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المكعب في التحصيل  استراتيجية أثرهذه الرسالة الموسومة بـ ) قرأت أني أشهد     
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 شكر وامتنان    
بسممم وا واد ممممد ل رل اد مممادم ن وادممممى  وادامممىل  هللاممم  اممم دنا   ممممهللا        

  هللايِو واهللال (وب د....
 اور  ادبقر  ،جزء من اآلية   ( بما تعممون بصير ) وال تنسوا الفضل بينكم ان هللاقال ت اد     
732) 

يا دني ان أقدل شكري وبادغ امتناني وتقد ري اد  ااتاذي ادفاضل ادمبدع ادمشرف         
ااتاذ طرائق تدريس ادرياضيات في قال اد هللاول حسن كامل رسن الكناني  اددكتور ادغادي

، اذ كان ل ، دتفضهللاِو باإلشراف  هللا  ىذا ادب ث ادتربوية وادنفاة في كهللاية ادتربية _ أبن ادي ث
 هللامية وادتربوية اداد د  بادغ األثر في انجاز متطهللابات ىذِه ادراادة واخراجيا در ا تِو وتوج ياتِو اد

ان يط ل  مرُه وان يادد خطاُه دخدمة اد هللال وادمجتمع ، فجزاُه   بيذِه ادمور  ، اائهللاًة   ت اد  
  ني خ ر ادجزاء .

ادرو ي(  أبيو ويا دني ويشرفني ان اقدل خادص شكري وتقد ري ألاتاذي ادثاني        
، دما قدمُو دي من د ل ومااند  واراء اد د ، الدليمي جاسم دمحم باسماددكتور ادخهللاوق ادراقي 

 فجزاُه    ني خ ر ادجزاء. 
دريس واالااتذ  االفاضل كما أتقدل بخادص شكري وامتناني اد  ادااد  ا ضاء ادي ئة ادت       
 دما ااىموا بِو من بهللاور  مشروع ب ثي اد ادي . السمنار لجنةفي 
ن تمت االات انة بيل اثناء ا داد ماتهللازمات ادب ث هللام كم ن ادذ دوادشكر كل ادشكر    

واخص بادذكر  وادواتِو ، دما ابدوه من نمائح  هللامية رم نة كان ديا دور في ا داد ىذِه ادراادة
 فاف زياد وادي ، أ.ل.د تغريد مجبل ادجو اني ، أ.ل.د ا مد  ب د ، أ.ل.د   خهللا ل ،أ.ل.د   أ.د

 ادطائي (
دراي مُ ن ومد رات ادمدارس وادم اونات و شرف وال يفوتني ان اتقدل بادشكر واالمتنان اد  مُ      
( دتقديميل وادات ماجد  ادات   ذراء ( واخص بادذكر مدراات ماد  ادرياضيات ،درااتمُ و 

فهللاايادتيل مني اقم  جيودىل ومد  د اد ون وتذد ل ادم ال دنجاح تطب ق اجراء تجربة ب ثي 
   .كل اد ل وادتقد ر

اداند واد ون   ائهللاتي وفاًء دما ت مهللاوه من مبر وكانوا خ ربادشكر واد رفان ألفراد  لواتقد    
 .دي في اتمال ىذا ادب ث 

              والحمد والشكر لو اواًل واخيراً                            
 الباحثة                                                                      
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 البحث ملخص
 

هدف البحث الى التعرف عمى أثر استراتيجية المكعب في كل من التحصيل والتفكير الشكمي 
منهج  م أعتمادتوتحقيقًا لهدفا البحث  في مادة الرياضيات، لدى طالبات الصف االول المتوسط

إذ استعممت التصميم شبه التجريبي ذو الضبط الجزئي لمجموعتين متكافئتين  ،البحث التجريبي
( 46ُطِبقت التجربة عمى عينة من ) ،ذات االختبار البعدي لكل من التحصيل والتفكير الشكمي

( طالبة من طالبات الصف 33الضابطة ) ( طالبة والمجموعة33المجموعة التجريبية ) ،طالبة
كوفئت  م، 2018-2017االول المتوسط في متوسطة )ام الربيعين لمبنات( لمعام الدراسي 

العمر الزمني لمطالبات  ،متغيرات )اختبار المعرفة الرياضية السابقةال بعض المجموعتان في
الشكمي، اختبار  اختبار التفكير ،التحصيل السابق في مادة الرياضيات ،محسوبًا باألشهر

وصياغة  لها وتحميل المحتوى  الذكاء(، وتم إعداد متطمبات التجربة والمتمثمة بتحديد المادة العممية
البحث )اختبار التحصيل في  ، وتم بناء أداتااألغراض السموكية وا عداد الخطط التدريسية

( 8)و ة موضوعية( فقر 33من ) تبار التفكير الشكمي(، إذ تألف اختبار التحصيلالرياضيات، واخ
( فقرة موضوعية، تم التحقق من 33تألف اختبار التفكير الشكمي من ) في حين فقرات مقاليه،

الصدق لالختبارين وكان معامل ثبات كل منهما مقبواًل، كما كانت معامالت الصعوبة والتمييز 
وفعالية البدائل الخاطئة لفقرات االختبارين جيدة، وقد قامت الباحثة بتدريس المجموعة التجريبية 

طوات متسمسمة هي )الوصف، التحميل، خ تقوم عمى ستةة المكعب التي استراتيجيعمى وفق 
ابطة وفقًا لمطريقة وُدِرست المجموعة الض ،()التطبيق(، االرتباط، البرهانلالمقارنة، التحوي

اختبار التحصيل واختبار التفكير الشكمي عمى كل بعد انتهاء التجربة ُطِبق كل من و  االعتيادية،
حصائية المناسبة تم استعمال عدد من الوسائل اإلو  ،ريبية والضابطة(من المجموعتين )التج

 .33االصدار _ spssالمتضمن في الحقيبة االحصائية لمعموم االجتماعية  ،االختبار التائي
 وتم التوصل إلى النتائج اآلتية:     
( بين متوسطي درجات طالبات 0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3

المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل ولصالح 
 المجموعة التجريبية.
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درجات طالبات ( بين متوسطي 0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3
المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التفكير الشكمي 

 ولصالح المجموعة التجريبية.
إن تدريس مادة الرياضيات باستعمال  وتم التوصل إلى عدد من االستنتاجات منها،       

له األثر في رفع مستوى  استراتيجية المكعب زاد من تحصيل طالبات المجموعة التجريبية وكان
 تفكيرهَن الشكمي.

بتشجيع وحث ُمدرسي وُمدرسات مادة الرياضيات في جميع ، وكذلك أوصت الباحثة      
المراحل الدراسية عمى استعمال استراتيجية المكعب، فضاًل عن إجراء دورات تدريبية لُمدرسي 

راتيجية المكعب وكيفية توظيفها في وُمدرسات مادة الرياضيات في أثناء الخدمة عمى تطبيق االست
 تدريس مادة الرياضيات.

وتم تقديم عدة مقترحات منها، إجراء بحوث مماثمة لمبحث الحالي عمى موضوعات رياضية       
كتنمية  ،وكذلك الوقوف عمى أثرها في متغيرات تابعة أخرى  ،مختمفة وفي مراحل دراسية أخرى 

 فكير الهندسي في مادة الرياضيات.التفكير اإلبداعي والتفكير التأممي والت
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  :واًل: مشكلة البحثأ
أستبانو  ىامادة الرياضيات وأجراء في تدريس 1المتواضعةالحظت الباحثة من خالل خبرتيا      

مديرية العامة لمأثناء زيارتيا و درسات مادة الرياضيات درسي وم  م  شرفي و م  عدد من  راءال مفتوحة
، وجود التابعة لمجتمع بحثياوبعض المدارس المتوسطة والثانوية المختمفة الكرخ الثانية  لتربية

 تدني في مستوى التحصيل وضعف في التفكير لدى طالبات المرحمة المتوسطة وخاصة طالبات
نسب النجاح اذ كانت ، لسنوات السابقةخالل ا ،في مادة الرياضيات الصف االول المتوسط

بمغت عمى  (4109-4108) ،(4108-4107) (،4107-4106)الدراسي معامالنيائية ل
برغم من اضافة عشر درجات لتعديل الحالة من قبل وزارة التربية  %،78% ،:7، %75التوالي

ومنح فرصة إلجراء دور ثالث لممكمالت من طالبات الصف االول المتوسط في العام 
ومما قد يدعم ىذِه المشكمة ىو اثارة العديد من الدراسات السابقة الى  (،4108-4107الدراسي)

( التي 4109اسة )جزاع ،(، ودر 4107)باشا ، ضعف في مستوى التحصيل منيا دراسةوجود 
الصف االول المتوسط في  ا وجود ضعف في مستوى التحصيل الدراسي لطالباتكمييمأثبتت 

 .مادة الرياضيات
تقدمت بيا  االستبانة التي مستفيدة من ،ضعفىذا ال وراء اسباب عدة الباحثة الى وتوصمت     

 المحتوى  مع الى طرائق المستخدمة اذ ال تتناسبقد يعود  منيا ،( وحسب ما ذكر اعاله5ممحق)
 وعدم المجردة والقوانين والتعميمات والمفاىيم الرياضية الرموز من عدد عمى الحتوائوِ  المقرر
ر وكذلك ال تعمل عمى استثارة التفكي، المتوسطة مرحمة في وخاصة اليومية الحياة بالواقع ربطيا

مما نالحظ  ،ميِو بنحو دائم وروتينيع وغير مألوفة عما أعتدنَ  لدييَن بطرق مختمفة غير اعتيادية
وجود ضعف واضح في استخدام ميارات التفكير السميمة في المقررات الدراسية الحالية التي تم 

اذ وضعوا كمًا  لمادة الرياضيات،تغيير مفرداتِو في العام الدراسي السابق لمصف األول المتوسط 
 .تراه   وحسب ما االفكار ضمن محتواه  ىائاًل من 

وجيت  ،( 4وممحق) (0بعد حصوليا عمى كتاب تسييل الميمة ممحق ) من ذلكتأكدت و      
( من مدرسي ومدرسات مادة 08( من مشرفي االختصاص و)5اذ تم مقابمة)،(5)استبانة ممحق

( سنوات ، وبعد تكميم 7الرياضيات بصورة عشوائية عمى ان ال تقل خبرتيم في التدريس عن )
لمدرسات يتبعون الطرائق المدرسين وا % من 90اإلجابات التي حصمت عمييا تبين اآلتي

لمطالبات ىيم والمعمومات المقتصر دورىم عمى نقل المفا ،اتفي تدريس مادة الرياضياالعتيادية 
% ليس 011، و تعمم المفاىيم واستظيارىا ةسمبي ةمتمقي ىنا اذ يكون دور الطالبة،بصورة مجردة 

                                                           
1
 سنوات( 6الباحثة )خدمة  
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% من 1:،  يعتمدونيا في تدريس مادة الرياضياتوال بلدييم معرفة مسبقة باستراتيجية المكع
% 41وفي الصف االول المتوسط  تيماير راضين عن مستوى تحصيل طمبمدرسي ومدرسات غ

يقيسون التفكير الشكمي لدى  % ال011، يمتاضون تمامًا عن مستوى تحصيل طمبفقط ىم را
وال يممكون ادنى فكرة عما قد يمتمكَن الطالبات م في االساس ال يعرفون شيئًا عنو  نيتيم ألاطمب

  من تفكير شكمي أم ال.  

 سستراتيجيات وطرائق وأساليب حديثة لتدرياستخدام ظيرت الحاجة الممحة الى اومما تقدم      
ركة النشطة في العممية عمى تحفيزىَن عمى المشا الطالبات ما قد تساعدم الرياضياتمادة 

 الصف طالبات لدىلشكمي التعميمية الصفية وكذلك عمى تقدم في مستوى التحصيل والتفكير ا
مشكمة ما لممدرسين ل حالً  ولعل ىذا البحث قد يقدم ،الرياضيات مادة في المتوسط األول

 . والمدرسات والطالبات
قد تقدمو   مثل استراتيجية المكعب وما ستراتيجية حديثةافي توظيف  الحالي لذا تبمور البحث  

 . لدى طالبات الصف األول المتوسط في مادة الرياضيات لتحسين التحصيل والتفكير الشكمي
   :اآلتي  يد مشكمة البحث بالسؤالدويمكن تح

تحصيل والتفكير الشكلي لدى طالبات الصف االول المتوسط الاستراتيجية المكعب في ما أثر 
 ؟الرياضياتفي مادة 

 
 :البحث أهميةثانيًا:  

 شتى طال الذي السريع والتكنموجي العممي والتطور التقدم من نوعاً  الحالي عصرنا يشيد        
 درسون الم   وىم المجتمع من ميمة شريحة عمى التطور ىذا ينعكس أن البد مما ،الحياة مجاالت

 يحتاج تفكير منيج يعد ألنو ، خاصة بصورة والرياضيات العممية المواد ادرسو م  و  عامة بصورة
 العممية حياتيم في توظيفوِ  ذلك وبعد وادراكوِ  فيموِ  من الطمبة ليتمكن وتوضيح تحميل الى

 في متفاعمين يجعميم مما لمطمبة ومثير مشوق  بأسموب المادة ميتقد عند ىذا ويتحقق ،اليومية
        (56: 4119)ابو رياش،                                        . واستيعابيا المفاىيم استقبال

ادركت العديد من  الحاصل، المعرفي والثقافي والتعميميالتطور والتسارع ىذا في ظل و       
ادية والفكرية ألىميتِيا طاقاتيا وجيودىا الملتطوير وتسخير الدول ىذِه الحقيقة وأخذت تسعى 

وجب عمييا ان تطور من فمسفتيا المجتمعية والتربوية  لذا ،البمدان لتقدم وتطورًا أساس دحيث تع
يتعمق بالمدرسة من  واستراتيجياتيا وطرائق المستخدمة ومن جانب أخر تطوير وتعديل كل ما
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مساعدة لمطمبة لمواكبة ىذا الالتي تساىم في أثراءىا وتوفير و  مناىجيا والموضوعات التي تقدميا
 (;;;0590،وآخرون  )النجدي                                         .لحاصلاالجدي  ييرالتغ

تمحيص  و تتقبل كل شيء دون تحميل ىو اعداد طمبة ال التربية الرئيسأن ىدف أذ        
يكون ليم القدرة عمى عمل اشياء جديدة مبتكرة لم تسبق وأن كذلك و ، المعمومات المقدمة ليم

            (4794110،)قطامي                                                                 تناولوىا األجيال السابقة . 

 بصورة المدرسية المواد تعمم في أىمية األبحاث أكثر منِو ودراسات بياجيو بحوث تعتبرو         
د العقمية تسير ر المعاصرة ان قدرات الفِو قد أثبتت بحوثو  ،خاصة بصورة الرياضيات وتعمم عامة

خصائصيا وقدراتيا تميزىا عن المرحمة مة ومراحل مترابطة ومتسمسمة لكل مرح وفق خطوات
المراحل بحسب أعمار وازمنة معينة والتي تبدأ من المرحمة الحسية  األخرى حيث تتسمسل ىذهِ 

من تقديم الخبرات والمفاىيم  األساليب االعتيادية تعانيو وصواًل الى مرحمة التجريد وىذا ما
لذا يجب  ،عقميةقدراتيم اللمراحل التي تمثل ة المجردة أواًل دون التسمسل حسب اوالقوانين الرياضي
 كتشاف الذاتي .     ونشطة لمطمبة لممارسة أساليب اال توفير بيئة فعالة

 (;0 :4100، الحسني)                                                                    

بناء االنسان لعالقتيا المباشرة مادة الرياضيات من المواد الميمة واالساسية في  دتعو       
بظروف حياتِو، حيث ييدف ىذا العمم الى مساعدة االنسان في تنظيم أفكارِه وفيم محيط  الذي 
يعيش فيِو وحل العديد من المشكالت التي تعترضو  من خالل ربط المفاىيم الرياضية بالجوانب 

لمكان واختالف الحاصل في وجيات نظر التطبيقية لحياتِو اليومية ، وبرغم االختالفات بالزمان وا
الفالسفة التربويين والمجتمعات البشرية لكنيم أجمعوا عمى ضرورة تسمح االنسان بجزء ولو بسيط 
من مادة الرياضيات لدورىا الفعال في حياة الفرد منذ القدم،  في عصرنا ىذا عصر التقدم 

أمس الحاجة اليوم الى تعمم ىذِه المادة العممي واألقمار الصناعية وعصر الذرة نجد ان الفرد في 
لما تحققو  من غايات تربوية في عدد كبير من المواد المنيجية بطريقة مباشرة او غير مباشرة، 
منيا في تنمية حل مشكالت واعداد فرد صالح يتمتع بثقة ومستوى ثقافي عالي، حيث قال عنيا 

أكاديميتِو يقول فيِو )ال يدخل ىذِه الدار  الفيمسوف الشيير )أفالطون( تحت شعار عمقو  عمى باب
 (016-8;;01590من لم يتعمم الرياضيات (.                                      )الشارف،
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بل شممت جميع فروعيا وان اىمية الرياضيات ال تقتصر عمييا فقط بصورة عامة        
ا ومحتو المعرفية اال  (4594111)عقيالن،              . ىا وطرائق تدريسياا خرى وكذلك أىدافي 

من العمميات المعرفية التي تشكل عنصرًا ميمًا في بناء المعرفة العقمية  دالتفكير يعاما       
حل التفكير و وتكوين طمبة قادرين عمى  وقد برز العديد من الميتمين في تنشئةِ ، لدى الطالب

 خرين وتقييم اداىم بدقة واحترام،جية نظر األالمشكالت التي تواجييم في الحياة من خالل فيم و 
رؤية األشياء مما يتيح لمطالب الفرصة ل ،وتعزيز ثقتيم بأنفسيم وتحرير عقوليم من التفكير المقيد

  ،يةبعد تجاوزه  االفكار االعتياد حل المشكالتلبشكل أوضح وأوسع والتوصل الى أفكار جديدة 

 .ميات التفكير وأنماطِو ومياراتوِ عمالضروري تعميم الطمبة من  لذا اصبح 
في عممية التعميم والتعمم التي حدثت في النظريات التربوية  الحاصمة أن النقمة النوعية     

كتسابيم ميارات التفكير االساسية الالزمة وفيم الحديثة والتي اتاحت الفرص امام الطمبة ال
                  (1;4: 4101)دي بونو،                        واستيعاب المعرفة المقدمة ليم وتطبيقاتيا في الحياة.

 المرحمة الرابعةيمثل  أذ "رتبط بالعالم "بياجيويشكمي والذي ومن ىنا تأتي أىمية التفكير ال     
باعتبارىا  المرحمة ىذهِ  تحقق فيت ، اذ ان تشكيل البنية المعرفية المجردة من مراحل النمو لديوِ 

سنة  (04-00المراىقة اي ما بين ) في سن ميارات التفكير الشكمي فيياظير التي تالمرحمة 
 والمبادئ النظريات استخدام(  الشكمية العمميات مرحمة) المرحمة ىذهِ  في الفرد ويستطيع، تقريباً 

 مسألة حل في العمميات من العديد استخدام ويمكنو   متكاممة بطريقة المسائل من الكثير حل في
 أن يعرف فالطالب ،فرضياتيا وتنظيم محتواىا، عن بمعزل منطوقيا مع والتعامل واحدة،

 (9;: 1;;0واردزورث،)       . الواقعية الحقيقة عن تماماً  مستقمة منطقياً  المشتقة االستنتاجات
المرحمة يمتمكون القدرة عمى فرض الفروض واختبارىا واختيار البديل ان الطمبة في ىذه      

المناسب بعيدًا عن الموضوعات المادية ودائمًا ينبع من أساس رمزي تجريدي ويكون ليم القدرة 
ل الى تعميمات تنظيم والبحث والتعميل والتفكير واالستقراء والمالحظة المحددة لموصو العمى 

اتفقت اغمب و  ،ىذا البد من تعميم الطمبة ميارات التفكير الشكميع وم،  ومبادئ وحل مشكالت
االستدالل  المراجع في المجال التربوي عمى وجود تسعة ميارات لمتفكير الشكمي وىي )

، دالل التركيبيالستوا ،ستدالل الفرضي التناسبياال ،الفرضي االستنباطيستدالل اال ،االستنتاجي
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حل  ،قتراح الحمولا ،االستدالل االحتمالي ،والتعميل االرتباطي ،تحديد وضبط المتغيرات
   (05494116،سمير)أبو حويج و                                                    مشكالت(.

 طالق ليذا النوع من التفكيرمثل نقطة انيصف االول المتوسط مرحمة الترى الباحثة ان و         
لعمل بحثيا عمى ىكذا متغير  مما دفعيا ،ذ بداية تكوينو  المجرد ويجب االىتمام بِو وتنميتِو من

 ميم وىو التفكير الشكمي .

 ميماتكافة المواد والمفاىيم والتع المثالية التي تصمح لتدريساالستراتيجية نجد  قد ال      
تحتاج  لو  من  االعتبار كل مادة وماخذ بعين العمى التدريسيين التنوع واالرياضية بل يجب 

رية التي تحتم عمينا ننسى ايضًا مستويات الطمبة ومرحمتيم العم مناسبة والاستراتيجية ميمو 
ىداف المراد تحقيقيا وبناء جيل يعتمد عميِو دون غيرىا في سبيل تحقيق األ ما اختيار استراتيجية

 (1749411،)سالمو                                                                تقباًل .مس

اختارت الباحثة استراتيجية المكعب التي تصمح لتدريس مادة اليندسة ، والتي قد يكون  لذا      
 ليا تأثير في رفع مستوى تحصيل الطالبات والتفكير الشكمي لدييَن.

موضوعات الريس الحديثة في تدريس استراتيجيات التد ىحدوتأتي استراتيجية المكعب كإ      
عمى التفكير في  المعرفية لمطالب وتساعده مى تنظيم البنيةتعمل ع ، أذمختمفة رياضيةال

  يااستخداماىمية ن وأ ،عميقًا من زوايا وابعاد مختمفة مستويات مختمفة وتحميل الموضوع تحميالً 
اتجاىات كثيرة والنظر بواثارة الة تفكير حبوضع الذىن  تكمن في يس مادة الرياضياتفي تدر 

لدى  ساعد في رفع مستوى التحصيلتمما قد  ،لمموضوع من ابعاد متعددة بداًل من البعد الواحد
 Jazlin & Sharon ,1999 :174))                                            الطمبة.

وتنظيم المعمومات  التي تساعد الطمبة عمى فيم من االستراتيجيات دستراتيجية تعوىذِه اال     
، المكعب الستة )الوصفالمتمثمة في أوجو ستة جوانب و  العممية المعقدة لمظاىرة العممية من

الفيم  مكما يعزز لدييِ ، ( البرىان)المجادلة لصالح أو ضد(، التطبيقالتحميل،  ،، الربطالمقارنة
 (Chapman & Gayle،4119: 046)                       .وثبات التعمم ومقاومتِو لمنسيان

الذي سيصمم لو  شكل  ت العمم المرتبطة بالدرس نفسوعممياكسابيم عمى إ تساعداذ      
مرونة في تفكيرىم وخاصة في لطمبة أكثر يث يصبحوا اشكل نفسو  حالالمكعب ومنيا مرتبطة ب
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 سفرصة الكافية لممدر الويعطي البرىان( ،التحويل ،الثالثة لممكعب االخيرة )التحميل  الوجوه
ضع عناوين بخطوط عريضة من خالل قيامِو بو  لسؤال طمبتِو عن جوانب الموضوع المتعددة

التي و  ،قيام بتدوين أفكاره  أسفل كل وجوالطالب التحت كل وجو من أوجو المكعب الست وعمى 
يصبحوا أكثر مرونة  شجعيم عمى انتو  بة،لدى الطم ميارات التفكير قد تكمن اىميتيا في تنمية

 (4100::;6،)أمبو سعيدي وسميمان          .في التفكير لرؤيتيم لمموضوع من جوانب متعددة
 :ويمكن أن تمخص الباحثة اىمية البحث باآلتي 

 :الجانب النظري  (1
 :قد تكمن اىمية البحث الحالي في كونو   
الباحثة لعدم وجود دراسة محمية وعربية )عمى حد عمم يعد محاولة عممية متواضعة من قبل  (1

ستعمال استراتيجية المكعب واثرىا في التحصيل والتفكير الشكمي عمى وفق اتعمل  الباحثة(
 .في مادة الرياضيات  الصف االول المتوسطلدى طالبات 

معرفة أىمية  راجعة لمتخذي القرار والمسؤولين في األنظمة التعميمية والتربوية فيشكل تغذية ي (2
 .في التفكير الشكميوتنمية ميارات الطالبات استراتيجية المكعب في التحصيل 

العديد والطالبات في ىذِه المرحمة يمرَن ب،وىي)المراىقة(  بمرحمة دراسية ميمة ييتم ىذا البحث (3
 .المعرفية وفي جوانب الجسمية واالنفعالية واالجتماعية  نَ من التغيرات في بنيتيِ 

يفيا د استراتيجية المكعب وتوظالميدان التربوي ومخططي المناىج الدراسية بكيفية اعتمارفد ي (4
 .في كتاب الرياضيات لممرحمة المتوسطة 

المدرسين عمى استعمال استراتيجيات ونماذج حديثة في تدريس مادة  تشجع نتائج البحث (5
 الرياضيات

مختمف األصعدة لذا كان من  دورًا ميما في حياة الطالبات وفييمعب  لتفكير الشكميا (6
خاصة ىذِه الفئو العمرية الضروري دراسة تأثير استراتيجية المكعب في التفكير الشكمي 

 .الحرجة)طالبات الصف االول المتوسط(

معرفية الن العالميين والمحميين عمى ضرورة استخدام النظريات ياستجابًة لنداء التربويجاء  (7
 . في تدريس الرياضيات خاصوً  ، ا البنائيةالحديثة واىمي

 :التطبيقيالجانب  (2
 :قد تكمن اىمية البحث الحالي في كونو  

استراتيجية المكعب مما يوضح بصورة تطبيقية الباحثة  ياخططًا تدريسية يومية تتبع فييقدم  (1
 .كيفية استخداميا
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 . ةالدراسي اتعمى المشاركة والتفاعل مع الموضوع شجع الطالباتي (2
 ،ايمرياضيات الذي ستقوم الباحثة ببنائلفي االمجرد ن لمتحصيل والتفكير الشكمي ختباريايقدم   (3

 .اذ يمكن لمباحثين والقائمون عمى المناىج الرياضيات االستفادة منو  

 منيج تدريس في توظيفيا يمكن مسبقاً  مجربة باستراتيجيات الرياضيات مدرسي زويدت (4
 لديينَ  وتنمي الطالبات تحصيل مستوى  من تحسن قد ،منيم محاولة دالتي تعو  الرياضيات

 .الشكمي التفكير
 التي المكعب أشكال ادراج في المدرس ودليل الرياضيات كتاب مؤلفي الحالي البحث يفيد  (5

 . المدرسي الكتاب في الرياضية الموضوعات فيم من تعزز
 التدريس في الخدمة وأثناء قبل والتدريب االعداد قسم في المدرسين تدريب عمى القائمين تفيد  (6

 . الرياضيات تدريس تطوير في تساىم واستراتيجيات طرائق تضمين خالل من

 

 :البحث هدفا :ثالثاً 
 :راتيجية المكعب في استعمى أثر تعرف ال إلى البحث ييدف     

 المتوسط في مادة الرياضيات. االول طالباتل تحصيلال (1
 .في مادة الرياضيات  المتوسططالبات الصف االول لتفكير الشكمي ال (2

 :البحث فرضيتا :رابعاً 
 :اآلتيتين الصفريتين الفرضيتين صياغة تم البحث اىدف من التحقق لغرض

طالبات  درجات متوسط بين( 0.05) داللةال مستوى  عند إحصائية داللة ذو فرق  يوجد ( ال1
 لمجموعةطالبات ا درجات ومتوسطمكعب ال تراتيجيةاس وفق نَ درسيس المواتي التجريبية المجموعة
 .ات يفي مادة الرياض التحصيل اختبار في االعتيادية بالطريقة نَ درسسي المواتي الضابطة

                     
        

                                                                                                                                                                        

طالبات  درجات متوسط بين( 05.0) داللةال مستوى  عند إحصائية داللة ذو فرق  يوجد ال (2
 المجموعةطالبات  درجات ومتوسطالمكعب  ستراتيجيةا وفق نَ درسيس المواتي التجريبية المجموعة
 .في مادة الرياضيات التفكير الشكمي اختبار في االعتيادية بالطريقة سيدرسنَ  المواتي الضابطة
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  :خامسًا: حدود البحث 

                                                               :الحالي بـ البحث يتحدد          
المديرية  المتوسط في المدارس المتوسطة والثانوية النيارية التابعة إلى طالبات الصف االول (1

 م.  ( (2017-2018الدراسيلمعام  الكرخ الثانية / بغداد العامة لتربية
)الجزء  فصمين من كتاب الرياضيات المقرر لطالبات الصف االول المتوسطالمحتوى  (2

 -القياس السادس: الفصل اليندسة، الخامس: )الفصلما وى، م2016،، الطبعة االولىالثاني(
 المساحات والحجوم(.

، ميارة  (االستنباطي الفرضي )ميارات التفكير الشكمي وىي )ميارة االستدالل االستنتاجي (3
ميارة االستدالل االحتمالي، ميارة ضبط  ،، ميارة االستدالل التركيبياالستدالل التناسبي

 المتغيرات، التعميل االرتباطي، اقتراح حمول ،حل المشكالت (.
 . ( م2018-2017، لمعام الدراسي )الفصل الثاني )الكورس الثاني ( (4
 

   :ادسًا: تحديد المصطلحاتس
                                                                                   

   Cubing Strategyبالمكع استراتيجية 

  عرفيا كل من:

-  (Jazlin & Sharon ,1999 )في الطمبة تحفيز عمى تعمل تدريسو استراتيجية) :بأنيا 
 المقارنة،  الوصف)وىي الستة المكعب وجوه تمثل مختمفة جوانب ستة من الموضوع الى النظر

 .( )البرىان،  التطبيق ،التحميل الربط،،
(Jazlin & Sharon ,1999 :174) 

- (2007,Chapman & Gayle ) من متنوعة أنواع يمارس المتعمم تجعل استراتيجية)  : بأنيا 
 الوصف( مثل المتعمم بيا يقوم معينة تفكير عممية يتطمب جوانبوِ  من جانبلكل  أن اذ التفكير

 . ( )البرىان، التحويل، التحميل، رتباطاال،المقارنة،
                                                       (2007:124 ,Chapman & Gayle                                                                                                                            )               
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ساعد الطمبة عمى تنظيم المعمومات ت استراتيجية بصرية):نياأب (2111،وسميمان مبو سعيديأ) - 
 من خالل النظر الى الظاىرة العممية او الموضوع الواحد العممية الواحدةالعممية المعقدة لمظاىرة 

                                                  .(المكعب الستةستة جوانب وىي أوجو من  أو الموضوع
     (496 :2011،وسميمان مبو سعيديأ )                                                        

    .الي تعريفا نظريا (Jazlin&Sharon,1999)تعريفوتتبنى الباحثة     
 :جرائي لتعريف األا
بأنيا مجموعة من الخطوات التدريسية المتسمسمة االجرائية المتمثمة بأوجو المكعب الستة     

بدورىا تقوم بتنظيم المفاىيم التحويل، البرىان( والتي  ،التحميل )الوصف، المقارنة، االرتباط،
واالفكار والمعمومات في مادة الرياضيات من خالل النظر لمموضوع او المفيوم من جوانبو الست 

المتوسط  ف االولالص طالباتفي تدريس يا المدرسة )الباحثة( تستخدموالتي المتسمسمة 
ل واختبار التحصي ي ختبار ستراتيجية بااويقاس أثر ىذه  ،طيمة مدة التجربةة التجريبية( )المجموع

 لغرض ىذا البحث. ببنائيما ةالباحث تقام التي التفكير الشكمي

 

 :Achievement التحصيل :ثالثاً 
                                                                          :  من كل عرفو 
-  (Good,1973:) المادة التعميمية المقررة بميارة ودقة خالل فترة زمنية   إنجاز مقدار بأنو

 .ختباراتِ اال ويستدل عمييا من خالل الدرجات التي يحصل عمييا الطمبة في ،معينة
                                                                                      (Good,1973 :16) 

-  (0;:0Webester ,): النتيجة الكمية والنوعية التي يكتسبيا الفرد من المقررات التعميمية  بأنو
 .   في مدة زمنية محددة 

Webester, 1981:16)                                                                             )                                                                 
-  (Oxford ,1998):(  شيء ما بنجاح وجيد وميارةنجاز وتعمم  النتيجة النيائية البأنو). 

                                                                 ( Oxford, 1998:10)    
 .الي عتمده تعريفًا نظرياً وت ((Good,1973تعريف ةالباحث تتبنىو 

 :االجرائي التعريف 
ية طالبات الصـف االول المتوسـط مـن معرفـة رياضـكتسابو  من قبل ا وتعممو  تم  محصمة ما      

اســـتجابتين لفقـــرات يحصـــمن عمييـــا مـــن خـــالل  وميـــارات وأســـاليب تفكيـــر مقاســـًا بالـــدرجات المـــواتي
مـن السـادس الفصـل و   الفصـل الخـامسفـي  المتضـمن، المعد من قبـل الباحثـة االختبار التحصيمي

 .المقرر كتاب الرياضيات
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 Formal Thinking ًا: التفكير الشكليرابع
 عرفو كل من: 
ستخدام باوالوصول الى االستنتاجات  المشكالت حل عمى القدرة) بأنو : ( 1;;0، واردزورث)  -

 .(العمميات المنطقية
  (1:95;;0، واردزورث)                                                                    

  : (7;;0، سالمة )  -

وفيِو يدرك الطالب مدى اىمية) التعاريف، المصطمحات االساسية ، البراىين ، المسممات      
،...الخ( اضافة الى العالقات المتداخمة بين المعرفات والالمعرفات فيو بذلك يستطيع بناء بعض 

          .البراىين وليس مجرد تكممتيا او تذكرىا 
                                                                                                                                                                                                                (447 :7;;0، سالمة)                                                                  

قدرة الفرد عمى معالجة المجردات كاألفكار والرموز والعالقات والمفاىيم (:;411، )ممحم  -
ات الميكانيكية والمبادئ عمى نحو أفضل من الموضوعات الحسية و األدوات المادية كاألدو 

 (;4:89411، )ممحم                                   . الحسية رتباطاتاالوالنشاطات ذات 
  .اتعريفًا نظريًا لي (;411، ممحم) تعريف ةالباحث تبنت

 :االجرائي التعريف 
كاألفكار والرموز والعالقات جردات عمى معالجة الم قدرة طالبات الصف األول المتوسط        

من خالل استجابتين عمى -عمييا  والذي يقاس بالدرجة التي سيحصمنَ  والمفاىيم الرياضية ،
 .و  الباحثة ألغراض البحث الحالي ختبار التفكير الشكمي الذي أعدتفقرات ا

 



  

   
 لفصل الثانيا            

 اطار نظري ودراسات سابقة

 اواًل: اطار نظري

 المحور األول: النظرية البنائية  -  

 والتفكير الشكلي المحور الثاني: التحصيل -
 دراسات سابقة ثانيًا:   
 المكعب دراسات تناولت استراتيجية  - 
 مؤشرات ودالالت الدراسات السابقة     - 

 (المكعب  )استراتيجية               
 دراسات تناولت التفكير الشكلي  - 
 مؤشرات ودالالت الدراسات السابقة                - 

 )التفكير الشكلي (             
 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة - 
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أطار نظري  :أولا   
 :النظرية البنائية الول :المحور 

شعارًا محببًا في التربية وتوجيت التي أصبحت ظريات التعمـ الحديثة و نمف ىذِه النظرية  دتع     
لكونيا مف النظريات التربوية الجديدة المنبثقة  يف الييا والقت شعبية كبيرة مف قبميـأنظار التربوي

متكامل إلصالح الاسائد في الاساس االعدت مف النظريات ذات أ  مف النظريات المعرفية ، وبذلؾ 
      ىج الرياضيات وتدرياسيا بشكل خاص.وفي منا التدريس عموماً 

 (782: 7002،رياش أبو)                                                                   
 التعميميػػة -عمميػػة التعمميػػة ال محػػور الطمبػػة جعػػل ىػػو البنائيػػة لمنظريػػة األاسااسػػي اليػػدؼ أفو      
 لكػػي المعرفػػة تمػػؾ وفيػػـ، اسػػميمة عمميػػة بصػػورة ذاكػػرتيـ فػػي المعرفػػة تخػػزيف خػػالؿ مػػف يػػتـ وذلػػؾ
 الظػواىر وفيـ ،الحياة مواقف في تواجييـ التي مشكالتيـ حل في ااستخداميا في ذلؾ بعد يتمكنوا

                                              .بيػػػػـ المحيطػػػػة
 (62-63 :7002زيتوف،)                                                                  

في  لمعتمدةظيرت العديد مف الفماسفات الحديثة والتي تعد أاسااسًا لطرائق التدريس ا أذ     
وتعتمد ، العديد مف طرائق التدريس )الفماسفة البنائية( والتي اشتقت منيا منياو  ،العممية التعميمية

ازداد االىتماـ في العقود حيث ، استراتيجيات التعميمية المتنوعةالعمييا العديد مف النماذج وا
ة افكار الطمبة مف خالؿ تطوير والتي تؤكد عمى ضرورة اعادة ىيكم األخيرة )بالنظرية البنائية(

مفاىيـ القديمة الموجودة لدييـ والمتعمقة بأفكارىـ أو اختراع مفاىيـ جديدة أو اعادة النظر في ال
 .ذات ماستوى أرقى مف الاسابقالمفاىيـ الموجودة لدييـ وتكويف عالقات جديدة 

   (7022:252)العفوف وفاطمة، 
 الحصوؿ وكيفية بالمعرفة تفكير طريقة لنظرية البنائيةا بأف( Glasersfeld,1990)يشيرو     
 الطمبة فكل ، بأنفاسنا نبنييا بل أخر الى شخص مف المعرفة نقل ناستطيع ال أننا اي ، عمييا
  .منتظماً  عالماً  وتشكيل خبراتيـ اسيرتف خالؿ مف بأنفاسيـ معرفتيـ يبنوف 

Glasersfeld,1990:131)  ) 

 بأنو   يزعموف  الذي الفماسفي الموقفاحد المنظريف بأف النظرية البنائية ىي ذلؾ  يرى و        
 ويعتقدوف  اكتشفو   مف بأنيـ منيـ وعي دوف  واكتشافيـ قبميـ مف ابتداع ىو بل واالاساس الحقيقة
 في األاساس ىي ابداعاتيـ وتصبح الذىنية، تصوراتيـ عف ماستقل كلوبش موجود بأنو   ايضاً 
 saunders,1992) :263)                              .  حوليـ مف العالـ فيـ وفي نظرىـ
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 لمحقيقة فيموِ  الى الطالب ياستند النظرية ىذهِ  خالؿ مف أنو   (Crowther,1997) ويرى      
 خالؿ مف حولوِ  مف العالـ مع يتفاعل كما ، أيضاً  بحدوثوِ  بؤالتن وفي ،يحدث ما وتفاسير ذاتياً 
 مف ذاتياً  يبنى المعنى اف ناستنتج وبذلؾ، عقموِ  في المعرفية البنى تكويف عممية في الحاسية خبراتوِ 
 (Crowther,1997:43)                                . المعمـ طريق عف وليس المتعمـ قبل

 وتفاسير مالحظة في تتمثل التعميمية العممية في جديدة رؤيو أنيا (7000،العياسوي ) ويشير      
 جديدة خبرات لتكويف الجديدة العممية المعرفية المعمومات مع والتكيف المواءمة ثـ ومف المعرفة
 (20: 7000،العياسوي )                                .   الحالي الدرس بالموضوع صمة ذات

 وانما طمبتوِ  الى المعمـ مف لممعرفة اآللي بالنقل تقوـ ال نظرية أنيا( 7006،الوىر) ويرى        
 ومعرفتوِ  خبرتوِ  مف خالؿ البناء ذلؾ ويتـ بنفاسو   يتعممو   لما المعنى الطالب بناء طريق عف

 (203: 7006، الوىر)                                               .                الاسابقة

 النشػػػطة البنائيػػػة العمميػػػات مػػػف المعرفػػػة اكتاسػػػاب عمميػػػة أف تػػػرى  البنائيػػػة النظريػػػة فماسػػػفة فأ     
 لممعرفػػة الػػذاتي تنظػػيـ خػػالؿ مػػف لمطمبػػة المعرفيػػة بنيػػتيـ تعػػديل طريقيػػا عػػف يػػتـ والتػػي الماسػػتمرة
 (27: 7003 ، ودمحم الاسعيد)                   .                                     الجديدة

 اتجيػػت التػػي الحديثػػة الػػتعمـ نظريػػات أحػػدى تعػػد بأنيػػا" اسػػبق لمػػا( 7002،زيتػػوف ) واضػػاؼ     
 والنمػػػػػػػػػاذج والطرائػػػػػػػػػق اسػػػػػػػػػتراتيجياتال مػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػدد بمػػػػػػػػػورة أجػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػف الييػػػػػػػػػا التربػػػػػػػػػوييف أنظػػػػػػػػػار
 (63:  7002،زيتوف )                                                           ". التدرياسية

 و مصادرىا:جذورىا أ

تمتد جذورىا التاريخية الى عيد اسقراط وتبمورت في صيغتيا الحالية في ضوء نظريات       
الى جاف  ، باالضافوبل وفيجوتاسكي وجالاسرفيمد و ز ار منظريف معاصريف أمثاؿ برونر أو وافك

 . بياجيو الذي قدـ أفضل اشكاليا في اكتاساب المعرفة

اساس [ أوؿ مف وضع حجر األ2867_2270( ]Wilhelm Wnudليـ فونت)و  يعتبر     
( إلجراء 2822عمى يدِه وخصص مختبر )اليبرج مدراسة في المانيا  اسسوالمنظرية البنائية، 

    (530: 2226)يعقوب،                .بحوثِو الخاصة بالظواىر النفاسية بالطريقة التجريبية

ادر أخرى منيا بحوث واعماؿ دافيد اوزبل أف األاساس النظري لمبنائية جاء ايضًا مف مص      
(David Ausbel) نظرية التعمـ ذي المعنى أقدـ  الذي( نموذجوMeaningful learming )او 

صل الى التعميمات أو أي ىو التو  2236في عاـ  شافي (تكما تاسمى ) بالنمط االاستقرائي األ
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، فأف نظرية اوزوبل تيتـ  المفاىيـ مف خالؿ درااسة الحاالت الخاصة وصواًل الى حاالت العامة
بكيفية عرض المعمومات عمى الطمبة حيث كمما كانت المادة المقدمة ذات معنى وقيمة لدييـ ، 
اسوؼ ينعكس عمى تعمميـ بشكل أفضل، ولكي يتحقق كل ىذا يجب عمى الطمبة تصور وتخيل 

 المادة وجعميا في الشعور مف خالؿ ربط المعمومات لدييـ مع بنيتيـ المعرفية.

مجموعة مف النشاطات العقمية رفيعة  ، مف خالؿأي تتكوف المعرفة حاسب رأي اوزوبل     
 توى التي يجب اف يقوـ بيا الطمبة منيا :اسالم

 اف يكوف الطالب قادرًا عمى ربط الخبرات التعميمية الحالية مع مجموعة الخبرات الاسابقة. (2
 تخزيف ىذِه المعمومات واالفكار واالحتفاظ بيا .  (7
 يق االفكار الجديدة عمى مواقف الحياة اليومية المختمفة . طبت (6

  204) :7002)دمحم ،                                                            
 

    أسس النظرية البنائية

جػػودة لػػدييـ فػػي بنيػػتيـ و النظريػػة البنائيػػة تقػػـو عمػػى ااسػػاس ربػػط ودمػػج المعرفػػة والمفػػاىيـ الم     
أي اف الطمبػة ىنػا لياسػوا مجػرد صػفحات  ،رفية الاسػابقة مػع االفكػار والمفػاىيـ والػتعمـ الالحػق المع

بيضاء يكتب عمييا المدرس ما شاء بل لدييـ أفكارىـ وخبراتيـ ومعػارفيـ الاسػابقة التػي قػد تختمػف 
 امع ما يطرح عمػييـ مػف أفكػار جديػدة ممػا يحتػاج الػى تعػديل او اضػافة عمييػا او قػد تتوافػق معيػ

 (222: 7006وتندمج في البناء المعرفي لدييـ.                                )زيتوف وكماؿ،

 :ىذِه النظرية بالتي أسسويمكن تمخيص 

 .أف عممية التعمـ ىي عممية بنائية نشطة وماستمرة  (2
س فػػػي بنػػػاء الػػػتعمـ ذو أف المعرفػػػة الاسػػػابقة فػػػي البنيػػػة المعرفيػػػة لػػػدى الطمبػػػة تعػػػد شػػػرط أاسػػػا (7

أف التفاعػػل بػػيف معرفػة المػػتعمـ الجديػػدة وبيئتػِو المحيطػػة ومعرفتػػِو الاسػابقة يعػػد مػػف  ، أذالمعنػى
 .لمكونات لعممية التعمـ ذو المعنىاىـ ا

معرفيػػة أف اليػػدؼ مػػف عمميػػة الػػتعمـ ىػػو أحػػداث تكيػػف بػػيف خبػػرات ومػػا موجػػود فػػي بنيتػػِو ال (6
 .ودمجيا في بنيتِو العقمية

ؤدي الػى تنميػة تػالطالػب الػى مشػكمة أو ميمػو حقيقيػة ممػا  يحدث أفضل تعمـ عندما يتعػرض (2
 مشكالت .القدراتِو عمى حل 

تتـ اعادة بناء البنيػة المعرفيػة لمطالػب مػف خػالؿ تعػارض االجتمػاعي الػذي يحػدث بينػو  وبػيف  (5
                                           اآلخريف مف حولِو.
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 شة فيما بينيـ ومع المدرس .تشجيع الطمبة عمى االشتراؾ في المناق (3
 واالبداع .، والتنبؤ المصطمحات المعرفية مثل التحميل، تعمل عمى ااستخداـ (2
 (200 - 22: 7002)الطيطي،                                                      

 خصائص النظرية البنائية :
حقق جودة التعمـ وذلؾ ألف الطالب يتقوـ بدور المكتشف والباحث اف عممية التعمـ البنائي ي (2

بل ، ختبار فقطبالتعمـ مف أجل النجاح في اال رغبيال والمناقش والمتفاعل والمجرب فيو
 . العممية والعممية الماستقبمية ايضاً  لالاستفادة مما تعممو  في حياتوِ 

المختمفة ـ ومراحل نموىـ العقمية المختمفة وميولي ـوقدراتي ـمراعاة الفروؽ الفردية وااستعدادى (7
 . ىذِه الفروؽ والتمايز فيما بينيـ متعميـ تنااسبايضًا ، بتوفير فرص عمل ل

 مبتكرة قادرة عمى حل المشكالت .، تنمية شخصية (6
 . ة واألنشطة والخبرات المباشرة ليـتوفر الواسائل التعميمي (2
نحو لدييـ ، بالمدراسة مف خالؿ تنمية الجانب الوجداني  تعمل عمى زيادة ارتباط الطمبة (5

 .اسي المدراسة والعمل التعاوني المدر 
 :النظرية البنائية في  المدرس دور
 . فر بيئة تعميمية تعممية لمطمبةو ي (2
قة وربطيا بالبنية المعرفية وتشخيص الخبرات الاساب ـوقدرتي خصائص الطمبةتعرؼ عمى ي (7

 .لدييـ 
فة حاوؿ مف خالليا معر التي يو  وأاساليب لمتقويـ الحقيقي لمطمبةااستراتيجيات يعتمد المدرس  (6

 . ، ورفع ماستوى التعميـ لدييـمف أجل تعزيزىا أو اعادة بناءىا ار والمفاىيـ لدييـاألفك
رض مع فروضيـ لممشاركة والمناقشة في المواقف والخبرات التي قد تتعا، الفرص  يييء ليـ (2

  102) :2222واخروف ، )النجدي                                         .المبدئية  وأفكارىـ
 في النظرية البنائية :طالب دور ال

بل تبنى عف طرؽ نشاطو  ىنا ليس اسمبيًا في تمقي المعرفة والمعمومات  دور الطالب (2
 الفعالة في عمميتي التعميـ والتعمـ .ومشاركتو  

، حيث يؤثر ىذا الفيـ في المعرفة الجديدة  يالماسبق الى مواقف التعمم يحضر الطالب فيموِ ( 7
 اف لممعرفة الاسابقة تمثل الػأاساس في تشكيل اسياؽ التعمـ الالحق .)فيميا وتعمميا( أي 

عمى المعرفية مبنية ً  ميًا في بنيتوِ أذ يكوف المعنى داخ،بناًء ذاتيًا  تعممو  بنفاسوِ ما يبني الطالب ( 6
 . بتكارِه وتكمف في عقموِ بل ىي مف ا لياست ماستقمة عف الطالبالخاصة ، اذ اف المعرفة رؤيتِو 
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وبناءه  لممعاني معيـ، يؤدي الى نمو وتعديل في  و  ونقاشِو )الطالب( مع غيره  مف الطمبةتفاعم (2
 ( 628: 7006)زيتوف،                                                  .       المعرفية بنيتوِ 

 البنائية تقوم عمى ما يمي : النظرية فتراضاتا أن (255: 2008،)عطية  يمخصو     

يوازنوىا باألفكار والمعمومات الموجودة و  مات عف طريق حوااسيـ،اف الطمبة ياستقبموف المعمو  (2
واخيرًا يبنوف تفاسيرات ليا ذات معنى  ،حتجوا ذلؾيعدلوىا إذا اثـ  يتيـ المعرفية،لدييـ في بن

 .ليـ 
اف المعرفة لياست ثابتة وال يمكف أف تنقل ولكنيا تبنى بشكل تدريجي عف طريق الخبرات  (7

 (755: 7008،)عطية                           البيئية والتعميمية التي يمر بيا المتعمـ .
نظرية البنائية آنفة الذكر، ترى الباحثة اف ىناؾ ارتباطًا وثيقًا بيف مف خالؿ تعقيبيا عمى ال     

في التعميـ  اتوذلؾ الف كمييما ركزا عمى الطالبخطوات ااستراتيجة المكعب والنظرية البنائية ، 
لدييا مف معمومات الجديدة مع معمومات  وتشجيعيا عمى التفكير والمناقشة وابداء رأييا وربط ما

، ومف ثـ تقـو بعمل مقارنة بينيما كما تقوـ بتحميل الموضوع الى اجزاء عديدة أي الاسابقة لدييـ 
انيا تقوـ باالنتقاؿ مف الكل الى االجزاء ، وبعد ذلؾ تبحث عف التطبيق المنااسب أو فائدة او 

والنقاش والحوار  ، فضاًل عف ذلؾ التفاعلااستعماالت ىذا الموضوع او المفيوـ في حياتنا اليومية
عاوف الموجود بيف الطالبات وتبادؿ المعمومات والمعاني ألجل الوصوؿ الى البنية المعرفية والت

 لمموضوع .

