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أهدي بحثي إلى من علمني العطاء بدون انتظار ،إلى من أحمل اسمه بكل افتخار ،إلى من أرجو

من هللا أن يمد بعمره ليرى ثما ار قد حان قطافها بعد طول انتظار ..إلى (والدي العزيز)

أهدي بحثي هذا إلى أجمل وأعذب الحروف (والداتي الحبيبة) إلى القلب المعطاء والروح الحنون

إلى من هي احق الناس بحسن صحابتي إلى سر النجاح وبلسم الجراح.

ثم أهدي بحثي إلى من يرافقوني دوما وسر المحبة والسعادة (زوجي الغالي بسام وابنتي الجميلة بنياس).
وأهدي جهدي هذا إلى عوني وسندي في الدنيا (إخوتي عبد العزيز وأحمد) و(أخواتي لينا وفاتن)
وابنائهم وعائالتهم.
وأهدي عملي إلى روح أجدادي وجداتي وعمي وخالتي رحمهم هللا رحمة واسعة.
وأهدي عملي إلى األعمام والعمات واألخوال والخاالت وأخص بالذكر العم الغالي على قلبي أبو
بالل وزوجته الدكتورة شولة ،حفظهم هللا ورعاهم.
وأختم إهدائي بمن تمنيت أن أستطيع وضع حروف اسمهم بين كل سطر من أسطر هذه الرسالة،

فما وافيتهم حقهم وال أتممت لهم دينهم ،إلى من كانوا حسن البداية وسيكونون حسن الخاتمة بإذن هللا،

أمي الرائعة أم العبد وأبي الحنون أبو العبد.
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الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات والشكر هلل أوال وأخي ار الذي لواله ما قام لهذا العمل مقام،
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وِن أذكركم وٱشكروا ِِل وَل ت
ِ
القائل في كتابه العزيز " فٱذكر ِ
ثم أتوجه بالشكر إلى جامعة األزهر واخص بالذكر كلية التربية ممثلة بأعضاء الهيئة التدريسية

كل باسمه ولقبه ،وأتوجه بجزيل الشكر وخالص االمتنان والعرفان إلى مشرفي د .علي محمد نصار ،وكل

الشكر والتقدير إلى معلمي وأستاذي المناقش الداخلي أ .د .عطا حسن درويش كما وأشكر المناقش
ِ
مالحظات وتوجيهات ،ستثري هذه الدراسة بالكثير من
الخارجي د .محمد سليم مقاط ،على ما سيقدماه من
الفائدة العلمية.
وال أنسى أن اتوجه بالشكر إلى كل من ساندني في إتمام هذه الرسالة وأخص بالذكر مدير مركز

الخوارزمي الصغير الذي قبل استضافتي وقدم لي يد العون أ .نضال ادعيس ،والمدربة أ .نهال ابو جراد،
ووزارة التربية والتعليم واخص بالذكر مديرية غرب غزة مدرسة القاهرة االساسية المشتركة "ب" ممثلة

بمديرتها أ .نجاح صنع هللا والمعلمة الفاضلة أ .ربا أبو حطب ،والى من ساعدني في الحصول على الكتب

والمراجع التي اثرت البحث العم الغالي أ.د .سمير العفيفي (أبو أنس) ،م .أحمد العفيفي ،لمى العفيفي،
والمترجمة هند شعيب ،وأخي ار اشكر الحضور الكريم.
ولكم مني جميعا خالص االحترام والتقدير

ت

ث

ملخص الدراسة

هدفت الدراسة للتعرف إلى أثر برنامج الخوارزمي الصغير على التحصيل الدراسي وتنمية التفكير
االستداللي في الرياضيات لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة ،وتكونت عينة الدراسة من ()60

طالبة من طالبات الصف السادس األساسي بغزة بمدرسة القاهرة االساسية المشتركة "ب" للعام الدراسي

 ،2015/2016وقسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين ،مجموعة تجريبية تكونت من ( )30طالبة أجريت

عليهم معالجة برنامج الخوارزمي الصغير ،ومجموعة ضابطة تكونت من ( )30طالبة لم تجرى عليهم أية

معالجة ودرسوا بالطرق االعتيادية ،وألغراض الدراسة قامت الباحثة بإعداد االدوات االتية :
 .1اختبار تحصيل دراسي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف السادس األساسي.

 .2اختبار التفكير االستداللي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف السادس األساسي.
وأظهرت نتائج الدراسة االتي :
 .1وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01 ≥ αبين متوسط درجات طالبات المجموعة
التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل الدراسي البعدي لصالح طالبات

المجموعة التجريبية.

 .2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01 ≥ αبين متوسط درجات طالبات المجموعة

التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التفكير االستداللي البعدي لصالح طالبات

المجموعة التجريبية.
وأوصت الدراسة بما يلي :
 -1ضرورة تركيز مناهج الرياضيات في المرحلة االساسية على تنمية مهارات التفكير االستداللي لدى
الطلبة ،وذلك من خالل خلق بيئة ومواقف صفية تعمل على اثارة التفكير لدى الطلبة وبالتالي تنمي مهارات
التفكير االستداللي لدى الطلبة.

 -2على المعلمين التنويع في استراتيجيات واساليب التدريس كي تتناسب مع موضوع الدرس وتتناسب مع
قدرات وميول الطلبة مما يجعل العملية التعليمية اكثر فائدة.
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Abstract
This study aimed at finding out The Effect of Little Khwarizmi Program on
Mathematical Achievement and Reasoning Thinking to Primary Sixth Grade
students in Gaza. The study sample contained 60 of the sixth grade students in Al
Qahera lower elementary School “B” in Gaza, for the school year 2016/2017. the
sample of the study was divided into two groups; an experimental group of 30
students where the study of Little Khwarizmi was conducted and a control group
of 30 students who studied in regular methods without conducting the study on
them.
To achieve the objectives, the following tools were used:
1. Achievement Test in Mathematics for sixth grade students.
2. Reasoning Thinking Skills Test in mathematics for sixth grade students.
The study reached the following results:
1. There are statistically significant differences at (0.01≥α ) between the average
scores of the experimental group and the average scores of their counterparts in the
control group in the achievement post-test, in favor of the experimental group.
2. There are statistically significant differences at (0.01≥α ) between the average
scores of the experimental group and the average scores of their counterparts in the
control group in the reasoning thinking post-test, in favor of experimental group.
The study recommended that:
1. Mathematics curriculum in primary stage should focus on the development of
mathematical reasoning skills of the students by creating an atmosphere and
situations that provoke the students’ thinking and encourage their reasoning
thinking skills.
2 . Teachers should diversify in using teaching methods and strategies in orde
to fit the lesson’s subject and the abilities and interests of students,
which
makes the educational process more beneficial.

ج

قائمة المحتويات

المحتوى

الصفحة

اآلية

أ

اإلهداء

ب

الشكر والتقدير

ت

ملخص الدراسة

ث

Abstract

ج

قائمة المحتويات

ح

قائمة الجداول

د

قائمة األشكال

ر
الفصل األول :اإلطار العام

المقدمة

2

أوالً :مشكلة الدراسة

4
5

ثانياً :فرضيات الدراسة

5

ثالثاً :أهداف الدراسة

5

رابعاً :أهمية الدراسة

6

خامساً :حدود الدراسة

سادساً :مصطلحات الدراسة

الفصل الثاني :اإلطار النظري

6

المبحث األول :البرامج التعليمية

9

أوالً :تعريف البرنامج

9

ثانياً :الفرق بين المنهج والبرنامج

9

ثالثاً :النواحي التي ترتكز عليها برامج تعليم التفكير ومهاراته

رابعاً :اتجاهات تنمية التفكير في االدب التربوي عن طريق (البرامج التعليمية ،المنهج).
خامساً :أهداف البرامج التعليمية

10
11
13
13

سادساً :عناصر البرنامج الفعال.

14

سابعاً :أمثلة على البرامج التعليمية للتفكير.

17

المبحث الثاني :برنامج الخوارزمي الصغير
أهداف برنامج الخوارزمي الصغير

17

أدوات برنامج الخوارزمي الصغير

17
ح

توصيف مساق مستويات برنامج الخوارزمي الصغير

17

المبحث الثالث  :التحصيل الدراسي

21

أوالً :تعريف التحصيل الدراسي.

21
22

ثانياً :أغراض تقييم التعلم والتحصيل الدراسي

23

ثالثاً :اهداف االختبارات التحصيلية.

23

رابعاً :خصائص المتعلمين حسب التحصيل الدراسي.

خامساً :المحكات التي يجب أن تمتاز بها أساليب تدريس الرياضيات.
سادساً :أنواع التحصيل الدراسي

24
25
26

سابعاً :الركائز التي يستند اليها التحصيل الدراسي.

27

المبحث الرابع :التفكير والتفكير االستداللي

27

أوالً :مفهوم التفكير.

27

ثانياً :وظائف التفكير.

28

ثالثاً :أدوات التفكير.

29

رابعاً :طرائق التفكير.

29

خامساً :ضروريات التفكير.

سادساً :مستويات التفكير.
سابعاً :الفرق بين تعليم التفكير وتعليم مهارات التفكير.
ثامناً :مهارات التفكير.

30
30
31
32

تاسعاً :عوامل نجاح عملية التفكير.

33

عاش اًر :معوقات التفكير.

احدى عشر  :تعريف التفكير االستداللي.

33

اثنى عشر :صفات ومظاهر االستدالل.

34

ثالثة عشر :التوجه النظري في دراسة التفكير االستداللي.

35

أربعة عشر :أساليب وأنواع االستدالل

36
الفصل الثالث :الدراسات السابقة
39

أوالً :الدراسات السابقة الخاصة بالمتغير المستقل

ثانياً :الدراسات السابقة الخاصة بالمتغيرين التابعين (التحصيل الدراسي ،التفكير

45

االستداللي)

ثالثاً :الدراسات السابقة الخاصة بالبرنامج المقترح وأثره على التحصيل الدراسي والتفكير

االستداللي

خ

53

رابعاً :تحديد الفجوة البحثية

63
الفصل الرابع :إجراءات الدراسة
65

أوالً :منهج الدراسة

65

ثانياً :المجتمع االصلي للدراسة

65

ثالثاً :عينة الدراسة

65

رابعاً :أداة الدراسة

79

خامساً :خطوات الدراسة

80

سادساً :األساليب اإلحصائية المستخدمة

الفصل الخامس :تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها والتوصيات والمقترحات
82

أوالً :نتائج السؤال االول ومناقشتها

84

ثانياً :نتائج السؤال الثاني ومناقشتها

87

ثالثاً :توصيات الدراسة

رابعاً :مقترح عناوين بحثية

87
قائمة المصادر والمراجع
88

أوالً :المصادر

88

ثانياً :المراجع العربية

93

ثالثاً :المراجع األجنبية

93

رابعاً :المواقع االلكترونية

94

المالحق

قائمة الجداول
الجدول

الرقم

الصفحة

1

برنامج القبعات الست

12

2

برنامج سكامبر

16

3

خصائص المتعلمين

23

4

الفجوة البحثية

63

5

منهج البحث

65

د

6

جدول المواصفات لالختبار التحصيلي في مادة الرياضيات

66

7

معامالت ارتباط درجة كل سؤال مع الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي(.ن =)30

69

8

معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لالختبار التحصيلي

71

9

معامل الثبات طريقة كودر-ريتشاردسون

72

10

جدول المواصفات الختبار التفكير االستداللي

73

11

معامالت ارتباط درجة كل سؤال مع الدرجة الكلية لالختبار التفكير االستداللي(ن =)30

75

12

معامالت السهولة والصعوبة والتمييز الختبار التفكير االستداللي

76

13

معامل الثبات طريقة كودر-ريتشاردسون

77

14

الفروق بين المجموعتين تبعا لمتغير العمر

78

15

الفروق بين المجموعتين تبعا لمتغير التحصيل في الرياضيات

78

16

الفروق بين المجموعتين تبعا لمتغير التحصيل الدراسي

79

17

حجم التأثير وفقا ألداة ( )η2و ()d

82

18

الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

83

في االختبار التحصيلي البعدي
19

حجم التأثير في درجات االختبار التحصيلي الكلي

83

20

الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

85

في االختبار التفكير االستداللي البعدي
21

حجم التأثير في درجات االختبار التفكير االستداللي الكلي

ذ

86

قائمة المالحق
الرقم
1

المالحق
قائمة المحكمين

الصفحة
95

2

االختبار التحصيلي في صورته االولية

96

3

االختبار التحصيلي في صورته النهائية

102

4

اختبار التفكير االستداللي في صورته االولية

109

5

اختبار التفكير االستداللي في صورته النهائية

118

6

تحليل محتوى كتاب رياضيات الصف السادس االساسي الجزء الثاني

125

7

الحقيبة التعليمية الخاصة ببرنامج الخوارزمي

131

8

تسهيل مهمات جامعية

155

ر

ز

الفصل األول
خلفية الدراسة
المقدمة
اوالً  /مشكلة الدراسة
ثانياً /فرضيات الدراسة
ثالثا ً  /أهداف الدراسة
رابعا ً  /أهمية الدراسة
خامساً /حدود الدراسة
سادساً /مصطلحات الدراسة

1

2

مقدمـــــــــة
يعد من األهداف السامية لإلنسان في ههه الحياة هو حصد المعارف والعلوم والثقافات ،وهها ما ال

يختلف عليه اثنان في الوجود ،حيث أول ما نزل القرآن إال بكلمة "اقرأ" ،ويعد التعليم أقصر الطرق التي تؤدي

إلى حصد تلك المعارف والعلوم ،وحتى يجني التعليم ثماره يجب أن نتيح فرص تعليم مناسبة بأساليب وطرق

مختلفة ،تعيين على تحقيق األهداف السامية لعملية التربية والتعليم .وفي ذلك قال الدرادكة ( :)2009مهنة
التعليم من أجل المهن وأعظمها؛ فهي مهنة األنبياء وقد حض اإلسالم على العلم والعمل ،ويكتسب التعليم
أهمية خاصة لألدوار الجلية التي يقوم بها من تعليم وتثقيف ،وتوجيه وإرشاد ،ونقل خبرات ،والمساهمة في

تهيئة أفراد قادرين على النهوض بأوطانهم ،ومجتمعاتهم .وألن العصر الهي نعيشه يتصف بالتغير السريع في

كافة جوانبه ،وخاصة في مجال العلم ،والمعلومات .وفي هها العصر نفسه ،يعتبر التعليم والتعلم المستمر
ضرورة أساسية ال غنى عنها ،وهها بدوره يؤكد على أن المعلم بشكل أو بآخر ،سيظل ولفترة طويلة مقبلة له
الركائز األساسية في مسيرة تطوير التعليم وتأمين حق التعليم والتعلم للجميع (رومية.)2 :2007 ،
ومن اجل تسهيل مهمة التعليم على المتعلمين يجب أن نبدأ معهم في تنمية التفكير لديهم ،ألنه يعد
السبيل األكثر إفادة ونجاحا في تنشئة جيل قادر على التعلم وحل المشكالت والتغلب عليها وخلق المواطن
الصالح الهي يميز الطريق الصحيح ويسير فيه عن الطريق غير الصحيح واالبتعاد عنه وهها يعد الهدف

األسمى للتربية والتعليم من وجهة نظر الباحثة.

ويؤكد على ذلك المشه اروي ( :)1999ميز هللا سبحانه وتعالى اإلنسان عن غيره فحباه بالقدرة على

التفكير لهلك فإن من أهم أهداف التربية الرئيسية هي تنمية التفكير لدى األفراد ليكونوا قادرين على حل
مشكالتهم ،فتنمية التفكير يعتبر استثمار ألكبر ثروة منحها هللا سبحانه وتعالى لإلنسان أال وهي العقل ،وهي

بالتالي تنمية للفرد وتفعيل لقواه في سبيل تنمية المجتمع وازدهاره .وفي فلسطين أوصى المؤتمر التربوي األول

المنعقد بغزة في أكتوبر ( )1993بضرورة إتباع إلى أساليب تؤدي إلى تحسين التحصيل وتنمية التفكير (أبو
سكران.)2 :2007 ،
وألن تنمية التفكير لدى األفراد يكون له اإلفادة العظيمة في مجاراة العصر التكنولوجي الرقمي الهي

نعيش فيه وتسخيره لخدمة عمليتي التعليم والتعلم وذلك عن طريق إيجاد الطرق والوسائل التي تسهل بدورها

تحقيق أهداف التعلم وتضمن حصول األفراد على المعرفة بأسهل الطرق وأكثرها نجاعة حسبما ترى الباحثة.
وفي ذلك أضاف سعادة وآخرون ( :)2006أنه في ضوء االنفجار المعلوماتي الهائل الهي نالحظه

ههه األيام ،فإن ذلك يتطلب تطوير طريقة للتعلم تشجع الطلبة تحمل المسئولية في التعامل مع هها الكم
الالمحدود من المعارف ،ويركز على مبدأ التعلم بالعمل ،ويشجع على التعلم العميق ،الهي يفهم من خالله

الطالب المادة التعليمية بشكل أفضل( .الجدي)2 :2012 ،
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وترى الباحثة أن العملية التعليمية تحرص على إحداث تغيير ايجابي في مستويات التفكير واإلبداع
لدى المتعلمين ،لكنها تواجه العديد من الصعوبات المختلفة للوصول لألهداف المنشودة ،لهلك تسعى
المستويات التربوية عامة إلى رفع مستويات الطالب في الموضوعات التعليمية المختلفة وعلى رأسها حقل

الرياضيات وذلك ألن الرياضيات تعد أم العلوم ومفتاح التعلم فقد طمحت الباحثة إلى تنمية التفكير
االستداللي لدى طالبات الصف السادس األساسي ومساعدتهم على زيادة التحصيل في مادة الرياضيات

لديهم من خالل البحث في تأثير وفاعلية برنامج الخوارزمي الصغير كأسلوب تدريسي في الرياضيات له
وسائله التي يعتمد عليها من اجل تحقيق أعلى درجة من المهارة والكفاءة لدى الطالب في إجراء العمليات

الحسابية البسيطة والمعقدة بأقصى درجة من السرعة والدقة ،واللهان يهدفا بدورهما أيضا إلى تنشيط وتقوية

الهاكرة ،وتنمية الطاقات اإلبداعية ،واكتساب الثقة بالنفس ،وتطوير العمليات الحسابية ،وتنمية مهارات اإلدراك
والتخيل ،وفي ذلك قال د .محمد بن عبد هللا النهير (رئيس قسم مهارات الرياضيات -جامعة الملك سعود) في

برنامج الخوارزمي الصغير "هها البرنامج مشهور على مستوى شرق آسيا وآمل أن تتاح له فرصة اكبر

للتطبيق بالمملكة العربية السعودية" ،وقال أيضا أ .عبد هللا الشيخي الزهراني (مدير إدارة الموهوبين – المدينة
المنورة) بخصوص برنامج الخوارزمي الصغير "البرنامج اظهر تفاعل الطالب ومشاركتهم بصورة رائعة

إضافة إلى ارتفاع مستوى األداء والدافعية بشكل تدريجي وقوي مع زيادة في القدرة اإلنتاجية في المسائل
الحسابية في وقت قياسي(.موقع قدرات

متميزة)www.qodrat.com

ومع االنتشار الكبير لبرنامج الخوارزمي الصغير على مستوى المحافظات الجنوبية في فلسطين من

خالل المراكز التعليمية ورياض األطفال وزيادة عدد األطفال الملتحقين في البرنامج وقلة اهتمام الباحثين في
إجراء أبحاث حول البرنامج ومدى فاعليته في تدريس العمليات الحسابية لطالب المرحلة األساسية ،باإلضافة
إلى افتقار الحقل التعليمي والهخيرة البحثية ألي بحث علمي حول دراسة مدى فاعلية برنامج الخوارزمي
الصغير على زيادة التحصيل الدراسي وتنمية التفكير االستداللي لدى طالبات الصف السادس بغزة على حد

علم الباحثة ،تبلورت فكرة البحث في ذهن الباحثة خاصة بعد االنحدار الشديد الهي يلقاه التحصيل الدراسي

في مادة الرياضيات لدى طالب المرحلة األساسية في السنوات األخيرة وذلك ما أظهرته إحصائيات وكالة

الغوث الدولية ،والتي بدورها عملت على إيجاد الحلول من خالل برنامج التعليم الصيفي لضعيفي التحصيل
الدراسي في مادة الرياضيات ،باإلضافة الى نتائج اختبار ( )TIMSSالتي اجرتها و ازرة التربية والتعليم على

المدارس الحكومية ،باإلضافة الى قلة عدد الملتحقين في الفرع العلمي بالثانوية العامة .ومن باب تكثيف

الجهود حول إيجاد الحلول للمشكلة سالفة الهكر تسعى الباحثة للحصول على نتائج ايجابية حول البرنامج في

تنمية التفكير االستداللي كنوع من الحلول المقترحة لمشكلة تدني مستوى التحصيل الدراسي في مادة

الرياضيات لطالبات الصف السادس األساسي بغزة.
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أوال :مشكلــــة الدراســــة
على الرغم من الجهود التي يبهلها معلمو الرياضيات في فلسطين عامة والمحافظات الجنوبية على
وجه الخصوص لتدريس وتبسيط مادة الرياضيات للطالب إال أنها ال تزال الشبح المخيف الهي يطارد
تحصيل الطالب الدراسي ،إضافة إلى أهمية تنمية التفكير االستداللي وأثره على فهم مادة الرياضيات لدى

طلبة الصف السادس األساسي مما ينعكس ايجابيا على تحصيل الطالب الدراسي ،واستنادا لتوصيات

المؤتمرات العلمية مثل مؤتمر "فن الممكن في تطبيق طرق تعلم وتعليم حديثة" بجامعة النجاح الوطنية الهي

انطلق بأغسطس  2015بتوفير فرص تدريب للبرامج التي استحدث فيها جزء التدريب العملي.

).)www.najah.edu
باإلضافة الى مؤتمر تطوير اإلبداع والتفكير النقدي في التعليم العالي الهي أطلقته الجامعة العربية

المفتوحة بالكويت في إبريل  2015والهي أوصى ببث قيم التفكير الناقد واإلبداع ونشر ثقافته في كافة
مؤسسات التعليم األمر الهي يتطلب معه النظر بتمعن في تطوير محتويات البرامج والمناهج الدراسية

وتطوير أساليب التدريس المتبعة ،وتهيئة المناخ المناسب للبحث العلمي باعتباره الجانب اإلبداعي الخالق
الهي يساعد على استنهاض القدرات اإلبداعية لدى الطالب والمدرسين ،وينميها ويحفزها بما يمكن الوطن من

استثمارها االستثمار األمثل.(www.arabou.edu.kw).

مما استرعى اهتمام الباحثة في إجراء بحث حول فاعلية برنامج الخوارزمي الصغير في زيادة
التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التفكير االستداللي في الرياضيات لدى طلبة الصف السادس األساسي
بغزة ،ومن هنا يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي اآلتي:

ما أثر برنامج الخوارزمي الصغير على التحصيل الدراسي والتفكير االستداللي في الرياضيات لدى طالبات

الصف السادس األساسي بغزة ؟

ويتفرع عنه األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01≤αبين متوسط درجات طالبات

المجموعة التجريبية التي تم تدريسها ببرنامج الخوارزمي الصغير ومتوسط درجات طالبات المجموعة
الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية في االختبار التحصيلي البعدي؟

 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.01≤αبين متوسط درجات طالبات المجموعة
التجريبية التي تم تدريسها ببرنامج الخوارزمي الصغير ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي
تم تدريسها بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير االستداللي البعدي؟

 .3ما أثر برنامج الخوارزمي الصغير على التحصيل الدراسي في الرياضيات؟
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 .4ما أثر برنامج الخوارزمي الصغير على التفكير االستداللي في الرياضيات؟

ثانيا :فرضيات الدراسة
صيغت فرضيات الدراسة على النحو اآلتي:

 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.01≤αبين متوسط درجات طالبات المجموعة
التجريبية التي تم تدريسها ببرنامج الخوارزمي الصغير ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي تم

تدريسها بالطريقة االعتيادية في االختبار التحصيلي البعدي.

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01≤αبين متوسط درجات طالبات المجموعة
التجريبية التي تم تدريسها ببرنامج الخوارزمي الصغير ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي تم

تدريسها بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير االستداللي البعدي.

ثالثا :أهداف الدراسة
 .1التعرف على داللة الفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية التي تم تدريسها ببرنامج الخوارزمي

الصغير والضابطة التي تم تدريسها بالطريقة التقليدية على االختبار التحصيلي البعدي.

 .2التعرف على داللة الفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية التي تم تدريسها ببرنامج الخوارزمي

الصغير والضابطة التي تم تدريسها بالطريقة التقليدية على اختبار التفكير االستداللي البعدي.

 .3التعرف على اثر التدريس ببرنامج الخوارزمي الصغير على زيادة التحصيل الدراسي في الرياضيات لدى

طالبات الصف السادس األساسي بغزة.

 .4التعرف على اثر التدريس ببرنامج الخوارزمي الصغير على تنمية التفكير االستداللي لدى طالبات

الصف السادس األساسي بغزة.

رابعا :أهمية الدراسة
 .1قد تسهم الدراسة في تسهيل تدريس الرياضيات لدى طلبة الصف السادس األساسي بغزة.

 .2قد تسهم الدراسة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات لدى طلبة الصف السادس
األساسي بغزة.

 .3قد تسهم الدراسة في تنمية مهارات التفكير االستداللي لمادة الرياضيات لدى طلبة الصف السادس

األساسي بغزة.

 .4قد تلفت نظر معلمي الرياضيات بغزة إلى إتباع أساليب تدريس متنوعة لتبسيط اكتساب مهارات
الرياضيات لدى طلبة الصف السادس األساسي.

 .5قد توجه نظر المدراء والمشرفين في مدارس غزة حول تشجيع المعلمين إلى إتباع
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أساليب وطرق تدريسية جديدة تهدف إلى تبسيط اكتساب المهارات الرياضية وتنمية مهارات التفكير
االستداللي لدى طلبة الصف السادس األساسي.

 .6قد توجه ههه الدراسة الباحثين إلجراء أبحاث أخرى حول استراتيجيات مختلفة لتبسيط تدريس الرياضيات

لمراحل عمرية مختلفة.

خامسا :حدود الدراسة
 -1الحدود الموضوعية :اقتصرت ههه الدراسة على تدريس كتاب الرياضيات الجزء الثاني(الهندسة والقياس،
النسبة والتناسب ،النسبة المئوية ،االحصاء واالحتماالت ،الجبر) باستخدام برنامج الخوارزمي الصغير وأثره
على التحصيل الدراسي وتنمية التفكير االستداللي.

 -2الحدود البشرية :تتمثل في طالبات السادس األساسي بو ازرة التربية والتعليم-مديرية غرب غزة

 -3الحدود الزمنية :طبقت الدراسة خالل عام  2015-2016في الفصل الدراسي الثاني ضمن جدول زمني
محدد.

 -4الحدود المكانية :طبقت الدراسة في مدرسة القاهرة االساسية المشتركة (أ) مدينة غزة.

سادسا :مصطلحات الدراسة
المتغير المستقل( :تدريس الرياضيات باستخدام البرنامج التعليمي الخوارزمي الصغير)

 -1التعريف االجرائي للبرنامج التعليمي :موضوعات تعليمية مصممة بطريقة مترابطة ومتسلسلة وتتضمن
مجموعة من األنشطة والوسائل وأساليب التقويم المتنوعة بهدف تنمية مهارات رياضية معينة.
-2تعريف برنامج الخوارزمي الصغير الدولي:
يرى القائمين على البرنامج أن التعريف اإلجرائي للبرنامج هو برنامج للهكاء العقلي والحساب الههني

ويعد من البرامج العالمية التي تهدف إلى زيادة التركيز وصقل مجاالت الوظائف العقلية باإلضافة إلى زيادة
في التحصيل الدراسي لدى التالميه وزيادة الثقة بالنفس لديهم مع تنمية في الهكاء وتقوية للهاكرة من خالل

استخدام أداة العداد الصيني وتبني مناهج أكاديمية الرياضيات الههنية في ماليزيا معتمدة في دراستها على
قواعد علمية عالمية تساعد الطالب في إجراء العمليات الحسابية بطريقة غير تقليدية من خالل تلك األداة من

ثم االنتقال إلى مراحل متقدمة تعتمد على مخيلة الطفل البالغ من العمر (12-5سنة) مما يساعد على عمل

شقي الدماغ األيمن واأليسر معاً ،وتعتبر ههه العمليات هامة جداً لرياضة العقل الههنية وزيادة نشاط الخاليا

الدماغية ،وحصل ذلك البرنامج الدولي اعتمادات كالً من:
 -1برنامج عبقرية الهكاء العقلي في ماليزيا.
 -2أكاديمية القدرات المتميزة في السعودية.
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 -3أكاديمية الرياضيات الههنية في ماليزيا.
 -4عضو في الجمعية العالمية للحساب الههني في الصين.
 -5و ازرة التربية والتعليم في فلسطين.
والقائمين عليه في فلسطين:
د .إياد حمودة( .مدير البرنامج في الضفة الغربية)
أ .نضال ادعيس( .مدير البرنامج في غزة)
وتتبنى الباحثة التعريف اإلجرائي لبرنامج الخوارزمي الصغير.
المتغير التابع:

 -1التعريف االجرائي للتحصيل الدراسي:
الدرجة التي يحصل عليها طالبات الصف السادس االساسي بعد تطبيق اختبار الرياضيات التحصيلي
المعد من قبل الباحثة.

 -2التعريف االجرائي للتفكير االستداللي:
الدرجة التي يحصل عليها طالبات الصف السادس االساسي بعد تطبيق اختبار التفكير االستداللي.
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الفصل الثاني

االطار النظري

.1المبحث االول ( :البرامج التعليمية)

.2المبحث الثاني ( :برنامج الخوارزمي الصغير)
.3المبحث الثالث ( :التحصيل الدراسي)

.4المبحث الرابع ( :التفكير االستداللي)
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المبحث االول

البرامج التعليمية

تمهيد

إن انتشار البرامج التعليمية في اآلونة األخيرة وأساليب التعلم الحديثة لم يكن عبثياً وانما امتثاالً للتجارب

واأل بحاث العلمية التي أثمرت عن نتائج توضح الدور الهام التي تلعبه تلك البرامج في تنمية قدرات المتعلمين

في كافة الجوانب الههنية والعقلية ،وبالتالي خلق جيل مفكر وناضج وصوال لإلنسان الصالح ،وهها هو
الهدف العام للتربية والتعليم.

أوال  :تعريف البرنامج التعليمي :
هو كل ما يتلقاه الفرد داخل أيـة مؤسسـة تعليمية ،أو خارجها من خبرات هادفة ينتج عنها تغيير في سلوكه

المعرفـي والمهارى ،والوجداني على نحو مرغوب .وقد يكون البرنامج التعليمـي ذاتياً فردياً ،أو جماعياً ،أو
جماهيرياً(.صبري)158 : 2002 ،
وتعرفه أبو عميرة ( )1995:154البرنامج بأنه " مجموعة من المعارف والمفاهيم والمناشط والخبرات

المتنوعة التي تقدمها مؤسسة ما لمجموعة من المتعلمين بقصد احتكاكهم بها وتفاعلهم معها بشكل يؤدي إلى

تعلمهم أي تعديل سلوكهم وتحقيق األهداف التربوية المنشودة من وراء ذلك بطريقة شاملة " (أبو سكران،

.)9 : 2007

ويعرفه عفانة ( )75 :2000بأنه "وحدة تعليمية مصممة بطريقة مترابطة ومتضمنة مجموعة من

الخبرات واألنشطة والوسائل وأساليب التقويم المتنوعة بهدف تنمية مهارات رياضية متنوعة".

ويعرفه الحولي ( )7 :2010بأنه "وحدة تعليمية مصممة بطريقة مترابطة ومنظمة وفق أسس تربوية سليمة

متضمنة مجموعة من المعارف والخبرات واألنشطة والوسائل وأساليب التقويم المتنوعة ومعتمدة على مبدأ

االستجابة والتعزيز تسعى لتحقيق أهداف تعليمية محددة".

