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 عرفانالشكر وال

الحمد هللا رب العالمين الذي مّن علي بفضــله العظيم ومنحني الصــبر والعزيمة حتى خرجُت بعملي هذا 
  الى حيز النور.

ال يســـعني اال أن اتقدم بأعمق آيات الشــــكر والتقدير الى مشـــرفي الفاضــــل الدكتور غســـان ســــرحان لما 
  وانجاح هذا العمل. إلتمامقدمه لي من نصح وارشاد 

ويشــرفني ويســعدني أن أتقدم بالشــكر والتقدير الى االساتذة أعضاء لجنة المناقشة لتفضلها بمناقشة هذه 
 عفيف زيدان الدكتورو  سهيل صالحة الدكتور الحظاتهم القّيمة:مالرسالة وابداء آرائهم و 

 لاللتحاقالتي أتاحت لي الفرصـــــــــة  –جامعة القدس  –والشـــــــــكر الجزيل الى الصـــــــــرح العلمي المعطاء 
  ببرنامج الدراسات العليا.

عميدة  ذكروأخص بال ،أعضــاء الهيئة التدريســية واإلدارية في كلية العلوم التربويةوالشــكر موصــول الى 
االســـــتاذ الدكتور عفيف زيدان والدكتور محســـــن عدس والدكتور ربيع و  الدكتور غســـــان ســـــرحانو  الكلية

  عويس.

 .لما قدموه لي من نصح وارشاد كما أتقدم بالشكر الى جميع السادة المحكمين

 ،االهيجمراد ابو  أمين، واالســــــتاذاشــــــكر الدكتور باســــــم و  والمســــــاعدة،نســــــى من مد لي يد العون ولن أ
  .والمهندس رضا ابو شيخه

وكذلك أشــــــكر االســــــتاذ فائق نجم مدير مدرســــــة ذكور ســــــيريس الثانوية واالســــــتاذ باســــــل البزور مدرس 
  المشاركة في تطبيق هذه الدراسة. اوقبولهم االرياضيات لتعاونهم

  احثةالب      

 جرارخالد محمد تهاني 



ج

 الملخص

ســــتخدام القوة الرياضــــية في التفكير االبداعي واالســــتدالل المنطقي إهدفت هذه الدراســــة الى معرفة أثر 
دم المنهج ســـتخأُ ولتحقيق هذا الغرض . لدى طلبة الصـــف العاشـــر في مديرية قباطية في محافظة جنين

وطالبة بالطريقة القصـــــدية،  ا) طالب114عينة الدراســـــة (ختيار االتجريبي. وتم شـــــبه التجريبي بتصـــــميم 
 تجريبية ااهمإحد تعيينشــــــعبتين بمدرســــــة بنات ســــــيريس الثانوية، حيث تم  ،شــــــعبأربع موزعين على 

بالطريقة االعتيادية،  ن) طالبة درس30( ضابطةخرى ألوا .باستخدام القوة الرياضية ن) طالبة درس30(
 وادرســــــــ ا) طالب27( تجريبية إحدى الشــــــــعبتين تعيينوشــــــــعبتين بمدرســــــــة ذكور ســــــــيريس الثانوية، وتم 

   االعتيادية،بالطريقة  وادرس ا) طالب27( ضابطةخرى ألوا باستخدام القوة الرياضية.

لصف من كتاب الرياضــيات ل ولىألة االمثلثية وهي الوحد اإلقتراناتأعدت الباحثة المادة العلمية لوحدة 
يمية، والمعرفة المعرفة المفاه( العاشــر الفصل الثاني بما يتناسب مع محتوى البعد الثاني للقوة الرياضية

 في التفكير االبداعي اختبارالدراســــــــة  اتادليل معلم. وكانت أدكما أعدت جرائية، وحل المشــــــــكالت) إلا
ختبار اة من صــــــــدقهما وثباتهما. واســــــــتخدمت الباحثة في االســــــــتدالل المنطقي وتحققت الباحث واختبار

وأظهرت نتائج الدراسة وجود  ت الدراسة.ا) لفحص فرضيANCOVA( المصاحب تحليل التباين الثنائي
α( إحصــــــــائيًا عند مســــــــتوى الداللة ةق دالو فر  = ) بين متوســــــــطات درجات الطلبة في التفكير 	0.05

 ل إحصائيااكما بينت النتائج وجود فرق د .المجموعة التجريبيةتدريس ولصالح االبداعي تعود لطريقة ال
اشـــر يعزى ة الصـــف العفي أثر اســـتخدام القوة الرياضـــية في التفكير االبداعي في الرياضـــيات لدى طلب

س أي إحصـــــائيًا بين طريقة التدريس والجن ةق دالو وجد فر تبينما أظهرت النتائج أنه ال  .لمتغير الجنس
 إحصــــــــــــــــائيـــًا عنـــد مســــــــــــــتوى الـــداللـــة ةق دالـــو نهمـــا. كمـــا أظهرت النتـــائج وجود فر ال يوجـــد تفـــاعـــل بي

)α = ) بين متوســـــطات درجات الطلبة في االســـــتدالل المنطقي تعود لطريقة التدريس ولصـــــالح 	0.05
وجود فروق ذات داللة إحصـــائية في أثر اســـتخدام  القوة الرياضـــية  أظهرت النتائجالمجموعة التجريبية.

لك عدم وكذفي االســـــتدالل المنطقي في الرياضـــــيات لدى  طلبة الصـــــف العاشـــــر يعزى لمتغير الجنس 
  إحصائيًا بين طريقة التدريس والجنس أي ال يوجد تفاعل بينهما. ةق دالو وجود فر 

ضـــــــية كطريقة تدريس لما لها من فوائد تعود على عملية وأوصــــــت الدراســــــة بضــــــرورة اعتماد القوة الريا
التفكير لدى الطلبة. واعادة بناء مناهج الرياضــيات للمرحلتين االســاســية والثانوية بما يتناســب مع أبعاد 

 بداعي واالستدالل المنطقي لدى الطلبة، لما لهما من دورإلة. وتنمية القدرة على التفكير االقوة الرياضي
جراء دراســــات مشــــابهة تدرس أثر القوة إن طرق حل المســــائل، والمشــــكالت. وأوصــــت ببارز في تحســــي

  ن المتغيرات الواردة في هذه الدراسة.عة على متغيرات تابعة أخرى تختلف الرياضي
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Abstract 

The aim of this study was to find out the effect of using mathematical power on creative 
thinking and logical reasoning among 10th graders' in Qabatiya district in Jenin governorate. 
The researcher used the experimental approach. The sample of the study was (114) students 
in the pruposed way, distributed in four divisions, two divisions at the Serees Secondary 
Girls School, we divided randomly into two groups ,the experimental group(30) students 
studied by using mathematical power, and the compar group(30) students studied the same 
unit by using  traditional approach of teaching. In addition, two teams at the Serees secondary 
Boys school. we divided randomly into two groups ,the experimental group(27) students 
studied by using mathematical power, and the compar group(27) students studied the same 
unit by using  traditional approach of teaching . 

The researcher prepared the scientific material for the unit of trigonometric relationships, 
which is the first unit of the mathematics book for the tenth grade in the second sections in 
proportion to the content of the second dimension of the mathematical power (conceptual 
knowledge, procedural knowledge, and problem solving) and teacher guide. The insturnal 
of the study were a test in creative thinking and a test in logical reasoning and the researcher 
achieved their validity and reliability. The researcher used the t-test to confirm the 
equivalence of groups and ANCOVA to examine the hypotheses of the study. 

The results of the study showed that there were statistically significant differences at the 
level of (α = 0.05) between the average scores of students in creative thinking due to the 
method of teaching in favor of the experimental group.and  there were statistically significant 
differences at the level of (α = 0.05) between the average scores of students in creative 
thinking due to gender in favor to female. While the results showed that, there are no 
statistically significant differences between the method of teaching and gender, which mean 
is no interaction between them. 

The results showed that there were statistically significant differences at the mean level (α = 
0.05) between the average scores of students in the logical reasoning of the method of 
teaching and for the benefit of the experimental group. .and  there were statistically 
significant differences at the level of (α = 0.05) between the average scores of students in 
the logical reasoning due to gender in favor to female As well as the absence of statistically 
significant differences between the method of teaching and gender, that is, there is no 
interaction between them. 

The study recommended the need to adopt sports force as a teaching method because of the 
benefits of the thinking process of students. In addition, rebuild the mathematics curriculum 
for the basic and secondary stages commensurate with the dimensions of mathematical 
strength. In addition, develop the ability to think creatively and reasoning students, because 
they have a prominent role in improving ways to solve issues, and problems. It recommended 



 ه
 

similar studies that study the effect of mathematical force on other dependent variables that 
differ from the variables in this study. 
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وخلفيتها

 المقدمة: 1.1

احي في نو  التغيراتأقوى أســـباب  –الذي يشـــهده العالم اليوم  –يمثل التطور العلمي واالنفجار المعرفي 
القائمين  وهذا ســـبب كاِف لدفع التربويين ،واالقتصـــادية والتكنولوجية كافةً  الحياة الســـياســـية واالجتماعية

لى وكان التركيز ع .اكبة التطورات التي يشــــــهدها العصـــــــرعلى المناهج في اعادة تطويرها من أجل مو 
لم يعد تعليمها يقتصر على بناء المعارف والمعلومات واسترجاعها والتركيز على  إذ ،منهاج الرياضيات

قادرين على توظيف ما تعلموه  لبةعداد طإلة نما أصــــبحت الحاجة ملحّ إ و  فيها،مقدار تحصــــيل الطالب 
  والقدرة على مواجهة المشكالت وحّلها. حياتية، في سياقات 

ومديرية التربية  -خضــــــوري -جامعة فلســــــطين التقنية افتتحتم 2012وعلى الصـــــعيد المحلي في عام 
الملتقى  الفلســــــــــطيني األول لتعليم الرياضــــــــــيات وتعلمها والهدف من هذا  ،والتعليم في محافظة طولكرم
ة يسطيني هذا الملتقى الجامعات الفلويشارك ف ،همة في مجال الرياضياتمالملتقى التركيز على قضايا 
اق على عقد قد تم االتفو  ،لوطن ومشرفو الرياضيات ومعلموهاي محافظات اومديريات التربية والتعليم ف

حة مؤتمر " رفاه " السنوي جامعة القدس المفتو  استضافتم 2015ى بشــكل ســنوي. وفي عام قهذا الملت
الذي عقد في رام اهللا بعنوان" تطوير تعليم وتعلم الرياضيات". حيث هدف المؤتمر لتحسين واقع  ،الثاني

   وتغيير التوجهات المجتمعية نحو هذا التعلم. الرياضيات،

هذا وقد بينت وزارة التربية والتعليم أنها تســـــــــــعى الى تحســـــــــــين التعليم والتعلم من خالل تطوير المنهاج 
الفلســــــــطيني والتشــــــــديد على أهمية الرياضــــــــيات في تنمية المجتمعات. ولعّل الدارس لعلم الرياضــــــــيات 

علم  ومن شــــــــــــــواطئ هذا البحر .حاطة بهإليمكن ا وال ،وانينها يجدها بحرًا عميقاتهــا وقوالمتتبع لنظريــا
ل على ربط ويعم ،قات بين االضـــالع وزوايا المثلثالمثلثات فهو فرع من الرياضـــيات التي تدرس العال

 ،والســــــــــلســــــــــلة الالنهائية ،وبشــــــــــكل خاص األعداد المركبة ،قات مع فروع أخرى في الرياضــــــــــياتالعال
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وال  ،ثيةثلوأهم ما في موضــــوع علم المثلثات هو النســــب الم ،وغارتمات وحســــاب التفاضــــل والتكاملوالل
 شــهرأدراســة المثلث وفي التطبيقات العملية وزوايا االرتفاع واالنخفاض ومن  شــك في أن لها أهمية في

   .هذه النسب جيب الزاوية وجيب تمام الزاوية وظل الزاوية

ذه الدراســــــــــــة والقت الضـــــــــــــوء عليها هي وحدة االقترانات المثلثية من كتاب ما الوحدة التي شــــــــــــملتها هأ
هذا ولم تعد دراســــة الرياضــــيات بالطريقة المجردة كما كانت ســــابقًا وانما  الرياضــــيات للصــــف العاشــــر.

ة والمعرف ،والتواصــــــــــــــل الرياضــــــــــــــي ،هدفها تنمية المهارات ،لــت الى منظومة طرق ومفاهيم حديثةتحو 
 د المجلس الوطني لمعلمي الرياضـــــــــــــيات األمريكيوحل المشـــــــــــــكالت. وقد حدّ  ،واالجرائية ،المفاهيمية
NCTM آلخريناحيث ارتبطت هذه المعايير بكيفية التواصـــل مع  ،عايير لتعليم وتطوير الرياضـــباتم، 

والقدرة على االســــــــــــــتدالل  ،للمشــــــــــــــكالتع حلول قوتو  ،الهــادفةدارة النقــاشــــــــــــــات إومع المحتوى وكيفيــة 
وتقويم الحلول. ومن هنا ظهر مفهوم القوة الرياضـــية حيث عرفها المجلس الوطني لمعلمي  ،واالســـتنتاج

 ى من المعرفة الرياضـــــية التي يمكننها" الحد االقصـــــأ) على NCTM، 1989(األمريكي الرياضـــــيات 
) 59: 2013( والصـــــيداوي ها قاســـــمتللطلبة توظيفها في التفكير والتواصـــــل رياضـــــيًا وحياتيًا." وقد عرف

على أنها" قدرة الطلبة في توظيف معارفهم الرياضــية والمعرفية في مواجهة المشــكالت الرياضــية وايجاد 
  .حلول مناسبة من خالل استخدام المعارف على مستوى الفهم ومستوى إجرائي"

العزيز  عبديرى و  ،وعةليب التفكير المتنالمواد تمجيدًا للعقل وأســــــــــــــا أكثرمــادة الريــاضــــــــــــــيات من  دوتعــ
يات وهو من اعقد الســلوك ،ها على البشــر عن ســائر المخلوقات َمن بنعمة من اهللا أن التفكير) 2009(

مرئية وغير المثيرات ال التي هي اســتجابة لماليين ،في اعلى مراتب النشــاطات العقليةويأتي  ،اإلنســانية
  .والتي تستقبل بوساطة الحواس الخمس وغيرها ،المرئية

 تلقى لهانية يبادر بها الفرد فيعملية اجرائية ذه التفكير اب االتجاه الســــــلوكي االجرائي بأناصــــــح رىوي
علم ن يتأنســـــــــان إلوعن طريق التفكير يمكن ل .جابة عن ســـــــــؤال كان الفرد يبحث عنهاإ او ،ســـــــــتجابةإ

بداعي إلالتفكير ا :نماط التفكير العلياأومن  .وبطرق مختلفة ،والمعارف الجديدة ،والخبرات ،المهــارات
  .خاصة في ايجاد حلول وافكار غير عادية ،عالية الكفاءة ،الذي يتطلب قدرات ذهنية

توجهه رغبة قوية في البحث عن  ،وهادف فكير االبداعي هو نشـــــــــــاط عقلي مركبالت نّ أمكن القول وي
إلى فكرة ثم  تحوليثم تطويره  ،والنظر للمألوف بطريقة غير مألوفة .حلول ونتائج غير معروفة ســـــــــــابقاً 

) أنه عملية ذهنية تهدف إلى 2007( الجراحالعتوم و  أشارو  .لماثم ابداع قابل للتطبيق واالستع تصميم
  .والمعلومات في تراكيب جديدة الضاءة الحل ،والخبرات، ورؤية المواد ،تجميع الحقائق
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ٕاستنتاجات و  ،من خاللها التوصل إلى معلومات المنطقي فهو العملية التي يمكن أما بالنســبة لالستدالل
العمليــة التي يمكن من خاللهــا التوصـــــــــــــــل إلى ") أنــه 243 :2011وقــد عرفــه أبو المعــاطي ( .جــديــدة

  ."معلومات جديدة أو قاعدة أو نتيجة يمكن تطبيق أمثله عليها

 ربط الطلبةوبة من خالل عملها كمعلمة رياضــــــــــــــيات في المرحلة الثانوية صــــــــــــــع ةوقــد الحظــت البــاحث
والتوصل إلى استنتاجات وكذلك استخدام مهارات التفكير العليا بنسبة قليلة جدًا بين  ةالمعلومات المقدم

   .الطلبة

رفــة المعهي المعرفــة المفــاهيميــة و ومن هنــا جــائــت فكرة ربط المحور الثــاني من القوة الريــاضــــــــــــــيــة أال و 
التوصل  وكذلك .للحصول على حلول غير مألوفة ،ت بمهارات التفكير االبداعيوحل المشكال ةاالجرائي

ر وهذا كله جاء متزامنًا مع تغيي ،إلى اســــــتنتاجات منطقية من خالل تعليم مهارات االســــــتدالل المنطقي
م حيث أصــــبحت المناهج الجديدة تحوي العديد من 2016/2017مناهج الرياضــــيات الفلســــطينية لعام 

  م أساليب ومهارات تفكير عليا.األنشطة التي تتطلب اشراك الطالب وٕاستخدا

   مشكلة الدراسة 2.1

بأن هناك ضــــــــــعف لدى الطلبة في مهارات  ،ملها كمعلمة لمبحث الرياضــــــــــياتالحظت الباحثة من خالل ع
ًا بأن وغيرها. وقد بات واضـــــــح ،واالســـــــتدالل وحل المشـــــــكالت ،والناقد ،ير العليا مثل التفكير االبداعيالتفك

أســــــاليب التدريس القائمة على الحفظ والتلقين لم تعد تجدي نفعًا في تغيير طرق التفكير لدى الطلبة. وتزامنًا 
 ارتأتولذلك .والمشاريعوالتي أصبحت تركز على االنشطة  ،م 2017مع تغيير المناهج الفلسطينية في عام 

 لى ما تقدموبناًء ع ا.تعمل على تنمية مهارات التفكير العلي ،جديدة ســـــتخدام طريقة تدريسإالباحثة ضـــــرورة 
  االجابة عن السؤال الرئيس اآلتي: الدراسةهذه تحاول 

  القوة الرياضية في التفكير االبداعي واالستدالل المنطقي لدى طلبة الصف العاشر؟ ستخدامإما أثر 

  :أهداف الدراسة 3.1

  :اآلتيةهداف ألتسعى الدراسة الى تحقيق ا
ر في ى طلبة الصـــف العاشـــالتفكير االبداعي لد يةســـتخدام القوة الرياضـــية في تنمإثر أالكشـــف عن  -1

 . الرياضيات
ى طلبة الصـــــف العاشـــــر في ســـــتخدام القوة الرياضـــــية في االســـــتدالل المنطقي لدإثر أالكشـــــف عن  -2

 . الرياضيات
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  :الدراسة سؤاال 4.1

  يات؟الرياضـــــســـــتخدام القوة الرياضـــــية في التفكير االبداعي لدى طلبة الصـــــف العاشـــــر في إما أثر  -1
 وهل يختلف باختالف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما؟

 ســـتخدام القوة الرياضـــية في االســـتدالل المنطقي لدى طلبة الصـــف العاشـــر في الرياضـــيات؟إما أثر  -2
 والجنس والتفاعل بينهما؟وهل يختلف باختالف طريقة التدريس 

  

  :الدراسة اتفرضي 5.1

  :تيتينآلاسة تم صياغة الفرضيتين االدر  سؤاليلالجابة عن 

 الحســـــابية متوســـــطاتفي ال) α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصـــــائية عند مســـــتوى الداللة ( -1
س والجنس لطريقة التدريعالمات طلبة الصـــــف العاشـــــر في اختبار التفكير االبداعي في الرياضـــــيات تعزى ل

 ا.موالتفاعل بينه

الحســـــابية  متوســـــطاتال في) α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصــــائية عند مســـــتوى الداللة ( -2
ريس والجنس التدعالمات طلبة الصــف العاشــر في اختبار االستدالل المنطقي في الرياضيات تعزى لطريقة ل

  والتفاعل بينهما.

  :همية الدراسةأ 6.1

  :همية الدراسة في النقاط اآلتيةأتكمن 

ام القوة دوالتي تبحث في أثر اســتخ ،ولى في فلســطينألا -على حد علم الباحثة –لدراســة تعد هذه ا :البحثية
دى طلبة الصــــــــــــــف العاشــــــــــــــر بداعي واالســــــــــــــتدالل المنطقي في الرياضــــــــــــــيات لاإلالرياضــــــــــــــية في التفكير 

ي انها تســـــاعد في اثراء األدب التربو  اذبحوث مســـــتقبلية.  نه يمكن االســـــتفادة منها في اجراءأاالســــاســـــي.كما
يس تدالل المنطقي.وتقدم هذه الدراســـــة طريقة تدر والتفكير االبداعي واالســـــ ،بدراســـــات تتناول القوة الرياضـــــية

  لتنمية التفكير االبداعي واالستدالل المنطقي. في الرياضيات (استخدام القوة الرياضية)جديدة 

تعليم مادة المعايير الحديثة ل أحدوهي  ،ه الدراســة موضــوع القوة الرياضــية كمتغير مستقلتتناول هذ النظرية:
الرياضــــــــيات. لذلك يمكن االســــــــتفادة منها في تطوير تعليم الرياضــــــــيات في المراحل التعليمية المختلفة. وقد 

  الرياضيات.  تعليم تساعد في االرتقاء بمستوى التفكير والقدرات العقلية ومواكبة االتجاهات الحديثة في
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حيث يمكن  ،قد يســتفيد من هذه الدراســة معلمو الرياضيات في تطوير أساليب تدريس الرياضيات التطبيقية:
ا يمكن كم االســــــــــــــتفــادة من المــادة العلميــة والدليل واختبار التفكير االبداعي واختبار االســــــــــــــتدالل المنطقي.

  .دريس الرياضياتاالستفادة منها في دراسات مستقبلية حول أساليب ت

  :حدود الدراسة 7.1

  :تعميم نتائج الدراسة الحالية ضمن الحدود االتية يمكن

 م2017/2018تم اجراء هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  :الحد الزماني -1

 مديرية التربية والتعليم / قباطية :الحد المكاني -2

مديرية قباطية / فلسطين والمنتظمين في الدراسة في الفصل الحد البشــري: طلبة الصف العاشر في  -3
 م.2017/2018 الدراسي الثاني للعام الدراسي للعام

الحد الموضــــوعي: شــــملت هذه الدراســــة الوحدة االولى (االقترانات المثلثية ورســــوماتها) من الفصــــل  -4
 تم اعداد الوحدة من اجل تدريسها وفق القوة الرياضية. حيث الثاني.

  المصطلحات 8.1

  :القوة الرياضية

) القوة الرياضية على انها: NCTM,1989عرف المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة (
امتالك المعرفة المفاهيمية والقدرة على توظيفها في مواقف تعليمية جديدة والقدرة على اســـــــــــتخدامها في حل "

  ."المفاهيمية واالجرائيةالمشكالت الرياضية وذلك من خالل المعرفة 

تصــميم وحدة دراسية وفق منحنى القوة الرياضية بحيث تضم التقييم "نها أ) على 11 :2015( وعرفتها عمر
  ."مكانية حل المشكالتإ المعرفة المفاهيمية واالجرائية و والتواصل الرياضي والترابط و 

ذه والقــدرة على التفكير االبــداعي في توظيف هــامتالك الطلبــة لمعــارف مفــاهيميــة وعرفتهــا البــاحثــة إجرائيــا: 
  المعارف لحل المشكالت الرياضية.

