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 ،حيث تم اختيار مدرستين لإلناث بطريقة قصدية لتحقيـق هـدف الدراسـة    ،)م2010/2011(

 طالبـة  ) 66(وكان عدد أفرادهـا   ،لمجموعة التجريبيةواختيرت شعبتان في كل مدرسة تمثالن ا

لمعرفة أثر استخدام اسـتراتيجية االكتشـاف الموجـه     ،ودرستا مادة تدريبية من إعداد الباحثة
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تعرض  Power Pointوشرائح  ،نماذج هندسيةالباحثة وسائل تعليمية من إعدادها تضمنت قطع 

لـى  إضـافة  باإل.  Projctorتعرض باستخدام جهـاز  ةوشفافيات ملون ، LCDباستخدام جهاز 

تعطى للطالبات عند االنتهاء مـن شـرح كـل     ،وراق العمل المعدة بطريقة جذابةأمجموعة من 

ا المحتـوى الرياضـي   فقد درسـت  ،أما الشعبتان األخريان. درس من دروس الوحدة الدراسية 

   . طالبة) 66(وكان عدد أفرادها  ،بالطريقة التقليدية



ن 

وتم التأكد  ،استخدمت الباحثة اختباراً قبلياً لغرض قياس التكافؤ بين المجموعات األربعة

فكانـت قيمتـه    ،)21(وحساب معامل ثباته باستخدام معادلة كـودر ريتشاردسـون    ،من صدقه

وحساب معامل ثباته باستخدام معادلـة   ،وتم التأكد من صدقه ،التعلم واختبار انتقال أثر ،)0.90(

    . )0.856(ألفا، فكانت قيمته  خكرونبا

وطبقت الباحثة اختبار التحصيل البعدي على مجموعتي الدراسة بعد االنتهاء مباشرة من 

دام معادلة كودر وحساب معامل  ثباته باستخ ،وتم التأكد من صدقه ،تنفيذ فعاليات المادة التدريبية

يومـاً علـى   ) 20(وطبق اختبار التذكر بعد مرور  ،)0.897(فكانت قيمته  ،)21(ريتشاردسون 

لغرض التعرف إلى أثر استراتيجية االكتشـاف الموجـه    ،انتهاء تطبيق اختبار التحصيل البعدي

حيث  ،الهندسة بالوسائل التعليمية في احتفاظ الطالبات ببعض المفاهيم الرياضية الواردة في وحدة

  .تكونت فقراته من نفس فقرات اختبار التحصيل البعدي

حيـث   ،للثالثـة فرضـيات   لمجموعتين مستقلتين) ت(حللت البيانات باستخدام اختبار 

  :)α=0.05(أظهرت التحليالت اإلحصائية النتائج اآلتية عند مستوى الداللة 

الطالبـات اللـواتي تـم    توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين متوسطات إجابـات    -

ومتوسـطات   ،)المجموعة التجريبية(تدريسهن باستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية 

علـى مقيـاس   ) المجموعة الضـابطة ( بالطريقة التقليديةإجابات الطالبات اللواتي تم تدريسهن 

ج الصف الثـامن  من منهاوالتذكر لوحدة الهندسة  ،وانتقال أثر التعلم ،اختبارات التحصيل البعدي

باستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسـائل   المجموعة التي درستولصالح  ،األساسي للرياضيات

  .)المجموعة التجريبية(التعليمية 

توصي الباحثة بإجراء المزيد من هـذة الدراسـات    ،انطالقاً من نتائج الدراسة وأهميتها

لقياس مدى التحصيل والتذكر  ،بالوسائل التعليمية واألبحاث باتباع استراتيجية االكتشاف الموجه

ثر التعلم باالعتماد على عينات مختلفة ولمستويات متنوعة مـن المراحـل األساسـية    أوانتقال 

  .الرياضيات المدرسية لمناهج والثانوية



س 

ساسـية دروسـاً   طلبة المرحلة األلبتضمين دروس الرياضيات المقررة  الباحثة وتوصي

استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسـائل التعليميـة لتعلـيم مهـارات تطبيـق       باستخدام ،ةعملي

ـ  تعليميةنتاج واستخدام وسائل إلاالستراتيجية وتدريب الطلبة عليها، وتشجيع المعلمين   ،ةمتنوع

  . لتطبيق استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية في مبحث الرياضيات  ةالزم
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  األولالفصل 

  )وأهميتهاخلفيتها ( مشكلة الدراسة

  قدمة م  1:1

لطالب في مختلـف المراحـل   الجميع تقدم  الرياضيات من أهم األنشطة التدريسية التي

يجدون صعوبات حادة في مجال الرياضيات إلـى درجـة أن    الطالبولكن العديد من  ،التعليمية

هتمام اإلنساني صعوبات تعلم الرياضيات تمثل أكثر صعوبات التعلم أهمية وشيوعاً واستقطاباً لال

  . )2004 ،ةالعك(

وتلك الصعوبة قادت إلى إعادة  النظر في تدريس الرياضيات التقليدية التي تعتمد علـى  

واالهتمام في البحث  ،وافتقارها  إلى عنصر الدافعية والتشويق ،التركيز والتدريب اآللي والحفظ

رد بها الرياضيات عن كيفية تعلم الفرد للحقائق والمفاهيم الرياضية والعمليات االستداللية التي تنف

بي متطلبات العصر وحاجـات  لذلك فإن المناهج الحديثة جاءت لتل ،في تحليلها للمواقف المختلفة

 ،بحيث لم يقتصر التغيير الحاصل في مقررات الرياضيات على المادة الرياضية فحسب األفراد،

لألفراد، لذلك  يسرالرياضية بسهولة و ةيصال المعرفبل وشمل  الوسائل واألساليب المستخدمة إل

ظهرت اتجاهات حديثة للتدريس تركز على التلميذ بوصفه عنصراً مشاركاً فعاالً فـي العمليـة   

      .) 2003 ،مطلق(ال شخصاً متلقياً للمعلومات فقط  ،التربوية

لهذا ينبغي إتاحة الفرص المناسبة لكي يكتشف التلميذ بنفسه حقائق العلم المقررة عليـه  

 ،ولكن قد يجد التلميذ نفسه عاجزاً في بعض األحيان عن اكتشاف مواقف بعينها ،على أقل تقدير

 .أو ليس لديه الخبرة المناسبة التي تجعله يدرك جميع أبعادهـا  ،وبخاصة إذا كانت تتسم بالحداثة

 ألنه لم يصل إلى نتيجة ،وحتى ال يشعر بالملل والسأم ،العجزأووحتى ال يصاب التلميذ باإلخفاق 

ذا كان الموقف إأو مباشرة  ،يجب أن يساعده المدرس من خالل توجيهات غير مباشرة ،صحيحة

  . )2007 ،إبراهيم(شديد الصعوبة 

وبخاصـة   ،ةوبذلك زاد اهتمام التربويين بالعمل على تطوير طرق تدريس جديدة وفعال

ن طريق التعاون ثارة تفكير المتعلم ومشاركته مشاركة حقيقية في عملية التعلم عإتلك التي تهتم ب
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 هومن هـذ  ،ومن ثم التعاون مع المعلم وطلب العون منه عند الضرورة ،والًأنفسهم أبين الطلبة 

 السفاسـفة، ( دام الوسـائل التعليميـة كالحاسـوب   الطرق طريقتا التعلم باالكتشاف والتعلم باستخ

2006( .  

فـالمعلم عنـدما    ،وتتصل طريقة التدريس باالكتشاف بصورة وثيقة بالوسائل التعليميـة 

يضا ما يناسب ذلك الموقف من أيختار طريقة التدريس التي تناسب كل موقف تعليمي فهو يختار 

فكـل مـن الطريقـة     ،بحيث تخدم الطريقة التي يستخدمها في معالجة الدروس ،وسائل تعليمية

سيلة وتعد الو ،هداف الخاصة بالدروسجل تحقيق األأخرى من والوسيلة تعمل في تكامل مع األ

فيها الوضوح بحيث يراعي  ،حسان اختيارهاإذا ما استطاع المعلمون إالتعليمية جزءاً من الدرس 

  .) 2000 خرون،آابراهيم و( ثناء قيامه بعملية الشرح أمناسب تقان واستخدامها في الوقت الواإل

ماً باإلضافة إلى أن االكتشاف يستخدم الوسائل أو الطرائق التي يسلكها اإلنسان مسـتخد 

. مصادره العقلية أو الفيزيقية ليصل إلى معرفة جديدة أو ليحقق أمراً لم تكن له به دراية من قبل

ستكمال هي العمليات التـي  الجدر اإلشارة إلى أن عمليات االستقراء واالستنباط والمشاهدة واتو

إن .  لميـة يستخدمها المتعلم كي يقوم بتخمين ذكي، أو يضع فرضاً صحيحاً، أو ليحقق حقيقة ع

التعلم باالكتشاف يتطلب قيام كل من المعلم والمتعلم بأنشطة محددة تسهم فـي الوصـول إلـى    

  . )2005فرج، ( تحقيقهاالكتشاف الذي يتم 

التوافق بين الوسيله التعليميه مع استراتيجية التدريس والنشاطات  )2002( علي وعرض

تراتيجية التدريس التي يتبعها المعلم وكـذلك  الس ةمناسب ةن تكون الوسيلأالتعليمية، حيث ينبغي 

شـكال  أفمثال عندما يقوم المعلم بالتعاون مع طالبـه برسـم   . النشاطات التي يقوم بها الطالب

عندما يكلف كل طالب القيام بالعمل ذاته على شـكل نشـاط فـردي،     أوبشكل جماعي،  ةهندسي

ن يستخدم الدفتر الهندسي بعـدد طـالب   ولى، في حيفيكون استخدام اللوح البياني في الحالة األ

  . ةالثاني ةنسب في الحالالصف هو األ
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ومن هنا برز االتجاه الجديد في تدريس الرياضيات، وهو جعل الرياضيات أكثر حسـية  

من خالل التركيز على المحسوسات للعمل على تخفيف الصبغة التجريديـة وتسـهيل الـتعلم،    

وخاصة فـي الصـفوف األساسـية     ،للوسائل التعليمية  ةًفالرياضيات قد تكون أكثر المواد حاج

هماً ومقدرة على استخدام هذة الوسائل في هذا السن تنمي مداركهم وتجعلهم أكثر ف إناألولى، إذ 

  .) 2002عودة، ( تعلم الرياضيات

إن نجاح العملية التعليمية وتمكين الطالب من استيعاب المادة التعليمية، يتوقـف توقفـاً   

متسلسلة،  ةعلى مقدرة المعلم على إيصال المادة التعليمية إلى الطالب بطريقة علمية سهل مباشراً

وبقدر ما يتمكن المعلم من الوسيلة التعليمية، ويستوعبها استيعاباً كافياً، تتحقق للعملية التعليميـة  

للوسـائل  مـا   وليس بخـافٍ . أهدافها المتمثلة في تمكين الطالب من فهم المادة وحسن استيعابها

التعليمية من أهمية في تدريس مختلف المواد بشكل عام، ومادة الرياضيات بشكل خاص، وذلـك  

بوصفها مادة تعليمية ذات طبيعة خاصة في بناء حقائقها واستنتاجها، ويحتاج تعلمها إلى وسـائل  

مـتعلم  تعليمية خاصة بها، األمر الذي يقتضي من المعلم البحث عن كافة الوسائل التي تعـين ال 

  .) 2005سيف الدين، ( هيمها المجردة بطرق بسيطة وميسرةعلى إدراك حقائقها ومفا

ولكن الواقع المشاهد في تعليم المواد الدراسية ال يرى في هذا االتجاه، فما يمارس مـن  

طرق تدريس في كثير من المواد الدراسية تجدها تعتمد على الطريقة المعتـادة، وهـي اإللقـاء    

لى حشو أذهان الطالب بالمعلومات دون إدراك لتلك المعلومات وفهمها، لذا إي تهدف والتلقين الت

فإن الوقت قد حان لتنفيذ مفهوم التدريس وتجديده من حفظ واستظهار إلى فهم واستيعاب، ومـن  

ومن هنـا أخـذت االتجاهـات    . معلم يتلقى المتعلم منه إلى متعلم يشارك المعلم في عملية التعلم

كز على مفهوم جديد ومتجدد لدور المعلم بشكل عام، ومعلم الرياضيات بشكل خاص، الحديثة تر

إذ يقوم على تنظيم المنهج وتوضيحه باالستقصاء واالكتشاف مبتعـداً عـن التلقـين أو الـتعلم     

المباشر، وحتى يتحقق ذلك ال بد من المعرفة الكاملة بطرائق التدريس الالزمـة لتمكينـه مـن    

  .) 2010القحطاني، (اعلية واقتدارمارسة التدريس بفم

مهما بلغت درجـة إتقانـه    ،إن كل موضوع جديد في الرياضيات يتم تعلمه قابل للنسيان

أساساً، إال إذا حفظ عن طريق التطبيق والتدريب المتكررين، ويصح هذا بشكل خـاص علـى   



 5

والمفاهيم تحتـاج   المهارات والعالقات الرياضية، فالمهارات تحتاج إلى تدريب منظم، والعالقات

وانتقال التعلم يجب أن يكون في قمة أهـداف تـدريس   . ى مراجعة وتطبيق في فترات متعددةإل

لـى تعمـيم، أو   إلى نموذج شامل في ظروف متعددة يؤدي إالرياضيات، ومن مظاهره التعرف 

يشابه نموذجاً جرى التعرف عليه من قبل فـي أوضـاع    ،لى نموذج في وضع خاصإالتعرف 

تطبيقاً علـى تعمـيم   أو جرى تعميمه سابقاً، واالنتقال قد يكون تعميماً جديداً أو مثالً أو  أخرى،

  . )1997أبو زينة وآخرون، ( معروف سابقاً

لى شيء موجود من قبل، ولكنه لـم يكـن   إاالكتشاف يعمل بصفة عامة على الوصول 

مي باستخدام مجموعـة مـن   للمكتشف، ويتم ذلك من خالل اإلعداد الجيد للموقف التعلي معروفاً

المستمر، فيأتي في النهاية باكتساب الطفل واكتشافه للمعلومة  هالوسائل التعليمية المناسبة والتوجي

  .) 2005أحمد، ( بصورة أفضل في ذهن الطفل ةمعلوملى إرساء الإبنفسه، وهذا يؤدي 

أن الدراسـات   الباحثة وجدت ،وبعد مراجعة البحوث والدراسات السابقة في هذا المجال

لذا فقد أجرت هذة  ،محدودة بالوسائل التعليمية ستراتيجية االكتشاف الموجهاالعربية التي عالجت 

ستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليميـة فـي التحصـيل     االدراسة لمعرفة أثر استخدام 

    .محافظة قلقيليةوالتذكر وانتقال أثر التعلم في الرياضيات لطلبة الصف الثامن األساسي في 

ومهارات  ،تشجيع الطلبة وتدريبهم على التفكير ،علينا نحن المعلمين ،في ضوء ما سبق

االكتشاف الموجه بالوسائل  ستراتيجيةباوالتدريس  . واتخاذ القرارات ،وجمع المعلومات ،البحث

ا متعة  كشـف  عيشوويعطيهم فرصة لي ،الطلبةلى إينقل النشاط داخل الصف من المعلم  التعليمية

   .المجهول بأنفسهم

  مشكلة الدراسة  2:1

والتي تتمثل فـي مشـكلة انخفـاض     ،تواجه العملية التعليمية العديد من مشكالت التعليم

  .وفي الرياضيات بصورة خاصة ،بة في المواد الدراسية بصورة عامةالتحصيل العلمي لدى الطل
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ها مركز القياس والتقويم في وزارة نتائج الدراسات التي أجرا وقد تأكد هذا الضعف في

  Timss(2007)ضمن مشروع دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم ،التربية والتعليم

)Trends In International Mathematics And Science Study  (   للصـف الثـامن

تقـان  إعالقـة ب ن نسبة عالية من طلبة الصف الثامن يعانون من مشاكل حقيقية على إ .ساسياأل

 ،على مستوى التحصيل العام لطلبـة فلسـطين   ثر سلباًأالمهارات والمفاهيم في الرياضيات مما 

وانحرافـه   ،عالمـة ) 500( همتوسـط  معياريـاً  مقياساً Timss(2007)اعتمدت دراسة  حيث

) 367(، وقد بلغ متوسط تحصيل طلبة فلسطين في الرياضيات وفق هذا المقياس)100(المعياري 

دولة مشاركة في الصـف  ) 49(صل أمن ) 43(جاء ترتيب طلبة فلسطين في المرتبة و.  مةعال

- IEA ( (The International Association  For( ظهر تصـنيف أوقد .  ساسيالثامن األ

The  Evaluation of  Educational  Achievement)     العالمي للطلبـة المشـاركين فـي

من طلبة فلسطين قد بلغوا المستوى الـدولي  %) صفر( نأات بدائهم في الرياضيأالدراسة وفق 

  .)2007 ،وزارة التربية والتعليم العالي(المتقدم وفق سلم عالمات الدراسة 

ن أو ،ن طرق تعليم الرياضيات المتبعه مـا زالـت تقليديـة   ألى إوقد تعزى هذة النتائج 

وبذلك  ،العلمية كهدف ةعلم للمعرفالجهد المبذول ال يزال يركز على حفظ المفاهيم واكتساب المت

وتنامى لدى الباحثـة الشـعور   . يبعد الطالب عن الدور النشط والفعال خالل المواقف التعليمية 

جابـة  لذا ارتأت القيام بالدراسة التي تتحدد مشكلتها في اإل ،لى بحثهاإ ةوالحاج ،بالمشكلة الحالية

  : عن السؤال الرئيس االتي

فـي   ،طالبات في وحـدة الهندسـة  التحصيل  لة إحصائية بينهل هناك فروق ذات دال

  استراتيجية التدريس؟  لىإيمكن عزوه والتذكر  ،ثر التعلمأوانتقال  ،اختبارات القياس البعدي

تجهت الجهـود التربويـة الـى    إفقد  ،زاء هذة المشكلة التي تواجه المؤسسات التربويةإ

عن التلقي  اً، بعيدا دور االستنتاج واالكتشاف، يكون للطالب فيهساليبأضرورة استخدام طرق و

نـواع التعلـيم   أفضـل  أ، فالمواقف التعليمية التي يكون فيها الطالب نشطا فعاال تكون والجمود

  .)2006 السفاسفة،( ثراًأبقاها أو
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، وتبني وسـائل  لى ضرورة تدريس الرياضياتإولهذا دعت النظريات التربوية الحديثة 

وعلـى   ،واعتمادهـا  ، والتقليل من اتباع الطرق التقليدية العشوائيةدريسساليب حديثة في التأو

، مكاناتـه إلجميع الطالب للمشاركة والعمل كـل حسـب قدراتـه و    ةالفرص الكافي ةتاحإالمعلم 

لطلبـة علـى   ساليب ووسائل تعليمية متنوعة في التعلم تساعد اأويتطلب هذا من المعلم استخدام 

  .)2006 لحواس،ا( التعليم وتزيد تحصيلهم

، وليـود وشايشـي   )2010(المشار إليها في القحطـاني  ) 2007(تؤكد دراسة المالحي 

، وجاين ويـل وكـاي ويـانكونج ودافيـد     ),Lioyed, Shyh-Chii & Kelly 2004(وكيلي 

)Jianwel, Qi, Yanquing & David, 2004 ( المشار إليها في السفاسفة)ونصـر  )2006 ،

أثر اسـتراتيجية االكتشـاف الموجـه    ) Smith, 1995(وسميث ، )1999(، ورياض )1999(

   .  علم مقارنة مع الطريقة التقليديةبالوسائل التعليمية على زيادة تحصيل الطلبة ودافعيتهم نحو الت

استراتيجية التعلم باالكتشـاف الموجـه   ، اتضح تفوق عالهأ الدراساتنتائج ومن خالل 

مـا  أ ،وفق متغير التحصـيل الدراسـي  الطريقة التقليدية  يجابي علىإبشكل بالوسائل التعليمية 

ثر استخدام استراتيجية االكتشاف الموجـه بالوسـائل   أ التعرف علىلى إتهدف فالدراسة الحالية 

ساسـي  لطلبة الصف الثامن األ في الرياضيات ثر التعلمأالتعليمية في التحصيل والتذكر وانتقال 

  . في محافظة قلقيلية 

  لدراسة فرضيات ا  3:1

بين متوسطات إجابـات   )α =0.05(حصائية عند مستوى الداللة إال توجد فروق ذات داللة ) 1

المجموعـة  (الطالبات اللواتي تم تدريسهن باستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليميـة  

عـة  المجمو( بالطريقة التقليديةومتوسطات إجابات الطالبات اللواتي تم تدريسهن  ،)التجريبية

على مقياس اختبار التحصيل البعدي  لوحدة الهندسة من منهـاج الصـف الثـامن    ) الضابطة

   .األساسي للرياضيات
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بين متوسطات إجابـات   )α =0.05(حصائية عند مستوى الداللة إال توجد فروق ذات داللة ) 2

المجموعـة  ( الطالبات اللواتي تم تدريسهن  باستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية

المجموعـة  ( بالطريقة التقليديةومتوسطات إجابات الطالبات اللواتي تم تدريسهن  ،)التجريبية

ج الصـف الثـامن   على مقياس اختبار انتقال أثر التعلم لوحدة الهندسة مـن منهـا  ) الضابطة

  .األساسي للرياضيات

بين متوسطات إجابـات   )α =0.05(حصائية عند مستوى الداللة إال توجد فروق ذات داللة ) 3

المجموعـة  (الطالبات اللواتي تم تدريسهن  باستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية 

المجموعـة  ( بالطريقة التقليديةومتوسطات إجابات الطالبات اللواتي تم تدريسهن  ،)التجريبية

من األساسـي  ج الصـف الثـا  على مقياس اختبار التذكر  لوحدة الهندسة من منها) الضابطة

  .للرياضيات

  أهداف الدراسة  4:1

ثر اسـتخدام اسـتراتيجية االكتشـاف الموجـه     ألى التعرف على إتهدف هذة الدراسة          

لطلبة الصف الثـامن   في الرياضيات ثر التعلمأبالوسائل التعليمية في تحصيل وتذكر وانتقال 

قطع نمـاذج  ( ددة في الدراسة وهي ساسي في محافظة قلقيلية باستخدام وسائل تعليمية محاأل

ـ LCDتعرض باستخدام جهاز  Power Pointوشرائح  ،هندسية تعـرض   ة، وشفافيات ملون

في تدريس وحدة الهندسة  هذة الدراسة ن تساعدأ، وكيف يمكن ) Projectorباستخدام جهاز 

انتقـال  فضل وبالتالي زيادة تحصيل وتذكر وأساسي بشكل لمادة الرياضيات للصف الثامن األ

جابـة علـى   ، وذلك من خالل اإلةساسية العامهداف التعليم األأليتطابق مع ثر التعلم للطلبة أ

حصـائية لطريقـة   إثر ذي داللة أ، والتعرف على دراسة التي ستتناول الطالبات فقطسئلة الأ

ساسـي فـي مـادة    ثر التعلم لطالبات الصف الثامن األأالتدريس في تحصيل وتذكر وانتقال 

  . ضياتالريا
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  ومبرراتها  أهمية الدراسة  5:1

ثر استخدام استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل أ اكتشاف فيهمية هذة الدراسة أتكمن 

ساسـي  لطلبة الصف الثامن األ في الرياضيات ثر التعلمأالتعليمية في التحصيل والتذكر وانتقال 

ـ أس وحدة الهندسة ب، ومساعدة المعلمين على كيفية تدريفي محافظة قلقيلية  ةفضل صورة ممكن

، حيـث الحظـت   معدة لذلك الغرضالتعليمية الوسائل استراتيجية االكتشاف الموجه بالم باستخدا

و الـتعلم  أ، الـتعلم باالكتشـاف الموجـه   التي تناولت في معظمها الدراسات الباحثة العديد من 

طـالع الباحثـة لـم تجـد     إوبحدود  ،بالطريقة التقليدية ، مقارنةةبالوسائل التعليمية كل على حد

ثر استخدام استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية معاً على تحصـيل  أدراسات تتناول 

   . ساسيةثر التعلم في مادة الرياضيات للمرحلة األأوتذكر وانتقال 

  افتراضات الدراسة   6:1

   : تركز هذة الدراسة على االفتراضات التالية

لها نفس األثر علـى   ) الخ ..... ، الدرجة العلمية العمر، الخبرة(  عوامل الخارجيةجميع ال) 1

وذلك من خالل تدريس المجمـوعتين   .الضابطة والتجريبية :جميع أفراد العينة بمجموعتيها

   .نفسها في المدرسة الواحدة من المعلمة

 حيث مؤهالت ،المؤهل العلميالمعلمتان المشتركتان في التجربة متكافئتان من حيث الخبرة و) 2

هـي  في تدريس الرياضيات  كل منهما رةوخب ،بكالوريس رياضياتهي علمية ال كل منهما

  .عشر سنوات 

ستراتيجية االكتشـاف الموجـه بالوسـائل    المعلمتان اللتان قامتا بالتدريس التزمتا به تبعاً ال) 3

ولـم   ،التقليدية للشـعبتين الضـابطتين  للطريقة  وتبعاً ،للشعبتين التجريبيتين ةالتعليمية المعد

   . تخلطا بين الشعب
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  حدود الدراسة   7:1

اختيار عينة قصدية من طالبات الصف الثامن األساسي في مدارس تابعـة   :الحدود المكانية) 1

شـعب  ) 4(وتم تطبيق هذة الدراسة على  ،كوني باحثةحيث مقر عملي وسكني  ،لمحافظة قلقيلية

وبنـات   ،ساسـية امن األساسي بمدرستي بنات الشهيدة فاطمة غـزال األ من طالبات الصف الث

   . اإلسراء األساسية

    ول للعـام الدراسـي  تم تطبيق هذة الدراسة خالل الفصـل الدراسـي األ   :الحدود الزمانية) 2

  . م  2010/2011

   :الحدود الموضوعية) 3

من كتاب الرياضيات المقرر ول ضمن الجزء األ )الهندسة(تم تطبيق هذة الدراسة على وحدة ) أ

    .للصف الثامن األساسي 

 ،بالوسائل التعليمية استراتيجية االكتشاف الموجه :اقتصرت هذة  الدراسة على طريقتين هما) ب

   .من كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي )الهندسة(والطريقة التقليدية المتعلقة بوحدة 

ات خاصة بـالطرق التدريسـية التـي تـم     يزاً توفير تجهلغايات تطبيق الدراسة كان لزام) جـ

وبنـات   ،وتوفير تلك التجهيزات في مدرستي الشهيدة بنات فاطمة غزال األساسـية  ،اختيارها

وهكذا تحددت الدراسة الحالية بالتطبيق في هاتين المدرستين من محافظـة   ،اإلسراء األساسية

  . قلقيلية

تاب الرياضيات الذي قررته وزارة التربية والتعليم فـي  من ك )الهندسة(إعادة صياغة وحدة ) د

بالوسـائل   بما يتماشى وإسـتراتيجية االكتشـاف الموجـه    ،ساسيفلسطين للصف الثامن األ

  .التعليمية
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  التعاريف اإلجرائية لمصطلحات الدراسة   8:1

 )Guided Discovery with Instructional Aids( بالوسائل التعليمية االكتشاف الموجه

لـى  إويتم تقسـيمها   ،هي استراتيجية تدريس تعتمد على طرح مشكلة الدراسة من جانب المعلم

ويستخدم الطلبة مجموعـة مـن الوسـائل     ،سئلة متعددة بسيطةألى إوتبسيطها  ،مشكالت فرعية

 ،LCDتعـرض باسـتخدام جهـاز     Power Pointوشـرائح   ،قطع نماذج هندسية( التعليمية 

وتنفـذ   ،المخطط لها مسـبقاً  تالئم المفاهيم ) Projctorباستخدام جهاز  تعرض ةوشفافيات ملون

الكتشاف المحتوى الرياضي الممثـل بالمفـاهيم    ،سئلة وبتوجيه من المعلمالحصة من خالل األ

  . خالفاً للطريقة التقليدية المقدمة في الكتاب المدرسي  ،واستنتاجه الهندسية

جراءات التعليمية التـي يقـوم بهـا    اإل ) :The Traditional Method (الطريقة التقليدية 

ويمثـل فيهـا المعلـم     ،للمعلومات والحقائق وعمل الملخصات السبوريةوتلقين  ،لقاءإالمعلم من 

 ). 2008الشوبكي، (ستقبال المعلومات او ،ستماعالبينما يكون دور الطالب ا ،المحور األساسي

 ،ما اكتسبه الطالب مـن المـادة التعليميـة    هو مقدار : )Achievement(التحصيل الدراسي 

ويقاس بالعالمة التي يحصل عليها في االختبار المعد بعد االنتهاء من عمليـة تـدريس الوحـدة    

  .)2001،فايد(مباشرة 

استخدام تعلم سابق أو معلومات سابقة في أداء  :)of Learning Transfer(انتقال أثر التعلم 

نتهـاء  ختبار المعد بعـد اال س بالعالمة التي يحصل عليها في االويقا ،واجبات أو مهارات جديدة

   .من عملية تدريس الوحدة مباشرة  

ة ويقاس من خالل قدر ،قدرة الطلبة على تخزين المعلومات في الذاكرة : )Retention(التذكر 

لمـدة  تم تحديد ا( عليها يوماً ينعشرعلى استدعاء المعلومات والخبرات بدقة بعد مرور  الطالب

وذلـك عـن طريـق     ،)لى الدراسات ذات العالقة بالدراسة الحاليةإالزمنية من خالل الرجوع 

فراد العينة بعـد  ألعليها الطالب من خالل االختبار التحصيلي الذي يعطى العالمة التي يحصل 

  . مدتها عشرون يوماً فترة زمنية 
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  الفصل الثاني

  طار النظري والدراسات السابقةاإل

  

  طار النظري اإل  1:2

  الدراسات السابقة   2:2

  احثة على مجمل الدراسات السابقةتعليق الب 3:2

  

  



 13

  الفصل الثاني

  طار النظري والدراسات السابقةاإل

  طار النظري اإل 1:2

    بالوسائل التعليمية استراتيجية التعلم باالكتشاف الموجه 1:1:2

ـ حتلت طريقة التعلم باالكتشاف في اآلونة االخيا  ،عنـد المعلمـين والمـربين    ةرة مكان

ن الثورة التـي حـدثت فـي    أكما  ،ساليب تدريسهاأوخاصة عند المهتمين بمناهج الرياضيات و

مناهج الرياضيات الحديثة صحبها نداء من الرياضيين والتربويين المطـورين لهـذة المنـاهج    

والجشتالت وبياجيـه،  وللتعلم باالكتشاف جذور عند سقراط وروسو . باستخدام طرق االكتشاف 

فضل يتأتى عن طريق التفاعل مع الموقف التعليمـي واكتشـاف   حيث اعتقد هؤالء ان التعلم األ

  من تفاعله النشط مع المؤثرات التي يتعـرض لهـا    ةالحصول على المعرفو ،المفاهيم والمبادئ

  ) .2001إشتية، (

 & Piajet, Bruner)ودينـز   ،وبرونـر  ،وحديثاً اخذت النظريات الحديثـة لبياجيـه  

Dienes)  تنظيماً مبنيـاً علـى    ،عادة تنظيم تعليم الرياضياتإوغيرهم تؤثر تأثيراً ملحوظاً في

يبـدأ بتعلـيم البنـى    ) Bruner(فالتعليم من وجهة نظر برونـر  . مراحل تطور النمو الفكري 

ويؤكـد   ،المشكلة أووالتفاعل مع الموقف الجديد  ،المفاهيمية للمادة التعليمية وطرق التفكير فيها

 ،بنفسه بالتدعيم والتوجيه يتأتى عن طريق استكشافه ،لمفهومن اكتساب الطفل لأ) Piajet(بياجيه 

كذلك ) Dienes(نطلق دينز يو. سئلة المناسبة وهنا يكمن دور المعلم بتحديد المشكلة وتوجيه األ

ومراحل تكوين المفهوم لـدى  همية البناء المفاهيمي أمن منطلق بياجيه وبرونر في التركيز على 

ويدعو دينز الى جو تعليمـي مثيـر    ،لى مرحلة الصياغةإالمتعلم ابتداء من مرحلة اللعب الحر 

  .  )1984خصاونة، (االكتشاف  أساس مبدأيقوم على  ،بداعلإل

الستخدام الوسائل التعليمية فـي تدريسـها وتقـديم     ةكثر المواد حاجألرياضيات من وا 

كد على هذة المبـادئ مربـو   أوقد  ،فضلأفي المرحلة االبتدائية لضمان تعلم  وخاصة ،مفاهيمها
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طفال المدرسة االبتدائية ليسوا قادرين علـى  أن أ" حيث يذكر ) Dienes(الرياضيات أمثال دينز 

ما لم يتعلموا بشكل نشط باستخدام وسائل تعليمية محسوسة باعتبـارهم   ،تعلم مفاهيم الرياضيات

  ) . 2002الشهراني، " (ات المحسوسة في مرحلة العملي

 -National Council Of  Teacher Of)المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات ويؤكد

Mathematics)  لى طريقة تـدريس  إم على الحاجة  2000وبيانات المعايير التي صدرت عام

حفيـز ربـط   وت ،سلوب المحادثة والتواصلفكار والترويج ألتستخدم تجارب عملية لبناء فهم األ

المبادئ الرياضية بتجارب حقيقية لجعل الطفل مشاركا فعاال في تجارب التعلم وتوفير المواقـف  

لـذلك يجـب   . التي تحفز مهارات حل المشاكل واستعمال المواد القابلة للمعالجة والتالعب بهـا 

كتفاء وضع نشاطات تعلم الرياضيات في مواقف واقعية وال يجب فصلها عن الواقع من خالل اال

ظم هذة المبادئ تعالج ضمن تجارب التعليم في العديد مـن  عوم ،بالنظريات الرمزية على الورق

  ) . Broadston, 2005(بيئات التعلم التي تشجع على االستكشاف واالستفسار 

من أبرز علماء النفس الذين بذلوا جهـوداً ذات  ) Jerom Bruner(ويعد جيروم برونر 

  عطيـة، (تشدد على التعليم االستكشـافي  تدريس من خالل نظريته التي قيمة كبيرة في تطوير ال

أكثر مـن  (وينظر الى االكتشاف بأنه العملية والطريقة التي يصل بها المتعلم الى الحل  ،)2008

ويتمثل  ،لذا يهتم برونر بالعملية في حد ذاتها. أو الناتج أو الوصول لمعلومة بعينها ) الحل نفسه

تصبح العملية في النهاية قدرة عقلية تنـتج مـن    ،وعليه. الوصول إلى الحل في طرق وأساليب 

والتدريب على صياغة واختبار الفروض التـي يمكـن بتحقيقهـا     ،التدريب على حل المشكالت

   ) . 2005فرج، (الوصول إلى الحل الصحيح 

ينتج و ،معلميعدها ويتحكم فيها ال نشطة التعلمأويتم التعليم باالكتشاف من خالل مدى من 

و قد تكون في شـكل  أغير المقيدة  ةلعاب الحرخذ شكل األأوقد ت ،علمتيقوم به الم عنها اكتشافٌ

عداداً بنائيا مثل تتابع من إ ةن يحدث التعليم باالكتشاف في مواقف معدأويمكن  ،مناقشات مفتوحة

الطالب خطوة تلو  و بين الطالب وكتاب مبرمج حيث يوجه عملأالتفاعالت بين الطالب والمعلم 

جابة حتى يصل الطالب باكتشافات غير مخطـط لهـا فـي    إكما ياخذ صورة سؤال و ،الخطوة
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 ،ابـراهيم (نها دون تـدخل مـن المعلـم    مناقشات مفتوحة لمسائل ومشكالت يكونونها ويعالجو

 للطالـب ن تعطى فرصـة  أنشطة المقدمة ال بد ن األأ) Carol, 1993(ويؤكد كارول  ،)2007

سـئلة واالكتشـاف   ثـارة األ إو ،نشطةألمن خالل الرؤية واالستماع واللمس والممارسة ليتعلم ل

يعتمد التعلم باالكتشاف الموجه و ،)ب 2009 ،محمد(واالستماع فقط  نصاتوليس اإل ،واالبتكار

شـراف  إتحت  ،نشطة التعليمية التي يقوم بها التلميذسلسلة من األ أوعداد وتنظيم مجموعة إعلى 

  ) . 2004 ،ابراهيم( هليإلى تحقيق ما يصبو إليصل التلميذ  توجيههو المعلم

والدراسـة   حورها المتعلم كالتعلم باالكتشـاف والمعلم الذي يعتمد على طرق تدريس م

مر الـذي  األ ،دوات والمواد التعليميةجهزة واأللى توفير عدد كبير من األإالمعملية يحتاج حتماً 

 ،واكتشافها عن طريق ممارسة النشاطات العملية والمعمليـة ألمية يتيح لكل متعلم حل المشكلة الع

 ،نواعهاأساليبه على اختالف أساسي لجميع طرق التدريس وأفالوسائل التعليمية تقوم بدور مهم و

  .) 2006، محمد( لعالقة وطيدة فيما بينهما ومن ثم فا

للعمليـة التعليميـة    وطريقة االكتشاف الموجه في التدريس تنمي العمليات العقلية كهدف

ويتخذ من الطالـب   ،وينقل مركز العملية التعليمية من المعلم الى المتعلم ،بدالً من مجرد المعرفة

نما تهيأ له الظروف إو ،ن يتعلم الطالب المعلومات فقطأففي المواقف الكشفية ال يكفي  ،مركزاً له

ن هذة إ). 2004 الشندويلي،(لذاتي ي ينجز ذلك بمجهوده اأ ،لفاظألى إلتحليل المفهوم وترجمته 

جهزة ووسائل تعليمية زيادة علـى الوقـت   أالطريقة تحتاج الى توفير مصادر كثيرة من كتب و

  ) . 2003، خرونآالشمري و(طريقة االستكشاف  ثناء استعمالأالذي يصرف 

ئل سلوب التعليم عن طريق الوساأن اتباع أبحاث والتجارب في هذا الميدان ثبتت األأوقد 

كمـا ومـن الممكـن     ،داء عند الطالبلى تحسين نوعية التعلم ورفع مستوى األإالتعليمية يؤدي 

لمواجهة الفروق الفردية بين الطالب عن طريق تلك ) االكتشاف الموجه ( ساليب التعليم أتنويع 

ن الطالب يختلفون في قدراتهم واستعداداتهم فمنهم من يحقق مسـتوى  أفمن المعروف  ،الوسائل

مثلة قليلة ومنهم من يزداد تعلمه أمن التحصيل عند االستماع للشرح النظري للمعلم وتقديم  ياًعال

  ) . 2008 طربية،( عن طريق الخبرات البصرية مثل مشاهدة اللوحات التوضيحية والرسومات 
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حظها المطلـوب   استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليميةلى وقتنا هذا لم تلق إو

لى الصعوبات التـي  إوربما يرجع السبب في ذلك  ،المدارس الفلسطينيةفي  التطبيق الميدانيمن 

  : وهي  ةلى متطلباتها العديدإو ةتواجه هذه الطريق

                       .  خرى ساليب األطول مما يحتاجه بقية األألى وقت إسلوب من التعليم يحتاج هذا األ -1

  . اكتشاف كل شيء بدرجة كافية  ،يستطيع التلميذ في بداية تعلمهال  -2

   . وقد ال يناسب جميع التالميذ  ،سلوب تدريس كل الموضوعات الدراسيةال يالئم هذا األ -3

ممن تتـوافر لـديهم شـروط القيـادة      ،خاصة من المعلمين ةلى نوعيإلوب سيحتاج هذا األ -4

  . رة العمل داخل الفصل الدراسي داإالحكيمة والحزم في 

   .) ب 2009محمد، (ة صفية ذات الكثافة المرتفعسلوب في الغرف الأليصعب استخدام هذا ا -5

ضح وتدعم الموقف التعليمـي  يتطلب التعلم باالكتشاف الكثير من الوسائل التعليمية التي تو -6

  ) . 2008، برغوت(

خرى، مكانتها بين طرق التدريس األ ةتأخذ هذه الطريق نأمل ما زال قائماً في ال أن األإ        

وتهتم بها مع  ةن الكثير من كليات التربية في الجامعات المختلفة أخذت تركز على هذه الطريقأل

لين التربـويين  ور المهـم علـى المسـؤو   ، ويبقى الدةخرى المهمعدد من طرائق التدريس األ

في هذا المجـال   ةمن نتائج الدراسات العديد ةالستفادوالموجهين والمعلمين في التعاون من أجل ا

  . )1998البوسعيدي، ( ةد تعوق استخدام هذه الطريقوتذليل الصعوبات التي ق

   :بالوسائل التعليمية  ساليب التعلم باستراتيجية االكتشاف الموجهأنواع ا 1:  1:  1:  2

فـي ضـوء    منفصـل  بشـكل   ألنواع االكتشاف الموجه ةتوجد تقسيمات وأنماط عديد

   : ساسين هماألى إالدراسات ذات العالقه، وقسمت 
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   :نواع الثالثة التاليةساس األويقع تحت هذا األ :مقدار التوجيه الذي يقدمه المعلم للمتعلم -1

، ةحيث يزود المتعلمين بتعليمات تكفي لضمان حصولهم على خبرة قيم :االكتشاف الموجه) أ

  .دام قدراتهم العقلية الكتشاف المفاهيم والمبادىء العلميةوذلك يضمن نجاحهم في استخ

حيث يقدم المعلم المشكله للمتعلمين ومعهـا بعـض التوجيهـات     :االكتشاف شبه الموجه) ب

حرمه من فرص النشاط العملي والعقلي ويعطي المتعلمين بعض تبحيث ال تقيده وال  ةالعام

  . التوجيهات

ال بعد إن أن يخوض به المتعلمووال يجوز  ،واع االكتشافنأوهي أرقى  :االكتشاف الحر) جـ

محددة، ثـم يطلـب    ةن يكونوا قد مارسوا النوعين السابقين، وفيه يواجه المتعلمون بمشكلأ

لى حل لها ويترك لهم حرية صياغة الفروض وتصميم التجارب وتنفيـذها            إمنهم الوصول 

                                                                          . )2008 دعمس،(

  :التالية ةنواع الخمسساس األويقع تحت هذا األ :العمليات التي تستخدم في التعلم باالكتشاف -2

من  ةمن خالل مجموع ةوفيه يتم اكتشاف المفهوم أو التعميم أو القاعد :االكتشاف االستقرائي) أ

  .لى التعميماتإمثلة  نه يسير من الحاالت واألإوعليه ف ،معلموبتوجيه من ال ،ةالنوعي ةمثلاأل

لى التعميم أو المفهوم ثـم  إوفيه يتم استخدام مبادىء المنطق للوصول  :االكتشاف االستداللي) ب

  .ةالنوعي ةمثللى الحاالت واألإنه يسير من التعميمات إوعليه ف ،ةالبحث عن تطبيقات نوعي

يركز التلميذ على التفكير التباعدي واالبتكاري، كمـا أن هـذا    وفيه :االكتشاف التحويلي) جـ

  .باالكتشاف الغير موجه ةكبير ةالنوع له صل

 ةوفيه يتم وضع التلميذ في موقف يتطلب منه وضع حل لمشكل :االكتشاف القائم على المعنى) د

يقـوم   في عملية االكتشاف، ويكون على وعي وفهم كامل لماة ما، حيث يشارك مشاركة فاعل

  .به
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بتوجيـه مـن المعلـم     ،ما ةوفيه يقوم التلميذ بحل مسأل :االكتشاف غير القائم على المعنى) هـ

ال إوبإشرافه دون فهم لالفتراضات والمبادىء التي يستند إليها هذا التوجيه، وما على التلميـذ  

  .)ب 2009 ،محمد( ةوجيه التي يوجهها له المعلم بدقأن يتبع خطوات الت

رشـاد  إلأربعة أوجه تعبر عن درجات ممارسـة ا ) Shulman, 1970(لمان ويذكر شو

وجه عند تعلم قاعدة رياضية ألوالجدول التالي يبين هذة ا ،والتوجيه على عمل الطالب من المعلم