وترى الباحثة أن البرنامج التعليمي يمثل توظيف للمفاهيم والمبادئ والقوانين والنظريات والخبرات

المتنوعة باستخدام اساليب تدريسية متنوعة ومتسلسلة ومشوقة تستحوذ على انتباه المتعلمين وتؤدي إلى

احداث التعلم لدى المتعلمين بطريقة فعالة وبالتالي تحقيق االهداف التربوية التعليمية بكفاءة وجودة عالية.
ثانيا  :الفرق بين المنهج و البرنامج :

حتى منتصف القرن العشرين كان مصطلح ( )Curriculumيعني عند االنجلو سكسون " البرنامج

الدراسي " لنظام تعليمي أو مؤسسة مدرسية ،أو لمستوى أو تخصص معين ،واستعمل كمفهوم مركزي في

التربية بههه البلدان منه قرن؛ حيث اهتم به البحث بشكل وافر ،بينما كانت الدول الفرانكفونية غير مهتمة به؛
إذ كان مصطلح " برنامج تعليمي " هو المتداول في الساحة التربوية ،وهو عبارة عن " الئحة المواد المراد

تدريسها تصاحبها عمليات منهجية تبررها عند االقتضاء ،وإشارات حول الطرائق والمقاربات التي يرى

واضعوها أنها األنجع للتدريس"
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المغرب من خالل التطور البيداغوجي من المضامين إلى األهداف
كيف نظر نظام التربية والتكوين َ
إلى بيداغوجيا الكفايات؛ خاصة في ظل االختالف الواضح بين المدرستين األنجلو سكسونية والفرانكفوني،

إلى مفهومي البرنامج والمنهاج ؟

أ -البرنامج :فالبرنامج هو قائمة من المواد الدراسية مصحوبة بإشارات منهجية ،ومرفقة بتعليمات حول
الطريقة التي ينبغي أن تتبع في عملية التدريس.

ب -المنهاج :في اللغة هو الطريق الواضح والمستقيم ،قال صاحب اللسان " :طريق نهج بين واضح " ،وقد
وردت في القرآن الكريم بقوله تعالى " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا " (المائدة  ،)48 :بمعنى :الطريق

الواضحة التي ليس فيها لبس وال غموض.

أما المنهاج في اإلغريقية ،فتعني الطريقة التي ينهجها الفرد حتى يصل إلى هدف معين.

أما في االصطالح التربوي :فالمنهاج نسق تعليمي شامل ،حلقاته مترابطة ومتكاملة فيما بينها
ومتسلسلة بشكل منطقي ،يشتق بعضها من بعض في سياق تنطلق مكوناته من الكل إلى الجزء؛ حيث تتحدد

في البداية حاجيات المجتمع من المؤسسة التعليمية ،يلي ذلك الغايات ،التي تمثل االختيارات والتوجهات

التربوية العامة ،ثم يلي بعد ذلك المرامي؛ أي :تحديد المواصفات المنتظرة للمتعلمين المتخرجين ،من خالل

تكوينهم تكويناً يستجيب للغايات التربوية والحاجيات االجتماعية المرسومة ،وذلك وفق تخطيط منهجي

مضبوط ،قصد تحديد الكفايات والقدرات العامة المستهدفة ،وكها الوسائل الديداكتيكية الكتسابها وسبل
تقويمها .انه تخطيط للعمل البيداغوجي أكثر اتساعاً من البرنامج؛ فهو ال يتضمن فقط مقررات المواد ،بل
التعليم)http://www.alukah.net/culture(.

أيضاً غايات التربية وغايات
وبناء على ذلك يمكن القول أن الفرق بين المنهج والبرنامج يكمن في كون المنهج هدفه الكم وحشو
المعلومات والمعارف وللمعلم الحرية في إيصال ههه المعارف والمعلومات ،بينما البرنامج هدفه الكيف ويحدد
مسار للمعلم يسير عليه في إيصال تلك المعلومات التي حصل عليها من المنهج بحيث يضمن إثارة االنتباه
واستثارة التفكير وشحه الهمم لدى المتعلمين.

ثالثا :النواحي التي ترتكز عليها برامج تعليم التفكير ومهارته(:غباري ،ابوشعيرة)93 :2012،

 -1برامج العمليات المعرفية :وههه البرامج تركز على العمليات أو المهارات المعرفية للتفكير مثل :المقارنة،
والتصنيف ،واالستنتاج نظ اًر لكونها أساسية في اكتساب المعرفة ،ومعالجة المعلومات.
 -2برامج العمليات فوق المعرفية :تركز ههه البرامج على التفكير كموضوع قائم بهاته ،وعلى تعليم مهارات

التفكير فوق المعرفية التي تسيطر على العمليات المعرفية وتديرها ،ومن أهمها :التخطيط ،والمراقبة ،والتقويم،
وتهدف إلى تشجيع الطلبة على التفكير حول التعلم من اآلخرين ،وزيادة الوعي بعمليات التفكير الهاتية ،ومن

اهم البرامج الممثلة لهها االتجاه برنامج "الفلسفة" لألطفال ،وبرنامج المهارات فوق المعرفية.

 -3برامج المعالجة اللغوية والرمزية :وتركز ههه البرامج على األنظمة اللغوية والرمزية كوسائل للتفكير
والتعبير عن نتاجات التفكير في آن واحد .وتهدف ههه البرامج كهلك إلى تنمية مهارات التفكير في الكتابة
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وفي التحليل وفي برامج الحاسوب المختلفة ،ومن ههه البرامج التعليمية "برامج الحاسوب في اللغات
والرياضيات".

وأضاف عليها(سعادة.)91-90: 2009 ،

 -4برامج تعليم التفكير المنهجي :وقد تبنت ههه البرامج منحى بياجيه في النمو المعرفي من أجل تزويد
التالميه بالخبرات والتدريبات التي تنقلهم من مرحلة العمليات المادية المحسوسة إلى مرحلة العمليات المجردة
التي يبدأ فيها تطور التفكير المنطقي والعملي .وتركز ههه البرامج على االكتشاف واالستدالل والتعرف إلى

العالقات ضمن محتوى المواد الدراسية المختلفة ،باإلضافة إلى تركيزها على مهارات التفكير.

 -5برامج التعلم باالكتشاف :وتركز ههه البرامج على اهمية تعليم أساليب واستراتيجيات محددة للتعامل مع
المشكالت ،والتي تهدف بالدرجة األساس إلى تزويد التالميه بعدة است ارتيجيات لحل المشكالت في المجاالت

المعرفية المختلفة .وتشمل ههه االستراتيجيات كالً من التخطيط ،وإعادة بناء المشكلة ،وتمثيل المشكلة
بالرموز أو الصور أو الرسوم البيانية المتنوعة ،وإيجاد الدليل أو البرهان على صحة الحل.

وترى الباحثة أن تلك البرامج وإن اختلفت وجهتها نظ اًر الختالف توجهات القائمين عليها إال انها

تتقاطع في خط سيرها نحو هدف واحد وهو تخفيف العبأ المعرفي على المتعلمين وتحبيب التعلم لديهم مع

تنمية القدرات العقلية ومهارات التفكير لديهم وصوالً إلى الهدف األسمى للتربية والتعليم وهو إنتاج فرداً متعلماً

قادر على التفكير السليم وتمييز ما هو صحيح والعمل عليه وما هو خاطئ واجتنابه.
اً
رابعا  :اتجاهات تنمية التفكير في االدب التربوي عن طريق (البرامج التعليمية ،المنهج):
االتجاه االول  :ينحو إلى تصميم برامج خاصة لتنمية التفكير.

االتجاه الثاني :ينحو إلى تنمية مهارات التفكير عبر المنهج.

أما االتجاه األول ،والهي ينحو إلى تصميم برامج خاصة لتنمية التفكير فقد صممت في هها االتجاه

ثالثة برامج كما يلي( :غباري ،ابوشعيرة)98-97 : 2012،

 -1برنامج تسريع التفكير (التسريع المعرفي) :برامج ناجحة.
هناك برنامجان ناجحان لتنمية التفكير هما :برنامج التسريع المعرفي من خالل تعلم العلوم

( )Cognitive Acceleration through Science Education( )CASEوبرنامج التسريع المعرفي من
خالل تعليم الرياضيات (Cognitive Acceleration Through Mathematics ( )CAME

 ،)Educationوهي برامج صممت للصفين "السادس والسابع" ولها هدف محدد هو تطوير قدرات التفكير

عالي الرتبة لدى الطلبة وههه البرامج مبنية على أفكار "بياجيه" في التوازن من أجل تطوير التفكير لدى
األفراد ،وقد وضعت ههه البرامج من أجل مسارعة نمو مهارات التفكير العلمي الهي طبق في بريطانيا،

وترتب األنشطة في ههين البرنامجين من خالل مجموعات من أوراق العمل والدروس التي يعدها المعلمون،
وتنصح المدارس باستخدام إحدى ههه األنشطة كل أسبوعين بدالً من دروس الرياضيات والعلوم العادية ولمدة

سنتان.
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 -2برنامج مهارات التفكير:
وهو برنامج ظهر في أمريكا عام ( )1995يهدف إلى تنمية مهارات التفكير في المرحلة االبتدائية
ويركز على مهارات التعلم الهاتي من خالل تنمية مهارات االستنتاج والتصنيف وتكوين األنماط واالكتشاف

التوقع العلمي.

 -3برنامج تحسين التفكير بطريقة القبعات الست:
قام دي بونو بتطوير هها البرنامج بهدف تبسيط التفكير والسماح للمفك بتغيير نمط تفكيره .قسم

مهارات التفكير المطلوب تدريب المتعلم عليها إلى ستة أقسام صنفها تحت ست قبعات ذات الوان مختلفة

موضحة في الجدول كما يلي( :القواسمة ،أبو غزالة)277-275 : 2012 ،
جدول ()1

برنامج القبعات الست
خصائص القبعات

القبعات
ما تركز عليه القبعة
البيضاء (الحقائق)

رمز الحيادي أو
الموضوعي

الحمراء (المشاعر)

-

المعلومات المتوافرة.

-

المعلومات التي نحتاجها.

-

ما أدوار مرتدي القبعة
طرح المعلومات أو الحصول عليها ،االجابة

المعلومات التي نود الحصول عليها.

الماشرة ،االستماع الجيد ،حب االستطالع.

-

التعبير عن المشاعر.

اظهار المشاعر واالنفعاالت،االهتمام بالمشاعر

-

تستخدم أحيانا في مرحلة ما بعد القرار.

منطقي،استكشاف مشاعر االخرين.

نقد االداء وبيان مخاطر الفكرة،التركيز على

رمز التفكير العاطفي والقائم

-

السوداء (الحيطة والحهر)

-

التفكير غير المناسب :الخبرات الحقائق

-

المشكالت االساسية.

بيان مواطن الشك.

-

الجدوى والفوائد.

التفاؤل واالقدام وااليجابية،التركيز على احتماالت

على المشاعر والحدس

رمز التفكير السلبي

الصفراء (التفاؤل) رمز
التفكير االيجابي.

الخضراء (أفكار جديدة)

رمز التفكير االبداعي.

-

جزء من التفكير الهي يؤدي إلى قرار.

االهتمام باالرقام واالحصائيات.

االنظمة والقيم.

غلطات المنطق.

هل يمكن تعديل الفكرة حتى تصبح قابلة

للتطبيق ؟

-

هل يمكننا تعديل النظام الحالي ؟

-

بهل جهد ابداعي.

-

استكشاف بدائل مختلفة.

-

تعديل أفكار وازالة االخرى.
تشجيع التفكير االبداعي.
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ولو لم تدعم بالحقائق،التفكير عاطفي وليس

الجوانب السلبية،التركيز على احتماالت الفشل

النجاح،تقبل اآلراء بمنطق،ايضاح نقاط القوة
االهتمام بما هو متاح.

الحرص على كل ما هو جديد ،االستعداد لتحمل

المخاطر ،السعي للتطوير والعمل على التغيير
البحث عن البدائل والمقترحات الجديدة.

خصائص القبعات

القبعات
ما تركز عليه القبعة
الزرقاء

(الحكيم)

رمز

التفكير الشمولي والتفكير

في التفكير.

-

الخطوة التالية.

-

الطلبات.

-

ما أدوار مرتدي القبعة
تجميع النتائج النهائية وكتابة تقرير،التعليق على

التفكير واعطاء ملخص نهائي،تحديد الواجبات

جديد االعمال.

والمهام،ترتيب الخطوات بشكل دقيق

الملخص.

االستنتاجات والق اررات

المصدر (القواسمة ،وابوغزالة)277-275 : 2012 ،

وتؤكد الباحثة على أن البرامج سابقة الهكر اذا ما اتبعت وطبقت بحهافيرها سوف تثمر نتاجاً جيداً
ولكن لكي يحصل ذلك فيحتاج الطلبة والمعلمون وقتا وفي ار لكي يتدربوا على استخدامها في البيئة الصفية

بفاعلية ،وسوف ينتج منها جيال واعيا قاد ار على التفكير وسينتقل أثرها إلى مواقف حياتية اخرى وتصبح عادة
لدى ممارسيها.
خامسا :أهداف البرامج التعليمية :
كما ذكرها (عبوي: )59 : 2010 ،
 -1تعريف المعلمون بأنواع التفكير وطرق إثارتها لدى الطالب.
 -2اكساب المعلم الطالب مهارة تنوع التفكير واالنفتاح على التفكير.

 -3إعداد المعلم لتدريب الطالب على مهارات حل المشكالت واتخاذ الق اررات والتفكير الناقد واالبداعي.
 -4متابعة المعلم وقياس مدى إثراء التفكير لدى الطالب من خالل المحتوى الدراسي.
 -5توفير بيئة صفية تعمل على إثراء التفكير بأكثر من طريقة.
 -6التأكيد على دور المعلم والمنهج في إثراء التفكير.

 -7كيفية دمج مهارات التفكير مع المحتوى المدرسي.

 -8التطبيق العملي للتدريس بمهارات التفكير واستراتيجياته.
وترى الباحثة أن أهداف البرامج التعليمية ال تقف عند هها الحد ولكن ما تم عرضه يعد جامعاً مانعاً

ويحمل في طيات معانيه الكثير.

سادسا  :عناصر البرنامج الفعال ( :سعادة.)88 -86: 2009 ،
 -1وجود محتوى مختار بشكل متميز :فاختيار المحتوى ذو العالقة الوثيقة بمهارات التفكير يمثل عنص اًر
مهماً من عناصر البرنامج الفعال لههه المهارات وذلك لعدة أسباب يتمثل أولها في أن التفكير النشط أو
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السليم ال يتشكل في فراغ ،حيث البد من وجود شيء ما كي يتم التفكير من خالله ،بينما يتمثل ثانيها في أن
طبيعة الميادين المعرفية تفرض قيوداً على االجراءات الخاصة بحل المشكالت.

 -2االهتمام بمهارات التفكير :فرغم أن التفكير يمثل قضية معقدة ،إال أن الباحثين والمتخصصين قد اتفقوا

على ان مهارات التفكير تمثل أدوات أساسية للتفكير الفعال .فحتى يكون الفرد ناجحاً في مدرسته أو في
مهنته أو في حياته ،فإن ذلك يعتمد على اكتسابه وإلمامه وتطبيقه مهارات معرفية أساسية ومهمة مثل التهكر

والمقارنة والتصنيف واالستنتاج والتعميم والتحليل والتقييم والتجريب.

ومع أن ههه القدرات فطرية متأصلة لدى االنسان ،إال ان الحاجة لتفعيلها وتدريبها وتطبيقها يجعل

من الضروري التركيز عليها خالل عملية التدريس من جانب المعلمين.

 -3حاجة المهام التعليمية المختلفة إلى وجود تفكير عميق ودقيق :فمهارات التفكير يمكن تطبيقها بشكل
واسع استجابة لعدد من الواجبات أو التحديات مثل :األشياء الغريبة ،والمعضالت الصعبة ،واالمور متفرعة

الجوانب ،والقضايا الغامضة ،والمتناقضات العديدة ،واأللغاز واألحجيات المتنوعة ،والقضايا المتنازع عليها،
والصعوبات أو العقبات المختلفة التي ال تظهر لها بوادر الحل أو الحلول المختلفة.

 -4تكوين عادات عقلية معينة :فمع أن الفرد قد يمتلك مهارات التفكير المختلفة والقدرات واإلجراءات
الالزمة لها ،إال أن عليه االستفادة من الفرص العديدة لتطبيقها من وقت آلخر ،وأن تكون لديه الرغبة
الحقيقية الستخدام االست ارتيجيات المختلفة لتنفيه ههه المهارات حسب الظروف أو المواقف التعليمية المناسبة
ومحاولة تقييم مدى فعاليتها من وقت آلخر..

وتؤكد الباحثة على أن اإلمعان في عناصر البرنامج الفعال من قبل الباحثين والمهتمين في إنتاج

برامج تعليمية ،ومحاولة توفيرها كاملة في البرامج المعدة سيؤدي إلى الخروج ببرنامج قوي يحقق األهداف

التعليمية التي وضع ألجله.

سابعا  :أمثلة على البرامج التعليمية للتفكير:
لقد ظهر خالل القرن السابق العديد من البرامج التعليمية للتفكير ونهكر منها اآلتي حسب ما أورده
(مصطفى: )189 -188 : 2012 ،
أ-

برنامج كورت لتعليم مهارات التفكير.

ب -برنامج القبعات الست.

ت -برنامج سكامبر(.(SCAMPER

ث -برنامج الحل االبداعي للمشكالت البسون.
ج -برنامج مهارات التفكير لهيلدا تابا.

ح -برنامج التدريب على الخيال االبداعي.
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خ -برنامج مشروع الهكاء.
د-

برنامج تعليم التفكير من خالل الروابط.

ر-

برنامج التفكير المنتج.

ذ-

برنامج البناء العلي لجيلفورد.

وترى الباحث أن البرامج كثيرة ولكن كانت السابقة جزء ال يتج أز منها خاصة بما يهتم بموضوع تنمية
مهارات التفكير على اختالف أنواعها وستستعرض فيما يلي بعض البرامج بشي من التفصيل المبسط.
 -1برنامج كورت ( )CORTفي تعليم التفكير.
ولقد صمم كل جزء من األجزاء الستة ليغطي جانباً واحداً من جوانب التفكير كما أوردها (سعادة،

 )91 :2009تلك هي:

 -1كورت ( 1التوسعة  )Breadthويركز على توسعة أفق التفكير.
 -2كورت ( 2التنظيم  )Organizationويركز على عملية تنظيم التفكير.

 -3كورت ( 3التفاعل  )Interactionويركز على عمليات التفاعل وتنمية التفكير النقدي.
 -4كورت ( 4اإلبداع  )Creativityويركز على تنمية التفكير اإلبداعي.

 -5كورت ( 5المعلومات والمشاعر  )Information and feelingsويركز على تنمية المعلومات
والمشاعر.

 -6كورت ( 6العمل  )Actionويركز على العمل.
خطوات البرنامج :كما أوردها (غباري ،أبوشعيرة)98-97 : 2012،
 -1البدء بقصة أو بتمرين يوضح جانب التفكير الهي يدور حول موضوع الدرس.
 -2تقديم األداة أو المهارة أو موضوع الدرس باستخدام بطاقة العمل التي يعدها المعلم للتالميه حسب
متطلبات الدرس أو المهارة.

 -3يقوم المعلم بقراءة مادة الدرس بصوت مرتفع ثم يوضحها ويوزع بطاقات العمل للطالب.
 -4طرح أمثلة توضح طبيعة المهارة مع مناقشة الطلبة في معناها ومجاالت استخدامها.

 -5قسيم الطلبة إلى مجموعات تتألف ما بين ( )6-4طالب ،مع تكليفهم بالتدريب على مهمة محددة لمدة
ثالث دقائق.

 -6االستماع إلى ردود فعل المجموعات على المهمة التي قاموا بها عن طريق تقديم اقتراح أو فكرة واحدة
من جانب كل مجموعة.
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 -2برنامج سكامبر ( )SCAMPERلتنمية التفكير :

كلمة سكامبر تعني اصطالحاً (االنطالق ،أو الجري والعدو ،المرح) وقام بإعداد هها البرنامج (بوب

ابيريل  )Bob Eberleفي عام  ،1996ويقصد بحروف الكلمة السبعة توليد االفكار ،وهي موضحة في

الجدول كما ذكرها (القواسمة ،أبو غزلة)289 : 2006،

جدول (/)2برنامج سكامبر

االختصار

المعنى
SUBSTITUTE

S

أبدل
COMBINE

C

االسئلة المقترحة
ماذا يمكن أن تستخدم بدال من هها االجراء؟
ما البديل للمكونات ،الطريقة ،الزمان ،المكان؟
هل يمكن ربط مواد مختلفة ،وإضافة مكونات أخرى؟

أربط
A

ADAPT

هل يمكن أن نعدل بحيث يناسب حاالت معينة وأغراضاً متعددة ،أو فكرة

MODIFY

هل يمكننا التغيير ،التصغير ،التكبير ،الخصائص الخارجية ؟

تكييف

M

مشابهة،أو في موقف مغاير ؟

أعدل
PUT TO OTHER USES

P
E

هل يوجد استخدامات أخرى ،أو طريقة جديدة في االستخدام تتالءم مع موقف

استخدامات بديلة

معين ؟

ELIMINATE

ما هي االجزاء الغير ضرورية ،وماذا يمكن أن نحهف ؟

احهف
REARRANGE

R

ماذا يمكن أن نغير في ترتيب النظام ،أو عند قلب النموذج ؟

االسترجاع و إعادة الترتيب

تشير الباحثة الى ان البرامج سابقة الهكر ما هي اال جزء بسيط ال يهكر من آالف البرامج التعليمية

الموجودة والتي تهتم بصقل قدرات المتعلمين واالرتقاء بها لمواكبة كل ما هو حديث وعصري ومجاراة التقدم

العلمي والتكنولوجي الحاصل ،وتشير أيضاً إلى أن استخدام مثل تلك البرامج في العملية التعليمية سيؤدي
إلى خلق نوع من التنوع في اساليب التدريس الهي من شأنه إثارة اهتمام التالميه وربط تركيزهم فالتعليم

باستمرار.
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المبحث الثاني
برنامج الخوارزمي الصغير
تمهيد
يعد برنامج الخوارزمي الصغير من البرامج العالمية التي تهتم بالهكاء العقلي والحساب الههني والتي من
شأنها زيادة قدرات التالميه العقلية وزيادة نسبة الهكاء لديهم ،وهي بالتالي تتطلع لخلق جيل واع مفكر قادر
على مواكبة التطور والتقدم المعرفي والعقلي والتكنولوجي القائم.

اهداف برنامج الخوارزمي الصغير:
 .1زيادة التركيز وصقل مجاالت الوظائف العقلية
 .2زيادة في التحصيل الدراسي لدى التالميه

 .3زيادة الثقة بالنفس لديهم مع تنمية في الهكاء وتقوية للهاكرة.
األدوات المستخدمة في عملية التعليم في برنامج الخوارزمي الصغير :
 .1أداة العداد الصيني.

 .2مناهج أكاديمية الرياضيات الههنية في ماليزيا معتمدة في دراستها على قواعد علمية عالمية.
 .3اختبارات وأوراق عمل.
توصيف مساقات مستويات برنامج الخوارزمي الصغير :
توصيف مساق المستوى االول :


الطريقة السليمة الستخدام العداد الصيني ومعرفة قيمة الخرزات وكيفية استخدامها.



استخدام اصبعي السبابة "  " indexواالبهام "  " thumbبطريقة الخوارزمي الصغير.



الجمع والطرح لألعداد من  9-1باستخدام العداد الصيني.



تدريب الطالب على حل تمارين ذهنية بسيطة على الجمع البسيط.



تعليم الطالب على معادالت الصديق الجيد وتطبيقها على العداد الصيني.



تدريب الطالب على حل تمارين تطبيقية ذهنية مكمالت العدد 5

"good friend " – " good friend " +



تعليم الطالب على معادالت ابن العم وتطبيقها على العداد.

تدريب الطالب على حل تمارين تطبيقية ذهنية

" " cousin + 10" " cousin – 10
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قادر على إجراء عمليات حسابية ذهنية على الجمع البسيط تكون
في نهاية المستوى االول يكون الطالب اً

إجاباتها ضمن العدد .99

توصيف مساق المستوى الثاني :


تقوم فكرة المستوى الثاني على الخلط بين معادالت "  " good friendالصديق الجيد مع معادالت "



حل تمارين تطبيقية على العداد الصيني (" )mixed complement " –5" " +10و (mixed



إيجاد ناتج الجمع البسيط لألعداد المكونة من خانتين على العداد.

"  cousinابن العم في األرقام المكونة من منزلة واحدة ومنزلتين.
)".complement " +5" " -10
توصيف مساق المستوى الثالث :




إجراء مسائل حسابية على الجمع والطرح تكون إجاباتها من المئات باستخدام العداد الصيني.

حل تمارين تطبيقية متنوعة على العداد الصيني باستخدام ثالث خانات " آحاد وعشرات المئات ".

حل تمارين ذهنية دون استخدام العداد الصيني تكون إجاباتها ضمن .99

توصيف مساق المستوى الرابع :


إجراء مسائل حسابية متنوعة على الجمع والطرح تكون إجاباتها ضمن  999عن طريق العداد الصيني.



إيجاد ناتج عملية ضرب عدد مكون من رقمين على عدد مكون من رقم واحد على العداد الصيني من



إيجاد ناتج عملية ضرب عدد مكون من ثالثة أرقام على عدد مكون من رقم واحد على العداد الصيني



إجراء مسائل حسابية متنوعة على الجمع والطرح تكون إجاباتها ضمن  999عن طريق التخيل دون

خالل تمارين تطبيقية متنوعة.

من خالل تمارين تطبيقية متنوعة.
استخدام العداد الصيني.


إيجاد ناتج عملية ضرب عدد مكون من رقمين على عدد مكون من رقم واحد عن طريق التخيل دون

استخدام العداد الصيني.


إيجاد ناتج عملية ضرب عدد مكون من ثالثة أرقام على عدد مكون من رقم واحد عن طريق التخيل

دون استخدام العداد الصيني.

توصيف مساق المستوى الخامس :


إيجاد ناتج قسمة عدد مكون من رقمين على عدد مكون من رقم واحد على العداد الصيني من خالل

تمارين تطبيقية متنوعة.
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إيجاد ناتج قسمة عدد مكون من ثالثة ارقام على عدد مكون من رقم واحد على العداد الصيني من

خالل تمارين تطبيقية متنوعة.


إجراء مسائل حسابية متنوعة على الجمع والطرح تكون إجاباتها ضمن  999عن طرق العداد الصيني.



إيجاد ناتج عملية ضرب عدد مكون من ثالثة أرقام على عدد مكون من رقم واحد على العداد الصيني



إجراء مسائل حسابية متنوعة على الجمع والطرح تكون إجاباتها ضمن  999عن طرق التخيل دون

من خالل تمارين تطبيقية متنوعة.
استخدام العداد الصيني.


إيجاد ناتج عملية ضرب عدد مكون من ثالثة أرقام على عدد مكون من رقم واحد عن طريق التخيل



إيجاد ناتج قسمة عدد مكون من رقمين على عدد مكون من رقم واحد عن طريق التخيل دون استخدام

دون استخدام العداد الصيني.
العداد الصيني.


إيجاد ناتج قسمة عدد مكون من ثالثة ارقام على عدد مكون من رقم واحد عن طريق التخيل دون

استخدام العداد الصيني.

توصيف مساق المستوى السادس :


إجراء عمليات حسابية متنوعة على الجمع والطرح تكون اجاباتها ضمن  999عن طريق التخيل دون

استخدام العداد الصيني.


إيجاد ناتج قسمة عدد مكون من رقمين على عدد مكون من رقم واحد عن طريق التخيل دون استخدام

العداد الصيني.


إيجاد ناتج قسمة عدد مكون من ثالثة ارقام على عدد مكون من رقم واحد عن طريق التخيل دون



إيجاد ناتج قسمة عدد مكون من اربعة ارقام على عدد مكون من رقم واحد عن طريق التخيل دون



إيجاد ناتج عملية ضرب عدد مكون من ثالثة أرقام على عدد مكون من رقم واحد عن طريق التخيل

استخدام العداد الصيني.
استخدام العداد الصيني.

دون استخدام العداد الصيني.

توصيف مساق المستوى السابع :


إجراء عمليات حسابية متنوعة على الجمع والطرح تكون اجاباتها ضمن  999عن طريق التخيل دون



إيجاد ناتج قسمة عدد مكون من ثالثة ارقام على عدد مكون من رقم واحد عن طريق التخيل دون

استخدام العداد الصيني.
استخدام العداد الصيني.
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إيجاد ناتج قسمة عدد مكون من اربعة ارقام على عدد مكون من رقم واحد عن طريق التخيل دون

استخدام العداد الصيني.


إيجاد ناتج عملية ضرب عدد مكون من ثالثة أرقام على عدد مكون من رقم واحد عن طريق التخيل



إيجاد ناتج عملية ضرب عدد مكون من أربعة أرقام على عدد مكون من رقمين عن طريق التخيل دون

دون استخدام العداد الصيني.
استخدام العداد الصيني.

توصيف مساق المستوى الثامن – التاسع :


إجراء عمليات حسابية متنوعة على الجمع والطرح تكون اجاباتها ضمن  999عن طريق التخيل دون



إيجاد ناتج قسمة عدد مكون من ثالثة ارقام على عدد مكون من رقمين عن طريق التخيل دون استخدام

استخدام العداد الصيني.
العداد الصيني.


إيجاد ناتج قسمة عدد مكون من اربعة ارقام على عدد مكون من رقمين عن طريق التخيل دون استخدام

العداد الصيني.


إيجاد ناتج عملية ضرب عدد مكون من ثالثة أرقام على عدد مكون من رقمين عن طريق التخيل دون



إيجاد ناتج عملية ضرب عدد مكون من أربعة أرقام على عدد مكون من رقمين عن طريق التخيل دون

استخدام العداد الصيني.
استخدام العداد الصيني.

توصيف مساق المستوى العاشر :


إيجاد ناتج عملية ضرب عدد مكون من ثالثة أرقام على عدد مكون من ثالثة أرقام عن طريق التخيل



إيجاد ناتج قسمة عدد مكون من خمسة ارقام على عدد مكون من رقمين عن طريق التخيل دون



إيجاد ناتج ضرب عدد مكون من خمسة ارقام على عدد مكون من رقمين عن طريق التخيل دون

دون استخدام العداد الصيني.
استخدام العداد الصيني.
استخدام العداد الصيني.

وتشير الباحثة هنا أنه نظ ار لندرة االبحاث العلمية حول برنامج الخوارزمي الصغير وعدم تمكنها من تنويع

المصادر والمراجع فإن مصدر تلك البيانات المهكرة سابقة هو ادارة برنامج الخوارزمي الصغير في الضفة

الغربية وممثلها د .إياد حمودة ،وإدارة برنامج الخوارزمي الصغير في غزة وممثلها أ .نضال إدعيس،
باإلضافة الى أكاديمية قدرات في المملكة العربية السعودية من خالل موقعا االلكتروني (.)www.qodrat.com
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المبحث الثالث
التحصيل الدراسي
تمهيد
يهتم المعلمين وأولياء بالتحصيل الدراسي ألنه الداللة والمؤشر الموثق والملموس الهي يؤخه بعين االعتبار

على تعلم المتعلمين ،لهلك يجب االهتمام بالطرق واالساليب التي يقاس بها التحصيل الدراسي حتى نتمكن
من الحصول على درجات موثوقة ومنح المتعلمين التقديرات الصادقة التي توجه مستقبلهم ،مع العلم ان

التحصيل الدراسي والنتائج الصادقة تعبر أيضاً عن ميول ورغبات الطالب فتسهل عليهم الخيارات

المستقبلية.

