
 

 

 جامعة بغداد             
 ابن الييثم-كمية التربية لمعموم الصرفة

 قسم العموم التربوية والنفسية   
 
 

أثر استراتيجية التفكير التناظري في التحصيل والتفكير االستداللي 
 لطالب الصف االول المتوسط في مادة الرياضيات             

 
 

 تقدم بيا الىرسالة 
 جامعة بغداد/ابن الييثم-مجمس كمية التربية لمعموم الصرفة

 وىي جزء من متطمبات نيل درجة الماجستير في التربية
 الرياضيات( )طرائق تدريس
 

 الطالب

 احمد ميدي عبد الصاحب االسدي
 بإشراف

 األستاذ المساعد الدكتور

 انعام ابراىيم عبد الرزاق
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 الرَّحِيمِ الرَّحْمَـٰهِ اللَّـهِ بِسْمِ
 

         

 

 

 

   ُالَّذِيهَ اتَّخَذُواْ مِه دُونِ اهللِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ مَثَل

اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَانَّ أَوْهَهَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ   الْعَنكَبُوتِ

   الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَاوُواْ يَعْلَمُونَ

 

 

 

 
 

 

 صَدَقَ اللَّهُ العَليُّ العَظيمِ                                             
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 إقرار المشرف

 

)أثر استراتيجية التفكير التناظري في  أشيد أن ىذه الرسالة الموسومة ب     
التحصيل والتفكير االستداللي لطالب الصف االول المتوسط في مادة الرياضيات( 

جرى بأشرافي في كمية التربية المقدمة من الطالب )احمد ميدي عبد الصاحب( 
من متطمبات نيل شيادة جزء وىي جامعة بغداد,  -لمعموم الصرفة / ابن الييثم 

 ير في التربية )طرائق تدريس الرياضيات(. الماجست

 

 التوقيع :                                                       

 االسم  : أ.م.د انعام ابراىيم عبد الرزاق                                                       

 م  2018/    /                                                      

 وبناًء عمى التوصيات المتوفرة ارشح ىذه الرسالة لممناقشة. 

 التوقيع :                                                        

 االسم: أ. د. اسماعيل ابراىيم عمي                                                        

 رئيس قسم العموم التربوية والنفسية                                                        

 م  2018/    /                                                              
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 إقرار الخبير المغوي

 

)أثر استراتيجية التفكير التناظري في  أشيد أن ىذه الرسالة الموسومة ب     
التحصيل والتفكير االستداللي لطالب الصف االول المتوسط في مادة الرياضيات( 

قد أطمعت عمييا وصوبت ما فييا  ,المقدمة من الطالب )احمد ميدي عبد الصاحب(
 من أخطاء لغوية وتعبيرات غير سميمة وألجمو وقعت. 

 

 

 

 

 :  التوقيع                                    

 ينة غني عبد الحسيند. ز  أ.م.:   االسم                                                 

 م  2018/    /                                                      
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 إقرار الخبير العممي

 

)أثر استراتيجية التفكير التناظري في  بأشيد أن ىذه الرسالة الموسومة      
لطالب الصف االول المتوسط في مادة الرياضيات(  التحصيل والتفكير االستداللي

أطمعت عمييا وقومت ما وجدتو , المقدمة من الطالب )احمد ميدي عبد الصاحب(
  جديرًا بالتقويم من الناحية العممية وألجمو وقعت. 

 

 

 

 : التوقيع                                     

 سديل عادل فتاح أ.م. د.  : االسم                                              

 م  2018/    /                                                      
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 المناقشة لجنة اقرار

نشيد نحن أعضاء لجنة المناقشة الموقعين في أدناه, إننا اطمعنا عمى الرسالة 
)أثر استراتيجية التفكير التناظري في التحصيل والتفكير االستداللي ب الموسومة 

الطالب )احمد التي تقدم بيا لطالب الصف االول المتوسط في مادة الرياضيات( 
يل شيادة الماجستير في التربية من متطمبات نجزء وىي  ,ميدي عبد الصاحب(

وبعد إجراء المناقشة العممية العمنية وجدنا انيا مستوفية  )طرائق تدريس الرياضيات(
 لمتطمبات الشيادة, وعميو نوصي بقبول الرسالة بتقدير )      (.

 رئيس المجنة                             
 التوقيع :                              
 االسم : أ. م. د اليام جبار فارس                             
  م  2018التاريخ  /    /                               

 عضو المجنة                                       عضو المجنة
 التوقيع :                                           التوقيع  :

                                                                                 ن كامل رسن                    االسم: أ. م. د حمدية محسن النعيمي              االسم: أ. م. د حس
 م  2018/    /   م                      التاريخ  2018التاريخ :   /    /  

 عضو المجنة )المشرف(                                           
 التوقيع :                                         
 االسم : أ م. د انعام ابراىيم عبد الرزاق                                           

 م  2018التاريخ :   /    /                      

 ابن الييثم في جامعة بغداد                                                             –صدقت ىذه الرسالة من قبل عميد كمية التربية لمعموم الصرفة 
                                                                 

  أ.م. د حسن احمد حسن                                                         
 لمعموم الصرفة ء /عميد كمية التربية    

   ابن الييثم                         

 م  2018/    /                                                       
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 إلهداءا

 إلــــــــــــى..................

 ...و بكل فخر  اسم   من أحمل  

 العمر ... بقية   همن أفتقد  

 ...والصبر   مني النجاح  من عم  

 الدنيا ألرتوي من حنانو... و  من لم تميم  

 رحمو اهلل... والدي                                                      

 حياتي منو نور   ستميم  أإلى القبس الذي 

 ...برًا واحساناً والدتي ....................................................

 اشقائي وشقيقاتي ...........................................اعتزازا  وتقديراً 

 رفيقة دربي واوالدي........................................حبًا وحناناً 

 إلى الذين لمست منيم التشجيع والعون في طمب العـمم

 .............................................اجالال  واحتراما  اساتذتي الكرام 

 اىدي جيدي المتواضع ىذا

 

 احمد        
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 وامتنانشكر 

 
اهلل عميو  أشرف الخمق أجمعين نبينا محمد صل  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى 

 وعمى آل بيتو الطيبين الطاىرين .

يسر ني وقد أنجزت ىذا البحث, أن أ قد م شكري الجزيل وعرفاني ألستاذتي المشرفة االستاذ        
انعام ابراىيم عبد الرزاق  والتي منحتني الكثير من وقتيا وجعمت خبرتيا المساعد الدكتورة 

 العممية كتابًا مفتوحًا امامي متمنيًا ليا الصحة والعافية وجزاىا اهلل عني خير الجزاء .

مورة فكرة البحث اعضاء لجنة السمنار الذين اسيموا في ب   اتذتيألسثم الشكر موصول      
 .لي ودعميم المستمر

السادة الخبراء و  في قسم العموم التربوية والنفسيةالى أساتذتي  تقديريو شكري  جوو وأ     
 . ان ليا الفضل في إنجاز ىذا البحثالتوجييات السديدة التي كلتقديميم 

ممت التناني لسندي ومكممة كياني )زوجتيواتقدم بشكري وام      كثير من أجمي ىي ( التي تح 
 (. وبراعمي )أوالدي

وختامًا الحمد هلل عمى ما أبدع وص ور الذي وىبنا العقل وك رمنا عمى سائر خمقو وجعمنا من 
ليو  التوفيق عيقولو تعالى : )) لئن شكرتم ألزيدنكم ((* ومن اهللالمشمولين  ميو توكمت وا 

 . أنيب

 

 الباحث                                                            

 

  7آية  - سورة ابراىيم* 
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 ممخص البحث

استراتيجية التفكير التناظري في التحصيل والتفكير االستداللي  أثرالى تعّرف)ييدف البحث      
الباحث ولغرض تحقيق ىذا اليدف وضع  (لطالب الصف االول متوسط في مادة الرياضيات

 :الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين 

( بين متوسط درجات طالب 0.05عند مستوى داللة )رق ذو داللة احصائية ال يوجد ف .1
المجموعة التجريبية التي ُدرست عمى وفق )استراتيجية التفكير التناظري( ومتوسط درجات طالب 

 بالطريقة التقميدية في االختبار التحصيمي . المجموعة الضابطة التي ُدرست  

( بين متوسط درجات طالب 0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) .2
المجموعة التجريبية التي ُدرست عمى وفق )استراتيجية التفكير التناظري( ومتوسط درجات طالب 

 المجموعة الضابطة التي ُدرست  بالطريقة التقميدية في اختبار التفكير االستداللي .

بحث طالب الصف االول المتوسط في المدارس الحكومية الصباحية, شمل مجتمع ال     
واختيرت عينة البحث عشوائيا  من  2018-2017التابعة الى مديرية تربية بابل لمعام الدراسي 

 , ( طالبًا لممجموعة التجريبية36بواقع ) ,طالبا (70)اذ بمغت . طالب متوسطة الصدوق لمبنين 
ل )العمر الزمني , تحصيالبحث بالمتغيرات بطة. كوفئت مجموعتاممجموعة الضا( طالبًا ل34و)

 اختبار المعمومات السابقة ,التحصيل السابق في الرياضيات. ,االبوين, اختبار الذكاء )اوتس(
حساب معامل تم التفكير االستداللي و وىما االختبار التحصيمي واختبار  البحث بنيت أداتا

 وثبات من صدقالباحث  تأكدمقبولة و النتائج وكانت الخاطئة الصعوبة والتمييز وفاعمية البدائل 
ُدرست المجموعة التجريبية عمى وفق استراتيجية التفكير التناظري وُدرست و  داتي البحث,أ

اتي البحث المجموعة الضابطة عمى وفق الطريقة التقميدية. وبعد انتياء التجربة تم تطبيق أد
أظيرت نتائج البحث تفوق طالب المجموعة تبار التائي لعينتين مستقمتين الخوباستخدام ا

. و بذلك استنتج الباحث أن استراتيجية التفكير ريبية عمى طالب المجموعة الضابطةالتج
ى أوص, ثم في التحصيل والتفكير االستداللي لطالب الصف االول المتوسط  أثرالتناظري ليا 

خرج الباحث بجممة من المقترحات منيا ضرورة اجراء قد و باستخداميا في تدريس الرياضيات, 
 أثر باحثاً  بحوث مماثمة باستخدام استراتيجية التفكير التناظري عمى مراحل دراسية اخرى

 االستراتيجية عمى متغيرات تابعة أخرى . 
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 ثبت المحتويات

 

رقم  الموضوع
 الصفحة

 ب القرآنيةاآلية 
 ج اقرار المشرف

 د المغوي الخبيراقرار 
 ه العممي الخبيراقرار 

 و اقرار لجنة المناقشة
 ز اإلىداء

 ح وامتنان شكر
 ط ممخص البحث

 م -ي ثبت المحتويات
 س -م ثبت الجداول

 س ثبت المخططات
 ع -س ثبت المالحق

    1 - 10       الفصل االول / التعريف بالبحث
 2 – 3 اواًل  : مشكمة البحث
 3 – 5 ثانيًا : اىمية البحث 

  5 البحث فاثالثًا : ىد
 5-6 رابعًا : فرضيتا البحث

 6 خامسًا : حدود البحث 
 6 – 10 سادسًا : تحديد المصطمحات

 11 - 40    الفصل الثاني / الخمفية النظرية والدراسات السابقة
 12 اواًل : خمفية نظرية

 12 استراتيجية التفكير التناظريالمحور االول : 
 12 - 13 / مفيوم النظرية البنائية النظرية البنائية
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رقم  الموضوع
 الصفحة

 13 ترتكز عمييا النظرية البنائية افتراضات
 14 منبثقة من النظرية البنائيةونماذج استراتيجيات 

 14 نظرية اوزوبل
 14-15 البنية المعرفية لنظرية اوزوبل

 15  / بعض انماطوالتفكير
 16-17 وانواعو التفكير التناظري

 17 مبادئ اساسية الستراتيجية التفكير التناظري
 17-18 استخدامات استراتيجية التفكير التناظري

  18 االستراتيجية التعميمية لمتفكير التناظري
 19 لمعممية التربويةالتفكير التناظري  ستراتيجية ااىداف 

  19 انواع استراتيجيات التدريس في التفكير التناظري 
 20 في استراتيجية التفكير التناظري المدرسدور 

 20-21 دور المتعمم في استراتيجية التفكير التناظري
 21 خطوات تنفيذ استراتيجية التفكير التناظري

 22 البنائيةمقارنة بين التدريس التقميدي والتدريس عمى وفق االستراتيجية 
 22 : التفكير االستداللي  الثانيالمحور 

 22 - 23 خصائص التفكير االستداللي 
 23-24 انواع التفكير االستداللي

 25 مقارنة بين التفكير االستنباطي والتفكير االستقرائي
 25 - 26 العالقة بين التفكير االستنباطي والتفكير االستقرائي

 26 ثانيًا : دراسات سابقة
 26-27 المحور االول : دراسات تناولت استراتيجية التفكير التناظري

 28-31 جداول مقارنة بين دراسات تناولت استراتيجية التفكير التناظري
اوجو التشابو واالختالف بين البحث ودراسات سابقة تناولت استراتيجية 

 التفكير التناظري
33-32 

 33-34 الثاني : دراسات تناولت التفكير االستداللي  رالمحو 
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رقم  الموضوع
 الصفحة

 35-38 جداول مقارنة بين دراسات تناولت التفكير االستداللي
اوجو التشابو واالختالف بين البحث ودراسات سابقة تناولت التفكير 

 االستداللي
39 

 40 االفادة من دراسات سابقة
 41 – 74 البحث واجراءاتوالفصل الثالث / منيجية 

 42 اواًل : منيج البحث 
 42 ثانيًا : التصميم التجريبي

 42-43 ثالثًا : مجتمع البحث وعينتو
 43-53 رابعًا : تكافؤ مجموعتي البحث

 53-54 خامسًا : مستمزمات البحث 
 55 سادسًا : أداتا البحث

 55-62 االختبار التحصيمي 
 62-70 اختبار التفكير االستداللي 

 70-71 سابعًا : اجراءات تطبيق التجربة 
 71-74 ثامنًا : الوسائل االحصائية

 75 – 83 الفصل الرابع / عرض النتائج وتفسيرىا
 76 اواًل : عرض النتائج

 76-78 المحور االول : عرض نتائج االختبار التحصيمي
 78-80 المحور الثاني : عرض نتائج االختبار االستداللي 

 81 ثانيًا : تفسير النتائج
 81 المحور االول : تفسير نتائج االختبار التحصيمي

 81-82 المحور الثاني : تفسير نتائج االختبار االستداللي
 82 - 83 : االستنتاجات ثالثًا 

 83 رابعًا : التوصيات 
 83 المقترحاتخامسًا : 
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 84 – 92 المصادر
 85-90 المصادر العربية

 91-92 المصادر االجنبية
 93-176 المالحق

 B-C ممخص البحث بالمغة االنكميزية
 
 

 ثبت الجداول                                             

 

رقم  عنوان الجدول رقم الجدول
 الصفحة

والتدريس عمى وفق االستراتيجية  مقارنة بين التدريس التقميدي 1
 البنائية

22 

 25 مقارنة بين التفكير االستنباطي والتفكير االستقرائي 2
 28-31 دراسات تناولت استراتيجية التفكير التناظري  3
 35-38 دراسات تناولت التفكير االستداللي 4
 42 التصميم التجريبي لمبحث 5
 43 عدد افراد عينة البحث 6
 44   لمجوعتي البحث في متغير العمر الزمني احصائيوصف  7
 45 في متغير العمر الزمني  نتائج االختبار التائي لمجموعتي البحث 8
 45 مجموعتي البحث في متغير تحصيل االباءنتائج قيمة مربع كاي ل 9

البحث في متغير تحصيل  مجموعتينتائج قيمة مربع كاي ل 10
 االميات

46 

 47 لمجوعتي البحث في متغير الذكاء وصف احصائي 11
 48 البحث في متغير الذكاء نتائج االختبار التائي لمجموعتي  12
 49 لمجوعتي البحث في متغير المعمومات السابقة وصف احصائي 13
البحث في متغير المعمومات نتائج االختبار التائي لمجموعتي  14

 السابقة 
49 
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رقم  عنوان الجدول رقم الجدول
 الصفحة

 50 لمجوعتي البحث في متغير التحصيل السابق وصف احصائي 15
البحث في متغير التحصيل نتائج االختبار التائي لمجموعتي  16

 لرياضيات في االسابق 
51 

 53 الدروس االسبوعي المعتمد في عينة البحثجدول  17
 54 مكونات المعرفة الرياضية في المحتوى 18
 57 مفصمين )الخامس والسادس(واالىمية لعدد الحصص  19
الوزن النسبي لكل مستوى من مستويات المجال المعرفي لمحتوى  20

 الفصمين )الخامس والسادس(
58 

 الخارطة االختبارية لتمثيل االىداف السموكية في االختبار 21
  التحصيمي

58 

فقرات االختبار التحصيمي موزعة عمى مستويات بموم االربعة  22
 االولى

59 

 66 معامل ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال التابعة لو 23
 66 معامل ارتباط درجات كل مجال بدرجات االختبار الكمي 24
 67 معامل ارتباط درجة الفقرة بدرجة االختبار الكمي 25

الوصف االحصائي لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغير  (أ -26) 
 التحصيل

76 

( لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغير f( , )t)قيمتي  (ب -26) 
 التحصيل

77 

 78 ثرتحديد مقدار حجم األ 27
ηقيم كل من ) 28

في التحصيل لممجموعتين  ثر(  لحجم األ(d( و 2
 التجريبية والضابطة

78 

الوصف االحصائي لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغير  (أ -29) 
 االستدالليالتفكير 

79 

( لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغير f)( , )tقيمتي  (ب -29) 
 التفكير االستداللي

80 
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  : (Research Problem) مشكمة البحث:    والا ا

نذ سنوات طويمة وواحدة من ىذه ي العراق يعاني من مشكالت كبيرة مالتعميم فن إ      
ىمال المدرسين لجانب ميم  ,التحصيل في مادة الرياضياتضعف المشكالت ىي  ىو تفكير  وا 

ًا الباحث كونو مدرسخبرة ومن خالل الحداثة في طرائق التدريس,  فضاًل عن مقومات طمبتيم
نتائج الطالب في االختبارات المدرسية و عمى عاطالفضاًل عن  دةرياضيات لسنوات عال لمادة

( 20لرأي عينو من مدرسي الرياضيات) اً عاستطالزيادًة عمى ىذا الجانب اجرى الباحث والوزارية 
ىناك ن إالباحث يرى  وبناًء عمى ما تقدم ب(  – 6) وممحقأ(  - 6) مدرس اختصاص ممحق

  :كثيرة لضعف التحصيل منيا اسباب 

واعتماد المدرس عمى كم المعمومات التي يعرضيا  التقميدية المستخدمة في التدريسلطرائق ا -1
 .فقط لممتعمم

 .في العممية التعميميةالسمبي دور المتعمم  -2
 االقتصادية والبيئية عمى تحصيل الطالب.دور المنيج والعوامل  -3
الوقوف عندىا و التفكير  فالبد من االىتمام بأنواععمم يحتاج الى التفكير  وياضيات ىن الر وأل     

 .لتفكير االستداللي لدى الطمبةا اومنيودراستيا 
نذكر عمى سبيل  التفكير االستداللي لدى الطمبة ضعفالكثير من الدراسات أفرزت نتائج فقد 

( لممرحمة 2017 ( لممرحمة المتوسطة ودراسة )أحمد,1994)الجابري,  دراسةالمثال ال الحصر 
ومنيا مرحمة  االستداللي عبر المراحل المختمفةالتفكير  ضعفالجامعية وىذا مؤشر الى استمرار 

 .متوسط قيد البحث الحاليالاالول 
 (357:  2017 د,)أحم( 17 : 1994 )الجابري,                                                    

في التحصيل  لذا استوجب البحث عن استراتيجيات تدريسية حديثة تنيض بمستوى الطمبة      
التناظري في  رالتفكي ةاستراتيجي ثرأدراسة تناولت  ةلعدم توفر أي   نظراً , والتفكير االستداللي

التحصيل والتفكير االستداللي في مادة الرياضيات)حسب عمم الباحث( كان من االسباب التي 
 .ىذا البحثدعت الى اجراء 

  لي لإلجابة عن التساؤلين اآلتيين :وقد جاءت مشكمة البحث الحا
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المتوسط في التفكير التناظري في التحصيل لدى طالب الصف االول استراتيجية ما أثر  -1 
 ؟ مادة الرياضيات

لدى طالب الصف االول المتوسط  التفكير االستدالليالتفكير التناظري في  استراتيجيةما أثر  -2
 ؟ في مادة الرياضيات

 : (The Importance of Research)ثانياا : اهمية البحث 
يفرض القرن الحادي والعشرين متغيرات جديدة في جميع مفاصل الحياة العامة وتطورات      

وىذه التطورات ينبغي مواكبتيا أسوة بالمجتمعات الغربية التي سبقتنا ىائمة في جميع المجاالت, 
في مجاالت التطور األمر الذي دعا إلى التركيز عمى طرق وأساليب تعميم التفكير من خالل عقد 

عداد البرامج الخاصة بذلك واالبتعاد عن أساليب الند وات والمؤتمرات وورش العمل التدريبية وا 
                                               .التقميد والتمقين

 ( 24 :2007, )الغريري                                                                       
بطالب الصف و بالمرحمة المتوسطة بشكل عام  رتباطواليكتسب اىميتو والبحث الحالي      
في قدراتو انتقالية ونقطة تحول مرحمة ب تمرىذه الفئة العمرية التي  ,بشكل خاصمتوسط الاالول 

 .سموب تفكيرهالعقمية وا
قد حظي و اهلل سبحانو وتعالى  عن سائر مخموقاتما تميز بو االنسان التفكير ىو  وألن     

بما يمتمكو من اساليب  في حياتولممشكالت التي يواجييا المتعمم  الى حلباىتمام العمماء لموصول 
 .مختمفة من التفكير

قد إحدى االتجاىات التربوية الحديثة في التربية و  المدرسو  لمطالبتفكير الاصبحت ميارات       
                                        .                       والتعميم الى اىمية تعمم التفكيرتنبيت وزارة التربية العراقية ووزارات الدول العربية المعنية بالتربية 

 (18: 2008)الكبيسي,                                                                        

( الى ظيور استراتيجيات واساليب تدريس حديثة في اآلونة االخيرة 2002)زيتون, اشار     
ومنيا النظرية البنائية التي تعتمد ىمت في تطوير العممية التعميمية, تعتمد عمى نظريات عممية سا

     ن أترتقي بأساليب التدريس, ويرى أصحاب ىذه النظرية التي  عمييا اساسيات المعرفة
تساب المعرفة عممية نشطة ومستمرة يتم بيا تعديل البنى المعرفية لمطالب بآليات عممية يكون اك

 (189:  2002)زيتون,              المدرس فييا موجياً ويكون الطالب محور العممية التعميمية.
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واالستراتيجيات كثيرة ومتنوعة ومنيا استراتيجية التفكير التناظري التي اختارىا الباحث في      
ان التعمم ال يحدث عمى اساس استماع المتعمم  تنص ىذه االستراتيجية عمىذ إبحثو الحالي, 

البيئة وحفظو حتى لو كررُه امام المدرس بل ىي تؤكد ان المتعمم يبني معرفتو داخمياً متأثرًا ب
ال يقتصر عمى  دور ايجابي افي عممية التعمم وذ غة, وتجعل المتعمم المحوَر االساسوالمجتمع والم
 .الحفظ  كما في الطريقة التقميديةاالستماع و 

الفمسفة البنائية التي يقوم المتعمم بيا أىمية  استراتيجية التفكير التناظري منأىمية وتنبثق      
التشبييات وتعمل عمى تسييل  استعمالوىي تنمي عناصر الذكاء المتعددة بببناء المعرفة بنفسو, 

المتناظرات في  استعمالوىي صفة لمعمماء في طريقة تفكيرىم ب ,وتقريب المفاىيم المجردة لمطالب
                             فيم الظواىر العممية.

 (567: 2009, وسميمان سعيدي)أمبو  

إن استراتيجية التفكير التناظري تعميمية مستندة الى التفكير التناظري وتنفذ بخطوات محددة      
      ومنظمة يستخدم فييا الطالب التفكير لبناء المعرفة والوصول الى حل المشكالت, وىي تعتمد 

ذ ان التناظر يحتاج الى ربط وىو بنائي إبشكل كبير عمى التعمم ذي المعنى لدى اوزوبل 
لمعمومات السابقة ومزجيا مع الخبرة الجديدة, وىو يقارن ويستنتج ويستخمص من ىذه المقارنات ا

 كل ما يدعم عممية التفكير.                               

يتم الحصول عمى المعرفة من لفي عممية التصنيف  دورًا ىاماً التفكير التناظري  يتبوأو     
                                                                                                                                                                                                                                                                                (Doarimuid,2004:22)        .العالقة بين مجموعة من االشياء يوضحو استعمالخالليا و 

 تتضح اىمية بحثنا الحالي باتجاىين احدىما نظري واالخر تطبيقي كاآلتي :و 

 النظري: الجانب أ(

 استعمالب في مادة الرياضياتحالً لمتراجع في مستوى الطالب يقدم ىذا البحث قد  .1
 .كير التناظري في تدريس الرياضياتاستراتيجية التف

لممتعمم مما يصنع تتضمن استراتيجية التفكير التناظري مرونة كافية تعطي دورا ايجابيا ً  .2
 .الدرسموضوع مع جواً تفاعميا ً 
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مادة تدريس في التناظري استراتيجية التفكير  استعملالذي يعد ىذا البحث االول  .3
 .(حسب عمم الباحث)في العراق الرياضيات 

 .تبار التحصيمي لكشف مستوى الطالباالفادة من االخ .4
 .لدى الطالب في المرحمة المتوسطة االفادة من اختبار التفكير االستداللي .5
كسر و توظيف العصف الذىني من خالل توجيو اسئمة تحفز الطالب عمى االبداع  .6

 .الرتابة

 : التطبيقي الجانب ب(

لدى  التفكير االستداللي و مستوى التحصيل فياستراتيجية التفكير التناظري اثر  تقصي .1
 .ةالتجريبيطالب المجموع 

 .التقميدية وتطبيقيا في التدريس تقديم بديل عن الطريقة .2
 .الصف االول المتوسط في الرياضياتالبحث في رفع مستوى تحصيل طالب  يسيم قد  .3
ل المتوسط في التفكير الصف االو  البحث في رفع مستوى تحصيل طالبقد يسيم  .4

 .االستداللي

  :Aims of Research ) )البحث  هدفاثالثا ا : 

 : أثر استراتيجية التفكير التناظري في تع رف ييدف البحث الحالي الى

 .االول المتوسط في مادة الرياضياتتحصيل طالب الصف   .1
 .مادة الرياضياتاالول المتوسط في التفكير االستداللي لدى طالب الصف   .2

 :(Search hypothesis) رابعاا  : فرضيتا البحث 

 : لمتحقق من أىداف البحث الحالي ىما نيفرضيت الباحث وضع  

( بين متوسط درجات طالب المجموعة 0.05عند مستوى )رق ذو داللة احصائية ال يوجد ف .1
ومتوسط درجات طالب المجموعة ة التي ُدرست عمى وفق )استراتيجية التفكير التناظري( التجريبي

 .التقميدية في االختبار التحصيمي الضابطة التي ُدرسْت بالطريقة
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   :   ̅   =   ̅       

                                                              ̅        ̅       :    

( بين متوسط درجات طالب المجموعة 0.05. ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )2
ة التي ُدرست عمى وفق )استراتيجية التفكير التناظري( ومتوسط درجات طالب المجموعة التجريبي

 .ية في اختبار التفكير االستدالليالضابطة التي ُدرسْت بالطريقة التقميد

 
   :   ̅   =   ̅       

                                                              ̅        ̅       :    

   :  (Frontiers of research ): حدود البحثخامساا 

 يقتصر البحث الحالي عمى :

التابعة الى مديرية تربية  الحكومية الصباحيةالصف االول المتوسط في المدارس طالب  .1
 .(2018-2017لمعام الدرا سي )بابل محافظة 

المساحات  -القياس الفصل السادس/ ,ميمي ىو الفصمين الخامس/ اليندسةالمحتوى التع .2
يف , تأل 2016, 1, طاضيات المقرر لمصف االول المتوسطمن كتاب الريوالحجوم( 

 .لجنة في وزارة التربية
 .ستداللي )االستنباط ,االستقراء(مجاالت التفكير اال .3
 .(2018-2017)الدراسي لتطبيق البحث لمعام  الثاني)الكورس(  الفصل .4

 : (Definition of Terms) المصطلحاتسادساا : تحديد 

 وعرفها كل من : :(  Strategy)االستراتيجية اوالا : 

: "مجموعة االفكار والمبادئ التي تتناول مجاال من انيا  (2008, آخرون)الياشمي و  .1
شامل ومتكامل تنطمق نحو تحقيق اىداف, ثم تضع اساليب المجاالت المعرفية بنحو 

 .  قيا لألىداف التي حددتيا من قبل"التقويم المالئمة لتعرف مدى نجاحيا وتحقي
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                                                                                                                             (19: 2008:وآخرون )الياشمي                                                       
من ميادين  داناً يمجموعة من االفكار والمبادئ التي تتناول مانيا :  (2009)التميمي,  .2

 وما يحتاجوالنشاط االنساني تناوالً شامال متكامال وتكون ذات داللة عمى وسائل العمل 
اراتو بقصد احداث تغيرات مطموبة وصواًل الى تحقيق اىداف محددة بالنظر مسواتجاه 

 .          والتعديل والتغير عمى وفق العملمواقع واحتماالت المستقبل فتنطوي عمى قابمية المرونة ل
 (280:  2009,)التميمي                                                     

 (.2008تعريف)الياشمي وآخرون,وتبنى الباحث 

 :يعرفها الباحثالتعريف االجرائي لالستراتيجية 

ىي خطوات منظمة ومتكاممة من إجراءات ليا اىداف ومدة زمنية محددة, ينفذىا المدرس      
 ويسعى لتحقيق ىذه االىداف لطالب الصف االول المتوسط في مادة الرياضيات.

 عرفه كل من ::  (Thinking)التفكيرثانياا : 

 العمميات في تتمثل عناصر ثالثة من يتألف معقد مفيوم: " انو( 2003, سعادة) .1
 .والتطبيق كالفيم تعقيدا واالقل المشكالت حل راسيا وعمى المعقدة المعرفية

 (4: 2003, سعادة)                                                          
"سمسمة من النشاطات العقمية غير المرئية التي يقوم  ىو :( 2012)العفون ومنتيى , .2

بيا الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقبالو بحاسة او اكثر من الحواس الخمس 
 (21: 2012)العفون ومنتيى ,         .        ثاً عن معنى في الموقف او الخبرةبح

 (.2012ويتفق الباحث مع تعريف )العفون ومنتيى, 

  :لمتفكير هو االجرائيالتعريف  

ىو تمكين طالب الصف االول متوسط من توليد افكار جديدة واالبداع في الربط بين      
 المتشابيات والمعرفة السابقة بالجديدة من مواضيع مادة الرياضيات . 
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 التناظر : وعرفه ثالثاا : 

عمى قاعدة من ة تسيل عممية بناء المعرفة لمفرد اداة فاعمانو :  (2002)زيتون , .1
 (255: 2002)زيتون ,        بقة "          التي َيعمميا ببنيتو الساالمختمفة المفاىيم 

 ,د اوجو تشابو بين شيئين متبادلين(انو : "ىو إجراء مقارنات وايجا2013)قطامي, .2
            "الب عمى صنع عالقات بين المفاىيمليساعد الط

 (          725: 2013)قطامي,                                                            
 .  (2013الباحث نظريًا تعريف )قطاميتبنى 

  : فهو التعريف االجرائي لمتناظر

( من مقارنات ليجدوا ةالتجريبيوم بيا طالب )المجموعة العممية التي يق ياانبالباحث  عرفو     
  .لواوجو التشابو واالختالف بين المفيوم الجديد الذي يقدمو المدرس والمفيوم المشابو 

: وعرفه كل  ((Strategy of Analogic Thinkingاستراتيجية التفكير التناظري رابعاا : 
 من:

العمومية ودرجة ( : استراتيجية تربط بين موضوعين متساويين بمستولى 1997. )دروزة,1       
 الصعوبة, وتجمع بينيما عناصر مشتركة احدىما غير مألوف واآلخر مألوفًا.

 (283: 1997)دروزة,                                                                        

 المعرفية البنى في القديمة المعمومات استثمار عمى تقوم استراتيجية": (2009,عطية). 2
 والخبرة السابقة المعرفة بين عالقات اكتشاف خالل من الجديد التعمم في المتعممين لدى

 " الجديدة

 (211:  2009)عطية,                                                             
( : "استراتيجية يتم من خالليا تقديم المفاىيم العممية واالشكال 2012)الحراحشة, . 3  

االخرى لممعرفة بالتناظر بين شيء غير مألوف ويصعب فيمو وشيء مألوف يسيل فيمو 
 لوجود عنصر او عناصر تناظر بينيما.