  المعرفة الرياضية:

  )NCTM,2000(االجرائية وحل المشكالت.المعرفة المعرفة المفاهيمية و 
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المعرفة المفاهيمية، واإلجرائية، وما بعد المعرفة  ") المعرفة الرياضـــــــــية: وهي180 2012( فقد عرفت رزق
  ."قدرة المتعلم على تنظيم أفكاره وترابطها وتوجيهها لحل المشكالت وتشمل

قدرة الطلبة على توظيف المفاهيم الرياضــــــــــية واالجرائية في حل المشــــــــــكالت بدقة وعرفتها الباحثة إجرائيا: 
  ومرونة.

  التفكير:

ويرى انه تقصـــــــــي مدروس لخبرة من اجل  ،نشـــــــــاط عقلي :) انه2009(كما ورد في عبد العزيز ديبونو يرى
  و الحكم على شئ معين.او التخطيط ا ،التوصل لحل مشكالت

وضـــــــوح  الســـــــعي وراء المعنى في موقف يســـــــوده الغموض أو عدم") انه: 22 :2009( ويعرفه عبد العزيز
  ."المعنى

كلة او محاولة حل مشـــــــ هو تأمالت عقلية تحدث عند الفرد أثناء البحث عن معرفةوعرفته الباحثة إجرائيا: 
  معينة او معالجة موقف معين.

  التفكير االبداعي:

تفكير فريد يمتاز بانتاج اجابات متنوعة وقدرة على حل المشـــــــــكالت ") انه:  2009:58( يعرفه عبد العزيز
  ."بأفكار حديثة وغير نمطية

فكير اإلبداعي اختبار التبأنه الدرجة الكلية التي حصل عليها الطالب في أدائه على  :وتعرفه الباحثة اجرائيا
انه القدرة على ايجاد حلول جديدة غير معروفة لمشـــــــــكالت معروفة او اكتشـــــــــاف مشـــــــــكالت حديثة وايجاد و 

  الحلول المناسبة لها.

  :تنمية التفكير

أبو ( مثل تعزيز االفكار االبداعية ودعمها ،تنوعةتنمية قدرات التفكير الموجودة عند الفرد بطرق واســـــاليب م
  ). 184: 2012،جاللة

ل العليا في لى مســـــــــتويات المراحإلية والتفكير من المراحل الدنيا انتقال القدرات العقوعرفته الباحثة إجرائيا: 
  التفكير. اثناء تصدي الفرد للمشكالت التي تواجهه.
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  االستدالل المنطقي:

أو الحكم على صحة نتيجة  ،القدرة على استخالص نتيجة من مقدمة) بأنه " 2012:113( عرفه المنصــور
  معطاه".

بأنه الدرجة الكلية التي حصـــــــــــــل عليها الطالب في أدائه على مقياس االســـــــــــــتدالل وعرفته الباحثة إجرائيا: 
  لشفرة.ا و ،االستداللو  ،العالقات و ،المنطقي المؤلف من أربعة مقاييس فرعية هي: القياس عديم المعنى
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  الفصل الثاني

  طار النظري والدراسات السابقةإلا

يتضــمن هذا الفصــل اإلطار النظري في وصف القوة الرياضية والتفكير اإلبداعي واالستدالل المنطقي، 
ة حيث قامت الباحثة بتقســــــيمها إلى ثالثإضــــــافة إلى الدراســــــات الســــــابقة التي تطرقت لهذه المواضــــــيع.

  .، وقد تم ترتيب دراسات كل محور من األحدث إلى األقدممحاور

  االطار النظري  1.2

  القوة الرياضية 1.1.2

 في الموهوبين ةبالطل لتشــجيع الفرص توفير في كيفية الرياضــيات مناهج في الجوهرية المشــكلة تكمن
 أقرانهم تبرز التي بمواهبهم لالرتقاء لهؤالء الموهوبين برامج خاصة توفير إلى الحاجة دون الرياضيات

 الرياضـــيات تدريس في الهدف األســـاســـي أن البعض يرى الســـبب، ولهذا أقرانهم، عن بعيدا عزلهم أو
 جميع لدى الرياضية تنمية القوة يكون أن يجب )األساسي التعليم مرحلة (األولى التكوينية المراحل في

 يتعمقوا أن ةبللطل الفرص توفير على تقوم التدريس في تدريســـية بنائية مداخل تبني يعني وهذا ةبالطل
 مداخل وفق لديهم المعرفة وبناء الخاصــــة تعلمهم باســــتكشــــاف طرائق يقوموا وأن تفكيرهم، طرائق في

 اســــــتخالص مهارات وتنمية واالســــــتقصــــــاء، في البحث الكامنة القدرات وتنمية باالســــــتكشــــــاف التعلم
 والتفكير االســـــتدالل في بالالط تتضـــــمن قدرات التي المعرفة وراء ما اســـــتراتيجيات وصـــــقل المعرفة،

  .)(Lappan, 1999 اإلبداعي والتفكير الناقد

  ماهية القوة الرياضية 1.1.1.2

الرياضـــــية تظهر في قدرة المتعلم في التعبير عن التصـــــورات الذهنية  القوة أن )2006يشـــــير الســـــعيد (
االستدالل في  على ةبالكتابي، وهي تتضمن قدرات الطلو بالرسم والنماذج والتواصل الرياضي الشفهي أ
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كات واالســـــــتنتاجات والترابط الرياضـــــــي باإلضـــــــافة إلى الفهم ار دإلواقف الرياضـــــــية والتواصـــــــل عبر االم
  اإلدراكي والمعرفة اإلجرائية وحل المشكالت.

 من خالل توظيفو التخمين والتفكير المنطقي  على االكتشاف لطالبا قدرة بأنها )2003بدوي ( رىوي
عمل ت ل الرياضـــي مع المواد الدراســـية األخرى، إذالتواصـــ الراضـــية لحل المشـــكالت الجديدة، و المعرفة

فهم العالم  ل القوة الرياضــــــــية على زيادة ثقة الطالب بنفســــــــه ، وزيادة قدراته على اســــــــتخدام الرياضــــــــيات
 المحيط به و ما يحويه من مشكالت.

 الحقائق (معرفــة المفــاهيميــة) بــأنهــا القــدرة على اســــــــــــــتخــدام المعرفــة 2006( يــهطبهوت وبل بينمــا يرى
المســتخدمة  وتمييزها والقدرة على توظيفها، وكذلك القدرة على تفســير المصــطلحات ومقارنتها، والمفاهيم
اإلجرائية اســـــتخدام التمثيالت في التواصـــــل الرياضـــــي وحل ترابطات بين  والمعرفة المفهوم)، في تمثيل

 أو تبرير صــحة إجراءات رياضــية، وكذلك إجراء ،الرياضــيات والفروع األخرى في ســياقات حياتيةفروع 
   ومفاهيم جديدة.االستدالل الرياضي للتوصل لقوانين 

بأنها اســـــــتخدام المعرفة المفاهيمية واإلجرائية من قبل  )Sahin & Baki, 2010( كل من كما أشـــــــار
د وصـــفت وق الفرد لحل مشـــكالت غير مألوفة وذلك باســـتخدام التواصـــل والترابط واالســـتدالل الرياضـــي.

) القوة الريــاضــــــــــــــيــة أنهــا قــدرة الطــالــب في توظيف المعرفــة المفــاهيميــة لحــل NCTM, 2000وثيقــة (
  طرق جديدة من خالل االستدالل المنطقي والتفكير اإلبداعي.المشكالت المألوفة وغير المألوفة ب

 الرياضــية القوة أن على الباحثين تفاقإ نالحظ الرياضــية للقوةعاله من توضــيح ما ورد أ اســتقراء ومن
الرياضــيات باإلضــافة  خالل من تنميتها الطلبة، تشــمل العمليات التي يمكن تقويم في حديثًا مدخًال  دتع

فهي  ،ويعد امتالك مهارات القوة الرياضـــية المعيار األســـاســـي لتعلم الرياضـــيات ،الرياضـــيةإلى المعرفة 
والترابط والتواصل  المشكالت وحل االكتشاف القوة  الرياضية . وتشملتمثل شــخصية الطالب الرياضية

مقدرته  فيالرياضـــي باإلضـــافة إلى المعرفة المفاهيمية واإلجرائية مما يزيد من ثقة الطالب  واالســـتدالل
  لحياة.ة نافعة وقيمة في ادا، كمالرياضية والقدرة على مواجهة المشكالت وزيادة التوجه نحو الرياضيات

  مكونات القوة الرياضية  2.1.1.2

 المحتوى هي ةرئيســـــ أبعاد ثالثة تحتوي الرياضـــــية  القوة مكونات أنّ  ) إلى2008شـــــار زنقور (أوقد 
  .والمعرفة الرياضية الرياضية العمليات الرياضي

 اإلجرائية، والمعرفة المفاهيمية المعرفة :هي مســتويات ثالث وتتضــمن :الرياضــية المعرفة: األول البعد
إن المعرفة المفاهيمية تســـــــــاعد الطلبة في  )2007وذكر الطوس ( .المعرفة وما بعد المشـــــــــكالت وحل
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يحة من الخاطئة أثناء حل اإلجراءات الصــــــحتســــــهيل عملية اكتســــــاب المهارات والخوارزميات، وتمييز 
وتعد المعرفة اإلجرائية  وتغيير إجراءات الحل.، هذا يؤدي إلى إيجاد أســــــاليب صــــــحيحة  و، المســــــائل

ألة بطريقة مســــالالمســــتوى الثاني من المعرفة الرياضــــية والتي تتمثل في قدرة الطلبة القيام بخطوات حل 
ياضية وتنفيذ الخوارزميات والمهارات الر ، واختيار الطريقة المناسبة للموقف الرياضي ومنظمة ،متسلسلة

ويرى أن المعرفة في حل المشكالت تتمثل في قدرة الطلبة على  .)2012 (القبيالت، بشكل مرن ودقيق
 ناتوفهمها وتحديد البيا، توظيف المخزون المعرفي التراكمي الرياضـــــــــــي لديهم في إدراك المشـــــــــــكالت 

الالزمة للحل، واختيار طرق الحل المناســــــــبة والقدرة على التحقق من معقولية الحل باســــــــتخدام مهارات 
  التواصل واالستدالل الرياضي.

 المعرفة جمع على للطلبة الكلية بالقدرة الرياضــــــية القوة تتصـــــف : الرياضـــــية العمليات: الثاني البعد
 المنطقي والتفكير االفتراضـــات وعمل االســـتكشـــاف خالل من الثالثة، واســـتخدامها بأبعادها الرياضـــية

 ضمن الرياضية األفكار ربط خالل من بينهم فيما والتواصل الروتينية، غير المسائل والمشكالت وحل
فإن  األبعاد، متعددة طبيعة ذات الرياضـــــية القوة وألن منطقي بتفكير أخرى ســـــياقات مع ســـــياق معين
 National Assessment of Educational) األمريكي التربوي التقدم لتقويم القومية المؤســــــســــــة

Progress, 2003)، قوتهم في الطلبة يظهرها أن يمكن التي للعمليات الرياضية أبعاد ثالثة اقترحت 
  تمثيل والمنطق والبرهان وحل المشكالت.وال والترابط الرياضي الرياضي التواصل: وهي الرياضية

 وأهم مالمحها رياضـــية، كعمليات الرياضـــية للقوة المكونة المهمة األبعاد من الرياضـــي التواصـــل ويعد
 أفكار إلى للمفاهيم، وترجمتها والتكنولوجية واليدوية والذهنية الرياضـــية المعالجات اســـتخدام في تتمثل
 والتقديرات والذهني والتكنولوجي الكتابي األداء واســــــــــتخدام المفاهيمية، المعرفة في ودالالت ورموز

 معينة معطيات في ضــــــــوء رياضــــــــية مشــــــــكالت وصــــــــياغة اإلجرائية، المعرفة عن للتعبير لمختلفةا
 لمعلمي القومي أصــــدرها المجلس التي المعايير وتضــــمنت .وحلها لنتائجها تقارير وعمل ومناقشــــتها،
 ثالث على موزعة وشـــــمل أهدافاً  واالتصـــــال، الرياضـــــيات معيار 1989 عام أمريكا في الرياضـــــيات

 األفكار وفهم مرئي، بشـــــكل وكتابة وٕاظهارها لغة الرياضـــــية األفكار عن التعبير :هي تعليمية مراحل
 والعالقات والرموز الرياضــــية المفردات ومرئيًا، واســــتخدام وشــــفهياً  كتابياً  وتقييمها وتفســــيرها الرياضــــية

 معايير أحد الترابطات معيار ويعد، الرياضـــــــية  ونمذجة المواقف العالقات ووصـــــــف األفكار لتمثيل
 ويتضمن الرياضية، القوة في المهمة ومن المالمح إجرائيا، الرياضي المحتوى بتنفيذ الخاصة العمليات

 وربط ببعض، بعضها الرياضــية والموضــوعات اإلجرائية، واألفكار المعرفة مع المفاهيمية المعرفة ربط
 في الترابطات واســــتخدام للطلبة، اليومية الحياة مع وربطها العلوم األخرى، من غيرها مع الرياضـــيات

  ).NCTM, 2000الرياضية ( حل المشكالت عمليات إجراء
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 رياضــــية إجرائية كعمليات الرياضــــية للقوة المكونة المهمة األبعاد من الرياضــــي االســــتدالل يعد كذلك
 الرياضـــــــية المرتبطة والقوانين التعاميم اســـــــتقراء في تتمثل مالمحها وأهم الرياضـــــــي، المحتوى لتنفيذ

 متســلســـل الرياضـــية بشــكل واإلجراءات الخوارزميات وٕاجراء وتقييمها، واســتنتاجها الرياضــية، بالمفاهيم
 الحل طرائق اإلجرائية، وتحديد ومعرفتها اإلجراءات هذه معقوليــة مــدى وتقــدير ومنطقي، ومترابط

ويمكن ٠ وحلها المشــكالت في معالجة القرارات واتخاذ والنتائج، الحلول حول أحكام وٕاصــدار المناســبة،
 واألدلة المعلومات في التفكير عن طريق جديدة أو اســـــــــتنتاجات معرفة توليد االســـــــــتداللالقول بأن 

كما أشــار  نتائج صــحيحة إلى للوصــول والنظريات والمســلمات بطريقة منطقيةقواعدال واســتخدام المتوفرة
  .)2015 السيد الوارد في(عمر،

 والنماذج، العالقاتو  المكاني، والحس الهندســة القياس، العددي، الحس ويشــمل محتوىالثالث: ال البعد
  .االحتمال ومفاهيم البياناتو 

  أهمية القوة الرياضية  3.1.1.2

يرة للمعلم وللطالب نقاطا أشــــــــــــار فيها إلى أن للقوة الرياضــــــــــــة أهمية كب ) ,2013Griffn(أورد غريفن 
   :يأتتتجلى فيما ي

  
اســـــتداللي يســـــتطيع من خالله الطالب اســـــتنتاج المعرفة بصـــــورة  مناخ خلق على المعلم تســـــاعد .1

 .تجعله يقدر قيمة الرياضيات ويشعر بجمالها
 الرياضـــــــــيات بين تقارب أحدثتحولت الرياضـــــــــيات من صـــــــــورتها المجردة الى تطبيقية حيث  .2

 في تدريس الرياضيات. المدرسية التي تواجهها الصعوبات قللت وبالتالي والحياة المدرسية
تجعل الطالب يربط بين  فقط الحلول مجرد في التفكير من فبدًال  التفكير على الطلبة تشـــــــــجيع .3

 . ستنتاجالواد من قدرته على التحليل واالستدالل المعرفة المفاهيمية واالجرائية وتزي
وفائدة  ياتالرياضوتجعله يتمتع بنظر كلية لألشــياء فيدرك مدى أهمية تعليم  الطالب أفكار توقظ .4

 تفسير المواقف الحياتية والتفكير في عدة مسارات للوصول الى حلول مختلفة .  فيالمعرفة الرياضية 
 الكمية المعلومات واســـــــــتخدام والتقدير والمثابرة والميل بنفســـــــــه الطالب ثقة تنمية على تعمل .5

  .القرار وصنع حل المشكالت في والمكانية
 بطوالر  وتحدث واســــتماع وكتابة قراءة من للطلبة األســــاســــية المهارات من جديدة مهارات تنمية .6

 اختيار في والمهارات اليومية والحياة الرياضـــية المفاهيم وبين البعض الرياضـــية بعضـــها المفاهيم بين
 أو مجسمات طريق عن دليل تقديم خالل من ذلك على صحتها والبرهنة من والتأكيد الحل خوارزميات

  .جداول أو بيانية رسوم
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  القوة الرياضية أهداف  4.1.1.2

  :يأتونوردها فيما ي ،من أهداف القوة الرياضية ) عددا2010(ولخص الدليمي 
 الرياضية. اللغة مفردات إدراك •
 الرياضية. اللغة رموز إدراك  •
 .الرياضي المفاهيمي البناء مكونات إدراك  •
 .بنيتها وداللة الرياضيات طبيعة إدراك  •
 .الحياتية المواقف في الرياضيات أهمية إدراك  •
 .المشكالت وحل المواقف في وتوظيفها الرياضية القواعد من منظومة استنتاج  •
 .الرياضي النسق في المفاهيمية استقراء الترابطات •
 الرياضي  الموقف داخل األفكار من عدد أكبر إنتاج  •

  اإلبداعيالتفكير  2.1.2

  التفكير  1.2.1.2
 رهوقــد تعــددت تعريفــاتــه، فقــد اعتب ميز بهــا بني البشــــــــــــــر عن ســــــــــــــائر المخلوقــات التفكير نعمــة من اهللا

)2000Slovin, الحســـية المثيرات األفكار وٕادراك لتشـــكيل الحســـية للمدخالت العقلية المعالجة ) بأنه 
 والتأملي واإلبداعي كالتفكير الناقد: التفكير من مختلفة أنماط من يتكون أنه ويرى .عليها والحكم

 فيها يتطور ذهنية عملية بأنه )2010ويرى ســـرور ( ،المعرفي وراء وما والمعرفي والعلمي والرياضـــي
 األبنية تطوير بهدف خبرات، من وما يكتســـــــبه الفرد بين الذهني التفاعل عمليات خالل من المتعلم

 ســلســلة عن عبارة التفكير أن ) إلى2014عبد الفتاح ( ويشــير. جديدة توقعات إلى والوصــول المعرفية
 أو واحد طريق عن اســـــتقباله يتم لمثير يتعرض الدماغ، عندما بها يقوم التي العقلية النشـــــاطات من

 الواسع بمعناه التفكير أن ويرى .والذوق والشــم، والســمع، اللمس، والبصــر، : الخمس الحواس من أكثر
 المادة، بمحتوى خاص بعضــــها مكونات عدة وله الخبرة، أو الموقف معنى في عن البحث عملية هو

 المشــكالت كحل معقدة معرفية عمليات وبعضــها كاالتجاهات، شــخصــية اســتعدادات وعوامل وبعضــها
  :التفكير على أنه )2013عيسى (يلخص و  .معرفية فوق عمليات من واالستدالل وغيره

 اكتســاب الطالب أســاليب تساعده في حل المشكالت التي تواجهه أثناء تعرضه لمواقف تعليمية -
  .أو تربوية أو حياتية

 عملية عقلية تحدث في ذهن اإلنسان قبل التحدث أو الفعل. -
ســـلســـلة من النشـــاطات العقلية التي تحدث داخل المخ نتيجة اســـتقبال مثيرات معينة عن طريق  -

 حواس الجسم من اجل الوصول لمعنى أو تفسير موقف معين.
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  اإلبداع 2.2.1.2
ويظهر ذلــك من خالل اهتمــامــات العديد من العلماء أمثال  يعــد اإلبــداع من أرقى أشــــــــــــــكــال النشــــــــــــــاط،

ز اإلبداع بأنه ويتمي ،تورانس، وجاكســون، التي أدت إلى اكتشــافات مثيرة ترتبط بالتعرف على المبدعين
ويصــل  ،تفكير في نســق مفتوح غير مقيد بأســلوب محدد، يتم فيه االســتجابة لحدث أو في موقف محير

إلى إنتاج ذا خصــــائص فريدة، وتتجلى أهميته بما يتصــــف به صــــاحبه من طالقة ومرونة وأصــــالة في 
  .)2010 (سرور، التفكير

التي تناولت اإلبداع فهو مزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصية التي  دراساتتعددت ال
/أو ؤدي إلى نتائج أصــــــــــــيلة ومفيدة للفرد وإذا وجدت بيئة مناســــــــــــبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لت

بأنه عبارة عن خاصــــية  يمكن القول). و 2002 جروان،و/أو العالم (الشــــركة/المؤســــســــة و/أو المجتمع 
، أو كمـــــا هو معروف ومتـــــداول "التفكير خـــــارج يـــــديـــــةذهنيـــــة تمكن الفرد من التفكير بطرق غير تقل

  ."الصندوق

  مفهوم التفكير اإلبداعي  3.2.1.2

العديد من المشـــــــكالت فكان لزامًا واجه  إذ ،التفكير اإلبداعي منذ نشـــــــأ اإلنســـــــان على وجه األرضبدأ 
عليه أن يفكر و يبتكر و يطور طرق جديدة لمواجهة هذه المشكالت ثم يعود ويطور ما ابتكره من أجل 

به  ةالتوصــــــــــــل الى أفضــــــــــــل الحلول وتوفير الوقت والجهد، حتى يســــــــــــتطيع التعايش مع البيئة المحيط
  واستخدام مواردها ليرتقي بحياته ويجعلها أيسر وأفضل.

االبــداعي في أكثر من حقــل فهو عمليــة ذهنيــة يمــارس الــذكــاء من خاللهــا  فقــد ورد ذكر تعريف التفكير
نشاطه على الخبرة عند مواجهته مثير أو منبه يستقبله الفرد عبر حاسة أو أكثر.ثم يشرع الفرد بالتفكير 

ج على رحلته بالبحث الى أن تنتهي ببناء معنى يخر  وض الموقف ويتأزم الموقف فيبدأغمعندما يكتنفه 
  .ارض الواقع

 ،والتفكير هو قــارب نجــاة الفرد المتعلم فمن يركبــه يســــــــــــــتطيع أن يواجــه أمواج وتحــديات الحياة المتزايدة
طلبة جيل من ال عدادإ يتطلب وهذا كله ،االكتشــــــــــــــافات والتكنولوجاو التي يســــــــــــــودها االنفجار المعرفي 

لدول ايجعلهم يســــــيرون بمواكبة  . وهذا ماالمشــــــكالت وحّلها قادرين على تحدي االمتعلمين بحيث يكونو 
  .المتقدمة

والتفكير  ،ير والتفكير الناقد والتفكير التصــــــــــــــو  ،وتتعــدد أشــــــــــــــكــال التفكير وتتنوع فمنهــا: التفكير التــأملي
ــــــــه من خالل العــديــد من مراكز البحــث التربويوالــذي نل ،اإلبــداعي الــذي يجــذب اهتمــام التربويين  ،مســـــــ
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ح والتقدم من متطلبات النجا مطلبا أســـاســـيا ياإلبداعالتفكير  حيث يعتبر  ،ومنظمات التفكير اإلبداعي
)Tom, 2009(.  