أوال  :تعريف التحصيل الدراسي:
مفهوم التحصيل الدراسي يتحدد من خالل (مستوى األداء الفعلي للفرد في المجال األكاديمي الناتج

عن عملية النشاط العقلي المعرفي للطالب ويستدل عليه من خالل إجاباته على مجموعة اختبارات تحصيلية

نظرية أ و عملية أو شفوية تقدم له نهاية العام الدراسي أو في صورة اختبارات تحصيلية مقننة)( .الجاللي،
)19 :2010

يعني أن يحقق الفرد لنفسه في جميع مراحل حياته منه الطفولة وحتى أواخر العمر أعلى مستوى من

العلم أو المعرفة في كل مرحلة حتى يستطيع االنتقال إلى المرحلة التي تليها واالستمرار في الحصول على

العلم والمعرفة ،ولها فإن التحصيل مرتبط عادة بالتعلم والدراسة .ومستوى التحصيل level achievement
نقصد به العالمة التي يحصل عليها الطالب (الفرد) في أي امتحان مقنن يتقدم إليه ،أو أي امتحان مدرسي

في مادة معينة قد تعلمها مع المعلمة من قبل؛ لها فإن التحصيل المدرسي أو األكاديمي academic

 achievementيقصد به ذلك النوع من التحصيل الهي يتعلق بدراسة أو تعلم العلوم والمواد المدرسية

المختلفة ،والعالمة التي يحصل عليها عبارة عن تلك الدرجة التي حصل عليها الطالب في امتحان مقنن

يتقدم إليه عندما نطلب منه ذلك أو يكون حسب التخطيط والتصميم المسبق ،وأعلى عالمة يحققها أو يحصل

عليه ا الطالب تعتبر الرقم القياسي التحصيلي الهي استطاع أن يصل إليه ،واعتمد أو سجل أو رصد من قبل
المعلم خالل فترة زمنية معينة(.نصرهللا)15 : 2004 ،
ويعرفه اللقاني والجمل ( )47 :2003بأنه "مدى استيعاب الطالب لما اكتسبوه من خبرات من خالل

مقررات دراسية معينة ،ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في االختبارات التحصيلية المعدة لهها

الغرض".
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وكهلك يعرفه بارود ( )9 :2010بأنه "الدرجة النهائية التي يحصل عليها الطالب من المدرسة في
نهاية العام الدراسي بناء على استجابات الطالب على االمتحان النهائي في جميع المواد التي يدرسها وكما

مثبتة في كشوف الرصد في المدرسة".

ويعرفه الصراف ( )210 :2002بـأنه "المستوى األكاديمي الهي يحرزه الطالب في مادة دراسية

معينة بعد تطبيق االختبار عليه".

ويعرفه العيسوي وآخرون ( )13 :2006بأنه "مستوى محدد من االنجاز ،أو البراعة في العمل

المدرسي يقاس من قبل المعلمين أو االختبارات المقررة ،والمقياس المعتمد عليه لمعرفة مستوى التحصيل

الدراسي هو مجموع الدرجات التي حصل عليها التلميه في نهاية العام الدراسي ،أو نهاية الفصل األول أو

الثاني ،وذلك بعد تجاوز االختبارات واالمتحانات بنجاح".

وترى الباحثة أن التحصيل الدراسي هو مدى تعلم الفرد واكتسابه للخبرات ومدى استيعابه إلى التعلم

الجديد ويتم قياس ذلك التحصيل من خالل اختبارات تحصيلية معدة بطريقة مقننة لتضمن الصدق والثبات

في إعطاء درجة تحصيل دراسي للفرد والتعبير عن مستواه وتقديره في التعلم.
ثانيا :أغراض تقييم التعلم والتحصيل الدراسي:

ويرى (حمدان )14 :2002 ،أن أغراض التحصيل الدراسي تتلخص في االتي:
 -1ترشيد تعلم التالميه ،حيث يبادر المعلم نتيجة معرفته لمدى كفاية التحصيل إلى توجيه أفراد التالميه
لقراءات وخبرات إضافية أو نشاطات صفية أو بيتية ،أو حتى تشجيعها لالستمرار نحو األفضل.

 -2نقل أو ترفيع أفراد التالميه من مرحلة دراسية إلى أخرى ،ويتم هها في الغالب نتيجة االختبارات الفصلية
والنهائية ،حيث نتعارف عليها في تربيتنا المحلية باختبارات النقل.

 -3معرفة مستوى التالميه ومقدار معرفتهم للمادة قبل التدريس ،حيث يفيد ذلك في ترشيد مكونات التربية
الصفية من أهداف ومعارف وانشطة ومواد ووسائل وتوجيه وتنظيم وخطط تحضيرية.

 -4معرفة درجة فعالية المواد والطرق التدريسية المستخدمة في إحداث التعلم والتحصيل حيث تتمثل مهمة
التقييم هنا في تزويد المعلم بتغهية راجعة حول مالءمة ههه المواد والطرق لمستوى التالميه ،وقدراتهم الفردية،
ثم تعديل ما يلزم على أساس ذلك.

 -5تعديل وتنقيح المناهج والوسائل التعليمية وتحسين التسهيالت المدرسية وأساليب التفاعل مع التالميه،
ونماذج تنظيمهم وإدارتهم للتعلم والتحصيل ،حسبما تمليه نتائجهم التحصيلية.

 -6توفير بيانات تربوية ودعائية عما تحققه المدرسة من رسالة اجتماعية وما تقوم به من واجبات

ومسؤوليات ،لدحض بعض االنتقادات الموجهة للتربية المدرسية أحياناً ،وللحصول على دعم الجهات المحلية

أحياناً أخرى.

22

ثالثا  :أهداف االختبارات التحصيلية :
تؤكد (الجاللي )65 : 2010 ،أن أهداف االختبارات التحصيلية تتحدد في اآلتي:

 .1التنبؤ  :Predictionتبنى االختبارات أساساً لقياس القدرة أو المعرفة أو أية خصائص أخرى لتمنح

مستخدميها أساساً التخاذ القرار أو الحكم .والق اررات في هها الجانب تتضمن التنبؤ بالكيفية التي سيؤدي بها
األفراد أعمالهم في وقت الحق ،وما دام التنبؤ قائماً على بيانات كمية فإنه يمكن أن يكون أكثر دقة وثباتاً
وتوازناً في الحكم.

 .2االختيار (االنتقاء)  :Selectionإن استخدام االختبارات من قبل المؤسسات التعليمية يكون أساساً لقبول
أفراد لنوع من التعليم او المدارس الفنية أو رفضهم ،وأن هها القرار (قبول أو رفض) إنما هو قرار اختياري.

 .3التصنيف  :Classificationويقصد به الترتيب وفقاً لنظام يعتمد الصفوف أو المجموعات ،كتصنيف
أطفال المدارس االبتدائية واإلعدادية حتى يكونوا جماعات متناسقة ،يضم كل فصل جماعة منها.

 .4التقويم  :Evaluationتستخدم االختبارات لتقييم البرامج الدراسية ،الطرائق الدراسية ،المعالجات وغيرها.

رابعا :خصائص المتعلمين حسب التحصيل الدراسي:
كما حددها (عدس)35 : 2012 ،

جدول ()3

خصائص المتعلمين
خصائص المتفوقين في اإلنجاز

خصائص المعتدلين /المتوسطين

خصائص المتدنين في إنجازهم

-يتحملون المسؤولية بشكل عال

-يمكن إثارتهم للعمل ،وحفزهم عليه

-متساهلون

-يحملون عن أنفسهم فكرة ذاتية إيجابية

-يقفون موقف المدافع

-منتجون ويخططون إلنتاجهم

-يتحملون المسؤولية

-يثورون في وجه غيرهم

-أصحاب سلطة ونفوذ

-سريعو التغير

التحمل

الناس

-يبدو عليهم االستياء والضجر

-ال يطيقون إال خالد الراحة طويالً

-يخططون للمستقبل

-يكبتون عواطفهم

-يحظون بالرضا والقبول من الكبار -عندهم عقول جادة

الراشدين

-ينقادون لغيرهم

ينتابهم القلق والتوتر أحياناً من الداخليتصفون بالجد والصبر والقدرة على -لهم مراكز قيادية عند جماعتهم من -عدوانيون سلبيون غريبو األطوارمنظمون جداً ومواظبون في عملهم -يثقون بأنفسهم وهم منظمون في عملهم -يهتمون بما حولهم ولغيرهم أكثر ممايهتمون بشؤونهم الخاصة
وحياتهم
وحياتهم
-ذوو طاقة ونشاط

-يفخرون بإنجازهم ويعتزون به

ينزعون نحو االستغاللعندهم زمام المبادرة-مواظبون

يهتمون بما يدور حولهم وفي مجتمعهمالمصدر (عدس)35 : 2012 ،
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يبدو عليهم الحزن والتشاؤم-قلقون متوترون

كثيرو الشك والريبة-مفكرون

خامسا  :المحكات التي يجب أن تمتاز بها أساليب تدريس الرياضيات :
وحددها (عابد )244-243 : 2008 ،باآلتي:
 .1وضوح الهدف :إذ أن وضوح األهداف يساعد على أن يعرف الطالب ما هو متوقع منهم ان يفعلوه أو

يكونوا قادرين على فعله بعد تحصيل الهدف ،بل كلما كان المعلم أكثر تحديداً لما هو متوقع من الطالب أن
يفعله يكون أقدر على تعليم المهارة من جهة وييسر على الطالب تعلمها من جهة أخرى .يضاف إلى أن ذلك

األهداف تنير الطريق أمام اختيار وسيلة تقييم أداء الطالب لتلك المهارة.

 .2تعليم المفاهيم والمهارات الجديدة :إن تعليم المفهوم الجديد أو المهارة الجديدة لدرجة االتقان قبل تقديم أو

إضافة معلومات أخرى جديدة أمر أساسي بالنسبة للطلبة .وتنبع أهمية هها المحك من أن عملية تشخيص

أخطاء الطالب تكون أيسر.

 .3تعليم المتطلبات السابقة :إن تعلم المهارات يستدعي باستمرار تعلم العناصر األبسط التي تتكون منها
تلك المهارة أو تتصل بتعلمها وتمهد له.

 .4وضوح الشروح التعليمية :أن تصاغ تلك الشروح بعبارات واضحة وسهلة وتأتي على كل ما يسهل فهم
الموضوع وال تترك مجاالً لإلضمار أو التأويل سواء أكان موضوع الشرح نظرياً أو واكب استخدام الوسائل

الحسية.

 .5االستخدام الكفؤ لزمن التعليم :أن المهمات التعليمية التي تتضمن توازناً بين شروح المعلم وعمل
الطالب ،أكثر كفاية من الدرس الهي يتناول الجزء األعظم من نشاطاته عرض الوسائل الحسية أو عمل

الطالب أو المعلم المستقل.

 .6األمثلة التعليمية الكافية والمناسبة :تمكن من معرفة النمط أو القاعدة وتساعد بالتالي على تكوين القدرة
على تعميم النمط أو القاعدة في حل أمثله جديدة.

 .7التمرين الكافي يؤدي التمرين الكافي إلى اآللية في الحل أي الكفاية والسرعة والدقة ،والبد منن الحد من
زيادة التمارين عن حدود معينه إذ يمكن أن تؤدي بالطالب إلى الملل.

 .8المراجعة المناسبة :لتتحسن القدرة على تهكر المهارة الجديدة واستعادتها ينبغي اللجوء إلى مراجعة
المهارة التي تم تعلمها مراجعة منتظمة ومحكمة.

 .9التغهية الراجعة الفعالة :من المظاهر الفعالة تزويد الطالب بتغهية راجعة تعليمية فورية .وقد ظهر

بالبحث أن تصويب األخطاء بتقديم تغهية راجعة فعالة يعظم أداء الطالب ،ذلك إن األخطاء ما لم تصحح

بسرعة فإن الطالب يمكن أن يكرروا االستجابة الخطأ ويصبح من الصعب تصويب تلك االستجابة.

 .10التعميم :إن الطالب كثي اًر ما يستطيعون التعبير عن تمكنهم من المهارة في مكان ويعجزون عن القيام
بها في مكان آخر ،ولتسهيل انتقال آثار التعلم بين الموقفين يجب على المعلم أن يزود الطالب بفرص

لممارسة المهارات باستخدام مدى واسع من المواد التعليمية كالكتب وأوراق العمل واألشياء والمسائل اللفظية.

كما على المعلمين أن يخففوا من كمية المساعدة التي يقدمونها للطالب عند حل المشكالت.
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سادسا :أنواع التحصيل الدراسي:
-1التحصيل الدراسي المعرفي:

وهو التحصيل الهي يشمل العمليات العقلية للمتعلم بمختلف مستوياتها .من مجرد استرجاع
المعلومات التي قرأها أو سمعها ،إلى فهم وتطبيق ما تعنيه أو إلى تحليل ما بينها من عالقات متداخلة ،ومن
ثم الحكم على مضمونها من حيث الدقة والموضوعية والحداثة (األسطل.)15 : 2010 ،

-2التحصيل الدراسي المهاري( :طافش)48-47: 2011 ،

وهو التحصيل الدراسي الممثل للمهارات الحركية ألطراف الجسم االنساني ،مثل حركة اليدين أو

القدمين أو الجسم كله .ومن الضروري أن يتوفر المعيار أو المحك الهي يتم به قياس أداء المهارة بالزمن أو
بالنسبة المئوية للدقة في االداء.

-3التحصيل الدراسي الوجداني :

وهو التحصيل الهي يتطرق إلى قضايا عاطفية تثير المشاعر ،ويتعامل مع ما في القلب من

اتجاهات وشاعر وأحاسيس وقيم ،تؤثر في مظاهر سلوكه وأنشطته المتنوعة.

وتؤكد الباحثة أن كل نوع من األنواع السابقة وضع لهدف معين ويفيد في اتجاه معين لهلك يجب اال

نتجاهل أي من االنواع السابقة واعطاء كل تقييم حقه حتى نعطي حكم تحصيل نهائي صادق وشامل عن

مستوى المتعلم ويمثل مستواه.

وسائل تقييم التحصيل الدراسي:
يمكن تبويب وسائل تقييم التعلم والتحصيل عموماً في الفئات التالية كما يراها (حمدان:2002 ،

: )17-16

 -1حسب نوعية المعايير المستخدمة في تحليله وتفسيره ،وتكون وسائل تقييم التحصيل هنا نسبية مقارنة،
ومطلقة ثابتة كما أوضحنا في الفقرة السابقة.

 -2حسب جهة صناعتها أو تطويرها ،وتكون أيضاً في نوعين :مصنوعة أو موضوعة من المعلم ثم تجارية
مقننة.

 -3حسب صيغ تنفيهها أو اإلجابة عليها من التالميه ،وتكون شفوية وكتابية وإنجازية عملية.

 -4حسب موضوعية أو تخصيص اإلجابة المطلوبة منها ،وتكون في نوعين :موضوعية مثل االختبارات
الموضوعية والمعيارية واإلنجازيه العملية ثم مفتوحة نسبياً كما هو الحال مع االختبارات المقالية ووسائل

المالحظة والمقابالت واالستطالعات.

 -5حسب عدد التالميه المختبرين ،وتكون فردية وجماعية.

 -6حسب حدوثها من التعلم ،وتكون في نوعين :اختبارات مرحلية بنائية  formative testsتهدف عادة
لتحسين التعلم والتدريس والمنهج وغيرها من عوامل  /عمليات التربية المدرسية.
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 -7حسب الغرض الهي ترمي تحقيقه ،وتكون تحليلية يحدد بواسطتها المعلمون مواطن الصعوبة أو الضعف
والقوة لتوجيه التعلم والتدريس على أساسها ،كما في اختبارات قبل التدريس أو قبل التعلم  Pre- testثم

تحصيلية كما في االختبارات الموضوعية والمقالية والمعيارية والعملية االنجازية.

 -8حسب التخصص ،وتكون هنا في نوعين :اختبارات القدرات كما في مقاييس الهكاء واالستعداد
والشخصية ثم اختبارات التعلم والتحصيل.

تؤكد الباحثة أن تعدد وسائل االختبارات التحصيلية مفيد جدا في اجراء االختبار بالطريقة التي

تناسب الهدف والغرض األساسي الهي وضع من أجله ذلك االختبار وبالتالي تعطي نتائج صادقة ،باإلضافة

إلى ان التنوع يتيح فرصة ارضاء رغبات وميول المتعلمين ومراعاة الفروق الفردية بينهم.

سابعا :الركائز التي يستند اليها التحصيل الدراسي :

ولخصتها (الجاللي )85 : 2010 ،بالركائز اآلتية:
الركيزة األولى :خصائص الطالب الموروثة والمكتسبة ،وتتضمن:

 -1الهكاء.

 -2الهاكرة.
 -3االنتباه.

-4الدافع إلى االنجاز.
-5عادات ومهارات االستهكار.

الركيزة الثانية :البيئة األسرية ،وتتضمن:

-1المناخ النفسي األسري السائد.

-2المستوى االجتماعي الثقافي لألسرة.
-3أساليب التنشئة الوالدية.

الركيزة الثالثة :البيئة الدراسية (المدرسية) وتتضمن:

-1اإلدارة المدرسية.
-2المعلمون.

-3المناهج الدراسية.
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المبحث الرابع
التفكير والتفكير االستداللي
تمهيد
يعد تنمية التفكير من االمور الهامة في حياة الفرد ،خاصة وأن كالم هللا في كتابه العزيز عن التفكير هو
من أكسبها تلك االهمية ،فهكر هللا عز وجل في القرآن الكريم العديد من اآليات والكلمات التي حثت على
التفكير ومنها قوله تعالى (أفال تتفكرون) (االنعام  ،)50 :وقوله تعالى (أفال تعقلون) (االنعام  ،)34 :وايضا

قوله تعالى (أفال يتدبرون) (محمد  ،)24 :ثم كونها أحد أهم االهداف التي تسعى اليها العملية التربوية

التعليمية ،وذلك ايمانا منها من ان تنمية التفكير سيكون مفتاح العقول المستنيرة القادرة على النهوض
بمجت معاتها واالرتقاء بها وبأسلوب معيشتها ،وبالتالي تحقيق التنمية البشرية المستدامة في كافة مجاالت

الحياة ،ونظ ار لهلك الدور الهام كانت محط اهتمام العديد من العلماء والباحثين في الستكشاف كل السبل
والوسائل واالدوات التي تثري وتفيد في تنمية التفكير.

أوال  :مفهوم التفكير :
هو نشاط ذهني أو عقلي يختلف عن اإلحساس واإلدراك ويتجاوز االثنين معاً إلى األفكار المجردة،
وبمعناه الضيق والمحدد هو كل تدفق أو مجرى من األفكار ،تحركه وتستثيره مشكلة أو مسألة تتطلب الحل.

(غباري ،أبو شعيرة)13 :2009 ،

وهو عملية عقلية ووجدانية ومعرفية مركبة قد تكون منظمة أو غير منظمة تنشط لدى الفرد عندما

يواجه مشكلة أو موقف معين من اجل تحقيق هدف معين( .خطاب)37 ،2007 ،

باإلضافة إلى انه عملية منظومة ذهنية لمعالجة المشكالت والمثيرات التي يتعرض لها ،وادراك

العالقات بين السبب والنتيجة ،وبين العام والخاص ،وبين كل شيء معلوم واخر مجهول ،وينظم ههه الخبرات
بطريقة جديدة لحل مشكلة معينة( .طافش.)36 ،2011 ،
وترى الباحثة أن التفكير عملية عقلية تهدف إلى معالجة المعلومات من اجل التوصل إلى حل
للمشاكل أو المواقف التي تواجه االفراد وتتطلب وجود حل معين.
ثانيا :وظائف التفكير :
الوظائف التي يؤديها التفكير عديدة ونقتصر على وظيفتين أساسيتين هما إنشاء المعاني،
واالستدالل( .غباري ،أبو شعيرة.)21 :2009 ،
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-1إنشاء المعاني :يعرف المعنى بأنه الفكرة الكلية العامة التي تدل على فئة من األشياء يشترك أفرادها
بصفات معينة مميزة متشابهة ،ويتم تكوين المعاني باالعتماد على اإلدراكات الحسية والخبرات المباشرة أو
باستخدام القدرة التمييزية واالعتماد على عمليتي التجريد والتعميم ،أي بادراك صفة الثبات (التشابه) والتمايز

(االختالف) في األشياء ،ومع مرور الزمن والتمكن من استخدام اللغة تصبح العملية معتمدة على الرموز؛

أي ان تكون المعاني والمفاهيم تتم بالتدريج وطبقاً لنوع المعاني :حسية مباشرة ،شبه حسية وغير مباشرة،
عقلية مجردة ،ومما يساعد على تكوين المعاني صياغتها بقالب رمزي أو كالمي مما يحررها بالتالي من

الواقع الحي ومن الزمان والمكان.

-2االستدالل :االستدال ل نوع من المحاكمة (إصدار حكم) ،أي إقامة عالقة بين حدثين أو ظاهرتين أو
مفهومين أحدهما معروف واآلخر مجهول ،ويعتمد االستدالل في جوهره على الطبيعة المجردة للعمليات
العقلية وهو على نوعين:
أ .استدالل مباشر أي مستند إلى دليل مادي مباشر وشواهد وقرائن وإمارات مادية حسية.
ب .استدالل غير مباشر ويستخدم في حال عدم مالئمة االستدالل المباشر لعدم توفر قرائن وأدله حسية ،كما
يحدث عند محاولة حل مشاكل معينة ال تقود فيها الترابطات أو االحكام إلى الوصول للحل المطلوب عندئه

نلجأ للفروض التي تمتحن ويتم التثبت من صحتها منن خالل التجربة الفعلية وفي حال التثبت منها تصبح

قانوناً يمكن تعميمه.

وترى الباحثة أن االمعان في الوظيفتين السابقتين للتفكير يبين مدى أهمية اهتمام االفراد بالتفكير
وأنه متطلب يرافق الفرد في المواقف الحياتية عامة لهلك يتطلب تنشيط وتجديد مستمر من قبل الفرد

باإلضافة إلى التطوير القائم على النظر إلى متطلبات الحياة والعصر وأخهها بعين االعتبار.
ثالثا  :أدوات التفكير  :للتفكير ادوات عديدة وهي كما يلي( :عبدالعزيز)28 :2007 ،

.1االسترجاع :وهو شرط أساسي للتفكير فبدون استرجاع ما تعلمناه من قبل ال نستطيع حل مشاكلنا أو إيجاد
حلول ل تمرين رياضي وال يقتصر األمر على مجرد عملية استرجاع المعلومات بل يقتضي إعادة تنظيم ما
تعلمناه وتحليله وتوظيفه لهلك الغرض خاصة إذا كنا أمام موقف يتطلب حل مشكلة أو ابتكار شيء جديد.
استرجاع الماضي بطرق مختلفة نهكر منها ما يلي:
أ-الصور الههنية.
ب-الكالم الباطن واللغة الصامتة.
ج-التصور العقلي.
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.2األفكار العامة والمعاني الكلية :يستطيع الفرد بواسطتها التفكير في مستوى أعلى وأرقى من مستوى
اإلدراك الحسي ،والمعنى الكلي هو فكرة عامة تخرج بها الصفات.
.3التجريد  :وهو إحدى أدوات التفكير وال يتم إال من خالل اللغة والرموز ويتطور بتطورها وهو عملية عزل
بعض الصفات المشتركة أو تجريدها عن أشياء أخرى ليست موجودة في شيء معين.

.4اللغة :وهي إحدى أدوات التفكير وهي ترجمان الفكر ووسيلة للتفاهم بين البشر ولنقل تراثهم وهي تحفظ
المعاني من الضياع وتسهل تهكرها وتميز بينها وبين غيرها من المعاني وهي تعيننا على التفكير وهي الرموز
والقوالب التي تصب في المعاني المحددة ليسهل وعيها وتهكرها واستخدامها.

وتؤكد الباحثة أن االدوات آنفة الهكر ال تعمل كال على حدا وانما بصورة متكاملة ومتناسقة بحيث
كل أداة تقود إلى االداة التي تاليها وتعتمد عليها بشكل مباشر وان االستغناء عن أي اداة يؤدي إلى وجود

خلل في عملية التفكير ويقلل من الفوائد التي يمكن ان تثمر عنها.
رابعا  :طرائق التفكير ( :العفون ،الصاحب.)29 : 2012 ،

ق
بناء على الحواس وهي:
يوجد ثالث طر رئيسة للتفكير ،تم تصنيفها ً
 .1التفكير السمعي :ويعتمد على حاسة السمع ومن أدواته الصوت ،والمحادثات ،والنغمات ...الخ.
 .2التفكير البصري :ويعتمد على حاسة البصر ومن أدواته الصور ،واأللوان ،والخطوط المجردة والرسوم

التخطيطية ...الخ.

 .3التفكير الشعوري :ويعتمد على الشعور حيث يرتكز على معلومات طبيعية حساسة مثل ،الوزن ،ودرجة

الح اررة ،والحالة العاطفية ،والتوتر ،والشعور ،والحدس ...الخ.
ى
بناء على االساس الهي يقوم عليه
وتر الباحثة أن تصنيف طرائق التفكير يتخه أكثر من منحى ً
التصنيف ،فالتصنيف السابق اعتمد على أساس الحواس فهناك اسس مختلفة مثل درجة التعقيد و المجال

الهي يدور حوله (رياضي ،اجتماعي ،سياسي ،ثقافي.....الخ) وغيرها من التصنيفات االخرى لطرائق التفكير

التي تعبر عن وجهة نظر القائم عليها.

خامسا :ضروريات التفكير  :كما حددها (عبدالعزيز)34-31 : 2007 ،
 -1التفكير ضرورة لمواكبة متطلبات العصر والتكيف معها.
 -2التفكير ضرورة الكتشاف كل مجهول في هها الكون.

 -3إن تعليم الفرد كيفية الحصول على المعلومة أهم بكثير من تعليمه المعلومة نفسها.

 -4إن الفكر ضروري للجميع خاصة إذا ما تم التركيز على وظيفته وعلى ما له من قدرة ساحرة وعجيبة في
تسيير أمور الحياة وتسهيلها وتهليل الصعوبات لصالح بني البشر.
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 -5التفكير ضرورة من ضروريات ومتطلبات التعليم الهادف الهي يمكن أن يلعب دو اًر في تنميته عمليات
ومهارات التفكير الهي يمكن األفراد من تطوير كفاءاتهم.

 -6التفكير ضروري في النجاح الدراسي والحياتي وتحقيق الهات في مجال العمل.

 -7التفكير ضروري لتحقيق حاجات الفرد المختلفة سواء كانت بيولوجية أو معرفية أو تتعلق بأمنه واحترامه
وتطوير معارفه.

 -8التفكير ضروري من أجل تطوير المجتمع وتحقيق الرفاه ،إذ يرجع الفضل إلى التفكير في تطوير حياة
الناس وتحقيق رفاههم.

 -9التفكير ضروري لتطوير التعليم :يخدم التفكير كالً من المعلم والمتعلم معاً.
وتؤكد الباحثة أن قراءة ضروريات التفكير تسلط الضوء على مدى حاجة الفرد إلى امتالك مثل تلك
المهارات التي تخدم حياة األفراد من خالل إيجاد الحلول المناسبة ألي موقف حياتي يمكن أن يتعرض له.
سادسا :مستويات التفكير ( :العتوم ،الجراح)26-25 ،2009 ،
 -1مهارات التفكير األساسية :وتعنى باألعمال اليومية الروتينية التي يقوم بها الفرد ،ويستخدم فيها
العمليات العقلية بشكل محدود ،كاكتساب المعرفة وتهكرها والمالحظة ،والمقارنة ،والتصنيف ،والتفكير الحسي
والعملي كما يشمل المهارات الدنيا في تصنيف بلوم مثل  :المعرفة واالستيعاب والتطبيق .ويعد إتقان ههه

المهارات ضروري قبل االنتقال إلى مستويات التفكير العليا.

 -2مهارات التفكير العليا أو المركبة :وتتطلب االستخدام الواسع والمعقد للعمليات العقلية ،ويحدث هها
عندما يوم الفرد بتفسير وتحليل المعلومات ومعالجتها لإلجابة عن السؤال ،أو حل مشكلة ال يمكن حلها من

خالل االستخدام العادي لمهارات التفكير الدنيا .وتتطلب إصدار أحكام أو إعطاء رأي ،واستخدام معايير
ومحكات متعددة للوصول إلى النتيجة .وتشمل مهارات التفكير الناقد ،واالبداعي ،واالستداللي ،والتأملي،

وغيرها.

سابعا :الفرق بين تعليم التفكير وتعليم مهارات التفكير:
التفكير عملية كلية تقوم عن طريقها بمعالجة عقلية للمدخالت الحسية والمعلومات المترجمة لتكوين

األفكار أو استداللها أو الحكم عليها ،وهي عملية غير مفهومة تماماً ،وتتضمن اإلدراك والخبرة السابقة
والمعالجة الواعية واالحتضان والحدس.

أما مهارات التفكير فهي عمليات محددة نمارسها ونستخدمها عن قصد في معالجة المعلومات،
كمهارات تحديد المشكلة وإيجاد االفتراضات غير المهكورة في النص ،أو تقويم قوة الدليل أو االدعاء.

(غباري ،أبو شعيرة)73 :2011 ،
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ثامنا :مهارات التفكير :كما ذكرها (القواسمة ،أبو غزلة)44-43 :2013 ،
-1مهارة األصالة  :Originality Skillالتفكير بطرق جديدة او غير مألوفة أو استثنائية من أجل أفكار ذكية
وغير واضحة.

-2مهارة الطالقة  :Fluency Skillتستخدم من أجل توليد فكر يناسب بحرية تامة في ضوء عدد م األفكار
ذات العالقة.

-3مهارة المرونة  :Flexibility Skillاستخدامها لتوليد أنماط أو أصناف متنوعة من التفكير وتنمية القدرة
على نقل ههه األنماط وتغيير اتجاه التفكير ،واالنتقال من عمليات التفكير العادي إلى االستجابة.

-4مهارة التوضيح أو التوسع  :Elaborating Skillهي تلك المهارة التي تستخدم من أجل تجميل الفكرة أو
العملية العقلية وزخرفتها.
-5مهارة الوصف  :Attributing Skillهي تلك المهارة التي تستخدم لتحديد الخصائص أو الصفات الداخلية
لألشياء.
-6مهارة تحمل المسؤولية  :Taking Responsibility Skillهي تلك المهارة التي تستخدم من أجل بناء
نوع من الدافعية الهاتية لالعتماد عن النفس.
وأضاف عليها (سعادة)47 -46 : 2010 ،
-7مهارة الوصول إلى المعلومات  :Accessing Information Skillهي تلك المهارة التي تستخدم من
أجل الوصول بفاعلية إلى المعلومات ذات الصلة بالسؤال أو المشكلة المطروحة.
-8مهارة تدوين المالحظات  :Note- Taking Skillهي تلك المهارة التي تستخدم من أجل تسجيل
المعلومات المهمة بشكل مختصر ومكتوب.
-9مهارة التهكر  :Remembering Skillهي تلك المهارة التي تستخدم من أجل ترميز المعلومات
واالحتفاظ بها في الهاكرة طويلة المدى.

-10مهارة إصدار االحكام أو الوصول إلى حلول  :Drawing Conclusion Skillهي تلك المهارة التي
تستخدم لتطبيق معلومات معطاة واستنتاجات مقدمة من أجل الوصول إلى احكام عامة أو حلول نهائية.

-11مهارة تحديد العالقة بين السبب والنتيجة The Skill of Determining Cause Effect
 :Relationshipsهي تلك المهارة التي تستخدم لتحديد العالقات السببية بين األحداث المختلفة.

31

-12مهارة إدارة الوقت  :Managing Time Skillهي تلك المهارة التي تستخدم من أجل الحصول على
أفضل استغالل للوقت المرتبط بواجبات أو مهام.
وترى الباحثة أن مهارات التفكير تفوق هها الحد مثل مهارة التصنيف والتنظيم والتنبؤ وغيرها من
المهارات التي تعين الفرد على التفكير السليم ،والمهارات السابقة ما هي اال جزء من الكل الكبير الهي يهدف

إلى تنمية التفكير وتطويره في عقول األفراد.

تاسعا :عوامل نجاح عملية التفكير :حدد (عبدالعزيز )49-40 : 2007 ،العوامل كما يلي:
أ.المعلم:
 -1توفير وتهيئة البيئة الصفية الالزمة لنجاح عملية التفكير (تكييف البيئة).
 -2االستماع للطلبة وآلرائهم واحترام التنوع واالنفتاح والفروق الفردية بين الطلبة.
 -3تشجيع التعليم النشط وحرية المناقشة والتعبير وممارسة األنشطة الفكرية التي لها عالقة بالمادة الدراسية.
 -4إعطاء وقت كاف للتفكير مع تقديم المعلم للتغهية الراجعة اإليجابية ومساعدتهم على تنمية ثقتهم
بأنفسهم.

