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ت


اإلهــــداء

إضىػواضديَّػاضصرغطغنػأطدػاضضهػرطرعطا ػ
أعدغصمػعذهػاضدطورػذصراًػضصمػوررساظاًػبغضضصمػبطدػاضضهػرضىّ ػ
ك ـ ـم أهح ـ ـ ـم رائعـ ـ ـ ــون
ػ
إضىػجدـــــرػاضطحبـــظػســـيػحغاتــيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإضىػأداتذتيػاألساضــلػوزطالئـــــي
لحفضلهم بمساعدجي
أخح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي الغالي ـ ـ ـ ـ ـة
ومد ً ـد العـون لـي
إخـ ـواه ـ ـ ـ ـ ـ ـي ألاعـ ـ ـ ـ ـشاء
ػ
ػإضىػروادػاضغصر ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوطظابعػاضططــــاءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوحطضظػاضػــــرآن ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوورثظػاألظبغــــــــاءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودغـراءػاضطضـــم ػ
إلى كل مـن ساهـم فــي إهجـاح هـذا العمل
إليهم جميعا أهدي هذا العمل املحواضع
ػ
سائالً املىىل جلَّت قدرته
أن جيعل عملي خالصاً لىجهه الكريم
وينفع به كل مه احتاجه

الباحػػػػػػػػػث،،،

ث


ُ
شكـر وعـرفـاى
تتـ بنعمتو الصالحات ،كالحمد هلل حمدان كثي انر طيبان مباركان فيو كما ينبغي لجالؿ كجيو
الحمد هلل الذم ي

كعظيـ سمطانو القائؿ في محكـ كتابو         :

 إبراىيـ آية (.)7
أحمد اهلل سبحانو كأشكره عمى فضمو كامتنانو أف أليمني الرشد كالصكاب كأعانني عمى إكماؿ دراستي
ىذه ،كأسألو أف يجعمو عممان نافعان لي كلكؿ طالب عمـ أراد الرجكع إليو ،كالصالة كالسالـ عمى الرسكؿ

الكريـ معمـ البشرية كىادم األمة إلى طريؽ الصكاب القائؿ" :مَنْ ال يَشْكُرِ اهلل ال يَشْكُرِ النَّاسَ " ..كبعد

ففي مقاـ االعتراؼ بالفضؿ كالجميؿ أتقدـ بأجمؿ عبارات الشكر كالتقدير لكؿ مف ساىـ بالرأم

كالمشكرة أك قاـ بجيد ميما كاف حجمو ،إلى كؿ مف تعممت عمى يديو شيئان ،أك استميمت منو فك انر أك

إلي نصحان.
أسدل ٌ

إلى الصرح الشامخ جامعة األزىر ممثمة في رئيس الجامعة ،كعميد كمية التربية ،كرئيس قسـ المناىج
كطرؽ التدريس ،كأعضاء ىيئة التدريس بالقسـ إلتاحة الفرصة لي لمكاصمة مشكارم العممي.

كقفة لالعتراؼ بالفضؿ ألىؿ الفضؿ فبكؿ تمؾ المعاني الجميمة أتقدـ بأسمى معاني الشكر كالعرفاف

ألست ػ ػاذم الفاضػ ػؿ الدكتػػػػػكر :عمػػػػى محمػػػػػد نصػػػػػار رئي ػ ػس قسـ المناىج كطرؽ التدريس الذم تفضؿ

باإلشراؼ عمى ىذه الدراسة ،كالذم كاف لطكؿ صبره كرحابة صدره تجسيدان ألفضؿ صكر اإلخالص

كالصدؽ في العمؿ ،األمر الذم أعانني عمى إنجاز ىذه الدراسة فجزاه اهلل عني خير الجزاء كجعؿ ذلؾ
في ميزاف حسناتو.
كما أتقدـ بالشكر كالتقدير لألستاذ الدكتكر :صػالح الديػف محمد أبػك ناىيػة ،كالدكتكر :سييػؿ رزؽ
و
مالحظات
ديػاب لتفضميما بالقبكؿ لمناقشة دراستي ،مؤكدان تقديرم كشكرم العميؽ بما أمدكني بو مف
كاف ليا األثر األكبر في خركج الدراسة بالشكؿ العممي الالئؽ ،جعمو اهلل في ميزاف حسناتيـ.

كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كعظيـ االمتناف لمدكتػػكر :حػػازـ زكػي عيػسى الذم لـ يبخؿ يكمان بعممو كجيده

ككقتو كمساعدتو لمباحث بالتكجييات العظيمة التي انعكست آثارىا كاضحة جمية عمى ىذه الدراسة،

فأسأؿ اهلل تعالى أف يبارؾ في جيده كأف يجعمو مف سعداء الداريف الفائزيف في الدنيا كاآلخرة.

كما أتقدـ بخالص الشكر كعظيـ االمتناف إلى الدكتكر :أسعػد عطكاف ،كالدكتػكرة :رحمػة عػػكدة المذيف
لـ يبخال عمى الباحث بعمميما ككقتيما كمساعدتيما ،فبارؾ اهلل فييما كجزآىما خير الجزاء.
ج


كما أتكجو بالشكر الجزيؿ إلى ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،كمديرية التربية كالتعميـ بشرؽ خاف يكنس،

كمديرة مدرسة الخنساء الثانكية لمبنات ،لما قدمكه لمباحث مف تسييالت ىيسرت لو إجراءات التطبيؽ
الميداني ألدكات الدراسة.
كالشكر مكصكؿ لمسادة المحكميف الذيف بذلكا جيدان طيبان كمشكك انر في تحكيـ أدكات الدراسة ،جزآىـ اهلل
خير الجزاء ،كأنار دركب العمـ أماميـ ككفقيـ لما فيو الخير الكفير بإذنو سبحانو.

كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لألستػاذ :محفػكظ األغػػا لتفضمو بمراجعة الدراسة ليغكيان كامالئيان ،مما أضفى

عمى الرسالة قكة كجماالن ،فبارؾ اهلل فيو كجزاه خير الجزاء.

كلعػؿ الشكػر األسمػى كالتقديػر األكفػى كأكؿ مػف أديػف ليـ بكاجػب الشكػر كالعػرفاف كالدم الحبيبيف
حفظيما اهلل مف كؿ مكركه كأمد في عمرىما ،كجعميما دكمان تاجان أفخر بو في كؿ خطكة أخطكىا،

تحممكه مف أجمي كأرجك
كالشكر مكصكؿ ألختي الغالية كأخكاني األعزاء كجميع أفراد أسرتي عمى ما ٌ
مف اهلل أف يحفظيـ كيرعاىـ.

كأخي انر أتقدـ بالشكر كالتقدير لكؿ مف مد لي يد العكف كالمساعدة في سبيؿ إنجاز ىذا العمؿ المتكاضع
فجزىـ اهلل جميعان خير الجزاء كجعمو في مكازيف حسناتيـ كما قاؿ
ممف فاتو شكرم عمى كريـ فضمو ،ا

اهلل تعالى              :
   المزمؿ آية (.)20
ً
ب الًعًاً ًِّمليًـ ـ ـنً ً
أن احًصًمً ـ ـ ًُد هللِّ ًر ِّ ً
وآخً ـ ـ ًُز رًلً ـ ـ ًىاًهًـ ـاً ِّ ً
الباحػػػػػػػػػث،،،

ح


طضخـــــصػاضدرادــــظ ػ
ىدفت الدراسة إلى تقصي أثر تدريس كحدة مقترحة قائمة عمى الركابط الرياضية في تنمية ميارات

التفكير الناقد كتقدير القيمة العممية لمرياضيات لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بمحافظات غزة.
استخدـ الباحث المنيج التجريبي بالتصميـ القائـ عمى مجمكعتيف متكافئتيف مع اختبار قبمي  -بعدم.
اختيرت عينة الدراسة عشكائيان مف طالبات الصؼ الحادم عشر (الفرع العممي) ،مف مدرسة الخنساء

الثانكية لمبنات التابعة لمديرية التربية كالتعميـ بشرؽ خاف يكنس كالتي تـ اختيارىا قصديان ،حيث تككنت
عينة الدراسة مف ( )65طالبة تـ تعيينيف عشكائيان بتكزيعيف إلى مجمكعتيف :المجمكعة التجريبية كعدد

طالباتيا ( )33طالبة تمقيف تدريسيف باستخداـ الكحدة المقترحة القائمة عمى الركابط الرياضية،
كالمجمكعة الضابطة كعدد طالباتيا ( )32طالبة تمقيف تدريسيف بالطريقة المعتادة .حيث طيبقػ ػت

الدراسة عمػ ػى كح ػدة المتجيات مف منياج الصؼ الحادم عشر (الفرع العممي) بفمسطيف.

اقتصرت الدراسة عمى األدكات التالية( :اختبار التفكير الناقد في الرياضيات  -مقياس تقدير القيمة

العممية لمرياضيات).

أظيرت نتائج الدراسة:
 .1كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  0.01  بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف
التجريبية كالضابطة  -في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير الناقد لصالح طالبات المجمكعة

التجريبية.

 .2كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  0.01  بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف
التجريبية كالضابطة  -في التطبيؽ البعدم لمقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات لصالح طالبات

المجمكعة التجريبية.

في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،ييكصي الباحث بضركرة تدريب المعمميف كتشجيعيـ عمى
استخداـ األنشطة التي تساعد عمى تنمية ميارات التفكير الناقد لدل الطمبة ،كتنمية تقدير الطمبة لقيمة
الرياضيات في الحياة كاستخداماتيا في العمكـ كالتكنكلكجيا في المجتمع المعاصر.

خ


 The Study Abstract
The Study aims to explore the effect of teaching a suggested unit based on
mathematical connections on developing critical thinking skills and assessment of
scientific value of mathematics for 11th students grade in Gaza governorates. The study
used experimental research methods with pretest-posttest equivalence group design.
The sample was randomly selected of the 11th students grade (the scientific Section) on
alkhansa secondary school for female students of the directorate of education\east of
Khan Younis which intentionally selected, The study sample comprised (65) female
students, who were distributed among two group's; the first were experimental group,
which consists of (33) female students, and other was controlling group, which consists of
(32) female students. The experimental group was taught a cording to the entrance of
mathematical connections, whereas the controlling group was taught a cording to the
traditional strategy. The study was applied to the unit of vector's of the mathematical
course of 11th graders (the scientific section) in Palestine.
The study utilized the following tools: (A test of critical thinking in mathematics - A scale
to assess the scientific value of mathematics).
The following results and conclusions achieved:
1. There is a statistically significant difference at (α = 0.01) between the average of the
graders' marks in the experimental group and the control group in the post test of the
critical thinking skills for the graders in the experimental group.
2. There is a statistically significant difference at (α = 0.01) between the average of the
graders' marks in the experimental group and the control group in the post application
of the assessment science value of mathematics measurement for the graders in the
experimental group.
In the light of the previous results, the study recommended the need for training and
encouraging the teachers to use activities which develop the critical thinking skills for
students and develop the assessment value of Mathematics in life and its uses at science
and technology in the contemporary society.
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انفَصْ ـمُ األوْلْ 
خلفيــة الـدراســة وأهميحها
 مقدمة.

 مبررات الدراسة.
 مشكمة الدراسة.
 فرضيات الدراسة.
 أىداؼ الدراسة.
 أىمية الدراسة.
 حدكد الدراسة.
 مصطمحات الدراسة.

اضغصلػاألول ػ
خمفيػػة الدراسػػػة
مقدمػػػػػػػة:
تحكلت مجتمعاتنا المعاصرة مف مجتمعات زراعية إلى صناعية ثـ حديثان إلى مجتمعات معمكماتية،

حيث أصبحت تعيش في عالـ سريع التغيير تحيطو العديد مف التحديات المحمية كالعالمية لعؿ مف
أىميا االنفجار المعرفي كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي اليائؿ الذم يشيده عصرنا الحالي ،كالتي أصبح

الفرد نتيجتيا ال يمكنو السيطرة عمى أكثر مف جزء صغير منيا ،كىك ما يحتاج منا السرعة في تنمية
عقميات مفكرة قادرة عمى حؿ المشكالت كمكاجية التحديات ،مف خالؿ تزكيدىا باألدكات التي ِّ
تمكينيا
مف التعامؿ بفاعمية مع أم نكع مف المعمكمات أك المتغيرات التي يأتي بيا المستقبؿ.

كتعتبر تنمية ىذه العقميات ميمة يجب أف تسيـ فييا جميع مؤسسات الدكلة كعمى رأسيا مؤسسات
التعميـ ،التي يمكنيا أف تمعب ذلؾ الدكر مف خالؿ المناىج الدراسية المختمفة داخؿ المؤسسات

التعميمية ،فالمناىج باختالفيا تساىـ في تنمية التفكير كالقدرة عمى حؿ المشكالت لدل الطمبة ،كتسيـ

في زيادة قدراتيـ في أنكاع التفكير المختمفة إذا تكفر لتدريسيا اإلمكانات الالزمة.

كتعتبر الرياضيات عنص انر ىامان ،بؿ حاكما فيما يجرم حاليان كفيما ىك متكقع مستقبالن مف مستحدثات

عممية كتكنكلكجية ،لما ليا مف خصائص مف حيث المحتكل كطبيعتيا كطرقيا ،مما يجعميا حقالن

خصبان لتدريب الطمبة عمى أساليب التفكير السميـ.

ِّ
المقدمات كالمعرفات كالالمعرفات كالبديييات
فالرياضيات بطبيعتيا االستداللية التي تقكـ عمى

كالمسممات ،كبإيجاد العالقات بيف ىذه المعمكمات باستخداـ قكاعد كقكانيف منطقية ،يجعميا مجاالن

ممتاز الكتساب أساليب التفكير السميـ( .فؤاد مكسى.)51 :2005 ،
ن

كيعد التفكير الناقد أحد أنماط التفكير التي تساعد الفرد عمى النجاح في حياتو العممية ،السيما في ظؿ
ي
االنفجار المعرفي الحاصؿ في شتى مجاالت الحياة كالذم يتطمب الكثير مف المعارؼ كالخبرات
كالميارات ،كىك ما يعكد عمى الفرد بفكائد كبيرة إذا ما كاف حكمو عمى األمكر يحكمان عمميان سميمان،
كاستنتاجو استنتاجان صحيحان.
كعندما نسعى إلكساب الطمبة ميارات التفكير الناقد ،فإننا نيدؼ مف ذلؾ إلى مساعدتيـ عمى الربط

بيف األفكار ،كتبصيرىـ بالعالقات القائمة ،كمف ثىـ تمكينيـ مف معرفة األسباب كالمبررات التي تكمف
كراء األشياء ،أك األحداث كالظكاىر ،كمحاكلتيـ الحصكؿ عمى أدلة تيثبت أك تنفي صحتيا ،كاصدار

الحجج كاألحكاـ عمييا( .زكريا الشربيني كيسرية صادؽ.)79 :2002 ،
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كعميو فإف تنمية ميارات التفكير الناقد أصبح ىدفان رئيسان ضمف أىداؼ تدريس الرياضيات ،بؿ

أصبحت أيضان أداة لتعميـ الرياضيات.

نقطة أخرل تجدر اإلشارة إلييا ،كىي أف طمبة المرحمة الثانكية في البالد العربية كمعظـ الدكؿ النامية

يصعب عمييـ – بحكـ المادة التي يدرسكنيا عادة في الرياضيات – تقدير أىمية الرياضيات في الحياة
العممية ،كأف يتصكركا تطبيقات لمرياضيات تتجاكز حدكد المادة الدراسية( .فايز مينا.)216 :2006 ،

كما أف إكساب الطمبة أسس التفكير كمياراتو يتطمباف تقديـ الرياضيات بطرؽ كأساليب تساعد الطمبة
عمى أف يككنكا أكثر فاعمية خالؿ مكاقؼ التعمـ ،كتمكنيـ مف اكتساب كتطبيؽ ميارات التفكير

المختمفة.
لذا أصبح مف األىمية بمكاف طرح الركابط الرياضية في ىذه المرحمة – عمى كجو الخصكص –
كسبيؿ لتطبيؽ الرياضيات ،كتقدير الطمبة لألىمية التي تمعبيا الرياضيات في شتي مجاالت المعرفة،

ككنيا مطمب أساسي كضركرم لممكاد األخرل؛ حيث تعتبر الركابط الرياضية مف األساليب الفعالة في
عممية التدريس ،كالتي تسيـ في تنمية الجكانب المعرفية كالكجدانية لدل الطمبة ،كىك ما أشارت لو

دراسة (عمي النقبي كعثماف السكاعي.)2006 ،
حيث تيعتبر الركابط الرياضية جس انر يربط بيف فركع الرياضيات المختمفة ،كبيف الرياضيات كالعمكـ
البنية الكمية لمعمـ ،كبالتالي مساعدة الطمبة عمى
كمفيدان في إدراؾ ي
األخرل ،كىي أصبحت أم انر ميمان ي
تككيف كاكتساب الميارات  ،بحيث يستخدمكا تمؾ الميارات في مكاطف مختمفة كفي مكاد دراسية أخرل.

كما أف تعمـ الرياضيات ينمك مف خالؿ ربطيا بما نحبو كنشعر بقيمتو كبما نقكـ بعممو ،فحبنا كتعمقنا

بالرياضيات كتقديرنا لقيمتيا يأتي عف طريؽ اكتشافنا كتقديرنا لركابطيا بالمجاالت المختمفة مف العمكـ

األخرل كالحياة .فالرياضيات تمتمؾ ذاتيان الركابط ،التي تذخر بيا مفاىيميا المكحدة كتركيباتيا المتعددة
ككسائميا المطبقة.

كفي ىذا المجاؿ أكد المجمس الكطني لمعممي الرياضيات في الكاليات المتحدة عاـ 2000ـ مف خالؿ

المبادئ كالمعايير التي أصدرىا بضركرة تكجيو التطكر في التعمـ لتحقيؽ قدرة رياضية عالية ،تمثٌمت

في تعزيز تكظيؼ طرؽ تدريس كأساليب فعالة تجعؿ مف التعمـ ذا معنى لدل الطمبة ،كاحداث تغيرات
في مجاؿ التعميـ ،كخاصة في مناىجو كأساليبو بما يتالءـ مع الحاجات الفردية كاالجتماعية لمطمبة،
كاف مف بينيا تأكيده عمى أسمكب الركابط الرياضية ،كما يتطمبو ذلؾ مف غكص في عمؽ الرياضيات

كتكظيفيا في ميمات حياتية ،كربطيا بالمكاد الدراسية األخرل )NCTM, 2000: 17-18(.
كنحف ال نستطيع تجاىؿ أىمية الرياضيات كعالقتيا مع العمكـ كالتعميـ كالبحث ،كسكؼ تظؿ كذلؾ

عمى مر العصكر كالحضارات ،فالرياضيات كالحساب ىما أصؿ الحضارات كأساس تقدميا كرقييا.
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كلقد قاـ كثير مف المفكريف كالعمماء بمالحظات بخصكص عالقة الرياضيات بالعمكـ األخرل ،إلظيار

مدل اعتماد العمكـ المختمفة عمى الرياضيات( .اسماعيؿ األميف ،)171 –169 :2001 ،كما أف
لمرياضيات أىمية باتت كاضحة في الحياة اليكمية كفي المنياج الدراسي في ظؿ التقدـ العممي

الحاصؿ في كقتنا الحالي.

كلقد كشفت العديد مف الدراسات كجكد فاعمية ألسمكب الركابط الرياضية ،مثؿ دراسة (ىاشـ الشيخي،
 ،)2000كدراسة (بساـ دياب ،)2004 ،كدراسة (منير أحمد ،)2004 ،كدراسة (أسعد عطكاف،
 .)2005حيث أشارت نتائج ىذه الدراسات إلى كجكد فاعمية ألسمكب الركابط الرياضية في تنمية
المعرفة الرياضية ،كاتقاف الطمبة لمميارات الرياضية ،كذلؾ أشارت النتائج إلى ظيكر تغير إيجابي في

اتجاه الطمبة كميكليـ نحك الرياضيات كتقديرىا في الحياة اليكمية .ىذا كقد أكصت تمؾ الدراسات
باستخداـ الركابط الرياضية في تدريس الرياضيات ،كقياس أثرىا في تنمية ميارات التفكير كاالتجاه

نحك الرياضيات في المراحؿ التعميمية المختمفة.
كقد بات مف الضركرم عمى معممي رياضيات المرحمة الثانكية تطكير منظكر شامؿ لتعميـ الرياضيات
كتعمميا .فعمى سبيؿ المثاؿ ،ينبغي عمى معممي المدارس الثانكية عدـ االقتصار عمى مراعاة مجاؿ

المعتمدة كتتابعيا في غرفة تدريسيـ الحالية فقط ،بؿ ينبغي عمييـ األخذ بعيف االعتبار
المفردات
ى
الرياضيات التي تـ تعميميا سابقان لمطمبة في كؿ مف المدارس الدنيا كالمتكسطة ،كالرياضيات التي
سيدرسيا الطمبة في المراحؿ كالمستكيات الدراسية الالحقة في المدارس الثانكية كالتعميـ الجامعي.

(.)Alfred Posamentier & Jey Stepelman, 2004: 27

كلقد نبع الشعكر بالمشكمة مف خالؿ مالحظة الباحث تدني ميارات التفكير في الرياضيات لدل

الطمبة ،كخاصة طمبة الصؼ الحادم عشر ،حيث تيعتبر ىذه المرحمة ىامة بالنسبة لمطمبة ككنيا الممر
الذم يعبر خاللو الطمبة إلى (الثانكية العامة) ،كىك ما يمكف أف ينعكس سمبان عمى تحصيؿ الطمبة

لممعارؼ كالميارات ،ذلؾ ألف التفكير ييعتبر األداة األساسية التي يمكف لمطمبة مف خالليا امتالؾ تمؾ
المعارؼ كاتقانيـ تمؾ الميارات ،كما أف امتالؾ الطمبة لميارات التفكير المختمفة يجعميـ ينظركف إلى
ما ىك أبعد مف اكتساب المعارؼ كالميارات ،كىك النظر إلى قيمة المادة التي يدرسكنيا ،كما ليا مف

دكر إيجابي كفاعؿ في المكاد الدراسية األخرل ،كفي المكاقؼ الحياتية المختمفة ،كما يتطمبو ذلؾ مف

تقديـ الرياضيات بأساليب جديدة كفاعمة ،بعيدان عف األساليب المعتادة المستخدمة في معظـ مدارسنا،

كمما ييدعِّـ رؤية الباحث ما أشار إليو تقرير المعرفة العربي لعاـ 2009ـ بتدني المعدالت العامة في
مادة الريا ضيات لطمبة الدكؿ العربية بشكؿ ممحكظ عف المعدؿ الدكلي العاـ( .تقرير المعرفة العربية،
 .)95 :2009كالذم كانت دكلة فمسطيف إحدل ىذه الدكؿ التي أشار إلييا التقرير.
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لذا فقد جاءت ىذه الدراسة الستخداـ أسمكب الركابط الرياضية في بناء كحدة تعميمية مقترحة ،كالكشؼ

عف أثر تدريسيا في تنمية ميارات التفكير الناقد كتقدير القيمة العممية لمرياضيات لدل طالبات الفرع
العممي مف الصؼ الحادم عشر بمحافظات غزة ،كأكؿ دراسة تربط بيف المتغيرات الثالثة – في حدكد

عمـ الباحث – كالتي قد تسيـ في إضافة جديدة إلى المكتبة العربية.

كقد جاءت ىذه الدراسة انطالقان مف أف تعمـ الرياضيات يجب أف يتعدل حدكد الحفظ كالتمقيف ،بؿ
يجب أف يككف لمطمبة دكر إيجابي كميـ في عممية التعمـ ،بحيث يشمؿ التعميـ جكانب أخرل منيا

النفسية كالكجدانية كالميارية ،حيث إنو عندما يككف دكر الطمبة إيجابيان في عممية التعمـ ،فإنو يجعؿ
الطمبة ييقدركف ما يتعممكنو كيدرككف أىميتو في حياتيـ العمميةػ كتيكلِّد لدييـ قيـ كاتجاىات كميكؿ
عممية.

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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مشكمة الدراسة:
تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
ما أثر تدريس كحدة مقترحة قائمة عمى الركابط الرياضية في تنمية ميارات التفكير الناقد

كتقدير القيمة العممية لمرياضيات لدل طالبات الصؼ الحادم عشر (الفرع العممي) بمحافظات غػػزة؟
كينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس السابؽ األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما ميارات التفكير الناقد الالزـ اكسابيا لطالبات الصؼ الحادم عشر بالرياضيات؟
 .2ما صكرة الكحدة التعميمية المقترحة القائمة عمى الركابط الرياضية؟

 .3ما أثر تدريس الكحدة المقترحة القائمة عمى الركابط الرياضية في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل
طالبات الصؼ الحادم عشر؟

 .4ما أثر تدريس الكحدة المقترحة القائمة عمى الركابط الرياضية في تنمية تقدير القيمة العممية
لمرياضيات لدل طالبات الصؼ الحادم عشر؟
فرضيات الدراسة:
تحاكؿ الدراسة الحالية التحقؽ مف صحة الفرضيات التالية:

 .1ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة 0.05   

بيف متكسطي درجات طالبات

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  -في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير الناقد.

 .2ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  0.05   بيف متكسطي درجات طالبات
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  -في التطبيؽ البعدم لمقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات.

ػ

أىداؼ الدراسة:
تيدؼ الدراسة الحالية إلى:
 .1بناء كحدة تعميمية قائمة عمى الركابط الرياضية قد تيدؼ إلى تنمية ميارات التفكير الناقد كتقدير
القيمة العممية لمرياضيات لدل طالبات الصؼ الحادم عشر (الفرع العممي).

 .2تقصي أثر الكحدة المقترحة القائمة عمى الركابط الرياضية في تنمية ميارات التفكير الناقد كتقدير
القيمة العممية لمرياضيات.

ػ
ػ
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أىمية الدراسة:
ترجع أىمية الدراسة الحالية إلى أنيا:
 .1تبحث في الربط بيف فركع الرياضيات ،كبيف الرياضيات كالعمكـ األخرل كالحياة؛ لجعؿ تعمـ
الرياضيات ذا معنى لدل الطالبات.

 .2قد تساعد في تكجيو المعمميف كالقائميف عمى العممية التعميمية ألىمية الربط بيف فركع الرياضيات
باستخداـ الركابط الرياضية ،ككذلؾ ربط الرياضيات بالعمكـ األخرل كبالحياة.

زكد المعمميف بقائمة ميارات التفكير الناقد الالزمة لطالبات الصؼ الحادم عشر (الفرع العممي)
 .3تي ِّ
في الرياضيات.

 .4قد تككف نقطة انطالؽ نحك بناء كحدات تعميمية أخرل تعتمد عمى الركابط الرياضية لكافة محتكل
مبحث الرياضيات لمصؼ الحادم عشر ،كلبقية مباحث الرياضيات لممراحؿ المختمفة.

 .5قد تساىـ في فتح المجاؿ لدراسات مشابية في تدريس الرياضيات عمى مختمؼ مراحؿ التعميـ.
ػ
حدكد الدراسة:
التزـ الباحث في إجراء ىذه الدراسة بالحدكد التالية:
 الحدكد المكانية :اقتصر تطبيؽ الدراسة الحالية عمى عينة مف طالبات الصؼ الحادم عشر (الفرع
العممي) بمدرسة (الخنساء الثانكية لمبنات) التابعة لمديرية التربية كالتعميـ – شرؽ خاف يكنس.

 الحدكد الزمانية :تـ تطبيؽ الدراسة الحالية خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي
(2012/2011ـ) ،كلمدة ( 20حصة دراسة/عمى مدار شير كنصؼ).

 الحدكد المكضكعية :اقتصر تطبيؽ الدراسة الحالية عمى تدريس كحدة مف الكحدات المتضمنة في
مبحث الرياضيات (الجزء األكؿ) لمصؼ الحادم عشر (الفرع العممي).
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(وحدة :املحجهات).

مصطمحات الدراسة:
عرؼ الباحث مصطمحات الدراسة إجرائيان عمى النحك التالي:
يي ِّ
 األث ػ ػ ػػر :مدل التغير الذم ييحدثو المتغير المستقؿ (محتكل الكحدة المقترحة القائمة عمى الركابط
الرياضية) في المجمكعة التجريبية عمى كؿ مف المتغيريف التابعيف (ميارات التفكير الناقد ،كتقدير
القيمة العممية لمرياضيات) ،كيتـ تحديد ىذا األثر إحصائيان باستخداـ حجـ التأثير.

 الركابط الرياضية :مجمكعة العالقات التي تربط مبحث الرياضيات بفركع الرياضيات المختمفة،
كبالمباحث الدراسية األخرل ،كبالمكاقؼ الحياتية؛ لالستفادة منيا في تنمية ميارات التفكير الناقد
كتقدير القيمة العممية لمرياضيات.
 الكحدة المقترحة القائمة عمى الركابط الرياضية :مجمكعة مف األنشطة كالخبرات التعميمية التي تدكر
مبنية عمى
حكؿ مكضكع المتجيات ،المقرر عمى طمبة الصؼ الحادم عشر (الفرع العممي)ٌ ،
أساس الركابط الرياضية بيدؼ تنمية ميارات التفكير الناقد كتقدير القيمة العممية لمرياضيات.
 ميارات التفكير الناقد :تمؾ العمميات العقمية المحددة التي تقكـ بيا الطالبة مف أجؿ العمؿ عمى
تككيف االستنتاجات كاتخاذ الق اررات المناسبة كاصدار األحكاـ ،كتيقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا
المعد خصيصان لذلؾ.
الطالبة في اختبار التفكير الناقد في الرياضيات ي
 تقدير القيمة العممية لمرياضيات :رؤية الطالبة الذاتية لمبنية التطبيقية لمرياضيات ،كلدكرىا كفائدتيا
كعمـ ككمادة دراسية بالنسبة لمفرد كلممكاد كالعمكـ األخرل .كتيقاس ىذه الرؤية بالدرجة التي تحصؿ
المعد خصيصان ليذا الغرض.
عمييا الطالبة في المقياس ي

 محافظات غزة :ىي المنطقة الكاقعة عمى طكؿ ساحؿ البحر األبيض المتكسط في جنكب الساحؿ

الفمسطيني كجزء مف أرض فمسطيف ،حيث تمتد مسافة 40كـ مف جميكرية مصر العربية (سيناء)
جنكبان إلى األراضي المحتمة عاـ 1948ـ شماالن.
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ً
انفَصْ ـمُ انثَّانِي 
دراسـات سـابقــة
 المحكر األكؿ :دراسات تناكلت الركابط الرياضية.
 المحكر الثاني :دراسات تناكلت التفكير الناقد كقيمة الرياضيات.
أكالن :التفكير الناقد.

ثانيان :قيمة الرياضيات.

 تعقيب عمى الدراسات السابقة.

اضغصــلػاضثاظي
دراسػػػػػػػػػػػات سابقػػػػػػػػػػػة
حيث إف اليدؼ الرئيس لمدراسة الحالية ىك تقصي أثر تدريس كحدة مقترحة قائمة عمى الركابط
الرياضية في تنمية ميارات التفكير الناقد كتقدير القيمة العممية لمرياضيات لدل طالبات الصؼ الحادم
عشر (الفرع العممي) بمحافظات غزة ،يحاكؿ الباحث فيما يمي عرض مجمكعة مف الدراسات العربية

كاألجنبية كالتي أجريت في مجاؿ ىذه الدراسة – في حدكد عمـ الباحث – بغرض تكضيح الحاجة إلى
الدراسة الحالية ،كاالستفادة منيا.
كتيقسـ ىذه الدراسات إلى المحاكر التالية:
 oالمحكر األكؿ :دراسات تناكلت الركابط الرياضية.
 oالمحكر الثاني :دراسات تناكلت التفكير الناقد كقيمة الرياضيات.

المحكر األكؿ :د ارسات تناكلت الركابط الرياضية.

قاـ أسعد عطكاف ( )2115بدراسة ىدفت إلى بناء برنامج مقترح قائـ عمى الركابط الرياضية يتـ

مف خاللو تنمية الميارات الرياضية الالزمة لتعميـ الفيزياء لدل طمبة الصؼ العاشر بمحافظات غزة.

استخدـ الباحث المنيجيف البنائي ،كالتجريبي بالتصميـ القائـ عمى مجمكعتيف :تجريبية كضابطة.

تككنت عينة الدراسة مف طالب الصؼ العاشر األساسي مف مدرسة النيؿ الثانكية (أ) لمبنيف بمحافظة

غزة ،حيث اشتممت عينة الدراسة عمى ( )82طالبان اختيركا بطريقة العينة القصدية مكزعة كالتالي:

( )41طالبان يمثمكف المجمكعة التجريبية ،ك( )41طالبان يمثمكف المجمكعة الضابطة .تحددت أدكات
الدراسة في :اختبار لمميارات الرياضية ،اختبار لمتحصيؿ في الفيزياء ،كمقياسان التجاه الطمبة نحك
الفيزياء .استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية :معامؿ ارتباط بيرسكف ،اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف،

نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ .تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ فاعمية لمبرنامج عمى مستكل الميارات
الرياضية ،حيث بمغت قيمة الكسب المعدؿ لبالؾ ( ،)1004كىي قيمة تعتبر فاعمة كما أشارت بعض

الدراسات.

كفي السياؽ ذاتو قاـ بساـ دياب ( )2114بمحاكلة إيجاد استراتيجية تستخدـ الركابط الرياضية

لتنمية استقاللية التعميـ في الرياضيات لدل تالميذ الصؼ السابع ،يمكف تدريسيا ضمف برامج

الرياضيات المقررة باعتبارىا مكمالن ليا كمساعدان في تحقيؽ أىدافيا .استخدـ الباحث المنيجيف:

الكصفي ،كالتجريبي بالتصميـ القائـ عمى مجمكعتيف :تجريبية كضابطة .تككنت عينة الدراسة مف
مدرسة كاحدة مف مدارس ككالة الغكث لالجئيف الفمسطينييف بقطاع غزة ،حيث اشتممت عينة الدراسة
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عمى ( )86طالبة قسمت إلى تجريبية كضابطة )43( ،طالبة تمثمف المجمكعة التجريبية ،ك( )43طالبة
تمثمف المجمكعة الضابطة .تحددت أدكات الدراسة في :اختبار تحصيؿ أكؿ في كحدة المجمكعات

المتعمقة بالركابط الرياضية ،اختبار تحصيؿ و
ثاف في كحدة النسبة كالتناسب ،اختبار الركابط الرياضية،
كمقياسان لالتجاه نحك الركابط الرياضية كتنمية استقاللية التعمـ .استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية:
اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ،اختبار "ت" لعينتيف مرتبطتيف .تكصمت الدراسة إلى فاعمية االستراتيجية

في تنمية التحصيؿ كاالتجاه نحك الركابط الرياضية كاستقاللية التعمـ.

كأجرل ىاشـ الشيخي ( )2111دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر ربط محتكل الرياضيات بحياة

الطالب اليكمية عمى تحصيميـ في الرياضيات كعمى اتجاىاتيـ نحكىا بالمممكة العربية السعكدية.
استخدـ الباحث المنيج التجريبي بالتصميـ القائـ عمى مجمكعتيف :تجريبية كضابطة .تككنت عينة

الدراسة مف ( )69طالبان مكزعة كالتالي )34( :طالبان يمثمكف المجمكعة التجريبية ،ك( )35طالبان يمثمكف
المجمكعة الضابطة .تحددت أدكات الدراسة في المحتكل الحياتي الذم أعده الباحث ،امتحانيف
تحصيمييف ،كاستبانة اتجاىات .استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية :تحميؿ التبايف المصاحب.

تكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد أثر لربط الرياضيات بحياة الطالب اليكمية عمى تحصيميـ في

الرياضيات كاتجاىاتيـ نحكىا.

تعرؼ أثر استخداـ بعض المكاقؼ
كفي المجاؿ نفسو سعت دراسة عطاؼ يكسؼ ( )2112إلى ُّ

الحياتية في تدريس الرياضيات عمى تحصيؿ تالميذ الصؼ الثاني االبتدائي كاحتفاظيـ بالتعميـ.

استخدـ الباحث المنيج التجريبي بالتصميـ القائـ عمى مجمكعتيف :تجريبية كضابطة .تككنت عينة
الدراسة مف طالب الصؼ الثاني بمدرسة ناصر االبتدائية بجميكرية مصر العربية ،حيث اشتممت

عينة الدراسة عمى ( )72طالبان قسمت إلى تجريبية كضابطة )36( ،طالبان يمثمكف المجمكعة التجريبية،

ك( )36طالبان يمثمكف المجمكعة الضابطة .تحددت أدكات الدراسة في :اختبار تحصيؿ ،كاختبار مكاقؼ
حياتية .استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية :اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف .تكصمت الدراسة إلى أف

استخداـ المكاقؼ الحياتية لو أثر غير داؿ بالنسبة لمطمبة ذكم مستكيات التحصيؿ المنخفضة ،بينما لو

أثر داؿ بالنسبة لمطمبة ذكم مستكيات التحصيؿ المتكسطة كالمرتفعة.

ىذا كقد ىدفت دراسة منير أحمد ( )2114إلى بناء نمكذج مقترح لتكامؿ مناىج الرياضيات مع

المكاد األخرل كمع الحياة العممية في الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في فمسطيف ،كالتعرؼ عمى
فاعمية كحدات النمكذج التجريبية في التدريس .استخدـ الباحث المنيجيف :الكصفي ،كالتجريبي بتصميـ

المجمكعة التجريبية الكاحدة .تككنت عينة الدراسة مف ( )63طالبان كطالبة مف مدرسة محمد كامؿ

األغا األساسية العميا اختيرت بطريقة قصدية مكزعة كالتالي )34( :طالبان كطالبة مف الصؼ الثالث

األساسي يدرسكف بالكحدة التكاممية األكلى كىـ يمثمكف المجمكعة التجريبية األكلى ،ك( )29طالبان مف

الصؼ الخامس األساسي يدرسكف بالكحدة التكاممية الثانية كىـ يمثمكف المجمكعة التجريبية الثانية.
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تحددت أدكات الدراسة في :أداة تحميؿ المحتكل ،كاختباريف تحصيمييف لمعرفة فعالية الكحدتيف

التجريبيتيف .استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية :اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ،نسبة الكسب المعدؿ
لبالؾ .تكصمت الدراسة إلى فاعمية الكحدة المقترحة لكؿ مف طمبة الصفيف الثالث كالخامس األساسي.

كما ىدفت دراسة جابر حسيف ( )0995إلى الكشؼ عف أثر استخداـ مجمكعة مف األنشطة

التي تعتمد في معالجتيا لمكضكع المتجيات عمى التكامؿ بيف الجبر كاليندسة عمى تحصيؿ طالب
الفرقة األكلى بكميات التربية شعبة تعميـ ابتدائي أدبي في مكضكع المتجيات .استخدـ الباحث المنيج

التجريبي بالتصميـ القائـ عمى مجمكعتيف :تجريبية كضابطة .تككنت عينة الدراسة مف طمبة الفرقة
األكلى شعبة تعميـ ابتدائي أدبي بكمية التربية جامعة المنصكرة بجميكرية مصر العربية في العاـ

الجامعي (1994/1993ـ) ،حيث اشتممت عينة الدراسة عمى ( )60طالبان كطالبة قسمت إلى تجريبية

كضابطة )30( ،طالبان كطالبة يمثمكف المجمكعة التجريبية ،ك( )30طالبان كطالبة يمثمكف المجمكعة
الضابطة .تحددت أدكات الدراسة في :اختبار تحصيؿ ييدؼ إلى قياس تحصيؿ الطمبة في مكضكع

المتجيات .استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية :اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف .تكصمت الدراسة إلى

تفكؽ طمبة المجمكعة التجريبية عمى طمبة المجمكعة الضابطة في االختبار التحصيمي.
ُّ

بينما سعت دراسة عمي النقبي كعثماف السكاعي ( )2116إلى الكشؼ عف معتقدات المعمميف

حكؿ الربط بيف مادتي الرياضيات كالعمكـ في دكلة اإلمارات العربية المتحدة ،ككذلؾ ممارساتيـ لمربط

بيف المادتيف داخؿ الغرفة الصفية .استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي .تككنت عينة الدراسة مف ()462

درسكف الرياضيات أك العمكـ أك كمييما في مدارس اإلمارات العربية المتحدة لممرحمة
معممان كمعممة يي ِّ
األساسية األكلى كالثانية ،كالمرحمة الثانكية ،كاف مف بيف ىؤالء ( )132معممان ،ك( )329معممة.
تحددت أدكات الدراسة في :استبانة ربط الرياضيات كالعمكـ ،المالحظة المباشرة ،كالمقابالت الشخصية

مع المعمميف كالمعممات .استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية :تحميؿ التبايف األحادم .تكصمت
الدراسة إلى كجكد معتقدات إيجابية لدل المعمميف حكؿ ربط الرياضيات كالعمكـ.

كمف جية أخرل كشفت دراسة كاريف كيمكككس كجيرجانا بكنكفا ( & Karen Willcox

 )Gergana Bounova, 2004عف معيقات الربط بيف الرياضيات كالمفاىيـ اليندسية لدل طمبة
كمية اليندسة كالرياضيات في "معيد كماساتشكستس لمتكنكلكجيا" بالكاليات المتحدة األمريكية .استخدـ

الباحثاف المنيج الكصفي .تككنت عينة الدراسة مف جميع طمبة الكمية .تحددت أدكات الدراسة في
المقابالت الشخصية مع الطمبة .تكصمت الدراسة إلى أف الكثير مف طمبة اليندسة لدييـ معرفة غير
كافية بالرياضيات المنيجية ،كما أف كثي انر منيـ ال يتمكف مف تحديد الميارات الرياضية الالزمة.
ػ
ػ
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المحكر الثاني :دراسات تناكلت التفكير الناقد كقيمة الرياضيات.
أكالن :التفكير الناقد.

تعرؼ فاعمية برنامج مقترح لتنمية التفكير الناقد في
عمدت دراسة سعد نبياف ( )2110إلى ُّ

الرياضيات لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي بمحافظات غزة .استخدـ الباحث المنيج التجريبي

بالتصميـ القائـ عمى أربع مجمكعات تجريبية كمجمكعتيف ضابطتيف .تككنت عينة الدراسة مف ()256

طالبان كطالبة مكزعة كالتالي )40( :طالبان يمثمكف المجمكعة التجريبية األكلى كىـ يدرسكف بطريقة

المكديكؿ )40( ،طالبان يمثمكف المجمكعة التجريبية الثانية كىـ يدرسكف بطريقة حؿ المشكالت)40( ،
طالبان يمثمكف المجمكعة الضابطة األكلى ،ك( )46طالبة تمثمف المجمكعة التجريبية الثالثة كىف يدرسف

بطريقة المكديكؿ )45( ،طالبة تمثمف المجمكعة التجريبية الرابعة كىف يدرسف بطريقة حؿ المشكالت،

( )43طالبة تمثمف المجمكعة الضابطة الثانية .تحددت أدكات الدراسة في :اختبار التفكير الناقد في

الرياضيات ،كأداة تحميؿ المحتكل .استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية :اختبار "ت" لعينتيف
مستقمتيف ،مربع إيتا ،تكصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج المقترح في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل

عينة الدراسة.

كاستيدفت دراسة سعيد عبد الفتاح ( )0996تعرؼ أثر برنامج مقترح لحؿ المشكالت الجبرية

في تنمية التفكير الناقد كاالبتكارم ،كتنمية ميارات حؿ المشكالت العامة كاالتجاه نحك الرياضيات لدل

طالب المرحمة الثانكية .استخدـ الباحث المنيج التجريبي بالتصميـ القائـ عمى مجمكعتيف :تجريبية

كضابطة .تككنت عينة الدراسة مف طالب الصؼ األكؿ الثانكم مف مدرسة كاحدة ،بمحافظة بنيا،
حيث اشتممت عينة الدراسة عمى ( )114طالبان ،مكزعة كالتالي )57( :طالبان يمثمكف المجمكعة

التجريبية ،ك( )57طالبان يمثمكف المجمكعة الضابطة .تحددت أدكات الدراسة في :اختبار التفكير الناقد،
اختبار التفكير اإلبتكارم ،اختبارات لميارات حؿ المشكالت ،كمقياس لالتجاه نحك الرياضيات .استخدـ

الباحث األساليب اإلحصائية :اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ،تحميؿ التبايف ،حجـ األثر .تكصمت
الدراسة إلى كجكد أثر لمبرنامج المقترح في تنمية قدرات الطالب عمى التفكير الناقد.

كنجد أف دراسة خميس نجـ ( )2100ذىبت لمكشؼ عف أثر استخداـ أسمكب حؿ المشكالت

في تدريس الرياضيات في تنمية التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي بمحافظة شماؿ

ىعماف .استخدـ الباحث المنيج التجريبي بالتصميـ القائـ عمى مجمكعتيف :تجريبية كضابطة .تككنت
عينة الدراسة مف طالب الصؼ التاسع األساسي بإحدل مدارس ككالة الغكث بالمحافظة ،حيث
اشتممت عينة الدراسة عمى ( )89طالبان ،مكزعة كالتالي )44( :طالبان يمثمكف المجمكعة التجريبية،

ك( )45طالبان يمثمكف المجمكعة الضابطة .تحددت أدكات الدراسة في :اختبار التفكير الناقد في

الرياضيات .استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية :اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف .تكصمت الدراسة إلى
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كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف متكسط درجات طمبة المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار

التفكير الناقد لصالح المجمكعة التجريبية.

تعرؼ أثر تصميـ برنامج في الحاسب اآللي في
بينما ذىبت دراسة نكاؿ بف راجح ( )2112إلى ُّ

مادة الرياضيات عمى تنمية بعض ميارات التفكير الناقد ،كالتحصيؿ الدراسي لدل طالبات الصؼ
الثاني الثانكم بالرياض .استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي بالتصميـ القائـ عمى مجمكعتيف:

تجريبية كضابطة .تككنت عينة الدراسة مف ( )86طالبة مكزعة كالتالي )43( :طالبة تمثمف المجمكعة
التجريبية كىف يدرسف المحتكل باستخداـ برنامج البكربكينت ،ك( )43طالبة تمثمف المجمكعة الضابطة.
تحددت أدكات الدراسة في :اختبار تحصيمي في كحدة ىندسة المتجيات ،كاختبار تفكير ناقد في

الرياضيات .استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية :اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ،حجـ األثر ،مربع

إيتا ،نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ .تكصمت الدراسة إلى تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى طالبات
المجمكعة الضابطة في اختبار التفكير الناقد في الرياضيات.

كتعرؼ أثرىا
كقد قامت دراسة نادر أبك شعباف ( )2101باستخداـ استراتيجية التدريس باألقراف ُّ

في تنمية ميارات التفكير الناقد في الرياضيات لدل طالبات الصؼ الحادم عشر قسـ العمكـ اإلنسانية

بغزة .استخدـ الباحث المنيج التجريبي بالتصميـ القائـ عمى مجمكعتيف :تجريبية كضابطة .تككنت
عينة الدراسة مف طالبات الصؼ الحادم عشر (عمكـ إنسانية) في مدرسة بشير الريس الثانكية لمبنات

"ب" ،حيث اشتممت عينة الدراسة عمى ( )80طالبة مكزعة كالتالي )40( :طالبة تمثمف المجمكعة

التجريبية ،ك( )40طالبة تمثمف المجمكعة الضابطة .تحددت أدكات الدراسة في :اختبار لمتفكير الناقد

في الرياضيات .استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية :اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ،اختبار ماف

كيتني " ،"Uمربع إيتا .تكصمت الدراسة إلى فاعمية استراتيجية التدريس باألقراف في تنمية ميارات
التفكير الناقد.

بينما نجد أف دراسة نكاؿ العتيبي ( )2118قد ىدفت إلى تعرؼ مدل فاعمية استخداـ "دكرة

التعمـ" في تحصيؿ الرياضيات عند المستكيات المعرفية الثالثة (تذكر ،فيـ ،استيعاب) كتنمية ميارات

التفكير الناقد لدل طالبات الصؼ الثاني متكسط بمدينة مكة المكرمة .استخدمت الباحثة المنيج شبو
التجريبي بالتصميـ القائـ عمى مجمكعتيف :تجريبية كضابطة .تككنت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ

الثاني متكسط بالمدرسة الحادية عشر المتكسطة كالمدرسة الرابعة كالعشريف المتكسطة بمدينة مكة
المكرمة ،حيث اشتممت عينة الدراسة عمى ( )61طالبة مكزعة كالتالي )31( :طالبة تمثمف المجمكعة

التجريبية ،ك( )30طالبة تمثمف المجمكعة الضابطة .تحددت أدكات الدراسة في :اختبار تحصيمي في
كحدة األشكاؿ الرباعية ،كاختبار لميارات التفكير الناقد .استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية :معامؿ

ارتباط بيرسكف ،تحميؿ التبايف المصاحب .تكصمت الدراسة إلى تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى
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قريناتيف في المجمكعة الضابطة في اختبار التفكير الناقد ،كما تكصمت الدراسة إلى أنو ال تكجد

عالقة ارتباط بيف امتالؾ الطالبات لميارات التفكير الناقد كتحصيميف الدراسي.

كاستطرادان لذلؾ بينت دراسة إيياب نصار ( )2119أثر استخداـ األلغاز في تنمية التفكير الناقد

في الرياضيات كالميؿ نحكىا لدل تالميذ الصؼ الرابع األساسي بغزة .استخدـ الباحث المنيج

التجريبي بالتصميـ القائـ عمى مجمكعتيف :تجريبية كضابطة .تككنت عينة الدراسة مف طالب الصؼ
الرابع األساسي بمدرسة بيت الىيا األساسية لمبنيف "ب" ،حيث اشتممت عينة الدراسة عمى ( )82طالب

مكزعة كالتالي )41( :طالبان يمثمكف المجمكعة التجريبية ،ك( )41طالبان يمثمكف المجمكعة الضابطة.
تحددت أدكات الدراسة في :اختبار قياس ميارات التفكير الناقد ،مقياس الميؿ نحك الرياضيات .استخدـ
الباحث األساليب اإلحصائية :اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ،اختبار ماف كيتني " ،"Uحجـ األثر،

مربع إيتا .تكصمت الدراسة إلى كجكد أثر داؿ الستخداـ األلغاز في تنمية ميارات التفكير الناقد.

بينما استيدفت دراسة محمد العبسي ( )2101فحص أثر استخداـ الطريقة السقراطية في تدريس

اليندسة عمى التحصيؿ الرياضي كالتفكير الناقد لدل طمبة كمية العمكـ التربكية الجامعية في ككالة
الغكث في األردف .استخدـ الباحث المنيج التجريبي بالتصميـ القائـ عمى مجمكعتيف :تجريبية

كضابطة .تككنت عينة الدراسة مف ( )54طالبان كطالبة مكزعة كالتالي )27( :طالبان كطالبة يمثمكف

المجمكعة التجريبية ،ك( )27طالبان كطالبة يمثمكف المجمكعة الضابطة .تحددت أدكات الدراسة في:
اختبار التحصيؿ الرياضي ،اختبار التفكير الناقد .استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية :تحميؿ التبايف

المصاحب ،معامؿ ارتباط بيرسكف .تكصمت الدراسة إلى كجكد أثر داؿ لمطريقة السقراطية عمى تنمية
التحصيؿ الرياضي ،كميارات التفكير الناقد.

كسعت دراسة لكيس جاكسكف ) (Louise Jackson, 2000إلى الكشؼ عف أثر تدريس

ميارات التفكير الناقد في تحسيف القدرة عمى حؿ المشكالت في مادة الرياضيات لدل طمبة الصؼ
السادس بكالية إيمينكم الشمالية .حيث قاـ الباحث بكضع منيج لتعمـ ميارات التفكير الناقد ،كاستخداـ

الطمبة لميارات التفكير العميا (التحميؿ ،التركيب ،التقكيـ) ،كقد تـ كضع استراتيجية تيدخؿ الطمبة في
مجتمع متنكع بكالية إيمينكم الشمالية ،حيث شمؿ التدخؿ االستخداـ اليكمي لمجمكعة متنكعة مف
معززات ميارات التفكير ،كتقكيـ استرشادم الستراتيجيات حؿ المشكالت لمدة ( )20أسبكعان .تكصمت

الدراسة إلى فعالية تدريس ميارات التفكير الناقد في تحسيف القدرة عمى حؿ المشكالت في مادة

الرياضيات ،حيث أظير الطمبة ثقة عالية في قدرتيـ عمى حؿ المشكالت.
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ثانيان :قيمة الرياضيات.

سعت دراسة محمد أبك ناجي ( )2115إلى تعرؼ أثر كحدة مقترحة متكاممة ذاتيان في الفيزياء

لطالب الصؼ األكؿ الثانكم بجميكرية مصر العربية عمى تنمية التحصيؿ كالقيـ العممية .استخدـ

الباحث المنيج شبو التجريبي بالتصميـ القائـ عمى مجمكعة كاحدة مع اختبار قبمي -بعدم .تككنت
عينة الدراسة مف ( )40طالبان بالصؼ األكؿ الثانكم بمدرسة المشير بأسيكط .تحددت أدكات الدراسة
في :اختبار تحصيمي ،مقياس القيـ العممية .استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية:

اختبار "ت"

لعينتيف مرتبطتيف ،حجـ األثر .تكصمت الدراسة إلى كجكد أثر لمكحدة المقترحة في الفيزياء في تنمية
القيـ العممية.

ىذا بينما أظيرت دراسة صالح الخراشي ( )1995كجكد أثر لكؿ مف أسمكب عالج ضعؼ

الخمفية الرياضية كتقدير قيمة الرياضيات عمى كؿ مف تعمـ النيايات كقمؽ الرياضيات لدل طالب
الصؼ الثالث الثانكم الصناعي بجميكرية مصر العربية .استخدـ الباحث المنيج التجريبي بالتصميـ

العاممي  ، 2×3لـ يضمف ىذا التصميـ مجمكعة رابعة ضابطة لالىتماـ بالدرجة األكلى باآلثار السمبية
لممعالجة التجريبية .تككنت عينة الدراسة مف طالب الصؼ الثالث الثانكم بمدرسة دمنيكر الثانكية
الزخرفية في العاـ الدراسي  ،1993/92حيث شممت عينة الدراسة في مرحمتيا األكلى عمى تسعة

فصكؿ ،مثؿ كؿ منيا مجمكعة تجريبية تختص بأحد األساليب التجريبية ،ثيـ قيسِّمت كؿ مجمكعة
تجريبية إلى قسميف تبعان لمستكل تقدير أفرادىا قيمة الرياضيات ،حيث بمغ عدد أفراد كؿ قسـ فرعي

( )38طالبان ،كبذلؾ بمغ حجـ العينة الكمي ( )228طالبان .تحددت أدكات الدراسة في :اختبار الخمفية
الرياضية ،مقياس التعرؼ عمى تقدير قيمة الرياضيات ،اختبار تعمـ النيايات ،مقياس تعرؼ قمؽ

االختبار .استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية :تحميؿ التبايف ،النسبة المئكية .تكصمت الدراسة إلى

أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيان لصالح أفراد العينة مف ذكم المستكل المرتفع لتقدير قيمة الرياضيات في
تعمـ الرياضيات.

كقد اتجيت دراسة السعيد ( )1989إلى معرفة فعالية برنامج إعداد معممي الرياضيات بكميات

التربية بجميكرية مصر العربية ف ي تنمية فيـ طالبيـ لمعالـ تراثيـ الرياضي كتقديرىـ لدكره في تطكر

العمكـ الرياضية .استخدـ الباحث المنيج الكصفي .تككنت عينة الدراسة مف طالب المستكييف األكؿ
كالرابع بكمية التربية بشبيف الككـ ،حيث شممت عينة الدراسة عمى ( )120طالبان ،مكزعة كالتالي)55( :

طالبان مستكل أكؿ ك( )65طالبان مستكل رابع .تحددت أدكات الدراسة في :اختبار تحصيؿ في التراث
الرياضي لمعمماء العرب ،مقياس تقدير دكر العمماء العرب .استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية:

اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ،نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ .تكصمت الدراسة إلى عدـ فعالية برنامج
إعداد معممي الرياضيات بكمية التربية في تنمية تقديرىـ لدكر ىذا التراث في االرتقاء بالعمكـ الرياضية.
 -06-

تعرؼ مدل إسياـ برنامج
كفي نفس السياؽ ىدفت دراسة رمضاف الطنطاكم ( )1992إلى ُّ

إعداد الطالب/المعمميف بكميات التربية بجميكرية مصر العربية في تنمية معارفيـ لمعالـ تراث أجدادىـ

العرب في العمكـ الطبيعية كتقديرىـ ليذا الدكر في تقدـ ىذه العمكـ .استخدـ الباحث المنيج الكصفي.

تككنت عينة الدراسة مف طالب المستكييف األكؿ كالرابع في العاـ الدراسي (1990/89ـ) بكؿ مف

كميتي التربية بدمياط كالمنصكرة ،حيث شممت عينة الدراسة عمى ( )150طالبان ،مكزعة كالتالي)15( :

طالبان مستكل أكؿ ك( )15طالبان مستكل رابع بتربية دمياط )45( ،طالبان مستكل أكؿ ك( )75طالبان
مستكل رابع بتربية المنصكرة .تحددت أدكات الدراسة في :اختبار تحصيؿ في التراث العممي لمعمماء
العرب ،مقياس اتجاه نحك جيكد العمماء العرب .استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية :اختبار "ت"

لعينتيف مستقمتيف ،نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ .تكصمت الدراسة إلى عدـ فعالية البرنامج في تنمية
اتجاىات الطالب نحك تقدير تراث العرب العممي كدكرىـ في تطكير كرقي العمكـ الطبيعية.
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تعقيب عمى الدراسات السابقة:

مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة التي تـ االطالع عمييا تبيف:

أكالن :مف حيث اليدؼ.

 تباينت الدراسات التي تناكلت الركابط الرياضية مف حيث أىدافيا ،فاستيدفت دراسة أسعد عطكاف( ،)2005كدراسة بساـ دياب ( )2004بناء برنامج أك استراتيجية تعتمد أسمكب الركابط الرياضية،
في حيف جاءت دراسة كؿ مف ىاشـ الشيخي ( ،)2000كدراسة عاطؼ يكسؼ ( )2002لربط
محتكل الرياضيات بحياة الطالب اليكمية كاستخداميا في المكاقؼ الحياتية ،كذلؾ سعت دراسة

منير أحمد ( )2004إلى تكامؿ مناىج الرياضيات مع المكاد األخرل كمع الحياة العممية ،كفي نفس
السياؽ تناكلت دراسة جابر حسيف ( )1995إعداد أنشطة تعتمد عمى التكامؿ بيف الجبر كاليندسة،

في حيف سعت دراسة عمي النقبي كعثماف السكاعي ( )2006إلى الكشؼ عف معتقدات المعمميف

حكؿ الربط بيف الرياضيات كالفيزياء ،أما دراسة كاريف كيمكككس كجيرجانا بكنكفا ( Karen

 )Willcox & Gergana Bounova, 2004فتطرقت إلى تحديد معيقات الربط بيف الرياضيات

كالمفاىيـ اليندسية.

 تباينت الدراسات التي تناكلت التفكير الناقد مف حيث أىدافيا ،فاستيدفت دراسة كؿ مف سعد نبياف( ،)2001كدراسة سعيد عبدالفتاح ( )1996بناء برنامج تعميمي لتنمية ميارات التفكير الناقد،
كجاءت دراسة نكاؿ بف راجح ( )2002لبناء برنامج محكسب كتقصي أثره في تنمية ميارات التفكير

الناقد ،فيما سعت دراسة كؿ مف نادر أبك شعباف ( ،)2010كدراسة محمد العبسي (،)2010
كدراسة خميس نجـ ( )2011إلى استخداـ استراتيجية أك طريقة تدريس كالكشؼ عف أثرىا في
تنمية ميارات التفكير الناقد ،في حيف جاءت دراسة نكاؿ العتيبي ( )2008لتستخدـ دكرة التعمـ في

تنمية ميارات التفكير الناقد ،كما سعت دراسة إيياب نصار ( )2009إلى استخداـ األلغاز في

تنمية التفكير الناقد ،أما دراسة لكيس جاكسكف ) (Louise Jackson, 2000فجاءت لمكشؼ عف

أثر تدريس ميارات التفكير الناقد في تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت الرياضية.

 تباينت الدراسات التي تناكلت تقدير قيمة الرياضيات مف حيث أىدافيا ،حيث استيدفت دراسةصالح الخراشي ( )1995تعرؼ أثر أسمكب عالج الخمفية الرياضية كتقدير قيمة الرياضيات في

تعمـ الرياضيات ،كجاءت دراسة محمكد أبك ناجي ( )2005لبناء كحدة متكاممة مع الفيزياء كتقصي
أثرىا في تنمية التحصيؿ كالقيمة العممية ،في حيف تناكلت بعض الدراسات دكر برنامج إعداد

المعمميف في تنمية معارؼ المعمميف لتراث أجدادىـ كتقديرىـ ليذا الدكر مثؿ دراسة رمضاف

الطنطاكم ( ،)1992كدراسة السعيد (.)1989

في حيف جاءت الدراسة الحالية لبناء كحدة تعميمية مقترحة باالعتماد عمى الركابط الرياضية،

كتقصي أثرىا في تنمية ميارات التفكير الناقد كتقدير القيمة العممية لمرياضيات.
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ثانيان :مف حيث عينات الدراسة

 تفاكتت العينات كالمراحؿ التعميمية كالجنس في الدراسات التي تناكلت الركابط الرياضية ،ففي حيفاستيدفت بعض الدراسات المرحمة األساسية الدنيا مثؿ دراسة منير أحمد ( ،)2004كاشتممت

عينتيما عمى الذككر كاإلناث ،كدراسة عاطؼ يكسؼ ( ،)2002كاشتممت عينتيا عمى الذككر فقط،

استيدفت دراسات أخرل المرحمة األساسية العميا مثؿ دراسة أسعد عطكاف ( ،)2005كدراسة بساـ

دياب ( ،)2004كدراسة ىاشـ الشيخي ( ،)2000كجميعيا اشتممت عيناتيا عمى الذككر فقط ،أما
دراسة كؿ مف كاريف كيمكككس كجيرجانا بكنكفا ( (Karen Willcox & Gergana Bounova,

 ،)2004كالتي اشتممت عينتيا عمى الذككر كاإلناث ،كدراسة جابر حسيف ( ،)1995كالتي اشتممت

عينتيا عمى الذككر فقط ،فاستيدفت عينة مف الطمبة الجامعييف ،أما دراسة عمي النقبي كعثماف
السكاعي ( )2006فقد استيدفت عينة مف المعمميف ،كاشتممت عينتيا عمى الذككر كاإلناث.

 -تفاكتت العينات كالمراحؿ التعميمية كالجنس في الد ارسات التي تناكلت التفكير الناقد ،فقد استيدفت

بعض الدراسات المرحمة األساسية الدنيا ،مثؿ دراسة إيياب نصار ( ،)2009كاشتممت عينتيا عمى
الذككر فقط ،كدراسة لكيس جاكسكف ) ،(Louise Jackson, 2000كاشتممت عينتيا عمى الذككر
كاإلناث ،فيما استيدفت دراسات أخرل المرحمة األساسية العميا ،مثؿ دراسة خميس نجـ (،)2011

كاشتممت عينتيا عمى الذككر فقط ،كدراسة نكاؿ العتيبي ( ،)2008كاشتممت عينتيا عمى اإلناث

فقط ،كدراسة سعد نبياف ( ،)2001كاشتممت عينتيا عمى الذككر كاالناث ،بينما استيدفت دراسات

أخرل المرحمة الثانكية ،كدراسة نادر أبك شعباف ( ،)2010كدراسة نكاؿ بف راجح (،)2002

كاشتممت عينتيما عمى اإلناث فقط ،كدراسة سعيد عبد الفتاح ( ،)1996كالتي اشتممت عينتيا عمى

الذككر فقط ،كالدراسة الكحيدة التي استيدفت المرحمة الجامعية ىي دراسة محمد العبسي (،)2010
كاشتممت عينتيا عمى الذككر كاإلناث.

 تفاكتت العينات كالمراحؿ التعميمية في الدراسات التي تناكلت قيمة الرياضيات ،فقد استيدفت بعضالدراسات المرحمة الثانكية مثؿ دراسة محمكد أبك ناجي ( ،)2005كدراسة صالح الخراشي

( ،)1995فيما استيدفت دراسات أخرل المرحمة الجامعية ،كدراسة رمضاف الطنطاكم (،)1992
كدراسة السعيد ( ،)1989كاشتممت جميعيا عمى عينة مف الذككر فقط.

أما الدراسة الحالية فقد استيدفت عينة مف اإلناث فقط في المرحمة الثانكية كبالتحديد الصؼ

الحادم عشر (الفرع العممي) ،حيث اشتممت العينة عمى ( )65طالبة ،قيسمت إلى مجمكعتيف،
األكلى تجريبية كعددىا ( )33طالبة ،كاألخرل ضابطة كعددىا ( )32طالبة.
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ثالثان :مف حيث األدكات المستخدمة

 -تنكعت األدكات المستخدمة في الدراسات التي تناكلت الركابط الرياضية ،حيث تمثمت األدكات في

دراسة كؿ مف أسعد عطكاف ( ،)2005كدراسة بساـ دياب ( ،)2004كدراسة (ىاشـ الشيخي،

 ،)2000كدراسة عاطؼ يكسؼ ( ،)2002كدراسة جابر حسيف ( ،)1995في اختبار تحصيمي

في المادة الدراسية ،كمقياسان لالتجاه نحك المادة الدراسية أك نحك األسمكب المستخدـ في التدريس،

أما دراسة منير أحمد ( )2004فقد استخدمت تحميؿ المحتكل كاختبار تحصيمي في المادة الدراسية،
فيما استخدمت دراسة كاريف كيمكككس كجيرجانا بكنكفا ( Karen Willcox & Gergana

،)Bounova, 2004كدراسة عمي النقبي كعثماف السكاعي ( ،)2006المقابمة كبطاقة المالحظة

كأدكات لمدراسة ،كاستخدـ بساـ دياب ( )2004اختبا انر لمركابط الرياضية إضافة إلى االختبار

التحصيمي كمقياس االتجاىات ،كما استخدـ أسعد عطكاف ( )2005اختبا انر لمميارات الرياضية

إضافة إلى االختبار التحصيمي كمقياس االتجاه أيضان.

 -تنكعت األدكات المستخدمة في الدراسات التي تناكلت التفكير الناقد ،حيث استخدمت دراسة كؿ مف

خميس نجـ ( ،)2011كدراسة نادر أبك شعباف ( ،)2010كدراسة سعد نبياف ( )2001اختبا انر

لم تفكير الناقد في الرياضيات مف إعداد الباحث ،فيما استخدمت باقي الدراسات ،كدراسة محمد
العبسي ( ،)2010كدراسة إيياب نصار ( ،)2009كدراسة نكاؿ العتيبي ( ،)2008كدراسة نكاؿ بف
راجح ( ،)2001كدراسة لكيس جاكسكف ) ،(Louise Jackson, 2000كدراسة سعيد عبد الفتاح

( ،)1996اختبارات جاىزة لمتفكير الناقد كأداة لمدراسة.

 استخدمت جميع الدراسات التي تناكلت قيمة الرياضيات مقاييس تقدير مف إعداد الباحث ،كمااستخدمت دراسة كؿ مف رمضاف الطنطاكم ( ،)1992كالسعيد ( )1989اختبا انر تحصيميان في

التراث الرياضي إضافة إلى مقياس التقدير ،فيما استخدمت دراسة صالح الخراشي ()1995

اختبا انر في الخمفية الرياضية إضافة إلى مقياس التقدير.

أما الدراسة الحالية فقد تناكلت أدكات مشابية لمدراسة السابقة ،مثؿ اختبا انر لمتفكير الناقد في

الرياضيات مف إعداد الباحث ،كمقياسان لتقدير القيمة العممية لمرياضيات مف إعداد الباحث أيضان.
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رابعان :مف حيث المنيج المستخدـ

 تنكعت الدراسات التي تناكلت الركابط الرياضية في استخداـ المنيج ،فقد استخدمت دراسة كؿ مفعاطؼ يكسؼ ( ،)2002كدراسة ىاشـ الشيخي ( ،)2000كدراسة جابر حسيف ( )1995المنيج
التجريبي ،فيما استخدمت دراسة كؿ مف بساـ دياب ( ،)2004كدراسة منير أحمد ( )2004المنيج

الكصفي إضافة إلى المنيج التجريبي ،أما دراسة أسعد عطكاف ( )2005فقد استخدمت المنيج
البنائي إضافة إلى المنيج التجريبي ،فيما استخدمت دراسة عمى النقبي كعثماف السكاعي (،)2006

كدراسة كاريف كيمكككس كجيرجانا بكنكفا(،)Karen Willcox & Gergana Bounova, 2004

المنيج الكصفي.

 تنكعت الدراسات التي تناكلت التفكير الناقد في استخداـ المنيج ،فاستخدمت دراسة خميس نجـ( ،)2011كدراسة محمد العبسي ( ،)2010كدراسة نادر أبك شعباف ( ،)2010كدراسة إيياب

نصار ( ،)2009كدراسة سعد نبياف ( ،)2001كدراسة سعيد عبدالفتاح ( )1996المنيج

التجريبي ،في حيف استخدمت دراسة لكيس جاكسكف ) (Louise Jackson, 2000المنيج

الكصفي إضافة إلى المنيج التجريبي ،أما دراسة نكاؿ العتيبي ( ،)2008كدراسة نكاؿ بف راجح
( )2002فقد استخدمت المنيج شبو التجريبي.

 -تنكعت الدراسات التي تناكلت قيمة الرياضيات في استخداـ المنيج ،فاستخدمت دراسة محمكد أبك

ناجي ( ،)2005كدراسة صالح الخراشي ( )1995المنيج التجريبي ،في حيف استخدمت دراسة

رمضاف الطنطاكم ( ،)1992كدراسة السعيد ( )1989المنيج الكصفي.

كفي الدراسة الحالية استخدـ الباحث المنيج التجريبي بتصميـ مجمكعتيف متكافئتيف مع اختبار

قبمي – بعدم ليتمكف مف تطبيؽ الكحدة التعميمية المقترحة.
خامسان :مف حيث بيئة كزماف الدراسة

 -أجريت الدراسات التي تناكلت الركابط الرياضية في بيئات مختمفة كفي أزمنة مختمفة ،ففي حيف

أجريت كؿ مف دراسة كاريف كيمكككس كجيرجانا بكنكفا ( Karen Willcox & Gergana

)Bounova, 2004في المجتمع الغربي ،أجريت العديد مف الدراسات في المجتمع العربي مثؿ:

دراسة عمي النقبي كعثماف السكاعي ( ،)2006كدراسة عاطؼ يكسؼ ( ،)2002كدراسة ىاشـ

الشيخي ( ،)2000كدراسة جابر حسيف ( ،)1995كأخرل أجريت في المجتمع الفمسطيني مثؿ

دراسة أسعد عطكاف ( ،)2005كدراسة بساـ دياب ( ،)2004كدراسة منير أحمد ( .)2004أما عف
السنكات التي أجريت فييا الدراسات فقد أجريت أقدـ دراسة في عاـ ( )1995كىي دراسة جابر

حسيف ( ،)1995أما أحدث الدراسات فأجريت عاـ ( )2006كىي دراسة عمي النقبي كعثماف

السكاعي (.)2006
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 أما عم ى صعيد الزماف كالمكاف التي أجريت فيو الدراسات التي تناكلت التفكير الناقد ،فقد أجريتىذه الدراسات في أزمنة مختمفة كبيئات مختمفة ،ففي حيف أجريت دراسة لكيس جاكسكف ( Louise

 )Jackson, 2004في المجتمع الغربي ،أجريت العديد مف الدراسات في المجتمع العربي مثؿ:

دراسة خميس نجـ ( ،)2011كدراسة محمد العبسي ( ،)2010كدراسة نكاؿ العتيبي (،)2008
كدراسة نكاؿ بف راجح ( ،)2002كدراسة سعيد عبدالفتاح ( ،)1996كأخرل أجريت في المجتمع

الفمسطيني مثؿ دراسة نادر أبك شعباف ( ،)2010كدراسة إيياب نصار ( ،)2009كدراسة سعد

نبياف ( .)2001أما عف السنكات التي أجريت فييا الدراسات فقد أجريت أقدـ دراسة في عاـ

( )1996كىي دراسة سعيد عبدالفتاح ( ،)1996أما أحدث الدراسات فأجريت عاـ ( )2011كىي
دراسة خميس نجـ (.)2011

 أجريت جميع الدراسات التي تناكلت قيمة الرياضيات كدراسة محمكد أبك ناجي ( ،)2005كدراسةصالح الخ ارشي ( ،)1995كدراسة رمضاف الطنطاكم ( ،)1992كدراسة السعيد ( )1989في

جميكرية مصر العربية .أما عف السنكات التي أجريت فييا الدراسات فقد أجريت أقدـ دراسة في
عاـ ( )1989كىي دراسة السعيد ( ،)1989أما أحدث الدراسات فأجريت عاـ ( )2005كىي

دراسة محمكد أبك ناجي (.)2005

أ ما الدراسة الحالية فقد أجريت في البيئة الفمسطينية ،كىي األكلى حسب عمـ الباحث التي

قامت ببناء كحدة قائمة عمى الركابط الرياضية لتنمية التفكير الناقد كتقدير القيمة العممية

لمرياضيات.

