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 :ملخص البخح 

لمتفكير اليندسي في تحصيؿ طالب الصؼ األّوؿ  ڤاف ىؿىدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى أثر انموذج      
َـّ االستعا نة بالتصميـ التجريبي ذا االختبار البعدي والضبط الجزئي لمجوعتيف متكافئتيف )تجريبية المتوسط ، َت
 وضابطة(.         

( طالبًا مف طالب الصؼ األّوؿ المتوسط في متوسطة محمد الباقر الواقعة ٚ٘تكونت عينة البحث مف )      
مى مجموعتيف إحداىما تجريبية عددىا ع في مركز محافظة القادسية ، جرى توزيع طالب عينة البحث عشوائياً 

 س بالطريقة االعتيادية(.( طالبًا )ُتدرَّ ٕٛ( واألخرى ضابطة عددىا )ڤاف ىؿس بانموذج ( طالبًا )ُتدرَّ ٜٕ)
َـّ تكافؤ المجموعتيف في متغيرات )العمر الزمني ، التحصيؿ السابؽ في مادة الّرَياضيَّات ، المعدؿ        َت

 بؽ ، الذكاء ، المعرفة السابقة في الّرَياضيَّات( .العاـ لمتحصيؿ السا
( ـ ، و ُدرست مجموعتيف البحث  ٕٔٔٓ  – ٕٓٔٓطبقت التجربة في الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي )       

فقرة موضوعية مف نوع االختيار مف متعدد بواقع ( ٕ٘مف ) اً مكون اً تحصيمي اً مف قبؿ الباحث ، أعدَّ الباحث اختبار 
 دائؿ لكؿ فقرة، فقط بديؿ واحد صحيح .أربعة ب

( لمكافئة t-testمف الوسائؿ اإلحصائية منيا االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ) اً أستخدـ الباحث عدد      
( لحساب ثبات االختبار Alpha Cronbachالمجموعتيف ولمعرفة داللة الفرؽ بينيما ومعادلة الفاكرونباخ )

وبة ومعادلة تمييز الفقرات ومعادلة فعالية البدائؿ الخاطئة ، أظيرت نتائج البحث التحصيمي ، ومعادلة الصع
اف ىؿ لمتفكير اليندسي عمى الطالب الذيف ُدرِّسوا بالطريقة االعتيادية في ڤ تفوؽ الطالب الذيف ُدرِّسوا بانموذج

 ( .0ٓ٘ٓالتحصيؿ عند مستوى داللة )
 

 : أّواًل: مشكلة البخح

 Problem of the Research  
اليندسة تعيش اليـو أزمة ، فالطالب ال يروف      

ليا معنًى أو قيمة ؛ بؿ أفَّ المدرسيف بأسموبيـ  
التقميدي المتبع في تدريسيا وعدـ ربطيا بمواقؼ 
حياتية ، ُيثبتوف لمطالب بشكؿ غير مباشر صدؽ 
تصورىـ ، والغريب أف أصابع االتياـ تتجو إلى 

مادة جافة وبعيدة كؿ البعد  اليندسة ذاتيا ووصفيا
عف مدارؾ الطالب وليس ليا فائدة أو قيمة تذكر، 

حيث يقتصر دور المدرس عمى عرض الموضوعات 
اليندسية بالطريقة التي عرضت في الكتاب المدرسي، 
إضافة إلى افتقار الطالب لفرص النشاط والمشاركة ، 

يقـو اغمب المدرسيف ببرىنة النظريات وحؿ حيث 
  بأنفسيـ . المسائؿ

ومف خالؿ طبيعة عمؿ الباحث مدرسًا وتواجده في 
األوساط التربوية واحتكاكو المباشر بواقع الطالب 
واستماعو إلى آراء مدرسي ومدرسات مادة 
الّرَياضيَّات أثناء زيارتو إلى بعض المدارس 
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المتوسطة والثانوية التابعة لمجتمع البحث ، وجد اف 
رحمة يفضموف تعمـ غالبية الطالب في ىذه الم

الحساب والجبر أكثر مف تعمـ اليندسة فيحصموف 
عمى أعمى الدرجات فييا ، ويقتصر تحصيميـ في 
اليندسة عمى الحفظ مف دوف إتباع أساليب التفكير 
السميمة ، وكذلؾ اطالع الباحث عمى درجات الطالب 
في االمتحانات الثانوية الخاص باليندسة )فصوؿ 

المدرسيف وجد أف الطالب اليندسة( في سجالت 
يعانوف مف ضعؼ  في تحصيؿ الطالب في اليندسية 
وانخفاض كبير في نسب النجاح ، وىذا أشارت إليو 
العديد مف الّدراسات والبحوث العراقية ، كما في 

( ، )أحالـ ٜٗٛٔدراسة كؿ مف )الخزرجي، 
 ( . ٕٓٔٓ( و)الُزبيدي ، ٕٛٓٓ( ،)منى ، ٜٜٛٔ،

البحث محاولة لمتعرؼ عمى أثر وعميو يعد ىذا      
لمتفكير اليندسي في التحصيؿ لدى  ڤاف ىؿانموذج 

 طالب الصؼ األّوؿ المتوسط . 
السؤاؿ اآلتي  فتبمورت مشكمة البحث في اإلجابة ع  
: 

 ڤاف ىؿىؿ اف استخداـ مدرسي الّرَياضيَّات انموذج 
لمتفكير اليندسي يؤثر في تحصيؿ طالب الصؼ 

الموضوعات اليندسية المتضمنة  األّوؿ المتوسط في
 في المحتوى الدراسي المقرر ليـ ؟ 

 ثانيًا: أهنية  البخح

 Significance of the research 
تعتبر الّرَياضيَّات امًا مف أميات العمـو بشتى      

أنواعيا فيي التترؾ كبيرة وال صغيرة في دقائؽ األمور 
ؾ في وفي طياتيا اال وضربت فيو بسيـ سواء كاف ذل

قوانيف معقدة أو في نظريات مثبتة أو حتى في شؤوف 
 الحياة اليومية البسيطة. 

مف المعروؼ أف اليندسة ىي واحدة مف أىـ المكونات ف
فقد احتمت مكانة مرموقة في لمّرَياضيَّات األساسية  

التفكير اإلنساني فقد ارتبطت نشأتيا بحاجة المجتمع 

دراكيـ لمخواص فيـ الطالب وا  ومتطمباتو ، وتنمية 
اليندسية واكتسابيـ الميارة في تطبيؽ الطريقة 
االستداللية في التفكير في المواقؼ اليندسية وغير 

فالمعرفة  (ٙٔ:  ٜٗٛٔ)الخزرجي،  .اليندسية
دراؾ عالقاتيا أمراف مرتبطاف ببيئة الطالب                                                      اليندسية وا 
                    ً                              وحياتو اليومية ، عالوة  عمى ارتباطيا الوثيؽ بمواضيع 

اـ أكثر وعممية أخرى مما يشير إلى اىتم رياضية
 (                                                                                            ٜٔ:  ٕٛٓٓ. )الكبيسي ، باليندسة وكيفية تدريسيا

ولذلؾ عند تدريس اليندسية يجب عمى المدرس      
ْ           ً                    أف  يكوف دقيقا  في التعبير عنيا ،  فاألشكاؿ التي يقـو  

برسميا ماىي إال نماذج لتمثيؿ ىذه المفاىيـ عمى 
عند المستوى شبو المحسوس فعمى سبيؿ المثاؿ 

المدرس ىذا الشكؿ تدريس مفيـو المستطيؿ اليقوؿ 
نما يقوؿ ىذا الشكؿ يمثؿ مستطيؿ.                                              مستطيؿ ، وا 

 ( ٘ٓٗ: ٜٗٛٔ)الخزرجي  ،
دريسيا في تحقيؽ أىداؼ تحيث تسيـ اليندسة       

لما تقـو بو مف تزويد المتعمميف بالميارات الضرورية 
لمحياة العممية ال سيما ىندسة المرحمة الثانوية اذ 
تساعد في تكويف الشخصية العممية لمطالب بغية 
إعداده لمحياة إعدادًا يكفؿ لو المشاركة الفعالة في بناء 
مجتمعو بتزويده بالمعرفة والميارات وحرية التفكير 

ستقالؿ وتشجيعو عمى االبتكار واستخداـ األساليب واال
: ٖٜٛٔالرياضية وتنمية ميوليـ نحوىا. )رفعت ، 

ٖ٘-٘ٓ                                          ) 
ومف االتجاىات الحديثة في التفكير في اليندسة " 

" حيث يبيف ىذا االنموذج مستويات ڤاف ىؿانموذج 
اط تمؾ المستويات بقدرات التفكير اليندسي، ومدى ارتب

الطالب عمى برىنة النظريات اليندسية واثبات صحة 
بعض المضاميف اليندسية، وكتابة وبناء البرىاف 

: ٕٔٓٓاليندسي المرتبط بتمؾ المستويات. ) عفانة ،
ٕ                              ) 
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       ً          " مراعيا  مستويات ڤاف ىؿفقد جاء " انموذج      
ب ، حيث اف المضاميف اليندسية التفكير عند الطال

يجب اف تربط بقدرات الطالب الخاصة ، حتى يستطيع 
كؿ طالب اف يفكر فييا عمى اسس منطقية .) البنا 

اف احد صعوبات  ڤاف ىؿ( حيث يعتقد  ٕ:  ٜٜٗٔ،
تعمـ اليندسة تعود في جانب منيا الى المدرس ، حيث 

ب يقـو بشرح موضوعات اليندسة بمغة ال تناسب الطال
في ىذا المستوى ، حيث يتحدث بمستوى معيف 
والطالب يفكروف في مستوى اخر ، بمعنى اف المغة 
المستخدمة في تدريس اليندسة عامؿ ميـ في 
تدريسيا ، وىذا ما يسميو فاف ىيا بالحاجز المغوي ، 
فمكؿ مستوى مف مستويات التفكير اليندسي لغتو 

مف أف الخاصة التي يفيميا الطالب ، فكاف البد 
تتناسب تسمسؿ المناىج وموضوعاتيا اليندسية مع 

: ٜٜ٘ٔمستويات التفكير وطرائؽ التدريس. )سالمة ، 
ٕٔٓ- ٕٔٔ) 
ومما سبؽ تتضح أىمية مادة اليندسة وكيفية      

تدريسيا ، وكذلؾ أىمية الدور الذي تقـو بو البحوث 
والدراسات التي أجريت في ىذا المجاؿ إلثراء 

دسية بالطرائؽ واألساليب التدريسية ، الموضوعات الين
ورغـ ذلؾ ما زاؿ التحصيؿ اليندسي مف المجاالت  
التي يقؿ االىتماـ بيا ، ومازاؿ تحصيؿ اليندسي 

      ً              منخفضا  لدى الطالب . 
َ                                     ول م ا سبؽ تتجمى أىمية البحث بما يأتي :     ِ  

ؿ مف نوعو في العراؽ  .ٔ ّ                     يعد ىذا البحث األو                  
( يبحث أثر )عمى حد عمـ الباحث واطالعو

في التحصيؿ  لمتفكير اليندسي ڤاف ىؿانموذج 
ؿ المتوسط . ّ            لدى طالب الصؼ األو                   

وموقعيا مف المعرفة اإلنسانية  أىمية اليندسة .ٕ
. 

