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 م.م. أمحد حمود عبد الزبَدً      أ.د. بشرى حموود قبسن   

 
 امللخص :

ب الفؼ المفاىيـ اليندسية لدى طال اكتسابىدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى أثر األسئمة الّسابرة في     
 األّوؿ المتوسط في مادة الّرَياضيَّات .

َـّ االستعانة بالتفميـ التجريبي       االختبار البعدي والضبط الجزئي لمجوعتيف متكافئتيف )تجريبية  يذ َت
( طالبًا مف طالب الفؼ األّوؿ المتوسط في متوسطة الغدير لمبنيف ٚ٘تكونت عينة البحث مف )و .  وضابطة(

كز محافظة القادسية , جرى توزيع طالب عينة البحث عشوائيًا إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية الواقعة في مر 
بالطريقة  سدرَّ تُ ( طالبًا )ٕٛس باستخداـ األسئمة الّسابرة( واألخرى ضابطة عددىا )درَّ ( طالبًا )تُ ٜٕعددىا )

َـّ تكافؤ المجموعتيف في متغيرات )العمر الزمني ,  فيؿ السابؽ في مادة الّرَياضيَّات , التحو االعتيادية( َت
طبقت التجربة في الففؿ  المعرفة السابقة في الّرَياضيَّات( .و الذكاء , و المعدؿ العاـ لمتحفيؿ السابؽ , و 

 . يفالباحثأحد البحث مف قبؿ  اُدرست مجموعت, و  ( ـ ٕٓٔٓ  – ٜٕٓٓالثاني لمعاـ الدراسي ) 
, مف نوع الفقرات ( فقرة ٓٚمف ) اً المفاىيـ اليندسية مكون اكتساباختبارًا لقياس الباحثاف أعدَّ       
 , كؿ مفيوـ ىندسي يقاس بفقرتيف . المقالية
( t-testمف الوسائؿ اإلحفائية منيا االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ) اً عدد افستخدـ الباحثا      
( لحساب ثبات Alpha Cronbachاكرونباخ )ة المجموعتيف ولمعرفة داللة الفرؽ بينيما ومعادلة الفألمكاف

 المفاىيـ اليندسية, ومعادلة الفعوبة ومعادلة تمييز الفقرات . اكتساباختبار 
أظيرت نتائج البحث تفوؽ الطالب الذيف ُدرِّسوا باألسئمة السابرة عمى الطالب الذيف ُدرِّسوا بالطريقة      

 .المفاىيـ اليندسية  اكتساباالعتيادية في 
 
ّ
 أو
ّ
  Problem of the researchالً :هشكلت البحثالً :هشكلت البحثأو

الّرَياضيَّات تعيش اليـو أزمة , فالمتعمموف ال      
فَّ المدرسيف بأسموبيـ إيروف ليا معنًى أو قيمة ؛ بؿ 

التقميدي المتبع في تدريسيا يثبتوف لمطالب بشكؿ 
غير مباشر فدؽ تفورىـ , والغريب أف أفابع 

ات ذاتيا ووففيا مادة االتياـ تتجو إلى الّرَياضيَّ 
جافة وبعيدة كؿ البعد عف مدارؾ الطالب وليس ليا 

 فائدة أو قيمة تذكر.
مدرسًا وتواجده ومف خالؿ طبيعة عمؿ الباحث      

في األوساط التربوية واحتكاكو المباشر بواقع الطالب 
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واستماعو إلى آراء مدرسي ومدرسات مادة 
المدارس  الّرَياضيَّات أثناء زيارتو إلى بعض

المتوسطة والثانوية , وجد أف الطالب يعانوف مف 
المفاىيـ الرياضية عامة  اكتسابضعؼ  في 
فة مع انخفاض كبير في نسب واليندسية خا

إلى كوف المرحمة ذلؾ  , ويعزو الكثيرالنجاح
مرحمة االنتقاؿ مف العمميات  تمثؿالمتوسطة 

ى المحسوسة إلى العمميات المجردة , وىناؾ َمْف ير 
 . المنيج المدرسي -ٔ أف ىذه الفعوبات تتعمؽ بػ :

 . الطالب نفسو -ٖ . طرائؽ التدريس -ٕ
أف واقع تدريس الّرَياضيَّات في  افويرى الباحث     

مدارسنا )المرحمة المتوسطة( غير مرٍض ففي الغالب 
يتـ التدريس بطريقة عفوية وغير مخطط ليا مسبقًا 

عشوائية ؛ لذلؾ  مف المدرس , مما يجعؿ تحركاتو
الطالب لممفاىيـ الرياضية  اكتسابفقد تكوف عممية 

بيذه الطريقة غير منتظمة مما يحوؿ دوف استيعابو 
 ليا ودمجو في بنيتو المعرفية . 

في حيف يقـو كثير مف الرياضييف بالبحث عف     
أفضؿ الطرائؽ واألساليب التي يمكف لممدرس استخداميا 

طالبو المفاىيـ  في إكساب وىو مطمئف إلى فعاليتيا
                                                                                           .( ٖٖٔ: ٕٜٛٔ)أبو زينة , بدقة ووضوح 

وقد أثبتت بعض الّدراسات منيا دراسة      
(CTE,2000 أفَّ نسبة قميمة مف األسئمة التي )

تركز عمى إثارة التفكير يثيرىا المدرس في الفؼ 
 (                                                                                                (CTE , 2000 : 1لدى المتعمميف . 

وكذلؾ أكدت العديد مف الّدراسات والبحوث في ىذا      
 اكتسابالمجاؿ الضعؼ الواضح لدى الطالب في 

 , ياضية كما في دراسة كؿ مف )نضاؿالمفاىيـ الر 
, (ٖٕٓٓ)السامعي, و, (ٜٜٜٔ)المحزري, و , (ٜٜٜٔ

 .(ٜٕٓٓ( و )الكبيسي, ٜٕٓٓ)عمي ,  و

وعميو يعد ىذا البحث محاولة لمتعرؼ عمى أثر      
المفاىيـ اليندسية لدى  اكتساباألسئمة الّسابرة في 

 طالب الفؼ األّوؿ المتوسط . 
 :اآلتيالسؤاؿ  فع ي اإلجابةتبمورت مشكمة البحث ف 

ىؿ إف استخداـ مدرسي الّرَياضيَّات األسئمة الّسابرة 
الطالب  اكتسابفي الفؼ األّوؿ المتوسط يؤثر عمى 

المفاىيـ الرياضية )اليندسية( المتضمنة في 
 المحتوى الدراسي المقرر ليـ ؟ 

  أهوَت البحثأهوَت البحث  ثبنًَب :ثبنًَب :    
 Significance of the research  

االىتماـ المتزايد مف المختفيف بتطوير  إف     
يمكف أف يفيد العممية التعميمية إذا  طرائؽ التدريس ال

ظؿ بعيدًا عف التطبيؽ الفعاؿ مف قبؿ المدرسيف , 
لماـ بما  فالمدرسوف يجب أف يكونوا عمى اطالع وا 
يستجد مف طرائؽ التدريس واختيار أفضؿ ىذه 

العممية الطرائؽ التي يكوف فييا الطالب محور 
التعميمية  وتشجيعو عمى ممارسة العمميات العقمية 
المختمفة  ؛ وذلؾ مف خالؿ توجيو األسئمة لمطالب 
ومحاورتيـ مما يزيد مف درجة اىتماميـ بالمادة 
وبالنتيجة زيادة مقدار التعمـ , وتعد األسئمة الففية ركنًا 
أساسياً مف أركاف التفاعؿ بيف المدرس والطالب فيي 

لى تبسيط المعمومات واألفكار ومساعدة الطالب تيدؼ إ
 ( ٕٕ٘: ٜٜٚٔعمى استيعابيا .)الخوالدة وآخروف,

وكثيرًا ما يعطي الطالب إجابات أولية لمسؤاؿ      
المطروح مف المدرس وقد تكوف ىذه اإلجابة سطحية 

أو  اً أو تأكيد اً أو غير فحيحة أو تحتاج توضيح
سئمة الّسابرة إلى توليد تؤدي األ ؛ إذ اً أو تركيز  اً تبرير 

المزيد مف المعمومات أو توضيح بعضيا أو التركيز 
عمى بعضيا اآلخر أو تحويؿ المناقشة لعامة الطالب 

 (ٕٕٙ:  ٕٛٓٓفي حجرة الفؼ . )الكبيسي , 
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يمكف  فاألسئمة عماد طريقة التدريس ووسيمة ال     
االستغناء عنيا في إشراؾ الطالب في العممية 

كسابيـ  –التعميمية  التعممية وفي إثارة تفكيرىـ وا 
  .( ٕٓ:  ٕٕٓٓمفاىيـ جديدة . )إيماف , 

المفيـو في قمب النمو  اكتسابحيث تقع عممية      
العقمي بسبب أف الطالب عمييـ أف يستوعبوا 
العالقات المفاىيمية قبؿ أف يستخدموىا في التفكير 
ة المجرد , وألفَّ العالـ معقد ويحوي معمومات كثير 

متفرقة ومف المستحيؿ عمى الطالب أف يتعامؿ مع 
جموعات كؿ ىذا وجب أف تنظـ ىذه المعمومات في م

        .(٘ٙ: ٜٜ٘ٔومخططات أرقى ىي المفاىيـ. )العزاوي, 
ومف المعروؼ أف اليندسة ىي واحدة مف أىـ     

فقد احتمت مكانة مرموقة في الّرَياضيَّات مكونات 
وتمتد بداياتيا إلى فجر  تاريخ التفكير اإلنساني

التاريخ فقد ارتبطت نشأتيا بحاجة المجتمع 
 (                      ٙٔ:  ٜٗٛٔومتطمباتو . )الخزرجي , 

ولذلؾ عند تدريس المفاىيـ اليندسية يجب عمى      
المدرس أْف يكوف دقيقًا في التعبير عنيا , فاألشكاؿ 

ىذه التي يقـو برسميا ماىي إال نماذج لتمثيؿ 
المفاىيـ عمى المستوى شبو المحسوس فعمى سبيؿ 

يقوؿ المدرس  المثاؿ عند تدريس مفيـو المستطيؿ ال
نما يقوؿ ىذا الشكؿ يمثؿ  ىذا الشكؿ مستطيؿ , وا 

 (٘ٓٗ)المفدر السابؽ : . مستطيالً 
فيناؾ العديد مف المفاىيـ الرياضية ال تحتاج      

وتدريسيا  إلى الرسـ أو التمثيؿ البياني لتوضيحيا
يحتاج  فمثاًل مفيـو العدد األولي أو العدد النسبي ال

إلى رسـ أو توضيح بياني , بينما ىناؾ مف المفاىيـ 
الرياضية ما يحتاج إلى تمثيؿ بياني ليا ألنو جزٌء 

)) االقتراف الخطي , أو  مكمؿ لتدريسيا كمفيـو :

ميؿ المستقيـ , أو القطع الناقص وغيرىا... (( , في 
يمكف االستغناء فييا  المفاىيـ اليندسية الأف حيف 

عف الرسـ واألشكاؿ اليندسية لتوضيحيا لمطالب عند 
المربع , أو  ((تدريسيا , عمى سبيؿ المثاؿ مفيـو 

المستطيؿ , أو المكعب , أو المنشور القائـ 
 ( ٕٕٔػػٕٔٔ: ٖٕٓٓوغيرىا... (( . )أبو زينة , 

دراؾ ع      القاتيا أمراف إف المعرفة اليندسية وا 
مرتبطاف ببيئة الطالب وحياتو اليومية , عالوًة عمى  

ا الوثيؽ بمواضيع رياضية وعممية أخرى مما مارتباطي
 يشير إلى اىتماـ أكثر باليندسة وكيفية تدريسيا .

