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حتصَم تنًَت لمنوذج قائى عهي انتعهى انتونَدً 
وانتفكري يف اهلندست انتاليَر انفوزى واالستبقاء 

 ةاإلعدادًباملسحهت االستداليل 

 
 

 
 

سَفني يهقٌ شوقٌ عًاد /د. و.أ  
  الرياضيات تدريس وطرق المناىجمساعد  أستاذ

الوادي جنوب جامعة– بقنا التربية كمية  
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: ممخص
 كقياس أثره عمى تنمية قائـ عمى التعمـ التكليدمإعداد نمكذج ىدؼ البحث إلى  

 .بالمرحمة اإلعداديةتفكير االستداللي ة كاؿفي اليندستحصيؿ التالميذ الفكرم كاالستبقاء 

 
( 30)تمميذان لممجمكعة التجريبية،  (30: )تمميذان  (60)تككنت عينة الدراسة مف  

  . لممجمكعة الضابطة
 
اختبار :كقد تـ إعداد دليؿ لممعمـ ، كتيب لمتمميذ ، كتـ إعداد أداتي الدراسة كىما 

؛ كقد تـ ضبطيما إحصائيان اليندسة فياختبار التفكير االستداللي ك التحصيؿ، 
 .   كتطبيقيما بعديان عمى التالميذ مجمكعتي البحث

 
ة في اليندسنمك تحصيؿ التالميذ الفكرل كاالستبقاء أشارت نتائج الدراسة إلى  

نمكذج قائـ بالمرحمة اإلعدادية مف خالؿ تدريسيـ مادة اليندسة بتفكير االستداللي كاؿ
  .عمى التعمـ التكليدم

 
كفى ضكء ىذه النتائج يكصى الباحث بضركرة تدريب المعمميف عمى تكظيؼ  

.  مادة اليندسةفي تدريس التعمـ التكليدم
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Abstract 

 
The Current research aimed to discover the effective of a Model 

based on Generative Learning on developing achievement, 

Retention in Geometry and Reasoning Thinking of Third  year 
preparatory stage pupils.  

The  researcher  prepared  these  tools  (A teacher  guide , a 
pupils  book , a Reasoning Thinking test and Achievement 
test) . 

The sample of the study was (60) second year preparatory pupils. 
It assigned  to  an  experimental  group  (30)  students and  a 
control group  consist  of (30)  students.   

The experimental groups were taught by a Model based on 

Generative Learning. The Control groups were taught by 
regular instruction.  

The results showed that using a Model based on Generative 

Learning prove  to  be  effective  on  developing  achievement, 

Retention in Geometry and Reasoning Thinking for  the  
target  study . 

The  research  recommended  that  the  teacher  should  be  
trained  in  using  a a Model based on Generative Learning in  
teaching  Geometry. 

 

 
 
 
 
 
 

:مقدمة  
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 كالمتالحقة نتيجة السريعةالتغيرات كالتدفؽ المعرفي ب العصر الذم نعيشو       يتسـ
لمتطكر التقني كالمعمكماتى في كافة مجاالتو، مما جعؿ ىناؾ حاجة ماسة لالنتقاؿ 
بالتعميـ مف مرحمة التمقيف التي تعتمد عمي الحفظ كاسترجاع المعمكمات إلي مرحمة 
كما  تنمية ميارات التفكير لصنع أفراد قادريف عمي مكاكبة حصيمة ىذا التطكر اليائؿ

.  ينطكم عميو مف متغيرات مستقبمية
      مف ىذا المنطمؽ أصبح مف الضركرم تطكير التعميـ باعتباره الكسيمة التي تساعد 

 العممي كالتكنكلكجي؛ كىذا بدكره يستدعي ـالمتعمـ عمى التكيؼ مع التطكر كالتقد
نتاج المعمكمات،  ضركرة استخداـ طرؽ تساعد المتعمـ عمي التفكير كالبحث كالتقصي كا 

. كأف تصبح تنمية ميارات التفكير مف األىداؼ الميمة لممؤسسة التعميمية
      كلتحقيؽ ذلؾ فقد طكرت معظـ الدكؿ أنظمتيا التعميمية، بحيث تنتقؿ مف التعميـ 
بالتمقيف إلى التعميـ القائـ عمى التفكير، كمكاجية المشكالت بحمكؿ مبتكرة، مع ضركرة 

تنمية مف ىنا تعد . االىتماـ بتحصيؿ المتعمـ لممعارؼ كتكظيفيا فى مختمؼ المكاقؼ
 المختمفة لدم الطالب مف أىـ األىداؼ التي يسعي التعميـ إلي تحقيقيا قالتفكير بأبعاد

 . كذلؾ لمكاجية التقدـ العممي كالتكنكلكجي 

: (Rigelman, 2007, Houssart & Others ,2005, Aunio,  & Others, 

2005, Breyfogl  & Others, 2004). 
 ضركرم متطمب  بصفة عامة كالتفكير االستداللي بصفة خاصةالتفكير      يعد 

. (Trevor, 2000, Tytter& Peterson, 2003)المكضكعات لدراسة العديد مف 
كصي المجمس أ،  بصفة عامة كالتفكير االستداللي بصفة خاصةكنظرا ألىمية التفكير

  الطالب بضركرة تنمية قدرات(NCTM: 2000)لمعممي الرياضيات األمريكي القكمي 
اكتشاؼ التعميمات كالعالقات ، ك عمى حؿ المشكالتتوتنمية قدر مف خالؿ التفكيرية

استخداـ أنكاع متعددة مف ، كالرياضية كالربط بينيا إلنتاج تركيبات رياضية جديدة
 . االستدالؿ كطرؽ البرىاف 

 عمى التكصؿ إلى مككنات بنية العمـ مف  الطالبالتفكير االستداللي يساعد      ك
حقائؽ كمفاىيـ كتعميمات كقكانيف كنظريات، كما يعد أحد العمميات العقمية العامة التي 
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 عمى اإلنتاج كاالبتكار كتكظيؼ المعرفة كتطبيقيا في حؿ المشكالت الطالب تساعد
ممارسة التفكير االستداللي ييسر ، كالتي يقابميا في المكاقؼ التعميمية كالحياتية المختمفة

(.  (Rigelman, 2007 القدرة عمى التعمـ بأنفسيـلمطالب 
    Inductive اءن ستقراال مف لياالستدال التفكير يتككف      فى ىذا الصدد 

 العممية التي مف خالليا نستطيع التكصؿ ىك ءاالستقرا فا.  Deductiveستنباط كاال
إلي الخاصية المشتركة لمجمكعة مف العناصر كالتكصؿ إلي النتيجة بعد دراسة جميع 

 يتـ فييا منطقي،ىك عممية استدالؿ أما االستنباط . الحاالت ، أك مفردات المكضكع 
 كمف التفكير المجرد إلي التفكير الخاصة،االنتقاؿ مف القكاعد العامة إلي الحاالت 

.   كمف التفكير العاـ إلي التفكير الخاصالحسي،
      كحيث أف مادة الرياضيات تمثؿ عنصران حاكمان فيما يجرل حاليان كما ىك متكقع 
مستقبالن مف تطكرات عممية كتكنكلكجية؛ ىذا فرض عمى مناىج الرياضيات كتربكياتيا 

فالرياضيات ليست مجرد مجمكعة مف الحقائؽ . أف تتجاكب مع معطيات تمؾ التطكرات
كالمعمكمات كلكنيا بالدرجة األكلى طريقة لمتفكير لمكاجية المشكالت المختمفة، كمف 
أجؿ ذلؾ فإف االىتماـ بتدريسيا يجب أال يقتصر عمى تمقيف الحقائؽ لمتالميذ؛ كلكف 
يجب أف تيتـ باكتشاؼ الحقائؽ كطريقة الحصكؿ عمييا كاستخداماتيا كعالقتيا مع 

. غيرىا
الرياضيات بناء استداللي يبدأ مف مقدمات مسمـ بصدقيا كتشتؽ منيا النتائج      تعد 

ىـ ـالدكر اؿؼ. باستخداـ قكاعد منطقية، كىذا يعتبر أساس التفكير المنطقي السميـ
الطالب  تعميـ حيث أنيالرياضيات ىك ميدانان خصبان لمتدريب عمي أساليب التفكير، ؿ

التفكير بطريقة تكسبيـ القدرة عمي االكتشاؼ كاالستدالؿ كحؿ المشكالت غير 
  . (NCTM, 2000: 4-5).الركتينية

 الكاقعية التي يمكف مشاىدتيا كاإلحساس اتمكضكعات الرياضي اليندسة مف     كتعد 
كما أف األشكاؿ كالمجسمات اليندسية تكجد في الحياة ك  بيا كالقدرة عمي تخيميا،
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يستخدميا الفرد بشكؿ مستمر، كىذا يعمؿ عمي تسييؿ تعمـ المفاىيـ ك التعميمات 
  ( . 135 : 2007كمحمد العباس ، ، حمد العبسي )اليندسية مف خالؿ ربطيا بالكاقع 

ركزت معايير المجمس الكطني األمريكي لمعممي ، اليندسة      كنظران ألىمية مادة 
 اليندسة في منياج مكضكعاتعمي تضميف  (NCTM , 2000)الرياضيات 
.   فى مختمؼ مراحؿ التعميـالرياضيات

 توأداة لحؿ المشكالت كتنميىك  لياالستدالالتفكير مف خالؿ ما سبؽ يتضح أف       
 تمؾ النماذجفي مقدمة كيأتي التعمـ التكليدم . تحقؽ ذلؾ سيةتدرمنماذج يحتاج إلي 

أثناء لمتمميذ الحديثة لتعميـ الرياضيات كتعمميا كالتي تركز عمى الدكر اإليجابي الفعاؿ 
 ربط  مف أىمياعممية التعمـ مف خالؿ ممارستو لمعديد مف األنشطة التعميمية المتنكعة

عزك عفانة ) إلى مرحمة ما كراء المعرفة  حتى يصؿالمعمكمات الجديدة بالمعرفة السابقة
.  (250 : 2009، يكسؼ الجيش ، 

 استخداـ العقؿ لتككيف استدالالت مف عمىالتعمـ التكليدم       فى ىذا الصدد يقـك 
مف المعمكمات لمتمميذ بناء تفسيرات خاصة  كخالؿ التفاعالت بيف المتعمميف كالمعمـ

ربط التعمـ لمتالميذ  لذلؾ البد مف تكفير المكاقؼ التعميمية التي تتيح ،المخزنة لديو
تاحة المجاؿ لطرح األسئمة، كتبادؿ اآلراء فيما بينيـ كنقد  السابؽ بالتعمـ الالحؽ كا 

يجاد طرؽ متنكعة كجسكر متعددة  : 2006مصطفى عبد السالـ ، ). األفكار، كا 
163 .) 