  :أو عند تطبيقها

 طريقة التعلم نوع التوجيه الحل القاعدة

 ستقباليةا تام معطى ةمعطا

)اكتشاف موجه(لية ستدالا جزئي غير معطى ةمعطا

)اكتشاف موجه(ستقرائية ا جزئي معطى ةغير معطا

 اكتشاف حر معدوم غير معطى ةغير معطا

أمـا   ،ن التعليم يكون اسـتقبالياً إفعندما تقدم القاعدة والحل للموقف الذي يعرضه المعلم ف

 .)كتشـافاً موجهـاً  ا(ياً ستنباطاستقرائياً أو ان التعليم يكون إف ،عندما يقدم أحدهما وال يقدم اآلخر

هـو اكتشـاف   ف ،0 180ن مجموع قياسات زوايا المثلث يسـاوي  ألى إتوصل الطلبة فمثالً عند 

ضالع ن أن مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع عدد أ" لى التعميم إما الوصول أ. استقرائي 

ـ  ن أاعتمادا على . " زاوية قائمة 4-ن 2يساوي  ن فهـو  ث قائمتـا مجموع قياسات زوايـا المثل

وقد القت استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية استحسانا واسـعا  . اكتشاف اسنباطي 

نها تسمح بالتفاعل مع الطالب واندماجه في النشاط التعليمـي  أل ،من المربين ومعلمي الرياضيات

  : نواع متعددة ومنها أوهي على  ،باستخدام وسائل تعليمية

 ،و الطلبة كوحدات المقاييسأشياء حقيقية يحضرها المعلم أوقد تكون : مجسمات النماذج وال -1

وتصنع عادة من الـورق   ،و الطلبةأعداد المعلم إو من أوقد تكون النماذج والمجسمات جاهزة 

و قطعة من الورق المقـوى لتوضـيح   أ ،ومتوازي المستطيالت ،المقوى مثل مجسم للمكعب

  . المفاهيم الكسرية 
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  : وحات وتشمل ما يلي الل -2

فهي سـهلة االسـتعمال وقليلـة     ،قدمهاأكثر الوسائل شيوعا في المدارس وأوتعد  :السبورة ) أ

 ،)متحرك ال( واللوح ذو الوجهين  ،)الخشبي ( منها اللوح الثابت : نواع أوعلى عدة  ،ةالتكلف

  . واللوح المغناطيسي 

ـ   خشبية مربعة الشكل ةلوح :اللوحه المسـمارية  ) ب بمسـافات   ةمثبت عليها مسـامير موزع

وتفيد في توضيح المفاهيم الهندسية  ،ةعداد قليلة التكلفاإل هسهل ،متساوية على طولها وعرضها

يجـاد المسـاحات   إوتفيد كذلك في  ،المستطيل ،المثلث والمربع ،قليدية مثل الخط المستقيمإلا

  . شكال الزوايا أوالتعرف على 

و رسومات تمثل هذة أشكال الحقيقية نواع متعددة منها صور األأر الصو :الصور والرسوم  -3

نه من خالل تعامل المتعلم مـع  أذ إ..) المثلث  ،المربع(شكال الهندسية مثل صور األ ،الصور

ن الرسومات البيانية توضح كثيرا أكما  ،شكالهذة الصور يستطيع التعرف على حقائق هذة األ

 ،والرسـومات البيانيـة الصـورة   ) كالرسومات البيانيـة  ( نها من المفاهيم والعالقات فيما بي

  . والرسومات البيانية بالخطوط  ،والرسومات البيانية بالدوائر

 ،جهزة العرض مثل التلفزيـون والفيـديو  أوتشمل : جهزة والوسائل السمعية والبصرية األ -4

والجهاز العـارض   ،ةمفالم الثابتة والجهاز العارض للصور المعتوجهاز عرض الشرائح واأل

  ) . 1997، خرونآبو زينة وأ(س أفوق الر

وفي هذا الصدد قامت الباحثة بتوضيح نوع االكتشاف الذي استخدم في هـذة الدراسـة   

سـلوب لتـدريس وحـدة    أوقد تم اختيار هذا النوع ك ،وهو االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية

  : لالعتبارات التالية  في الرياضيات الهندسة

تساعد استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية المعلمين على كيفيـة التنـوع فـي     -1

  ) . 1999، نصر(خدام طرائق تدريسية متنوعة است
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شياء التي يسـتدل  فاأل ،تساعد االستراتيجية على حفظ المعلومات بطريقة يسهل استرجاعها -2

، ابـراهيم (تلك التي تعطى لـه جـاهزة   ن بقاء في الذاكرة مكثر أعليها الطالب بنفسه تكون 

2006 . (  

بالوسائل التعليمية كالحاسوب طرقا تعليمية تعمـل علـى   الموجه يتضمن التعلم باالكتشاف  -3

، السفاسـفة (عاال في عمليـة الـتعلم   وجعله طرفا نشطا وف ،تفاعل الفرد مع الموقف التعليمي

2006 . (       

بتـدريس   بالوسـائل التعليميـة   تيجية االكتشاف الموجـه عالقة التعلم باسترا 2:  1:  1:  2

  الرياضيات  

التسلسل في المادة  إلىن لموضوعات تجريداً، ويميل المتعلموكثر اأمادة الرياضيات من 

فضـل مـن الفاعليـة و الكفـاءة     أجل تحقيق مستوى ألى المجرد، من إمن المحسوس  ةالتعليمي

نتاجها وتوظيفهـا  إعادة إالمادة التعليمية ومن ثم فهمها و دراكإلى إحيث يسعى المتعلم  ،التعليمية

ن الهدف من تدريس الرياضـيات هـو تكـوين المهـارات     أحيث  ،في مجاالت الحياة اليومية

لى جانب تنمية القدرة على التفكير لدى المتعلمـين لـذا   إ ،دارة شؤون الحياةإلالرياضية الالزمة 

 ةتحقيق االهداف المرجو ةي تدريس الرياضيات بطريقأصبح هناك حاجة أكبر من أجل االتجاه ف

من وراء تعليم الرياضيات وذلك من خالل التركيز على المحسوسات والمدركات في التعامل مع 

  .  )2006الحواس، (الرموز الرياضية 

ن استخدام طرق تدريس حديثة تتيح للمتعلم خبرات متنوعة عديدة تساعده على استنتاج إ

لـى  إثرها أكثر سهولة في انتقال أكسابه مهارات تكون إوتسهم في  ،يمات العلميةالحقائق والتعم

وذلك مقارنة بالمهارات التي يتم اكتسابها باستخدام طـرق التعلـيم    ،نشطة ومواقف تعلم جديدةأ

فقد قدمت اللجنة الوطنية التي شكلها المجلس القومي في الواليات المتحـدة فـي عـام     ،التقليدية

ساليب التدريس وتدريب أالمعايير بتنويع  هحيث اهتمت هذ ،مة معايير التربية العمليةقائ) 1992(

 -National Academic)المعلمين على استخدام الطرق الحديثة في كافة مراحل عملية التعليم 

Of  Science, 1996) )2006، السفاسفة  . (   
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ـ  أالتي يجب  ةالمكان) 1994 بو زينة،أ(وذكر  بالوسـائل   ة االكتشـاف ن تحتلهـا طريق

ولى أو في المراحل األ في التعلم والتعليم حيث يكون المتعلم في مرحلة التفكير المادي، التعليمية

هذة تكون مفضلة للمتعلمين في المرحلة االبتدائية والمرحلة ة من تعلم المفهوم أو التعميم، والحال

على، وهذا ال نتقلنا إلى الصفوف األاكلما  ن االعتماد عليها يجب أن يقل بالتدريجأعدادية، إال اإل

ولـى لـتعلم   نه في المراحـل األ أحيث  ،يعني عدم ممارسة االكتشاف من طلبة المرحلة الثانوية

عطـاء معنـى   إنشطة لبدء تعلـم المفـاهيم و  المادة الرياضية يمكن االعتماد على الخبرات واأل

ثناء عملية التعلم، أنشطاً وون المتعلم فاعالً للتعميمات واستيعابها، وتعلم الرياضيات يتم عندما يك

   :ويذكر بوليا مظهرين متكاملين من مظاهر المعرفه الرياضية وهما

  . الرياضيات في مرحلة التكوين، كعلم تجريبي مبني على االختبار واالكتشاف والتجريب -1

ـ االرياضيات كعلم  -2 يات علـى هـذا   ستنتاجي، وهو مظهر متقدم، ويبدأ الطالب تعلم الرياض

ولـى باالكتشـاف   ساس، عندما يكونون قد خبروا الرياضيات وتعلموها فـي مراحلهـا األ  األ

  .  حيث تكون المفاهيم والتعميمات قد اكتسبت معنى خاصاً لديهم ،والتجريب

فرادى فـي   أووتتم دروس االكتشاف من خالل مشاركة الطلبة في مجموعات صغيرة 

ن يعـد  أنه على المعلم إف ،و في مجموعات صغيرةأعمل الفردي وفي حاالت ال ،تدريبات معملية

ففي حالة المعمل . فراد من العمل المستقل مقدما التعليمات التي تمكن المجموعات الصغيرة واأل

ن تكون التعليمـات  أو ،نشطة المعمليةدوات الالزمة لألو االجهزة واألأوراق العمل أعداد إيجب 

ال تكون هـذة  أولكن يجب  ،منهم ةالمهام المطلوب في مرعليهماألللطالب حتى ال يختلط  ةواضح

وراق أن تمد أويجب  ،ةلى االكتشافات المستهدفإالتعليمات مفصلة بالدرجة التي تجعلهم يصلون 

 ن بها وتقويم النتائج حتى يتمكنـوا نشطة التي يقوموالعمل الطالب بتعليمات تمكنهم من تحليل األ

  ) . 2007، ابراهيم(نشطة من خالل تلك األنفسهم أشفونها بى خبرات يكتإلمن الوصول 

الستخدام استراتيجية االكتشاف  ةن يمتلك كفايات تعليمية فعالألذا على معلم الرياضيات 

نهـا طريقـة   اب )1987بل، (أكد و. لموقفه التعليمي  ةالموجه بالوسائل التعليمية كطريقة مناسب
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لتقـديم    ةا مرتبطة بنموذج العرض المباشـر ومناسـب  نهلدى مدرس الرياضيات، ذلك أل ةمحبب

مهارات ومفاهيم ومبادىء جديدة لمجموعة من الطالب، وتسمح بالكثير مـن مبـادأه الطـالب    

للطالب من المحاضرات التي يهيمن عليها  ةكثر متعألى كونها إوتميل  ،واندماجهم في الدروس

 ةمثل أوزوبل بالنسب ،قداً من بعض المربينقد واجهت ن هذة الطريقةن أالمعلم، وعلى الرغم من 

العديـد مـن موضـوعات     فـي  ةنه يمكن استخدامها بكفاءأال إ ،ةلفاعليتها في تقديم مواد تعليمي

   .  الرياضيات

   :بالوسائل التعليمية  آلية تنفيذ الدروس باستراتيجية االكتشاف الموجه  3:  1:  1:  2

 تمر بعـدة  بشكل منفصل جية االكتشاف الموجهن استراتيألى إ) 2010 ،القحطاني(يشير

   :وضحها فيما يلي  ،مراحل

والتجريب، فيهـا تتـوفر العناصـر     ةبالمالحظ ةمرحلة التحضير الخاص :ولىاأل ةالمرحل -1

   :التالية

  . وجود دافع عند المتعلم -

  . لدى المتعلم ةوجود خلفي -

  . توفر مناخ يساعد على االكتشاف -

   :ة يالثان ةالمرحل -2

  . سئلة المختلفة للطالبيقدم المعلم مجموعة من األ -

ويطلب منهم  ،ةو الفكرأبعد اكتشاف الطالب للتعميم ة يعرض المعلم رسماً او صورة مشكل -

  . التفكير فيها
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   : وفيها ،ةمرحلة تحقيق النتيج :ة الثالثة المرحل -3

ـ إ، يتأكد المعلم من صحة الحلول التي توصل اليها الطالب -  ةما عن طريق البرهان بطريق

  . و عن طريق التعميم في مواقف متعددةأ ةمنطقي

   : مرحلة التطبيق، وتأتي في نهاية مراحل االكتشاف، وفيها :ة الرابع ةالمرحل -4

التي تتصـل   ،ةاليومي ةن تكون من واقع الحياأويستحسن  ،ةتطبيقي ةيقوم المعلم بتقديم أمثل -

  . شكالت التي يعيشها الطالببمشكالت المجتمع وبالم

وركزت الباحثة على استخدام مجموعة من الوسائل التعليمية عند تنفيذ مراحـل الـتعلم   

بحيث يتـرك   ،ةجرائية متتابعإوالتي تسير وفق خطوات  ،باالكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية

ليه من اكتشـافات  إوصلوا كي ينفذوا ويناقشوا بالوسائل التعليمية ما  ،للطلبة ةالمعلم فرصة كافي

ـ    ،حتى يكون التعلم تعلما ذا معنى حقيقي حظـة والتجريـب   دوار المالأيتيح للطلبـة القيـام ب

    :وتمثلت فيما يلي ،مراحل استخدام الوسيلة التعليمية) 2008طربيه، (واالكتشاف، وعرض 

من ثم البـدء  ووخصائصها ونواحي القصور فيها، التعرف على محتوياتها : عداد مرحلة اإل -1

وذلك للتعرف على مـدى مناسـبتها لموضـوع     ،بصياغة الخطة التي تستخدم لعرض الوسيلة

  . ه هدافأالدرس و

يضع المعلم لنفسه تصوراً مبدئياً عن كيفية االستفادة مـن تلـك الوسـيلة     :رسم خطة للعمل) 2

ويخطط لكيفيـة   ،ليهاعجابة سئلة والمشكالت التي تساعد الوسيلة في اإلفيقوم بحصر األ ،المعدة

   .نشطة التعليمية التي يمارسها الطالبتقديمها ألنواع األ

يجري المعلم نقاشاً مـع الطـالب لتعـريفهم     :تهيئة أذهان الطالب والمناخ المناسب للتعلم) 3

وجعلهم متشوقين ومستعدين لالستجابة والتفاعل معها ليدرك الطالب بوضـوح   ،بالوسيلة المعدة

   .امهاالغرض من استخد
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االهتمـام بتهيئـة    أنحيـث   ،تهيئة المكان يساعد على االستفادة من الوسائل :إعداد المكان) 4

  . منها ةالمرجو ةلى زيادة الفائدإالمجال المناسب الستخدام الوسائل استخداماً سليماً يؤدي 

ى اشتراك سلوب الذي يتبعه في استخدام الوسائل ومديركز المعلم على األ :مرحلة االستخدام) 5

  . عن طريقها ةيجابياً في الحصول على الخبرإالطالب اشتراكاً 

حيث قدم طريقة جديدة يمكن  ،)2007 ،ابراهيم(نموذج هربات ويليز نقال عن  ةوقد اتبعت الباحث

كما في )  Wills, 1970(ت ويلز اكما قدمها هرب اتباعها عند القيام بالتدريس االكتشافي الموجه

  :اآلتي ) 2:  1(   شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  )Wills(في طريقة االكتشاف الموجه كما قدمها هربات ويليز ةالخطوات المتبع): 2:1(شكل 

 المدخل

ةمعياريةممھ

 تمارين مساعدة متسلسلة

 تنظيم البيانات

 جمع مزيد من البيانات

التعرف على االكتشاف

 ةتطبيق االكتشاف على المھم

الحل

 المخرجةتمارين تثبيتيخرىأابدأ دائرة 

ثباتإلا
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   Transfer Of  Learning ):أثر التدريب(انتقال أثر التعلم  2 :1 :2

و أيتم تعلمه داخـل الصـف    ن ماأن التعلم المدرسي كان وما زال قائماً على افتراض إ

فراد يتعلمـون  عداد للحياة، فاأللى خارج المدرسة للمساعدة في التكيف واإلإيمكن نقله  ةالمدرس

رقام والحساب مهارات لتساعدهم في التمكن من القيام بمهام معينة في المستقبل، فهم يتعلمون األ

ون اللغـة  ات البيع والشراء، ويتعلملق بعمليلتعينهم في تصريف  أمور حياتهم المعيشية فيما يتع

يطبق ن يستخدم وأن ما يتم تعلمه في المدرسة يجب أليستطيع االتصال باآلخرين بشكل أفضل، و

  . )1994 ،ةبو زينأ(في مجاالت حياتية مستقبالً 

  )  أثر التدريب(ثر التعلم أنواع انتقال أ 1:  2:  1 2

من العلوم يعتمد  اًن كثيرإولذلك ف ،ا بينهانواعها مترابطة ومتصلة فيمأبشتى  ةن المعرفإ

يصال المعلومات للطلبة هو ذلـك  إن المعلم الذي ينجح في إو ،تقان تعلم سابقعلى إ النجاح فيها

سابقة في تعلـم   ةوعندما تساهم معلوم ،ساس لعملية التعلمأخرى كخذ المعارف األأالمعلم الذي ي

   .و أثر التدريبأتعلم ثر الأنه حصل انتقال أيقال ب ةالحق ةمعلوم

  :و أثر التدريب هيانواع النتقال أثر التعلم أن هنالك عدة إف ةوبصورة عام

   Positive Transfer :االنتقال االيجابي -1

لى تسهيل تعلـم  إ ةمعين ةو معلومأو التدريب في عمل معين أيحدث عندما يؤدي التعليم 

   .فيزيائية كاالستفادة من درس الرياضيات في حل مسائل ،الحق

  Negative Transfer  :االنتقال السلبي -2

   .و تدريب سابق تعلم الحقأيحدث عندما يعطل تعلم سابق 

    Zero Transfer  :االنتقال الصفري او المحايد -3

      .)  2003 ،نمر( ن التعلم السابق ال عالقة له بالتعلم الالحقأيحدث 
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  Horizontal Transfer  :االنتقال االفقي -4

يفترض جانييه ان الخبرة التي تم تعلمها اذا تم تعلم خبرة مماثلة من المستوى نفسه مـن  

الصعوبة، متطلبات العمليات الذهنية، وعملية االداء، واالستراتيجية في الحل، فان الـتعلم مـن   

                             .                        الجديدة يسهل االنتقال االفقي ةالمهمه االولى الى تعلم المهم

  Vertical Transfer  :االنتقال العمودي -5

جديدة تتطلب مستوى اعمق، واعلـى مـن العمليـات     ةتعلم المتعلم خبرة، وقدم له خبر

                 .)2003 خرون،آتوق و(السابقة، ولكنها معتمدة عليهاالذهنية المعرفية غير مشتمله عليها الخبرة 

  ثر التعلم أ نتقالا شروط 2:  2:  1:  2

   : أثر التعلم نتقالاالشروط التي تساعد على  من

بحيث يسهل على المتعلم فهمها، مما يساعد المـتعلم   ةصحيح ةهداف التعلم صياغأصياغة  -1

  . لى الموقف الجديدإدراك الموقف وفهمه ونقل ما تعلمه من الموقف السابق إعلى 

لى توجيه وتخطيط إحتاج ينما إو ،لياًآن النقل ال يحدث استخدام طرائق متنوعه في التعلم، أل -2

   .صحيح حتى تتم عملية النقل

 خـرون، آخيون و( خرىألى تثبيتها في مواقف إيؤدي  بحيث ةتعزيز االستجابات الصحيح -3

لتسهيل انتقـال أثـر    ،شروط ال بد للمعلم من مراعاتها )1994، ةزين أبو(وعرض . )2006

   : وهي ةالتعلم لدى الطلب

غيـر تلـك التـي     ،وضاع جديدةأفي  ةلى نماذج متشابهإالتعرف  على بأن يعود الطال -أ

أشـكال هندسـية   ضمن  ةمثلثات مختلف ةألفوها، ففي قاعدة مساحة المثلث، تعرض للطلب

  . ال يقتصر تطبيق القاعدة على مثلثات فقطمتنوعة، و
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أمثلـة   من خـالل  ،البحث عن التشابهات والتماثالت واالختالفاتعلى  ن يعود الطالبأ -ب

   .االختالف بين الجديد والمألوف أولى التشابه إيوردها المعلم ويلفت نظر طالبه 

  Retentionالتذكر   3: 1 :2

ن تعلمه، من هنا ال وجـود  أترتبط الذاكرة بالتعلم ارتباطاً وثيقاً، فاالنسان يتذكر ما سبق 

ز معالجـة المعلومـات   ويملك جهـا  ،ةال بوجود تعلم سابق وخبرات سابقإللتذكر واالسترجاع 

ـ   ةكبير ةالبشري طاق مـن   ةكبيـر  ةجداً للتعلم وترميز المعلومات وتخزينها، وتتوافر فيـه كمي

ي وقت يشاء، وقد يفشل في أالمعلومات باستمرار، ولكن الفرد ال يستطيع التحكم بها جميعاً في 

درته على تعيـين  ن قكاالمتحانات مثالً، أل ،ةتذكر بعض المعلومات الضرورية في ظروف معين

                                                            .  )2006ريان، (موقعها في مخزن الذاكرة محدودة 

وأسرع الخبرات اسـتدعاًء   ،كثر الخبرات بقاء في الذاكرةأوتعتبر الخبرات المحسوسة 

كبيراً من المعلومات التي يكتسبها مباشـرة عـن   ن يتذكر قدراً أن الفرد يستطيع إو ،من الذاكرة

والوسـائل   ،و االستماعأطريق العمل، ويلي ذلك المعلومات التي يكتسبها عن طريق المالحظة 

وتسهم في االحتفاظ بتلك  ،ةلى صورتها المحسوسإ ةالتعليمية تنقل الخبرات من صورتها المجرد

                              .  )2006يوسف، ( اليها ةالحاج ئها من الذاكرة عندواستدعا ،الخبرات لمده طويلة

ن استراتيجية االكتشاف الموجه تزيد مـن قـدرة الفـرد علـى تـذكر      أويرى برونر 

ه الفهم واالستيعاب لهـذ وذلك من خالل المعنى و ،بقاء التعلم ودوامه لفترة طويلةإو ،المعلومات

  . )2000طريف، ( المعلومات

قدرة الطالب على االحتفاظ بالمادة التعليمية التـي   هبأن التذكر) 2007( تعرف القدوميو

او  ،وقدرته على استرجاع تلك المعلومات من الـذاكرة  ،تعلمها بعد اسبوعين او اكثر من التعلم

  . ا الغرض اثارتها مقاسه بعالماته على االختبار المعد لهذالتعرف اليها عند 
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  نواع الذاكرة أ 1:  3:  1:  2

تصـل   ةإن قدرة االنسان على االحتفاظ بالمعلومات المرمزة تدوم لفترات زمنية متفاوت

قد اهتم العلماء بمسألة تخزين المعلومات، والمثيـرات واعتبروهـا محـور    ولى سنوات عدة، إ

   : همها نوعانألكن كثر من نوع من الذاكرة وأالذاكرة، وقد بينت البحوث وجود 

   ):مدقصيرة األ(الذاكرة التشغيلية المؤقتة  -1

وتستخدم هذه الذاكرة للتخزين المؤقت للمعلومات، وتستطيع هـذه الـذاكرة االحتفـاظ    

  .ثانية، ولها مساحه قصيرة األمد في الدماغ 30-10بالمعلومات لمدة تترواح ما بين 

   :الذاكرة طويلة األمد -2

  .)2006ريان، ( لى أمد غير محددإمات التي تخزن في الدماغ تتكون من المعلو

  العوامل التي تؤثر في عملية التذكر 2:  3:  1:  2

   :ولخصت فيما يلي التذكرمن العوامل التي تؤثر في عملية 

  )Attention,  Interest( :االنتباه واالهتمام) 1

العمليات المعرفية الذهنية التي و ،زمن االنتباه ودرجة االهتمام له عالقة بزمن االحتفاظ

فكلما ازداد اهتمام المتعلم بالخبرة التعليمية التي يواجهها زادت احتفاظ تلـك  . تجري على الخبرة

  . الخبرة وقلت العوامل المشتته لذلك

   :(Sensory Modalities )اشراك اكبر عدد من الحواس) 2

ها الفرد يساعد علـى االحتفـاظ   ان اشراك اكبر عدد من الحواس في الخبرة التي يواجه

الن اشراك عدد من الحواس يعني تعدد المصادر التي اشتركت في اثنـاء عمليـة    ،بتلك الخبرة

  . االدراك وهذا بالتالي يوسع الخبرة ويزيد من تفصيالتها
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  )(Intention : نية المتعلم وتصميمه) 3

ه على تحقيق الهدف الـذي  ان نية المتعلم، والقصد الذي يقبل فيه على الخبرة، وتصميم

  .يلبى بتعلم الخبرة، عوامل ذات اهمية في تخزين الخبرة

  )(Attitude Toward Experience :اتجاه المتعلم من موضوع الخبرة) 4

ان المنتبه لموضوع التعلم ذي االتجاه يسرع من اكتساب الخبرة، وبالتالي من تخزينهـا،  

  . ليها، وبالتالي ادماجها في بنية المتعلم المعرفيةويقلل من قوى الرفض الستقبالها والعمل ع

  )Intelligence( :درجة ذكاء المتعلم) 5

معروف ان هناك عالقة عالية موجبة بين كمية االحتفاظ والتخـزين، ونسـبة الـذكاء،    

علمـه وارتفاعـه   وبالتالي وجد ان هناك عالقة عاليه ايضا بين نمط الفرد في االحتفاظ ودرجة ت

  .) 2003خرون، آق وتو( للخبرة

عالقة التعلم باستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية بالتحصيل والتذكر   4:  1:  2

  . ثر التعلم أوانتقال 

فنقـل   ،وسعألى القدرة على االكتشاف بصورة إن التعلم باالكتشاف يؤدي أوضح برونر        

عن طريـق الـتعلم الـذاتي باسـتخدام      ةرفلى نقل عملية الحصول على المعإثر التعلم يؤدي أ

  ) . 1984 ،خضر(وما يماثلها  ،راءات اكتشافاجو بحث وطرق  واستراتيجيات 

لـى  إن ينقل ما يتعلمه في المدرسة أوالتلميذ يتعلم عن طريق االكتشاف ما يساعده على        

ن أذا استطاع التلميـذ  إعلم ثر التكبر ألأن نتوقع انتقاال أويمكن  ،مواقف حياته المستقبلية خارجها

ن التلميـذ حينمـا يـتعلم    أوال شـك   ،لى القواعد التي تحكمهاإيتوصل من خالل مواقف التعليم 

. تمكنه من استخالص القاعدة واستخدامها في سياقات عديدة  ةتتاح له خبرات منوع ،باالكتشاف

ويزيـد مـن    ،دهافسه وتجدم بنن التعلم باالكتشاف يعزز قدرة الفرد على التعلألى ذلك إيضاف 

  . ى ما يستحدث من مواقف إلتمكنه من نقل ما يتعلم 
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من مواقف هو اكتسابه طرق التحصيل  أما يطر علىثر ما يتعلمه الفرد أفضل طريق لضمان أو

وتستحوذ اهتمامه  ،همية وحيوية تثير حماس التلميذأكثر الطرق أوطريقة االكتشاف من  ،الذاتية

قوى لتقـدير نفسـه عنـدما    أيجد شعورا  ،لذي تتركز دوافعه حول تحقيق ذاتهفالتلميذ ا. وميله 

و أعـدة  وهذا الشعور ال يجده عنـدما يحفـظ قا   ،خرينو قاعدة دون مساعدة اآلأيكتشف حقيقة 

  ) . 2008، شحاته(خرين آليسمعها من ا

 ةكثر سـهول أ ،ن المهارات التي يتم تعلمها عن طريق االكتشافأ) 2007، براهيمإ( ويؤكد     

نشطة المعملية تساعد فـي تعلـم وتـذكر    واأل. نشطة ومواقف تعلم جديدة ألى إثرها أفي انتقال 

 ةهدافاً معرفيأوتحليل وتركيب المبادئ التي تمثل  ،وتطبيق المهارات واستيعاب المفاهيم ،الحقائق

هداف المعرفيـة  أليضا الطالب في تحقيق اأنشطة المعملية تساعد ألوا. لتعلم الخبرات المباشرة 

هـداف  أوتساعد في تحقيق  ،ثر التعلمأوانتقال  ،لتعليم الخبرات غير المباشرة مثل حل المشكالت

وتقبل وتفضيل القيم في دراسة المواد  ،نشطةكالرغبة واالرتياح في االستجابة لأل ةوجدانية تعلمي

ن أعلـى   ،ه الطـالب ويصمم النموذج المعملي خصيصا للتركيز على تحقيق ما يفضل ،الدراسية

ن أويمكن للطـالب   ،ةنشطة فيزيائية محسوسأوذلك من خالل  ،تراعى المتطلبات العقلية للتعليم

نمـاط  أوالبحث عن  ،ودراسة خواص نماذج بعينها ،يكتشفوا المبادئ عن طريق تجميع معلومات

   .     لى تعميمات لقضايا ومشكالت إن تقودهم أيمكن 

  الدراسات السابقة 2:2

والـتعلم بالوسـائل التعليميـة فـي تـدريس       ،ي موضوع التعلم باالكتشاف الموجهحظ

اال ان موضوع  ،حيث تم تناوله في مختلف الجوانب ،الرياضيات باهتمام كبير من قبل الباحثين

دمج كل من طريقتي التعلم باالكتشاف الموجه والتعلم بالوسائل التعليمية معا لم يحظى باهتمـام  

وبحدود  ،مثلما حظيت بها الطريقتين المذكورتين بشكل منفرد مع الطريقة التقليدية الباحثين محليا

فقد  ،فلم تقع الباحثة على اي دراسة محلية واحدة بحثت هذا الموضوع ،معرفة الباحثة واطالعها

   : قسمت الباحثة هذة الدراسات الى المحاور االتية
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   .بالوسائل التعليمية هجدراسات تناولت استراتيجية االكتشاف المو :اوال

  : في المجاالت اآلتية  هدراسات تناولت استراتيجية االكتشاف الموج :ثانيا

  .في التحصيل للرياضيات هثر استراتيجية االكتشاف الموجأما يتصل ب) أ

   .ثر استراتيجية االكتشاف الموجه في التذكر وانتقال اثر التعلم للرياضياتأما يتصل ب) ب

   .تناولت استراتيجية االكتشاف الموجه في مجاالت اخرى دراسات :ثالثا

  .دراسات تناولت استخدام الوسائل التعليمية في الرياضيات :رابعا

كما تم تقسيم الدراسات في كل محور من المحـاور االربعـة الـى دراسـات عربيـة       

  :وفيما يلي عرض توضيحي لكل محور منها ،اجنبية ودراسات

   كتشاف الموجه بالوسائل التعليميةاستراتيجية االدراسات تناولت   1:2:2

  الدراسات العربية 1:1:2:2

فـي جمهوريـة   ) 2010 القحطـاني، (ليها في إالمشار )2006 المالحي،(اجرى الباحث 

فاعلية التدريس باالكتشاف الموجه من خالل معمل الرياضـيات   بعنوانمصر العربية  دراسة 

للفظية واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ الصف الرابع في تنمية بعض مهارات حل المسائل ا

وهدفت الدراسة الى تنمية بعض مهارات حل المسائل اللفظية وكذلك االتجاه  ،االبتدائي االزهري

نحو الرياضيات لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي االزهري من خالل تدريس وحدة االعـداد  

رياضيات للصف الرابع االبتدائي االزهري باستخدام طريقة الكبيرة والعمليات عليها من مقرر ال

  :ولتحقيق ذلك تم اعداد ما يلي .التدريس باالكتشاف الموجه من خالل معمل الرياضيات

  .كتاب الطالب لوحدة االعداد الكبيرة والعمليات عليها) 1

  .دليل للمعلم لوحدة االعداد الكبيرة والعمليات عليها) 2
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  .حل المسائل اللفظية للوحدة المختارةاختبار مهارات ) 3

   .معمل الرياضيات المتنقل) 4

تلميذاً من طلبة الصف الرابع االبتـدائي  ) 70(تم اختيار عينة الدراسة والتي بلغ عددها 

وتم تقسيمها الى مجموعتين متساويتين االولى مجموعة تجريبية والثانيـة مجموعـة    ،االزهري

ات حل المسائل اللفظية ومقياس االتجاه نحو الرياضيات عليهم وتم تطبيق اختبار مهار ،ضابطة

  ثم تقسيم تالميذ المجموعة التجريبية الى مجموعات صغيرة يتراوح عدد تالميـذها بـين    ،قبلياً

تم تدريب المعلم الذي سيقوم بالتطبيق للمجموعة التجريبية على كيفية التـدريس   .تالميذ) 4-6(

 ،علـى عينـة الدراسـة    طبقت ادوات الدراسة بعـدياً  ،س المقترحةباستخدام استراتيجية التدري

ـ واشارت نتائج الدراسة الى ان التدريس باالكتشاف الموجه من خالل معمل الرياضيات له  ره أث

االيجابي في تنمية مهارات حل المسائل اللفظية وتحسين اتجاهات تالميذ الصف الرابع االبتدائي 

    .االزهري نحو الرياضيات

مع الدراسـة الحاليـة    )2010القحطاني، (المشار اليها ) 2006،المالحي(ابة دراسة تتش

ومعرفـة   ،باستخدامها التدريس باالكتشاف الموجه من خالل معمل الرياضيات كوسيلة تعليميـة 

واختلفت  ،)ثر التعلمأانتقال (فاعلية التدريس بهذة االستراتيجية في مهارات حل المسائل اللفظية 

وايضاً باعتمادها متغير واحـد وهـو    ،لها طلبة الصف الرابع االبتدائية الحالية بتناومع الدراس

  . انتقال اثر التعلم 

ـ في جمهورية مصر العربية دراسة تحـت عنـوان   ) 1999 نصر،(اجرى الباحث  ر أث

بالوسائل التعليمية البصرية على التحصيل في الهندسة لدى  التعلم باالكتشاف الموجه مصحوباً

وتهـدف هـذة    ،الميذ المعتمدين والمستقلين عن المجال االدراكي بالصف الثاني االعـدادي الت

الدراسة الى دراسة التفاعل بين طريقة التعليم باالكتشاف الموجه واالسـلوب المعرفـي علـى    

ولذلك  صاغ  ،على التحصيل في الهندسة لطالب الصف الثاني االعدادي هثرأالمجال االدراكي و

   :اؤل االتيالباحث التس
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بالوسائل التعليمية البصرية على التحصيل في  اًما اثر التعلم باالكتشاف الموجه مصحوب

الهندسة لدى الطالب المعتمدين والمستلقين عن المجال االدراكي بالصـف الثـاني االعـدادي؟    

 بادارة  1997/1998واختار الباحث مجموعة من طالب الصف الثاني االعدادي للعام الدراسي 

واستخدم مقرر الهندسـة   ،طالباً) 31(الهرم التعليمية في محافظة الجيزة وبلغ عدد افراد العينه 

حيث التزمت الدراسة بالنظـام   ،الجزء الثاني للفصل الدراسي الثاني ووحدتي المساحة والمسافة

 .السائد في المدارس من حيث عدد الحصص والجدول الزمنـي وخطـة الدراسـة االسـبوعية    

ليقـيس  ) الصور الجمعيـة (اختبار االشكال المتضمنه :م الباحث عدة ادوات للدراسة منهاواستخد

واختبـار   ،قدرة الفرد على اكتساب شكل بسيط او التعرف عليه عندما يكون متضمناً او مختلفاً

تحصيلي قبلي للكشف عن المستوى التعليمي والخلفية المعرفية في الرياضـيات لـدى طـالب    

ريبية والضابطة ولمعرفة تكافؤهما تم التاكد من ثباته وتطبيقة علـى مجموعـة   المجموعتين التج

حيث اختار الباحث وبشكل عشوائي فصلين احدهما تجريبية واالخرى  ،طالب) 31(تكونت من 

وتم تطبيق االختبار القبلي على كلتا المجمـوعتين قبـل بـدء     ،فصول) 5(ضابطة من مجموع 

وتوصل الباحث الى  ،ة الى اختبار تحصيلي بعدي من اعداد الباحثباالضاف ،يامأربعة أالتجربة ب

وجود تفاعل بين طريقة التعلم باالكتشاف الموجـه مصـحوباً بالوسـائل التعليميـة البصـرية      

واالساليب المعرفية التي تحكم اداء الطالب وممارساتهم وتفاعلهم مع المعلومات ادى الى تفـوق  

وذلـك مقارنـة بامثـالهم     ،ان هذا التفـوق داالً احصـائياً  في تحصيل المجموعة التجريبية وك

   :ويوصي الباحث بعدة توصيات منها .بالمجموعة الضابطة

   .تدريب المعلمين على كيفية التنوع في استخدام طرائق تدريسية) 1

وتوظيف الوسائل التعليميـة   ،تشجيع المعلمين على استخدام طريقة التعلم باالكتشاف الموجه) 2

   .ة في التعليم لمختلف المجال االدراكيالبصري

تزويد المعلمين بدليل لكيفية توظيف التعلم باالكتشاف الموجه بمصاحبة الوسـائل التعليميـة   ) 3

   .البصرية لتدريس الهندسة بمستوياتها المختلفة
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باستخدامها التعلم باالكتشـاف الموجـه    ةمع الدراسة الحالي )1999، نصر(تتشابه دراسة       

وتناولها  ،باالضافة الى معرفة اثره على تحصيل الطلبة ،صحوباً بالوسائل التعليمية البصريةم

 ،وكذلك استخدامها لوحدة الهندسة في الرياضـيات  ،نفس الفئة العمرية الصف الثامن االساسي

واختلفت الدراسة مع الدراسة الحاليه بتناولها متغير وحيد وهو تحصيل طلبة الصـف الثـاني   

  .   ادي االعد

هدفت الى معرفة  ،في جمهورية مصر العربية  دراسة) 1999 ،رياض(أجرى الباحث 

اثر التعلم بطريقه االكتشاف الموجه باستخدام الحقائب التعليمية في مجال االنشطه والمهارات 

على التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصـفوف الثالثـه االولـى مـن     ) النشاط العلمي(العمليه 

تلميذ وتلميذه من تالميذ الصفوف الثالثه االولـى  ) 300(بلغت عينة الدراسه  .البتدائيهالمرحله ا

تدرس ) ضابطه(  :وتقسيمها الى مجموعتين ،والجيزة ،القاهرة :من المرحله االبتدائيه بمحافظتي

 ،يـذه تلميـذاً وتلم ) 150(بالطريقه التقليديه المعتاده المتبعه  في المدارس االبتدائيه وبلغ عددهم 

درست المجموعة التجريبيه بطريقة االكتشاف الموجه باستخدام  ،والباقون في المجموعه االخرى

وأعد الباحث الحقائب التعليمية للصفوف الثالثه االولى من المرحله االبتدائيه  .الحقائب التعليمية

دراسـيه  بواقع حقيبه تعليميه لكل صف دراسي يستخدمها مدرس المادة في تدريس الوحـدات ال 

كما أعد الباحث دليالً للمعلم لالنشطة  .المختارة بهذه الصفوف باستخدام التعلم باالكتشاف الموجه

وقد أعاد صياغة الوحدات المختـارة فـي    ،والمهارات العملية  لكل صف من الصفوف الثالثه

أعد الباحـث   ثم .ضوء التعلم باالكتشاف الموجه بعد تحليل الوحدة وتحديد المفاهيم التي تحتويها

االختبارات التحصيليه للصفوف الثالثه وطبقها قبل وبعد التجربه على المجمـوعتين التجريبيـه   

وجود فروق  :وبعد معالجة نتائج الدراسه اشارت الى ،والضابطه لكل صف من الصفوف الثالثه

 ،الثـاني  ،االول(ذات دالله احصائيه بين المجموعتين التجريبيه والضابطه في الصفوف الثالثه 

رحـه  في االختبار التحصيلي ككل بعد تـدريس الوحـدات المقت   ،من المرحله االبتدائيه )الثالث

   .)α=0.05(مستوى الداللة لصالح المجموعه التجريبيه عن

مع الدراسة الحاليه بمعرفة اثر التعلم بطريقة االكتشاف  )1999، رياض(تتشابه دراسة 

 ،وذلك لمعرفة اثرهما على التحصيل الدراسي لدى الطلبـة  ،الموجه باستخدام الحقائب التعليمية
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واختلفت الدراسة مع الدراسة الحاليه بتطبيقها على طلبة الصفوف الثالثة االولى مـن المرحلـة   

  . باالضافة الى تناولها متغير التحصيل الدراسي فقط  ،االساسية

  الدراسات االجنبية  2:1:2:2

دراسة هدفت  ) ,Kelly, 2004) Shyh-Chii Lioyed &اجرى ليود وشايشي وكيلي

وتكونت الدراسة مـن   .التعلم باستخدام طريقة االكتشاف المبنية على الوسائط الحاسـوبية الى 

االولـى تعلمـت مـن خـالل برنـامج       :حيث تم توزيع الطلبة الى مجمـوعتين  ،طالباً) 52(

اما المجموعة الثانيـة   ،تطورةمحوسب له طابع الوسائط المتعددة والم) االكتشاف الموجه(تعليمي

وكانـت ابـرز    ،تعلمت من خالل برنامج تعليمي محوسب له طابع الوسائط المتعددة البسـيطة 

  .النتائج لصالح المجموعة التي تلقت التعلم باالكتشاف الموجه  بواسطة وسائط متعددة متطورة

ـ   ) ,Kelly, 2004) shyh-chi Lioyed &تتشـابه دراسـة    ه مـع الدراسـة الحالي

وذلـك لمعرفـة    ،باستخدامها التعلم باالكتشاف الموجه المبنية على الوسائط الحاسوبية المتطورة

   . اثرهما على تحصيل الطلبة 

 ,Jianwel ,Qi ,Yanquing & David)اجرى جاين ويل وكاي ويـانكونكج ودافيـد  

م لدعم التعلم ثالث طرق للتعل" دراسة اعتمدت على ) 2006 ،السفاسفة(المشار اليها في  (2004

 13 ل اعمارهم عنوتكونت عينة الدراسة من الطلبة التي تق ،"باالكتشاف عن طريق الحاسوب 

 )الحر ،شبة الموجه ،الموجه(حيث سعت الدراسة لفحص مدى تعليم الطلبة بالطرق الثالثة  ،سنة

علـى   وتوصلت النتائج الى فاعلية الطرق الـثالث المعتمـدة   ،بواسطة برنامج تعليمي محوسب

   .طلبةلل التحصيل الحاسوب في رفع مستوى

فـي  المشـار اليهـا    (Jianwel ,Qi ,Yanquing & David, 2004)تتشابه دراسة 

واسـتخدام  االكتشـاف الموجـه   استراتيجية مع الدراسة الحاليه باستخدامها  )2006 السفاسفة،(

وكذلك تناولها لنفس  ،لطلبةباالضافة الهميتها في رفع مستوى تعليم ا .الحاسوب كوسيلة تعليمية 

  . الفئة العمرية المستخدمة في الدراسة الحالية 
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معرفـة الـتعلم باالكتشـاف    دراسة هدفت الى  (Smith, 1995) واجرى الباحث سميث      

للمعادالت الخطية في معرفة خصائصها علـى  ) جرافيك(مع الرسم البياني بالكمبيوتر  الموجه

وتم اظهار رسوم بيانية للمعادالت الخطية في الجبر  ،و الرياضياتتحصيل الطلبة واتجاهاتهم نح

وإبراز خواصها لطالب المدرسة الثانوية، وتكونت عينة الدراسـة   ،من خالل برمجة الكمبيوتر

االولى تجريبيـة درسـت بطريقـة الموجـه      :وقسمت الى مجموعتين ،وطالبة طالباً) 50(من 

التقليدية مع استخدام المجموعتين للرسم البياني للمعـادالت  والثانية درست بالطريقة  ،االستقرائي

علـى المجموعـة   ) التجريبية(وقد اظهرت النتائج تفوق مجموعة االكتشاف الموجه  ،بالكمبيوتر

  .الضابطة في التحصيل واالتجاهات نحو الرياضيات والكمبيوتر

لم باالكتشاف الموجـه مـع   مع الدراسة الحاليه باستخدامها التع (Smith, 1995)تتشابه دراسة 

وذلك لمعرفة اثرهمـا علـى تحصـيل الطلبـة فـي       ،الرسم البياني بالكمبيوتر كوسيلة تعليمية

 ،واختلفت مع الدراسة الحاليه بتناولها اثر التعلم على متغير واحد وهـو التحصـيل   ،الرياضيات

  . ة باالضافة الى تناولها وحدة المعادالت الخطية في الجبر للمرحله الثانوي

ثر استخدام استراتيجية االكتشاف الموجـه بشـكل   أوستتناول الباحثة الدراسات التي بحثت في 