سادسان :مف حيث النتائج

 -تنكعت النتائج كاختمفت حسب نكع الدراسات ،ففي الدراسات التي تناكلت الركابط الرياضية ،أظيرت

بعضيا كجكد أثر ألسمكب الركابط كمدخؿ لمتدريس أك مف خالؿ االستناد إليو في بناء برامج أك

استراتيجيات تدريس كما بينت دراسة عاطؼ يكسؼ ( ،)2002كدراسة جابر حسيف ( ،)1995فيما

بينت دراسة ىاشـ الشيخي ( )2000عدـ كجكد أثر لربط الرياضيات بحياة الطمبة ،كأظيرت

دراسات أخرل كجكد فاعمية ألسمكب الركابط الرياضية في التدريس كدراسة أسعد عطكاف (،)2005
كدراسة بساـ دياب ( ،)2004كدراسة منير أحمد ( ،)2004فيما أكدت دراسة عمي النقبي كعثماف

السكاعي ( )2006عمى كجكد معتقدات إيجابية حكؿ الربط بيف الرياضيات كالمكاد األخرل ،أما
دراسة كاريف كيمكككس كجيرجانا بكنكفا )(Karen Willcox & Gergana Bounova, 2004

فقد تكصمت إلى أف الطمبة ال يمكنيـ تحديد الميارات األساسية التي تمزميـ في تعمـ الرياضيات
كالمكاد األخرل.
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 -أما عمى صعيد نتائج الدراسات المتعمقة بالتفكير الناقد ،فقد أظيرت جميع الدراسات تفكؽ طمبة

المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم عمى طمبة المجمكعة الضابطة في اكتساب القدرة عمى

امتالؾ ميارات التفكير الناقد.

 أما نتائج الدراسات المتعمقة بقيمة الرياضيات ،فقد أظير بعضيا تفكؽ لطمبة المجمكعة التجريبيةعمى طمبة المجمكعة الضابطة في تقدير القيمة كدراسة محمكد أبك ناجي ( ،)2005كدراسة صالح

الخراشي ( ،)1995فيما أظيرت باقي الدراسات عدـ كجكد فاعمية لبرامج إعداد المعمميف في تنمية
تقدير القيـ كدراسة رمضاف الطنطاكم ( ،)1992كدراسة السعيد (.)1989

مدل استفادة الباحث مف الدراسات السابقة:
تـ االستفادة مف األطر النظرية لمدراسات السابقة في تككيف قاعدة معرفية قكية في بناء الكحدة

التعميمية المقترحة ،إضافة لذلؾ فقد تمثمت االستفادة مف الدراسات السابقة فيما يمي:

 .1تحديد ميارات التفكير الناقد التي تـ عمى أساسيا بناء اختبار التفكير الناقد في الرياضيات.
 .2بناء قاعدة معرفية حكؿ قيمة الرياضيات ،كتحديد أبعاد القيمة العممية لمرياضيات مف أجؿ بناء
مقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات.

 .3استفاد الباحث مف الدراسات التي تناكلت الركابط الرياضية في كضع آلية لبناء الكحدة المقترحة مف
حيث األسس كالمككنات.

 .4استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في تفسير النتائج التي تكصمت ليا الدراسة الحالية تفسي انر
مكضكعيان كعمميان ،كتحديد مكضع الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة مف خالؿ إبراز نقاط

االتفاؽ كمكاضع االختالؼ بينيما كبيف الدراسات السابقة.
كتميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:

 .1تميزت ىذه الدراسة في أنيا تستيدؼ استخداـ الركابط الرياضية في بناء كحدة تعميمية مقترحة
كتقصي أثرىا في تنمية ميارات التفكير الناقد ،كىذا الذم لـ يالحظ في أية دراسة سابقة تـ
التعرض ليا ،حيث اىتمت الدراسات السابقة فقط باستخداـ الركابط الرياضية عمى التحصيؿ ،كلـ

تيتـ بجكانب التفكير.

 .2تناكلت الدراسة الحالية القيمة العممية لمرياضيات كبناء مقياس لمتعرؼ عمى تقديرات الطمبة ليذه
القيمة ،كىك ما لـ يالحظ في الدراسات السابقة التي تناكلت تقدير الطمبة لدكر العمماء كجيكدىـ.

 .3استخدـ الباحث المنيج التجريبي بتصميـ مجمكعتيف متكافئتيف باختبار قبمي -بعدم ،فيما
استخدمت الدراسات السابقة المنيج التجريبي بتصميـ مجمكعتيف غير متكافئتيف ،أك تصميـ

مجمكعة كاحدة ،كبعض الدراسات استخدمت المنيج الكصفي.
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انفَصْ ـمُ انثَّانِث 
اخللفية النظرية للدراسة
 المحكر األكؿ :الركابط الرياضية.
 المحكر الثاني :التفكير الناقد.

 المحكر الثالث :قيمة الرياضيات.

اضغصلػاضثاضث ػ
الخمفيػػػة النظػريػػػة لمػدراسػػػة
المحكر األكؿ :الركابط الرياضيةػ .Mathematical Connectionػ
مدخؿ عاـ:
أصبحت الرياضيات بتركيبيا الدقيؽ غنية بصكرة ال يضاىييا أم عمـ في دقتيا كقكة منطقيا كشدة
تناسقيا ،إذ تعتبر عنص انر لو تأثير عميؽ فيما يحدث مف تطكرات عممية كتكنكلكجية كحياتية ،لذا فالبد
كأف تسعى المناىج إلى تحقيؽ متطمبات الفرد لمتكافؽ مع ىذه التطكرات ،فالتميز الرياضي اآلف لـ يعد

يعني كـ المعرفة الرياضية التي يمتمكيا الطالب فقط ،كانما يعني قدرتو أيضان عمى إدراؾ كتكظيؼ تمؾ
المعرفة في حؿ المشكالت ،كالتصرؼ في المكاقؼ ذات الصبغة الرياضية ،كالتعامؿ مع التطكر

المجتمعي الذم نعيش فيو.

كقد أصبح لمرياضيات دكر في الصحكة العممية كالتكنكلكجية التي يعيشيا العالـ اآلف ،حيث امتدت

االستخدامات المختمفة ليا حتى شممت كثي انر مف المجاالت التطبيقية في العمكـ االجتماعية كاإلنسانية.
حيث أصبحت الرياضيات أداة ضركرية لمتعامؿ بيف األفراد في الحياة اليكمية ،كما أنيا تساعد في

التعرؼ عمى مشكالت األفراد كمشكالت مجتمعيـ ،كتسييـ في كضع حمكؿ ليذه المشكالت .كما تسيـ
أيضان بدكر كبير في المجاالت المتقدمة ،مثؿ التكنكلكجيا كالعمكـ ،حيث إف تطكر التكنكلكجيا كالعمكـ
يعتمد عمى الرياضيات كيككف مصاحبان لتطكرىا(.مجدم إبراىيـ.)11-10 :1989 ،

كقد أشار (مصطفى الدسكقي )8 :2011 ،إلى أف المجمس القكمي لمعممي الرياضيات )(NCTM
حدد في العديد مف الكثائؽ التي صدرت عنو ،عدة أىداؼ أساسية لتعميـ الرياضيات تمكف الطمبة مف

تكظيؼ ما تعممكه في مكاجية التحديات المختمفة ،منيا:

 تنمية قدرة الطمبة عمى تكظيؼ معارفيـ لحؿ المشكالت حكؿ الخبرات المعرفية المتباينة.
 تنمية قدرة الطمبة عمى استخداـ لغة الرياضيات في تكاصؿ األفكار.
 تنمية قدرة الطمبة عمى التحميؿ كاالستدالؿ الرياضي.

 تنمية إدراؾ طبيعة الرياضيات كمدل نفعيتيا كالميؿ نحكىا لدل الطمبة.
 تنمية القدرة عمى تكظيؼ المعرفة في صياغة كحؿ المشكالت المألكفة كغير المألكفة.
 تنمية ثقة الطمبة بإمكانياتيـ كقدراتيـ في دراسة الرياضيات كتعامميـ معيا.

مف األىداؼ السابقة يمكف استنتاج أف الرياضيات بتطبيقاتيا المتنكعة تعتبر حجر الزاكية في التقدـ

العممي كالتقني؛ ذلؾ ألنيا تيتـ بتكظيؼ ما يتعممو الطمبة في المكاقؼ كالمشكالت التي تكاجييـ ،حيث

أصبحت تطبيقات الرياضيات شيئان أساسيان في تعمميا ،كي يصبح تعمميا ذا معنى ،كبذلؾ ييقبؿ الطمبة
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عمى تعمميا ،كتنمي ميكليـ نحكىا ،كتدفعيـ إلى مكاجية مشكالتيـ الحياتية ،كاستخداـ تطبيقات

الرياضيات في المكاد الدراسية األخرل .فإذا لـ تصبح الرياضيات ذات عالقة بالفرد بأم شكؿ كاف،
فإف تعمميا يصبح بال فائدة كلمجرد الحفظ كاالستذكار ينتيي باالمتحاف.

إف إعداد الفرد المتعمـ مدل الحياة يستمزـ كجكد معمـ ،كأسمكب لدفع عممية التعميـ كالتعمـ ،كمحتكل

عممي بنكعية متميزة ،معمـ يؤصؿ صنع المادة الرياضية كينمي ارتباطاتيا بالمكاد األخرل كبالحياة ،مع
التمتع بجماليا كاستكشاؼ قكتيا ،كالتميز بنمط معيف لمتحكـ في تحسيف نكاتج المعرفة كالرقي بيا

كباستخداماتيا ،باإلضافة إلى محتكل قائـ عمى تقكية الركابط بيف المجاالت الرياضية المختمفة.

فكمما تكثقت الركابط بيف مجاالت متباعدة كمما أثارت إيجاد أك اختراع نظريات جديدة ،تؤدم إلى
تكسيع تطبيقاتيا في مجاالت أكثر ،كفي الكاقع فإف الرياضيات تمتمؾ ذاتيان الركابط ،التي تذخر بيا

مفاىيميا المكحدة ،كتركيباتيا المتعددة ،ككسائميا المطبقة(.نظمة خضر.)5-3 :2001 ،

أما حديثان فقد ظير االىتماـ بعمؿ الركابط الرياضية في تعميـ الرياضيات كأحد الغايات الرئيسة في
مستكيات (معايير)  Standersالتعمـ ،كىك ما جاء في التكصيات اليامة ألعماؿ المجمس الكطني

لمعممي الرياضيات  .NCTMإال أف معظـ الركابط الرياضية المقترحة في األبحاث أك الكتب
المدرسية ىناؾ ال تعدك أكثر مف أنشطة مصطنعة منفصمة ،أك معمكمات إثرائية غير عضكية ،ككأنيا

قص كلصؽ ألفكار تاريخية كمعرفية مف مجاالت مختمفة لعمؿ ما يسمى (بمنيج الدمج أك المنيج

التكاممي) خاصة بيف الرياضيات كالعمكـ؛ بيدؼ تنمية الفيـ كجعؿ التعمـ أكثر تشكيقان(.بساـ دياب،
.)3 :2004

كتشير الركابط الرياضية إلى أف الطمبة في جميع المراحؿ الدراسية ،البد أف يدرككا فائدة الرياضيات،

كالدكر الذم تمعبو مف خالؿ قكانينيا كأساليبيا المنظمة كالمنطقية ،كأنشطتيا في كؿ فركعيا ،في خدمة

العمكـ األخرل ،كفي خدمة األنشطة الحياتية المتنكعة ،إضافة إلى خدمة بعضيا البعض.

حيث إ ف ىناؾ ترابطات بيف المفاىيـ الرياضية في المكضكعات المختمفة ،كما أف ىناؾ ترابطات بيف

القكانيف الرياضية كاستخداماتيا في الفيزياء مثالن ،كفي رسـ الخرائط كفي إدارة األعماؿ في الصناعة
كالتجارة ،كفي االتصاالت الياتفية الثابتة كالمتنقمة ،كفي المكاصالت السطحية كالبحرية كالفضائية،

كفي معالجة كتحميؿ البيانات التي عمى أساسيا تؤخذ الق ار ارت السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية ،كفي
العالجات الطبية كالجرعات الدكائية كفي التخطيط السكاني كالبيئي  ...الخ .لذا البد أف يعكس تعميـ

الرياضيات نماذج ليذه الترابطات ،بحيث يشعر الطمبة بأنيـ يدرسكف كيتعممكف عممان لو فائدتو في

سياقات مجتمعية متنكعة(.كليـ عبيد.)72 :2004 ،

كقد ظيرت تعريفات عديدة لمركابط الرياضية ،حيث عرفيا (عثماف السكاعي )24 :2004 ،بأنيا:
المعيار الذم ينقؿ الرياضيات مف قطع متناثرة إلى كؿ مترابط كمتناسؽ بشكؿ محكـ ،كذلؾ بربط

الرياضيات مع المكاضيع األخرل كمع العالـ الحقيقي.
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فيما يعرفيا (كليـ عبيد )72 :2004 ،بأنيا :الميارة التي مف خالليا يدرؾ الطمبة في جميع مراحميـ
التعميمية ،أف الرياضيات مفيدة ،مف خالؿ قكانينيا ،كأساليبيا المنطقية كالتنظيمية ،كأنشطتيا في كؿ

فركعيا ،كفي خدمة العمكـ األخرل ،كاألنشطة الحياتية المتنكعة ،إضافة إلى خدمة البعض داخميا.

كيعرفيا الباحث بأنيا :األداة التي يتمكف مف خالليا الطمبة مف إدراؾ أىمية الرياضيات في خدمة
بعضيا البعض ،كالدكر الذم تمعبو في خدمة العمكـ األخرل ،كخدمة األنشطة كالمكاقؼ الحياتية.

كيصؼ ) (Coxford, 1995مفيكـ الركابط الرياضية بأف لو ثالثة جكانب متصمة مع بعضيا ،كىي:

 .1المكاضيع المكحدة (مثؿ :التغيير ،البيانات ،كالشكؿ).

 .2العمميات الحسابية (مثؿ :التمثيؿ ،التطبيؽ ،حؿ المشكالت).

 .3الركابط (مثؿ :الخكارزميات ،الرسكـ البيانية ،المتغيرات ،كالنسب).

كتيستخدـ ىذه الجكانب الثالثة لتنظيـ األمثمة العممية ،الرسكـ التكضيحية ،كاالقتراحات كالمناقشات.

كما يالحظ ) (Coxford, 1995أف أىمية الركابط في الرياضيات تزداد في المناىج كفي معايير
التقكيـ الخاصة بالرياضيات المدرسية ،حيث يشير إلى أنو في أم مرحمة دراسية ،فإف المعايير تؤكد

عمى أىمية تجربة الطمبة (لمربط كالتفاعؿ بيف مختمؼ المكاضيع الرياضية) ،فضالن عف مفاىيـ

التخصصات المختمفة ،كيضيؼ " "Coxfordأف الطمبة الذيف يتعرضكف لتجربة الركابط الرياضية

يككنكف قادريف عمى:

 .1الربط بيف المعارؼ المفاىيمية كاإلجرائية.

 .2استخداـ الرياضيات في مجاالت المناىج األخرل.
 .3استخداـ الرياضيات في أنشطة الحياة اليكمية.
 .4النظر إلى الرياضيات ككؿ متكامؿ.

 .5تطبيؽ التفكير كالنمذجة الرياضية في حؿ المشكالت التي تنشأ في مجاالت أخرل ،مثؿ :الفف
كالمكسيقى ،عمـ النفس ،كالعمكـ كاألعماؿ التجارية.

 .6تقدير كاستخداـ الركابط بيف المكاضيع الرياضية.
 .7تمييز التمثيالت المكافئة لنفس المفيكـ.

كما أف قدرة الطمبة عمى استكشاؼ كتكسيع ترابط المكضكعات داخؿ الرياضيات كالمجاالت الدراسية

األخرل ،كالمكاقؼ الحياتية تيحسف فيـ الطمبة لفائدة الرياضيات ككيؼ أنيا ترتبط بالمكاقؼ اليكمية،
كما تساعد الركابط الرياضية الطمبة في تكسيع منظكرىـ ،كالنظر إلى الرياضيات ككؿ متكامؿ بدالن مف
النظر إلييا كمجمكعة مف المكضكعات المنعزلة عف بعضيا ،كلالعتراؼ بالكؿ بدالن مف التعامؿ معيا
كمجمكعة منفصمة مف المكضكعات ،كلإلقرار بصمتيا كفائدتيا داخؿ كخارج المدرسة.
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كفي ىذا السياؽ تشير ) (Joshua Goss, 2009: 5إلى أف المجمس القكمي لمعممي الرياضيات

) (NCTMقد أكد في معاييره أف الطمبة خالؿ المراحؿ الدراسة المختمفة يجب أف يككنكا قادريف عمى:
 .1إدراؾ الركابط كاستخداميا مف خالؿ األفكار الرياضية.

 .2فيـ آلية ترابط األفكار الرياضية معان ،ككيؼ تيبنى عمى بعضيا البعض إلنتاج كيانات جديدة
مترابطة كميان.
 .3إدراؾ كتطبيؽ الرياضيات في مجاالت أخرل خارج الرياضيات.
مجاالت الركابط الرياضية:
تعددت مجاالت الركابط الرياضية ،حيث شممت :ربط الرياضيات بفركع الرياضيات األخرل ،ربط
الرياضيات بالمكاقؼ الحياتية ،كربط الرياضيات بالمكاد األخرل ،كسيتـ تناكؿ كؿ مجاؿ مف ىذه

المجاالت عمى حدة.

أكالن :ربط الرياضيات بفركع الرياضيات األخرل
تسيـ المعرفة السابقة كالعالقات الرياضية في تككيف رغبة لدل الطمبة الستخداـ الرياضيات في حؿ

تعرؼ العالقات بيف األفكار الرياضية كاستخداميا .كقد أشار
المشكالت ،كىك ما قد يساعد في ُّ

(رمضاف بدكم )57 :2007 ،إلى أف تمؾ الخبرات تسمح لمطمبة بتككيف الركابط التي تساعدىـ عمى
فيـ المبادئ العامة ،كالبدء برؤية أف الرياضيات أكثر مف ككنيا سمسمة مف الميارات كالمفاىيـ

المعزكلة ،كأف بإمكانيـ استخداـ تعمميـ في أحد مجاالت الرياضيات لفيـ المجاالت األخرل.

لذا فإنو يجب عمينا مساعدة الطمبة عمى تككيف تمؾ الركابط بيف مكضكعات الرياضيات ،كي ال يشعر

الطمبة بأنيـ يدرسكف مادة منفصمة عف المكاد األخرل ،كأنيا تخدـ نفسيا فقط .كقد أشار األدب التربكم
إلى اآللية التي يتـ مف خالليا ربط مكضكعات الرياضيات فيما بينيا.

ففي ىذا الصدد ذكر (عثماف السكاعي )24 :2004 ،أف الربط داخؿ مكضكعات الرياضيات يتـ مف
خالؿ دراستيا كتقديميا ككؿ متكامؿ بيف فركعيا (كجمع األعداد ،العمميات ،اليندسة كالقياس ،كحؿ

المشكالت)  -مف خالؿ مكضكع كاحد ،حيث أف الرياضيات التي تيدرس بالمدارس تشمؿ كالن مف
دراسة األعداد كالكميات كالصيغ كالعالقات.
كيضيؼ (إبراىيـ عقيالف )22 :2002 ،بأف الرياضيات الحديثة عبارة عف تكامؿ الحساب كالجبر
كاليندسة كالتحميؿ ،كيمكف كصفيا بأنيا دراسة النظاـ الثنائي المرتب (المجمكعة ،البنية) كبذلؾ أصبح

بناء فكريان كاحدان
يينظر إلى الرياضيات كنظاـ متكامؿ ،كأف النظرة المعاصرة نحك الرياضيات تعتبرىا ن
كمتناسقان يشد بعضو بعضا ،كيعتبر القرف الحادم كالعشريف العصر الذىبي لمرياضيات ،لذلؾ يجب أف
يتـ تدريس مكضكعات الرياضيات ككحدة متكاممة بيف فركع الرياضيات.
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البنية الداخمية لمرياضيات
نالحظ مما سبؽ أف ىذا المجاؿ مف مجاالت الركابط الرياضية ييركز عمى ي
كجعميا كالن متكامالن ،مف خالؿ الربط بيف الفركع المختمفة لمرياضيات ،كالجبر ،اليندسة بمجاالتيا
المتعددة ،حساب المثمثات ،كالمعامالت المالية ....الخ ،بحيث يشعر الطمبة أف مكضكعات الرياضيات

مرتبطة مع بعضيا البعض ،كأف كالن منيا ييكمؿ اآلخر كال يمكف الفصؿ بينيا ،كبذلؾ يشعر الطمبة
بأىمية المعرفة السابقة لدييـ في دراسة مكضكعات الرياضيات المختمفة كفيميا.
ثانيان :ربط الرياضيات بالمكاقؼ الحياتية

تيعتبر الرياضيات لغة العصر ،حيث تسيـ في جميع مجاالت الحياة التي تدفع بالفرد كالمجتمع إلى
التقدـ كاالزدىار ،حيث تسيطر الرياضيات عمى العالـ أجمع ،كما ليا أىميتيا اإلستراتيجية لمدكؿ عمى

كافة األصعدة كفي كافة المجاالت ،كمع ذلؾ نجد كثي انر مف الطمبة ال يحبكف الرياضيات ،كتكجو ليا
االتيامات بالجفاؼ كالصعكبة ،كال يركف أىمية في دراستيا أك االستفادة منيا.

كتذكر (نكاؿ عيسى )1 :2005 ،أنو يتـ ربط الرياضيات كمجاالتيا كفركعيا بالحياة ،بتعريؼ الطمبة
أىمية استخداماتيا كاألثر الذم تيحدثو في حياة األفراد ،كدكرىا في رقي األمـ ،حيث:
 .1يستخدـ الطمبة الحساب عند الشراء مف السكؽ ،كجمع درجاتيـ ،كحساب النسبة المئكية لعالماتيـ.
 .2تساعد الرياضيات بصكرة أساسية في صنع الحاسب اآللي كبرمجتو.

 .3تيستخدـ كذلؾ في التجارة كالمكاريث ،كحساب الزكاة كاألرباح ،كيحتاجيا الفرد في تحديد أكقات
الصالة التي تختمؼ باختالؼ الزماف كالمكاف ،ككذلؾ لمعرفة جية ً
القبمة مف بمد آلخر.
 .4تساعد عمـ الفمؾ في معرفة األبراج ،كحركة الشمس ،كاالنقالبيف الربيعي كالخريفي ،كالميؿ كالنيار،
كحركات القمر كحسابيا ،كالخسكؼ كالكسكؼ ،كالنجكـ الثابتة كالمتحركة.

 .5يسيـ عمـ المثمثات في قياس المساحات الكبيرة ،كالمسافات الطكيمة ،بطرؽ غير مباشرة كقياس
ارتفاع جبؿ ،أك البعد بيف جبميف ،أك عرض نير أك ارتفاع شجرة ،حتى قياس طكؿ السنة الشمسية

ييعرؼ برصد ارتفاع الشمس.
 .6تساعد الفرد في تنظيـ أفكاره ،كتجعمو يحؿ مشكالتو بنفسو ،كتيشعره بالتميز ،فالرياضيات تعزز
الجكانب السمككية االيجابية في حياتنا.
 .7تيعتبر الرياضيات األساس في التخطيط المستقبمي ،كدراسة السكاف كاالقتصاد كاألمف.
كالرياضيات ىي دعامة الحياة المنظمة ليكمنا الحاضر ،كبدكف األعداد كالدالئؿ الرياضية ،فإننا لف
نستطيع أف نحسـ مسائؿ عديدة في حياتنا اليكمية ،حيث إف الرياضيات ضركرية في التخطيط الطكيؿ

لمحياة كأيضان التخطيط اليكمي ألم فرد ،كالتقريب الرياضي ضركرم ألم عممية ،فإذا أراد أم شخص

أ ف يبمغ العمك في حياتو ،فيجب عميو أال يفشؿ في االقتناع بدكر الرياضيات في حياتو(.اسماعيؿ
األميف.)169 :2001 ،

 -29-

كيقصد بربط الرياضيات بالمكاقؼ الحياتية ،أف يعقب تعميـ مفيكـ أك عالقة رياضية معينة تقديـ مثاؿ
ي
تطبيقي يتضمف عادة كصؼ مكقؼ حياتي بصكرة رياضية ،أك حؿ مسألة رياضية تتعمؽ بو.
كفي نفس السياؽ يشير (فايز مينا )65 :1994 ،إلى مجمكعة مف االعتبارات اليامة التي يجب

مراعاتيا في ىذا المجاؿ ،منيا:

 .1إ ف تطبيؽ المفاىيـ كالعالقات الرياضية في مكاقؼ الحياة الحقيقية يحتاج إلى تدريب خاص يتعدل
حدكد المسائؿ المفظية في كتب الرياضيات المدرسية.

 .2إ نو ينبغي أف يكجد التحاـ بيف عممية تعميـ المفاىيـ الرياضية األساسية كما يتصؿ بيا مف تطبيقات
كمشكالت ،كمما ييثرم كالن مف مفاىيـ الرياضيات كتطبيقاتيا.
 .3إ ف التركيز عمى التطبيقات الرياضية يختمؼ عف االىتماـ المركز عمى المسائؿ المفظية ،خاصة

كثير مف استخدامات الرياضيات الحقيقية ال تتعمؽ بتقديـ جكاب بقدر اتصاليا باكتشاؼ
كأف
ان

الخطكات التي تؤدم إلى اإلجابة كاجراء عمميات مقارنة كتقكيـ باالستعانة بالرياضيات.

مما سبؽ يتضح لنا أف الرياضيات بكؿ فركعيا تحظى بأىمية بالغة في حياة المجتمعات اليكمية،
كتنظيـ أمكر حياتيـ مف خالؿ استخداميا في حؿ ما يقع بينيـ مف حسابات ،كتحديد ما ليـ كما

عمييـ مف أمكر مادية ،كما أف ليا دك انر كبي انر في تسييؿ العبادات ،حيث نالحظ أف أكثر العبادات
تحدد بكقت كزماف معمكـ ،كما أف لمرياضيات دكر ىاـ في حياة المسمميف مف خالؿ تحديد ما عمييـ

مف كاجبات مالية ،كيظير ذلؾ في تحديد قيمة الزكاة ،ككذلؾ في عمـ المكاريث كغيرىا مف التكاليؼ.
ثالثان :ربط الرياضيات بالمكاد األخرل

تساؤؿ نطرحو عف ماىية كآلية الربط بيف منيج الرياضيات كمناىج المكاد األخرل؟ في ىذا الصدد

يشير (مرجع سابؽ )65 -63 :إلى أنو ييقصد بالربط في ىذا السياؽ إزالة الحكاجز الفاصمة بيف
محتكل الرياضيات كمحتكل مجاالت المعرفة األخرل التي تتضمنيا المناىج المدرسية ،كتيبنى الدعكة
إلى الربط في ضكء الصالت الكثيقة بيف مجاالت المعرفة اإلنسانية كاالعتماد المتبادؿ فيما بينيا،

سكاء مف اجؿ نمكىا أك في مكاقؼ الحياة الفعمية كمشكالتيا .كيككف الربط ىنا مف خالؿ تقديـ
المكضكعات الرياضية التي تخدـ دراسة مكضكعات معينة في مكاد أخرل في التكقيت المناسب ،كقد

يمتد ذلؾ ليشمؿ اإلشارة أثناء دركس الرياضيات إلى بعض تطبيقاتيا في المجاالت المعرفية األخرل.

كالرياضيات ضركرية لفيـ الفركع األخرل مف المعرفة ،فجميعيا تعتمد عمى الرياضيات بطريقة أك

بأخرل ،كليس ىناؾ عمـ ،أك فف أك تخصص إال ككانت الرياضيات مفتاحان لو ،كاف ضبط كاتقاف أم

عمـ أك فف آخر يرتبط بدرجة كبيرة بحجـ الرياضيات التي ينتفع بيا.
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كلقد قاـ كثير مف المفكريف كالعمماء بمالحظات بخصكص عالقة الرياضيات بالعمكـ األخرل ،كمف
أمثمة العمكـ المختمفة التي تعتمد عمى الرياضيات( :الفيزياء ،الكيمياء ،األحياء ،اليندسة ،الزراعة،

العمكـ الطبية ،العمكـ الشرعية( .)... ،اسماعيؿ األميف.)173 :2001 ،

مما سبؽ يتضح لنا الدكر الرئيس كالفاعؿ الذم تسيـ مف خاللو الرياضيات في نفع البشرية في شتى

مجاالت الحياة ،إذ يظير دخكؿ الرياضيات مف خالؿ فركعيا كمجاالتيا المختمفة في الكثير مف المكاد
كالعمكـ األخرل ،إذ ال يستغني عمـ في ىذا الزماف عف الرياضيات مف خالؿ فركعيا المختمفة ،حتى

العمكـ الشرعية أصبحت ترتبط بالرياضيات ،كتستفيد منيا استفادة ظاىرة في تحديد مكاقيت العبادات
كأزمنتيا.

مف خالؿ العرض السابؽ لمجاالت الركابط الرياضية ،يتبيف لنا أف بناء منيج لمرياضيات بمعزؿ عف

المنيج المدرسي قد يكافؽ بنية الرياضيات ذاتيا كيكافؽ الطمبة مف ذكم الذكاء المرتفع ألنيـ كحدىـ
مف يستطيعكف ربط الرياضيات بغيرىا مف المعارؼ ،كلكنو يقمؿ مف قيمة الرياضيات كيتعارض مع أف
الرياضيات ىي ممكة جميع العمكـ كخادمتيا ،كىك ما يأتي بمادة مجردة ال ترتبط بحاجات الطمبة ،مما

قد ييضعؼ حكافزىـ كينفرىـ مف تعمـ الرياضيات.
لذلؾ يؤكد التربكيكف – ليس فقط – عمى ضركرة ربط المكضكعات داخؿ منيج الرياضيات فحسب،

كانما ربط منيج الرياضيات ككؿ مع المنيج الدراسي ،خاصة كأف ما يميز مناىج الرياضيات ىك

مركنة حدكدىا أكثر منو في جكىرىا .كيتطمب تحقيؽ ذلؾ ما يمي:

 .1زيادة الجيد لمكشؼ عف العالقات بيف المكضكعات الرياضية المختمفة.
 .2تكظيؼ األفكار كالمكضكعات لخدمة بعضيا البعض ،كذلؾ لضماف كحدة البناء الرياضي داخؿ
الصؼ الكاحد ،كداخؿ المرحمة التعميمية.

 .3إبراز دكر الرياضيات في خدمة المكاد الدراسية األخرل ،كالتأكيد عمى تطبيقات الرياضيات في
المجاالت المعرفية المختمفة.

 .4تكفير فرص أكبر لحؿ مشكالت تتناكؿ تطبيؽ الرياضيات في مكاد أخرل كفي مكاقؼ حياتية
متنكعة.

 .5االىتماـ بأسمكب معالجة المعمكمات الذم يتضمف تنمية ميارة المالحظة كميارة االستدالؿ.

 .6إتباع التنظيـ الحمزكني ) (Spiralفي تنظيـ المحتكل كالذم يقضي بتقديـ المكضكعات في صفكؼ
دنيا ،ثـ يزداد التكسع فييا كتعميقيا في صفكؼ الحقة ،بمعنى عرض المكضكعات في عدة
مستكيات متدرجة في العمؽ كيخصص كؿ مستكل منيا لصؼ يكممو المستكل التالي لو

كىكذا(.عبدالفتاح الشرقاكم.)37 :1997 ،
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مبررات تعميـ الركابط الرياضية:
إذا كانت الرياضيات تزكد األنظمة بمجمكعة مف األدكات لمكصؼ ،كلتحميؿ السمكؾ المتكقع في

مجاالت متضمنة فيي ضركرية لما يمي (محمكد الحمضيات:)8 :2006 ،

 .1إثارة اىتماـ الطمبة لدراسة الرياضيات نتيجة لشعكرىـ بدكرىا في حؿ المشكالت الحياتية.

 .2تنمي معرفة الطمبة كادراكيـ مف خالؿ إطالعيـ عمى تطبيقات الرياضيات في العمكـ األخرل.
 .3إف تطبيقات الرياضيات تساعد في النمك الذاتي لمرياضيات.

 .4تساعػد عمػى استيعػاب التكنػكلػكجيػا كاستخػدامػاتيػا كالتػي تعتمػد عمػى تطبيػؽ النظػريات كالقػكانيف
الرياضية ،كىذا بدكره يؤدم إلى إبداع كابتكار.

 .5تدفع الطمبة إلى البحث عف مصادر المعرفة الرياضية لتقديرىـ دكرىا في حؿ المشكالت ،مما ينمي
ميارة التعمـ الذاتي لدييـ.

متطمبات تقديـ الرياضيات المترابطة:
يتطمب تقديـ الرياضيات المترابطة ما يمي (حسيف محمكد:)614 :2005 ،

 .1إعداد المعمـ المؤىؿ لتدريس الرياضيات المترابطة :كىذا دكر كميات كمؤسسات إعداد المعمميف.
 .2التدريب المكثؼ لمعممي الرياضيات الحالييف بما يؤدم إلى تنميتيـ مينيان بحيث يصبحكا قادريف
عمى تدريس الرياضيات المترابطة بفاعمية.

 .3إعادة النظر في مناىج الرياضيات لممراحؿ الدراسية المختمفة بحيث تيقدـ بصكرة مترابطة.
 .4االستفادة مف المعايير القكمية لمرياضيات كتطبيقيا في المراحؿ الدراسية المختمفة.

 .5اختيار أساليب التقكيـ المناسبة بما يساير االتجاىات المعاصرة كيخدـ الترابط في الرياضيات مع
المكاد كالعمكـ األخرل ،كمع المكاقؼ الحياتية.
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أمكر في الركابط الرياضية يجب مراعاتيا:
إف تطبيقات الرياضيات متعددة كمتنكعة لدرجة أنيا أصبحت إحدل المشكالت التي تكاجو كاضعي

مناىج الرياضيات الذيف يؤمنكف بضركرة إدخاؿ تمؾ التطبيقات في مناىج الرياضيات ،كىي كيفية
احتكاء ىذا الكـ اليائؿ مف التطبيقات في مناىج التعميـ ،مع العمـ أف تدريسيا ليس باألمر السيؿ،

كانما يحتاج إلى دراسة كاعية كفيـ لمرياضيات كتطبيقاتيا ،كمعرفة دقيقة لمعمكـ األخرل ،كحتى يتـ ذلؾ
البد مف مراعاة عدة أمكر ،منيا (خنساء أسمكني:)2009 ،

 .1أف تككف ىذه التطبيقات مرتبطة بالكاقع الثقافي كالبيئي لمطمبة ،كذلؾ لمتدرب عمى ترجمة ىذه
المكاقؼ إلى صيغ رياضية ،كالتعامؿ معيا رياضيان ،كتفسير النتائج في ضكء الكقائع.

 .2أف يككف لدل مخططي المناىج تصكرات عف التطبيقات الممكنة لمرياضيات في الرياضيات نفسيا

كفي العمكـ األخرل كفي الحياة المحيطة بنا ،حتى يمكف اختيار المفاىيـ كالتراكيب كالميارات التي
يحتاجيا الطمبة ،كما أف معرفة التطبيقات تساعد عمى تحديد مكقع المكضكع في المنيج ،كتكافقو

مع مكضكعات العمكـ األخرل.

 .3أف يتـ تكفير التجييزات – الكسائط التعميمية – التي تتطمبيا التطبيقات ،كأف يككف ىناؾ تناسؽ بيف
ما ىك مكجكد في الكتاب المدرسي كما ىك مكجكد في الحياة الكاقعية.
 .4أف تتناسب التطبيقات كمستكل الطمبة ،كي تالئـ جيدىـ ً
كسِّنيـ كاستعدادىـ كخبراتيـ كميكليـ
كتسعى إلى تنميتيا ،سكاء أكانت ىذه المشكالت فعمية أك مسائؿ إبداعية ،كذلؾ لتعكيدىـ عمى حؿ
المشكالت المدرسية حتى يتدرجكا منيا إلى مكاجية المشكالت العامة ،كالمسائؿ االجتماعية

كاالقتصادية ،كىذا يؤدم إلى إخراج الرياضيات المدرسية مف تجريداتيا الصماء بطريقة أك بأخرل
لتصبح لغة تعبير كتفاىـ حكؿ كؿ ما يحيط بالطمبة مف قضايا كمشكالت.
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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المحكر الثاني :التفكير الناقدػ .Critical Thinkingػ
مدخؿ عاـ:
التفكير سمة مف السمات التي تميز اإلنساف عف غيره مف الكائنات األخرل ،كىك مفيكـ تعددت أبعاده

كاختمفت حكلو اآل ارء ،مما يعكس تعقد العقؿ البشرم كتشعب عممياتو ،كيتـ التفكير مف خالؿ سمسمة

مف النشاطات العقمية التي يقكـ بيا الدماغ عندما يتعرض لمثير يتـ استقبالو مف خالؿ كاحدة أك أكثر

مف الحكاس الخمس المعركفة ،كيتضمف التفكير البحث عف معنى ،كيتطمب التكصؿ إليو تأمالن كامعانان

لمنظر في مككنات المكقؼ أك الخبرة التي يمر بيا الفرد.

إف التفكير في معناه العاـ ىك البحث عف المعنى سكاء أكاف ىذا المعنى مكجكدان بالفعؿ كنحاكؿ

ظاىر كنحف الذيف
العثكر عميو كالكشؼ عنو أك استخالص المعنى مف أمكر ال يبدك فييا المعنى
ان
نستخمصو أك نعيد تشكيمو مف متفرقات مكجكدة.

كقد عرفت (حناف أبك سكراف )18 :2007 ،التفكير عمى أنو :عمميات النشاط العقمي المتعددة التي
يقكـ بيا الفرد لمحصكؿ عمى حمكؿ دائمة أك مؤقتة لمعالجة القضايا كالمكاقؼ التي تكاجيو كيتضح

أثرىا في سمكؾ الفرد لتحقيؽ اليدؼ المراد الكصكؿ إليو ،بحيث تشتمؿ ىذه العمميات عمى إدراؾ

لمعالقات بيف المكضكعات كالعناصر كالقدرة عمى االستبصار كاالختيار كاعادة التنظيـ.

و
تقص مدركس لمخبرة مف أجؿ غرض ما ،كقد
كيعرفو (مجدم إبراىيـ )5 :2005 ،بأنو :عبارة عف
يككف ذلؾ الغرض ىك الفيـ ،أك اتخاذ القرار ،أك التخطيط ،أك حؿ المشكالت ،أك الحكـ عمى األشياء

أك القياـ بعمؿ ما.

فيما عرفو (كليـ عبيد )17 :2004 ،بأنو :نشاط عقمي يتضمف مجمكعة مف العمميات العقمية الالزمة
لمعالجة المشكالت الصعبة كالمعقدة كحميا ،كمف خاللو يمكف فيـ األمكر كتذكرىا كتقبميا ،كما أنو
تقص مدركس لمخبرة مف أجؿ تحقيؽ فيـ ليا كاتخاذ قرار بشأنيا كبالتالي إكساب معرفة ما.

كما يعرفو (بساـ دياب )73 :2001 ،عمى أنو :عممية عقمية معرفية تشير إلى عمميات داخمية
يستخدميا الفرد في معالجة المكضكعات التي تحتاج إلى حؿ ،كيظير أثرىا في سمكؾ الفرد كمكجو

نحك حؿ مشكمة ما أك اتخاذ قرار ،كأف ىذا السمكؾ لو خصائص محددة أىميا كجكد ىدؼ كالقدرة عمى

االستبصار كاالختبار كاعادة التنظيـ.

كيعرؼ الباحث التفكير في الدراسة الحالية بأنو :عممية كمية نقكـ مف خالليا بمعالجة عقمية لممدخالت
الحسية كالمعمكمات المسترجعة لتككيف األفكار أك استدالليا أك الحكـ عمييا ،كيتضمف اإلدراؾ كالخبرة

السابقة كالمعالجة الكاعية كالحدس ،كعف طريقو تكتسب الخبرة معنى.
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كيستخدـ اإلنساف عممية التفكير عندما يكاجو سؤاالن أك يشعر بكجكد مشكمة تصادفو ،فالعالقة بيف

التفكير كالمشكمة متداخمة حيث إنيما كجياف لعممة كاحدة ،فالتفكير ال يحدث إال بكجكد مشكمة يشعر
بيا الفرد كتحتاج إلى حؿ يؤدم في النياية إلى إكماؿ ما ىك ناقص كحؿ أك تسكية المشكمة.

مف ناحية أخرل تحتؿ عممية التفكير مكانة خاصة في مناىج الرياضيات ،حيث يعد تدريب الطمبة

عمى أساليب التفكير السميـ كتنميتيا ىدفان أساسيان مف أىداؼ تدريس الرياضيات؛ ذلؾ ألف طبيعة

الرياضيات كمحتكاىا كطريقة معالجتيا كتدريسيا يجعؿ منيا ميدانان خصبان لمتدريب عمى أساليب

التفكير السميـ.

كقد اىتمت مناىج الرياضيات في معظـ دكؿ العالـ اىتمامان كبي انر بتنمية التفكير الرياضي عند الطمبة،

كاكسابيـ طريقة في التفكير تعتمد عمى بناء رياضي دقيؽ كسميـ ،ذلؾ ألنو يينظر إلى التفكير الرياضي
عمى أنو السبيؿ الذم أسيـ في تطكير الفكر الرياضي إلدراؾ أىمية العمميات الرياضية كالتجريد
كالميؿ لمتطبيؽ ،كنمك القدرات الرياضية بيدؼ فيـ التراكيب الرياضية(.مجدم إبراىيـ.)5 :2005 ،

مف ىذا المنطمؽ ينبغي عمى معممي الرياضيات اختيار طرؽ التدريس المناسبة لتعميـ الطالب ،بما
يسيـ في تنمية مظاىر التفكير الرياضي لدييـ في المراحؿ التعميمية المختمفة.

كالتفكير الناقد ككنو أحد أساليب التفكير الرياضي الفاعمة في تعمـ كتعميـ الرياضيات ،فقد جاءت ىذه

الدراسة القتراح كحدة تعميمية تعتمد أسمكب الركابط الرياضية لتنمية ميارات التفكير الناقد مف خالليا.
أنكاع التفكير:

تحدد أنكاع التفكير بأنيا سبعة أنكاع (التفكير العممي ،التفكير المنطقي ،التفكير الناقد ،التفكير
اإلبداعي ،التفكير التكفيقي ،التفكير التسمطي ،التفكير الخرافي) ،كسيقتصر الباحث الحديث ىنا عمى

أربعة أنكاع ،كىي (التفكير العممي ،التفكير المنطقي ،التفكير الناقد ،التفكير اإلبداعي) ،كالتي يرل
الباحث أف تنميتيا قد ينعكس باإليجاب عمى تعمـ الطمبة كتنمية قدراتيـ في مكاجية الكاقع كحؿ

المشكالت التي قد تكاجييـ خالؿ تعمميـ أك في الحياة:

 .1التفكير العممي :يشكؿ التفكير العممي تفكي انر ىادفان يكصؿ إلى فيـ لما يحدث حكلنا كتفسيره
كضبطو .بمعنى؛ أف التفكير العممي ىك المنيج الذم يتـ بمقتضاه تفسير أية ظاىرة بالكشؼ عف
األسباب التي تؤدم إلى حدكثيا عمى ىذا النحك ،كلكف ىذا ال يأتي إال بدراسة تجريبية تاريخية

لمظ اىرة عمى أف يتـ الكشؼ عما ىك أساسي كجكىرم كيقكـ بدكر السبب ،كيغمب عمى عممية
التفكير العممي المالحظة كاالستقراء كاالستنتاج ،كيمكف القكؿ أف التفكير العممي ىك التفكير األكثر

استجابة لحاجات االستطالع التي تبقى ممحة عمى تفكير اإلنساف طيمة مرحمة نمكه كتطكره(.مرجع

سابؽ.)224 :
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 .2التفكير المنطقي :كىك ذلؾ النكع مف التفكير الذم يتـ مف خاللو الكصكؿ إلى نتيجة مف مقدمات
تؤدم بالضركرة إلى ىذه النتيجة لما فيو مف عالقات تربط فيما بينيا ،أم أف التفكير المنطقي ييتـ
باستخالص التضمينات الضركرية مف المقدمات بغض النظر عف المحتكل المادم لممقدمات

نفسيا ،كىذا بحد ذاتو يخضع إلى ما يسمى بقكاعد المنطؽ(.عدناف عابد كأمؿ خصاكنة:1993 ،

 .)236كيتطمب التفكير المنطقي القدرة عمى االستقراء كاالستنتاج كالتفكير العممي السميـ كالذم
يتطمب قد اﹰر كبي اﹰر مف التفكير في تحديد المعطى كالمطمكب كتحميؿ المطمكب في ضكء المعطيات
كفي ضكء الخكاص كالنظريات السابقة ،ثـ الربط بيف ىذه العالقات كاالستدالؿ كالتبرير (اإلثبات)،
ككذلؾ القدرة عمى المالحظة كالربط بيف النماذج كالبناء الرياضي في المكاقؼ الحياتية كفي الصكر

المجردة0)NCTM, 2000( .

 .3التفكير الناقد :يتمثؿ التفكير الناقد في القدرة عمى الحكـ عمى األشياء كفيميا كتقكيميا طبقان
لمعايير معينة مف خالؿ طرح األسئمة ،كعقد المقارنات ،كدراسة الحقائؽ دراسة دقيقة ،كتصنيؼ
األفكار كالتمييز بينيا ،كالكصكؿ إلى االستنتاج الصحيح الذم يؤدم إلى حؿ المشكمة .كما يمكف

النظر إلى التفكير الناقد عمى أنو عممية فحص لممادة سكاء أكانت لفظية أك غير لفظية ،كتقييـ
األدلة كالبراىيف ،كمقارنة القضية مكضكع المناقشة بمعيار محدد ،ثـ الكصكؿ إلى إصدار حكـ
سميـ في ضكء الفحص كالتقييـ كالمقارنة كالتقدير الصحيح لمقضايا .كيعتبر التفكير الناقد مف أىـ

األىداؼ التربكية المعاصرة حيث يعتبر عمماء التربية المعاصركف أف تدريب الطالب عمى ميارات
التفكير الناقد مف األىداؼ األكلية لمتربية ،ألف حؽ كؿ طالب أف يعبر عف نفسو بحرية كاممة ،كلذا

أصبح مف الضركرم أف يتزكد الطالب بالميارات التي تمكنو مف أف يحمؿ المعمكمات التي تصؿ

إليو حتى يستطيع أف يتخذ القرار المناسب في الكقت المناسب(.فييـ مصطفى-240 :2002 ،
.)241

 .4التفكير اإلبداعي :كىك نشاط عقمي مركب كىادؼ تكجيو رغبة قكية في البحث عف حمكؿ أك

التكصؿ إلى إنتاجات أصيمة لـ تكف معركفة سابقان ،كيتميز التفكير اإلبداعي بالشمكلية كالتعقيد ألنو
ينطكم عمى عناصر معرفية كانفعالية كأخالقية متداخمة تشكؿ حالة ذىنية فريدة .كيستخدـ أىؿ
البحث تعبيرات متنكعة تقابؿ كتمخص مفيكـ التفكير اإلبداعي مف الناحية اإلجرائية مثؿ :التفكير

المنتج ،كالتفكير المتباعد كالتفكير الشامؿ .كلك راجعنا أكثر اختبارات التفكير اإلبداعي شيكعان،

كىي :اختبارات (تكرنس ،)1966 ،كاختبارات (جيمفكرد )1976 ،لكجدنا أف أىـ ميارات التفكير

اإلبداعي كقدراتو التي تشير إلييا ىذه االختبارات كتحاكؿ قياسيا ىي( :الطالقة ،المركنة ،األصالة،
التكسع كالتفصيؿ)(.سييؿ دياب.)39-38 :2008 ،
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تعريؼ التفكير الناقد:
مف خالؿ المراجعة المتعمقة لتعريفات التفكير الناقد الكاردة في األدب التربكم ،فإننا نجد تعريفات
متعددة ليذا النكع مف التفكير ،كالتي شممت جكانب متعددة مف مياراتو المختمفة .كالجدير ذكره أف تعدد

ىذه التعريفات لمتفكير الناقد يعكد إلى االختالفات في فمسفات كمنطمقات أصحاب ىذه التعريفات ،كىذا

االختالؼ في التعريفات ليس باألمر السمبي ،إذ يمكف أف يسيـ ذلؾ في إجراء مزيد مف البحث

كالدراسة بيف الباحثيف ،كالذم يمكف أف يؤدم في النياية إلى تكليد كبناء معرفة جديدة.

كيعرؼ (مجدم إبراىيـ )370 :2005 ،التفكير الناقد ،بأنو :عممية عقمية تضـ مجمكعة مف ميارات

التفكير التي يمكف أف تيستخدـ بصكرة منفردة أك مجتمعة ،دكف االلتزاـ بأم ترتيب معيف لمتحقؽ مف
الشيء أك المكضكع ،كتقكيمو باالستناد إلى معايير معينة ،مف أجؿ إصدار يحكـ عمى قيمة الشيء ،أك
التكصؿ إلى استنتاج أك تعميـ أك اتخاذ قرار.

فيما يعرفو (كليـ عبيد)22 :2004 ،عمى أنو :فيـ كتقييـ لكجيات النظر مف أجؿ اتخاذ قرار ما مف
خالؿ التمحيص الدقيؽ لكافة األدلة بطريقة مكضكعية مف أجؿ الكصكؿ إلى نتائج تتصؼ بالدقة

كالثبات.

كيعرفو (حمدم البنا )9 :2000 ،بأنو :نمط مف التفكير يقكـ عمى عممية تقييـ كمالحظة لمكقائع
كالظكاىر كاألحداث المتصمة بمشكمة ما ،كفقان لشركط محددة لمتكصؿ إلى إصدار حكـ كنتائج بطريقة

منطقية ،مستخدمان الميارات كالسمككيات اآلتية :تقكيـ الحجج ،التقكيـ في ضكء محؾ الضركرة
المنطقية ،التقكيـ في ضكء التجربة ،االستنتاج كاالستنباط.

كما أكرد (محمد صقر )42 :2000 ،في دراستو التعريؼ التالي لمتفكير الناقد :بأنو نمط مف التفكير
يعتمد عمى فحص كتقصي الطالب لممعمكمات المقدمة لو لتفسيرىا كالربط بينيا كاستنتاج كاستنباط

العالقات بينيا كاعطاء الحجج كالبراىيف.

كما يعرفو ) (The National Council for Excellence in Critical Thinking, 1987بأنو:
عممية متسقة فكريا بالنشاط كالميارة في التخيؿ ،التطبيؽ ،التحميؿ ،التركيب ،كتقييـ المعمكمات

المكتسبة مف خالؿ المالحظة ،الخبرة ،التفكير ،المنطؽ كالتكصؿ لدليؿ عمى االعتقاد كالسمكؾ.
كبشكؿ مثالي ىك عممية تقكـ عمى النظرة الكمية الشاممة لجزئيات المكضكع ،الكضكح ،الدقة ،االتساؽ
كالصمة بالمكضكع ،األدلة السميمة ،األسباب المنطقية ،العمؽ ،كالكضكح.

كيعرؼ الباحث التفكير الناقد بأنو :عممية عقمية كمعرفية معقدة يقكـ بيا الطمبة عندما يكاجيكف مكقفان

أك مشكمة يمارسكف خالليا أنشطة كميارات عقمية متداخمة كمتكاممة ،تتمثؿ في تحميؿ المشكمة
كتفحص مككناتيا ،كتقكيميا الستنتاج أفكار جديدة تمكنيـ مف إصدار األحكاـ كاتخاذ الق اررات.
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كىناؾ تعريفات أخرل عديدة أكردىا الباحثكف لمصطمح التفكير الناقد قد ال يتسع المجاؿ ىنا لعرضيا،

كفي ىذا الصدد يشير (محمد محمد )140 :2008 ،إلى أف الكثير مف ىذه التعريفات تشير إلى أف
التفكير الناقد:

 يتضمف عمميات عقمية عميا يقكـ بيا الفرد حياؿ مكقؼ ما مف المكاقؼ.

الجمؿ
 يتضمف نكعان مف التفكير المنطقي الذم يربط بيف عناصر المكقؼ كما تعبر عنو الكممات ك ي
الخاصة بالمكقؼ.

 يتضمف إصدار حكـ مكضكعي ألكبر قدر ممكف ،كذلؾ في ضكء بعض المعايير التي تيتخذ
كأساس ليذا الحكـ.

بناء عمى عناصره كفرضياتو التي تحكـ العالقات بيف ىذه
 يتضمف اتخاذ قرار حياؿ المكقؼ ن
العناصر.
كما يتبيف مف خالؿ مراجعة تعريفات التفكير الناقد المتعددة ،أف التفكير الناقد يعني:

 االنتباه عند صياغة التعميمات.

 اخذ البدائؿ كاالحتماالت كافة في عيف االعتبار.

 تطكير محؾ لمحكـ كالتطكير بعد جمع المعمكمات كالدالئؿ الالزمة كافة.

كرغـ االختالفات الظاىرة في معالجات الكثيريف لمفيكـ التفكير الناقد إال أف ىناؾ عددان مف القكاسـ

المشتركة بينيا ،يمكف تمخيصيا فيما يمي(.فتحي جركاف:)68–67 :2002 ،

 .1التفكير الناقد مرادفان لمفيكـ اتخاذ القرار أك حؿ المشكالت ،كليس مجرد تذكر أك استدعاء لبعض
المعمكمات ،كما أنو ليس مرىكنان بإتباع إستراتيجية منظمة لمعالجة المكقؼ.

 .2التفكير الناقد يستمزـ إصدار حكـ مف جانب الفرد الذم يمارسو.

 .3التفكير الناقد يحتاج إلى ميارة في استخداـ قكاعد المنطؽ كاالستدالؿ المنظـ لألمكر.
 .4التفكير الناقد ينطكم عمى مجمكعة مف ميارات التفكير التي يمكف تعمميا كالتدرب عمييا كاجادتيا.

كتعتقد ىارندؾ ) (Harnadek, 1976, 1979أف كؿ طالب يستطيع أف يتعمـ كيؼ يفكر تفكي انر ناقدان

إذا أتيحت لو فرص التدرب كالممارسة الفعمية في الصفكؼ الدراسية ،كأف مجرد االنتقاؿ مف حالة
المكافقة أك الرفض المباشر لفكرة ما يعد خطكة ايجابية في اتجاه تنمية ميارات التفكير الناقد لدل

الطمبة ،كعميو فإف كاجب المعمـ أف يكفر لطمبتو مناخان تعميميان مشجعان ال يشعركف فيو باإلحراج أك

التيديد( .مرجع سابؽ.)70 :
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فكائد تعمـ التفكير الناقد:
ييعد التفكير الناقد مف المكضكعات الميمة كالحيكية التي انشغمت بيا التربية قديمان كحديثان ،كذلؾ لما لو
مف أىمية بالغة في تمكيف الطمبة مف ميارات أساسية في عممية التعمـ كالتعميـ.
كتتجمى جكانب ىذه األىمية في ميؿ التربكييف عمى اختالؼ مكاقعيـ العممية إلى تبني استراتيجيات
لتعميـ كتعمـ ميارات التفكير الناقد ،إذ أف اليدؼ األساسي مف تعميـ كتعمـ التفكير الناقد ىك تحسيف

ميارات التفكير لدل الطمبة ،كالتي تمكنيـ مف النجاح في مختمؼ جكانب حياتيـ ،كما أف تشجيع ركح
التساؤؿ كالبحث كاالستفياـ ،كعدـ التسميـ بالحقائؽ دكف التحرم أك االستكشاؼ يؤدم إلى تكسيع آفاؽ

الطمبة المعرفية ،كيدفعيـ نحك االنطالؽ إلى مجاالت عممية أكسع ،مما يعمؿ عمى إثراء أبنيتيـ
المعرفية كزيادة تعمميـ النكعي( .تكفيؽ مرعي كمحمد نكفؿ.)291 :2007 ،

كما أف ى ناؾ إجماع بيف التربكييف كعمماء النفس المعرفييف عمى ضركرة تنمية القدرة عمى التفكير

الناقد؛ كيرجع ذلؾ إلى أف التفكير الناقد يتضمف تعمـ كيؼ نسأؿ كمتى؟ ،كما األسئمة التي تيطرح؟،
ككيؼ نعمؿ كمتى؟ ،كما طرؽ التعميؿ التي نستخدميا؟ ،كىذه القدرة تبقى نافعة في إنتاج المعمكمات

مف أم نكع ،كما تمكننا مف اكتساب المعرفة كتحميميا كتقكيميا بغض النظر عف الزماف أك المكاف أك
خيار تربكيان كانما ىك ضركرة تربكية ال غنى
أنكاع المعرفة القبمية الالزمة ،فالتفكير الناقد ليس
ان

كيعزل ذلؾ إلى جممة مف االعتبارات منيا (مجدم
عنيا(.حسيف عبد العاطي .)152 :2008 ،ي
إبراىيـ( ،)378-377 :2005 ،نايفة قطامي ،)133 :2004 ،ك(عماد الديف الكسيمي:2003 ،
:)223

 .1يعد التفكير الناقد ضركرة تربكية إلعداد األفراد الذيف ي ً
مكنيـ تحميؿ المكضكعات تحميالن دقيقان
ي
لمتكصؿ إلى استنتاج سميـ.
 .2يزيد مف فاعمية أدكار المعمميف في المكاقؼ الصفية.

 .3يتيح الفرصة لممارسة دكر أكثر فاعمية كأكثر أىمية مف دكر العارؼ كالخبير.
 .4يزيد مف إقباؿ الطمبة عمى التعمـ الصفي كالمكاقؼ كالخبرات الصفية المختمفة.

 .5يحبب الطمبة بالجك الصفي الذم سيسكده جك مف األمف كالديمقراطية كالتسامح كالتقبؿ.
 .6يساعد الطمبة عمى أف ييصبحكا مفتحي العقكؿ كأف يحترمكا كجيات نظر اآلخريف ،كأف يككنكا عمى
استعداد لتغيير آرائيـ في ضكء المعمكمات الجديدة ،كأف يمتفتكا إلى األفكار غير العادية كغير

الشائعة ،كفكؽ كؿ شيء أف يبحثكا عف أسباب لقبكؿ األفكار المختمفة.

 .7إف تقديـ خبرات لفظية ذات معنى ،يسيـ في تطكير البناء المعرفي لدل الطمبة ،كيسيـ في تفعيؿ

خبراتيـ كاكتساب مفاىيـ جديدة يضيفكنيا إلى مخزكنيـ المعرفي ،كىك ما يسيـ في تحسيف

استراتيجيات تفكيرىـ في المكاقؼ التي يكاجيكنيا.
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مما سبؽ يتضح لنا أف التفكير الناقد يمعب دك انر ىامان كفاعالن في العممية التربكية ،حيث إنو أصبح
ضركرة تربكية ينبغي عمى المعمميف كالقائميف عمى العممية التربكية العمؿ عمى مراعاتيا كتنميتيا لدل

الطمبة ،كىك ما يشجع الممارسة الفاعمة لدل الطمبة ،كينتقؿ بيـ مف البيئات التعميمية التقميدية إلى

بيئات يسكدىا جك النقاش كالحكار كتقبؿ االنتقادات كاحتراـ كجيات نظر اآلخريف ،كىك ما ينعكس

باإليجاب عمى البناء المعرفي لدل الطمبة كاالرتقاء بو إلى مستكيات المعرفة المتقدمة.

مف تمؾ األىمية لمتفكير الناقد ،كالدكر الذم يمعبو في العممية التربكية ،كانت إحدل الدكافع القكية التي

دعت الباحث إلى تناكلو كمتغير يتـ تنميتو لدل الطالبات في إحدل المراحؿ الدراسية اليامة في
مراحؿ دراسة الطمبة.

كيرل الباحث أنو لتحقيؽ ىذه الفائدة يجب مراعاة األمكر التالية:

 .1االىتماـ بالكيؼ ال الكـ ،كالتعامؿ مع الطمبة عمى أنيـ يمتمككف القدرات الكافية لعممية التفكير
الناقد.

 .2تضمف المناىج مكاضع كاشارات تعميـ كتعمـ التفكير الناقد مف حيث المحتكل ،األىداؼ ،كطرؽ
التدريس.

 .3االىتماـ باكتشاؼ المكىكبيف كالمبدعيف مف الطمبة كتشجيعيـ كمكافأة التفكير العممي ،كالتفكير
الناقد ماليان كمعنكيان ،كتكفير المكاد كالكسائؿ الالزمة لبركز الجكانب الخالقة الكامنة في الطمبة،
كتركيز االىتماـ عمى االمتحانات كالجكانب األكاديمية في المنيج.

 .4عدـ التسرع ،كالتأني في إصدار األحكاـ الشخصية لحيف تكفر الشكاىد كاألدلة ،كالحاجة لكجكد
الميارة الكافية الستخداـ الميارات الالزمة لمتفكير الناقد.

 .5تكفير بيئة صفية حميمة مشجعة لمنقاش كالتساؤؿ كالمعارضة كالتأمؿ ،مع تركيز التقنيات الدراسية
عمى قضايا حقيقية كاقعية تأخذ باالعتبار خبرات الطمبة كمرحمة نمائيـ.

 .6اعتماد أساليب تقكيـ تركز عمى مستكيات التفكير العميا كتعمؿ عمى تنميتيا ،مف خالؿ طرح
مشكالت أك آراء فييا خالؼ.

 .7تطكير مشاعر الثقة كاألماف المطمكبة بيف المعمـ كالطمبة.

 .8ابتعاد المعمـ عف التعامؿ مع طمبتو باألنماط القيادية كاالبتعاد عف االلتزاـ الحرفي بالنظاـ كالذم
مف شأنو تكليد اإلحباط لدل الطمبة.

 .9تمكف المعمـ مف الفصؿ في النظرة لمتفكير الناقد بيف الجانب المعرفي كالجانب الكجداني في فيـ
معنى التفكير الناقد.

 .10تشجيع المعمـ لمتأمؿ ،كالمناقشات ،كالحكار الجماعي ،كاإليماف بالشكرل ،كحرية الفكر كالممارسة
لياُّ ،
كتمكنو مف ميارات التفكير الناقد.
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ميارات التفكير الناقد:
اختمؼ المربكف حكؿ تحديد ميارات التفكير الناقد ،كأجتيد كؿ منيـ في كضع قكائـ بمياراتو التي

يمكف تنميتيا مف خالؿ المناىج الدراسية في مختمؼ مراحؿ التعميـ ،كمف أبرز ىؤالء المربكف
بناء عمى أسس نظرية كتجريبية ،حيث تضمف
كاطسكف -جالسر المذاف كضعا مقياسان لمتفكير الناقد ن
المقياس الميارات التالية( :تمييز االفتراضات ،االستنباط ،التفسير ،االستنتاج ،تقكيـ الحجج).

كبا لرغـ مف اختالؼ المربيف في تحديد الميارات التي يتككف منيا التفكير الناقد ،إال أنيـ اتفقكا في

تحديد بعض الميارات التي ينبغي إكسابيا لمطمبة حتى يتقنكا ىذا النمط مف التفكير مثؿ:

(االفتراضات ،التفسير ،التقييـ ،االستنتاج ،المغالطات ،االستنباط).

كفي ضكء مراجعة الدراسات السابقة ،كدراسة (خميس نجـ( ،)2011 ،نادر أبك شعباف،)2010 ،

(محمد العبسي( ،)2010 ،إيياب نصار( ،)2009 ،نكاؿ العتيبي( ،)2008 ،سعد نبياف،)2001 ،

(سعيد عبدالفتاح ،)1996 ،قاـ الباحث برصد جميع الميارات في ىذه الدراسات ،ككضعيا في قائمة،
كمف ثـ عرضيا عمى مجمكعة مف مشرفي الرياضيات كمعممييا ،ثـ تكصؿ الباحث إلى الميارات

المككنة لمتفكير الناقد( :االفتراضات ،التقييـ ،التفسير ،المغالطات ،االستنتاج) ،كالتي سيتناكليا
التالية
ِّ
بشيء مف التفصيؿ.

أكالن :ميارة االفتراضات

 .1ميارة معرفة االفتراضات :كىي تتمثؿ في قدرة الطمبة عمى فحص المعمكمات كالبيانات التي
يتضمنيا مكضكع ما ،كالتمييز بيف صحة تمؾ المعمكمات كالبيانات المحددة كعدـ صحتيا ،كالتمييز

المعطاة .بحيث يمكف لمطمبة الحكـ عمى افتراض ما
بيف الحقيقة كالرأم ،كاليدؼ مف المعمكمات ي
بأنو كارد أك غير كارد تًبعان لفحصيـ لممعمكمات كالبيانات المعطاة ،كالتسميـ بالشيء أك النتيجة في
ضكء حقائؽ معينة أك مقدمات.

 .2ميارة التنبؤ باالفتراضات :كىي تمثؿ قدرة الطمبة عمى تفحص الحكادث كالكقائع كالحكـ عمييا في
ضكء ما ىك متكفر مف البيانات كاألدلة(.عزك عفانة.)47 :1998 ،

 .3ميارة اتخاذ القرار :عممية عقمية مركبة تيدؼ الختيار أفضؿ البدائؿ أك الحمكؿ المتاحة حكؿ
مكقؼ أك مشكمة معينة ،كتتضمف ميارة اتخاذ القرار العديد مف ميارات التفكير العميا كالتحميؿ

كالتقكيـ ،حيث تيؤخذ بشكؿ منطقي ،كما أف كؿ تقييـ مكضكعي يستند إلى عناصر المكقؼ أك
كيستىخدـ فييا معايير كمية كنكعية لمحكـ
المشكمة كيتضمف االلتزاـ بخطكات متدرجة كمدركسة ،ي
عمى البدائؿ التي قد يككف بينيا أكثر مف بديؿ كاحد مقبكؿ ،كحسـ المكقؼ حكؿ مشكمة معينة.
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ثانيان :ميارة التقييـ.

كتيعرؼ ميارة التقييـ بأنيا نشاط عقمي يستيدؼ إصدار يحكـ حكؿ قيمة األفكار أك األشياء كسالمتيا
كنكعيتيا كفؽ محكات أك معايير محددة.
كىي تتضمف ثالثة ميارات فرعية (نادر أبك شعباف:)98 :2010 ،

 .1ميارة تقييـ االستنتاجات :كىي تمثؿ قدرة الطالب عمى التمييز بيف درجة احتماؿ صحة أك خطأ
نتيجة ما تبعان لدرجة ارتباطيا بمفاىيـ أك تعميمات تيعطى لو.
 .2ميارة تقييـ المناقشات :كىي تمثؿ قدرة الطالب عمى الحكار أك تقديـ األدلة كالبراىيف عمى صحة
حجتو أماـ الحجج كاألدلة األخرل مف أطراؼ آخريف ،قد تتفؽ معيـ أك تختمؼ ،كلكف في النياية

قد يصمكف إلى حؿ أك برىاف مشترؾ لمسألة ما.

 .3ميارة تقييـ الحجج :كىي تمثؿ قدرة الطالب عمى إيجاد الدليؿ أك السبب الذم يدعـ ق ارره أك رأيو
بحؿ مسألة أك مشكمة ما.
ثالثان :ميارة التفسير:

كىي تتمثؿ في قدرة الطمبة عمى تحديد المشكمة كصياغتيا كالتعرؼ عمى التفسيرات المنطقية ليا،

كاستخالص المفاىيـ كتكضيح المعنى أك المعطيات أك اإلجراءات ،كتقرير فيما إذا كانت التعميمات
كالنتائج المبنية عمى معمكمات مقبكلة أـ ال بدرجة معقكلة مف اليقيف.
كىي تتضمف ثالثة ميارات فرعية (مرجع سابؽ:)98 :

كيقصد بيا عرض البيانات
 .1ميارة تنظيـ البيانات :كىي إحدل ميارات جمع المعمكمات كتنظيميا ،ي
بطريقة تعمؿ عمى تسييؿ فيميا كادراؾ العالقات التي تربط بينيا مف أجؿ التكصؿ إلى
استنتاجات حكليا بسيكلة كيسر.

 .2ميارة تنظيـ خطكات الحؿ :كىي عممية تفكير مركبة يستخدـ الطمبة فييا ما لدييـ مف معارؼ

سابقة كميارات مف أجؿ القياـ بميمة مألكفة ،كىي تسير يكفؽ إستراتيجية أك سمسمة مف العمميات
العقمية المنظمة التي تكصمو إلى نتيجة صحيحة.

 .3ميارة البرىنة كاإلثبات :كىي تتمثؿ في قدرة الطمبة عمى استرجاع المعمكمات كالمعارؼ كالتعميمات
ذات العالقة بتنظيـ تفكيرىـ في التكصؿ إلى تحميؿ كتركيب كاثبات صحيح لحؿ مشكمة ما.
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رابعان :ميارة الكشؼ عف المغالطات.

كىي عممية عقمية تستند إلى قكاعد كاستراتيجيات معينة يقكـ بيا الطمبة بيدؼ تحديد أك الكشؼ عف

مكاضع الخطأ في البيانات كالمعمكمات المعطاة ليـ ،كىي تتضمف ميارتيف فرعيتيف:

 .1ميارة الكشؼ عف المغالطات المنطقية :كىي عممية تفكير تيدؼ إلى استكشاؼ المعرفة الجديدة
استنادان إلى قكاعد كاستراتيجيات معينة ،عف طريؽ االستنباط أك االستقراء ،كتحديد ما يخالؼ ذلؾ
مف ًقبؿ الطمبة.

 .2ميارة الكشؼ عف المغالطات االستداللية :كىي عممية عقمية تتضمف معالجة الحقائؽ كالمعمكمات
بطريقة منظمة كالكشؼ عف المغالطات فييا ،بحيث يؤدم ذلؾ في النياية إلى استنتاجات أك قرار

لحؿ مشكمة ما.

خامسان :ميارة االستنتاج.

يمكف تعريؼ ميارة االستنتاج عمى أنيا تمؾ الميارة أك القدرة العقمية التي نستخدـ فييا ما نممكو مف
معارؼ كمعمكمات مف أجؿ الكصكؿ إلى نتيجة ما ،كاستنباط المعرفة الجزئية مف المعرفة الكمية

كاشتقاؽ معمكمات جديدة مف معمكمات معركفة أك مفركضة.

كتتمثؿ أىمية تدريس ىذه الميارة في أف استخداـ المعمكمات بشكؿ ناجح كسميـ يشجع فعالن عمى

االستنتاج ،كذلؾ ألف استكماؿ المعمكمات ليس دائمان مف األمكر الممكنة أك المتاحة ،كما أنيا تساعد
في الذىاب إلى ما ىك أبعد مما يرد في الكتب المدرسية المقررة مف معمكمات معينة إلى معاف أكثر

عمقان كدقة ،مما يجعؿ مف ميارة االستنتاج ضركرية كالسيما عند تطبيؽ ميارة حؿ المشكالت ،أك عند
حؿ المسائؿ المعقدة في الرياضيات .أما عف األىداؼ التعميمية التي تسعى ميارة االستنتاج إلى

تحقيقيا فتتمثؿ في أف يككف الطالب قاد انر عمى أف يزيد مف المعمكمات المتكفرة لديو حكؿ القضية
المطركحة لمنقاش ،كأف يحمؿ العالقة بيف األشياء ،كأف يبحث عف العالقة بيف األمكر المختمفة ،كأف
يطبؽ خطكات ميارة االستنتاج ،كأف يحكـ عمى فعالية ميارة االستنتاج بعد تطبيقيا مرات

عديدة(.جكدت سعادة.)131 :2011 ،
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آلية تدريس ميارات التفكير الناقد مف المرحمة األساسية الدنيا إلى المرحمة الثانكية:
تشير أدبيات التربية التي اىتمت بيذا المجاؿ إلى أف ميارات التفكير الناقد يمكف تنميتيا مف خالؿ

استراتيجيات عديدة كاتجاىات مختمفة تبعان لمتكجيات الفكرية كالفمسفية المختمفة التي يتبناىا الباحث.
كفيما يم ي يعرض الباحث بعض استراتيجيات تعميـ ميارات التفكير الناقد في مراحؿ التعميـ المختمفة.

(كائؿ عمي كفاطمة بالؿ)659-657 :2002 ،
 .1االتجسير :Bridging

تتناكؿ ىذه اإلستراتيجية تعميـ ميارات التفكير الناقد كعممياتو في مقرر دراسي قائـ بذاتو ،عمى نحك

مباشر كصريح ،كتسمى ىذه اإلستراتيجية مد الجسكر؛ ألنيا تعمؿ عمى تنظيـ التعميـ بحيث تساعد
الطمبة عمى استخداـ ميارات العبكر عند التفكير فيما يتعممكنو مف خالؿ تطبيؽ ميارات التفكير التي

سبؽ تعمميا عبر المقررات الدراسية.
 02الصير أك الدمج :Infusion

ىذه اإلستراتيجية تدرس ميارات التفكير الناقد عمى نحك كاضح في إطار تعميـ المحتكل ذاتو ،كتعميـ

التفكير بيذه اإلستراتيجية يتطمب إعادة بناء محكـ لممحتكل ،إضافة إلى استخداـ أساليب منكعة بما
في ذلؾ التعقيب الصريح عمى عمميات التفكير كالتعميـ كاستراتيجيات الميتا معرفة المختمفة بعد مزجيا

مزجان محكمان.