أبنائيا البد أف تسعى  ميارات مف منطمؽ أف المجتمعات التي تأمؿ في تطكير      ك
لتطكير برامجيا التعميمية، كىذا ال يتـ حتى يحقؽ التعميـ الجكدة كالمكائمة مع العصر، 

يصبح المعممكف كسائؿ معينو لبناء المعرفة كليسكا مجرد ناقميف أف ينبغي عمى ىذا ك
 التدريس متنكعة كتشكؿ بدائؿ متاحة أماـ المعمـ يستخدـ نماذجأف تككف ، كليا

. المناسب منيا كفقان لممحتكل المراد تعميمو
      مف ىنا كاف مف الضركرم االىتماـ بتكظيؼ نماذج تدريسية تسيـ فى حفز 

تفكير التالميذ، كتدريب العقؿ عمى سرعة ككفاءة إصدار حمكؿ مناسبة كمتنكعة لطبيعة 
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نطالؽ  مكاقؼ حؿ المشكالت الرياضية، كزيادة مركنة العقؿ مما يسمح بتعدد الرؤل كا 
.  الفكر

 لتنمية نمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدممف ىذا المنطمؽ ييتـ البحث الحالي بتجريب 
 .بالمرحمة االعداديةتفكير االستداللي ة كاؿفي اليندستحصيؿ التالميذ الفكرل كاالستبقاء 

 

 مشكمة البحث
 لـ  أنيا يالحظىا،مخرجات بمدخالتيا كالرياضياتلكاقع عممية تعميـ المتأمؿ  

 تحصيؿ تدنى في؛ إذ يتخمميا مشكالت عديدة، تتمثؿ المأمكؿ المستكل إلىتصؿ 
عطاء التفسيرات، كحؿ في ىـالطالب، كضعؼ  كيفية معالجة البيانات، كا 

 إلى االتجاىات السمبية إضافة تدريس الرياضيات فيالمشكالت،كشيكع الطرؽ التقميدية 
.  ىا يحمميا الطالب نحكالتي

 حاليان عمى التحصيؿ الرياضيات كنذكر فى ىذا الصدد، أف اعتماد عممية تعميـ 
كمعيار كحيد في الحكـ عمى مدل تفكؽ التمميذ مف خالؿ اختبارات تقؼ عند أدنى 
مستكياتيا المعرفية تمثؿ عائقان أماـ تنمية المستكيات العقمية العميا، مما يسيـ في 

انخفاض جكانب النشاط العقمي كيترتب عميو تدنى مستكيات التفكير لدل التالميذ داخؿ 
 تثقؿ تدريساؿالطرؽ التقميدية في التدريبات المعرفية كفإف  كعمى ىذا .الفصكؿ الدراسية

 مف  التمميذتحـرالذاكرة كال تنمي مستكيات التفكير العميا مف تحميؿ كنقد كتقكيـ ك
، (11: 2002)فى ىذا الصدد أشار فتحي الزيات . المشاركة الفاعمة في عممية التعمـ

 إلى ضعؼ مستكيات التالميذ فى Arthur &  Bena, 2005:31 ))كأرثر كبينا 
التدريب عمى أنماط التفكير كمف بينيا التفكير االستداللي أثناء تعمميـ الرياضيات، 

 :كىذا ما أحس بو الباحث مف خالؿ الشكاىد التالية
.   مادة اليندسةاالطالع عمى األدبيات كالدراسات السابقة في مجاؿ تعميـ  (1)

 ىـفي تعمـ  تشير العديد مف الكتابات كالدراسات السابقة إلى قصكر لدل التالميذ 
د اهلل، أحمد عب)صعكبات في تعمـ مادة اليندسة - أ:  مف مظاىرهمادة اليندسة

عدـ القدرة عمى -  ب.(2003المصرم، ماجد  ) اليندسيةالمسائؿحؿ ، كفي (2009
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تحديد المعمكمات الضركرية لمحؿ كالعمميات التي يجب إجرائيا لحؿ المسألة كتنفيذ 
المسائؿ كحؿ تطبيؽ القكانيف آليان جػ (. 356:  2008مجدم عزيز، )إجراءات الحؿ 

 عمميات عمي قمة تركيز المناىج-  د(.108: 2000، كآخركفكليـ عبيد )دكف فيـ 
 (74 ػ 73 ،2010 السعيد، ناصر عبد الحميد رضا)االستداللي التفكير 

الخبرة الميدانية لمباحث مف خالؿ حضكره لحصص بعض معممي الرياضيات  (2)
.  بعض التالميذاختباربالمرحمة اإلعدادية كمالحظة أدائيـ التدريسي، ك

انطالقان مما الحظو الباحث مف خالؿ زياراتو لبعض المدارس اإلعدادية بمدينة       
قنا كحضكره بعض حصص الرياضيات، كاالستماع لشككل المعمميف مف ضعؼ 

التالميذ في تعمـ اليندسة، كرصد كاقع االىتماـ بميارات التفكير االستداللي أثناء أداء 
معممي الرياضيات كالتالميذ ليا، ككذلؾ استطالع رأل مجمكعة مف معممي الرياضيات 

معممان؛ أمكف التكصؿ إلى أف ىناؾ قصكر كاضح في تعمـ  (15)بالمرحمة اإلعدادية 
اليندسة، اتضح في تقديـ المعمميف لمكضكعات اليندسة بطريقة جامدة كصماء، أدل 

. التعرؼ عمى االرتباطات بيف العناصر في المسألة- 1 :إلى عدـ قدرة التالميذ عمى
تكظيؼ تمؾ العالقات في مكاقؼ - 3. المعطيات كالعناصر أثناء المسألةتحميؿ - 2

قكانيف تطبيؽ اؿ- 5. تدكيف العناصر ذات العالقة المشتركة في المسألة- 4. جديدة
 .التنبؤ بالعالقات المكجكدة بيف العناصر في المسألة- 6. بفيـ ككعى عند حؿ المسائؿ

مفردات عمى مجمكعة  (10)في مادة اليندسة تككف مف مبسط كبتطبيؽ اختبار       
تمميذان مف تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادم بمدينة قنا؛  (25)استطالعية مككنة مف 

: اتضح مف تحميؿ نتائج االختبار أف ىناؾ قصكران لدل معظـ التالميذ في ميارات
 . االستقراء، االستنباط، االستنتاج

 فى حدكد عمـ –      مف ىنا استشعر الباحث أىمية القياـ بيذا البحث خصكصا كأنو 
الباحث التكجد أية دراسات عربية فى مرحمة التعميـ اإلعدادم اىتمت بيذا المكضكع، 

 استخداـ نمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدملذا كاف محكر اىتماـ البحث الحالي ىك 
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بالمرحمة تفكير االستداللي ة كاؿفي اليندسلتنمية تحصيؿ التالميذ الفكرل كاالستبقاء 
..  اإلعدادية

 

:تحديد مشكمة البحث  
 تدني مستكل تحصيؿ تالميذ  فى الحاليتحدد مشكمة البحثتفى ضكء ما تقدـ      

 لذا يسعى ،ميارات التفكير االستدالليفى مادة اليندسة ك الصؼ الثالث اإلعدادم
مف خالؿ كمحاكلة التغمب عمى ىذا الضعؼ البحث إلى التصدل لدراسة ىذه المشكمة 
في  لتنمية تحصيؿ التالميذ الفكرل كاالستبقاء استخداـ نمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدم

. بالمرحمة اإلعداديةتفكير االستداللي ة كاؿاليندس
  :أسئمة البحث

السؤاؿ الرئيس يتناكؿ البحث معالجة ىذه المشكمة مف خالؿ محاكلة اإلجابة عف 
 عمى تنمية تحصيؿ التالميذ الفكرل نمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدم ما أثر :التالي

؟ كيتفرع مف السؤاؿ بالمرحمة االعداديةتفكير االستداللي ة كاؿفي اليندسكاالستبقاء 
: ة التالياألسئمة الرئيس 
ة بالمرحمة اليندسمادة في  نمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدمما صكرة  .1

؟ اإلعدادية
في  عمى تنمية تحصيؿ التالميذ الفكرل نمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدمما أثر  .2

؟ ة بالمرحمة اإلعداديةاليندسمادة 
ة اليندسمادة في  عمى االستبقاء نمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدمما أثر  .3

؟ بالمرحمة اإلعدادية
مادة تفكير االستداللي في  عمى تنمية اؿنمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدمما أثر  .4

؟ ة بالمرحمة اإلعداديةاليندس
 : البحثفاىدأ
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ة في اليندس عمى تنمية تحصيؿ التالميذ الفكرل نمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدمالكشؼ عف أثر  (1
 بالمرحمة االعدادية

ة بالمرحمة في اليندس عمى تنمية االستبقاء نمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدمالكشؼ عف أثر  (2
 .االعدادية

بالمرحمة تفكير االستداللي  عمى تنمية اؿنمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدمالكشؼ عف أثر  (3
 .االعدادية

 :البحثأىمية 
:   مف االعتبارات التاليةالبحثتأتى أىمية 

 مع االتجاىات الحديثة في اختيار نماذج تدريسية تعتمد عمى البحثتماشى م- 1
النظرية البنائية كتكظيفيا في تعميـ التالميذ كتعمميـ الرياضيات كالتي قد تنمي تفكيرىـ 

 .بشكؿ عاـ كالتفكير االستداللي بشكؿ خاص

 أىميتيا مف استخداـ نمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدم ليككف لمتمميذ البحثستمد م- 2
 . دكر إيجابي كفعاؿ في عممية التعمـ كيتحمؿ التمميذ مسئكلية تعممو

تزكيد معممي الرياضيات كخبراء المناىج بدليؿ المعمـ ككتيب التمميذ المعداف كفؽ - 3
نمكذج قائـ عمى أطكار التعمـ التكليدم مع االستفادة مف قائمة ميارات التفكير 

 . االستداللي في تطكير تدريس مادة اليندسة بالمرحمة اإلعدادية

تكجيو نظر القائميف عمى تدريس مقررات الرياضيات كمخططي برامجيا لتحديد - 4
ميارات التفكير االستداللي المناسبة لتالميذ الصؼ الثالث اإلعدادم كتضمينيا في 

 .                                  المقررات الدراسية المستيدؼ تدريسيا ليؤالء التالميذ

تسيـ في فتح المجاؿ لبحكث أخرل لبناء برامج لتنمية ميارات التفكير االستداللي - 5
 .كالتحصيؿ لتالميذ المراحؿ التعميمية المختمفة 

:البحثحدود   
:  بالحدكد التاليةالبحثالتـز 
 تمميذ ىذا الصؼ يتميز كذلؾ ألف؛ تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادممف مجمكعة   (1

مرحمة بمجمكعة مف الخصائص المعرفية كالعقمية كاالنفعالية، فيك ينتمي إلى 
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، كما أسماىا بياجيو، كتحدد ىذه المرحمة البداية الحقيقية العمميات الشكمية المجردة
، كأف طبيعة مناىج الرياضيات في ىذه المرحمة تتطمب لمتفكير المنطقي الرياضي

نمطان مف معالجة مستكيات عقميا عميا، كىذا النمط مف المعالجة يناسب خصائص 
التفكير في مرحمة العمميات الشكمية المجردة التي ينتمي إلييا تالميذ الصؼ الثالث 

استخداـ  تعتمد عمى تعمـ، لذلؾ فيذه الفئة مف التالميذ تحتاج الى نماذج اإلعدادم
بناء تفسيرات  كالعقؿ لتككيف استدالالت مف خالؿ التفاعالت بيف المتعمميف كالمعمـ

. مف المعمكمات المخزنة لديولمتمميذ خاصة 
/ 2013كحدة الدائرة مف مقرر اليندسة لمصؼ الثالث اإلعدادم لمعاـ الدراسي   (2

، لما تحتكيو مف مفاىيـ كتعميمات كميارات الزمة لدراسة اليندسة بالصفكؼ 2014
الدراسية الالحقة، كذلؾ يمكف أف تسيـ في تنمية ميارات االستقراء، االستنباط، 

االستنتاج لدل التالميذ، باإلضافة إلى أف مكضكعات الكحدة تشتمؿ عمى العديد مف 
. األنشطة التي يمكف أف تدرس مف خالؿ نمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدم

– الفيـ – التذكر ) المعرفية مستكيات قياس تحصيؿ التالميذ فى الرياضيات عند اؿ (3
؛ كالتي في ضكئيا سيبنى اختبار التحصيؿ كذلؾ لتناسبيا مع التعمـ (التطبيؽ
.  نمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدم باستخداـ

لمناسبتيا  (االستقراء، االستنباط، االستنتاج )عند ميارات التفكير االستداللي  قياس  (4
؛ كالتي في ضكئيا سيبنى اختبار كعينة البحث التجريبية التفكير االستداللي لطبيعة

التفكير االستداللي كذلؾ لتناسبيا مع التعمـ باستخداـ نمكذج قائـ عمى التعمـ 
التكليدم، حيث أثبتت الدراسات كالكتابات التربكية كاستطالع رأل المعمميف 
.  كمالحظة الحصص الدراسية كجكد قصكر في ىذه الميارات لدل التالميذ

:البحثُمصطمحات   

 Model based on Generativeالتعمم التوليدي نموذج قائم عمى ( 1)

Learning  
مجمكعة مف : التعمـ التكليدم بأنو ((Lee& Others, 2009يعرؼ لي كآخركف  

اإلجراءات تقـك عمى التفاعؿ بيف المعمـ كالتالميذ ، كبيف التالميذ أنفسيـ باعتبار 
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المعرفة عممية اجتماعية تكجو تفكير التالميذ كتعينيـ عمى تككيف المعنى، كتتأثر بشكؿ 
كبير باألفكار المكجكدة في بنية التالميذ كالركابط التي تتكلد بيف المثيرات التي يتعرض 

.  ليا التالميذ لتككيف األفكار كالمعارؼ الجديدة
مجمكعة مف اإلجراءات التي : يعرؼ نمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدم إجرائيا بأنو 