 ستراتيجيات والنماذج المنبثقة من النظرية البنائية:بعض من ال

المبنية عمى النظرية البنائية خالؿ استراتيجيات االالنماذج ف بيالعديد مف التربوي لقد أشاد       
استراتيجيات التعميمية عمى ضرورة دور الطالب وجعمو  الماضية األخيرة لما تؤكد عميِو اال الاسنوات

(     268: 2223،)الخميمي                    .                   محور العممية التعميمية فييا
 : ىيستراتيجيات الالنماذج و ومن أبرز ىذِه 

  يومي(.نموذج التغير المف)نموذج بواسنر وزمالئِو 
 ااستراتيجية المتناقضات .  
 موذج بايبي . ن 
  ااستراتيجية دورة التعمـ. 
  ااستراتيجية ياجر. 
     ااستراتيجية التعمـ البنائي.                    
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 ركز حوؿ المشكمة استراتيجية التعمـ المتما.        
  لشكل .اخرائط ااستراتيجية  
  التعمـ التعاوني. 
  انموذج التحميل البنائي. 
 تشابياتمااستراتيجية ال .  
  الذىنية الخرائطمبادئ النظرية البنائية . 
 المفاىيمية . الخريطة   
 الاسبع اآلليات أنموذج .   
 المفصل التدريس أنموذج . 
 الواقعي التعمـ أنموذج .    
 (238: 7002)زيتوف ،                                         . المفيومي التغير أنموذج 
 (658: 7022،واسميماف) أمبو اسعيدي                               . يجية المكعبااسترات  

 :Strategy Cubing المكعباستراتيجية   -
المعمػـ بالواليػات الممتحػدة األمريكيػة   Spenr Kagen) الػى المنظػر اسػبنر كاجػاف )تناسػب      
اذا تعػد مػف االاسػتراتيجيات  )  cowen and cowenمػف قبػل )تػـ تطويرىػا ( 2280ي عػاـ )وفػ

بػػة يبنػػوف المعرفػػة ذاتيػػًا (، يمكػػف مػػف خػػالؿ التدرياسػػية القائمػػة عمػػى تنظػػيـ المعرفػػة ) اي أف الطم
ااسػػتخداـ ىػػذِه االاسػػتراتيجية فػػي الػػتعمـ تزيػػد مػػف ااسػػتعدادىـ وقػػدراتيـ عمػػى التفكيػػر واالاسػػتفادة مػػف 
المعمومات الاسػابقة الموجػودة فػي بنيػتيـ المعرفيػة، اذا تعمػل ىػذِه االاسػتراتيجية عمػى تحفيػز الطمبػة 

او المفيػوـ وذلػؾ بػالنظر اليػِو مػف خػالؿ جوانبػِو المتمثمػة عمى التفكير المرف عنػد قػراءة الموضػوع 
ببنػػػػاء او تشػػػػكيل اوجػػػػو المكعػػػػب الاسػػػػتة وىػػػػي ) الوصػػػػف ، والمقارنػػػػة ، واالرتبػػػػاط ، والتحميػػػػل ، 

اذا تاسػػػػمح ااسػػػػتخداـ ااسػػػػتراتيجية المكعػػػػب بأخػػػػذ الموضػػػػوع او  ،والتحويػػػػل ، والبرىػػػػاف والمجادلػػػػة (
ميػػػػػػػػػػػػػة مفصػػػػػػػػػػػػػمة لجميػػػػػػػػػػػػػع جوانبػػػػػػػػػػػػػِو وتحمي المفيػػػػػػػػػػػػػوـ والنظػػػػػػػػػػػػػر اليػػػػػػػػػػػػػِو نظػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػاممة عميقػػػػػػػػػػػػػة

 (Richard & Ann‚2010:126)                               .                  وفروعوِ 
 يمثػل الاسػتة األوجػو مف وجو كل األوجو اسدااسي مكعب تشكيل  تتضمفأف ىذِه االاستراتيجية     
الاسػتة لممعرفػة ( (Bloomبمػوـ وبيذا التحميل نجد أنيا تكػاف  ماسػتويات الموضوع مف معيف جانب

              .الرياضية حيث تعمل عمى ماساعدة الطمبة عمى ااستعماؿ ماستويات تفكير مختمفة 
                                                       (reglens 6&7,2006:13  ESA                     ) 

 (1وكما مبيف في الشكل )
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 بأوجو المكع (1ل)الشك                               
 (Julih &Martha ,9999:88) 

 :وجوه المكعب ومكوناتيا  
ا التػي بحث في خصائص الموضػوع أو الظػاىرة تعريفيػا وصػفاتيي :(Describing)الوصف  (2

ف الاسػؤاؿ الخػاص ليػذا الموضػوع باالاسػتعانة ب حػدى جابػة عػتتصف بيػا حيػث يػتمكف مػف اال
 .الشـ ، الممس ، التذوؽ (  الخماسة )البصر ، الاسمع ، حواس

الحػػالي المػػدروس وظػػاىرة أخػػرى الموضػػوع يبحػػث بػػيف خصػػائص  :(Comparing)المقارنةةة (7
 .معرفة أوجو التشابو واالختالؼ بينيما تشبو المدرواسة وعمى الطمبة

 يطرح المدرسيبحث في االشياء التي ترتبط بالموضوع عندما  :(Associating)الرتباط  (6
 مومات الاسابقة الموجودة في بنيتوِ بيف المع الطالب ربطيلموضوع الحالي و اسؤااًل لو  صمة با

   (Jazlin & Sharon ,1999 :175)                                          .المعرفية
يبحػػث عػػف مكونػػات الموضػػوع او الظػػاىرة بحيػػث تجػػزء المفيػػـو او  : (Analyzing)التحميةةل (2

 الموضوع الى أجزاء عديدة .
يبحػػػػث عػػػػف فائػػػػدة او ااسػػػػتعماالت او وظيفػػػػة  :(Translating) ق التحويةةةةل )ترجمةةةةة(تطبيةةةة (5

 الموضوع )الظاىرة أو المفيـو (.
يبحػػػث عػػػف تأكيػػػد أىميػػػة وفائػػػدة الموضػػػوع )الظػػػاىرة أو المفيػػػوـ( فػػػي  :(Arguing) البرىةةةان (3

                           الحيػاة مػع تبريػر وتػدعيـ ذلػؾ اسػواء كانػت ايجابيػة أو اسػمبية .
                                                   (reglens 6&7,2006: 15  ESA                     ) 
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 عميقػةالرؤيػة العمػى  نيػا ااسػتراتيجية تاسػاعد الطمبػةبأ (7022امبواسعيدي واسػميماف ، )ويشير 
عمػػى  ياسػػاعد المػػدرسو  لجوانػػب الموضػػوع المختمفػػة، لمرونػػة فػػي تفكيػػرىـشػػاممة لمموضػػوع و وال

 مختمفة لمموضوع مبنية عمى أاساس وجوه المكعب الاستة . وضع ااسئمة بماستويات 
 (222 : 7022،واسميماف اسعيدي مبوأ )                                                     

 :  اف ي مكف لمطمبة ااستعماليما لملء المعموماتىناؾ شكالف رئياس :أشكال المكعب
 : يادي لممكعبوىو الشكل االعتالشكل األول : 

  (2( شكل                                          

     استراتيجية المكعب                                  
      (Julih &Martha ,9999:89)                               

 

 
 الوصةةف

)ما خصائص أو مميزات الموضوع 
 (؟

          (1) 

 

 المقارنةةة       
 )ما أوجو الشبو والختالف؟(

 (2 ) 
 

 التحميل
 )ما مكونات الموضوع؟(    

(4) 
 

 الرتبةةاط                     
 (؟)بماذا يرتبط الموضوع     

 (3 ) 
 

أو التحويةةةل أو الترجمةةة 
 التطبيق

ُيمكننا اإلفادة )كيف 
 الموضوع؟(

 (5 ) 
 

 البرىةةان 
) ما األسباب التي تجعل الموضوع 

 ميماا ؟ (
 (6 ) 
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 :وىو عمى شكل مربعات منفصمة كل مربع ي عبر عف أحد وجوه المكعب :الشكل الثاني 

 الوصف

 

  المقارنة

 

   

 االرتباط

 

  التحليل  

 

   

 التحويل

 

  البرهان

 

  (3شكل )                                             

 من أوجو المكعب الستة محتوى كل وجو                      

 ( 222: 7022،) امبو اسعيدي واسميماف                                                
 المكعب :أىداف استراتيجية 

 : حقق عددًا مف االىداؼ منياتالتدريس قد في  ةاستراتيجياال ىذهِ  أف ااستخداـ

الذكاء  ،المغوي  الذكاء ،)الذكاء المنطقي الرياضي عدة منيا ذكاءات تنمية عمى اساعدت (2
 ( . الذكاء الشخصي الخارجي )االجتماعي( ،البصري المكاني 

ما  بطبيعة رتبطةم منيا، العمـ عمميات بعض الطمبة إكاساب في المكعب استراتيجيةا تاساعد (7 
 التواصل فعممية ،نفاسو الشكل ما يعود الى طبيعة ومنيا المكعب، شكل لو   اسيصمـ الذيو  درسي
ـ    بأعدادهِ  قاموا الذي الشكل الطمبة مف مجموعة كل عرضطريقة  خالؿ مف يتياتنم تت

 .فيخر اآل لمطمبة ليا مواتوص التي والمعمومات

ليف فيـ  يعطي مما مختمفة جوانب استة مف العممي المفيوـ أوالظاىرة العممية  إلى النظر (6
 أعمق لمموضوع .
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 أو المفيوـ) لمموضوع رؤيتيـ باسبب فكيرىـت في مرونة أكثر يصبحوا أف عمى تشجيع الطمبة (2
 .متعددة جوانب مف( الظاىرة

 .متعددة جوانب مف المفيوـ أو الموضوع عف طمبتوِ  لاسؤاؿ فرصة لمدرساعطاء ا (5

 ، التحميل)لممكعب األخيرة الثالثة الوجوه في وتحديداً  ،لدى الطمبة التفكير ميارات تنمية (3
 (228-972: 7022،واسميماف اسعيدي مبوا)                            (.البرىاف التحويل،

 :نتبع الخطوات اآلتية داخل غرفة الصف في ستراتيجية خطوات تطبيق ال

انواع استراتيجية المكعب في غرفة الصف يتطمب تشجيع  الطالبات عمى مماراسة لتطبيق ا     
ومناقشة الموضوع مف جوانبِو الاستة المختمفة  مف بناء المعنى لدييف   كي يتمكف  لمف التفكير 

  :يمي ولتطبيق ااستراتيجية المكعب يتطمب ما

بكيفية اجراءات ىذِه االاستراتيجية وتدريبيـ عمى كيفية تشكيل وبناء أوجو المكعب  تزويد الطمبة (2
 .التي تحقق أىداؼ الدرس

تمثل كل مجموعة أحدى عشوائية دورية ، اذ رة عات تعاونية صغيمجمو است الى  الطمبة يـتقاس (7
 المكعب الاستة المراد تكونيا .وجوه 

 .طبيعة عمل كل وجو مف ىذِه الوجوه المياـ و  يحدد المدرس (6
بماساعدة عمى كل وجو مف وجوه المكعب  ي توصموا اليوِ تكتب كل مجموعة المعمومات الت (2

 .المدرس
ت لمنقاش والتعميق مف قبل عمى بقية المجموعا اليِو مف معمومات توصمواتقرأ كل مجموعة ما  (5

 الدرس أو المفيـو أو الموضوع المطروح .، لتغطية جميع جوانب  المدرس وبقية الطمبة
استة ،كما مبيف في يا المجموعات الصموا لااستراتيجية المكعب النيائية الذي تو  يعرض المدرس (3

 :اآلتي الشكل
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 ( (4شكل                                          

 يوضح مراحل بناء وتشكيل المكعب
(Mclaughlin&Alien,2002:27) 

 التحصيل والتفكير الشكمي لثاني: محور الا

 :Achievvment التحصيل مفيوم( 1
مدراسي ويقيـ امػا عػف الى قدرة الطمبة عمى اداء متطمبات النجاح الالتحصيل الدرااسي يشير      

، أذ تطبػػػػػػق عمػػػػػػييـ خػػػػػػالؿ العػػػػػػاـ الدرااسػػػػػػياو عػػػػػػف طريػػػػػػق عمػػػػػػل اختبػػػػػػارات  طريػػػػػػق المدراسػػػػػػيف
إتقاف مجموعة مف الميارات والمعارؼ عنػد تعرضػيـ ة الطمبة عمى قدر بأنو   (7000يشير)القمش،

 .  الى خبرات تربوية في مادة درااسية معينة خالؿ فترة تعميمية محددة ماسبقاً 
 (27: 7000،)القمش                                                                      

ماسػػتوى محػػدد مػػف االداء او الكفػػاءة فػػي العمػػل "و  : بأنػػ (2223، أمػػا اصػػطالحًا :يعرفػػو  )المقػػري  
 ". المدراسي كما يقاـ مف قبل المعمميف او عف طريق االختبارات المقننة او كمييما

 الوصف             

لمفيوم )ما خصائص أو مميزات ا
 أو الموضوع؟(

            (1) 
 

 

 المقارنة          

 )ما أوجو الشبو والختالف؟(
            (2) 

 
 التحويل         

استخدام  أو)كيف يمكننا الستفادة 
 ؟(يءالش

            (5) 

           

 االرتباط           

 )بماذا يرتبط الموضوع؟(   

            (3) 

 التحميل           

 ؟(يء)ما مكونات الش    
            (4) 

 البرىان           

سباب التي تجعل الموضوع )ما األ
 ميما في الحياة؟(

           (6) 
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    (75: 1996)المقػػػػػػػػػػػػػػري ،                                                                    
   .عميوِ  بقي وثبت الحصوؿ التحصيل ىو ما:عني بالمغة وي

 (886: 1996آبادي ،  ) الفيروز                                                            
 خصائص التحصيل الدراسي :

 الشفوية او العممية.يظير عادًة ماستوى التحصيل عف طريق اجابات الطمبة في االمتحانات  (2
 (282: 7002،)حمداف               .صدار األحكاـ التقويميةيكوف ااسموب جماعي موحد إل (7

 :  العوامل المؤثرة في التحصيل
عف التحصيل تبيف اف  تكتب درااسات الاسابقة التيالباحثة عمى بعض مف خالؿ اطالع      

منيا  ىناؾ مجموعة مف العوامل المتداخمة التي تؤثر في تحصيل الطالبات بدرجات متفاوتة
 صية (.جاسمية والعوامل الشخ)المدراسية واالاسرية والعوامل العقمية والعوامل ال

 مستويات التحصيل الدراسي :
واحد لجميع المواد او الموضوعات الدرااسية ومنيا  يمكف أف يكوف التحصيل في ماستوى  ال     

 يمكف أف نقاسـ ماستوياتِو الى:
يتجاوز ىنا الطالب ماستوى المتوقع منو  في ضوِء ما يمتمكو  مف )المستوى التحصيمي الجيد(:  (2

 دات خاصة.قدرات وامكانيات وااستعدا
 .يكوف ماستوى الطالب بيف الجيد والضعيف )المستوى التحصيمي المتوسط(:  (7
حصوؿ الطالب فيِو عمى ماستويات منخفضة أقل مف ما ىو  )المستوى التحصيمي الضعيف(: (6

 ,الدرااسية التي يحصل عمييا الطالبمتوقع منو  ويعود الاسبب الى ضعف عاـ في جميع المواد 
                           .ظ الذي يحدث في بعض الموضوعات أو الموادأو الضعف الممحو 

 (208: 2220 ،)عبد المطيف                                                             
 : أسباب تدني التحصيل في مادة الرياضيات

ي التدريس اضافية يؤثر ذلؾ اسمبًا عمى أدائيـ ونشاطيـ ف يف بأخذ حصصتكميف المدراس (2
 وبالتالي يحصل تدني بالتحصيل .

عمى التعمـ في المراحل  ية الاسابقة تؤثر اسمبياً في أاسااسيـ وبنيتيـ الرياض الطمبة ضعف (7
 .الالحقة

ختالفات وعدـ التاسماسل في المواد الدرااسية الرياضية في االبتدائية والمتواسطة وصواًل اوجود   (6
 لمرحمة االعدادية مما يؤثر ذلؾ اسمبًا عمى تحصيميـ .

 (86: 7002 ،)شراز                                                                         
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 :Formal Thinking التفكير الشكمي ( 2
 :Thinking Concept  مفيوم التفكير 

ف الكريـ والاسنة النبوية الشريفة لنجد انيما أعطوا أىمية كبرى لمتفكير أذ لو تأممنا في القرا      
ف وىناؾ العديد م لتفكير ،ميزنا هللا اسبحانو  وتعالى عف اسائر المخموقات بنعمة العقل والتدبر وا

فكير عبادة وتكميفًا لكل مف يؤمف أذ بات الت القرآنية المباركة التي تحث عمى التفكير،يات اآل
أية ،)الحشريا لمناس لعميـ يتفكروف()وتمؾ األمثاؿ نضربتعالى  منيا قولوِ اسبحانو، بوجود هللا 

72). 
والنفاسية والحياة بوجو عاـ مكانة مميزة رئياسة فمقد نالت ماسألة التفكير في العموـ التربوية       

أذ يمثل أعمى اشكاؿ النشاط ، مرئيةالغير ألف التفكير عبارة عف اسماسمة  مف النشاطات العقمية 
، التصور)مثل العقل بيا يقوـ التي العمميات جميع التفكير يشمل اذ األناساف،العقمي لدى 

 عممية جوىر كمفيو  (،االاستنتاج ،التحميل، لتعميـ،ا ،التجريد ،التمييز الفيـ التذكر، والتخيل،
 اصدار فعند حمو ، المراد الموقف أو المشكمة عناصر بيف العالقات ادراؾ خالؿ مف التفكير
  .اسابقة ااسباب خالؿ مف نتيجة الى وتوصل العالقة ادرؾ قد يكوف  معيناً  حكماً  االناساف
عندما يتعرض لمثير عف طريق حوااسِو  التي يقوـ بيا الدماغ العممية العقمية فيو مف    

يبحث عف المعنى او الخبرة لديِو لتفاسير وحل مشكمة ما تعترضو  ،  الخماسة )واحدة او أكثر (
حيث يمكف وصفو  بالاسموؾ اليادؼ التطوري يتشكل مف تداخل عوامل عديدة منيا عوامل 

ينتمي الى أعمى ماستويات شخصية وقابميات ، وعمميات معرفية ، وعمميات فوؽ المعرفية وبذلؾ 
                   (227:  7000 ، جادو أبو)                   التنظيـ المعرفي وىو ماستوى إدراؾ العالقات.

 تختمف ىذهِ  التفكيرية االنشطة أف اال داخمي نشاط التفكير الى أف (7000،عاسيوي ال)ويشير     
 ومنيا ، حولنا بالمألوؼ ترتبط التي تمؾ وخاصة ومباشر باسيط فمنيا ونوعيتيا وظيفتيا حيث مف
 الربطيو االاستنتاجات بعض عمل او لحميا جديدة طرؽ  ابتكار أو ما مشكمة حل في كما معقد

 وأنماطيـ تفكيرىـ أاسموب في األخر عف الواحد األناساف يختمف  حيث ،والمنطقية
    (  22-23: 7000 ،العياسوي )                                                  . المعرفية
التفكير ىو عبارة عف اسموؾ يتطور وينمو ( يشير اف  7005 ، وآخروف  اليادي عبد)أما      

 االناساف . نو يزداد تعقيدًا مع تراكـ خبراتجد أويختمف مف مرحمة الى أخرى ولذلؾ ن
  (55: 7005 ، وآخروف  ياديال عبد)                                                       

 : ان التفكير يتكون من ثالثة مكونات أساسية ىي (1999)جروان، ويرى      
 التطبيق وأخيرًا )حل المشكالت( وأقل تعقيدًا كاالاستيعاب و عممية معرفية معقدة مثل

  . وتحكـ فوؽ المعرفية االاستدالؿ وتوجيو
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 و الموضوع معرفة خاصة بمضموف المادة أ. 
 تجاه (واال ،مثاًل) الميوؿ، والموضوعية عدادات وعوامل شخصيةااست. 

 (65: 2222 ،جرواف)                                                                 
 :خص الباحثة أىم خصائص التفكير وىي أنوواستناداا لما سبق آنفاا تم

 المعمومات داخل ناسق معرفي منظـ .عممية معرفية داخمية معقدة يتـ مف خالليا معالجة  (2
 يحدث بدوف اسبب او مف فراغ أو بال ىدؼ . اسموؾ ىادؼ ال (7
يمكف مالحظتِو  محور نشاط العقمي لدى االناساف اذ يمثل نشاط ضمني يحدث في العقل وال (6

 مباشرة .
 عممية مبنية عمى ااساس الخبرة وتجارب االناساف الاسابقة ومرتبطة بنشاطِو الشخصي وال (2

 ينفصل عنيا.
 مف العمميات الموجية التي تقود الاسموؾ لينتج عنو  حل ماسألة ما أو مشكمة معينة . (5
تاستخمص الباحثة مما اسبق ، اف لمرياضيات عالقة وثيقة بميارات التفكير، اذ يرى البعض    

ياراتيا المختمفة ، الدوؿ المتقدمة الى تنمية ماسعى جميع تف انيا طريقة لمتفكير و يمف التربوي
 وينظر البعض اآلخر عمى انيا أداة لتنظيـ المعمومات واالفكار .

 : Formal Thinking of Concept الشكمي التفكير مفيوم( 2
 في بيولوجية مفاىيـ ويطبق االولى الدرجة مف بيولوجي ككائف االناساف الى بياجيو ينظر     
 مف التي المعرفية واالاساليب الطرؽ  تفاسير بمحاولة أىتماموِ  يظير أذ ، االناساف لذكاء فيموِ 
 نموىـ مراحل خالؿ الطرؽ  ىذهِ  عمى تحدث التي والتغيرات الخارجي العالـ األفراد يدرؾ خالليا
 ، وتعقيداً  عدداً  تزداد المعرفية البنى ف ف النمو عممية خالؿ مف أنو   بياجيو يرى  أذ ، المختمفة
 . عنده التفكير أاساليب وتتنوع معرفيةال الخبرة في حصيمتيـ تزداد حيث
 تطوير في العالـ أنحاء مختمف في ىذا يومنا الى القائمة الدرااسات في الفضل ويرجع      

 األعمار ذوي  االطفاؿ عمى أقاميا التي والدرااسات لمبحوث التدريس قائوطر  وااساليب المناىج
 ميمو أاسئمة عدة عف االجابة خالليا مف بياجيو حاوؿ اذ(  الوالدة لحظة مف) المختمفة والقدرات

 ؟مختمفةعمرية  مراحل في المختمفة المفاىيـ ويناسى الفرد يتعمـ كيف " ومنيا التعميمية العممية في
 " معينة مادة لتعمـ ماستعداً  الفرد يكوف  ومتى" "

 فقط ليس التعميمية بالعممية االىتماـ اصبح بياجيو بيا خرج التي نتيجةال فاف ىذا وعمى     
 الطفل يتعممو   أف يمكف الذي بما" ميتماً  أصبح بل والميارات المعمومات اكتاساب مىع مقتصر
  (232-238: 2223، الشارؼ)                                 "تعممو ؟ يمكف وكيف ومتى

 :ما يأتي  التي يمر بيا الفرد الى الساسية العقمية  مراحلبياجيو الصنف 
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 . الحركية - الحاسية مرحمو( 2
 . العمميات قبل ما مرحمو( 7
 .(العيانيو) الحاسية العمميات مرحمو( 6
 (225 -226: 7020، زينو أبو)                  .  (الشكمية) المجردة العمميات مرحمو( 2
 والقوانيف القواعد ااستخداـ عمى القدرة ىو الشكمي التفكير اف الى (2282،عياسى) وأشار      

 ضفر  الى الوصوؿ في العقل ياستخدـ المرحمة ىذهِ  في فالمراىق ,ليا المنظمة العالقات وادراؾ
 التخطيط عمى العقل قدرة عمى يدؿ مما الخارجية والمثيرات العوامل مف والتحرر الفروض مف

 وتعد قيااسية مدة في اسميمة نتائج الى التوصل يتـ حتى المتداخمة بالمعمومات واالحتفاظ المنظـ
 .(  الرياضية النطقية بالعمميات) القياـ عمى القدرة وىو الراشد لمتفكير الاسميمة البوابة بمثابة

  ( 82:  2282، عياسى)                                                                     
 تفكير ذات المتجاناسة الداخمية العقمية العمميات مف الشكمي التفكير اف شير بياجيوياذ      
     (20: 2220، اليادي عبد)         . والموضوعات االشياء مع التفاعل خالؿ مف يتطور عممي
 الواقع حدود مف بتفكيرهِ  يتحرر حيث ، وجديدة نامية ذىنية امكانات اماـ( تعمـالم) يضع ما وىو

 . والنظريات والمبادئ والتعميمات الذىنية والتصورات المجردات الى وصوالً  المحاسوس
 (222:  7008 ،بدير)                                                                     

 والبحث والمراجعة التمحيص عممية ىو الشكمي التفكير أف (2226،كوكب )يرى في حيف      
 وتقبل األخريف آلراء واالاستاسالـ والجمود التحيز عف بعيداً  صحتيا مف والتحقق االاسباب في

 القرار أتخاذ في التاسرع وعدـ الماستجدات ضوء في الخاطئة واالفكار المفاىيـ وتعديل التصويبات
 حقيقية ماسببات عف البحث طريق عف يتـ ىذا كل بالخرافات والتماسؾ حكاـاال نتائجال واصدار
 الى أقرب تكوف  قد التي ، النتائج في وصواب ودقة، بالتفكير اسالمة الى يقودنا مما لممشكمة
     )27: 2226 ،كوكب)                            . التفكير في المنطق داـااستخ ببباس الحقيقة

أذ ،  لياويحدث ىذا النوع مف التفكير عندما يواجو الفرد مشكمة معينة ال يجد حاًل جاىزًا        
عمى االدلة  رية كبيرة ماستدلوتفكير قصدي موجو ويتطمب بذؿ جيود فك يصف البعض بانو  

   ( 82:  2225 ،)غانـ       .رية لمحاولة معرفة االاسباب التي تكمف وراء األشياءوالبراىيف النظ
( أف التفكير الشكمي ىو نوع مف التفكير الذي يعتمد  2222،فاؼ وع الخاليمة ويشير)       

أو لصورىا عمى معنى الشيء وما يقابميا مف ألفاظ وأرقاـ تعود لذواتيا المادية المجاسمة ، 
  (22: 2222 ،عفاؼ و  الخاليمة) . كعممية التفكير في معنى الماسؤولية أو الديمقراطية الذىنية

 يعد اي ، معينة خبرة لوصف الرموز ااستعماؿ عف عبارة الشكمي التفكير اف برونر يرى و       
 رتتطو  وفييا ، افترضيا التي ماستويات في تجريداً  االكثر المراحل مف وىي الرمزي  التمثيل بمثابة
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 ومعالجة المفاىيمي والتجريد المنطقي بتفكيره   الخارجي عالمو   تمثل لكي لممراىق العقمية قدرات
 خصائص عمى دالة تجريدة رموزاً  صياغة خالؿ مف النشط التجريب عمى تعتمد التي المعمومات

 ياستنبطوا اف لمطمبة يتيح الرمزي  التمثيل خالؿ مف، أشخاص حتى أو حدث او معيف شيء
   . تواجييـ التي المشكالت لحل خبراتيـ تشكيل خالؿ مف محكماً  تفكيراً  ويفكروا اً منطقي

(22: 7008 الريماوي،)  
التفكير الشكمي ىو الكشف عف العالقات بيف االشياء او  أف فأنو يرى  (7008،بدير أما)     

  والمفاىيـ . عندما تتكوف لديِو ذخيرة مف المعمومات لموضوع وال يتكوف لدى المراىق االعناصر ا
 ( 222:  7008 ،بدير)                                                                      

 النتائج ااستنباط الى تيدؼ التي الذىنية العمميات مف بأنو ( 7008، اسعيد يشير) وكذلؾ     
 والتأكد الفروض غةوصيا والتعميـ الرموز مف بدءاً  والعالقات االشياء مف المجردة وااستخالص

          ( 60:  7008 ، اسعيد)               .  الفرضي بالتفكير ياسمى بما يتـ ىذا وكل صحتيا مف
 عممية ىو(  المجرد)  الصوري  الشكمي المنطقي التفكير يرى  فأنو (7020،  العباسي) اما       
 النوع ىذا وياساعد،  ماتمقد أو معطيات مف االاستنتاجات الى لموصوؿ المنطق قواعد ااستخداـ

 التفكير ميارات اكتاساب مف المراىق ويزيد فييا والوقوع المغالطات تجنب في التفكير مف
 العبارات تمثيل يتـ حيث لشكميا تبعاً  العبارات لمنطق درااسة ىو( الشكمي والمنطق)، التحميمي
  .و  اسنف الشكل ذات العبارات جميع عمى النتائج وتطبق بالرموز المنطقية الربط وأدوات

 (727: 7020، العباسي)                                                                   
 خصائص التفكير الشكمي :

 يعود التفكير الشكمي باألاساس لمتفكير الفرضي االاستداللي   (2
 القدرة عمى التعامل مع االحداث عف طريق العمميات المنطقية التركيبية .  (7
 .لدييـ تفكير المجرد نمو ال (6
 .يصبح الفرد أكثر حرية ودوف التقيد بالعوامل الخارجية   (2
 تصبح عمميات التفكير قائمة عند الفرد عمى فرضية ااستداللية بدرجة الكبيرة اي عالقة  (5
 . ف ف ....( )إذا كاف .... 
ر عمى الذي قد يؤث العمـو األخرى ياستطيع الفرد فصل او عزؿ المتغير اآلخر تفي مجاال  (3

  الموقف.
ياستطيع الفرد في ىذِه المرحمة )مرحمة العمميات الشكمية ( حل المشكالت التي تشمل الناسبة   (2

 (227: 7000، )أبو جادو                            .والتنااسب وادراؾ الماسائل الينداسية 
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ل وحموؿ وبدائ ،يـ مشكالت ويضع فروض منااسبة ليافي ىذِه المرحمة ياستطيع الفرد أف يق  (8
 تنااسب ىذِه المشكالت .

 فتراضي أي اخذ المقترحات واالفتراضات المنااسبة وحذؼ مااليكوف لديِو الفدرة عمى التفكير ا (2
  منيا.ىو غير منااسب 

 والجمع ...الخ. والفصل االضافة يقوـ بعمميات الروابط المنطقية منيا( 22
 .ى الحموؿ المنااسبة يضع عدد مف االاستراتيجيات والطرؽ العممية ليصل ال( 27
 .  والظروؼ البيئية المحيطة بوِ  يتأثر بقدرات الفرد العقمية منيا نضج والذكاء وخبرات الفرد (20
  .  يتأثر بالثقافة والبيئة التي يعيش فييا الفرد (22
يتضمف مجموعة مف العمميات العقمية والمعرفية العميا مثل المقارنة والتنظيـ والتصنيف  (27

    (225: 7008)ربيع ،                  .واالاستقراءاالاستنباط واالاستدالؿ والتجريد والتمثيل و 
              الذىنية ألكثر مف مفيـو في وقت واحد.     المعالجة (26
الموضوعات االاستدالالت واالاستنتاجات المنطقية بعيدًا عف الماديات و  ايجاد قدرة الفرد عمى (22

 .رمزي العمى أاساس تجريد  المحاسواسة الواقعية ، إي
القدرة عمى التعميل االاستقرائي مف خالؿ ااستخدامِو بعض المالحظات  يصبح لدى الطالب (25

 .مبادئ  الليصل الى تعميمات و 
  . ياسمى بالتوازف المعرفي مابيصل لمرحمة عمميتا التمثيل والمواءمة الى اف في ىذِه اتتوازف  (23
ولى والتي تاسمى بخصائص مف الدرجة االيبنى التفكير الشكمي عمى ما ياسمى بعمميات  (22

 .العمميات المحاسواسة اما العمميات مف الدرجة الثانية تعتبر ىنا )العمميات التجريدية ( 
بناء عالقات تقاؿ الفرد مف التمركز حوؿ الذات الى التفكير و بانىذِه المرحمة تتميز  (28

 .ة عمى قيـ اخالقية اناسانية ومراعي شعور األخريفاجتماعية متبادلة مبني
 (730: 7002)كفافي ،                                                              

 :يأتيتستخمص الباحثة مما تقدم ما  
أف طبيعة وماستويات العمميات المعرفية تختمف مف مرحمة عمرية الى أخرى، فأف التغير   (1

لمجرد الشكمي في عمر الحاصل ىو تغير نوعيًا وليس كميًا، اذ يحدث تغيرًا مف الممموس الى ا
س ىذا التبايف الحاصل بيف الطالبات في معيف وبحاالت متأخرة عند البعض االخر مما نمم

 المعرفية . أاساليب تفكيرىف  وخبراتيف  
ب المراحل العمرية بصورة اف عممية تطور التفكير وطبيعتِو والبنى العقمية تتطور حاس  (2

 في العمر والنضج .تزداد تعقيدًا وتشعبًا مع التقدـ و منتظمة 
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بيئة التعمـ وزيادة ماستوى التفكير الشكمي وتحاسينو  ، وىذا ىناؾ عالقو طردية بيف تدعيـ   (3
 عمى ميارات التفكير الشكمي . تدعيـ ال يتـ الى مف خالؿ تدريب الطمبةال

أف ميارات التفكير المجرد الشكمية تتصل أتصااًل مباشرًا مع ااسااسيات التفكير المتطور   (4
النواحي كذلؾ والمفاىيـ و  جميع مجاالت الحياة منيا العمميات الحاسابية الذىنية تقدـ فيوالم

 االجتماعية واالنفعالية .
فروض تحميل المفاىيـ والظواىر مف حولِو ويضع ياستطيع الطالب في ىذِه المرحمة الشكمية،   (5

 قترح بعض الحموؿ ليا.يواحتماالت لحل ماسألة رياضية معينة و 
وااستخداـ المفاىيـ واألرقاـ  ،عمى التركيز وقدرتيـ، ير الشكمي بالنمو والتقدـفكياستمر الت  (6

 . الحياة والمصطمحات وربطيا بواقع
ات خاصة وفروؽ فردية مختمفة ااستعدادمف يممكو  اي فرد اذ تنبع  التفكير الشكمي قد ال اف  (7

 . بينيـ
أف البيئة  ىذِه المرحمة اال قدرة لموصوؿ الىال الرغـ مف أف معظـ المراىقيف لدييـعمى   (8

ىذِه المرحمة فالبيئات الفقيرة  االجتماعية قد تؤثر في الوقت الذي تاستغرقو  لموصوؿ الى
 جتماعيًا وثقافيًا تعوؽ معدؿ النمو المعرفي .ا

 Formal Thinking Skills ميارات التفكير الشكمي

ـ والمتطور خاصًة عند تحديد تصل ميارات التفكير الشكمي بأاساس التفكير المتقدت        
الماستوى العقمي ، وذلؾ في جميع مجاالت الحياة المتعددة منيا المعرفية واالجتماعية واالنفعالية 
والحركية ،اذ تشير األبحاث والدرااسات الى وجود تطور اسريع في نمو الذكاء لدى األفراد في 

 .  رات عقمية عامة الكيـ قدمرحمة التفكير الشكمي المجرد ، كما يتميزوف بامت
 (657: 7005، )ابراىيـ                                                                    

 ( ميارات التفكير الشكمي ىي:2222ويحدد )النجدي وآخروف،    
)االحتفاظ، ضبط المتغيرات، التبادؿ العالقي، القياس، الفرض االاستنباطي، التفكير بااستخداـ 

يا، التنااسب، االرتباط، االحتمالية، االاستنتاج التجريدي، التفكير النظري، والتصنيف القضا
 (752: 2222اليرمي ( .                                              ) النجدي وآخروف ،

ىي)االاستنباط االفتراضي، ضبط  التفكير الشكمي أف ميارات:(7002،زيتوف )يشيرو       
الت، االرتباط ، والتصنيف ااالحتم التنااسب تدالؿ القيااسي، المنطق التبادلي،المتغيرات، االاس

 (282: 7002،)زيتوف                                         (استخداـ خصائص متعددة با
 ىي:و لتي حددىا بياجيو لمتفكير الشكمي ميارات افأنو  يشير الى ال( 7008أما )مازف،     
 . الناسبة والتنااسب ( : ويشمل )الربط المنطقي، الستدلل الفتراضي (2
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  (.عكس االفكارىا ،ضبط المتغيرات ،: ويشمل )وضع الفرضيات واختبار  الستدلل التبادلي (7
أو ظاىرة  ويعني القدرة عمى تحديد االحتماالت الممكنة لحدوث شيء : الستدلل الحتمالي (6

 (206: 7008، )مازف                                                            معينة .
( 7006أف ىناؾ عدة ميارات مختمفة لمتفكير الشكمي ، منيا ماحددىا )الجرجري ،        
 حيث بيف كل منيـ أنيا تتكوف مف تاسع ميارات لمتفكير( 7022)والمولى ،(7008)والييتي،

الشكمي وىي )االاستدالؿ االفتراضي، االاستدالؿ االاستنتاجي، االاستدالؿ التنااسبي، االاستدالؿ 
 حل اقتراح الحموؿ، التركيبي، االاستدالؿ االحتمالي، االاستدالؿ االرتباطي، ضبط المتغيرات،

 (8: 7023)الشيباوي،                                                         . )المشكالت
 7006لجرجري ،ا) التي اعتمدوىا كل مف نفس الميارات (7023وقد أعتمد الشيباوي )      

  ىا.ذكرِ اسابقة   (7022،والمولى 7008والييتي ،
حاولت الباحثة اف تتطرؽ الى جميع الميارات التفكير الشكمي  ،دبياتومما اسبق مف اال      

 :وىي  ((piaget& lnhelder,1958:12 التي أكد عميياو التي اصبح عمييا شبو اجماع 
 :ستدلل الفتراضي )الستنتاجي ()الستنباطي(ال (1

الولى( ميارة )االمف خالؿ اطالع الباحثة عمى عدد مف المصادر توصمت الى أف       
واستوضح ىنا ،  ( ىي مرادفة لمميارة الثانية )االاستدالؿ االاستنتاجي ()االفتراضي او االاستنباطي

 .ما لمقصود بيا
كما موضح في قاموس التربية اف المقصود بالميارة  (Good,7000) أذ يشير       

خالؿ  مف مى درااسة ومناقشة القواعد العامةعبارة عف عممية تعميمية تقـو ع االاستنتاجية ىي
 (Good,1973:26 )           . وذلؾ لمتحقق مف صحة األخيرة، تطبيقيا عمى قضايا اخرى 

التي تنقل الطمبة مف الكل الى الجزء ومف  يرى بأنيا الميارة (7003،آخروف و  اسعادة)أما       
 (262: 7003،وآخروف )اسعادة                              . خاصةالقاعدة العامة الى األمثمة 

( بأف االاستنتاج واالاستنباط مصطمحاف مترادفاف ويعني بيما 7022،ويرى )أبو زينة        
الكمي الى الحكـ عمى الجزئيات ,فيناؾ المقدمة التي ىي في العادة تعميـ أو  "االنتقاؿ مف الحكـ
 (60: 7022،)أبو زينة                                                      . قانوف رياضي "

وقد يكوف ،  وقد يكوف االاستدالؿ االاستنتاجي مباشرًا عندما يتكوف مف مقدمة واحدة ونتيجة       
    .كوف مف مقدمتيف أو أكثر ونتيجةغير مباشر عندما يت دالؿ االاستنتاجي )االاستنباطي(االاست

 (622-623: 2222)جرواف،                                                               
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عندما  ،في اخطاء  منيج المنطق والرياضيات أذ يقع الفرد بأنو   (7005ويشير) الاسرور،      
أو ال  التاسماسل في االنتقاؿ )مف فكرة الى أخرى( ال يتبع أوبصحتيا، موثق  مقترحات غير دعتمي

 (:23 7005،الاسرور)                                                                  . يتحقق مف صدؽ النتائج
 لستدلل التناسبي :ا) 7

يحدث قبل بموغ  اساوي بيف شيئيف إال انو  الأذ يرى بياجيو أف التنااسب الرياضي يتضمف الت     
المرحمة الشكمية ، ويشكل مشكمة بالناسبة ألفراد المرحمة الحاسية ألف التنااسب المنطقي ينتج مف 

 العالقات والمجموعات في نظاـ كميتكامل شامل بيف 
                                              ((Piaget & Inhelder , 1958 : 314-315  

( عمى أنو  ااستدالؿ يتـ مف خالؿ العالقات التنااسبية والناسب أي أف 7006ويرى )الجرجري،     
   .يعرفوا الطمبة الناسبة والتنااسب باالعتماد عمى موضوع الكاسور في الرياضيات ومقياس الراسـ

 (262 :7006)الجرجري ،                                                                 
أذ يمثل شكل مف أشكاؿ االاستدالؿ الرياضي الذي يتضمف إقامة عالقة بيف عالقتيف بداًل       

مف عالقة بيف شيئيف محاسواسيف، وىذا ال ينجز في الماستوى المحاسوس ألف ذلؾ يحتاج الى 
 (20: 7002)بمو،               عمميات مف الدرجة الثانية تميز التفكير ذات الماستوى الشكمي.

   .تيف متاساويتيفويقصد بالناسبة ىي المقارنة بيف عدديف اما التنااسب ىي المقارنة بيف ناسب     
 (50: 7008)الييتي،                                                                      

 (الستدلل التركيبي :3
 عمى القدرة مف األفراد تمكف أذ تيحيا الموقف مع التعامل في ميمو منطقية أداة تعد كما      
 البدائل كل تحديد عمى قدرة مف لدييـ يتوفر ما طريق عف فاعمية أكثر بشكل المشكالت حل

 ( Harris , 1986 :611)                                             . نظامي بشكل وتقيميا
فعندما ،ة في أتاساع قوى التفكير وتعزيزه  ويرى بياجيو أف ليذِه القدرة الترابطية أىمية أاسااسي      

تجتمع ىذِه القدرة لدى الفرد فأنو  يتمكف مف التفكير حوؿ واقع ما وتكويف كل الترابطات الممكنة 
             (Piaget & Inhelder, 1958 : 133).    مما يعزز ىذا بدورِه عممية التفكير االاستداللي

 كانت اسواء جديدة اشياء إلنتاج المختمفة العناصر ركيبت عممية أنو  ( 7002، قطامي) ويشير
 (25: 7002،قطامي)                                              .معنوية أـ فكرية اـ مادية
رتباطات الممكنة والتراكيب لعدة يذكر بأنو  )تجميع قائمة مف اال (7006الجرجري، )أما       

قد يكوف لدينا موقف ولكف الموقف يتكوف مف بدائل ومتغيرات متغيرات أو ىناؾ عدة بدائل ىنا 
 (263: 7006، جرجري ال)                                                      عدة ممكنة .

 : تحديد وضبط المتغيراتميارة  (4
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ىي عممية تطمب عزؿ العوامل التي تؤثر في ظاىرة ما وذلؾ يتـ عف طريق تحديد        
ة مف العوامل الماستقمة مف قبل الفرد ماسبقًا وتثبيتيا ماعدا واحدة فقط ومالحظة تأثيرىا ثـ مجموع

وتعد العامل الماسؤوؿ عف ظيور المتغير،  االنتقاؿ العوامل االخرى واحدًا تمو اآلخر لموصوؿ الى
مف فمف خالليا يتمكف المتعمميف ،  لمقياـ بالتجريب العممي المضبوط مف العمميات الضرورية

درااسة أثر المتغيرات الماستقمة عمى المتغيرات التابعة وذلؾ مف خالؿ تحدي وضبط وعزؿ 
المتغيرات ومعالجة احدىا لمعرفة تأثيرىا وفعاليتيا مما يؤدي بدورِه الى الحصوؿ عمى نتائج 

 (38: 6991 ) حبيب،                        .         تجريبية اكثر منطقية وصحيحة ودقيقة
 لتعميل الرتباطي : (ا5

تحديد فيما لو كاف ىناؾ حادثتاف )اسبب ونتيجة( أي انو  اذا حصل كذا استصبح النتيجة كذا      
 .أي اذا وقعت احداث او متغيرات استتبعيا بصورة حتمية وقوع حوادث أخرى 

                                ( (Richard I.Arends‚2010:16 (220: 7006،)الجرجري 
 يارة الستدلل الحتمالي :م (6

( بأنيا قدرة المراىق عمى درااسة العالقات الكمية وتحديد ناسب كل 2223، )الخميمييشير      
)بيف عناصر المجموعة او المجموعات( ثـ مقارنة تمؾ الناسب واعطاءىا احتماالت  منو

 (266: 2223، الخميمي)                                                             معينة.
ىي مشابية لالاستدالؿ االاستنتاجي )الفرضي( مف  Richard I.Arends‚2010))ويرى      

حيث التوصل الى القاعدة األاسااسية ااستنادًا الى معمومات عامة وذلؾ يتـ مف خالؿ وضع عدة 
  (Richard&Ann‚2010:16)     فروض لحل مشكمة ما وجعل لكل فرض احتمااًل.  

 
        

  اقتراح الحمول : ( 7
يجاد بدائل والتي تزيد مف الجيد المبذوؿ مف قبل الطمبة إل ( بأنو  7006،)الجرجري يشير       

وحث الطمبة عمى طرح أفكارىـ ،فعالية التفكير لدييـ وقد تنتج أفاؽ جديدة ألفكار جديدة 
فقة االفكار كافية لرفض او مواومناقشتيا مع زمالئيـ واعطائيـ الحرية الكافية لرفض الحرية ال

 )225: 7006،جرجري ال)                                              . التي يطرحيا زمالئو
 (26: 7020)ابو زينة ،.     ويتـ ذلؾ مف خالؿ العالقات االفتراضية والعقمية والرمزية       

 حل المشكالت :( 8
ر المعرفي لدى الطمبة بدأ بتكويف وفيـ المفاىيـ ماستويات جانية لمتطو  وتتمثل في       

وقد ركزت معظـ المناىج الجديدة لمرياضيات في ،والتعاميـ والميارات وصواًل الى حل المشكالت 
المؤاساسة األمريكية لمدراسي الواليات المتحدة بصفة خاصة عمى أاسموب حل المشكمة حتى أف 
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تقوؿ أف ااسموب حل المشكمة يجب اف يكوف  الرياضيات قد قدمت توصيمتيا الثمانينات توصية
 (787: 2225)اسالمة ،  "NCTM,1980" *1ىتماـ لمناىج رياضيات الثمانيناتمركزًا وبؤرة اال

( بأف المشكمة ىي عممية ياسعى الطالب مف خالليا الى تخطي 7002ويعرفو ) العتوـ ،   
 (668: 7002،)العتوـ                   .العوائق التي تقف في طريق الحل او تحقيق اليدؼ 

( بأنيا عممية تفكيرية ياستخدـ فييا الفرد ما لديِو مف معارؼ اسابقة 7008، ربيعويعرفو  )     
 (687: 7008، ربيع).   وميارات مف أجل االاستجابة لمتطمبات موقف ليس مألوؼ لو  مكتاسبة 

 تي يوضح ميارات التفكير الشكمي :اآل شكلوال
 

 
 
 (5 (الشكل

 (اعداد الباحثة )ميارات التفكير الشكمي من
 
 

                                                           

National Council of Teachers of Mathematics                                                         :NCTM * 

 

        مهارات  التفكير     

 الشكلي     

االستدالل 

 االستنتاجي

االستدالل 

 التركيبي

االستدالل 

 االحتمالي

االستدالل 

 التناسبي 

حل 

 المشكالت
اقتراح 

 الحلول 

تحديد وضبط 

 المتغيرات 

التعليل 

 االرتباطي 
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        ثانياا: دراسات سابقة:                -
 عطاءىاا في  وتبرز أىميتيا ،عتمد عمييايقة مف أىـ الركائز العممية التي اساب درااساتتعد 

 .اإلمامًا كاماًل وشاماًل بالموضوع الذي يكوف بصدد درااستي
 تصنيف الدرااسات الاسابقة الى محوريف ىما:تـ و     
 :المكعب  دراسات تناولت استراتيجية -
في  المكعب العربية التي تناولت ااستراتيجية و  المحمية الدرااسات الاسابقة ةعرض الباحثاست      

  مادة الرياضيات : 
ااستراتيجية  ااستخداـثر ىدفت الى معرفة أ ، ( : أ جريت في العراؽ7022،درااسة ) شنبار  (9

المكعب في اكتاساب المفاىيـ العممية وااستبقائيا في مادة العموـ لدى تالميذ الصف الخامس 
 االبتدائي .

ىدفت الى معرفة أثر خرائط التفكير وأنموذج  ،أ جريت في العراؽ ( :7026العزاوي، درااسة ) (8
صف الثاني المتواسط ات الالمكعب في تنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى طالب

 مادة الفيزياء .وتحصيميف  في 
معرفة أثر ااستراتيجية ىدفت الى أ جريت في العراؽ ، (:685-656: 7022 درااسة)الزىيري، (3

لدى طالب الصف االوؿ المتواسط في مادة  ةكتاساب بعض المفاىيـ الرياضياتيالمكعب في ا
 الرياضيات وتنمية دافعيتيـ نحوىا.

ااستراتيجية المكعب  ىدفت إلى معرفة أثر،فماسطيف  في (: أ جريت7023،شواىنة الدرااسة ) (4
الرياضيات في محافظة قمقيمية   في تحصيل طمبة الصف الاسابع األاسااسي في مبحث

 .ـ نحو تعمميايتاتجاىوا
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 (:المكعب ااستراتيجية)ا مع البحث الحالي ومقارنتي مؤشرات ودللت عن الدراسات السابقة -
كاف البد مف  (،المكعب التي تناولت )ااستراتيجية  طالع عمى الدرااسات الاسابقةبعد اال     
تعرؼ عمى شابو واالختالؼ بيف تمؾ الدرااسات والبحث الحالي حتى تأوجو الت ة مف أف ت بيفالباحث

 وكاآلتي: ،امدى اإلفادة منيا في بحثي
 :المستعملف والمنيج األىدا (1
 إلى: منيـ كالً  وىدؼ ،التجريبي البحث منيج الدرااسات الاسابقة ااستعممت 
)أثر ااستعماؿ ااستراتيجية المكعب في اكتاساب المفاىيـ العممية وااستبقائيا في مادة  معرفة     

)أثر  معرفة، (7022، رشنبا( كما في درااسة )العموـ لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي 
خرائط التفكير وأنموذج المكعب في تنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى طالبات الصف 

أثر ) عرفةم، (7026، الفيزياء( كما في درااسة )العزاوي  مادةفي الثاني المتواسط وتحصيميف 
ااستراتيجية المكعب في اكتاساب بعض المفاىيـ الرياضياتية لدى طالب الصف االوؿ المتواسط 

)أثر  ،معرفة (7022، ياضيات وتنمية دافعيتيـ نحوىا( كما في درااسة) الزىيري في مادة الر 
ااستراتيجية المكعب في تحصيل طمبة الصف الاسابع األاسااسي في مبحث الرياضيات في محافظة 

 في ىذا البحث اسيكوف و ، (7023، ةكما في درااسة )الشواىن واتجاىاتيـ نحو تعمميا( قمقيمية
أثر ااستراتيجية المكعب )البحث بمعرفة  اىدف التجريبي ويتمثل وشب يجالمن ىو الماستعملالمنيج 
 .(في مادة الرياضيات المتواسط تحصيل والتفكير الشكمي لدى طالبات الصف االوؿالفي 
 :المرحمة الدراسية  (2
المتواسطة كما و  (7022، ر)شنباكما في درااسة االبتدائية المرحمة رااسات الاسابقةتناولت الد      

 . (7023)شواىنة ،و (7022، و)الزىيري  (7026)العزاوي ، رااسة كل مففي د
 المتواسط. البات الصف االوؿط تحديداً المتواسطة و فقد أقتصر عمى المرحمة البحث الحالي  أما  

   في اختيار المرحمة الدرااسية . (7023، () الشواىنة7022وبيذا تتفق مع درااسة ) الزىيري ،    
 : ة( حجم وجنس العين3  
( فردًا في درااسة 208)و 2016)شواىنو،  ( فردًا في درااسة )50)كاف حجـ العينة       

( فردًا 30و) )االناث ( الدرااستيف الاسابقتيف مف الطالباتوكاف جنس عينتي  (7026)العزاوي، 
 في درااسة فردًا  (33ذكور(، و)العينة مف التالميذ )ال( وكاف جنس 7022 في درااسة )شنباز،

 وكاف جنس العينة مف الطالب )الذكور(.  (7022يري، )الزى
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 . المتواسط ( طالبًة مف طالبات الصف االوؿ32بم غ حجـ العينة ) الحالي البحثوفي     
 ( في اختيار جنس العينة .7026( ودرااسة )العزاوي ،7023وبيذا تتفق مع درااسة )شواىنة ،

 :( أدوات البحث4
، اختبار المفاىيـ العممية ومقياس اكتاساب المفاىيـ العممية (7022، درااسة )شنبارتضمنت      
متحصيل لميارات التفكير فوؽ المعرفي واختبار لمقياس  فتضمف   (7026)العزاوي،  درااسةاما 

( اختبار لممفاىيـ الرياضياتية ومقيااسًا 7022الزىيري ،وكذلؾ تضمنت درااسة ) في مادة الفيزياء،
اختبار تحصيمي بعدي  فقد تضمنت (7023، أما درااسة )الشواىنة ،لمدافعية نحو تعمـ الرياضيات

 . ياس االتجاىات نحو تعمـ الرياضياتمقو 
واختبار التفكير ، التحصيلختبار ىما)ا اختباريف أداتا البحث ببناء وفي ىذا البحث استتمثل    
 ي( لقياس المتغيريف التابعيف. الشكم

 :( الوسائل اإلحصائية5
المتغيرات لمواسائل اإلحصائية المنااسبة وفقًا لطبيعة  ااستعماليافي اسات الاسابقة الدرا ختمفتا    

 والمعالجات والتحميالت اإلحصائية .
فضال  الواسائل اإلحصائية التي تتنااسب مع تحقيق ىدفا البحث ااستعماؿوفي ىذا البحث اسيتـ    

 .(SPSSعف ااستخداـ الحقيبة االحصائية لمعمـو االجتماعية )
 غير المستقل والتابع:( المت6
)خرائط استراتيجية أخرى ا المكعبب انموذج إلى جان (7026،تناولت درااسة )العزاوي      

تناولت درااسة و  ،والتحصيل  ميارات التفكير فوؽ المعرفيتنمية  وكاف المتغير التابع ىو التفكير(
الدرااسة  ابع في ىذهالتكمتغير ماستقل لوحده وكاف المتغير  المكعب( ااستراتيجية 7022،)شنبار
( ااستراتيجية المكعب 7023، وتناولت درااسة )الشواىنة، تاساب المفاىيـ العممية وااستبقائياىو اك

 اما درااسة ،واتجاىاتيـ نحو تعمميا(  غيريف التابعيف ىما)التحصيل،كمتغير ماستقل والمت
ابعيف ىما)اكتاساب ( تناولت ااستراتيجية المكعب كمتغير ماستقل والمتغيريف الت7022، )الزىيري 
    تنمية دافعيتيـ نحوىا(و  ،المفاىيـ الرياضياتية بعض 
لمعرفة أثرىا في ماستقل  كمتغيرااستراتيجية المكعب  ااستعماؿ اسيتـأما في ىذا البحث      
 .(يالشكمصيل والتفكير تغيريف التابعيف )التحالم
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 )ااستراتيجية المكعب( ير الماستقل( في المتغ7023)الشواىنة،الحالي مع درااستيويتفق البحث     
  واحدى التوابع )التحصيل( . 