  .على التحصيل والتذكر وانتقال اثر التعلم منفصل 

  دراسات تناولت استراتيجية االكتشاف الموجه  2: 2:2

  :الدراسات العربية وتنقسم الى قسمين 1:2:2:2

  تشاف الموجه في التحصيل الدراسي للرياضياتاثراستراتيجية االك  1:1:2:2:2

فاعلية طريقة االكتشاف الموجه في السعودية دراسة بعنوان ) 2010 القحطاني،(اجرى 

لي في تدريس الرياضيات على تحصيل طالب المرحلة المتوسطة مقارنة بالتدريس بالحاسب اآل

ريقة االكتشاف الموجه مقارنه وهدفت الدراسة الى التعرف على فاعلية استخدام ط .بمنطقة تبوك

وقد اتبع الباحث المـنهج   ،بالتدريس بالحاسب في تدريس مادة الرياضيات على تحصيل الطالب

طريقـة االكتشـاف   (شبة التجريبي وذلك بدراسة اثر المتغيـر المسـتقل بمسـتوياته الـثالث     
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وتمثلـت  ). يل الدراسـي التحص(على المتغير التابع )الموجه،البرمجية التعليمية،الطريقة المعتادة

طالباً من طالب الفصل الثاني المتوسط في الفصل الدراسي الثاني لعام ) 120(عينه الدراسة في 

االولـى   ،حيث وزعت بين المجموعات الثالث وهي مجموعتان تجريبيتان ،هـ 1430/ 1429

) 40(مية وبلغت والمجموعة الثانية البرمجية التعلي ،طالبا) 41(طريقة االكتشاف الموجه وبلغت 

واعد الباحـث وحـدة    .طالبا) 39(والمجموعة الضابطة الممثلة بالطريقة المعتادة وبلغت  ،طالبا

كمـا قـام    ،دراسية مكونه من دليل للمعلم وكراسة نشاط للطالب وفق طريقة االكتشاف الموجه

تبـار  واخضعت مجموعات عينـة الدراسـة الخ   ،الباحث بتصميم برمجية تعليمية لنفس الوحدة

وتوصـل   ،تحصيلي يقيس مستوى التذكر والفهم في وحدة االشكال الرباعية وطبق قبلياً وبعـدياً 

   :اين االحادي الى النتائج االتيةالباحث باستخدام تحليل التب

بين متوسطي درجات طالب )  α=0.05(حصائية عند مستوى الداللةإوجود فروق ذات داللة  -

ا بطريقة االكتشاف الموجه ودرجـات طـالب المجموعـة    المجموعة التجريبية الذين درسو

الضابطة الذين درسوا بالطريقة المعتادة في التحصيل لمادة الرياضيات لصـالح المجموعـة   

   .التجريبية

بـين متوسـطي درجـات    ) α =0.05(حصائية عند مستوى الداللة إوجود فروق ذات داللة  -

البرمجية التعليمية ودرجات طالب المجموعة طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا بطريقة 

الضابطة الذين درسوا بالطريقة المعتادة في التحصيل لمادة الرياضيات لصـالح المجموعـة   

   .التجريبية

بـين متوسـطي درجـات    ) α =0.05(حصائية عند مستوى الداللة إوجود فروق ذات داللة  -

اف الموجه ودرجات طالب المجموعة طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا بطريقة االكتش

التجريبية الذين درسوا بطريقة البرمجية التعليمية في التحصيل لمـادة الرياضـيات لصـالح    

   .المجموعة التجريبية الذين درسوا بطريقة البرمجية التعليمية 

ويوصي الباحث بعدة توصيات هامه ومنها تضمين كتب الرياضيات للمرحلة المتوسطة 

 ،شافية وامثلة وتمارين وتدريبات للطالب مصـممه بطريقـة االكتشـاف الموجـه    بانشطة استك
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وتطوير مناهج الرياضيات وطرق تدريسها بحيث يتواكب استخدام انشطة الحاسوب واالكتشاف 

  .الموجه مع االهداف واالنشطة الدراسية

لـتعلم  مقارنه اثر كل من افي االردن دراسة بعنوان ) 2006 ،السفاسفة(واجرت الباحثة 

باالكتشاف وبرنامج تعليمي محوسب في تحصيل طلبة الصف الثامن االساسي في مادة العلـوم  

وهدفت الى المساعدة في تدريس العلوم للصف الثامن بشكل افضل وبالتـالي   ،بمحافظة الطفيلة

وذلك من خالل االجابة على اسئلة الدراسة التي تتناول الطلبـة الـذكور    ،زيادة تحصيل الطلبة

وهل هنـاك   ،ثر ذي داللة احصائية لطريقة التدريس في تحصيل الطلبةأالناث والتعرف على وا

او تفاعل بين طريقة  ،ثر ذو داللة احصائية للنوع االجتماعي في تحصيل الطلبة في مادة العلومأ

وتألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الثامن األساسي فـي   ،التدريس والنوع االجتماعي

مدارس ) 109(والذي يضم  2005/2006الطفيلة في المدارس الحكومية للعام الدراسي  محافظة

طالبا ) 118(وتكونت عينة الدراسة من  ،طالبا وطالبة في الصف الثامن االساسي) 2042(فيها 

طالبة من طلبة الصف الثامن االساسي في مدرسـتي بصـيرا   ) 60(،طالبا) 58(منهم  ،وطالبة

وقد تم اختيار هاتين المدرستين بطريقة قصدية لقربهمـا   .صيرا الثانوية للبناتالثانوية للبنين وب

اضافة الى ذلك فان جميع المعلمين تلقوا دورات تدريبية مكثفه للتدريس  .من مكان عمل الباحثة

بطريقة االكتشاف وذلك من خالل المشرفين التربويين التابعين لمديرية التربيـة والتعلـيم فـي    

 ،وقسمت العينة الى مجموعتين وتضم المجموعة االولى شعبة ذكور وشعبة اناث،يلةمحافظة الطف

 .واالخرى درست باسـتخدام برنـامج تعليمـي محوسـب     ،ودرست بطريقة االكتشاف الموجه

مـذكرة تحضـير بخطـوات الـتعلم     :واستخدمت الباحثة ادوات لتحقيق اهداف الدراسة وهـي 

، تـم  وباجراء تحليل التباين الثنـائي   ،تبار تحصيليواخ ،وبرنامج تعليمي محوسب ،باالكتشاف

داللة واظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات  ،)(SPSSباستخدام برنامج  حصائياًإتحليل النتائج 

في تحصيل طلبة الصف الثامن االساسي لمادة العلـوم  ) α=0.05( الداللة احصائية عند مستوى

و التفاعل بين طريقة التدريس والنوع االجتمـاعي،  تعزى لطريقة التدريس او النوع االجتماعي ا

كما بينت المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة على االختبار التحصيلي النهائي فاعلية كل مـن  

ولصالح طريقة التعلم بالحاسـوب   ،طريقة االكتشاف وطريقة التعلم بالحاسوب في مبحث العلوم
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وتدل النتائج على فعالية الطرق غيـر   ،را احصائيااال ان هذا الفرق لم يرق الى ان يكون له اث

  .التقليدية والتي تعطى للطالب الدور االكبر في عملية التعلم

فـي سـلطنة   )  2010 القحطـاني، (المشار اليها في ) 2005 الدبدوب،(أجرى الباحث 

 اثر استخدام الهندسة باستخدام طريقة االكتشاف الموجه علـى عمان، دراسة هدفت الى معرفة 

والكشف عن العالقة بين التحصيل والتفكير الناقد عند الطالب الـذين   ،التحصيل والتفكير الناقد

 ،واستخدمت الدراسة المنهج شبة التجريبي .درسوا الهندسة االحداثية بطريقة االكتشاف الموجه

وقسمت عينـة   ،طالباً من طالب الصف العاشر بمدرسة صحار) 70(وتكونت عينة الدراسة من

وكانـت   ،مجموعة تجريبية ومجموعة ضـابطة  ،طالبا) 35(راسة على مجموعتين كل منهما الد

   :اهم نتائج الدراسة هي

بـين متوسـطي درجـات    ) α=0.05(حصائية عند مستوى الداللة إوجود فروق ذات داللة  -

 ولصالح الطالب الذين درسوا الهندسة ،الطالب في االختبار التحصيلي البعدي لطريقة التدريس

  .باستخدام طريقة االكتشاف الموجه

لما لها مـن   ،اوصت الدراسة باستخدام طريقة االكتشاف الموجه في تدريس الهندسةو 

   .اثر ايجابي في زيادة التحصيل عند الطالب

اثـر اسـتخدام   في الجمهورية اليمنية  دراسة بعنـوان  ) 2003 مطلق،(اجرت الباحثة 

بة الصف الثامن من التعلـيم االساسـي فـي مـادة     طريقة االكتشاف الموجه على تحصيل طل

ثر استخدام طريقة االكتشاف الموجه في تدريس وحدة أوهدفت الدراسة الى معرفة  ،الرياضيات

واختـارت   ،مجموعة االعداد النسبية على تحصيل تالميذ الصف الثامن من التعلـيم االساسـي  

وتكونت  ،لتطبيق التجربة تكون ميداناًل ،الباحثة مدرستين اساسيتين بطريقة قصدية من المدارس

 ،م 2002/  2001وطالبة للصف الثامن االساسي للعام الدراسي  طالباً) 283(عينة الدراسة من

المجموعـة التجريبيـة    حداهما تمثـل إحيث تم اختيار شعبتين من كل مدرسه بطريقه عشوائية 

طالـب   )135(هم واألخرى تمثل مجموعـة ضـابطه وعـدد    ،طالب وطالبه )148(وعددهم 
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وطالبة،حيث استخدمت المنهجان التجريبي والوصفي، وتم اعداد اختبار تحصيلي لقياس مستوى 

   :اآلتيه النتيجةوتوصلت الباحثه الى  ،تحصيل الطلبة بعد دراسة وحدة االعداد النسبية

بـين متوسـطات درجـات    ) α=0.05(حصائية عند مستوى الداللة إوجود فروق ذات دالله  -

ميذ في المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعه التجريبيـه الـذين درسـوا    التال

   .بطريقة االكتشاف الموجه

وتوصي الباحثه بعدة توصيات أهمها تشجيع مدرسي الرياضيات على استخدام طريقـة  

ي وتوصي ايضاً بتوظيف الوسائل التعليمية المتنوعة ف ،االكتشاف الموجه في تدريس الرياضيات

   .مواقف التعليم لخلق مجال إدراكي جيد للتالميذ

أثر استخدام طريقة االكتشـاف  في فلسطين دراسه تحت عنوان  )2001 ،اشتيه(أجرت 

 .الموجه في الرياضيات على تحصيل واتجاهات طلبة الصف السادس االساسـي فـي نـابلس   

رس قرية تل التابعـة  واختارت الباحثه عينه متوفره من طالب الصف السادس االساسي في مدا

وطبقت ادوات البحـث   ،م 2001/ 2000لمحافظة نابلس خالل الفصل الدراسي الثاني من العام 

وقد تكونـت عينـة الدراسـة     ،طالباً وطالبة) 117(على عينة الدراسة الحالية التي بلغ حجمها 

 وشـعبتين ،مجموعة ضابطة تدرس بطريقة العـرض المباشر كقسمت الى شعبتين ،شعب)4(من

  : واظهرت نتائج الدراسة ،مجموعة تجريبية تدرس بطريقة االكتشاف الموجهك

بين متوسط عالمات ) α=0.05(حصائية عند مستوى الداللة إوجود فروق ذات داللة  -

ثر للطريقة في تحصيل الطلبـة  أحيث يوجد  ،طلبة الصف السادس االساسي تبعاً لمتغير الطريقة

. لموجه والعرض المباشر ولصالح طريقة االكتشـاف الموجـه  عند التدريس بطريقة االكتشاف ا

وتوصي الباحثه واضعي المناهج ومطوريها بأهمية ادخال طريقة االكتشاف الموجه في المناهج 

واهمية عقد دورات تدريبيه لمعلمي الرياضيات وتدريبهم على هذه الطريقه قبل واثنـاء   ،الجديده

  .  الخدمه
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ثر اسـتخدام طريقـة   أالجمهورية اليمنية دراسة بعنوان في  )1999 ،الشميري(وأجرى 

 .االكتشاف الموجه في تحصيل طلبة الصف التاسع من التعليم االساسي في مـادة الرياضـيات  

وقسمت الـى   ،شعب من طلبة الصف التاسع من التعليم االساسي) 4(وتكونت عينة الدراسة من 

 ،ب تجريبية درست بطريقة االكتشاف الموجهوكانت احدى الشع ،وشعبتين للبنات ،شعبتين للبنين

 ،طالبـاً وطالبـة  ) 188(وبلغ حجم عينة الدراسة .واالخرى ضابطة ودرست بالطريقة التقليدية

  :االتية ائجوتوصلت الدراسة الى النت

وطلبة المجموعة  ،وجود فروق بين متوسطي درجات تحصيل طلبة المجموعة التجريبية ككل) 1

  .لمجموعة التجريبية التي درست بطريقة االكتشافالضابطة ككل ولصالح ا

حصائياً بين متوسطي درجات تحصيل طالب وطالبـات المجموعـة   إوجود فروق غير دالة ) 2

   .التجريبية ولصالح المجموعة التجريبية

أثر استخدام طريقة االكتشاف في العراق دراسه بعنوان  )1995 ،فارس(اجرت الباحثه 

واختارت الباحثه عينـة   .الصف الرابع االعدادي في مادة الرياضياتالموجه في تحصيل طلبة 

طالـب   )113(وقد بلغ عدد طلبة عينـة البحـث     ،وهم طلبة الصف الرابع االعدادي ،الدراسه

احـدهما  ،وقسمت الى مجمـوعتين متكـافئتين مـن الطلبة    ،وطالبه بعد استبعاد الطلبة الراسبين

 ،جه واالخرى ضـابطة تـدرس بالطريقـة االعتياديـة    تجريبية تدرس بطريقة االكتشاف المو

بـين متوسـط   ) α=0.05(وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى وتوصلت الدراسة الى 

تحصيل الطلبة الذين درسوا بطريقه االكتشاف الموجه وبين متوسط تحصيل الطلبة الذين درسوا 

وتوصي الباحثه بحـث مدرسـي    .يهبالطريقه االعتياديه وكان الفرق لصالح المجموعه التجريب

  . الرياضيات على استخدام طريقة االكتشاف الموجه جنباً الى جنب مع الطرائق االخرى 

  ثر استراتيجية االكتشاف الموجه في التذكر وانتقال اثر التعلم للرياضياتأ  2:1:2:2:2

ان في المملكة العربية السعودية دراسـه تحـت عنـو    )2007 ،الخيري(أجرى الباحث 

فاعلية طريقة االكتشاف الموجه على التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم في مادة الرياضـيات  
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وهدفت هذه الدارسة الى التعرف على طريقة  .لطالب الصف السادس االبتدائي بمحافظة القنفذة

 وحفظ الحقـائق والمفـاهيم   ،التدريس التي تؤدي الى معالجة المشاكل المتعلقة بتعلم الرياضيات

وقد أدت هذه المشاكل الى انخفاض كبير في مستوى التحصـيل والـتعلم    ،والعمليات الرياضيه

واعتمدت الدراسه على اسلوب شبه تجريبي مبني علـى   ،ثر التعلم لمدة طويلهأاالكاديمي وبقاء 

وقد تم اختيار عينة الدراسه عشوائيا وتكونت من طـالب   ،اساس تصميم مجموعتين تجريبيتين

كمجموعـة تجريبيـة تـم تدريسـهم      ،طالبا)  34( وبلغ حجم العينة  ،ادس االساسيالصف الس

   : اآلتيه يجةوتوصل الباحث الى النت ،القواسم ومضاعفات االرقام

بين متوسطي درجات طالب ) α=0.05(حصائية عند مستوى الداللة إوجود فروق ذات داللة  -

الموجه ودرجـات طـالب المجموعـة     المجموعة التجريبية الذين درسوا بطريقة االكتشاف

الضابطة الذين درسوا بالطريقة المعتاده في االختبار التحصيلي البعدي عند مسـتويات بلـوم   

ولصالح المجموعة التجريبية بعد ضبط التحصيل وتعزى الى طريقة االكتشاف الموجه عنـد  

   .تدريس طالب المجموعة التجريبية

اف الموجه كطريقة تدريس تساعد المتعلم علـى  استخدام طريقة االكتشبويوصي الباحث 

  .امتالك التفكير العقالني والتوجيه حيث ان هذه الطريقة تشجع المتعلم على التعلم

أثر طريقة دراسة بعنوان  ةفي االمارات العربية المتحد )2000 ،طريف(أجرى الباحث 

رياضيات لطلبة الصـف  االكتشاف االستقرائي الموجه في التحصيل الدراسي واالستبقاء في ال

وهدفت الدراسة الى اختبـار   .ةرس دولة االمارات العربية المتحداالثاني الثانوي العلمي في مد

اثر استخدام طريقة االكتشاف االستقرائي الموجه على المستوى التحصيلي في مادة الرياضـيات  

  :ةوحاولت الدراسة االجابة عن االسئلة اآلتي ،مقارنه بالطريقة التقليدية

بين تحصيل الطـالب   )α=0.05(حصائية عند مستوى الداللة إهل توجد فروق ذات داللة  -1

  الذين تعلموا بطريقة االستقراء الموجه والطريقة التقليدية ؟
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في االحتفاظ بالتعلم بين ) α=0.05(حصائية عند مستوى الداللة إهل توجد فروق ذات داللة  -2

االكتشاف االستقرائي الموجه والذين تعلمـوا بالطريقـة    تحصيل الطالب الذين تعلموا بطريقة

  التقليدية ؟

وقد بلغ عدد افـراد   ،يشعب للصف الثاني الثانوي العلم) 4(وتكونت عينة الدراسه من 

 ،المجموعة التجريبيـة  :وقد تم توزيع الشعب االربع الى مجموعتين ،طالباً) 122(عينة الدراسة 

لمجموعة التجريبية وحدة العد المنـتظم باسـتخدام طريقـه    والمجموعة الضابطة درس افراد ا

اما افراد المجموعة الضابطة فقد درسوا نفس المـادة التعليميـة    ،االكتشاف االستقرائي الموجه

وتوصـل   ،على العينـة  بالطريقه التقليدية، تم تطبيق اختبار التحصيل المباشر واالحتفاظ بالتعلم

   :الباحث الى النتائج اآلتيه

بين عالمات الطالب ذوي المستوى التحصيلي  )α=0.05(حصائية إوجود فروق ذات داللة  -1

ولصالح المجموعة التجريبية يعزى الى  ،العالي على اختبار التحصيل المباشر في الرياضيات

   .طريقة التدريس

بين متوسطات عالمات الطالب على اختبـار   )α=0.05(حصائية إوجود فروق ذات داللة  -2

  .تفاظ بالتعلم لصالح المجموعة التجريبية يعزى الى طريقة التدريساالح

وأوصى الباحث بتشجيع استخدام أسلوب طريقة التدريس باالكتشاف االستقرائي الموجه 

  . في تدريس الرياضيات

اثر طريقة االكتشاف ومستوى في االردن دراسة بعنوان ) 1991 غنيم،(واجرى الباحث

يمات الرياضية واالحتفاظ بها لـدى طلبـة الصـف االول الثـانوي     التحصيل في اكتساب التعم

  :لالجابة عن السؤال االتي وهدفت الدراسة  ،العلمي

ثر استخدام طلبة الصف االول الثانوي العلمي لطريقة االكتشاف في اكتساب التعميمـات  أما ) 1

  الرياضية واالحتفاظ بها ؟ 
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ث اختيرت مدرستان بالطريقة العشـوائية  حي ،طالباً) 124(واشتملت عينة الدراسة على 

مجموعة درست التعميمـات الرياضـية بالطريقـة     ،ووزعت عشوائياً الى مجموعتين ،البسيطة

واستخدم اختبـار   ،والمجموعة االخرى درست التعميمات الرياضية بطريقة االكتشاف ،التقليدية

يومـاً  ) 20(ثانية بعد مرور  وطبق مره،تحصيلي طبق مرتين االولى بعد انتهاء التجربة مباشرة

وقد اظهـرت نتـائج التحليـل     ،وذلك لقياس االحتفاظ لدى الطالب ،من التطبيق االول لالختبار

  : ما يلي )ت(االحصائي لالختبار 

على مستويات التحصيل المختلفه لدى طالب  ،عند مقارنة طريقة االكتشاف بالطريقه التقليدية -

ظهرت نتائج التحليل االحصائي ان الطريقة التقليديـة قـد   أد فق ،الصف االول الثانوي العلمي

تفوقت على طريقة االكتشاف عند الطالب ذوي المستوى التحصيلي العالي وبفرق ذي داللـة  

  ) α=0.05(احصائية 

بين متوسطي عالمـات مجموعـة االكتشـاف    ) α=0.05(حصائية إوجود فروق ذات داللة  -

االحتفاظ ولصالح طريقة االكتشاف وهذة النتيجة متفقة مـع   والمجموعة التقليدية على اختبار 

   .آراء كثير من التربويين والعلماء

وأوصت الدراسة بضرورة توفير االوضاع والظروف التعليمية المناسبه لتطبيق طريقة 

االكتشاف في المدارس من حيث عدد الطالب والموضوعات التعليميـة المناسـبه والكفـاءات    

  .تستطيع ان تقوم بعملية التعليم بعملية االكتشافالتعليمية التي 

أثر في المملكة االردنية الهاشمية  دراسه  تحت عنوان  )1984 ،نشواتي(أجرى الباحث 

اسلوبي االكتشاف والشرح في اكتساب بعض المفاهيم اللغوية والرياضيه وانتقالها لدى طالب 

شعب اختيـرت  ) 9(طالبا في ) 282(من  وتكونت عينة الدراسه .المرحلة االعدادية في االردن

تعلمت  :وتم توزيع الشعب الى ثالثة مجموعات ،عشوائيا من بين شعب الصف الثاني االعدادي

وقد وزعت فـي   ،والثالثة بالطريقه التقيليدية ،االولى باسلوب االكتشاف والثانية باسلوب الشرح

دة التي أعدها الباحث مـن وحـدات   وبعد االنتهاء من عملية تعلم الما ،شعب لكل مجموعة) 3(

   :أظهرت النتائج التاليةو ،اللغة العربية والرياضيات جرى اختبار افراد المجموعات
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ويعود السبب الى السـهوله   ،عدم وجود أثر السلوب التدريس في اكتساب المفاهيم الرياضية -1

فاهيم فيما بينها بعالقـات  والى عدم ارتباط هذه الم ،النسبية التي تتصف بها المفاهيم الرياضية

بحيث تتطلب جهداً كبيراً من جانب المتعلم الكتشاف المبادىء والقواعد التـي   ،شديدة التعقيد

سـواء تـم    ،األمر الذي مكن أفراد المجموعات من تحقيق مستوى أدائـي متشـابه   ،تحكمها

  .التدريس باالسلوب االكتشافي او الشرحي او التقليدي

سه على ان اسلوب التدريس االكتشافي اكثر فاعليه في انتقال أثر التعلم من ودلت نتائج الدرا -2

مما يؤكد أهمية استخدام ذلك االسلوب االكتشافي فـي االوضـاع    ،اسلوب التدريس الشرحي

  .وبخاصه انتقال االجراءات ،التعليمية التي تركز على االنتقال

أثـر اسـلوبي   الى معرفة دراسة هدفت  ،في االردن )1983 ،شطناوي(أجرى الباحث 

 ،االكتشاف والشرح في اكتساب بعض المفاهيم الرياضيه وانتقالها عند طالب الثاني االعـدادي 

مجموعة تم تعليمها بالطريقـة   :وزعت عشوائياً الى ثالث مجموعات ،شعب) 9(اختار الباحث 

ية السائده فـي  ومجموعة ضابطة تعلمت بالطريقة التقليد ،ومجموعة بطريقة الشرح ،االكتشافية

   :وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي ،المدارس

بين المتوسطات الحسابية الداء المجموعـات  ) α=0.05(حصائية إعدم وجود فرق ذي داللة ) 1

اي انه ال يوجد اثر للطريقة في التحصـيل سـواء تـم     ،الثالث في اختبار التحصيل البعدي

   .  ة التقليديةالتدريس بأسلوب االكتشاف او الشرح او بالطريق

بـين  ) α  =0.05(اظهرت النتائج وجود فرق ذي داللـة احصـائية    ،)(Zباستخدام اختبار ) 2

متوسط درجات المجموعتين االكتشاف والشرح على اختبار االنتقال البعدي ولصالح مجموعة 

اي ان اسلوب االكتشاف تفوق على اسلوب الشرح في انتقال التعلم، وكـان مـن    ،االكتشاف

   . ز توصيات الباحث اتباع اسلوب االكتشاف لتعليم الرياضياتأبر
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  الدراسات االجنبية  2:2:2:2

 التقنيات الفعاله في التعلم فيدراسة بعنوان )  (Salman, 2009 اجرت الباحثة سلمان

حيث هدفت الدراسـة   ،تقييم المعلمين في مدرسة اساسية في نيجيريا ،ورشة عمل للرياضيات

ى اكثر الوسائل واالساليب المتبعة في تدريس الرياضيات في المدارس االساسـية  الى التعرف ال

النيجيرية والتي يعتبرها المعلمون من وجهه نظرهم فعاله ومـن ضـمنها اسـلوب االكتشـاف     

وقـد تـم    ،معلماً ومعلمه في المرحلة االساسية) 120(حيث تكونت عينة الدراسة من  ،الموجه

وبينت تقارير التحليل ان  ،معها باستخدام حساب التكرار والنسب المئويةتحليل البيانات التي تم ج

المشاركين وجدوا ان التقنيات الفعاله في التعليم تفاعلية وممتعه ومحفزه وتشجع على المشـاركة  

مـن نسـبة   % 48وتوصلت ايضاً الى ان التعليم باالكتشاف قد حصل علـى نسـبة    ،واالبتكار

وقد اوصت الدراسة بضرورة التنويع في اساليب تدريس الرياضيات  ،االستجابات لعينة الدراسة

   .والتركيز على اسلوب التعليم باالكتشاف الموجه في المراحل االساسية

فعاليـة االنشـطة   دراسة هدفت الـى تحديـد   ) (Brown, 1998اجرى الباحث براون

ل مقارنتهـا بالطريقـة   المقترنه بالطريقة المعتادة في التحصيل الرياضي من خال االستكشافية

طالباً مـن طلبـة الصـف    ) 58(وتكونت عينة الدراسة من  ،المعتادة بدون انشطة استكشافية

درست موضـوع االعـداد    ،تجريبية :حيث وزعت عشوائياً الى مجموعتين ،الخامس االساسي

درسـت  واالخرى ضابطة  ،والعمليات عليها باستخدام الطريقة المعتادة مع االنشطة االستكشافية

بواقـع عشـر    اًاسبوع) 15(وكانت مدة التجربة  ،الموضوعات نفسها بالطريقة المعتادة وحدها

وقد توصلت نتائج الدراسة الى تفوق طالب المجموعة الضـابطة علـى    ،حصص في االسبوع

زمالئهم طالب المجموعة التجريبية بالنسبة للتحصيل وحل المسالة في كل من الكسور واالرقام  

   .العشرية

فعاليـة تـدريس الهندسـة    دراسة هدفت الى تحديد ) (Bell, 1998  اجرى الباحث بل       

استراتيجية االكتشاف في تنمية كل من التحصيل والتفكير الهندسي والميـول نحـو    باستخدام

طالباً وطالبة مـن  ) 85(وتكونت عينة الدراسة من  .الرياضيات في الواليات المتحدة االمريكية
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االولى درست موضوعاً في الهندسة فـي بيئـة    :وتم تقسيمهم الى مجموعتين ،ثانويةالصفوف ال

ودلت  .مستندة الى االكتشاف والمجموعة االخرى درست باستخدام الطريقة المعتادة في التدريس

نتائج هذة الدراسة على ان افراد المجموعة التجريبية تفوقوا علـى زمالئهـم فـي المجموعـة     

امـا بالنسـبة    ،والميل نحـو الرياضـيات   ،كل من مستويات التفكير الهندسيالضابطة بالنسبة ل

للتحصيل فال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات افـراد المجمـوعتين التجريبيـة    

    .والضابطة

  دراسات تناولت استراتيجية االكتشاف الموجه في مجاالت اخرى  3:2:2

  الدراسات العربية  1:3:2:2

أثر استخدام في جمهورية مصر العربية دراسة بعنوان  )2009محمد أ، (ة أجرت الباحث

اسلوب االكتشاف الموجه في تدريس علم االجتماع على التحصيل والقدرات االبداعيـة لـدى   

 ،واختارت الباحثة عينة من طـالب الصـف الثالـث الثـانوي     .طالب المرحلة الثانوية العامه

احدهما تمثل المجموعة التجريبيـه   ،رسه بطريقه عشوائيةوتكونت العينة من شعبتين من كل مد

وتوصـلت   ،وطالبـه  طالباً )140(وبلغ افراد المجموعتين  ،واآلخرى تمثل المجموعة الضابطه

  :اآلتيهيجة الباحثه الى النت

بـين متوسـط درجـات طـالب     ) α=0.05(حصائياً عند مستوى الداللة إوجود فروق دالة  -

مجموعة الضابطة في مستوى التحصيل والقدرات االبداعية لصالح أفراد المجموعة التجريبية وال

  .المجموعة التجريبية

وتوصلت الباحثه الى توصيات تدلل على اهمية استخدام اسلوب االكتشاف الموجه فـي  

  .  تدريس علم االجتماع بالمرحلة الثانوية العامة

فاعلية استراتيجيتي نوان في دولة الكويت دراسة بع) 2007 الحسيني،(واجرى الباحث 

والخرائط المفاهيمية في تحصيل طلبة المرحلة الثانوية في مـادة التربيـة    ،التعلم باالكتشاف

  :االتي وهدفت الدراسة الى االجابة على السؤال  ،االسالمية في دولة الكويت



 48

ي مادة التربيـة  ما فاعلية استراتيجية التعلم باالكتشاف في تحصيل طلبة المرحلة الثانوية ف      

  االسالمية في دولة الكويت مقارنه بالطريقة التقليدية ؟

طالباً من طلبة المرحلة الثانويـة  ) 90(اختيرت افراد الدراسة بطريقة قصدية مكونه من

درسـت   مجموعات االولـى مجموعـة تجريبيـة   ) 3(وقد وزعت العينة على  ،للصف العاشر

 ،ة مجموعة تجريبية درست باستراتيجية الخرائط المفاهيميةوالثاني ،باستراتيجية التعلم باالكتشاف

  :االتيةوتوصلت الدراسة الى النتيجة  ،درست بالطريقة التقليدية  والثالثة ضابطة

في متوسط درجات الطلبة في مادة  ،)α=0.05(حصائية عند مستوى إوجود فروق ذو داللة  -

لصالح استراتيجية التعلم ) االكتشاف،التقليديةالتعلم ب(التربية االسالمية تعزى لطريقة التدريس 

  .باالكتشاف في اختبار التحصيل البعدي

 النها بينت فاعليتها ،في التدريس التعلم باالكتشاف اوصى الباحث باستخدام استراتيجيةو

   .  في زيادة تحصيل الطلبة في مادة التربية االسالمية

أثـر  االردنية الهاشمية  دراسه بعنـوان  في المملكة  )2005 ،اإلبراهيم(أجرت الباحثه 

تي االكتشاف الموجه والحوار في التحصيل النحوي في تنمية عمليات العلـم لـدى   ياستراتيج

   :وقد سعت هذه الدراسة الى االجابة عن السؤال اآلتي .طالبات المرحلة الثانوية في االردن

ـ  و بمسـتويي التـذكر   هل يختلف تحصيل طالبات الصف االول الثانوي االدبي في النح

 ؟  )االعتيادية ،الحوار ،االكتشاف الموجه(والتفكير باختالف االستراتيجية التدريسيه 

طالبه من طالبات الصـف االول  ) 93(واختير افراد الدراسه بطريقة قصديه مكونه من 

درست   مجموعه تجريبيه أولى :وقد وزعت العينه على ثالث مجموعات وهي ،الثانوي االدبي

ومجموعـة   ،درست باستراتيجية االكتشاف الموجهيه ثانيه ومجموعه تجريب ،تراتيجية الحوارباس

   :وتوصلت الباحثه الى النتيجه اآلتيه ،ضابطه درست بالطريقه االعتياديه

بين اسـتراتيجيتي   ،)α=0.05(د فروق ذات داللة إحصائيه عند مستوى الدالله ووج -

لصالح استراتيجية االكتشاف الموجه في اختبار التحصيل  واالكتشاف الموجه ،التدريس بالحوار
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فـي التـدريس ألنهـا بينـت      االكتشاف الموجه وصت الباحثه باستخدام استراتيجيةوأ ،النحوي

   . في زيادة تحصيل الطالبات فاعليتها

أثر كـل  في المملكة االردنية الهاشمية  دراسه بعنوان  )2003 ،الزعبي(أجرى الباحث 

كتشاف الموجه والمناقشة والعصف الذهني في تنمية مهارات التفكيـر الناقـد و   من طرائق اال

سـعت  و ،التحصيل في مادة التربيه االسالميه لدى طلبة المرحلة االساسية العليا فـي االردن 

   :الدراسة لالجابة عن السؤال اآلتي

صيل طلبة والعصف الذهني في تح ،ةوالمناقش ،ما أثر استخدام طرائق االكتشاف الموجه

في مادة الفقه من مقرر التربية االسالمية في  ،وتنمية التفكير الناقد لديهم ،ساسيالصف الثامن األ

  االردن؟

وتكونت مـن   ،واختيرت عينة الدراسة من مدارس مجتمع الدراسة بالطريقه العشوائية 

بطريقـة   وتم تقسيم الشـعب الدراسـية   ،شعب دراسية) 8(موزعين على  ،طالبا وطالبه) 199(

 ،مجموعة تجريبية أولى وتعلمـت باالكتشـاف الموجـه    :عشوائية الى اربعة مجموعات وهي

ومجموعة تجريبية ثالثـة  تعلمـت بطريقـة     ،ومجموعة تجريبية ثانية وتعلمت بطريقة المناقشه

  :وأظهرت الدراسه النتائج التالية ،ومجموعة ضابطة وتعلمت بالطريقة المعتادة ،العصف الذهني

والعصف الذهني في التعليم يؤدي الى زيادة  ،والمناقشة ،استخدام طرائق االكتشاف الموجه ان -

بحيـث تصـبح    ،واالحتفاظ بالمعلومات لفترة طويلة مـن الـزمن   ،في التحصيل لدى الطلبة

  .المعلومه راسخه في االذهان

ـ إتوجد فروق ذات دالله  - مباشـر  فـي التحصـيل ال  ) α=0.05( ةحصائيه عند مستوى الدالل

  .والمؤجل الفراد العينه عند تدريسهم وحدة الفقه تعزى لطريقة التدريس

ويوصي الباحث باستخدام طريقة التعلم باالكتشاف الموجه في تدريس التربية االسالمية         

كتدريب المعلمين والمشرفين التربويين  ةكذلك عقد دورات تدريبي ،عامه ودروس الفقه خاصة
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هه لهذه الدراسة في صـفوف  وفي النهاية يوصي باجراء دراسات مشاب ،امهاعلى كيفية استخد

   . الفعاله في التدريس ةقيلقاء المزيد من الضوء على هذه الطراخرى إل

  الدراسات االجنبية  2:3:2:2

 ثار التعلم االكتشافي علـى مـدى  أدراسة بعنوان ) (Balim, 2009اجرى الباحث باليم         

وتسعى هذه الدراسة بشكل خاص الى االجابة علـى   ،هارات التعلم االكتشافيالطالب وم  نجاح

  :السؤال التالي

كيف يؤثر تدريس مادة العلوم من خالل طريقة التعلـيم االكتشـافي او الموجـه علـى     

التحصيل االكاديمي للطالب واكتسابهم لمهارات التعلم االكتشافي واسترجاع وحفظ المعلومـات  

  التي تلقوها؟

ت هذه الدراسة الى تحديد آثار طريقة التعلم االكتشافي على التحصيل االكـاديمي  وهدف

وفي هذه الدراسـة   ،للطالب وفهمهم لمهارات التعلم االكتشافي واسترجاع المعلومات التي تلقوها

الطريقة االولى تمثلت في طريقة التعلم االكتشافي أو الموجه  .معالجة بطريقتين مختلفتينالتمت 

 ،في حين تمثلت الطريقة الثانية في طريقة التعلم التقليدية ،نب النشاطات والخطط اليوميةالى جا

واظهرت نتائج هذه الدراسة ان هنالك اختالفاً كبيـراً   ،طالباً من الصف السابع) 57(وقد شارك 

لصالح مجموعة التجربة على حساب مجموعة التحكم فيما يتعلق بمعدل التحصـيل االكـاديمي   

لهذا يمكن القول بأن طالب مجموعة التجربه الـذين حققـوا    .ت استرجاع المادة المتعلمهومعدال

نتائج عالية في اختبار ما بعد التحصيل حققوا نتائج عاليه فيما يتعلـق بفهـم مهـارات الـتعلم     

ولوحظ ان هذه الطريقة تزيد من مدى نجـاح   ،وذلك باستخدام طريقة التعلم الموجه ،االكتشافي

 .فهم مهارات التعلم االكتشافي أكثر مما تحققه طرق التعليم التقليديةالطالب و

  ),Olufunminiyi Akinbobola اكنيوبـوال والوفـانميني وفوالشـاد     اجرى الباحثون     

&Folashade, 2009)  الممارسات البنيوية من خالل مـنهج االكتشـاف   عنوان دراسة تحت

للطالب في مادة الفيزياء فـي المدرسـه االساسـيه    تأثير ذلك على التحصيل الفكري  :الموجه
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وقد اعتمدت على تصميم مجموعة التحكم التي تتضـمن امتحانـات قبليـه     .العليا في نيجيريـا 

واظهرت النتائج ان منهج االكتشاف  ،طالبا) 278(وقد شارك في هذه الدراسة اكثر من  .وبعديه

صيل الطالب في مادة الفيزياء بعد ان تـم  الموجه كان من اكثر الطرق فعالية لتسهيل عملية تح

توصي هذه الدراسة ان على معلمي الفيزياء ان يحاولوا ان يستخدموا  . تدريسهم منظم تصويري

الممارسات والطرق البنيوية التي تعتمد على منهج االكتشاف الموجه وذلك مـن أجـل اشـراك    

  . والمبني على اساس الحفظ بدالً من التعليم التقليدي ،الطالب في نشاطات حل المشاكل

فـي   دمج االكتشاف الموجـه بدراسة بعنوان  ) (Dumitras, 2008قامت الباحثة دوميتراوس 

، حيث هدفت الدراسة الى التعرف الى بحث التجـارب باسـتخدام   عملية تعليم التحليل الحقيقي

قد اجريـت  و ،اسلوب االكتشاف الموجه في تدريس وحدة التحليل الحقيقي لتدريس صف جامعي

وتوصلت الدراسـة ان اسـتخدام االسـلوب     ،وطالبة طالباً) 27(الدراسة على عينة مكونه من 

االكتشافي الموجه على شكل مجموعات صغيرة يساعد في زيادة وعي الطلبة للمفاهيم الرياضية 

تمثـل  وتبني ان من يستعملون االكتشاف الموجه فان الفائدة االساسية في هذة الطريقة ت.  المعقدة

في منح الطالب الفرصة لكي يناقشوا موضوع الدراسة وينخرطوا في عملية استكشافية بانفسهم، 

وتوصي الدراسة باعتبار طريقة االكتشاف الموجه تجربة تعلم فعاله وممتعـه بالنسـبة لمعظـم    

  .الطالب

 اسـتخدام دراسة هدفت الى ) (Koen, Wouter&Ton, 2006 اجرى كوين وواتر وتون     

) 46(تكونت عينة الدراسـة مـن    ،قة االكتشاف الموجه في تعلم الفيزياء للمرحلة الثانويةطري

تم توزيع العينة على مجموعتين االولى ضـابطة واالخـرى تجريبيـة وطبـق علـى       ،طالباً

حيث اظهرت النتائج ان تحصيل الطلبة في المجموعـة   ،المجموعتين اختبار قبلي واختبار بعدي

ليل من المجموعة الضابطة اي عدم وجود فروق ذات داللـة احصـائية فـي    التجريبية اعلى بق

    .تحصيل الطلبة

وستتناول الباحثة الدراسات التي بحثت في اثر استخدام الوسائل التعليمية بشكل منفصل 

  . في الرياضيات على تحصيل الطلبة 
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  .دراسات تناولت استخدام الوسائل التعليمية في الرياضيات 4:2:2

  الدراسات العربية  1:4:2:2

فاعليـة  في المملكة العربية السعودية بدراسة تحت عنوان ) 2009 الحربي،(قام الباحث 

وقامـت   ،األلعاب التعليمية االلكترونية على التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم في الرياضيات

   :الدراسة باالجابة عن التساؤالت التالية

) المباشـر (االلكترونية المقترحة على التحصيل الدراسي البعدي  ما فاعلية االلعاب التعليمية) 1

لدروس الضرب في مادة الرياضيات لدى تالميذ الصف الثاني االبتدائي عند مستويات بلـوم  

  المعرفية ؟ 

 ما فاعلية االلعاب التعليمية االلكترونية المقترحة على التحصيل الدراسي البعـدي المؤجـل  ) 2

دروس الضرب في مادة الرياضيات لدى تالميذ الصف الثاني االبتدائي عند ل) بقاء اثر التعلم(

  مستويات بلوم المعرفية ؟ 

تلميـذاً تـم   ) 36(وتكونت عينة الدراسة من  ،وقد اتبعت الدراسة المنهج شبة التجريبي

واستخدم الباحـث ادوات فاختـار العابـاً     ،اختيارهم عشوائياً من تالميذ الصف الثاني االبتدائي

تعليمية الكترونية مناسبة لتعليم دروس الضرب، وقام باعداد اختبار التحصيل الدراسي وتطبيقـة  

   :وتوصلت للنتائج التالية ،بعد التحقق من صدقة وثباته

بين متوسـطي مجمـوع درجـات    ) α=0.05( حصائياً عند مستوى الداللةإتوجد فروق دالة  -

طة في اختبار التحصيل الدراسي البعـدي عنـد   تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضاب

   .ولصالح المجموعة التجريبية ،مستويات بلوم ككل

بين متوسـطي مجمـوع درجـات    ) α=0.05(حصائياً عند مستوى الداللة إتوجد فروق دالة  -

بقاء (تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعدي المؤجل 

ويوصي الباحـث  . ولصالح المجموعة التجريبية ،عند مستويات بلوم المعرفية ككل) ماثر التعل
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بتفعيل طريقة التدريس باستخدام االلعاب التعليمية االلكترونية في تعليم منـاهج الرياضـيات   

ويوصي بتقديم دورات تدريبيـة ومعـارض تعليميـة للمعلمـين      ،ولجميع المراحل التعليمية

ف االلعاب التعليمية االلكترونية كوسيلة تعليمية لتعليم التالميـذ وكيفيـة   لتوعيتهم باهمية توظي

   .اختيارها واستخدامها في التعليم

أثـر  في المملكة العربية السعودية دراسه تحت عنوان  )2006 ،الحواس(أجرى الباحث 

استخدام الوسائل التعليمية في تدريس الكسور والعمليات عليها على تحصيل طـالب الصـف   

وتهدف الدراسـة الـى    .الخامس في محافظة القريات في الرياضيات وعلى اتجاهاتهم نحوهـا 

  :االجابه عن السؤال اآلتي

ما أثر استخدام الوسائل التعليمية على التحصيل الرياضي لدى طالب الصف الخـامس  

  االبتدائي؟

يقـة  واختـار الباحـث العينـة بالطر    ،واختار الباحث العينة من طالب الصف الخامس

 ،وأعد الباحث غرفة خاصه للمصادر التعليمية يتم شرح الوسـائل التعليميـة المعـده    ،القصدية

واستخدم الباحث وسيله الشكل السداسي  ،واقتصرت الدراسه على وحدة الكسور والعمليات عليها

حيث ان تقسـيمه   ،وذلك الن من خاللها يتم تعليم الكسور ولهندسة الشكل السداسي ميزة خاصة