تتبع عند تدريس تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادم كحدة الدائرة، كالتي تعتمد عمى فكرة 
التعاكني لممتعمـ تحت إشراؼ المعمـ مف خالؿ فيـ كتحميؿ التعمـ التعمـ الذاتي ك

المعمكمات السابقة لمكصكؿ إلى المعمكمات المراد تعمميا كذلؾ عف طريؽ معرفة 
- التحدم- التركيز- التييئة )العالقات يبعضيا، كيتككف مف أربعة أطكار تعميمية ىي 

تنظيـ الدرس كالتمييد لو كتحديد الخطكات التي : ، كيشمؿ عمي عدة عناصر (التطبيؽ
يتبعيا المعمـ أثناء التدريس كأساليب التقكيـ التي ستتبع ، كيقـك النمكذج الذم ييدؼ 
إلى مساعدة التالميذ عمى عممية التكليد النشطة لممعارؼ مف خالؿ إعادة تنظيـ بناء 

المعمكمات السابقة كالكصكؿ إلى معمكمات جديدة كتككيف عالقات بينيا كذلؾ في سياؽ 
. التفاعالت االجتماعية

  Reasoning Thinkingالتفكير االستداللي  (2)
التفكير االستداللي بأنو  (49 :2002)يعػرؼ كؿ مف عزك عفانة ككليـ عبيد  

نمط مف أنماط التفكير يتطمب االنتقاؿ مف معمكمات متاحة إلى معمكمات أخرل جديدة 
.  كالخركج بعالقات منظمة فيما بينيا

نشاط عقمي يتضمف ممارسة تمميذ الصؼ الثالث اإلعدادم العديد : كيعرؼ إجرائيا بأنو
مف العمميات العقمية العميا عندما تتكافر لديو معمكمات حمكؿ مشكمة ما، يتكصؿ مف 

خالليا لنتائج تسيـ في حؿ تمؾ المشكمة، كيقاس إجرائيا بمجمكع الدرجات التي يحصؿ 
 - االستقراء- االستنباط) عمييا التمميذ في اختبار ميارات التفكير االستداللي

.  المعد لذلؾ(االستنتاج
  Achievementالتحصيل  (3)
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درجة االكتساب التي : التحصيؿ بأنو (32: 2002)يعرؼ صالح الديف عالـ  
يحققيا الطالب أك مستكل النجاح الذم يحرزه أك يصؿ إليو في مادة دراسية أك مجاؿ 

. تعميمي معيف
مقدار ما يحصؿ عميو تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادم مف : كيعرؼ إجرائيا بأنو  

معمكمات كميارات عند دراستيـ لكحدة الدائرة باستخداـ نمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدم 
، كيتـ قياسو بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ ( التذكر كالفيـ كالتطبيؽ )في مستكيات

. في اختبار التحصيؿ المعد لذلؾ
  Retention االستبقاء 

مقدار ما تبقي لدم تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادم مف معمكمات : يعرؼ إجرائيا بأنو
متضمنة في دركس كحدة الدائرة مقدرة بالدرجات التي  (ميارات – تعميمات – مفاىيـ )

يحصؿ عمييا التالميذ في اختبار التحصيؿ الذم تـ إعادة تطبيقو مرة ثانية بعد فترة 
( .  التحصيؿ الفكرم ) مف التطبيؽ األكؿ لالختبار نفسو  ( أسابيع 4 )زمنية مقدارىا 

 :البحثمنيج 
 عمى تنمية نمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدم لقياس أثر  التجريبي شبوالمنيجيستخدـ الباحث 

 كاستخداـ بالمرحمة االعدادية،تفكير االستداللي ة كاؿفي اليندستحصيؿ التالميذ الفكرل كاالستبقاء 
 .   البحث عؿ كؿ منيمااتىتصميـ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة مع التطبيؽ القبمي كالبعدل ألد

جراءات البحث    :خطوات وا 
: يسير البحث الحالي كفقا لمخطكات اإلجرائية التالية

تحديد ميارات التفكير االستداللي لتالميذ الصؼ الثالث اإلعدادم، كيتـ ذلؾ مف - 1
مسح مرجعي لمبحكث كالدراسات السابقة الستخالص ميارات - أ:  خالؿ األتي

تحديد بعض ميارات التفكير االستداللي التى تناسب - ب. التفكير االستداللي
.  جػ ػ رأل الخبراء كالمتخصصيف. تالميذ المرحمة اإلعدادية

بناء اختبار التفكير االستداللي لتحديد مستكل أداء تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادم - 2
تحديد اليدؼ مف االختبار كأسس - أ: لميارات التفكير االستداللي كذلؾ مف خالؿ
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عرض االختبار عمى مجمكعة مف المحكميف كضبطو كتعديمو في ضكء - ب. بنائو
. التأكد مف صدؽ االختبار كثباتو- جػ. آرائيـ 

بناء اختبار التحصيؿ لتحديد مستكل أداء تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادم كذلؾ  -1
 :مف خالؿ

 .اليدؼ مف االختبار كأسس بنائو تحديد- أ -2

عرض االختبار عمى مجمكعة مف المحكميف كضبطو كتعديمو في ضكء -  ب
 .                                                                                                                                                       التأكد مف صدؽ االختبار كثباتو - جػ. آرائيـ

: يتـ بناء الكحدة التجريبية طبقا لمخطكات التالية: بناء الكحدة التجريبية- 4
تحميؿ محتكم كحدة الدائرة لتحديد المفاىيـ كالعالقات كالميارات المتضمنة بيا، - أ

- جػ .تحديد األىداؼ التعميمية لمكحدة-  ب. كالتأكد مف صدؽ كثبات عممية التحميؿ
تنظيـ كصياغة المحتكم فى صكرة مجمكعة مف الدركس المتسمسمة منطقيان كالمكممة 

تحديد نمكذج قائـ - ىػ. تصميـ األنشطة التعميمية في كؿ درس- د. لبعضيا البعض
تحديد - ز. تحديد المكاد كالكسائؿ التعميمية المستخدمة - ك.  عمى التعمـ التكليدم

.  ضبط الكحدة مف خالؿ عرضيا عمى المتخصصيف- ف. أساليب التقكيـ في الكحدة
تحديد أسس بناء نمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدم مف خالؿ دراسة البحكث - 5

.   كالدراسات التي تناكلت استخداـ التعمـ التكليدم
.                                                                            تحديد أىداؼ النمكذج- أ: بناء النمكذج المقترح كذلؾ مف خالؿ -3

 .                                                 تحديد المحتكل المناسب لتحقيؽ األىداؼ- ب
.                                         تحديد إستراتيجيات التدريس المناسبة لتدريس النمكذج-      ج

. تحديد كسائؿ التقكيـ المناسبة- د
يتـ إعداد دليؿ لممعمـ طبقا لمخطكات : إعداد دليؿ لممعمـ لتدريس الكحدة التجريبية- 7

: التالية
- جػ. التكزيع الزمني لمكضكعات الكحدة التجريبية- ب. تحديد اليدؼ مف الدليؿ- أ

تحديد المكاد - ىػ. عناصر الدرس في الكحدة-د. الخطكات اإلجرائية في التدريس
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ضبط - ز. أساليب التقكيـ المقترحة- ك. التعميمية التي تساعد المعمـ في التدريس
  .الدليؿ مف خالؿ عرضو عمى المتخصصيف لمتأكد مف صالحيتو

:  الدراسة التجريبية ، كتسير عمى النحك التالي- 8
اختيار مجمكعة مف بيف تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادم، كتقسيميا عشكائيان الى - أ

مجمكعتيف متكافئتيف، كذلؾ بعد ضبط متغيرات ميارت التفكير االستداللي 
.   كالتحصيؿ قبؿ إجراء تجربة البحث

.           تطبيؽ أدكات البحث قبميان عمى تالميذ مجمكعتى البحث- ب
: تدريس المكضكعات الرياضية المحددة عمى النحك التالي- جػ
يدرس لتالميذ المجمكعة التجريبية باستخداـ نمكذج قائـ عمى أطكار التعمـ التكليدم  (1

.  مف كاقع الدركس المقترحة
يدرس لتالميذ المجمكعة المجمكعة الضابطة بالطريقة التفميدية مف كاقع  (2

.  المكضكعات المقررة بالكتاب المدرسي المقرر
 .  تطبيؽ أدكات البحث بعديان عمى تالميذ مجمكعتى البحث- د
.          عمى تالميذ مجمكعتى البحثاختبار التحصيؿ بعد مركر أربعة أسابيع  تطبيؽ -ىػ
رصد النتائج كمعالجتيا كتفسيرىا فى ضكء النتائج التى تسفر عنيا الدراسة - 9

.   التجريبية
 .   تقديـ التكصيات كالمقترحات في ضكء ما تكصمت إليو النتائج- 10
اإلطار النظري والدراسات السابقة : أوال  

  مفيومو ، مياراتو، خصائصو  ،التفكير االستداللي:  األولالمحور
:مفيوم التفكير االستداللي  

 يعرؼ التفكير االستداللي بأنو نمط مف أنماط التفكير الذم يستيدؼ حؿ مشكمة  
كاتخاذ قرار أك حؿ ذىني ، كىك عممية تتضمف الكصكؿ إلى نتيجة مف مقدمات 

 (.  243 : 2007أحمد النجدم كآخركف ،  )معمكمة 
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نشاط عقمي مكجو يعتمد عمى الخبرات " بأنو  (17: 2006)يعرفو جماؿ عمي  
السابقة كيتضمف االنتقاؿ مف المقدمات إلى النتائج أك مف معمكمات متاحة إلى 

".  معمكمات أخرل جديدة، كيتضمف استخداـ قدر كبير مف المعمكمات 
: 2007 ؛ فتحي جركاف 490 : 2002عزك عفانة ككليـ عبيد )يحدد كؿ مف ك 

تحميؿ المعطيات - 1:  بما يميالعمميات الميمة في التفكير االستداللي (257
التعرؼ عمى - 3.  تدكيف العناصر كالمككنات ذات العالقة المشتركة-2. كالعناصر

االرتباطات كالعالقات السببية كالتنبؤ بالعالقات المكجكدة بيف المككنات كالعناصر 
التكصؿ إلى النتائج مف خالؿ - 5 . تكظيؼ العالقات في مكاقؼ جديدة-4. كاألنظمة

ربط النتائج بمسبباتيا كاختبار الفركض المحتممة، حؿ المشكمة - 6 .مككنات المكقؼ
. المطركحة

كمما سبؽ يمكف التكصؿ إلى أف التفكير االستداللي ىك نشاط عقمي مكجو كمف أنكاع 
التفكير المركب؛ ألنو يتطمب استخداـ عمميات عقمية عميا يتـ فيو االنتقاؿ مف المعمـك 

 (معمكمات أخرل تحمؿ معنى أكثر)إلى المجيكؿ  (المعمكمات المتكفرة لدل الطالب)
. كيساعد في التكصؿ إلى نتائج جديدة أك حمكؿ لمشكالت معينة

  :ميارات التفكير االستداللي
ميارات  (260: 2007) فتحي جركاف ك (19: 2006)  جماؿ عمي يحدد كؿ مف

:  بما يميالتفكير االستداللي 
  :االستقراء- 1

مف مجمكعة ما ليصؿ إلى  (مقدمات  )في االستقراء يتحرؾ الطالب مف حالة خاصة 
، ففي االستقراء يسير الطالب سيران  (نتيجة  )قضية عامة لجميع أفراد المجمكعة 

طبيعيان في التفكير، إذ يبدأ بمالحظة األمثمة كمف ثـ يصؿ إلى القاعدة، كىك يسير مف 
المحسكس إلى المجرد، كمف الخاص إلى العاـ، كمف الجزء إلى الكؿ، فيك حركة ذىنية 

نايفو )تصاعدية، كىك بذلؾ طريؽ لإلبداع كيتـ فيو تحقيؽ أىداؼ التركيب المعرفية 
 ( .  425: ب / 2007قطامي، 



والتفكير االستداللي بالمرحمة في اليندسة تحصيل التالميذ الفورى واالستبقاء تنمية لنموذج قائم عمى  التعمم التوليدي 
 عًاد شوقٌ .د                                                                                          ةاإلعدادي

 

 

    2015انثاني وانعشسوٌ                                                                                       ٍناٍس  :         انعدد 
                              

