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إل كل من أضاء بعلمه عقل غي هر وهدى بالجواب الىحيح حي ةر سائليه فأظهر بسماحته

تواضع العلماء ،وبرحابته سماحة العارفين
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إل من ضحوا بأرواحهم من أجل القضية المركزية " فلسطين "
لشهد ء لك م

ت

ش ـك ـ ـ ـ ت قـ ــدا ـ ـ ـ
الحمد هلل رب العالمين ،والىالة والسالم عل أشرف المرسلين ،سيدنا محمد وعل آله وىحبه

أجمعين ومن اهتدى بهديه إل يوم الدين وبعد....

الحمد هلل الذي أعان وهدى وصقوم العزم وسد د د د د د د دددد الخط وى د د د د د د د دددق النية عل إكمال هذا العمل

العلمي المتواضد ددع لذلو يتوجه الباحل بالشد ددكر الجزيل إل هللا تعال راجيا منه أن يحقف به النفع وأن

يعمم به الفائدة ،أنه ولي التوفيف.

إن أي عمل ال يكتب له النجاح إال بعون ومساعدة اآلخرين ومن ال يشكر الناس ال يشكر هللا،

لذا أجد من الواجب عل ان أ نسب الفضل ألهله ،فأصقدم الشكر واالمتنان إل كل من صقدم لي المساعدة
والتشجيع في سبيل إخراج هذا البحل إل حيز النور

فالشدكر الجزيل إل جامعة األزهر ممللة برئيسدها وعمادة الد ارسدات العليا ،وعمادة كلية التربية،

وأعضاء الهيئة التدريسية لما صقدموه من تسهيل في إتمام إجراءات هذه الدراسة.

كما ال يسعني إال ان أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمشرف األستاذ الدكتور عطا حسن درويش

الذي منحني الكلير من جهده ووصقته وعلمه الغزير ،ووصقوفه إل جواري مشجعا وناىحا ومعينا ،له مني

كل الشكر والتقدير.

كما أخص بالشددكر والتقدير للمشددرف الدكتور أسددعد حس ددين عطوان الذي أفاع بعلمه وحرص

أش ددد الحرص عل إلراء هذا البحل اواخراجه بأفض ددل ى ددورة ممكنة ،فله مني كل التقدير وأس ددم آيات
العرفان بالجميل والفضل.
وأنه لش ددرف عظيم للبحل أن يقوم بمناصقش ددة البحل والحكم عليه األس ددتاذان الدكتور عبد الكريم

لبد والدكتور أيمن األشقر أفادنا هللا من علمهما وجزاهما هللا عنا خير الجزاء
اليوم

كما أتقدم بالعرفان بالجميل إل معلمي األول والذي لوال هللا لم هولم أجلس في هذا المكان هذا
كما أتوجه بالشكر الجزيل للسادة الذين صقاموا بتحكيم أدوات البحل لما صقدموه من رأي ومشورة.

كما أتقدم بالش د ددكر الجزيل لمدرسد د ددة بيت حانون اةعدادية ثأة ممللة بمديرها والهيئة التدريسد د ددية

واخص بالشكر الجزيل لألستاذ طارق مهنا.

كما أتقدم بأس د د د د د د د ددم آيات الش د د د د د د د ددكر والتقدير والعرفان بالجميل إل والدتي وأخوتي وزوجتي لما

تحملوه من مش د د د ددقة وبذلوه من جهد وعناء من أجل إخراج هذا العمل المتواض د د د ددع عل أكمل وجه ،وكما

أتقدم بالشد د د د د ددكر إل زمالئي وكل من مد يد العون في المسد د د د د دداعدة وأخير أدعوهللا عز وجل بقوله " َ ِّب
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تل فكا ل أم ي لدى دالب لصف ل اسع بغ  ،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة ولتحقيف أهداف

الدراسة استخدم الباحل المنهج شبه التجريبي ،ذوتىميم المجموعتين التجريبية والضابطة مع صقياس صقبلي

– بعدي ،حيل تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الىف التاسع األساسي بشمال صقطاع غزة
بالمدارس التابعة لوكالة الغول الدولية والبالغ عددهم ث9191ة ،حيل تم اختيار مدرسة ذكور بيت حانون

اةعدادية ث أ ة بطريقة صقىدية ،تكونت العينة من ث  07ة طالبا من طالب الىف التاسع األساسي،
وتم تقسيمهم إل مجموعتين :المجموعة التجريبية درست باستخدام استراتيجية التساؤل الذاتي والبالغ

عددهم ث  13ة طالبا ،واألخرى المجموعة الضابطة درست باستخدام الطريقة االعتيادية ،والبالغ عددهم

ث13ة طالبا ،وذلو في الفىل الدراسي اللاني من العام ث 4793- 4792ة وصقد طبف عل عينة الدراسة
األداتين التاليتين :

-9اختبار مهارات حل المسألة الرياضية
-4اختبار مهارات التفكير التأملي

كما استخدم الباحل العديد من األساليب اةحىائية منها اختبارثTة  T-Testلعينتين مترابطتين،

اختبارثTة  T-Testلعينتين مستقلتين ،حجم األلر ،معامل االرتباط بيرسون للكشف عن العالصقة بين

اختبار حل المسالة الرياضية والتفكير التأملي ،معامل كودر -ريتشارد سون  ،49لحساب لبات االختبار،

ومعامل التمييز ،معامل السهولة.

وصقد توىلت الدراسة إل العديد من النتائج ومن أهمها:

 -9يوجد فرق دال إحىدائيا عند مسدتوى الداللة ث 7079 = αة ب ين متوسطي درجات الطالب في
المجموعة التجريبية الذين درسدوا باستراتيجية التساؤل الذاتي ،والمجموعة الضابطة في القياس

البعدي عل جميع أبعاد اختبار مهارات حل المس د د د د ددألة الرياضد د د د د ددية ودرجته الكلية ،وكان الفرق
لىالح طالب المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية التساؤل الذاتي.

 -4يوجد فرق دال إحىد د ددائيا عند مس د د ددتوى ث 7079 = αة بين متوسد د د د درجات طالب المجموعة
التجريبية ثالذين وظفوا اسد د د د ددتراتيجية التس د د د دداؤل الذاتي عل مقياس التفكير التأملية ومتوس د د د د د

درجات أصقرانهم في المجموعة الضد د د ددابطة ثالذين درس د د د ددوا بالطريقة المعتادةة في مجاالت مقياس
التفكير التأملي ودرجته الكلية لىالح طالب المجموعة التجريبية.

 -1يوجد فرق دال إحىد د ددائيا عند مس د د ددتوى ث 7079 = αة بين متوسد د د د درجات طالب المجموعة
التجريبية في التطبيف القبلي ومتوسد د د د د درجاتهم في التطبيف البعدي في اختبار حل المسد د د د ددألة

الرياضية لىالح التطبيف البعدي.
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 -2يوجد فرق دال إحىد ددائيا عند مس د ددتوى ث 7079 = αة بين متوسد د د درجات طالب المجموعة
التجريبية في التطبيف القبلي ومتوس درجاتهم في التطبيف البعدي عل مقياس التفكير التأملي
لىالح التطبيف البعدي للمجموعة التجريبية .

 -3توجد عالصقة ارتباطية موجبة دالة إحىائيًا عند مستوى داللة ث 7073 = αة بين الدرجة الكلية
الختبار حل المسألة الرياضية وبين الدرجة الكلية لمقياس التفكير التأملي.
 -6للمتغير المستقل " الر توظيف استراتيجية التساؤل الذاتي " له ألر كبير عل المتغير التابع "
حل المسألة الرياضية " بدرجة كبي ةر .

 -0للمتغير المستقل " ألر توظيف استراتيجية التساؤل الذاتي " له ألر كبير عل المتغير " التفكير
التأملي " بدرجة كبيرة جداً .

وفي ضوء هذه النتائج أوى الباحل:

 -9ضرو ةر توظيف استراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس مادة الرياضيات ،لما لذلو من ألر في تنمية
مهارات حل المسألة الرياضية والتفكير التأملي.

 -4ضرورة إدراج هذه االستراتيجية في كتاب دليل المعلم للمنهاج بهدف تنويع طرق التدريس.

 -1تشدجيع معلمي الرياضديات في مختلف المراحل الد ارسددية عل اسدتخدام اسدتراتيجية التسدداؤل الذاتي
في تنمية مهارات حل المس د ددألة الرياض د ددية والتفكير التأملي من خالل عقد دورات تدريبية تعرفهم ما
هي االستراتيجية وكيفية توظيفها ودور كل من المعلم والطالب فيها.
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Abstract
The study aimed to find out "the effect of using self-questioning strategy in
the development of mathematical problem solving skills and thinking
contemplative to the ninth grade students in Gaza, and to answer questions
about the study and to achieve the objectives of the study, the researcher used
quasi-experimental method, with the design of the experimental and control
groups with pre-test and post - test, where the study population consisted of all
the basic ninth grade students in the Gaza Strip in of the UNRWA totaling
(1913) students, Beit Hanoun prep boys (a) school of north of Gaza province,
was chosen, the sample of study formed of 70 students from the basic ninthgrade students, They were divided into two groups: the experimental group
studied using self-questioning strategy totaling (35) students, and the control
group studied using the usual method, totaling (35) students, in the second
semester of the year (2014-2015). The following tools have been applied in the
study sample:
1. problem solving skills test
2-reflective thinking skills test
The researcher used several statistical methods such as T-Test for two
samples interrelated, T-Test for two independent samples, effect size, Pearson
correlation coefficient, to reveal the relationship between problem solving
skills test and reflective thinking skills test, coefficient Koader- Richardson 21,
to calculate the stability of the test, the difficult coefficient, and discrimination
coefficient.
The study found many of the results, as the most important:
1. There is a statistically significant difference in the significance level (α
=0.01) between the average scores of students in the experimental group who
studied the strategy of self-questioning, and the control group in the
dimensional measurement on all mathematical skills test dimensions and test
total degree, and the difference in favor of the experimental group that studied
the strategy of self-questioning.
2. There is a statistically significant difference in the significance level (α
=0.01) between the average scores of the experimental group students (who
employ self-questioning strategy on reflective thinking scale) and the average
scores of their peers in the control group (who are studying in the usual way)
in the areas of reflective thinking and scale total degree in favor of the
experimental group.
3. There is a statistically significant difference at the level of significance (α
=0.01) between the average scores of students in pre- test and average grades
in post – test in the measurement of reflective thinking in favor of the post –
test in the total score of the scale reflective thinking.

خ

4. There is a statistically significant difference at the level of significance (α
=0.01) between the average scores of students in pre- test and average grades
in post – test in the measurement of mathematical problem solving skills in
favor of the post – test in the total score of the scale reflective thinking.
5. There is a positive correlation statistically significant at the level of
significance (α =0.03) between total score of problem solving skills test and
the total score of the reflective thinking scale.
6- Independent variable "following the employment of self- questioning
strategy " a major impact on the dependent variable " solve mathematical
issue " too much .
7- Independent variable "The impact of self- employment question strategy "
a major impact on the variable " reflective thinking " very significantly
In light of these results, the researcher recommended:
1. The need to use a strategy of self-questioning in the teaching of mathematics,
given their impact on the development of mathematical problem solving skills
and reflective thinking skills.
2. The need to incorporate this strategy in the teacher book of the curriculum in
order to guide the diversity of teaching methods.
3. Encourage mathematics teachers in various stages of school on the use of
self-questioning strategy in the development of mathematical problem solving
skills and reflective thinking skills through holding training courses about what
is the strategy and how to employ them and the role of both teacher and student
in them.
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لمقدم :

ال يخف عل أحد اليوم ما وىل إليه االنفجار المعرفي والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي شمل

كافة مناحي الحياة ما دفع علماء التربية إل البحل عن أفضل األساليب واالستراتيجيات والطرق لتحسين
العملية التعليمية/التعلمية وتنمية تفكير المتعلم ومعارفه ومهاراته واتجاهاته وفقا لقد ارته واحتياجاته.

وصقد شهدت المناهج الدراسية تطو ار سريعا في السنوات األخيرة في جميع دول العالم بشكل عام وفلسطين
بشكل خاص ،وحظيت الرياضيات بنىيب وافر من تلو التطورات وذلو ةعادة النظر في مناهجها,

حيل أن الرياضيات تعتبر أم العلوم وذات المكانة الرفيعة المستوى بين العلوم المختلفة حيل يمكن

وىفها بالعمود الفقري لكافة العلوم.

حيل يذكر زهران وعبد القادر ث3002ة ان الرياضيات تشكل في حدود  %30تقريبا من أي

برنامج تربوي تعليمي بالنسبة للمواد االخرى ،وهذا يكسب الرياضيات أهمية ومكانة عالية ،لذا تغيرت
أهداف تعليم الرياضيات في العقدين األخيرين ،فأىبح ال ينظر إل التحىيل الرياضي باعتباره الهدف

األساسي لتعليم الرياضيات فق  ،وانما أىبح هناو أهداف لتعليم الرياضيات ،فهي تهتم بإعداد فرد صقادر

عل توظيف واستخد ام المعرفة الرياضية في حل المشكالت المختلفة كذلو في التعامل مع المشكالت
الحياتية التي تفرضها متطلبات المجتمع ث المىيلحي3: 3002 ،ة

وصقد سعت الدول المتقدمة إل بناء المناهج الحديلة في الرياضيات عل أساس نشاط المتعلمين

ومشاركتهم في اكتشاف مفاهيمها واكتساب مهاراتها بأنفسهم والتي من أهمها مهارة حل المسائل الرياضية
وتطويرها عبر مواصقف حياتية يحتاجها الطالب.

ومن أبرز أهداف الرياضيات تنمية القد ةر عل حل المسألة الرياضية ،وذلو من خالل تنمية

مهارات حل المسألة الرياضية والمتغيرات المرتبطة بها ،إذ أن القدرة عل حل المسألة الرياضية تعد من
أهم المهارات التي يجب ان يتقنها الطلبة ،حيل يرتب حل المسألة ارتباطا مباش ار بالطريقة العلمية لحل

المشكالت ،ويرى المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات أن حل المسألة الرياضية هوصقلب الرياضيات

وجسرها عل الحياة ث NCTM, 2000: 2ة

إن القدرة عل ح ل المسألة الرياضية تساعد الفرد عل تأمل تفكيره بنفسه ،فيحلل ما يعرفه

ويهضمه ويسيطر عليه ،كما تمكنه من التفكير بمرونة ،تفكي ار ذاتيا صقاد ار عل إىدار االحكام الناصقدة ث
عنابي 32 ،1221 ،ة.

وحل المسألة الرياضية ليس خيا ار تربويا ،اوانما هوضرورة تربوية ال غن عنها ،ويعزى ذلو إل

جملة من المعايير التي وردت في وليقة المجلس القومي لمعلمي الرياضيات الخاص بالمبادئ والمعايير

4

للرياضيات المدرسية ومنها :إن تنمية صقدرة حل المسألة الرياضية لدى الطلبة تؤدي إل فهم أعمف
للمحتوى الرياضي الذي يدرسونه ،وتكسب الطلبة طرصقا للتفكير ،وعادات الملابرة وحب االستطالع واللقة
في مواصقف غير مألوفة تهيئهم لمواجهة المواصقف الحياتية ث.(NCTM,2000:52

وحيل أن حل المسألة الرياضية ليس سهال الرتباطها بعدة عوامل وارتباط كل عامل منها بعوامل

فرعية أخرى ،فان أي نظ ةر سطحية للمسألة ال تكفي لحلها ،وهنا تبرز أهمية إعداد المعلم صقبل الخدمة
في التعرف إل المسائل بأنواعها واستراتيجيات حلها ،وكيفية التعامل مع الطلبة لتمكينهم من استيعاب

هذه المسائل ،ووضع خط لحلها ،وتنفيد خطة الحل ،ومراجعته ولقد وىف بوليا هذه الخطوات في

كتاب البحل عن الحل ث بوليا 37 :1232 ،ة.

أما التفكير بما وراء المعرفة فيقىد به " صقدرة المتعلم عل التفكير في الشيء الذي يتعلمه

ارته التي أتخدها فأنه يمارس ما وراء
وتحكمه فيه" فحيلما يكون الفرد في حوار مع عقله ومراجعة صقر ا
المعرفة ،وبناء عليه فمن المهم توجيه المتعلم أسئلة مرتبطة بالمحتوى الدراسي ،وتحمله المزيد من

مسؤولية تعلمه ،من خالل المشاركة النشطة في عملية التعلم ثRalphe & Wade ,1989: 45ة.
وترجع أىول استراتيجيات ما وراء المعرفة إل

الفكر البنائي الذي يقوم عل مجموعة من

المبادئ واألسس التي من أبرزها :أن يقوم بالبحل عن المعرفة بنفسه ولنفسه ،وتحرر عملية التعلم من

التمركز حول المعلم ،واستخدامه للطرائف واألساليب التقليدية المعتمدة عل العرع المباشر والتلقين،

وجع ل المتعلم بوتقة لحفظ الحقائف والمفاهيم والمهارات الرياضية إل تمركز التعلم حول المتعلم ،والتعرف
عل كيفية تعلم التلميذ ،وضرورة االعتماد عل خبرات المتعلم السابقة ،والبناء عليها فالتفكير في ما

وراء المعرفة اوفوق المعرفة يشمل أنشطة عقلية متل :التخطي ومراصقبة التقدم ،وبذل جهود ذهنية لتقويم

طريقة وسرعة األداء ،وجودة االستراتيجيات المتبعة في أدائه ،كما يكون له دو ار كبي ار من خالل إدارة

الوصقت والجهد عند القيام بمهام معقدة ،ويتضمن ذلو فهم الموصقف المشكل صقبل التسرع في محاولة الحل

ثعبيد 3:3007 ،ة.

وتعتبر استراتيجيات التفكير فيما و ارء المعرفة أحد أهم االتجاهات الحديلة في تعليم وتعلم

الرياضيات ،حيل ألبتت العديد من الدراسات والبحول فاعليتها وألرها في تحسين صقدرة الطالب عل حل
المسائل الرياضية.

كما تهتم استراتيجية ما وراء المعرفة بكيفية جعل المتعلم يفكر بنفسه في حل المشكالت ،أكتر

من مجرد إعطاء اجابات محددة ،أ اوالقاء معلومات وحقائف رياضية يقوم بحفظها ،واالهتمام بأفكاره،
ومداخله في حل المسائل انطالصقا من ضرورة تنظيم التعلم بىوت مسموع ،بما يناسب حاجات واهتمامات
المتعلم ومستوى مهاراته الخاىة.

وهناو العديد من استراتيجيات التفكير فيما و ارء المعرفة نذكر منها هنا استراتيجية التساؤل

الذاتي لما لها من ارتباط وليف بتدريس الرياضيات ،وهي استراتيجية تقوم عل توجيه المتعلم مجموعه
1

من األسئلة لنفسه في أل ناء معالجه المعلومات ،مما يجعله أكلر اندماجا مع المعلومات التي يتعلمها،
ويخلف لديه الوع بعمليات التفكير لبناء عالصقات بين أجزاء المادة موضوع الدراسة وبين معلومات
الطالب وخبراته ومعتقداته من جانب والموضوعات الدراسية من جانب أخر.

أما التفكير التأملي فالفرد الذي يفكر تفكي ار تأمليا يكون لديه القدرة عل إد ارو العالصقات ،وعمل

الملخىات ،واالستفادة من المعلومات في تدعيم وجه نظ هر وتحليل المقدمات ،ومراجعة البدائل والبحل

عنها واستبعاد المعلومات ذات العالصقات غير المناسبة.

ويرى جون ديوي أن التأمل مكون أساسي لتطوير المتعلمين ومساعدتهم عل

االنتقال من

المستوى الذي يعتمد فيه المعلم عل الىدفة والحدس والروتين إل المستوى الذي يتم توجيه إجراءاتهم

فيه من خالل التفكير التأملي ثمىطف 177 :3002 ،ة.

ويرى بعع المربين أ نه من الممكن دراسة عالصقة التفكير التأملي بمستوى اةنجاز والتحىيل،

عندما تتوفر فرىة مناسبة يتعلم من خاللها الطالب بطرائف تناسب صقابليتهم للتعلم حين تكون المعرفة

المتلقاه بطرق أكتر ابداعية ثعاصقل76:1237 ،ة.

إذا نظرنا إل واصقع تدريس مادة الرياضيات في مدارسنا بالمرحلة اةعدادية ،وخاىة الىف

التاسع األساسي ألنها تعتبر من المراحل العليا في المرحلة األساسية ،نجد أن طريقة التدريس االعتيادية

السائدة صقد ال تساعد عل تحقيف أهداف المادة لذلو كانت الحاجة ماسة إل البحل عن طرق تدريس

حديلة وفعالة من شأنها أن تعمل عل تنمية المتعلم معرفيا ومهاريًا ووجدانيًا وتساعد معلمي الرياضيات
عل تحقيف األهداف المرجوة بإتقان.
ومن خالل احتكاو الباحل بطلبة الىف التاسع األساسي ومعلمي هذا الىف وأولياء األمور

والخبراء وشكواهم عن ىعوب ة مادة الرياضيات وجد أنه من المناسب توظيف استراتيجية التساؤل الذاتي
في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية والتفكير التأملي للحد من ىعوبة المادة

مشك

لد س

تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:

ما ألر استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية والتفكير التأملي لدى

طالب الىف التاسع األساسي بغزة؟
ت ف ع من لسؤ ل ل ئ

سئ

لف ع

ل ال :

-1ما مهارات حل المسألة الرياضية التي يجب تنميتها لدى طالب الىف التاسع األساسي؟
-3ما مهارات التفكير التأملي التي يجب تنميتها لدى طالب الىف التاسع األساسي؟

 -3هل يوجد فرق ذا داللة احىائية عند مستوى ث0.05 ≤ αة بين متوسطي درجات اجابات الطالب
في المجموعتين التجريبية والضابطة عل االختبار البعدي الختبار حل المسألة الرياضية؟
2

-4هل يوجد فرق ذا داللة احى ددائية عند مسد ددتوى ث0.05 ≤ αة بين متوسد ددطي درجات الطالب في
المجموعتين التجريبية والضابطة عل االختبار البعدي لمقياس التفكير التأملي؟
-5ما ألر استراتيجية التساؤل الذاتي عل مهارات ح ل المسألة الرياضية ؟
-7ما ألر استراتيجية التساؤل الذاتي عل مهارات التفكير التأملي ؟
-3هل يوجد عالصقة ارتباطية بين القد ةر عل حل المسألة الرياضية والتفكير التأملي لطالب المجموعة
التجريبية؟
لد س :

فضا

 .1ال يوجد فرق ذا داللة احىائية عند مستوى ث 7073 ≤ αة بين متوسطي درجات الطالب في
المجموعتين التجريبية والضابطة عل االختبار البعدي تعزى لتوظيف استراتيجية التساؤل الذاتي

في اختبار مهارات حل المسألة الرياضية .

 .2ال يوجد فرق ذا داللة احىائية عند مستوى ث 0.05 ≤ αة بين متوسطي درجات الطالب في
المجموعتين التجريبية وا لضابطة عل االختبار البعدي تعزى لتوظيف استراتيجية التساؤل
الذاتي عل مقياس التفكير التأملي.
 .2ال يوجد فرق ذا داللة احىائية عند مستوى ث 0.05 ≤ αة بين متوسطي درجات الطالب في
المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي في اختبار مهارات حل المسألة الرياضية.
ال يوجد فرق ذا داللة احىائية عند مستوى ث 0.05 ≤ αة بين متوسطي درجات الطالب في

.4

المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي عل مقياس التفكير التأملي .
ال يوج عالصقة ارتباطية بين القدرة عل حل المسألة الرياضية والتفكير التأملي لطالب المجموعة

.5

التجريبية .
أ د ف لد س :

هدف لد س لحال إلى :

-1تحديد المهارات الالزمة لحل المسألة الرياضية التي يجب تنميتها لدى طالب الىف التاسع األساسي.
-3تحديد المهارات الالزمة في التفكير التأملي التي يجب تنميتها لدى طالب الىف التاسع األساسي.

-2معرفة ألر استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية مها ةر حل المسألة الرياضية لطالب الىف التاسع
األساسي.

-7معرفة ألر استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية مهارة التفكير التأملي لدى طالب الىف التاسع
األساسي.
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 -7التعرف عل مستوى العالصقة بين القد ةر عل حل المسألة الرياضية والتفكير التأملي.
أ م

لد س :

كمن أ م

لد س في أوها:

 .1تعطي الطالب زمام المبادرة في تعلم حل المسألة الرياضية من خالل توظيف استراتيجية التساؤل
الذاتي وعملية تعزيز التفكير عند الطالب ليستلمرها في حل المسائل الرياضية.
 .3يمكن أن تفيد هذه الدراسة كل من المعلمين والمشرفين التربويين مما تساهم في تحسين طرق تدريس
الرياضيات لطالب الىف التاسع األساسي.
 .2تدفع عجلة البحل العلمي ضمن سياق استراتيجية التساؤل الذاتي لكونها استراتيجية حديلة ال يزال
باةمكان تناولها في البحل.
 .7توفر هذه الدراسة اختبا ار مقننا لمهارات حل المسألة الرياضية ومقياسا للتفكير التأملي مما يفيد طلبة
البحل العلمي والدراسات العليا عند إعداد أدوات البحل.

حدتد لد س :
لحد لمتضتعي  :اصقتىرت هذه الدراسة للتعرف عل ألر استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية

مهارات حل المسألة الرياضية والتفكير التأملي للىف التاسع األساسي بغزة.

لحد ل ماوي  :تم تطبيف الدراسة خالل الفىل اللاني من العام الدراسي .3017 – 3017

لحد لمكاوي  :اصقتىرت هذه الدراسة عل طالب الىف التاسع في مدرسة ذكور بيت حانون االعدادية

ثأة التابعة لوكالة الغول وتشغيل الالجئين.

مصد حا

لد س :

صقام الباحل بتعريف مىطلحات الدراسة اجرائيا كما يلي:
س اج

ل ساؤل لذ ي:

هي استراتيجية تقوم عل توجيه المتعلم مجموعه من األسئلة لنفسه في أ لناء معالجه المعلومات مما

يجعله أكلر اندماجا مع المعلومات التي يتعلمها ويخلف لديه الوعي بعمليات التفكير لبناء عالصقات بين

أجزاء المادة موضوع الدراسة وبين معلومات الطالب وخبراته ومعتقداته من جانب والموضوعات الدراسية

من جانب آخر.

لمسأل ل اض :

هي كل موصقف جديد محير يواجه طالب الىف التاسع في الرياضيات وال يوجد عنده إجابة جاهزة عليه
ويحتاج لدرجة كبي ةر من التفكير وهذا الحل ينتج تعلما جديدا.
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مها حل لمسأل ل اض :

هي صقد ةر الطالب للوىول لحل المسألة الرياضية من خالل صقدرته عل إعادة ىياغة المسألة الرياضية

بأسلوبه الخاص ،ومن ذلو يتم تحديد المطلوب والمعطيات والبحل عن البيانات الناصقىة لتكملة الحل

واستخدام صقانون معين لحل المسألة وبعدها يتم التعويع في القانون وعملية تنفيذ العمليات وتقاس
بالدرجة التي يحىل عليها الطالب في االختبار المعد لذلو.
ل فكا ل أم ي:

استقىاء ونشاط عقلي هادف يتمعن فيه طالب الىف التاسع من خالل مهارات الرؤية البىرية،

والكشف عن المغالطات ،والوىول إل استنتاجات ،ووضع حلول مقترحة للمشكالت العلمية التي يختبر

بها ويعبر عنها بالدرجة الخام التي يحىل عليها الطالب في مقياس التفكير التأملي الذي أعده الباحل.

دالب لصف ل اسع

ساسي:

هم طالب يدرسون في الىف التاسع من التعليم األساسي في مدراس فلسطين وتتراوح أعمارهم بين 17

 17-سنة.

0

لفصل لثاوي

لوظ ي

إلدا
 لمحت

تل :س اج

ل ساؤل لذ ي

 لمحت لثاوي :حل لمسأل ل اض
 لمحت لثالث :ل فكا ل أم ي
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لفصل لثاوي

إلدا لوظ ي

تسع هذه الدراسة إل تنمية صقد ةر الطالب عل حل المسألة الرياضية ،وتنمية التفكير التأملي،

لذا فإن هذا الفىل من خالل محوره األول يسع إل توضيح طب يعة استراتيجية التساؤل الذاتي وأهميتها،

وأهدافها ،وخىائىها باةضافة إل عرع خطواتها ومراحلها ،ويتناول المحور اللاني المسألة الرياضية

وشروطها وأهمية حلها ومراحلها ،أما المحور اللالل فيتناول التفكير التأملي ،وأهميتها ،وشروطها،

ومراحله ،وخطواته ،باةضافة إل المهارات المرتبطة به.

 لمحت

س اج

تل :س

ما ت ء لمع ف :

اج

يتجه اهتمام التربويين حاليا إل

ل ساؤل لذ ي
تنمية مهارات ما وراء المعرفة من خالل النشاطات التعليمية

حيل أن المعرفة ليست بديال عن المهارة ،اوانما تعد وسيلة الكتسابها من خالل التدريب والممارسة ،وهذا
يتطلب االهتمام بمحواألمية ،وتحقيف التكامل بين الجوانب اللاللة للمعرفة ،وهي المعرفة التقريرية الخاىة
بالحقائف والمفاهيم ،والمعرفة اة جرائية التي تتضمن الخطوات والعمليات التي يقوم بها الطالب خالل

أداء نشاط ما ،وما وراء المعرفة التي تتضمن القد ةر عل التخطي والوعي بالخطوات واالستراتيجيات،

وتقييم مدى كفاءة التفكير ،اواتقان مهارة االدراو والفهم الجيد ،وامتالو أدوات هذا الوعي واالهتمام بتطبيف
هذه المعرفة والمهارات في مواصقف حياتية ،وتقييمها وتحديد السلبيات واةيجابيات فيها من أجل تحقيف

التوافف األفضل في المهارة.ثمارازنووأخرون60 : 1226 ،ة

حيل يعرف مىطلح ما وراء المعرفة بأنه تأمالت عن المعرفة أوالتفكير فيما نفكر ،وكيف نفكر

ويرتب هذا المفهوم بلاللة أىناف من السلوو العقلي ثعبيد3 :3000 ،ة

 -1معرفتو عن عمليات فكرو الشخىي ومدى دصقتو في وىف تفكيرو.

 -3التحكم والضب الذاتي ومدى متابعتو لما تقوم به عند انشغالو بعمل عقلي ،ملل حل مشكلة
معينة ومراصقبة جودة استخدامو لهذه المتابعة في هدوء وارشاد نشاطو الذهني في حل هذه

المشكلة.

 -2معتقداتو وحدسياتو الوجدانية فيما يتعلف بفكرو عن المجال الذي تفكر فيه ومدى تألير هذه
المعتقدات في طريقة تفكيرو فملال طريقة تفكير الشخص الذي يعتقد أن الرياضيات مادة ىعبة

تختلف عن طريقة الشخص الذي يعتقد بأنها مادة ممتعة ،وذلو عند حله لمسألة معقدة وغامضة

يظن أنه يستطي ع حلها ويعني كل ذلو أن التفكير فيما وراء المعرفة دو ار تدبيريا من حيل إدا ةر

الوصقت اوادا ةر الجهد عند القيام بمهام معقدة ويتضمن ذلو فهم الموصقف أو المشكلة صقبل التسرع
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في محاولة الحل كما يتضمن التخطي والمتابعة والرصقابة ،وتقدير نواتج العمل ومالو السير

وتقدير الزمن الذي يمكن أن يستغرصقه أداء هذا العمل.

ولقد تعددت استراتيجيات ما وراء المعرفة التي يمكن أن يستخدمها المعلم في حج ةر الدراسة ،والتي

تساعد المتعلمين عل تنمية تفكيرهم والسيط ةر عليه والتحكم فيه ومراصقبته بىو ةر مستمرة من أجل تعديله

وتحسينه من حين ألخر للوىول إل أهدافهم ومن تلو االستراتيجيات :استراتيجية التساؤل الذاتي والتي
سوف يستخدمها الباحل وصقد اختار الباحل هذه االستراتيجية ،لمعرفة ألرها عل

المسألة الرياضية والتفكير التأملي لدى طالب الىف التاسع بغزة.
س اج

تنمية مهارات حل

ل ساؤل لذ يSelf – Questioning Strategy :

هي إحدى االستراتيجيات التي تجمع بين الخواص المعرفية ،وما وراء المعرفية اذا استخدمت

بطرق مختلفة ،ألنها تؤدي إل تفىيل المعرفة ،وتلخيىها والتركيز عل العناىر الهامة ،كما أنها

تؤدي إل زيادة الوعي بالمعرفة ،والعمليات التي أجريت عليها.

ويذكر زهران ث  1220ة أن هذه االستراتيجية يستخدمها الطفل بدءا من مرحلة الطفولة المتوسطة

في سن ث  2ة سنوات ،وهي مرحلة السؤال ،حيل يعتمد عليها الطفل في اكتشاف المعاني والمدركات،
والمفاهيم وطرق حل المشكالت ،وتعد هي اللبنة األساسية للتفكير المنطقي السببي ،كما أنها تتفاعل مع
نمو االنفعاالت الموجبة اةصقدامية السارة ،واالنفعاالت اةحجامية غير السارة ،والتي تساعد عل االستمرار

في البحل عن معاني األشياء واألحدال ،أواالحجام عن ذلو ،وفي هذه الحالة تستخدمه كاستراتيجية

معرفية .ثزهران302 : 1220 ،ة

كما ترى  Ketch , Aث3007ة صقلة فرص اجراء الطفل للمحادلات والتساؤالت يقلل من فرص

نمواالستراتيجيات الخاىة بالتفكير الذاتي ،أوبتفكير اآلخرين فهي تزيد من إحساسه بالعالم الخارجي

بىو ةر مبك ةر وصقدرته عل تىنيف أفكا هر باستخدام األفكار اللابتة لم المتغيرة(Ketch , A ,2005 .

): 13-18

وعرفها كوستا وآخرون ث1226ة بأنها " األسئلة التي يوجهها المتعلم إل ذاته صقبل التعلم وألنائه لتيسير

الفهم والتشجيع عل التفكير في العناىر المهمة في المادة التي يدرسها المتعلم .ث كوستا وآخرون،

72 :1226ة

ويرى  (2007) Coyneأن التساؤل الذاتي عبارة عن مجموعة من األسئلة التي يطرحها

الطالب صقبل عملية القراءة أوفي ألنائها أوبعدها ،وهذه التساؤالت تستدعي تكامل المعلومات وتفكير

الطالب في عملية القراءة وتتطلب إجابة عن هذه التساؤالت .وكوين )(coyne ,2007:85

وترى فهمي ث3002ة أن استراتيجية التساؤل الذاتي تتضمن نوعين من األسئلة هما :األسئلة

الموجهة :التي يحددها المعلم للطالب ليكملوها لم يولدوا أسئلة تماللها ،واألسئلة غير الموجهة ث
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المفتوحة ة :التي يىوغها الطالب صقبل عملية التعلم أوالنائها أوبعدها ،بحيل تساعده عل فهم المادة
المتعلمة وادراو المغزى منها ،والتفكير فيها .ثفهمي137 :3002 ،ة

ووىف عطية ث 3007ة بأنها حوار منظم يحلل المعلومات المطروحة في النص المقروء من

خالل وضع مجموعة من األسئلة التي تعبر عن المضامين واألفكار المتضمنة في النص المقروء.

ثعطية177 :3007 ،ة

ووىفها الجندي وىادق ث3001ة بأنها وضع مجموعة من األسئلة يمكن للطالب أن يسألها لنفسه
ألناء معالجة المعلومات والتعامل معها .وهذه األسئلة يمكن تقسيمها إل عدة مراحل تبعا لمكان

استخدامها في التعلم ثصقبل وألناء وبعد التعلمة وهي بذلو تساعد عل زيادة الوعي بعمليات التفكير

لدى الطلبة .ثالجندي وىادق232 :3001 ،ة.

ومن خالل ما سبف يرى الباحل أن استراتيجية التساؤل الذاتي :هي العملية التي من خاللها يتم

تحليل المعلومات المطروحة ووضع مجموعة من األسئلة الغامضة التي يسع الطالب في الوىول إل

إجابات عنها خالل معالجة المعلومات.
أ د ف س اج

ل ساؤل لذ ي:

تهدف استراتيجية التساؤل الذاتي حسب ما يراه جروان ث262 :1222ة إل تحقيف ما يلي:

 تعرف ما لدى الطالب من معرفه سابقه حول موضوع الدرس اوالا ةر اهتمامه.
 تساعد المدرس في تشكيل خبرات التعلم ومساعدة الطالب عل الوىول إل المفهوم المقبول

علميًا.
 تخلف توجهاً عقلياً معيناً لدى الطالب وتخلف لديهم دليل يوجههم في التعلم وف معالجه البيانات
والمعلومات.



تساعد عل تنظيم المعلومات المختلفة عن طريف تذكر المعلومات السابقة والجديدة مما يجعله



تنشي عمليات ما وراء المعرفة التي توجد لدى الطالب.

يفكر في الخطوات التي تساعده عل حل المشكلة من جوانبها المختلفة.


رب المعلومات السابقة بالمعلومات الجديدة وتحليلها بعمف وتنظيمها مما يؤدى إل اكتساب

المعرفة وتكاملها.

 يساعد الطالب عل التفكير فيما أنتجوه ،ومراجعة خطوات عملهم ،وتقييم ما أنجزوه ،اواتقان
مهارة االستماع اآلخرين ،وهم يحاولون نقل أفكارهم ،أوالتفكير بىوت عال.
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الستخدام استراتيجية التساؤل الذاتي العديد من الفوائد التربوية التي يمكن تلخيىها في النقاط

التالية ث جابر27 :3007 ،ة ،ثاألعسر 130 :1226 ،ة ،ث جروان 263 :1222 ،ة ،ث
بهلول127 : 3007 ،ة:

 -1ا نتاج األسئلة الذاتية تساعد الطالب في التحكم في درجة استيعابهم ودرجة تفكيرهم بشكل أفضل،
ومن المهم أن يطرح المتعلم األسئلة باستمرار ويبحل عن حلولها مما ينمي لديه القدرة عل

الفهم واالستيعاب .

 -3تساعد المتعلم عل خلف الوعي لعمليات التفكير واألنشطة العقلية وتجعله أكلر انسجاما مع
المعرفة التي يكتسبها من خالل هذه االستراتيجية.

 -2يعتبر سؤال الذات من أصقوى مهارات التفكير التي يمكن تدريسها في سياق تعليم مادة الدراسة،
لضمان وىل المعلومات الجديدة بما نعرفه من صقبل ،وكذلو وضع خرائ

العالصقات بين األفكار.

مفاهيم تىور

 -7يىبح المتعلم أكلر شعو ار بالمسؤولية عند تعلمه ويقوم بدور أكلر إيجابية ،ومعالجة المعلومات

بطريقة األسئلة تستلير دوافعه للنظر للمتعلم في إطار خبراته السابقة ،ومواصقف حياته اليومية،
مما يزيد احتمال تخزين المعلومات في الذاكرة بعيدة المدى ويجعل استخدامها في المستقبل وفي

مواصقف متنوعة أم اًر يسي ًار.
 -7أن استراتيجية التساؤل الذاتي تساعد المتعلم عل التأمل في نتاجات تفكي هر ومراجعة خططه،
وخطوات عمله ،وتقييم ما أنجزه ،اواتقان مهارة االستماع اآلخرين د وهويحاول نقل أفكاره ،أوالتفكير
بىوت عال .

 -7أن االشتقاق الذاتي لألسئلة يسهل عل المتعلم استيعابه للمادة الدراسية ويشجعه عل التفحص
والتدصقيف ويبق عل نشاطه وحيويته في التعلم ،كما ييسر له اتخاد صق اررات مؤصقتة صقابلة لألخذ

والعطاء د والتعديل والتبديل ،وتجعله عل استعداد للقيام بمزيد من األنشطة المختلفة .
أ م

س اج

ل ساؤل لذ ي تما ها:

أسلوبا فعاال ةعمال العقل ،اوالا ةر عدد من األسئلة حول
للتساؤل الذاتي أهمية كبيرة ،إذ أنها
ً
شيء موجود ،أوصقائم للوىول إل فكر جديد يؤدي إل أفكار إبداعية ,فمن المفيد للطلبة أن يوجهوا

ألنفسهم أسئلة صقبل التعلم وألنائه ،فهذه األسئلة الذاتية تيسر الفهم ،وتشجعهم عل التوصقف والتفكير في
العناىر المهمة في المادة التي يتعلمونها ،سواء من حيل المىطلحات ،واألفكار الرئيسة ،والعالصقة

بين ما يقرؤونه وخبراتهم السابقة ،مما يساعدهم عل الوعي بدرجة فهمهم ،وعل التفكير فيما أنتجوه،

ومراجعة خطوات عملهم ،وتقييم ما أنجزوه ،اواتقان مهارة االستماع والحوار اآلخرين ،وهم يحاولون نقل
أفكارهم ثمحمود712 :3007 ،ة.
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أن الطالب الذي يلجأ إل طرح أسئلة حول ما يق أر للوىول إل الفهم عن طريف استخدام معلوماته

الجديدة عند صقراءته النص للمرة األول  ،يحقف بذلو استقالليته عندما يعبر بكلماته الشخىية ،وبلغته

الخاىة بعيداً عن ممارسة النقل ،أوالنسخ والحفظ األىم من المادة الدراسية ثطعيمة والشعيبي:3007 ،

10ة.

استراتيجية التساؤل الذاتي تتيح الفرىة للطالب للتعلم الذاتي ،وامتالكه زمام التعلم وتنمية طاصقاته

الكامنة نحو العمل الجماعي وزيادة فهمه للموضوع ومساعدته عل القدرة عل تحليل الموضوع ،والقد ةر
عل التحاور مع اآل خرين من خالل توليد األسئلة الذاتية حول النص القرائي .ث فهمي127 :3002 ،ة
و تعد استراتيجية التساؤل الذاتي من االستراتيجيات التي ترفع مستوى التفكير لدى المتعلم ،وتجعله

أكلر وعيًا وادراكًا لما يتعلمه ،ولقد حدد الشباطات وآخرون ث  301 :3002ة أهمية استراتيجية التساؤل
الذاتي في التدريس بالنسبة للطالب فيما يلي :
 تجعل الطالب إ يجابي من خالل المواصقف التعليمية عن طريف مناصقشة عناىر الدرس.
 تحل الطالب عل المشاركة البناءة.

 تجعل المتعلم أكلر شعو اًر بالمسئولية تجاه تعلمه.

 تجعل المتعلم أكلر وعيا بما يدرسه نتيجة الحوار والمناصقشة في عناىر التدريس.
 تشجع المتعلم عل النظر في خبراته السابقة ومواصقف حياته اليومية.

 تساعد المتعلم عل التفكير اةبداعي والنقدي من خالل محاولة تخمين اةجابات.

 تساعد الطالب عل الشع ور باالرتياح نتيجة ةجابة المعلم عل األسئلة التي تلار في أذهانهم،

كما يعمل في اشاعة روح المودة ،مما يزيد من التفاعل بين المعلم من ناحية والطالب من ناحية
أخرى.

 تنمي القد ةر لدى الطالب عل حل المشكالت.

 تساعد عل توجيه سلوو الطالب صقبل وألناء وبعد أداء المهمة.
 تساعد الطالب عل زيادة وعيه بالعمليات المحيطة من حوله.

يتضح مما سبف مدى أهمية التساؤل الذاتي في تغيير مسار التعلم من التلقين إل

المشاركة

اةيجابية ،بحيل يىبح الطالب فعال في عملية التعلم ،وصقاد اًر عل التعلم الذاتي الذي أىبح مطلباً
ملحًا في هذا العىر.
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هناو العديد من الخىائص الستراتيجية التساؤل الذاتية ومنها ثاألعسر،

مارازنووأخرون 27 :1226 ،ة ،ث رمضان 127-122: 3007 ،ة:

11 :1226ة ،ث

 -1تقوم عل إيجابية المتعلم في العملية التعليمية ،فاألسئلة التي توجه من صقبل الطالب تخلف بناء
انفعاليا ،ودافعا معرفيا ،ويىبحون أكلر شعو اًر بالمسئولية عن تعلمهم.