  :وتوصل الباحث الى النتيجة اآلتية ،تبط بأشكال هندسيةتر

بين متوسط عالمـات  ) α=0.05(حصائيه عند مستوى الدالله إوجود فروق ذات دالله 

تحصيل طالب المجوعة التجريبية ومتوسط عالمات تحصيل طالب المجموعة الضابطة علـى  

  .االختبار التحصيلي يعزى الى استخدام الوسيلة التعليمية

صى الباحث بعدة توصيات أهمها توجيه المعلمين نحو استخدام الوسـائل التعليميـة   وأو

  . الهميتها في العملية التعليمية ولما تتركه من أثر ايجابي واتجاه مرغوب فيه  نحو الرياضيات

هدفت الدراسه و ،في االمارات العربية المتحدة  دراسة )2005 الغزو،(واجرى الباحث 

دام اليدويات على تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي فـي موضـوع   أثر استختقصي الى 
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وتكونـت   ،واستخدمت الباحثه المنهج شبه التجريبي الجراء الدراسه ،الكسور بمادة الرياضيات

وتـم توزيـع التالميـذ الـى      ،)انـاث  49ذكور و  49(تلميذاً وتلميذه ) 98(عينة الدراسه من 

 ،واالخـرى تجريبيـة   ،)انـاث  24 ،ذكور 25(ن فصلين مجموعتين إحداهما ضابطة مكونه م

وقد تم جمع البيانات من خالل اختبـار قبلـي    ،)اناث 25 ،ذكور 24(وتكونت من مجموعتين 

 ،المعرفه(وبعدي صممها لقياس أثر استخدام اليدويات في وحدة الكسور على التحصيل الدراسي 

 ،يدويات مختلفة تالئم موضوع الكسـور  حيث تم تدريس المجموعة التجريبية باستخدام )والفهم

وتم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية وقد أظهرت النتائج تفوق تالميـذ المجموعـة   

                                     . التجريبية على زمالئهم في المجموعة الضابطة في كل من المعرفه والفهم

ثـر اسـتخدام الحاسـوب    أفي فلسطين دراسة بعنوان ) 2003 ،عفانه(واجرى الباحث 

وهدفت الدراسة  ،كوسيلة تعليمية في تحصيل طلبة الصف الخامس االساسي في وحدة المساحة

واختـار الباحـث عينـة     ،لى ايجاد طرق واساليب جديدة للعملية التعليمية باستخدام الحاسوبإ

استخدم الباحث الكتاب المقرر من قبـل   حيث ،شعب من طلبة الصف الخامس االساسي) 3(من

طالـب وطالبـة بالطريقـة    ) 86(وتكونت عينة الدراسة من ،وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

وتم تـدريس   ،مجموعات منها اثنتين ضابطتين واخرى تجريبية) 3(حيث تم اختيار  ،العشوائية

تقليدية والضابطة الثانية بالطريقـة  المجموعة التجريبية بالحاسوب والضابطة االولى بالطريقة ال

  :واتبع الباحث المنهج التجريبي وتوصل الى النتائج االتية ،وراق العملأالتقليدية وبمساعدة 

والمجموعـة  ) التقليديـة (حصائية بين المجموعة الضابطة االولـى  إتوجد فروق ذات داللة ) 1

ويعود السبب في ذلك الـى ان   )الحاسوب(لصالح المجموعة التجريبية ) الحاسوب(التجريبية 

ويكتشـف الطالـب المعلومـات بنفسـه      ،استعمال الحاسوب في التدريس يسهل عملية التعلم

ويستطيع الحاسوب التعامل مع كافة مستويات الطلبة من الضعيف الى  ،واالعتماد على النفس

  .مما يعزز الثقة بالنفس لدى الطلبة ،القوي

والمجموعة التجريبيـة  ) اوراق العمل(بين المجموعة الثانية  حصائيةإتوجد فروق ذات داللة ) 2

لصالح المجموعة التجريبية ويعزى السبب الى قدرة الحاسـوب علـى عـرض     )الحاسوب(
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مجموعة من االسئلة المختلفة الي مفهوم كان ويمكن توضيح االسئلة بواسطة اشـكال تتعلـق   

اعي الحاسوب الفروق الفردية لـدى الطلبـة   وير ،حيث ال تبقى المادة جامدة ،بالمادة التعليمية

  .فاالستفادة تتم لجميع الطلبة ،ويتماشى مع مستويات الطلبة

أثر استخدام القطـع الجبريـة فـي    دراسه بعنوان  )2003 ،الزهراني(أجرى الباحث 

 ،تدريس وحدة العبارات الرياضيه على تحصيل طالب الصف الثالث متوسط بمدينـة الطـائف  

وقسم الباحث افـراد   ،عينه الدراسه بالطريقة العشوائية من طالب الصف الثالثواختار الباحث 

طالبا تم تدريسهم وحـدة العبـارات الرياضـية    ) 25(العينه الى مجموعة تجريبية وتكونت من 

طالباً تم تدريسهم نفـس الوحـدة   ) 25(ومجموعة ضابطة تكونت من  ،باستخدام القطع الجبرية

تكونت ادوات الدراسة من وحدة متقدمة لوحـدة العبـارات الرياضـية     وقد ،بالطريقة التقليدية

 ،باالضافه الى اختبار تحصيلي لمعرفـه الفـروق بـين المجمـوعتين     ،باستخدام القطع الجبرية

   :وتوصل الباحث الى النتائج اآلتيه

بـين متوسـطي درجـات    ) α=0.05(حصائية عند مستوى الداللـه  إتوجد فروق ذات دالله  -

 ،التـذكر (ة التجريبية والمجموعة الضابطة لالختبار التحصيلي البعدي عند مستوى المجموع

  .وذلك لصالح المجموعة التجريبية )والتطبيق ،والفهم

في تدريس وحدة العبـارات الرياضـية    ةاهمية استخدام القطع الجبريويوصي الباحث ب

  .لطالب الصف الثالث متوسط

  الدراسات االجنبية  2:4:2:2

 ثر استخدام الحاسوب في تدريسألالى التعرف  )Clark, 2005( اسة كالركوسعت در

) 50(تكونت عينة الدراسة من ،الهندسة للطلبة المتفوقين تحصيلياً في المرحلة االساسية العليا

المجموعـة   وقسمت الى مجمـوعتين  ،طالباً وطالبة من طلبة الصفين التاسع والعاشر االساسي

المجموعـة  و ،طالباً وطالبة من الصف التاسع ودرسـوا بالحاسـوب   )25(وعددهم  ،التجريبية

طالباً وطالبة والذين درسـوا الهندسـة بالطريقـة    ) 25(وعددهم  ،من الصف العاشرالضابطة 



 56

اجري اختبار قبلي للطلبة  ،التحصيل مة في هذة الدراسة اختبارومن االدوات المستخد ،االعتيادية

وتم بعـد   ،ي اختبار بعدي للصف العاشر في محتوى الهندسةواجر ،المتفوقين من الصف التاسع

اظهرت النتائج و ،ذلك مقارنة متوسطات عالمات الطلبة لقياس تقدم تحصيل طلبة الصف التاسع

حصائية في متوسطات تحصيل الطلبة فـي المجمـوعتين التجريبيـة    إوجود فروق ذات داللة 

     .والضابطة لصالح المجموعة التجريبية

 فعالية تدريس الرياضـيات دراسة بعنوان  Vankusi, 2005)( باحث فانكوشياجرى ال

وتحاول الدراسة البحث في  .باستخدام طريقة االلعاب التعليمية ضمن وسط او في بيئة تعليمية

المساهمات المحتملة التي يمكن ان تؤديها عملية استخدام االلعاب التعليمية فـي تـدريس مـادة    

اسة فعالية طريقة تدريس الرياضيات المعتمدة على استخدام االلعـاب  حيث تمت در ،الرياضيات

تحققت صـحة  و ،التعليمية من خالل القيام بتجارب في بيئات تعليمية حقيقية في صفوف دراسية

الفرضية التي تناولتها التجربة والتي افترضت ان تدريس الرياضيات باستخدام االلعاب التعليمية 

وذلك الن العناصـر النشـطة والتحفيزيـة     ،لم يتم استخدام هذة االلعابسيكون اكثر فعالية مما 

  .والتي تتضمن العاباً وترفيهاً تعمل على تطوير قدرات الطالب وتحفيزهم على التعلم

الـى   دراسة هدفت) Pesek & Kinrschner, 2000( اجرى الباحث بيسك وكيرشنر 

والمحيط والمربع والمستطيل ومتـوازي   أثر استخدام اليدويات في تعلم المساحةالتعرف على 

استخدمت المجموعة التجريبية اليدويات مثـل رقـائق الكسـور واللوحـة      ،االضالع  والمثلث

وتكونت  ،بينما المجموعة الضابطة فقد تم تدريسها بالطريقة المعتادة ،الهندسية واوراق المربعات

) 10(بواقـع   )تجريبية وضابطة(عتين تلميذاً وتلميذة مقسمين الى مجمو) 20(عينة الدراسة من 

وقد وجدا  ،واستخدم الباحثان االختبار القبلي واالختبار البعدي في الدراسة ،تالميذ لكل مجموعة

بينما تفوقت المجموعة التجريبيـة علـى    ،ان الجموعتين لم يختلفا في مجال المعرفة للموضوع

مجموعة التجريبية فهماً اعمق للمساحة حيث أبدى تالميذ ال ،المجموعة الضابطة في مجال الفهم

   . والمحيط ومرونه في التعامل مع المسائل
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العالقـة بـين    دراسـة بعنـوان   )Wenglinsky, 1998( وينجليسكي اجرى الباحث

وسعت الدراسة الى توضيح العالقة  ،التكنولوجيا التعليمية وتحصيل الطالب في مادة الرياضيات

كنولوجيا التعليمية والمخرجات التعليمية المختلفة، وتكونت العينـة  بين االستخدامات المختلفة للت

وتضـمنت   ،من طالب الصف الثـامن ) 7146(من طالب الصف الرابع وحوالي ) 6227(من 

باالضـافة الـى    ،البيانات معلومات حول مدى استخدام الحاسوب لمادة الرياضيات في المدارس

حجم العالقات بين االستخدامات االيجابيـة   ان حيث ،طرق استخدام الحاسوب الغراض تعليمية

المختلفة للتكنولوجيا والتحصيل االكاديمي ال تذكر بالنسبة للصف الرابع في حين انهـا تعتبـر   

وتشير النتائج الى ان الحواسيب تعتبر عالجاً كلياً لجميع المشـاكل   ،مهمه بالنسبة للصف الثامن

ه لتحسين مهارات الطالب في الرياضـيات وعمليـة   وتعتبر ادوات مهم ،التي تواجهها المدارس

   .التعلم بشكل عام

دراسة بعنوان ) Raphael & Wahlstrom , 1989( اجرى الباحث  رافانيل والستورم

حيث تم تحليل البيانـات   ،تأثير االدوات التعليمية المساعده على التحصيل في مادة الرياضيات

تعليمية المساعدة  لمعلمي مادة الرياضـيات للصـف   نسب استعمال االدوات ال على اساس تباين

وقد تم ربط هذه االبعاد فيما بعد بالسمات الخاصة بالمعلم والطالب  ،معلما) 103(عددهم والثامن 

وتبين ان المعلمين الذين أظهروا استخداماً كبيـراً   ،وبمدى تحصيل الطالب في مادة الرياضيات

هم لمواد الهندسة والنسب المئوية تبين انهم تمكنـوا مـن   لالدوات التعليمية المساعده في تدريس

وتبين أيضا ان  ،تغطية قدر أكبر من مادة المقرر من أولئك الذين لم يستعملوا االدوات المساعده

 ،المعلمين ذوي الخبرة يميلون اكثر من غيـرهم الـى اسـتعمال االدوات التعليميـة المسـاعده     

مادة علم الهندسة ارتبطت ارتباطاً مباشراً بدرجة خبرة واظهرت النتائج ان تحصيل الطالب في 

  .المعلم في التعليم ومدى استخدامه لالدوات التعليمية المساعدة
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  :تعليق الباحثة على مجمل الدراسات السابقة  3:2

  واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية  هأوجه الشب 1:3:2

تية التـي  استخلصت المالحظات اآل ،سابقة ودراستهابعد استعراض الباحثة للدراسات ال

   : وجه الشبه واالختالف فيما بينهاأتوضح 

 وتركزت معظمها على طلبـة المرحلـة   ،طبقت الدراسات السابقة على فئات دراسية متنوعة -

 )2006 المالحي،(، )(Balim, 2009باليم و ،)2010 القحطاني،( ساسية الدنيا والعليا كدراسةاأل

 وتناول عدد ،)Brown, 1998( وبراون ،)2001 اشتية،( ،)2003 مطلق،( ،)2005 بدوب،الد(

، )(Koen, Wouter & Ton, 2006 قليل منها المرحلة الثانوية كدراسة كوين وواتـر وتـون  

وطبقـت   ،)1991غنيم، ( ،)Smith, 1995(سميث و، )Bell, 1998 ( بلو، )2000 ،طريف(

، وتتفـق  )(Dumitras, 2008 دوميتـراوس  امعية  كدراسة ى المرحلة الجدراسات معدودة عل

  . ساسية الدراسة الحالية مع الدراسات التي تناولت المرحلة األ

و اكثـر بغـرض   أاستخدمت معظم هذة الدراسات المنهج التجريبي الذي تم على مجموعتين  -

 ،)1999 نصر،( ،)2007 الخيري،( ،)أ2009 محمد،(بين هذة المجموعات مثل دراسة  ةالمقارن

الزعبـي،  (،)2005 االبـراهيم، (،)2010القحطاني، (، في حين كانت دراسة )1999 ،رياض(

والدراسة الحالية تتفق مـع الدراسـات ذات    ،على ثالثة مجموعات) 1984 نشواتي،( ،)2003

   . المجموعتين

التـي  والدراسـات   ،القبلي والبعـدي  ،تنوعت الدراسات التي استخدمت اختبارين تحصيليين -

واختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السـابقة مـن حيـث     ،استخدمت اختباراً تحصيلياً واحداً

  .استخدامها لثالثة اختبارات تحصيلية

 سـواء فـي مـادة    ،تعدد الدراسات وتنوعها من حيث استخدام استراتيجية االكتشاف الموجه -

  ,Dumitras)(ودوميتـراوس ، )2006 المـالحي، (،)2010 القحطـاني، ( الرياضيات كدراسة

 ،سـالمية خرى مثـل التربيـة اإل  أو مواد أ) Smith, 1995( وسميث، )1999 نصر،(،2004
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 ريـاض، ( ،)Balim, 2009( والعلوم كدراسـة بـاليم   ،)2003 الزعبي،( ،)2007، الحسيني(

 مينيكنيوبوال  والوفـان أوالفيزياء كدراسة  ،)2005 براهيم،اإل(واللغة العربية كدراسة  ،)1999

 وكـوين وواتـر وتـون   ، (Akinbobola, Olufunminyi &Folashade, 2009)وفوالشاد 

)Koen,Wouter & Ton, 2006 (، ) ،ثر اسـتراتيجية التـدريس   أومقارنة  ،)2006السفاسفة

على تفـوق   ،مع الدراسة الحالية وقد اتفقت هذة الدراسات ،التدريس التقليدية باالكتشاف بطريقة

 .التي تهتم بالمتعلم على الطريقة التقليدية التي تدور حول المعلـم  الموجه شافاستراتيجية االكت

ثر استراتيجية الموجه بشكل منفصل علـى  أواختلفت هذة الدراسات مع الدراسة الحالية بتناولها 

ثر استراتيجية االكتشاف أبينما الدراسة الحالية تناولت  ،متغير واحد فقط وهو التحصيل الدراسي

  . ثر التعلم أالتحصيل والتذكر وانتقال : بالوسائل التعليمية على المتغيرات الثالثة الموجه 

كل  ،ن معظم الدراسات تناولت التعلم باستراتيجية االكتشاف الموجه والوسائل التعليميةألوحظ  -

الباحثة على دراسات تجمـع بـين الـتعلم      عثرت حيث  ،مقارنتها بالطريقة التقليديةو ،ةعلى حد

ليهـا فـي   إالمشـار   )2006 المـالحي، ( ة معاً كدراسـة الوسائل التعليميواالكتشاف الموجه ب

 ، (Lioyed, Shyh-Chii & Kelly, 2004)وليـود وشايشـي وكيلـي    ،)2010القحطاني، (

المشـار  (Jianwel, Qi, Yanquing & David, 2004)  وجاين ويل وكاي ويانكونج ودافيد

  . Smith, 1995)( ميثوس ،)2006السفاسفة، (ليها في إ

 ،ثر استخدام الوسائل التعليمية المختلفة في تدريس الرياضياتأتعددت الدراسات التي تناولت  -

واستخدمت دراسـة   Wenglinsky, 1989) ( وينجلسكي  ،Clark,  2005)( كالرككدراسة 

 Pesek)  وبيسـك كيرنشـر   ،)2003 الزهراني،( ،)2003 ،عفانه( ،)2005 ،الغزو(كل من 

&Kirschner, 2000)،   ورافانيـل والسـتورم ( Raphael &Wahlstrom, 1989)    قطـع

 ،Vankusi, 2005)( واسـتخدم فانكوشـي   النماذج كوسائل تعليمية في تـدريس الرياضـيات  

. مختلفـة  ضمن بيئات تعليمية ،الرياضيات لعاب التعليمية في تدريس مادةاأل )2009 الحربي،(

الوسائل التعليمية فـي تـدريس   همية استخدام أالدراسةالحالية على وقد اتفقت هذة الدراسات مع 

ـ  واأل ،واستخدمت هذة الدراسات الحاسوب ،الرياضيات .  ةلعاب التعليمية كوسائل تعليميـة فاعل
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وشفافيات تعرض باستخدام  ،واختلفت هذة الدراسات مع الدراسة الحالية باستخدامها قطع هندسية

Projector ثر استراتيجية االكتشاف الموجه على تحصيل أللكشف عن  ،ناسبةكوسائل تعليمية م

  . ثر التعلم للطلبة أوتذكر وانتقال 

   موقع الدراسة الحالية من مجمل الدراسات السابقة 2 :3 :2

تميزت هذة الدراسة بموضوعها من خالل تناولها لوحدة الهندسة للصف الثامن االساسي فـي   -

حيث لم تجد الباحثة  ،عدتها الباحثةأن خالل المادة التدريبية التي م ،المنهاج الفلسطيني الجديد

دراسة تناولت هذا الموضوع في فلسطين ضمن منهاج الصف الثامن الجديد على حـد علـم   

  .الباحثة

حيـث جـاءت    ،تناولها استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليميةبتميزت هذة الدراسة  -

الذي يهدف الى تمكين المتعلم في اطار تعلم الرياضيات ،ج الفلسطينيمتطابقة مع اهداف المنها

وحـل مـا يقابلـه مـن      ،من اكتساب معارف ومهارات تساعده على تعميق معرفته بمحيطة

اضافة الى انها  متطابقة مع اهداف المنـاهج   ،مشكالت دراسية وعملية في حاضرة ومستقبلة

  .في الدول العربية أيضاالتربوية والتعليمية في الدول المتقدمة و

 ،تميزت هذة الدراسة بانها جمعت بين استراتيجية االكتشاف الموجه والتعلم بالوسائل التعليمية -

حيث الحظت الباحثة ان معظم الدراسات تناولت التعلم باالكتشاف والتعلم بالوسائل التعليميـة  

سد الـنقص فـي الدراسـات    ومن هنا جاءت هذة الدراسة لت ،مقارنة بالتقليدية ةكل على حد

ولتلبي توصيات التربويين في البحث عن طرق جديـدة   ،المحلية في مجال مبحث الرياضيات

   .للتدريس

اال ان الدراسة الحاليـة فقـد    ،واالخر تابع ،تناولت معظم الدراسات متغيرين احداهما مستقل -

الكتشاف الموجه بالوسائل استراتيجية ا : هما بقيمتينتميزت عن غيرها بان لها متغير مستقل 

 التحصـيل، والتـذكر،  :باالضافة الى ثالثة متغيرات تابعة هـي  ،والطريقة التقليدية ،التعليمية

  . ثر التعلمأوانتقال 



 61

تهـدف الـى تطـوير     ،لدراسات الحقـة  نطالقاًإن تكون هذة الدراسة أوتتوقع الباحثة 

ثرهـا  أليتم تطبيقها لمعرفة  ،ة اخرىعداد برامج تدريبيإاستراتيجيات جديدة للتدريس عن طريق 

وستتناول الباحثة  بالدراسة النظرية ما  ،ثر التعلم في الرياضياتأعلى التحصيل والتذكر وانتقال 

  . ستسفر عنه الدراسة الحالية من نتائج
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  الفصل الثالث

  طريقة الدراسة وإجراءاتها

  

  مقدمة   1:3

  منهج الدراسة   2:3

  لدراسة مجتمع ا 3:3

  عينة الدراسة  4:3

  أدوات الدراسة  5:3

  إجراءات الدراسة  6:3

  تصميم الدراسة   7:3

  المعالجة اإلحصائية  8:3
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  الفصل الثالث

  طريقة الدراسة وإجراءاتها

  مقدمة 1:3

وأدوات  .وطريقة اختيـار العينـة   ،يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة  ومجتمعها

والمعالجات اإلحصائية المسـتخدمة   ،وتصميمها ،جراءات تنفيذهاإو ،اتهاصدقها  وثب:  الدراسة

   . في معالجة البيانات

  منهج الدراسة 2:3

والـذي يتضـمن اسـتخدام     ،استخدمت الباحثة المنهج التجريبي في إعداد هذه الدراسة

وفق ) لهندسةا(درست الوحدة الثانية  ،األولى تجريبية ،التجربة الميدانية المتضمنة في مجموعتين

 .استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية التي اقترحتها الباحثة من خالل المادة التدريبية

الكتـاب  باتبـاع   ،ودرست نفس محتوى الوحدة الدراسية وفق الطريقة التقليدية ،والثانية ضابطة

   . )م 2010/2011(المقرر في فلسطين لعام 

  مجتمع الدراسة  3:3

الصف الثامن األساسي في المدارس الحكوميـة   طالباتتمع الدراسة من جميع تكون مج

راسي األول للعـام الدراسـي   في الفصل الد ،في محافظة قلقيليةالتابعة لمديرية التربية والتعليم 

توزيع أفـراد   )3:1(الجدول ويبين  ،طالبة) 744( مجتمع الدراسةوقد بلغ  ،)م 2011/  2010(

والمتوسط الحسـابي لعـدد    ،وعدد الطالبات ،وعدد الشعب ،لعدد المدارس اًمجتمع الدراسة تبع

   . في الشعبة الواحدة الطالبات
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وعـدد   ،وعـدد الشـعب   ،لعـدد المـدارس   فراد مجتمع الدراسة تبعاًأتوزيع : )3:1( الجدول

   . في الشعبة الواحدة الطالباتوالمتوسط الحسابي لعدد  ،الطالبات

 الطالباتد المتوسط الحسابي لعد

 في الشعبة الواحدة

عدد

 الطالبات
 عدد الشعب

عدد

 المدارس
 الجنس

 اناث 16 25 744 29.76
  . )م2010/2011(قلقيلية للعام الدراسي  -مديرية التربية والتعليم/ قسم التخطيط واإلحصاء *  

  عينة الدراسة 4:3

ساسي في المدارس طالبة من طالبات الصف الثامن األ) 132(تكونت عينة الدراسة من 

بطريقه قصدية لتحقيـق   ،وقد اختارت الباحثة مدرستين لإلناث ،الحكومية التابعة لمحافظة قلقيلية

خـرى  بحيث كانت إحدى الشعبتين ضـابطة واأل  ،بواقع شعبتين في كل مدرسة ،هدف الدراسة

   . في كل مدرسة) باستخدام األوراق المغلقة(وزعت بطريقة عشوائية  ،تجريبية

ويتـوافر فيهـا أجهـزة وأدوات     ،ختارت الباحثة العينة لقربها من مكان سكن الباحثةوا

ويبـين   ،وقد أبدت إدارات هذة المدارس ومعلماتها ترحيباً وتعاوناً بتطبيـق الدراسـة   ،تعليمية

  .توزيع عينة الدراسة تبعاً للمدرسة ومجموعة الدراسة والشعبة  وعدد الطالبات )3:2(الجدول 

وعـدد   ،والشـعبة  ،ومجموعة الدراسـة  ،توزيع عينة الدراسة تبعاً للمدرسة: )3:2(الجدول 

  .الطالبات

 المجموع

  المجموعة

 الضابطة 
 المجموعة التجريبية

 المدرسة
عدد 

 الطالبات
 الشعبة

عدد

 الطالبات
 الشعبة

ساسيةبنات الشهيدة فاطمة غزال األ أ 32 ج 33 65
 يةسراء االساسبنات اإل ب 34 أ 33 67

 المجموع   66  66 132
  . )م 2011/  2010(قلقيلية للعام الدراسي  -مديرية التربية والتعليم / قسم التخطيط واإلحصاء * 

مدرسة بنات كفر ثلـث  طالبات الصف الثامن األساسي في طالبة من ) 20(وتكونت العينة االستطالعية من * 

   . الثانوية
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  أدوات الدراسة 5:3

 ،)التكافؤ(واالختبار القبلي  ،المادة التدريبية:وات في هذة الدراسة وهيتم إعداد خمس أد

وفيما يلي وصف األدوات  ،واختبار التذكر ،واختبار انتقال أثر التعلم ،واختبار التحصيل البعدي

   .الخمسة المذكورة

  المادة التدريبية 1:5:3

   . برنامج استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية

  وصف المادة التدريبية 1:1:5:3

مـن كتـاب    )الهندسـة (المادة التدريبية التي شملتها هذه الدراسة هي الوحـدة الثانيـة   

والذي يدرس في المدارس الحكومية فـي فلسـطين للعـام     ،الرياضيات للصف الثامن األساسي

ة مـن  فبعد أن راجعت الباحثة مناهج الصفوف للمرحلة األساسـي  ،)م 2010/2011(الدراسي 

وجدت الباحثة أن الصف الثامن األساسي يتطابق  ،الصف الخامس إلى الصف العاشر األساسيين

ووجدت أن الوحدة الثانية من هذا المنهاج في هـذا الصـف صـعبة     ،منهجه مع هدف الدراسة

وإعادة كتابتها باستراتيجية االكتشاف  ،لذلك قررت الباحثة اختيارها ،فيها وتحصيل الطلبة متدنٍ

   : واشتملت المادة التدريبية في هذه الوحدة على عدة بنود هي .لموجه بالوسائل التعليميةا

 0 60رسم زاوية قياسها  ،المثلث المتساوي األضالع ،المثلث المتساوي الساقين ،المثلث

نظرية فيثاغورس  ،متباينة المثلث ،التباين وخصائص المتباينة ،باستخدام حافة مستقيمة وفرجار

وفـق اسـتراتيجية    ،حصـة صـفية   )21(بواقع  ،ويتم تدريسها في مدة أربعة اسابيع ،اوعكسه

بناء على الخطوات  ،االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية التي حددتها الباحثة في مادتها التدريبية

   :التالية
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ئل بالوسا إعادة صياغة محتوى وحدة الهندسة باستراتيجية االكتشاف الموجه 1 :1 :1 :5 :3

  :التعليمية 

نظراً لكون محتوى وحدة الهندسة الواردة في الكتاب المدرسي لمادة الرياضيات المقرر لطلبة  -

قد تم إعداده للتدريس  ،)م 2010/2011(الصف الثامن األساسي للفصل األول للعام الدراسي 

 شـاف الموجـه  فقد كان ضرورياً إعادة صياغة الوحدة باسـتراتيجية االكت  ،بالطريقة التقليدية

وقد التزمت الباحثة بالمحتوى الوارد في الكتاب المدرسي المـذكور مـع    ،بالوسائل التعليمية

والتركيـز   ،)2007 ،ابـراهيم ( ،)2010 ،القحطاني(االستعانة بمراجع ومصادر أخرى مثل 

على استخدام األشكال والرسومات التوضيحية والصور قدر اإلمكان والتقليل مـن اسـتخدام   

واسـتنتاج الحقـائق والمفـاهيم     ،ة المقروءة  لكي تعتمد الطالبة على نفسها في اكتشافالكلم

   .والتعميمات والقوانين أو تطبيقها على حاالت أخرى مشابهة

         :حيث قسمت المادة التدريبية إلـى قسـمين همـا    ،الذي أعدته الباحثة )13(ملحق من خالل  -

                .ةوالوسائل التعليمي،واألهداف السلوكية ،والمهارات ،مالمحتوى الرياضي ويتضمن المفاهي -1

وتنظـيم   ،والتمارين واألنشطة المساعدة ،)التهيئة(العروض واألنشطة وتضمنت المدخل  -2

 .والواجـب البيتـي   ،والتعاميم ،البيانات وجمع مزيد من ،والتعرف على االكتشاف ،البيانات

  . حيث استخدمت الباحثة المادة التدريبية لتطبيقها  في الدراسة 

من كتاب الرياضيات ) الهندسة(قامت الباحثة بتحليل أهداف المادة التعليمية في الوحدة الثانية  -

بعد تقسيم  ،فاتوأنشأت جدول مواص ،المقرر للصف الثامن األساسي في المدارس الفلسطينية

 )6(الملحـق ، وحل المشكالت ،والمعرفة االجرائية ،المعرفة المفاهيمية :الى همستويات اهداف

   .)2010 ،وزارة التربية والتعليم العالي(

حيـث   ،تضمنت المادة التدريبية مجموعة من أوراق العمل المعدة للطالبات بطريقـه جذابـة   -

  .)15(ملحق  ،درس من دروس الوحدة الدراسية تعطى للطالبات عند االنتهاء من شرح كل
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الوسائل التعليمية المستخدمة في برنامج اسـتراتيجية االكتشـاف الموجـه     2 :1 :1 :5 :3

  ) : المادة التدريبية(بالوسائل التعليمية 

 حرصت الباحثة على تضمين التحضير المعد للتـدريس باسـتراتيجية االكتشـاف الموجـه     -

نمـوذج   ،اللوحة المسمارية :ومنهامجموعة من الوسائل التعليمية المختلفة  ،بالوسائل التعليمية

نمـوذج   ،واألدوات الهندسية اللوح البياني ،المثلث ذات المناقل المتحركة ،نظرية فيثاغورس

  .)14(ملحق  ،نموذج المثلث المتحرك ،نموذج التباين الخشبي ،زوايا المثلث الداخلية

ـ  -    ضـمن مجموعـة بـرامج    (Power point) رض الشـرائح استخدمت الباحثة برنامج ع

) (Officeالشـرائح   وذلك بعمل مجموعة من ،حيث قامت الباحثة بإعداده باستخدام الحاسوب

واحتوت كل منها على توضـيح للمفـاهيم    ،شريحة لكل درس) 13-9(تراوح عددها ما بين 

قرر، وعرض ما يلزم مـن  والتعميمات واإلجراءات وبعض المسائل التي احتواها الكتاب الم

وعرضت بشكل مناسـب   ،سواء كانت من الكتاب المقرر أم من خارجه حسب الحاجة ،أمثلة

وكان بإمكان المستخدمة للبرنامج سواء أكانت الطالبة أو المعلمة  .من حيث الحركات واأللوان

سئلة وقد احتوت شرائح العرض على العديد من األ ،التنقل بين شرائح العرض بيسر وسهولة

   .)16(ملحق  ،التقويمية للوقوف على مدى تحقق األهداف المتوخاة من المحتوى

كل درس من  لعرض تمارين )Projector( استخدمت الباحثة جهاز عرض الشفافيات الملونة -

) 14(وبلغ عدد شـرائح الشـفافيات    ،دروس وحدة الهندسة بطريقة جذابة ومشوقة للطالبات

ر الوقت على المعلمة بدرجة كبيرة بدالً من عرض أسئلة الـدرس  وبذلك يتم اختصا ،شريحة

  .)17(ملحق  ،على السبورة

  صدق المادة التدريبية 2:1:5:3

 ،عرضت المادة التدريبية على لجنة من المحكمين المتخصصين في مجال الرياضـيات 

لمشرف علـى  والدكتور ا ،من مشرفين تربويين في التربية والتعليم في كل من طولكرم وقلقيلية

من حملة شهادتي الماجستير والبكالوريس ممـن يدرسـون مبحـث     ومعلمين ومعلمات ،الرسالة
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إذ طلب مـنهم   ،محكمين) 8(وبلغ عددهم جميعاً  ،للصف الثامن األساسي في الميدان الرياضيات

ة الـواردة فـي برنـامج اسـتراتيجي     ،إبداء الرأي في مدى سالمة البناء العلمي للمادة التدريبية

حيث زود كل منهم بنسـخة   ،االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية ومالءمتها لمستويات الطالبات

  . عن المادة التدريبية المصممة

وعدلت المادة التدريبية  لتنسجم مع اقتراحات المحكمين والمتمثلة في إعـادة صـياغة   

وذلـك   ،الواضـحة  وتعديل بعض الرسومات غير ،بعض األسئلة الواردة في خطة سير الدرس

وبالتالي أصبحت الوحدة الدراسية  ،لى مستوى الطالبات عينة الدراسةإلزيادة وضوحها وتقريبها 

  .)13(ملحق  ،جاهزة للتطبيق بصورتها النهائية

   :مذكرة التحضير لوحدة الهندسة باستخدام الطريقة التقليدية 2:5:3

دة الهندسه للصف الثامن األساسي تتبعها المعلمات في تدريس وح ،طريقه صفية اعتيادية

وتتقيد المعلمات بمجموعة من األنشطة  ،)م 2010/2011(للفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

حيث ال  ،وتكون المعلمة محور العملية التعليمية .والتدريبات الصفية الواردة في المنهاج المقرر

 ،كتشاف الحقائق والمبادئ الرياضيةتعطي فرصة لتشجيع الطالبات على االعتماد على أنفسهن ال

   .وعدم تفعيل دور الوسائل التعليمية خالل عملية شرح دروس الوحدة

واستخدمت الباحثة دفتر تحضير الحصص اليومية للصف الثامن األساسي لكونها احدى معلمات 

ـ  ،عداد مذكرة لتحضير الوحدة بالطريقة التقليلديةإللمساعدة في  ،الصف المذكور تملت حيث اش

والتقويم لكـل   ،واألساليب واألنشطة ،واألهداف ،وعدد الحصص ،مذكرة التحضير على العنوان

   .)12(ملحق  ،درس من دروس وحدة الهندسة

   )التكافؤ(االختبار القبلي  3:5:3

   .التجريبية والضابطة :أعد االختبار القبلي للتحقق من مدى تكافؤ أفراد المجموعتين
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  ار القبليوصف االختب 1:3:5:3

قامت الباحثه بصياغة االختبار القبلي من نوع االختيار من متعدد حيث تكونت فقـرات  

 ،ولكل فقرة أربـع خيـارات محتملـة    ،بواقع عالمة واحدة  لكل فقرة ،فقرة) 30(االختبار من 

واشتملت فقرات االختبار على المفاهيم والمبادىء والمهارات الرياضية في منهاج الرياضـيات  

ة دقيقه لإلجاب) 60(مدتها  مدة زمنيةالباحثة  حددتو ،فوف من الخامس إلى السابع األساسيةللص

  . )3(ملحق  ،على فقرات االختبار

وتم تطبيق االختبار بصورته النهائية على أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية قبيـل  

  .البدء باجراء المعالجة الصفية للتحقق من تكافؤ المجموعتين

  صدق االختبار القبلي 2:3:5:3

بعرضه على لجنة المحكمـين تضـمنت الـدكتور     ،تحققت الباحثة من صدق االختبار

إضافة إلى مشرفين تربويين لمادة الرياضيات فـي مـديريتي التربيـة     ،المشرف على الرسالة

 ومجموعة من المعلمين والمعلمات من حملة شـهادتي الماجسـتير   ،والتعليم في طولكرم وقلقيلية

 ،محكمـين ) 8(وبلغ عددهم جميعـا   ،والبكالوريوس وذوي خبرة طويلة في تدريس الرياضيات

وعرضـت علـى الـدكتور     ،جمعت المالحظات .ليهم إبداء مالحظاتهم حول االختبارإوطلب 

حيث تم حذف الفقرة الرابعة واستبدالها بفقرة  ،وعدل االختبار بناء عليها ،المشرف على الرسالة

 ،نيوكذلك تعديل البدائل للفقرة الخامسة والعشر ،لى رسومات هندسية لمجسماتجديدة تحتوي ع

وبـذلك   ،ورسم شكل هندسي للمثلث في الفقرة الرابعة عشرة لتوضيح معطيات ومطلوب الفقرة

   .)3(ملحق  ،خرج االختبار بصورته النهائية

  ثبات االختبار القبلي 3:3:5:3

طالبة من أفـراد   )20(نة استطالعية مكونة من قامت الباحثة بتجريب االختبار على عي

وتم التحقق مـن ثبـات    ،في مدرسة بنات كفر ثلث الثانوية ،غير عينة الدراسة ،مجتمع الدراسة

   .)2009 ،العاني( :التالية) 21(االختبار القبلي  باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون 
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  : حيث

Rt)( معامل ثبات االختبار.  

K)( االختبارية عدد الفقرات .  

  . لمتوسط الحسابي لتوزيع الدرجات الكلية للطلبةا)  (

(S2t) تباين درجات الطلبة في كل االختبار.   

وهـي قيمـة    ،)0.90(وبلغت قيمة معامل ثبات اختبار التحصيل القبلي بهذة الطريقـة  

   . مقبولة تربوياً ألغراض الدراسة

  القبليتحليل فقرات االختبار  4:3:5:3

طالبة مـن أفـراد مجتمـع     )20(بعد تطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من 

حسـبت معـامالت الصـعوبة     .في مدرسة بنات كفر ثلث الثانوية ،غير عينة الدراسة ،الدراسة

   : والتمييز التالية

  معامل الصعوبة 1:4:3:5:3

 )2 – 3(حسـب المعادلـة    ،قامت الباحثة بحساب معامالت الصعوبة لفقرات االختبار

  ) 2007 ،الكبيسي( :التالية

  

     :حيث
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                                                .معامل  صعوبة الفقرة :ص

مجموع األفراد الذين أجابوا عن الفقرة بصورة خاطئة في كل مـن المجمـوعتين العليـا     :خ

  .والدنيا 

  . جابوا عن الفقرةأالعليا والدنيا الذين فراد في كل من المجوعتين مجموع عدد األ :ن

وهي متفقـة مـع    .)5(الملحق  ،)%65 -% 20(وقد تراوحت معامالت الصعوبة بين 

    ).%80 -% 20(معيار معامالت الصعوبة المقبولة تربويا والذي يتراوح بين 

  معامل التمييز 1:4:3:5:3

 )3 – 3(حسب المعادلـة   ،ركما قامت الباحثة بحساب معامالت التمييز لفقرات االختبا

  ):2007 ،الكبيسي( ،التالية

  

  :حيث

   .معامل التمييز للفقرة :ت

والممثلة  ،عدد المتعلمين للفئة العليا في التحصيل الذين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة :س

    .من االوراق بعد ترتيبها تنازلياً حسب عالماتها الكلية%) 50(بأعلى 

والممثلة  ،ئة الدنيا في التحصيل ممن أجابوا عن السؤال إجابة صحيحةعدد المتعلمين للف :ص

     .من األوراق بعد ترتيبها تنازلياً حسب عالماتها الكلية%) 50( دنىبأ

   .أو نصف عدد افراد العينة ،عدد أفراد إحدى المجموعتين :ن
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تربوياً وهي قيم مقبولة  ،)5(الملحق  ،)%80 -% 30(وتراوحت معامالت التمييز بين 

   .فأعلى )%30(ألغراض الدراسة وفق المعيار الذي وضعه التربويون لمعامالت التمييز 

  إجابة االختبار القبلي مفتاح 5:3:5:3

، حيث كان رأي تم عرض مفتاح اإلجابة على لجنة المحكمين إلجراء التعديالت الالزمة

اإلجابـة   مفتاح )4(ملحق ويبين  .سة لجنة المحكمين بأن أداة االختبار القبلي مناسبة لعينة الدرا

   .لالختبارالقبلي

  اختبار التحصيل البعدي 4:5:3

حيث تـم اتبـاع    ،تمثلت أداة القياس في هذة الدراسة باختبار تحصيلي من إعداد الباحثة

   .الخطوات التالية من أجل بناء وتطوير هذة األداة

  وصف اختبار التحصيل البعدي 1:4:5:3

لقياس تحصيل طالبات الصف الثامن األساسي في موضـوع الهندسـة   تم إعداد اختبار 

حيـث تـم    ،الوحدة الثانية للفصل الدراسي األول من كتاب الرياضيات في المدارس الفلسطينية

وقـد   ،)6(ملحـق   .تصميم اختبار تحصيلي بعد إنشاء جدول المواصفات الخاص بذلك الغرض

بواقع عالمـة واحـدة    ،فقرة) 26(عددها  ،ن متعددتكون االختبار من أسئلة من نوع االختيار م

وذلك لقياس مدى تحصيل الطالبات في هذا الموضـوع  بعـد تطبيـق     ،)7(ملحق .لكل فقرة 

إذ كان لكل فقرة من فقرات االختبـار أربعـة    ،استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية

    .دقيقة )60(وحددت مدة االختبار بـ  ،بدائل واحدة منها صحيحة

  صدق اختبار التحصيل البعدي 2:4:5:3

 ،تم التحقق من صدق اختبار التحصيل البعدي من خالل عرضه على لجنة من المحكمين

واثنين من المشرفين التربويين في مديريـة التربيـة    ،وتضمنت الدكتور المشرف على الرسالة

ن والمعلمات ممن لهم خبرة طويلة ومجموعة من المعلمي ،والتعليم في محافظتي قلقيلية وطولكرم
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 ،محكمـين  )8(وبلغ عددهم جميعـا   ،في تدريس الرياضيات من حملة الماجستير والبكالوريس

 ،وطلب منهم إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول االختبار من حيث دقة صياغة البـدائل المقترحـة  

ومالءمة االختبار للمرحلـة   ،وسالمة الفقرات  لغوياً ،وجاذبيتها في كل فقرة من فقرات االختبار

وجمعت مالحظات المحكمين، وعرضت على الدكتور  ،العمرية لطالبات الصف الثامن األساسي

 ،حدى بدائل الفقرات الرابعـة إحيث تم تعديل  ،وعدل االختبار بناء عليها ،المشرف على الرسالة

 ةبدال الفقرة السادسة عشـر وكذلك تم است ،ن واستبدالها ببدائل جديدةيوالعشر الثالثةو ،والخامسة

   .)7(ملحق  ،وبذلك خرج االختبار بصورته النهائية ،بفقرة جديدة مناسبة للبدائل المعطاة

  ثبات اختبار التحصيل البعدي 3:4:5:3

طالبة من أفـراد   )20(قامت الباحثة بتجريب االختبار على عينة استطالعية مكونه من 

وتم التحقق مـن ثبـات    ،درسة بنات كفر ثلث الثانويةفي م ،غير عينة الدراسة،مجتمع الدراسة

حيث بلغـت   .) 2009 ،العاني( ،)21(كودر ريتشاردسون   )1 – 3(االختبار باستخدام معادلة 

وهي قيمة مقبولـة تربويـاً    ،)0.897(البعدي بهذة الطريقة  التحصيل ختباراقيمة معامل ثبات 

  .  ألغراض الدراسة

  ر التحصيل البعديتحليل فقرات اختبا 4:4:5:3

بعد تطبيق االختبار المعد ألغراض هذة الدراسة على عينة اسـتطالعية مـن مجتمـع    

   : حسبت معامالت الصعوبة والتمييز اآلتية ،الدراسة من غير عينة الدراسة

  معامل الصعوبة 1:4:4:5:3

      ،)2 – 3(حسـب المعادلـة    ،قامت الباحثة بحساب معامالت الصعوبة لفقرات االختبار

وهي  ،)9(الملحق  .%)80 -% 20(وقد تراوحت معامالت الصعوبة بين  ). 2007 ،الكبيسي(

  ).%80 -% 20(متفقة مع معيار معامالت الصعوبة المقبولة تربويا والتي تتراوح بين
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  معامل التمييز 2:4:4:5:3