 -481-  

يبدأ االستقراء بجمع األدلة أك الشكاىد أك المشاىدات حكؿ عدة أفراد لمجمكعة  
ما، ثـ التكصؿ مف مجمكع ىذه المشاىدات كاألدلة إلى استنتاج قاعدة عامة أك قانكف 

 . عاـ لجميع أفراد المجمكعة
مميزات  ( 312: ب / 2007 ؛ نايفو قطامي، 41 : 2008غساف قطيط،  )يعرض ك

 :ما يمي ؾاالستقراء 
يزيد مف فاعمية - 2. يساعد الطالب عمى التفكير بعمؽ في المكاضيع المطركحة- 1

يجابيتو نحك التعمـ  .يدرب الطالب عمى عممية التحميؿ كالتمييز كالمقارنة- 3 .الطالب كا 
. تنظيـ المعرفة لتسييؿ استدعاء المخزكف المعرفي لدل الطالب- 4

 ( 275 : 2007 ؛ فتحي جركاف ، 201 : 2009سعيد عبد العزيز،  )يصنؼ 
: االستقراء مف حيث طريقة الكصكؿ إلى النتيجة إلى نكعيف

فيو يتـ التكصؿ إلى النتيجة بعد دراسة عينة مف الحاالت أك : استقراء ناقص- 1
. المفردات المتعمقة بمكضكع أك ظاىرة ما

فيو يتـ التكصؿ إلى نتيجة بعد دراسة جميع حاالت أك مفردات : استقراء تاـ- 2
.  مكضكع أك ظاىرة ما

 :االستنباط- 2
  (362 : 2007  )فتحي جركافك ( 119 : 2006 )إبراىيـ الحارثي يشير كؿ مف 

االستنباط يبدأ بمقدمتيف تعداف مسممتيف متفؽ عمييما؛ أم إنيا صحيحة يبنى إلى أف 
كالنتيجة في عممية االستنباط ال تخرج عف حدكد المعمكمات المعطاة، . عمييما نتيجة

كلكف حتى يتـ التكصؿ إلييا البد مف إمعاف النظر كبذؿ مجيكد ذىني لمعالجة 
  .المعمكمات المعطاة التي تتضمف النتيجة أك تميد ليا بالضركرة

:  ىدفيف ىمالممتعمـإلى أف االستنباط يحقؽ  (42 : 2008)كيشير غساف قطيط  
 يكجيو إلى تطبيؽ ىذه -2. التركيز عمى تعميمات العمـ كمبادئو األساسية- 1

.  التعميمات في مكاقؼ جديدة 
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فتحي ك (195 : 2009)صنؼ كؿ مف سعيد عبد العزيز، كفى ىذا الصدد 
:  االستنباط مف حيث الشكؿ إلى ( 265 : 2007  )جركاف

تككف المقدمة شرط لحصكؿ النتائج، كيستخدـ فييا عبارة  )االستنباط الشرطي  -1
عبارة الشرط، أك العبارة " إذا " كتسمى العبارة التي تبدأ بأداء الشرط .. فإف .. إذا

.  (فتسمى النتيجة أك جكاب الشرط" إف " الشرطية، كأما عبارة 
كذلؾ عمى . كنتيجة (صغرل ككبرل  )يتككف مف مقدمتيف )االستنباط الحممي  -2

أك الحامؿ، كخبر يسمى " المكضكع " شكؿ جمؿ خبرية تتألؼ مف مبتدأ كيسمى 
المحمكؿ ، كتتضمف القضية الحممية حكمان كاضحان إما إلثبات صفة أك معمكمة 

. أك لنفي الصفة أك المعمكمة عنو  (المبتدأ أك حامؿ الصفة  )لممخبر عنو 
  :االستنتاج- 3
بأنو عممية تمكف االستنتاج  ( 220 : 2007 )يعرؼ أحمد النجدم كآخركف  

الفرد مف التكصؿ إلى معمكمة أك نتيجة جديدة غير مكجكدة مباشرة في المكضكع أك 
المكقؼ محؿ التفكير كلكنو يستدؿ عمييا مف مالحظات مرتبطة بيذا المكضكع أك ذلؾ 

 . يحاكؿ االستنتاج الخركج بنتيجة مف خالؿ مالحظة كقائع معينة. المكقؼ
:   ما يميبؼ االستنتاج اىدأ ( 37: 2005 )محمد السعدني كيحدد 

تدعيـ االستنتاج - 2. استخالص استنتاج كاحد أك أكثر مف مجمكعة مالحظات- 1
اختبار االستنتاج عف طريؽ مزيد مف المالحظات - 3. بمزيد مف المالحظات

القياـ بقبكؿ أك رفض أك تعديؿ االستنتاج الذم تكصؿ إليو عمى حسب - 4. كالتجارب
. التمييز بيف المالحظة كاالستنتاج - 4. مالحظاتو

  :خصائص التفكير االستداللي
  :كما يميالتفكير االستداللي  خصائص (17 : 2006)جماؿ عمي يحدد 

نكع مف - 2 .أنو عممية منطقية لمكصكؿ مف مقدمات معطاة إلى نتائج جديدة- 1
 .ميـ الستنباط الفركض النظرية- 3 .التفكير العالقي حيث ترتبط األسباب بالنتائج 

يتضمف في - 5 .تساعد ميارات التفكير االستداللي في عممية التمييز كالتعميـ- 4
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يقتضي االستدالؿ - 6 .جكىره اكتشاؼ العالقات التي تربط بيف معمكمات المدخالت
تدخؿ العمميات العقمية العميا كالتخيؿ، كالفيـ ، كاالستبصار، كالتجريد، كالتخطيط، 

- 8. تتصؿ ميارات االستدالؿ اتصاالن كثيقان بالذكاء- 7. كالتمييز ، كالتحميؿ ، كالنقد
تتضمف - 9 .تتنكع ميارات االستدالؿ فنجد استدالالن رمزيان كعدديان كلفظيان كشكميان 

إعادة تنظيـ الخبرات السابقة في ضكء  كاختبار الخبرات السابقة لحؿ المشكمةق ميارات
. ىذه العالقات

:  أىمية التفكير االستداللي
فى أىمية التفكير االستداللي  (244 : 2007 )حدد أحمد النجدم كآخركف 

 :  نقاط رئيسة تتضح في اآلتي ةثالث

االستدالؿ يحقؽ - 2. إثراء العمـ مف خالؿ التحرؾ بيف االستنباط كاالستقراء- 1
أىداؼ التعميـ في أف يفكر الطالب بكضكح كدقة كأف يخرج باالستنتاجات لكي يتخذ 

االستدالؿ يعيف الطالب عمى التحصيؿ كالفيـ - 3 .القرارات الصحيحة خالؿ حياتو
 .كاالنتفاع بما تعممو عند الحاجة كالتطبيؽ كيزكده بطريقة منظمة لمتعميـ

 التفكير االستدالليأساليب تنمية 
 ، يمكف استخالص التفكير االستدالليبمراجعة الدراسات كالبحكث التي اىتمت بدراسة 

 :  فيما يميالتفكير االستدالليكيفية تنمية 

 ،مدحت صالح) استخداـ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ في تنمية التفكير االستداللي  (1
  (ب/ 2009

(    , 2007Schen)تطكير ميارات االستدالؿ في مساؽ مدخؿ العمـك الحياتية  (2
األنماط التعميمية المفضمة كفقان لتصنيؼ  مف خالؿ المستكيات االستدالليةتنمية  (3

(  ,2002Lawson & Johson)كمكب 
 ،ميا العتيبي)  مستكل التحصيؿ يؤدل إلى تنميةتنمية أنكاع التفكير االستداللي  (4

2009  .)
، مفيومو، عناصره، مراحمو   التعمم التوليدي:المحور الثاني
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:مفيوم التعمم التوليدي  
يقكـ التعمـ التكليدم عمى استخداـ العقؿ في إجراء عمميات تكليدية يقـك بيا       

الطالب لربط المعمكمات الجديدة بالمعرفة السابقة، كبناء تفسيرات خاصة لمطالب مف 
المعمكمات المخزنة لديو كتككيف استدالالت مف خالؿ التفاعالت بيف المتعمميف كالمعمـ 

(.  163 : 2006مصطفى عبد السالـ  ، )
التعمـ التكليدم أف  ( 249 : 2009 )يكسؼ الجيش       كفى ىذا الصدد، يؤكد 

ينشأ عندما يستخدـ الطالب استراتيجيات معرفية كفكؽ معرفية ليصؿ إلى تعمـ ذم 
العمؿ عمى تنمية التفكير فكؽ المعرفي، كىك مف نتاج تكالد األفكار، كمف ثـ ، كمعنى

عطاء اآلخريف الفرصة لتحدم أفكارىـ  جعؿ الدماغ في حالة مف النشاط كالفاعمية، كا 
 (250 : 2009عزك عفانة؛ يكسؼ الجيش، ) مف خالؿ النقد كالدليؿ
ييدؼ التعمـ التكليدم إلى تنشيط جانبي الدماغ مف خالؿ إيجاد       مف ىذا المنطمؽ 

عالقات منطقية كمتشعبة لبناء المعرفة في بنية الدماغ عمى أسس حقيقية تزيد مف قدرة 
الطالب عمى الفيـ كاالستيعاب لممكاقؼ التعميمية كتكليد أفكار جديدة تحؿ المتناقضات 

حالؿ المفاىيـ الصحيحة محؿ المفاىيـ الخاطئة  عزك عفانة ؛ يكسؼ  )في المفاىيـ، كا 
 (.  250 : 2009الجيش، 
كيتضح مما سبؽ أف التعمـ التكليدم يركز عمى التعمـ مف أجؿ الفيـ، مف خالؿ       

ربط الخبرات السابقة لمطالب بخبراتو الالحقة كتككيف عالقات فيما بينيا فيككف التعمـ 
بنائيان، كلكي يبني الفرد معرفة جديدة لديو البد مف حدكث اندماج لممعرفة الجديدة في 
التركيب المعرفي الحالي، كذلؾ في ضكء تفاعؿ اجتماعي بيف الطالب،كبيف الطالب 

. كالمعمـ لكي يككف التعمـ أكثر فاعمية
يمكف أف نخمص إلى أف التعمـ التكليدم يقكـ عمى أف ينشئ المتعممكف فيميـ       

الخاص عف طريؽ نشاط عقمي كبذؿ الجيد كاإليضاحات كالشرح لربط خبراتيـ السابقة 
كاألفكار الخاصة باآلخريف بالمكقؼ الذم يمثؿ مشكمة،حيث يتـ إنشاء أفكار جديدة مف 
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خالؿ المكقؼ الذم يمثؿ مشكمة، كتزامنان مع إنشاء المعرفة يحدث تركيب اجتماعي 
.  لممعرفة بكاسطة المجمكعة التي تتصؿ بالفرد

:عناصر نموذج التعمم التوليدي  
أربعة عناصر لنمكذج التعمـ  (185: 2006مصطفي عبد السالـ، ) يحدد 
:   ىيالتكليدم

استرجاع المعمكمات مف ذاكرة الطالب البعيدة المدل  : االستدعاء .1
كفيو يربط الطالب المعرفة الجديدة مع المعرفة المسبقة  : التكامؿ .2
ربط المعرفة المسبقة باألفكار الجديدة بطرؽ ذات معنى  : التنظيـ .3
يتضمف ارتباط المادة الجديدة بالمعمكمات المكجكدة في عقؿ الطالب، : اإلسياب .4

.  فيذا التكسع ىك إضافة أفكار إلى المعمكمات الجديدة
:مراحل نموذج التعمم التوليدي  

أف عممية التعمـ داخؿ الفصؿ في  (465: 2007 )يشير أحمد النجدم كآخركف  
مرحمة التمييد، مرحمة  )ضكء نمكذج التعمـ التكليدم تتـ كفقان ألربعة مراحؿ ىي 

، إال أف الباحث يرل إضافة مرحمة خامسة (التركيز، مرحمة التحدم، مرحمة التطبيؽ
كىي مرحمة التقكيـ ألف عممية التقكيـ تعد أحد أىـ عناصر العممية التعميمية فيي 
تكشؼ عف درجة تمكف كؿ طالب مف تحقيؽ األىداؼ كمعرفة مستكل الفيـ الذم 
كصؿ إليو، كما يكجو الطالب إلى نكاحي التقدـ التي أحرزكه كمعرفة جكانب القكة 

.  كتعزيزىا كمعرفة جكانب الضعؼ كالعمؿ عمى عالجيا
يقـك المعمـ بالتعرؼ عمى أفكار الطالب المكجكدة في أبنيتيـ : مرحمة التمييد  (1

.  المعرفية
يقـك المعمـ بتقسيـ الطالب إلى مجمكعات صغيرة متعاكنة، كمف : مرحمة التركيز  (2

. ثـ تكجيييـ لمقياـ بأنشطة عقمية أك عممية
إثارة التحدم بيف ما يعرفو الطالب في مرحمة التمييد كالتركيز كما  :مرحمة التحدم  (3

.  يعرفو أثناء التعمـ
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في ىذه . استخداـ األفكار جديدة لدراسة المكقؼ كحؿ المشكمة: مرحمة التطبيؽ  (4
المرحمة يقـك المعمـ بتقكيـ ما تكصؿ إليو الطالب مف أفكار كمعارؼ جديدة 

.  ليساعدىـ في الحكـ عمى عممية تكليدىـ لألفكار
: مالمح نموذج التعمم التوليدي  

إلى أف مالمح استخداـ التعمـ  (464: 2007 )يشير أحمد النجدم كآخركف  
:  التكليدم تتمخص فيما يمي 

 إف األفكار المكجكدة في بنية الطالب تؤثر عمى استفادتيـ مف حكاسيـ. 