 (ٜٔ:  ٕٛٓٓ)الكبيسي , 
 تتجمى أىمية البحث بما يأتي :     
اؽ . يعد ىذ البحث األّوؿ مف نوعو في العر ٔ   

( يبحث أثر ماواطالعي يف)عمى حد عمـ الباحث
المفاىيـ اليندسية لدى  اكتساباألسئمة الّسابرة في 

 .   الّرَياضيَّاتطالب الفؼ األّوؿ المتوسط في مادة 
الّرَياضيَّات واليندسة عمى وجو . أىمية مادة ٕ   

 وموقعيا مف المعرفة اإلنسانية .      الخفوص 
لدراسية )المرحمة المتوسطة( . أىمية المرحمة اٖ  

بالنسبة لمطالب ؛ ألنيا ُتشّكؿ نقطة تحوؿ بيف 
نياية الطفولة وبداية المراىقة , إذ يتراوح :  مرحمتيف

( سنة , والتي ليا ٘ٔػػػ ٔٔ)مف أعمار الطالب فييا 
عداد طالب طميعييف بأفكارىـ  تأثير كبير في فقؿ وا 

 ومفاىيميـ .      
الففية الّسابرة التي يثيرىا . أىمية األسئمة ٗ   

المفاىيـ الرياضية  اكتسابمدرس الّرَياضيَّات في 
مف عامة واليندسية خافة لدى الطالب , وما ليا 

وتعمميا وتوسيع الّرَياضيَّات أىمية في عممية تعميـ 
 فاقيـ وبناء شخفيتيـ وزيادة ثقتيـ بأنفسيـ .         آ
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ؿ لباحثيف . يمكف أف يفسح ىذا البحث المجا٘   
آخريف لدراسة أثر األسئمة الّسابرة أو بعض أنواعيا 
في متغيرات تابعة ُأخرى وفي مراحؿ أو ففوؼ  
دراسية ُأخرى وفي موضوعات رياضية ُأخرى , أو 
المقارنة بيف أنواع األسئمة الّسابرة أو بينيا وبيف نوع 

    آخر مف أنواع األسئمة أو طريقة تدريسية ُأخرى.  
  Goal of the research هدف البحثهدف البحثثبلثًب: ثبلثًب: 
ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى أثر األسئمة      

المفاىيـ اليندسية لدى طالب  اكتسابالّسابرة في 
  .   الّرَياضيَّاتالفؼ األّوؿ المتوسط في مادة 

     Hypothese of the researchرابعًب : فرضَت  البحثرابعًب : فرضَت  البحث
ؤالو فيغت لتحقيؽ ىدؼ البحث واإلجابة عف س     

 الفرضية الففرية اآلتية :
ال يوجد فرؽ ذو داللة إحفائية عند مستوى    

بيف متوسطي درجات الطالب الذيف  (0ٓ٘ٓ(
ُيدرَّسوف المفاىيـ اليندسية باألسئمة الّسابرة والذيف 

المفاىيـ  اكتسابُيدرَّسونيا بالطريقة االعتيادية في 
 اليندسية .

 
  Limits of the research  خبهسًب :حدود البحث خبهسًب :حدود البحث 

 يحدد البحث الحالي بػ :    
. طالب الفؼ األّوؿ المتوسط في المدارس ٔ  

الحكومية النيارية في مركز محافظة القادسية / 
المديرية العامة لتربية القادسية لمعاـ الدراسي 

 ( ـ . ٕٓٔٓ -ٜٕٓٓ)
الّرَياضيَّات ( مف كتاب )التاسع والعاشر . الففؿٕ  

لمؤلفو عبد الفؼ األّوؿ المتوسط  المقرر لطالب
لسنة  ةف الطبعة السابعة عشر يالفتاح الشرقاوي وآخر 

 ـ . ٜٕٓٓ

  Definitions of Terms سبدسًب : حتدٍد املصطلحبث   سبدسًب : حتدٍد املصطلحبث   
ى(ىىprobing Questions.ىاألسئلظىالّسابرةى)1
 ( يف اللغة:probingمعنى مصطلح ) -

 ورد في معجـ المفطمحات العممية والفنية     
 probeو,  ىو ساِبر probe (n)واليندسية أف معنى 

(v) (٘ٙٗ: ٜٓٛٔالخطيب, . فحص بدقٍة . )ىو َسَبر. 
وجاء في معجـ المفطمحات التربوية والنفسية      

( ىو األسئمة Probing Questionsأف معنى )
                                                                                     (                                           ٕٗ: ٖٕٓٓالّسابرة . )حسف والنجار, 

 مفيـو السبر في المغِة : -
ُذكر في )لساف العرب( أف الفعؿ َسَبَر بمعنى      

خبر أو حزر, يقاؿ : َسَبَر الجرح أي قاس غوره  
بالمسبار,  وسبر فالف أي خبره ليعرؼ ما عنده . 

وأضاؼ الفيروزأبادي , ( ٓ٘ٔ: ٕٜٜٔ, ظوربف منا)
في )القاموس المحيط( أف السَّبَر: امتحاف غور 
الجرح . والمسبار: ما يسبر بو الجرح . والثوب 
السابري :ىو ثوب رقيؽ جدًا يشؼ عما تحتُو . 

 (ٕٛٗ: ٕٚٓٓ)الفيروز أبادي, 
 مفيـو األسئمة الّسابرة في االفطالح التربوي : -

فيـو السؤاؿ السابر عف مفيوـ ال يختمؼ م     
المذكر األسئمة الّسابرة , فاألّوؿ ورد بفيغة المفرد 

 مجمع .المؤنث ففة لفي حيف جاء الثاني بفيغة 
( السؤاؿ السابر أنُو ٜٛٚٔلطفي ,  ) عّرؼ      

السؤاؿ الذي يطرح عمى الطالب إلعادة النظر في "
 . إجابتو ومساعدتو عمى تفحيحيا وتطويرىا "

                                                                                                   .( ٔ: ٜٛٚٔفي, )لط
أنيا ب( األسئمة السابرة CTE , 2000) وعّرؼ    

طالب إلى ما سمسمة مف األسئمة تطمب أف يذىب ال"
, وأف أسئمة المعمـ الالحقة توضع بعد اإلجابة األولية

 . (CTE , 2000: 1اًء عمى إجابات الطمبة ". )بن
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( أنيا " األسئمة ٕٔٓٓ)قطامي وقطامي , وعّرفيا   
راء سطحية آالتي يطرحيا المعمـ كرد فعؿ إلجابات أو 

االستخداـ الحاذؽ ألساليب السبر يدلي بيا الطمبة , و 
ساعد المعمـ في اجتذاب إسيامات أجود الطمبة , ي

بينو وبينيـ ". )قطامي وفي خمؽ مناقشات مثيرة 
 (                                                                                         ٖٗٔ: ٕٔٓٓوقطامي ,

 بأنيا : األسئمة الّسابرة إجرائياً  افالباحث يعّرؼو 
األسئمة التي يطرحيا المدرس كطريقة تدريسية      

 بناًء عمى إجاباتيـعمى طالب الفؼ األّوؿ المتوسط 
األولية الخاطئة أو غير الواضحة أو الناقفة بقفد 
توضيحيا أو التركيز عمى الجانب الميـ منيا أو 
تبريرىا أو تحويميا إلى طالب آخريف لممشاركة , 

يجابي لإلجابات الجيدة , واستخداـ مع التعزيز اإلو 
أسموب تتبعي غير محرج ستقود ىذه األسئمة الطالب 

 طوًة إلى اإلجابة الفحيحة .خطوًة خ
ى:ى(Concept.ىالمفهومى)2
أنُو " فور عقمية ب( ٕٜٛٔ)أبو زينة ,  عّرفو   

تتكوف لدى الفرد نتيجة تعميـ ففات وخفائص 
استنتجت مف أشياء متشابية عمى أشياء يتـ 

                                                          (                                     ٖٗٔ: ٕٜٛٔالتعرض إلييا الحقًا ". )أبو زينة , 
أنُو "ذلؾ ب( ٕٕٓٓ)البكري والكسواني ,  عّرفوو    

التفور أو التجريد العقمي لمففات المشتركة بيف 
البكري  . ) مجموعة مف الخبرات أو الظواىر"

 . (ٜٓٔ: ٕٕٓٓوالكسواني , 
 المميزة أنُو " السمةب( ٕٛٓٓ)الكبيسي ,  عّرفوو    

األمثمة  أو الففة المشتركة التي تتوفر في جميع
 (ٗٙ: ٕٛٓٓ". )الكبيسي , الدالة عمى ذلؾ المفيـو

:       أنوالمفيـو إجرائيًا ب افالباحث يعّرؼو    
مجموعة األشياء الُمشتِركة فيما بينيا بففات 

ف غيرىا , تنطوي تحت موخفائص معينة تميزىا 
 .  مفطمح أو رمز أو عبارة ما

ى(Mathematical Concept.ىالمفهومىالرواضيى)3
, " فكرة رياضية معممةأنُو ب( ٜٛٛٔ)عبيد ,  عّرفو  

أو أنو خافية مجردة عف مواقؼ مختمفة تشترؾ في 
                  (                                                                            ٖٔ: ٕٗٓٓخافية رياضية معينة ". )القاضي , 

أنُو "تجريد لمففات ب( ٖٕٓٓ)رمضاف ,  وعّرفو   
األساسية التي تعطي لمفطمح ما معناه الرياضي". 

 ( ٗٙ: ٖٕٓٓ)رمضاف  , 
 : أنوالمفيـو الرياضي إجرائيًا ب افالباحث يعّرؼو     
مدلوؿ  يأو إشارة أو لفظ ذ أي رمز أو اسـ    

الجذر و , المعادلة و ,  رياضي مثؿ: المجموعة
 وغيرىا., التربيعي 

ى(Geometrical Concept.ىالمفهومىالهندسيى)4
أنُو "ترتيب وتنظيـ ألفكار ب( ٜٜٛٔ)أحالـ ,  عّرفتو  

 ذات عالقة منطقية لممعمومات نتيجة بناء عقمي لدى       
التالميذ مف خالؿ تعاممو مع المعمومات واألشياء 

كعب , شبو المادية اليندسية مثؿ : المستوي , الم
 (ٖٕ: ٜٜٛٔالمكعب ,... الخ ". )أحالـ , 

 بأنُو : المفيـو اليندسي إجرائياً  افالباحث ويعّرؼ  
مفطمح أو رمز رياضي يتسـ بففات  أي    

وخفائص جوىرية ذات معنى و داللة لفظية رياضية 
ف غيره , ويكوف دور الرسـ فيو باستخداـ متميزه 

وفعااًل إليضاحو  األدوات اليندسية المادية ضرورياً 
براز خفائفو وففاتو المميزة مثؿ : المستطيؿ ,  وا 

 المنشور القائـ ,... الخ .  و المكعب , و المربع , و 
ى(ىىConceptىAcquiringالمفهومى)ىاكتساب.ى5

" عممية  أنوب( ٜٛٛٔ)جودت واليوسؼ ,  عّرفو   
وضع المفيـو ضمف البنية العقيمة لمفرد بشكؿ 
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لو قدرة المتعمـ عمى تمييز منسجـ يظير مف خال 
األمثمة وتفنيفيا منتمية وغير منتمية ". )جودت 

                                                                                       .( ٕٚ: ٜٛٛٔواليوسؼ , 
" مدى معرفة المتعمـ  أنوب( ٜٜٓٔ, )العمر عّرفوو    

مف خالؿ انتباىو إلى بما يمثمو المفيـو وال يمثمو 
فعاليات المعمـ ونشاطاتو ومف ثـ يعالج المعمومات 
بطريقتو الخافة ليكوف منيا معنى عف طريؽ ربطيا 
بما لديو مف معمومات قبؿ أف يحفظيا في مخزف 

 . (ٕٕٓ: ٜٜٓٔالذاكرة لديو ". )العمر , 
ى6 ى)ىاكتساب. ى ىالهندسي  Theالمفهوم

Geometrical ConceptىىOfىAcquiringى(ىى
المفيـو اليندسي إجرائيًا  اكتساب افالباحث يعّرؼ  

استطاعة طالب الفؼ األوؿ المتوسط عمى  بأنُو :
تحديد وذكر سبب تحديده المثاؿ لممفيـو اليندسي 
الوارد في موضوعات البحث الحالي )األشكاؿ 

الحجـو والمساحات الجانبية( وتمييزه عف و الرباعية , 
ي مع ذكر سبب تمييزه , الالمثاؿ لممفيـو اليندس

ويقاس بالدرجات التي يحفموف عمييا في اختبار 
المفاىيـ اليندسية البعدي المعد مف قبؿ  اكتساب
 .في ىذا البحث  يفالباحث

 خلفَت نظرٍت ودراسبث سببقت :
ى1ى ىالصفوظ ىاألسئلظ المتدبر :Class Questionsى.