أىمية المرحمة المتوسطة )الصؼ االوؿ  .ٖ
                              ُ  ّ        المتوسط( بالنسبة لمطالب ؛ ألنيا ت شك ؿ نقطة 
تحوؿ بيف مرحمتيف نياية الطفولة وبداية 

ػػػ ٔٔتراوح أعمار الطالب فييا )تإذ المراىقة ، 
( سنة ، والتي ليا تأثير كبير في صقؿ ٘ٔ

عداد طالب طميعييف بأفكارىـ ومفاىيميـ .                                                      وا 
في تحصيؿ الطالب في  ڤاف ىؿأىمية انموذج  .ٗ

اليندسة ، وما ليا أىمية في عممية تعميـ 
 وتعمميا.اليندسة 

يمكف أف يفسح ىذه البحث المجاؿ لباحثيف  .٘
في متغيرات  ڤاف ىؿيف لبحث أثر انموذج آخر 

      ُ                               تابعة أ خرى وفي مراحؿ أو صفوؼ  دراسية 
ُ                        ُ          أ خرى وفي موضوعات ىندسية أ خرى ، أو 
المقارنة بينو وبيف انموذج أو طريقة أخرى في 

 تدريس اليندسة .
  ثالجًا: هدف البخح

Goal of the research   
ڤاف  ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى أثر انموذج     
لمتفكير اليندسي في تحصيؿ طالب الصؼ األّوؿ  ىؿ

 المتوسط
 رابعًا: فرضية البخح 

  Hypothese of the research 
لتحقيؽ ىدؼ البحث واإلجابة عف سؤالو صيغت      

 الفرضية الصفرية اآلتية :
( 0ٓ٘ٓيوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ) ال

رَّسوف بانموذج بيف متوسطي درجات الطالب الذيف ُيد
لمتفكير اليندسي والذيف ُيدرَّسونيا بالطريقة  ڤاف ىؿ

 االعتيادية في التحصيؿ .
      خامشًا: حدود البخح

Limits of the research  
 يحدد البحث الحالي بػ :     
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.  طالب الصؼ األّوؿ المتوسط في المدارس ٔ
الحكومية النيارية في مركز محافظة القادسية / 

ية العامة         لتربية القادسية لمعاـ المدير 
( ـ .                                                                       ٕٔٔٓ -ٕٓٔٓالدراسي ) 

الّرَياضيَّات التاسع( مف كتاب  الثامف و. الفصؿ )ٕ
المقرر لطالب الصؼ األّوؿ المتوسط لمؤلفو رحيـ 

لطبعة األّولى لسنة يونس          كرو وآخروف ا
 ـ .   ٕٓٔٓ

 سادسًا: حتديد املصطلخات

Definitions of Terms 
 . التفكري اهلندسي    1

:Geometry Thinking    
( بانو" نشاط عقمي ٖٕٓٓعرفو )السنكري ،    

وسموكي يقـو بو التمميذ حينما يواجو مشكمة ىندسية 
اليستطيع حميا بسيولة ، مما يضطره الى تحميؿ 

مة ودراسة مكوناتيا األساسية  ، ويحدد معالميا المشك
الرئيسية ، ويدرؾ العالقة بيف مكوناتيا ، ثـ قدرتو عمى 
تنظيـ الخبرات السابقة التي مر بيا فيما يناسب ظروؼ 
المشكمة وشروطيا ، وذلؾ بيدؼ التغمب عمى العقبة 
التي أمامو ، والتوصؿ الى حموؿ سميمة لممشكالت 

 (ٖٕ: ٖٕٓٓ". ) السنكري ، والمسائؿ اليندسية
 اهلندسي للتفكري هل انف امنوذج. 2

:Van Hiele Model    
طريقة ( بانو "عبارة عف ٜٜٗٔعرفو )البنا ،   

قاـ بيا عالماف  تدريسية في مجاؿ تدريس اليندسة
"  ڤاف ىؿىولندياف في تخصص تدريس الّرَياضيَّات بيير 

Pierre Van Hiele"  ڤاف ىؿ، وزوجتو ديانا " 
Dina Van Hiele  "ف أطروحتيف اف العالماقدـ ىذ إذ

لمدكتوراه بجامعة يوترش بيولندا نتجت عف ىاتيف  
ڤاف األطروحتيف طريقة تدريس حديثة سمية بانموذج 

نسبة إلى ىذيف العالميف ، ويتكوف ىذا االنموذج  ىؿ
مف ثالثة محاور أساسية وىي : مستويات االنموذج ، 

: ٜٜٗٔاالنموذج .) البنا ، خصائص االنموذج ، تعمـ
ٙٚ      )        

لمتفكير اليندسي إجرائيا  ڤاف ىؿويعرؼ الباحث انموذج 
 بأنو :
طالب عينة البحث الموضوعات انموذج لتدريس       

يتضمف خمسة مستويات أساسية لمتفكير اليندسية 
اليندسي ) التصوري ، التحميمي ، شبو االستداللي ، 

االستدالؿ المجرد الكامؿ (  االستدالؿ المجرد ،
متسمسمة ومتتابعة ولكؿ مستوى لو مستويات فرعية 
ولغة خاصة بو ، ويقابؿ كؿ مستوى مستوى أداء 
تدريسي مناسب لو وىي عمى الترتيب )االستقصاء ، 

العرض الموجو ، التوضيح ، العرض الحر، التكامؿ ( .                                    
  Achievement              . التحصيؿ   ٖ

ناتج ما يتعممو  ( بانو " ٕٜٜٔعرفو ) القاعود : 
الطمبة بعد التعمـ ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا 

: ٕٜٜٔالطالب في اختبارات التحصيؿ ")القاعود، 
ٔٓٓ) 

 ويعرؼ الباحث التحصيؿ إجرائيا بأنو:
ما أحرزه طالب عينة البحث مف معرفة وفيـ      

في الموضوعات اليندسية موضع البحث ) وتطبيؽ 
( ويقاس  اليندسة المستوية ، المساحات و الحجـو
بالدرجات التي يحصموف عمييا في االختبار التحصيمي 

  المعد مف قبؿ الباحث في ىذا البحث.
 خلفية نظرية ودراسات سابقة

لتنمية شيدت السنوات األخيرة اىتماما متزايدا      
دراسة مستويات التفكير اليندسي التفكير اليندسي مع 
 في المحتويات المنيجية لدراسة لمطالب ، باإلضافة

 مف مستوى موضوعات اليندسة المناسبة ، لكؿ
 التفكير اليندسي . مستويات

 قامتإذ  الدولية الصفة االنموذج ىذا اكتسب لقد     
 في لدييا بناء مناىج اليندسة بإعادة الدوؿ مف العديد
 الموطف ىولندا في البداية وكانت ، موذجاالن ىذا ضوء
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 في المناىج تصميـ بدأ إذ،  ڤاف ىؿ لثنائي األصمي
 االنموذج ىذا انتقؿ ىولندا وبعد ، االنموذج ىذا ضوء
 مناىج جميع بإعادة قاـ االتحاد السوفيتي الذي إلى

االنموذج . ) السنكري  ىذا ضوء في بالده في اليندسة
،ٕٖٓٓ :ٚٛ) 

الواليات المتحدة األمريكية فقد أجريت اما في       
 وال ، االنموذج ىذا عمىالعديد مف الدراسات التطبيقية 

 مف العديد في واسعة بصورة اً االنموذج مطبق ىذا يزاؿ
ووالية  واشنطف والية منيا األمريكية المتحدة الواليات
:  ٕٔٓٓووالية كاليفورنيا وغيرىا .)عفانة ،  مينسوتا 

ٕ) 
 وىي رئيسة محاور ثالثة مف االنموذج ىذا يتكوف     

، مراحؿ  االنموذج خصائص ، االنموذج مستويات :
 ىذه عمى الضوء بإلقاء تعمـ االنموذج ، وسنقـو

 ٓ الثالثة المحاور
 احملور األّول : مشتويات االمنوذج

  Levels Of The Model : 
 لمتفكير ةرئيس مستويات خمسة ڤاف ىؿ حدد لقد     

، المستوى التحميمي  البصري المستوى : وىي اليندسي
 االستدالؿ مستوى ، الشكمي غير ، مستوى االستدالؿ

 وىذه ، الكامؿ الشكمي ، المستوى االستداللي المجرد
 يستطيع ال حيث ومتتابعة متسمسمة الخمسة المستويات

 أتقف قد يكوف أف دوف مستوى الطالب اف يتقف
 لكؿ ويوجد ، لو السابقة المستويات أو المستوى

 المناسبة اليندسية والمفاىيـ مستوى لغتو ومصطمحاتو
 ال منو أرقى مستوى إلى مستوى مف واالنتقاؿ ، لو

 في يعتمد بؿ البيولوجي النمو أو السف عمى يعتمد فقط
 ومستوى المادة التدريس مستويات عمى منو كبير جزء

 ( ٖٕٔ -ٕٕٔ: ٜٜ٘ٔذاتيا .) سالمة ،  اليندسية
 االنموذج : مستويات مف مستوى لكؿ وصفا واليؾ   
 :Level Of The Model البصري  المستوى .ٔ

 المفاىيـ فيـ المتعمـ يستطيع المستوى ىذا في     
 بعناصر األشياء وعيو مف أكثر كمية بصورة اليندسية

 عمى المتعمـ يركز ، حيث المكونات أو األشكاؿ أو
 خصائصو عف فييتم وال ، اليندسي لمشكؿ الكمية البنية

 يستطيع وبيذا ، مكوناتو بيف القائمة العالقات أو
 األشكاؿ أو عقمو لألشياء في شاممة صورة رسـ المتعمـ

 الشاممة فالنظرة ، البصر لحاسة استخدامو طريؽ عف
 تحمؿ إلى إشارات فيو تترجـ بصريا والتمعف لمشكؿ
 األشكاؿ.             أو لألشياء الصوري الشكؿ
 (ٕٗٔ:  ٜٜ٘ٔ ، ) سالمة                     

 : البصري المستوى خصائص
 : البصري لممستوى اآلتية الخصائص ڤاف ىؿ حدد    
 ضوء في المرئية اليندسية األشكاؿ بعض تحديد .ٔ

 ٓ الشاممة صورتيا
 رسـ مثؿ البسيطة اليندسية األشكاؿ بعض رسـ .ٕ

 ٓ غيرىا أو زاوية أو خط
 موجودة بمسميات ليندسيةا األشكاؿ بعض تسمية .ٖ

أو  بالقالب المكعب تسمية مثؿ المتعمـ واقع في
 الزاوية بالركف     وغيرىا .              