كتبرز أىمية دمج ميارات التفكير الناقد مع محتكل المنيج لألسباب التالية:

 -تكسب الطمبة فيمان أعمؽ لممحتكل المعرفي لممادة الدراسية.

 الدمج يعزز تعميـ المادة الدراسية كيحفز الطمبة عمى استخداـ عمميات التفكير. دمج ميارات التفكير الناقد في المنيج يساعد المعمـ في تعميـ ىذه الميارات. الدمج يساعد الطمبة عمى التغمب عمى صعكبات التعمـ.كما تتضح تمؾ األىمية لتعميـ ميارات التفكير الناقد كمادة مستقمة فيما يمي:

 -يجعؿ الطمبة يدرككف أىمية المكضكع.

 يجعؿ الطمبة يشعركف بعمميات التفكير التي يقكمكف بيا. -يجعؿ عممية تقييـ التفكير الناقد أدؽ.

 -تغيير محتكل المنيج إذا ما درس بكاسطة معمميف قد يحسنكف استخدامو.
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 .3القصة :Story

تؤكد األدبيات التربكية عمى أىمية استخداـ إستراتيجية القصة في إكساب ميارات التفكير الناقد لدل

الطمبة ،كأف يككف النشاط القصصي ىك المحكر األساسي الذم تيبنى عميو برامج مقترحة إلكساب
ميارات التفكير الناقد لدل الطمبة.
 04األسئمة كالمناقشة :Question & Discussion

يمكف اإلشارة إلي أف إستراتيجية األسئمة كالمناقشة تستخدـ إلكساب ميارات التفكير الناقد لدل الطمبة
مف خالؿ الخطكات التالية:

 -تقسيـ الطمبة إلى مجمكعات صغيرة.

 يعرض المعمـ مجمكعة األسئمة عمى الطمبة. -كؿ مجمكعة مف الطمبة عمى حدة تناقش األسئمة مع المعمـ.

 تيجرم كؿ مجمكعة حك نار كتشرح التحميؿ الذم تكصمت إليو.مف خالؿ العرض السابؽ نجد أنو تكجد عدة استراتيجيات إلكساب ميارات التفكير الناقد:

 األكؿ يرل أنو يمكف إكساب ميارات التفكير الناقد مباشرة مف خالؿ برامج متكاممة معدة ليذاالغرض ،مف خالؿ التدريب المباشر عمى ميارات التفكير الناقد دكف الدخكؿ في محتكل المكاد

الدراسية.

 الثاني يرل أف إكساب ميارات التفكير الناقد يجب أف يككف ضمنيان كبصكرة غير مباشرة مف خالؿدمجيا بمحتكل المكاد الدراسية المختمقة.

كفي الدراسة الحالية استخدـ الباحث إستراتيجيتي الصير أك الدمج كاألسئمة كالمناقشة ،حيث قاـ

الباحث بإعادة بناء كحدة المتجيات المقررة عمى طالبات عينة الدراسة باالعتماد عمى مدخؿ الركابط
الرياضية بما يالئـ محتكل الكحدة ،كما تجدر اإلشارة إلى أنو تـ بناء محتكل الكحدة كتنظيمو بحيث

يشجع الطمبة عمى المناقشة كطرح األسئمة ،كىك ما اتبعو الباحث خالؿ تدريس محتكل الكحدة مف

خالؿ التدريس بالمجمكعات لبعض أنشطة الكحدة كاستخداـ المناقشة كالحكار كالتشجيع عمى االكتشاؼ

كاالستنتاج.
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إجراءات التفكير الناقد:
أكرد (حسني عصر )50 :2001 ،عشرة إجراءات نكعية لمتفكير الناقد ،يمكف استخداميا فرادل أك
مجتمعو ،أك في أم ترتيب ،حيث يمكف لمفرد أف ينخرط في كاحد منيا أك أكثر ،أك فييا جميعان ،كفي

أم ترتيب ،كمع ىذا يككف الفرد منخرطان في التفكير الناقد نفسو؛ بمعنى أنو ليس شرطان االنشغاؿ بكؿ

تمؾ اإلجراءات ،كال بالترتيب الذم جاءت عميو ،ليككف ناقدان ،كىذه اإلجراءات ىي:

 .1التمييز بيف الحقائؽ كالقيـ.

 .2التمييز بيف المتصؿ كغير المتصؿ.
 .3تحديد مدل التدقيؽ في الحقائؽ.
 .4تحديد معقكلية المصدر.

 .5تحديد الغرض في المجادالت.
 .6تحديد االفتراضات المستترة.
 .7كشؼ االنجازات.

 .8تحديد المغالطات المنطقية.
 .9التعرؼ عمى االتساؽ.

 .10تحديد مصدر قكة المجادلة.

نالحظ مف خالؿ النظرة الفاحصة كالتحميمية لخصائص ىذه المالمح كاستعراض العمميات التي تشترؾ

فييا إجراءات تعميـ التفكير الناقد ،أف ىناؾ عالقة قكية كايجابية بيف التفكير الناقد كالتفكير العممي
كالمنطقي.

معايير التفكير الناقد:
أشار ) (Debra Jones, 1996إلى أف ىناؾ عدة معايير لمتفكير الناقد يمكف إيجازىا عمى النحك
التالي:

 .1التمييز بيف الكاقع كالرأم.
 .2دراسة االفتراضات.

 .3المركنة أثناء البحث عف التفسيرات ،األسباب ،كحمكؿ المشكالت.

 .4إدراؾ الحجج المضممة كالغامضة كاستيعاب االستدالالت المنطقية.

 .5المحافظة عمى الصكرة الكاممة لممعمكمة لحيف النظر في التفاصيؿ.
 .6البحث عف المصادر المكثكقة.
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قياس التفكير الناقد:
المجدية لتقييـ ميارات التفكير في
قياس التفكير الناقد ليس سيالن كتقييـ مضمكف المعرفة ،فالطريقة ي
الفصكؿ الدراسية ىي الطريقة التي تتـ مف خالؿ تقييـ اإلجابات ،كتقييـ العممية التي يتـ مف خالليا
التكصؿ إلى تمؾ اإلجابات ،لذلؾ فمف الضركرم التمييز بيف األخطاء في تمؾ العمميات ،كبيف العجز

في محتكل المعرفة لدل الطمبة ،كذلؾ ييفضؿ تقييـ كؿ خطكة قبؿ االنتقاؿ إلى إطار العمؿ العاـ.
)0(Time Out for Teaching Newsletter, 2003: 3
كاألكثر شيكعان ،أف التفكير الناقد يتـ قياسو باستخداـ أدكات المسح مف نكع االختيار مف متعدد ،أك

التمييز بيف العبارات الصائبة كالخاطئة ،أك إذا كانت معمكمة ما متضمنة في مكقؼ معيف ييطمب فيو
مف المفحكص االستجابة لو بطرؽ تكشؼ عف قدرتو عمى التفكير الناقدLarry Grabau, 2007, ( .
0)6
كقد جرت محاكالت كثيرة لقياس التفكير الناقد كطي ِّكرت مقاييس متعددة ليذا الغرض ،لعؿ مف أىـ ىذه
المقاييس التي حاكلت قياس التفكير الناقد (رانيا فقييي:)65-63 :2006 ،

 .1اختبار "كاطسكف – جالسر" لمتفكير الناقد .Watson & Glasser Critical Thinking Test

 02اختبار "ككرناؿ" لمتفكير الناقد ،كالمعركؼ باسـ (The Cornell Project On Critical  )CCTT
Thinking Test.

 .3اختبار "ركس" لمعمميات المعرفية العميا .Ross Test Of Higher Cognitive Processors
 .4اختبار "نيكجرسي" لمميارات المنطقية .New Jersey of Reasoning Skills

 .5اختبار "اينس – كير" لمتفكير الناقد .The Ennis & Weir, Critical Thinking Essay Test
 .6اختبار كاليفكرنيا لمتفكير الناقد 0The California Critical Thinking Skills Test

أما في الدراسة الحالية ،كلقياس ميارات التفكير الناقد لدل الطالبات عينة الدراسة ،كبعد اإلطالع عمى

اختبار لقياس ميارات التفكير الناقد في
أعد الباحث
ان
األدب التربكم كالدراسات ذات العالقة ٌ -
الرياضيات لدل عينة الدراسة.
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دكر كؿ مف (المعمـ ،الطالب ،كالبيئة التعميمية -التعممية) في تنمية التفكير الناقد:
بالنظر إلى الغرفة الصفية التي يتـ فييا العمؿ عمى تنمية التفكير الناقد ،نجدىا عبارة عف عممية
تفاعمية تتبادؿ فييا أدكار كؿ مف المعمـ ،الطالب ،كالبيئة التعميمية -التعممية مف أجؿ تنمية التفكير

الناقد.

فعند مناقشتنا لدكر المعمـ كأىمية ذلؾ الدكر في تفعيؿ عمميات التفكير كتنميتيا ،نجد أف كؿ ما يقكلو
المعمـ كيفعمو في الفصؿ يؤثر عمى تعمـ الطمبة ،كالبحكث التي تمت في العشريف سنة الماضية تشير

إلى تأثير سمكؾ المعمـ ليس عمى تحصيؿ الطمبة فحسب ،كانما عمى مفيكـ الذات كالعالقات
االجتماعية كقدرات التفكير .إف سمكؾ المعمـ الذم يشجع كينمي تفكير الطمبة يمكف أف نعرضو في

الفئات األربعة اآلتية (صفاء األعسر:)18-17 :1998 ،

 .1تكجيو األسئمة :التساؤؿ يساعد الطمبة عمى جمع البيانات ،كمعالجتيا بحيث يكسبيا معنى ،كيتبيف
ما بينيا مف عالقات ثـ يستخدـ ىذه العالقات في مكاقؼ جديدة كمختمفة.

 .2بناء الفصؿ :يعمؿ المعمـ عمى أف يييئ لمطمبة التفاعؿ الفردم ،التفاعؿ في مجمكعات صغيرة،

التفاعؿ في الفصؿ كمو ،ككذلؾ يقكـ بتنظيـ الزمف كادارتو ،تنظيـ المكاد كاألدكات المتاحة ،تنظيـ

الحيز -بالنسبة لكؿ فرد أك لممجمكعات الصغيرة أك لمفصؿ ككؿ -كيؤكد المعمـ لمطمبة أف التفكير
ىك اليدؼ األعمى لمتعمـ.

 .3استجابة المعمـ لمطمبة :يساعد أسمكب المعمـ في االستجابة لمطمبة عمى تنمية الكعي لدييـ بعمميات
التفكير ككيفية اكتسابيا كتنميتيا.

" .4النمذجة" المعمـ كنمكذج :يعتبر المعمـ نمكذج لمسمكؾ المعرفي المرغكب فيو كالذم يظير في كؿ
مكقؼ مف مكاقؼ الحياة اليكمية كفي االستراتيجيات داخؿ الفصؿ كالمدرسة.
كعندما ننتقؿ بحديثنا إلى دكر المعمـ في تنمية التفكير الناقد لدل الطمبة ،يجب أف ندرؾ دكره كقدكة،

مف خالؿ األدكار التي يقكـ بيا كي يي ىسيِّؿ عممية تنمية التفكير الناقد عند الطمبة ،كمف ىذه األدكار ما
يمي (رياض الزعبي:)18 :2000 ،

 .1المعمـ مخطط لعممية التعميـ :ينظـ المعمـ في خطط دركسو اليكمية كالخطط الفصمية أىداؼ
األداء ،كعينات األسئمة كالمكاد التعميمية كالنشاطات التي مف شأنيا أف تحدد أىداؼ التعميـ ككسائؿ

تحقيقيا.

 .2المعمـ مشكؿ لممناخ الصفي :إف المناخ الصفي المبني عمى ديناميات المجمكعة كالمشاركة
الديمقراطية ىك الذم يكطد مناخ جماعي متماسؾ ،يتـ فيو التعبير عف الرأم ،كاالستكشاؼ الحر،
كالتعاكف ،كالدعـ ،كالثقة بالنفس ،كالتشجيع.
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 .3المعمـ مبادر :كذلؾ مف خالؿ استخداـ تشكيمة مف المكاد كالنشاطات كتزكيد الطمبة بمكاقؼ تركز
عمى مشكالت حياتية حقيقية ،كيستخدـ أسمكب طرح األسئمة إلشراؾ الطمبة بفاعمية.

 .4المعمـ محافظ عمى التكاصؿ :إف أسيؿ ميمة يمكف أف يمارسيا المعمـ ىي إثارة اىتماـ الطمبة
بقضايا ممتعة كحقيقية ،غير أف الصعكبة التي قد يكاجييا المعمـ تتمثؿ في الحفاظ عمى انتباىيـ،

كىك ما يستدعي مف المعمـ استخداـ مكاد كنشاطات كأسئمة مثيرة لتحفيز الطمبة.

 .5المعمـ مصدر لممعرفة :يمعب المعمـ في كثير مف الحاالت دكر مصدر لممعرفة ،إذ يقكـ بإعداد

المعمكمات كتكفير األجيزة كالمكاد الالزمة لمطمبة الستخداميا ،في حيف يتجنب تزكيد الطمبة

باإلجابات التي قد تعيؽ سعييـ الحثيث لمكصكؿ إلى استنتاجات يمكنيـ التكصؿ إلييا بأنفسيـ

كتككينيا.

ير
 .6المعمـ يقكـ بدكر السابر :كذلؾ مف خالؿ طرح أسئمة عميقة متفحصة عمى الطمبة ،تتطمب تبر ان
أك دعمان ألفكارىـ كفرضياتيـ كاستنتاجاتيـ التي تكصمكا إلييا.

 .7المعمـ يقكـ بدكر القدكة :يقكـ المعمـ بكصفو أنمكذجان بتقديـ السمكؾ الذم يبيف أنو شخص ميتـ،
محب لالستطالع ،ناقد في تفكيره كقراءتو ،منيمؾ بحيكية ،مبدع ،متعاطؼ ،راغب في سبر تفكيره

سعيان كراء األدلة.

ار تقع عمى عاتؽ المعمـ مف أجؿ تنمية ميارات التفكير الناقد لدل الطمبة،
كيرل الباحث أف ىناؾ أدك ان

كىي تتمثؿ في التالي:

 .1عمى المعمميف النظر إلى دكرىـ التربكم األساسي كمرشديف كمسيميف لعممية التعمـ ،كاالبتعاد عف
أسمكب المحاضرة أك العمؿ كناقميف لممعرفة.

 .2بناء بيئة صفية متسامحة تشجع الطمبة عمى الحكار كالمناقشة كتقبؿ كجيات النظر كقبكؿ الرأم
اآلخر.

 .3ربط األسئمة التي يطرحيا بحياة الطمبة كالمكاقؼ الحياتية التي يمكف أف تكاجييـ في حياتيـ
اليكمية ،كتدريبيـ عمى التفكير بشكؿ ناقد كتحميمي.

 .4تقبؿ أخطاء الطمبة كأف يشعرىـ بجك الثقة كاألماف ،كيمنحيـ األمف يليعبِّركا عف آرائيـ بحرية،
كاالبتعاد عف جك اإلحباط كالخمكؿ.

 .5االبتعاد عف جك التسمط كالسخرية كالتقميؿ مف قيمة االقتراحات كمف إجابات الطمبة ،كرفض األفكار
الجديدة.

 .6منح الطمبة كقتان كافيان لمتفكير في اإلجابة حكؿ السؤاؿ الذم يطرحو ،كتقديـ المساعدة في الكقت
المناسب.
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أما الطالب الذم يعتبر المحكر الرئيس في العممية التعميمية ،فيك يقكـ بدكر أساسي في بيئة التعمـ
التي تنمي التفكير الناقد مف خالؿ مجمكعة مف األدكار يقكـ بيا ،ىي (ك ازرة التربية كالتعميـ السعكدية،

:)18 :2008

 .1يتبادؿ المعمكمات كاألفكار مع اآلخريف.

 .2ييطكر أفكاره الشخصية باستخداـ المنطؽ كالدليؿ العممي.
 .3يبحث عف معمكمات جديدة لمتأكد مف أف جميع الحقائؽ قد أيخذت بالحسباف.
 .4يظير حب االستطالع في تطكير كجيات نظر جديدة.

 .5يتبع خطة كيستخدـ مصادر مختمفة لجمع األفكار كتنظيميا.

فيما أكرد ) (A. Tiwari & et. al., 1999: 2في دراستيـ أف بيئة التعمـ التي تساعد في تنمية
ميارات التفكير الناقد تشتمؿ عمى أربعة عناصر أساسية ،ىي:
 .1تحفِّز اىتمامات الطمبة.

 .2تخمؽ مناقشات يمجدية كذات معنى.
 .3تكشؼ عف آراء اآلخريف كأفكارىـ.
 .4تعزز مناخ الثقة كالدعـ.

كىنا يمكف القكؿ بأف التساؤالت كاالستفسارات التي يتـ طرحيا خالؿ المناقشات اليادفة تي ِّ
مكف الطمبة
مف بناء ىياكؿ عقمية الزمة لمتفكير الناقد .إال أف التعرض بالنقد أك االعتراض آلراء الطالب قد يخمؽ

أفكار أك آراء أنانية لدل الطمبة ،كأخي انر فإف جك الدعـ كالثقة أمر أساسي كضركرم لثني الطمبة عف
ن
األنانية كالتحيز كاختبار طرؽ جديدة لمتفكير.
مف خالؿ استعراض األدكار التي يقكـ بيا كؿ مف العناصر الثالثة األساسية في العممية التعميمية،
نجدىا تبادلية تتفاعؿ فييا أدكار المعمـ ،الطالب ،كالبيئة التعميمية -التعممية في صكرة خطكط متقاطعة
كمترابطة ،بحيث ال يمكف الفصؿ بينيا ،أك االىتماـ بأحدىا دكف األخرل .ىذا التفاعؿ يخمؽ بيئة

صفية مفعمة بالنشاط كالتفاعؿ كتبادؿ اآلراء كاألدكار بعيدان عف االعتراض أك النقد السمبي.

كقد اىتـ الباحث في الدراسة الحالية بمراعاة ىذه األدكار مجتمعة ،خالؿ كضع األنشطة ،كتحديد

األساليب كالكسائؿ التي تـ استخداميا ،كذلؾ أثناء تنفيذ تمؾ األنشطة مع الطالبات.
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المحكر الثالث :قيمة الرياضيات .The Value of Mathematics
مدخؿ عاـ:

تكجد القيـ في جميع مستكيات العالقات اإلنسانية ،إما عمى المستكل الفردم أك عمى المستكل
االجتماعي ،فمكؿ فرد ًمنا تفضيالت كتقديرات تجعمو يشعر بقيمة أنشطة معينة أكثر مف غيرىا .أما
عمى مستكل الغرفة الصفية ،فيناؾ قيـ تتأصؿ خالؿ عممية التفاكض االجتماعي بيف المعمـ كطمبتو،

كبيف الطمبة فيما بينيـ.

كالمشيد السياسي األكبر يككف عمى المستكل المجتمعي ،حيث إف المؤسسات القكية ألم مجتمع مع

القيـ الخاصة بيا تعمؿ عمى تحديد األكلكيات الكطنية لمدكلة ،كمطمب رئيس إلعداد المناىج كاعداد
المعمميف في مجاؿ الرياضيات كفي غيرىا مف المجاالت .كأخي انر ،كعمى المستكل الثقافي فإف المصادر
األساسية لممعارؼ كالمعتقدات كالمغة تؤثر عمى قيمنا في تعمـ الرياضيات بصكرة أك بأخرل ،كما أف

لمثقافات األخرل تأثي انر عمى قيمنا أيضان.(Alan Bishop & at. el., 2000: 149) .

كبالنسبة لنا فمف السيؿ نسبيان تصكر القيـ داخؿ مجتمعاتنا كالحديث عنيا ،كلكف يبقى غير كاضح
الحديث عف القيـ في الرياضيات كفي تعميـ الرياضيات .فيؿ نتحدث عف تصميـ سياقات لممشكالت

الرياضية لدمج القيـ المجتمعية كالثقافية ،كأف يقتصر عمؿ الطمبة عمى القياـ بالرياضيات فقط ،أـ أنيـ

ييعطى ٍكف الفرصة لمتمييز بيف المكاقؼ كاألنشطة المختمفة؟ ( Wee Seah & Alan Bishop,
(2002: 2
في حديثو عف قيـ الرياضيات ،أشار ) (Alan Bishop, 2008: 49إلى أف التطكرات المجتمعية
التي أثيرت حكؿ الرياضيات ،قد ضمنت أف الرياضيات نتاج لمقيـ التي ين ىسمِّـ بأنيا ذات أىمية لتمؾ
المجتمعات .فالرياضيات كحدث ثقافي يككف ليا معنى ،فقط إذا تـ تقديـ تمؾ القيـ مف خالليا بشكؿ
كاضح.

كقد صممت الرياضيات لتككف أكثر صعكبة كتعقيدان مقارنة بالعمكـ األخرل ،مثؿ :المغة ،األدب،
كالتربية البدنية ككذلؾ مكاد العمكـ ،ىكذا ينظر البعض إلى الرياضيات .كلربما ظيرت تمؾ النظرة
لمرياضيات مف منطمؽ أف العمكـ غير الرياضيات تككف قابمة لمتطبيؽ المباشر في الحياة اليكمية ،كما
يمكف لتمؾ العمكـ غرس القيـ كمناقشتيا لدل الطمبة بسيكلة ،ىذا ما يستندكف لو في إدعائيـ

السابؽ.(Wan Zah Wan Ali & et. al., 2007: 1).

إال أف أىداؼ الرياضيات في معظـ دكؿ العالـ تشترط أف ييدرؾ الطمبة في المراحؿ الدراسية المختمفة
بأف الرياضيات مرتبطة بحياتيـ اليكمية ،لذلؾ ينبغي التركيز ليس فقط عمى المعرفة الرياضية أك
المعرفة اإلجرائية فحسب ،كانما يجب التركيز أيضان عمى قيمة الرياضيات ،كالدكر الذم تمعبو تجاه

العمكـ األخرل كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي في جميع المجاالت ،عالكة عمى دكرىا في حياة األفراد.
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كعميو فإف الطمبة سيكجيكف نشاطيـ نحك التعمـ النشط ،كتطبيؽ الرياضيات في حياتيـ اليكمية ،كفي

مكاضيع العمكـ األخرل.

ككنتيجة لتعمـ الرياضيات في المدرسة ،ينبغي عمى جميع الطمبة )Australian Educational

:)Council, 1990: 22

 .1إدراؾ أف الرياضيات ترتبط بيـ شخصيان ،كبمجتمعاتيـ المحمية.

 .2إدراؾ أف الرياضيات نشاط يتطمب المالحظة ،كالتمثيؿ كاستعماؿ األنماط.
 .3التمتع بالرياضيات كتقدير قكتيا كجاذبيتيا.

 .4اكتساب المعرفة الرياضية ،طرؽ التفكير ،كالثقة في استخداـ الرياضيات مف أجؿ:

 تسيير أمكر الحياة اليكمية ،مثؿ :التبادالت النقدية ،تخطيط كتنظيـ األحداث ،كالقياس.
 اتخاذ الق اررات الفردية كالجماعية ،عمى المستكيات الشخصية كالمحمية كالمينية.
 المشاركة في الدراسات الرياضية الالزمة لمكاصمة التعمـ كالعمؿ

 .5تنمية ميارات تقديـ الحجج كالبراىيف كتفسيرىا.
 .6امتالؾ قدر و
كاؼ مف التعبيرات الرياضية كالتمثيالت كالتكنكلكجيا مف أجؿ:

 تفسير المعمكمات (مثؿ :الدعاكم القضائية ،كتقارير كسائؿ اإلعالـ) كالتي تستخدـ الرياضيات.
 االستمرار في تعمـ الرياضيات بشكؿ مستقؿ أك متعاكف.
 التكاصؿ رياضيان مع األفراد اآلخريف.

 .7تقدير:

 أف الرياضيات مجاؿ حيكم كخصب لكثير مف الحضارات.
 عالقة الرياضيات بالتغيرات االجتماعية كالتكنكلكجية.

يتضح مما سبؽ أف المقصد مف كراء تعمـ الرياضيات ال يقتصر فقط عمى اكتساب الطمبة لممعارؼ
كالميارات الرياضية التي تمكنيـ مف النجاح في المادة الدراسية فحسب ،كانما يجب أف يككف الطمبة

قادريف عمى تكظيؼ تمؾ المعارؼ كالميارات في حؿ المشكالت التي تكاجييـ في المكاقؼ الحياتية مف
خالؿ استخداميـ لميارات البحث العممي القائمة عمى التفكير الرياضي ،كاستخداـ تمؾ المعارؼ

كالميارات أيضا في تعمميـ كاكتسابيـ لممعارؼ في العمكـ األخرل .كذلؾ يجب أف ييدرؾ الطمبة الدكر
الذم تمعبو الرياضيات في المجاالت المختمفة ،كعالقتيا بالتغيرات االجتماعية كالتكنكلكجية ،كأنيا
مجاؿ حيكم كخصب لكثير مف الحضارات كالقيـ التي تساعد في تقدـ األمـ كالشعكب ،كلكف يبقى

السؤاؿ مطركحان ىنا ،ما ىي تمؾ القيـ التي يتـ تعمميا مف خالؿ الرياضيات الصفية؟

خالؿ إجابتيـ عمى ىذا التساؤؿ يشير )(Alan Bishop & et. al., 1999: 1إلى أف القيـ في تعميـ
الرياضيات ،ىي الصفات العميقة كالمؤثرة التي تيدؼ إلى تعزيز التعميـ مف خالؿ مكضكعات

الرياضيات المدرسية.

 -52-

كيذكر (صالح الخراشي )43 -42 :1995 ،أف تقدير قيمة الرياضيات كعمـ ككمادة دراسية بالنسبة
لمفرد ،كلمجاالت المعرفة األخرل ،كلمتقنية ينتمي إلى إطار المتغيرات الرئيسة كالميمة في تعمـ

الرياضيات ،كتتضح أىمية ىذا التقدير في تعميـ -تعمـ الرياضيات تأسيسان عمى عالقتو المباشرة
باالتجاه نحك الرياضيات كتعمميا ،كبالتالي عالقتو بالدافعية لدراستيا ،كالسمكؾ في المكاقؼ المتعمقة

بيا ،مف ىنا تبرز أىمية تقدير الطمبة لقيمة الرياضيات في تعميميا كتعمميا ،فيك يدفعيـ إلى اإلقباؿ

عمى دراستيا كالتكيؼ مع مكاقفيا كالنجاح فييا ،لذلؾ فمف السيؿ مالحظة التأكيد عمى أف يككف تقدير

الرياضيات ،كادراؾ دكرىا المتنامي في الحياة العممية ،كالمجاالت العممية المتعددة ىك أحد األىداؼ
الكجدانية لتدريس الرياضيات في المراحؿ التعميمية المختمفة.

ما سبؽ يؤكد عمى أنو يجب عمى معممي الرياضيات العمؿ عمى مساعدة طمبتيـ عمى فيـ الدكر

االجتماعي كالحضارم لممعرفة الرياضية ،كتقدير أىمية تطبيقاتيا في المجاالت المختمفة لمعمكـ
كالتقنية ،كالكعي بدكرىا بالنسبة لمفرد في إدراؾ المحيط المادم مف حكلو كفي حياتو اليكمية.
أنكاع القيـ الرياضية:
يشير ) (Yüksel Dede, 2006: 85-87إلى أف ) (Bishopيصنؼ القيـ التي تيدرس في دركس
الرياضيات إلى ثالثة فئات مختمفة ،كىي :القيـ التربكية العامة ،القيـ الرياضية ،كالقيـ التعميمية

لمرياضيات:

 القيـ التربكية العامة :كىي القيـ التي تساعد المعمميف ،المدرسة ،الثقافة ،المجتمع كالطمبة عمى
الرقي كالتقدـ ،كىي تحتكم عمكمان عمى القيـ األخالقية ،مثؿ :السمكؾ الحسف ،النزاىة ،الطاعة،

الكرـ ،كالتكاضع .فعمى سبيؿ المثاؿ ،تحذير الطمبة أثناء عممية الغش في االمتحانات يعتبر مثاالن
عمى ىذا النكع مف القيـ.

 القيـ الرياضية :كىي القيـ التي تعكس طبيعة المعرفة الرياضية ،كىي التي يكضعت مف ًقبؿ
الرياضييف الذيف نشأكا في الثقافات المختمفة .فإثباتيـ لنظرية فيثاغكرس بثالثة طرؽ مختمفة،
كتقديرىـ لذلؾ ييعتبر مثاالن عمى القيـ الرياضية .كقد قاـ ) (Bishopبتناكؿ القيـ الرياضية في
صكرة أزكاج متكاممة :فالعقالنية كالمكضكعية ىما تكأـ الفكر الرياضية ،أما السيطرة كاالرتقاء أك
التقدـ فيي القيـ السمككية التي تقكد التنمية الرياضية كاالجتماعية ،أما قيـ االنفتاح كالغمكض فيي

مرتبطة بالمتعة المحتممة لممعرفة الرياضية ،كالعالقة بيف األفراد الذيف يينتجكف تمؾ المعرفة كغيرىا.
كيضيؼ ) (Dedeأف الثقافات تعتبر محدد قكم لمقيـ الرياضية ،حيث أظيرت الدراسات عدـ كجكد
قيـ مشتركة أك مكحدة لجميع الثقافات ،لذلؾ فإف معممي الرياضيات الذيف يعممكف في ثقافات
مختمفة ال ينقمكف نفس القيـ لطمبتيـ حتى لك كاف لدييـ نفس المنيج يليعمِّمكه.
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 القيـ التعميمية لمرياضيات :قد تظير االختالفات في تدريس القيـ التعميمية لمرياضيات كفقان لمبمداف،

المدف ،أنكاع المدارس ،كالمراحؿ الدراسية .فعمى سبيؿ المثاؿ ،اختيارنا إلستراتيجية حؿ المشكالت في

تدريس الرياضيات قد ييظير االختالفات يكفقان لمبيئة ،لذلؾ فإف قيـ الرياضيات يمكف أف تختمؼ أك تزيد
بحسب طبيعة البيئة أك الثقافة التي يعيش فييا الطمبة .كقد ذكر ( Soner Durmus & Bayram

 )Bicak, 2005: 1بعض القيـ التعميمية لمرياضيات ،ىي :الدقة ،الكضكح ،الحدس ،االتساؽ أك

التماسؾ ،اإلبداع ،التنظيـ الفعاؿ ،المتعة ،المركنة ،االنفتاح ،الثبات ،منيجية العمؿ .كيضيؼ
( )Soner Durmus & Bayram Bicakإلى أف ىذه القيـ مكجكدة ضمنيان كليس صراحة في
الفصكؿ الدراسية ،كما أف المعمميف يقكمكف بتكضيح ىذه القيـ كغرسيا لدل الطمبة أثناء شرحيـ داخؿ
الغرفة الصفية سكاء عف قصد أك بغير قصد.

كيرل الباحث أف ىذه القيـ التي حددىا ( )Soner Durmus & Bayram Bicakكقيـ تعميمية
لمرياضيات ،ال تقتصر عمى الرياضيات فحسب ،كلكنيا قد تصمح لكثير مف الحاالت كالمكاقؼ ،فقد

تصمح كخصائص لمبحث العممي ،أك كسمات مرغكبة في الشخصية الممتزمة (أك الجادة) ،كقد تككف

ىذه القيـ ىدفان مف أىداؼ التعميـ كالتعمـ.

كيتضح مف الشكؿ ( )1بأف القيـ التربكية العامة ،كالرياضية ،كالقيـ التعميمية لمرياضيات غير متباعدة

كميان عف بعضيا البعض ،فقد يكجد أف بعض ىذه القيـ ينسجـ مع اثنيف أك ثالثة مف ىذه الفئات .فعمى
سبيؿ المثاؿ ،فإف التقدـ كقيمة اإلبداع المرتبطة بو ،تي ِّ
قدر قيمة الرياضيات ،كالقيمة التعميمية
لمرياضيات كقيـ تربكية عامة.(Wee Seah & Alan Bishop, 2000: 9) .
القيـ المجتمعية
القيـ المعرفية
القيـ المؤسساتية
قيـ النظـ الشخصية
القيػػـ فػػي الفصػػكؿ
القيػػػـ الرياضية

القيـ التعميمية
لمرياضيات

الدراسية لمرياضيات

القيػػػـ
التربكية العامة

محيط القيـ

شكؿ ( :)1العالقة بيف قيـ الرياضيات
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آلية مقترحة لدمج قيـ الرياضيات في منياج الرياضيات المدرسي:
بعد إطالع الباحث عمى مصادر األدب التربكم كأكراؽ العمؿ التي قيدمت في مؤتمرات عالمية حكؿ
القيـ كتحديدان قيـ الرياضيات ،كانطالقان مف رؤية الباحث بأىمية تقدير الطمبة لقيمة الرياضيات ،لما لو
مف أثر بالغ في زيادة اىتماميـ بالرياضيات كبالمكاقؼ المرتبطة بيا ،كاستنادان لمنتائج التي تكصمت ليا

ىذه الدراسة ،ييقدـ الباحث رؤية مقترحة آللية دمج قيـ الرياضيات في منياج الرياضيات المدرسي،
كىي تشمؿ مرحمتيف أساسيتيف عمى النحك التالي:
المرحمة األكلى ،كتشمؿ:

 .1تحديد قائمة القيـ الرياضية التي ييدؼ النظاـ التربكم إلى إكسابيا لمطمبة خالؿ مراحؿ التعميـ
األساسي كالثانكم ضمف منياج الرياضيات.

 .2إعداد مصفكفات المفاىيـ العممية التي تشكؿ القاعدة العممية لتككيف القيـ المذككرة ،كالتي تـ
تحديدىا ضمف قائمة محددة.

 .3تنظيـ مصفكفات المفاىيـ المذككرة حسب تسمسؿ مستكيات منياج الرياضيات لكؿ مرحمة عمكديان.

 .4تحديد الصالت بيف ىذه المفاىيـ عمى المستكل العمكدم في إطار شبكة المفاىيـ العممية لقيـ
الرياضيات ،كحذؼ التناقض كالتكرار كمراعاة التتابع في ىذه المفاىيـ.
المرحمة الثانية ،كتشمؿ:

 .1تحميؿ محتكل منياج الرياضيات لممراحؿ التعميمية المختمفة؛ لتحديد المفاىيـ العممية المرتبطة
بتككيف قيـ الرياضيات.

 .2تحديد المفاىيـ التي يمزـ إضافتيا أك تعزيزىا في منياج الرياضيات لكؿ مرحمة تعميمية كتنظيميا
عمى شكؿ مصفكفات تتابعية.

 .3عقد كرشة عمؿ تضـ كؿ مف :مصممي المناىج ،المشرفيف ،المختصيف كالمسئكليف عف إعداد
بدء مف مراحؿ التعميـ األكلى.
مناىج الرياضيات؛ لشرح ىذه الخطكات كالبدء بالتنفيذ بشكؿ متدرج ن
 .4إعداد دليؿ عممي تربكم يكضح التدريبات كاألنشطة المرتبطة بيذه القيـ ،كدكر كؿ مف المعمـ
كالطالب في تنفيذىا.
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التعقيب عمى الخمفية النظرية لمدراسة:

في ىذا الفصؿ مف الدراسة ،كبعد إطالع الباحث عمى األدبيات كالمراجع التربكية كالعممية التي تناكلت
الحديث عف متغيرات الدراسة ،قاـ الباحث بعرض أبرز ما تناكلتو ىذه األدبيات كأكثرىا صمة بأىداؼ

الدراسة الحالية.

الروابطالرياضية

التفكيـــرالىاقــــد

تقديـــــرقيمــــــة 
الــــرياضيـــــــات

شكؿ ( :)2العالقة بيف متغيرات الدراسة الثالثة

كقد خميص الباحث في نياية عرضو لما سبؽ إلى أف الركابط الرياضية بما تمثمو مف فمسفة جديدة
آللية عرض المحتكل العممي لممادة الدراسية كتقديمو لمطمبة ،مف خالؿ ربطو – حديثنا ىنا عف محتكل

الرياضيات – بحياتيـ كاستنباط أنشطتو مف خبرات الطمبة كالمكاقؼ ذات الصبغات الرياضية التي

يمكف أف تكاجييـ في حياتيـ ،ككذلؾ تبياف العالقة بيف الرياضيات كالمكاد الدراسية األخرل التي
يدرسيا الطمبة ،كأنو ال يمكف الفصؿ بيف أجزائو كالتعامؿ مع كؿ جزء عمى ًحدة بعيدان عف األجزاء

األخرل ،كؿ ذلؾ يينمي لدل الطمبة حب اإلطالع كالتكسع؛ لمعرفة االفتراضات كاكتشاؼ األسباب التي
تقؼ كراء المكاقؼ كالمشكالت ذات الصبغات الرياضية كغيرىا مف المكاقؼ كالمشكالت التي تكاجييـ،
كمحاكلة التكصؿ إلى قكاعد كمعايير محددة خاصة بيـ لالستناد عمييا في مكاجية تمؾ المكاقؼ،
كاالبتعاد عف المكاقؼ كالتصرفات التي يمكف أف تكقعيـ في األخطاء أك تؤدم إلى نتائج سمبية،

ككذلؾ محاكلة تفسير تصرفات اآلخريف في المكاقؼ كالمشكالت المشابية ،كتقييـ تمؾ التصرفات

كاالستفادة منيا ،كؿ ذلؾ يتـ عمى أسس عممية كرياضية ،معتمديف في ذلؾ عمى نمط تفكير يجعميـ

كيصدركف أحكامان عمى أسس عممية سميمة .كما أف ذلؾ سيجعميـ ييقدركف
ييقيِّمكف أنفسيـ بأنفسيـ ،ي
الرياضيات التي تضعيـ في مكاقؼ يشعركف أنيا يمقتبسة مف حياتيـ التي يعيشكف فييا ،كمف المكاقؼ
دكر فاعالن كىامان في تسيير أمكر حياتيـ ،كفي تعامميـ مع
التي يمكف أف تكاجييـ ،كأف لمرياضيات ان
المكاد كالعمكـ األخرل ،كبأنو ال ًغنى ليـ عف الرياضيات كالمسممات التي تنبثؽ عنيا ،كالتي تيعتبر

بمثابة ضكابط فكرية تينظـ تفكيرىـ ،كتجعمو تفكي انر عمميان كمنطقيان يستند إلى قكاعد عممية تجعؿ مف
إصدار األحكاـ صائبة دكف تحيز لفكر أك لجية محددة ،كما تجعميـ يي ِّ
قدركف دكر الرياضييف كجيكدىـ

في يعمك ً
كرفعة العمكـ األخرل كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي في شتى المجاالت.
كبذلؾ تتضح الرؤية لدل الباحث ،كتبرز العالقة بيف المتغيرات الثالثة .كالشكؿ ( )2يكضح تمؾ
العالقة.
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انفَصْ ـمُ انرَّابِعْ 
الطريقـة واإلجـراءات
 منيج الدراسة.
 مجتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.

 إعداد كبناء الكحدة التعميمية المقترحة.
 أدكات الدراسة.
 متغيرات الدراسة.

 إجراءات الدراسة.
 أساليب المعالجة اإلحصائية.

اضغصلػاضرابع ػ
الطريقة كاإلجراءات
يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان إلجراءات الدراسة التي اتبعيا الباحث ،حيث إف الدراسة الحالية تيدؼ إلى

تقصي أثر تدريس كحدة مقترحة قائمة عمى الركابط الرياضية في تنمية ميارات التفكير الناقد كتقدير
القيمة العممية لمرياضيات لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بمحافظات غزة ،لذا فإف الفصؿ يتناكؿ

عرضان لممنيج البحثي المتبع ،ككصفان لمجتمع الدراسة كعينتيا كآلية اختيارىا ،كمتغيرات الدراسة ،كبناء
الكحدة المقترحة كدليؿ المعمـ ،كأدكات الدراسة كتطبيقيا ،كخطكات تنفيذ الدراسة ،ككذلؾ المعالجات
اإلحصائية المستخدمة ،كذلؾ لمتحقؽ مف فرضيات الدراسة كاإلجابة عف تساؤالتيا.

أكالن :منيج الدراسة

اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج التجريبي ،كذلؾ لتجريب الكحدة التعميمية المقترحة القائمة عمى

الركابط الرياضية؛ لمتأكد مف أثرىا عف طريؽ تنفيذىا ،كمقارنة ىذه النتائج بنتائج الطريقة المعتادة
السائدة في التدريس.

كقد اعتمد الباحث في ىذه الدراسة التصميـ التجريبي مستخدمان مجمكعتيف متكافئتيف إلى حد ما مف

طالبات الصؼ الحادم عشر (الفرع العممي) ،كاختبار قبمي بعدم ،كيرمز ليذا التصميـ بالشكؿ

التالي:



 ،حيث  :Rتشير لمعشكائية :x ،تشير لممعالجة؛ أم تطبيؽ الكحدة المقترحة القائمة

عمى الركابط الرياضية ،ك O2 ، O1تشير إلى التطبيؽ القبمي كالبعدم.

كقاـ الباحث بضبط جميع العكامؿ غير التجريبية (الجنس ،العمر ،المعمـ ،المادة التعميمية ،البيئة
االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية ،الفترة الزمنية) بحيث يعزل ما قد يحدث مف فركؽ إلى المعالجة

التجريبية دكف غيرىا.

ثانيان :مجتمع الدراسة

تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الصؼ الحادم عشر (الفرع العممي) بمدارس ك ازرة التربية

كالتعميـ بمحافظات غزة ،كالمكاتي يدرسف مادة الرياضيات في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي

(2012/2011ـ) كتتراكح أعمارىف ما بيف ( )17 -16سنة ،كالبالغ عددىف ( )3848طالبة ،كفقان
إلحصائية اإلدارة العامة لمتخطيط التربكم بك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية لمعاـ الدراسي

(2012/2011ـ).
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ثالثان :عينة الدراسة

تمثمت عينة الدراسة التي تككنت مف ( )65طالبة في صكرة مجمكعتيف ،إحداىما تجريبية طيبؽ عمى
طالباتيا الكحدة التعميمية المقترحة القائمة عمى الركابط الرياضية ،كعددىا ( )33طالبة متمثمة في

الصؼ (11ع ،)3كاألخرل ضابطة درست بالطريقة المعتادة ،كعددىا ( )32طالبة متمثمة في الصؼ
(11ع ،) 1كقد تـ اختيار الشعبتيف بطريقة عشكائية مف أربعة صفكؼ دراسية بعد التأكد مف تكافؤ ىذه

الصفكؼ في (العمر ،التحصيؿ العاـ ،التحصيؿ في الرياضيات ،امتالؾ ميارات التفكير الناقد ،تقدير

القيمة العممية لمرياضيات) ،حيث تـ الحصكؿ عمى أعمار الطالبات كتحصيميف العاـ كفي الرياضيات
بالرجكع إلى كشكفات الطالبات في المرحمة السابقة (العاشر األساسي) ،فيما تـ تطبيؽ اختبار لمتفكير

الناقد في الرياضيات ،كمقياس لتقدير القيمة العممية لمرياضيات الختبار التكافؤ في ىذيف المتغيريف.

حيث إنو كبعد تحميؿ النتائج تبيف أنو ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات طالبات
المجمكعتيف في كؿ مف (العمر ،التحصيؿ العاـ ،التحصيؿ في الرياضيات ،امتالؾ ميارات التفكير

الناقد ،تقدير القيمة العممية لمرياضيات) ،حيث بمغت قيمة (ت) لممتغيرات الخمسة السابقة عمى

الترتيب ( ،)1.35 ،1.89 ،0.42 ،0.35 ،1.07عند درجة حرية ( ،)63كذلؾ عند مستكل

( ،)0.05كما ىك مكضح في الجدكؿ (:)1

جدكؿ ()1

الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كداللة الفركؽ في تكافؤ مجمكعتي الدراسة في

(العمر ،التحصيؿ العاـ ،التحصيؿ في الرياضيات ،التفكير الناقد ،تقدير القيمة العممية)
المجمكعة

العدد

الكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

المجاؿ

التجريبية

33

16.27

0.33

الضابطة

32

16.34

0.41

التجريبية

33

448.92

37.23

الضابطة

32

445.09

37.22

التحصيػػػػؿ فػػػػي

التجريبية

33

174.92

17.74

الرياضيػػػػػػات

الضابطة

32

172.61

20.24

امتػالؾ ميػػػارات

التجريبية

33

12.77

4.34

التفكيػػػػر الناقػػػػد

الضابطة

32

14.62

3.26

تقديػػػػر القيمػػػػػة

التجريبية

33

149.54

19.83

143.60

15.54

العمػػػػػػػػػػػػػػر
التحصيػػػػؿ العاـ

العمميػػػػػػػة

الضابطة

قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل داللة (

32

قيمة "ت"

الداللة االحصائية

1.07

غير دالة

0.35

غير دالة

0.42

غير دالة

1.89

غير دالة

1.30

غير دالة

 )0.05كدرجة حرية ( )63تساكم ()2

ىذا كقد تـ اختيار ىذه الصفكؼ مف مدرسة الخنساء الثانكية لمبنات التابعة لمديرية التربية كالتعميـ/
شرؽ خاف يكنس ،كالتي تـ اختيارىا بطريقة قصدية؛ ىك ٍكف الباحث يعمؿ معممان في ىذه المدرسة.
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رابعان :إعداد كبناء الكحدة التعميمية المقترحة

ىدفت الدراسة الحالية إلى تقصي أثر كحدة تعميمية مقترحة قائمة عمى الركابط الرياضية في تنمية
ميارات التفكير الناقد كتقدير القيمة العممية لمرياضيات لدل طالبات الصؼ الحادم عشر (الفرع
العممي) ،كبعد اطالع الباحث عمى األدب التربكم كالمراجع العممية ،كالعديد مف الدراسات كالبحكث

التي تناكلت الركابط الرياضية كمدخؿ لتدريس الرياضيات ،ككذلؾ التي تناكلت المحتكل الرياضي

كطريقة صياغة الكحدة الرياضية كتصميميا ،كبمراعاة األسس المعرفية لممنياج الفمسطيني .في ضكء
استناد لما سبؽ ،اتبع الباحث اإلجراءات المتبعة في ىذا المجاؿ ،حيث تـ تحديد عنكاف الكحدة
ذلؾ ك ن
كىك "المتجيات كالعمميات عمييا" ،ثـ السير يكفقان لمخطكات التالية لبناء الكحدة:
 األسس كالمبررات لبناء الكحدة التعميمية المقترحة.
 أىداؼ الكحدة التعميمية المقترحة.

 محتكل الكحدة التعميمية المقترحة كتنظيمو.
 استراتيجيات التدريس لمكحدة التعميمية المقترحة.
 األدكات كالكسائؿ المستخدمة.

 أساليب التقكيـ في الكحدة التعميمية المقترحة.
 إعداد كراسة أنشطة الطالب لمكحدة التعميمية المقترحة.
 إعداد دليؿ المعمـ لمكحدة التعميمية المقترحة.
 ضبط الكحدة التعميمية المقترحة.
كفيما يمي كصفان مفصالن ليذه اإلجراءات:
 األسس كالمبررات لبناء الكحدة التعميمية المقترحة. .1فمسفة التربية بك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية كالتي تيٍكلي اىتمامان كبي انر بمناىج الرياضيات
كربطيا بالمكاد األخرل كبالحياة العممية لمطمبة.
 .2األىداؼ العامة لتدريس مبحث الرياضيات الفمسطيني كالتي تؤكد عمى ضركرة اكتساب الطمبة
لممعرفة الرياضية الالزمة لفيـ الجكانب الكمية في البيئة كالتعامؿ مع المجتمع.

 .3الثكرة العممية كالتكنكلكجية اليائمة التي تدعكنا إلى إبراز دكر الرياضيات في ىذه الثكرة مف خالؿ
ربطيا بمكاقؼ عممية مف حياة الطمبة ،كتً ٍبياف دكرىا في تقدـ العمكـ األخرل.
 .4ندرة الدراسات كالبحكث – في حدكد عمـ الباحث – التي اىتمت بتنمية ميارات التفكير الناقد في
الرياضيات لدل طمبة المرحمة الثانكية ،مف خالؿ ربط الرياضيات كتكامميا مع المكاد الدراسية
األخرل كمع حياة الطمبة ،بما يتماشى مع متطمبات تدريس منياج الرياضيات الفمسطيني الجديد

الذم أقرتو ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية.
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 أىداؼ الكحدة التعميمية المقترحة.في ضكء مدخؿ الركابط الرياضية ،كبالتكافؽ مع األسس المعرفية لممنياج الفمسطيني ،قاـ الباحث
بصياغة أىداؼ الكحدة المقترحة "المتجيات كالعمميات عمييا" القائمة عمى الركابط الرياضية عمى

النحك التالي:
الدرس األكؿ :المتجيات في المستكل (ىندسيان).

بعد نياية الدرس ييتكقع أف تككف الطالبات قادرات عمى أف:
 .1تميِّز بيف الكميات القياسية كالمتجية.
 .2تناقش مع زميالتيا استخدامات المتجيات في الحياة الكاقعية.
 .3تمثؿ المتجيات ىندسيان في الكضع العادم.
 .4تستنتج شرط تساكم المتجيات.

 .5تكضح مفيكـ الكضع القياسي لممتجيات.
 .6تمثؿ المتجو في الكضع القياسي.

 .7تميز بيف الكضع العادم كالكضع القياسي لممتجيات.
 .8تعرؼ بعض المتجيات الخاصة.

 .9تحؿ مسائؿ عمى المتجيات في المستكل ىندسيان.

 .10تتحقؽ مف صحة خطكات الحؿ.

ِّ .11
تقدر دكر العمماء في تطكير عمـ الرياضيات.
 .12تعتز بدكر عمماء الرياضيات العرب كالمسمميف في تطكير عمـ الرياضيات.
الدرس الثاني :العمميات عمى المتجيات.
بعد نياية الدرس ييتكقع أف تككف الطالبات قادرات عمى أف:
 .1تستخمص مفيكـ محصمة المتجيات.
تعرؼ طريقة المثمث لجمع المتجيات.
ِّ .2

 .3تكظؼ طريقة المثمث في حؿ أسئمة مرتبطة.

تعرؼ طريقة متكازم األضالع لجمع المتجيات.
ِّ .4

 .5تكظؼ طريقة متكازم األضالع في حؿ أسئمة مرتبطة.
 .6تجرم عممية الطرح عمى المتجيات ىندسيان.
 .7تحؿ أسئمة مرتبطة بطرح المتجيات .

 .8تستنبط مفيكـ ضرب متجو بعدد حقيقي جبريان.
 -60-

 .9تستنتج شرط تساكم متجييف.

 .10تجد متجو الكحدة لمتجو ما.

 .11تحاكر زميالتيا حكؿ الخكاص األساسية لمعمميات عمى المتجيات مف ناحية ىندسية.
 .12تكظؼ الخكاص األساسية لمعمميات عمى المتجيات في حؿ أسئمة مرتبطة.
 .13تتحقؽ مف صحة خطكات الحؿ.

ثمف جيكد العمماء في التطكر التكنكلكجي إلسعاد الشعكب.
 .14تي ِّ

 .15تدافع عف الدكر الذم قاـ بو عمماء الرياضيات مف العرب كالمسمميف.
الدرس الثالث :العمميات عمى المتجيات في المستكل (جبريان).

بعد نياية الدرس ييتكقع أف تككف الطالبات قادرات عمى أف:
 .1تستخمص مفيكـ المركبات األفقية كالرأسية ألم متجو.
 .2تحمؿ القكل إلى مركباتيا.

 .3تستنبط شرط تساكم متجييف جبريان.

 .4تربط بيف تساكم المتجيات كتساكم المصفكفات.
 .5تيجرم عممية الجمع عمى المتجيات جبريان.

 .6تعبِّر عف جمع المتجيات بصيغة المصفكفات.

 .7تستنتج عممية ضرب أم متجو بعدد حقيقي جبريان.
 .8تجرم عممية الطرح عمى المتجيات جبريان.

 .9تتحقؽ مف خكاص العمميات عمى المتجيات جبريان.

 .10تكظؼ عمميتي الجمع كالطرح عمى المتجيات في حؿ أسئمة مرتبطة.
 .11تتحقؽ مف صحة خطكات الحؿ.

 .12تي ِّ
قدر أثر استخداـ الرياضيات في المكاد األخرل.
ثمف دكر الرياضيات في رفع المستكل العممي لمشعكب.
 .13تي ِّ
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الدرس الرابع :المتجيات في الفراغ.

بعد نياية الدرس ييتكقع أف تككف الطالبات قادرات عمى أف:
ِّ
تكضح نظاـ اإلحداثيات في الفراغ.
.1
ِّ .2
تعيف مكقع نقطة في الفراغ.

 .3تستنتج قانكف المسافة بيف نقطتيف في الفراغ.
 .4تكظؼ قانكف المسافة بيف نقطتيف في الفراغ في حؿ أسئمة مرتبطة.
 .5تشتؽ متجيات الكحدة في الفراغ.

 .6تمثؿ المتجيات بيانيان في الكضع العادم في الفراغ.

 .7تمثؿ المتجيات بيانيان في الكضع القياسي في الفراغ.
 .8تربط بيف طكؿ المتجو كمفيكـ المسافة في الفراغ.

 .9تيناقش مع زميالتيا العمميات عمى المتجيات في الفراغ.
 .10تحؿ مسائؿ عمى المتجيات في الفراغ.
 .11تجد محصمة مجمكعة مف القكل.
 .12تتحقؽ مف صحة خطكات الحؿ.

 .13تؤمف بأىمية الكسائؿ التعميمية في تجسيد مادة الرياضيات.
الدرس الخامس :الضرب الداخمي (القياسي) لممتجيات.
بعد نياية الدرس ييتكقع أف تككف الطالبات قادرات عمى أف:
 .1تفسر مفيكـ الضرب الداخمي (القياسي) لممتجيات.
 .2تستخدـ تعريؼ الضرب الداخمي في حؿ أسئمة مرتبطة.
 .3تستنتج خكاص الضرب الداخمي لممتجيات.

 .4تكظؼ خكاص الضرب الداخمي في حؿ أسئمة مرتبطة.
 .5تستخدـ الضرب الداخمي في إيجاد الزاكية بيف متجييف.
 .6تستنبط شرط تعامد متجييف.

 .7تستخدـ شرط تعامد متجييف في حؿ أسئمة مرتبطة.
 .8تجد قياسات الزكايا االتجاىية ألم متجو معمكـ.
 .9تتحقؽ مف صحة خطكات الحؿ.

 .10تؤمف بالرياضيات كمادة ال يستغني عنيا اإلنساف في تطكره العممي كالتكنكلكجي.
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الدرس السادس :تطبيقات فيزيائية.

بعد نياية الدرس ييتكقع أف تككف الطالبات قادرات عمى أف:
 .1تستخمص قانكف إيجاد مركبة متجو في اتجاه متجو آخر.
 .2تكظؼ قانكف المركبة في حؿ أسئمة مرتبطة.
 .3تستنتج قانكف حساب الشغؿ.

 .4تجد مقدار الشغؿ الذم تبذلو قكة في تحريؾ جسـ إزاحة ما.
 .5تتحقؽ مف صحة خطكات الحؿ.

 .6تي ِّ
قدر أثر استخداـ الرياضيات في مدرستيا بمحاكرة زميالتيا.
الدرس السابع :الضرب الخارجي (المتجيي) لممتجيات.
بعد نياية الدرس ييتكقع أف تككف الطالبات قادرات عمى أف:
 .1تفسر مفيكـ الضرب الخارجي لممتجيات.
 .2تجرم عمميات الضرب الخارجي لممتجيات
 .3تبرىف شرط تكازم متجييف.

 .4تستنتج خكاص الضرب الخارجي لممتجيات.
 .5تبرىف الصيغة الجبرية لممتجيات.

 .6تكظؼ الصيغة الجبرية في حؿ أسئمة مرتبطة.
 .7تستنتج قانكف إيجاد مساحة متكازم األضالع باستخداـ الضرب الخارجي.
 .8تكظؼ قانكف إيجاد مساحة متكازم األضالع في حؿ أسئمة مرتبطة.

 .9تجد مساحة متكازم األضالع كالمثمث بمعمكمية رؤكسو باستخداـ الضرب الخارجي.
 .10تبرىف نظريات ىندسية سبؽ إثباتيا ،باستخداـ المتجيات.
 .11تعرؼ قانكف عزـ الدكراف حكؿ نقطة.

 .12تستخدـ قانكف عزـ الدكراف في حؿ أسئمة مرتبطة.
 .13تتحقؽ مف صحة خطكات الحؿ.

 .14تيبدم رغبة في مساعدة زميالتيا مف الطالبات الضعيفات في مادة الرياضيات.
 .15تثؽ بقدرة الرياضيات عمى التأثير االيجابي في المكاد األخرل.
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 محتكل الكحدة التعميمية المقترحة كتنظيمو.لبناء محتكل الكحدة التعميمية ،استند الباحث إلى قائمة األىداؼ المقترحة لمكحدة ،مستخدمان المدخؿ

التكاممي إلعداد محتكل الكحدة المقترحة ،حيث يرل الباحث أف ىذا المدخؿ مناسبان لتضميف الركابط
الرياضية في الكحدة المقترحة ،حيث تـ تكامؿ مفاىيـ المتجيات كتطبيقاتيا مع العديد مف مفاىيـ
مجاالت الرياضيات األخرل كالمكاد الدراسية المختمفة ،كالمكاقؼ الحياتية التي تدكر حكؿ المحكر

العممي الخاص بالمتجيات.

 استراتيجيات التدريس لمكحدة التعميمية المقترحة. تعتمد الكحدة في تدريسيا بشكؿ عاـ عمى التدريس باستخداـ أنماط متعددة ،مثؿ :التعمـ التعاكني،التدريس الجماعي كالفردم.

 استخداـ الحكار كالمناقشة ،حؿ المشكالت ،كالعركض العممية بما يعزز لدل الطالبات ركح النقاشالبناء ،كيترؾ أثر إيجابي في نفسية الطالبات.

 استخداـ العصؼ الذىني ،االكتشاؼ المكجو ،ككذلؾ االكتشاؼ االستنباطي (االستقرائي) بمايضمف المشاركة الفاعمة لمطالبات.
 األدكات كالكسائؿ المستخدمة. كحدة تعميمية مطبكعة. كراسة أنشطة الطالب. -لكحة الرسـ البياني.

 جياز حاسكب كجياز عرض .LCD أساليب التقكيـ في الكحدة التعميمية المقترحة.اليدؼ مف عممية التقكيـ ىك الكقكؼ عمى مدل تحقيؽ الكحدة التعميمية لألىداؼ المكضكعة ،حيث

تعتمد أساليب التقكيـ عمى طبيعة األىداؼ المراد تحقيقيا ،كاستخدـ الباحث أثناء تدريس الكحدة

التعميمية المقترحة أساليب التقكيـ التالية:

 التقكيـ القبمي :كذلؾ مف خالؿ طرح األسئمة في بداية كؿ حصة دراسية؛ لمكشؼ عف الخبراتالسابقة لدل الطالبات ،كتييئتيـ كاثارة دافعيتيـ لمتعمـ الجديد.

 التقكيـ التككيني :كذلؾ مف خالؿ طرح األسئمة أثناء تدريس الكحدة؛ لمكشؼ عف مدل تحقؽ كؿىدؼ مف األىداؼ في كؿ حصة دراسية ،باإلضافة إلى تفعيؿ دكر الطالبات كضماف مشاركتيف
في المكقؼ التعميمي ،كاستثارة انتباىيف باستمرار.

 التقكيـ الختامي :كىك يتـ في نياية كؿ حصة دراسية؛ كذلؾ لمتأكد مف تحقؽ األىداؼ التعميميةالتي يكضعت لكؿ حصة دراسية ،ككذلؾ بعد االنتياء مف تدريس الكحدة.
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 إعداد كراسة الطالب لمكحدة التعميمية المقترحة.قاـ الباحث بإعداد كراسة الطالب .ممحؽ ( ،)11كالتي تتضمف مجمكعة مف األنشطة في صكرة
بطاقات يتـ تنفيذىا بصكرة فردية أك جماعية ،حيث تضمنت الكراسة ( )38بطاقة ،كؿ بطاقة تحتكم

عمى :النشاط ،اليدؼ مف النشاط المتضمف في البطاقة ،إرشاد لمطمبة حكؿ النشاط ،الكقت المقترح
لتنفيذ البطاقة ،كقد تـ تمييز البطاقات التي تعتبر ضمف اإلجراءات بخط متصؿ ،فيما تميزت البطاقات

ضمف التقكيـ بالخط المتقطع.

 إعداد دليؿ المعمـ لمكحدة التعميمية المقترحة.لضماف تنفيذ األنشطة التي تـ تحديدىا في الكحدة التعميمية التي تـ إعدادىا ،قاـ الباحث بإعداد دليؿ

المعمـ .ممحؽ ( ،)12الذم يمكف استخدامو أثناء تدريس الكحدة كتنفيذ األنشطة المناسبة لمحتكاىا
كالمذككرة مسبقان ،كقد تضمف الدليؿ :فمسفة الكحدة القائمة عمى الركابط الرياضية ،مضمكف كأىداؼ
كأىمية تدريس الكحدة ،الكسائؿ كاألنشطة المعينة عمى التدريس ،بعض المقترحات لمسير في

مكضكعات الكحدة المختمفة ،مجمكعة مف أساليب التقكيـ.
 ضبط الكحدة التعميمية المقترحة لمتأكد مف مناسبتيا.لمتأكد مف سالمة الكحدة مف حيث المحتكل العممي كتنظيمو ،كمناسبتيا لألىداؼ كمستكل الطالبات
كاأل نشطة المقترحة ،قاـ الباحث بعرض قائمة أىداؼ الكحدة كمحتكاىا كاألنشطة المقترحة ككراسة

الطالب كدليؿ المعمـ لمكحدة عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف في الرياضيات كطرؽ تدريسيا

(ممحؽ ())4؛ لمتأكد مف صالحيتيا مف حيث مدل شمكؿ األىداؼ ككضكحيا كمناسبتيا ،كالتأكد مف
س المة المحتكل كدقتو العممية كمناسبتو لطالبات الصؼ الحادم عشر (الفرع العممي) ،ككذلؾ مدل
شمكلية األنشطة المتضمنة في الكحدة ككراسة الطالب كمناسبتيا ككاقعيتيا ،كمدل ارتباطيا بأىداؼ

الكحدة كمحتكاىا ،كقد قاـ الباحث بإجراء التعديالت التي أقترحيا السادة المحكميف معتمدان عمى مبدأ
اإلجماع بيف المحكميف في إجراء التعديالت ،حيث أصبحت الصكرة النيائية لمكحدة التعميمية المقترحة

كما ىك مكضح .ممحؽ (.)9
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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خامسان :أدكات الدراسة

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،قاـ الباحث بإعداد األدكات التالية:

 -اختبار التفكير الناقد في الرياضيات.

 -مقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات.

 بناء اختبار التفكير الناقد في الرياضيات:

قاـ الباحث ببناء اختبار التفكير الناقد ،مع مراعاة القكاعد كالمعايير األساسية في ىذا المجاؿ،

مع األخذ بعيف االعتبار االختالؼ بيف اختبارات التفكير الناقد ككؿ مف االختبارات التحصيمية التي
يككف اليدؼ منيا ىك التقكيـ ،كاالختبارات التشخيصية التي تيدؼ إلى تشخيص جكانب القصكر في

مكضكع معيف ،أما اختبار التفكير الناقد – في ىذه الدراسة – فيك ييدؼ إلى قياس مدل امتالؾ
الطالبات لميارات التفكير الناقد في الرياضيات .في ضكء ذلؾ ،اتبع الباحث اإلجراءات التالية إلعداد

اختبار التفكير الناقد في الرياضيات لغرض ىذه الدراسة:

 -تحديد اليدؼ مف االختبار.

 تحديد ميارات التفكير الناقد التي يقيسيا االختبار. -إعداد أسئمة االختبار.

 صياغة التعميمات الخاصة باالختبار. -تحكيـ االختبار.

 تكزيع أسئمة االختبار. التطبيؽ االستطالعي لالختبار. الضبط اإلحصائي لالختبار. ضبط الزمف.

 صدؽ االختبار.
 ثبات االختبار.

 تصحيح االختبار كحساب الدرجة الكمية. الصيغة النيائية لالختبار. -التطبيؽ النيائي لالختبار.
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 تحديد اليدؼ مف االختبار:ييدؼ اختبار التفكير الناقد في الدراسة الحالية إلى:

 .1تحديد مدل امتالؾ الطالبات لميارات التفكير الناقد في الرياضيات.
 .2الكشؼ عف مدل تأثير الكحدة التعميمية المقترحة في تنمية ميارات التفكير الناقد في الرياضيات
لدل الطالبات ،كذلؾ مف خالؿ التطبيؽ البعدم لالختبار.

 تحديد ميارات التفكير الناقد التي يقيسيا االختبار:في ضكء التعريفات النظرية ،كالتعريؼ اإلجرائي الذم اعتمده الباحث لمتفكير الناقد ،كفي ضكء

قائمة ميارات التفكير الناقد التي يعرضت عمى مجمكعة مف مشرفي الرياضيات كمعممييا ،كالتي اعدت
استنادان إلى الدراسات السابقة التي تناكلت تنمية التفكير الناقد في الرياضيات لدل عينة مف طمبة

المرحمة الثانكية ،كفي ضكء التصكر النظرم الذم عرضو الباحث عف التفكير الناقد ،خميص الباحث
إلى مجمكعة الميارات الرئيسة كالفرعية لمتفكير الناقد كالتي سعى لتنميتيا في الدراسة الحالية .جدكؿ

(.)2
جدكؿ ()2

الميارات الرئيسة كالفرعية المتضمنة في اختبار التفكير الناقد
الميػػػػػارة الفرعيػػػػػة

ـ

الميػػارة الػرئيسػػػػة

1

االفتراضات

معرفة االفتراضات – التنبؤ باالفتراضات – اتخاذ القرار.

2

التقييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ

تقييـ المناقشات – تقييـ االستنتاجات – تقييـ الحجج.

3

التفسي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

تفسير البيانات – تفسير خطكات الحؿ – البرىنة كاالثبات.

4

المغالط ػ ػ ػ ػػات

المغالطات المنطقية – المغالطات االستداللية.

5

االستنت ػ ػ ػ ػػاج

--------

 -إعداد أسئمة االختبار:

لكي يقكـ الباحث بإعداد األسئمة الخاصة باختبار التفكير الناقد في الرياضيات في ىذه الدراسة،

قاـ باإلجراءات التالية:

 .1إعداد قائمة بمكاضع الربط الداخمي كالخارجي .ممحؽ ( ،)7المتضمنة في الكحدة التعميمية
المقترحة.

 .2إعداد قائمة بميارات التفكير الناقد التي تسعى الدراسة الحالية إلى تنميتيا.
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 .3إعداد أسئمة االختبار عمى النحك التالي :يتككف االختبار مف ( )36سؤاؿ ،مقسمة إلى خمسة
أقساـ ،كفيما يمي تكضيح ليذا التقسيـ:

 القسـ األكؿ :كيتككف مف ( )9أسئمة جميعيا تنتمي لمميارات الفرعية لميارة االفتراضات ،مكزعة

عمى ثالثة أجزاء تمثؿ الميارات الفرعية لميارة االفتراضات ،بكاقع ( )3أسئمة لكؿ ميارة فرعية،

عممان بأف جميع األسئمة عمى صكرة أسئمة مقالية ،ما عدا السؤاؿ الثالث عمى الميارة الفرعية الثالثة

فيك مف نكع األسئمة المكضكعية.

 القسـ الثاني :كيتككف مف ( )9أسئمة جميعيا تنتمي لمميارات الفرعية لميارة التفسير ،مكزعة عمى
ثالثة أجزاء تمثؿ الميارات الفرعية لميارة التفسير ،بكاقع ( )3أسئمة لكؿ ميارة فرعية ،عممان بأف

جميع األسئمة عمى صكرة أسئمة مقالية.

 القسـ الثالث :كيتككف مف ( )9أسئمة جميعيا تنتمي لمميارات الفرعية لميارة التقييـ ،مكزعة عمى
ثالثة أجزاء تيمثؿ الميارات الفرعية لميارة التقييـ ،بكاقع ( )3أسئمة لكؿ ميارة فرعية ،عممان بأف
جميع األسئمة عمى صكرة أسئمة مقالية ،ما عدا السؤاليف الثاني كالثالث مف أسئمة ميارة تقييـ
الحجج فيي عمى صكرة أسئمة مكضكعية.

 القسـ الرابع :كيتككف مف ( )6أسئمة جميعيا تنتمي لمميارات الفرعية لميارة المغالطات الرياضية،

مكزعة عمى جزئيف يمثالف ميارتيف فرعيتيف مف ميارات المغالطات الرياضية ،بكاقع ( )3أسئمة

لكؿ ميارة فرعية ،عممان بأف جميع األسئمة عمى صكرة أسئمة مقالية.

 القسـ الخامس :كيتككف مف ( )3أسئمة جميعيا تنتمي لميارة االستنتاج ،عممان بأف جميع األسئمة
عمى صكرة أسئمة مكضكعية.

 صياغة التعميمات الخاصة باالختبار:قاـ الباحث بصياغة تعميمات االختبار مراعيان االعتبارات التالية:

 .1تخصيص مكاف لكتابة البيانات الشخصية لمطالبة ،كتضـ( :اسـ الطالبة ،اسـ المدرسة ،الصؼ
كالشعبة).

 .2تحديد فكرة االختبار كىدفو.

 .3كضع تعميمات كارشادات ،تتضمف( :آلية السير في االختبار ،تحديد زمف االختبار).
 .4تحديد عدد أسئمة االختبار كطريقة اإلجابة عنيا.
 .5تكضيح أف اإلجابة عمى كرقة االختبار نفسيا.
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 تحكيـ االختبار:عند كضع الباحث ألسئمة اختبار التفكير الناقد في الكحدة التعميمية المقترحة ،قاـ بمراعاة ما يمي:

 .1التركيز عمى الميارات الرئيسة كالفرعية الخاصة بالتفكير الناقد التي تدكر حكليا الدراسة الحالية
كالتي تـ تحديدىا مسبقان.

 .2تحديد مكاضع الربط الداخمي كالخارجي في الكحدة التعميمية المقترحة.

 .3مراعاة أف تككف أسئمة االختبار شاممة لمحتكل الكحدة التعميمية المقترحة.
 .4مراعاة أف تككف أسئمة االختبار مناسبة لممستكيات المختمفة لمطالبات.

لمحكـ عمى:
كبعد ذلؾ تـ عرض االختبار عمى ينخبة مف الخبراء كالمختصيف في التربية كالرياضيات ي
 .1صياغة أسئمة االختبار مف الناحية العممية.
 .2صياغة أسئمة االختبار مف حيث التركيب البنائي.
 .3سالمة صياغة أسئمة االختبار ليغكيان.

 .4مدل مطابقة أسئمة االختبار لممنياج.

كفي ضكء آراء الخبراء تـ تعديؿ بعض األسئمة يكفؽ المالحظات التي أبداىا السادة المحكمكف ،عممان
بأنو لـ يتـ اإلشارة إلى ضركرة حذؼ أم مف أسئمة االختبار ،كقد أخذ الباحث بمبدأ اإلجماع في رأم

معيار لصالحية األسئمة .كبيذه اإلجراءات استيكممت خطكات الصدؽ الظاىرم،
الخبراء كاعتماده
ان
كأصبح االختبار بصيغتو األكلية مككنان مف ( )36سؤاالن تقيس خمس ميارات.
 تكزيع أسئمة االختبار:جدكؿ ()3

جدكؿ المكاصفات الخاص بتكزيع أسئمة اختبار التفكير الناقد
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 التطبيؽ االستطالعي لالختبار:طيبؽ االختبار عمى عيِّنة استطالعية مككنة مف ( )34طالبة في الصؼ الثاني عشر (الفرع

العممي) في مدرسة الخنساء الثانكية لمبنات يكـ السبت المكافؽ 2011/10/01ـ؛ كذلؾ لمكشؼ عف
مدل كضكح التعميمات ككضكح كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار ،كاحتساب الزمف الذم يستغرقو االختبار.

كفي ضكء التطبيؽ االستطالعي لالختبار تكصؿ الباحث إلى أف:

 .1جميع أسئمة االختبار مفيكمة كال غمكض في صياغتيا كىكذا التعميمات أيضان.
 .2كقت اإلجابة عف االختبار تراكح ما بيف ( )117دقيقة ك( )152دقيقة.
 الضبط اإلحصائي لالختبار:بعد التطبيؽ االستطالعي لالختبار قاـ الباحث بضبط االختبار إحصائيان كما يمي:

 ضبط الزمف:

تبيف خالؿ الت طبيؽ االستطالعي لالختبار بأف كقت اإلجابة عف االختبار تراكح ما بيف ()117

دقيقة ك( )152دقيقة كبمتكسط قدره ( )135دقيقة ،كىك ما يتفؽ مع فمسفة التعميـ الثانكم في مدارس

محافظات غزة بخصكص كقت االختبار .كالجدكؿ ( )4يبيف الحد األعمى كالحد األدنى لزمف اإلجابة

عف االختبارات الفرعية كاالختبار ككؿ.