 اىتمامًا خافاً ثمة در التربية اإلسالمية يرى أف لمفا
بالسؤاؿ لما لو مف دور في بناء اإلنساف وضبط 

 ﴿ :قاؿ تعالى حركتو وتطوير معرفتو,     

         ﴾  :ٕٗالنحؿ. 

, العمـ خزائف ﴿ --ذكره المفطفى  وكذلؾ ما     
لوا يرحمكـ اهلل عز وجؿ , أساومفتاحو السؤاؿ , ف

السائؿ والمتعمـ والمستمع  ربعة :نو يؤجر فيو أإف
 . ﴾ والمحب

 (( السؤاؿ نفؼ المعرفة))  وفي التربية يقولوف :
حينما  –ونسب إلى ابف عباس )رضي اهلل عنو( 

بمساف ))  نو قاؿ :أ – اكتسبوسئؿ عف عممو كيؼ 
 (ٕٛ-ٔٛ:  ٕٛٓٓ, ٔ. )يحيى((سؤوؿ وقمب عقوؿ

ى ( أف الخطوة األولBrualdi , 1998ويرى )     
في طرح األسئمة الجيدة ىي تحديد أنواع األسئمة 
التي سيتـ طرحيا خالؿ غرفة الفؼ وعف األسباب 
التي تدفعنا لطرح مثؿ ىذه األسئمة , وما ىي 

فاألسئمة  ؟ت التي يمكف استخداميا لتحسينيا التقنيا
نجاز الخبرات المتعددة إتساعد المدرسيف في 

ستوى الطالب المطموبة داخؿ الفؼ , ومنيا تأكيد م
 مف إدراكيـ وفيميـ لممادة الدراسية مف عدميا . 

(66  :Brualdi , 1998  ) 
وألىمية األسئمة وضع الباحثوف تفنيفات ليا ؛      

وذلؾ بحسب الزاوية التي ينظر مف خالليا إلى ىذه 
( ٕٕ٘:  ٜٜٙٔاألسئمة . )الخميمي وآخروف , 

مة وكذلؾ في ضوء األىداؼ التي تسعى ىذه األسئ
وقد فنؼ .  ( ٖٖٚ:  ٖٕٓٓودت , لتحقيقيا.)ج

 المربوف األسئمة إلى تفنيفات عّدة , إذ فنَّفيا :  
 ( إلى :ٜٛٛٔ)الخطيب ,  
 . أسئمة التفكير المتمايز .ٔ  
. أسئمة التفكير العميا : وتشمؿ األنواع اآلتية مف ٕ  

 األسئمة :
 أسئمة إفدار األحكاـ التقويمية . -أ     
 أسئمة حؿ المشكالت . -ب     
 أسئمة العالقات بيف األسباب والنتائج . -ج     
 أسئمة تطبيؽ المفاىيـ . -د     
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 أسئمة المقارنة . -ىػ     
 .(ٖٕٙ: ٜٛٛٔاألسئمة السابرة. )الخطيب, -و     

 ( إلى :CTE , 2000)وفنفيا     
 . أسئمة حقائؽ .ٔ  
 . أسئمة متشعبة .ٕ  
 . أسئمة مثيرة .ٖ  
 . أسئمة ذات المستوى العالي .ٗ  
 . أسئمة تركيبية .٘  
 . (CTE , 2000:7. أسئمة سابرة . )ٙ  
ى:ىQuestions ىProbingاألسئلظىالسابرةى-2
بياجيو أوؿ مف استخدـ مفيـو السؤاؿ السابر,       

وقد جاء اىتمامو بيذا السؤاؿ لمكشؼ عف المرحمة 
كف بياجيو مف النمائية التطويرية لمطفؿ , وحتى يتم

بد لو مف  تحديد المرحمة التي يمر بيا الطفؿ كاف ال
سبر كؿ إجابة يفدرىا , لذلؾ كانت أسئمتو سابرة 
ألعماؽ الطفؿ حتى  يحدد بدقة المرحمة التي يقؼ 

 . (٘ٛٔ: ٕٗٓٓفييا. ) قطامي, 
حيث ُتعد األسئمة الّسابرة العمود الفقري ألسموب      

حوار, وتقـو فمسفة األسئمة التدريس القائـ عمى ال
الّسابرة عمى افتراض مؤداه : أف الطالب قادروف 
عمى حؿ اإلشكاالت التي تواجييـ في أثناء العممية 

التعممية عبر سمسمة متدرجة مف األسئمة  –التعميمية 
التي يطرحيا المدرس ويكوف في مقدور الطالب 
 اإلجابة عمييا حتى يفموا إلى حؿٍّ شامؿ وكامؿ ليذه
اإلشكاالت , وينسجـ ىذا المعنى مع مقولة سقراط 

حيث يقوؿ : )كانت فاحب أسموب التعمـ بالحوار 
              د األطفاؿ , وأنا أَولُِّد األفكار( .أمي قابمة تولّ 

ولتقريب ىذا النمط مف .  (ٗٙٔ: ٕٛٓٓ,  ٕ)يحيى
:  قاؿ تعالى ؛األذىاف نذكر المحاورة القرآنية السابرة 

﴿                   

                         

                        

                 

                      

                        

                    

                     

    ﴾  :(  فدؽ اهلل العظيـ ٓٚ – ٚٙ) البقرة 

ومف خير األمثمة عمى األسئمة الّسابرة ىو       
حيث جاء ؛  --الحديث الذي يروى عف المفطفى

بًا , فقاؿ : يا رسوؿ اهلل غاض --رجؿ إلى النبي 
 ولد لي غالـ أسود!!!

 فقاؿ رسوؿ اهلل : ىؿ لؾ مف اإلبؿ ؟
 قاؿ الرجؿ : نعـ !

 فقاؿ رسوؿ اهلل : ما ألوانيا ؟
 قاؿ الرجؿ : ُحْمر !

 قاؿ رسوؿ اهلل : ىؿ فييا مف أورؽ )رمادي( ؟
 قاؿ الرجؿ : نعـ !

 قاؿ رسوؿ اهلل : فأنى ذلؾ ؟ )أي كيؼ حفؿ ذلؾ ؟(
 ؿ الرجؿ : لعمَّو نزعة عرؽ !قا

 بنؾ نزعة عرؽ .اقاؿ رسوؿ اهلل : فمعؿ 
ذلؾ الرجؿ إلى  --فيدأ الرجؿ, وىكذا أوفؿ النبي  

أف يجد حاًل إلشكاليتو المطروحة مف خالؿ سمسمة مف 
 .(ٔٛ–ٓٛ: ٕٛٓٓ, ٔاألسئمة الّسابرة. )يحيى

ف األسئمة الّسابرة متى أحسف المدرس إ     
أف تساعد عمى تنمية ميارات  استخداميا يمكف
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التفكير لدى الطالب , فالسؤاؿ السابر بطبيعتو ال 
ينطوي عمى مطالبة الطالب بممارسة نوع واحد  دوف 
غيره مف أنواع التفكير, فيو قد يتطمب الفيـ , أو 
تمثيؿ التطبيقات , أو التحميؿ أو التركيب , أو 

لعبارة التقويـ , متأثرًا في ذلؾ بالجانب الضعيؼ مف ا
التي يسبرىا السؤاؿ . إفَّ إجابات الطالب عف أسئمة 
المدرس التي تسبر عباراتيـ , تساعد في الكشؼ 
عف الطريقة التي يفكروف بيا , وىو أمر حيوي 
لتوجيو جيوده التي تستيدؼ تنمية تفكير الطالب , 
وتسمح ليـ بأف يعتمدوا عمى أنفسيـ في تفحيح 

: ٖٕٓٓواليويدي ,  عباراتيـ أو تطويرىا . )محمد
ٕٕٔ – ٕٖٔ) . 
فَّ أىمية طرح أسئمة متعاقبة ؛ إضافية , تتسـ       وا 

بالعمؽ , مثيرة لمتفكير , تتبع االستجابات األولية 
لمطالب وتقودىـ نحو التيقف مف فحة إجاباتيـ , 

نيا تكشؼ عما لدييـ مف فيـ خاطئ في أتكمف في 
بينيـ ,  مفاىيميـ وخبراتيـ وتحقيؽ توافالت فكرية

فضاًل عف إيجاد الترابط بيف األفكار الواردة في 
إجاباتيـ وتعزيز بناء المعرفة لدى الطالب اعتمادًا 
عمى معارفيـ السابقة وىذا يتمثؿ بفميـ الوظيفة 

 .(ٔٔ: ٕٕٓٓيا األسئمة الّسابرة. )إيماف, يالتي تؤد
 تصنيفات األسئلة الّشابرة : -

ألسئمة الّسابرة , إذ اختمؼ المربوف في تفنيؼ ا     
 ( إلى:ٜٜٛٔفنَّفيا )ماجد, 

ىو السؤاؿ الذي و  . سؤاؿ السبر المباشر :ٔ  
يطرحو المدرس لمساعدة الطالب فاحب اإلجابة 
األولى عمى إعادة النظر في إجابتو مف خالؿ 

 تحسينيا في حالة غموضيا أو عدـ دقتيا .
وفيو يوجو المدرس  . سؤاؿ السبر المحّوؿ :ٕ  

اؿ السابر إلى طالب آخر بداًل مف الطالب األوؿ السؤ 

والقفد مف ىذا ىو تفحيح إجابة الطالب أو تعزيزىا 
 ىعدـ المجوء إلييا إال بعد أف يعطومف األفضؿ 

الطالب فاحب اإلجابة األولى فرفة كافية 
لالسترشاد بأسئمة المدرس السابرة ثـ تحسيف إجابتو 

 أو تفحيحيا .
وفيو يقوـ الطالب بربط  بطي :. سؤاؿ السبر التراٖ  

األفكار التي يدلي بيا زمالؤه لغرض التوفؿ إلى 
 (ٕٜ: ٜٜٛٔمترابطة. )ماجد, تعميمات مف جزئيات 

 ( إلى: ٖٕٓٓ)جودت , وفنفيا     
 Clarification. السؤاؿ السابر التوضيحي )ٔ  

Probe Question)  ىو ذلؾ النوع مف األسئمة : و
رس في ضوء إجابة الذي يطرح مف جانب المد

الطالب األولية بغرض فقؿ تمؾ اإلجابة وتوضيحيا 
عف طريؽ زيادة معمومات جديدة إلييا لتفبح أكثر 

 فيمًا أو وضوحًا لمسامع .
 Promoting. السؤاؿ السابر التشجيعي ٕ  

Probe Question))  : يقوـ الذي وىو السؤاؿ
أو  يستطيع الطالب اإلجابة المدرس بطرحو عندما ال

يجيب إجابة غير فحيحة , ويكوف اليدؼ مف ورائو 
العمؿ عمى تفحيح إجابة الطالب أو إرشاده نحو 
اإلجابة المرغوب فييا وذلؾ مف خالؿ مجموعة 