 مظيرىا خالؿ مف اليندسية األشكاؿ بعض وصؼ .ٗ
 ( ٘:  ٕٔٓٓ) عفانة ، ٓ العاـ
 :Analysis Level التحميمي  المستوى  . ٕ

 اليندسية األشكاؿ تحميؿ المستوى ىذا في يتـ     
المتداخمة بيف تمؾ  والعالقات مكوناتيا أساس عمى

 خصائص وتحديد ، المكونات المكونات ، وتحديد تمؾ
 واستخداـ ، التجريب خالؿ مف األشكاؿ مف مجموعة

 لحؿ بعض المشكالت . الخصائص تمؾ
 : التحميمي المستوى خصائص

 الشكؿ مكونات بيف القائمة العالقات وصؼ .ٔ
 ٓ المطروح

 ٓ لفظيا اليندسية األشكاؿ عف التعبير .ٕ
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 أو خواصيا حيث مف اليندسية األشكاؿ مطابقة .ٖ
 ٓ مكوناتيا بيف العالقات

 بعض رسـ في اليندسية المصطمحات مف االستفادة .ٗ
 ٓ اليندسية األشكاؿ

 إجراء خالؿ مف األشكاؿ خصائص بعض استنتاج .٘
 ٓ معينة مقارنات

 األشكاؿ مف موعةمج عمى الخصائص بعض تعميـ .ٙ
 (ٕٚٔ: ٜٜ٘ٔ، سالمة )ٓ اليندسية

 الشكمي غير االستدالؿ مستوى .ٖ
   Informal Deduction Level: 

 تكويف مف المستوى ىذا في الطالب يتمكف     
،  الواحد الشكؿ في الخصائص مف المتداخمة العالقات

 كانت إذا الرباعي الشكؿ في " أنو الطالب فمثال يدرؾ
 الزوايا المتقابمة تكوف أف بد فال ازيةمتو  األضالع
 األشكاؿ بيف العالقات الطالب يدرؾ وكذلؾ ، " متساوية
 يحمؿ ألنو فالمربع مستطيؿ ، المختمفة اليندسية
 المتعمـ أف أي ، المستطيؿ خصائص

 يعني إدخاؿ والذي " التضميف " مفيـو فيـ يمكنو 
 تالتعريفا وفيـ ، األشكاؿ مف نوع في معينة أشكاؿ

 ، الشكمية االستداللية غير المناقشات ومتابعة الشكمية
 مف والكافية الضرورية الشروط اختيار يستطيع كما

 وذلؾ ، الشكؿ نوع مقدمة لتحديد خصائص مجموعة
 بعض يقدـ كما ، منطقيا ترتيبا الخصائص ىذه بترتيب

 وبناء العالقات في رؤية ويبدأ البسيطة االستنتاجات
 ( ٚٚ: ٜٜٗٔ ، )البنا ةاليرمي التنظيمات

 خصائص المستوى االستداللي غير الشكمي :
 بعض خالؿ مف معيف ىندسي شكؿ تعريؼ .ٔ

 ٓ خصائصو
 نظرية صحة الثبات اليندسية البراىيف بعض كتابة .ٕ
 ٓ معيف ىندسي قانوف أو

 في األساسية اليندسية الخصائص عمى التركيز .ٖ
 ٓ اليندسية المسائؿ مع التعامؿ

 المعروفة غير اليندسية الخصائص بعض تاجاستن .ٗ
ٓ 
 مسألة صحة الثبات مختمفة برىنة ؽائطر  استخداـ .٘

 ( ٙ: ٕٔٓٓ) عفانة ، ٓ معينة ىندسية
 الشكمي االستداللي . المستوىٗ

   Formal Deduction Level: 
 المنطقي االستدالؿ المستوى ىذا في الطالب يفيـ     
بيف  متداخمة عالقات تكويف فيستطيع ، المجرد

 ، والمسممات النظريات وبيف ، والالمعرفات المعرفات
 عمى ىندسية معتمدة براىيف بناء مف يتمكف أنو كما

 ، يف مع استنتاج إلى لموصوؿ والبديييات المسممات
 تذكر مف البراىيف اليندسية بناء في مياراتو فتتعدى

 اليندسية البراىيف مقارنة إلى وتكممتيا البراىيف تمؾ
والمختمفة . )  المتشابية األبنية الكتشاؼ المختمفة
 ( ٕٕٕ: ٜٜ٘ٔ،  سالمة

 الشكمي : خصائص المستوى االستداللي
 النظاـ تكويف في المعرفات وغير المعرفات معرفة .ٔ

 ٓ اليندسي
 مع ما ىندسي شكؿ في معينة خواص تكافؤ إثبات .ٕ

 ٓ آخر شكؿ في أخرى خواص
 ىندسية عالقات تاجاستن في المسممات استخداـ .ٖ

 ٓ معينة
 أو التناقض مثؿ اليندسية البرىنة بطرؽ االستعانة .ٗ

 ٓ ىندسية مسألة حؿ في المعكوس عكس
 مف مجموعة بيف مشتركة عالقات استنتاج .٘

 ٓ اليندسية النظريات
 المسممات بعض طريؽ عف جديدة براىيف اكتشاؼ .ٙ
 (ٙ:  ٕٔٓٓ) عفانة ،  ٓ
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 الكامؿ المجرد االستداللي المستوى .٘
   Rigor Level: 

 نظـ في يعمؿ أف لمطالب يمكف المستوى ىذا في     
اليندسة  دراسة يمكف أنو بمعنى ، متنوعة مسممات

 ومقارنة ، االقميدية باليندسة ومقارنتيا ، الالاقميدية
 ، وفيـ تجريدىا في اليندسة ورؤية ، المختمفة النظـ

 دراسة يمكنو كما ، المباشر غير البرىاف ودور ضرورة
 ، النماذج المحسوسة غياب في مختمفة ىندسات
 مسممة نفترض لـ اذا لميندسة يحدث ماذا فمثال:
 ( ٗٛ:  ٜٜٗٔ، البنا ؟ .) التوازي

 خصائص المستوى االستداللي المجرد الكامؿ :
 عمى المعتمدة اليندسية النظريات بعض إثبات .ٔ

إلى  منتميةال اليندسية المسممات مف مختمفة أنواع
 ٓ االقميدية غير اليندسة االقميدية أو

 عمميات إجراء خالؿ مف ىندسية مسممات اكتشاؼ .ٕ 
 ٓ المختمفة األنظمة بيف مقارنة

 نظريات لبرىنة ىندسية وأساليب طرؽ استخداـ .ٖ
 ( ٚ:  ٕٔٓٓ) عفانة ، ٓ معينة

 احملور الجاني :مراحل تعله االمنوذج

 Phases Of Learning : 
 في اليندسي التفكير مستويات مف مستوى لكؿ     

 التدريسي مستويات األداء مف مستوى ڤاف ىؿ انموذج
 لألداء مستويات خمسة ىناؾ لذلؾ ، لو المناسب
 الخمسة طبقا لممستويات الترتيب عمى وىي التدريسي
 ، االستقصاء : ذكرىا سبؽ التي اليندسي لمتفكير
 ، التكامؿ ، لحرا ، العرض التوضيح ، الموجو العرض
 : الخمس المراحؿ ليذه وصؼ يمي وفيما

 :  Inquiryاالستقصاء   .ٔ
 األسئمة المرحمة ىذه في المدرس يستخدـ     

 لتوضيح المالحظات تدريسية كاستراتيجيات الموجية
 التي المعمومات إلى انتباىيـ ولفت ، الطالب يراىا التي
 ٓ يكتشفوىا أف في يرغب

 ىو ما ؟ المربع ىو ما : طالبو عمـالم يسأؿ قد فمثال
 ؟ شيء يتشابيوف أي في ؟ المستطيؿ ىو ما ؟ المعيف
 ىو األسئمة ىذه مف واليدؼ ؟ يختمفوف شيء أي وفي

: 
 ٓ الطالب لدى األّولية المعمومات عمى التعرؼ-
 أف يريدىـ التي المعمومات نوع إلى أنظارىـ توجيو-

 جديدة موماتلمع  تعمميـ مسارات وتحديد ، يكتشفوىا
 ( ٖٕٔ:  ٜٜ٘ٔ،  عمييا. )سالمة تعتمد

 : Directed Orientationالموجو   العرض .ٕ
 موضوع المرحمة ىذه في المتعمموف يكتشؼ     

 ، مواد تعميمية مف المدرس أعده ما خالؿ مف الدراسة
 تكشؼ األنشطة وىذه ، بعناية تتابعو يحدد حيث

 المستوى صة بيذاالخا التراكيب عف بالتدريج لممتعمميف
 عمى أكثرىا تشتمؿ المقدمة المواد أف يعني وىذا ،

 )ٓمعينة إجابات الحصوؿ عمى تستيدؼ قصيرة مياـ
 ( ٜٛ:  ٜٜٗٔ ، البنا
 : Explicationالتفسير)التوضيح(   .ٖ

 التدريسي المستوى ىذا في الطالب يستطيع     
 ، ىندسية صحيحة ومصطمحات وبمغة لفظيا التعبير

 حوؿ ومالحظاتيـ السابقة معموماتيـ اـوباستخد
 المدرس دور ، ويكوف وخصائصيا اليندسية األشكاؿ

 ، التعميمات مف ممكف عدد بأقؿ واإلرشاد التوجيو ىو
 المناسبة الدقيقة المغة استخداـ الطالب عمى ومساعدة

 الوضوح . في العالقات نظاـ يبدأ المرحمة ىذه وفي ،
 ( ٕٗٔ:  ٜٜ٘ٔ)سالمة ، 

 : Free Orientationالحر  عرضال .ٗ
 بتطبيؽ القياـ المرحمة ىذه في الطالب يستطيع      

 حؿ المسائؿ في تعمموىا التي اليندسية العالقات
 اليندسية المياـ بعض مف والتحقؽ ، اليندسية
 الطالب أسموب يمارس حيث ، والمعقدة المحدودة
 لمشكؿ سابقة معرفة أو توجيو بدوف الحر االكتشاؼ
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 يتمكف كما ، اليندسية المطروحة الميمة أو ندسيالي
 بعض ببرىنة القياـ مف المرحمة ىذه في الطالب
 مسائؿ حؿ في وتطبيقيا والنظريات اليندسية القوانيف
 كما ، السابقة المرحمة مسائؿ مف تعقيدا أكثر ىندسية

 في والمسممات التعاريؼ استخداـ انيـ يستطيعوف
بيف  اليندسية لعالقاتا واستخداـ اليندسي البناء

 بعض واثبات برىنة في العالقات تمؾ وتوظيؼ النظريات
 (ٕٔ:  ٕٔٓٓوالقوانيف . )عفانة ،  القواعد

 : Integrationالتكامؿ   .٘
 وربط تمخيص مف المرحمة ىذه في الطالب يتمكف     

تكويف صور كمية ،  بيدؼ جيد بشكؿ تعممو ما
 وقد ، قبؿ مف يدرسيا لـ واستنتاج خصائص جديدة

 خالؿ قيامو مف ذلؾ عمى الطالب  بتدريب المدرس يبدأ
: ٜٜ٘ٔ ، سالمة شرحو. ) الذي لمدرس جيد بتمخيص

ٕٔٗ ) 
 احملور الجالح: خصائص االمنوذج

 Properties Of The Model : 
 تصؼ التي الخصائص بعض ڤاف ىؿ حدد لقد     

 لمعممي الخصائص مفيدة وىذه ، التدريسي انموذجو
 الستخدامو وتوجييـ ترشدىـ ألنيا ، َياضيَّاتالرّ 