 من عن ســـــلســـــلة عبارة نهأ) Costa, 2010( كوســـــتا يراهالتربويون  به يهتم الذي والتفكير اإلبداعي
 أكثر أو طريق حاســة واحدة عن اســتقباله يتم لمثير الفرد عند تعرض الدماغ بها يقوم التي النشــاطات

 عملية ) بأنه2013العســــاف ( يراه فيما .والذوق والبصــــر واللمس والشــــم الســــمع: الحواس الخمس من
 أومن اجل ٍما، مســـــألة نحو موّجه بشـــــكل قصـــــدي انتقاؤه يتم محترف نشـــــاط ذهني إلى ُتعزى داخلية
   .سؤال عن إجابة أو معنى إيجاد أو الفهم رغبة في شباعإلأو  معين، قرار اتخاذ

 فبعضها ،تلك التعريفات التي تتطرق إلى مفهوم التفكير اإلبداعي نم افرو  بعدد األدب التربوي يزخرو 
فهو  ،جديدة غير معروفة حلول عن البحث في قوية رغبة تقوده وهادف مركب عقلي نشاط: بأنه شيري

ـــالطالقـــة الحلول المتنوعـــة واألفكـــار التي تمتـــاز كبر قـــدر منأ إنتـــاج على الفرد مقـــدرة  والمرونـــة ب
  .)2005 (أبو جادو، ما لموقف ومشكلة وذلك استجابة البعيدة، والتداعيات واألصالة،

 والمواقف األفكار عدد من في التفكير على عقلية قدرة بأن )1998( والتعليم التربية وزارةفيما أشــارت 
 مســـــارات وبتعدد عقلي يتصـــــف بالمرونة نشـــــاط وهو جديدة، أفكار إلى حاجة أو مشـــــكلة توجد حيث

  .والجدة يتصف باالبتكار جديد إنتاج إلى ويؤدي التفكير

 أو مشــــكلة ومواقف عديدة  أثناء مواجهة على انتاج أفكار القدرة :بأنه اإلبداعي التفكير ترى الباحثةو 
 إلى يؤدي متعددة المســـــــارات، باألفكار غني ٍعقليٍ  في نشـــــــاطتتمثل  جديدة، أفكار إلى عند الحاجة

  .والجدة باالبتكار يتصف جديد إنتاج أو فكرة على الحصول

  مهارات التفكير اإلبداعي: 4.2.1.2

وللتفكير اإلبداعي عدد من المهارات الفرعية عند البحث عنها يصطدم الباحث باالختالف بين الباحثين 
قاطع لمهارات التفكير اإلبداعي فبرغم الجهود المســــــتمرة لســــــنوات طويلة من قبل والتربويين في تحديد  

ا إال أنهم اختلفوا في تحــديــدهــا، فمنهم من حــددهــ ،العلمــاء والتربويين والبــاحثين لتحــديــد تلــك المهــارات
ير ح أن التفكومنهم من وضــ لى طبيعته أو إلى تحليل مكوناته،باالســتناد إلى تعريف التفكير نفســه أو إ

ــــــــمن ســــــــــــــلوق نمط حديث في التفكير و اإلبداعي ي منهم من أشــــــــــــــار إلى القدرة على التخيل وحب تضــــــ
  االستطالع واالكتشاف. 

ومن خالل االطالع على األدب التربوي والبحوث الحظــت البــاحثــة أن للتفكير اإلبــداعي عــدة مهــارات، 
  ك تناولت هذه المهارات.وأن أهم مهارات تناسب الطلبة هي الطالقة و المرونة واألصالة، لذل
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 ) وهي القــدرة على إنتــاج أكبر عــدد ممكن من األفكــار والحلول لمشــــــــــــــكلــة ما.Fluencyالطالقــة ( -1
أو مسألة  نوتعنى الطالقة في الرياضيات: قدرة المتعلمين على إعطاء عدة أفكار مختلفة لموضوع معيّ 

ر عند تعرضــــــــهم لمشــــــــكلة رياضــــــــية أو معينة حتى تكون لديهم إمكانية اســــــــتدعاء أكبر عدد من األفكا
ثم اختيار الحل أو الفكرة التي يجدها المتعلم أكثر إقناعا. وتنقســـــم الطالقة إلى جوانب فرعية   ،هندســـــية

  طالقة التداعي والترابط.و  طالقة التعبير،و  طالقة األفكار،و منها: الطالقة اللفظية، 

ي وتعنى المرونة ف. اإلجابات والحلول الرياضية وع في) وهي القدرة على التنFlexibilityالمرونة ( -2
كن وهنا يم ،الرياضـــيات بان نطلب من المتعلمين ذكر أكبر عدد ممكن لخواص شـــكل هندســـي مرســـوم

مالحظــة تطور تفكير الطــالــب والمرونــة التي يظهرهــا في إنتــاج أكبر عــدد من األفكــار لتحقيق الموقف 
لرياضــــــــيات بأن نطلب من المتعلم إعطاء عدة حلول الرياضــــــــي الذي يعرض له، ويمكن قياســــــــها في ا

ســـألة أو حل م ،مختلفة لنفس الموقف الرياضـــي مثل إعطاء أكثر من طريقة لحل تمرين هندســـي معين
  جبرية ما بأكثر من أسلوب للحل.

 ويقصـــــــــد .) وهي القدرة على إنتاج أفكار رياضـــــــــية غير مألوفة لزمالئهOriginality(  األصالة -3
خص أي ال يشيع تكرارها بين زمالء الش ،الرياضيات: القدرة على إنتاج استجابات أصيلةباألصــالة في 

الذي يأتي بهذه االستجابات. ويمكن قياسها في الرياضيات بأن نطلب من المتعلم إعطاء حلول مختلفة 
  .وحساب كمية االستجابات أو األفكار النادرة والجديدةعن اآلخرين 

 خالل من لدى الطلبة اإلبداعي التفكير تنمية في يســــهم أن يمكن المعلم أن )2012يرى العمري (و 
 .األفكار الجديدة والمفيدة والمكافآت على التعزيز المناســـــــب وتقديم لتفكير،ل كافي بمنحهم وقت قيامه

وتقديم  اإلكراه، وعدم واالحترام ،توفير الهدوء والقبول خالل من إيجابية صـــــــــــفية بيئة تكوين وكذلك
  .والفشل الخوف واستبعاد ،الفاعلة والمثيرات ،التشجيع

 :وهي مبدعين حتى يكونوا يتمثلوها أن الطلبة على التي االتجاهات ) بعض,Harris 2010( وقد حدد

 حب في رغبة ألن لديهم بكافة تفاصيلها، األشياء معرفة يفضلون المبدعون فالناس :الفضــول •
 .والمعرفة االستطالع

 أو فكرة هذا التحدي يّولد الغالب وفي واالعتقادات، األفكار تحدي المبدعون يحب :التحدي •
 .جديداً  حالً 

 حلها مشــــكلة يتطلب حل في دقائق تســــع فقط يقضــــون ألنهم يفشــــلون الناس معظم :المثابرة •
 .دقائق عشر
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 أو غريبة أو دائمًا لديهم أفكار عجيبة فهم المبدعون ليس لديهم خيال مقيد،: المرن الخيال •
  .جديدة

  مراحل التفكير اإلبداعي 5.2.1.2

ومراحلها من أكثر القضــــــــــــــايا الخالفية بين التربويين وعلماء النفس  ياإلبداع التفكير ما زال فهم عملية
عبــارة عن مراحــل  ياإلبــداعالتفكير أن عمليــة  )Harkow, 2013وطرائق التــدريس، ويــذكر هــاركو (

 :متباينة تتولد أثنائها الفكرة الجديدة المبدعة، وتمر بمراحل أربع هي

جمع المعلومات الخاصـــــــــة بها والربط بينها  ويتم تحديد المشـــــــــكلة : مرحلة اإلعداد أو التحضـــــــــير -1
. وتشــــــــير بعض البحوث إلى أن الطلبة الذين يخصــــــــصــــــــون ،وبعدة طرقمعالجتها من كافة جوانبها، و 

ًا أكبر من الوقت لتحليل المشـــــــــــكلة وفهم عناصـــــــــــرها قبل البدء في حلها هم أكثر إبداعًا من أولئك جزء
  .الذين يتسرعون في حل لمشكلة

مرحلة ترتيب  االفكار حيث يتحرر فيها العقل من الشوائب  مرحلة االحتضان (الكمون أو االختمار)-2
برات وامتصاصًا لكل المعلومات والخ ،عقلياً  واألفكار التي ال صــلة لها بالمشــكلة، وهي تتضــمن هضــماً 

يبذله المتعلم المبدع من جهد شديد  بما كما تتميز هذه المرحلة .المكتسبة المالئمة التي تتعلق بالمشكلة
في ســــبيل حل المشــــكلة. وترجع أهمية هذه المرحلة إلى أنها تمنح العقل فرصــــة للتخلص من الشــــوائب 

 .مة فيهاهمتعيق أو تعطل األجزاء الواألفكار الخطأ التي يمكن أن 

أي اللحظة التي تولد فيها الفكرة  وتتضــــــــــمن انبثاق شــــــــــرارة اإلبداع مرحلة اإلشــــــــــراق (أو اإللهام) - 3
الجديدة التي تؤدي بدورها إلى حل المشــكلة. ولهذا تعتبر مرحلة العمل الدقيق والحاسم للعقل في عملية 

 .اإلبداع

ــــــــــــــــــــــــــــ مرحلــة التحقيق (أو إعادة 4 في هذه المرحلة يتعين على المتعلم المبدع أن يختبر الفكرة  النظر)ـ
المبدعة ويعيد النظر فيها ليرى هل هي فكرة مكتملة ومفيدة أو تتطلب شــــــــــــيئًا من التهذيب والصــــــــــــقل. 

  .وبعبارة أخرى هي مرحلة التجريب (االختبار التجريبي) للفكرة الجديدة (المبدعة)

  اإلبداعي خصائص وميزات التفكير 6.2.1.2

للتفكير اإلبــداعي العــديــد من الخصـــــــــــــــائص ومنهــا الحرص على الجــديــد من األفكــار واآلراء المفــاهيم 
عداد وكذلك االســـت ،البحث عن البدائل لكل أمر واالســـتعداد لممارســـة الجديد منهاو  ،والتجارب والوســـائل

 وومحــاولــة تطوير األفكــار الجــديــدة  لبــذل بعض الوقــت والجهــد للبحــث عن األفكــار والبــدائــل الجــديــدة،
  الغريبة.
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نب توفير بدائل عديدة لحل المشــــــــــــــكلة، وتجداعي: تجنــب التتابعية المنطقية و ومن مميزات التفكير اإلبــ
 ي جديدالنتباه إلى مســـــــار فكر عملية المفاضـــــــلة واالختيار والبعد عن النمط التقليدي الفكري، وتعديل ا

Alter, 2010).(  

  اإلبداعي في المناهج الدراسية  التفكير 7.2.1.2

رفضــــها  أو تقبلهاّ  خالل من وذلك ايقافه، اإلبداعي أو الســــلوك اســــتمرار ًفي ًهاما دورا المدرســــة تلعب
من  قي دعم وتطوير الســـــلوك االبداعي دورها يتمّثل كما الشـــــخص المبدع، من المنبعث الســـــلوك لهذا

 حســــب طاقاتهم وتصــــنيفهم الطلبة تقييم أســــاليب من تعتمده وبما خالل ما تقدمه من امكانات متاحة،
 اإلبداعية. وقدراتهم

 المدرســــــة األخيرة، وأصــــــبحت اآلونة في الطلبة لدى اإلبداعي التفكير قدرات بتنمية االهتمام زاد وقد
 في تسهم ا الطلبة من أنشطة يمارسه ما خالل من القدرات هذه ًلنمو البيئة المناســبة والمكان الخصب

 منظمة بصـــورة المدرســـة في يكتســـبها الطلبة المعلومات والخبرات والمهارات التي خالل ومن تنميتها،
 .)2013 ومنتظمة (العساف،

 في تســهم إلى انه يتطلب توافر صــفات معينة للمناهج لكي )2012البكر الوارد في رياني (وقد أشــار 
  قدرات الطالب اإلبداعية منها: تنمية

   .البحث والمعرفة إلى يدفعهم حيث أن التحدي العقلية، ةبالطل لقدرات المنهج محتوى تحديّ  .1
 .ةببين الطل الفردية مراعاة الفروق .2
 وتراعي اهتماماتهم. تفكير الطلبة ومشكالت تثير قضايا الدراسية تضمين المناهج .3
 .العليا تراعي مهارات التفكير أساليب تقويم تضمين .4
 .يقتضيه الموقف التعليمي ما حسب والتعديل بالمرونة التعليمية األنشطة تمتاز .5
 إلى الطلية واثارة أحاســــــيســــــهم انتباه جذب على يعمل بحيث تضــــــمين محتوى متنوع ومتباين، .6

 .التعلم على تشجّعهم التي الدرجة
تشـــــــــــرك  التدريس التي بطرق الطالب االهتمام لدى اإلبداعي التفكير تنمية في يســـــــــــهم ومماّ  .7

  .التعليمية العملية في الطالب
 الطلبة. لدى اإلبداعية القدرات الستثارة واالستفادة منها الحديثة التعليم تقنيات توظيف .8
 بعمل القيام الدراســية إلى البرامج توجه بحيث مرنة، بطريقة وتدريســها الدراســية المناهج صــياغة .9

 الفرصـــــة المادة وٕاتاحة من المختلفة الموضـــــوعات في التشـــــابه جوانب عن البحث أو مقارنات
 أخرى. مجاالت إلى المتعلمة بالخبرات واالنتقال لالستكشاف،

 .ةبالطل عند حب االستطالع لسمة الدراسية المناهج إشباع .10
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  التفكير اإلبداعي في الرياضيات:  8.2.1.2

اإلبداع ال يتم ف ،تعد الرياضـــيات إحدى المواد الدراســـية التي تهدف إلى تنمية اإلبداع والتفكير اإلبداعي
والبد أن تســـــــــبقه مشـــــــــكلة تتحدى العقل، لذا يمكن اتخاذ الرياضـــــــــيات وســـــــــطًا لتنمية اإلبداع  ،من فراغ

فمن خالل طبيعتها التركيبية يمكن اســتنتاج أكثر من نتيجة منطقية لنفس المقدمات  ،والتفكير اإلبداعي
نية غكما أن الرياضــــــــــــــيات  ،المعطــاة، وبنيتهــا االســــــــــــــتــدالليــة تعطى بعض المرونة في تنظيم المحتوى

تها كما أن دراســــــــــــــ ،بــالمواقف المتنوعــة التي تمكن  الطلبــة من ايجاد حلوًال متعددًة ومتنوعة لكل موقف
ية رات األســــــــاســــــــية للعملوهذه تكســــــــب الطلبة بعض القد ،تعود الطلبة على النقد الموضــــــــوعي للموقف

ميته رة ومن ثم تنوالتفكير اإلبداعي في مجال الرياضـــيات يمكن تعلمه كمها) Tom, 2009( اإلبداعية
  نظرًا ألن كل متعلم يمتلك قدرًا من التفكير.  ،بمزيد من التدريب عليه

 زاوية من الرياضيات في اإلبداع ينظر إلى والباحثين ٍللعلماء ٍفكري اتجاه كل إلى أن توصــل الباحثون
 من ممكنةأكبر كمية  اعطاء على قدرة الطالب هو الرياضــــــيات في اإلبداع يرى من فمنهم :مختلفة
 إنتاج على قدرة الطالب أنه يرى من ومنهم الرياضــي المفتوح، بالموقف المرتبطة المتنوعة و  األســئلة
 اإلبداع مكونات نفس وهي الرياضــــية حل المشــــكالت األصــــالة والمرونة و  و بالطالقة تتميز حلول
 أو ٌعقليٌ  آخرون أنه نشـــاط ويرى تفكير، طريقة هو في الرياضـــيات اإلبداع أن يرى من ومنهم العام،

 من ومنهم المدرســية، الرياضــيات في اإلبداع لمفهوم وامتالكه المعلم من خالل غيرهم وعرفه ،إنســانيٌ 
 ).2012 (العمري، اإلنتاج اإلبداعي على ركز

التفكير   تنميةل الرياضـــــــــيات كوســـــــــط اســـــــــتخدام يمكن أنه حيث يرى ) (Honig, 2001ذلك ويؤكد
 عطاة،م لمقدمات منطقية من نتيجة أكثر باســتنتاج ســمحت ركيبيةالتبنيته  الن المتعلمين، لدى ياإلبداع

 ) الجزء إلى الكل من (تنظيمها فيمكن محتواها الدراســي، تنظيم في تعطي مرونة االســتداللية طبيعتهاو 
 همام مطلبا الدارســين لدى ياإلبداع التفكير تنمية أن وبما اســتقراء،) إلى الكل الجزء من أو( اســتنباط

الرياضــــــيات  تعليم يلعب أن يمكن التربية إليه ســــــعىت ربويات وهدفا الحالي، من الســــــياق يتضــــــح ماك
 البدء الدراســـي للرياضـــيات يكون المحتوى حيث تنظيم فمن الهدف، هذا تحقيق يف همام دورا هاوتعلم

 العالقات نم ٍكبير بتكوين عدد للدارســـــين تســـــمح وشـــــمول مرونة من لها لما العموميات أو بالكليات
 األســــــاســــــية اآلليات الدارســــــين لدى الجدة (أصــــــالة) ومن ثم تنميو  ،مرونة)بالتنوع ( تتميز ،)(طالقة
 .المعلومات الجديد وٕانتاج إلى الوصول لهم يحيت وهذا اإلبداعية، للعملية

 ما والتفكير اإلبداعيالرياضـــــــــــيات  تعليم إلى أن العالقة التي تربط بين ) ,2002Torranceويرى(
 :يأتي



19 

 

 الطلبة تدريس الرياضيات لجميع في بداعيإلالتفكير ا على تساعد  نشطة متعددةأ استخدام إمكانية -
 إلى وتســـتند مختلفة رياضـــية على مداخل وتقوم والتنوع تراعي التدرج أن شـــريطة الغرفة الصـــفية؛ في

 .لهم دراستها سبق أو الطلبة يدرسها رياضية موضوعات
ذات المجال الًمعرفي البناء تســـــــمح باشـــــــتقاق النتائج والنظريات من  المعاصـــــــرة طبيعة الرياضـــــــيات -

 .والرياضيات تحكمها قوانين المنطق استداللية خطوات في السير طريق عن المسلمات خالل
 قوانينها اكتشــــــاف في جعلت العلماء يبدعون متطورة نامية حية مادة باعتبارها الرياضــــــيات طبيعة -

 .التي درسوها والموضوعات األفكار خالل من إبداعهم وتطور نما قد العلماء وهؤالء وٕاجراءاتها،
 المتنوعة المواقف من بها حيث السليمة، التفكير أساليب على ًللتدريب ًخصبا ميدانا الرياضيات تعد -
 الرياضــــية البصـــيرة اكتســـاب و لحلها التخطيط عناصـــرها و بين العالقات يدركون  دارســــيه يجعل ما

 األفكار ترتيب على تنطوي فهي وبذلك المتنوعة، المواقف مثل هذه حل إلى يؤدي الذي العميق والفهم
   .فيها التأمل أو وترتيبها وٕاعادة شرحها ما المعلومات بطريقة وتنظيم

 عامة، بصـــــورة تعريفات التفكير اإلبداعي لىإ واســـــتنادا) 63 :2012( ويرى عبيد كما ورد في رياني
 كان الرياضيات إذا في اإلبداع مســتوى إلى يصــل الفرد أن خاصــة يتضــح بصــورة الرياضــيات وطبيعة

 :اآلتية القدرات لديه
  .جديدة  في صورة وتنظيمها وتركيبهاالمعلومات  ترتيب إعادة -
 الرياضية. الفكرة  أو المشكلة بين أجزاء  عالقات جديدة إدراك -
 مألوفة. غير جديدة بطرق المشكلة حل -
 طرق. بعدة  المشكلة حل -
 لألفكار الرياضية.  اكتشاف تطبيقات جديدة -
 .األفكار الرياضية المشكالت أو تناول في القديمة تحسين الطرق أو تعديل -
 .رياضية مشكلة أو رياضي عند مواجهة موقف المتنوعة األسئلة من عدد أكبر إنتاج -
 .إليها الطالب يصل التي الحلول التأكد من صحة -
 .المشكالت الرياضية  حلول أو األفكار في المتضمنة كشف التناقضات واألخطاء -

  االستدالل المنطقي  3.1.2

 وٕاقامة تكوين المفاهيم في رئيسة بصورة يتجلى والذي اإلنساني العقلي النشاط صــور أرقى التفكير يعد
 يتم التي الوقائع من طريق التجريد عن والتصــــــــورات اإلحســـــــــاســــــــات وبين بينها المنطقية العالقات
 التي الموضــوعية القوانين يفهم أن من يمّكن اإلنســان فالتفكير والتجارب، الخبرات من عليها الحصــول

  .)2000 (طه، العملي التطبيق في منها وأن يستفيد والمجتمع، الطبيعة لها تخضع
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 التي المتطورة واالنفجارات المعرفية المتزايدة، والمعلومات المســــــتمرة بالتغيرات الحالي العصــــــر يتميز
 العقدين في التربوي اإلصـــــالح حركة اهتمت ولهذا المعلوماتية، والثورة كافة، الحياة مجاالت شـــــملت

 عن المتصــــــــارعة التغيرات هذه اســــــــتيعاب قادرين على ليكونوا الطلبة، عند التفكير بتنمية األخيرين
 - والتعلم التعليم لنظريات الحثيثة للجهود كان وقد .عصــر المســتقبل عليه ســيكون لما إعدادهم طريق

 واالســــــــــــــتدالل والتفكير كالفهم لعقليةا العمليات أهمية أكدت التي -المعرفية النظريات وخاصــــــــــــــة
 عليها ينطوي التي العالقات مجمل تأمل على المتعلم تســـاعد أســـاســـية بوصـــفها عوامل واالســتبصـــار،

  .جديد موقف تعليمي أي

 التعبيرات التعليم مع مواقف في المعلم يطرحها التي األفكار طرق ربط أحد المنطقي االســــتدالل ويعد
 القرار، اتخاذ وتنمية مهارة وتقويمه، وتنفيذه للتدريس التخطيط مهارات تنمية في ويســــــــــــــهم عنها،

 ,Houle & Others( للمعلمين المحيرة األســــــــــئلة عن واإلجابة الحرجة، المواقف في والتصــــــــــرف
2006(.  