 األسئمة المتتابعة والمتدرجة مف جانب المدرس.
  Probe Question. السؤاؿ السابر التركيزي )ٖ  

Refocusing)  الذي ىو ذلؾ النوع مف األسئمة : و
يقـو المدرس فييا بطرح سؤاؿ أو مجموعة مف 
األسئمة وذلؾ كرد فعؿ عمى إجابة فحيحة مف جانب 
الطالب مف أجؿ ربطيا بالموضوع المطروح أو بدرس 
سابؽ أو مف أجؿ التأكيد عمى تمؾ اإلجابة أو ربط 

 الجزئيات مع بعضيا لمخروج بتعميـ معيف .
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 Probe Question. السؤاؿ السابر المحّوؿ )ٗ  
Switch)  : وىو السؤاؿ الذي يطرحو المدرس عمى

طالب آخر غير فاحب اإلجابة أو فاحب الفكرة 
األولية , وذلؾ ألسباب عّدة مف أىميا مساعدتو 
عمى تعمؽ إجابة زميمو أو توسيعيا أو إثرائيا , 
والتعرؼ عمى وجيات نظر اآلخريف مف الطالب 

 لمطروحة .الميتميف بالسؤاؿ المطروح أو القضية ا
 Probe. السؤاؿ السابر التبريري أو الناقد )٘  

Question Critical  : ) ع مف وىو ذلؾ النو
ي فيو المدرس األسئمة الت األسئمة الّسابرة الذي يطرح

كثر منطقية , أو تحديد تؤدي بالطالب لمناقشة السبب األ 
السبب األكثر فاعمية , وزيادة الوعي الناقد لدييـ لتبرير 

وحة فضؿ الحموؿ أو البدائؿ المطر أبراز ا  ابة , و اإلج
 .(ٜٖٛ-ٖٓٛ:  ٖٕٓٓ, لإلجابة أو المناقشة . )جودت

 أهداف األسئلة الّشابرة : -

 لألسئمة الّسابرة أىداؼ عّدة نذكر منيا :     
. االرتقاء بإجابة الطالب إلى مستوى أعمى مف ٔ  

 اإلجابة التي أدلى بيا .
لكشؼ عف الطرائؽ التي . مساعدة المدرس في إ  

 يفكر بيا الطالب .
. الحفوؿ عمى المزيد مف اإلجابات وخافة إذا ٖ   

لـ تكف إجابات الطالب فحيحة أو سطحية أو 
 ناضجة .

, بمعنى أف يتابع المدرس حوار الطالب التوضيح. ٗ  
التي  بعد تمقي إجابتو األولية بفيغ معينة مف اإلجابة

 بتو األولى .تحمؿ الطالب عمى توضيح إجا
. تقديـ التمميحات المساعدة لمطالب لزيادة ٘  

إسياميـ وتقميؿ فرص الشعور بالعجز وتدني القدرة 
التعامؿ مع ىذه األسئمة . )أبو لبدة وآخروف ,  عمى

 ( ٛٙ:  ٜٜٛٔ(,)الطراونة , ٜٔ -ٚٔ:  ٜٜٙٔ

 فوائد األسئلة الّشابرة : -

 نيا :تحقؽ األسئمة الّسابرة فوائد عّدة م     
. يكوف دور المدرس فييا موجيًا ومنشطًا ٔ    

لمعممية التعميمية ومثيرًا لمتفكير في آٍف واحٍد , وليس 
 مجرد ناقؿ لممعرفة ومفحح ألخطاء الطالب .

. تييئ فرفًا واسعة لمطالب لممارسة ميارات ٕ 
 التفكير المختمفة .

ابرة مستويات المعرفة جميعًا . تغطي األسئمة السّ ٖ
 (.تقويـو تركيب , و تحميؿ , و تطبيؽ , و , فيـو , كر)تذ
. تشجيع الطالب عمى التوفؿ إلى إجابات عميقة ٗ

مكتممة لألسئمة باالعتماد عمى أنفسيـ مع إرشاد 
 (,ٜ٘:  ٜٜٛٔوتوجيو مف قبؿ المدرس . )ماجد , 

 .( ٜٖٔ:  ٖٕٓٓ)جودت , 
 صفات الشؤال الّشابر : -

وا عف السؤاؿ ىناؾ خطوط مشتركة بيف مف تحدث    
 ف غيره أىميا: مزه الّسابر واتفقوا عمى نقاط عّدة تميِّ 

 . سؤاؿ يبنى عمى إجابة الطالب األولية .ٔ  
. ُيمـز الطالب بأف يتعدى اإلجابة السطحية التي ٕ  
 . ؿ تفكيرهتقت
. يعتمد عمى طريقة منظمة تقـو عمى تسمسؿ ٖ  

 األسئمة وتتابعيا . 
ئة عمى حساب أخرى . . سؤاؿ غير متحيز لفٗ  

Allen &Others , 1969 : 20) ) 
ى:ى Conceptsىى.ىالمفاهوم.ىالمفاهوم33

ُتشّكؿ المفاىيـ المبنات األساسية لبناء المبادئ      
والنظريات وعمميات التفكير الُعميا ولذلؾ كاف كؿ جيد 
يبذؿ لتعميميا وتعمميا بالطرائؽ السميمة والمستوى 

ومرغوبًا فيو ,  الالئؽ مف اإلتقاف استثمارًا جيداً 
ومفتاحًا لتعمـ ميارات التفكير الُعميا , حيث تمعب 

ًا في كيفية إدراكو وتنظيمو دورًا رئيس مفاىيـ الطالب 
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موجود حولو , وىي بمثابة قوانيف تحدد ىو لما 
الكيفية في اإلدراؾ والتنظيـ بحيث تفبح جزءًا مف 

 . (ٔٔ:  ٕٗٓٓخبرتو . )الطيطي , 
س لمطالب مف درَّ المفاىيـ التي تُ  وكمما انطمقت     

واقع حياتو وأفكاره وتنسجـ معيا وليس عف طريؽ 
اإلرشادات المباشرة لمطالب , كمما تشكمت ىذه 
المفاىيـ ضمف البناء المعرفي لمطالب . )عقيالف , 

ٕٓٓٓ  :ٔٔٔ ). 
نو يمكف ذكر أ( ٕٔٓٓوذكر )قطامي وقطامي ,      

 خمسة مكونات لممفيـو ىي :
( الفنؼ الذي ينتمي  (Nameاسـ المفيـو . ٔ  

 لو المفيـو .
 ( إيجابية , سمبية .Examples. األمثمة )ٕ  
 ( مميزة , غير مميزة .Attributes. السمات )ٖ  

( ما ىو Value Attribute. القيمة المميزة )ٗ  
 مألوؼ في المفيـو .

: العبارة التي تحدد القانوف قاعدة المفيـو أو. ٘  
 . (ٖ٘ٔ: ٕٔٓٓ, . )قطامي وقطاميتعريفو أو المفيـو
ويرى الشارؼ أف ىناؾ ثالثة عنافر لممفيـو      
 ىي:

: ويشمؿ كؿ الففات والخواص  فراغ املفهوم .1
والمميزات التي تتوافر في الحاالت التي تتفؽ مع 
, فمثاًل العبارة اآلتية "شكؿ رباعي يتكوف مف  المفيـو

متوازي األضالع , زوجيف مف األضالع المتوازية" 
فيذا المفيـو فراغو يتكوف مف )مجموعة( مف 

في  األشكاؿ اليندسية الرباعية التي كميا تشترؾ
ففة وخافية موحدة أال وىي أف كؿ زوجيف مف 
األضالع متوازية بغض النظر عف كونيا مربعًا أو 

 مستطياًل أو معينًا.

 

 

 

 

 

 

  

سـ أو الرمز الذي وىو ذلؾ اال. مصطلح املفهوم :  2 
يطمؽ عمى المفيـو بناًء عمى الخواص المشتركة بيف 
عنافر فراغو, فمثاًل في المفيـو السابؽ يكوف 

 مفطمح المفيـو ىو "متوازي األضالع".
وىي تمؾ العبارة التي ُتعطى . حمتوى املفهوم : 3

لممفيـو وتعرفو وىي عبارة عف تمخيص وتجميع  
الفراغ التي ُتميزىا مف  لمخواص المتوافرة في عنافر

فوغيا في جممة تعطي المعنى وتعكس , و غيرىا 
الفورة العامة لتمؾ الخواص. مثاؿ ذلؾ المفيـو 
السابؽ محتواه عبَّر عنو بجممة مفيدة وىي شكؿ 

رباعي لو زوجاف مف األضالع المتوازية. )الشارؼ , 
ٜٜٔٙ :ٕٚ- ٕٛ) . 

كبيرة يمكف  إفَّ لممفاىيـ أىميةىىىأهموظىالمفاهومى:ى-
ىإيجازىا بالنقاط اآلتية :

. اختزاؿ التعقيد البيئي ألنيا تساعد عمى إدراؾ ٔ  
التشابو واالختالؼ بيف مجموعة المثيرات البيئية مما 

 يساعد عمى اختيار االستجابة المناسبة ليا .      
. اختزاؿ الحاجة إلى التعمـ المستمر ألفَّ تعمـ ٕ  

 تعمـ مفيـو آخر. المفاىيـ ينتقؿ أثره إلى

1 4 

 

3 2 
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سيؿ عممية التعمـ ألّف المدرس ي. تعمـ المفاىيـ ٖ  
يخزف في ذاكرتو ثروة مف المفاىيـ بحيث تجعؿ 

 التعميـ لفظيًا .
. تساعد المفاىيـ عمى تنظيـ الخبرة فيكتسب ٗ  

الطالب معرفة بفورة مباشرة أو غير مباشرة خالؿ 
 المطالعة الخارجية والمحادثات .

المفاىيـ لدى الطالب يميد الطريؽ . تكويف ٘  
لتكويف التعميمات فيما بعد بالمبادئ والنظريات . 

 ( ٖٚ:  ٜٙٚٔ)العاني , 
ىتصنوفىالمفاهومى:ى-

التساع المفاىيـ وتباينيا بحسب مستوى      
فعوبتيا وتجريدىا ولتسييؿ دراستيا فنَّفيا المربوف 

ّدة , إذ والمتخففوف بالتربية إلى تفنيفات ع
 ( إلى :ٜٜٚٔ)أبو زينة , فيا فنَّ 
. المفاىيـ المادية : وىي التي تعتمد في تعمميا ٔ  

 : عمى المشاىدات والمالحظات الحسية , مثؿ
 ))المكعب , والمسطرة , ...الخ (( .       