  ،)3 – 3(حسب المعادلـة   ،كما قامت الباحثة بحساب معامالت التمييز لفقرات االختبار

وهي قـيم   ،)9(الملحق  ،%)70 -% 30(وتراوحت معامالت التمييز بين  ).2007 ،الكبيسي(

%) 30(مقبولة تربوياً ألغراض الدراسة وفق المعيار الذي وضعه التربويون لمعامالت التمييز 

   .فأعلى

  إجابة اختبار التحصيل البعدي مفتاح 5:4:5:3

حيث كان رأي  ،ةين إلجراء التعديالت الالزمتم عرض مفتاح اإلجابة على لجنة المحكم

مفتـاح   )8(ملحق ويبين. لجنة المحكمين بأن أداة اختبار التحصيل البعدي مناسبة لعينة الدراسة 

  .البعدي   التحصيل الختباراإلجابة 

  اختبار انتقال أثر التعلم 5:5:3

حيـث تـم    ،ثر التعلمتمثلت أداة القياس في هذة الدراسة باختبار تحصيلي لقياس انتقال أ

   :اتباع الخطوات التالية من أجل بناء وتطوير هذة األداة

  وصف اختبار انتقال أثر التعلم 1:5:5:3

تم تحديد مجموعة من االسئلة التي تحقق أهداف الدراسة من أسئلة الكتاب المقرر فـي  

بقه لمعلمين وكذلك من أسئلة سنوات سا  .خرى وتقيسهاأومن مراجع  ،الوحدة موضوع الدراسة

  .ومعلمات ذوي خبرة في تدريس الرياضيات

أسـئلة مـن هـذه    ) 4(تم اختيار أفضـل   ،المعلمين ذوي الخبرة عدد من بالتشاور مع

وحددت مدة زمنيـة   ،وتقيس ما صممت لقياسه ،بحيث تتناسب مع موضوع الدراسة ،ةالمجموع

 ،مة عليها والتحقـق مـن صـدقها   وتم إجراء التعديالت الالز .دقيقة لإلجابة عليها) 30(مدتها 

  ).10 (الملحق  ،حتى اصبحت في صورتها النهائية ،وحساب معامل ثباتها
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  صدق اختبار انتقال أثر التعلم 2:5:5:3

محكمين ال ه على لجنة مكونة منعرضبصدق اختبار انتقال أثر التعلم  تحققت الباحثة من

ن تربويين لمـادة الرياضـيات فـي    ضافة الى مشرفيإ ،تضمنت الدكتور المشرف على الرسالة

مـن حملـة   ومجموعة من المعلمين والمعلمـات   ،مديريتي التربية والتعليم في طولكرم وقلقيلية

وبلغ عددهم جميعاً  ،الرياضياتوذوي خبرة طويلة في تدريس  درجتي الماجستير والبكالوريوس

الحظات وعرضت على جمعت الم. مالحظاتهم حول االختبار وطلب منهم إبداء  ،محكمين) 8(

عادة صياغة السؤال الثالث إحيث تم  ،وعدل االختبار بناء عليها ،الدكتور المشرف على الرسالة

الملحق  ،ةوبذلك خرج االختبار في صورته النهائي ،ليتناسب مع مستويات طالبات عينة الدراسة

)10.(  

  ثبات اختبار انتقال أثر التعلم 3:5:5:3

طالبة من أفـراد   )20(ختبار على عينة استطالعية مكونه من قامت الباحثة بتجريب اال

وتم التحقق  من ثبـات   ،في مدرسة بنات كفر ثلث الثانوية ،غير عينة الدراسة ،مجتمع الدراسة

   ):2009 ،العاني(االختبار باستخدام معادلة كرونباخ ألفا التالية 

  

  : حيث

α   معامل ثبات االختبار ألفا  

K ختبارية عدد الفقرات اال  

S2i  تباين توزيع كل فقرة من فقرات االختبار  

S2t تباين درجات الطلبة في كل االختبار.    
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هي قيمـة   ،)0.856(وبلغت قيمة ثبات اختبار التحصيل النتقال أثر التعلم بهذة الطريقة 

  .مقبولة تربوياً ألغراض الدراسة 

  تحليل  فقرات االختبار النتقال أثر التعلم 4:5:5:3

د تطبيق االختبار المعد ألغراض هذة الدراسة على عينة اسـتطالعية مـن مجتمـع    بع

   :حسبت معامالت الصعوبة والتمييز االتية ،الدراسة من غير عينة الدراسة

  معامل الصعوبة 1:4:5:5:3

 )5 – 3(حسـب المعادلـة    ،قامت الباحثة بحساب معامالت الصعوبة لفقرات االختبار

   .)2007 ،بيسيالك(لألسئلة المقالية 

  

وهي متفقـة مـع    ،)9(الملحق  .%)57 -% 51(وقد تراوحت معامالت الصعوبة بين 

   ).%80 -% 20(معيار معامالت الصعوبة المقبولة تربوياً والتي تتراوح بين 

  معامل التمييز 2:4:5:5:3

 )6 - 3(حسب المعادلـة   ،كما قامت الباحثة بحساب معامالت التمييز لفقرات االختبار

   ).2007 ،الكبيسي( ،التالية

  

  :حيث

مـن  %) 50(، والممثلـة بـأعلى   مجموع الدرجات التي حصلت عليها الفئة العليا :مجـ س

   . االوراق بعد ترتيبها تنازلياً حسب عالماتها الكلية
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مـن  %) 50( دنى، والممثلـة بـأ  مجموع الدرجات التي حصلت عليها الفئة الدنيا :مجـ ص

   . تنازلياً حسب عالماتها الكليةاالوراق بعد ترتيبها 

   .الدرجات المخصصة للسؤال :مجـ م

   .عدد أفراد إحدى المجموعتين :ن

وهي قيم مقبولة تربوياً  ،)9(الملحق  .%)73 -% 64(وتراوحت معامالت التمييز بين 

  . فأعلى%) 30(ألغراض الدراسة وفق المعيار الذي وضعه التربويون لمعامالت التمييز 

  إجابة اختبار انتقال أثر التعلم مفتاح 5:5:5:3

حيث كان رأي  ،تم عرض مفتاح اإلجابة على لجنة المحكمين إلجراء التعديالت الالزمة

 )11(الملحـق  ويبـين   .لجنة المحكمين بأن اداة اختبار انتقال اثر التعلم مناسبة لعينة الدراسة 

   .اإلجابة الختبار انتقال أثر التعلم مفتاح

  ار التذكراختب 6:5:3

حيث تـم اتبـاع    ،تمثلت أداة القياس في هذه الدراسة باختبار تحصيلي من إعداد الباحثة

   :الخطوات التاليه من أجل بناء هذه األداة وتطويرها

  وصف اختبار التذكر 1:6:5:3

استعانت الباحثة بامتحانات مدرسية سابقة من إعدادها لكونها إحدى معلمات الصـف الثـامن    -

   .الوحدة الثانية في منهاج الرياضيات ،وذلك بعد االطالع على وحدة الهندسة ،األساسي

والتحقق  ،األولى ةقبل تطبيقه للمر  ،تم إجراء التعديالت الالزمة على اختبار التحصيل البعدي -

   .)7(الملحق  ،حتى أصبح في صورته النهائية ،من صدقه وثباته



 78

وكان الفارق الزمني بين التطبيقين لالختبار  ،مرة ثانيةإعادة تطبيق اختبار التحصيل البعدي   -

وذلك بهدف قياس مستوى تذكر الطالبـات للمفـاهيم والمبـادىء     ،يوماً )20( المذكور بواقع

   .للصف الثامن األساسي ةالرياضيه الواردة في وحدة الهندس

  صدق اختبار التذكر 2:6:5:3

نت فقراته من نفس فقرات اختبار التحصيل اختبار التذكر الذي تكوتحققت الباحثة صدق     

اضـافة الـى    ،تضمنت الدكتور المشرف على الرسالة محكمينال بعرضه على لجنة منالبعدي 

ومجموعة  ،مشرفين تربويين لمادة الرياضيات في مديريتي التربية والتعليم في طولكرم وقلقيلية

 فـي  وذوي خبرة طويلـة   لوريوسالماجستير والبكا شهادتيمن حملة  من المعلمين والمعلمات

وعدل االختبـار   ،وطلب منهم إبداء المالحظات ،محكمين) 8(وبلغ عددهم  ،الرياضيات تدريس

    .)7(ملحق  ،وبذلك خرج االختبار في صورته النهائية ،بناء عليها

  إجراءات الدراسة 6:3

  :اتبعت الباحثة الخطوات التالية في إعداد الدراسة    

فـي  / نـابلس /مراجعة عمادة كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية قامت الباحثة ب -

 ،للحصول على كتاب موجه لوزارة التربية والتعليم العالي) م 26/7/2010(بتاريخ  ،فلسطين

   ).أ:1(الملحق 

حصلت الباحثة من وزارة التربية والتعليم العالي على كتاب موجه لمديرية التربية والتعليم في  -

 محافظـة من أجل القيام بالدراسة في المدارس الحكومية في  ،)م 9/8/2010(بتاريخ  ،قلقيلية

   ).ب :1(الملحق  ،قلقيلية

بالموافقـة علـى تطبيـق     ،حصلت الباحثة على كتاب من مديرية التربية والتعليم في قلقيلية -

الملحـق         ،)م11/8/2010(بتـاريخ   ،الدراسة في المدارس الحكومية في محافظـة  قلقيليـة  

  ).جـ :1(
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وذلـك بعـد    ،)م 14/9/2010(قامت الباحثة بزيارة المدارس المشاركة في الدراسة بتاريخ  -

وقبيل البـدء بالتجربـة لتوضـيح     ،موافقة وزارة التربية والتعليم العالي على تطبيق الدراسة

ضـرورة االلتـزام    والتأكيد على ،أهداف الدراسة إلدراة المدرسة ومعلمات الرياضيات فيها

وإعطائهن فكرة مستوفاة عن كيفية استخدام اإلسـتراتيجية فـي الحصـص     ،بالخطط اليومية

   .اليومية 

 ،وذلـك بسـبب عملهـا بهـا     ،اختارت الباحثة مدرسة بنات الشهيدة  فاطمة غزال األساسية -

   .راتها واختبا ،ومدرسة بنات اإلسراء األساسية كعينة قصدية  لتطبيق المادة التدريبية

بحضور مديرة المدرسـة    ،تحديد الشعب التجريبية والضابطة في المدارس بطريقة عشوائية - 

  .ومعلمة  الرياضيات  فيها

أثناء زيارة الباحثة األولى للمدارس قامت بتطبيق االختبار القبلي على عينة استطالعية غيـر   -

حيث بلغ حجمهـا   ،ثلث الثانويةفي مدرسة بنات كفر ) م 20/9/2010(عينة الدراسة بتاريخ 

   .الصعوبة والتمييز والثبات للفقرات  توتم تصحيح االختبار والتحقق من معامال ،طالبة) 20(

قبيل البدء بالتجربة لغـرض   ،أجرت الباحثة امتحاناً قبلياً للشعب األربعة التجريبية والضابطة -

ورصـدت   ،وصححتها ،األوراقجمعت  ،)م 23/9/2010(قياس التكافؤ بينهما وذلك بتاريخ 

 ،وبنات اإلسراء األساسية ،العالمات للشعب جميعها في مدرستي بنات فاطمة غزال األساسية

  :كما يلي ،الختيار الشعب التجريبية والضابطة،وأجرت المعالجة اإلحصائية الالزمة

   :تحليل النتائج المتعلقة باختبار التكافؤ

جموعتين الضابطة والتجريبية قبيـل البـدء بـإجراء    تم تطبيق االختبار على أفراد الم    

ويبـين   ."الهندسـة "المعالجة الصفية للتحقق من تكافؤ المجموعتين في االختبار القبلي في وحدة 

نتائج تحليل التباين األحادي للتكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية علـى    )3:3(الجدول 

  .االختبار القبلي
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تحليل التباين األحادي للتكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على  نتائج :)3:3(الجدول 

  االختبار القبلي

  مصدر التباين
مجموع

 )SS(المربعات 

عدد درجات

  )df(الحرية 

متوسط مجموع 

 )MS(المربعات 

"F "

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

بين المجموعات

)SSB(  
0.189 1 0.189 

0.008 0.929 داخل المجموعات

)SSW(  
3086.803  130  23.745  

   SST( 3086.992 131(الكلي 

أي أنـه ال يوجـد    ،)0.05(أن قيمة مستوى الداللة أكبر من  ،)3:3(يتضح من الجدول 

بين أفراد المجموعتين قبل تطبيق التجربـة  ) α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى 

  .بمعنى أن المجموعتين متكافئتان

إذ تم البدء  )م 2010/2011(راسة في شهر تشرين أول من الفصل الدراسي األول تطبيق الد -

/ 4/11(وانتهت بتـاريخ   ،)م 10/10/2010(بتاريخ  ،في تنفيذ فعاليات المادة التدريبية المعدة

) 5(وتم االلتزام بالحصص الصفية التي اتفق عليها مع مديرات المدارس بمعـدل   ،)م2010

حصة ) 21(إذ بلغ مجموع الحصص المعطاة  ،اسابيع) 4(ولمدة  ،حصص أسبوعيا لكل شعبة

   .صفية

حرصت الباحثة على تدريب معلمة الشعبة التجريبية في مدرسة اإلسـراء األساسـية علـى     -

واستخدمت وسائل تعليمية أعدتها لهذا الغرض وذلك من خـالل عـدة    ،استخدام اإلستراتيجية

 ،لعينة من طالبات مجتمع الدراسة غير عينة الدراسةوإعطاء دروس نموذجية أمامها  ،لقاءات

للتأكد من مدى  ،وكذلك حضرت الباحثة حصصا لها خالل تطبيق التجربة على عينة الدراسة

   .تطبيقها للخطة الموضوعة

وبنات فاطمة غزال األساسـيتين بمـذكرة التحضـير     ،تزويد معلمات مدرستي بنات اإلسراء -

وعليـه   ،خالل تطبيق الطريقة التقليدية على المجموعة الضـابطة لوحدة الهندسة الستخدامها 
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وهو استخدام اسـتراتيجية االكتشـاف    ،يكون الفارق بين الطريقتين اللتين نفذت بهما التجربة

   .وعدم استخدامها في الطريقة التقليدية ،الموجه بالوسائل التعليمية في المجموعة التجريبية

واختبار انتقال أثر التعلم على عينة استطالعية مـن خـارج عينـة     ،تطبيق االختبار البعدي -

) 20(حيث بلغ حجمهـا   ،في مدرسة بنات كفر ثلث الثانوية) م 7/11/2010(الدراسة بتاريخ 

 ،وتحديـد زمـن االختبـارين    ،بهدف تدوين استفسارات الطالبات علـى االختبـارين   ،طالبة

   .وحساب معامل ثباتها ،من فقرات االختبار واستخراج معاملي الصعوبة والتمييز لكل فقرة

الخاص بالتجربة في صورته  ،في نهاية التجربة قامت الباحثة بتطبيق اختبار التحصيل البعدي -

 ،)م 9/11/2010(بتـاريخ   ،في المدارس المشاركة ،على عينة الدراسة) 7(الملحق  ،النهائية

واسـتخراج   ،حصـائية عالجة اإلورصدت العالمات من أجل الم ،وصححت أوراق الطالبات

   .النتائج

الخـاص بالتجربـة         ،في نهاية التجربة أيضاً قامت الباحثة بتطبيق اختبار انتقال أثر الـتعلم  - 

بتـاريخ        ،فـي المـدارس المشـاركة    ،على عينة الدراسة) 10(الملحق  ،في صورته النهائية

لعالمات مـن أجـل المعالجـة    ورصدت ا ،وصححت إجابات الطالبات ،)م 11/11/2010(

    .واستخراج النتائج  ،اإلحصائية

قامت الباحثة بإعادة  ،وانتقال اثر التعلم ،يوماً من تقديم االختبارين التحصيل البعدي) 20(بعد  -

تطبيق اختبار التحصيل البعدي  الخاص بالدراسة مرة ثانية على المـدارس المشـاركة فـي    

 )م 12/2010/ 5(وأنهت التطبيق  بتاريخ ،)م 1/12/2010( تاريخوطبق االختبار ب ،الدراسة

ورصدت  ،وصححت االوراق ،لغرض قياس قدرة الطالبات على التذكر واالحتفاظ بالمعلومات

  .العالمات من أجل المعالجات اإلحصائية واستخراج النتائج

  تصميم الدراسة 7:3

  :ة احتوت الدراسة على المتغيرات التالي    
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                                                                             :ةتقلالمتغيرات المس

   )والطريقة التقليدية ،االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية( ولها قيمتان :الطريقة

تدريب طالبات المجموعة التجريبية على استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسـائل التعليميـة      ) 1

  ).التدريبيةالمادة (

  .تدريس طالبات المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية) 2

   :المتغيرات التابعة

  : واشتملت الدراسة على المتغيرات التابعة التالية

  .التحصيل الدراسي في الرياضيات -1

  .انتقال أثر التعلم في الرياضيات -2

  .تذكر المعلومات الرياضية -3

  :ة المتغيرات المضبوط

  ).م 2010/2011(تم اختبار الصف الثامن األساسي للعام الدراسي  :فالص -1

للجـزء االول   من مقرر الرياضيات) الهندسة(إعادة صياغة الوحدة الثانية  :المادة التدريبية  -2

بناء على استراتيجية االكتشاف الموجـه   ،)م 2010/2011(لعام  ،لصف الثامن األساسيمن ا

   . بالوسائل التعليمية

زودت الباحثة المعلمات المشاركات بتطبيق الدراسـة بـالخطط اليوميـة     : أسلوب المعلمة -3

تدريب المعلمات على استراتيجية االكتشـاف  (والتدريبات الالزمة والوسائل المعدة للحصص 

  ).الموجه بالوسائل التعليمية



 83

يه والتعلـيم  فـي    اختيار المدارس الحكومية في مديرية الترب :الجهة المسؤولة عن المدرسة -4

  .محافظة قلقيلية

تم تطبيق االختبارات اليومية وتقديم المادة التدريبية في توافق زمني لجميع المدراس  :الزمن -5

  .المشمولة في عينة الدراسة

  المعالجات االحصائية  8:3

  :استخدمت الباحثة في هذة الدراسة المعالجات اإلحصائية التالية

   .واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية ) 1

   .تحليل التباين األحادي للتأكد من تكافؤ مجموعات الدراسة قبيل تطبيق إجراءاتها) 2

الختبار الفروق بين متوسطات عالمات المجموعتين على  :مستقلتين لمجموعتين) ت(اختبار ) 3

  . اختبار التذكرواختبار انتقال أثر التعلم، و ،االختبار البعدي

في   ،االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية استراتيجيةلتفسير تباين ) Eta Square(إيتا مربع ) 4

  .القياسات البعدي، والتذكر، وانتقال أثر التعلم
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  

  مقدمة   1 :4

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة  2 :4

  التحليل االحصائي لنتائج الدراسة  3 :4

  النتائج العامة للدراسة  4 :4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  مقدمة  1 :4

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية االكتشـاف الموجـه بالوسـائل    

التعليمية في التحصيل والتذكر وانتقال أثر التعلم في الرياضيات لطالبات الصف الثامن األساسي 

هدف هذه الدراسة تم تدريس مجموعتين من الطالبات في محافظـة   ولتحقيق ،في محافظة قلقيلية

قلقيلية، إحداهما بإستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية، واألخرى بالطريقة التقليديـة،  

 ومعامالت الصعوبة والتمييز لفقراتها، ،كما تم إعداد مجموعة من االختبارات والتأكد من صدقها

 بعد عملية جمع البيانات، تم ترميزها وإدخالها للحاسوب ومعالجتها إحصـائياً و ،ومعامالت ثباتها

، وفيما يلي نتائج الدراسة تبعـاً  SPSS)(الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  برنامج باستخدام

  .لتسلسل سؤالها وفرضياتها

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 2 :4

فـي   ،دسـة تحصيل الطالبات في وحـدة الهن هل هناك فروق ذات داللة احصائية بين 

  ، والتذكر يمكن عزوه الى استراتيجية التدريس ؟ اختبارات القياس البعدي، وانتقال أثر التعلم

لداللة الفـروق  واالنحرافات المعيارية  ،إلى المتوسطات الحسابية )4:  1(يشير الجدول 

ارات القياس البعدي، وانتقال أثـر  تحصيل طالبات الصف الثامن في وحدة الهندسة، في اختببين 

  .التعلم، والتذكر وفق متغير إستراتيجية التدريس
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واالنحرافات المعيارية  للمجموعتين الضابطة والتجريبية  ،متوسطات الحسابية: )4:1(الجدول 

  . في اختبارات التحصيل البعدي وانتقال أثر التعلم والتذكر

  المجموعة                

  االختبار

  التجريبية ضابطةال

  االنحراف  المتوسط االنحراف المتوسط

  4.37  20.83 4.40 16.28 البعديالتحصيل 

  6.35  18.38 6.29 13.47 انتقال أثر التعلم

  4.01  21.79 4.44 14.64  التذكر
، )30(الختبار انتقـال أثـر الـتعلم    ، والعالمة القصوى)26(البعدي التحصيل الختبارقصوى العالمة ال*      

  ) .  26(والعالمة القصوى الختبار التذكر

التجريبية أعلـى  عالمات الطالبات في المجموعة متوسطات الى ان ) 4:1(يشير الجدول 

البعدي وانتقال  التحصيل في اختبارات من متوسطات عالمات الطالبات في المجموعة الضابطة 

   . لدرجات وفق المجموعة واالختباررسماً بيانياً ل) 4 : 1(ويمثل الشكل . ثر التعلم والتذكرأ
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المتوسطات الحسابية للمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبارات التحصيل البعدي وانتقـال   :)4:1(الشكل 

  .  أثر التعلم والتذكر
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  التحليل االحصائي لنتائج الدراسة   3 :4

  النتائج المتعلقة بالفرضية االولى 1 :3 :4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " لى أنه نصت الفرضية األولى ع

)α =0.05(  بين متوسطات إجابات الطالبات اللواتي تم تدريسهن بإستراتيجية االكتشاف الموجه

، ومتوسطات إجابات الطالبات اللواتي تـم تدريسـهن   )المجموعة التجريبية(بالوسائل التعليمية 

على مقياس اختبار التحصيل البعدي لوحدة الهندسة من ) الضابطة المجموعة( بالطريقة التقليدية

   ."منهاج الصف الثامن األساسي للرياضيات 

لمجمـوعتين مسـتقلتين   " ت"ولفحص الفرضـية، فقـد اسـتخدمت الباحثـة اختبـار      

)Independent T-Test( ونتائج الجدول ،)تبين ذلك) 4 :2 .  

ين مستقلتين لفحص داللة الفـروق فـي اختبـار    لمجموعت" ت"نتائج اختبار : )4:2(الجدول 

 . التحصيل البعدي لوحدة الهندسة، وفق متغير طريقة التدريس

 )66=ن(الطريقة التقليدية 
استراتيجية االكتشاف الموجه 

 قيمة ت )66=ن(بالوسائل التعليمية 
مستوى 

 الداللة
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

16.28  4.40 20.83 4.37 5.591 0.0001* 
  ) . 130(، ودرجات حرية )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

  .  عالمة ) 26(العالمة القصوى الختبار التحصيل البعدي * 

فـروق ذات داللـة    توجـد أي  ،رفض الفرضية الصفرية) 4:  2(يتضح من الجدول 

الطالبات اللواتي تم تدريسـهن   بين متوسطات إجابات )α =0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

، ومتوسـطات إجابـات   )المجموعة التجريبية(بإستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية 

علـى مقيـاس اختبـار    ) المجموعة الضـابطة ( بالطريقة التقليديةالطالبات اللواتي تم تدريسهن 

لرياضـيات، ولصـالح   التحصيل البعدي لوحدة الهندسة من منهاج الصف الثـامن األساسـي ل  

االكتشاف الموجه بالوسـائل التعليميـة فـي     استراتيجيةالمجموعة التجريبية، ولمعرفة حجم أثر
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 ،% 19.4وقد بلغت نسـبته   ،Eta Squareالتحصيل البعدي، فقد استخدمت الباحثة مربع إيتا 

    .)Kirk, 1982(وذلك من خالل المعادلة التالية  ،% 14وهو حجم أثر كبير، نظراً لتجاوزه 

  

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية  2 :3 :4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " نصت الفرضية الثانية على أنه 

)α =0.05(  بين متوسطات إجابات الطالبات اللواتي تم تدريسهن بإستراتيجية االكتشاف الموجه

، ومتوسطات إجابات الطالبات اللواتي تـم تدريسـهن   )ةالمجموعة التجريبي(بالوسائل التعليمية 

على مقياس اختبار انتقال أثر التعلم لوحدة الهندسة مـن  ) المجموعة الضابطة(بالطريقة التقليدية 

   . منهاج الصف الثامن األساسي للرياضيات

لمجمـوعتين مسـتقلتين    " ت"ولفحص الفرضـية، فقـد اسـتخدمت الباحثـة اختبـار      

)Independent T-Test( ونتائج الجدول ،)تبين ذلك) 4 :3.  

لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في اختبار انتقال " ت"نتائج اختبار : )4:3(الجدول 

 . أثر التعلم لوحدة الهندسة، وفق متغير طريقة التدريس

 )66=ن(الطريقة التقليدية 
ــه  ــاف الموج ــتراتيجية االكتش اس

 يمة تق )66=ن(بالوسائل التعليمية 
مستوى 

 الداللة
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

13.47  6.29 18.38 6.35 4.91 0.0001* 
  .)130(، ودرجات حرية )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

  . عالمة )  30( ثر التعلم أالعالمة القصوى الختبار انتقال * 

فـروق ذات داللـة    توجـد أي  ،ريةرفض الفرضية الصف) 4:  3(يتضح من الجدول 

بين متوسطات إجابات الطالبات اللواتي تم تدريسـهن   )α  =0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

، ومتوسـطات إجابـات   )المجموعة التجريبية(بإستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية 
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على مقياس اختبار انتقـال  ) ضابطةالمجموعة ال( بالطريقة التقليديةالطالبات اللواتي تم تدريسهن 

أثر التعلم لوحدة الهندسة من منهاج الصف الثامن األساسي للرياضيات، ولصـالح المجموعـة   

االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية فـي انتقـال أثـر     استراتيجيةالتجريبية، ولمعرفة حجم أثر 

وهو حجم أثر  ،% 15.6ت نسبته ، وقد بلغEta Squareالتعلم، فقد استخدمت الباحثة مربع إيتا 

   .)Kirk, 1982( ،)1 – 4(وذلك من خالل المعادلة  ،% 14نظراً لتجاوزه  ،كبير

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 3 :3 :4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " نصت الفرضية الثالثة على أنه 

)α =0.05( ات اللواتي تم تدريسهن بإستراتيجية االكتشاف الموجه بين متوسطات إجابات الطالب

، ومتوسطات إجابات الطالبات اللواتي تـم تدريسـهن   )المجموعة التجريبية(بالوسائل التعليمية 

على مقياس اختبار التذكر لوحدة الهندسة مـن منهـاج   ) المجموعة الضابطة( بالطريقة التقليدية

  ."الصف الثامن األساسي للرياضيات 

لمجمـوعتين مسـتقلتين   " ت"حص الفرضـية، فقـد اسـتخدمت الباحثـة اختبـار      ولف

)Independent T-Test( ونتائج الجدول ،)تبين ذلك) 4 :4.  

لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في اختبار التذكر " ت"نتائج اختبار : )4:4(الجدول 

 .  لوحدة الهندسة، وفق متغير طريقة التدريس

 )66=ن(دية الطريقة التقلي
االكتشاف الموجه استراتيجية

 قيمة ت )66=ن(بالوسائل التعليمية 
مستوى 

 الداللة
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

14.64  4.44 21.79 4.01 9.712 0.00001*
  ).130(، ودرجات حرية )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

  . عالمة )  30(  العالمة القصوى الختبار التذكر* 

فـروق ذات داللـة    توجـد أي  ،رفض الفرضية الصـفرية ) 4 :4(يتضح من الجدول 

بين متوسطات إجابات الطالبات اللواتي تم تدريسـهن   )α =0.05(إحصائية عند مستوى الداللة  
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، ومتوسـطات إجابـات   )المجموعة التجريبية(بإستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية 

على مقياس اختبار التذكر ) المجموعة الضابطة( بالطريقة التقليديةلبات اللواتي تم تدريسهن الطا

لوحدة الهندسة من منهاج الصف الثامن األساسي للرياضيات، ولصالح المجموعـة التجريبيـة،   

االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية في التذكر، فقـد اسـتخدمت    استراتيجيةولمعرفة  حجم أثر 

نظراً لتجـاوزه   ،وهو حجم أثر كبير ،% 42، وقد بلغت نسبته Eta Squareاحثة مربع إيتا الب

  .  )Kirk, 1982( ،)1 – 4(وذلك من خالل المعادلة  ،% 14

  النتائج العامة للدراسة 4 :4

   :أظهرت هذة الدراسة النتائج الرئيسية التالية

بين متوسـطات إجابـات    )α =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -

المجموعـة  (الطالبات اللواتي تم تدريسهن باستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليميـة  

المجموعـة  ( بالطريقة التقليديةومتوسطات إجابات الطالبات اللواتي تم تدريسهن  ،)التجريبية

منهـاج الصـف الثـامن     على مقياس اختبار التحصيل البعدي  لوحدة الهندسة من) الضابطة

باستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل  المجموعة التي درستولصالح  ،األساسي للرياضيات

  .  )المجموعة التجريبية(التعليمية 

بين متوسـطات إجابـات    )α =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -

المجموعـة  (كتشاف الموجه بالوسائل التعليميـة  الطالبات اللواتي تم تدريسهن باستراتيجية اال

المجموعـة  ( بالطريقة التقليديةومتوسطات إجابات الطالبات اللواتي تم تدريسهن  ،)التجريبية

على مقياس اختبار انتقال أثر التعلم لوحدة الهندسة مـن منهـاج الصـف الثـامن     ) الضابطة

اتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل باستر المجموعة التي درست ولصالح ،االساسي للرياضيات

  .  ) المجموعة التجريبية(التعليمية 

بين متوسـطات اجابـات    )α =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -

المجموعـة  (الطالبات اللواتي تم تدريسهن باستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليميـة  
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المجموعـة  (بالطريقة التقليدية ت الطالبات اللواتي تم تدريسهن ومتوسطات إجابا ،)التجريبية

على مقياس اختبار التذكر لوحدة الهندسة من منهـاج الصـف الثـامن االساسـي     ) الضابطة

باستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية  المجموعة التي درستولصالح  ،للرياضيات

  .) المجموعة التجريبية(
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

  مناقشة نتائج الدراسة  1 :5

  التوصيات   2 :5
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

هدفت هذة الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية االكتشـاف الموجـه بالوسـائل    

ـ  التعليمية في التحصيل والتذكر وانتقال أثر التعلم لطالبـات الصـف الثـامن     ،ياتفي الرياض

ويتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة التي تم التوصل اليها بعد  ،األساسي في محافظة قلقيلية

   .المعالجات اإلحصائية  وتوصياتها

  مناقشة نتائج الدراسة  1 :5

  ة نتائج الفرضية األولى للدراسةمناقش 1 :1 :5

ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد    "نصت الفرضية الصفرية األولى على أنه 

بين متوسطات إجابات الطالبات اللواتي تم تدريسهن باسـتراتيجية   )α  =0.05(مستوى الداللة  

ومتوسطات إجابات الطالبات اللواتي  ،)المجموعة التجريبية(االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية 

على مقياس اختبار التحصيل البعدي لوحدة  )ةالمجموعة الضابط( بالطريقة التقليديةتم تدريسهن 

   ."الهندسة من منهاج الصف الثامن األساسي للرياضيات

وجود فروق ) Independent T- Test(لمجموعتين مستقلتين ) ت(نتائج اختبارأظهرت 

بـين متوسـطات عالمـات طالبـات      ،)α  =0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

 ،اللواتي تم تدريسهن باستراتيجية االكتشاف الموجـه بالوسـائل التعليميـة    المجموعة التجريبية

وطالبات المجموعة الضابطة اللواتي تم تدريسهن بالطريقة التقليدية على اختبار التحصيل البعدي 

ولصـالح طالبـات المجموعـة     ،ساسي للرياضياتمن منهاج الصف الثامن األ ،لوحدة الهندسة

أي أن استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسـائل   ،)لموجه بالوسائل التعليميةاالكتشاف ا(التجريبية 

   ).4:  2( جدول رقم ،التعليمية تساعد على رفع مستوى التحصيل لدى الطالبات بشكل عام

يمكن تفسير النتائج التي تشير إلى أثر استخدام استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسـائل  

وذلك من خالل األسلوب الذي تمت به صـياغة المـادة    ،رياضياتالتعليمية في التحصيل في ال
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ورتبت على شـكل خطـوات    ،حيث نظمت المادة التدريبية بصورة متسلسلة ومنطقية ،التدريبية

في والتسلسل  ،وربط السابق بالالحق ،لى المجهولإلى الصعب ومن المعلوم إمتتابعة من السهل 

رين متعددة تناسب لما فيها من أنشطة وتما ،من دافعيتهنطرح أسئلة تثير تفكير الطالبات وتزيد 

ـ   ،مستواهن ى عـاتق  إذ تقع عملية التعلم باستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليميـة عل

وهذا يثير دافعيتها ونشـاطها   ،فالطالبة هي محور العملية التعليمية ،ةوليس على المعلم الطالبات

خالل تنفيذ اسـتراتيجية   ،منظمة لعملية التعلم بطريقة غير مباشرةو ،فالمعلمة هنا موجهة ،للتعلم

  .االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية

ليـود وشايشـي وكيلـي     دراسـة اتفقت هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات مثل 

&Kelly) Shyh-chii Lioyed, ()2004(،     ودراسة جاين ويل وكـاي ويـانكونكج ودافيـد

(Jianwel ,Qi ,Yanquing & David))2004(  ليها في دراسة السفاسـفة  إالمشار)2006(،  

التـي   )Smith( )1995(ودراسة  سميث  ،)1999(نصر  ، ودراسة )1999(رياض  ودراسة

ولصالح اسـتخدام   ،لبةفروق دالة إحصائيا في متوسطات تحصيل الطوجود كشفت جميعها عن 

ـ  إويعود السبب في ذلك  ،تعليميةاستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل ال  ةلـى أن دور المعلم

ممـا أدى الـى زيـادة الدافعيـة      ،ودور الطالبات هو الدور الرئيسي والفاعل ،ومرشدة ةموجه

  . والحماس عند الطالبات خالل التطبيق بهذة االستراتيجية 

يمكن  وهذا ،واتفقت هذة الدراسة مع معظم الدراسات التي تناولت فقط االكتشاف الموجه

، )Salman( )2009(ودراسة سـلمان ، )2010(ن يعزز نتائج هذة الدراسة كدراسة القحطاني أ

، ودراسة اشـتية  )2003(ودراسة مطلق ، )2005(ودراسة الدبدوب ، )2007(ودراسة الخيري 

  - Koen) كوين وواتر وتون واختلفت ايضا مع دراسة. ) 1999(ودراسة الشميري  ،)2001(

Wouter & Ton) )2006(،  ودراسة السفاسفة)ودراسـة  )2000(ودراسة طريف  ،)2006 ،

التي كشفت جميعها على عدم وجود  )Bell ()1998 ( ، ودراسة بل)Brown ()1998 (براون

حصائياً في متوسطات تحصيل الطلبة عند استخدام استراتيجية االكتشـاف الموجـه   إفروق دالة 

 ،تعرضن إلى تطبيق استراتيجية جديـدة الطالبات لى أن إويعود السبب في ذلك  ،بشكل منفصل
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وتعرضن إلى مثيرات تعليمية تدعو إلـى تنميـة المهـارات     ،حيث بحثن عن اإلجابات بأنفسهن

  . مما أدى إلى عدم فاعليتها للتدريس  ،العقلية بطريقة جديدة لم يعتدن عليها

التي تشارك فيها الطالبات لى أن استخدام الوسائل التعليمية اليدوية إ يضاأ تفسر النتيجةو

مما يساهم في رفـع مسـتوى    ،مع الموقف التعليمي يجابياً وأكثر تفاعالًإبأنفسهن تجعل موقفهن 

ليـه  إويؤيد ذلك ما توصـلت   ،الدراسي في المفاهيم والمهارات والتعميمات الرياضية نتحصيله

ودراسة بيسـك   ،)2003(ودراسة الزهراني  ،)2005( الغزوودراسة  ،)2006(الحواس دراسة 

 Raphael)ودراسـة رافانيـل والسـتورم    ،)Pesek& Kinrschner)  ()2000وكيرنشـر  

Wahlstrom)& )1989. (  

  ة نتائج الفرضية الثانية للدراسةمناقش 2 :1: 5

حصـائية عنـد   إال توجد فروق ذات داللـة  " على أنه  الثانيةنصت الفرضية الصفرية 

وسطات إجابات الطالبات اللواتي تم تدريسهن باسـتراتيجية  بين مت )α  =0.05(مستوى الداللة  

ومتوسطات إجابات الطالبات اللواتي  ،)المجموعة التجريبية(االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية 

ثر التعلم  لوحدة أعلى مقياس اختبار انتقال  )المجموعة الضابطة( بالطريقة التقليديةتم تدريسهن 

   ." ساسي للرياضياتالثامن األالهندسة من منهاج الصف 

وجود فروق ) Independent T- Test(لمجموعتين مستقلتين ) ت(نتائج اختبارأظهرت 

بـين متوسـطات عالمـات طالبـات      ،) α  =0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 ،عليميـة المجموعة التجريبية اللواتي تم تدريسهن باستراتيجية االكتشاف الموجـه بالوسـائل الت  

ثر التعلم  أوطالبات المجموعة الضابطة اللواتي تم تدريسهن بالطريقة التقليدية على اختبار انتقال 

ولصـالح طالبـات المجموعـة     ،ساسي للرياضياتمن منهاج الصف الثامن األ ،لوحدة الهندسة

لموجـه  أي أن اسـتراتيجية االكتشـاف ا   ،)االكتشاف الموجه بالوسائل التعليميـة  ( التجريبية 

جدول رقم  ،لدى الطالبات بشكل عام ثر التعلمأانتقال بالوسائل التعليمية تساعد على رفع مستوى 

 )3  :4 (  .  



 96

يمكن تفسير النتائج التي تشير إلى أثر استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليميـة  

المسـائل الهندسـية   مقدرة الطالبات على حـل   من خالل ،في انتقال أثر التعلم في الرياضيات

 ،ونظرية فيثاغورس والتطبيق عليهـا  ،وتحسين مقدرتهن على حل مسائل مثل إثبات النظريات

حيث أدى استخدام استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية إلى قيام الطالبات بالبحث عن 

محتوى الرياضي لفهم ال ،منحهن فرصة إليجاد طرق خاصة لهنب ،نهواكتشافها بأنفس ،المعلومة

كمـا أن اكتشـاف الطالبـات     .ها وتعاميم هاومهارات هاومفاهيم وحدة الهندسة الخاص بمفردات

أثـر   انتقـال يمكنهن من تثبيت المعلومة لديهن  و ،للمعلومات الخاصة بمعطيات المادة التعليمية

التـي   )2006( اتفقت هذة النتيجة مع نتائج دراسة المـالحي و ،التعلم للمواقف األخرى المشابهة

ثـر  أحصائياً في متوسطات العالمات للطالبات عند مستوى انتقال إكشفت عن وجود فروق دالة 

ويعود السبب في ذلك  ،ولصالح استخدام استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية ،التعلم

لة بعـد فهـم   لى أن هذة االستراتيجية عملت على تشجيع الطالبات بالبحث عن عدة حلول لألسئإ

     . المحتوى الرياضي الخاص بوحدة الهندسة 

ن أوهذا يمكـن   ،واتفقت هذة الدراسة مع الدراسات التي تناولت فقط االكتشاف الموجه

   . )1983(ودراسة شطناوي  ،)1984(نشواتي يعزز نتائج هذة الدراسة كدراسة 

النمـاذج   أن اسـتخدام  إلـى  تعزو النتيجةفإن الباحثة يمكن أن  ،باإلضافة إلى ما سبق

 في عملية التعلم باستراتيجية االكتشـاف الموجـه   ،الحاسوب وجهاز عرض الشرائحو الهندسية

ويؤيد ذلـك مـا    ،المحتوى الرياضي لوحدة الهندسة فهم عملت على تعميق ،بالوسائل التعليمية

 راسـة دو ،)2003( (Wenglinsky)  ودراسة وينجليسكي ،)2005( عفانهدراسة  هليإتوصلت 

  . )Clark()1998 (كالرك 

  نتائج الفرضية الثالثة  للدراسة مناقشة  3 :1 :5

ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد    " على أنه  الثالثةنصت الفرضية الصفرية 

بين متوسطات إجابات الطالبات اللواتي تم تدريسهن باسـتراتيجية   )α  =0.05(مستوى الداللة  

ومتوسطات إجابات الطالبات اللواتي  ،)المجموعة التجريبية(ل التعليمية االكتشاف الموجه بالوسائ
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على مقياس اختبار التذكر  لوحدة الهندسـة   )المجموعة الضابطة( بالطريقة التقليديةتم تدريسهن 

   ."من منهاج الصف الثامن األساسي للرياضيات 

وجود فروق ) Independent T- Test(لمجموعتين مستقلتين ) ت(نتائج اختبارأظهرت 

بـين متوسـطات عالمـات طالبـات      ،) α  =0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 ،المجموعة التجريبية اللواتي تم تدريسهن باستراتيجية االكتشاف الموجـه بالوسـائل التعليميـة   

ر لوحـدة  وطالبات المجموعة الضابطة اللواتي تم تدريسهن بالطريقة التقليدية على اختبار التذك

ولصالح طالبات المجموعـة التجريبيـة      ،ساسي للرياضياتالهندسة من منهاج الصف الثامن األ

أي أن استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليميـة   ،)االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية(

  .  ) 4:  4( جدول رقم  ،لدى الطالبات بشكل عام التذكرتساعد على رفع مستوى 

ن تفسير النتائج التي تشير إلى أثر استخدام استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسـائل  يمك

إلى األسلوب المسـتخدم مـع المجموعـة     يرجع وذلك ،التعليمية في تذكر الطالبات للرياضيات

إذ أن التعلم باستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية أحدث لـدى الطالبـات    ،التجريبية

 ،إذ جعل الطالبات يتعلمن مـن أخطـائهن   ،أسهم في تحسين التذكر لديهن بسهولة ،رفياًمع نمواً

الطالبات اللواتي يتعلمن  ثراً منأوبذا يكون تعلمهن أكثر ثباتاً وأقوم وأدوم وأبقى  ،ويقومن ذاتهن

معلومـات   أداء اإلجابة الصـحيحة مسـتندة إلـى    تشجع الطالبات على التي بالطريقة التقليدية

  .وظةمحف

وهذا يمكن  ،واتفقت هذة الدراسة مع معظم الدراسات التي تناولت فقط االكتشاف الموجه

) 2003(الزعبـي   ودراسـة   ،)Balim) (2009(بـاليم   ن يعزز نتائج هذة الدراسة كدراسةأ

ودراسة الخيـري   ،)1995(ودراسة فارس  ،)2000(ودراسة طريف  ،)2003(ودراسة مطلق 

حصائياً في متوسطات العالمات للطالبـات  إها عن وجود فروق دالة التي كشفت جميع) 2007(

ويعـود   ،ولصالح استخدام استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية ،عند مستوى التذكر

لى أن هذة االستراتيجية عملت على تحسين مستوى التذكر واالحتفاظ بالمحتوى إالسبب في ذلك 

   . خطائهن السابقة أدى الى جعل الطالبات يتعلمن من أمما  ،الرياضي لدى الطالبات
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باإلضافة إلى ما سبق فإن الباحثة يمكن أن تفسر النتيجة إلى أن تقبل الطالبـات لمـادة   

أسلوب التدريس فيها منحى إشراك الطالبات وتفعيلهن  كلما نحا ،الرياضيات يكون كبيرا وإيجابيا

التي تثير فيهن حب االكتشاف والبحـث عـن    ،اليدوية درس باستخدام الوسائل التعليميةأثناء ال

وهذا ما لمسته الباحثة مع المجموعة التي درست باسـتراتيجية االكتشـاف الموجـه     ،المعلومة

 ،حيث مكنت الطالبات من ربط مفاهيم الرياضيات بالبنيـة العقليـة لـديهن    ،بالوسائل التعليمية

حفظها لكي يتذكرنها مرة ثانية عند حـل مسـائل   باإلضافة إلى اتباع سلسلة من اإلجراءات يتم 

، ودراسـة فانكوشـي   )2009(دراسـة  الحربـي    ويؤيد ذلـك مـا توصـلت إليـه     ،مشابهة

)Vankusi()2005(  .  