 -3تساعد الطلبة عل ىياغة أسئلتهم حول الموضوع ،وتجعلهم صقادرين عل التحاور ،وعرع ما
يعرفونه ،وما يودون معرفته.

 -2تزيد من فهم الطلبة للموضوع وتطلف طاصقاتهم نحوالعمل الجماعي ،وبذلو يىبحون متعلمين
أكلر كفاءة.

 -7تقوي شعور الطالب بالفاعلية الذاتية ،وصقوة الشخىية وبالتحكم الذاتي ،فهم يقررون أهدافهم
حيل يوجهون ألنفسهم األسئلة الذاتية صقبل التعلم وأ لنائه وبعده مما ييسر الفهم واالستيعاب
والتفكير في المادة العلمية التي يتعلمونها ورب القديم بالجديد والتنبؤ بأشياء جديدة

 -7تساعد الطلبة عل االعتماد عل أنفسهم في بناء المعن من خالل اكتشافهم له ،وبذلو يبق
ألره طويال.

 -7تساعد تساؤالت الطلبة في الكشف عن نم تفكيرهم ،والمفاهيم البديلة ،وفهمهم اةدراكي وما
يرغبون في معرفته.

 -3تزيد من فهم الطلبة للمواضيع التي يدرسونها وبالتالي تؤدي للتعلم ذي المعن .

 -6تفيد في تحقيف العديد من األهداف والوعي بعمليات التفكير والتحكم فيها وتراب المعلومات
واةلارة واالنتباه في عملية التعلم والتفكير في حل المشكالت وبالتالي تنمية مهارات التفكير.

 -2تساعد عل
العميقة.

انتقال ألر التعلم وتزيد دافعية الطلبة للتعلم وبالتالي تبني المعالجات المعرفية

-10تؤدي استراتيجية التساؤل الذاتي إل تشجيع الطالب عل التفكير بطرق متنوعة ،وبمستويات

مختلفة من التعقيد وصقد تساعد هذه األسئلة عل تنمية التفكير التأملي.

كما أن هناو نوعين من األسئلة التي هي من المعلم ومن الطالب ولها صقيمة داخل الفىل الذي ال

يقل أحدها عن األخر ،فأسئلة المعلم تساعد طالبه عل تنشي أفكارهم وأسئلة الطالب تساعد عل

الفهم ،والتركيز ،واالنتباه ،والوىول إل تنبؤات ومعلومات مهمة.ث االعسر170: 1226 ،ة

ونوع األسئلة التي تكون من صقبل المتعلم ملل ث ما الذي أعرفه – ما الذي ال أعرفه – كيف أنظم االستمرار
في عملية التعلم ة ،ثأبوسكينة167 :3007 ،ة .
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ألن استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي بهذا الشكل تساعد الطالب ألناء الدراسة عل فحص النص

المقروء ،وتكون أسئلة تساعد عل تنمية وعيه وتفكيره ،وتحول المعلومات الواردة بالنص إل أسئلة يمكن
اةجابة عليها بمشاركة زمالئهم وتساعد عل فهم النص ثأحمد20 :3007 ،ة

وتساعد المعلم عل تفاعل الطالب ،وتحول الطالب من دور متلقي المعرفة إل دور اةيجابي

في البحل عن مىادر المعرفة ،ومناصقشتها وتعديلها وتساعده عل

إعادة النظر في أفكارهم السابقة،

وفحىها مما يؤدي إل تىحيح تىوراتهم المسبقة عن بعع المفاهيم ث Beeth , 1998ة

وتساعد المعلم أيضا عل تشجيع استفسارات الطالب عن طريف طرح األسئلة مفتوحة النهاية ،والتي
ليس لها إجابة واحدة ،Open ended Questions

وهي تشجع الطالب عل طرح األسئلة عل

بعضهم البعع ،التي تجعل كل طالب خبي ًار أو مستشا ًار في موضوع معين ،ويبحل فيه ويجمع
المعلومات عنه لم يقوم الطالب بطرح األسئلة عل هذا المتعلم الخبير.

ثزيتون وزيتون167 :3002 ،ة

كما أن الستراتيجية التساؤل الذاتي خطوات تمر بها وصقد حددها جابر ث 307 :3007ة
بلالل خطوات:

يمكن أن يتم تدريب الطالب عل استخدامها من خالل الخطوات اآلتية:

أ-التنبؤ وتنشي المعرفة السابقة :يبدأ المدرس بعرع موضوع الدرس عل الطالب ويشجعهم عل إلا ةر
بعع التساؤالت لتنشي عمليات ما وراء المعرفة بهدف تعرف ما لديهم من خبرات سابقة حول موضوع

الدرس.

ينظر كل طالب إل عنوان موضوع الدراسة لم يسأل نفسه:

 عن أي شيء يتمحور هذا الموضوع بناء عل عنوانه؟


لماذا أتوصقع ذلو؟

 ومن الوسائل المفيدة في ذلو صقيام الطالب بخرائ المفاهيم أو رسوم بيانيه لما لديهم من معلومات
عن موضوع الدرس.

يقر كل طالب موضوع الدراسة وف ألناء القراءة ،يختبر نفسه إل أي
ب-تقويم التنبؤ والتأمل الذاتي :أ

مدى كانت تنبؤاته ىحيحة حول هذا الموضوع ،فأن كانت ىح يحة يواىل التنبؤ والتفكير لم يسأل
نفسه:

ما الحل المقترح للمشكلة ملال؟ أوما النهاية المتوصقعة لها؟

اواذا لم تكن التنبؤات مطابقة أومتقاربة لموضوع الدراسة فعل الطالب أن يسال نفسه لماذا تقويم تنبؤاتي
غير ىحيحة؟
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كيف يمكنني عمل تنبؤات أوتوصقعات مختلفة؟

ج -التقويم الختامي:

يناصقش المعلم الطالب في النتائج التي يتوىل إليها من خالل حل السؤال عن طريف بعع التساؤالت
التي تساعده عل تناول المعلومات وتحليلها وتقييمها وتحديد كيفية االستفادة منها في مواصقف حياتيه

أخرى ،يمكن أن يتم عن طريف مقارنه المعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة واعادة تنظيم خرائ

المفاهيم أو أشكال الرسوم أو الملخىات التي سبقت والخبرات الجديدة ،ويىبحون صقادرين عل استخدام
المعلومات الجديدة في مواصقف مختلفة وأما اذا كا ن هناو سؤال حله الطالب وما زال غير واضح في

ذهنه كما دل عل ذلو من خالل هذه الخطوة ،فأنه ربما يكون من األفضل أن يقوم هذا الطالب بإعادة
حل السؤال م ةر أخرى .

ويورد عطية ث177 :3007ة خطوات استراتيجية التساؤل الذاتي كاستراتيجية ما وراء المعرفة فيما يأتي:
 - ١التعرف عل األفكار األساسية.
 - ٢كتابة األفكار الرئيسة.

 - ٣التفكير في األسئلة المبنية عل األفكار األساسية وتدوينها.
 - ٤اةجابة عل األسئلة.

 - ٥مناصقشة األفكار واألسئلة.
كما إن الستراتيجية التساؤل الذاتي مراحل تمر بها ،وصقد حدد عريان ث  313 :3002ة لالل مراحل
وهي كاآلتي:

 -1م ح ما قبل ل ع م:
وفيها يقوم المعلم بعرع موضوع الدرس عل

طالبه لم يوضح لهم كيفية استخدام هذه

االستراتيجية ويمرن الطالب عل استخدامها ومن هذه األسئلة-:
 ما الذي يجب أن تعلمه من هذا الموضوع؟ بهدف خلف نقطة التركيز وذلو يساعد الذاكرة صقىي ةر
المدى.

 ما الذي أريد أن أعرف عن هذا الموضوع؟ بغرع التعرف عل المجال المناسب أولمعرفة
العالصقة بين المعرفة السابقة والمعرفة الجديدة.

 لماذا يعتبر موضوع الدرس هامًا؟ وذلو لخلف سبب القيام به.
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 والغرع األول من هذه األسئلة التي يوجهها التلميذ لنفسه هو تشجيع التلميذ عل وضع أهداف
خاىة تستليره وتحفزه للقيام بالعمل واأل نشطة المطلوبة منه ،إل استخدام مهارات ملل جمع
المعلومات أو البيانات ث خليل 103 :3007 ،ة
والغرع اآلخر هو التعرف عل ما لديه من معرفة سابقة حول موضوع الدرس اوالارة اهتمامه حيل

إن المعرفة المسبقة ،أو التىورات القبلية تقاوم االختفاء إذا ما استخدمت معها استراتيجيات التدريس
التقليدية ،والتعرف عل هذه التىورات القبلية يساعد المعلم في تحديد تشكيل خبرات التعلم ،ومساعدة

التالميذ عل الوىول إل المفهوم المقبول علميًا ثالجندي وىادق332 :3001 ،ة
كما إن هذه األسئلة تخلف توجها عقليا معيناً لدى التالميذ ،وتخلف لديهم دليال يوجههم في التعلم ،وفي
معالجة المعلومات ث الخطيب 37 :3002 ،ة
 -2م ح

ل ع م:

وفيها يقوم المعلم بتمرين الطالب عل أساليب التساؤل الذاتي بهذه المرحلة ومن هذه األسئلة:
 ما هي األسئلة التي أريد السؤال عنها األن بغرع اكتشاف الجوانب الغامضة.
 هل أحتاج لخطة معينة لفهم هذا أو تعلمه؟ بهدف تىميم طريقة التعليم.
 هل الخطة التي وضعتها مناسبة لبلوغ الهدف؟
 ما هي األفكار الرئيسية في هذا الموضوع؟

 ما الوصقت الذي أحتاجه ةتمام هذا النشاط؟ بهدف تحديد المدة الزمنية لكل نشاط.

وفي هذه المرحلة تتضح الجوانب الغامضة أوغير المعلومة لدى التالميذ ،والتي يحتاج التالميذ إل

معرفتها عن الموضوع المراد دراسته ،وفيه أيضا يتم تحديد األدوات والمواد المطلوبة ةجراء األنشطة،
كما يتم توضيح الخطوات الالزمة ،والقواعد التي يجب تذكرها والتعليمات الواجب اتباعها ،كما يجب

تحديد الزمن واألهداف التي تم وضعها مسبقا من صقبل المعلم ،ووضوح هذه االرشادات وتقديمها بشكل
ىحيح ومباشر وظاهر يساعد التالميذ عل االحتفاظ بها في اذهانهم ألناء التدريس وتعطيهم فرىة

لتقييم أدائهم فيما بعد ث خليل 102 :3007 ،ة
 -2م ح ما بعد ل ع م:

وفي هذه المرحلة يقوم المعلم بتمرين الطالب عل أساليب التساؤل الذاتي ومن هذه األسئلة كما
بينها عريان ث  313 :3002ة
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 ما الذي تعلمته ،وهل أجبت عن كل ما أردت معرفته عن هذا الموضوع بغرع مراجعة ما
تعلمه الطالب ومقارنته بما يعرفه من صقبل.

 كيف يمكن توظيف هذه المعلومات في جوانب حياتي األخرى بغرع االهتمام بالتطبيف في
مواصقف أخرى ،ترب المعلومات الجديدة بالخبرات بعيدة المدى.

 ما أهمية هذا الموضوع الذي درسته بالنسبة لي؟ بغرع خلف ميل نحو هذا الموضوع
 هل استطيع حل المشكلة بطريقة أخرى؟

 ما مدى كفاءتي في حل هذه المشكلة ،بغرع تقييم التقدم.
وتهدف هذه المرحلة إل ما يلي:
 -1مساعدة الطالب عل

أن يكتشفوا الجوانب الغامضة لديهم ،وأن يقوموا بتىحيح ما لديهم من

مفاهيم خاطئة ،ويحدل بناء للمعن كنتيجة للتفاعل بين المعرفة والخبرة الجديدة ،وبذلو يستطيعون
نقل معارفهم وخبراتهم المكتسبة إل مواصقف مشابهة ،وبذلو تتحقف نتائج إيجابية في تنمية الدافعية

والشعور بالمسؤولية لدى المتعلم ث بهلول122: 3007 ،ة

 -3تساعد عل تحليل المعلومات وتنظيمها مما يؤدي إل اكتساب المعرفة ث شهاب12 :3000 ،ة

 -2كما إن هذه األسئلة تساعد التالميذ عل التحكم في عمليات التفكير بحيل يدركون التعلم كوحدة
واحدة ذات مفاهيم مرتبطة ببعضها البعع ،وليس كمجموعة من المعلومات المتنالرة ،فتكوين
بناء واضح محدد للتعلم ،وادراو المفاهيم باعتبار ما بينها من ارتباط يساعد التالميذ عل التعلم

بكفاءة أكبر ،واستخدام ما تعلموه في حياتهم بشكل عام ث الخطيب36 :3002 ،ة

في ضوء ما سبف يرى الباحل أن استراتيجية التساؤل الذاتي هي إحدى استراتيجيات ما وراء

المعرفة ،وتبدو ذات ألر فعال في حل المسائل بكفاءة عالية ،وتدفع الطالب إل تحسين مستوى حلهم

للمسائل الحسابية ،ومما يساعد عل ذلو وعي التالميذ بما يقومون به من أنشطة عقلية وعمليات

معرفية ،األمر الذي يسهم في تعديل خططهم عل حل المسائل باستمرار ،واعادة تنظيمها أواذا دعت
الضرو ةر إل ذلو ،ويتم هذا كله من خالل اجراءات وآ ليات استخدامهم لهذه االستراتيجية التي تعد بملابة
عالمات مضيئة وهادية لتعديل مسار تعلمهم لحل المسائل.
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 لمحت

لثاوي :حل لمسأل ل اض

ولما كانت صقدرات الطلبة تختلف من فرد إل آخر ولما كان المدرس بطبيعته يميل إل جعل مادته

سهلة التناول بحيل ال تعجز الطلبة الضعيفين وال تلقل عل الطلبة الممتازين فإن من المرغوب فيه أن
يرشد المدرس طلبته إل طرائف رئيسية تيسر لهم حل المسألة الرياضية بقدر مناسب من اللقة واليقين

وأن يلبت فيهم عادا ت عقلية منظمة ال لحل المشكالت التي يت لقونها في المدرسة فحسب بل لحل
المشكالت العامة التي تعرع لهم في الحياة .ث هندام وجابر 23 :1227،ة

وحل المسألة هي عملية صقبول وتحدي ،وهو العمل الذي به يشجع الطلبة عل صقبول أسئلة التحدي.

واختيار المفاهيم والتىميمات المناسبة ورسم المخط واستخدام المهارات المكتسبة سابقا .أن مقد ةر

األفراد عل حل المسائل كانت وما زالت دون المستوى ألن هؤالء لم يواجهوا إال بالقليل من المسائل

الحقيقية ألناء دراستهم ولم يكن حل المسألة غاية في حد ذاته ولكي تدرس طريقة الحل دراسة مجدية

ينبغي أن تتضمن دروس الرياضيات كلي ًار من المسائل ا لتي تتوفر فيها شروط المسألة .ث أبوزينة،
307- 303 : 1263ة
لمسأل ل اض -:

حيل عرف بوليا ث1270ة المسألة بأنها سؤال تتطلب اةجابة عليه أن يشكل هدفا للفرد يريد

تحقيقه وال يستطيع بلوغه بالطرق المألوفة لديه وذلو لوجود عائف يعترع طريقة تحقيقه أو يشكل تحدي

ما ال يمكن بلوغه بالطرق الروتينية ،وصقبول الفرد هذا التحدي والتىدي له شرط أساسي من شروط حل
المسألة.

كما عرفها النم اروي ث 3007ة-:أنها مشكلة تواجه الفرد وبحاجة إل حل أو سؤال بحاجة إل

جواب ،وفي كلتا الحالتين تكون المسألة موصقفا جديدا وممي از يواجه الفرد ،وال يكون عند الفرد حل جاهز
في حينه .

وعرفها أبوزينة ث 1227ة هي موصقف رياضي أو حياتي جديد يتعرع له التلميذ ،ويتطلب حله

استخدام المعلومات الرياضية السابقة ،ومن الضروري أن تكون المسائل التي يتعرع لها التلميذ متنوعة
وشاملة لمواصقف حياته تستخدم المعرفة الرياضية المكتسبة ثأبوزينة77 :1227 ،ة

ويرى الباحل أن المسألة الرياضية في هذا البحل "هي كل موصقف جديد محير يواجه الطالب

وال يوجد عنده إج ابة جاهزة عليه ويحتاج لدرجة كبيرة من التفكير واسترجاع المعلومات لوضع حل مقترح
وهذا الحل ينتج تعلمًا جديدًا ".
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ش تط لمسأل ل اض

ويذكر التربويون عدة شروط للمسألة الرياضية ومنهم عفانة ث30 :3003ة الذي حددها في

لالل شروط-:

 .1تظهر المسألة معلومات وهدفا تكون اةجابة عليه معتمدة عل تلو المعلومات.
ال للتحقيف.
 .3أن يكون هدف المسألة صقاب ً
 .2أن يكون حل المسألة غير جاهز في ذاكرة الفرد.

أ م

حل لمسأل ل اض

لقد أىبح تعليم الرياضيات يهدف إل اكساب الطالب أساليب التفكير السليم ،بما ينمي صقدراتهم

عل حل ما يواجههم في بيئتهم من مشكالت .وفي ها الىدد يذكر بوليا " يجب أوال وصقبل أي شيء
أن نعلم الناشئة أن يفكروا ،وملل هذا التفكير ربما يتحقف بحل المسألة " ث Toback , 1992 , 25ة.

وكذلو فأن حل المسألة هوالطريف الطبيعي لممارسة التفكير بوجه عام ،فليس هناو رياضيات بدون
تفكير ،وليس هناو تفكير بدون مسائل ث المغيرة122 :1262 ،ة .كما يساعد حل المسألة الطالب في
تعلم الحقائف والمفاهيم والمهارات والمبادئ الرياضية ،وتفهم الموضوعات بىورة أعمف ،واالحتفاظ

بالمعلومات لمدة أطول ث بل130 :1267 ،ة.

أن تدريس ح ل المسألة الرياضية له أهمية عظم في تعليم وتعلم الرياضيات لعدة أسباب منها:
 أن حل المسألة الرياضية يكسب التدريب عل المهارات الحسابية.
 يساهم حل المسألة الرياضية في اكتشاف معارف ومهارات جديدة.
 حل المسألة يلير فضول الطالب ويشجع لديه حب االستطالع.
 يعد حل المسألة وسيلة لتعلم مفاهيم جديدة.
ايزنج إل أهمية حل المسألة تكمن في أنها :أبولوم ث 17 :3007ة
وصقد اشار جونسون ور ا
 وسيلة تدريب عل المهارات الحسابية.

 وسيلة الكتساب الحقائف والمفاهيم والتعميمات المستلمة.
 تطبيف القوانين والتعميمات في مواصقف جديدة.
 تنمية صقد ةر الطلبة عل التفكير.
 وسيلة ةلا ةر الفضول الفكري وحب االستطالع.
 وسيلة للتعلم والا ةر الدافعية لديهم.
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 تنقل ألر التعلم إل أوضاع ومواصقف جديدة.
 تساعد عل اكتشاف معارف جديدة.
وألهمية حل المسألة الرياضية كما هوواضح من خالل التقديم السابف جاء اهتمام العلماء

والباحلين والتربويين بشت أنواع األفكار والوسائل واالستراتيجيات الملل للوىول إل حل املل بأبس

الطرق وأ يسرها عل الطلبة ،ويعتبر جورج بوليا رائداً في حل المسألة الرياضية حيل وضع كتابا مفىال
بهذا الخىوص ث البحل عن الحلة ،لتفسير وتوضيح استراتيجيته المشهورة لحل المسألة الرياضية

ويحدد جورج بوليا في كتابه م ارحل اربعة يمر فيها حل المسألة وهي كاآلتي :ث polya , 1957, 213ة
أ تال :فهم لمسأل :
وذلو عن طريف:

 -عرع المسألة عل الطلبة.

 صقراءة المسألة بعناية أكلر من مرة ،اواعادة ىياغتها بكلماتو الخاىة.ثحدد الحقائف المفتاحية والتفاىيل.
 ما هي المعطيات؟ ّ ما هوالمطلوب؟ ثأي :ما الذي تريد إيجاده؟ ة -ما هي الشروط؟

 -رسم شكل إن أمكن وتدوين المالحظات والبيانات عليه.

 -ما المعلومات التي تحتاجون لمعرفتها كي تحلوا هذه المسألة؟ ملل تحويالت بين الوحدات أ اوايجاد

مجهول غير ُمعط .
 هل المعطيات الواردة كافية لحل المسألة؟ثاو ا :ب كا لخد :

عل المدرس أن يعرع بعع األسئلة التي صقد توىل الطلبة إل فق ةر الحل كأن يرب المسألة بمسألة

سابقة أواجراء بعع التعديالت في المسألة المعطاة.

 هل هناو مشكلة ذات ىلة ثتشبهة بالمشكلة الحالية وحللتها من صقبل؟ كيف ترتب الحقائف بعضها ببعع؟ هل تستطيع حل جزء من المشكلة؟ -هل استخدمت كل البيانات؟

 -ما االستراتيجية المناسبة لحل هذه المسألة؟ ولماذا؟
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ثالثا :وفاد فك

لحل:

اذا ما أدرو الفرد الخطة ادراكا ىحيحا فإ نه يسهل عليه تنفيد خطوات حل المسألة والخوف هويأس

الطالب أوالطالبة أوعدم صقدرتهما عل االستمرار في الحل وخاىة اذا كانت الخطة صقد فرضت فرضا ولم
يقتنعا بها أويفهمانها.

 نفذ خطتو التي توىلت إليها. -أكتب خطوات الحل بوضوح.

 أكتب خطوات الحل في جمل رياضية كاملة. -ما هوالحل؟ ثتفسير الحلة.

بعاً :م جع لحل:
ويتم ذلو من خالل التحقف من الحل بالتعويع أوالسير بخطوات الحل عكسيا أوايجاد طريقة الحل.

وعليه فالواجب عل الجهات المعنية من المدرسين وواضعي المناهج ال تعرف عل

هذه الىعوبات

وتذليلها أ مام الطلبة باعتبارهم معلمي المستقبل ويجب أن يتسلحوا بقدر كاف من المعارف والخبرات
والمهارات في حل المسائل الرياضية.

 -هل أجبت عل السؤال؟

 -راجع خطوات حلو ث إذا لم تنجح الخطة راجعها أواختر خطة أخرى ة.

 اختبر ىحة الحل الذي حىلت عليه ،أي :هل تتوافف إجابتو مع معطيات المسألة؟ أو :هل الناتجمعقول وىحيح ثالحكم عل معقولية الناتج ة؟ وهل نفذت جميع العمليات بطريقة ىحيحة؟
 -هل تستطيع استخدام خطة حل هذه المسألة في مسألة أخرى مشابهة؟

وهناو إرشادات للمعلمين لتنمية صقدرة طالبهم عل حل المسألة الرياضية ومن هذه االرشادات:

ثالغي32-33 :1227 ,ة

 تعويد الطالب عل صقراءة المسألة صقراءة واعية واجادة ىياغتها بكتاباتهم ،ومحاولة توضيحها
بالرسومات.

 ال تتوصقع من جميع الطالب القد ةر عل حل المشكالت.
 الطالب يحلون بطرق مختلفة.

 تحضير مسائل متنوعة متدرجة في الىعوبة.

 عندما يخطئ الطالب يجب معرفة سبب الخطأ صقبل تىحيحه.

 التأكد من فهم الطالب للمفاهيم والتعميمات والمهارات الرياضية الالزمة في الحل.
 ىياغة المسألة عل شكل صقىة.
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 مراعاة بيئة الطالب ومحيطه عند تحضير المسائل.

 تدريب الطالب عل فهم المسألة والبحل عن الحل.

 محاولة البدء بما لدى الطالب من معلومات لم يبني عليها ويطورها.
 تعويد الطالب عل تقويم الخطة من ناحية حسابية ومنطقية.
دت لمع م في حل لمسأل لحساب :

أن يلير دوافع تالميذه نحو التحليل ،ويشجعهم عل القراءة الواعية الشاملة ،وأن يشجعهم عل صقراءة

المسألة أكلر من مرة ،إذا لزم االمر ،ويعبروا عن المسألة بطريقتهم ،وعليه أن يشجعهم عل وضع

فرىة الفرد من العمل ،بغع النظر عن ىحتها أو خطئها ،وعل المدرس أال يبعد عن التفكير المنظم
خطوة خطوة في مرحلة فرع الفروع ،بل يدع األفكار تنطلف عل سجيتها مع اعطاء سبب لكل

خطوة.ث مجلة المعلم72 :3007 ،ة

كما يمكن للمعلم تنمية صقد ةر الطالب عل حل المسائل من خالل ما يلي :ثياسين- 170 :1267 ،
 171ة

 مساعدة الطالب عل التكيف مع المسائل أي معرفة موصقع المسألة من معارف الطالب.
 تشجيع الطالب عل استحضار المزيد من المادة الفكرية والمعلومات.
 مساعدة الطالب عل تعرف عدة نماذج لحل المسائل.
 تشجيع الطالب عل حل المسألة بأكلر من طريقة.

 مساعدة الطالب عل تحسين صقدراتهم في اختيار الفرضيات وتشجيعهم عل االستفسار.
 مساعدة الطالب عل تفهم المسألة جيدا.

 مساعدة الطالب عل تحديد األهداف األساسية والفرعية الخاىة بالمسألة.
 مساعدة الطالب عل استعادة المعلومات المناسبة للمسألة من الذاكرة.
 مساعدة الطالب عل التفكير في االجراءات المناسبة.

 مساعدة الطالب عل استخدام االجراءات بدصقة لم التحقف من ىحة خطوات الحل حت النهاية.
ومن الجدير بالذكر أن يراعي التربويون وجود بعع العوامل التي تؤلر في عملية حل المسألة منها:

ثالىادق377 :3001 ،ة:

 طريقة التقديم والعرع.

 استيعاب المسألة وفهمها.
 الكفاءة في اللغة.

 االتجاه نحوالتفاعل مع المسألة.
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 معتقدات التالميذ نحوصقدرتهم عل الحل.

 الفروق الفردية واألسلوب المعرفي والقدرات العقلية.
 الخلفية المعرفية.

 ضعف حىيلة الطالب من الخط والمقترحات العامة المساعدة في اكتشاف الحل.
 العمليات االنفعالية والدافع والملل والقلف والالمباالة.
 مستوى نموالطلبة.
سئ

لهام ل ي صل بحل لمسأل ل اض

حدد هندام وجابر ث 326 – 323 :1227ة العديد من األسئلة الهامة التي تتىل بحل المسألة

الرياضية ومنها:

 هل يعلم المدرس تالميذه استخدام كلمات معينة في المسألة واالستدالل من األرصقام عل طرق
حل المسألة؟ يجب االنتباه إل أن االعتماد عل ملل هذه العالمات ضار ومفيد ،ولذلو يجب
التدرب عل التفسير والتفكير في المسألة.

 هل من الواجب اشتمال المسألة عل بيانات زائدة ،وهل من المقبول عدم اشتمالها عل بيانات
الزمة لحلها؟ هناو من يرى أن هذا النوع من المسائل يفيد في التفكير التحليلي ،وعدم استخدام
جميع االرصقام للحل ،ولكن ينبغي عدم ابالغ التالميذ بىفات هذه المسائل.

 هل من الواجب تأكيد حل المسائل شفويا؟ هناو من يرى أن هذا أسلوب ذو صقيمة في تحسين
القدرة عل حل المسائل عامة.

 هل ينبغي عل التلميذ أن يحل المسألة بناء عل نوعها؟ يتوصقف هذا عل الهدف من دراسة
المسألة.

يتضح من خالل هذا المحور ،أن تدريس المسألة الرياضية احتل مكانه هائلة في مجال تدريس

الرياضيات ،واهتم المختىون في هذا المجال بشكل واضح بدراسة المسألة الرياضية ،وتحليل أساليب
لحلها وايجاد استراتيجيات خاىة بحلها ،ولعل هذا االهتمام نبع من ارتباط حل المسألة الرياضية
بأسلوب حل المشكالت ،والذي صقد يفيد المتعلم في حياته العملية وواصقعه.

يتميز تدريس المسألة الرياضية بكلرة التعقيد لتداخل العوامل المؤلرة فيه ،ولذلو صقد يكون الخوع

في هذا المجال مهما اتسع غير كاف لتغطية جميع جوانبه ،ولكن من الجدير باالهتمام بالنسبة
للمعلمين اتباع إرشادات معينة في تنمية صقدرات الطالب في حل المسألة الرياضية ،وكذلو محاولة

زرع اللقة لدى الطلبة عل صقدرتهم عل حل المسألة الرياضية ،ومساعدتهم عل ايجاد استراتيجيات

وأنماط واصقتراحات متعددة في حل المسألة الرياضية ،وتنمية مهارات حل المسألة مع مراعاة مستوى

النمولديهم ،ألن اكسابهم مهارات في حل المسألة الرياضية له أهمية وفوائد ال يمكن تجاهلها ،كما
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أنه من المحبذ للمعلم مراعاة أن تكون المسألة الرياضية متمتعة بشروط معينة بحيل تىبح مالئمة

لما وضعت من أجله ،فالمسألة الرياضية ليست بسيطة أو سهلة التحقيف أو الحل ،بل يكفيها

الغموع ،واذا لم تكن كذلو فأنها ال تعتبر مسألة ،ولعل من المهم امتالو المعلم للكفاءة الذاتية في
حل المسألة الرياضية ،حت يستطيع نقل هذه الكفاءة إل طالبه.

 لمحت

لثالث :ل فكا

ل أم ي

يعتبر العقل البشدري ألمن األشدياء التي يملكها اةنسدان عل اةطالق ،فاةنسدان مكرم بالعقل،

مكرم بهددذه القوة اةدراكي ددة اةعجددازي ددة ،ينمو ،يتحرو ،يفكر ،إ ندده نعم ددة رب ددانيددة عظيم ددة اختص هللاُ به ددا
وميزه بها عن غيره من بقية المخلوصقات.
اةنسان َّ
َ
لما كان التفكير ذروة سنام العمليات العقلية ،فإن التربية ال تستطيع تجاهله ويىبح لزاما عل

المربيين بذل أصقى الجهود التربوية المالئمة لتنمية التفكير ،وبما أن عملية التفكير تشمل سائر المجالت،

فال يستطيع أ حد أن يزعم بأن التفكير حكر عل مستوى دراسي معين دون غيره ،ويمكن أن توظف

التربية المقررات الدراسية جميعها ،وأن تسخر عناىر المنهج كلها لتنمية عملية التفكير لدى الطالب،
ألن التفكير هدف تربوي أساسي يسهم في تحقيقه محتوى المقرر في كل فرع من فروع المعرفة ،وللطريقة
التربوية دور ال غن عنه في عملية التفكير ،فالمعلم الذي ال يهتم إال بالحفظ األىم يىيب التفكير

اىابة صقاتلة ،والمعلم الذي يهيئ للطالب جوا يسوده االطمئنان النفسي يزيد من صقدرتهم عل التفكير.ث

عوذات 37 :3007 ،ة

فالتفكير التأملي تفكير موجه ،حيل يوجه العمليات العقلية إل أهداف محددة فمجموعة معينة

من الظروف التي نسميها بالمشكلة تتطلب مجموعة معينة من استجابات هدفها الوىول إل حل معين،

وبهذا يعني أن التفكير التأملي ،هو النشاط العقلي الهادف لحل المشكالت ثعبيد وعفانة70 :3003 ،ة
وحيل أن التفكير التأملي يتطلب تحليل الموصقف إل عناىره المختلفة والبحل عن العالصقات

الداخلية ،فأن الفرد يستخدم التفكير التأملي عندما يشعر باالرتباو ازاء مشكلة أو مسألة يود حلها نتيجة
لعدم وضوح طريقة حل المشكلة أو المسألة ،عندئذ يلجأ الفرد إل تحليل المشكلة إل عناىرها ،ويفرع

الفروع للحل ،ويحاول اختبار هذه الفروعث إبراهيم 777 :3007 ،ة.
مفهتم ل فكا ل أم ي

تعرفه أبوبشير ث 3013ة بأنه نشاط عقلي يستخدم فيه الرموز واألحدال وتحديد نقاط القوة

والضعف ،والرؤية البىرية ،والكشف عن المغالطات ،والوىول إل استنتاجات ،اواعطاء تفسيرات
مقنعة ،ووضع حلول مقترحة حت يىل إل نتائج في ضوء خط مرسومة .ثأبوبشير30: 3013 ،ة
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كما يعرفه خوالدة ث  3010ة بأنه " عملية تفكر واهتمام ومراصقبة للموصقف الذي يواجهه الفرد

أوالموضوع الذي يكتب فيه بحيل يجب تحليله بعد فهمه واستيعابه ،باةمعان بجوانبه ومراجعته وتقويمه

ضمن لالل مهارات أساسية هي :االنفتاح الذهني والتوجيه الذاتي ،والمسؤولية الفكرية في ضوء المعارف
والخبرات التي يكتسبها .ث خوالدة 33 :3010 ،ة

وتعرفه النجارث 3012ة أنه "يعتمد عل تأمل الطالب للموصقف الذي أمامه ويحلله إل عناىره

األساسية ويضع الخط المحكمة الالزمة لفهمه ليىل إل نتائج سليمة يتطلبها هذا الموصقف ويقوم بعد
ذلو بتقويم تلو النتائج بناء عل الخط الموضوعة " .ث النجار 37 :3012 ،ة

ويعرفه القطراوي ث  3010ة بأنه " نشاط عقلي هادف يقوم عل التأمل من خالل مهارات الرؤية

البىرية ،الكشف عن المغالطات ،الوىول إل استنتاجات ،واعطاء تفسيرات مقنعة ووضع حلول مقترحة
للمشكالت العملية ،ويقاس باختبار التفكير التأملي المعد لذلو " ث القطراوي 12 :3010 ،ة

وعرفته القيف ث3011ة هوتفكير موجه حيل توجه العمليات التفكيرية إل أهداف محددة فمجموعة

معينة من الظروف التي نسميها المشكلة تتطلب مجموعة معينة من استجابات تهدف إل الوىول إل

حل معين .ث القيف 13 :3011 ،ة

ومن خالل ما سبف يرى الباحل ان التفكير التأملي :استقىاء ونشاط عقلي هادف يتمعن فيه طالب

الىف التاسع من خالل مهارات الرؤية البىرية والكشف عن المغالطات ،والوىول إل استنتاجات،،

اواعطاء تفسيرات مقنعة ووضع حلول مقترحة للمشكالت العلمية التي يختبر بها ويعبر عنها بالدرجة
الخام التي يحىل عليها الطالب في اختبار التفكير التأملي الذي اعده الباحل.
ل فكا ل أم ي في لق ن لك م:

حل القران الكريم االنسان عل التفكير التأملي في كلير من اآليات كما في صقوله تعال " وفي انفسكم

أفال تبىرون " ث الذأريات 31ة وذلو لما له من أهمية مباش ةر في حياة االنسان حيل ميزه عن باصقي
المخلوصقات بالعقل حيل ان التأمل عملية عقلية تمكن االنسان من عبور العالم المحسوس إل خالف هذا

العالم ،فيؤمن بأن هللا سبحانه وتعال ال اله إال هووال رب سواه ،ويتميز أولواأللباب بالقدرة عل التفكير
التأملي في خلف السموات واألرع ،فيسمح لعباده أن يستفيدوا من خبراتهم وادراكاتهم الحسية في التفكير
التأملي في خلف هللا سبحانه وتعال فيؤمنوا بان كل ما في الكون هوبيد هللا

 وما يميز التفكير التأملي في القران الكريم أ نه يحدل عند االنسان المؤمن الذي يتأمل في خلف
السماوات واألرع بعمف وخشية وتقوى ،صقوله تعال " إن في خلف السموات واألرع واختالف

الليل والنهار آليات ألول األلباب * الذين يذكرون هللا صقياما وصقعودا وعل جنوبهم ويتفكرون في
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خلف السماوات واألرع ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانو فقنا عذاب النار " ث ال عمران -120

121ة ،وهذا يؤكد عل أن التفكير يكون شامال لكل شيء دون تجزيئ حيل يكون تفكير االنسان
المؤمن في الظواهر الكونية والجوانب الحسية ملل الليل والنهار ،فال يفكر في الليل ويترو

النهار ،والعكس كما الجبال والوديان ،الشمس والقمر ،البحار واألنهار ،النخيل واألعناب

والسماوات واألرع وغيرها والكلير ،وهذا كله ما ورد في آيات القران الكريم ،وهذا ما يق هر
المؤمنين في الكون.

 لذا فان االنسان الذي يخش هللا سبحانه وتعال في كل يوم يقوم بالتضرع إليه في أن يكون هذا
العمل هلل سبحانه وتعال خوفًا من يوم القيامة ،بالتالي فان التفكير التأملي في ذاتية هللا أمر
غير مرغوب فيه حيل إن التعلم ال يحدل من خالل النظر إل األشياء فق اوانما تفحص تلو
األشياء والتأمل فيها عن طريف استخدام أداتي المالحظة واالكتشاف حيل يعد التفكير التأملي
عملية عقلية يلجأ اليها الناس عندما يقعون في مشكلة معينة يتضرع إل هللا سبحانه وتعال

متأمال في صقدرته عل أن يخفف عنه وطأة هذه المشكلة ث عفانة واللولو30: 3003 ،ة

 وعليه يعتبر التفكير التأملي أساس العملية العقلية فإن التربية ال تستطيع أن تتجاهله ويىبح
لزامًا عل المربيين بذل أصقى الجهود التربوية لنموعملية التأمل لذا يجب أن تعتني التربية
بسائر العمليات العقلية السابقة لعملية التفكير التأملي ،وهي االدراو الحسي لألشياء ،واالدراو

المعنوي ،والتذكر ،والقياس ،واالستقراء ،واالستنباط ،والتقويم ،حيل ان عملية التفكير التأملي
تشمل سائر العمليات الموضحة اعاله كما انه ال يستطيع احد يزعم ان التفكير التأملي حكر

عل محتوى دراسي معين دون غيره ،ويمكن ان توظف التربية المقررات الدراسية جميعها ،وان
تسخر عناىر المناهج كلها لتنمية عملية التأمل عند التالميذ ث ىالح137: 1222 ،ة

أ م

ل فكا ل أم ي-:

ميز هللا االنسان عل سائر المخلوصقات بالعقل .والعقل هومركز التفكير ولقد ساوى هللا بين جميع البشر
أن زودهم بهذا الجهاز المدهش ودعاهم إل توظيفه في حياتهم باعتبارها أداة للتعلم تالزمهم طيلة حياتهم

والعلم ال يتم إال بالتعلم يعني التفكير والتفكير يقود إل التأمل واالبداع.

حيل يملل التفكير اعقد أنواع اشكال السلوو االنساني فهويأتي في أعل مستويات النشاط العقلي .كما
يعتبر من اهم الخىائص التي تميز االنسان عن غي هر من المخلوصقات.

يمكن أن تتضح أهمية دراسة التفكير التأملي بالنظر إل المجتمع الحديل وازدياد تعقيداته ،وكذلو

تيسر المعلومات وتغيرها بسرعة أكبر ،مما يقتضي من مستخدميها اعادة التفكير بشكل مستمر ،كذلو
تغير االتجاهات وتغير اساليب حل المشكالت ،وهكذا تتنام أهمية استلا ةر التفكير التأملي في ألناء
التعلم لمساعدة الطالب في تطوير أساليب تطبيف المعرفة الجديدة في المواصقف الىعبة خالل نشاطاتهم
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اليومية ،والتفكير التأملي نوع من النشاطات العقلية التي تساعد الطالب عل تكوين وتطوير مهارات

تفكير ذات مستوى اعل  ،وبالتالي يرى العارضة ث14 :3006ة بأن ممارسته تكسب الطالب القد ةر

عل :

 رب المعرفة الجديدة بفهم سابف.

 االرتقاء بالتفكير للحدود المجردة المفاهيمية.

 تطبيف استراتيجيات محددة عل مهمات جديدة لم يسبف لها مليل.
 فهم التفكير الخاص بهم واستراتيجياتهم التعليمة.

وهذا النوع من التفكير يمكن المتعلمين من اكتساب معرفة الذات ،ةلبات فهمهم للقيم االخالصقية الجدي ةر
باالهتمام ،واألخذ بوجهة نظر األخرين والتفكير في بعع االجراءات لماذا هي االفضل ،والنظر في

البدائل وعواصقب االفعال.

ويمكن للطالب من خالل ادراو التفكير التأملي ،عمل ترتيب للمتناصقضات والمقارنة بينها ،كما

يسمح بإعادة تشكيل الموضوع ،والتوضيح والشرح لألهداف والفكرة الرئيسية ،كما أن ممارسة التفكير

التأملي يزيد الخب ةر في التعمف والتبىر في األمور عند الشخص ،بالرغم من تشابه المشكالت الفردية

الممارس لهذا التفكير يجب أن يواجه هذه المشكالت ويعمل عل حلها ،وغالبا ما يخرج في عقله عن
المعرفة الملموسة إل غير الملموسة وهذه من الضروريات لفنون حل المشكلة في التفكير التأملي.

ث عمايره 72-76 :3007 ،ة.

كما يرى الباحل بأن تدريب المعلم لطالبه عل استخدام هذا النوع من التفكير يساعدهم عل

زيادة رب المعلومات بعضها ببعع ،من خالل رب معرفتهم الحالية بالمعرفة السابقة ،لذلو يسمح

للطالب بتعديل المعرفة السابقة إل معرفة جديدة ،بينما التطوير عند المعلمين والتالميذ يسير نحو

االيجابية اتجاه المعلومات الخارجية ،ويساعد الطالب عل التحليل والتأني ألناء المعالجة ويعزز الرب
بين مختلف وجهات النظر من خالل التركيز عل أسئلة أساسية.

ش تط وم

ل فكا ل أم ي:

لتنمية التفكير التأملي لدى الطلبة داخل الىف من الضروري توفر الشروط األتية ث العفون وعبد
الىاحب وحسين ومطشر330 :3013 ،ة:

 -1إعطاء الطلبة الوصقت الكافي للتفكير صقبل االجابة عل االسئلة.
 -3ان يركز االختبار عل عدد صقليل من الموضوعات المهمة.
 -2ان ال يقبل المعلم أي اجابة غير واضحة ،او غير محددة.
 -7ان تستمر التفاعالت بين المعلم والطلبة.

 -7ان يعرع المعلم للطلبة بعع النماذج الخاىة بمواىفات االنسان المفكر.
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 -7ان ينتج المعلم للطلبة الفرص المناسبة ةنتاج افكار أىيلة ،غير تقليدية.

وتتم تنمية التفكير التأملي حينما تكون لدى الطلبة القدرة عل تقديم اسئلة ذات معان فعالة ومهمة عما
يقرؤونه ،أويسمعونه داخل حجرات الدراسة اوخارجها.
دت لمع م في وم

ل فكا ل أم ي:

من أ جل توفير البيئة الىفية المناسبة ةنجاح عملية تعليم التفكير وتعلمه عل المعلم التحلي بمجموعة

من السلوكيات كما يراها الشريف ث  311-302 :3012ة:
 -1مراعاة االستماع للطالب.
 -3احترام التنوع واالنفتاح.

 -2تشجيع المناصقشة والتعبير.
 -7تشجيع التعلم النش .
 -7تقبل أفكار الطالب.

 -7اعطاء وصقت كاف للتفكير.
 -3تنمية لقة الطلبة بأنفسهم.
 -6اعطاء تغذية راجعة.

 -2تلمين أفكار الطالب.
م حل ل فكا ل أم ي:

صقد حدد جوردن وفليب أربع مراحل للتفكير التأملي:ث العفون وعبد الىاحب وحسين ومطشر،

312 :3013ة

 -1وجود موصقف مشكل.
 -3استيضاح المشكلة.
 -2تكوين الفروع.

 -7اختبار أفضل الحلول.

وصقدد حدد عبيد وعفانة ث71-70 :3003ة بأن التفكير التأملي يمر بعدة مراحل وهي كما يلي:

 -1الوعي بالمشكلة.
 -3فهم المشكلة.

 -2وضع الحلول المقترحة وتىنيف البيانات واكتشاف العالصقات.
 -7استنباط نتائج الحلول المقترحة – صقبول أورفع الحلول.
 -7اختيار الحلول عملياً ثتجريب ة -صقبول أورفع الحلول.
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خدت

ل فكا ل أم ي:

حدد عفانة واللولوث10 :3003ة خطوات للتفكير التأملي:

 .1دراسة المشكلة بطريقة منطقية ووىفها بشكل مناسب.