. المفاىيـ المجردة )مفاىيـ التعريؼ( : وىي ٕ   
التي تستخدـ فييا المغة لتعمميا , والمفيـو في ىذه 

شياء أو األحداث , وتشمؿ الة قاعدة تفنؼ األالح
التربيعي أو العدد  عالقات مثؿ : )) الجذر عادة

األولي أو مفيـو العدد النسبي (( ويالحظ أف 
المفاىيـ المجردة تعتمد في تعمميا عمى مفاىيـ 

 . (ٙٙ:  ٜٜٚٔسابقة ليا. )أبو زينة , 
 ( إلى :ٕٓٓٓ)عقيالف ,وفنفيا     
حسية والمجردة : إف المفاىيـ . المفاىيـ ال ٔ

الحسية تنتمي إلى مجموعة األشياء المادية التي 
ومالحظتيا , مثؿ : )) المسطرة,  قياسيا يمكف

والمنقمة ,...الخ (( أمَّا المفيـو المجرد فيو مفيوـ 

داللي غير حسي, وينتمي إلى مجموعة األشياء 
المجردة التي ال يمكف مالحظتيا وقياسيا , مثؿ: 

 عدد النسبي , والنسبة التقريبية , ... الخ ((.))ال
. المفاىيـ المفردة والمفاىيـ العامة : المفاىيـ ٕ  

ـ التي تنتمي إلى مجموعة المفردة وىي المفاىي
أي تتكوف مف عػنفر واحػد مػثؿ مفيـو عػدد  أحػادية

ما المفاىيـ العامة فيي أ.  طبيعي عػدد زوجي
امػمة مػف العنافر المفاىيـ التي تتضمف مجموعة ك

 التي تحمؿ ففة واحػدة .
. مفاىيـ متعمقة باإلجراءات : وىي مفاىػيـ تركز ٖ  

 ((,... الخ عمى طػرؽ العمؿ مثؿ : ))الجمع , الطرح
. مفاىيـ عػالئقية : وىي مفاىػيـ تشتمؿ عمى ٗ   

 عػالقة بيف مفيوميف أو أكثر مػثؿ مػفيوـ الكثافػة .
ىي مفاىػيـ قابمػة لمتعريؼ . مفاىيـ معرفة : و ٘   

 مػف خػالؿ عػبارة تحػدد ذلؾ المفػيـو .
. مفاىيـ غػير معرفة : وىي مفاىيـ غير قابمة ٙ   

لمتعريؼ حيث ال يمكف إيجاد عبارة تفؼ المفيوـ 
     .( ٔٔٔ -ٓٔٔ: ٕٓٓٓوففًا محددًا. )عقيالف ,

ىاكتساباكتساب..44 ىى ىى ى ىالمفاهومى ى             ىىىىىىىىىىىىىConcepts Acquiringالمفاهومى
ة المفاىيـ مف األىداؼ الرئيس اكتسابعد عممية تُ    

التي يسعى المربوف لتحقيقيا مف خالؿ المواقؼ 
 التعميمية المختمفة ولممراحؿ كافة .)الجبوري ,

شكؿ جزءًا يالمفاىيـ  اكتسابف ( أل ٕ:  ٕٔٓٓ
ًا مف عممية التعميـ داخؿ غرفة الفؼ .)أبو رئيس

 . (ٕٜٛٔ:ٜٖٔزينة ,
المفاىيـ عمى االحتفاظ  اكتسابيساعد و      

بالمعمومات واالستفادة منيا وتطبيقيا في المواقؼ 
المختمفة , إذا كانت منتظمة في شكؿ فئات محددة , 

المفيـو عمى مجموعة عوامؿ يذكر  اكتسابويعتمد 
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منيا وضع الطالب المعرفي ويقفد بذلؾ مدى معرفة 
الطالب بالمفاىيـ المتطمبة السابقة , التي تعد 

المفاىيـ  كتسابعمى نحو أساسي ال  ضرورية
الجديدة , فقدرة الطالب عمى تعمـ مفيـو جديد تتأثر 
بمقدار فيمو لممفاىيـ التي تعمميا في السابؽ , وليا 
عالقة بالمفيـو الجديد , وأشار جانيو وبيرلنر 

(Gang & Berliner إلى أف  )المفيـو  اكتساب
 (ٗٔ: ٕٔٓٓذي يجعؿ التعمـ ممكنًا.)الطيطي, ىو ال
 اكتسابنموذجًا في أ(Davis) ديفيس وقدـ     

 :مستوييف المفيوـ إلى اكتساب, يقسـ درجة المفيـو
المستوى األوؿ : ويقيس قدرة الطالب عمى تمييز 
أمثمة المفيـو مف ال أمثمتو , ويستطيع الطالب أف 

 يقـو بالتحركات اآلتية :   
د . أْف يعطي أمثمة لممفيـو , أو يقـو بتحدئ  

بيف مجموعة مف األمثمة  أمثمة المفيـو مف
 .المتنوعة

 . يعمؿ سبب اختيار أمثمة المفيـو .ٕ  
 . يعطي ال أمثمة لممفيـو , أو يقـو بتحديد الٖ  

 أمثمة الأمثمة المفيـو مف بيف مجموعة مف ال
 المتنوعة .

 . يعمؿ سبب اختيار ال أمثمة المفيـو .ٗ  
لطالب عمى تمييز المستوى الثاني : يقيس قدرة ا

خفائص المفيـو , ويستطيع أف يقـو بالتحركات 
 اآلتية :

 .المفيـو يحدد األشياء الواجب توافرىا في أمثمة.ٔ  
. يحدد الخفائص والشروط الكافية حتى يكوف ٕ  
 عمى المفيـو . مثاالً  مثاؿ أي  
. يحدد الطالب الففات المشتركة بيف مفيوميف ٖ  

 . والففات غير المشتركة

 . يعطي تعريفًا دقيقًا ومحددًا لممفيـو .ٗ  
. يذكر الطالب طرؽ استخداـ المفيـو المختمفة . ٘  

 (ٕٙٔ:  ٖٕٓٓ)أبو زينة , 
َفِمَف الميـ بالنسبة لممدرس أف يتعرؼ عمى      

ف يوفر أمثمة أالسمات جميعيا التي تعرؼ المفيـو و 
ممموسة تتضح فييا كؿ ىذه السمات , ففي حالة 

ف متطمب أف تكوف بعض أحرفو إنشور , فالم
متطابقة وتقع نقاطو المتناظرة عمى قطع مستقيمة 
متوازية تكوف بذات األىمية بالنسبة لممفيوـ 
اليندسي مثؿ مطمب " ذي الثالثة أبعاد " وما أف يتـ 
التعرؼ عمى الففات المميزة المحددة لممفيـو 

ما ف يؤكد لمطالب أف كؿ أالرياضي , يمكف لممدرس 
لممفيـو ,  أنموذج ويفيمتمؾ جميع ىذه الخواص 

عبًا فقط فإف المكعب , عمى سبيؿ المثاؿ , ليس مك
نما شبو مكعب ومنشور يضًا , ومف االستراتيجيات أ وا 

 اً أنموذجالجيدة لمتدريس لفت االنتباه إلى ما ال ُيعّد 
تالي فميس رباعي السطوح مثاًل ال)مثااًل( لممفيـو وب

  . (ٖٚ:  ٜٚٛٔ)روبرت ,  ورًا .وال اليـر منش
  دراسبث سببقت :دراسبث سببقت :

ببرة:
ّ
ل : دراسبث حنبولج األسئلت الس

ّ
ببرة:اور األو

ّ
ل : دراسبث حنبولج األسئلت الس

ّ
 اور األو

تـ االطالع عمى عدد مف الّدراسات والبحوث      
التي تناولت األسئمة الّسابرة أو بعض أنواعيا منيا 

 ودراسة , (Fledman , 1973)دراسة 
(Hembree , 1995)  , الطراونة , و(ٜٜٔٛ, ) 

المغة ( في مادة ٜٕٓٓ( و )زينة ,ٕ٘ٓٓ)عادؿ ,  و
في  (Blankeship , 1971) ودراسة, العربية 

( في مادة ٕٗٓٓودراسة )أحمد ,, االقتفاد المنزلي 
( في مادة الجغرافيا , ٕٛٓٓودراسة )باسـ , , التاريخ 

والتي تـ االستفادة منيا فقط في تعاريؼ وأنواع األسئمة 
 الّسابرة . 
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أجريت ىذه الّدراسة  ( :ٕٕٓٓراسة )إيماف , . دٔ
التعرؼ عمى أثر األسئمة إلى في العراؽ وىدفت 

الّسابرة في تحفيؿ المفاىيـ العممية لدى طالبات 
الفؼ األوؿ معيد إعداد المعممات , تكونت عينة 

( ٖٙالبحث مف مجموعتيف تجريبية وضابطة بواقع  )
وجود فرؽ طالبًة لكؿ منيما , وكانت نتائج البحث 

ذي داللة إحفائية في تحفيؿ المفاىيـ العممية 
 لفالح االسئمة السابرة .

( :أجريت ىذه الّدراسة ٕ٘ٓٓ. دراسة )مفطفى , ٕ
التعرؼ عمى فاعمية األسئمة إلى في العراؽ وىدفت 

الّسابرة التوضيحّية في التحفيؿ النوعي لطالب 
الفؼ الثاني المتوسط في مادة عمـ األحياء , 

ت عينة البحث مف مجموعتيف تجريبية وضابطة تكون
لكؿ منيما , وكانت نتائج البحث  ( طالباً ٓٙبواقع  )

وجود فرؽ ذي داللة إحفائية في التحفيؿ النوعي 
 لفالح األسئمة السابرة التوضيحية . 

  اكخسبةاكخسبةاور الثبنٌ:  دراسبث حنبولج  اور الثبنٌ:  دراسبث حنبولج  
 املفبهَن الرٍبضَت :املفبهَن الرٍبضَت :

ىذه الّدراسة  ( : أجريتٜٜٜٔ. دراسة )نضاؿ , ٔ
التعرؼ عمى أثر استخداـ إلى في العراؽ وىدفت 

 اكتساب( التعميمي في Gagneجانيو ) أنموذج
المفاىيـ الرياضية واستبقائيا لدى طالبات الفؼ 
الثاني المتوسط , تكونت عينة البحث مف مجموعتيف 

( طالبة واألخرى ضابطة ٖٔحداىما تجريبية عددىا )إ
انت نتائج البحث وجود ( طالبة , وكٖٓعددىا )

المفاىيـ  اكتسابفروؽ ذات داللة إحفائية في 
جانيو  أنموذجالرياضية واستبقائيا لفالح 

(Gagne . التعميمي ) 

أجريت ىذه  ( :ٜٜٜٔ. دراسة )المحزري , ٕ 
نموذجي  أفي العراؽ وىدفت التعرؼ عمى أثر الّدراسة 

المفاىيـ  اكتسابميرؿ/تينسوف وىيمدا تابا في 
 ياضية لدى طالب الفؼ السابع األساسي فيالر 

الجميورية اليمنية , تكونت عينة البحث مف ثالث 
التجريبية ؛ ( ضابطة ٔ( تجريبية و)ٕمجموعات )

ا عددى( طالبًا والتجريبية الثانية ٖٗ)عددىا األولى 
( طالبًا , ٘ٗعددىا )( طالبًا والمجوعة الضابطة ٔٗ)

داللة إحفائية  وكانت نتائج البحث وجود فروؽ ذات
المفاىيـ الرياضية ولفالح كؿ مف  اكتسابفي 

تينسوف وىيمدا تابا , كما أظيرت  –ميرؿ  أنموذج
 –ميرؿ  أنموذجنتائج البحث تساوي أثر كؿ مف 

 المفاىيـ الرياضية . اكتسابتينسوف وىيمدا تابا في 
( :أجريت ىذه الّدراسة ٜٕٓٓ. دراسة )الكبيسي , ٖ 

التعرؼ عمى أثر أنموذج دائرة لى إفي العراؽ وىدفت 
المفاىيـ في الّرَياضيَّات  اكتسابالتعمـ المعدلة في 

متوسط وزيادة دافعيتيـ نحو اللطمبة الفؼ الثاني 
 : دراستيا , تكونت عينة البحث مف مجموعتيف

( طالبًا لكؿ منيما , ٕٙتجريبية وضابطة بواقع  )
ائية وكانت نتائج البحث وجود فروؽ ذات داللة إحف

المفاىيـ ومقياس الدافعية نحو  اكتسابفي 
 الّرَياضيَّات لفالح أنموذج دائرة التعمـ المعدلة .