 بعمليات االســــــــتدالل القيام على المعلم قدرة مدى دراســــــــة بضــــــــرورة وعربًيا عالمًيا االهتمام زاد ولقد
 المعرفي، البناء بين عناصر العالقات وشــبكة العلمي التفكير منهج تميز التي العمليات تلك المنطقي،

 المواقف في والمتشــــــــابك المعقد والتفاعل العقلي للتدريس التخطيط عليها يعتمد التي العمليات وهي
 في جوهري دور المعلم لدى المنطقي أن للتفكير االستداللي  على الدراســات وتدل والتعلمية، التعليمية
  .)2010 (اسماعيل، تحدد بمستوى الممارسات التعليميةي التعلم نواتج فمستوى التعليمية، العملية

معلومات جديدة، ومن خالله  إلى التوصــل في المعلم تســاعد التي العقلية العمليات أهم من واالســتدالل
 .العلمية المعرفة من دالالت أو اتخاذ قرارات من خالل اســــتخالص ،الى إصــــدار حكم يمكن التوصــــل

 لدى لذلك أصـــبح االســـتدالل من أهم األهداف التي تســـعى المؤســـســـات التعليمية الى تحقيقها وتنميتها
  .)2009 الرحيم،(عبد  سواء حد على والمتعلمين المعلمين

 ما ما، وكثيراً  دليل إلى باالســــتناد اســــتنتاجات إلى التوصــــل تتضــــمن عملية هو المنطقي واالســــتدالل
  .)1999 (جروان، لديهم المتوافرة األدلة تبررها ال استنتاجات إلى الوصول في الناس يتسرع

 مفهوم االستدالل  1.3.1.2

  .)2006 (جابر، الدليل طلب أو أرشد بمعنى دل، الفعل من مشتقة كلمة لغة:هي

 حقائق بمســــــــاعدة حقيقة (مجهولة إلى للوصــــــــول تهدف منظمة ذهنية بحث عملية اصــــــــطالحا:هي
 وقد شــــــديدًا، ارتباطاً  بالذكاء االســــــتدالل موضــــــوع ارتبط وقد .)2002 (القطامي، معلومة ومعلومات
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 أهم ومن متعددة، كعوامل الذكاء تّمثل التي األولية العقلية القدرات من إلى مجموعة ثيرســـتون توصــل
 على استخالص القدرة ي أ العام االســتنباط به ويقصــد االســتقرائي، االســتدالل على القدرة هذه العوامل

  .)2011 (أبوعالم، المبادئ أو القواعد

 الفرعية المعرفي المهارات من مجموعة تتضــــــمن ،منظمة ،عقلية عملية بأنه (2001) العتيبي يرىو 
 أو حقائق من الفرد فيه يســـــير حيث الكل، من الجزء واســـــتنباط أجزائها، من باســـــتقراء القاعدة يتميز

  ذهنيا. المجهول إلى قضايا  صحيحة

 القيام على القدرة في تنعكس العقلية من العمليات مجموعة بأنه (2010) الدين حســــام أشــــارت كماو 
 واالحتمالي والتوافقي واالستنتاجي والتناسبي االحتفاظي على االستدالل القدرة :في تتمثل معينة بأنماط

  .المتغيرات والمتعلق بضبط والقياسي

  :مميزات االستدالل المنطقيطيع التوصل إلى نست عاله من توضيحما ورد أوم
 .جديدة معرفة توليد -
 معينة. صالت بينها القضايا من عدد من مركب -
 .خاصة قضايا صحة إلثبات المنطق على يعتمد -
 .المنطقية الحجة مكونات بناء -
 .فرضيات صياغة في مستقبلية بأحداث للتنبؤ تستخدم التي المهمة العمليات من يعتبر  -
 .الجديدة المشكلة لحل سابقة وخبرات معلومات وجود على يعتمد  -
 )والتقويم التركيب،،التفسير،التحليل (عليا تفكير عمليات إلى يحتاج  -
 .المشكالت مواجهة في إليه المقدمة والمعلومات المعارف توظيف -
 .الظواهر وتفسير بحث في المنطقية األساليب على يعتمد -

  مكونات االستدالل المنطقي  2.3.1.2

  :يمكونات االستدالل المنطقي فيما يأت )Bradley, 2001وضح (أوقد 
ل غير االستدالويسمى بليل على الزمة المطلوب إلثباته". "إقامة الداالســتدالل غير المباشر: وهو   -أ

تدل على أخرى الزمة لها أي نس ى قضّيةعلال ُنقيم الدليل مباشرة على القضّية المطلوبة،الننا المباشر 
 .)التوصل الى النتيجة من مقدمتين( القضية المطلوبة بتوسط قضية أخرى

اشر؛ ألّنه بباالستدالل الموُيسمى  لى المطلوب إلثباته"."إقامة الدليل ع :وهو :الستدالل المباشرا  -ب
دون حاجة إلى توســيط شــيء  ة مطلوبرة عن االنتقال مباشــرة من قضــّية معلومة إلى قضــّية أخرى عبا
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و القياس،  وهي:ولالســــــــــتدالل المباشــــــــــر ثالث طرائق  .)اســــــــــتخالص نتيجة من مقدمة واحدة( آخر،
 التمثيل. و االستقراء،

  قدرات االستدالل المنطقي  3.3.1.2

  :يأتقدرات االستدالل المنطقي فيما ي ) إلى عدد من Martin,2009وأشار (
 ال على عبارات المترتبة النتيجة كانت إذا ما معرفة على الفرد قدرة وهي :المعنى عديم القياس -

  .صحيحة غير أم صحيحة لها معنى
   الصحيح. اللفظ العربي من يقابلها فيما رمز أو عالمة أية اكتشاف على الفرد قدرة وهي :الشفرة -
 بين عن عالقة يعبر الدوائر) من معين (مجموعة شـــــكل اختيار على الفرد قدرة وهي ت:العالقا -

 مصطلحات. ثالثة
لموضـــوع با قدرة الفرد على اختيار اســـتنتاج واحد صـــحيح من مجموعة اســـتنتاجات تتعلق :االســـتدالل-

  .بشكل أو بآخر

  

  

   الدراسات السابقة  2.2

  المحور األول: 

  الدراسات المتعلقة بالقوة الرياضية  1.2.2

  )2016دراسة خليل (

التعرف على مســــــــتوى الممارســــــــات لمعلمي رياضــــــــيات الصــــــــفوف العليا بالمرحلة هدفت الدراســــــــة إلى 
األســاســية في مكونات القوة  الرياضــية حيث.اســتخدمت الدراســة المنهج الوصــفي التحليلي، وكانت أداة 

ثالثة محاور تمثل مكونات القوة  الرياضية وهي( التواصل الرياضي الدراسة بطاقة مالحظة مكونة من 
. وكانت عينة ) ممارســـــــة تدريســـــــية24والترابط الرياضـــــــي واالســـــــتدالل الرياضـــــــي ) والتي تكونت من (

ـــلت الدراســـــة إلى أن مســـــتوى الممارســـــات 30الدراســـــة( ) معلمًا تم إختيارهم بالطريقة العشـــــوائية. وتوصــ
يات الصـــــفوف العليا بالمرحلة األســـــاســـــية  في مكونات القوة  الرياضـــــية كان التدريســـــية لمعلمي رياضـــــ
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مستوى متوسط. وتوصلت أيضًا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الممارسات التدريسية 
  بين معلمي الرياضيات تعزى لمتغير الخبرة التدريسية.

  )2015دراسة عمر (

 ،ضيليمي قائم على القوة الرياضية في التحصيل والتفكير الرياهدفت الدراسة إلى تقصي اثر برنامج تع
وتم  ،) طالبة من طالبات الصـــف الســـابع األســـاســـي في محافظة نابلس60وتكونت عينة الدراســـة من (
ام مجموعة تجريبية درســــــت باســــــتخد ،ثم قســــــموا إلى مجموعتين عشــــــوائيا ،اختيارهم بالطريقة القصــــــدية
وتكونت  ،لى القوة الرياضــــــية،ومجموعة ضــــــابطة درســــــت بالطريقة االعتياديةالبرنامج التعليمي القائم ع

أداة الدراســـــــة من اختبارين،اختبار تحصـــــــيلي في مادة الرياضـــــــيات واختبار في التفكير الرياضـــــــي،وقد 
أظهرت الدراســة وجود فرق دال إحصــائيا بين المتوسطات الحسابية لعالمات طالبي مجموعتي الدراسة 

ود عالقة كما أظهرت وج ،التحصـــــيلي والتفكير الرياضـــــي لصـــــالح المجموعة التجريبيةعلى االختبارين 
  طردية بين التفكير الرياضي والتحصيل.

  ) 2014دراسة عبد اهللا (
في تنميــة أبعاد القوة الرياضــــــــــــــية هــدفــت الــدراســــــــــــــة إلى بيــان فــاعليــة برنــامج قــائم على التعلم الــدمــاغي 

ثل اســتخدم الباحث أدوات قياس تتم )االســتدالل الرياضــيو  ،الرياضــيالترابط و  ،التواصــل الرياضــي(
دالل الرياضي) االست ،الترابط الرياضي ،التواصــل الرياضيبعادها الثالث (ألقوة الرياضــية بفي اختبار ا

اســــــتخدم الباحث عينة من طالب  ،لوحدتي حســــــاب المثلثات والهندســــــة التحليلية للصــــــف األول ثانوي
، تكونــت من مجموعتين محــافظــة الواد الجــديــدي التــابعــة إلدارة الــداخليــة التعليميــة الصــــــــــــــف األول ثــانو 

ودلت نتائج الدراســــــــــــــة وجود فروق دالة  ،) طالبا وطالبة60) طــالبــا وطالبة وضــــــــــــــابطة (60تجريبيــة (
  .إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في اختبار القوة الرياضية بأبعادها الثالث

  )2013( بدراسة ماجد

ــــــة إلى معرفة العالقة بين القوة الرياضـــــــــية واألداء التدريســـــــــي للطلبة المطبقين في كليات  هدفت الدراســـ
وقد اختيرت عينة الدراسة من الطلبة المطبقين في كليات التربية األساسية في العراق  ،التربية األساسية

األول اختبار القوة  ) طــالــب وطالبة و كانت أدوات الدراســــــــــــــة اختبارين150واقع (ميســــــــــــــان)  (ديــالي،
اني بطاقة ) والثالتفكير االســـتداللي الترابط الرياضـــي، التواصـــل الرياضـــي،الرياضـــية وشـــمل مجاالت (

إلى  التقويم)، وتوصلت الدراسة،مالحظة لألداء التدريســي موزعة على ثالث مجاالت (التخطيط، التنفيذ
ارات األداء عدم امتالكهم مهو  ،لقوة الرياضيةعدم امتالك الطلبة المطبقين في كليات التربية األســاسية ل

ـــائية بين القوة الرياضـــــــــــية ومهارات األداء  ،التدريســـــــــــي توجد عالقة ارتباطيه ايجابية ذات داللة إحصــــــــ
  .التدريسي لدى الطلبة المطبقين في كليات التربية األساسية
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  )2013دراسة المتولي (

الرياضــية لدى طالب الصــف الخامس االســاسي باستخدام هدفت الدراســة إلى تنمية بعض جوانب القوة 
تكونت عينة الدراســـــة من مجوعة ضـــــابطة درســـــت  اســـــتراتيجيات قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة.

 ،وأخرى تجريبية درســت باســتخدام اســتراتيجيات قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة ،بالطريقة التقليدية
دالة إحصــــائيا بين متوســــطي درجات طالب مجموعتي الدراســــة في  وتوصــــلت الباحثة إلى وجود فروق

 ،اضـــي)يل الر والترابط واالســتدال ،(التواصــل التطبيق البعدي في اختبار القوة الرياضــية بأبعادها الثالث
وتم تفســــــير النتائج بان االســــــتراتيجيات القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة كان لها فاعلية في تنمية 

  القوة الرياضياتية. بعض جوانب

  )2013دراسة الخطيب (

 الرياضية لدى القوة في الدماغ نصفي وظائف على قائم تدريسي برنامج أثر معرفة إلى الدراسة هدفت
 الثامن الصـــــف طالب من طالبا )52( الدراســـــة من تكونت عينة .األســـــاســـــي الثامن الصـــــف طالب

 قسم ثم ،منهم طالب كل لدى المسيطر النصــف لتحديد الدماغية الســيطرة اختبار تم تطبيق ،األســاســي
 التجريبية المجموعة المجموعتين إحدى شــــــكلت .عشــــــوائي بشــــــكل مجموعتين متكافئتين إلى الطالب

 المجموعة ودرســـــت .الدماغ نصـــــفي وظائف على القائم البرنامج التدريســـــي باســـــتخدام درســـــت والتي
 نتائج أظهرت وقد الرياضـــــية القوة اختبار و كانت أداة الدراســـــة التقليدية الضـــــابطة) بالطريقة (الثانية

 الدراســــة التجريبية مجموعتي بين إحصــــائية داللة ذات فروق وجود الرياضــــية بالقوة المتعلقة الدراســــة
 أما .الرياضـــية القوة اختبار في المقترح للبرنامج تعزى التجريبية المجموعة وكانت لصـــالح والضـــابطة

 ،الرياضـــي الترابط ،الرياضـــي التواصـــل ( الرياضـــية القوة أبعاد من الثالث البعد توياتيتعلق بمســـ فيما
 الدراســـــة مجموعتي بين إحصـــــائية داللة ذات فروق وجود :فقد كانت النتائج ) الرياضـــــي االســـــتدالل
 وعدم .الرياضــــي والترابط الرياضــــي التواصــــل في المجموعة التجريبية ولصــــالح والضــــابطة التجريبية

  االستدالل الرياضي. في الدراسة مجموعتي بين داللة ذات فروق وجود

  )2013دراسة قاسم والصيداوي (

 القوة على المطبقين /الطلبة لدى الرياضــــية القوة لتنمية تدريبي برنامج أثر معرفة هدفت الدراســــة إلى
 بطريقة عشـــــوائية  اختيارها تم فقد الدراســـــة عينة أما .المتوســـــط الثاني الصـــــف طلبة الرياضـــــية لدى

 تمثل واألخرى ،وطالبة طالب )50 ( من مكونة  التجريبية المجموعة تمثل شـــــعبتين أحداهما بتحديد
 ،العمر (متغيرات في المجموعتين مكافئة وتم ،وطالبة طالب )50من ( مكونة الضـــــابطة  المجموعة

 من والطلبة المعلمين الطلبة اســـــتبعاد وبعد )الذكاءو  العام التحصـــــيل وطرائق التدريس، المناهج درجة
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 وطالبة طالب )46( المطبقين/عينة الطلبة أصبحت واالســتضــافة ،الراســبين والطلبة المحافظات ســكنة
تم ، و وطالبة ) طالب23الضـــــابطة ( المجموعة و طالب وطالبة )23 ( التجريبية المجموعة تضـــــمنت

 بتدريب البدء المطبقين ثم /الطلبة من البحث عينة على ) قبليا ( الرياضــــــــــية القوة اختبار تطبيق
 بالطريقة ُدرسوا الضابطة والمجموعة الرياضية القوة لتنمية التدريبي ألبرنامج "وفق المجموعة التجريبية

 لكال البعدي االختبار إجراء تم التدريب فترة انتهاء وبعد،األول الدراســـــي بداية الفصـــــل في االعتيادية
 القوة اختبار درجات متوســــــــــطي بين إحصــــــــــائية داللة ذا فرق دوج النتائج، واظهرت ،المجموعتين

 لصــــالح والبعدي القبلي التطبيقين في التدريبي البرنامج في اشــــتركوا الذين المطبقين/الرياضــــية للطلبة
 المرحلة اختبار القوة الرياضــــــــــــية لطلبة في إحصــــــــــــائية داللة ذا فرق البعدي، وكذلك وجد االختبار

 في مدرســــيهم اشــــترك الذين ،التجريبية المجموعة لصــــالح العينتين درجات بين متوســـــطي المتوســــطة
  مدرسيهم. لم يشترك الذين على التدريبي البرنامج

  ) Griffin, League,Griffin & Bae, 2013وبي (وغريفن  وليقيو دراسة جريفين

 بالتواصـــل المرتبطة للممارســـات التدريســـية الرياضـــيات معلمي اســـتخدام إلى معرفة مدى هدفت دراســـة
اتبعت  الشــــــاملة. و االبتدائية المدرســــــة في داخل  الغرفة الصــــــفية  المعايير إلى المســــــتند الرياضــــــي
 الممارســــــات لفحص أشــــــهر 4 واســــــتمرت لمدة الحالة، دراســــــة خالل من الوصــــــفي المنهج الدراســــــة
 وجرى .من طالبهم وستة ،االبتدائية المرحلة معلمي من الثنين بالتواصل الرياضي المرتبطة التدريسية

 بالصــف الثالث، أحدهم (االبتدائية بالمرحلة الرياضــيات من معلمي اثنين بشــكل عمودي  اختيارالعينة
 هذه في وشـــــارك الرياضـــــيات، في المنخفض ذوي األداء من طالب وســـــتة ،)الرابع بالصـــــف واآلخر

 مالحظة للممارسات بطاقة :هما أداتان، الدراسة في اســتخدمت .)صــف كل من طالب ثالثة(الدراســة 
الخاصـــــــة  والمقابالت، أثناء التدريس الرياضـــــــيات وطالبه والتواصـــــــل الرياضـــــــي بين معلم التدريســــــية،
 نتائج وأظهرت. الرياضــــــي المتعلقة بالتواصــــــل التدريســــــية الممارســــــات إطار على للتعرف بالمتابعة؛
 تدريس عن فاعلية وكشــــــفت المختلفة، الصــــــفوف الطالب في مســــــتويات اختالف في وجود الدراســـــة

  .الطلبة لدى الرياضي التواصل تنمية مهارات على القائمة المعايير وفق الرياضيات

  )2012دراسة رزق (

 التحصـــيل تنمية في المعلمات للطالبات الرياضـــية القوة مدخل اســـتخدام الدراســـة إلى معرفة أثرهدفت 
 التجريبي شــبه المنهج الباحثة المتوســطة، وقد اســتخدمت بالمرحلة لطالباتهن الرياضــيات واالتجاه نحو

وبعدي، وتكونت عينة  اختبار قبلي مع تجريبية ومجموعة ضــــابطة، مجموعة التجريبي؛ التصــــميم ذي
) طالبة ونتائجهن بالمرحلة المتوســــــــطة، باإلضــــــــافة إلى الطالبات المعلمات لهؤالء 128الدراســــــــة من (

 داللة ذات فروق وأظهرت نتائج الدراســـــــــــة وجود ،البات معلمات) ط10الطالبات والذين بلغ عددهم (
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 في التحصـــــــــيل في الضـــــــــابطة التجريبية والمجموعة المجموعة درجات متوســـــــــطي بين إحصـــــــــائية
درجات  متوســــــطي بين إحصــــــائية داللة ذات فروق وكذلك توصــــــلت الدراســــــة إلى وجود ،الرياضــــــيات

 المجموعة لصـــــالح الرياضـــــيات نحو االتجاه في الضـــــابطة والمجموعة المجموعة التجريبية الطالبات
  .التجريبية

  )2012( دراسة المقبالي

 في عمان سلطنة في األساسي بعالسا للصف الرياضيات كتاب محتوى تحليل إلى هذه الدراســة هدفت
أداة  بإعداد الباحثة قامت  الكتاب، لتطوير هذا مقترح تصـــــور وتقديم الرياضـــــية، القوة معايير ضـــــوء

 المنهج الباحثة واعتمدت معياًرا، ( 55 ) تضـــمنت ســـتة محاور من تتكون تحليل وهي بطاقة الدراســـة
 واســـــتخدمت الرياضــــية، القوة لمعايير الكتاب محتوى تضــــمين وذلك لمعرفة مدى التحليلي، الوصــــفي
في  التكنولوجيا توظيف إلى يفتقر المحتوى أن الدراســــة نتائج أظهرت وقد والنســــب المئوية، التكرارات،
 في الرياضيات اإلجراءات عن التعبير في أو الرياضية المفاهيم عن التعبير في كان سواء موضوعاته

 المشــــكالت حل وتفعيل خطوات الرياضــــي واالســــتدالل بالمنطق الرياضــــي التفكير تنمية إلى والحاجة
 بنســـبة توافر المفاهيمية المعرفة أن معيار النتائج أظهرت عام وبشـــكل الطلبة، حياة بواقع المنهج وربط

 وجاء ، (19%)بنســـــــبة المشـــــــكالت حل ومعيار اإلجرائية، المعرفة معيار من كال وتوافر ،)(%17
 ومعيار ، (13%)بنســـبة الرياضـــي الترابط معيار وتوافر(26 %)  بنســـب الرياضـــي التواصـــل معيار

 .)(6%بنسبة  توافر الرياضي االستدالل

  )2011( دراسة الحسني

 على والتعرف ،الرابع الصــــــف طلبة لدى الرياضــــــية القوة مســــــتوى على التعرف الدراســــــة إلىهدفت 
 القوة بين االرتباطية العالقة في الفرق داللة على و التعرف ،لد¡هم المعرفة وراء ما مهارات مســــــتوى

 طالب )400( من الدراســة عينة تكونت .الرابع الصــف طلبة لدى المعرفة وراء ما ومهارات الرياضــية
في  للتربية العامة المديرية في واإلعدادية الثانوية المرحلة في العام الرابع الصــــــــف طلبة من وطالبة
 طالب )200( بواقع) والثالثة والثانية، األولى،( والرصــــــــــافة )والثالثة والثانية، األولى، (الكرخ بغداد

 التواصــــــــل( مجاالت وشــــــــمل الرياضــــــــية للقوة اختبار إعدادأدوات الدراســــــــة وهي ) طالبة وتم200و(
 مجالين تضــمن المعرفة وراء ما ومقياس لمهارات .)االســتداللي التفكير الرياضــي، والترابط الرياضــي،

   .المعرفة وتنظيم المعرفة معرفة هما
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 إلى الباحث توصـــل المناســـبة اإلحصـــائية الوســـائل واســـتخدام الدراســـة عينة على األداتين تطبيق وبعد
 وأن دالة )والطالب للطالبات(ككل للطلبة الرياضــــية القوة أن األول الهدف من اتضــــح :اآلتية النتائج

 ككل للطلبة المعرفة وراء ما مهارات وجود الثاني فتبين الهدف أما الطالبات، لصـــــــــالح الداللة فرق
 وجود اتضـــــــح ،الثالث الهدف عن ولإلجابة الطالبات، إلى الفرق داللة ويرجع )وللطالب للطالبات(

 طلبة لدى المعرفة وراء ما ومهارات الرياضـــــــية القوة بين إحصـــــــائية داللة وذات قوية موجبة عالقة
  .ككل الرابع العام الصف

  )Martinho, Pedro, and Ponte, 2009( وبونتي وبيدرو دراسة مارتينو

بالتواصـــــل  يتعلق فيما الرياضـــــيات معلمي ممارســـــات حول المفاهيم مناقشـــــة إلى هذه الدراســـــة هدفت
 الوصـــفي، المنهج الدراســة واســـتخدمت. االبتدائية والمتوســطة بالمرحلة الغرفة الصــفية داخل الرياضــي

 الباحثة تعاوني شــــــمل مشــــــروع خالل بحث من وذلك. الرياضــــــيات لمعلمي الحالة خالل دراســــــة من
 الشــــــخصــــــية، المقابالت :اآلتية األدوات اســــــتخدام الدراســــــة اعتمدتو الرياضــــــيات  معلمي من وثالثة

 ممارســــــاته في يكتب بها المعلم تأمالته التي التعاونية واجتماعات المشــــــروع بالمشــــــاركة، والمالحظة
 معلمي فهم وتنمية التعاوني لتطوير البحثي المشروع استخدام أهمية الدراسة نتائج وأظهرت .التدريسية

 بالتواصــــل الرياضــــي يتعلق فيما التدريســــية، ممارســــاتهم حول والمفاهيم واألفكار للقضــــايا الرياضــــيات
 على يســـاعدهم التعاوني البحثي المشـــروع إن اســـتخدام كما االســـاســـية، بالمرحلة الغرفة الصـــفية داخل

   .االساسية بالمرحلة طالبهم وبين الرياضي بينهم التواصل عمليات وتحسين تطوير

  )Diezmann & Lyn, 2001دراسة ديزمان وليون (

 لدى طلبة الصـــفوف التعليمية في المرحلة األســـاســـية فيدراســة إلى تطوير القوة الرياضـــية هذه ال هدفت
اســـتخدمت  بحيث، وتم إجراؤها في اســـتراليا، المدارس من خالل تطبيق مناهج تعليمية مختلفة ومتنوعة

 .الدنيا) طالبا وطالبة في المرحلة األســــــــــاســــــــــية  435الدراســــــــــة من (  وتكونت عينة ،المنهج التجريبي
وكشــــــــــــفت النتائج عن وجود الكثير من الطلبة األذكياء والموهوبين من كال الجنســــــــــــين في الصــــــــــــفوف 

ة في فهم لتنمية قدراتهم الذهني ،واوصــت بضرورة االهتمام بهم ،التعليمية األســاســية األولى في المدارس
ظ جداول الضــــــــرب و التركيز على شـــــــغلهم بحل األلغاز واألحاجي وحف ،واســـــــتيعاب مادة الرياضــــــــيات

الحســــابية من خالل تقديم الدعم لهم وتطوير مفهوم ( القوة الرياضــــية ) لديهم من خالل مناهج تعليمية 
  .مختلفة ومتعددة
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  :الرياضية القوة راساتدالتعقيب على  1.1.2.2