جدكؿ ()4

زمف اإلجابة عف االختبارات الفرعية الختبار التفكير الناقد كاالختبار ككؿ
الميارة

االفتراضات

التفسير

التقييـ

المغالطػػػات

االستنتاج

المجمكع

الحػػػػػػػػػػػد األدنػػػػػػى

25

31

37

17

7

117

الحػػػػػػػػػػد األعمػػى

34

37

45

24

12

152

الزمف بالدقيقة

المتكسط

135

 صدؽ االختبار:
قبؿ تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالعية قاـ الباحث بعرض االختبار عمى ينخبة مف السادة
المحكميف (فيما ييعرؼ بالصدؽ المنطقي أك الظاىرم) ،ثـ قاـ الباحث بعد ذلؾ بإيجاد صدؽ االختبار

إحصائيان ،حيث قاـ بإيجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار عف طريؽ حساب معامؿ ارتباط درجة كؿ
اختبار فرعي بالدرجة الكمية لالختبار .كالجدكؿ ( )5يكضح معامالت ارتباط االختبارات الفرعية

باالختبار ككؿ.
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جدكؿ ()5

معامالت ارتباط االختبارات الفرعية الختبار التفكير الناقد باالختبار ككؿ
عدد األسئمة

معامالت االرتباط

مستكل الداللة

االختبار الفرعي
االفتراضات

9

0.60

0.01

التفسير

9

0.51

0.01

التقييـ

9

0.64

0.01

المغالطات الرياضية

6

0.41

0.05

االستنتاج

3

0.48

0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيان عند مستكل ( ،)0.01أك عند
مستكل ( )0.05كىذا يدؿ عمى أف االختبار عمى مستكل و
عاؿ مف االتساؽ كالصدؽ.
 ثبات االختبار:
لحساب ثبات االختبار استخدـ الباحث طريقة التجزئة النصفية بأسمكب (الفردم كالزكجي)،
حيث قاـ الباحث بتجزئة االختبار إلى نصفيف ،األسئمة الفردية يمقابؿ األسئمة الزكجية ،كاعتمد في ذلؾ
تساكم عدد األسئمة في كؿ جزء مف الجزأيف لكؿ اختبار ،كمف ثـ فقد تـ حساب معامؿ ارتباط الجزء
الفردم مع الجزء الزكجي ،ككانت النتيجة اإلحصائية تشير إلى أف معامؿ االرتباط يساكم (.)0.54

كحيث أف معامؿ االرتباط الناتج ىك بيف نصفي االختبار ،قاـ الباحث بالتصحيح اإلحصائي

لمعامؿ االرتباط المحسكب بطريقة التجزئة النصفية باستخداـ معادلة سبيرماف براكف التنبؤية ،كالتي
تنص عمى:

 

 

0.70


كىك معامؿ ثبات يمكف الكثكؽ بو كاالطمئناف إلى النتائج التي نحصؿ عمييا بعد تطبيؽ االختبار عمى
عينة الدراسة.

كلمتأكد مف ثبات االختبار إحصائيان استخدـ الباحث تحميؿ التبايف (لككدر ريتشاردسكف )21

 ،Kuder & Ricardson 21ذلؾ ألنو ييستخدـ لحساب ثبات االختبارات عمى عكس معامؿ ألفا
كركنباخ الذم ييستخدـ لالستبانات كالمقاييس ،كقد قاـ الباحث كمطمب أكلي الستخداـ ىذه المعادلة
بالتأكد مف تقارب درجات السيكلة كالصعكبة لجميع فقرات االختبار.
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كاستخدـ الباحث الصكرة األكلية (لككدر ريتشاردسكف  )21لحساب معامؿ ثبات االختبار ،كالجدكؿ

( )6يبيف معامؿ ثبات االختبار بطريقة ككدر ريتشاردسكف .21
جدكؿ ()6

ثبات اختبار التفكير الناقد باستخداـ معامؿ ككدر ريتشاردسكف 21

عدد األسئمة

الدرجة الكمية

المتكسط الحسابي

التبايف

معامؿ الثبات

36

60

10.62

105.88

0.98

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ (كيكدر كريتشاردسكف  )21لالختبار ككؿ كانت ( )0.98كىي
قيمة عالية تؤكد ثبات االختبار الذم تـ التكصؿ إليو عف طريؽ التجزئة النصفية ،كتيطمئف الباحث إلى
تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة.
 تصحيح االختبار كحساب الدرجة الكمية:ألجؿ تصحيح االختبار حدد الباحث درجة كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار كما ىك مكضح في

الجدكؿ ( ،)7حيث أف أعمى درجة تحصؿ عمييا الطالبة ( )60درجة ،كأدنى درجة تحصؿ عمييا

الطالبة (صفر) درجة.
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جدكؿ ()7

تكزيع الدرجات عمى أسئمة اختبار التفكير الناقد
الميارة الرئيسة

الميارة الفرعية

المعرفة

االفتراضات

التنبؤ

اتخاذ القرار

البيانات

التفسير

خطكات
الحؿ
البرىنة

المناقشات

التقييـ

االستنتاجات

الحجج

المغالطات
الرياضية

االستنتاج

المنطقية

االستداللية

االستنتاج

رقـ السؤاؿ

درجة السؤاؿ

السؤاؿ رقـ ()1

1.5

السؤاؿ رقـ ()2

2

السؤاؿ رقـ ()3

2

السؤاؿ رقـ ()1

1.5

السؤاؿ رقـ ()2

1

السؤاؿ رقـ ()3

1.5

السؤاؿ رقـ ()1

2

السؤاؿ رقـ ()2

1.5

السؤاؿ رقـ ()3

2

السؤاؿ رقـ ()1

1.5

السؤاؿ رقـ ()2

1.5

السؤاؿ رقـ ()3

1.5

السؤاؿ رقـ ()1

2.5

السؤاؿ رقـ ()2

3

السؤاؿ رقـ ()3

2

السؤاؿ رقـ ()1

2

السؤاؿ رقـ ()2

3

السؤاؿ رقـ ()3

2.5

السؤاؿ رقـ ()1

1.5

السؤاؿ رقـ ()2

1.5

السؤاؿ رقـ ()3

1.5

السؤاؿ رقـ ()1

1

السؤاؿ رقـ ()2

1

السؤاؿ رقـ ()3

1

السؤاؿ رقـ ()1

1.5

السؤاؿ رقـ ()2

1.5

السؤاؿ رقـ ()3

1.5

السؤاؿ رقـ ()1

1.5

السؤاؿ رقـ ()2

1.5

السؤاؿ رقـ ()3

1.5

السؤاؿ رقـ ()1

1.5

السؤاؿ رقـ ()2

1.5

السؤاؿ رقـ ()3

1.5

السؤاؿ رقـ ()1

1.5

السؤاؿ رقـ ()2

1.5

السؤاؿ رقـ ()3

1.5

مجمكع درجات أسئمة االختبار ككؿ
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مجمكع درجات الميارة الفرعية

مجمكع درجات الميارة الرئيسة

5.5

4

15

5.5

4.5

7.5

19.5

7.5

4.5

3

12

4.5

4.5
9
4.5

4.5

4.5
60

 الصيغة النيائية لالختبار:بعد إجراء التعديالت كحساب الصدؽ كالثبات لالختبار ،بقي االختبار بصكرتو النيائية مككنان

مف ( )36سؤاالن تقيس خمس ميارات ،كقد تكزعت األسئمة عمى االختبارات الفرعية الخمسة كما ىك
مبيف في الجدكؿ ( .)8كما أف الممحؽ ( )13يبيف الصكرة النيائية الختبار التفكير الناقد في

الرياضيات في الدراسة الحالية.

جدكؿ ()8

تكزيع األسئمة عمى االختبارات الفرعية الخمسة في اختبار التفكير الناقد
الميارة

االفتراضات

التفسير

التقييـ

المغالطػػػات

االستنتاج

المجمكع

عدد األسئمة

9

9

9

6

3

36

 التطبيؽ النيائي لالختبار:قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار بصكرتو النيائية عمى عينة الدراسة مف طالبات مدرسة الخنساء

الثانكية لمبنات تطبيقان قبميان يكـ 2011/10/08ـ ،كبعديان يكـ 2011/11/17ـ ،حيث أشرؼ الباحث
بنفسو عمى سير التطبيقيف القبمي كالبعدم لالختبار.
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 بناء مقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات:

لبناء مقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات اتبع الباحث الخطكات التالية:

 -اليدؼ مف المقياس:

ييدؼ المقياس إلى معرفة مستكل تقدير طالبات الصؼ الحادم عشر (الفرع العممي) لمقيمة

العممية لمرياضيات ،كذلؾ مف خالؿ االستجابات التي تبدييا الطالبات عمى فقرات المقياس.
 -صياغة فقرات المقياس:

بعد اإلطالع عمى عدد مف األدبيات في مجاؿ قيمة الرياضيات ،كتحديدان القيمة العممية

لمرياضيات ،كفي ضكء األبعاد التالية( :طبيعة الرياضيات كقيمة ،قيمة الرياضيات بالنسبة لمفرد ،قيمة

الرياضيات بالنسبة لممكاد األخرل "عمكـ ،تكنكلكجيا ... ،الخ") ،كالتي قاـ الباحث بتحديدىا في ضكء

التصكر النظرم لقيمة الرياضيات ،كفي ضكء دراسة (صالح الخراشي ،)1995 ،كدراسة (محمد أبك
ناجي ،)2005 ،ك) (Fennema – Sherman Mathematics Attitudes Scalesتمت صياغة

فقرات المقياس كفقا لمقياس ليكرت الخماسي (بدرجة كبيرة جدان ،بدرجة كبيرة ،بدرجة متكسطة ،بدرجة

قميمة ،بدرجة قميمة جدان) ،كما تـ صياغة تعميمات المقياس كفقا لمقكاعد كاألسس العممية إلعداد

المقاييس النفسية كالتربكية .كتككف المقياس في صكرتو األكلية مف ( )39فقرة مكزعة عمى أبعاد

المقياس ،كما ىك مبيف في الجدكؿ ( )9التالي:

جدكؿ ()9

تكزيع فقرات المقياس عمى أبعاده في صكرتو األكلية
ـ

أبعاد المقياس

عدد الفقرات

1

طبيعة الرياضيات كقيمة

13

2

قيمة الرياضيات بالنسبة لمفرد

14

3

قيمة الرياضيات بالنسبة لممكاد األخرل

12
39

المجمكع
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 صدؽ المقياس: صدؽ المحكميف:

تـ عرض المقياس في صكرتو األكلية عمى عدد مف أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف في

مجاؿ القياس النفسي كالتربكم ،كفي مجاؿ الرياضيات كطرؽ تدريسيا؛ بيدؼ التأكد مف مدل مالءمة
فقرات المقياس ألبعاد القيمة العممية لمرياضيات ،كمدل مناسبتيا لطالبات الصؼ الحادم عشر ،كمدل

بالبعد الذم تنتمي إليو ،كقد تـ إجراء التعديالت التي اقترحيا المحكمكف ،حيث أصبح
ارتباط كؿ فقرة ي
المقترحة مف ًقبؿ المحكميف .ممحؽ ( ،)14كعميو
المقياس يتككف مف ( )47فقرة بعد إجراء التعديالت ي
فقد أصبح المقياس تتكفر فيو درجة مالئمة مف صدؽ المحكميف تكفي لتطبيقو ألغراض البحث
العممي.
 صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس:

يشمؿ المقياس ثالثة أبعاد رئيسة ،ىي :طبيعة الرياضيات كقيمة ،قيمة الرياضيات بالنسبة

لمفرد ،قيمة الرياضيات بالنسبة لممكاد األخرل "عمكـ ،تكنكلكجيا ... ،الخ" ،كيضـ كؿ منيا عدة فقرت،
كلحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس تـ تطبيقو عمى عينة استطالعية مف خارج عينة الدراسة

عدد أفرادىا ( )31طالبة مف طالبات الصؼ الحادم عشر "الفرع العممي" في مدرسة الخنساء الثانكية

البعد الذم تنتمي
لمبنات ،ك ًمف ثىـ حساب معامؿ االرتباط لدرجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس مع درجة ي
إليو ،كتـ استبعاد الفقرات غير الدالة مف بيف فقرات المقياس ،حيث تـ حذؼ ( )8فقرات ،كبذلؾ أصبح
المقياس يتككف مف ( )39فقرة ،كالجدكؿ ( )10يكضح معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة كدرجة

البعد الذم تنتمي إليو ،كما يكضح الفقرات غير الدالة التي تـ استبعادىا.
ي
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جدكؿ ()10

البعد الذم تنتمي إليو
معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس كدرجة ُ
رقـ الفقرة

رقـ الفقرة

رقـ الفقرة

البعد الثالث
ُ
** 0.66

البعد الثاني
ُ
** 0.50

الفقرة ()1

البعد األكؿ
ُ
** 0.51

الفقرة ()38

الفقرة ()18

الفقرة ()39

** 0.61

الفقرة ()2

**0.67

الفقرة ()19

** 0.62

** 0.62

الفقرة ()3

0.15

الفقرة ()20

0.28

الفقرة ()40

الفقرة ()4

** 0.54

الفقرة ()21

0.07 -

الفقرة ()41

* 0.41

الفقرة ()5

** 0.61

الفقرة ()22

** 0.52

الفقرة ()42

** 0.70

الفقرة ()6

** 0.62

الفقرة ()23

** 0.67

الفقرة ()43

** 0.63

الفقرة ()7

** 0.59

الفقرة ()24

** 0.64

الفقرة ()44

** 0.60

الفقرة ()8

** 0.56

الفقرة ()25

** 0.60

الفقرة ()45

** 0.72

الفقرة ()9

** 0.58

الفقرة ()26

0.26

الفقرة ()46

** 0.47

الفقرة ()10

* 0.44

الفقرة ()27

* 0.40

الفقرة ()47

** 0.50

الفقرة ()11

** 0.63

الفقرة ()28

** 0.63

-

-

الفقرة ()12

** 0.53

الفقرة ()29

* 0.37

-

-

الفقرة ()13

0.18

الفقرة ()30

* 0.46

-

-

الفقرة ()14

0.35

الفقرة ()31

** 0.61

-

-

الفقرة ()15

0.14

الفقرة ()32

0.30

-

-

الفقرة ()16

** 0.63

الفقرة ()33

** 0.63

-

-

الفقرة ()17

** 0.37

الفقرة ()34

** 0.65

-

-

-

-

الفقرة ()35

** 0.54

-

-

-

-

الفقرة ()36

** 0.71

-

-

-

-

الفقرة ()37

** 0.53

-

-

* :عند مستكل داللة 0.05
** :عند مستكل داللة 0.01

كبعد حذؼ الفقرات غير الدالة مف المقياس ،تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ يبعد مف
أبعاد المقياس كالدرجة الكمية لممقياس ،كالجدكؿ ( )11يكضح ىذه النتائج.
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جدكؿ ()11

معامالت ارتباط كؿ ُبعد مف أبعاد مقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات مع الدرجة الكمية لممقياس
عدد الفقرات

معامالت االرتباط

مستكل الداللة

البعػػػػػػػد
ُ

طبيعة الرياضيات كقيمة

13

0.87

0.01

قيمة الرياضيات بالنسبة لمفرد

16

0.91

0.01

قيمة الرياضيات بالنسبة لممكاد األخرل

10

0.85

0.01

كتشير النتائج المبينة في الجدكؿ أعاله إلى كجكد ارتباط و
عاؿ بيف درجة كؿ يبعد مف أبعاد المقياس،
كالدرجة الكمية لو .مما يكفر درجة كبيرة مف صدؽ االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي لممقياس.
 ثبات المقياس:لحساب ثبات المقياس قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية مف طالبات الصؼ

الحادم عشر (الفرع العممي) مف خارج عينة الدراسة بمغت ( )31طالبة ،كبعد مركر مدة أسبكعيف
عمى التطبيؽ األكؿ لممقياس قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس مرة أخرل عمى نفس العينة االستطالعية

األكلى ،كمف ثـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجتي كؿ يبعد مف أبعاد المقياس كلممقياس ككؿ في
مرتي التطبيؽ .كالجدكؿ ( )12يكضح ىذه النتائج.
جدكؿ ()12

معامؿ االرتباط بيف درجتي المقياس في مرتي التطبيؽ لكؿ ُبعد مف أبعاد المقياس كلممقياس ككؿ
معامؿ االرتباط بيف

البعػػػػػػػػػػػػد
ُ

مستكل

درجػػات التطبيقيػػػػػػف

الداللة

طبيعة الرياضيات كقيمة

0.79

0.01

قيمة الرياضيات بالنسبة لمفرد

0.79

0.01

قيمة الرياضيات بالنسبة لممكاد األخرل

0.73

0.01

المقياس ككؿ

0.64

0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع معامالت االرتباط بيف درجتي كؿ بعد مف أبعاد المقياس تتراكح
بيف ( ،)0.79 – 0.73كلممقياس ككؿ ( )0.64عند مستكل ( ،)0.01كىذا يدؿ عمى أف مقياس
تقدير القيمة العممية لمرياضيات عمى مستكل و
عاؿ مف الثبات.
كلمتأكد مف ثبات المقياس إحصائيان استخدـ الباحث معامؿ ألفا كركنباخ ،حيث بمغ معامؿ ألفا كركنباخ

لثبات المقياس ( ،)0.70كىي قيمة عالية تؤكد ثبات المقياس الذم تـ التكصؿ إليو عف طريؽ إعادة
صالح ألغراض البحث العممي .كالجدكؿ ( )13يكضح
تطبيؽ المقياس ،كما تؤكد أف المقياس
ه
معامالت الثبات لكؿ يبعد مف أبعاد المقياس ،كلممقياس ككؿ باستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ.
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جدكؿ ()13

معامالت الثبات لكؿ ُبعد مف أبعاد المقياس ،كلممقياس ككؿ
طبيعة الرياضيات

البعػػػػػػػػػػػػػد
ُ
معامؿ الثبات

قيمة الرياضيات قيمة الرياضيات بالنسبة

المقياس

كقيمة

بالنسبة لمفرد

لممػ ػ ػ ػ ػكاد األخػ ػ ػ ػ ػرل

ككػػػػػػػػػػػػؿ

0.88

0.87

0.83

0.70

 تصحيح المقياس:تـ تصحيح المقياس كما ىك مكضح في الجدكؿ اآلتي:
جدكؿ ()14
مفتاح التصحيح لمقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات
الفقػػػػػػػػػػػػرة
جميع الفقرات مكجبة

بدرجة كبيرة جدان

بدرجة كبيرة

بدرجة متكسطة

بدرجة قميمة

4

3

2

5

بدرجة قميمة جدان
1

كبذلؾ تككف النياية العظمى لممقياس ( )195درجة ،كالنياية الصغرل لممقياس ( )39درجة.
 الصكرة النيائية لممقياس:يتككف المقياس في صكرتو النيائية مف ( )39فقرة جميعيا مكجبة .ممحؽ ( ،)15كالجدكؿ ()15

يكضح أبعاد المقياس ،كعدد الفقرات لكؿ يبعد ،كأرقاـ الفقرات في الصكرة النيائية لممقياس.
جدكؿ ()15

أبعاد مقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات كعدد الفقرات لكؿ ُبعد في صكرتو النيائية
عدد الفقرات

النسبة المئكية

أرقاـ الفقرات

أبعاد المقياس
طبيعة الرياضيات كقيمة

13

33.33

13 – 1

قيمة الرياضيات بالنسبة لمفرد

16

41.03

29 – 14

قيمة الرياضيات بالنسبة لممكاد األخرل

10

25.64

39-30

المجمكع

39

100
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سادسان :متغيرات الدراسة

اشتممت الدراسة الحالية عمى المتغيرات التالية:

 المتغير المستقؿ :كيتمثؿ في طريقة التدريس ،كىي تنقسـ إلى قسميف:
 تكظيؼ الركابط الرياضية في بناء كحدة تعميمية مقترحة لتدريس كحدة المتجيات المقررة عمىطمبة الصؼ الحادم عشر (الفرع العممي) لطالبات المجمكعة التجريبية.

 تدريس كحدة المتجيات بالطريقة المعتادة لطالبات المجمكعة الضابطة. المتغيرات التابعة:
 .1ميارات التفكير الناقد :كالذم يقيسو اختبار التفكير الناقد في الرياضيات الذم أعده الباحث ليذا
الغرض.

 .2تقدير القيمة العممية لمرياضيات :كالذم يقيسو مقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات الذم أعده
الباحث ليذا الغرض.
 المتغيرات المضبكطة:
 .1الجنس :حيث اختار الباحث عينة مككنة مف الطالبات لتنفيذ الدراسة.
 .2المعمـ :قاـ الباحث نفسو بتنفيذ الدراسة ،كتدريس طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة؛ مما
يدلؿ عمى ضبط ىذا المتغير.

 .3البيئة االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية :تـ تنفيذ الدراسة عمى طالبات مدرسة كاحدة مف محافظة
خاف يكنس ،حيث إف الظركؼ االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية مف نفس المستكل.

 .4المادة التعميمية :درست مجمكعتي الدراسة نفس المحتكل العممي (مكضكع المتجيات) ،مع اختالؼ
أسمكب عرض كتقدير المحتكل لممجمكعتيف ،المجمكعة التجريبية درست المحتكل بأسمكب الركابط
الرياضية ،كالمجمكعة الضابطة درست المحتكل في صكرتو العادية.

 .5الفترة الزمنية لتنفيذ الدراسة :تـ تدريس المحتكل العممي لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى مدار

( )20حصة دراسية ،لمدة شير كنصؼ بكاقع ( )5حصص أسبكعيان لكؿ مجمكعة مف مجمكعتي
الدراسة.
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سابعان :إجراءات الدراسة

لإلجابة عف تساؤالت الدراسة كاختبار صحة الفرضيات سارت الدراسة كفؽ اإلجراءات التالية:

 .1اإلطالع عمى األدب التربكم كالبحكث كالدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة.

 .2تحديد ميارات التفكير الناقد الالزمة لطالبات الصؼ الحادم عشر (الفرع العممي) في الرياضيات،
كذلؾ مف خالؿ:

 االطالع عمى بعض المراجع كالدراسات كالبحكث السابقة في مجاؿ الرياضيات. سؤاؿ بعض معممي الرياضيات كمشرفييا ،كالمختصيف عف ميارات التفكير الناقد الالزمةلطالبات الصؼ الحادم عشر (الفرع العممي).

 .3إعداد قائمة مبدئية بميارات التفكير الناقد الالزمة لطالبات الصؼ الحادم عشر (الفرع العممي)،
ككضعيا في صكرة استبانو مزكدة بمقياس متدرج ذم ثالث درجات ،ىي( :الزمة ،الزمة إلى حد

ما ،غير الزمة) ،ثـ تـ عرضيا عمى مجمكعة مف معممي الرياضيات كمشرفييا بعد تحديد اليدؼ
منيا ،حيث طيمب منيـ تحديد درجة كجكب كجكد كؿ ميارة لدل الطالبات كفقان لممقياس المتدرج،

إضافة إلى ما يركنو مناسبان مف تعديالت.

 .4تحديد مكاضع الربط الداخمي كالخارجي في كحدة المتجيات مف منياج الرياضيات لمصؼ الحادم
عشر (الفرع العممي) كذلؾ لبناء الكحدة التعميمية المقترحة.

 .5تحديد قائمة األىداؼ لمكحدة المقترحة ،كعرضيا عمى مجمكعة مف الخبراء كالمختصيف في طرؽ
تدريس الرياضيات.

 .6تحديد خطكات بناء الكحدة المقترحة في ضكء :مكاضع الربط الداخمي كالخارجي التي تـ تحديدىا،
كفي ضكء قائمة ميارات التفكير الناقد.

 .7إعداد الكحدة التعميمية المقترحة القائمة عمى الركابط الرياضية ،ككراسة الطالب ،كدليؿ المعمـ آللية
تدريس الكحدة المقترحة.

 .8إعداد اختبار ميارات التفكير الناقد كمقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات.

 .9عرض الصكرة األكلية لمكحدة التعميمية المقترحة ،كراسة الطالب ،دليؿ المعمـ ،كأدكات الدراسة عمى
مجمكعة مف الخبراء كالمختصيف في الرياضيات كطرؽ التدريس مع إجراء التعديالت الالزمة.

 .10التأكد مف صدؽ كثبات اختبار ميارات التفكير الناقد كمقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات.

 .11التطبيؽ القبمي ألدكات الدراسة؛ لمتأكد مف تكافؤ طالبات مجمكعتي الدراسة في درجة امتالكيف
لميارات التفكير الناقد ،كدرجة تقديرىف لمقيمة العممية لمرياضيات.

 .12تطبيؽ الكحدة التعميمية المقترحة عمى المجمكعة التجريبية ،كتدريس المجمكعة الضابطة بالطريقة
المعتادة.
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 .13التطبيؽ البعدم ألدكات الدراسة بعد تنفيذ التجربة.

 .14أخذ آراء الطالبات حكؿ الطريقة المستخدمة في عرض محتكل الكحدة التعميمية المقترحة.
 .15إجراء المعالجات اإلحصائية لمنتائج بكاسطة برنامج الرزـ اإلحصائية (.)SPSS
 .16رصد النتائج كتحميميا كمناقشتيا كتفسيرىا.

 .17تقديـ التكصيات كالمقترحات المناسبة في ضكء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة.
ػ
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ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػ
ػ
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ػ
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ػ
ػ
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ثامنان :أساليب المعالجة اإلحصائية

في الدراسة الحالية تـ استخداـ المعادالت كاألساليب اإلحصائية التالية:

 .0اختبار "ت" لمجمكعتيف مستقمتيف (:)Independent Group T-test
 لمتأكد مف تكافؤ مجمكعتي الدراسة في كؿ مف( :العمر ،التحصيؿ العاـ ،التحصيؿ فيالرياضيات ،التطبيؽ القبمي الختبار التفكير الناقد في الرياضيات ،التطبيؽ القبمي لمقياس تقدير
القيمة العممية لمرياضيات).

 لتقصي كجكد فرؽ بيف درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في المتغيرات التابعةلمدراسة (كتـ ذلؾ الختبار صحة الفرضيتيف :األكلي كالثانية).

 .2حجـ التأثير ( :)Effect Sizeكذلؾ لمكشؼ عف مدل تأثير الكحدة التعميمية المقترحة في تنمية
ميارات التفكير الناقد ،كتقدير القيمة العممية لمرياضيات .حيث حدد ككىف النسب التالية لحجـ

التأثير:

جدكؿ ()06

مستكيات حجـ التأثير لكؿ مف  2ك d
المستكل
2


d

مرتفع

متكسط

منخفض

0.14
008

0006
005

0.01
002

كىذه النسب التي اعتمدىا الباحث في ىذه الدراسة ،كاستخدـ الباحث معادلة مربع ايتا التالية:
(صالح عالـ)208 :2005 ،
ديث :2:مربع ايتا
ث:الوذطوبتبييهتوضطيدرجاثهجووعتيالدراضت 
د0ح:درجتالذريت 


كلحساب حجـ التأثير بداللة قيمة "ت" مباشرة استخدـ الباحث معادلة حجـ التأثير التالية:
حيث dتشير إلى حجـ التأثير
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انفَصْ ـمُ اخلَاسِ



عـرض نحائـج الدراسـة وجفسريها
ووضـع الحـىصيـات واملقحـرحـات
أكالن :عرض نتائج الدراسة كتفسيرىا.

 التحقؽ مف صحة الفرضية األكلى.
 التحقؽ مف صحة الفرضية الثانية.

ثانيان :تكصيات الدراسة.

ثالثان :مقترحات الدراسة.

اضغصــلػاضخاطـس ػ
عرض نتائج الدراسة كتفسيرىا ككضع التكصيات كالمقترحات
أكالن :عرض نتائج الدراسة كتفسيرىا.

ىدفت الدراسة الحالية إلى تثصي أثر تدريس كحدة تعميمية مقترحة قائمة عمى الركابط الرياضية في
تنمية ميارات التفكير الناقد كتقدير القيمة العممية لمرياضيات لدل طالبات الصؼ الحادم عشر "الفرع

العممي" ،طيبقت الكحدة التعميمية المقترحة عمى طالبات المجمكعة التجريبية في حيف أف طالبات

المجمكعة الضابطة لـ يدرسف ىذه الكحدة المقترحة كانما تـ التدريس ليف بطريقة التدريس المعتادة

لمحتكل الكحدة العادية.

تـ تطبيؽ اختبار التفكير الناقد في الرياضيات كمقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات قبؿ كبعد

االنتياء مف تطبيؽ التجربة البحثية ،كتاليان النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:
التحقؽ مف صحة الفرضية األكلى:
تنص الفرضية مف فرضيات الدراسة الحالية عمى التالي" :ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل

داللة  0.05   بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  -في التطبيؽ
البعدم الختبار التفكير الناقد" .الختبار صحة الفرضية تـ حساب متكسط درجات طالبات المجمكعتيف
التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير الناقد ،كذلؾ مف خالؿ معرفة نتائج التطبيؽ البعدم الختبار

التفكير الناقد ،كمف ثـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم ،كحساب قيمة "ت" لمفركؽ بيف

متكسطي درجات مجمكعتيف مستقمتيف ،كالجدكؿ ( )17يكضح ىذه اإلحصائيات:
جدكؿ ()17

الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كداللة الفركؽ باستخداـ اختبار "ت" في التطبيؽ البعدم
(اختبار التفكير الناقد في الرياضيات)

الميارة

د.ح

المجمكعة التجريبية

المجمكعة الضابطة

ـ

ع

ـ

ع

قيمة

داللة

"ت"

"ت"



2

d

حجـ
التأثير

االفتراضػػػػػػات

63

12.81

1.46

7.19

2.24

 12.04دالة**

0.70

3.03

كبي ػ ػ ػ ػػر

التفسيػػػػػػػػػػػػػػػر

63

15.15

2.41

7.63

2.79

 11.62دالة**

0.68

2.93

كبيػ ػ ػ ػ ػر

التقيػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

63

9.27

1.52

5.60

2.12

8.02

دالة**

0.51

2.02

كبي ػ ػ ػ ػػر

المغالطػػػػػػػػات

63

6.35

1.28

4.83

2.04

3.61

دالة**

0.17

0.91

كبي ػ ػ ػ ػػر

االستنتػػػػػػػػػػاج

63

3.44

0.78

2.44

1.04

4.41

دالة**

0.24

1.11

كبي ػ ػ ػ ػػر

االختبار ككػؿ

63

47.03

5.64

27.69

6.46

 12.87دالة**

0.72

3.24

كبي ػ ػ ػ ػػر

* قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل داللة (
** قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل داللة (

 )0.05كدرجة حرية ( )63تساكم ()2
 )0.01كدرجة حرية ( )63تساكم ()2.66
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يتضح مف نتائج الجدكؿ ( )17ما يمي:

 متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية في ميارة االفتراضات ( )12.81جاء أكبر مف متكسط
درجات طالبات المجمكعة الضابطة ( )7.19بفرؽ داؿ إحصائيان ،حيث بمغت قيمة "ت" ()12.04
عند مستكل داللة  ، 0.01  كىذا يعني أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة
 0.01  بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة – في التطبيؽ البعدم

الختبار ميارة االفتراضات لصالح طالبات المجمكعة التجريبية التي درست المحتكل العممي
باستخداـ الكحدة التعميمية المقترحة القائمة عمى الركابط الرياضية .كما يتضح مف نتائج الجدكؿ أف

قيمة مربع إيتا ( )2لميارة االفتراضات بمغت ( ،)0.70كىذا يعني أف حكالي ( )%70مف تبايف

درجات الطالبات في اختبار ميارة االفتراضات ييعزل إلى الكحدة التعميمية المقترحة ،ك( )%30مف
تبايف الدرجات ييعزل إلى متغيرات أخرل دخيمة .كما تيظير نتائج الجدكؿ أيضان كجكد حجـ تأثير

كبير لمكحدة التعميمية المقترحة في تنمية ميارة االفتراضات ،حيث بمغت قيمة ) (dلميارة

االفتراضات ( ،)3.03كىي قيمة تزيد عف ( ،)0.80كىذا يدؿ عمى كجكد أثر قكم لمكحدة التعميمية
المقترحة عمى ميارة االفتراضات في الدراسة الحالية.

تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى طالبات المجمكعة الضابطة في ميارة
كيعزك الباحث ُّ
االفتراضات إلى أف محتكل الكحدة التعميمية المقترحة كأنشطتيا أتاح الفرصة أماـ الطالبات إلى

امتالؾ القدرة عمى فحص الكقائع كالبيانات التي تتضمنيا المشكمة أك الشكؿ ،كىك ما يساعدىف

عمى االقتراب مف الحؿ ،كتىمكنيف مف كضع االفتراضات كاختبارىا ،كاقتراح حمكؿ مؤقتة لممشكالت
ك ًمف ثـ اختيار الحؿ األنسب مف بيف ىذه الحمكؿ.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف( :سعد نبياف( ،)2001 ،نادر أبك شعباف( ،)2010 ،خميس

نجـ ،)2011 ،فيما تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة (نكاؿ العتيبي.)2008 ،

 متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية في ميارة التفسير ( )15.15جاء أكبر مف متكسط

درجات طالبات المجمكعة الضابطة ( )7.63بفرؽ داؿ إحصائيان ،حيث بمغت قيمة "ت" ()11.62
عند مستكل داللة  ، 0.01  كىذا يعني أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة
 0.01  بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة – في التطبيؽ البعدم

الختبار ميارة التفسير لصالح طالبات المجمكعة التجريبية التي درست المحتكل العممي باستخداـ
الكحدة التعميمية المقترحة القائمة عمى الركابط الرياضية .كما يتضح مف نتائج الجدكؿ أف قيمة

مربع إيتا ( )2لميارة التفسير بمغت ( ،)0.68كىذا يعني أف حكالي ( )%68مف تبايف درجات
الطالبات في اختبار ميارة التفسير ييعزل إلى الكحدة التعميمية المقترحة ،ك( )%32مف تبايف
الدرجات ييعزل إلى متغيرات أخرل دخيمة .كما تيظير نتائج الجدكؿ أيضان كجكد حجـ تأثير كبير

لمكحدة التعميمية المقترحة في تنمية ميارة التفسير ،حيث بمغت قيمة ) (dلميارة التفسير (،)2.93
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كىي قيمة تزيد عف ( ،)0.80كىذا يدؿ عمى كجكد أثر قكم لمكحدة التعميمية المقترحة عمى ميارة

التفسير في الدراسة الحالية.

تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى طالبات المجمكعة الضابطة في ميارة
كيعزك الباحث ُّ

التفسير إلى أف محتكل الكحدة التعميمية المقترحة كأنشطتيا أتاح الفرصة أماـ الطالبات إلى امتالؾ

القدرة عمى تحديد المشكمة كأبعادىا كصياغتيا كالتعرؼ عمى التفسيرات المنطقية ليا ،كاستخالص

النتائج مف إجمالي الحقائؽ كالمفاىيـ التي تيقدـ ،كالتقرير فيما إذا كانت مقبكلة أـ ال بدرجة عالية
مف اليقيف.
كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف( :سعد نبياف( ،)2001 ،إيياب نصار( ،)2009 ،نادر أبك

شعباف( ،)2010 ،خميس نجـ ،)2011 ،فيما تختمؼ النتيجة مع دراسة (نكاؿ العتيبي.)2008 ،

 متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية في ميارة التقييـ ( )9.27جاء أكبر مف متكسط
درجات طالبات المجمكعة الضابطة ( )5.60بفرؽ داؿ إحصائيان ،حيث بمغت قيمة "ت" ()8.02
عند مستكل داللة  ، 0.01  كىذا يعني أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة
 0.01  بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة – في التطبيؽ البعدم

الختبار ميارة التقييـ لصالح طالبات المجمكعة التجريبية التي درست المحتكل العممي باستخداـ
الكحدة التعميمية المقترحة القائمة عمى الركابط الرياضية .كما يتضح مف نتائج الجدكؿ أف قيمة

مربع إيتا ( )2لميارة التقييـ بمغت ( ،)0.51كىذا يعني أف حكالي ( )%51مف تبايف درجات

الطالبات في اختبار ميارة التقييـ ييعزل إلى الكحدة التعميمية المقترحة ،ك( )%49مف تبايف
الدرجات ييعزل إلى متغيرات أخرل دخيمة .كما تيظير نتائج الجدكؿ أيضان كجكد حجـ تأثير كبير

لمكحدة التعميمية المقترحة في تنمية ميارة التقييـ ،حيث بمغت قيمة ) (dلميارة التقييـ (،)2.02

كىي قيمة تزيد عف ( ،)0.80كىذا يدؿ عمى كجكد أثر قكم لمكحدة التعميمية المقترحة عمى ميارة

التقييـ في الدراسة الحالية.

تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى طالبات المجمكعة الضابطة في ميارة التقييـ
كيعزك الباحث ُّ

إلى أف محتكل الكحدة التعميمية المقترحة كأنشطتيا أتاح الفرصة أماـ الطالبات إلى امتالؾ القدرة
عمى فيـ ينسؽ الترابط بيف األسئمة كاجاباتيا المتصمة بيا بشكؿ مباشر كالتمييز بيف ىذه اإلجابات
بناء عمى المفاىيـ كالتعميمات المرتبطة بيا ،كذلؾ تمكنيف في ىذه
الختيار اإلجابات األكثر دقة ن

الميارة مف خالؿ قدرتيف عمى إجراء الحكار كالمجادالت كابداء الرأم كتقديميف األدلة كالبراىيف
كالبيانات عمى صحة الحجج التي يتـ تقديميا.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف( :سعد نبياف( ،)2001 ،إيياب نصار( ،)2009 ،نادر أبك

شعباف( ،)2010 ،محمد العبسي( ،)2010 ،خميس نجـ ،)2011 ،فيما تختمؼ ىذه النتيجة مع

دراسة (نكاؿ العتيبي.)2008 ،
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 متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية في ميارة المغالطات ( )6.35جاء أكبر مف متكسط

درجات طالبات المجمكعة الضابطة ( )4.83بفرؽ داؿ إحصائيان ،حيث بمغت قيمة "ت" ()3.61
عند مستكل داللة  ، 0.01  كىذا يعني أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة
 0.01  بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة – في التطبيؽ البعدم

الختبار ميارة المغالطات لصالح طالبات المجمكعة التجريبية التي درست المحتكل العممي
باستخداـ الكحدة التعميمية المقترحة القائمة عمى الركابط الرياضية .كما يتضح مف نتائج الجدكؿ أف

قيمة مربع إيتا ( )2لميارة المغالطات بمغت ( ،)0.17كىذا يعني أف حكالي ( )%17مف تبايف
درجات الطالبات في اختبار ميارة المغالطات ييعزل إلى الكحدة التعميمية المقترحة ،ك( )%83مف
تبايف الدرجات ييعزل إلى متغيرات أخرل دخيمة .كما تيظير نتائج الجدكؿ أيضان كجكد حجـ تأثير
كبير لمكحدة التعميمية المقترحة في تنمية ميارة المغالطات ،حيث بمغت قيمة ) (dلميارة المغالطات
( ،)0.91كىي قيمة تزيد عف ( ،)0.80كىذا يدؿ عمى كجكد أثر قكم لمكحدة التعميمية المقترحة
عمى ميارة المغالطات في الدراسة الحالية.

تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى طالبات المجمكعة الضابطة في ميارة
كيعزك الباحث ُّ

المغالطات إلى أف محتكل الكحدة التعميمية المقترحة كأنشطتيا أتاح الفرصة أماـ الطالبات إلى

بناء عمى المفاىيـ
المعطاة ليف ،ن
امتالؾ القدرة عمى تحديد مكاضع الخطأ في المعمكمات كالبيانات ي
كالتعميمات المرتبطة بيا ،مف خالؿ استكشاؼ المعرفة الجديدة كالعمؿ عمى معالجة الحقائؽ
كالمعمكمات بطريقة منظمة كمكضكعية لمكشؼ عف المغالطات فييا كالكصكؿ إلى حؿ لمشكمة ما.
كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (سعد نبياف ،)2001 ،كدراسة (نادر أبك شعباف.)2010 ،

 متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية في ميارة االستنتاج ( )3.44جاء أكبر مف متكسط

درجات طالبات المجمكعة الضابطة ( )2.44بفرؽ داؿ إحصائيان ،حيث بمغت قيمة "ت" ()4.41
عند مستكل داللة  ، 0.01  كىذا يعني أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة
 0.01  بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة – في التطبيؽ البعدم

الختبار ميارة االستنتاج لصالح طالبات المجمكعة التجريبية التي درست المحتكل العممي باستخداـ
الكحدة التعميمية المقترحة القائمة عمى الركابط الرياضية .كما يتضح مف نتائج الجدكؿ أف قيمة

مربع إيتا ( )2لميارة االستنتاج بمغت ( ،)0.24كىذا يعني أف حكالي ( )%24مف تبايف درجات

الطالبات في اختبار ميارة االستنتاج ييعزل إلى الكحدة التعميمية المقترحة ،ك( )%76مف تبايف
الدرجات ييعزل إلى متغيرات أخرل دخيمة .كما تيظير نتائج الجدكؿ أيضان كجكد حجـ تأثير كبير

لمكحدة التعميمية المقترحة في تنمية ميارة االستنتاج ،حيث بمغت قيمة ) (dلميارة االستنتاج
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( ،)1.11كىي قيمة تزيد عف ( ،)0.80كىذا يدؿ عمى كجكد أثر قكم لمكحدة التعميمية المقترحة
عمى ميارة االستنتاج في الدراسة الحالية.

تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى طالبات المجمكعة الضابطة في ميارة
كيعزك الباحث ُّ

االستنتاج إلى أف محتكل الكحدة التعميمية المقترحة كأنشطتيا أتاح الفرصة أماـ الطالبات إلى
امتالكيف معارؼ كمعمكمات تستند إلى الحقائؽ كاألدلة ،ككذلؾ قدرتيف عمى البحث عف العالقة
بيف الحقائؽ كالمفاىيـ كتحميميا ،كالتمييز بيف البيانات مف خالؿ األساليب المنطقية لمعرفة

االستنتاجات الصحيحة كغير الصحيحة كتقكيميا بمكضكعية.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف( :إيياب نصار( ،)2009 ،محمد العبسي( ،)2010 ،خميس

نجـ ،)2011 ،فيما تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة (نكاؿ العتيبي.)2008 ،

 متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية في االختبار ككؿ ( )47.03جاء أكبر مف متكسط
درجات طالبات المجمكعة الضابطة ( )27.69بفرؽ داؿ إحصائيان ،حيث بمغت قيمة "ت"

( )12.87عند مستكل داللة  ، 0.01  كىذا يعني أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل
داللة  0.01  بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة – في التطبيؽ
البعدم الختبار ميارات التفكير الناقد لصالح طالبات المجمكعة التجريبية التي درست المحتكل
العممي باستخداـ الكحدة التعميمية المقترحة القائمة عمى الركابط الرياضية .كما يتضح مف نتائج

الجدكؿ أف قيمة مربع إيتا ( )2لالختبار ككؿ بمغت ( ،)0.72كىذا يعني أف حكالي ( )%72مف

تبايف درجات الطالبات في االختبار ككؿ ييعزل إلى الكحدة التعميمية المقترحة ،ك( )%28مف تبايف
الدرجات ييعزل إلى متغيرات أخرل دخيمة .كما تيظير نتائج الجدكؿ أيضان كجكد حجـ تأثير كبير

لمكحدة التعميمية المقترحة في تنمية ميارات التفكير الناقد ،حيث بمغت قيمة ) (dلالختبار ككؿ

( ،)3.24كىي قيمة تزيد عف ( ،)0.80كىذا يدؿ عمى كجكد أثر قكم لمكحدة التعميمية المقترحة
عمى ميارات التفكير الناقد في الدراسة الحالية.

تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى طالبات المجمكعة الضابطة في امتالكيف
كيعزك الباحث ُّ

لميارات التفكير الناقد مجتمعة إلى عدة عكامؿ ىي:

 .1صياغة محتكل الكحدة المقترحة في صكرة أنشطة كمشكالت تعتمد أسمكب الركابط الرياضية كالتي
كانت تمثؿ ليؤالء الطالبات مشكالت حقيقية كىذا ربما جذب انتباه الطالبات نحك المادة التعميمية

التي كردت في ىذه الكحدة كزاد مف دافعيتيـ لتعمميا مما كاف لو أثر إيجابي عمى تعمـ الطالبات

لممعمكمات المتضمنة في ىذه المادة التعميمية كما يتطمبو ذلؾ مف استخداـ ميارات متعددة بدءان
بتحديد المشكمة كالكقكؼ عمى افتراضاتيا كربطيا بالحؿ ،ككضع خطة لتنفيذ الحؿ مع مراعاة الدقة

في اإلجابة مف خالؿ القدرة عمى تحديد األخطاء كالكصكؿ إلى االستنتاجات الصحيحة.
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حكلت الطالبة إيجابية أثناء عممية تعمميا ،كىي تجيب عف العديد مف
 .2ىذه األنشطة كالمشكالت ٌ
األسئمة كتتأكد مف كفاية االفتراضات لمحؿ كترسـ األشكاؿ كتستنتج منيا بعض المعمكمات ،كقد
جعؿ ذلؾ الطالبة نشطة كمنتبية كمفكرة في حمكؿ المشكالت التي تقابميا أثناء عممية تعمميا ،مما

جعميا أكثر فيمان لممعمكمات المتضمنة في ىذه الكحدة.

 .3الحظت الطالبات مف خالؿ مشاركتيف في أنشطة الكحدة المقترحة أف بعض التعريفات كالعالقات
اشتقت لحؿ بعض المشكالت التي ظيرت في ىذه الكحدة ،كما الحظف كيفية اشتقاقيا ،كقد أدل

ذلؾ إلى أف تصبح الطالبات أكثر اقتناعان بأىمية ىذه التعريفات كالعالقات كأكثر فيمان لكيفية

تطبيقيا مما لك قيدمت في صكرتيا النيائية ،حيث بدأت الطالبات بعد أسبكع مف بدء التطبيؽ
بالسؤاؿ عف مصدر بعض العالقات ككيؼ تـ استنتاجيا ،كما عالقتيا بمكضكعات الكحدة األخرل،

مؤشر لنمك قدرة الطالبات في ميارات التفكير الناقد.
كىك ما يعطي
ان

 .4استخداـ طرؽ تدريس تيتـ بالناحية التدريبية ال التمقينية ،بحيث ترتبط المشكالت بكاقع الطالبات
كبمعرفتيف السابقة في الرياضيات ،كما يتعممنو في المكاد الدراسية األخرل ،كىك ما يستثير

دافعيتيـ نحك التعمـ كينمي لدييف ميارات التفكير بشكؿ عاـ ،كميارات التفكير الناقد عمى كجو

التحديد.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف( :سعيد عبد الفتاح ،)1996 ،لكيس جاكسكف ( Louise

( ،)Jackson, 2000سعد نبياف( ،)2001 ،نكاؿ بف راجح( ،)2002 ،إيياب نصار،)2009 ،

(نادر أبك شعباف( ،)2010 ،محمد العبسي( ،)2010 ،خميس نجـ ،)2011 ،فيما تختمؼ ىذه
النتيجة مع دراسة (نكاؿ العتيبي.)2008 ،
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التحقؽ مف صحة الفرضية الثانية:
تنص الفرضية الثانية مف فرضيات الدراسة الحالية عمى التالي" :ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند

مستكل داللة  0.05   بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  -في
التطبيؽ البعدم لمقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات" .الختبار صحة الفرضية تـ حساب متكسط
درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات ،كذلؾ مف

خالؿ معرفة نتائج التطبيؽ البعدم لمقياس التقدير ،كمف ثـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ
المعيارم ،كحساب قيمة "ت" لمفركؽ بيف متكسطي درجات مجمكعتيف مستقمتيف ،كالجدكؿ ()18

يكضح ىذه اإلحصائيات:

جدكؿ ()18

الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كداللة الفركؽ باستخداـ اختبار "ت" في التطبيؽ البعدم
(مقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات)

البعػػػػػػد
ُ
طبيعػػػػػػػة الرياضيػات

كقيمة

قيمػػػػػػػػة الرياضيػػػػات
بالنسبػػػػة لمفػػػػػػػػػػػرد

قيمػػػػػػػة الرياضيػػػػػات
لممػػػػػػكاد األخػػػػػػػػرل

المقيػػػػػاس كػػكػػػػػػػػػػػػػؿ

د.ح

المجمكعة التجريبية

المجمكعة الضابطة

ـ

ع

ـ

ع

قيمة
"ت"

داللة
"ت"



2

d

حجـ

التأثير

63

51.24

5.26

45.31

7.55

 3.68دالة** 0.18

0.93

كبي ػ ػ ػ ػػر

63

63.70

9.49

54.66

10.58

 3.63دالة** 0.17

0.91

كبي ػ ػ ػ ػػر

63

41.09

6.11

37.28

6.68

2.40

0.08

0.60

متكسط

63

156.03

18.18

137.25

22.59

 3.69دالة** 0.18

0.93

كبي ػ ػ ػ ػػر

* قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل داللة (
** قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل داللة (

دالة *

 )0.05كدرجة حرية ( )63تساكم ()2
 )0.01كدرجة حرية ( )63تساكم ()2.66

يتضح مف نتائج الجدكؿ ( )18ما يمي:

البعد األكؿ :طبيعة الرياضيات كقيمة ()51.24
 متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية في ي
جاء أكبر مف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة ( )45.31بفرؽ داؿ إحصائيان ،حيث

بمغت قيمة "ت" ( )3.68عند مستكل داللة  ، 0.01  كىذا يعني أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان
عند مستكل داللة  0.01  بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة –

لمبعد األكؿ :طبيعة الرياضيات كقيمة لصالح طالبات المجمكعة التجريبية التي
في التطبيؽ البعدم ي
درست المحتكل العممي باستخداـ الكحدة التعميمية المقترحة القائمة عمى الركابط الرياضية .كما
يتضح مف نتائج الجدكؿ أف قيمة مربع إيتا ( )2ل يمبعد األكؿ بمغت ( ،)0.18كىذا يعني أف حكالي
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البعد األكؿ ييعزل إلى الكحدة التعميمية المقترحة ،ك()%82
( )%18مف تبايف درجات الطالبات في ي
مف تبايف الدرجات ييعزل إلى متغيرات أخرل دخيمة .كما تيظير نتائج الجدكؿ أيضان كجكد حجـ
تأثير كبير لمكحدة التعميمية المقترحة في تنمية تقدير الطالبات لطبيعة الرياضيات كقيمة ،حيث

البعد ( ،)0.93كىي قيمة تزيد عف ( ،)0.80كىذا يدؿ عمى كجكد أثر قكم
بمغت قيمة ) (dليذا ي
لمكحدة التعميمية المقترحة عمى تقدير الطالبات لطبيعة الرياضيات كقيمة في الدراسة الحالية.
تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى طالبات المجمكعة الضابطة في تقديرىف
كيعزك الباحث ُّ
لطبيعة الرياضيات كقيمة إلى أف الكحدة التعميمية المقترحة أظيرت ارتباط الرياضيات بالجكانب

التطبيقية في الحياة كفي مجاالت العمـ المختمفة ،كما أظيرت عقالنية الرياضيات كارتباط صدؽ

نتائجيا بصدؽ ِّ
المقدمات.

البعد الثاني :قيمة الرياضيات بالنسبة لمفرد
 متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية في ي
( )63.70جاء أكبر مف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة ( )54.66بفرؽ داؿ
إحصائيان ،حيث بمغت قيمة "ت" ( )3.63عند مستكل داللة  ، 0.01  كىذا يعني أنو يكجد فرؽ

داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  0.01  بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية
لمبعد الثاني :قيمة الرياضيات بالنسبة لمفرد لصالح طالبات
كالضابطة – في التطبيؽ البعدم ي
المجمكعة التجريبية التي درست المحتكل العممي باستخداـ الكحدة التعميمية المقترحة القائمة عمى

الركابط الرياضية .كما يتضح مف نتائج الجدكؿ أف قيمة مربع إيتا ( )2ل يمبعد الثاني بمغت
البعد الثاني ييعزل إلى
( ،)0.17كىذا يعني أف حكالي ( )%17مف تبايف درجات الطالبات في ي

الكحدة التعميمية المقترحة ،ك( )%83مف تبايف الدرجات ييعزل إلى متغيرات أخرل دخيمة .كما
تيظير نتائج الجدكؿ أيضان كجكد حجـ تأثير كبير لمكحدة التعميمية المقترحة في تنمية تقدير
البعد ( ،)0.91كىي قيمة تزيد
الطالبات لقيمة الرياضيات بالنسبة لمفرد ،حيث بمغت قيمة ) (dليذا ي

عف ( ،)0.80كىذا يدؿ عمى كجكد أثر قكم لمكحدة التعميمية المقترحة عمى تقدير الطالبات لقيمة

الرياضيات بالنسبة لمفرد في الدراسة الحالية.

تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى طالبات المجمكعة الضابطة في تقديرىف
كيعزك الباحث ُّ

لقيمة الرياضيات بالنسبة لمفرد إلى أف الكحدة التعميمية المقترحة قد أظيرت الدكر المتنامي
لمرياضيات في الحياة الكاقعية ،كالمجاالت العممية المتعددة ،كأىمية تطبيقات الرياضيات في
المجاالت المختمفة لمعمكـ كالتكنكلكجيا؛ كىك ما ساعد في زيادة تقدير الطالبات لدكرىا بالنسبة لمفرد

في إدراكو المحيط المادم مف حكلو كفي حياتو اليكمية.
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البعد الثالث :قيمة الرياضيات بالنسبة لممكاد
 متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية في ي
األخرل ( )41.09جاء أكبر مف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة ( )37.28بفرؽ داؿ
إحصائيان ،حيث بمغت قيمة "ت" ( )2.40عند مستكل داللة  ، 0.05  كىذا يعني أنو يكجد فرؽ

داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  0.05  بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية

لمبعد الثالث :قيمة الرياضيات بالنسبة لممكاد األخرل لصالح
كالضابطة – في التطبيؽ البعدم ي
طالبات المجمكعة التجريبية التي درست المحتكل العممي باستخداـ الكحدة التعميمية المقترحة القائمة

2
لمبعد الثالث بمغت
عمى الركابط الرياضية .كما يتضح مف نتائج الجدكؿ أف قيمة مربع إيتا ( ) ي
البعد الثالث ييعزل إلى
( ،)0.08كىذا يعني أف حكالي ( )%8مف تبايف درجات الطالبات في ي

الكحدة التعميمية المقترحة ،ك( )%92مف تبايف الدرجات ييعزل إلى متغيرات أخرل دخيمة .كما
تيظير نتائج الجدكؿ أيضان كجكد حجـ تأثير متكسط لمكحدة التعميمية المقترحة في تنمية تقدير
البعد ( ،)0.60كىي
الطالبات لقيمة الرياضيات بالنسبة لممكاد األخرل ،حيث بمغت قيمة ) (dليذا ي
قيمة تقع بيف ( ،)0.80 – 0.50كىذا يدؿ عمى كجكد أثر متكسط لمكحدة التعميمية المقترحة عمى
تقدير الطالبات لقيمة الرياضيات بالنسبة لممكاد األخرل في الدراسة الحالية.

تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى طالبات المجمكعة الضابطة في تقديرىف
كيعزك الباحث ُّ

لقيمة الرياضيات بالنسبة لممكاد األخرل ،ككفقان آلراء طالبات المجمكعة التجريبية حكؿ محتكل

الكحدة التعميمية المقترحة – كالتي قاـ الباحث برصدىا بعد االنتياء مف تدريس الكحدة – .ممحؽ

( .)16فقد أشارت معظـ الطالبات إلى أف الكحدة التعميمية قد أبرزت العالقة التي تربط الرياضيات

بالمكاد األخرل كخاصة الفيزياء كاستخداماتيا في الحياة اليكمية ،كىك ما انعكس إيجابان عمى تقدير
الطالبات لقيمة الرياضيات بالنسبة لممكاد األخرل مقارنة بالطريقة المعتادة.

فيما يعزك الباحث انخفاض درجة تقدير الطالبات ليذه القيمة مقارنة بالقيمتيف األخرييف إلى أنو
ربما ال يتـ أثناء تدريس المكاد األخرل  -التي ترتبط بالرياضيات  -اإلشارة إلى مكاضع الربط مع

الرياضيات ،كالى الدكر الذم تمعبو الرياضيات في ىذه المكاضع بحيث تكتمؿ صكرة الربط بيف
الرياضيات كالمكاد األخرل لدل الطالبات كي تصبح الطالبات عمى قناعة تامة بدكر الرياضيات
في المكاد األخرل دكف االعتقاد بكجكد تحيز مف ًقبؿ الرياضييف نحك ىذه العالقة ،خاصة كأف فترة
تطبيؽ التجربة غير كافية لتكضيح جميع مكاضع الربط بيف الرياضيات كالمكاد األخرل ،حيث إنيا

ركزت فقط عمى الربط بيف مكضكع المتجيات في الرياضيات كالمكاد األخرل التي تقتصر عمى

بعض المكاد الدراسية فقط.
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 متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية في مقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات ككؿ
( )156.03جاء أكبر مف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة ( )137.25بفرؽ داؿ
إحصائيان ،حيث بمغت قيمة "ت" ( )3.69عند مستكل داللة  ، 0.01  كىذا يعني أنو يكجد فرؽ

داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  0.01  بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة – في التطبيؽ البعدم لمقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات لصالح طالبات المجمكعة

التجريبية التي درست المحتكل العممي باستخداـ الكحدة التعميمية المقترحة القائمة عمى الركابط

الرياضية .كما يتضح مف نتائج الجدكؿ أف قيمة مربع إيتا ( )2لممقياس ككؿ بمغت ( ،)0.18كىذا
يعني أف حكالي ( )%18مف تبايف درجات الطالبات في المقاس ككؿ ييعزل إلى الكحدة التعميمية
المقترحة ،ك( )%82مف تبايف الدرجات ييعزل إلى متغيرات أخرل دخيمة .كما تيظير نتائج الجدكؿ
أيضان كجكد حجـ تأثير كبير لمكحدة التعميمية المقترحة في تنمية تقدير الطالبات لمقيمة العممية
لمرياضيات ،حيث بمغت قيمة ) (dلممقياس ككؿ ( ،)0.93كىي قيمة تزيد عف ( ،)0.80كىذا يدؿ
عمى كجكد أثر قكم لمكحدة التعميمية المقترحة عمى تقدير الطالبات لمقيمة العممية لمرياضيات في

الدراسة الحالية.

كيعزك الباحث تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى طالبات المجمكعة الضابطة في تقديرىف

لمقيمة العممية لمرياضيات إلى عدة عكامؿ ىي:

 .1ربط الرياضيات بفركع الرياضيات كبالعمكـ األخرل كالحياة ساعد في إكساب الطالبات اتجاىات
ايجابية نحك الرياضيات مف خالؿ تممسيف لفائدتيا ،كلمدكر الذم تمعبو في المجاالت المختمفة.

فضاء تكاصميان لبناء المعارؼ
 .2تقديـ المحتكل العممي بالصكرة التي يبنيت عمييا الكحدة كفر
ن
الرياضية كانتاج المعاني؛ مما جعؿ الطالبات ينتقمف مف دكرىف السمبي في تمقي تمؾ المعارؼ
كحفظيا إلى دكرىف االيجابي الذم يتمثؿ في بناء المعارؼ كتشكيؿ معانييا؛ كىك ما يعمؿ عمى

رفع درجة تقديرىف لدكر الرياضيات كقيمتيا في المجاالت المختمفة.

 .3استعماؿ القكانيف كالنظريات في سياقات أصيمة مف خالؿ ربطيا بفركع الرياضيات المختمفة
كبالعمكـ األخرل كبالحياة أكسب الطالبات القدرة كالمعرفة بكيفية تكظيؼ كاستعماؿ القكانيف

كالنظريات في حؿ المشكالت كالمكاقؼ الحياتية كالعممية ،كىك ما أبرز قيمة الرياضيات كالدكر

الياـ الذم تمعبو.
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ثانيان :تكصيات الدراسة

في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا ،كفي ضكء مناقشتيا يمكف تقديـ مجمكعة مف التكصيات تتمثؿ

في اآلتي:

 .1إعداد الكتب الدراسية عمى أساس الترابط بيف المناىج الدراسية المختمفة ،كبيف مناىج الرياضيات
لممراحؿ التعميمية المختمفة.

 .2ضركرة تضميف ميارات التفكير الناقد في المناىج الدراسية بصفة عامة كفي الرياضيات بصفة
خاصة في جميع المراحؿ التعميمية ،بطريقة تساعد الطمبة عمى تنمية ميارات التفكير العميا ،كعدـ

التركيز عمى تنمية عمميتي الحفظ كاالستظيار.

 .3عقد دكرات ككرش عمؿ لممعمميف كالمشرفيف في مجاؿ تدريس الرياضيات ،لتعرفييـ بالمزايا التربكية
الستخداـ الركابط الرياضية في تدريس الرياضيات.

 .4تدريب المعمميف كتشجيعيـ عمى استخداـ األنشطة التي تساعد عمى تنمية ميارات التفكير الناقد،
كعمى آلية صياغة أسئمة لمستكيات التفكير العميا مف خالؿ إعداد برامج تدريبية ككرش عمؿ.

 .5التأكيد عمى تدريب الطمبة عمى ميارات التفكير الناقد مف خالؿ محتكل الرياضيات.

 .6أف تيتـ كميات التربية بتدريب الطمبة المعمميف عمى كيفية تدريس ميارات التفكير كصياغة األسئمة
لممستكيات العميا.

 .7تشجيع المعمميف عمى تنمية تقدير الطمبة لقيمة الرياضيات في الحياة كاستخداماتيا في العمكـ
كالتكنكلكجيا في المجتمع المعاصر.
 .8ض ػػركرة كض ػػع منظكم ػػة ًق ىيميػ ػة لمق ػػيـ العممي ػػة الت ػػي يج ػػب تنميتي ػػا ل ػػدل الطمب ػػة عن ػػد كض ػػع من ػػاىج
الرياضيات بالمرحمة الثانكية بما يتناسب مع المتغيرات العممية كاالجتماعية.
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ثالثان :مقترحات الدراسة

في ضكء ىذه الدراسة يقترح الباحث ما يمي:

 .1إجراء دراسات باستخداـ مداخؿ كطرؽ كاستراتيجيات تدريبية يمختمفة في تدريس الرياضيات لمكشؼ
عف أثرىا في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل طمبة المرحمة الثانكية.
 .2إجراء دراسات مشابية عمى كحدات تعميمية أخرل مف منياج الرياضيات لمصؼ الحادم عشر
"الفرع العممي" ،كعمى مراحؿ تعميمية أخرل.

 .3إجراء دراسات مشابية عمى متغيرات أخرل ،كأنماط تفكير أخرل ،مثؿ :اكتساب عمميات العمـ،
عالج صعكبات التعمـ ،تنمية التفكير اإلبداعي ،تعديؿ الفيـ الخاطئ ،دراسة االتجاىات نحك المادة

الدراسية ،كالدافعية.

 .4إجراء دراسات لمطرؽ المختمفة لتعميـ أنماط التفكير في مجاؿ تدريس الرياضيات في ضكء مدخؿ
الركابط الرياضية.

 .5إعداد برنامج مقترح لتدريب معممي الرياضيات عمى إكساب ميارات التفكير الناقد في الرياضيات
لمطمبة في المرحمة الثانكية ،كالتعرؼ عمى أثرىا لدل الطمبة.
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التربكية كتكنكلكجيا المعمكمات ،فمسطيف.

 .61ىاشـ ،الشيخي ( .)2000أثر ربط محتكل الرياضيات بالحياة اليكمية عمى تحصيؿ طمبة الصؼ
الثالث المتكسط بمدينة جدة في الرياضيات كعمى اتجاىاتيـ نحكىا .رسالة ماجستير غير منشكرة،

كمية التربية ،الجامعة األردنية ،األردف.

 .62كائؿ ،عمي كفاطمة ،بالؿ ( .)2002برنامج مقترح إلكساب ميارات التفكير الناقد في الرياضيات
لمرحمة رياض األطفاؿ .كرقة بحثية مقدمة لممؤتمر التربكم الثاني لمجمعية المصرية لتربكيات

الرياضيات.693-643 ،

 .63ك ازرة التربية كالتعميـ السعكدية ( .)2008مشركع تطكير تعميـ الرياضيات كالعمكـ الطبيعية ،المادة
اإلثرائية :العمكـ الطبيعية .ك ازرة التربية كالتعميـ ،المممكة العربية السعكدية.

 .64كليـ ،عبيد ( .)2004تعميـ الرياضيات لجميع األطفاؿ في ضكء متطمبات معايير كثقافة التفكير.
عماف ،األردف :دار المسيرة لمطباعة كالنشر.
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هلحق ()1

طمب تسييؿ ميمة بحث المكجو مف الجامعة إلى كزارة التربية كالتعميـ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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هلحق ()2

كتاب تسييؿ ميمة بحث مكجو مف مديرية شرؽ خاف يكنس إلى المدرسة
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هلحق ()3

إفادة إدارة المدرسة بتطبيؽ الباحث لتجربة الدراسة كأدكاتيا

 -001-

هلحق ()4

قائمة بأسماء السادة المحكميف ألدكات الدراسة
أسماء السادة المحكميف ألدكات الدراسة
األداة

6

د .رحمة عكدة

دكتكراة

7

د .عاطؼ األغا

أستاذ مشارؾ

8

د .عبد اهلل عبد المنعـ

أستاذ دكتكر

9

د .عزك إسماعيؿ عفانة

أستاذ دكتكر

 10د .فايز أبك حجر

دكتكراة

 11د .فرج إبراىيـ أبك شمالة

دكتكراة

 12أ .إيماف أسعد طافش

ماجستير/معممة

رياضيات

اختبار التفكير

5

د .حازـ زكي عيسى

دكتكراة

مناىج كطرؽ تدريس

مقياس التقدير

4

د .جماؿ الفميت

دكتكراة

رياضيات

×

×

مناىج كطرؽ تدريس

رياضيات
مناىج كطرؽ تدريس
رياضيات

×

عمكـ
مناىج كطرؽ تدريس
رياضيات
مناىج كطرؽ تدريس
رياضيات

×

×

عمكـ

مناىج كطرؽ تدريس

×

×

×
×
×

 13أ .خميؿ أحمد أبك عكدة

بكالكريكس/معمـ

رياضيات

×

 14أ .رياض سميماف الشافعي

بكالكريكس/معمـ

رياضيات

×
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×

×

×

×

مناىج كطرؽ تدريس

رياضيات

×

×

×

عمـ نفس

مناىج كطرؽ تدريس

×

×

×

×

لغة عربية
مناىج كطرؽ تدريس

التفكير

3

د .أشرؼ يكسؼ أبك عطايا

دكتكراة

مناىج كطرؽ تدريس

×

×

قائمة ميارات

2

د .أسعد حسيف عطكاف

دكتكراة

رياضيات

الكحدة المقترحة

1

د .إبراىيـ حامد األسطؿ

أستاذ مشارؾ

مناىج كطرؽ تدريس

×

×

دليؿ العمـ

الدرجة العممية

كراسة الطالب

ـ

االسـ

التخصص

×

×

×

 15أ .سييؿ رمضاف شبير

ماجستير/
مشرؼ تربكم

 16أ .مراد ىاركف األغا

ماجستير /معمـ

 17أ .محمد عمي الشمالي

ماجستير /معمـ

 18أ .مناؿ محمد الصباغ

ماجستير/معممة

 19أ .مكسى محمد جكدة
20

المركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػز القكم ػ ػ ػ ػي لمبحػ ػ ػكث

الت ػ ػرب ػ ػػكي ػ ػ ػػة كالتنمػ ػ ػيػ ػ ػ ػػة

ماجستير/
مشرؼ تربكم

مناىج كطرؽ تدريس

×

رياضيات
مناىج كطرؽ تدريس

×

رياضيات

مناىج كطرؽ تدريس

×

رياضيات
مناىج كطرؽ تدريس

×

رياضيات
مناىج كطرؽ تدريس

×

رياضيات

جميكرية مصر العربية
http://ncerd.org/index2.htm
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×

×

×

×

×

×

×

×

×

هلحق ()5

قائمة ميارات التفكير الناقد – تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المشرفيف كالمعمميف
جاططــظػاألزعـــرػ–ػػزـــزة ػ
رطادةػاضدراداتػاضطضغا ػ
صضغـــــظػاضتــــربغــــــــظ ػ

ػ
بسم اهلل الرمحن الرحيم
السيد المشرؼ  /المعمـ  ...........................................................................................حفظو اهلل كرعاه

المسمى الكظيفي ،........................... :المؤىؿ العممي ،........................ :سنكات الخدمة................ :
اضدالمػرضغصمػورحطظػاضضهػوبرصاتهػ.ػ.ػ .ػ
المكضػػػكع :تحكيػػـ قائمػػة ميارات التفكيػػر الناقػػد الالزمػػة لطمبػػة الصؼ الحػػادم عشػػر (الفرع العممي)
يقكـ الباحث بإجراء دراسة بعنكاف :أثر تدريس كحدة مقترحة قائمة عمى الركابط الرياضية في تنمية
ميارات التفكير الناقد كتقدير القيمة العممية لمرياضيات لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بمحافظات غزة.

كذلؾ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف قسـ المناىج كطرؽ تدريس /الرياضيات ،جامعة األزىر –
غزة.
كقد كضع الباحث مجمكعة مف ميارات التفكير الناقد المذككرة أدناه في الجدكؿ.
أرجك مف سيادتكـ التكرـ باإلجابة عف التساؤؿ بكضع إشارة (  ) أماـ ميارة التفكير الناقد التي
تركنيا الزمة لطمبة الصؼ الحادم عشر (الفرع العممي) في الرياضيات ،كفؽ التدريج الذم تركنو
مناسبان.
عممان بأف :الرقـ (  ) 1األكثر لزكمان ،الرقـ (  ) 2الزمة إلى حد ما ،الرقـ (  ) 3األقؿ لزكمان.
شاكرين نكم حسن تعاونكم وراجياً سن اهلل عز وجم أن جيعهه يف سيزان حسناتكم
الباحث

هاني عبد الق ادر األغا
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ما مدل لزكـ ميارات التفكير الناقد التالية لطمبة الصؼ الحادم عشر (الفرع العممي) في الرياضيات؟
ميارة التفكير الناقد

ـ
1

التعرؼ عمى االفتراضات األساسية

2

تقييـ االفتراضات

3

التنبؤ بمصداقية االفتراضات

4

اتخاذ الق اررات

5

تفسير البيانات

6

تفسير خطكات الحؿ

7

البرىنة كاإلثبات

8

الكشؼ عف المغالطات المنطقية

9

الكشؼ عف المغالطات االستداللية

10

الكشؼ عف المغالطات االستقرائية

11

تحديد العالقة السببية

12

االستدالؿ

13

التكصؿ إلى استنتاجات

14

حؿ مشكالت تنطكم عمى استبصار أك حدة ذىف

15

حؿ مشكالت قائمة عمى إدراؾ العالقات المكانية

16

تعريؼ المفاىيـ المحكرية

17

المالحظة

18

استخالص المعمكمات

19

تخزيف كاسترجاع المعمكمات

20

إصدار األحكاـ

21

االستقراء

22

التمييز بيف االفتراضات كالتعميمات

23

التحميؿ
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الدرجة
1

2

3

هلحق ()6

قائمة بالركابط الرياضية في محتكل كحدة المتجيات (كتاب الكزارة)
الركابط الرياضية في محتكل كحدة المتجيات (كتاب الكزارة)
الػػػػػػػػػػدرس

مػػػػرتبط مػػػع

فركع الرياضيات األخرل

مػػػػرتبط مػػػع

المػػػػػػكاد األخػػػػػرل
(ص.)38

ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي المستػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكل
 -مث ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)1ص.)40

 -سػ ػؤاؿ (( :)7ص.)44

 مث ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)3ص.)41 تدري ػ ػ ػػب (( :)1ص.)42 -تدري ػ ػػب (( :)2ص.)42

 مث ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)5ص.)43 الف ػ ػ ػػرع ( أ ) ،س ػ ػ ػؤاؿ (:)2(ص.)44
 س ػ ػ ػ ػؤاؿ (( :)4ص.)44 -س ػ ػ ػ ػؤاؿ (( :)6ص.)44

(الثالث) :المتجيػػات
في المستكل (جبريان)

(الرابع) :المتجي ػ ػػات

 -س ػ ػ ػ ػ ػؤاؿ (( :)8ص.)54

فػ ػ ػػي الفػ ػ ػراغ
(الخامس) :الضػ ػرب  -مث ػ ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)4ص.)56
الداخمػ ػ ػػي (القياس ػػي)  -مث ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)8ص.)58

لممتجيػ ػػات

(السادس) :تطبيقات
فيػ ػزيائيػ ػػة

 -س ػ ػ ػؤاؿ (( :)8ص.)59

 -ىذا الدرس مرتبط بالمكاد األخرل (الفيزياء).

(السابع) :الض ػ ػ ػ ػ ػرب  -تطبيقػ ػ ػ ػ ػػات ىن ػ ػ ػ ػػدسي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة:
الخارجػي (المتجيي)
لممتجيػ ػػات

(ص.)38

 -س ػ ػؤاؿ (( :)5ص.)38

ىندسيان.