 : ات تناولت التفكير الشكميدراس -
 اخػرى  ودرااسػاتكمتغيػر ماسػتقل ي التفكيػر الشػكم تناولت التي درااساتال أ جريت العديد مف

 :  ي كمتغير تابعتناولت التفكير الشكم
التفكير الشكمي  لى معرفة أثرىدفت ا ، االردف( : أ جريت في 2225،المفمح ) درااسة (9

لطالب الصف االوؿ الثانوي العممي في محافظة المفرؽ واتجاىاتيـ نحو الفيزياء في 
 .ماستوى معرفتيـ المفاىيمية بقوانيف نيوتف في الحركة 

ىدفت الى معرفة أثر برنامج تعميمي  ،أجريت في العراؽ  ( :7006، )الجرجري  درااسة (8
 مي لدى طمبة المرحمة االعدادية .لتنمية ميارات التفكير الشك

طريقة  ااستخداـ  فت الى معرفة أثرىد ،أ جريت في العراؽ  ( :7008، الييتيدرااسة ) (3
حل المشكالت في التفكير الشكمي والتحصيل الدرااسي لدى طالبات الصف الرابع الثانوي 

 . في مادة الرياضيات
استراتيجية مقترحة عرفة أثر اىدفت الى م ،أ جريت في العراؽ (:1170، المولى) درااسة (4

مدعمة بالتخيل الموجو لحل الماسائل الرياضية في التحصيل وتنمية التفكير الشكمي لدى 
 .طالب الصف الخامس العممي 

تعرؼ عمى أثر تصميـ تعميمي ىدفت الى  ،أ جريت في العراؽ (:7023، درااسة )الشيباوي  (5
مادة في ب المرحمة االعدادية وفقًا الاستراتيجيات التفكير المتشعب في تحصيل طال

 الفيزياء وتفكيرىـ الشكمي.
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 جدوؿ افقي
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 (:يالتفكير الشكم)ومقارنتيا مع البحث الحالي  السابقة الدراسات عن ودللت مؤشرات -
ت بػيف أوجػو التشػابو واالخػتالؼ بػيف تمػؾ الدرااسػات والبحػث الحػالي حتػى تتعػرؼ  طػالعاال بعد    

 عمى مدى اإلفادة منيا في بحثيا، وكاآلتي:
 األىداف والمنيج المستعمل: (1

 إلى:  ـمني كالً  وىدؼااستعممت الدرااسات الاسابقة منيج البحث التجريبي،  
نوي العممػػػػي فػػػػي محافظػػػػة المفػػػػرؽ معرفػػػػة )أثػػػػر التفكيػػػػر الشػػػػكمي لطػػػػالب الصػػػػف االوؿ الثػػػػا     

واتجاىػػػاتيـ نحػػػو الفيزيػػػاء فػػػي ماسػػػتوى معػػػرفتيـ المفاىيميػػػة بقػػػوانيف نيػػػوتف فػػػي الحركػػػة ( كمػػػا فػػػي 
أثػػر برنػامج تعميمػػي لتنميػػة ميػػارات التفكيػر الشػػكمي لػػدى طمبػػة (معرفػػة  ، (2225درااسػة) المفمػػح، 
أثػر طريقػػة حػل المشػكالت فػػي معرفػة ) ، (7006كمػػا فػي درااسػة )الجرجػػري ، )المرحمػة االعداديػة

التفكير الشكمي والتحصيل الدرااسي لدى طالبات الصف الرابع الثانوي في مػادة الرياضػيات ( كمػا 
معرفػػػة )أثػػػر ااسػػػػتراتيجية مقترحػػػة مدعمػػػة بالتخيػػػػل الموجػػػو لحػػػػل  ، (7008فػػػي درااسػػػة )الييتػػػػي، 

الخامس العممي ( كما الماسائل الرياضية في التحصيل وتنمية التفكير الشكمي لدى طالب الصف 
معرفة )أثر تصميـ تعميمي وفقًا الاستراتيجيات التفكير المتشعب في ، (7022في درااسة )المولى ،

تحصػػػيل طػػػالب المرحمػػػة االعداديػػػة لمػػػادة الفيزيػػػاء وتفكيػػػرىـ الشػػػكمي( كمػػػا فػػػي درااسة)الشػػػيباوي، 
7023) ، 
لتجريبػي، ويتمثػل ىػدفا البحػث ا ووف المػنيج الماسػتعمل ىػو المػنيج شػبوفي ىذا البحث اسػيك      

بمعرفػػػة )أثػػػػر ااسػػػتراتيجية المكعػػػػب فػػػػي التحصػػػيل والتفكيػػػػر الشػػػػكمي لػػػدى طالبػػػػات الصػػػػف االوؿ 
 المتواسط في مادة الرياضيات (.

 .في ااستعماؿ المنيج شبو التجريبي مع اي درااسة اسابقة البحث الحالي تفقيال    
 
 ( المرحمة الدراسة :2

ابقة مراحػػػل درااسػػػية متنوعػػػة مثػػػل المرحمػػػة المتواسػػػطة كمػػػا فػػػي درااسػػػة تناولػػػت الدرااسػػػات الاسػػػ     
( 7008، ( ودرااسة )الييتي7006، والمرحمة الثانوية كما في درااسة )الجرجري  ،(2225، )المفمح
 (7023، ( ودرااسة )الشيباوي 7022)المولى،  ودرااسة
 . االوؿ المتواسطوأقتصر البحث الحالي عمى المرحمة المتواسطة وتحديدًا طالبات الصف     

 ( في اختيار المرحمة الدرااسة .2225، وبيذا يتفق البحث الحالي مع درااسة )المفمح 
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 :العينة وجنس حجم( 6   
( فػػػػردًا فػػػػي درااسػػػػة 270( و)2225، ( فػػػػردًا فػػػػي درااسػػػػة )المفمػػػػح 223كػػػػاف حجػػػػـ العينػػػػة )     

ردًا فػػػػػػػػي درااسػػػػػػػػة ( فػػػػػػػػ22( و)7022( فػػػػػػػػردًا فػػػػػػػػي درااسػػػػػػػػة )المػػػػػػػػولى،20( و)7006)الجرجػػػػػػػػري ،
الب )الذكور(، أما درااسػة ( حيث كاف جنس عينة ىذِه الدرااسات الاسابقة مف الط7023)الشيباوي،
 ، )االناث( ( فردًا مف الطالبات52( فكانت حجـ العينة )7008 ،)الييتي

 ( طالبًة مف طالبات الصف االوؿ المتواسط .32وفي ىذا البحث بم غ حجـ العينة )    
  ( في اختيار جنس العينة .7008حث الحالي مع درااسة )الييتي ،وبيذا يتفق الب

 
 ( أدوات البحث:4

اختبػار التفكيػر المنطقػي ومقيػاس االتجاىػات نحػو الفيزيػاء  (2225درااسة )المفمح ،تضمنت      
( فتضػػمف  7006واختبػػار المعرفػػة المفاىيميػػة بقػػوانيف نيػػوتف فػػي الحركػػة ، امػػا درااسػػة )الجرجػػري ،

( 7008تنمية ميارات التفكير الشكمي )القبمي والبعدي(، وكذلؾ تضمنت درااسػة )الييتػي ،اختبارًا ل
( فقد تضمف  اختبارًا لتنمية 7022اختبارًا لمتفكير الشكمي واختبارًا لمتحصيل ، اما درااسة )المولى ،

يل ( اختبػار لمتحصػ7023التفكير الشكمي واختبارًا لمتحصيل ، وكذلؾ تضمنت درااسة )الشػيباوي ،
 ،فيزياء واختبارًا لمتفكير الشكميفي مادة ال

،  التحصػيلختبػار اوفي ىذا البحث استتمثل أداتا البحث ببناء اختباريف مػف قبػل الباحثػة ىمػا )   
 .  واختبار التفكير الشكمي( لقياس المتغيريف التابعيف

فػي ( 7023الشػيباوي ،)( 7022) المػولى،( و7008)الييتػي ، تاويتفق البحث الحػالي مػع درااسػ
 .الماستخدمة  البحث ادوات

 ( الوسائل اإلحصائية:5
اختمفت الدرااسات الاسابقة في ااستعماليا لمواسائل اإلحصائية المنااسػبة وفقػًا لطبيعػة المتغيػرات      

 والمعالجات والتحميالت اإلحصائية,
ىدفا لبحػث فضػاًل وفي ىذا البحث اسيتـ ااستعماؿ الواسائل اإلحصائية التي تتنااسب مع تحقيق    

 ( .SPSSتخداـ الحقيبة االحصائية لمعموـ االجتماعية )عف ااس
 ( المتغير المستقل والتابع:6

فيمػػا يخػػص الدرااسػػات الاسػػابقة التػػي تناولػػت التفكيػػر الشػػكمي كمتغيػػر تػػابع منفصػػل كمػػا فػػي      
(، فػػػي 7023، ( و)الشػػػيباوي 7022، ( و)المػػػولى7008، ( و)الييتػػػي7006، درااسػػػة )الجرجػػػري 

 ( التفكير الشكمي كمتغير ماستقل . 2225، المفمححيف تناولت درااسة )
 وفي ىذا البحث فقد أ استعمل التفكير الشكمي كمتغير تابع منفصل إلى جانب التحصيل.     
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 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة: -
و جػدت أف ىنػاؾ  ،بعد االطػالع عمػى الدرااسػات الاسػابقة وأوجػو التشػابو واالخػتالؼ فيمػا بينيػا     
 بًا ي مكف اإلفادة منيا في ىذا البحث والبد مف اإلشارة إلييا وعمى النحو اآلتي:جوان

 . اإلفادة مف النتائج في إبراز مشكمة البحث الحالي وأىميتو (9
 . صياغة ىدفا البحث وفرضياتو (8
ااسػػػتنباط منيجيػػػػة البحػػػػث الحػػػالي والماسػػػػاعدة فػػػػي اختيػػػار التصػػػػميـ التجريبػػػػي المنااسػػػػب،  (3

بػػػػيف المجمػػػػوعتيف التجريبيػػػػة و  اوالتحقػػػػق منيػػػػ افؤ وكيفيػػػػة إجرائيػػػػومعرفػػػة متغيػػػػرات التكػػػػا
 . الضابطة

 معرفة ميارات التفكير الشكمي وكيفية بناء اختباٍر ليذا التفكير وفق ميارتو. (4
بعػد اطالعيػا عمػى عػدد مػف االختبػارات التػي  ختبػار التحصػيلالباحثة في بنػاء ا اساعدت (5

 راتيا التابعة.تضمنتيا بعض الدرااسات الاسابقة لقياس متغي
مبحػػث الحػػػالي واعطػػاء فكػػػرة المنااسػػػبة لماسػػاعدة الباحثػػة فػػػي اختيػػار الواسػػػائل اإلحصػػائية  (6

 .                    لكيفية اعداد الخطط التدرياسية 
تاسػػاعد عمػػى إجػػراء مقارنػػات بػػيف نتػػائج البحػػث الحػػالي ونتػػائج الدرااسػػات الاسػػابقة التػػي قػػد  (7

 تفيد الباحثة في تفاسير نتائج بحثيا.
 .                                 اساعدت الباحثة في البحث عف المصادر التي تناولت متغيرات بحثيا (8
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 (1) جدول
 المكعبدراسات سابقة تناولت استراتيجية 

 

اسم الباحث 
 والبمد

 المادة
المرحمة 
 الدراسية

حجم 
وجنس 
 العينة

نوع 
 المنهج

 البحث أدوات
المتغير 
 المستقل

 النتائج الوسائل اإلحصائية المتغير التابع

شنبار،
2100 

 لعراقا

 ةاالبتدائي العموم  
(60) 
 تمميذا  

 التجريبي 

اختبااااااااااار الم ااااااااااا يم 
العمميااااااة ، ومقياااااااس 
اكتساااااااااي الم ااااااااا يم 

 العممية

اسااااااااااتراتيجية 
 المكعي 

اكتساااااااااااااااااااااااااي 
الم ااااااااااااااااااااااا يم 
العمميااااااااااااااااااااااااااة 

 واستبقائها

       ئياالختبار التا   
t-test))  لعينتين

 مستقمتين

ت ااااوق المجمولااااة التجريبيااااة التااااي 
رست لمى وفق استراتيجية المكعي د  

لماااااى المجمولاااااة ال ااااااب ة التاااااي 
 لمى وفق ال ريقاة االلتيادياة رستد  

 ،أكتساااااااي الم ااااااا يم العمميااااااة فااااااي
 استبقاء الم ا يم العممية .

،العزاوي 
2102       
 العراق

 ةالمتوس  ال يزياء 
(011 )

  البة
 التجريبي

مقيااااااااااااس مهاااااااااااارات 
الت كيار فااوق المعرفااي 

التحصااااايل واختباااااار  ،
 .في مادة ال يزياء

خاااااااااااااااااااااااارائ  
 ،الت كيااااااااااااااااار

وأنمااااااااااااااااوذج 
 المكعي 

تنميااة مهاااارات  
الت كيااااار فااااااوق 
المعرفاااااااااااااااااااااااي 

 ،التحصيل

 االختبار التائي

t-test))  لعينتين
معامل و ، مستقمتين

 ارتباط بيرسون 

 يوجد فروق ذو داللة احصاائية ال -
 باااين  البااااات المجمولاااة التجريبيااااة

)مقيااااااس فاااااي   (الثانياااااة)االولاااااى و 
 مهااااارات الت كياااار فااااوق المعرفاااااي ،

 . (مادة ال يزياء في تحصيلوال
ت ااااااااااوق  البااااااااااات المجمولااااااااااة  -

التجريبيااااااة االولااااااى لمااااااى  البااااااات 
المجمولاااااة ال ااااااب ة فاااااي اختباااااار 

 التحصيل .
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ال يوجد فروق ذو داللة احصاائية  -

 البااااات المجمولاااة التجريبيااااة باااين 
 البات المجمولاة ال ااب ةو  الثانية
 .تحصيل الفي 

 ،الز يري 
2102    ،
 العراق

 

 تالريا يا

   

 المتوس ة

(66 )
  البا  

 التجريبي

اختبااااااااااار الم ااااااااااا يم 
مقيااس و ، الريا ياتية
نحاااااو تعمااااام  لمدافعياااااة
 . الريا يات

استراتيجية 
 المكعي

اكتساااااااااااااااااااااااااي 
الم ااااااااااااااااااااااا يم 
، الريا ااااااااااياتية

تنميااة دافعيااتهم 
 . نحو ا

 االختبار التائي

t-test))  لعينتين
 . مستقمتين

يوجااااااد فاااااارق ذو داللااااااة احصااااااائية 
التاااي  لصاااالل المجمولاااة التجريبياااة 

ستراتيجية المكعي لمى وفق اد رست 
،  ختبااار الم ااا يم الريا ااياتية)أ فااي

ومقيااااااااس الدافعيااااااااة نحااااااااو تعماااااااام 
 . الريا يات(

 شوا نة،

2106 

 فمس ين

 الريا يات
سااااااااااابع ال

 االساسي
(01) 

  البة
 التجريبي

          اختبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
مقياس و تحصاااااااااااايل،ال

االتجا ااات نحااو تعماام 
 .الريا يات

 استراتيجية  

 المكعي   

 ،التحصااااااااااااااااايل
االتجااااااا  نحااااااو 
 تعمم الريا يات

 االختبار التائي    

t-test)  ( لعينتين
 مستقمتين

 

يوجااااااد فاااااارق ذو داللااااااة احصااااااائية 
الماواتي  لصالل المجمولة التجريبية 

رسَن لمى وفق أستراتيجية المكعاي  د 
ومقياااااس  تحصاااايل ،ختبااااار ال)أ فااااي

 نحو تعمم الريا يات(. االتجا ات
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 (2جدول)
 دراسات سابقة عن التفكير الشكلي

اسم الباحث 
 والبلد

 المادة
المرحلة 
 الدراسية

حجم 
وجنس  
 العينة

نوع 
 المنهج

 أدوات البحث
المتغير 
 المستقل

 النتائج الوسائل اإلحصائية المتغير التابع

المفلح،

5991   ،

 االردن

 الفيزياء
 المتوسطة 

 

  (571 ) 

 طالبا    

 التجريبي

، اختباااار التفكيااار المنطقاااي 
مقياااااس اهتجانااااات نحااااو و 

، اختبااااااااار تعلاااااااام الفيزياااااااااء
المعرفااة المفانيميااة بقااوانين 

 نيوتن في الحركة .

التفكير الشكلي  

واالتجااااي و ااا  

 الفيزياء 

المعرفة مستوى 
نين ابقو المفانيمية 

 . نيوتن في الحركة

 ختبار التائياه

t-test))،  تحلياااااااااااااال
 . التباين الثنائي

جااود فااروت دات دهلااة احصااائية بااين و   -
المجموعاااااااااة التجريبياااااااااة والمجموعاااااااااة 
 الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية . 

واتجاناااتهم  ود اثاار للتفكياار الشااكليوجاا  -
مساتوى المفااانيم العلمياة بقااوانين  علا  

نيااوتن فااي الفيزياااء ولصااالح المجموعااة 
 التجريبية .

الجرجري،
2002 ،
 العرات

 اهعدادية  علم نفس 
 (521) 

طالباااااااااااااا  

 وطالبة  

 التجريبي
مهااااااارات التفكياااااار  اختبااااااار
 الشكلي 

 برنامج تعليمي 
مهاااااااارات التفكيااااااار 

 الشكلي 

 اهختبار التائي

t-test) ) لعينتين
، تحليل مستقلتين

 التباين .

المجموعااااااة وطاااااا    تفااااااوت طالبااااااات -
 علاا  طالبااات والثانيااة( األولاا  )التجريبيااة
 اختباااار المجموعاااة الضاااابطة فاااي وطااا  

 .ي الشكلمهارات التفكير 

وجااود فااروت دات دهلااة احصااائية بااين  -
درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( 
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فاااااي اهختباااااار البعااااادي )لعيناااااة الطااااا   
 والطالبات ( ولصالح المجموعة التجريبية.

 

الهيتي ،  
2002     

 لعراتا
 اهعدادية  الرياضيات 

(54) 

 طالبة

 التجريبي 
، اختبااااار التفكياااار الشااااكلي 

 اختبار التحصيل 
طريقااااااااة حاااااااال 

 المشك ت
، التفكيااااار الشاااااكلي
  التحصيل الدراسي 

 ئيااهختبار الت

t-test))  لعيىتيه

 .  مستقلتيه

تفوت المجموعة التجريبياة التاي درسات  -
علااا  طريقاااة حااال المشاااك ت وفااا  علااا  

وف  عل  المجموعة الضابطة التي درست 
 .لتفكير الشكليفي ا عتياديةالطريقة اه

 تفوت المجموعة التجريبياة التاي درسات -
علااا  وفااا  طريقاااة حااال المشاااك ت  علااا 

المجموعااااة الضااااابطة التااااي درساااات وفاااا  
 . في التحصيلة عتياديالطريقة اه

المول ،  
2022، 

 العرات

 اهعدادية الرياضيات
) 71) 

 طالبا  

 التجريبي 
، التفكياااار الشااااكلي  اختبااااار

 اختبار التحصيل 

اسااااااااااااااتراتيجية 
مقترحة مدعمة 
 بالتخيل الموجه

التفكيار  ،التحصيل 
 الشكلي 

 التائي اهختبار

t-test)) لعينتين 
 مستقلتين

يوجاااااااد فاااااااارت دال احصااااااااائيا  بااااااااين  -
مجمااااوعتي البحااااث فااااي )تحصاااايل مااااادة 
 الرياضيات وتنمية التفكير الشكلي ككل(

يوجاااااااد فاااااااارت دال احصااااااااائيا  بااااااااين  -
مجمااااوعتي البحااااث فااااي تنميااااة مهااااارات 

     التفكير ماعدا مهارات 
 ) اهستنتاج ، التركي  ، اهرتباط(
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الشااااااااايباوي،
2022 ،
 العرات

 التجريبي طالبا   77 اهعدادية الفيزياء
واختباااار ، لاختباااار التحصاااي
 .التفكير الشكلي

تصميم تعليماي 
وفاااااااااااااااااااااااااااااااا  

ساااااااااتراتيجيات ا
التفكياااااااااااااااااااااااار 

 المتشع 

 والتفكير، التحصيل
 .الشكلي

 التائي اهختبار

t-test) )لعينتين 
 مستقلتين

 درست التي التجريبية المجموعة تفوت  -
تراتيجيات لسا  تصميم تعليمي وفق وف  عل 

 الضابطة المجموعة عل  التفكير المتشع 
 اهعتيادية الطريقة وف عل   درست التي
 .الشكلي التفكير في

 درست التي التجريبية المجموعة تفوت  -
 علا  التفكير المتشع  اتستراتيجيه ا  وفق

علااا   درسااات التاااي الضاااابطة المجموعاااة
 .لتحصيلفي ا التقليدية الطريقة وف 

 
 



                                                                                                            

 الفصل الثالث
 منهجيظ البحث وإجراءاته

 أواًل: منهج البحث 
 ختيار التصميم التجريبياثانيًا: 

 ثالثًا: مجتمع البحث
 رابطًا: عينظ البحث

 خامدًا: إجراءات الضبط
 داددًا: مدتلزمات البحث

 دابطًا: أداتا البحث
 ثامنًا: إجراءات تطبيق التجربظ

 تادطًا: الودائل اإلحصائيظ
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 منهج البحث: أواًل:
 ،سعى إلى تحقيقياالفرضيات المراد التحقق منيا كاألىداؼ التي يعمى طبيعة البحث ك  بناء       

 .التجريبي منيجال ةالباحثاختارت 
 ثانيًا: اختيار التصميم التجريبي:

خطة التي يضعيا الباحث لغرض االجابة عف مشكمة بحثِو ال بو برنامج عمل أكقصد ي     
                                                                                ( 95:  2005،)الطيب كآخركف                       .قة النتائج التي تكصل الييا ف دكضما

مجمكعتيف ال كىك تصميـ الضبط الجزئي كية ذالتجريب التصاميـ احد عمىعتماد اال سيتـ   
المتغير استراتيجية المكعب إذ ُتمثل  كالمناسب ألغراض البحث، البعديختبار االي تكافئتيف ذمال

جدكؿ ك  ،ف ليماالمتغيريف التابعي مثل كل مف التحصيل كالتفكير الشكميكي ، لتجربةفي ا المستقل
                                                                               التصميـ: ىذا كضحي (3)

 (3) جدول                                          
 تجريبي لمبحثال التصميم

 تغير التابعالم قياس تغير التابعالم ستقلتغير المالم تكافؤ المجموعتين المجموعة
 
 

 التجريبية
 
 

 المعرفةاختبار  -
 الرياضية السابقة

 الزمني العمر  -
 حصيل السابقالت  -

 في مادة الرياضيات
 ختبار التفكير الشكميا  -

 اختبار الذكاء  -

 المكعب ستراتيجية ا

 
 

 التحصيل -
 التفكير الشكمي  -

 

 
 

 ختبارا -
 التحصيل 

 اختبار -
 التفكير الشكمي  

 
 

 الضابطة
 

 االعتياديةالطريقة 

  ثالثًا: مجتمع البحث:
جراءات البحث تتكقف عمى ادقة ف أاذا  ،في البحكث التربكيةمف الخطكات الميمة  ديع    

المتكسط في  بجميع طالبات الصف االكؿالحالي جتمع البحث م تـ تحديدك  ،تحديد المجتمع 
لمعاـ  الكرخ الثانية - يرية العامة لتربية بغدادالتابعة لممد النياريةالمتكسطة كالثانكية  المدارس
( 51النيارية )لعدد المدارس المتكسطة  الكمي المجمكعغ بم  إذ  ،ـ (0278-0277)الدراسي
( 58161) البحث لمجتمع في حيف بم غ المجمكع الكمي ،( مدرسة49كالثانكية النيارية ) ،مدرسو
 :( اآلتي4كما مكضح في جدكؿ) ، 1طالبة

                                                           
 بموجب التربوي  التخطٌط وحدة – االحصاء شعبة - الثانٌة الكرخ – بغداد لتربٌة العامة المدٌرٌة من البٌانات على الحصول تم ( 1

 فً التربوٌة والدراسات البحوث شعبة من والصادر(  2) ملحق م،) 9/2/2098( الموافق 383/4/901/العدد ذي المهمة تسهٌل كتاب

 . أعاله   المدٌرٌة الى التابع والتدرٌب االعداد قسم
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 (4جدول)                                       
 الكرخ الثانية بغداد/ دارس الرقعة الجغرافية لتربيةعمى م مجتمع البحث موزعات        

 العدد الكمي لممدارس لمطالبات المجتمع العاـ
 بنات

 متكسطةال
 بنات       
 الثانكية     

         مدارس البنات    المجمكع  
 المتكسطة  

 مدارس البنات    
 الثانكية      

 المجمكع    

28677 29484 58161        51 49 100 

 : رابعًا: عينة البحث
مف قبل كذلؾ بسبب  التسييالت كالتعاكف  ()متكسطة أـ الربيعيف لمبنات ةالباحث تختار ا       

( شعب 6كتقارب الطالبات في المستكى الثقافي كاالجتماعي كاالقتصادي ككذلؾ لكجكد ) االدارة
 )حسب االحرؼ االبجدية( مكزعات بشكل عشكائيدراسية لمصف االكؿ المتكسط في المدرسة 

شعبة  اذا تـ اختيار ، 1 ختيار بصكرة عشكائيةمما يتيح فرصة اكبر لال ،الدراسيةفي الصفكؼ 
 ( طالبو33يا)اتبإذ بمغ عدد طال ،ستراتيجية المكعب(كالتي ستدرس )با مجمكعة تجريبيةك (ق)

 كعدد الطالبات كالتي ستدرس بالطريقة االعتيادية ابطةلتمثل المجمكعة الض (دكشعبة )
طالبة ،  (13) مف المجمكعتيف كالبالغ عددىف   عد استبعاد الطالبات الراسباتب و( طالب31فييا)

 :اآلتي (5)كما مكضح في الجدكؿ 
 (5) جدول

 مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة(بين  عينةالتوزيع طالبات 
 

 المجموعة
 

 الشعبة
 الطالباتعدد 

 سبب االستبعاد
 بعد االستبعاد ستبعداتالم قبل االستبعاد

 99 6 99 ـه التجريبية
 في السنةرسوب 

 الماضية
 والغياب المستمر

 93 7 98 د     الضابطة
في السنة رسوب 

 الماضية
 والغياب المستمر

كافة عمى ضبط جراءات ، قبل البدء باإل ةالباحث تحرص : خامسًا: إجراءات الضبط  
 يانتائج كدقة صدؽتطبيق التجربة ك سالمة في  قد تؤثر عتقد بأنياتالتي  كالمتغيراتالعكامل 
 : كما يأتي لممجمكعتيف العشكائي اختيارىا مف بالرغـ

                                                           
 المجموعة تمثل المسحوبة األولى الورقة ان مسبقا    حددت ان وبعد ، زجاجً دورق فً ووضعتها الشعب أسماء الباحثة كتبت (1

( د) وشعبة تجرٌبٌة كمجموعة( هـ) شعبة اختٌار تم وبذلك(   د)  الضابطة المجموعة تمثل  المسحوبة الثانٌة والورقة(  هـ)  التجرٌبٌة
 . الضابطة كمجموعة
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 أ( السالمة الداخمية لمتصميم التجريبي:
 :اآلتيةجراءات قامت الباحثة باإلتحقق مف السالمة الداخمية لمتصميـ التجريبي لم     

 :السابقةالمعرفة الرياضية اختبار ( 1  
الضابطة التجريبية ك ف المجمكعتي متالؾ طالباتادى مبار ييدؼ الى اختتـ اعداد      

كقد تألف في مادة الرياضيات  اليندسية قة بالمكضكعاتتعممكالسابقة الرياضية الممعمكمات ل
 ُمدرسكا عمى عدد مف وُ تعدد تـ عرضف م( فقرة مكضكعية مف نكع االختيار م25مف )االختبار 

دى بغرض التأكد مف م ،ائق تدريس الرياضياتختصيف في طر الرياضيات كالمُ  مادة ُمدرساتك 
 ة صياغتيا.دقختبار ك صالح فقرات اال

ناسبة بعض التعديالت الم جراءأ تـ فأبعد  ،(أ -7ممحق) ،تطبيقجاىزا  لمختبار أصبح اال     
 مجمكعتي البحث في يـك ختبار عمى طالباتق االبِ طُ  ،المحكميفكتكصيات آراء اء  عمى عميو بن
فتاح اإلجابة كفق م كتفريغياإجابات الطالبات  أكراؽ تـ تصحيح ـ (18/2/0278) المكافق االحد

نحراؼ المعياري كاال تكسط الحسابيكبعد حساب الم ،ب( -7ممحق) السابقة المعرفةختبار ال
المجمكعة التجريبية  رجات طالباتتكسط الحسابي لدالمف إ تجدكِ  ،كل مجمكعةلدرجات طالبات 

 تكسط الحسابي لدرجات طالباتغ المكبم   ،(2.979نحراؼ معياري قدره )( كبا8.58)ىك 
 :أ( -6كما مكضح في جدكؿ ) ،(3.183نحراؼ معياري قدره )( كبا9.74المجمكعة الضابطة )

 (أ -6) جدول                                      
 معرفة السابقة(تغير)الجموعتين التجريبية والضابطة في مالوصف اإلحصائي لمم

 
 المجموعة

 
عدد  الشعبة

 الطالبات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ المعياري 
 لمُمتوسط الحسابي

توسط فترة الثقة لمم %59
 الحسابي

 الحد األدنى الحد األعمى
 0.377- 2.710 0.519 955.5 8598 33 ه التجريبية

   0.373- 1.706 0.572 35383 55.9 33 د الضابطة

 فرؽ ذي داللةاظيرت النتائج عدـ كجكد  كمف أجل التحقق مف تجانس تبايف المجمكعتيف،      
( s Test)’Leveneليفيفه احصاء غتبم  أذ  ،كعتي البحثمجم طالبات تبايف درجاتإحصائية بيف 

(F( ).7890عند م )ىذا يعني ك  ،(2.25مف مستكى الداللة المعتمد) كبر( كىك أ3780.) ستكى داللة
  .تبايف درجاتيا في تيفأف المجمكعتيف متجانس

 ، تقمتيفس( لعينتيف مt-test)كلمعرفة داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف تـ استعماؿ
 (0.135ستكى داللة )عند م (62كبدرجة حرية ) (1.514)المحسكبة غت القيمة التائية بم   أذ

إحصائية داللة  اتؽ ذك ُو ال يكجد فر نإمما يعني ، (2.25ى الداللة المعتمد)مستك  مف كبركىك أ
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المعرفة )، كبيذا تككف المجمكعتيف متكافئة في متغير (التجريبية كالضابطة  )بيف المجمكعة
 :ب( -6)جدكؿ كما مكضح في (،  السابقة

 (ب -6) جدول                                               
 توسطوفقًا لمتباين والم ؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطةاختبار التطابق لفحص التكاف

 (تغير )المعرفة السابقةفي م

 
 المتغير

 
 

s Test’Levene 
 ينلتساوي التباين

t-test 
             لتساوي        

الداللة اإلحصائية عند  dfدرجة الحرية  المتوسطين
 (0.05ستوى  )م

F الداللة t من  الداللة
 الطرفين

في  المعرفة السابقة
 غير دالة 62 0.135   1.514 3780. 7890. الرياضيات

 

 : العمر الزمني باألشهر (9
 (5ممحق) ،ر لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة باألشي الزمني لمطالباتالعمر  تـ حساب

عمييا  ، كالتي تـ الحصكؿـ  ( 2/2018/ 18المكافق ) يكـ االحد كلغايةمنذ الكالدة ، (6كممحق)
تكسط الحسابي حساب المكبعد   ،مف السجالت الرسمية كالبطاقات المدرسية لكل طالبة

 عمار طالباتألتكسط الحسابي ف المإجد كِ  ،كل مجمكعةالمعياري ألعمار طالبات نحراؼ كاال
تكسط الحسابي غ المكبم   ،(6.771نحراؼ معياري قدره )( كبا153.03المجمكعة التجريبية ىك )

كما  ،(7.795نحراؼ معياري قدره )( كبا153.19 جمكعة الضابطة )البات المعمار طأل
 :أ( -7مكضح في جدكؿ )

 (أ -7)جدول                                     
 تغير)العمر الزمني باألشهر(جموعتين التجريبية والضابطة في مالوصف اإلحصائي لمم

 
 المجموعة

 
عدد  الشعبة

 الطالبات
المتوسط 

 ابيالحس
االنحراف 
 المعياري 

الخطأ المعياري 
 لمُمتوسط الحسابي

فترة الثقة لمُمتوسط  %59
 الحسابي

 الحد األدنى الحد األعمى

 3.498- 3.825 1.179 3..65 393553 33 ه التجريبية

 3.479- 3.805 1.400 5.59. 393535  33 د الضابطة
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كعتيف، اظيرت النتائج عدـ كجكد فرؽ ذي كمف اجل التحقق مف تجانس تبايف المجم       
أذ بمغت احصاءة  ،الضابطة(،مجمكعتيف )التجربية الاعمار طالبات داللة احصائية بيف تبايف 

مف مستكى  كبر( كىك أ5020.ستكى داللة )( عند مF( ).4560) (s Test’Levene)ليفيف
 .ايف درجاتيا في تب تيفمتجانسكىذا يعني أف المجمكعتيف  ،(2.25الداللة المعتمد)

( t-test)تـ استعماؿ  ،المجمكعتيفاعمار طالبات  كلمعرفة داللة الفركؽ بيف متكسطي    
ستكى عند م( 62كبدرجة حرية )( 0900.) المحسكبة غت القيمة التائيةبم   ، اذتقمتيفسلعينتيف م
د فركؽ ذات مما يعني انُو اليكج،  (2.25مف مستكى الداللة المعتمد) كبركىك أ (9290.داللة )

داللة احصائية بيف المجمكعة ) التجريبية كالضابطة( ، كبيذا تككف المجمكعتيف متكافئة في 
 :ب( -7كما مكضح في جدكؿ ) ،متغير )العمر الزمني(

 (ب -.) جدول
 توسطبية والضابطة وفقًا لمتباين والماختبار التطابق لفحص التكافؤ بين المجموعتين التجري

 (الزمني باألشهرالعمر تغير )في م

 
 المتغير

 
 

s Test’Levene 
 لتساوي التباينين

t-test            لتساوي
 المتوسطين

درجة 
  الحرية
df 

الداللة اإلحصائية عند 
 (0.05ستوى  )م

F الداللة t من الطرفين الداللة 

 غير دالة 62 9290. 0900. 5020. 4560. باألشهرالعمر الزمني 

 : ق في مادة الرياضياتالتحصيل الساب (3
تغير التحصيل السابق في جمكعتيف التجريبية كالضابطة في مالم طالبات تكافؤ مف كلمتأكد     

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مادة عمى درجات طالبات  تـ الحصكؿ ،مادة الرياضيات
لكثيقة المدرسية مف ا،  ـ (0277-0276) لمعاـ الدراسي بتدائي سادس االمصف الالرياضيات ل
نحراؼ المعياري لدرجات االي ك تكسط الحسابالمكبعد حساب  ،(6كممحق) (5ممحق) ،لكل طالبة
المجمكعة التجريبية ىك  تكسط الحسابي لدرجات طالباتف المإجد كِ  ،كل مجمكعة طالبات

 تكسط الحسابي لدرجات طالباتغ المكبم   ،(6.771نحراؼ معياري قدره )( كبا153.03)
  كما مكضح في جدكؿ ،(7.795نحراؼ معياري قدره )( كبا153.19عة الضابطة )المجمك 

 :أ( -8)
                        



 ............................................................................. الفصل الثالث/ منهجيظ  البحث واجراءاته

 
 

59 

 (أ -8) جدول                                           
 تغيرجموعتين التجريبية والضابطة في مالوصف اإلحصائي لمم

 (في مادة الرياضيات التحصيل السابق)

 
 المجموعة

 
 الشعبة

عدد 
 الطالبات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الخطأ المعياري 
 لمُمتوسط الحسابي

فترة الثقة لمُمتوسط  %95
 الحسابي

 الحد األدنى الحد األعمى

 6.093- 7.936 2.408 13.834 66.73 33 ه التجريبية
 6.101- 7.929 2.554 14.221 67.65 31 د الضابطة

لة مف اجل التحقق مف تجانس تبايف المجمكعتيف، اظيرت النتائج عدـ كجكد فرؽ ذي دالك     
احصاءة ، اذ بمغت ف )التجريبية كالضابطة(مجمكعتيالإحصائية بيف تبايف درجات طالبات 

مف مستكى  كبر( كىك أ7860.ستكى داللة )( عند مF( ).0740) (s Test’Levene)ليفيف
 .في تبايف درجاتيا تيفالمجمكعتيف متجانسكىذا يعني أف  (،2.25الداللة المعتمد)

( لعينتيف t-test)يف متكسطي درجات المجمكعتيف ، تـ استعماؿلمعرفة داللة الفرؽ بك      
ستكى داللة عند م( 62كبدرجة حرية ) (2620.) المحسكبة اذ بم غت القيمة التائية ،ستقمتيفم
مما يعني انُو (، 62كبدرجة حرية ) (2.25مف مستكى الداللة المعتمد) كبركىك أ (7940.)

، كبيذا تككف (التجريبية كالضابطةعتيف)مجمك بيف الاليكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
كما مكضح في جدكؿ  في مادة الرياضيات، التحصيل السابق  تغيرمفي  المجمكعتيف متكافئة 

 :ب( -8)
 (ب -8) جدول

 توسطبية والضابطة وفقًا لمتباين والماختبار التطابق لفحص التكافؤ بين المجموعتين التجري
 (في مادة الرياضيات التحصيل السابقتغير )في م

 
 المتغير

 
 

s Test’Levene 
 لتساوي التباينين

t-test        لتساوي
 المتوسطين

 dfدرجة الحرية 
الداللة اإلحصائية عند 

 (0.05ستوى  )م
F الداللة t من  الداللة

 الطرفين
 التحصيل السابق

  في مادة الرياضيات
 غير دالة 62 7940. 0.262 7860. 0740.
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 :ار التفكير الشكمي اختب (9
 جمكعتيف التجريبية كالضابطة عمىأيضا  في عممية إجراء التكافؤ بيف الم عتمادتـ اال

رة مكضكعية مف نكع ( فق30اختبار ليذا الغرض مؤلف مف ) بناء تـ إذ ،اختبار التفكير الشكمي 
 ك يا سائق تدريطر الرياضيات ك  ف فيالمحكمي تـ عرضو عمى عدد مف ،تعدداالختيار مف م

دى بغرض التأكد مف م ،(4ممحق) كعمـ النفس ُمدرسي كُمدرسات مادة الرياضياتكمشرفي ك 
ف أبعد  (،أ -13ممحق) جاىزا  لمتطبيق،ختبار أصبح اال ،ختبار كدقة صياغتياح فقرات االصال

ق ُطبِ ك  بناء  عمى تكصيات كآراء المحكميف، ناسبة عميوبعض التعديالت الم ةالباحث جرتأ
 كبعد تصحيح أكراؽ إجابات الطالبات ـ، (19/2/0278)المكافق االثنيف في يكـ  ارختباال

نحراؼ كاال تـ إيجاد المتكسط الحسابي ،(ب -13ممحق) ،لمتصحيح ختباراال فتاحق مكتفريغيا كف
المجمكعة  تكسط الحسابي لدرجات طالباتغ المكبم   ،كل مجمكعة لدرجات طالباتالمعياري 

تكسط الحسابي غ المفي حيف بم   ،(3.022نحراؼ معياري قدره )( كبا8.45التجريبية ىك )
كما مكضح  ،(2.442نحراؼ معياري قدره )( كبا8.97المجمكعة الضابطة ) لدرجات طالبات

 :أ( -9في جدكؿ )
 (أ -9) جدول

 تغيرالتجريبية والضابطة في م نيممجموعتلالوصف اإلحصائي 
 (التفكير الشكمي )

 
 المجموعة

 
 عبةالش

عدد 
 الطالبات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ المعياري 
 توسط الحسابيلمم

توسط % فترة الثقة لمم95
 الحسابي

 الحد األدنى الحد األعمى

 857- 1.883 5265. 3.022 8.45 33 ه    التجريبية

 865- 1.891 4395. 2.442 8.97 31 د الضابطة

مف تجانس تبايف المجمكعتيف، اظيرت النتائج عدـ كجكد فرؽ ذي داللة كمف اجل التحقق       
إحصائية بيف تبايف درجات طالبات المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة(، اذ بمغت احصاءة 

مف مستكى  كبر( كىك أ3200.ستكى داللة )( عند مF( )1.005)( s Test’Leveneليفيف)
 .في تبايف درجاتيا تيفجمكعتيف متجانسىذا يعني أف المك  ،(2.25الداللة المعتمد)

( لعينتيف t-testكلمعرفة داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف ، تـ استعماؿ)     
ستكى داللة عند م(62كبدرجة حرية )( 7440.)مستقمتيف، اذ بم غت القيمة التائية المحسكبة 
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انُو ال يكجد فركؽ ذات داللة  مما يعني ،(2.25مف مستكى الداللة المعتمد) كبركىك أ (4600.)
 متغير في متكافئةإحصائية بيف المجمكعتيف ) التجريبية كالضابطة(، كبيذا تككف المجمكعتيف 

                                : ب( -9)جدكؿكما مكضح في  ،التفكير الشكمي 
 (ب -5) جدول                                        

 توسطبية والضابطة وفقًا لمتباين والمحص التكافؤ بين المجموعتين التجرياختبار التطابق لف
 (التفكير الشكميتغير )في م

 
 المتغير

 
 

s Test’Levene 
 لتساوي التباينين

t-test   
 درجة الحرية لتساوي المتوسطين 

 df 

الداللة اإلحصائية 
ستوى  عند م

(0.05) F الداللة t من  الداللة
 الطرفين

اختبار التفكير 
 غير دالة 62 4600. 7440. 3200. 1.005 يالشكم

 

 ختبار الذكاء:( ا5
طبقػػػػػت الباحثػػػػػة )اختبػػػػػار أكتػػػػػيس  لينػػػػػكف( لمقارنػػػػػة درجػػػػػة ذكػػػػػاء المجمػػػػػكعتيف الضػػػػػابطة         

العراقيػة تكييفػُو لمبيئػة كتـ  ( 1990، شيي)القر  ، كالذي تـ تعريبُو مف قبل كالتجريبية كالتكافؤ بينيما
ـ  لمػرات عديػدة  مػػف  كاالختبػػار يتكػكف  ،( 2017( )العػامري ،2012مػف قبػػل )فػدعـ ، كالػػذي اسػتخدا

تـ تطبيقػُو عمػى كالذي  ، ( دقيقة80كالفترة الزمنية لالختبار) ( فقرة تقيس القدرات العقمية العامة50)
كبعػػػػد  ، ـ )20/2/2018)المكافػػػػق ضػػػػابطة ( فػػػػي يػػػػـك الثالثػػػػاء مجمػػػػكعتي البحػػػػث )التجريبيػػػػة كال

المتكسػػط الحسػػابي  اسػػتخراجتػػـ  (6كممحػػق ) (5)ممحػػقفػػي لػػدرجات فريػػغ اكت مػػف االختبػػار االنتيػػاء
بمػػغ متكسػػط درجػػات المجمكعػػة إذ  كالضػػابطةالتجريبيػػة  فلػػدرجات المجمػػكعتي المعيػػاري  كاالنحػػراؼ
ات ( درجػػػػة، فػػػػي حػػػػيف بمػػػػغ متكسػػػػط درجػػػػ3.189معيػػػػاري مقػػػػداره ) بػػػػانحراؼ (11.67) التجريبيػػػػة

 10)فػي الجػدكؿ مكضػح  ا(. كمػ2.775اري مقػداره )معي بانحراؼ(، 10.35المجمكعة الضابطة )
 تي:اآلأ ( –
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 أ  ( -10جدول )
 (الذكاء  )في متغيرن التجريبية والضابطة مجموعتيلمالوصف االحصائي 

 
 المجموعة

 
عدد  الشعبة

 الطالبات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ المعياري 
 توسط الحسابيملم

توسط % فترة الثقة لمم95
 الحسابي

 الحد األدنى الحد األعمى

 2.803- 1865. 5555. 3.189 11.67 33 ه    التجريبية

 2.810- 1805. 4985. 2.775 10.35 31 د الضابطة

اللػة عػدـ كجػكد فػرؽ ذي د ، أظيػرت النتػائج  المجمكعتيفتبايف  كمف اجل التحقق مف تجانس     
( F) (s Test’Levene)ليفػػيفه بمغػػت احصػػاء إذ تبػػايف درجػػات مجمػػكعتي البحػػث، إحصػػائية بػػيف

، كىػذا يعنػي (0.05كىك اكبر مف مستكى الداللة المعتمد ) (2690.( عند مستكى داللة )1.245)
 اف المجمكعتيف متجانسة في تبايف درجاتيا .

( لعينتػػػيف t-test) سػػػتعماؿا تػػػـ  كعتيفكلمعرفػػػة داللػػػة الفػػػرؽ بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات المجمػػػ     
عنػػد مسػػتكى ( 62كبدرجػػة حريػػة )( 1.751المحسػػكبة تسػػاكي ) ةالقيمػػة التائيػػ بمغػػت أذ،  مسػػتقمتيف
يكجد فػركؽ ذات  مما يعني انُو ال، (0.05)المعتمد كىك اكبر مف مستكى الداللة  (،0850.داللة )

، كبيػػذا تكػػكف المجمػػكعتيف متكافئػػة  فػػي ( داللػػة إحصػػائية بػػيف المجمػػكعتيف ) التجريبيػػة كالضػػابطة
  :تيب( اآل – 10)كما في جدكؿ ،الذكاء متغير في متغير التحصيل السابق في مادة الرياضيات،
 ب (  -10جدول )

في متغير  ن التجريبية والضابطة وفقًا لمتباين والمتوسطمجموعتيالالتكافؤ بين  اختبار التطابق لفحص            
 (الذكاء )

 
 المتغير

 
 

s Test’Levene  لتساوي
 التباينين

t-test           لتساوي
 المتوسطين

 dfدرجة الحرية 
الداللة اإلحصائية عند 

 (0.05مستوى  )
F الداللة t  الداللة من

 الطرفين

 غير دالة 62 0850. 1.751 2690. 1.245 اختبار الذكاء
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 :( التجريبيمتصميم السالمة الخارجية لضبط المتغيرات الدخيمة)( ب
فقد  ،البحثعينة السالمة الداخمية لمتغيرات البحث عف طريق اجراء التكافؤ ل مف بعد التأكد      

التجريبي ة لمتصميـ شبة الخارجي السالمة مف ة الى ضبط المتغيرات الدخيمة كالتحققالباحثسعت 
نتائج بحثيا السميمة تعكد ف ائج البحث الحالي عمى مجتمع البحث ، كأكضماف إمكانية تعميـ نت

 باإلجراءات اآلتية:قامت  ، اذتحديدا   ستقللممتغير الم
 التجارب بعضفي  افراد عينة البحث تعرضقد ي :صاحبة لهاظروف التجربة والحوادث الم (7

 ،األعاصير ،الزالزؿ الككارث) مثل التجربةتطبيق  مدة أثناء كغيرىا طبيعية لحكادث العممية
 .  التجربة سير يعرقل ااالضطرابات( مم الغزيرة، كاالمطار الثمكج ط،تساق

 (85: 1997 كريدي،)                                                             
  حكادث إلى أيإثناء مدة التجربة كالضابطة(  عينة المجمكعتيف )التجريبيةأفراد  فلـ يتعرض   

 .تجربة البحث  تعرقل سيرمف شأنيا 
كيقصد بِو تعرض بعض طمبة عينة البحث  :هدار() اإلدثار التجريبي )الترك في التجربة(نال ا (9

لممجكعتيف التجريبية كالضابطة الى تسرب أك انقطاع عف الدكاـ كعدـ استمرارىـ في التجربة مما 
 (185:0228 ،)عطية    .لمتجربة نتائج كبالتالي يؤثر سمبا  في اليؤدي الى عدـ كجكد دقة في 

 ستثناءبا عض أفراد عينتيا مف الطالباتحاالت انتقاؿ ب لـ تتعرض مجمكعتي البحث الى    
طبيعية تحدث في البحكث كىي حاالت  تعرضت ليا التجربة التية حاالت الغياب الفردي بعض

 .عتيفبنسب ضئيمة تكاد تككف متساكية بيف المجمك  التجريبية
التغيرات مجمكعة مف بالنضج ىك  قصدكي تعمقة بنضج أفراد العينة:( العمميات الم3

تطبيق  أثناءفي بنية الكائف البشري التي قد تحدث السيككلكجية كالبيكلكجية كالفسيكلكجية 
 (398:0229 ،)ممحـ                                                             .  التجربة

المجمكعتيف)التجريبية كالضابطة( فيما  ككجدت الباحثة أنُو ال يكجد فرؽ بيف طالبات
 يتعمق بمتغير النضج لتقارب أعمارىف  كخضكعيف  لمتجربة في الكقِت نفسو .

 :أثر اإلجراءات التجريبية (9
كتفادي  اإجراءات تجربة بحثي بسببتحدث  التي قدالحد مف بعض اآلثار  ةالباحث تحاكل     
 :أذ قامت الباحثة بما يأتي،التابعة كعمى المتغيرات  في سير التجربة تأثيرىا

تفاؽ مع يا باالتجربة بحثالتامة لتطبيق  سريةالعمى  ت الباحثةحرص :أ( سرية تجربة البحث
عمى أف الباحثة )مدرسة منسبة( عمى مالؾ  كتبميغ الطالبات صرا ،ح كُمدرسة المادةإدارة المدرسة 
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لضماف استمرار نشاطيف   ، ظركؼ تجريبية تحت بأنيف   عدـ أشعار الطالباتالمدرسة كذلؾ ل
                                                                                                                                       كالسيطرة عمى ىذا العامل. 