                               ( 41: 2012)الحراحشة,                                                            
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 (.2012 ,الحراحشة)ويتبنى الباحث نظرياً  تعريف   

 :فهوالستراتيجية التفكير التناظري  التعريف االجرائياما 

وجو التشابو واالختالف بين أيجاد ىي مجموعة خطوات أو تحركات أو سياقات عمل إل     
طالب المجموعة واالخر مستيدف )الجديد( من قبل مفيومين احدىما من المعمومات السابقة 

 .لمصف االول المتوسط ةالتجريبي

 :  وعرفه كل من :  (Achievement)التحصيل  خامسا ا

1. Good,1973)) ويقاس بالدرجة : انجاز او كفاية في اداء ميارة او معرفة ما . 
                                                                Good,1973:424))  

مجموعة المعمومات التي يكتسبيا الطالب نتيجة عممية التدريس لتقاس :  (2007,)االشقر .2
                         .التحصيميدرجة تحصيميم في االختبار 

 (395:  2007)االشقر,                                                               

 .(2007االشقر,ويتبنى الباحث نظرياً تعريف )

 : فهو لمتحصيل االجرائي التعريفأما 

من  والسادس الخامس الفصمين في معمومات من البحث عينة طالب عميو يحصل ما     
 وفقعمى  بالدرجات مقدراً , و م 2016, 1كتاب الرياضيات المقرر لمصف االول المتوسط, ط

 في( التحميل )المعرفة, االستيعاب, التطبيق,بموم مستويات حسب الباحث اعدهُ  الذي االختبار
 .ويقاس بالدرجة المتوسط االول لمصف الرياضيات مادة

 وعرفه كل من : : Reasoning Thinking)) التفكير االستداللي سادساا :

1. (Morgan ,1961 نوع من التفكير يحاول فيو الفرد حل مشكمة ما بمزج وتركيب ": )
            Morgan ,1961:686))                      عنصرين او اكثر من الخبرة السابقة " 

تخدم ( : ىو عممية فكرية تتحول من المعموم الى غير المعموم مس1983)االلوسي , .2
 (                               35: 1983)االلوسي ,            . االستقراء واالستنباط  ومن مجاالتوالخبرات السابقة 
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                                                   .(1983)االلوسي,ويتبنى الباحث نظرياً تعريف 

 :فهو لمتفكير االستداللياالجرائي  التعريفاما 

عمى الوصول الى حل مشكمة معينة عينة البحث متوسط القدرة طالب الصف االول      
طريق الحاالت  حل العام عنالى ال من حالة عامة الى خاصة, وباالستقراء وصوالً  باالستنباط
     .ويقاس بالدرجة الخاصة
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 ودراسات السابقة خمفية نظرية
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:  :( Theoretical background) خمفية نظرية أوال  

 : ((Strategy of Analogic Thinkingاستراتيجية التفكير التناظري المحور االول :

 ( :Structural theory)النظرية البنائية ( أ

ف مف ابرز مف تأثرت ا  تعكد افكارىا الى بدايات القرف الثامف عشر ك  ف النظرية البنائية إ     
العمماء اف كما يؤكد الكثير مف جاف بياجيو, جكف ديكم, فيجكتسكي  بآرائيـالبنائية النظرية 

طالبيـ كف مف تدريس المدرسكليست مجرد مدخؿ تدريسي يتمكف البنائية نظرية في التعمـ 
 .بطرائؽ تكصؼ بانيا بنائية

 (72: 2102, كحسيف )العفكف                                                               

نيا تعد مف النظريات الحديثة في اال انسبيا ن  ياقدمالرغـ مف التي بالبنائية ف النظرية كا       
 : ياالتي تركز عمى ما يحدث داخؿ عقؿ المتعمـ عندما يتعرض لممكاقؼ التعميمية كمن التدريس,

 ضكع الجديد.كترتبط بالمك ي يمتمكيا المتعمـ المعمكمات السابقة الت. 0        
 كاالستيعاب كالتي تجعؿ التعمـ ذا معنى.قدرة المتعمـ عمى التذكر  .2        

  قدرة المتعمـ عمى معالجة المعمكمات كتحفيز الدافعية عند المتعمـ.. 3        
 (205:  2101 البارم, )عبد                                                   

 : بانياتتصؼ النظرية  (Concept of structural theory)مفهوم النظرية البنائية 

 .ير بالمعرفة كطريقة الحصكؿ عميياتفكلم اسمكب .1

 .عمى البيئة المحيطةعممية بناء المعرفة مما لدينا مف خبرة لمتعرؼ . 2

 (05: 2112)زيتكف,                                                              

 .مدرسبناء المعرفة يتـ مف قبؿ المتعمـ كليس التعمـ اآللي مف ال. 3

 (016:2112)الكىر,                                                               
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  كالمكجو   المساعد  المدرسالبنائية تؤكد عمى الدكر النشط لممتعمـ مف خالؿ الخبرات ككجكد  .4
                 .ت كتجارب كطرائؽ التدريس الحديثةبكاسطة النشاطا

 (092: 2113)ابك زيد,                                                                      

ب لمتعمـ عممية استقباؿ إلعادة بناء المعاني الجديدة مف الخبرة كالبيئة المحيطة كالمناخ المناس. 5
 .اعمدة النظرية البنائية

 ( 02:  2101)القطراكم,                                                            

ى حؿ كمعمكماتيـ الجديدة كصكالن اللبنائية تعمـ الناس التفاعؿ بيف معرفتيـ السابقة ا. 6
  .المشكالت

 (299: 2115)اليكيدم,                                                             

ر عمى الدكر النشط لممتعمـ بكجكد يف النظرية ترتكز بشكؿ كبأمما تقدـ يرل الباحث      
 .سيؿ العممية التعميميةتالمدرس ل

 النظرية البنائية هي :عميها ترتكز  افتراضات

 افضؿ كجو عند مكاجية مكقؼ اك مشكمة حقيقية. يحدث التعمـ عمى. 0

 ال يمكف اف يحدث التعمـ اال اذا حدث تغيير في بنية الفرد المعرفية. .2

تشكؿ داخؿ بنيتو المعرفية مف خالؿ تفاعؿ حكاسو مع معنى لما يتعممو كييبني المتعمـ  .3
كبالشكؿ الذم يتفؽ مع , كخبرتو تمكنو مف ربطيا الذم يزكده بالمعمكماتالمحيط الخارجي 

 المعنى العممي الصحيح.

 في عممية التعمـ. ت المتعمـ السابقة كىي محكر اساسمعمكما. 4

 .عمـ معرفتو بالمناقشة مع االخريفيبني المت. 5

 (44: 2117)زيتكف,                                                                 
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 من النظرية البنائية :استراتيجيات ونماذج منبثقة 

 .خرائط المفاىيـ. 0

 .استراتيجية التفكير التناظرم. 2

 .استراتيجية المتناقضات. 3

 (70: 2114)حساـ الديف ,                               .E5الخمس استراتيجية الياءات . 4

عمى د ؤكتكمف النظريات التي ترتكز عمييا استراتيجية التفكير التناظرم نظرية اكزكبؿ الذم     
ذ اف إ, ككذلؾ التتابع الدقيؽ لمخبرات التعميمية كجو المنظـ في العممية التعميميةاىمية العرض الم

بما يسبقيا التي يتـ تعمميا ترتبط ارتباطا ن الكحدة  كىذا االتصاؿ بيف المعرفة الراىنة لدل كاضحا ن
المتعمـ مف ناحية كالمادة الجديدة التي سكؼ يتعمميا مف ناحية اخرل ىك ما يجعؿ ىذه المادة 

 .ذات معنىالجديدة 

  : (The theory of Ozobel) اوزوبلنظرية ( ب
المعنى الذم تعتمد عميو بشكؿ كبير استراتيجية التفكير التناظرم كلكف  كتتناكؿ التعمـ ذ     

 ديف اساسييف ىما :عبنى عمى بُ منتصؼ السبعينات كتُ  حتىنظريتو لـ تنتشر 

 .  يتعمؽ بطرائؽ تقديـ المعمكماتك التعمـ االستقبالي كالتعمـ االكتشافي . 0

 بالكسائؿ التي يستخدميا المتعمـ.يتعمؽ ك لتعمـ االستظيارم كالتعمـ ذم المعنى ا. 2

 :وزوبل لنظرية االبنية المعرفية 

ف العامؿ االكثر اىمية في تأثيره في التعمـ ىك مقدار كضكح كتنظيـ أيعتمد افتراض ىاـ كىك . 0
لنظريات كالمعطيات السابقة التي يبني كىي كؿ المفاىيـ كالقضايا كاالمعرفة الراىنة عند المتعمـ 

 .يسميو اكزكبؿ البنية المعرفيةك عمييا لمتعمـ الجديد 

عد يالبناء المعرفي لممتعمـ كيتضمف مجمكعة منظمة مف الحقائؽ كالمفاىيـ كالتعميمات ك . 2
 .ة مف المعمكمات الجديدةاالساس لمعالقات المتتابعة الناشئ



       -------------------------الفصل الثاني / خلفية نظرية ودراسات سابقة

 

 

15 
    

 ,كالكضكحساسيف ىما القدرة عمى التمييز لدل المتعمـ كالثبات أيضـ البناء المعرفي متغيريف . 3
 السابقة ف قدرة المتعمـ عمى تمييز المفاىيـ كالحقائؽ الجديدة عف المفاىيـ كالمككنات كالحقائؽ ا  ك 

 .ترسخ المفيـك الجديد في بنائو المعرفي

كيككف لو الدكر لممتعمـ  البنية المعرفيةالتعمـ ك ىمية المتعمـ في عممية عمى أكد اكزكبؿ أ. 4
                   .في اكتشاؼ المادة المتعممة بنفسو الرئيس

 (347:  0990)االزيرجاكم,                                                           

 :وبعض انماطه التفكير 

  التفكير :( أ

ـْ َما َخَمؽَ  المَُّو السََّماَكاِت َكاأَلْرَض َكَما َبْيَنُيَما ِإالَّ ِباْلَحؽِّ َكَأَجٍؿ ُمَسمِّى  قاؿ تعالى )َأَك َيَتَفكَُّركا ِفي َأنُفِسِي
ـْ َلَكاِفُركفَ  فَّ َكِثيرنا ِمْف النَّاِس ِبِمَقاِء َربِِّي                                     .صدؽ اهلل العظيـ ( َكاِ 
 (8سكرة الرـك اآلية:  )

 التفكيرمصاحبة لإلنساف بشكؿ دائـ ف بكصفو عمميةن يكميةن تكضح اآلية الكريمة ارتباط التفكير       
يفكر كيتأمؿ أف , فيجب عمى االنساف نات تعكس الطبيعة المعقدة لمدماغمفيكـ معقد لو ابعاد كمكك 

 (02: 2113)شكاىيف,                                                  . اهلل مؽما حكلو مف خَ ب

 ويمكن ان نقول ان التفكير :

 .ركىك صفة خاصة ببني البش. 0

  .سمكؾ ذىني صادر مف الدماغ. 2

 يساعد عمى فيـ المكقؼ كالتعامؿ معو كىك يشتمؿ عمى كـ  مف العمميات المعرفية.. 3

 (24: 2117 ,)سعيد                                        .سمسمة مف النشاطات الذىنية. 4

( أف ىنػػػػاؾ أنماطػػػػان متنكعػػػة  مػػػػف التفكيػػػػر معتمػػػدان عمػػػػى العمميػػػػات Mayer,1983كيػػػرل )     
 العقمية ىي :

 السمككي الترابطي. –التفكير بالمحاكلة كالخطأ . 1
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  .التفكير بإعادة بناء المكقؼ ) سمكؾ حؿ المشكالت(. 2

 التفكير االستقرائي.. 3

 التفكير االستنباطي.       . 4

 (11:  2001, )قطامي                     
 التفكير التناظري :( ب

حد انماط التفكير المستخدمة أثناء حؿ المشكالت أك لفيـ األشياء الغامضة أك المجردة مف أ     
 .  ممساعدة في حؿ مشكمة في مجاؿ آخرخالؿ معمكمات سابقة في مجاؿ ل

                                                         كىناؾ انكاع عدة مف التفكير التناظرم كمنيا: : انواع التفكير التناظريج( 

 كىي التي تككف فييا التناظرات مف كاقع الحياة لممتعمـ. : التناظرات الكاقعية. 0

 (54: 2112عبد المعطي ,)                                                     

 .عممية التناظرقصد بيا استعماؿ الصكر في يُ ك التناظرات المصكرة : . 2

 ( 568: 2119)امبك سعيدم كسميماف,                                        

 .كالشكؿ ,كالمكف ,لمظير الخارجي : كيككف مثؿ الحجـالتناظر في ا. 3

 .لألشياءكيختص بالييكؿ الداخمي :   التناظر في التركيب كالبناء . 4

 (282 -283: 2117)دركزة,                                               

مفاىيـ  تناظرات مألكفة لممتعمـ ليفسرالمدرس : كيقصد بيا استخداـ  ة ػػػػالتناظرات المركب. 5
 .غير مألكفة

المعمكمات الكتشاؼ كاستنتاج المدرس ىي خطكات اجرائية يؤدييا  التناظرات االجرائية :. 6
 العامة لمطمبة.

 (27-28: 2101)القطراكم,                                                 

  مكضكع. كؿ كاستعمؿ الباحث كؿ انكاع التناظرات السابقة بما يتناسب مع 
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 ( : الى انكاع مف التفكير التناظرم كىي :0998كاشار )قطامي,

ك مفيكميف بعيديف كانا اك قريبيف مف بعضيما أالتفكير التناظرم المباشر: فيقارف بيف شيئيف . 0
 .ى في الكصكؿ كتحديد اكجو التناظرعمأككمما كانا بعيديف عف بعضيما كاف االبداع 

كاسع فيخرج عف بشكؿ اعطاء الفرد المتعمـ الفرصة لخيالو  التفكير التناظرم الخيالي:. 2
                                                                               (34: 0998)قطامي,                                                     . كالتقميدمالمألكؼ 

 : الستراتيجية التفكير التناظريساسية أ( مبادئ د

الترتيب كالتركيب في شكؿ تككف المتشابيات المستخدمة متضمنة  :   التشابو البنائي. 0
 .المكضكع

 أف تككف المتشابيات مف الحياة اليكمية لمطالب. :  ػػػػػػػػػػػػػػػػية     الكاقع. 2

 .استخداـ عبارات متشابية بالمعنى  :   التشابو المفظي. 3

 (56:  2112 )عبد المعطي,  

 :ة منها عدفي جوانب  التفكير التناظرياستخدامات استراتيجية ( ق

 :  التاريخي والعمميالجانب . 1

كفي العمـك  ,جؿ إضافة حيكية كرسـ صكرةأدبية مف في التشبييات األ ,ةعد ألغراض ُأستخدمت
 ندكيربائي عمصباح يشبو مدرس الفيزياء الشمس بفي العمكـ كما  رلغرض التكضيح كالتفسي

 . عرض تعاقب الميؿ كالنيار

 الجانب الفمسفي :. 2

كما يقاؿ كؿ انساف فافٍ , انا  بكاسطة المتشابيات المالئمةكاف افالطكف كالفالسفة يستخدمكنيا 
 فانا فافٍ . ,انساف
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 الجانب المنطقي :. 3

ىك كؿ مستطيؿ فمثالن  كثرأك أك صيغة استقرائية تركز عمى شيئيف متشابييف أتستخدـ لشكؿ 
         .متكازم اضالع ككؿ مربع ىك مستطيؿ فاف كؿ مربع متكازم اضالع 

Brien,o,2002:68)                                                                      )                                                                        

 الجانب االسالمي :. 4

   , قاؿ تعالىاالت كثيرة استخدـ فييا القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ جكانب مف التناظرحكىي 
  ِاتََّخَذْت َبْيتان َكافَّ َأْكَىَف اْلُبُيكِت َلَبْيُت  َمَثُؿ الَِّذيَف اتََّخُذكْا ِمف ُدكِف اهلِل َأْكِلَيآَء َكَمَثِؿ اْلَعنَكُبكت

 َصَدَؽ المَُّو الَعميُّ الَعظيـِ                                     اْلَعنَكُبكِت َلْك َكاُنكْا َيْعَمُمكَف  

 (40العنكبكت : اية )سكرة                                                                                 

 :جية التعميمية لمتفكير التناظري االستراتي

 مف النظريات المعرفية البنائية ةمنبثقلى مجمكعة مف االفتراضات الإىذه االستراتيجية تستند 
 لتفكير التناظرم كمنيا :في اكامتداداتيا 

 بداعية.إكتشافات إلى إالتفكير التناظرم يقكد . 0

بالمعمكمات المقدمة اليو.تفكير المتعمـ . 2  تفكير تفريقي لتكليد عالقات مبتدئا ن

 يمكف الكصكؿ الى تناظرات متعددة كمما زدنا مف التفكير التناظرم في المكضكع.. 3

 .في العممية التعميمية رئيسمحكر ك ىذه االستراتيجية  عمى كفؽكنشط ايجابي المتعمـ  دكر. 4

كليد تناظرات جديدة بيف فكار المتعمـ كامكانية تألكؿ مفيكـ معركؼ مفيـك يناظره في . 5
 .المفاىيـ

 ستخدـ االستراتيجية في تدريس المكاد الدراسية كالعمكـ كالرياضيات كاالدب كغيرىا.تُ . 6

ما المعنى ككعي الطالب لِ  اعد التعمـ عممية بناء نشطة يعتمد المعمكمات السابقة لمتخزيف ذيُ . 7
                                                    (729:2103)قطامي,                                       .رالتفكيكالقدرة عمى كراء المعرفة 
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 : هامنو  ةلمعممية التربوية كثير التفكير التناظري  ستراتيجيةا اهداف

 .مطمبة في تعمـ المكضكعات الجديدةالمعمكمات السابقة لتستخدـ . 0

 .مراجعتيا مف قبؿ المتعمـل, كتعطي الفرصة المعمكمات القديمةتثبت . 2

 تجعؿ التعميـ  متجدد بأثارة تفكير الطالب لمبحث عف تشبييات.. 3

 .  بداعيإلستراتيجيات التعميـ اإستراتيجية مف إلعد اتُ . 4

 (044: 2119 كسييمة, الذكقاف)                                             

 استراتيجيات التدريس في التفكير التناظري :نواع أ

 التدريس الموجه :. 1

عمى  اميشترؾ المدرس كالطالب فيشرح المدرس المفيـك الجديد كيختار المشبو بو كيعرضي    
كجو التشابو كاالختالؼ بينيما كتفسير ذلؾ بأشراؼ المدرس أيجاد الطالب كيعطييـ الفرصة إل
 .كبككف دكر الطالب إيجابيان 

 : )بطريقة العرض(  التدريس.2

المحكرم فيقدـ المفيكـ الجديد  المدرس بدكرهِ يككف دكر الطالب سمبيان في ىذا النكع إذ يقكـ     
 كالمفيـك المشبو بو, كيجد العالقة بيف المفيكميف كيضع المقارنات. 

 التدريس معتمدا   عمى الطالب :. 3

في ىذه االسترايقدـ المشبو بو مف قبؿ الطالب كيككف       .تيجيةدكر الطالب ايجابيا ن

 (038:  2110,جامؿ)                                                              

, النيما يعطياف في تدريس مادة الرياضياتكالثالث ىك االنسب  كيرل الباحث أف النكع االكؿ    
  التعميمية مما يساعد عمى نمك التفكير لديو.في العممية لمطالب دكرا محكريان كايجابيان 
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  : المدرسيتوقع من و  في استراتيجية التفكير التناظري : المدرس دور  

 .فييا التفكير التناظرم حدد الخطكات التي يجرمي. 0

 .التعميمي كالمعرفة السابقة كبما يتناسب مع المحتكل فاعميةتخدـ التناظر بيس. 2

ذ يدعـ ذلؾ التعمـ مف خالؿ بناء إ ,لمتناظر الطالبعمى عممية التفكير باستخداـ يؤكد . 3
كيتسبب في سكء ف االستخداـ غير الفعاؿ سيعيؽ التعمـ أل الجسكر بيف المعرفة السابقة كالجديدة

 .الفيـ

كلية اك تمثيالت بسيطة لممفاىيـ فيقدـ أيككف التناظر بمثابة نماذج  إذشرح المفاىيـ ي. 4
 كف تفسيراتيـ.المدرس

ف الطالب لـ يشكمكا مفاىيـ سمات مشابية كثيرة بيف اليدؼ كالتناظر كالتأكد مف ا يحدد. 5
 .خاطئة

 .قات حتى ال يشكمكا مفاىيـ خاطئةاسئمة تركز عمى الميزات غير المشتركة في العاليعرض . 6

 .المختمفةر التناظرم في المكاضيع عمى التفكي يشجع الطالبالخياؿ ك  يثير. 7

جاباتيـ آ ناقشي. 8  . اجابات خاطئة عدـ كجكدعمى كيؤكد راء الطمبة كا 

 .ممكضكعالطالب عمى التفكير كالتذكر بتمثيؿ بياني ل يساعد. 9

 .التناظركسائؿ سمعية كبصرية إليضاح  يستخدـ. 01

 .التعمـ التعاكني كالتفكير بصكت عاؿٍ عمى شجع ي. 00

 .ركالسخرية مف االفكامف التيديد ا ن خالي ان فيصَ  ان كفر جك ي. 02

 دور المتعمم في استراتيجية التفكير التناظري : 

في ربط خبرتو السابقة بالخبرة الجديدة اذ يقكـ بالمقارنات كاستخالص  اساس دكرلممتعمـ    
 :ذلؾ عميو أف عف فضال ن االستنتاجات مف تمؾ المقارنات 



       -------------------------الفصل الثاني / خلفية نظرية ودراسات سابقة

 

 

21 
    

 .تكاجيولتناظر لحؿ المشكالت التي يستخدـ ا. 0

 .يككف الطالب فضكلي لممعرفة. 2

 .اتالفرضي شترؾ مع اقرانو بالتفكير كبتطكيريعمؿ بمبدأ التعمـ التعاكني كي. 3

 .ؽ مختمفة ما يتكصؿ اليو مف معرفةيرسـ بطر . 4

 .الؼ في العالقاتتجو التشابو كاالخك أميز يبو ك  ان خاص ان كلد تناظر ي. 5

ماذا كمتى ككيؼ كلماذا عمينا التفكير بما يتعمؽ بالتفكير القدرة عمى التفكير في ينمي . 6
 التناظرم.

  . لمطالب اثناء ممارسة التناظرالمدرس لكؿ طالب بتكجو  يعزز المعرفة الذاتية. 7

                       .الخبرات كالمعارؼ عند الحاجة يسترجع. 8

 (271:0998 )قطامي,                                                                      

 Steps to implement the strategy of):استراتيجية التفكير التناظري تنفيذ خطوات
analog thinking)                                                   

 نريد تدريسو.تقديـ المفيـك الجديد الذم . 0

 تحديد مفيكـ مألكؼ كذم معنى لديو نفس صفات المفيـك الجديد كمراجعتو مع الطالب. . 2

 .شبو المفاىيـ القديمة كالجديدةالقياـ بالعصؼ الذىني لمصفات التي تُ . 3

 .ماكف عدـ التناظرألعصؼ ذىني اخر . 4

 . العالقتيف ىاتيف بيف التشابو أكجو تبيف التي المكضكعات مناقشة. 5

 .كجو االختالؼأكجو التشابو بيف المفيكميف ك أكتابة ممخص مف قبؿ الطالب حكؿ . 6

يعد العصؼ الذىني كاحدان مف الطرائؽ التي تكفر ظركؼ مناسبة  ( :0998 ,)قطاميشارأ     
 تسيـ في نمك داخؿ الصؼ اذ يتمركز عمى المتعمـ, كيتيح الفرص لممتعمـ لمقياـ بعمميات ذىنية

ساسيات المخزكف المعرفي لدل طالبو, أتدقيؽ المدرس  اجراء كما يسمح العصؼ الذىني ,تفكيره
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تفكير كتطكر لى عمميات تنظيمية استكشافية سريعة تنمي الإسمكب يؤدم أللذلؾ فاف ىذا ا
                                       (276:  0998 )قطامي,                                               .الخبرات لدل المتعمـ

كمما سبؽ يتبيف لنا الدكر الكبير لمعصؼ الذىني في خطكات استراتيجية التفكير التناظرم       
يكضح  (0)جدكؿ محكر العممية التعميمية بكصفيـفي البحث الحالي في تكليد االفكار لمطالب 

  .ذلؾ

 (0جدكؿ )

 : (1) جدولالكما في  والتدريس عمى وفق االستراتيجية البنائيةمقارنة بين التدريس التقميدي 

 التدريس البنائي التدريس التقميدم
 المتعمـ ىك محكر العممية ىك محكر العممية المدرس  -0
 المعرفة يبنييا الطالب مف خالؿ تفكيرىـ المعرفة مف خارج تفكير الطالب -2
 تعتمد المعرفة عمى خبرة الطالب كمعمكماتيـ الى الطالب المدرسنقؿ المعرفة مف تُ  -3
 التعمـ تعاكني التعمـ تنافسي -4
 مكجو كالمتعمـ يعتمد مصادر مختمفة المدرس يمقف المعرفة معتمدا المقرر المدرسيالمدرس  -5
 الطالب مفكر كايجابي في تفاعمو مع التعمـ غير فعاؿ كسمبي في التعمـ الطالب متمقي -6

 (053: 2103قرني,)                                              

 : (Reasoning thinking) التفكير االستداللي : انيالثالمحور 

 : خصائص التفكير االستداللي( أ

 .ستخداـ قكاعد المنطؽعممية منطقية تتضمف ا. 0

ات بيف خبرات ماضية عالقدراؾ إتفكير عالئقي يربط االسباب بالنتائج فالتذكر كالتحميؿ . 2
 .كخبرات جديدة

 .يكـ كىك الستنباط الفركض النظريةيستخدـ في حاالت تككيف المف. 3

 .مياراتو عممية التمييز كالتعميـ يساعد في. 4
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كمعالجتيا كتشاؼ العالقات كالمنظكمات التي تربط بيف معمكمات المدخالت إيتضمف . 5
 .معالجة كاقعية

 .االستدالؿتدخؿ العمميات العقمية العميا كالفيـ كالتخيؿ كالتجريد في . 6

بالذكاء.. 7  يرتبط ارتباطن كثيقا ن

 .ستخدامو العمميات العقمية العميانكاع التفكير المركب الأنكع مف . 8

 .ساس مف االدلة كالحقائؽأييدؼ لمكصكؿ بالمتعمـ الى نتائج معينة تعتمد عمى . 9

 .ثـ يعكد بالعكس االستنباطى مشكمة مف نكع كاحد قد ينتقؿ مف االستقراء الى ال يقتصر عم. 01

 (32-33: 2103كسيى, رزكقي)                                                    

 نواع التفكير االستداللي :ا (ب

 : كمنياذكر معظـ عمماء النفس كالباحثيف انكاع لمتفكير االستداللي 

 : (Inductive Reasoning) االستقرائي التفكيراوال  : 

المعنى الفمسفي لالستقراء مختمؼ فيك يتعمؽ بنظرية المعرفة كىي العممية التي ينتقؿ بيا      
رسطك االستقراء أرؼ , كعّ عـألى قضايا إك الخاصة أالفرد في تفكيره مف القضايا المفردة 

 (.الى الكمي الذم ينظميااالنتقاؿ مف الحاالت الجزئية ىك )فقاؿ : قديما ن 

الى الحكـ الكمي كالقاعدة العامة, فاالستقراء يزكدنا بالقكاعد العامة  ام ىك تتبع الجزئيات كصكال ن
فاٍف, سقراط  ذكر ارسطك مثاؿ حيف يقكؿ )كؿ انسافك التي نستخدميا في التطبيقات العممية 

 .انساف, سقراط فاٍف(

 قسمين : عمىوينقسم االستقراء 

أف نعرؼ حكمو, فاذا اردنا كمعرفة : ىك تتبع جميع الجزئيات لمكمي المطمكب التامالستقراء اأ(
كؿ الطالب كيسمى االستقراء , فينا نستقرأ الجامعة االردنيةىؿ يكجد طالب غير العرب في 

 .التاـ
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فاذا اراد عالـ  المطمكب كمعرفة حكمو,: يعني تتبع بعض الجزئيات لمكمي االستقراء الناقصب(
, بعض الغازات كىذا يكفي لمتعميـ الضغط عمى الغازات فانو يجرم التجربة عمى  تأثيرمعرفة 

 كىناؾ نكعيف مف االستقراء الناقص :

 االستقراء المعمؿ : كىك ما يعمـ فيو الحكـ بكجكد الحكـ عمى كؿ جزيئاتو.. 0

 .  ال يعتمد في حكمو عمى التعميؿىك االستقراء غير المعمؿ : ك . 2

 (300-305: 2101 ,)طكالبة كباسـ                                            

 : (Deductive Reasoning) االستنباطي التفكيرثانيا : 

لقكاعد التكصؿ لمنتيجة عف طريؽ معالجة المعمكمات المتكفرة طبق عمى ىك القدرة      ا ن
   .قكاعد عامة متكافرة فاالستنباط ىك استخراج كاشتقاؽ النتيجة مف ,محددةكاجراءات منطقية 

 منها :الى انواع ي معظم الباحثين أحسب ر االستنباطي  التفكيرينقسم 

ك كذب قضية أك كذبيا عمى صدؽ أ: ىك قياس كاستنتاج صدؽ قضية  الصورياالستنتاج أ( 
 .عدةك قضايا أخرل أكاحدة 

كىك : كيتألؼ مف مقدمات مركبة مثؿ البرىاف التحميمي في الرياضيات  التحميمياالستنتاج ب( 
ثباتيا كالثانية القضية المعمكمة فكؿ قضية إ, االكلى القضية المراد مؤلؼ مف سمسمة مف القضايا

 تككف نتيجة لمقضية التي بعدىا.

مثؿ التركيب  ,النتائج المركبةادئ البسيطة الى : كيعني االنتقاؿ مف المب االستنتاج التركيبيج( 
 .الرياضي

 .يكضح ذلؾ (2)جدكؿك  االستقرائي التفكيراالستنباطي ك  التفكيرف نقارف بيف أكيمكف 

 

 

 



       -------------------------الفصل الثاني / خلفية نظرية ودراسات سابقة

 

 

25 
    

 (2جدول )

 مقارنة بين التفكير االستنباطي والتفكير االستقرائي

 االستقرائي التفكير االستنباطي التفكير ت
 يتككف مف مقدمة اك اكثر كنتيجة يتككف مف مقدمة اك اكثر كنتيجة  0
 مف الخاص الى العاـ تفكير مف العاـ الى الخاص تفكير 2
 يككف غير مباشر يككف مباشر اك غير مباشر  3
النتيجة متضمنة في المقدمة  4

 كمحككـ بيا
تتجاكز حدكد المقدمات اك  النتيجة
 االدلة

اذا المقدمات صادقة تككف النتائج  5
 صحيح  التفكيرك صادقة كمؤكدة 

منيجية االستقراء تتجاكز المعمكمات 
 المتكافرة كتعمـ الخاص عمى الكؿ

باستخداـ اثبات النتيجة  يمكف 6
  قكاعد محددة

 ال يمكف اثبات النتيجة بصكر مختمفة

 المغالطات مادية فقط المغالطات صكرية كمادية 7
منيجية االستنباط تمتـز بالمعمكمات  8

عمى المتكفرة كتثبت حكـ عاـ 
 لخاصا

المعمكمات تمتـز بمنيجية االستقراء 
 الى عاـالسابقة كتعمـ الخاص 

 

 االستقرائي: التفكيراالستنباطي و  التفكيرالعالقة بين 

مف التجارب كالنظريات كالخبرات المحسكسة الى  صاعدة العالقة االستقرائية عالقة     
 بالمالحظة كاالمثمة ثـ يصؿ الى أ, يبدالتجريد في البناء العممي اليرميالى  كصكالن العمكميات 

يي عالقة ذىنية معرفية ىابطة مف فما العالقة االستنباطية أ, تتجو مف الجزء الى الكؿك القاعدة 
لمتأكد مف يبدأ بالبحث عف القكاعد العامة  الى الخاص, فيكالتجريد الى المحسكس ام مف العاـ 

مخطط  صحتيا اك خطئيا عف طريؽ فحص االجزاء التي تدخؿ اك تنطكم ضمف القاعدة العامة
 (74-82: 2103,رزكقي كسيى)يكضح ذلؾ.                                            (0)
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 تجريد 

 استنباط                                                                         

 نظريات                                                       

 عالقات هابطة                   قوانين                  عالقات صاعدة                    

 تعميمات                                                    

 مفاهيم                                                    

 حقائق                            استقراء                 

 الحسية المباشرةالخبرة 

 (1مخطط )    

 االستقرائي معالقة بين التفكير االستنباطي والتفكيرقاعدة عامة ل

مف االستدالؿ       بالطفؿ في عمر ما بيف  ان خاصكيككف التحكلي  سّماهكأضاؼ بياجيو نكعا ن
 .اص بالربط بيف مقدمتيف اك حالتيف( سنكات ,كىذا االستدالؿ يمر مف الخاص الى الخ2-4)

                                                    (Ginsburg and Sylvia, 1969:84) 

 :  : (Previous studies)دراسات سابقة ثانيا  

مكضكع البحث الحالي ىاـ جدا ن فيك يساعد ل المشابيةاالطالع عمى الدراسات السابقة يعد      
التي اعتمدتيا مف المصادر  االفادةك مكضكع الفكار مختمفة كجكانب متعددة عف أعمى تككيف 

 (26: 0999كآخركف,محمد  ,)عبيدات  .الدراسات كاالبعاد التي يجب التركيز عمييا في الدراسة

 التفكير التناظري :استراتيجية دراسات تناولت المحور االول : 

( : "فاعمية برنامج مستند الى التفكير التناظرم في تنمية المفاىيـ 2101)الطراكنو, . 0
 )المكانية, الزمانية, العممية, االجتماعية( لدل طمبة رياض االطفاؿ في محافظة الكرؾ" 

 



       -------------------------الفصل الثاني / خلفية نظرية ودراسات سابقة

 

 

27 
    

 : (: Somayeh and others 2102دراسة ). 2

 "في تعمـ المفاىيـاستراتيجية التفكير التناظرم استعماؿ أثر  "

 : (2104 دراسة )المسعكدم,. 3

استراتيجية التفكير التناظرم في تحصيؿ طالب الصؼ الرابع العممي في مادة استعماؿ " أثر 
 المغة العربية"

 : (2104دراسة )التميمي, . 4

" أثر استراتيجية التفكير التناظرم في تحصيؿ طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مادة الجغرافية 
  كتفكيرىف االبداعي" 

 :  (2106دراسة )الياشمي, . 5

" أثر التدريس بالتخيؿ المكجو كباستراتيجية التفكير التناظرم في تحصيؿ مادة عمـ البيئة كالتمكث 
 مية التربية االساسية" كالتفكير التأممي لدل طمبة ك

 ( : (Russel. G and Gladys,2017دراسة . 6

  " أثر التفكير التناظرم عمى التحصيؿ كاالتجاىات نحك الرياضيات" 
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 ( 3) جدول

 دراسات تناولت استراتيجية التفكير التناظري
اسم الباحث  ت

سنة الدراسة و 
 والبمد

المستوى  الدراسةالهدف من  المادة
التعميمي 

 لمعينة 
وحجمها 
 وجنسها 

 نوع المنهج 
 ونوع التصميم 

المتغير 
 المستقل 

الوسائل  ادوات الدراسة المتغير التابع
 االحصائية

 النتائج لمدراسة

 الطراونه 1
0212 
 االردن

 
المغة 
 العربية

أثر استراتيجية 
التفكير التناظري 

 المفاهيم تنمية في 
 لدى الطمبة

الرابع 
 االساسي

(69) 
)ذكور 
 واناث(

 التجريبي
التصميم 
 التجريبي
لعينتين 

مستقمتين 
ضابطة 

وتجريبية ذي 
االختبار 
القبمي 
 والبعدي

برنامج 
تدريبي 

مبني عمى 
التفكير 

 التناظري 

االختبار  اختبار تحصيمي  المفاهيمتنمية  
 التائي

أظهرت النتائج 
انها دالة 

احصائياً لصالح 
المجموعة 
 التجريبية

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------------والدراسات السابقةالفصل الثاني /الخلفية النظرية 

 

29 
    

اسم الباحث  ت
وسنة الدراسة 

 والبمد

المستوى  الهدف من الدراسة المادة
التعميمي 

 لمعينة 
وحجمها 
 وجنسها 

 نوع المنهج 
 ونوع التصميم 

المتغير 
 المستقل 

الوسائل  ادوات الدراسة المتغير التابع
 االحصائية

 النتائج لمدراسة

0 Somayeh 
and 

others 
(0210) 