 ىذه أىـ الصفي ومف التعميـ في فعالة بصورة
 : يمي ما الخصائص

 : Sequentialالتتابع   .ٔ
 عدة عمى يشتمؿ بأنو ڤاف ىؿ انموذج يتصؼ     

 يمر الذي عمى الطالب ينبغي إذ ، متتابعة مستويات
 األّولى مرحمتيفبال مر قد يكوف أف مثال الثالثة بالمرحمة
 إلى يصؿ أف يمكف ال فاف المتعمـ وليذا ، والثانية
 في التفكيرية األنماط مف تمكف اذا إال أعمى مرحمة
 ) ٕٕ:  ٕٔٓٓاألقؿ منيا .)عفانة ، المراحؿ

 : Advancementالتقدـ    .ٕ
 مرحمة إلى دنيا مرحمة مف االنتقاؿ ىو التقدـ     
األداء  ستوياتم في التقدـ ويعتمد ، منيا أعمى

 لممتعمـ التعميمية الخبرات عمى ڤاف ىؿل التدريسي
 اعتماده عمى مف أكثر المستخدمة التدريس ؽائوطر 

 الخبرات فإ إذ ، نضجو أو لممتعمـ الزمني العمر
 مستوى مف تقدـ المتعمـ مباشرة بصورة تسيؿ التعميمية

 بعض أف اكم ، منو أعمى أخر مستوى إلى معيف
 اآلخر يؤخر البعض بينما التقدـ تدعـ التدريس ؽائطر 
) البنا ،  المستويات. بيف االنتقاؿ يمنع أو التقدـ ىذا

ٜٜٔٗ :ٛ٘) 
 األساسية وغير األساسية المكونات .ٖ

  Intrinsic And Extrinsic Components 
 في المتعمـ يطبقيا التي الدراسية واألدوات المواد     

 الدراسية األدواتلممواد و  اً أساس تصبح ، معيف مستوى
 المتعمـ بأف ڤاف ىؿ بيف وقد ، لو التالي المستوى في
 ال ولكف ككؿ اليندسي يدرؾ الشكؿ األّوؿ المستوى في
 في إال وخصائصو مكوناتو واكتشاؼ الشكؿ تحميؿ يتـ

 إليو ينظر األّوؿ المستوى في فالمربع الثاني، المستوى
ائرة والد كالمثمث األخرى عف األشكاؿ يختمؼ كشكؿ
 خصائصو إلى ينظر الثاني المستوى في بينما ، وغيرىا

 األضالع : مثؿ تكونو التي العالقات حيث مف ومكوناتو
:  ٕٔٓٓ . )عفانة وىكذا الجزئية العالقات ، ، الزوايا

ٕٕ ) 
 : Linguisticsالمغوية   المصطمحات .ٗ

 ونظاـ لغوية ومصطمحات رموز مستوى لكؿ يوجد     
 التي فالعالقة ، ىذه الرموز بيف بطتر  خاصة عالقات
 مستوى في تعدؿ ربما ما مستوى في صحيحة تكوف
 أكثر الواحد لمشكؿ يكوف معيف في مستوى فمثال ، آخر
ويمكف  ، مستطيالً  يكوف أف يمكف فالمربع ، اسـ مف

 في المتعمـ يدرؾ وال ، أضالع متوازي يكوف أف أيضا
 أف ممكف يفمف التضم النوع اف ىذا األّوؿ المستوى
 المغوية والمصطمحات األفكار مف النوع فيذا ، يحدث
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:  ٜٜٗٔ، . ) البنا في المستوى الثاني أساسية تعتبر
ٛٙ ) 
 :  Mismatch Propertyالتوافؽ  عدـ .٘

 المقدـ والتدريس معيف مستوى في المتعمـ كاف اذا     
 فيو والتقدـ المرغوب التعمـ فاف آخر مستوى في لو

 والمواد المعمـ كاف اذا وخصوصا ، حدثي ال ربما
 عند ذلؾ إلى المغوية وما والمصطمحات التعميمية
 ال المتعمـ فاف التعميـ مستوى مف أعمى مستوى
 ، البنا التفكير المطموبة .) عمميات متابعة يستطيع
ٜٜٔٗ :ٛٙ ) 

 قد ڤاف ىؿ بأفMason ماسوف   إليو أشار ما وىذا
 المدارس معظـ في مميفلممع اليندسي التفكير أف بيف

 معظـ ولكف ، الخامس أو الرابع المستوى في يكوف
 يكوف المدارس ىذه في أف الطالب بينت الدراسات
المستوى األّوؿ أو الثاني ، فنجد اف المعمـ  في تفكيرىـ

اال  يانفسوالمتعمـ يستخدماف المصطمحات اليندسية 
 انيما يختمفاف في تفكيرىما ، فمثال

 بالشكؿ مربع كممة لو توحي لمستوى األّوؿا في المتعمـ
في   الطالب أما ، مربع صورة عمى يكوف الذي

 ، وخصائصو المربع مكونات في فيفكر المستوى الثاني
 أو كافية ضرورية الخصائص أي مدركا يكوف وربما
 تفكيره يكوف الذي المعمـ ولكف ، المربع شكؿ لتحديد
 أنو إلى افةالمربع باإلض لخصائص مدركا يكوف أعمى

 أف يمكف التي الخصائص أي يحدد أف يستطيع
 المعمـ عمى فيجب ، الشكؿ مربع أف الثبات نستخدميا

 لكي انموذجية بصورة المتعمـ يتحدث كيؼ يقّوـ أف
:  ٕٔٓٓبينيما . ) عفانة ،  فعاؿ ىناؾ تواصؿ يكوف
ٕٖ ) 

 دراســــات ســـابقــة :

 ( : ٜٜٗٔ.دراسة ) البنا ،ٔ
 برنامج أثر " عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه تىدف      
 انموذج في ضوء اليندسة في التفكير لتنمية مقترح

 ( طالبآٜعمى ) الدراسة عينة اشتممت وقد " ڤاف ىؿ
 ، بالقاىرة نصر بمدينة الصؼ السابع طالب مف وطالبة

 ضابطة إحداىما مجموعتيف مىع العينة تقسيـ وتـ
 ، وطالبة طالبا ٘ٗ منيا ؿك أفراد تجريبية عدد واألخرى
 اليندسة مادة في برنامج بتصميـ الباحثة وقامت

 ، ڤاف ىؿ انموذج ضوء في األساسي لمصؼ السابع
طمبة  عمى البرنامج ىذا بتطبيؽ الباحثة وقامت

 ومدة حصة (ٚٗخالؿ) مف التجريبية المجموعة
الدراسة  نتائج وأظيرت ، دقيقة (٘ٗ) الواحدة الحصة

 ذو ڤاف ىؿ انموذج ضوء في لمقترحا البرنامج أف
 لدى أفراد اليندسي التفكير تنمية في وفاعمية كفاءة
 التفكير بيف واضحة عالقة ىناؾ وأف ، التجريبية العينة

 العينة لدى أفراد اليندسة في والتحصيؿ اليندسي
 تحسيف في واضح أثر لمبرنامج أف كما ، التجريبية
 (    ٜٜٗٔلبنا ، مادة اليندسة. ) ا في الطمبة مستوى

 (: ٜٜٙٔ.دراسة ) عوض اهلل ، ٕ
 تدريس فاعمية " قياس إلى الدراسة ىذه ىدفت     

 الثاني اإلعدادي الصؼ لتالميذ الرباعية األشكاؿ
 في ڤاف ىؿل اليندسي التفكير مستويات باستخداـ

 البرىاف عمى بناء وقدرتيـ اليندسي تفكيرىـ تنمية
 ." اليندسي

 طالب مف ( طالبإ٘مف ) راسةالد عينة تكونت ،
 بجميورية طنطا مدينة اإلعدادي في الثاني الصؼ
 مىع الدراسة عينة تقسيـ وتـ ، العربية مصر

 ( تمميذا تـٕٙتجريبية مكونة مف ) إحداىما مجموعتيف
 ضابطة واألخرى ، ڤاف ىؿ انموذج باستخداـ تدريسيـ
 يةالتقميد بالطريقة تدريسيـ تـ ( تمميذإٙمف ) مكونة

البرىاف  بناء عمى القدرة اختبار بإعداد الباحث وقاـ ،
 إلى الدراسة وغير البسيط ، توصمت البسيط اليندسي

 انموذج بواسطة درست التي التجريبية المجموعة أف
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 االستدالؿ في عمى المجموعة الضابطة تفوقت ڤاف ىؿ
 ( ٜٜٙٔالمنطقي . ) عوض اهلل ، 

 ( :   ٕٔٓٓ.دراسة ) عفانة ، ٖ
 البرىاف ميارات تنمية " إلى الدراسة ىذه ىدفت     

 في بغزة السابع األساسي الصؼ طالب لدى اليندسي
 عمى البحث عينة اشتممت وقد ، " ڤاف ىؿ مدخؿ ضوء
 األساسي السابع الصؼ مف طالب صفوؼ أربعة

 مىع تقسيميا تـ ، غزة لقطاع الوسطى بالمحافظة
( ٜٚ) أفرادىا وعدد إحداىما ضابطة مجموعتيف
( واستخدـ الباحث ٓٓٔأفرادىا ) عدد تجريبية واألخرى

 قاـ إذ ، البحث ىذا المنيجيف الوصفي والتجريبي في
 الصؼ عمى المضمعات المقررة وحدة بتحميؿ الباحث
 ثـ ، ڤاف ىؿ مستويات ضوء في بغزة األساسي السابع
 االنموذج مع يتفؽ بما تمؾ الوحدة مضاميف صياغة

 المجموعة عمى وتطبيقيا ڤاف ىؿل األدائي التدريسي
 بالطريقة الضابطة المجموعة بينما تدرس ، التجريبية
 لقياس اختبار بإعداد الباحث كما قاـ ، التقميدية
 أف الدراسة نتائج وأظيرت ، اليندسي البرىاف ميارات
 لدى اليندسي البرىاف ميارات نمى قد ڤاف ىؿ انموذج

المجموعة  فرادأ مقابؿ التجريبية المجموعة أفراد
 (  ٕٔٓٓالميارات.) عفانة ، في الضابطة

 إجراءات البخح :

 أواًل : التصميـ التجريبي
   Experimental Design : 

التجريبي ذا االختبار التصميـ  عمى اعتمد الباحث     
البعدي والضبط الجزئي لمجموعتيف متكافئتيف ) 

( .ٔتجريبية و ضابطة ( كما في جدوؿ )

 
 التصميـ التجريبي المعتمد في البحث( ٔجدوؿ )

 
 ثانيًا : مجتمع البحث وعينتو

 Population and it Sample  Research : 
بطالب الصؼ األّوؿ المتوسط  البحثُحدد مجتمع      

في المدارس الحكومية النيارية لمبنيف لمعاـ الدراسي 
( ـ في مركز محافظة القادسية / ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ)

متوسطة ُمحمد اختيرت  المديرية العامة لتربية القادسية
 بشكؿ عشوائي عينًة لمجتمع المدارسالباقر لمبنيف 

ف عشوائيا اعب اختيرت شعبتتتوفر فييا أربع شوالتي 
شعبة )أ( تجريبية و)ج( ضابطة تـ إحصائيا استبعاد 

الطالب الراسبيف وكثيري الغياب لتصبح التجريبية 
 ( طالبًا .ٕٛ)والضابطة  ( طالباً ٜٕ)

 ثالثًا : تكافؤ مجموعتي البحث :
تـ حساب المتوسط الحسابي والتبايف لدرجات      

 المتغيرات اآلتية :
  : Age of Timeالزمني   . العمرٔ

 تـ حساب أعمار عينة البحث باألشير لغاية     
ـ اعتمادًا عمى بطاقاتيـ المدرسية، ثـ  ٕٔٔٓ/ٖ/ٔ

 مقياس المتغير التابع المتغير التابع المتغير المستقؿ المجموعة

 ڤاف ىؿانموذج  التجريبية
 اختبار بعدي لمتحصيؿ التحصيؿ

 العتياديةاالطريقة  الضابطة
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ُحسب المتوسط الحسابي والتبايف لكال المجموعتيف 
 الختبار الفرؽ بينيما.