 .3البحل عن عالصقات بين االسباب التي ادت إل حدول مشكلة والنتائج التي تربت عل ذلو.

 .2تفسير الجوانب المختلفة من خالل االستفادة من الجوانب المهنية واالجتماعية التي تحي بالمشكلة
 .7اصقتراح حلول بناء عل توصقعات منطقية للمشكلة موضوع الدراسة.

ومن جانبه حدد  Roseث12 :1222ة ست خطوات للتفكير التأملي:
 .1التعرف عل المشكالت التربوية.

 .3االستجابة للمشكلة من خالل إجراء مشابه بينها وبين مشكالت جرت في سياصقات مماللة.
 .2تفحص المشكلة والنظر اليها من جميع الجوانب.

 .7تجربة الحلول المقترحة والكشف عن نتائج الحلول والمغزى من اختيار كل حل.
 .7تفحص النواتج الظاه ةر والضمنية لكل حل تم تجربته.
 .7تقييم الحل المقترح.
مها

ل فكا ل أم ي:

مهارات التفكير التأملي تشتمل عل خمس مهارات أساسية هي:
 -5ل ؤ

لبص

 :القدرة عل عرع جوانب المشكلة والتعرف عل مكوناتها بحيل يمكن اكتشاف

العالصقات الموجودة بىريا.

 -2لكشف عن لمغالدا  :القد ةر عل تحديد الفجوات في المشكلة.

 -3لتصتل إلى س و اجا  :القدرة عل التوىل إل عالصقة منطقية معينة من خالل رؤية مضمون

المشكلة والتوىل إل نتائج.
 -4إعداء فسا

مقوع  :لقد ةر عل إعطاء معن منطقي للنتائج أوالعالصقات الرابطة.

 -1تضع ح تل مق ح  :القدرة عل وضع خطوات منطقية لحل المشكلة المطروحة وتقوم تلو
الخطوات عل تىورات ذهنية متوصقعة للمشكلة المطروحة .
ل فكا ل أم ي تلموهاج:

توجد عدة طرق يستخدم فيها التفكير التأملي في حل المشكالت في مواصقف التعلم ةلارة ومساندة التالميذ

لذلو ،عل المعلم القيام بما يلي :ث عفانة ،عبيد72-73 :3003 ،ة

-1جعل التالميذ يحددون المشكالت موضوع البحل ،واستيعابها بوضوح في عقولهم.

-3حل التالميذ عل استدعاء األفكار المتعلقة بالمشكلة وذلو من خالل تشجيعهم عل :
أ -تحليل الوصقف.
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ب -تكوين فروع محددة واستدعاء القواعد العامة أواالسس التي يمكن أن تنطبف.

-2حل التالميذ عل تقويم كل اصقتراح بعناية بتشجيعهم عل :
أ -تكوين اتجاه غير متحيز ،تعليف الحكم أوالنتيجة.

ب -نقد كل اصقتراح.

ت -اختبار أورفع المقترحات بنظام.
ل -مراجعة النتائج.

-7حل التالميذ عل تنظيم المادة حت تساعد في عملية التفكير بتشجيعهم عل :
أ -إحىاء النتائج من حين وأخر.

ب -استخدام طرق الجدولة والتعبير البياني.

 التعبير عن النتائج المؤصقتة باختىار من حين ألخر خالل البحلويرى الباحل أهمية للتفكير التأملي في حياة الطالب المدرسية والحياتية ،ألنه يساعد عل رب

الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة ،بما يعطيه من اللقة بالنفس ،ويكون أكلر اعتمادا عل نفسه في

اىدار األحكام والق اررات التي تخىه ،وبذلو يكون تفكيره تأمليا مما يساعده في النجاح في أداء المهام،

ومما يساعد عل تنمية اةحساس بالمسؤولية والسيط ةر عليها

ويرى الباحل أن تنمية مهارات التفكير التأملي في منهاج الرياضيات من خالل استراتيجية التساؤل

الذاتي المقترحة للدراسة الحالية البد ان تراعي األسس التالية:

 -1ان طبيعة استراتيجية التساؤل الذاتي ،وما تتطلبه من عمليات مترابطة ومتداخلة تجعل الطلبة
يتعرفون عل العمليات الذاتية في تفكيرهم ،والتخطي  ،والتفاعل مع المواصقف التعليمية المختلفة،
وتقويم مدى الدصقة في وىف تفكيرهم والتحكم فيه ومتابعته.
 -3تحديد مهارات التفكير التأملي في مناهج الرياضيات لطلبة الىف التاسع األساسي
 -2تحديد خىائص طلبة الىف التاسع األساسي ،وما يمتلكونه من صقدرات عقلية وممكنات
التفكير.
 -7توفير بيئة تعليمية تلير الدافعية عند طالب الىف التاسع.
 -7تحفيز الطلبة وتشجيعهم عل التفكير والتساؤل والتقويم واصقتراح الحلول للمشكالت الرياضية من
خالل أنشطة ملي ةر دافعة للتفاعل تعمل كمليرات للتعلم.
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ل ساؤل لذ ي

حل لمسأل ل اض
ل فكا ل أم ي

لفصل لثالث

لسابق

لد سا

بعد االطالع عل االدب التربوي والدراسات السابقة ذات الىلة بموضوع الدراسة تطرق الباحل

لعرع هذا الفىل في بناء األدوات الدراسة المناسبة لقياسها
لذا تم تقسيم الدراسات السابقة إل لالل محاور هي:

 المحور األول :الدراسات التي تناولت استراتيجية التساؤل الذاتي

 المحور اللاني :الدراسات التي تناولت مهارات حل المسألة الرياضية
 المحور اللالل :الدراسات التي تناولت مهارات التفكير التأملي

ويرتبها الباحل من الحديل إل القديم.

لمحت

تل :د سا

 -5د س لف

واتل

س

اج

ل ساؤل لذ ي

تعبد هللا (:)2153

هدفت هذه الدراسة إل معرفة ألر استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في التحىيل الدراسي والدافعية

نحو تعلم مادة الفيزياء لدى طالب الىف األول متوس  ،وصقد اتبع الباحلان المنهج التجريبي ،وصقد

تكونت عينة الدراسة من ث77ة طالبا من طالب الىف األول متوس  ،من متوس ابي تمام للبنين –

محافظة بغداد ،ويمللون شعبتين سحبتًا عشوائيا من بين  7شعب ،حيل اختيرت منها شعبة عشوائيا
لتمليل المجموعة التجريبية عدد أفرادها ث33ة طالباً ،درست وفقا الستراتيجية التساؤل الذاتي ،والشعبة
اللانية تملل المجموعة الضابطة عدد أفرادها ث33ة طالبًا ،درست وفقا للطريقة االعتيادية ،واشتملت
أدوات الدراسة عل اختبار موضوعي من نوع االختيار من متعدد في ضوء االغراع السلوكية ،ومحتوى

المادة الدراسية طبف بعد انتهاء التجربة ،كما استخدم مقياس الدافعية نحو مادة الفيزياء لغرع صقياس

دافعية طالب عينة البحل نحو مادة الفيزياء ،وصقد استخدم الباحلان في المعالجة االحىائية للدراسة
اختبارث T- testة ذي النهايتين لعينتين مستقلتين ،تم اختبار الفرضيات الىفرية ،حيل توىلت نتائج
الدراسة إل

تفوق المجموعة التجريبية التي درست وفقا الستراتيجية التساؤل الذاتي عل

المجموعة

الضابطة التي درست وفقا للطريقة االعتيادية في اختبار التحىيل ،ومقياس الدافعية ،وصقد أوىت

الدراسة عل ضرو ةر اعتماد استراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس مادة الفيزياء في المدراس المتوسطة،

واجراء بحل ممالل للبحل الحالي في مراحل دراسية أخرى.
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 -2د س لشه ي (:)2152
هدفت هذه الدراسة إل معرفة فاعلية استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية مهارات القراءة

االبداعية لدى تلميذات الىف اللاني المتوس  ،وصقد اتبعت الباحلة المنهج شبه التجريبي ،وصقد تكونت

عينة الدراسة من ث 77ة تلميذة من تلميذات الىف اللاني متوس بمدينة الطائف ،وصقد اختيرت العينة
بطريقة عشوائية لضمان التكافؤ بين المجموعتين ،وصقمست عينة الدراسة إل مجموعتين المجموعة

التجريبية وعددها ث32ة تلميذة ،والمجموعة الضابطة وعددها ث32ة ،واشتملت أدوات الدراسة عل صقائمة
بمهارات القراءة االبداعية في اللغة العربية ،واختبار لمهارات القراءة االبداعية في اللغة العربية ،وصقد

استخدمت الباحل األساليب االحىائية المناسبة كالمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،
واختبار ث تة للمجموعات المستقلة لمعرفة الفروق بين المجموعات ،وتوىلت نتائج الدراسة إل وجود

فروق ذات دالله احىائية عند مستوى داللة ث α ≥ 0.07ة بين متوس درجات تلميذات المجموعة
الضابطة ،ومتوس درجات المجموعة التجريبية في التطبيف البعدي الختبار مهارات القراءة االبداعية
عند مستوى الطالصقة ،المرونة ،االىالة ،منفردة ،ومجتمعة ،لىالح المجموعة التجريبية ،وفي ضوء
تلو النتائج فقد أوىت الدراسة إل

األخذ بالمهارات التي تم التوىل إليها عند بناء مناهج اللغة العربية،

وتقديمها للمعلمات لالستفادة منها عند تدريس القراءة ،وتدريب المعلمات صقبل والناء الخدمة بشكل مستمر
عل استراتيجية التساؤل الذاتي من خالل الدروس النموذجية والدورات التدريبية.
 -3د س لبا (:)2152
هدفت هذه الدراسة إل معرفة فاعلية استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية بعع مفاهيم

التغذية وعمليات العلم والتفكير الناصقد لدى طالبات شعبة االصقتىاد المنزلي بكلية التربية النوعية ،وصقد

اتبعت الباحلة المنهج التجريبي ،وصقد تم تقسيم العينة إل شعبتين الشعبة األول تملل المجموعة التجريبية،
وتملل شعبة االصقتىاد المنزلي في كلية التربية النوعية فرع المنىورة ،والمجموعة اللانية شبعة االصقتىاد

المنزلي في كلية التربية النوعية فرع ميت غمر ،واشتملت ادوات الدراسة عل دليل معلم ،واختبار

تحىيل مفاهيم التغذية ،واختبار عمليات العلم التكاملية ،واختبار للتفكير الناصقد ،وصقد استخدمت الباحل

األساليب االحىائية المناسبة ،وتوىلت نتائج الدراسة إل وجود فروق دالة احىائيا بين درجات طالبات
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيف البعدي الختبار تحىيل مفاهيم التغذية واختبار
عمليات العلم لىالح المجموعة التجريبية وفي ضوء تلو النتائج فقد أوىت الدراسة باستخدام استراتيجية
التساؤل الذاتي في التدريس لكونها تساعد عل تكوين معرفي متكامل يرب المعرفة السابقة بالمعرفة
الجديدة واجراء دورات تدريبية لتدريب المعلمين عل تطبيف استراتيجية التساؤل الذاتي في محتوى منهاج

االصقتىاد بىفة خاىة والمناهج األخرى بىفة عامة
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 -4د س لوم ي (:)2155
هدفت الدراسة إل معرفة ألر استخدام حقيبة تعليمية صقائمة عل استراتيجية التساؤل الذاتي وأساليب

التقويم االىيل في تنمية مهارات التذوق األدبي والتفكير التأملي لدى تلميذات الىف األول اللانوي،

وصقد اتبعت الباحل المنهج شبه التجريبي ،وصقد تكونت عينة الدراسة من ث100ة تلميذة ،من تلميذات
الىف األول اللانوي المطور بمدينة الطائف ،بواصقع ث70ة تلميذة للمجموعة التجريبية ،ث70ة تلميذة

للمجموعة الضابطة ،واشتملت أدوات الدراسة عل اختبار تحىيلي لمهارات التذوق األدبي ،واختبار

التفكير التأملي صقبل وبعد تنفيذ تجربة الدراسة ،وصقد استخدمت الباحل األساليب االحىائية المناسبة

منها تحليل التباين المىاحب ث ANCOVAة ،الذي كشف عن وجود فروق دالة احىائية بين
متوسطات مجموعة عينة الدراسة في كل من األداتين لىالح المجموعة التجريبية ،وتم ايجاد حجم األلر

عن طريف مربع ايتا ،وكان حجم األلر كبير في كل من االداتين لىالح المجموعة التجريبية ،وصقد
توىلت نتائج الدراسة عن وجود عالصقة ارتباطية دالة احىائية في التطبيف البعدي بين التحىيل

الدراسي لمهارات التذوق االدبي ،ومهارات التفكير التأملي لىالح المجموعة التجريبية ،وصقد أوىت

الدراسة باالستفادة من الحقيبة التعليمية القائمة ع ل استراتيجية التساؤل الذاتي واساليب التقويم االىيل.
 -1د س عبد هللا (:)2151
هدفت هذه الدراسة إل معرفة مدى فاعلية التساؤل الذاتي في تدريس التاريخ في تنمية التحىيل

المعرفي وبقاء ألر التعلم لدى طالبات الىف األول االعدادي ،وصقد اتبع الباحل المنهج التجريبي ،وصقد

تكونت عينة الدراسة من ث70ة طالبة ،وتم تقسيمها إل مجموعتين تجريبية وصقوامهاث20ة طالبة درست

وفقا الستراتيجية التساؤل الذاتي ،وأخرى ضابطة صقوامها ث20ة طالبة درست وفقا للطريقة االعتيادية،
واشتملت ادوات الدراسة عل اختبار للتحىيل المعرفي ،واعداد دليل معلم ،واستخدمت الباحل األساليب

االحىائية المناسبة ،ومن لم صقام الباحل بالتطبيف البعدي لالختبار ،وصقد تبين من النتائج من تفوق
طالبات المجموعة التجريبية عل طالبات المجموعة الضابطة ،وبعد مرور  36يوم صقام الباحل بتطبيف

نفس االختبار ،وصقد تبين من نتائجه تفوق طالبات المجموعة التجريبية عل طالبات المجموعة الضابطة

في بقاء ألر التعلم ،وصقد أوىت الباحل ب ضرورة تدريب المعلمين عل استخدام استراتيجية التساؤل
الذاتي في تدريس مادة التاريخ أو غيرها من المواد الدراسية األخرى.
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 -6د س عبد لعال (:)2112
هدفت هذه الدراسة إل معرفة الر استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس الدراسات االجتماعية

عل التحىيل والتفكير الناصقد لدى تالميذ الىف األول االعدادي وصقد اتبعت الباحلة المنهج شبه

التجريبي ،وصقد تكونت عينة الدراسة من ث36ة طالبة ،وتم تقسيم العينة إل مجموعتين المجموعة التجريبية

وصقوامها ث 26ة طالبة من مدرسة احمد عبده االعدادية بنات ،والمجموعة الضابطة صقوامها ث70ة طالبة

من مدرسة ىفية زغلول االعدادية بنات التابعتين ةدارة شمال سيناء التعليمية ،بمحافظة السويس،
واشتملت ادوات الدراسة عل اختبار تحىيلي لقياس مهارات التفكير الناصقد ،ودليل معلم وصقد استخدمت
الباحل األساليب االحىائية المناسبة منها المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،واختبار ثتة

حيل توىلت نتائج الدراسة إل وجود فروق دالة احىائية بين درجات طالب المجموعة التجريبية الذين

درسوا وفقا الستراتيجية التساؤل الذاتي والمجموعة الضابطة الذين درسوا وفقا للطريقة االعتيادية في
االختبار البعدي لىالح المجموعة التجريبية ،ووجود فروق دالة احىائيا بين درجات طالب المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيف البعدي الختبار التفكير الناصقد لىالح المجموعة التجريبية

وفي ضوء تلو النتائج فقد أوىت الدراسة بعقد دورات تدريبية للمعلمين في كافة التخىىات الناء
الخدمة لتدريبهم عل استخدام استراتيجيات تدريسية حديلة لتنمية التفكير الناصقد وضرو ةر اهتمام مطوري

المناهج الدراسات االجتماعية بمراعاة مبادئ االستراتيجيات التي تنمي التفكير والمشاركة االيجابية من
المتعلم في التعلم.

 -7د س أبت عجت ):)2112
هدفت هذه الدراسة إل

معرفة ألر استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية مهارات حل المسألة

الكيميائية لطالب الىف الحادي عشر ،واتبع الباحل المنهج التجريبي ،وصقد تكونت عينة الدراسة من

ث73ة طالبا ،وتم تقسيمهم إل مجموعتين ،مجموعة تجريبية عددها ث21ة درست وفقا الستراتيجية
التساؤل الذاتي ،ومجموعة ضابطة عددها ث21ة درست بالطريقة المعتادة ،واشتملت أدوات الدراسة

عل اختبار مهارات حل المسألة الكيميائية ،وتم تطبيقه عل المجموعتين صقبليًا وبعديًا ،وتم التأكد من
ىدصقه ولباته ،ودليل للمعلم ،واستخدم الباحل في المعالجة االحىائية اختبار ثتة ،واختبار مان وتني،

ومعامل االرتباط وال نسب المئوية بوىفها وسائل إحىائية ،وتوىلت نتائج الدراسة إل وجود فروق دالة
احىائية عند مستوىث  α ≥ 0.07ة في اختبار مهارات حل المسألة الكيميائية بين طالب المجموعة

التجريبية والمجموعة الضابطة وذلو لىالح المجموعة التجريبية ،وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج

الدراسة أوى الباحل بضرورة استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي لتنمية مهارات حل المسألة الكيميائية

والعمل عل تدريب المعلمين عل كيفية استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في شروح دروس الكيمياء.
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 -8د س :)2112( Ju Chang & Hui-Fang
أجريت هذه الدراسة في الصين وهدفت إلى استقصاء أثر استراتيجية التساؤل الذاتي على تعلم
الطلبة اللغة االنكليزية كلغة للقراءة وتنمية الفهم واتجاه الطلبة نحوهذه االستراتيجية0
تكونت عينة البحل من ث116ة طالبًا وطالبة تخىص في اللغة اةنجليزية من المرحلة األول في
جامعة شوأنا توزعوا بين مجموعتين ضابطة وتجريبية ،واشتملت ادوات الدراسة عل اختبار تحىيلي
لقياس كفاءة الطلبة في صقراءة اللغة االنجليزية ،وصقد استخدم الباحلان األساليب االحىائية المناسبة منها
االختبار التائي ،وتحليل التباين ،واالنحرافات المعيارية حيل توىلت نتائج الدراسة إل وجود فروق دالة

احىائية بين درجات طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا وفقا الستراتيجية التساؤل الذاتي والمجموعة
الضابطة الذين درسوا وفقا للطريقة المعتادة عل تحسن القدرة عل القراءة لىالح المجموعة التجريبية.
 -2د س قسم هللا (:)2112
أجريت الدراسة في السودان وهدفت إل استقىاء ألر استراتيجية التدريس فوق المعرفي ثوالتي

شملت كل من استراتيجية التساؤل الذاتي ،النمذجة بواسطة المعلم ،المشاركة اللنائيةة عل التحىيل

في بعع مفاهيم الفيزياء األساسية وعل اكتساب مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طالب الىف
األول اللانوي.

استخدمت الباحل المنهج التجريبي واختارت عشوائيا عينة مكونة منث70ة طالبة توزعوا إل

مجموعتين متكافئتين لتكون إحداهما المجموعة التجريبية ث20ة طالبة واألخرى الضابطةث20ة طالبة،
وتم التكافؤ في المتغيرات الدخيلة.

اختيار للتحىيل ومقياسا ذاتيا الكتساب مهارات فوق المعرفي واجري لالختبارين
ًا
وكان أداتا الدراسة
الىدق واللبات ومعامالت الىعوبة والتمييز.
وصقد استخدمت الباحلة عدداً من األساليب اةحىائية لتحليل بيانات البحل وهيثاختبار "ت "وحساب

معامل ارتباط بيرسون ومعادلة التىحيح له لسبيرمان براون ) للتحقف من الداللة اةحىائية للفروق

بين متوسطات درجات الطالبات القبلي والبعدي في كل من( اختبار التحىيل في مادة الفيزياء ،ومقياس

مهارات التفكير ما وراء المعرفي ،وصقد توىلت نتائج الدراسة إل وجود فروق ذات داللة إحىائية بين

متوسطي تحىيل المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية التدريس فوق المعرفي وبين متوس

تحىيل المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة ولىالح التجريبية وصقد اوىت الدراسة

باستخدام استراتيجية تدريس ما فوق المعرفي في تدريس المفاهيم الفيزيائية األساسية ،وان يتم تدريب

معلموالفيزياء عل استخدام استراتيجية التدريس لما فوق المعرفة.
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 -51د س لعذ قي (:)2112
هدفت هذه الدراسة إل معرفة فاعلية استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية بعع مهارات الفهم القرائي

لدى طالب الىف األول اللانوي ،وصقد اتبع الباحل المنهج شبه التجريبي ،وصقد تكونت عينة الدراسة من

ث70ة طالبا من الىف األول اللانوي بمحافظة القنفذة ،وصقسمت عينة الدراسة إل مجموعتين المجموعة

التجريبية مكونة من ث37ة طالبا ،درست وفقا الستراتيجية التساؤل الذاتي ،ومجموعة ضابطة مكونة من

ث37ة طالبا درست بالطريقة االعتيادية ،واشتملت أدوات الدراسة عل صقائمة مهارات الفهم القرائي المناسبة
للطالب ،واختبار لمهارات الفهم القرائي طبقا صقبل يا وبعديا بعد التأكيد من ىدق ولبات االختبار ،وصقد
استخدم الباحل األساليب االحىائية المناسبة منها المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ومعادلة

سبيرمان بروان ،ومعادلة كوبر ،ومعاملي السهولة والىعوبة ،والىدق الذاتي وتحليل التباين المىاحب

ث ANCOVAة وصقد توىلت نتائج الدراسة إل وجود فروق ذات داللة احىائية عند مستوى ث 0.07

≥ αة في التحىيل البعدي في مهارات الفهم الحرفي ،ومهارات الفهم االستنتاجي ،ومهارات الفهم النقدي،
ومهارات الفهم التذوصقي ،ومهارات الفهم اةبداعي ،بعد ضب التحىيل القبلي لىالح طالب المجموعة
التجريبية وفقا لتلو النتائج صقد أوىت الدراسة إل دراسة فاعلية استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية

المهارات اللغوية لدى طالب المرحلة اللانوية ،ودراسة فاعل ية استخدام التساؤل الذاتي في تنمية اتجاهات

طالب المرحلة اللانوية نحوالقراءة.

 -55د س لموشاتي (:)2118
هدفت هذه الدراسة إل معرفة ألر استراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس وحدة عن االنسان ومشكلة

االلزام الخلقي في مادة الفلسفة عل تنمية الفهم الفلسفي وتعديل درجة الخجل لدى طالب المرحلة اللانوية

العامة ،واتبع الباحل المنهج الوىفي والمنهج التجريبي ،وصقد تكونت عينة الدراسة من ث76ة طالبة من
طالبات الىف اللاني لانوي ث أدبي ة بمدرسة السادات اللانوية بنات بمدينة سمنود ،وصقسمت عينة

الدراسة إل مجموعتين المجموعة التجريبية وعددها ث27ة طالبة ،والمجموعة الضابطة وعددها ث27ة

طالبة،

واصقتىرت الدراسة عل وحدة االنسان ومشكلة اةلزام الخلقي بمادة الفلسفة بالمرحلة اللانوية

العامة ،واشتملت أدوات الدراسة عل صقائمة بمستويات الفهم الفلسفي ،ومقياس الخجل ،ودليل معلم
يوضح كيفية استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي ،وصقد استخدم الباحل في المعالجة االحىائية للدراسة

اختبار ثT- testة ،والمتوسطات ،واالنحرافات المعيارية ،وتوىلت نتائج الدراسة إل تفوق المجموعة
التجريبية عل

المجموعة الضابطة في نموالفهم الفلسفي ،وتعديل درجة الخجل ،وتفوق المجموعة

التجريبية التي درست وفف استراتيجية التساؤل الذاتي عل المجموعة الضابطة التي درست وفقا للطريقة

االعتيادية في االختبار الذي أعده الباحل.
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تل:

من خالل استعراع الدراسات السابقة المتعلقة بالتساؤل الذاتي يمكن تلخيص النقاط التي توىلت

اليها الدراسات في هذا المحور فيما يلي:

 اتفقت هذه الدراسات في استخدامها للتساؤل الذاتي كمتغير مستقل وشملت الدراسات التي
استخدمت استراتيجية التساؤل الذاتي معظم المواد الدراسية ملل :القراءة والفهم القرائي والتذوق
األدبي والقراءة االبداعية في دراسات كل من ثدراسة الشهري ث 3013ة ،دراسة النمري ث
3011ة ،دراسة العذيقي ث3002ة ة .والكيمياء في دراسة أبوعجوة ث3002ة وفي الفيزياء دراسة
لفتة وعبدهللا ث3012ة ،وفي الفلسفة دراسة المنشاوي ث3006ة ،وفي االجتماعيات في دراسات
كل من ث دراسة عبد العال ث3002ة ،دراسة عبدهللا ث3010ة ،واالصقتىاد المنزلي في دراسة
الباز ث3013ة.
 صقد استخدمت بعع الدراسات المنهج التجريبي والشبه تجريبي كما في دراسات ث دراسة لفتة
وعبدهللا ث3012ة ،دراسة الباز ث3013ة ،دراسة عبد هللا ث3010ة ،دراسة أبوعجوة ث3002ة
ة ،ودراسات المنهج شبه التجريبي كما في دراسات ث دراسة الشهري ث 3013ة ،دراسة النمري
ث 3011ة ،دراسة عبد العال ث3002ة ،دراسة العذيقي ث3002ة ،د ارسة المنشاوي ث3006ة.
 غطت تلو الدراسات معظم المراحل التعليمية ملل :المرحلة االبتدائية في دراسات كل من :دراسة
لفتة وعبدهللا ث3012ة ،دراسة الشهري ث 3013ة ،والمرحلة االعدادية في دراسات كل من:
دراسة عبد هللا ث3010ة ،دراسة عبد العال ث3002ة ،والمرحلة اللانوية في دراسات كل من:
دراسة النمري ث3011ة ،دراسة أبوعجوة ث3002ة ،دراسة العذيقي ث3002ة،

دراسة

المنشاويث 3006ة ،والمرحلة الجامعية كما في دراسة الباز ث3013ة.
 اتفقت جميع الدراسات السابقة في االداة وهي االختبار وفي بعع الدراسات استخدمت بجانب
االخ تبار أدوات أخرى ملل مقياس كما في دراسة المنشاوي ث3006ة.
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 -5د س أبتصق (:)2154

حل لمسأل ل اض

مها

هدفت هذه الدراسة إل معرفة ألر توظيف استراتيجيتي دورة التعلم الخماسية ث5E,sة والجدول الذاتي
ث Kwlة في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طلبة الىف اللامن بمحافظة غزة ،وصقد اتبع
الباحل المنهج شبه التجريبي ،حيل تم تطبيف الدراسة عل عينة صقىدية من مدرسة رودلف فلتر
األساسية المشتركة في محافظة الوسط  ،وصقد تكونت عينة الدراسة من ث27ة طالبة من طالبات
الىف اللامن األساسي ،حيل تم تقسيم عينة الدراسة إل لالل مجموعات ،مجموعتين تجريبيتين
عدد كل مجموعة ث23ة طالبة ،ومجموعة ضابطة عددها ث20ة طالبة ،واشتملت أدوات الدراسة
عل اختبار مهارة حل المسألة الرياضية بعد التحقف من ىدصقه ولباته ،تم تطبيف االختبار صقبليا
وبعديا عل م جموعات الدراسة ،وصقد استخدمت الباحل األساليب االحىائية المناسبة منها اختبار
ثتة لحساب دالله الفروق بين المجموعات ،ومربع ايتا لقياس حجم األلر ،وصقد توىلت نتائج الدراسة
إل وجود فروق دالة احىائية بين طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية دورة التعلم،
والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة في التطبيف البعدي الختبار مها ةر حل المسألة
الرياضية ،لىالح المجموعة التجريبية.
 -2د س لشافعي (:)2152
هدفت هذه الدراسة إل بناء وتجريب برنامج مقترح صقائم عل المتشابهات لتنمية مهارات حل المسألة

الرياضية لدى طالبات الىف التاسع ،حيل اتبعت الباحل المنهج التجريبي ،وصقد تكونت عينة الدراسة

من ث70ة طالبة من مدرستي السيدة رصقية األساسية العليا ،ومدرسة مىطفي حافظ ثأة للبنات بمحافظة
غرب غ ةز ،وصقد صقسمت عينة الدراسة إل مجموعتين األول تجريبية درست وفقا للبرنامج القائم عل

المتشابهات وعددها ث20ة طالبة ،واألخرى ضابطة درست بالطريقة االعتيادية وعددها ث20ة ،واشتملت
أدوات الدراسة عل اختبار لمهارات حل المسألة الرياضية ،وصقد استخدمت الباحل العديد من األساليب

االحىائية المناسبة ،وصقد توىلت الدراسة إل العديد من النتائج منها فعالية البرنامج المقترح القائم عل
المتشابهات في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية.
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 -3د س لعالتل (:)2152
هدفت هذه الدراسة إل معرفة ألر توظيف بعع استراتيجيات التعلم النش في تنمية مهارات حل

المسألة الرياضية لدى طالبات الىف الرابع األساسي بمحافظة غزة ،وصقد استخدمت الباحل المنهج شبه

التجريبي ،وصقد تكونت عينة الدراسة من ث  36ة طالبة من طالبات مدرسة غ ةز االبتدائية " أ" ،وصقسمت

عينة الدراسة إل مجموعتين المجموعة التجريبية وعددها ث22ة طالبة ودرست وفقا الستراتيجيات التعلم
النش ث مسرح المنهج ،االلعاب التعليمية ،التعلم التعاوني ة ،ومجموعة ضابطة وعددها ث 22ة ودرست

وفقا للطريقة االعتيادية ،واشتملت أدوات الدراسة عل صقائمة بمهارات حل المسألة الرياضية ،واختبار
مهارات حل المسألة الرياضية حيل طبقا صقبليا وبعديا ،وصقد استخدمت الباحل األساليب االحىائية

المناسبة منها اختبار ث تة ومعامل مربع ايتا ،وتوىلت نتائج الدراسة إل وجود فروق ذات داللة
احىائية لىالح المجموعة التجريبية في اختبار مهارات حل المسألة الرياضية ،وارتقاء مستوى المهارات
الرياضية لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد التدريس وفقا الستراتيجيات التعلم النش .
 -4د س لخداب (:)2152
هدفت هذه الدراسة إل معرفة ألر النوع والمستوى التحىيلي والمعدل التراكمي في استراتيجيات حل

المسألة لدى طلبة تخىص الرياضيات في الجامعة الهاشمية ،وصقد تكونت عينة الدراسة من ث70ة طالبا

وطالبة ،بواصقع ث30ة طالبا وث30ة طالبة ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية من بين طلبة صقسم الرياضيات
في الجامعة الهاشمية ،وصقد تم توزيعهم عل المستوى الدراسي بواصقعث 7ة طالب ،وث7ة طالبات في كل
سنة دراسية ،وىنفوا إل لالل فئات في ضوء معدالتهم التراكمية ،واشتملت أدوات الدراسة عل اختبار
المسائل الرياضية ،ووىف استراتيجية حل المسألة الرياضية من صقبل الطلبة ،والمقابلة الفردية ،واستخدم
الباحل األساليب االحىائية المناسبة منها المتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية ،واختبار ثت ة ،وصقد

توىلت النتائج إل

شيوع استراتيجيات القاعدية ،والمحاولة والخطأ العشوائية ،والمحاولة والخطأ

المنظمة ،والسير لألمام ،ولم يظهر فرق في اس تخدام هذه االستراتيجيات يعزى إل النوع أوالمستوى
الدراسي ،كما تبين وجود فرق بين فئات المعدل التراكمي المختلفة في استراتيجية السير لألمام ،لىالح
الطلبة ذوي التحىيل المرتفع ،واستراتيجية المحاولة والخطأ العشوائية لىالح الطلبة ذوي التحىيل

المتدني.
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 -1د س عابد (:)2112
هدفت هذه الدراسة إل معرفة ألر التدريب عل استراتيجيات حل المسألة الرياضية لطلبة الىف

األول اللانوي العلمي في تحىيلهم للرياضيات في محافظة نابلس ،وصقد استخدم الباحل المنهج التجريبي،

وصقد تكونت عينة الدراسة من ث30ة طالبا من طلبة الىف األول العلمي في المدراس الحكومية التابعة

لمديرية التربية والتعليم في مدينة نابلس في الفىل الدراسي اللاني للعام الدراسي ث 3006 /3003ة،

وتم اختيار مدرستين بطريقة صقىدية " مدرسة ذكور ،مدرسة انال " بواصقع شعبتين لكل مدرسة ،وزعتا
المجموعتين بطريقة عشوائية األول تجريبية درست وفقا لبرنامج تدريبي من اعداد الباحل لتدريبهم عل

استراتيجيات خاىة لحل المسألة الرياضية ،واألخرى ضابطة درست المحتوى الرياضي فق  ،وصقد اشتملت
أدوات الدراسة عل اختبار لقياس التكافؤ صقبليا واستخدم اختبار بعديا لفحص فرضيات الدراسة ،وصقد

استخدم الباحل العديد من األساليب االحىائية المناسبة للدراسة ،وصقد توىلت نتائج الدراسة إل وجود

فروق دالة احىائية بين متوسطي عالمات طالب المجموعة التجريبية ،وعالمات طالب المجموعة

الضابطة في االختبار التحىيلي البعدي ،يعزى للتدريب عل استراتيجيات حل المسألة الرياضية،

لىالح طالب المجموعة التجريبية.
 -6د س

ص ص (:)2117

هدفت هذه الدراسة إل

معرفة فاعلية البرنامج المقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة

الرياضية لدى طلبة األول اللانوي بغزة ،وصقد اتبع الباحل في دراسته المنهجين الوىفي والتجريبي ،وصقد
تكونت عينة الدراسة الوىفية من ث 202ة طالب وطالبة من اىل ث3033ة من جميع مدارس المرحلة

اللانوية بمحافظة رفح ،وذلو بهدف تحديد االخطاء االكلر شيوعا لدى الطلبة ،وصقد تم اختيار عينة

صقىدية مكونة من  7شعب من مدرستي كمال عدوان ورابعة العدوية ،شعبتان للذكور احداهما تجريبية،

واألخرى ضابطة ،وشعبتان لإلنال احداهما تجريبية ،واألخرى ضابطة وصقد بلغ حجم العينة ث177ة طالبا

وطالبة ،واشتملت أدوات الدراسة عل اختبار تشخيىي لألخطاء صقبليا وبعديا عل عينة الدراسة
التجريبية ،وصقد استخدم الباحل العديد من األساليب االحىائية المناسبة ،منها اختبار ث تة ،واختبار

مان – وتني ثيوة ،واستخدام مربع ايتا ،وحساب نسب الكسب المعدل لبالو ،وصقد توىلت نتائج الدراسة
إل فاعلية البرنامج في حل المسألة الرياضية ،في ضوء تلو النتائج يوى الباحل إل استخدام البرنامج
المقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية ،وزيادة اهتمام المعلمين بالمسألة الرياضية

واستراتيجيات حلها.
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 -7د س لبشا ي (:)2117
هدفت هذه الدراسة إل معرفة ألر استخدام الوسائل المتعددة في تنمية مهارات حل المسألة واالحتفاظ

بها لدى طالبات الىف الخامس األساسي ،وصقد اتبعت الباحل المنهج التجريبي ،وصقد تكونت عينة

الدراسة من ث76ة طالبة من طالبات الىف الخامس بواصقع شعبة واحدة في مدرسة بني سهيال االعدادية

المشتركة ،حيل صقامت الباحلة بتقسيم العينة إل مجموعتين تجريبية ،وضابطة متساويتان في العدد لكل

مجموعة ث37ة طالبة ،واشتملت أدوات الدراسة عل دليل للمعلم لتدريس الوحدة الرابعة من كتاب

الرياضيات للىف الخامس ،واختبار لقياس مدى امتالو الطالبات لمهارة حل المسألة الرياضية،

واستخدمت الباحل األساليب المناسبة للدراسة منها معادلة مان وتني ،واختبار ث ت ة ،وصقد توىلت

الدراسة إل العديد من النتائج منها :وجود فروق دالة احىائية في كل من مهارة حل المسألة ،ومها ةر
تفسير المسألة بين مستوى مهارات حل المسألة لدى الطالبات في المجموعة التجريبية ،ومستوى مهارات

صقريناتهم في المجموعة الضابطة ،لىالح طالبات المجموعة التجريبية ،وفي ضوء تلو النتائج فقد أوىت

الدراسة إل عقد دورات تدريبية للمعلمين ،والمعلمات في كافة المراحل حول توظيف الوسائل المتعددة
في العملية التعليمية.

 -8د س لصباغ (:)2116
هدفت هذه الدراسة إل

استقىاء استراتيجيات حل المسألة الرياضية لدى الطلبة المتفوصقين في

المرحلة األساسية العليا ،وصقد صقامت الباحل باختيار موصقعين صقىديا ،وشارو في هذه الدراسة من الموصقعين

عشرون طالبا ،واستخدمت الباحل استراتيجية التلليل في جمع البيانات ،وتحليلها ،فقد جمعت البيانات
في سياصقاتها الطبيعية من خالل المالحظات الىفية ،والمقابالت ،وتحليل الولائف ،واستمرت عملية جمع

البيانات ما يقارب لالل اشهر ،وباستخدام التحليل االستقرائي للبيانات للتوىل إل نتائج الدراسة،
اظهرت النتائج ان التنويع في استخدام استراتيجيات حل المسألة الرياضية ،لم يكن بدرجة ممتازة لدى

الطلبة المتفوصقين ،اما بالنسبة لطرق التحقف من ىحة حل المسألة الرياضية التي وظفها الطلبة ،فكانت

غائبة تماما من خطوات حلهم للمسألة الرياضية سواء من خالل تحليل الولائف أومن خالل المقابالت،

وفي ضوء هذه النتائج فقد أوىت الدراسة معلمي الرياضيات ،ومعدي المناهج وبرامج التدريب بضرو ةر
االهتمام بتعليم الطلبة استراتيجيات حل المسألة الرياضية ،واستراتيجيات التحقف منها.
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 -2د س لوم تي ( :)2114
هدفت هذه الدراسة إل

معرفة مدى استخدام طالب الىف الخامس الستراتيجية بوليا في حل

المسألة الرياضية ،ةجراء هذه الدراسة ،تم منح جميع طالب الىف الخامس بالمدرسة المختارة مجموعة

من المسائل الرياضية غير المعتادة ،وتم توضيح استراتيجيات الحل الخاىة لكل مسألة ،وكذلو تم عمل

مقابالت فردية ،واعطاء بعع التوجيهات الناء الحل ،وبعد ذلو تم اختيار خمسة طالب كعينة ،وتم
تحديد مجموعة من االستبيانات صقبل اعطاء طالب العينة مسائل االختبار ،واتضح ان مدى تطبيف

الطالب الستراتيجية بوليا العامة ،كا ن جيدا بكل مراحلها عند الطالب ذوي المستوى الدراسي الممتاز،

وكان متوسطا عند ذوي المستوى الدراسي ث جيد جدا ة ،واصقل منه عند ذوي المستوى الدراسي ثجيد ة،

كما كشفت الدراسة ان الطالب ذوي المستوى الممتاز يملكون سوى استراتيجيتين أولاللة للحل ،وان
الطالب ذوي المستوى ث جيد جدا ة ال يملكون سوى استراتيجية واحدة أواستراتيجيتين عل األكلر ،وان

الطالب ذوي المستوى الجيد ال يملكون سوى استراتيجية واحدة عل االكلر ،وفي بعع االحيان ال

يستطيعون السير نحوالحل وال خطوة ،واظهرت الدراسة ان الطالب يواجهون ىعوبة في فهم المسألة،

ومن ابرز االستنتاجات ان الطالب لديهم ىعوبات وممارسات خاطئة ،وخاىة ذوي مستوى التحىيل
المتدني.

 -51د س أبتوامت

(:)2113

هدفت هذه الدراسة إل معرفة عوامل تدني مستوى طلبة المرحلة االعدادية في حل مسائل الرياضيات

اللفظية في دولة االمارات المتحدة ،وصقد اتبع الباحل المنهج التجريبي ،وصقد تكونت عينة الدراسة من

ث 1137ة طالبا وطالبة موزعين عل الىفوف اللاللة للمرحلة االعدادية من المدراس االعدادية الحكومية
بمنطقة العين التعليمية ،كأفراد لعينة الدراسة حيل تم اختيار شعبتين بواصقع شعبة لكل ىف دراسي لكل

مدرسة من مدراس العينة ،واشتملت أدوات الدراسة عل اختبار يحتوي عل ست مسائل لفظية في
مفردات الرياضيات لكل ىف دراسي ،واستخدم الباحل األساليب االحىائية المناسبة للدراسة منها

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،اختبار ثتة لعينتين مستقلتين ،تحليل التباين االحادي،

المقارنات البعدية المتعددة ،واالرتباط ،وصقد توىلت نتائج الدراسة انه ال توجد فروق دالة احىائية بين
مستويات الطالب والطالبات في حل المسائل اللفظية أي ال يوجد ألر لعامل الجنس عل صقدرة الطالب

عل حل مسائل الرياضيات اللفظية.
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 -55د س أبتحماد (:)2112
هدفت هذه الدراسة إل اعداد برنامج لعالج ىعوبات حل المسألة الرياضية اللفظية الجبرية لدى

طلبة الىف اللامن األساسي بغزة ،وصقد استخدم الباحل المنهجين الوىفي والتجريبي ،وصقد تكونت عينة
الدراسة الوىفية من ث702ة طالب وطالبة ،وصقد بلغ حجم العينة التجريبية ث173ة طالبا وطالبة ،وتكونت

المجموعة التجريبية من ث 7ة شعب بقوام شعبتين للذكور ،احداهما ضابطة واألخرى تجريبية ،وشعبتين
اختبار تشخيىيًا لتحديد
لإلنال احداهما ضابطة ،واألخرى تجريبية ،واشتملت أدوات الدراسة عل
اً
ىعوبات حل المسألة الرياضية لدى الطلبة ،لم اعد برنامجا مقترحا صقائما عل استراتيجية عالجية للتغلب

عل هذه الىعوبات ،واختبار تحىيلي حيل طبقا صقبليا وبعديا ،واستخدم الباحل العديد من األساليب

االحىائية المناسبة للدراسة ،وصقد توىلت نتائج الدراسة إل وجود فروق ذات داللة احىائية في
انخفاع مستوى ىعوبات حل المسألة الرياضية اللفظية لدى طلبة المجموعة التجريبية ،واصقرانهم في

المجموعة الضابطة ،اوال فاعلية البرنامج المقترح لعالج ىعوبات حل المسألة الرياضية اللفظية الجبرية

لدى الطلبة.
وظ

حا

ل د سا

لمحت لثاوي:

من خالل استعراع الدراسات السابقة المتعلقة بمهارات حل المسألة الرياضية ،يمكن تلخيص النقاط

التي توىلت إليها الدراسات في هذا المحور فيما يلي:

 فاعلية البرامج واالستراتيجيات المقترحة في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى الطلبة في
النمروي ث3007ة ،دراسة البشيتي ث3003ة،
ا
مراحل التعليم المختلفة كما في دراسة كل من ث
دراسة رىرص ث3003ة ،دراسة العالول ث3013ة ،دراسة الشافعي ث3013ة ،دراسة أبوىقر
ث3017ة ،دراسة الىباغ ث3007ة.
 ركزت دراسة عابد ث 3002ة عل الر التدريب عل استراتيجيات حل المسألة الرياضية وركزت
دراسة أبوحمادة ث 3003ة عل عالج ىعوبات حل المسألة الرياضية اللفظية ،كما ركزت
دراسة أبوناموس ث 3002ة عل معرفة عوامل تدني مستوى الطلبة في حل مسائل الرياضيات،
كما ركزت دراسة الخطيب ث 3013ة عل

الر المستوى والتحىيل والمعدل التراكمي في

استراتيجيات حل المسألة الرياضية.
النمروي ث3007ة ،دراسة البشيتي ث3003ة ،دراسة
ا
 اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من ث
رىرص ث3003ة ،دراسة العالول ث3013ة ،دراسة الشافعي ث3013ة ،دراسة أبوىقر
ث3017ة ،دراسة الىباغ ث3007ة .في انها تناولت تنمية مهارات حل المسألة الرياضية.
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 -1د س لوجا (:)2153
هدفت هذه الدراسة إل التعرف عل الر توظيف استراتيجية ثفكر ،زاوج ،شارو ةفي تنمية التحىيل

والتفكير التأملي في الجبر لدى طالبات التاسع األساسي بمحافظة خان يونس ،وصقد اتبعت الباحل
المنهج التجريبي ،وصقد تكونت عينة الدراسة من ث37ة طالبة واشتملت أدوات الدراسة عل االختبار

التحىيلي ،واختبار التفكير التأملي ،،وتوىلت نتائج الدراسة إل وجود فروق ذات داللة إحىائية
بين متوس درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار التحىيلي لىالح

المجموعة التجريبية في التطبيف البعدي،

كما بينت وجود فروق ذات داللة إحىائية بين متوس

درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التفكير التأملي لىالح المجموعة
التجريبية في التطبيف البعدي ،وفي ضوء تلو النتائج فقد أوىت الباحل بتوىيات منها ضرورة تهيئة

اجهز ،ووسائل
مستلزمات تطبيف استراتيجيات التعلم النش من صقاعات ،وىفوف حديلة  ,والال ،و ة

تعليمية ،تساعد عل نجاح عملية التدريس وفف الطرائف واالستراتيجيات الحديلة وخاىة استراتيجية

ثفكر ،زاوج ،شارو ة.