 ايران

 اثر التعرف عمى رياضيات
استراتيجية التفكير 

 التناظري في تعمم
  المفاهيم

االول 
 متوسط

(02) 
 طالب

 )اناث(

 التجريبي
التصميم 
التجريبي 
لعينتين 

مستقمتين 
ضابطة 

وتجريبية ذي 
 بعدياالختبار 

استراتيجية 
التفكير 
 التناظري

 االختبار  اختبار تحصيمي تعمم المفاهيم
 التائي

أظهرت النتائج 
انها دالة 

احصائياً لصالح 
المجموعة 
 التجريبية 

 المسعودي  3
0212 
 العراق

المغة 
 العربية

التعرف عمى أثر 
استراتيجية التفكير 

التناظري في 
 التحصيل

الرابع 
 العممي

(91) 
 طالب

 )ذكور(

 التجريبي
التصميم 
التجريبي 
لعينتين 

مستقمتين 
ضابطة 

وتجريبية ذي 
 االختبار بعدي

استراتيجية 
التفكير 
 التناظري

الحقيبة  اختبار تحصيمي التحصيل
 االحصائية

spss 

أظهرت النتائج 
انها دالة 

احصائياً لصالح 
المجموعة 
 التجريبية 
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اسم الباحث  ت
وسنة الدراسة 

 والبمد

المستوى  الهدف من الدراسة المادة
التعميمي 

 لمعينة 
وحجمها 
 وجنسها 

 نوع المنهج 
 ونوع التصميم 

المتغير 
 المستقل 

الوسائل  ادوات الدراسة المتغير التابع
 االحصائية

 النتائج لمدراسة

 التميمي 2
0212 
 العراق

التعرف عمى أثر  الجغرافية
استراتيجية التفكير 

التناظري في 
التحصيل والتفكير 

 االبداعي

الثاني 
 المتوسط

(92) 
 طالبة

 )اناث(

 التجريبي
التصميم 
التجريبي 
لعينتين 

مستقمتين 
ضابطة 

وتجريبية ذي 
 االختبار بعدي

استراتيجية 
التفكير 
 التناظري

 التحصيل
+ 
والتفكير  

 االبداعي

 اختبار تحصيمي
+ 

اختبار التفكير 
 االبداعي 
 )تورانس(

الحقيبة 
 االحصائية

spss 
 
 
 
 
 
 

أظهرت النتائج 
انها دالة 

احصائياً لصالح 
المجموعة 
 التجريبية

 الهاشمي 5
0219 
 العراق

التعرف عمى أثر  االحياء
استراتيجية 

 التدريس الموجه و
استراتيجية التفكير 

التناظري في 
تحصيل عمم البيئة 

 والتفكير التأممي

المرحمة 
 الجامعية

(99) 
)ذكور 
 واناث(

 التجريبي
التصميم 
التجريبي 
لعينتين 

مستقمتين 
ضابطة 

 وتجريبية 

استراتيجية 
التفكير 
 التناظري

+ 
استراتيجية 

التدريس 
 الموجه

 التحصيل
+ 

 التفكير التأممي

اختبار تحصيمي 
+ 

اختبار تفكير 
 تأممي

)اليزك 
 وولسون(

 

الحقيبة 
 االحصائية

spss 

أظهرت النتائج 
انها دالة 

احصائياً لصالح 
المجموعة 
 التجريبية 

 
 



                                                                                                                                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------------والدراسات السابقةالفصل الثاني /الخلفية النظرية 

 

31 
    

اسم الباحث  ت
وسنة الدراسة 

 والبمد

المستوى  الهدف من الدراسة المادة
التعميمي 

 لمعينة 
وحجمها 
 وجنسها 

 نوع المنهج 
 ونوع التصميم 

المتغير 
 المستقل 

الوسائل  ادوات الدراسة المتغير التابع
 االحصائية

 النتائج لمدراسة

9 
 

Russel G. 
Cuya1 

And 
Gladys 
Nivera 

(0212) 
 الفمبين

أثر التفكير  رياضيات
التناظري عمى 

التحصيل 
واالتجاهات نحو 

 الرياضيات

طالب 
 الجامعة

(26) 
 طالب
 ذكور

 التجريبي
التصميم 
لعينتين التجريبي 
مستقمتين 

ضابطة وتجريبية 
ذي االختبار 
 قبمي وبعدي

التفكير 
 التناظري

 التحصيل
 

 اختبار تحصيمي 
 

االختبار 
 التائي

أظهرت النتائج 
انها دالة 

احصائياً لصالح 
المجموعة 
 التجريبية
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وجه الحشابه واالخحالف بين البحث والدراسات السابقة الحي جناولث اسحراجيجية الحفكير أ

 الحناظري وكانث بالشكل اآلجي :

 The dependent variable and the dependent:)المتغير المستقل والمتغير التابع -1
variable)                                                                                         

( 2014, التميميو) (2014, المسعودي) دراساتفي المتغير المستقل مع البحث اتفق      
 (.2016, الياشمي)و (Somayeh and Parvaneh,2012)و( 2010)الطراونة,و

, التميميو) (2014, المسعودي) كاًل من دراسةتفق البحث مع ااما المتغير التابع ف     
تحصيل كتابع الوىو  ( (Russel. G and Gladys,2017 و( 2016الياشمي,) و (2014

 Somayeh)( والمفاىيمالمتغير التابع )تنمية ألن ( 2010)الطراونو,اول واختمف مع دراسة
and others,2012 )(تعمم المفاىيمفاختار المتغير التابع)(التميمي, بينما اضافت دراسة ,

متغيرًا تابعًا آخرًا ( 2016, الياشمي) واضاف (التفكير االبداعي)ىو  اً آخر  اً تابع اً ( متغير 2014
 .(التفكير التأممي)ىو 

 : (Approach and design) المنهج والتصميم -2

التجريبي في والتصميم التجريبي ج التي اختارت المني كِميااتفق البحث مع الدراسات السابقة     
 .دراستيا

  : (School grade)  المرحل الدراسية -3

في اختيار الصف  (Somayeh and Parvaneh,2012)اتفق البحث مع دراسة     
لتناوليا المرحمة المتوسطة, واختمف عن باقي ( 2014,التميمي)و لبحثو ميداناً  متوسطالاالول 

( 2010دراسة)الطراونو,عنيم  تواختمفىا الدراسة االعدادية والجامعية و الدراسات التي اختار باحث
 .اختار الصف الرابع االساسيقد ف
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 : ( Sample size and sex)  حجم العينة والجنس -4

, واتفق  جنس اً ( طالب70)في حجم العينة إذ كانتكميا اختمف البحث مع الدراسات السابقة      
مع واختمف , ( (Russel. G and Gladys,2017 و (2014, المسعودي) العينة مع دراسة

 .بقية الدراسات في ىذا المتغير

 : (Search tools)أدوات البحث  -5

في أداة البحث االختبار التحصيمي واختمف البحث كميا السابقة  اتفق البحث مع الدراسات     
ألنيا  (2014,التميمي) كدراسة االستدالليهِ الختبار التفكير السابقة في اختيار مع الدراسات 

ألنو اختار اختبار التفكير ( 2016, الياشمي)و ,اختبار التفكير االبداعي )تورانس( اختارت
 .يوضح ذلك (3)أيزك وولسون( جدول)التأممي

 دراسات تناولت التفكير االستداللي ::  المحور الثاني

ىناك الكثير من الدراسات التي بحثت في متغير التفكير االستداللي سواءاً في المنيج      
 التجريبي سنذكر منيا : أمالوصفي 

 : (Grabedian,1981)دراسة  .1
نمو التفكير  " أثر دراسة الطمبة لمبرىان وتدريبيم عميو في تحصيميم باليندسة وفي

 االستداللي لدييم "
 : (2001دراسة)العتيبي,  .2

فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات التفكير االستداللي لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية  "
 " بمدينة الرياض

 : (2008دراسة )الباوي,  .3

ي لدى طالب " اثر استخدام انموذج سكمان و رايجموث في التفكير االستداللي والتحصيل العمم
 لخامس العممي في مادة الفيزياء "ا
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 (  :2008دراسة  )العريني, .4
" فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى النظرية البنائية في تنمية التحصيل الدراسي والتفكير 

 االستداللي في الرياضيات لدى طالبات الصف االول متوسط في مدينة الرياض "
 ( :2010دراسة )الحيدري,  .5

 " التفكير االستداللي لدى طمبة المرحمة االعدادية وعالقتو بدافعيتيم نحو مادة الرياضيات" 

 ( :2017دراسة )احمد,. 6

" مستوى التفكير االستداللي لدى طمبة قسم الرياضيات في كمية التربية االساسية /الجامعة 
ختبار التفكير االستداللي المستنصرية "وىي الدراسة الوصفية الوحيدة التي افادة الباحث في ا

 .ذلكيوضح  (4) جدول
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 (4ل )جدو                                                                            

 دراسات تناولت التفكير االستداللي

اسم الباحث  ت
وسنة الدراسة 

 والبمد

الهدف من  المادة
 الدراسة

المستوى 
التعميمي 

 لمعينة 
وحجمها 
 وجنسها 

 نوع المنهج 
 ونوع التصميم 

المتغير 
 المستقل 

الوسائل  ادوات الدراسة المتغير التابع
 االحصائية

 النتائج لمدراسة

1 Grabedian 
1981  
الواليات 
المتحدة 
 االمريكية

 

معرفة أثر دراسة  رياضيات 
الطمبة لمبرهان 

الرياضي 
وتدريبهم عميه 

في تحصيل 
الهندسة وتنمية 

التفكير 
 االستداللي  

المرحمة 
 العاشرة

(369) 
)ذكور 
 واناث(

 

 التجريبي
والتصميم 
التجريبي 

لعينتين ضابطة 
ذي  وتجريبية

 االختبار البعدي

البرهان 
 الرياضي

 
 

التحصيل 
 الهندسي 

+ 
تنمية التفكير 

 ستداللياال

 اختبار تحصيمي 
 + 

 اختبار استداللي

االختبار 
 التائي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أظهرت النتائج 
انها دالة 

احصائياً لصالح 
المجموعة 
  التجريبية
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اسم الباحث  ت
وسنة الدراسة 

 والبمد

الهدف من  المادة
 الدراسة

المستوى 
التعميمي 

 لمعينة 
وحجمها 
 وجنسها 

 نوع المنهج 
 ونوع التصميم 

المتغير 
 المستقل 

الوسائل  ادوات الدراسة المتغير التابع
 االحصائية

 النتائج لمدراسة

2 
 
 

 خالد العتيبي
2001 

 السعودية

التعرف عمى  رياضيات
برنامج  فاعمية 

مقترح لتنمية 
مهارات التفكير 

 االستداللي 

المرحمة 
 الثانوية

(24) 
 طالب

 )ذكور(

 التجريبي
والتصميم 
التجريبي 
ضابطة لعينتين 
ذي  وتجريبية

االختبار القبمي 
 البعدي

البرنامج 
 المقترح

تنمية مهارات 
التفكير 

 االستداللي

اختبار مان وتني 
 واختبار ويمكوكسون 

الحقيبة 
 االحصائية

spss 

أظهرت النتائج 
انها دالة 

احصائياً لصالح 
المجموعة 
 التجريبية

 الباوي 3
2008 
 العراق

التعرف عمى أثر  فيزياء
استخدام أنموذجي 

سكمان و 
رايجموث في 

التفكير 
االستداللي 
 والتحصيل

الخامس 
 العممي

(99) 
 طالب
 ذكور 

 التجريبي
التصميم 
التجريبي 

لعينتين ضابطة 
 وتجريبية

أنموذجي 
سكمان و 

 رايجموث
 
 
 
 
 

 التحصيل
+ 

التفكير 
 االستداللي

 اختبار تحصيمي +
 اختبار تفكير استداللي

 
 
 
 

الحقيبة 
 االحصائية

spss 

أظهرت النتائج 
انها دالة 

احصائياً لصالح 
المجموعة 
 التجريبية



                                                                                                                                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------------الفصل الثاني /الخلفية النظرية والدراسات السابقة

37 
    

اسم الباحث  ت
وسنة الدراسة 

 والبمد

الهدف من  المادة
 الدراسة

المستوى 
التعميمي 

 لمعينة 
وحجمها 
 وجنسها 

 نوع المنهج 
 ونوع التصميم 

المتغير 
 المستقل 

الوسائل  ادوات الدراسة المتغير التابع
 االحصائية

 النتائج لمدراسة

 العريني 4
2008 

 السعودية

التعرف عمى  رياضيات
فاعمية استراتيجية 

مقترحة قائمة 
عمى النظرية 
البنائية في 

التحصيل والتفكير 
 االستداللي

الصف 
الثاني 

 المتوسط 
(137) 

 طالبة
 أناث

 التجريبي
والتصميم 
التجريبي 

لعينتين ضابطة 
وتجريبية ذي 

القبمي  االختبار 
 والبعدي

استراتيجية 
مقترحة 
قائمة 
عمى 

النظرية 
 البنائية

 التحصيل 
+ 

التفكير 
 االستداللي

اختبار تحصيمي قبمي 
 وبعدي

+ 
اختبار تفكير استداللي 

 قبمي وبعدي

االختبار 
 التائي 

أظهرت النتائج 
انها دالة 

احصائياً لصالح 
المجموعة 
 التجريبية

 الحيدري 5
2010  
 العراق

التعرف عمى  رياضيات
العالقة بين 

التفكير 
االستداللي لدى 

طمبة المرحمة 
االعدادية 

ودافعيتهم نحو 
 مادة الرياضيات

المرحمة 
 االعدادية

(921) 
ذكور 
 واناث

المنهج 
 الوصفي

اختبار التفكير  / /
 االستداللي 

مقياس دافعية نحو 
 الرياضيات

الحقيبة 
 االحصائية

spss 

أظهرت النتائج 
دالة انها 

 احصائيا
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اسم الباحث  ت
وسنة الدراسة 

 والبمد

الهدف من  المادة
 الدراسة

المستوى 
التعميمي 

 لمعينة 
وحجمها 
 وجنسها 

 نوع المنهج 
 ونوع التصميم 

المتغير 
 المستقل 

الوسائل  ادوات الدراسة المتغير التابع
 االحصائية

 النتائج لمدراسة

 احمد 6
2017 
 العراق

معرفة مستوى  رياضيات
التفكير 

االستداللي لدى 
طمبة قسم 

الرياضيات  في 
التربية االساسية 

/الجامعة 
 المستنصرية 

 جامعي
(272) 

ذكور 
 واناث

( 2007اختبار)الشكري, / / الوصفي 
لقياس مستوى التفكير 

 االستداللي 

اختباري 
(Z,T ) 

وتحميل 
التباين 

 االحادي 
(ANOVA) 

أظهرت النتائج 
دالة انها غير 

احصائياً لصالح 
المجموعة 
 التجريبية
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أوجه الحشابه واالخحالف بين البحث والدراسات السابقة الحي جناولث الحفكير االسحداللي وكانث 

 بالشكل اآلجي :

 The dependent variable and the dependent : المتغير المستقل والمتغير التابع -1
variable)                                                                                                                        

 السابقة تفق مع الدراساتاو السابقة كميا في المتغير المستقل, اختمف البحث مع الدراسات      
في كال المتغيرين  (8008)الباوي, التفكير االستداللي واتفق البحث مع دراسة المتغير التابع في 
 .عين التحصيل والتفكير االستدالليالتاب

 : (Approach and design)المنيج والتصميم  -2

 التجريبي والتصميم وىو المنيج التجريبيالسابقة في اختيار منيج البحث, اتفق مع الدراسات      
 . ( ألنو اختار المنيج الوصفي8000واختمف مع دراسة )الحيدري,

 : ( School grade) الدراسية  ةالمرحم -3

متوسط بينما الفي ميدان بحثو فاختار الصف االول السابقة اختمف البحث مع الدراسات      
الثانوية المرحمة  (8000الصف الرابع االعدادي و)العتيبي,  (Grabedian,1981)كانت دراسة 

)الحيدري, ( الصف الثاني متوسط و8008عريني,الصف الخامس العممي و)ال (8008)الباوي, و
 المرحمة الجامعية.   (8007)احمد,( المرحمة االعدادية و 8000

 ( : Sample size and sexحجم العينة والجنس  ) -4

)الباوي, حجم العينة واتفق في جنسيا مع دراسة في السابقة اختمف البحث مع الدراسات      
 بقية الدراسات.بينما اختمف في جنس العينة مع  (8000و )العتيبي,  (8008

 ( :Search toolsأدوات البحث ) -5

, وكان االختالف في اختبار التفكير االستدالليِه في اختيار السابقة اتفق البحث مع الدراسات      
( في اختيار Grabedian,1981و) (8008)الباوي,اتفق البحث مع دراسة االخرى بينما االداة 

 .التفكير االستداللي معاً  ختباراو , البحث االختبار التحصيمي يداتأ
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 : (  (Benefit from previous studies االفادة من الدراسات السابقة

لمشكمة وحدودىا ليستنتج من ااطالع الباحث عمى الدراسات السابقة  في تحديد اطار ساعد  -0
 خالليا اىمية بحثو واليدف منو وما ىي الخطوات المناسبة والمتسمسمة ليتبعيا في اإلجراءات. 

المنيج التجريبي  الباحث فقد اختار ,مبحث الحاليلاختيار المنيج والتصميم المالئم  -8
 حالي.لبحثو اللعينتين مستقمتين ذي االختبار البعدي التجريبي  والتصميم

 .تابع ليستطيع تغطيتيا بشكل مالئممعرفة انواع المتغير المستقل وابعاد المتغير ال -3

 تحديد المتغيرات التي ُتعتمد في تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة. -4

 . متوسطالاعتماد الصفوف التعميمية لتكون ميداناً ألجراء البحث فاختار الصف االول  -5

 وجود دراسات تطابق المتغير المستقل والتابع معًا )حسب عمم الباحث(. التأكد من عدم -6

 .واختبار لمتفكير االستداللي ,ىي بناء اختبار تحصيميو لبحث اأدوات  اعداد -7

 .النتائج ستخراجالاختيار الوسائل االحصائية المناسبة  -8

 .  مع نتائج الدراسات السابقة البحثنتائج  مقارنة -9

 .الدراسات السابقةاستخدمت في من المصادر الميمة التي  االفادة -00

 
 



 
 الفصل الثالث
جراءاته  منهجية البحث وا 

 ثمنهج البح    :     أولا   

 التصمٌم التجرٌبً    :    ثانٌاا   

 مجتمع البحث وعٌنته   :     ثالثاا   

 تكافؤ مجموعتً البحث    :   رابعاا   

 مستلزمات البحث    : خامساا   

 داتا البحثأ    :سادسا   

 اجراءات تطبٌق التجربة  :    اا سابع  

 الوسائل الحصائٌة   :   ثامناا   
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 :  اًل: منهج البحثأو 
المنيج الباحث التي يسعى إلى تحقيقيا استخدم  األىدافعمى طبيعة البحث و  بناءً      

 .التجريبي
 : التجريبيثانياً : التصميم 

االختبار  اتذمتكافئتين  لمجموعتينالضبط الجزئي ذا  التجريبي التصميم عتمد الباحثا     
لتناظري( في مستقل )استراتيجية التفكير االمتغير الوىو تصميم يسمح بدراسة تأثير البعدي 

 التجريبي, ويمكن التعبير عن التصميم )التفكير االستداللي(( و)التحصيل ينتابعال ينمتغير ال
 : (5)جدول عمى وفق 

 (5جدول )
 لمبحث التجريبيالتصميم 

 االدوات المتغير التابع المتغير المستقل تكافؤ المجموعتين المجموعة

ا
 التجريبية 

 العمر الزمني بالشيور .1
 مادة في السابق التحصيل .2

 الرياضيات
 السابقة المعموماتاختبار . 3
 اختبار الذكاء. 4
 لؤلبوينالتحصيل الدراسي . 5

استراتيجية 
 التفكير التناظري

 . التحصيل1
. التفكير 2

 االستداللي

. اختبار 1
 تحصيل

. اختبار 2
تفكير 

 استداللي
ا

 الضابطة
 التقميديةالطريقة 

 : ثالثًا : مجتمع البحث وعينته
 : تحديد مجتمع البحث -أ
 ( 2018-2017ل المتوسط لمعام الدراسي )و يتكون مجتمع البحث من طبلب الصف األ     

بَمغ المجموع الكمي لعدد  إذ ,ممديرية العامة لتربية بابلمدارس مركز المحافظة والتابعة ل في
مجتمع  في حين بَمغ المجموع الكمي لطبلب ( مدرسة813المدارس المتوسطة والثانوية النيارية )

شعبة  عمييا من مديرية تربية بابل/حصول ت تم الإحصائياً وىي  طالب( 85403البحث )
م   10/10/2017في  2448/ و ع  اإلحصاء والتخطيط بموجب كتاب تسييل الميمة ذي العدد

 . (2ممحق)
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 عينة البحث : تحديد  -ب       
ارس التابعة لمديرية المد أحدى وىي بشكل قصدي اختار الباحث متوسطة الصدوق لمبنين     

 ن لتسييل ميمة الباحث.و اادارة المدرسة من تعبدتو ألما تربية بابل 
متوسط في الل و خمس شعب يمثمون طبلب الصف األ أصلبشكل عشوائي شعبتين من اختيرت 
مثل تل (شعبة )دو  اً ( طالب48المجموعة التجريبية وعدد طبلبيا )لتمثل شعبة)ج( فكانت المدرسة 

 .اً ( طالب47) االمجموعة الضابطة وعدد طبلبي
وبعد استبعاد الطبلب  ,( طالباً 95من الطبلب ) بحثوبذلك يكون المجموع الكمي لعينة ال     

( طالبًا 70العدد الكمي لمعينة )بمغ  ,د( ج,)الشعبتين  في( إحصائياً الراسبين من بيانات التجربة )
وكما موضح في  المجموعة الضابطةفي  اً الب( ط34المجموعة التجريبية و)( طالبًا في 36بواقع )

 .يوضح ذلك (6) جدولو 
 (6)جدول 

 عينة البحث أفرادعدد 

 عدد الراسبين العدد قبل االستبعاد الشعبة المجموعة
بعد  العدد

 االستبعاد
 36 12 48 ج لىو التجريبية األ

 34 13 47 د الضابطة
 70 25 95 المجموع الكمي

 
 : تكافؤ مجموعتي البحث:  رابعاً 
بأنيا قد تؤثر  يعتقدالمتغيرات التي  أوضبط العوامل كان البد من  التجربة بتطبيقبدء البل ق     

 :وعميو تم التحقق من في سبلمة تطبيق التجربة ودقة نتائجيا 
 :التجريبي( السبلمة الداخمية لمتصميم  أ

الحالي صادقًا ن يكون البحث أ أجلومن التجريبي لمتحقق من السبلمة الداخمية لمتصميم      
 ,رمتغير دخيل آخ أيمستقل وليس إلى ُيعزى فيو الفرق بين مجموعتي البحث إلى المتغير ال أي

 : في المتغيرات اآلتيةالمجموعة الضابطة لتجريبية و بين المجموعة اا ً الباحث تكافؤ  أجرى
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 : محسوبًا باألشير العمر الزمني -1
في العمر الزمني محسوبًا بالشيور لطبلب مجموعتي البحث   إحصائياً الباحث تكافؤًا  أجرى     

لعينتين مستقمتين  t-testوبتطبيق االختبار  ,(7الرسمية ممحق) المدرسية السجبلتبالرجوع الى 
لحسابي لطبلب بمغ المتوسط ا وعتين التجريبية والضابطةلمكشف عن داللة الفروق بين المجمو 

 الحسابي لمتوسطوادرجة  (7.062)وبانحراف معياري( شيرًا 155.888)المجموعة التجريبية
درجة كما موضح في  (6.162)معياري انحرافشيرًا ب (155.294لمجموعة الضابطة)لطبلب ا
  (.7جدول )

 (7جدول )

 لمجوعتي البحث في متغير العمر الزمني وصف احصائي

عدد  المجموعة
 الطبلب

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

الخطأ المعياري 
لممتوسط 
 الحسابي

%     فترة الثقة 95
 في الوسط الحسابي

الحد 
 االعمى

الحد 
 االدنى

 -2.574 3.763 1.177 7.062 155.888 36 التجريبية
 -2.562 3.751 1.056 6.162 155.294 34 الضابطة

ن يابين تبعمى اختبار ليفين أظيرت النتائج عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية  عتمادوباال
أكبر من ىو و  (0.696)( عند مستوى داللة 0.154) ((fدرجات مجموعتي البحث إذ بمغت قيمة 

 االختبار ستخدمأُ  بين المتوسطين الفرق داللة عن ولمكشف ,(68( بدرجة حرية )0.05)مستوى 
 إحصائية داللة ذي فرق وجود عدم التحميل نتائج أظيرت وقد مستقمتين, لعينتين( t-test) التائي

( 0.05) مستوى من اكبر يوى (0.709) داللة مستوى عند( 0.375) التائية القيمة إن إذ
عمر ال متغير في إحصائياً  نيمتكافئتمجموعتي البحث  أن يؤكد ما وىذا ,(68)حرية بدرجةو 

   .(8)جدول في موضح كما الزمني
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 (8جدول)

 العمر الزمني في متغير  مجموعتي البحثنتائج االختبار التائي ل

عدد  المجموعة
 الطبلب

Test’Levene 
 لتساوي التباينين

t-test 
 

درجة 
 الحرية
 
df 

الداللة 
االحصائية 
عند مستوى 

(.0.5) 
f الداللة t الداللة 

دالة غير  68 0.709 0.375 0.696 0.154 36 التجريبية
 34 الضابطة احصائياً 

 :  الدينالو تحصيل   -2

وعتي البحث كما مبين في في التحصيل الدراسي آلباء طبلب مجم إحصائياً تكافؤًا الباحث  أجرى     
فكانت قيمة  ياوكانت النتائج ىي تكافؤىما باستخدام اختبار مربع ك ,(ب - 8) (أ - 8)الممحقين

وىذا ( 3وبدرجة حرية) (0.05اكبر من مستوى)( وىي 0.928)( عند مستوى داللة 0.459)( 2يا)ك
 (.9جدول )كما موضح في  يعني ان مجموعتي البحث متكافئتين في التحصيل الدراسي لآلباء

  (9جدول )

 مجموعتي البحث في متغير تحصيل االباءل نتائج قيمة مربع كاي

 

 

مجموع ال لآلباءالتحصيل الدراسي  المجموعة
 فقياال

درجة 
 حرية

 مربع كايقيمة 
 ومستوى الداللة

الداللة 
االحصائية 
بمستوى 

(.0.5) 

ابتدائية 
فما 
 دون

معهد  اعدادية متوسطة
فما 
 فوق

مستوى  القيمة
 الداللة

 غير دالة 0.928 0.459 3 36 6 5 5 20 التجريبية
 34 5 6 6 17 الضابطة احصائياً 

المجموع 
 العمودي

37 11 11 11 70 
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  ت :تحصيل االمها -3

في التحصيل الدراسي آلباء طبلب مجموعتي البحث كما مبين  إحصائياً تكافؤًا الباحث  أجرى        
فكانت قيمة  ياباستخدام اختبار مربع كالنتائج ىي تكافؤىما  وكانت (ب - 8) (أ - 8)في الممحقين 

وىذا ( 3وبدرجة حرية) (0.05اكبر من مستوى)( وىي 0.941)( عند مستوى داللة 0.394)( 2يا)ك
 (.10جدول )كما موضح في  يعني ان مجموعتي البحث متكافئتين في التحصيل الدراسي لؤلميات

 (10جدول)

 االمهاتمجموعتي البحث في متغير تحصيل ل نتائج قيمة مربع كاي 

 

 : الذكاءاختبار -4

وىو اختبار يناسب ىذه العينة وقد تم تكييفو عمى البيئة اختار الباحث اختبار الذكاء اوتس لينون 
ويتمتع ( فقرة موضوعية 50)في نسختو العربية منومكون ( 2014من قبل )القريشي, العراقية 

بدرجة عالية من الصدق والثبات ويصمح ليذه الفئة العمرية, ويمتاز بسيولة التطبيق لعدد كبير 
ن يختار االجابة أمن األشخاص في وقت واحد وىو سيل في اسموب االجابة فعمى الطالب 

( وتشير نتائج التطبيق إلى عدم وجود فرق ذي ين خمس بدائل )أ, ب, ج, د, هالصحيحة من ب
ية والضابطة في ىذا المتغير ة إحصائية بين متوسطي درجات طبلب المجموعتين التجريبدالل

 .(9ممحق)

مجموع ال لؤلمهاتالتحصيل الدراسي  المجموعة
 فقياال

درجة 
 حرية

 مربع كايقيمة 
 ومستوى الداللة

الداللة 
االحصائية 
بمستوى 

(.0.5) 

ابتدائية 
فما 
 دون

معهد  اعدادية متوسطة
فما 
 فوق

 الداللة القيمة

 غير دالة 0.941 0.394 3 36 7 5 6 18 التجريبية
 34 5 5 5 19 الضابطة
المجموع 
 العمودي

37 11 10 12 70 
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 الفروق بين المجموعتينلعينتين مستقمتين لمكشف عن داللة   t-testوبتطبيق االختبار      
( بانحراف 11.916) ذ بمغ المتوسط الحسابي لطبلب المجموعة التجريبيةإالتجريبية والضابطة 

( بانحراف 11.382درجة والمتوسط الحسابي لطبلب المجموعة الضابطة ) (3.324معياري)
  (. 11( درجة كما موضح في جدول )4.185معياري)

 (11جدول )

 وعتي البحث في متغير الذكاءملمج وصف احصائي

عدد  المجموعة
 الطبلب

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

الخطأ المعياري 
 الحسابيلممتوسط 

%     فترة 95
الثقة في الوسط 

 الحسابي
الحد 
 االعمى

الحد 
 االدنى

 -19.38 9881. 59004 898.4 119.13 83 التجريبية

 -19.00 9843. 59010 49130 .11983 84 الضابطة

      

ن ياوباالعتماد عمى اختبار ليفين أظيرت النتائج عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين تب     
 ركبا( وىي 0.666( عند مستوى داللة)0.187ىي ) (f)رجات مجموعتي البحث إذ بمغت قيمةد

 االختبار استخدم بينيما الفرق داللة عن ولمكشف ,(68)( بدرجة حرية0.05)من مستوى 
 إحصائية, داللة ذي فرق وجود عدم التحميل نتائج أظيرت وقد مستقمتين, لعينتين (t-test)التائي

( 0.05) مستوى من اكبروىو  (0.555) داللة مستوى عند(0.593) التائية القيمة بمغت إذ
 متغير في نيمتكافئت والضابطة التجريبية المجموعتين أن يؤكد ما وىذا ,(68) حرية بدرجة
 (.12) جدول في موضح كما الذكاء
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 (12جدول )

  الذكاءفي متغير مجموعتي البحث نتائج االختبار التائي ل

 المتغير
 

s Test’Levene 
 نينياي التبو التس

 

t-test 
ي و التس

 المتوسطين

 درجة الحرية
 

df 
 

الداللة 
االحصائية عند 

مستوى 
(.0.5) 

 
f 

 

الداللة  t الداللة
من 

 الطرفين
 غير دالة 68 0.555 0.593 0.666 0.187 اختبار الذكاء

 

 : السابقة المعموماتاختبار -5

 (ب -10وممحق ) (أ - 10ممحق) تم بناء اختبار لقياس المعمومات الرياضية السابقة     
االختيار من متعدد بواقع أربعة  ذات( فقرة من نوع الفقرات الموضوعية و 25وتكُون االختبار من)

واجريت التعديبلت المطموبة  االختصاص يذو عمى مجموعة المحكمين  تعرضو بدائل لكل فقرة 
طبق االختبار عمى طبلب مجموعتي البحث في االحد عمى توصيات مجموعة المحكمين بناءا ً 

 .(11) ممحقظيرت الدرجات كما في وبعد التصحيح  18/2/2018الموافق 

لعينتين مستقمتين لمكشف عن داللة الفروق بين المجموعتين   t-testوبتطبيق االختبار      
وبانحراف ( 9.805لطبلب المجموعة التجريبية) التجريبية والضابطة إذ بمغ المتوسط الحسابي

انحراف ب (8.941لمتوسط الحسابي لطبلب المجموعة الضابطة )درجة وا( 3.068معياري )
  .(13درجة كما موضح في جدول ) (3.481معياري)
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 (13دول )ج

 لمجوعتي البحث في متغير المعمومات السابقة وصف احصائي

عدد  المجموعة
 الطبلب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 
 الحسابي

% فترة الثقة 95
 لممتوسط الحسابي

الحد 
 االعمى

الحد 
 االدنى

 -0.698 2.427 0.511 3.068 9.805 36 التجريبية
 -0.705 2.434 0.596 3.481 8.941 34 الضابطة

      

ن ياوباالعتماد عمى اختبار ليفين أظيرت النتائج عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين تب     
( وىي أكبر 0.388) ( عند مستوى داللة0.754)ىي (f)درجات مجموعتي البحث إذ بمغت قيمة

 استخدمبين المتوسطين  الفرق داللة عن ولمكشف, (68)( بدرجة حرية0.05)من مستوى 
 داللة ذي فرق وجود عدم التحميل نتائج أظيرت وقد مستقمتين, لعينتين( t-test) التائي االختبار

 مستوى من اكبر وىو (0.274) داللة مستوى عند( 1.104) التائية القيمة بمغت إذ إحصائية,
 في نتيمتكافئ والضابطة التجريبية المجموعتين أن يؤكد ما وىذا ,(68) حرية بدرجة( 0.05)

 .(14) جدول في موضح كما المعمومات السابقة متغير

 (14جدول)

 مجموعتي البحث في متغير المعمومات السابقة نتائج االختبار التائي ل 

 s Test’Levene المتغير
 نينياي التبو التس

 
 

t-test 
 ي المتوسطينو التس

 درجة الحرية
 

df 

الداللة 
االحصائية عند 

مستوى 
(.0.5) 

f 
 

 

 انذالنت
t الداللة من 

  الطرفين
 غير دالة 68 0.274 1.104 0.388 0.754  المعمومات السابقة
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 :التحصيل السابق لمادة الرياضيات -3

لغرض تحقيق التكافؤ بين المجموعتين تم الحصول عمى درجات التحصيل السابق من      
عينة البحث لممجموعتين التجريبية والضابطة وىي  فرادالرياضيات ألسجبلت المدرسة لمادة 

    ل المتوسط لمعام الدراسي و ل في الصف األو درجات الطبلب في الكورس الدراسي األ
 9(.1يهحق )  (2017-2018)

لمكشف عن داللة الفروق بين المجموعتين و لعينتين مستقمتين   t-testوبتطبيق االختبار      
( 55.611طبلب المجموعة التجريبية )لدرجات  التجريبية والضابطة إذ بمغ المتوسط الحسابي

طبلب المجموعة الضابطة لدرجات  لمتوسط الحسابيدرجة وا( 13.809وبانحراف معياري )
 .(15درجة كما موضح في جدول ) (15.342انحراف معياري)ب (53.117)

 (15جدول )

 لمجوعتي البحث في متغير التحصيل السابق وصف احصائي

عدد  المجموعة
 الطبلب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 
 الحسابي