 التحصيؿ السابؽ في مادة الّرَياضيَّات. ٕ
 Prior  Achievement in Mathematics: 
التي حصؿ  الّرَياضيَّاتىو الدرجات النيائية لمادة     

 عمييا طالب عينة البحث في الصؼ السادس االبتدائي
 -ٜٕٓٓلمعاـ الدراسي ) في االمتحاف الوزاري 

( ـ و التي تـ الحصوؿ عمييا مف السجالت ٕٓٔٓ
وتـ حساب المتوسط الحسابي والتبايف لكال  المدرسية ،

 لفرؽ بينيما. المجموعتيف الختبار ا
 General . المعدؿ العاـ لمتحصيؿ السابؽٖ

average for the Prior Achievement :  
ىو المعدؿ النيائي لدرجات جميع المواد الدراسية      

في الصؼ  البحثطالب عينة  التي حصؿ عمييا
( ـ ٕٓٔٓ -ٜٕٓٓالسادس االبتدائي لمعاـ الدراسي )

وتـ والتي تـ الحصوؿ عمييا مف السجالت المدرسية ، 
حساب المتوسط الحسابي والتبايف لكال المجموعتيف 

 الختبار الفرؽ بينيما .

 : Intelligence. الذكاء ٗ
( لممصفوفات Ravenاستخدـ الباحث اختبار رافف )     

( الُمّعد في انكمترا progressive matrices)المتتابعة 
( و ٜٚٗٔ( والذي ُنقَح في عاـ )ٖٜٛٔوالمنشور عاـ )

في إجراء  ( َٖٜٛٔؽ في جامعِة الموصؿ )( وُعرٜٙ٘ٔ)
 وتـ  في متغير الذكاء ، التكافؤ بيف مجموعتي البحث

حساب المتوسط الحسابي والتبايف لكال المجموعتيف 
 الختبار الفرؽ بينيما.

 لمعرفة السابقة في الّرَياضيَّاتا .ٙ
 in Mathematics Prior Knowledge : 

أعد الباحث اختبارًا تحصيميًا في الموضوعات التي      
( فقرة ٕٓالحالي ، يتكوف مف ) اّلبحثليا صمة بمادة 

موضوعية مف نوع االختيار مف متعدد بواقع أربعة 
ـ يو  البحثبدائؿ لكؿ فقرة ، تـ تطبيقو عمى عينة 

ـ ، وصحح  ٕٓٔٓ/  ٕ/  ٚٔالخميس  المصادؼ 
وتـ حساب المتوسط  ( درجة،ٓٓٔاالختبار مف )

الحسابي والتبايف لكال المجموعتيف الختبار الفرؽ 
بينيما.
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 ( تكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات الخمسةٕجدوؿ )
 المجموعة

 
 المتغيرات

 القيمة التائية لبا( طإٛالضابطة ) ( طالباٜٕالتجريبية )
الوسط 
الوسط  التبايف الحسابي

 المحسوبة الجدولية التبايف الحسابي

 0ٕٓٙٔ 0ٕٓٓٓ 0ٜٙ٘ٙ٘ 0ٕٔٗٛ٘ٔ 0ٜٔٙ٘٘ 0ٜٖٚ٘٘ٔ العمر الزمني
التحصيؿ السابؽ 
 0ٖٓٛٔ 0ٕٓٓٓ 0ٕٕٛ٘ٓٗ 0ٖٜ٘٘ٙ 0ٜٜٛٚٙٔ 0ٖ٘٘ٔٚ في الّرَياضيَّات

المعدؿ العاـ 
 0ٕٖٗٓ 0ٕٓٓٓ 0ٖٔٙٚ٘ 0ٜٕٛٔٚ 0ٜٖٙٚٓ 0ٕٗٛٔٚ لمتحصيؿ السابؽ

 0ٕٙٓٓ 0ٕٓٓٓ 0ٜٕ٘ٔٛ 0ٕٕٔٗ٘ 0ٖٜٔ٘ٚ 0ٕٕٚٗٙ الذكاء

المعرفة السابقة في 
 0ٕٙٚٓ 0ٕٓٓٓ 0ٜٖٕٙٗ 0ٖٕٚٛ٘ 0ٕٕٛٚٓ 0ٖٕٗٗٛ الّرَياضيَّات

( القيـ لممتوسط الحسابي والتبايف ٕويبيف جدوؿ ) 
المحسوبة والجدولية لممتغيرات المذكورة في T وقيمة 
كانت اقؿ كافة بيف الجدوؿ اف القيـ المحسوبة أعاله وي

( عند مستوى ٓٓٓ.ٕمف القيـ الجدولية البالغة )
( وىذا يعني اف مجموعتي ٘٘( ودرجة حرية )٘ٓ.ٓ)

 ف في المتغيرات الخمسة المذكورة .االبحث متكافئت
 رابعا : مشتلزمات البخح 

Requirements       Research 
اؼ السموكية : حددت .تحديد المادة العممية واألىدٔ

المادة العممية التي تدرس أثناء التجربة بفصميف الثامف 
و التاسع  ) اليندسة المستوية والمساحات والحجـو ( 
مف كتاب الّرَياضيَّات المقرر تدريسو عمى طالب الصؼ 

ـ في ٕٓٔٓاألّوؿ المتوسط ، الطبعة األّولى لسنة
ألىداؼ الفصؿ الدراسي الثاني، تمت صياغة عدد مف ا

السموكية لمادة التجربة مف قبؿ الباحث أكثر تحديدا 
وخصوصية مف األىداؼ الموجودة في دليؿ المدرس 
وكتاب األىداؼ السموكية في المرحمة المتوسطة مع 
مراعاة التوافؽ واالنسجاـ بيف حاجات المحتوى المعرفي 
)المنيج الدراسي( وأىدافو العامة ، وقد بمغ عدد 

( غرضًا سموكيًا، ٓ٘ية التي صيغت )األغراض السموك
وقد عرضت ىذه اإلغراض عمى عدد مف المحكميف 

( يوضح توزيعيا بيف ٖوالمتخصصيف، جدوؿ )
 المستويات الثالثة. 
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 (عدد األغراض السموكية لتدريس الفصميف األخيريف وبحسب تصنيؼ بمـوٖجدوؿ )

 الفصوؿ
 مستويات بمـو

 المجموع
 لتطبيؽا االستيعاب التذكر

 ٖٓ ٓٔ ٛ ٕٔ الثامف
 ٕٓ ٖٔ ٖ ٗ التاسع
 ٓ٘ ٖٕ ٔٔ ٙٔ المجموع

 
 . إعداد الخطط التدريسية :ٕ

تـ إعداد الخطط التدريسية اليومية لمضابطة      
باالعتماد عمى دليؿ المدرس الذي يقترح الخطط 
التدريسية والزمف المخصص لتنفيذىا اذ اف الدليؿ 

لمصؼ األّوؿ المتوسط ،  مرجع لمدرسي الّرَياضيَّات
 ڤاف ىؿوالثانية التجريبية التي درست وفؽ انموذج 
 ڤاف ىؿمعتمدًا مستويات األداء التدريسي الخمسة ل

االستقصاء ، العرض الموجو ، التوضيح ، العرض )
( ، ٔ(عرضت الخطط التدريسية ممحؽ )الحر، التكامؿ

عمى مجموعة مف الخبراء )مف تدريسي الجامعات 

ّرَياضيَّات وطرائؽ تدريسيا ومدرسي ومشرفي تخصص ال
 مديرية تربية القادسية (  .

    :   Research Instrument خامشًا: أداة البخح
في ضوء تحديد ىدؼ االختبار وتحميؿ محتوى      

المادة الدراسية ، وعمؿ جدوؿ مواصفات لمحتوى 
الفصوؿ المشمولة بالبحث وأخذت المستويات ) المعرفة 

 "Bloom"ـ ، التطبيؽ ( مف تصنيؼ بمـو ، الفي
لممجاؿ المعرفي وتحديد األوزاف تبعا لعدد حصص كؿ 

 ( .ٗفصؿ ، وكما في جدوؿ )

 ( الخارطة االختبارية لالختبار التحصيمي النيائيٗجدوؿ )

المحتوى  ت
 التعميمي

عدد 
 الحصص

نسبة أىمية 
المحتوى 
 )االوزاف(

 المستويات المعرفية
عدد الفقرات 

التذكر  %ٓٓٔتباريةاالخ
ٕٛ% 

االستيعاب 
ٕٖ% 

التطبيؽ 
ٜٗ% 

 ٘ٔ ٚ ٗ ٗ %ٓٙ ٛٔ الفصؿ الثامف ٔ

 ٓٔ ٘ ٖ ٕ %ٓٗ ٕٔ الفصؿ التاسع ٕ
 ٕ٘ ٕٔ ٚ ٙ %ٓٓٔ ٖٓ المجموع

    
( في ٕ٘تـ تحديد عدد فقرات االختبار التحصيمي بػ ) 

ومقترحات  بعض مدرسي ومدرسات مادة ضوء أراء 
لمصؼ األّوؿ المتوسط ، ومراعاة قدرات  الّرَياضيَّات

الطالب في ىذه المرحمة العمرية والوقت المخصص 
 بالبحث .لمتدريس ومحتوى وحدات الكتاب المشمولة 

 :  Validity of the Test صدؽ االختبار    -
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حقؽ الباحث نوعيف مف الصدؽ األّوؿ صدؽ      
مـ المحتوى وىو الدرجة التي يقيس بيا االختبار ما ص

 Chisell)الجؿ قياسو في محتوى معيف .)
والصدؽ الظاىري وذلؾ بعرضو عمى  ٖٗ:ٜٗٙٔ,

في الّرَياضيَّات  ف مجموعة مف الخبراء المتخصصي
وطرائؽ تدريسيا والتربوييف مف الجامعات ، حيث 
يشيرادبيات الموضوع اف افضؿ وسيمة لمتأكد مف 
الصدؽ الظاىري لالختبار يعرضو عمى مجموعة مف 