ب-البيئة المدرسية والصفية :وتشمل العديد من المكونات وهي:
 -1المناخ المدرسي :البيئة المدرسية بشكل عام تنعكس على اتجاهات الطالب والمعلمين وأولياء األمور
وتجدر اإلشارة بأن أولياء األمور لألسف لديهم اتجاهات سلبية عن المدرسة ولهلك يجب تشجيع أولياء

األمور على زيارة المدرسة وتغيير اتجاهاتهم نحوها عن طريق دعوتهم للمشاركة في نشاطاتها.

 -2فلسفة المدرسة وأهدافها :يجب أن ترسم المدرسة االهداف التي تسعى إلى تحقيقها وأن توفر فرصاً
لجميع أطراف العملية التربوية لمناقشة ههه األهداف وزيادتها أو تعديلها ،وتقييمها من وقت آلخر بحسب

متغيرات العصر ومتطلباته.

 -3مصادر التعلم :إن البيئة المدرسية التي ال تتسلح بمصادر تعلم تناسب كافة قطاعات الطلبة من معاقين
ومتوسطين وموهوبين ال تستطيع ان تنهض برسالتها.

 -4العالقات المدرسية :وهي عالقات متبادلة بين الطلبة والمعلمين واالداريين والمرشدين التربويين وكهلك
أولياء األمور وأفراد المجتمع المحلي.

 -5المجالس المدرسية (مجلس اآلباء والمعلمين).

 -6المناخ الصفي :يلعب المناخ الصفي دو اًر هاماً في تقدم وازدهار العملية التربوية أو تدهورها وانحطاطها.
 -7أساليب التقييم :وتشمل تقييم المحكمين والرفاق والتقييم الهاتي والبطاقة التراكمية وغيرها.
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وتؤكد الباحثة على أن عوامل نجاح التفكير متعددة وتتدرج في أهميتها والعوامل السابقة تعد ذات
التأثير الكبير في نفوس االفراد وتترك أثرها لفترة طويلة ،وال نغفل عن دور االسرة والوالدين واألصدقاء

والمرافق االجتماعية االخرى في تنمية ونجاح التفكير لدى االفراد ولكن السرد السابق كان بإيجاز وتلخيص.
عاش ار  :معوقات عملية التفكير  :كما أظهرها (غباري ،أبو شعيرة)31-29 :2009 ،

 -1الخوف من الفشل :وهي نظرة تشاؤمية تؤدي إلى عدم االستفادة من النجاحات السابقة واإلحباط الدائم
وتوقع الفشل والرهبة من اإلقدام.

 -2وجود ضغوط نفسية :وأهمها القلق والتوتر واإلحساس بالدونية وعدم الثقة بالنفس.

 -3التعب الجسمي واإلجهاد العصبي :وهو معوق خطير جداً يؤدي إلى فشل الطفل في ممارسة التفكير
نتيجة للسهر وعدم أخه قسط كافي من الراحة.

 -4مشتتات االنتباه :إن التفكير كعملية عقلية قائم على االنتباه من الفرد المفكر لما حوله من مثيرات
واألصوات العالية والحركة ،واألعمال المزعجة تشتت انتباه الفرد وتعيقه عن التفكير السليم.

 -5الغموض او عدم وضوح الرؤية :ففي بعض األحيان يعيق الفرد عن التفكير غموض المهمة أو المشكلة
وعدم وضوح معالمها ومدخالتها.

 -6تداخل العوامل الثقافية :مثل وجود بعض المعطيات الثقافية التي تدعو الفرد للكسل وعدم التفكير

كاآلالت الحاسبة والحاسوب والبرامج الجاهزة لحل المشكالت ،وذلك المعوق ال يتضح إال في مرحلة

المدرسة.

 -7التلفاز :يعد التلفاز أحد أهم المعوقات للطفل عن التفكير الجيد بما يحتويه من إثارة تجهب الطفل لها.
وتؤيد الباحثة وبشدة أن المعوقات سابقة الهكر لها تأثير كبير على إعاقة عملية التفكير لدى االفراد
وتنوه إلى أن قراءة تلك المعوقات يجب أن تستدعي اهتمام كل من يهمه االمر من اجل التقليل من تعرض
االفراد إلى مثل تلك المعوقات حتى نقلل من أثرها السلبي على تفكير االفراد بفاعلية.
الحادي عشر :تعريف التفكير االستداللي :
التفكير االستداللي هو إقامة الدليل ،ويتضمن نوعين من التفكير هما :التفكير االستنباطي

( )Deductiveوهو انتقال الحكم من العام إلى الخاص ،والتفكير االستقرائي ( )Inductiveوهو انتقال الحكم
من الخاص إلى العام( .نوفل ،أبو جادو)35 : 2010 ،
باإلضافة إلى أنه عندما نقوم باالستنتاج نكون قد تخطينا المعلومات الموجودة لتحديد ما يمكن أن

يكون صحيحاً من الناحية العقلية .فعندما نشم دخاناً نسأل أنفسنا عما يمكن أن يكون هها الدخان .ثم نقول
بملء الفجوة بتقديم دليل باإلشارة إلى أن شيئاً ما يحترق .فعملية نشاط عام بين البشرية ،فهي بدون شك
هامة لبقائها( .مارزانو ،اخرون)217 :2005 ،
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ويمثل أيضاً عملية منطقية تتضمن مجموعة من المهارات الفرعية التي تبدو في كل نشاط عقلي

معرفي يتميز باستقراء القاعدة من جزئياتها ،واستنباط الجزء من الكل ،إذ يسير فيه الفرد من حقائق معروفة

أو قضايا مسلم بصحتها إلى معرفة المجهول ذهنياً الهي يتمثل في نتاج ضرورية لتلك القضايا( .العفون،
عبد الصاحب.)99 :2012 ،

وتعرفه حسن ( )7 :2013بأنه "نشاط عقلي توجهه رغبة قوية لدى الفرد للههاب إلى ما وراء
المعلومات التي تتوفر لديه للوصول إلى معلومات جديدة تساعده على حل المشكلة".

ويعرفه عبيد وعفانة ( )46 :2003بأنه "قدرة الفرد على األداء المعرفي العقلي والهي يتمكن فيه

الفرد من توظيف ما لديه من معلومات ثبت صدقها وصحتها للوصول إلى حلول للمشكالت مع إمكانية

لتبريرها تبري اًر منطقياً سليماً مستخدماً في ذلك الحجج والبراهين".

ويعرفه عفانة ( )59 :2002بأنه " تفكير منطقي قياسي يعتمد على االنتقال من القضايا الكلية إلى

القضايا الجزئية".

كما يعرفه غانم ( )79 :2009بأنه "عملية عقلية تتضمن اشتقاق معلومات جديدة (نتائج) ،من

خالل قضايا أو تعليمات أو بديهيات أو أدلة (مقدمات متاحة) ،وذلك عن طريق إدراك العالقات بين
المقدمات المتوفرة بهدف توليد معرفة جديدة وصحيحة".

وكهلك يعرفه زيتون ( )38 :2003بأنه "تلك العملية التي تهدف إلى توليد معرفة جديدة عن طريق

أعمال الفكر في المعلومات واألدلة المتوفرة واستخدام قواعد منطقية للوصول إلى نتائج معينة".

وتعرفه أبو شمالة ( )26 :2013بأنه "عملية تقوم بها الطالبات عند مواجهة مشكلة أو موقف مشكل

وتمارس من خاللها بعض المهارات العقلية المتعلقة باالستنباط واالستقراء وذلك عندما تتوافر لديها معلومات

حول المشكلة ،وتتوصل من خاللها إلى نتائج تسهم في حل ههه المشكلة".

ويعرفه صالح ( )77 :2009بأنه "عملية عقلية يقوم بها التلميه عند مواجهة مشكلة أو موقف مشكل

ويمارس خاللها بعض المهارات العقلية تتمثل في مهارات االستدالل االستنباطي ،واالستدالل االحتمالي،

واالستدالل التمثيلي ،االستدالل االستنتاجي ،وذلك عندما تتوافر لديه معلومات حول المشكلة ويتوصل خاللها
إلى نتائج تساهم في حل تلك المشكلة".
وترى الباحثة أن التفكير االستداللي هو القدرة على امتالك العمليات العقلية الثالث استقراء استنباط
استنتاج وذلك إلزالة الغموض عن المجهول ومعرفته من اجل التوصل إلى حكم وحل لموقف ما.
الثاني عشر  :صفات ومظاهر االستدالل :

يتصف االستدالل بالصحة أو عدم الصحة ،فهو إما أن يكون صحيحاً أو غير صحيح أو فاسد أو

باطل .واالستدالل الصحيح هو االستدالل الهي يستوفي الشروط الخاصة بالصورة أو الهيئة (مقدمتان ورابطة

ونتيجة) التي تجعل النتيجة فيه الزمة عن المقدمات دون اعتبار لمضمونها أي مضمون المقدمات .أما
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االستدالل الصائب فهو االستدالل الهي يجب أن تتحقق فيه شروط الصحة ،إضافة إلى صدق المضمون
المعرفي لمقدماته ولعل االستدالالت العلمية خير مثال على ذلك ،لهلك فاالستدالل الصائب هو استدالل

مستوف لصورته أي عدم مخالفة أي شرط من شروط االستدالل ومستوف لصحة مضمون المقدمات.

(عبدالعزيز)194 : 2007،
أما أهم المظاهر التي يتسم بها التفكير االستداللي :فيراها (عبيد ،عفانة)46 :2004 ،
 -1إنه عملية يتم بواسطتها اشتقاق نتائج من مقدمات معطاة.

 -2استخدام المسلمات والبديهيات للوصول من المقدمات المعطاة إلى نتائج أخرى جديدة دون الحاجة إلى
تجريب.

 -3يمتاز بالدقة واإلنتاجية وتتمثل في كون النتائج تتضمن معلومات جديدة.
الثالث عشر  :التوجه النظري في دراسة التفكير االستداللي :
كان االهتمام بالتفكير بشكل عام والتفكير االستداللي بشكل خاص قديماً قدم التراث الفلسفي
اليوناني ،إذ تشير األدبيات إلى أن أفالطون عرض ( )347 -427ق.م في محاوراته لبعض البحوث
المنطقية ،كالتصورات ،والتعريف ،واالستدالل ،لكن أرسطو ( )322 -384ق.م هو أول من وضع المنطق

علماً مستقالً له قوانينه ومباد ئه وعده آلة للعلم وليس جزء منه ،والشك أن نظرية االستقراء ،قد كانت موجودة

فعالً في أعماله ،وقد ظهر من بعض فالسفة اليونان نواة المنهج االستنباطي من أمثال الرياضي المعروف

فيثاغورس ( )497ق.م ،واقليدس االسكندري ( )275ق.م ،إذ أسس فيثاغورس مدرسة فكرية أنجبت

فيثاغورسيين كثيرين يعزى إليهم جل ما وصل إلينا مما وضعه الفكر اإلغريقي في الرياضيات واألعداد
وانواعها ،وقد كان االهتمام بالعمليات العقلية بشكل عام والتفكير بشكل خاص ماثالً في التراث العربي

اإلسالم ،،فقد تبنى (ابن سينا) المتوفى (1037م) منهج القياس االرسطي ثم عاد فنقضه ووضع أسس منطق

جديد سماه (منطق المشرقين) نحى فيه منحى استقرائياً تجريبياً ،وفيما يتعلق بمنهج التفكير االستقرائي فهو
المنهج الهي يستخدمه اإلنسان للتحقق من صدق المعرفة الجزئية باالعتماد على المالحظة والتجربة الحسية.

ونتيجة حصول اإلنسان على النتائج نفسها فإنه يعمد إلى تكوين تعميمات ونتائج عامة ،وإذا استطاع اإلنسان
أن يحصر كل الحاالت الفردية في فئة معينة ويتحقق من صحتها بالخبرة المباشرة عن طريق الحواس فإنه

يكون قد قام بعملية استقراء تام وحصل معرفة يقينية يستطيع تعميمها دون شك .وأدرك (ابن الهيثم) المتوفى

( 1029م) اهمية الموضوعية التي هدفها البحث الموصول إلى الحقيقة ،وأن تتخه الطريقة االستقرائية القائمة
على الفحص ،والتجربة ،والمالحظة ،والنقد العلمي نفي صياغة الفروض واألحكام العامة .وكان االهتمام

بالتفكير والتفكير االستداللي ماثالً في بواكير دراسات اعالم عصر النهضة األوربية (1789 -1500م)،

نتيجة تأثرهم بالتراث العربي اإلسالمي ويأتي في طليعة هؤالء المفكرين ( )Rogers Baconالهي دعا إلى
استخدام المالحظة والتجربة واالستعانة باآلالت التي تعين على كشف الحقائق .أما العصر الحديث فقد تميز
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باالهتمام المتزايد والتركيز على دراسة العمليات العقلية ومنها عملية التفكير .وقد قدم الكثير من المنظرين
والباحثين العديد من اآلراء ،وقاموا بإجراء البحوث والتجارب التي توصلوا من خاللها إلى نتائج لتفسير طبيعة

التفكير ،فقد أعد بارت ( )Bartاختبارات عقلية لقياس قدرة األطفال على االستدالل في أعمار مختلفة .فضالً
عن ذلك زاد االهتمام بموضوع التفكير من قبل الباحثين وعلماء النفس ،إذ أن بعضهم يقصرون التفكير على
التفكير االستداللي ،وهو النشاط العقلي الهي يستهدف حل المشكالت أو الوصول إلى اتخاذ ق اررات ،أو

إصدار األحكام ،أو الوصول إلى النتائج من خالل بعض الشواهد أو األدلة او المقدمات أو المعلومات التي
يبنى الحكم على أساسها .وللتفكير االستداللي عالقة بالنضج فكلما كان الفرد أكثر نضجاً ،كان اقدر على

تحقيق طموحاته وأهدافه المستقبلية .وأن طموح الفرد يؤدي دو اًر مهماً في حل المشكالت التي تواجهه .فالقوة

النفسية النا تجة عن وجود حاجة معينة عند الفرد تغير في التنظيم المعرفي لديه بما يناسب اتجاهه في الوقت
نفسه.

(العفون ،عبد الصاحب)103-99 : 2012 ،
الرابع عشر  :أساليب وأنواع التفكير االستداللي :
 -1االستدالل االستنباطي:
واالستدالل االستنباطي هو االستدالل الهي تكون النتيجة فيه كامنة في المقدمات ،فالجهد المبهول في
عملية االستنباط هو إظهار النتيجة التي كانت كامنة غير ظاهرة في مقدماتها ،وأن النتيجة في االستنباط ال

تزودنا بمعرفة جديدة لم نكن نعرفها من المقدمات.

(عبدالعزيز)195: 2007،
 -2االستدالل االستقرائي :
هو األداء المعرفي العقلي الهي ينتقل التفكير فيه من أحكام جزئية أو حاالت فردية خاصة إلى

قاعدة عامة تصدق على جميع الحاالت المماثلة أو المشابهة ،واالستقراء يكون تاماً أو ناقصاً.

أ-االستقراء التام :وهو الوصول إلى القاعدة أو الحكم الكلي من استعراض جميع الحاالت الفردية التي يمكن

أن تصدق عليها واحدة ،كأن تالحظ مثالً بأن حرك المريخ في دوراته حول الشمس تكون على شكل إهليلجي
(قطع ناقص) ،فإذا تتبعنا جميع الكواكب السيارة ورأيناها ترسم الشكل نفسه في دوراتها حول الشمس ،فإننا

نصل إلى قاعدة عامة تنص على أن الكواكب السيارة ترسم في دوراتها حول الشمس شكالً إهليلجياً.

ب-االستقراء الناقص :ويتم ذلك عندما ندرس بعض الحاالت أو األفراد أو األحكام الجزئية ونصل منها إلى

قاعدة عامة نعممها على الحاالت المماثلة .فقد نالحظ مثالً أن مجموع قياسات الزوايا الداخلية للشكل

الرباعي يساوي ( 180 × )2-4وقد نالحظ أن مجموع قياسات الزوايا الداخلية للشكل الخماسي يساوي (-5
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 ،180 × )2ونالحظ مثل ذلك على الشكل السداسي ونكتفي بههه المالحظات لنستدل منها على قاعدة عامة

تقول إن مجموع قياسات الزوايا الداخلية ألي مضلع عدد أضالعه (ن) ضلعاً تساوي (ن،180 ×)2 -
ويعرف هها النوع من االستقراء باالستقراء المعمم أو الموسع ألننا نوسع القاعدة على الحاالت الفردية التي لم

ندرسها.

(عبيد ،عفانة)47: 2004 ،

 -3االستدالل االستنتاجي :Inferring

هو طريقة من طرق التعليم والتعلم ينتقل بها الفرد من الكليات (التعميمات ،النظريات ،النتائج،

القوانين) إلى الجزئيات ومن حاالت عامة إلى الحاالت الخاصة ومن ثم القيام بتطبيق ههه التعميمات في
برهنة النظريات الهندسية وفي حل المسائل الرياضية الهندسية المنتمية( .أبو شمالة.)17: 2003 ،

باإلضافة إلى أنه االداء المعرفي الهي ينتقل فيه الفرد من المعلوم إلى المجهول فيتوصل إلى نتائج

ليست داخ لة في المقدمات ولكنها حقائق جديدة مرتبطة بالحقائق االولية من مسلمات وبديهيات ونظريات.

(عبيد،عفانة.)47 : 2003 ،

 -4االستدالل العددي:

يشير جروان ( )1999إلى ان التعرف على العالقات الرياضية مهارة تفكيرية ،تتطلب قدرة على محاكمة

المعلومات العددية التي تتضمنها المشكلة من أجل اكتشاف العالقات التي تربط بينها ،باالستناد إلى معرفة
رياضية أساسية ومعرفة لغوية أساسية عندما تعرض المشكلة في إطار لغوي ،ولكن ههه المعرفة الرياضية
واللغوية ليست مرتبطة بمقررات دراسية معينة أو مقررات دراسية متقدمة ،وهي مهارة يمكن أن تتطور

بالتدريب والممارسة والتوجيه ،كما أن اتقانها في غاية األهمية لألداء على اختبارات التفكير الرياضي أو
االستعداد الرياضي ،ومع أن مهارة التعرف على العالقات الرياضية ال تحتاج بالضرورة إلى معرفة رياضية

متقدمة ،إال أن دراسات كثيرة تشير إلى ضعف عام لدى الطلبة في حل المشكالت الرياضية التي تتطلب
مهارة في اكتشاف العالقات بين عناصر المشكلة.

 -5االستدالل اللفظي :

يتضمن االستدالل اللفظي استيعاب النص أو المادة من خالل المالحظة الدقيقة لمكوناته

والمعلومات الواردة فيه ،وتفعيل مخزونات الهاكرة وعملياتها التي تتضمن تحليالً وتصنيفاً واستق ارء للمدخالت
التي حوتها المشكلة ،أما مشكالت االستدالل اللفظي أو التفكير اللفظي في حقيقة األمر ،مشكالت تتطلب

التعرف على العالقات بين مكونات النص أو المادة الكالمية حتى يمكن فهمها وحلها( .الحجازين:2010 ،
)27-25
وتكتفي الباحثة هنا في البحث بمهارات التفكير االستداللي الثالث (االستقراء ,االستنباط ,االستنتاج)
من خالل اختبار التفكير االستداللي.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
أوال :الدراسات السابقة الخاصة بالمتغير المستقل.
ثانيا :الدراسات السابقة الخاصة بالمتغيرين التابعين (التحصيل الدراسي والتفكير االستداللي)
ثالثا :الدراسات السابقة الخاصة بالبرنامج المقترح وأثره على التحصيل الدراسي والتفكير االستداللي.
رابعا :الفجوة البحثية.
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تمهيد
تعرض الباحثة في الفصل الثالث الدراسات السابقة التي لها عالقة بمتغيرات الدراسة وهي كاآلتي:

دراسات سابقة خاصة بالمتغير المستقل "البرنامج التعليمي" ،دراسات سابقة خاصة بالمتغيرين التابعين
"التحصيل الدراسي والتفكير االستداللي.
أوال :الدراسات السابقة الخاصة بالمتغير المستقل
 -1دراسة (عاشور)2015 ،

هدفت ههه الدراسة إلى بناء برنامج قائم على نظرية الحل اإلبداعي للمشكالت المعروفة باسم نظرية تريز
( ،)TRIZومعرفة فاعليته في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي ومهارات التواصل الرياضي لدى طالب الصف

الخامس.

ولتحقيق أغراض الدراسة:
أعدت الباحثة برنامجاً قائماً على نظرية تريز يتضمن مجموعة من األنشطة الرياضية التي تتناسب
مع مستوى طالب الصف الخامس ،والتي تم عرضها من خالل بعض المبادئ اإلبداعية التي اقترحها تريز،
كما أعدت الباحثة اختبار مهارات التفكير اإلبداعي ،واختبار مهارات التواصل الرياضي .وقد تم تطبيق
المنهج التجريبي ذو التصميم القبلي والبعدي لمجموعتين على عينة قصديه من طالب الصف الخامس من

مدرسة ذكور البريج "ب" ،وبلغ عددهم  82طالباً 41 ،طالباً للمجموعة التجريبية 41 ،طالباً للمجموعة

الضابطة.

وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية باستخدام اختبار مان وتني لحساب داللة الفروق بين

المجموعتين ،وحساب مربع ايتا لمعرفة حجم التأثير
وقد توصلت الدراسة للنتائج اآلتية :

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.01بين متوسطي درجات طالب المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية .وكهلك توجد

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.01بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات التواصل الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.

 -2دراسة (زيتون ،المقدادي)2014 ،
هدفت الدراسة الحالية لتقصي أثر برنامج تدريسي قائم على دمج الهكاءات المتعددة وأنماط التعلم ،في

قدرة الطالبات في الصف الثامن على حل المشكالت الرياضية ودافعيتهن لتعلم الرياضيات .واستخدم في ههه
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الدراسة التصميم شبه التجريبي لمجموعتين (ضابطة ،تجريبية) ،وتكون أفراد الدراسة من()39طالبة في
المجموعة التجريبية ،و( )37طالبة في المجموعة الضابطة.
ولتحقيق أغراض الدراسة :
تم اعداد البرنامج التدريسي القائم على الدمج بين الهكاءات المتعددة وأنماط التعلم ،وتم إعداد أدوات

الدراسة :مقياس قدرة الطالبات على حل المشكالت الرياضية ،ومقياس الدافعية لتعلم الرياضيات .بخصوص

قدرة الطالبات على حل المشكالت الرياضية ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،
واستخدم اختبار "ت" للعينات المستقلة.

وقد أظهرت النتائج االتية :
وجود فرق له داللة إحصائية في قدرة الطالبات على حل المشكالت الرياضية يعزى إلى البرنامج
التدريسي .أما بخصوص الدافعية نحو تعلم الرياضيات فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية ،واستخدام اختبار تحليل التباين المشترك( ،)ANCOVAواظهرت النتائج عدم وجود فرق له داللة
إحصائية بين متوسطات درجات طالبات الصف الثامن في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق
البعدي على مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات.
 -3دراسة (جودة)2013 ،

هدفت ههه الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج مقترح معتمد على استراتيجية تمثيل األدوار لتنمية

التفكير الهندسي لدى طلبة الصف الخامس األساسي بغزة في مادة الرياضيات واتجاههم نحوها.

تم استخدام المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( 184طالباً وطالبة) من الصف الخامس

األساسي بمدينة خان يونس وتم توزيعهم بواقع ( )92طالباً وطالبة ضمن المجموعة الضابطة ،و( )92طالباً
وطالبة ضمن المجموعة التجريبية ،وأعد الباحث البرنامج المقترح بعد التحليل المفاهيمي لوحدة الهندسة.

ولتحقيق أغراض الدراسة استخدم الباحث األدوات اآلتية:
 -1اختبار التفكير الهندسي.
 -2مقياس االتجاه نحو مادة الرياضيات.
وقد توصلت الدراسة إلى النتيجة التالية:

وجود فاعلية كبيرة للبرنامج المقترح على أفراد العينة من الهكور واإلناث في تنمية تفكيرهم الهندسي
واتجاهاتهم نحو مادة الرياضيات ،وتوصلت أيضا إلى فاعلية البرنامج المقترح في تنمية التفكير الهندسي لدى

الطلبة ذوي االتجاه المرتفع والمنخفض نحو مادة الرياضيات.
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 -4دراسة (عبد الغني)2009 ،
هدفت ههه الدراسة إلى وضع برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم المفاهيم الرياضية لدى طلبة
الصف العاشر األساسي وقياس مدى فاعليته والتعرف على صعوبات تعلم المفاهيم الرياضية لدى طلبة

الصف العاشر من وجهة نظر المعلمين والطلبة.

 -1تم استخدام المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )36طالبة من طالبات الصف العاشر

األساسي بمدرسة ام الفحم الثانوية للبنات التابعة لو ازرة التربية والتعليم بشمال غزة ،وأعد الباحث البرنامج

المقترح بعد إجراء تحليل المحتوى للوحدات الدراسة المطلوبة.
ولتحقيق أغراض الدراسة استخدم الباحث األدوات التالية:

 -2استبانة الطلبة.

 -3استبانة للمعلمين
 -4اختبار تشخيصي.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

أن مستوى تحصيل الطلبة لالختبار التشخيصي متدن قبل تطبيق البرنامج ،وأن جميع فقرات

االختبار التشخيصي لوحدة االقترانات المثلثية تشكل صعوبة ،ويتضح من خالل استبانة المعلمين واستبانة
الطلبة أن جميع مجاالت االستبانة هي فعال أسباب حقيقية للصعوبة ،وههه المجاالت مرتبة كالتالي(:المادة –

الطالب – المعلم – الكتاب المدرسي) .وفعالية البرنامج المقترح لعالج صعوبات تعلم المفاهيم الرياضية لدى
طلبة الصف.

-5دراسة (قاسم)2001 ،
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات حل المسالة الرياضية لدى طلبة

الصف السادس األساسي بمحافظة غزة.

 -1وتم استخدام المنهج التجريبي لغرض البحث ،وتكونت عينة الدراسة من طلبة الصف السادس والبالغ
عددهم ( )176طالباً وطالبة ،وأعد الباحث البرنامج المقترح لتنمية مهارات حل المسالة الرياضية.
واستخدم الباحث ألغراض الدراسة األدوات التالية:

 -2االختبار التحصيلي لقياس مهارات حل المسالة الرياضية لدى الطلبة.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αفي مهارات حل المسائل الرياضية

بين طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح طلبة المجموعة التجريبية ،وجود فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αفي مهارات حل المسائل الرياضية بين طلبة ذوي التحصيل المرتفع
في الرياضيات من المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح طلبة المجموعة التجريبية.
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 -5دراسة (نبهان)2001 ،
هدفت الدراسة إلى تعرف فاعلية برنامج مقترح التنمية التفكير الناقد في الرياضيات لدى طلبة الصف
التاسع بمحافظة غزة.

 -1وتم استخدام المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )256طالبا وطالبة من مدرستين إعداديتين
من مدارس الوكالة كعينة قصديه واختار الباحث عشوائيا عينة مكونة من طلبة ثالث شعب من مدرسة ذكور

النصيرات اإلعدادية (ج) وثالث شعب من طلبة مدرسة بنات النصيرات اإلعدادية (ا) ،وأعد الباحث برنامج

مقترح بمدخلين (حل المشكالت ،الموديوالت).

ولتحقيق أغراض الدراسة استخدم الباحث األدوات اآلتية.

 -2اختبار التفكير الناقد في الرياضيات.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات طلبة

المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية في التفكير الناقد في الرياضيات .ال يوجد تفاعل دال إحصائيا عند

مستوى داللة ( )0.05≤αبين البرنامج المقترح والجنس في تنمية مهارات التفكير الناقد في الرياضيات.
 -6دراسة (عودة)2000 ،

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى اثر تدريس برنامج مقترح في الهندسة على تنمية التفكير اإلبداعي
لدى طلبة الصف الثامن األساسي بمحافظة غزة مقارنا بأثر الكتاب المدرسي المقرر.

وتم تطبيق المنهج التجريبي ،تكونت عينة الدراسة من أربع شعب دراسية منتظمة في مدرستين من

مدارس محافظة غزة تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما ضابطة بلغ عدد أفرادها ( )83طالباً وطالبة،
واألخرى تجريبية بلغ عدد أفرادها ( )86طالباً وطالبة.
وألغراض الدراسة استخدمت الباحثة األدوات التالية:

 -1أداة تحليل للكشف عن مدى توافر قدرات التفكير اإلبداعي.
 -2اختبار التحصيل الدراسي في وحدة التطابق.
 -3اختبار التفكير اإلبداعي في الهندسة.
وقد توصلت الدراسة إلى النتيجة التالية:

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة في اختبار التفكير اإلبداعي وذلك

لصالح طلبة المجموعة التجريبية.
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الدراسات األجنبية:
 .1دراسة () 2009،Louri
هدفت الدراسة إلى تقصي اثر وفاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على نظرية تريز على قدرة الطالب

الجامعيين على حل المشكالت التعليمية والحياتية التي تواجههم.

وتم استخدام المنهج التجريبي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )34طالبا وطالبة جامعيين ،مقسمة

إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة.
ولتحقيق أغ ارض الدراسة :

أعد الباحث البرنامج التدريبي المقترح القائم على نظرية تريز لحل المشكالت ،وذلك بإجراء اختبار
قبلي ثم البرنامج التدريبي ،من ثم اختبار بعدي.
وقد أظهرت النتائج ما يلي :
انه يوجد فروق دالة إحصائياً لتأثير البرنامج التدريبي على تفكير الطلبة وقدراتهم على حل

المشكالت الحياتية والتعليمية بصورة أفضل مما كانوا عليه في السابق.
 .2دراسة () 2006، Kown،Park

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج قائم لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى طالب
الصف السابع األساسي في سيول ،واتبع الباحثان المنهج التجريبي على عينة الدراسة المكونة من ()398

طالباً تم تقسيمها الى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة ،ولحقيق أهداف الدراسة اعد الباحثان

اختبار لقياس مهارات التفكير اإلبداعي.
اً
وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :

تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير اإلبداعي.
 .3دراسة ()Baldes, Cahili and Moretto,2000
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج قائم على الهكاء المتعدد والتعلم التعاوني على إثارة دافعية

الطلبة للتعلم .وتم استخدام المنهج التجريبي وتكونت عينة الدراسة من طلبة الروضة والصفين الرابع والسادس
في مدرستين ابتدائيتين ومدرسة متوسطة .واستغرقت التجربة  16أسبوعاً ،شارك من خاللها الطلبة في

مقابالت قبلية وبعدية تم جمعها وتحليلها.
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وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :



أن البرنامج قلل من السلوكيات غير المنضبطة لدى الطلبة.

زاد دافعية الطلبة لإلنجاز.