% فترة الثقة 95
 لممتوسط الحسابي

الحد 
 االعمى

الحد 
 االدنى

 -4.461 9.447 2.301 13.809 55.611 36 التجريبية
 -4.485 9.472 2.631 15.342 53.117 34 الضابطة

ن ياإحصائية بين تبالنتائج عدم وجود فرق ذي داللة أظيرت وباالعتماد عمى اختبار ليفين      
ي أكبر ( وى0.433)( عند مستوى داللة 0.623)(  (fدرجات مجموعتي البحث إذ بمغت قيمة

 استخدمبين المتوسطين  الفرق داللة عن ولمكشف ,( 68)ة( بدرجة حري0.05)من مستوى 
 داللة ذي فرق وجود عدم التحميل نتائج يرتظأ وقد مستقمتين, لعينتين( t-test) التائي االختبار

 مستوى من اكبر يوى ,(0.477) داللة مستوى عند (0.715) التائية القيمة بمغت إذ إحصائية,
 في نيمتكافئت والضابطة التجريبية المجموعتين أن يؤكد ما وىذا ,(68) حرية بدرجة( 0.05)

 .(16) جدول في موضح كما تحصيل السابقال متغير
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 (16جدول)

 لرياضيات في ا التحصيل السابقمجموعتي البحث في متغير نتائج االختبار التائي ل

 s Test’Levene المتغير
 نينايي التباو لتس

 
 

t-test 
 ي المتوسطيناو لتس

 درجة الحرية
 

df 

الداللة 
االحصائية عند 

مستوى 
(.0.5) 

f 
 

 

 انذالنت
t الداللة من 

  الطرفين
 غير دالة 68 0.477 0.715 0.433 0.623 التحصيل السابق

 احصائياً 
 

 :التجريبيالسبلمة الخارجية لمتصميم ( ب

تم تحديد الفترة الزمنية نفسيا وعدد الحصص في  إذبعض االجراءات الباحث  أجرى     
عدم  فضبلً عنوتقديم المادة العممية لكمييما, االسبوع لكبل المجموعتين التجريبية والضابطة 

السماح النتقال الطبلب بين المجموعتين ليطمئن الباحث الى توفر السبلمة الخارجية التي تمكن 
الباحث خبلل  تالظروف التي ساعدومن  البحثعميميا عمى مجتمع من استخراج النتائج وت
 :ة الخارجية االمور اآلتيةمالتجربة في تحقيق السبل

 : مدة التجربة -1

)كتاب  (4ممحق) 15/2/2018مصادف تم تحديد مدة التجربة لممجموعتين من الخميس ال    
 .15/4/2018المصادف المباشرة( وانتيت التجربة لمجموعتي البحث في يوم االحد 

 : االندثار اثناء التجربة -2

 فصل لطبلب المجموعتين التجريبية والضابطة. أوحالة ترك  أيث اثناء التجربة دحتلم      
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 : سرية التجربة -3

الى  بوصفو مدرسًا جديداً اتفق الباحث مع ادارة المدرسة عمى سرية عممية التطبيق      
 .جديًا لدى الطبلب اثناء التجربة المجموعتين )التجريبية والضابطة( ذلك يعكس انطباعاً 

  : المادة الدراسية -4

/ فصول)الخامس/ اليندسة, والسادستم تدريس المجموعتين نفس المادة العممية وىي ال     
 م 2016 ,1ط ,ل المتوسطو ( من كتاب الرياضيات لمصف األوالمساحات والحجوم –القياس

 .والمؤلف من قبل لجنة في وزارة التربية

 مدرس المادة : -5

 كي ال تؤثرقام الباحث بتدريس المجموعتين التجريبية والضابطة طول مدة التجربة      
 .في التدريس بلف الموجود في اساليب المدرسينالخصائص الشخصية لممدرسين واالخت

 : الوسائل التعميمية -6

لمجموعتي البحث وىي الكتاب  ٍ وابنحوٍ متستعميمية عمى استعمال وسائل الباحث حرص      
عض الصور الممونة المتوفرة عمى شبكة واالقبلم الممونة وبالمقرر والسبورة واالدوات اليندسية 

 .رنت المتعمقة بالمواضيع الدراسيةاالنت

 : المكان الذي اجريت التجربة فيه -7

التابعة الى ي متوسطة الصدوق فطبقت التجربة عمى المجموعتين التجريبية والضابطة      
 (.3عمى كتاب تسييل الميمة الممحق )بناءا ً مديرية تربية بابل 

 : جدول الحصص الدراسية -8

مدرسة تم ترتيب الجدول ن مع ادارة الو اان عدد الحصص ىو خمس حصص اسبوعية بالتع    
 (.17)بالشكل المبين في جدولالبحث  لمجموعتي متكافئةبطريقة االسبوعي 

 



           --------------------------منهج البحث وإجراءاته/  الثالثالفصل 

 

53 
    

 (17جدول)

 جدول الدروس االسبوعي المعتمد في عينة البحث

الدرس            
 الثالث الثاني لو األ اليوم

  المجموعة الضابطة)د( المجموعة التجريبية)ج( األحد
  التجريبية)ج(المجموعة  المجموعة الضابطة)د( األثنين
 المجموعة التجريبية)ج( المجموعة الضابطة)د(  الثبلثاء
 المجموعة الضابطة)د( المجموعة التجريبية)ج(  األربعاء
  المجموعة الضابطة)د( المجموعة التجريبية)ج( الخميس

 : البحثخامساً : مستمزمات 

  : تحديد المحتوى أ(

وانًضاحاث يش/انهنذصت وانفصم انضادس/انقياس )انخاحذد انباحث انفصىل انذراصيت   

وانحجىو( ين كتاب انرياضياث انًقرر بطريقت يقصىدة  نيتًكن انباحث ين إعذاد يضتهزياث 

نهعاو انتجربت وانتحكى بها وضبط انًتغيراث وهي فصىل تذرس في انكىرس انثاني 

نهًجًىعت انتجريبيت  دنيم انًذرس(كتاب حصت دراصيت )( 45بىاقع ), و(513.-510.انذراصي)

 .تنكم يجًىع حصص دراصيت اصبىعيا  اي خًش ( حصت دراصيت نهًجًىعت انضابطت 45و)

 تحميل المحتوى : ب(

المفاىيم والتعميمات )وتم تحميل المحتوى عمى وفق مكونات المعرفة الرياضية وتحديد    
/ )الخامس/ اليندسة, والسادساسية التي ُيدرسيا الباحث لمفصول الدر  (والميارات وحل المسائل

يجعل الباحث يضع يسيل تحديد االىداف السموكية و الشيء الذي ( المساحات والحجوم –القياس 
وتم عرضيا التوقيتات المناسبة لضمان سير التجربة بأفضل شكل وضمن الفترة الزمنية المحددة 

وجدول  (13)ممحقئية عمى عدد من المحكمين والخبراء وبعد التعديبلت أصبح بصيغتو النيا
 .عرفة الرياضية في المحتوى العممي( يوضح مكونات الم18)
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 (18جدول)

 العممي في المحتوى مكونات المعرفة الرياضية

حل  مهارات تعميمات مفاهيم  المحتوى ت
 مسائل

 12 18 10 36 الهندسة 1
والمساحات القياس  2

 والحجوم
30 23 15 11 

 23 33 33 66 المجموع
 

 : السموكية األهداف ب(

من كتاب الرياضيات لمصف  ()الخامس والسادسلمفصمين السموكية األىدافحدد الباحث      
( ىدف سموكي بعد عرضيا عمى مجموعة 100السموكية ) األىدافوبمغ عدد  ل المتوسطو األ

والمدرسين االختصاص في المتخصصين في طرائق تدريس الرياضيات  المحكمينمن 
 %(80)التي حصمت عمى موافقة  المحكمينواجراء التعديبلت المبلئمة لتوصيات الرياضيات 
 .وباستعمال معادلة كوبر (14ممحق ) الكمي المحكمينمن مجموع 

 الخطط التدريسية : ج(

ان عممية التخطيط ىي تصور واضح لمموقف التعميمي ليحقق  (2008,يو االعز اشار)     
الطرائق التي تساعد عمى وكيفية اختيار  األىدافتحديد وتتضمن ىذه العممية  المرجوة األىداف
 (301: 2008)العزاوي,       .المبلئمة لمموقف التعميمياختيار اساليب القياس وعمى , تحقيقيا

تم عرض نموذج من الخطط التدريسية اليومية لمجموعتي البحث عمى مجموعة من      
المحكمين في مجال طرائق تدريس الرياضيات لئلفادة من آرائيم وخبرتيم واعتمادًا عمى ذلك 

 (.   15اجريت بعض التعديبلت عمييا لتكون في شكميا النيائي ممحق )

 تينالمجموعلكل مجموعة من ( خطة تدريسية يومية 40) عد الباحثأالنموذج وبناًء عمى  
                                                                .الضابطةو التجريبية 
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 :أداتا البحث  : سادساً 

 أ(  االختبار التحصيمي : 

 اً تحصيمي اً الباحث اختبار  أجرىلمعرفة مدى تأثير استراتيجية التفكير التناظري في التحصيل      
 اعد الباحثو  المتوسط )لمتوسطة الصدوق لمبنين(ل و وىم طبلب الصف األلمجموعتي البحث 

مستويات بموم  عمى وفقالسموكية  ىدافاختبارًا تحصيميًا في ضوء محتوى المادة الدراسية واال
  .(2مخطط ) اآلتيةالخطوات ب (, تركيب, تقويم)التذكر, االستيعاب, التطبيق, التحميل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) المخطط

 التحصيلاختبار بناء خطوات 

 تحدٌد الهدف من الختبار

 المادة العلمٌةتحدٌد 

 تحلٌل محتوى

 صدق ظاهري

واعداد  تحدٌد عدد الفقرات

 جدول المواصفات

 صدق الختبار 

 تعلٌمات الختبار

تطبٌق الختبار على العٌنة 

  الستطالعٌة األولى

 إحصائٌاا تحلٌل الفقرات 

 تطبٌق الختبار النهائً

 تحدٌد الهداف السلوكٌة

 الستدللً 

 صدق محتوى

 تعلٌمات التصحٌح تعلٌمات الجابة

تطبٌق الختبار على العٌنة 

  الستطالعٌة الثانٌة

  الختبار الثبات

 وضوح الفقرات
 تحدٌد الوقت

 معامل تمٌٌز

 معامل صعوبة

البدائل  فاعلٌة

 الخاطئة
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  خطوات بناء االختبار التحصيمي 

 الهدف من االختبار : -1

معرفة ل ,االختبار التحصيمي لمطبلبفي ل الخطوات الميمة أو من ٌيعد تحديد اليدف      
 .المخصصة لتدريسيم اثناء التجربة الدراسي في المادة العمميةمستوى تحصيميم 

 تحديد المادة العممية : -2

معتمدًا عمى الكتاب المقرر تدريسو خبلل التجربة حدد الباحث المادة العممية التي سيدّرسيا      
المساحات  –)الخامس/ اليندسة, والسادس/ القياس وتم تحديد الفصمين  ل المتوسطو لمصف األ
 .البحث )التجريبية والضابطة( لمجموعتي والحجوم(

 تحميل المحتوى : -3

المساحات  –محتوى الفصمين)الخامس/ اليندسة, والسادس/ القياس  قام الباحث بتحميل     
وتم عرضيا عمى الخبراء لتحديد  ,ل المتوسطو من كتاب الرياضيات لمصف األ والحجوم(

 . (13ممحق ) بناء االختبار التحصيميالمكونات المعرفية لغرض 

 تحديد األهداف السموكية : -4

( ىدف سموكي 100)يات األىداف السموكية اعد الباحث اعتمادًا عمى تصنيف بموم لمستو      
لتغطي المحتوى الدراسي المخصص لمتجربة وعرضت عمى مجموعة من المحكمين ونالت 

 .باستعمال معادلة كوبر (14ممحق) %(80من ) أكثرفقتيم بنسبة موا

 تحديد عدد الفقرات :  - 5

فقرة موضوعية وفقرة مقاليو واحدة ليكون المجموع ( 29بواقع )تم صياغة فقرات االختبار      
خبلل من ( فقرة في االختبار النيائي آخذاً بنظر االعتبار الفئة العمرية لمطبلب وكذلك 30)

 .تم االطبلع عمييا في دراسات سابقة اختبارات مماثمة
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 جدول المواصفات : -6

وصياغة األىداف السموكية  ,بعد ان ُحددت المادة العممية التي ُتدرس لمجموعتي البحث     
تأتي خطوة و  ونوعياتحديد فقرات االختبار و  وفق مستويات بموم لؤلىدافعمى لعممية لكل المادة ا

وأعد الباحث  ,االختبار طابع الشمولية والموضوعيةي طميمة ىي اعداد جدول المواصفات لنع
الحصص لكل فصل  اطمع الباحث عمى عددن أجدول المواصفات لبلختبار التحصيمي بعد 

والوزن النسبي لو حسب مستويات بموم وكان تسمسل خطوات العمل الذي حددتو وزارة التربية و 
 بالشكل اآلتي :

الخامس )لكل فصل من الفصمين عدد الحصصكان دليل المدرس كتاب بالرجوع الى . 1
 . الدراسي الثاني (الكورسالفصل )فصل خبلل  ( حصة لكل20)ىو (السادس/

القياس  السادس/ُحسبت االىمية النسبية لمفصل لكل من الفصمين )الخامس/ اليندسة, .  2
 ( وفقاً لممعادلة :والمساحات والحجوم

الزمن المستغرق  لمفصل=      االىمية النسبية لمفصل
الزمن الكمي

  × 100% 

 .(19فكانت النتائج كما في جدول)
 (19جدول )

 االهمية النسبية لمفصمين)الخامس, السادس(عدد الحصص و 

 حساب وزن األىداف في كل مستوى وتم ذلك اعتماداً عمى عدد األىداف السموكية. 3
 وفقاً لممعادلة:من مستويات بموم  لكل مستوى (20جدول)

عدد االىداف السموكية لكل مستوى=  مستوى وزن االىداف في كل
 العدد الكمي لؤلىداف

 

 (235:  2005)الجمبي,                                                             

 الزمن/ الدقيقة عدد الحصص زمن الحصة الفصل
االهمية النسبية 

 للفصل
 الخامس

 دقيقة 54
02 022 42% 

 %42 022 02 السادس

 المجموع
 

52 0022 022% 
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 (.2جدول )

 السادس()الخامس/النسبي لكل مستوى من مستويات المجال المعرفي لمحتوى الفصمينوزن ال

 وزن الهدف المجموع الفصل السادس الفصل الخامس المستوى

 %55 55 00 02 التذكر
 %02 02 6 00 االستيعاب

 %02 02 00 0 التطبيق
 %4 4 2 0 التحليل

 %0 0 0 0 التركيب
 %0 0 0 0 التقويم

 %022 022 52 42 المجموع
األهداف نسبة 

 السلوكية 
42% 52% 022% 

 

  52 02 02 عدد الحصص

جدول  صياغة الخارطة االختبارية الخاصة لؤلىداف السموكية لتمثيميا في اختبار تحصيمي 
 وحساب عدد االسئمة لكل مستوى حسب المعادلة :, (21)

       االختبار عدد فقرات×الوزن النسبي لممحتوى  ×الوزن النسبي لمفصل عدد االسئمة لكل خمية =

 (21جدول )

 الخارطة االختبارية لتمثيل االهداف السموكية في االختبار التحصيمي

 األهداف المحتـــــــوى
 المجموع

 الفصل

 الوزن النسبي                    

 لممحتوى      الوزن النسبي

 لمفصل

 التقوٌم التركٌب التحلٌل التطبٌق الستٌعاب التذكر

55% 02% 02% 4% 0% 0% 022% 

 04 2 2 0 2 5 2 %42 الخامس
 04 2 2 0 2 5 2 %42 السادس
 22 2 2 0 6 0 05 %022 المجموع

 

بموم االربعة االولى لممجال المعرفي كما يوضح ذلك االختبار عمى مستويات  توزعت فقراتو 
 (.22جدول )
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 (22جدول)

 , استيعاب, تطبيق ,تحميل(تذكرموزعة عمى مستويات بموم االربعة )التحصيمي فقرات االختبار 

 عدد الفقرات الفقرات  المستويات ت
-15-7-6-11-16-14-5-4-3-2-1 التذكر 1

17-24-27 
14 

 8 26-25-23-22-18-10-9-8 االستيعاب 2
 6 29-28-20-19-13-12 التطبيق 3
 2 30-21 التحميل 4

  30 المجموع
 أكثرعرض االختبار عمى مجموعة من  المحكمين االختصاص وحصمت الموافقة بنسبة تم    

  و (أ -16)ممحقالباحث بعض التعديبلت عميو  وأجرى%( منيم عمى صبلحيتو, 80من )
 ج (. – 16و) ب( – 16)

 صدق االختبار: -7

صدق االختبار ىو من العوامل االساسية التي يجب عمى واضع االختبار التأكد منو إذ      
 السمة المراد قياسيا.  أوو أجميجب ان يقيس ما وضع من 

 الصدق الظاهري : -8 

طرائق )عرض الباحث فقرات االختبار عمى مجموعة من المحكمين من االختصاص      
الباحث التعديبلت التي اقترحيا المحكمين  أجرىو  ,لمعرفة آرائيم ومبلحظاتيم (الرياضياتتدريس 

 .%( وبذلك يعد االختبار صادقاً 80) اكثر منوكان االتفاق بنسبة 

  صدق المحتوى : -9

من حيث المحتوى البد من اعداد الخارطة االختبارية كونيا تساعد ليكون االختبار صادقًا      
 (49:  2005االختبار.                                                  )اليويدي ,عمى بناء 

في   وتم استعمال الخارطة االختبارية ليكون االختبار التحصيمي بشكمو النيائي ويعد صادقا
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 .(14)ممحقتمثيمو المادة العممية واالغراض السموكية التي يقيسيا 

 تعميمات االختبار  : -.1

 تعميمات اإلجابة : 0أ 

ليعرف وذلك  ,لى لبلختبارو وضع الباحث تعميمات االجابة بشكل واضح في الورقة األ    
االسموب االمثل لئلجابة عمى فقرات االختبار معززًا ذلك بذكر عدد االسئمة وبمثال الطالب 

 .أ(-16ممحق ) الى توزيع الدرجات عمى الفقرات توضيحي محمول مشيراً 

 تعميمات التصحيح :  0ب 

( درجة لمفقرة 1فقرات االختبار التحصيمي وىي) عنوضع الباحث معيارًا لتصحيح االجابة      
التي اجاب الطالب  أولمفقرة الخاطئة والمتروكة  اً وصفر  ,لمفقرة المقالية ( درجاتٍ 6و) ,الموضوعية

 .دنىأ( كحد اً و)صفر عمى أ( كحد 35)حت الدرجات بين و امن بديل وبذلك تر  أكثرعمييا ب

 : تطبيق االختبار عمى العينة االستطبلعية األولى -11

ل  و من طبلب الصف األ اً ( طالب32الباحث تطبيق االختبار عمى عينة مكونة من ) أجرى     
 في لمبنين( وقد تم تبميغيم بموعد االختبار قبل اسبوع من اجراءه الطبرسيثانوية المتوسط )

االختبار مطموب لئلجابة عمى فقرات المعرفة الزمن  جلأل 9/4/2018الموافق االثنين 
 العينة. أفرادوتبين وضوح الفقرات لدى  الفقرات التحصيمي وكذلك معرفة مستوى وضوح

المتوسط الباحث  ستخرجاو العينة  أفراد راقأو وتم حساب مجموع الزمن المستغرق لئلجابة لجميع 
 استخدام المعادلة :وذلك ب ( دقيقة42)أن المتوسط ىوالحسابي لمزمن فظير 

 مجموع زمن كل الطبلب =   زمن االختبارمتوسط 
  العدد االكمي

 

 : الثانيةتطبيق االختبار عمى العينة االستطبلعية  -12

( طالب من طبلب الصف 100الباحث تطبيق االختبار التحصيمي عمى عينة من ) أجرى     
غ الطبلب قبل اسبوع  من موعد االختبار مّ ن بَ أ( بعد لمبنين ابن ادريسمتوسطة ل المتوسط )و األ
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 .ث شعببواقع ثبلو من قبل مدرس المادة في المدرسة 

لبلختبار )صعوبة الفقرة,  السايكومتريةالغرض من ىذا االختبار ىو استخراج الخصاص و      
كمال المادة العممية إن تأكد الباحث من أالبدائل, الثبات(, وكان ذلك بعد  فاعميةتمييز الفقرة, 

 .وبأشراف الباحث 2018/ 11/4االربعاء الموافق في  التي تشمميا التجربة الحالية وكان ذلك

ليستخرج منيا مجموعة  االجابة لمطبلب رتبيا الباحث تنازلياً  راقأو ن ُصححْت أبعد      
%( من مجموع العينة االستطبلعية الثانية ومجموعة 27االجابات لممجموعة العميا وبنسبة )
 السايكومتريةجت الخصائص ( واستخر 17%( ممحق)27االجابات لممجموعة الدنيا وبنسبة)

 كاآلتي: 

 معامل الصعوبة : 0ج 

 إذ( وىو مقبول 0.704-0.30بين  ) يتراوح همعادلة معامل الصعوبة وجد طبق الباحث     
  (.18(  ممحق )0.70-0.30معامل الصعوبة مقبوالً إذا كان بين ) دعيُ 

 (290:  1998)عودة ,                                                                      

 معامل التمييز : 0د 

( وىو معامل 0.630-0.30جاد معامل التمييز فكانت قيمتو بين)أياستخدم الباحث معادلة      
 .(18ممحق ) (0.80 -0.20معامل التمييز الجيد بين ) يتراوح إذتمييز جيد 

 البدائل الخاطئة : فاعمية 0ه 

ن جميع البدائل أالبدائل الخاطئة وكانت جميعيا سالبة وىذا يدل عمى  فاعميةحسبت           
وبذلك حققت التمويو الجيد  ,من طبلب المجموعة العميا أكثرجذبت الييا طبلب المجموعة الدنيا 
 (.19عن االجابة لمبديل الصحيح ممحق)

 ثبات االختبار التحصيمي :  -13

فقرات نيا تبلئم االختبار الذي يتضمن أل ,كرو نباخ -الفامعادلة  ختار الباحثإ          
( وىو ثبات جيد إذ 0.912موضوعية وفقرات مقاليو فكان معامل ثبات االختبار التحصيمي )
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               .أكثر%( ف80نو جيد إذا كانت قيمتو)أيتصف االختبار ب

                                    (543: 2000)عبلم,                                                                      

 المقالية : ثبات تصحيح الفقرة -14

المادة في المدرسة  الباحث مدرْس  فَ كمّ  : آخر حلحساب ثبات التصحيح مع مصح  
االختبار )الفقرة المقالية فقط( فكانت نسبة االتفاق بين تصحيح من  راقأو  (10)بتصحيح

 . مقبولة%( وىي 92)الباحث لمفقرة وتصحيح المدرس ىي 

 (2012, )مجيد وياسين   

  : االختبار التحصيمي النهائي -15

جاد أيبعد  19/4/2018 الموافق الخميسلباحث االختبار التحصيمي النيائي في ا أجرى     
كان االختبار جاىزاً لمتطبيق  إذ لفقرات االختبار والتحميبلت االحصائيةصدق االختبار وثباتو 

 .(20االختبار التحصيمي ظيرت النتائج كما في ممحق) راقأو وبعد تصحيح  عمى عينة البحث

 ( اختبار التفكير االستداللي :ب

 قامقياس التفكير االستداللي لدى طبلب العينة لممجموعتين التجريبية والضابطة  أجلمن      
  ب( – 21)و (أ - 21)ينممحقال( فقرة 20ون من )مكّ  ختبار لمتفكير االستدالليإالباحث ببناء 

كما بشكل خطوات و عمى أ( كحد 20)ح من)الصفر( كحد ادنى الىو اب تتر درجات الطبل ان إذ
 .(3موضح بالمخطط )
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  (3المخطط)

 االستداللياالختبار بناء خطوات 

 تحدٌد الهدف من الختبار

تحدٌد مجالت التفكٌر 

على وفق بناء فقرات الختبار 

 لمجالت المحددةا

 صدق الختبار

عرض الفقرات على المحكمٌن 

 بعدٌهامع 

تطبٌق الختبار على 

 الستطالعٌة األولى

 الختبار أوراقتصحٌح 

 الثانٌة

تطبٌق الختبار على 

 الستطالعٌة الثانٌة

 إحصائٌاا تحلٌل الفقرات 

 معامل التمٌٌز

 الخاطئةالبدائل  فاعلٌة

 الثبـــــــــــــــــات

 الختبار النهائً

 صدق ظاهري صدق البناء

 تعلٌمات التصحٌح تعميمات االجابة اعداد تعلٌمات الختبار

 معامل صعوبة

معدل الوقت 
 الكافي لئلجابة

 وضوح الفقرات
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    االستداللي :خطوات بناء اختبار التفكير 

 : الهدف  من االختبار -1

 البحثعينة البحث التجريبية والضابطة في ييدف اختبار التفكير االستداللي قياس قدرة      
عن  (اً صفر )لئلجابة الصحيحة و (درجة واحدة)صل الطالب عمى يحعمى االستدالل إذ  الحالي

 ربعةمن بديل من البدائل األ أكثر فييا الطالبالتي اختار  أو ,المتروكة أو ,االجابة الخاطئة
 .لفقرةا ىعم لئلجابةالمقترحة 

 تحديد مجاالت التفكير االستداللي : -2

صنف العمماء التفكير االستداللي تصنيفات عدة واختار الباحث  بعد الرجوع الى االدبيات     
ل و لمبلئمتو لمفئة العمرية لطبلب الصف األ (االستنباطيالتفكير )و (التفكير االستقرائي)منيا 

%( 80من ) أكثرفقة موانسبة وب ,المتوسط وتم عرض ىذين البعدين عمى مجموعة المحكمين
 .جداً وىذه نسبة جيدة 

 بناء االختبار : -3

 أربعةوب( )فقرات موضوعية( فقرة من االختبار المتعدد 20من ) ًا مكوناً الباحث اختبار أعد       
     مثل اختبارات التفكير االستداللي لمدراسات السابقة  بدائل بعد الرجوع الى مجموعة من

  .لت التفكير االستدالليو اتنوالتي ( 2010و دراسة )الحيدري, ( 2013الساعدي, )

 صدق االختبار : -4

 الصدق الظاهري  0أ 

وصدق االختبار صدق االختبار ىو من العوامل االساسية الميمة التي يجب التأكد منو 
و  ويعد محورًا اساسيا في عممية التقويم  ولمتحقق من أجمعمى قياس ما وضع من  تويعني مقدر 

رى واج, عمى مجموعة من المحكمين في مجال طرائق التدريس وصدق االختبار عرضت فقرات
بناًء عمى  ج( -21) فقرة واحدة ممحق استبدلتو شار الييا المحكمين أالتعديبلت التي  الباحث

                                                                       .من آراء المحكمين%( 82) من اكثرنسبة بمعتمدًا عمى قبول توجيياتيم 
 (.55.:45.)الزاممي وآخرون,       
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 صدق البناء .ب 
العبلقة االرتباطية تم التأكد من صدق البناء لبلختبار واالتساق الداخمي لو من خبلل 

 بين كل من :
 . درجات كل فقرة ودرجات المجال التابعة لو : 1

استعمل معامل االرتباط بيرسون لحساب المعامل بين كل فقرة من االختبار ودرجات 
تراوحت قيم  إذالمجال المنتمية لو واظيرت النتائج ان الفقرات لبلختبار دالة احصائيًا 

( يوضح 23جدول)( ومؤشر جيد * 0.380-* 0.597) معامبلت اإلرتباط ما بين
 .ذلك
 : . درجات المجال ودرجات االختبار الكمي2

ظيرت النتائج ان فقرات أو استخرج معامل االرتباط باستعمال معامل ارتباط بيرسون 
 ( * 0.805-* 0.856)تراوحت قيم معامبلت اإلرتباط ما بين إذر دالة احصائيًا االختبا

 ( يوضح ذلك.24جدول) وىو مؤشر جيد
 : درجات كل فقرة ودرجات اإلختبار الكمي. 3 

تم استخراج معامل االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات اإلختبار ودرجات اإلختبار 
 إذ أظيرت النتائج أن جميع الفقرات دالة إحصائيًا, ,معامل ارتباط بيرسون باستعمالالكمي 

و مؤشر جيد عمى صدق البناء  (0.542*-0.308)* تراوحت قيم معامبلت اإلرتباط ما بين
 ( يوضح ذلك.25جدول) ئياً الختبار التفكير االستدالليوجميع الفقرات دالة احصا

                                                   Gronlund,1976 :125)) 
 :  االختبار تعميمات -5

 : اإلجابة تعميمات  .أ 
 ليعرف وذلك, لبلختبار األولى الورقة في واضح بشكل االجابة تعميمات الباحث وضع     

 وبمثال االسئمة عدد بذكر ذلك معززاً  االختبار فقرات عمى لئلجابة األمثل االسموب الطالب
 . الفقرات عمى الدرجات توزيع الى مشيراً  محمول توضيحي

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (0.01** الفقرة دالة عند مستوى الداللة )
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 (23جدول)

 الفقرة بدرجة المجال التابعة له معامل ارتباط درجة

 درجة معامل االرتباط الفقرة درجة معامل االرتباط الفقرة
 **0.399 (11فقرة) **0.570 (1) 
 **0.462 (12فقرة ) **0.545 (2) 
 **0.597 (13فقرة ) **0.501 (3) 
 **0.517 (14فقرة ) **0.569 (4) 
 **0.435 (15فقرة ) **0.385 (5) 
 **0.414 (16فقرة ) **0.384 (6) 
 **0.584 (17فقرة ) **0.569 (7) 
 **0.631 (18فقرة ) **0.380 (8) 
 **0.556 (19فقرة ) **0.414 (9) 
 **0.570 (.2فقرة ) **0.545 (.1) 

 

 (24جدول)

 معامل ارتباط درجات كل مجال بدرجات اإلختبار الكمي

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 المجال درجة معامل االرتباط
 المجال االول **0.805
 المجال الثاني **0.856
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 (25جدول )

 درجة الفقرة بدرجة االختبار الكمي معامل ارتباط

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التصحيح :تعميمات  .ب 

درجة واحدة( )فقرات االختبار االستداللي  وىو عنوضع الباحث معيارًا لتصحيح االجابة        
من  أكثرالتي اجاب الطالب عمييا ب أو( درجة  لمفقرة الخاطئة والمتروكة لمفقرة الصحيحة و)صفر

 .( كحد ادنىاً ( كحد اعمى و)صفر 20) حت الدرجات بينو اتر   أيبديل 

 : االختبار عمى العينة االستطبلعية األولىتطبيق  -6

الطبرسي  ثانوية)من طبلب  اً ( طالب32لى مكونة من )أو اختار الباحث عينة استطبلعية      
المدارس التابعة الى  أحدىوىي  12/4/2018الموافق  الخميسفي  اجري التطبيق إذ (لمبنين

 المستغرق لئلجابةمعرفة الزمن الكافي لبلختبار تم حساب متوسط الزمن ولبية بابل, مديرية تر 
  : من خبلل المعادلة

درجة معامل 
درجة معامل  الفقرة االرتباط

 الفقرة االرتباط

 (1)  **0.485 (11فقرة ) **0.313
 (2)  **0.422 (12فقرة ) **0.378
 (3)  **0.382 (13)فقرة  **0.524
 (4)  **0.426 (14فقرة ) **0.486
 (5)  **0.308 (15فقرة ) **0.362
 (6)  **0.395 (16فقرة ) **0.337
 (7)  **0.481 (17فقرة ) **0.525
 (8)     **0.40 (18فقرة ) **0.539
 (9)  **0.41 (19فقرة ) **0.542
 (.1)    **0.526 (.2فقرة ) **0.420
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 مجموع زمن كل الطبلب =   رزمن االختبامتوسط 
  العدد االكمي

 

ال تحتاج الى  ن الفقرات وتعميمات االختبار واضحةأواتضح  ( دقيقة33)فظير الزمن الكافي ىو
 .تعديل

 : الثانيةتطبيق االختبار عمى العينة االستطبلعية  -7

الباحث من وضوح الفقرات لبلختبار االستداللي وتحديد متوسط الزمن الكافي  تأكدن أبعد      
عمى المجموعة االستطبلعية الثانية المكونة لية و بصورتو األ الباحث تطبيق االختبار أجرىو ل

متوسطة ابن )متوسطالل و وىم من الصف األ 16/4/2018الموافق  االثنين في ( طالب100)من
بين  التكافؤ نلضما خارج عينة البحث ولكن في نفس البيئة المحيطة بيا ( وىيلمبنين ادريس
 .العينات

 أو الضعيفة أوالصعبة منيا  لمفقرات السايكومتريةمن ىذا التطبيق بيان الخصائص  ةياوالغ     
الفقرات عمى  في االختبار النيائي ومعرفة مدى قدرة حذفيا أواستبداليا  أوتعديميا التي يجب 

شرف الباحث , أكون االختبار النيائي الفقرات لتُ االفضل من تم انتقاء يو , التمييز بين الطبلب
 موعد االختبار بأسبوع من تاريخ اجراءه.بعمى تطبيق االختبار بنفسو بعد تبميغ الطبلب 

 االختبار : راقأو تصحيح  -8

لفقرات  السايكومتريةالعينة االستطبلعية الستخراج الخصائص  راقأو قام الباحث بتصحيح      
االختبار االستداللي معتمداً  االجابة النموذجية, وتم استخراج معامل الصعوبة ومعامل التمييز 

 البدائل لفقرات االختبار .   فاعميةو 

 التحميل االحصائي لفقرات االختبار: -9

الباحث  أجرىن جودة االختبار تعتمد عمى جودة الفقرات وليتأكد الباحث من جودة الفقرات إ     
معامل الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار من خبلل تطبيق االختبار لحساب التحميل االحصائي 

 .عمى مجموعة استطبلعية ثانية
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العينة تنازلياً   أفرادالطبلب لفقرات االختبار تم  ترتيب درجات  جاباتإبعد اجراء تصحيح      
%( من 27%( من الدرجات العميا لتمثل المجموعة االستطبلعية العميا و)27) تحديدثم 

المقارنة  و مقياسل إحصائياً لدنيا وىي نسبة مقبولة الدرجات الدنيا لتمثل المجموعة االستطبلعية ا
 .(22ممحق ) مجموعتي البحثبين 

 :معامل الصعوبة لمفقرات  0أ 
ساب معامل الصعوبة لمفقرة بالنسبة المئوية لئلجابات الخاطئة لممجموعتين تم ح     

ظيرت النتائج لمستوى أ إذ, اً ( طالب54المجموعتين ) أفرادالعميا والدنيا مقسوماً عمى عدد 
ا إذوتعد الفقرة مقبولة الصعوبة ,( 23ممحق ) (0.314-0.666صعوبة الفقرات بين ) 

 (129:1999)الظاىر وآخرون ,      .(0.70-0.30)الصعوبة فييا بين  كان معامل
 معامل التمييز : 0ب 