محكميف لتقدير مدى تحقؽ الفقرات لمصفة المراد ال
( اعتمدت نسبة (ٙٙ٘ :ٕٜٚٔ, Ebel قياسيا .
% وفي ضوء ىذا اجري التعديؿ في تمؾ ٓٛاتفاؽ 

 الفقرات مف اجؿ الوصوؿ الى صورتيا النيائية .
 تطبؽ االختبار عمى العينة االستطالعية : -

 لغرض معرفة الزمف المستغرؽ في اإلجػابة عف     
االختبار، ووضوح تعميمات اإلجابة ،  والتثبت مف 
وضوح فقراتو ، وتشخيص الفقرات السيمة أو الصعبة 
أو الغامضة ، بيدؼ إعادة صياغتيا ، وتدارؾ مسببات 

( ٘ٓٔغموضيا طبؽ االختبار عمى عينة استطالعية )
طالب مف طالب الصؼ األّوؿ المتوسط مف غير 

ات نفسيا مف مادة الخاضعيف لمتجربة ويدرسوف المفرد
( دقيقة ، طبؽ ٘٘الّرَياضيَّات ، وحدد الزمف الالـز بػ )

 ـ .ٕٓٔٓ/ٗ/ٕٛيـو الخميس المصادؼ 
معامؿ الصعوبة والسيولة : طبقت المعادلة الخاصة  -

( اذ ٔٙ.ٓ -ٔ٘.ٓبيما وتراوحت المعامالت بيف )
تشير أدبيات الموضوع اف المدى المعقوؿ لمعامؿ 

( )أحمد ٓٛ.ٓ -ٕٓ.ٓتراوحبيف )الصعوبة والسيولة ي
 ،ٜٜٔٛ  :ٕٜٚ) 
طبقت المعادلة الخاصة بيما  معامؿ التمييز: -

( وتشير ٖ٘.ٓ-ٖٓ.ٓوتراوحت المعامالت بيف )
وُتعد االختبارات جيدة إذا كاف معامؿ  أدبيات الموضوع

تقبؿ الفقرات (.  و ٘ٛ.ٓ-ٓٙ.ٓثباتيا محصورًا بيف )

( ٕٓ.ٓيا أكثر مف )ذات القوة التمييزية اذا كاف معامم
 ( ٖٔ: ٜٜٜٔ. ) الظاىر واخروف ، 

فعالية البدائؿ الخاطئة لألسئمة الموضوعية: تعتمد 
صعوبة فقرة االختيار مف متعدد عمى درجة التشابو 
والتقارب الظاىري بيف البدائؿ )الظاىر وآخروف، 

(، وبعد حساب فعالية البدائؿ الخاطئة ٖٔٔ: ٜٜٜٔ
قد جذبت الييا عددًا مف طالب وجد اف البدائؿ الخاطئة 

المجموعة الدنيا اكثر مف المجموعة العميا، وبيذا تقرر 
 ابقاء البدائؿ عمى ما ىي عميو. 

َـّ حساب معامؿ ثبات االختبار ثبات االختبار :  - َت
( Alpha Cronbachالفاكرونباخ )باستخداـ معادلة 

( وىذا يدؿ عمى أف 0ٚٓٓبمغ معامؿ ثبات االختبار) ،
ختبار يحظى بدرجة جيدة مف الثبات ،وذلؾ الف اال

االختبارات تعد جيدة إذا كاف معامؿ ثباتيا محصورًا بيف 
(ٓ.ٙٓ-ٓ.ٛ٘.) 

 سادسًا : إجراءات التطبيق
 Procedures of the  Appliance : 

/ ٖ/ ٔبدأت التجربة في يـو الثالثاء المصادؼ      
/ ٗ/ ٗٔـ ، وانتيت يـو الخميس المصادؼ ٕٓٔٓ
ـ ، قاـ الباحث بتدريس كال المجموعتيف  ٕٓٔٓ

( حصص لكؿ منيما ٘التجريبية والضابطة وبواقع )
أسبوعيًا ، وبعد االنتياء مف تدريس محتوى مادة 

، البحثوفؽ الزمف المحدد لمتجربة ولمجموعتي  البحث
( االختبار ٕطبؽ االختبار التحصيمي ،ممحؽ )

/ ٕٛس التحصيمي بصورتو النيائية، في يـو الخمي
َـّ إبالغ الطالب بموعد االختبار ٕٓٔٓ/ٗ ـ، بعد أف َت

َـّ تصحيح إجابات الطالب  قبؿ أسبوع مف موعده ، َت
 عمى وفؽ اإلجابة اإلانموذجّية .

  Statistical Tools   سادسًا : الوسائل اإلحصائية
اسُتخِدَمت في ىذا البحث الوسائؿ اإلحصائية      

 أـ في تحميؿ نتائجو : اآلتية ، سواء في إجراءاتو ،
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 : )  t-test. االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف )ٔ
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 Discrimination. معادلة تمييز الفقرة ٖ
Equation :  ستخدمت كذلؾ لمعرفة فعالية البدائؿ او
 الخاطئة .
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Alpha Cronbach Equation  : 
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  (  ٚٙٔ: ٜٜٓٔاإلماـ وآخروف ، )     
  عرض النتائج 

Presentation of the Results: 
 التحقؽ مف الفرضية الصفرية التي تنص :         

( 0ٓ٘ٓاليوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى )
بيف متوسطي درجات الطالب الذيف ُيدرَّسوف بانموذج 

لطريقة لمتفكير اليندسي والذيف ُيدرَّسونيا با ڤاف ىؿ
 االعتيادية في التحصيؿ .

ولمتحقؽ مف داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات      
االختبار التحصيمي لمجموعتي البحث استخدـ االختبار 
التائي لعينتيف مستقمتيف فاتضح اف الفرؽ داؿ 

( اذا ٘٘( وبدرجة حرية )0ٓ٘ٓإحصائيا عند مستوى)
مف ( اكبر ٜٛٚ.ٕكانت القيمة التائية المحسوبة )

( يوضح ٘( وجدوؿ )ٓٓٓ.ٕالقيمة التائية الجدولية )
ذلؾ ، وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية .

 ( نتائج االختبار التائي لمعرفة داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات مجموعتي البحث عمى االختبار التحصيمي٘جدوؿ)

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 
 التبايف

درجة 
 الحرية

الداللة اإلحصائية  (  tقيمة )
 عند مستوى داللة

 الجدولية المحسوبة (0ٓ٘ٓ)

 0ٜٖٚٓ٘ٔ 0ٕٗٓٛٔ 0٘٘ٔٙٙ ٜٕ التجريبية
٘٘ ٕ0ٜٚٛ 

ٕ0ٓٓٓ 
 دالة إحصائياً  

 0ٕٙ٘ٙ٘ٔ 0ٕٜٓٔٔ 0ٕٔٗٚ٘ ٕٛ الضابطة

 
    تفشري النتائج

:Explanation of the Results 
فوؽ طالب المجموعة ( ت٘يتبيف مف جدوؿ )            

التجريبية في التحصيؿ عمى طالب المجموعة الضابطة 
      ويعزو الباحث ذلؾ إلى أسباب عدة قد تكوف األتي :

 بيف الفردية الفروؽ يراعي ڤاف ىؿ انموذج أف .ٔ
 مستويات خمس مف يتكوف االنموذج حيث الطالب
 اذا إال مرحمة إلى الطالب ينتقؿ لمتفكير وال متدرجة
 المراحؿ ىذه تنكا لماو  التي تسبقيا لمرحمةا أتقف
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فيي   تراعي القدرات العقمية  الصعوبة في متسمسمة
 لمطالب .     

لمتفكير اليندسي عمى  ڤاف ىؿ. اف اعتماد انموذج ٕ
اسموب العرض الموجو الذي يعتمد عمى اكتشاؼ 
الطالب لممفاىيـ والنظريات مف خالؿ ما اعده المعمـ 

حددة بعناية ، والعتماد عمى برىنة مف مواد تعميمية م
النظريات والمسائؿ بصورة عممية وىذا لو بالغ األثر 

ثارة نشاط الطالب   .تيـودافعيفي التعمـ وا 
لمتفكير اليندسي يعمؿ عمى  ڤاف ىؿ. اف انموذج ٖ

تبسيط حؿ المسألة اليندسية حيث يركز اوال عمى رسـ 
يد فكرة المسالة اليندسية ثـ تحديد المعطيات ثـ تحد

الحؿ ثـ تفسير خطوات الحؿ وىذا لو األثر الكبير في 
                               التحصيؿ اليندسي لدى الطالب .                                                                                                 

 Conclusions:   االستنتاجات 
، توصؿ  ّلبحثأسفرت عنو نتائج ا مف خالؿ ما     

 الباحث إلى االستنتاجات اآلتية :
. النموذج أثر ايجابي في االختبار التحصيمي، ما ٔ

يدعو إلى أىمية توظيفو في تدريس اليندسة في 
 المرحمة المتوسطة .

يزيد مف نشاط الطالب واستيعابو   ڤاف ىؿ. انموذج ٕ
تعميمية ومواد  لمادة اليندسة  ، وذلؾ النو يوفر وسائؿ

اولية الالزمة إلعداد األنشطة المختمفة الخاصة 
 بتدريس مادة اليندسة . 

. اف اعتماد االنموذج عمى مراحؿ متدرجة زاد مف ٖ
 مف زاد مماإشعار الطالب باف اليندسة مادة سيمة 

وكذلؾ اعتماده  التعميمية ، المادة مع وتفاعميـ إقباليـ
 بأنفسيـ لنظرياتوا الطالب لمحقائؽ اكتشاؼ عمى

 بعناية . المعمـ يعدىا التي التعميمية المواد بواسطة
 : Recommendations  التوصيات

 يوصي الباحث بػ : البحثفي ضوء نتائج      

في تدريس الموضوعات  ڤاف ىؿ. توظيؼ انموذج ٔ
 اليندسية ، في ىذا المرحمة مف البحث .

 و ىؿڤاف  بانموذج الّرَياضيَّات تعريؼ مدرسي. ٕ
وخاصة  الصفية البيئة في استخدامو عمى تدريبيـ

 ومراحؿ ڤاف ىؿل التفكير اليندسي الخمسة مستويات
عداد ، االنموذج تعمـ المدرسيف  لتدريب عمؿ ورش وا 
 اليندسة تدريس في ڤاف ىؿ انموذج تطبيؽ عمى

 مستوى أعمى إلى تفكير مستوى مف الطالب نقؿ وكيفية
 منو .

 الالزمة والخامات التعميمية الوسائؿ بتوفير االىتماـ. ٖ
بتدريس مادة  الخاصة المختمفة األنشطة إلعداد

استيعاب مادة اليندسة  ويمكن اليندسة الف الطالب ال
 . بدوف وسائؿ تعميمية وأنشطة يقـو بيا

 املصادر

 المصادر العربّية :أ ػػ 
( : أثر تدريس ٜٜٛٔأحالـ عبد عمي ناصر ) .1

وفؽ نظرية بياجية في المفاىيـ اليندسية عمى 
، التحصيؿ الدراسي لتالمذة المرحمة االبتدائية 

 ، كمية التربية ، إطروحة دكتوراه غير منشورة
 الجامعة المستنصرية ، بغداد.