 -2د س عشا تع اش ( :)2153
هدفت هذه الدراسة إل معرفة ألر استراتيجية التعلم بالعقود في اكتساب مفاهيم العلوم الحياتية وتنمية

التفكير التأملي لدى طالبات الىف التاسع األساسي ،وصقد اتبع الباحلان المنهج الشبه التجريبي ،وصقد

تكونت عينة الدراسة من ث36ة طالبة من طالبات الىف التاسع األساسي في مدرسة انال مخيم عمان

االعدادية التابعة لوكالة الغول ،وتم تقسيم العينة إل مجموعتين المجموعة التجريبية ،وعددها ث26ة

درست وفقا الستراتيجية التعلم بالعقود ،والمجموعة الضابطة وعددها ث70ة ودرست وفقا للطريقة المعتادة،
واشتملت أدوات الدراسة عل اختبار تحىيلي في المفاهيم العلمية في مادة األحياء ث وحدة البيئة ة،

ومقياس للتفكير التأملي يتكون من ث17ة فق ةر موزعة عل مقياس خماسي التدريج ،واستخدم الباحلين
األساليب االحىائية المناسبة منها تحليل التباين المىاحب ث ANCOVAة ،وصقد توىلت الدراسة إل

وجود فروق ذات داللة احىائية بين متوس عالمات الطالبات المجموعة التجريبية ،ومتوس عالمات
المجموعة الضابطة ،لىالح المجموعة التجريبية في كل من االختبار التحىيلي ،ومقياس التفكير

التأملي ،وفي ضوء ذلو فقد أوىت الدراسة إل اعتماد استراتيجية العقود في تدريس العلوم.
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 -3د س لعساس تبشا (:)2152
هدفت هذه الدراسة إل معرفة ألر برنامج تدريبي عل مهارات التفكير الناصقد في تنمية التفكير التأملي

لدى طالبات الىف العاشر األساسي في االردن ،واتبع الباحلان المنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة

الدراسة من ث60ة طالبة من طالبات الىف العاشر االساس في مدرسة كفرنجة اللانوية الشاملة للبنات
التابعة لمديرية التربية والتعليم – عجلون ،موزعة عشوائيا إل مجموعتين متكافئتين :هما المجموعة

التجريبية وعددها ث 70ة ،والمجموعة الضابطة وعددها ث 70ة ،حيل صقام الباحلان بإعداد برنامج تدريبي

عل مها ارت التفكير الناصقد ،وتطبيقه عل المجموعة التجريبية ،واشتملت أدوات الدراسة عل برنامج
تدريبي لتعليم مهارات التفكير الناصقد ،واختبار التفكير التأملي ،وصقد استخدم الباحلان األساليب االحىائية

المناسبة منها اختبار ثتة ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،وتحليل التباين المىاحب

ث ANCOVAة ،وتحليل التباين المىاحب المتعدد المتغيرات ث Mancovaة ،حيل توىلت الدراسة
إل النتائج االتية :وجود ألر ذي داللة احىائية للبرنامج التدريبي في تنمية التفكير التأملي ،وابعاده

الفرعية ،لىالح طالبات المجموعة التجريبية ،ولم يظهر ألر دال احىائيا للتفاعل بين البرنامج التدريبي،
والمعدل الدراسي في تنمية التفكير التأملي وابعاده الفرعية ،وفي ضوء هذه النتائج فقد أوى الباحلان

بإجراء المزيد من الدراسات ،للتعرف إل ألر التدريب عل مهارات التفكير الناصقد في تنمية انماط تفكير

أخرى.

 -4د س بتبشا (:)2152
هدفت هذه الدراسة إل معرفة ألر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات التفكير

التأملي في منهاج التكنولوجيا لدى طلبة الىف التاسع األساسي بمحافظة الوسط  ،وصقد اتبعت الباحل

المنهج التجريبي ،وصقد تكونت عينة الدراسة من ث107ة طالبا وطالبة من مدرسة رودلف فلتر األساسية

"أ" للبنين ،ومدرسة رودلف فلتر األساسية "أ" للبنات ،حيل صقسمت عينة الدراسة إل مجموعتين :المجموعة
التجريبية درست وفقا الستراتيجيات ما وراء المعرفة وصقوامها ث73ة طالبة ،والمجموعة الضابطة درست

وفقا للطريقة االعتيادية ،وصقوامها ث 73ة طالبا ،واشتملت أدوات الدراسة عل صقائمة لمهارات التفكير
التأملي في منهاج التكنولوجيا ،واختبار لقياس مهارات التفكير التأملي ،وصقد استخدمت الباحل األساليب
االحىائية المناسبة منها معامل االرتباط لبيرسون ،ومعادلة جتمان ،ومعامل كودر ريتشاردسون ،واختبار

ثتة لعينتين مستقلتين ومرتبطتين ،ومربع ايتا للتحقف من حجم التألير ،وصقد توىلت الدراسة إل النتائج

من اهمها وجود فروق دالة احىائية بين متوس درجات طلبة المجموعة التجريبية ،والضابطة في
التطبيف البعدي الختبار التفكير التأملي لىالح المجموعة التجريبية ،وان التدريس وفقا الستراتيجيات ما

وراء المعرفة يجعل الطلبة يكتشفون بأنفسهم ،ويطبقون ما يتوىلون اليه من معارف علمية في مواصقف
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جديدة ،مما يساعد عل اكتشاف المعرفة بأسلوب علمي ،وفي ضوء تلو النتائج فقد أوىت الدراسة
عل تدريب المعلمين عل استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس التكنولوجيا ،وعقد دورات
تدريبية للمشاركين في اعداد الكتب المدرسية للتعرف عل طرائف التفكير التأملي.
 -1د س الس اذ (:)2155
هدفت هذه الدراسة إل الكشف عن مستوى القدرة عل التفكير التأملي لدى معلمي العلوم في المرحلة

األساسية بغزة ،وذلو في المشكالت التعليمية التي يواجهها معلمي العلوم عند تنفيذهم للمهمات التعليمية

في ضوء متغيرات الجنس ،والخب ةر التعليمية ،والمؤهل العلمي ،والمؤسسة التعليمية ،وصقد اتبع الباحل
المنهج الوىفي التحليلي ،حيل تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة بلغت ث106ة من

المعلمين ،والمعلمات ،وذلو عل معلمي العلوم العاملين في مدارس الحكومة ووكالة الغول في المرحلة

األساسية العليا ث السابع – اللامن – التاسع ة بمحافظات غزة في الفىل الدراسي األول من العام

الدراسي ث3002/3006ة ،واشتملت أدوات الدراسة عل اختبار صقياس مستوى التفكير التأملي المكون

من تسع مشكالت تعليمية يواجهها معلمي العلوم ،واستخدم األساليب االحىائية المناسبة لهذه الدراسة،
وصقد توىلت نتائج الدراسة إل ان مستوى القدرة عل التفكير التأملي الذي ظهر من خالل التأمل في
المشكالت التربوية التي يواجهها معلموالعلوم عند تنفيذهم للمهمات التعليمية يقل عن المعدل االفتراضي

ث%30ة ،وانه ال توجد فروق دالة احىائية عند ث α ≥ 0.07ة في مستوى القد ةر عل التفكير التأملي

في هذه المشكالت يرجع إل متغيرات الجنس أوالمؤهل العلمي أوالمؤسسة التعليمية التي يعملون بها،
بينما توجد فروق دالة احىائية عند ث α ≥ 0.07ة في مستوى القدرة عل التفكير التأملي في بعع
هذه المشكالت ،يرجع إل متغير الخب ةر التعليمية ،ولىالح ذوي الخب ةر الطويلة.

 -6د س لفا (:)2155
هدفت هذه الدراسة إل معرفة فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب ث Web Questة في

تدريس الجغرافيا عل مستوى التفكير التأملي ،والتحىيل لدى طالب الىف اللامن األساسي شمال

غزة ،وصقد اتبع الباحل المنهج التجريبي ،وصقد تكونت عينة الدراسة من ث71ة طالبا من طالب مدرسة
ذكور جباليا االعدادية "أ" التابعة لوكالة الغول ،وتم تقسيم العينة إل مجموعتين المجموعة التجريبية

صقوامها ث20ة طالبا ،والمجموعة الضابطة وصقوامها ث21ة طالبا ،واشتملت أدوات الدراسة عل اختبار
التحىيل المعرفي للمفاهيم العلمية في الجغرافيا ،ومقياس لمهارات التفكير التأملي في الجغرافيا ،واستخدم
الباحل األساليب االحىائية المناسبة منها اختبار ث تة ،ومربع ايتا لقياس حجم األلر ،وصقد توىلت
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الدراسة إل

النتائج اهمها وجود فروق دالة احىائية بين درجات المجموعة التجريبية ،والمجموعة

الضابطة في التطبيف البعدي ألبعاد الرؤية البىرية ،والوىول إل استنتاجات ،ووضع حلول مقترحة،

وعل الدرجة الكلية للتفكير التأملي ،وكانت لىالح المجموعة التجريبية ،وكذلو بالنسبة الختبار الفهم

المعرفي ،وفي ضوء تلو النتائج فقد أوىت الدراسة بضرورة استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في
تدريس وحدات الجغرافيا في المراحل الدراسية المختلفة ألهميتها في تحقيف نتائج تعليمية هامة في

الجغرافيا.

 -7د س لحا ثي (:)2155
هدفت هذه الدراسة إل معرفة ألر االسئلة السابرة في تنمية التفكير التأملي والتحىيل الدراسي في

مقرر العلوم لدى طالبات الىف األول المتوس في مدينة مكة المكرمة ،اتبعت الباحل المنهج التجريبي،

وصقد اصقتىرت الدراسة عل عينة صقىدية مكونة من ث 72ة تلميذة من تلميذات الىف األول المتوس ،

مقسمة إل مجموعتين :احداهما تجريبية بعدد ث 71ة ،واألخرى ضابطة بعدد ث16ة تلميذة ،واشتملت
أدوات الدراسة عل اختبار تحىيلي من اعداد الباحل ،ودليل معلم وفقا لطريقة المناصقشة المعززة باألسئلة

السابرة ،واختبار التفكير التأملي لمعرفة مستوى التفكير التأملي لدى التلميذات صقبل وبعد اجراء التجربة،

وصقد استخدمت الباحل األساليب االحىائية المناسبة لهذه الدراسة ،وصقد توىلت نتائج الدراسة إل وجود

فروق د الة احىائيا بين متوس درجات االختبار البعدي للمجموعتين في مستوى مهارات التفكير التأملي

لىالح المجموعة التجريبية ،وفي ضوء نتائج الدراسة أوىت الباحلة إدارات التعليم لو ازرة التربية والتعليم،

بعقد دورات تدريبية للمعلمات في مختلف التخىىات حول التدريس باستخدام طريقة المناصقشة المعز ةز

باألسئلة السابرة ،واساليب تنمية التفكير التأملي عل أن يتم ذلو بىفة دورية ليشمل جميع المعلمات.

 -8د س

ان (:)2151

هدفت هذه الدراسة إل معرفة داللة التمايز في مستويات التفكير التأملي لدى طلبة الىف العاشر

األساسي في ضوء فاعلية الذات الرياضية ،وصقد اتبع الباحل المنهج الوىفي التحليلي ،وصقد تكونت عينة
الدراسة من ث222ة طالبا وطالبة موزعين عل ث2ة شعب دراسية ،اختيروا بطريقة طبقية عنقودية صقسمت

إل ث7ة شعب ذكور بواصقع ث127ة طالبا ،وث7ة شعب انال بواصقع ث126ة طالبة من طلبة الىف
العاشر األساسي في مديرية التربية والتعليم في الخليل ،واشتملت أدوات الدراسة عل مقياس للتفكير
التأملي ،ومقياس لفاعلية الذات الرياضية ،واستخدم الباحل األساليب االحىائية المناسبة منها
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،وتحليل التباين اللنائي ،واختبار توك
21
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للمقارنات البعدية ،وصقد توىلت الدراسة إل النتائج اهمها ان مستوى الفهم ،صقد حىل عل الترتيب األول
بأعل متوس حسابي ،يليه مستوى التأمل ،لم التأمل الناصقد ،وفي الترتيب االخير جاء مستوى العمل

االعتيادي ،كما اظهرت النتائج إل وجود فروق ذات داللة احىائية في مستوى العمل االعتيادي يعزى
لمتغير الجنس لىالح الطالبات ،في حين لم تكن الفروق دالة عل المقياس كله وعل بقية المستويات،

وتبين وجود فروق ذات داللة احىائية في المقياس كله ،وعل مستويات الفهم ،التأمل ،التأمل الناصقد،
يعزى لمتغير فاعلية الذات لىالح فئة الفاعلية المرتفعة.
 -2د س لقد تي (:)2151
هدفت هذه الدراسة إل معرفة ألر استراتيجية المتشابهات في تنمية عمليات العلم ،ومهارات التفكير

التأملي في العلوم لدى طالب الىف اللامن األساسي ،وصقد اتبع الباحل المنهج التجريبي ،وصقد تكونت
عينة الدراسة من ث 77ة طالب من طالب مدرسة عين الحلوة اللانوية للبنين ،وصقسمت إل

شعبتين

المجموعة التجريبية ث23ة ،ودرست وفقا الستراتيجية المتشابهات ،والمجموعة الضابطة وعددها ث23ة

درست وفقا الطريقة المعتادة ،واشتملت أدوات الدراسة عل اداة لتحليل محتوى وحدة المجهر ،والخلية،
وذلو لتحديد مهارات التفكير التأملي ،واختبار تحىيل عمليات العلم يقيس مهارة التعريف االجرائي،

والتىنيف التنبؤ ،واختبار مهارات التفكير التأملي يقيس مهارات الرؤية البىرية ،والكشف عن

المغالطات ،واعطاء تفسيرات مقنعة ،والوىول إل استنتاجات ،ووضع حلول مقترحة ،حيل طبقا صقلبياً
وبعديا ،واستخدم الباحل األساليب االحىائية المناسبة منها اختبار ث تة ،ومعامل مربع ايتا ،وصقد
توىلت نتائج الدراسة إل وجود فروق دالة احىائية بين متوس درجات الطالب في المجموعة

التجريبية ،ومتوس درجات الطالب في المجموعة الضابطة في اختبار التفكير التأملي ،تعزى الستخدام

استراتيجية المتشابهات ،وذلو لىالح المجموعة التجريبية ،.وفي ضوء هذه النتائج أوىت الدراسة
بتوظيف استراتيجية المتشابهات في جميع المراحل الدراسية ،مما يزيد من فاعلية التعلم ،ونوعية المعلمين

باستراتيجية المتشابهات ،كما أوىت الدراسة بان تتضمن برامج اعداد المعلم صقبل الخدمة ،والنائها،

التدريب عل استخدام استراتيجية المتشابهات.
 -51د س لعماتي (:)2118

هدفت هذه الدراسة إل معرفة ألر استخدام طريقة لعب األدوار في تدريس القراءة عل تنمية التفكير

التأملي لدى طلبة الىف اللالل األساسي ،وصقد اتبعت الباحل المنهج التجريبي ،وصقد تكون ت عينة الدراسة

من ث302ة طالبة من طلبة الىف اللالل األساسي بالمدارس التابعة لوكالة الغول في منطقة خانيونس،

وصقسمت إل مجموعتين المجموعة التجريبية وصقوامها ث102ة طالبة ،والمجموعة الضابطة وصقوامها ث100ة
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طالبة ،واشتملت أدوات الدراسة عل اختبار للتفكير التأملي ،ودليل معلم معد بطريقة لعب االدوار ،وصقد

استخدمت الباحل األساليب االحىائية المناسبة منها اختبار ثتة ،ومعامل ايتا ة يجاد حجم التألير،

وصقد توىلت الدراسة إل وجود فروق دالة احىائيا لىالح المجموعة التجريبية في االختبار البعدي،

ووجود فروق دالة احىائية في جم يع ابعاد اختبار التفكير التأملي ،والدرجة الكلية بين مرتفعي التحىيل

في المجموعة التجريبية ،والضابطة ،وكانت الفروق لىالح مرتفعي التحىيل في المجموعة التجريبية،

ووجود فروق دالة احىائيا في جميع ابعاد التفكير التأملي ،والدرجة الكلية بين مرتفعي التحىيل في

المجموعة التجريبية والضابطة ،ولقد كانت الفروق لىالح متدنيي التحىيل في المجموعة التجريبية،

وفي ضوء تلو النتائج ،فقد أوىت الدراسة باالستفادة من طريقة لعب االدوار في مختلف فروع اللغة

العربية ،والتركيز عل وضع مناهج ،واساليب تدريس حديلة ،ومبتكرة تعمل عل تنمية التفكير التأملي.
 -55د س لشكع (:)2117
هدفت هذه الدراسة إل معرفة مستوى التفكير التأملي لدى طلبة البكالوريوس ،والدراسات العليا في

جامعة النجاح الوطنية ،وصقد اتبع الباحل المنهج الوىفي المسحي ،وصقد تكونت عينة الدراسة من ث771ة

طالبا وطالبة ،وذلو بواصقع ث770ة من طلبة البكالوريوس ،وث 21ة من طلبة الماجستير ،واشتملت أدوات
الدراسة عل مقياس التفكير التأملي طبف مقياس ايزنو وولسون ،والذي يشتمل عل ث20ة فقرة ،وصقد

استخدم الباحل األساليب االحىائية المناسبة منها المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،

والمدى ،والنسبة المئوية ،واختبار ثت ة لمجموعتين مستقلتين ،وتوىلت الدراسة إل النتائج االتية :ان

مستوى التفكير التأملي لدى طلبة البكالوريوس ،والدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية كان جيد،
حيل وىل المتوس الحسابي لإلجابة عل مقياس ايزنو وولسون إل ث32.31ة درجة من اىل ث20ة

درجة ،وبنسبة مئوية ث % 33.77ة ،كما اظهرت النتائج انه توجد فروق ذات داللة احىائية في مستوى
التفكير التأملي لدى طلبة البكالوريوس ،والدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية بين طلبة الكليات
العلمية واالنسانية لىالح طلبة الكليات االنسانية ،وبين طلبة البكالوريوس والماجستير لىالح طلبة

الماجستير ،بينما لمن تكن فروق دالة احىائيا تبعا للجنس ،وفي ضوء تلو النتائج فقد أوىت الدراسة

إل

ضرورة اهتمام الكليات في اعداد المناهج الدراسية ،وتدريسها بطريقة تعمل عل

التأملي ،وتدريب اعضاء الهيئة التدريسية عل استراتيجيات تعليم التفكير.

تنمية التفكير

 -52د س ب كا (:)2112
هدفت هذه الدراسة إل معرفة العالصقة بين التفكير التأملي ،والتحىيل لدى عينة من الطالب

الجامعيين ،وطالب اللانوية العامة في ضوء بعع المتغيرات الديمغرافية ،وصقد اتبع الباحل المنهج
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الوىفي التحليلي ،وصقد تكونت عينة الدراسة من عينة مكونة من ث700ة طالبا وطالبة نىفهم من

الذكور ،والنىف االخر من االنال موزعين بالتساوي بين مرحلة التعليم الجامعي ،واللانوية العامة،
والطلبة الملتحقين بال لانوية العامة موزعين عل التخىىين العلمي ،واالدبي ملتحقين في المدراس
الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة طولكرم ،والطلبة الجامعيين من طالب جامعة
القدس المفتوحة في منطقة طولكرم التعليمية ،موزعين عل تخىىات مختلفة ،واشتملت أدوات الدراسة

عل مقياس التفكير التأملي اليزنو وولسون ،وصقد استخدم الباحل األساليب االحىائية المناسبة منها

اختبار ثتة ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،وتحليل التباين االحادي ،وتحل يل التباين
اللنائي ،وصقد توىلت الدراسة إل النتائج :اهمها عدم وجود فروق جوهرية في مستوى التفكير التأملي،
تعزى لمتغير الجنس اوال وجود فروق في مستوى التفكير التأملي ،تعزى لمتغيرات ث نوع الدراسة ،المرحلة

التعليمية ،عمل االم ،مهنة االب ة ،لمىلحة دراسة الفرع العلمي ،والمرحلة الجامعية ،وايضا توىلت

الدراسة إل عدم وجود فروق جوهرية في تحىيل الطالب العام بحيل يعزى لمستوى التفكير التأملي

لديهم ،وفي ضوء تلو النتائج فقد أوىت الدراسة إل االهتمام بدراسة التفكير التأملي ،وتدريب المعلمين
والطالب عل استراتيجيات هذا النم من التفكير.
وظ
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ل د سا

لمحت لثالث:

من خالل استعراع الدراسات السابقة المتعلقة بمهارات التفكير التأملي ،يمكن تلخيص النقاط التي

توىلت إليها الدراسات في هذا المحور فيما يلي:

 فاعلية البرامج واالستراتيجيات المقترحة في تنمية مهارات التفكير التأملي لدى الطلبة في مراحل
التعليم المختلفة كما في دراسة كل من ثدراسة النجار ث 3012ة ،دراسة العساسلة وبشا ةر
ث3013ة ،دراسة ابوبشير ث3013ة ،دراسة عشا وعياش ث 3012ة ،دراسة الحارلي ث3011ة،
دراسة القطراوي ث3010ة ،دراسة العماوي ث3006ة.
 ركزت دراسة االستاذ ث3011ة عل الكشف عن مستوى القدرة عل التفكير التأملي لدى معلمي
العلوم ،وركزت دراسة الفار ث3011ة عل معرفة فاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب عل
مستوى التفكير التأملي ،كما ركزت دراسة ريان ث3010ة عل معرفة داللة التمايز في مستويات
التفكير التأملي ،كما ركزت دراسة الشكعة ث3003ة عل معرفة مستوى التفكير التأملي لدى
طلبة البكالوريوس والدراسات العليا ،كما ركزت دراسة بركات ث3003ة إل معرفة العالصقة بين
التفكير التأملي والتحىيل لعينة من الجامعيين وطالب اللانوية.
 اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من ثدراسة النجار ث 3012ة ،دراسة العساسلة وبشا ةر
ث3013ة ،دراسة ابوبشير ث3013ة ،دراسة عشا وعياش ث 3012ة ،دراسة الحارلي ث3011ة،
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دراسة القطراوي ث3010ة ،دراسة العماوي ث 3006ة في انها تناولت تنمية مهارات التفكير
التأملي.
ل عقاب لعام ع ى لد سا

لسابق :

يتضح للباحل مما سبف سرده ،ومسحه لمجموعة من الدراسات السابقة حول اهمية استراتيجية التساؤل

الذاتي في زيادة التحىيل ،وتنمية صقدرات التفكير التأملي في مختلف المواد التعليمية ،وبسبب ند ةر
الدراسات التي استخدمت استراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس مادة الرياضيات ،وفي تنمية التفكير

التأملي في البيئة التربوية ،واألدب التربوي ،والن هذا الموضوع لم يلف االهتمام والعناية الكافية من
الناحية البحلية ،جاءت هذه الدراسة لمحاولة جادة لسد النقص في البحول التربوية ،ولقياس الر استخدام
استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية ،والتفكير التأملي في وحدة ثالمعادالت

التربيعيةة في مادة الرياضيات لدى تالميذ الىف التاسع األساسي بغ ةز ومن خالل ما تم التوىل إليه

من دراسات يتضح ما يلي:

 -1اتفقت معظم الدراسات التي سبف سردها عل استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي كمتغير مستقل،
وصقد اتفقت الدراسة الحالية مع هذه الدراسات في هذا الجانب.
 -3اتفقت معظم الدراسات السابقة عل االهتمام بحل المسألة الرياضية كمتغير تابع باةضافة إل
بعع المتغيرات التابعة األخرى ،ولكن اصقترن في الدراسة الحالية التفكير التأملي كمتغير تابع
آخر
 -2اتفقت معظم الدراسات السابقة عل استخدام المنهج التجريبي القائم عل مجموعتين متكافئتين
ث مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ة وصقد افاد الباحل في هذا الجانب بجعل المنهج التجريبي
للبحل الحالي صقائم عل مجموعتين متكافئتين ،مجموعة تجريبية تدرس باستخدام استراتيجية
التساؤل الذاتي ومجموعة ضابطة تدرس باستخدام الطريقة االعتيادية.
 -7اجريت الدراسات السابقة في مراحل تعليمية مختلفة .
 -7تشابهت الدراسة الحالية مع بعع الدراسات السابقة ،في ان الباحل صقام بإعداد اختبار في
مهارات حل المسألة الرياضية ،واختبار في مهارات التفكير التأملي ،ولقد استفاد الباحل من
اختبارات الدراسات السابقة في اعداد اختباري الدراسة.
 -7اعتمدت بعع الدراسات السابقة التي بحلت في التفكير التأملي كمتغير تابع عل مقياس ايزنو
وولسون ،وهومقياس يقيس مهارات التفكير التأملي ،في حين صقام الباحل بإعداد اختبار خاص
لقياس التفكير التأملي في مجال مادة الرياضيات.
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 -3تناولت الدراسة الحالية موضوع المعادالت التربيعية في الرياضيات كمجال لتجريب استراتيجية
التساؤل الذاتي ،وهذا الموضوع لم تتناوله الدراسات السابقة.
أ تجه الفاد من لد سا

لسابق :

مكن خ ص تجه فاد لباحث في د س ه لحال

من لد سا

لسابق ف ما أ ي:

 -1تطوير إ طار فكري عن كل من استراتيجية التساؤل الذاتي كأسلوب تدريس وحل المسألة الرياضية
كمشكلة تواجه كلير من الطالب والتفكير التأملي الذي يملكه الطالب.
 -3تحديد التعريف االجرائي لمىطلحات الدراسة والمتمللة في اسلوب التدريس استراتيجية التساؤل
الذاتي وحل المسألة الرياضية والتفكير التأملي.
 -2اختيار تىميم ثشبه التجريبية المناسب لهذه الدراسة وهوالتىميم القائم عل

مجموعتين

متكافئتين ث مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ة.
 -7تحديد المعالجات االحىائية المناسبة التي تستخدم في اختبار الفرضيات وتحليل البيانات،
 -7اعداد ادوات الدراسة الحالية متملال في اختبا ار لمهارات حل المسألة الرياضية ومقياسًا للتفكير
التأملي ودليل المعلم.

تفسير علمياً وموضوعياً.
 -7المساهمة في تفسير النتائج التي توىلت اليها الدراسة الحالية
اً

 -3التعرف عل العديد من الكتب والمجالت العلمية والمراجع التي تخدم وتلري الدراسة الحالية.
 -6اوضحت البحول والدراسات السابقة ان طول فترة المعالجة التجريبية ينبغي ان تكون اكلر من
عش ةر ايام ،وصقد راع الباحل ذلو في دراسته الحالية ،حيل استغرصقت الدراسة الحالية ث 37ة
يوما ث الفت ةر المحددة لتدريس الوحدة المختا ةر ة.
كما ويمكن االفادة من الدراسات السابقة ذات الىلة بهذه الدراسة فيما تقدمه من نتائج وكيفية تنفيد
اةجراءات التطبيقية الستراتيجية التساؤل الذاتي في التدريس والتىميم شبه التجريبي واختيار عينة
الدراسة واالساليب االحىائية المستخدمة في المعالجة والنتائج التي توىلت اليها الدراسات السابقة

والتي تعتبر كإحدى الركائز التي ترتكز عليها الدراسة الحالية.
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لفصل ل بع
لد ق ت إلج ء
 موهق لد س

لد س

 م غا

 مج مع لد س
 عاو لد س
 أدت

 إج ء

لد س

 لمعالجا

لد س

إلحصائ

33

لفصل ل بع

لد ق ت إلج ء

تناول الباحل في هذا الفىل اةجراءات التي تم إتباعها في الدراسة الحالية ،والتي شملت منهج

الدراسة المتبع في الدراسة ،ومجتمعها ،وعينتها ،وكيفية اختيارها ،وتىف أدوات الدراسة وكيفية إعدادها،

بناء عليها لتطبيف أدوات الدراسة ،كما تىف
وكيفية التأكد من ىدصقها ولباتها واةجراءات التي تمت ً
المعالجات اةحىائية لتحليل البيانات والوىول إل النتائج ،وفيما يلي التفىيل.
أت ًال :موهق لد س :
استخدم الباحل في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي وهوالمنهج القائم عل تىميم المجموعات
التجريبية والضابطة ث أبوعالم 302 :3000 ،ة بغرع فحص واختبار ىحة الفروع في الدراسة،

ومعرفة أ لر احدال تغير مقىود في المتغير المستقل ث استراتيجية التساؤل الذاتية ،عل المتغيرين
التابعين ث مهارات حل المسألة الرياضية ة ،ث مهارات التفكير التأملي ة ،وصقد تم اختيار المنهج شبه
التجريبي ألنه األنسب لهذه الدراسة ،حيل ان التىميم شبه التجريبي يطبف بغية تحقيف هدف محدد
يرتكز حول معرفة ما اذا كان للمتغير المستقل ألر عل المتغير التابع.
والجدول رصقم ث209ة يوضح التىميم شبه التجريبي للدراسة:
جدتل ()4.3

لمجمتعا

ل صم م شبه ل ج بي ل د س

قا

لمعالجا

قب ي

قا

بعدي

تجريبية

X

استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي

X

ضابطة

X

الطريقة االعتيادية

X

لد س :

ثاو ًا :م غا
تكونت متغيرات الدراسة من المتغيرات التالية:
لم غا لمس قل :ويتملل في موضوع الدراسة ث استراتيجية التساؤل الذاتي ة

لم غا ل ابع :ويتملل في متغيرين هما :مهارات حل المسألة الرياضية والتفكير التأملي.
ثالثًا :مج مع لد س :
يقىد بمجتمع الدراسة " جميع األفراد ،أو األشخاص ،او األشياء ،الذين يكونون موضوع مشكلة
البحل " ث عبيدات 27 ،3003 ،ة
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وصقد اشتمل مجتمع الدراسة عل جميع طالب الىف التاسع األساسي بالمدارس التابعة لوكالة

الغول الدولية بمحافظة شمال صقطاع غ ةز البالغ عددهمث 1212ة طالبا موزعين عل ث 7ة مدارس في

الفىل الدراسي اللاني من العام الدراسي  3017 – 3017م

والجدول رصقم ث  7.3ة يوضح توزيع طالب الىف التاسع عل مدارس الوكالة في شمال صقطاع غزة
جدتل ()4.1

ت ع أف د مج مع لد س
مج مع لد س

دالب لصف ل اسع

ساسي في مد

عدد لمد

تكال

6

عدد لدالب
9191

عدد لشعب م تسط لدالب في كل شعب
36

14

لغتث بشمال غ

بعًا :عاو لد س :
كتن عاو لد س من:

أ -لعاو الس دالع · :

صقام الباحل بتطبيف اختبار مهارات حل المسألة الرياضية واختبار مهارات التفكير التأملي عل

عينة استطالعية عشوائية عددها ث20ة طالب من طالب الىف العاشر األساسي من مدرسة
غازي الشوا اللانوية للبنين ،وصقد طبف الباحل االختبار عل هذه العينة بهدف تحليل الفقرات
لحساب معامل السهولة ومعامل التمييز والتحقف من الىدق واللبات لالختبار وزمن االختبار
والتأكد من ىالحية االختبار.
ب -لعاو

ساس :

تم اختيار مدرسة ذكور بيت حانون اةعدادية ث أة التابعة لوكالة الغول بطريقة صقىدية وبلغ عدد

الطالب الىف التاسع األساسي فيها ث221ة طالبًا موزعين عل ث11ة شعبة ،حيل تكونت عينة
الدراسة األساسية من شعبتين من طالب الىف التاسع األساسي ،وصقد اختيرتا بطريقة عشوائية ،وتتراوح

أعمارهم ما بين ث17 – 17ة عاما ،حيل تم توزيعهم عل مجموعتين :مجموعة تجريبية ومجموعة

ضابطة عدد كل منهما ث 27ة طالبا ،وسيتم تدريس المجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية التساؤل
الذاتي والمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية ،كما يتضح من الجدول ث 7.2ة .
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جدتل ()4.3
عدد ف د عاو لد س ل مجمتع ل ج ب
المدرسة

الىف

العدد

النسبة المئوية

مدرسة ذكور بيت

الىف التاسع ث3ة

27

%70

30

%100

حانون اةعدادية ثأة

27

الىف التاسع ث7ة

المجموع
أدت

تلضابد

%70

لد س :

لتحقيف أهداف الدراسة والتي تتملل في معرفة ألر استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية

مهارات حل المسألة الرياضية والتفكير التأملي لدى طالب الىف التاسع األساسي بغزة ،صقام الباحل
بإعداد أدوات الدراسة والتي تمللت فيما يلي:

 اختبار حل المسألة الرياضية في الوحدة السابعة ثوحدة المعادلة التربيعيةة.
 مقياس التفكير التأملي في الوحدة السابعة ثوحدة المعادلة التربيعيةة.

د

تلى :خ با حل لمسأل ل اض :

تتضمن الدراسة الحالية اختبا ار لقياس تحىيل الطالب في مهارات حل المسألة الرياضية وتتضمن االتية

ثفهم المسألة ،ابتكار خطة الحل ،رسم المسألة ،تنفيذ خطة الحل ،التحقفة ضمن الحدود الموضوعية للدراسة.
حداد لهدف من الخ با :

يهدف اختبار حل المسألة الرياضية إل صقياس تحىيل طالب الىف التاسع األساسي في

مهارات حل المسألة الرياضية في وحدة المعادلة التربيعية من كتاب الرياضيات في الفىل اللاني.
حداد لمح تى لذي س شم ه الخ با :

ويقىد بذلو تحديد المحتوى الذي يجب أن يشمله االختبار ،وتحليل هذا المحتوى إل مكوناته

الجزئية ،وبسبب بعد الباحل عن مجال التدريس صقام الباحل بعمل ورشة عمل لمدرسي رياضيات الىف
التاسع األساسي في مدرسة بيت حانون اةعدادية ث أة لمناصقشة اختيار الوحدة األكلر تناسبا لتوظيف

االستراتيجية فتم اختيار الوحدة السابعة لمقرر الرياضيات للىف التاسع األساسي ث الجزء اللاني ة ،وصقد

صقام الباح ل بتحديد جوانب التعلم المتضمنة في المحتوى الدراسي المختار وعرع موضوعاتها ث المعادلة
الخطية ،المعادلة التربيعية ،جذور المعادلة التربيعية ،تمليل المعادلة التربيعية بيانيا ،المميز ،أسئلة
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عملية عل حل المعادلة التربيعية ة حيل استبعد الباحل الدرس األخير األس ئلة العملية عل حل

المعادلة التربيعية نظ اُر ألنه درس مراجعة لم سبف دراسته من دروس الوحدة ،وتقسيم المحتوى الرياضي

للموضوعات إل لالل فئات (المعرفة المفاهيمية ،المعرفة االجرائية ،حل المشكالت)
فئ ل ح ال:

اعتبر الباحل ان فئة التحليل في هذه الدراسة هي المها ةر الرياضية.

و ائق ل ح ال:

حيل أسفرت عملية التحليل عن وجود خمس مهارات رياضية وهي ثفهم المسألة ،ابتكار خطة

الحل ،رسم المسألة ،تنفيذ خطة الحل ،التحقفة في وحدة المعادلة التربيعية من كتاب الرياضيات المقرر

للىف التاسع األساسي  .وهذه المهارات تدرج تحت الفئات اللاللة السابقة كما يلي(:المعرفة المفاهيمية
" فهم المسألة " ،المعرفة االجرائية " ابتكار خطة الحل ،رسم المسالة " ،حل المشكالت " تنفيذ خطة
الحل ،التحقق “)
ثبا ل ح ال:
أ -لبات التحليل عبر األفراد:
ويقىد به مدى االتفاق بين نتائج التحليل التي توىل اليه ال باحل وبين نتائج التحليل التي توىل
إليها النين من المختىين في مجال تدريس الرياضيات ،وذلو بعد االتفاق عل جميع اةجراءات الخاىة
بالتحليل ،وي تضمن التحليل المواضيع األساسية في الوحدة باةضافة إل األسئلة المرتبطة بها ،وباستخدام
معادلة هولستي لحساب معامل االتفاق تم حساب معامل لبات التحليل من صقبل المحللين.
معامل اللبات =

* %100

عدد نقاط االتفاق

ثطعيمه127 :1263 ،ة

عدد نقاط االتفاق +عدد نقاط االختالف
جدتل ()4.4
معامل لثبا عب
المحللون

نقاط االتفاق

ف د ل ح ال تحد لمعادل ل

ع

نقاط االختالف مجموع النقاط

معامل اللبات

الباحل والمحلل األول

7

1

7

%62.2

الباحل والمحلل اللاني

7

-

7

%100

المحلل األول والمحلل اللاني

7

1

7

%62.2

معامل اللبات الكلي

17

3

13

%66.2
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يتضح من الجدول ث 7.7ة ان نسبة االتفاق بين تحليل الباحل والمحلل األول كانت %62.2وبين
تحليل الباحل والمحلل اللاني  %100في حين كانت النسبة بين المحلل األول واللاني  ،%62.2وصقد
كان معامل اللبات الكلي  %66.2مما يدل عل لبات تحليل الباحل عبر األفراد
ب -ثبا

ل ح ال عب ل من:

تم إعادة تحليل وحدة المعادلة التربيعية م ةر أخرى بعد عشرين يوما من التحليل األول والجدول ث  7.7ة

يبين نتائج التحليل :

و ائق ح ال لمح تى من
فئ ل ح ال

ل ح ال

حل

1

مها

لمسال ل اض

جدتل ()4.1

تل تلثاوي ل حداد مها

تل

حل لمسأل ل اض

ل ح ال لثاوي

وقاط ال فاي

وقاط الخ الف

6

1

5

تم حساب معامل اللبات باستخدام معادلة هولستي
عدد نقاط االتفاق

معامل اللبات =

ثطعيمه 127 :1263 ،ة
* %100

عدد نفاط االتفاق +عدد نفاط االختالف
وكان معامل اللبات = % 62

وهذا يدل عل لبات عالي للتحليل عبر الزمن.

عد د خ با مها

حل لمسأل ل اض

 -5حداد لهدف من الخ با :

في تحد لمعادل ل

ع :

يهدف االختبار إل صقياس تحىيل طالب الىف التاسع األساسي في وحدة المعادلة التربيعية
بما تتضمنه من مهارات رياضية ث تحديد المعطيات ،تحديد المطلوب ،ابتكار خطة الحل،
القانون ،رسم المسألة ،تنفيذ خطة الحل ،التحقف ة التي وردت في موضوعات الوحدة.
 -2حداد لت ن لوسبي
من خالل تحليل محتوى وحدة المعادلة التربيعية تم تحديد الوزن النسبي لكل موضوع من
موضوعات الوحدة وذلو باالعتماد عل :
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أ -عدد ىفحات كل موضوع من الموضوعات.
ب -الزمن المخىص لتدريس كل موضوع.
ت -أهمية الموضوعات العلمية للتعلم الالحف وذلو من خالل النين من معلمي الرياضيات
للىف التاسع األساسي .
فكانت االوزان النسبية للموضوعات كما يوضحها جدول ث  7.7ة واالوزان النسبية لمهارات حل المسألة
الرياضية كما يوضحها جدول ث  7.3ة
جدتل ()4.6
اتضح لشكل ال ي الت ن لوسب
لد

لكل متضتع من متضتعا تحد لمعادل ل
لت ن لوسبي

لمتضتع

1

المعادلة الخطية

المعادلة التربيعية

%70

2

العالصقة بين جذري المعادلة

%12

7

حل المعادلة التربيعية بيانيا

%37

3

7

%10

التربيعية

المميز وجذور المعادلة
التربيعية

المجموع

%12
%100

جدتل ()4.7

لت ن لوسبي لكل مها من مها
لمها

حل لمسأل ل اض
لت ن لوسبي

فهم المسألة

%32

ابتكار خطة حل

%32

رسم المسألة

%3

تنفيذ خطة الحل

%20

التحقف

%13
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ع :

 -3صم م جدتل لمت صفا :
 تحديد أسئلة االختبار ث20ة سؤال معرفة عدد األسئلة لكل مهارة في كل موضوع.-

تم توزيع الفقرات عل المواضيع والمهارات الرياضية وفف اوزانها النسبية كما في الجدول
ث 7.6ة
جدتل ()4.8
ابان لت ن لوسبي لكل متضتع من متضتعا تحد لمعادل ل

الموضوعات
المعرفة المفاهيمية
فهم المسألة
المعادلة
الخطية
المعادلة
التربيعية
العالقة بين
جذري
المعادلة
التربيعية
حل المعادلة
التربيعية
بيانيا
المميز
المجموع
األوزان
النسبية

مستويات المعرفة
المعرفة االجرائية
رسم
ابتكار خطة
المسألة
الحل

0
2

2
2

2

4

0

7
%23

2
7
%23

2
%7

 -4صم م فق

االوزان
المجموع
النسبية
حل المشكالت
للموضوعات
تنفيذ خطة التحقق
الحل
%00
3
0
0
5

2

ع

2
00
%30

3

4
%07

02

%40

4

%03

7

%24

4
30

%03
%000

الخ با :

صقام الباحل باالطالع عل عدد من االختبارات والمقاييس والدراسات التي تتعلف بالمهارات
الرياضية واستفاد منها في بناء االختبار حيل صقام بإعداد اختبار " مقالي مقنن " مكونا من 7
أسئلة رئيسية يتفرع منها  20سؤال فرعي تحتوي عل جميع مهارات حل المسألة الرياضية وصقد
روعي عند ىياغة الفقرات ما يأتي:
 وضوح لغة السؤال وسهولتها64

 مناسبة المحتوى التعليمي. متسلسلة بحيل تتعرع للمعرفة المفاهيمية أوال لم المعرفة اةجرائية لم حل المشكالت شمولية األسئلة للمحتوى التعليمي. مناسبة األسئلة لمستوى الطالب العقلي والعمري. -1عد د ع ما

الخ با :

صقام الباحل بىياغة تعليمات االختبار واعدادها عل ورصقة منفىلة في كراس االختبار ،وصقد تم
توضيح الهدف من االختبار ،وكيفية اةجابة عن فقراته ،وتحديد الزمن الالزم لالختبار ،وبيانات
خاىة بالمفحوىين وهي ثاسم الطالب ،اسم المدرسة ة ،تعليمات خاىة بوىف االختبار
ثعدد الفقرات وعدد الىفحات ة ،وصقد روعي السهولة والوضوح عند ىياغة هذه التعليمات.
 -6صح ح الخ با

صقام الباحل بتى د ددحيح االختبار بعد تطبيقه عل العينة االس د ددتطالعية حيل تم رى د ددد درجة واحدة لكل
فرع من فروع األسئلة الرئيسية األربعة لتىبح الدرجة النهائية لالختبار ث  17ة درجة

صدي الخ با Test Validity:

ويقىددد بىدددق االختبار صقدرته عل صقياس ما وضددع لقياسدده ،وصقد تحقف الباحل من ى دددق االختبار

وذلو من خالل:

 -3صدي لمح تى:

وصقد اعتمد عل الىددق المنطقي في تحديده وصقد روعي ألناء بناء االختبار تمليله أهداف المقرر دون

التطرق إل أهداف أخرى.
 -1صدي لمحكمان:

بعد إعداد االختبار في ىددورته األولية تم عرض دده عل مجموعة من المحكمين من ذوي االختى دداص

في مجال المناهج وطرق تدريس الرياضديات ،ومشدرفي ومعلمي الرياضدديات ذوي الخب ةر بلغ عددهم ث97ة،

ملحف رصقمث9ة وذلو الستطالع آرائهم حول مدى:
 تغطية فقرات االختبار للمحتوى.