  التوصيات   2 :5

   :ليها الدراسة توصي الباحثة بما يليإفي ضوء النتائج التي توصلت 

استراتيجية االكتشـاف الموجـه بالوسـائل    بحاث باتباع جراء المزيد من هذة الدراسات واألإ -

ثر التعلم باالعتمـاد علـى عينـات مختلفـة     ألقياس مدى التحصيل والتذكر وانتقال  ،التعليمية

حتى يتم تعميم  ،الرياضيات المدرسية لمنهاجنوية ساسية والثاولمستويات متنوعة من المراحل األ

  . لفة عن طريق تشجيع الباحثين خرى ومستويات عمرية مختأالنتائج على مراحل تعليمية 

لتنميـة مهـارات    ،ساسية دروساً عمليةطلبة المرحلة األلتضمين دروس الرياضيات المقررة  -

باستخدام استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليميـة لتعلـيم    ،التفكير العليا عند الطالبات

لمدارس على تجهيـز مختبـرات   وذلك من خالل تشجيع مدراء ا ،مهارات تطبيق االستراتيجية

  .  ةتحتوي وسائل تعليمية متنوعة وهادف

الستخدام استراتيجية االكتشـاف الموجـه    ،الرياضيات راء برامج تدريبية مستمرة لمعلميجإ -

حتى يسـتطيع   ،نمية التفكير العلمي لدى الطلبةبالوسائل التعليمية القائمة على المهارات العملية لت

ويكونوا على وعي كامل بـالطرق التدريسـية    ،ستراتيجية داخل غرفة الصفالمعلمين تنفيذ اال



 99

وذلك عن طريق تشجيع وزارة التربية والتعليم بعقد دورات تدريبية للمعلمين لتـوعيتهم   ،الحديثة

   . ساليب الحديثة في التدريس بالطرق واأل

شاف الموجـه بالوسـائل   جزاء من المقررات الدراسية وفقاً الستراتيجية االكتأعادة صياغة إ -

ن هذة االستراتيجية أثبتت فاعليتها للتـدريس بعـد أن   أل ،مية القائمة على مهارات الدراسةالتعلي

 ،ثر التعلم والتذكر لدى الطالباتأتمكنت من رفع مستوى التحصيل الدراسي والقدرة على انتقال 

ل التي تعقـدها وزارة  وذلك عن طريق تدريب المعلمين على استخدامها من خالل ورشات العم

    . التربية والتعليم 

ساسية على توظيف استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية تدريب الطلبة بالمرحلة األ -

 ،وفي تنفيذ النشاطات البيتية لزيادة تفاعلهم داخـل غرفـة الصـف    ،يلتطوير تحصيلهم الدراس

وذلك عن طريـق تشـجيع وزارة    ،الستراتيجيةوتشجيعهم على االعتماد على النفس عند تنفيذ ا

   . التربية والتعليم بزيادة عدد الحصص المخصصة لتدريس مبحث الرياضيات 

لتطبيق استراتيجية االكتشاف  ةالزم ،ةتنوعموسائل تعليمية  نتاج واستخدامتشجيع المعلمين إل -

مـن اسـتخدام طـرق     نحتى يتمكن المعلمو ،ث الرياضياتفي مبح الموجه بالوسائل التعليمية

وذلك عن طريق مناقشة المعلمين  ،ضافة الى تطوير قدراتهم العلميةباإل. ساليب تدريس حديثة أو

  .  مع بعضهم البعض خالل الدورات التي تعقدها وزارة التربية والتعليم 

احثـة الدراسـة   لصعوبة تطبيق الب ،على مدارس الذكور ةجراء مزيد من الدراسات المشابهإ -

على مـدارس   ،يضاًأن تثبت هذة االستراتيجية فاعليتها أن الباحثة تتوقع أل، مدارس الذكورعلى 

مدارس الذكور على استخدام اسـتراتيجية   وذلك بتشجيع معلمي ،ناثالذكور كما في مدارس اإل

  . االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية في التدريس 
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  المالحق

  االجراءات التنظيمية واالدارية لتنفيذ الدراسة ) 1(ملحق 

  المادة التدريبية واختبارات الدراسة  قائمة باسماء اعضاء لجنة تحكيم) 2(ملحق 

 في صورته النهائية) التكافؤ(ي االختبار القبل) 3(ملحق 

 )التكافؤ(الختبار القبلي اجابة إ مفتاح )4(ملحق 

معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار القبلـي للعينـة   ) 5(ملحق 

 االستطالعية

ثر التعلم في أجدول المواصفات الختبار التحصيل البعدي، واختبار انتقال ) 6(ملحق 

 صف الثامن االساسيوحدة الهندسة لل

  اختبار التحصيل البعدي في صورته النهائية) 7(ملحق 

  ختبار التحصيل البعدياجابة مفتاح إ) 8(ملحق 

معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار البعدي، واختبار ) 9(ملحق 

 ثر التعلم للعينة االستطالعيةأانتقال 

 لم في صورته النهائيةثر التعأاختبار انتقال ) 10(ملحق 

 ثر التعلمأانتقال إختبار جابة مفتاح إ) 11(ملحق 

 مذكرة التحضير لوحدة الهندسة باستخدام الطريقة التقليدية) 12(ملحق 

ـ ) 13(ملحق  المـادة  (بالوسـائل التعليميـة   ه برنامج استراتيجية االكتشاف الموج

 )التدريبية

ـ  الوسائل التعليمية المستخدمة عند) 14(ملحق   هتنفيذ استراتيجية االكتشاف الموج

  لوحدة الهندسة  بالوسائل التعليمية 

عند تطبيـق اسـتراتيجية    اوراق العمل المستخدمة في وحدة الهندسة )15(ملحق 

 االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية 

ه شرائح البوربوينت المستخدمة عند تنفيذ استراتيجية االكتشاف الموج) 16(ملحق 

  التعليمية  بالوسائل

ـ ) 17(ملحق  ه شرائح الشفافيات المستخدمة عند تنفيذ استراتيجية االكتشاف الموج

  بالوسائل التعليمية 
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  اإلجراءات التنظيمية واالدارية لتنفيذ الدراسة) 1(ملحق 

العليا في جامعة النجاح الوطنية فـي  عمادة كلية الدراسات الكتاب الموجه من  :)أ: 1(ملحق 

  .  رة التربية والتعليم العالي، لتسهيل عمل الباحثةنابلس إلى وزا
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الكتاب الموجه من وزارة التربية والتعليم العالي إلى مديرية التربية والتعليم  :)ب: 1(ملحـــــق 

  .  في محافظة  قلقيلية، من أجل القيام بالدراسة في المدارس الحكومية في محافظة قلقيلية
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ـق  ـ: 1(ملحــــــ قلقيلية، بالموافقة على تطبيـق  محافظة  مديرية التربية والتعليم في كتاب :)ج

  . الباحثة لدراستها في المدارس الحكومية في محافظة قلقيلية

  



 115

  



 116

  



 117

  قائمة باسماء أعضاء لجنة تحكيم المادة التدريبية واختبارات الدراسة  ):2(ملحق 

 جهة العمل
العمل 

 الحالي
 التخصص

الدرجة

 العلمية
 ــماالســــ الرقم

 جامعة النجاح الوطنية  دكتور
اساليب تدريس

 الرياضيات
 دكتوراة  صالح الدين ياسين 1 

عزون مدرسة ذكور

 الثانوية
 معلم

اساليب تدريس

 الرياضيات
 ماجستير  جهاد عبد الخالق 2 

مديرية التربية والتعليم 

 طولكرم

مشرف 

 تربوي

اساليب تدريس

 الرياضيات
 ماجستير  عبد الكريم صالح 3 

مديرية التربية والتعليم 

 قلقيلية

مشرف 

 تربوي
 رياضيات  بكالوريس  جمال رشيد 4 

مدرسة بنات فاطمة 

 غزال االساسية
 معلمة

اساليب تدريس

 الرياضيات
 بكالوريس  رضوانايناس  5 

االسراء بنات مدرسة 

 االساسية
 معلمة  رياضيات  بكالوريس  ايمان عامر 6 

مدرسة بنات كفر ثلث 

 الثانوية
 لمةمع  رياضيات  بكالوريس  فاطمة نوفل 7 

مدرسة بنات كفر ثلث 

  الثانوية
  مديرة

اساليب تدريس 

  الرياضيات

بكالوريس

ودبلوم 

  عالي

  8  عائدة موافي
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  في صورته النهائية )التكافؤ(االختبار القبلي : )3(ملحق 

  

  
  االختبار القبلــــــــــــــي

  ســـــاعة :منالرياضيات                الز :المبحث
                                                               الثامن االساسي                           :الصف

  
  

دد) 30(يتكون ھذا القسم من  ار من متع وع اختي رة من ن رة  ،فق ل فق ع ألك ات محإرب ةجاب  ،تمل
   :يما يليضعي دائرة حول رمز االجابة الصحيحة ف ،حداھا صحيحةإ

   :العدد عشرة االف وثمانمائة وخمسة عشر يكتب) 1
   10158) د               10518 )جـ               1815) ب              10815) أ     

  
  
   :من مضاعفات العدد 32العدد ) 2

     8) د                      6 )جـ                     5) ب                      3) أ     
  
  
   :كم متراً قطعت السيارة ،كيلو متراً  80قطعت سيارة مسافة ) 3

  م  8000) د                   م 80) م            جـ80000) م                 ب800) أ     
  
  
4 ( ً   : احدى المجسمات التالية تمثل ھرما

  
  
   :المستطيل الذي فيه ضلعان متجاوران متساويان ھو) 5

  المربع ) د   متوازي االضالع      ) جـ المستطيل            ) المعين               ب )أ     
  
  
   :ھو  28 ،16 ،12القاسم المشترك االكبر لالعداد ) 6

   28) د                        12) جـ                      2) ب                    4) أ     
  
  
                        :يوضع  في المربع الكسر   3×     2+     1×     2=  ) +           1 (×    2)  7

     3         2                   3       2       3       4   
                     1) د                            3) جـ                       1) ب                     2) أ    
       3                          2                           4                                3  

.........................:.االسم  

.............................:.الشعبة  

.............................:المدرسة  
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    16 –) د                        16) ـج                    5 –) ب                    5) أ    
 
 

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

  

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

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

   :داد النسبية ن ھوفي مجموعة االع 4النظير الجمعي للعدد ) 12
                        1 -  ) د                        1) جـ                   4 –) ب                        4) أ      

                                                                    4                               4  
  

  
                             2)  د                     3  )جـ                  3 -)  ب                       3  )أ      

          2                              2                        32                        3  
  

  
   0 30) د                  0 40) جـ                  0 50) ب                0 130) أ       

  
  
   :في مجموعة االعداد الصحيحة ص ھو 20= س  3 – 5مجموعة حل المعادلة ) 15 

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

   :فان مساحته الجانبية تساوي ،سم 8مكعب طول ضلعه ) 16
   2سم 32) د             2سم 384) جـ              2سم 64) ب             2سم 256) أ       
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ً  ،1) = ح(اذا كان ل ) 17    :فان الحادث ح يسمى حادثا
   مستحيالً ) د                  اً مؤكد) جـ     اً             مركب) ب   اً              بسيط) أ       

  
   :ھو  3العدد النسبي المكافئ للعدد ) 18 

                                        4            
                 15)  د                      3) جـ                      6)  ب                       6) أ      

         8                             4                           8                           8    
 

  
   12 –) د                    12 )جـ                     2 –) ب                       2) أ      

  
  

  :على صورة نسبة مئوية تساوي   6النسبة  ) 20
                5              

  %120) د  %               135) جـ%                 12) ب  %                 60)  أ      
  
  

   :بالصورة  غير االسية تساوي   3 5قيمة  ) 21
  243 )د                    125 )جـ                    25) ب                     15)  أ      

  
  

   :فان طول محيطھا يساوي ،سم 14دائرة طول  قطرھا  ) 22
  سم   π 14) د سم          π 196 )جـ     سم        π 49) ب    سم         π 28) أ       

  

  
  سم  6) د                 سم    9 )جـ     سم          12)  سم               ب 10)  أ      

  
  

   :م ھيقياس الزاوية الداخلية للشكل السداسي المنتظ ) 24
  0120)  د                   0 135 )جـ              0 180) ب               0 720)  أ       

  
ه  ) 25 راء 4في تجربة سحب كرة واحدة من صندوق ب رات حم رات سوداء 5 ،ك ومالحظة  ،ك

   :فان الفضاء العيني للتجربة يكتب على شكل ،لون الكرة الظاھرة
   } 4، 5{=Ω) د      }سوداء ،حمراء{=Ω )جـ     }سوداء{=Ω )ب      }حمراء{=Ω) أ      

  
   :العدد االولي من بين االعداد المكتوبة ھو) 26

   121) د                     85) ـج                    17) ب                    91) أ      
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   :العدد الذي يوضع في المربع ھو   8.17= ×            100 )27
  817) د                   8.17) جـ                 81.7) ب             0.0817) أ      

  
   :يساوي  5) 22(+    5) 44(ناتج  ) 28

   5)111() د                 5)112( )جـ              5)211()  ب             5)121() أ      
  

   :رھو الكس  1  3 مقلوب العدد الكسري  ) 29
                                 4        

             7)  د                        4 ) جـ                    7 )  ب                1  4)  أ      
          3                          4                          7                             3   

  

  
   0 40) د                    0 65) جـ                0  75)  ب             0  105  )أ      

  

  

  انتھت االسئلة 

  مع تمنياتي للجميع بالنجاح 
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  ختبار التكافؤإإجابة مفتاح  :)4(ملحق 

رمز االجابة 
 الصحيحة

 رقم الفقرة
رمز االجابة 
الصحيحة  رقم الفقرة

 أ 16  أ 1
 ج 17  د 2
 أ 18  ب 3
 أ 19  د 4 
 20  د د 5
 ج 21  أ 6
 د 22  ج 7
 ب 23  أ 8
 24  د ج 9
 ج 25  أ 10 
 ب 26  أ 11
 أ 27  ب 12
 أ 28  أ 13
 ج 29  ب 14
 ب 30  أ 15
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  معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار القبلي  :)5(ملحق 

  )العينة االستطالعية(

معامل 

 التمييز

معامل 

  عوبةالص
 رقم الفقرة

معامل 

 التمييز

معامل 

  الصعوبة
 رقم الفقرة

0.50 0.65  16 0.30 0.25 1 

0.30 0.45  17 0.30 0.25 2 

0.30 0.25  18 0.40 0.40 3 

0.40 0.20  19 0.40 0.20 4 

0.30 0.45  20 0.30 0.55 5 

0.50 0.45  21 0.40 0.20 6 

0.50 0.55  22 0.30 0.25 7 

0.50 0.55  23 0.40 0.30 8 

0.30 0.65  24 0.50 0.35  9 

0.40 0.20  25 0.40 0.50 10 

0.40 0.20  26 0.80 0.60 11 

0.60 0.50  27 0.40 0.20 12 

0.60 0.40  28 0.60 0.30 13 

0.70 0.45  29 0.50 0.55 14 

0.40 0.30  30 0.30 0.25 15  
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اثر التعلم في وحدة الهندسة جدول المواصفات الختبارات التحصيل البعدي وانتقال : )6(ملحق

  للصف الثامن االساسي

  جدول المواصفات لوحدة الهندسة والختبار التحصيل البعدي

  .الصف االول من الخاليا يمثل عدد المعارف الرياضية في الوحدة: مالحظة

   .الصف الثاني من الخاليا يمثل النسبة المئوية لمستوى الهدف لكل خلية

   .تمثل عدد االسئلة في االختبار على كل مستوى ومجال الصف الثالث من الخاليا

 المجموع

100% 

 حل المشكالت

18.75% 

 المعرفة االجرائية

27.08% 

 المعرفة المفاهيمية

54.16% 

اهــداف

 محــتوى

16 

  
11 

1 

6.25%  
1 

3 

18.75%  
2

12 

75%  
8

  المفاهيم

33.3% 

18 
 
10 

4 

22.2% 
2 

2 

11.1% 
1 

12 

66.6%  
7 

  التعميمات

37.5% 

9 
 
6 

3 

33.3% 
2 

4 

44.4% 
3 

2 
22.2%  
1 

 الخوارزميات

18.75% 

5 
 
3 

1 

20% 
1 

4 

80% 
2 

 

  صفر
 

 حل المسائل

10.41% 

48 
30 

9 
6 

13 
8 

26  
16 

 المجموع

100% 
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اختبار التحصيل  البعدي في صورته النهائية: )7(ق حمل  

  
  

  التحصيل البعدي اختبار
  ساعة  :زمنالرياضيات                  ال :المبحث
  الثامن االساسي               :الصف

  
  
  

دد) 26(يتكون ھذا القسم من  ار من متع وع اختي رة من ن ة ،فق ات محتمل ع إجاب رة أرب ل فق  ،لك
  :ضعي دائرة حول رمز االجابة الصحيحة فيما يلي ،إحداھما صحيحة

  
  متساوي االضالع ) اوية         دقائم الز) جـ   حاد الزوايا     ) ساقين      بمتساوي ال) أ      
  

                
  )ض،و(الرابعة ) د ) ز،ز،ض(الثالثة ) جـ) ض،ز،ض(الثانية ) ب) ض،ض،ض(االولى ) أ

  
   :يسمى مثلث 0 20 ،0 35 ،0 125مثلث قياسات زواياه الداخلية ) 3
  متساوي الساقين) ع       دمتساوي االضال) جـ  قائم الزاوية    ) اوية        بمنفرج الز) أ    
  
   :سم يسمى بالمثلث6.5 ،سم5،سم6.5مثلث اطوال اضالعة ) 4
  قائم الزاوية   ) متساوي االضالع        د) متساوي الساقين    جـ) منفرج الزاوية       ب) أ    
  

  
   0 55) د                  0 45) جـ                  0 70) ب                  0 35)  أ     

  

  
  0 120) د                      0 60) جـ                   0 55) ب                   0 45)  أ     

.........................:.االسم  

.............................:.الشعبة  

.............................:المدرسة  
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      0 80) د                      0 45) جـ                  0 100) ب                 0 50) أ       

  
  سم    10) د                     سم 8) جـ                    سم 4) ب                سم 9) أ       
  
  :عدد محاور التماثل للمثلث المتساوي االضالع ھو) 9

  ال يوجد محاور ) د    محور واحد      ) محوران               جـ) ب محاور           3) أ       
 

  
  سم   7) د               سم 15) جـ                  سم 5) سم            ب 7.5) أ       
 

  
  سم   15) د             سم 2.5) سم                 جـ 10) سم               ب 5) أ       
    

     
  :نصف المثلث المتساوي االضالع يسمى بالمثلث) 12

  منفرج الزاوية   )د    متساوي االضالع   ) حاد الزوايا       جـ) ة        بقائم الزاوي) أ       
    
  

   :يسمى بالمثلث 0 60وقياس كل منھا  ،مثلث قياسات زواياه الداخلية متساوية) 13
  غير ذلك ) د متساوي االضالع        ) جـ قائم الزاوية     ) ب  متساوي الساقين    ) أ       
  
  

   :فانھا تصبح ،2>4اذا طبقنا خاصية االضافة على المتباينة ) 14
     2 -<  4 –) د                    4>8) جـ                  6>8) ب                5>6) أ       

   
   :تسمى بخاصية 3>  6فان  ،3>  4 ،4>  6اذا كانت المتباينة ) 15
  الطرح) د االضافة        ) جـ        القسمة على عدد موجب ) ب التعدي           ) أ       
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  ال يمكن تحديده ) د         أ جـ      ) جـ    ب جـ                ) ب              أ ب  ) أ       

  

  
  ال يمكن تحديدھا ) د     ن و ل    <) ن ل و             جـ< ) و ن ل             ب< ) أ       

  
  

  :تنص متباينة المثلث على ان مجموع طولي اي ضلعين في مثلث) 18
  غير ذلك     ) د  تساوي طول     ) جـ           اصغر من طول ) طول        باكبر من ) أ      

  الضلع الثالث                 الضلع الثالث         الضلع الثالث               
  

                                       
ـ          فان القيمة ال،سم 3= ب جـ  ،سم 4= أ ب جـ مثلث اطوال اضالعة أ ب ) 19 ة للضلع أ ج     ممكن

    :تخمن بالقيمة
  سم  9) د              سم 8) جـ                     سم 6) سم                  ب 7) أ     

  
  

ة للضلع            3= ب جـ  ،سم 5= أ ب جـ مثلث اطوال اضالعة أ ب ) 20 ر الممكن   سم،فان القيمة غي
  :أ جـ تخمن بالقيمة

  سم  4) د              سم 9) جـ                    سم 7) سم                   ب 6) أ     
   

    
   :الضلع االكبر في المثلث القائم الزاوية ھو) 21

  ال يمكن تحديده) ضلع القائمة الثاني       د) ضلع القائمة االول       جـ) ب الوتر        ) أ     
  
    

   :س على ان مجموع مربعي ضلعي القائمة تساويتنص نظرية فيثاغور) 22
    مربع طول           ) د      طول ضعفي مربع   ) طول الوتر       جـ) مربع مجموع        ب) أ     

  ضلعي القائمة                                   احد اضالع القائمة              الوتر         

  
  سم 3) سم                  د 21) جـ                   سم 12) ب                سم 15)  أ      
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  سم   7) سم                 د 25) جـ                  سم 24) ب              سم     6)  أ       

  
  سم    3.5 )سم                  د 4) جـ                   سم 3) ب                   سم 5) أ      

  
ث) 26 ـ مثل وال اضالعة أ ب  ،أ ب ج م 32= اط ـ  ،س م 24= ب ج ـ  ،س م 40= أ ج ان  ،س ف

    :الزاوية  القائمة  ھي
  ال يمكن تحديدھا ) أ جـ ب             د< ) جـ أ ب جـ           < ) ب       ب أ جـ     < ) أ     

  
  
  
  

  انتھت االسئلة
  مع تمنياتي للجميع بالنجاح
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  ختبار التحصيل البعديإجابة مفتاح إ :)8( ملحق

رمز االجابة 

 الصحيحة
 رقم الفقرة

رمز االجابة 

 الصحيحة
 رقم الفقرة

 ب 14   ب 1 

 أ 15   ج 2 

 أ 16   أ 3 

 ب 17   ب 4 

 أ 18   أ 5 

 ب 19   ج 6 

 ج 20   أ 7 

 أ 21   8  د

 د 22   أ 9 

 أ 23   أ 10 

 د 24   ب 11 

 أ 25   أ 12 

 ب 26   ج 13 

  



 130

ت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات اختبار التحصيل البعدي، معامال: )9(ملحــق 

  ثر التعلم للعينة االستطالعيةأواختبار انتقال 

  

معامل 

 التمييز
معامل

  الصعوبة
 رقم الفقرة

معامل

 التمييز
معامل

  الصعوبة
 رقم الفقرة

0.40 0.80  14 0.30 0.55 1 
0.40 0.50  15 0.30 0.35 2 
0.30 0.60  16 0.50 0.25 3 
0.40 0.50  17 0.60 0.40 4 
0.50 0.55  18 0.40 0.50 5 
0.70 0.55  19 0.70 0.35 6 
0.50 0.55  20 0.60 0.30 7 
0.40 0.20  21 0.60 0.30 8 
0.40 0.60  22 0.50 0.35 9 
0.40 0.20  23 0.30 0.35 10 
0.50 0.25  24 0.30 0.55 11 
0.40 0.20  25 0.40 0.30 12 
0.40 0.50  26 0.60 0.30 13 

  
 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال

0.73  0.57 السؤال االول
0.64  0.51 السؤال الثاني
0.70  0.55 السؤال الثالث
0.68  0.54 السؤال الرابع
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  في صورته النھائية إختبار إنتقال أثر التعلم: )10(ملحق 

  

  اختبار انتقال اثر التعلم 
  دقيقة                                          30 :ات              الزمنالرياضي :المبحث
  الثامن االساسي               :الصف

  
  
  

   :السؤال االول
ا   ارة طولھ ه   ،م 12عم ارة ،م 15اراد سامي وضع سلم طول ى العم ى اعل د  ،ليصل ال م يبع ك

  اسفل السلم عن  ارضية العمارة ؟ 

 
   

ع ب ،تسكن أمل في البيت أ :السؤال الثاني ا  ،وأرادت الذھاب الى المدرسة في الموق ان عليھ فك
ذھاب عن طريق أب مباشرة روراً بمسجد قريب من  ،ال ـ ب م م ج ـ ث ذھاب عن طريق أ ج او ال

  البيت في الموقع جـ اي الطرق اقصر للوصول الى المدرسة بالنسبة المل ؟
  

  
  

   :السؤال الثالث
د قياس عرض د السباحة ،النھر أراد أحم م يكن يجي داً  ،ول ان يعرف الھندسة جي ه ك اذا  ،لكن فم

  ؟فعل
ى الضفة االخرى مباشرة الشجرة د ة عل د النقطة أ بحيث تقابل  .وقف أحمد على ضفة النھر عن

ة .خطوة على ضفة النھر حتى وصل النقطة ب 20سار أحمد  اك غرس عصا طويل ابع  ،وھن وت

.........:..................االسم  

.............................:.الشعبة  

.............................:المدرسة  



 132

اه  نفس االتج وة ا 20السير ب ـخط ة ج ى وصل النقط ة بصورة  . خرى حت ى اليابس ار عل م س ث
 .حتى اصبح يرى العصا والشجرة على استقامة واحدة . عن النھر الى النقطة ھـ عمودية مبتعداً 

  ولماذا ؟  ،ة االدعاءيھل توافق ،جـ ھـ ھي عرض النھر أ دعى أحمد أن المسافة العمودية إد
 

  
  

   :السؤال الرابع
اء جدارين متجاورين أراد بناء تكوين د النقطة أ لبن ه  ،زاوية قائمة عن اً طول د خيط وحدة  60م

ى النقطة ب داء ً من أ ال ه  ،ابت اً اخر طول د خيط ـ 80م ى النقطة ج داًء من أ ال اس  ،وحدة ابت ق
  ھل الزاوية عند الركن أ بھذة الطريقة ھي زاوية قائمة ؟  .وحدة 95جـ فوجدھا  ،المسافة بين ب

   أ        وحدة 60  ب                                                    

   وحدة 80                                                                           

  وحدة 95                                                

  جـ                                                                                          

  
  

  مع تمنياتي للجميع بالنجاح
  

  انتھت االسئلة
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  ختبار انتقال اثر التعلمإجابة مفتاح إ :)11(ملحق 

  

  )عالمات7(                                                     :السؤال االول

  2)15= ( 2)س+( 2)12(

  225=   2س+  144

  144  -  225=   2س

  81=    2س

      9= س 

  

  )عالمات7(                                                    :السؤال الثاني

  الطريق االقصر للوصول الى المدرسة هو الطريق أ ب 

  ) مجموع طولي ضلعين في مثلث اكبر من طول الضلع الثالث(حسب متباينة المثلث 

  أ ب > جـ ب + أ جـ  

  

  )عالمات8(                                                   :لثالسؤال الثا

  د أ ب  ،نطبق المثلثان ب جـ هـ

  خطوة  20= ب جـ = أ ب 

  تقابل بالراس د ب أ< = هـ ب جـ < 

  د أ ب زاوية قائمة                                                  < = هـ جـ ب < 

   :وينتج ان) ز، ز، ض(الثالثة  انطبق المثلثان حسب الحالة

  د أ = جـ هـ 

  

  )عالمات8(                                                   :السؤال الرابع

  10000= 6400+  3600=  2 )أ جـ(+  2 )أ ب(

  9025=  2 )ب جـ(

    2)ب جـ(≠  2 )أ جـ(+  2 )أ ب(
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  دام الطريقة التقليديةمذكرة التحضير لوحدة الهندسة باستخ : )12( ملحق

   عدد الحصص المقترحة

  لتدريس وحدة الهندسة للصف الثامن االساسي 

  ) الطريقة التقليدية(

عدد 

 الحصص

رقم 

 الصفحة
 اسم الدرس  الرقم

 حصتان 38   المثلث 1-    

  43   المثلث المتساوي الساقين 2- 

  حصة 44  تقديم الـدليل  (خصائص المثلث المتساوي الساقين) 1

 )على صحتها

 

  حصة 47   تساوي زاويتين في مثلث) 2  

  حصة 50   نظرية وحقيقة على المثلث المتساوي الساقين ) 3  

 حصة  53   المثلث المتساوي االضالع 3-  

 حصة  55  باسـتخدام حافـه مسـتقيمة    60رسم زاوية قياسها

 وفرجار 

4-  

  56   التباين وخصائص المتباينة 5-  

 حصتان  56   خصائص المتباينة) 1  

  حصة 61   التباين في اضالع المثلث وزواياه) 2  

  حصة 64   متباينة المثلث 6-  

  حصتان 67   نظرية فيثاغورس 7-  

  حصتان 71   عكس نظرية فيثاغورس  

 حصة  15    مجموع الحصص  
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  عنوان الدرس وعدد الحصص واالهداف واالساليب واالنشطة والتقويم
  
 تقويمال

  
االساليب واالنشطة

  
االھداف

  
 عدد الحصص

  
العنوان

صنفي المثلثات االتية حسـب قياسـات   )1

  :زواياها واضالعها

  
  

  :حددي ازواج المثلثات المتطابقة)2
 

  

  :الحصة االولى

ترسم المعلمة مجموعة مثلثات علـى السـبورة مختلفـة     -

  .والزوايا االضالع

استنتاج انواع المثلثات وتصنيفها حسب قياسات زواياهـا   -

   .واضالعها

  :الحصة الثانية

  .تبدا المعلمة بتعريف مفهوم تطابق المثلثات -

تعرض المعلمة حاالت تطابق المثلثات بكتابتها ورسـمها   -

  .على السبورة

 .  استخدام السبورة والطباشير والمسطرة

على المثلث وعناصـرة   ان تتعرف الطالبة) 1

  .االساسية

ان تصنف الطالبة المثلثات حسب قياسـات  ) 2

  .زواياها

ان تصنف الطالبة المثلثات حسـب اطـوال   ) 3

   .اضالعها

ان تتعرف الطالبة علـى مفهـوم تطـابق    ) 1

  .المثلثات وحاالته

ان تكتب الطالبة ازواج المثلثات المتطابقـة  ) 2

  .من مجموعة مثلثات

  
ان
صت
ح

  
    

ث
مثل
ال

  
 

وبينـي   ،اوجدي الزوايا المجهولـة )1

   :السبب في كل حالة

  
  

ترسم المعلمه مثلث متساوي الساقين هندسيا علـى   -

  .السبورة

تنزل المعلمة عمودا من راس المثلـث المتسـاوي    -

  .الساقين على القاعدة المقابلة

سـاقين  تستنتج المعلمة خصائص المثلث المتساوي ال -

 وتدونها على السبورة 

وذلك اليجادهـا  ،ترسم المعلمه مثلث مجهول الزوايا -

  .باستخدام خصائص المثلث المتساوي الساقين

  .استخدام السبورة والطباشير للحل والرسم

ان تتعرف الطالبة على المثلث المتساوي ) 1

  .الساقين

  .ان ترسم الطالبة مثلث متساوي الساقين) 2

لطالبة خصـائص المثلـث   ان تتعرف ا) 3

  .المتساوي الساقين

ان تجد الطالبة قياس زاويـة مجهولـة   ) 4

باستخدام خصـائص المثلـث المتسـاوي    

  .الساقين

  

  

  
صة 

ح
  

ين
ساق

 ال
ي
او
تس
لم
ث ا

مثل
ال

  

ين
ساق

 ال
ي
او
تس
لم
ث ا

مثل
 ال
ص
صائ

خ
  

 )
ها
حت
ص

ل 
 ع
يل
لدل
م ا
قدي
ت
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 التقويم االساليب واالنشطة  االھداف عدد الحصص العنوان
قيـاس   ،أ ب جـ مثلث متساوي الساقين) 1

اوجدي قياس كـل مـن    .120زاوية راسه 

  زاويتي القاعدة ؟ 

اذا كان قياس احدى زاويتي قاعدة مثلث ) 2

 ،متساوي الساقين ضعفي قياس زاوية راسـه 

  فما قياس زاوية الراس

اوجدي قياس كل من  ،في الشكل المجاور) 3

  د ؟  ،الزاويتين ب

  

ــدة    - ــا القاع ــث زاويت ــه مثل ــم المعلم ترس

وتنزل من راسه على القاعدة المقابلـة  ،متساويتان

   .عمود

تبدا المعلمه بتطبيق المثلثان الناتجان والتوصل  -

   ).وتر ،ضلع(الى تطابق حسب الحاله الرابعة 

  .تكتب المعلمه النظرية على السبورة -

وتحلـه  ،48ص 1،2،3ترسم المعلمه التمـرين   -

   .مام الطالبات مع المناقشةا

  والحوار والمناقشة ،استخدام السبورة والطباشير

ان تتعرف الطالبة ان تساوي زاويتـان  ) 1

  .في مثلث تجعل المثلث متساوي الساقين

ان تكتب الطالبة الضلعين المتساويين في ) 2

  .مثلثين متساوية الساقين معلومه الزوايا

ل فـي  ان تجد الطالبة قياس ضلع مجهو) 3

مثلث متساوي الساقين باسـتخدام خـواص   

 .المثلث
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اوجدي اطوال اضالع الشكل  ،في الشكل) 1

 الباقية؟ وما اسم الشكل 

 س ص ع ن؟

  :في الشكل المجاور) 2

 
ــي ان) أ ــين أ ب س بين ـــ س  ،المثل أ ج

  متطابقان ؟

ما نوع المثلث أ ب جــ مـن حيـث    ) ب

  االضالع ؟ ولماذا ؟
 

وتنزل من راسه الـى  ،ترسم المعلمه مثلث-

   .القاعدة المقابلة عمود ينصف هذة القاعدة

   .كتابة النظرية على السبورة -

حل التدريب االول والثاني على السـبورة   -

   .شةامام الطالبات مع المناق

ترسم المعلمه منصف زاوية الـراس فـي    -

   .مثلث وعمودي على القاعدة

تتوصل المعلمه الى حقيقة مـن النظريـة    -

  السابقة 

 .استخدام السبورة والطباشير

ان تثبت الطالبة ان العمود النازل مـن  ) 1

راس المثلث الى منتصف القاعدة المقابلـة  

  .يجعل المثلث متساوي الساقين

طالبة قياسات اطوال اضـالع  ان تجد ال) 2

مجهولة في شكل هندسي باستخدام المثلـث  

   .المتساوي الساقين

ان تثبت الطالبـة ان منصـف زاويـة    ) 3

الراس في مثلث عمودا على القاعدة، فـان  

 .المثلث متساوي الساقين
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 التقويم االساليب واالنشطة  االھداف عدد الحصص العنوان
اوجدي ما يلي مـع   ،في الشكل المجاور) 1

  : ذكر السبب

  ،ب أ س<  ،ب س ،أ جـ

  جـ أ س ؟< 

فـي دفتـرك    ،ارسمي المثلث المجـاور ) 2

واضيفي له مثلثا اخر حتـى ينـتج مثلـث    

متساوي االضالع ؟ ما طول ضـلع مثلـث   

المتســـــــاوي االضـــــــالع؟  

 
 

ترسم المعلمه مثلث متساوي االضـالع علـى    -

توضـيح   –السبورة لتوضيح عناصرة االساسـية  

المعلمه محاور تماثل المثلث المتساوي االضـالع  

   .بالرسم

توضح المعلمه محاور تماثل المثلث المتسـاوي  -

  .االضالع بالرسم

تكتب المعلمه نظرية طـول الضـلع المقابـل     -

  .تساوي نصف الوتر على السبورة 30لزاوية 

حل تمارين متنوعة علـى السـبورة اليجـاد     -

   .اضالع او زوايا مجهولة

 استخدام اسلوب الحوار والمناقشة

ان تتعرف الطالبة على المثلث المتسـاوي  ) 1

   .االضالع وعناصرة

   .ان ترسم الطالبة مثلث متساوي االضالع) 2

مثلـث  ان ترسم الطالبة محـاور تماثـل ال  ) 3

   .المتساوي االضالع

ان تستنتج الطالبة ان طول الضلع المقابـل  ) 4

   .تساوي نصف الوتر 30لزاوية 

ان تجد الطالبة قياس زوايا واضالع مجهولة  ) 5

  .باستخدام خصائص المثلث المتساوي االضالع
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الحافه  باستخدام 60ارسمي زاوية قياسها ) 1

  المستقيمة والفرجار؟ 

  

باسـتخدام   120ارسمي زاوية قياسـها  ) 2

  الحافه المستقيمة والفرجار؟

   

باستخدام الحافه  30ارسمي زاوية قياسها ) 3

 المستقيمة والفرجار؟

تبدا المعلمه بتوضـيح طريقـة رسـم زاويـة      -

    .باستخدام حافه مستقيمة وفرجار 60،120

ب لتوضـيح طريقـة   تحضر المعلمه عيدان ثقا -

   .60،90 ،30تكوين زاوية 

باستخدام حافه  30تكليف الطالبات برسم زاوية  -

  مستقيمة وفرجار على الدفتر وتصحيح الحل

 ،استخدام اسلوب الحوار والمناقشـة واالسـتنتاج  

  .)فرجار ،مسطرة(واستخدام االدوات الهندسية 
  
  
  
 

ــة  ) 1 ــة زاوي ــم الطالب  60،90، 30ان ترس

   .لحافة المستقيمة والفرجارباستخدام ا

ــة ) 2 ــة زاوي ــون الطالب  90 ،60، 30ان تك

  باستخدام عيدان الثقاب 

ان تكون الطالبـة شـكل سداسـي منـتظم     ) 3

    .باستخدام عيدان الثقاب
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 التقويم االساليب واالنشطة  االھداف دد الحصصع العنوان
اعطي مثاال يوضح صحة كل من العبـارات  

   :االتية

  ب عددان حقيقيـان  وكـان   ،اذا كان أ) 1

  ب فان< أ 

  جـ + ب < جـ + أ  

اعطي مثاال يوضح صحة كل من العبـارات  

   :االتية

 ،ب عددان حقيقيان موجبـان  ،اذا كان أ) 2

 ب/ 1<  أ  / ا  ب فان > وكان أ 

   :الحصة االولى

تبدا المعلمه الحصة بتوضيح مفاهيم المعادلـة   -

   .والمتباينة والتمييز بينها

والضـرب   ،توضيح خواص االضافة، والطرح -

والقسمة وتشجيع الطالبات علـى اعطـاء امثلـة    

   .عددية متنوعة

   :الحصة الثانية

واالطـراف   ،توضح المعلمه خواص التعـدي  -

اء امثلـة  المتناظرة، وذلك بتشجيع الطالبات باعط

 .وتشجيع الطالبات باعطاء امثلة عدديـة  .عددية

 .استخدام اسلوب الحوار والمناقشة واالستنتاج

  ان تتعرف الطالبة على مفهوم التباين ) 1

ــة خاصــية االضــافة ) 2 ان تتعــرف الطالب

  .والطرح

ان تتعرف الطالبة خاصية الضرب والقسمة ) 3

   .على عدد موجب

 ،خاصـية التعـدي  ان تتعرف الطالبة على ) 1

  وخاصية جمع الطرفين المتناظرين في متباينين 

ان تثبت الطالبة صحة خصائص المتباينـة  ) 2

 .باالمثلة العددية
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في الشكل المجاور، رتبي جميع زوايـا  ) 1

  :المثلث أ ب جـ من الكبرى الى الصغرى

 
اوجدي اصغر القطـع   ،في الشكل المقابل) 2

   المستقيمة طوال 

  
  
 

   .ترسم المعلمه مثلث مختلف االضالع والزوايا -

تقيس المعلمـه اطـوال اضـالعة باسـتخدام      -

   .المسطرة

  تقيس المعلمه زوايا المثلث باستخدام المنقله  -

االضـالع وقيـاس    توضح العالقة بين اطوال -

   .الزوايا والتوصل الى النظرية

ترسم المعلمه مثلثـات لترتيـب اضـالعها او     -

  .زواياها تصاعديا او تنازليا
 

ان تتعرف الطالبة ان الضلع االكبـر فـي   ) 1

   .مثلث يقابل زاوية كبرى والعكس

ان تستنتج الطالبة ان الضلع االصغر فـي  ) 2

  .  حمثلث يقابل زاوية صغرى والعكس صحي

ان ترتب الطالبة زوايا واضالع مثلث ترتيبا ) 3

 تصاعديا او تنازليا  
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 التقويم االساليب واالنشطة  االھداف عدد الحصص العنوان
ب جــ  ،سم 6= أ ب جـ مثلث فيه أ ب) 1

   :اجيبي ما يلي،سم9= 

  ،سم 17=هل يمكن ان يكون طول أ جـ) أ

  خمني قيمه ممكنه للضلع أ جـ ؟ ) ب

  خمني قيمه غير ممكنه للضلع أ جـ ؟ ) جـ

 :مثلث اطوال اضالعة مرتبة تصـاعديا ) 2

وحدة اكتبـي جميـع قـيم س     16س،  ،6

 الممكنه علما بان س عدد صحيح ؟ 

توضح المعلمه متباينة المثلث علـى السـبورة    -

  .لرموزبالرسم وا

تكتب المعلمه متباينة المثلث على السبورة مـع   -

  .المناقشة

تشجع المعلمه الطالبات علـى كتابـة اطـوال     -

اضالع لمثلث تحقق متباينة المثلـث واخـرى ال   

   .تحققها

 65تكليف الطالبات بحـل التـدريب االول ص   -

  .على السبورة مع الرسم ومالحظة طريقة الحل

 .مناقشة واالستنتاجاستخدام اسلوب الحوار وال

   .ان تتعرف الطالبة على متباينة المثلث) 1

ان تعطي الطالبة امثلة على اطوال اضالع ) 2

  مثلثات تحقق خاصية متباينة المثلث

ان تعطي الطالبة امثلة على اطوال اضالع ) 3

   .مثلثات ال تحقق خاصية متباينة المثلث
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ي االعداد الفيثاغورية من غيرها من ميز) 1

   :بين االعداد االتية

   13 ،12 ،5)  أ

   16، 20 ،12)  ب

  اوجدي طول الوتر ؟  ،في الشكل) 2
 

                    

  .تقسم المعلمة الطالبات الى مجموعات -

ترسم المعلمه امام الطالبـات ثالثـة مربعـات     -

   .6،8،10اطوالها 

التوصل الى نظرية فيثاغورس عمليا وكتابتهـا   -

    .على السبورة

ــة  - ــات بــنص نظري ــذكير المعلمــه الطالب ت

  .فيثاغورس

تعطي امثلة الستخدام نظرية فيثاغورس اليجاد  -

  طول الوتر وطول ضلع مجهول في مثلثات قائمة

استخدام المسـطرة والمنقلـة واسـلوب الحـوار     

  .والمناقشة
  
  
  

   .لبة على نظرية فيثاغورسان تتعرف الطا) 1

ان تكتب الطالبة نص نظريـة فيثـاغورس    ) 2

   .بالكلمات والرموز

  .ان تعطي امثلة العداد فيثاغورية) 3

ان تتعرف الطالبة علـى ضـلعي القائمـة    ) 4

  .والوتر في المثلث القائم الزاوية
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 التقويم االساليب واالنشطة  االھداف عدد الحصص العنوان
   :اوجدي ،في الشكل) 1

  طول العمود أ د ؟ ) أ

  طول الضلع أ جـ ؟ ) ب

  
 

هل الزاوية عند الـركن أ   ،في الشكل) 2

  قائمة ؟ 

  
 
 
 