ميا وطبلب المجموعة ويقصد بو قدرة الفقرة عمى التمييز بين طبلب المجموعة العُ      
ن الفقرة ذات التمييز الموجب العالي عممًا أ يخص السمة التي يقيسيا االختبارالٌدنيا بما 
                                                                 (293:  1998)عودة ,                               .المفضمة في االختبارىي الفقرة 

 وىي ذات تمييز مقبول (23ممحق )( 0.74-0.30ح بين )او فكانت قيم معامل التميز تتر 
                             .(0.80-0.20وة تمييز الفقرة بين )ا كانت قإذ

 البدائل الخاطئة : فاعمية .ج 
ميمة جداً  لمتمويو عمى  فييا ن البدائلأاالختبارات ذات االختيار المتعدد بتتميز      

بعادىم عن االجابة الصحيحة فاإلجابات إلالمجموعة الُدنيا  أفراد أيالطبلب الضعفاء 
 أفرادكبر عدد من أالخاطئة تستيدفيم بشكل خاص والمموه الجيد ىو الذي يختاره 

يكون المميز  و قوة تمييزىا افضل,كانت انت سالبة وقيمتو كمما ك المجموعة الدنيا
في تمويو الطبلب عن االجابة  اً ضعيفبينما يكون ا كانت قيمتو سالبة إذمقبوالً  

 (220-218 : 2005)مراد, وسميمان,             ًا.صفر  أو اً ا كان موجبإذالصحيحة 
ابقى الباحث عمى البدائل وبذلك البدائل الخاطئة  فاعميةجاد أيلة واستخدم الباحث معاد

 .(24ممحق)كما ىي في االختبار النيائي الخاطئة 
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 ثبات االختبار : -11

 ( K-R20)ريتشاردسون الصيغة  -كيودرطريقة  -أ

 يألقياسيا  أجلان ثبات االختبار يعني مدى دقة قياس االختبار لمسمة التي وضع من      
-K) 5. -ريتشاردسون الصيغة  -كيودر معادلةالباحث ذلك باستخدام  أجرىصفة كانت ف

R20 ) تجانس لحساب ثبات االختبار وابعد و  ,فقراتو موضوعية مع االختبار كونألنيا تبلئم
 ويعد مقبواًل. (0.739فبمغ معامل الثبات )فقراتو ل

                                                 (366:1998)عودة,                                                                         

 االختبار النهائي : -12

التفكير الباحث الصيغة النيائية الختبار بعد التأكد من صدق وثبات االختبار وضع      
وىو  ,( فيو22/4/2018)االحد الموافق  تم اختبار المجموعتين التجريبية والضابطةاالستداللي 
بدائل لكل فقرة ثبلث منيا تكون خاطئة  أربعة( فقرة من نوع االختيار من متعدد وب20)مكون من

 . (25ممحق)كما في  وظيرت النتائج  وواحدة صحيحة

 سابعاً : اجراءات تطبيق التجربة :

تطبيق التكافؤات بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة وىي حساب العمر الزمني  -1
  .4/1/2018في يوم الخميس المصادف لمطبلب من خبلل سجبلت المدرسة الرسمية 

حصل الباحث من سجبلت المدرسة والبطاقة المدرسية عمى تحصيل األبوين لطبلب  -2
 .2018/ 7/1في يوم االحد المصادف المجموعتين التجريبية والضابطة 

يوم  ولينون( لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في -تسأو اختبار الذكاء)الباحث  أجرى  -3
 .9/1/2018 الثبلثاء المصادف

مومات السابقة لمجموعتي البحث في يوم االحد المصادف الباحث اختبار المع أجرى -4
18/2/2018. 
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ل لمعام و حصل الباحث عمى درجات طبلب عينة البحث في الرياضيات لمكورس األ -5
من سجبلت المدرسة لتكون ىي تحصيل سابق لمطبلب وتم اجراء ( 2018 - 2017)الدراسي

 .20/2/2018يوم الثبلثاء المصادف حث في التكافؤ بين مجموعتي الب

وطبقت في يوم  (2018-2017)في الكورس الثاني لمعام الدراسي بدأت التجربة -6
وتم اعتماد استراتيجية التفكير التناظري  15/4/2018 االحدوانتيت في  15/2/2018الخميس

( 5قع )المجموعة الضابطة وبوابتدريس المجموعة التجريبية واعتماد الطريقة التقميدية في تدريس 
  .حصص اسبوعياً لكل مجموعة

 .9/4/2018 االثنينالتحصيمي يوم لى لبلختبار و االستطبلعية األالتجربة الباحث  أجرى -7

 .11/4/2018 االربعاءحصيمي يوم االستطبلعية الثانية لبلختبار التأجرى الباحث التجربة  -8

 .2018/ 12/4الخميساالستداللي يوم لى لبلختبار و األاالستطبلعية التجربة الباحث  أجرى -9

 . 16/4/2018االثنين االستطبلعية الثانية لبلختبار االستداللي يوم التجربة تم اجراء  -10

الطبلب  بمغْ أوقد ُ  2018 /19/4 الخميسيوم اجرى الباحث االختبار التحصيمي النيائي  -11
 .الختبارقبل اسبوع من موعد ا

 بمغْ أُ وقد  22/4/2018 االحديوم  النيائياختبار التفكير االستداللي  الباحثاجرى  -12
 .الطبلب قبل يومين من موعد االختبار

 .( (spssالباحث الحقيبة االحصائية  استخدم : الوسائل االحصائية :تاسعا ً 

 :تية تم استخدام الوسائل االحصائية اآل

 لعينتين مستقمتين:    (t- test)اختبار -1

استخدم لحساب التكافؤات بين المجموعتين التجريبية والضابط بعدد من المتغيرات  ولمعرفة داللة 
   .رينوحساب نتائج االختبا الفرق بين المتوسطات الحسابية
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معادلة معامل الصعوبة لمفقرات : -2  

 . لبحثا الختباري اصتخذو انًعادنت نحضاب يعايم صعىبت انفقراث

                     
                                                                                    

 : حيث أن
P  .عامل الصعوبة لمفقرة :                   N   .عدد طبلب المجموعة الواحدة : 
                    : الدرجة المخصصة لمفقرة   S: مجموع درجات المجموعة العميا.            
                                      مجموع درجات المجموعة الدنيا.    

 (291:1999)عودة,                                                                        

 قوة التمييز: معادلة -3

                                                                                                        البحث . الختباريلحساب معامل تمييز الفقرات 

 
                                                                        

 حيث أن:
  : معامل التمييز لمفقرة.   
  : مجموع درجات المجموعة العميا.   
  : مجموع درجات المجموعة الدنيا.   
S .الدرجة المخصصة لمفقرة :  
N  المجموعتين.: عدد الطمبة في أحدى  

 (550.:135)الكبيسي,                                                                     
: البدائل الخاطئة فاعمية -4  

.البحث الختباريالبدائل لمفقرات  فاعميةلحساب   

     =      
           

p = 
 𝑎 +  𝑑 

S×N×2 

  

D = 
 𝑎 −  𝑑 

N×S 

   𝑎 

   𝑑 

D 
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 إذ ان :

المجموعة العميا .عدد الطبلب الذين اختاروا البديل الخاطئ من  : Y1 

 Y2 :عدد الطبلب الذين اختاروا البديل الخاطئ من المجموعة الدنيا .

 n   : عدد افراد احد المجموعتين.

 

(289: 1999)عودة,              

 معادة كوبر: -5   

 .وثبات التصحيحستخدمت لمعرفة نسبة اتفاق المحكمين عمى االستبيانات اٌ    

 االتفاق بين المحكين.اعتمدت لحساب نسبة 
                                                                                        

NP                                                                  
  =P       

              NP+PPN     
 إذ إن: 

   .نسبة االتفاق = 
PP  االتفاق= عدد مرات.                                              

 PPP االتفاق= عدد مرات عدم . 
(Cooper 1974 , 27)   

                                                                                                                       
 : (K-R20ريتشاردسون ) –معادلة كيودر  -6 

 المعادلة لحساب ثبات اختبار التفكير االستداللي. تستخدماُ 

 .لتحصيلاثبات لحساب معامل  تاستخدم كرو نباخ : -معادلة الفا -7
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 : يامعادلة مربع ك -8

التجريبية لآلباء واالميات لممجموعتين التحصيل الدراسي واستخدميا الباحث لحساب تكافؤ 
 .والضابطة

 االثر :معادلة حجم  -9

مقدار حجم االثر والفروق وباستخدام االختبار التائي يرجع الى المتغير  جاديإلواستخدمت 
  .الختبارين التحصيمي واالستدالليالمستقل في ا

 t
2 

  η  
  حيث أن:

  : القيمة المحددة لمفروق.      
  ( المحسوبة.t: مربع قيمة )     

  df ( درجة الحرية وتساوي :n1 + n2 – 2.)  
( التي تمثل حجم األثر لممتغير المستقل في كل من المتغيرين التابعين  dويمكن إيجاد قيمة )  

  من خبلل المعادلة اآلتية:
 

                                          
 : تمثل مربع إيتا.     
               Kiess,1989:445)                                                        )                                              

 

  

= 
t
2
 + df 

t
2

d = 
   𝜂  .  

   1 − 𝜂  η  

 η  



 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 
 عرض النتائج 

 
 عرض النتائج اوالً  :         
 تفسير النتائج ثانيًا :         
 االستنتاجاتثالثاً :         
 التوصيات رابعاً :         

 المقترحات: خامسا ً       
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 : (Results of The Research)اوالً  : عرض النتائج 

  المحور االول : عرض نتائج االختبار التحصيمي :

 نتائج الفرضية الصفرية االولى :

( بين 0.0.عند مستوى داللة )رق ذو داللة احصائية ال يوجد ف) الصفرية الفرضيةتنص      
عمى وفق )استراتيجية التفكير التناظري( متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي ُدرست 

التقميدية في االختبار ُدرسْت بالطريقة رجات طالب المجموعة الضابطة التي ومتوسط د
طبق البرنامج , (.2ممحق ) التحصيمياالختبار  فيبعد تصحيح اجابات الطالب و ( التحصيمي

التجريبية والضابطة  تينالوصف االحصائي لبيانات لممجموعلمحصول عمى  ((spssاالحصائي
 (0أ -26وظيرت النتائج كما في الجدول )في االختبار التحصيمي 

 (أ -26)جدول 

 يبية والضابطة في متغير التحصيلالوصف االحصائي لممجموعتين التجر 

عدد  المجموعة
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

الخطأ المعياري 
 لممتوسط الحسابي

%     فترة 50
الثقة في الوسط 

 الحسابي
الحد 
 االعمى

الحد 
 االدنى

 0.55. 0055 0.60. 6..00 5.00 66 التجريبية
 0.65. .005 05.0. 00255 .5005 60 الضابطة

    

( 5.00ب في المجموعة التجريبية)( ان متوسط درجات الطالأ -25جد من الجدول )ن     
( .5005متوسط درجات الطالب لممجموعة الضابطة )( بينما كان 6..00واالنحراف المعياري )
وبتطبيق اختبار ليفين لعينتين مستقمتين لغرض معرفة الفرق بين ( 00255وبانحراف معياري )

وىي ( 0556.عند مستوى داللة )( ..f)( )200درجات طالب المجموعتين كانت قيمة  تباين
 0متغير التحصيلفي  متجانسةن افتكون المجموعت (0.0.مستوى )اكبر من 
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( لمعينتين المستقمتين لغرض معرفة داللة الفرق بين متوسط t-testوعند تطبيق االختبار )     
 t)ظيرت القيمة التائية) درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة

وبدرجة حرية ( المعتمد 0.0.)من المستوى  أصغر( وىو 5..0.)( عند مستوى داللة 205.0)
, وبذلك يتبين تفوق طالب المجموعة التجريبية عمى طالب المجموعة الضابطة وكما (.6)

  0(ب -26يوضح الجدول )
 (ب -26جدول )

 ( لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيلt) ,(f) قيمت

عدد  المجموعة
 الطالب

Test’Levene 
 لتساوي التباينين

t-test 
 

درجة 
 الحرية
 
df 

الداللة 
االحصائية 
عند مستوى 

(.0.0) 
f الداللة t الداللة 

دالة    .6 5..0. 205.0 0556. ..200 66 التجريبية
 60 الضابطة احصائياً 

  

يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية ( ب -26المبينة في الجدول )نتائج اً لموفق     
( بين متوسط درجات 0.0.ذو داللة احصائية عند مستوى )البديمة التي تنص عمى )يوجد فرق 

التي ُدرست عمى وفق التجريبية  اي لصالح المجموعة (طالب المجموعتين التجريبية والضابطة
 استراتيجية التفكير التناظري فيما يخص متغير التحصيل0

 (التحصيل)المتغير التابع في  (قل )استراتيجية التفكير التناظريلمتغير المستاولبيان حجم أثر 
(  لبيان t-testالمستخرجة بتطبيق )(  (tقيمة استعمالوب( η2ايتا  ) مربع استخدم الباحث اختبار

( حجم ...2 ,)عفانةوحدد, رآخمتغير  وال تعود أليىل الفروق تعود الى المتغير المستقل 
 (02: ...2 ,)عفانة                                                     0(25جدول )األثر 
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 (27جدول )

 جدول تحديد مقدار حجم االثر

 حجم األثر االداة
 كبير متوسط صغير

η
2 .0.5 .0.6 .050 

d .02 .00 .0. 
 

  0(.2عمى وفق جدول )( التي تقيس حجم االثر (dوبعدىا تم حساب قيمة 
 (28جدول)

ηقيم كل من )
 لحجم االثر في التحصيل لممجموعتين التجريبية والضابطة(  (d( و 2

المتغير  المتغير المستقل 
 التابع

ηقيمة  t dfقيمة 
 حجم األثر dقيمة  2

استراتيجية 
 التفكير التناظري

 متوسط 06.5. 0.55. .6 205.0 التحصيل

فيكون  (06.5.) (d)قيمة  بمغتو ( 0.55.( ىي )η2ان قيمة ) (26ويوضح الجدول )     
 0ولصالح المجموعة التجريبية في متغير التحصيل لممتغير المستقل متوسطاألثر  حجم

 عرض نتائج االختبار االستداللي : المحور الثاني :

 نتائج الفرضية الصفرية الثانية : 

( بين 0.0.ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ))الصفرية وتنص الفرضية      
المجموعة التجريبية التي ُدرست عمى وفق )استراتيجية التفكير التناظري(  متوسط درجات طالب

ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي ُدرسْت بالطريقة التقميدية في اختبار التفكير 
  0االستداللي

( لمحصول عمى الوصف االحصائي لمبيانات لممجموعة spss)البرنامج االحصائيبق طُ      
 0(أ - 25والضابطة وظيرت النتائج كما في الجدول )التجريبية 
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 (أ - 29جدول)

 التفكير االستدالليالوصف االحصائي لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغير 

المتوسط  عدد الطالب المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 
 الحسابي

% فترة الثقة 90
 لممتوسط الحسابي

الحد 
 االعمى

الحد 
 االدنى

 2..20 00655 0650. .2066 55066 66 التجريبية
 .20.5 00555 .006. 5..60 5055 60 الضابطة

      

( بانحراف 55066ن متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية )أ( أ -25بن الجدول)يُ      
وبانحراف  (5055الضابطة) ( بينما متوسط درجات طالب المجموعة.2066معياري) 
وبتطبيق اختبار ليفين لعينتين مستقمتين لغرض معرفة الفرق بين تباين  (,5..60معياري)

( وىي اكبر 0560.( بمستوى داللة )f)( )50556درجات طالب المجموعتين كانت قيمة 
 لمتغير0ىذا ان متجانسة في ا( فتكون المجموعت0.0.مستوى )

لمعينتين المستقمتين لغرض معرفة داللة الفرق بين متوسط ( t-testوعند تطبيق االختبار )     
 t)درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة ظيرت القيمة التائية)

( المعتمد وبدرجة حرية 0.0.من المستوى ) أصغر( وىو ...0.( عند مستوى داللة )00555)
ريبية عمى طالب المجموعة الضابطة وكما (, وبذلك يتبين تفوق طالب المجموعة التج.6)

 0(ب -25)يوضح الجدول 
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 (ب -29جدول )

 التفكير االستداللي( لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغير f( , )t) قيمتي 

عدد  المجموعة
 الطالب

Test’Levene 
 لتساوي التباينين

t-test 
 

درجة 
 الحرية
 
df 

الداللة 
االحصائية 
عند مستوى 

(.0.0) 
f الداللة t الداللة 

دالة  .6 ...0. 00555 0560. 50556 66 التجريبية
 63 الضابطة احصائياً 

( يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية ب - 25منتائج  المبينة في الجدول )لا ً وفق      
( بين متوسط 0.0.البديمة التي تنص عمى )يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة )

درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة( اي لصالح المجموعة التجريبية التي ُدرست 
  0التابع التفكير االستداللي متغيرالعمى وفق استراتيجية التفكير التناظري فيما يخص 

التفكير )كير التناظري( في المتغير التابع المستقل )استراتيجية التفلمتغير اولبيان حجم أثر      
    المستخرجة بتطبيق ( (tقيمة استعمال( وبη2)استخدم الباحث اختبار مربع ايتا ( االستداللي

(t-test لبيان ىل الفروق تعود الى المتغير  ) وتم حساب آخرألي متغير  ال تعودالمستقل و ,
 0(.6جدول )ال( التي تقيس حجم االثر عمى وفق (d مةي( وقη2مربع ايتا ) قيمة

 (.6جدول)     
ηقيم كل من )

لممجموعتين التجريبية  اختبار التفكير االستداللي(  لحجم االثر في (d( و 2
 والضابطة

المتغير  المتغير المستقل 
 التابع

ηقيمة  t dfقيمة 
 حجم األثر dقيمة  2

استراتيجية 
 التفكير التناظري

التفكير 
 االستداللي

 كبير 50200 02.2. .6 00555

( 50200ىي )( d)وقيمة فبمغت ( 02.2.( ىي )η2ان قيمة ) (.6ويوضح الجدول )     
التفكير ولصالح المجموعة التجريبية في متغير  كبيرلممتغير المستقل ىو  فيكون حجم
  0االستداللي
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 ( : Results Interpretations)ثانيا : تفسير النتائج 

 تفسير نتائج االختبار التحصيمي :المحور االول : 

 وفقاً المجموعة التجريبية الذين ُدرسوا فوق طالب أظيرت نتائج االختبار التحصيمي ت     
ُدرسوا عمى وفق الطريقة ستراتيجية التفكير التناظري عمى طالب المجموعة الضابطة الذين ال

 : قد تعود الىن االسباب أويرى الباحث وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية لمبحث  ,التقميدية

 الطالببين المعمومات السابقة التي يحمميا ا ً ن خطوات تطبيق االستراتيجية تبني جسور إ 50
في  اً اساسمحورىا بل  الطالبوتجعل  ,وبين المفيوم الجديد المراد تعممو ,مفي ذاكرتي

أثرت استراتيجية التفكير التناظري بالبنية  ,سعو أبشكل  وخيالتنمي العممية التعميمية و 
كل  دراسة وىذا ما أكدتوالمعرفية لمطالب كونيا تعتمد انموذج اوزوبل المعرفي اساسًا ليا 

 ( 2.500, المسعودي)و (2.50, التميمي)من 
العصف الذىني  استعمالبالطالب التفكير التناظري في زيادة تحصيل استراتيجية دور  20

في كل جديدة  أفكارب يبدعون  جعميمتو تفكيرىم  تحفزبأسئمة مفتوحة  مدرسالقبل من 
  0موضوع الدرسمع تناسب تمرة 

ومع زمالئو في تبادل الى عنصر ايجابي متفاعل مع موضوع الدرس  الطالبحول ت   60
وتحسين  ,فكارىمأ عرضاصبحوا يتنافسون في ة و يالمعرف اتيمقدر ور االفكار ط  القح تو 

 0لمناقشةا أسموب

لتفكير التناظري مثل ت استراتيجية اتناول عدة وتأتي ىذه الدراسة متفقة مع نتائج دراسات سابقة
 0(2.56)الياشمي, و (2.50)التميمي,و( 2.50دراسة كل من)المسعودي,

 األختبار االستداللي :تفسير نتائج : المحور الثاني 

 وفقاً تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين ُدرسوا أظيرت نتائج االختبار االستداللي      
ستراتيجية التفكير التناظري عمى طالب المجموعة الضابطة الذين ُدرسوا عمى وفق الطريقة ال

 االسباب ىي :ن أويرى الباحث وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية لمبحث التقميدية( 
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لممفيوم فكرة المفيوم المشبو بو  عرضالخطوة االولى في استراتيجية التفكير التناظري  50
والسيما  تثير التفكير بشكل عام عند الطالبموضوع الدرس في الجديد المراد تعممو 
 عرضبحثون عن المفيوم المناظر لكل مفيوم يي يجعل الطالبمما التفكير االستقرائي 

تفكيرىم  رفع مستوىفي وىذا لو االثر عمى التناظر  بوصفو مثااًل جديداً داخل الصف 
 0االستداللي

من المعمومات  دةويكون قاع ,يراعي العصف الذىني الفروق الفردية بين الطالب 20
ور المشبو ص ليستدل بيا عمى مثال لالمييز بين المثال و في التلمطالب تساعدىم 

مميزة  حمولعمى استنتاج حل المشكالت والوصول الى  مبو فيزيد من قدرتي والمشبو
 0مختمفةو 

فالنقاش الموجو من قبل والطالب تكسر الحواجز  مدرسالتغذية الراجعة بين ال أسموب 60
واتباع التسمسل المنطقي الرياضي  ,في الصف ينمي التفكير االستداللي لدييم مدرسال

 0في الحل
اعتمدت التفكير االستداللي كمتغير تابع  دراسات عدةنتائج وتأتي ىذه الدراسة متفقة مع 
  0 (2.55)احمد,( و...2مثل دراسة كل من )الباوي,

 : (Conclusions)االستنتاجات : ثالثا ً 
 : يأتيوفقاً لمنتائج التي توصل الييا الباحث استنتج ما 

استراتيجية التفكير التناظري في تدريس مادة الرياضيات  ستعمالالن ىناك أثر إيجابي إ 50
 0لى رفع مستوى التحصيل لدى الطالبادى ا

قرب الى الفيم من أن استراتيجية التفكير التناظري حولت مادة الرياضيات ذات معنى إ 20
 0نة في ذاكرتو والمعمومات الجديدةقبل الطالب فيربط بين المعمومات المخزو 

ن ىناك ا  التفكير التناظري تطور مستوى التفكير االستداللي لدى الطالب و ن استراتيجية إ 60
 0ظري في مستوى التفكير االستداللياستراتيجية التفكير التنا ستعمالأثر ايجابي ال

الطالب داخل الصف بأشراف  ن استراتيجية التفكير التناظري تنشر ثقافة التعاون بينإ 00
 0المدرس

التمخيص اكتساب الطالب ميارة في  تغييرلتناظري أظيرت استراتيجية التفكير ا 00
  0والمقارنة
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 استراتيجية التفكير التناظري توظف االفكار والمفاىيم المعروفة في عرض امثمة واقعية0 60
معنى المفاىيم ويزيدىا عمقا نتيجة لممقارنة وتعطي  استراتيجية التفكير التناظري قربت 50

 اوجو التشابو واالختالف0

 : يوصي الباحث : ((Recommendationsرابعاً  : التوصيات 

يات التدريس في الكماستراتيجية التفكير التناظري مفردة من مفردات مناىج طرائق اضافة  50
 0المرتبطة بالعممية التعميمية

إقامة دورات تدريبية لمدرسي ومدرسات مادة الرياضيات الطالعيم عمى أحدث  20
 0الحديثة لتطبيقيا في مدارسيمريس استراتيجيات التد

 0بني استراتيجية التفكير التناظريتشجيع المدرسين والمدرسات عمى ت  60
 0في التحصيل والتفكير االستدالليالتي أعدىا الباحث من االختبارات المدرسين فادة إ 00

 ( :Conclusionsخامساً  : المقترحات )
ن أثرىا في تحصيل ى وبياآخر الستراتيجية البحث ولمراحل دراسية  خرىأبحوث  إجراء 50

 0مادة الرياضيات
تفكير كالوجوانب  في عممية التعمم دراسة أثر استراتيجية التفكير التناظري في متغيرات   20

 0االبداعي والتفكير المنطقي
بحوث لدراسة تأثير متغير الجنس بتطبيق استراتيجية التفكير التناظري في تدريس  إجراء 60

 0لرياضيات لطمبة المرحمة المتوسطةا
دراسة مقارنو بين الدراسة الحالية بالتدريس عمى وفق استراتيجية التفكير التناظري  إجراء 00

 تغيرات التابعة0ى ومعرفة االفضل منيا في رفع مستوى الطمبة في المخر أواستراتيجيات 



 

   

 

 

 

 المصادر
 

 المصادر العربية :     أوال     

 المصادر االجنبية :   ثانيا     
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 : العربية المصادراوال  : 

 القرآن الكريم      

التصورات الخطأ برنامج مقترح لتصويب  :( 2003)احمد لمياء شعبان ,ابو زيد .1
لبعض مفاىيم االقتصاد المنزلي وفقا لممدخل البنائي الواقعي وتعديل اتجاىات 

رسالة  ,ئي بكمية التربية بسوىاج ونحوهطالبات شعبة التعميم االبتدا
, (90وفقا لمعدد )راسات في المناىج وطرق التدريس, د ,ماجستير)منشورة(

 .مصر
( : مستوى التفكير االستداللي لدى طمبة قسم 2017احمد, بيداء محمد) .2

( كمية التربية منشورةغير  رسالة ماجستير)الرياضيات كمية التربية االساسية 
 ., بغداد, العراقالجامعة المستنصرية–االساسية

 الكتب دار, التربوي النفس عمم اسس( : 1991)محسن فاضل, االزيرجاوي .3
 .العراق, الموصل, والنشر لمطباعة

 العصف بطريقة الفنية التربية تدريس جودة( : 2007)حسن محمد, االشقر .4
 الصف تالمذة لدى والتحصيل االبتكاري التفكير تنمية عمى ذلك وأثر الذىني

 .عمان بسمطنة(, منشور) بحث, االساسي الخامس
 الطفولة نفس عمم, خان عمي واميمة, حسين جمال( : 1983)االلوسي .5

 .العراق, بغداد جامعة, والمراىقة
( : 2009, )البموشي بن تدريس بن وسميمان خميس بن اهلل عبد, سعيدي أمبو .6

 .االردن, عمان, المسيرة دار, عممية وتطبيقات مفاىيم العموم تدريس طرائق
 التفكير في ورايجموث سكمان انموذج استخدام أثر( : 2008)ماجدة, الباوي .7

, الفيزياء مادة في العممي الخامس الصف طالب لدى العممي والتحصيل االستداللي
 .االولى السنة 2 العدد,  تربوية دراسات مجمة

 في التناظري التفكير استراتيجية أثر( : 2014)جاسم حسن حوراء, التميمي .8
, االبداعي وتفكيرىن الجغرافية مادة في المتوسط الثاني الصف طالبات تحصيل

 .العراق, واسط جامعة/  التربية كمية, ( منشورة غير)ماجستير رسالة
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 الكتب دار, 1ط, الكتاب وتحميل المنيج( : 2009)محمد جاسم عواد, التميمي .9
 .العراق, بغداد, والوثائق

 لطمبة االستداللي التفكير قياس( : 1994) صادق الدين محي محمد, الجابري .10
 جامعة, رشد ابن التربية كمية(, منشورة غير) ماجستير رسالة, المتوسطة المرحمة

 .العراق, بغداد
 األول لمصف الرياضيات كتاب( : 2016) وآخرون المجيد عبد أمير, جاسم .11

 .العراق,  لممناىج العامة المديرية, التربية وزارة,  1ط,  المتوسط
 لمصف الرياضيات المدرس دليل( : 2017) وآخرون المجيد عبد أمير, جاسم .12

 .العراق,  لممناىج العامة المديرية, التربية وزارة,  1ط,  المتوسط األول
 وميارات العامة التدريس طرق: ( 2001)السالم عبد الرحمن عبد, جامل .13

 . اليمن, صنعاء, لمنشر المناىج دار,  التدريس عممية وتنفيذ تخطيط
 النفسية والمقاييس االختبارات بناء اساسيات( : 2005)شاكر سوسن, الجمبي .14

 .دمشق,  والتوزيع لمنشر الدين عالء مؤسسة, 1ط, والتربوية
 واكتساب العموم تدريس في المماثمة استراتيجية أثر, عبود كوثر, الحراحشة .15

 الخامس الصف تالميذ لدى االساسية العمم عمميات أداء ومستوى العممية المفاىيم
 . م 2012,  2ع, 28 مجمد, دمشق جامعة مجمة, االردن في االساسي

( : فعالية تدريس وحدة مقترحة عمى النظرية البنائية 2004ليمى) حسام الدين, .16
دراسات في ,  وعي الطالبات في المرحمة الثانوية التجارية بالتربية الغذائية لتنمية

, المجمد السابع , العدد الثالث ,  مجمة التربية العمميةالمناىج وطرق التدريس , 
 ., مصركمية التربية الجمعية المصرية العممية, جامعة عين شمس ,

التفكير االستداللي لدى طمبة المرحمة االعدادية :  (2010مؤيد كاظم), الحيدري .17
جامعة )رسالة ماجستير غير منشورة(, وعالقتو بدافعيتيم نحو مادة الرياضيات , 

 ., العراقابن الييثم, جامعة بغداد -لصرفة بغداد / كمية التربية لمعموم ا
, مكتبة 2, طاألسئمة التعميمية والتقييم المدرسي( : 1997دروزة, افنان نظير) .18

 م.1997الفارابي, االردن,
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الصدار االنظرية في التدريس وترجمتيا عمميا ,  : (2007افنان نظير) دروزة, .19
 ., االردنالثاني, دار الشروق ,عمان
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 .االردن, عمان, والتوزيع والنشر لمطباعة ديبونو, 2ط, والعشرين الحادي
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 ., االردن, دار الشروق, عمان1ط
تعممي في تنمية  –( : فاعمية برنامج تعميمي2013الساعدي, ميثم عبد الكاظم) .25
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 ., االردندار الشروق, عمان

 ,, دار الثقافة , عمان1, طتعميم التفكير ومياراتو( : 2007سعيد عبد العزيز) .27
 .االردن
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  ., مصرجامعة عين شمس, كمية البنات, القاىرة ,منشورة( غير)ماجستير

منيجية البحث العممي القواعد والمراحل :  (1999وآخرون)محمد , عبيدات .34
 ., االردن,عمان 2وائل لمنشر والتوزيع ,طر , داوالتطبيقات

: فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات التفكير  (2001ناىس)بن  خالد, العتيبي .35
 رسالة ماجستيراالستداللي لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية بمدينة الرياض, 

 .السعودية, الرياض, عود, كمية التربية قسم عمم النفس, جامعة الممك س )منشورة(
( : فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى 2008العريني, حنان عبد الرحمن) .36
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, دار دجمة 1, طمقدمة في منيج البحث العممي( : 2008العزاوي, رحيم يونس) .37
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 (1ممحق )
 تكتاب تسهيل مهمة لمجامعا
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 (2محق)م
 كتاب تسهيل مهمة الى مديرية تربية بابل
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 (3ممحق)
 اب تسهيل مهمة كت
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 (4ممحق )
 كتاب مباشرة
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 (5ممحق )
 أسماء المحكمين وطبيعة االستشارة

المقب  أسماء المحكمين ت
 العنوان الوظيفي التخصص العممي

 طبيعة االستشارة
1 2 3 4 5 6 

كمية التربية / جامعة  رياضيات أستاذ ايماف سمير بييو 1
    *  * بابل

 رافد أحمد بحر معيوؼ 2
 أستاذ

 .ط.ت
 رياضيات

كمية التربية لمعموم 
ابن الهيثم/ -الصرفة 

 جامعة بغداد
* *  * * * 

زينب عبد السادة  3
 أستاذ  يو االكنز 

ط.ت. 
 الرياضيات

كمية التربية /جامعة 
  *     ذي قار

 سعيد حسيف عمي الثالب 4
 أستاذ

ط.ت. 
 الرياضيات

 كمية التربية االساسية/
   *  * * جامعة بابل

 عباس ناجي عبد األمير 5
 أستاذ 

ط.ت. 
 الرياضيات

كمية التربية األساسية/ 
 *      الجامعة المستنصرية

ط.ت.  أستاذ  فائزة عبد القادر الجمبي 6
 الرياضيات

كمية التربية األساسية/ 
 *  * * * * الجامعة المستنصرية

أستاذ   إلياـ جبار فارس 7
 مساعد

ط.ت. 
 الرياضيات

كمية التربية لمعموم 
ابن الهيثم/ -الصرفة 

 جامعة بغداد
* * * * * * 

 باسـ محمد جاسـ 8
 

أستاذ  
 مساعد

ط.ت. 
 الرياضيات

كمية التربية لمعموم 
ابن الهيثم/ -الصرفة 

 جامعة بغداد
* *  *  * 

 تغريد عبد الكاظـ جواد 9
 

أستاذ 
 مساعد

ط.ت. 
 الرياضيات

كمية التربية األساسية/ 
 * * * * * * الجامعة المستنصرية

 حسف كامؿ رسف 10
 
 

أستاذ 
 مساعد

 ط.ت.
 الرياضيات

كمية التربية لمعموم 
ابن الهيثم/ -الصرفة 

 جامعة بغداد
* * * * * * 

أستاذ  حمدية محسف النعيمي 11
 مساعد

ط.ت. 
 الرياضيات

   *  * * وزارة التربية
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المقب  أسماء المحكمين ت
 طبيعة االستشارة العنوان الوظيفي التخصص العممي

 رحيـ يونس كرو 12
 

أستاذ 
كمية  /جامعة الصادق رياضيات مساعد

 *  *  * * العموم

أستاذ  رفاه عزيز كريـ 13
 مساعد

ط.ت. 
 الرياضيات

كمية التربية/ الجامعة 
 * * * * * * المستنصرية

 رياض فاخر الشرع 14
 

أستاذ 
 مساعد

ط.ت. 
 الرياضيات

الجامعة  كمية التربية/
 *  * * * * المستنصرية

 غساف رشيد عبد الحميد 15
 

أستاذ 
 مساعد

ط.ت. 
 الرياضيات

كمية التربية األساسية/ 
    * *  الجامعة المستنصرية

أستاذ  كريمة عبد الكاظـ 16
 مساعد

/ جامعة كمية التربية رياضيات
    *  * بابل

 لينا فؤاد جواد  17
 

أستاذ 
 مساعد

ط.ت. 
 الرياضيات

كمية التربية لمعموم 
ابن الهيثم/ -الصرفة 

 جامعة بغداد
* * * * * * 

 مدركو صالح عبد اهلل 18
 

أستاذ 
 مساعد

ط.ت. 
 الرياضيات

كمية التربية األساسية/ 
 *  *  *  الجامعة المستنصرية

أستاذ  ميعاد جاسـ سمماف 19
 مساعد

ط.ت. 
 الرياضيات

كمية التربية / الجامعة 
 *  *  * * المستنصرية

أستاذ  ىاشـ محمد حمزة 20
 مساعد

ط.ت 
 الرياضيات

التربية األساسية/ كمية 
 * * *  * * الجامعة المستنصرية

 اريج خضر حسف 21
 

مدرس 
 دكتور

ط.ت. 
 الرياضيات

كمية التربية لمعموم 
ابن الهيثم/ -الصرفة 

 جامعة بغداد
* * * * * * 

/ جامعة كمية التربية رياضيات ـ. ـ ابتياؿ اسمر عبودي 22
    *  * بابل

 باف حسف مجيد 23
ط.ت.  ـ .ـ

 الرياضيات

كمية التربية لمعموم 
ابن الهيثم/ -الصرفة 

 جامعة بغداد
* * * * * * 

 نضاؿ طو خميؼ 24
 ـ. ـ  

ط.ت. 
 الرياضيات

كمية التربية األساسية/ 
 *      الجامعة المستنصرية
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المقب  أسماء المحكمين ت
 العنوان الوظيفي التخصص العممي

 طبيعة االستشارة
1 2 3 4 5 6  

 عماد جاسـ ايياب 25
 

ُمدرس  /
 رياضيات

    *  * تربية بابل/ م .الصدوق

 حيدر طعمة كماؿ 26
 

ُمدرس  /
 رياضيات

    *  * تربية بابل/ م .الصدوق

 حيدر كاظـ عبد عمي 27
 

/ 
ُمدرس 
 رياضيات

    *  * تربية بابل/ م .الصدوق

 عمي ناظـ حسف 28
 

ُمدرس  /
 رياضيات

    *  * تربية بابل/ م .الصدوق

                                                                                                                       
 

 طبيعة االستشارة  :
 تقويم فقرات اختبار المعمومات السابقة في الرياضيات. (1
 صالحية االهداف السموكية ومستوياتها. (2
 النهائي.تقويم فقرات اختبار التحصيل  (3
 تقويم فقرات االختبار االستداللي. (4
 صالحية الخطط التدريسية. (5
 ميل المحتوى .حصالحية ت (6
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 (أ -6ممحق )
 استطالع اراء المدرسين

 جامعة بغداد 

 ابف الييثـ –فة كمية التربية لمعمـو الصر 

 قسـ العمـو التربوية والنفسية 

 الدراسات العميا / ماجستير 

 طرائؽ تدريس رياضيات 

 المتوسطؿ و استطالع اراء مدرسي ومدرسات مادة الرياضيات لمصؼ األـ/           

.  االستاذ الفاضؿ ...........................................................المحتـر

 تحية طيبة... 