عمػ ػ ػػى المتجيػ ػػات

المكاقػػػػؼ الحياتيػػػػة

 -الف ػ ػ ػ ػػرع ( أ ) ،س ػ ػؤاؿ ( - :)5الف ػ ػ ػ ػػرع (ب) ،سػ ػ ػؤاؿ (:)5

(األكؿ) :المتجيػ ػ ػات

(الثاني) :العممي ػ ػ ػ ػات

مػػػػرتبط مػػػع

(ص ص.)68-66 :
 -س ػ ػ ػؤاؿ (( :)4ص.)68
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هلحق ()7

قائمة بالركابط الرياضية في محتكل كحدة المتجيات كالعمميات عمييا المقترحة
الركابط الرياضية في محتكل كحدة المتجيات كالعمميات عمييا المقترحة
الػػػػػػػػػػدرس

مػػػػرتبط مػػػع

فركع الرياضيات األخرل

مػػػػرتبط مػػػع

المػػػػػػكاد األخػػػػػرل

المكاقػػػػؼ الحياتيػػػػة

 -التعبي ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ع ػ ػػف متجيػ ػ ػ ػػات  -مث ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)3ص.)3

 -تميي ػ ػ ػػد (الكحدة المقترحة):

 -س ػ ػ ػ ػ ػ ػؤاؿ (( :)1ص.)6

 -نشػ ػ ػ ػ ػ ػػاط( :ص.)2

الكحدة جبريان( :ص.)5

(األكؿ) :المتجيػ ػ ػات

مػػػػرتبط مػػػع

(ص.)2

 -مثػػاؿ( :ص.)2

ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي المستػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكل

 -مث ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)1ص.)3

ىندسيان.

 تكضيػ ػػح تس ػػاكم متجيي ػػف:(ص.)3

 س ػ ػ ػ ػ ػ ػؤاؿ (( :)2ص.)6 إيجػ ػ ػ ػػاد محصم ػ ػػة ازاحتيف  -مث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)1ص.)8متعاقبتيف جبريان( :ص.)7

(الثاني) :العممي ػ ػ ػ ػات
عمػ ػ ػػى المتجيػ ػػات

 مث ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)2ص.)9 مث ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)4ص.)10 -س ػ ػ ػ ػ ػؤاؿ (( :)1ص.)14

 -إيجػ ػ ػ ػػاد محصمػ ػ ػػة ازاحتيف

تنطمق ػػاف مػ ػػف نفػػس النقطػة

جبريان( :ص.)8

 مثػ ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)3ص.)10 مثػ ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)9ص.)12 كتابة تسػػاكم متجييػف بمغة  -تحميػ ػ ػػؿ القػ ػػكل( :ص - .)15تػدري ػ ػ ػ ػ ػ ػػب( :ص.)16المصفكفات( :ص.)16

 -مث ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)2ص.)16

 -مث ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)4ص.)15

 -مثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)7ص.)19

(الثالث) :المتجيػػات  -كتابػ ػػة جمػ ػػع متجييػػف بمغة
في المستكل (جبريان)

 -تدريػ ػ ػ ػ ػ ػػب( :ص.)17

 س ػ ػ ػ ػ ػؤاؿ (( :)1ص.)20 -س ػ ػ ػ ػ ػؤاؿ (( :)2ص.)20

المصفكفات( :ص.)17

 التعبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر عػ ػ ػ ػ ػ ػػف طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرحالمتجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات بمغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
المصفكفات( :ص.)18
 -مث ػ ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)1ص.)22

(الرابع) :المتجي ػ ػػات

 -سؤاؿ (( :)4ص.)26

 -مث ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)3ص.)23

 تكضي ػ ػ ػػح فك ػ ػ ػرة المتجي ػػاتفي الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراغ( :ص.)21

 -مث ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)2ص.)23

فػ ػ ػػي الفػ ػ ػراغ

 مث ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)5ص.)24 س ػ ػ ػ ػ ػؤاؿ (( :)1ص.)26 -006-

(الخامس) :الضػ ػرب
الداخمػ ػ ػػي (القياس ػػي)

لممتجيػ ػػات

 -مث ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)6ص.)29

 -الف ػػرع الثاني ،السؤاؿ (:)2

-

(ص.)31

 تدريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب( :ص.)29 الف ػ ػػرع األكؿ ،السؤاؿ (:)2(ص.)31

(السادس) :تطبيقات  -ىذا الدرس مرتبط في األصؿ بالمكاد األخرل (الفيزياء) ،لذلؾ تـ إضافة بعض األمثمة في
فيػ ػزيائيػ ػػة

نفس مجاؿ الربط فقط.
 -مساحة متكازم األضالع  -تطبيقػ ػ ػ ػػات في ػزيائيػ ػ ػ ػػة (عزـ  -تمييد (تطبيقات فيزيائية):

(السابع) :الض ػ ػ ػ ػ ػرب

كالمثمث( :ص.)37

الدكراف)( :ص.)39

الخارجػي (المتجيي)  -مث ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ( ،)5كمثػ ػػاؿ ( - :)6مثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ (( :)1ص.)40

لممتجيػ ػػات

(ص.)38

 -تدريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب( :ص.)40

 -سؤاؿ (( :)5ص.)40
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(ص.)39

هلحق ()8

مكاضع الدمج لميارات التفكير الناقد في الكحدة المقترحة
مكاضع الدمج لميارات التفكير الناقد في الكحدة المقترحة
االفتراضات

التقييـ

معرفتيا

التنبؤ بيا

اتخاذ القرار

الحؿ
البيانات

البرىنة
خطكات

المناقشات

×

×

الدرس األكؿ

مثاؿ (( :)3ص)3
مثاؿ (( :)4ص)4

×

تعريؼ "ك"( :ص)5

×

سؤاؿ (( :)1ص)6

×
×

سؤاؿ (( :)3ص)6

×
×

مثاؿ (( :)1ص)8

×

نشاط( :ص)8

×

×

مثاؿ (( :)2ص)9

×

تدريب( :ص)9

×

مثاؿ (( :)4ص)10

×

الدرس الثاني

مثاؿ (( :)6ص)12

×

مثاؿ (( :)7ص)12

×

مثاؿ (( :)8ص)13

×

مثاؿ (( :)9ص)13

×

سؤاؿ (( :)1ص)14

×

سؤاؿ (( :)2ص)14

×

سؤاؿ (/3أ)( :ص)14

×

سؤاؿ (/3ب)( :ص)14
سؤاؿ (( :)4ص)14
الثالث

الدرس

تدريب)16( :

االستنتاجات

×
×

سؤاؿ (( :)2ص)6

الحجج

مثاؿ (( :)1ص)3
مثاؿ (( :)2ص)3

المنطقية

نشاط( :ص)2

االستداللية

×

×
×
×
×

مثاؿ (( :)4ص)17
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االستنتاج

الدرس

مكضع الدمج

التفسير

المغالطات

تدريب (( :)1ص)17

×

مثاؿ (( :)7ص)19

×

سؤاؿ (( :)1ص)20
سؤاؿ( ( :)2ص)20

×

×
×

×

×

سؤاؿ( ( :)3ص)20
×

سؤاؿ( ( :)4ص)20
سؤاؿ( ( :)5ص)20

×

مثاؿ (( :)1ص)22

×

الدرس الرابع

مثاؿ (( :)2ص)23
مثاؿ (( :)3ص)23

×
×
×

مثاؿ (( :)5ص)24

×

سؤاؿ (( :)1ص)26
سؤاؿ (( :)4ص)26

×

مثاؿ (( :)2ص)27

×

مثاؿ ()28( :)3

×

مثاؿ (( :)4ص)28

×

نشاط( :ص)28

×
×

مثاؿ (( :)6ص)29
الدرس الخامس

نشاط :ص29

×

تدريب (( :)1ص)29

×
×

مثاؿ (( :)8ص)30
مثاؿ (( :)9ص)30

×

سؤاؿ (( :)1ص)31

×
×

سؤاؿ (( :)2ص)31
سؤاؿ (( :)3ص)31
سؤاؿ (( :)5ص)31

×
×

الدرس السابع

×

نشاط( :ص)36
×

مثاؿ (( :)7ص)38

×

سؤاؿ (( :)1ص)40
×

سؤاؿ (( :)5ص)40
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هلحق ()9

الكحػدة التعميمية المقترحػة بصكرتيا النيائية

11

جاططــظػاألزعـــرػ–ػزـــزة ػ
رطادةػاضدراداتػاضطضغا ػ
صضغـــــــظػاضتـــربغـــــــظ ػ

اضطضـــــــــطي

الجػػػزء األكؿ

املتجهـــات والعمليـــات عليهـــا



إردادػاضباحث ػ
هاني عبد القادر عثمان األغا
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العـام الدراسـي
2102 / 2100م

فهرس املىضىعات
المتجيػػػػػػػات كالعمميػػػػػػػػات عمييػػػػػػػػػا ..................................................................

2

المتجي ػػات فػػي المستػكل (ىندسيان) ..........................................

2

الػػػػػػػػػػػدرس األكؿ:
الػػػػػػػػػػدرس الثاني:

العمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات عمػ ػ ػػى المتجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ..........................................

7

الػػػػػػػػػػدرس الثالث:

المتجي ػ ػ ػػات ف ػػي المستػػكل (جبريان) ..........................................

الػػػدرس الخامس:

الضػ ػ ػ ػ ػػرب الداخم ػ ػ ػ ػػي لممتجي ػ ػ ػ ػ ػػات ..........................................

27

تطبيػ ػ ػقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات فػ ػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزيػ ػػائ ػ ػ ػيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ..........................................

30

الضػ ػ ػ ػ ػ ػػرب الخارج ػ ػ ػػي لممتجي ػ ػ ػػات ..........................................

35

الػػػػػػػػدرس الرابػػػػع:

الػػػدرس السادس:

الػػػػػػػػدرس السابع:

المتجي ػ ػ ػ ػ ػ ػػات فػ ػ ػ ػػي الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراغ ..........................................

 -020-

15
21

املحجهات والعمليات عليها

تمييػػد:

إذا تحركت سيارة مسافة ؼ 1مف مدينة أ قاصدة مدينة ب تقع شرؽ أ ،ثـ

جـ

تحركت مسافة ؼ 2مف المدينة ب إلى مدينة ثالثة جػ تقع شماؿ المدينة ب
كما في الشكؿ المجاكر:

نقكؿ أف تحصيؿ ىاتيف اإلزاحتيف ىك إزاحة نيائية تمثؿ بالقطعة المستقيمة أ جػ؛،

ف

ف2

تبدأ مف أ كتنتيي عند جػ .فإذا قارنا المسافة ؼ بيف المدينتيف أ ،جػ بالمسافة

الكمية ؼ +1ؼ 2التي تحركتيا السيارة فيؿ نجدىما متساكيتيف؟ بمعنى ىؿ
ؼ= ؼ +1ؼ2؟ كلماذا؟ كىؿ اإلزاحة ىي نفسيا المسافة؟

ب

أ

ف1

إف ىذا يقكدنا إلى التمييز بيف نكعيف مف الكميات :النكع األكؿ يحتاج تحديده إلى معرفة المقدار فقط كيسمى بالكميات
ال قياسية (العددية) مثؿ :المسافة ،الكتمة ،المساحة ،الحجـ ،الكثافة ،المقاكمة ،درجة الح اررة ... ،الخ ،كالنكع الثاني
يحتاج تحديده إلى معرفة المقدار كاالتجاه كيسمى بالكميات المتجية مثؿ :اإلزاحة ،السرعة المتجية ،العجمة ،الكزف،
شدة المجاؿ المغناطيسي ،القكة ... ،الخ.

في ىذه الكحدة سنتعرؼ عمى المتجيات في المستكل كالفراغ كالعمميات عمييا مف الكجيتيف اليندسية كالجبرية،

كسنستخدـ ذلؾ في بعض التطبيقات اليندسية كالفيزيائية كفي الحياة الكاقعية.
نشاط:

ناقش مع زمالئؾ أىـ استخدامات المتجيات في الحياة الكاقعية.

الدرس األكؿ :المتجيات في المستكل (ىندسيان)

يعرؼ المتجو بأنو كمية ليا مقدار (قياس) كاتجاه مثؿ :اإلزاحة ،السرعة المتجية،
العجمة ... ،الخ ،كيمكف تمثيؿ المتجو ىندسيان بقطعة مستقيمة مكجية طكليا يمثؿ

ب
رفـخ

مقدار المتجو ،كاتجاىيا مف نقطة البداية إلى نقطة النياية يمثؿ اتجاه المتجو .فعمى

أ

سبيؿ المثاؿ ،إذا قاـ أحمد بزيػارة لصديقػو عالء بمدينة رفح قادمان مف مدينة خاف يكنس

خاىيوًص

كما في الشكؿ المجاكر ،فإف اتجاه أحمد مف خاف يكنس إلى رفح يمكف تمثيمو بالمتجو أ ب بني ،كيمكف أف نستخدـ حرفان
كاحدان مثؿ ـ بنيلمداللة عميو ،أما المسافة بيف المدينتيف فيي تمثِّؿ طكؿ ذلؾ المتجو كنرمز لو بالرمز بئ أ ببئ بني أك بئ ـ بني بئ.
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مثاؿ ( :)1أذكر الخطكات المتبعة إليجاد طكؿ كؿ مف المتجيات المبينة في الشكؿ المجاكر ،كالتي تمثؿ مسافات

افتراضية بيف مدف فمسطينية:

الحؿ :إذا كانت المسافة في خط مستقيـ أفقي أك رأسي في اتجاه أحد المحاكر

نقكـ بً ىعد عدد الكحدات التي يمثميا المتجػػو ،كاذا كػػاف المتجػػو الػػذم
يمثػػؿ المسافػػة يميؿ بزاكية عمى محكر السينات نستخدـ نظري ػػة
فيثاغكرس إليجاد المسافة.

غسة

ب بني

أ بني

القدش

رامهللا

جٌيي
خاىيوًص

الوٌطقتالوضطى

المسافة بيف راـ اهلل كالقدس = يئ أ يئ بني=  6كحدات
رفـخ

المسافة بيف غزة كالمنطقة الكسطى = يئ ب يئ بني =  3كحدات

د بني

جػ بني

ًابلص

المسافة بيف رفح كخاف يكنس= يئ جػيئ بني= ة+ 24؛ 23؛= ة 5 = 25كحدات
المسافة بيف نابمس كجنيف = يئ د يئ بني = ة+ 22؛ 24؛= ة2 = 22ة 5كحدة
مثاؿ ( :)2حدد افتراضات المسألة التالية ،ثـ أذكر الخطكات المتبعة لرسـ متجيان طكلو كحدتاف كيصنع زاكية قياسيا
مع االتجاه المكجب لمحكر السينات ،ثـ أرسـ ذلؾ المتجو.

الحؿ :افتراضات المسألة:

ص

المعطيات :طكؿ المتجو كحدتاف كيميؿ مع األفقي بزاكية .º45

أ

جـ

المطمكب :تمثيؿ المتجو بيانيان.

وحدتان

بما أف المتجو ييحدد باالتجاه كالطكؿ ،فإننا نستطيع رسـ أكثر مف متجو
يحقؽ ىذيف الشرطيف .فعمى سبيؿ المثاؿ ،لك رسمنا مف نقطة األصؿ
( )0 ، 0قطعة مستقيمة طكليا كحدتاف كتصنع زاكية

ش
هـ

ب

و

مع االتجاه
د

المكجب لمحكر السينات ،فإف المتجو مف نقطة األصؿ إلى النقطة أ ىك
أحد ىذه المتجيات ،ككذلؾ فإف أم قطعة مستقيمة طكليا كحدتاف

كمكازية ليذه القطعة المستقيمة كفي اتجاىيا ىي أحد المتجيات المطمكبة
مثؿ المتجو ب جػبني  ،د ىػ بني كما في الشكؿ المجاكر .المجاكر.
مثاؿ ( :)3تقكـ رافعة قدرتيا  250حصاف بسحب كتمو باتجاه الشرؽ بزاكية  ، º30أذكر الخطكات المتبعة لرسـ المتجو
الذم يمثؿ قدرة الرافعة:

إرشاد( :استخدـ مقياس رسـ  1سـ  100 :حصاف)

الحؿ :بحسب مقياس الرسـ  100 : 1فإف قدرة الرافعة في الرسـ تمثؿ

بمتجو طكلو  2.5سـ ،كحيث أف الرافعة تسحب الجسـ في اتجاه
يصنع زاكية  º30مع الشرؽ؛ أم مع اتجاه محكر السينات المكجب

فإنو يمكف رسـ المتجو الذم يمثؿ قدرة الرافعة كما في الشكؿ.
المجاكر.
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2.5سم

شرق 

º31

و

تساكم متجييف:
تعريؼ:
يتساكل المتجياف أ ب بني ،جػ د بني إذا كاف ليما نفس المقدار (الطكؿ) كاالتجاه ،كنكتب :أ ب بني= جػ د بني.
نرل جميعا مضمار السباؽ لممسافات القصيرة ،حيث يصطؼ المتسابقيف
جنبان إلى جنب عمى خط مستقيـ كاحد كيبدؤكف السباؽ مف نفس نقطة

البدء ليصمكا إلى نقطة الفكز كىي نفس نقطة النياية لجميع المتسابقيف،

كبالتالي فإنيـ يقطعكف مسافات متساكية في الطكؿ كفي نفس االتجاه
أيضان.
الكضع القياسي لممتجيات (متجو المكضع):

ص
د

إذا كانت نقطة البداية لمتجو ىي نقطة األصؿ ك( ،)0 ، 0فإنو يقاؿ إف

أ

المتجو في كضع قياسي كيسمى متجو المكضع لمتجو ما ،فمثالن في الشكؿ

ج
ـ

المجاكر الكضع القياسي لممتجو جػ د بنيىك المتجو ك أ بني ،كيكتب اختصا انر أ بني  .ش 

و

كيمكف إيجاد متجو المكضع الذم يكافئ متجيا ما كما يمي:
إذا كاف أ ب بنيمتجيان حيث أ (س ، 1ص ،)1ب (س ، 2ص ،)2ىػ بني قيمة المتجو في الكضع القياسي فإف:
ىػ بني

أ ب بني

ىػ بني= (س – 2س ، 1ص – 2ص)1

فمثالن :المتجو أ ب بنيحيث أ ( ،)1 ، 2-ب ( )2- ، 1يكافئ المتجو في الكضع القياسي ىػ بنيحيث ىػ بني = (.)3- ، 3
مثاؿ ( :)4إذا كانت أ ( ،)2 ، 1ب ( )3 ، 2أذكر الخطكات المتبعة لرسـ المتجو أ ب بني ثـ مثمو في الكضع القياسي.
الحؿ :نعيف النقطتيف أ  ،ب في المستكل فيككف المتجو أ ب بنيىك المتجو

ب

ص

ة2

المطمكب .كلتمثيؿ المتجو في الكضع القياسي نرسـ متجيان ك جػ بني يبدأ مف نقطة

º45

األصؿ كطكلو يساكم طكؿ المتجو أ ب بنيكلو نفس االتجاه.

أ
جـ

الحظي أف :بئ أ ب بئ بني = ة 2كحدة( .لماذا؟)

ة2

كأف زاكية ميؿ المتجو أ ب بني=  ،º45ألف ميؿ المتجو = ظا ق =
=  ،1كمنيا تككف زاكية ميؿ المتجو مع محكر السينات تساكم .º45
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=

ش

º45
و

متجيات خاصة:

ىناؾ أنكاع مف المتجيات الخاصة التي ليا أىمية كبيرة في تحميؿ كحساب المتجيات منيا:

-1

المتجو الصفرم:

كيعبر عنو المتجو ك بني( )0 ، 0كالذم نقطة
كىك المتجو الذم طكلو صفر كحدة كليس لو اتجاه معيف ،يكيرمز لو بالرمز  0بني ،ي

ً
(أعط تفسي انر لذلؾ).
بدايتو ىي نقطة األصؿ.
-2

متجو الكحدة:

-3

متجيا الكحدة األساسيَّاف:

أم متجو طكلو كحدة كاحدة يسمى متجو كحدة.

ىما متجيا كحدة في كضع قياسي في االتجاه المكجب لمحكرم س ،ص كيرمز

ص

ليما ك ، 1ك 2عمى الترتيب كما في الشكؿ التالي:

ش

و

0

و

2

كيعبر عنيما جبريا كاآلتي:
ي

 المتجو ( )0 ، 1ىك متجو طكلو الكحدة ،في اتجاه المحكر السيني المكجب كنياية متجو المكضع لو النقطة ( )0 ،1كنطمؽعميو متجو الكحدة األساسي في اتجاه محكر السينات( .متجو الكحدة السيني ك بني).
 المتجو ( )1 ، 0ىك متجو طكلو الكحدة ،في اتجاه المحكر الصادم المكجب كنياية متجو المكضع لو النقطة ( )0،1كنطمؽعميو متجو الكحدة األساسي في اتجاه محكر الصادات( .متجو الكحدة الصادم ك بني).
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أدئضظػاضتػوغمػاضذاتي ػ
ػ
 .1فسر معنى العبارة التالية :شخص ينظر إلى قمة برج طكلو  10ـ مف مسافة تبعد 20ـ مف قاعدة البرج باتجاه الغرب .ثـ جد
طكؿ خط النظر لمشخص كزاكية ميمو مع األفقي كمثمو بيانيان.

 .2حدد افتراضات المسألة التالية (المعطيات كالمطمكب) ،ثـ أذكر الخطكات المتبعة في حؿ السؤاؿ ،كمف ثـ جد المطمكب.
بفرض أف منزؿ أحمد يقع عند مركز األرض كىك يعمؿ في شركة تقع عمى خطي طكؿ كعرض (:)5 ، 3

أ .مثؿ بيانيان متجو مسار أحمد مف منزلو إلى مكاف عممو.

ب .في المساء يعكد أحمد إلى المنزؿ بعد زيارتو ألىمو في بيتيـ الذم يقع عمى خطي طكؿ كعرض ( ،)2 ، 1مثؿ بيانيان
مسار أحمد في العكدة.

 .3في كؿ فقرة مما يمي كصؼ لمسار جسـ ما ،إذا كانت المعطيات كافية مثِّؿ مسار الجسـ بيانيان مع تفسير مراحؿ (خطكات)
الرسـ ،كاف لـ تكف المعطيات كافية فماذا يمكنؾ أف تضيؼ إلى ىذه المعطيات لتصبح المعطيات كافية لمتمثيؿ البياني:
أ .طكلو  3كحدات باتجاه الشماؿ الشرقي.

ب .طكلو  2كحدة كيصنع زاكية ظميا باتجاه الشرؽ الشمالي.
ج .طكلو  3كحدات باتجاه غرب الجنكب.
د .طكلو  2كحدة كيصنع زاكية مقدارىا

باتجاه جنكب الشرؽ.

ق .طكلو  3كحدات كيصنع زاكية مقدارىا  º25باتجاه غرب الشماؿ.
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الدرس الثاني :العمميات عمى المتجيات
أكال :محصمة المتجيات:

ىي عممية استبداؿ متجييف أك أكثر بمتجو كاحد فقط لو نفس األثر عمى الجسـ ،كتكجد طريقتاف إليجاد المحصمة ىما:

 -1جمع المتجيات.
 -2طرح المتجيات.

كيككف الجسـ في حالة اتزاف سكاء متحركان أك ساكنان إذا كانت محصمة القكل المؤثرة عميو تساكم صفر.

 -1جمع المتجيات:

عند إضافة متجييف أك أكثر إلى بعضيما يجب أف تككف ىذه الكميات المتجية مف نفس النكع (إزاحات أك قكل مثالن)،

كأف تككف ذات كحدات قياسية متماثمة.

كنحصؿ عمى جمع المتجيات بإحدل الطريقتيف التاليتيف:
أ) طريقة المثمث:
تستخدـ ىذه الطريقة عندما يقطع الجسـ إزاحتيف متعاقبتيف (في اتجاه دكرم كاحد) ،بحيث تبدأ اإلزاحة الثانية عند
نقطة نياية اإلزاحة األكلى كما في الشكؿ التالي:
ـ 2بني

جـ

ـ 1بني +ـ 2بني
أ

ـ 1بني

ـ 1بني

كيمكف تعييف محصمة اإلزاحة الكمية لمجسـ بكاسطة الرسـ كذلؾ بإزاحة (سحب) المتجو

ـ 2بني
ب

ـ2

بنيحتى تنطبؽ نقطة بدايتو

عمى نقطة نياية المتجو ـ 1بني ،فيككف ـ 1بني +ـ 2بنيىك المتجو الذم بدايتو ىي نقطة بداية المتجو ـ 1بنيكنيايتو ىي نقطة
نياية المتجو ـ 2بني؛ أم المتجو أ جػ بنيالذم يبدأ مف نقطة أ كينتيي في نقطة جػ كىك يمثؿ محصمة اإلزاحة الكمية لمجسـ .
كما يمكف إيجاد قيمة المحصمة رياضيان مف معرفة قيمة اإلزاحة األكلى كقيمة اإلزاحة الثانية كمقدار الزاكية المحصكرة
بينيما كذلؾ باستخداـ قانكف جيب التماـ:

2

2

ح = ةأ  +؛ب ؛ –؛ 2؛ أ ؛ب ؛جتا؛ ع؛
حيث ح تمثؿ المحصمة ،أ تمثؿ مقدار اإلزاحة األكلى ،ب تمثؿ مقدار اإلزاحة الثانية ،ع تمثؿ الزاكية المحصكرة بيف
اإلزاحتيف.
أما اتجاه المحصمة كالذم يمثؿ زاكية ميميا عمى محكر السينات المكجب ،فيمكف إيجاده مف قانكف الجيب الذم يطبؽ

عمى أم مثمث كما في المعادلة التالية:

=

=

حيث الزكايا س ،ص ،ع ىي زكايا المثمث المقابمة لألضالع أ ،ب ،جػ عمى التكالي ،فإذا عمـ أم ثالث مقادير مف
النسب المثمثية السابقة يمكف إيجاد المقدار الرابع.
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مثاؿ ( :)1تتحرؾ عربة إزاحة مقدارىا  20كـ باتجاه الشماؿ ،ثـ إزاحة مقدارىا  35كـ بزاكية  º60غرب الشماؿ كما
بالشكؿ المجاكر ،فسر معنى العبارة السابقة ،ثـ كضح الخطكات المتبعة إليجاد قيمة اإلزاحة الكمية لمعربة كاتجاه تمؾ

اإلزاحة مع محكر السينات المكجب.
شوال

الحػػػػػػػؿ :تحركت العربة إزاحتيف متعاقبتيف في االتجاىيف المكضحيف في الشكؿ.

ب بني

كإليجاد المطمكب :مف الرسـ الزاكية بيف اإلزاحتيف (س) =º120= º60 – º180

كبتطبيؽ الصكرة الجبرية إليجاد المحصمة:
2

º60

2

ح = ة أ  +؛ب ؛ –؛ 2؛ أ ؛ب ؛جتا؛ ع؛
2

أ بني

2

= ة(20؛) ؛ ؛( +؛35؛) ؛ –؛ 2؛ ×؛20؛ ؛×؛ 35؛ × ؛جتا؛º120؛

ع

شرق

=  48.2كـ

س

ص

ح بني

أما اتجاه المحصمة فيمكف إيجاده مف قانكف الجيب حيث:

=

إذان جا ص = 0.629
إذان ص = º38.9

كإليجاد اتجاه اإلزاحة الكمية مع محكر السينات المكجب يجب إيجاد قيمة الزاكية ع حيث:

ع = º128.9 = º38.9 + º90
ب) طريقة متكازم األضالع:

تستخدـ ىذه الطريقة عندما تنطمؽ اإلزاحتاف مف نقطة كاحدة كما في الشكؿ التالي
جـ

ـ 2بني

ـ 2بني

د

ـ 1بني +ـ 2بني

أ
ـ 1بني
ـ 1بني
كلتعييف محصمة اإلزاحة الكمية مف الرسـ نقكـ بإزاحة المتجو ـ 2بنيحتى تنطبؽ نقطة بدايتو مع نقطة بداية المتجو ـ 1بنيثـ
ب

نكمؿ متكازم األضالع الذم ضمعاه المتجاكراف ـ 1بني ،ـ 2بنيفيككف ـ 1بني +ـ 2بنيىك المتجو الممثؿ بقطر متكازم األضالع
الذم يبدأ مف نقطة بداية المتجييف ـ 1بني ،ـ 2بنيكىك يمثؿ محصمة اإلزاحة الكمية لمجسـ.
كيمكف حساب قيمة محصمة اإلزاحة مف قانكف جيب التماـ السابؽ مع تغيير بسيط في إشارة الحد الثالث لتصبح كما
يمي:
2

2

ح = ةأ  +؛ب ؛ +؛ 2؛ أ ؛ب ؛جتا؛ ع؛  ،حيث ع ىي الزاكية المحصكرة بيف المتجييف.
نشاط :لماذا تغيرت إشارة الحد الذم يتضمف " جتا ع " لتصبح مكجبة؟
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كإليجاد اتجاه المحصمة فإننا نجد الزاكية المحصكرة بيف المحصمة ح بنيكبيف
أم مف المتجييف أ بنيأك ب بنيفإذا فرضنا أف الزاكية بيف ح بني ،أ بنيىي س،
فإننا نجد مقدار الزاكية س مف قانكف جيب الزاكية الذم ينص عمى انو :في

أم مثمث ناتج قسمة طكؿ الضمع عمى جيب الزاكية المقابمة لو يساكم ناتج

ب بني

قسمة الضمع اآلخر عمى جيب الزاكية المقابمة لو .كعميو فاف المعادلة

ح بني
ق  - º180ق
أ بني

حسب القانكف ىي :

=

ق
س

ب بني



مثاؿ ( :)2انطمقت سيارتاف مف نفس نقطة البداية ،األكلى باتجاه الشرؽ مسافة  50كـ كالثانية باتجاه شماؿ الشرؽ

البعد بيف السيارتيف:
بزاكية  º60مسافة  30كـ ،أحد اإلجابتيف التاليتيف تدؿ عمى قيمة اإلزاحة الكمية التي تمثؿ ي
شوال
د  :اإلجابة ىي 43.6 :كـ
ق :اإلجابة ىي 70 :كـ

ناقش الحؿ مع التكضيح بالدليؿ أم اإلجابتيف ىي الصكاب.
،

الحؿ :اإلزاحتاف

ح بني

ب بني
º60

شرق

أ بني

تمثالف حركة السيارتيف كتنطمقاف مف نقطة كاحدة.

إذان محصمة اإلزاحة الكمية يتـ حسابيا مف القانكف التالي:
2

2

ح = ةأ  +؛ب ؛ +؛ 2؛ أ ؛ب ؛جتا؛ ع؛
2

2

= ة(50؛) ؛ ؛( +؛32؛) ؛ ؛+؛ 2؛ ×؛52؛ ؛×؛ ؛32؛ × ؛جتا ؛º60؛
=  70كـ
إذان اإلجابة ىي الفرع (ق)
تدريبات:
عمى شبكة المربعات المجاكرة ،كضح الخطكات المتبعة لرسـ ـ 1بني +ـ 2بني

ـ 2بني
ـ 1بني
ش
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و

 -2طرح المتجيات:

تستخدـ ىذه الطريقة إليجاد محصمة إزاحتيف أك أكثر عندما تعاكس أحدىما األخرل في االتجاه ،كيمكف االستفادة مف

مفيكـ المتجو السالب لتغيير عممية طرح المتجيات إلى عممية جمع ثـ التعامؿ معيا كما سبؽ.
فإذا كاف ـ 1بني ،ـ 2بني متجييف فإف ـ 1بني -ـ 2بني= ـ 1بني -(+ـ 2بني) ،حيث  -ـ 2بني تعني ( )1-ـ 2بني كتسمى سالب ـ 2بني.
كإليجاد

ـ1

بني-

ـ2

بني فإننا نقكـ باستخداـ أم مف الطريقتيف السابقتيف في جمع متجييف بعد كتابة

ـ1

بني-

ـ2

بني عمى

الصكرة ـ 1بني -(+ـ 2بني) ،إال أننا سنقكـ باستخداـ طريقة المثمث لسيكلتيا في عممية الطرح كما ىك مكضح في الشكؿ
التالي:

ـ 1بني

أ

ـ 2بني

ب
ـ 2بني

ـ 1بني -ـ 2بني
جـ

ـ 1بني
مثاؿ ( :)3إذا كاف أ ب جػ د متكازم أضالع كما في الشكؿ ،ككاف ـ 1بني= أ ب بني ،ـ 2بني= أ د بني 
جد كالن مما يمي بداللة ـ 1بني،ـ 2بني:
أ) جػ ب بني

ب) أ جػ بني

جػ) ب د بني

د) أ ب بني+أ د بني

ق) أ ب بني+د جػ بني

ك) أ د بني-ب د بني 

د

جـ

ـ 2بني
أ

ـ 1بني

ب

الحؿ:
أ) جػ ب بني=  -ب جػ بني =  -أ د بني =  -ـ 2بني
ب) أ جػ بني = أ د بني  +د جػ بني = أ د بني  +أ ب بني = ـ 2بني +ـ 1بني
جػ) ب د بني = ب أ بني  +أ د بني =  -ـ 1بني +ـ 2بني= ـ 2بني -ـ 1بني
د) أ ب بني  +أ د بني = ـ 1بني  +ـ 2بني = أ جػ بني
ق) أ ب بني  +د جػ بني = أ ب بني  +أ ب بني =  2أ ب بني =  2ـ 1بني
ك) أ د بني -ب د بني = أ د بني  +د ب بني = أ ب بني = ـ 1بني
مثاؿ ( :)4أطمقت رصاصة باتجاه الشرؽ فقطعت مسافة  2كـ قبؿ أف تصطدـ بجدار فكالذم مائؿ كترتد باتجاه شماؿ
الشرؽ قاطعة مسافة 500ـ ،جد محصمة المسافة التي قطعتيا الرصاصة.

ىؿ المعطيات في المسػالة السابقة كافية إليجاد المطمكب أـ ال؟ إذا كانت كافية جد المطمكب ،كاذا كانت غير كافية
فماذا يمكنؾ أف تضيؼ مف عندؾ لتصبح المعطيات كافية؟ ثـ جد الحؿ في ضكء إضافتؾ.
الحػػػػػػػؿ :معطيات المسأػمة غير كافية إليجاد المطمكب ،ذلؾ ألنو ذكر في السؤاؿ أف الرصاصة اصطدمت بجدار
فكالذ م مائؿ كارتدت نحك شماؿ الشرؽ كلكنو لـ يحدد زاكية االرتداد لمرصاصة كالتي تمثؿ زاكية الميؿ مع
األفقي ،كىي مطمب أساسي إليجاد المحصمة.

كلكي تصبح المعطيات كافية يمكننا أف نضيؼ لمسؤاؿ زاكية الميؿ التي ترتد بيا الرصاصة ،مع مراعاة أف

الزاكية ستككف أكبر مف º90؛ ألف الجدار مائؿ كسترتد الرصاصة بزاكية منفرجة.
نشاط :لتكف زاكية الميؿ التي ترتد بيا الرصاصة  ،º120جد محصمة المسافة التي قطعتيا الرصاصة.
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تدريػػػػػػب:
أ ب جػ د ق ك شكؿ سداسي منتظـ فيو :ؿ بني= ف ببني  ،ـ بني= ف أ بنيكما في الشكؿ.
جد كؿ مما يأتي بداللة ؿ بني ،ـ بني:
جػ) جػ ف بني

أ) أ د بني

ب) ك ىػ بني

د) د ىػ بني

ق) أ ب بني

ز) جػ قبني

ح) أ ىػ بني

ب

جػ

ك) ج ك بني

أ

ك

ف
د

ق

ثانيان :ضرب المتجو بعدد حقيقي:
تعريؼ:
إذا كاف ـ بنيمتجيان غير صفرم ،أ

ح* فإف أ ـ بنيىك متجو طكلو | أ || ـ بني| كيككف في اتجاه ـ بنيإذا كانت أ مكجبو،

كفي عكس اتجاه ـ بنيإذا كانت أ سالبة.
أما إذا كانت أ = صفر أك كانت ـ بنيالمتجو الصفرم ،فإف أ ـ بنييككف المتجو الصفرم.
مثاؿ ( :)5الشكؿ التالي يمثِّؿ المتجيات :ـ بني 2 ،ـ بني ،

ـ بني  3- ،ـ بني.
ص

ـ بني
 2ـ بني
ـ بني
 3ـ بنيش

تعريؼ:
يتكازم المتجياف غير الصفرييف ؿ بني ،ـ بنيإذا كاف ؿ بني= أ ـ بنيحيث أ

ح*

مثاؿ ( :)5المتجو ؿ بني= ( )3- ، 2يكازم المتجو ـ بني = ( ، )9- ، 6حيث أ = 3
نتيجة:
إذا كاف ـ بنيمتجيان غير صفرم فإف

ـ بني
| ـ بني|

ىك متجو كحدة لو نفس اتجاه المتجو ـ بني .
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ح*

مثػػػػػػاؿ ( :)6إذا كاف ؿ بنيىك المتجو الذم بدايتو النقطة ( )2 ، 1كنيايتو النقطة ( ،)6 ، 4كضح الخطكات المتبعة
ص
()6 ، 4
لتمثيؿ المتجو في الكضع القياسي ،ثـ جد متجو كحدة في اتجاه ؿ بني.
الحؿ :المتجو ؿ بنييصنع زاكية ظميا مع االتجاه المكجب لمحكر السينات (لماذا؟).
| ؿ بني| = ة(-4؛1؛)2؛+؛(6؛-؛2)2؛ = ة16+9؛ =  5كحدات

ؿ بني

()4 ، 3

إذان الكضع القياسي لممتجو ؿ بنيىك المتجو الذم بدايتو نقطة األصؿ
كنيايتو النقطة ( )4 ، 3كما في الشكؿ المجاكر.
=

أما متجو الكحدة في اتجاه ؿ بني=

()2 ، 1
ش

=

ؿ بني= (.) ، ( = )4 ، 3

لمتحقؽ :احسب طكؿ المتجو ( .) ،
الخكاص األساسية لمعمميات عمى المتجيات
إذا كاف ـ 1بني ،ـ 2بني ،ـ 3بنيمتجيات ككانت أ ،ب
.1

ح* فإف:
(التبديؿ)

ـ 1بني +ـ 2بني= ـ 2بني +ـ 1بني

(التجميع)

 ( .2ـ 1بني +ـ 2بني) +ـ 3بني= ـ 1بني ( +ـ 2بني +ـ 3بني)
.3

صفر  +ـ 1بني= ـ 1بني
بني
صفر=
بني
ـ 1بني+

(العنصر المحايد)

.4

بني
صفر
ـ بني - +ـ بني=  -ـ بني  +ـ بني =

(النظير الجمعي)

 .5أ ( ـ 1بني +ـ 2بني) = أ ـ 1بني +أ ـ 2بني
( .6أ+ب) ـ 1بني= أ ـ 1بني +ب ـ 1بني
 | .7أ ـ 1بني| = | أ || ـ 1بني|

تدريبات:
إذا كانت م مجمكعة جميع المتجيات في المستكل + ،عممية جمع المتجيات ،ما نكع النظاـ (م )+ ،؟
مثاؿ ( :)7إذا كانت المتجيات أ بني ،ب بني ،جػ بنيكما ىي مكضحة في الشكؿ المجاكر ،ما ىي الخطكات المتبعة لتمثيؿ
المتجو ( أ بني -ب بني 2 +جػ بني) بيانيان؟
صني = أ بني ،ثـ نرسـ المتجو
الحؿ :نرسـ المتجو س ب
ص ع بني =  -ب بني ،ثـ نرسـ المتجو

عف

جػ بني

بني=  2جػ بني

ب بني

ف

فيككف المتجو س ف بني = ( أ بني -ب بني 2 +جػ بني)
كما في الشكؿ المجاكر.

ص
( أ بني -ب بني 2 +جػ بني)
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ع

أ بني

س

مثاؿ ( :)8اثبت باستخداـ المتجيات أف القطعة المستقيمة الكاصمة بيف منتصفي ضمعيف في مثمث تكازم الضمع الثالث
كطكليا يساكم نصؼ طكلو.

البرىاف:

نفرض أف أ ب جػ مثمث فيو د  ،ق منتصفا الضمعيف أ ب؛  ،أ جػ؛ػ عمى الترتيب كما في الشكؿ ،كلتكف اتجاىات

األضالع كما ىك مكضح في الشكؿ فيككف:

أ

د ق بني = د أ بني  +أ ق بني
= ب أ بني  +أ جػ بني = ( ب أ بني  +أ جػ بني)
= ب جػ بني

ق

أم أف د ق بني يكازم ب جػ بني (لماذا؟)
كذلؾ فإف بئد قبئ بني= بئ ب جػ بني بئ
أم أف طكؿ د ق؛ = طكؿ ب جػ؛ .

كىك المطمكب.

د
ب

جػ

مثاؿ ( :)9إذا كاف أ د؛ متكسط في المثمث أ ب جػ  .أثبت أف :أ د؛ = (أ ب؛  +أ جػ؛) باستخداـ المتجيات.
البرىاف:

نفرض أف أ ب جػ مثمث فيو د منتصؼ أحد أضالع المثمث كليكف ب جػ؛  ،كما في الشكؿ ،كلتكف متجيات األضالع

كما ىك مكضح في الشكؿ فيككف:

أ

في المثمث أ ب د فإف أ ب بني +ب د بني= أ د بني )1( .............
كفي المثمث أ د جػ فإف أ د بني +د جػ بني= أ جػ بني )2( ............
بما أف د جػ بني= ب د بني
إذان مف معادلة ( )2نحصؿ عمى :أ د بني +ب د بني = أ جػ بني
كمنيا :ب د بني= أ جػ بني -أ د بني )3( ............
بالتعكيض مف المعادلة ( )3في ( )1ينتج أف :أ ب بني +أ جػ بني– أ د بني= أ د بني
كمنو  2أ د بني= أ ب بني +أ جػ بني
إذان أ د بني= ( أ ب بني +أ جػ بني).

كىك المطمكب.
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ب

د

جػ

أدئضظػاضتػوغمػاضذاتي ػ
ػ
 .1عند قياـ أحد المعمميف بمراجعة أربعة حمكؿ ألربعة طمبة حكؿ السؤاؿ التالي " :شخصاف يحمالف دلك ماء بكاسطة حبميف

(ؽ1

=  30نيكتف  ،ؽ 40 = 2نيكتف) الزاكية بينيما  .º90ما العالقة بيف كزف الدلك كالقكة المحصمة؟ " .كجد المعمـ أف إجابات
الطمبة األربعة مختمفة ،راجع إجابات الطمبة األربعة كحدد أم مف ىذه اإلجابات صحيحة كأييا غير صحيحة:

أ) القكة المحصمة لقكتي الشد في الحبميف مساكية لكزف الدلك

(

).

ج) الزاكية بيف اتجاه المحصمة كاتجاه كزف الدلك تساكم º180

(

).

ب) القكة المحصمة لقكتي الشد في الحبميف اتجاىيا في عكس اتجاه كزف الدلك (

د) القكة المحصمة لقكتي الشد في الحبميف ككزف الدلك ليما نفس االتجاه

).

).

(

 .2أذكر الخطكات المتبعة لكتابة ناتج كالن مما يمي بأبسط صكرة ،حسب الشكؿ المجاكر:
أ بني +ب بني +جػ بني +د بني  ،أ بني +ب بني +جػ بني -د بني ،

جػ بني

أ بني -ب بني +جػ بني

د بني

ب بني
أ بني

 .3أ ب جػ د متكازم أضالع ،ق نقطة تقاطع القطريف أ جػ  ،ب د.
أ) حدد المغالطة الرياضية في كؿ مما يمي ،ثـ قـ بتصحيحيا:
 ب د بني

أ د بني  +أ ب بني.

 أ ق بني

أ ب بني  +أ د بني.

ب) اثبت أف القطريف أ جػ  ،ب د ينصؼ كؿ منيما اآلخر.
.4

تقع نقطة مادية ـ تحت تأثير ثالث قكل مستكية متالقية في نقطة كاحدة كما في الشكؿ المجاكر .حدد افتراضات المسألة

(المعطيات كالمطمكب) ،ثـ عيِّف بيانيان محصمة ىذه القكل الثالث .ما القكة الرابعة التي إذا أثرت عمى النقطة المادية جعمتيا

متزنة؟

211ويوته

(إرشاد :استخدـ مقياس الرسـ  1سـ لكؿ  50نيكتف)

º31
051ويوته

م
011ويوته
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الدرس الثالث :المتجيات في المستكم (جبريان)
بعد أف تعرفنا ىندسيان عمى المتجيات كالعمميات عمييا فإننا في ىذا البند سنتعرؼ عمى التمثيؿ الجبرم لممتجيات
كالعمميات عمييا.

ص

لقد تعممت في البند السابؽ أف أم متجو في المستكل ال يعتمد
عمى مكقعو كانما يحدد بطكلو كاتجاىو كلذلؾ فإنو يمكف إزاحة
المتجو أ ببني حيث أ (س ، 1ص ،)1ب (س ، 2ص )2في
المستكل بحيث تككف نقطة بدايتو ىي نقطة األصؿ ()0 ، 0
كرأسو (نيايتو) النقطة جػ (س -2س ، 1ص -2ص )1كما في
الشكؿ المجاكر.

ب(س،2ص)2
جـ(س-2س،0ص-2ص)0
س-0ص0

أ(س،0ص)0

ش

و

المتجو ك جػ بني أك جػ بني اختصا انر ىك الكضع القياسي لممتجو أ ب بني ،كحيث أف نقطة النياية جػ تحدد ىذا المتجو تحديدان تامان
فإنو يمكف النظر لممتجو في المستكل بأنو زكج مرتب مف األعداد الحقيقية.
بكجو عاـ :إذا كانت أ (أ ، 1أ )2نقطة في المستكل فإف المتجو ك أ بني أك أ

بني= (أ ، 1أ ،)2كيسمى العدد أ 1المركبة

األفقية (مركبة المحكر السيني) لممتجو أ بني ،كيسمى العدد أ 2المركبة الرأسية (مركبة المحكر الصادم) لممتجو أ بني.
نتيجة :متجو الكحدة األساسي ك )0 ، 1( = 1كمتجو الكحدة األساسي ك.)1 ، 0( = 2
مثاؿ ( :)1مثؿ المتجو أ ب بني حيث أ ( ، )1 ، 1-ب ( )2 ، 3في الكضع القياسي ،ثـ جد مركبتيو األفقية كالرأسية.
الحػػػؿ :أ ب بني= جػ بني = ()1 ، 4( = )1 – 2 ، )1-( – 3

ب()2،3

إذان :المركبة األفقية لممتجو أ ب بني = 4

جـ()0،4

المركبة الراسية لممتجو أ ب بني = 1
الحظ الرسـ المجاكر

أ()0،0-

ش

تحميؿ القكل:

و

في الشكؿ المجاكر :سيارة تجر سيارة أخرل بكاسطة حبؿ باتجاه يصنع زاكية ق
مع األفقي .نحمؿ قكة الشد في الحبؿ إلى يم ىركبتيف ،إحداىما باتجاه محكر
السينات (ؽ س ) كاألخرل باتجاه محكر الصادات (ؽ ص) .تسمى عممية إيجاد
مركبات القكة بعممية تحميؿ القكل ،أم استبداؿ القكة ( ؽ بني) بقكتيف متعامدتيف
عمى محكرم (س  ،ص) ،انظر الشكؿ المجاكر.
ؽ

س

= ؽ جتا ق  ،ؽ

ص

= ؽ جا ق

(لماذا؟)

كالزاكية التي يصنعيا ؽ بنيمع محكر السينات تحسب مف العالقة :ظا ق =
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ؽ بني
هـ 

ؽ

س

ؽ

ص

مثاؿ ( :)2في الشكؿ المجاكر كتمة مربكطة بحبؿ يمتد عمى بكرة حرة الحركة ،فإذا كانت قكة الشد في الحبؿ 500
نيكتف ،جد قكتي الشد العمكدية كاألفقية المتاف تؤثراف عمى الكتمة ،عممان بأف قكتي الشد األفقية كالرأسية
متساكيتاف.

الحؿ:

قكتي الشد العمكدية كاألفقية تككناف متساكيتاف إذا كانت زاكية ميؿ قكة الشد في الحبؿ تساكم  º45في اتجاه
محكر السينات المكجب (كما في الشكؿ المجاكر).

إذان:

ؽ

س

ؽ

ص

=ؽ

ش

جتا º45

= × 500
=ؽ

ش

=  353.5نيكتف

 º45

جا º45

= × 500
تدريب:

قش=511ويوته

ؽ

ص

ؽ

=  353.5نيكتف

س

أقمعت طائرة بسرعة  80كـ  /ساعة باتجاه شماؿ الشرؽ ،أكجد مركبتي سرعة الطائرة باتجاىي الشماؿ كالشرؽ.
ىؿ المعطيات في المسػالة كافية إليجاد المطمكب أـ ال؟ إذا كانت كافية جد المطمكب ،كاذا كانت غير كافية
فماذا يمكنؾ أف تضيؼ مف عندؾ لتصبح المعطيات كافية؟

تساكم متجييف:
تعريؼ:
يككف المتجياف أ بني= (أ ، 1أ ،)2ب بني= (ب ، 1ب )2متساكياف إذا كفقط إذا كاف أ = 1ب ، 1أ = 2ب.2
كبمغة المصفكفات فإف المتجياف أ بني ،ب بني يككناف متساكياف إذا كفقط إذا كاف

=

مثاؿ ( :)3إذا كاف المتجو (س – ص  ،س  +ص) = ( ،)2 ، 1عبر عف المتساكية السابقة بمغة المصفكفات ،ثـ جد
قيمة س ،ص؟

الحؿ:
=
س – ص = )1( ........... 1

س  +ص = )2( ........... 2

بحؿ المعادلتيف فإف س =  ،ص =
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مثاؿ ( :)4إذا كاف المتجو (س ، 2س – 2س) = ( ،)6 ، 9فإف قيـ س التي تجعؿ المتجييف متساكييف ىي،3- ،3 :
 .2-حدد المغالطة الرياضية في المعطيات السابقة ثـ صححيا.

الحؿ:

لتحديد المغالطة الرياضية ،نبدأ أكالن في حؿ المسألة لمتأكد مف اإلجابة الصحيحة.

س  9 = 2س =  3أك س = 3 -

كلكف س – 2س =   6س – 2س – 0 = 6

( س – ( )3س 0 = )2 +
 س =  ، 3س = 2-

إذان قيمة س التي تحقؽ المعادلتيف معان ىي  ، 3كبالتالي فإف قيمة س = 3

إذان المغالطة الرياضية ىي أف س تأخذ جميع القيـ ،كىي ،2- ،3- ،3:كالصكاب ىك أف س التي تحقؽ المعادلة

ىي .3
تدريب:

 .1سار شخص مف النقطة أ ( )2 ، 1إلى النقطة ب ( ،)3 ، 2فإذا كاف المتجو ؿ بنييشير إلى حركة الشخص لمكصكؿ إلى
النقطة ب كالمتجو ـ بنييشير إلى خط سيره في العكدة إلى حيث كاف ،كضح الخطكات المتبعة إليجاد ما يمي:
أ .الكضع القياسي لكؿ مف المتجييف ؿ بني ،ـ بني.
ب .كؿ مف المسافة التي قطعيا الشخص ذىابان كايابان.
ج .مركبتي المتجو ؿ بني.
د .الزاكية التي يصنعيا خط سير الشخص ذىابان مع جية الشرؽ.

 .2ما الكمية المتجية الناتجة مف قسمة المسافة عمى الزمف؟ كما كحدتيا؟
جمع متجييف:
تعريؼ:
إذا كاف أ بني= (أ ، 1أ ، )2ب بني= (ب ، 1ب )2فاف أ بني +ب بني= (أ + 1ب ، 1أ + 2ب)2
الحظ أف جػ ىي الرأس الرابع لمتكازم األضالع ك أ جػ ب

ص

كما في الشكؿ المجاكر

جـ(أ + 1ب ، 1أ + 2ب)2
ب(ب ، 1ب)2

كيمكف التعبير عف الجمع بمغة المصفكفات كما يمي
أ بني +ب بني=

+

=

س
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أ (أ ، 1أ)2
و

مثاؿ ( :)5إذا كاف (2س  ،ص)  ،)3 ، 2( = )6 ، 8-( +عبِّر عف المتطابقة السابقة بصيغة المصفكفات ،ثـ جد
قيمة كؿ مف س  ،ص.

الحؿ:
+
إذان2 :س  ، 2 = )8-( +كمنيا س = 5

كذلؾ فإف :ص  ، 3 = 6 +كمنيا ص = 3-

ضرب متجو بعدد حقيقي:
تعريؼ:
إذا كاف أ بني= (أ ، 1أ ،)2ؾ

ح* فإف ؾ أ بني= (ؾ أ ، 1ؾ أ.)2

كيمكف التعبير عف ضرب متجو بعدد حقيقي بمغة المصفكفات كما يمي:
ؾ

ؾ

مثاؿ ( :)6إذا كاف المتجو أ بني= ( ،)5 ، 3فاكتب ىذا المتجو بداللة متجيي الكحدة األساسييف.
الحؿ :أ بني= ()5 ، 0( + )0 ، 3( = )5 ، 3
= )1 ، 0( 5 + )0 ، 1( 3
=  3ك5 + 1

ك2

طرح متجييف:
تعريؼ:
إذا كاف أ بني= (أ ، 1أ ، )2ب بني= (ب ، 1ب )2فإف أ بني– ب بني= أ بني -( +ب بني) = (أ – 1ب ، 1أ – 2ب.)2
كيمكف كتابة أ بني– ب بني بمغة المصفكفات كما يمي:
أ بني -ب بني=

-

=

+

=

نشاط:

بمشاركة زمالئؾ تحقؽ جبريان مف خصائص العمميات عمى المتجيات التي تعرفت عمييا ىندسيان في البند السابؽ.
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مثاؿ( :)7إذا كانت المتجيات أ بني= ( ، )2 ، 1ب بني= ( ، )2 ، 1-جػ بني= (.)1- ، 2-
أ) جد ( أ بني +ب بني)  +جػ بني ،أ بني ( +ب بني +جػ بني) .ماذا تستنتج؟
ب) بيف أف | أ بني +ب بني|  | أ بني|  | +ب بني|.
جػ) ما الخطكات المتبعة إليجاد  2أ بني–  3ب بني 5 +جػ بني باستخداـ المصفكفات.
الحؿ:
أ) ( أ بني +ب بني)  +جػ بني= (()1- ، 2-( + ))2 ، 1-( + )2 ، 1
= ()1- ، 2-( + )4 ، 0
= ( ) 3 ، 2-
أ بني ( +ب بني +جػ بني) = ()1- ، 2-( + )2 ، 1-( + )2 ، 1
= ()1 ، 3-( + )2 ، 1
= ()3 ، 2-
مما سبؽ نستنتج أف ( أ بني +ب بني)  +جػ بني= أ بني ( +ب بني +جػ بني).
ب) | أ بني +ب بني| = |( = |)4 ، 0ة+0؛16؛ = ة4 = 16
| أ بني|  | +ب بني| = |(|)2 ، 1-(| + |)2 ،1
= ة+1؛4؛  +ة+1؛4؛
= 2ة5
إذان | أ بني +ب بني|  | أ بني|  | +ب بني|
جػ)  2أ بني–  3ب بني 5 +جػ بني= 2
=

كىي ما تيعرؼ بمتباينة المثمث.

–3

5+

–

+

=

مثاؿ ( :)8طائرة كرقية مربكطة بخيط يصنع زاكية ظميا مع جية الشرؽ ،جد المتجو الذم يمثؿ ذلؾ الخيط.
الحػػػػػؿ :نفرض أف متجو الخيط ىك أ بني= (أ ، 1أ ،)2كما في الشكؿ المجاكر
بما أف ظا ق =
فإف

أ 2

=

 أ= 2



=
شرق 

أ1

أ بني= ( أ ، 1أ )1حيث أ ≠ 1صفر

فمثالن ) ، 1( :أك ( )6- ، 10-أك  ....الخ.
كبكجو عاـ :أ بني= د ( ،)3 ، 5حيث د

شمال 



ح*
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أ بني

هـ 
أ 0

و

أدئضظػاضتػوغمػاضذاتي ػ
ػ
 .1فسر معنى العبارة التالية :سقط جسـ بسرعة  80كـ  /ساعة مف طائرة تطير أفقيا صانعان زاكية قياسيا  º60مع اتجاه جنكب
الشرؽ .ثـ جد مركبتي سرعة الجسـ في اتجاه الشرؽ كالجنكب.

 .2أطمقت قذيفة بسرعة  300كـ  /ساعة بزاكية قدرىا  º60مع جية الشرؽ .حدد افتراضات المسألة (المعطيات كالمطمكب) ،ثـ
أذكر الخطكات المتبعة إليجاد مركبتي سرعة القذيفة في اتجاىي الشرؽ كالشماؿ.

 .3جد متجو كحدة لو عكس اتجاه المتجو ؿ بني= (  ،) 5 ، 12مع بياف حجتؾ عمى اإلجابة.
 .4إذا كانت النقاط أ = ( ، )2 ، 3ب ( ، )5 ، 5جػ = ( ، )1 ، 3-د = ( )4 ، 1-تمثؿ رؤكس شكؿ رباعي ،فأثبت أف أ ب
بني= جػ د بني.
 .5إذا كانت أ ( ، )1- ، 2ب ( )3- ، 5-نقطتيف في المستكل .فسر الخطكات المتبعة لحؿ كالن مف المعادالت المتجية التالية:

أ)  2أ بني +س بني= ب بني
جػ)

أ بني– س بني=

ب بني

ب)

أ بني– س بني=

ب بني

د)  3أ بني=  2-ب بني– س بني

 .6إذا كاف ؾ أ بني= ك بني حيث ؾ  ح*:
أ) أكتب المعادلة السابقة بمغة المصفكفات.
ب) باستخداـ ( أ ) اثبت أف أ بني= ك بني أك ؾ = صفر.
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الدرس الرابع :المتجيات في الفراغ
بعد تعرفنا عمى المتجيات في المستكل كالعمميات عمييا فإننا في ىذا البند سنتعرؼ عمى المتجيات في الفراغ كبعض
التطبيقات عمييا.
كثي انر ما نشاىد في حياتنا الكاقعية حركة أجساـ في الفراغ تحت تأثير
ثالثة قكل متعامدة .فعمى سبيؿ المثاؿ لك نظرنا إلى الشكؿ المجاكر
نجد أنو باب يقع تحت تأثير ثالث قكل أساسية :القكة األكلى ( ؽ)1
كىي في اتجاه لكح الباب ،القكة الثانية (ؽ )2كىي في اتجاه حافة
الباب أما القكة الثالثة (ؽ )3فيي في اتجاه حركة الباب.

كلكي نناقش المتجيات في الفراغ البد أف نستخدـ نظاـ اإلحداثيات الديكارتي في الفراغ.
نظاـ اإلحداثيات الديكارتي في الفراغ:

يتككف نظاـ اإلحداثيات الديكارتي في الفراغ مف ثالثة مستقيمات متعامدة مثنى مثنى كمتقاطعة في نقطة كاحدة تسمى

نقطة األصؿ ،نسمي ىذه المستقيمات المحاكر اإلحداثية كىي محكر س ،محكر ص ،محكر ع مرتبة حسب قاعدة اليد

اليمنى ،كالتي تتمخص في انو إذا فتحت يدؾ اليمنى لتككف األصابع األربعة في اتجاه محكر س المكجب ثـ ضممت

األصابع باتجاه محكر ص المكجب فإف اإلبياـ يشير إلى المحكر ع المكجب كما في الشكؿ التالي:
ع

ص

س
كيحدد كؿ زكج مف المحاكر مستكل يسمى المستكل االحداثي ،فالمحكراف س ،ص يحدداف المستكل االحداثي س ص،
ككذلؾ المحكراف س ،ع يحدداف المستكل االحداثي س ع  ،كالمحكراف ص ،ع يحدداف المستكل ص ع
كلتحديد إحداثيات نقطة في الفراغ مثؿ ق بالنسبة لنظاـ
إحداثيات معيف ،فإف االحداثي السيني ليا ىك أ كاالحداثي

ق (أ  ،ب  ،جػ)

ع
( ، 0 ، 0جػ)

الصادم ىك ب كاالحداثي العيني ىك جػ كما في الشكؿ

المجاكر .كتككف نقط تقاطع ىذه المستكيات مع المحاكر
ىي( :أ  ، 0( ،)0 ، 0 ،ب  ، 0 ، 0( ،)0 ،جػ) كتككف
إحداثيات النقطة ق ىي الثالثي المرتب (أ  ،ب  ،جػ).

صب )0 ،
(، 0

(أ )0 ، 0 ،

س
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كبمغة المنطؽ الرياضي يمكف القكؿ أف كؿ نقطة في الفراغ تمثؿ بثالثي مرتب كاحد فقط ،كبالعكس فإف كؿ ثالثي
مرتب (أ  ،ب  ،جػ) يمثؿ نقطة كاحدة فقط في الفراغ.

ع

فمثالن لتعييف النقطة ف ( ،)5 ، 3- ، 2نتحرؾ مف نقطة

5

األصؿ بمقدار كحدتيف في االتجاه المكجب لمحكر السينات أم

ى()5،3-،2

إلى النقطة أ ( ،)0 ، 0 ، 2ثـ نتحرؾ مف أ بمقدار  3كحدات
في االتجاه السالب لمحكر الصادات إلى النقطة

ب (3- ، 2

 ،)0 ،كأخي انر نتحرؾ  5كحدات إلى أعمى في االتجاه المكجب

ص

لمحكر ع لنصؿ إلى النقطة المطمكبة ف (.)5 ، 3- ، 2

1

كما في الشكؿ المجاكر.

2

أ

ب
ش

مثاؿ ( :)1في الشكؿ عمبة بسككيت (أ ب جػ د ح ز ك ق)
عمى شكؿ متكازم مستطيالت بحيث أ ب = س  ،ب جػ =

ز

البسككيت في العمبة ،أذكر الخطكات المتبعة إليجاد كؿ رحمة

ج
ـ

ص ،أ ق = ع  ،تقكـ حشرة بالزحؼ في رحمة البحث عف فتات
مف الرحالت التالية كمتجو بداللة س  ،ص  ،ع.
أ) أ ك بني

ب) أ جػ بني

جػ) أ ز بني

ح
د
ص

د) ك د بني

ه
ـع

و
ب

ش

أ

الحػػؿ:
أ) إليجاد المتجو أ ك بني بداللة المتغيرات الثالثة ،نتجو مف أ إلى ب في اتجاه س بني ثـ مف ب إلى ك في اتجاه
يككف أ ك بني = س بني +ع بني.

كنتبع نفس الخطكات في إيجاد المتجيات التالية:
ب) أ جػ بني= س بني +ص بني
ج) أ ز بني= س بني +ص بني +ع بني
د) ك د بني=  -س بني +ص بني– ع بني
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ع بني كعميو

المسافة بيف نقطتيف في الفراغ:
تعميمان لقانكف المسافة بيف نقطتيف في المستكل ،فإف المسافة بيف النقطتيف أ (س ،1ص ،1ع ،)1ب (س ،2ص ،2ع)2
في الفراغ ىي :ة(س2؛ -؛س؛)1؛ 2؛ +؛(؛ص؛2؛ -؛ص؛)1؛2؛  +؛(؛ع؛ -2؛ع1؛)2؛

مثاؿ ( :)2جياز استشعار (رادار) مداه  5كـ مثبت عند النقطة أ ( ،)0 ، 3 ، 0فيؿ يمتقط جياز االستشعار جسـ

يتحرؾ عند النقطة ب ()2 ، 0 ، 6؟ مع بياف حجتؾ عمى اإلجابة.
الحػػػػػؿ :مدل جياز االستشعار =  5كـ

2

2

2

أما بعد الجسـ عف الجياز االستشعار (أ ب) = ة(6؛ -؛)2؛ ؛ +؛(؛0؛-؛ )3؛ ؛  +؛(2؛ -؛0؛) ؛
= ة 36؛ +؛9؛  +؛4؛
= ة 7 = 49كـ

إذان الجسـ يقع خارج مدل جياز االستشعار ،كبالتالي فإف الجياز لف يمتقط حركة الجسـ.

كالسبب :ألف مدل جياز االستشعار كىك  5كـ أقؿ مف المسافة التي يتحرؾ عندىا الجسـ كىي  7كـ.
تدريب:

جد المسافة التي يقطعيا الجسـ في الحاالت التالية:
أ-

إذا تحرؾ مف نقطة األصؿ إلى النقطة ـ (.)0 ، 4 ، 3

ب -إذا تحرؾ مف النقطة جػ ( )3 ، 5 ، 2إلى النقطة د (.)1 ، 2 ، 3-

مثاؿ ( :)3حدد االفتراضات (المعطيات كالمطمكب) في المسألة التالية :تسير سيارة ( أ ) بسرعة تزيد ثالث مرات عف

سرعة السيارة (ب) التي تمثؿ سرعتيا بالمتجو ( ،)1 ، 3 ، 2جد متجو سرعة السيارة ( أ ) عممان بأف السيارتاف تسيراف
في االتجاه نفسو .ثـ جد الحؿ.

الحػػػػؿ :تتحدد افتراضات المسألة في التالي:

المعطيات :السيارة ( أ ) تيمثؿ سرعتيا بالمتجو ( ،)1 ، 3 ، 2كالسيارة ( ب ) سرعتيا تساكم ثالث أضعاؼ
السيارة ( أ ) ،كالسيارتاف تسيراف في خطيف متكازييف كفي نفس االتجاه.
المطمكب :إيجاد متجو سرعة السيارة ( أ ) مع الدليؿ.
اآلف بما أف السيارتيف تسيراف في خطيف متكازييف كسرعة السيارة (ب) تساكم ثالث أضعاؼ سرعة السيارة (أ)

إذان :متجو سرعة السيارة (ب) = .)3 ، 9 ، 6( = )1 ، 3 ، 2( × 3
متجيات الكحدة األساسية في الفراغ:

ع

لتمثيؿ المتجيات في الفراغ ،فإننا نعرؼ متجيات
الكحدة ك ، 1ك ، 2ك 3في االتجاه المكجب لممحاكر س،
ص ،ع عمى الترتيب فيككف :ك،)0 ، 0 ، 1( = 1
ك ،)0 ، 1 ، 0( = 2ك )1 ، 0 ، 0( 3الحظ الشكؿ

ص

المجاكر.

0
و3
0

و2

و0

0
ش
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تمثيؿ المتجو في الفراغ:

إذا كانت أ (س ، 1ص ، 1ع ، )1ب (س ، 2ص ، 2ع )2نقطتيف

ب(س،2ص،2ع)2

ع

في الفراغ كما في الشكؿ فإف المتجو أ ب بنيىك المتجو الذم بدايتو
أ(س،0ص،0ع)0

النقطة أ كنيايتو النقطة ب.

كيمكف إيجاد متجو المكضع (المتجو في الكضع القياسي) لممتجو

أ ب بني كالذم يكافئ متجيان بدايتو نقطة األصؿ ( )0 ، 0 ، 0كنيايتو
النقطة جػ (س – 2س ، 1ص – 2ص ، 1ع – 2ع.)1

جـ 
(س–2س،0ص-2ص،0ع-2ع)0

و()1،1،1

ص

كعميو يككف متجو المكضع لممتجو أ ب بني بداللة متجيات الكحدة:
جػ = (س – 2س )1ك( + 1ص – 2ص )1ك( + 2ع– 2

ش

ع )1ك3

بكجو عاـ :فإف المتجو أ = ( أ ، 1أ ، 2أ =)3أ 1ك +1أ 2ك+2

أ 3ك3

مثاؿ( :)4أكتب المتجو ـ بني= ( )5 ، 3- ، 1-بداللة متجيات الكحدة األساسية.
الحؿ :ـ بني= ( - = )5 ، 3- ، 1-ك 3 – 1ك 5 + 2ك. 3
طكؿ المتجو:
طكؿ المتجو أ ب بنيىك طكؿ القطعة المستقيمة أ بمل كيرمز لو |أ ب بني| ،فإذا كانت أ = (س ، 1ص ، 1ع ، )1ب (س، 2
ص ، 2ع ، )2فإف |أ ب بني| = ة(س2؛ -؛س؛)1؛ 2؛ +؛(؛ص؛2؛ -؛ص؛)1؛2؛  +؛(؛ع؛ -2؛ع1؛)2؛
كعميو فاف طكؿ المتجو ـ = (أ  ،ب  ،جػ) ىك | :ـ بني| = ةأ 2؛+؛ ب؛2؛  +؛جػ2؛
مثاؿ ( :)5تحركت سيارة مف مكاف ما نحك النقطة أ ( )5 ، 3 ، 1مسافة  10كـ ،ثـ رجعت عمى نفس المسار لتتكقؼ
عند النقطة ( ،)6 ، 3 ، 2-أذكر الخطكات المتبعة إليجاد كؿ مما يمي:
أ) المسافة التي قطعتيا السيارة منذ بدء حركتيا إلى أف تكقفت.

ب) مقدار اإلزاحة الكمية لمسيارة.

(أ)

الحػػػػؿ :المسافة مف بدء الحركة إلى النقطة أ تساكم  10كـ
أما المسافة مف أ إلي ب

(أ)

= | أ ب بني| = ة(2-؛ -؛)1؛ 2؛ +؛(؛3؛-؛ )3؛2؛  +؛(6؛ -؛5؛)2؛
= ة 2 3؛ +؛0؛2؛  +؛21؛ =  3.2كـ.
إذان المسافة الكمية التي قطعتيا السيارة =  13.2 = 3.2 + 10كـ
أما اإلزاحة الكمية لمسيارة =  6.8 = 302 – 10كـ
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10
كـ

(ب)

مالحظة :تيجرل العمميات عمى المتجيات في الفراغ بالطريقة نفسيا التي تجرل فييا في المستكل ،كليا الخكاص نفسيا
كما يتضح مف األمثمة التالية:

مثاؿ( :)6إذا كانت ـ 1بني= ( ، )3 ، 2 ، 1ـ 2بني= ( ،)5 ، 2 ، 1-فجد قيمة ما يمي:
أ)  3ـ 1بني +ـ 2بني

ب)  2ـ 2بني– ـ 1بني

د) | ـ 1بني|  | +ـ 2بني|

ق) |  4-ـ 1بني|

جػ) | ـ 1بني +ـ 2بني|

الحؿ:
أ)  3ـ 1بني +ـ 2بني= (.)14 ، 8 ، 2( = )5 ، 2 ، 1-( + )9 ، 6 ، 3
ب)  2ـ 2بني– ـ 1بني= (.)7 ، 2 ، 3-( = )3 ، 2 ، 1( – )10 ، 4 ، 2-
ج) | ـ 1بني +ـ 2بني| = |( = |)8 ، 4 ، 0ة 0؛+؛16؛+؛64؛ = ة 02كحدة
د) | ـ 1بني|  | +ـ 2بني| = ة 1؛+؛4؛+؛9؛  +ة 1؛+؛4؛+؛25؛ = ( ة + 14ة ) 32كحدة .ماذا تستنتج ؟؟
ق) |  4-ـ 1بني| =  | 4ـ 1بني| = 4ة 14كحدة.

مثاؿ( :)7إذا كاف ـ بني= ( )3 ، 4 ، 0فجد كالن مما يمي:
أ)

متجو كحدة في اتجاه ـ بني

ب) متجو كحدة يكازم ـ نيب ،مع بياف حجتؾ عمى اإلجابة.
ج) متجو في اتجاه ـ بني كطكلو  3أمثاؿ طكؿ المتجو ـ بني

الحؿ:
أ)

متجو كحدة في اتجاه ـ بني يساكم=

ب) ، 0( ±

،

=(

=

،

،

)

) ،ألف أم متجو عند ضربو بعدد ثابت فإف المتجو الناتج يكازم المتجو األصمي.

ج)  3ـ بني= )9 ، 12 ، 0( = )3 ، 4 ، 0( 3

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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أدئضظػاضتػوغمػاضذاتي ػ
ػ
 .1حدد قمر صناعي يقؼ عند النقطة التي إحداثياتيا ( )3 ، 1 ، 5مكضع جسـ يبعد عنو مسافة ممثمة بالمتجو (،)2 ، 4 ، 1
جد إحداثيات مكضع الجسـ.

د  :اإلجابة ىي.)1- ، 3 ، 4-( :
ق :اإلجابة ىي.)5 ، 5 ، 6( :
ناقش الحؿ مع التكضيح بالدليؿ أم اإلجابتيف ىي الصكاب.
 .2جد متجو كحدة يكازم مجمكع المتجييف  :أ بني=  2ك 4 + 1ك5 – 2

ك3

ب بني= ك 2 + 1ك3 + 2

ك3

 .3إذا كاف أ بني= ( ، )2 ، 4 ، 1ب بني= ( ،)2- ، 1 ، 1-فجد كالن مما يمي:
أ)

ب) |  5أ بني– ب بني|

 2أ بني–  3ب بني

جػ) المتجو ـ بنيحيث  2أ بني 3 +ب بني–  2ـ بني= أ بني 5 +ـ بني.
 .4أثرت القكل التالية (مقدرة بكحدة نيكتف) عمى نقطة مادية في الفراغ:

ؽ 1بني=  2ك 3 + 1ك5 – 2
ؽ 3بني= ك 2 – 1ك4 + 2

ك3

ك3

ؽ 2بني=  5-ك + 1ك3 + 2

ك3

ؽ 4بني=  4ك 3 – 1ك2 – 2

كضح الخطكات المتبعة إليجاد مقدار محصمة مجمكع ىذه القكم.
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ك3

الدرس الخامس :الضرب الداخمي (القياسي) لممتجيات
تعممنا سابقان أثناء دراستنا العمميات عمى المتجيات ،إال أننا لـ نتطرؽ لعممية ضرب متجييف كالذم ينقسـ إلى قسميف،
سنتعرؼ في ىذا البند عمى القسـ األكؿ كىك ما يسمى الضرب الداخمي (القياسي) لمتجييف كالذم لو العديد مف
التطبيقات اليندسية كالفيزيائية الميمة.