تبدا المعلمه بتذكير الطالبات بنص نظريـة   -

   .فيثاغورس بالكلمات والرموز

نــص عكــس نظريــة تكتــب المعلمــه  -

  .فيثاغورس

  72ص  1،2تعرض المعلمه التدريب  -

تعرض المعلمه جـدول باعـداد مختلفـة     -

فيثاغورية او غير فيثاغورية والتوصل الـى  

   .قاعدة لمعرفة االعداد الفيثاغورية من غيرها

 72تكليف الطالبات بحل التمرين االول ص -

   .على الدفاتر وتصحيحها

 .المناقشةاستخدام اسلوب الحوار و

ان تتعرف الطالبة على عكس نظريـة  ) 1

   .فيثاغورس

ان تحدد الطالبة نوع المثلث باسـتخدام  ) 2

   .نظرية فيثاغورس

ان تميز الطالبة بين نظرية فيثـاغورس  ) 3

  .وعكس نظرية فيثاغورس

ان تستنتج الطالبة قاعـدة لمعرفـة اذا   ) 4

 كانت االعداد تحقق نظرية فيثاغورس ام ال
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  )المادة التدريبية( برنامج استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية: )13(ملحق

 وحدة الهندسة للصف الثامن االساسي 

 
 

 الهندسة

 

        الثامن االساسي   

 

 االول

 

 اناث

 

 كتاب الرياضيات

 

37 – 74  

 

دروس 7  

 

  

:التعريف بالوحدة  

 عنوان الوحدة

 الصــف

الفصل الدراسي  

 الجنـــس

 الكتاب

 الصفحات

 الدروس المتضمنة
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  المقترحة عدد الحصص

  لتدريس وحدة الهندسة للصف الثامن االساسي 

  ) استراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية(

عدد 

 الحصص
رقم الصفحة  اسم الدرس  الرقم

 حصتان 38   المثلث 1-   

  43   المثلث المتساوي الساقين 2- 

 حصتان 44 
تقديم الدليل (خصائص المثلث المتساوي الساقين)1

 )على صحتها

 

 حصتان 47   تساوي زاويتين في مثلث)2  

 حصتان 50   نظرية وحقيقة على المثلث المتساوي الساقين)3  

 حصتان 53   المثلث المتساوي االضالع 3-  

 حصة 55 
باستخدام حافـه مسـتقيمة   60رسم زاوية قياسها

 وفرجار

4-  

  56   التباين وخصائص المتباينة 5-  

 حصتان 56   خصائص المتباينة)1  

 حصتان 61   التباين في اضالع المثلث وزواياه)2  

 حصتان 64   متباينة المثلث 6-  

 حصتان 67   نظرية فيثاغورس 7-  

 حصتان 71   عكس نظرية فيثاغورس)1  

 حصة 21    مجموع الحصص  
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  دليل المعلمه 

بالوسـائل  وجـه  صمم هذا الدليل لتوضيح الية شرح الوحدة المقترحة باستخدام اسـتراتيجية االكتشـاف الم  

 ،من كتاب الرياضيات للصـف الثـامن االساسـي    ،)الهندسة(من خالل عدد من الدروس في وحدة التعليمية 

والخطوات المتسلسلة والمتبعة  ،وتوضيح جملة من االنشطة واالدوات التعليمية الالزمة .الفصل الدراسي االول

المعلومات والحقائق المطلوبـة فـي دروس    لتدريس موضوعات هذة الوحدة للوصول بالطالبات الى اكتشاف

وتحقيق االهداف السلوكية الخاصة بهذة الدروس وذلك وفق عدد من الخطـوات المدروسـة    ،وحدة الهندسة

  : وهي

االهـداف   ،لتـدريس الموضـوع   عدد الحصص المقترحـة الرياضي للموضوع،  محتوىال ،موضوع الدرس

 ،البيانـات التمارين واألنشطة المسـاعدة، تنظـيم    ،)التهيئة( لالمدخ ،الوسائل التعليمية ،السلوكية للموضوع

علمـا بـان الخطـوات سـتكون      .الواجب المنزليالتعرف على االكتشاف، جمع مزيد من البيانات، التعاميم، 

وصوالً الى تحقيق االهداف التي وضع البرنامج من أجلها  ،متسلسلة  وسيتم عرضها بطريقة جذابة ومشوقة

ديم الدروس بالطريقة التي تراها المعلمة مناسبة للعرض باستخدام وسائل إستراتيجية االكتشاف مع إمكانية تق

  .الموجه

   :بالوسائل التعليمية ارشادات للمعلمة عند استخدام استراتيجية االكتشاف الموجه

ه ولها ان تضيف إن جميع ما يقدم في هذا الدليل هو بمثابة مقترحات للمعلمة، فلها ان تاخذ منها ما تحتاج -

   .بالوسائل التعليمية عليها او تكيفها بما تتفق مع اسلوبها حسب استراتيجية االكتشاف الموجه

االهتمام بالطالبة واعتبارها المحور االساسي للعملية التعليمية وذلك باتاحة الفرصة امامها للقيام باالنشطة  -

   .نفسها بعيدا عن التلقينالتي تعينها على االكتشاف والوصول الى المعلومات ب

ضرورة االهتمام باستخدام المحسوسات وشبة المحسوسات في توضيح االفكار الواردة في كـل درس مـع    -

   .الحرص على ان تتعامل الطالبة معها بنفسها

اب والعناية بالمهارات واكتسابها وان ال يكون االهتمام باحداهما على حس ،يجب االهتمام بالمفاهيم وتكوينها -

  .االخر
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  الدرس االول

  ) حصتان(المثلث 

  م 

  

  

  

  

        

  

  

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تطابق المثلثات ،التطابق ،المثلث

منفرج الزاوية ،قائم الزاوية ،حاد الزوايا :انواع المثلثات حسب الزوايا  

مختلف االضالع، متساوي الساقين، متساوي :  انواع المثلثات حسب االضالع  

  . االضالع

  .نواع المثلثاتتميز الطالبة بين ا -

  .تطبق مثلثين باستخدام شروط تطابق المثلثات االربعة -

ان تتعرف الطالبة على المثلث وعناصرة االساسية)  1  

وقياس االضالع  ايا،ان تتعرف الطالبة على انواع المثلثات من حيث قياس الزو)  2  

  .ان تجد الطالبة قياس زاوية مجھولة في مثلث)  3

  .ن تتعرف الطالبة مفھوم التطابقا) 4

  .ان تتعرف الطالبة حاالت تطابق المثلثات) 5

 .ان تكتب الطالبة ازواج المثلثات المتطابقة من مجموعة مثلثات)6

   .مسماريةاللوحة ال ،الشفافيات الملونه،الطباشير الملونه،السبورة

مثلثات مختلفة الزوايا واالضالع تعرض المعلمة باستخدام اللوحة المسمارية عدة  –) 1  

 

     تدون الطالبات اسماء المثلثات التي كونتھا باستخدام مطاط ملون من خالل اللوحة -
  ).1وسيلة رقم  (المسمارية 

      ة لتصنيف المثلثات حسبتدون المعلمة التعميم الذي توصلت الية الطالبات بالنسب -
  .االضالع والزوايا على السبورة  

تكون المثلثات   حيثتوضيح مفھوم التطابق  وحاالته من خالل اللوحة المسمارية، –) 2
).                                     1وسيلة رقم (ع والزوايا  مختلفة االضال  

  .قياسات زواياھا واطوال اضالعھا التعرف على انواع المثلثات وتصنيفھا حسب - 

          ،على بعضھماالمسمارية تطبيق مثلثين من المطاط الملون باستخدام اللوحة  -
  :ثم تسأل المعلمة االسئلة االتية ،والتوصل الى تطابق حسب شروط معينة

............بق المثلثاتما ھي حاالت تطا) 2.........بتطابق المثلثات ؟ما المقصود ) 1  

  .تدون المعلمة مالحظات الطالبات حول حاالت التطابق االربعة على السبورة -

 المفاهيم

 المھارات

االھداف 
السلوكية

الوسائل 
التعليمية

المدخل 
) التھيئة(

الحصة 
 االولى

   
   

ي 
ض
ريا
 ال
وى
حت
الم
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  :فيما يلي ) √(او ) ×(ي مجموعات ثنائية بوضع اشارة تقوم الطالبات بالحل ف:1نشاط 

  

  .لذلكتعرض المعلمة التمرين للطالبات من خالل شفافيات ملونه ومعدة  - 

على التمرين باستخدام مفاھيم انواع المثلثات المكتشفة سابقا تتم االجابة -  

   :تابة المثلثات المتطابقةتقوم الطالبات بالحل في مجموعات ثنائية بك -: 2نشاط 

 

  .تعرض المعلمة التمرين من خالل شفافيات ملونه معدة لذلك -

حل النشاط ويتم بعد ذلك الوصول  اللتذكر الطالبات حاالت تطابق المثلثات من خ -  

.  خطوة بخطوة الى الحل المطلوبمع الطالبات   

  :من خالل االنشطة السابقة تدون المعلمة كل ما توصلت الية الطالبات

...............،..............،:...........حسب االضالع) 1: انواع المثلثات  

..............،...............،:.............حسب الزوايا )2                     

)................4)...............3)..............2)............1: المثلثات حاالت تطابق  

السابقة كيفية حل المشكلة وما في ھذة الخطوة تكتشف الطالبات من االمثلة واالنشطة   

  . توصلت اليه مع المناقشة معھن

)   دقائق 10( :حددي المثلثات المتطابقة مع السبب فيما يلي: مثال  

 

التمارين 
واالنشطة 
 المساعدة

تنظيم 
 البيانات

التعرف 
على 
 االكتشاف

ة 
شط
ــــ
ــــ
ــــ
النـ
 وا
ض
رو
الع
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 يمكن اعطاء امثلة وانشطة اخرى عندما نالحظ ان الطالب لم يقتربوا الى االكتشاف 

  :ليمية اخرى او انشطة عالجيةمن خالل استخدام ادوات تع

يتطابق المثلثان بضلعين وزاوية محصورة :حالة التطابق الثانية -  

  

  .يتطابق المثلثان بزاويتيين وضلع :حالة التطابق الثالثة -

 

تر وضلع في المثلثين القائمين يتطابق المثلثان بو :حالة التطابق الرابعة - 

دور المعلمة تذكير الطالبات بالمفاھيم السابقة  

جمع مزيد 
من البيانات 

الحصة (
 (الثانية

ة 
شط
ــــ
ــــ
ــــ
الن
 وا
ض
رو
الع

ع 
ـاب
ــــ
ــــ
 تـ

مختلف االضالع ،متساوي االضالع ،متساوي الساقين :تصنف المثلثات حسب اضالعھا -  

  .منفرجة الزاوية ،قائمة الزاوية ،حادة الزوايا :اتصنف المثلثات حسب زواياھ -

  .)ض،ض،ض(تساوي ثالثة اضالع متناظرة ) 1 :حاالت تطابق المثلثات -

تساوي زاويتيين وضلع ) 3)     ض،ز،ض(تساوي ضلعين وزاوية محصورة متناظرة ) 2  

  .)ض،و(تساوي ضلع ووتر متناظرة )4   )ز،ز،ض(متناظرة

ثم تتم المناقشة مع تسجيل االجابة الصحيحة على  ،لطالبات للواجب المنزليتأكد من حل ا
 ( 17رقم  في ملحق 1شريحة رقم ( .لتتمكن الطالبات من تصويب االخطاء  السبورة

،  استخدام الشفافيات الملونه لعرض اسئلة الدرس بطريقة جذابة ومشوقة للطالبات :مالحظة
وبالتالي تمكن الشفافيات  ،السبورة تحتاج الى وقت كبيران كتابة االسئلة على  مع العلم  

           .جميع اسئلة الدرس بوقت قصير  الطالبات من حل  المعده 

                                      

 التعاميم  

الواجب 
 البيتي 
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  الدرس الثاني 

  ) حصتان(المثلث المتساوي الساقين 

  ) ليل على صحتهاتقديم الد(خصائص المثلث المتساوي الساقين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     زاوية الرأس، ،العمود النازل ،تطابق المثلثات ،المثلث المتساوي الساقين ،المثلث

. نظرية،معطيات،مطلوب، النتيجة،منصف زاوية الراس، منصف القاعدة  

.ترسم مثلث متساوي الساقين  -  

. اقين تتحقق من ان المثلث متساوي الس -  

. تميز بين المعطيات والمطلوب في النظرية  -  

.  تستخدم خصائص المثلث المتساوي في ايجاد قياس زوايا مثلث مجهولة  -

  .ان تتعرف الطالبة المثلث المتساوي الساقين) 1

ان ترسم الطالبة مثلث متساوي الساقين) 2  

  .ف الطالبة خصائص المثلث متساوي الساقينان تتعر) 3

ان تجد الطالبة قياس زاوية مجهولة باستخدام خصائص المثلث المتساوي الساقين) 4  

.            ان تحل الطالبة مسائل باستخدام حاالت تطابق المثلثات وخصائص المثلث) 5

  الطباشير الملونه والبيضاء، نماذج خشبية  لمثلث متساوي ،مدرسيالكتاب ال،السبورة

 ،    )المنقلة، الفرجار المسطرة،(االدوات الهندسية  ،الساقين متحركة من خالل مفصل

  .شفافيات ملونه،اللوحة المسمارية

 المفاھيم 

 المھارات

االھداف 
 السلوكية 

الوسائل 
 التعليمية

ي 
ض
ريا
 ال
وى
ــــ
ــــ
ــــ
حتـ
الم
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  :السابقة تبدا المعلمة الحصة بعرض االسئلة االتية كمراجعة في المفاهيم 

.....................................ما المقصود بالمثلث المتساوي الساقين ؟ -1  

......مثلثات ؟عددي حاالت تطابق ال -3 .....تطابق المثلثات ؟ما المقصود ب -2  

     ثم تطلب المعلمه من الطالبات تكوين مثلث متساوي الساقين بمعلومية اطوال ضلعين

  )1وسيلة رقم (استخدام اللوحة المسماريةمتساويين فيه ب

    باالضافة الى ،توجه المعلمه الطالبات الى طريقة الرسم بالفرجار بالصورة الصحيحة

   )4وسيلة رقم (استخدام المسطرة والمنقلة اثناء رسم المثلث المتساوي الساقين 

 ،  ن على قاعدتهتقوم الطالبات بانزال عمود من راس المثلث المتساوي الساقي: 1نشاط

ثم ثني المثلث  ،باستخدام المنقلة والمسطرة ،وعمل منصف لزاوية على قاعدته المقابلة

  .المتساوي الساقين المصنوع من الورق المقوى

 قين المصنوع من االورق المقوى عندتقوم الطالبات بثني المثلث المتساوي السا :2نشاط

ق والتوصل الى خصائص المثلث المتساوي ومالحظة  الطالبات التطاب ،العمود النازل

   .الساقين

   تقوم المعلمه برسم المثلث المتساوي الساقين باالدوات الهندسية على لوح -:3نشاط

 من خالل القياس بالمنقلة،ع الطالبات الى ان زوايا القاعدة متساوية بياني والتوصل م

  .)4وسيلة رقم (والعمود النازل ينصف زاوية الراس والقاعدة في المثلث

    ثم،تعرض المعلمه امام الطالبات المثال االتي وسماع اجابات الطالبات على االسئلة -

. تدوين الحل النهائي على السبورة مع المناقشة   

  :مع ذكر السبب ،اوجدي قياس الزوايا المجهولة في االشكال االتية: مثال

        

      تذكير الطالبات باالهداف المطلوب الوصول اليها وهو ايجاد قياس الزوايا - 

باستخدام خصائص المثلث المتساوي ، والعالقة بين زاويتي القاعدة المجهولة   

.الساقين  

المدخل  
التھيئة  

الحصة (
 (االولى

التمارين 
واالنشطة 
 المساعدة

 مهمه المعلمه التوجية واالرشاد 

ة 
شط
ــــ
ــــ
ــــ
النـ
 وا

ض 
رو
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
الع
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  :من خالل االنشطة السابقة يتم تدوين كل ما توصلت اليه الطالبات

1...........(...... 2(.................3...................(4(......................  

         في هذة الخطوة تكتشف الطالبات من االمثلة واالنشطة السابقة كيفية حل المشكلة وما

.  معهن  توصلت اليه مع المناقشة 

 

   مثبت على رؤوسه الثالثة ،تعرض المعلمه مثلث متساوي الساقين مصنوع من الخشب -

وسيلة ( 180زواياه الداخلية، واستنتاج ان مجموع زواياه الداخلية  منقله متحركة لقياس

) 3رقم  

 ى ورق مقوى وملون، ويتم قص رؤو تعرض المعلمه مثلث متساوي الساقين مرسوم عل -

.  )5وسيلة رقم (180لتشكيل زاوية مستقيمة قياسها ووضعها بجانب بعضها البعض،الثالث

المثلث المتساوي الساقين فيه ضلعين متساويين -  

      وينصف  ،ينصف القاعدة :العمود النازل من راس المثلث المتساوي الساقين فانه -

  : الراس  زاوية

:  منصف زاوية راس المثلث المتساوي الساقين يكون -  

  .ينصف القاعدة) ب                 .عمودي على القاعدة) أ

تنظيم 
 البيانات

التعرف 
على 
 االكتشاف

جمع مزيد 
من 
 البيانات

 االتعاميم  

ة 
شط
ــــ
ــــ
ــــ
النــ
 وا
ض
رو
الع

ع 
ـاب
ــــ
ــــ
 ت



 150

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثم تكتشف الطالبات ،من بداية الحصة) دقائق 10(مراجعة الطالبات بالمفاهيم السابقة لمدة 

  .وتعطى تمارين متنوعة  لتثبيت عملية االكتشاف  ،الهدف من االنشطة السابقة

            )زاويتي القاعدة متساويتاناذا كان المثلث متساوي الساقين فان (في النظرية ) 1

  )دقائق 5(أ جـ ليست نتيجة لماذا ؟ ماذا تسمى هذة العبارة ؟ = أ ب        

هـ على  ،أجـ اخذت النقطتان د= فيه أ ب،أ ب جـ مثلث متساوي الساقين) 2  

  )دقائق 5(أهـ ؟   =برهني ان أ د ،جـ هـ= بحيث كان ب د  ،ب جـ   

      ومتساوي الساقين اوجدي قياس كل من زاويتي ،ائم الزاوية في بأ ب جـ مثلث ق) 3

)دقائق5(المثلث الحادتين ؟        

جابة ثم مناقشة الطالبات فيه مع تسجيل اال،تاكد من حل الطالبات للواجب المنزلي

  .على السبورة لتتمكن الطالبات من تصويب اخطائهن  الصحيحة

:      وابيني السبب في كل حالة اوجدي الزوايا المجهولة في المثلثات االتية،: تمرين

) دقيقة 20(            

 

استخدام الشفافيات الملونه لعرض اسئلة الدرس بطريقة جذابة ومشوقة       : مالحظة
العلم ان كتابة االسئلة على السبورة تحتاج الى وقت كبير، وبالتالي تسھل للطالبات، مع 

.              الشفافيات المعده للطالبات  من حل جميع اسئلة الدرس بوقت قصير
                                              )  17في ملحق رقم  2شريحة رقم(

تمارين 
تثبيتية 
التطبيق 

الحصة (
)الثانية  

الواجب 
 البيتي 

ة 
شط
ــــ
ــــ
ــــ
النــ
 وا
ض
رو
الع

ع 
ـاب
ــــ
ــــ
 ت
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  )                 حصتان(تساوي زاويتين في المثلث  ،المثلث المتساوي الساقين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تطابق المثلثات ،زوايا القاعدة ،قينالمثلث المتساوي السا

ترسم الطالبة مثلث متساوي الساقين بمعلومية زوايا القاعدة -  

تميز الطالبة المثلث المتساوي الساقين من بين مجموعة من المثلثات بالقياس    -  

  .تكتب الطالبة الضلعين المتساويين في مثلث متساوي الساقين -

  .ان تثبت الطالبة ان تساوي زاويتان تجعل المثلث متساوي الساقين )1

متساوية الساقين معلومة الزوايا ان تكتب الطالبة الضلعين المتساويين في مثلثات ) 2  

  ان تجد الطالبة قياس ضلع مجهول في مثلث متساوي الساقين باستخدام خواص ) 3

  .المثلث المتساوي الساقين      

           الشفافيات الملونه، ،الطباشير الملونه والبيضاء ،الكتاب المدرسي ،السبورة

    .نموذج خشبي لمثلث متساوي الساقين ،مثلث متساوي الساقين من الكرتون     

باستخدام اللوح البياني  قاعدة فيها متساويةتكون زاويتا ال ،تعرض المعلمة مثلثات -  

ا      تطلب المعلمة من الطالبات قياس اطوال اضالع المثلثات وتدوين الطول عليه -

. )4وسيلة رقم(  

ماذا تالحظن بالنسبة الطوال اضالع المثلث ؟  :توجه المعلمة السؤال االتي -  

ما يلي تدون المعلمة النتيجة التي حصلت عليها الطالبات ك -  

  .....................................كان المثلث ،اذا تساوت زاويتان في مثلث

 
 .مهمة المعلمة التوجيه فقط

 المفاھيم 

 المھارات 

اف االھد
 السلوكية

الوسائل 
 التعليمية

 المدخل

) التھيئة(
الحصة 
 االولى  

ال
وى
حت
ــــ
ــــ
مــ

 
   
ضي

ريا
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  :تقوم المعلمة وبمساعدة الطالبات باكمال الجدول باستخدام المسطرة فيما يلي  -

الضلعين 

 المتساويين

 طول الضلع  طول الضلع  طول الضلع  المثلث

        )1(  

        )2(  

        )3(  

يعني ان المثلث  ،من خالل هذا النشاط يتم التوصل الى ان تساوي زاويتين في مثلث

  .متساوي الساقين

.....................السابق تدون الطالبات ما توصلن اليه وهو من خالل هذا النشاط  

    في هذة الخطوة تكتشف الطالبات من االمثلة واالنشطة السابقة كيفية حل المشكلة وما

   .توصلت اليه مع المناقشة معهن

مثلث فيه زاويتا القاعدة متساويتان على ورق كرتون ترسم المعلمه -  

   .تنزل الطالبات من راس المثلث عمود على القاعدة -

مود النازل من راسه الى قاعدته تطلب المعلمة من احدى الطالبات ثني المثلث عند الع -  

  ماذا الحظت الطالبات بالنسبة للمثلثين الناتجين ؟ :تسال المعلمه السؤال االتي -

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

التمارين 
واالنشطة 
 المساعدة 

تنظيم 
 البيانات

التعرف 
على 

االكتشاف

جمع 
مزيد من 
البيانات 

الحصة (
) الثانية  
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ــــ
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  .المثلث المتساوي الساقين تكون فيه زاويتا القاعدة متساويتان في القياس -

  .كان المثلث متساوي الساقين ،مثلثاذا تساوت زاويتان في  -

     ثم تكتشف ،من بداية الحصة) دقائق 10(مراجعة الطالبات بالمفاهيم السابقة لمدة 

متنوعة  لتثبيت عملية االكتشاف وتعطى تمارين  ،الطالبات الهدف من االنشطة السابقة  

   
   يل االجابة الصحيحةثم تتم المناقشة مع تسج ،تاكد من حل الطالبات للواجب المنزلي

  .على السبورة لتتمكن الطالبات من تصويب اخطائهن

استخدام الشفافيات الملونه لعرض اسئلة الدرس بطريقة جذابة ومشوقة  :مالحظة
وبالتالي تسھل  ،مع العلم ان كتابة االسئلة على السبورة تحتاج الى وقت كبير ،للطالبات
                      .ميع اسئلة الدرس بوقت قصيرالمعده للطالبات  من حل ج  الشفافيات

)                                               17في ملحق رقم  3شريحة رقم (  

 التعاميم  

الواجب 
 البيتي

ة 
ـط
ــــ
ــــ
شــ
الن
 وا
ض
رو
الع

ع 
ـاب
ــــ
ــــ
 تــ

توجه المعلمه الطالبات الى البحث في المثلثين المتطابقيين أ ب د،أ جـ د  -  

   .أ د ضلع مشترك ،)معطى(جـ < = ب <                    أ            

  ).الن أ د عمود( 90= أ د جـ < = أ د ب <    جـ                    ب   

:                                                         توجه المعلمه االسئلة االتية -

اكتبي حالة التطابق ؟) 2      أ جـ د ؟ ،هل انطبق المثلثان أ ب د) 1  

ما هي النتيجة التي تم التوصل اليها ؟)3

تابع جمع 
مزيد من 
 البيانات 

 .دور المعلمه تذكير الطالبات بالمفاھيم السابقة
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  )حصتان(نظريات وحقائق  ،المثلث المتساوي الساقين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تنزل الطالبة عمود من راس مثلث الى قاعدته بالمنقلة والمسطرة -

  .تنصف الطالبة زاوية راس مثلث بالمنقلة والمسطرة -

  .تميز الطالبة بين المثلث المتساوي الساقين وغيره من المثلثات -

    قاعدة المقابلةان تثبت الطالبة ان العمود النازل من راس المثلث الى منتصف ال) 1

  .يجعل المثلث متساوي الساقين   

   ان تجد الطالبة قياسات اطوال اضالع مجهولة في شكل هندسي باستخدام المثلث) 2

  .المتساوي الساقين    

 ان تجد الطالبة قياس زوايا مجهولة في مثلث باستخدام التبادل والتناظر والتحالف) 3

بين الزوايا   

 ،منقله ،)مثلثات قائمة(ادوات هندسية  ،شفافيات ملونه ،الكتاب المقرر ،السبورة

.مسطرة  

طلب منهن رسم مثلثات على ورق مقوى تقسم المعلمه الطالبات الى مجموعات وت -)1

س كل مثلث الى ت انزال عمود من راتطلب المعلمه من الطالبا ،لكل مجموعة) كرتون(

منتصف القاعدة المقابله في المثلثات التي تم رسمها بالمسطرة والمنقله او المثلثات 

  .حيث يتم قياس جميع اضالع المثلثات الستنتاج ان المثلثات متساوية الساقين، القائمة

باالدوات  تطلب المعلمه من الطالبات رسم مثلثات اخرى على ورق كرتون -)2

وانزال عمود على قاعدة المثلث  ،تنصيف زاوية راس المثلثلمسطرة  الهندسية مثل ا

حيث يتم قياس جميع اضالع المثلثات  ،باستخدام المنقلة والمسطرة او المثلثات القائمة

يتم قياس جميع  حيث او المثلثات القائمة،. ان المثلثات متساوية الساقين الستنتاج

  .تساوية الساقينم اضالع المثلثات الستنتاج ان المثلثات 

 المھارات 

االھداف 
سلوكية ال  

الوسائل 
 التعليمية

المدخل  
التھيئة 

الحصة (
 (االولى

ال
ى 
تو
ـح
ــــ
ــــ
مـ

ي  
ض
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  .الحقيقة ،النظرية ،المثلثات المتطابقة ،المثلث المتساوي الساقين يم المفاھ  
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:  نشاط  

   وقص  ،تطلب المعلمه من الطالبات رسم مثلثات متساوية الساقين باالدوات الهندسية

     حيث يتم ،بعضها البعض وتجميع الزوايا الثالثة بجانب ،زوايا المثلثات بشكل قطاع

   ).5وسيلة رقم (  180التوصل الى زاوية مستقيمة قياسها 

 )180مجموع زوايا المثلث الداخلية (يتم الوصول مع الطالبات خطوة بخطوة الى النظرية 

  :من خالل االنشطة السابقة كل ما وصلت اليه الطالبات يدون

1(..................................2(...............................  

    في هذة الخطوة تكتشف الطالبات من االمثلة واالنشطة السابقة كيفية حل المشكلة وما

ج.                                    توصلت اليه مع المناقشة معهن  

ود المنصف للقطعة المستقيمة     في الشكل المجاور يوضح العم  

حيث  ،بيني ان المثلث جـ أ ب مثلث متساوي الساقين ،أ ب  

      أ            د            ب          )   دقائق 10(جـ اي نقطة على هذا العمود ؟ 

                      

الطالبات الى اكتشاف نوع وذلك  في حالة عدم توصل  ،يمكن اعطاء االنشطة التالية

. ) 4وسيلة رقم(المثلث   

  

 ،مسطرة(ارسمي المثلثات السابقة على ورق مربعات باستخدام االدوات الهندسية  -

  )دقيقة 15(لمدة  ،)مثلثات قوائم ،منقله

،            ثلث الى القاعدة المقابلة وينصفهاالعمود النازل من راس م :اكملي الفراغ -

.......................................................................يسمى المثلث    

..............العمود المنصف لزاوية راس مثلث الى القاعدة المقابله تجعل المثلث -  

التمارين 
واالنشطة 
 المساعدة 

تنظيم 
 البيانات

التعرف 
على 
 االكتشاف

جمع مزيد 
من البيانات 
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 (الثانية

طة
ــــ
ــــ
شـــ

الن
 وا
ض
رو
ــــ
ــــ
ــــ
عــ
ال

 
 

 .علمه تذكير الطالبات بالمفاھيم السابقةدور الم
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العمود النازل من راس المثلث الى منتصف القاعدة المقابله يجعل المثلث متساوي الساقين  -  

  .والعمودي  على القاعدة يجعل المثلث متساوي الساقين ،منصف زاوية الراس في المثلث -

        ثم التاكد من حل الطالبات ،)دقائق 10(ة لمدة مراجعة الطالبات في المفاهيم السابق

  .للواجبات المنزلية مع تصحيح اخطاء كل طالبة بكتابة الحل الصحيح على السبورة

       مد ب جـ على استقامته الى د بحيث 60=جـ<، 40=ب<أ ب جـ مثلث فيه  :تمرين

ب أ= ن ب هـ امته الى هـ بحيث كاجـ أ كما مد جـ ب على استق= كان جـ د   

 

) دقائق 10(ب ص ؟  ،ما العالقة بين ع جـ) جـ  

استخدام الشفافيات الملونه لعرض اسئلة الدرس بطريقة جذابة  ومشوقة   : مالحظة
للطالبات، مع العلم ان كتابة االسئلة على السبورة تحتاج الى وقت كبير، وبالتالي   

شريحة   . (لة الدرس بوقت قصيرتسھل الشفافيات المعده الطالبات من حل جميع اسئ
                                              ).   17في ملحق رقم  4رقم 

 التعاميم  

الواجب 
البيتي  

الحصة     
 الثانية  

ة 
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  الدرس الثالث 

   )حصتان(المثلث المتساوي االضالع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     الضلع ،لث القائم الزاويةالمث ،محاور التماثل ،المثلث المتساوي االضالع ،المثلث

   .مركز المثلث ،مجموع زوايا المثلث ،30المقابل لزاوية 

  .رسم مثلث متساوي االضالع بمعلومية طول ضلعة -

  .رسم محاور تماثل المثلث المتساوي االضالع -

  .تقسيم المثلث المتساوي االضالع الى مثلثين قوائمين  -

  .ن تتعرف الطالبة على المثلث المتساوي االضالع وعناصرةا) 1

  .ان ترسم الطالبة مثلث متساوي االضالع) 2

  .ان ترسم الطالبة محاور تماثل المثلث المتساوي االضالع) 3

ان تجد الطالبة قياس زوايا مجهولة باستخدام خصائص المثلث المتساوي االضالع) 4  

       اذا علم طول الوتر في 30لمجهول المقابل للزاوية ان تجد الطالبة طول الضلع ا) 5

.مثلث قائم  الزاوية  وبالعكس  

االدوات  ،االلوحة المسمارية ،السبورة، الطباشير الملونه والبيضاء، الكتاب المدرسي

  .، مثلث متساوي االضالع الخشبي والمنقلة )ه، والمثلث القائمالمسطرة، المنقل(الهندسية

  .ومناقشة الطالبات في معلوماتهم السابقة ،تعرض المعلمه أسئلة مهمه تمهيد للدرس

  .تذكير الطالبات بالمثلث المتساوي الساقين) 1

...........................................ما المقصود بالمثلث المتساوي االضالع ؟) 2  

..............ما العالقة بين المثلث المتساوي الساقين والمثلث المتساوي االضالع؟) 3  

االضالع  كيف يمكن الحصول على مثلث قائم الزاوية من مثلث متساوي) 4

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

 المفاھيم 

 المھارات 

االھداف 
 السلوكية

الوسائل 
 التعليمية

مدخل ال
التھيئة 

الحصة (
)االولى  

 مھمه المعلمه التوجية فقط 
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واستخدام الورق المقوى ،ثلثات متساوية االضالع مرسومه على شفافياتيتم عرض م

 التركيز على استخدام االدوات. ثللرسم المثلثات المتساوية االضالع لتوضيح محاور التما

  .تساوي نصف الوتر 30الهندسية لتوضيح ان الضلع المقابل لزاوية 

 

 

باستخدام اللوحة  ،تعرض المعلمه عدة مثلثات مطاطية متساوية االضالع ملونه -: 1نشاط

) . وسيلة رقم (المسمارية    

    ترسم الطالبات مثلثات متساوية االضالع باستخدام االدوات الهندسية على  -:2النشاط

   وترسم اعمدة تصل بين كل راس من رؤوس المثلث المتساوي االضالع ،ياللوح البيان 

  )4وسيلة رقم (الثالثة الى القاعدة المقابله 

  .ومالحظة المحاور الناتجة ،تطبق الطالبات المثلثات الناتجة من احد االعمدة -

  حيث يرتكز  ،تعرض المعلمه مثلث متساوي االضالع المصنوع من الخشب -: 3نشاط

 لى رؤوسه مناقل خشبية متحركة لقياس زواياه الداخلية ومالحظة تكون مثلثين قائمينع

  ). 3وسيلة رقم (تساوي نصف الوتر 30قابل لزاوية ، ويتم اكتشاف ان الضلع المالزاوية

التمارين 
واالنشطة 
 المساعدة

تنظيم 
 البيانات
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 االكتشاف
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   المثلث المتساوي الساقين حاله خاصة من المثلث المتساوي االضالع ) 1:استنتاجات الدرس

  .الضالع ثالثة محاور تماثلللمثلث المتساوي ا) 2

  .نصف المثلث المتساوي االضالع هو مثلث قائم الزاوية) 3

تساوي نصف الوتر 30الضلع المقابل لزاوية ) 4  

   .وعددها ثالثة محاور ،يوجد محاور تماثل للمثلث المتساوي الساقين) 5

التعاميم 
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. التاكد من وصول الطالبات الى الحل المطلوب  

 ،   استخدام الشفافيات الملونه لعرض اسئلة الدرس بطريقة جذابة ومشوقة للطالبات :مالحظة
 ، وبالتالي تسھل الشفافيات المعده مع العلم ان كتابة االسئلة على السبورة تحتاج الى وقت كبير

              )17في ملحق  5 شريحة رقم(  . للطالبات  من حل جميع اسئلة الدرس بوقت قصير
    

الواجب 
 البيتي 

  )دقائق 10: (كمال الجدول االتيترسم المعلمه المثلثات وتستخدم الطالبات المسطرة ال -

 طول الوتر  المثلث 30طول الضلع المقابل للزاوية 

    )1(

    )2 (

    )3 (

     في المثلث القائم الزاوية 30طول الضلع المقابل للزاوية (تستنتج الطالبات النظرية  -

  ).اوي نصف الوترتس
دور المعلمه تذكير الطالبات بالمفاھيم السابقة 

تابع 
جمع 

مزيد من 
البيانات 
الحصة 
الثانية
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   الرابعالدرس 

  )حصة(باستخدام حافة مستقيمة وفرجار  0 60رسم زاوية قياسها 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .شكل سداسي منتظم ،زوايا ،مثلث متساوي االضالع ،مثلث

  .باستخدام حافه مستقيمة وفرجار 0 60رسم زاوية  -

  .باستخدام حافه مستقيمة وفرجار 0 120رسم زاوية  -

   في مثلث متساوي الساقين باستخدام حافه مستقيمة 0 30تنصيف زاوية  -

.وفرجار

باستخدام الحافة المستقيمة  0 90 ،0 60 ،0 30ان ترسم الطالبة زاوية ) 1

.والفرجار   

  .باستخدام عيدان الثقاب 0 90 ،0 60 ،0 30ان تكون الطالبة زاوية ) 2

معلوماته  ، مع مناقشة الطالبات فيتعرض المعلمه اسئلة مهمه تمهيد للدرس

.......................ما المقصود بالمثلث المتساوي االضالع ؟) 1السابقة   

..............................................ما قياس زواياه الداخلية ؟) 2  

 والمسطرة واستخداماتها العملية ،تذكير الطالبات باالدوات الهندسية مثل الفرجار

  

        االدوات الهندسية  ،الطباشير البيضاء والملونه ،الكتاب المقرر ،السبورة

  ).عيدان ثقاب(علبة كبريت  ،مسمار ،خيط ،)والفرجار المسطرة،(           

  .ه واالرشادمهمه المعلمه التوجي
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      باستخدام 60تقسم المعلمه الطالبات الى مجموعات لرسم زاوية  -: 1نشاط

  ).4وسيلة رقم (المسطرة والفرجار 

       تكتشف الطالبات بالقياس ان المثلث متساوي االضالع الن اضالعة متساوية

  .60وقياس زاويته الداخلية  ،بسبب عدم تغيير فتحه الفرجار

  تطلب المعلمه من الطالبات رسم مثلث متساوي االضالع اخر مالصق -: 2نشاط

  .وذلك باستخدام االدوات الهندسية ،)4وسيلة رقم (للمثلث االول 

.....................ابقين ؟ما مجموع قياس الزاويتان الداخليتين للمثلثين الس  

    مة والفرجارباستخدام الحافه المستقي 120تكتشف الطالبات طريقة رسم زاوية 

  .وذلك باستخدام خصائص المثلث المتساوي االضالع

   تطلب المعلمه من الطالبات تنصيف زاوية المثلث المتساوي االضالع -: 3نشاط

  ). 4وسيلة رقم (باستخدام الفرجار والمسطرة  60التي قياسها 

       باستخدام خصائص المثلث  30تكتشف الطالبات طريقة رسم زاوية 

  .60متساوي االضالع وذلك باالستعانه بالزاوية ال

         تعرض المعلمه على الطالبات االدوات الهندسية المستخدمة وهي الفرجار

    باستخدام 60ثم تعرض المعلمه طريقة رسم زاوية  ،والمسطرة واستخداماتها

    بالمسطرة 120 ،30تكتشف الطالبات طريقة رسم الزوايا .المسطرة والفرجار

   .بالمسطرة والفرجار 60والفرجار مع االستفادة من رسم الزاوية 

 في هذة الخطوة تكتشف الطالبات من االمثلة واالنشطة السابقة كيفية حل المشكلة

. وما توصلت اليه مع المناقشة معهن   

  باستخدام الحافه المستقيمة والفرجار ؟  30ارسمي زاوية قياسها : تمرين

    مع سؤال طالبة مميزه عند االنتقال من خطوة الى خطوة:ملحوظة ) دقائق5(

 .داخل المثال نفسه
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  .ن بشكل جماعيتحتوي على تمارين وتدريبات بشكل فردي ثم يناقشن حلوله

  )دقائق 5(باستخدام المسطرة والفرجار ؟  30ارسمي زاوية قياسها : تمرين

 

   60قياس كل زاوية من زوايا المثلث المتساوي االضالع تساوي  -

  .يتم رسم مثلثين متساويين االضالع بشكل متالصق  ،120لرسم زاوية قياسها  -

     يتم تنصيف زاوية المثلث المتساوي االضالع والتي ،30سم زاوية قياسها لر -

  .  60قياسها 

  )دقائق 5كل تمرين مدته ( .التاكد من وصول الطالبات الى المطلوب

الحافه المستقيمة والفرجار ؟  باستخدام  120ارسمي زاوية قياسها  :)1(تمرين   

باستخدام الحافه المستقيمة والفرجار؟  ،30ارسمي زاوية قياسها  :)2(تمرين    

باستخدام الخيط والمسمار ؟  60ارسمي زاوية قياسها  :)3(تمرين   

باستخدام عيدان الثقاب ؟  منتظماً سداسياً ارسمي شكالً :)4( تمرين  

بعد ان تكتشف الطالبات ويستنتجن ما المراد الوصول اليه تعطى المعلمه تمارين 

  .متنوعة لتثبيت عملية االكتشاف

                   )دقائق 5(باستخدام عيدان الثقاب ؟  60وني زاوية ك :تمرين

   )دقائق 5(باستخدام عيدان الثقاب ؟  120كوني زاوية  :تمرين

 .مهمه المعلمه التاكد من صحة الحل

 الخالصة 

 التعاميم  

تمارين 
تثبيتية 
 التطبيق
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  الدرس الخامس 

  ) حصتان(ص المتباينه التباين وخصائ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ،     الضرب في عدد موجب ،خاصية الطرح ،االضافة ،المتباينه ،معادلةال ،التباين

  .جمع الطرفين المتناظرين في متباينتين ،التعدي ،القسمة على عدد موجب

  .ان تميز الطالبة بين المعادلة والمتباينة -

  .ان تكتب الطالبة امثلة على خصائص المتباينة -

   .خصائص المتباينةان تميز الطالبة بين  -

ان تتعرف الطالبة على مفهوم المتباينة) 1   

  .ان تميز الطالبة بين المعادلة والمتباينة من خالل االمثلة) 2

  .ان تتعرف الطالبة على خواص االضافة والطرح) 3

  .ان تتعرف الطالبة على خواص الضرب والقسمة على عدد موجب) 4

  .على خاصية التعدي ان تتعرف الطالبة) 5

  .ان تثبت الطالبة صحة خصائص المتباينة باالمثلة العددية) 5

   .ان تحل الطالبة مسائل مختلفة باستخدام خصائص المتباينة) 6

   .الطباشير البيضاء والملونه، مجسمات خشبية ،الكتاب المدرسي

      تعرض المعلمه امام الطالبات ميزان ذي كفتين واستخدام العيارات لتوضيح -

.   المعادلة والمتباينة        

......................ماذا يسمى الميزان ذو الكفتين اذا توازنت كفتاه ؟) 1  

...................ماذا يسمى الميزان ذو الكفتين اذا لم تتوازن كفتاه ؟) 2  

     وتكتشف المتباينة ،=تكتشف الطالبات المعادلة وان طرفيها متساويان وبينهما

  > او < وينتهي باشارة  وان طرفيها غير متساويان
  .فقطمهمة المعلمه التوجيه 
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ة لالعداد تعرض المعلمه وسيلة المجسمات الكتشاف خاصية االضاف: 1نشاط

تبقى   الى طرفي متباينه..... .اذا اضفنا :تكمل الطالبة خاصية االضافة: الحقيقية

) 6وسيلة رقم ..... (>..... ب فان>  أ:  ورياضيا  .......المتباينة  

تعرض المعلمه وسيلة المجسمات الكتشاف خاصية الطرح لالعداد الحقيقية  :2نشاط  

...... .من طرفي متباينه تبقى المتباينه ...رحنااذا ط: خاصية الطرحتكمل الطالبة 

) .  6وسيلة رقم ........ (>.. .....ب فان> رياضيا  أ   

تعرض المعلمه وسيلة المجسمات الكتشاف خاصية الضرب بعدد حقيقي  :3نشاط

.  موجب  

   اذا ضرب طرفا متباينة بنفس :تكمل الطالبة خاصية الضرب بعدد حقيقي موجب

بشرط جـ عدد موجب... >.... ب فان> أ : ورياضيا... ى المتباينةتبق.....العدد . 