الدراســـــات  واســـــتخدمت ،تناولت الدراســـــات موضـــــوع القوة الرياضـــــية وأثرها وتأثرها في العملية التعليمية
واستخدم  ،أدوات مختلفة في قياس الهدف يتمثل في االختبار التحصــيلي أو اســتبيان أو بطاقة مالحظة

 ,Griffin( ودراســـــة )Martinho & Pedro, 2009في بعض الدراســــات المنهج الوصـــــفي كدراســـــة (
League, Griffin & Bae, 2013 ( )أخرى المنهج فيما اســـــــــتخدم في  ،)2012ودراســـــــــة المقبالي

دراســــــــــــــة ) و 2012) ودراســــــــــــــة رزق ( 2014دراســــــــــــــة عبد اهللا () و 2015التجريبي كدراســــــــــــــة عمر (
)Diezmann & Lyn, 2001(،  وقد اجمعت الدراســـــــــات على االثر التي تتركه القوة الرياضـــــــــية في

 ) ودراســة2012( ) ودراســة المقبالي2011( دراســة الحســني وظهر ذلك في ،تنمية المهارات الرياضــية
) 2013) ودراسة المتولي (2013(دراسة الخطيب ) و 2013) ودراســة قاسم والصيداوي (2012رزق (

  .)2015دراسة عمر () و  2014) ودراسة عبد اهللا (2013( بدراسة ماجدو 

  المحور الثاني :

  الدراسات المتعلقة بالتفكير اإلبداعي 2.2.2

  )2018دراسة الفريحات( 

أثر توظيف برنامج تدريبي قائم على نظرية تريز لتنمية التفكير اإلبداعي  هدفت الدراســــــــة للتعرف على
في الرياضــيات لدى طلبة المرحلة األســاســية الدنيا في محافظات غزة، واســتخدمت الدراســة المنهج شــبه 

) طالبة من الصــف الســادس األســاســي في مدرســة تل الزهور 61التجريبي، حيث كانت عينة الدراســة (
) طالبة ضـــــــابطة 31) طالبة تجريبية واألخرى (30لبنات. وقســـــــمت العينة إلى مجموعتين (االبتدائية ل

 طجود  فرق دال إحصائيًا بين متوسوكانت أداة الدراســة إختبار تفكير إبداعي. وتوصــلت الدراسة إلى و 
و متوســط درجات طالبات المجموعة الضــابطة ولصالح المجموعة  درجات طالبات المجموعة التجريبية

  لتجريبية يعزى لطريقة التدريس.ا

  )2015دراسة بالل (

وطالبات  طالب لدى الدراســي والتحصــيل اإلبداعي التفكير بين العالقة عن الكشــف إلى هدفت الدراســة
 وكانت أداة الدراســة عبارة عن.الوصــفي المنهج المســتخدم المنهج .الخرطوم بوالية الحكومية الجامعات
 للطالب النهائية للدرجات باإلضــافة ،م 1966 عام صــممت اإلبداعي والتي للتفكير تورانس اختبارات

 طالب من الدراســة مجتمع تكون 2004/2005 للعام التحصــيل الدراســي عن لتعبر  )الجنســين من(
 اآلداب– المعمار الهندســــة :بكليات النهائية قبل الســــنة- الخرطوم بوالية الحكومية الجامعات وطالبات
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 وطالبة، تم ) طالبا146( العينة حجم بلغ  .والدراما الموســـــيقى- والتطبيقية الجميلة الفنون- اللغاتو 
 أظهرت .األصـــلي المجتمع )من  (60 %يمثلون وهم المتناســـبة، الطبقية العشـــوائية بالطريقة اختيارهم

األصالة  (اإلبداعي التفكر على القدرة مكونات بين "سلبية" عكسية ارتباطيه عالقة وجود :الدراسة نتائج
 بين فروق توجد ال .العينة أفراد لدي الدراسي التحصــيل) و  لإلبداع الكلية الدرجة- المرونة- الطالقة-

 الذكور الطالب بين فروق وتوجد .اإلبداعي التفكير على القدرة مكونات في الذكور والطالبات الطالب
  الذكور. الطالب الدراسي لصالح التحصيل في والطالبات

  (Turkmen & Sertkahya,2014)وسيرتكهايا  تركمان دراسة

 المهنية، الثانوية المدارس طلبة لدى اإلبداعي التفكير مهارات عن الكشــــــــــف إلى الدراســــــــــة هدفت
طالبا  )59( من العينة وتكونت الواحدة، المجموعة بتصـــميم الكمي البحث أســـلوب واســـتخدمت الدراســـة

وأوضـــــــــحت  العلمي، اإلبداع تفكير اختبار أداة الدراســـــــــة وكانت بأزمير، الثانوية المدارس إحدى من
  .األكاديمي االبداعي والتحصيل  بين التفكير ضعيفة إيجابية عالقة وجود  النتائج

  )2012دراسة رياني (

الدراســــة إلى التعرف على اثر برنامج إثرائي قائم على بعض عادات العقل في التفكير اإلبداعي  هدفت
بمكة المكرمة، وقد اســـــــتخدم  ،وقدراته والقوة الرياضـــــــية وعملياتها لدى طالب الصـــــــف األول المتوســـــــط

با من ) طال 27الباحث المنهج التجريبي بتصـــــــــــــميم المجموعة الواحدة، وتكونت عينة الدراســـــــــــــة من ( 
تبار اخ أدوات للدلراســـة طالب الصـــف األول المتوســـط بمدرســـة الفالح بمكة المكرمة، واســـتخدم الباحث

 ظهرتأ قدو  ،للقوة الرياضــــــية قام بإعداده ، كما اســــــتخدم اختبار تورانس الشــــــكلي (أ) للتفكير اإلبداعي
نتائج الدراســـــــة  وجود فروق ذات داللة إحصـــــــائية بين متوســـــــطات درجات الطالب في التطبيق القبلي 

وفي اختبار كل قدره من قدراته ( الطالقة والمرونة واألصـــــــالة  ،والبعدي الختبار التفكير اإلبداعي ككل
ين صـــــــــــائية بكما أثبتت الدراســـــــــــة وجود فروق ذات داللة إح ،والتفاصـــــــــــيل ) لصـــــــــــالح التطبيق البعدي

متوســـــــطات درجات الطالب في التطبيق القبلي والبعدي الختبار القوة الرياضـــــــية ككل وفي اختبار كل 
عملية من عملياتها (التواصـــــل الرياضـــــي، الترابط الرياضـــــي، االســـــتدالل الرياضـــــي ) لصـــــالح التطبيق 

  .البعدي

  )2010دراسة أبو عاذرة (

 علي الرياضـــيات تدريس م فيقوّ  – خطط – عبر  جيةإســـتراتي توظيف أثر معرفة الدراســـة إلى هدفت
 تم حيث ،التجريبي المنهج الباحثة اســتخدمت و.بغزة الســابع الصــف طلبة لدى اإلبداعي التفكير تنمية

-2009الســـابع بمدرســـتين في محافظة رفح للعام الدراســـي ( الصـــف طالب من الدراســـة عينة اختيار



30 

 

 وتم ،وضــــــابطة تجريبية مجموعتين إلي تقســــــيمهم تمو  وطالبة طالباً  ( 140 ) عددهم ) بلغ 2010
 المتغير علي أثره وقياس للتجريب  قوم – خطط –عبر  إستراتيجية استخدام المستقل المتغير إخضاع

 وتم ،وكانتأداة الدراســــــــــــة اختبار للتفكير االبداعي من اعداد الباحثة اإلبداعي)، التفكير (تنمية التابع
 االختبار تطبيق تم الدراســـة إجراء وبعد والضـــابطة التجريبية الدراســـة مجموعتي على االختبار تطبيق
 (α≤0.05)داللة  مســــتوى عند إحصــــائية داللة ذات فروق توجد أنه إلي الدراســــة وتوصــــلت ،البعدي

 – خطط – (عبر إســــتراتيجية باســــتخدام درســــوا الذين التجريبية المجموعة طلبة درجات متوســــط بين
 لصـــــالح الطريقة التقليدية باســـــتخدام درســـــوا الذين الضـــــابطة المجموعة طلبة ت درجا ومتوســـــط قوم)

  .اإلبداعي التفكير اختبار في التجريبية المجموعة

  )2010وحمادنة ( عياصرة دراسة

وفقا  اربد مدينة في الثانوية المرحلة طلبة لدى اإلبداعي التفكير درجة معرفة إلى الدراســـــــــــة هدفت
من  العينة وتكونت الوصفي، المنهج الباحث واستخدم ،)التخصص الطالب، جنس المدرسة،(لمتغيرات 

وقد تم  اربد، مدينة في واألدبي العلمي الفرعين في الصــــــــف الثاني ثانوي من وطالبة طالبا ) 250(
 المهارات على كأداة للدراســــة واشــــتمل  )أ ( األلفاظ صــــورة اإلبداعي للتفكير تورانس اختبار اســــتخدام

 المرحلة طلبة لدى اإلبداعي التفكير درجة أن :النتائج وأوضـــــــحت ،)واألصـــــــالة والمرونة، الطالقة،(
 ذات فروق وجودأيضًا  اوضحتكما ،تربويا المقبول المتوســط ضــمن وهي )%69.43( الثانوية كانت

 العلمي، التخصــــــص ولصــــــالح التخصـــــص لمتغير تعزى لالختبار الدرجة الكلية في إحصــــــائية داللة
لمتغير  تعزى فروق وجود عدم إلى النتائج وأشـــــــارت الخاصـــــــة، ولصـــــــالح المدارس المدرســـــــة ومتغير
 من مهارة كل على والمدرســـة والتخصـــص الجنس بين أثرا للتفاعل وجود  النتائج توضـــح ولم الجنس،
  .اإلبداعي التفكير مهارات

  )2009دراسة الحداد (

 أســــــــاليب التفكير على قائم والتكامل التفاضــــــــل في مقترح برنامج قياس فاعلية إلى الدراســــــــة هدفت
 وتكونت ،صــنعاء جامعة بكلية التربية للرياضــيات المعلمين الطالب لدى اإلبداع تنمية في ،الرياضــي

 ) واألخرى37( وعددها تجريبية مجموعتين إحداهما على موزعين طالًبا )74( من الدراســـــــــــة عينة
 أســـــاليب اســـــتبانة وكانت أدوات الدراســـــة ،المنهج التجريبي الباحث واســـــتخدم )37( وعددها ضـــــابطة
 الرياضــية البنية ومكونات المعرفية للمســتويات وفًقا الرياضــي تحليل المحتوى وقوائم ،الرياضــي التفكير

واكدت نتائج  ،العام اإلبداع لقياس واختباًرا ،الرياضي اإلبداع لقياس واختباًرا ،التفكير الرياضي وأساليب
 الطالب لدى بشـــــكل عام واإلبداع الرياضـــــي اإلبداع تنمية في المقترح فعالية للبرنامج وجود الدراســـــة
 الطالب درجات بين إحصــائية دالة عالقة ارتباطية ايجابية ووجود ،التربية بكلية للرياضــيات المعلمين
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 ككل العام اإلبداع اختبار في ودرجاتهم ،أبعاده من وكل بعد بشـــكل عام الرياضـــي اإلبداع اختبار في
  أبعاده. من بعد وكل

  ) 2009دراسة القرشي (

 االبتكاري التفكير ضــوء مهارات في الدائرة وحدة لمحتوى مقترح تصــميم أثر معرفة إلى الدراســة هدفت
 وقد استخدم الباحث ،الطائف الثالث بمدينة الصف لطالب الرياضي والتفكير دراسيلا التحصــيل على

 تجريبية إحداهما مجموعتين إلى تقســيمهم تم حيث طالًبا )56من ( مكونة عينة على التجريبي المنهج
 _ فهم _ تذكر  بمســـتوياته تحصـــيلي اختبار واســـتخدم الباحث أدوات لهذه الدراســـة ،ضـــابطة واألخرى

 ،الرياضي البرهان ،االستنتاج ،االســتقراء بمســتوياته الرياضــي واختبار للتفكير ،الدائرة وحدة تطبيق في
 ،التجريبية المجموعة لصـــالح التحصـــيل اختبار في إحصـــائية دالة فروق وجود :الدراســـة وكانت نتائج

  المجموعة التجريبية. لصالح  التفكير الرياضي اختبار في إحصائية دالة فروق ووجود

 (Erdogan and Akkana,2009) وأكانا دراسة اردوغان

 واتبع .السابع طلبة الصف لدى اإلبداعي التفكير على هايل فان نموذج أثر معرفة إلى الدراسة هدفت
 أحدهما مجموعتين مقســمين إلى طالب ( 55 ) من الدراســة عينة  وتكونتالتجريبي  المنهج الباحثون
 وتوصلت ،اإلبداعي للتفكير اختبار تورانس عبارة عن كانت أداة الدراسة و ،واألخرى تجريبية ضابطة
  .وجود أثر لنموذج فان هايل ولصالح المجموعة التجريبية. إلى الدراسة

 )Mann, 2005( دراسة مان

 والتحصـــيل بين اإلبداع العالقة ودراســـة اإلبداع تنمية في قائم برنامج فاعلية بيان إلى الدراســـة هدفت
الدراســة   عينة على المنهج التجريبي الباحث واتبع ،الســابع الصــف طلبة لدى الرياضــيات نحو واالتجاه

 كأدوات للدراســــة، ومقياس لالتجاه واختبار اســــتبانة الباحث واســــتخدم طالًبا ( 89 ) من والتي تكونت
  .اإلبداع في الطلبة أداء في إحصائية دالة فروق وجود إلى وتوصلت الدراسة

  :التفكير االبداعي التعقيب على دراسات  1.2.2.2

خدمت الدراســات واســت ،وأثرها وتأثرها في العملية التعليميةتناولت الدراســات موضــوع التفكير اإلبداعي  
واستخدم  ،أدوات مختلفة في قياس الهدف يتمثل في االختبار التحصــيلي أو اســتبيان أو بطاقة مالحظة

وحمادنة  عياصـــــــرة ) و دراســـــــة2015في بعض الدراســـــــات المنهج الوصـــــــفي كدراســـــــة دراســـــــة بالل (
 Erdogan)دراســـــــة  )Mann, 2005(ج التجريبي كدراســـــــة فيما اســــــتخدم في أخرى المنه ،)2010(



32 

 

and Akkana, 2009) ) وقد أجمعت الدراســــات 2009) ودراســــة الحداد (2009ودراســــة القرشــــي ،(
 ،)Mann, 2005() ودراســـــــة 2015على عالقة التفكير اإلبداعي بالتحصـــــــيل كما في دراســـــــة بالل (

 – خطط – عبر  ستراتيجيةا، و وكذلك اثر اســتراتيجيات التدريس المتمثلة في استخدام نموذج فان هيل
  .الرياضيات على تنمية التفكير اإلبداعي تدريس قوم في

  

  المحور الثالث :

  الدراسات المتعلقة باالستدالل المنطقي  3.2.2
  )2017( دراسة عيسى

في  والفروق، االســـــتدالل المنطقي لدى طلبة المرحلة اإلعداديةهدفت الدراســـــة لمعرفة مســـــتوى مهارات 
طالب  )400وتألفت عينة الدراســــة من (، والتخصــــص الدراســــي، مســــتوى المهارات وفق متغير الجنس

مهارات فرعية في  )6وقد قامت الباحثة ببناء اختبار االســــــــــــــتدالل المنطقي والذي تضــــــــــــــمن ( ،وطالبة
وقد ، رات)ضــــبط المتغي، القياس المنطقي، الفرضــــي، التركيبي، االحتمالي، (التناســــبي االســــتدالل وهي

أظهرت نتائج الدراســـــة التي تم التوصـــــل إليها أن طلبة المرحلة اإلعدادية يتمتعون بمهاراتي االســـــتدالل 
التركيبي والفرضــــــــــــــي أكثر من المهـــارات األخرى، كمـــا أن الـــذكور يتفوقون على اإلنـــاث في مهـــارتي 

ع وكذلك إن طلبة الفرع العلمي يتفوقون على طلبة الفرع األدبي في جمي ،تناسبي والتركيبياالســتدالل ال
  مهارات االستدالالت المنطقية.

  )2015دراسة الشمري (

 ) على التحصـــيل عند Cuisenaire rools ( كوازنير قطع اســـتخدام أثر هدفت الدراســـة إلى معرفة 
العربية  بالمملكة بريدة بمدينة الخامس الصــــف طالب لدى الرياضــــيات مادة في والفهم التذكر مســــتوى

 وحدة في الرياضــــــيات مادة في كوازنير قطع اســــــتخدام على قائم دليل وقام الباحث ببناء الســـــعودية،
 الخامس الصــــف طالب لدى الرياضــــي التحصــــيل مســــتوى رفع في قد يســــهم والمضــــاعفات، القواســــم
 االختبار ذو للمجموعتين التجريبي شــــــبه والتصــــــميم التجريبي المنهج الباحث بريدة، وقد اتبع بمدينة
 بمدرســـــــة االبتدائي الخامس الصـــــــف من طالب ) 49عينة الدراســـــــة من ( وتكونت والبعدي، القبلي

 طالب )24( االولى ضـــــابطة : مجموعتين إلى وتم تقســـــيمها بريدة، مدينة في اإلســـــالمي التضـــــامن
 القواســــــم وحدة درســــــوا طالب )25عددها ( والثانية تجريبية المعتادة، بالطريقة القواســــــم وحدة درســــــوا
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 عند إحصــائية داللة ذات فروق كوزانير، وقد توصــلت الدراســة إلى وجود قطع باســتخدام والمضــاعفات
 ومتوســـــط التجريبية المجموعة بين متوســـــط البعدي التحصـــــيل اختبار في )α=0.05داللة ( مســـــتوى
 توجد وكذلك  ،كوازنير باســـــتخدام قطع درســـــت التي التجريبية المجموعة لصـــــالح الضـــــابطة المجوعة

 متوســـط البعدي بين التحصـــيل اختبار في )α=0.05( داللة مســـتوى عند إحصـــائية داللة ذات فروق
 درســـت باســـتخدام التي التجريبية المجموعة لصـــالح الضـــابطة المجموعة ومتوســـط التجريبية المجموعة

 داللة مســــــــــتوى عند إحصــــــــــائية داللة ذات فروق توجد وكذلك ،التذكر مســــــــــتوى كوازنير عند قطع
)α=0.05( المجوعة ومتوســــــــــط التجريبية المجموعة متوســــــــــط بين البعدي التحصــــــــــيل اختبار في 

  .الفهم مستوى عند كوازنير قطع باستخدام درست التي المجموعة التجريبية لصالح الضابطة

  )2014دراسة الزهراني (

 الوسائط متعدد الحاسوب بمساعدة التعليم إستراتيجية استخدام فاعلية مدى على هدفت الدراسة للتعرف
 وحدتي وذلك بصـــياغة الرياضـــيات نحو واالتجاه االســـتداللي، والتفكير الدراســـي، التحصـــيل في تنمية

 الرابع للصــــــف المطور الرياضــــــيات مقرر من المكاني االســــــتدالل وفهم ،الهندســــــية تحديد األشــــــكال
 عينة الدراســــــة بطريقة  واختارت الباحثة، التجريبي شــــــبه واســــــتخدم في هذه الدراســــــة المنهج.االبتدائي
 باســــتخدام تدريســــهن تم وقد االبتدائي، الرابع الصــــف من طالبات طالبة )68( حيث بلغت، عشــــوائية

 تدريس في الحاســـوب الســـتخدام وقد توصـــلت الدراســـة إلى أن .الحاســـوب بمســـاعدة التعليم إســـتراتيجية
 نحو االتجاه وكذلك االســـتداللي، التحصـــيل والتفكير تنمية في تربويا ومهمة كبيرة، فاعلية الرياضـــيات
  .البعدي  القبلي التطبيقين بين إحصائيا دالة الفروق كانت حيث الطالبات لدى الرياضيات

  )2012دراسة المنصور(

 وحّل المشــــكالت وكانت عينة المنطقي االســـتدالل بين المحتملة العالقة عن للكشـــف  الدراســـة هدفت
 واإلرشـــــاد النفس علم قســـــمي طلبة طالب وطالبة من 150 )( الدراســـــة عينة طبقية، مقصـــــودة بلغت

 الوصــــفي المنهج واســــتخدم الباحث الثالثة، الســــنة طلبة من دمشــــق  التربية بجامعة كلية في النفســــي
 باألداء إيجابياً  يرتبط المنطقي االســــتدالل في األداء أن : إلى فرضــــية البحث اســــتند حيث التحليلي،

االســــــتدالل  في فروق هناك هل :اآلتي الســــــؤال عن اإلجابة حاول البحث أن المشــــــكالت، كما بحلّ 
 اختبار وبعد واالختصــاص الدراسي؟ الثانوية والشــهادة الجنس لمتغيرات تبعاً  المشــكالت وحلّ  المنطقي

 المنطقي االســتدالل بين إيجابية ارتباطية عالقة وجود :اآلتية النتائج إلى توصــلت الدراســة الفرضــيات
 أثر وجودو  المشكالت يعزى لمتغير الجنس، وحلّ  المنطقي االستدالل أثر في ووجود المشكالت، وحلّ 
 لمتغير أثر وجود وعدم وحّل المشـــــــــكالت يعزى لمتغير الشـــــــــهادة الثانوية، المنطقي االســـــــــتدالل في

  المشكالت. وحلّ  المنطقي االستداللفي  الدراسي االختصاص
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  )2011دراسة أبو المعاطي (

 المنطقي، االســتدالل في الحاســبات كلية وطالبات طالب بين هدفت الدراســة إلى التعرف على الفروق
 مهارات بين الصـــــــــــــفي، وكذلك العالقة التفاعل لكفاءة وٕادراكهم لالنجاز، التعلم، والدافعية ومهارات
 ودافعية التعلم مهارات إســــــــهام مدى على والتعرف المنطقي، واالســــــــتدالل اإلنجاز، ودافعية التعلم،

 طالب وطالبة )97( من الدراســـــــة وقد تكونت عينة .االســــــتدالل المنطقي بدرجات التنبؤ في االنجاز
 وهندســــة الحاســــب، علوم أقســــام من طالبة )48و ( طالب) 49( المعلومات. ونظم الحاســــبات بكلية

 من األول الدراســــي الفصــــل في المنطقي مادة االســــتدالل يدرســــون ممن المعلومات، ونظم الحاســــب،
 اإلنجاز ودافعية التعلم مهارات أن نتائج الدراســــــة من اتضــــــح م وقد  2008/2009 الجامعي العام

 على الطالبات درجات كانت و المنطقي، االستدالل في األفراد درجات تباين كبيرة في بدرجة يســهمان
 على الطــالبــات تفوق الطالب وهــذا يــدل على  من درجــات أكبر لإلنجــاز التعلم والــدافعيــة مهــارات
  .الصفي التفاعل قصور المنطقي رغم االستدالل في الطالب

  )2011دراسة الهالول وابو جحجوح (

 االســتدالل في األكاديميوالتخصــص  الدراســي،الكشــف عن أثر متغيري المســتوى  هدفت الدراســة الى
 االســــتدالل اختبار الباحثان طبق ولتحقيق ذلك .األقصــــى في جامعة التربية كلية طلبة لدى المنطقي

 وأظهرت .األقصـــى بجامعة كلية التربية من وطالبة طالبا (566)  عينة على المنطقي كأداة للدراســـة
 التجريدي، التفكير مســــتوى يصــــل إلى لم الطلبة لدى المنطقي االســــتدالل مســــتوى أن الدراســــة نتائج