القياس والتقويـ ( : ٜٜٛٔأحمد سميماف عودة ) .2
، دار ٕ، ط في العممية التدريسية

 األمؿ لمنشر والتوزيع ، اربد.
( : ٜٜٓٔى وآخروف )اإلماـ ، محمد مصطف .3

، دار الحكمة ٔ، طالتقويـ والقياس
 لمطباعة والنشر، بغداد .  

( : برنامج مقترح لتنمية ٜٜٗٔالبنا ، مكة ) .4
التفكير في اليندسة لتالميذ المرحمة اإلعدادية في 

 ، رسالة دكتوراه غير منشورة ڤاف ىؿضوء انموذج 
 ، كمية البنات ،جامعة عيف شمس ، القاىرة . 

( : اثر استخداـ ٜٗٛٔرجي ، ىاني جاسـ )الخز  .5
األسموب االستقرائي في تحصيؿ طمبة الصؼ الثاني 
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رسالة ماجستير غير متوسط في  اليندسة  ، 
 ، كمية التربية ، جامعة بغداد ، بغداد . منشورة

( : موقع اليندسة ٖٜٛٔرفعت، محمد حسف)  .6
مجمة بيف الميارات االساسية لمرياضيات، 

، العدد طة مدرسي الرياضياتالرياضيات، راب
 .ٕ، طٖ

( : أثر األسئمة ٕٓٔٓالزبيدي ، أحمد محمد ) .7
السابرة في اكتساب المفاىيـ اليندسية لدى طالب 

رسالة الصؼ األّوؿ المتوسط في مادة الّرَياضيَّات ، 
، جامعة بغداد ، كمية التربية  ماجستير غير منشورة
 / ابف الييثـ ، بغداد . 

طرؽ تدريس (: : ٜٜ٘ٔ) سالمة ، حسف عمي .8
، دار الفجر ٔ، طالّرَياضيَّات بيف النظرية والتطبيؽ

 لمنشر والتوزيع، القاىرة .
 ڤاف ىؿ( : اثر نموج ٖٕٓٓالسنكري ، بدر محمد ) .9

في تنمية ميارات التفكير اليندسي واالحتفاظ بيا 
رسالة لدى طالب الصؼ التاسع األساسي في غزة ، 

 معة اإلسالمية ، غزة .، الجا ماجستير غير منشورة
مبادئ  ( :ٜٜٜٔالظاىر ، زكريا محمد وآخروف ) .11

، دار الثقافة ٔ، طالقياس والتقويـ في التربية 
 لمنشر والتوزيع ، القاىرة .

( : اثر تزويد طالب ٕٜٜٔالقاعود ، ابراىيـ ) .11
الصؼ الثاني الثانوي باألىداؼ السموكية في 

رسالة  تحصيميـ في مادة الجغرافية في االردف ،
، جامعة طنطا ، كمية  ماجستير غير منشورة

 التربية ، القاىرة .

( : تنمية ميارات ٕٔٓٓعفانة ، عزو )  .12
البرىاف اليندسي لدى طمبة الصؼ السابع في 

 وطرؽ المناىج في ، دراسات ڤاف ىؿضوء مدخؿ 
 لممناىج وطرؽ المصرية الجمعية التدريس، 
 ( ، القاىرة . ٓٚالعدد ) ،  التدريس

طرؽ تدريس  ( :ٕٛٓٓالكبيسي ، عبد الواحد ) .13
، ٔط ، الّرَياضيَّات أساليبو ) أمثمة ومناقشات(
 المجمع العربي لمنشر والتوزيع ، عماف .

( : اثر استخداـ انموذج ٕٛٓٓمنى محمد مولود ) .14
التعمـ البنائي في تدريس المفاىيـ الرياضية عمى 

ت تحصيؿ       الطمبة واتجاىاتيـ  نحو الرياضيا
، جامعة بغداد ،  رسالة ماجستير غير منشورة، ، 

 كمية التربية ابف الييثـ . 
 أساسيات القياس( : ٕٗٓٓالنبياف ، موسى ) .15

لمنشر  ، دار الشروؽ ٔ، ط في العمـو السموكية
 والتوزيع ،عماف.

 المصادر األجنبّية :ب ػ 
 - Chisell E.E () : Theory of 
psychology Measurement , Mc Grow-
Hill, New  york.   
 - Ebel , R.h () : Essentials of 
Educational Measurement , Englewood 
cliffs     prentice – Hallm , New Jersey.  
  - Class & V.G. of stanly E.J 
() : Statistics methods in 
Education and psychology, prentice 
Hall , inc ,New Jersey .         
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 (ٔممحؽ )
  لمتفكير اليندسي ڤاف ىؿانموذج خطة لتدريس موضوع ) المكعب ( بانموذج 

 المادة / الّرَياضيَّات                                                                الحصة /           
 الزمف /                                                                                                                                              الصؼ / األّوؿ المتوسط                            

 المحتوى الرياضي: 
 المفاىيـ والتعميمات المتعمقة بالمكعب  .       

 اليدؼ مف الدرس:
 ت تتعمؽ بمفيـو المكعب وتطبيقيا في مواقؼ حياتية و رياضية.إكساب الطالب معموما      

 األغراض السموكية:
 بعد االنتياء مف الموضوع يتوقع مف الطالب أف يكوف قادرًا عمى أف :     

 رؤوس المكعب.  -أحرؼ المكعب   ب -. يحدد كؿ مف : أٖ. ُيعّرؼ المكعب .  ٕ. َيعرؼ المكعب. ٔ
 اعدتي المكعب وأوجيو الجانبية .ق -أوجو المكعب    د -جػ  
 . يعبر لفظيًا ورمزيًا عف المكعب وخصائصو .٘. يحدد خواص المكعب . ٗ
 . يرسـ مكعب باستخداـ األدوات اليندسية .ٙ

 الوسائؿ التعميمية :
مجسمات وكارتونات ألشكاؿ مختمفة وورؽ مقوى ومقص وشريط الصؽ ، فضاًل عف السبورة ، والطباشير        

 دي ، والمموف والمسطرة .العا
 التقويـ القبمي :

تجرى مناقشة لمراجعة المتطمبات األّولية التي يجب أف يكوف الطالب قد استوعبيا لتساعده عمى فيـ موضوع      
 المكعب، يسأؿ فييا المدرس عف المثمث والمربع والمستطيؿ وغيرىا مف األشكاؿ،وذلؾ عف طريؽ اإلجابة عما ياتي:

 .اآلتية مع ذكر السببسـ األشكاؿ  .ٔ
   ماىي أوجو التشابو وأوجو االختالؼ بيف ىذه األشكاؿ ؟ .ٕ
 أي األشكاؿ حالة خاصة مف األخر؟  .ٖ

 
 

 
 
 
 
 
 

    

 (ٗشكؿ) (ٖشكؿ) (ٕشكؿ) (ٔشكؿ)
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مستوى 
األداء 
 التدريسي

أدوات  عرض الدرس
 القياس
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متوازيات أضالع ، مربعات ، مستطيالت  يعرض المدرس مجموعة مف األشكاؿ اليندسية )
،مكعبات ( ثـ تدور مناقشة بيف المدرس والطالب وبيف الطالب أنفسيـ ليتأكد مف 

 معرفتيـ ألسماء ىذه األشكاؿ وأييا تمثؿ مكعب مف خالؿ األسئمة اآلتية :
 . ماىي األشكاؿ التي تراىا ؟ٔ
 . حدد المكعبات مف بيف ىذه األشكاؿ ؟ٕ
عب ؟ يستخدـ المدرس في ىذه المرحمة المثاؿ واالمثاؿ يمسؾ المدرس . ما ىو المكٖ

بيده اليمنى مكعب واليسرى شبو مكعب مثال ويقوؿ ىذا الشكؿ باليد اليمنى يمثؿ مكعب 
 وىذا اليمثؿ مكعب .

 ما الفرؽ بيف الشكميف ؟ وما ىي األشياء التي يتفقاف بيا وما ىي التي يختمفاف بيا ؟
ب اجساـ عمى شكؿ مكعب ويقوؿ المدرس مرروا  بأيديكـ عمى اوجو يعطي المدرس الطال

 الجسـ سيالحظوف اف لو اوجو ، كـ عدد ىذه االوجو ؟ وماذا تالحظ عمى كؿ وجو ؟
 اذكر امثمة مف البيئة عمى المكعب .
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دة جيدا مف قبؿ المدرس الكتشاؼ مفيـو المكعب يقدـ المدرس أنشطة موجية لمطالب مع
 وتعريفو وخصائصو كما يأتي :

  ( اطمب مف الطالب صنع صناديؽ عمى شكؿ مكعب مف الورؽ المقوى ،ٔنشاط )
 متشابية في الشكؿ ومتساوية في الحجـ .

يثير المدرس انتباه الطالب مف خالؿ اخذ ارائيـ في كيفية صنع الصناديؽ المكعبة الى اف 
 يتوصؿ الطالب بتوجيو مف المدرس الى :

 . قص مربعات متساوية في المساحة .ٔ
. لصؽ كؿ ستة مربعات مف اطرافيا مع بعضيا )بحيث كؿ واحدة عمودية عمى األخرى( ٕ

 وبذلؾ يتـ تحديد مجموعة مف الصناديؽ مكعبة الشكؿ .
 تدور مناقشة بيف المدرس والطالب وكما ياتي:

 تكويف المكعب منيا ؟ ماعدد االوجو التي تـ
 الخ ؟ٓٓٓمانوع ىذه االوجو متوازيات اضالع ، مربعات ، مستطيالت .

 بماذا يتقاطع كؿ وجييف متجاوريف ؟ ىؿ ىذه القطع المستقيمة متساوية في الطوؿ ؟
 قس طوؿ ىذه القطع ، وىذه القطع المستقيمة تسمى احرؼ المكعب .