إف المدخؿ المحسكس الذم يختاره الطالب كييتـ بو ليس لو معنى محدد بذاتو، لذلؾ 
. فإف الطالب بحاجة ألف يككنكا عمى دراية بأف المعنى شيء يقكمكف بتككينو بأنفسيـ

  يقكـ الطالب بعمؿ ركابط بيف المدخالت المحسكسة كالمعرفة المكجكدة في بنيتو
. المعرفية

  يستخدـ الطالب الركابط التي تـ تكليدىا كالمدخؿ المحسكس لكي يقـك بتككيف
. المعنى

  يقـك الطالب باختيار المعنى الذم تكصؿ إليو مف خالؿ مقارنتو بالمعاني المكجكدة
. في بنيتو المعرفية

  كمما زاد عدد الركابط التي يتـ تكليدىا مع المعاني المكجكدة لدل الطالب زادت
.  احتمالية تذكر تمؾ الفكرة ككنيا ذات معنى بالنسبة لو

  إف تكليد الركابط في البنية المعرفية لمطالب يتطمب أف يتحمؿ الطالب مسئكلية
.  تعمميـ 

 أسسو، استخدامو :نموذج قائم عمى التعمم التوليدي
أسس نموذج قائم عمى أطوار التعمم التوليدي  - أ

 كما تناكلتو الدراسات السابقة ،في ضكء ما سبؽ عرضو في اإلطار النظرم
يمكف تحديد أسس نمكذج قائـ عمى أطكار التعمـ التكليدم عند تدريس مادة اليندسة 

: ما يميؾ
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 :الشكؿ العاـ لنمكذج قائـ عمى أطكار التعمـ التكليدم: أكالن 

إعداد محتكل المياـ عمى - 2. تحديد مكضكع الدرس كالمياـ المراد دراستيا- 1
- 4. تقسيـ التالميذ إلى مجمكعات صغيرة متعاكنة- 3 .بطاقات ككركت صغيرة

تحديد زمف - 5. مناقشة المعمـ مع المجمكعات لقكاعد كمبادئ النمكذج التكليدم
. تقسيـ الدرس إلى عدد مف المياـ كاألجزاء الفرعية- 6.الجمسة حسب طبيعة النشاط 

تباع - 8 .تحديد أىداؼ سمككية لمتعمـ ترتبط باليندسة كالتفكير االستداللي- 7 كضع كا 
تكفير جك مف األلفة كالكد داخؿ غرفة - 9 .قكاعد ثابتة لمثكاب كالعقاب أثناء الدرس

 .احتراـ ذاتية المتعمـ كتحقيؽ مشاركتو أثناء الدرس بالقراءة كاألسئمة- 10 .الصؼ
التفاعؿ بيف - 12 .إتاحة الفرص لممتعمميف لمتعبير عف أرائيـ كتمقي إجاباتيـ- 11

معرفة المتعمـ الجديدة كمعرفتو السابقة يعد أحد المككنات الميمة في عممية التعمـ 
بناء كشرح كتفسير المعنى الذم يتـ التكصؿ إليو، كقد يككف انتباه - 13. التكليدل

ممارسة األنشطة الجماعية كالعالقات بيف - 14. قصير المدل أك انتباه طكيؿ المدل
. المفاىيـ التي تـ تعمميا، كالعالقات بيف ىذه المفاىيـ كخبراتيـ السابقة ثـ الربط بينيما

مساعدة التمميذ عمى تنظيـ أفكاره كمراجعة كتنقيح تعممو كاستبعاد األفكار كالحمكؿ - 15
عدـ انتقاد األفكار التي يشارؾ - 16.غير صحيحة، كتطكير األفكار مف خالؿ دمجيا

تشجيع المشاركيف عمي إعطاء أكبر عدد - 17 .بيا تالميذ الصؼ ميما بدت تافية
 . فكرة عمميةظيكراحتمالية  كمما زادت األفكار المطركحة زادت- 18. مف األفكار

األفكار المطركحة ممؾ لمجميع كبإمكاف أم مف المشاركيف الجمع بيف فكرتيف أك - 19
أف أفكاران كثيرة مف النكع - 20. أكثر أك تحسيف فكرة أك تعديميا بالحذؼ أك اإلضافة

المعتاد يمكف أف تككف مقدمة لمكصكؿ إلي أفكار غير عادية في مرحمة الحقة؛ أم أف 
تحفيز التالميذ لمتعمـ مف خالؿ األنشطة التي تعزز مف - 21 .الكمية تكلد النكعية

استخداـ أسئمة - 23 .تعزيز اإلجابات الصحيحة لمتالميذ- 22. ثقتيـ بأنفسيـ
االىتماـ بالفركؽ الفردية بيف - 24. كتعميمات كاضحة كمحددة المعالـ مع التالميذ

تنكيع بيئة الفصؿ المادية بإضافة كسائؿ تعميمية كتغيير نكع الجمكس - 25 .المتعمميف
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استخداـ بعض األعماؿ الفنية ذات العالقة باليندسة كالتي - 26 .كتككيف مجمكعات
تنكع - 28 .تقديـ المسائؿ التي ليا عالقة بحياة التالميذ- 27 .ينتجيا التالميذ

ينظـ - 29 .العركض كالنماذج المادية كاألشكاؿ اليندسية كالتشبييات الرياضية
التالميذ أفكارىـ شفكيان مع المعمـ أك مف خالؿ النقاش مع بعضيـ ضمف مجمكعات 

استخداـ المسائؿ غير المألكفة التي تشجع عمى استخداـ أفكار جديدة - 30. صغيرة
المعمـ ميسر كمسئكؿ عف - 31. في سياقات متنكعة، تنمي التفكير لدل التالميذ

عادة صياغة األفكار كيدير المناقشة بيف التالميذ ، كلكف يتجنب  التحقؽ مف المسائؿ كا 
التعميؽ عمى صحة أك قيمة األفكار الخاصة بالتالميذ ، كما يشجع عمى اكتشاؼ 

.  األخطاء الكامنة كالمفاىيـ الخاطئة بيدؼ تطكير أكسع، أكثر مركنة لممفاىيـ
: بيئة التعمـ لنمكذج قائـ عمى أطكار التعمـ التكليدم: ثانيا

استخداـ األسئمة - 2. التعرؼ عمى أفكار التالميذ المكجكدة في أبنيتيـ المعرفية- 1
التعاكف كالتفاعؿ كالنقاش بيف - 3 .التي تثير االىتماـ كتدعـ التفكير لدل التالميذ

تحكيؿ مسئكلية التعمـ تدريجيان إلى التالميذ لزيادة تفاعميـ في عممية التعمـ - 4 .التالميذ
- 6 .االعتماد عمى المعرفة المتكفرة كالمفاىيـ القبمية لدل التالميذ كالبناء عمييا - 5.

يكامؿ التمميذ المعرفة الجديدة - 7. االعتماد عمى طرح أسئمة تشجع التفكير االستداللي
ربط - 8. التفاعؿ بيف معرفة التمميذ الجديدة كمعرفتو القبميةكمع المعرفة المسبقة 

تنكيع مثيرات - 9 .المعمكمات السابقة ذات الصمة كالمعني بالمعمكمات الجديدة بالدرس
الحكار كالمناقشة، العصؼ )تنكيع طرؽ التدريس - 10 .التعمـ كمشاركات التالميذ

المركنة في - 12 .العمؿ عمي تجزئة المعمكمات عند تقديميا ألكؿ مرة- 11 .(الذىني
 .تكفير فرص اختيارية لمتالميذ- 13 .اكتشاؼ األفكار كتعدد طرؽ معالجة المشكمة

تدريب التالميذ عمي المثابرة في - 15 .تدريب التالميذ عمي االستدالؿ كاإلبداع- 14
عف  (كتابيان أك شفكيان )إتاحة فرص التعبير لغكيُا - 16 .األنشطة كالتمرينات كممارستيا

- 18 .استخداـ كسائؿ تكنكلكجية قدر المستطاع- 17 .بعض المعمكمات بالدرس
. تحديد المفاىيـ كالمبادئ كالنظريات المرتبطة بمكضكع الدرس
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 التقكيـ : ثالثا

 )تنكيع أساليب التقكيـ - 2 .االىتماـ بالتقكيـ الفردم لمتمميذ داخؿ مجمكعتو- 1
التعزيز االيجابي لنتائج أداء التالميذ في - 3. (شفكية، كتابية، فردية، جماعية

تحديد كاجبات - 5 .االىتماـ بالتغذية الراجعة الفكرية أثناء الدرس- 4 .المجمكعات
 .منزلية متنكعة

كتـ إعداد دليؿ المعمـ في ضكء ىذه األسس لتحقيؽ خصائص التعمـ التكليدم بقصد 
. تحسيف تحصيؿ التالميذ في مادة اليندسة كتنمية ميارات التفكير االستداللي لدييـ

 :استخدام نموذج قائم عمى أطوار التعمم التوليدي
في ضكء خصائص التعمـ التكليدم، تحددت أربعة أطكار الستخداـ النمكذج المقترح، 

: كما يمي
طكر التييئة  : أكالن 
يناقش المعمـ مع المجمكعات قكاعد - 2 .يقـك المعمـ بتقسيـ الفصؿ إلي مجمكعات- 1

 قدمحدكتدكر المعمـ التكجيو كاإلرشاد - 3 .التدريس التكليدم، كيحدد زمف الجمسة
لممجمكعات المطمكب منيـ إنجازه تقديـ تصكر ذىني لمعالقات كالمفاىيـ المرتبط 
بمحتكم الدرس الجديد كمراجعتيا بما يجعؿ التمميذ قادران عمي استقباؿ المعمكمات 

. الجديدة بالدرس
 طكر التركيز : ثانيان 

- 2. الربط بيف المعمكمات السابقة كالمألكفة لدم التمميذ مع المعمكمات الجديد- 1
استخداـ خبرات التعمـ الجماعية - 3. استخداـ مثيرات متنكعة مرتبطة ببيئة المتعمـ

- 5 .يعرض المعمـ عمى التالميذ الميمات كيطمب منيـ أف يفكركا فييا- 4. التعاكنية
. تقـك كؿ مجمكعة عمي حدة بانجاز المطمكب منيا كتقكيمو ككتابتو في صكرتو النيائية

طكر التحدم  : ثالثا
يتـ التكسع بتعميؽ التعمـ مف خالؿ التجربة كالخطأ كالتغذية الراجعة، كاالتصاؿ - 1

كتقكية الذاكرة، مف خالؿ جذب التالميذ بالدعكة أك االشتراؾ، كتشكيؿ كتصميـ إطار 
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تقـك كؿ مجمكعة بعرض الصكرة النيائية لما أنجزتو عمي السبكرة ليتـ - 2 .خبرة التعمـ
طرح أسئمة استداللية ، - 3 .تقكيمو عمي مستكم المجمكعات بعد انتياء كقت الجمسة

يعبر التمميذ بشكؿ مستمر - 4 .ثـ تتاح لكؿ تمميذ لحظات قميمة لمتفكير في اإلجابة 
أثناء تعممو عف العمميات التي يقـك بيا، كاألفكار التي تدكر في ذىنو كيسجؿ ذلؾ 