 المســــــتوى طلبة بين المنطقي مســــــتوى االســــــتدالل في إحصــــــائًيا دال فرق وجود عدم كذلك أظهرتو 
 في إحصــــــائية داللة ذات وجود فروق الدراســــــة نتائج أظهرت كما الرابع، والمســــــتوى األول الدراســــــي
 والعلوم، الرياضــيات، ولصــالح تخصــصــات التخصــص، مســتوى إلى تعزى المنطقي االســتدالل مســتوى
  .النفسي واإلرشاد واالجتماعيات، واللغة العربية، األساسي، بتخصصات التعليم مقارنة اإلنجليزية واللغة

  )2009( دراسة التميمي

هدفت الدراســــــة إلى معرفة الفروق في القدرة على االســــــتدالل المنطقي التصــــــنيفي لدى طلبة المرحلتين 
) فقرة 38ة الدراســــــــة وهي اختبار مكون من (الثانوية والجامعية في األردن، وقام الباحث باســــــــتخدام أدا

باحث وقد اســــتخدم  ال ،ويتضــــمن ســــتة اختبارات فرعية تمثل ســــتة أســــاليب لصــــياغة المســــالة المنطقية
مثلة م المنهج الوصــفي (القياســات المتكررة)، حيث خضــع جميع أفراد  عينة الدراســة لالختبارات الســتة،

) 686بواقع (، ) طالبا وطالبة1344غت عينة الدراســـــــة (باختبار االســـــــتدالل المنطقي التصـــــــنيفي، وبل
طــالبــا من طلبــة الصــــــــــــــف األول الثــانوي في مــدارس مــديريتي تربيــة عمــان األولى وعمــان الثــانيــة في 
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طالبا وطالبة من طلبة الجامعة األردنية ممكن انهوا بنجاح ستين  )658التخصصين العلمي واألدبي و(
جود وتوصلت الدراسة إلى و  ،جميع التخصــصات العلمية واإلنسانيةموزعين على ، ســاعة دراســية فأكثر

فرق دال إحصـــائيا في القدرة على االســـتدالل المنطقي التصـــنيفي بين أســـلوبي التجريد ( صـــياغة شـــبه 
وكذلك عدم وجود فرق دال إحصــــائيا في  ،رمزية، صــــياغة محايدة) لصــــالح أســــلوب الصــــياغة المحددة

قي التصــــــــنيفي على أســــــــلوب التجريد (الصــــــــياغة المحددة) يعزى للمرحلة القدرة على االســــــــتدالل المنط
وكان الفرق لصــــــالح الطلبة العلمي، كما ، ووجود فرق ذا دالله إحصــــــائية يعزى للتخصــــــص ،الدراســــــية

وتوصــلت النتائج إلى وجود فرق دال إحصائيا في القدرة على االستدالل المنطقي التصنيفي في أسلوب 
  .رمزية) يعزى للمرحلة الدراسية(صياغة شبه  التجريد

  )Canadas & Castrom, 2009(م دراسة كانداس وكاسترو 

الدراسة  للوصول الى نموذج يصف التفكير االستقرائي المستخدم لدى الطلبة في حل المشكالت  هدفت
الطلبة "،  لدى المشـــكالت حلّ  في االســـتقرائي التفكير لوصـــف نموذج اســـتخدام وكان عنوان الدراســـة "

في  الثانوية المرحلة في والعاشــــر التاســــع الصــــفين طالب ) طالب  من359( وقد بلغت عينة الدراســــة
 التفكير قواعد حلها باســتخدام يمكن متتابعة مشــكالت )6من ( مؤلف إســبانيا. وقد تم اســتخدام اختبار

 من المكون )2007 وكاسترو، من (كانداس لكل االستقرائي التفكير نموذج استخدام تم ثم االستقرائي،
 على مختلفة التكرارات ، و توصــــــــلت الدراســــــــة إلى أنالطالب اســــــــتجابات تحليل في خطوات (7 )

 المشــكلة، وخصــائص ســمات على المعتمدة الخطوات في التكرارات العالقة بين المشــكلة، حلّ  خطوات
 اجتياز الخطوات دون التعميم خطوة إلى الطلبة بعض وصــــول بســــبب خطياً  ليس النموذج المســـتخدم

  .تسبقها التي

  ),.Tella & et. al 2008دراسة تيال واخرون (

 التفكير إلى على ةبالطل وقدرة الديمغرافية المتغيرات بين العالقة بعنوانالدراســـــــــــة التي كانت  تهدف
والتفكير المنطقي، وقد تكونت عينة الدراســــــة  الديمغرافية المتغيرات من مجموعة بين العالقة اكتشــــــاف

 ) عاما.11 -9في نيجيريــا تراوحــت أعمارهم ما بين ( مــدارس )10) طــالــب وطــالبــة من ( 400من (
 متغيرات (العمر، ارتباط لســــــوكان، وتوصــــــلت الدراســــــة إلى المنطقي التفكير اختبار وقد تم اســــــتخدام

 التنبؤ إضـــافة إلى قدرة هذه المتغيرات على المنطقي، التفكير الطالب على مع قدرة الجنس) الصـــف،
 .أخرى متغيرات من من أي أكثر المنطقي التفكير الطالب على بقدرة
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  )Giannetto & Vincent, 2002 ( فينسنتو  دراسة جيانيتو

 حلّ  خالل من التنظيم عالية مهارات اكتســـاب على الطالب تحفيز :الدراســـة التي كانت بعنوانهدفت 
 وتكونت عينة المشـــكالت، حلّ  على بالتدريب التفكير مهارات من مجموعة اكتســـاب إلى المشـــكالت.

 لمجموعة من المتحدة الواليات في الطيران وحدات إحدى ســـــــمحت حيث ) طالبا 45الدراســـــــة من (
 طبيعي بســــــــياق تزويدهم أثناء الفيزياء على مهارات رياضــــــــية بتطبيق الجامعية المرحلة في الطلبة

 مع بعضــــها ومقارنتها الطيران طرق في والتجربة بالبحث الطالب المشــــكالت، وقد قام حلّ  لنشـــاطات
 بتوزيع قاموا ثم خاصــــة، ومن بصــــورة الطرق هذه من لكل والالزمة عامة، بصــــورة الدفع وقوة بعضــــاً 
الغولف، وســاهمت هذه  لكرات بتصــميم قاذف قاموا ثم ومن الصــف، كامل على اســتنتجوها التي النتائج

 المزيد تعلم على الشروط هذه الطالب، وساعدتهم عند والرياضية العلمية المهارات الدراسة في تحسين
 اســـــتخدام طريق عن الطالب عند التقنية المهارات القذيفة، وعززت طيران على تؤثر التي القوى عن

 في مهاراتهم تحسين على الطالب بتحفيز النشاط هذا قام كما البيانية، وتفســير الرسوم قياس معادالت
  .خاصة بصورة التنظيم عالية التفكير مهارات واكتساب عامة بصورة حّل المشكالت

  )2001دراسة العتيبي (

 عينة لدى االســــتداللي التفكير لتنمية مهارات مقترح برنامج فاعلية :الدراســــة التي كانت بعنوانهدفت 
 التدريب خالل من االســتداللي التفكير مهارات تنمية إلى   الرياض بمدينة الثانوية المرحلة طالب من

 األول الصـــــف طالب من طالباً  )24( وتكونت عينة الدراســـــة من ،الباحث من تصـــــميم برنامج على
 إدراك :األساليب التدريبية من عدداً  البرنامج وضابطة، وتضمن تجريبية مجموعتين قسموا إلى الثانوي

 الواجبات الراجعة، التغذية المناقشة،السببي،  االســتدالل المماثلة، المنطقي، القياس التعميم، العالقات،
وتوصلت الدراسة إلى  ،االستنتاج) االســتنباط، االســتقراء،(االســتداللي  التفكير مهارات واختبار المنزلية،

 االســـتداللي التفكير مهارات في التجريبية والضـــابطة المجموعة بين إحصـــائية داللة فروق ذات وجود
  .التجريبية المجموعة لصالحو 

  :االستدالل المنطقيتعقيب على دراسات  1.3.2.2

 ،أجمعت الدراسات السابقة على أهمية االستدالل المنطقي في العملية التعليمية وفي في حل المشكالت
 ،)Giannetto & Vincent, 2002 ) ودراسة ( Canadas & Castrom, 2009 (كما في دراسة 

 الدراســـــي، وكذلك تأثر االســـــتدالل المنطقي بمتغيرات الجنس والمســـــتوى )2012( ودراســـــة المنصـــــورة
) وان 2011) ودراســـــة الهالول وأبو جحجوح (2017( األكاديمي كما في دراســـــة عيســـــى والتخصـــــص

رع العلمي وكذلك إن طلبة الف ،الذكور يتفوقون على اإلناث في مهارتي االســـــتدالل التناســــــبي والتركيبي
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ات اثر وكذلك بيت الدراســـــــ ،الفرع األدبي في جميع مهارات االســـــــتدالالت المنطقيةيتفوقون على طلبة 
  ).2014ي كما في دراسة الزهراني (االستدالل المنطقي على التحصيل الدراس

  التعقيب على الدراسات السابقة 3.2

الصـــــيداوي ) وقاســـــم و 2012( رزق) و 2014( تشـــــابهت هذه الدراســـــة مع بعض الدراســـــات مثل عبداهللا
 كذلك تشابهتو  .غيرها بدراسة موضوع القوة الرياضية )2013( المتولي) و 2013) والخطيب (2013(

مع بعض الــدراســـــــــــــــات التي تنــاولــت التفكير االبــداعي كمتغير تــابع، والمنهج التجريبي مثــل دراســـــــــــــــة 
)Mann, 20052012( ) وريــاني2010( عــاذرةوأبو ) 2015( ) وبالل2006( ) وبــارك وكــاون (

كذلك تشــــــــابهت مع بعض الدراســــــــات التي تناولت موضــــــــوع  )2009( ) والقرشــــــــي2009( واردوغان
دراســـــة الهالول وأبو ) و 2017( االســـــتدالل المنطقي وأهميته في العملية التعليمية، مثل دراســـــة عيســـــى

  التي تناولت االستدالل المنطقي. )2009( ) والتميمي2012( المنصورو  )2011( جحجوح

  الدراسات السابقة: إختلفت هذه الدراسة عن

) 2013( ) والصـــيداوي2013( الخطيب) و 2013( ) والمتولي2014( عبداهللا اختلفت عن الدراســـات:
وة الرياضــية ة القاســتخدمت الدراســات الســابقة القوة الرياضــية كمتغير تابع  بينما اســتخدمت هذه الدراســ

  كمتغير مستقل.

  اختلفت عن الدراسات:

) 2012( ) ورياني2010( عاذرةوأبو ) 2015( ) وبالل2006( وبارك وكاون ،)Mann, 2005( مان
في اســتخدام المتغير المســتقل حيث اســتخدمت بعض الدراسات السابقة برنامج قائم  )2009( واردوغان

) بينما اســــتخدمت هذه الدراســــة القوة الرياضــــية Mann, 2005( ،) 2012( على عادات العقل رياني
  متغير مستقل.

إختلفت هذه الدراســــــــــة بموضــــــــــوعها من خالل تناولها وحدة االقترانات المثلثية في الفصــــــــــل الثاني كما 
. من خالل المادة العلمية التي أعدتها الباحثة ،للصــف العاشــر األســاســي في المنهاج الفلسطيني الجديد

ذه الدراسة ت هإذ لم تجد الباحثة دراســة تناولت هذا الموضــوع في فلســطين على حد علم الباحثة. وتميز 
 ،عن الدراســات الســابقة بأنها بحثت في أثر القوة الرياضــية على التفكير االبداعي واالســتدالل المنطقي

حيث الحظت الباحثة أن معظم الدراســــــات الســــــابقة تناولت التفكير االبداعي واالســــــتدالل المنطقي كل 
دراســـــــــــات المحلية في مجال بحث على حدة. من هنا جاءت هذه الدراســـــــــــة كأثراء لألدب التربوي في ال

     حيث لبت توصيات التربويين باستخدام طرق جديدة في التدريس.، الرياضيات
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  الفصل الثالث

  الطريقة واالجراءات

د اشـــــتملت منهج وق الدراســـــة، تناولت الباحثة في هذا الفصـــــل الطريقة واالجراءات التي اتبعتها في تنفيذ
ودليل  ،والمادة العلمية ،والتأكد من صدقها وثباتها ،واعداد أدوات الدراسة ،وعينتها ،ومجتمعها الدراســة،

وكذلك المعالجات االحصـــــــائية المتبعة من أجل التحليل  ،واالجراءات التي تم اتباعها بالدراســـــــة ،المعلم
  والوصول الى النتائج.

  منهج الدراسة: 1.3

جموعة ضابطة مشبه تجريبي  الدراســة المنهج التجريبي القائم على تصــميم  همت الباحثة في هذاســتخد
ق أدوات وقد تم تطبي بعدي لما يتناســــب مع طبيعة هذه الدراســــة. مجموعة تجريبية مع اختبار قبلي _و 

القياس قبليًا على كال المجموعتين الضــابطة والتجريبية وذلك للتأكد من تكافؤ المجموعتين. ثم تعريض 
لى الرياضــــــــــية) وقياس أثره ع (القوة وذلك باســــــــــتخدام المتغير المســــــــــتقل ،وعة التجريبية للمعالجةالمجم

ـــابعـــة االســــــــــــــتـــدالل المنطقي). ثم تطبيق أدوات القيـــاس على كال  (التفكير االبـــداعي و المتغيرات الت
  سي.القياس أثر المعالجة على طلبة الصف العاشر االس ،المجموعتين الضابطة والتجريبية بعدياً 

  مجتمع الدراسة 2.3

تكون مجتمع الدراســة من جميع طلبة الصــف العاشــر األســاســي في محافظة جنين/مديرية قباطية للعام 
) طـــالـــب 1113منهم ( وطـــالبـــة،) طـــالـــب 2390( م) حيـــث بلغ عـــددهم 2018/2017( الـــدراســــــــــــــي

  ) طالبة وذلك حسب احصائيات مديرية التربية والتعليم /قباطية في محافظة جنين.1277و(
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  عينة الدراسة: .3.3

وشعبتين بمدرسة  ،شعبتين بمدرسة بنات سيريس الثانوية ،شعب أربعتم اختيار عينة قصدية تتكون من 
التابعتين لمديرية قباطية بمحافظة جنين خالل الفصـــــل الثاني للســـــنة الدراســـــية  ،ذكور ســـــيريس الثانوية

كون الباحثة تعمل معلمة في مدرســة بنات ســيريس الثانوية وكذلك قربها من مدرســة  ،م 2018/2017
 تجريبية مدرسة في كل احدى الشعبتين تعيينقد تم و  ذكور ســيريس الثانوية لسهولة الوصول والتطبيق.

) طالب وطالبة موزعين حســـــب 114العينة (وقد بلغ عدد أفراد  .بالطريقة العشـــــوائية ضـــــابطةواالخرى 
  ) 1.3(الجدول 

 دوات الدراسةأ 4.3

  اختبار التفكير االبداعي: 1.4.3

  تم اعداد أداة الدراسة اختبار التفكير االبداعي بصورته األولية وفقًا لآلتي: 

لدى طلبة الصـــف العاشـــر في وحدة ) أصـــالة ،مرونه طالقة،(اإلبداعي التفكير  قياس  هدف االختبار:
  االقترانات المثلثية.

ســـــئلة بحيث تكون مناســـــبة لمســـــتوى طلبة الصـــــف العاشـــــر وكذلك مناســـــبة ألتم اعداد ا بناء االختبار:
  وذلك ضمن الخطوات اآلتية: ،لقياس مهارات التفكير االبداعي

 عمل تحليل محتوى بنائي لوحدة االقترانات المثلثية. -1
 لة حسب وزن الدروس.توزيع عدد االسئ -2

  عينة الدراسة 1.3جدول
        

  العدد  الشعبة  الفصل  المدرسة
  الثاني  ذكور سيريس الثانوية 

  الثاني
  27  تجريبية
  27  ضابطة

  الثاني  بنات سيريس الثانوية
  الثاني

  30  تجريبية
  30  ضابطة

  57  تجريبية 2   شعب 4  المجموع
  57  ضابطة 2

114  
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 سؤال. )25 (كتابة االختبار بالصورة األولية حيث تكون من -3

تم عرض االختبار بصــــــورته األولية على مجموعة من المختصــــــين بمجال أســــــاليب  صــــدق االختبار:
التدريس ومجموعة من المعلمين ذوي الخبرة في مجال الرياضــيات.ثم تم تعديل صـــياغة بعض األســـئلة 

  .) سؤاال14مالحظات المحكين وأصبح عدد أسئلة االختبار ( وحذف بعضها حسب 

 ثبات االختبار وذلك بتطبيق االختبار على عينة اســــتطالعية مكونة من تم التحقق من ثبات االختبار:
أفراد عينة الدراســـــــــة.وتم حســـــــــاب الثبات عن طريق التجزئة  طالبة من مجتمع الدراســـــــــة وخارج )15 (

وهي ايجاد معامل ارتباط بيرســــون بين مجموع االســــئلة زوجية الرتبة ومجموع االســــئلة فردية  ،النصــــفية
  الرتبة. ثم تعديل معامل االرتباط بسبيرمان براون كمايلي:

  ر: معامل بيرسون ،حيث ث: ثبات االختبار، 1ر/ ر + 2ث = 

  0.86=  ومنه ث       0.75حيث كان ر =

الباحثة بحســاب متوســط زمن اســتجابة أول طالبة من مســتوى ممتاز وآخر قامت  تحديد زمن االختبار:
  دقيقة. 45طالبة تم تسليم أوراقهن وكان متوسط الزمن = 

  تصحيح االختبار:

  عالمة 50عالمة االختبار الكلية = 
  )6يفيس مهارة الطالقة وعالمته ( السؤال االول:
  )2يقيس مهارة المرونة وعالمته ( السؤال الثاني:

  )2يقيس مهارة المرونة وعالمته ( :سؤال الثالثال
  )5يقيس مهارة األصالة وعالمته ( السؤال الرابع:

  )3السؤال الخامس: يقيس مهارة الطالقة وعالمته (
  )6السؤال السادس: يقيس مهارة الطالقة وعالمته (
  )4السؤال السابع: يقيس مهارة المرونة وعالمته (

  )4المرونة وعالمته (السؤال الثامن: يقيس مهارة 
  )2( السؤال التاسع: يقيس مهارة المرونة وعالمته
  )2( السؤال العاشر: يقيس مهارة المرونة وعالمته

  )4( يقيس مهارة المرونة وعالمته السؤال الحادي عشر:
  )3السؤال الثاني عشر: يقيس مهارة األصالة وعالمته (
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  )4ه (السؤال الثالث عشر: يقيس مهارة المرونة وعالمت
  )3يقيس مهارة األصالة وعالمته ( :السؤال الرابع عشر

  عالمة 15  الطالقة

  عالمة 24  المرونة

  عالمة 11  األصالة

  طريقة تصحيح مهارات التفكير االبداعي:

كذلك تحديد االستجابات ذات الصلة  ،مراجعة جميع االســتجابات واستبعاد ماهو مكرر منها الطالقة: أ
  ثم تحسب درجة الطالقة حسب عدد االستجابات.

  : تحسب درجة المرونة حسب عدد طرق الحل الصحيحة.المرونةب.
   )3.3(تحسب على أساس ندرة االستجابة وعدم تكرارها وذلك حسب الجدول  :األصالةجـ.

  : مفتاح تصحيح مهارة االصالة3.3جدول 

  العالمة  االجابةدرجة تكرار 
5   |    3  

  | صفر صفر  5%
4%  1     |1    
3%  2    | 1.5  
2%  3       |2  
1%  4      |2.5  

  3|       5  صفر%

  :المنطقياختبار االستدالل  2.4.3 

  تم اعداد أداة الدراسة اختبار االستدالل المنطقي بصورته األولية وفقًا لآلتي:

  :هدف االختبار

دى طلبة معنى) لالقياس عديم ال و ،االستدالل و ،العالقات و ،(الشفره االستدالل المنطقيقياس قدرات 
  الصف العاشر في وحدة االقترانات المثلثية. 
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  بناء االختبار:

ـــئلة بحيث تكون مناســــــبة لمســــــتوى طلبة الصــــــف العاشــــــر وكذلك مناســــــبة لقياس قدرات عداد األإتم  ســـ
  وذلك ضمن الخطوات اآلتية: ،االستدالل المنطقي

 تحليل بنائي لوحدة االقترانات المثلثية. .1
 توزيع االسئلة حسب وزن الدروس. .2
 ) اسئلة.5كتابة االختبار بالصورة األولية حيث كان عدد االسئلة ( .3

  صدق االختبار وثباته: 

 أســــــاليبتم عرض االختبار بصــــــورته األولية على مجموعة من المختصــــــين بمجال  صــــدق االختبار:
. ثم قامت الباحثة بتعديل صــياغة بعض االســئلة ذوي الخبرة الرياضــيات التدريس ومجموعة من معلمي

  سئلة بالصورة النهائية.أ) 6المحكمين وأصبح عدد االسئلة (حسب مالحظات 

ثبات االختبار وذلك بتطبيق االختبار على عينة اســــتطالعية مكونة من  تم التحقق من ثبات االختبار:
تم حســــــــاب الثبات عن طريق التجزئة  أفراد عينة الدراســــــــة.و طالبة من مجتمع الدراســــــــة وخارج) 15(

وهي ايجاد معامل ارتباط بيرســــون بين مجموع االســــئلة زوجية الرتبة ومجموع االســــئلة فردية  ،النصــــفية
  ي:أـي الرتبة. ثم تعديل معامل االرتباط بسبيرمان براون كما

  ر: معامل بيرسون   ثبات االختبار،  حيث ث:   1ر/ ر + 2ث = 
  0.84ومنه ث  =             0.72حيث كان ر = 

قامت الباحثة بحســاب متوســط زمن اســتجابة أول طالبة من مســتوى ممتاز وآخر  تحديد زمن االختبار:
  دقيقة. )25(طالبة تم تسليم أوراقهن وكان متوسط الزمن =  

  تصحيح االختبار:

  عالمة20 عالمة االختبار الكلية =
  ) 5يس  قدرات الطلبة على الشفره والعالقات وعالمته ( قي السؤال االول:
  ) 5يقيس االستدالل وعالمته ( السؤال الثاني:

  )2يقيس االستدالل وعالمته (السؤال الثالث: 
  )2يقيس القياس عديم المعنى وعالمته ( السؤال الرابع:

  )3االستدالل وعالمته ( السؤال الخامس: يقيس
  )3السؤال السادس: يقيس االستدالل وعالمته (

  تم احتساب درجة كل سؤال حسب االستجابات الصحيحة.



43 

 

  المادة العلمية: 5.3

المادة العلمية التي شــــملتها الدراســــة هي الوحدة األولى من كتاب الرياضــــيات للصــــف العاشــــر الفصــــل 
 الوحدة بســبب أهمية تم اختيار هذهو  المثلثية).(وحدة االقترانات  م 2018/2017الثاني للعام الدراســي 

  من مفاهيم وأساسيات لصفوف المرحلة الثانوية.ما تحويه 

المعرفة ( يتناســــــــــــب مع البعد الثاني للقوة الرياضــــــــــــية وقد أعدت الباحثة المادة العلمية لهذه الوحدة بما
ي لهذه قامت الباحثة بتحليل بنائو  والمعرفة الخاصــة بحل المشكالت). ،المعرفة االجرائية و ،المفاهيمية

تم م ث الوحدة واشــتقاق أهدافها الســلوكية المعرفية وتحليل مســتويات األهداف والتأكد من صــدق التحليل.
  عرض المادة العلمية على مجموعة من التربويين في مجال الرياضيات وتم األخذ بآرائهم ومالحظاتهم.