نفسُو مف  محتكى الالتجريبية كالضابطة ب المجمكعتيف تدريس طالباتـ ت ( المادة الدراسية:ب
السادس( لكتاب الرياضيات لمصف األكؿ المتكسط/ ك  ،يف )الخامسمالمادة التعميمية المقررة لمفص

 ـ. 2016لسنة  الطبعة األكلى
تـ االستعانة ببعض الكسائل التعميمية لكال المجمكعتيف التجريبية  ج( الوسائل التعميمية:

بعض أدكات ك كأكراؽ بيانية لمرسـ،  ،كاألقالـ الممكنة  ،كالسبكرة ،اب المقرركالضابطة كالكت
 .المجسمة كاالشكاؿ المركبة  كبعض األشكاؿ اليندسية، كالمسطرة  القياس كالرسـ كالفرجاؿ

ة التجريبي)عتي البحث جمك لممكحدة بالنسبة   لتجربة البحث المدة الزمنية كانت د( مدة التجربة:
 ثالثاءنتيت في يكـ الكا ـ، )21/0/0278) مكافقال إذ بدأت في يكـ االربعاء ،(بطةكالضا
 ـ. (24/4/0278)المكافق

ـ الربيعيف أ يبية كالضابطة في متكسطة )التجربة لممجمكعتيف التجر  قتُطبِ : ه( مكان التجربة
يكية كطبيعة مقاعد مف حيث المساحة كاإلضاءة كالت صفيف متجاكريف كمتشابييف فيلمبنات ( 
 .تقريبا   الجمكس

كاختبار  لختبار التحصيا)كالمتمثمة في بيق أداتا البحث مف خالؿ تط تـ ضبطوُ  و( أداتا البحث:
 .كأداتيف مكحدتيف لطالبات العينة  كالضابطة التجريبية عمى مجمكعتي البحث (يالتفكير الشكم

 قررة لمادة الرياضيات لمصف األكؿالمد الحصص إف عد ( الحصص الدراسية وتوزيعها:ز
 تعكض ىذهِ ك  ،كاقع حصة كاحدة يكميا  كب ،لكل مجمكعة المتكسط )خمس حصص أسبكعيا (

مع إدارة المدرسة عمى أف  ةالباحث تتفقكا ،الحصة بدرس إضافي في حالة كجكد عطمة رسمية
 : (11)بالجدكؿ مكضح اكم ،كبالتناكب( كالرابع الثالث)تككف أكقات ىذه الحصص الدرس 
 (11جدول )                                        

  بين مجموعتي البحثتوزيع أوقات الحصص الدراسية 
 الدرس
 اليوم

 الرابع  الثالث 

 (المجموعة الضابطة)د (المجموعة التجريبية)ه األحد
 (المجموعة التجريبية)ه (المجموعة الضابطة)د األثنين
 (المجموعة الضابطة)د (لمجموعة التجريبية)ها الثالثاء
 (المجموعة التجريبية)ه (المجموعة الضابطة)د األربعاء
 (المجموعة الضابطة)د (المجموعة التجريبية)ه الخميس
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 :سادسًا: مستمزمات البحث
 . تحديد المحتوى )المادة العممية(:3

أثناء تطبيق  ريسوُ سكؼ يتـ تد يالذ التجربة تـ تحديد المحتكى العممي تطبيققبل البدء ب
 ردات كتاب الرياضيات المقرر لطالباتالتجربة لمجمكعتي البحث )التجريبية كالضابطة( كفقا  لمف

 كاآلتي : كىي( السادس، )الخامس كتمثمت بالفصميف ،، الجزء الثانيكسطالمت االكؿالصف 
 كيشمل:/ اليندسة الخامس( الفصل 7
 . الخارجية كالمركزيةالمضمعات المنتظمة كالزكايا الداخمية ك  -
 األشكاؿ المجسمة كاألشكاؿ المجسمة المركبة . -
 المستكي االحداثي . -
 االنسحاب كاالنعكاس كالتناظر . -
 التطابق كالتشابو . -
 كيشمل: المساحات كالحجكـ–/ القياس السادس ( الفصل 0
 .تأثير المعدؿ )القياس( عمى المحيط كالمساحة )تكبير كتصغير ( -
 .ـ األشكاؿ المجسمة )المكعب ، متكازي السطكح المستطيمة (حجك  –
 .المساحة الجانبية كالمساحة الكمية لألشكاؿ المجسمة )المكعب، متكازي السطكح المستطيمة( –
 تأثير المعدؿ )المقياس( عمى الحجـ كالمساحة الكمية . -
 المساحة السطحية كالحجـك كاألشكاؿ المجسمة المركبة . -
 لرصف .مساحة ا -
 :.تحميل المحتوى 2

تـ تحميل محتكى المادة العممية مف كتػاب الرياضػيات المقػرر لطالبػات الصػف االكؿ المتكسػط      
عمػػى كفػػق مككنػػات المعرفػػة الرياضػػية ، أذ تػػـ عرضػػُو عمػػى عػػدد مػػف المحكمػػيف فػػي الرياضػػيات 

 يتضمف تحميل المحتكى بصيغتِو النيائية . (8ممحق)كطرائق تدريسيا ك 
 :وتحديد مستوياتها السموكية غراضاأل صياغة .3

تعد مف الخطكات األساسية كالميمة في العممية التعميمية مما تتيح أمكانية التحكـ في ما 
 يتعممُو مف خالؿ تكجيو اذىانيـ نحك أىداؼ كاضحة كمنظمة كسيمة .

 (73:0270، مير كآخركف أل)عبد ا                                                
المجاؿ المعرفي  عتماد عمى تصنيف بمكـ ضمفالا  سمككيا  باغرض( 200)صكغتـ      

كقد  ،(التقكيـ، التركيب، التحميل ،التطبيق ،)االستيعاب(الفيـ ،)المعرفة()التذكر ستولممستكيات ال
طرائق الرياضيات ك في  المختصيفالمحكميف ك مف  عددعمى  ،تـ عرضيا بصكرتيا األكلية
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لبياف  ،(4ممحق) ،الرياضيات مع محتكى المادة العممية مادة ُمدرسي كُمدرساتبعض ك  ياتدريس
المساحات  - القياس ،)اليندسة يففصكلالفي صياغتيا كمدى تحقيقيا ألىداؼ تدريس  ئيـآرا

 ،(  مف آراء المحكميف82عمى أتفاؽ آراء )% ا  كبناء ،المستكى الذي يقيس كل غرضك ( كالحجكـ
إذ تـ تعديل بعض  ،النظر في بعض األغراض كا عادةالتعديالت المقترحة  ةتـ مراعافقد 
( 196) لتستقر بصكرتيا النيائية عند ،منيا اربعة كتـ حذؼ مع المستكى الذي يقيسيا غراضاأل

                       (.  9ممحق) ،غرضا  سمككيا  
 (12جدول)
 المعرفي ضمن محتوى المادة العمميةتوزيع األغراض السموكية بين مستويات المجال 

 عنوان الفصل الفصل
 مستويات المجال المعرفي الثالثة

 المجموع
 تقويم تركيب  تحميل تطبيق ستيعاب()افهم )معرفة(تذكر

 109 6 2 6 28 24 43 الهندسة الخامس 

المساحات -القياس السادس 
 والحجوم

28 10 23 11 8 7 87 

 196 13 10 17 51 34 71 المجموع

                                     .إعداد الخطط التدريسية:4
الخطط التدريسية اليكمية عبارة عف مجمكعة مف الخطكات كاالجراءات المترابطة التي  إف    

اذ  تحقيق االىداؼ التعميمية التي يسعى لتحقيقيا ،نجاح عممية التدريس ك المدرس إل يضعيا
  .كمرنة لعممُو لذلؾ تعد كسيمة كليست غاية بحد ذاتياتككف مرشدة كمكجية 

 (72: 2001) عبد السالـ ،                                                                
( خطة 80تـ أعداد ) ،السادس(، )الخامس لمفصميففي إطار محتكى المادة العممية       
 .مف مجمكعتي البحث مكعة( خطة تدريسية لكل مج40بكاقع ) تدريسية
 مف المحكميف كالمختصيف في عددالخطط التدريسية عمى  مف يفنمكذجعرض  تـ     

األخذ تـ ك  (،4ممحق) ُمدرسي كُمدرسات مادة الرياضيات، كبعضيا طرائق تدريسك  الرياضيات
ت ككان ،( 10ممحق) مييا لتأخذ الصيغة النيائية ليا،أجراء بعض التعديالت عبمالحظاتيـ ك 

 : الخطط مكزعة بيف الفصميف كاآلتي
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 (13جدول )                                               

 توزيع عدد الخطط بين الفصمين
 عدد الخطط إلى(-الصفحات  )من عنوان الفصل الفصل

 19   31 - 5            الهندسة  الخامس 
 21  63 - 33 المساحات والحجوم –القياس  السادس 

 40  المجموع                        

 سابعًا: أداتا البحث:

لتفكير ختبار التحصيل كاختبار اا التابعة كىما البحثتـ بناء أداتيف لقياس متغيرات       
 :ختباريف االإجراءات بناء  كفيما يأتي ،يالشكم

 ختبار التحصيل:أواًل: بناء ا

الذي كضع لقياس ما أكتسبُو الطمبة مف ميارات كاساليب تفكير  التحصيل بأنوُ  اختبار عرؼيُ    
 (93:0270مجيد كياسيف،)    .   كقدرات لحل المشكالت نتيجة مركرِه بخبرة التعميمية المقررة 

 ككاآلتي: تجربة البحثمدة لمتضمنة في ا ميفمفصبالمادة الدراسية ل تبار التحصيلبناء اخ كتـ   
 ختبار:تحديد الهدف من اال .3
الصف االكؿ المتكسط في محتكى  قياس مستكى تحصيل طالباتىدؼ االختبار ىك    

المساحات كالحجكـ ( لمكتاب المقرر  –السادس / القياس  –الفصميف)الخامس / اليندسة 
  .تدريسيف  بوِ 

  :. تحديد المادة العممية9
المساحات  –)القياس كالفصل السادس ()اليندسة الخامس يفصمالفب المادة العممية تـ تحديد    

)  .ـ(2018-2017)لمعاـ الدراسي  المتكسط تاب الرياضيات المقرر لمصف االكؿمف ك كالحجـك
  
 األغراض السموكية: صياغة .3

 يمي لمفصميف كتحديد مستكياتياتـ صياغة االغراض السمككية عمى كفق تحميل المحتكى التعم    
تـ صياغة األغراض  ،الستةمعرفي بمستكياتِو المجاؿ ال ضمف (Bloom)بمكـ كفقا  لتصنيف

كالمختصيف في طرائق تدريس  مف المحكميف عددبعد عرضيا عمى  ،السمككية كتحديد مستكياتيا
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بصكرتيا  كبمغ عددىا ،(4ممحق) الرياضيات كبعض مف مدرسي كمدرسات مادة الرياضيات
 (.9ممحق) ،( غرضا  سمككيا  196النيائية )

 :ختبار. تحديد عدد فقرات اال9
في ذلؾ قدرات الطالبات مراعية   ريةاختبا ( فقرة40ػ)ب تـ تحديد عدد فقرات اختبار التحصيل     

راء عدد مف غراض السمككية المراد تحقيقيا كأكاال كالكقت المقرر ليف   في ىذا المستكى العمري 
 . 1 مادة الرياضياتكمدرسيف  درساتم
 : ختبارية(عداد جدول المواصفات )الخارطة االإ. 9

صياغة األغراض السمككية لكل ك  فممجمكعتيلتي سكؼ ُتدرس بعد تحديد المادة العممية ال     
بعد لألىداؼ ك  المعرفية  (Bloomكفق مستكيات بمكـ ) كع مف مكضكعات المادة العمميةمكض

مف  تبر  الذي ُيعتأتي خطكة إعداد جدكؿ المكاصفات  ،كنكعيا ختباررات االتحديد عدد فق
كقد تـ  ،ااالختبارات التحصيمية إلضافة صفة الشمكؿ كالمكضكعية لي بناءاإلجراءات الميمة في 

ختبار التحصيمي بعد تحديد عدد الحصص المقررة لمتدريس كنسبة إعدادىا لجدكؿ المكاصفات لال
 المعرفية (Bloom)لكل مستكى مف مستكيات بمكـتحديد الكزف النسبي المحتكى لكل فصل ك 

 يذا الجدكؿ كاآلتي:ل ىاككانت خطكات إعداد ،الستو
اطالع الباحثة عمى دليل بعد ة لتدريس كل فصل مف الفصميف تحديد عدد الحصص المطمكب أ(

 ،مجاؿ التدريسستشارة عدد مف ُمدرسي كُمدرسات مادة الرياضيات ذكي الخبرة في االمعمـ ك 
  . (13جدكؿ )،ككما مبيف في  في ىذا المجاؿ ةكأيضا  مف الخبرة المتكاضعة لمباحث

                             
 اآلتية :العتماد عمى القانكف ف أك نسبة محتكى كل فصل مف الفصميف، باتـ حساب كز  ب(

 الزمف المستغرؽ   لتدريس الفصل وزن محتوى الفصل           
زمف التدريس الكمي 

 ×100% 

  ( 149: 1998) عكدة ،                                                                   

                                                           
 

1
 ( عذراء فاضل دمحم/ متوسطة ام الربٌعٌن للبنات2( ماجدة حسن فلٌح/ متوسطة ام الربعٌن للبنات.  9

 ( ماجد خضر عباس / متوسطة التسامح المختلطة4(طاهر مسلم دمحم/ اعدادٌة ابو اٌوب االنصاري    3

 ة ( رٌاض ثجٌل لعٌبً / متوسطة التسامح المختلط5
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السادس  لمفصلالكزف النسبي ك  (%47.5)الكزف النسبي لمحتكى الفصل الخامسإف  تجدك       
(52.5%) . 

، باالعتماد عمى المعرفية لبمكـ تـ حساب الكزف النسبي لكل مستكى مف مستكيات الستة ج( 

عدد االغراض  السمككية لممستكى  الكاحد وزن األغراض السموكية =   اآلتية :  القانكف 
 المجمكع الكمي  لالغراض السمككية 

 ×100% 

 (235: 2005، )الجمبي
ى النسبي لمستك كالكزف  ،(38%ىك ) )المعرفة(التذكر الكزف النسبي لمستكى  كجدت إف     

كالكزف النسبي  (25%كالكزف النسبي لمستكى )التطبيق( ىك ) ،( 76%ىك ) تيعاب(الفيـ)االس
كالكزف النسبي  (7%( ىك )كالكزف النسبي لمستكى )التركيب (6%( ىك )لمستكى )التحميل
 .(6%( ىك )لمستكى )التقكيـ

اض السمككية ككذلؾ بعد تحديد الكزف النسبي لكل فصل كالكزف النسبي لمستكيات الستة لألغر  د(
العدد الكمي لفقرات االختبار ، تـ حساب عدد الفقرات لكل خمية في الخارطة االختبارية اعتمادا  

 عمى القانكف اآلتي :
عدد الفقرات الكمية × الوزن النسبي لمغرض السموكي × عدد االسئمة لكل خمية = االهمية النسبية لمفصل 

 (80: 1999) الظاىر كآخركف ،                                               .     لألختبار
 اآلتي: (14) الجدكؿكما مكضح في إعداد جدكؿ المكاصفات  تـ كلتكضيح الخطكات السابقة

 (14جدول )
 جدول المواصفات توزيع فقرات اختبار التحصيل عمى وفق

 عنوان الفصل الفصل
عدد 

الحصص 
 المحددة

الوزن 
النسبي 
 لمفصل

 معرفيالمستويات المجال   
   

عدد 
 الفقرات

 
 

 الدرجات
تذكر 
38% 

فهم  
16% 

 تطبيق
25% 

 التحميل
6% 

 التركيب
7% 

 التقويم
6% 

 31 19 1 1 2 5 3 7 %47.5 19 الهندسة  الخامس 

 السادس 
–القياس 

المساحات 
 والحجوم

21 52.5% 8 4 5 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
1 21 

 
 
33 
 

 64 40 2 2 4 10 7    15 100% 40 المجموع
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 :فقرات اختبار التحصيل صياغة .6
 تـ صياغة، عد إعداد جدكؿ المكاصفات )الخارطة االختبارية( لمحتكى المادة العمميةب       

( مف 32النكع األكؿ كاف مكضكعيا  كيتككف مف ) ،( فقرة اختبارية مف نكعيف مف األسئمة40)
 .فقرات  (8اليا  كيتككف مف )كع الثاني كاف مقكالن ،نكع االختيار مف متعدد

 :ختبار. إعداد تعميمات اال.
 . تعميمات اإلجابة:..3
كالمكجية ر ختباالخاصة باالختبار تتضمف التعميمات تـ إعداد صفحة في مقدمة اال     

 ككيفية اإلجابة عنوختبار كاليدؼ مف اعدادِه اال ستيدفت ىذه التعميمات طبيعةاك  ، لمطالبات
كل فقرة مف لالختبار كدرجة  دكيف الدرجة الكميةفضال  عف ت ،يحي لألختبارككذلؾ مثاؿ تكض

 كمراعاة قراءة كل فقرة بدقة كمف ثـ اختيار البديل الصحيح مف بيف األربعكزمف االختبار،  ،فقراتوِ 
فقرة  ةكعدـ اختيار أكثر مف بديل كاحد لمفقرة كعدـ ترؾ أيبدائل لكل فقرة مف الفقرات المكضكعية 

 (.أ -11 ممحق)، كتدكيف االجابة عمى كرقة االسئمة نفسيا ،ف اإلجابة عنيابدك 
 . تعميمات التصحيح:..9
فقرة  ة لكلكيكضح اإلجابة الصحيح (،ب -11 ممحق) ختبار،تـ إعداد مفتاح تصحيح اال     
إذ تـ تخصيص درجة كاحدة لإلجابة الصحيحة عف الفقرة  المكضكعي، ختبارالا فقراتمف 

مف ختيار أكثر الإلجابة الخاطئة عف الفقرة أك المترككة بدكف إجابة أك الفقرة التي تـ كصفرا  
كعية ككانت الدرجة ( فقرة مكض32)االختبار كتضمف ،بالنسبة لمفقرات المكضكعية بديل ليا

 .أي بكاقع درجة كاحدة لمفقرة  ( درجة32ىي )الكمية لمفقرات المكضكعية 
مع تدكيف  المقاليو ما يخص كل فقراتالنمكذجية في صحيحة كذلؾ يكضح اإلجابة الك      

حيحة درجة كل فقرة مع تمؾ اإلجابة كالتي ُحددت في ضكء عدد كتسمسل خطكات الحل الص
كبذلؾ تككف الدرجة  ، جة( در 4ككانت الدرجة الكمية لمسؤاؿ )( فقرات مقاليو 8) كتضمف ، لمفقرة

 ( درجة.64) ككل ختبار التحصيلالكمية ال
 ختبار:. صدق اال8

يقيس  كال جموِ أك قدرة االختبار عمى قياس الشيء الذي ُكِضع مف أإمكانيتو  قصد بِو ىكي      
 (90:0270مجيد كياسيف،)                               .ضافا  إليوشيئا  آخر بديال  عنو أك م
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 :ىماالصدؽ  نكعيف مف ستعماؿبا لتحصيلكتـ التحقق مف صدؽ اختبار ا    
 . الصدق الظاهري:3.8
احد انكاع الصدؽ الذي يتـ التكصل اليِو مف مدى االتفاؽ بيف المحكميف عمى درجة كىك      

                          تمثيل فقرات االختبار لمسمة المراد قياسيا .  
 حكميف في مجاؿ الرياضيات عدد مف الم االختبار بصيغتِو االكلية عمى فقرات تـ عرض     

 .(4، ممحق)كبعض مف ُمدرسي كُمدرسات مادة الرياضياتكالمشرفيف التربكييف  كطرائق تدريسيا
بعض التعديالت الالزمة تمثمت بإعادة  تـ أجراءيف فقد ادة المحكمكفي ضكء تكجييات الس     

ة بعد أف حصمت عمى نسبة أتفاؽ الفقرات مقبكل كاصبحت ،ختبارتعديل بعض فقرات االصكغ ك 
 . ( مف آراء المحكميف82%أكثر مف )

 . صدق المحتوى:9.8
مف األسس الميمة في بناء االختبار كالتأكد مف منطقيتيا عمى ضكء  محتكى الصدؽ يعد      

المستكيات التعميمية ، كتعد الخارطة االختبارية )جدكؿ المكاصفات( دليال  قاطعا  ككافيا  عمى 
  (79:0227،)عبد الرحمف كعدناف                                           لمحتكى.صدؽ ا

الذي ُيعد  مؤشرا  مف مؤشرات ك  اختبار التحصيل بناءفات في جدكؿ المكاص استعماؿتـ 
صادقا  في ما يتعمق بمدى تمثيمو لمحتكى  كبذلؾ ُيعد  اختبار التحصيل محتكى االختبار، صدؽ

 كاألغراض السمككية التي يقيسيا. المادة العممية
 :ختبار التحصيلامومات وعينة التحميل اإلحصائي . عينة المع5

 . عينة المعمومات:3.5
 يد الزمف الالـز الذي يكفي الطالباتختبار كتعميماتو كتحدلمتأكد مف كضكح فقرات اال     

( طالبة 30عية بم غ عددىا )ستطالاختبار عمى عينة ُطِبق اال ف جميع فقرات االختبار،لإلجابة ع
 في ثانكية، ـ (  23/4/0278)المكافق  ثنيفالمتكسط في يكـ اال مف طالبات الصف االكؿ

تسييل الميمة، بمكجب كتاب  عامة لتربية بغداد/الكرخ الثانية( التابعة لممديرية ال)السجى
ى اجراء االختبار بعد االتفاؽ المسبق مع إدارة المدرسة كمدرسة المادة عم بعد أف تـ ،(3ممحق)

تبميغيف  بمكعد االختبار قبل اسبكع ك انتياء الطالبات مف دراسة الفصميف الخاصة باالختبار ، 
كمنيا تكضيح بعض ،  ياتأبرز النقاط التي الحظ ةلباحثا تسجمتقريبا  مف الكقت المحدد ، ك 
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في  الطالبات وُ أستغرقن   يتكتسجيل الزمف المكاعدد مف الطالبات  عنيا ف  أستفسر  تيمكاالفقرات ال
كالذي تـ حساب الزمف المحدد لالختبار بأخذ معدؿ الزمني  ختباراإلجابة عف جميع فقرات اال

 ،  دقيقة، (65 -55 كالذي تراكح بيف )ألسرع خمس طالبات كابطئ خمس طالبات في اجابتيف 
 ( دقيقة .60يذا الزمف ليككف )ل الحسابي متكسطالحتساب اتـ كبعد ذلؾ 

 . عينة التحميل اإلحصائي:9.5
جراء التعديالت المناسبة لالعمى عينة المعمكم بعد تطبيق اختبار التحصيل       ،ختبارات كا 

إذ ُطِبق  ،ختباراالية لفقرات أصبح جاىزا  ليطبق مرة أخرى لغرض إجراء التحميالت اإلحصائ
سط المتك  الصف االكؿ بات( طالبة مف طال103ستطالعية ثانية قكاميا )اال االختبار عمى عينو

 في يكـ الثالثاء امة لتربية بغداد/ الكرخ الثانية( التابعة لممديرية العلمبنات )الجنائف في متكسطة
بعد التأكد مف إكماؿ  ،(3ممحق) ،بمكجب كتاب تسييل الميمة، ـ  (24/4/0278 )المكافق

ة مع أدارة المدرسة كُمدرس تفاؽالمشمكلة بالبحث كبعد أف تـ االالطالبات مف دراسة الفصميف 
تقريبا  قبل أسبكع  بالغ جميع الطالباتاختبار ك في المدرسة المذككرة عمى إجراء تطبيق اال المادة

 ختبار.مف مكعد اال
 :. التحميل اإلحصائي لفقرات اختبار التحصيل35

 ختبار عمى عينة التحميل اإلحصائي تـ إجراء اآلتي:بعد تطبيق اال
يجاد الدرجة النيائية لكل طالب جابات الطالباتأ( تصحيح أكراؽ إ  . ةكا 

 . ب( ترتيب أكراؽ اإلجابات ترتيبا  تنازليا  مف أعمى درجة كمية إلى أدنى درجة كمية
مف خالؿ استعماؿ  تحديد كفرز درجات المجمكعة الحاصمة عمى أعمى الدرجات )العميا(تـ ( ج

الحاصمة عمى أدنى الدرجات )الدنيا( مف  كالمجمكعة( طالبة ،28كبكاقع ) (27نسبة أعمى )%
كبعدىا قامت الباحثة بتحميل اإلجابات  ،( طالبة28كبكاقع ) (07%نسبة أعمى ) استعماؿخالؿ 

 لكال المجمكعتيف ) العميا كالدنيا ( الستخراج الخصائص االحصائية ككما يأتي :
 ختبار التحصيل:. معامل الصعوبة لفقرات ا3.35
( فقرة 32التي كانت )ختبار المكضكعية مل الصعكبة لكل فقرة مف فقرات االتـ حساب معا      

ككذلؾ (، 2.59 –2.21كقد تبيف أنيا تتراكح ما بيف) ،كفقا  لمعادلة معامل الصعكبة الخاصة بيا
( فقرات كفقا  8ختبار المقالية كالتي كانت)مل الصعكبة لكل فقرة مف فقرات االتـ حساب معا
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 -11ممحق) ،(2.68-2.43كقد تبيف أنيا تتراكح ما بيف ) ،عكبة الخاصة بيالمعادلة معامل الص
 .(ج
 . ( 0.80-2.20( فقرات االختبار ضمف فترهلصعكبة ال تذ انو مف الجيد أف تتراكح معامالإ

 ( 149: 1998) عكدة ،                                                                  
 :لتمييزية لفقرات اختبار التحصيل. القوة ا9.35
تبار التمييزية لكل فقرة مف فقرات االخ القكة طبقت معادلة معامل التمييز لحساب        

ككذلؾ تـ حساب القكة التمييزية  (،2.75 - 2.32كقد تبيف أنيا تتراكح ما بيف ) ،المكضكعية 
تتراكح ما  كجد  انيا ،التمييز الخاصة بياامل ختبار المقالية كفقا  لمعادلة معلكل فقرة مف فقرات اال

 يرى  إذ، أذ تعد مؤشر جيد لقبكؿ جميع الفقرات، (ج-11)ممحق (2.61-2.32بيف )
( 0.30ليا مف ) معامل القكة التمييزية عد جيدة كمقبكلة إذا كافأف الفقرة ت( Ebel,1972أيبل)

 ((Ebel,1972:269                                                              .فما فكؽ 
 . فعالية البدائل الخاطئة:3.35

نكع  المكضكعي مف البدائل الخاطئة لكل فقرة مف فقرات االختبارفعالية أيجاد ـ ت
أنيا تتراكح ما  كجدتكقد  ،كفقا  لمعادلة فعالية البدائل الخاطئة الخاصة بيا (االختيار مف متعدد)

 ذكات كانت جذابة لمطالباتمؾ البدائل الخاطئة ا يعني إف تكىذ ،([-2.50] - [- 2.04]بيف )
جميع كبيذا تقرر بقاء عمى  ،في اختبار التحصيل مما يدؿ عمى فعاليتيا المستكيات الدنيا

 (. ج -11ممحق) كما مكضح في ،البدائل
 :. ثبات اختبار التحصيل11

 نفس الظركؼ كاالفراد نفسيـ يعطي االختبار نفس النتائج أذا ما تـ اعادتِو تحت ىك أف      
 (340:1998، عكدة)                . القياس دقة عمى اإلحصائي المؤشر ىك الثبات فمعامل

       (0.80، بمغت قيمة معامل ثبات اختبار التحصيل )كركنباخ( – معادلة )إلفاكباستخداـ 
ف اال ،كُتعد مؤشر جيد  . ( فأكثر80%) ثباتوِ ختبار يتصف بالثبات الجيد إذا كانت قيمة كا 

 (543: 2000) عالـ،                                                              
 :. ثبات التصحيح لمفقرات المقالية3.33

ب ،لغرض التحقق مف ثبات التصحيح لمفقرات المقالية ( كرقة عشكائيا  مف 40) ةالباحث تسح 
بإعادة تصحيحيا مرة أخرى بعد مركر أسبكع  تثـ قام ،أكراؽ إجابات عينة التحميل اإلحصائي
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تفاؽ بيف التصحيحيف ( بم غت نسبة االCooperكباالستعانة بمعادلة ) ،عمى التصحيح األكؿ
المعادلة نفسيا كبعد إعادة تصحيح جميع أكراؽ اإلجابات لمعينة نفسيا مرة  ستعماؿكبا ،(2.97)

تـ حساب  ،افييا تجربتي ةطبق الباحثلمدرسة التي تادة الرياضيات في ام 1 أخرى مف قِبل ُمدرسة
إذ  هجيد وِ ثباتكيعد نسبة  ،(2.95كتصحيح الُمدرسة كبم غت ) ةتفاؽ بيف تصحيح الباحثنسبة اال
إذا كاف  التصحيح لمفقرات المقالية تعد مقبكلة كجيدة ( أف ثبات0270،مجيد كياسيفأشار )

 (93:0270،مجيد كياسيف)                                 .   أكثر( ف75)% معامل االتفاؽ
 بصورته النهائية وتطبيقه: . اختبار التحصيل39

 ،تـ تطبيق اختبار التحصيل بعد التأكد مف صدؽ كثبات االختبار كالتحميل االحصائي،     
 ـ(30/4/2278)المكافق لبحث في يكـ االثنيفعمى مجمكعتي افي الكقت نفسو  ،(أ -11ممحق)
 ختبار.تقريبا  مف مكعد اال قبل أسبكع  ة( الطالبات)الباحث ةالمدرس تأبمغ بعد أف

 ي:ناء اختبار التفكير الشكمثانيًا: ب
 :ةاآلتي ق الخطكاتالمتكسط كف تـ بناء اختبار التفكير الشكمي لطالبات الصف االكؿ     
 ختبار:. تحديد الهدف من اال3

في  المتكسط ير الشكمي لدى طالبات الصف االكؿقياس مستكى التفكالى  ختبارييدؼ اال     
 .مادة الرياضيات 

 طالع عمى األدبيات والدراسات السابقة:. اال9
في  كلت التفكير الشكميتناالتي سابقة الدراسات كال العديد مف االدبيات طالع عمىتـ اال    

المرحمة االعدادية ، مراحل دراسية مختمفة فمنيا مف تناكؿ المرحمة المتكسطة كمنيا مف تناكؿ 
ت كصكغ فقرات في تقسيـ الميارا ةأفادت الباحث كالتي تـ ذكرىا في الفصل الثاني ، حيث

 ختبار.اال
 ي:. تحديد مهارات التفكير الشكم3

عدد مف ستشارة كبعد ا ،رض التعريفات ليذا المتغيألدبيات كترجمة بعخالؿ الرجكع ل مف     
ميارات  تـ تحديد ثماف ، (4)ممحق  ،لرياضيات كعمـ النفسفي مجاؿ طرائق تدريس االمحكميف 

يقيسيا االختبار ب( ، -12كممحق ) (أ-12مكزعة حسب نسب األكزاف، ممحق)  لمتفكير الشكمي
                                                           

1
 المديرية العامة لتربية بغداد/الكرخ الثانية. -متكسطة )اـ الربيعيف لمبنات( -الست عذراء  فاضل دمحم  
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لقدرات العقمية التي تمتمكيا تتناسب مع القابميات كا  المتكسط بحيث لدى طالبات الصف االكؿ
 ىذه المرحمة. طالبات

                                                          ت المحددة: ختبار في ضوء المهارارات االفق . صياغة9
بحيث تككف ُمتناسقة أك ُمتالئمة مع  ختبار لكل ميارة حسب كزنياة عدد مف فقرات االتـ صياغ

صف قرات بحيث تتناسب مع مستكيات طالبات الكصيغت ىذه الف ا،التعريف النظري لكل مني
 ( فقرة مف نكع االختيار مف متعدد.30ختبار مف )كتألف اال ،العقمية تكسط كقدراتيف  الم االكؿ

 ختبار:. إعداد تعميمات اال5
 تعميمات اإلجابة:  3.9

 ، ختبار كالمكجية لمطالباتالخاصة باالختبار تتضمف التعميمات تـ إعداد صفحة في مقدمة اال
فضال  عف تدكيف  ،ختبار كاليدؼ منو ككيفية اإلجابة عنوستيدفت ىذه التعميمات طبيعة االاك 

ختبار, كمراعاة قراءة كل فقرة بدقة كمف ثـ اختيار البديل الصحيح مف بيف الدرجة الكمية لال
األربع بدائل لكل فقرة كعدـ اختيار أكثر مف بديل كاحد لمفقرة كعدـ ترؾ أي فقرة بدكف اإلجابة 

 . (أ -13ممحق) ،عنيا
 مات التصحيح:تعمي  9.9

كيكضح اإلجابة الصحيحة لكل فقرة مف  ،(ب -13ممحق) ،ختبارتـ إعداد مفتاح تصحيح اال
إذ تـ تخصيص درجة كاحدة لإلجابة الصحيحة عف الفقرة كصفرا  لإلجابة  ،ختبارفقرات اال

تضمف ك  ،تيار أكثر مف بديل لياخة بدكف إجابة أك الفقرة التي تـ االخاطئة عف الفقرة أك المتركك
ختبار ىي ككانت الدرجة الكمية لال (،ف متعددختيار ماال)( فقرة مكضكعية مف نكع 30ختبار )اال
 ( درجة.  30)
 ختبار:. صدق اال6

 نكعيف مف الصدؽ ىما: باستعماؿي صدؽ اختبار التفكير الشكمتـ التحقق مف      
 . الصدق الظاهري:3.6
يف في  الرياضيات المحكمعمى عدد مف مف خالؿ عرض االختبار تحقق الصدؽ الظاىري  

كقد تـ األخذ بقبكؿ الفقرات التي حظيت بنسبة أتفاؽ  ،(4ممحق) كعمـ النفس ، كطرائق تدريسيا
                        ( مف آراء المحكميف.  80أكثر مف )%
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 (15جدول )

 ي رات اختبار التفكير الشكمالنسبة المئوية لمعرفة صالح فق

مجموع  فقراتتسمسل ال
 الفقرات

العدد الكمي 
 لممحكمين 

عدد 
المحكمين 
 الموافقين

عدد 
المحكمين 

غير 
 الموافقين

النسبة 
 المئوية

21،28،4،15،11 5 30 24 6 %80 
5،8،29،12،16،18،22،3، 

17،30،24،27 
12 30 25 5 %83 

1،2،6،7،10،9،13،25،23، 
26،14،19،20 

13 30 28 2 %93 

 بناء:. صدق ال9.6   
كانما ييتـ ايضا  ييتـ بأسمكب القياس فقط  ال، بالصدؽ التككيف الفرضيى أيضا  دعي      

كيمكف اف يتحقق  تائج التي حصل عمييا مف اعتمادىا،بالنظرة المطركحة في ضكئيا كتفسير الن
 أي درجة قياس الفقرات ،ىذا مف ارتباط درجة االجابة عف كل فقرة بالدرجة النيائية لممقياس

  (79:0227)عبد الرحمف كعدناف،                                             .لمسمة عينيا
يجاد اي مف خالؿ الختبار التفكير الشكم ( ميتساؽ الداخاال البناء) تـ التأكد مف صدؽ     

 رتباطية بيف كل مف: العالقة اال
 :االتابعة لي كدرجات الميارة درجات كل فقرة (7

 ختبار كدرجات الميارةط بيف درجات كل فقرة مف فقرات االرتبااج معامل االتـ استخر 
 ،(Pearson Correlation Coefficientرتباط بيرسكف )معامل ا باستعماؿالذي تنتمي إليو 

رتباط ما تراكحت قيـ معامالت اال إذ ،ختبار دالة إحصائيا  أظيرت النتائج أف جميع فقرات االك 
 ،يالتفكير الشكم ختباركىك مؤشر جيد عمى صدؽ البناء ال، ( 2.74** -2.41**بيف )
           (. 16)جدكؿ
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 (16جدول)                                      
 معامل ارتباط درجات كل فقرة من فقرات اختبار التفكير الشكمي بدرجات المهارة التابعة له

 
 ختبار الكمي:اال كدرجة درجات كل ميارة (0 

 باستعماؿختبار الكمي اال باط بيف درجات كل مجاؿ كدرجةرتتخراج معامل االتـ اس
أظيرت النتائج أف جميع ك  ،(Pearson Correlation Coefficientرتباط بيرسكف )معامل ا
 ،(0.78**-0.52**رتباط ما بيف )قيـ معامالت اال تراكحت إذ ،ختبار دالة إحصائيا  فقرات اال

 (.17)جدكؿ ،يالتفكير الشكم ختباركىك مؤشر جيد عمى صدؽ البناء ال
 
 

 درجة معامل االرتباط تسمسل الفقرة المهارة رتباطدرجة معامل اال  تسمسل الفقرة المهارة

 االستدالل االستنتاجي

1 0.63 

 التعميل االرتباطي

17 0.65 

2 0.57 18 0.68 

3 0.74 19 0.69 

4 0.67  

 االستدالل  االحتمالي

20 0.59 

5 0.55 21 0.44 

 

6 0.48 
22 0.53 

23 0.71 

 

 الستدالل التناسبيا

7 0.59  

 اقتراح الحمول

24 0.42 

8 0.53 25 0.59 

9 0.61 26 0.70 

10 0.74  

 حل المشكالت

27 0.48 

 

 االستدالل التركيبي

11 0.46 28 0.53 

12 0.49 29 0.67 

13 0.67 30 0.44 

 

تحديد وضبط 
 المتغيرات

14 0.55  

15 0.68 

16 0.41 
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 (17جدول )                                          
 معامل ارتباط درجات كل مهارة بدرجة االختبار الكمي                     

 درجة معامل االرتباط المهارة

 0.74 ستدالل االستنتاجياال

 0.43 االستدالل التناسبي

 0.78 ياالستدالل التركيب

 0.69 تحديد وضبط المتغيرات

 0.73 التعميل االرتباطي

 0.67 االستدالل االحتمالي

 0.52 اقتراح الحمول 

 0.66 حل المشكالت

 ختبار الكمي:درجات كل فقرة ودرجات اال (3
تـ استخراج معامل اإلرتباط بيف درجات كل فقرة مف فقرات اإلختبار كدرجات اإلختبار      

كأظيرت ،(Pearson Correlation Coefficientمعامل إرتباط بيرسكف ) باستعماؿالكمي 
 -.400**) كحت قيـ معامالت االرتباط ما بيفترا إذ، حصائيا  دالة االنتائج أف جميع الفقرات 

 (.18)جدكؿ  يالتفكير الشكم ختبارؤشر جيد عمى صدؽ البناء اكىك م ،(0.57**
 ( 18جدكؿ )                                               

 ختبار الكميرة من فقرات اختبار التفكير الشكمي بدرجات االرتباط درجات كل فقامعامل                
 تسمسل 

 الفقرة
 درجة معامل االرتباط

 تسمسل 

 الفقرة

درجة معامل 
 االرتباط

 سل تسم

 الفقرة
 درجة معامل االرتباط

 تسمسل 

 الفقرة
 درجة معامل االرتباط

1 0.44 8 0.51 15 0.55 22 0.45 

2 0.41 9 0.43 16 0.53 23 0.42 

3 0.56 10 0.57 17 0.46 24 0.40 

4 0.42 11 0.45 18 0.51 25 0.46 

5 0.47 12 0.43 19 0.43 26 0.50 

6 0.53 13 0.48 20 0.43 27 0.55 

7 0.43 14 0.56 21 0.43 28 0.43 

29 0.51 

30 0.48 
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 :يالختبار التفكير الشكم. عينة المعمومات وعينة التحميل اإلحصائي .
 عينة المعمومات:5 .35
 زمف الالـز الذي يكفي الطالباتيد الختبار كتعميماتو كتحدلمتأكد مف كضكح فقرات اال     

ستطالعية أكلى بمغ عددىا اختبار عمى عينة ، تـ تطبيق االختبارلإلجابة عف جميع فقرات اال
في  ،ـ( 0278 /9/1 )المكافق المتكسط في يكـ الثالثاء ( طالبة  مف طالبات الصف االكؿ30)

 بمكجب كتاب تسييل الميمةخ الثانية /الكر  ( التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد)الجنائف متكسطة
(، بعد اف تـ االتفاؽ مسبقا  مع إدارة المدرسة كمدرسة المادة عمى اجراء االختبار في 0ممحق)

كمنيا  ياتأبرز النقاط التي الحظبتسجيل  ةلباحثاأثناء اجراء التطبيق قامت ك اليكـ الذككر اعاله ، 
كتسجيل الزمف الالتي أستغرقن ُو  الباتطا بعض عني ف  ستفسر تكضيح بعض الفقرات التي ا

كالذي تـ حساب الزمف المحدد لالختبار بأخذ  ختبارالطالبات في اإلجابة عف جميع فقرات اال
 ،  كالذي تراكح بيف معدؿ الزمني ألسرع خمس طالبات كابطئ خمس طالبات في اجابتيف 

 .( دقيقة 55زمف ليككف )يذا الل الحسابي متكسطالحتساب اتـ ( دقيقة، كبعد ذلؾ 60 -50 )
 عينة التحميل اإلحصائي: 9.7
جراء التعديالت المناسبة ي عمى عينة المعمكمبيق اختبار التفكير الشكمبعد تط      ات كا 

ء التحميالت اإلحصائية لفقرات ختبار جاىزا  ليطبق مرة أخرى لغرض إجرالالختبار، أصبح اال
الصف مف طالبات ( طالبة 112تطالعية ثانية قكاميا )سإذ ُطِبق االختبار عمى عينة ا ،ارختباال
في  العامة لتربية بغداد/الكرخ الثانية( التابعة لممديرية )السجى لمبنات ثانكيةالكؿ المتكسط في ا

بعد أف تـ  ،(0ممحق)، ـ بمكجب كتاب تسييل الميمة (10/1/0278)قالمكاف يكـ األربعاء
مف مكعد  ختبار قبل يكميفى إجراء تطبيق االلمذككرة عمتفاؽ مع إدارة المدرسة في المدرسة االا

 ختبار.اال
 ختبار:التحميل اإلحصائي لفقرات اال .8

 ختبار عمى عينة التحميل اإلحصائي تـ إجراء اآلتي:بعد تطبيق اال
يجاد الدرجة النيائية لكل طالب أ( تصحيح أكراؽ إجابات الطالبات  .ةكا 
 .تنازليا  مف أعمى درجة كمية إلى أدنى درجة كميةب( ترتيب أكراؽ اإلجابات ترتيبا  

مف خالؿ استعماؿ  تحديد كفرز درجات المجمكعة الحاصمة عمى أعمى الدرجات )العميا(تـ  (ج
كالمجمكعة الحاصمة عمى أدنى الدرجات )الدنيا( مف ( طالبة ،30كبكاقع ) (27نسبة أعمى )%

ة، كبعدىا قامت الباحثة بتحميل اإلجابات ( طالب30( كبكاقع )07%نسبة أعمى ) استعماؿخالؿ 
  لكال المجمكعتيف ) العميا كالدنيا ( الستخراج الخصائص االحصائية ككما يأتي :
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 ي:رات اختبار التفكير الشكممعامل الصعوبة لفق 3.8
( 30كالتي كانت ) المكضكعي ختبارمل الصعكبة لكل فقرة مف فقرات االتـ حساب معا
 ،(.710-.270كقد تبيف أنيا تتراكح ما بيف) ،عامل الصعكبة الخاصة بيافقرة كفقا  لمعادلة م

 (.ج -13ممحق)
 ي:رات اختبار التفكير الشكمالقوة التمييزية لفق 9.8
( 30المكضكعي كالبالغ عددىا) ختبارالتمييزية لكل فقرة مف فقرات اال تـ حساب القكة  

بعد  ،(0.67-0.37قد تبيف أنيا تتراكح ما بيف )ك  ،ادلة معامل التمييز الخاصة بياكفقا  لمع فقرة 
اف تـ حذؼ ثالث فقرات كاحدة منيـ ذات تمييز سالب كألثنيف األخريات يقل معامل تمييزىما 

 (.ج -13محق)( ، م0.20عف)
 فعالية البدائل الخاطئة: 3.8

ة البدائل ختبار كفقا  لمعادلة فعاليئل الخاطئة لكل فقرة مف فقرات االتـ حساب فعالية البدا
مؾ كىذا يعني أف ت ،([-.300] - [-0.03]كقد تبيف أنيا تتراكح ما بيف ) ،الخاطئة الخاصة بيا

ختبار بة الالُمستكيات الدنيا مما يدؿ عمى فعاليتيا بالنس ذكات البدائل الخاطئة قد شتت الطالبات
 (.ج -13ممحق) ،يالتفكير الشكم

 ي:بات اختبار التفكير الشكمث 55
ي تـ تطبيقو عمى عينة التحميل ي الذختبار التفكير الشكمات القيمة معامل الثبتـ حساب 

، كىي مف المعادالت الشائعة (K-R20) ريتشاردسكف الصيغة -ادلة كيكدرحصائي كفقا  لمعاال
  (:98-022699، )عالـ         .    (2,7ثنائية الدرجة)استخداميا في حساب ثبات الفقرات 

عد قيمة جيدة كفقا  لما تشير إليو أغمب األدبيات ( كت0.88ختبار )كبم غت قيمة معامل ثبات اال  
 كالمصادر.

 ي بصورته النهائية وتطبيقه:. اختبار التفكير الشكم10
نفسو عمى  في الكقت ،(أ-13ممحق) ي بصكرتو النيائية،بيق اختبار التفكير الشكمتـ تط     

 .ـ (05/4/0278)المكافق  ي يـك االربعاءمجمكعتي البحث ف

 ثامنًا: إجراءات تطبيق التجربة:
 اإلجراءات اآلتية في تطبيق التجربة: ةالباحث تأتبع

)التجريبية كالضابطة( جمكعتي البحث التكافؤات بيف م تـ البدء بأجراء :( اجراءات التكافؤ3
اختبار المعرفة ، ك  م2018)/70/7)ي في يكـ الخميس المكافقالشكمباختبار التفكير  كتمثمت
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واختباز الركاء يوم الثالثاء  ،ـ( 78/2/0278)المكافق  ـ األحدالرياضيات يك مادة السابقة في 

 .( م02/0/0278الموافق )
 :( تطبيق التجربة9
  م0278-0277سيتطبيق تجربة البحث في الفصل )الككرس( الدراسي الثاني لمعاـ الدرا تـ    

   المكافق  نتيت في يكـ الثالثاءـ كا (21/0/0278)المكافقإذ بدأت التجربة في يكـ األربعاء 
، اكليا كاف رسمية ىنالؾ عطلتطبيق التجربة كانت  فترة عمما  انو خالؿ ،ـ (4/0278/(24
 ،كزبمناسبة اعياد نكر  ـ( 22/3/0278 /212018/3)المكافق االربعاء كالخميس يفي يكمك 

ـ بمناسبة زيارة االماـ الكاظـ)عميِو  (2018/4/12 المكافق) في يكـ الخميس كعطمة رسمية
مع األخذ بتعكيض الحصص ىذِه  ،ىذه االياـ إذ لـ يتـ تدريس مجمكعتي البحث في ،السالـ(

 في أياـ أخرى .
مجمكعة كتدريس ال ،استراتيجية المكعب عمى عتمادالة التجريبية باتـ تدريس المجمكع    

( حصص أسبكعيا  لكل مجمكعة 5كبكاقع ) ،كفق الطريقة االعتيادية في التدريس الضابطة
 لكل منيما. ةيا الباحثتعتماد عمى الخطط التدريسية التي أعدكباال

 تطبيق أداتا البحث:( 3
ُطِبق  ،مجمكعتي البحث كى المادة الدراسية المقررة لطالباتنتياء مف تدريس محتبعد اال

ار التحصيل في يـك كاختب ،ـ( 25/4/2278)تبار التفكير الشكمي في يكـ االربعاء المكافقخاال
قبل أسبكع مف ( الطالبات ة)الباحث ةالمدرس تبعد أف أبمغ ،ـ (30/4/0278)المكافق االثنيف

 ختباريف ليتـ التييؤ ليما.مكعد اال
 تاسعًا: الوسائل اإلحصائية:

  ية اآلتية:الوسائل اإلحصائ ةالباحث تاستعمم
  الشكمي التفكير اختبار ثبات لحساب استعماليا تـ(:K-R20) ريتشاردسكف  -كيكدر معادلة (1

 
 حيث أف:

K-R20 .معامل التجانس أك ثبات االختبار : 
n  .العدد الكمي لفقرات االختبار : 
  : معامل الصعكبة لمفقرات.  
  : معامل السيكلة لمفقرات.  

 اصل ضرب معامل الصعكبة في معامل السيكلة لكل فقرة.مجمكع ح     
S

2
x .(064:0270)ممحـ،                                         : تبايف درجات االختبار الكمي     
∶ ∑𝑝𝑞 
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 معادلة صعكبة الفقرات:( 2 
ختبار التحصيل كاختبار استعممت معادلة الصعكبة الخاصة بالفقرات المكضكعية ال  2.1

 .التفكير الشكمي

 
 حيث أف:

 : معامل الصعكبة لمفقرة.    
  : مجمكع درجات المجمكعة العميا.    
  : مجمكع درجات المجمكعة الدنيا.    

N .عدد طمبة المجمكعة الكاحدة :  
S .(35:0270، )مجيد كياسيف                                 : الدرجة المخصصة لمفقرة 
 

 استعممت معادلة الصعكبة الخاصة بالفقرات المقالية الختبار التحصيل . 2.2
   p= 

 حيث أف:                                            
 : معامل الصعكبة لمفقرة.         
  ميا.: مجمكع درجات الصحيحة لممجمكعة الع          
  : مجمكع درجات الصحيحة لممجمكعة الدنيا.          

N        .عدد طمبة المجمكعة الكاحدة :  
S         .(82:0227)الكبيسي،                                     : الدرجة المخصصة لمفقرة 

 ( معادلة القكة التمييزية لمفقرات:3
صة بالفقرات المكضكعية الختبار التحصيل ك فقرات استعممت معادلة قكة التمييز الخا 3.1

 اختبار التفكير الشكمي 

 
 حيث أف:

 : معامل التمييز لمفقرة.   
  : مجمكع درجات المجمكعة العميا.   
  : مجمكع درجات المجمكعة الدنيا.   
S .الدرجة المخصصة لمفقرة :  
N .عدد الطمبة في أحدى المجمكعتيف : 

∑𝑎 

∑𝑑 

D 

∑𝑎 

∑𝑑 

p 

𝑇𝑢 + 𝑇𝑙 

S×N×2 

𝑇𝑢 

𝑇𝑙 

p 
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  اختبار التحصيل . الخاصة بالفقرات المقالية في تمييز قكة معادلة استعممت 3.2

 
                                                                           

 حيث أف:
 : معامل التمييز لمفقرة.  
  : مجمكع درجات الصحيحة لممجمكعة العميا.  
  : مجمكع درجات الصحيحة لممجمكعة الدنيا.  
S .الدرجة المخصصة لمفقرة :  
N عدد الطمبة في أحدى المجمكعتيف : 

  ( معادلة فعالية البدائل الخاطئة:4
إليجاد معامل فعالية البدائل الخاطئة لمفقرات مف نكع ) االختيار مف متعدد(  استعممت    

 في ( دد االختيار مف متع)مف نكع  ، كلمفقراتالمكضكعية فقراتفي اختبار التحصيل لم الخاصة
  . ختبار التفكير الشكميا

 
 حيث أف:

  : معامل فعالية البدائل الخاطئة.     
N ma  ختاركا البديل غير الصحيح مف المجمكعة العميا.ا: عدد الذيف 
N md ختاركا البديل غير الصحيح مف المجمكعة الدنيا.: عدد الذيف ا 

N .(097:0220، )عكدة                                       : عدد الطمبة في إحدى المجمكعتيف 
 ( :Cooperمعادلة ككبر )( 5

استعممت ىذه معادلة إليجاد معامل ثبات تصحيح الفقرات المقالية اختبار التحصيل،      
كير الشكمي كلمعرفة نسبة اتفاؽ المحكميف عمى صالح األغراض السمككية، كعمى ميارات التف

 كفقراتو، كعمى فقرات اختبار التحصيل

                        100% P=   

  +   
 

 -إذ إف:   
 = عدد مرات االتفاؽ .      
 (Cooper,1974:27)                                         = عدد مرات عدـ االتفاؽ .        