التعقيب على الدراسات السابقة الخاصة بالمتغير المستقل
فيما يتعلق بأهداف الدراسات العربية السابقة:
دراسة عاشور ( )2015هدفت لتنمية مهارات التفكير االبداعي ومهارات التواصل الرياضي من

خالل برنامج قائم على نظرية الحل اإلبداعي للمشكالت المعروفة باسم نظرية تريز ( ،)TRIZواتفقت معه
دراسة عودة ( )2000حيث هدفت إلى تنمية التفكير االبداعي بواسطة برنامج مقترح ،أما بالنسبة لدراسة

زيتون والمقدادي ( )2014فهدفت إلى تنمية قدرة الطالبات على حل المشكالت الرياضية وزيادة دافعيتهم

نحو تعلم الرياضيات من خالل برنامج تدريسي قائم على دمج الهكاءات المتعددة ،ودراسة جودة ()2013
هدفت إلى تنمية التفكير الهندسي باستخدام برنامج مقترح معتمد على استراتيجية تمثيل االدوار ،ودراسة

عبدالغني ( )2009هدفت إلى عالج صعوبات تعلم المفاهيم بواسطة برنامج مقترح ،أما بالنسبة لدراسة قاسم
( )2001فهدفت إلى تنمية مها ارت المسألة الرياضية من خالل برنامج مقترح ،واخي ار دراسة نبهان ()2001
هدفت إلى تنمية التفكير الناقد من خالل برنامج مقترح.
فيما يتعلق بأهداف الدراسات االجنبية السابقة :
دراسة ( )Louri, 2009هدفت إلى تنمية القدرة على حل المشكالت التعليمية والحياتية بواسطة

برنامج تدريبي مقترح قائم على نظرية تريز ،دراسة ( )Park, Kown, 2006هدفت لتنمية مهارات التفكير

اإلبداعي من خالل برنامج قائم ،دراسة ( )Baldes, Cahili and Moretto,2000هدفت إلى إثارة دافعية
الطلبة للتعلم بواسطة برنامج قائم على الهكاء المتعدد والتعلم التعاوني.
فيما يتعلق بالمنهجية للدراسات العربية السابقة :
اتبعت جميع الدراسات السابقة المنهج التجريبي ذو المجموعتين باستثناء دراسة عبدالغني ()2009

فقد اتبعت المنهج الوصفي باإلضافة إلى المنهج التجريبي ذو المجموعتين واتفقت معه دراسة جودة
(.)2013

فيما يتعلق بالمنهجية للدراسات االجنبية السابقة :
جميع الدراسات االجنبية السابقة الخاصة بالمتغير المستقل اتبعت المنهج التجريبي ذو المجموعتين

والتطبيق القبلي والبعدي.
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فيما يتعلق بعينة الدراسات العربية :
اتفقت دراسة عاشور ( )2015كانت على الصف الخامس األساسي ودراسة جودة ( ،)2013أما

بالنسبة لدراسة زيتون ومقدادي ( )2014كانت على الصف الثامن األساسي واتفقت معها دراسة عودة

( ،)2000أما دراسة عبدالغني ( )2009فكانت على الصف العاشر ،ودراسة قاسم ( )2001اتفقت مع
الباحثة في العينة وهي طلبة الصف السادس األساسي ،واخي ار دراسة نبهان ( )2001كانت على الصف

التاسع.

فيما يتعلق بعينة الدراسات االجنبية :
دراسة ( ) 2009،Louriكانت على الطالب اجلامعيني ,ودراسة ( ) 2006، Kown،Parkكانت على
طالب الصف السابع األساسي ،واخي ار دراسة ( )Baldes, Cahili and Moretto,2000اتفقت مع دراسة
الباحثة على طالب الصف السادس واضافت ههه الدراسة طالب الصف الرابع.
فيما يتعلق بمجال الدراسة للدراسات العربية واالجنبية :
اتفقت جميع الدراسات السابقة مع الباحثة في مجال الدراسة وهو مادة الرياضيات باستثناء دراسة
( ) 2009،Louriاهتمت بالمجال الحياتي ،ودراسة ( )Baldes, Cahili and Moretto,2000اهتمت

بمجال التعليم بشكل عام.

ثانيا  :الدراسات السابقة الخاصة بالمتغيرين التابعين (التحصيل الدراسي ،التفكير االستداللي)
 -1دراسة (الشمري)2015 ،
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام قطع كوازنير ( )Cuisenaire roolsعلى التحصيل

عند مستوى التهكر والفهم في مادة الرياضيات لدى تالميه الصف الخامس بمدينة بريدة بالمملكة العربية

السعودية ،وبناء دليل قائم على استخدام قطع كوازنير في مادة الرياضيات في وحدة القواسم والمضاعفات ،قد
يسهم في رفع مستوى التحصيل الرياضي لدى تالميه الصف الخامس بمدينة بريدة.

اتبع الباحث المنهج التجريبي والتصميم شبه التجريبي للمجموعتين ذو االختبار القبلي والبعدي ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )49تلميها من الصف الخامس االبتدائي بمدرسة التضامن اإلسالمي في مدينة بريدة ،وتم

تقسيمها إلى مجموعتين :المجموعة الضابطة ( )24تلميها درسوا وحدة القواسم بالطريقة المعتادة ،والمجموعة

التجريبية عددها ( )25تلميها درسوا وحدة القواسم والمضاعفات باستخدام قطع كوزانير.
واستخدم الباحث تحليل التباين ( )ANCOVAالختبار فرضيات الدراسة.

45

أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة :
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 = αفي اختبار التحصيل البعدي بين

متوسط المجموعة التجريبية ومتوسط المجوعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام

قطع كوزانير .توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 = αفي اختبار التحصيل البعدي

بين متوسط المجموعة التجريبية ومتوسط المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية التي درست

باستخدام قطع كوزانير عند مستوى التهكر .توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.05 = α
في اختبار التحصيل البعدي بين متوسط المجموعة التجريبية ومتوسط المجوعة الضابطة لصالح المجموعة
التجريبية التي درست باستخدام قطع كوزانير عند مستوى الفهم.

 -2دراسة (حسن)2013 ،
هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر توظيف نموذج جانييه لتدريس المفاهيم على التحصيل وتنمية

مهارات التفكير االستداللي في العلوم لدى طالبات الصف السابع بغزة.

واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي لتحقيق غرض الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )80طالبة

من طالبات الصف السابع األساسي بمدرسة حسن سالمة األساسية (ا) للبنات التابعة لو ازرة التربية والتعليم
مديرية غرب غزة ،حيث ( )40طالبة ضمن المجموعة الضابطة ،و( )40طالبة ضمن المجموعة التجريبية،
واعدت الباحثة دليل المعلم ،ودليل الطالب ،وقائمة بالمفاهيم الواردة بالوحدة الدراسية المستهدفة.

واستخدمت الباحثة ألغراض الدراسة األدوات التالية:
 -1اختبار تحصيلي.
 -2اختبار قدرات التفكير االستداللي.

واستخدمت الباحثة لتحليل البيانات األدوات اإلحصائية اآلتية:

 -1كودر-ريتشارد سون ( ،)21وطريقة التجزئة النصفية إليجاد معامل ثبات االختبار.
 -2معامل التمييز ،معامل الصعوبة لتحليل فقرات االختبار.
 -3اختبار (ت) الختبار الفروق بين المجموعتين.

 -4معامل ايتاD ،إليجاد حجم تأثير نموذج جانييه
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات الطالبات

بالمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي لصالح المجموعة

التجريبية .توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات الطالبات

بالمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير االستداللي لصالح المجموعة

كبير جداً للنموذج على تنمية التحصيل الدراسي وتنمية التفكير االستداللي بناء
اثر اً
التجريبية .وجد أن هناك اً
على مربع ايتا.
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 -3دراسة (الزعبي ،بني دومي)2012 ،
هدفت ههه الدراسة إلى استقصاء أثر التعلم المتمازج في تحصيل تالميه الصف الرابع األساسي في

مادة الرياضيات وفي دافعيتهم نحو تعلمها .وتم استخدام المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ()71
تلميهاً وتلميهة موزعين على أربع شعب صفية منهم ( )38في المجموعة التجريبية و( )33تلميهاً وتلميهة في

المجموعة الضابطة.

ولتحقيق أهداف الدراسة:
تم استخدام اختبار تحصيلي ومقياس الدافعية بعد التأكد من صدقهما وثباتهما .ولمعالجة البيانات

إحصائيا تم استخدام المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،وتحليل التباين الثنائي ،واختبار (ت).
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :

يوجد فرق دال إحصائياً ( )0.05 = αبين متوسطات عالمات تالميه المجوعة الضابطة والمجموعة
التجريبية على االختبار التحصيلي في الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية ،بينما ال يوجد فرق دال

إحصائياً بين متوسط أداء الهكور واإلناث على االختبار التحصيلي .يوجد فرق دال إحصائياً ()0.05 = α
بين متوسطات عالمات تالميه المجموعة التجريبية على مقياس الدافعية القبلي و البعدي ولصالح التطبيق

البعدي .يوجد فرق دال إحصائياً ( )0.05 = αبين متوسطات عالمات تالميه المجموعة الضابطة ومتوسط
عالمات التجريبية على مقياس الدافعية ولصالح المجموعة التجريبية.

 -4دراسة (الحناكي)2012 ،
هدفت ههه الدراسة إلى التعرف على أثر استراتيجية التعلم المستند إلى المشروع في تنمية التفكير

الرياضي والتحصيل الدراسي ودافعية التعلم في الرياضيات لدى طالبات المرحلة المتوسطة في المملكة

العربية السعودية.

ولتحقيق غرض الدراسة تم استخدام المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )53طالبة من

طالبات الصف الثاني المتوسط في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية ،وقد قسمت العينة إلى
مجموعتين :تجريبية وعدد أفرادها ( )25طالبة درست باستخدام التعلم المستند إلى المشروع ،وضابطة عدد

أفرادها ( )27طالبة درست بالطريقة االعتيادية.
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ولتحقيق أغراض الدراسة:
تم إعداد مادة تعليمية قائمة على التعلم المستند إلى المشروع مكونة من سبعة مشاريع ،وبناء اختبار

في التحصيل الدراسي ،وتطوير اختبار في التفكير الرياضي ،وتطوير مقياس لدافعية التعلم ،وقد تم التحقق
من صدق وثبات ههه األدوات.
وقد أظهرت الدراسة النتائج اآلتية :
جود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي أداء مجموعتي الدراسة على اختبار التفكير الرياضي

لصالح المجموعة التجريبية .وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي أداء مجموعتي الدراسة على اختبار

التحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية .وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي أداء مجموعتي
الدراسة على مقياس دافعية التعلم لصالح المجموعة التجريبية.
 -5دراسة (الموال)2012 ،
هدفت ههه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام اللوح التفاعلي في تحصيل طلبة الصف الرابع

األساسي في الرياضيات وفي تفاعلهم اللفظي في أثناء التدريس.

تم استخدام المنهج التجريبي ،وبلغ عدد أفراد الدراسة ( )81طالبة من الصف الرابع األساسي،

موزعات على شعبتين اختيرتا عشوائيا من أصل ( )5شعب ،وقد عينت الشعبتان عشوائيا على مجموعتي
الدراسة ،حيث تم تدريس المجموعة التجريبية باستخدام اللوح التفاعلي ،والمجموعة الضابطة باستخدام اللوح
االعتيادي.

ولتحقيق أهداف الدراسة:
تم تطبيق اختبار التحصيل واستخدام أداة فالندرز المعدلة لتحليل التفاعل اللفظي إلى مجموعتين.
وأظهرت النتائج ما يلي :
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحسابي ألداء طلبة المجموعة التجريبية والمتوسط

الحسابي ألداء طلبة المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي ،وقد جاءت ههه الفروق لصالح المجموعة

التجريبية التي استخدمت اللوح التفاعلي في التدريس .وجود فرق دال إحصائياً في نسبة كالم الطالبات الالتي
درسن باستخدام اللوح التفاعلي ،أن استخدام اللوح التفاعلي زاد نسبة كالم المعلمة أثناء التدريس ،وزاد من

فترات االنقطاع في تواصل الطالبات اللفظي ،كما زاد من نسبة طرح المعلمة لألسئلة في أثناء شرح الدرس

وإدارة النقاش وتوجيهه داخل الفصل ،وزاد تعزيز المعلمة طالباتها وتقديم التغهية الراجعة الفورية لهن ،ومن

استجابة الطالبات ومبادرتهن.

48

 -6دراسة (بن سلمان)2012 ،
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام نموذج التعلم التوليدي في تنمية التفكير االستداللي عند

المهارات (االستقراء ،االستنباط ،االستنتاج) والتحصيل الدراسي في مادة الكيمياء عند المستويات المعرفية

(التهكر ،الفهم ،التطبيق ،التحليل) لدى طالبات الصف األول الثانوي بمكة المكرمة.

تم استخدام المنهج شبه التجريبي لتحقيق أهداف الدراسة .وتكونت عينة الدراسة من ( )58طالبة من

طالبات الصف األول الثانوي بمكة المكرمة ممثلة في ( )31طالبة للمجموعة التجريبية و( )27طالبة

للمجموعة الضابطة.

وأظهرت النتائج ما يلي :
تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في مقياس التفكير االستداللي واختبار التحصيل

الدراسي ،وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطات المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس مهارات التفكير االستداللي واختبار التحصيل الدراسي.

 -7دراسة(حلس)2010 ،

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر إثراء محتوى منهاج الرياضيات في تنمية مهارات التفكير االستداللي

لدى طالبات الصف الحادي عشر العلمي بغزة.

وتم استخدام المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )29طالبة ضمن المجموعة الضابطة،

( )30طالبة ضمن المجموعة التجريبية بمدرسة دالل المغربي الثانوية (ا) للبنات منطقة شرق غزة.
ولتحقيق أغراض الدراسة استخدمت الباحثة األدوات التالية:

 -1أداة تحليل المحتوى.

 -2اختبار مهارات التفكير االستداللي.

وإلجراء المعالجة اإلحصائية استخدمت الباحثة اآلتي:

 -1الوسط الحسابي ،االنحراف المعياري.
 -2معامل االرتباط.
 -3اختبار (ت).

 -4اختبار مان وتني ومربع ايتا لفحص فرضيات الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى النتيجة التالية:

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01≤αبين متوسط درجات الطالبات في

المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير االستداللي البعدي لصالح طالبات المجموعة

التجريبية.
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 -8دراسة (السيد)2005 ،
هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام نظرية رايجلوث التوسعية في تدريس الهندسة (وحدة

تطابق المثلثات) في تنمية التفكير االستداللي وبقاء اثر التعلم لدى تالميه الصف الثاني اإلعدادي ولإلجابة

عن أسئلة الدراسة قامت الباحثة بتحليل محتوى (وحدة تطابق المثلثات) بمقرر الهندسة للصف الثاني

اإلعدادي لتحديد جوانب التعلم (مفاهيم ،تعميمات ،ومهارات) ثم قامت الباحثة باستخدام المنهج التجريبي،
وتصميم وحدة التطابق بناء على خطوات النظرية التوسعية ،وفي ضوء ذلك تم إعداد كتاب التلميه ،ودليل

المعلم وفقا للنظرية التوسعية ،وكهلك بناء اختبار تحصيلي .ثم تطبيق االختبار التحصيلي ،واختبار التفكير
االستداللي قبليا ،ثم درست المجموعة الضابطة المختارة بالطريقة المعتادة ،ودرست المجموعة التجريبية

الوحدة نفسها باستخدام نظرية رايجلوث التوسعية ،ومن ثم تطبيق االختبار التحصيلي واختبار التفكير

االستداللي بعديا على مجموعتي الدارسة ،وأيضا تم إجراء تطبيق بعدي مؤجل لالختبار التحصيلي على

مجموعتي الدراسة ،وباستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة ،وذلك لمقارنة الفروق بين متوسطات درجات
تالميه المجموعتين وداللتها اإلحصائية.
وقد توصلت الدراسة إلى االتي :
أن استخدام نظرية رايجلوث التوسعية في تدريس الهندسة أدى إلى تفوق تالميه المجموعة التجريبية

على تالميه المجموعة الضابطة في التفكير االستداللي والتحصيل وبقاء أثر التعلم.
 -9دراسة (بشاي)2004،

هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية استخدام نموذج دورة التعلم في تدريس الهندسة لتنمية
التحصيل الدراسي والتفكير اإلبداعي لدى تالميه المرحلة اإلعدادية .وتم تطبيق المنهج التجريبي ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )87تلميهاً من تالميه الصف الثاني إعدادي ،قسمت إلى مجموعتين :إحداهما تجريبية
بلغت ( )44تلمهاً ،واألخرى ضابطة بلغت ( )43تلميهاً .ولتحقيق أغراض الدراسة تم إعداد دليالً للمعلم في

الوحدة التجريبية المعدة وفقاً لنموذج دورة التعلم بصورته المقترحة ،وسجالً لنشاط التلميه في الوحدة التجريبية
وتم اعداد مجموعة من األدوات شملت :اختبا اًر تحصيلياً ،واختبا اًر في التفكير اإلبداعي في الرياضيات.
وأسفرت الدراسة عن عدة من النتائج المهمة منها:
فعالية نموذج دورة التعلم بصورته المقترحة في تنمية التحصيل والتفكير اإلبداعي لدى تالميه الصف
الثاني اإلعدادي (مجموعة الدراسة) عند دراستهم للهندسة بهها النموذج.
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الدراسات األجنبية :
 .1دراسة ()Mann, 2009
هدفت الدراسة إلى تقييم القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف السابع األساسي ومعرفة أثرها على

التحصيل الدراسي واالتجاه نحو مادة الرياضيات.

وقد تكونت عينة الدراسة من ( )85طالبا من طالب الصف السابع األساسي بمدرسة كونتيكت

واتبعت المنهج الوصفي.

وقد أظهرت نتائج الدراسة االتي :
انه يوجد عالقة طردية بين اإلبداع والتحصيل الدراسي واالتجاه نحو مادة الرياضيات.
 .2دراسة ()Kokis, 2002
هدفت ههه الدراسة إلى معرفة النمو في االستدالل االستقرائي ،واالستدالل االستنباطي لدى طلبة
الصفوف الخامس والسادس والثامن .تكونت عينة الدراسة التي اتبعت المنهج الوصفي من ( )108طالباً
تمثل الصفوف الثالث السابقة .

ولتحقيق أغراض الدراسة اتبع المنهج الوصفي واألدوات اآلتية :
مقياس ) Jacobs and Potenza (1991لالستدالل االستقرائي.
مقياس ) markovits and natael (1989لالستدالل االستنباطي.
وأظهرت نتائج هذه الدراسة ما يلي:
أن العمليات االستداللية تنمو مع تقدم العمر.
 .3دراسة () 2000،Wiley
هدفت الدراسة إلى تنمية وتشجيع التفكير الرياضي االستداللي لدى عينة من الطالب الصفوف

االبتدائية واالعدادية والثانوية باستخدام بعض األدوات مثل أفالم الفيديو المصورة للتدريس داخل الفصل،
وباستخدام المنهج التجريبي ،واستخدمت أيضا بعض المسائل الرياضية غير التقليدية التي توفر فرص للنقاش
والحوار وتوليد األفكار المثمرة.
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وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن :
استخدام األنشطة والممارسات أدت إلى تنمية التفكير الرياضي االستداللي لدى هؤالء الطالب.
التعقيب على الدراسات السابقة الخاصة بالمتغير التابع :التعقيب على الدراسات السابقة العربية:
فيما يتعلق باألهداف للدراسات السابقة العربية :

دراسة (الشمري )2015 ،هدفت الدراسة إلى رفع مستوى التحصيل باستخدام قطع كوازنير

( ،)Cuisenaire roolsواتفقت معها دراسة (حسن )2013 ،في تنمية التحصيل و مهارات التفكير

االستداللي بتوظيف نموذج جانييه لتدريس المفاهيم ،باإلضافة لدراسة دراسة (الزعبي ،بني دومي)2012 ،
هدفت إلى تنمية التحصيل وفي دافعيتهم نحو تعلم الرياضيات باستخدام التعلم المتمازج ،واتفقت ايضا دراسة

(الحناكي )2012 ،بهدف تنمية التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي ودافعية التعلم في الرياضيات باستخدام
استراتيجية التعلم المستند إلى المشروع ،وكهلك دراسة (الموال )2012 ،هدفت إلى تنمية التحصيل وزيادة

التفاعل اللفظي في أثناء التدريس ههه باستخدام اللوح التفاعلي ،وايضا اتفقت معهم دراسة (بشاي)2004 ،
بهدف تنمية التحصيل الدراسي والتفكير اإلبداعي باستخدام نموذج دورة التعلم في تدريس الهندسة ،اما

بالنسبة لدراسة (بن سلمان )2012 ،هدفت إلى تنمية التفكير االستداللي باستخدام نموذج التعلم التوليدي،

واتفقت معه دراسة (حلس )2010 ،هدفت إلى تنمية مهارات التفكير االستداللي بواسطة إثراء محتوى منهاج

الرياضيات ،وكهلك دراسة (السيد )2005 ،هدفت إلى تنمية التفكير االستداللي وبقاء اثر التعلم باستخدام
نظرية اريجلوث التوسعية.
فيما يتعلق باألهداف للدراسات االجنبية :
دراسة ( )Kokis, 2002هدفت للتعرف على النمو في االستدالل االستقرائي ،واالستدالل

االستنباطي ،اما دراسة ( )Mann, 2009هدفت إلى تقييم القدرات اإلبداعية ومعرفة أثرها على التحصيل
الدراسي واالتجاه نحو مادة الرياضيات ،ودراسة ( )Wiley, 2000هدفت الدراسة إلى تنمية وتشجيع التفكير

الرياضي االستداللي باستخدام بعض األدوات مثل أفالم الفيديو المصورة.
فيما يتعلق بالمنهجية للدراسات السابقة العربية :

جميع الدراسات السابقة اتبعت المنهج التجريبي ذو المجموعتين باستثناء دراسة (الزعبي،بني دومي،
 )2012ودراسة(الحناكي )2012 ،باإلضافة إلى دراسة(بن سلمان )2012 ،اتبعوا المنهج شبه التجريبي.
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فيما يتعلق بالمنهجية للدراسات السابقة االجنبية :
دراسة ( )Mann, 2009اتبعت المنهج الوصفي ،ودراسة ( )Kokis, 2002اتفقت مع الدراسة
السابقة من حيث المنهج المتبع وهو المنهج الوصفي ،اما دراسة ( )Wiley, 2000فاختلفت عن السابق
باتباعها المنهج التجريبي.

فيما يتعلق بالعينة للدراسات السابقة العربية :
كانت دراسة الشمري ( )2015على طلبة الصف الخامس األساسي ،اما دراسة حسن ()2013
كانت على الصف السابع ،واتفقت كال من دراسة الزعبي وبني دومى ( )2012ودراسة الموال ( )2012على
عينة الصف الرابع األساسي ،اما بالنسبة لدراسة الحناكي ( )2012ودراسة دراسة سيد ( )2005ودراسة

بشاي ( )2004كانوا على الصف الثاني المتوسط ،ودراسة بن سلمان ( )2012الصف االول ثانوي ،واخي ار
دراسة حلس ( )2010كانت على حادي عشر علمي.
فيما يتعلق بالدراسات السابقة االجنبية :
دراسة ( )Mann, 2009كانت على الصف السابع ،ودراسة ( )Kokis, 2002كانت على الصف
الخامس والثامن واتفقت مع الباحث على الصف السادس ايضا ،واخي ار دراسة  ) 2000) ،Wileyكانت على

الصفوف االبتدائية واالعدادية والثانوية.

فيما يتعلق بمجال الدراسة للدراسات السابقة العربية واالجنبية :
اتفقت جميع الدراسات السابقة مع دراسة الباحثة حول مجال الدراسة وهو مادة الرياضيات باستثناء
دراسة حسن ( )2013كان مجال الدراسة مادة العلوم ،ودراسة بن سلمان ( )2012كان مجال الدراسة مادة

الكيمياء.

ثالثا :الدراسات السابقة الخاصة بالبرنامج المقترح وأثره على التحصيل الدراسي والتفكير االستداللي
.1

دراسة (الزهراني)2014 ،
هدفت الدراسة إلى تقصي مدى فاعلية استخدام استراتيجية التعليم بمساعدة الحاسوب متعدد الوسائط في

تنمية التحصيل الدراسي ،والتفكير االستداللي ،واالتجاه نحو الرياضيات عن طريق صياغة وحدتي تحديد

األشكال الهندسية ووصفه ،وفهم االستدالل المكاني من مقرر الرياضيات المطور للصف الرابع االبتدائي.
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وتحقيقا ألغراض الدراسة:
استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي ،حيث اختيرت عينة عشوائية مكونة من ( )68طالبة من

طالبات الصف الرابع االبتدائي ،وقد تم تدريسهن باستخدام استراتيجية التعليم بمساعدة الحاسوب.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها :

أن الستخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات فاعلية كبيرة ،ومهمة تربويا في تنمية التحصيل
والتفكير االستداللي ،وكهلك ا التجاه نحو الرياضيات لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي بمنطقة مكة

المكرمة حيث كانت الفروق دالة إحصائيا بين التطبيقين القبلي و البعدي.
 .2دراسة (أبو شمالة)2013 ،

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج قائم على الهكاء االصطناعي لتنمية التفكير االستداللي

والتحصيل الدراسي في مبحث تكنولوجيا المعلومات لدى طالبات الحادي عشر بغزة.

تم استخدام المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )59طالبة ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين

األولى تجريبية وتمثل ( )27طالبة ،والثانية ضابطة وتمثل ( )32طالبة من مدرسة شفا عمرو الثانوية للبنات

بمدينة رفح.

ولتحقيق أغراض الدراسة استخدمت الباحثة األدوات التالية:

 -1اختبار التفكير االستداللي والتحصيل الدراسي.

 -2إعداد البرنامج الهكي باستخدام الخلية العصبية االصطناعية.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عند مستوى داللة ()0.05≤αبين متوسط درجات

طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار
التفكير االستداللي ،توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي و البعدي الختبار التفكير االستداللي،
توجد فاعلية للتدريس عند مستوى ( )0.05≤αباستخدام برنامج قائم على الهكاء االصطناعي في تنمية

التفكير االستداللي في مبحث تكنولوجيا المعلومات لدى طالبات المجموعة التجريبية ،توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية

ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي ،توجد فروق

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات طالبات

المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي و البعدي الختبار التحصيل الدراسي.
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 .3دراسة (رجب)2013،
هدفت الدراسة إلى تقصي اثر استخدام استراتيجية بناء المعنى ( )K-W-Lفي تدريس الرياضيات

لتالميه الحلقة الثانية من التعليم األساسي على التحصيل وتنمية مها ارت التفكير االستداللي لديهم.

واعتمد الباحث المنهج شبه التجريبي وذلك من خالل اختيار مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى

ضابطة يتم اختبارهما قبلياً و بعدياً باالختبار التحصيلي واختبارات مهارات التفكير االستداللي.
وإلثبات صحة الفروض استخدم البحث األدوات اآلتية :
 )1اختبار تحصيلي في الرياضيات (من إعداد الباحث).
 )2اختبار مهارات التفكير االستداللي (من إعداد الباحث).
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :

وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطي درجات تالميه المجموعتين

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي في الرياضيات لصالح تالميه المجموعة

التجريبية ،وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطي درجات تالميه المجموعة
التجريبية في التطبيق القبلي و البعدي لالختبار التحصيلي في الرياضيات لصالح التطبيق البعدي ،وجود

فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطي درجات تالميه المجموعتين التجريبية والضابطة
في التطبيق البعدي لالختبار مهارات التفكير االستداللي في الرياضيات لصالح تالميه المجموعة التجريبية،

وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطي درجات تالميه المجموعة التجريبية في
التطبيق القبلي و البعدي لالختبار مهارات التفكير االستداللي في الرياضيات لصالح التطبيق البعدي ،وجود
عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05بين درجات تالميه المجموعة التجريبية في

التحصيل الدراسي والتفكير االستداللي في

الرياضيات.

 .4دراسة (طافش)2011،
هدفت الدراسة إلى التعرف على "أثر برنامج مقترح في مهارات التواصل الرياضي على تنمية

التحصيل العلمي ومهارات التفكير البصري في الهندسة لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة" ،ولتحقيق
هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي.

وتكونت عينة الدراسة من ( )74طالبة اختيروا بطريقة عشوائية من طالبات الصف الثامن األساسي

من مدرسة عين جالوت األساسية ،وتم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية وعددهن ( )37طالبة

واألخرى ضابطة وعددهن ( )37طالبة.
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وقد استخدمت الباحثة اختباري التحصيل ومهارات التفكير البصري لوصول إلى نتائج الدراسة ،وذلك
بتوظيف األساليب اإلحصائية المناسبة وبرنامج  spssفي المعالجات اإلحصائية وجمع البيانات.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :
وجود اثر البرنامج المقترح في مهارات التواصل الرياضي على وحدة الهندسة لتنمية التحصيل

الدراسي ومهارات التفكير البصري عند تطبيقه على الطالبات ،توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة
( )0.05≤αبين متوسطات درجات الطالبات في المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات أقرانهم في

المجموعة الضابطة في اختبار تحصيل الهندسة واختبار مهارات التفكير البصري في التطبيق ابعدي لصالح

المجموعة التجريبية.
 .5دراسة (المنتصر)2008 ،
هدف البحث إلى معرفة اثر استخدام الوسائط الفائقة في تدريس العلوم على التحصيل والتفكير

االستداللي لدى تالميه الصف الثامن من التعليم األساسي بالجمهورية اليمينية .واختيار مجموعة البحث من

مدرسة رابعة العدوية يأمانة في صنعاء وتم استخدام المنهج التجريبي.
ولتحقيق أغراض البحث :

اعد البحث برنامج محوسب على قرص مدمج قائم على خصائص الوسائط الفائقة لتدريس وحدة
مختارة واختبار تحصيلي للوحدة واختبار تفكير استداللي كما اعد الباحث دليال إرشاديا ودليال للمعلم.
وتم التوصل للنتائج اآلتية :
وجود فرق دال إحصائيا بين التطبيق القلبي و البعدي لالختبار التحصيلي لصالح التطبيق البعدي،

جود فرق دال إحصائيا بين التطبيق القلبي و البعدي لالختبار التفكير االستداللي لصالح التطبيق البعدي،
وجود تأثير عال للوسائط الفائقة في زيادة كل من التحصيل والتفكير االستداللي بعد التطبيق بلغت قيمته
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 .6دراسة (أبو سكران)2007 ،
هدفت ههه الدراسة إلى الكشف عن أثر تدريس برنامج مقترح في الجبر على تنمية قدرات التفكير

االستداللي لدى طلبة الصف السادس بمحافظة غزة ،واستخدمت الباحثة لتحقيق اغراض الدراسة المنهج
التجريبي.

واستخدمت الباحثة االساليب االحصائية اآلتية:

 -1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 -2استخدام االختبار التائي t-testالختبار صحة الفروض
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 -3حجم تأثير البرنامج المقترح باستخدام اختبار مربع للتأكد من حجم الفروق الناتجة باستخدام اختبار .t
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات

الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار قدرات التفكير االستداللي البعدي لصالح متوسط

درجات المجموعة التجريبية ،توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عند مستوى داللة

( )0.05≤αبين متوسطي درجات الطالبات مرتفعات التحصيل في المجموعتين التجريبية والضابطة في

اختبار قدرات التفكير االستداللي البعدي لصالح متوسط درجات مرتفعات التحصيل في المجموعة التجريبية،

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات

الطالبات من خفضات التحصيل في المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار قدرات التفكير االستداللي

البعدي لصالح متوسط درجات منخفضات التحصيل في المجموعة التجريبية ،توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات الطالبات مرتفعات

التحصيل في المجموعة الضابطة والطالبات منخفضات التحصيل في المجموعة التجريبية في اختبار قدرات

التفكير االستداللي البعدي لصالح متوسط درجات منخفضات التحصيل في المجموعة التجريبية ،توجد فروق

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات الطالبات
منخفضات التحصيل في المجموعة الضابطة والطالبات مرتفعات التحصيل في المجموعة التجريبية في

اختبار قدرات التفكير االستداللي البعدي لصالح متوسط درجات مرتفعات التحصيل في المجموعة التجريبية.

 .7دراسة (شحادة)2007 ،

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج التحفيز الههني في العلوم على تنمية التفكير االستداللي لعينة
من طالبات المرحلة األساسية وتحصيلهم في امتحان .TIMSS

وتم استخدام المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )170طالبة )84( ،من طالبات الصف

الثامن )86(،من طالبات الصف العاشر ،حيث تم اختيار العينة قصديا.

أدوات الدراسة:

 -1اختبار النمو المعرفي.