 تمليل فقرات االختبار لألهداف المعرفية المراد صقياسها.
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 ىحة فقرات االختبار لغويًا وعلميًا.
 مناسبة فقرات االختبار لمستوى طالب الىف التاسع.
 مدى انتماء الفقرات إل كل بعد من أبعاد االختبار.

 هل يوجد فقرات يمكن استبدالها؟ أ اواضافتها؟ أوتعديلها؟

وصقد أبدى المحكمون بعع المالحظات واآلراء في االختبار منها:
 إعادة الىياغة اللغوية لبعع األسئلة.

 تبسي اللغة بحيل تناسب مستوى الطالب.
 اختىار بعع األسئلة.

وفي ضدوء تلو اآلراء تم تعديل الالزم بحيل أىدبح االختبار في ىورته النهائية مكوناً من ث30ة فق ةر

من نوع اكمل الفراغ ,واألسئلة المقالية ،حيل تم تعديل ىياغة بعع الفقرات ،مع العلم أن جميع المعلمين
أشد ددادوا باالختبار كشد ددموليته ودصقته العلمية ومناسد ددبته للهدف من حيل إعداده ،وبذلو تم التحقف من ى د دددق

المحكمين لالختبار.

 -1صدي ال ساي لد خ يInternal Consistency Validity:

ويقىد به صقوة االرتباط بين درجات كل من مستويات األهداف ،ودرجة االختبار الكلية ،وكذلو درجة

ارتباط كل فق ةر من فقرات االختبار بمسددتوى األهداف الكلي الذي ينتمي إليه وسدديتم عرع كل واحدة عل

حدة.

أ -معامل ال باط بان كل فق من فق

الخ با تلد ج لك

لالخ با :

لقد صقام الباحل بحسد د د د د دداب معامل االرتباط بين كل فق ةر من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار وه

كما يوضحها الجدول رصقم ث2.1ة

جدتل ()4.6

معامل ال باط بان كل فق من فق
قم

الخ با تلد ج لك
قم

لالخ با

لسؤ ل
3

معامل ال باط

مس تى لدالل

0.431

عند 0.05

1

0.573

عند 0.01

37

1

0.502

عند 0.01

38

0.594

4

0.367

عند 0.05

36

0.478
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لسؤ ل
36

معامل ال باط

مس تى لدالل

0.582

عند 0.01

0.497

عند 0.01
عند 0.01
عند 0.01

قم "

5

0.482

عند 0.01

10

0.496

عند 0.01

6

0.469

عند 0.01

13

0.379

عند 0.05

7

0.596

عند 0.01

11

0.508

عند 0.01

8

0.678

عند 0.01

11

0.487

عند 0.01

6

0.598

عند 0.01

14

0.369

عند 0.05

30

0.499

عند 0.01

15

0.525

عند 0.01

33

0.397

عند 0.05

16

0.365

عند 0.05

31

0.469

عند 0.01

17

0.599

عند 0.01

31

0.375

عند 0.05

18

0.398

عند 0.05

34

0.555

عند 0.01

16

0.497

عند 0.01

35

0.383

عند 0.05

10

0.371

عند 0.05

" لجدتل

عود د ج ح

(  ) 18 =2 -30عود مس تى دالل (  0. 361 = )0.05تعود مس تى دالل ( 0. 463 = )0.01

ح ال بوتد خ با حل لمسأل ل اض
أ -معامل سهتل كل فق من فق

الخ با :

بعد أن تم تطبيف اختبار حل المسألة الرياضية عل العينة االستطالعية تم تحليل نتائج إجابات

أفراد العينة عل أسئلة االختبار ،وذلو بهدف التعرف عل :
 معامل لسهولة لكل فقرة من فقرات االختبار.

 معامل السهولة التي تراوحت صقيمته ما بين ث702 – 704ة.
ويقىد بمعامل السهولة " عدد أفراد العينة الذين أجابوا عل كل سؤال من االختبار إجابة ىحيحة من
المجموعتين المحكيتين العليا والدنيا ،حيل صقام الباحل بحس د د د د د د دداب درجة س د د د د د د ددهولة كل فق ةر من فقرات
االختبار باستخدام المعادلة التالية:
معامل

لسهولة

عدد إلجابا

ل فق =

لصح ح في لمجمتع

لع ا +عدد إلجابا
عدد

لصح ح في لمجمتع

لدو ا

ف د في لمجمتع ان

%977 X



 ترتي ب الدرجات التي حىل عليها الطالب في االختبار تنازليًا من أعل درجة إل أدن درجة.
 أخدذ مجموعتين من الددرجدات ،تملدل إحدداهمدا الطالب الدذين حىد د د د د د د د ددلوا عل أعل الددرجات وتملل
اللانية األفراد الذين حىلوا عل أدن الدرجات ،وصقد وجد أن نسبة ال  %40العليا والدنيا من الدرجات
تملل أفضل نسبة يمكن أخذها في إيجاد تمييز الفقرات ثأبودصقة907 :4772 ،ة.
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وصقد اختار الباحل عدد ث 2ة من الطالب الذين حىد د ددلوا عل أعل الدرجات والتي تملل ث%40ة

من مجموع عينة البحل االسد ددتطالعية البالغة ث17ة ،وعدد ث2ة من الطالب الذين حى د ددلوا عل أدن
الدرجات والتي تملل نفس النسبة السابقة.

 إحىد د د د د دداء عدد الطالب الذين أجابوا عن الفق ةر بىد د د د د ددو ةر ى د د د د د ددحيحة في كل من المجموعتين العليا
والدنيا.

 جمع عدد الطالب في المجموعة الدنيا الذين أجابوا عن الفق ةر بىد د ددو ةر ىد د ددحيحة مع عدد الطالب

في المجموعة العليا الذين أجابوا عن الفق ةر بىو ةر ىحيحة ،لم يقسم الناتج عل مجموع عدد الطالب

في المجموعتين العليا والدنيا ،والقيمة الناتجة هي معامل سهولة الفقرة.

وصقام الباحل بحسد د دداب معامل الس د د ددهولة لكل فق ةر من فقرات االختبار ثحيل إن االختبار مكون

من  17فقرةة ،وكان الهدف من حسد د د د د دداب معامل السد د د د د ددهولة لفقرات االختبار هوحذف الفقرات التي تقل
درجة سهولتها عن  ،7047أوتزيد عن .7027

وبذلو فإن معامل السهولة يفسر عل كل فقرة بأنه كلما زادت نسبة السهولة تكون الفقرة أسهل،

والعكس ىحيح.

جدتل ( )4.30

معامل سهتل
قم لفق

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

إلجابا

كل فق من فق
لصح ح

إلجابا

خ با حل لمسأل ل اض

لصح ح

مجمتع إلجابا

ل فئ لع ا

ل فئ لدو ا

لصح ح ل فئ ان

8
5
8
7
8
8
6
6
4
4
5
5
5
7
6
8
7
7
7
7
7

2
1
3
1
1
3
3
2
1
1
0
2
0
1
1
3
4
4
1
1
2

10
6
11
8
9
11
9
8
5
5
5
7
5
8
7
11
11
11
8
8
9
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معامل لسهتل

0.63
0.38
0.69
0.50
0.56
0.69
0.56
0.50
0.31
0.31
0.31
0.44
0.31
0.50
0.44
0.69
0.69
0.69
0.50
0.50
0.56

22
23
24
25
26
27
28
29
30

4
2
2
3
3
2
1
1
1

7
7
5
6
8
5
5
3
6

11
9
7
9
11
7
6
4
7

0.69
0.56
0.44
0.56
0.69
0.44
0.38
0.25
0.44

لقد اتضح من الجدول السابف أن معامل السهولة كان مناسب لكل الفقرات ،وعليه تم صقبول كل فقرات

االختبار ،حيل كانت في المستوى المعقول من السهولة كما صقرره المختىون في القياس والتقويم ،تم

األخذ بالفقرات التي تتراوح معامل سهولتها من ث7061-7043ة بعد استخدام المعادلة السابقة اوايجاد

معامل السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار بين إجابات الفئتين العليا والدنيا ،وبهذه ال نتائج يبق الباحل
عل جميع فقرات االختبار ،وذلو لتدرج مستوى سهولة االختبار.
ب -معامل ماا كل فق من فق

الخ با .

بعد أن تم تطبيف االختبار التحىيلي عل العينة االستطالعية تم تحليل نتائج إجابات أفراد العينة

عل أسئلة االختبار التحىيلي ،وذلو بهدف التعرف عل :
 معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار.

 معامل التمييز والذي تزيد صقيمته عن ث704ة.

ويقىددد بتمييز الفق ةر مدى صقدرتها عل التمييز بين الطالب الممتازين في الى ددفة التي يقيس ددها

االختبار ،وبين الطالب الضعفاء في تلو الىفة ،ولغرع حساب تمييز الفقرات تم اتباع ما يلي:

 ترتي ب الدرجات التي حىل عليها الطالب في االختبار تنازلياً من أعل درجة إل أدن درجة.

 أخدذ مجموعتين من الددرجدات ،تملدل إحدداهمدا الطالب الدذين حىد د د د د د د د ددلوا عل أعل الددرجات وتملل
اللانية األفراد الذين حىلوا عل أدن الدرجات.



وصقد اختار الباحل عدد ث 2ة من الطالب الذين حىد د ددلوا عل أعل الدرجات والتي تملل ث%40ة

من مجموع عينة البحل االسد ددتطالعية البالغة ث17ة ،وعدد ث2ة من الطالب الذين حى د ددلوا عل أدن
الدرجات والتي تملل نفس النسبة السابقة.

 إحىد د د د د دداء عدد الطالب الذين أجابوا عن الفق ةر بىد د د د د ددو ةر ى د د د د د ددحيحة في كل من المجموعتين العليا
والدنيا.

 طرح عدد الطالب في المجموعة الدنيا الذين أجابوا عن الفق ةر بى د ددو ةر ىد د ددحيحة من عدد الطالب

في المجموعة العليا الذين أجابوا عن الفق ةر بىددو ةر ىددحيحة ،لم يقسددم الناتج عل نىددف مجموع عدد

الطالب في المجموعتين العليا والدنيا ،والقيمة الناتجة هي صقوة تمييز الفقرة.
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وصقام الباحل بحساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار ثحيل إن االختبار مكون من

 17فقرةة.

حيل صقام الباحل بحساب معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار بالمعادلة التالية:
معامل التمييز =

عدد اةجابات الىحيحة في المجموعة العليا -عدد اةجابات الىحيحة في المجموعة الدنيا
نىف عدد األفراد في المجموعتين

ت يقىد بتمييز الفقرة مدى صقدرتها عل التمييز بين الطلبة الممتازين والطلبة الضعفاء ثالمجموعتين العليا
ثأبوناهية934 :9112 ،ة

والدنياة في الخاىية التي يقيسها االختبار.

وكان الهدف من حساب معامل التمييز لفقرات االختبار هوحذف الفقرات التي يقل معامل تمييزها عن

 0,20ألنها تعتبر ضعيفة .ثأبودصقة904 :4772 ،ة.

وبالتعويع في المعادلة الس د د د د د د ددابقة تمكن الباحل من تحديد معامل التمييز لكل فق ةر من فقرات

االختبدار ثحيدل أن االختبدار مكون من  17فقرةة ،وصقدد اعتبر البداحددل أن الفقرة المميزة هي التي يكون

معدامددل تمييزهدا موجب دًا ،وأن هددذه الفقرة تكون جيدددة ومقبولددة إذا كدان معدامددل تمييزهدا ال يقدل عن ث704ة
وهي صقيم تشد د د د د د د د ددير إل القدد ةر التمييزيدة لالختبدار ،والجدول ث2.99ة يبين معامالت التمييز لكل فق ةر من
فقرات االخ تبار التحىيل.

جدتل ( )4.33

معامل ماا كل فق من فق
ل قم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

إلجابا

لصح ح ل فئ
لع ا
8
5
8
7
8
8
6
6
4
4
5
5
5
7
6
8
7

إلجابا

لصح ح

ل فئ لدو ا
2
1
3
1
1
3
3
2
1
1
0
2
0
1
1
3
4

خ با حل لمسأل ل اض
لف ي لإلجابا

لصح ح ل فئ ان
6
4
5
6
7
5
3
4
3
3
5
3
5
6
5
5
3
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معامل ل ماا
0.75
0.50
0.63
0.75
0.88
0.63
0.38
0.50
0.38
0.38
0.63
0.38
0.63
0.75
0.63
0.63
0.38

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7
7
7
7
7
7
5
6
8
5
5
3
6

3
6
6
5
3
5
3
3
5
3
4
2
5

4
1
1
2
4
2
2
3
3
2
1
1
1

0.38
0.75
0.75
0.63
0.38
0.63
0.38
0.38
0.63
0.38
0.50
0.25
0.63

صقام الباحل بحساب معامل تمييز فقرات االختبار ،حيل اعتبرت  7047فما فوق كحد أدن لتمييز الفقرة

وتبين أن جميع معددامالت التمييز لفقرات االختبددار كدداندت منداس د د د د د د د د دبددة ،حيددل تراوح معدامددل التمييز من

ث7022-7043ة.

وبعد صقيام الباحل بالتأكد من ىد دددق االختبار ولباته وحسد دداب كل من معامل التمييز ومعامل الس د ددهولة
لالختبار ،أىبح عدد فقرات االختبار ث17ة فقرة.

حساب ثبا
ثبا

الخ با Test Reliability :

الخ با :

ويقىد ددد باللبات "إل أي درجة يعط المقياس صقراءات متقاربة عند كل م ةر يسد ددتخدم فيها عل

نفس المجموعة.

للتحقف من لبات االختبار استخدم الباحل الطرق التالية:

لد ق

تلي :لثبا عن د ق إعاد دباق الخ با

حيل تم تطبيف االختبار مرتين عل العينة االسدتطالعية نفسها بفاىل زمني مدته لاللة أسابيع ،وتم

حس د د د دداب معامل ارتباط بيرس د د د ددون بين درجات الطالب في التطبيف األول ودرجاتهم في التطبيف اللاني

فكان ث70267ة ،وهومعامل ارتباط دال يعبر عن لبات صقوي لالختبار.
لد ق لثاو  :باس خد م معامل كتد -

شا د ستن (:)13
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استخدم الباحل طريقة أخرى من طرق حساب اللبات ،وذلو ةيجاد معامل لبات االختبار،

حيل صقام الباحل بحساب صقيمة معامل كودر ريتشارد سون ث49ة للدرجة الكلية لالختبار ،وكانت صقيمة

معامل اللبات لالختبار ككل ث70043ة وهي صقيمة جيدة ومناسبة ،مما ُيمكن الباحل من اللقة بها لتطبيقه
عل عينة البحل.

د لثاو  :خ با ل فكا ل أم ي
قام الباحث بحصر مهارات التفكير التأملي ،وفقا لطبيعة الدراسة وذلك لغرض تحقيق أهدافها،
واالجابة على اسئلتها ،والتحقق من فرضياتها ،ويهدف إلى قياس مهارات التفكير التأملي لدى طالب
الصف التاسع ،وذلك في الوحدة السابعة من كتاب الرياضيات الجزء الثاني (وحدة المعادلة التربيعية)
وقد تم تحديد قائمة مهارات التفكير التأملي بعد الرجوع لعدد من الدراسات السابقة مثل دراسة (النجار،
 )2003ودراسة (أبوبشير )2002 ،وكانت المهارات على النحواالتي:
 -0الرؤية البصرية.
 -2الكشف عن المغالطات.
 -3الوصول إلى استنتاجات.
 -4وضح حلول مقترحة.
مصادر بناء االختبار:
تم االعتماد في بناء اختبار التفكير التأملي على مجموعة من المصادر وهي:
 -0مهارات التفكير التأملي في مناهج الرياضيات.
 -2دروس وحدة المعادلة التربيعية المختارة للدراسة.
 -3الدراسات واألبحاث.
 -4أراء الخبراء والمتخصصين.
وقد تم تحديد أربع مهارات استهدف االختبار قياسها:
 -0الرؤية البصرية.
 -2الكشف عن المغالطات.
 -3الوصول إلى استنتاجات.
-4

وضح حلول مقترحة.

صياغة فقرات االختبار
تمت صياغة الفقرات بحيث تستوفي الشروط التالية:
 -0تراعي الدقة العلمية واللغوية ومناسبة لمستوى التالميذ.
 -2محددة وواضحة وخالية من الغموض.
 -3ممثلة لمهارات التفكير التأملي واألهداف المرجوقياسها.
شكل فقرات االختبار هواختيار من متعدد ( )47سؤال موزعين على أربع مهارات0
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تعليمات االختبار:
بعد صياغة فقرات االختبار وصياغتها ،قام الباحث بصياغة تعليمات االختبار التي تهدف إلى شرح
كيفية اإلجابة عن أسئلة االختبار بطريقة واضحة0
الصورة األولية لالختبار:
قام الباحث بإعداد االختبار بصورته األولية المكونة من أربع مهارات ممثلة في (الرؤية البصرية،
الكشف عن المغالطات ،الوصول إلى استنتاجات ،وضع حلول مقترحة)0
واشتملت كل مهارة على عدة فقرات ،ثم عرض االختبار على عدد من الخبراء وذلك الستطالع آرائهم
حول مدى تغطية فقر ات االختبار للمحتوى ،وتمثيلها لمهارات التفكير التأملي المراد قياسها وذلك
لالستفادة من آرائهم واجراء التعديالت الالزمة لتصبح األسئلة طبقا لمهارات التفكير التأملي باألوزان
النسبية األتية:
جدول ( )4.31
يبين الوزن النسبي لكل مهارة من مهارات التفكير التأملي
لمها

قم لسؤ ل

الرؤية البىرية

6-5-4-3-2-1

الكشف عن المغالطات

9-8-7

الوىول إل استنتاجات
وضع حلول مقترحة

-16-15-14-13-12-11-11
18-17
21-19
لمجمتع

عدد
سئ

لت ن
لوسبي

6

%17

1

%93

1

%23

4

%97

10

3

 -3ل ج ب الس دالعي لالخ با :

بعد إعداد االختبار بى د د ددورته األولية ،طبف االختبار عل عينة اسد د د ددتطالعية مكونة من ث17ة

طالبا من طالب الى د ددف العاش د ددر في مدرس د ددة غازي الشد د دوا اللانوية للبنين ،خارج عينة الد ارس د ددة ،وذلو
بغرع التحقف مما يلي:
 -9حساب معامالت السهولة والتمييز ألسئلة االختبار.
 -4حساب مدى ىدق ولبات االختبار.

 -1تحديد الزمن الذي تستغرصقه إجابة االختبار عند تطبيقه عل عينة الدراسة.
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 -2تحديد مدى فهم الطالب لىياغة فقرات االختبار.
 -3طريقة تىحيح االختبار.

تحديد زمن االختبار:
تم حسدداب زمن االختبار بناء عل المتوس د الحسددابي لزمن تقديم طالب العينة االس ددتطالعية

وذلو بتطبيف المعادلة اآلتية:
زمن إجابة االختبار=

ثزمن إجابة أول خمس طالبة +ثزمن إجابة آخر خمس طالبة
97

فكان زمن اختبار التفكير التأملي ( )23دقيقة0

صح ح الخ با :

تم تىدحيح اختبار التفكير التأملي ،والذي يتكون من ث47ة فق ةر بتحديد درجة واحدة عن كل س دؤال من

أسد د ددئلة االختبار لتىد د د د بح الدرجة النهائية لالختبار ث47ة درجة ،والدرجة الدنيا لالختبار ثى د د ددفرة بذلو
تكون الدرجة التي حىل عليه الطالب محىو ةر بين ث47- 7ة درجة.

تحليل نتائج االختبار
بعد ان تم تطبيق اختبار التفكير التأملي على طلبة العينة االستطالعية ،ثم تحليل نتائج إجابات الطلبة على
االختبار وذلك بهدف التعرف إلى:
 -9ىدق االختبار.
 -4معامل السهولة لكل فق ةر من فقرات االختبار.
 -1معامل التمييز لكل فق ةر من فقرات االختبار.
 -2لبات االختبار.

صدي الخ با Test Validity:

ويقىددد بىدددق االختبار صقدرته عل صقياس ما وضددع لقياسدده ،وصقد تحقف الباحل من ى دددق االختبار

وذلو من خالل:

-3صدي لمح تى:

وصقد اعتمدت عل الىد د د د د د د دددق المنطقي في تحديده وصقد روعي ألناء بناء االختبار تمليله أهداف المقرر

دون التطرق إل أهداف أخرى.
-1صدي لمحكمان:
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بعد إعداد االختبار في ى د ددورته األولية تم عرض د دده عل مجموعة من المحكمين من ذوي االختىد د دداص في

مجال المناهج وطرق تدريس الرياضد د د دديات ،ومش د د د ددرفي ومعلمي الرياض د د د دديات ذوي الخب ةر بلغ عددهم ث97ة،

ملحف ث 9ة وذلو الستطالع آرائهم حول مدى:
 تغطية فقرات االختبار للمحتوى.

 تمليل فقرات االختبار لألهداف المعرفية المراد صقياسها.

 ىحة فقرات االختبار لغويًا وعلميًا.
 مناسبة فقرات االختبار لمستوى طالب الىف التاسع.

وفي ضدوء تلو اآلراء تم تعديل الالزم بحيل أىدبح االختبار في ىورته النهائية مكوناً من ث20ة فق ةر

من نوع االختيار من متعدد ،حيل تم تعديل ىد د د ددياغة بعع الفقرات ،مع العلم أن جميع المعلمين أشد د د ددادوا
باالختبار كشموليته ودصقته العلمية ومناسبته للهدف من حيل إعداده ،وبذلو تم التحقف من ىدق المحكمين

لالختبار.

-1صدي ال ساي لد خ يInternal Consistency Validity:
تم حساب ىدق االتساق الداخلي من خالل ما يلي:

الخ با تلد ج لك

أ -معامل ال باط بان كل فق من فق

ل مجال:

لقد صقام الباحل بحسد د د د د دداب معامل االرتباط بين كل فق ةر من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار وهي

كما يوضحها الجدول رصقم ث2091ة

معامل ال باط بان كل فق من فق
قم

لمجال

تل ( ل ؤ
قم

لبص

) تلد ج لك

معامل ال باط

مس تى لدالل

3

0.433

عود 0.05

4

1

0.572

عود 0.01

5

0.457

1

0.501

عود 0.01

6

0.594

لسؤ ل

قم "

جدتل ()4.31

" لجدتل

عود د ج ح

لسؤ ل

ل مجال

معامل ال باط

مس تى لدالل

0.581

عود 0.01
عود 0.05
عود 0.01

(  ) 18 =2 -30عود مس تى دالل (  0. 361 = )0.05تعود مس تى دالل ( 0. 463 = )0.01
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معامل ال باط بان كل فق من فق

قم
7

0.493

عود 0.01

8

0.572

عود 0.01

" لجدتل

قم

عود د ج ح

قم
لسؤ ل
6

معامل ال باط

مس تى لدالل

0.581

عود 0.01

(  ) 18 =2 -30عود مس تى دالل (  0. 361 = )0.05تعود مس تى دالل ( 0. 463 = )0.01

جدتل ()4.35

لمجال لثالث ( لتصتل إلى س و اجا ) تلد ج لك
ل مجال

قم

معامل ال باط

مس تى لدالل

30

0.499

عند 0.01

15

33

0.368

عند 0.05

36

0.678

31

0.489

عند 0.01

37

0.598

عند 0.01

31

0.367

عند 0.05

38

0.498

عند 0.01

34

0.482

عند 0.01

لسؤ ل

" لجدتل

عود د ج ح

قم

لسؤ ل
19
" لجدتل

0.596

عند 0.01
عند 0.01

جدتل ()4.36

لمجال ل بع (تضع ح تل مق ح ) تلد ج لك

معامل ال باط

مس تى لدالل

0.572

عود 0.01

عود د ج ح

لسؤ ل

معامل ال باط

مس تى لدالل

(  ) 18 =2 -30عود مس تى دالل (  0. 361 = )0.05تعود مس تى دالل ( 0. 463 = )0.01

معامل ال باط بان كل فق من فق

قم "

ل مجال

معامل ال باط

معامل ال باط بان كل فق من فق

قم "

لمجال لثاوي ( لكشف عن لمغالدا ) تلد ج لك

مس تى لدالل

لسؤ ل

قم "

جدتل ()4.34

قم

لسؤ ل
10

ل مجال

معامل ال باط

مس تى لدالل

0.586

عود 0.01

(  ) 18 =2 -30عود مس تى دالل (  0. 361 = )0.05تعود مس تى دالل ( 0. 463 = )0.01

يتضد د د د د د د د ددح من الجددداول ث2096 ،2093 ،2092 ،2091ة أن جميع الفقرات مرتبطددة مع الدددرج ددة الكلي ددة

ال إحىائيًا عند مستوي داللة ث0.05 ،0.01ة وهذا يدل عل أن االختبار
لمجاالت االختبار ارتباطًا دا ً
يمتاز باالتساق الداخلي.
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لالخ با ( لصدي لبوائي):

ب -معامل ال باط بان كل مجال مع لد ج لك

لقد صقام الباحل بحسدداب معامل ارتباط بيرس ددون بين درجات كل مجال من مجاالت االختبار والدرجة الكلية

لالختبار ،كما يوضحها الجدول رصقم ث2090ة.
معامال

جدتل ()4.37

ال باط بان كل مجال من مجاال

معامل ال باط

مس تى لدالل

0.729

دالة عند 0.01

لكشف عن لمغالدا

0.768

دالة عند 0.01

لتصتل إلى س و اجا

0.732

دالة عند 0.01

تضع ح تل مق ح

0.765

دالة عند 0.01

لمجال
لؤ

قم "

" لجدتل

الخ با تلد ج لك

لالخ با

عود د ج ح

لبص

(  ) 18 =2 -30عود مس تى دالل (  0. 361 = )0.05تعود مس تى دالل ( 0. 463 = )0.01

ويتضد د د د د د د د ددح من الجددول رصقم ث2090ة أن جميع معدامالت االرتبداط بين كدل مجال من مجاالت

االختبار والدرجة الكلية لالختبار دالة إحىائياً عند مستوى داللة ث ،(0.01وهذا يدل عل أن االختبار
يمتاز باالتساق الداخلي.
ح ال بوتد خ با ل فكا ل أم ي
الخ با :

 -معامل سهتل كل فق من فق

بعد أن تم تطبيف اختبار التفكير التأملي عل العينة االستطالعية تم تحليل نتائج إجابات أفراد

العينة عل أسئلة االختبار التحىيلي ،وذلو بهدف التعرف عل :
 معامل لسهولة لكل فقرة من فقرات االختبار.

 معامل السهولة التي تراوحت صقيمته ما بين ث702 – 704ة.
وذلو باستخدام المعادلة التالية:
معامل لسهتل

ل فق =

عدد إلجابا

لصح ح في لمجمتع

لع ا +عدد إلجابا
عدد

لصح ح في لمجمتع

ف د في لمجمتع ان

لدو ا

%977 X

وصقام الباحل بحسد د دداب معامل الس د د ددهولة لكل فق ةر من فقرات االختبار ثحيل إن االختبار مكون

من  47فقرةة ،وكان الهدف من حسد د د د د دداب معامل السد د د د د ددهولة لفقرات االختبار هوحذف الفقرات التي تقل
درجة ىعوبتها عن  ،7047أوتزيد عن .7027
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وبذلو فإن معامل السهولة يفسر عل كل فقرة بأنه كلما زادت نسبة السهولة تكون الفقرة أسهل،

والعكس ىحيح.

جدتل ( )4.38

معامل سهتل كل فق من فق
قم لفق

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

إلجابا

لصح ح

إلجابا

لصح ح

خ با ل حصال
مجمتع إلجابا

ل فئ لع ا

ل فئ لدو ا

لصح ح ل فئ ان

5
4
5
6
4
5
4
5
4
4
5
5
7
4
4
5
5
4
5
8

3
2
2
3
1
0
1
0
1
1
1
0
1
2
2
2
2
2
1
3

8
6
7
9
5
5
5
5
5
5
6
5
8
6
6
7
7
6
6
11

معامل لسهتل

0.51
0.37
0.43
0.56
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.37
0.31
0.51
0.37
0.37
0.43
0.43
0.37
0.37
0.68

لقد اتضح من الجدول السابف أن معامل السهولة كان مناسب لمعظم الفقرات ،وعليه تم صقبول معظم

فقرات االختبار ،حيل كانت في المستوى المعقول من السهولة كما صقرره المختىون في القياس والتقويم،
وكان الهدف من حساب معامل سهولة الفق ةر هو حذف الفقرات التي صقلت درجة سهولتها عن % 47

وكذلو التي زادت سهولتها عن  %27وع ل هذا األساس وأكلر للدصقة تم األخذ بالفقرات التي تتراوح

معامل سهولتها من ث7.69 -7.42ة بعد استخدام المعادلة السابقة اوايجاد معامل السهولة لكل فقرة من

فقرات االختبار بين إجابات الفئتين العليا والدنيا ،وبهذه النتائج يبق الباحل عل جميع فقرات االختبار،

وذلو لتدرج مستوى سهولة االختبار.
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ل -معامل ماا كل فق من فق

الخ با .

بعد أن تم تطبيف االختبار التحىيلي عل العينة االستطالعية تم تحليل نتائج إجابات أفراد العينة

عل أسئلة االختبار التحىيلي ،وذلو بهدف التعرف عل :
 معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار.

 معامل التمييز والذي تزيد صقيمته عن ث704ة.
وصقام الباحل بحساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار ثحيل إن االختبار مكون من

 47فقرةة ،وصقددد اعتبر البدداحددل أن الفقرة الممي ةز هي التي يكون معددامددل تمييزهددا موجب داً ،وأن ه دذه الفق ةر
تكون جيددة ومقبولدة إذا كدان معدامدل تمييزهدا ال يقدل عن ث704ة وهي صقيم تشد د د د د د د د ددير إل القدد ةر التمييزيدة
لالختبار.

حيل صقام الباحل بحساب معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار بالمعادلة التالية:
معامل التمييز =

عدد اةجابات الىحيحة في المجموعة العليا  -عدد اةجابات الىحيحة في المجموعة الدنيا
نىف عدد األفراد في المجموعتين

وبالتعويع في المعادلة السددابقة تمكن الباحل من تحديد معامل التمييز لكل فق ةر من فقرات االختبار

ثحيددل أن االختبددار مكون من  47فقرةة ،وصقددد اعتبر البدداحددل أن الفقرة المميزة هي التي يكون معددام ددل
تمييزهدا موجبدًا ،وأن هدذه الفقرة تكون جيددة ومقبولدة إذا كدان معدامدل تمييزهدا ال يقل عن ث704ة وه صقيم
تشد د د د د د د د ددير إل الق ددد ةر التمييزيددة لالختبددار ،والج دددول ث2091ة يبين معددامالت التمييز لكددل فق ةر من فقرات

االختبار التفكير التأملي.

جدتل ( )4.36

معامل ماا كل فق من فق
إلجابا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

إلجابا

لصح ح ل فئ

لصح ح ل فئ

لع ا
5
4
5
6
4
5
4
5
4
4
5

لدو ا
3
2
2
3
1
0
1
0
1
1
1
00

خ با ل فكا ل أم ي
لف ي لإلجابا
لصح ح ل فئ ان
2
2
3
3
3
5
3
5
3
3
4

معامل ل ماا
0.25
0.25
0.38
0.38
0.38
0.63
0.38
0.63
0.38
0.38
0.50

12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
1
2
2
2
2
2
1
3

5
7
4
4
5
5
4
5
8

5
6
2
2
3
3
2
4
5

0.63
0.75
0.25
0.25
0.38
0.38
0.25
0.50
0.63

صقام الباحل بحساب معامل تمييز فقرات االختبار ،حيل اعتبرت  7047فما فوق كحد أدن لتمييز الفقرة

وتبين أن جميع معددامالت التمييز لفقرات االختبددار كدداندت منداس د د د د د د د د دبددة ،حيددل تراوح معدامددل التمييز من

ث7003-7043ة.

وبعد صقيام الباحل بالتأكد من ىد دددق االختبار ولباته وحسد دداب كل من معامل التمييز ومعامل الس د ددهولة
لالختبار ليىبح عدد فقرات االختبار ث47ة فقرة.

حساب ثبا
ثبا
لد ق

الخ با test Reliability :

الخ با :

للتحقف من لبات االختبار استخدم الباحل الطرق التالية:
تلي :لثبا عن د ق إعاد دباق الخ با

حيل تم تطبيف االختبار مرتين عل العينة االسد د د ددتطالعية نفس د د د ددها بفاى د د د ددل زمني مدته لاللة

أس د د د د ددابيع ،وتم حسد د د د د دداب معامل ارتباط بيرسد د د د د ددون بين درجات الطالب في التطبيف األول ودرجاتهم في
التطبيف اللاني فكان ث70207ة ،وهومعامل ارتباط دال يعبر عن لبات صقوي لالختبار.
لد ق لثاو  :باس خد م معامل كتد -

شا د ستن (:)13

استخدم الباحل طريقة أخرى من طرق حساب اللبات ،وذلو ةيجاد معامل لبات االختبار،

حيل صقام الباحل بحساب صقيمة معامل كودر ريتشارد سون ث49ة للدرجة الكلية لالختبار ،وكانت صقيمة

معامل اللبات لالختبار ككل ث70097ة وهي صقيمة جيدة ومناسبة ،مما ُيمكن الباحل من اللقة بها لتطبيقه
عل عينة البحل.
كافؤ مجمتعا

لد س :

صقام الباحل بالتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة من حيل المتغيرات وصقام

بضب العوامل التي تؤلر عل نتائج الدراسة وتحد يد ألرها وتجنباً آللار العوامل الداخلية التي يتوجب
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ضبطها والحد من آلارها للوىول إل نتائج ىالحة صقابلة لالستعمال والتعميم ,وتشابه الظروف البيئية
واةمكانيات للمجموعتين ومقارنة المتوسطات الحسابية في بعع المتغيرات أوالعوامل لذا صقام الباحل

بضب المتغيرات التالية:
ثالعمر الزمني ،التحىيل العام ،التحىيل في الرياضيات ،التطبيف القبلي لالختبارة ،المتوصقعة تأليرها

عل التجربة وجدول ث4.20.aة يوضح ذلو:
أت ًال :لعم ل موي:

وللتأكد من ذلو صقام الباحل برى د ددد أعمار العينة من خالل س د ددجالت المدرس د ددة ،وصقام بمعالجتها باختبار

ثTة لحساب داللة الفروق بين متوسطات المجموعتين المستقلتين.

لم تسدا ت الوح فا
د جا

لم غا
لعم

لمع ا

جدتل )(4.20.a

"تمس تى لدالل ل ع ف إلى لف تي بان م تسدي

تق م "

لمجمتع ان لضابد تل ج ب

ل ي ع ى لم غا لعم ل موي

لعاو

لعدد

لم تسط

المجموعة التجريبية

35

14.26

الوح ف

لمع ا ي
0.22

لـــــــداللـــــــ

قم
( )
0.834

المجموعة الضابطة
0.21
14.31
35
ق م " " لجدتل عود د ج ح (ن + 3ن )68 =2- 1تعود مس تى دالل (1.00= )0.05

إلحصائ
غد د د دي د د ددر دال د د د دة
إحىائياً

يتضح من الجدول السابف أن صقيمة ثtة المحسوبة في المقارنة بين متوسطي المجموعتين كانت

أىغر من صقيمة ثtة الجدولية ،وهذا يعني أن صقيمة ثtة المحسوبة غير دالة إحىائيًا عند مستوى ث7073ة؛
أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحىائية بين متوس

المجموعة التجريبية مع متوس

المجموعة

الضابطة  ,وهذا يدل عل أن هاتان المجموعتان متكافئتان من حيل العمر الزمني.
ثاو ًا :ل حصال لعام
تم رىد مجاميع التحىيل العام للطالب من خالل السجل المدرسي ،صقبل بدء التجريب

واستخرجت مجاميعهم من السجالت المدرسية للعام الماضي ،وتم استخدام اختبار) (tللتعرف عل الفروق
بين المجموعتين الضابطة والتجريبية صقبل البدء في التجربة ،والجدول ) (4.20.bيوضح ذلو:
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لم تسدا ت الوح فا
د جا

لم غا

لمع ا

جدتل )(4.20.b

تق م "

لعدد

المجموعة التجريبية

35

المجموعة الضابطة

35

ق م " " لجدتل

ل ي ع ى لم غا ل حصال لعام

لمجمتع ان لضابد تل ج ب

لعاو

ل حصال لعام

"تمس تى لدالل ل ع ف إلى لف تي بان م تسدي

عود د ج ح

لم تسط
65.39

الوح ف

لمع ا ي
17.54
16.84

71.08

قم

(

لـــــــداللـــــــ

إلحصائ

)

غير دالة

-1.384

إحىائياً

(ن + 3ن )68 =2- 1تعود مس تى دالل (1.00= )0.05

يتضح من الجدول السابف أن صقيمة ثtة المحسوبة في المقارنة بين متوسطي المجموعتين كانت

أىغر من صقيمة ثtة الجدولية ،وهذا يعني أن صقيمة ثtة المحسوبة غير دالة إحىائياً عند مستوى ث7073ة؛
أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحىائية بين متوس

المجموعة التجريبية مع متوس

المجموعة

الضابطة  ,وهذا يدل عل أن هاتان المجموعتان متكافئتان من حيل التحىيل العام.
ثالثًا :ل حصال في ل اض ا
تم رىد درجات الطالب في مادة الرياضيات للعام الماضي ،صقبل بدء التجريب واستخرجت
الدرجات لضب متغير التحىيل في الرياضيات ،.وتم استخدام اختبار) (tللتعرف عل الفروق بين
المجموعتين الضابطة والتجريبية صقبل البدء في التجربة ،والجدول) (4.20.cيوضح ذلو:
لم تسدا ت الوح فا
د جا

لمع ا

جدتل )(4.20.c

"تمس تى لدالل ل ع ف إلى لف تي بان م تسدي

تق م "

لمجمتع ان لضابد تل ج ب لم غا ل حصال لعام في ل اض ا

لم غا

لعاو

لعدد

لم تسط

ل حصــــــــاــــل في

المجموعة التجريبية

35

10.69

الوح ف

لمع ا ي
5.14

قم
(

لـــــــداللـــــــ
)

-1.487

ل اض ا
المجموعة الضابطة
5.31
12.54
35
ق م " " لجدتل عود د ج ح (ن + 3ن )68 =2- 1تعود مس تى دالل (1.00= )0.05

إلحصائ
غد د د دي د د ددر دال د د د دة
إحىائي ًا

يتضح من الجدول السابف أن صقيمة ثtة المحسوبة في المقارنة بين متوسطي المجموعتين كانت

أىغر من صقيمة ثtة الجدولية ،وهذا يعني أن صقيمة ثtة المحسوبة غير دالة إحىائيًا عند مستوى ث7073ة؛
أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحىائية بين متوس المجموعة التجريبية مع متوس

المجموعة

الضابطة  ,وهذا يدل عل أن هاتان المجموعتان متكافئتان من حيل التحىيل في الرياضيات.
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بعًا :ل دباق لقب ي الخ با حل لمسأل ل اض
تم رىد درجات الطالب في االختبار القبلي ،صقبل بدء التجريب واستخرجت الدرجات لضب

متغير التحىيل في االختبار القبلي ،.وتم استخدام اختبار) (tللتعرف عل الفروق بين المجموعتين
الضابطة والتجريبية صقبل البدء في التجربة ،والجدول) (4.20.dيوضح ذلو:
لم تسدا ت الوح فا

لمع ا

لم غا

لعاو

د جا

جدتل )(4.20.d

تق م "

لمجمتع ان لضابد تل ج ب

حل لمسأل ل اض
ق م " " لجدتل

"تمس تى لدالل ل ع ف إلى لف تي بان م تسدي

ل ي ع ى لم غا ل حصال الخ با حل لمسأل ل اض
الوح ف

لعدد

لم تسط

المجموعة التجريبية

35

3.89

1.132

المجموعة الضابطة

35

3.26

1.686

عود د ج ح

لمع ا ي

قم

(

)

1.831

(ن + 3ن )68 =2- 1تعود مس تى دالل (1.00= )0.05

لدالل

إلحصائ
غير دالة
إحىائياً

خامسا :ل دباق لقب ي الخ با ل فكا ل أم ي

تم رىد درجات الطالب في االختبار القبلي ،صقبل بدء التجريب واستخرجت الدرجات لضب

متغير التحىيل في االختبار القبلي .وتم استخدام اختبار) (tللتعرف عل

الفروق بين المجموعتين

الضابطة والتجريبية صقبل البدء في التجربة ،والجدول) (4.20.eيوضح ذلو:
لم تسدا ت الوح فا

لمع ا

لم غا

لعاو

د جا

لؤ

لبص

لكشف عن لمغالدا
لتصتل إلى
س و اجا
تضع ح تل مق ح

جدتل )(4.20.e

تق م "

"تمس تى لدالل ل ع ف إلى لف تي بان م تسدي

لمجمتع ان لضابد تل ج ب في ل دباق لقب ي الخ با ل فكا ل أم ي
الوح ف

لعدد

لم تسط

المجموعة التجريبية

35

1.00

0.59

المجموعة الضابطة

35

0.91

0.51

المجموعة التجريبية

35

0.74

0.89

المجموعة الضابطة

35

1.06

1.26

المجموعة التجريبية

35

1.94

1.03

المجموعة الضابطة

35

2.06

1.16

المجموعة التجريبية

35

0.40

0.65

المجموعة الضابطة

35

0.37

0.65
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لمع ا ي

قم
(

لدالل
)

0.649

-1.208
-0.436
0.184

إلحصائ
غير دالة
إحىائياً
غير دالة
إحىائياً
غير دالة
إحىائي ًا
غير دالة
إحىائي ًا

ل فكا

لد ج لك
ل أم ي

ق م " " لجدتل

المجموعة التجريبية

35

4.09

1.46

المجموعة الضابطة

35

4.40

2.10

عود د ج ح

-0.726

غير دالة
إحىائياً

(ن + 3ن )68 =2- 1تعود مس تى دالل (1.00= )0.05

كما تم ضب المتغيرات األخرى ملل المستوى التعليمي ألولياء األمور والبيئة المدرسية حيل انها نفس

البيئة للمجموعتين التجريبية والض ددابطة والمسد ددتوى االجتماعي واالصقتىد ددادي حيل أن جميعهم من بيئة

واحدة متقاربة في المستوى االجتماعي واالصقتىادي إل حد ما.
إج ء

لد س :

لقد اتبع الباحل الخطوات اآلتية لتحقيف أهداف الدراسة:
 -9االطالع عل األدب التربوي ،والد ارسددات السددابقة المتعلقة باسددتراتيجية التسدداؤل الذاتي ،والد ارسددات
الخاىة بتنمية مهارات حل المسألة الرياضية والتفكير التأملي في مادة الرياضيات.

 -4تحليل محتوى وحدة المعادلة التربيعية وتى د د د د د ددنيف محتوى األنشد د د د د د ددطة وفقًا لمهارات حل المس د د د د د د دألة
الرياضد د ددية ثتحد يد المعطيات ،تحديد المطلوب ،ابتكار خطة الحل ،القانون ،رس د د ددم المس د د ددألة ،تنفيذ

خطة الحل ،التحقفة ،وعناىد د د د د ددر المعرفة الرياض د د د د د ددية ث المعرفة المفاهيمية ،المعرفة االجرائية ،حل
المشكالتة.