 

Tm 

D = 
𝑇𝑢 − 𝑇𝑙 

N×S 

𝑇𝑢 

𝑇𝑙 

D 
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 معادلة حجـ األثر: (6
استعممت معادلة بغرض التحقق مف أف حجـ الفركؽ الناجمة باستعماؿ االختبار التائي ىي        

 .( فركؽ حقيقية ترجع إلى المتغير المستقل في كل مف االختباريف )التحصيل كالتفكير الشكمي 
                                                          η

2
= 

  

     
 

 -إذ إف:
=η2    .القيمة المحددة لمفركؽ 

  = t2    ( مربع قيمةt ) 
   = df ( درجات الحرية كالتي تساكيn1+n2—2) 
في كل مف اختبار  ( التي تعبر عف حجـ التأثيرdيمكف حساب قيمة ) η2) عف طريق )ك    

 :خداـ المعادلةباست اختبار التفكير الشكميك  التحصيل
                                                                     d=  √   

√     
           

η2    .تمثل مربع إيتا:                                      (Kiess,1989: 445-446)  

( ، لمكسائل 00( اإلصدار)SPSSجتماعية )كتـ االستعانة بالبرنامج اإلحصائي لمعمكـ اال   
 اإلحصائية اآلتية

 : كركنباخ –( معادلة ألفا 7
 .ىذه المعادلة لحساب ثبات اختبار التحصيل استعماؿتـ      

 معادلة بيرسكف: (8
ت درجات كل فقرة مف فقرا رتباط بيف كل مفلحساب معامل اال ىذه المعادلة استعماؿتـ      

االختبار  كدرجات كل فقرة مف فقرات ،الذي تنتمي إليو مي كدرجات الميارةاختبار التفكير الشك
 ختبار الكمي.كدرجات اال كدرجات كل ميارة ،الكميختبار كدرجات اال

 ( لعينتيف مستقمتيف:s Test’Levene) اختباز ليفين (9
 ينالمجموعت تباين دزجات وذلك لمعسفة مدى التجانس بين ختبارىذا اال استعماؿتـ     

العمر الزمني  ،)التجريبية كالضابطة( في متغيرات )اختبار المعرفة السابقة في مادة الرياضيات
، اختبار ياختبار التفكير الشكم ،اتالتحصيل السابق في مادة الرياضي ،محسكبا  باألشير

                                                                                                                                              .المجموعتين في تحليل النتائج ات طالباتدزج مدى التجانس بينلمعسفة  وكرلك  ،(الذكاء

 η²   



 ............................................................................. الفصل الثالث/ منهجيظ  البحث واجراءاته

 
 

79 

 ( لعينتيف مستقمتيف: t-testختبار التائي )( اال72
ية كالضابطة( في ختبار لمتحقق مف التكافؤ بيف المجمكعتيف )التجريباال ىذا استعماؿتـ      

التحصيل  ،العمر الزمني محسكبا  باألشير ،متغيرات )اختبار المعرفة السابقة في مادة الرياضيات
ككذلؾ لمعرفة داللة الفرؽ  ،(، اختبار الذكاء ياختبار التفكير الشكم ،اتالسابق في مادة الرياضي

 .المجمكعتيف في تحميل النتائج رجات طالباتاإلحصائي بيف متكسطي د



ى

ى

ى

ىالفصلىالرابع
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 :أواًل: عرض النتائج
 :اختبار التحصيلالمحور األول: عرض نتائج 

 النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية األولى: -
 لغرض التحقق من صحة الفرضية الصفرية األولى والتي تنص عمى أنو:

 ( بين متوسط درجات طالبات0.05داللة )الرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )اليوجد ف     
 سط درجات طالباتومتو ستراتيجية المكعب اعمى وفق  ن  رسد   تيواالمالتجريبية المجموعة 

 .الطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل(ن  عمى وفق رسد  تي واالمالمجموعة الضابطة 
وتنظيميا في جداول خاصة  وتصحيح إجابات الطالبات تحصيلال ختبارا تطبيقبعد       
لمحصول ( 22االصدار) SPSS)اإلحصائي)الحقيبة برنامج استخدام تم  ،(6( ممحق)5ممحق)

 ،والضابطة في اختبار التحصيل عمى الوصف اإلحصائي لمبيانات الخام لممجموعتين التجريبية
 بين ىذا الوصف:( يأ -19)جدول و 

 (أ -91جدول )                                              
 التحصيل في متغير (التجريبية والضابطة  الوصف اإلحصائي للمجموعتين )                 

 
 المجموعة

 
عدد  الشعبة

 الطالبات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المعياري  الخطأ
 للمتوسط الحسابي

 فترة الثقة %19   
 الحسابي طتوسللم   

 الحد 
 األعلى

 الحد
 األدنى

 16.343- 0.141 3.025 17.375 38.45 33 ه التجريبية
 16.381- 0.179 2.682 14.934  30.19 31 د الضابطة

 (38.45المجموعة التجريبية ) متوسط درجات طالبات أ( أن -19) جدولنالحظ من      
المجموعة الضابطة  طالبات في حين بم غ متوسط درجات ،(17.375) قدره   وبانحراف معياري 

 ،(14.934) قدره ( وبانحراف معياري 30.19)
اللة الفرق بين تباين درجات لمعرفة د ،لعينتين مستقمتين( s Test’Leveneوبتطبيق )     

( عند مستوى F( )1.835)أحصاءة ليفين  بم غت أذ، المجموعتين التجريبية والضابطةطالبات 
وىذا يعني أن المجموعتين  ،(0.05( وىو أكبر من مستوى الداللة المعتمد)0.180داللة )

 متجانسة في ىذا المتغير.
 اللة الفرق بين متوسطي درجات طالبات( لعينتين مستقمتين لمعرفة دt-testوبتطبيق )     

( 0.046( عند مستوى داللة )2.034) ةبم غت القيمة التائي ،المجموعتين التجريبية والضابطة
وىذا يشير إلى تفوق  (،62) ( وبدرجة حرية0.05) وىو أصغر من مستوى الداللة المعتمد

مجموعة ال المكعب عمى طالباتاستراتيجية عمى وفق  درسن   تيمواالموعة التجريبية المج طالبات
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ب(  -19وجدول ) عمى وفق الطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل، درسن   تيمواالضابطة ال
 يبين ذلك:

 ب( -91جدول )                                            
 (في متغير)التحصيلمجموعتين التجريبية والضابطة لل (t( و)Fقيمة )             

 
 

 المجموعة 

 
 

 عدد الطالبات
 

s Test’Levene 
 لتساوي التباينين

t-test         
 المتوسطين      لتساوي 

 
 

 dfدرجة الحرية 

 
الداللة اإلحصائية 
عند مستوى  

(.0.9) 
 

F 
 
 
 

 
 الداللة

 
T 

الداللة من 
 الطرفين

 1.835 33 التجريبية 
 

 دال إحصائياً  62 0.046 2.034 0.180
 39 الضابطة

     فرضية البديمة والتي تنص عمى أنو :وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية األولى وقبول ال     
( بين متوسط درجات طالبات 0.05داللة )الرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )يوجد ف

ومتوسط درجات طالبات مكعب الستراتيجية اعمى وفق  رسن  د  تي واالملمجموعة التجريبية ا
لصالح و  وفق الطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل(عمى  رسن  د   تيوامجموعة الضابطة المال

 .المجموعة التجريبية
( η2تا )إي اختبار مربع استعمالتم  المتغير التابع، فير المتغير المستقل أث حجم ولمعرفة       

 باستعمالمن أن حجم الفروق الحاصمة  التأكدولغرض  ىذا المتغير المستقل أثرد حجم لتحدي
((t-test ومن ثم  ،إلى المتغير المستقل وليس إلى متغيرات أخرى تعود  ىي فروق حقيقية

إذا كان ( يوضح حجم األثر  20، وجدول )األثرالتي ت عب ر عن حجم ىذا و  d)حساب قيمة )
 .بيراً ًا أو كصغيرًا أو متوسط

 (.0) جدول                                             
 األثرجدول مرجعي لتحديد حجم                                     

 حجم األثر                         األداة المستخدمة

 كبير متوسط صغير

η
2 0.01 0.06 0.14 

d 0.2 0.5 0.8 

 (42:  2008 ،عبد الرحمن )                                                              
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( والتي d)ومن ثم حساب قيمة  0.0656)( والتي كانت قيمتيا )η2بعد حساب مربع إيتا )    
 المتغير المستقلأن أثر  إلىيدل مما  ،(0.5)الى  تقريباً ىي مساوية  0.5165)كانت قيمتيا)

 موعة التجريبية الالتيلصالح المجو  المتوسط كان متوسطاً  في تحصيل طالبات الصف االول
ن    (:d( و)η2( يوضح قيمة كل من )21وجدول )، وفق ىذا المتغير د رس 

 (09جدول )                                               
ηقيمة )             

 البحث لمجموعتي ( ومقدار حجم األثر في التحصيلd( و)2

 المتغير المستقل
المتغير 

ηقيمة  t Dfقيمة  التابع
 dقيمة  2

مقدار حجم 
 األثر

 متوسط 0.516 0.062 62 2.034 التحصيل  استراتيجية المكعب 

 :ياختبار التفكير الشكلالمحور الثاني: عرض نتائج 
 النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية الثانية: -

 صفرية الثانية والتي تنص عمى أنو:الفرضية ال لغرض التحقق من صحة
( بين متوسط درجات طالبات 0.05داللة )الفرق ذو داللة إحصائية عند مستوى يوجد  )ال    

 سط درجات طالباتومتو  ستراتيجية المكعبان عمى وفق رسد   تيمواالجموعة التجريبية الم
 ي(في اختبار التفكير الشكم االعتياديةلطريقة ن عمى وفق ارسد  تي مواالالمجموعة الضابطة 

وتنظيميا في جداول خاصة  اختبار التفكير الشكمي وتصحيح إجابات الطالبات تطبيقبعد      
لمحصول عمى الوصف  SPSS)) اإلحصائيالحقيبة برنامج (، تم استخدام 6( ممحق)5ممحق)

جدول و  ،يتبار التفكير الشكماإلحصائي لمبيانات الخام لممجموعتين التجريبية والضابطة في اخ
 بين ىذا الوصف:( يأ -22)

 (أ -00جدول )                                               
 ي(ة في متغير)التفكير الشكلالوصف اإلحصائي للمجموعتين التجريبية والضابط              

 
 المجموعة

 
عدد  الشعبة

 الطالبات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المعياري  الخطأ
 للمتوسط الحسابي

فترة الثقة  %19
 الحسابي  للمتوسط 

الحد 
 األعلى

الحد 
 األدنى

 5.865- 5.865 0.927 5.324 14.97 33 ه التجريبية
 5.860-   0.397 1.005 5.598 99011 39 د الضابطة

وبانحراف  14.97)) المجموعة التجريبية أن متوسط درجات طالبات أعاله نالحظ من جدول
( 11.84المجموعة الضابطة ) في حين بم غ متوسط درجات طالبات ،(5.324)معياري قدره 

 ،(5.598وبانحراف معياري قدره )
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الفرق بين تباين درجات ( لعينتين مستقمتين لمعرفة داللة s Test’Leveneوبتطبيق )     
عند مستوى (F( )0.091) احصاءة ليفين قيمة بم غت ،المجموعتين التجريبية والضابطة طالبات
وىذا يعني أن المجموعتين  ،(0.05( وىو أكبر من مستوى الداللة المعتمد)0.764داللة )

 متجانسة في ىذا المتغير.
 طالبات( لعينتين مستقمتين لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات t-testوبتطبيق )     

( 0.025( عند مستوى داللة )2.293بم غت القيمة التائية  ) ،المجموعتين التجريبية والضابطة
وىذا يشير إلى تفوق  ،(62( وبدرجة حرية )0.05وىو أصغر من مستوى الداللة المعتمد)

لمجموعة ا المكعب عمى طالباتاستراتيجية عمى وفق  ن  د رس تيمواموعة التجريبية الالمج طالبات
 وجدول ،يفي اختبار التفكير الشكم وفق الطريقة االعتياديةعمى د رسن   تيمواالالضابطة 

 ب( يبين ذلك: -22) 
 ب( -00جدول )                                             

 ي(جريبية والضابطة في متغير)التفكير الشكل( للمجموعتين التt( و)Fقيمة )             
 
 

 المجموعة 

 
 

 عدد الطالبات
 

s Test’Levene 
 لتساوي التباينين

t-test 
 لتساوي المتوسطين

 
 

 درجة الحرية
     df 

 
 

الداللة اإلحصائية 
عند مستوى  

(.0.9) 

 
F 

 
 
 

 
 الداللة

 
t 

 

الداللة من 
 الطرفين

 0.091 33 التجريبية 
 

 دال احصائياً  62 0.025 2.293 0.764
 39 الضابطة

     :فرضية البديمة التي تنص عمى أنو وقبول ال الثانيةوبذلك تم رفض الفرضية الصفرية          
 ( بين متوسط درجات طالبات0.05داللة )ال)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 

ن   تيمواالالمجموعة التجريبية  المكعب ومتوسط درجات طالبات استراتيجية عمى وفق  د رس 
ن   تيموامجموعة الضابطة الال ( يالتفكير الشكموفق الطريقة االعتيادية في اختبار عمى  د رس 

 ولصالح المجموعة التجريبية.
( η2اختبار مربع إيتا ) تعمالتم اس ،أثر المتغير المستقل  في المتغير التابع  ولمعرفة حجم     
 باستعمالولغرض التأكد من أن حجم الفروق الحاصمة  ىذا المتغير المستقل أثرد حجم لتحدي

((t-test ومن ثم  ،تعود إلى المتغير المستقل وليس إلى متغيرات أخرى  ىي فروق حقيقية
 .األثروالتي ت عب ر عن حجم ىذا  d)حساب قيمة )

( والتي d( ومن ثم حساب قيمة )0.0781( والتي كانت قيمتيا )η2بعد حساب مربع إيتا )    
( استنادًا الى الجدول 0.8وأصغر من ) (0.5)مساوية تقريبًا الى وىي  (0.5822كانت قيمتيا)
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طالبات الصف االول ل التفكير الشكمي مما يدل إلى أن أثر المتغير المستقل في  ،(24المرجعي)
وجدول ، وفق ىذا المتغيرعمى ن  تي د رسواولصالح المجموعة التجريبية الم متوسطاً  المتوسط كان

 (:d( و)η2( يوضح قيمة كل من )23)
 (03جدول )                                      

 للمجموعتين التجريبية والضابطة ( ومقدار حجم األثر في التفكير الشكليd( و)η2قيمة )  
 مقدار حجم األثر dقيمة  η2قيمة  t dfقيمة  المتغير التابع المتغير المستقل

 متوسط 0.5822 0.0781 62 2.699 التفكير الشكلي استراتيجية المكعب 

 ثانيًا: تفسير النتائج:
 :نتائج اختبار التحصيل المحور األول: تفسير

ن   موعة التجريبية الالتيالمج نتائج البحث تفوق طالباتأظيرت  عمى وفق  د رس 
ن   المجموعة الضابطة الالتي استراتيجية المكعب  عمى طالبات  وفق الطريقة االعتياديةعمى  د رس 

 ذلك إلى: يعود ختبار التحصيل وقدفي ا
عمى فيم المفيوم او موضوع ساعد الطالبات ت ليذه االستراتيجية التي الخطوات الستة

بيذِه  ىن  من خالل مرور  ،الدرس من جوانبِو الستو المتدرجة والمترابطة والمتسمسمة بشكل اعمق
 وجوه المكعب الستة.  والمتمثمة ب خطواتال

طالبات نتباه الاستراتيجية المكعب ساعدت عمى جذب اة أن الباحث تكما الحظ
أن  أيضاً ت الحظوقد  ،مقارنة بالطريقة االعتيادية دة التعميمية المقررةالما تعمم نحووتحفيزىن  

بالخطوات  مرورىن   أثناء البعض موعة التجريبية مع بعضينالمج طالباتمن قبل تفاعل  ىناك
د قغير تقميدي نشط وفعال  األمر الذي أدى إلى خمق جو تعميمي إيجابي لمستراتيجية ، الستة 

 .تمك المجموعة في تفوق طالبات يكون السبب
ثقة دريس بيذه استراتيجية قد زادىن  أن الت حوارىا مع الطالبات وجدتوأيضًا من خالل 

طمب من التي تت (البرىان)التطبيق(، التحويل، يللتحمالوجو الستو األخيرة )اخاصة في  بأنفسيم
البحث عن مكونات الموضوع وتجزءتِو الى مكونات واجزاء عديدة، وكذلك ايجاد  الطالبات

التطبيق الصحيح والدقيق لمموضوع او المفيوم الرياضي ، والتأكيد عمى أىمية ىذا التطبيق في 
 . الحياة اليومية مع اعطاء التبرير المناسب لو  

 الدقيق لمموضوع صفالفضاًل عن ان طالبات ىذِه المجموعة ىن  من يجدن و 
 يجدنبين مكوناتِو والربط بين الموضوع الحالي وما لديين  من معمومات سابقة كذلك  والمقارنات
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، مناقشةالما توصمن  اليِو من معمومات اثناء التحميل المناسب لمسؤال المطروح وترجمة )تطبيق( 
 .رأيين  فيما تعممن  ومدى االستفادة منو  الحقًا  ابداء واخيرا

( بأن ىذه 2013،العزاوي ) وىذا ما أكدتو دراسة ،اأثناء تدريسي ةالباحث و  توىذا ما الحظ 
  وبذلك يصبحن  اكثر مرونة تنمية ميارات التفكير لديين   استراتيجية تزيد قدرة المتعممين عمى

 (31:2013،العزاوي ) التفكير.                                                         ودقة
 (.2014،دراسة )الزىيري وتتفق ىذه النتائج مع      

 :ياختبار التفكير الشكلالمحور الثاني: تفسير نتائج 
ن   المواتي المجموعة التجريبيةتفوق طالبات  لبحثأظيرت نتائج ا عمى وفق  د رس 

ن   مجموعة الضابطة المواتيال المكعب عمى طالباتاستراتيجية  وفق الطريقة االعتيادية عمى  د رس 
 إلى: ذلك ي وقد يعودالتفكير الشكمفي اختبار 

 عمى توظيف تفكيرىن   في المجموعة التجريبية ن ىذه استراتيجية تسمح لمطالباتإ
ي ن مي ميارة اقتراح الحمول المناسبة  قدمما  أثناء الدرس كافيةال فرصالمن خالل وجود ي الشكم

اجي من خالل ستنتالا ستدالللحل مشكمة ما ، وضبط بعض المتغيرات الدخيمة ، وايجاد اال
عمل بعض االستدالالت التركيبة بين المفاىيم الرياضية واعطاء التعميل االرتباطي المناسب لين  

   فة الرياضية والتفكير .وصواًل الى حل المشكالت والتي تعتبر قمة ىرم المعر 
بعمق وتكوين مجموعو  التفكير والتأملو  عقولين استعمالعمى  كما أنيا تحفز الطالبات

نحو يادة الدافعية والرغبة لديين  ز  من ثمو  ،من التصورات التي قد تصل بين  لمحل الصحيح 
 .الحصص الدراسيةفي المنطق والدقة التي تقود إلى الحمول مع تقدميِن  استعمالالتعم م, و 

في العممية التعميمية داخل  يم يتضح إشتراك إذ ،ر في ىذه االستراتيجيةكبيدور  طمبةلمن إ       
حيث يبدأ ىذا  ،البعض ير من الحرية في التفاعل مع بعضين  الصف من خالل إعطاء قدر كب

اعطاء الوصف و تعريف الموضوع  ه استراتيجية والتي تتطمب منين  التفاعل من أولى خطوات ىذ
ومن ثم اشتراكين   ،عمل مقارناتب يقمن  الطالبات فييا لثانية أذومرورًا بالخطوة ا مكوناتوِ الدقيق ل

 المفاىيم التي قارن  بينياالخطوة الثالثة والتي تتطمب منين  عمل ترابطات بين  في وتفاعمين  
من خالليا التأكيد عمى اىمية  االخيرة وىي البرىان التي يمكنوصواًل لمخطوة  ،بالخطوة الثانية

جعة لمتفكير إذ أن كل ىذه العمميات تتضمن عمميات تخطيط ومراقبة ومرا الموضوع وتدعيموِ 
 .(2008 ،الييتي) راسةدىذه النتائج مع  وتتفق ،السيما التفكير الشكمي
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 ثالثًا: االستنتاجات:
 ىي: ةإلييا الباحث تإن أىم االستنتاجات التي توصم 
المجموعة  طالباتتحصيل من  زاد   استراتيجية المكعب باستعمالإن تدريس مادة الرياضيات   (1

 .     التجريبية
ن   تيلالا تفاعل وتعاون الطالبات  (2 كعب أفضل من تفاعل ستراتيجية الما عمى وفق د رس 

ن  تي لالالطالبات ا  . الطريقة االعتياديةعمى وفق  د رس 
المجموعة  اتاح الفرصة لمشاركة جميع طالباتالتدريس في  ستراتيجية المكعبا استعمال  (3

 ربط األفكار. عمل عمىالالتجريبية بالدرس و 
القدرة عمى ربط ما المجموعة التجريبية من  طالبات ن  ستراتيجية المكعب مكا إن اعتماد  (4

 . عمييالتي حصمن  من معمومات سابقة مع المعمومات الجديدة ا لديين  
رفع مستوى التفكير  في االيجابي كان لو األثر ستراتيجية المكعبا ستعمالباإن التدريس   (5

 . المجموعة التجريبية الشكمي لدى طالبات
مع التوجيات الحديثة لمتربية في جعل استراتيجية المكعب باستخدام  اجراءات التدريس تتفق  (6

 .  الطمبة محور العممية التعممية

 رابعًا: التوصيات:
وليذا مكن ترجمة ما تم التوصل إليو من نتائج إلى تطبيقات واقعية تخدم الميدان التربوي ي 

 :بما يأتي ةوصي الباحثالغرض ت
إجراء دورات تدريبية لم درسي وم درسات مادة الرياضيات لكافة المراحل لمتعرف عمى  تطبيق   (1

 استراتيجية المكعب وكيفية توظيفيا في تدريس مادة الرياضيات.
جراء دورات تدريبية لم درسي وم درسات مادة الرياضيات لكافة المراحل لمتعرف عمى التفكير إ  (2

 الشكمي ومياراتِو  .
مداخل واستراتيجيات  تشجيع وحث م درسي وم درسات مادة الرياضيات عمى استعمال  (3

عميمية ومشاركًا تدريسية حديثة منيا استراتيجية المكعب التي تجعل المتعمم محورًا لمعممية الت
 . ىم في رفع مستوى التحصيل والتفكير الشكمي انيا تسايجابيًا فييا، أل
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ضرورة تضمين مقررات برنامج إعداد م درسي وم درسات مادة الرياضيات في كميات التربية   (4
 .  استراتيجية المكعبمن ضمنيا  ة في التدريسلالستراتيجيات الحديث

 خامسًا: المقترحات: 
 اآلتي: ةقترح الباحثاستكمااًل ليذا البحث ت 
أخرى تيدف أو موضوعات رياضية في مراحل دراسية  لمبحث الحاليمماثمة  بحوثإجراء  (1

 . يي التحصيل والتفكير الشكمف استراتيجية المكعب استعمالإلى معرفة أثر 
 – اإلبداعيمنيا)  انواع أخرى من التفكير والوقوف عمى أثرىا في دراسة استراتيجية المكعب (2

 . الرياضيات في مادة (اليندسي – التأممي
في  استراتيجية المكعب تيدف إلى معرفة أثر لمبحث الحالي بحوث مماثمةالعمل عمى إجراء  (3

 . /قسم الرياضيات تحصيل مادة اليندسة لدى طمبة كميات التربية
 ي.الشكم اإلعدادية لمتفكير المرحمةمتالك طالبات المعرفة مدى  بحوثالعمل عمى إجراء  (4
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 أواًل: المصادر العربية:
 الكريمن القرآ

 ( 5 5002إبراهيم ، مجدي) عالم  ("،3والتعميم والتعمم )التدريس االبداعي وتعمم التفكير "سمسمة التفكير
 الكتاب ،القاهرة.

 ( 50005أبو جادو ، صالح دمحم) دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،  2، ط عمم النفس التربوي ،
 عمان.

 (5 8443أبو جادو، صالح دمحم)،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان.8 ط عمم النفس التربوي ، 
 ( 5 5002أبو حويج، مروان وسمير ابو المغمي) الطبعة العربية ، دار  المدخل الى عمم النفس التربوي ،

 اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ، عمان.
 دار 8ط عمم النفس التربوي لمطالب الجامعي والمعمم الممارس،(5 5002رياش، حسين دمحم ) أبو ،

 .المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان
 ( 5 5088أبو زينة ، فريد كامل)مكتبة الفالح لمنشر  3، ط مناىج الرياضيات المدرسية وتدريسيا ،

 والتوزيع ، الكويت .
 ..................... (5080 5)دار وائل لمنشر 8ط الرياضيات المدرسية وتعميميا، تطوير مناىج ،

 والتوزيع، عمان.
 مفاىيم  -طرائق تدريس العموم ( 5 5088سعيدي، عبد هللا بن خميس وسميمان بن دمحم البموشي) أمبو

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان.5ط وتطبيقات عممية،
 ( 5أثر أنموذجي المنشور القائم ألساليب الفهم والتعميم التوليدي في 5082باشا، محمود خورشيد ،)

 (غير منشورة) هاطروحة دكتورايل مادة الرياضيات عند طالبات االول المتوسط، الحساب الذهني وتحص
 ابن الهيثم ،جامعة بغداد. -كمية التربية لمعموم الصرفة ،

 ( 5 5003بدير ، كريمان)دار الفكر لمنشر والتوزيع ، عمان .8، ط تقويم نمو الطفل ، 
 ( 5 االرتقاء المعرفي المتمركز5002بمة ، فاديا فيصل )  اطروحةالذات وعالقتهما بحاالت الهوية، حول 

 (معهد الدراسات التربوية ، جامعة القاهرة. منشورة غير) دكتوراه
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 ( 5" اثر برنامج تعميمي لتنمية مهارات التفكير الشكمي لدى طمبة 5003الجرجري ، خشمان حسن عمي)
 ، جامعة الموصل .( ، كمية التربية غير منشورة )أطروحة دكتوراهالمرحمة اإلعدادية "،

 (5 8444جروان، فتحي عبد الرحمن) دار الكتاب الجامعي، 8ط مفاىيم وتطبيقات، -تعميم التفكير ،
 العين.

 ( ( 5) أثر انموذج تسريع التفكير في تحصيل طالبات الصف االول المتوسط 5082جزاع ، داليا عباس
 تربية االساسية ، جامعة المستنصرية .، كمية ال (غير منشورة )رسالة ماجستيروتفكيرهن الرياضي ( ، 

 (5 5002الجمبي، سوسن شاكر)،مؤسسة 8ط أساسيات بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية ،
 عالء الدين لمنشر والتوزيع، دمشق.

 مكتبة النهضة  التفكير ) االسس النظرية واالستراتيجيات (( 5 8441الكريم ) دحبيب ، مجدي عب ،
 المصرية ، القاهرة .

 (5 5088الحسني، غازي خميس)ابن -، كمية التربية لمعموم الصرفةالمناىج وطرائق تدريس الرياضيات
 الهيثم، جامعة بغداد.

 (5 5008حمدان، دمحم زياد)،دار التربية الحديثة لمنشر، عمان.8ط تقييم التعمم والتحصيل ، 
  دار الفكر  5 ، ط طرق تعميم التفكير لألطفال(5 8442المبابيدي )الخاليمة، عبد الكريم وعفاف ،

 لمطباعة والنشر والتوزيع ، عمان  .
 ( 5 8441الخميمي ، يوسف خميل)دار القمم لمنشر  8 ، ط تدريس العموم في مراحل التعميم العام ،

 والتوزيع ، دبي . 
 ( 5 5080دي بونو )ترجمة نايف الخوص (، منشورات وزارة ، التفكير الجانبي كسر القيود المنطقية(

 الثقافة ، الهيئة العامة السورية لمكتاب، دمشق .
 (5 5003ربيع، هادي مشعان)،مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، عمان. 8ط عمم النفس اإلداري ، 
 ( 5 5003الريماوي ، دمحم عودة )دار المسيرة لمنشر  5، ط الطفولة والمراىقة -عمم نفس النمو ،

 والتوزيع ، عمان . 
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 (5"أثر استراتيجية المكعب في اكتساب بعض المفاهيم الرياضياتيه 5082الزهيري ، حيدر عبد الكريم)
منشور(، مجمة  )بحثلدى طالب الصف االول المتوسط في مادة الرياضيات وتنمية دافعيتهم نحوها"،

 ، اذار .  8عدد ،ال جامعة االنبار لمعموم االنسانية
 ( 5 5003زيتون ، حسن حسين)عالم  استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعميم والتعمم ،

 الكتب ، القاهرة .
 ( 5 5003زيتون ،حسن وكمال زيتون)عالم 8، ط التعمم والتدريس من عالم الكتب منظور البنائية ،

 الكتب ، القاهرة .
 ( 5 5002زيتون، عايش محمود)دار الشروق  8، ط النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم ،

 لمنشر ، عمان .
 ( 5 5002زيتون، كمال عبد الحميد)عالم الكتب ،القاهرة.5، ط  رؤية بنائية -تدريس العموم ، 
 ( 5 5002السرور، ناديا هايل)دارا الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع تعميم التفكير في المنيج المدرسي ، 

 ، عمان .
 ( 5 5001سعادة ، جودت احمد وآخرون)دار الشروق  8، ط التعمم النشط بين النظرية والتطبيق ،

 لمطباعة والنشر ، عمان .
 ( 5 5001السعيد ، رضا مسعد ودمحم عبد القادر النمر) تطوير المناىج الدراسية تطبيقات ونماذج

 ، دار الفكر العربي ، القاهرة .  8، طمنظوميو 
 ( 5 5003سعيد ، سعاد جبر )عالم الكتب الحديث لمنشر  8، ط سيكولوجية التفكير والوعي بالذات ،

 والتوزيع ، اربد .
 ( 5 5008سالمة ، عبد الحافظ دمحم)دار البارودي العممية لمنشر والتوزيع، 8، ط تصميم التدريس ،

 عمان.
 (5 8442سالمة، حسن عمي) دار الفجر لمنشر والتوزيع ، 8ط ، النظرية بين الرياضيات تدريس طرق ،

 القاهرة .
 ( 5 8441الشارف، احمد العريفي)الجامعة المفتوحة ، طرابمس. المدخل لتدريس الرياضيات ، 
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 ( 5 "ابرز العوامل االسرية المؤثرة عمى التحصيل الدرسي" ، بحث منشور ، 5002شراز ، دمحم صالح)
 ، بغداد .5، العدد ( 83، المجمد) مجمة العموم التربوية والنفسية

 المدخل المنظومي والبناء المعرفي ، المؤتمر العربي (5 5005الرحيم شهاب ) دالشريف ، كوثر عب
، مركز تطوير تدريس العموم ، جامعة عين شمس  الثاني حول المدخل المنظومي في التدريس والتعميم

 ، القاهرة .
 ( 5" اثر استعمال استراتيجية المكعب في اكتساب المفاهيم العممية 5088، ايمان عبد الحسين) شنبار

 رسالة ماجستير )غير منشورة( واستبقائها في مادة العموم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي" ،
 ابن الرشد .  -جامعة بغداد ، كمية التربية

 ( 5 " أثر استرات5081الشواهنة، االء غازي) يجية المكعب في تحصيل طمبة الصف السابع األساسي في
، كمية رسالة ماجستير )غير منشورة( مبحث الرياضيات في محافظة قمقيمية  واتجاهاتهم نحو تعممها"

 الدراسات العميا ، جامعة النجاح ، نابمس.
 (5" أثر تصميم تعميمي وفقًا الستراتيجيات التفكير 5081الشيباوي، ماجد صريف مسير) المتشعب في

 أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، تحصيل طالب المرحمة االعدادية في مادة الفيزياء وتفكيرهم الشكمي"
 ابن الهيثم، جامعة بغداد. -كمية التربية لمعموم الصرفة

 ( 5 8440الطاهر ، سعد هللا)ديوان المطبوعات عالقة القدرة عمى التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي ،
 ياض .، الر 

  ( 5 5002الطيب ، دمحم وآخرون )دار المعرفة الجامعية ،  مناىج البحث في العموم التربوية والنفسية،
 االسكندرية .

 (5 5002الطيطي ، دمحم حمد)لمنشر والتوزيع ،عمان ، دار المسيرة 5، ط تنمية قدرات التفكير االبداعي.  
 (5 8444الظاهر، زكريا دمحم وآخرون) دار الثقافة لمنشر 8ط التقويم في التربية،مبادئ القياس و ،

 والتوزيع، عمان.
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 ( 5 أثر مخططات التعارض المعرفي في تحصيل مادة الكيمياء 5082العامري ، ياسمين محسن حمد)
كمية التربية ،  )غير منشورة( رسالة ماجستيروالتفكير المنظومي عند طالب الصف الثاني المتوسط ، 

 الهيثم ،جامعة بغداد.ابن  -لمعموم الصرفة
 (5 5085عبد األمير، عباس ناجي وآخرون) طرائق تدريس الرياضيات لمصف الرابع معاىد إعداد

 ، جمهورية العراق، وزارة التربية، المديرية العامة لممناهج، بغداد.8ط المعممين،
 ، يل العربية لمنشر ، هبة الن القياس النفسي التربوي ) النظرية والتطبيق((5 5003سعد ) عبد الرحمن

 والتوزيع ، الجيزة.
 ،األنماط المنيجية وتطبيقاتيا في العموم (5 5002)هأنور حسين وعدنان حقي شهاب زنكن عبد الرحمن

 ، دار الكتب والوثائق، بغداد.5ط اإلنسانية والتطبيقية،
 (5 5008عبد السالم، عبد السالم مصطفى)،كر العربي دار الف االتجاىات الحديثة في تدريس العموم

 لمطباعة والنشر، القاهرة .
 (5 8440عبد المطيف ، مدحت عبد الحميد)دار النهضة العربية لمنشر  الصحة والتفوق الدراسي ،

 والتوزيع ، بيروت .
 ( 5 5002عبد الهادي، نبيل وآخرون)نشر والتوزيع ، ال، دار المسيرة  5، ط ميارات في المغة والتفكير

 عمان .
 ( 5 8440عبد الهادي ، نبيل)مركز غنيم لمتصميم والطباعة، عمان. 8، ط تطور التفكير عند الطفل ، 
 (5 5080العبسي، دمحم مصطفى)،دار المسيرة لمنشر 8ط التقويم الواقعي في العممية التدريسية ،

 والتوزيع والطباعة، عمان.
 (5 5004العبسي، دمحم مصطفى) دار المسيرة لمنشر والتوزيع 8ط الرياضيات،األلعاب والتفكير في ،

 . والطباعة، عمان
 ( 5 5002العتوم ، عدنان يوسف )دار المسيرة لمنشر  5، ط عمم النفس المعرفي النظرية والتطبيق ،

 والتوزيع والطباعة ، عمان .
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 ( 5 " اثر خرائط التفكير وانموذج المكعب في تنمية5083العزاوي ، أزهار برهان اسماعيل)  مهارات فوق
، رسالة ماجستير )غير منشورة( المعرفي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط وتحصيمهن لمادة الفيزياء"

 ابن الهيثم، جامعة بغداد. -كمية التربية لمعموم الصرفة
 (5 5003عطية، محسن عمي)،دار صفاء لمنشر 8ط االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال ،

 والتوزيع، عمان.
 مكتبة  مناىج وطرائق تدريس العموم(5 5088لعفون ، نادية حسين وفاطمة عبد االمير الفتالوي )ا ،

 التربية االساسية ، بغداد .
 (5" 5000عقيالن، ابراهيم دمحم)دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطابعة مناىج الرياضيات واساليب تدريسيا "

 ، عمان.
 ( 5 5001عالم، صالح الدين محمود)دار الفكر 8ط تبارات والمقاييس التربوية والنفسية،االخ ،

 لمطباعة والنشر والتوزيع, عمان.
 ........................... (5000 5) القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتو وتطبيقاتو

 ، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر ،القاهرة.8، طوتوجياتو المعاصرة
 ( 5 5005عودة، أحمد سميمان)،دار األمل لمنشر والتوزيع، 2ط القياس والتقويم في العممية التدريسية ،

 إربد.
 (5 8443عودة، أحمد سميمان)،دار األمل لمنشر والتوزيع5ط القياس والتقويم في العممية التدريسية ،، 

 إربد.
 ( 5 5002العيسوي، عبد الرحمن دمحم)ار الفكر ، د8ط ، القياس النفسي والعقمي في القوات المسمحة

 الجامعي، اإلسكندرية.
 .......................... (5000 5) ،موسوعة كتب عمم النقس الحديث، الطريق إلى النبوغ العممي

 دار الراتب الجامعية، بيروت.
 ( 5 8438عيسى ، دمحم رفقي)دار المعارف ، القاهرة . 8، ط في النمو النفسي آراء ونظريات ، 
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 ( 5 8442غانم ، محمود دمحم )دار الفكر لمنشر  8، ط التفكير عند الطفل تطوُر وطرق تعميمو ،
 والتوزيع ، عمان .

 ( 5 أثر بعض استراتيجيات القراءة الرياضية في حل المشكالت لدى طمبة 5085فدعم ، أسماء عريبي)
 ،ابن الهيثم -لمعموم الصرفة تربيةكمية ال، اطروحة دكتوراه )غير منشورة (، الصف الثالث المتوسط 

 جامعة بغداد.
 دار الفكر العربي ،  3، ج القاموس المحيط(5 8441أبادي، مجد الدين دمحم بن يعقوب ) الفيروز ،

 بيروت ، لبنان .
 ( 5 8440القريشي، عبد الفتاح)دار القمم ،  لينون لمقدرة العقمية المستوى المتقدم )ج( -أختبار اوتيس،

 الكويت .
 ( 5 5008قطامي ، نايفة )دار الفكر لمطباعة ، عمان . تعميم التفكير لممرحمة االساسية ، 
 (5 5000القمش، مصطفى نوري)دار الفكر لمطباعة والنشر 8، طالقياس والتقويم في التربية الخاصة ،

 والتوزيع، عمان.
 (5 5002الكبيسي، عبد الواحد حميد) دار جرير لمنشر  ،8ط ،تجديدات ومناقشات -القياس والتقويم

 عمان. ،والتوزيع
 (5"سالمة التصاميم التجريبية في البحوث التربوية والنفسية"، 8442كريدي ، خمف كاظم) مجمة كمية

 (، الجامعة المستنصرية ، بغداد .8، عدد)المعممين
 ( 5 5004كفافي ، عالء الدين)دار الفكر لمنشر والتوزيع، عمان .8، ط سيكولوجية الطفولة والمراىقة ،  
 ( 5 8443كوكب، عامر)جامعة عين الشمس،  اسس التفكير السميم ومناىجُو في كتاب السنة ،

 القاهرة.
 (5 5085مجيد، عبد الحسين رزوقي وياسين حميد عيال)،مكتبة  القياس والتقويم لمطالب الجامعي

 اليمامة لمطباعة والنشر، بغداد.
 دار الثقافة ، عمان .  8، ط نظريات التعمم( 5 5002 جاسم )دمحم ، دمحم ، 
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 ( 5 أثر التفكير الشكمي لطالب الصف االول الثانوي العممي في 8442المفمح ، خمف دمحم غمار)
رسالة محافظة المفرق واتجاهاتهم نحو الفيزياء في مستوى معرفتهم المفاهيمية بقوانين نيوتن في الحركة، 

 (، كمية الدراسات العميا ، جامعة االردنية ، عمان . شورةماجستير )غير من
 ( 84415المقري ، احمد بن دمحم القيومي )المكتبة العصرية ، بيروت . 8، ط المصباح المترجم ، 
 ( 5 5085ممحم، سامي دمحم)المسيرة لمنشر والتوزيع دار  ،1ط ،القياس والتقويم في التربية وعمم النفس

 عمان. ،والطباعة
 (5 5004ممحم، سامي دمحم)،دار المسيرة لمنشر والتوزيع 2ط القياس والتقويم في التربية وعمم النفس ،

 والطباعة، عمان.
 ( 5 "أثر استراتيجية مقترحة مدعمه بالتخيل الموجه لحل المسائل الرياضية في 5088المولى ، سميمان )

(  رسالة ماجستير) غير منشورةالتحصيل وتنمية التفكير الشكمي لدى طالب الصف الخامس العممي " 
 جامعة الموصل، كمية التربية ، الموصل . 

 (5 8444النجدي ، وأخرون)لتعميم العموم في ضوء المعايير العالمية وتنمية التفكير  اتجاىات حديثة
 ، دار الفكر العربي ، القاهرة. والنظرية البنائية

 (5" معرفة أثر استخدام  طريقة حل المشكالت في التفكير الشكمي 5003الهيتي ، ناصر عبيد ابراهيم)
رسالة ماجستير )غير  ات "والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الرابع الثانوي في مادة الرياضي

 ابن الهيثم، جامعة بغداد. -، كمية التربية لمعموم الصرفةمنشورة(
 ( 5 8440واردزورث ، بي جي)ترجمة فاضل االزيرجاوي وآخرون  نظرية بياجيو في االرتقاء المعرفي ،

 ، مراجعة موفق الحمداني ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد .
 (5 د5003الوهر، محمود طاهر) رجة معرفة معممي العموم النظرية البنائية وأثر تأهيمهم األكاديمي

التربوية  العموم –مجمة دراسات والتربوي وجنسهم وفرع الدراسة، الجامعة االردنية ، كمية العموم التربوية، 
 ( .8(، العدد )52، المجمد)

 ( 5 8443يعقوب ، حسين نشوان )دار 8، طدريساتجاىات معاصرة في مناىج واساليب وطرق ت ،
 .الفرقان ، عمان
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(1ممحق )  
كتاب تسييل الميمة    
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(2ممحق)  

كتاب تسييل الميمة    

 
 



 ــالحــقالمـ

 
 

102 

 (3ممحق )                                      

    لتحديد مشكمة البحث كتحديد  كجيت  الع رأي المشرفيف كالمدرسيف الذياستطـ/ استبانة    
الحاجات التعميمية لتدريس مادة الرياضيات مف كجية نظرىـ                  

تقوـ مدرسة مادة الرياضيات )سارة كريـ سالـ ( بدراسة عممية لعدد مف   تحية طيبة ...      
وىذا يتطمب العوف واالستشارة مف  ،المتغيرات تتناوؿ استراتيجية تدريسية لتدريس مادة الرياضيات 

أمانة عممية فضاًل عف خبرتكـ ومعرفتكـ و ومما اجدُه فيكـ مف دقة ، مدرسيف الالمشرفيف و  عدد مف
)عموـ الرياضيات( لممرحمة المتوسطة تحديدًا الصف األوؿ مادة  في مجاؿ تخصصكـ تدريس

ىل لديؾ معرفة سابقة عنيا :، لذا ارجو منكـ االجابة عمى االسئمة االتية ،  المتوسط  
ريس الطمبة باستراتيجيات حديثة لممادة اليندسة؟ يمكنؾ ذكرىا اف ل سبق كأف قمت بتداكال: ى   

 ُكجدت ..................................................................................

 ستة مف الموضوع الى النظر في الطمبة تحفيز عمى تعمل تدريسو استراتيجية):بأنياوالتي تعرؼ  
،  التحويل ، المقارنة ،االرتباط ، التحميل، الوصف)وىي الستة المكعب وجوه تمثل مختمفة جوانب
                               )البرىاف

 طمبتؾ في مادة الرياضيات؟ ف اجريت اختبار التفكير الشكمي عمىثانيًا: ىل سبق كا

  ات والمفاىيـ والمبادئ عمى درة الفرد عمى معالجة المجردات كاألفكار والرموز والعالقق : بأنو يعرؼ
نحو أفضل مف الموضوعات الحسية و األدوات المادية كاألدوات الميكانيكية والنشاطات ذات 

 .يةاالرتباطات الحس
ثالثًا: ىل أنت راٍض عف مستكى طمبتؾ في مادة الرياضيات لمصف االكؿ المتكسط؟ يمكنؾ ذكر 

 ادناهاالسباب 

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

 المحترم/المحترمة: ..................................... االستاذ المدرس/المدرسة
 .........................:........................ اسم المدرسة

 : ................................................. العمل مكان
 ...............................عدد سنوات الخدمة:..........

 

 ال نعم

 نعم

 نعم ال

 ال
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 (4ممحق )                                          

 أسماء المحكمين ت
اللقب 

 العلمي
 العنوان الوظيفي التخصص

   عة االستشارةطبي

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
 حسان علٌوي ناصرإد.  

 الدلٌمً 
 قٌاس وتقوٌم  أستاذ

ابن  –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
        الهٌثم / جامعة بغداد

 

 أستاذ إسماعٌل إبراهٌم علً .د   .2
علم النفس 
 التربوي 

ابن  –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
      الهٌثم / جامعة بغداد

   

 أستاذ نجاد شهاببثٌنة   .د   .3
        

 رٌاضٌات
ابن  –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

 الهٌثم / جامعة بغداد
        

4.  
 د. رافد بحر احمد 

 المعٌوف 
 أستاذ

ت  ط.
 الرٌاضٌات

ابن  –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
 الهٌثم / جامعة بغداد

        

5.  
ٌونس كرو د. رحٌم   

 العزاوي 
 أستاذ

ط. ت. 
 الرٌاضٌات

         جامعة اإلمام جعفر الصادق)ع(  

 أستاذ د. رٌاض فاخر الشرع   .6
.ت  ط

 الرٌاضٌات.
         كلٌة التربٌة / الجامعة المستنصرٌة

 أستاذ د. غالب خزعل دمحم   .7
 .ت ط.

 الرٌاضٌات
كلٌة التربٌة االساسٌة / الجامعة 

 ستنصرٌةالم
 

 
 

  
   

8.  
فائزة عبد القادر  .د  

 الجلبً
 أستاذ

 . ت.ط
 الرٌاضٌات

كلٌة التربٌة االساسٌة / الجامعة 
 المستنصرٌة

        

 أستاذ د. فاضل جبار جودة   .9
علم النفس 

 التربوي
ابن  –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

       الهٌثم / جامعة بغداد
  

11.  
واد مجبل حماد عد.  

 الجوعانً 
 أستاذ

ت  ط.
 الرٌاضٌات

ابن  –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
 الهٌثم / جامعة بغداد

        

 أستاذ النواب  محمود د. ناجً    .11
علم النفس 

 التربوي
ابن  –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

 الهٌثم / جامعة بغداد
        

12.  
 أستاذ مساعد  إلياـ جبار فارس  د .  

 .ت . ط
 الرٌاضٌات

ابن  –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
 الهٌثم / جامعة بغداد

        

13.  
. أسماء فدعـ عريبي د  

 أستاذ مساعد الدوري 
 .ت. ط

 الرٌاضٌات
         مدٌرٌة التربٌة الرصافة الثانٌة  

14.  
أنعاـ إبراىيـ عبد  .د  

 أستاذ مساعد الرزاؽ
 .ت .ط

 الرٌاضٌات
ابن  –ٌة التربٌة للعلوم الصرفة كل

 الهٌثم / جامعة بغداد
        

15.  
. باسـ دمحم جاسـ د  

 أستاذ مساعد الدليمي 
 .ت .ط

 الرٌاضٌات
ابن  –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

 الهٌثم / جامعة بغداد
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16.  
تغريد عبد الكاظـ  د .  

 أستاذ مساعد جواد
 .ت .ط

 الرٌاضٌات
ٌة التربٌة االساسٌة / الجامعة كل

 المستنصرٌة
        

17.  
 استاذ مساعد جبار وادي باىض  د.  

علم النفس 
 التربوي

ابن  –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
 الهٌثم / جامعة بغداد

        

18.  
 أستاذ مساعد د. حمدية محسف النعيمي 

 .ت. ط
 الرٌاضٌات

         مدٌرٌة التربٌة الرصافة االولى

19.  
 رٌاضٌات أستاذ مساعد د. رشا ناصر مجيد  

ابن  –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
 الهٌثم / جامعة بغداد

        

21.  
رفاء عزيز كريـ  .د  

 أستاذ مساعد السعدي
. ت . ط

 الرٌاضٌات
كلٌة التربٌة / الجامعة  

 المستنصرٌة
        

21.  
تاح عادؿ عبد الف سديل. د 

 أستاذ مساعد الحيالي 
 .ت. ط

 الرٌاضٌات
         كلٌة التربٌة المفتوحة      

22.  
 أستاذ مساعد د. سميـ عبد االمير   

. ت .ط
 الرٌاضٌات

         كلٌة التربٌة المفتوحة      

23.  
 رٌاضٌات ساعد ماستاذ   صبا ناصر مجيد د.  

ابن  –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
 هٌثم / جامعة بغدادال

        

24.  
 قٌاس وتقوٌم أستاذ مساعد عفاؼ زياد وادي د.  

ابن  –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
       الهٌثم / جامعة بغداد

  

25.  
غساف رشيد عبد د.  

 استاذ مساعد  الحميد الصيداوي 
 ت .ط

 الرٌاضٌات.
كلٌة التربٌة االساسٌة / الجامعة 

 المستنصرٌة
        

26.  
 أستاذ مساعد د. ليث دمحم عياش   

علم النفس 
 التربوي

ابن  –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
      الهٌثم / جامعة بغداد

   

27.  
 أستاذ مساعد  األمير  لينا فؤاد جواد د.  

 .ت . ط
 الرٌاضٌات

ابن  –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
 الهٌثم / جامعة بغداد

        

28.  
 استاذ مساعد مدركة صالح عبد هللاد.   

 .ت . ط
 الرٌاضٌات

كلٌة التربٌة االساسٌة / الجامعة 
 المستنصرٌة

 
 

  
 

   

29.  
منتيى مطشر عبد د.   

 استاذ مساعد الصاحب
علم النفس 

 التربوي
ابن  –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

      الهٌثم / جامعة بغداد
   

31.  
ماف ميعاد جاسـ سم د.  

 استاذ مساعد السراي
 .ت .ط

 الرٌاضٌات
كلٌة التربٌة / الجامعة  

 المستنصرٌة
        

31.  
ىاشـ دمحم حمزة  .د  

 استاذ مساعد الجميمي 
 .ت . ط

 الرٌاضٌات
كلٌة التربٌة االساسٌة / الجامعة  

 المستنصرٌة
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32.  
 ارٌج خضر حسن  .د   

 مدرس    
 .ت . ط

 الرٌاضٌات
ابن  –ٌة التربٌة للعلوم الصرفة كل

 الهٌثم / جامعة بغداد
        

33.  
 أسماء عبد عصوادم.   

 رٌاضٌات مدرس    
ابن  –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

 الهٌثم / جامعة بغداد
        

         الكرخ الثانٌة              رٌاضٌات مشرف    سعاد ابراهٌم علً      .34

         الكرخ الثانٌة             رٌاضٌات مشرف     ضوٌة نجدي حسن      .35

         الكرخ الثانٌة              رٌاضٌات مشرف    علً هادي الشمري      .36

       للبنات كنانة متوسطة          رٌاضٌات مدرسة     انتصار جبار حسن      .37
 

 

         متوسطة التسامح المختلطة     رٌاضٌات مدرس      ابراهٌم سعد خلٌل      .38

         متوسطة التسامح المختلطة     رٌاضٌات مدرس     رٌاض ثجٌل لعٌبً      .39

         اعدادٌة العقٌلة للبنات       رٌاضٌات مدرسة     سعاد خضٌر عبد      .41

         ثانوٌة السماحة المسائٌة للبنات    ٌاترٌاض مدرسة     سعاد علً الساعدي     .41

42.  
 طاهر مسلم دمحم    

 رٌاضٌات مدرس    
اعدادٌة ابو اٌوب االنصاري    

 للبنٌن
        

       متوسطة ام الربٌعٌن للبنات      رٌاضٌات مدرسة     فاضل دمحم سعٌدعذراء     .43
 

 

         متوسطة ام الربٌعٌن للبنات     رٌاضٌات مدرسة     ماجدة حسن فلٌح     .44

         متوسطة التسامح المختلطة    رٌاضٌات مدرس    ماجد خضر عباس     .45

         ثانوٌة السالم للمتمٌزٌن    رٌاضٌات مدرس     دمحم جعفر دمحم    .46

         المسائٌة ثانوٌة السماحة     رٌاضٌات مدرس     منى شاكر عباس     .47

 

 ستشارة:طبيعة اال
   تقكيـ فقرات اختبار المعرفة السابقة في الرياضيات. .1
 تقكيـ تحميل المحتكى.. 2
 مدى صالح األغراض السمككية كمستكياتيا..3
 .مدى صالح الخطط التدريسية . 4
 .تقكيـ فقرات اختبار التحصيل .5
 . تقكيـ ميارات التفكير الشكمي.6
 .بانة تحديد النسب لكل ميارة مف ميارات التفكير الشكمياست. 7
 التفكير الشكمي . تقكيـ فقرات اختبار .8
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 (5ممحق )                                           
 (د) الضابطة المجمكعة لطالبات الخاـ الدرجات

 ألغراض تحميل النتائج ألغراض التكافؤ بيف المجمكعتيف

 ث

درجاث 

انتذصيم 

نسابق في ا

مادة 

انزياضياث 

111%  

درجات اختبار 
المعرفة السابقة 

 في الرياضيات
25 

العمر الزمني 
 محسكبًا باألشير

 

درجات اختبار 
التفكير 
 الشكمي
30 

درجاث 

 اختبار انذكاء

50 

درجاث اختبار 

 انتذصيم

64 

درجاث  

اختبار انتفكيز 

 انشكهي

 بعد انتجزبت

30  

1 88 16 169 8 13 31 7 

2 50 8 152 12 11 8 8 

3 69 7 148 10 10 32 9 

4 76 7 150 14 9 25 10 

5 50 14 154 8 15 31 6 

6 51 12 153 12 14 12 12 

7 85 14 147 7 17 57 14 

8 77 9 172 3 10 12 7 

9 78 11 145 8 14 37 18 

11 78 8 152 11 20 22 12 

11 79 16 154 9 13 18 16 

12 64 11 153 8 10 28 10 

13 50 10 152 5 3 22 2 

14 79 12 151 6 8 46 4 

15 69 8 153 7 10 16 2 

16 72 12 154 9 8 21 8 

17 50 5 148 11 11 48 10 
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18 95 12 169 11 17 13 16 

19 93 9 147 11 19 6 11 

21 63 9 169 8 9 30 25 

21 53 7 149 9 14 19 12 

22 65 12 150 9 12 32 22 

23 53 6 169 4 10 20 10 

24 50 5 147 8 15 32 11 

25 50 9 148 8 11 48 7 

26 70 11 148 11 15 22 13 

27 87 9 148 11 10 45 12 

28 67 12 150 13 13 44 19 

29 50 12 155 11 15 53 20 

31 68 4 147 11 13 45 18 

31 68 5 146 11 18 61 16 
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(6ممحق )  
 لتجريبية)ق(الدرجات الخاـ لطالبات المجمكعة ا

 ألغراض تحميل النتائج ألغراض التكافؤ بيف المجمكعتيف

 ث
درجاث انتذصيم 

انسابق في مادة 

%111انزياضياث   

درجات اختبار 
المعرفة السابقة 

 في الرياضيات
25 

العمر الزمني 
محسكبًا 
 باألشير

 

درجات اختبار 
 التفكير الشكمي

30 

درجاث 

اختبار 

 انذكاء

50 

درجاث 

اختبار 

صيمانتذ  

64 

درجاث  

اختبار انتفكيز 

 انشكهي

 بعد انتجزبت

30  

1 82 9 147 9 11 46 16 

2 55 5 147 16 15 57 20 

3 95 13 169 11 10 37 22 

4 93 13 169 11 12 55 8 

5 63 10 147 3 9 36 19 

6 64 9 145 6 36 43 12 

7 63 6 149 17 12 14 23 

8 62 7 153 11 13 58 17 

9 50 9 150 11 13 18 19 

11 74 10 152 7 13 12 10 

11 66 6 148 7 14 49 12 

12 57 2 156 11 17 19 19 

13 69 9 153 5 16 39 14 

14 58 6 151 5 24 59 8 

15 74 8 148 9 12 44 21 

16 54 8 169 8 14 14 8 

17 75 10 155 5 7 62 15 

18 73 14 151 7 15 46 8 
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19 59 14 149 12 16 59 18 

21 61 9 156 6 18 53 11 

21 90 11 152 4 10 12 7 

22 69 8 150 7 9 22 25 

23 50 7 154 6 6 57 11 

24 50 8 154 9 14 11 19 

25 89 14 147 8 13 58 23 

26 68 8 155 11 15 48 9 

27 52 7 147 9 11 34 17 

28 95 9 150 8 10 49 16 

29 72 2 152 11 11 34 21 

31 50 6 154 11 12 18 10 

31 52 7 170 7 9 58 8 

32 56 8 152 9 11 33 13 

33 62 11 149 7 9 15 15 
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 أ(        -7ممحق )                                     
 بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة     

 بف الييثـا-كمية التربية لمعمـو الصرفة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ العمـو التربوية والنفسيةقسػػػػػػ

 طرائق تدريس الرياضيات/الماجستير –الدراسات العميا 
 

 فقرات اختبار المعرفة الرياضية السابقةـ/ استبانة صالح 

 .المحترمة/المحتـر...................................... ...................ىلإ       

 ... تحية طيبة

المكعب في التحصيل كالتفكير  ستراتيجيةاأثر )بػ  الموسـو ابحثيجراء إ ةرـو الباحثت         
 .(الشكمي لدى طالبات الصف األكؿ المتكسط في مادة الرياضيات 

 لغرض التكافؤ الرياضيات في مادة المعرفة السابقة اختبار بناءالبحث ىذا ومف متطمبات 
 في رأيكـ بياف يرجى اطالع سعة مف فيكـ ةالباحث اعيدىت لما وبالنظربحث بيف مجموعتي ال

لذا نشكر تعاونكـ مقرونًا باالحتراـ , صحتيا ومالئمتيا مدى عمى والحكـ ختباراال فقرات
   والتقدير البالغيف لكل رأي تبدونو ولكل مقترح تطرحونو وهللا الموفق.