ـــــــــــــة أســـــــــــــــابيع وتم من تــاريخ  تحــديــد زمن تطبيق المــادة العلميــة: تم تحــديــد زمن التطبيق وهو خمســ
  ) حصة صفية.25بواقع ( ،م 2018/3/28―2018/2/12

  دليل المعلم: 6.3

  قامت الباحثة باعداد دليل المعلم وفق الخطوات اآلتية:
  مساعدة المعلم/المعلمة في تدريس الوحدة ضمن القوة الرياضية. الهدف من الدليل: •
 وة الرياضية.نبذة مختصرة عن الق •
االقترانات  ،(بالتقدير الستيني والدائري)قياس الزوايا ،الزاوية وقياسها( تحديد الدروس في الوحدة •

توزيع عـــدد و  المتطـــابقـــات والمعـــادالت المثلثيـــة). ،تمثيـــل االقترانـــات المثلثيـــة بيـــانيـــاً  ،المثلثيـــة
 الحصص الالزمة لكل درس.

، واألنشـــطة ،واألســـاليب ،واألهداف ،درس مذكرة تحضـــير للدروس شـــاملة عدد الحصـــص لكل •
  التقويم.و 

  عداده بصورته النهائية.إ جموعة من المحكمين وتم التعديل و تم عرض الدليل على م •

  متغيرات الدراسة: 7.3

  احتوت الدراسة على المتغيرات اآلتية:

طريقة الو  اســـــــــتخدام القوة الرياضــــــــــية( ويمثل طريقة التدريس ولها مســـــــــتويان: المتغير المســـــــتقل:
 .)االعتيادية

 االستدالل المنطقي.اإلبداعي و التفكير  المتغيرات التابعة:
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  :اجراءات الدراسة 8.3

  اتبعت الباحثة االجراءات اآلتية في الدراسة:
والحصول على تسهيل مهمة موجه  ،مراجعة عمادة الدراسات العليا في جامعة القدس/ فلسطين -

 ،لوزارة التربية والتعليم العالي
حصــــــــــــــول على تســــــــــــــهيــل مهمة من مديرية التربية والتعليم/ قباطية في محافظة جنين موجه ال -

 للمدارس
 ،يةومدرســـة ذكور ســـيريس الثانو  ،مدرســـة بنات ميثلون الثانوية ،مدرســـة بنات ســـيريس الثانوية

  للسماح للباحثة بتطبيق الدراسة.
ســــة لّتعاون في تطبيق الدرازيارة مدرســــة ذكور ســــيريس والتحدث مع مديرها ومعلم الرياضــــيات  -

 والتعرف الى التسهيالت الممكنة في هذه المدرسة. ،وتوضيح أهداف الدراسة
 ل المنطقي.واالستدال ،والتفكير االبداعي ،االطالع على االدب التربوي المتعلق بالقوة الرياضية -
عاشــــــر لصـــــياغة االهداف الســـــلوكية لوحدة االقترانات المثلثية من كتاب الرياضــــــيات للصـــــف ا -

 الفصل الثاني.
تحليل محتوى بنائي الســـلوكية لوحدة االقترانات المثلثية من كتاب الرياضـــيات للصـــف العاشـــر  -

 الفصل الثاني.
 واختبار االستدالل المنطقي). ،( اختبار التفكير االبداعي اعداد أدوات الدراسة -
لى عينــة وتطبيقهــا ع ،التــأكــد من صـــــــــــــــدق وثبــات األدوات وذلــك بعرضــــــــــــــهــا على المحكمين -

 استطالعية من مجتمع الدراسة وخارج عينة الدراسة.
 اعداد المادة العلمية والتأكد من صدقها بعرضها على مجموعة من ذوي الخبرة. -
 اعداد دليل المعلم والتأكد من صدقة وعرضه على مجموعة من ذوي الخبرة. -
 اختيار عينة الدراسة التجريبية والضابطة. -
لي واستخدام بقوذلك ضمن تطبيق االختبارين  ،الدراسة قبل التدريسالتأكد من تكافؤ مجموعتي  -

ة مجموعتي الدراســـة التجريبي) حيث تبين أنه ال يوجد فروق دالة احصـــائية بين t-testاختبار(
 الضابطة.و 

ـــــتخدام القوة الرياضــــــــية للمجموعة التجريبية - ابطة وتدريس المجموعة الضــــــــ ،البدء بالتدريس باســ
م.  2018/3/28واستمر حتى  م 2018/2/12حيث بدأ التطبيق بتاريخ  ،بالطريقة االعتيادية

 بواقع خمس حصص اسبوعيًا.
اختبار  ( قامت الباحثة بتحديد موعد لتطبيق أدوات الدراســــــــــة ،بعد االنتهاء من تطبيق التجربة -

 جريبية.والت ،على كال الشعبتين الضابطة ،ياً واالستدالل المنطقي) بعد ،التفكير االبداعي
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 ورصد عالمات الطلبة. ،قامت الباحثة بتصحيح االختبارين -
 تحليل النتائج ومعالجتها إحصائيًا وتفسيرها.  -

   تصميم الدراسة: 9.3

 
O1 O2   X    O1 O2 المجموعة التجريبية  
O1 O2   --  O1 O2   المجموعة الضابطة  

   
O1 اختبار قبلي للتفكير االبداعي  
O2اختبار قبلي لالستدالل المنطقي :  

Xة (التدريس وفق القوة الرياضية).: المعالجة التجريبي 
O1.اختبار بعدي للتفكير االبداعي :  
O2 :.اختبار بعدي لالستدالل المنطقي  

  المعالجات االحصائية:  10.3

 التجزئة النصفية.معامل بيرسون لحساب ثبات االختبارين عن طريق  -
فكير الت :المتوســــــــــطات الحســــــــــابية واالنحرافات المعيارية لوصــــــــــف عالمات الطلبة في االختبارين -

 واالستدالل المنطقي. ،االبداعي
  .)ANCOVAتحليل التغاير ( -
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

الزاوية ( ااإلقترانات المثلثية ورســــوماتهلوحدة دليل المعلم  الباحثة باعداد الدراســــة، قامتلتحقيق أهداف 
لثية بيانيًا، ، االقترانات المثلثية، تمثيل االقترانات المث(بالتقدير الســــتيني والدائري)وقياســــها، قياس الزوايا

واآلخر  ،أدوات الدراســــة الالزمة وهي اختبار يقيس التفكير االبداعي) و المتطابقات والمعادالت المثلثية 
تم  ،وبعــد تطبيق االختبــارات ،وثبــاتهمــا ،وقــامــت بــالتــأكــد من صـــــــــــــــدقهمــا ،المنطقي يقيس االســــــــــــــتــدالل

ية المتوســـطات الحســـابية واإلنحرافات المعيار باســـتخدام معامل بيرســـون و تصـــحيحها وتحليلها احصـــائيًا 
  في اآلتي نتائج الدراسة حسب تسلسل أسئلتها وفرضياتها:. و )ANCOVA( وتحليل التغاير

  المتعلقة بالسؤال الرئيس للدراسة:النتائج  1.4

  االستدالل المنطقي لدى طلبة الصف العاشر؟الرياضية في التفكير االبداعي و  ما أثر استخدام القوة

ـــــــؤال تم اختبار فرضـــــــــيات الدراســــــــة األولى والثانية المتعلقة بأثر اســـــــــتخدام القوة  ولالجابة عن هذا السـ
 على المجموعتين الضـــــــــابطة والتجريبية في ،ل المنطقيواالســـــــــتدال ،الرياضـــــــــية على التفكير االبداعي

  المتعلقة بفرضيات الدراسة توضح ذلك. 8.4 إلى.1.4والجداول  ،االختبار البعدي

  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:2.4

: ال توجد فروق ذات داللة احصـــائية عند مســـتوى النتيجة المتعلقة بالفرضــية األولى ونصـــها 1.2.4
) بين متوســـطات عالمات طلبة الصـــف العاشـــر في اختبار التفكير االبداعي في  α = 0.05الداللة (

  .هماالتفاعل بينو  الجنسو لرياضيات تعزى لطريقة التدريس ا

لى ع لإلجابة عن هذه الفرضـــــــية قامت الباحثة بحســـــــاب المتوســـــــطات الحســـــــابية واالنحرافات المعيارية
إختبار التفكير االبداعي. ولجســــــــاب المتوســــــــطات الحســــــــابية واالنحرافات المعيارية تم اعتماد عالمات 
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الطلبة في العينتين التجريبية والضــــــابطة على التفكير االبداعي وذلك بحســــــب الجنس وطريقة التدريس 
  1.4كما في الجدول 

األعداد والمتوســـــــــــطات الحســـــــــــابية واالنحرافات المعيارية لعالمات للطلبة في العينتين  : 1.4جدول 
    التفكير االبداعي. التجريبية والضابطة في

طـــــــــريـــــــــقـــــــــة 
  التدريس

  الجنس

  الدرجات البعدية  الدرجات القبلية

المتوســـــــــط 
 الحسابي

ـــــحـــــراف  االن
 المعياري

 العدد
الــمتوســـــــــط 

 الحسابي
ـــــحـــــراف  االن

 المعياري
 العدد

 الذكور
 27 8.141 12.26 27 5.310 7.74 ضابطة
 27 11.795 21.04 27 5.216 9.85 تجريبية

 54 10.972 16.65 54 5.321 8.80 المجموع

 اناث
 30 4.845 10.80 30 1.354 1.60 ضابطة
 30 11.137 17.20 30 2.151 1.83 تجريبية

 60 9.106 14.00 60 1.786 1.72 المجموع

 المجموع
 57 6.593 11.49 57 4.859 4.51 ضابطة
 57 11.513 19.02 57 5.599 5.63 تجريبية

 114 10.076 15.25 114 5.249 5.07 المجموع

 ظاهرية في المتوســطات الحسابية لعالمات الطلبة في اختبار ) أن هناك فروقاً 1.4يتضــح من الجدول(
لمعرفة ما اذا كانت الفروق الظاهرية في المتوســــــــــطات الحســــــــــابية  و، التفكير االبداعي بين الطريقتين

α)(  لعالمات الطلبة ذات داللة إحصــــائية عند مســــتوى الداللة =  تحليل التغاير تم اســــتخدام  0.05
)ANCOVA 2.4) وكانت النتائج كما في الجدول  

) لعالمــات الطلبــة الختبار التفكير االبداعي حســــــــــــــب ANCOVAالتغــاير (تحليــل  : نتــائج 2.4جــدول 
  الجنس والتفاعل بينهما.ة التدريس و طريق

  مجموع المربعات مصدر التباين
درجـــــــــات 

  الحرية
ـــــ ســــــــــــــط و مـــــت

  المربعات
قــــيــــمـــــة ف 

 المحسوبة
مســــــتوى الداللة 

 اإلحصائية

  00010. 78.844 4036.867 1 4036.867 االختبار القبلي
 *00010. 21.390 1095.201 1 1095.201 طريقة التدريس

 *00010. 17.879 915.418 1 915.418 الجنس
 8310. 0460. 2.347 1 2.347 الجنس× طريقة التدريس 

   51.201 109 5580.881 الخطأ
      114 37999.000 المجموع المعدل
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  * دالة احصائيا

  لنتائج المتعلقة بطريقة التدريس:ا .1.1.2.4

 بيةالتجريالمجموعتين  المحســوبة للفرق بين متوســطات درجات أن قيمة ف) 2.4  (يالحظ من الجدول
ب طريقة حســـ االعتيادية)(التي درســـت بالطريقة الضـــابطة و  (التي درســـت باســـتخدام القوة الرياضـــية) 

)، وهي أقـــل من مســــــــــــــتوى 10.000(اإلحصــــــــــــــــائيـــة قيمـــة الـــداللـــة  وأن .)21.390هي (التـــدريس 
αالداللة( = يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصــــــائية بين متوســــــطات طلبة المجموعة  مما ). 0.05

ا أثر  االستنتاج أن هناكلى إة. وهذا األمر يقود ضابطمقارنة مع متوسطات طلبة المجموعة ال لتجريبيةا
α)  (ذا داللة إحصـــائية عند مســـتوى الداللة = الســـتخدام القوة الرياضـــية في التفكير االبداعي  0.05

  لدى طلبة الصف العاشر في الرياضيات يعزى لطريقة التدريس.

لضــــــابطة  تم حســــــاب المتوســــــطات الحســــــابية لتجريبية و اولمعرفة مصــــــادر الفروق بين المجموعتين ا
  3.4لة واألخطاء المعيارية البعدية لمتغير استخدام القوة الرياضية كما في الجدول المعد

: المتوســــــطات الحســــــابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية الســــــتخدام القوة الرياضــــــية في 3.4جدول
  التفكير اإلبداعي حسب متغير الطريقة.

  الخطأ المعياري  لالمتوسط الحسابي المعدّ   الطريقة
  0.952  12.159  الضابطة
  0.959  17.902  التجريبية

قوة بال) أن المتوســـــــــــط المعدل للدرجة الكلية للمجموعة التجريبية التي درســـــــــــت 3.4يتبين من الجدول (
أعلى من متوســــــط المجموعة الضــــــابطة التي درســــــت بالطريقة االعتيادية مما يدل على أن  الرياضــــــية

  مجموعة التجريبية الفروق بين المجموعتين كانت لصالح ال

  النتائج المتعلقة بمتغير الجنس: 2.1.2.4

 يبيةالتجر المحســـوبة للفرق بين متوســــطات درجات المجموعتين  ف) يتضـــح أن قيمة 2.4من الجدول (
متغير  حســــبلتي درســـت بالطريقة االعتيادية) لضــــابطة (او ا (التي درســـت باســــتخدام القوة الرياضـــية)

 )، وهي أقــل من مســــــــــــــتوى الــداللــة0.0001(اإلحصــــــــــــــائيــة وأن قيمــة الــداللــة ) 17.879الجنس هي(
)α = حصـــائية في أثر اســـتخدام القوة الرياضــــية في وجود فروق ذات داللة إمما يشـــير إلى  .) 0.05

  التفكير االبداعي في الرياضيات لدى طلبة الصف العاشر يعزى لمتغير الجنس.
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الضــــــابطة  تم حســــــاب المتوســــــطات الحســــــابية و  التجريبيةولمعرفة مصــــــادر الفروق بين المجموعتين 
  4.4كما في الجدول  الجنسالمعدلة واألخطاء المعيارية البعدية لمتغير 

: المتوســــــطات الحســــــابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية الســــــتخدام القوة الرياضــــــية في 4.4جدول
  التفكير اإلبداعي حسب متغير الجنس.

  لخطأ المعياريا  المتوسط الحسابي المعدل  لجنسا
  1.177  10.781  ذكر
  1.099  19.281  أنثى

) أن المتوســـط المعدل لإلناث أكبر من المتوســـط الحســـابي المعدل للذكور مما 4.4يتبين من الجدول (
  يدل على أن الفروق كانت لصالح اإلناث .

  والجنس. النتائج المتعلقة بالتفاعل بين طريقة التدريس 3.1.2.4

 ) أن قيمة ف المحســــــوبة للفرق بين متوســــــطات طلبة المجموعتين الضــــــابطة2.4الجدول(يتضــــــح من 
(التي درســــت بالطريقة االعتيادية) والتجريبية (التي درســــت باســــتخدام القوة الرياضــــية) بحســــب التفاعل 

) وهي أكبر من 0.831وأن قيمــة الــداللــة االحصــــــــــــــائيــة ( )0.046بين طريقــة التــدريس والجنس هي (
α)  (مســـتوى الداللة = في أثر اســـتخدام  وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصـــائية 0.05

ـــــــية في التفكير االبداعي لدى طلبة الصـــــــــــف العاشـــــــــــر يعزى للتفاعل بين طريقة التدريس  القوة الرياضــــ
  والجنس. 

ال توجد فروق ذات داللة احصـــائية عند مســـتوى  ضــية الثانية ونصــها:النتيجة المتعلقة بالفر  2.2.4
) بين متوسطات عالمات طلبة الصف العاشر في اختبار االستدالل المنطقي في  α = 0.05الداللة (

  .هماالرياضيات تعزى لطريقة التدريس أو الجنس أو التفاعل بين

لإلجابة عن هذه الفرضـــــــية قامت الباحثة بحســـــــاب المتوســـــــطات الحســـــــابية واالنحرافات المعيارية على 
ســـاب المتوســـطات الحســـابية واالنحرافات المعيارية تم اعتماد عالمات حولإختبار االســـتدالل المنطقي. 

يقة التدريس ر تدالل المنطقي وذلك بحسب الجنس وطسنتين التجريبية والضــابطة على االالطلبة في العي
  5.4كما في الجدول 
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) األعــداد والمتوســــــــــــــطــات الحســــــــــــــابيــة واالنحرافــات المعيــاريــة لعالمات الطلبة في العينة 5.4(جــدول
    الضابطة والتجريبية في االستدالل المنطقي.

 الدرجات البعدية الدرجات القبلية 

طــــريــــقـــــة 
 التدريس

 الجنس
المتوســـــــــط 

 الحسابي
ـــــحـــــراف  االن

 المعياري
 العدد

الــمتوســـــــــط 
 الحسابي

ـــــحـــــراف  االن
 المعياري

 العدد

 الذكور
 27 4.886 6.52 27 3.586 5.37 ضابطة
 27 4.723 10.00 27 4.067 6.19 تجريبية

 54 5.074 8.26 54 3.820 5.78 المجموع

 اناث
 30 2.024 8.20 30 2.141 2.97 ضابطة
 30 2.687 9.23 30 1.671 2.37 تجريبية

 60 2.415 8.72 60 1.928 2.67 المجموع

  المجموع
 57 3.731 7.40 57 3.132 4.11 ضابطة
 57 3.774 9.60 57 3.581 4.18 تجريبية

 114 3.895 8.50 114 3.349 4.14 المجموع

  

) أن هناك فروقًا ظاهرية في المتوســـــــــــطات الحســـــــــــابية لعالمات الطلبة في 5.4يتضـــــــــــح من الجدول (
االســــــتدالل المنطقي بين الطريقتين. ولمعرفة ما اذا كانت الفروق في المتوســــــطات الحســــــابية لعالمات 

α)( عند مستوىالطلبة ذات داللة إحصائية  = ) وكانت ANCOVAتم استخدام تحليل التغاير(.0.05
  6.4النتائج كما في الجدول 

) لعالمات الطلبة الختبار االســـــتدالل المنطقي حســـــب ANCOVAالتغاير ( تحليل ) نتائج6.4(جدول 
  طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما.

 مصدر التباين
ـــــــــوع  ـــــــــجـــــــــم م

  المربعات
درجـــــــــــات 

  الحرية
مــــتــــوســـــــــــــط 

  المربعات
قــــيــــمـــــة ف 

 المحسوبة
مســـــــــتوى الــداللــة 

 اإلحصائية

 00010. 86.477 676.373 1 676.373 االختبار القبلي
 *00010. 26.285 205.585 1 205.585 طريقة التدريس

 *00010. 17.075 133.553 1 133.553 الجنس
 2310. 1.448 11.327 1 11.327 الجنس× طريقة التدريس 

   7.821 109 852.535 الخطأ
      114 9951.000 المجموع المعدل

  * دالة احصائيا
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  النتائج المتعلقة بطريقة التدريس: 1.2.2.4

بية التجري) أن قيمة ف  المحسوبة للفرق بين متوسطات درجات المجموعتين 6.4  (يالحظ من الجدول
طريقة  حســــب االعتيادية)الضـــابطة (التي درســـت بالطريقة و  (التي درســـت باســـتخدام القوة الرياضـــية)

)، وهي أقــــل من مســــــــــــــتوى 0.0001(اإلحصـــــــــــــــــائيــــة وأن قيمــــة الــــداللــــة  )26.285التــــدريس هي (
αالداللة( = ).مما يدل أن هناك فروق ذات داللة إحصـــــــــائية بين متوســـــــــطات طلبة المجموعة  0.05

 ناك أثراج أن هلى االستنتإ وعة التجريبية. وهذا األمر يقودمع متوسطات طلبة المجمالضابطة مقارنة 
α)  (ذا داللة إحصــائية عند مستوى الداللة = الستخدام القوة الرياضية في االستدالل المنطقي  0.05

  لدى طلبة الصف العاشر االساسي في الرياضيات يعزى لطريقة التدريس.

 ةولمعرفة مصــادر الفروق بين المجموعتين الضــابطة والتجريبية تم حســاب المتوسطات الحسابية المعدل
  7.4واألخطاء المعيارية البعدية لمتغير استخدام القوة الرياضية كما في الجدول 

: المتوســــــطات الحســــــابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية الســــــتخدام القوة الرياضــــــية في 7.4جدول
  االستدالل المنطقي حسب متغير الطريقة.

  الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعدل  الطريقة
  0.371  7.336  الضابطة
  0.371  9.504  التجريبية

) أن المتوســـــــــــط المعدل للدرجة الكلية للمجموعة التجريبية التي درســـــــــــت بالقوة 7.4يتبين من الجدول (
الرياضــــــية أعلى من متوســــــط المجموعة الضــــــابطة التي درســــــت بالطريقة االعتيادية مما يدل على أن 

  موعة التجريبية الفروق بين المجموعتين كانت لصالح المج

  الجنس:متغير النتائج المتعلقة ب 2.2.2.4

 يبيةالتجر المحســـوبة للفرق بين متوســــطات درجات المجموعتين  ) يتضـــح أن قيمة ف6.4من الجدول (
متغير لتي درســـت بالطريقة االعتيادية) حســــب الضــــابطة (او  (التي درســـت باســـتخدام القوة الرياضــــية)

)، وهي أقــــــل من مســــــــــــــتوى 10.000الــــــداللــــــة االحصـــــــــــــــــــائيــــــة(أن قيمــــــة ) و 17.074الجنس هي(
αالداللة( = . مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إإحصائية في أثر استخدام القوة الرياضية ) 0.05

  في الرياضيات لدى طلبة الصف العاشر يعزى لمتغير الجنس.االستدالل المنطقي في 

ولمعرفة مصــادر الفروق بين المجموعتين الضــابطة والتجريبية تم حســاب المتوسطات الحسابية المعدلة 
  8.4كما في الجدول  الجنسواألخطاء المعيارية البعدية لمتغير 
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: المتوســــــطات الحســــــابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية الســــــتخدام القوة الرياضــــــية في 8.4جدول
  حسب متغير الجنس.االستدالل المنطقي 

  الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعدل  الجنس
  0.408  6.898  ذكر
  0.384  9.942  أنثى

) أن المتوســط المعدل لإلناث  أكبر من المتوســط الحســابي المعدل للذكور مما 8.4يتبين من الجدول (
  يدل على أن الفروق كانت لصالح اإلناث .

  النتائج المتعلقة بالتفاعل بين طريقة التدريس والجنس.  3.2.2.4

 ) أن قيمة ف المحســـــوبة للفرق بين متوســـــطات طلبة المجموعتين الضـــــابطة6.4( يتضـــــح من الجدول
(التي درســــت بالطريقة االعتيادية) والتجريبية (التي درســــت باســــتخدام القوة الرياضــــية) بحســــب التفاعل 

وهي أكبر من  )0.231وأن قيمــة الداللة االحصــــــــــــــائية ( )1.448(بين طريقــة التــدريس والجنس هي 
α)  (مســـتوى الداللة = أثر اســـتخدام  وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصـــائية في 0.05

تدريس تفاعل بين طريقة الاالســـــتدالل المنطقي لدى طلبة الصـــــف العاشـــــر يعزى لل القوة الرياضـــــية في
 والجنس.
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

مناقشـــة نتائج الدراســـة التي توصـــلت اليها الباحثة، من خالل اســـتجابة تفســـير و  يتضـــمن هذا الفصـــل 
 حصــــــائية،إلســـــتدالل المنطقي بعد المعالجات اأفراد عينة الدراســـــة على اختباري التفكير االبداعي، واال

  وتوصيات الباحثة.