تعريؼ:
إذا كاف ـ 1بني ،ـ 2بنيمتجييف فإف الضرب الداخمي ليذيف المتجييف يرمز لو بالرمز ـ 1بني .ـ 2بني(كيق أر أحيانان ـ 1نقطة ـ)2
ـ 1بني||

كيعرؼ كما يمي :ـ 1بني .ـ 2بني= |

ـ 2بني| جتا ق ،حيث ق قياس الزاكية التي يحصرىا المتجياف

ـ 1بني،

ـ 2بنيعندما تنطبؽ نقطتا بدايتيما  ≤ 0 ،ىػ ≤ π
فسر لماذا :حاصؿ الضرب الداخمي ألم متجييف ىك كمية قياسية كليس كمية متجية ؟
ِّ
مثاؿ( :)1جد كالن مما يمي عممان بأف ك ، 1ك 2متجيا الكحدة األساسياف في المستكل:
أ) ك. 1

الحؿ:

أ)

ك2

ب) ك. 1

ك1

ص

جػ) ك)1 ، 1( . 1

() 1 ، 1

ك . 1ك | = 2ك | | 1ك | 2جتا

=0=0×1×1

ش

ب) ك . 1ك | = 1ك | | 1ك | 1جتا صفر = 1 = 1 × 1 × 1

جػ) ك | = )1 ، 1( . 1ك |) 1 ، 1 (| | 1جتا

=  × 1ة× 2

ك1

=1

مثػػاؿ( :)2إذا كاف أ بني= ( ، 1ة ،) 3ب بني= ( ، 1-ة ،) 3أذكر الخطكات المتبعة إليجاد أ بني .ب بني باستخداـ
تعريؼ الضرب الداخمي.
الحػػؿ :تعريؼ الضرب الداخمي لمتجييف يعتمد عمى طكؿ المتجييف كقياس الزاكية بينيما

ص

| أ بني| = ة3 + 1؛ = ة2 = 4
| ب بني| = .2

( لماذا؟)

(  ، 1ة) 3

كإليجاد الزاكية بيف المتجييف نمثميا ىندسيان في المستكل فيككف قياس
الزاكية المحصكرة بيف المتجو

أ بنيكالمحكر السيني ىك  º60كذلؾ فإف

قياس الزاكية المحصكرة بيف المتجو ب بنيكالمحكر الصادم .º120
كبذلؾ فإف قياس الزاكية المحصكرة بيف المتجييف أ بني ،ب بني ىك:
º60 = º60 -º 120
إذا أ بني .ب بني= | أ بني| | ب بني| جتا 2 = × 2 × 2 = 60
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ش

º120

أ بني

º61

( ، 1-ة) 3

ب بني

خصائص الضرب الداخمي لممتجيات:

لمضرب الداخمي لممتجيات الخصائص التالية:
2

.1

أ بني .أ بني= | أ بني|

.2

أ بني .ب بني= ب بني .أ بني

.3

أ بني ( .ب بني +جػ بني) = ( أ بني .ب بني)  ( +أ بني .جػ بني)

 ( .4أ بني +ب بني)  .جػ بني= أ بني .جػ بني +ب بني .جػ بني
 .5د ( أ بني .ب بني) = ( د أ بني)  .ب بني= أ بني ( .د ب بني)
2

مثاؿ ( :)3أثبت أف ( أ بني– ب بني)  ( .أ بني +ب بني) = | أ بني| | - 2ب بني|
البرىاف:
الطرؼ األيمف = ( أ بني– ب بني)  ( .أ بني +ب بني)

= أ بني .أ بني +أ بني .ب بني– ب بني .أ بني– ب بني .ب بني
= | أ بني| | - 2ب بني| = 2الطرؼ األيسر.

كىك المطمكب.

ب  ،جػى ترمز ألطكاؿ األضالع ب جػ ،جػ أ ،أ ب عمى الترتيب ككاف
مثاؿ( :)4في المثمث أ ب جػ ،إذا كانت أى  ،ى
2
2
2
ب جتا ق
ب –  2أى ى
ب ىي ق .فاثبت أف :جػى = أى  +ى
قياس الزاكية المحصكرة بيف الضمعيف أى  ،ى
ب

البرىاف:
جػى | = 2أ ب بني| ( = 2أ ب بني)  ( .أ ب بني)

ص

جػ

= ( ب بني– أ بني)  ( .ب بني– أ بني)
أ

= ب بني .ب بني– ب بني .أ بني– أ بني .ب بني +أ بني .أ بني
= ب بني .ب بني–  2أ بني .ب بني +أ بني .أ بني

ش

2

= | ب بني| | 2 – 2أ بني|| ب بني| جتا ق  | +أ بني|

ب بني
أ بني

ق

2
2
ب جتا ق.
ب –  2أى ى
= أى  +ى
مالحظة :تسمى ىذه العالقة قانكف جيب التماـ كتستخدـ كثي انر في حؿ المثمث كما سيمر معؾ في المثمثات.

كىك المطمكب.

نظرية:
إذا كاف أ بني= (أ ، 1أ ، )2ب بني= (ب ، 1ب )2فإف أ بني .ب بني= أ 1ب+ 1

أ 2ب2

نشاط :برىف صحة النظرية السابقة ،كذلؾ بكتابة المتجييف أ بني ،ب بني عمى الصكرة:
أ بني= أ1ك + 1أ2ك ، 2ب = ب 1ك + 1ب 2ك. 2
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جػ

تعميـ:

يمكف تعميـ النظرية مف المستكل إلى الفراغ كما يمي:
إذا كاف أ بني= (أ ، 1أ ، 2أ ،)3ب بني(ب ، 1ب ، 2ب )3فإف أ بني .ب بني= أ 1ب + 1أ 2ب+ 2

أ 3ب3

مثاؿ( :)5جد قياس الزاكية المحصكرة بيف المتجييف أ بني= ( ،)1 ، 0 ، 1ب بني()1 ، 1 ، 0
الحػػػؿ :نفرض أف قياس الزاكية بيف المتجييف ق
جتا ق =

=

=

إذا ق =
مثػػػاؿ( :)6ما الخطكات المتبعة إليجاد جيب تماـ الزاكية المحصكرة بيف أحد أقطار مكعب كأحد حركفو الممتقياف في
نقطة كاحدة.

ع

الحػػػؿ :مف الشكؿ المقابؿ بفرض أف طكؿ حرؼ المكعب ( ؿ)

جػ ( ،0ؿ ،ؿ)

ك ىك بني= ( ، 0 ، 0ؿ)  ،ك ىد بني= (ؿ  ،ؿ  ،ؿ)

ة 2ؿ

جتا س =

د
(ؿ ،ؿ ،ؿ)

=

( ،0ؿ)0،
ص جػ

=
إذان جتا س =

ؿ

(لماذا؟)

ؿ

مالحظة :ىؿ يمكنؾ إيجاد جيب تماـ الزاكية في المثاؿ السابؽ بطريقة أخرل؟

قطر
ة 3ؿ س

د
(ؿ ،ؿ)0،

ؿ

نتيجة:
يككف المتجياف غير الصفرييف أ بني ،ب بني متعامديف إذا كفقط إذا كاف أ بني .ب بني= صفرا.
نشاط :برىف صحة النتيجة السابقة.
مثاؿ ( :)7اثبت أف كالن مف أزكاج المتجيات التالية متعامدة:
)1

ك ، 1ك 2في الفراغ

 )2أ بني= ( ، )2 ، 7- ، 3ب بني()1- ، 4 ، 10

الحؿ:

 )1ك . 1ك = )0 ، 1 ، 0( . )0 ، 0 ، 1( = 2صفر 
)2

ك1

ك2

أ بني .ب بني= ( = 2 – 28 – 30 = )1- ، 4 ، 10( . )2 ، 7- ، 3صفر  أ بني

تدريب:

لتكف النقاط :أ = ( ،)1 -، 4ب = ( ،)2 ، 6جػ = ( )0 ، 9رؤكس المثمث أ ب جػ:

 .1اثبت باستخداـ المتجيات أف المثمث قائـ الزاكية.

 .2جد قياس الزاكيتيف األخرييف.
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ب بني

ك ( ،0،0ؿ)
ؿ
ق
(ؿ ،0،ؿ)
ؿ

ؿ
()0،0،0
ك

(ؿ0،0،
ق
)
س

مثاؿ ( :)8كضِّح الخطكات المتعبة إليجاد قياسات الزكايا التي يصنعيا المتجو

أ بني=  3ك 6 + 1ك 2 + 2ك 3مع

المحاكر اإلحداثية.
الحػػػؿ :كما في الشكؿ فإف ق ، 1ق ، 2ق 3ىي قياسات الزكايا التي يصنعيا المتجو مع المحاكر اإلحداثية المكجبة
س ،ص ،ع عمى الترتيب.

ع

أ بني .ك 1بني= | أ بني| | ك 1بني| جتا ق
( × 1 × 7 = )0 ، 0 ، 1( . )2 ، 6 ، 3جتا
 × 7 = 3جتا

ق1

()2 ، 6 ، 3

ق1

ككذلؾ نجد أف جتا ق= 3

ق2

ص

 جتا ق  = 1قº64.6 = 1
كبالمثؿ نجد أف جتا ق= 2

ق3

ق1

 قº31 = 2

ك)0،1،0( 1

 قº73.4 = 3

س

بكجو عاـ :إذا كاف المتجو أ بني= (أ ، 1أ ، 2أ )3ككانت ق ، 1ق ، 2ق 3قياسات الزكايا التي يصنعيا المتجو مع
المحاكر اإلحداثية المكجبة س  ،ص  ،ع عمى الترتيب فإف:
 )1جتا ق= 1

 ،جتا ق= 2

 ،جتا ق= 3

 )2جتا2ق + 1جتا2ق + 2جتا2ق1 = 3

تسمى الزكايا ق ، 1ق ، 2ق 3الزكايا االتجاىية لممتجو أ بني ،فيي الزكايا التي تحدد اتجاه المتجو في الفراغ.
نشاط :تحقؽ مف صحة ىذه العالقات.
مثاؿ ( :)9استخدـ المتجيات إلثبات أف قياس الزاكية المحيطية المرسكمة في نصؼ دائرة قائمة.
البرىػاف :يتـ المطمكب إذا أثبتنا أف المتجو أب بنييعامد المتجو جػ ببني ،أم إذا أثبتنا أف أب بني .جػ ببني= صفر.

ب

مف الشكؿ
أ ب بني= أ ـ بني +ـ ببني= س بني +ص بني

ص بني

بني= جػ ـ بني +ـ ب بني =  -س بني +ص بني
جػ ب
 أ ب بني .جػ ببني = ( س بني +ص بني)  -( .س بني +ص بني)

أ

س بني

ـ

 -س بني

= س بني - .س بني +س بني .ص بني– س بني  .ص بني +ص بني .ص بني
2

=  | -س بني| | + 2ص بني|
= صفر

ألف | س| = | ص| = طكؿ نصؼ قطر الدائرة.
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كىك المطمكب.

جػ

أدئضظػاضتػوغمػاضذاتي ػ

.1

أثبت جبريان أف يئ أ بني +ب بني يئ ≤ | أ بني|  | +ب بني|

 .2أجب عما يمي:
البعد بالمتجو أ بني= (ة ،)1 ، 3فإذا كاف خط نظر
أ) رصد رجؿ قمة برج مف نقطة تقع غرب قاعدتو بحيث ييمثؿ ذلؾ ي
الرجؿ باتجاه قمة البرج مف تمؾ النقطة ييمثؿ بالمتجو ب بني= ( .)3 ، 0كضح خطكات الحؿ إليجاد زاكية ارتفاع البرج

باستخداـ المتجيات.

ب) تسير طائرة في اتجاه المسار جػ بني= ( )5 ، 3 ، 2عندما رصدت طائرة أخرل تسير في المسار د بني= ( .)10 ، 6 ، 4ما
مكقع الطائرتيف بالنسبة لبعضيما؟
د  :اإلجابة ىي :متكازيتيف.
ق :اإلجابة ىي :متعامدتيف.
ناقش الحؿ مع التكضيح بالدليؿ أم اإلجابتيف ىي الصكاب.
 .3جد قياسات زكايا المثمث الذم رؤكسو :أ = ( ،)1 ، 1 ، 1ب = ( ، )1 ، 0 ، 1جػ = (.)0 ، 1 ، 1
 .4جد جيكب تماـ الزكايا االتجاىية لممتجو أ بني= (.)0 ، 3 ، 4
 .5حدد افتراضات (المعطيات كالمطمكب) المسألة التالية :إذا كانت مركبات المتجو أ بنيكميا مكجبة ،ككاف قياس الزاكية ق= 1
 ،ق= 2

 ،ثـ جد قياس الزاكية ق3؟
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الدرس السادس :تطبيقات فيزيائية
درسنا سابقان المتجيات كالعمميات عمييا في المستكل كالفراغ ،في ىذا البند سكؼ نتناكؿ تطبيقات لممتجيات في الفيزياء.
أكالن  :مركبة متجو في اتجاه متجو آخر.
في كثير مف التطبيقات الفيزيائية ،نحتاج إلى مركبة متجو في اتجاه متجو آخر ،فإذا كاف أ بني ،ب بنيمتجييف ليما نفس
البداية كبينيما زاكية قياسيا ق فإف مركبة المتجو أ بنيفي اتجاه المتجو ب بني ،أك مسقط أ بنيعمى ب بني ،ىك المتجو الذم
طكلو | أ بني||جتا ق| كاتجاىو في اتجاه ب بنيإذا كانت ق زاكية حادة ،كفي عكس اتجاه المتجو ب بنيإذا كانت ق زاكية
كتق أر مركبة أ بنيفي اتجاه ب بني.

منفرجة كما في الشكؿ ،كيرمز لو بالرمز

أ بني

أ بني
هـ

هـ
ب بني

ب بني

تعريؼ:

تعرؼ مركبة متجو في اتجاه متجو آخر بأنيا مسقط ذلؾ المتجو عمى المتجو اآلخر.
= | أ بني| جتا ق

فإذا كاف أ بني ،ب بنيمتجييف قياس الزاكية بينيما ق فإف
بما أف أ بني .ب بني= | أ بني|| ب بني| جتا ق
إذان | :أ بني| جتا ق =
=

نتيجة:

=

=

.

=

.

.
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.

مثاؿ ( :)1إذا كاف أ بني= ( ،)5 ، 1- ، 4ب بني= ( ،)2- ، 3 ، 6فجد كال مما يمي:
)1

)2

)4

 )3أ بني-
)( .ماذا تستنتج؟).

 ( .أ بني–

الحػػػػػػػػؿ:
)1

=
=

)2

)3

.

=

()2- ، 3 ، 6
=

أ بني–

.

()5 ، 1- ، 4

=

= (- )5 ، 1- ، 4

=

)4

.

 ( .أ بني–

(لماذا؟)

()2- ، 3 ، 6

()267 ، 82- ، 130

)=

(. )2- ، 3 ، 6

= صفر

()267 ، 82- ، 130

(تحقؽ مف ذلؾ)

ثانيان :الشغؿ.

خالؿ دراستؾ في الفيزياء تعممت أنو إذا أثرت قكة ثابتة ؽ عمى جسـ كحركتو في اتجاىيا مسافة ؼ فإف الشغؿ ش

الذم بذلتو القكة في تحريؾ الجسـ = ؽ × ؼ .إال أنو في كثير مف األحياف قد ال يككف اتجاه القكة في اتجاه الحركة،
فكيؼ نحسب الشغؿ في ىذه الحالة؟
لك فرضنا أف قكة ؽ بنيأثرت عمى جسـ فحركتو مف المكضع أ إلى
المكضع ب باتجاه يصنع زاكية ق مع اتجاه القكة ،الحظ الشكؿ

ؽ بني

المجاكر .إف القكة الفعالة في تحريؾ الجسـ ىي مركبة ؽ بنيفي
اتجاه أ ب بني كعميو فاف الشغؿ المبذكؿ = مقدار

× |أ ب بني|

= | ؽ بني| جتا ق × |أ ب بني|
= ؽ بني .أ ب بني
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هـ
ب

أ

بكجو عاـ:
الشغؿ الذم تبذلو قكة ثابتة ؽ بنيفي تحريؾ جسـ إزاحة مقدارىا ؼ بنييعطى بالقاعدة:
ش = ؽ بني .ؼ بني
(حيث ق قياس الزاكية بيف المتجييف ؽ بني ،ؼ بني)

= | ؽ بني|| ؼ بني| جتا ق

مثػاؿ ( :)2أثرت قكة ؽ بنيمقدارىا  40نيكتف عمى جسـ فحركتو مسافة  3أمتار ،فإذا كانت الزاكية بيف اتجاه القكة
كاتجاه الحركة =  ، º60فما مقدار الشغؿ المبذكؿ؟
الحػػػػػػػػػؿ :ش = ؽ بني .ؼ بني
= | ؽ بني|| ؼ بني| جتا ق
=  60 = × 3 × 40كحدة شغؿ (جكؿ)
مثاؿ ( :)3أثرت قكة ؽ بني= ( )6 ،2 ،5عمى جسـ فحركتو مف النقطة أ ( )2 ، 1- ، 1إلى النقطة ب (،)1- ، 3 ، 4
فما مقدار الشغؿ المبذكؿ؟
الحؿ :ش = ؽ بني .ؼ بني
لكف ؼ بني= أ ب بني= ()3- ، 4 ، 3
كمنيا ش = ()3- ، 4 ، 3( . )6 ، 2 ، 5
=  5 = 18 – 8 + 15كحدات شغؿ.

ػ
أدئضظػاضتػوغمػاضذاتي ػ
 .1إذا كاف أ = ك 2 – 1ك+ 2

أ)
د)

ك3

 ،ب =  2ك 3 – 1ك ، 3فجد ما يمي:

ب)
 ( .أ بني–

جػ) أ بني-
) ( ماذا تستنتج ؟)

 .2قكة ثابتة مقدارىا  5نيكتف باتجاه محكر السينات المكجب .جد الشغؿ المبذكؿ إذا تحركت نقطة التأثير عمى خط مستقيـ مف
نقطة األصؿ إلى النقطة أ (.)5 ، 2 ، 1
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الدرس السابع :الضرب الخارجي (المتجيي) لممتجيات
درست في البنكد السابقة المتجيات كالعمميات عمييا ،كقد درست عممية الضرب الداخمي (القياسي) لممتجيات ،كتعرفت
عمى خصائصو كتطبيقاتو اليندسية كالفيزيائية ،كفي ىذا البند ستتعرؼ عمى النكع الثاني مف عممية الضرب عمى

المتجيات كىك الضرب الخارجي (المتجيي) ،كما سنتعرؼ عمى أىـ تطبيقاتو اليندسية كالفيزيائية.
تعريؼ:

إذا كاف ؿ بني ،ؾ بنيمتجييف ككاف قياس الزاكية بينيما ق فإف حاصؿ الضرب الخارجي (المتجيي) لممتجييف ؿ بني ،ؾ بني
كيرمز لو بالرمز ؿ بني× ؾ بنيىك متجو يعرؼ كما يمي:
ؿ بني× ؾ بني= (| ؿ بني|| ؾ بني| جا ق) ف بنيحيث ف بنيمتجو كحدة عمكدم عمى كالن مف المتجييف ؿ بني ،ؾ بنيحسب
قاعدة اليد اليمنى.

ؿ بني× ؾ بني

ؾ بني

ؿ بني
ف بني

ؾ بني

ؿ بني

ؿ بني× ؾ بني

مثاؿ ( :)1تحقؽ مف صحة كؿ مما يمي:
أ)

ك × 1ك= 2

ك3

ب) ك × 2ك- = 1
ج)

الحػػػػػػػؿ:

ك × 2ك= 3

ف بني

ك3

ك1

أ) الزاكية بيف المتجييف ك ، 1ك 2ىي

 .كحسب قاعدة اليد اليمنى فإف متجو كحدة عمكدم عمى المتجييف ك ،1ك 2ىك

ك ،3لذا فإف ك × 1ك | = 2ك | |1ك |2جا

= ك = 3ك. 3

ب) متجو كحدة عمكدم عمى المتجييف ك ، 2ك 1ىك – ك ، 3لذا فإف ك × 2ك - = 1ك. 3
ج) متجو كحدة عمكدم عمى المتجييف ك ، 2ك 3ىك ك ، 1لذا فإف ك × 2ك = 3ك. 1
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نتيجة:
يككف المتجياف غير الصفرييف ؿ بني ،ـ بني متكازييف إذا كفقط إذا كاف ؿ بني× ؾ بني= صفربني
خصائص الضرب الخارجي
إذا كانت أ بني ،ب بني ،جػ بنيمتجيات في الفراغ  ،ؾ
.6

ح فإف:

أ بني× ب بني=  -ب بني× أ بني

 .7ؾ ( أ بني× ب بني) = ( ؾ أ بني× ب بني= أ بني× ؾ ب بني
أ بني× ( ب بني +جػ بني) = أ بني× ب بني  +أ بني× جػ بني

(التكزيع مف اليسار)

.8

 ( .9أ بني +ب بني) × جػ بني= ( أ بني× جػ بني)  ( +ب بني× جػ بني)

(التكزيع مف اليسار)

الصيغة الجبرية لمضرب الخارجي:

يمكف استخداـ خكاص الضرب الخارجي السابقة لمتكصؿ إلى النظرية التالية:
نظرية :إذا كاف أ بني= (أ ،1أ ، 2أ ، )3ب بني= (ب ، 1ب ، 2ب )3فإف:
أ بني× ب بني=

نشاط :اثبت صحة النظرية السابقة.
مثاؿ ( :)2إذا كاف أ بني= ( ، )6 ، 1- ، 2ب بني= ( )1 ، 5 ، 3-فجد أ بني× ب بني.
الحػػؿ:
أ بني× ب بني=

=

ك1

-

ك2

=  31-ك 20 – 1ك+ 2

+

ك3

7ك3

= ()7 ، 20- ، 31-
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مثاؿ ( :)3إذا كاف أ بني= ( ، )3 ، 2 ، 1ب بني= ( )4 ، 3 ، 1-فجد أ بني× ب بني ،ب بني× أ بني.
الحػػؿ:
أ بني× ب بني=

=

-

ك1

+

ك2

= ()5 ، 7- ، 1-

ك3

ب بني× أ بني=

(مف خصائص المحددات  /تبديؿ الصؼ الثاني في المحدد بالصؼ الثالث)

=-
=  -ب بني× أ بني

مثاؿ ( :)4جد متجيان عمكديان عمى كؿ مف المتجييف أ بني ،ب بنيفي المثاؿ السابؽ.
الحػػؿ :أ بني× ب بنيىك متجو عمكدم عمى كال المتجييف أ بني ،ب بني .بكجو عاـ  ،ؾ ( أ بني× ب بني) ،ؾ ح*
ىك مجمكعة جميع المتجيات العمكدية عمى المتجييف أ بني ،ب بني
تطبيقات عمى الضرب الخارجي:
أكالن :تطبيقات ىندسية.

أحد التطبيقات اليندسية لمضرب الخارجي ىك إيجاد مساحة متكازم األضالع كالمثمث.

ليكف أ بني ،ب بنيمتجييف ليما نفس نقطة البداية ،كقياس الزاكية بينيما ق كما في الشكؿ .نكمؿ متكازم األضالع الذم
فيو ضمعاف متجاكراف.
مساحة متكازم األضالع = القاعدة × االرتفاع
= | أ بني| ع

ع

كبما أف ع = | ب بني| جا ق فإف:
مساحة متكازم األضالع = | أ بني| | ب بني| جا ق

ق

ب بني

أ بني

= | أ بني× ب بني|
نتيجة:
مساحة متكازم األضالع = | أ بني× ب بني|  ،كمساحة المثمث =
يمثالف ضمعيف متجاكريف في أم مف الشكميف.
 -057-

| أ بني× ب بني|  ،حيث أ بني ،ب بني متجياف

مثاؿ ( :)5جد مساحة متكازم األضالع الذم ضمعاه المتجاكراف:
أ بني= ( ، )1- ، 1 ، 1ب بني= ()1 ، 1 ، 1
الحؿ:
أ بني× ب بني=

= ()0 ، 2 ، 2

مساحة متكازم األضالع = | أ بني× ب بني| = |(|)0 ، 2 ، 2
= ة2 = 8ة 2كحدة مربعة.

تحقؽ مف ذلؾ

مثاؿ ( :)6جد مساحة المثمث الذم ضمعاه أ بني ،ب بنيفي المثاؿ السابؽ:
الحؿ:
بما أف مساحة المثمث = | أ بني× ب بني|
فإف مساحة المثمث = ة 2كحدة مربعة.
مثاؿ ( :)7ما الخطكات المتبعة لحساب مساحة متكازم األضالع الذم رؤكسو:

أ ( ، )0 ، 0 ، 5ب ( ، )6 ، 6 ، 2جػ ( ، )6 ، 6 ، 7د ()0 ، 0 ، 0

نككف متجييف مثؿ د أ بني ،د جػ بني يمثالف ضمعيف متجاكريف في متكازم األضالع.
الحػػػؿِّ :
د أ بني= ( ، )0 ، 0 ، 5د جػ بني = ()6 ، 6 ، 7
د أ بني× د جػ بني=

= ()30 ، 30 - ، 0

إذان :مساحة متكازم األضالع = | د أ بني× د جػ بني| = |(|)30 ، 30 - ، 0
=  32ة 2كحدة مربعة.
مثاؿ ( :)8ما الخطكات المتبعة لحساب مساحة المثمث الذم إحداثيات رؤكسو:
أ ( ، )1 - ، 3 ، 1ب ( ، )4 ، 3 ، 3جػ ()1 ، 0 ، 2 -

نككف متجييف مثؿ أ ب بني ،أ جػ بني يمثالف ضمعيف متجاكريف في المثمث.
الحػػػؿِّ :
أ ب بني= ( ، )5 ، 0 ، 2أ جػ بني = ()2 ، 3 - ، 3 -
أ ب بني× أ جػ بني=

= ()6 - ، 19 - ، 15

إذان :مساحة المثمث = | أ ب بني× أ جػ بني| = ة622؛ كحدة مربعة.

 -058-

مثاؿ ( :)9احسب مساحة المثمث الذم رؤكسو النقاط:
أ ( ، )1 ، 1ب ( ، )0 ، 0جػ ()0 ، 1

الحػػػؿ :المثمث أ ب جػ يقع في المستكل س ص كيمكف إيجاد مساحتو مباشرة بتطبيؽ مبادئ اليندسة المستكية ،أما
إليجاد المساحة بتطبيؽ قاعدة الضرب الخارجي فإننا نتصكر ىذا المثمث في الفراغ بأخذ أم قيمة ثابتة لممتغير

ع كلتكف ع = صفر ،فتككف رؤكس المثمث الجديد ىي:
ب ( ، )0 ، 0 ، 0جػى ()0 ، 0 ، 1
أى ( ، )0 ، 1 ، 1ى
ب جػبنيى = ()0 ، 0 ، 1
ب أى بني= ( ، )0 ، 1 ، 1ى
ى
= ()1 - ، 0 ، 0

ب جػىبني=
ب أى بني× ى
ى

مساحة المثمث = |(|)1 - ، 0 ، 0
=

كحدة مربعة.

ثانيان :تطبيقات فيزيائية.

أحد التطبيقات الفيزيائية لمضرب الخارجي ىػك إيجػاد عػزـ الػدكراف حػكؿ محػكر معيف،

كيعػرؼ ع ػػزـ الق ػػكة حػػكؿ محػػكر بأنػػو مقػػدرة ىػػذه القػػكة عمػػى إحػداث دكراف حػػكؿ ىػ ػػذا
المحكر.
فمثالن :عند محاكلة إغالؽ الباب إذا كاف مفتكحان ،فإف ثالث قكل تؤثر عند دفع الباب

ىي :ؽ :1كىي في اتجاه لكح الباب ،ؽ :2في اتجاه حافة الباب ،ؽ :3كىي في اتجاه
دفع الباب.

فالقكة ؽ 1ال يمكنيا إحداث دكراف في الباب ألف خط عمميا يمػر بمركز الدكراف (ـ ىـ)،

كأما القكة ؽ 2فال يمكنيا إحداث دكراف في الباب ألف خط عمميا مك واز لمحكر الدكراف،

إف القكة الكحيدة التي تعمؿ عمى تدكير الباب ىي القكة ؽ ،3ألف خط عمميا ال يمر بمحكر الدكراف كال يكازيو ،كيقاؿ أف
لمقكة ؽ 3عزـ دكراف حكؿ المحكر (ـ ىـ).

كالعزـ كمية متجية فيك إما يسبب دكراف لمجسـ مع حركة عقارب الساعة كسكؼ نصطمح عمى ككف ىذا االتجاه سالبان،
أك ضد حركة عقارب الساعة كسكؼ نصطمح عمى ككف ىذا المتجو مكجبان.

نشاط :إذا فرضنا عكس االتجاىات السابقة ،ىؿ سنحصؿ عمى النتائج نفسيا ؟
كيمكف حساب عزـ القكة بالعالقة التالية:
عزـ القكة = القكة × ذراعيا
عز = ؽ بني× ؼ بني
حيث:

عز عزـ القكة (نيكتف .متر)
ؽ القكة (نيكتف)
ؼ ذراع العزـ أك ذراع القكة (متر) ،كىك المسافة العمكدية بيف مركز الدكراف ( ر) كخط عمؿ القكة.
اإلشارة × تعني الضرب االتجاىي
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مثاؿ ( :)10جد عزـ الدكراف لمقكة ؽ بني= ( )3،2،1التي تؤثر عمى النقطة ـ ( ،)5،0،3عند النقطة ف (.)0،0،0
الحػػػػػػؿ:
عز = ؽ بني× ؼ بني
ؽ بني= ()3 ، 2 ، 1
ذراع العزـ ( ؼ بني) = ()0 ، 0 ، 0( – )5 ، 0 ، 3
= ()5 ، 0 ، 3
إذان عزـ الدكراف حكؿ النقطة ف = ()5 ، 0 ، 3( × )3 ، 2 ، 1
=
= ()6- ، 4- ، 10
تدريب:
قكة ؽ بني= ك – 1ك – 2ك 3تؤثر عمى النقطة أ = ك4 – 2ك . 3جد عزـ الدكراف لمقكة ؽ حكؿ النقطة ب = 2ك+ 1

3ك2

ػ
ػ
أدئضظػاضتػوغمػاضذاتي ػ
 .1إذا كاف أ بني= ( ، )1 ، 1 ، 1ب بني= ( ،)0 ، 1 ، 1جػ بني= ()1 ، 1 ، 0
جد أ) أ بني×( ب بني× جػ بني)
ب) ( أ بني× ب بني)× جػ بني
ماذا تستنتج؟
 .2احسب مساحة متكازم األضالع الذم يككف فيو المتجياف :أ بني= ( ،)3 ، 2 ، 1ب بني= ( )2 ، 0 ، 1ضمعيف متجاكريف.
 .3احسب مساحة متكازم األضالع الذم رؤكسو:

أ ( ،)0، 0 ، 0ب ( ،)1 ، 1 ، 1جػ ( ،)3 ، 1 ، 2د (.)4 ، 2 ، 3

 .4إذا كاف أ  ،ب متجييف غير صفرييف ،فأثبت أف :أ بني (.أ بني× ب بني) = صفر.
 .5قكة ؽ بني= 3ك + 1ك5 + 2ك 3تؤثر عمى النقطة 7ك3 + 1ك + 2ك .3كضح الخطكات المتبعة إليجاد عزـ الدكراف حكؿ نقطة
األصؿ؟
(المطمكب :ىك مجرد كتابة العزـ في صكرة معادلة خطية بداللة ك ،1ك ،2ك)3
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هلحق ()10

مكاضع الدمج لميارات التفكير الناقد في أنشطة كراسة الطالب
مكاضع الدمج لميارات التفكير الناقد في أنشطة كراسة الطالب
االفتراضات
معرفتيا

التنبؤ بيا

اتخاذ القرار

الحؿ
البيانات

البرىنة
خطكات

×

×

بطاقة رقـ ()4
بطاقة رقـ ()5

المناقشات

الدرس األكؿ

×
×

بطاقة رقـ ()6

×

بطاقة رقـ ()7

الدرس الثاني

االستنتاجات

بطاقة رقـ ()2
بطاقة رقـ ()3

الحجج
×

×
×

×

بطاقة رقـ ()8

×

بطاقة رقـ ()9

×

بطاقة رقـ ()10

×

بطاقة رقـ ()11

×

بطاقة رقـ ()12

×

بطاقة رقـ ()13

×

بطاقة رقـ ()14

×

×

بطاقة رقـ ()15
الدرس الثالث

×
×

بطاقة رقـ ()16
×

بطاقة رقـ ()17
بطاقة رقـ ()18

×

بطاقة رقـ ()19

الدرس الرابع

بطاقة رقـ ()20

×

بطاقة رقـ ()21

×

بطاقة رقـ ()22
بطاقة رقـ ()23

الدرس الخامس

بطاقة رقـ ()24

المنطقية

×

االستداللية

بطاقة رقـ ()1

التقييـ

×
×
×

بطاقة رقـ ()25
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االستنتاج

الدرس

البطاقة

التفسير

المغالطات

×

بطاقة رقـ ()26
بطاقة رقـ ()27
بطاقة رقـ ()28

×

بطاقة رقـ ()29
بطاقة رقـ ()30
الدرس السادس

بطاقة رقـ ()31

×
×

بطاقة رقـ ()32
بطاقة رقـ ()33
بطاقة رقـ ()34

×
×

بطاقة رقـ ()35
الدرس السابع

×
×

بطاقة رقـ ()36
بطاقة رقـ ()37
بطاقة رقـ ()38
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هلحق ()11

كراسة الطالب بصكرتيا النيائية
جاططــظػاألزعـــرػ–ػزـــزة
رطادةػاضدراداتػاضطضغا ػ
صضغـــــــظػاضتـــربغـــــــظ ػ

وحـــدةػاضطتجؼــاتػواضططضغــاتػرضغؼــا ػ
الص ف الح ادي عش ر " الفرع العلمي "
الفصل الدراسي األول (3123/3122م)

إردادػاضباحث ػ
هاني عبد القادر عثمان األغا

العام الدراسي

2543ه – 3122م
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أبظائيػ/ػطضبظػاضصفػاضحاديػرذرػ(اضغرعػاضطضطي).ػ ػ
يطيب لي أف أضع بيف أيديكـ كراستكـ الخاصة لدراسة الكحدة المقترحة "المتجيات كالعمميات عمييا" مف

لم ىعدة خصيصان لتككف عكنان لكـ كمساعدان في
منياج الرياضيات لمصؼ الحادم عشر (الفرع العممي) ،كا ي
دراستكـ لمكحدة.

قد تالحظكا نكعا مف التغيير في دراستكـ ليذه الكحدة كذلؾ العتمادىا عمى مدخؿ الركابط الرياضية ،كذلؾ
لتحقيؽ المخرجات المعرفية كتنمية قدرات التفكير الناقد لديكـ.
كىنا ييمكـ معرفة بعض مف القكاعد التي عميكـ إتباعيا عند دراسة ىذه الكحدة:

 .1ىذه الكراسة تحتكم عمى مجمكعة مف األنشطة كالتدريبات في صكرة بطاقات تشمؿ عمى اليدؼ مف
البطاقة كارشاد لتنفيذ النشاط كالكقت المحدد لتنفيذ النشاط ،باإلضافة إلى تدريبات الكتاب كأنشطتو.

 .2االنتباه إلى تعميمات المعمـ في بداية كؿ حصة كالحرص عمى تنفيذىا بدقة.

 .3ال مانع مف التعاكف مع زمالئؾ عند تنفيذ تمرينات الكراسة ،مع مراعاة االلتزاـ بتعميمات معممؾ.
 .4إبداء رأيؾ حكؿ المكضكعات المختمفة كطرحو بمكضكعية.

 .5عميؾ التفكير في المكضكع العممي مف كافة جكانبو كطرح أفكار جديدة.
 .6فكر دائما في الكثير مف األفكار حكؿ المكضكع.

 .7ال تعتمد عمى الفكرة األكلى فيي ليست أفضؿ أفكارؾ بؿ حسنيا كطكرىا.
 .8تقبؿ أفكار زمالئؾ كأضؼ الجديد كالمميز دائمان.

 .9حاكؿ صياغة المكضكعات العممية بطريقتؾ الخاصة.
 .10استمع لمناقشات زمالئؾ كمناقشة معممؾ لممكضكع كأضؼ تحميالتؾ كتفسيراتؾ عمى أسس عممية.
 .11تقبؿ النقد كالمناقشات فذلؾ يعمؿ عمى صقؿ أفكارؾ كانتاج أفكا ار عممية جديدة كمبتكرة.
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فهرس املىضىعات
المتجيػػػػػػػات كالعمميػػػػػػػػات عمييػػػػػػػػػا
الػػػػػػػػػػػدرس األكؿ:
الػػػػػػػػػػدرس الثاني:

المتجي ػػات فػػي المستػكل (ىندسيان) ..........................................
العمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات عمػ ػ ػػى المتجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ..........................................

4
7

الػػػػػػػػػػدرس الثالث:

المتجي ػ ػ ػػات ف ػػي المستػػكل (جبريان) ..........................................

الػػػدرس الخامس:

الضػ ػ ػ ػ ػػرب الداخم ػ ػ ػ ػػي لممتجي ػ ػ ػ ػ ػػات ..........................................

16

تطبيػ ػ ػقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات فػ ػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزيػ ػػائ ػ ػ ػيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ..........................................

19

الضػ ػ ػ ػ ػ ػػرب الخارج ػ ػ ػػي لممتجي ػ ػ ػػات ..........................................

21

الػػػػػػػػدرس الرابػػػػع:

الػػػدرس السادس:

الػػػػػػػػدرس السابع:

المتجي ػ ػ ػ ػ ػ ػػات فػ ػ ػ ػػي الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراغ ..........................................
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11
14

ً
الدرس األول :املتجهات يف املضتىي (هندصيا)

بطاق ــة ػرق ــم ( ) 1
ػ

أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف عمى:
 حسـ القرار لإلجابة عف المسألة المحددة.
 تقديـ حؿ بالدليؿ عمى المسألة المحددة.

ػ

زمف تنفيذ النشػاط 3 :دقائؽ

ػ
ػ

إرشػػػػاد :أجيب عمى النشاط بمشاركة زمالئؾ.

و
مسار مقكس ،فإف اإلزاحة التي ػقطعيا تككف (أكبر أـ مساكية أـ أصغر) مف المسافة التي
النشاط :إذا تحرؾ جسيـ عمى

ػ
التكضيح بالرسـ.
قطعيا؟ كما ىي حجتؾ عمى اختيار إجابتؾ؟ مع

ػ
...........................................................................................................................

ػ
........................................................... ................................................................
...........................................................................................................................
ػ

................................................... ........................................................................
ػ
...........................................................................................................................

ػ

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

ػ

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

ػ
................................... ........................................................................................

ػ
...................................................................................
........................................
...........................................................................................................................
ػ

...................................................................................
........................................
ػ

ػ

بطاق ــة ػرق ــم ( ) 2
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:
 برىنة المطمكب في المسألة المحددة.

ػ

 تقديـ حؿ بالدليؿ عمى المسألة المحددة..

ػ

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

زمالئؾ.
إرشػػػػاد :اإلجابة عمى النشاط تككف بصكر جماعية بمشاركة
ػ
النشاط :شكؿ رباعي رؤكسو النقاط أ ( ، )1 ، 1ب ( ، )3 ، 3جػػ ( ، )3 ، 7د ( )1 ، 5اثبت أف:
أ .أ ب بني= د جػ بني.

ػ

ب .أ د بني= ب جػ بني.

ػ

ج.

مثِّؿ الشكؿ الرباعي في المستكل ،كاذكر نكعو ،كماػ ىي حجتؾ عمى اإلجابة التي قمت بتقديميا؟

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

ػ

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

ػ

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

ػ
.........................................................................................................
..................
ػ
...........................................................................................................................

.................................................................................................
..........................
ػ
........................................... .................................
...............................................
ػ

......................................................................................... ..................................
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بطاق ــة ػرق ــم ( ) 3
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:
ػ
 تحديد االفتراضات الكاردة في المسألة.

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

 تكضيح الخطكات المتعبة في حؿ المسألة .ػ
ػ

إرشػػػاد :اإلجابة عمى النشاط بصكرة فردية.

 400كـ باتجاه الشماؿ الشرقي ،كمف ثـ أخي انر  250كـ باتجاه
النشاط :إذا أردنا تمثيؿ إزاحة جسـ  300كـ باتجاه الشماؿ ،ثـ ػ
الجنكب .حدد افتراضات المسألة (المعطيات كالمطمكب) ،ثـ أذكر الخطكات المتبعة لتمثيؿ إ ازحة الجسـ مع التفسير،

ػ

كمثميا بيانيان.

ػ

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

ػ

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

ػ
...................................................................
ػ
...................................................................

 ...............................................................ػ....
...................................................................
ػ
...................................................................

ػ

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

ػ

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

ػ
................................................................
...
ػ
ػ

بطاق ــة رق ــم ( ) 4
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:
 تكضيح الخطكات المتبعة في حؿ المسألة.

ػ

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

إرشػػػػاد :قـ بتنفيذ النشاط بمشاركة زمالئؾ ،كباالستفادة مف فكرة ػالكضع القياسي لممتجيات.
النشاط :أذكر الخطكات التي يجب إتباعيا لتمثيؿ المتجيات التي ػتعبِّر عف كؿ مما يمي ،ثـ مثميا بيانيان:
أ .قكة مقدارىا  70نيكتف غربان.

ػ

ب .سيارة تسير بسرعة مقدارىا  150كـ  /ساعة في اتجاه الشماؿ الشرقي.
ج .إزاحة جسـ في اتجاه الجنكب الغربي بمقدار  30كـ.

ػ

 ............................................................ػ
 ............................................................ػ
 ............................................................ػ
 ............................................................ػ
 ............................................................ػ

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

ػ

 ............................................................ػ
 ............................................................ػ

 ..........................................................ػ
................................ .................................
...........................................................................................................................
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بطاق ــة رػق ــم ( ) 5
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:
 -تحديد درجة كفاية معطيات المسألة لمتكصؿ ػلمحؿ.

زمف تنفيذ النشػاط 7 :دقائؽ

إرشػػػػاد :إذا كانت المعطيات غير كافية ،فيمكف أف يككف ىناؾ ػأكثر مف احتماؿ لإلجابة ،كبالتالي فأم إجابة صكاب تقدميا
فستعتبر إجابة صحيحة.

ػ

النشاط :ىؿ المعطيات في كؿ مما يمي كافية إليجاد المطمكب؟ .ػإذا كانت كافية جد المطمكب مع تفسير خطكات الحؿ ،كاذا لـ
تكف كافية فماذا يمكنؾ أف تضيؼ مف عندؾ لتصبح المعطيات كافية؟:

أ .أرسـ متجو كحدة يصنع زاكية

ػ

مع االتجاه المكجب لمحكر السينات.

ب.أرسـ متجو كحدة مع اتجاه الشماؿ الشرقي.

ػ
ػ

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

ػ

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

ػ

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

ػ
......................................................................
......................................................................
ػ

......................................................................
ػ
......................................................................

ػ

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

ػ

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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الدرس الثاني :العمليات علً املتجهات

بطاق ــة ػرق ــم ( ) 6
ػ

أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف عمى:
 المناقشة بالدليؿ لمحمكؿ المقترحة لممسألة.

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

ػ

ػ
إرشػػػػاد :قـ بتنفيذ ىذا النشاط بمشاركة زمالئؾ ،كباستخداـ قكانيف إيجاد المحصمة جبريا.
ن

النشاط :تؤثر القكتاف  5نيكتف باتجاه الشرؽ ،ك5ة 2نيكتف ػ
باتجاه  º135مع الشرؽ في جسـ مادم صمب ،احسب محصمة
ىاتيف القكتيف مقدا انر كاتجاىان.

ػ

د  :اإلجابة ىي :قيمة المحصمة  5نيكتف في اتجاه  º90ػمع الشرؽ.

ق :اإلجابة ىي :قيمة المحصمة  8.1نيكتف في اتجاه  º38مع الشرؽ.

ػ

ناقش الحؿ مع التكضيح بالدليؿ أم اإلجابتيف ىي األصكب.

ػ

.............................. .............................................................................................
ػ
...........................................................................................................................

ػ

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

ػ

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

ػ
...........................................................................................................................

ػ
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
ػ

 ...........................................................................................................................ػ

بطاق ــة ػرق ــم ( ) 7
ػ

أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف عمى:
ػ
 تقديـ حؿ بالدليؿ عمى المسألة المحددة.

زمف تنفيذ النشػاط 4 :دقائؽ

ػ

إرشػػػػاد :جد المحصمة لقكتي الشد في الحبميف كقارنيا بقكة مقاكمة المياه كالرياح .شارؾ زمالئؾ في تنفيذ النشاط.

النشاط :قاربي إنقاذ يسحباف باخرة معطمة بكاسطة حبميف (ؽ = 1ػ 12000نيكتف  ،ؽ 15000 = 2نيكتف) الزاكية بينيما ،º30

فإذا كانت قكة مقاكمة المياه كالرياح (ؽـ)  17000ػ
نيكتف .فيؿ يمكف لمحصمة الشد (ؽالكمية) الناتجة عف القاربيف أف

اإلجابة.
تجعؿ الباخرة تتحرؾ لألماـ؟ مع بياف حجتؾ عمى
ػ

ػ
...........................................................................................................................
.................................. .........................................................................................
ػ
...........................................................................................................................

ػ

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

ػ

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

ػ

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

ػ
...........................................................................................................................

ػ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
ػ

ػ

...........................................................................................................................
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بطاق ــة رق ــم ( ) 8

ػ

أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:
 تكضيح الخطكات المتبعة في حؿ المسألة .ػ

زمف تنفيذ النشػاط 6 :دقائؽ

إرشػػػػاد :المطمكب منؾ في ىذا النشاط التعبير عف التغييرات ػ
حسب االتجاه في الجير بداللة المحكريف ،الجير ىك ناقؿ الحركة
في السيارة .يمكنؾ مشاركة زمالئؾ في تنفيذ ىذا النشاط .ػ

النشاط :في الشكؿ المجاكر مخطط لحركة الجير في السيارة ،التغيير يمكف أف يحػػدث فػػي األخػاديػػد المػػكضح ػػة عمػػى الشكػػؿ

ػ

فقػػط حتػػى يصػػؿ لمجيػر المناسب )N( .يمثؿ الجير العادم )R( ،يمثؿ جير الرجكع لمخمؼ .أذكر الخطكات المتعبة
إليجاد التغييرات التالية في الجير بداللة س  ،ص.

أ)  1إلى 4

ب)  3إلى 2

جػ)  Nإلى R

ػ

ػ
د)  2إلى 5
ػ

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

ػ

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

ش
5

3

ػ

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

ص

N

ػ
.........................................................................

ػ
..............................................
...........................

0

4

2

............................................. .........................................................................
ػ
............................................. .........................................................................
ػ

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

ػ

بطاق ــة ػرق ــم ( ) 9
ػ

أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف عمى:
ػ
 تكضيح الخطكات المتبعة في حؿ المسألة.

زمف تنفيذ النشػاط 3 :دقائؽ

ػ

إرشػػػػاد :استفيد مف خكاص العمميات عمى المتجيات كمفيكـ متجو الكحدة ،كشارؾ زمالئؾ في تنفيذ النشاط.

ػ

النشاط :إذا كاف | ـ بني| =  ، 2استخدـ القكانيف المناسبة مما درستو في مكضكع المتجيات إليجاد كؿ مما يمي:

ػ

أ) | 3ـ بني|

ب) | 2-ـ بني|

جػ)

ػ
ػ

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

ػ

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

ػ

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

 .............................................................ػ
.............................................................
ػ
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
ػ

....................................................................................................................
......
ػ
..........................................................................................................................

ػ

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

ػ

..........................................................................................................................
.................................................................................................................. ........
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R

بطاق ــةػ رق ــم ( 10
ػ)

أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف عمى:
 برىنة المطمكب في المسألة المحددة.

ػ

زمف تنفيذ النشػاط 6 :دقائؽ

يمكنؾ مشاركة زمالئؾ في تنفيذ ىذا النشاط.
إرشػػػاد :اإلثبات يككف باالعتماد عمى فكرة تكازم المتجيات.
ػ
النشاط :أ ب جػ د شكؿ رباعي .س  ،ص  ،ع  ،ف منتصفات ػ أضالعو ،اثبت باستخداـ المتجيات أف الشكؿ س ص ع ف
متكازم أضالع.

ػ

...........................................................................................................................
ػ

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

ػ

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

ػ

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

ػ

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

ػ
...........................................................................................................................

...............................................................................................................
............
ػ
...........................................................................................................................
ػ

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

ػ

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

ػ

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

ػ
ػ

بطاق ــة رق ـػـم ( ) 11
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:
المسألة.
 الكشؼ عف المغالطات المنطقية الكاردة في ػ

زمف تنفيذ النشػاط 6 :دقائؽ

إرشػػػػاد :المغالطة المنطقية ىي خطأ في يبنية القاعدة نفسيا يجعؿ ػمنيا غير صحيحة.

النشاط :يئ ـ 1بني +ـ 2بني يئ ≥ | ـ 1بني|  | +ـ 2بني| (متباينة المثمث) .حدد ػالمغالطة المنطقية المكجكدة في ىذا السؤاؿ ،كصححيا ثـ بيف
صحة المتباينة ىندسيان بعد تصحيحيا.

ػ

ػ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
ػ
...........................................................................................................................
ػ
...........................................................................................................................

ػ

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

ػ

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

ػ
.....................................................................................................................
......
ػ
...........................................................................................................................

.............................................................................................................
..............
ػ
...........................................................................................................................
ػ

ػ
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بطاق ــة رق ـػـم ( ) 12
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:

 تكضيح الخطكات المتبعة في حؿ المسألة .ػ

زمف تنفيذ النشػاط 6 :دقائؽ

ذكرؾ لمسبب ىك الجزء األكبر مف الحؿ المطمكب.
إرشػػػػاد :يمكنؾ االستدالؿ عمى الحؿ مف خالؿ األمثمة ،كما أف ػ
النشاط :متى تككف العالقة يئ ـ 1بني +ـ 2بني يئ = | ـ 1بني|  | +ـ 2بني|ػ صحيحة ،مع بياف السبب؟
...........................................................................................................................
ػ

.........................................................................................................
..................
ػ
...........................................................................................................................

ػ

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

ػ

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

ػ
.........................................................................................
..................................
ػ
...........................................................................................................................

.................................................................................
..........................................
ػ
...........................................................................................................................
ػ

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

ػ

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

ػ

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

ػ
ػ

بطاق ــة رق ـػـم ( ) 13
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:
 تكضيح الخطكات المتبعة في حؿ المسألة .ػ
إرشػػػػاد :الخطكات؛ تعني اآللية المتبعة في تمثيؿ المتجيات.

ػ

النشاط :أذكر الخطكات المتبعة لتكضيح ما يمي ىندسيان:

ػ

أ)

أ بني +ب بني= ب بني +أ بني

زمف تنفيذ النشػاط 6 :دقائؽ

ب) ( أ بني +بػ بني)  +جػ بني= أ بني ( +ب بني +جػ بني)

ػ
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ػ
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ػ
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ػ
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ػ
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ػ
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000
ػ
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ػ
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0
ػ
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ػ
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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الدرس الثالث :املتجهات يف املضتىي (جربيا)

بطاق ــة ػرق ــم ( ) 14
ػ

أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف عمى:
ػ
 تحديد درجة كفاية معطيات المسألة لمتكصؿ لمحؿ.
 المناقشة بالدليؿ لمحمكؿ المقترحة لممسألة.

زمف تنفيذ النشػاط 7 :دقائؽ

ػ
ػ

إرشػػػاد :إذا كانت المعطيات غير كافية ،فيمكف أف يككف ىناؾ أكثر مف احتماؿ لإلجابة ،كبالتالي فأم إجابة صكاب تقدميا
فستعتبر إجابة صحيحة .شارؾ زمالئؾ في التكصؿ إلى ػحؿ لمنشاط.

النشاط :ىؿ المعطيات ف ي المسألة التالية كافية إليجاد المطمكب؟ػ إذا كانت كافية ناقش بالدليؿ الحؿ المتبع إليجاد المطمكب،
كاذا كانت غير كافية فماذا يمكنؾ أف تضيؼ مف عندؾػ لتصبح المعطيات كافية؟ ( قكة شد مقدارىا  50نيكتف تؤثر
عمى جسـ بزاكية قدرىا ق مع األفقي ،فإذا كانت قكة الشد األفقية تساكم نصؼ قكة الشد الكمية .فجد كالن مف قكتي الشد
ػ

الرأسية كاألفقية ،كالزاكية التي تصنعيا قكة الشد الكمية مع األفقي).

ػ

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

ػ

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

ػ
...........................................................................................................................

......................................................................................................
.....................
ػ
...........................................................................................................................
ػ

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

ػ

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

بطاق ــة ػرق ــم ( ) 15
ػ

ابنتي الطالبة" يتىكقع ً
منؾ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككني قادرة عمى:
ي
ػ
 الكشؼ عف المغالطات االستداللية الكاردة في المسألة.

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

ػ

إرشػػػػػاد :المغالطة الرياضية (االستداللية) ىي خطأ يككف في معطيات المسألة أك في الخطكات المتبعة في حؿ ،كيتـ الكشؼ

عنيا مف خالؿ حؿ المسألة كتحديد مكضع المغالطة .ػ
شاركي زميالتؾ في تحديد المغالطة في النشاط التالي.

النشاط :إذا كاف المتجو (2س 2 ،س – 3ص) = ( - 2ص 3 ،ػ) .فإف قيمتي س  ،ص ىي، :
صححييا.
حددم المغالطة الرياضية في المعطيات السابقة ،ثـ
ػ

ػ

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

ػ
.........................................................................................................................
..
ػ
...........................................................................................................................

.................................................................................................................
..........
ػ
...........................................................................................................................
ػ

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

ػ

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

ػ

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

ػ
...........................................................................................................................
ػ
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بطاق ــة ػرق ــم ( ) 16
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:
 تقديـ حؿ بالدليؿ عمى المسألة المحددة.

ػ

زمف تنفيذ النشػاط 3 :دقائؽ

إرشػػػاد :اعتمد عمى فكرة ضرب المتجو بعدد حقيقي في حؿ المثاؿػ التالي بمشاركة زمالئؾ.
عالء مسافة تساكم ثالث أضعاؼ المسافة التي قطعيا أحمد
النشاط :يسير عالء كأحمد في اتجاىيف متضا ديف ،فإذا قطع ػ
كالممثمة بالمتجو أ بني= ( .)2 ، 1جد المتجو ع بني الذم ػيمثؿ المسافة التي قطعيا عالء ،مع بياف حجتؾ عمى اإلجابة.

ػ

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

ػ
...........................................................................................................................

ػ
....................................... ....................................................................................
...........................................................................................................................
ػ

...........................................................................................................................
ػ
...........................................................................................................................

ػ

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

ػ

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

ػ
...........................................................................................................................
ػ
...........................................................................................................................
ػ

بطاق ــة ػرق ــم ( ) 17
ػ

أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف عمى:
 المناقشة بالدليؿ لمحمكؿ المقترحة لممسألة .ػ

زمف تنفيذ النشػاط 3 :دقائؽ

ػ

إرشػػاد :المطمكب في النشاط تحديد نقطة البداية لممتجو .ناقش زمالئؾ في الكشؼ عف اإلجابة.

النشاط :إذا كاف المتجو ؿ بني= ( )4 ، 1يعبر عف اإلزاحة التي ػيقطعيا جسـ ليصؿ إلى النقطة ( ،)2 ، 1فجد نقطة انطالؽ
الجسـ.

ػ

د  :اإلجابة ىي.)6 ، 2( :

ػ

ق :اإلجابة ىي.)2- ، 0( :

ػ

األصكب.
ناقش الحؿ مع التكضيح بالدليؿ أم اإلجابتيف ىي ػ

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

ػ

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

ػ

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

ػ
...........................................................................................
................................
ػ
...........................................................................................................................

...................................................................................
........................................
ػ
...........................................................................................................................
ػ

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

ػ
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أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:

 تكضيح الخطكات المتبعة في حؿ المسألة .ػ

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

إرشػػاد :نعني بالخطكات المتبعة اآللية المتبعة إليجاد المطمكب .ػ
الخطكات المتبعة إليجاد كالن مما يمي بداللة متجيات الكحدة
النشاط :إذا كاف ؿ بني = (  ، ) 2 ، 1ؾ نيب = (  ،) 3 ، 1-أذكر ػ
،

ك2

أ) ؿ بني–  3ؾ بني

ك1

ػ
ب) ؾ بني 5 +ؿ بني ػ

جػ)  ( 3ؿ بني +ؾ بني)

...........................................................................................................................
ػ

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

ػ

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

ػ

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

ػ
...........................................................................................................................

ػ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
ػ
...........................................................................................................................
ػ

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

ػ
ػ

بطاق ــة رق ـػـم ( ) 19
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:
األساسية.
 كتابة أم متجو بداللة متجيات الكحدة
ػ
إرشػػاد :اإلجابة عمى النشاط بصكرة فردية.

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

ػ

متجيات الكحدة ك ، 1ك 2ثـ جد قياس الزاكية التي يصنعيا المتجو
النشاط :أكتب المتجو أ ب بني في كؿ مف الحاالت التالية بداللة ػ
أ ب بني مع االتجاه المكجب لمحكر السينات.

ػ

أ) أ = ( ، 1ة ، ) 3ب (.)0 ، 2

ػ

ب) أ = ( ، )0 ، 1ب = (.)1 ، 0

ػ

...........................................................................................................................
ػ
................................................ ...........................................................................
ػ
...........................................................................................................................

ػ

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

ػ

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

ػ
................................ ...........................................................................................
ػ
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
ػ

ػ
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الدرس الرابع :املتجهات يف الفراغ

بطاق ــة ػرق ــم ( ) 20
ػ

أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف عمى:
 تكضيح الخطكات المتبعة في حؿ المسألة .ػ

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

ػ

إرشػػػػاد :نعني بالخطكات المتبعة اآللية المتبعة إليجاد المطمكب .بمشاركة زمالئؾ جد المطمكب.

النشاط :أذكر الخطكات المتبعة لتعييف النقاط أ( ،)4 ، 2 ، 3ب (ػ )5 ، 1 ، 3-في الفراغ ،مع تمثيميا بياني نا.
.............................................................
.................................................. ...........

ػ
ػ

 .............................................................ػ
 .............................................................ػ
 .............................................................ػ
 .............................................................ػ
.............................................................
.............................................................
.............................................................

ػ
ػ

 .............................................................ػ
 .............................................................ػ

 .............................................................ػ
ػ
ػ

بطاق ــة رق ـػـم ( ) 21
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:

 تكضيح الخطكات المتبعة في حؿ المسألة .ػ

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

إرشػػػاد :نعني بالخطكات المتبعة اآللية المتبعة إليجاد المطمكب .ػ
بداللة متجيات الكحدة األساسية في كؿ مف الحاالت التالية ،ثـ
النشاط :أذكر الخطكات المتبعة في كتابة المتجييف أ ب بني ،ب أ بني ػ
جد المطمكب.
أ) أ = ( ، )3 ، 2 ، 1ب = (.)5- ، 2 ، 1-
ب) أ = ( ، )3- ، 1-ب = (.)5 ، 2

ػ
ػ
ػ

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

ػ

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

ػ
...........................................................................................................................
ػ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
ػ

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

ػ

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

ػ

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

ػ

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

ػ
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بطاق ــة ػرق ــم ( ) 22
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:
 إيجاد طكؿ أم متجو معطى.

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

ػ

زمالئؾ في إيجاد المطمكب.
إرشػػػػاد :باستخداـ قانكف الطكؿ يمكف إيجاد المطمكب ،شارؾ ػ
التالية:
النشاط :جد طكؿ المسار الذم تعبر عنو كؿ مف المتجيات
ػ
أ) س بني= ()3 ، 2

ب) ص بني= ك 3 – 1ك 2ػ5 +

ك3

جػ) المسار ؿ ـ نيب حيث ؿ = ( ، )0 ، 1- ، 2ـ = (- ، 2ػ)1 ، 6

ػ

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

ػ

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

ػ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
ػ
...........................................................................................................................
ػ

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

ػ

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

ػ

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

ػ

ػ

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

بطاق ــة رق ـػـم ( ) 23
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػ عمى:

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

 تكضيح الخطكات المتبعة في حؿ المسألة .ػ
إرشػػػاد :نعني بالخطكات المتبعة اآللية المتبعة إليجاد المطمكب .ػ

النشاط :أذكر الخطكات المتبعة في إيجاد قيمة  2ـ 1بني 3 +ـ 2بنيػ–  5ـ 3بني في كؿ مف الحاالت التالية ،ثـ جد المطمكب:
أ)

ـ 1بني= ( ، )2 ، 1- ، 3-ـ 2بني= ( ، )5 ، 1- ، 1ػ ـ 3بني= (.)2- ، 4 ، 1

ب) ـ 1بني= ( ، )3 ، 2ـ 2بني= ( ، )4 ، 1-ـ 3بني= (، 1-ػ )5-

ج) ـ 1بني=  2ك 3 – 1ك ، 3ـ 2بني=  2ك 5 + 1ك ، 2ـػ 3بني=  3ك4 – 2

ك3

ػ
.........................................................................................................................

ػ
..........................................................................................................................

.............................................................................................................
...........
ػ

.............................. ...........................................................................................
ػ

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

ػ

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

ػ

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

ػ
.............................. ...........................................................................................

ػ
.............................. ...........................................
................................................
.............................. ...........................................................................................

 ............................................................ػ
.............................................................
..
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الدرس اخلامش :الضرب الداخلي (القياصي) للمتجهات

بطاق ــة ػرق ــم ( ) 24
ػ

أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف عمى:
ػ
 تحديد درجة كفاية معطيات المسألة لمتكصؿ لمحؿ.

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

ػ

إرشػػػػػاد :في حاؿ كانت المعطيات غير كافية ،فيمكف أف يككف ىناؾ أكثر مف احتماؿ لإلجابة ،كبالتالي فأم إجابة صكاب

تقدمينيا فستعتبر إجابة صحيحة .كما يمكنؾ مشاركة ػ
زمالئؾ في التكصؿ إلى الحؿ الصكاب لمنشاط.

المطمكب؟ إذا كانت كافية جد المطمكب ،كاذا كانت غير كافية فماذا
ػ
النشاط :ىؿ المعطيات في المسألة التالية كافية إليجاد

يمكنؾ أف تضيؼ مف عندؾ لتصبح المعطيات كافية؟ ( :ػيقكـ صياداف بسحب مركب مربكط بكاسطة حبميف بحيث يمسؾ

كؿ منيما بطرؼ أحد الحبميف ،فإذا كانت قكتي الشد في الحبميف  5 ، 3نيكتف عمى الترتيب ،فجد حاصؿ الضرب
لمتجيي قكة الشد في الحبميف).

ػ
ػ

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

ػ

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

ػ
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
ػ
...........................................................................................................................
ػ

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

ػ

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

ػ

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

ػ

بطاق ــة رق ـػـم ( ) 25
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:
 برىنة المطمكب في المسألة المحددة.
ػ
إرشػػػاد :أجيب عف النشاط بصكرة فردية.

ػ

النشاط :أثبت أف يئ أ بني .ب بني يئ ≤ | أ بني| | ب بني|

ػ

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

ػ
...........................................................................................................................

ػ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
ػ

...........................................................................................................................
ػ
...........................................................................................................................

ػ

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

ػ

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

ػ
...........................................................................................................................
ػ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
ػ

......................................................................................................................
.....
ػ
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بطاق ــة ر ػق ــم ( ) 26
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

 تكضيح الخطكات المتبعة في حؿ المسألة .ػ

إرشػػػاد :نعني بالخطكات المتبعة اآللية المتبعة إليجاد المطمكب .ػ
النشاط :إذا كانت أ بني= ( ، )2 ،1ب بني= (د  ،)1 ،فما الخطكات ػ المتبعة إليجاد قيمة د في كؿ مف الحاالت التالية:
أ) المتجياف متكازياف.

ب) المتجياف متعامداف .ػ

جػ) قياس الزاكية المحصكرة بيف المتجييف

ػ
...........................................................................................................................

ػ
.................................................. .........................................................................
...........................................................................................................................
ػ

.......................................... .................................................................................
ػ
...........................................................................................................................

ػ

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

ػ

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

ػ
...........................................................................................................................
ػ
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
ػ

ػ
ػ

بطاق ــة ػ رق ــم ( ) 27
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:
 تكضيح مفيكـ الضرب الداخمي لممتجيات .ػ

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

الذىني في ذلؾ.
إرشػػػاد :شارؾ زمالئؾ في تنفيذ ىذا النشاط مستخدمان العصؼ ػ

النشاطً :
بحيث أ بني .ب بني= أ بني .جػ بني ،ب بني
أعط مثاالن لثالثة متجيات بحيث :أ بني ،ب بني ،جػ بني ػ

جػ بني.

ػ

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

ػ

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

ػ
...........................................................................................................................
ػ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
ػ

....................................................................................................................
.......
ػ
...........................................................................................................................

ػ

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

ػ

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

ػ
....................................................................................................
.......................
ػ
...........................................................................................................................
ػ
ػ
 -079-

بطاق ــة رق ـػـم ( ) 28
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:

 إيجاد الضرب الخارجي ألم متجييف باستخداـػ الصيغة الجبرية.

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

المطمكب.
إرشػػػػاد :استخدـ الصيغة الجبرية لمضرب الخارجي في إيجاد ػ
المتجيات التالية.
النشاط :جد حاصؿ الضرب الداخمي لكؿ زكج مف أزكاج
ػ
أ بني= ( ، )1- ، 1ب بني= ()1 ، 1-

ػ

أ)

ب) أ بني= ( ، )1 ، 1 ، 1ب بني= ()0 ، 0 ، 1

ػ

ج) ك، 1

ك3

ػ

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

ػ

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

ػ

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

ػ
........................................................................................................
...................
ػ
...........................................................................................................................

................................................................................................
...........................
ػ
...........................................................................................................................
ػ

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

ػ
ػ

بطاق ــة ػرق ــم ( )29
ػ

أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف عمى:
ػ
 برىنة المطمكب في المسألة المحددة.

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

ػ
إرشػػػػػاد :مثِّؿ المعيف عمى المستكل الديكارتي معتبرة أف نقطة تقاطع القطريف عند نقطة األصؿ ،كاستفيد مف فكرة أف أم
متجياف يككناف متعامداف إذا كاف حاصؿ الضرب الداخميػ ليما مساكيان الصفر.

النشاط :اثبت باستخداـ المتجيات أف قطرم المعيف متعامداف .ػ

ػ
.........................................................................................................
..................
ػ
...........................................................................................................................

.................................................................................................
..........................
ػ
...........................................................................................................................

ػ

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

ػ

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

ػ

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

ػ
...........................................................................................................................

ػ
.........................................................................
..................................................
...........................................................................................................................
ػ

ػ

 -081-

الدرس الضادس :تطبيقات فيزيائية

بطاق ــة رق ـػـم ( ) 30
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:
 إعطاء تفسير لمبيانات الكاردة في المسألة .ػ

زمف تنفيذ النشػاط 10 :دقائؽ

المطمكب في المسألة بما يخدـ حمنا لممسألة.
إرشػػػػاد :نعني بتفسير البيانات أك العبارات ،تكضيح المعطيات ك ػ
النشاط:

كضح معنى العبارة التالية ثـ جد المطمكب :في ػ
الشكؿ

المج ػػاكر شاحن ػػة تحػػاكؿ رف ػػع كتمػ ػػة م ػػا ،ف ػػإذا كػانت ق ػػػكة

الشػد فػػي الحبػػؿ باتجػ ػػاه يميػػؿ  º60عػػف األفقػػي .جػػػد
قػػكتي الشػػد العمكدية كاألفقيػػة المتاف تؤثراف عمى الكتمية.

 1000نيكتف

ػ
ػ

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

º60

ػ
...............................................................

ػ
........
.......................................................
ػ

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

ػ
......................................................................................................................
..
.............................................. ..........................................................................
ػ
........................................................................................................................
ػ

ػ

بطاق ــة ػرق ــم ( ) 31
ػ

أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف عمى:
ػ
 -تحديد درجة كفاية معطيات المسألة لمتكصؿ لمحؿ.

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

ػ

إرشػػاد :في حاؿ كانت المعطيات غير كافية ،فيمكف أف يككف ىناؾ أكثر مف احتماؿ لإلجابة ،كبالتالي فأم إجابة صكاب تقدميا
فستعتبر إجابة صحيحة .كما يمكنؾ مشاركة زمالئؾ في ػالتكصؿ إلى الحؿ الصكاب لمنشاط.

المطمكب؟ إذا كانت كافية فجد المطمكب ،كاذا كانت غير كافية فماذا
النشاط :ىؿ المعطيات في المسألة التالية كافية إليجاد
ػ
يمكنؾ أف تضيؼ مف عندؾ لتصبح المعطيات كافية؟ :ػ(أثرت قكة ؽ بني= ( )3 ، 2 ، 1عمى جسـ فحركتو مف نقطة
بذكؿ).
األصؿ إلى النقطة ( ،)5 ، 3 ، 1جد قيمة الشغؿ الم ػ

ػ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
ػ

..........................................................................................................................
.
ػ
...........................................................................................................................

ػ

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

ػ

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

ػ
..........................................................................................................
.................
ػ
...........................................................................................................................
ػ
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بطاق ــة رق ـػـم ( ) 32
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:

 تكظيؼ قانكف الشغؿ في حؿ أسئمة مرتبطة .ػ

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

المعادلة إليجاد المجيكؿ (المسافة).
إرشػػػػاد :قـ بالتعكيض في قانكف الشغؿ بالمعطيات ثـ حؿ
ػ
النشاط :إذا كاف مقدار الشغؿ الناتج عف القكة ؽ بني= ( 2 ، 1ػ  )1 ،كالتي تؤثر عمى جسـ باتجاه يصنع زاكية قياسيا º60
باتجاه الحركة ىك  10كحدات شغؿ ،فما مقدار المسافة ػالتي تحركيا الجسـ؟

ػ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
ػ

...........................................................................................................................
ػ
...........................................................................................................................

ػ

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

ػ

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

ػ
...........................................................................................................................
ػ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
ػ

.....................................................................................................................
......
ػ

ػ

بطاق ــة ر ػق ــم ( ) 33
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:
 تكضيح الخطكات المتبعة في حؿ المسألة ػ

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

المطمكب.
إرشػػاد :نعني بتفسير الخطكات المتبعة اآللية المتبعة إليجاد
ػ
مسافة  9أمتار ،فإذا كانت الزاكية بيف اتجاه القكة كاتجاه الحركة =
النشاط :أثرت قكة ؽ بنيمقدارىا  80نيكتف عمى جسـ فحركتو ػ
الحؿ.
 ، º90احسب مقدار الشغؿ المبذكؿ مع تفسير خطكات ػ

...........................................................................................................................
ػ

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

ػ

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

ػ

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

ػ
.........................................................................................................................
..

ػ
...........................................................................................................................

.................................................................................................................
..........
ػ
...........................................................................................................................

ػ

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

ػ

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

ػ

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

ػ
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الدرس الضابع :الضرب اخلارجي (املتجهي) للمتجهات

بطاق ــة ػرق ــم ( ) 34
ػ

أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف عمى:
 حسـ القرار حكؿ اإلجابة عف مشكمة معينة ػ

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

ػ

إرشػػػػاد :يمكنؾ مراجعة المثاؿ األكؿ في الدرس السابع مف الكحدة المقترحة كاالستفادة منو في إيجاد المطمكب.

ػ

النشاط :تحقؽ مف صحة ما يمي:
أ) ك × 3ك- = 2

ك1

ب) ك × 3ك= 1

ك2

جػ) كػ × 1ك- = 3

ك2

ػ

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

ػ

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

ػ
....................................................................
.......................................................
ػ
...........................................................................................................................

 ...............................................................ػ............................................................

...........................................................................................................................
ػ

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

ػ

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

ػ

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

ػ
...........................................................................................................................
ػ

بطاق ــة رقػ ــم () 35
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:
 برىنة المطمكب في المسألة المحددة.
ػ

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

إرشػػػػاد :استفيد مف فكرة أف أم متجييف يككناف متكازياف إذا كاف ػالضرب الخارجي ليما يساكم صفر.
النشاط :استخدـ الضرب الخارجي إلثبات أف المتجييف :أ بني= (1ػ  ،)3 ، 2 ،ب بني= ( )6 ، 4 ، 2متكازياف.
...........................................................................................................................
ػ

...........................................................................................................................
ػ
...........................................................................................................................

ػ

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

ػ

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

ػ
...........................................................................................................................

ػ
..................................................................................................................
.........
...........................................................................................................................
ػ

..........................................................................................................
.................
ػ
...........................................................................................................................

ػ

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

ػ

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

ػ
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بطاق ــة رق ـػـم ( ) 36
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:

 تكضيح الخطكات المتبعة في حؿ المسألة .ػ

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

إرشػػػػاد :نعني بالخطكات المتبعة اآللية المتبعة إليجاد المطمكب .ػ
النشاط :إذا كاف أ بني= ( ،)1 ، 1 ، 1ب بني= ()1 ، 0 ، 1

ػ

جد قيمة أ بني× ب بني ثـ جد متجو كحدة عمكديان عمى كالن ػمف المتجييف أ بني ،ب بني مع تفسير خطكات الحؿ.
...........................................................................................................................
ػ

....................................................................................................
.......................
ػ
...........................................................................................................................