  إجراءاث البحثإجراءاث البحث
الً 
ّ
الً أو
ّ
  الخصوَن الخجرٍبٌالخصوَن الخجرٍبٌ  ::  أو

Experimental Design 
التجريبي ذا االختبار اعتمد الباحث التفميـ      

البعدي والضبط الجزئي لمجموعتيف متكافئتيف 
  :(ٔجدوؿ )الكما في طة( , وضاب )تجريبية 
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 ( الخصوَن الخجرٍبٌ املعخود يف البحث8جدول )

 
 
 
 

 ثبنًَب : جمخوع  البحث وعَنخه    
 Population and it Sample  Research 
ُحدد مجتمع البحث بطالب الفؼ األوؿ المتوسط    

مدارس الحكومية النيارية لمبنيف لمعاـ الدراسي في ال
في مركز محافظة القادسية /  (ـٕٓٔٓ-ٜٕٓٓ)

اختيرت متوسطة , و المديرية العامة لتربية الديوانية 
الغدير لمبنيف بشكؿ عشوائي عينًة لمجتمع المدارس 

 ف عشوائياً اتتوفر فييا أربع شعب اختيرت شعبتوالتي 
 حفائياً إتـ , و ة شعبة )أ( تجريبية و)ج( ضابط

استبعاد الطالب الراسبيف وكثيري الغياب لتفبح 
 ( طالبًا .ٕٛ( طالبًا والضابطة )ٜٕالتجريبية )

تـ حساب المتوسط  تكافؤ جمنوعيت البحث:
 الحسابي والتبايف لدرجات المتغيرات اآلتية :

   العمر الزمنيAge of Time تـ حساب :
 أعمار عينة البحث باألشير لغاية

ـ اعتمادًا عمى بطاقاتيـ  ٕٓٔٓ/ٖ/ٔ
, تـ حساب المتوسط الحسابي  المدرسية

والتبايف لكال المجموعتيف الختبار الفرؽ 
 بينيما.  

 التحفيؿ السابؽ في مادة  الّرَياضيَّات 
 Prior  Achievement in Mathematics : 

ىو الدرجات النيائية لمادة الّرَياضيَّات التي حفؿ    
البحث في الفؼ السادس       عمييا طالب عينة 

التي تـ ( و ـٜٕٓٓ -ٕٛٓٓاالبتدائي لمعاـ الدراسي )
الحفوؿ عمييا مف السجالت المدرسية , وتـ حساب 
المتوسط الحسابي والتبايف لكال المجموعتيف الختبار 

 الفرؽ بينيما. 
  المعدؿ العاـ لمتحفيؿ السابؽ 

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

التي حفؿ عمييا طالب عينة البحث في الفؼ 
( ـٜٕٓٓ -ٕٛٓٓالسادس االبتدائي لمعاـ الدراسي )

والتي تـ الحفوؿ عمييا مف السجالت المدرسية , 
وتـ حساب المتوسط الحسابي والتبايف لكال 

 المجموعتيف الختبار الفرؽ بينيما. 
اختبار  اف: استخدـ الباحث Intelligence اءالذك. ٗ

 progressive( لممففوفات المتتابعة )Ravenرافف )
matrices ( ٖٜٛٔنكمترا والمنشور عاـ )إ(  الُمعد في
َؽ في ( وُعرِّ ٜٙ٘ٔ)( وَٜٚٗٔح في عاـ )والذي ُنقِّ 

في إجراء التكافؤ بيف مجموعتي  (ٖٜٛٔجامعِة الموفؿ)
وتـ حساب المتوسط الحسابي  البحث في متغير الذكاء ,

  والتبايف لكال المجموعتيف الختبار الفرؽ بينيما.
 

 المتغير التابع المتغير المستقؿ تكافؤ المجموعتيف المجموعة
 

 مقياس المتغير التابع

 التجريبية
 العمر الزمني , الذكاء

 
 التحفيؿ السابؽ لمرياضيات
 المعدؿ العاـ لمتحفيؿ السابؽ

 بقة في الرياضياتالمعرفة السا

 األسئمة السابرة
 
 
المفاىيـ  اكتساب

 اليندسية

 
 

 كتساباختبار بعدي ال 
 المفاىيـ اليندسية

 الطريقة االعتيادية الضابطة
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 المعرفة السابقة في الّرَياضيَّات. ٘
  in Mathematics Prior Knowledge : 
الموضوعات التي اختبارًا تحفيميًا في  افأعد الباحث    

( فقرة ٕٓبحث الحالي , يتكوف مف )ليا فمة بمادة ال
ف نوع االختيار مف متعدد بواقع أربعة بدائؿ موضوعية م

 لكؿ فقرة , تـ تطبيقو عمى عينة 
ـ ,  ٕٓٔٓ/  ٕ/  ٚٔالبحث يـو األربعاء المفادؼ 

( درجة, وتـ حساب المتوسط ٓٓٔوفحح االختبار مف )

الحسابي والتبايف لكال المجموعتيف الختبار الفرؽ 
 (ٕجدوؿ ) بينيما. 

متوسط الحسابي والتبايف ( القيـ لمٕويبيف جدوؿ )    
المحسوبة والجدولية لممتغيرات المذكورة في T وقيمة 

قؿ أف كافة القيـ المحسوبة كانت أعاله ويبيف الجدوؿ أ
( عند مستوى ٓٓٓ.ٕمف القيـ الجدولية البالغة )

ف مجموعتي أ( وىذا يعني ٘٘( ودرجة حرية )٘ٓ.ٓ)
وكما , ف في المتغيرات الخمسة المذكورة االبحث متكافئت
 : (ٕفي جدوؿ )

 
 
 
 
 

 ووعخٌ البحث يف املخياراث امخوست( حكبفؤ جم1جدول )
 
 
 
 
 
 
 
 Requirements       Research سخلزهبث البحثه
حددت  . تحديد المادة العممية واألىداؼ السموكية :ٔ

ففميف الالمادة العممية التي تدرس أثناء التجربة ب
( مف كتاب الرياضيات المقرر تدريسو التاسع والعاشر)

, الطبعة السابعة عمى طالب الفؼ األوؿ المتوسط 
ـ في الففؿ الدراسي الثاني , بدأت ٜٕٓٓلسنة  ةعشر 

ـ وانتيت ٕٓٔٓ/ٖ/ٔالتجربة في يـو االثنيف المفادؼ 
ـ تمت فياغة ٕٓٔٓ/ٗ/٘ٔيـو الخميس المفادؼ 

عدد مف األىداؼ السموكية لمادة التجربة مف قبؿ 
وخفوفية مف األىداؼ الموجودة  أكثر تحديداً  يفالباحث

لمدرس وكتاب األىداؼ السموكية في المرحمة في دليؿ ا
المتوسطة مع مراعاة التوافؽ واالنسجاـ بيف حاجات 

 المحتوى المعرفي )المنيج الدراسي( وأىدافو العامة .

. إعداد الخطط التدريسية : تـ إعداد الخطط التدريسية ٕ
اليومية لمضابطة باالعتماد عمى دليؿ المدرس الذي 

ف إذ إة والزمف المخفص لتنفيذىا يقترح الخطط التدريسي
الدليؿ مرجع لمدرسي الرياضيات لمفؼ األوؿ المتوسط , 

سئمة والثانية التجريبية التي درست وفؽ طريقة األ
 األنواع الخمسة لألسئمة السابرة افالسابرة واعتمد الباحث

 التركيزية ,و  التبريرية,و  التوضيحية,و  )التشجيعية,
مى مجموعة مف الخبراء عرضت الخطط عو  المحولة(,و 

ي الجامعات تخفص الرياضيات وطرائؽ ي)مف تدريس
 . تدريسيا ومدرسي ومشرفي مديرية تربية القادسية (

المفاىيـ اليندسية : في ضوء  اكتساب. بناء اختبار ٖ
تحديد ىدؼ االختبار وتحميؿ محتوى المادة الدراسية 

منة ة والفرعية المتضوتحديد المفاىيـ اليندسية الرئيس

 انًجًٕعح            

 انًتغيزاخ

 انقيًح انتائيح ( طانثا22انضاتطح ) ( طانثا22انتجزيثيح )

انٕصظ 

 انحضاتي

 انًحضٕتح انجدٔنيح انتثايٍ انٕصظ انحضاتي انتثايٍ

 1,206 2,000 52,656 152,214 55,162 155,523  انعًز انزيُي

 1,023 2,000 224,250 62,535 165,222 53,551 انتحصيم انضاتق في انزياضياخ

 0,234 2,000 55,136 51,222 30,625 51,422 انًعدل انعاو نهتحصيم انضاتق

 0,602 2,000 21,252 25,214 25,135 26,524 انذكاء

 0,265 2,000 24,623 23,525 20,225 23,442 انًعزفح انضاتقح في انزياضياخ
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, وبمغ عدد فقراتو بفورتو  ( مفيوماً ٖ٘فييا والبالغة )
( فقرة مف نوع األسئمة المقالية )ذات اإلجابة ٓٚاألولية )

 تعميمات االختبار ومثاالً  افعد الباحثأالمقيدة( , ثـ 
 يوضح كيفية اإلجابة .

: حقؽ  Validity of the Test صدق االختبار   
وؿ فدؽ المحتوى وىو األ : نوعيف مف الفدؽ  افالباحث

قياسو في  ألجؿالدرجة التي يقيس بيا االختبار ما فمـ 
والفدؽ ,  Chisell ,1964:34))محتوى معيف .

الظاىري وذلؾ بعرضو عمى مجموعة مف الخبراء 
بوييف المتخففيف في الرياضيات وطرائؽ تدريسيا والتر 

فضؿ أف أدبيات الموضوع أ شيرتمف الجامعات , حيث 
عرضو عمى بكد مف الفدؽ الظاىري لالختبار تأوسيمة لم

مجموعة مف المحكميف لتقدير مدى تحقؽ الفقرات لمففة 
( اعتمدت   (Ebel ,1972: 566 المراد قياسيا .

جري التعديؿ في تمؾ أ% وفي ضوء ىذا ٓٛنسبة اتفاؽ 
 لى فورتيا النيائية .إجؿ الوفوؿ أالفقرات مف 

   عية :تطبيق االختبار على العينة االستطال
 لغرض معرفة الزمف المستغرؽ في اإلجػابة عف   

جابة ,  والتثبت مف وضوح االختبار, ووضوح تعميمات اإل
رات السيمة أو الفعبة أو , وتشخيص الفقفقراتو

, وتدارؾ مسببات الغامضة, بيدؼ إعادة فياغتيا
مكونة مف غموضيا طبؽ االختبار عمى عينة استطالعية 

وؿ المتوسط مف غير أل الفؼ اب مف طالب ال( ط٘ٓٔ)
الخاضعيف لمتجربة ويدرسوف المفردات نفسيا مف مادة 

( دقيقة أي ينفذ ٘ٔٔالّرَياضيَّات , وحدد الزمف الالـز بػ )
ـ والخميس ٕٓٔٓ/ٗ/ٕٛربعاء مف خالؿ يومي األ 

 ـ .ٕٓٔٓ/ٗ/ٜٕالمفادؼ 

طبقت المعادلة الخافة  معامل الصعوبة والشهولة : -
ذ تشير إ( ٔٙ.ٓ -ٔ٘.ٓمعامالت بيف )بيما وتراوحت ال
ف المدى المعقوؿ لمعامؿ الفعوبة إلى أأدبيات الموضوع 
 ٜٜٛٔ( )أحمد , ٓٛ.ٓ -ٕٓ.ٓبيف ) والسيولة يتراوح

 :ٕٜٚ ) 
طبقت المعادلة الخافة بيما  معامل التنييز: -

( وتشير أدبيات ٖ٘.ٓ-ٖٓ.ٓوتراوحت المعامالت بيف )
جيدة إذا كاف معامؿ ثباتيا ُتعد االختبارات ع أنو الموضو 

تقبؿ الفقرات ذات القوة و (. ٘ٛ.ٓ-ٓٙ.ٓمحفورًا بيف )
( ) الظاىر , ٕٓ.ٓكثر مف )أذا كاف معامميا إالتمييزية 
ٜٜٜٔ :ٖٔ ). 