 -1تحليل محتوى المعادلة التربيعية وتى ددنيف محتوى األنشد ددطة وفقا لمهارات التفكير التأملي (الرؤية
البصرية ،الكشف عن المغالطات ،الوصول إلى استنتاجات ،وضع حلول مقترحة).
 -2اعد الباحل اختبار حل المس ددألة الرياض ددية ،وعرضد دده عل مجموعة من المحكمين في مجال طرق
تدريس الرياضديات من أسداتذة الجامعات ،ومشدرفي ومعلمي الرياضيات؛ ةجراء التعديالت الالزمة

ثملحف 1ة.

 -3أعد الباحل اختبار مهارات التفكير التأملي ،وعرض ده عل مجموعة من المحكمين والمتخىد دى ددين
في مجال طرق تدريس الرياضد دديات من أسد دداتذة الجامعات ،ومشد ددرفي ومعلمي الرياض د دديات؛ ةجراء
التعديالت الالزمة ثملحف 2ة.

 -6أعدا الباحل دليل المعلم في وحدة المعادلة التربيعية بناء عل اسدترات يجية التسداؤل الذاتي وعرضه
عل مجموعة من المحكمين ذوي االختىاص والمشرفين ،والمعلمين.

 -0حىد د د د د د ددل الباحل عل خطاب لتسد د د د د د ددهيل المهمة من عمادة الد ارسد د د د د د ددات العليا موجهاً لوكالة الغول
وتشغيل الالجئين ثملحف 3ة.
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 -2صقام الباحل باختيار المدرسد ددة بطريقة صقىد دددية ،واختيار فىد ددلين بطريقة عش د دوائية من أىد ددل ث99ة
فىد د دل لتطبيف التجربة ،لتكون المجموعة التجريبية مكونة من ث13ة طالب ،والمجموعة الض د ددابطة

مكونة من ث13ة طالب.

 -1صقام الباحل باختيار بطريقة عش دوائية عينة اسددتطالعية للتحليل اةحىددائي الختبارات الد ارس ددة من
مدرسة غازي الشوا اللانوية للبنين من طالب الىف العاشر األساسي وعددهم ث17ة طالبا.

 -97طبف الباحل اختبار حل المسددألة الرياض ددية والتفكير التأملي عل العينة االس ددتطالعية لحس دداب

زمن االختبار ،وحسدداب معامل السددهولة والتمييز ،وللتأكد من ىدددصقه ولباته ،وى ددالحيته للتطبيف،

والوىول إل الىو ةر النهائية له.

 -99طبف الب احل اختبار حل المسدألة الرياضية صقبل تطبيف التجربة يوم السبت الموافف 4793/1/0
وذلو للتحقف من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية التي أكدتًا ال تكافؤ بين المجموعتين.
 -94طبف البداحدل اختبدار التفكير التددأملي صقبدل تطبيف التجربدة يوم األحددد الموافف  4793/1/2وذلددو
للتحقف من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضد د ددابطة بحس د د دداب المتوسد د ددطات الحس د د ددابية واالنحرافات

المعيارية التي أكدتًا ال تكافؤ بين المجموعتين.
 -91بددأ البدداحددل بتطبيف الددد ارسد د د د د د د د ددة يوم االلنين الموافف 4793/1/1م ،حيدل صقدام البداحددل بتدددريس
المجموعة التجريبية باس ددتخدام اس ددتراتيجية التس دداؤل الذاتي ،وتدريس المجموعة الضد ددابطة بالطريقة

االعتيادية ،حيل تم تطبيف التجربة من فت ةر ث4793/1/1م إل 4793/2/92مة.

 -92طبف الباحل اختبار حل المس د د د د د د د ددألة الرياض د د د د د د د ددية البعدي عل المجموعتين يوم األربعاء الموافف
4793/2/93م.

 -93طبف الب د د د دداحد د د ددل اختب د د د ددار التفكير التد د د ددأملي البعد د د دددي عل
4793/2/96م.

المجموعتين يوم الخميس الموافف

 -96تم جمع البيانات اواجراء المعالجات اةحىائية واستخراج النتائج.
 -90تم عرع النتائج ،ومناصقشتها ،وتفسيرها في ضوء فروع الدراسة.

 -92صقدم الباحل التوىيات والمقترحات المناسبة في ضوء ما أسفرت عنه النتائج.
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لمعالجا

إلحصائ :

لقد س خدم لباحث لمعالجا

إلحصائ ل حقق من صدي تثبا أدت

لد س :

 معامل االرتباط بيرسون :للكشف عن ىدق االتساق الداخلي لألدوات
 معامل كودر -ريتشارد سون  ،49لحساب لبات االختبارين.

 معامل التمييز لحساب معامل التمييز لكل فق ةر من فقرات االختبارين.
 معامل السهولة لحساب معامل السهولة لكل فق ةر من فقرات االختبارين.
لقد س خدم لباحث لمعالجا





إلحصائ

ل ال لإلجاب عن ساؤال

المتوس الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية الموزونة.

لد س :

اختبارثtة  t-Testلعينتين مترابطتين للتعرف عل داللة الفروق بين مستويات متغيرات الدراسة
اختبارثtة  t-Testلعينتين مستقلتين للتعرف عل داللة الفروق بين مستويات متغيرات الدراسة

حجم األلر :عن طريف مربع إيتا ث2ة؛ وحساب صقيمة ثdة للتأكد من أن حجم الفروق الناتجة هي

فروق حقيقية تعود إل متغيرات الدراسة أم أنها تعود إل الىدفة وكذلو صقياس حجم األلر.

 معامل االرتباط بيرسون :للكشف عن العالصقة بين اختبار حل المسالة الرياضية والتفكير التأملي.
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لفصل لخام

و ائق لد س تمواقش ها ت فسا ا
 إجاب لسؤ ل

تل

 إجاب لسؤ ل لثاوي
 لو ائق لم ع ق بالسؤ ل لثالث ت خ با

لف ض

تلى ت فسا ما

 لو ائق لم ع ق بالسؤ ل ل بع ت خ با

لف ض

ت فسا ما

لثاو

 لو ائق لم ع ق بالسؤ ل لخام

ت خ با

لف ض

لثالث ت فسا ما

 لو ائق لم ع ق بالسؤ ل لساد

ت خ با

لف ض

ل بع ت فسا ما

 لو ائق لم ع ق بالسؤ ل لسابع ت خ با
 تص ا

لد س

 مق حا

لد س
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لف ض

لخامس ت فسا ما

لفصل لخام

و ائق لد س ت ل تص ا
تناول هذا الفىل عرضًا للنتائج التي توىل إليها الباحل ،والمتعلقة بهدف الدراسة المتمللة في "
معرفة ألر استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية والتفكير التأملي

لدى طالب الىف التاسع األساسي بغ ةز " حيل تم استخدام البرنامج اةحىائي " "SPSSفي معالجة
بيانات الدراسة وسيتم عرع النتائج التي تم التوىل إليها وكذلو مناصقشة النتائج وتفسيرها.
 -5إجاب لسؤ ل تل تلذي اوص ع ى:
ما مها

حل لمسأل ل اض

ل ي اجب وما ها لدى دالب لصف ل اسع

ساسي؟

حيل صقام الباحل بتحليل محتوى وحدة المعادلة التربيعية لتحديد المسألة الرياضية التي تتضمنها
هذه الوحدة وبعد االطالع عل العديد من الدراسات واألدبيات الخاىة بمهارات حل المسألة
الرياضية تم التوىل إل الىو ةر النهائية لقائمة المهارات وهي تعتبر من اهم المهارات التي
ينبغي عل طالب الىف التاسع اكتسابها ثفهم المسألة ،ابتكار خطة الحل ،رسم المسألة ،تنفيذ
خطة الحل ،التحقفة
وصقد تمت اةجابة عن هذا السؤال من خالل الفىل الرابع ثص 71ة
 -2إجاب لسؤ ل لثاوي تلذي اوص ع ى:
ما مها

ل فكا ل أم ي ل ي اجب وما ها لدى دالب لصف ل اسع

ساسي؟

وذلو بعد اطالع الباحل عل العديد من الدراسات واألدبيات الخاىة بالتفكير التأملي وبناء
عل ذلو اختيرت مهارات التفكير التأملي التي ينبغي لطالب الىف التاسع اكتسابها من
خالل الوحدة.
ثالرؤية البىرية ،الكشف عن المغالطات ،الوىول إل استنتاجات ،وضع حلول مقترحةة وصقد
تمت اةجابة عن هذا السؤال من خالل الفىل الرابع ثص 33ة
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جاب لسؤ ل لثالث :تلذي اوص ع ى ما ا ي:

ل اتجد ف ي ذ دالل حصائ عود مس تى ( )0.05 ≤ αبان م تسدي د جا إجابا

في لمجمتع ان ل ج ب

لدالب

تلضابد ع ى الخ با لبعدي لحل لمسأل ل اض ؟

تلإلجاب عن ذ لسؤ ل م خ با لف ض لصف ي ل الي:

ال يوجد فرق ذا داللة احىائية عند مستوى ث7073 ≤ αة بين متوسطي درجات إجابات الطالب في

المجموعتين التجريبية والضابطة عل االختبار البعدي تعزى لتوظيف استراتيجية التساؤل الذاتي في

مهارة حل المسألة الرياضية.
تل حقق من صــح لف ضــ

تلى تم اس ددتخدام اختبار " ت " لعينتين مسد ددتقلتين للكشد ددف عن داللة

الفرق بين متوسطي األداء في المجموعتين التجريبية والضابطة ،والجدول ث309ة يوضح ذلو.
لم تسدا ت الوح فا

لمع ا

لم غا

لعاو

د جا

فهم لمسأل
ب كا خد حل
سم لمسأل
وفاذ خد لحل
ل حقق
لد ج لك

لالخ با

ق م " " لجدتل

تق م "

جدتل ()5.3

"تمس تى لدالل ل ع ف إلى لف تي بان م تسدي

لمجمتع ان لضابد تل ج ب في ل دباق لبعدي الخ با حل لمسأل ل اض
الوح ف

لعدد

لم تسط

المجموعة التجريبية

35

4.23

1.27

المجموعة الضابطة

35

3.25

9074

المجموعة التجريبية

35

2.15

1.81

المجموعة الضابطة

35

1.51

7063

المجموعة التجريبية

35

1.2

1.25

المجموعة الضابطة

35

المجموعة التجريبية

35

3.17

المجموعة الضابطة

35

2.31

7012

المجموعة التجريبية

35

1.52

1.86

المجموعة الضابطة

35

1.15

9032

المجموعة التجريبية

35

12.17

5.57

المجموعة الضابطة

35

9.17

عود د ج ح

1.95

لمع ا ي

قم

(

)

3.90

إلحصائ

2.83

دالة عند
0.01

2.71

دالة عند
0.01

2.66

دالة عند
0.01

2.91

دالة عند
0.01

2.75

دالة عند
0.01

2.980

دالة عند
0.01

7003
1.38

لدالل

(ن  + 3ن  )68 =2- 1تعود مس تى دالل (  0.100 = )0.05تعود مس تى دالل ( 0.166 = )0.01

ويتضد د د د د ددح من الجدول ث309ة ما يلي :نالحظ من الجدول ان صقيمة ث تة المحس د د د د د ددوبة تراوحت في كل
المهارات بين ث40127 ،4009ة وجميعها اكبر من صقيمة ث تة الجدولية ث 70466 ،70477ة فهي صقيم

دالة عن مسددتوى الداللة ث  7079 ،7073ة عل الترتيب ،وهذا يعني رفع الفرضددية الى ددفرية ،وصقبول
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الفرضية البديلة وهي وجود فرق دال احىائيا عند مستوى الداللة ث 7079 ≤ αة بين متوس درجات
الطالب في المجموعة التجريبية الذين درسد د دوا باس د ددتراتيجية التس د دداؤل الذاتي ،والمجموعة الضد د ددابطة في

القيداس البعددي عل جميع أبعداد اختبدار المهدارات الريداض د د د د د د د د ديدة ودرجتده الكليدة ،وكدان الفرق لى د د د د د د د د ددالح

المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية التساؤل الذاتي.

ويعزى البداحدل الفروق إل إعطداء المعلم الطلبدة الفرىد د د د د د د د ددة الكدافيدة في طرح األسد د د د د د د د ددئلدة عل المفاهيم

والمهارات والتعميمات الرياض د د د د ددية المتعلقة بالوحدة المسد د د د د ددتهدفة ،كما أن المعلم يعطي الفرىد د د د د ددة للطلبة
باةجابة عن هذه األسئلة ،لم يقوم بمناصقشتهم وتعديل اةجابات الخاطئة وتحسين اةجابات الىحيحة،
األمر الذي يمكن الطلبة من حل المسدائل الرياضدية .كما أن اسدتخدام التمليل وأوراق العمل سدداهما في
تنمية صقد ةر الطلبة عل حل المس د د ددائل الرياض د د ددية ،واألهداف الس د د ددلوكية التي يى د د دديغها المعلم ،حيل أن

معظمها من المستوى التحليلي والتركيبي والتقويمي.

ويعزى الباحل أيضا أن استراتيجية التساؤل الذاتي ،تعتبر من االستراتيجيات الناجحة في تدريس
الرياضيات ،وتفوصقها عل المجموعة االعتيادية ،وذلو الن هذه االستراتيجية جعلت من الطالب محو ار
للعملية التعليمية ،وجعلتهم يكتشفون المعلومة من خاللها بأنفسهم بدال من ان تعطي لهم هذه المعلومة
جاهزة ،مما حفز الطالب لمتابعة عملية التعلم وجعلهم يبحلون عن المعرفة ،ويوظفوها في حل المشكالت
الحياتية .كما ان األسلوب الذي تم به ىياغة المادة التعليمية ،حيل نظمت المادة بىورة متسلسلة
ومنطقية ،ورتبت عل شكل خطوات متتابعة من السهل إل الىعب ،ومن المعلوم إل المجهول ،ورب
السابف بالالحف ،والتسلسل في طرح أسئلة تلير تفكير الطالب وزيادة دافعيهم للتعلم ،مما يسهل عملية
التعلم لطالب المجموعة التجريبية.
إجاب لسؤ ل ل بع تمواقش ها .اوص لسؤ ل ل بع ع ى ما ا ي:

" ل اتجد ف ي ذ دالل حصــــائ عود مســـــ تى ( ) 0.05 ≤ αبان م تســـــدي د جا

لمجمتع ل ج ب

في ل دب قان لقب ي تلبعدي في مها حل لمسأل ل اض ".

دالب

ولإلجابة عن هذا الس دؤال صقام الباحل بى ددياغة الفرع الىددفري التالي “ :ال اتجد ف ي ذ دالل
حصـائ عود مس ـ تى ( ) 0.05 ≤ αبان م تســدي د جا

في ل دب قان لقب ي تلبعدي في مها حل لمسأل ل اض ".

لدالب في لمجمتع ل ج ب

وللتحقف من ىدحة هذا الفرع :تم استخدام اختبار " ت " لعينتين مترابطتين للكشف عن داللة الفرق
بين متوسطي األداء في التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ،والجدول ث304ة يوضح ذلو.
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لم تسدا ت الوح فا
د جا

ب كا خد حل
سم لمسأل
وفاذ خد لحل
ل حقق
لد ج لك

لالخ با

ق م " " لجدتل

لمع ا

"تمس تى لدالل ل ع ف إلى لف تي بان م تسدي

لمجمتع ل ج ب في ل دب قان لقب ي تلبعدي الخ با حل لمسأل ل اض

لم غا
فهم لمسأل

تق م "

جدتل ()5.1

ل دباق

لعدد

لم تسط

التطبيف القبلي

35

9049

الوح ف
لمع ا ي
7014

التطبيف البعدي

35

2041

9040

التطبيف القبلي

35

7006

7096

التطبيف البعدي

35

4093

7029

التطبيف القبلي

35

7066

7091

التطبيف البعدي

35

9047

9043

التطبيف القبلي

35

7039

7047

التطبيف البعدي

35

1070

9012

التطبيف القبلي

35

7003

7040

التطبيف البعدي

35

9034

7026

التطبيف القبلي

35

3.89

1.132

التطبيف البعدي
عود د ج ح

35

12.17

قم

(

)

لدالل

إلحصائ

0012

دالة عند
0.01

3003

دالة عند
0.01

1022

دالة عند
0.01

8.13

دالة عند
0.01

8.624

دالة عند
0.01

8.624

دالة عند
0.01

5.57

(ن )14 =3 -تعود مس تى دالل (  1.04 = )0.05تعود مس تى دالل ( 2.75 = )0.01

ت ضح من لجدتل ( )5.1ما ا ي:

نالحظ من الجدول ان صقيمة ث تة المحس د ددوبة تراوحت في كل المهارات بين ث2013 ،1022ة وجميعها

اكبر من صقيمة ث تة الجدولية ث 4003 ،4072ة عند مسد د د د د ددتوى الداللة ث  7079 ،7073ة عل الترتيب،

كما نالحظ ان جميع القيم دالة عن مستوى ث 7079 ≤ αة هذا يعني رفع الفرضية الىفرية ،وصقبول
الفرضية البديلة وهي وجود فرق دال احىائيا عند مستوى الداللة ث 7079 ≤ αة بين متوس درجات

الطالب في التطبيف القبلي ومتوسد د د درجاتهم في التطبيف البعدي في اختبار حل المسد د ددألة الرياضد د ددية
لىالح التطبيف البعدي في الدرجة الكلية الختبار حل المسألة الرياضية.
ويعزى الباحل ذلو إل

تضمن استراتيجية التساؤل الذاتي عل

رب

المعلومات السابقة

بالمعلومات الجديدة وتحليلها بعمف وتنظيمها مما سهل عل طالب المجموعة التجريبية التعامل مع
المسائل الرياضية في عملية الوىول إل المفهوم المقبول علميا وحل المشكلة من جوانبها المختلفة
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النمروي3007 ،ة ،دراسة ثالبشيتي3003 ،ة،
ا
وتتفف نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من دراسة ث
دراسة ثرىرص3003 ،ة ،دراسة ثالعالول3013 ،ة ،دراسة ثالشافعي3013 ،ة ،دراسة ثأبوىقر
3017/ة ،دراسة ثالىباغ3007 ،ة ،في األلر اةيجابي لتدريس الرياضيات باستخدام برامج
واستراتيجيات متنوعة في تنمية بعع مهارات حل المسألة الرياضية
وللتحقف من حجم األلر تم استخدام مربع إيتا ث2ة باستخدام المعادلة التالية:
t2
t 2 + df

= 2

حيل ث2ة مربع إيتا ،يعبر عن نسبة التباين الكلي في المتغير التابع الذي يمكن أن يرجع إل المتغير
المستقل ة .والتي يمكن إيجاد القيمة التي تعبر عن حجم األلر لالستراتيجية المقترحة
 = t²مربع صقيم ت

 = dfدرجات الحرية

وعن طريف " " η2أمكن ةيج دداد ال قيمد ددة التي تعبر عن حجم األلر لالسد د د د د د د د ددتراتيجي ددة المقترحد ددة

باستخدام المعادلة التالية:

η2
1 −η 2
√ 2

=𝐷

وحساب صقيمة ث  dة للكشف عن حجم األلر للمتغير المستقل ث ألر توظيف استراتيجية التساؤل الذاتي
ة عل المتغير التابع ث حل المسألة الرياضية ة .

جدتل ( ) 5.1

لجدتل لم جعي لمق ح ل حداد مس ت ا حجم

ث بالوسب لكل مق ا
حجم

ث

من مقاا

حجم

ث

د لمس خدم
جد
كبا
كبا
تسط
م
صغا
ً
909
702
703
0.2
D
7047
7092
7076
7079
η2
ولقد صقام الباحل بحسداب حجم األلر باستخدام المعادالت السابقة والجدول رصقم ث  3.2ة يوضح حجم

األلر بواسطة كل من مربع إيتا ث 2ة وصقيمة ثdة.
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ق م  tت 2ت dتمقد حجم

ث ل م غا لمس قل (أث

ل ساؤل لذ ي) ع ى

تظاف س اج

لم غا ل ابع (حل لمسأل ل اض )
قم

د جا لح
Df

لمجال
لد ج لك

جدتل ()5.4

لالخ با

12

قم

قم

""T

""  2

""d

8.624

0.680

2.915

حجم

ث

كبا جدً

ويتضح من الجدول أن صقيمة "  " 2بلغت ث0.680ة وأن صقيمة "  " dبلغت ث40193ة وه كبيرة جدا،
وهذا يدل عل أن المتغير المستقل " ألر توظيف استراتيجية التساؤل الذاتي " له ألر كبير عل المتغير

التابع " حل المسألة الرياضية " بدرجة كبيرة.

جاب لسؤ ل لخام  :ت لذي اوص ع ى ما ا ي:

ل اتجد ف ي ذ دالل حصائ عود مس تى ( ) 0.05 ≤ αبان م تسدي د جا

لمجمتع ان ل ج ب

ت لضابد

ع ى الخ با لبعدي لمق ا

تلإلجاب عن ذ لسؤ ل م خ با لف ض لصف ي ل الي:

ل فكا ل أم ي .

لدالب في

ال يوجد فرق ذا داللة احىائية عند مستوى ث 7073 ≤ αة بين متوسطي درجات الطالب في المجموعتين
التجريبية والضابطة عل االختبار البعدي تعزى لتوظيف استراتيجية التساؤل الذاتي عل مقياس التفكير

التأملي .

تل حقق من صـح

ذ لف ض تم استخدام اختبار " ت " لعينتين مستقلتين للكشف عن داللة الفرق

بين متوسطي األداء في المجموعتين التجريبية والضابطة ،والجدول ث303ة يوضح ذلو..
لم تسدا ت الوح فا

لمع ا

لم غا

لعاو

د جا

لؤ

لبص

لكشف عن لمغالدا

تق م "

جدتل ()5.5

"تمس تى لدالل ل ع ف إلى لف تي بان م تسدي

لمجمتع ان لضابد تل ج ب في ل دباق لبعدي لمق ا
الوح ف

لعدد

لم تسط

المجموعة التجريبية

35

1.89

0.72

المجموعة الضابطة

35

1.20

0.53

المجموعة التجريبية

35

2.00

1.68

المجموعة الضابطة

35

0.94

1.14

المجموعة التجريبية

35

3.29

1.64

19

لمع ا ي

ل فكا ل أم ي
قم

(

لدالل
)

إلحصائ

4.54

دالة عند
0.01

3.08

دالة عند
0.01

2.55

لتصتل إلى
س و اجا

تضع ح تل مق ح
لد ج لك
ق م " " لجدتل

المجموعة الضابطة

35

2.37

1.35

المجموعة التجريبية

35

1.03

0.92

المجموعة الضابطة

35

0.54

0.66

المجموعة التجريبية

35

8.20

3.64

المجموعة الضابطة

35

5.06

2.42

عود د ج ح

دالة عند
0.01

2.54

دالة عند
0.01

4.25

دالة عند
0.01

(ن  + 3ن  )68 =2- 1تعود مس تى دالل (  0.100 = )0.05تعود مس تى دالل ( 0.166 = )0.01

ويتضح من الجدول رصقم ث303ةما يلي:

أن المتوس د د د الحس د د ددابي في التطبيف البعدي للعينة التجريبية يس د د دداوي ث2047ة والمتوسد د د د

الحس د د ددابي في التطبيف البعدي للعينة الض د د ددابطة الذي يس د د دداوي ث3076ة وكانت صقيمة " ت " المحسد د د ددوبة

تسدداوي ث2043ة وه دالة إحىددائية عند مسددتوى داللة ث0.01ة ،وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة

إحى دائية عند مس ددتوى ث 7079 ≤ αة بين متوسد د درجات طالب المجموعة التجريبية ث الذين وظفوا
اس د د د د د ددتراتيجية التس د د د د د دداؤل الذاتي عل مقياس التفكير التأملي ة ومتوس د د د د د د د درجات أصقرانهم في المجموعة
الضد د د د د د د د ددابطة ث الذين يدرسد د د د د د د د ددون بالطريقة المعتادة ة في مجاالت مقياس التفكير التأملي ودرجته الكلية

لىالح المجموعة التجريبية.

ويعزو الباحل ذلو إل عدة أسباب :

 -1طبيعة استراتيجية التساؤل الذاتي المستخدمة في تنمية مهارات التفكير التأملي لدى الطلبة،
والتي تؤدي إل تنظيم عملية التفكير ،والتحكم في مهاراتها
 -3طبيعة استراتيجية التساؤل الذاتي المستخدمة تسهم في مساعدة الطلبة عل التفكير العميف
وتحويل المسائل الرياضية من رسومات بيانية إل معادالت جبرية ،كما انها تخلف بناء
انفعاليا ومعرفيا ،كما أنها تساعد الطلبة في توضيح عمليات التفكير وتطويرها وتحسينها .
 -2توظيف ا لعديد من الرسومات البيانية والشفافيات وغيرها من الوسائل التي تم استخدامها في
التدريس أسهم في زيادة التفاعل اةيجابي ،والمشاركة الىفية وتقوية شعور الطلبة بأهمية
المعلومات والمعارف المكتسبة .
 -7ان دليل المعلم القائم عل استراتيجية التساؤل الذاتي تم تنفيذه من خالل توفير مناخ ىفي
مناسب ،يتيح الفرىة أمام الطلبة للتعبير عن أفكارهم بحرية ،ويشجع عل طرح األسئلة،
واالستفسار ،وابداء األسباب ،وتبرير النتائج ،االمر الذي يسهم في زيادة الفهم ،وتنمية
المهارات المستهدفة
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تمواقش ها .اوص لسؤ ل لساد

إجاب لسؤ ل لساد

ع ى ما ا ي:

" ل اتجد ف ي ذ دالل حصــائ عود مســ تى ( ) 0.05 ≤ αبان م تســدي د جا

لمجمتع ل ج ب

في ل دب قان لقب ي تلبعدي ع ى مق ا

ل فكا ل أم ي .

لدالب في

ولإلجابة عن هذا السؤال صقام الباحل بىياغة الفرع الىفري التالي " :ال اتجد ف ي ذ دالل
حصائ عود مس تى ( ) 0.05 ≤ αبان م تسدي د جا
ل فكا ل أم ي ".

ل دب قان لقب ي تلبعدي ع ى مق ا

لدالب في لمجمتع ل ج ب في

وللتحقف من ىدحة هذا الفرع :تم استخدام اختبار " ت " لعينتين مترابطتين للكشف عن داللة الفرق
بين متوسطي األداء في القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ،والجدول ث306ة يوضح ذلو.

لم تسدا ت الوح فا

لمع ا

لم غا

د جا

لؤ

لبص

لكشف عن لمغالدا
لتصتل إلى
س و اجا
تضع ح تل مق ح
لد ج لك
ق م " " لجدتل

تق م "

جدتل ()5.6

"تمس تى لدالل ل ع ف إلى لف تي بان م تسدي

لمجمتع ل ج ب في ل دب قان لقب ي تلبعدي لمق ا
الوح ف

لعاو

لعدد

لم تسط

التطبيف القبلي

35

1.00

التطبيف البعدي

35

1.89

0.72

التطبيف القبلي

35

0.74

0.89

التطبيف البعدي

35

2.00

1.68

التطبيف القبلي

35

1.94

1.03

التطبيف البعدي

35

3.29

1.64

التطبيف القبلي

35

0.40

0.65

التطبيف البعدي

35

1.03

0.92

التطبيف القبلي

35

4.09

1.46

التطبيف البعدي

35

8.20

3.64

عود د ج ح

لمع ا ي
0.59

ل فكا ل أم ي
قم

(

)

لدالل

إلحصائ

5.621

دالة عند
0.01

3.915

دالة عند
0.01

4.11

دالة عند
0.01

3.293

دالة عند
0.01

6.21

دالة عند
0.01

(ن )14 =3 -تعود مس تى دالل (  1.04 = )0.05تعود مس تى دالل ( 2.75 = )0.01

ت ضح من لجدتل قم ()5.6ما ا ي:

كان المتوس الحسابي في التطبيف البعدي يساوي ث2047ة والمتوس الحسابي في التطبيف القبلي الذي
يس دداوي ث4.09ة وكانت صقيمة " ت " المحس ددوبة تس دداوي ث6049ة وه دالة إحى ددائية عند مس ددتوى داللة

ث 7079 ≤ αة ،وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحى د د د د ددائية بين متوس د د د د د د درجات الطالب في

11

التطبيف القبلي ومتوس د د د د د د د د درجاتهم في التطبيف البعدي في مقياس التفكير التأملي لىد د د د د د د د دالح التطبيف

البعدي في الدرجة الكلية لمقياس التفكير التأملي.

وهذه النتائج تتفف مع نتائج كل من الد ارسدات :د ارسدة ثالنجار 3012 ،ة ،د ارسددة ثالعسداسدلة وبشددارة،
3013ة ،دراسة ث ابوبشير3013 ،ة ،دراسة ثعشا وعياش3012 ،ة،

د ارسد د د د د د ددة ثالقطراوي3010 ،ة ،د ارسد د د د د د ددة ثالعماوي3006 ،ة
التأملي باستخدام برامج واستراتيجيات تدريسية مناسبة .

دراسة ثالحارلي3011 ،ة،

من حيل إمكانية تنمية مهارات التفكير

وحساب صقيمة ث  dة للكشف عن حجم األلر للمتغير المستقل ثألر توظيف استراتيجية التساؤل الذاتية

عل المتغير التابع ثالتفكير التأملية.

لقد صقام الباحل بحس دداب حجم األلر باسد ددتخدام المعادالت السد ددابقة والجدول رصقم ث  300ة يوضد ددح حجم

األلر بواسطة كل من مربع إيتا ث 2ة وصقيمة ثdة.

ق م  tت 2ت dتمقد حجم

لجدتل ()5.7

ث ل م غا لمس قل (أث

تظاف س اج

لم غا ل ابع ( ل فكا ل أم ي) في كل مجال من مجاال مق ا

ل ساؤل لذ ي) ع ى

ل فكا ل أم ي

قم

ق م م ع إا ا

قم

""T

" 2

"

""d

12

5.62

0.474

1.90

كبير جدًا

لكشف عن لمغالدا

12

3.92

0.305

1.32

كبير جداً

لتصتل إلى س و اجا

12

4.11

0.326

1.39

تضع ح تل مق ح

كبير جدًا

12

3.29

0.237

1.11

كبير جداً

12

6.21

0.524

2.10

كبير جداً

لمجال
لؤ

لد ج لك

لبص

لالخ با

د جا لح
Df

حجم

ث

ويتضح من الجدول ث3.0ة أن صقيمة "  " 2بلغت ث70342ة وأن صقيمة "  " dبلغت ث4097ة وه كبي ةر

جدًا ،وهذا يدل عل أن المتغير المستقل " ألر توظيف استراتيجية التساؤل الذاتي " له ألر كبير عل
المتغير التابع " ل فكا ل أم ي " بدرجة كبيرة جدًا.
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جاب لسؤ ل لسابع تمواقش ها.

ينص السؤال السابع من أسئلة الدراسة عل ما يلي " :ل وال عالق

حل لمسأل ل اض

ت ل فكا ل أم ي لدالب لمجمتع ل ج ب ؟.".

باد

بان لقد ع ى

ولإلجابة عن هذا السؤال صقام الباحل بىياغة الفرع الىفري التالي " :ال اتجد عالق

بان لقد ع ى حل لمسأل ل اض

ت ل فكا ل أم ي لدالب لمجمتع ل ج ب ".

باد

وللتحقف من ىحة هذا الفرع :وللكشف عن العالصقة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون ،والجدول

ث3.2ة يوضح ذلو.

معامل ال باط لحل لمسأل ل اض
م غا

لد س

حل المسألة الرياضية

جدتل ()5.8

تل فكا ل أم ي لدالب لمجمتع ل ج ب (ن= ) 15
التفكير التأملي

مستوى الداللة

*0.352

7073

صقيمة ر الجدولية ثن12=9-ةعند مستوى داللة  ،70121 = 7073وعند مستوى داللة 70221 = 7079

يتبين من الجدول السابف أنه توجد عالصقة ارتباطية موجبة دالة إحىائيًا عند مستوى داللة ث≤ α
 7073ة بين الدرجة الكلية الختبار لحل المسألة الرياضية وبين الدرجة الكلية لمقاس التفكير التأملي
لدى أفراد عينة الدراسة حيل بلغ معامل االرتباط ث70134ة

ويعلل الباحل هذا االرتباط القوي ألنه كلما نم التفكير التأملي عند الطالب تنمومهارتهم في حل

المشكالت والمسائل الرياضية

13

تص ا

لد س :

بناء عل النتائج التي توىلت إليها الدراسة تم وضع عدد من التوىيات وهي:
ً
 -2ضرو ةر توظيف استراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس مادة الرياضيات ،لما لذلو من ألر في تنمية
مهارات حل المسألة الرياضية والتفكير التأملي.

 -3ضرورة إدراج هذه االستراتيجية في كتاب دليل المعلم للمنهاج بهدف تنويع طرق التدريس.

 -6تشدجيع معلمي الرياضديات في مختلف المراحل الد ارسددية عل اسدتخدام اسدتراتيجية التسدداؤل الذاتي
في تنمية مهارات حل المس د ددألة الرياض د ددية والتفكير التأملي من خالل عقد دورات تدريبية تعرفهم ما
هي االستراتيجية وكيفية توظيفها ودور كل من المعلم والطالب فيها.

مق حا

لد س :

في ضدوء النتائج التي أسددفرت عليها الد ارسدة واكماال للد ارسددة الحالية في سدبيل التطوير المنشددود لتعليم
الرياضديات عامه ،وتحسدين مهارات الطالب في حل المسدائل الرياضية ومهارات التفكير التأملي لديهم

يقترح الباحل اجراء الدراسات التالية:

 -9اجراء دراسة مماللة للدراسة الحالية عل مراحل تعليمية أخرى

 -4بحل فاعلية استراتيجية التساؤل الذاتي في اكتساب مهارات حل مسائل االحتماالت

 -1اجراء د ارسدة حول فاعلية اسددتراتيجية التسدداؤل الذاتي في اكتسدداب التعميمات الرياضددية واتجاهاتهم
نحوها

 -2اجراء د ارس د د د د ددة مماللة للد ارس د د د د ددة الحالية بمتغيرات أخرى ملل التفكير اةبداعي والتفكير الرياض د د د د ددي،
وغيرها.

 -3إجراء د ارس د ددات مس د ددحية وى د ددفية لمعرفة مدى اهتمام مدرس د ددي الرياض د دديات بمهارات التفكير التأملي
داخل الغرفة الىفية.
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قائم لمصاد ت لم جع

10

قائم لمصاد تلم جع

أتال :لمصاد

 -1القران الكريم سورة } الحقاف ،اآلية{ 51 :

 -3القران الكريم سورة }المجادلة ،اآلية{11 :
 -2القران الكريم سورة ث ال عمران ،اآلية121-120 :ة
 -7القران الكريم سورة ث الذاريات ،اآلية  31 :ة
ثاو ا :لم جع لع

تي ع فه – دب ع ه -مها ه – وما ه –

-1ابراهيم ،مجدي ث3007ة .ل فكا من موظت
أوماده.مىر :عالم الكتب.
-3أبوبشير ،أسماء ث 3013ة .ث

س خد م س اج ا

ل أم ي في موهاج ل كوتلتج ا لدى د ب

ما ت ء لمع ف في وم

لصف ل اسع

ساسي بمحافظ

مها

ل فكا

لتسدى .رسالة

ماجستير غير منشورة .كلية الدراسات العليا ،جامعة االزهر ،غزة ،فلسطين
-2أبو حمادة ،ابراهيم ث3003ة .ب وامق مق ح لعالج صعتبا حل لمسأل ل اض
د ب لصف لثامن

ل فظ

لدى

ساسي بغ .رسالة ماجستير ،جامعة عين شمس ،القاهرة.

-7أبو دصقدة ،سد د د د د د د د ددناء ث3006ة :لق ا

تل قت م لصـــــــــفيم لمفا م ت الج ء

فلسطين ,غزة :دار آفاق للطباعة والنشر.

ل ع م فعال,ط, 3

-7أبوزينة ،فريد ث 1263ة .ل اض ا موهاجها ت صتل د سها .ط ،1عمان دار الفرصقان للنشر
والتوزيع
-7أبوزينة ،فريد ث1227ة .ل اض ا موا جها ت صتل د سها .عمان :دار الفرصقان.
-3أبوسكينة ،نادية ث3007ة .فاعلية استراتيجية ما وراء المعرفة في تنمية عمليات الكتابة لدى الطالب
ومعلمي اللغة العربية .مج

لق ء تلمع ف  ،الجمعية المىرية للقراءة والمعرفة ،العدد الخامس

واللاللون يونيه 3007
-6أبوىقر ،فاطمة ث3017ة .أث تظاف س اجا ي دت ل ع م لخماس ( )5E,sت لجدتل لذ ي
( ) Kwlفي وم

مها

حل لمسأل ل اض لدى د ب لصف لثامن بمحافظ غ  .رسالة

ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة االزهر ،فلسطين

12

-2أبوعجوة ،حسام ث3002ة .أث س اج

حل لمسائل لك م ائ

ل ساؤل لذ ي في وم مها

لدى دالب لصف لحادي عش  .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة االسالمية،
غزة – فلسطين.
-10أبوعالم ،ىالح ث3000ة:
تل ت

ت الج ماع " لبا م

سالاب إلحصائ
تلالبا م

في ح ال ب اوا

الس دالل

" ،القاهرة :دار الفكر العربي

لبحتث لوفس

-11أبولوم ،خالد ث3007ة.الر استخدام استراتيجية بوليا القائمة عل المنح البنائي في مقدرة طلبة
الىف اللامن األساسي عل حل المسألة الرياضية .مج

لق ء تلمع ف  ،العدد  ،77كلية التربية،

جامعة عين شمس ،القاهرة.

-13أبوناموس ،حسن ث .)3002دوي مس تى د ب
ل فظ

في دتل

الما

لم ح

في حل مسائل ل اض ا

العد د

لم حد  .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة السودان

للعلوم والتكنولوجيا ،السودان
ل تي .القاهرة:مكتبة األنجلوالمىرية.

-12أبوناهية ،ىالح ث1226ة.مدخل إلى لق ا
-17أبونحل ،جمال ث 3010ة .مها

ل فكا ل أم ي في مح تى موهاج ل

السالم

ل صف

لعاش الساسي تمدى ك ساب لد ب لها .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة
االسالمية ،غزة – فلسطين.
-17أحمد ،فاطمة ث3007ة .فاعلية بعع استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية المهارات القرائية
للتاريخ للىف اللأني االعدادي .مج

لجمع

ل ت

الج ماع  ،العدد اللالل،

ل د سا

الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،مىر.
-17األستاذ ،محمود ث3011ة .مستوى القدرة عل
األساسية بغزة .مج جامع

بغ (س س

التفكير التأملي لدى معلمي العلوم في المرحلة
لع تم إلوساو ) 12 ،ث1ة1230-1232 :

-13األعسر ،ىفاء ث 1226ة .ع م من أجل ل فكا  .القاهرة :دار صقباء
-16الباز ،عبير ث3013ة .فاع
تعم ا

س خد م س اج

لع م تل فكا لواقد لدى دالبا

ل ساؤل لذ ي في وم بعض مفا م ل غذ

شعب الق صاد لمو لي بك

ل

لوتع  .رسالة

ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة المنىورة ،مىر.
-12بركات ،زياد ث3003ة.العالصقة بين التفكير التأملي ،والتحىيل لدى عينة من الطالب الجامعيين،
وطالب اللانوية العامة في ضوء بعع المتغيرات الديمغرافية .مج
 ،7العدد  ،7كلية التربية ،جامعة البحرين
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لع تم ل ت تلوفس  ،مجلد

-30البشيتي ،هند ث 3003ة .أث س خد م لتسائل لم عدد في وم مها
لصف لخام

بها لدى دالبا

حل لمسأل ت الح فاظ

ساسي .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة

اةسالمية ،فلسطين
-31بل ،فريدرو ث1267ة .د ي د

ل اض ا  ،الجزء األول :ط ث1ة .ترجمة :محمد امين المفتي

وممدوح محمد سليمان .القاهرة :الدار العربية للنشر والتوزيع.
-33بهلول ,ابراهيم ث3007ة .اتجاهات حديلة في استراتيجيات ما وراء المعرفة في تعليم القراءة .مج
لق ء تلمع ف  ،الجمعية المىرية للقراءة والمعرفة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،العدد ث20ة،
ص .360-172
-32بوليا ،جورج ث1232ة .لبحث عن لحل ،ترجمة :أحمد سعيدان .بيروت :درار الحياة
-37جابر ،جابر ث2005ة .ل د

تل ع م ،س

لوظ

القاهر ،دار
ة
 ،الس اج ا تلفاع .

الفكر العربي.
-37جروان ،فتحي ث1222ة .ع م ل فكا  :مفا م ت دب قا  .العين :دار الكتاب الجامعي.
-37الجندي ،أمينة ،ىادق ،منير ث 3001ة .فاعلية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحىيل
العلوم وتنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذ الىف اللاني االعدادي لذوي السفارة المختلفة .لمؤ م
لع مي لخام

ل

لع م ل مت دو

-33الحارلي ،حىة ث3011ة .أث السئ
مق

لع تم لدى دالبا

لصف

لساب في وم

ل فكا ل أم ي تل حصال لد سي في

تل لم تسط في مداو مك لمك م  .رسالة ماجستير غير

منشورة ،كلية التربية ،جامعة ام القرى ،المملكة العربية السعودية
-36حسن ،أحمد ث 3000ة .الر التدريب عل استراتيجية األسئلة الذاتية المستقلة ث المستقلة – التعاونية
ة عل فهم طالب الجامعة للمحاضرات ،وتقديرهم لدرجة فاعليتهم الذاتية .مج ك

ل

 ،عدد

ث27ة ،جامعة االزهر ،فلسطين
-32الخطيب ،محمد ث .)3013ألر النوع والمستوى التحىيلي والمعدل التراكمي في استراتيجيات حل
المسألة لدى طلبة تخىص الرياضيات في الجامعة الهاشمية .مج ك

ل

 ،مجلد ث112ة،

العدد ث7ة ،جامعة طيبة المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية
-20الخطيب ،من ث3002ة .أثا

س خد م س اج ا

ل حصال تل فكا لواقد لدى الماذ لصف لخام

البنات ،جامعة عين شمس ،مىر

977

ما ت ء لمع ف ل ع م ماد لع تم في

الب د ئي .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية

-21خليل ،نوال ث3007ة.ألر استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية التفكير العلمي واالتجاه نحومادة
العلوم لدى تالميذ الىف االول االعدادي .مج

-23خوالدة ،اكرم ث3010ة .فاع

س اج

تل فكا ل أم ي ل دى د ب لم ح

ساس

لع م  ،المجلد ث6ة ،العدد ث1ة

ل

ل قت م ل غتي في وم
لع ا في

مها

ل عبا

لك ابي

دن .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية

الدراسات التربوية والنفسية العليا ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،األردن.
-22رىرص ،حسن ث3003ة .فاع
ل اض

لدى د ب

لب وامق لمق ح لعالج

خداء لشائع في حل لمسأل

تل لثاوتي بغ  .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة

اةسالمية ،فلسطين
-27رمضان ،حياة ث3007ة .التفاعل بين استراتيجيات ما وراء المعرفة ومستويات تجهيز المعلومات
في تنم ية المفاهيم العلمية لدى تلميذات الىف األول االعدادي في مادة العلوم .مج
لع م  ،المجلد ث7ة ،العدد ث1ة

ل

-27ريان ،عادل ث 3010ة.داللة التمايز في مستويات التفكير التأملي لدى طلبة الىف العاشر األساسي
لمف تح لألبحاث تلد سا  ،العدد :30

في ضوء فاعلية الذات الرياضية .مج جامع لقد

.60-72

-27زهران ،حامد ث1220ة .ع م لوف

تلومت ت لدفتل تلم ق  .ط  ،7القاهرة :عالم الكتب

-23زيتون ،حسن ،زيتون ،كمال ث3002ة .ل ع م تل د

من موظت

لبوائ  .الطبعة

لوظ

االول  ،القاهرة :عالم الكتب.
-26الشافعي ،لمياء ث  3010ة .ب وامق مق ح قائم ع ى لم شابها
ل اض

لدى دالبا

ل وم

مها

حل لمسأل

لصف ل اسع .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة

اةسالمية ،فلسطين
-22الشباطات ،محمود ،وأخرونث3002ة .استراتيجيات طرح األسئلة الىفية لدى معلمي العلوم والتربية
اةسالمية والدراسات االجتماعية لسلطة عمان .مج

لد سا في لموا ق تد ي ل د

 ،العدد

 ،63الجمعية المىرية للمناهج وطرق التدريس ،جامعة عين شمس ،مىر
-70الشريف ،خالد ث3012ة .ل ع م ل أم ي مفهتمه دب قا ه .االسكندرية :دار الجامعة الجديدة

-71الشكعة ،علي ث3003ة.مستوى التفكير التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة
النجاح الوطنية .مج

لوجاح لألبحاث ،المجلد ث 31ة ،العدد ث  7ة ،كلية العلوم التربوية ،جامعة

النجاح الوطنية ،نابلس – فلسطين.
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-73شهاب ،من ث 3000ة .ألر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحىيل العلوم وتنمية مهارات
عمليات العلم التكاملية والتفكير االبتكاري ولدى تالميذ الىف اللالل االعدادي .مج

ل

لع م  ،العدد  ،7المجلد  ،2الجمعية المىرية للتربية العلمية ،كلية التربية ،جامعة عين شمس،

مىر

-72الشهري ،من ث 3013ة .فاع
البد ع لدى ماذ

س خد م س اج

ل ساؤل لذ ي في وم

مها

لق ء

لصف لثاوي لم تسط  .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة

ام القرى ،المملكة العربية السعودية
-77الىادق ،محمد ،األمين ،إسماعيل ث3001ة .د ي د

ل اض ا وظ ا

ت دب قا  .دار

الفكر العربي ،القاهرة
-77ىالح ،احمد ث 1222ة .ع م لوف

ل تي .ط ،1القاهرة ،مىر :مكتبة النهضة المىرية.