               

 مع خالص الشكر كالتقدير                                    

 
 : ......................................................... االسم

 :................................................. العلمً اللقب

 : ................................................... التخصص

 ..................................: ............... العمل مكان
 ةالباحث                                المشرؼ                                       

 سارة كريـ سالـ                                                    حسف كامل رسف د. ـ. أ. 
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 اختبار المعرفة الرياضية السابقة 

 ر المعرفة الرياضية السابقةتعميمات اختبا 

 ............. عزيزتي الطالبة

 

ة عف بعض المواضيع التي اتيييدؼ االختبار إلى قياس ما تمتمكينو مف معمومات رياضي     
 فقرة ، لكلفقراتمجموعة مف ال امؾ  مأ .ستدرسينيا في ىذا الفصل والمتضمنة في كتابؾ المقرر

 -: المطموب اتباع ما يأتيو حد منيا فقط صحيح ،وا (a,b,c,dل) منيا لو أربعة بدائ

   بدقة وعناية فقرةقراءة كل. 

  وضع دائرة حوؿ الحرؼ الذي يدؿ عمى اإلجابة الصحيحة. 

  تكوف اإلجابة عمى ورقة األسئمة. 

 بدوف اجابة  اإلجابة عف جميع األسئمة دوف ترؾ أي سؤاؿ منيا. 
 اختيار اكثر مف اجابة واحدة  ال يجوز. 

 ىو :  64الجذر التربيعي لمعدد  /مثاؿ يكضح ذلؾ

d) 9                              c) 8                7 b)                 6 a) 

 أسـ الطالبة: ............................ الصف كالشعبة : .......................
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 :حكؿ حرؼ تمؾ االجابة(     )  دائرهضع الصحيحة لكل مما يأتي بك  اإلجابة ي ر اس: أخت
 ( درجة 25) 

 فقرةال ت 

1 
 مساحة المنطقة المستطيمة ىو: أيجاد إف قانوف  

a) العرض  ×طوؿ                      b)   4×طوؿ الضمع  
   c)  4×طوؿ الضمع                    d) (الطوؿ + العرض)2    

 :يساوي  ( cm )5طوؿ ضمع المساحة الجانبية لمكعب  2

a)  a) 10 cm2        b) 20 cm2          c) 25 cm2            d) 100 cm2 

 يسمى:  )180̊( تساوي   الشكل اليندسي الذي مجموع زواياه الداخمية  3

a)            مثمث b)  مربع              c) معيف                d) دائرة 

   ( في الربع : -1,3 النقطة)تقع   4

 (aالربع االوؿ     (b  الربع الثاني              (cالربع الثالث         (dالرابع  الربع

 ( فأف محيطيا يساوي:cm)10طوؿ ضمعيا الشكل منطقة مربعة   5
 a) 20 cm         b) 10 cm               c) 40 cm            d) 30 cm 

 يساوي:مجموع قياسات الزوايا الداخمية لمشكل الرباعي   6
a)  a) 360º           b) 180º                c) 270º            d) 90º           

7 
 :ىو أضالعو متطابقة دائماً  جميع الذي يندسيالشكل ال أف

  (aالمستطيل             (b المثمث         (cالمربع   (dمتوازي السطوح المستطيمة  

 ىو: د أضالعوُ أح طوؿفأف  (3cm125) مكعب حجموُ   8
d)  6cm                    4cm c)         5cm      b)            10cm a) 
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 : ىي المربعزوايا  جميع أف 9
 (aمستقيميو             (b منفرجة             (c حادة            (dقائمة         

 عدد أوجو المكعب ىي:  10
 (aأثناف                (b  أربعة            (c    ستة             (dثمانية        

 مساحة الدائرة تساوي:  11
        rπ4 d)             r π c)              r² π  b)             r³ π   a) 

12 
 تسمى زاوية:  0180الزاوية التي قياسيا   

 (aمستقيميو            (b قائمة               (c حادة            (dمنفرجة       

13 

  ُيقرأ أيضًا:  ABCDمتوازي األضالع  
 
 

 

 a) ABDC                b) CDBA           c) DCAB       d) BCDA 

 :ىو 343الجذر التكعيبي لمعدد  أف  14
        6 d)                 5c)                    7 b)                  13 a)   

 العدد يكوف: فأف الى صورة كسر عشري  ) 20%(تحويل النسبة المئوية  عند  15
      0.5 d)            0.4  c)              0.25   b)                0.2  a) 

16 
( وعرضُو cm4عمى شكل متوازي سطوح مستطيمة طوؿ قاعدتو) حوض ألسماؾ الزينة

(cm8 وارتفاعُو )cm)8:فأف حجمو يساوي ) 
      cm³280  d)       cm³68  c)          cm³256  b)         cm³25 a) 

 :القطعة المستقيمة التي تصل بيف مركز الدائرة وأحدى نقاطيا تسمى إ ف    17
a) a) محيط الدائرة       b) قطر الدائرة        c) وتر الدائرة     d) نصف قطر الدائرة 
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18 
 :االشكاؿ األتية ىو  مفمثل مجسمًا ي ال أف الشكل الذي 

   a)               b)                   c)                      d) 

 يا ىي :حيطمفأف ( cm7دائرة نصف قطرىا )  19
 d) 49 cm                   cm  11c)            cm44  b)        cm14a)  

 :يساوي   0.314+0.520 ناتج حاصل جمع إف   20
         0.734 d)            0.834 c)          0.843  b)       0.874a)  

 ىو: 900 الجذر التربيعي لمعدد إف  21
3                 d)               30 c)              300b)            60 a) 

 متوازييف ىو:و  الشكل الرباعي الذي فيو  ضمعيف متقابميف فقط إف  22
  (aمستطيل        (b   شبو منحرؼ      (cع متوازي األضال       (dع مرب      

 :يساوي  100 ÷4200ناتج قسمة  إف 23
       42 d)                 4200 c)          242 b)               424a)  

 :يساوي  0.15×  3ناتج حاصل ضرب   إف 24
7.5 d)                 0.75 c)               4.5                b)  0.45 a)  

25 
    فأف ( ( 2cm ,3cm ,5cmعمى شكل متوازي سطوح مستطيمة ابعادىا  صغيرةعمبة  

 احتيا الكمية ىي:مس
2cm23 d)           2cm 62 c)           cm2 26 b)              2cm17a)  
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ب( -7ممحق )  

ابقولمعرفة الرياضية السمفتاح اإلجابة النمكذجية لفقرات اختبار ا  

ةحرؼ اإلجاب الفقرة  حرؼ االجابة الفقرة 

1 a 14 b 

2 d 15 a 

3 a 16 b 

4 b 17 d 

5 c 18 b 

6 a 19 b 

7 c 20 c 

8 b 21 c 

9 d 22 b 

10 c 23 d 

11 b 24 a 

12 a 25 c 

13 d  
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 ( 8مالحق ) 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػدادبغػػػػػػػػػػػػ جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 بف الييثـا-كمية التربية لمعمـو الصرفة
 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ العمـو التربوية والنفسية

 طرائق تدريس الرياضيات /الماجستير –الدراسات العميا 
 

 تحميل محتكى ـ/ استبانة 
 .المحترمة/المحتـر..................... ........................................... لىإ     

 تحية طيبة ...

المكعب في التحصيل كالتفكير الشكمي  ستراتيجيةأثر ا)بػ  الموسـو بحثياجراء إ ةروـ الباحثت      
 .(لدى طالبات الصف األكؿ المتكسط في مادة الرياضيات 

المقرر لطمبة الصف األوؿ  اضياتالري ىو تحميل محتوى كتاب الحالي ومف متطمبات البحث     
المتوسط لمفصميف) الخامس والسادس(، وبالنظر لما تعيده الباحثة فيكـ مف سعة االطالع والخبرة 

لذا نشكر تعاونكـ مقرونًا باالحتراـ والتقدير البالغيف لكل رأي تبدونو ولكل مقترح  في ىذا المجاؿ ،
    تطرحونو وهللا الموفق.

 قديرمع خالص الشكر كالت

 ةالباحث                                المشرؼ                                       
 سارة كريـ سالـ                                                    حسف كامل رسف د. ـ. أ. 
     

 : ......................................................... االسم

 :................................................. العلمً اللقب

 : ................................................... التخصص

 : ................................................. العمل مكان
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 الفصل الخامس
 اليندسة

( Geometry ) 
عدد 

 الحصص
 المكضكعات مفاىيـال التعاميـ الميارات حل مسائل

 
1 
 

التمييد لمفصل     
 االختبار القبمي

  
 
 
 
 
 
 
 
 

حل مسألة 
لفظية حياتية 

تتضمف الزاكية 
 الداخمية

 
حل مسألة 

لفظية حياتية 
تتضمف الزاكية 

 الخارجية
 

حل مسألة 
لفظية حياتية 

تتضمف الزاكية 
 المركزية

 
حل مسألة 

تتضمف 
مضمعات مف 

ـ المضمعات . رس1
 المقعرة كالمحدبة

. إيجاد مجمكع 2
قياس الزكايا 

 الداخمية
إيجاد مجمكع   .3

قياس الزكايا 
 الخارجية

.  إيجاد مجمكع 4
قياس الزكايا 

 المركزية
. رسـ الزكايو 5

الداخمية كالخارجية 
 لممضمع

. تميز بيف 6
المضمعات المحدبة 

 كالمقعرة
. استنتاج نكع 7

المضمع مف معرفة 
 ية المركزية .الزاك

قياس الزاكيا ايجاد مجمكع . قانكف 1
 الداخمية لممضمع المنتظـ

(n-2) ×180 
. قانكف أيجاد مجمكع قياس الزكايا 2

   المركزية لممضمع 

 
 

. قانكف أيجاد مجمكع قياس الزكايا 3
   الخارجية لممضمع 

 
 

. استنتاج العالقة بيف عدد اضالع 4
زاكية داخمية  مضمع منتظـ كقياس

 فيِو.

المضمع  .1
 المنتظـ

المضمع غير  .2
 المنتظـ

المضمع  .3
 المحدب

 المضمع المقعر .4
 قطر المضمع .5
 الزاكية .6
الزاكية  .7

 الداخمية لممضمع
الزاكية  .8

 الخارجية لممضمع
الزاكية  .9

 المركزية لممضمع
مضمع رباعي  .10

 محدب
مضمع  .11

 سداسي مقعر
مضمع ثماني  .12

 حدبم
 

( المضمعات 1
المنتظمة كالزكايا 

الداخمية كالخارجية 
 كالمركزية
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 البيئة المحيطة
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 

تحل مسألة 
حياتية تتضمف 

األشكاؿ 
المجسمة 
كاألشكاؿ 
المجسمة 

 المركبة.

.تقارف بيف عدد  1
االحرؼ كالرؤكس 
كاألكجو كالقكاعد 

 لكل شكل مجسـ
.  رسـ االشكاؿ 2

المجسمة مف خالؿ 
 ذكر خكاصيا

. التمييز بيف 3
 الشكاؿ المجسمة ا

. تحديد الشكل 4
المجسـ ككتابة 

 أسمُو.
. تحدد عدد 5

األكجو في الشكل  
 المجسـ 

. تحدد عدد 6
األحرؼ في الشكل 

 المجسـ 

 خكاص اليـر -1
 خكاص المخركط -2
 خكاص االسطكانة -3
 خكاص الكرة  -4
 خكاص المنشكر -5
 

 المجسـ -1
 الكجو  -2
 الحرؼ -3
 الرأس -4
المنشكر   -5

 الثالثي
المنشكر  -6

 الرباعي
 القاعدة -7
 اليـر -8
 المخركط -9

 الكرة  -10
 األسطكانة -11

2) 
االشكاؿ المجسمة 

كاالشكاؿ 
 المجسمة المركبة
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3 

. مقارنة 1 
احداثيات النقاط 

الكاقعة عمى 
االحداثي السيني 

 كاالحداثي الصادي
. تمييز األرباع 2

في المستكي 
 االحداثي 

. تمثيل الزكج 3
المرتب )النقاط( في 

 الحداثي المستكي ا
. تحديد احداثيات 4

النقاط في المستكي 
االحداثي بزكج 

مرتب حسب األرباع 
 االربعة لممستكي 

. رسـ المستكي 5
االحداثي باستخداـ 
 األدكات اليندسية .

. رسـ شكل 6
ىندسي مف 

 احداثيات رؤكسو 

. المستكي االحداثي يقسـ عمى 1
أربع مناطق كالتي تسمى باألرباع 

لربع الثاني ،الربع )الربع االكؿ، ا
 الثالث ،الربع  الرابع(

. المستكي االحداثي  يتمثل بنقاط 2
التي تسمى الزكج المرتب 

(x,y المككنة مف عدديف العدد االكؿ)
( يمثل االحداثي السيني xىك)

)كحدات الى اليميف أك الى اليسار ( 
(يمثل االحداثي yكالعدد الثاني ىك )

لى الصادي )كحدات الى األعمى اك ا
األسفل(كتككف حسب المالحظة 

 التالية:
 )+,+( الربع االكؿ 

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

 ( الربع الرابع-)+,
 

. المستكي 1
 االحداثي

 محكر السينات .2
  لصاداتا. محكر 3
 نقطة األصل. 4
 . الزكج المرتب5

( المستكي 3
 االحداثي 

 محكر السينات 
 محكر الصادات 

 ل نقطة األص
 احداثيات 

 
 
 
 
 
 
3 

. تحديد محاكر 1 
التناظر لمشكل مف 

 خالؿ  الرسـ 
. محاكر التناظر 2

 لشكل ما
. نسخ الشكل 3

ABCD  عمى كرقة
الرسـ البياني ثـ 

رسمُو بعد 
االنعكاس حكؿ 

 احدى محاكره
. رسـ انسحاب 4

االشكاؿ اليندسية 
عمى المحكر 

 السيني كالصادي .

.  قانكف التناظر حكؿ المحكر 1
(يعبر عنيا x,Yالصادي لمنقطة )

 بالنقطة 
(-x,y) . 

. قانكف التناظر حكؿ المحكر 2
( يعبر عنيا x,yلنقطة)السيني ا

 (x,-yبالنقطة)
 (x,y. قانكف االنسحاب لمنقطة )3

 (x+a,y+bيككف بالشكل )

 التناظر  .1
 محكر التناظر  .2
 االنعكاس   .3
 خط االنعكاس  .4
 . االنسحاب 5

( االنسحاب  4
كاالنعكاس 

 كالتناظر 
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. استخداـ الكرؽ 5
لرسـ  البياني 

النعكاس 
كاالنسحاب لألشكاؿ 

 اليندسية 
. التمييز بيف 6

االشكاؿ  اليندسية 
المتطابقة في 

 الصكر
. استخداـ الحس 7

يجاد اليندسي إل
انعكاس األشكاؿ 

 اليندسية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

تحل مسألة 
حياتية عف 

التشابو بيف 
أضالع 

االشكاؿ 
 اليندسية

. التمييز بيف 1
 االشكاؿ المتطابقة.

ستخداـ أ. 2 
خكاص التطابق 

يجاد  قياس طكؿ إل
الضمع المجيكؿ 

في االشكاؿ 
 المتطابقة.

. أيجاد قياس 3
الزاكية المجيكلة 

باالعتماد عمى 
 خصائص التطابق. 

. تحديد 4
المضمعات 

المتطابقة  لألشكاؿ 
اليندسية مف خالؿ 

 الرسـ .
 
 
 
 

أذا كاف كل ضمع  . تتطابق المثمثاف1
في المثمث األكؿ مطابق ضمعًا مناظر 

 لوُ في المثمث  الثاني .
. األشكاؿ التي ليا أكثر مف ثالث 2

أضالع يجب تطابق األضالع 
 كقياسات الزكايا ايضًا.

. اذا تطابق مضمعاف نستطيع 3
قياس زاكية مجيكلة أك طكؿ ضمع 

 مجيكؿ في أي منيما .
 ف التشابو .. قانك4

 طابق .. الت1
 .  =. رمز التطابق2
 . التشابو .2
  .~. رمز التشابو4
 و. الزكاي3

 المتناظرة .
. األضالع 4

 المتناظرة .

 ( التطابق5
 ˜ كالتشابو 
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2 

. ترتيب المكعبات 1 
بطرؽ مختمفة 
لمحصكؿ عمى 

نمكذج جديد في كل 
 مرة .

. أيجاد عدد 2
الطرؽ لترتيب 

الفرؽ التي يمكف 
  (5تككينيا مف)

 االعبيف .
. إيجاد أقل عدد 3

ممكف مف الكحات 
التي ترسميا أسما 

(مف عمب Xب)
 التمكيف .

. أيجاد عدد 4
المرات التي 

تستطيع فييا أليف  
تقديـ العصائر في 

n) مف االقداح )
مختمفة المكف في 

 كل مرة.
 
 

. عدد الطرؽ الممكنة لعمل نمكذج 1
 باستخداـ المكعبات .

)االنسحاب  . طرؽ ترتيب المكعبات2
 كاالنعكاس(. 

حل المسألة 
باستعماؿ النماذج 

 )انشاء نمكذج(

( خطة حل 6
المسألة )أنشْي 

 نمكذجا(

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

. أيجاد الزاكية 1  
الخارجية لمضمع 

 منتظـ ما.
. أيجاد المضمع 2

الذي مجمكع زكاياه 
 .Nالداخمية 

. التمييز بيف 3
المضمعات المحدبة 
كالمقعرة مف خالؿ 

 سـ .الر 
. رسـ مضمع 4

منتظـ ما كذكر 
عدد االكجو لكل 

قياس الزاكيا ايجاد مجمكع . قانكف 1
 الداخمية لممضمع المنتظـ 

(n-2) ×180 
. قانكف أيجاد مجمكع قياس الزكايا 2

   المركزية لممضمع 

 
 

 . قانكف االنسحاب 3
 . قانكف التناظر 4
 . خكاص األشكاؿ المجسمة 5
 . رمز التطابق6
 . رمز التشابو7
 . خصائص التطابق8

مضمعات . ال1
 المنتظمة 

. الزاكية 2
 الداخمية 

. الزاكية 3
 المركزية 

. الزاكية 4
 الخارجية 

 . المضمع المقعر5
. المضمع 6

 المحدب 
. المستكي 7

 االحداثي 

 ( مراجعة الفصل 7
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 شكل 
. تحديد شكل 5

القاعدة لشكل ما 
منتظـ مف خالؿ 

الرسـ مع تسمية 
 الشكل المرسـك .

. تحديد الربع 6
الذي تنتمي الية 

( مع a),bالنقطة 
أسنتاج الشكل 

الناتج مف تكصيل 
 النقاط.

. تمثيل النقاط 7
في المستكي 

االحداثي كايصاؿ 
ما بخط مستقيـ بيني

مع ذكر أسـ الشكل 
الناتج كبأي ربع 

 يقع .
. رسـ محكر 8

التناظر أف امكف 
ذلؾ لعدد مف 

االشكاؿ اليندسية 
 المرسكمة.

. التمييز بيف 9
االشكاؿ الرباعية 

المتطابقة لألشكاؿ 
اليندسية 

 المرسكمة. 
. أيجاد قياس 10

الزاكية المجيكلة 
في األشكاؿ 

اليندسية المتطابقة 
 سكمة. المر 

 
 
 

 . محكر السينات 8
. محكر 9

 الصادات 
 . نقطة األصل 10
حداثيات ا. 11

 النقطة 
. األشكاؿ 12

المجسمة 
.األشكاؿ 13

 المجسمة المركبة 
 . كجو14
 . الزكج المرتب 15
 نسحاب . اال 16
 . االنعكاس 17
 . التناظر 18
. محكر 19

 التناظر
. محكر 20

 االنعكاس 
 . التطابق21
 . التشابو22
. الزكايا 23

 المتناظرة 
. االضالع 24

 المتناظرة 
 . الرأس25
 . المنشكر 26
 . القاعدة 27
 . المركز 28
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 سالفصل الساد  
 المساحات –القياس )

(كال  حجـك
 

   

عدد  حل المسائل الميارات التعاميـ المفاىيـ المكضكعات
 الحصص

االختبار 
 القبمي

    1 

تأثير  (1
المعدؿ 

)القياس(عمى 
المحيط 

كالمساحة 
 )تكبير

 كتصغير(

 . التمدد.1
 . مركز التمدد.2
 . معامل التمدد.3
 . التكبير.4
 .تصغيرال.5
 . الطكؿ .6
 العرض. .7
 . االرتفاع.8
 د.التمد. رسـ 9

. التمدد الذي معاممُو أكبر مف 1
يؤدي الى التكبير أذ تكبر أبعاد 1

 الشكل بمقدار معامل التمدد.
 . التمدد الذي تنحصر قيمتُو بيف 2

يؤدي الى التصغير أي  [0,1]
تصغر ابعاد الشكل بمقدار معامل 

 التمدد.
. معامل تمدد المحيط )تكبير أك 3
تصغير (ىك نفس معامل تمدد ال

 أبعاد الشكل 
. معامل تمدد المساحة )تكبير أك 4

تصغير( ىك نفس معامل تمدد أبعاد 
 الشكل .

× . مساحة المستطيل =الطكؿ 5
          A=L .Wالعرض        

                                 
             
)الطكؿ+  = 2.محيط المستطيل6

        P=2(L+W)العرض(      
                   

. أيجاد مساحة 1
كمحيط صكرة بعد 

تكبيرىا أك تصغيرىا 
 بمعامل تمدد معيف .

. أيجاد احداثيات 2
الزكج مرتب تحت تأثير 

 معامل تمدد ما.
. رسـ دائرة عمى 3

كرؽ بياني دكف 
 استخداـ الفرجاؿ .

. رسـ تمدد مستطيل 4
ABCD   مركزه نقطة

 .Nاألصل كمعاممُو 
أيجاد مساحة مثمث  .5

قائـ الزاكية الذي 
كتمثيمُو  ABCرؤكسو 

بيانيا كتمدده بمعامل 
 . Kقدرهُ 

. كصف شكل 6
ىندسي غير منتظـ 

تحت تأثير تمدد 
 . Nبمعامل  مقياسُو 

 

  
 
 
 
3 
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( حجـك 2
االشكاؿ 

المجسمة 
 –)المكعب 

متكازي السطكح 
 المستطيمة(

 . المجسـ .1
 . المكعب .2
 شكر. ن. الم3
 لحرؼ . . ا4
 . الرأس.5
 . الكجو.6
 . الطكؿ .7
 . العرض .8
. متكازي 9

السطكح 
 المستطيمة .

. قانكف حجـ المكعب = )طكؿ 1
  3حرفو(

 
                          V=L3 

 

 تمثل طكؿ الضمع لممكعب Lحيث  
. قانكف حجـ متكازي السطكح 2

× العرض × المستطيمة = الطكؿ 
 االرتفاع 

 
V=L.W.H            

  
االرتفاع  hك طكؿ الضمع  L)حيث 

   العرض ( Wك
 

. أيجاد حجـ المكعب 1
 Lلطكؿ ضمع 

. أيجاد حجـ متكازي 2
السطكح المستطيمة 

 أبعادِه معمكمة .
.  أيجاد طكؿ ضمع 3

 المكعب عممو حجموُ 
. أيجاد ارتفاع 4

متكازي سطكح 
مستطيمة عممت 
مساحة قاعدتِو 

 كحجمِو.
. أيجاد الصيغة 5

ة لحجـ متكازي العام
 Kسطكح طكلو 

كعرضو كنصف طكلو 
كارتفاعو ثالثة أمثاؿ 

 طكلو .
. رصف عدد مف 6

المكعبات المتجاكرة 
كتككيف شكل جديد 
 كاستخراج حجمو .

  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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( المساحة 3
الجانبية 

كالمساحة الكمية 
لألشكاؿ 

المجسمة 
)المكعب 
،متكازي 
 السطكح(

. طكؿ حرؼ 1
 المكعب 

 . الطكؿ 2
 العرض . 3
 . االرتفاع 4
. المساحة 5

 الجانبية 
. المساحة 6

 الكمية

 . قانكف مساحة الجانبية لممكعب1
  2) طكؿ حرفو(4=                

 
S.A=4(L)2 

 

 لممكعب. قانكف المساحة الكمية 2
 2حرفة( )طكؿ6 =                

 

T.A=6(L)2 

 

. قانكف المساحة الجانبية 3
× لقاعدة محيط ا =لمتكازي السطكح

 االرتفاع 
 

S.A= 2(L+W)×h 
. قانكف المساحة الكمية 4

 )السطحية (لمتكازي السطكح.
 

T.A=2(L+W)×h+2×L×W 

. أيجاد المساحة 1
الكمية لمكح كرتكني 

 عمـ ابعادُه .
. أيجاد المساحة 2

الجانبية لو اذا عمـ 
 طكؿ حرفُو .

. أيجاد ارتفاع 3
متكازي سطكح 

مستطيمة اذا عمـ  لو 
ُو الجانبية مساحت

 كمحيط قاعدتو .
. معرفة اييا لو تأثير 4

أكبر عمى المساحة 
الجانبية لمتكازي 

 السطكح المستطيمة .
أ. مضاعفة مساحة 

 قاعدتُو.
ب. مضاعفة االرتفاع 

 مف خالؿ االمثمة .
. أيجاد عدد القطع 5

الالزمة لرصف حكض 
عمى شكل متكازي 

سطكح مستطيمة عممت 
أبعاد قاعدتُو كطكؿ 

 ُو.حرف

. حل مسائل  1
لفظية حياتية 

تتضمف مساحة 
المكعب الجانبية أك 

 الكمية أك كمييما 
. حل مسائل 2

حياتية لفظية 
تتضمف مساحة 

الجانبية أك الكمية  
لمتكازي السطكح 

المستطيمة أك 
 كمييما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 

(تأثير المعدؿ 4
)المقياس ( 
عمى الحجـ 

كالمساحة 
السطحية 

)تكبير 
 (كتصغير

 التمدد .1
 مركز التمدد .2
 معامل التمدد  .3
 التكبير  .4
 التصغير  .5
 رسـ التمدد .6

 V=K3 .حجـ المكعب األصمي1
تمثل حجـ المكعب بعد      ك

 K3. V=   التمدد)تصغير أك تكبير(
تمثل المساحة   A.أذا كاف 2

 الجانبية أك الكمية  لممكعب األصمي 
عد تمثل المساحة الجديدة ب T. Aك   

تكبير طكؿ الحرؼ بمعامل تمدد 
 K2 . A =́A فإف   Kمقدارُه 

يمثل حجـ متكازي V.أذاكاف 3
        k 3 .V=      السطكح األصمي

                             
يمثل حجـ متكازي   v. أذا كاف 3

. أيجاد المساحة 1
الجانبية ك الحجـ 
لمنمكذج المصغر 
لمتكازي سطكح 
مستطيمة  عممو  أبعادِه 

 . Kبمعامل تمدد قدرهُ  
.أيجاد الحجـ 2

كالمساحة الجانبية 
لمنمكذج المكبر عمى 

فو شكل مكعب طكؿ حر 
T  كبمعامل تمدد قدرُه
R . 

  
 
 
 
 
 
 
3 
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يمثل الحجـ     السطكح األصمي ك
الجديد لو بعد تكبير كل مف أبعاد ق 

 : فأف  kاره بمعامل تمدد مقد
   =K3.V 

يمثل المساحة )سكاء  Aكاف  .اذا4
الكمية أـ الجانبية ( لمتكازي 

يمثل  Aك  السطكح األصمي
المساحة الجديدة لو بعد تكبير طكؿ 

فأف  Kالحرؼ بمعامل تمدد مقداره 
: 

   =K2.A . 
. الصيغة  رياضية العامة إليجاد 5

المساحة الكمية لمتكازي سطك 
قاعدتُو المربعة  مستطيمة طكؿ حرؼ

X  كارتفاعو ثالث أمثاؿ طكؿ 
حرؼ قاعدتو تحت تأثير تمدد 

 . Yمعاممُو 

.أيجاد معامل التمدد 3
النيائي لممكعب أذا 
كاف معامل تمدد 

  L التكبير لو يساكي 
ثـ صغرنا المجسـ 
الناتج بمعامل تمدد 

 .  Kبمعامل مقدارُه 
تحكيل مكعب طكؿ  5.

 الى Mالحرؼ لو 
ستطيل  متكازي سطكح

بنفس الحجـ بإجراء 
تمدديف مختمفيف عمى 

 بعاده .بعديف مف أ
أيجاد معامل التمدد 6.

أذا عممت المساحة 
الكمية لمتكازي السطكح 
المستطيمة األصمية 
كمساحة  بعد تأثير 

 تمدد تكبير. 
( المساحة 5

السطحية 
كالحجـك 
لألشكاؿ 

المجسمة 
 المركبة 

. شكل مجسـ 1
 بسيط

. شكل مجسـ 2
 مركب 

 

 3حجـ المكعب=)طكؿ حرفو( .1
V=L3 

)طكؿ 6مية لممكعب =. مساحة الك2
 2حرفو(

                          
TA=6.L2 

 حجـ متكازي السطكح المستطيمة .3
 االرتفاع × العرض × =الطكؿ  

                             
V=L.W.H  

. الحجـ الكمي لشكل مجسـ مككف 4
 مف متكازي سطكح كمكعب يساكي 

الحجـ الكمي =حجـ المكعب +حجـ 
 المستطيمة  . متكازي السطكح

 
 
 
 

.  أيجاد الحجـ الكمي 1
لشكل مجسـ مككف مف 

متكزي سطكح 
 مستطيمة كمكعب .

.  أيجاد المساحة 2
الجانبية لبناية متككنة 

مف أربعة طبقات 
ل مركبة مكعبة الشك

 فكؽ بعضيا البعض .
. الرسـ عمى الكرؽ 3

البياني  شكال  مجسمًا 
مركبا منتظما مؤلف 
مف مكعب كمتكازي 

السطكح مختمفة 
االحجاـ في كل مرة ثـ 

يستخرج ليا حجـ 
الشكل الناتج كمساحتِو 

 الجانبية بالرمكز .

  
 
 
 
 
3 
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صيغة الرياضية لحجـ شكل  .5
مف   Kمجسـ مركب مؤلف مف 

المكعبات المرصكفة بعضيا فكؽ 
بعض التي طكؿ حرؼ كل منيا 

M . 
 

مساحة  (6
 الرصف 

. المضمع 1
 المنتظـ 

. أقطار المضمع 2
 تظـ المن

 . شكل خماسي 3
 . شكل سداسي 4
 . شكل سباعي 5
 . الرصف 6
. مساحة 7

 الرصف 

  
(   )     

 
 

. قانكف قياس زاكية المضمع 1
 ىي nالمنتظـ الذي عدد أضالعو 

 

. مجمكع قياس زكاية الرباعي 2
 360oالشكل 

. مجمكع قياس زكاية المثمث 3
o180 
 . قياس كل زاكية لمشكل السداسي4

  120oيساكي 
. قياس كل زاكية لمشكل الخماسي 5

 108oيساكي 
 

رسـ جميع االقطار  .1
الممكنة لشكل  منتظـ 

 ما .
.  قياس زاكية 2

لمضمع منتظـ عدد 
مف   nاضالعو 

 المضمعات. 
.  أيجاد عدد القطع 3

االزمة لرصف أرضية 
عمى شكل مربع طكؿ 

ضمعِو معمـك بقطع مف 
السيراميؾ مستطيمة 

 ممت ابعادىا .الشكل ع
. التكصل الى طريقو 4

لرصف مضمع ثماني 
منتظـ دكف استخداـ 

 الكرقة كالقمـ 
. استنتاج  قاعدة 5

لمضمع منتظـ عدد 
عف طريق  Kأضالعو 

أخذ أربع قيـ متتالية 
 .kؿ
. استعماؿ مثمث 6

متساكي الساقيف قياس 
 70الزاكية الرأسية فيو 

 في الرصف 
. تكضيح كيفية 7

ي استعماؿ متكاز 
االضالع في رصف 

 أرضية غرفة.

حل مسألة لفظيو 
حياتية عف الرصف 
باألشكاؿ المضمعة 

اليندسية المنتظمة 
 الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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(خطة حل 7
المسألة )البحث 

 عف نمط(

المضمعات 
 المنتظمة 

 . المثمث1
 . المربع 2
 . المخمس3
. أقطار المضمع 4

 المنتظـ 
 . المعطيات5

ضالع المضمع .العالقة بيف عدد أ1
كعدد أقطاره كما مبيف في الجدكؿ 

 التالي:
 
 
 
 
 

عدد    
 االضالع

3 4 5 6 7 

عدد   
 االقطار 

0 2 5 9 14 

 
 

. تخميف لكف المربعات في االركاف التي 1
أضافيا ميندس التصميـ كاطار مف السراميؾ 

 حكؿ القطع االصمية التي رصفيا مسبقاً 
ميف . استخداـ طريقة جديدة لرسـ الشك2

التالييف في سمسمة متتالية مف المضمعات 
 األتية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. استخداـ نمط معيف اليجاد مساحة 3
المستطيل الكبير اذا عممت أبعاد المستطيل 
الصغير التي تزداد  أبعاد المستطيالت التي 

 في كل مرة . Aتحيطو بمقدار 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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مراجعة   (8
 الفصل 

. أشكاؿ 1
 تكية مركبة .مس

 . المحيط .2
 . المساحة .3
 . التمدد .4
 . مركز التمدد .5
 . تكبير .6
 . تصغير .7
 . الحجـ .8
. المساحة 9

 الجانبية .
. المساحة 10

 الكمية .
 . مكعب .11
. متكازي 12

 االضالع .

 قانكف حجـ متكازي السطكح . .1
قانكف المساحة الجانبية  .2

 لمتكازي المستطيالت .
نكف المساحة الكمية لمتكازي قا .3

 المستطيالت .
قانكف المساحة الجانبية لمكعب  .4
. 

 .قانكف حجـ المكعب بعد التكبير .5
قانكف المساحة الجانبية لمكعب  .6

 بعد التكبير .
قانكف أيجاد كقياس كل زاكية  .7

 . Mفي مضمع منتظـ عدد أضالعو 

 .M. أيجاد صكرة مربع تحت تأثير معامل 1
اد حجـ متكازي سطكح مستطيمة عمـ . أيج2

 أبعاده .
 .K. أيجاد حجـ المكعب طكؿ ضمعو 3
. أيجاد المساحة الجانبية كالكمية لمتكازي 4

 أضالع مستطيمو أبعاده معمكمة 
الكمية لمكعب  ة. أيجاد الحجـ ك المساح5

 .Kبمعامل تمدد قدره  Zطكؿ حرفو لو 
. أيجاد الحجـ كالمساحة الجانبية لمتكازي 6

السطكح المستطيمة عممو ابعاده  تحت تأثير 
 .Gتمدد بمعامل مقداره 

. أيجاد حجـ الشكل المجسـ المركب الناتج 7
مف كضع عشرة مكعبات أحداىما فكؽ األخرى 

 .Mطكؿ حرفو لو 
. أيجاد المساحة الجانبية لمجسـ مركب 8

ناتج مف كضع اربعة مكعبات متماثمة طكؿ 
ل متجاكر مكضكعو بشك Bحرفو  كل منيما 

. 
. أيجاد قياس زاكية لمضمع منتظـ عدد 9

 .nأضالعِو 
. أيجاد عدد المضمعات المنتظمة عدد 10

التي يمكف رسميا  Mاالضالع ليا تساكي 
بطريقة الرصف عمى كرقة رسـ مستطيمة 
 أبعادىا معمكمة ككذلؾ  مساحة كل منيا.

. رسـ شكال تكضيحًا لرصف أرضية مف  11
شكل القطعة الكاحدة السراميؾ بحيث تككف 

 ىك شبو منحرؼ .
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 (9ممحق)
   بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة     

 بف الييثـ ا-كمية التربية لمعمـو الصرفة
 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ العمـو التربوية والنفسية 

 طرائق تدريس الرياضيات/الماجستير  -عميا الدراسات ال
  السمككية كمستكياتيا األغراضاستبانة صالح  /ـ

 .المحترمة/المحتـر .........................................................ى ػػػػػػػػػلإ      

كالتفكيػر  حصػيلتالفػي  المكعػبستراتيجية أثر ا)بػ  موسوـبحثيا جراء إ ةروـ الباحثت -:تحية طيبة 
 .(في مادة الرياضيات  المتكسطكؿ الصف األ  الباتط الشكمي لدى

السموكية الخاصة بمادة الرياضيات المقررة  غراضإعداد األ الحالي متطمبات البحث مف       
 بموضوعات ةوالمتمثم ( َ،0276-0275الدراسي) عاـمل (1) المتوسط الطبعةوؿ اال البات الصفلط

لغرض إعداد الخطط التدريسية ، (المساحات والحجوـ -، السادس/القياساليندسةس/الخام) الفصميف
 :تية( اآل(Bloomـ الستة المعرفيةختبار التحصيل وفقًا لمستويات بمو الوبناء جدوؿ المواصفات 

ولما نعيده فيكـ مف خبرة  ، التحميل، التركيب، التقويـ .التطبيق، استيعاب()الفيـ، )تذكر( المعرفة
تفضمكـ في إبداء آرائكـ ومالحظاتكـ السديدة مف حيث الصالحية  نرجوية في ىذا المجاؿ ودرا

باالحتراـ  اً لذا نشكر تعاونكـ مقرون غرض،ودقة الصياغة والتحقق مف المستوى الذي يقيسو كل 
 الموفق.    والتقدير البالغيف لكل رأي تبدونو ولكل مقترح تطرحونو وهللا

 مع خالص الشكر كالتقدير                                   
 : ......................................................... االسم

 ................................................. : العلمً اللقب

 : ................................................... التخصص

 ...................................: .............. العمل مكان

 ةالباحث                                   المشرؼ                                   
 سارة كريـ سالـ                                                   حسف كامل رسف د. ـ. أ. 
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 األغراض السمككية كمستكياتيا  
 

 (31_5الفصل الخامس/اليندسة ) الغرض السمككي: ت
مستكى 
 الغرض

التعديل 
 المقترح

 يتوقع مف الطالبة بعد إكماؿ دراستيا الموضوع أف تكوف قادره عمى أف:       

  تذكر  . عرؼ المضمع المنتظـتُ   1

  تذكر . عرؼ المضمع الغير منتظـتُ   2

  فيـ . تميز بيف المضمعات المنتظمة والغير المنتظمة  3

  تذكر ُتعرؼ المضمع المقعر .  4  

  تذكر ُتعرؼ المضمع المحدب .  3

  تذكر ُتعرؼ قطر المضمع .  4

  تذكر ُتعرؼ الزاوية الخارجية .  5

  تذكر .ُتعرؼ الزاوية المركزية   6

  تذكر ُتعرؼ الزاوية الداخمية.  7

  تطبيق ترسـ المضمع المقعر.  01

  طبيقت ترسـ المضمع المحدب.  77

  فيـ تميز بيف المضمعات المحدبة والمقعرة  .  70

  تذكر ذظّٟ اٌّضٍغ زظة ػذد أضالػُٗ. 71

  تذكر . ذذوز لأْٛ اٌشا٠ٚح اٌذاخ١ٍح 72

  تذكر . ذذوز لأْٛ اٌشا٠ٚح اٌخارخ١ح 73

  تذكر . ذذوز لأْٛ اٌشا٠ٚح اٌّزوش٠ح 74

  تطبيق . ذدذ ل١اص اٌشا٠ٚح اٌذاخ١ٍح ٌّضٍغ طذاطٟ 75
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  تطبيق . ذدذ ل١اص اٌشا٠ٚح اٌذاخ١ٍح ٌّضٍغ ذظاػٟ ِٕرظُ  76

  تطبيق . ذدذ ل١اص اٌشا٠ٚح اٌذاخ١ٍح ٌّضٍغ ثّأٟ ِٕرظُ  77

  تطبيق . ذدذ ل١اص اٌشا٠ٚح اٌذاخ١ٍح ٌّضٍغ طثاػٟ ِٕرظُ 02

  تطبيق . ذدذ ل١اص اٌشا٠ٚح اٌخارخ١ح ٌّضٍغ رتاػٟ ِٕرظُ 07

  تطبيق . ٠ح اٌخارخ١ح ٌّضٍغ ذظاػٟ ِٕرظُذدذ ل١اص اٌشاٚ 00

  تطبيق . ذدذ ل١اص اٌشا٠ٚح اٌخارخ١ح ٌّضٍغ ثّأٟ ِٕرظُ  01

  تطبيق . تجد قياس الزاوية الخارجية لمضمع سداسي منتظـ  02

  تطبيق . تجد قياس الزاوية المركزية لمضمع ثماني منتظـ  03

  تطبيق . منتظـتجد قياس الزاوية المركزية لمضمع خماسي   04

  تطبيق . تجد قياس الزاوية المركزية لمضمع عشاري منتظـ  05

  تحميل  .(n-2×)181تستنتج أف مجموع قياس الزوايا الداخمية لممضمع ىي   06

   تستنتج قياس الزوايا المركزية لممضمع   07

 
  تحميل . 

  تطبيق عات .تحل مسألة لفظية حياتية تتعمق بقياس زواياه المضم  12

  تطبيق .ذدذ ل١اص اٌشا٠ٚح اٌذاخ١ٍح ٌّضٍغ ثالثٟ    17

  تطبيق . ذدذ ل١اص اٌشا٠ٚح اٌخارخ١ح ٌّضٍغ ثالثٟ  10

  تطبيق ذدذ ل١اص اٌشا٠ٚح اٌذاخ١ٍح ٌّضٍغ خّاطٟ .  11

  تطبيق . ذدذ ل١اص اٌشا٠ٚح اٌخارخ١ح ٌّضٍغ خّاطٟ  12

  فيـ  . ذؼطٟ ِثاي ز١اذٟ ٌّضٍغ )خّاطٟ(  13

14 
 توضح العالقة بيف عدد اضالع مضمع منتظـ وقياس كل زاوية داخمية

 . فيو
  تحميل

  تقويـ .  º90 تعطي دلياًل لمضمع منتظـ زاويتُو المركزية  15

  تذكر تتعرؼ عمى األشكاؿ المجسمة .  16



 ــالحــقالمـ

 
 

133 

  تذكر مجسـ. شكلكل عدد االحرؼ لذكر تُ   17

  تذكر ِدظُ. شىًىً ػذد اٌزؤٚص ٌذوز ذُ   22

  تذكر شىً اٌّدظُ.ىً ػذد األٚخٗ ٌذوز ذُ   27

  فيـ األشكاؿ المركبة .و األشكاؿ المجسمة بيف  تميز 20

  تذكر عرؼ الحرؼ.تُ  21

  تذكر عرؼ الوجو.تُ  22

  تذكر عرؼ الرأس.تُ  23

  تذكر عرؼ االشكاؿ المجسمة.تُ  24

  تذكر ُتعرؼ الشكل المجسـ )المخروط(. 25

  فيـ تمخص خواص الشكل المجسـ ) المخروط(. 26

  تطبيق ترسـ الشكل المجسـ )المخروط(. 27

(.تُ  32   تذكر عرؼ )اليـر

37  .)   فيـ  تمخص خواص )اليـر

  فيـ تميز بيف اليـر الثالثي واليـر الرباعي عمى وفق عدد أضالع قاعدتُو . 30

  تطبيق .ذزطُ اٌٙزَ   31

  تذكر .ح(ذؼزف  )األططٛأ  32

  تذكر تذكر خواص)لألسطوانة(.  33

  تذكر تعرؼ )الكره(.  34
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  تذكر تذكر خواص الشكل المجسـ )الكرة(.  35

36 
   واألوجو، تصنف األشكاؿ المجسمة المركبة حسب عدد القواعد، 

 . والرؤوس االحرؼ ،و 
  تحميل

  تحميل تقارف بيف المنشور الثالثي واليـر الرباعي .  37

  تقويـ في حياتنا اليومية. ألشكاؿ المجسمةأىمية اقدر تُ   42

47 
 "أسـ لمجسـ الذي يحدُه سطح منحف  :تحكـ عمى صحة العبارة االتية 

 وليس لُو رأس وال حرؼ ".
  تقويـ

  تركيب تصمـ شكل مجسـ فيو  قاعدة واحدة فقط وأوجُو مثمثة الشكل.  40

  تذكر .تعرؼ المستوي اإلحداثي   41

  تطبيق  ترسـ المستوي االحداثي عمى ورؽ رسـ بياني. 42

  تذكر .ظّٟ ٔمطح األصً ذُ   43

  تذكر .ؼزف اٌشٚج اٌّزذة فٟ اٌّظرٛٞ اإلزذاثٟ ذُ   44

  فيـ ميز بيف أرباع المستوي اإلحداثي .تُ   45

  فيـ .ميز بيف النصف األعمى والنصف األسفل لممستوي االحداثيتُ   46

  فيـ بيف النصف األيمف والنصف األيسر لممستوي اإلحداثي.ميز تُ   47

  فيـ ( في المستوي اإلحداثي .a,b) مثل النقطةتُ   52

  فيـ حدد احداثيات النقاط في المستوي اإلحداثي بزوج مرتب .تُ   57
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  تقويـ . (a-,a ) عف النقطة (-a,a) ؼ موقع النقطةختالاوضح تُ   50

51 
  عمى ورؽ بياني ألربعة نقاط عمى المستوي  ترسـ شكاًل ىندسياً  

 .االحداثي 
  تطبيق

  فيـ تحدد موقع نقطة ما دوف االستعانة بالتمثيل البياني.  52

53 
  تترجـ أف ثالث أزواج مرتبة تمثل نقاط مثمث قائـ الزاوية عند تمثيميا  

 . حداثيعمى المستوي اال
  فيـ

  تذكر عرؼ التناظر .تُ  65

  تذكر ي.سينلصيغة الرياضية لمتناظر حوؿ محور التذكر ا 77

  تذكر تذكر الصيغة الرياضية لمتناظر حوؿ محور الصادي. 78

  فيـ مييز بيف األشكاؿ المتناظرة والغير المتناظرة .تُ   79

  فيـ  ترسـ محاور التناظر لألشكاؿ اليندسية أف وجدت . 62

  تذكر عرؼ االنعكاس .تُ  67

  تذكر .اٌز٠اض١ح ٌالٔؼىاص زٛي ِسٛر٠ٗح ١غذىرة اٌص  60

  تطبيق نعكاسيا عمى المحور السيني .اتستخدـ الورؽ البياني لرسـ النقاط و   61

  تذكر نسحاب .تعرؼ اال  62

  تذكر .اٌز٠اض١ح ٌالٔظساب ػٍٝ ِسٛر٠ح  حذىرة اٌص١غ  63

64 
يجاد صورة نقطة او شكل نسحاب كتحويل ىندسي التستخدـ اال 
 دسي .ىن

  تطبيق
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  فيـ .ذ١ّش ت١ٓ االٔظساب ٚاٌرٕاظز   65

  فيـ تميز بيف االنسحاب واالنعكاس.  66

67 
 نقطةلمىي صورة  a),A(-aجابة عف سؤاؿ فيو  نقطتيف تبرر اال 

b),a)`A ستعماؿ الرسـادوف  نعكاسلال . 
  تقويـ

  فيـ . ٔظساب ٌشىً ٕ٘ذطٟ ِؼ١ٓذؼطٟ ِظأٌح ز١اذ١ح ػٓ اال  72

  تذكر . تعرؼ التطابق   77

  تذكر . ذذوز رِش اٌرطاتك  70

  تطبيق .ذظرخذَ رِش اٌرطاتك فٟ زً ِظأٌح ر٠اض١ح   71

  فيـ االشكاؿ المتطابقة .بيف  تميز  72

  فيـ ذؼ١ٓ األضالع اٌّرٕاظزج فٟ االشىاي إٌٙذط١ح اٌّرطاتمح.  73

  ـفي ذؼ١ٓ اٌزؤٚص اٌّرٕاظزج ٌشى١ٍٓ ِرطاتم١ٓ.  74

  تطبيق ذدذ  ل١اص اٌشا٠ٚح اٌّدٌٙٛح ٌشى١ٍٓ ِرطاتم١ٓ.  75

  تطبيق ذدذ أطٛاي االضالع اٌّدٌٙٛح ٌشى١ٍٓ ِرطاتم١ٓ.  76

  تركيب تبرىف أف المضمعاف المتشابياف متطابقاف .  77

  تذكر تعرؼ التشابو.  722

  تذكر تذكر رمز التشابو.  727
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  تذكر تشابية أضالع متناظرة.تسمي االضالع في االشكاؿ الم  720

  تذكر تسمي الزوايا في األشكاؿ المتشابية زوايا متناظرة.  721

  تحميل تميز بيف االشكاؿ المتطابقة واالشكاؿ المتشابية .  722

  تطبيق في حل مسألة رياضية. وتستخدـ رمز التشاب  723

  تذكر تسمي الزوايا في االشكاؿ المتشابية.  724

  فيـ األشكاؿ الرباعية المتشابية. بيف ميزت  725

  فيـ االشكاؿ الرباعية المتطابقة .بيف تميز   726

  تقويـ متطابقة . ةتبرر متى تكوف المضمعات المتشابي  727

 (63-33)كالحجـك كالمساحات القياس /السادس الفصل      
مستوى 

 انغزض

التعديل 
 المقترح

  تذكر عرؼ التمدد.تُ  772

  تذكر عرؼ  مركز التمدد.تُ  777

  تذكر عرؼ معامل التمدد .تُ  770

  تطبيق . Hمعامل تمددهُ  تأثير تحت Cتجد صورة دائرة مركزىا النقطة   771

  تطبيق وتمثمُو بيانيًا.  Cتجد مساحة المثمث الناتج عف تمدد معاممُو   772

  قتطبي .Cتجد تمدد مثمث مركزُه نقطة األصل ومعاممُو   773

  تطبيق تستخدـ التمدد في تكبير شكل معيف .  774

  تطبيق تستخدـ التمدد في تصغير شكل معيف .  775



 ــالحــقالمـ

 
 