التناظري فـي التحصـيل والتفكيـر اثر استراتيجية التفكير )الباحث إجراء دراستو الموسومة بػ يروـ 
 في مادة الرياضيات (. المتوسطل واالستداللي لدى طالب الصف األ 

 

ويود الباحث االستنارة بآرائكـ ولمعرفتو خبرتكـ الطويمة والتي تتمتعوف بيا في تدريس الرياضيات 
 :االسئمة اآلتية   عفراجياً االجابة 

 مع الشكر والتقدير................                                             

 اسـ المدرسة : .................................................
 
 
 

المشرؼ                                                          الباحث                         
 راىيـ عبدالرزاؽ                                احمد ميدي عبد الصاحب ياسيفأ.ـ. د انعاـ اب
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 )االسئمة(

ؿ و /   ىؿ تعتقد اف مستوى تحصيؿ الطمبة في الرياضيات متدني؟ وبالصؼ األ 1السؤاؿ 
 خاصةً  ؟ وما سبب ذلؾ برايؾ ؟ المتوسط

 /  ماذا تعرؼ عف )استراتيجية التفكير التناظري( في تدريس الرياضيات ؟   2السؤاؿ 

 ؟  اي الطرائؽ تستخدـ في التدريس/  3السؤاؿ 

 وىؿ يمتمؾ طمبتؾ تفكيرًا استدالليًا  ؟   / ماذا تعرؼ عف التفكير االستداللي ؟ 4السؤاؿ 

تقديـ المفاىيـ العممية واالشكاؿ استراتيجية يتـ مف خالليا  استراتيجية التفكير التناظري ىي :
االخرى لممعرفة بالتناظر بيف شيء غير مألوؼ ويصعب فيمو وشيء مألوؼ يسيؿ فيمو لوجود 

 عنصر او عناصر تناظر بينيما.

ىو عممية فكرية تتحوؿ مف المعمـو الى غير المعمـو مستخدـ الخبرات  التفكير االستداللي ىو :
 واالستنباط .  السابقة ومف مجاالتو االستقراء

 االجابة :

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................. 
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 (ب -6ممحق )

 ومدرسات الرياضيات في بابل رسيمدبعض اسماء  

 اسم المدرسة اسم المدرس ت

 تموز لمبنيف 14متوسطة  عالء كاظـ مطر  1
 تموز لمبنيف 14متوسطة  صالح ضياء محمد 2
 متوسطة ابف ادريس لمبنيف عامر حبب محمد عمي 3
 متوسطة ابف ادريس لمبنيف سامي طعمة شاطر  4
 ثانوية الطبرسي لمبنيف لواء لطفي عبد 5
 ثانوية الطبرسي لمبنيف راقية جعفر شاكر  6
 متوسطة السيادة لمبنات غفراف نزار عمراف 7
 متوسطة السيادة لمبنات سييمة زغير عمواف  8
 متوسطة االعتماد لمبنات ىديؿ عدناف عبود 9
 متوسطة االعتماد لمبنات زينة يحيى عمي  10
 متوسطة البصرة لمبنات عباس نجـ اشواؽ 11
 متوسطة البصرة لمبنات بشرى حسيف عميوي  12
 متوسطة الجنائف لمبنات الياـ عبد الواحد جاسـ 13
 ثانوية الجنائف لمبنات ىبة محمد عبد الحميـ  14
 متوسطة الصدوؽ لمبنيف حيدر كاظـ عبد عمي 15
 متوسطة الرافديف لمبنيف كاظـ شافي محمد 16
 المتوسط حمورابي لمبنيف رياض مكي عبد الحسف 17
 متوسطة االمؿ القادـ لمبنيف فارس رزوقي السعدي  18
 ثانوية ذي قار لمبنيف رضا جاسـ محمد 19
ثانوية الشييد عبد الصاحب  زينة خيري خضير 20

 لمبنات
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 (7ممحق )
 )التجريبية والضابطة( ني باألشهر لطالب مجموعتي البحثالعمر الزم

 المجموعة الضابطة ت المجموعة التجريبية ت
1 147 21 165 1 153 21 148 
2 151 22 164 2 155 22 161 
3 148 23 163 3 151 23 152 
4 149 24 161 4 149 24 156 
5 150 25 159 5 152 25 163 
6 156 26 151 6 166 26 149 
7 151 27 159 7 162 27 155 
8 160 28 167 8 150 28 163 
9 165 29 157 9 154 29 152 
10 154 30 153 10 149 30 148 
11 163 31 162 11 153 31 152 
12 155 32 156 12 166 32 161 
13 152 33 157 13 167 33 157 
14 148 34 159 14 148 34 149 
15 149 35 158 15 159   
16 144 36 159 16 147   
17 163   17 165   
18 135   18 150   
19 166   19 160   
20 156   20 158   
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 (أ - 8ممحق )
 التحصيل الدراسي لألبوين لممجموعة التجريبية

 التحصيل الدراسي لألم ت التحصيل الدراسي لألب ت

 دبمـو 21 ابتدائية 1 دبمـو 21 ابتدائية 1
 متوسطة 22 ابتدائية 2 بكالوريوس 22 ابتدائية 2
 تدائيةاب 23 ابتدائية 3 بكالوريوس 23 ابتدائية 3
 بكالوريوس 24 بكالوريوس 4 دبمـو 24 ابتدائية 4
 دبمـو 25 ابتدائية 5 ابتدائية 25 ابتدائية 5
 دبمـو 26 متوسطة 6 اعدادية 26 ابتدائية 6
 متوسطة 27 بكالوريوس 7 متوسطة 27 دوف ابتدائية 7
 اعدادية 28 ابتدائية 8 اعدادية 28 ابتدائية 8
 متوسطة 29 اعدادية 9 ئيةاابتد 29 ابتدائية 9
 دوف ابتدائية 30 ابتدائية 10 اعدادية 30 ابتدائية 10
 متوسطة 31 متوسطة 11 اعدادية 31 متوسطة 11
 اعدادية 32 ابتدائية 12 متوسطة 32 دوف ابتدائية 12
 دبمـو 33 دوف ابتدائية 13 ابتدائية 33 بكالوريوس 13
 ابتدائية 34 ابتدائية 14 ابتدائية 34 ابتدائية 14
 دوف ابتدائية 35 ابتدائية 15 اعدادية 35 ابتدائية 15
 دوف ابتدائية 36 ابتدائية 16 متوسطة 36 متوسطة 16
   ةاعدادي 17   دوف ابتدائية 17
   ابتدائية 18   ابتدائية 18
   اعدادية 19   ابتدائية 19
   ابتدائية 20   بكالوريوس 20
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 (ب -8ممحق )
 التحصيل الدراسي لألبوين لممجموعة الضابطة     

 التحصيل الدراسي لألم  ت التحصيل الدراسي لألب  ت

 ابتدائية 21 ابتدائية 1 بكالوريوس 21 دوف االبتدائية 1

 دوف ابتدائية 22 ابتدائية 2 اعدادية 22 ابتدائية 2

 بتدائيةا 23 اعدادية 3 بكالوريوس 23 ابتدائية 3
 اعدادية 24 ابتدائية 4 دوف االبتدائية 24 دبمـو 4
 ابتدائية 25 اعدادية 5 اعدادية 25 متوسطة 5
 بكالوريوس 26 اعدادية 6 دبمـو 26 اعدادية 6
 اعدادية 27 متوسطة 7 االبتدائية دوف 27 ابتدائية 7
 ابتدائية 28 بكالوريوس 8 ابتدائية 28 اعدادية 8
 متوسطة 29 دوف ابتدائية 9 اعدادية 29 دبمـو 9
 متوسطة 30 ابتدائية 10 دوف االبتدائية 30 متوسطة 10
 متوسطة 31 ابتدائية 11 ابتدائية 31 ابتدائية 11
 دبمـو 32 ابتدائية 12 ابتدائية 32 اعدادية 12
 دبمـو 33 ابتدائية 13 ابتدائية 33 متوسطة 13
 دوف ابتدائية  34 ابتدائية 14 ابتدائية 34 ابتدائية 14

   ابتدائية 15   ابتدائية 15
   متوسطة 16   ابتدائية 16
   ابتدائية 17   متوسطة 17
   ـودبم 18   متوسطة 18
   ابتدائية 19   متوسطة 19
   ابتدائية 20   ابتدائية 20
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 (9ممحق )
 ولينون( -تسأو )التجريبية والضابطة()اختبار لطالب مجموعتي البحث  درجات اختبار الذكاء 

 المجموعة الضابطة ت المجموعة التجريبية ت

1 12 21 7 1 13 21 11 
2 12 22 12 2 4 22 12 
3 11 23 16 3 16 23 17 
4 13 24 9 4 10 24 11 
5 18 25 15 5 27 25 12 
6 8 26 10 6 11 26 14 
7 11 27 13 7 12 27 4 
8 11 28 15 8 14 28 11 
9 12 29 9 9 17 29 6 
10 10 30 18 10 13 30 13 
11 12 31 10 11 8 31 11 
12 15 32 4 12 13 32 12 
13 9 33 9 13 10 33 6 
14 19 34 15 14 12 34 10 
15 11 35 11 15 10   
16 12 36 12 16 12   
17 15   17 9   
18 6   18 11   
19 12   19 8   
20 15   20 7   
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 (أ -10) ممحق
 استبانة صالحية فقرات اختبار المعمومات السابقة

 جامعة بغداد

 ابف الييثـ –فة كمية التربية لمعمـو الصر 

 قسـ العمـو التربوية والنفسية 

 الدراسات العميا / ماجستير 

 طرائؽ تدريس رياضيات 

 

     في الرياضيات بصيغته النهائية م/ استبانة صالحية فقرات اختبار المعمومات السابقة         

 ...........................................................المحترم.االستاذ الفاضل 

 تحية طيبة...

التحصيل والتفكير اثر استراتيجية التفكير التناظري في يروـ الباحث إجراء بحثو الموسوـ )
 في مادة الرياضيات (. متوسطل الواالستداللي لدى طالب الصف األ 

ومف متطمبات البحث بناء اختبار المعمومات  السابقة في مادة الرياضيات وبالنظر لما يعيده 
, والحكـ عمى مدى صحتيا ومالئمتيا فيكـ مف سعة اطالع يرجى بياف رأيكـ في فقرات االختبار

 نكـ ولكـ االحتراـ والتقدير .و اتعلذا نشكر 

 

 

المشرؼ                                                          الباحث                         
 أ.ـ. د انعاـ ابراىيـ عبدالرزاؽ                                احمد ميدي عبد الصاحب ياسيف
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  الرياضية السابقة بصورته النهائية المعموماتاختبار 

  اسم الطالب
  الصف

  المدرسة
  الشعبة
  الوقت

 عزيزي الطالب .....

 بين يديك اختبار المعمومات السابقة لقياسها في مادة الرياضيات , ويتطمب منك االتي :

 السؤال جيداً ثم اقرأ االجابات االربع التي تمي كل سؤال بدقة . قرأا -1

 دائرة حول حرف االجابة الصحيحة عمى ورق االسئمة . ضع -2

 توجد اجابة واحدة صحيحة فعميك اختيار اجابة واحدة فقط . -3

جميع األسئمة وعدم ترك أي سؤال إذ تعامل اإلجابة المتروكة كاإلجابة  ناإلجابة ع -4
 الخاطئة وتعطى صفرًا.

 ( درجة.1( فقرة لكل فقرة )25عدد فقرات االختبار ) -5

 ىو :  5س/ مربع العدد 

 االجابة تكوف كما موضح ادناه :

a  )10                       b )20                   c  )25                d )15 
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 السابقةالرياضية فقرات اختبار المعمومات 

 الفقرة ت

                          y( المحددة في الرسـ ىي:x,yاحداثيات النقطة ) 1
  
a( )2,2)  .(x,y) 
b( )2- ,2-) 
c( )2,2-         ) x 
d ( )2-  ,2                                    )               

 (ىو : 196الجذر التربيعي لمعدد ) 2
a )11                       b )12                       c )13       d              )14 

  يساوي 10cmاف محيط معيف طوؿ ضمعو  3
a)    20                 b )   30                 c )cm 40          d  )    100 

 ىو :   15,25,6,20,0,9صاعديا    ترتيب االعداد االتية ت 4
a    )15,25,6,20,0,9 b                    )20,15,6,25,0,9 
c   )15,25,6,20,0 ,9      d               )25,20,15,9,6,0 

 النسبة المئوية لمكسر )  5

 
 : ) 

a)   

   
                       b  )  

   
                    c  )  

    
      d             )   

   
 

 ىو : 12,  9المضاعؼ المشترؾ االصغر بيف 6
a )108                        b )36                     c  )90                  d )45 

    ناتج قسمة المقدار       7

    
  يساوي  

a  )3                          b )5                        c  )19                 d )4   
 .   6cmوارتفاعو   cm10جد مساحة متوازي االضالع الذي طوؿ قاعدتو    8

a)cm       60       60       (b                  c )600             d  )600 cm 
 ركز الدائرة واحدى نقاطيا تسمى :قطعة المستقيـ التي تصؿ بيف م 9

 
a     نصؼ القطر  )           b قطر الدائرة  )c                وتر الدائرة  )d محيط الدائرة  ) 
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 الفقرة ت
  لى عدد كتب رياضنسبة عدد كتب سالـ ا  10

 
كتاب فاف عدد كتب   14فاذا كاف عدد كتب رياض   

 سالـ :
(a   12   10 (b                                        c   )15                   d )25 

 تساوي, فاف مساحتيا   cm7دائرة نصؼ قطرىا     11
a    )cm  153       154         (b      c        )       153        d )cm 154   

 ىو :     11,19, 17, 13,  15    الوسط الحسابي لألعداد 12
(a  10   11  (b                                     c  )15                   d) 45      

 =  cm5حجـ مكعب طوؿ حرفو    13
(a      15             b    )    125            c  )    100        d  )    25    

 : يساوي  cm3  , cm7  , cm10محيط المثمث الذي اضالعو   14
(a   20   (b                  210                     c  )25                d )21         

 ودية عمى الضمع المقابؿ لو تسمى:قطعة المستقيـ الواصمة مف احد  رؤوس  المثمث والعم 15
a محيط الثمث    )b                                ارتفاع المثمث    ) 
c                   مساحة المثمث    ) (d                        قاعدة المثمث 

     -  40  - 120ناتج         =    16
a    )80  +                    b      )80   -          
c     )160  -        d              ) 160     + 

 ىو :                    -  48   +(   6ناتج       ) 17
a   )6 –                 (b  6    +       - 8   (c                            (d  8                +  

 : 5 125= 1515العدد     = 18
a  )        (b                      c               )5                         d  )          

 ىي :       x= 20عندما       x – 25  =     3اف قيمة  العبارة الجبرية       19
a )    (b                   45                     c )15                      d  )20 

 فأف مساحتو = cm 10وطوؿ ارتفاعو  cm16اذا كاف طوؿ قاعدة مثمث   20
 
a )    20                             (b                
c)                     d )     100   
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 الفقرة ت
 الرمز المناسب بيف العدديف     21

     

   
           

          
        

a  )≤      (b                                     c )<                      d   =  )       
 ىو :  7x – 2 = 2x+8اف حؿ المعادلة االتية                                   22

a )1  (b                         4                 c )0                      d )2       
 لمرتبتيف عشريتيف ىو :    4. 235تقريب العدد العشري     23

a  )30  .4                   b  )23 .4           c  )24  .4                4 .20   (d 
 اف الكسر  24

   
 يكافئ الكسر :   

a     )(b                            
 

     

  
   

 
c  ) 

  
                            d    ) 

  
    

  تساويمجموع قياسات زوايا الشكؿ الرباعي  25
a   )      (b                                     
c  )                                  d  )    
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 ب( -10ممحق )

 مفتاح االجابة عن فقرات اختبار المعمومات السابقة

االختيار  الفقرة
 الصحيح

االختيار  الفقرة
 الصحيح

1 c 14 a 

2 d 15 b 

3 c 16 c 

4 d 17 c 

5 a 18 b 

6 b 19 a 

7 a 20 b 

8 b 21 d 

9 a 22 d 

10 b 23 c 

11 b 24 b 

12 c 25 a 

13 b   
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 (11)ممحق 
 )التجريبية والضابطة(ت السابقة لطالب مجموعتي البحث درجات اختبار المعموما

 المجموعة الضابطة ت المجموعة التجريبية ت
1 9 21 11 1 9 21 7 
2 13 22 7 2 11 22 7 
3 9 23 12 3 7 23 5 
4 8 24 9 4 9 24 8 
5 16 25 11 5 18 25 12 
6 9 26 9 6 11 26 15 
7 7 27 10 7 5 27 4 
8 9 28 16 8 7 28 3 
9 10 29 4 9 13 29 14 
10 10 30 13 10 10 30 9 
11 8 31 12 11 5 31 13 
12 12 32 13 12 11 32 8 
13 9 33 13 13 5 33 7 
14 14 34 6 14 6 34 14 
15 13 35 10 15 8   
16 8 36 9 16 11   
17 9   17 5   
18 2   18 10   
19 8   19 8   
20 5   20 9   
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 (12ممحق )
 )التجريبية والضابطة(لطالب مجموعتي البحث  درجات التحصيل السابق 

 المجموعة الضابطة ت المجموعة التجريبية ت
1 56 21 50 1 92 21 39 
2 50 22 59 2 34 22 34 
3 33 23 37 3 63 23 59 
4 50 24 50 4 50 24 29 
5 50 25 50 5 36 25 62 
6 76 26 51 6 57 26 42 
7 88 27 60 7 51 27 64 
8 51 28 50 8 64 28 65 
9 34 29 61 9 60 29 35 
10 50 30 57 10 44 30 72 
11 50 31 68 11 70 31 73 
12 38 32 38 12 40 32 74 
13 74 33 70 13 41 33 43 
14 37 34 69 14 50 34 50 
15 42 35 50 15 56   
16 72 36 82 16 57   
17 77   17 50   
18 57   18 23   
19 56   19 54   
20 59   20 73   
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 (13ممحق )

 استبانة صالحية تحميل محتوى

 جامعة بغداد 

 ابن الهيثم –فة كمية التربية لمعموم الصر 

 قسم العموم التربوية والنفسية 

 الدراسات العميا / ماجستير 

 طرائق تدريس رياضيات 

 م/ استبانة صالحية تحميل محتوى                                   

 ...........................................................المحترم.االستاذ الفاضل 

 تحية طيبة...

اثر استراتيجية التفكير التناظري في التحصيل والتفكير يروـ الباحث القياـ ببحثو الموسوـ ) 
 لمتوسط في مادة الرياضيات (.ل اواالستداللي لدى طالب الصف األ 

ولتحقيؽ ىذا الغرض قاـ الباحث بتحميؿ الفصوؿ )الخامس / اليندسة ,السادس / لقياسات  
ؿ المتوسط ,ونظرا لما يعيده الباحث فيكـ و والمساحات والحجوـ( مف كتاب الرياضيات لمصؼ األ

الرياضية والميارات مف خبرة وسعة اطالع فانو يود معرفة آرائكـ ألجؿ تحديد المفاىيـ 
 لتحصيمي .والتعميمات وحؿ المسائؿ لغرض بناء االختبار ا

 مع خالص الشكر والتقدير

 

المشرؼ                                                          الباحث                         
 د ميدي عبد الصاحب ياسيفأ.ـ. د انعاـ ابراىيـ عبدالرزاؽ                                احم
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 تحميل محتوى الفصل الخامس )الهندسة(

 حل مسائل المهارات  التعميمات المفاهيم ت
 المضمع - .1

 المضمع المحدب -
 المضمع المقعر -
 قطر المضمع -
 مضمع رباعي محدب -
 مضمع سداسي مقعر -
 مضمع ثماني محدب -
 الداخمية لممضمع زاويةال -
 الخارجية لممضمع زاويةال -

مجموع قياسات  -
 الزوايا الداخمية لممضمع 

(    ( )2-N ) 
مجموع قياسات  -

الزوايا الخارجي 
     لممضمع 

 زاويةقياس ال -
 المركزية 

N    /     
 

ايجاد مجموع   -
 قياس الزوايا الداخمية

س ياايجاد مجموع ق -
 الخارجية زاويةال
س يامجموع قايجاد  -

 المركزيةالزوايا 
 رسـ المضمعات -
رسـ الزوايا  -

 بأنواعيا

 9ص
 24مسألة / 
 25مسألة / 
 26مسألة / 

 االشكاؿ المجسمة البسيطة - .2
 االشكاؿ المجسمة المركبة -
 المنشور -
 اليـر -
 المخروط -
 االسطوانة -
 الكرة -
 توازي مستوياف -
 تقاطع مستقيماف  -
 وجو الشكؿ المجسـ  -
 حرؼ الشكؿ المجسـ  -
 المجسـرأس الشكؿ  -

خواص االشكاؿ  -
 المجسمة

جو , و تحديد )األ -
 االحرؼ, الرؤوس(

رسـ االشكاؿ مف  -
 خالؿ ذكر خواصيا

معرفة اسماء  -
 سمةجاالشكاؿ الم

 13ص 
 14/  مسألة
 15/ مسألة
 17/ مسألة

 المستوى االحداثي - .3
 محور السينات -
 محور الصادات  -
 االصؿنقطة  -
 الزوج المرتب -
 احداثيات النقطة -
 

اعتماد االشارة   -
لمنقطة لمعرفة الربع 

 الذي تقع فيو
 ؿ  )+,+(و الربع األ

 (-الربع الثاني )+,
 (-,-الربع الثالث )
 ,+(-الربع الرابع  )

رسـ المستوي  -
 االحداثي 

د النقطة عمى يتحد -
 المستوي االحداثي

رسـ شكؿ ىندسي  -
 بإيصاؿ النقاط 

تحديد موقع النقطة  -
  في اي االرباع

 17ص
 31/  مسألة
 39/  مسألة
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 حل مسائل المهارات  التعميمات المفاهيم ت
 االنسحاب - .4

 االنعكاس  -
 التناظر  -
 ر التناظرو امح -
 خط االنعكاس -

 قانوف االنسحاب -
 قانوف التناظر -
  

االشكاؿ انسحاب  -
 رو اعمى المح

انعكاس االشكاؿ  -
 رو اعمى المح

د محور يتحد -
 التناظر

 21ص 
 17/  مسألة
 21/  مسألة

 التطابؽ  - .5
 التشابو -
 الزوايا المتناظرة -
 االضالع المتناظرة -
 

نظريات تطابؽ  -
 المثمثات

نظريات تطابؽ  -
 االشكاؿ الرباعية

 

 زاويةمعرفة ال -
 المجيولة في الشكؿ

معرفة قياس طوؿ  -
الضمع المجيوؿ في 

 الشكؿ
 
 
 

 25ص
 17 مسألة /

 خطة حؿ المسألة - .6
 )انشاء نموذج(

حؿ المسألة  -
 باستخداـ  النماذج

ترتيب المكعبات  -
 بطرائؽ مختمفة

 

 27ص
  2 / مسألة
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 المساحات والحجوم( -تحميل محتوى الفصل السادس )القياس

 حل  المسائل المهارات  التعميمات المفاهيم ت
 التمدد - .1

 مركز التمدد -
 معامؿ التمدد -
 رسـ التمدد -
 التكبير  -
 التصغير -

 قانوف مساحة الدائرة -
 قانوف مساحة المستطيؿ  -
 قانوف معامؿ تمدد المحيط -
 قانوف معامؿ تمدد الحجـ -
 

رسـ االشكاؿ  -
اليندسية باستخداـ 
 االدوات اليندسية

رسـ تمدد االشكاؿ  -
اليندسية عمى 

 المحوريف 

 37ص
 11 مسألة /

 

 المجسـ - .2
 الموشور -
 الحرؼ -
 الرأس -
 الوجو -
 الطوؿ -
 العرض  -
 االرتفاع -

 قانوف حجـ المكعب -
قانوف حجـ متوازي السطوح  -

 المستطيمة
 

ايجاد حجـ  -
 المكعب

ايجاد حجـ متوازي  -
 السطوح المستطيمة

معرفة طوؿ ضمع  -
متوازي  أومكعب 

سطوح اذا عمـ حجمو 
 الشكؿ 

 41ص
 9 مسألة /
 11 / مسألة

 المكعب - 3
 حرؼ المكعب-
 طوؿ حرؼ المكعب-
متوازي السطوح -

 المستطيمة
 

 قانوف مساحة الوجو -
 قانوف المساحة الجانبية لممكعب -
 قانوف المساحة الكمية لممكعب-
قانوف مساحة وجو متوازي سطوح  -

 مستطيمة
قانوف المساحة الجانبية لمتوازي -

 السطوح المستطيمة 
قانوف المساحة الكمية لمتوازي -

 السطوح المستطيمة

ايجاد مساحة وجو -
 مكعب 

ايجاد المساحة -
 الجانبية لممكعب

ايجاد المساحة -
 الكمية لممكعب

ايجاد مساحة وجو -
والمساحة الجانبية 
والكمية لمتوازي 

 السطوح المستطيمة

 45ص
 12 مسألة /

 

 التمدد - .4
 معامؿ التمدد -
 التصغير -التكبير -
 
 
 

 حجـ المكعب بعد التمدد -
الحجـ االصمي مضروب في  يساوي

 مكعب معامؿ التمدد
 يساويمساحة المكعب بعد التمدد  -

مضروب المساحة االصمية في مربع 
 معامؿ التمدد  

ايجاد حجـ مكعب  -
بعد التمدد بمعامؿ 

 معيف
ايجاد مساحة  -

المكعب بعد التمدد 
 بمعامؿ تمدد معيف

 49ص
 11 / مسألة
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 حل  المسائل المهارات  التعميمات المفاهيم ت
 مجسـ بسيط - .5

 مجسـ مركب -
 قانوف  حجـ المكعب -
قانوف  حجـ متوازي السطوح  -

 المستطيمة
 قانوف المساحة السطحية لممكعب -
لمتوازي قانوف المساحة السطحية  -

 السطوح المستطيمة
 

ايجاد حجـ  -
ومساحة 
سطحية 

 لمجسـ مركب

 50ص
 1 مسألة /
 53ص 

 10 مسألة /
 

 المضمع المنتظـ - .6
اقطار المضمع  -

 المنتظـ 
 شكؿ خماسي  -
 شكؿ سداسي -
 شكؿ سباعي  -
 الرصؼ -

قانوف مجموع زوايا  المضمع  -
 المنتظـ

 المضمع المنتظـ زاويةقانوف قياس  -
     مجموع زوايا المثمث  -

ايجاد  -
مجموع زوايا 

المضمع 
 المنتظـ

ايجاد  -
 زاويةقياس 

المضمع 
 المنتظـ

رسـ  -
مضمع منتظـ 

 اقطارهورسـ 

 55ص
 2 مسألة /
 3 مسألة /

 
 
 
 
 

قانوف معرفة عدد اقطار المضمع  - البحث عف النمط  - .7
 مف خالؿ عالقتو بعدد اضالعو

عدد 
 االضالع

3 4 5 6 7 

عدد 
 االقطار

0 2 5 9 14 

تسمية الشكؿ بناءاً عمى عدد  -
 اضالعو

 

 58ص 
 خطط مسألة /

 63ص
   12/  مسألة
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 (14ممحق)
 استبانة صالحية االهداف السموكية

  جامعة بغداد 

 ابف الييثـ –كمية التربية لمعمـو الصرفة 

 قسـ العمـو التربوية والنفسية 

 الدراسات العميا / ماجستير 

 يس رياضيات طرائؽ تدر 

 ستبانة صالحية االهداف السموكية م/ ا                                   

 .......................المحترم.....................................االستاذ الفاضل 

 تحية طيبة ....