-77الىباغ ،سمية ث 3007ة .استقىاء استراتيجيات حل المسألة الرياضية لدى الطلبة المتفوصقين في
المرحلة األساسية العليا .مج

ل قاء ل بحتث تلد سا

" ،مجلد ث6ة ،العدد ث  3ة ،جامعة

الزرصقاء ،األردن
 -20طعيمه ،رشدي ث9120م)  .تحليل المحتوى في العلوم اةنسانية .القاهرة ،د
القاه ةر .

لفك

لع ي،

-76طعيمه ،رشدي ،الشعيبي ،محمد ث 3007ة  .تعليم القراءة واألدب استراتيجية مختلفة لجمهور
متنوع  .د

لفك لع ي ،القاه ةر .

-72عابد ،جمال ث3002ة .أث ل د ب ع ى س اج ا حل لمسأل ل اض لد ب لصف تل
لثاوتي لع مي في حصا هم ل اض ا في محافظ واب

 .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

بير زيت ،فلسطين
-70العارضة ،محمد ث3006ة .ث ب وامق د بي ل فكا ل أم ي ع ى س تب لمعالج لد و في
ل ع م لدى دالبا ك

الما عال

لجامع تعالق ذلل بأد ئهن ل د سي ل دب قي تم تو هن

لد و  .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة االردنية ،االردن

-71عاصقل ث1237ة .ل

ت البد ع ،ط ،1دار العلم للماليين ،بيروت ،لبنان.

-73العالول ،رنا ث 3013ة .أث
لمسأل ل اض لدى دالبا

تظاف بعض س اج ا

ل ع م لوشط في وم

مها

حل

لصف ل بع ساسي بمحافظ غ  .رسالة ماجستير غير منشو ةر،

كلية التربية ،جامعة االزهر ،فلسطين
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-72عبد العال ،سحر ث3002ة .ث

س خد م س اج

لد سا

ل ساؤل لذ ي في د

الج ماع ع ى ل حصال تل فكا لواقد لدى الماذ لصف تل العد دي .رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية التربية ،جامعة صقناة السويس ،مىر
-77عبد الوهاب ،فاطمة ث3007ة .فعالية استخدام بعع استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحىيل
الفيزياء وتنمية التفكير التأملي واالتجاه نحواستخدامها لدى طالب الىف اللاني لانوي األزهري.
مج

ل

لع م  ،المجلد ث6ة ،العدد ث7ة

-77عبدهللا ،ايمان ث3010ة .فاعلية التساؤل الذاتي في تدريس التاريخ في تنمية التحىيل المعرفي
وبقاء ألر التعلم لدى طالبات الىف األول االعدادي .مج

لبحث لع مي ،كلية البنات ،جامعة

عين شمس ،مىر
-77عبيد ،وليم ث1226ة .رياضيات مجتمعية لمواجهة تحديات مستقبلية :إطار مقترح لتطوير مناهج
الرياضيات مع بداية القرن الحادي والعشرين .مج
-73عبيد ،وليم ث3000ة .المعرفة وما وراء المعرفة ،مج

تا

ل اض ا  ،المجلد األول ،القاهرة.

لق ء تلمع ف  ،العدد األول

-76عبيد ،وليمث3007ة .ع م ل اض ا لجم ع دفال في ضتء م د با
ط ،1عمان :دار المسي ةر للنشر والتوزيع والطباعة.

لمعااا تثقاف ل فكا .

-72عبيد ،وليم ،عفانة ،عزوث3003ة .ل فكا تلموهاج لمد سي .مكتبة الفالح ،عمان .
-70عبيدات ،ذوصقان ث3003ة  .استراتيجيات حديلة في االشراف التربوي  .د
-71العذيقي ،ياسين ث3002ة .فاع
لدى دالب لصف

س اج

لفك  ،عمان

ل ساؤل لذ ي في وم بعض مها

لفهم لق ئي

تل لثاوتي .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة ام القرى،

المملكة العربية السعودية
-73عرسان ،حسنث3002ة .أث ب وامق د بي الس اج ا حل لمسأل ل اض في وم
ع ى حل لمسأل ل اض

تع ى ل حصال في ل اض ا لدى د ب لم ح

لقد

ساس  .رسالة

دكتوراه ،جامعة عمان العربية ،عمان ،األردن.
-72عريان ،سميرة ث3002ة .فاعلية استراتيجية ما وراء المعرفة في تحىيل الفلسفة لدى طالب الىف
األول اللانوي والر ذلو عل اتجاهاتهم نحو التفكير التأملي الفلسفي .مج

 ،30كلية التربية ،جامعة عين شمس.

لق ء تلمع ف  ،العدد

-77العساسلة ،سهيلة ،بشارة ،موفف ث 3013ة .ألر برنامج تدريبي عل مهارات التفكير الناصقد في تنمية
التفكير التأملي لدى طالبات الىف العاشر األساسي في األردن .مج جامع لوجاح ،مجلد ،3
عدد  ،37جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين
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-77عشا ،انتىار ،عياش ،أمال ث 3012ة .ألر استراتيجية التعلم بالعقود في اكتساب مفاهيم العلوم
الحياتية وتنمية التفكير التأملي لدى طالبات الىف التاسع األساسي .مج

لع تم ل ت  ،مجلد

ث70ة ،عدد ث7ة ،األردن
-77عطاري وأخرون ،اةشراف التربويث 3007ة ،الطبعة األول  ،عمان :مكتبة الفالح.
-73عطية ،جمال ث 3007ة .فعالية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى
التالميذ دوي ىعوبات التعلم بالمرحلة االعدادية .مج ك

 ،العدد  ،73المجلد  ،17جامعة

ل

بنها ،كلية التربية ،ص 137- 173
الس اجي ل اض ا

-76عفانة ،عزوث3003ة .ل د

لحداث  .عمان :مكتبة الفالح.

-72عفانة ،عزو ،اللولو ،فتحية ث3003ة.مستوى مهارات التفكير التأملي في مشكالت التدريب الميداني
لدى طلبة كلية التربية بالجامعة االسالمية بغزة .مج

ل

لع م 7 ،ث1ة27-1:

-30العفون ،عبد الىاحب ،نادية حسين ،مذتهي ،مطشر ث3013ة .ل فكا وماده توظ ا ه ت سالاب
ع مه ت ع مه .ط 1عمان :دار ىفاء للنشر والتوزيع
-31العماوي ،جيهان ث 3006ة .أث

س خد م د ق لعب

ل فكا ل أم ي لدى د ب لصف لثالث

دت في د

لق ء ع ى وم

ساسي .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية،

الجامعة اةسالمية ،فلسطين
-33عمايرة ،احمد ث 3007ة .ث دت
لصف لعاش في ل

لتدو

ل ع م تخ ئط لمفا م في ل فكا ل أم ي تل حصال لدى د ب
تلمدو  .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة

اليرموو ،األردن
-32عنابي ،حنان ث 1221ة .مظا
لم ح

ل فكا

لواقد في ل د

لصفي لمع مي ل اض ا

في

لثاوت  .رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.

-37عوذات ،ميسر ث3007ة .ث س خد م د ئق لعصف لد وي تلقبعا
في ل حصال تل فكا ل أم ي لدى د ب لصف لعاش في مبحث ل

لس تلمحاض
لتدو

لمفع

في ال دن.

رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التريبة ،جامعة اليرموو ،االردن
-37الفار ،زياد ث3011ة .مدى فاع
د

س خد م ل حال

لمع ف عب لت ب (  )web questsفي

لجغ ف ا ع ى مس تى ل فكا ل أم ي تل حصال لدى الماذ لصف لثامن الساسي.

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة االزهر ،عزة ،فلسطين
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-37فهمي ،احسان ث3002ة.فاعلية استراتيجية ما وراء المعرفي في تنمية مهارات القراءة الناصقدة لدى
لق ء تلمع ف  ،العدد  ،32كلية التربية ،جامعة عين شمس،

طالبات الىف األول اللانوي .مج
القاه ةر

-33فهمي ،اسماء ث 3002ة .فعالية استخدام األنشطة في مرحلة ما صقبل الكتابة في تنمية مهارات بعع
مهارات التعبير الكتابي والتفكير االبداعي لدى طالبات الىف اللالل اللانوي .مج

لق ء

تلمع ف  ،العدد  ،16الجمعية المىرية للقراءة والمعرفة ،جامعة عين شمس ،كلية التربية ،القاهرة،
ص 107-73
-36صقسم هللا ،تهاني ث .)3002أث
مفا م لفا اء

ساس

س اج

فتي لمع في ع ى ل حصال في بعض

لد

تع ى ك ساب مها

ل فكا لدى دالب لصف

تل لثاوتي .رسالة

دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة الخرطوم ،السودان
-32القطراوي ،عبد العزيز ث3010ة .ث

س اج

لم شابها

ل فكا ل أم ي في لع تم لدى دالب لصف لثامن

في وم

لع م تما

عم ا

ساسي .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية

التربية ،الجامعة االسالمية بغزة ،فلسطين
-60القيف ،منار ث3011ة  .سما

لشخص

تعالق ها بال فكا ل أم ي لدى د ب لثاوت

لعام في

محافظ غ  .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة االزهر ،غ ةز
-61كوستا ،ارل ،وأخرون ث1226ة .ع م من أجل وم

ل فكا  .ترجمة ىفاء األعسر ،القاهرة:

دار صقباء
 -63الغي ،حسين ث 1227ة  .حل لمسأل ل اض

 .مجلة آفاق التربوية ،عدد .3

-62لفتة ،ساجدة ،عبدهللا ،حسن ث 3012ة .ألر استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في التحىيل
الدراسي والدافعية نحوتعلم مادة الفيزياء لدى طالب الىف األول متوس  .مج ك

ل

 ،مجلد

 ،1عدد  ،70جامعة بغداد ،العراق
مارزنو ,روبرت ث1226ة .أبعاد ل ع م ،دلال لمع م .ترجمة جابر عبد الحميد وأخرون .القاهرة:
 -67ا
دار صقباء للطباعة والنشر
-67محمود ،ىالح الدين ث ٢٠٠٢ة .تفكير بال حدود رؤى تربوية معاى ةر في تعليم التفكير وتعلمه.
عالم لك ب ،القاهرة:

 -67مىطف  ،عبد السالم ث3002ة .تحسين مستوى أداء المعلم الجامعي في ضوء التوجهات الحديلة.
مك

دت

د ء لجامعي ،جامعة المنىورة ،مىر.
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-63المىيلحي ،نبيل ث3002ة .فاع
الماذ لم ح

ب وامق مق ح في ل اض ا ل وم أبعاد لقت ل اض لدى

إلعد د  .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التريبة بالعريش ،جامعة السويس

-66المغيرة ،عبدهللا ث1262ة .د ي د

ل اض ا  .الرياع :عمادة شؤون المكتبات ،جامعة

الملو سعود.
-62المنشاوي ،عبد الحميد ث 3006ة .أث س اج
تمشك

ل ساؤل لذ ي في د

الل م لخ قي في ماد لف سف ع ى وم

دالب لم ح

لثاوت

تحد عن الوسان

لفهم لف سفي ت عدال د ج لخجل لدى

لعام  .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة طنطا ،مىر

-20المنيزل ،عبد هللا ث3002ة :مبادئ لق ا

تل قت م في ل

-21موس  ،فاروق ث1261ة  .علم النفس التربوي  .د

,ط ,1جامعة الشارصقة.

لثقاف ل دباع تلوش  :القاه ةر .

-23النجار ،أسماء ث3012ة .أث تظاف س اج (فك  ،تج ،شا ل) في وم
ل أم ي في لجب لدى دالبا

ل اسع

ل حصال تل فكا

ساسي بمحافظ خان اتو  .رسالة ماجستير غير

منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة
-22النمرواي ،اشرف ث3007ة .دراسة ميدانية حول حل المسألة الروتينية في الرياضيات .مج

لمع م.

-27النمري ،حنان ث3011ة .ألر استخدام حقيبة تعليمية صقائمة عل استراتيجية التساؤل الذاتي واساليب
التقويم االىيل في تنن3مية مهارات التذوق األدبي والتفكير التأملي لدى تلميذات الىف األول
اللانوي .مج ك

ل

 ،مجلد ث2ة ،عدد ث177ة ،جامعة االزهر ،فلسطين.
لحساب ت سسه لوفس

-27هندام ،يحيي ،وجابر ،جابر ث1227ة .د

تل ت  .دار النهضة

العربي ،القاهرة.
-27ياسين ،عادل ث1267ة :فضاء لمع ف  .مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،الكويت.
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لمالحق
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م حق قم ()3
قائم بأسماء لساد لمحكمان دت
أسماء لساد لمحكمان دت
م.

السم

لد ج لع م

.9

د .علي نىار

دكتوراه

.4

د .محمد مقاط

دكتوراه

.1

د .ىباح نىار

دكتوراه

.2

د .جالل حمدان

دكتوراه

د.a .
ماجد ديب

دكتوراه

.6

د .جمال عبد ربه
الزعانين

.0

أ .عالء جاد هللا

معلم

.1

أ .ىالح عبد الواحد

معلم

.2
.97

أ .طارق مهنا

لد س
ل خصص

مناهج وطرق تدريس الرياضيات جامعة
االزهر

مناهج وطرق تدريس الرياضيات و ازرة
التربية والتعليم

مناهج وطرق تدريس العلوم جامعة
فلسطين

مناهج وطرق تدريس العلوم و از ةر التربية
والتعليم

مناهج وطرق تدريس الرياضيات جامعة
األصقى

مناهج وطرق تدريس العلوم جامعة

دكتوراه

أ .إياد القانوع

لد س

األصقى

ماجستير/معلم

مدرسة ذكور جباليا اةعدادية ثبة
مدرسة ذكور جباليا اةعدادية ثبة

مدرسة ذكور جباليا اةعدادية ثبة
مدرسة ذكور بيت حانون اةعدادية ثأة

معلم
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دلال لمع م ل د

م حق ()1

تحد لجب في ضتء س اج

ل ساؤل لذ ي ل صف ل اسع

لفصل لد سي لثاوي

س اذ  /لدك ت .......................:

ساسي في

لد ج لع م .......................:

لتظ ف .............................:

ل خصص..............................:

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد:

يقوم الباحل ببحل علمي للحىول عل درجة الماجستير في المناهج وطرق تدريس الرياضيات

هدفه:

مع ف أث

س خد م س اج

ل ساؤل لذ ي في وم

ل أم ي لدى دالب لصف ل اسع

ساسي بغ

مها

حل لمسأل ل اض تل فكا

لذا صقد تم اعداد دليل المعلم لتدريس وحدة المعادلة التربيعية من كتاب الرياضيات الجزء اللاني المقرر
عل الىف التاسع ،والمىمم باستخدام س اج

ل ساؤل لذ ي ويتضمن دليل المعلم التالي:

 .0نبذة عن استراتيجية التساؤل الذاتي

 .3األهداف العامة لمبحل الرياضيات
 .2األهداف العامة للوحدة ث المعادالت التربيعية ة
 .7الخطة الزمنية لتدريس وحدة الجبر
 .7الموضوعات التي تم حذفها ومبررات الحذف
 .6خطة تدريس كل درس من دروس الوحدة متضمنا:
 األهداف السلوكية لكل درس. المواد واألنشطة التعليمية. خطوات سير الدرس. التقويم.والمرجومن سيادتكم ابداء أراءكم وملحوظاتكم حول ما تضمنه الدليل
ولكم جزيل الشكر

الباحل:

محسن ع ي محمد وصا
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ع ي مع م  /مع م ل اض ا

بالرغم من الدور الكبير الذي يلعبه المعلم في سبيل نجاح ،وتقدم العملية التعليمية ،إال انه يحتاج إل

كلير من العوامل التي تساعده عل القيام بذلو عل أكمل وجه ،ويعد الدليل من األدوات المهمة التي
تساعده في ترجمة المحتوى الرياضي ،ونقله إل الواصقع في الغرفة الىفية ،ومن هنا يجب ان يتوفر بين
يدي المعلم الناء القيام بدو هر في العملية التعليمية ،بحيل يوجهه ألناء عمله داخل الفىل.

وصقد صقام الباحل بإعادة ىياغة دروس وحدة الجبر وفقا الستراتيجية التساؤل الذاتي ويتكون الدليل من:
 -1استراتيجية التساؤل الذاتي
 -3األهداف العامة لمبحل الرياضيات
 -2األهداف العامة للوحدة ث المعادالت التربيعية ة
 -7الخطة الزمنية لتدريس وحدة الجبر
 -7الموضوعات التي تم حذفها ومبررات الحذف
أتال :س اج

ل ساؤل لذ ي:

تعد استراتيجية التساؤل الذاتي أحد استراتيجيات ما وراء المعرفة التي يمكن ان يستخدمها المعلم في

حجرة الىف ،والتي تساعد المتعلمين عل تنمية تفكيرهم والسيطرة عليه والتحكم فيه ومراصقبته بىورة
مستمرة من اجل تعديله وتحسينه من حين ألخر للوىول إل أهدافهم.

وتعتبر استرات يجية التساؤل الذاتي هي إحدى االستراتيجيات التي جمعت بين الخواص المعرفية ،وما
وراء المعرفية اذا استخدمت بطرق مختلفة ،ألنها تؤدي إل تفىيل المعرفة ،وتلخيىها والتركيز
عل العناىر الهامة ،كما أنها تؤدي إل زيادة الوعي بالمعرفة ،والعمليات التي اجريت عليها.

ت ذك لشبادا تأخ تن ( ) 2113أن أ م

ل دالب كمن ف ما ا ي:

س اج

ل ساؤل لذ ي في ل د

بالوسب

 تجعل الطالب ايجابي من خالل المواصقف التعليمية عن طريف مناصقشة عناىر الدرس.
 تحل الطالب عل المشاركة البناءة.

 تجعل المتعلم اكلر شعو ار بالمسئولية تجاه تعلمه.

 تجعل المتعلم اكلر وعيا بما يدرسه نتيجة الحوار والمناصقشة في عناىر التدريس.
 تشجع المتعلم عل النظر في خبراته السابقة ومواصقف حياته اليومية.

 تساعد المتعلم عل التفكير االبداعي والنقدي من خالل محاولة تخمين االجابات.
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 تساعد الطالب عل الشعور باالرتياح نتيجة ةجابة المعلم عل األسئلة التي تلار في

أذهانهم ،كما يعمل في اشاعة روح المودة ،مما يزيد من التفاعل بين المعلم من ناحية

والطالب من ناحية أخرى.

 تنمي القدرة لدى الطالب عل حل المشكالت.

 تساعد عل توجيه سلوو الطالب صقبل وألناء وبعد أداء المهمة.
 تساعد الطالب عل زيادة وعيه بالعمليات المحيطة من حوله.

ثالشباطات وأخرون301 :3002 ،ة
 خدت

س اج

ل ساؤل لذ ي:

يمكن أن يتم تدريب الطالب عل استخدامها من خالل الخطوات اآلتية:
أ -التنبؤ وتنشيط المعرفة السابقة :يبدأ المدرس بعرض موضوع الدرس على الطالب ويشجعهم على
أثارة بعض التساؤالت لتنشي ط عمليات ما وراء المعرفة بهدف تعرف ما لديهم من خبرات سابقه حول
موضوع الدرس0
ينظر كل طالب إلى عنوان موضوع الدراسة ثم يسال نفسه:
 عن أي شيء ء يتمحور هذا الموضوع بناء على عنوانه؟
 لماذا أتوقع ذلك؟
 ومن الوسائل المفيدة في ذلك قيام الطالب بخرائط المفاهيم أورسوم بيانيه لما لديهم من
معلومات عن موضوع الدرس.
ب  -تقويم التنبؤ والتأمل الذاتي :يق ار كل طالب موضوع الدراسة وف ألناء القراءة يختبر نفسه إل أي
مدى كانت تنبؤاته ىحيحة حول هذا الموضوع فأن كانت ىحيحة يواىل التنبؤ والتفكير لم يسال

نفسه:

 ما الحل المقترح للمشكلة ملال؟ أوما النهاية المتوصقعة لها؟

 اواذا لم تكن التنبؤات مطابقة أومتقاربة لموضوع الدراسة فعل الطالب أن يسال نفسه لماذا
تقويم تنبؤاتي غير ىحيحة؟
 كيف يمكنني عمل تنبؤات أوتوصقعات مختلفة؟
ج -التقويم الختامي:

يناصقش المعلم الطالب في النتا ئج التي يتوىل إليها من خالل حل السؤال عن طريف بعع التساؤالت
التي تساعده عل تناول المعلومات وتحليلها وتقييمها وتحديد كيفية االستفادة منها في مواصقف حياتيه

أخرى ،يمكن أن يتم عن طريف مقارنه المعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة واعادة تنظيم خرائ

المفاهيم أواشكال الرسوم أوالملخىات التي سبقت والخبرات الجديدة ،ويىبحون صقادرين عل استخدام
المعلومات الجديدة في مواصقف مختلفة وأما اذا كأن هناو سؤال حله الطالب وما زال غير واضح في
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ذهنه كما دل عل ذلو من خالل هذه الخطوة ،فأنه ربما يكون من األفضل أن يقوم هذا الطالب
بإعادة حل السؤال م ةر أخرى .

 لم حل ل ي م بها س اج

ل ساؤل لذ ي تلعم ا

ل ي ثا ا

 -1م ح ما قبل ل ع م:

وفيها يقوم المعلم بعرع موضوع الدرس عل طالبه لم يوضح لهم كيفية استخدام هذه االستراتيجية

ويمرن الطالب عل استخدامها ومن هذه األسئلة-:

 ما الذي يجب أن تعلمه من هذا الموضوع؟ بهدف خلف نقطة التركيز وذلو يساعد الذاكرة صقىي ةر
المدى.

 ما الذي اريد أن اعرف عن هذا الموضوع؟ بغرع التعرف عل المجال المناسب أولمعرفة
العالصقة بين المعرفة السابقة والمعرفة الجديدة.

 لماذا يعتبر موضوع الدرس هاما؟ وذلو لخلف سبب القيام به.

والغرع االول من هذه االسئلة التي يوجهها الطالب لنفسه هوتشجيع الطالب عل وضع أهداف خاىة
تستليره وتحفزه للقيام بالعمل واالنشطة المطلوبة منه ،إل

اوالبيانات.ث خليل 103 :3007 ،ة

استخدام مهارات ملل جمع المعلومات

والغرع االخر هوالتعرف عل ما لديه من معرفة سابقة حول موضوع الدرس والا ةر اهتمامه حيل ان

المعرفة المسبقة ،اوالتىورات القبلية تقاوم االختفاء اذا ما استخدمت معها استراتيجيات التدريس التقليدية،
والتعرف عل هذه التىورات القبلية يساعد المعلم في تحديد تشكيل خبرات التعلم ،ومساعدة التالميذ

عل الوىول إل المفهوم المقبول علميا .ثالجندي وىادق332 :3001 ،ة
 -2م ح

ل ع م:

وفيها يقوم المعلم بتمرين الطالب عل أساليب التساؤل الذاتي بهذه المرحلة ومن هذه األسئلة:
 ما هي األسئلة التي اريد السؤال عنها األن بغرع اكتشاف الجوانب الغامضة
 هل احتاج لخطة معينة لفهم هذا أوتعلمه؟ بهدف تىميم طريقة التعليم
 هل الخطة التي وضعتها مناسبة لبلوغ الهدف؟
 ما هي األفكار الرئيسية في هذا الموضوع؟

 ما الوصقت الذي احتاجه ةتمام هذا النشاط؟ بهدف تحديد المدة الزمنية لكل نشاط

وفي هذه المرحلة تتضح الجوانب الغامضة اوغير المعلومة لدى التالميذ ،والتي يحتاج التالميذ إل

معرفتها عن الموضوع المراد دراسته ،وفيه أيضا يتم تحديد األدوات والمواد المطلوبة ةجراء األنشطة،
كما يتم توضيح الخطوات الالزمة ،والقواعد التي يجب تذكرها والتعليمات الواجب اتباعها ،كما يجب

تحديد الزمن واألهداف التي تم وضعها مسبقا من صقبل المعلم ،ووضوح هذه االرشادات وتقديمها بشكل
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ىحيح ومباشر وظاهر يساعد التالميذ عل االحتفاظ بها في اذهانهم ألناء التدريس وتعطيهم فرىة

لتقييم أدائهم فيما بعد .ث خليل 102 :3007 ،ة
 -2م ح ما بعد ل ع م:

وفي هذه المرحلة يقوم المعلم بتمري ن الطالب عل أساليب التساؤل الذاتي ومن هذه األسئلة:

 ما الذي تعلمته ،وهل اجبت عن كل ما اردت معرفته عن هذا الموضوع بغرع مراجعة ما
تعلمه الطالب ومقارنته بما يعرفه من صقبل.

 كيف يمكن توظيف هذه المعلومات في جوانب حياتي األخرى بغرع االهتمام بالتطبيف في
مواصقف أخرى ،ترب المعلومات الجديدة بالخبرات بعيدة المدى.

 ما أهمية هذا الموضوع الذي درسته بالنسبة لي؟ بغرع خلف ميل نحوهذا الموضوع
 هل استطيع حل المشكلة بطريقة أخرى؟

 ما مدى كفاءتي في حل هذه المشكلة ،بغرع تقييم التقدم.
وتهدف هذه المرحلة بعد اةجابة عل االتية-:

 مساعدة الطالب عل ان يكتشفوا الجوانب الغامضة لديهم ،وان يقوموا بتىحيح ما لديهم من
مفاهيم خاطئة ،ويحدل بناء للمعن

كنتيجة للتفاعل بين المعرفة والخبرة الجديدة ،وبذلو

يستطيعون نقل معارفهم وخبراتهم المكتسبة إل مواصقف مشابهة ،وبذلو تتحقف نتائج ايجابية في

تنمية الدافع ية والشعور بالمسؤولية لدى المتعلم.ث بهلول 3007:122 ،ة

 تساعد عل تحليل المعلومات وتنظيمها مما يؤدي إل اكتساب المعرفة ث شهاب3000:12 ،
ة

 كما ان هذه االسئلة تساعد التالميذ عل التحكم في عمليات التفكير بحيل يدركون التعلم كوحدة
واحدة ذات مفاهيم مرتبطة ببعضها البعع ،وليس كمجموعة من المعلومات المتنالرة ،فتكوين
بناء واضح محدد للتعلم ،وادراو المفاهيم باعتبار ما بينها من ارتباط يساعد التالميذ عل التعلم

بكفاءة اكبر ،واستخدام ما تعلموه في حياتهم بشكل عام.
ثاو ا:

ث الخطيب36 :3002 ،ة

د ف لعام لمبحث ل اض ا

 -1اكتساب المعرفة الرياضية الالزمة لفهم الجوانب الكمية في البيئة والتعامل مع المجتمع
 -3اتاحة الفرىة للتالميذ لممارسة طرق التفكير السليمة كالتفكير االستقرائي واالستنباطي والتأملي
 -2التأكيد عل معرفة أهمية الرياض يات في حياتنا العامة والارها في التطور الحضاري
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 -7تشجيع التالميذ عل تكوين ميول واتجاهات سليمة نحوالرياضيات وعل تذوصقها
 -7تنمية المهارات الذهنية واالبتكارات العلمية
 -7تقدير دور العلماء في نشأة الرياضيات
 -3استخدام لغة الرياضيات في التعبير عن النفس واالتىال باألخرين
 -6ادراو دور الرياضيات في التقدم العلمي وفي المواد الدراسية األخرى
 -2اكتساب المعرفة الرياضية الالزمة لفهم البيئة والتعامل مع المجتمع
 -10ابتكار أساليب جديدة لحل المسائل الرياضية
 -11اكتساب مهارات أساسية الستخدام التكنولوجيا الحديلة في الرياضيات
 -13تنمية بعع القيم اةيجابية ملل الدصقة والنظام والترتيب والموضوعية والملابرة واحترام اراء
األخرين
 -12اكتساب بعع المهارات العلمية ملل استخدام األدوات الهندسية ومهارات القياس واالنشاءات
العلمية وتشغيل بعع األجه ةز واآلالت
ثالثا:

د ف لعام ل تحد ( لمعادال

ل

ع )

 -1التعرف إل معادالت من الدرجة األول بمتغيرين
 -3التعرف عل كيفية حل المعادالت التربيعية بالتحليل
 -2التعرف عل كيفية حل المعادلة التربيعية بإكمال المربع
 -7التعرف عل كيفية حل المعادلة التربيعية بالقانون العام
 -7استخدام التمليل البياني في حل المعادالت التربيعية
 -7توظيف المميز في ايجاد نوع جذور المعادالت التربيعية
 -3التعرف إل كيفية تكوين المعادلة التربيعية بمعلومية جذورها
 -6توظيف المعادالت التربيعية في حل المسائل اللفظية
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بعا :لخد ل مو ل د
الوحدة

المعادالت
التربيعية

تحد لمعادال

ل

ع

الدرس

عدد الحىص

األول

3

المعادالت الخطية

اللاني

3

المعادالت التربيعية

اللالل

2

العالصقة بين جذري المعادلة التربيعية

الرابع

2

حل المعادالت التربيعية بيانيا

الخامس

2

المميز وجذور المعادلة

السادس

2

اسئلة عملية عل حل المعادالت التربيعية

المجموع

خامسا :لمتضتعا

الموضوع

المعادلة التربيعية

تدريبات ىفية 3 ،1

30

ل ي م حذفها تمب

استنتاج القانون العام لحل

الموضوع

لحذف

الىفحة
77
31
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مبررات الحذف
بسبب ىعوبته والمطلوب
توظيفه في حل المعادلة

التربيعية فق

ليست عل الموضوع ولكنها

عل القانون العام

الزمن :حىة

الدرس األول  /المعادالت الخطية
د ف لس تك :

يتوصقع من الطالب بعد نهاية الدرس ان يكون صقاد ار عل ان:
 يتعرف المعادلة الخطية.
 يجد مجموعة حل المعادلة الخطية.
 يتحقف الطالب من ىحة حله.
لم د با

لسابق :

المتطلب السابف

يجد الطالب صقيمة المجهول

بند اختباري

ما هي صقيمة س لتجعل المعادلة ىحيحة
1ة س 7 = 3 +
3ة  – 7س = 7

دت

لمس خدم :

أوراق عمل – لوحات عرع – بطاصقات – الطباشير الملون
خد لسا في لد

:

 مرحلة ما صقبل التعلم:

حيل يبدأ المعلم بعرع موضوع الدرس عل التالميذ ،لم يمرنهم عل استخدام أساليب استراتيجية
التساؤل الذاتي والتي تكمن في أي األسئلة التي يمكن للتلميذ أن يسألها لنفسه وذلو بهدف تنشي

عمليات ما وراء المعرفة،

يطلب المعلم من احد الطالب بكتابة تساؤالته عن موضوع الدرس عل السبو ةر لم يطلب من الطالب

الذ ين لديهم اسئلة لم يرد ذكرها بكتابتها عل السبورة ويترو المعلم فرىة للطالب لإلجابة عل األسئلة
التي طرحوها عل أنفسهم

بعد االنتهاء الطالب من االجابة عن تلو التساؤالت ،يعرع المعلم االجابات الىحيحة لتساؤالتهم،

ليتمكن كل طالب من تىويب اخطائه ،ويقوم نفسه ذاتيا

ويطلب منهم المعلم استخدام ورصقة العمل رصقم ث - 1أة طالبا منهم االجابة عل األسئلة التي فيها
 مرحلة التعلم:
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بعد ان صقام الطالب بتحديد الهدف من الدرس خالل االجابة عل األسئلة في المرحلة األول يقوم المعلم

بتوجيه الطلبة وارشادهم من خالل مجموعة من األسئلة يطرحها عل الطالب ليتمكنوا من طرح األسئلة

الىحيحة عل أنفسهم في هذه المرحلة
 ما هي المعادلة الخطية؟

 كيف يتم ايجاد صقيمة المتغير في المعادلة الخطية؟
 هل يوجد صقانون موحد ةيجاد المتغير س؟
لم يترو المعلم فرىة للطالب لإلجابة عل األسئلة التي يطرحوها عل انفسهم ،ويولد الطالب أفكار

جديدة مما يجعله يفكر في الخطوات التي تساعده في حل المشكلة ،ويطلب منهم المعلم استخدام ورصقة

العمل رصقم ث – 1بة طالبا منهم االجابة عل األسئلة التي فيها.

وبعد االنتهاء من االجابة عن االسئلة يقوم المعلم باةجابة الىحيحة ليتمكنوا من تىويب اخطائهم

وتقويم انفسهم

 مرحلة ما بعد التعلم:
يقوم المعلم بعرع االسئلة المتعلقة بهذه المرحلة وهي:
 ما الذي تعلمته؟
 ها اجبت عل كل االسئلة بشكل ىحيح؟
 هل تعلمت كل ما اريد معرفته؟
 هل احتاج لبذل جهد جديد؟
التقويم:

حل المعادالت األتية:
1ة  2س –  = 3س 3 +
3ة  – 1س =  3س 2 +
2ة

س 1
س2

2
4

وشاط با ي:

حل سؤال ث د ،هد ة تدريبات ىفية ىفحة 76
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ت ق عمل ( -5أ )
اسم الدرس :المعادالت الخطية
 أعين المعادلة الخطية من بين المعادالت األتية:
1ة  2س 6 = 3 +
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3ة س = 1 – 3س 2 +
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2ة

س 3
4



 1س
2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------س س 1

7ة
س
4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
1

7ة
س 2س

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ت ق عمل (  – 5ب)
اسم الدرس :المعادالت الخطية
 حل المعادالت األتية:
أة  3س = 6
------------------------------------------------------

---------------------------------------------------بة س 3 = 7 +

----------------------------------------------------------------------------------------------------تة  3س –  – 7 = 2س
----------------------------------------------------------------------------------------------------لة

2س  3 س 1

3
4

-------------------------------------------------- أختر االجابة الىحيحة:
1ة جد صقيمة س لتىبح المعادلة ىحيحة  3س 7 = 2 +
أة 7

جة 3

بة 2

دة 1

3ة المعادالت الخطية هي تكون فيها صقوة س يساوي:
أة 1

جة 2

بة 3

دة 7

 شكل رباعي مساحته  77سم اذا كان طوله  6سم فما هوعرضه وماذا يسم الشكل الرباعي؟
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الدرس اللاني  /المعادالت التربيعية ث حل معادلة تربيعية عل ىورة ضرب عاملين ة

الزمن :حىة

د ف لس تك :

يتوصقع من الطالب بعد نهاية الدرس ان يكون صقاد ار عل ان:

 يقارن الطالب بين المعادلة التربيعية والمعادلة الخطية
 يحل الطالب معادلة تربيعية عل ىورة ضرب عاملين.



يتحقف الطالب من ىحة حله

لم د با

لسابق :

بند اختباري

المتطلب السابف

يحل الطالب معادلة من الدرجة األول

جد صقيمة س في المعادلة األتية:

يعين المعادلة التربيعية

من خالل بطاصقة رصقم ث – 3أ ة

دت

س–+1=2س

لمس خدم :

أوراق عمل – لوحات عرع – بطاصقات – الطباشير الملون
خد لسا في لد

:

 مرحلة ما صقبل التعلم:

حيل يبدأ المعلم بعرع موضوع الدرس عل التالميذ ،لم يمرنهم عل استخدام أساليب استراتيجية
التساؤل الذاتي والتي تكمن في أي األسئلة التي يمكن للتلميذ أن يسألها لنفسه وذلو بهدف تنشي

عمليات ما وراء المعرفة.

يطلب المعلم من احد الطالب بكتابة تساؤالته عن موضوع الدرس عل السبو ةر لم يطلب من الطالب

الذين لديهم اس ئلة لم يرد ذكرها بكتابتها عل السبورة ويترو المعلم فرىة للطالب لإلجابة عل األسئلة
التي طرحوها عل أنفسهم ومن هذه األسئلة:
 ماذا هي المعادلة التربيعية؟

 ما الفرق بين المعادلة التربيعية والمعادلة الخطية؟
 هل يوجد معادلة تربيعية ال تكتب عل ىورة أ س + 3ب س  +ج = ىفر؟
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بعد االنتهاء الطالب من االجابة عن تلو التساؤالت ،يعرع المعلم االجابات الىحيحة لتساؤالتهم،

ليتمكن كل طالب من تىويب اخطائه ،ويقوم نفسه ذاتيا.

لم يطلب المعلم استخدام ورصقة العمل رصقم ث - 3أ ة طالبا منهم االجابة عل األسئلة التي فيها.
 مرحلة التعلم:

بعد ا ن صقام الطالب بتحديد الهدف من الدرس خالل االجابة عل األسئلة في المرحلة األول يقوم المعلم
بتوجيه الطلبة وارشادهم من خالل مجموعة من األسئلة يطرحها عل الطالب ليتمكنوا من طرح األسئلة

الىحيحة عل أنفسهم في هذه المرحلة.

لم يترو المعلم فرىة للطالب لإلجابة عل األسئلة التي يطرحوها عل انفسهم ،بهدف التعرف عل

حل المعادلة التربيعية غير المكتوبة كحاىل ضرب عوامل بالتحليل والتعرف عل جذر المعادلة ،لم
يطلب من الطالب حل االسئلة المتعلقة بالمعادلة الربيعية عل ىورة ضرب عاملين من خالل ورصقة

عمل ث  -3بة.

 مرحلة ما بعد التعلم:
يقوم المعلم بعرع االسئلة المتعلقة بهذا الدرس عل الطالب ويترو فرىة للطالب بالتفكير لحل األسئلة

وبعد ذلو يقوم باالستماع لبعع تساؤالت الطالب حول الموضوع ومن هذه األسئلة:
 هل احتاج ةعادة حل السؤال؟
 كيف عملت انا في حل المسألة؟
 هل ما تعلمته يقترب مما كنت اتوصقعه؟
ل قت م:

 حل المعادالت التربيعية األتية:

أة س ث س –  11ة = ىفر
بة ث س –  3ة ث س  7+ة = ىفر
تة  2س –  3ة ث  3س  2 +ة = ىفر
لة ث س –  7ة س = ىفر
وشاط با ي:

حل سؤال ث جد ،وة تدريبات ىفية ىفحة 71
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تق

قم ( – 2أ )

عين المعادلة التربيعية فيما يأتي وحدد صقمية ث أ ،ب ،ج ة في المعادالت التربيعية:
أة  3س 7 + 3س –  = 10ىفر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------بة س = 3س
--------------------------------------------------------------------------------------------------------تة س 7 + 2س = 1-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------لة ث  3س –  1ة ث س  3 +ة = ىفر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------جة  2س ث س  3 +ة = ىفر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------حة

1
1

س 2س

--------------------------------------------------------------------------------------------------------خة

س 3
4



 1س
2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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بداق

قم (  – 2ب )

جد جذور المعادالت التربيعية األتية:
أة ث س – 2ة ث س 3 +ة = ىفر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------بة س ث س 2 +ة = ىفر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------تة ث  2س –  2ة ث س  7 +ة = ىفر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------لة ث  2س –  3ة  2س = ىفر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------الدرس اللالل  /المعادالت التربيعية ث حل معادلة تربيعية ليست عل ىورة ضرب عاملينة
الزمن :حىتين

د ف لس تك :

يتوصقع من الطالب بعد نهاية الدرس ان يكون صقاد ار عل ان:
 يحل الطالب معادلة تربيعية ليست عل ىورة ضرب عاملين.
 يوظف الطالب التحليل إل عاملين في حل المعادلة التربيعية.
 يتحقف الطالب من ىحة حله
لم د با

لسابق :

بند اختباري

المتطلب السابف

اوجد جذري المعادلة األتية:

يحل الطالب معادلة تربيعية عل ىورة

أة ث  2س –  2ة ث س  7 +ة = ىفر

ضرب عاملين
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بة س ث س 2 +ة = ىفر
دت

لمس خدم :

أوراق عمل – لوحات عرع – بطاصقات – الطباشير الملون
خد لسا في لد

:

 مرحلة ما صقبل التعلم:
حيل يبدأ المعلم بعرع موضوع الدرس عل التالميذ ،لم يمرنهم عل استخدام أساليب استراتيجية
التساؤل الذاتي والتي تكمن في أي األسئلة التي يمكن للتلميذ أن يسألها لنفسه وذلو بهدف تنشي

عمليات ما وراء المعرفة،

يطلب المعلم من احد الطالب بكتابة تساؤالته عن موضوع الدرس عل السبو ةر لم يطلب من الطالب
الذين لديهم اسئلة لم يرد ذكرها بكتابتها عل السبورة ويترو المعلم فرىة للطالب لإلجابة عل األسئلة

التي طرحوها عل أنفسهم

بعد االنتهاء الطالب من االجابة عن تلو التساؤالت ،يعرع المعلم االجابات الىحيحة لتساؤالتهم،

لي تمكن كل طالب من تىويب اخطائه ،ويقوم نفسه ذاتيا
 مرحلة التعلم:

بعد ان صقام الطالب بتحديد الهدف من الدرس خالل االجابة عل األسئلة في المرحلة األول يقوم المعلم
بتوجيه الطلبة وارشادهم من خالل مجموعة من األسئلة يطرحها عل الطالب ليتمكنوا من طرح األسئلة

الىحيحة عل أنفسهم في هذه المرحلة.