َـّ حساب معامؿ ثبات االختبار  ثبات االختبار : - َت
( Alpha Cronbachباستخداـ معادلة الفا كرونباخ )

 عمى يدؿ وىذا( α  =0ٚٛٓر) بمغ معامؿ ثبات االختبا
ف وذلؾ أل  جيدة مف الثبات , بدرجة يحظى االختبار أف

االختبارات تعد جيدة إذا كاف معامؿ ثباتيا محفورًا بيف 
قاـ التحقؽ مف ثبات التفحيح  وألجؿ(, ٘ٛ.ٓ-ٓٙ.ٓ)

بتفحيح أوراؽ اإلجابة ثـ قاـ مدرس المادة  افالباحث
يجاد نسبة وتمت مقارنة التفح ,التفحيحبإعادة  يحيف وا 

%( , وتـ إعادة تفحيح ٕٜاالتفاؽ بينيما والبالغة )
أف نسبة  ابعد ُمّدة فوجد يفأوراؽ اإلجابة مف قبؿ الباحث

عبر الزمف ىي  يفاالتفاؽ بيف التفحيحيف لمباحث
 %( تقريبًا. ٜٙ)
 Statistical Tools  الوسائل اإلحصائية 

, حفائية اآلتيةاإل اسُتخِدَمت في ىذا البحث الوسائؿ     
 :سواء في إجراءاتو , أـ في تحميؿ نتائجو 

  : ( لعَنخني هسخقلخنيt-test. االخخببر الخبئٌ )8
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  Difficulty Equationهعبدلت صعوبت الفقرة  . 1  
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   Alpha Cronbach Equation  كرونببخ -ألفب . هعبدلت1
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 Presentation of the Results عرض النخبئجعرض النخبئج
 التحقؽ مف الفرضية الففرية التي تنص عمى :    
يوجد فرؽ ذو داللة إحفائية عند مستوى  ال
بيف متوسطي درجات الطالب الذيف  (0ٓ٘ٓ)

ُيدرَّسوف المفاىيـ اليندسية باألسئمة الّسابرة والذيف 
 اكتسابُيدرَّسونيا بالطريقة االعتيادية في اختبار 

 المفاىيـ اليندسية .

ولمتحقؽ مف داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات 
المفاىيـ اليندسية لمجموعتي البحث  اكتساباختبار 

ف أاستخدـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف فاتضح 
( وبدرجة 0ٓ٘ٓالفرؽ داؿ إحفائيا عند مستوى)

لقيمة التائية المحسوبة كانت ا ذإ (٘٘حرية )
كبر مف القيمة التائية الجدولية أ( ٜٛٚ.ٕ)
ؾ , وبذلؾ ترفض ( يوضح ذلٖ( وجدوؿ )ٓٓٓ.ٕ)

 .الفرضية الففرية 
 : نخبئج االخخببر الخبئٌ ملعرفت داللت الفرق بني هخوسطٌ درجبث اجملووعخني ( 1جدول )

 َن اهلندسَتاملفبه اكخسبةوالضببطت علي اخخببر  الخجرٍبَت

 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 

درجة  التبايف
 الحرية

اإلحفائية عند  الداللة ( tقيمة ) 
 مستوى داللة

 الجدولية المحسوبة (0ٓ٘ٓ) 

  1535252 125421 665551 22 التجريبية

55 
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 explanation of the Resultsتفشري النتائج    تفشري النتائج    

( تفوؽ طالب المجموعة ٖيتبيف مف جدوؿ)            
المفاىيـ اليندسية عمى طالب  اكتسابالتجريبية في 

ذلؾ إلى أسباب  افالمجموعة الضابطة ويعزو الباحث
     : اآلتيلعميا عدة 
قة تحث . قد تكوف ففوؿ اليندسة معدة بطرئ   

الطالب عمى التعمؽ في فيـ المفاىيـ اليندسية 
دراؾ العالقات المترابطة بينيا ومعرفة ما لدييـ مف  وا 
فيـ خاطئ والتأكد مف الفيـ السميـ , وبيذا جاءت 

 مالئمة لطبيعة األسئمة الّسابرة . 
تكوف عممية التدريس عف طريؽ السؤاؿ . ٕ  

كاف السؤاؿ والجواب محببة لدى الطالب وخافًة إذا 
عمى إجاباتيـ , ويرافقو التمميح اليادي  اً مبني

والتشجيع والتعزيز لموفوؿ إلى اإلجابة الفحيحة , 
بعيدًا عف الخوؼ  اً أنيا ُتوّلد جوًا تربوي فع فضالً 

 واالرتباؾ وفقداف الثقة بالنفس .
. تنبيو طالب المجموعة التجريبية في بداية كؿ ٖ  

المطروح موجو لمجميع  حفة دراسية عمى أف السؤاؿ
جعؿ الطالب في حالة مف و وليس لطالب محدد , 

اليقظة واالنتباه والتركيز سواء في السؤاؿ المثار مف 
 في إجابة الزميؿ .  ـأقبؿ المدرس 

. تضميف الخطط التدريسية أنواع األسئمة الّسابرة ٗ  
جميعيا وفَؽ مقتضيات وأحداث الموقؼ التعميمي , 

ؤدي األسئمة الّسابرة دورىا الفاعؿ قد ساىـ في أف ت
 المفاىيـ اليندسية .  اكتسابفي عممية 

. طمب المزيد مف التوضيحات والتبريرات أو ٘  
التركيز عمى الجانب الميـ مف اإلجابة قد ُتمكف 
الطالب أّواًل مف معرفة درجة الفحة أو الخطأ 
والوقوؼ عمى مقدار الغموض في إجابتو األولية , 

انيًا تغذية راجعة فورية ودائمة تالـز تقدـ وُتشّكؿ ث
َـّ  اكتسابالطالب في عممية  قد فالمفيـو , وِمْف َث

 تجنب حدوث الفيـ الخاطئ . 
. إف معالجة أجوبة الطالب آنيًا برد فعؿ سريع ٙ  

يتـ مف خاللو توليد سؤاؿ سابر , تعمؿ عمى شد 
أذىاف الطالب وجعميـ في حالة مف التوافؿ 

المدرس والمادة الدراسية التي ترافقو  المستمر مع
 طيمة حقبة الحفة الدراسية . 

 Conclusions  االسخنخبجبثاالسخنخبجبث
, توفؿ  لبحثمف خالؿ ما أسفرت عنو نتائج ا     
 إلى االستنتاجات اآلتية : افالباحث

المفاىيـ  اكتسابيجابي في إ. لألسئمة الّسابرة أثر ٔ
في تدريس اليندسية , ما يدعو إلى أىمية توظيفيا 

 الّرَياضيَّات في المرحمة المتوسطة .
. األسئمة الّسابرة تزيد مف نشاط الطالب داخؿ ٖ  

يجابيًا وباحثًا عف الدقة إغرفة الفؼ وتجعمو محاورًا 
والوضوح في إجاباتو األولية , فضاًل عف إكسابو 

 توافاًل رياضيًا .
. استخداميا يتطمب مف مدرس المادة التخطيط ٘  

لتحديد مسار أجوبة الطالب المتوقعة وبفورة  المسبؽ
 دقيقة بما يتالءـ مع مقتضيات وأحداث الدرس .

 Recommendations  الخوصَبثالخوصَبث
 بػ :  افيوفي الباحث البحثفي ضوء نتائج      

. توظيؼ األسئمة الّسابرة أو بعض أنواعيا في ٔ  
تدريس المفاىيـ اليندسية في مادة الّرَياضيَّات , في 

 المرحمة الدراسية .ىذه 
ضرورة اطالع ومعرفة مدرسي ومدرسات مادة  .ٕ 

الّرَياضيَّات بالطرائؽ الحديثة والمعافرة في تدريس 
, وذلؾ مف خالؿ ابرةالّرَياضيَّات, ومنيا األسئمة السّ 
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وتدريب المدرسيف عمى ىذه تضميف برامج تأىيؿ 
 .   الطرائؽ

وعدـ . ضرورة متابعة المدرس ألجوبة الطالب ٖ  
التسميـ و قبوؿ الغموض أو السطحية في إجاباتيـ 

 إلثارة التفكير العميؽ وتحقيؽ الفيـ السميـ .
. تضميف مفردة األسئمة الّسابرة وأنواعيا وكيفية ٗ  

توظيفيا في تدريس مادة الّرَياضيَّات في مناىج 
 وطرائؽ تدريس الّرَياضيَّات وأدّلة المدرسيف . 

ىىالمصادرىالطربّوظىى:المصادرىالطربّوظىى:
 . انقزآٌ انكزيى*    

( : 1222انفعم جًبل انذٍَ )  ىثٍ يُظىس , أثا .1

,  3, غ  6, ج  يعجى نضااٌ انعازب

 انعشثٍ , ثُشود . انفكش إحُبءداس 

انزياضاااياخ ( : 1212أثوووى صَُوووخ , اشَوووذ  بيوووم ) .2

, 1, غيُاْجٓاااا ٔل ااإل ادريضااآا

داس انفشقووووووبٌ نهُتووووووش وانزىصَوووووو  , 

 عًبٌ .

انزياضياخ انًدرصايح يُاْج  ( :2223) ـــــــــــ .3

يكزجوووخ انفووو   ,  2غ ٔ ادريضااآا ,

 نهُتش وانزىصَ , عًبٌ .  

انًزشااد ( : 1226عجووذ و وروووشوٌ ) , أثووى نجووذح .4

داس انقهى نهُتش  ,1, غ في انتدريش

 .  وانزىصَ  , انعٍُ

( : أثووش رووذسَظ 1221أحوو و عجووذ عهووٍ َب ووش ) .5

ُى انهُذعُخ عهوً واون َظشَوخ انًفبه

انذساعوووووٍ  اوووووٍ انز صوووووُم هثُبجُووووو

نز يووووووووزح انًشحهووووووووخ ا ثزذائُووووووووخ , 

 , دكتإراِ يياز يُرإرج لطزٔحاح

, انجبيعخ انًغزُصشَخ  هُخ انزشثُخ,

  ثغذاد.
( : 1222اإليوووبو , ي ًوووذ يصووونفً ورووووشوٌ ) .6

, داس ان كًوخ 1, غانتقٕيى ٔانقياس

   نهنجبعخ وانُتش, ثغذاد .
ثش اعزخذاو األعئهخ أ( :2222إًَبٌ يجُذ عضَض )  ..55

ر صُم انًفبهُى انعهًُخ  انغبثشح اٍ

غبنجبد انصف األول يعهوذ  يٍ نذٌ

عوووذاد انًعهًوووبد يقبسَوووخ ثبننشَقوووخ إ

رصااانح ياتضااتيز ييااز ا عزُبدَووخ , 

,  هُووخ انًعهًووٍُ , جبيعووخ  يُراإرج

  , ثعقىثخ .دَبنً 

 ( :2222و انكغووىاٍَ , عفووب  ) يووبلرانجكووشٌ ,   ..22

,  لصانية اعهيى انعهٕو ٔانزياضاياخ

بعوووخ ونهُتوووش, , داس انفكوووش اننج2غ

  انقبهشح .

أثووووش :( 2221انججووووىسٌ , از ووووٍ غووووه يتووووعم )  ..22

انًفوبهُى  ا زغبةثشوَض اٍ  أًَىرج

انًشحهوووووخ   انُ ىَوووووخ نوووووذي ر يوووووزح

رصاااانح ياتضاااتيز يياااز  ,ا ثزذائُوووخ

,   هُخ انًعهًوٍُ, انجبيعوخ  يُرٕرج

  , ثغذاد . ًغزُصشَخان

جًووبل َعقووىة , ُىعووف انحًووذ عووعبدح وأجووىدد  .10

يى انهغاااح اااادريش ي ااااْ( : 1211)

ٔانعهاااااإو  انعزتيااااااح ٔانزياضااااااياخ

, داس  1, غ ٔانتزتيااااح ااتتًاعيااااح

 انجُم نهُتش , ثُشود .
اادريش يٓااراخ ( : 2223حًوذ عوعبدح )أجىدد   ..1111

انت كيااااااز ) يااااااة ي اااااااخ ا ي هااااااح 

, داس انتووووشو   1, غ انتطثيقيااااح (

  نهُتش وانزىصَ  , عًبٌ .