138 

776 
        تصف صورة شكل ىندسي غير منتظـ تحت تأثير تمدد بمعامل 

 . Aمقياسو
  تحميل

  تذكر عرؼ المكعب.تُ  777

  فيـ  تمخص خواص المكعب. 702

  يـف ترسـ شكل المكعب . 707

  تذكر سمي رؤوس المكعب .ت 700

  تذكر تسمي أوجو المكعب. 701

  تذكر تعدد أوجو المكعب . 702

  تذكر تكتب قانوف حجـ المكعب . 703

  تذكر ُتعرؼ المساحة الجانبية لممكعب . 704

  تذكر ُتعرؼ المساحة الكمية لممكعب. 705

  يـف تستنتج قانوف المساحة الجانبية لممكعب . 706

  فيـ تستنتج قانوف المساحة الكمية لممكعب . 707

  تحميل تميز بيف المساحة الجانبية والمساحة الكمية لممكعب  712

  تحميل . مةالمستطيالسطوح تميز بيف المكعب ومتوازي  717

  تطبيق يجاد المساحة الجانبية والكمية لممكعب .تحل مسألة أل 710

  تطبيق حجمُو.و م  تجد طوؿ ضمع مكعب عم  711

  تذكر .ظطٛذ اٌّظرط١ٍح اٌؼزف ِرٛاسٞ ذُ   712

  فيـ ترسـ شبو المكعب )متوازي السطوح المستطيمة( .  713

  تذكر . مةالمستطي سطوح متوازي  وجوأتعدد   714

  تذكر . مةالمستطي السطوح ؼ متوازي و تعدد حر   715
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  تذكر .لمستطيمةا ُتعرؼ المساحة الجانبية لمتوازي السطوح  716

  تذكر .المستطيمة ُتعرؼ المساحة الكمية لمتوازي السطوح  717

  تذكر . مةالمستطي السطوح قانوف المساحة الجانبية لمتوازي  ذكرتُ   722

  تذكر مة.المستطيالسطوح قانوف المساحة الكمية لمتوازي  ذكرتُ   727

  تذكر . مةالمستطي السطوح قانوف الحجـ لمتوازي  ذكرتُ   720

721 
       الجانبية  مساحتوُ  ةالمستطيمالسطوح متوازي لضمع التجد طوؿ  

 معمومة.
  تطبيق

  تطبيق حياتية . ةفي حل مسأل المكعب تستخدـ قانوف حجـ  722

  تطبيق حياتية. ةفي حل مسأللممكعب  تستخدـ قانوف المساحة الكمية  723

724 
الكمية لمتوازي سطوح  تستنتج صيغو رياضية عامو لممساحة 

 وعرضو نصف طولو وارتفاعُو ثالثة أمثاؿ طولو.  Kcmطولوُ 
  فيـ

725 

 أْ ذثزر اٌؼثارج األذ١ح تّثاي ػذدٞ 8 

"أ٠ّٙا ٌُٗ ذأث١ز أوثز ػٍٝ اٌّظازح اٌدأث١ح ٌّرٛاسٞ اٌظطٛذ اٌّظرط١ٍح 

 .ً٘ ِضاػفح ِظازح لاػذذُٗ أٚ ِضاػفح األرذفاع"
  تقويـ

  تذكر .اخ ل١اص اٌسدَٛٚزذ ذوزذُ   726

727 
ذدذ اٌسدُ ٌٍّىؼة االصٍٟ ٚاٌسدُ ٌٍّىؼة اٌدذ٠ذ تؼذ اٌرىث١ز اٚ  

 .Kاٌرصغ١ز تّؼاًِ لذرُٖ 
  تطبيق

  تحميل ذمارْ ت١ٓ اٌسدُ األصٍٟ ٚاٌسدُ اٌدذ٠ذ ٌٍّىؼة.  732

  فيـ ذظرٕرح اٌؼاللح ت١ٓ اٌسدّٟ اٌّىؼة )االصٍٟ ٚاٌدذ٠ذ(.  737

730 
اٌدأث١ح ٌٍّىؼة االصٍٟ ٚاٌّظازح اٌدأث١ح ٌٍّىؼة  ذدذ اٌّظازح 

 .N اٌدذ٠ذ تؼذ اٌرىث١ز اٚ اٌرصغ١ز تّؼاًِ لذرُٖ 
  تطبيق

  تحميل ذمارْ ت١ٓ اٌّظازح اٌدأث١ح األص١ٍح ٚاٌّظازح اٌدأث١ح اٌدذ٠ذج ٌٍّىؼة   731

  فيـ ذظرٕرح اٌؼاللح ت١ٓ اٌّظازر١ٓ ٌٍّىؼة .  732
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733 
ح ٌٍّىؼة االصٍٟ ٚاٌّظازح اٌى١ٍح ٌٍّىؼة اٌدذ٠ذ ذدذ اٌّظازح اٌى١ٍ 

 Nتؼذ اٌرىث١ز اٚ اٌرصغ١ز تّؼاًِ لذرُٖ 
  تطبيق

  تحميل  ذمارْ ت١ٓ اٌّظازح اٌى١ٍح األص١ٍح ٚاٌّظازح اٌى١ٍح اٌدذ٠ذج ٌٍّىؼة.  734

735 
ذدذ زدُ ِرٛاسٞ اٌظطٛذ اٌّظرط١ٍح  االصٍٟ ٚزدُ ِرٛاسٞ  

 .Kاٌرىث١ز اٚ اٌرصغ١ز تّؼاًِ لذرُٖ اٌظطٛذ اٌّظرط١ٍح اٌدذ٠ذ تؼذ 
  تطبيق

  تحميل ذمارْ ت١ٓ اٌسدُ األصٍٟ ٚاٌسدُ اٌدذ٠ذ تؼذ اٌرّذد ٌّرٛاسٞ اٌظطٛذ.  736

  تركيب ذظرٕرح اٌؼاللح ت١ٓ اٌسدّٟ ِرٛاسٞ اٌظطٛذ )االصٍٟ ٚاٌدذ٠ذ(.  737

742 
ذدذ اٌّظازح اٌدأث١ح ٌّرٛاسٞ ططٛذ االصٍٟ ٚاٌّظازح اٌدأث١ح  

 .Nّرٛاسٞ ططٛذ اٌدذ٠ذ تؼذ اٌرىث١ز اٚ اٌرصغ١ز تّؼاًِ لذرُٖ ٌ
  تطبيق

747 
ذمارْ ت١ٓ اٌّظازح اٌدأث١ح األص١ٍح ٚاٌّظازح اٌدأث١ح اٌدذ٠ذج  

 ٌّرٛاسٞ اٌظطٛذ اٌّظرط١ٍح .
  تحميل

740 
ّدظُ اٌىٍٟ ٌٍ سدُ اٌٌّدظّاخ اٌثظ١طح ٌٍسصٛي ػٍٝ ا ذزو١ة ازداَ 

 . اٌّزوة
  تركيب

741 
ذ اٌّظازح اٌى١ٍح ٌّرٛاسٞ اٌظطٛذ االصٍٟ ٚاٌّظازح اٌى١ٍح ذد 

 Nٌّرٛاسٞ اٌظطٛذ اٌدذ٠ذ تؼذ اٌرىث١ز اٚ اٌرصغ١ز تّؼاًِ لذرُٖ 
  تطبيق

742 
ذمارْ ت١ٓ اٌّظازح اٌى١ٍح األص١ٍح ٚاٌّظازح اٌى١ٍح اٌدذ٠ذج ٌّرٛاسٞ  

 .اٌّظرط١ٍح  اٌظطٛذ
  تحميل

  فيـ .اٌّظرط١ٍح رٛاسٞ اٌظطٛذذظرٕرح اٌؼاللح ت١ٓ اٌّظازر١ٓ ٌّ  743

744 
 ٌُٗ ِؼٍَٛ اٌٝ ِرٛاسٞ ططٛذ ِظرط١ٍح ٗ أْ ذؼ١ذ تٕاء ِىؼثاً طٛي ززف 

 تٕفض اٌسدُ تإخزاء ذّذد٠ٓ ِخرٍف١ٓ ػٍٝ تؼذ٠ٓ ِٓ أتؼادُٖ 
  تركيب

745 
   ثُ  Cذشرك ِؼاًِ اٌرّذد إٌٙائٟ ٌّىؼة ذأثز تّؼاًِ ذىث١ز ِمذارُٖ  

 .Z ذأث١ز ذّذد ِؼاٍُِٗ صغزٔا اٌّدظُ إٌاذح ذسد 
  تركيب

  تذكر ؼزف األشىاي اٌّدظّح اٌّزوثح.ذُ  746

  تذكر .شىاي اٌّدظّح ذوز أٛاع االذُ   747

  تطبيق ذدذ اٌسدُ ٚاٌّظازح اٌظطس١ح ٌىً ِدظُ تظ١ظ ػٍٝ أفزاد . 752

757 

ِٓ  Fذشرك ص١غح ر٠اض١ح ٌسدُ شىً ِدظُ ِزوة ِإٌف ِٓ 

ِٓ  nفٛق تؼض اٌرٟ طٛي ززف وً ِٕٙا  اٌّىؼثاخ اٌّزصٛفح تؼضٙا

 اٌظٕر١ّرزاخ

  تركيب
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  تذكر ذذوز اٌص١غح اٌز٠اض١ح ٌسدُ اٌّىؼة.  750

  تذكر اٌّظرط١ٍح . اٌظطٛذذذوز اٌص١غح اٌز٠اض١ح ٌسدُ ِرٛاسٞ  751

  تذكر ذذوز اٌص١غح اٌز٠اض١ح اٌّظازح اٌدأث١ح ٌٍّىؼة .  752

  تذكر اٌظطس١ح ٌٍّىؼة. ذذوز اٌص١غح اٌز٠اض١ح اٌّظازح  753

  تذكر اٌّظرط١ٍح  ظطٛذ ٌّرٛاسٞ اٌ دأث١حاٌٍّظازح ٌذذوز اٌص١غح اٌز٠اض١ح   754

  تذكر اٌّظرط١ٍح. ظطٛذٍّظازح اٌظطس١ح ٌّرٛاسٞ اٌٌذذوز اٌص١غح اٌز٠اض١ح   755

756 
ّدظُ اٌىٍٟ ٌٍ سدُ اٌٌّدظّاخ اٌثظ١طح ٌٍسصٛي ػٍٝ ا ذزو١ة ازداَ  

 اٌّزوة .
  تركيب

  تطبيق ذزطُ االشىاي اٌّدظّح ِغ تؼضٙا ٌرى٠ٛٓ شىالً ِدظّاً ِزوثاً.  757

762   ً   تطبيق ِٓ ثالثح لطغ ِىؼثح اٌشىً. ِىْٛ ذزطُ شىً ِدظّاً ِزوثا

767 
ذٛضر تأطٍٛتٙا اٌخاص ِؼٕٝ االشىاي اٌّدظّح اٌّزوثح ٚأ١ّ٘رٙا  

 تاٌس١اج.
  تقويـ

760 
دظّاخ اٌثظ١طح ِطزٚزاً ِٕٙا ذظرٕرح أْ اٌّظازاخ اٌظطس١ح ٌٍّ 

                                                     اٌّظازاخ اٌّشرزوح ٌٍسصٛي ػٍٝ اٌّظازح اٌظطس١ح ٌٍّدظُ اٌّزوة .                                                                 
  تحميل

761 
ىؼة ِٚرٛاسٞ ذدذ زدُ ٌشىً ِدظُ ِزوة ِٕرظُ ِإٌف ِٓ ِ 

 اٌظطٛذ اٌّظرط١ٍح  .
  تطبيق

762 
ذإٌف شىً ِدظُ ِزوة ِٓ أشىاي ِدظّح تظ١طح غ١ز ِٕرظّح ٚذمذر  

 زدُّٗ.
  تركيب

763 

ِٓ  Fذشرك ص١غح ر٠اض١ح ٌسدُ شىً ِدظُ ِزوة ِإٌف ِٓ 

 nاٌّىؼثاخ اٌّزصٛفح تؼضٙا فٛق تؼض اٌرٟ طٛي ززف وً ِٕٙا 

 ِٓ اٌظٕر١ّرزاخ.

  تركيب

764 
ػٓ طز٠ك أخذ  kرزذ لاػذج ٌؼذد ألطار ِضٍغ ِٕرظُ ػذد أضالػُٗ ذم 

 .kأرتغ ل١ُ ِررا١ٌح ي
  تقويـ

  تذكر .ؼزف اٌزصفذُ  765

  تطبيق تجد مساحة الرصف.  188

767 
ذزطُ ألطار اٌّضٍغ إٌّرظُ تمطؼح ِظرم١ُ ذصً ت١ٓ رأط١ٓ غ١ز 

.ِٗ  ِرداٚر٠ٓ ف١
  فيـ
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  تحميل .n  غ إٌّرظُ اٌذٞ ػذد أضالػُٗ ذظرٕرح لأْٛ ل١اص سا٠ٚح اٌّضٍ 772

777   ِٗ   تطبيق . n  ذدذ ل١اص سٚا٠ا اٌّضٍغ إٌّرظُ اٌذٞ ػذد اضالػ

  تقويـ .ذرخذ لزار تشأْ صالز١ح اٌّضٍغ إٌّرظُ ١ٌىْٛ اطاطاً ٌٍزصف  770

  تقويـ .طرخذاِٙا فٟ اٌزصفذمرزذ أشىاي ٕ٘ذط١ح ذصٍر ال  771

  تطبيق .زصف غزفح دْٚ ذزن فزاغاخ ت١ٓ اٌمطغ ذزطُ اشىاي ٕ٘ذط١ح ٌ  772

773 

 ذسىُ ػٍٝ ِذٜ صسح اٌؼثارج األذ١ح8 

"ً٘ ٠ّىٓ رصف أرض١ح غزفح تاطرؼّاي لطغ ِٓ اٌظ١زا١ِه طذاط١ح 

 .اٌشىً"

  تقويـ

774 

 ذسىُ ػٍٝ ِذٜ صسح اٌؼثارج األذ١ح 8 

"ً٘ ٠ّىٓ رصف أرض١ح غزفح تاطرؼّاي لطغ ِٓ اٌظ١زا١ِه خّاط١ح 

 ."اٌشىً

  تقويـ
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 (10ممحق )

  بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 بف الييثـ ا-كمية التربية لمعمـو الصرفة

 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ العمـو التربوية والنفسية 
 الرياضيات طرائق تدريس/ الماجستير –الدراسات العميا 

 نمكذج الخطط التدريسيةاستبانة  /ـ                          
 .ةالمحترم/......المحتـر.........................................................لىإ

 ...  تحية طيبة 
كالتفكير  تحصيلالفي  المكعب ستراتيجيةأثر ا) الموسـو بػ بحثياجراء إ ةروـ الباحثت     

 .(في مادة الرياضيات المتكسط كؿ الصف اال  الباتط شكمي لدىال
وقد أعدت الباحثة نموذجيف مف الخطط التدريسية لغرض تطبيقيما عمى طالبات      

الصف االوؿ المتوسط في مادة الرياضيات لممجموعتيف التجريبية التي ستدرس باستعماؿ 
 طريقة االعتيادية في التدريس.استراتيجية المكعب والضابطة التي ستدرس عمى وفق ال

آرائكـ ولما نعيده فيكـ مف خبرة ودراية في ىذا المجاؿ نرجو تفضمكـ في إبداء      
مف حيث الصالح ودقة الصياغة لكل مف الخطتيف التدريسيتيف وبياف  ومالحظاتكـ السديدة
لكل رأي تبدونو ولكل باالحتراـ والتقدير البالغيف  اً لذا نشكر تعاونكـ مقرون وجية نظركـ فييا،

 .مقترح تطرحونو وهللا الموفق 
 مع خالص الشكر كالتقدير                                    

 : ......................................................... االسم

 ................................................. : العلمً اللقب

 ...........................................: ........ التخصص

 : ................................................. العمل مكان

 ةالباحث                                  المشرؼ                                     
 سارة كريـ سالـ                                               حسف كامل رسف د. ـ. أ. 
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 الى النظر في الطمبة تحفيز عمى تعمل تدريسو :) استراتيجية انمكعب استراتيجية     
، المقارنة ،الربط،  الوصف)وىي الستة المكعب وجوه تمثل مختمفة جوانب ستة مف الموضوع

 (التحميل، التطبيق، البرىاف
                                               ( 1999:175 ,Ebenezer & Haggerty) 

 
 كجكه المكعب كمككناتيا:  
يبحػػػث فػػػي خصػػػائص الموضػػػوع أو الظػػػاىرة تعريفيػػػا وصػػػفاتيا التػػػي : (Describing)الكصػػػف  (1

تتصف بيا حيث يتمكف مف االجابة عف السؤاؿ الخاص ليذا الموضوع باالستعانة بإحدى حواس 
 ( . الخمسة )البصر ، السمع ، الشـ ، الممس ، التذوؽ 

: يبحث بيف خصائص الموضػوع الحػالي المػدروس وظػاىرة أخػرى تشػبو (Comparing)المقارنة (2
 المدروسة وعمى الطمبة معرفة أوجو التشابو واالختالؼ بينيما.

يبحث في االشياء التي ترتبط بالموضوع عندما يطرح المدرس سػؤااًل : (Associating)االرتباط  (3
 طالب بيف المعمومات السابقة الموجودة في بنيتو  المعرفيةلُو صمة بالموضوع الحالي ويربط ال

  (Jazlin & Sharon ,1999 :174)   
يبحػػػػث عػػػػف مكونػػػػات الموضػػػػوع او الظػػػػاىرة بحيػػػػث تجػػػػزء المفيػػػػـو او  : (Analyzing)التحميػػػػل (4

 الموضوع الى أجزاء عديدة .
وظيفػة الموضػوع  يبحث عػف فائػدة او اسػتعماالت او :(Translating) تطبيق التحكيل )ترجمة( (5

 )الظاىرة أو المفيـو (.
يبحػػث عػف تأكيػػد أىميػة وفائػػدة الموضػوع )الظػػاىرة أو المفيػوـ( فػػي الحيػػاة : (Arguing)البرىػاف  (6

 مع تبرير وتدعيـ ذلؾ سواء كانت ايجابية أو سمبية .
 (497 : 2011وسميماف، سعيدي أمبو )                                                     
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 اتيجية المكعب استر  عمى كفق لممجمكعة التجريبية ـ / انمكذج خطة درس يكمية       
 
 المكضكع: أيجاد الحجـك لألشكاؿ المجسمة المركبة                   اليـك كالتاريخ: 

 الصف كالشعبة: االكؿ المتكسط )ق(                                  المدرسة: 
 ( دقيقة 45زمف:)

 

 :الخاص ( اليدؼ1
 بعض اداء عمى المركبة، تدريبيف   المجسمة األشكاؿ مفيوـ معرفة مف الطالبات تمكيف (أ

 . الموضوع بيذا الخاصة العممية الميارات
 

 ( تحميل المحتكى ) لمدرس(:2
 مجسـ مركب الشكل  ، مجسـ بسيطالشكل  أ( المفاىيـ:

 ب( التعاميـ:

 V=L3،    3حجـ المكعب=)طوؿ حرفو( .1

  V=L.W.H      ،االرتفاع × العرض × حجـ متوازي السطوح المستطيمة =الطوؿ  .2

 . الحجـ الكمي لشكل مجسـ مكوف مف متوازي سطوح ومكعب يساوي 3

 .  الحجـ الكمي =حجـ المكعب +حجـ متوازي السطوح المستطيمة

           V= L3        +    L.W.H 

مستطيمة المكوف مف متوزي سطوح مركب لشكل مجسـ أيجاد الحجـ الكمي  :ج( الميارات
، ايجاد الحجـ الكمي لشكل مجسـ مركب مكوف مف مكعب واثناف مف متوازيا مكعبالو 

 السطوح المستطيمة.
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 :السمككية األغراض (3
 :أف قادرًة عمى تكوف  (أف دراسة الموضوع إكماؿ )بعد الطالبة مف يتوقع
 .المركبة المجسمة األشكاؿ ُتعرؼ( 1
 . انفراد عمى بسيط مجسـ الحجـ لكل تحسب( 2
 .المكعب لحجـ الرياضية الصيغة تذكر( 3
 . المستطيمة االضالع متوازي  لحجـ الرياضية تذكر الصيغة (4
 . انفراد عمى بسيط مجسـ الحجـ لكل ( تجد5
 .  المركب الكمي لممجسـ الحجـ عمى لمحصوؿ البسيطة المجسمات  احجاـ تركيب (6
 .المركبة وأىميتيا بالحياة المجسمة بأسموبيا الخاص معنى االشكاؿتوضح  (7
 

 :الكسائط التعميمية المستعممة
السبورة، األقالـ الممونة، أدوات ىندسية لمقياس والرسـ )المسطرة(، وبعض المجسمات    

 لألشكاؿ اليندسية )المكعب، متوازي السطوح المستطيمة(، الكتاب، محتويات غرفة الصف. 
 
 :طكات سير الدرسخ 

( طالبة في كل مجموعة ويتـ 6-5تقوـ المدرسة بتقسيـ الطالبات الى ست مجاميع )      
تدريب الطالبات مسبقًا عمى كيفية ملء األوجو الستة لممكعب وتبميغيف  بأف المجاميع تتغير 

 دوريًا  لكل درس .
                                                                      )خمس دقائق(            :                               ( التييئة لمدرس )المقدمة(1

تسعى المدرسة الى تييئة أذىاف الطالبات لموضوع االشكاؿ المجسمة المركبة مف خالؿ     
 مراجعة سريعة لمفيـو االشكاؿ اليندسية المجسمة وأنواعيا وذكر أىـ خصائصيا.

 ما المقصود باألشكاؿ المجسمة؟ الُمدرسة :
 الطالبة: ىي االشكاؿ التي تشغل حيزًا في الفراغ وليا ثالثة أبعاد .
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 الُمدرسة : ممتاز، أذف: ما االشكاؿ المجسمة التي درسناىا سابقًا؟
)الثالثي ،الرباعي(، المخروط، الكرة،  طالبة آخرى: خمسة اشكاؿ رئيسة وىي اليـر

 ثي، الرباعي(.االسطوانة، المنشور)الثال
 الُمدرسة : جيد... وماىي خصائص المكعب )المنشور الرباعي (؟

 ،  قاعدتيف .6، عدد االوجو 8طالبة آخرى: عدد رؤوسو
... مف يذكر لي قانوف حساب حجـ المكعب؟  الُمدرسة : أحسنت 

 3طالبة آخرى: حجـ المكعب =)طوؿ الحرؼ(

V=L×L×L                     أو V=(L)3 

 طوؿ الحرؼ                                                              L = ،     الحجـ :V=حيث
... ومف تذكر لي قانوف حساب حجـ لمتوازي السطوح المستطيمة؟   المدرسة : أحسنت 

 االرتفاع ×العرض ×طالبة آخرى: حجـ متوازي السطوح المستطيمة = الطوؿ 
  V=L×w×h     أو 

 )خمس وثالثوف دقيقة(  التعممية)عرض الدرس(:               -لتعميمية ( األنشطة ا2
تقوـ المدرسة بكتابة أسـ الموضوع)عنواف( ورسـ شكل المكعب عمى السبورة وىو )        

ايجاد الحجوـ لألشكاؿ المجسمة المركبة( وتقوـ بشرح الموضوع مستعينة باسترتيجية 
 :المكعب والتي تتضمف الخطوات اآلتية

 مجمكعة الكصف)الكجو األكؿ(

 المدرسة سؤااًل الى ىذه  المجموعة توجو 

 س/ صف  األشكاؿ المجسمة في الشكل المجاور
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طالبة :ىو عبارة عف شكل مجسـ مركب يمكف تجزئتو  الى جزئيف ىما )المكعب، ومتوازي السطوح  
 المستطيمة(

..... تدوف ما توصمت اليو  مجموعة الوص  ف عمى السبورة.المدرسة: أحسنت 

 مجمكعة المقارنة)الكجو الثاني(: (1
 توجو المدرسة سؤااًل الى ىذه  المجموعة  

 س/ ما أوجو التشابو واالختالؼ بيف المكعب ومتوازي السطوح المستطيمة في الشكل اعاله؟

الطالبة: يختمف المكعب عف متوازي السطوح المستطيمة بخواصيما حيث لممكعب قاعدة مربعة .أما 
ازي السطوح المستطيمة فأف لُو قاعدة مستطيمة الشكل ، ويختمف المكعب بأنُو متساويًا لجميع متو 

أضالعو  ،أما اطواؿ اضالع متوازي السطوح المستطيمة يكوف كل ضمعيف متقابميف متساوييف بالقياس 
 360˚، اما التشابو بينيما فكالىما مجسمات رباعية الشكل مجموع زواياىما القائمة تساوي 

...... تدوف ما توصمت اليو  مجموعة المقارنة عمى السبورة.  المدرسة: بارؾ هللا فيؾ 

 مجمكعة الربط )االرتباط( )الكجو الثالث(: (2
 توجو المدرسة سؤااًل الى مجموعة الربط  

س/ ما الربط بيف األشكاؿ المجسمة التي درسناىا سابقًا واالشكاؿ المجسمة المركبة في ىذا 
 الموضوع ؟

االشكاؿ المجسمة ىي عبارة عف جسـ يشغل حيزًا في الفراغ ولُو ثالثة أبعاد ، أما االشكاؿ  لبة:طا
المجسمة المركبة ىي مكونو مف جسميف او اكثر مف ىذه  االشكاؿ المجسمة كونت شكاًل مركبًا 

 معينًا.

 المدرسة : احسنت  ...... تدوف ما توصمت اليو  مجموعة الربط عمى السبورة .
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 مكعة التحميل)الكجو الرابع(مج (3
 توجو المدرسة سؤااًل الى ىذه  المجموعة 

 س/ الى كـ جزء يمكنؾ  تجزئة الشكل المركب في المثاؿ اعالُه ؟ 

 طالبة : أف الشكل المركب المجسـ مكوف مف شكميف مجسميف بسيطيف ىما )المكعب    

           .(2m،4m،m5ابعادُه ) ، ومتوازي السطوح المستطيمة الذي(m2)والذي طوؿ الضمع فيو  
     =L3 V1وأف: حجـ المكعب ىو   

 =L.W.H V2ىو     أما: حجـ متوازي السطوح

 المدرسة )الباحثة(: جيد جدًا....  تدوف ما توصمت اليو  مجموعة التحميل عمى السبورة.  

 (:مجمكعة الترجمة )التطبيق أك التحكيل()الكجو الخامس (4
 الى ىذه  المجموعة : توجو المدرسة سؤاالً  

س/ مف خالؿ المعمومات المدونة عمى السبورة جدي الحجـ الكمي لمشكل المركب المرسـو  
 امامؾ  .

 طالبة :إليجاد الحجـ الكمي نجد :

 V=(L)3 اواًل: حجـ المكعب                 

                                                                              V=(2)3 =8 m3 

 حجـ متوازي السطوح المستطيمة

                   V=L×w×h 

                                =( 2 ×4× 2 )=40 m3 
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  +V2                                                                                                        V1 V= 

 حجـ متوازي السطوح المستطيمة حجـ المكعب + حجـ الكمي =اذف ال
                               L.W.H   + L×L×L  =                                               

           ( =2×2×5 ) + (  2×4×2 ) 
=           8 + 40   

            48 m3= 
 التطبيق عمى السبورة. تقوـ بتدويف ما توصمت اليو  مجموعة : المدرسة

 مجمكعة البرىاف )الكجو السادس(: (5
 توجو المدرسة )الباحثة( سؤااًل الى ىذه  المجموعة    

 س/ ماذا يحدث اذ لـ نتعرؼ عمى األشكاؿ المجسمة المركبة؟
طالبة: اذ لـ نتعرؼ عمى االشكاؿ المجسمة المركبة ال نستطيع ايجاد حجـ الشكل     

 ـ كاف . المجسـ الكمي ألي مجس
اف الشكل المجسـ المركب مكوف مف مجموع حجمي مجسمات بسيطة مرصوصة  س/ أثبت  

 بطرؽ مختمفة؟
طالبة : تقوـ برسـ الشكل المجسـ المكوف مف المكعب والمتوازي السطوح المستطيمة     

 وتستنتج اف الحجـ الكمي ليما ناتج مف جمع الحجميف مع بعضيما .
  المجسمة المركبة بشكل قريب حولنا في الحياة؟ س/ ما الربط بيف األشكاؿ 

متوازي السطوح المستطيمة يمكف أف تشكل عمارة  طالبة : البناية متكونة مف مجموعة مف 
 متوازي السطوح المستطيمة( متماثمة مركبة بعضيا فوؽ بعض . مكونة مف اربع طبقات )

ت اليو  كل مجموعة )االوجو المدرسة : بعد اكماؿ االوجو الستة لممكعب وكتابة ما توصم
 الستو( عمى السبورة تطمب مف الطالبات رسـ األنموذج في دفاتر .
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 الوصػػف              
ىو عبارة عف شكل مجسـ مركب يمكف تجزئتو  

الى جزئيف ىما )المكعب، ومتوازي السطوح 
 المستطيمة(

 
                  (1) 

 

 
 

 

 

 

   المقارنػػة                 
يختمف المكعب عف متكازي السطكح 

المستطيمة بخكاصيما حيث لممكعب قاعدة 
مربعة .أما متكازي السطكح المستطيمة فأف لُو 
قاعدة مستطيمة الشكل ، كيختمف المكعب بأنُو 

متساكيًا لجميع أضالعِو ،أما اطكاؿ اضالع 
متكازي السطكح المستطيمة يككف كل ضمعيف 

س ، اما التشابو متقابميف متساكييف بالقيا
بينيما فكالىما مجسمات رباعية الشكل 

  360˚مجمكع زكاياىما القائمة تساكي 
                (2) 

   التحميل            
أف الشكل المركب المجسـ مكوف مف 
 شكميف مجسميف بسيطيف ىما )المكعب

(، ومتوازي m2) الذي طوؿ الضمع فيو  
 ابعادهُ  السطوح المستطيمة الذي

(2m،4m،m5).   وأف: حجـ المكعب
  L3 =V1ىو

 أما: حجـ متوازي السطوح
 =L.W.H V2ىو 

            (4) 

 االرتبػػاط               
االشكاؿ المجسمة ىي عبارة عف جسـ يشغل  

حيزًا في الفراغ كلُو ثالثة أبعاد، أما االشكاؿ 
المجسمة المركبة ىي مككنو مف جسميف اك 

كاؿ المجسمة ككنت شكاًل اكثر مف ىذِه االش
 مركبًا معينًا.

 
 

                  (3 ) 

 التحكيػػػل أك الترجمػػة        
حجـ  حجـ المكعب + حجـ الكمي =

 متكازي السطكح المستطيمة
    v =L.W.H   + L×L×L 

 ( =2×2×5 )+ ( 2×4×2( 
=           8 + 40   

            48 m3= 
 

              (5 ) 
 

 
 

 

 البرىػػاف                   
اذ لـ نتعرؼ عمى االشكاؿ المجسمة المركبة ال 
نستطيع ايجاد حجـ الشكل المجسـ الكمي ألي 

تقكـ برسـ الشكل المجسـ و مجسـ كاف،
المككف مف المكعب كالمتكازي السطكح 

المستطيمة كتستنتج اف الحجـ الكمي ليما ناتج 
 مف جمع الحجميف مع بعضيما .

                  (6 ) 
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 مثااًل اخرًا  ثـ تعطي المدرسة
 ما الحجـ لمشكل المجسـ المركب المجاور المدرسة :

 
 مجمكعة الكصف) الكجو االكؿ ( (1

 توجو المدرسة سؤااًل اخر ليذه  المجموعة  
 ما وصف الشكل المجسـ المركب أعالُه؟ س/
 ء بسيطة مجسمة.طالبة: ىو شكل مجسـ يمكف تجزئتُو الى ثالث أجزا    

 المدرسة: ماىي المجسمات ؟
 طالبة: ىي )المكعب وأثناف مف متوازي السطوح المستطيمة(     

 المدرسة : تدوف ما توصمت اليو  ىذه  المجموعة عمى السبورة.
 

 مجمكعة المقارنة)الكجو الثاني(: (2
 توجو المدرسة سؤااًل ليذه  المجموعة

 زي السطوح المستطيمة مف حيث الحجـ؟س/ ما وجو التشابو بيف المكعب ومتوا
 طالبة: يتشابياف في عدد الرؤوس وعدد االحرؼ وعدد األوجو .     

 المدرسة: ما وجو االختالؼ بيف المكعب ومتوازي السطوح المستطيمة مف حيث الحجـ؟
                  V=L3طالبة: يختمفاف بأف قانوف حجـ المكعب     

     V=L.W.Hلسطوح المستطيمة أما قانوف الحجـ متوازي ا
 ويكوف المكعب متساوي األبعاد عكس ماىو عميو  في متوازي السطوح المستطيمة .

 المدرسة: تدوف ما توصمت اليو  ىذه  المجموعة عمى السبورة .
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 مجمكعة التحميل )الكجو الثالث(: (3
 توجو المدرسة سؤااًل ليذه  المجموعة

 أكثر مف شكل مجسـ واحد؟   س/ بيني أف الشكل أعاله  يتكوف مف
طالبة: تفصل األجزاء )االشكاؿ المجسمة( بعضيا عف بعض لتصل أف الشكل المجسـ      

المركب مكوف مف اثناف مف متوازي االضالع المستطيمة ومكعب صغير في وسطيـ ،واف حجـ 
       V=L.W.Hمتوازي السطوح المستطيمة ىو

 H،االرتفاع=  W،العرض=      Lطوؿ=   
 L3=Vاما حجـ المكعب مكوف مف         

 المدرسة : تدوف ما توصمت اليو  ىذه  المجموعة عمى السبورة     
 مجمكعة الربط)اإلرتباط()الكجو الرابع(: (4
 توجو المدرسة سؤااًل ليذه  المجموعة    

 س/ ما ىو الربط بيف المكعب ومتوازي السطوح المستطيمة؟
نفس عدد األوجو والرؤوس واالحرؼ وبعضيـ كما في  طالبة: أف المجسميف ليما      

 الشكل اعاله سوؼ يولد شكل مجسـ مركب  
 المدرسة : تقوـ بكتابة ما توصمت اليو  ىذه  المجموعة عمى السبورة     

 مجمكعة الترجمة )التطبيق أك التحكيل()الكجو الخامس(: (5
 توجو المدرسة سؤااًل ليذه  المجموعة    

 مي لمشكل المجسـ المركب الموضح في الصورة أعالُه؟س/ جد الحجـ الك
 حجـ متوازي سطوح(×2طالبة: الحجـ الكمي =حجـ المكعب +)    

        V= L3+2 )L×W×H(                                                        
V=8+(2*60)                                                       
V=8+120                                                          

   V=128 cm3                                                                                               
 الحجـ الكمي لممركب                           
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 مجمكعة البرىاف )الكجو السادس(: (6
 سؤااًل ليذه  المجموعة  توجو المدرسة  
وىل يمكف االستغناء  ما الدليل عمى أىمية االشكاؿ المجسمة المركبة في حياتنا اليومية؟ س/

 عنيا؟
طالبة: بمعرفتنا لألشكاؿ المجسمة المركبة ، سيل عمينا الكثير منيا أيجاد حجـ           

 قيدىا في حياتنا اليومية .اي شكل مجسـ بسيولة بمجرد معرفة أبعادىا ميما كاف عددىا وتع
 المدرسة : بعد اكماؿ االوجو الستة لممكعب وكتابة ما توصمت اليو  كل مجموعة          

 ) االوجو الستو( عمى السبورة تطمب مف الطالبات رسـ األنموذج في دفاتر. 
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      الكصػػف            

تُو الى ئىك شكل مجسـ يمكف تجز 
زاء بسيطة مجسمة كىي ثالث أج

)المكعب كأثناف مف متكازي سطكح 
       المستطيمة(

                (1) 

 

 المقارنػػة              
يتشابياف أف لممجسميف ليما نفس 
عدد األكجو كالرؤكس كاالحرؼ 
كبعضيـ سكؼ يكلد شكل مجسـ 

تي في عدد الرؤكس كعدد مركب اال 
  االحرؼ كعدد األكجو

    أف قانكف الحجـ  لممكعبكيختمفاف ب
V= L3   

سطكح متكازي ال أما قانكف الحجـ 
    V=L.W.H المستطيمة

كيككف المكعب متساكي األبعاد عكس 
سطكح الىك عميِو في متكازي  ما

 المستطيمة  

)2) 

   التحميل                     

تفصل األجزاء )االشكاؿ المجسمة( بعضيا 
مجسـ المركب عف بعض لتصل أف الشكل ال

مككف مف اثناف مف متكازي االضالع 
كاف ، المستطيمة كمكعب صغير في كسطيـ 

  حجـ متكازي االضالع المستطيمة مككف مف
     ، = W،العرض = L   طكؿ

  =Hاالرتفاع
   V= L3:       اما حجـ المكعب مككف مف 

                    (4)      

 االرتبػػاط                     
أف لممجسميف ليما نفس عدد األكجو 

كالرؤكس كاالحرؼ سكؼ يكلد شكل 
 مجسـ مركب 

             ( 3) 

 التحكيػػػل أك الترجمػػة             
حجـ ×2حجـ المكعب+) الحجـ الكمي =

 سطكح(   متكازي 
                             

 V=L3+2 )L×W×H(                                                        
V=8+(2*60)                       
V=8+120                                
     V=128 cm3                               

 الحجـ الكمي لممركب     
      (5) 

 

 

 

 

 

 

 البرىػػاف              
بمعرفتنا لألشكاؿ المجسمة المركبة 

نيا أيجاد سكؼ يسيل عمينا الكثير م
حجـ اي شكل مجسـ بسيكلة بمجرد 

معرفة أبعادىا ميما كاف عددىا 
 .    كتعقيدىا

                (6) 
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                                       :                                                       )دقيقتاف(                                          الخاتمة )غمق الدرس( 
تراجع المدرسة مع الطالبات عرض الدرس بصورة سريعة لتكتب عمى السبورة أىـ ما          

 توصمف إليو كاستنتاج وىو:
المدرسة : نستنتج أف الشكل المركب ما ىو اال أشكاؿ مجسمة وضعت بطريقة رصف الواحدة فوؽ 

 رى لتكويف ىذا الشكل المركب .االخرى أو الواحدة جانب األخ
 إذف أييا الطالبات نستنتج أف المجسـ المركب ىو:

)مجسميف بسيطيف أو أكثر لذلؾ نقوـ بتقسيمُو الى أجزاء مجسمة بسيطة ليسيل عمينا حساب حجـ 
الكمي لممركب ولنجد الحجـ لكل مجسـ بسيط عمى انفراد ونجمع االحجاـ لممجسمات البسيطة 

 المجسـ المركب لمحصوؿ عمى حجـ 
                                                                                                                                                                                                                                  

 ( ) دقيقتاف                                                                 :   التقكيـ    
تسعى المدرسة ىنا إلى تقويـ الطالبات بما يمتمكف  مف معمومات تخص موضوع الدرس لمتأكد مف 

 ُمدى تحقق أىدافو ، وتوجو المدرسة ىنا مجموعة مف األسئمة وىي:                     
 ا معنى االشكاؿ المجسمة ؟مالمدرسة:  - 

 طالبة: ىي االشكاؿ التي تشغل حيزًا في الفراغ وليا ثالثة أبعاد .
 ومتى نقوؿ أف ىذا الشكل يمثل مجسمًا مركبًا؟المدرسة:  -

 طالبة : عندما يتكوف مف المركب مف مجسميف او اكثر .
 ومتى نقوؿ أف ىذا الشكل ال تمثل مجسمًا مركبًا؟ المدرسة: -

 ندما ال تتكوف مف مجسميف او اكثر ال يمكف اف تسمى اذف بالمجسـ المركب .طالبة : ع
 
 :                                                          )  دقيقة واحدة (الكاجب البيتي    

( 53,30إعطاء الطالبات واجب تكممة حل المثاؿ االوؿ والرابع والسادس والثامف في صفحة )       
 .كتاب الرياضيات المقرر مف 
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 :المصادر    
 :مصادر المدرسة (أ
طرائق تدريس العمـك مفاىيـ (: 0227أمبو سعيدي، عبد هللا بف خميس وسميماف بف دمحم البموشي) -

 دار الميسرة لمنشر والتوزيع ، عماف. ،7ط كتطبيقات عممية،
، جميورية  7، ط الكؿ المتكسطالرياضيات لمصف ا(: 0274جاسـ، امير عبد المجيد وآخروف) -

 العراؽ ، وزارة التربية، المديرية العامة لممناىج ، بغداد.
 :مصادر الطالبة (ب
 ، جميورية 7ط الرياضيات لمصف االكؿ المتكسط،(: 0274وآخروف) جاسـ، امير عبد المجيد -
 العراؽ، وزارة التربية، المديرية العامة لممناىج، بغداد.   
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 الطريقة االعتيادية كفق الضابطةلممجمكعة  خطة تدريس يكمية ـ/
 اليـك كالتاريخ:                 الحجـك لألشكاؿ المجسمة المركبة   أيجاد المكضكع: 

 المدرسة:                          (          االكؿ المتكسط )د :كالشعبة الصف
 دقيقة(  45 )زمف:    
 

 :الخاص اليدؼ( 1
 بعض اداء عمى يف  تدريب، المركبة المجسمة األشكاؿ مفيوـ معرفة مف الطالبات مكيفت (أ

 . الموضوع بيذا الخاصة العممية الميارات
 ( تحميل المحتكى ) لمدرس(:2
 مجسـ مركب الشكل  ، مجسـ بسيطالشكل  المفاىيـ:أ( 

 التعاميـ:ب( 

 V=L3،    3حجـ المكعب=)طوؿ حرفو( .1

  V=L.W.H      ،االرتفاع × العرض × وح المستطيمة =الطوؿ حجـ متوازي السط .2

 الحجـ الكمي لشكل مجسـ مكوف مف متوازي سطوح ومكعب يساوي  .3

 .  الحجـ الكمي =حجـ المكعب +حجـ متوازي السطوح المستطيمة

V= L3        +    L.W.H 

 مستطيمةال مكوف مف متوزي سطوحمركب أيجاد الحجـ الكمي لشكل مجسـ  :المياراتج( 
، ايجاد الحجـ الكمي لشكل مجسـ مركب مكوف مف مكعب واثناف مف متوازيا مكعبالو 

 السطوح المستطيمة.
 :السمككية األغراض (3

 :أف عمىقادرًة  تكوف  أف( لموضوعدراسة ا إكماؿ بعد) الطالبة مف يتوقع
 .المركبة المجسمة األشكاؿ عرؼتُ ( 1
 . نفرادا عمى بسيط مجسـ لكل الحجـ تحسب( 2
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 .المكعب لحجـ الرياضية الصيغة تذكر( 3
 . المستطيمة االضالع متوازي  لحجـ الرياضية تذكر الصيغة (4
 . انفراد عمى بسيط مجسـ الحجـ لكل ( تجد5
 .  المركب الكمي لممجسـ الحجـ عمى لمحصوؿ البسيطة المجسمات  احجاـ تركيب (6
 .المركبة وأىميتيا بالحياة ةالمجسم توضح بأسموبيا الخاص معنى االشكاؿ (7

 :الكسائط التعميمية المستعممة
السبورة، األقالـ الممونة، أدوات ىندسية لمقياس والرسـ )المسطرة(، وبعض المجسمات    

 لألشكاؿ اليندسية )المكعب، متوازي السطوح المستطيمة(، الكتاب، محتويات غرفة الصف. 
 
 :خطكات سير الدرس 
                                                                      :                                         )خمس دقائق(  لمقدمة(( التييئة لمدرس )ا1

تسعى المدرسة الى تييئة أذىاف الطالبات لموضوع االشكاؿ المجسمة المركبة مف خالؿ     
 ة وأنواعيا وذكر أىـ خصائصيا.مراجعة سريعة لمفيـو االشكاؿ اليندسية المجسم

 الُمدرسة : ما المقصود باألشكاؿ المجسمة؟
 الطالبة: ىي االشكاؿ التي تشغل حيزًا في الفراغ وليا ثالثة أبعاد .
 الُمدرسة : ممتاز، أذف: ما االشكاؿ المجسمة التي درسناىا سابقًا؟

)الثالثي ،الرباعي(، ا لمخروط، الكرة، طالبة آخرى: خمسة اشكاؿ رئيسة وىي اليـر
 االسطوانة، المنشور)الثالثي، الرباعي(.

 الُمدرسة : جيد... وماىي خصائص المكعب )المنشور الرباعي (؟
 ،  قاعدتيف .6، عدد االوجو 8طالبة آخرى: عدد رؤوسو

... مف يذكر لي قانوف حساب حجـ المكعب؟  الُمدرسة : أحسنت 
 3طالبة آخرى: حجـ المكعب =)طوؿ الحرؼ(

V=L×L×L                     أو V=(L)3 
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 طوؿ الحرؼ    L = الحجـ  ،    :V=حيث
                                                           

... ومف تذكر لي قانوف حساب حجـ لمتوازي السطوح المستطيمة؟   المدرسة : أحسنت 
 االرتفاع ×العرض ×طالبة آخرى: حجـ متوازي السطوح المستطيمة = الطوؿ 

  V=L×w×h     أو 
 )خمس وثالثوف دقيقة(  التعممية)عرض الدرس(:               -( األنشطة التعميمية 2

  عف طريق  ة الطالبات الستنتاج الشكل المركب وذلؾمساعديبدأ عرض الدرس ب     
ى عمشكميف مجسميف بسيطيف وليكف مكعب ومتوازي سطوح مستطيمة   ةرسـ المدرست :آلتيا

 السبورة :                                  

  
 
بإيجاد أطواؿ اضالع لكل مف الشكميف )المكعب ومتوازي سطوح  ةقوـ المدرسثـ ت      

( واطواؿ اضالع متوازي m2المستطيمة( وتكوف عمى سبيل المثاؿ: اطواؿ اضالع المكعب )
الع بجانب المكعب ومتوازي ذه األضكتب قياسات ىثـ ت )m4m ,5m,2سطوح المستطيمة )
 ورة.سطوح عمى السب

 ؟ ع أيجاد حجـ الكمي ستطي: مف ت ةسأؿ المدرسثـ ت
لكل ضمع فيو   (m2) جد انوُ توبعد اف تقيس طوؿ المكعب  أنا أستطيع... :ى الطالباتأحد
تجد ، m(5,4 ,2)وتقيس طالبة أخرى اطواؿ اضالع المتوازي المستطيالت تجد انيا  ،

 ،طالبة أخرى 
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 حجـ متوازي السطوح المستطيمة حجـ المكعب + حجـ الكمي =
                               L.W.H   + L×L×L  =                                               

           ( =2×2×5 ) + ( 2×4×2 ) 
=           8 + 40   

            48 m3= 
الشكل المجسـ المتساوي نطمق عميو  بحت أطواؿ أضالع... واآلف أص: أحسنتف   ةالمدرس 

 .مستطيمةالسطوح المتوازي بالمكعب اما الشكل المجسـ االخر يسمى 
 

 أيضًا: في حمو   الطالبات مثاؿ آخر ويشاركف   ةعطي المدرسثـ ت
 ؟  المجاور اآلتي : مف تجد حجـ الشكل المركب  ةالمدرس

 
 

اؿ مجسمة بسيطة وأثناف مف متوازي السطوح المستطيمة ىنالؾ ثالثة اشك :ى الطالباتأحد
 .المتساوياف في االبعاد 

 ؟     : وماىي اطواؿ اضالع المكعب في الشكل المرسـو اعاله  ةالمدرس    
  (cm0)وً ِٓ اطٛاي اٌّىؼة ٠ظاٚٞ : طوؿ الضمع  ى آخر  ةطالب
المتساوياف في االبعاد في الشكل ومف تجد أطواؿ اضالع متوازي السطوح المستطيمة  : ةلمدرسا    

 ؟المرسـو اعاله
 .(cm5) وطولوُ  (cm2وعرضُو ) (cm6ى: ارتفاعُو )آخر  ةطالب
: احسنتف  ...وبعد اف وجدنا اطواؿ اضالع لالشكاؿ المجسمة الثالثة كيف نجد حجـ  ةالمدرس    

  ؟الشكل الكمي ليا)الشكل المركب(
 .قانوف الحجـ الخاص بو  حسب  شكل أوالً  :نجد حجـ كل ى آخر  ةطالب

 

  

 



 ــالحــقالمـ

 
 

162 

...وكيف نجد حجـ المكعب ؟ المدرسة       :أحسنت 
 :نكتب قانوف الحجـ ونعوض فييا أبعادهُ  طالبة أخرى 

                                                            V=L3 

                          V=(2)3                                                   

 V=8cm3                                                                                                    حجـ المكعب 
...وكيف نجد حجـ  المدرسة      متوازي السطوح المستطيمة؟:أحسنت 

 طالبة آخرى:
V= (L.W.H )                                                            
V= (5.2.6)                                                              

                                        V=  60 cm3     السطوححجـ متوازي  المستطيمة                                    

                     

 جـ الكمي لمشكل المركب المرسـو أعاله؟حجد ال:ممتاز...واآلف كيف ن المدرسة    
 (المستطيمة سطوحالحجـ متوازي  ×2 ) حجـ المكعب + الحجـ الكمي = طالبة آخرى: 

        V= L3+2 )L×W×H(                                                        
        V=8+(2× 60)          
        V=8+120                                                 
        V=128 cm3                                الحجـ الكمي لممركب 
 

                 )دقيقتاف(                                                                                                         :                   الخاتمة )غمق الدرس( 
تراجع المدرسة مع الطالبات عرض الدرس بصورة سريعة لتكتب عمى السبورة أىـ ما          

 توصمف إليو كاستنتاج وىو:
المدرسة : نستنتج أف الشكل المركب ما ىو اال أشكاؿ مجسمة وضعت بطريقة رصف         

 الشكل المركب .الواحدة فوؽ االخرى أو الواحدة جانب األخرى لتكويف ىذا 
 إذف أييا الطالبات نستنتج أف المجسـ المركب ىو:
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)مجسميف بسيطيف أو أكثر لذلؾ نقوـ بتقسيمُو الى أجزاء مجسمة بسيطة ليسيل عمينا حساب حجـ 
الكمي لممركب ولنجد الحجـ لكل مجسـ بسيط عمى انفراد ونجمع االحجاـ لممجسمات البسيطة 

 .لمحصوؿ عمى حجـ المجسـ المركب 
                                                                                                                                                                                                                                  

 ( ) دقيقتاف                                                       :                التقكيـ    
تسعى المدرسة ىنا إلى تقويـ الطالبات بما يمتمكف  مف معمومات تخص موضوع الدرس لمتأكد       

 مف ُمدى تحقق أىدافو ، وتوجو المدرسة ىنا مجموعة مف األسئمة وىي:                     
 نى االشكاؿ المجسمة ؟ما معالمدرسة:  - 

 طالبة: ىي االشكاؿ التي تشغل حيزًا في الفراغ وليا ثالثة أبعاد .
 ومتى نقوؿ أف ىذا الشكل يمثل مجسمًا مركبًا؟المدرسة:  -

 طالبة : عندما يتكوف مف المركب مف مجسميف او اكثر .
 ومتى نقوؿ أف ىذا الشكل ال تمثل مجسمًا مركبًا؟ المدرسة: -

 ال تتكوف مف مجسميف او اكثر ال يمكف اف تسمى اذف بالمجسـ المركب . طالبة : عندما
 )  دقيقة واحدة (                                                :                الكاجب البيتي  

( 53,30إعطاء الطالبات واجب تكممة حل المثاؿ االوؿ والرابع والسادس والثامف في صفحة )       
 .تاب الرياضيات المقرر مف ك
 :المصادر    

 :مصادر المدرسة (أ
طرائق تدريس العمـك مفاىيـ (: 0227أمبو سعيدي، عبد هللا بف خميس وسميماف بف دمحم البموشي) -

 دار الميسرة لمنشر والتوزيع ، عماف. ،7ط كتطبيقات عممية،
، جميورية  7، ط ؿ المتكسطالرياضيات لمصف االك(: 0274جاسـ، امير عبد المجيد وآخروف) -

 العراؽ ، وزارة التربية، المديرية العامة لممناىج ، بغداد.
 :مصادر الطالبة (ب
 ، جميورية 7ط الرياضيات لمصف االكؿ المتكسط،(: 0274وآخروف) جاسـ، امير عبد المجيد -
 العراؽ، وزارة التربية، المديرية العامة لممناىج، بغداد.   
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 أ( -11ممحق)
  بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػ

 بف الييثـ ا-كمية التربية لمعمـو الصرفة
 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ العمـو التربوية والنفسية 

 طرائق تدريس الرياضيات/الماجستير  -الدراسات العميا 
 

 التحصيل فقرات اختبار استبانة صالح  /ـ
 .ةالمحترم/.......................................................................المحتـرلىإ

 ... تحية طيبة 
كالتفكير تحصيل الفي  المكعب ستراتيجيةأثر ا)بػ  الموسوـ بحثياجراء إ ةروـ الباحثت         

 .(اتفي مادة الرياضيالمتكسط كؿ الصف اال  الباتطالشكمي لدى 
الوؿ الصف ا الباتلط تحصيل مادة الرياضيات في ختبارا بناءومف متطمبات البحث       

(  2018-2017لمحتوى الفصميف )اليندسة، القياس المساحات والحجوـ( لمعاـ الدراسي)  المتوسط
 .1طبعة  ـ،

ر الباحثة أف تضع بيلمكانتكـ العممية وما تتمتعوف بو مف خبرة عممية ، و       ف أيديكـ نسخة مف يس 
االختبار، راجيًة إبداء مالحظاتكـ حوؿ مدى وضوح فقراتو  ودقة صياغتيا وتوافقيا مع المستوى الذي 

 تقيسو ، وأية مقترحات قد ترونيا مناسبة ُتسيـ في تعديل االختبار.
 