ػ

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

ػ

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

ػ
....................................................................................
.......................................
ػ
...........................................................................................................................

............................................................................
...............................................
ػ
...........................................................................................................................
ػ

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

ػ
ػ
ػ

بطاق ــة رق ـػـم ( ) 37
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:
حؿ أسئمة مرتبطة
 استخداـ قانكف حساب مساحة المستطيؿ في ػ

زمف تنفيذ النشػاط 5 :دقائؽ

احسب سعر األرض اإلجمالي.
إرشػػاد :جد مساحة المستطيؿ باستخداـ ضرب المتجيات كمنيا ػ
النشاط :قطعة أرض مستطيمة الشكؿ حدكدىا مف الشرؽ كالشماؿ ػممثمة بالمتجييف أ ب بني= ك – 1ك – 2ك ، 3أ جػ بني= ك– 2

4ك3

فإذا كاف سعر المتر المربع الكاحد مف األرض  70دينا انر ،ػفكـ يككف سعر قطعة األرض؟

...........................................................................................................................
ػ

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

ػ

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

ػ

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

ػ
..........................................................................................................................
.

ػ
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بطاق ــة ػرق ــم ( ) 38
أبنائي الطمبة" ييتىكقع منكـ بعد تنفيذ ىذه البطاقة أف تككنكا قادريف ػعمى:
رؤكسو.
 إيجاد مساحة مثمث بمعمكمية إحداثيات
ػ

زمف تنفيذ النشػاط 6 :دقائؽ

المساحة مف خالؿ القانكف المعركؼ إليجاد المساحة باستخداـ
إرشػػػػاد :جد طكلي ضمعيف متجاكريف في المثمث ثـ احسب ػ
الضرب الخارجي.

ػ

النشاط :احسب مساحة المثمث الذم رؤكسو النقاط أ ( ،)0 ، 0 ، 0ب ( ،)1 ، 1 ، 1جػ (.)4 ، 3 ، 2
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هلحق ()12

دليؿ المعمـ لتدريس الكحدة التعميمية المقترحة
جاططــظػاألزعـــرػ–ػزـــزة ػ
رطادةػاضدراداتػاضطضغا ػ
صضغـــــــظػاضتـــربغـــــــظ ػ

وحـــدةػاضطتجؼــاتػواضططضغــاتػرضغؼــا ػ
الص ف الح ادي عش ر " الف رع العلم ي "( :الج زء األول)

إردادػاضباحث ػ
هاني عبد القادر عثمان األغا

العام الدراسي

2543ه – 3122م
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ػ

مقدمة:
األخوةػاألساضلػ/ػططضــطيػطــادةػاضـرغاضغــاتػ،ػ،ػ ،ػ
يطيب لي أف أضع بيف أيديكـ دليؿ المعمـ الخاص بالكحدة التعميمية المقترحة "المتجيات كالعمميات عمييا"
المعد ليككف عكنان لكـ كمساعدان في تدريس الكحدة المقترحة القائمة عمى
لمصؼ الحادم عشر (الفرع العممي) ،ك ي
الركابط الرياضية ،كذلؾ لتحقيؽ ما يمي:

 -المخرجات المعرفية لمكحدة.

 تنمية ميارات التفكير الناقد (االفتراضات ،التفسير ،التقييـ ،المغالطات ،االستنتاج) لدل الطمبة.كيتضمف كؿ درس مف دركس ىذا الدليؿ عمى العناصر اآلتية:
أكالن :بعض البيانات الميمة لؾ عند التدريس ،مثؿ:
 .1الزمف الالزـ لتدريس ىذا الدرس.

 .2المفردات الجديدة :كىي المفردات أك المفاىيـ الجديدة التي سيتعرض ليا الطمبة في الدرس ،كالمطمكب
منؾ مساعدتيـ عمى فيميا كتعمميا.

 .3الكسائؿ التعميمية :المكحات التعميمية ،جياز الحاسكب ،جياز العرض ).(LCD
 .4طرؽ كأساليب التدريس :الحكار كالمناقشة ،العصؼ الذىني ،االكتشاؼ المكجو ،االكتشاؼ االستنباطي،
العركض العممية ،التعمـ بالمجمكعات ،المنظـ المتقدـ ،إستراتيجية بكليا.

ثانيان :أىداؼ الدرس.

حيث يكجد في بداية كؿ درس أىدافو السمككية كالمصاغة إجرائيان لتصؼ السمكؾ المتكقع مف الطمبة اكتسابو
ليصبحكا قادريف عمى أدائو في نياية الدرس.

ثالثان :خطكات السير في الدرس:
كىي عمى النحك التالي:

 .1التييئة:
تكافر الدافعية كالرغبة في التعمـ لدل الطمبة أمر ضركرم كىاـ لتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف الدرس ،لذا

اىتـ ىذا الدليؿ بتقديـ بعض األفكار التي تساعدؾ عمى تييئة طمبتؾ كاثارة حب االستطالع لدييـ لتعمـ

دركس الكحدة المقترحة ،كال يمنع ذلؾ استخداـ أخرل مف عندؾ ،مع مراعاة أف زمف التييئة لكؿ درس

يتراكح بيف ( )5 – 3دقائؽ.
 .2عرض الدرس:

بعد تنفيذ مرحمة التييئة لمدرس الجديد تبدأ مباشرة باالنتقاؿ لعرض مكضكع الدرس الجديد بتكضيح

المفاىيـ الجديدة كتقديـ بعض األمثمة التي تكضح طريقة الحؿ.
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 .3تقكيـ الدرس:

لكي تتأكد مف تحقيؽ أىداؼ الدرس ،كمدل استفادة الطمبة مما تعممكه ،يتـ إعطاء األنشطة المكجكدة في

الكحدة المقترحة كفي كراسة الطالب  -باعتبارىا مكممة لمكحدة المقترحة – لمطمبة ،مع مراعاة أف عممية
التقكيـ يمكف أف تككف في أم مرحمة مف مراحؿ عرض الدرس حسب ضركرة ذلؾ.
كيشتمؿ ىذا الدليؿ عمى:
 .1مفيكـ الركابط الرياضية:
الركابط الرياضية ىي إحدل مداخؿ تدريس الرياضيات ،كالتي يتـ فييا ربط المكقؼ الرياضي بمكاقؼ
رياضية مف الفركع المختمفة لمرياضيات كبالعمكـ كالمكاد األخرل ،ككذلؾ بالمكاقؼ كالمشكالت الحياتية،
بحسب طبيعة المكقؼ الرياضي.

كالركابط الرياضية إما أف تككف مف خالؿ:

أ .ربط فركع الرياضيات المختمفة ببعضيا البعض.
ب .أك ربط الرياضيات بالمكاد كالعمكـ األخرل.

ج .أك ربط الرياضيات بالمكاقؼ كالمشكالت الحياتية.
كبذلؾ فإف ىدؼ الركابط الرياضية ىك جعؿ الطمبة يشعركف بأىمية الرياضيات كقيمتيا في مختمؼ

المكاضع كالمكاقؼ التي مف الممكف أف تكاجييـ.

كىك ما يمكف أف يزيد مف دافعيتيـ كميكليـ نحك تعمـ الرياضيات كاكتسابيـ اتجاىان إيجابي نا نحكىا كنحك

المكاقؼ ذات الصبغات الرياضية.

 .2األىداؼ اإلجرائية لمكحدة المقترحة.

بعد االنتياء مف تدريس الكحدة المقترحة يتكقع مف الطمبة أف يككنكا قادريف عمى تحقيؽ األىداؼ التالية:

أ .يقدر الدكر الذم تمعبو الرياضيات في حياتو.

ب .يربط مفاىيـ المتجيات ببعض فركع الرياضيات األخرل (مثؿ :الجبر الخطي ،حساب المثمثات،
اليندسة المستكية كالفراغية).
ج .يربط مفاىيـ المتجيات بالمكاد األخرل كخاصة الفيزياء.
د .يربط مكضكعات المتجيات بمكاقؼ كمشكالت مف الحياة الكاقعية.
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 .3خطة تدريس الكحدة المقترحة.

تتككف الكحدة المقترحة "كحدة المتجيات كالعمميات عمييا" مف سبعة دركس ،يحتكم كؿ منيا عمى عدد مف

األمثمة كاألنشطة التي تتطمب نشاطان فرديان أك جماعيان باإلضافة إلى األنشطة البيتية ،ككراسة الطالب التي قاـ
الباحث بإعدادىا ييعتبر محتكاىا مكمالن لدركس الكحدة المقترحة كجزءان ال يتج أز منيا ،كىي تيدؼ إلى تقييـ
تعمـ الطمبة لمكضكعات الكحدة المقترحة.

خطة تدريس مكضكعات كحدة المتجيات كالعمميات عمييا المقترحة
الػػػػػػػدرس
األكؿ

المػػػػػػكضػػػػػكع
المتجيات في المستكل (ىندسيان)

عدد الحصص
2

الثاني

العمميات عمى المتجيات

الثالث

المتجيات في المستكل (جبريان)

الخامس

الضرب الداخمي (القياسي) لممتجيات

3

السادس

تطبيقات فيزيائية

2

السابع

الضرب الخارجي (المتجيي) لممتجيات

3

الرابع

المتجيات في الفراغ

المجمػػػػػػػػػػػػكع
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4
3
3

 20حصػػػػة

إرشادات تدريس الكحدة المقترحة:

أخي المعمـ عند تدريسؾ لكحدة المتجيات كالعمميات عمييا المقترحة أرجك منؾ االنتباه لمنقاط التالية:

 .1اق أر الدليؿ ككذلؾ كراسة الطالب المصاحبة لو قراءة متأنية.

 .2سيتـ تكضيح الدليؿ ككراسة الطالب كطريقة تكظيفيما مف قبؿ الباحث ،كيمكنؾ المناقشة حكؿ النقاط غير
الكاضحة لديؾ.

 .3جميع األنشطة كالتدريبات المشار إلييا بيذا الدليؿ كاردة بالكحدة المقترحة أك بكراسة الطالب سكاء كانت
مف المنيج المدرسي أك إضافية.

 .4كظؼ دكر الطمبة في الحصة مف خالؿ أنشطة الكحدة المقترحة كالكراسة المصاحبة.
 .5شجع الطمبة عمى طرح المزيد مف التساؤالت التي تساعدىـ عمى التكصؿ لممعمكمات كتحقيؽ األىداؼ.
 .6شجع الطمبة عمى طرح األفكار كتبادليا كمناقشتيا كبمكرة األفكار حكؿ المحكر المحدد مف الدرس باستخداـ
إستراتيجيات كطرؽ التدريس المحددة.

 .7أعط الطمبة فرصة لتجميع المعمكمات أك تنظيميا أك تمخيصيا.

 .8أكد دائما عمى ميارات التفكير الناقد في جميع األنشطة مف خالؿ طرح بعض األسئمة عمى الطمبة مثؿ:
 ما ىي افتراضات المسألة (المعطيات كالمطمكب)؟
 ىؿ معطيات المسألة كافية لحؿ المسألة؟

 حاكؿ التفكير في طرؽ مختمفة لحؿ المشكمة؟
 ما رأيؾ في اإلجابة التي قدميا زمالئؾ؟
 ماذا يعني ذلؾ؟

 ىؿ ىذا صحيح؟ ككيؼ أتأكد مف أنو صحيح؟ كما ىك الدليؿ عمى صحتو؟

 كاذا كاف صحيحان فماذا يترتب عمى ذلؾ؟ كماذا يمكف أف أستنتج بناءنا عمى ذلؾ؟
 ىؿ ىناؾ بدائؿ أخرل؟ ما ىي؟ كما أفضؿ ىذه البدائؿ؟
 .9أعط الطمبة الفرص الكافية لطرح األفكار كالتعبير عنيا.

 .10شجع الطمبة عمى طرح األفكار الجديدة كالمبتكرة.

 .11خذ باالعتبار جميع أفكار الطمبة كتساؤالتيـ كعدـ التعميؽ عمييا بأنيا خاطئة.

 .12ناقش أفكار الطمبة كتساؤالتيـ كالتكصؿ مف خالليا إلى المعمكمة العممية الصحيحة.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصؼ

اسن الىحدة :املتجهات والعوليات عليها

الحصة

الدرس األكؿ :المتجيات في المستكل (ىندسيان)
أوالً( :مفهوم املتجهات ،تساوي متجهني)

اليكـ
التاريخ


المتطمبات السابقة

 .1ما ىك المستكل الديكارتي؟

 .1تعرؼ اإلحداثيات الديكارتية في المستكل.

البنكد االختبارية

 .2تعيف نقطة في المستكل الديكارتي.

األدكات كالكسائؿ

المكحة البيانية ،أدكات ىندسية ،السبكرة العادية ،الطباشير بنكعيو

استراتيجيات التدريس

العصؼ الذىني ،الحكار كالمناقشة ،التعمـ بالمجمكعات.

 .2عيِّني النقاط التالية في المستكل)2 ، 0( :
.)4- ، 2( ، )3 ، 1-( ،



اإلجراءات التعميمية التعممية

األىداؼ السمككية

الزمف

يبدأ المعمـ الدرس بطرح أسئمة قياس المتطمبات السابقة عمى الطالبات
ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف الدرس الجديد
تميز بيف الكميػ ػ ػ ػػات القياسي ػ ػػة
كالكميات المتجي ػ ػ ػ ػػة

يييئ المعمـ الطالبات لدراسة مكضكع المتجيات في البداية بطرح
األسئمة التالية :كـ تبمغ درجة الح اررة ليذا اليكـ؟  ،كـ يبمغ زمف

التقكيـ

3د

8د

إذان مػا الف ػػرؽ بيف الكميات

القي ػ ػ ػػاسي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كالكمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

الحصة؟  ،ما الفرؽ بيف المسافة كاإلزاحة؟

المتجية؟

كيستمع المعمـ إلجابات الطالبات كالعمؿ عمى تكجيييا ،كيتكصؿ

أذكرم أمثمة إضافية عمى

معيف إلى الفرؽ بيف الكميات القياسية كالكميات المتجية.

كؿ مف الكميات القياسية

ثـ يطرح المعمـ مجمكعة األسئمة المقابمة.

كالكميات المتجية.

تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)1كراسة الطالب.
تناق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػش مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع زميالتي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
استخدامػػات المتجيػ ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػػي
الحياة الكاقعية

يقكـ المعمـ بتكزيع الطالبات في مجمكعات كيعرض عمييف نشاط ()1

4د

مف الكحدة ،حكؿ استخدامات المتجيات في الحياة الكاقعية.

متابع ػ ػ ػػة عمؿ المجمكعات
كالتدخ ػ ػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػكقػ ػ ػ ػ ػػت
المناسب.

ثـ يتـ مناقشة األفكار التي تكصمت إلييا الطالبات ،كيقكـ المعمـ

إذا مػ ػ ػ ػ ػ ػػا ىػ ػػي استخدامات

بإثرائيا.

المتجي ػ ػ ػ ػ ػػات فػ ػ ػ ػ ػػي الحيػ ػػاة
الكاقعية؟

تمثؿ المتجي ػ ػ ػ ػػات ىندسي ػان في

الكضع العادم

يبدأ المعمـ الحديث عف مفيكـ المتجيات ،مقرنان حديثو بمثاؿ كاقعي

كزيارة شخص لصديقو في مدينة أخرل ،كيبيف لمطالبات اآللية التي

يتـ بيا تمثيؿ المتجو بياني نا .ثـ يكضح كيفية حساب طكؿ المتجو مف

 10د

ما مفيكـ المتجو؟
كي ػ ػ ػ ػػؼ نمثػ ػ ػ ػ ػػؿ المتجو في
المستكل؟

الرسـ.

كيؼ نحسب طكؿ المتجو

يعرض المعمـ األمثمة ( :)3 ، 2 ، 1مف الكحدة المقترحة (ص)3

مف الرسـ؟

( )1جد طكؿ كؿ

مف المتجيات المبينة
في الشكؿ المجاكر،
كالتي تمثؿ المسافة

غسة

ب بني

القدش
خاىيوًص

الوٌطقتالوضطى

بيف مدينتيف
فمسطينيتيف

أ بني

جػ بني
رفـخ

رامهللا

جٌيي

د بني
نابمس

مف تق أر المثاؿ؟
ما ىي معطيات السؤاؿ؟
مػ ػ ػػا ىػ ػ ػ ػ ػػك المطم ػ ػ ػػكب فػ ػػي
السؤاؿ؟
م ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ىػ ػ ػػي الخطكات التي
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()2

متجيان طكلو كحدتاف كيصنع زاكية قياسيا

()3

تقكـ رافعة قدرتيا  250حصاف بسحب كتمو باتجاه الشرؽ

سنتبعيا في الحؿ؟

مع االتجاه

م ػ ػ ػ ػػف تنف ػ ػ ػ ػػذ الح ػ ػ ػ ػػؿ عمػ ػػى

المكجب لمحكر السينات

السبكرة؟

بزاكية  ، º30ارسـ المتجو الذم يمثؿ قدرة الرافعة:
إرشاد( :استخدـ مقياس رسـ  1سـ  100 :حصاف)
ثـ يطرح المعمـ األسئمة المقابمة عمى الطالبات ،كبعدىا يبدأ بتنفيذ
تستنتج شرط تساكم متجييف

الحؿ مع الطالبات كبمشاركة فاعمة منيف.

 10د

المتجيػ ػ ػ ػػات ليػ ػ ػ ػػا نف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس

يتحدث المعمـ عف مفيكـ تساكم متجييف مستخدما في ذلؾ الطريقة

المقدار كاالتجاه؟

االستقرائية ،حيث يعرض المثاؿ التالي عمى السبكرة:

ىؿ ىناؾ متجيات أخرل

مثاؿ :الحظي المتجيات التالية كبيني أم منيا يككف متساكم،
كلماذا؟

أ بني
ب بني

ف ػ ػ ػ ػػي المثػ ػ ػ ػ ػػاؿ أم مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

متشابية

في

المقدار

كاالتجاه؟

جػ بني
دػ بني

إذان أم المتجيات في

ق بني

المثاؿ متساكية ،كلماذا؟

إذا لكي يتساكل متجياف
يجب تكفر شرطاف ،ما

كبعد استكماؿ المثاؿ السابؽ يطمب المعمـ مف إحدل الطالبات قراءة

ىما؟

تعريؼ:

ىؿ يمكف تعميـ التعريؼ

تعريؼ تساكم متجييف.
يتساكل المتجياف أ ب بني ،جػ د بنيإذا كاف ليما نفس المقدار (القياس)

عمى أكثر مف متجييف؟

كاالتجاه كنكتب أ ب بني= جػ د بني
تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)2كراسة الطالب.

مالحظة إجابات الطالبات

ثـ يكمؼ المعمـ الطالبات بحؿ النشاط الصفي المحدد
النشاط الصفي

بطاقة رقـ ( :)3كراسة الطالب.

النشاط البيتي

تمرينات ( ،)2 ، 1ص :6الكحدة المقترحة.

كتقديـ تغذية راجعة ليف.
5د
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مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصؼ

اسن الىحدة :املتجهات والعوليات عليها

الحصة
اليكـ
التاريخ


المتطمبات السابقة

الدرس األكؿ :المتجيات في المستكل (ىندسيان)
ثانياً( :الوضع القياسي للمتجهات ،متجهات خاصة)
 .1ما ىك تعريؼ المتجو؟

 .1تعرؼ مفيكـ المتجيات.

 .2مثٌمي المتجو جػ د بني في المستكل حيث أف:

البنكد االختبارية

 .2تمثؿ المتجو ىندسيان في الكضع العادم.

جػ ( ، )3 ، 0د ()4- ، 2

األدكات كالكسائؿ

المكحة البيانية ،أدكات ىندسية ،السبكرة العادية ،الطباشير بنكعيو.

استراتيجيات التدريس

الحكار كالمناقشة.


اإلجراءات التعميمية التعممية

األىداؼ السمككية

الزمف

يبدأ المعمـ الدرس بطرح أسئمة قياس المتطمبات السابقة عمى الطالبات
ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف الدرس الجديد.
تكض ػ ػ ػ ػػح مفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ الكض ػ ػ ػ ػ ػػع
القياسي لممتجيات

تعريؼ:

3د
 10د

يبدأ المعمـ :يقاؿ أف المتجو في الكضع القياسي إذا كانت نقطة

البداية ليذا المتجو ىي نقطة األصؿ ك(.)0 ، 0
فمثالن :في الشكؿ المجاكر ك أ بني
ىك المتجو في الكضع القياسي

متى يقاؿ لممتجو انو في
الكضع القياسي؟

د
أ

التقكيـ

ما العالقة بيف المتجييف

جـ

ك أ بني ك جػ د بني في الشكؿ

لممتجو جػ د بني

المقابؿ؟

كيذكر المعمـ بعد ذلؾ انو يمكف إيجاد متجو المكضع ألم متجو

كي ػ ػ ػ ػ ػػؼ يمكف إيجػػاد متجو

أ ب بنيجبريان كالتالي:

المكضع لمتجو ما؟

متجو المكضع ق بنيلممتجو أ ب بني= ب – أ  ،حيث أ ،ب نقطتيف في
المستكل تحدداف المتجو أ ب بني
تعميـ:
إذا كاف أ ب بنيمتجو بحيث أ = (س ، 1ص ، )1ب = (س ، 2ص)2
فإف المتجو ق بنيلممتجو أ ب بني= (س -2س ، 1ص -2ص.)1

مػ ػ ػ ػ ػػا ىػ ػ ػ ػػك متجػػو المكضع

مثاؿ :المتجو أ ب بنيحيث أ ( ، )1 ، 2-ب ( )2- ، 1يكافئ متجو

لممتجو أ ب بنيفي المثاؿ

المكضع ق بني(.)3- ، 3

المقابؿ؟

تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)4كراسة الطالب.
تمثػ ػ ػ ػػؿ المتج ػ ػ ػػو فػػي الكضػ ػ ػ ػػع
القياسي

ثـ يطرح المعمـ المثاؿ التالي عمى الطالبات ،كيبدأ بطرح األسئمة
المقابمة عمى الطالبات.
مثاؿ ( :)4مف الكحدة المقترحة (ص)4
إذا كاف أ ( ، )2 ، 1ب ( )3 ، 2ارسـ المتجو أ ب بنيثـ مثمو في
الكضع القياسي.

 13د

كيؼ نمثؿ كؿ مف المتجو
أ ب بني ،ق بني بياني ػ ػ ػ ػ ػان ف ػ ػ ػػي
المثاؿ السابؽ؟
حػ ػ ػ ػ ػ ػػددم المعطيػ ػ ػ ػ ػػات فػي
المثاؿ.
ح ػ ػ ػ ػ ػػددم المطم ػ ػ ػ ػ ػػكب ف ػ ػػي
المثاؿ.
بم ػ ػ ػػاذا يح ػ ػ ػػدد المتجػ ػػو في
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المستكل (كما ذكرنا)؟
إذان ماذا يمزمنا لكي نرسـ
المتجو في المثاؿ الحالي؟

يئ أ ب بني يئ = ة( 2لماذا؟)
زاكية ميؿ أ ب بني= º45
(لماذا؟)

يجمؿ المعمـ ما سبؽ بالتساؤؿ عف ما تالحظو الطالبات مف الفرؽ
تميػ ػ ػ ػ ػػز بيف الكضػ ػ ػ ػػع العػ ػػادم

بيف صكرتي المتجو في الكضع العادم كالكضع القياسي لممتجو.

2د

كالكضع القياسي لممتجو

م ػ ػ ػ ػػا الفػ ػ ػػرؽ بي ػ ػ ػػف ص ػ ػ ػػكرة
المتجو في الكضع العادم
كصكرت ػ ػ ػ ػػو ف ػ ػ ػ ػػي الكضػ ػ ػ ػػع

يعػ ػ ػػرض المعمػ ػػـ تع ػ ػريؼ المتجي ػ ػػات الخاص ػ ػػة التاليػ ػ ػػة ،مق ػ ػرن ػ ػ ػان ذلؾ

تع ػ ػ ػ ػ ػػرؼ بعػ ػ ػ ػ ػػض المتجيػ ػ ػػات
الخاصة

بالتساؤالت المقابمة

المتجو الصفرم ،متجو الكحدة ،متجيا الكحدة األساسياف.

القياسي؟
5د
م ػ ػ ػػا ىػ ػ ػ ػػك المتجو الصفرم

ك 1بني( :)0 ، 1متجو كحدة أساسي في اتجاه س.

ككيؼ نعبر عنو؟

ك 2بني( )1 ، 0متجو كحدة أساسي في اتجاه ص.

ما ىك متجو الكحدة؟
م ػ ػ ػ ػ ػػا ىم ػ ػ ػ ػ ػػا متجيػا الكحدة
األساسي ػ ػ ػ ػػاف ككيػ ػ ػػؼ نعبر
عنيما؟

ثـ يكمؼ المعمـ الطالبات بحؿ النشاط الصفي المحدد

مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.
7د

النشاط الصفي

بطاقة رقـ ( :)5كراسة الطالب.

النشاط البيتي

تمريف ( ،)3ص :6الكحدة المقترحة.
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مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصؼ

اسن الىحدة :املتجهات والعوليات عليها

الحصة

الدرس الثاني :العمميات عمى المتجيات
أوالً( :حمصلة املتجهات :مجع املتجهات)

اليكـ
التاريخ


المتطمبات السابقة

 .1ما ىك المتجو؟

 .1تعرؼ مفيكـ المتجو.

البنكد االختبارية

 .2تمثؿ المتجو في المستكل.

 .2مثؿ المتجو أ ب بنيحيث أ ( ، )1 ، 0ب
(.)4 ، 2-

األدكات كالكسائؿ

المكحة البيانية ،أدكات ىندسية ،السبكرة العادية ،الطباشير بنكعيو.

استراتيجيات التدريس

الحكار كالمناقشة ،المنظـ المتقدـ ،إستراتيجية بكليا.


اإلجراءات التعميمية التعممية

األىداؼ السمككية

يبدأ المعمـ الدرس بطرح أسئمة قياس المتطمبات السابقة عمى الطالبات
ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف الدرس الجديد
تستخمػ ػ ػ ػػص مفيػ ػ ػػكـ محصم ػ ػػة
المتجيات

يبدأ المعمـ الحديث عف محصمة المتجيات بطرح المثالي التالي:
يتعاكف شخصاف في حمؿ دلك ماء كما في الشكؿ:

التقكيـ

الزمف
3د

4د

ى ػ ػ ػ ػػؿ قػ ػػكت ػ ػ ػ ػ ػػي الشػ ػ ػ ػ ػػد في
الحبميف بنفس االتجاه؟
ىؿ قكة الشد الكمية (شؾ)

حيث قكة حمؿ الشخص األكؿ (ؽ)1

تساكم مجمكع قكتي الشد

كقكة حمؿ الشخص الثاني (ؽ)2

في الحبميف؟

كما يمكف استبداؿ القكتيف في الحبميف بحبؿ

مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذا نسم ػ ػ ػ ػػي قػ ػػكة الشد

كاحد مربكط في الكسط (ؽ)

الكمية؟

تعريؼ:

ماذا نقصد بالمحصمة؟

المحصمة ىي عممية استبداؿ متجييف أك أكثر بمتجو كاحد فقط لو
نفس األثر عمى الجسـ.
تعرؼ طريقة المثمث لجمع

تستخدـ طريقة المثمث عندما تككف اإلزاحتاف متعاقبتاف.

المتجيات

جػ

ـ 1بني +ـ 2بني
أ

ب

ـ 1بني

ـ 2بني

كما يمكف إيجاد المحصمة جبريان في ىذه الحالة باستخداـ قانكف جيب
2

2

التماـ :ح = ةأ  +؛ب ؛ –؛ 2؛ أ ؛ب ؛جتا؛ ع؛

أما اتجاه المحصمة فيمكف إيجاده مف قانكف الجيب:
=

=

5د

متػ ػ ػ ػ ػػى نستخػ ػ ػ ػ ػػدـ طريق ػ ػ ػ ػػة
المثمػ ػ ػ ػ ػ ػػث ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي إيجػ ػ ػ ػ ػػاد
المحصمة؟
كػي ػ ػ ػ ػ ػػؼ يمك ػ ػ ػ ػ ػ ػػف تعييػ ػ ػ ػ ػ ػػف
المحصمة باستخداـ طريقة
المثمث؟
كيؼ نجد المحصمة جبريان
في ىذه الحالة؟

كيؼ نجد اتجاه المحصمة
جبريان؟

ماذا يمثؿ اتجاه المحصمة

في ىذه الحالة؟
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9د

تكظؼ طريقة المثمث في حؿ

يستخدـ المعمـ إستراتيجية بكليا في حؿ المثاؿ التالي:

أسئمة مرتبطة

حيث يبدأ المعمـ بإعطاء الطالبات نبذة عف اإلستراتيجية ثـ يطرح
المثاؿ:

مف تق أر المثاؿ كتحدد

مثاؿ ( :)1الكحدة المقترحة (ص.)8

المعطيات؟

كمف ثـ يبدأ المعمـ بطرح األسئمة المقابمة عمى الطالبات كيقدـ التغذية

ما ىك المطمكب؟

الراجعة ليف حيث يعمؿ عمى تصحيح اإلجابات كتدقيقيا.

ما ىي الخطكات التي

ثـ يبدأ بعد ذلؾ بتنفيذ الحؿ عمى السبكرة بمشاركة الطالبات.

سنتبعيا لحؿ المثاؿ؟

تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)6كراسة الطالب.
متػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى تستخ ػ ػ ػ ػ ػػدـ طريقػ ػػة
تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ طريق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مت ػ ػ ػ ػ ػكازم

في تق ديـ ىذا الجزء يستخدـ المعمـ المنظـ المتقدـ حيث يبدأ :الطريقة

األضالع لجمع المتجيات

الثانية لجمع المتجيات ىي طريقة متكازم األضالع ،كلكف ما الفرؽ

إيجاد المحصمة؟

بينيا كبيف طريقة المثمث؟

كي ػ ػ ػ ػ ػػؼ يمكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف تعييػ ػ ػ ػ ػػف

طريؽ متكازم األضالع تستخدـ عندما ينطمؽ المتجيات مف نفس

المحصمة باستخداـ طريقة

النقطة.

جػ
ـ 2بني

متكازم األضالع؟

د

ـ 1بني +ـ 2بني

أ

5د

ب

ـ 1بني

كيؼ نجد المحصمة جبريان

كما يمكف إيجاد المحصمة جبريان في ىذه الحالة باستخداـ قانكف جيب
2

في ىذه الحالة؟

2

كيؼ نجد اتجاه المحصمة

التماـ السابؽ مع تغيير بسيط :ح = ةأ  +؛ب ؛ –؛ 2؛ أ ؛ب ؛جتا؛ ع؛

جبريان في ىذه الحالة؟

كما يمكف إيجاد اتجاه المحصمة في ىذه الحالة أيضان باستخداـ
القانكف التالي:

=

ماذا يمثؿ اتجاه المحصمة



في ىذه الحالة؟

حيث :س ىي زاكية اتجاه المحصمة.
ق ىي الزاكية بيف المتجييف.
تكظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ طريقػ ػ ػ ػ ػ ػػة متػ ػ ػ ػ ػ ػكازم
األضػ ػ ػػالع ف ػ ػػي حػ ػ ػ ػػؿ أسئم ػ ػ ػػة
مرتبطة

مت ػ ػ ػ ػ ػكازم األضػ ػ ػ ػػالع ف ػ ػػي

مف تق أر المثاؿ كتحدد

يستخدـ المعمـ إستراتيجية بكليا في حؿ المثاؿ التالي :مثاؿ (:)2

9د

المعطيات؟
ما ىك المطمكب؟

الكحدة المقترحة (ص)9

برأيكـ،

يبدأ المعمـ بطرح األسئمة المقابمة عمى الطالبات كيقدـ التغذية

كيؼ

ستككف

إجابتنا عمى المثاؿ؟

الراجعة ،كيعمؿ عمى تصحيح كتدقيؽ اإلجابات.
ثـ بعد ذلؾ يبدأ المعمـ بتنفيذ الحؿ عمى السبكرة بمشاركة الطالبات.
تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)7كراسة الطالب.

مالحظة إجابات الطالبات

ثـ يكمؼ المعمـ الطالبات بحؿ النشاط الصفي المحدد.
النشاط الصفي

تدريب ،ص :9الكحدة المقترحة.

النشاط البيتي

تمريف ( ،)1ص :14الكحدة المقترحة.

كتقديـ تغذية راجعة ليف.
5د
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مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصؼ

اسن الىحدة :املتجهات والعوليات عليها

الحصة

الدرس الثاني :العمميات عمى المتجيات
ثانياً( :طرح املتجهات ،ضرب املتجو بعدد حقيقي)

اليكـ
التاريخ


المتطمبات السابقة

 .1ما ىي طرؽ إيجاد المحصمة؟

 .1تذكر طرؽ إيجاد المحصمة.

البنكد االختبارية

 .2تعرؼ طرؽ جمع المتجيات.

األدكات كالكسائؿ

المكحة البيانية ،أدكات ىندسية ،السبكرة العادية ،الطباشير بنكعيو.

استراتيجيات التدريس

الحكار كالمناقشة ،المنظـ المتقدـ.

 .2ما ىي طرؽ جمع المتجيات؟ كمتى
نستخدـ كؿ منيا؟



اإلجراءات التعميمية التعممية

األىداؼ السمككية

يبدأ المعمـ الدرس بطرح أسئمة قياس المتطمبات السابقة عمى الطالبات
ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف الدرس الجديد
تجػ ػ ػػرم عممي ػ ػ ػ ػػة الطػ ػ ػػرح عمى

تستخدـ طريقة الطرح في إيجاد المحصمة عندما يككف المتجياف

المتجيات ىندسي نا

متعاكساف.

أ
ـ 1بني -ـ 2بني

أ
تحػ ػ ػػؿ أسئمػ ػ ػػة مرتبط ػ ػػة بط ػػرح
المتجيات.

ـ 1بني

الزمف
3د
5د

متى تستخدـ طريقة طرح
المتجيػ ػ ػ ػػات فػ ػ ػ ػ ػ ػػي إيجػ ػ ػ ػػاد

جػ

المحصمة؟

ـ 2بني

ب

التقكيـ

كيؼ يمكف االستفادة مف

كىنا يشير المعمـ إلى أنو يمكف االستفادة مف مفيكـ المتجو السالب

جمع المتجيات في إيجاد

في تغيير عممية طرح المتجيات إلى عممية جمع.

طرح المتجيات؟

يبدأ المعمـ بطرح مثاؿ ( )3،4مف الكحدة المقترحة (ص )10كيطمب
مف إحدل الطالبات قراءة المثاؿ.

 15د

ما ىي معطيات المثاؿ؟
ما ىك المطمكب؟
م ػ ػ ػ ػػاذا سنستخػ ػ ػ ػ ػػدـ لح ػ ػ ػ ػ ػػؿ

ثـ يطرح مجمكعة األسئمة المقابمة ،كبعدىا يبدأ المعمـ في حؿ المثاؿ

المثاؿ؟

مع الطالبات ،حيث يستدعي طالبات لحؿ أفرع المثاؿ عمى السبكرة.

مالحظة إجابات الطالبات

تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)8كراسة الطالب.

مػ ػ ػػع تقديػ ػ ػػـ تغذيػ ػ ػػة راجعػة
تستنبط مفيػ ػػكـ ض ػ ػ ػػرب متجو
بعدد حقيقي

يبدأ المعمـ حديثو عف ضرب المتجو بعدد حقيقي مقرنان ذلؾ بالحديث
عف مفيكـ التمدد الذم مر سابقان مع الطالبات.

ليف.
8د

ثـ يطرح المعمـ مثاؿ ( )5مف الكحدة المقترحة (ص ،)10كيطمب

ماذا نعني بمفيكـ التمدد؟
مػ ػ ػ ػػاذا نالح ػ ػػظ فػ ػ ػ ػػي نياية

مف إحدل الطالبات قراءة المثاؿ كتحديد المعطيات كالمطمكب .ثـ يبدأ

إجابتنا لممثاؿ؟

بتنفيذ الحؿ بمشاركة الطالبات .ثـ يطمب المعمـ مف إحدل الطالبات

إذا ماذا نعني بضرب

قراءة تعريؼ ضرب متجو بعدد حقيقي كيقكـ بشرحو عمى السبكرة.

متجو بعدد حقيقي؟

ثـ يكمؼ المعمـ الطالبات بحؿ النشاط الصفي المحدد.

مالحظة إجابات الطالبات

تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)9كراسة الطالب.

النشاط الصفي

تدريب ،ص :11الكحدة المقترحة.

النشاط البيتي

تمريف ( ،)2ص :14الكحدة المقترحة.

مع التقديـ الراجعة.
9د

 -097-

مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصؼ

اسن الىحدة :املتجهات والعوليات عليها

الحصة

الدرس الثاني :العمميات عمى المتجيات
ثالثاً( :توازي متجهني ،متجو وحدة يف اجتاه متجو آخر ،خواص العمليات
على املتجهات)

اليكـ
التاريخ



المتطمبات السابقة

 .1إذا كاف  2ؿ بني= ( ،)6 ، 4-فجدم ؿ

 .1تجرم ضرب متجو بعدد حقيقي.

البنكد االختبارية

 .2تعرؼ مفيكـ متجو الكحدة.

بني
 .2ما ىك مفيكـ متجو الكحدة؟

األدكات كالكسائؿ

المكحة البيانية ،أدكات ىندسية ،السبكرة العادية ،الطباشير بنكعيو.

استراتيجيات التدريس

الحكار كالمناقشة ،التعمـ بالمجمكعات.


اإلجراءات التعميمية التعممية

الزمف

األىداؼ السمككية

يبدأ المعمـ الدرس بطرح أسئمة قياس المتطمبات السابقة عمى الطالبات

3د

التقكيـ

ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف الدرس الجديد
تستنتج شرط تكازم متجييف

يبدأ المعمـ الحديث عف تكازم متجييف بطرح المثاؿ التالي:

 12د

الحظي المتجياف التالياف :أ بني= ( ، )3- ، 1ب بني= (.)6- ، 2

ما العالقة بيف أ بني ،ب بني؟

ثـ يطرح المعمـ السؤاؿ المقابؿ عمى الطالبات.
ثـ يطمب مف إحدل الطالبات تمثيؿ المتجييف عمى المكحة البيانية.

ماذا نالحظ مف الشكؿ؟

كيعقب المعمـ :إذا عندما نضرب متجو بعدد حقيقي فإف المتجو الناتج

إذا م ػ ػػا ىػ ػ ػػك تعريؼ تكازم

يككف مكازم لممتجو األصمي.

متجييف؟

تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)10كراسة الطالب.
تجد متجو كحدة لمتجو ما

ينتقؿ المعمـ لمحديث عف آلية إيجاد متجو كحدة في اتجاه متجو ما،
كىنا يستخدـ المعمـ الطريقة اإلستنتاجية بحيث يطرح التعريؼ (نتيجة

 10د

مف تق أر النتيجة؟
مف تفسر مضمكنيا؟

ص ،9الكحدة المقترحة).
كي ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ نجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الكض ػ ػ ػػع

ثـ يطرح المعمـ مثاؿ ( :)6مف الكحدة المقترحة (ص )12ثـ يبدأ

القياسي؟

بطرح األسئمة المقابمة عمى الطالبات.

كي ػ ػ ػػؼ نمث ػ ػ ػػؿ المتج ػ ػػو في

الكضع القياسي لممتجو ؿ بني= (.)4 ، 3

الكضع القياسي؟
كيؼ نجد متجو الكحدة

اآلف :حسب النتيجة السابقة نجد متجو الكحدة في اتجاه ؿ بني ،كيبدأ

المطمكب؟

المعمـ بطرح األسئمة المقابمة.

مف تحؿ المثاؿ؟

يئ ؿ بني يئ = 5
متجو الكحدة في اتجاه ؿ بني= (( = )4 ، 3
تح ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكر زميالتي ػ ػ ػ ػ ػػا حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ

.) ،

يقكـ المعمـ بتقسيـ الطالبات في مجمكعات كيعرض عمييف نشاطان:

الخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاص األسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاسيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

التحقؽ مف خكاص العمميات عمى المتجيات ىندسيان.

مف ناحية ىندسية.

المثاؿ مف خالؿ مناقشة الطالبات في خطكات الحؿ كآلية تنفيذه.

لمعممي ػ ػ ػػات عم ػ ػ ػ ػػى المتجي ػ ػػات

ثـ يطرح المعمـ مثاؿ ( )7مف الكحدة المقترحة (ص ،)12كيبدأ بحؿ
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ماذا تعني الصكرة
()3،4؟
 10د

متابعة عمؿ المجمكعات
كالتدخ ػ ػ ػ ػ ػػؿ فػ ػ ػ ػ ػ ػػي الكقػ ػ ػ ػ ػػت
المناسب.

متابعة عمؿ المجمكعات

ثـ يكمؼ المعمـ المجمكعات بحؿ النشاط الصفي المحدد.

كالتدخ ػ ػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الكق ػ ػ ػ ػ ػػت

كبعد انتياء كقت التدريب يجمع المعمـ إجابات الطالبات كيناقشيف

المناسب.

فييا.
5د

النشاط الصفي

تدريب ،ص :12الكحدة المقترحة

النشاط البيتي

تمريف ( ،)3ص :14الكحدة المقترحة.
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مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصؼ

اسن الىحدة :املتجهات والعوليات عليها

الحصة

الدرس الثاني :العمميات عمى المتجيات
رابعاً :مناقشة عامة على الدرس الثاين

اليكـ
التاريخ


البنكد االختبارية

المتطمبات السابقة

تجرم العمميات عمى المتجيات.

األدكات كالكسائؿ

المكحة البيانية ،األدكات اليندسية ،السبكرة العادية ،الطباشير بنكعيو

استراتيجيات التدريس

الحكار كالمناقشة ،إستراتيجية بكليا.

تقكـ بتكظيؼ العمميات عمى المتجيات في حؿ
أسئمة مرتبطة.



األىداؼ السمككية

اإلجراءات التعميمية التعممية

الزمف

يبدأ المعمـ الدرس بطرح أسئمة قياس المتطمبات السابقة عمى الطالبات

3د

التقكيـ

ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف الدرس الجديد.
 15د

م ػ ػػف تقػ ػ ػ ػ ػ أر المث ػ ػ ػ ػػاؿ بدقػ ػ ػػة

تكظ ػػؼ الخػ ػ ػ ػكاص األساسيػ ػ ػػة

يستخدـ المعمـ إستراتيجية بكليا في حؿ المثاليف التالييف ،حيث أف

لمعممي ػػات عمػػى المتجيات في

الطالبات لدييف معرفة سابقة بيذه اإلستراتيجية.

كتحدد المعطيات فيو؟

حؿ أسئمة مرتبطة

مثاؿ ( :)8مف الكحدة المقترحة (ص.)13

ما ىك المطمكب؟
مػ ػ ػػا ىػ ػ ػ ػػي خطػ ػكات الحؿ؟

مثاؿ ( :)9مف الكحدة المقترحة (ص.)13

ثـ يبدأ المعمـ بطرح األسئمة المقابمة عمى الطالبات ،كيقدـ التغذية

كما ىي االفتراضات التي

الراجعة ليف ،حيث يعمؿ المعمـ عمى تصحيح اإلجابات كتدقيقيا.

سنتبعيا في الحؿ؟

ثـ يبدأ المعمـ بعد ذلؾ بتنفيذ الحؿ عمى السبكرة بمشاركة الطالبات.
تستخػ ػػدـ مفاىيػ ػػـ الػ ػػدرس فػ ػػي
حؿ أسئمة مرتبطة

في ىذا الجزء مف الدرس يناقش المعمـ الطالبات في المفاىيـ

4د

األساسية التي سبؽ أف درستيا الطالبات في الدرس الحالي.

متابعػ ػ ػػة إجاب ػػات الطالبات

ثـ يكمؼ المعمـ الطالبات بحؿ األسئمة التالية:

كتقديـ تغذية راجعة ليف.

 بطاقة رقـ ( :)11كراسة الطالب. بطاقة رقـ ( :)12كراسة الطالب. بطاقة رقـ ( :)13كراسة الطالب.حيث يتـ طرح األسئمة بشكؿ تتابعي ،كفي كؿ سؤاؿ تكمؼ الطالبات
بحؿ السؤاؿ ثـ يتـ مناقشة إجابة السؤاؿ مع الطالبات بشكؿ جماعي.
النشاط الصفي

البطاقات ( :)13، 12، 11كراسة الطالب.

النشاط البيتي

تمريف ( ،)4ص :43الكحدة المقترحة.
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 18د

مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصؼ

اسن الىحدة :املتجهات والعوليات عليها

الحصة

الدرس الثالث :المتجيات في المستكل (جبريان)
أوالً( :مركبات املتجو ،حتليل القوى)

اليكـ
التاريخ


المتطمبات السابقة

 .1متى يككف المتجو في الكضع القياسي؟

 .1تعرؼ الكضع القياسي ألم متجو.

البنكد االختبارية

 .2تجد الكضع القياسي ألم متجو.

 .2جدم الكضع القياسي لممتجو أ ب بنيحيث
أ ( ، )1- ، 0ب ( )3 ، 2كمثميو بيانيان.

األدكات كالكسائؿ

السبكرة العادية ،الطباشير بنكعيو.

استراتيجيات التدريس

العصؼ الذىني ،الحكار كالمناقشة ،إستراتيجية بكليا.


اإلجراءات التعميمية التعممية

الزمف

األىداؼ السمككية

يبدأ المعمـ الدرس بطرح أسئمة قياس المتطمبات السابقة عمى الطالبات

3د

التقكيـ

ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف الدرس الجديد
تستخم ػ ػ ػ ػػص مفي ػ ػػكـ المركبات
األفقية كالرأسية ألم متجو

8د

يبدأ المعمـ حديثو كالتالي :عممنا سابقان أف أم متجو ييحدد بنقطتيف
إحداىما تمثؿ نقطة البداية كلتكف أ كاألخرل تمثؿ نقطة النياية كلتكف

الحظ ػ ػ ػ ػػي الشك ػ ػ ػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػػى

ب ،كيرسـ المعمـ المتجو عمى السبكرة.

السبكرة.

كيكاصؿ ،كما درسنا سابقان بأنو يمكف إيجاد متجو المكضع ألم متجو

كي ػ ػ ػػؼ نج ػ ػػد إحداثي نقطة
النياية لمتجو المكضع؟

كالذم تككف نقطة بدايتو نقطة األصؿ كنيايتو النقطة جػ = ب – أ

كاآلف نتكصؿ إلى التعميـ التالي:

ماذا تمثؿ المركبة األفقية؟

ألم نقطة أ (أ ، 1أ )2فإف ك أ = أ =(أ ، 1أ)2

مػ ػ ػ ػ ػ ػػاذا تمثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المركبػ ػ ػ ػػة

حيث أ :1ىي المركبة األفقية في اتجاه محكر السينات.

الرأسية؟
مػ ػ ػػا ىػ ػ ػ ػ ػػي مركبات متجيا

أ :2ىي المركبة الرأسية في اتجاه محكر الصادات.

الكح ػ ػ ػ ػ ػػدة األساسيػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػػي
المستكل؟
ثـ يعرض المعمـ مثاؿ ( :)1مف الكحدة المقترحة (ص ،)15كيبدأ

5د

مػ ػ ػ ػ ػػف تقػ ػ ػ ػ ػ ػ أر المثاؿ كتحدد
المعطيات كالمطمكب؟

بطرح األسئمة المقابمة ،ثـ يبدأ بتنفيذ الحؿ بمناقشة كمشاركة
الطالبات.
تحمؿ القكل إلى مركباتيا

المعمـ يتحدث :عممنا قبؿ قميؿ أف ألم متجو مركبتيف أفقية في اتجاه
محكر السينات ،كرأسية في اتجاه محكر الصادات .كالمصطمح الذم

7د
ماذا نعني بتحميؿ القكل؟

يدؿ عمى عممية إيجاد مركبتي المتجو ىك :تحميؿ القكل ،كيعني
استبداؿ القكة بقكتيف متعامدتيف عمى محكرم س  ،ص.
كيمكف إيجادىما بالقانكنيف التالييف:
ؽس = ؽ جتا ىػ ،

ؽص

= ؽ جا ق

أما اتجاه القكة فيك :ظا ق =
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كيؼ نجد مركبتي القكة؟
كيؼ نجد اتجاه القكة؟

5د

ثـ يطرح المعمـ المثاؿ التالي:
مثاؿ ( :)2الكحدة المقترحة (ص ،)16مستخدمان في حمو إستراتيجية

مف

تق أر المثاؿ

بدقة

كتستنتج المعطيات منو؟
ما ىك المطمكب؟

بكليا.

يبدأ المعمـ بطرح األسئمة المقابمة عمى الطالبات ،كيقدـ التغذية

ما ىي خطكات الحؿ؟

الراجعة ليف حيث يعمؿ عمى تصحيح كتدقيؽ اإلجابات.

لنبدأ اآلف بتنفيذ الحؿ.

ثـ يبدأ بعد ذلؾ بتنفيذ الحؿ عمى السبكرة بمشاركة الطالبات
تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)14كراسة الطالب.

7د

ثـ يكمؼ المعمـ الطالبات بحؿ النشاط الصفي المحدد.

النشاط الصفي

تدريب ،ص :16الكحدة المقترحة

النشاط البيتي

تمرينات ( ،)2 ، 1ص :20الكحدة المقترحة.

مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.
5د
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مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصؼ

اسن الىحدة :املتجهات والعوليات عليها

الحصة
اليكـ
التاريخ


المتطمبات السابقة

الدرس الثالث :المتجيات في المستكل (جبريان)
ثانياً( :تساوي متجهني ،مجع متجهني ،ضرب متجو بعدد حقيقي)
 .1متى نقكؿ لزكجيف مرتبيف أنيما متساكياف؟

 .1تعرؼ شرط تساكم األزكاج المرتبة.

البنكد االختبارية

 .2تجد مجمكع مصفكفتيف.

األدكات كالكسائؿ

السبكرة العادية ،الطباشير بنكعيو.

استراتيجيات التدريس

االكتشاؼ االستنباطي ،الحكار كالمناقشة ،إستراتيجية بكليا.

 .2جدم ناتج

.

+



اإلجراءات التعميمية التعممية

الزمف

األىداؼ السمككية

يبدأ المعمـ الدرس بطرح أسئمة قياس المتطمبات السابقة عمى الطالبات

3د

التقكيـ

ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف الدرس الجديد
تستنبط شػ ػػرط تساكم متجييف
جبريان

يبدأ المعمـ الحديث عف تساكم المتجيات ،بطرح فكرة تساكم األزكاج

5د

المرتبة كخبرة سابقة مكجكدة لدل الطالبات.

المرتبة؟

ثـ يعقِّب :إذان أم متجياف يككناف متساكياف إذا تساكت المركبات

إذان متى يتساكل متجياف؟

ثـ يطرح المعمـ مثاؿ ( :)3مف الكحدة المقترحة (ص)16

تساكم متجييف جبريان؟

األفقية كالرأسية لكؿ منيما.

ترب ػ ػ ػػط بيف تسػ ػػاكم المتجيات
كتساكم المصفكفات

مت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى تتسػ ػ ػػاكل األزكاج

نعبِّر عف تساكم متجييف جبريان بصيغة المصفكفات عمى الصكرة
التالية :أ بني= ب بنيإذا كفقط إذا كاف سس

صص = سس

اآلف :مػ ػ ػػف تق ػ ػ ػ ػ ػ ػ أر تعري ػػؼ

 10د

كي ػ ػ ػ ػػؼ ِّ
نعبػ ػ ػ ػػر عف تساكم
متجي ػ ػ ػ ػي ػ ػ ػ ػ ػػف بصي ػ ػ ػغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

صص

المصفكفات؟

ثـ يطرح المعمـ مثاؿ ( :)4مف الكحدة المقترحة (ص.)17
تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)15كراسة الطالب.

متابعة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

تجػ ػ ػػرم عمميػ ػ ػػة الجم ػ ػػع عمػ ػػى
المتجيات جبريان

يبدأ المعمـ :تعرفنا سابقان عمى جمع المتجيات ىندسيان ،كأنيا كانت
تسمى بمحصمة المتجيات.

3د

كيؼ نجد جمع متجييف
جبريان؟

كلكف اآلف سنتعرؼ عمى جمع المتجيات جبري نا ،كيطرح المعمـ
تعريؼ جمع المتجيات بعد أف يطمب مف إحدل الطالبات قراءة

التعريؼ.
ِّ
تعب ػ ػ ػػر ع ػػف جمػ ػ ػ ػػع المتجيات
بصيغة المصفكفات

كما يمكف أف نعبِّر عف جمع المتجيات جبري نا بصيغة المصفكفات
عمى الصكرة التالية:

أ بني +ب بني= سس

2د

كيؼ ِّ
نعب ػ ػ ػ ػػر عػ ػ ػ ػػف جمػ ػ ػ ػػع
متجي ػ ػ ػ ػي ػ ػ ػ ػ ػػف بصي ػ ػ ػغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

صص  +سس

صص = سس

ثـ عرض مثاؿ ( :)5مف الكحدة المقترحة (ص.)18
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صص

المصفكفات؟

تستنت ػ ػ ػػج عمميػ ػ ػ ػ ػػة ضػ ػػرب أم
متجو بعدد حقيقي جبريان

ينتقؿ المعمـ لمحديث عف آلية ضرب متجو بعدد حقيقي جبريان ،كىنا

 10د

يستخدـ المعمـ الطريقة اإلستنتاجية ،حيث يطرح التعريؼ (ص)15

مػ ػ ػػف تق ػ ػ ػ ػ أر التع ػ ػ ػ ػري ػػؼ مف
الكتاب؟

مف الكحدة المقترحة.

مف تشرح التعريؼ؟

ثـ ينتقؿ المعمـ لمحديث عف كيفية تكظيؼ ضرب المتجو بعدد حقيقي

كيؼ نكتب أم متجو

في كتابة أم متجو بداللة متجيات الكحدة األساسية ،كذلؾ بطرح

بداللة متجيات الكحدة؟

مثاؿ ( :)6مف الكحدة المقترحة (ص)18

م ػ ػ ػ ػػا ى ػ ػ ػػي ص ػ ػ ػ ػػكرة متجيا
الكحدة األساسية؟

تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)16كراسة الطالب.
متابعة إجابات الطالبات

ثـ يكمؼ المعمـ الطالبات بحؿ النشاط الصفي المحدد.

كتقدير تغذية راجعة ليف.
7د

النشاط الصفي

تدريب ،ص :17الكحدة المقترحة

النشاط البيتي

تمرينات ( ،)4 ، 3ص :20الكحدة المقترحة.
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مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصؼ

اسن الىحدة :املتجهات والعوليات عليها

الحصة

الدرس الثالث :المتجيات في المستكل (جبريان)
ثالثاً( :طرح املتجهات)

اليكـ
التاريخ


البنكد االختبارية

المتطمبات السابقة

تجد مجمكع متجييف جبريان.

األدكات كالكسائؿ

السبكرة العادية ،الطباشير بنكعيو.

استراتيجيات التدريس

الحكار كالمناقشة ،التعمـ بالمجمكعات.

جدم أ بني +ب بنيحيث أ بني=(،)0 ، 3-
ب بني= (.)2 ، 1-



األىداؼ السمككية

اإلجراءات التعميمية التعممية

الزمف

يبدأ المعمـ الدرس بطرح أسئمة قياس المتطمبات السابقة عمى الطالبات

3د

التقكيـ

ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف الدرس الجديد
تج ػ ػ ػػرم عمميػ ػ ػػة الطػ ػ ػ ػػرح عمى
المتجيات جبريان

يبدأ المعمـ :درسنا سابقان طرح المتجيات ىندسيان ،كىي كانت إحدل

 10د
كيػ ػػؼ نج ػػد ط ػػرح متجييف

طرؽ إيجاد المحصمة.

جبريان؟

كاآلف سنتعرؼ إلى طرح المتجيات جبريان ،كيطرح المعمـ تعريؼ طرح
كيعقِّب المعمـ :كما عبرنا عف جمع المتجيات باستخداـ المصفكفات

م ػ ػ ػ ػػف تى ًعد صياغة تعريؼ
طػ ػ ػ ػػرح المتجي ػ ػ ػ ػ ػػات بمغػ ػ ػػة

فإنو يمكف التعبير عف طرح المتجيات أيضان باستخداـ المصفكفات.

المصفكفات؟

المتجيات بعد أف يطمب مف إحدل الطالبات قراءة التعريؼ.

تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)17كراسة الطالب.

تتحقؽ مف خكاص العمميات

يقسـ المعمـ الطالبات إلى مجمكعات كيعرض عمييف

عمى المتجيات جبري نا

نشاطان :التحقؽ مف خكاص العمميات عمى المتجيات جبريان.

تكظؼ عمميتي الجمع كالطرح

يطرح المعمـ المثاليف التالييف:

في حؿ أسئمة مرتبطة.

مثاؿ ( :)7مف الكحدة المقترحة (ص.)19

7د

متابع ػ ػػة عمػػؿ المجمكعات
كالتػدخ ػ ػ ػ ػ ػػؿ فػ ػ ػ ػػي ال ػ ػػكقػ ػ ػ ػػت
المناسب.

 15د
مػ ػػف تق ػ ػ ػ أر المثػ ػ ػ ػ ػػاؿ كتحػدد
المعطيات؟

مثاؿ ( :)8مف الكحدة المقترحة (ص.)19

ما ىك المطمكب؟

كفي كؿ مثاؿ يبدأ المعمـ بطرح األسئمة المقابمة عمى الطالبات ،كيقدـ

مػ ػ ػ ػػا ى ػ ػ ػ ػػي الخط ػكات التي

التغذية الراجعة ليف حيث يعمؿ عمى تصحيح اإلجابات كتدقيؽ.

سنتبعيا في حؿ المثاؿ؟

ثـ يبدأ بعد ذلؾ بتنفيذ الحؿ عمى السبكرة بمشاركة الطالبات.
تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)18كراسة الطالب.

متابعة إجابات الطالبات

ثـ يكمؼ المعمـ الطالبات بحؿ النشاط الصفي المحدد.

النشاط الصفي

بطاقة رقـ ( :)19كراسة الطالب.

النشاط البيتي

تمرينات ( ،)6 ، 5ص :20الكحدة المقترحة.

كتقديـ تغذية راجعة ليف.
5د
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مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصؼ

اسن الىحدة :املتجهات والعوليات عليها

الحصة
اليكـ
التاريخ


المتطمبات السابقة

الدرس ال اربع :المتجيات في الفراغ
أوالً( :نظام اإلحداثيات يف الفراغ ،املسافة بني نقطتني يف الفراغ)
 .1عيِّني النقطة أ ( )3- ، 2في المستكل.

 .1تعيِّف مكقع نقطة في المستكل.

البنكد االختبارية

 .2تجد المسافة بيف نقطتيف في المستكل.

 .2جدم المسافة بيف النقطتيف أ (،)1 ، 1-

األدكات كالكسائؿ

جياز حاسكب ،جياز عرض ) ،(LCDالسبكرة العادية ،الطباشير بنكعيو.

استراتيجيات التدريس

العصؼ الذىني ،االكتشاؼ المكجو ،الحكار كالمناقشة ،العركض العممية.

ب (.)5 ، 2



اإلجراءات التعميمية التعممية

األىداؼ السمككية

التقكيـ

الزمف

يبدأ المعمـ الدرس بطرح أسئمة قياس المتطمبات السابقة عمى الطالبات
ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف الدرس الجديد
يبدأ المعمـ الدرس الحالي بالحديث عف مفيكـ " الفراغ " كعف نظاـ

3د

ماذا نعني بكممة فراغ؟

القكل الذم يؤثر عمى أم جسـ في الفراغ ،كذلؾ بطرح مثاؿ كاقعي

ما ىي القكل التي تؤثر

كحركة الباب كالقكل التي تؤثر عميو (مف الكحدة المقترحة).

عمى أم جسـ في الفراغ؟
6د

م ػمػ ػ ػ ػ ػ ػػا يتكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكف نظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ

تكضػػح نظ ػ ػػاـ اإلحداثيػات في

يبدأ المعمـ الدرس بطرح األسئمة المقابمة:

الفراغ

ثـ يطرح المعمـ مجمكعة األسئمة التالية :ما أىـ األشكاؿ اليندسية

اإلحداثيات في المستكل؟

كالمسماة مجسمات في الفراغ؟  ،كـ يبعد لمجسـ في الفراغ؟
ثـ يناقش اإلجابات مع الطالبات كيتـ تكجيييا الستنتاج نظاـ

كيػ ػ ػػؼ تح ػ ػ ػ ػػدد النقطػ ػػة في
المستكل؟

اإلحداثيات في الفراغ.
ثـ يقكـ المعمـ بعرض نظاـ اإلحداثيات ثالثي األبعاد عمى جياز
العرض )،(LCDويقومالوعلنبشرده0
تعيِّف مكقع نقطة في الفراغ

ثـ ينتقؿ المعمـ :ذكرنا قبؿ قميؿ أف أم نقطة في المستكل تحدد
بإحداثي سيني كاحداثي صادم.
كلكف بما انو لدينا ثالثة محاكر في الفراغ فكيؼ سنحدد النقطة في
الفراغ.
كيعرض المعمـ مجسـ ثالثي األبعاد محدد عميو رؤكسو في الفراغ.
ثـ يبدأ المعمـ بطرح مثاؿ لنقطة في الفراغ ككيؼ سيتـ تحديد
مكضعيا :النقطة ف (.)5 ، 3- ، 2
كيككف تحديد النقطة بكاسطة جياز العرض ) (LCDوبوشاركت
الطالباث 0
ثـ يعرض المعمـ مثاؿ ( :)1مف الكحدة المقترحة (ص )22كيبدأ
بمشاركة مف الطالبات بحؿ المثاؿ عمى السبكرة.

تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)20كراسة الطالب.
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 17د

ب ػ ػ ػ ػػـ تح ػ ػ ػػدد أم نقطة في
الفراغ؟
ما إحداثيات النقطة ف؟
كيؼ سنحددىا في الفراغ؟
فمنشاى ػ ػ ػ ػػد الشكػ ػ ػ ػ ػػؿ عم ػ ػ ػػى
شاشة العرض.
مراعاة مشاركة الطالبات
كلفت انتباىيـ.

تستنتػ ػػج قان ػ ػػكف المساف ػ ػ ػػة بيف
نقطتيف في الفراغ

درسنا سابقان المسافة بيف نقطتيف في المستكل ،كيطرح المعمـ السؤاؿ

المقابؿ.

4د

مػ ػ ػػا ىػ ػ ػ ػػي صػ ػػكرة قانػ ػ ػ ػ ػػكف
المسافة في المستكل؟

اآلف :بنفس اآللية سنتعرؼ عمى صكرة القانكف الذم يمكف بكاسطتو
إيجاد المسافة بيف نقطتيف في الفراغ.
نعمـ أم نقطة في الفراغ ليا ثالث إحداثيات ،كعميو فإف قانكف

كيؼ تحدد النقطة في

المسافة في الفراغ سيتعامؿ مع ثالث إحداثيات كىك عمى الصكرة

المستكل؟

التالية :ة(س2؛ -؛س؛)1؛ 2؛ +؛(؛ص؛2؛ -؛ص؛)1؛2؛  +؛(؛ع؛ -2؛ع1؛)2؛

مػ ػ ػ ػػا ى ػ ػ ػ ػ ػػي صػ ػ ػػكرة قان ػػكف
المسافة في الفراغ؟

تكظؼ قانػ ػػكف المسػافػ ػ ػػة بيػ ػ ػػف

يبدأ المعمـ بطرح مثاؿ ( :)2مف الكحدة المقترحة (ص ،)23كيطمب

نقطتي ػ ػػف ف ػ ػ ػػي الفراغ في ح ػ ػػؿ

مف إحدل الطالبات قراءة المثاؿ.

أسئمة مرتبطة

ثـ يطرح مجمكعة األسئمة المقابمة ،كبعدىا يبدأ المعمـ في حؿ المثاؿ

كي ػ ػ ػػؼ سنب ػ ػػدأ فػ ػ ػ ػػي إيجػػاد

مع الطالبات كبمشاركة فاعمة منيف.

المطمكب؟

ثـ يكمؼ المعمـ الطالبات بحؿ النشاط الصفي المحدد.

متابعة إجابات الطالبات

النشاط الصفي

تدريب ،ص :23الكحدة المقترحة.

النشاط البيتي

تمريف ( ،)1ص : 26الكحدة المقترحة.

4د
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ما ىك المطمكب؟

كتقديـ تغذية راجعة ليف.
7د



ما ىي معطيات المثاؿ؟

مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصؼ

اسن الىحدة :املتجهات والعوليات عليها

الحصة

الدرس الرابع :المتجيات في الفراغ
ثانياً( :متجهات الوحدة يف الفراغ ،متثيل املتجو يف الفراغ)

اليكـ
التاريخ


المتطمبات السابقة

 .1عيِّني النقطة ( )0 ، 3- ، 1في الفراغ.

 .1تعيِّف نقطة في الفراغ.

البنكد االختبارية

 .2تعرؼ متجيات الكحدة في الفراغ.

األدكات كالكسائؿ

المكحة البيانية ،أدكات ىندسية ،السبكرة العادية ،الطباشير بنكعيو.

استراتيجيات التدريس

الحكار كالمناقشة ،إستراتيجية بكليا.

 .2ما ىي متجيات الكحدة األساسية في
المستكل؟



اإلجراءات التعميمية التعممية

الزمف

األىداؼ السمككية

يبدأ المعمـ الدرس بطرح أسئمة قياس المتطمبات السابقة عمى الطالبات

3د

التقكيـ

ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف الدرس الجديد.
ثـ يطرح المعمـ مثاؿ ( )3مف الكحدة المقترحة (ص )23استكماالن

 10د

لمكضكع الحصة السابقة ،كيستخدـ المعمـ إستراتيجية بكليا المألكفة
لدل الطالبات.
تشت ػ ػ ػػؽ متجي ػػات الكحػ ػ ػػدة فػي

يبدأ المعمـ:في المستكل كاف يتككف النظاـ االحداثي مف محكريف،

الفراغ

لذلؾ ىناؾ متجيا كحدة أساسياف في اتجاه المحكريف.

المستكل ،كما صكرتيما؟

اآلف في الفراغ ،بما أنو لدينا ثالثة محاكر إحداثية ،إذا سيككف لدينا

كـ متجو كحدة في الفراغ؟

ثالثة متجيات كحدة أساسية ،كىي :ك ،)1،0،0( 1ك،)0،1،0( 2

مػ ػ ػػا ىػ ػ ػػي ص ػػكرة متجيات

ك.)0،0،1( 3

ال ػ ػ ػػكحػ ػ ػ ػػدة األساسيػ ػ ػ ػ ػ ػػة في

تمث ػ ػػؿ المتجيػ ػػات بياني ػ ػ ػان فػ ػػي

الكضع العادم في الفراغ

5د

م ػ ػ ػ ػػا متجيػ ػ ػ ػػا الكح ػ ػ ػ ػػدة في

الفراغ؟

يبدأ المعمـ :نعمـ أف أم نقطة في الفراغ تيحدد بإحداثيات ثالثة ،كاآلف
سنتعرؼ كيؼ سنمثؿ المتجو في الفراغ ،كيقكـ المعمـ برسـ المتجو

5د

بـ يحدد أم متجو؟

عمى السبكرة.
تمثؿ المتجو بيانيان في الكضع
القياسي في الفراغ

عممنا سابقان أثناء دراستنا لممتجيات في المستكل كيؼ نجد متجو
المكضع ألم متجو ،كالذم تككف بدايتو نقطة األصؿ كنيايتو النقطة

5د

كيؼ نجد إحداثيات نقطة
النياية لممتجو في الكضع
القياسي؟

جػ = ب – أ ،حيث النقطة أ نقطة البداية لممتجو كالنقطة ب نقطة

ما ىي مركبات متجيات

النياية لممتجو.

الكح ػ ػ ػ ػػدة اإلحداثي ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػػي

كاآلف نتكصؿ إلى التعميـ التالي:
أ = (أ ، 1أ ، 2أ = )3أ 1ك + 1أ 2ك+ 2

أ 3ك3

ثـ يطرح المعمـ مثاؿ ( )4مف الكحدة المقترحة (ص )24كيبدأ
بمناقشة الطالبات في حمو.

الفراغ؟
4د

النشاط الصفي
النشاط البيتي

تمريف ( ،)2ص :26الكحدة المقترحة.

كتقديـ تغذية راجعة ليف.
8د
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عمى السبكرة؟
مالحظة إجابات الطالبات

ثـ يكمؼ المعمـ الطالبات بحؿ النشاط الصفي المحدد.

بطاقة رقـ ( :)21كراسة الطالب.

مف تق أر المثاؿ كتنفذ الحؿ

مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصؼ

اسن الىحدة :املتجهات والعوليات عليها

الحصة

الدرس الرابع :المتجيات في الفراغ
ثالثاً( :طول املتجو)

اليكـ
التاريخ


البنكد االختبارية

المتطمبات السابقة

تجد المسافة بيف نقطتيف في الفراغ

األدكات كالكسائؿ

السبكرة العادية ،الطباشير بنكعيو.

استراتيجيات التدريس

الحكار كالمناقشة ،المنظـ المتقدـ ،التعمـ بالمجمكعات.

جدم المسافة بيف النقطتيف :ؾ ()0 ، 3- ، 2
 ،ـ (.)2 ، 0 ، 1



األىداؼ السمككية

اإلجراءات التعميمية التعممية

الزمف

يبدأ المعمـ الدرس بطرح أسئمة قياس المتطمبات السابقة عمى الطالبات

3د

التقكيـ

ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف الدرس الجديد
ترب ػ ػ ػ ػػط بيػ ػ ػ ػ ػػف ط ػ ػ ػػكؿ المتج ػ ػػو
كمفيكـ المسافة في الفراغ

يبدأ المعمـ :تعرفنا سابقان القانكف الذم نستخدمو في إيجاد المسافة بيف

 15د

نقطتيف في المستكل أك في الفراغ.

ما ىك قانكف المسافة بيف
نقطتيف في الفراغ؟

ثـ يبدأ المعمـ بطرح األسئمة المقابمة ،كيتكصؿ مف خالليا إلى قانكف

ماذا تمثؿ المسافة بيف

طكؿ المتجو التالي:

نقطتيف في الفراغ؟

طكؿ المتجو أ ب بني ،حيث أ = (س،1ص،1ع ،)1ب (س،2ص،2ع)2

إذا ى ػ ػ ػ ػػؿ يمػ ػك ػ ػػف اعتبػ ػ ػ ػػار
المسافة بيف نقطتيف ىك

= ة(س2؛ -؛س؛)1؛ 2؛ +؛(؛ص؛2؛ -؛ص؛)1؛2؛  +؛(؛ع؛ -2؛ع1؛)2؛

طػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ المتجػ ػ ػ ػػو المحػ ػ ػػدد

ثـ يطرح المعمـ مثاؿ ( )5مف الكحدة المقترحة (ص ،)24كيبدأ

بياتيف النقطتيف؟

بمناقشة الطالبات في معطيات المثاؿ كيتكصؿ إلى الحؿ بمشاركة
فاعمة مف الطالبات.
تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)22كراسة الطالب.
تناقػػش مػػع زميالتيػا العمميات
عم ػ ػ ػ ػػى المتجيات في الفراغ

تحؿ مسائػ ػ ػ ػػؿ عمى المتجيات
في الفراغ

يقسِّـ المعمـ الطالبات إلى مجمكعات كيكمفيف بنشاط :التحقؽ مف
العمميات عمى المتجيات في الفراغ كالتي تـ التحقؽ منيا في المستكل

7د

متابعة عمؿ المجمكعات
كالتػدخ ػ ػ ػ ػ ػػؿ فػ ػ ػ ػػي ال ػ ػػكقػ ػ ػ ػػت
المناسب.

مف خالؿ استخداـ األمثمة.

ما ىي معطيات المسألة؟

يبدأ المعمـ بطرح األمثمة التالية:
مثاؿ ( :)6مف الكحدة المقترحة (ص)25
مثاؿ ( :)7مف الكحدة المقترحة (ص)25

 10د

ما ىك المطمكب ؟
كيؼ سنبدأ بتنفيذ الحؿ؟
لنبدأ اآلف بتنفيذ الحؿ.

كفي كؿ مثاؿ يطمب المعمـ مف إحدل الطالبات قراءة المثاؿ ،ثـ

يطرح مجمكعة األسئمة المقابمة ،كبعدىا يبدأ المعمـ في حؿ المثاؿ مع
الطالبات كبمشاركة فاعمة منيف.
ثـ يكمؼ المعمـ الطالبات بحؿ النشاط الصفي المحدد.

مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.
5د

النشاط الصفي

بطاقة رقـ ( :)23كراسة الطالب.

النشاط البيتي

تمرينات ( ،)4 ، 3ص :26الكحدة المقترحة.
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مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصؼ

اسن الىحدة :املتجهات والعوليات عليها

الحصة

الدرس الخامس :الضرب الداخمي (القياسي) لممتجيات
أوالً( :التعريف ،خواص الضرب الداخلي للمتجهات)

اليكـ
التاريخ



البنكد االختبارية

المتطمبات السابقة

تجد طكؿ متجو في المستكل كالفراغ

األدكات كالكسائؿ

السبكرة العادية ،الطباشير بنكعيو.