يشارؾ كؿ تمميذ أحد زمالئو بشكؿ مستمر - 5.كيكتب الصكرة النيائية لحؿ المسألة
أثناء تعممو عف العمميات التي يقـك بيا كاألفكار التي تدكر في ذىنو كيحدثو عف إجابتو 

كيقارف كؿ منيما أفكاره كيحدداف اإلجابة التي يعتقداف أنيا األفضؿ كاألكثر إقناعا 
بداعا كتتاح أيضان عدة لحظات لتبادؿ األفكار  يدعك المعمـ كؿ اثنيف مف - 6.كا 

 .التالميذ لكي يشاركا بأفكارىما

طكر التطبيؽ  : رابعان 
: تحديد مدم تحقيؽ أىدؼ التعمـ مف الدرس كيتطمب ذلؾ تنكيع أساليب األداء- 1
يناقش المعمـ - 2. ، مع االىتماـ بالكاجبات المنزلية(شفكية، كتابية، فردية، جماعية)

تالميذه كيحاكرىـ لتقييـ ما أنجزتو المجمكعات بحيث يتـ استبعاد األفكار كالحمكؿ غير 
ضافة أفكار كحمكؿ جديدة كيختـ المعمـ  صحيحة، كتطكير األفكار مف خالؿ دمجيا، كا 

 .الجمسة بإعطاء التالميذ كاجبان منزليان كتطبيؽ عمي الدرس

التعمم التوليديالقيمة التربوية لنموذج   
 ، يمكف التعمـ التكليدمبمراجعة الدراسات كالبحكث التى اىتمت بدراسة نمكذج 

:  استخالص بعض القيـ التربكية فيما يمي
، مدحت صالح )  .تدريساؿتحقيؽ أىداؼ كتنمية بعض عمميات العمـ كالتحصيؿ 

  (أ/ 2009
(:  ,2009Lee , Lim & Grabowski)فيـ المتعمميف كالتنظيـ الذاتي نمك  (1
 (  , 2008Lee )التنظيـ كعممية التكليد كالتحصيؿ الدراسي تنمية  (2

 (2004 ،أميمو عفيفي)  .التفكير االبتكارم كدافعية اإلنجازتنمية  (3

(  , 2000Donne & Volkl)تنمية تحصيؿ  (4
  :التفكير االستدالليالتحصيل و في تنمية  المقترحنموذجالفرص استخدام 
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:التفكير االستداللي مف خالؿ استخداـ النمكذج المقترح مف خالؿالتحصيؿ كيمكف تنمية   
لتفاعالت االجتماعية داخؿ الصؼ تككف مفتاح لتحفيز فيـ التالميذ كمساعدتيـ ا (1

. عمى التعمـ بشكؿ أكبر مف خالؿ تنمية منطقة النمك المركزم 
عادة  (2 عممية تكليد األفكار تككف نتيجة استخداـ التمميذ لممعمكمات الساكنة لديو كا 

تنظيميا في تراكيب معرفية جديدة، كبالتالي فإف تككيف المعنى الجديد يككف نتيجة 
 . عممية بنائية تراكمية مف خالؿ المدخالت الحسية المكجكدة في بيئة التمميذ

 .لتمميذ عمى التفكيراضركرة تقديـ مكاقؼ تعميمية تساعد  (3
.  التراكيب المعرفية لدل التمميذ تعد نقطة أساسية لمتعمـ الالحؽ (4
.  التركيز عمى الفيـ كالتعمـ القائـ عمى المعنى  (5
تنشيط الدماغ مف خالؿ إيجاد عالقات منطقية كمتشعبة لبناء المعرفة في بنية  (6

الدماغ عمى أسس حقيقية تزيد مف قدرة التمميذ عمى الفيـ كاالستيعاب لممكاقؼ 
 .التعميمية كتكليد أفكار جديدة

إحداث تغير مفاىيمي في بنية التمميذ لزيادة قدرتو عمى التعامؿ مع المكاقؼ  (7
.  الحياتية بصكرة أفضؿ، كيزيد مف كضكح األفكار المعرفية

تزكيد التالميذ بمكاقؼ تعميمية تمكنيـ مف تككيف خبرات جديدة كتككيف أفكار ترتبط  (8
.  بمظاىر معينة لمظاىرة مكضع الدراسة

.  كبذلؾ تككف قد تمت االجابة عف السؤاؿ األكؿ لمدراسة
:البحثض وفر  

التجريبية )تيف يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكع (1
 الفكرل فى مادة اليندسة  في التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ(الضابطةك

. لصالح المجمكعة التجريبية
التجريبية )تيف يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكع (2

 المرجأ فى مادة اليندسة  في التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ(الضابطةك
 .لصالح المجمكعة التجريبية
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التجريبية )تيف يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكع (3
فى مادة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات التفكير االستداللي  (كالضابطة
 .لصالح المجمكعة التجريبيةاليندسة 

 

:البحثإجراءات خطوات و: ثانياً   
:اإلجراءات التاليةت  اتبع، كلمتحقؽ مف صحة فركضوالبحثلإلجابة عف أسئمة   

اختيار الكحدة التجريبية كتحميميا : أكالن   
، كقد اتبعت فى تـ اختيار كحدة الدائرة مف مقرر اليندسة لمصؼ الثالث اإلعدادم  

: تحميؿ الكحدة الخطكات اآلتية
ييدؼ التحميؿ إلى تحديد العناصر األساسية : تحديد أىداؼ تحميؿ المحتكل - أ

عداد األسس كالبرنامج التنفيذل  لمنمكذج لممحتكل مف مفاىيـ كتعميمات كميارات ، كا 
. كاالستفادة مف التحميؿ عند إعداد أدكات الدراسة المقترح 

 .(مفاىيـ كتعميمات كميارات)ثـ تحديدىا فى ثالث فئات : تحديد فئات التحميؿ- ب

استعاف الباحث بمجمكعة مف المحكميف المتخصصيف فى : صدؽ استمارة التحميؿ - جػ
. المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات لمتحقؽ مف صدؽ محتكل التحميؿ 

قاـ الباحث بإجراء عممية التحميؿ مرتيف متتاليف بفاصؿ : ثبات استمارة التحميؿ - د
" Holsitiمعادلة ىكلستى "زمنى شير، ثـ حسبت نسبة االتفاؽ بيف التحميميف باستخداـ 

لثبات التحميؿ فكجد أف قيمتيا " ث"كبحساب قيمة . (178: 2004رشدل طعيمة،  )
كبذلؾ تـ التكصؿ إلى قائمة . كىذه القيمة تدؿ عمى ثبات التحميؿ  (915,0)تساكل 

(. 1ممحؽ البحث  )المفاىيـ كالتعميمات كالميارات فى صكرتيا النيائية 
: إعداد المكاد التعميمية: ثانيان   
 كقد ،إعداد قائمة باألسس التي يقكـ عمييا نمكذج قائـ عمى أطكار التعمـ التكليدم- 1

: اتبعت الخطكات اآلتية
صياغة األىداؼ ) :مف تحديد األسس الخاصة لكؿ :القائمةتحديد اليدؼ مف إعداد - أ

 كأساليب التعميمية، كطريقة التدريس كالكسائؿ كاألنشطة المحتكل، كتنظيـ التعميمية،
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عداد البرنامج ،(التقكيـ عداد دليؿ التمميذ كدليؿ المعمـ لمكحدلمنمكذج، التنفيذم كا   ة كا 
 .لمنمكذج المقترح التنفيذمكفؽ األسس كالبرنامج 

األدبيات كالبحكث كالدراسات : تـ اشتقاقيا مف: تحديد مصادر اشتقاؽ بنكد القائمة- ب
 كطبيعة ،(كالتحصيؿ مالتفكير االستدالؿالتكليدم، التعمـ )السابقة المتصمة بكؿ مف 

، كطبيعة الرياضيات  ىذه المرحمةفي كخصائص النمك العقمي لممتعمـ اإلعداديةالمرحمة 
 .كالتحصيؿ مالتفكير االستدالؿ تنمية ميارات فيكأىدافيا كدكرىا 

مف خالؿ عرضيا عمى مجمكعة مف السادة : إعداد الصكرة المبدئية لمقائمة- جػ
.المحكميف المتخصصيف في المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات  

في ضكء ما أبداه السادة المحكمكف مف آراء : إعداد الصكرة النيائية لمقائمة- د
كمقترحات، تـ إجراء التعديالت الالزمة عمى القائمة المبدئية كبيذا أمكف الحصكؿ عمى 

.الصكرة النيائية القائمة  
: إعداد النمكذج في ضكء األسس السابؽ تحديدىا، كقد اتبعت الخطكات اآلتية - 2
. تعريؼ النمكذج المقترح إجرائيا ن  (أ

أىداؼ النمكذج ، كدركس المحتكل : تحديد عناصر النمكذج المقترح تشتمؿ عمى (ب
التي يتـ إعدادىا كفؽ النمكذج ، كاإلجراءات التدريسية الخاصة بالنمكذج ، كالكسائؿ 

. كاألنشطة التعميمية كأساليب التقكيـ المستخدمة في النمكذج
مف خالؿ عرضو عمى مجمكعة مف السادة : ضبط النمكذج كالتأكد مف صالحيتو (جػ

المحكميف المتخصصيف الستطالع رأييـ، كفى ضكء آرائيـ كمقترحاتيـ، تـ إجراء 
. التعديالت الالزمة كبيذا أمكف الحصكؿ عمى الصكرة النيائية لمنمكذج المقترح

 اتبعت إعداد دليؿ التمميذ في ضكء نمكذج قائـ عمى أطكار التعمـ التكليدم، كقد- 3
 :الخطكات اآلتية

، تحديد مكضكعات محتكل كؿ كحدة- بتحديد أىداؼ مكضكعات كؿ كحدة ، - أ
أطكار التعمـ  كلكف تـ تنظيميا كفؽ المدرسي نفس مكضكعات محتكل الكتاب لكه

، كتدعيميا باألنشطة كالتدريبات كاألمثمة كالمسائؿ الرياضية اإلضافية ذات التكليدم
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تحديد اإلجراءات جػ .  كغير النمطية كالمفتكحة النيايةاألفكار المتنكعة كالجديدة
ممحؽ البحث ) .التدريسية لمنمكذج المقترح كالكسائؿ التعميمية كأساليب التقكيـ المتبعة

2.) 
 قائـ عمى أطكار التعمـ التكليدم، كقد اشتمؿ عمى نمكذجإعداد دليؿ المعمـ كفؽ - 4

:  العناصر اآلتية
  :كيشتمؿ عمى: الجزء األكؿ

مقدمة الدليؿ كتتضمف فكرة عامة عف التعمـ التكليدم، التفكير االستداللي كالتحصيؿ 
  :كيشتمؿ عمى : محتكيات الدليؿ: الجزء الثاني 

 كخطط لتدريس كؿ درس مف دركس التكليدم،أطكار التعمـ نمكذج قائـ عمى 
 خطكات تدريس جػ. إجرائية لمدرس  أىداؼ-ب. عنكاف الدرس- أ :عمى يشتمؿ الكحدة

 .كتقكيـ كؿ درس 
 عرضو عمى مجمكعة مف السادة  كقد تـ إقرار الدليؿ بعدالنيائية،تـ إعداد الصكرة 

المحكميف المتخصصيف الستطالع رأييـ، كفى ضكء آرائيـ كمقترحاتيـ، تـ إجراء 
 (.3ممحؽ البحث )  صكرتو النيائيةفيكبذلؾ أصبح الدليؿ . التعديالت الالزمة

: القياساإعداد أدات: ثالثان   

:  بناء اختبار التفكير االستداللي -1
مر إعداد اختبار التفكير االستداللي لتالميذ الصؼ الثالث اإلعدادم في كحدة الدائرة 

: بالخطكات التالية
ييدؼ ىذا االختبار إلي قياس مستكم ميارات التفكير االستداللي : ىدؼ االختبار- 1

لدم تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادم في كحدة الدائرة، كالتـز الباحث بميارات التفكير 
. االستقراء، االستنباط، االستنتاج: االستداللي التي تـ تحديدىا بالدراسة كىي

التالي تكزيع مفردات االختبار عمي  (1)يصؼ الجدكؿ : جدكؿ مكاصفات االختبار- 2
 : مكضكعات الكحدة تبعان لمكزف النسبي لكؿ مكضكع كما يمي
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 (1) جدول
 مواصفات اختبار التفكير االستداللي