تعرض المعلمه وسيلة المجسمات الكتشاف خاصية القسمة على عدد : 4نشاط

: ) 6وسيلة رقم (موجب   حقيقي  

ينة      اذا قسم طرفا المتبا :تكمل الطالبة خاصية القسمة على عدد حقيقي موجب

بشرط جـ .. .>... ب فان> أ : ياورياض. ....اينهتبقى المتب.....على نفس العدد

 عدد موجب

خاصية التعدي لالعداد الحقيقية  تعرض المعلمه وسيلة المجسمات الكتشاف: 5نشاط

   ):6وسيلة رقم (

 جـ  > ب، ب > اذا كان أ : ياضياتكمل الطالبة خاصية التعدي لالعداد الحقيقية ر

)  6وسيلة رقم  (عداد حقيقية ـ اج  ،ب ،حيث أ  ،.........>...... .فان   

تعرض المعلمه وسيلة المجسمات الكتشاف خاصية جمع الطرفين : 6نشاط

 تكمل الطالبة خاصية جمع الطرفين المتناظرين رياضيا  .المتناظرين في متباينتين

    ):6وسيلة رقم (

د اعداد حقيقية  ،جـ ،ب ،حيث أ....... ...د فان> ب، جـ > اذا كان أ   
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  .عرض مفهوم كل من المعادلة والمتباينة وخصائص كل منها) 1

  .اكتشاف خصائص المتباينه بالوسائل التعليمية) 2

  .تعطى الطالبات امثلة عددية على كل خاصية من خصائص المتباينة) 3

  .ئل باستخدام خصائص المتبايناتتحل الطالبات مسا) 4

   ثم تكتشف الطالبات من ،)دقائق 10(مراجعة الطالبات في المفاهيم السابقة لمدة 

. االمثلة واالنشطة السابقة كيفية حل المشكلة وما توصلت اليه مع المناقشة معهن  

  )دقيقة 15( :اكتبي مثال عددي على كل مما يلي: تمرين

                                      جـ + ب > جـ + ب فان أ > ذا كان أ ا) 1

  جـ -ب > جـ  -ب فان أ > اذا كان أ ) 2

  .جـ حيث جـ عدد حقيقي موجب× ب > جـ × ب فان أ > اذا كان أ )  3

  .جـ حيث جـ عدد حقيقي موجب÷ ب > جـ ÷ ب فان أ > اذا كان ا ) 4

جـ > فان أ  جـ> ب  ،ب> اذا كان أ ) 5  

د + ب > جـ + د فان أ > جـ  ،ب> اذا كان أ ) 6  

         .ن خطوة الى اخرى مع سؤال طالبة مميزه عند االنتقال م:مالحظة

الفرصة للتحدث والتاكد من تحقق  تطرح المعلمه اسئلة للمناقشة واعطاء الطالبات

      تطلب المعلمه من الطالبات كتابة معادلة او متباينة تحقق) 1 :اهداف الدرس

          تقسم المعلمه الطالبات الى) 2 .رسومات الموازين موضحة باشكال معينه

والمجموعة  ،المجموعة االولى تذكر مثال عددي على خصائص المتباينة ،مجموعات

  .ية تعطي اسم الخاصية المتحققةالثان

 وتطلب من الطالبات اعطاء ،تكتب المعلمه مجموعة من المتباينات على السبورة) 3

  .اسم الخاصية التي تحقق المتباينه المعطاه مع المناقشة 

        تشجع المعلمه الطالبات على استخدام خصائص المتباينة في المقارنه بين) 4

  .في اشكال هندسية معينه وايا الممثلة الز   

تنظيم 
 البيانات 
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االكتشاف 
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  .المعادلة هي توازن كفتي الميزان -

  .المتباينه تدل على التباين او االختالف او عدم التساوي بين كفتي الميزان -

القسمة على عدد  ،في عدد موجبالضرب  ،الطرح ،االضافة :خصائص المتباينة هي -

.رفين المتناظرين في متباينتينجمع الط ،التعدي ،موجب  

    بعد ان تكتشف الطالبات ويستنتجن ما المراد الوصول اليه تعطى تمارين كنوع لتثبيت 

  .عملية االكتشاف

  )دقيقة 10( :كل من الخصائص االتية اكتبي مثال على: تمرين

جـ > جـ فان أ > ب  ،ب> أ ) 1  

   .جـ حيث جـ عدد حقيقي موجب –ب > جـ  –ب فان أ > أ ) 2

 التعاميم 

الواجب 
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  تابع الدرس الخامس 

  ) حصتان(التباين في اضالع المثلث وزواياه 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  الترتيب ،التباين في زوايا المثلث ،التباين في اضالع المثلث ،التباين ،المتباينه

الترتيب تنازليا  ،تصاعديا  

     رسم مثلث بمعلوميه اطوال) 2 .سم مثلث بمعلوميه قياسات زواياه الثالثةر) 1

  .الربط بين قياسات زوايا واطوال االضالع للمثلث) 3اضالعة الثالثة    

. ترتيب اضالع وزوايا المثلث تصاعديا او تنازليا) 4   

     وية الكبرى والعكسان تتعرف الطالبة ان الضلع االكبر في مثلث يقابل الزا) 1

. صحيح     

          ان تستنتج الطالبة ان الضلع االصغر في مثلث يقابل الزاوية الصغرى) 2

  . والعكس صحيح   

  .ان ترتب الطالبة زوايا واضالع مثلث ترتيباً تصاعدياً) 3

  .بة زوايا واضالع مثلث ترتيباً تنازلياًلان ترتب الطا)4

 ن الكرتون او الورق المقوى لتوضيحقطع م ،)البوربوينت(جهاز عرض الشرائح 

  ).والمنقلة ،المسطرة(االدوات الهندسية  ،التباين

ة الطالبات في معلوماتهن مناقش ،تعرض المعلمه اسئلة بسيطة تمهيد للدرس

  .وقياسات الزوايا ،ع المثلثات من حيث اطوال االضالععن انواالسابقة 

 

....................اكتبي قياسات الزوايا الداخلية للمثلثات السابقة بالقياس ؟) 1  

............................؟ اضالع المثلثات السابقة بالقياساكتبي اطوال ) 2  

      دام الورق المقوىتطلب المعلمه من الطالبات تحديد نوع المثلث باستخ

  .مهمه المعلمه التوجيه فقط  ).الكرتون(
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تعرض المعلمه مثلثات مرسومه على شريحة البوربوينت لتوضيح مفهوم :  نشاط

  ) .4ملحق رقم (من حيث االضالع والتباين من حيث الزوايا   التباين

  .بخطوة الى انواع التباين في المثلثات بعد ذلك يتم الوصول معهن خطوة

مثلثات متباينه من حيث االضالع وهي مثلثات اطوال اضالعها مختلفة) 1  

   .مثلثات متباينة من حيث الزوايا وهي مثلثات قياسات زواياها مختلفة) 2

 لزوايا واالضالع المتقابلهتعرض المعلمه مثلثات من الورق المقوى الملون لتوضيح ا

أ   ب تقابل الضلع أ جـ<  ، أ تقابل الضلع ب جـ <   :في مثلث    

                                              .جـ تقابل الضلع أ ب <                

ب                      جـ                                                           

 

م يقتربن الى االكتشاف  يمكن اعطاء امثلة وانشطة اخرى عندما نالحظ ان الطالبات ل

  .من خالل استخدام ادوات تعليمية اخرى او انشطة عالجية

اسات الزوايا واالضالع على شريحة ترسم المعلمه مثلثات مختلفة في قي: نشاط

ا واالضالع في المثلث البوربوينت الملونه والتوصل الى العالقة بين قياسات الزواي

  ).16ملحق رقم (

   اذا اختلف قياسا زاويتين في مثلث فان الزاوية االكبر تقابل ضلعا اكبر من :القاعدة

   .الضلع الذي يقابل الزاوية االصغر والعكس صحيح

   اذا اختلف طوال ضلعين فان الضلع االكبر يقابل زاوية اكبر من التي يقابلها: اعدةالق

.  مهمه المعلمه تذكير الطالبات بالمفاهيم السابقة   .والعكس صحيح ،الضلع االخر  
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  .االضالعتتباين المثلثات حسب اطوال اضالعها ويسمى التباين حسب  - 

  .تتباين المثلثات حسب قياسات زواياها ويسمى التباين حسب الزوايا -

  .الضلع االكبر في مثلث يقابل زاوية كبرى والعكس صحيح -

    .الضلع االصغر في مثلث يقابل زاوية صغرى والعكس صحيح -

 التعاميم  

ة 
ـط
ــــ
ــــ
شــ
الن
 وا
ض
رو
الع

ع 
ـاب
ــــ
ــــ
 تــ

  :والتاكد من وصول الطالبات الى المطلوب ،الطالبات على الحل البيتيتشجع المعلمه 

      استخدام شرائح البوربوينت  لعرض اسئلة الدرس بطريقة جذابة ومشوقة :مالحظة
كبير، وبالتالي يمكن مع العلم ان كتابة االسئلة على السبورة تحتاج الى وقت  ،للطالبات

. يع اسئلة الدرس بوقت قصيرجھاز عرض الشرائح الطالبات  لحل جم  

   . )دقيقة 20مدة الحل ( )16ملحق رقم (الرجوع الى 

الواجب 
 البيتي 
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  الدرس السادس 

  ) حصتان(متباينة المثلث 

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  .قيم غير ممكنه لطول ضلع ،قيم ممكنه لطول ضلع ،متباينة المثلث ،التباين

  .تخمين قيم ممكنه لطول ضلع في مثلث - رسم مثلث بمعلومية اطوال اضالعة -

  .استخدم متباينة المثلث في الحل -يم غير ممكنه لطول ضلع في مثلث تخمن ق  -

  .ان تتعرف الطالبة على خاصية متباينة المثلث) 1

ان تعطي الطالبة امثلة على اطوال اضالع مثلثات) 2  

  .ان تحل الطالبة مسائل على متباينة المثلث) 3

   .ع مجهول بالفتراتان تكتب الطالبة القيم الممكنه لطول ضل)4

 ،)البوربوينت(جهاز عرض الشرائح  ،الطباشير البيضاء والملونه ،الكتاب المقرر

  .اشرطة خشبية

 شكيل مثلثاتوتطلب من الطالبات ت ،تستخدم المعلمه اشرطة خشبية باطوال مختلفة

  : منها       

..........................سم ؟ 10 ،سم 6 ،سم 5كوني مثلث من االطوال ) 1  

...........................سم ؟ 8 ،سم 6 ،سم 5كوني مثلث من االطوال ) 2  

. مهمه المعلمه التوجيه فقط  

     بواسطة شرائح البوربوينت للتوصل من تعرض المعلمه نشاط مرسوم : نشاط

      خالله الى ان مجموع طولي اي ضلعين في مثلث اكبرمن طول الضلع الثالث 

 .)9وسيلة رقم(

 المفاھيم 

 المھارات 

االھداف 
 السلوكية 

الوسائل 
 التعليمية

المدخل 
 التھيئة 

التمارين 
واالنشطة 
 المساعدة

ي  
ض
ريا
 ال
وى
ــــ
ــــ
حتــ

الم
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،         وتطلب من الطالبات تشكيل مثلثات منها ،تعرض المعلمه اشرطة خشبية ملونه

  .ال تشكل مثلثومالحظة االشرطة التي تشكل مثلث او االشرطة التي   

  في هذة الخطوة تكتشف الطالبات من االمثلة واالنشطة السابقة كيفية حل المشكلة وما

.  توصلت اليه مع المناقشة معهن  

) دقيقة 15( :عن العبارات التالية) ال(او ) نعم( اجيبي بـ: تدريب  

  .سم 6 ،سم 3 ،سم 4 :يوجد مثلث اطوال اضالعة هي) 1

  .سم 9 ،سم 3 ،سم 5 :يوجد مثلث اطوال اضالعة هي) 2

  .سم 9واحد اضالعة  ،سم 6 ،سم 8يوجد متوازي اضالع طوال قطريه ) 3

: يوجد مثلث اطوال اضالعة هي) 4  ،1 ،  

    امثلة وانشطة اخرى عندما نالحظ ان الطالبات لم يقتربن الى االكتشاف يمكن اعطاء

  .من خالل استخدام ادوات تعليمية اخرى او انشطة عالجية 

   تطرح المعلمه انشطة للمناقشة واعطائهن الفرصة للتحدث عن التباين وتاكد من تحقق

  من خالل رسم ،رياضياً تشجع المعلمه الطالبات على اثبات متباينة المثلث) 1: نشاط

.  م= أ جـ د < ق  ،ص= أ ب د < المثلث  أ ب جـ فيه ق   

     تطلب المعلمه من الطالبات تنصيف زاوية ب أ جـ بمنصف يقطع الضلع ب جـ) 2

.   في نقطة د  

  ب د في المثلث أ ب د ،تطلب المعلمه من الطالبات مقارنة الضلعين أ ب) 3

 

               :ع المثلث الثالثة والتوصل الى متباينة المثلثومالحظة العالقة بين اضال

  ).مجموع طولي ضلعين في مثلث اكبر من طول الضلع الثالث( 

تنظيم 
 البيانات

التعرف 
على 
 االكتشاف

جمع 
مزيد من 
البيانات  

الحصة (
 (الثانية

طة 
ــــ
ــــ
شـــ

الن
 وا
ض
رو
ــــ
ــــ
ــــ
عــ
 ال
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.مجموع طولي اي ضلعين في مثلث اكبر من طول ضلعه الثالث -  

يتم اختيار عدد ينتمي لفترة الحل  ،لثلتخمين قيم ممكنه لطول ضلع مجهول في مث -  

   ).الفترة الناتجة من استخدام متباينة المثلث(  

      يتم اختيار عدد ينتمي لفترة ،لتخمين قيم غير ممكنه لطول ضلع مجهول في مثلث -

  .الحل    

    ثم تشجع المعلمه الطالبات ،)دقائق 10(مراجعة الطالبات في المفاهيم السابقة لمدة 

. مطلوبوالتاكد من وصول الطالبات الى الهدف  ال ،الحل البيتيعلى   

        استخدام شرائح البوربوينت لعرض اسئلة الدرس بطريقة جذابة ومشوقة  :مالحظة 
   وبالتالي يمكن ،ابة االسئلة على السبورة تحتاج الى وقت كبيرمع العلم ان كت ،للطالبات

.  جھاز عرض الشرائح  الطالبات لحل جميع اسئلة الدرس بوقت قصير  

  )دقيقة 20مدة الحل (  )16ملحق رقم (الرجوع الى 

التعاميم 

الواجب 
البيتي  

الحصة (
لثانيةا ) 

ة 
ـط
ــــ
ــــ
شــ
الن
 وا
ض
رو
الع

ع 
ـاب
ــــ
ــــ
 تــ
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  الدرس السابع 

  )حصتان(نظرية فيثاغورس 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 ،نظرية فيثاغورس ،ضلع القائمة الثاني ،مساحة المربع، ضلع القائمة االول

    نصف قطر ،العمود النازل ،المثلث المتساوي الساقين ،ئمةزاوية قا ،الوتر

  .دائرة ،قطر مكعب ،دائرة

رسم مربعين منشأين على ضلعي القائمة باطوال مختلفة -  

  .رسم مربع منشا على الوتر في مثلث قائم الزاوية -

  .اثبات نظرية فيثاغورس هندسيا على ورق المربعات -

  .رية فيثاغورس في الحل اليجاد ضلع مجهول في مثلث قائم استخدام نظ -

  .ان ترسم الطالبة مثلث قائم الزاوية باالدوات الهندسية) 1

ان تتعرف الطالبة على نظرية فيثاغورس) 2  

ان تكتب الطالبة نص نظرية فيثاغورس بالكلمات والرموز) 3  

  .طي الطالبة امثلة العداد فيثاغوريةان تع) 4

ان تتعرف الطالبة على ضلعي القائمة والوتر في المثلث القائم الزاوية) 5  

  .ان تحل الطالبة مسائل على نظرية فيثاغورس) 6

، شفافيات ، ورق مربعات)المثلث القائم الزاوية ،المسطرة(االدوات الهندسية 

   .مجسم من الخشب لتوضيح نظرية فيثاغورس ،ملونه

 المفاھيم 

 المھارات 

االھداف 
 السلوكية 

الوسائل 
 التعليمية 

   
ضي

ريا
 ال
وى
ــــ
ــــ
تـــ
مح
ال
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    تعرض المعلمه اشكال هندسية لمراجعة الطالبات بمساحات االشكال الهندسية

 لعالقتها بنظرية فيثاغورس

 

...........................................احسبي مساحة المربع ؟) 1  

........................اقين ؟تساوي الساحسبي مساحة المثلث الم) 2  

  .مهمه المعلمه التوجيه فقط....؟ احسبي مساحة المثلث القائم الزاوية)3

  تطلب المعلمه من الطالبات تنفيذ نشاط باستخدام اللوح البياني بقياسات: نشاط

 والتوصل مع الطالبات ،قائمةوتستخدم الطالبات المسطرة والمثلثات ال ،معلومه 

وبالرموز الستخدام  ،خطوة بخطوة الى نص نظرية فيثاغورس بالكلمات  

  ) . 2وسيلة رقم ( رياضياً  العالقة

 تشجع المعلمه الطالبات على تنفيذ نشاط عملي يوضح نظرية فيثاغورس: نشاط

والتوصل ثم تنفيذ النشاط باستخدام القطع الخشبية  ،باستخدام الورق المقوى 

مساحة المربع المنشا على وتر المثلث : نص نظرية فيثاغورس .النظرية الى

بعين المنشاين على ضلعي القائمة تساوي مجموع مساحتي المر  الزاوية  القائم  

                   2ص+2س=2ع:بالرموز   

  :من خالل االنشطة السابقة كل ما توصلت الية الطالبات يدون

1.............(. 2 ..............(3......(..........  

        في هذة الخطوة تكتشف الطالبات من االمثلة واالنشطة السابقة كيفية حل

        استخدمي نظرية: تدريب .نالمشكلة وما توصلت اليه مع المناقشة معه

  . )دقيقة 15:(في كل مثلث قائم فيما ياتي فيثاغورس اليجاد الضلع المجهول

المدخل 
التھيئة  
الحصة 
)االولى  

التمارين 
النشطة وا

المساعدة

تنظيم 
 البيانات

التعرف 
على 
 االكتشاف

ة 
ـط
ــــ
ــــ
شــ
الن
 وا
ض
رو
ــــ
ــــ
ــــ
عــ
 ال
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     ع من ،ص ،س :ترسم الطالبات مثلثا قائم الزاوية اطوال اضالعة) 1: نشاط

.الوحدات   

  ونضعها بجانب بعضها البعض ،)مثلثات منه 4(مثلثات مطابقة للمثلث  4ناخذ ) 2

  .بشكل متالصق

 

    كما يتكون مربع صغير في الداخل ،)ص +س(يتكون مربع كبير طول ضلعه ) 3

  .طول ضلعه ع) المظلل(   

   نجد مساحة المربع الكبير بطريقتين مختلفتين والتوصل الى نظرية فيثاغورس) 4

)2وسيلة رقم (بالرموز واستخدامها رياضيا   

  2ص+ س ص  2+  2س=   2 )ص+ س (= المربع الكبير مساحة 

 

  2ع+ س ص   2=                           

   2ع+ س ص  2=  2ص+ س ص  2+   2س 

.المفاهيم السابقةدور المعلمه تذكير الطالبة ب  2ع=  2ص+  2س

جمع 
مزيد 
من 

البيانات 
الحصة (

 (الثانية

ة 
ـط
ــــ
ــــ
شــ
الن
 وا
ض
رو
الع

ع 
ـاب
ــــ
ــــ
 تــ
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       مساحة المربع المنشا على وتر المثلث القائم الزاوية تساوي مجموع مساحتي  -

  ).نص نظرية فيثاغورس(المربعين المنشاين على ضلعي القائمة  

  .اكبر ضلع في المثلث القائم الزاوية يسمى بالوتر -

ثم تشجع المعلمة  ،)دقائق 10(مراجعة الطالبات في مفاهيم الحصة السابقة لمدة   

.  والتاكد من وصول الطالبات الى المطلوب ،الطالبات على الحل البيتي   

 

        استخدام الشفافيات الملونه لعرض اسئلة الدرس بطريقة جذابة ومشوقة :مالحظة
         وبالتالي ،االسئلة على السبورة تحتاج الى وقت كبيرمع العلم ان كتابة  ،للطالبات

                 .تمكن الشفافيات المعده الطالبات من حل جميع اسئلة الدرس بوقت قصير

)دقيقة 20مدة الحل ( ،)17في الملحق  6شريحة رقم (   

التعاميم 

الواجب 
البيتي 

الحصة (
 (الثانية

ــــ
ــــ
شـ
الن
 وا
ض
رو
الع

ع 
ـاب
ــــ
ــــ
تــ

ة 
ـط
ـ
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  تابع الدرس السابع 

   )حصتان(عكس نظرية فيثاغورس 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 ،         الوتر ،ضلع القائمة الثاني ،ضلع القائمة االول ،ثاغورسفينظرية 

      اعداد غير ،اعداد فبثاغورية ،الزاوية القائمة ،عكس نظرية فيثاغورس

.فيثاغورية

 المفاھيم 

ترسم مثلث قائم الزاوية بابعاد مختلفة-

تستخدم عكس نظرية فيثاغورس في الحل   -   

تكتب اعداد فيثاغورية واعداد غير فيثاغورية   -   

    .تحدد موقع الزاوية القائمة باستخدام عكس نظرية فيثاغورس-

  .ان تتعرف الطالبة على عكس نظرية فيثاغورس) 1

  .ان تحدد الطالبة نوع المثلث باستخدام نظرية فيثاغورس) 2

  .ان تحل الطالبة مسائل تطبيقية على عكس نظرية فيثاغورس) 3

 المھارات 

االھداف 
 السلوكية 

  .ورق المربعات للرسم ،الشفافيات الملونه ،)المسطرة(االدوات الهندسية  الوسائل 
التعليمية

لمراجعة  ،تعرض المعلمه عدة مثلثات قائمة، ومجهول فيها احد اضالعها

دقائق 10مدة كل تمرين (الطالبات بنظرية فيثاغورس  ). 

  
 مھمه المعلمه التوجيه فقط 

المدخل 
الحصة :ئةالتھي

 االولى

مح
ال

ي 
ض
ريا
 ال
وى
ــــ
ــــ
ــــ
ت
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    ب، جـ  ،انقلي الجدول التالي الى دفترك وبيني فيما اذا كانت االعداد أ: نشاط

    :اعداد فيثاغورية  ام ال باكمال الجدول          

هل هي  السبب

 فيثاغورية

2ب+2أ   2جـ   2ب   2أ    جـ  ب  أ

2جـ=2ب+2أ  ال  61  49  36  25  7  6  5

2جـ=2ب+2أ  نعم  25  25  16  9  5  4  3

      11 9 7

            13  12 5

      10 8 6

  .بعد ذلك يتم الوصول معهن خطوة بخطوة الى نص عكس نظرية فيثاغورس

   اذا كانت مساحة المربع المنشأ على احد اضالع: نص عكس نظرية فيثاغورس

      الخرين فانالمثلث تساوي مجموع مساحتي المربعين النشاين على الضلعين ا

 .الزاوية التي تقابل هذا الضلع قائمة

التمارين 
واالنشطة 
 المساعدة

  :من خالل االنشطة السابقة كل ما توصلت اليه الطالبات يدون

1.....................(2.(......................3..............(............  

 االنشطة السابقة كيفية حل المشكلفي هذة الخطوة تكتشف الطالبات من االمثلة و

     وحددي ،اي المثلثات االتية قائم الزاوية. وما توصلت اليه مع المناقشة معهن

   ).17في ملحق رقم  7شريحة رقم (، )دقيقة 15: (ائمة في كل منهاالزاوية الق

سم 8= أ جـ  ،سم 7= ب جـ  ،سم 5= ثلث أ ب جـ الذي فيه أ بالم) أ  

  .سم 4= أ جـ ،سم 3= ب جـ  ،سم 2= المثلث أ ب جـ الذي فيه أ ب) ب

سم16= جـ أ  ،سم 20=ب جـ  ،سم12= المثلث أ ب جـ الذي فيه أ ب) جـ  

مع سؤال طالبة مميزه عند االنتقال من خطوة الى اخرى داخل المثال  :مالحظة 

        .هنفس

التعرف على 
 االكتشاف 

 تنظيم البيانات 

ة 
ـط
ــــ
ــــ
شــ
الن
 وا
ض
رو
ــــ
ــــ
ــــ
عــ
 ال



 179

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يمكن اعطاء امثلة وانشطة اخرى عندما نالحظ ان الطالبات لم يقتربن الى االكتشاف 

  .من خالل استخدام ادوات تعليمية اخرى او انشطة عالجية

    في الجدول هناك عالقة اليجاد ثالثة اعداد تحقق نظرية فيثاغورس املئي: نشاط

) دقائق 10) (9وسيلة رقم  ( وتاكدي من الحل ،دي هذة العالقةواج ،الفراغات  

17  15  13  11  9 7 5 3 الضلع االول 

        24 12 4 الضلع الثاني 

  113  85  60  41 13 5 الوتر 

  13+  12=  25=  2 5       5+ 4=  9= 2 3= الحظي انه في العمود االول 

دور المعلمه تذكير الطالبات بالمفاهيم السابقة 

جمع مزيد 
 من البيانات

الحصة (
 (الثانية

 اذا كانت مساحة المربع المنشا على احد اضالع المثلث تساوي مساحتي المربعين -

تقابل هذا الضلع قائمة تسمى بن  المنشاين على الضلعين االخرين فان الزاوية التي  

  .يثاغورسعكس نظرية ف 

  .االعداد الفيثاغورية هي اعداد تحقق نظرية فيثاغورس -

  .الغيرفيثاغورية هي اعداد ال تحقق نظرية فيثاغورساالعداد  -

 التعاميم  

  :د من وصول الطالبات الى المطلوبوالتاك ،تشجع المعلمه الطالبات على الحل البيتي

    خدام الشفافيات الملونه لعرض اسئلة الدرس بطريقة جذابة ومشوقةاست :مالحظة
وبالتالي تمكن  ،مع العلم ان كتابة االسئلة على السبورة تحتاج الى وقت كبير ،للطالبات

. من حل جميع اسئلة الدرس بوقت قصير الشفافيات المعده الطالبات     

   .)دقيقة 20مدة الحل ( ،)17في ملحق  7شريحة رقم (

الواجب 
: البيتي

الحصة (
)الثانية  

ة 
ـط
ــــ
ــــ
شــ
الن
 وا
ض
رو
الع

ع 
ـاب
ــــ
ــــ
 تــ
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بالوسائل  االكتشاف الموجه الوسائل التعليمية المستخدمة عند تنفيذ استراتيجية :)14(ملحق 

  لوحدة الهندسة التعليمية

  :المقدمة

 ،ان استخدام الوسيلة التعليمية مرتبط بقدرتها على المساهمة في تحسين عمليتي التعلم والتعلـيم 

 ،ويفضل ان يختار المعلم ما يتالءم مع موضوع درسه من المواد التعليمية واالجهزة التعليميـة 

ضرورة حدوث تناسق وتناغم بين الوسيلة وموضوع الدرس وطريقـة   مع االخذ بعين االعتبار

  .) 2002 ،عودة(التدريس

فبدأوا يعتمـدون علـى بعضـها     ،وقد لمست اهتمام المدرسين بالوسائل التعليمية اهتماماً كبيراً

ولذلك رأيـت ان اقـدم هـذا     ،وبدأ بعض المجتهدين منهم يبتكر وسائل جديدة ،اعتماداً واضحاً

   .وناً لزميالتي في هذا المجال لتدريس العلوم الرياضيةالملحق ع

وانه شمل بعـض   ،مع التاكيد انه مجهود متواضع ،ويسرني ان اقدم هذا المجهود الى زميالتي

مـع اعطـاء    ،وانه ليس عرضا كامالً شامالً لجميع الوسائل الممكنـه  ،امثلة للوسائل التعليمية

والتركيز في الوسائل الموجودة بحيـث تسـاعدهم     ،الالفرصة للمدرسات ليبتكروا في هذا المج

فالتعليم بهذة الوسائل تعليم حي يخلق مـيالً نحـو    ،على تحقيق اهداف تدريس العلوم الرياضية

   :وفيما يلي تفصيل للوسائل التعليمية المستخدمة ،الرياضيات

   :اللوحة المسمارية) 1

وذلـك الن مرونـه خيـوط     ،ي تدريس الهندسةاللوحة المسمارية ذات الثقوب لها دوراً هاماً ف

المطاط المستخدمة تساعد كثيراً على تسلسل الموضوع الواحد بصورة مشوقة تزيل كل لبس او 

   .حيث تعطي المعلمه فكره عن مدى اهمية هذة اللوحة ،غموض

   :تستغل هذة الفكرة في الموضوعات االتية :كيفية االستغالل

   .والفرق بينهادراسة االشكال المختلفة ) 1(

   .انواع المثلثات من حيث زواياها) 2(

  .انواع المثلثات من حيث اضالعها) 3(
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والمسامير يمكن عـرض   ،باستخدام الخيط العادي او الخيط المطاط :طريقة الصنع واالستخدام

ويمكن تخصيص اللوحة لموضوع واحد وشرحه كانواع المثلثات مثالً او  ،االشكال والتمييز بينها

   .شكال الرباعية وغيرهااال

  

   :نموذج نظرية فيثاغورس) 2

   :كيفية االستغالل

عند البدء في تدريس نظرية فيثاغورس يحسن االستعانه بهذا النموذج  الـذي يوضـح الفكـره    

كما يمكن عمل نماذج اخرى مختلفة للوصول بالنظرية الى حالة التعميم وتقريبها بـذلك   ،ويثبتها

   .في اذهان الطالبات

 :8 :6وتكون النسب بين اضالعة كنسـبة   ،يصنع مثلث قائم الزاوية من الخشب :طريقة الصنع

ثم تصنيع ثالثة مربعات   اطـوال اضـالعها    ،او غيرها من النسب المالوفة لدى الطالبات 10

  .وتقسم المربعات بطريقة مناسبة ،تناظر اضالع المثلث
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وبهذا يمكـن   ،ة الكبرى على االضالع كل على نظيرهتوضع المربعات الثالث :طريقة االستخدام

وهذا  ،اثبات النظرية عملياً من خالل تحريك المربعين الصغيرين ووضعهما على المربع الكبير

   .يساعد الطالبات على ادراكها وفهمها

  

   :ذات المناقل المتحركة المثلث ) 3

   :كيفية االستغالل

  كيفية تسميته وانواعه بالنسبة لزواياه وبالنسبة الضالعةاعطاء فكره عن المثلث ومكوناته و) 1(

   .مجموع زوايا المثلث الداخلية تساوي زاويتين قائمتين) 2(

   .زوايتا قاعدة المثلث المتساوي الساقين متساويتان) 3(

   .مجموع اي ضلعين في المثلث اكبر من الضلع الثالث) 4(

تقابله زاوية اكبر من التي تقابل االخر والعكس  اذا اختلف طوال ضلعين في مثلث فاكبرهما) 5(

   .صحيح
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   .عكس نظرية فيثاغورس) 6(

 ،ثم تصنع ثالث مناقل دائريـة مدرجـة   ،يصنع من الخشب مجسم لمثلث معين :طريقة الصنع

   .وتثبت المناقل واالضالع الثالثة بالمسامير لتكوين المثلث الديناميكي

يكي انه يمكن تغيير االضالع والزوايا كيفما نشاء بتحريـك  يقصد بكلمة دينام :طريقة االستخدام

  ويتم تحريك المناقل وقياس زوايا المثلث الداخلية ،المسمار والحصول على مثلثات مختلفة

  

   :اللوح البياني واالدوات الهندسية) 4

  :كيفية االستغالل

   .رسم مثلث متساوي الساقين ومتساوي االضالع) 1(

   .ثاغورس عملياًاثبات نظرية في) 2(

   .0 120 ،0 30  ،0 60رسم زاوية قياسها ) 3(

   :طريقة الصنع

  سم لكل مربع  2ويقسم الى مربعات صغيرة بقياس  ،يصنع اللوح البياني من الخشب او االبلكاج

   :طريقة االستخدام

  للرسم  )والفرجار ،والمثلثات القائمة ،والمنقلة ،المسطرة(تستخدم االدوات الهندسية 

  .لى اللوح البيانيع
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   :نموذج  زوايا المثلث الداخلية) 5

   .يستغل في اثبات ان مجموع زوايا المثلث الداخلية تساوي زاويتين قائمتين :كيفية االستغالل

ويتم قص رؤوس المثلث الثالثـة   ،يرسم مثلث على ورق مقوى بقياسات معينه :طريقة الصـنع 

   .بعد تلوينها

زوايا المثلث الملونه بعد قصها بجانب بعضها البعض للتوصـل الـى   توضع  :طريقة االستخدام

  . 0 180زاوية مستقيمة قياسها 

  

   :نموذج التباين الخشبي) 6

   :يستغل في اثبات خصائص المتباينة الستة وهي :كيفية االستغالل

جمـع الطـرفين    ،التعدي ،القسمة على عدد موجب ،الضرب في عدد موجب ،الطرح ،االضافة

   .ناظرينالمت
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يتكون هذا النموذج من قطع خشبية ذات قياسات معينه وملونه بطريقـة جذابـة    :طريقة الصنع

   .لتوضيح خصائص المتباينة الستة

والتوصـل الـى    ،توضع القطع الخشبية بجانب بعضها البعض بطريقة معينه :طريقة االستخدام

   .خصائص المتباينة

  

  

   :نموذج المثلث المتحرك) 7

   :الستغاللكيفية ا

 ،ومثلث متساوي الساقين ،ومثلث حاد الزوايا ،تكوين مثلثات مختلفة مثل مثلث قائم الزاوية) 1(

   .ومثلث متساوي االضالع
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   .توضيح متباينة المثلث) 2(

ويتم التوصيل بينها بواسـطة مسـامير سـهلة     ،تصنع من الخشب ثالثة اضالع :طريقة الصنع

   .الحركة

ثم تحريـك   ،يل االضالع الخشبية معاً باستخدام المسامير لتشكيل مثلثتوص :طريقة االستخدام

   .المثلث الى مثلث قائم الزاوية ومثلث متساوي الساقين وغيرها

  

   :الشفافيات الملونه) 8

   ،ويتم العرض باستخدام جهـاز العـرض   ،الشفافيات الملونه تعرض صفحات الكتاب المدرسي

(projector) على وبذلك يتم اختصار الوقت  ،م حل عدد كبير من االسئلةومن خالل العرض يت

باالضافة لذلك فـان الشـفافيات    .المعلمه بدرجة كبيرة بدالً من رسم اسئلة الدرس على السبورة

   .تساعد على تعميق المفاهيم الرياضية لدى الطالبات

   :كيفية االستغالل

  :تستغل فكرة الشفافيات في الموضوعات االتية

   .لدروس المتضمنة رسوم مختلفةشرح ا) 1

   .حل تمارين الدروس المحتوية على رسوم وجداول طويلة) 2
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يستخدم التصوير على الشفافيات بدالً مـن التصـوير علـى ورق       :طريقة الصنع واالسـتخدام 

لعـرض   (projector)ويستخدم جهاز العرض  ،ويتم تلوين الشفافيات الجاهزة ،لعرض عاديا

   .العرض المعد لذلك الغرضعلى لوح نماذج الشفافيات 

 :(power point برنامج   (جهاز الحاسوب ) 9   

 powerبرنامج   point  باالضافة الى عرض تمـارين   ،ريقة منظمة لشرح الدرسيعرض ط

وبذلك يتم اختصار الوقت على المعلمه بدرجة كبيـرة   ،الدرس بطريقة جذابة ومشوقة للطالبات

   .س على السبورةبدالً من رسم تمارين الدر

   :كيفية االستغالل

   :تستغل فكرة جهاز الحاسوب في الموضوعات االتية

   .شرح الدروس المتضمنة رسوم مختلفة) 1

   .حل تمارين الدروس المحتويه على رسوم وجداول طويلة) 2

   :طريقة الصنع واالستخدام

لعـرض باسـتخدام   ويـتم ا  ،ملونه ومعده على جهاز الحاسوب power point تستخدم شرائح

  . معد لهذا الغرض  LCD جهاز
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تيجية االكتشاف عند تطبيق استرا أوراق العمل المستخدمة لوحدة الهندسة: )15(ملحق 

  الموجه بالوسائل التعليمية 

  

   المثلث : ورقة عمل الدرس االول           

  

  

  ،ن المثلث يحقق الخاصيةكافي الفراغ المخصص اذا ) نعم(بوضع  ،ا نكمل الجدول االتيهيا بن

  :اذا كان المثلث ال يحقق الخاصية )ال(

  

ــاوي  متس

 االضالع 

ــاوي  متس

 الساقين 

مختلــف 

 االضالع 

منفـــرج

 الزاوية 

ـــم قائـ

 الزاوية 

ـــاد حــ

 الزوايا

 المثلث

      )1( 
      )2( 
      )3( 
      )4( 
      )5( 

 :تطابقة من بين المثلثات االتيةهيا بنا نبحث عن مثلثات م

  

:.......................سماال  

.......:............المدرسة  

واالضالع  ،ن تتعرف الطالبة على انواع المثلثات من حيث قياس الزواياأ) 1  :االھداف  

  .ثلثاتن تتعرف الطالبة حاالت تطابق المأ) 2            



 189

  ورقة عمل الدرس الثاني

  المثلث المتساوي الساقين 

  

  

هيا بنا نجد الزوايا واالضالع المجهولة مع بيان السبب في كل حاله من االشـكال الهندسـية   

   :االتية

  

  

  

:..............سماال  

:...................لمدرسةا  

أن تجد الطالبة قياس زاوية وضلع مجهول باستخدام خصائص المثلث المتساوي  :االهداف  

 الساقين
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  ورقة عمل الدرس الثالث 

  المثلث المتساوي االضالع 

  

  

  : ص المثلث المتساوي االضالع في ايجاد المجهول مع ذكر السببهيا بنا نستخدم خصائ

 

  ......................................السبب.......................... .=طول أ جـ 

  .....................................السبب........................ .=طول س جـ 

  .....................................السبب.. ..........................=ب أ س < 

  .....................................السبب............................=جـ أ س < 

  .....................................السبب............................ .=طول أ س 

ما طول ضلع المثلـث المتسـاوي    ،ضالعهيا بنا نرسم مثلثاً اخر حتى ينتج مثلث متساوي اال

   :االضالع

  

  

:...............سماال  

:...............لمدرسةا  

    ثلث المثلث أن تجد الطالبة قياس زوايا مجهولة بإستخدام خصائص الم: االهداف

االضالعالمتساوي   
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  ورقة عمل الدرس الرابع

  باستخدام حافة مستقيمة وفرجار 0 60رسم زاوية قياسها 

  

   :باستخدام الحافه المستقيمة والفرجار ،0 120هيا بنا نرسم زاوية قياسها 

  ..........................................................................:.الرسم

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

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

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

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

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

   :باستخدام الحافه المستقيمة والفرجار ،0 30هيا بنا نرسم زاوية قياسها 

  ..........................................................................:.الرسم

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

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

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

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

  

  

:.............سماال  

:...........لمدرسةا  

بالمسطرة والفرجار300،600،900ان ترسم الطالبة زاوية : االهداف  
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  ورقة عمل الدرس الخامس 

  التباين وخصائص المتباينة 

  ضالع المثلث وزواياه أالتباين في 

  

   :هيا بنا نرتب زوايا المثلث أ ب جـ ترتيباً تصاعدياً

  

  .............................................................................:.الحل

       :من حيث الطول ،هيا بنا نرتب اضالع المثلث هـ و ك ترتيباً تنازلياً

  

   :تاليةهيا بنا نعطي مثاالً يوضح خطأ كل من العبارات ال

  .................................ح   Эب   ،حيث أ ،ب> فان أ  ،2ب >  2اذا كان أ ) 1

  ...............ح Эد  ،جـ ،ب ،حيث أ ،ب د> فان أ جـ  ،د> جـ  ،ب> اذا كان أ ) 2

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

   0 ≠ب  ،أ ،ح Эب   ،حيث أ ،ب/ 1> أ / 1فان  ،ب> اذا كان أ ) 3

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

.........................:.االسم  

......................:.المدرسة  

  .يباً تصاعديا أو تنازلياان ترتب الطالبة زوايا وأضالع مثلث ترت :االهداف
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  ورقة عمل الدرس السادس

  متباينة المثلث

   

   :في العبارات االتية )ال(او  )نعم(هيا بنا نجيب ب 

   .سم 6 ،سم 3 ،سم 4 :لث اطوال هييوجد مث) 1

  .............................................................................:.الحل  

   .سم 9سم وأحد اضالعة  6 ،سم 8يوجد متوازي اضالع طوال قطريه ) 2

        .............................................................................:.الحل

  

      :هي   يوجد مثلث اطوال اضالعة ) 3

  ..............................................................................:.الحل 

  هيا بنا نكتب جميع قيم س الممكنه في المثلث الذي اضالعة مرتبه تصاعدياً

  :حيث س عدد صحيح  16 ،س ،6 

  

  .................................................................................الحل

.........................:.االسم  

......................:.المدرسة  

.ان تحل الطالبة مسائل على متباينة المثلث :االهداف  
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  ورقة عمل الدرس السابع

  نظرية فيثاغورس وعكسها

   

    :هيا بنا نستخدم نستخدم نظرية فيثاغورس اليجاد طول الضلع المجهول في االشكال االتية

  

وحددي الزاويـة   ،ام ال مع ذكر السبب هيا بنا نبين فيما اذا كان المثلث أ ب جـ قائم الزاوية

      :القائمة ان وجدت

  

  .......................... :.الحل..........................                 :.الحل

  

  

:..................االسم  

:......................مدرسةال  

 .الحلان تستخدم الطالبة نظرية فيثاغورس وعكسها في : االهداف



 195

بالوسائل  شرائح البوربوينت المستخدمة عند تنفيذ استراتيجية االكتشاف الموجه: )16(ملحق 

 التعليمية 
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بالوسائل  نفيذ استراتيجية االكتشاف الموجهشرائح الشفافيات المستخدمة عند ت: )17(ملحق 

 التعليمية 
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Achievement Retention and Transfer for Basic Eight Graders in 

Mathematics in Qalqilia Governorate 
By 

Anya Maher Ahmed Hazim 
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Dr. Salah El-Din Yaseen 

Abstract 

This study aimed to address the impact of the use of the Guided 

Discovery Strategy with Instructional Aids on the achievement, retention 

and transfer of learning effect for the students of the Primary Eighth Grade 

in Qalqilya through answering the following question:  

Are there any statistically significant differences between the 

achievement of students in the geometry unit in the post-tests, the 

transfer of the learning effect and retention that can be attributed to 

the teaching strategy? 

To answer the study's questions and test its hypothesis, the study's 

tools were applied to a sample that consisted of (132) students in the 

primary eighth grade at the governmental schools of the Education 

Directorate in Qalqilya for the first semester (2010 / 2011). 

Two girls’ schools were selected intentionally to achieve the goal of 

the study. Two classes in each school were chosen to form the experimental 

group whose members were (66) students which studied a training material 

prepared by the researcher herself to identify the impact of the use of the 

Guided Discovery Approach with instructional aids. The material included 

concepts of the geometry unit from the mathematics book. The research 
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used educational means which she prepared that included geometric 

models, Power Point slides, a projector, colored transparencies, LCD 

monitor, a number of work papers that are attractively prepared that are 

given to students at the end of each lesson of the unit. 

The other two classes studied the mathematical content using the 

traditional approach and their number was (66) students as well. 

The researcher used a pre-test to measure the degree of equivalence 

between the four groups which was approved to be true. The reliability 

coefficient was calculated using the Kuder Richardson Formula (21) and its 

value was (0.90). The learning transfer test was also measured and 

approved; its reliability coefficient was also calculated using the 

Cronbach's Alpha whose value was (.856). 

The researcher also applied the achievement post-test on the two 

groups of the study immediately after finishing the activities of the training 

material. This test was approved to be true; its reliability coefficient was 

calculated using the Kuder Richardson Formula (21) and its value was 

(.897).  

The retention test was applied (20) days after the conclusion of the 

post-test implementation in order to identify the impact of the guided 

discovery strategy with instructional aids on the students' ability to retain 

some mathematical concepts included in the geometry material. The 

paragraphs of this material were the same as those of the achievement post-

test. 
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The data was analyzed using the (T) test for two separate groups for 

the first three hypotheses and the analyses showed the following results on 

the Significance Level α = (0.05): 

- There are statistically significant differences between the mean 

responses of the students who were taught using the guided discovery 

strategy (the Experimental Group), and the mean responses of the 

students who were taught using the traditional method (the Control 

Group) on the achievement post-tests, the transfer of learning effect, and 

retention of the geometry unit of the Mathematics curriculum for the 

basic eighth grade. The results were in favor of the experimental group 

which adopted the guided discovery strategy using instructional aids. 

Building on the study's results and significance, the researcher recommends 

conducting more similar studies and research depending on the guided 

discovery strategy with instructional aids in order to measure the levels of 

achievement, retention and the transfer of learning effect depending on 

multiple samples for the different basic and high learning stages for the 

school mathematics curriculum  

The concerned bodies at the Ministry of Education and Higher Education 

must include the guided discovery strategy with instructional aids into the 

Teacher's Guide Book of the new curriculum to create some sort of 

variation in teaching methods and encourage teachers to produce and use 

various instructional means that are required to apply the guided discovery 

strategy with instructional aids in mathematics. 