 -2اختبار مكافئ الختبار .TIMSS
وقد توصلت الدراسة إلى:

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )0.05≤αبين متوسطي درجات تحصيل

طالبات الصف الثامن في االختبار المكافئ الختبار TIMSSللمجموعة التجريبية (ممن طبق عليهن برنامج
التحفيز الههني  )CASEوالمجموعة الضابطة ،لصالح المجموعة التجريبية حيث (ت =  ،)2.33وتوجد

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01≤αبين متوسطي درجات تحصيل الطالبات في الصف

الثامن في اختبار النمو المعرفي للمجموعة التجريبية (ممن طبق عليهن برنامج التحفيز الههني )CASE

والمجموعة الضابطة ،لصالح المجموعة التجريبية حيث (ت =  ،)5.487وال توجد فروق ذات داللة
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إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات تحصيل طالبات المجموعتين التجريبيتين

لطالبات الصف الثامن والعاشر في االختبار المكافئ الختبار  TIMSSحيث (ت =  ،)1.7وتوجد فروق

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01≤αبين متوسطي درجات تحصيل طالبات المجموعتين
التجريبيتين لطالبات الصف الثامن والعاشر في اختبار النمو المعرفي لصالح العاشر حيث (ت = .)2.77

 .8دراسة مقاط ()2007

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح في التعلم البنائي على التحصيل وتنمية التفكير في
الهندسة لدى طالبات الصف الثامن األساسي بمحافظة غزة ،وقد اختيرت العينة التي طبق عليها المنهج

التجريبي من مدرسة فهد احمد الصباح بطريقة قصديه ،تكونت عينة الدراسة من ( )90طالبة قسمت إلى
مجموعتين إحداهما تجريبية ( ،)45واألخرى ضابطة (.)45
وقد واستخدمت أدوات الدراسة اآلتية :
أداة تحليل المحتوى لوحدة الهندسة ،واختبار تحصيلي ،واختبار التفكير الهندسي من إعداد الباحثة،

وقد استعانت الباحثة بالمنهج التجريبي ،البنائي ،استخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.05≤αبين متوسطي درجات طالبات

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي وذلك لصالح
المجموعة التجريبية.
 .9دراسة (فودة)2006 ،

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية استراتيجية مقترحة في تمنية التفكير االستداللي والتحصيل في

مادة العلوم واالتجاه نحو العمل التعاوني لدى تالميه الصف السادس االبتدائي بمنطقة القصيم بالمملكة

العربية السعودية.

وتم استخدام المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من( )87تلميهاً من تالميه السادس االبتدائي

بمنطقة القصيم.

ولتحقيق أغراض الدراسة استخدم الباحث األدوات التالية.

 -1اختبار تحصيلي.

 -2اختبار التفكير االستداللي.

 -3مقياس االتجاه نحو العمل التعاوني.
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وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة

الضابطة في االختبار التحصيلي ولصالح المجموعة التجريبية ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطي درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في اختبار التفكير االستداللي ولصالح

المجموعة التجريبية ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية ودرجات

المجموعة الضابطة في مقياس االتجاه نحو العمل التعاوني لصالح المجموعة التجريبية.

.10

دراسة (العتيبي)2001 ،

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات التفكير االستداللي لدى عينة

من طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض ،وقد تكونت عينة الدراسة التي طبق عليها المنهج التجريبي من
( )24طالباً من طالب الصف األول الثانوية قسموا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بعد أن تم ضبط
متغيرات الهكاء ،العمر ،المستوى االقتصادي واالجتماعي .وقام الباحث من تطبيق اختبار مهارات التفكير
االستداللي من إعداد المفتي ،وبرنامج تنمية مهارات التفكير االستداللي من إعداد الباحث.

وللتحقق من نتائج الدراسة استخدم الباحث األساليب اإلحصائية الالبارمترية وهي اختبار مان وتني

واختبار ويلكوسكون.

وقد أظهرت النتائج ما يلي :
وجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مهارات

التفكير االستداللي ولصالح المجموعة التجريبية.

الدراسات األجنبية :
 .1دراسة ()Rose,2001
هدفت إلى تقصي أثر برامج محسوبة على التحصيل الدراسي في الرياضيات لدى طلبة الصف

التاسع من ذوي التحصيل المنخفض مقارنة بالطريقة التقليدية واتجاهاتهم نحوها.

تكونت عينة الدراسة والتي اتبعت المنهج التجريبي من ( )54طالباً من مدرسة في بروكلين نيويورك،
تم توزيعهم على مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية.
وقد أظهرت النتائج اآلتي :
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للتحصيل الدراسي بين طلبة المجموعتين ،وكهلك عدم وجود

فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهاتهم نحو مادة الرياضيات.
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دراسة () 2000،Janes & etl.

.2

هدفت الدراسة إلى معرفة اثر برنامج متعدد األبعاد يتضمن الهكاء المتعدد والتعلم التعاوني والمشاركة

في التعلم على الدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي.

وتكونت عينة الدراسة التي اتبعت المنهج التجريبي من ( )88طالباً من الصف الثاني والثالث من

ثالث مدارس ،وكانت مدة التجربة  12أسبوعاً وبعد جمع مالحظات المعلمين ودرجات الطلبة في امتحان

الوحدة الدراسية التي أجريت عليها التجربة وتحليل تلك البيانات احصائيا.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :


تضمين الهكاء المتعدد في التدريس له اثر ايجابي على الصفوف المعنية.



وجود الهكاء المتعدد في التدريس يقلل من الواجبات المتراكمة لدى الطلبة.



تحسن في اتجاهات الطلبة نحو المدرسة والتعليم.



التعلم التعاوني والهكاء المتعدد معا كأدوات تدريس نجاحا في زيادة التحصيل الدراسي والدافعية نحو

التعلم.

التعقيب على الدراسات السابقة الخاصة بالمتغير المستقل واثره على المتغير التابع
فيما يتعلق بأهداف الدراسات العربية السابقة:
دراسة الزهراني (  )2014هدفت إلى تنمية التحصيل الدراسي ،والتفكير االستداللي ،واالتجاه نحو
الرياضيات باستخدام استراتيجية التعليم بمساعدة الحاسوب متعدد الوسائط ،واتفقت معها دراسة رجب

( )2013في الهدف باستثناء االتجاه نحو مادة الرياضيات لكن باستخدام استراتيجية بناء المعنى (K-W-

 ،)Lوكهلك دراسة المنتصر ( )2008اتفقت معهم بنفس االهداف ولكن باستخدام الوسائط الفائقة ،وايضا
دراسة شحادة ( )2007شاركتهم نفس االهداف باستخدام برنامج التحفيز الههني ،ودراسة فودة ()2006
ايضا اتفقت باألهداف باستخدام استراتيجية مقترحة باإلضافة إلى هدف قياس االتجاه نحو العمل التعاوني،
ودراسة ابو سكران ( )2007تهدف لتنمية التفكير االستداللي من خالل برنامج مقترح في الجبر ،واتفقت

معها دراسة ابو شمالة ( )2013في الهدف ولكن عبر برنامج الهكاء االصطناعي ،وكهلك دراسة العتيبي

( )2001من خالل برنامج مقترح ،أما دراسة طافش ( )2011هدفت إلى تنمية التحصيل العلمي ومهارات

التفكير البصري من خالل برنامج مقترح ،وأيضا دراسة مقاط ( )2007هدفت إلى تنمية التحصيل و التفكير

في الهندسة بواسطة برنامج مقترح في التعلم البائي.
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فيما يتعلق بأهداف الدراسات االجنبية السابقة :
دراسة ( )rose,2001هدفت إلى تنمية التحصيل الدراسي باستخدام برامج محسوبة ،واتفقت معها

دراسة ( ) 2000،janes & etl.بالهدف لكن بواسطة برنامج متعدد األبعاد يتضمن الهكاء المتعدد والتعلم
التعاوني والمشاركة في التعلم.

فيما يتعلق بمنهجية الدراسات السابقة العربية :
جميع الدراسات السابقة اتبعت المنهج التجريبي ذو المجموعتين باستثناء دراسة (الزهراني،)2014 ،

ودراسة (رجب ،)2013 ،ودراسة (طافش )2011 ،اتبعوا المنهج شبه التجريبي.
فيما يتعلق بمنهجية الدراسات السابقة االجنبية :

اتبعت الدراسات االجنبية مجتمعة المنهج التجريبي ذو المجموعتين لتحقيق اغراض الدراسة.
فيما يتعلق بعينة الدراسة للدراسات العربية السابقة :
كانت دراسة الزهراني ( )2014على طلبة الصف الرابع األساسي ،أما دراسة رجب ( )2013فكانت

على تالميه الحلقة الثانية تعليم اساسي ،ودراسة ابو سكران ( )2007ودراسة فودة ( )2006اتفقوا مع الباحثة
في عينة الدراسة من الصف السادس األساسي ،ودراسة شحادة ( )2013ودراسة طافش ( )2011وكهلك

دراسة المنتصر ( )2008وايضا دراسة مقاط ( )2007اتفقوا على عينة الدراسة من الصف الثامن االساسي،
بينما دراسة العتيبي ( )2001ودراسة ابو شمالة ( )2013على عينة الصفوف الثانوية.
فيما يتعلق بعينة الدراسة للدراسات االجنبية السابقة :
دراسة ( )rose,2001كانت العينة تمثل الصف التاسع األساسي ،ودراسة ()janes & etl., 2000
كانت العينة تمثل طالب الصف الثاني والثالث األساسي.
فيما يتعلق بمجال الدراسة للدراسات العربية واالجنبية السابقة :
اتفقت جميع الدراسات السابقة العربية واالجنبية مع دراسة الباحثة حول مجال الدراسة وهو مادة

الرياضيات ،باستثناء بعض الدراسات منها دراسة ابو شمالة ( )2013كان مجال الدراسة مادة التكنولوجيا،
بينما دراسة المنتصر ( )2008ودراسة شحادة ( )2006وكهلك دراسة فودة ( 2006كان مجال الدراسة لهم

هو مادة العلوم ،واخي ار دراسة العتيبي ( )2001لم تهتم بمجال معين واقتصرت على تنمية التفكير االستداللي

دون االنطواء تحت مجال دراسي معين.
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مدى استفادة الباحث من الدراسات السابقة:
 .1معرفة الباحثة من الدراسات السابقة البرامج التعليمية التي تهدف إلى تطوير اساليب التعليم ،ومعرفة
التحصي الدراسي وأنواعه وما يؤثر عليه ،باإلضافة إلى التفكير ومهاراته ،والتفكير االستداللي ومهاراته،
والعالقة بينهم مجتمعين.

 .2كما تمت االستفادة من األطر النظرية للدراسات السابقة بتدعيم الخلفية المعرفية للباحثة.
 .3ساعدت الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة ،والظواهر المرتبطة بها.
 .4تمت االستفادة من الدراسات السابقة في صياغة فروض الدراسة ،وبناء االختبار التحصيلي واختبار
التفكير االستداللي ،كما تم االستفادة منها في بناء اإلطار النظري.
 .5استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تفسير النتائج التي ستؤول إليها الدراسة الحالية تفسي اًر علمياً،
وربط تلك النتائج بنتائج الدراسات السابقة.

تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 .1تحديد فعالية البرامج التعليمية على التحصيل الدراسي والتفكير االستداللي في الرياضيات لدى طلبة

الصف السادس األساسي بغزة.

 .2ركزت ههه الدراسة على برنامج الخوارزمي على وجه الخصوص وتأثيره على تحصيل ومهارات التفكير

االستداللي في الرياضيات لدى طلبة الصف السادس األساسي بغزة .وحسب اطالع الباحثة فأنها الد ارسة

الفلسطينية الوحيدة التي بحثت في فعالية برنامج الخوارزمي الصغير على التحصيل الدراسي وتنمية التفكير
االستداللي لدى طلبة الصف السادس األساسي بغزة.

 .3اهتمت ههه الدراسة في فعالية برنامج الخوارزمي الصغير على التحصيل الدراسي والتفكير االستداللي
لدى طلبة الصف السادس األساسي بغزة .لما للتحصيل الدراسي وتنمية التفكير االستداللي أهمية وثقل لدى
االهالي واالفراد في المجتمع الفلسطيني ويعد محط اهتمام وانظار القائمين على العملية التعليمية برمتها.
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رابعا :الفجوة البحثية:
بعد االطالع على االدب الدراسي السابق رأت الباحثة أن هناك فجوة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية واظهرت ذلك
من خالل جدول( )4يوضح الفجوة البحثية بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
جدول ()4
أهم نتائج الدراسات السابقة
-الستخدام

الحاسوب

في

الفجوة البحثية
تدريس 

قلة

الرياضيات فاعلية كبيرة ،ومهمة تربويا في الرياضيات
تنمية

التحصيل والتفكير

الدراسات
التي

في

تناولت

الدراسة الحالية
مبحث -

اهتمت بدراسة فعالية برنامج

البرامج الخوارزمي الصغير على التحصيل

االستداللي ،التعليمية وفعاليتها في تنمية التحصيل الدراسي والتفكير االستداللي لدى طلبة

وكهلك االتجاه نحو الرياضيات لدى الدراسي ومهارات التفكير االستداللي.
طالبات الصف الرابع االبتدائي.



الصف السادس األساسي بغزة ،وذلك

تختلف ههه الدراسة مع الدراسات من خالل:

-وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا عند السابقة من حيث بحثها في برنامج .1التعرف

على

ماهية

برنامج

مستوى داللة ( )0.05بين درجات تالميه الخوارزمي الصغير على وجه التحديد الخوارزمي الصغير في زيادة التحصيل
المجموعة التجريبية في التحصيل الدراسي وفعاليته في تنمية التحصيل الدراسي الدراسي بمادة الرياضيات لدى طلبة
والتفكير االستداللي في الرياضيات.

وجود اثر البرنامج المقترح في مهاراتالتواصل الرياضي على وحدة الهندسة

لتنمية التحصيل الدراسي ومهارات التفكير

البصري عند تطبيقه على الطالبات.

ومهارات التفكير االستداللي في مادة الصف السادس األساسي بغزة.
الرياضيات لدى طلبة الصف السادس .2التعرف

االساسي


على

مهارات

التفكير

االستداللي

تختلف الدراسة الحالية معظم .3التعرف على اثر التدريس ببرنامج

الدراسات السابقة من حيث الهدف و الخوارزمي الصغير على تنمية التفكير

-وجود تأثير عال للوسائط الفائقة في زيادة مجال التطبيق.

االستداللي لدى طلبة الصف السادس

التطبيق بلغت قيمته .98

.4التعرف على داللة الفروق بين

األساسي بغزة.

كل من التحصيل والتفكير االستداللي بعد
-عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

متوسطي درجات المجموعتين التجريبية

للتحصيل الدراسي بين طلبة المجموعتين،

التي تم تدريسها ببرنامج الخوارزمي

إحصائية في اتجاهاتهم نحو مادة

بالطريقة التقليدية على االختبار البعدي

وكهلك عدم وجود فروق ذات داللة

الصغير والضابطة التي تم تدريسها

الرياضيات.
التعلم التعاوني والهكاء المتعدد معاكأدوات تدريس نجاحا في زيادة التحصيل
الدراسي والدافعية نحو التعلم.
المصدر :إعداد الباحثة
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الفصل الرابع
أوال :منهج الدراسة.

اجراءات الدراسة

ثانيا :المجتمع االصلي للدراسة.
ثالثا :عينة الدراسة.
رابعا :أدوات الدراسة.
خامسا :خطوات الدراسة.
سادسا :المعالجة االحصائية.
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أوال :منهج الدراسة :
استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي الهي يقوم على اختيار عينة قصدية ،ومن ثم يتم تقسيمها

إلى مجموعتين ،احداهما المجموعة التجريبية التي يتم اخضاعها إلى معالجة المتغير المستقل " البرنامج
التعليمي " ،وذلك لقياس تأثيره على المتغير التابع االول " التحصيل الدراسي " والمتغير التابع الثاني "
التفكير االستداللي " ،واالخرى المجموعة الضابطة التي يتم اخضاعها للتدريس بالطرق االعتيادية فقط في

مدرسة القاهرة االساسية المشتركة (ب).

جدول ()5

منهج البحث
المجموعة

االختبار القبلي

طريق التدريس

االختبار البعدي

التجريبية

التحصيل الدراسي

االعتيادية و برنامج

التحصيل الدراسي

الضابطة

التفكير االستداللي الخوارزمي

التفكير االستداللي

االعتيادية

التحصيل الدراسي

التحصيل الدراسي

التفكير االستداللي

التفكير االستداللي
ثانيا :المجتمع االصلي للدراسة :

يتكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف السادس األساسي بغزة للعام الدراسي 2016/2015
والبالغ عددها ( )3585وذلك حسب كشوف و ازرة التربية والتعليم بغزة.
ثالثا :عينة الدراسة :
تكونت عينة الدراسة من ( )60طالبة من طالبات الصف السادس األساسي بمدرسة القاهرة االساسية

(أ) للبنات للعام الدراسي  ،2016/2015مقسمة على النحو االتي  :المجموعة التجريبية تتكون من ()30
طالبة من طالبات الصف السادس األساسي التي تجرى عليهم المعالجة ويتم تدريسهم ببرنامج الخوارزمي

الصغير بعد تدريسهم بالطرق االعتيادية ،والمجموعة الضابطة تتكون من ( )30طالبة من طالبات الصف

السادس األساسي التي يتم تدريسها بالطرق االعتيادية فقط.
رابعا :أدوات الدراسة :

 -1اختبار التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات للفصل الدراسي الثاني.
 -2اختبار التفكير االستداللي في مادة الرياضيات للفصل الدراسي الثاني.
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اوال  :بناء االختبار التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات للفصل الدراسي الثاني.
قامت الباحثة باالستعانة في اسئلة كتاب الرياضيات الوزاري الفصل الدراسي الثاني للصف السادس

األساسي ،باإلضافة إلى االطالع على االختبارات النهائية التحصيلية في مادة الرياضيات للسنوات الدراسية

السابقة ،واالختبارات الشهرية ،ومن ثم أعدت فقرات االختبار ( ،)25وتم تحكيمه وايجاد معامل الصعوبة
والتمييز له ،وتنوعت االسئلة حيث احتوى على أسئلة أكمل الفراغ التي هدفت لقياس مهارة التهكر لدى

الطالب ،وأسئلة حل المسائل الرياضية والتهي هدفت لقياس مهارة التطبيق والتحليل والتركيب ،باإلضافة إلى
اكمال النمط العددي والتي هدفت إلى قياس مهارة التطبيق والتركيب .وتنوه الباحثة هنا الى أن االختبار لم
يحتوي على مهارة الفهم وذلك ألنها موجودة ضمنا في مهارات التطبيق والتحليل والتركيب وذلك الن

مستويات المعرفة تراكمية ،أما بالنسبة لعدم التطرق الى مهارة التقويم واالبداع فإنه بعد االستفادة من آراء

السادة المحكمين في أن المهارات العليا مثل التقويم واالبداع ال تتناسب مع الخصائص العقلية والنمائية
ومستويات تفكير طلبة الصف السادس االساسي بل تحتاج الى مراحل عمرية ومستويات دراسية اعلى من

طلبة الصف السادس .والجدول االتي يوضح مواصفات االختبار.
جدول (/)6جدول المواصفات لالختبار التحصيلي في مادة الرياضيات
التذكر

مستويات المعرفة

المحتويات التعليمية

التحليل

التطبيق

أسئلة

%

أسئلة

%

أسئلة

%

الهندسة والقياس

4

%16

1

%4

2

%8

النسبة والتناسب

1

%4

االحصاء واالحتماالت

1

الجبر
المجموع

6

%24

أسئلة

%

األسئلة

النسبة

المئوية

7

%28

1

%4

2

%8

4

%16

1

%4

2

%8

3

%12

1

%4

1

%4

2

%8

5

%20

2

%8

3

%12

1

%4

6

%24

4

%16

8

%32

7

%28

25

%100

النسبة المئوية
%4

التركيب

مجموع

مجموع

وراعت الباحثة عند صياغة فقرات االختبار االتي:
 -1تكون الفقرات شاملة لألهداف التربوية المراد قياسها.
 -2واضحة وبعيدة عن الغموض واللبس.
 -3سليمة من الناحية اللغوية واالمالئية.

 -4الفاظ بسيطة تناسب مستوى التالميه.
 -5تمتثل لجدول المواصفات المحكم.
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محتوى االختبار
يشمل محتوى االختبار الوحدات الدراسية للفصل الدراسي الثاني من مبحث الرياضيات للصف

السادس األساسي ،وعند إعداد االختبار تم مراعاة ما يلي:

-1يتناسب ومستوى طلبة الصف السادس األساسي من حيث المضمون واألسلوب واللغة.
-2يراعي الفروق الفردية بين الطلبة.
-3يشتمل على خبرات سابقة تعرض لها الطلبة خالل دراستهم.
-4أن يكون صالحاً لقياس التحصيل الدراسي من خالل التأكد على اشتماله على المعلومات والمعارف
والخبرات التعليمية موضع القياس.

ترتيب أسئلة االختبار
تم ترتيب أسئلة االختبار وفقا للصعوبة والسهولة بحيث تدرجت من السهل إلى الصعب ،باإلضافة

إلى التدرج في مستويات المعرفة التهكر ثم التطبيق فالتحليل والتركيب ،مع مراعة التنوع في وضعية االسئلة.
صياغة تعليمات االختبار

تم صياغة تعليمات االختبار واعدادها في ورقة منفصلة عن ورقات االختبار ،وتم التنويه في

التعليمات لهدف االختبار وكيفية االجابة عن اسئلة االختبار ،مع مراعة استخدام لغة سهلة وبسيطة حتى ال
يصعب على الطلبة فهم تلك التعليمات.
صدق االختبار
وهو أن يقيس االختبار الهدف المراد قياسه وال يقيس غيره ،واستخدمت الباحثة في هها االختبار

نوعي للصدق هما  :صدق المحكمين ،صدق االتساق الداخلي.
 -1صدق المحكمين :

بعد إعداد االختبار بصورته األولية ملحق ( )2تم عرضه على مجموعة من المحكمين من ذوي

الخبرة والكفاءة في المناهج وطرق تدريس الرياضيات ،ومشرفي ومعلمي الرياضيات ذوي الخبرة والبلغ عددهم

( )7اق أر ملحق ( )1وذلك لالستفادة من خبراتهم في اجراء التعديالت المطلوبة حتى يصبح االختبار على
اكمل وجه.
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وكانت مالحظات المحكمين تدور حول :
 -1تنويع في مواقع االسئلة.
 -2إضافة الرسوم والصور لالختبار.
 -3تبسيط اللغة في بعض األسئلة.

 -4تصحيح األخطاء اللغوية واإلمالئية في االختبار.
وتم تعديل االختبار في ضوء تلك اآلراء السابقة.
تجريب االختبار
تم تجريب االختبار على عينة عشوائية تكونت من ( )30طالبة من طالبات الصف السادس
االساسي بمدرسة القاهرة من خارج عينة الدراسة وكان الهدف من إجراء االختبار على العينة االستطالعية

االتي :

 -حساب صدق اتساق الداخلي.

 تحليل فقرات االختبار حسب معامالت الصعوبة والتمييز. حساب ثبات االختبار.تصحيح االختبار
وضعت درجة واحدة لكل سؤال من اسئلة االختبار عند التصحيح حتى يسهل تحليل النتائج

احصائياً ،وقامت الباحثة بالتصحيح وفقاً لإلجابة النموذجية التي اعدتها حول أسئلة االختبار
صدق االتساق الداخلي

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل سؤال من أسئلة االختبار والدرجة الكلية لألسئلة.

ويحسب صدق االتساق الداخلي من خالل إيجاد معامل ارتباط بيرسون ( Pearson’s Correlation
 )Coefficientلكل سؤال من أسئلة االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار.
(أبو عالم)165 : 2011 ،
وقد اعتمدت الباحثة في ذلك على عينة استطالعية حجمها ()30من طالبات الصف السادس من
خارج عينة الدراسة الفعلية .يبين جدول رقم ( )7نتائج صدق االتساق الداخلي لالختبار.
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جدول(/ )7معامالت ارتباط درجة كل سؤال مع الدرجة الكلية لالختبار(.ن =)30
السؤال

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

السؤال

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

1

*0.392

0.036

14

*0.366

0.037

2

**0.668

0.000

15

**0.505

0.004

3

*0.364

0.036

16

*0.384

0.036

4

*0.431

0.018

17

**0.585

0.001

5

**0.516

0.003

18

*0.411

0.024

6

**0.481

0.007

19

**0.631

0.000

7

*0.432

0.017

20

**0.526

0.003

8

**0.577

0.001

21

**0.706

0.000

9

*0.384

0.036

22

*0.432

0.021

10

*0.354

0.055

23

*0.394

0.036

11

**0.587

0.001

24

*0.365

0.036

12

**0.505

0.004

25

*0.465

0.011

13

*0.430

0.018

* دال عند مستوى داللة ( ** ،)0.05دال عند مستوى داللة ()0.01

تظهر النتائج في جدول رقم ()7أن معامالت ارتباط درجة كل سؤال من أسئلة االختبار التحصيلي

مع الدرجة الكلية لالختبار دالة إحصائياً عند مستوى داللة  0.05حيث أن معامالت االرتباط لفقرات

االختبار تتراوح ما بين()0.354 – 0.706وهي قيم مقبولة تفي لتطبيق االختبار على العينة االساسية،

ويمكن الحكم على األسئلة بأنها تتمتع بصدق اتساق داخلي.
حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز:

يعبر معامل السهولة عن نسبة الطلبة الهين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة ،ويمكن حساب معامل
السهولة من المعادلة التالية
معامل السهولة=

عدد الطلبة الهين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال
عدد الطلبة الهين حاولوا اإلجابة عن السؤال
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بينما يعبر معامل الصعوبة عن نسبة الطلبة الهين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة ،ويمكن حساب
معامل السهولة من المعادلة التالية (االغا ،االستاذ)173 : 2003 ،
معامل الصعوبة=

عدد الطلبة الهين أجابوا إجابة خاطئة عن السؤال
عدد الطلبة الهين حاولوا اإلجابة عن السؤال

معامل التمييز ويقصد به قدرة االختبار على التمييز بين الطلبة طبقاً للقدرات العقلية والمعارف التي

يمتلكونها ،ويمكن حساب معامل التمييز من المعادلة التالية

ع )ص(  −د )ص(

معامل التمييز=

ن

حيث أن :
ع(ص) = عدد الطلبة الهين أجابوا إجابة صحيحة على الفقرة من المجموعة العليا.
د(ص) = تمثل عدد الطلبة الهين أجابوا إجابة صحيحة على الفقرة من المجموعة الدنيا.
ن = أعداد أفراد إحدى المجموعتين العليا أو الدنيا.
بهلك فان معامل الصعوبة يفسر على كل فقرة بأنه كلما زادت نسبة الصعوبة تكون الفقرة أسهل.
والحتساب معامل التمييز مثلت المجموعة العليا بالعشر طلبة (بما نسبتها  %33.33من العينة

االستطالعية) ذوي أعلى تحصيل في االختبار التحصيلي بينما تمثلت المجموعة الدنيا بالعشر طلبة ذوي
أدنى تحصيل في االختبار التحصيلي (بما نسبتها  %33.33من العينة االستطالعية) (الكيالني ،آخرون،

)448 : 2008
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جدول رقم ( )8يعرض معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لكل سؤال من أسئلة االختبار
التحصيلي وكهلك المتوسطات لكل من معامالت السهولة والصعوبة والتمييز.
جدول (/)8معامالت السهولة والصعوبة والتمييز
السؤال

معامل

السهولة

معامل

الصعوبة

معامل

السؤال

التمييز

معامل

معامل

الصعوبة

السهولة

معامل

التمييز

1

0.79

0.21

14 0.30

0.22

0.78

0.40

2

0.22

0.78

15 0.40

0.25

0.75

0.50

3

0.78

0.22

16 0.23

0.50

0.50

0.50

4

0.77

0.23

17 0.25

0.28

0.72

0.50

5

0.75

0.25

18 0.50

0.47

0.53

0.50

6

0.30

0.70

19 0.50

0.40

0.60

0.70

7

0.30

0.70

20 0.80

0.50

0.50

0.60

8

0.57

0.43

21 0.60

0.23

0.77

0.30

9

0.37

0.63

22 0.40

0.21

0.79

0.30

10

0.26

0.74

23 0.25

0.53

0.47

0.40

11

0.30

0.70

24 0.30

0.63

0.37

0.30

12

0.60

0.40

25 0.50

0.47

0.53

0.40

13

0.78

0.22

0.30
متوسط معامل السهولة = 0.45
متوسط معامل الصعوبة = 0.55
متوسط معامل التمييز = 0.4

ثبات االختبار
إن تحرر أداة الدراسة من خطأ القياس العشوائي ،يعتبر مؤش اًر لقياس ثباتها ،و يقصد بالثبات حساب

قدرة األداة على إنتاج نفس النتائج إذا تكرر استخدامها تحت نفس الظروف (ذات المفردات والبيئة المحيطة).
(المنيزل)203 : 2009 ،
إن تعريف ثبات األداة يتطلب إعادة تطبيق نفس األداة مرة أخرى بفارق زمني وعلى نفس المفردات
وتحت نفس الظروف ،وهو األمر الصعب من الناحية العملية ،لها استخدمت الباحثة الطريقة التالية:
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طريقة كودر-ريتشاردسون ()Kuder –Richardson 21
والتي تستخدم لحساب معامل ثبات أي اختبار تحصيلي من خالل المعادلة التالية
) (N  2)  M (N  M
) 2 ( N  1

KR 

2
حيث أن  = تباين درجات الطلبة في االختبار

 = Mمتوسط درجات الطلبة في االختبار
 = Nعدد فقرات االختبار (ملحم)264 : 2005 ،
جدول رقم ( )9يبين أن قيمة معامل الثبات بطريقة كودر-ريتشاردسون تساوي  0.75وهو معامل

يناسب يدلل على ثبات االختبار التحصيلي.

جدول(/ )9معامل الثبات طريقة كودر-ريتشاردسون
عدد األسئلة

متوسط الدرجات

تباين الدرجات

كودر-ريتشاردسون

25

11.2333

21.840

0.75

يتضح من الجدول السابق ان معامل كودر-ريتشاردسون لالختبار ككل كانت( ).75وهي قيمة

مناسبة لتطبيق االختبار التحصيلي على عينة الدراسة.
اختبار التفكير االستداللي

قامت الباحثة ببناء اختبار التفكير االستداللي لقياس بعض مهارات التفكير االستداللي في مادة

الرياضيات لدة طلبة الصف السادس األساسي بغزة.
خطوات بناء اختبار التفكير االستداللي :

قامت الباحثة بحصر أنماط التفكير االستداللي ،ومن ثم قامت بتحديد األهداف التعليمية المتعلقة
باختبار التفكير االستداللي ،وتحديد مهارات التفكير االستداللي التي تود قياسها لدى طلبة الصف السادس

من خالل االختبار وانحصرت تلك المهارات في ثالثة مهارات (االستقراء ،االستنباط ،االستنتاج) حيث وزعت

أسئلة االختبار الثالثون على تلك المهارات بالتساوي .والجدول ( )10يوضح ذلك :
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جدول ( )10جدول مواصفات التفكير االستداللي في صورته النهائية
المهارات

المحتوى

االستنباط

االستقراء

المجموع

االستنتاج

عدد االسئلة

%

عدد االسئلة

%

عدد االسئلة

%

الهندسة

1

%3.3

4

13.3

2

7 %6.7

23.

النسبة والتناسب

2

%6.7

1

2 %3.3

5 %6.7

16.

النسبة المئوية

2

%6.7

2

1 %6.7

5 %3.3

16.

االحصاء االحتماالت

2

%6.7

0

%0

2

4 %6.7

13.

الجبر

3

%10

3

%10

3

%10

9

%30

المجموع

10

33.4

10

33.3

10

33.3

30

100

%

عدد االسئلة

%
%3
%7
%7
%3

%

%

%

%

صياغة فقرات االختبار
قامت الباحثة بصياغة فقرات االختبار وذلك بعد االطالع على االدبيات والدراسات السابقة حول

اختبارات التفكير االستداللي في الرياضيات ،واستعانت الباحثة باختبار الباحثة حنان أبو سكران ود .عبدهللا

المقوشي ،وكتاب الرياضيات الوزاري باإلضافة إلى االختبارات السابقة في مادة الرياضيات ،وبعد تجميع
االفكار صاغت االسئلة المتنوعة بحيث كانت جزء منها اختيار من متعدد واكمل الجدول وحل المسائل

الرياضية االتية واكمل المربع والمثلث السحري.
وراعت الباحثة عند صياغة الفقرات االتي :

 استخدام اللغة السهلة والبسيطة القريبة من اذهان الطالب.-

مراعاة الفروق الفردية.