في التحصيل والتفكير  اثر استراتيجية التفكير التناظري يروـ الباحث القياـ ببحثو الموسـو )
 في مادة الرياضيات ( . متوسطالل واالستداللي لدى طالب الصف األ 

ولتحقيؽ ىذا الغرض قاـ الباحث بصياغة االغراض السموكية لمفصوؿ )الخامس : اليندسة, 
( في كتاب الرياضيات لمصؼ األ  عمى وفؽ متوسطالؿ و والسادس: القياسات والمساحات والحجـو

مستويات بموـ المعرفية, ونظرا لما تتمتعوف فيو مف خبرة وسعة اطالع في ىذا المجاؿ رأى 
الباحث معرفة آرائكـ ومالحظاتكـ حوؿ صياغة االغراض السموكية وتمثيميا لموضوعات كتاب 

, ومدى سالمتيا مف الناحية المغوية والفنية واجراء التعديالت التي  المتوسطؿ و الرياضيات األ
 .مع التقديرلبحث يا مناسبة الغناء اترون

 

الباحث                                              المشرؼ                                   
 أ.ـ. د انعاـ ابراىيـ عبدالرزاؽ                                احمد ميدي عبد الصاحب ياسيف
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 االىداؼ السموكية

 اليندسةالفصؿ الخامس : 
 مف المتوقع مف الطالب بعد دراسة الموضوع أف يكوف قادرًا عمى أف : 

غير  مالئـ المستوى االىداؼ السموكية ت
 مالئـ

 التعديؿ

    تذكر ُيعرؼ المضمع  .1

    استيعاب ُيمثؿ المضمع  .2

    تذكر الداخمية لممضمع زاويةُيعرؼ ال  .3

    تذكر الخارجية لممضمع زاويةيعرؼ ال  .4

    تذكر المركزية لممضمع زاويةيعرؼ ال  .5

    تذكر يعرؼ المضمع المحدب  .6

    تذكر يعرؼ المضمع المقعر  .7

    تذكر يعرؼ قطر المضمع  .8

    استيعاب يرسـ مضمع رباعي محدب  .9

    استيعاب يرسـ مضمع سداسي مقعر   .10

    استيعاب يرسـ مضمع ثماني محدب   .11

يذكر قانوف يجد مجموع قياس الزوايا الداخمية    .12
 لممضمع

    تذكر

    تطبيؽ يجد مجموع قياس الزوايا الداخمية لممضمع   .13

    تذكر يذكر قانوف يجد الزوايا الخارجية لممضمع  .14

    تطبيؽ الخارجية لممضمع  زاويةيجد قياس ال  .15

    استيعاب بيف المضمعات المقعرة  والمحدبة يميز  .16

    تطبيؽ داخمية لممضمع مف نوعو  زاويةيجد قياس كؿ   .17

    تذكر  الداخميةيعرؼ نوع المضمع مف مجموع زوايا   .18

    تطبيؽ المركزية  زاويةيجد قياس ال  .19
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 االىداؼ السموكية

 الفصؿ الخامس : اليندسة
 مف المتوقع مف الطالب بعد دراسة الموضوع أف يكوف قادرًا عمى أف : 

    تطبيؽ   ئتوبيحدد االشكاؿ اليندسية مف ي  .20

    تذكر يعرؼ اليـر  .21

    تذكر يعرؼ المخروط  .22

    تذكر يعرؼ االسطوانة  .23

    تذكر يعرؼ الكرة   .24

    تذكر يعرؼ المنشور  .25

    تذكر يعرؼ الشكؿ المجسـ المركب  .26

    استيعاب يصنؼ االشكاؿ المجسمة   .27

    استيعاب  يصنؼ االشكاؿ المجسمة المركبة  .28

    تذكر  توي االحداثي يعرؼ المس  .29

    استيعاب يحدد المحو السيني   .30

    استيعاب  يحدد المحور الصادي  .31

    استيعاب يحدد نقطة االصؿ  .32

    استيعاب يحدد إحداثيات نقطة  .33

    تذكر يعرؼ الزوج المرتب  .34

    استيعاب  يمثؿ النقطة في المستوي االحداثي  .35

    استيعاب  االحداثييميز االرباع في المستوي   .36

    تطبيؽ  ر التناظر في االشكاؿ المتناظرةو ايرسـ مح  .37

    تذكر يعرؼ االنعكاس   .38

    تذكر يعرؼ االنسحاب   .39

    تذكر يعرؼ التناظر   .40

    استيعاب رو ايمثؿ انسحاب شكؿ ىندسي عمى المح  .41
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 االهداف السموكية 

 الهندسةالفصل الخامس : 
 من المتوقع من الطالب بعد دراسة الموضوع أن يكون قادرًا عمى أن : 

    استيعاب رو ايمثؿ انعكاس شكؿ ىندسي عمى المح  .42

    استيعاب يميز االنعكاس حوؿ محور الصادات والسينات  .43

    استيعاب يعيف مثاؿ ألشكاؿ متناظرة  .44

    تذكر يعرؼ التطابؽ  .45

    تذكر يعرؼ التشابو  .46

    تذكر يعرؼ الزوايا المتناظرة.   .47

    تذكر يعرؼ االضالع المتناظرة  .48

يميز بيف تطابؽ المثمثات وتطابؽ بقية   .49
 اضالع   مف ثالث أكثرالمضمعات التي تحوي 

    استيعاب

    استيعاب يميز التشابو عف التطابؽ   .50

المجيولة  يجد قياسات الزوايا واطواؿ االضالع  .51
 في االشكاؿ المتطابقة 

    تطبيؽ

ع المجيولة يجد قياسات الزوايا واطواؿ االضال  .52
 في االشكاؿ المتشابو

    تطبيؽ

    تطبيؽ يحؿ مسألة باستخداـ خطة)نمط(  .53

يقارف بيف التشابو والتطابؽ في االشكاؿ   .54
 المضمعة 

    تحميؿ

    تحميؿ يقارف بيف االنسحاب واالنعكاس   .55

يكوف شكؿ مجسـ مركب مف شكميف مضمعيف   .56
 سيطيف ب

    تركيب

ف ييصدر حكـ ليس كؿ مضمعيف متشابي  .57
 ف يمتطابق

    تقويـ
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 االهداف السموكية

 
 الفصل السادس  : القياس المساحات والحجوم

 من المتوقع من الطالب بعد دراسة الموضوع أن يكون قادرًا عمى أن : 
    تذكر يعرؼ التمدد  .58

    تذكر  يعرؼ مركز التمدد  .59

    تذكر    معامؿ التمدديعرؼ   .60

    تذكر يعرؼ التصغير   .61

    تذكر يعرؼ التكبير   .62

    استيعاب يستنتج معامؿ تمدد المحيط  .63

    استيعاب  يستنتج معامؿ تمدد المساحة  .64

    تذكر يعرؼ الشكؿ المجسـ  .65

    تذكر يعرؼ المنشور  .66

    تذكر يذكر قانوف حجـ المكعب   .67

    تذكر مشكؿ المجسـيعرؼ الحرؼ ل  .68

    تذكر يعرؼ الرأس لمشكؿ المجسـ  .69

    تذكر  يعرؼ الوجو لمشكؿ المجسـ   .70

    تطبيؽ يجد حجـ المكعب   .71

    تطبيؽ المجسماتيحؿ مسألة لفظية حياتية تتعمؽ بحجـ   .72

    تذكر يعرؼ متوازي السطوح المستطيمة  .73

    تطبيؽ يجد حجـ متوازي السطوح المستطيمة  .74

    استيعاب يستنتج حؿ مسألة باستخداـ الحس العددي    .75

    تطبيؽ يجد المساحة الجانبية لممكعب  .76

    تطبيؽ يجد المساحة الكمية لممكعب  .77

    تطبيؽ  مةنبية لمتوازي السطوح المستطييجد الساحة الجا  .78
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 االهداف السموكية

 
 السادس  : القياس المساحات والحجومالفصل 

 من المتوقع من الطالب بعد دراسة الموضوع أن يكون قادرًا عمى أن : 
    تطبيؽ يجد المساحة الكمية لمتوازي السطوح المستطيمة   .79

د مساحة يحؿ مسألة مستخدما الحس العددي ليج  .80
 متوازي السطوح المستطيمة

    تطبيؽ

لمشكؿ المجسـ بمعامؿ تمدد ة يجد المساحة الجانبي  .81
 معيف

    تطبيؽ

    تطبيؽ الشكؿ  المجسـ بمعامؿ تمدد معيف يجد حجـ  .82

    تذكر يتعرؼ عمى  الشكؿ المجسـ البسيط  .83

    تذكر يتعرؼ عمى الشكؿ المجسـ المركب   .84

    استيعاب احة السطحية لمشكؿ المجسـ المركبيجد المس  .85

    استيعاب يجد حجـ الشكؿ المركب  .86

    تذكر يعرؼ المضمع المنتظـ  .87

    تذكر يعرؼ اقطار المضمع المنتظـ  .88

    تذكر يعرؼ الرصؼ  .89

    تذكر يحدد مساحة الرصؼ  .90

    تذكر ايجاد قياس زاوية المضمع المنتظـيذكر قانوف   .91

ؿ المضمعة )خماسي, يتعرؼ عمى االشكا  .92
 سداسي,......(

    تذكر

    تذكر عدد االضالعدد االقطار لمشكؿ مف يعرؼ ع  .93

 لمثمثات الممكنة مف عدد االقطاريعرؼ عدد ا  .94
  المرسومة مف رأس واحد

    تذكر

    تطبيؽ يستخدـ البحث عف نمط في حؿ مسالة  .95

    تحميؿ مسالة لفظية الى معادلة رياضية  يحمؿ   .96
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 االهداف السموكية

 
 الفصل السادس  : القياس المساحات والحجوم

 من المتوقع من الطالب بعد دراسة الموضوع أن يكون قادرًا عمى أن : 
    تحميؿ يقارف بيف حجـ االشكاؿ المجسمة   .97

يحدد اييما أكثر تأثير عمى حجـ  المجسـ   .98
 احة القاعدة اـ مضاعفة االرتفاعمضاعفة مس

    تحميؿ

جاد حجـ ومساحة االشكاؿ يمخص قوانيف اي  .99
 المجسمة 

    تركيب

ؼ مساحة معينة بشكؿ مضمع يعمؿ سبب رص  .100
 دوف آخر

    تقويـ
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 (15ممحق )

 استبانة نموذج الخطط التدريسية
  بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 ابف الييثـ  -كمية التربية لمعمـو الصرفة

 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ العمـو التربوية والنفسية 

 الماجستير  -الدراسات العميا 

 طرائؽ تدريس الرياضيات 
 

 استبانة نموذج الخطط التدريسية /م                                   
 

 الفاضل...........................................................المحترم.االستاذ 

 تحية طيبة...

اثر استراتيجية التفكير التناظري في التحصيل )يروـ الباحث إجراء بحثو الموسوـ بػ      
 في مادة الرياضيات (. متوسطل الووالتفكير االستداللي لدى طالب الصف األ 

حث نموذجاف مف الخطط التدريسية لمجموعتي البحث لغرض تطبيقيما عمى وقد أعد البا     
في مادة الرياضيات لممجموعتيف التجريبية التي ُستدرس باستخداـ  متوسطؿ الو طالب الصؼ األ

 في التدريس.                                التقميديةالطريقة  عمى وفؽاستراتيجية التفكير التناظري والضابطة التي سُتدرس 
آرائكـ ومالحظاتكـ     وِلما نعيده فيكـ مف خبرة ودراية في ىذا المجاؿ نرجو تفضمكـ في إبداء 

و لكـ ومدى صحتيا ومالئمتيا ,  لكؿ مف الخطتيف التدريسيتيف وبياف وجية نظركـ فييا, السديدة
 جزيؿ الشكر و التقدير و االمتناف.

 
 

المشرؼ                                                       الباحث                         
 أ.ـ. د انعاـ ابراىيـ عبدالرزاؽ                                احمد ميدي عبد الصاحب ياسيف

 



       ---------------------------------------------------/  المالحـق

 

129 
    

 (: Analogy strategyاستراتيجية التفكير التناظري )
 

إف التناظر يتطمب ربط  إذ اوزبؿتعتمد بشكؿ كبير عمى التعمـ ذي المعنى لدى وىي      
الخبرات السابقة مع الخبرة الجديدة إذ يقوـ الطالب بالمقارنات واستخالص االستنتاجات مف تمؾ 

يـ عمى التذكر دعـ قدراتت طرائؽالمقارنات, وىذا بالتالي يساعد الطمبة عمى تنظيـ تعمميـ ب
  .الحقا

                                                                                                 ( 725: 2013)قطامي,                                                                      
تؤكد الدور النشط وتقوـ استراتيجية التفكير التناظري عمى أفكار النظرية البنائية التي      

لمطالب في بنائو لممعرفة مف خالؿ خبراتو السابقة, لذا فالتناظر يعد استراتيجية يستخدميا 
لة إيجاد عالقة بيف موضوعيف و االمدرس لمربط بيف الخبرات السابقة لمطمبة والخبرات الجديدة ومح

لمشتركة و غير ؿ إيجاد الصفات او امتشابييف يعرؼ الطالب احداىما وال يعرؼ اآلخر فيح
                                                                            (151:  2007, )عبيدات و سييمة                               المشتركة بيف الموضوعيف. 

 وخطوات إستراتيجية التفكير التناظري ىي :

 .جديد الذي نريد تدريسو( تقديـ المفيـو ال1

 ( تحديد مفيوـ مألوؼ وذي معنى لديو نفس صفات المفيـو الجديد ومراجعتو مع الطمبة.  2

 . تشبو المفاىيـ القديمة والجديدة ( القياـ بالعصؼ الذىني لمصفات التي3

 .عصؼ ذىني اخر الماكف عدـ التناظر( 4

 جو التشابو بيف ىاتيف العالقتيف.أو ( مناقشة الموضوعات التي تبيف 5

جو التشابو بيف المفيوميف القديميف واالشارة الى أو ( نطمب مف الطمبة كتابة ممخص حوؿ 6
    (738: 2013قطامي,)                                                   .التناظر عدـاماكف 

                                                   

, دار  1,ط التعمم والتعميم المعرفية استراتيجيات( : 2013قطامي , يوسؼ ) .1
 , عماف .المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة

استراتيجيات التدريس في ( : 2007عبيدات , ذوقاف و سييمة أبو السميد ) .2
 , عماف., دار الفكر1, طالعشرينلحادي و ا القرن
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 ( 1نموذج )

 استراتيجية التفكير التناظري عمى وفقخطة التدريس اليومية لممجموعة التجريبية 

 : الدرس                          ياضيات: الر  المادة
 (       الموضوع : التطابؽ والتشابو في األشكاؿ المضمعة                                             ج) متوسطؿ الو الصؼ والشعبة : األ

 دقيقة   45الزمف:   خ :                            اليـو والتاري

 اًل / تحميل المحتوى :أو  

 المفاهيم / 

 التطابؽ. .1
 التشابو. .2
 الزوايا المتناظرة. .3
 .األضالع المتناظرة .4

 التعميمات /

 ى أطواؿ األضالع المتناظرة وتطابقت الزوايا المتناظرة.و اتتطابؽ األشكاؿ إذا تس .1
 .أضالعيا المتناظرةوتتناسب اطواؿ تتشابو األشكاؿ إذا كاف ليا الشكؿ نفسو  .2

  المهارات /

 .سـ اشكاؿ متشابية واشكاؿ متطابقةبر  التمييز بيف التطابؽ والتشابو .1
 استخداـ خواص التطابؽ اليجاد قياس الزوايا واألضالع المجيولة في األشكاؿ المتطابقة .2

 .المنقمة والمسطرةباستخداـ 
  .رياضيةتطوير اسموب تفكير الطالب في حؿ المشكالت ال .3

 
 ثانيًا /الهدف الخاص :

عف التشابو واستعماؿ وتمييزه  اكساب الطالب معمومات وميارات عف التطابؽ     
 أوخواص التطابؽ إليجاد قياس الزوايا واألضالع المجيولة في شكميف متطابقيف 

, والعمؿ عمى توسعت اساليب التفكير لمطالب مف خالؿ اسئمة العصؼ متشابييف
 .تعد مف متطمبات المعرفة الرياضيةالذىني الموجية ليـ والتي 
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 :  يتوقع أف يكوف الطالب في نياية الدرس قادرًا عمى اف : ثالثاً / االغراض السموكية

 .( يّعرؼ التطابؽ1

 ( يّعرؼ الزوايا المتناظرة. 2

 األضالع المتناظرة. ( يّعرؼ3

 مف ثالثة أضالع. أكثر( يميز بيف تطابؽ المثمثات وتطابؽ بقية المضمعات والتي ليا 4

  مضمعيف  متطابقيف. ( يرسـ 5

  / الوسائل التعميمية : ً رابعا

المتطابقة, أدوات ىندسية و  المتشابيةاقالـ سبورة, بعض المجسمات والصور  السبورة,     
 .)المسطرة والمثمث والفرجاؿ(رسـ لمقياس وال

 دقائؽ( 5: )خامسًا / التهيئة 

االسئمة الى الطالب, ثـ يعرض  وضوع الدرس بالدرس السابؽ بتوجيويربط المدرس م     
 .يتحوؿ بعد ذلؾ ألشياء غير محسوسةالمدرس وسائؿ محسوسة متشابية كالكرات والمكعبات و 

            

   
        

ألىرامات ..... الخ ا ,المحسوسة كالصور لتوائـ متشابية المدرس مجموعة مف الوسائؿثـ يوزع 
ويطمب مف اآلخريف أف يجد أحدىـ الشكؿ  عرض إحداىا اماـ الطالب عمى الطالب ويطمب

 .يا مف بيف الصور التي وزعت عمييـالمشابو ل
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 خطوات أستراتيجية التفكير التناظري( عمى وفق)سير الدرس 

  دقيقة( 35)التعممية :  –سادسًا / األنشطة التعميمية 

 ( تقديم المفهوم الجديد الذي نريد تدريسه :1

ألشكاؿ التي ليا الشكؿ نفسو وتتناسب ا)وتكوف يشرح المدرس المفيوـ الجديد وىو التشابو      
بتناسب  (, وتتشابو األشكاؿ  ويرمز لمتشابو  ,في أطواؿ أضالعيا المتناظرة بأنيا متشابية

 .أطواؿ اضالعيا المتناظرة

 : ( 1مثاؿ )

 ىؿ جميع المربعات متشابية اـ ال ؟  المربعات اآلتية,انظر الى  أ( 
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 , ىؿ ىما متشابييف اـ ال ؟ب( انظر الى المثمثيف اآلتييف

   

 

  

     

 .بمشاركة الطالب( 1يعرض المدرس عمى السبورة حؿ المثاؿ )

 . ABCD( : أي األشكاؿ الرباعية اآلتية تشابو المستطيؿ 2مثاؿ )

         I F H J  

C B   

   cm4              cm6          cm8 

     6cm     cm                   8                            cm12 

D                  A        L                   E     K                       G   

 
 

 
  = 

 
      

  
  =  

  
       

 
 ولكف                   

 
         

 
  

 .EFILال يشابو الشكؿ   ABCDاي اف الشكؿ الرباعي 
                                                         

               

 
    = 

  
       

  
 =   

  
 

                                                وبما أف                          

 
        = 

 
 

 . ABCD       KJHGاي اف  األضالع متناسبة نستنتج اف الشكؿ  
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 ( تحديد مفهوم مألوف وذي معنى لديه نفس صفات المفهوم الجديد ومراجعته مع الطمبة :2

األبراج ويوجو طابقة ثـ صور متطابقة كاألبنية و يعرض المدرس أماـ الطالب مجسمات مت     
أضالع وزوايا مضمع مع نظيره مف  تساوي)فاذااسئمة لمطالب حوؿ التطابؽ وشروط التطابؽ 

كمثاؿ عمى األشكاؿ (, و   ) متطابؽ بالرمزل ويرمزفأف المضمعيف متطابقاف المضمع اآلخر 
 اآلتية : المتطابقة األشكاؿ

 

 

 

  
 

 

     

  

   



       ---------------------------------------------------/  المالحـق

 

135 
    

يشير المدرس اف حجـ االبنية واالبراج وباقي االشكاؿ المتطابقة تماما أي أف االبعاد       
يرسـ المدرس مثمثاف متطابقاف عمى السبورة ويطمب مف الطالب قياس أطواؿ أضالعيا و متطابقة 

 عدد ممكف مف الطالب. أكثرالمتناظرة ويشارؾ في ىذه العممية 

أطواؿ أضالعيما المتناظرة ويشير الى ىناؾ  بتطابؽالمثمثات  ويستيدؼ حالة تطابؽ      
 .الحقةية حاالت أخرى مف تطابؽ المثمثات سيرد ذكرىا في مراحؿ دراس

 ( :ىؿ المثمثاف متطابقاف ؟3مثاؿ )

 D A 

    

  

  E  F C  B 

 .ـ الف األضالع المتناظرة متطابقةاحد الطالب : نع

 المدرس : ماىي االضالع المتطابقة في المثمثيف السابقيف؟

̅̅                                             ضالعاألطالب آخر : استاذ اف  ̅̅ ̅=  ̅̅ ̅̅ 

̅̅   وكذلؾ   ̅̅                            =   ̅̅ ̅̅                                                                        

̅̅                                                                 وكذلؾ ̅̅        =   ̅̅ ̅̅      

                         

, لذا فأف  DEFمع الضمع المناظر لو في المثمث    ABCيتطابؽ كؿ ضمع مف المثمث أي 
 .المثمثيف متطابقيف

 .المدرس : أحسنتـ جميعاً 

 

 

 

4cm 

cm
       

 
3

  
 

cm
       

 
3
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 لمجيولة في الشكميف المتطابقيف ؟ا زاوية( : جد قياس ال4مثاؿ )

F      E B A 

                                            ؟                              
 

                                                                                

H        J D       C     

المجيولة في  زاويةف فأف قياس زواياىما متطابقة أيضا, لذا فأف قياس الابما أف الشكميف متطابق
 .      يساويالشكؿ 

 :  المفاهيم القديمة والجديدة لصفات التشابه بين( القيام بالعصف الذهني 3

تشابو )المفيـو مف األسئمة عمى الطالب تخص النقاط المشتركة بيف ال اً المدرس عدد يعرض     
ويتـ ذلؾ مف خالؿ توجيو التي تولد لدييـ أفكار ابداعية,  )المفيوـ السابؽ( الجديد( والتطابؽ

مختمفة واضافية  اساليبمجموعة مف االسئمة متنوعة تحفز الطالب عمى التفكير في المدرس 
يجاد حموؿ مبتكرة بعيدًا عف وتجعميـ يغادروف الرتابة والنمطية , لدييـوتنمية االبداع  لمحؿ وا 

 .في الكتاب المدرسي لألمثمة والتمريناتجوبة المدرس والحموؿ الموجودة أعمى  االعتماد

 ؟ المتطابقة واالشكاؿ المضمعة المتشابيةاالشكاؿ المضمعة  ما الفرؽ بيفالمدرس سؤاؿ : 

االشكاؿ المضمعة المتطابقة ىي التي تتساوى فييا االضالع والزوايا مف المضمع :  حد الطالب أ
 . االوؿ مع نظيره مف المضمع الثاني

ضالع المضمع االوؿ مع أاالشكاؿ المضمعة المتشابية ىي التي تتناسب فييا  :آخر  طالب 
 . مف المضمع الثاني ظيرهن

 المدرس سؤاؿ : مف يعطي مثاؿ عف االشكاؿ المضمعة المتطابقة ؟

 .المتناظرة االضالع والزوايا يافي ىتساو التي تأحد الطالب   : المثمثات 

 اؿ المضمعة المتشابية ؟المدرس سؤاؿ : مف يعطي مثاؿ عف االشك

 .عيما المتناظرة متناسبة في الطوؿطالب آخر   : مستطيالف اضال
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 ويشارؾ الطالب في تنظيـ جدوؿ عمى السبورة كما في الجدوؿ ادناه :

 جدوؿ التشابو بيف المفيوميف

 األشكال المتطابقة األشكال المتشابه ت
 

يجب أف تتطابؽ الزوايا   .1
 المتناظرة فييا.

تتطابؽ الزوايا يجب أف 
 المتناظرة فييا.

تسمى فييا األضالع والزوايا   .2
 متناظرة.

تسمى فييا األضالع والزوايا 
 متناظرة.

 يكوف ليا الشكؿ نفسو. يكوف ليا الشكؿ نفسو.  .3
مف  أكثريمكف اف يحدث بيف   .4

 .شكميف
مف  أكثريمكف اف يحدث بيف 

 .شكميف
 (عصف ذهني آخر الماكن عدم التناظر:4

ذلؾ بجدوؿ يكتبو عمى ـ التناظر بيف المفيوميف ويبيف ُيوجو المدرس الطالب الى حاالت عدىنا 
 السبورة بمشاركة الطالب و يضـ الفقرات كما في الجدوؿ ادناه :

 جدوؿ عدـ التناظر بيف المفيوميف

 األشكال المتطابقة األشكال المتشابه ت
 

 أضالعياى أطواؿ و اتتس تتناسب في أطواؿ  أضالعيا   .1
تختمؼ بينيا في المساحة   .2

 والحجـ.
ى بينيا في المساحة و اتتس

 والحجـ.
 .   يرمز لمتطابؽ بالرمز . يرمز لمتشابو بالرمز    .3

 : ين المفهوميناذجه التشابه بين هأو مناقشة الموضوعات التي تبين ( 5

 بتوجيو مف المدرس يذكر الطالب بأشكاؿ متشابو مما يحيط بيـ في بيوتيـ.

 .التشابوأحد الطالب : شجرة النخيؿ وفسيمة النخيؿ مثاؿ عمى  

 .الموديؿ والموف مثاؿ عمى التطابؽف مف نفس النوع و اطالب آخر   : سيارت

 طالب آخر   : قطع السيراميؾ المستعممة في رصؼ جدراف المطابخ مثاؿ عمى التطابؽ.
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عدم جه التشابه بين المفهومين واالشارة الى أو نطمب من الطمبة كتابة ممخص حول  (6

  التناظر:

قدرة عمى  أكثرمما يجعميـ لموضوع الدرس  يطمب المدرس مف طالبو أف يكتبوا ممخصاً      
اسئمة الطالب االخيرة حوؿ  عففضؿ ثـ يجيب أر الدرس واستيعابو بشكؿ و اتحديد مح
  .الموضوع

بعض األسئمة لمعرفة ما  عرضيسعى الباحث الى تقويـ الطالب مف خالؿ  : التقويمسابعًا / 
 دقائؽ( 3: ) يمتمكُو الطالب مف معمومات عف الدرس وىي

 ماذا يعني التطابؽ ؟ .1
 متى تتطابؽ المثمثات؟ .2
 متى تتطابؽ األشكاؿ الرباعية ؟ .3
 متى تتشابو األشكاؿ المضمعة ؟ .4
 ما الفرؽ بيف التطابؽ والتشابو ؟  .5
 ؟                                                                                  فيمتى يكوف المضمعاف المتشابياف متطابقاآلتي : لسؤاؿ ا عفاجب  .6

 دقيقة( 2)ثامنًا / الواجب البيتي : يطمب من الطالب حل األسئمة االتية: 

ؿ و لمصؼ األالرياضيات المقرر  ( مف كتاب24)ص19ىال 1مف حؿ األسئمة 
 .المتوسط

 تاسعًا / المصادر :

 المتوسطل والرياضيات لمصف األ ( : كتاب 2016جاسـ, أمير عبد المجيد وآخروف ) .1
 .المديرية العامة لمماىج , العراؽ, وزارة التربية,  1ط,

 لودليل المدرس الرياضيات لمصف األ ( : 2017جاسـ, أمير عبد المجيد وآخروف ) .2
 .اىج, العراؽنمديرية العامة لممالتربية, ال, وزارة  1, طالمتوسط
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 ( 2نموذج )

 التقميديةالطريقة  عمى وفقخطة التدريس اليومية لممجموعة الضابطة 

 المادة: الرياضيات                          الدرس:
 الموضوع : التطابؽ والتشابو في األشكاؿ المضمعة                                                    (د) متوسطؿ الو الصؼ والشعبة : األ

 دقيقة   45اليـو والتاريخ :                             الزمف: 

 ثانيًا / تحميل المحتوى :

  المفاهيم /

 التطابؽ. .1
 التشابو. .2
 الزوايا المتناظرة. .3
 .األضالع المتناظرة .4

 /التعميمات 

 ى أطواؿ األضالع المتناظرة وتطابقت الزوايا المتناظرة.و اتتطابؽ األشكاؿ إذا تس .1
 .وتتناسب اطواؿ أضالعيا المتناظرةتتشابو األشكاؿ إذا كاف ليا الشكؿ نفسو  .2

  المهارات /

 .سـ اشكاؿ متشابية واشكاؿ متطابقةالتمييز بيف التطابؽ والتشابو بر  .1
طابقة األشكاؿ المت الزوايا واألضالع المجيولة في قياسستخداـ خواص التطابؽ اليجاد ا .2

 .باستخداـ المنقمة والمسطرة
  .  الطالب في حؿ المشكالت الرياضية تطوير اسموب تفكير .3

 : ثانيًا /الهدف الخاص

واستعماؿ خواص التطابؽ  وتمييزه عف التشابو كساب الطالب معمومات عف التطابؽا     
 .متشابييف أوإليجاد قياس الزوايا واألضالع المجيولة في شكميف متطابقيف 

 :  فأيتوقع أف يكوف الطالب في نياية الدرس قادرًا عمى  : ثالثاً / االغراض السموكية

 .يّعرؼ التطابؽ .1
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 يّعرؼ الزوايا المتناظرة.  .2
 يّعرؼ األضالع المتناظرة.  .3
 .ت والتي ليا أكثر مف ثالثة أضالعالمثمثات وتطابؽ بقية المضمعايميز بيف تطابؽ  .4
 يرسـ مضمعيف  متطابقيف.   .5

 / الوسائل التعميمية المستعممة : ً رابعا

, أدوات قة و متشابية كما وردت في الكتاباقالـ سبورة, صور ألشكاؿ متطاب السبورة,     
 .رسـ )المسطرة والمثمث والفرجاؿ(ىندسية لمقياس وال

 خامسًا / خطوات الدرس :

 دقائؽ( 5)( التهيئة: 1

يربط المدرس موضوع الدرس بالدرس السابؽ بتوجيو االسئمة الى الطالب, ثـ يعرض      
 .يتحوؿ بعد ذلؾ ألشياء غير محسوسةالمدرس وسائؿ محسوسة متشابية كالكرات والمكعبات و 

 ( : انظر الى  الرسميف 1مثاؿ )

 

 

 

 

ؿ إذا وضع فوؽ المربع الوسطي الثاني, نجد التطابؽ التاـ, اما و أف المربع الوسطي األ نالحظ
 .ميف اعاله فأنيا تتشابو مع بعضياالمربعات االخرى في الرس

 

 دقيقة( 35: )( العرض2 

أضالع وزوايا مضمع مع َنظيره مف المضمع اآلخر, ويرمز لمتطابؽ    تساوي: التطابؽ : ىو  الً أو  
 .  

                       ؟  متطابقةاآلتية األشكاؿ  أييعرض المدرس صورًا  ألشكاؿ ويسأؿ الطالب,  : (2مثاؿ )
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 اشكاؿ غير متطابقة                اشكاؿ متطابقة         )فيكوف الجواب الصحيح( 

 مالحظة :

المثمث في مناظراً لو  لضمع   اً ؿ مطابقو ضمع في المثمث األ تتطابؽ المثمثات إذا كاف كؿ   .1
 الثاني.

بؽ األضالع وقياسات الزوايا مف ثالث أضالع يجب أف  تتطا أكثراألشكاؿ التي ليا  .2
 .أيضا

 . طوؿ ضمع مجيوؿ في أي منيما أومجيولة  زاويةف نستطيع قياس إذا تطابؽ شكال .3

 ( :3مثاؿ )

   D A ىؿ المثمثاف متطابقاف ؟

           

  

  E  F C  B 

 .ـ الف األضالع المتناظرة متطابقةاحد الطالب : نع

̅̅              طالب آخر  : استاذ اف األضالع                              ̅̅ ̅=  ̅̅ ̅̅ 

̅̅   وكذلؾ   ̅̅                            =   ̅̅ ̅̅                                                                        

̅̅  وكذلؾ                                                                ̅̅        =   ̅̅ ̅̅ 

4cm 

       
 

3
 cm

  
 

       
 

3
 cm
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, لذا فأف  DEFمع الضمع المناظر لو في المثمث    ABCيتطابؽ كؿ ضمع مف المثمث 
 .المثمثيف متطابقيف

  إف شاء اهللىناؾ حاالت تطابؽ أخرى لممثمثات سندرسيا في المراحؿ الدراسية القادمة. 
   

 المجيولة في الشكؿ ؟ زاوية( : جد قياس ال4مثاؿ )

F    E B A 

                                            ؟                              
 

                                                                                

H        J D      C         

المجيولة في  زاويةف فأف قياس زواياىما متطابقة أيضا , لذا فأف قياس الابما أف الشكميف متطابق
 .      يساويالشكؿ 

طواؿ أضالعيا المتناظرة أ: التشابو : يقاؿ لألشكاؿ التي ليا الشكؿ نفسو وتتناسب في ثانيًا 
  .   بانيا متشابو, ويرمز لمتشابو 

 شكاؿ المتشابية أضالعًا متناظرةوتسمى األضالع في األ. 
 شكاؿ المتشابية زوايا  متناظرة .وتسمى الزوايا في األ 

 . ABCD( : أي األشكاؿ الرباعية اآلتية تشابو المستطيؿ 5مثاؿ )
 

         I F H J  

C B   

   cm4              cm6          cm8 

 6cm        cm                   8                             cm12 

D                  A        L                   E     K                       G   
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  = 

 
      

  
  =  

  
       

 
 ولكف                   

 
         

 
  

 .EFILال يشابو الشكؿ    ABCDاي اف الشكؿ الرباعي 
                                                         

               

 
    = 

  
       

  
 =   

  
 

 وبما أف                               

 
        = 

 
 

 . ABCD       KJHGاي اف  األضالع متناسبة نستنتج اف الشكؿ  

بعض األسئمة  عرضيسعى الباحث ىنا الى تقويـ الطالب مف خالؿ  التقويم :سادسًا / 
 دقائؽ( 3: ) لمعرفة ما يمتمكُو الطالب مف معمومات عف الدرس وىي

 يعني التطابؽ ؟ ماذا .1
 متى تتطابؽ المثمثات؟ .2
 متى تتطابؽ األشكاؿ الرباعية ؟ .3
 ومتى تتشابو األشكاؿ المضمعة ؟ .4
 ما الفرؽ بيف التطابؽ والتشابو ؟  .5

 دقيقة( 2:) سابعًا / الواجب البيتي

  ؿ و مف كتاب الرياضيات المقرر لمصؼ األ 24)ص ( 19اؿ  1حؿ األسئمة مف
 .المتوسط

------------------------------------- 
 ثامنًا / المصادر:

 المتوسطل والرياضيات لمصف األ ( : كتاب 2016جاسـ, أمير عبد المجيد وآخروف ) .1
 ., العراؽاىجنالمديرية العامة لمم, وزارة التربية,  1ط,

ل ودليل المدرس الرياضيات لمصف األ ( : 2017جاسـ, أمير عبد المجيد وآخروف ) .2
 , العراؽ.جاىنمديرية العامة لمم, وزارة التربية, ال 1, طالمتوسط
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 أ( -16ممحق )
 االختبار التحصيمي استبانة آراء المحكمين في مدى صالحية فقرات

                                جامعة بغداد 
 ابف الييثـ –فة كمية التربية لمعمـو الصر 

 قسـ العمـو التربوية والنفسية 

 الدراسات العميا / ماجستير 

 طرائؽ تدريس رياضيات 

 االختبار التحصيمي  استبانة آراء المحكمين في مدى صالحية فقراتـ/ 

.االستاذ الفاضل   ...........................................................المحتـر

 تحية طيبة...

التفكير التناظري في التحصيل والتفكير )اثر استراتيجية يروـ الباحث أجراء بحثو الموسوـ  
 في مادة الرياضيات(. متوسطل الواالستداللي لدى طالب الصف األ 

  متوسطؿ الو ومف متطمبات البحث إعداد اختبار التحصيؿ في مادة الرياضيات لمصؼ األ
 (المساحات والحجوـ -الكورس الثاني لمفصوؿ )الخامس / اليندسة , الفصؿ السادس /القياس

( ونظرًا لما يعرفوُ  مف خبرتكـ الطويمة 2016 - 2017لى )و مف الكتاب  المدرسي الطبعة األ
في ىذا المجاؿ يعرض عميكـ فقرات االختبار لبياف مدى صالحيتيا وابداء مالحظاتكـ السديدة و 

 زيؿ الشكر و التقدير و االمتناف.لكـ ج

 

 

 الباحث                       لمشرؼ                          ا      
 ياسيفالصاحب أ. ـ. د انعاـ ابراىيـ عبد الرزاؽ                         احمد ميدي عبد  
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  االختبار التحصيمي

  اسم الطالب
  الصف

  المدرسة
  الشعبة
  الوقت

 عزيزي الطالب .....

 منك اآلتي : بين يديك اختبار يقيس التحصيل في مادة الرياضيات , ويتطمب

 أقرأ السؤال جيداً  ثم اقرأ االجابات االربع التي تمي كل سؤال بدقة . -1

 ضع دائرة حول حرف االجابة الصحيحة عمى ورق األسئمة . -2

 توجد اجابة واحدة صحيحة فعميك اختيار اجابة واحدة فقط . -3

لمتروكة كاإلجابة جميع األسئمة وعدم ترك أي سؤال إذ تعامل اإلجابة ا ناإلجابة ع -4
 الخاطئة وتعطى صفرًا.