لم يترو المعلم فرىة للطالب لإلجابة عل األسئلة التي يطرحوها عل انفسهم ،لم يطلب من الطالب

التعرف عل خطوات حل المعادلة التربيعية غير المكتوبة كحاىل ضرب عوامل ،وبعد ذلو يطلب

منهم المعلم استخدام ورصقة العمل رصقم ث 2ة طالبا منهم االجا بة عل األسئلة التي فيها
 مرحلة ما بعد التعلم:

يقوم المعلم بعرع االسئلة المتعلقة بهذه المرحلة عل الطالب ويترو فرىة للطالب بالتفكير لحل

األسئلة وبعد ذلو يقوم باالستماع لبعع تساؤالت الطالب حول الموضوع ومن هذه االسئلة:
 ما الذي تعلمته؟
 هل تعلمت كل ما اريد معرفته؟
 هل احتاج العادة حل السؤال؟
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ل قت م:

 حل المعادالت التربيعية األتية:

أة س = 3س 13 +
بة س 3 + 3س  = 1 +ىفر
تة س17 = 3س
لة  7س 2 = 3س 10 +
وشاط با ي:

سؤال ث  3 ،1ة تمارين ومسائل ىفحة 73
بداق

قم () 3

 أوجد جذور المعادالت التربيعية األتية:
أة س = 3س 7 +
--------------------------------------------------------------------------------------------------------بة  3س 7 + 3س  = 17 +ىفر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------تة  3س 3 + 3س –  = 17ىفر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------لة  2ص 7 + 3ص –  = 3ىفر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------الدرس الرابع  /ا لمعادالت التربيعية ث إكمال المربع ة
د ف لس تك :

يتوصقع من الطالب بعد نهاية الدرس ان يكون صقاد ار عل ان:

946

الزمن :حىتين

 يتعرف الطالب عل طريقة اكمال المربع.
 يوظف الطالب طريقة اكمال المربع في حل المعادلة التربيعية.
 يميز الطالب المعادالت التي تحل بواسطة اكمال المربع والمعادلة التي ليست عل ىورة
ضرب عاملين
 يتحقف الطالب من ىحة حله
لم د با

لسابق :

بند اختباري

المتطلب السابف

جد صقيمة س فيما يأتي:

يجد صقيمة س باستخدام الجذر التربيعي

أة س37 = 3

للطرفين

بة ص27 = 3

تة س = 7 – 3ىفر
يحل المعادلة التربيعية غير المكتوبة كحاىل حل المعادالت التربيعية اآلتية:

ضرب عوامل بالتحليل
دت

 .1س3+3س0=13+

لمس خدم :

أوراق عمل – لوحات عرع – بطاصقات – الطباشير الملون
خد لسا في لد

:

 مرحلة ما صقبل التعلم:

حيل يبدأ المعلم بعرع موضوع الدرس عل التالميذ ،لم يمرنهم عل استخدام أساليب استراتيجية
التساؤل الذاتي والتي تكمن في أي األسئلة التي يمكن للتلميذ أن يسألها لنفسه وذلو بهدف تنشي

عمليات ما وراء المعرفة .

ويترو المعلم فرىة للطالب لإلجابة عل األسئلة التي طرحوها عل أنفسهم ويطلب منهم المعلم

استخدام ورصقة العمل رصقم ث - 7أ ة طالبا منهم االجابة عل األسئلة التي فيها
 مرحلة التعلم:

بعد ان صقام الطالب بتحديد الهدف من الدرس خالل االجابة عل األسئلة في المرحلة األول يقوم المعلم

بتوجيه الطلبة وارشادهم من خالل مجموعة من األسئلة يطرحها عل الطالب ليتمكنوا من طرح األسئلة

الىحيحة عل أنفسهم في هذه المرحلة وهذه األسئلة هي:
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 ما هي المعادلة التربيعية التي يتم حلها بإكمال المربع؟
 هل جميع المعادالت التربعية تحل عل طريقة اكمال المربع؟
 هل يمكن كتابة جميع المعادالت التربيعية التي تحل بطريقة اكمال المربع عل

ىو ةر

أ  ب؟
لم يترو المعلم فرىة للطالب لإلجابة عل األسئلة التي يطرحوها عل انفسهم ،ولم يطل ب من الطالب

استخدام ورصقة العمل رصقم ث - 7بة طالبا منهم االجابة عل األسئلة التي فيها
 مرحلة ما بعد التعلم:

يقوم المعلم بعرع االسئلة المتعلقة بهذه المرحلة عل الطالب ويترو فرىة للطالب بالتفكير لحل

األسئلة وبعد ذلو يقوم باالستماع لبعع تساؤالت الطالب حول الموضوع ومن هذه االسئلة:
 هل احتاج لبذل جهد جديد؟
 كيف عملت انا في حل المسألة؟
 هل ما تعلمته يقترب مما كنت اتوصقعه؟

ل قت م:

 استخدم طريقة اكمال المربع لحل المعادالت األتية .اعطي االجابة الصقرب منزلة عشرية
واحدة.

أة  2س 13 = 3س 7 +
بة  3س – 3س –  = 7ىفر
 استخدم طريقة اكمال المربع اليجاد جذور المعادالت التربيعية االتية ،واكتب االجابة عل
ىورة أ ب . 
أة س – 3س –  = 12ىفر
بة  3س 2 – 3س = 7
وشاط با ي:

سؤال  1تمارين ومسائل ىفحة 77
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ت ق عمل ( - 4أ )
 حل المعادالت االتية مع كتابة الحل عل ىورة جذر أىم:
أة س = 3 – 3ىفر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------بة  - 2س = 3ىفر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------تة  3س = 10 – 3ىفر
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- حل المعادالت األتية مع كتابة الحل عل ىورة أ ب : 
أة ث س –  7ة2 = 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------بة ث – 7س ة3 = 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------تة ث 2س  7 +ة13 = 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ت ق عمل (  – 4ب )
 جد جذور المعادالت التربيعية االتية .وماذا تستنتج:
أة س 7 + 3س  = 7 +ىفر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------941

بة س 13 + 3س  = 27 +ىفر
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 حل المعادالت التربيعية االتية بطريقة اكمال المربع ،واكتب الحل عل ىورة أ ب 
أة س 7 + 3س –  = 7ىفر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------بة  2س 16 + 3س  = 31 +ىفر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------الدرس الخامس  /المعادلة التربيعية ث حل المعادلة التربيعية بواسطة القانون العام ة

الزمن :حىتين

د ف لس تك :

يتوصقع من الطالب بعد نهاية الدرس ان يكون صقاد ار عل ان:
 يستخرج الطالب البيانات األساسية من المعادلة التربيعية
 يتعرف الطالب طريقة القانون العام.
 يوظف الطالب طريقة القانون العام في حل المعادلة التربيعية
 يتحقف الطالب من ىحة حله
لم د با

لسابق :

بند اختباري

المتطلب السابف

حل المعادالت التربيعية اآلتية:

يحل المعادلة التربيعية.

أة س3+3س0=13+

بة ,3س-3س0=10-
دت

لمس خدم :

أوراق عمل – لوحات عرع – بطاصقات – الطباشير الملون
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خد لسا في لد

:

 مرحلة ما صقبل التعلم:

حيل يبدأ المعلم بعرع موضوع الدرس عل التالميذ ،لم يمرنهم عل استخدام أساليب استراتيجية

التساؤل الذاتي والتي تكمن في أي األسئلة التي يمكن للتلميذ أن يسألها لنفسه وذلو بهدف تنشي

عمليات ما وراء المعرفة،

يطلب المعلم من احد الطالب بكتابة تساؤالته عن موضوع الدرس عل السبو ةر لم يطلب من الطالب

الذين لديهم اسئلة لم يرد ذكرها بكتابتها عل السبورة ويترو المعلم فرىة للطالب لإلجابة عل األسئلة

التي طرحوها عل أنفسهم ومن هذه األسئلة:

 ما هوالقانون العام للمعادلة التربيعية؟
 هل تحل جميع المعادالت التربيعية باستخدام القانون العام؟

بعد االنتهاء الطالب من االجابة عن تلو التساؤالت ،يعرع المعلم االجابات الىحيحة لتساؤالتهم،

ليتمكن كل طالب من تىويب اخطائه ،ويقوم نفسه ذاتيا
 مرحلة التعلم:

بعد ان صقام الطالب بتحديد الهدف من الدرس خالل االجابة عل األسئلة في المرحلة األول يقوم المعلم
بتوجيه الطلبة وارشادهم من خالل مجموعة من األسئلة يطرحها عل الطالب ليتمكنوا من طرح األسئلة

الىحيحة عل أنفسهم

لم يترو المعلم فرىة للطالب لإلجابة عل األسئلة التي يطرحوها عل انفسهم ،ويساعد المعلم الطالب

في التوىل إلي القانون العام لحل المعادلة التربيعية وهوس = ث-ب .±الجذر التربيعيثب7-3أجةة3/أ
والتعرف علي الحاالت اللاللة وهي أذا كانت ب7-3أج< 0دل ذلو علي عدم وجود جذور تربيعية ،أذا

كانت ب7-3أج> 0دل ذلو علي وجود جذران حقيقيان مختلفان ،أذا كانت ب7-3أج= 0دل ذلو علي
جذر حقيقي وحيد ،.ويطلب منهم حل االسئلة المتعلقة بهذا الدرس من خالل ورصقة عمل ث7ة
 مرحلة ما بعد التعلم:
يقوم المعلم بعرع االسئلة المتعلقة بهذه المرحلة عل الطالب ويترو فرىة للطالب بالتفكير في
التمييز بين االصقتران الشامل واالصقتران واحد لواحد واالصقتران التناظر لحل األسئلة وبعد ذلو يقوم باالستماع

لبعع تساؤالت الطالب حول الموضوع ومن هذه األسئلة:
 ما الذي تعلمته؟
 هل ما تعلمته يقترب مما كنت اتوصقعه؟
 هل احتاج العادة حل السؤال؟
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ل قت م:

 حل المعادالت التربيعية األتية باستخدام القانون العام واكتب الجواب الصقرب منزلة عشرية
واحدة:

أة س  = 3س 2 +
بة  3س  2= 3س 17 +
تة س  = 17 – 3ىفر
لة  2س  – 3س –  = 1ىفر
وشاط با ي:

سؤال ث ب ،وة تدريبات ىفية ىفحة 76
بداق

قم ()1

 أوجد صقيم ث أ ،ب ،ج ة في المعادالت التربيعية األتية:
أة س  2 + 3س –  = 7ىفر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------بة  2س  7 = 3س – 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1
1

تة
س 2س

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- حل المعادالت التربيعية األتية باستخدام القانون العام ،لم اكتب الجواب ألصقرب منزلة عشرية
أة س  3 - 3س  = 2+ىفر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------بة 2س  – 3 = 3س
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------1
تة س =
س

7+

--------------------------------------------------------------------------------------------------------لة 2س  - 3س –  = 1ىفر
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

الدرس السادس  /العالصقة بين جذري المعادلة التربيعية

الزمن :لالل حىص

د ف لس تك :

يتوصقع من الطالب بعد نهاية الدرس ان يكون صقاد ار عل ان:
 يتعرف الطالب جذور المعادلة التربيعية
 يوجد الطالب مجموع وحاىل ضرب جذري معادلة تربيعية
 يىمم الطالب معادلة تربيعية بمعلومية جذريها
لم د با

لسابق :

بند اختباري

المتطلب السابف

حل المعادالت التربيعية اآلتية:

يحل المعادلة التربيعية.

أة س3-3س0=13+

بة  3س + 3س0=10 -
دت

لمس خدم :

أوراق عمل – لوحات عرع – بطاصقات – الطباشير الملون
911

خد لسا في لد

:

 مرحلة ما صقبل التعلم:

حيل يبدأ المعلم بعرع موضوع الدرس عل التالميذ ،لم يمرنهم عل استخدام أساليب استراتيجية

التساؤل الذاتي والتي تكمن في أي األسئلة التي يمكن للتلميذ أن يسألها لنفسه وذلو بهدف تنشي

عمليات ما وراء المعرفة،

لم يطلب المعلم من احد الطالب بكتابة تساؤالته عن موضوع الدرس عل السبورة لم يطلب من الطالب

الذين لديهم اسئلة لم يرد ذكرها بكتابتها عل السبورة ويترو المعلم فرىة للطالب لإلجابة عل األسئلة

التي طرحوها عل أنفسهم ومن هذه األسئلة:
 ما هي الجذور التربيعية؟

 ما هي ىورة المعادلة التي فيها مجموع وحاىل ضرب جذري المعادلة التربيعية؟
 كيف استطيع تكوين معادلة تربيعية بمعلومية الجذرين؟
بعد االنتهاء الطالب من االجابة عن تلو التساؤالت ،ومن لم يطلب منهم استخدام ورصقة العمل رصقم ث7

 أ ة طالبا منهم االجابة عل األسئلة التي فيها مرحلة التعلم:

بعد ان صقام الطالب بتحديد الهدف من الدرس خالل االجابة عل األسئلة في المرحلة األول يقوم المعلم

بتوجيه الطلبة وارشادهم من خالل مجموعة من األسئلة يطرحها عل الطالب ليتمكنوا من طرح األسئلة
الىحيحة عل أنفسهم في هذه المرحلة.

لم يترو المعلم فرىة للطالب لإلجابة عل األسئلة التي يطرحوها عل انفسهم ،لم يعرع المعلم

االجابات الىحيحة لتساؤالتهم ،ليتمكن كل طالب من تىويب اخطائه ،ويقوم نفسه ذاتيا ،لم يساعد
الطالب في التوىل إلي القانون الخاص بمجموع جذري المعادلة التربيعية المعادلة التربيعية وهول  +م

=  -معامل س  /معامل س  - = 3ب  /أ وأيضا القانون الخاص بحاىل ضرب الجذريين وهول× م
= الحد المطلف  /معامل س =3ج  /أ ،ومن لم يطلب منهم المعلم استخدام ورصقة العمل رصقم ث - 7ب ة
طالبا منهم االجابة عل األسئلة التي فيها
 مرحلة ما بعد التعلم:
يقوم المعلم بعرع االسئلة المتعلقة بهذه المرحلة عل الطالب ويترو فرىة للطالب بالتفكير لحل

األسئلة وبعد ذلو يقوم باالستماع لبعع تساؤالت الطالب حول الموضوع ومن هذه االسئلة:
 ها اجبت عل كل االسئلة بشكل ىحيح؟
 هل احتاج لبذل جهد جديد؟
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 هل ما تعلمته يقترب مما كنت اتوصقعه؟
ل قت م:

 في كل من المعادالت التربيعية اآلتية جد ل +م ،ل × م:

أة س 7 + 3س0 = 7 +
بة س + 3س = 0
تة س 12 – 3س 0 = 2 +
 كون المعادالت التربيعية في الحاالت التالية:
أة جذراها 3 ،7
بة جذراها ،7-

3
2

تة جذراها 1- ،1

 كون المعادلة التي جذراها م ،3ل 3علما بان ل ،م هما جذ ار المعادلة س3-3س0=7+
وشاط با ي:

سؤال ث  2 ،3ة تمارين ومسائل ىفحة 71

ت ق عمل ( - 6أ)
 أوجد جذور المعادالت التربيعية األتية ومن لم اجمع جذريهم واضربهم ،وماذا تالحظ:
أ) س 3 + 3س 0 = 13 +
الجذرين------------------------------------------------ :
حاىل جمع الجذرين--------------------------------------- :
حاىل ضربهم------------------------------------------- :
ماذا تالحظ---------------------------------------------- :
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ب ) 2س - 3س – 0 = 1
الجذرين------------------------------------------------ :
حاىل جمع الجذرين--------------------------------------- :
حاىل ضربهم------------------------------------------- :
ماذا تالحظ---------------------------------------------- :
ت ) س 2 = 3س
الجذرين------------------------------------------------ :
حاىل جمع الجذرين--------------------------------------- :
حاىل ضربهم------------------------------------------- :
ماذا تالحظ---------------------------------------------- :
1
1

ث)
س 2س

الجذرين------------------------------------------------ :
حاىل جمع الجذرين--------------------------------------- :
حاىل ضربهم------------------------------------------- :
ماذا تالحظ---------------------------------------------- :

ت ق عمل (  – 6ب )
 اوجد مجموع وحاىل ضرب جذري المعادالت التريبعة األتية:
أة س3+3س0=13+

الجذرين------------------------------------------------ :

حاىل جمع الجذرين--------------------------------------- :
حاىل ضربهم------------------------------------------- :

بة  3س -3س = 10
الجذرين------------------------------------------------ :
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حاىل جمع الجذرين--------------------------------------- :
حاىل ضربهم------------------------------------------- :
 كون المعادالت التربيعية األتية التي جذراها:
أة 7- ،2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------بة 7 ،0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 كون المعادلة التي جذراها م ،3ل 3علما بان ل ،م هما جذ ار المعادلة س3-3س0=7+
------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

الزمن :حىتين

الدرس السابع  /حل المعادالت التربيعية بيانيا االصقتران التربيعي
د ف لس تك :

يتوصقع من الطالب بعد نهاية الدرس ان يكون صقاد ار عل ان:
بيانيا

 يتعرف الطالب االصقتران التربيعي األبس ق ثس ة = س

3

 يتعرف عل عناىر االصقتران التربيعي األبس ق ثسة = س

3

 يىمم الطالب اصقتران تربيعي عل ىورة ق ثس ة = س  3أ
 يملل االصقتران التربيعي ق ثس ة = س  3أ من االصقتران التربيعي األبس ق ثس ة = س

3

بيانيا
 يوظف ما سبف في حل تدريبات منتمية
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لم د با

لسابق :

بند اختباري

المتطلب السابف

يحل المعادلة التربيعية.

حل المعادلة التربيعية اآلتية:

يملل في المخط البياني اصقتران معلوم.

ملل قثسة =س 3+بحيل س تنتمي إلي ح

دت

أة س3-3س0=13+

لمس خدم :

أوراق عمل – لوحات عرع – بطاصقات – الطباشير الملون
خد لسا في لد

:

 مرحلة ما صقبل التعلم:

حيل يبدأ المعلم بعرع موضوع الدرس عل التالميذ ،لم يمرنهم عل استخدام أساليب استراتيجية
التساؤل الذاتي والتي تكمن في أي األسئلة التي يمكن للتلميذ أن يسألها لنفسه وذلو بهدف تنشي

عمليات ما وراء المعرفة،

يطلب المعلم من احد الطالب بكتابة تساؤالته عن موضوع الدرس عل السبو ةر لم يطلب من الطالب

الذين لديهم اسئلة لم يرد ذكرها بكتابتها عل السبورة ويترو المعلم فرىة للطالب لإلجابة عل األسئلة

التي طرحوها عل أنفسهم ومن هذه األسئلة:
 ما هوالمخط البياني؟

 ما هوالمقطع السيني والمقطع الىادي؟
 ما هومحور التمالل؟
 هل يمكن معرفة المجال ومدى االصقتران من خالل التمليل البياني للمعادلة التربيعية؟
 مت يكون االصقتران التربيعي متقعر ألعل ومت يكون متقعر ألسفل؟
 ما هورأس االصقتران التربيعي؟
 ما هوالقطع المكافئ لالصقتران التربيعي؟
 أين اضع األعداد الموجبة والسالبة في كال المحورين؟
 هل يوجد شكل أملل لوضع األعداد عل المحورين؟
بعد االنتهاء الطالب من االجابة عن تلو التساؤالت ،يعرع المعلم االجابات الىحيحة لتساؤالتهم،

ليتمكن كل طالب من تىويب اخطائه ،ويقوم نفسه ذاتيا.
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 مرحلة التعلم:
بعد ان صقام الطالب بتحديد الهدف من الدرس خالل االجابة عل األسئلة في المرحلة األول يقوم المعلم
بتوجيه الطلبة وارشادهم من خالل مجموعة من األسئلة يطرحها عل الطالب ليتمكنوا من طرح األسئلة

الىحيحة عل أنفسهم في هذه المرحلة.

لم يترو المعلم فرىة للطالب لإلجابة عل األسئلة التي يطرحوها عل انفسهم ،لم يطلب من الطالب
التعرف عل

المعادلة التربيعية وشكله البياني وعناىره ،محور التمالل ،المقطع السيني ،المقطع

الىادي ،المدي ،التقعر إلي اعلي والتقعر إلي أسفل ،والقيمة العظمي ،القيمة الىغرى ،اواحدالي رأس

القطع المكافئ لالصقتران وأيضا خطوات إيجاد العناىر السابقة بدون رسم بياني ومن لم المقارنة مع

التمليل البياني ،لم يطلب منهم المعلم استخدام ورصقة العمل رصقم ث – 3أة طالبا منهم االجابة عل األسئلة

التي فيها

 مرحلة ما بعد التعلم:
يقوم المعلم بعرع االسئلة المتعلقة بهذه المرحلة عل الطال ب ويترو فرىة للطالب بالتفكير لحل

األسئلة وبعد ذلو يقوم باالستماع لبعع تساؤالت الطالب حول الموضوع ومن هذه االسئلة:
 -1 هل احتاج العادة حل السؤال؟
 كيف عملت انا في حل المسألة؟
 هل تعلمت كل ما اريد معرفته؟
ل قت م:

 ليكن ق ث س ة = س 7+ 3س –  7أوجد:
أة ق ث 0ة
بة قث 2ة
تة ق ث  3-ة
 ارسم كل من االصقترانات التربيعية األتية معتمدا عل االصقتران ق ثس ة = س 3مع ايجاد كل
من معادلة محور التمالل ،متقعر ألعل اوألسفل ،رأس القطع المكافئ؟
أة قثسة=س7+3

بة قثسة=س7-3

تة قثسة=س7/2-3

911

وشاط با ي:

سؤال ث 3 ،1ة تمارين ومسائل ىفحة 76
ت ق عمل (  – 7أ)

ل كن ي (

) = س 3 +3س –  3اوجد كل من:

أ) ي ( ) 1

ب) ي ( ) 3

) ي ( ) 5-

 ارسم كل من االصقترانات التربيعية األتية معتمدا عل االصقتران ق ثس ة = س 3مع ايجاد كل
من معادلة محور التمالل ،متقعر ألعل اوألسفل ،رأس القطع المكافئ؟
أة قثسة=س7+3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بة قثسة=س7-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تة قثسة=س+ 3

3
4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===---------------------------------------------------------------------927

الدرس اللامن  /حل المعادالت التربيعية بيانيا ث تمليل االصقتران التربيعي بيانيا ة

الزمن :لالل حىص

د ف لس تك :

يتوصقع من الطالب بعد نهاية الدرس ان يكون صقاد ار عل ان:
 يىمم الطالب اصقتران تربيعي عل ىورة ق ثسة=ثس  -م ة3
 يملل االصقتران التربيعي علي ىورة ق ثسة=ثس  -م ة 3من االصقتران األبس

بيانيا.

 يىمم الطالب اصقتران تربيعي عل ىورة ق ثسة=ثس  -م ة+ 3ن
 يملل االصقتران التربيعي علي ىورة ق ثسة=ثس  -م ة+ 3ن من االصقتران األبس

بيانيا.

 يىمم الطالب اصقتران تربيعي عل ىورة ق ثسة = أ س3
 يملل االصقتران التربيعي علي ىورة ق ثسة=أ س 3من االصقتران األبس

بيانيا.

 يوظف ما سبف في حل تدريبات منتمية.
لم د با

لسابق :

المتطلب السابف

يملل االصقتران التربيعي

بند اختباري
علي ىورة ق ملل بيانيا كال من:

ثسة=س 1-+3من االصقتران األبس
دت

أة قثسة=س3+3

بيانيا

لمس خدم :

أوراق عمل – لوحات عرع – بطاصقات – الطباشير الملون
خد لسا في لد

:

 مرحلة ما صقبل التعلم:

حيل يبدأ المعلم بعرع موضوع الدرس عل التالميذ ،لم يمرنهم عل استخدام أساليب استراتيجية
التساؤل الذاتي والتي تكمن في أي األسئلة التي يمكن للتلميذ أن يسألها لنفسه وذلو بهدف تنشي

عمليات ما وراء المعرفة ،يطلب المعلم من احد الطالب بكتابة تساؤالته عن موضوع الدرس عل السبو ةر
ل م يطلب من الطالب الذين لديهم اسئلة لم يرد ذكرها بكتابتها عل السبورة ويترو المعلم فرىة للطالب

لإلجابة عل األسئلة التي طرحوها عل أنفسهم ،بعد االنتهاء الطالب من االجابة عن تلو التساؤالت،
يعرع المعلم االجابات الىحيحة لتساؤالتهم ،ليتمكن كل طالب من تىويب اخطائه ،ويقوم نفسه ذاتيا

ويطلب منهم المعلم استخدام ورصقة العمل رصقم ث - 6أ ة طالبا منهم االجابة عل األسئلة التي فيها
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 مرحلة التعلم:
بعد ان صقام الطالب بتحديد الهدف من الدرس خالل االجابة عل األسئلة في المرحلة األول يقوم المعلم

بتوجيه الطلبة وارشادهم من خالل مجموعة من األسئلة يطرحها عل الطالب ليتمكنوا من طرح األسئلة

الىحيحة عل أنفسهم في هذه المرحلة.

لم يترو المعلم فرىة للطالب لإلجابة عل األسئلة التي يطرحوها عل انفسهم ،لم يطلب من الطالب

إل رسم االصقتران التربيعي علي ىو ةر ث س  +أ ة 3أوث س  -أ ة 3أوعلي ىورة ث س  +أ ة  3ب

وثس-أ ة  3ب والتعرف علي خطوات إيجاد العناىر الرئيسية من معادلة محور التمالل ،المقطع
السيني ،المقطع الىادي ،المدي ،التقعر إلي اعلي والتقعر إلي أسفل ،والقيمة العظمي ،القيمة الىغرى
من الرسم وأيضا جبريا .لم يطلب من الطالب استخدام ورصقة العمل
عل االسئلة التي فيها.

ث  – 6ب ة طالبا منهم االجابة

 مرحلة ما بعد التعلم:
يقوم المعلم بعرع االسئلة المتعلقة بهذه المرحلة عل الطالب ويترو فرىة للطالب بالتفكير لحل

األسئلة وبعد ذلو يقوم باالستماع لبعع تساؤالت الطالب حول الموضوع
ل قت م:

 ارسم كال من االصقترانات األتية مع إيجاد كال من معادلة محور التمالل ،المدي ،المقاطع السينية،
المقاطع الىادية ،القيمة العظمي ،القيمة الىغرى ،إحدالي رأس القطع المكافئ.
أة قثسة=ثس1+ة

3

بة قثسة= ثس3-ة

3

تة قثسة=ثس1+ة1 +3
لة قثسة= ثس3-ة3-3
وشاط با ي:

سؤال ث  7 ،7ة تمارين ومسائل ىفحة 76

924

ت ق عمل (  – 8أ)
 ارسم االصقترانات التربيعية األتية بيانيا

أة قثسة=ثس2+ة

3

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

بة قثسة=ثس1 -ة

3

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

 ارسم كال من االصقترانات األتية مع إيجاد كال من معادلة محور التمالل ،المدي ،المقاطع
السينية ،المقاطع الىادية ،القيمة العظمي ،القيمة الىغرى ،إحدالي رأس القطع المكافئ؟
أ) قثسة= ثس1+ة2+3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ب) قثسة=3ثس1+ة1 -3
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- ---) قثسة= 2ثس3-ة7-3

-----------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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ت ق عمل (  – 8ب )
 ارسم االصقتران التربيعي بيانيا:
أة ق ثس ة = س

3

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------بة ق ثس ة = 3س

3

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------تة ق ثس ة =  -س

3

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------لة ق ثس ة =  1س

3

2

--------------------------------------------- ---------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------جة ق ثس ة

1
=
2

س

3

------------------------------------ ------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------
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 ارسم المنحن التقريبي للمعادلة التربيعية:
أة ق ثس ة = س 3 + 3س  7+لم استخدم الرسم في حل المعادلة س 3 + 3س 7+
------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------بة ق ث سة = س 7 - 3س  2+لم استخدم الرسم في حل المعادلة س 7 - 3س 2+

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

---------------------------------------------------ق ثس

ة = س 3 – 3س لم استخدم الرسم في حل المعادلة س 3 – 3س

الزمن :لالل حىص

الدرس التاسع  /المميز وجذور المعادلة
د ف لس تك :

يتوصقع من الطالب بعد نهاية الدرس ان يكون صقاد ار عل ان:
 يستخدم تمليل االصقتران التربيعي في حل المعادلة التربيعية
 يتعرف علي المميز وجذور المعادلة.
 يقارن الطالب بين المعادالت ذات المميز الموجب والمميز السالب
 يوظف ما تعلمه في حل أسئلة منتمية.
لم د با

لسابق :

بند اختباري

المتطلب السابف

ملل كال من االصقترانات التالية:

يملل االصقتران التربيعي .

أة قثسة=س2+3

بة قثسة=س7-3
دت

لمس خدم :

أوراق عمل – لوحات عرع – بطاصقات – الطباشير الملون
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خد لسا في لد

:

 مرحلة ما صقبل التعلم:

حيل يبدأ المعلم بعرع موضوع الدرس عل التالميذ ،لم يمرنهم عل استخدام أساليب استراتيجية

التساؤل الذاتي والتي تكمن في أي األسئلة التي يمكن للتلميذ أن يسألها لنفسه وذلو بهدف تنشي

عمليات ما وراء المعرفة،

يطلب المعلم من احد الطالب بكتابة تساؤالته عن موضوع الدرس عل السبو ةر لم يطلب من الطالب

الذين لديهم اسئلة لم يرد ذكرها بكتابتها عل السبورة ويترو المعلم فرىة للطالب لإلجابة عل األسئلة

التي طرحوها عل أنفسهم ومن هذه األسئلة:
 ما هوالمميز؟
 ما هوصقانون المميز؟

 ما هي عالصقة المميز بجذور المعادلة؟
 ما هي حاالت المميز؟
 ما عالصقة المميز بالتمليل البياني؟
 ما عالصقة المميز بالحل الجبري؟
بعد االنتهاء الطالب من االجابة عن تلو التساؤالت ،يعرع المعلم االجابات الىحيحة لتساؤالتهم،

ليتمكن كل طالب من تىويب اخطائه ،ويقوم نفسه ذاتيا
 مرحلة التعلم:

بعد ان صقام الطالب بتحديد الهدف من الدرس خالل االجابة عل األسئلة في المرحلة األول يقوم

المعلم بتوجيه الطلبة وارشادهم من خالل مجموعة من األسئلة يطرحها عل الطالب ليتمكنوا من

طرح األسئلة الىحيحة عل أنفسهم في هذه المرحلة.

لم يترو المعلم فرىة للطالب لإلجابة عل األسئلة التي يطرحوها عل انفسهم ،لم يطلب من الطالب

إل التعرف عل المميز وحاالته اللاللة وهي ب7-3أج> ،0ب7-3أج= ،0ب7-3أج< ،0واستخدامه

في بيان طبيعة جذور المعادلة التربيعية وعالصقة المميز بكل من التمليل البياني والحل الجبري ،لم يطلب
منهم المعلم استخدام ورصقة العمل رصقم ث 2ة طالبا منهم االجا بة عل األسئلة التي فيها
 مرحلة ما بعد التعلم:
يقوم المعلم بعرع االسئلة المتعلقة بهذه المرحلة عل الطالب ويترو فرىة للطالب بالتفكير لحل

األسئلة وبعد ذلو يقوم باالستماع لبعع تساؤالت الطالب حول الموضوع
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ل قت م:

 ارسم المنحني التقريبي لالصقتران قثسة=س7+3س 7+ومنها استخدم الرسم في حل المعادلة
التربيعية؟

 بين طبيعة كل من الجذور للمعادالت التالية:
أة س7+3س0=10-

بة 2س7-3س=10

 جد صقيمة م التي تجعل للمعادلة 7س-3م س =2+ىفر جذ ار واحدا
 برهن أن المقدار س3-3س 7+هوموجب دائما
وشاط با ي:

سؤال ث  7 ،7 ،7ة تمارين ومسائل ىفحة 31
ت ق عمل ( ) 2
 بين طبيعة كل من الجذور للمعادالت التالية:
أة س-3س0=3-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

بة س12-3س0=2+

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

تة 7-س12+3س=3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 جد صقيمة م التي تجعل للمعادلة 7س-3م س =2+ىفر جذرين حقيقيين؟
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

 كون االصقتران الذي مقطعه من محور السينات  ،1 ،3-ومن محور الىادات 7

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
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الدرس العاشر  /أسئلة عامة عل حل المعادلة التربيعية

الزمن :حىتان

د ف لس تك :

يتوصقع من الطالب بعد نهاية الدرس ان يكون صقاد ار عل ان:
 يوظف الطالب ما تعلمه سابقا في حل اسئلة منتمية

لم د با

لسابق :

بند اختباري

المتطلب السابف

يجد الطالب حل المسائل حسب المطلوب
دت

اسئلة شفهية عن ما سبف دراسته

لمس خدم

أوراق عمل – لوحات عرع – بطاصقات – الطباشير الملون
خد لسا في لد

:

 مرحلة ما صقبل التعلم:

حيل يبدأ المعلم بعرع موضوع الدرس عل التالميذ ،لم يمرنهم عل استخدام أساليب استراتيجية

التساؤل الذاتي والتي تكمن في أي األسئلة التي يمكن للتلميذ أن يسألها لنفسه وذلو بهدف تنشي

عمليات ما وراء المعرفة،

يطلب المعلم من احد الطالب بكتابة تساؤالته عن موضوع الدرس عل السبو ةر لم يطلب من الطالب

الذين لديهم اسئلة لم يرد ذكرها بكتابتها عل السبورة ويترو المعلم فرىة للطالب لإلجابة عل األسئلة

التي طرحوها عل أنفسهم

بعد االنتهاء الطالب من االجابة عن تلو التساؤالت ،يعرع المعلم االجابات الىحيحة لتساؤالتهم،

ليتمكن كل طالب من تىويب اخطائه ،ويقوم نفسه ذاتيا
 مرحلة التعلم:

بعد ان صقام الطالب بتحديد الهدف من الدرس خالل االجابة ع ل األسئلة في المرحلة األول يقوم المعلم
بتوجيه الطلبة وارشادهم من خالل مجموعة من األسئلة يطرحها عل الطالب ليتمكنوا من طرح األسئلة

الىحيحة عل أنفسهم في هذه المرحلة
 مرحلة ما بعد التعلم:
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يقوم المعلم بعرع االسئلة المتعلقة بهذه المرحلة عل الطالب ويترو فرىة للطالب بالتفكير لحل

األسئلة وبعد ذلو يقوم باالستماع لبعع تساؤالت الطالب حول الموضوع
ل قت م

تمارين ومسائل ىفحة 37
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م حق ()1
خ با مها
الدكتور  /األستاذ............................:
التخصص.....................................:

حل لمسأل ل اض
الدرجة العلمية........................................:
الوظيفة  /مكان العمل............................:

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد:
يقوم الباحث ببحث علمي للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق تدريس الرياضيات
هذفه:
معرفة اثر استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية والتفكير
التأملي لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة
لذا قد تم تصميم اختبار مهارات حل المسألة الرياضية لوحدة المعادلة التربيعة من كتاب الرياضيات
الجزء الثاني المقرر على الصف التاسع0
والمرجومن سيادتكم ابداء اراءكم وملحوظاتكم حول ما تضمنه االختبار0
ولكم جزيل الشكر

الباحث:
محسن علي محمد نصار

937

االسم ......................./

خ با مها

حل لمسأل ل اض

العالمة ....................../

المدرسة ..................../

الىف ....................../
خي لدالب  /خ ي لدالب

ان الهدف من هذا االختبار هوالتعرف عل الر استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية مهارات
حل المسألة الرياضية والتفكير التأملي لدى طالب الىف التاسع بغزة

نرجومنو صقراءة التعليمات االتية صقبل البدء في اةجابة عل أسئلة االختبار ،علما بان هذا االختبار
لغرع البحل العلمي فق  .وال يؤلر عل عالماتو في المدرسة.
ع ما

الخ با :

 يتكون االختبار من أربعة أسئلة.
 الوصقت المخىص لالختبار  77دصقيقة
 ال تنس ان تكتب اسمو وىفو ومدرستو

لكم جزيل الشكر

الباحل :محسن علي نىار
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لسؤ ل تل :حل حسب لمد تب

أة حل المعادلة التالية س 7+ 3س – 0 = 7
-1خطوات الحل --------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------3التحقف ------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

بة حل المعادلة التالية  3س 11+ 3س 0 = 7 +
-2خطوات الحل --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------7التحقف ------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------تة باستخدام طريقة اكمال المربع حل المعادلة االتية :س 7 – 3س – 0 = 10

ث درجتانة

-7الفكرة المناسبة لحل المسألة ------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------7خطوات الحل --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------لة استخدم القانون العام لحل المعادلة األتية :س3 + 3س 0 = 2+
-3القانون ------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-6خطوات الحل --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جة كون المعادلة التربيعية التي جذراها 2 ،3-
-2الفكرة المناسبة لحل المسألة ------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------10خطوات الحل--------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حة اذا كان جذري المعادلة س 7 – 3س –  0 = 17هما م ،ن فكون المعادلة التي جذراها  3م،
3ن
-11اكتب الفكرة المناسبة لحل المسألة -------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------13خطوات الحل -------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خة اوجد صقيمة م التي تجعل االصقتران ق ثس ة = – 2م س +س 3يمس محور السينات؟
-12اكتب الفكرة المناسبة لحل المسألة -------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-17خطوات الحل -------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دة بين طبيعة جذور المعادلة س 7 - 3س  0 = 7+دون إيجاد الجذور
-17اكتب القانون المناسب لحل المسألة ------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------17خطوات الحل -------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لسؤ ل لثاوي :ذ كان الق ن ي ( ) = (
)=

( 7د جا )

2

أة اذا كانت م = ،3-

– م ) + 2ن ت وسحاب لالق ن ي(

ن=2

-13ارسم شكال يساعدو في الحل ----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16حدد احداليات الرأس ---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------12اكتب صقاعدة االصقتران ---------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------932

بة اذا كانت م = ،7ن = 0
-30ارسم شكال يساعدو في الحل ----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------31حدد مدى االصقتران ----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------33حدد محور التمالل ----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------32رأس القطع المكافئ----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------لسؤ ل لثالث 7 ( :د جا )

أة اذا كان مستطيل يزيد طوله عن عرضه بمقدار  7سم اوجد كل من طوله وعرضه اذا كانت
مساحته  33سم

3

-37المعطيات ---------------------------------------------
-------------------------------------------------37إعادة ىياغتها بىورة جبرية----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------37طريقة الحل --------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------33التحقف من الحل -----------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------بة مستطيل محيطه  37سم وعرضة بقل عن الطول بمقدار  3سم فما هوطول هذا المستطيل؟
-36إعادة ىياغتها بىورة جبرية----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------32طريقة الحل --------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20التحقف من الحل -----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ملحق رقم () 4
اختبار مهارات التفكير التأملي
الدكتور  /األستاذ............................:
التخصص.....................................:

الدرجة العلمية........................................:
الوظيفة  /مكان العمل............................:

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد:
يقوم الباحث ببحث علمي للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق تدريس الرياضيات
هدفه:
معرفة اثر استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية والتفكير
التأملي لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة
لذا قد تم تصميم اختبار مهارات التفكير التأملي لوحدة المعادلة التربيعية من كتاب الرياضيات الجزء
الثاني المقرر على الصف التاسع0
والمرجومن سيادتكم ابداء اراءكم وملحوظاتكم حول ما تضمنه االختبار0
ولكم جزيل الشكر

الباحث:
محسن علي محمد نصار
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اختبار مهارات التفكير التأملي
عزيزي الطالب:
يهدف هذا االختبار إلى قياس مهارات التفكير التأملي لديك بمنهاج الرياضيات والمهارات هي:
الرؤية البصرية ،الكشف عن المغالطات ،الوصول إلى استنتاجات ،وضع حلول مقترحة
الباحث يؤكد على ان هذا االختبار ليس له عالقة بدرجاتك في المدرسة ،وانما لغرض البحث العلمي
فقط0
والباحث إذا يقدم لكم الشكر لتعاونكم ،فانه يرجومنك قراءة تعليمات االختبار قبل الشروع في اإلجابة0
تعليمات االختبار:
 -1زمن االختبار محدد بحصة واحدة ( )45دقيقة.
 -2األسئلة من نوع (االختيار من متعدد).
 -3يتكون االختبار من ( )21فقرة.
 -4يرجى قراءة األسئلة بشكل جيد قبل البدء باإلجابة.
 -5الحظ ان لكل سؤال إجابة واحدة صواب ،لذلك يجب ان ال تختار أكثر من إجابة للسؤال.

مع تمنياتي للجميع بالتفوق والنجاح
الباحث :محسن علي محمد نصار

932

اختبار التفكير التأملي
عزيزي الطالب :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
 -1تأمل الشكل المقابل وحدد قاعدة االقتران
ب ) ق(س) = س2- 2
أ) ق(س) = س2 + 2
ت ) ق (س) = (س ) 2-

2

ث ) ق (س) = (س ) 2+

 -2تأمل الشكل المقابل وحدد قاعدة االقتران
ب ) ق (س) = (س )3+
أ) ق(س) = س3 + 2
ت ) ق (س) = (س ) 3-

2

2

2

ث ) ق(س) = س3 + 2

 -3تأمل الشكل المقابل وحدد قاعدة االقتران
ب ) ق (س) = (س + ) 3-
أ) ق (س) = (س + 2) 2-
2
3
2

ت ) ق (س) = (س - 2) 3-
2

ث ) ق (س) = (س – 2) 2-
3

 -4تأمل الشكل المقابل وحدد رأس االقتران
ب ) ()2 ،4
أ) ( )4- ،2
ت ) ()4 ،2-

ث ) ( ) 2- ،4-

 -5تأمل الشكل المقابل وحدد الشكل الذي يمثل المعادلة التربيعية التي فيها جذرين حقيقين
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أ)

ب)

ت)

ث)

 -6الشكل الذي يمثل معادلة خطية
أ)

ب)

ث)

ت)

 -7جميع المعادالت األتية معادالت تربيعية عدا
 2 5س

أ)
3
س
ت ) س 5 + 2س = 5

2 1

ب)
س س

5

ث ) س (س 1 = )2 +

 -8كل ما يلي ليست صور لمعادلة تربيعية عدا
أ) س( + 2مجموع الجذرين) س ( +حاصل ضرب الجذرين) = 1
ب ) س( + 2ضرب الجذرين) س ( +مجموع الجذرين) = 1
ت ) س( - 2مجموع الجذرين) س ( +حاصل ضرب الجذرين) = 1
ث ) س ( + 2مجموع الجذرين) س  ( -حاصل ضرب الجذرين) = 1
 -9جميع ما يلي ليست حلول للمعادلة التربيعية س = 2س  2+عدا
ب ) () 1- ،2-
أ) ( )1 ،2
ث ) ()1 ،2-
ت ) () 1- ،2
-11إذا تقاطع القطع المكافئ مع محور السينات في نقطتين مختلفتين فأن المميز
ب ) سالب
أ) موجب
ث ) سالب وموجب
ت ) صفر
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-11إذا كانت ق (س) = س 2- 2س  3+فأن ق ()2
أ) 3-
ت) 5

ب ) 1-
ث) 4

-12إذا كان س 4+ 2س  1 = 12-فأن قيمة س تساوي
ب ) ( )4 ،3-
أ) ( )4 ،3
ث ) ( ) 2- ،6
ت ) ( )2 ،6-
-13إذا كانت  3س 27 = 2فأن س تساوي
أ) 3
ت) 3 
-14إذا كان س 6+ 2س  1 = 9+فأن قيمة س تساوي
أ) 6
ت) 3

ب ) 3-
ث) 9 
ب) 9
ث ) 3-

-15المعادلة التربيعية التي جذراها ( )5 ،3هي
أ) س 15 + 2س – 1 = 8
ت ) س 3 - 2س – 1 = 5

ب ) س  8-س – 1 = 15
ث ) س 5- 2س 1 =3 +

-16إذا كان المميز = صفر
أ) جذرين حقيقيين مختلفين
ت ) ال يوجد جذور حقيقية

ب ) جذرين حقيقيين متساويين
ث ) ليس مما ذكر

2

-17محيط مستطيل 54سم وعرضة يقل عن طوله بمقدار  3فان طوله يساوي
ب )  15سم
أ)  14سم
ث )  17سم
ت )  16سم

-18حل المعادلة التربيعية س 6 + 2س –  1 = 3على صورة أ  ب
ب ) 12  3 -
أ) 12  3
ث ) 3  12-
ت ) 3  12
-19إذا كان جذر المعادلة 2س 6+ 2س =  8هما م ،ن فأن المعادلة التي جذراها  3م3 ،ن
ب ) س 3 - 2س 1 = 9 +
أ) س 9- 2س 1 = 81+
ث ) س 3 - 2س 1 = 9-
ت ) س 9 + 2س –1 = 81
-21إذا كان س6- 2س ( = 4+س – م ) + 2ن فأن قيمة م ،ن تساوي
ب ) 5 ،3-
أ) 5- ،3
ث ) 5 ،3
ت ) 5- ،3-
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خداب من عماد لد سا

ملحق رقم ()5
لع ا تلبحث لع مي متجه إلى مدا د ئ

لغتث ت شغال لالجئان ل سهال مهم لباحث.
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ل ع م في تكال

محلق رقم ()6
شهادة لمن يهمه األمر من مدرسة ذكور بيت حانون اإلعدادية ( أ) تفيد بتطبيق أدوات الدراسة
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