 شاملة لألهداف التربوية المراد قياسها. -ممثلة بجدول المواصفات المحكم.

 الخلو من االخطاء اللغوية واالمالئية. -الوضوح والبعد عن الغموض واللبس.

73

ترتيب أسئلة االختبار
تم ترتيب أسئلة االختبار وفقا للصعوبة والسهولة بحيث تدرجت من السهل إلى الصعب ،باإلضافة

إلى التدرج في مهارات التفكير االستداللي حيث بدأ بمهارة االستقراء ثم االستنباط واخي ار االستنتاج.
صياغة تعليمات االختبار

تم صياغة تعليمات االختبار واعدادها في ورقة منفصلة عن ورقات االختبار ،وتم التنويه في
التعليمات لهدف االختبار وكيفية االجابة عن اسئلة االختبار ،مع مراعة استخدام لغة سهلة وبسيطة حتى ال

يصعب على الطلبة فهم تلك التعليمات.
صدق االختبار

وهو أن يقيس االختبار الهدف المراد قياسه وال يقيس غيره ،واستخدمت الباحثة في هها االختبار

نوعي للصدق هما  :صدق المحكمين ،صدق االتساق الداخلي.
صدق المحكمين

بعد اعداد االختبار في صورته االولية ملحق رقم ( )4تم عرضه في صورته االولية على مجموعة من

المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في المناهج وطرق التدريس باإلضافة إلى المشرفين في مادة

الرياضيات والمعلمين وقد بلغ عددهم ( )7ملحق ( )1وذلك لالستفادة من خبراتهم في تعديل محتوى االختبار
وكانت آرائهم ومالحظاتهم تتمثل في :

 تبسيط بعض االسئلة حتى يسهل على الطلبة فهمها. -اضافة بعض االسئلة.

 تصحيح بعض االخطاء اللغوية واالمالئية.تصحيح االختبار
تم احتساب درجة واحدة لكل سؤال من اسئلة االختبار حتى يسهل علينا اجراء المعالجة االحصائية،
ويتم التصحيح وفقا لإلجابة النموذجية المعدة على اسئلة االختبار.
صدق االتساق الداخلي
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل سؤال من أسئلة االختبار والدرجة الكلية لألسئلة.

ويحسب صدق االتساق الداخلي من خالل إيجاد معامل ارتباط بيرسون لكل سؤال من أسئلة االختبار مع

الدرجة الكلية لالختبار( .أبو عالم)165 : 2011 ،

74

وقد اعتمدت الباحثة في ذلك على عينة استطالعية حجمها  30طالبة من الصف السادس في
مدرسة القاهرة االساسية المشتركة (ب) من خارج عينة الدراسة الفعلية .جدول رقم ( )11نتائج صدق

االتساق الداخلي لالختبار.

جدول ( /)11معامالت ارتباط درجة كل سؤال مع الدرجة الكلية لالختبار(.ن =)30
مهارة االستقراء
السؤال

مهارة االستنباط
السؤال

مهارة االستنتاج
السؤال

معامل

القيمة

معامل

القيمة

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

االرتباط

االحتمالية

االرتباط

االحتمالية

*0.432

0.017

*0.376

0.009

21

1

*0.365

0.035

11

0.078

0.004

22

*0.454

2

*0.384

0.036

12

**0.505

23

*0.363

0.060

3

*0.370

0.082

13

*0.384

0.036

*0.365

0.058

4

*0.366

0.012

14

*0.417

0.022

24

0.018

5

**0.585

0.001

15

**0.505

0.004

25

*0.430

6

**0.481

0.007

16

*0.460

0.011

26

*0.406

0.025

7

**0.704

0.000

17

**0.516

0.003

27

*0.401

0.010

8

**0.577

0.001

18

*0.411

0.024

28

*0.367

0.020

9

*0.465

0.011

19

**0.631

0.000

29

**0.560

0.005

10

*0.470

0.068

20

**0.526

0.003

30

**0.615

0.000

* دال عند مستوى داللة ( ** ،)0.05دال عند مستوى داللة ()0.01

تظهر النتائج في جدول رقم ( )11أن معامالت ارتباط درجة كل سؤال من أسئلة االختبار

التحصيلي مع الدرجة الكلية لالختبار دالة إحصائياً عند مستوى داللة  0.05حيث أن معامل االرتباط لجميع
الفقرات يتراوح بين ( )0.704 – 0.363وهي معامالت ارتباط مقبولة وتفي لتطبيق االختبار على العينة

االساسية ،وعليه فإنه يمكن الحكم على أسئلة االختبار بأنها تتمتع بصدق اتساق داخلي.
حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز:
يعبر معامل السهولة عن نسبة الطلبة الهين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة ،وباالستعانة

بالمعادالت آنفة الهكر يتم احتساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز.
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جدول رقم ( )12يعرض معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لكل سؤال من أسئلة االختبار وكهلك
المتوسطات لكل من معامالت السهولة والصعوبة والتمييز.
جدول( /)12معامالت السهولة والصعوبة والتمييز
السؤال

معامل

السهولة

معامل

الصعوبة

معامل

معامل

السؤال

التمييز

معامل

الصعوبة

السهولة

معامل

التمييز

1

0.27

0.73

16 0.55

0.55

0.45

0.36

2

0.73

0.27

17 0.36

0.59

0.41

0.27

3

0.36

0.64

18 0.55

0.55

0.45

0.36

4

0.59

0.41

19 0.45

0.60

0.40

0.27

5

0.64

0.36

20 0.55

0.42

0.58

0.45

6

0.32

0.68

21 0.64

0.59

0.41

0.82

7

0.43

0.57

22 0.73

0.64

0.36

0.36

8

0.73

0.27

23 0.36

0.32

0.68

0.45

9

0.36

0.64

24 0.73

0.51

0.49

0.64

10

0.32

0.68

25 0.64

0.37

0.63

0.36

11

0.36

0.64

26 0.73

0.73

0.27

0.55

12

0.27

0.73

27 0.55

0.68

0.32

0.45

13

0.41

0.59

0.27

28

0.68

0.32

0.27

14

0.50

0.50

0.63

29

0.42

0.58

0.71

15

0.27

0.73

0.68

30

0.36

0.64

0.72

متوسط معامل السهولة = 0.48
متوسط معامل الصعوبة = 0.52
متوسط معامل التمييز = 0.49

ثبات االختبار
إن تحرر أداة الدراسة من خطأ القياس العشوائي ،يعتبر مؤش اًر لقياس ثباتها ،و يقصد بالثبات حساب

قدرة األداة على إنتاج نفس النتائج إذا تكرر استخدامها تحت نفس الظروف (ذات المفردات و البيئة

المحيطة)(.المنيزل)203 : 2009 ،
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إن تعريف ثبات األداة يتطلب إعادة تطبيق نفس األداة ( (Test-retest reliabilityمرة أخرى بفارق
زمني وعلى نفس المفردات و تحت نفس الظروف ،وهو األمر الصعب من الناحية العملية ،لها استخدمت

الباحثة الطريقة التالية:

طريقة كودر-ريتشاردسون ()Kuder –Richardson 21
والتي تستخدم لحساب معامل ثبات أي اختبار من خالل المعادلة التالية
) (N  2)  M (N  M
) 2 ( N  1

KR 

2
حيث أن  = تباين درجات الطلبة في االختبار

 = Mمتوسط درجات الطلبة في االختبار
 = Nعدد فقرات االختبار (ملحم)264 : 2005 ،
جدول رقم ( )13يبين أن قيمة معامل الثبات بطريقة كودر-ريتشاردسون تساوي  0.814وهو معامل مناسب
يدلل على ثبات االختبار التحصيلي.
جدول( /)13معامل الثبات طريقة كودر-ريتشاردسون 21
عدد األسئلة

متوسط الدرجات

تباين الدرجات

كودر-ريتشاردسون

30

13.476

30.976

0.814

يتضح من الجدول السابق ان معامل كودر-ريتشاردسون لالختبار ككل كانت( ).814وهي قيمة
مناسبة لتطبيق االختبار االستداللي على عينة الدراسة.
ضبط المتغيرات الدخيلة
حرصا من الباحثة على سالمة عينة الدراسة وذلك من اجل الحصول على نتائج سليمة وصحيحة

قابلة للتعميم ،قامت الباحثة من التأكد من المتغيرات التي يمكن ان تؤثر على سالمة وصالحية العينة
للتطبيق وهي  :العمر ،التحصيل في الرياضيات ،التحصيل الدراسي ،التفكير االستداللي.وذلك من خالل
مقارنة المتوسطات الحسابية في كال المجموعتين للمتغيرات السابقة.
ضبط العينة من حيث العمر :
وذلك كان حسب سجالت الطالبات في مدرسة القاهرة االساسية المشتركة (ب)
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جدول ( )14لفروق بين المجموعتين تبعا لمتغير العمر
المجموعة العدد

المتغير
العمر

المتوسط

االنحراف "ت"

المعياري

التجريبية

30

0.290 11.901

الضابطة

30

0.318 11.895

0.573

الداللة
0.443

مستوى
الداللة
غير دالة

احصائيا

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58ومستوى داللة ( )0.05تساوي ()2

يتضح من الجدول ( )14عدم وجود فروق دالة احصائياً بين المجموعتين التجريبية والضابطة تعزى

لمتغير العمر قبل البدء بالتجربة وهها يعني تكافؤ المجموعتين من حيث العمر.
ضبط العينة من حيث التحصيل في الرياضيات :

وذلك طبقاً لدرجات الطالبات في مادة الرياضيات للفصل الدراسي االول ،المأخوذة من كشف درجات

الطالبات في مدرسة القاهرة االساسية المشتركة (ب).

جدول ( )15الفروق بين المجموعتين تبعا للتحصيل في الرياضيات
المتغير

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف

"ت"

الداللة

التحصيل

التجريبية

30

36.065

9.59

0.639

0.524

بالرياضيات الضابطة

30

35.80

9.84

المعياري

مستوى
الداللة
غير دالة

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58ومستوى داللة ( )0.05تساوي ()2

يتضح من الجدول ( )15عدم وجود فروق دالة احصائياً بين المجموعتين التجريبية والضابطة تعزى

لمتغير التحصيل في مادة الرياضيات قبل البدء بالتجربة وهها يعني تكافؤ المجموعتين من حيث التحصيل

في مادة الرياضيات.

ضبط العينة من حيث التحصيل الدراسي :
وذلك طبقا لشهادات الطالبات في الفصل الدراسي االول ،المأخوذة من مدرسة القاهرة االساسية
المشتركة (ب).
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جدول ( )16الفروق في المجموعتين تبعا لمتغير التحصيل الدراسي
مستوى

المتغير

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف

"ت"

الداللة

التحصيل

التجريبية

30

77.065

16.13

0.188

 0.025غير دالة

الضابطة

30

76.80

17.23

الدراسي

المعياري

الداللة

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58ومستوى داللة ( )0.05تساوي ()2

يتضح من الجدول ( )16عدم وجود فروق دالة احصائياً بين المجموعتين التجريبية والضابطة تعزى

لمتغير التحصيل الدراسي قبل البدء بالتجربة وهها يعني تكافؤ المجموعتين من حيث التحصيل الدراسي.
خامسا :خطوات الدراسة :

 .1االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بتنمية مهارات التفكير االستداللي في الرياضيات والمواد العلمية
االخرى.
 .2االطالع على دليلي المعلم الخاص بو ازرة التربية والتعليم والخاص ببرنامج الخوارزمي الصغير وتبني
الباحث الدليلين السابقين للتدريس على اساسهما.
 .3تحليل محتوى كتاب الرياضيات الوزاري للصف السادس األساسي الجزء الثاني.
 .4اعداد اختباري التحصيل الدراسي والتفكير االستداللي لدى طلبة الصف السادس األساسي بغزة .
 .5تطبيق االختبار استطالعيا على عينة استطالعية مختلفة عن عينة الدراسة.
 .6تحكيم االختبارين والتأكد من صدقهما ثباتهما وصالحيتهما للتطبيق.
 .7اختيار عينتي الدراسة ،العينة التجريبية وتتكون من ( )30طالبة والعينة الضابطة وتتكون من ()30
طالبة.
 .8التأكد من تكافؤ عينة الدراسة (التجريبية والضابطة) ،وذلك باستخدام اختبار
 )T- test( .9من حيث العمر ،والتحصيل في الرياضيات والتحصيل الدراسي.
 .10تطبيق االختبارين قبليا على عينتي الدراسة التجريبية والضابطة.
 .11البدء بإدخال المعالجة على العينة التجريبية من خالل تدريسهم قواعد وأساليب برنامج الخوارزمي
الصغير بعد تدريسهم بالطرق االعتيادية ،والعينة الضابطة تدريسها بالطرق االعتيادية فقط حسب معايير
و ازرة التربية والتعليم في غزة وذلك في الفترة من  11فبراير إلى  1مايو للعام الدراسي .2016
 .12تطبيق االختبارين بعديا على عينتي الدراسة التجريبية والضابطة.
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 .13تصحيح االختبار ورصد الدرجات.
 .14تحليل النتائج ومعالجتها احصائيا وتفسيرها في ضوء اهداف الدراسة واالهداف التربوية العامة.
 .15تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة.
سادسا :االساليب االحصائية المستخدمة :
لإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة باستخدام برامج ( )spssكاالتي :
 -1المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري.

 -2اختبار ( )T-testلمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية لعينتين مستقلتين ومرتبطتين
ومتساويتين.

 -3قياس حجم األثر للمتغير المستقل على المتغير التابع باستخدام مربع ايتا (.)D( )η2
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرها والتوصيات والمقترحات

أوال :نتائج السؤال االول ومناقشتها.
ثانيا :نتائج السؤال الثاني ومناقشتها.
ثالثا :التوصيات.
رابعا :المقترحات.
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الفصل الخامس (/نتائج الدراسة وتفسيرها والتوصيات والمقترحات)
أوال :نتائج السؤال األول ومناقشتها
"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة()0.01 ≤ αبين متوسط درجات طالبات

المجموعة التجريبية التي تم تدريسها ببرنامج الخوارزمي الصغير ومتوسط درجات طالبات المجموعة

الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية في االختبار التحصيلي البعدي ؟"
ولإلجابة عن هها السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري االتي :

" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01≤ αبين متوسط درجات طالبات

المجموعة التجريبية التي تم تدريسها ببرنامج الخوارزمي الصغير ومتوسط درجات طالبات المجموعة

الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية في االختبار التحصيلي البعدي"

وللتحقق من صحة الفرض الصفري قامت الباحثة باستخدام()T-testوجدول رقم( )18يوضح.

جدول ( /)17الفروق بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
في االختبار التحصيلي البعدي

المستوى

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة "ت"

الداللة

مستوى الداللة

تجريبية

30

4.761

1.135

11.063

0.000

دال احصائياً

ضابطة

30

3.463

0.679

تجريبية

30

3.672

0.776

ضابطة

30

1.165

0.592

تجريبية

30

6.971

2.010

ضابطة

30

4.360

1.085

تجريبية

30

5.463

1.962

ضابطة

30

3.780

0.872

تجريبية

30

20.861

3.023

ضابطة

30

12.762

2.364

المجموعة

تهكر

تطبيق

تحليل

تركيب

الدرجة الكلية

العدد

7.018

6.957

4.063

13.148

0.000

0.000

0.000

0.000

دال احصائياً

دال احصائياً

دال احصائياً

دال احصائياً

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة ( )0.05 =αتساوي()2.00
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة ( )0.01 =αتساوي()2.66

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت " الجدولية في جميع مستويات المعرفة والدرجة الكلية

لالختبار عند مستوى داللة ( )0.01 =αأقل من قيمة "ت" المحسوبة وهها يدلل على وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسط درجات الطلبة في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطلبة في المجموعة الضابطة
في اختبار التحصيل الدراسي في الرياضيات لدى طلبة الصف السادس األساسي بغزة .وبهلك نرفض الفرض
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الصفري للدراسة الهي ينص على أنه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.01≤ α
بين متوسط درجات المجموعة التجريبية التي تم تدريسها ببرنامج الخوارزمي الصغير ومتوسط درجات
المجموعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة التقليدية في االختبار التحصيلي البعدي" ونثبت الفرض

البديل الهي ينص على أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01= αبين متوسط
درجات المجموعة التجريبية التي تم تدريسها ببرنامج الخوارزمي الصغير ومتوسط درجات المجموعة

الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة التقليدية في االختبار التحصيلي البعدي"
ولمعرفة حجم التأثر للمتغير المستقل " برنامج الخوارزمي الصغير " على المتغير التابع االول "

التحصيل الدراسي في الرياضيات " فالجدول رقم ( )18يوضح حجم التأثير.

جدول ( /)18حجم التأثير وفقا الداة ( )η2و ()d
حجم التأثير

االداة المستخدمة
صغير

متوسط

كبير

كبير جداً

η2

0.01

0.06

0.14

0.20

D

0.2

0.5

0.8

1.1

جدول ( )19حجم التأثير في االختبار التحصيلي الكلي
المستوى

قيمة "ت"

قيمة " ""η2

قيمة ""d

حجم التأثير

تهكر

11.063

0.698

3.044

كبير جداً

تطبيق

7.018

0.453

1.768

كبير جداً

تحليل

6.957

0.413

1.562

كبير جداً

تركيب

4.063

0.232

1.065

كبير جداً

الدرجة الكلية

13.148

0.747

3.425

كبير جداً

الجدول المرجعي لتحديد مستوى التأثير بالنسبة لمقياس"  "η2ومقياس " " d
وبالرجوع إلى جدول ( )19فإنه يتضح لنا أن حجم التأثير كان كبي اًر جداً ،وهها يؤكد على أن برنامج

الخوارزمي الصغير أثر على التحصيل الدراسي في الرياضيات لدى طلبة الصف السادس األساسي بغزة

بشكل كبير جداً.
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وتعزو الباحثة السبب وراء ذلك التأثير إلى االسباب االتية :
 .1أن برنامج الخوارزمي الصغير يجهب انتباه الطلبة مما يؤدي إلى اثارتهم وتشويقهم إلى التعلم.
 .2اداة المعداد الصيني التي يستخدمها الطلبة في برنامج الخوارزمي الصغير كانت قريبة من أذهان الطلبة
وساعدتهم على تحسين العمليات االساسية في الرياضيات والتمكن منها.

 .3الكتب التي يستخدمها طلبة الخوارزمي الصغير تمكنهم من التمكن من العمليات االساسية للرياضيات
التي تعد المتطلب األساسي ألي تعلم جديد.

 .4الجو التعاوني بين الطلبة والمعلمة ،والطلبة وأنفسهم جعل بيئة التعلم أكثر اثارة و حب للتعليم مما أدى

إلى زيادة االنجاز.

 .5العمليات العقلية التي يؤديها الطلبة للعمليات الحسابية جعلت الطلبة أكثر قدرة على التخيل الهي يعد

من اعلى مهارات التفكير وزادت من ثقة الطلبة بأنفسهم وبقدراتهم العقلية مما انعكس ايجابا على تحصيلهم

الدراسي.

 .6االختبارات الدورية المصممة من قبل برنامج الخوارزمي للتأكد من كل اتقان الطلبة لكل مهارة يتعرضون
لها يؤدي بدوره إلى تثبيت التعليم لدى الطلبة ويجعل التعلم يسير بشكل متسلسل وبناء.

 .7تنظيم المادة العلمية في برنامج الخوارزمي الصغير ،أدى إلى تنظيم المعلومات والمهارات في أذهان

الطلبة.

 .8الحركة المنظمة الهادفة التي يتعرض لها الطلبة في اكتساب المهارات جعلت من عملية التعلم شيء
ترفيهي محبب لدى الطلبة مما أدى إلى تسريع عملية التعلم.

 .9ترتيب المنطقي المتسلسل لعملية اكتساب المهارات في برنامج الخوارزمي الصغير أدت إلى تنمية
وترسيخ تلك المهارات في فكر الطلبة.
ثانيا :نتائج السؤال الثاني ومناقشتها
ينص السؤال الثاني للدراسة على :
" هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01≤ αبين متوسط درجات طالبات

المجموعة التجريبية التي تم تدريسها ببرنامج الخوارزمي الصغير ومتوسط درجات طالبات المجموعة

الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير االستداللي البعدي "؟
ولإلجابة على هها السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري االتي :

" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()05.≤αبين متوسط درجات طالبات

المجموعة التجريبية التي تم تدريسها ببرنامج الخوارزمي الصغير ومتوسط درجات طالبات المجموعة
الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير االستداللي البعدي".
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وللتحقق من صحة هها الفرض الصفري قامت الباحثة باستخدام اختبار ( )T-testوالجدول رقم ()20
يوضح ذلك.

جدول ( )20الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التفكير
االستداللي البعدي

المهاة

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة "ت"

قيمة

استقراء

تجريبية

30

6.652

2.324

7.124

0.000

ضابطة

30

3.256

0.725

تجريبية

30

7.025

2.572

ضابطة

30

3.985

0.987

تجريبية

30

6.354

2.106

ضابطة

30

3.375

0.752

تجريبية

30

20.031

3.524

ضابطة

30

10.616

2.985

استنباط

استنتاج

الدرجة الكلية

7.516

6.987

12.172

الداللة

0.000

0.000

0.000

مستوى الداللة

دال احصائياً

دال احصائياً

دال احصائياً

دال احصائياً

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة ( )0.05 =αتساوي()2.00
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة ( )0.01 =αتساوي()2.66

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت " الجدولية في جميع مهارات التفكير االستداللي والدرجة

الكلية لالختبار عند مستوى داللة ( )0.01 =αأقل من قيمة "ت" المحسوبة وهها يدلل على وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطلبة في المجموعة

الضابطة في اختبار التحصيل الدراسي في الرياضيات لدى طلبة الصف السادس األساسي بغزة .وبهلك

نرفض الفرض الصفري للدراسة الهي ينص على أنه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة ( ).05 ≤ αبين متوسط درجات المجموعة التجريبية التي تم تدريسها ببرنامج الخوارزمي الصغير

ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة التقليدية في اختبار التفكير االستداللي

البعدي" ونثبت الفرض البديل الهي ينص على أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α
≤  ).05بين متوسط درجات المجموعة التجريبية التي تم تدريسها ببرنامج الخوارزمي الصغير ومتوسط
درجات المجموعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة التقليدية في اختبار التفكير االستداللي البعدي"
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ولمعرفة حجم التأثر للمتغير المستقل " برنامج الخوارزمي الصغير " على المتغير التابع الثاني "
التفكير االستداللي في الرياضيات " فالجدول رقم ( )21يوضح حجم التأثير.
جدول ( )21حجم التأثير في اختبار التفكير االستداللي الكلي
المستوى

قيمة "ت"

قيمة " ""η2

قيمة ""d

حجم التأثير

استقراء

7.124

0.442

1.867

كبير جداً

استنباط

7.516

0.450

1.658

كبير جداً

استنتاج

6.987

0.403

1.124

كبير جداً

الدرجة الكلية

12.172

0.713

3.361

كبير جداً

وبالرجوع إلى جدول ( )21فإنه يتضح لنا أن حجم التأثير كان كبي اًر جداً ،وهها يؤكد على أن برنامج

الخوارزمي الصغير أثر على التحصيل الدراسي في الرياضيات لدى طلبة الصف السادس األساسي بغزة
بشكل كبير جداً.
وتعزو الباحثة السبب وراء ذلك التأثير إلى االسباب االتية :
 .1برنامج الخوارزمي الصغير يساعد على تنمية مها ارت التفكير االستداللي لدى الطلبة ،حيث أن البرنامج
يتيح للطلبة فرصة التعلم كال حسب ميوله ورغباته وقدراته.

 .2التسلسل في البرنامج ومحاكاته للخيال العقلي شجع الطلبة على تعميق التفكير بشكل عام وتنمية

مهارات التفكير االستداللي بشكل خاص.

 .3الطالب في مرحلة التعليم االساسية يحب اكتساب كل ما هو جديد ويمنح المتعة واالثارة في التعلم وهها
ما يمنحه برنامج الخوارزمي للطلبة ،فأدى بدوره إلى تنمية مهارت التفكير االستداللي لدى الطلبة.

 .4أسلوب التقويم المستمر الهي يتبناه برنامج الخوارزمي الصغير يزيد من فاعلية التعليم والتفكير لدى

الطلبة.

 .5البيئة التعاونية وتفريد التعليم الممزوجان معا في صف برنامج الخوارزمي منح الطلبة الشعور باالهتمام
والهي بدوره زاد من ثقة التالميه بأنفسهم وجعلهم أكثر اص ار اًر على التعلم وتنمية قدراتهم العقلية.
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ثالثا :توصيات الدراسة :
 .1ضرورة تركيز مناهج الرياضيات في المرحلة االساسية على تنمية مهارات التفكير االستداللي لدى

الطلبة ،وذلك من خالل خلق بيئة ومواقف صفية تعمل على اثارة التفكير لدى الطلبة وبالتالي تنمي مهارات
التفكير االستداللي لدى الطلبة.

 .2على المعلمين التنويع في استراتيجيات واساليب التدريس كي تتناسب مع موضوع الدرس وتتناسب مع
قدرات وميول الطلبة مما يجعل العملية التعليمية اكثر فائدة.

 .3عقد دورات تدريبية من قبل مديريات التربية والتعليم الطالع المعلمين على كل ما هو حديث وعصري
ومالئم لمتطلبات العصر في طرق واساليب التدريس وتدريبهم على تصميم تدريس متوائم مع موضوع الدرس

وقدرات الطلبة.

 .4استخدام و ازرة التربية والتعليم لبرنامج الخوارزمي الصغير والبرامج التعليمية المشابهة التي تهدف إلى
تنمية التفكير لدى الطلبة في الدورات التربوية واكساب المعلمين لمهارات تلك البرامج ،لكي يستطيعوا ان

يفيدوا طلبتهم بها.

 .5اعادة النظر في المناهج بشكل عام ومنهج الصف السادس بشكل خاص من اجل تضمين مهارات
التفكير االستداللي والتنويع بها بما يناسب الفئة العمرية المستهدفة.

 .6تطوير برامج اعداد معلمي الرياضيات في الجامعات الفلسطينية ليشمل على االساليب التربوية
والتدريسية الحديثة.

رابعا :مقترحات عناوين دراسات بحثية :
 .1فاعلية برنامج الخوارزمي الصغير في تنمية مهارات التفكير التأملي في الرياضيات واالتجاه نحوه لدى
طلبة الصف السادس األساسي بغزة.

 .2فعالية برنامج الخوارزمي الصغير في تنمية التحصيل الدراسي ومهارات التفكير العميق في الرياضيات

لدى طلبة الصف الخامس األساسي بغزة.

 .3فاعلية برنامج محوسب قائم على نموذج ميرل – تنيسون في تدريس مفاهيم الهندسة الفراغية على

التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف العاشر بمحافظة غزة.
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المصادر والمراجع
المصادر/
القرآن الكريم.

المراجع العربية /

 -1أبو جادو ،صالح ونوفل ،محمد ( :)2007تعليم التفكير النظرية والتطبيق ،ط ،1دار المسيرة للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.

 -2أبو سكران ،حنان (".)2007اثر تدريس برنامج مقترح في الجبر على تنمية قدرات التفكير االستداللي
لدى طالبات الصف السادس بمحافظات غزة" .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة االقصى ،برنامج

الدراسات العليا المشترك ،جامعين عين شمس ،كلية البنات.

 -3أبو شمالة ،رشا (".)2013فاعلية برنامج قائم على الذكاء االصطناعي لتنمية التفكير االستداللي
والتحصيل الدراسي في مبحث تكنولوجيا المعلومات لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة" ،رسالة

ماجستير غير منشورة ،جامعة االزهر ،غزة.

 -4أبو شمالة ،فرج (: )2003فاعلية برنامج مقترح في اكتساب البنية الرياضية لدى طلبة الصف التاسع
بمحافظة غزة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة ،مصر.

 -5أبو عالم ،رجاء ( :)2011مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،ط ،1دار الناشر للجامعات،
القاهرة ،مصر.

 -6األسطل ،كمال (" )2010العوامل المؤدية إلى تدني التحصيل في الرياضيات لدى تالميذ المرحلة
االساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة

االسالمية ،غزة.

 -7بارود ،سعيد (")2010بعض المتغيرات االنفعالية واالجتماعية وعالقتها بتدني التحصيل الدراسي لدى
طلبة المرحلة االعدادية في محافظات غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة االزهر ،غزة.

 -8بشاي ،زكريا ( " )2004فعالية استخدام نموذج دورة التعلم في تدريس الهندسة لتنمية التحصيل
الدراسي والتفكير االبداعي لدى تالميذ المرحلة االعدادية " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

اسيوط ،جمهورية مصر العربية.
-9

بن سلمان ،سماح ( " )2012أثر استخدام التعلم التوليدي في تنمية التفكير االستداللي والتحصيل في

مادة الكيمياء لدى طالبات الصف االول الثانوي بمكة المكرمة " ،رسالة ماجستير غي منشورة ،جامعة

ام القرى ،مكة الكرمة ’ المملكة العربية

السعودية.

 -10الجدي ،مروة (".)2012اثر توظيف بعض استراتيجيات التعلم النشط في تدريس العلوم على تنمية
المهارات الحياتية لدى طلبة الصف الرابع في محافظة غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

االزهر ،غزة.
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 -11الجاللي ،لمعان ( :)2010التحصيل الدراسي ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.

 -12جودة ،موسى (")2013فاعلية برنامج مقترح معتمد على استراتيجية تمثيل االدوار لتنمية التفكير
الهندسي لدى طلبة الصف الخامس االساسي بغزة في مادة الرياضيات واتجاههم نحوها" ،رسالة

دكتوراه ،جامعة الجنان ،لبنان.

 -13الحجازين ،نايل ( :)2012التفكير االستداللي ،دار جليس الزمان للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 -14حسن ،وفاء (")2013اثر توظيف نموذج جانييه لتدريس المفاهيم على التحصيل وتنمية مهارات
التفكير االستداللي في العلوم لدى طالبات الصف السابع بغزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

االزهر ،بغزة.

 -15حلس ،سناء (")2010اثر اثراء محتوى منهاج الرياضيات في تنمية مهارات التفكير االستداللي
لدى طالبات الصف الحادي عشر" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 -16حمدان ،محمد ( : )2002تقييم التعلم والتحصيل ،دار التربية الحديثة ،عمان ،االردن.

 -17الحناكي ،نوف (" )2012أثر استراتيجية التعلم المستند الى المشروع في تنمية التفكير الرياضي
والتحصيل الدراسي ودافعية التعلم في الرياضيات لدى طالبات المرحلة المتوسطة في المملكة العربية

السعودية " ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة االردنية ،عمان.

 -18الحولي ،محمد (".)2010برنامج قائم على الكفايات لتنمية مهارة تصميم البرامج التعليمية لدى
معلمي التكنولوجيا" .رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 -19رمضان ،رجب ( " )2013اثر استخدام استراتيجية بناء المعنى ( )K-W-Lفي تدريس
الرياضيات لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم االساسي على التحصيل وتنمية مهارات التفكير
االستداللي لديهم" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الفيوم ،مصر.

 -20رومية ،جالل (")2007فاعلية برنامج يعتمد على تكنولوجيا الحاسوب لعالج صعوبات تعلم

الرياضيات لدى طلبة الصف الرابع االساسي بمحافظة شمال غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية

التربية ،جامعة االزهر ،غزة.

 -21الزعبي ،علي وبني دومي ،حسن (" .)2012اثر استخدام طريقة التعلم المتمازج في المدارس
االردنية في تحصيل تالميه الصف الرابع األساسي في مادة الرياضيات وفي دافعيتهم نحو تعلمها".

مجلة جامعة دمشق _ المجلد  _ 28العدد االول ،كلية العلوم التربوية ،جامعة مؤتة ،االردن.

 -22الزهراني ،بدرية (" )2014فاعلية استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات على التحصيل الدراسي

والتفكير االستداللي واالتجاه نحوها" رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة ام القرى ،مكة المكرمة،

السعودية.