استراتيجيات التدريس

االكتشاؼ المكجو ،الحكار كالمناقشة ،التعمـ بالمجمكعات.

جدم طكؿ كؿ مف المتجيات التالية:
أ بني= ( ، )0 ، 3- ، 2ب بني= ()5- ، 3



اإلجراءات التعميمية التعممية

الزمف

األىداؼ السمككية

يبدأ المعمـ الدرس بطرح أسئمة قياس المتطمبات السابقة عمى الطالبات

3د

التقكيـ

ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف الدرس الجديد.
تفس ػ ػ ػ ػ ػ ػػر مفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ الض ػ ػ ػ ػػرب
الداخمي لممتجيات

يبدأ المعمـ :درسنا سابقان العمميات عمى المتجيات مف جمع كطرح،

6د

ىؿ ناتج الضرب الداخمي

كسنتعرؼ في درسنا اليكـ عمى القسـ األكؿ مف عممية ضرب

كميػ ػػة قياسي ػ ػ ػ ػة أـ متجية؟

المتجيات كىك الضرب الداخمي أك يسمى الضرب القياسي

كلماذا؟

لممتجيات.
ثـ يطرح المعمـ تعريؼ الضرب الداخمي لممتجيات كيطمب مف

مف تق أر تعريؼ الضرب

الطالبات قراءة التعريؼ.

الداخمي؟

ثـ يطمب المعمـ مف إحدل الطالبات تفسير مضمكف التعريؼ كما

ماذا يعني نص تعريؼ

يتضمنو مف مفاىيـ فرعية.

الضرب الداخمي؟

تستخػ ػ ػ ػ ػػدـ تعػ ػ ػ ػ ػريؼ الضػ ػ ػػرب

يبدأ المعمـ بطرح المثاليف التالييف:

الػ ػ ػػداخمػ ػػي ف ػ ػ ػ ػػي ح ػ ػ ػػؿ أسئمػ ػ ػػة

مثاؿ ( :)1مف الكحدة المقترحة (ص)27

مرتبطة

 15د

ما ىي معطيات المثاؿ؟
ما ىك المطمكب؟
كيؼ سنبدأ في الحؿ؟

مثاؿ ( :)2مف الكحدة المقترحة (ص)27

فمنبدأ اآلف بتنفيذ الحؿ.

كفي كؿ مثاؿ يطمب مف إحدل الطالبات قراءة المثاؿ ،ثـ يطرح

مجمكعة األسئمة المقابمة ،كبعدىا يبدأ المعمـ في حؿ المثاليف كؿ
عمى حدا مع الطالبات كبمشاركة فاعمة منيف.

متابعة إجابات الطالبات

تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)24كراسة الطالب.
تستنتػ ػ ػ ػ ػ ػػج خػ ػ ػ ػكاص الضػ ػ ػ ػػرب
الداخمي لممتجيات

يقكـ المعمـ بتكزيع الطالبات في مجمكعات كيكمفيـ بنشاط :استنتاج
خكاص الضرب الداخمي ،بعد طرح األسئمة التالية عمييـ :ىؿ يمكف
أف يككف حاصؿ الضرب الداخمي صف انر؟ متى ذلؾ؟  ،ىؿ يمكف أف

يككف حاصؿ الضرب الداخمي سالبان؟ متى ذلؾ؟  ،ما نتيجة حاصؿ

الضرب القياسي لممتجو نفسو؟  ،ما عالقة ذلؾ بمقدار المتجو؟

كبعد انتياء عمؿ المجمكعات يناقش الطالبات في اإلجابات كيكجو
الحكار نحك:
جميع الزكايا المحصكرة بيف 90

ق

 180تعطي قيـ سالبة

يككف حاصؿ الضرب الداخمي سالبان إذا كاف المتجياف متعامداف.
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كتقديـ تغذية راجعة ليف.
متابعة عمؿ المجمكعات
 11د

كالتػدخ ػ ػ ػ ػ ػػؿ فػ ػ ػ ػػي ال ػ ػػكقػ ػ ػ ػػت
المناسب.

ثـ يطرح المعمـ مثاؿ ( :)3مف الكحدة المقترحة (ص ،)28كيبدأ بحؿ

متابعة إجابات الطالبات

المثاؿ مف خالؿ مناقشة الطالبات في خطكات الحؿ كآلية تنفيذىا.

كتقدـ تغذية راجعة ليف.

ثـ يكمؼ المعمـ الطالبات بحؿ النشاط الصفي المحدد.
5د

النشاط الصفي

بطاقة رقـ ( :)25كراسة الطالب.

النشاط البيتي

تمريف ( ،)1ص :31الكحدة المقترحة.
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مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصؼ

اسن الىحدة :املتجهات والعوليات عليها

الحصة
اليكـ
التاريخ


الدرس الخامس :الضرب الداخمي (القياسي) لممتجيات
ثانياً( :توظيف اخلواص ،الصيغة األساسية للضرب الداخلي)
البنكد االختبارية

المتطمبات السابقة

تعرؼ خكاص الضرب الداخمي لممتجيات.

األدكات كالكسائؿ

السبكرة العادية ،الطباشير بنكعيو.

استراتيجيات التدريس

الحكار كالمناقشة ،التعمـ بالمجمكعات ،إستراتيجية بكليا.

ما خكاص الضرب الداخمي لممتجيات؟



اإلجراءات التعميمية التعممية

الزمف

األىداؼ السمككية

يبدأ المعمـ الدرس بطرح أسئمة قياس المتطمبات السابقة عمى الطالبات

3د

التقكيـ

ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف الدرس الجديد
 12د

مػ ػ ػ ػػف تق ػ ػ ػ ػ أر المثػ ػ ػ ػػاؿ بدق ػ ػػة

تكظ ػ ػ ػ ػػؼ خػ ػ ػ ػ ػ ػكاص الض ػ ػ ػػرب

يستخدـ المعمـ إستراتيجية بكليا في حؿ المثاؿ التالي ،حيث أف

ال ػػداخمػ ػ ػ ػػي ف ػ ػ ػػي ح ػ ػ ػ ػػؿ أسئم ػ ػػة

الطالبات لدييف معرفة مسبقة بيذه اإلستراتيجية:

كتستنتج المعطيات منو؟

مرتبطة.

مثاؿ ( :)4مف الكحدة المقترحة (ص.)28

ما ىك المطمكب؟

يبدأ المعمـ بطرح األسئمة المقابمة عمى الطالبات ،كيقدـ التغذية

مػ ػ ػػا ى ػ ػػي خط ػ ػ ػكات الحؿ.

الراجعة ليف ،حيث يعمؿ عمى تصحيح اإلجابات كتدقيقيا.

كما ىي االفتراضات التي

ثـ يبدأ بعد ذلؾ بتنفيذ الحؿ عمى السبكرة كبمشاركة فاعمة مف

سنتبعيا لمبدء في الحؿ؟

الطالبات.

لنبدأ اآلف بتنفيذ الحؿ.

تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)26كراسة الطالب.

متابعة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

تستخدـ الضرب الداخمي في

يطرح المعمـ النظرية (ص :)28مف الكحدة المقترحة ،ثـ يقسِّـ

إيجاد الزاكية بيف متجييف.

الطالبات إلى مجمكعات كيكمفيـ بنشاط :برىنة النظرية.

 10د

كالتػدخ ػ ػ ػ ػ ػػؿ فػ ػ ػ ػػي ال ػ ػػكقػ ػ ػ ػػت
المناسب.

يـ يتكصؿ المعمـ مع الطالبات إلى تعميـ النظرية في الفراغ.
ثـ يطرح المعمـ المثاليف التالييف:
مثاؿ ( :)5مف الكحدة المقترحة (ص)29
مثاؿ ( :)6مف الكحدة المقترحة (ص)29

متابعة عمؿ المجمكعات

 10د

مراعاة مشاركة الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

كيبدأ بحؿ المثاليف مع الطالبات كبمشاركة فاعمة منيف.
تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)27كراسة الطالب.

متابعة إجابات الطالبات

ثـ يكمؼ المعمـ الطالبات بحؿ النشاط الصفي المحدد.

النشاط الصفي

بطاقة رقـ ( :)28كراسة الطالب.

النشاط البيتي

تمرينات ( ،)3 ، 2ص :31الكحدة المقترحة.

كتقديـ تغذية راجعة ليف.
5د







 -202-

مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصؼ

اسن الىحدة :املتجهات والعوليات عليها

الحصة
اليكـ
التاريخ


المتطمبات السابقة

الدرس الخامس :الضرب الداخمي (القياسي) لممتجيات
ثالثاً( :تعامد متجهني ،الزوايا االجتاىية ألي متجو)
 .1جدم أ بني .ب بنيبحيث :أ بني= (،)1،3-،2

 .1تجد الضرب الداخمي ألم متجو.

ب بني= (.)2-،3،1

البنكد االختبارية

 .2تعرؼ متجيات الكحدة في الفراغ.

 .2ما صكرة متجيات الكحدة في الفراغ؟

األدكات كالكسائؿ

السبكرة العادية ،الطباشير بنكعيو.

استراتيجيات التدريس

االكتشاؼ االستنباطي ،االكتشاؼ المكجو ،الحكار كالمناقشة ،التعمـ بالمجمكعات.


األىداؼ السمككية

اإلجراءات التعميمية التعممية

الزمف

يبدأ المعمـ الدرس بطرح أسئمة قياس المتطمبات السابقة عمى الطالبات

3د

التقكيـ

ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف الدرس الجديد
تستنبط شرط تعامد متجييف

يبدأ المعمـ :درسنا سابقان إيجاد الزاكية بيف متجييف ،كالتي يمكف

6د

ىػ ػ ػ ػ ػػؿ يمكػ ػ ػ ػ ػػف أف يك ػ ػ ػ ػ ػػكف

إيجادىا مف خالؿ تعريؼ الضرب الداخمي ،ثـ يبدأ المعمـ بطرح

حاصؿ الضػػرب الداخمػ ػ ػػي

األسئمة المقابمة عمى الطالبات:

يساكم صفر؟ متى ذلؾ؟

إذا يمكننا اآلف التكصؿ إلى النتيجة التالية :يككف أم متجياف

ماذا يعني ،أف الزاكية بيف

متعامداف إذا كاف الضرب الداخمي ليما مساكيان الصفر.

المتجييف قائمة؟

ككتطبيؽ عمى النتيجة السابقة ،يطرح المعمـ المثاؿ التالي:

مثاؿ ( :)7مف الكحدة المقترحة (ص.)29

4د

كيبدأ بمناقشة الطالبات في خطكات الحؿ.

تستخدـ شرط تعامد متجييف

تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)29كراسة الطالب.

ىؿ يمكف إثبات التعامد
في المثاؿ بطريقة أخرل؟

5د

في حؿ أسئمة مرتبطة

متابعة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

تج ػػد قياس الزكاي ػ ػػا االتجاىي ػػة

لتكضيح ىذا الجزء مف الدرس ،يطرح المعمـ المثاؿ التالي:

ألم متجو معمكـ

مثاؿ ( :)8مف الكحدة المقترحة (ص.)30

6د

مػ ػػف تقػ ػ ػ أر المث ػ ػػاؿ كتح ػ ػ ػػدد
المعطيات كالمطمكب؟
كيؼ سنبدأ بتنفيذ الحؿ؟

كيبدأ المعمـ بطرح األسئمة المقابمة عمى الطالبات ،ثـ يبدأ في تنفيذ
الحؿ بمشاركة فاعمة مف الطالبات.
كبعدىا يقدـ المعمـ التعميـ (ص )30مف الكحدة المقترحة.
ثـ يقسـ المعمـ الطالبات إلى مجمكعات كيكمفيـ بالنشاط التالي:
التحقؽ مف صحة العالقات الكاردة في التعميـ السابؽ.
ثـ يطرح المعمـ مثاؿ ( :)9مف الكحدة المقترحة (ص ،)30كيبدأ

6د
5د

بمناقشة الطالبات في حؿ المثاؿ كيراعي المشاركة الفاعمة منيف.

النشاط الصفي
النشاط البيتي

تمرينات ( ،)5 ، 4ص :31الكحدة المقترحة.

المناسب.

كتقديـ تغذية راجعة ليف
5د
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كالت ػ ػ ػ ػػدخػ ػػؿ ف ػ ػ ػػي ال ػ ػػكق ػ ػ ػػت

متابعة إجابات الطالبات

ثـ يكمؼ المعمـ الطالبات بحؿ النشاط الصفي المحدد.
تدريب ،ص :29الكحدة المقترحة.

متابعة عمؿ المجمكعات

مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصؼ

اسن الىحدة :املتجهات والعوليات عليها

الحصة

الدرس السادس :تطبيقات فيزيائية
أوالً( :مركبة متجو يف اجتاه متجو آخر)

اليكـ
التاريخ


 .1جدم حاصؿ ضرب أ بني= (،) 3، 1
المتطمبات السابقة

 .1تجد الضرب الداخمي لمتجييف.

البنكد االختبارية

 .2تجد طكؿ المتجو.

ب بني= (.)2 ، 1-
 .2جدم كؿ مف يئ أ بني يئ  ،يئ ب بني يئ.

األدكات كالكسائؿ

السبكرة العادية ،الطباشير بنكعيو.

استراتيجيات التدريس

الحكار كالمناقشة.


اإلجراءات التعميمية التعممية

الزمف

األىداؼ السمككية

يبدأ المعمـ الدرس بطرح أسئمة قياس المتطمبات السابقة عمى الطالبات

5د

التقكيـ

ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف الدرس الجديد
تستخمص قانكف إيجػػاد مركبػػة
متجػ ػػو ف ػػي اتجػػاه متجو آخر.

يبدأ المعمـ :درسنا سابقان كيفية إيجاد مركبتي أم متجو في االتجاىيف

األفقي كالرأسي.

أسئمة مرتبطة

األفقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كالػ ػرأسيػ ػ ػ ػ ػػة ألم

كفي البند الحالي سنتعرؼ عمى آلية إيجاد مركبة متجو في اتجاه

متجو؟

متجو آخر معمكـ.

كيؼ سنجد مركبة متجو

كىنا يتكصؿ المعمـ بمناقشة الطالبات في تعريؼ مركبة متجو في

في اتجاه متجو آخر؟

اتجاه متجو آخر إلى النتيجة التالية:

تكظؼ قانكف المركبة فػي حؿ

 10د

كي ػ ػ ػ ػػؼ نجػ ػ ػ ػ ػ ػػد المركبتي ػ ػ ػػف

=

.

يطرح المعمـ مثاؿ ( :)1مف الكحدة المقترحة (ص ،)33كيبدأ

 10د

في حؿ المثاؿ.

بمناقشة الطالبات في خطكات الحؿ.

مالحظة إجابات الطالبات

ثـ يكمؼ المعمـ الطالبات بحؿ النشاط الصفي المحدد.

النشاط الصفي

بطاقة رقـ ( :)30كراسة الطالب.

النشاط البيتي

تمريف ( ،)1ص :34الكحدة المقترحة.

كتقديـ تغذية راجعة ليف.
 15د
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متابعة مشاركة الطالبات

مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصؼ

اسن الىحدة :املتجهات والعوليات عليها

الحصة

الدرس السادس :تطبيقات فيزيائية
ثانياً( :الشغ ـ ـ ــل)

اليكـ
التاريخ


البنكد االختبارية

المتطمبات السابقة

تجد طكؿ متجو

األدكات كالكسائؿ

السبكرة العادية ،الطباشير بنكعيو.

استراتيجيات التدريس

الحكار كالمناقشة.

جدم طكؿ المتجو أ بني=  2ك 3 + 1ك– 2

ك3



األىداؼ السمككية

اإلجراءات التعميمية التعممية

الزمف

يبدأ المعمـ الدرس بطرح أسئمة قياس المتطمبات السابقة عمى الطالبات

5د

التقكيـ

ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف الدرس الجديد
تستنتج قانكف حساب الشغؿ

يبدأ المعمـ :خالؿ دراستنا السابقة في الفيزياء تعممنا أنو يمكننا إيجاد

 15د

ماذا لك كانت القكة ليست

الشغؿ المبذكؿ لتحريؾ جسـ إزاحة ما بمعرفة القكة كاإلزاحة التي

في اتجاه الحركة ،بمعنى

تحركيا الجسـ ،إذا كانت القكة في اتجاه الحركة.

أنيا كانت تميؿ بزاكية

كسنتعرؼ في درسنا الحالي عمى قانكف إيجاد الشغؿ إذا كانت القكة

معينة عمى اتجاه الحركة،

تميؿ عمى الحركة بزاكية معينة ،كىنا يتكصؿ المعمـ مع الطالبات إلى

كيؼ سنجد الشغؿ؟

قانكف الشغؿ التالي :ش = ؽ بني .ؼ نيب = | ؽ بني|| ؼ بني| جتا ق
تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)31كراسة الطالب.
تج ػ ػ ػػد مق ػ ػػدار الشغ ػ ػ ػػؿ ال ػ ػ ػ ػػذم
تبذل ػػو قػ ػػكة فػ ػػي تحري ػ ػػؾ جسػػـ
إزاحة ما.

يطرح المعمـ المثاليف التالييف:

 10د

مثاؿ ( :)2الكحدة المقترحة (ص)34
مثاؿ ( :)3الكحدة المقترحة (ص)34

متابعة مشاركة الطالبات
في حؿ األمثمة.

كيبدأ في كؿ مثاؿ بمناقشة الطالبات في خطكات الحؿ.
مالحظة إجابات الطالبات

ثـ يكمؼ المعمـ الطالبات بحؿ (األنشطة الصفية) المحددة.
النشاط الصفي
النشاط البيتي

 -بطاقة رقـ ( :)32كراسة الطالب.

كتقديـ تغذية راجعة ليف
 10د

 بطاقة رقـ ( :)33كراسة الطالب.تمريف ( ،)2ص :34الكحدة المقترحة.
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مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصؼ

اسن الىحدة :املتجهات والعوليات عليها

الحصة

الدرس السابع :الضرب الخارجي (المتجيي) لممتجيات
أوالً( :التعريف ،توازي متجهني ،اخلواص ،الصيغة اجلربية للضرب اخلارجي)

اليكـ
التاريخ



المتطمبات السابقة

 .1جدم طكؿ المتجو أ = ()1- ، 3 ، 2

 .1تجد طكؿ متجو.

البنكد االختبارية

 .2تجد مفككؾ محدد مف الدرجة الثالثة.

األدكات كالكسائؿ

السبكرة العادية ،الطباشير بنكعيو.

استراتيجيات التدريس

االكتشاؼ االستنباطي ،الحكار كالمناقشة ،التعمـ بالمجمكعات.

 .2جدم مفككؾ المحدد ل =



األىداؼ السمككية

اإلجراءات التعميمية التعممية

الزمف

يبدأ المعمـ الدرس بطرح أسئمة قياس المتطمبات السابقة عمى الطالبات

3د

التقكيـ

ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف الدرس الجديد
تفس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر مفيػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ الضػ ػ ػ ػ ػ ػػرب
الخارجػ ػػي لممتجيات

يبدأ المعمـ :درسنا سابقان القسـ األكؿ مف عممية ضرب المتجيات كىك

6د

ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ نػاتػ ػ ػ ػ ػ ػػج الض ػ ػ ػ ػػرب

الضرب الداخمي لممتجيات كأنو يمثؿ كمية قياسية ،كسنتعرؼ اليكـ

الخارجي كمية قياسية أـ

عمى القسـ الثاني مف عممية ضرب المتجيات كىك الضرب الخارجي

متجية؟ كلماذا؟

أك يسمى الضرب المتجيي لممتجيات.

مف تق أر تعريؼ الضرب

ثـ يطرح المعمـ مجمكعة األسئمة المقابمة عمى الطالبات كيناقشيف في

الخارجي؟

اإلجابات كيتكصؿ مف خالليا إلى مفيكـ الضرب الخارجي.

مف تعطي تفسي انر لتعريؼ

الضرب الخارجي؟

ثـ يعرض المعمـ قاعدة اليد اليمنى كيقكـ بشرحيا

ماذا تمثؿ الزاكية ق في
التعريؼ؟
 10د

تجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرم عمػم ػيػ ػ ػ ػ ػ ػػة الضػ ػ ػ ػػرب

يبدأ المعمـ بطرح المثاؿ التالي:

الخارجي لممتجيات

مثاؿ ( :)1مف الكحدة المقترحة (ص.)35

ما ىي معطيات المثاؿ؟
ما ىك المطمكب؟

ثـ يطمب مف إحدل الطالبات قراءة المثاؿ.ثـ يطرح مجمكعة األسئمة

كيؼ سنبدأ في الحؿ؟

المقابمة عمييف .كيعدىا يبدأ المعمـ في حؿ المثاؿ مع الطالبات

فمنبدأ اآلف بتنفيذ الحؿ.

كبمشاركة فاعمة منيف.
متابعة إجابات الطالبات

تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)34كراسة الطالب.

كتقديـ تغذية راجعة ليف.
تبرىف شرط تكازم متجييف

يبدأ المعمـ :لنالحظ التعريؼ التالي لمضرب الخارجي لممتجيات:
ؿ بني× ؾ بني= (| ؿ بني|| ؾ بني| جا ق) ف بني
في حاؿ كانت الزاكية ق بيف المتجييف تساكم صفر فإف المتجياف
يككناف متكازياف ،كبالتالي في ىذه الحالة يككف ؿ بني× ؾ بني= صفر
كبذلؾ نتكصؿ إلى نتيجة (ص )32كىي :أف أم متجييف يككف
متكازياف إذا كاف حاصؿ الضرب الخارجي ليما مساكيان الصفر.
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4د

ماذا نعني بأف الزاكية بيف
المتجييف تساكم صفر.
متى يككف ناتج القانكف
مساكيان الصفر؟

إذا متى يككف أم متجياف
متكازياف؟

تستنتػ ػ ػ ػػج خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاص الضػ ػ ػػرب

يقكـ المعمـ بتكزيع الطالبات في مجمكعات كيكمفيف بنشاط :استنتاج

متابعة عمؿ المجمكعات

الخارجي لممتجيات

خكاص الضرب الخارجي.

كالتدخػ ػ ػ ػػؿ فػ ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػكقػ ػ ػ ػػت

ثـ يبدأ بعد ذلؾ بمناقشة الطالبات في الخكاص ،مع التركيز عمى

5د

المناسب.

الشركط األساسية في الخكاص.
تبرى ػ ػ ػ ػ ػػف الصيغ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الجبري ػ ػ ػػة

يطرح المعمـ النظرية (ص :)34الصيغة الجبرية لمضرب الخارجي،

متابعة عمؿ المجمكعات

لممتجيات

ثـ يكمؼ المجمكعات ببرىنة النظرية.

كالتدخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الكقػ ػ ػػت

ثـ يناقش بعدىا الطالبات في مضمكف النظرية كآلية برىنتيا.

4د

المناسب.

تكظػ ػ ػ ػػؼ الصيغ ػػة الجبرية في

يطرح المعمـ مثاؿ ( :)2مف الكحدة المقترحة (ص.)36

ما ىي معطيات المثاؿ؟

حؿ أسئمة مرتبطة

ثـ يطمب مف إحدل الطالبات قراءة المثاؿ ،كيبدأ بطرح األسئمة

ما ىك المطمكب.

المقابمة عمى الطالبات ،ثـ يبدأ بتنفيذ الحؿ مع الطالبات كبمشاركة

3د

كيؼ سنبدأ في الحؿ؟

فاعمة منيف.
ثـ يكمؼ المعمـ الطالبات بحؿ النشاط الصفي المحدد.

النشاط الصفي

بطاقة رقـ ( :)35كراسة الطالب.

النشاط البيتي

تمريف ( ،)1ص :40الكحدة المقترحة.

مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.
5د
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مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصؼ

اسن الىحدة :املتجهات والعوليات عليها

الحصة
اليكـ
التاريخ


المتطمبات السابقة

تعرؼ الصيغة الجبرية لمضرب الخارجي

األدكات كالكسائؿ

السبكرة العادية ،الطباشير بنكعيو.

استراتيجيات التدريس

االكتشاؼ المكجو ،الحكار كالمناقشة.

الدرس السابع :الضرب الخارجي (المتجيي) لممتجيات
ثانياً( :توظيف الصيغة اجلربية ،تطبيقات ىندسية)
البنكد االختبارية

ما ىي الصيغة الجبرية لمضرب الخارجي

 ال 

األىداؼ السمككية

اإلجراءات التعميمية التعممية

الزمف

يبدأ المعمـ الدرس بطرح أسئمة قياس المتطمبات السابقة عمى الطالبات

3د

التقكيـ

ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف الدرس الجديد.
تكظ ػ ػ ػ ػ ػػؼ الصيغة الجبرية في
حؿ أسئمة مرتبطة

 10د

يطرح المعمـ المثاليف التالييف:
مثاؿ ( :)3مف الكحدة المقترحة (ص.)37

المعطيات منو؟

مثاؿ ( :)4مف الكحدة المقترحة (ص.)37

ما ىي خطكات الحؿ؟
ما ىي االفتراضات التي

كفي كؿ مثاؿ يبدأ المعمـ بطرح األسئمة المقابمة عمى الطالبات ،كيقدـ

سنتبعيا لمبدء في الحؿ؟

التغذية الراجعة ليف ،حيث يعمؿ عمى تصحيح اإلجابات كتدقيقيا.

تستنتج قان ػ ػػكف إيج ػ ػػاد مساحة
متػ ػ ػكازم األض ػ ػػالع باستخ ػػداـ
الضرب الخارجي

ثـ يبدأ المعمـ بتنفيذ الحؿ عمى السبكرة كبمشاركة فاعمة مف الطالبات.

لنبدأ اآلف بتنفيذ الحؿ.

ثـ يكمؼ المعمـ الطالبات بحؿ (الجزء األكؿ) مف األنشطة الصفية.

متابعة إجابات الطالبات

يبدأ المعمـ بالحديث عف التطبيؽ اليندسي لمضرب الخارجي ،كىك

كتقديـ تغذية راجعة ليف.
8د

إيجاد مساحة متكازم األضالع كايجاد مساحة المثمث الذم تمثؿ

م ػ ػ ػػف تجػ ػ ػػد جيػ ػػب ق ،ثػ ػ ػػـ

نصؼ مساحة متكازم األضالع.

االرتفاع بداللة جا ق؟
ىؿ المساحة كمية قياسية

البداية كالزاكية بينيما ق ،كيكمؿ المعمـ الشكؿ ليصبح متكازم

أـ متجية؟

أضالع ،كبعدىا يطرح المعمـ األسئمة المقابمة عمى الطالبات.

متػ ػ ػكازم األض ػ ػ ػػالع ف ػ ػ ػػي حؿ
أسئمة مرتبطة

ثـ يستمع المعمـ إلجابات الطالبات كيستنتج مساحة متكازم األضالع

جدم اآلتي :أ

بداللة الضرب الخارجي كمنيا مساحة المثمث.

 ،يئ أ بني× ب بني يئ

حيث يتكصؿ بذلؾ إلى نتيجة (ص )37مف الكحدة المقترحة.
يطرح المعمـ المثاليف التالييف:
مثاؿ ( :)5مف الكحدة المقترحة (ص.)38
مثاؿ ( :)6مف الكحدة المقترحة (ص.)38

8د

لنبدأ اآلف بتنفيذ الحؿ.
متابعة إجابات الطالبات

ثـ يكمؼ المعمـ الطالبات بحؿ (الجزء الثاني) مف األنشطة الصفية

النشاط البيتي

تمريف ( ،)2ص :40الكحدة المقترحة.
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ما ىي خطكات الحؿ؟
سنتبعيا لمبدء في الحؿ؟

ثـ يبدأ المعمـ بتنفيذ الحؿ عمى السبكرة كبمشاركة فاعمة مف الطالبات.

 -بطاقة رقـ ( :)38كراسة الطالب.

المعطيات منو؟
ما ىي االفتراضات التي

التغذية الراجعة ليف ،حيث يعمؿ عمى تصحيح اإلجابات كتدقيقيا.

 -بطاقة رقـ ( :)36كراسة الطالب.

بني× ب بني

مف تق أر المثاؿ كتستخرج

كفي كؿ مثاؿ يبدأ المعمـ بطرح األسئمة المقابمة عمى الطالبات ،كيقدـ

النشاط الصفي

مػ ػ ػ ػ ػػا مس ػػاحػ ػ ػ ػ ػ ػػة متػ ػ ػ ػ ػ ػكازم
األضالع؟

يكجو المعمـ لمطالبات :إذا كاف أ بني ،ب بني متجيات ليما نفس نقطة

تكظػ ػ ػػؼ قان ػ ػػكف إيجاد مساحة

مف تق أر المثاؿ كتستخرج

كتقديـ تغذية راجعة ليف
 11د

مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصؼ

اسن الىحدة :املتجهات والعوليات عليها

الحصة
اليكـ
التاريخ


المتطمبات السابقة

تجرم الضرب الخارجي بيف متجييف

األدكات كالكسائؿ

السبكرة العادية ،الطباشير بنكعيو.

استراتيجيات التدريس

الحكار كالمناقشة.

الدرس السابع :الضرب الخارجي (المتجيي) لممتجيات
ثالثاً( :تابع التطبيقات اهلندسية ،تطبيقات فيزيائية)
البنكد االختبارية

جدم ناتج)0 ، 4- ، 1( × )3 ، 2- ، 1( :

ريٌا 

اإلجراءات التعميمية التعممية

الزمف

األىداؼ السمككية

يبدأ المعمـ الدرس بطرح أسئمة قياس المتطمبات السابقة عمى الطالبات

3د

التقكيـ

ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف الدرس الجديد
تجد مساحة متكازم األضالع

كتطبيؽ عمى قانكني إيجاد مساحة متكازم األضالع كالمثمث يطرح

كالمثم ػ ػ ػػث بمعمكمي ػ ػ ػػة رؤكس ػ ػ ػػو

المعمـ األمثمة التالية:

باستخداـ الضرب الخارجي

مثاؿ ( :)7مف الكحدة المقترحة (ص.)38

 17د
مف تق أر المثاؿ كتستخرج
المعطيات منو؟

مثاؿ ( :)8مف الكحدة المقترحة (ص.)38

ما ىي خطكات الحؿ؟

مثاؿ ( :)9مف الكحدة المقترحة (ص.)39

ما ىي االفتراضات التي

حيث يتـ تناكؿ األمثمة السابقة بشكؿ متتابع ،كفي كؿ مثاؿ يطرح

سنتبعيا لمبدء في الحؿ؟

المعمـ مجمكعة األسئمة المقابمة كيقدـ تغذية راجعة ليف ،حيث يعمؿ

لنبدأ اآلف بتنفيذ الحؿ.

عمى تصحيح اإلجابات كتدقيقيا.
ثـ يبدأ بعد ذلؾ بتنفيذ الحؿ عمى السبكرة كبمشاركة فاعمة مف
الطالبات.
تكميؼ الطالبات بتنفيذ بطاقة رقـ ( :)38كراسة الطالب.
تع ػ ػ ػ ػػرؼ قانػ ػػكف عػ ػ ػػزـ الػدكراف
حكؿ محكر

يبدأ المعمـ بالحديث عف التطبيؽ الفيزيائي لمضرب الخارجي ،كىك

 10د

ى ػ ػ ػ ػػؿ ع ػ ػ ػ ػػزـ الػدكراف كمية

إيجاد عزـ الدكراف حكؿ محكر لقكة معينة.

قياسية أـ متجية؟ كلماذا؟

حيث يطرح المعمـ مثاؿ عمى ذلؾ :القكل الثالثة المؤثرة عمى حركة
الباب (مف الكحدة المقترحة).

م ػ ػ ػ ػػا ى ػ ػ ػ ػػك قانػ ػ ػ ػ ػػكف ع ػ ػ ػ ػػزـ

ثـ يتكصؿ بمشاركة الطالبات إلى قانكف عزـ الدكراف التالي:

الدكراف؟

عػ ػ ػػز = ؽ بني× ؼ بني
تستخػ ػػدـ قانػ ػ ػ ػػكف عػزـ الدكراف
في حؿ أسئمة مرتبطة

يطرح المعمـ المثاؿ التالي عمى الطالبات:

ماذا نعني بعزـ الدكراف؟

5د

ما ىي معطيات المسألة؟
ما ىك المطمكب؟

مثاؿ ( :)10مف الكحدة المقترحة (ص.)40

كيؼ سنبدأ في الحؿ؟

ثـ يطرح المعمـ األسئمة المقابمة عمى الطالبات ،كيبدأ بتنفيذ الحؿ

فمنبدأ اآلف بتنفيذ الحؿ.

عمى السبكرة كبمشاركة فاعمة مف الطالبات.
ثـ يكمؼ المعمـ الطالبات بحؿ النشاط الصفي المحدد.

مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.
5د

النشاط الصفي

تدريب ،ص :40الكحدة المقترحة.

النشاط البيتي

تمرينات ( ،)5 ، 4 ، 3ص :40الكحدة المقترحة.
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مالحظة إجابات الطالبات
كتقديـ تغذية راجعة ليف.

هلحق ()13

اختبار التفكير الناقد في الرياضيات بصكرتو النيائية

وحـدةػ"ػاضطتجؼـاتػواضططضغـاتػرضغؼـا"ػاضطػتـرحـظ ػ
الصػػػؼ الحػػادم عشػػر " الفرع العممي "
الفصل الدراسي األول (3123/3122م)
إرـــــدادػاضباحــث ػ
ىاني عبد القادر عثماف األغػا

اسػػػػـ الطالبػػػػػة................................................................... :
اسػػػػـ المدرسػػة................................................................... :
الصؼ كالشعبة................................................................... :

2011ـ – 2012ـ
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تطضغطاتػوإرذاداتػاالختبار ػ
محتكل االختبار:

تحتكم كراسة االختبار عمى ( )36سؤاالن مف الكحدة التعميمية المقترحة "المتجيات كالعمميات عمييا" الخاصة بالجزء

األكؿ مف منياج الرياضيات المقرر عمى طمبة الصؼ الحادم عشر "الفرع العممي" لمعاـ لمدراسي (2012/2011ـ)،
عممان بأف ىذه األسئمة مكزعة عمى خمسة أقساـ رئيسة ىي:
الميارة الفرعية

الميارة الرئيسة
االفتراضات

المعرفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

التنب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤ

اتخاذ الق ػ ػ ػرار

التفسير

البيانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

خطكات الح ػػؿ

البػ ػ ػػرىن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

التقييـ

المناقشػ ػػات

االستنتاجػ ػ ػ ػػات

الحج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج

المغالطات الرياضية

منطقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

استدالليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

--

--

--

--

االستنتاج
اليدؼ مف االختبار:

ييدؼ ىذا االختبار إلى :قياس ميارات التفكير الناقد األساسية في الرياضيات لدل طالبات الصؼ الحادم عشر

"الفرع العممي" ،عممان بأف ىذه الميارات ىي( :االفتراضات ،التفسير ،التقييـ ،المغالطات الرياضية ،االستنتاج).
تعميمات االختبار:

ابنتي الطالبة اقرئي التعميمات التالية جيدان كالتزمي بيا التزامان تامان أثناء قيامؾ باإلجابة:

ً
كعميؾ
 .1االختبار مقسـ إلى خمسة أقساـ مستقمة (االفتراضات ،التفسير ،التقييـ ،المغالطات الرياضية ،االستنتاج)
االلتزاـ بالتعميمات الخاصة بكؿ قسـ.

 .2كؿ قسـ مف األقساـ الثالثة األكلى مقسـ بدكره إلى ثالثة أقساـ فرعية مستقمة أما القسـ الرابع فيك مقسـ إلى قسميف
فرعييف ،بينما القسـ األخير فيك يحتكم عمى قسـ كاحد فقط.
 .3أدرسي كؿ قسـ فرعي عمى حدة دراسة جيدة كمتأنية ،ثـ ابدئي بتنفيذ الحؿ.
 .4ال يسمح ً
لؾ باالستفسار عف أم سؤاؿ أثناء تأدية االختبار.
ي
 .5حاكلي اإلجابة عف جميع األسئمة حتى لك ً
كنت غير متأكدة مف صحة اإلجابة (ال تتركي أم سؤاؿ بدكف إجابة).
 .6حاكلي اإلجابة عف جميع األسئمة بالترتيب المكضح في كرقة اإلجابة ،كفي حاؿ كاجيتؾ صعكبة في حؿ سؤاؿ
معيف دعيو جانبان حتى تنتيي مف اإلجابة عف جميع األسئمة.

 .7اإلجابة تككف عمى كرقة األسئمة نفسيا كفي المكاف المخصص لكؿ سؤاؿ.
 .8زمف اإلجابة عمى االختبار ككؿ ىك ( )135دقيقة.

 .9اكتبي البيانات المطمكبة في الصفحة األكلى لالختبار.

ا
لبما بأن هتائج الاختاار ل تؤثز لى ررةاتك في التحويل الدراس ي وإهما بهدف
لبيك ولى سميالتك ً
الاستفارة منها في أغزاض الاحث العبمي بما يعىر بالنفع والفائدة ِّ
ػ
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القســم األول :االفتــراضــات
ػ
اضجــــزءػاألول:ػططرســـظػاالستراضات ػ
اضجزءػاضثاظي:ػاضتظبؤػباالستراضات ػ
اضجزءػاضثاضث:ػاتخـــــــــــاذػاضػـــــرار ػ
(( سمن إلاجابة عن هذا القسم من الاخحبار هو ( )30دقيقة ))
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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اضػدــمػاألول ػ
الجزء األكؿ :معرفة االفتراضات
ابنتي الطالبة :في ىذا الجزء مف االختبار ،المطمكب فقط تحديد المعطيات كالمطمكب في كؿ سؤاؿ مف األسئمة الثالثة.
السؤاؿ األكؿ:

أرسمي متجو كحدة يصنع زاكية ظميا  1مع االتجاه المكجب لمحكر السينات.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................... ................................................................................................
.........................................................................................................................................
............................................................ .............................................................................
.........................................................................................................................................

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

السؤاؿ الثاني:

دراجة نارية تسير بسرعة تزيد أربع مرات عف سرعة سيارة تيمثِّؿ سرعتيا بالمتجو ( ،)1- ، 2 ، 1جدم متجو سرعة
الدراجة النارية عممان بأف الدراجة كالسيارة تسيراف في االتجاه نفسو.
................................................................................. ........................................................
.........................................................................................................................................
..................................................................................................... ....................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................... ................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

السؤاؿ الثالث:

أراد الحاج أحمد شراء قطعة أرض مستطيمة الشكؿ ِّ
يحدىا مف جيتي الغرب كالجنكب المتجييف:

=(،)1- ، 1 ، 1

= ( ،)4- ، 0 ، 1فإذا دفع الحاج أحمد لصاحب األرض  25000دينا انر مف سعر األرض ،فكـ تبقى عمى الحاج

أحمد مف سعر األرض ليسددىا لصاحب األرض ،عممان بأف سعر المتر المربع الكاحد مف األرض ىك  30دينا انر؟

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

....................................................................... ..................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................... ..............................................
.........................................................................................................................................
............................................................................................................... ..........................
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اضػدــمػاألول ػ
الجزء الثاني :التنبػػػػؤ باالفتراضػػػػات
ابنتي الطالبة :في ىذا الجزء مف االختبار ،المطمكب فقط تحديد ما إذا كانت المعطيات المكجكدة في السؤاؿ كافية أـ

ال؟ كاذا كانت غير كافية ماذا يمكنؾ أف تضيفي مف عندؾ لتصبح المعطيات كافية؟
السؤاؿ األكؿ:

أطمقت رصاصة باتجاه الشرؽ فقطعت مسافة  2كـ قبؿ أف تصطدـ بجدار فكالذم مائؿ كترتد باتجاه شماؿ الشرؽ

قاطعة مسافة 500ـ .جدم محصمة المسافة التي قطعتيا الرصاصة.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

السؤاؿ الثاني:

يسحب شخص كتمة مربكطة بكاسطة حبؿ يميؿ بزاكية قدرىا ق مع األفقي ،فإذا كانت قكة الشد في الحبؿ مقدارىا 40

نيكتف ،ككانت قكة الشد األفقية تساكم نصؼ قكة الشد الكمية .فجد كالن مف قكتي الشد الرأسية كاألفقية ،كالزاكية التي

تصنعيا قكة الشد الكمية مع األفقي.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
السؤاؿ الثالث:

قكة ثابتة مقدارىا  5نيكتف تؤثر في جسـ باتجاه محكر السينات المكجب .جدم الشغؿ المبذكؿ إذا تحركت نقطة التأثير
عمى خط مستقيـ لتصؿ إلى النقطة أ (.)5 ، 2 ، 1
....................................................................................... ..................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................... ..............................
.........................................................................................................................................

............................................................................................................................... ..........
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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اضػدــمػاألول ػ
الجزء الثالث :اتخػػػاذ القػػػػرار
السؤاؿ األكؿ:

إذا تحرؾ جسـ عمى مسار دائرم دكرة كاممة ،فإف المسافة التي يقطعيا تككف (

يقطعيا في الفترة الزمنية ذاتيا؟ كلماذا؟ مع تكضيح إجابتؾ بالرسـ.

،

،

) مف اإلزاحة التي

.................................. .......................................................................................................
.........................................................................................................................................
...................................................... ...................................................................................
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

السؤاؿ الثاني:

أشار إسحاؽ نيكتف إلى أف الجسـ يككف في حالة اتزاف إذا كانت محصمة القكل المؤثرة عميو تساكم الصفر.

بناءان عمى ما سبؽ كضحي صحة أك خطأ العبارة التالية مفسرة إجابتؾ( :األجساـ المتزنة تككف دائمان في حالة سككف).
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

السؤاؿ الثالث:

تسير طائرة في اتجاه المتجو
المتجو
.1
.2
.3
.4

= ( ،)5 ، 3 ، 1كفي لحظة معينة شاىد أحد الركاب طائرة أخرل تسير في اتجاه

= ( .)10 ، 6 ، 2ما ىك مكقع الطائرتيف بالنسبة لبعضيما البعض لحظة مشاىدة الراكب لمطائرة األخرل؟

شاىدة في اتجاه يميؿ عمى مكضع الطائرة التي تيًقؿ الراكب بزاكية مقدارىا ( .º45
الم ى
مكضع الطائرة ي
شاىدة في اتجاه يميؿ عمى مكضع الطائرة التي تيًقؿ الراكب بزاكية مقدارىا ( .º30
الم ى
مكضع الطائرة ي
(
اىدة في اتجاه عمكدم عمى مكضع الطائرة التي تيًقؿ الراكب.
الم ىش ى
مكضع الطائرة ي
(
الطائرتاف تسيراف في اتجاه مساريف متكازييف.

).
).
).

).

.........................................................................................................................................
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ػ
ػ
ػ

القســم الثاني :التفسيـــــر
ػ
اضجــــزءػاألول:ػتغدغرػاضبغاظات ػ
اضجزءػاضثاظي:ػخطـــــواتػاضحـــــل ػ
اضجزءػاضثاضث:ػاضبرعظظػواإلثبات ػ
(( سمن إلاجابة عن هذا القسم من الاخحبار هو ( )35دقيقة ))
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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اضػدــمػاضثاظـــي ػ
الجزء األكؿ :تفسير البيانات
السؤاؿ األكؿ:

كضحي معنى العبارة التالية مع تحديد مدلكليا الرياضي بمغة المتجيات:
تصطؼ مجمكعة مف السيارات عمى نفس خط البداية لتبدأ السباؽ قاطعة مسافة مستقيمة لتصؿ إلى نقطة الفكز كىي
نفس نقطة النياية لجميع المتسابقيف ،كعميو فإف جميع المتسابقيف يقطعكف مسافات متساكية في الطكؿ كفي نفس
االتجاه أيضان.

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

................................ .........................................................................................................
.........................................................................................................................................
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السؤاؿ الثاني:

فسرم معنى العبارة التالية" :تمثؿ عممية تحميؿ القكل إيجاد المركبات لقكة ما".

ثـ جدم مركبات المتجو
األفقي تساكم .º30

حيث أ ( ،)1 ، 1-ب ( )2 ، 3بعد تمثيمو في الكضع القياسي ،عممان بأف زاكية ميمو مع

.........................................................................................................................................
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السؤاؿ الثالث:
كضحػي معنػى العبػارة التاليػة :عػزـ الدكراف لقكة ما حكؿ نقطة معينة ييعطى بحاصؿ الضرب االتجاىي
ىػك المتجػو الذم يصؿ النقطة المعنية إلى نقطة تأثير القكة

 .ثـ جدم عزـ الدكراف لمقكة

×

حيث

= ()5 ، 1 ، 3

التي تؤثر عمى النقطة ( )1 ، 3 ، 7حكؿ نقطة األصؿ.
.........................................................................................................................................
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اضػدــمػاضثاظـــي ػ
الجزء الثاني :خطكات الحؿ
السؤاؿ األكؿ:

رياضي يقكد دراجة متجيان نحك الشماؿ قاطعان مسافة  8كـ ،ثـ يتجو نحك اتجاه غرب الشماؿ بزاكية مقدارىا  º60ليقطع

مسافة قدرىا  3كـ .كضِّحي الخطكات المتبعة إليجاد محصمة المسافة التي قطعيا الرياضي ،كاتجاه تمؾ المحصمة مع
محكر السينات المكجب ،ثـ جدم المطمكب مع التكضيح بالرسـ.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

السؤاؿ الثاني:

كمفت المعممة إحدل الطالبات بكتابة المتجييف

،

حيث أ ( ،)5- ، 2 ، 1-ب ( )3 ، 2 ، 1بداللة

متجيات الكحدة األساسية .ما الخطكات التي يجب عمى الطالبة إتباعيا إليجاد المطمكب؟ ثـ جدم المطمكب.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

السؤاؿ الثالث:

عربة قدرتيا  50حصاف تؤثر عمى جسـ في اتجاه عمكدم عميو فتحركو مسافة  10أمتار .احسبي مقدار الشغؿ
ً
حصمت عمييا.
المبذكؿ مع تفسير خطكات الحؿ كاإلجابة التي
.........................................................................................................................................
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اضػدــمػاضثاظـــي ػ
الجزء الثالث :البرىنػػػػػػة كاإلثبػػػات
السؤاؿ األكؿ:

اثبتي باستخداـ ا لمتجيات :في المثمث القائـ الزاكية طكؿ القطعة المستقيمة الكاصمة بيف رأس القائمة كمنتصؼ الكتر

يساكم نصؼ مجمكع طكلي الضمعيف اآلخريف.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

السؤاؿ الثاني:

أثبتي صحة المتطابقة التالية:

┴

.

= صفر.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
السؤاؿ الثالث:

استخدمي الضرب الخارجي كخاصية التعدم إلثبات أف المتجيات:

= (،)1- ، 0 ، 1

= (،)2- ، 0 ، 2

= ( )4- ، 0 ، 4متكازية.
......................................................................................... ................................................
.........................................................................................................................................
............................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................
................................................................................................................................. ........
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.............................. ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................
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القســم الثالث :التقييـــــم
ػ
اضجــــزءػاألول:ػتػغغــمػاضطظاشذــات ػ
اضجزءػاضثاظي:ػتػغغمػاالدتظتاجات ػ
اضجزءػاضثاضث:ػتػغـغـــــمػاضحـــجــــــج ػ
(( سمن إلاجابة عن هذا القسم من الاخحبار هو ( )40دقيقة ))
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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اضػدــمػاضثاضـــث
الجزء األكؿ :تقييـ المناقشات
ابنتي الطالبة :في ىذا الجزء مف االختبار ،المطمكب مناقشة الحؿ لكؿ سؤاؿ ،مع التكضيح بالدليؿ أم اإلجابتيف ىي
األصكب مف اإلجابتيف المطركحتيف لمسؤاؿ.

السؤاؿ األكؿ:
يقكـ شخصاف بدفع عربة محممة بالحجارة ،األكؿ قدرتو  3حصاف باتجاه الشرؽ ،كالثاني قدرتو 3

حصاف باتجاه

 º30مع الشرؽ .كبذلؾ تككف محصمة قدرة ىذيف الشخصيف ىي:
 2.23 .1حصاف.
 7 .2حصاف.

ناقشي اإلجابات كصكالن لإلجابة الصحيحة.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
السؤاؿ الثاني:

كامي ار مراقبة مداىا عشرة أمتار مثبتة عمى مدخؿ أحد المصارؼ عند النقطة ( ،)6 ، 0 ، 2تسمؿ أحد المصكص إلى

داخؿ المصرؼ فقابؿ الكامي ار كىك عند مكضع النقطة ( .)4 ، 3 ، 8فيؿ تمتقط الكامي ار صكرة ىذا المص؟

 .1تمتق ػػط الكػاميػ ػ ار صػكرت ػػو.

 .2ال تمتقط الكامي ار صكرتو.
ناقشي اإلجابات كصكالن لإلجابة الصحيحة.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
السؤاؿ الثالث:

نكع المثمث الذم تيحدد رؤكسو بالنقاط أ ( ،)1- ، 4ب ( ،)2 ، 6جػ ( )0 ، 9ىك:
 .1أ ب جػ مثمث قائـ الزاكية.
 .2أ ب جػ مثمث ليس أم مف زكاياه قائمة.

ناقشي اإلجابات كصكالن لإلجابة الصحيحة.

....................................................................................................................................... ..
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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اضػدــمػاضثاضـــث
الجزء الثاني :تقييـ االستنتاجات
ابنتي الطالبة :في كؿ سؤاؿ مف أسئمة ىذا الجزء تكجد قاعدة كعمييا استنتاج ،كالمطمكب تكضيح صحة أك خطأ
االستنتاج في كؿ السؤاؿ.

السؤاؿ األكؿ:
إذا كاف النظاـ ( أ  )* ،يشكؿ زمرة ككانت * تبديمية فإف (أ  )* ،ييسمى زمرة تبديمية .كعميو فإنو إذا كانت ل مجمكعة
دلِّمي عمى إجابتؾ.
جميع المتجيات في المستكل-( ،ػ) عممية الطرح ،فيؿ النظاـ ( ل - ،ػ) ىك زمرة تبديمية؟
.........................................................................................................................................
........................................................................................... ..............................................
.........................................................................................................................................
.............................................................................................................. ...........................
.........................................................................................................................................
.................................................................................................................................. .......

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

السؤاؿ الثاني:
* إذا كاف
*

ىك متجو كحدة لو نفس اتجاه المتجو

متجيان غير صفرم فإف

.

= ( )3 ، 4 ، 0متجو غير صفرم.

* إذا المتجو ( ) ، ، 0ىك متجو كحدة في اتجاه المتجو

.

ىؿ االستنتاج صحيح أـ ال؟ دلِّمي عمى إجابتؾ.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

السؤاؿ الثالث:

* المتجياف غير الصفرييف
* المتجياف
* إذان

×

،

= (،)0 ، 3- ، 2

يككناف متكازييف إذا كاف

×

= صفر.

= ( )1 ، 2- ، 3غير صفرييف كمتكازييف.
ىؿ االستنتاج صحيح أـ ال؟ دلِّمي عمى إجابتؾ.

=

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

................................................................................................................................. ........
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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اضػدــمػاضثاضـــث
الجزء الثالث :تقييـ الحجػػج
ابنتي الطالبة :في ىذا الجزء مف االختبار ،كؿ سؤاؿ عميو ثالث دججوالوطلوبالتوييسبييالذجتالقويتوالذجت

الضعيفت،وطريقتاإلجابتبأىتضعيدائرةدولدجتقويت.
السؤاؿ األكؿ:

الشكؿ الرباعي الذم رؤكسو النقاط التالية :أ ( ،)1 ، 1ب ( ،)2 ، 2جػ ( ،)2 ، 5د ( ،)1 ، 4ىك.:
ً
(حجة قكية ً ،حجة ضعيفة)

* مربع؛ ألف جميع أضالعو متساكية.
* متكازم أضالع ،ألف فيو كؿ ضمعيف متقابميف متكازييف.
* مستطيؿ ،ألنو فيو كؿ ضمعيف متقابميف متساكييف في الطكؿ.

ً
(حجة قكية ً ،حجة ضعيفة)
ً
(حجة قكية ً ،حجة ضعيفة)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
السؤاؿ الثاني:

إذا كانت السيارة ( أ ) تتجو مف مدينة خاف يكنس إلى مدينة غزة قاطعة مسافة تساكم ضعفي المسافة التي قطعتيا

السيارة ( ب) كالمتجية مف مدينة غزة إلى مدينة خاف يكنس كالتي ييمثؿ مسارىا بالمتجو
الذم يمثؿ مسار السيارة ( أ ) ىك:

= ( .)4 ، 2فإف المتجو

* المتجو

= ( ،)4- ، 2-ألف السيارتاف تسيراف في اتجاىيف متضاديف.

* المتجو

= ( ،)8 ، 4ألف السيارة ( أ ) قطعت ضعفي المسافة التي قطعتيا السيارة (ب).
ً
(حجة قكية ً ،حجة ضعيفة)

* المتجو

= ( ،)8- ، 4-ألف السيارة ( أ ) قطعت ضعفي المسافة التي قطعتيا السيارة (ب) كبعكس اتجاىيا.
ً
(حجة قكية ً ،حجة ضعيفة)

ً
(حجة قكية ً ،حجة ضعيفة)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
السؤاؿ الثالث:
ألقت طائرة تسير في اتجاه

= ( )3 ، 2 ، 1بجسـ عمى ىدؼ ما يسير في اتجاه

= ( .)6 ، 4 ، 2ما مكقع

الطائرة بالنسبة لميدؼ؟.
* كؿ مف الطائرة كاليدؼ يسيراف في مساريف متكازييف؛ كذلؾ ألف سرعة اليدؼ تساكم ضعؼ سرعة الطائرة.
ً
(حجة قكية ً ،حجة ضعيفة)
*ػتقع الطائرة خمؼ اليدؼ مباشرة؛ كذلؾ ألف الزاكية بيف مكقعي الطائرة كاليدؼ تساكم صفر.
ً
(حجة قكية ً ،حجة ضعيفة)
* تقع الطائرة أعمى اليدؼ مباشرة؛ ألف الزاكية بيف مكقعي الطائرة كاليدؼ تساكم .
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ً
(حجة قكية ً ،حجة ضعيفة)

القســن الرابع :املغالطات الرياضية
ػ
اضجــــزءػاألول:ػاضطعاضطـــاتػاضطظطػغــظ ػ
اضجزءػاضثاظي:ػاضطعاضطاتػاالدتدالضغــظ ػ
(( سمن إلاجابة عن هذا القسم من الاخحبار هو ( )20دقيقة ))
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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اضػدــمػاضرابـــع
الجزء األكؿ :المغالطات المنطقية
ابنتي الطالبة :في ىذا الجزء مف االختبارِّ ،
حددم المغالطة المنطقية المكجكدة في كؿ سؤاؿ مف أسئمة ىذا الجزء ،ثـ
أعيدم كتابتيا بعد تصحيحيا.

السؤاؿ األكؿ:
ِّ ،
حددم المغالطة المنطقية المكجكدة ،ثـ أعيدم كتابتيا بعد تصحيحيا.
...................................................................................................... ...................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................... ................

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

السؤاؿ الثاني:
بما أف

.

إذان:

جتا ق =

جتا ق

=

=

.

=

.

=

ِّ
حددم المغالطة المنطقية المكجكدة ،ثـ أعيدم كتابتيا بعد تصحيحيا.
................................................................................................................................ .........
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.............................. ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................
.................................................. .......................................................................................

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
السؤاؿ الثالث:
×(

+

)=

×

+

×

=

×

+

×

=(

+

)×

ِّ
حددم المغالطة المنطقية المكجكدة ،ثـ أعيدم كتابتيا بعد تصحيحيا.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......................................................... ...............................................................................
.........................................................................................................................................
.............................................................................. ...........................................................
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اضػدــمػاضرابـــع
الجزء الثاني :المغالطات االستداللية
ابنتي الطالبة :في األسئمة التالية ِّ
حددم المغالطات الكاردة في اإلجابات التي تمي كؿ سؤاؿ ،ثـ صححي ىذه

المغالطات.

السؤاؿ األكؿ:

كمفت معممة الرياضيات طالبات الصؼ الحادم عشر الفرع العممي بحؿ السؤاؿ التالي:
(إذا كاف س ص ع ؿ متكازم أضالع ،فيو ـ نقطة تقاطع القطريف س ع  ،ص ؿ .أكتبي

بداللة

،

).
فكانت إجابة إحدل الطالبات كالتالي:

+

=

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
السؤاؿ الثاني:
في االتجاىيف األفقي كالرأسي ىي :ة 1 ، 3عمى الترتيب ،فإف اتجاه القكة

إذا كانت مركبتي القكة

ىك:

ظا ق =
= ة3
إذان ق = º60

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
السؤاؿ الثالث:

كتبت معممة الرياضيات عمى السبكرة ما يمي( :الزاكية بيف المتجييف ك ، 2ك 1ىي

 ،كحسب قاعدة اليد اليمنى فإف

متجو كحدة عمكدم عمى المتجييف ك ، 2ك 1ىك – ك.3
لذا فإف ك × 2ك- = 1

ك3

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................ .................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................... ..............................................................................
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القســم اخلامس :االستنتاجات ػ
(( سمن إلاجابة عن هذا القسم من الاخحبار هو ( )10دقائق ))
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اضػدــمػاضرابـــع
االستنتػػػاجػػػات
ابنتي الطالبة :في كؿ سؤاؿ مما يمي قاعدة يمييا عدة استنتاجات ،إذا كاف االستنتاج يتفؽ مع القاعدة ضعي دائرة حكؿ

كممة " يتفؽ " ،كاذا كاف االستنتاج ال يتفؽ مع القاعدة ضعي دائرة حكؿ كممة " ال يتفؽ ".
السؤاؿ األكؿ:

يتكازل المتجياف غير الصفرييف إذا كاف :المتجو األكؿ = ثابت × المتجو الثاني.

إذان المتجياف المتكازياف ىما:
= ()3- ، 0 ، 1

*
*
*

،

= ()3 ، 1- ، 2
= 2ك – 1ك+ 2

3ك3

= (.)6 ، 0 ، 2

( متفؽ  ،غير متفؽ ).

،

= (.)3 ، 1- ، 2

( متفؽ  ،غير متفؽ ).

،

= 6ك3 – 1ك+ 2

9ك3

( متفؽ  ،غير متفؽ ).

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

السؤاؿ الثاني:

كيكتب
المتجو الناتج عف الضرب الخارجي ألم متجييف ىك متجو عمكدم عمى ذلؾ المتجييف ،ي
عمكدم عمى كؿ مف

،

×

=

متجو

.

إذان:

* – ك 1ىك متجو كحدة عمكدم عمى كؿ مف ك ، 3ك.2

( متفؽ  ،غير متفؽ ).

* ك 2ىك متجو كحدة عمكدم عمى كؿ مف ك ، 1ك.3

( متفؽ  ،غير متفؽ ).

*  -ك 2ىك متجو كحدة عمكدم عمى كؿ مف ك ، 1ك.3

( متفؽ  ،غير متفؽ ).

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

السؤاؿ الثالث:
إذا كاف

= (،)3 ، 2 ، 1

= (.)6 ، 5 ، 4

فإف:
*

.

( متفؽ  ،غير متفؽ ).

*

.

( متفؽ  ،غير متفؽ ).

*

.

( متفؽ  ،غير متفؽ ).

اهتهت أسئبة الاختاار بحمد هللا وتىفيقه ً
ا
سائال املىل لش وةل لكم التىفيق ً
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هلحق ()14

مقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات بصكرتو األكلية
مقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات (بصىرته األونية)
أختـــيػاضطاضبظ ػ
بع د التحي ة ، ، ،

يحتكم ىذا المقياس عمى مجمكعة مف الفقرات ،كالمرجك قراءة كؿ فقرة جيدان ،كمحاكلة فيميا ،كتحديد

درجة تأييدؾ أك معارضتؾ ليا ،بحيث تعكس إجابتؾ شعكرؾ الحقيقي بكؿ صدؽ كمكضكعية ،كذلؾ
بكضع إشارة ( √ ) أماـ كؿ فقرة كفي خانة التقدير الذم ترينو أكثر انطباقان عمى النحك التالي:
إذا ً
بدرجة كبيرة جدان
كنت تؤيديف الفقرة بدرجة كبيرة جدان
إذا ً
كنت تؤيديف الفقرة بدرجة كبيرة
إذا ً
كنت تؤيديف الفقرة بدرجة متكسطة
إذا ً
كنت تؤيديف الفقرة بدرجة قميمة

إذا ً
كنت تؤيديف الفقرة بدرجة قميمة جدان

بدرجة كبيرة

بدرجة متكسطة
بدرجة قميمة
بدرجة قميمة جدان

طثالػرضىػذضكػ :ػ
الػػػػػدرجػػػػػػػة

إذا كنت تؤيديف الفقرة بدرجة كبيرة
كبيرة جدان

كبيرة

متكسطة

قميمة

قميمة جدان

أنا أحب الرياضيات

√

ال توجد إجابة صحيحة وإجابة خاطئة .اخليار الصحيح هو اخليار الصحيح بالنسبة لكِ
البيانات ستُستخدم ألغراض البحث العلمي فقط
االسػ ػ ػ ػ ػػـ:

الصػ ػػؼ:

المدرسة:

وسنتعامل معها بسرية تامة

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

شكراً ِ
لك أخت ـ ــي الطالبة على تعاونك
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الباحث
هاوي عبد القادر ألاغا

الػػدرجػػػػػػة

6

تؤسس الرياضيات المفاىيـ التي يقكـ عمييا العمـ

7

تيعد الرياضيات لغة العمكـ التجريبية
تيعزز الرياضيات الجكانب السمككية اإليجابية في الحياة

5

8
10

تيس ًيـ الرياضيات في تعزيز المكضكعية لدل األفراد
ترتبط الرياضيات بالجكانب التطبيقية في الحياة أكثر مف المكاد األخرل

11

تساعد الرياضيات عمى متابعة التطكر المعرفي

9

12
13
14

تيس ًيـ الرياضيات في اختصار المعمكمات
تيعتبر الرياضيات مرآة الحضارة كالتحضر

تجعؿ الرياضيات الحياة أكثر تنظيم نا

15

تيعتبر الرياضيات مادة عالمية
تيساعد الرياضيات عمى اعتماد خطكات البحث العممي في اكتساب المعرفة

18

تيساعدني الرياضيات في تسيير أمكر حياتي اليكمية
أتكقع أف يككف لمرياضيات دكر ميـ في حياتي بعد نجاحي في المدرسة

20

تجعمني الرياضيات أكثر ثقة في تعاممي مع المكاقؼ ذات الصبغة الرياضية

21

تعتبر المعرفة الرياضية ضركرية لنجاحي في أم مينة

22
23

بعمؽ
تجعمني الرياضيات التي أتعمميا في المدرسة أفكر ي
تزيد الرياضيات مف ثقتي بنفسي

24

تبسط الرياضيات أمكر عديدة في حياتي

25

أستخدـ الرياضيات في حؿ مشكالتي الحياتية

26

أعتقد أف لمرياضيات دكر إيجابي في إعدادم الميني مستقبالن

28

تيمكنني الرياضيات مف فيـ حياتي بشكؿ أفضؿ
تيغني الرياضيات ثقافتي في التعامؿ مع المكاقؼ الصعبة

16

 17تيسيـ الرياضيات في االكتشافات العممية المختمفة
البعد الثاني :قيمة الرياضيات بالنسبة لمفرد
ُ
19

27
29

تجعمني الرياضيات أىتـ بأم عمؿ قد يرتبط بيا مستقبالن
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4

تينمي الرياضيات القيدرة عمى التفكير السميـ
تيعد الرياضيات طريقة لإلبداع

كبيػػػػػػػػػػػػرة

3

متكسطة

2

تيعتبر الرياضيات مادة قيِّمة كضركرية
تيمثؿ الرياضيات معيا انر لمدقة كالكضكح

قميمػػػػػػػػػػػػة

البعد األكؿ :طبيعة الرياضيات كقيمة
ُ
 1تسيـ الرياضيات في ارتقاء البشرية

قميمة جدان

ـ

فقػػرات المقيػػػػػػػاس

30
31

تيفيدني الرياضيات في دراستي لممكاد األخرل
تينمي الرياضيات قدرتي عمى الترتيب كالكضكح كالضبط

32
34

تيرسخ الرياضيات مبدأ التخطيط كالتنظيـ لدم
البعد الجمالي كالفني لمرياضيات مف سعادتي
يزيد ي
تزيد الرياضيات مف انضباطي في الحياة

35

تجعمني الرياضيات أشعر بالتميز كالدقة كالسرعة

36

أستعذب مادة الرياضيات ألنيا تمنحني الثقة بنتائج أم مكضكع

37

تمكنني الرياضيات مف التفكير العميؽ في األشياء كالظكاىر

33

ال ُبعد الثالث :قيمة الرياضيات بالنسبة لممكاد األخرل (عمكـ ،تكنكلكجيا........ ،إلخ)
 38تيعد الرياضيات مادة خصبة لجميع المكاد
39

ترتبط معظـ االكتشافات في العمكـ األخرل بتطبيقات الرياضيات

40

تساعد الرياضيات عمى فيـ العمكـ األخرل

41

تتطمب غالبية العمكـ األخرل تفكي انر رياضيان

42
43

دكر رئيسان في تبسيط العمكـ األخرل
تمعب الرياضيات ان

تساعد الرياضيات في كضع حمكؿ لمشكالت العمكـ األخرل

44

تزيد الرياضيات مف االختراعات التقنية المتنكعة

45

تعتبر الرياضيات ىي لغة التقنية الحديثة

46

تمعب الرياضيات دك انر رئيسان في عممية القياس لمعمكـ األخرل

47

تسيـ الرياضيات في تطكير العمكـ التطبيقية كاإلنسانية
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مقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات بصكرتو النيائية
مقياس تقدير القيمة العممية لمرياضيات (بصىرته اننهائية)
أختـــيػاضطاضبظ ػ
بع د التحي ة ، ، ،

يحتكم ىذا المقياس عمى مجمكعة مف الفقرات ،كالمرجك قراءة كؿ فقرة جيدان ،كمحاكلة فيميا ،كتحديد

درجة تأييدؾ أك معارضتؾ ليا ،بحيث تعكس إجابتؾ شعكرؾ الحقيقي بكؿ صدؽ كمكضكعية ،كذلؾ
بكضع إشارة ( √ ) أماـ كؿ فقرة كفي خانة التقدير الذم ترينو أكثر انطباقان عمى النحك التالي:
بدرجة كبيرة جدان
إذا كن ًت تؤيديف الفقرة بدرجة كبيرة جدان
إذا ً
كنت تؤيديف الفقرة بدرجة كبيرة
إذا ً
كنت تؤيديف الفقرة بدرجة متكسطة
إذا ً
كنت تؤيديف الفقرة بدرجة قميمة

إذا ً
كنت تؤيديف الفقرة بدرجة قميمة جدان

بدرجة كبيرة

بدرجة متكسطة
بدرجة قميمة
بدرجة قميمة جدان

طثالػرضىػذضكػ :ػ
الػػػػػدرجػػػػػػػة

إذا كنت تؤيديف الفقرة بدرجة كبيرة
كبيرة جدان

كبيرة

متكسطة

قميمة

قميمة جدان

أنا أحب الرياضيات

√

ال توجد إجابة صحيحة وإجابة خاطئة .اخليار الصحيح هو اخليار الصحيح بالنسبة لكِ
البيانات ستُستخدم ألغراض البحث العلمي فقط
االسػ ػ ػ ػ ػػـ:

الصػ ػػؼ:

المدرسة:

وسنتعامل معها بسرية تامة

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

لك أخحـ ــي الطالبة على جعاوهك
شكزا ِ
الباحث
هاوي عبد القادر ألاغا
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6

تيعد الرياضيات لغة العمكـ التجريبية
تيعزز الرياضيات الجكانب السمككية اإليجابية في الحياة

5
7
8
9
10
11
12

تيس ًيـ الرياضيات في تعزيز المكضكعية لدل األفراد
ترتبط الرياضيات بالجكانب التطبيقية في الحياة أكثر مف المكاد األخرل
تساعد الرياضيات عمى متابعة التطكر المعرفي

تيس ًيـ الرياضيات في اختصار المعمكمات
تيساعد الرياضيات عمى اعتماد خطكات البحث العممي في اكتساب المعرفة

 13تيسيـ الرياضيات في االكتشافات العممية المختمفة
البعد الثاني :قيمة الرياضيات بالنسبة لمفرد
ُ
14

تيساعدني الرياضيات في تسيير أمكر حياتي اليكمية
أتكقع أف يككف لمرياضيات دكر ميـ في حياتي بعد نجاحي في المدرسة

16
17

بعمؽ
تجعمني الرياضيات التي أتعمميا في المدرسة أفكر ي
تزيد الرياضيات مف ثقتي بنفسي

18

تبسط الرياضيات أمكر عديدة في حياتي

19

أستخدـ الرياضيات في حؿ مشكالتي الحياتية

20

تجعمني الرياضيات أىتـ بأم عمؿ قد يرتبط بيا مستقبالن

15

21
22

تيمكنني الرياضيات مف فيـ حياتي بشكؿ أفضؿ
تيغني الرياضيات ثقافتي في التعامؿ مع المكاقؼ الصعبة

23

تيفيدني الرياضيات في دراستي لممكاد األخرل
تينمي الرياضيات قدرتي عمى الترتيب كالكضكح كالضبط

24
25
26

البعد الجمالي كالفني لمرياضيات مف سعادتي
يزيد ي
تزيد الرياضيات مف انضباطي في الحياة

27

تجعمني الرياضيات أشعر بالتميز كالدقة كالسرعة

28

أستعذب مادة الرياضيات ألنيا تمنحني الثقة بنتائج أم مكضكع

29

تمكنني الرياضيات مف التفكير العميؽ في األشياء كالظكاىر
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4

تيعد الرياضيات طريقة لإلبداع
تؤسس الرياضيات المفاىيـ التي يقكـ عمييا العمـ

كبيػػػػػػػػػػػػرة

3

متكسطة

2

تيعتبر الرياضيات مادة قيِّمة كضركرية
تينمي الرياضيات القيدرة عمى التفكير السميـ

قميمػػػػػػػػػػػػة

البعد األكؿ :طبيعة الرياضيات كقيمة
ُ
 1تسيـ الرياضيات في ارتقاء البشرية

قميمة جدان

ـ

فقػػرات المقيػػػػػػػاس

ال ُبعد الثالث :قيمة الرياضيات بالنسبة لممكاد األخرل (عمكـ ،تكنكلكجيا........ ،إلخ)
 30تيعد الرياضيات مادة خصبة لجميع المكاد
31

ترتبط معظـ االكتشافات في العمكـ األخرل بتطبيقات الرياضيات

32

تساعد الرياضيات عمى فيـ العمكـ األخرل

33

تتطمب غالبية العمكـ األخرل تفكي انر رياضيان

34
35

تمعب الرياضيات دك انر رئيسان في تبسيط العمكـ األخرل

تساعد الرياضيات في كضع حمكؿ لمشكالت العمكـ األخرل

36

تزيد الرياضيات مف االختراعات التقنية المتنكعة

37

تعتبر الرياضيات ىي لغة التقنية الحديثة

38

تمعب الرياضيات دك انر رئيسان في عممية القياس لمعمكـ األخرل

39

تسيـ الرياضيات في تطكير العمكـ التطبيقية كاإلنسانية
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آراء طالبات المجمكعة التجريبية حكؿ محتكل الكحدة التعميمية المقترحة
بعد االنتياء مف تطبيؽ التجربة البحثية قاـ الباحث بأخذ آراء طالبات المجمكعة التجريبية حكؿ محتكل
كحدة المتجيات كالعمميات عمييا المقترحة ،مف حيث اآللية التي تـ عرض الكحدة المقترحة بيا مقارنة

بالطريقة العادية ،باستخداـ النمكذج ممحؽ رقـ ( ،)17ككانت آراء الطالبات كما يمي:

 .1طريقة جديدة تنمي لدل الطالبات عمميات التفكير كتنمي القدرة عمى تفحص المشكالت كربطيا
بالكاقع مف حكلنا.

 .2تميزت الطريقة بنكع مف التعقيد كالصعكبة ككنيا صيغت بصكرة غير مباشرة ،كلكنيا جيدة مف
حيث تكسيع المعمكمات التي تحتكييا مف خالؿ ربطيا بما تعممناه كبالمكاد األخرل خاصة مادة

الفيزياء.

 .3احتكت الكحدة عمى مجمكعة كبيرة مف األنشطة ساعدت عمى تفاعؿ الطالبات بدرجة كبيرة خالؿ
الحصة.

 .4طريقة مبتكرة تستخدـ أسمكب خاص في عرض المحتكل العممي – مختمؼ عما اعتدنا عميو مف
قبؿ ،حيث تساعد عمى تنمية التفكير العميؽ مع حؿ األسئمة كتحميميا بصكرة مبسطة.

 .5كجدنا خالؿ دراستنا لمكحدة متعة أكثر مف طريقة الكتاب ،حيث تحتكم الكحدة عمى أنشطة كأسئمة
كثيرة مصاغة بصكرة غير مباشرة تساعدنا عمى التفكير فييا؛ مما جعمنا أكثر فيمان لمحتكاىا.

 .6نتمنى لك اتُّبعت ىذه الطريقة بشكؿ مستمر في المكاد األخرل كفي جميع المراحؿ؛ ألنيا تعمؿ عمى
تنمية التفكير كليس مجرد حفظ المعمكمة فقط.
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نمكذج استطالع آراء الطالبات حكؿ محتكل الكحدة التعميمية المقترحة
ػ
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ػ
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ػ
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ػ

ػ
ما رأًك في الطزيقة التي ثم بها عزض مححوى وحدة املحجهات ؟
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