 

 مع خالص الشكر كالتقدير

 
 ةالباحث                                                              المشرؼ 

 سارة كريـ سالـ                                           حسف كامل رسف            د. ـ. . أ
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 التحصيل في مادة الرياضياتاختبار 

 :الطالبة أسـ

  :كالشعبة الصف

 :المدرسة

    تي الطالبة...   عزيز 

محتوى الفصميف  ة الرياضيات لفي ماد ؾ  ختبار ىو قياس تحصيمالف اليدؼ مف ىذا اإ        
 ( .المساحات والحجـوو الخامس والسادس )اليندسة، القياس 

 التعميمات:
 ( قراءة كل فقرة بدقة.                                  1
 ( االجابة عف جميع فقرات االختبار مف دوف ترؾ أية فقرة بال إجابة.2
 مف الفقرات. ال تختاري أكثر مف إجابة واحدة ألية فقرة (3
مف نوع االختيار مف متعدد )لكل  موضوعية( فقرات 32 -1)( فقرة ،40( يتكوف االختبار مف )4

 ( فقرات مقالية تتطمب منؾ  االجابة بكتابة الحل .40 -33، ومف )فقرة درجة واحدة( 
  (64الدرجة الكمية لالختبار ) (5

 

 

الشكل مثمثة وأوجو فقط واحدة قاعدة اليشكاؿ المجسمة اال أي مف  مثاؿ:

a)  ةالكر    b) القائـ الدائري  لمخروطا  c(  القائـ الدائرية األسطوانة   d)  القائـ الثالثي الموشور   
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 :أختاِر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي بكضع دائرة حكؿ حرؼ تمؾ اإلجابة ت

1 

 ىو مضمع: لشكل ا

 (aمنتظـ محدب      (b رغير منتظـ مقع     (cغير منتظـ محدب(d  منتظـ مقعر

فأف ارتفاع شجرة قريبة ,(m12(تصنع ظاًل طولو )m18الشكل المجاور بناية ارتفاعيا )في   2
 ىو:)m3تصنع ظاًل طولوُ )

 
a) 4.5 m             b) 3.5 m           c)  5.5 m             d) 6.5 m 

د أف حجـ قبل التكبير كاف ( وجcm 8حصالة لمنقود عمى شكل مكعب طوؿ حرفو ليا )  3
 ( فأف حجميا بعد التكبير بمعامل مقداره ) cm3 512يساوي )

 
 ( يساوي: 

  cm2   1784 d)      3  cm1782 c)     3  cm1728 b)          cm 31783 a)  
  أي الجمل اآلتية صحيحة بالنسبة لألسطوانة : 4

 (aليا وجو واحد وقاعدة واحدة   (bوأوج3ليا  (cليا قاعدتاف كل منيا دائرة  (dليا رأساف  
 إتماـ عممية الرصف بشكل صحيح ىي اف تكوف الزوايا الممتقية في الرصف .... أف شرط  5

270˚       d)           ̊120360                   c)   b)                      ̊90 a)     
         متجاوريف في المضمع وال يكوف ضمعًا فيو   القطعة المستقيمة التي تصل بيف رأسيف غير  6

 :ب يسمى 
 (aالمضمع المحدب       (bالمضمع المقعر    (cلمضمع غير المنتظـ   (dقطر المضمع 
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 المجسـ الذي لو قاعدة واحدة ورأس واحد ىو :  7

 (aثالثي المنشور ال          (bالكرة              (c المخروط          (dاالسطوانة   

 ىي: رباعيعدد الرؤوس اليـر ال 8

         1 d)          4 c)                   صفرb)                         5 a)   

9 

 :  أي  مف األشكاؿ اآلتية  توضح تناظرًا حوؿ المحور العمودي 

   d)             c)          b)                a) 

( وتـ إجراء أنسحاب مقدارُه 3,3وحدات ( ومركزىا النقطة ) 5دائرة نصف قطرىا )ذا كانت أ  10
 وحدات ( اليسار فأف اإلحداثيات الجديدة لممركز ىي :    3وحدة ( الى األعمى و) 2)

a) (4,3)               b) (3,4)              c) (5,0)              d) (0,5) 
 ( ىو :o540ياه الداخمية تساوي )أف المضمع الذي مجموع زوا  11

a) خماسي           b)  سداسي                c(   سباعي          d)    ثماني 
 قياس الزاوية المركزية لمضمع عشاري ىي :  12

˚        d) 50           ˚ 110 c)                  ˚ 60  b)              ˚36a)  

داثي المجاور تقع في الربع:                           في المستوى االح B  النقطة 13

 
  (a الربع الرابع              (bلربع الثالثا           (cالربع الثاني   (dالربع االوؿ 
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 أجزاء الشطرنج االتية أشكاؿ......  : يمثل 14

 
 (aغير متطابقة            (b ةغير متشابي       (c متطابقة  (d     ومتطابقة  ومتشاب

 أف عدد أقطار المضمع الخماسي المرسومة بيف رأسيف غير متجاوريف فيو  ىي : 15

   ( a توجد أقطار ال        b  (قطراف          (cأربعة أقطار        (dخمسة أقطار        

مكعبًا صغيرًا كما في الشكل المجاور طوؿ حرؼ المكعب (  27)مكعب سحري يتكوف مف 16
:                                   يساوي  السحري  فأف حجـ المكعب (cm1.9الصغير )

                           
 cm³ 6.895 d)   cm³ 185.193 c)         cm³ 5.7 b)      ³cm18.5193a) 

 قانوف المساحة الجانبية لمتوازي السطوح المستطيمة ىو :     17

a) S.A=2(L+W).H    b)  S.A=2(L+W+H )      c) T.A=(L+W).H                  
d) T.A=2(L.W)+H 

 أف مف وحدات قياس الحجـو ىي ..... 18
a)cm  ، m3               b) cm3،m3                      c) cm2،m2          d)  m،cm 
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كاف عدد فإذا   )2cm25) افي الشكل المجاور خمية نحل مضمع سداسي منتظـ مساحتيُ  19
 :( فأف عدد الخاليا التي يحمميا الموح ىيcm60 ، cm40 الخاليا مستطيل الشكل وابعادُه )

 
 (aخمية  b)                  96خمية c)             95خمية d)     94خمية  93

مـ  احمد مخططا لجزء مف نصب الحرية بأبعاد ) 20 بتصغير  فاذا أرغب    , cm15(50cmص 
                  .........( فأف محيط المخطط المصغر يساوي     بمعامل مقدارُه)  المخطط

     

 
    cm 3 d)       cm3 10 c)           cm 26 b)                   2cm 30a)  

 عدد أحرؼ المكعب ىي : 21
 (aؼ حر  b)               12حرؼا c)             8حرؼ ا d)        6حرؼ ا4   

 ىو :ميف ووحدة واحدة الى الي سفل( وحدتيف الى اال2,1انسحاب النقطة ) 22
,0)   2 )d)        (1,3  )c)                 (0,2)  b)                  (4,2)a)  

( فأف  cm1.5 , cm0.5 , cm1 حوض ألسماؾ الزينة عمى شكل متوازي سطوح أبعادُه ) 23
                                                     :تمامًا ىو يمتمئ حجـ الماء الالـز لكي 

                   

 

 

1 

5 
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cm³ 7.5      d) cm³ 1.55 c)             cm³5.7 b)            ³cm0.75 a) 

في الشكل المجاور شاشة ع رض تمتاز بإمكانية تغيير أبعاد الصورة الظاىرة عمييا فأذا كانت  24
فأف مساحة الصورة إذا قمنا بتصغير  العرض  )cm100،cm 52د الصورة األصمية )أبعا

  )بمعامل مقدارهُ 
 
) 

  تكوف .....:

 

cm2      75200      d)  cm2 7200 c)   cm2 2925b)        cm25200a)  

نصف ( وعرضُو K cmما الصيغة الرياضية العامة لممساحة الكمية  لمتوازي سطوح طولُو ) 25
 :طولو وارتفاعو ثالثة أمثاؿ طولُو 

  d)T.A=10 k2        T.A=3 k2 c)   b) T.A=2 k2        a) T.A=        . k2  

 ١ِشٞ أٞ ِٓ األشىاي االذ١ح ِرطاتمح8   26

 d)          c)            b)  a) 

27 
 

 ل الحجـ الجديد بعد تكبير أويمث (V)حجـ متوازي السطوح األصمي فأف يمثل  ) v (أذا كاف  
  يساوي :قانونُو ، و تصغير كل مف أبعاده وقاعدتُو 

a) V = K2                    b) V= K3. V    c) V=3.K.V        d)  V=  
 
 .K3  

 

1 

10 
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 سمى ب...ت أف النسبة بيف أبعاد الصورة الى أبعاد الشكل االصمي    28
 (aمركز التمدد  (b                التمدد (c     مددمعامل الت        (dالتصغير       

الجسـ الذي يكوف وجوىو الستة عمى شكل مربع و يكوف أرتفاعُو يساوي طوؿ ضمع قاعدتُو أف   29
  :ىو
 (aىـر رباعي قائـ  (bمتوازي سطوح مستطيمة(c  ئـمنشور رباعي قا   (dـمنشور ثالثي قائ 

 ....ي ازي سطوح مستطيمة ىأف الصيغة الرياضية لحجـ متو  30
 V     K2.=V  d)         c)  V= K3. V   L.W.h     V=          b)  = L a)V 

 أف الصيغة الرياضية لممساحة الكمية لممكعب ىي ..... 31

d) S.A=4.L2                   c) S.A=6.L2           b)T.A=4.L2      a)T.A=6.L2                

متجاورة بعضيا الى بعض بنمط معيف بحيث تغطى كامل العممية ترتيب المضمعات  تسمى  32
 المنطقة دوف ترؾ أية فراغات ب.....: 

  (aالمضمعات الغير منتظمة (b  صفلر ا  (cاألشكاؿ المجسمة المركبة   (dاألشكاؿ المجسمة

لرصف منضدة  كـ قطعة نحتاج،( m24 أذا كانت مساحة قطعة ألعاب التجميع الممونة ) 33
لصاقيا في مواضعيا cm)40،cm30مستطيمة أبعادىا  ( عمى أف يتـ قص الزوائد في المحيط وا 

  المناسبة في الفراغات المتبقية

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

........................................................................... 
........................................................................... 
......................................................................... 
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34 
 أف أوجو االختالؼ بيف المنشور الرباعي واليـر الرباعي مف حيث عدد قواعده وأحرفو:

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

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

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

......................................................................... 
 أف العالقة بيف عدد أضالع مضمع منتظـ وقياس كل زاوية داخمية فيو  ىي : 35

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

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

36 

 

 

 

 

 

 :أنيما  متطابقاف  اآلتياف متشابيافالبرىف  أف المثمثاف 

 

 

 

 

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

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

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

.......................................................................... 
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 لمجسـ الذي يحدُه سطح منحف  وليس لُو رأس وال حرؼ "وضحي ما صحة العبارة األتية " أسـ  37
 ذلؾ ؟ 

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

.............................................................................. 
……………………………………………………………………….. 

ما ىو اقتراحؾ  بشأف اختيار شكل مف المضمعات المنتظمة التي يمكف استخداميا لمرصف دوف  38
 مع التفسير ترؾ فرغات بينيا؟ وضحي ذلؾ 

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

................................................................................ 
 ( ؟8-صف  صورة شكل ىندسي غير منتظـ تحت تأثير تمدد بمعامل مقاسُو)   39

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

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

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

……………………………………………………………………. 

يساوي   )m15،m12،m30) المساحة الجانبية لمتوازي السطوح المستطيمة ابعادهُ  تأذا كان  40
1260 m2) (  لوُ  حرفوالطوؿ فأف المساحة الجانبية لمكعب (m2( : يساوي 

.............................................................................. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
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 ب( -11ممحق)
 صيلمفتاح اإلجابات الصحيحة كالنمكذجية الختبار التح

 الفقرة

 

 حرؼ االختيار

 الصحيح

 

 

 المستكى 

 
 الفقرة

 حرؼ االختيار

 الصحيح

 

 المستكى 

1 a 22 تذكر d تطبيق 

2 a 23 تطبيق a تطبيق 

3 b 24 فيـ b تطبيق 

4 c 25 تذكر d فيـ 

5 b 26 فيـ b فيـ 

6 d 27 تذكر b فيـ 

7 c 28 تذكر c تذكر 

8 a 29 تذكر c تذكر 

9 c  30 تذكر b كر تذ 

10 d 31 تطبيق a تذكر 

11 a 32 تطبيق b  تذكر 

12 a تركيب مقالي 33 تطبيق 

13 a تحميل مقالي 34 تذكر 

14 d تحميل مقالي 35 فيـ 

15 d تركيب  مقالي 36 فيـ 
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16 a تقكيـ مقالي 37 تطبيق 

17 a تقكيـ مقالي 38 تذكر 

18 b  تحميل مقالي 39 تذكر 

19 a ميلتح مقالي 40 تطبيق 

20 b تطبيق 
 

21 a تذكر 
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 اإلجابة النمكذجية الفقرة

33 

   )لكل خطوه درجة واحدة(           (درجات 4)                                         

 العرض × المستطيل = طوؿ مساحة 

A=40 x 30 = 1200 cm2 

 300=  4÷  1200 المقطع عدد

34 
 (درجات 4)

 احرؼ . 8حرفًا بينما اليـر الرباعي لُو قاعدة واحدة و  12لُو قاعدتاف وا  المنشور الرباعي 
 

35 

                                         (درجات 4)                                          
 (،n-2× ) 180مجموع الزوايا الداخمية ألي منتظـ =  
  الداخمية الزوايا مجموع=   قياس كل زاوية    اذف:   

 
 

 درجات(           )لكل خطوه درجة واحدة( 4)                                           36
AB=DE=4 cm           
AC=DF=3 cm 
BC=EF=5 cm 

ABC = DEF  

37 

 
 درجات( 4 (   

ب خواص األشكاؿ اليندسية اف المجسـ الذي ليس لُو رأس وال حرؼ ىو ) الكرة ( حس
 المجسمة.

n 

~ 
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 درجات( 4 ( 38
التخاذ قرار بشأف صالحية مضمع منتظـ ليكوف أساسًا لمرصف ينبغي أف يكوف حاصل قسمة    
درجة عمى قياس زاوية المضمع المنتظـ عددًا صحيحًا أي أف تكوف القسمة مف دوف   ( 360̊ )

.  باؽ 
درجات( 4) 39  

ف عدد موجب أكبر مف الصفر أي ال يمكف أف يكوف المعامل معامل التمدد يجب أف يكو  
 .سالباً 

 )لكل خطوه درجة واحدة(          درجات( 4)                                 41

S.A = 4L2 

S.A = 4 (2)2 

S.A = 4 (4) 

S.A = 16 cm2 

 احة الجانبٌة للمكعبسالم
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 ج( -11ممحق)

 لتمييز لفقرات اختبار التحصيلمعامل الصعكبة كالسيكلة كا

 معامل التمييز معامل السيكلة معامل الصعكبة الفقرة

1 1.32 1.68 0.57 

2 1.39 1.61 0.64 

3 1.41 1.59 0.67 

4 1.48 1.52 0.75 

5 1.45 1.55 0.75 

6 1.32 0.68 1.42 

7 1.39 1.61 0.39 

8 0.50 0.50 0.37 

9 1.59 1.41 0.42 

10 1.21 1.79 0.35 

11 1.34 1.66 0.32 

12 1.46 0.54 0.42 

13 1.51 1.51 0.35 

14 1.43 1.57 0.32 

15 1.46 1.54 0.42 

16 1.21 1.79 0.42 

17 1.29 1.71 0.72 

18 1.36 1.64 0.64 

19 1.54 1.46 0.71 

20 1.43 1.57 0.67 

21 1.43 1.57 0.71 
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22 1.51 1.51 0.64 

23 0.42 0.58 0.71 

24 0.30 0.70 0.39 

25 0.50 0.50 0.71 

26 0.39 0.61 0.42 

27 0.44 0.56 0.39 

28 0.41 0.59 0.46 

29 0.53 0.47 0.50 

31 0.42 0.68 0.42 

31 0.32 0.68 0.32 

32 0.35 0.65 0.35 

33 0.63 0.37 0.36 

34 0.50 0.50 0.40 

35 0.43 0.57 0.41 

36 0.61 0.39 0.61 

37 0.68 0.32 0.58 

38 0.50 0.50 0.32 

39 0.61 0.39 0.61 

41 0.43 0.57 0.41 
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 المكضكعية عالية البدائل الخاطئة لفقرات اختبار التحصيلف

 المجمكعة الفقرة
 فعالية البدائل الخاطئة البدائل الخاطئة

a b c d a b c d 

1 

 العميا
 صخ

1 0 0 
 -1.11 -1.14 -1.32 صخ

 3 4 11 الدنيا

2 

 العميا
 صح

1 1 1 

 -1.29 -1.14 -1.21 صح
 9 4 7 الدنيا

3 

 1 العميا
 صح

1 1 

 -1.18 -1.18 صح -1.32
 6 5 11 الدنيا

4 

 2 1 العميا

 صح
1 

 -1.18 صح -1.43 -1.14
 6 14 4 الدنيا

5 

 1 العميا

 صح
1 0 

 -1.18 -1.25 صح -1.32
 5 8 11 الدنيا

6 

 2 1 1 العميا
 صخ -1.25 -1.17 -1.11 صخ

 9 3 3 الدنيا

7 

 1 4 العميا

 صخ

1 
 -1.14 صخ -1.11 -1.29

 2 3 12 الدنيا

8 

 العميا
 صخ

3 1 2 
 -1.28 -1.17 -1.11 صخ

 11 2 6 الدنيا

 -1.14 صح -1.25 -1.11 2 صح 6 3 العميا 9
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 3 13 6 الدنيا

11 

 0 1 1 العميا
 صح -1.21 -1.17 -1.14 صح

 6 2 4 الدنيا

11 

 العميا
 صح

1 3 1 

 -1.11 -1.18 -1.14 صح
 4 8 2 الدنيا

12 

 العميا
 صخ

1 4 1 

 -1.14 -1.18 -1.11 صخ
 1 9 3 الدنيا

13 

 العميا
 صح

5 2 2 

 -1.14 -1.11 -0.21 صح
 3 5 11 الدنيا

14 

 2 1 5 العميا

 صح -1.11 -1.17 -1.18 صح
 5 2 11 الدنيا

15 

 4 4 1 العميا
 صخ -1.25 -1.17 -1.14 صخ

 77 6 1 الدنيا

16 

 العميا
 صح

0 1 1 

 -1.14 -1.14 -1.25 صح
 1 4 7 الدنيا

17 

 العميا
 صح

1 2 1 

 -1.18 -1.18 -1.17 صح

 5 7 2 الدنيا

18 

 1 العميا

 صح
1 0 

 -1.36 -1.25 صح -1.11
 10 7 3 ياالدن

 -1.46 -1.11 -1.17 صخ 4 1 1 صخ العميا 19



 ــالحــقالمـ

 
 

182 

 17 4 3 الدنيا

21 

 1 العميا

 صخ

1 1 

 -1.51 -1.14 صخ -1.17

 15 5 2 الدنيا

21 

 العميا
 صح

2 1 1 

 -1.21 -1.18 -1.25 صح
 7 5 9 الدنيا

22 

 0 3 1 العميا
 صح -1.11 -1.43 -1.18 صح

 3 15 6 الدنيا

23 

 العميا
 صخ

1 1 4 
 -1.29 -1.14 -1.11 صخ

 12 2 3 الدنيا

24 

 4 العميا

 صح
1 3 

 -1.11 -1.17 صح -1.21
 6 2 11 الدنيا

25 

 6 2 3 العميا
 صخ -1.25 -1.14 -1.11 صخ

 13 3 6 الدنيا

26 

 1 العميا

 صخ

0 0 
 -1.21 -1.17 صخ -1.14

 6 2 4 الدنيا

27 

 1 العميا
 صح

3 1 

 -1.11 -1.18 صح -1.14
 4 8 2 الدنيا

28 

 1 4 العميا

 صح
1 

 -1.14 صح -1.11 -1.18
 1 3 9 الدنيا



 ــالحــقالمـ

 
 

183 

29 

 5 2 العميا

 صح

2 

 -1.14 صح -0.21 -1.11 
 3 11 5 الدنيا

31 

 5 العميا

 صخ

2 0 
 -1.17 -1.11 صخ -1.18

 2 5 11 الدنيا

31 

 العميا
 خص

4 0 4 

 -1.25 -1.14 -1.17 صخ
 11 1 6 الدنيا

32 

 0 العميا
 صح

1 1 

 -1.14 -1.14 صح -1.25
 1 4 7 الدنيا
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 أ( -12ممحق) 
   بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ابف الييثـ -كمية التربية لمعمـو الصرفة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ العمـو التربوية والنفسية قسػػػػػػػػػػػػ

 طرائق تدريس الرياضيات الماجستير / -الدراسات العميا 
 

 ميارات التفكير الشكمياستطالع آراء المحكميف بشأف استبانة  /ـ

 المحترمة./تـر. المح.............إلػػػػػػػػػى.............................................      

استراتيجية المكعػب فػي التحصػيل كالتفكيػر  أثر)بحثيا برـو الباحثة إجراء ت  -تحية طيبة :
 ( الشكمي لدى طالبات الصف األكؿ المتكسط في مادة الرياضيات

ولمكانتكـ العممية وما تتمتعوف بو  مف خبرة عممية، يسر الباحثة أف تضع بيف ايديكـ ميارات    
ي ، راجيًة إبداء مالحظاتكـ حوؿ مدى صالح ىذه  الميارات لطالبات الصف االوؿ التفكير الشكم

 متكونة مف تسعة ميارات أساسية لمتفكير .و ال، المتوسط

(: قدرة الفرد عمى معالجة المجردات كاألفكار والرموز والعالقات والمفاىيـ والمبادئ 2009)ممحـ ، 
ات المادية كاألدوات الميكانيكية والنشاطات ذات عمى نحو أفضل مف الموضوعات الحسية واألدو 

 (286:2009)ممحـ ،                                                        االرتباطات الحسية.
 ولكـ خالص الشكر والتقدير                                  

 .....االسـ : ....................................................

 المقب العممي :.................................................

 التخصص : ...................................................

 مكاف العمل : .................................................

 ةالباحث                                   المشرؼ                                
 سارة كريـ سالـ                                            حسف كامل رسف د. ـ. أ. 
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 تصمح ال       تصمح    الميارة                                  

يرى بأنيا الميارة التي تنقل  :( ميارة االستدالؿ االفتراضي  )االستنباطي 1
     .الجزء ومف القاعدة العامة الى األمثمة خاصةالطمبة مف الكل الى 

 )134: 2006)سعادة ،                                                    

  

يكوف االستدالؿ االستنتاجي مباشرًا عندما يتكوف  :ميارة االستدالؿ االستنتاجي 2
باشر عندما غير م مف مقدمة واحدة ونتيجة ، وقد يكوف االستدالؿ االستنتاجي
                    يتكوف مف مقدمتيف أو أكثر ونتيجة.                    

 (347-346: 1999)جرواف،                                              

  

ذ يمثل شكل مف أشكاؿ االستدالؿ الرياضي الذي أ: ميارة االستدالؿ التناسبي 3
بداًل مف عالقة بيف شيئيف محسوسيف، وىذا يتضمف إقامة عالقة بيف عالقتيف 

ال ينجز في المستوى المحسوس ألف ذلؾ يحتاج الى عمميات مف الدرجة 
 (40: 2007)بمو،                الثانية تميز التفكير ذات المستوى الشكمي.

  

 اشياء إلنتاج المختمفة العناصر تركيب عممية أنُيا:ميارة االستدالؿ التركيبي  4
          معنوية.                    أـ فكرية اـ مادية كانت سواء جديدة

 (75: 2001قطامي،)

  

ىي عممية تتطمب عزؿ العوامل التي تؤثر في  ميارة تحديد كضبط المتغيرات : 5
ظاىرة ما وذلؾ يتـ عف طريق تحديد مجموعة مف العوامل المستقمة مف قبل 

فقط ومالحظة تأثيرىا ثـ االنتقاؿ العوامل الفرد مسبقًا وتثبيتيا ماعدا واحدة 
 االخرى واحدًا تمو اآلخر لموصوؿ الى العامل المسؤوؿ عف ظيور المتغير.

 (83: 1996) حبيب،                                                          

  

أي تحديد فيما لو كاف ىناؾ حادثتاف )سبب ونتيجة(  ميارة التعميل االرتباطي: 6
انُو اذا حصل كذا ستصبح النتيجة كذا أي اذا وقعت احداث او متغيرات 

 ستتبعيا بصورة حتمية وقوع حوادث أخرى.
          (Richard I.Arends‚2010:16( 

  

بأنيا قدرة المراىق عمى دراسة العالقات الكمية : ميارة االستدالؿ االحتمالي. 7
ؾ او المجموعات( ثـ مقارنة تم )بيف عناصر المجموعة وتحديد نسب كل منو

 (133: 1996، )الخميمي                . النسب واعطاءىا احتماالت معينة
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بأنُو الجيد المبذوؿ مف قبل الطمبة إليجاد بدائل والتي  : ميارة اقتراح الحمكؿ 8
تزيد مف فعالية التفكير لدييـ وقد تنتج أفاؽ جديدة ألفكار جديدة ،وحث الطمبة 

رح أفكارىـ ومناقشتيا مع زمالئيـ واعطائيـ الحرية الكافية لرفض عمى ط
              الحرية الكافية لرفض او موافقة االفكار التي يطرحيا زمالئو.  

 )145: 2003)الجرجري،                                                  

  

لطالب مف خالليا الى بأف المشكمة ىي عممية يسعى ا :ميارة حل المشكالت  9
                 تخطي العوائق التي تقف في طريق الحل او تحقيق اليدؼ.

                                                     ،  (338: 2004)العتـو
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 ب( -12ممحق )
   ػػػػػػػػدادبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة      

 ابف الييثـ -كمية التربية لمعمـو الصرفة
 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ العمـو التربوية والنفسية 

 الماجستير /طرائق تدريس الرياضيات -الدراسات العميا 
       

 ميـ/ استبياف حكؿ تحديد النسبة المئكية لميارات التفكير الشك               
 االستاذ/ االستاذة .....................................................المحتـر /المحترمة

 
ترـو الباحثة اجراء بحثيا الموسـو ب) اثر استراتيجية المكعب في التحصيل والتفكير الشكمي         

نيل شيادة لدى طالبات الصف االوؿ المتوسط في مادة الرياضيات (، وىو جزء مف متطمبات 
الماجستير في طرائق تدريس الرياضيات، ونظرًا لما تتمتعوف بو  مف خبرة عممية واسعة في المجاالت 
التربوية ،ترجو االجابة عمى الجدوؿ ادناه لتحديد النسب المئوية لعدد فقرات كل مف ميارات التفكير 

 الشكمي الثمانية وكما يأتي :
لعدد  النسبة المئكية عدد الفقرات الميارة

 الفقرات
 غير مكافق مكافق درجة كل ميارة

   6 20% 6 االستدالؿ االستنتاجي

   4 0.133 4 االستدالؿ التناسبي

   3 10% 3 االستدالؿ التركيبي

تحديد كضبط 
 المتغيرات

3 %10 3   

   3 10% 3 التعميل االرتباطي

   4 0.133 4 االستدالؿ االحتمالي

   3 10% 3 اقتراح الحمكؿ

   4 0.133 4 حل المشكالت

   30 %100 30 المجمكع

 ةالباحث                                      المشرؼ                              
 سارة كريـ سالـ                                                حسف كامل رسف د. ـ. أ. 
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 (أ -13ممحق) 
  بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد ػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػ       

 ابف الييثـ -كمية التربية لمعمـو الصرفة
 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ العمـو التربوية والنفسية 

 الماجستير /طرائق تدريس الرياضيات -الدراسات العميا 
  

                                                                                                                                                     فقرات اختبار التفكير الشكمي ستبانة صالح ا /ـ                                       
 .ة\المحتـر .......................................................... ة\األستاذ الفاضل

 -تحية طيبة :
 صف األوؿ المتوسط ال طالبات لقياس التفكير الشكمي لدى الى بناء اختبار ةروـ الباحثت       

التفكير استراتيجية المكعب في التحصيل و )اثر  ب الموسوـ البحثبوصفو جزءًا مف متطمبات 
 ( .ت في مادة الرياضيا البات الصف األوؿ المتوسطالشكمي لدى ط

قدرة الفرد عمى معالجة المجردات كاألفكار والرموز والعالقات  ىو:(التفكير الشكميكيقصد ب) -
والمفاىيـ والمبادئ عمى نحو أفضل مف الموضوعات الحسية واألدوات المادية كاألدوات 

 (286:2009)ممحـ ،                          الميكانيكية والنشاطات ذات االرتباطات الحسية.
  

 : ( كاآلتي7736:بياجيو وانيمدر)التي حددىا يمكف تصنيف ميارات التفكير الشكمي 
( بأف االستنتاج واالستنباط مصطمحاف مترادفاف ويعني بيما  (:االستنتاجي) االستدالؿ االفتراضي .1

"االنتقاؿ مف الحكـ الكمي الى الحكـ عمى الجزئيات ,فيناؾ المقدمة التي ىي في العادة تعميـ أو 
 (30: 2011)أبو زينة ،                              قانوف رياضي " .                       

أذ يمثل شكل مف أشكاؿ االستدالؿ الرياضي الذي يتضمف إقامة عالقة  : االستدالؿ التناسبي  .2
بيف عالقتيف بداًل مف عالقة بيف شيئيف محسوسيف، وىذا ال ينجز في المستوى المحسوس ألف 

      لؾ يحتاج الى عمميات مف الدرجة الثانية تميز التفكير ذات المستوى الشكمي.ذ
 (40: 2007)بمو،                                                                          
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 اـ مادية كانت سواء جديدة اشياء إلنتاج المختمفة العناصر تركيب عممية اأنيُ  :االستدالؿ التركيبي.3
 (75: 2001قطامي،)                                                       معنوية.     أـ فكرية

ىي عممية تتطمب عزؿ العوامل التي تؤثر في ظاىرة ما وذلؾ يتـ عف  : تحديد كضبط المتغيرات.4
احدة فقط ومالحظة طريق تحديد مجموعة مف العوامل المستقمة مف قبل الفرد مسبقًا وتثبيتيا ماعدا و 

 تأثيرىا ثـ االنتقاؿ العوامل االخرى واحدًا تمو اآلخر لموصوؿ الى العامل المسؤوؿ عف ظيور المتغير
 (83: 1996) حبيب،                                                                           
)سبب ونتيجة( أي انُو اذا حصل كذا  تحديد فيما لو كاف ىناؾ حادثتاف : التعميل االرتباطي .5

 .ستصبح النتيجة كذا أي اذا وقعت احداث او متغيرات ستتبعيا بصورة حتمية وقوع حوادث أخرى 
                                                             (d'Apollonia .et ,al ,1996:6) 

)بيف  دراسة العالقات الكمية وتحديد نسب كل منوبأنيا قدرة المراىق عمى  : االستدالؿ االحتمالي.6
  عناصر المجموعة او المجموعات( ثـ مقارنة تمؾ النسب واعطاءىا احتماالت معينة.            

 (133: 1996، )الخميمي                                                                       
لمبذوؿ مف قبل الطمبة إليجاد بدائل والتي تزيد مف فعالية التفكير بأنُو الجيد ا : اقتراح الحمكؿ .7

لدييـ وقد تنتج أفاؽ جديدة ألفكار جديدة ،وحث الطمبة عمى طرح أفكارىـ ومناقشتيا مع زمالئيـ 
       . واعطائيـ الحرية الكافية لرفض الحرية الكافية لرفض او موافقة االفكار التي يطرحيا زمالئو

 )145: 2003)الجرجري،                                                                       
بأف المشكمة ىي عممية يسعى الطالب مف خالليا الى تخطي العوائق التي تقف :  حل المشكالت .6

 (338: 2004)العتوـ،                                        في طريق الحل او تحقيق اليدؼ .
تفضمكـ في إبداء  ةرجو الباحثتلذا ، مجاؿ ىذا الفي ولمكانتكـ العممية وما تتمتعوف بو  مف خبرة      

مالحظاتكـ العممية المفيدة لتطوير ىذا االختبار مما يجعمو في مستوى أفضل والحكـ عمى مدى 
وتقبموا فائق  صالحية ىذه الفقرات وأجراء التعديالت الالزمة ومدى مالءمتيا لمميارة التي تقيسيا

   .التقدير واالحتراـ
 ةالباحث                                      المشرؼ                             

 سارة كريـ سالـ                                                حسف كامل رسف د. ـ. أ. 
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 اختبار التفكير الشكمي
 ............اسـ الطالبة :....................

 المدرسة :...................................
 الشعبة :....................................

 
 تعميمات االجابة عمى فقرات اختبار التفكير الشكمي :

 ............. عزيزتي الطالبة

 ما يأتي :نضع بيف يديؾ  اختبارًا لقياس قدرتؾ  عمى التفكير الشكمي ويتطمب منؾ  اتباع 
 ( حوؿ حرؼ االجابة الصحيحة . اقراء  السؤاؿ قراءة جيدة ودقيقة قبل اف تضعي عالمو  )     (1
 أجيب  عف جميع الفقرات دوف ترؾ اي فقرة مف دوف اجابة.  (2
 يوجد حرؼ واحد صحيح فقط فعميؾ  اختيار اجابة واحدة فقط .  (3
 ة .درجة( لكل فقرة درجة واحد 30الدرجة الكمية لالختبار ) (4
 .تكوف اإلجابة عمى ورقة األسئمة (5

 
 واليؾ  مثاؿ توضيحي   

 (:360◦اي مف االشكاؿ االتية ال تساوي مجموع زواييا) 

   (aشبو منحرؼ               (b مثمث          (c مستطيل        (dمربع        
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 تية :مفقرات اآلل العبارة الصحيحة  حوؿ )      ( دائرةضع    

 ف حسف أقصر مف عمي ولكنُو أطوؿ مف دمحم ودمحم أطوؿ مف سعيد وعميو  فأف....أذا كا (7
  (a  حسف األطوؿ يميو دمحم                    (cحسف األطوؿ يميو سعيد      
  (bعمي األطوؿ يميو دمحم                     (dعمي األطوؿ يميو  حسف      

 
فأف مجموع زوايا الشكل  )360   (مجموع زوايا المربع و  )180  كاف مجموع زوايا المثمث)  أذا (0

 السداسي ىي....

 ̊1080d)          720   c)               540 b)                            450 a) 

 
 أذا ضاعفنا طوؿ ضمع مربع فأف مساحتُو تتضاعف.... (1

 (aأربع مرات            (b  ثالث مرات      (c        مرتيف   (d         مرة ونصف  

 
في الشكل المجاور الخط المتقطع يقسـ المربع الى قسميف متطابقيف ويسمى ىذا الخط خط  (2

 :التماثل أي االشكاؿ التالية يمكف رسـ خط التماثل ليا 
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مثمثًا قائـ الزاوية ومتساوي ( ABC( فأذا كاف المثمث  ) 180 ̊مجموع قياسات زوايا أي مثمث )  (3
 (  يساوي : ABCأف قياس كل زاوية مف الزاويتيف الباقيتيف في المثمث ) الساقيف ف

˚      30         d)      ˚45  ˚              c)60    b)                  ˚90a)  
 الدائرة يسمى......محيط الجزء مف  (4

   (aساً قو                    (bوترًا            (cنصف قطر             (cقطرا       
ذا كاف لدينا شكل رباعي احد زواياه قائمة وكاف طوؿ الشكل يتناسب مع عرضُو وثابت ا (5

 التناسب لُو يساوي واحد ، لذا نستنتج اف الشكل ىو :

   (aشبو منحرؼ                 (bمعيف              (c مستطيل        (dمربع        

فما النسبة بيف سرعة السيارة  )7(km\h 0رى وسرعة سيارة أخ )km\h50 سرعة سيارة ) (8
 األولى الى سرعة السيارة الثانية؟

    a)   
  

                       b)    
 
              c)   

 
                 d)    

 
        

فأف عدد كاسات  ُعصرت أربع  برتقاالت متساوية بالحجـ لصنع ست كاسات مف العصير(9
 يمكف الحصوؿ عمييا مف ست برتقاالت متساوية ايضًا بالحجـ ىي  .......    لعصير التي ا

   (a ( كاسات10)         (b( كاسات  9)     (c( كاسات  8)      (d ( كاسات 7)     

  (، كـ  cm40 كبرت حتى صار طوليا)  ( cm8 ( وعرضيا ) cm10 صورة طوليا ) (10
 ير؟بعد التكب سيكوف عرضيا 

         cm28 d)         cm 24 c)            cm 32 b)             cm 38a)  
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فأف  ( cm36 2  (داخمُو مثمث مساحتوُ  ( cm72 2 في الشكل المجاور مستطيل مساحتُو ) (11
 يساوي ....... مساحة المستطيل  ثمساحة المثم

 

 (aربع                    (bثمث               (cضعف            (dنصف        

ضعف القطر في النسبة الثابتة وكانت مساحة الدائرة تساوي  كاف محيط الدائرة يساوي  اذا( 12
مربع نصف القطر مضروب في النسبة الثابتة ولو تساوى محيط الدائرة مع مساحتيا عندىا يكوف 

 نصف قطر الدائرة يساوي...... 

       cm    d)   
 

     cm 1 c)             cm2                 b)  cm3 a)  

 في المعادلة k) في المعادلة األسية أذا تساوت األساسات تتساوى األسس لذا فأف قيمة )( 13
25k=5k ....................ىي 

 d) 0                     1 c)                    5    b)                   25a)  
أرض متساويتاف بالمساحة االولى دائرية الشكل والثانية مستطيمة الشكل قطعتا ( 14

 فأف نصف قطر القطعة الدائرية ىو تقريبًا ......) m)30وعرضيا  (m94.2طوليا)
d) 20 m              m 30 c)               m40 b)                   m50a)  

مف البقية كـ عدد الوزنات التي تحتاجيا لمعرفة  ( كرات بمياردو أحدىما تزف أكثر 8(عندنا ( 15
 دوف استخداـ أوزاف محددة؟ ىذه الكرة

  (aاربعة وزنات          (bثالثة وزنات      (cوزنتيف فقط         (dوزنة واحدة     
( وطوؿ  AB=3cm( قائمة وكاف طوؿ الضمع )B( اذا كانت ) ABCمثمث قائـ الزاوية )  (16

(BC=4cm) وؿفاف ط) AC ......يساوي ) 
cm         3 d)            cm4 c)             cm 5 b)              cm6a)  
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 السينات  في الشكل المجاور يتولد المخروط مف دوراف .....حوؿ نفسو عمى محور (17

  (aدائرة (b      مستطيل    (c       مربع   (d    مثمث

 

 الدرجة االولى ألف .... مف f(x)=x+1سميت الدالة   (18

 (1aمجموع العوامل     (1bسسمجموع األ  (c 1مجموع المتغيرات    (d 1مجموع الحدود  

مف الشكل المجاور، أف قياس الزاوية المشار الييا بعالمة االستفياـ دوف استخداـ المنقمة  (19
 ىي...... 

     

               a) 24، 156          b) 42،165         c) 42 ،156        d)  24،165  

 

 كرات بيضاء فأف احتمالية سحب كرة بيضاء واحدة تكوف ..... 8صندوؽ فيو  (20

 (c)          0%   b)          % 100  a % 50أقل مف   (d % 50اكثر مف 
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 ....... احتمالية اختيار عمبة واحدة حمراء ىي( 21

 

 (c) 50          %  b)          % 100  a % 50أقل مف    (d % 50اكثر مف   

تسع نقاط ليست عمى استقامة واحدة يراد توصيل مستقيمات بيف تمؾ النقط بشرط مرور  ( 22
 عمى كل نقطة مرة واحدة فأف احتماؿ عدد المستقيمات ......

  (aمستقيـ b)         15مستقيمات c)        10 مستقيمات d)        4مستقيمات 5    

  7ماىي احتمالية وقوؼ المؤشر القرص عند الرقـ  ( 23

 

   (aمؤكد قوي            (bمؤكد ضعيف             (cمؤكد                    (dمستحيل  

  :ما ىو العدد الذي تقترحينُو لتكممة االعداد االتية في الشكل المجاور( 24

 
 
    248 d)         180 c)           79b)              6 a) 
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 تأممي األعداد اآلتية ثـ أوجدي العدديف المفقوداف ؟ ( 25
 ؟  7  4   3  1
 ؟  12   7  5  2

 العدداف المفقكداف ىما:   
 

          d)  
  

                     

  
  c)                     

  
  b)             

  
       a) 

 
 

حيث ال  تعرض لألذىرحؾ لمريض لكي يتناوؿ الحبات لصحيحة دوف اف يىو مقت ما ( 26
اربع حبات دواء حبتاف مف كل نوع يجب أف يتناوؿ حبتاف في الصباح  يستطيع التمييز بيف
 ومثميما في المساء ؟

aويأخذ نصف حبة مف كل منيما في الصباح والمساء كذلؾ .  ( تقسيـ كل حبة الى قسميف 
bلى أربعة اقساـ ويأخذ ربع حبة مف كل منيما في الصباح والمساء كذلؾ ( تقسيـ كل حبة ا. 
c.أخذ حبتيف مف كل منيما في الصباح والمساء كذلؾ ) 
d) أخذ حبة واحدة مف كل منيما . 

 ( وعرضوُ  60(cmمكعب )متوازي السطوح المستطيمة ( طولُو  وصندوؽ عمى شكل شب( 27
(cm20( ( وارتفاعوcm30( ر كل منيا عمى شكل مكعب طوؿ ضمعُو مأل بعمب عصي(cm10 ( 

 فأف عدد عمب العصير التي يمكف أف تمأل ىذا الصندوؽ ......

     

  (aمبةعb)            32 مبةع c)          36 عمبةd)           30عمبة 38   
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 تي ف مساحة الجزء المموف في الشكل اآلا(  28

 

 cm    10 d)         cm 28.26 c)        b) 31.74 cm           a) 60 cm 

( قطعت منيا منطقة عمى شكل نصف دائرة قطرىا 45mحديقة مربعة الشكل طوؿ ضمعيا ) (29
(m20 ( فأف مساحة الجزء المتبقي مف الحديقة ىو: 

 

 m2        2025  d)     m2  900 c)       2 m157  b)         m2  1868  a) 

 فأف محيط الصحف يساوي ........  (cm11صف قطره)صحف دائري طوؿ ن30)

      d) 69.06 cm    cm 69.07  c)    cm 69.08 cm       b) 69.05a)  

 

 



 ــالحــقالمـ

 
 

198 

 ب( -13ممحق)    
 مفتاح اإلجابات الصحيحة لفقرات اختبار التفكير الشكمي 

 الفقرة
 حرؼ االختيار

 الصحيح 
 

 الفقرة ميارةال
 حرؼ االختيار

 الصحيح 
 

 الميارة

1 d 
 االستنتاجي 

16 b 
تذديد وضبط 

 انمتغيزاث

2 c 
 االستنتاجي 

17 d 
 انتعهيم االرتباطي 

3 a 
 االستنتاجي 

18 b 
 انتعهيم االرتباطي 

4 d 
 االستنتاجي 

19 a 
 انتعهيم االرتباطي    

5 c 
 االستنتاجي 

21 a 
 االستدالل االدتماني

6 a 
 االستنتاجي 

21 b 
 االستدالل االدتماني 

7 d 
 انتناسبي

22 c 
 االستدالل االدتماني

8 c 
 انتناسبي 

23 d 
 االستدالل االدتماني

9 b 
 انتناسبي 

24 c 
 اقتزاح انذهول 

11 b 
 انتناسبي 

25 a 
 اقتزاح انذهول 

11 d 
 انتزكيبي

26 a 
 اقتزاح انذهول

12 b 
 انتزكيبي

27 b 
 دم مشكالث

13 d 
 انتزكيبي     

28 b 
 دم مشكالث

14 c 
ديد وضبط تذ

 انمتغيزاث
29 a 

 دم مشكالث

15 b 
تذديد وضبط 

 b 31 انمتغيزاث
 دم مشكالث
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 ج( -13)ممحق 
 ختبار التفكير الشكميامعامل الصعكبة كالسيكلة كالتمييز لفقرات 

 معامل التمييز معامل السيكلة معامل الصعكبة الفقرة

1 0.29 0.71 0.47 

2 0.36 0.64 0.47 

3 0.27 0.73 0.63 

4 0.36 0.64 0.47 

5 0.34 0.66 0.57 

6 0.36 0.64 0.47 

7 0.34 0.66 0.50 

8 0.66 0.34 0.37 

9 0.32 0.68 0.67 

10 0.45 0.55 0.37 

11 0.63 0.38 0.37 

12 0.71 0.39 0.47 

13 0.38 0.62 0.50 

14 0.63 0.38 0.37 

15 0.61 0.39 0.47 

16 0.52 0.48 0.43 

17 0.36 0.64 0.53 

18 0.30 0.70 0.57 

19 0.59 0.41 0.43 

20 0.43 0.57 0.67 

21 0.45 0.55 0.37 

22 0.66 0.34 0.37 

23 0.36 0.64 0.53 
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24 0.34 0.66 0.57 

25 0.36 0.64 0.47 

26 0.43 0.57 0.67 

27 0.61 0.39 0.47 

28 0.30 0.70 0.57 

29 0.27 0.73 0.63 

30 0.45 0.55 0.37 
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 ختبار التفكير الشكميافعالية البدائل الخاطئة لفقرات                        
 

 المجمكعة الفقرة
 فعالية البدائل الخاطئة البدائل الخاطئة

a b c d a b c d 

1 

 0 1 2 العميا
 صخ 0.17- -1.17 -1.13 صخ

 5 6 6 الدنيا

2 

 0 2 العميا
 صخ

3 

 -1.13 صخ   0.13- -1.21

 7 4 8 الدنيا

3 

 العميا
 صح

1 1 1 

 -1.21 -1.31 -1.13 صح

 6 9 4 الدنيا

4 

 3 1 2 العميا

 صح -1.21 -1.13 -1.13 صح
 9 4 6 الدنيا

5 

 2 1 العميا
 صخ

1 

 -1.11 صخ 0.10- -1.21

 4 5 6 الدنيا

6 

 العميا
 صخ

1 4 1 

 -1.17   0.30- -1.11 صخ  

 3 13 3 الدنيا

7 

 1 1 4 العميا

 صح -1.17 -1.11 -1.33 صح
 2 3 14 الدنيا

8 

 9 2 العميا
 صخ

4 

 -1.11 صخ 0.20- -1.17

 7 15 4 الدنيا

9 

 1 العميا

 صخ

0 1 

 -1.21 0.20- صخ -1.13

 7 6 5 الدنيا



 ــالحــقالمـ

 
 

202 

11 

 1 العميا

 صخ

4 2 
 0.17-   -1.17 صخ -1.13

 7 9 4 الدنيا

11 

 4 11 0 العميا

 صخ -1.11 -1.23 0.03- صخ

 7 18 1 الدنيا

12 

 3 العميا

 صخ

7 2 

 -1.17 0.13- صخ -1.27

 4 11 11 الدنيا

13 

 3 2 0 العميا

 صخ -1.31 -1.17 0.13- صخ

 12 4 4 الدنيا

14 

 3 8 العميا

 صخ

2 
   0.03- صخ    -1.17 -1.31

 3 5 17 الدنيا

15 

 9 العميا

 صخ

3 1 

 -1.17 0.13- صخ -1.27

 2 7 17 الدنيا

16 

 2 العميا

 صح
8 1 

 -1.17 -1.27 صح -1.11

 2 16 5 الدنيا

17 

 2 2 0 العميا

 صخ -1.21 -1.23 0.10- صخ

 8 9 3 الدنيا

18 

 1 العميا

 صخ

1 0 
 0.10- -1.17 صخ -1.31

 3 6 11 الدنيا

19 
 العميا

 صخ
1 3 9 

 -1.21 -1.11 0.10- صخ

 15 6 4 الدنيا

21 
 العميا

 صخ
5 2 7 

 -1.17 0.07- -1.13 صخ
 12 4 9 الدنيا
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21 
 1 العميا

 صخ
4 2 

 0.17-   -1.17 صخ -1.13
 7 9 4 الدنيا

22 
 9 2 العميا

 صخ
4 

 -1.11 صخ 0.20- -1.17
 7 15 4 الدنيا

23 
 2 2 0 االعمي

 صخ -1.21 -1.23 0.10- صخ
 8 9 3 الدنيا

24 
 2 1 العميا

 صخ
1 

 -1.11 صخ 0.10- -1.21
 4 5 6 الدنيا

25 
 العميا

 صخ
1 4 1 

 -1.17   0.30- -1.11 صخ     
 3 13 3 الدنيا

26 
 العميا

 صخ
5 2 7 

 -1.17 0.07- -1.13 صخ
 12 4 9 الدنيا

27 
 9 العميا

 صخ
3 1 

 -1.17 0.13- صخ -1.27
 2 7 17 الدنيا

28 
 1 العميا

 صخ
1 0 

 0.10- -1.17 صخ -1.31
 3 6 11 الدنيا

29 
 العميا

 صح
1 1 1 

 -1.21 -1.31 -1.13 صح
 6 9 4 الدنيا

31 

 1 العميا

 صخ

4 2 
 7 9 4 الدنيا 0.17-   -1.17 صخ -1.13

 

 



b 
 

Abstract           

           The present research aims at knowing the effect of using Cubing strategy in 

the achievement and formal thinking of the female students of the first 

intermediate class female students. In order to attain this objective, the researcher 

has relied on the experimental approach, namely, she has used the semi-

experimental design of two equalized groups with a post test for each of 

achievement and formal thinking. However, the experiment has been administered 

on a sample that consists of (64) female students, the experimental group consists 

of (33) students and the controlled one consists of (31) students from the first 

intermediate class in (Um Al-Rabaein) intermediate school in the academia year 

2017- 2018. After the two groups have been equalized on a number of variables 

(the test of the previous mathematic knowledge, age by months, the previous 

achievement in mathematics, and the test of formal thinking). The requirements of 

the experience have been prrpared represented by identifying the subject material,  

formulating the behavioral objectives, preparing the teaching plans and then 

constructing the instruments of the research, they are (the test of achievement in 

mathematics and the formal thinking test). The achievement test consists of (32) 

objective items and (8) essay items. The formal thinking test consists of (35) 

objective items. However, the reliability of the two tests has been ascertained 

where the reliability of each is acceptable. The difficulty and discrimination 

coefficients and the effectiveness of the wrong answers are good. The researcher 

has taught the experimental group by using the cubing strategy which consists of 

six steps (description, analysing, comparison, application association and proofing) 

and taught the second group according to the usual method. After ending, the two 

tests (the test of achievement in mathematics and the formal thinking test), they are 

administered on the two groups (experimental and controlled). However, 



c 

a number of statistical means such as T-test that is included in the statistical 

package (SPSS) version (22) is used. The researcher has arrived at the 

following: 

1- There is a statistically significant difference at the level (0.05) between 

the grades mean of the female students in the experimental group and in the 

controlled in the achievement test for the benefit of the experimental group.  

2- There is a statistically significant difference at the level (0.05) between 

the grades mean of the female students in the experimental group and in the 

controlled in the formal thinking test for the benefit of the experimental 

group.  

In the light of results, the researcher has put forward a number of 

conclusions  such as, teaching mathematics by using the cubing strategy 

increases the achievements of students in the experimental group and it has 

an impact in raising their level of formal thinking.  

The researcher recommends a number of recommendations such as 

encouraging teachers of mathematics in all stages to teach mathematics by 

using the cubing strateg. Making courses for these teachers to apply the 

cubing strategy and how to employ it in teaching mathematics.  

A number of suggestions is also put forward, such as conducting a similar 

study with other stages aims at knowing the impact of this strategy on 

achievement and formal thinking and knowing also its impact with other 

dependent variables in mathematics, such the creative thinking, the 

contemplative thinking and the geometrical thinking.   
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