 -23زيتون ،حسن (:)2003التعليم والتدريس من منظور النظرية البنائية ،عالم الكتب ،القاهرة.
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 -24زيتون ،ايمان و المقدادي ،احمد ( " )2014أثر برنامج تدريسي قائم على دمج الهكاءات المتعددة
وانماط التعلم في قدرة الطالبات على حل المشكالت الرياضية ودافعيتهن لتعلم الرياضيات " ،مجلة

دراسات العلوم التربوية ،المجلد  ،41العدد .2014 ،1

 -25سعادة ،جودت ( : )2009تدريس مهارات التفكير مع مئات االمثلة التطبيقية ،دار الشروق للنشر
والتوزيع ،القاهرة ،مصر.

 -26السيد ،هويدا (" .)2005فاعلية استخدام نظرية ريجلوث التوسعية لتدريس الهندسة في تنمية
التفكير االستداللي وبقاء اثر التعلم لدى تالميذ المرحلة االعدادية" ،رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة اسيوط ،جمهورية مصر العربية.

 -27شحادة ،ريم (")2007اثر برنامج التحفيز الذهني في العلوم على تنمية التفكير االستداللي لعينة
من طالبات المرحلة االساسية العليا وتحصيلهم في امتحان  ،"TIMSSرسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة االزهر ،غزة.

 -28الشمري ،سالم (" )2015أثر استخدام قطع كوازنير في تدريس الرياضيات على تحصيل تالميذ

الصف الخامس االبتدائي بمدينة بريدة" رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ام القرى ،مكة المكرمة،

السعودية.

 -29صالح ،مدحت (")2009فعالية استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تنمية التفكير االستداللي
والتحصيل في مادة العلوم واالتجاه نحو المادة لدى تالميذ الصف األول المتوسط بالمملكة العربية

السعودية" ،مجلة التربية العلمية ،العدد (.)1

 -30صبري ،ماهر( :)2002الموسوعة العربية لمصطلحات التربية وتكنولوجيا التعليم ،ط ،1مكتبة
الرشد للنشر والتوزيع ،الرياض.

 -31الصراف ،قاسم ( :)2002القياس والتقويم في التربية والتعليم ،دار الكتاب الحديث ،الكويت.

 -32طافش ،ايمان ( " )2011أثر برنامج مقترح في مهارات التواصل الرياضي على تنمية التحصيل

العلمي ومهارات التفكير البصري في الهندسة لدى طالبات الصف الثامن االساسي بغزة " ،كلية التربية،

جامعة االزهر ،غزة ،فلسطين

 -33عابد ،رسمي( : )2008ضعف التحصيل الدراسي أسبابه وعالجه ،ط ،1دار جرير للنشر والتوزيع،
عمان ،االردن.

مهارت التفكير االبداعي
ا
 -34عاشور ،هيا ( " )2015فاعلية برنامج قائم على نظرية تريز في تنمية
ومهارات التواصل الرياضي لدى طالب الصف الخامس " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة

االسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -35عبدالعزيز ،سعيد : )2007( ،تعليم التفكير ومهاراته ،ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،
االردن.
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 -36عبدالغني ،هيثم (")2009برنامج مقترح لعالج صعوبات التعلم المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف
العاشر االساسي بمحافظة شمال غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة االزهر ،غزة.

 -37عبوي ،زيد ( : )2010التفكير الفعال ،دار البداية ،عمان ،األردن.

 -38عبيد ،وليم وعفانة ،عزو (:)2003التفكير والمنهاج المدرسي ،ط ،1العين – االمارات ،مكتبة
الفالح للنشر والتوزيع.

 -39عبيد ،وليم و عفانة ،عزو ( : )2004التفكير والمنهاج المدرسي ،مكتبة الفالح للنشر والتوزع،
القاهرة ،مصر.

 -40العتوم ،عدنان والجراح ،ناصر ( :)2009تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عملية،
ط ،1دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 -41العتيبي ،خالد (" )2001فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات التفكير االستداللي لدى عينة من

طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض" ،رسالة ماجستير منشورة ،كلية التربية ،جامعة الملك سعود،
المملكة العربية السعودية

 -42عدس ،محمد( : )2002تدني االنجاز المدرسي اسبابه وعالجه ،ط ،2دار الفكر للنشر والتوزيع،
عمان ،االردن.

 -43عفانة ،عزو (".)2000فاعلية برنامج مقترح قائم على المنحى التكاملي لتنمية مهارات حل
المسالة العلمية لدى طلبة الصف السابع االساسي بغزة" ،المؤتمر الرابع التربية العلمية للجميع،

الجمعية المصرية للتربية العلمية ،اغسطس.

 -44عفانة ،عزو (:)2002التدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثة ،ط ،2االصدار الثاني ،مصر،
مكتبة الفالح.

 -45العفون ،ناديه وعبد الصاحب ،منتهى ( :)2012التفكير أنماطه ونظرياته وأساليب تعليمه وتعلمه،
ط ،1دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.

 -46عودة ،رحمة (")2000اثر تدريس برنامج مقترح في الهندسة على تنمية التفكير االبداعي لدى
طلبة الصف الثامن االساسي بمحافظة غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة عين

شمس ،القاهرة.

 -47العيسوي واخرون (:)2006القدرات العقلية وعالقتها الجدلية بالتحصيل العلمي ،مجلة مدرسة
الوطنية الخاصة ،منشورات و ازرة التربية والتعليم ،سلطنة عمان.

 -48غانم ،محمود (:)2009مقدمة في تدريس التفكير ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع.

 -49غباري ،ثائر و أبو شعيرة ،خالد ( : )2011أساسيات في التفكير ،مكتبة المجتمع العربي للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.

 -50قاسم ،سامي (" )2001برنامج مقترح لتنمية مهارات حل المسائل الرياضية لدى طلبة الصف
السادس بمحافظة غزة " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة.
91

 -51القواسمة ،احمد وأبو غزلة ،محمد ( :)2013تنمية مهارات التعلم والتفكير والبحث ،ط ،1دار صفاء
للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.

 -52الكيالني ،عبد هللا وآخرون ( :)2008القياس والتقويم في التعلم والتعليم ،جامعة القدس المفتوحة،
عمان ،االردن.

 -53اللقاني ،احمد والجمل ،علي ( :)2003معجم المصطلحات التربوية في المنهاج وطرق التدريس،
عالم الكتب ،القاهرة.

 -54مارزانو ،روبرت و آخرون ( :)2001أبعاد التفكير ،ترجمة  :يعقوب حسين نشوان ،محمد خطاب،
دار الفرقان للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 -55مصطفى ،مصطفى ( : )2012استراتيجيات تعليم التفكير ،دار البداية للنشر والتوزيع ،عمان،
االردن.

 -56مقاط ،سعدية ( " : )2007اثر برنامج مقترح في التعلم البنائي على تحصيل وتنمية التفكير في
الهندسة لدى طالبات الصف الثامن االساسي بمحافظة غزة " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية

التربية ،جامعة االزهر ،غزة

 -57ملحم ،سامي (: )2005القياس والتقويم في التربية وعلم النفس ،ط ،2دار المسيرة للنشر والتوزيع،
عمان ،االردن.

 -58المنتصر ،ضيف هللا ( " )2008استخدام الوسائط الفائقة في تدريس العلوم على التحصيل

والتفكير االستداللي لدى تالميذ الصف الثامن من التعليم االساسي بالجمهورية اليمينية " ،جامعة

اسيوط ،مصر.

 -59المنيزل ،عبدهللا ( : )2009مبادئ القياس والتقويم في التربية،ط،2جامعة الشارقة ،الشارقة،
االمارت.

 -60الموال ،عال (" )2012أثر استخدام اللوح التفاعلي في تحصيل طلبة الصف الرابع االساسي في
الرياضيات وفي تفاعلهم اللفظي في اثناء التدريس في االردن" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
الدراسات العليا ،الجامعة االردنية ،عمان.

 -61نبهان ،سعد (")2001فاعلية برنامج مقترح لتنمية التفكير الناقد في الرياضيات لدى طلبة الصف
التاسع بمحافظة غزة" ،رسالة دكتوراه ،جامعة عين شمس ،كلية البنات ،القاهرة.

 -62نصرهللا ،عمر (: )2004تدني مستوى التحصيل و االنجاز المدرسي أسبابه وعالجه ،ط ،1دار
وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
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ملحق رقم ()1
قائمة المحكمين
د .علي أبو زيد

أستاذ مشارك – جامعة االزهر

د .مها الشقرة

أستاذ مساعد-وزارة التربية والتعليم

د .محمد أبو عودة

أستاذ مشارك-وزارة التربية والتعليم
أستاذ دكتور – جامعة األقصى

أ.د .خالد السر

عميد كلية التربية – الجامعة االسالمية

أ.د .فتحية اللولو

نائب عميد كلية التربية – الجامعة االسالمية

أ.د .إبراهيم األسطل
أ.د .عزو عفانة

أستاذ دكتور – الجامعة االسالمية

أ.د .عطا درويش

أستاذ دكتور – جامعة االزهر

أ.محمد العفيفي

محاضر – جامعة القدس المفتوحة

أ.ربا أبو حطب

معلمة – مدرسة القاهرة المشتركة االساسية"أ"
مديرة مدرسة – وزارة التربية والتعليم

أ.منال عقل

أ.سامية المصري

مديرة مدرسة – وزارة التربية والتعليم
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ملحق رقم ()2
االختبار التحصيلي في صورته االولية

جامـعــــــــــــــــةاألزهـــــــــــر– غـــــــــــــــــــزة
عمادة الدراســــــــــــــــــــات العليـــــــــــــــــا
كليـــــــــــــــــــــــــة

التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

قســـــــــــــــم مناهج وطرق التدريس

حفظك هللا ورعاك

الدكتور الفاضل:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الموضوع :تحكيم اختبار تحصيلي
تتمنى عليكم الباحثة نادية بسام عبد العزيز العفيفي ،ماجستير مناهج وطرق تدريس تخصص

رياضيات ،من تحكيم االختبار التحصيلي لمادة الرياضيات لطلبة الصف السادس األساسي بغزة وذلك كأداة

اختبار لبحث ماجستير بعنوان :فعالية برنامج الخوارزمي الصغير على التحصيل الدراسي وتنمية التفكير
االستداللي في الرياضيات لدى طلبة الصف السادس األساسي بغزة ،،وذلك بوضع مالحظاتكم وتقديم

التعديالت المقترحة للوصول الختبار جيد يحقق الهدف التعليمي.
تفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

الباحثة
نادية بسام العفيفي
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المهارات التي يقيسها االختبار التحصيلي في الرياضيات لدى طلبة الصف السادس األساسي بغزة:
-1مهارة التهكر.
-2مهارة الفهم االستيعاب.
-3مهارة التطبيق.
-4مهارة التحليل.
-5مهارة التركيب.
وجدول المواصفات اآلتي يوضح ذلك:
التذكر

مستويات المعرفة

األهداف التعليمية

أسئلة

ذكر نص القوانين الهندسية

5

حل المسائل الحسابية

الفهم والتطبيق
%

%

أسئلة

الفهم والتحليل
أسئلة

%

%

أسئلة

20
4

4

16

3

12

5

20

2

8

3

12

3

12

3

12

3

12

25

100

16
12

20

ترتيب االعداد تصاعدياً وتنازلياً

2

حل مسائل لفظية

إكمال النمط لألعداد
المجموع
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المئوية

5
3
5

األسئلة

النسبة

20

إيجاد جهور تربيعية جمعها وطرحها
حل مسائل هندسية

الفهم والتركيب

مجموع

مجموع

8

اختبار تحصيلي في مادة الرياضيات
عزيزي /تي الطالب /ة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يهدف االختبار الهي بين أيديكم إلى قياس التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طلبة الصف
السادس األساسي بغزة والباحثة تقدر حسن تعاونكم ،وتشكركم على االستجابة وتتمنى من المفحوصين قراءة
تعليمات االختبار بدقة.

العلمي.

مع التنويه إلى ان درجات هها االختبار ليس لها عالقة بالدرجات المدرسية وإنما لغرض البحث

تعليمات االختبار:
 يتكون االختبار من ( )25فقرة. -اقرأ/ي كل فقرة بدقة وعناية قبل االجابة.

 يرجى عدم استخدام اآللة الحاسبة في اإلجابة عن فقرات االختبار.شاكرين حسن تعاونكم

الباحثة
نادية بسام العفيفي
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اختبار تحصيلي رياضيات
الصف السادس األساسي

المدرسة...........................:

اسم الطالبة..................................:

الدرجة الكلية25 :

الصف......................................:

====================================================

اذكر/ي نص القوانين اآلتية:

-1مساحة المستطيل =.............× .............
-2مساحة شبه المنحرف =.................× .................× ................

-3قياس الزاوية الداخلية من زوايا المضلع منتظم =................÷ ..................
-4مساحة المربع =.....................× ....................

-5مساحة المثلث القائم =..................× ..................× ....................

--------------------------------------------------------

احسب/ي ما يلي (دون استخدام اآللة الحاسبة)
= 57.4 – 394 + 745.38 )1

.............................................................................................
= 7 ÷ 21 + 25.5 – 45 + 29 × 3 )2

.............................................................................................
= 49 – 35 + 13 × 47 )3

.............................................................................................
= 17 + 2 × 5 ÷ 520 )4

.............................................................................................
= 2)1.9( – 2)3.77( )5

.............................................................................................
( – 2)11( )6

)21 = 2

( + 429 )7

)810 = 2

.............................................................................................
.............................................................................................
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حل/ي المسائل الهندسية اآلتية:

23

 )1جد مساحة المستطيل التالي:
..................................................................

17

2

 )2جد طول الضلع الثالث في المثلث القائم الزاوية اآلتي علماً بأن مساحة المثلث تساوي  34سم

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

17

23

 )3أوجد الضلع المفقود من المستطيل الهي مساحته  195وطول أحد أضالعه 15سم؟
.............................................................................................
 )4جد مساحة المثلث اآلتي؟

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

12

13

5

 )5أوجد قياس الزاوية الداخلية للشكل الخماسي المنتظم.
.............................................................................................
--------------------------------------------------------

رتب/ي تصاعديا:
25.35

25.53 /

25.035 /

35.25 /

52.35 /

53.025 /

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

-------------------------------------------------- ------

رتب/ي تنازليا:
57.3

7533 /

73.5 /

53.75 /

55.37 /

73.55 /

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

100

حل/ي المسائل اللفظية اآلتية:

 )1يزم برميل فارغ  12.2كغم ،ملئ بالزيت فأصبح وزنة  144.5كغم ما الوزن الصافي للزيت؟
.............................................................................................

 )2سعر القلم في المكتبة  2.6دينار وسعر الدفتر  3.4دينار ومع احمد  39دينار ،كم قلم ودفتر يستطيع

أحمد أن يشتري بهها المبلغ؟

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

 )3اشترى تاجر سيارة بمبلغ  2000دينار ثم باعها بمكسب  %15من ثمن الشراء احسب ثم بيع السيارة؟
.............................................................................................
--------------------------------------------------------

أكمل/ي النمط اآلتي بإيجاد العدد المفقود:

................،..................،........... ،83.314 ،92.303 )1

..............،.................،.................،)8 ،3( ،)4 ،2( ،)2 ،1( )2
174
87
= = )3
27
81

حظاً موفقاً
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ملحق ()3
االختبار التحصيلي في صورته النهائية

جامـعــــــــــــــــةاألزهـــــــــــر– غـــــــــــــــــــزة
عمادة الدراســــــــــــــــــــات العليـــــــــــــــــا
كليـــــــــــــــــــــــــة

التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

قســـــــــــــــم مناهج وطرق التدريس

حفظك هللا ورعاك

الدكتور الفاضل:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الموضوع :تحكيم اختبار تحصيلي
تتمنى عليكم الباحثة نادية بسام عبد العزيز العفيفي ،ماجستير مناهج وطرق تدريس تخصص

رياضيات ،من تحكيم االختبار التحصيلي لمادة الرياضيات لطلبة الصف السادس األساسي بغزة وذلك كأداة

اختبار لبحث ماجستير بعنوان :فعالية برنامج الخوارزمي الصغير على التحصيل الدراسي وتنمية التفكير
االستداللي في الرياضيات لدى طلبة الصف السادس األساسي بغزة ،،وذلك بوضع مالحظاتكم وتقديم

التعديالت المقترحة للوصول الختبار جيد يحقق الهدف التعليمي.
تفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

الباحثة
نادية بسام العفيفي
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المهارات التي يقيسها االختبار التحصيلي في الرياضيات لدى طلبة الصف السادس األساسي بغزة:
 -1مهارة التهكر.
 -2مهارة التطبيق.
 -3مهارة التحليل.
 -4مهارة التركيب.
وجدول المواصفات اآلتي يوضح ذلك:
التذكر

مستويات المعرفة

المحتويات التعليمية

التطبيق

التحليل

أسئلة

%

أسئلة

%

أسئلة

%

الهندسة والقياس

4

%16

1

%4

2

%8

النسبة والتناسب

1

%4

االحصاء واالحتماالت

1

الجبر
المجموع

6

%24

أسئلة

%

األسئلة

النسبة

المئوية

7

%24

1

%4

2

%8

4

%16

1

%4

2

%8

3

%12

1

%4

1

%4

2

%8

5

%20

2

%8

3

%12

1

%4

6

%24

4

%16

8

%32

7

%28

25

100

النسبة المئوية
%4

التركيب

مجموع

مجموع
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اختبار تحصيلي في مادة الرياضيات
عزيزي /تي الطالب /ة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يهدف االختبار الهي بين يديكم إلى قياس التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طلبة الصف
السادس األساسي بغزة ،والباحثة تقدر حسن تعاونكم ،وتشكركم على االستجابة ،وتتمنى من المفحوصين

قراءة تعليمات االختبار بدقة.
العلمي.

مع التنويه إلى أن درجات هها االختبار ليس لها عالقة بالدرجات المدرسية وإنما لغرض البحث

تعليمات االختبار:
 يتكون االختبار من ( )25فقرة. -اقرأ/ي كل فقرة بدقة وعناية قبل االجابة.

 يرجى عدم استخدام اآللة الحاسبة في اإلجابة عن فقرات االختبار.شاكرين حسن تعاونكم

الباحثة
نادية بسام العفيفي
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اختبار تحصيلي رياضيات
الصف السادس األساسي

المدرسة...........................:

اسم الطالبة..................................:

الدرجة الكلية25 :

الصف......................................:

====================================================

اذكر/ي نص القوانين اآلتية:

-1مساحة الدائرة =( .............× .............تهكر)
-2مساحة الجانبية إلسطوانة دائرية قائمة =( .................× ................تهكر)
-3مقياس الرسم =( ................÷ ..................تهكر)

-4حجم المكعب =(.....................× ....................تهكر)

-5المساحة الكلية للمنشور الثالثي القائم =(..................+ ....................تهكر)
-6يسمى الحادث مستحيالً اذا كانت درجة االحتمال تعادل(.......................تهكر)

----------------------------------------- ---------------

حل المسائل الرياضية اآلتية (دون استخدام اآللة الحاسبة) :
 = 57.4 – 394 + 745.38 )8س (تطبيق)

.............................................................................................
 – 45 + 29 × 3 )9س ( 109.5 = 7 ÷ 21 +تحليل)

.............................................................................................
)10

 × 47س ( 225 = 49 – 35 +تحليل)

.............................................................................................
)11

(( – 2)11س )(21 = 2تحليل)

.............................................................................................
)12

( = )3÷9( – )14×3س (تطبيق)

.............................................................................................
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حل/ي المسائل اآلتية:

 )6جد مساحة الجانبية لمتوازي المستطيل طوله 17سم ،والعرض 13سم
واالرتفاع  15سم ؟ (تطبيق)

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

 )7دفع أيمن  7دنانير ثمنا لحهاء اشتراه وكان قد كتب التجر عليه  10دنانير ،ما النسبة المئوية للخصم
؟(تركيب)

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

.................................................................
 )8كانت التجربة العشوائية هي القاء ثالث قطع نقد لمعرفة عدد الصور وقام شخص باجراء التجربة مرة
وحصل على نتائج لخصها في جدول ،أكمل الجدول ؟(تركيب)

الناتج

االشارة

التكرار

صفر

**

2

1

***********

2

*******

3

*****

المجموع

25

االحتمال التجريبي
2
25
11
25

1

 )9اذا طرح نصف العدد من  100يبقى  ،70مثل الجملة السابقة بمعادلة جبرية ؟(تركيب)
.........................................................................................
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)10

مثل البيانات المجدولة باالعمدة ،والتي تمثل االحوال الجوية في احد ايام الشتاء(.تركيب)

المدينة

القدس

غزة

اريحا

نابلس

جنين

درجة الح اررة

9

13

15

11

12

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

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

........................................................................................................
...........................
)11

يبيع تاجر كل  3حقائب مبلغ  19دينار ،بكم دينار يبيع  39حقيبة ؟(تحليل)

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

..........................................................................
)12

يزن برميل فارغ  12.2كغم ،ملئ بالمياه فأصبح وزنة  146.4كغم ،جد النسبة والتناسب

لوزن البرميل الفارغ ووزن الزيت الصافي ؟ (تركيب)

.............................................................................................
.............................................................................................
)13

قطعت الحافلة

؟(تحليل)

13
20

من المسافة بين غزة والقدس ،ما النسبة المئوية للجزء المتبقي من المسافة

..........................................................................
..........................................................................
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)14

الجدول االتي يمثل اعداد الطالبات المشتركات بالرحلة المدرسية في مدرسة القاهرة االساسية (أ)

وموزعة على الصفوف االتية :
الصف

الرابع

الخامس

السادس

المجموع

العدد

23

7

6

36

مثل البيانات االتية بالقطاعات الدائرية ؟ (تطبيق)

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

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

...........................
)15

اشترى تاجر سيارة بمبلغ  2000دينار ثم باعها بمكسب  %15من ثمن الشراء احسب ثمن

بيع السيارة؟(تركيب)

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

.............................................................
دائرة مرسومة داخل مربع طول ضلعه 10سم ،وتمس أضالعه االربعة :
 -11احسب محيط الدائرة؟ (تحليل)

 -12أيهما أكبر محيط الدائرة أم محيط المربع؟ (تركيب)

 10سم

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

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

أكمل/ي النمط اآلتي بإيجاد العدد المفقود:

(%...........،%..................،%...........،%83.314،%92.303 )4تطبيق)

(.......... : 100 = 25 : .......... = 5 : 25 )5تركيب)

حظاً موفقاً
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ملحق رقم ()4
اختبار التفكير االستداللي في صورته األولية
االسم ..............................:الصف...................:

المدرسة...................:

عزيزتي الطالبة:
يتكون االختبار من ( )40سؤاالً تقيس في مجموعها قدرات التفكير االستداللي الثالث االستقراء،

االستنباط ،االستنتاج وذلك في وحدة الجبر ،والمطلوب منك أن تجبي على األسئلة ،ولها ننصحك بما يلي:
-1فهم السؤال جيداً لكي تسهل عليك اإلجابة.
-2قراءة البيانات المعطاة بتمعن.
-3التأكد من المطلوب من السؤال.
-4عند اإلجابة عن أسئلة االختيار من متعدد تأكدي مما يلي:
أ-لكل سؤال جواب واحد صحيح.
ب-اختاري اإلجابة التي تعتقدي أنها اإلجابة الصحيحة.
ج-ال تلجئي إلى االختيار العشوائي في اإلجابة.
-5ال تتركي سؤاالً بدون إجابة.

وأخي اًر تأكدي أن نتيجتك عن االختبار ال تؤثر على درجاتك في التحصيل الدراسي وإنما بهدف

االستفادة منها في أغراض البحث العلمي بما يعود بالنفع والفائدة عليك وعلى زميالتك.
شاكرة لكن حسن تعاونكن،،،

الباحثة
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االختبار األول
-1لديك ثالث أعداد س ،ص ،ع على الترتيب .عبري بالرموز عن القاعدة التالية" :مربع العدد األول
مضافاً إليه حاصل ضرب العددين الثاني والثالث يساوي ."______________" 6

-2إذا كان في علبة أقالم ملونة  24قلماً فكم قلماً في خمسة علب؟
أ)48

ب)96

د)144

ج)120

-3مجموعة حل المعادة 2س  9 = 5 +هي نفس مجموعة حل المعادلة:
أ)2س4+

ب)5س-=16+س28+

د)2س7=4+

ج)2س10=5+

-4إذا كانت س= ،3ص= ،4ع= 5فإن قيمة (2س+ص)÷ع هي:
أ)2

ب)3

د)6

ج)5

-5واحدة من العبارات التالية صحيحة:
أ)العدد  4هو حل للمعادلة 6س=24

ب)العدد  8هو حل للمعادلة 9س=63

ج)العدد  9هو حل للمعادة س45=5-

د)العدد  41هو حل للمعادلة ص17=3/

-6أي الجمل المغلقة التالية صواب أو خطأ
الجملة

جمل مغلقة خطأ

جمل مغلقة صواب

9=0×9
20=45
%75=3/4÷1
-7إذا كانت س= ،5ص= 1فإن قيمة 2س3-ص هي:
أ)4

ب)6

د)8

ج)7

-8أراد أحمد أن يعرف ثالثة أعداد طبيعية متتالية بحيث يكون مجموعها  ،81فأكتب المعادلة التالية
(س(+ )1-س)(+س ،81=)1+فماذا يمثل العدد س؟
أ)العدد األقل من بين األعداد الثالثة

ب)العدد األوسط من بين األعداد الثالثة

ج)العدد األكبر من بين األعداد الثالثة

د)الفرق بين العدد األقل والعدد األكبر من األعداد الثالثة
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-9في الشكل المقابل :ما نوع العالقة بين المتغير س والمتغير ص؟
أ)كلما زادت قيمة س زادت قيمة ص

ص

ب)كلما زادت قيمة س نقصت قيمة ص
ج)كلما زادت قيمة س ال تتغير قيمة ص
د)ال توجد عالقة بين س ،ص

س

-10أكملي الجدول:
س

ص

12

4

سص

2س

2س÷ص

3ص

-11إذا كان مربع العدد األول مضافاً إليه حاصل ضرب العددين التاليين يساوي  16فإن األعداد الثالثة
هي:

أ)3 ،2 ،1

ب)4 ،3 ،2

ج)5 ،4 ،3

د)6 ،5 ،4

-12إذا كانت س ،ص ،ع تأخه القيم التالية على الترتيب:
س

1

2

3

ص

2

4

2

ع

2

5

3

فإن الجملة المفتوحة الصائبة التي تمثل ههه القيم حلوالً لها هي:
أ)س2+ص÷ع= 2ب)2س+ص÷ع= 2ج)3س5+ص÷ع=4
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د)3س3+ص÷3ع=1

االختبار الثاني
-13الجملة  6=5÷30هي:
أ)مغلقة صواب

ب)مغلقة خطأ

د)ليست واحداً مما ذكر

ج)مفتوحة

-14المتغير فيما يلي هو:
ب)ط

أ)8

د)عدد أصغر من الصفر

ج)مربع العدد 5

-15القانون الهي يعين مساحة المثلث أ ب ج في الشكل المقابل هو:
أ)م=2/1س ص

أ

ب)م=2/1س ع

ص

س

ع

2

ج)م= 2/1س

د)م= 2/1ص ع

ب

ج

س

-16القانون الهي يعين مساحة المستطيل أ ب ج د في الشكل المقابل هو:
أ)م=6س2+

أ

س

2

د

ب)م=12س
ج)م=6س12+

6

د)م=س12+

ج

ب

-17مجموعة من الطلبة لديها  29قلماً ولدى كل واحد منهم قلم واحد على األقل ،ستة طلبة لديهم قلم واحد،
وخمسة طلبة لديهم  3أقالم ،والباقي لديهم قلمان .كم عدد الطلبة الهين يملكون قلمين فقط؟
أ)4

ب)5

ج)6
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د)7

-18عبري عن األشكال الهندسية التالية بتعبير رياضي:
أ)

س

+

س

1

1

1

التعبير الرياضي2 :س3+
ب)

أ

أ

+

أ

1

1

1

1

التعبير الرياضي................................:
ج)

-ص

-ص

-ص

التعبير الرياضي................................:
-19أكملي الجدول التالي:
رقم الجملة

الجملة اللفظية

العبارة الرياضية

أ)

العدد الصحيح الهي يلي العدد س

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

ب)

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

س1+

ج)

ثالثة أمثال العدد مقسوماً على 5

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

د)

4ص

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

-20إذا كانت ل=  3فإن قيمة العبارة  3-ل تساوي:
أ)صفر

ب) 9-

ج) 1

د)9

-21إذا كانت كفتا الميزان في الشكل المجاور متعادلتين.
أ)ما وزن العلب األربع؟

 100جم

....................................................
ب)ما التعبير الرياضي الهي يعبر عن المساواة في الكفتين؟
....................................................

113

-22إذا كانت س تمثل عدد الكرات في الكيس الموجود في الكفة اليمنى من الميزان وإذا كانت كفتا الميزان
متعادلتان ،فأوجدي قيمة س؟

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

........................................................................................................
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االختبار الثالث
-23صنفي الجمل التالية في ثالث مجموعات:
أ)جمل صحيحة

ج)جمل مفتوحة

ب)جمل خطأ

12-=5+7-)1

)2س9=4+

32=4-×8-)3

)4س عدد طبيعي أولي

جمل صحيحة

جمل مفتوحة

جمل خطأ

-24أوجدي مجموعة الحل:
الجمل المفتوحة

مجموعة التعويض

مجموعة الحل

س عدد طبيعي أصغر من 3
ماذا تستنتجين ،هل تتغير مجموعة الحل عندما تتغير مجموعة التعويض؟
-25ضعي عالمة ( )أمام االستنتاج الصحيح فيما يلي:
قرأت أمل في كتاب العلوم أن مياه البحر المتوسط والبحر الميت والمحيط الهندي غير صالحة للشرب بسبب
ملوحتها ،فقررت أن:
أ)مياه البحار أكثر عمقاً من مياه المحيطات.

(

)

ب)مياه البحار والمحيطات غير صالحة للشرب.

(

)

ج)مياه البحار أكثر ملوحة من مياه المحيطات.

(

)

د)مياه البحار أكثر برودة من مياه المحيطات.

(

)

-26كل المربعات مستطيالت.

كل المستطيالت متوازيات أضالع.
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االستنتاج:
أ)كل المستطيالت مربعات.

(

)

ب)كل المربعات متوازيات أضالع.

(

)

ج)كل متوازيات األضالع مربعات.

(

)

د)كل متوازيات األضالع مستطيالت.

(

)

-27على أكثر ذكاء من هشام .أحم أكثر ذكاء من علي.
االستنتاج:
أ)علي أكثر ذكاء من أحمد وهشام.

(

)

ب)أحمد أكثر ذكاء من علي وهشام.

(

)

ج)هشام أكثر ذكاء من أحمد.

(

)

د)هشام أكثر األطفال الثالثة ذكاء.

(

)

-28قط اًر المعين متعامدان.

س ص ع ل شكل رباعي قطراه متعامدان.

االستنتاج :الشكل هو
أ)متوازي أضالع.

(

)

ب)مستطيل.

(

)

ج)شبه منحرف.

(

)

د)معين.

(

)

-29إذا كانت الحروف المستخدمة في التعبير الرمزي عن العدد المجهول تمثل أعداداً ،فعبري عما يلي
بالكلمات:

)1هـ)2 ..................................25+س÷....................................3
)3س×ص)4 ................................س......................................5-
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-30يكون المثلث سحرياً إذا كان مجموع االعداد على أي ضلع من أضالعه متساوياً:
ضعي عدداً مكان الرمز في المثلث التالي ليكون مثلثاً سحرياً.
ل

2

3

6

5

1

-31المربع السحري هو جدول على شكل مربع توضع في مربعاته الداخلية أعداداً بحيث يكون مجموع ههه
األعداد أفقياً ورأسياً أو قطرياً متساو .ضعي عددين مكان الرمز (س) والرمز (ص) ليكون مربعاً سحرياً.
2

9

4

7

س

3

6

1

ص

-32فيما يلي معادلتان تحتوي كل منهما على المتغيرين وحل كل منهما العدد 2
س3=1+

س×8=4

اكتبي معادلتين جديدتين تحتوي كل منهما على المتغير س وحل كل منهما العدد .2
انتهت األسئلة
مع الشكر
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