حدة
الك

الكزف  المكضكعات 
 النسبي

 الميارات

زف 
الك

سبي
 الن

 االستنتاج االستنباط االستقراء

ائرة
 الد

%20 تعاريؼ كمفاىيـ أساسية  1 1  2 

%20 أكضاع نقطة كمستقيـ كدائرة بالنسبة لدائرة  1  1 2 

%40 تعييف الدائرة  2  2 4 
%20 عالقة أكتار الدائرة بمركزىا   1 1 2 

%100 المجمكع  4 2 4 10 
تمت صياغة أسئمة االختبار في صكرة حؿ مشكالت كقد : صياغة أسئمة االختبار- 3

. أسئمة (10)بمغ عدد أسئمة االختبار
تضمنت تعميمات االختبار شرحان ليدؼ االختبار كطريقة : تعميمات االختبار- 4

. اإلجابة، كركعي فييا أف تككف كاضحة كمناسبة لمتالميذ
تـ إعطاء درجتيف لإلجابة الصحيحة لكؿ سؤاؿ، كبالتالي : تقدير درجة االختبار- 5

. درجة (20)أصبحت الدرجة الكمية لالختبار 
لمتأكد مف صدؽ االختبار تـ عرضو عمي مجمكعة مف المحكميف : صدؽ االختبار- 6

كذلؾ لمتأكد مف مدم  (1ممحؽ)المتخصصيف في مناىج كطرؽ تدريس الرياضيات 
كضكح األسئمة، كمدم مناسبة االختبار لممحتكم كلمتالميذ ، كتـ األخذ ببعض آراء 

.  السادة المحكميف
طالبا  (28)تـ تطبيؽ االختبار عمي عينة استطالعية بمغ عددىا: ثبات االختبار- 7

بغرض حساب معامؿ ثبات االختبار كتـ استخداـ طريقة التجزئة النصفية لحساب 
 فيو الكثكؽ يمكف مناسب ثبات معامؿ كىك( 0,85)معامؿ الثبات كالذم بمغ 

. (366 :2002 سميماف، عمي كأميف مراد أحمد صالح)
 لكؿ كالصعكبة السيكلة معامالت حساب تـ :التمييزك كالصعكبة السيكلة معامالت- 8

 تتراكح االختبار لمفردات السيكلة معامالت أف كجد كقد االختبار مفردات مف مفردة
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 كقد. االختبار لغرض مناسبة سيكلة معامالت كىى ، ( 0.75 ، 0.22 ) بيف
 يدؿ كىذا ( 0.74 ، 0.20 ) بيف ما االختبار لمفردات التمييز معامالت تراكحت

. مميزة جاءت االختبار أسئمة أف عمي
تـ حساب زمف االختبار باستخداـ متكسط أزمنة تالميذ المجمكعة : زمف االختبار- 9

. دقيقة (45)االستطالعية كبمغ زمف االختبار 
أسئمة  (10)تككف االختبار في صكرتو النيائية مف : الصكرة النيائية لالختبار- 10

. درجة (20)لكؿ سؤاؿ درجتيف، كبالتالي تككف الدرجة الكمية لالختبار 
(.  4ممحؽ البحث ). كأخذ االختبار صكرتو النيائية

 : مر إعداد االختبار التحصيمي في كحدة الدائرة بالخطكات التالية:إعداد االختبار التحصيمي - 2
ىدؼ ىذا االختبار قياس مستكم تحصيؿ تالميذ الصؼ الثالث : ىدؼ االختبار (1

. التذكر، الفيـ، التطبيؽ: اإلعدادم في كحدة الدائرة، في مستكيات
التالي تكزيع مفردات االختبار  (2)يصؼ الجدكؿ : إعداد جدكؿ مكاصفات االختبار (2

. عمي مكضكعات الكحدة تبعان لمكزف النسبي لكؿ مكضكع
  ( 2 )جدول 

 مواصفات االختبار التحصيمي
حدة

الك
 المكضكعات 

بي
لنس

ف ا
كز
 المستكيات ال

بي
لنس

ف ا
كز
 ال

كر
التذ

 

فيـ
 ال

بيؽ
لتط

 ا

ائرة
 الد

%37.5 تعاريؼ كمفاىيـ أساسية  5 4 6 15 

%17.5 أكضاع نقطة كمستقيـ كدائرة بالنسبة لدائرة  3 2 2 7 
%20 تعييف الدائرة  2 3 3 8 

%25 عالقة أكتار الدائرة بمركزىا   4 3 3 10 
%100 المجمكع  14 12 14 40 
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األكؿ أسئمة : تككنت أسئمة االختبار مف نكعيف مف األسئمة: مفردات االختبار (3
( 20)مفردة، كالثاني إكماؿ الفراغات كعددىا  (20)االختيار مف متعدد كعددىا 

.  مفردة
تضمنت تعميمات االختبارات شرحان ليدؼ االختبار كطريقة :  تعميمات االختبار (4

. اإلجابة، كركعي فييا أف تككف كاضحة كمناسبة لمتالميذ
تـ إعطاء نصؼ درجة لإلجابة الصحيحة عمي كؿ مفردة : تقدير درجة االختبار (5

. درجة (20)كبالتالي أصبحت الدرجة الكمية لالختبار 
تـ عرض االختبار عمي مجمكعة مف أعضاء ىيئة التدريس : صدؽ االختبار (6

تخصص مناىج كطرؽ تدريس الرياضيات لمتأكد مف صالحية االختبار كصياغة 
.  مفرداتو كمناسبة األسئمة لمتالميذ كتـ إجراء التعديالت التي أشار بعضيـ بيا

طالبا  (28)تـ تطبيؽ االختبار عمي عينة استطالعية بمغ عددىا: ثبات االختبار (7
بغرض حساب معامؿ ثبات االختبار كتـ استخداـ طريقة التجزئة النصفية لحساب 

. كىك معامؿ ثبات مناسب  (0,89 )معامؿ الثبات كالذم بمغ 
 لكؿ كالصعكبة السيكلة معامالت حساب تـ :التمييزك كالصعكبة السيكلة معامالت( 8

 تتراكح االختبار لمفردات السيكلة معامالت أف كجد كقد االختبار مفردات مف مفردة
 كقد. االختبار لغرض مناسبة سيكلة معامالت كىى ، ( 0.76 ، 0.21 ) بيف

 يدؿ كىذا ( 0.79 ، 0.21 ) بيف ما االختبار لمفردات التمييز معامالت تراكحت
. مميزة جاءت االختبار أسئمة أف عمي

تـ حساب زمف االختبار باستخداـ متكسط أزمنة تالميذ المجمكعة : زمف االختبار (9
. دقيقة (40)االستطالعية كبمغ زمف االختبار 

مفرده لكؿ  (40)تككف االختبار في صكرتو النيائية مف : الصكرة النياية لالختبار (10
ممحؽ . )درجة (20) تككف الدرجة الكمية لالختبار ممفرده نصؼ درجة، كبالتاؿ

(.  5البحث 
:الدراسة التجريبية: ثالثاً   
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تـ اختيار مجمكعات متكافئة مف إحدل المدارس اإلعدادية بمدينة قنا، حيث تـ 
تمميذان مف تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادم كمجمكعة ضابطة درست كحدة  (30)اختيار 

تمميذان لممجمكعة التجريبية درسكا بنمكذج قائـ عمى  (30)اليندسة بالطريقة المعتادة، 
أطكار التعمـ التكليدم كقد تـ التأكد مف تكافؤ المجمكعات مف حيث العمر الزمني، 

كمستكل التحصيؿ، كذلؾ تـ التأكد مف تكافؤ المعمميف الذيف قامكا بالتدريس لمجمكعتي 
. الدراسة

التفكير ميارات اختبار تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي ك :التطبيؽ القبمي ألداتي القياس
قبميان عمي مجمكعتي الدراسة بيدؼ التأكد مف عدـ كجكد فركؽ دالة  االستداللي

. إحصائية بيف متكسط درجات تالميذ مجمكعتي الدراسة
تـ تدريس المجمكعة التجريبية باستخداـ نمكذج قائـ عمى التعمـ : تدريس الكحدة

.  التكليدم، بينما تـ تدريس المجمكعة الضابطة باستخداـ الطريقة المعتادة
بعد االنتياء مف التجربة تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي : القياس التطبيؽ البعدم ألداتي

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، تالميذ  بعديا عمي التفكير االستدالليميارات اختبار ك
في تنمية التحصيؿ الفكرل كاالستبقاء تكليدم اؿ قائـ عمى التعمـنمكذج كذلؾ لبياف أثر 

تـ .  فى مادة اليندسة لدم تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادمالتفكير االستدالليكميارات 
رصد نتائج التطبيؽ البعدم، كعكلجت إحصائيا مف خالؿ البرنامج اإلحصائي 

.  SPSS v (17)  االلكتركني 

  نتائج تجربة البحث: رابعاً 

: اختبار صحة الفرض األول  

يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطي درجات تالميذ : " ينص الفرض األكؿ عمى أنو
في التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ لصالح  (التجريبية كالضابطة )المجمكعتيف 

عبد )" ت " قيمة  كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب". المجمكعة التجريبية
: ، كما بالجدكؿ التالي  ( 2006المنعـ الدردير، 
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( 3)جدكؿ 
  في اليندسةالتحصيؿ الفكرل  الفركؽ بيف متكسطات درجات الطالب في اختبار

درجات  (ع )  (ـ  ) المجمكعة  
الُحرية 

 (ت)قيمة 
المحسكبة 

الداللة 
اإلحصائية 

( d  )

         5.043 29 2.361 11.98ض 
 

دالة عند 
 0.05ُمستكم 

3.2 
 29 2.470 15.01ج 
 
تالميذ أنو ُيكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسط درجات  (3)يتضح مف الجدكؿ  

 ( .  0.05 )في اختبار التحصيؿ الفكرل، عند مستكم المجمكعتيف 
: حساب حجم التأثير 

: ، كيظير ذلؾ مف الجدكؿ التالي  (ُمربع إيتا )تـ حساب حجـ التأثير باستخداـ 
(  4)جدكؿ 

 مربع ايتا كُمستكم حجـ التأثير

قيمة ُمربع إيتا درجات الُحرية  (ت  )قيمة 
ُمستكم حجـ 

التأثير 
كبير  0.73 29 5.043

 " :  كبيذا يككف البحث أثبت صحة الفرض الثاني لمدراسة كالذم ينص عمي 
يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعة التجريبية كدرجات 

التحصيؿ الفكرل  لصالح طالب المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار 
:   كىذه النتيجة ُتجيب عف السؤاؿ الثاني لمدراسة".المجمكعة التجريبية

في مادة اليندسة لدل عمى التحصيؿ الفكرل  نمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدم أثر ما " 
". تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادم؟
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كيرجع ذلؾ إلى أف تكفير البيئة التعميمية الغنية في ضكء النمكذج المقترح أدل   
إلى بناء التالميذ لممعمكمات كترتيبيا مف خالؿ فيميـ لمعالقات بيف أجزاء المادة 

المقدمة ليـ كاألفكار كالمفاىيـ المرتبطة بيا، كتكضيح العالقات بيف المفاىيـ باعتبارىا 
المتطمبات القبمية لتعمـ التعميمات اليندسية المرتبطة بيا، كذلؾ مف خالؿ سالسؿ 
المفاىيـ التي يشكؿ منيا كؿ تعميـ عمي حده، كربط كؿ مفيـك جديد مع غيره مف 

المفاىيـ األخرل، كمف ثـ تخزينيا في ذاكرتيـ بطريقة منظمة، لذا يسيؿ عمى التالميذ 
 .استيعابيا كتذكرىا

: اختبار صحة الفرض الثاني  

يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطي درجات "  :أنوعمى الثاني ينص الفرض   
". االستبقاء لصالح المجمكعة التجريبية في (الضابطةك التجريبية )تيف تالميذ المجمكع
لدرجات اختبار التحصيؿ المرجأ لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية، " ت"تـ حساب داللة 

: كما بالجدكؿ  التالي
 ( 5)جدكؿ 

كحجـ األثر كنكعو اختبار التحصيؿ المرجأ لممجمكعتيف فى " ت"داللة 
درجات  (ع  ) (ـ  )المجمكعة 

الُحرية 
 (ت)قيمة 

المحسكبة 
الداللة 

اإلحصائية 
( d  )