 ثالث احرؼ متجاورة ؟ماىو عدد احرؼ المكعب ؟ بماذا تتقاطع كؿ 
 وىذه النقطة تسمى رأس المكعب ، كـ رأسا لممكعب ؟

عمى ماذا يرتكز المكعب ؟ وىذا الوجو والوجو المقابؿ لو يسمياف قاعدتي المكعب ، 
 واألوجو األخرى أوجو جانبية لممكعب ؟ كـ عدد األوجو الجانبية لممكعب ؟

 قش الطالب :( يطمب المدرس رسـ مكعب بالمسطرة ثـ ينإنشاط )
 ما اسـ الشكؿ الذي كونتو ؟ جد بالمسطرة المسافة بيف أي راسيف متتالييف في المكعب ؟

 ىؿ ىذه االبعاد ثابتة اـ متغيرة ؟ ماذا نسمي ىذه األبعاد ؟
 اعمؿ قائمة بالخصائص الباقية لممكعب .
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 في ضوء ماسبؽ مف االنشطة ماىو تعريفؾ لممكعب ؟
يعبر الطالب بمغتيـ الخاصة أي لغة تناسب مستوى نضجيـ عف تعريؼ المكعب وبتوجيو 

   B                 A    مف المدرس يتـ التوصؿ الى التعريؼ المظبوط.          
                       C                 Dتدريب : الشكؿ المرسـو امامؾ مكعب اذا كاف

    AB =  cm  فكـ يكوفEF, GC  ؟   F           E                       
 H                   G                            ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالسبب

 ABCD =   cmٕ                                   اذا كانت مساحة الوجو 

                                           ؟ ولماذا ؟  EFGHفكـ تكوف مساحة الوجو 
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بيف انو يمكف رسـ مكعب النقط  AB = AC = AD في الشكؿ المرسـو أمامؾ  
A,B,C,D                                       . تمثؿ رؤوس فيو 

 B                                                   خطوات ارشادية :
     C                 A                                       .ماىو تعريؼ المكعب ؟ٔ
 ف تكويف اوجو رباعية طوؿ كؿ ضمع فييا.ىؿ يمكٕ

 ، رؤوسيا واحد او اكثر AB,AC,ADيساوي طوؿ 
 D                                                                مف ىذه النقط ؟

 ؟                                                          AB,AC,AD . اذا ماذا يمثؿ ٖ
 تمثؿ رؤوس فيو ؟ A,B,C,D  ـ مكعب النقط . ىؿ يمكف رسٗ

 يطمب المدرس مف كؿ طالب اف يمخص الخطوات في دفتره .  
يطمب المدرس مف الطالب في النياية تمخيص ما فيموه عف المكعب وخصائصو وشروط 

 A                                       رسمو ، ثـ يطمب منيـ حؿ السؤاؿ األتي :
                                                                          ور: في الشكؿ المجا

 ABC  مثمث قائـ الزاوية فيB    ،AB = BC             C B                                                             
 تمثؿ رؤوس فيو  A,B,Cبيف انو يمكف رسـ مكعب النقط 
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 التقويـ البعدي :
 ( أي األشكاؿ اآلتية التمثؿ مكعب ، مع ذكر السبب ؟ٕ( أي األشكاؿ اآلتية تمثؿ مكعب ، مع ذكر السبب ؟)ٔ) تدريب

 (ٖشكؿ) (ٕشكؿ)  (ٔشكؿ)
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                                                              ؟تمثؿ رؤوس فيو    A , B ,C  كعب النقطبيف انو يمكف رسـ م ( في الشكؿ المجاورٕتدريب )
B                      A                                                                                       

 
 

                                                                                                         C      
 الواجب البيتي :

 ( أكمؿ الفراغات اآلتية :ٔ)
 الشكؿ . ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓأوجو  ٓٓٓٓٓٓٓٓٓيتكوف المكعب مف  -أ
 المكعب .ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓالبعد الثابت في المكعب يسمى  -ب
 ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓاوٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓأي وجييف في المكعب أما  -جػ
 ( ىؿ كؿ شكؿ يتكوف مف ستة أوجو ىو مكعب ؟ وضح إجابتؾ بأمثمة .ٕ)

 
 (ٕممحؽ )

 تعميمات االختبار التحصيمي
 االسػـ /                                                                    الشػعبة/            
 المدرسػة/                                   الصؼ/                                             

 عزيزي الطالب   
 ( فقرة ، ولكؿ فقرة أربعة بدائؿ ، بديؿ واحد صحيح فقط ، المطموب إتباع االتي :ٕ٘يتألؼ االختبار التحصيمي مف )  

 قراءة كؿ فقرة وبدائميا بدقة وعناية . .ٔ
  نَّو يوجد بديؿ واحد صحيح فقط .   اختيار البديؿ الذي تراه صحيحا مف بيف البدائؿ ؛أل  .ٕ
 وضع دائرة حوؿ الحرؼ الذي يمثؿ البديؿ الصحيح .  .ٖ
 ال يجوز وضع دائرة حوؿ أكثر مف بديؿ واحد ألفَّ اإلجابة تعد خاطئة .تكوف اإلجابة عمى ورقة األسئمة ، و  .ٗ
 اإلجابة عمى جميع الفقرات دوف ترؾ أي فقرة منيا. .٘
 ( درجات .ٗلكؿ فقرة )( درجة ٓٓٔيصحح االختبار مف ) .ٙ

 واليؾ مثاؿ توضيحي:
  تساوي : cmمثاؿ/ مساحة مربع طوؿ ضمعو 

     cm -د               cm  -جػ cm             -ب              cm -أ      
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 أي األشكاؿ اآلتية تمثؿ مضمع : ( ٔ
 د ػػ ج ػػ ب ػػ أ ػػ

 زي األضالع :ا المتجاورة في متواالزواي ( ٕ
 منفرجة د ػػ حادة ج ػػ متكاممة ب ػػ متطابقةأ ػػ 
 يكوف متوازي األضالع مستطياًل اذا : ( ٖ

 تطابؽ قطراه وتعامدا د ػػ تطابؽ قطراه ج ػػ اختمؼ قطراه ب ػػ تعامد قطراهأ ػػ 
 . يكوف متوازي األضالع معينًا عندما تكوف : ( ٗ

 متساوية أضالعو األربعة د ػػ زواياه غير متطابقة ج ػػ غير تساوية أضالعو ب ػػ زواياه قوائـأ ػػ 
 مربع : يأي الرسـو اآلتية تمثؿ قطر  ( ٘

 د ػػ ج ػػ ب ػػ أ ػػ 

 : محيط الشكؿ نجده في ( ٙ
 د ػػ ج ػػ ب ػػ أ ػػ 

 فاف طوؿ ضمعو يساوي : cm مضمع منتظـ محيطو  ABC اذا كاف ( ٚ
 cmد ػػ .cmج ػػ cmػب ػ cm أ ػػ 
 يساوي :  cmمحيط دائرة قطرىا  ( ٛ

 cmد ػػ cmج ػػ cmب ػػ cmأ ػػ 
 ر الدائرة فيقطنجد  ( ٜ

 أ ػػ 
 ـ .                

 ب ػػ
 .  ـ              

  ج ػػ
 .   ـ               

  د ػػ
 . ـ             

 ؿ مساحة الشكؿ :أي األشكاؿ اآلتية تمث ( ٓٔ

 ب ػػ أ ػػ 
 

 د ػػ ج ػػ
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                                                               .cm :                             مساحة المنطقة المظممة في الشكؿ المقابؿ تساوي ( ٔٔ
                                                                        cm 

 
 cm  د ػػ cmج ػػ cmب ػػ cmأ ػػ 
 مساحة المربع تساوي : ( ٕٔ
 ضعؼ مربع قطره د ػػ نصؼ مربع قطره ج ػػ مربع قطره ب ػػ نصؼ قطرهأ ػػ 
 فاف مساحتو تساوي : cmٛوقياس ارتفاعو   cmٜاذا كاف طوؿ قاعدة مثمث  ( ٖٔ
 cmد ػػ cm       -ج ػػ cmب ػػ cmأ ػػ 
 ىي : cmوطوؿ ارتفاعو  cm , cmمساحة شبو المنحرؼ الذي طوؿ قاعدتيو المتوازيتيف  ( ٗٔ
 cmد ػػ cmج ػػ cmب ػػ cmأ ػػ 
 ىو :  cmٕنصؼ قطر دائرة مساحتيا  ( ٘ٔ
 cmد ػػ cmج ػػ cmب ػػ cmأ ػػ 
 لمكعب نجده في :لشكؿ الذي يمثؿ اا ( ٙٔ
 د ػػ ج ػػ ب ػػ أ ػػ 

 ىي : cmالمساحة الجانبية لمكعب طوؿ حرفو  ( ٚٔ
 cmد ػػ cmج ػػ cmب ػػ cmأ ػػ 
                                فاف طوؿ حرفو :                 cm اذا كانت المساحة الكمية لمكعب  ( ٛٔ
 cmد ػػ cmج ػػ cmب ػػ cmأ ػػ 
ٜٔ )  . . Km: يساوي 
 cmد ػػ cmج ػػ cmب ػػ cmأ ػػ 
 يساوي :  cmطوؿ حرؼ مكعب حجمو ( ٕٓ
 cmد ػػ cmج ػػ cmب ػػ cmأ ػػ 
 الشكؿ الذي يمثؿ متوازي مستطيالت نجده في : ( ٕٔ
 د ػػ ج ػػ ب ػػ أ ػػ 

 كاف : وازي المستطيالت مكعب اذايكوف مت ( ٕٕ
  احرفو الجانبية متساوية في الطوؿ د ػػ كؿ وجييف متقابميف متطابقيف ج ػػ كؿ ثالثة أحرؼ تمتقي في نقطة ب ػػ جميع أحرفو متساوية في الطوؿأ ػػ 
 ىي : cmمف السنتمترات وارتفاعو  ,المساحة الجانبية لمتوازي مستطيالت بعدا قاعدتو  ( ٖٕ
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 cmد ػػ cmج ػػ cmب ػػ cmأ ػػ 
 كمية لمتوازي المستطيالت تساوي :المساحة ال ( ٕٗ
 المساحة الجانبية + مساحة القاعدة×ػػد  المساحة الجانبية + مساحة القاعدتيف ج ػػ المساحة الجانبية + مساحة القاعدتيف (×) ػػب  المساحة الجانبية + مساحة القاعدةأ ػػ 
 يساوي : cmوارتفاعو   cm. حجـ متوازي مستطيالت مساحة قاعدتو  ( ٕ٘
 cmد ػػ cmج ػػ cmب ػػ cmأ ػػ 

 
 فتاح التصحيح لالختبار التحصيميم
 البديؿ الصحيح رقـ الفقرة البديؿ الصحيح رقـ الفقرة

 د ٗٔ ج ٔ
 ج ٘ٔ ب ٕ
 ج ٙٔ ج ٖ
 د ٚٔ د ٗ
 ب ٛٔ ج ٘
 ب ٜٔ د ٙ
 ج ٕٓ ب ٚ
 د ٕٔ ب ٛ
 أ ٕٕ أ ٜ
 أ ٖٕ ج ٓٔ
 ج ٕٗ ج ٔٔ
 د ٕ٘ ج ٕٔ
 ج ٖٔ
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Abstract 

 
       The present study aims at 
investigation the effect of Van Hiele 
Model of geometry thinking on the 
outcome of first intermediate class   
Pupils . 

The researcher used an 
experimental design a post - test and 
partial of two groups setting the for 
(experimental and control). 
     The sample of () male pupils 
from Mohammed AL-Baqir school at 
Al-Diwaniya province : (  ) in the 
experimental group and (  ) pupils in 
the control group . The tow groups 
were equated in terms of the variables 
of ( age , previous ,  achievement , 
general average , intelligence and 
previous knowledge in mathematics . 
     The experiment was applied in the 
second semester of the academic  year 

–, and both groups were 
taught by the researcher. 
     The researcher build an 
achievement test Concepts consisting 
of () items, which represent items of 
multi choices type. 
     The researcher used some 
statistical tools , including (t-test ) for 
the samples independent and Alpha 
Cronbach Equation to calculate the 
Test Reliability and Cooper Equation to 
calculate the Correction Reliability and 
Difficulty Equation and Discrimination 
Equation the equation of effectiveness 
of alternatives. 
     The results of the research shows 
that pupils who have studied by Van 
Hiele Model of geometrize  thinking 
were better than the pupils who have 
studied by the ordinary method in 
outcome at the level (.).                                  

 
 
 
 