يعجااى ( : 2223حغوٍ حوو برخ و انُجوبس, صَُووت )  ..1212

,  انتزتٕيااح ٔانُ ضاايحانًصااطهحاخ 

, انووووذاس انًصووووشَخ انهجُبَُووووخ ,  1غ

  انقبهشح .

اعوزخذاو  ثوشأ( : 1214انخضسجٍ , هبٍَ جبعى )  ..1313

ا عووزقشائٍ اووٍ ر صووُم  األعووهىة

غهجوووخ انصوووف انتوووبٍَ يزىعوووػ اوووٍ 

رصاااانح ياتضاااتيز يياااز ,   انهُذعوووخ

,  هُوووخ انزشثُوووخ , جبيعوووخ  يُرااإرج

  , ثغذاد . ثغذاد

يعجااااااى :  (1212, أحًووووووذ حووووووفُن )انخنُووووووت   ..1414

انًصااااااطهحاخ انعهًيااااااح ٔان ُيااااااح 

يكزجووووخ نجُووووبٌ , , 1, غ ٔانُٓدصاااايح

      ثُشود . 

( : 1226انخهُهووووٍ , وهُووووم َىعووووف  وروووووشوٌ )  ..1515

ااادريش انعهاإو فااي يزاحاام انتعهاايى 

, داس انقهوووووووى نهُتوووووووش  1, غ انعاااااااو

  .دثٍ وانزىصَ  , 

(: 1225انخىانوووذح , ي ًوووذ ي ًوووىد  ورووووشوٌ )  ..1616

, 1غ,  طاااااازر انتاااااادريش انعايااااااح

   وُعبء ., انكزوبة انًذسعوٍينوبث  
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اصااتزاايجياخ ( : 2223سيعووبٌ يغووعذ ثووذوٌ )  ..1515

,  في اعهيى ٔاقٕيى اعهى انزياضاياخ

نهنجبعووووخ وانُتووووش  , داس انفكووووش1غ

  . وانزىصَ  , عًبٌ

دراصاااخ فااي اعهاايى ( : 1215سوثووشد يووىسَظ )  ..1212

  , رشجًوووخ عجوووذ انفزوووب انزياضاااياخ

, يكزووووت انزشثُووووخ 1انتووووشقبوٌ , غ

  انعشثٍ نذول انخهُج , انشَبض .

انًااااادخم (: 1226حًوووووذ انعشَفوووووٍ )أانتوووووبس  ,  ..1212

, 1, غ نتااااااااااادريش انزياضاااااااااااياخ

  .غشاثهظ,  انجبيعخ انًفزىحخ

 : ( 1221) ورووووشوٌعجوووذ انفزوووب   , انتوووشقبوٌ  ..2020
 , انشَبظووُبد نهصووف األول انًزىعووػ

,  ينجعوخ انىاوب , 1غ , دنيم انًدرس

  نزشثُخ , ثغذاد .وصاسح ا

انزياضياخ نهصا  :  (2222)ـ ـــــــــــــــــــــــــ  ..2121

, وصاسح 15, غ ا ٔل انًتٕصاااااااااااظ

   انزشثُخ , ثغذاد .

أثش  : (1221اننشاوَخ , ي ًذ عجذ انكشَى َبا  )  ..2222

اعووزعًبل األعووئهخ انًزتووعجخ اإلجبثووخ 

ر صوُم غهجوخ  انغبثشح اوٍ واألعئهخ

انصووووف األول انتووووبَىٌ اووووٍ يووووبدح 

األدة وانُصووووووووووووى  , رووووووووووووبسَ  

,  دكتاإراِ ييااز يُراإرج لطزٔحااح

 هُووخ انزشثُووخ / اثوووٍ سحووذ , جبيعوووخ 

    . , ثغذاد ثغذاد

انثُيااااااح ( : 2224اننُنووووووٍ , ي ًووووووىد حًووووووذ )  ..2323

انً ااااااااْيى  كتضاااااااابانًعزفياااااااح ا

 , داس 1, غ )اعهًٓاااااا ٔاعهيًٓاااااا (

   األيم نهُتش وانزىصَ  , اسثذ . 

 : (1256) انعووووووووبٍَ , ساو  عجووووووووذ انووووووووشصا   ..2424

 ,حدي ح في ادريش انعهإو خااجاْا

  .انً هُخ, ثغذادينجعخ اإلداسح  ,1غ

, في ا صانية( : 1221حًذ )أعهًُبٌ , عجُذاد  .25

 , عًبٌ . األسدَُخ, انجبيعخ  1غ
( : ابعهُوخ 1225نعضاوٌ , اوبئن َوبجٍ عنُوخ ) ا .26

روووذسَظ ثعوووط انًفوووبهُى انشَبظوووُخ 

جبَُُوووه ويُوووشل ٍ ًَوووىرجأث غوووت 

 رُغوووىٌ اوووٍ انز صوووُم وا عوووزجقبء

 , نذي غهجخ انصوف األول انًزىعوػ

 , دكتاإراِ ييااز يُراإرج لطزٔحااح

 هُووخ انزشثُووخ / اثووٍ انهُووتى , جبيعووخ 

 ., ثغذاد  ثغذاد

يُااااااْج ( : 2222عقوووووُ ٌ , إثوووووشاهُى ي ًوووووذ ) .25

,  انزياضااااياخ ٔلصااااانية ادريضاااآا

, داس انًغوُشح نهُتووش وانزىصَوو   1غ

 واننجبعخ , عًبٌ .
هااى انااُ ش انًااتعهى فااي ع( : 1222انعًووش, ثووذس ) .22

,  ىَووووووذ رووووووبًَض, 1, غانتزتاااااإ 

     انكىَذ.
, يجووذ انووذٍَ ي ًووذ ثووٍ َعقووىة  ٌانفُووشوص رثووبد .22

,  انقااااااايٕس انًحاااااايظ ( :2225)

 , داس انكزت انعهًُخ , ثُشود .2غ
( : 2221)وَبَفوووووخ قنوووووبيٍ قنوووووبيٍ , َىعوووووف  .30

, داس  1, غ صااايكٕنٕتيح انتااادريش

 انتشو  نهُتش وانزىصَ  , عًبٌ .
طاازر ( :  2221حووذ حًُووذ  )انىا انكجُغووٍ , عجووذ .31

ادريش انزياضياخ لصانيثّ ) لي هاح 

, انًجًو  انعشثوٍ 1غ ,ٔيُاقراخ( 

 . نهُتش وانزىصَ  , عًبٌ
دائشح انزعهى  أًَىرجثش أ:  ( 2222)  ـــــــــــــــــ .32

انًفوووبهُى اوووٍ  ا زغوووبةانًعذنوووخ اوووٍ 

انشَبظوووُبد ننهجوووخ انصوووف انتوووبٍَ 

يزىعوووووػ وصَوووووبدح دااعُوووووزهى َ وووووى 

انقادصاااايح فااااي  يجهااااح دساعووووزهب ,

, انًجهوووذ  انتزتٕياااح اآلداب ٔانعهااإو

 .( , انقبدعُخ2( , انعذد )1)

األعوووئهخ انغوووبثشح اوووٍ  ( :1251ننفوووٍ عوووى  ) .33

يُرااااإراخ انًُبقتوووووبد انصوووووفُخ , 

 ٔحااااااااادج انيَٕضاااااااااكٕ نه ااااااااادياخ

    , عًبٌ .ان ارتيح

 األعووئهخ( : رىظُووف 1212حًووذ يوو يٍُ  )أيبجووذ  .34

 يجهااحانصووفُخ اووٍ رًُُووخ انز يُووز  

 . انذوحخ( , 21) , انعذد انتزتيح

ثوش أ( :1222عجذ و عجوبط يهوذٌ )انً ضسٌ ,  .35

رُُغىٌ وهُهذا ربثوب  –يُشل  أًَىرج

انًفبهُى انشَبظوُخ نوذي  ا زغبةاٍ 

غووو ة انصوووف انغوووبث  األعبعوووٍ , 

,  يُرااإرج رصاااانح ياتضاااتيز يياااز

انهُووتى, جبيعووخ  اثووٍ /  هُووخ انزشثُووخ

 , ثغذاد .  ثغذاد

( :  2223وصَوذ )  ,انهىَوذٌ و  ًذ جهبد جًمي .36

لصااااانية انكراااا  عااااٍ انًثاااادعيٍ 

انت كيااااااااز  ٔانًت اااااااإقيٍ ٔاًُيااااااااح

, داس انكزوووووووووبة  1, غ اإلتاااااااااداعي

 انجبيعٍ , انعٍُ .
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( : ابعهُوووووخ 2225) يصووووونفً صهُوووووش حغوووووٍ   .35

األعووووئهخ انغووووبثشح انزىظووووُ ُ خ اووووٍ 

انز صووُم انُووىعٍ ننوو ة انصووف 

انتووووبٍَ انًزىعووووػ اووووٍ يووووبدح عهووووى 

ياتضاااتيز يياااز رصاااانح  األحُوووبء ,

, جبيعوووخ  نزشثُوووخا  هُوووخ,  يُرااإرج

 انقبدعُخ , انقبدعُخ .

لصاصااياخ انقياااس ( : 2224انُجهووبٌ , يىعووً )   .32

, داس  1, غ فاااي انعهااإو انضاااهٕكيح

 وانزىصَ  , عًبٌ . نهُتش انتشو 

ًَىرج  بَُُه أثش أ ( :1222َعبل يزٍ ثنشط ) .32

(Gagne ٍانزعهًُوووٍ اوووو )ا زغووووبة 

جقبئهب نووذي انشَبظووُخ واعووز انًفووبهُى

, ,   غبنجوووبد انصوووف انتوووبٍَ يزىعوووػ

,  يُرااإرج رصاااانح ياتضاااتيز يياااز

 هُووخ انزشثُووخ / اثووٍ انهُووتى , جبيعووخ 

 . , ثغذاد ثغذاد

ا صا هح انضااتزج (: 2221) َجهبٌ ي ًذ 1ًَ ُ   .40

, داس 1, غٔانتغذياااااااااح انزاتعاااااااااح 

 .وانزىصَ  , عًبٌ نهُتش انُبصوسٌ

دي اااح فاااي ا صاااانية انح(: 2221) ــــوووـــــــــــــ  .41

, داس 1, غ انتعهاااااااااااايى ٔانااااااااااااتعهى

 انُبصوسٌ نهُتش وانزىصَ  , عًبٌ.
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      The present research aims at investigating  

the effect of the probing questions in acquiring 

the geometrical Concepts of the   Students in the 

intermediate stage in mathematics.                        

      The researcher used the experimental design 

consisting of a post test and partial setting for 

two groups (experimental and control).            .   

    The sample of the research consisted of (57) 

student (males) in the intermediate first class in 

Al-Ghadeer intermediate school for Boys 

located in province Qadisiyah , they are 

distributed randomly into , experimental group 

(29) Student  and the control group equlatal (28) 

Student, it have been made equivalent to the two 

groups were in variables (Age , Prior 

Achievement in Mathematics , General average 

for the Prior Achievement, Intelligence , Prior 

Knowledge in mathematics)                              .   

      The experiment was applied in the second 

semester of the academic  year 2009–2010, and 

both grops were taught by the researcher.            

     The researcher build a test to measure the 

Acquiring of the geometrical Concepts 

consisting of (70) items ,which represent article 

items , each geometrical Concept is measured 

by two items.                              .                          

      The researcher used the same 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 results of the research shows that students 

who have studied by probing questions were 

better than the students who have studied by  

ordinary method in the Acquiring of the 

geometrical Concepts at the level (0.05).            
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