 5.021 29 2.422 10.55ض 
 

دالة عند 
 0.05ُمستكم 

3.1 
 29 2.512 14.23ج 
 

يظير مف الجدكؿ إف التحصيؿ المرجأ لممجمكعة التجريبية كاف أفضؿ مف تالميذ 
 ،(0.05)دالة إحصائيا عند مستكم  (ت)المجمكعة الضابطة، حيث كانت قيمة 

إلجابة ، كامف فركض الدراسةالثانى ،  بذلؾ تتحقؽ صحة الفرض كبحجـ أثر مرتفع
عمى نمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدم أثر ما " : كالذم نصوالثالث عف السؤاؿ 
" . في مادة اليندسة لدل تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادم؟االستبفاء 
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   :اختبار صحة الفرض الثالث
يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطي درجات تالميذ "  :أنوعمى الثالث ينص الفرض 

تيف  المجمكع
ميارات التفكير االستداللي  في التطبيؽ البعدم الختبار ( التجريبية كالضابطة)

، "ت " كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب قيمة ". لصالح المجمكعة التجريبية 
: كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي 

( 6)جدكؿ 
 ميارات التفكير تيف في اختبارتالميذ المجمكعالفركؽ بيف متكسطات درجات 

 االستداللي 

درجات  (ع  ) (ـ  )التطبيؽ 
الُحرية 

 (ت)قيمة 
المحسكبة 

الداللة 
اإلحصائية 

(d  )

 5.041 29 2.258 12.03ض 
 

دالة عند 
 0.05ُمستكم 

3.3 
 29 2.373 14.93ج 
 
دكؿ أنو ُيكجد فرؽ  (التجريبيةكالضابطة )تيف  درجات تالميذ المجمكعيتضح مف الج 

في ( التجريبيةكالضابطة )تيف درجات تالميذ المجمكعداؿ إحصائيان بيف متكسط 
لصالح المجمكعة التجريبية عند التطبيؽ البعدم الختبار ميارات التفكير االستداللي 

 ( .  0.05 )مستكم 
، كيظير ذلؾ مف الجدكؿ  (ُمربع إيتا )تـ حساب حجـ التأثير : حساب حجم التأثير 

 :التالي 
 مربع ايتا كُمستكم حجـ التأثير (7)جدكؿ 

ُمستكم حجـ التأثير قيمة ُمربع إيتا درجات الُحرية  (ت  )قيمة 
كبير  0.74 29 5.041
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يكجد  " :كبيذا يككف البحث أثبت صحة الفرض الثالث لمدراسة كالذم ينص عمي 
في ( التجريبيةكالضابطة )تيف فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكع

 كىذه ".لصالح المجمكعة التجريبيةالتطبيؽ البعدم الختبار ميارات التفكير االستداللي 
نمكذج قائـ عمى التعمـ التكليدم أثر ما : " النتيجة ُتجيب عف السؤاؿ  الرابع لمدراسة 

في تنمية ميارات التفكير االستداللي في مادة اليندسة لدل تالميذ الصؼ الثالث 
 : ، كيرجع ذلؾ إلى أف"اإلعدادم؟

o  تكفير البيئة التعميمية الغنية في ضكء النمكذج المقترح أدل إلى تطكير تفكير
التالميذ مف خالؿ كضع تصكر لتنظيـ المحتكل كالمناقشة لمتعريفات كاألفكار 

تباع ىذه المناقشة بالتمخيص ثـ التركيب كصياغة العالقة التي تكضح  العامة ، كا 
العالقات الداخمية التي تربط بيف أجزاء كؿ تعميـ  

o  ثارة حماسيـ كاالستحكاذ عمى فاعمية التالميذ كايجابيتيـ في المكقؼ التعميمي، كا 
اىتماميـ كتكجيييـ لألفكار الميمة كتقديـ أمثمة تكضحيا، ثـ أمثمة مضادة ال 

تمثميا، ثـ فقرات لمتدريب كالممارسة، كأخيرا التزكيد بالتغذية الراجعة، كمف ثـ زيادة 
. رغبتو التالميذ نحك التعمـ

o  تشجيع التفاعؿ الصفي بيف التالميذ كالمعمـ، كبيف بعضيـ البعض، حيث يشجع
المعمـ التالميذ عمى الحكار المفتكح الذم يسيـ في تركيز انتباىيـ نحك المعمكمات 

 . التي يرغبكف في اكتشافيا، كيسيـ في تطكير مسارات تفكيرىـ

:البحثالتعميق عمى نتائج   

o  يبدأ بمرحمة التييئة كالتي نمكذج قائـ عمى أطكار التعمـ التكليدم التدريس باستخداـ
يتـ مف خالليا جذب انتباه التالميذ كتشكيقيـ لمادة التعمـ الجديدة، كمساعدة 

. التالميذ عمى إعادة تشكيؿ البنية المعرفية متضمنة الخبرات الجديدة في سياقيا
كما أف اىتماـ النمكذج بعممية التقكيـ ككذلؾ بتقديـ التغذية الراجعة ساعد الطالب 

 . عمى زيادة التحصيؿ كاالحتفاظ بالمعمكمات كسيكلة استرجاعيا
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o  تبنى المعرفة في النمكذج المقترح بطريقة تعاكنية بيف المعمـ التالميذ، كبيف
التالميذ أنفسيـ كتتأثر بشكؿ كبير باألفكار المكجكدة في بنية التالميذ كالركابط 

التي تتكلد بيف المثيرات التي يتعرض ليا التالميذ لتككيف األفكار كالمعارؼ 
 .  الجديدة

o  إتاحة فرص الحكار الصفي كاستخداـ األفكار مف كجيات نظر متعددة ساعد
.  التالميذ عمى تطكير تفكيرىـ كتقكيـ النتائج التي يتكصمكا إلييا

o  تكظيؼ التعمـ الذاتي كالتعاكني كعمميات التفكير كالقياـ بعمميات البحث عف أكجو
جراء المقارنات كالتعرؼ عمى الخصائص كالتساؤؿ عف األدلة  الشبة كاالختالؼ كا 

المكجكدة لدعـ حدكث نتيجة معينة ساعد التالميذ عمى التعبير عف أفكارىـ كتأمميا 
. كتعديميا، كتنمية التفكير االستداللي لدييـ

o  ربط األفكار القديمة باألفكار الجديدة كتخطيط كمراجعة عممية التعمـ كالتفكير
. بصكت عاٍؿ ساعد التالميذ عمى تنمية التفكير االستداللي لدييـ

o  تحكيؿ المفاىيـ إلى عدة صكر يسر عمي التالميذ عممية تمثيؿ المعمكمات
. كتخزينيا في الذاكرة كدمجيا ضمف المعمكمات المخزكنة لدييـ سابقان 

o  االنتقاؿ بالتعميـ بصكرة مرحمية يعقب كؿ مرحمة مناقشات ثـ تمخيص ثـ صياغة
 .العالقة التي تربط بيف أجزاء كؿ تعميـ

o  تزكيد التالميذ بمرتكزات فكرية ساعدتيـ عمي إنشاء ركابط بيف المفاىيـ التي
يمتمككىا مسبقان كتمؾ التي تعممكىا في المكاقؼ التعميمية الجديدة ساىـ في تنمية 

 . قدرتيـ عمى التفكير االستداللي

o  تكجيو التعميـ كطريقة تنظيـ الدركس كعرضيا كفقان لمجمكعة مف المراحؿ أسيـ في
 .تنظيـ أفكار التالميذ كالتعبير عنيا كترجمتيا إلى حمكؿ لممشكالت

o  المعرفة كفؽ التعمـ التكليدم تكجد نتيجة البناء العقمي اإليجابي لممتعمـ، فالمتعمـ
ناشط كفعاؿ خالؿ عممية التعمـ كيكظؼ عمميات العقؿ كالتخيؿ كالفيـ كالتمييز 

. كالتحميؿ كالنقد كاالستنتاج ليبني معرفتو
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  :توصيات البحث

: يمكف تقديـ التكصيات التاليةبناء عمى ما تكصؿ إليو البحث الحالي مف نتائج، 
كتكظيؼ  عمي استخداـ  أثناء الخدمةتدريب معممي الرياضياتب ضركرة االىتماـ (1

 .  فى المراحؿ التعميمية المختمفةالرياضيات فى تعمـ كتعميـ النمكذج البنائي التكليدم

  بصفة عامة كمكضكعاتاإلعدادية المرحمةب  الرياضياتإثراء كتباالىتماـ ب (2
 لتقديـ  التعمـ التكليدم تتضمف تكظيؼ التي البنائية باألنشطة بصفة خاصةاليندسة

 .  المفاىيـ كالتعميمات الرياضية

قبؿ كأثناء إعداد معممي الرياضيات  فى برامج  التفكير االستداللياالىتماـ بميارات (3
 : الخدمة عف طريؽ

تضميف مقررات طرؽ تدريس الرياضيات بكميات التربية األساليب المختمفة لكيفية  ( أ
.  التفكير االستدالليتدريب التالميذ عمى ميارات

التعمـ نمكذج   لتكضيح كيفية تكظيؼمعممي الرياضياتعقد دكرات تدريبية ؿ ( ب
 .    لدل التالميذ التفكير االستداللي لتنمية مياراتالتكليدم

أف يتضمف دليؿ المعمـ الذل تعده كزارة التربية كالتعميـ لمادة الرياضيات نماذج  (ج
 التفكير  لتنمية ميارات التعمـ التكليدملكيفية تقديـ بعض الدركس باستخداـ

.     لدل التالميذاالستداللي
 أثناء  التعمـ التكليدمتدريب التالميذ فى جميع المراحؿ التعميمية عمى استخداـ (4

 . تعمميـ الرياضيات حتى يصبح التعمـ ذا معنى لكؿ تمميذ

التعمـ كتكظيؼ  استخداـالطالب المعمميف فى كميات التربية عمى كيفية تدريب  (5
 مقررل طرؽ فى تخطيط كتنفيذ دركس الرياضيات، كذلؾ مف خالؿ  التكليدم

  . ، كالتربية العمميةتدريس الرياضيات
مف الضركرل أف تتضمف األنشطة كالتماريف كالتدريبات الكاردة بالكتاب المدرسي  (6

 . لمادة الرياضيات أنشطة خاصة بالفكر البنائي كاالستدالؿ
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المفاىيـ، التعميمات، )إعادة النظر فى أسمكب معالجة بعض األساسيات الرياضية  (7
 عف طريؽ تصميـ بعض المكاقؼ اإلعدادية  المرحمةالتى تقدـ لتمميذ (الميارات

 .  االستقراء، االستنباط، االستنتاجمياراتالتعميمية التى تركز عمى 
 جنبا الى التفكير االستداللياالىتماـ فى برامج التقكيـ بقياس قدرة التالميذ عمى  (8

.  جنب مع قياس قدرتيـ المعرفية كالميارية كالكجدانية
 

:مقترحات البحث  
: ليذا البحث يقترح الباحث القياـ بالدراسات التاليةاستكماال  

التعمـ التكليدم نمكذج   تدريبي لمطالب المعمميف عمى تكظيؼبرنامجدراسة فاعمية  .1
فى مكاقؼ تعميـ كتعمـ الرياضيات فى المرحمة االعدادية عمى تحسيف إتجاىاتيـ 

.  نحك مينة تعميـ الرياضيات كمدل إنعكاس ذلؾ عمى أدائيـ التدريسي
فى تحسيف بعض نكاتج تعمـ الرياضيات التى لـ التعمـ التكليدم نمكذج اثر دراسة  .2

 .ميارات التكاصؿ الرياضييتناكليا البحث الحالي مثؿ التفكير المنظكمي، 

فى تحسيف نكاتج تعمـ الرياضيات لدل تالميذ التعمـ التكليدم نمكذج اثر دراسة  .3
 .الفئات الخاصة مثؿ المتفكقيف، بطيئ التعمـ

 كعمى التحصيؿ نمكذج بايبي البنائي التعمـ التكليدم كنمكذج دراسة مقارنة ألثر  .4
 .التفكير االستداللي

فى تدريس اليندسة بالمرحمة االعدادية التعمـ التكليدم استخداـ نمكذج  تجريب .5
 . لتنمية المفاىيـ اليندسية كالتفكير اليندسي

لطالب المراحؿ  فى مادة اليندسة دراسة مستكل ميارات التفكير االستداللي .6
 . التعميمية المختمفة
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