فقرات االختيار من متعدد والفقرة  (درجة واحدة)( فقرة لكل فقرة 30عدد فقرات االختبار ) -5
 .( درجة35كون االختبار الكمي من )درجات في (6المقالية )واحدة( )

 ( دقيقة .45زمن االختبار ) -6

 س/ مجموع زوايا المثمث هي :

 كما موضح ادناه :االجابة تكوف 

a)                       b  )                 c )                    d)      

 

 مع امنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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 فقرات االختبار التحصيمي

 الفقرة ت
 المجهولة في المثلثين المتطابقين هي: زاويةقياس ال 1

  

 ؟                                                            

  

                                                                                              

                                                                            
   

                                                                                     

(a     
b    )     

c    )    
d)        

 المركزية لمشكؿ الخماسي ىي : زاويةقياس ال 2
 
 
 

(a                      b  )    
c   )                    d)        

  ر ىي :و افي المستوي االحداثي المج Aاحداثيات النقطة  3
 

                          
 (a (2 ,2-) 

b(   )2-  ,2-) 
c(   )2,2) 
d)   (2-,2) 
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 الفقرة ت
 قطر المضمع ىو : 4

(a القطعة الواصمة بيف راسيف           
bقطعة المستقيـ الواصمة بيف راسيف متقابميف ) 
c راس المضمع عمى القاعدة( طوؿ العمود النازؿ مف                     
dريف في المضمع وال يكوف ضمعًا فيوو ا( كؿ قطعة مستقيـ تصؿ بيف راسيف غير متج   

 الشكؿ المجسـ الذي يحده منحني وليس لو رأس والحرؼ مف بيف االشكاؿ  ىو : 5

(a b                        ) 

c   )               d)    
 تتطابؽ االشكاؿ المضمعة إذا :  6

(a  تطابقت االضالع والزوايا المتناظرة  (b         تتناسب اطواؿ االضالع المتناظرة فقط 
cتطابقت قياسات الزوايا المتناظرة  )          d)    تناسبت قياسات الزوايا المتناظرة 

 اف قانوف ايجاد مجموع الزوايا الداخمية لممضمع ىو : 7
(a 180)(n)                                )(b  n-2)(180)                                                                                    ) 
C    )n)(180-2))d                           )      2-n)(180)) 

 محدب ىو :الاف المضمع  8

                           
 (2(                          شكؿ  )1شكؿ )

(a (  1شكؿ )b         (  شكؿ )2 ) 
c   كالىما محدب   )   d)   كالىما غير محدب 

 احداثيات النقاط في الربع الثالث تكوف بالصيغة: 9
(a x,y)-)b                                )x,-y)  ) 
 
c  )x,-y)-)                             d)    x,y )) 
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 الفقرة ت
 ىما :  ف مف بيف االشكاؿاف المتشابيالشكال 10

                              
  (              3شكل)                     (2(                     شكل)1شكل)    

(a   ( 4( مع الشكؿ )1الشكؿ)                         
b( الشكؿ  )(4شكل)(                              3( مع الشكؿ )1 
c( الشكؿ  )4( مع الشكؿ )2)                     
d)  ( 3( مع الشكؿ )2الشكؿ) 
 

 مف محور تناظر ىي  : أكثراألشكاؿ التي  ليا  11
 
 
 
 

                                         (4       ) (3(           )2(          )1                  ) 
(a (  2الشكؿ)b                    (  الشكؿ )1) 
c  (4)( الشكؿ                    d)  (  3الشكؿ) 

 :  تساويالداخمية لخمية النحؿ كما في الشكؿ  الزاويةمجموع قياس  12

 
(a                       b  )      
c)                                   d)        

 2( إذا اجري انسحاب مقداره 4,4وحدات ومركزىا النقطة ) 5أذا كاف نصؼ قطر دائرة   13
 وحدات الى اليسار فأف االحداثيات الجديدة لممركز؟  3وحدة الى االعمى و

 
(a (1,1      )        b( )6,1)              c( )6,6        )        d( )1,6) 
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 الفقرة ت
 : يساويفاف حجمو h  وارتفاعو  Wوعرضو   Lمتوازي سطوح مستطيمة  قاعدتو  14

(a L) (W +h)    ) 
b   )W) (h) (L)) 
c   )W + L) / h) 
d ) W  /L + h)) 

 : يساوي  Nالمضمع المنتظـ الذي عدد اضالعو  زاويةقياس  15
 

(a    (         

 
 )        =   𝜃   

  

   (    
  

 
   )        =  𝜃     (b  

 

(           

 
  )       =   𝜃      (c 

 

(
     (    )

 
 )       =   𝜃      (d 

 
 

  :  ىي Kبمعامؿ تمدد مقداره يجاد  حجـ مجسـ  بعد  تكبيرِه  اف الصيغة الرياضية العامة ال 16
(a   (v()  ( = ) ́) 
b   )(v()  ( = ) ́) 
c(   )v()  ( = ) ́) 
d(  )v()k)    ( = ́) 

 :   يساويأف عدد اقطار المضمع المنتظـ المبيف  في الشكؿ  17
 
a )2b                      )4 
 
c)6                      d)  5 
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 الفقرة ت
 المضمع المقعر مف بيف االشكاؿ ىو الشكؿ  : 18

                              (b                                    (a   
 
   
 
 

(d                                     (c  
 
     

 ىو : cm5حجـ المكعب الذي طوؿ حرفو  19
 
a  )          25     
b    )       125   
c)           125     
d     )      25 

فاف  12   فاذا كانت مساحة قاعدتو    96   متوازي سطوح مستطيمة  حجمُو   20
 : يساويارتفاعو 

 
   8cm   (a  

            
 4cm   (b 

 
cm   (c 16 

 
32cm (d 
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 الفقرة ت
 اي االشكال االتية متشابه وايهما  متطابق مع ذكر السبب؟ 21

    
                                             cm6  

                                                

                         cm3                               cm3          cm4 
 

                                                                              

                                                                                        cm2 

cm            (2)                                            6                                 (1     ) 

 
cm                                                           6 

                                                                          cm2 
                                                                                         cm1 

3 cm                                      3cm                                       
                                                                                 1cm         

    
                                   (4             )cm6                                (3) 

 
 

 تترك ورقة الجابة الطالب  الجواب /
 تأثير تمدد مقداره صفر ىو : كوف شكؿ صورة ما تحتي 22

aاكبر مف الصورة االصمية ) 
b اصغر مف الصورة االصمية ) 
c                  ال توجد صورة ) 
d )   نفس الصورة االصمية 

 يمكف رصؼ ارضية  غرفة   بقطع سيراميؾ شكميا : 23
a                 سداسي )b  خماسي ) 
c                  ثماني )(d     عشاري 
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 الفقرة ت
 الشكؿ المجسـ المركب في الرسـ ىو  ؟ 24

a)                     )                 

(b                                                           
        

 

                                                 
                (c      )                                             ( (d 

 cm       6 أدناه ىو :في حجـ الشكؿ المجسـ  المركب  25
                                                    

 cm              5cm                                 3 
                                      

         3cm                                     
          3cm                                                       

a )    90       b )    132 
c )    90       d )     78 

 : يساويفاف معامؿ التمدد  1080   تـ تكبيرىا الى     135    اسطوانة حجميا   26
                

a )         b )   
 
c)   

 
       d )  
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 الفقرة ت
النمط المبيف في الجدوؿ فأف  عمى وفؽأذا كانت العالقة بيف عدد االضالع وعدد االقطار  27

 ؟ ىو إلكماؿ الجدوؿما نضعو 
 

عدد 
 االضالع 

3 4 5 6 

عدد 
 االقطار

  5 2 صفر

 
a )5                      b )7 
 
c )10                    (d  9  

 خزاف ماء بشكؿ متوازي سطوح مستطيمة حجمو 28
 : يساويفأف  حجمو    0.33صنع نموذج مماثؿ لو مع تمدد مقداره    5400    

 
a )    b             1782  )     588.06  
  
c).0598     194        (d              

فأف حجـ  cm2مكعب صغيرًا طوؿ حرؼ المكعب الصغير  27يتكوف المكعب السحري مف  29

   :   يساويالمكعب السحري 
a    )    216        b   )cm 216  
c    )    8          (d      8 

 تأثير عمى المساحة الكمية  لمتوازي السطوح المستطيمة ىو :  كثرإف األ 30
a مضاعفة مساحة قاعدتو )b                 مضاعفة االرتفاع ) 
c مضاعفة مساحة القاعدة ومضاعفة االرتفاع ) 
d)   االرتفاع نفسو    و مضاعفة محيط القاعدة                  
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 (ب -16ممحق )

 مفتاح االجابة عن فقرات االختبار التحصيمي

 الصحيحاالختيار  الفقرة االختيار الصحيح الفقرة

1 c 16 a 

2 d 17 d 

3 b 18 b 

4 d 19 c 

5 d 20 a 

6 a 21 مقاليو 

7 b 22 c 

8 a 23 a 

9 c 24 d 

10 b 25 c 

11 b 26 a 

12 a 27 d 

13 d 28 c 

14 b 29 a 

15 c 30 c 
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 (ج-16ممحق)

 مفتاح االجابة عن الفقرة المقالية

  ( درجات6درجة الفقرة الكمية )

 االجابة الفقرة                                                                  
 
االشكاؿ . 1

 المتشابية

 
 ( درجة1)                           متشابييف (3( والشكؿ)1الشكميف ) .1
 السبب  .2
 ( درجة1)                                 اف الشكميف ليما الشكؿ نفسو 

 
  .( درجة1)                               اضالعيما المتناظرة متناسبة 

 
 
. االشكاؿ 2

 المتطابقة

 
 ( درجة1)                           متطابقيف (4( والشكؿ )2الشكميف ) .1
  السبب .2
 ( درجة1)                                  اضالعيما المتناظرة تساويل 

  
 ( درجة1)                            المتناظرةقياسات زواياىما  تساويل 
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 (17ممحق )

 درجات العينة االستطالعية الثانية في االختبار التحصيمي         

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
1 30 26 20 51 15 76 11 
2 29 27 19 52 15 77 11 
3 29 28 18 53 15 78 11 
4 28 29 18 54 14 79 11 
5 28 30 18 55 14 80 11 
6 27 31 18 56 14 81 11 
7 27 32     18 57 13 82 11 
8 25 33 18 58 13 83 10 
9 25 34 17 59 12 84 10 
10 25 35 17 60 12 85 9 
11 24 36 17 61 12 86 9 
12 24 37 17 62 12 87 8 
13 24 38 17 63 12 88 8 
14 23 39 17 64 12 89 8 
15 23 40 17 65 12 90 7 
16 23 41 16 66 12 91 7 
17 23 42 16 67 12 92 7 
18 23 43 16 68 11 93 5 
19 22 44 16 69 11 94 5 
20 22 45 16 70 11 95 5 
21 22 46 16 71 11 96 5 
22 21 47 15 72 11 97 5 
23 21 48 15 73 11 98 4 
24 21 49 15 74 11 99 3 
25 20 50 15 75 11 100 3 



       ---------------------------------------------------/  المالحـق

 

157 
    

 (18ممحق )

 معامل الصعوبة والقوة التمييزية  لفقرات االختبار التحصيمي

 تسمسل

 الفقرة

عدد 
إجابات 

المجموعة 
 العميا

عدد 
إجابات 

المجموعة 
 الدنيا

معامل 
صعوبة 
 الفقرة

القوة  
التمييزية  

 الفقرة

 تسمسل

 الفقرة

عدد 
إجابات 

المجموعة 
 العميا

عدد 
إجابات 

المجموعة 
 الدنيا

معامل 
صعوبة 
 الفقرة

القوة  
التمييزية  

 الفقرة

1 24 13 0.315 0.407 16 22 11 0.389 0.407 

2 16 1 0.685 0.556 17 91 16 0.330 0.463 

3 24 13 0.315 0.407 18 26 12 0.3 0.519 

4 14 4 0.667 0.370 19 19 6 0.537 0.482 

5 25 11 0.333 0.519 20 20 4 0.555 0.593 

6 13 3 0.704 0.370 21 21 13 0.370 0.30 

7 24 12 0.333 0.444 22 18 9 0.5 0.333 

8 16 2 0.667 0.519 23 15 6 0.611 0.333 

9 27 10 0.315 0.630 24 27 11 0.3 0.593 

10 18 7 0.537 0.407 25 16 6 0.593 0.370 

11 18 6 0.555 0.444 26 18 1 0.648 0.630 

12 17 4 0.611 0.482 27 14 4 0.667 0.370 

13 18 4 0.593 0.519 28 14 4 0.667 0.370 

14 21 9 0.444 0.444 29 14 4 0.667 0.370 

15 20 12 0.407 0.296 30 18 7 0.537 0.407 
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 (19ممحق )
 الموضوعية التحصيميالختبار لفقرات االبدائل الخاطئة  فاعمية

 

 المجموعة الفقرة
 البدائل الخاطئة فاعمية الخاطئةالبدائل 

a b C d a b c d 

1 
 2 1 العميا

 صح
1 

 -0.037 صح -0.185 -0.333
 2 7 10 الدنيا

2 
 2 3 7 العميا

 صح -0.037 -0.222 -0.222 صح
 3 9 13 الدنيا

3 
 1 العميا

 صح
1 1 

 -0.074 -0.111 صح -0.259
 3 4 8 الدنيا

4 
 0 8 5 العميا

 صح -0.148 -0.074 -0.148 صح
 4 10 9 الدنيا

5 
 1 0 2 العميا

 صح -0.185 -0.185 -0.111 صح
 6 5 5 الدنيا

6 
 العميا

 صح
4 9 2 

 -0.074 -0.074 -0.148 صح
 4 11 8 الدنيا

7 

 3 العميا

 صح

0 2 

 -0.111 صح -0.185

0.111- 

 

 5 3 8 الدنيا 
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 المجموعة الفقرة
 مية البدائل الخاطئةفاع البدائل الخاطئة

a b c d a b c d 

8 
 العميا

 صح
9 3 1 

 -0.185 -0.111 -0.148 صح
 6 6 13 الدنيا

9 
 0 العميا

 صح
0 0 

 -0.148 -0.222 صح -0.185
 4 6 5 الدنيا

10 
 4 العميا

 صح
4 3 

 -0.148 -0.111 صح -0.074
 7 7 6 الدنيا

11 
 1 العميا

 صح
10 1 

 -0.037 -0.185 صح -0.074
 2 15 3 الدنيا

12 
 العميا

 صح
3 2 5 

 -0.185 -0.148 -0.148 صح
 10 6 7 الدنيا

13 
 4 4     1 العميا

 صح -0.333 -0.074 -0.111 صح
 13 6 4 الدنيا

14 
 5 العميا

 صح
0 0 

 -0.037 -0.296 صح -0.111
 1 8 8 الدنيا

15 

 0 5 العميا

 صح

1 

 -0.074 صح -0.074 -0.185
 3 2 10 الدنيا
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 المجموعة الفقرة
 البدائل الخاطئة فاعمية البدائل الخاطئة

a b C d a b c d 

16 
 العميا

 صح
3 2 0 

 0.148 -0.111 -0.148 صح
 4 5 7 الدنيا

17 
 العميا

  مقاليه         
 الدنيا

18 
 0 العميا

 صح
1 0 

 -0.037 -0.185 صح -0.222
 1 6 6 الدنيا

19 
 2 صح 3 3 العميا

 -0.111 صح -0.074 -0.259
 5  5 10 الدنيا

20 
 العميا

 صح
3 3 1 

 -0.222 -0.222 -0.148 صح
 7 9 7 الدنيا

21 
 0 4 0 العميا

 صح -0.148 -0.074 -0.148 صح
 4 6 4 الدنيا

22 
 1 3 العميا

 صح
5 

 -0.074 صح -0.111 -0.148
 7 4 7 الدنيا

23 
 العميا

 صح
 -0.111 -0.111 -0.185 صح 1 1 8

 4 4 13 الدنيا

24 
 صح -0.222 -0.148 -0.185 صح 0 0 0 العميا
 6 4 5 الدنيا

25 
 4 7 العميا

 صح
 -0.074 صح -0.111 -0.111 2

 4 7 10 الدنيا
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 المجموعة الفقرة
 البدائل الخاطئة فاعمية البدائل الخاطئة

a b C d a b c d 

26 
 العميا

 صح
 -0.185 -0.111 -0.111 صح 0 3 8

 5 9 11 الدنيا

27 
 3 9 3 العميا

 صح -0.037 -0.148 -0.074 صح
 4 13 5 الدنيا

28 
 9 4 العميا

 صح
 -0.074 صح -0.111 -0.074 3

 5 12 6 الدنيا

29 
 العميا

 صح
 -0.074 -0.148 -0.074 صح 4 2 8

 6 6 10 الدنيا    

30 
 -0.185 صح -0.111 -0.185 3 صح 3 1 العميا
 8 صح 6 6 الدنيا
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 (20ممحق )
 درجات االختبار التحصيمي النهائي

 المجموعة الضابطة ت المجموعة التجريبية ت
1 21 21 18 1 23 21 15 
2 17 22 20 2 7 22 10 
3 15 23 25 3 21 23 20 
4 9 24 16 4 11 24 11 
5 16 25 21 5 19 25 19 
6 7 26 16 6 10 26 9 
7 29 27 20 7 18 27 18 
8 18 28 17 8 24 28 16 
9 17 29 21 9 8 29 11 
10 27 30 18 10 18 30 18 
11 8 31 20 11 10 31 10 
12 20 32 16 12 15 32 9 
13 18 33 21 13 11 33 11 
14 30 34 20 14 24 34 20 
15 21 35 21 15 9   
16 18 36 21 16 21   
17 10   17 16   
18 17   18 22   
19 21   19 11   
20 16   20 21   
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 (أ -21ممحق )
  

 التفكير االستداللياختبار  استبانة آراء المحكمين في مدى صالحية فقرات

 جامعة بغداد 

  ابف الييثـ –فة كمية التربية لمعمـو الصر 

 قسـ العمـو التربوية والنفسية 

 الدراسات العميا / ماجستير 

 رائؽ تدريس رياضيات ط

 التفكير االستداللياختبار  استبانة آراء المحكمين في مدى صالحية فقراتـ/ 

.االستاذ الفاضل   ...........................................................المحتـر

 تحية طيبة...

)اثر استراتيجية التفكير التناظري في التحصيل والتفكير يروـ الباحث القياـ ببحثو الموسوـ  
 في مادة الرياضيات (. متوسطل الواالستداللي لدى طالب الصف األ 

, متوسطالؿ و ار لقياس التفكير االستداللي لطالب الصؼ األومف متطمبات البحث إعداد اختب
ونظرا لما يعرفوُ  مف خبرتكـ الطويمة في ىذا المجاؿ يعرض عميكـ فقرات االختبار لبياف مدى 

 صالحيتيا وابداء مالحظاتكـ السديدة و لكـ جزيؿ الشكر و التقدير و االمتناف.

 

 

 الباحث                      لمشرؼ                          ا        
  ياسيفالصاحب أ. ـ. د انعاـ ابراىيـ عبد الرزاؽ                         احمد ميدي عبد  
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عممية عقمية منطقية تتضمف مجموعة مف الميارات الفرعية التي تبدو : "  التفكير االستداللي
اذ  ,, واستنباط الجزء مف الكؿيز باستقراء القاعدة مف جزئياتيافي كؿ نشاط عقمي معرفي يتم

 ذىنيا "  قضايا مسمـ بصحتيا الى معرفة المجيوؿ أويسير فيو الفرد مف حقائؽ معروفة 

 (99: 2012)العفوف وعبد الصاحب : 

, يؤكدوف عمى النوعيف االساسييف لولوا االستدالؿ بالبحث والدراسة و اوأف معظـ الذيف تن     
ىما االستدالؿ االستقرائي الذي يسير فيو التفكير مف الخاص الى العاـ, واالستدالؿ االستنباطي 

عرؼ الباحثوف الكثير مف التعريفات لمنوعيف  إذالذي يسير فيو التفكير مف العاـ الى الخاص 
 :                                 ومنيا

 : التفكير االستقرائي - 1

جزئيات مف الحالة  أوالنتائج اعتماداً  عمى حاالت خاصة  أوىو الوصوؿ الى االحكاـ العامة "
النتيجة التي تـ  أوالحاالت الخاصة ىي امثمة مف الحالة العامة  أوالعامة, اي اف الجزئيات 

 "استقرائيا

 الكمية " أوالنتائج العامة  أوفاالستقراء استدالؿ صاعد ,يبدأ مف الجزئيات وينتيي الى االحكاـ 

ىو الوصوؿ الى نتيجة خاصة اعتماداً عمى : " (االستنباطي )االستنتاجيالتفكير  – 2
   "حاالت خاصة أوالقاعدة العامة عمى حالة  أوىو تطبيؽ المبدأ  أومفروض,  أومبدأ عاـ 

   

 (2010: 34-33)ابو زينة :                                                          

والفقرات االتية تدور موضوعاتيا لمسائؿ عامة تحرؾ تفكير الطالب في الرياضيات       
 .      تداللية في مادة الرياضياتلمعرفة مدى ما يمتمكونو مف قدرات تفكيرية اس
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 المصادر:
أنماطو ونظرياتو التفكير  : (2012العفوف, نادية حسيف  ومنتيى مطشر عبد الصاحب, ) -1

 .االردف _, دار الصفاء, عماف1وأساليب تعميمو وتعممو, ط

, دار 1: تطوير مناىج الرياضيات المدرسية وتعميميا, ط ( 2010فريد كامؿ, ) ,ابو زينة – 2
    .االردف _وائؿ لمنشر والتوزيع, عماف 

 اختبار التفكير االستداللي  

  اسم الطالب
  الصف

  المدرسة
  الشعبة
  الوقت

 عزيزي الطالب .....

 بين يديك اختبار التفكير االستداللي  لقياسها في مادة الرياضيات , ويتطمب منك االتي :

 .ت االربع التي تمي كل سؤال بدقةرا السؤال جيداً ثم اقرأ االجاباقا -1

 .االجابة الصحيحة عمى ورق االسئمةضع دائرة حول حرف  -2

 .حة فعميك اختيار اجابة واحدة فقطصحييوجد اجابة واحدة  -3

جميع األسئمة وعدم ترك أي سؤال إذ تعامل اإلجابة المتروكة كاإلجابة  عناإلجابة  -4
 الخاطئة وتعطى صفرًا.

 ( دقيقة.45زمن االختبار ) -5

 .(فقرة درجة واحدة)( فقرة  لكل 20عدد فقرات االختبار ) -6
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 ىو :  16الجذر التربيعي لمعدد س/ 

 االجابة تكوف كما موضح ادناه :

a   )2                       b )5                   c  )32                      d )4  

 فقرات اختبار التفكير االستداللي

 الفقرة ت
 اذا كان 1

                                                                             44      = 11      4 

                                                                          484      =  11     44 

                                                                         4884       =11     444 

 فأن 

    4444    11=     ؟                                                                                 

a )48888                                         b   )84444  

c )84448                                          d  )48884  
 اذا كاف: 2

    15  → 5 
→   18       6 

   21    → 7 
        x  →؟     فإف 

a   )x5 b                 )x 2             c  )x 3            d    )    
 1→ 1اذا كاف             3

           9→3 
                 25→ 5 

 
 . (  مربع اي عدد يكوف عدد فرديaفأف          

b              )عدد فردي يكوف عدد فردي مربع اي. 
c              )مربع اي عدد زوجي يكوف عدد زوجي. 

 d     4سمة عمى (  مربع بعض االعداد الفردية يقبؿ الق. 
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 الفقرة ت
 نحف نتجو نحو فصؿ الصيؼ  و في االياـ الثالثة الماضية كانت درجة حرارة الجو 4

     25  ,  26   ,  27  كاآلتي :      
 ماذا نتوقع أف تكوف غدا : 

 
a                    تنخفض درجة الحرارة  )b )  ترتفع درجة الحرارة 
c )             تستقر عمى نفس الدرجة     d )  تنخفض الى الصفر المئوي 

       x 4 1    =  4                                                     اذا كاف   : 5
                                                                            8  =     2 x 4       

                                                                           12   =    3 x 4 

 
  (a د صحيح يكون الناتج  عدد فرديحاصل ضرب اي عدد زوجي في اي عد . 

b)  عدد صحيح يكون الناتج  عدد زوجي ليس حاصل ضرب اي عدد زوجي في اي . 

cوجي( احيانا حاصل ضرب عدد زوجي في عدد صحيح عدد ز . 

dعدد صحيح يكون الناتج عدد  زوجي ( حاصل ضرب اي عدد زوجي في اي . 

 :اكمؿ الفراغ االتي  6
          ........, 

 
  , 

 
 ,   

 

  
 

 
a)  

  
                 b)   

  
                 c )  

  
                  d)   

  
  

 الفراغ االتي :اكمؿ  7
3 , 6 , 12 , 24 ,  ……….. 

  
a  )36                 b )45                    c )48                     d  )144 

 : لية ىيو مجموعة االعداد األلية فأف أو اعداد    2  3,5,7,9,11,اذا كانت االعداد 8
 
a) ة عمى نفسيا فقطمجموعة االعداد الفردية التي تقبؿ القسم.  
bالتي تقبؿ القسمة عمى نفسيا فقط ( مجموعة االعداد. 
cالتي تقبؿ القسمة عمى نفسيا فقط ( مجموعة االعداد االكبر مف واحد.  
dمى نفسيا وعمى الواحد  فقط( مجموعة االعداد االكبر مف واحد والتي تقبؿ القسمة ع. 
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 الفقرة ت
 الحظ االشكاؿ  ثـ جد العدد المجيوؿ  9

 
 
 
 
 
a  )13     b               )14   
c  )18     d               )48 

11 14 
22 

 20 ؟

28 

10 12 
20 

    {3 ,1 } =         3اذا كانت مجموعة  عوامؿ العدد  10
                 =     { 5 ,1 } 5ومجموعة عوامؿ العدد 

 ىي : 15فاف مجموعة  عوامؿ العدد 
a ){ 1, 5 , 15 ,3}                        b    ){ 15,  45 , 60 }        
c ){ 1, 15 }                               d){ 1 , 5  , 3}      

            x-y = 0عدداف صحيحاف فاف,   x ,yاذا كاف  11
 اذا كاف :

a    )x  <  y                       b    )y < x    
      

c    )x  =  y                       d (  )x (عدد موجب و )y   عدد سالب ) 
 الحظ البطاقات واختر المختمفة : 12

a           b          c            d                       
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 الفقرة ت
 ( (Zاكبر  (Y) ( وكافY( اكبر مف) (Xاذا كاف  13

 فاف :
a( كؿ )x  )تساوي (Z). b                          ( كؿ )X( اكبر مف )Z).  
c( كؿ )  (X( اصغر مفZ).                       d( كؿ )x ( ليس أكبر  )Z).  

 مف دوف باؽ    6تقبؿ االعداد اآلتية القسمة عمى  14
 120  ,90  ,60  ,30 

 وذلؾ ال نيا :
a 3(  تقبؿ القسمة عمى                        b 2(  تقبؿ القسمة      
c 3وال تقبؿ القسمة   2(  تقبؿ القسمة عمى     d 3و تقبؿ القسمة   2( تقبؿ القسمة عمى                  

 المستطيالت متوازيات اضالع وكؿ المربعات مستطيالت لذلؾ يكوف :كؿ  15
a      .كؿ المربعات متوازيات  اضالع )bكؿ المستطيالت مربعات ). 
c. بعض المربعات متوازيات اضالع )   d )بعض المستطيالت ليس متوازي اضالع. 

 د الموجبة والسالبة والصفر, فاف:االعداد الصحيحة تشمؿ االعدا 16
a.كؿ االعداد الطبيعية اعداد صحيحة   ) 
b.بعض االعداد الطبيعية ىي اعداد صحيحة   ) 
c.كؿ االعداد الطبيعية ليست اعداد صحيحة   ) 
d . كؿ االعداد الصحيحة ليست اعداد طبيعية  ) 

 عدد زوجي + عدد عد د  زوجي = عدد زوجي  17
 عدد زوجي + عدد عد د فردي = عدد فردي 

 + عدد عد د فردي = عدد زوجي   عدد فردي
 اعتمادا عمى ما سبؽ فاف :

 + عدد فردي  ىو عدد : 54
 
 
a                    زوجي    )b      فردي   ) 
 
c   )0                         dال فردي وال زوجي  ) 
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 الفقرة ت
 ,تقطع المربع الى جزئييف متطابقيفرُ يقسـ الخط المو افي الشكؿ المج 18

  

 اي االشكاؿ التالية يمكف اف يقسمو خط الى قسميف متطابقيف :
 

a       b                                    c            d           
   
    
 

 (,5) أو( 0) يساويمف دوف باؽ  اذا كاف آحادهُ   ( 5يقبؿ العدد القسمة عمى ) 19
 ( ىو :5لذلؾ فاف العدد الذي يقبؿ القسمة عمى  ) 
 
a )18                   b )20               c )26                 d  )29    

 (           المتكاممتيف = الزاويتيفمجموع قياس  20
 
 يتيف المتكاممتيف فيما يمي ىما :و افاف الز  
 
a    )     ,                     b   )     ,     

         
c     )     ,                   d   )     ,     
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 (ب -21ممحق)

 مفتاح االجابة عن فقرات اختبار التفكير االستداللي

االختيار  الفقرة
 الصحيح

االختيار  الفقرة
 الصحيح

1 d 11 c 

2 C 12 d 

3 b 13 b 

4 b 14 d 

5 d 15 a 

6 b 16 a 

7 C 17 b 

8 d 18 a 

9 b 19 b 

10 a 20 d 
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 ج( -21ممحق)

    االستدالليالتفكير من اختبار  المستبدلةالفقرة 

 اذا كاف عدد المثمثات في االشكاؿ االتية  :
 
 

 (4عدد المثمثات  )
 
 
 
 

 وعند دمج شكميف بالطريقة 
 (6فاف عدد المثمثات  ) 
 
 

 ( اشكاؿ ىو :4عدد المثمثات عند دمج )فاف 
a    )8   مثمث 

 (b   10 مثمثات 
c    )12 مثمثات 

 (d   14    مثمث 
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 (22ممحق )

 درجات العينة االستطالعية الثانية في االختبار االستداللي   

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

1 19 26 13 51 10 76 7 
2 19 27 13 52 10 77 7 
3 19 28 12 53 10 78 7 
4 19 29 12 54 10 79 7 
5 19 30 12 55 10 80 7 
6 18 31 12 56 10 81 6 
7    17 32 12 57 10 82 6 
8 16 33 12 58 10 83 6 
9 16 34 12 59 9 84 6 
10 16 35 12 60 9 85 6 
11 16 36 12 61 9 86 6 
12 16 37 12 62 9 87 6 
13 15 38 12 63 9 88 6 
14 15 39 12 64 9 89 5 
15 15 40 11 65 9 90 5 
16 14 41 11 66 9 91 5 
17 14 42 11 67 9 92 5 
18 14 43 11 68 8 93 4 
19 14 44 11 69 8 94 4 
20 14 45 11 70 8 95 4 
21 14 46 10 71 8 96 4 
22 14 47 10 72 8 97 3 
23 14 48 10 73 8 98 3 
24 13 49 10 74 7 99 2 
25 13 50 10 75 7 100 2 
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 (23ممحق ) 

 معامل الصعوبة والقوة التمييزية  لفقرات االختبار االستداللي 

 تسمسل

 الفقرة

عدد 
اإلجابات 
الصحيحة 
لممجموعة 

 العميا

عدد 
اإلجابات 
الصحيحة 
لممجموعة 

 الدنيا

معامل 
صعوبة 
 الفقرة

القوة  
التمييزية  

 الفقرة

 تسمسل

 الفقرة

عدد 
اإلجابات 
الصحيحة 
لممجموعة 

 العميا

عدد 
اإلجابات 
الصحيحة 
لممجموعة 

 الدنيا

معامل 
صعوبة 
 الفقرة

القوة  
التمييزية  

 الفقرة

1 27 9 0.333 0.666 11 16 7 0.574 0.333 

2 25 10 0.351 0.555 12 22 12 0.370 0.370 

3 18 5 0.574 0.481 13 22 2 0.555 0.740 

4 26 11 0.314 0.555 14 21 5 0.518 0.592 

5 23 11 0.370 0.444 15 18 6 0.555 0.444 

6 15 5 0.629 0.370 16 18 8 0.518 0.370 

7 23 6 0.462 0.629 17 22 4 0.518 0.666 

8 15 7 0.592 0.296 18 26 8 0.370 0.666 

9 13 5 0.666 0.296 19 26 8 0.370 0.666 

10 23 5 0.481 0.666 20 24 9 0.38 0.555 
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  البدائل الخاطئة لفقرات اختبار التفكير االستداللي فاعمية

 المجموعة العميا

 

 المجموعة الدنيا

 

 البدائل فاعمية

 a b C D a b C d a B c d ت

1 0 0 0   3 7 6   - 0.111 0.259 - 0.222 -   

2 1 0   1 4 4   8 0.111- .1480-   0.259- 

3 6 1   2 8 4   10 .0740- 0.111-   0.296- 

4 1   0 0 3   9 3 0.074-   0.333- 0.111- 

5 1   0 3 3   1 10 0.074-   0.037- 0.259- 

6 1   10 1 3   14 5 0.074-   0.074- 0.148- 

7 4 0   0 10 5   6 0.222- 0.185-   0.222- 

8 5 6 3   8 7 6   0.111- 0.037- 0.111-   

9 6   7 3 8   9 8 0.074-   0.074- 0.185- 

10   0 2 1   7 7 8   0.259- 0.185- 0.259- 

11 1 1   10 6 3   11 0.185- 0.074-   0.037- 

12 0 1 4   4 3 7   0.148- 0.074- 0.111-   

13 4   0 1 9   9 7 0.185-   0.333- 0.222- 

14 3 2 1   8 7 8   0.185- 0.185- 0.259-   

15   7 1 1   9 6 8   0.074- 0.185- 0.259- 

16   5 2 2   7 8 4   0.074- 0.222- 0.074- 

17 5   0 0 11   6 6 0.222-   0.222- 0.222- 

18   0 1 0   6 4 9   0.222- 0.111- 0.333- 

19 1   0 0 5   8 4 0.148-   0.296- 0.148- 

20 0 2 1   5 7 6   0.185- 0.185- 0.185-   
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 درجات االختبار االستداللي النهائي

 المجموعة الضابطة ت المجموعة التجريبية ت
1 15 21 14 1 14 21 9 
2 9 22 8 2 2 22 5 
3 14 23 13 3 12 23 11 
4 8 24 10 4 3 24 5 
5 16 25 12 5 11 25 9 
6 10 26 10 6 5 26 6 
7 13 27 11 7 10 27 9 
8 9 28 9 8 6 28 7 
9 16 29 13 9 13 29 8 
10 8 30 10 10 7 30 9 
11 13 31 11 11 10 31 8 
12 10 32 9 12 6 32 6 
13 14 33 11 13 13 33 8 
14 10 34 9 14 5 34 8 
15 15 35 11 15 11   
16 9 36 11 16 5   
17 12   17 10   
18 10   18 2   
19 11   19 11   
20 15   20 7   
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B 

Abstract 

 

    The study aims at investigating the effect of the Analogical 
Thinking in the achievement and Reasoning Thinking of the First-
year Intermediate students in Mathematics. To achieve this 
objective, the following two zero-hypotheses  have been laid: 

 1. There is no remarkably significant  difference in the (0.05) 
function level between the average marks of the Experimental 
Group  students, who  followed the strategy of Analogical Thinking 
and that of the Control Group who studied via the traditional 
method of achievement test.  

 2. There is no remarkably significant difference in the (0.05) 
function level between the average marks of the Experimental 
Group  students who followed the strategy of Analogical Thinking, 
and that of the Control Group who studied according the traditional 
method of achievement test. 

   The study was conducted on a sample  of the First-year 
Intermediate students of  a state morning school in the Directorate 
General of Education of Babylon. The sample was randomly 
chosen  from among the students of Assudouq Intermediate School 
for boys.  The sample consisted of (70) students: (36) students of 
whom represented the Experimental Group, whereas (34) did the 
Control Group.  Both groups were matched in the variables of Age 
, parents' Education Levels, IQ-Test, Prior Knowledge Test, and 
prior attainment of Mathematics.  



 

 
 C 

Both research tools have  accordingly been constructed: they are 
the Achievement Test and the Reasoning Thinking Test; Coefficient 
of difficulty and discrimination and the effectiveness of the wrong 
alternatives were calculated and the results were acceptable and 
the researcher confirmed the validity and stability of the research 
tools 
   The Experimental Group were taught according to the strategy of 
Analogical Thinking, whereas the Control Group followed the 
traditional method. Having been done with the experiment, both 
research tools were applied by using the T-Test for two separate 
samples. The results, however,  proved the  preeminence of the 
Experimental Group to the Control sample.   

   The researcher has eventually concluded that  the Strategy of 
Analogical Thinking has  effect in the attainment and Reasoning 
Thinking of the First-year Intermediate students in Mathematics. 
Besides,  the research worker also came up with some 
suggestions, among which are similar studies, using the effect of 
the Strategy of Analogical Thinking in other various school levels 
as well as other relevant variables.  

 

 

 

 

 

 

 