  بفرضيات الدراسة:المتعلقة مناقشة النتائج 1.5 

  مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة االولى: 1.1.5

) بين متوســـطات عالمات طلبة  α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصـــائية عند مســـتوى الداللة (
الصــف العاشــر في اختبار التفكير االبداعي في الرياضــيات تعزى لطريقة التدريس أوالجنس أو التفاعل 

 هما.بين

  مناقشة النتائج المتعلقة بمتغير طريقة التدريس 1.1.1.5

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة تعزى لطريقة التدريس، ولصالح 
التدريس  في الضابطة، مما يدل على أن إستخدام القوة الرياضية المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة

ن أ التفكير االبداعي مقارنة بالطريقة االعتيادية في التدريس وتعزو الباحثة هذا الىتنمية في  تســــــــــــــاهم
نظيم المخزون وت ،القوة الريــاضــــــــــــــيــة تعمــل على تنميــة قــدرات الطلبــة العقلية والتنوع في طرائق تفكيرهم

ريس دحيث أن إســــــــتخدام القوة الرياضــــــــية في الت ومتوازن ،وتنظيم أفكارهم بشــــــــكل جيد ،المعرفي لديهم
أنشــــطة ب تزيد من قدراتهم الرياضــــية والذهنية من خالل تكليفهمو وعرض األنشــــطة بطريقة تثير التفكير 

ة تطوير مفــاهيم الطلبــهــذا يؤدي إلى متنوعــة وحلول متعــددة وغير مــألوفــة، و  فكــارأ تســـــــــــــــاهم في توليــد
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ر يزيــد من التفكي، ممــا غير معروفــة لــدى اآلخرين جــديــدة لتوصـــــــــــــــل إلى أفكــارل  والمثــابرةومهــاراتهم 
  اإلبداعي لديهم.

) أنه يوجد أثر الســــتخدام القوة 2012( ) ودراســــة رزق2015( تشــــابهت هذه الدراســــة مع دراســــة عمر
الرياضـــــية و كان القرق دال إحصـــــائيًا. بينما إختلفت عن الدراســـــات الســـــابقة في أنها إســـــتخدمت القوة 

نامج قائم على القوة الرياضية.، وٕاستخدمت ) إستخدمت بر 2015( الرياضية كطريقة تدريس بينما عمر
 دراســـةو ) 2012( ) مدخل القوة الرياضـــية. وتشـــابهت نتائج هذه الدراســـة مع نتائج رياني2012(  رزق

)2005Man, وجد فروق ذات داللة في أنه ت )2009( ) وحداد2015( ) وبالل2009( ) والقرشــــــــي
   إحصائية في التفكير اإلبداعي.

  بمتغير الجنس  ةالنتائج المتعلقمناقشة  2.1.1.5

أشــارت نتائج الدراســة أن هناك فروق دالة إحصــائيًا عند مستوى الداللة في أثر إستخدام القوة الرياضية 
زو الباحثة وتع .ولصــــالح االناث في التفكير االبداعي لدى طلبة الصــــف العاشــــر ويعود لمتغير الجنس

 كمـــا أن الطالب لــــديهم وتقيـــد بــــالتعليمـــات أكثر من الطالبأن الطـــالبـــات لـــديهن إلتزام  النتيجـــة إلى
 المطــالعــة والقراءة  إهتمــامــات أخرى غير التعليم ومن المعروف أيضـــــــــــــــًا أن الطــالبــات لــديهن موهبــة 

هن أكثر إنــدمــاجــًا وٕانجــذابــأ للمــادة التعليميــة حيــث قــدمــت بطريقــة جعل و هــذااإلهتمــام بكــل مــا هو جــديــد 
مناســـــــبة أكثر لخلق مرونة في التفكير والتوصـــــــل إلى أفكار  الطالباتالظروف لدى جعل  ، مما جديدة

  وحلول إبداعية.

أنه يوجد للقوة الرياضــية فرق دال إحصــائيًا يعود  )2011( اتفقت نتائج هذه الدراســة مع نتائج الحســني
 عبد اهللا ة مثلهذه الدراســــــة عن الدراســــــات الســــــابقنتائج اختلفت لمتغير الجنس ولصــــــالح اإلناث.بينما 

ي ف ه يوجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية في اســـــــتخدام القوة الرياضـــــــية) في أن2013( ماجد) و 2014(
التفكير اإلبداعي وتعود لمتغير الجنس ولصـــــــــالح اإلناث، بينما الدراســـــــــات الســـــــــابقة لم يظهر فيها أثر 

  لمتغير الجنس.

  والجنسمناقشة النتائج المتعلقة بالتفاعل بين طريقة التدريس  3.1.1.5

تبين من النتائج بأنه اليوجد فروق ذات داللة إحصــائية عند مســتوى الداللة في التفكير االبداعي تعزى 
والجنس ممــا يعني أن التفكير االبـــداعي لـــدى الطلبــة ذكور وٕانـــاث التــدريس  إلى التفــاعـــل بين طريقـــة 

ة ن في منطقة  واحدة  و بيئيعيشــــــــــــــو  ناث الذينإلبــدرجــة متقــاربة. وتعزو الباحثة هذا إلى أن الذكور وا
بيق بنفس وتم التط درســوا باســتخدام القوة الرياضــية قد خضــعوا لنفس المادة العلمية مدرســية متشــابهة و

  الزمنية واتبع في تدريسهم الخطوات نفسها وهذا جعل نتائج الذكور واالناث متقاربة. الفترة
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  :مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الثانية 2.1.5

) بين متوســـطات عالمات طلبة  α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصـــائية عند مســـتوى الداللة (
ـــــف العاشــــــر في اختبار االســــــتدالل المنطقي في الرياضــــــيات تعزى لطريقة التدريس أو الجنس أو  الصـ

  هما.التفاعل بين

  مناقشة النتائج المتعلقة بمتغير طريقة التدريس 1.2.1.5

أن هناك فروق ذات داللة إحصــائية عند مســتوى الداللة تعزى لطريقة التدريس ولصالح أظهرت النتائج 
ي ف مما يدل على أن أثر إســـــــتخدام القوة الرياضـــــــية ،المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضـــــــابطة

التــدريس كــان لهــا أئر إيجابي في االســــــــــــــتدالل المنطقي مقارنة بالطريقة االعتيادية في التدريس وتعزو 
تســـــاعد على خلق مناخ يقوم على إســـــتدالل المعرفة واســـــتنتاجها   الباحثة هذا إلى أن القوة  الرياضـــــية
لعقلية إرتقاء المســـتويات اوحل المشـــكالت يســـاعد على  ،واالجرائية ،حيث أن إرتباط المعرفة المفاهيمية

كما أن إســـــتخدام القوة الرياضـــــية  جعل المادة العلمية ..العليا وتنمية القدرة على االســـــتدالل لدى الطلبة
مشـــوقة و فيها تحدي لعقول الطلبة، إذ أن مناقشـــة أفكار اآلخرين و توضـــيح كيفية تنظيمها و تفســـيرها 

ة كون قد ســـاعد الطلبة على مواجهها من الممكن أن يطقية إلثبات صـــحتوتقديم الحجج و البراهين المن
المشـــكالت العملية وحّلها، مما ســـاهم في جعل طلبة المجموعة التجريبية يتفوقون على طلبة المجموعة 

  الضابطة.

إختلفت نتائج هذه الدراســة عن الدراســـات الســابقة بأنه يوجد فرق دال إحصـــائيًا في االســـتدالل المنطقي 
  دريسويعود لطريقة الت

  مناقشة النتائج المتعلقة بمتغير الجنس  2.2.1.5

أوضــحت النتائج أن هناك فروق دالة إحصــائيًا عند مســتوى الداللة في أثر إســتخدام القوة الرياضــية في 
وقد يعود تفوق االناث على  .االســــــــــتدالل المنطقي لدى طلبة الصـــــــــــف العاشـــــــــــر ويعود لمتغير الجنس

لطالبات وٕاجتهادهن أكثر من الذكور، كما أن االناث أكثر إرتباطًا الذكور في االســــــــتدالل بســــــــبب جد ا
و زيادة اإلهتمام بالتفاصــــــيل الدقيقة  وبما أن  بالمنزل، وهذا يؤدي إلى االرتباط بالمشــــــكالت األســــــرية 

ة على مما يؤثر في زيادة القدر تبرير والدقة في الحلول واالســـــــــــتنتاج االســـــــــــتدالل المنطقي يعتمد على ال
وهذا قد يكون ساهم في جعل الطالبات يتفوقن على الطالب في االستدالل  االستدالل وحل المشكالت.

  المنطقي.
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) في وجود فرق دال إحصـــــــــــائيًا في 2011اتفقت نتائج هذه الدراســـــــــــة مع نتائج دراســـــــــــة أبو المعاطي(
 ع نتائجالدراســــــــة ماالســــــــتدالل المنطقي يعود لمتغير الجنس ولصــــــــالح اإلناث.بينما إختلفت نتائج هذه 

 ) في وجود أثر لمتغير الجنس في االستدالل المنطقي.2012) ودراسة المنصور(2017دراسة عيسى(
أن هذه الدراســة توصــلت بأن النتيجة كانت لصـــالح االناث بينما نتائج الدراســات الســـابقة أظهرت حيث 

  تفوق الذكور على االناث في االستدالل. المنطقي.

  تائج المتعلقة بالتفاعل بين طريقة التدريس والجنس مناقشة الن 3.2.1.5

ذات داللة إحصــائية عند مســتوى الداللة في االســتدالل  أوضــحت نتائج هذه الدراســة بأنه اليوجد فروق
المنطقي تعزى للتفـــاعـــل بين طريقـــة التـــدريس والجنس والتفـــاعـــل بينهمـــا وهـــذا يـــدل أن جميع الطالب 

الل المنطقي وتعزو الباحثة هذا الى أن جميع الطلبة الذكور واالناث والطالبات لديهم قدرات في االســـتد
  يعيشون الظروف البيئية نفسها ويتلقون نفس المواد التعليمية وبنفس الفترة الزمنية.

  التوصيات: 2.5

 ود على عملية التفكير لدىضــــــــــــــرورة اعتماد القوة الرياضــــــــــــــية كطريقة تدريس لما لها من فوائد تع. 1
  الطلبة.

  اعادة بناء مناهج الرياضيات للمرحلة االساسية والثانوية بما يتماشى مع أبعاد القوة الرياضية. .2

  . تنمية القدرة على التفكير االبداعي لدى الطلبة لما له من فوائد في حل المسائل.3

. تنميــة القــدرة على االســــــــــــــتــدالل المنطقي لــدى الطلبــة لما له من دور بارز في تحســــــــــــــين طرق حل 4
  المسائل والمشكالت.

. إجراء دراســــــات مشــــــابهة لهذه الدراســــــة بحيث تدرس أثر القوة الرياضــــــية على متغيرات تابعة أخرى 5
  تختلف عن المتغيرات الواردة في هذه الدراسة.
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الصــــف  رياضــــيات في اإلجرائية والمعرفة المفاهيمية المعرفة بين العالقة): 2007( الطوس، فؤاد.

 الهاشــــمية، الجامعة منشــــورة، غير ماجســــتير رســــالة .مختلفين تعليميين تتابعين باســـتخدام الســـابع
  .الزرقاء، األردن

في  المعرفي التعزيز على قائمة العلوم في وحدة تدريس ): فاعلية2009( .باهللا المعتز الرحيم، عبد
في المناهج  دراسات مجلةاإلعدادية.  المرحلة تالميذ لدى العلوم نحو والميل االســتداللي التفكير تنمية

  .81-37)،2(12 مصر،وطرق التدريس. 

  الثقافة والنشر: عمان، االردن. دار .ومهاراته التفكير تعليم: )2009( سعيد. العزيز، عبد
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 في المنتجة العقل بعض عادات على قائم مقترح برنامج فاعلية ):2014( اهللا. عبد ســـيد الفتاح، عبد
 الرياضـــــيات، تربويات مجلة االبتدائي. الخامس تالميذ الصـــــــف لدى الرياضـــــــية القوة مهارات تنمية
17)3 ،(194-274.  

): فاعلية برنامج قائم على التعلم الدماغي لتنمية القوة الرياضـــــــية لدى طالب 2014عبد اهللا، غريب. (
  .274-218)، 1(17مجلة تربويات الرياضيات،الصف االول ثانوي. 

  ، دار المسيرة: عمان ، االردن. تنمية مهارات التفكير): 2007العتوم ، عدنان والجراح ،عبدالناصر.(

 من عينة لدى التفكير االســــتداللي مهارات لتنمية مقترح برنامج فاعلية ):2001( خالد. العتيبي،
 بجامعة التربية كلية من النفس علم قسم في رســالة ماجستير .الرياض بمدينة الثانوية المرحلة طالب
  سعود. الملك

): اتجاهات معلم الدراســـــات االجتماعية نحو تنمية مهارات التفكير اإلبداعي 2013العســـــاف، جمال. (
مجلة الجامعة اإلســــــالمية للدراســــــات لدى طلبة المرحلة األســـــــــاســـــــــية في مديرية تربية عمان الثالثة. 

  .292-269،)1(21 ،التربوية والنفسية

أثر برنامج تعليمي قائم على القوة الرياضــية في التحصــيل والتفكير الرياضي ): 2015عمر، أمل. (
. رســالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح لدى طلبة الصــف الســابع األساسي في محافظة نابلس

  الوطنية، نابلس، فلسطين.

ف تفكير اإلبداعي لدى طلبة الص): فاعلية برنامج تعليمي محوسب في تنمية ال2012العمري، عمر. (
  .300-256 )،1(28 مجلة دمشق،السابع األساسي في األردن. 

 في المرحلة الثانوية طلبة لدى اإلبداعي التفكير ): درجة2010برهان. ( وحمادنة، محمد؛ عياصـــــرة،
 .2620-2590)، 9(24اإلنسانية)،  لألبحاث (العلوم النجاح جامعة مجلة األردن. في اربد مدينة

 في تحليلية اإلبداعي: قراءات التفكير اســتراتيجيات تنمية في المعلم دور): 2013عيســى، محمد. (
 الموهوبين لرعاية العاشر العربي العلمي . المؤتمرالطالب لدى والتربوية والتعليمية المواقف الحياتية

 المجلس - لمتفوقينوا الموهوبين ورعاية التربوي اإلصــــــالح :ومؤشــــــرات التميز معايير - والمتفوقين
  األردن. – للموهوبين والمتفوقين العربي

): مهارات االســـــــــتدالل المنطقي وفقا لنظرية (بياجيه) في التطور المعرفي لدى 2017عيســـــــــى، هبة. (
  .326-302 )،2(5 ،جامعة البصرة، العراقمجلة العلوم النفسية والتربوية، طلبة المرحلة اإلعدادية. 
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اثر توظيف تصــــــــور مقترح قائم على نظرية تريز لتنمية التفكير االبداعي  ):2018( .الفريحات، عمر
 ،دراســـــات نفســـــية وتربوية في الرياضــــــبات لدى تالميذ المرحلة األســــــاســــــية الدنيا في محافظات غزة.

11)1(، 18- 33. 

 الطلبة لدى الرياضــــية القوة لتنمية تدريبي برنامج ): أثر2013قاســــم، بشــــرى والصــــيداوي، غســــان. (
ابن الهيثم، كلية  ،األســــتاذمجلة المتوســــــط.  الثاني الصــــــف طلبة الرياضــــــية لدى القوة على المطبقين

  .384-355 )،6(1 ،جامعة بغداد، العراق

أثر برنامج تعليمي في القوة الرياضــية على استيعاب المفاهيم الرياضية ): 2012القبيالت، محمد. (
. أطروحة دكتوراه غير منشـــــــورة، األســـــاســـــي في األردنوالتفكير الرياضـــــي لدى طلبة مرحلة التعليم 

  الجامعة األردنية، األردن.

 مهارات التفكير ضــــــوء في الدائرة وحدة لمحتوى مقترح تصــــــميم أثر ):2009( خالد. القرشــــــــي،
 .الطائف بمدنية الثالث المتوسط الصف لطالب الرياضــي والتفكير الدراســي التحصــيل على اإلبتكاري

  السعودية. القرى، أم جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة

  . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: عمان، االردن.تعليم التفكير لألطفال): 2002نايفة. ( القطامي،

 مجلة جامعة المســـتنصـــرية، ): العالقة بين القوة الرياضــــية واألداء التدريســــي.2013ماجد، أســــوان. (

  .574-541 )، ص204(2

): فاعلية استراتيجيات قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية بعض 2013المتولي، صابرين. (
جامعة  ،مجلة كلية التربيةجوانب القوة الرياضـــــياتية لدى تالميذ الحلقة األولى من التعليم األســـــاســـــي. 

  .984-955 )، ص2(14بورسعيد، 

 في األســاســي التعليم من الســابع الصــف ياترياضــ لكتاب مقترح تصــور): 2012المقبالي، أمل. (
  رسالة ماجستير، منشورة.، جامعة مؤتة، األردن. الرياضية القوة معايير في ضوء عمان سلطنة

 مجلة جامعة دمشـــــق): االســــــتدالل المنطقي وعالقته بحل المشــــــكالت، 2012المنصــــــور، غســــــان. (
  .120-107، )1(28 ،جامعة دمشق، دمشق، سوريا

 االســــــــــــتدالل المنطقي لدى طلبة كلية التربية في ).2011إســـــــــــماعيل وأبو جحجوح، يحيى. (الهالول، 
  .362-333 )،2(13، مجلة جامعة األزهر فلسطين. ،غزة –جامعة األقصى 
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  ، رام اهللا، فلسطين.التربوي للتطوير األول الوطني المؤتمر ):1998والتعليم. ( التربية وزارة
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�:                                                  ( �����ن)    

  س) = �$ ( س)  ذا �1ن -� س ���  �$ (  -س ) =  -اذا 1 ن � (    

  أن ا.$�$N؟     

  

 دا+ ً . �ب ���  اC$ران ��ب ا�$ م و�ب.اC$ران ا���ب   )أ

 ;ل �ول �ور ا�.�� ت ���  اC$ران ��ب ا�$ م  $  ب)اC$ران ا���ب 

 ;ل �ول    �ورا�� دات.    $  

  �ـ)اC$ران ا���ب �ردي ���  اC$ران ��ب ا�$ م زو��. 

 .G��� ذ1ر  د)#��ء 
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  ����ت)3ا��ؤال ا����س :                                        (      

  � أ�$ أ 2أ = 2إذا 1 ن � 

 ا�د   �)� دون ا.$4دام ا��O ا�� .��

•  �15 $�◌ْ15 ْ◌  

•  �120 ْ◌ 

• 2 �75 $�◌ْ75 ْ◌ 

  

  

  

  

  

  ����ت) 3ا��ؤال ا���دس:                                          (        

;ل �� �)� د��     •$ ��$Oو� ت ا� أي ا�

   ◌ْ 180 ≤س  ≤◌ْ ��0ث         0)= 1) ( � س + 1 –� س 2(      

30}    �ـ){150ْ، 30ْ}    ب){270ْْ{أ) ْ      {  

30ْ,150{د) ْ,270 ْ{  
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1�ن.3ا�)�ق(� ء ا�. � �+ C (  

 .)�����م اSدوات (ا��
�ر ا�����ر ا*
دا�� وا��
�ر ا*��د*ل ا��(ط��) وا���دة -�:�. أ���ء �
  ا�?+��..

1 ن ا��ل  ا��ل ا�� ��  ا�$�4ص  ا#.م  ا�رCم  

�!و ھ�+�   � ھN وطرق ا�$در�س  أ.د.�@�ف ز�دان  1
  $در�س

�� ا�:دس �  

�!و ھ�+�   � ھN وطرC �$در�س  د.�.ن �دس  2
  $در�س

�� ا�:دس �  

  ا�� �� ا#رد���  د1$ور  أ. ��ب $در�س ر� !� ت  د.� .م أ�ن  3

�!و ھ�+�   أ. ��ب $در�س ر� !� ت  د.."�ل � ���   4
  $در�س

�� ا��� ح/� �)س �  

�!و ھ�+�   أ. ��ب $در�س ر� !� ت  د.��ح � .�ن  5
  $در�س

�� ا��� ح/� �)س �  

  ا�@$و��/���ن� �� ا�:دس   � !ر   �.$�ر ر� !� ت  أ.ر� ض ز�دان  6

�� ا�:دس ا�@$و��/���ن  . �د د�ر   �.$�ر ر� !� ت �و.��  أ.� د ��ح  7 �  

د�ر�� ا�$ر��� وا�$�)�م/���ن  ر�و���ر�� $   �.$�ر ر� !� ت $ط��:��  أ.را+دة �و�ص  8  

د�ر�� ا�$ر��� وا�$�)�م/���ن  �رف $ر�وي   �.$�ر أ. ��ب ر� !� ت  أ.. ر ا�و ا�رب  9  

د�ر�� ا�$ر��� وا�$�)�م/�C ط��  �رف $ر�وي   �.$�ر أ. ��ب ر� !� ت  أ.��دا�ر�ن �زام  10  
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4)�ق(ا)�")1) 1$ ب $."�ل ا�  
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�(5ا�)�ق("  ) 2) 1$ ب $."�ل ا�
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�(6ا�)�ق("  ) 3) 1$ ب $."�ل ا�
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  ) ا3ھداف7ا�)�ق(

  ���و���)�
  ا*ھداف

اھداف   اھداف �?ر��.
  و�دا(�.

اھداف (�س 
  �ر��.

      $:و�م  $ر�1ب  $�)�ل  $ط��ق  �"م  $ذ1ر

@"وم ا�زاو�� ا�و�"� �                ×  ان $$�رف ا�ط ��� ا�

            ×      ان $.ّم ا�ط ��� زاو�� و�"�

                ×  ان $$�رف ا�ط ��� ا�� ا�زاو�� �� ا�و!8 ا�:� .�

@"وم ا�زاو�� ا�ر����  �                ×  ان  $$�رف ا�ط ��� ا�

              ×    ان $�ز ا�ط ��� ا�زاو�� ا�ر����

@"وم ا�زاو�� ا���ف Cطر�� �                ×  ان $$�رف ا�ط ��� ا�

ان $�ول �C س زاو�� � �$:د�ر ا�.$��� ا�� در� ت 
  ودC +ق و;وا��

    ×            

            ×      يا�.$��� ا�� $:د�ر دا+ران $�ول �C س زاو�� � �$:د�ر 

            ×      ان $�ول �C س زاو�� � �$:د�ر ا�دا+ري ا�� $:د�ر .$���

�+� 1$@"وم ا�زاوا�  ا� �                ×  ان $$�رف ا�ط ��� ا�

ان $�د ا�ط ��� زوا�  1 �+� �زاو�� � �$:د�ر ا�.$��� 
  وا�دا+ري

    ×            

@"وم دا+رة  �                ×  ا�و�دةان $$�رف ا�ط ��� ا�

  ��;(;@"وم ا#C$را� ت ا� �ان �$�رف ا�ط)�� ا�
  ا#. .�� �)زاو��

×                

            ×      ان  $�د ا�ط ��� ا��.ب ا�;);�� ا#. .�� �)زوا�  ا�ر����

ان $�دد ا�ط ��� ا� رة ا��.ب ا�;);�� �)زاو�� �.ب 
�  ا�ر�8 ا�ذي $:8 ��

      ×          

          ×        ان  $.$�$N ا�ط ��� C �ون ��ب ! �ف ا�زاو�� 

          ×        ان $.$�$N ا�ط ��� C �ون ��ب $ م ! �ف ا�زاو��

@"وم زاو�� ا#.� د �                ×  ان $$�رف ا�ط ��� ا�

�      ×            ان $$�:ق ا�ط ��� ن ��� $ط �:� �زاو�� �)و

" +"  �:8 !)8 ا�$ان $�د ا�ط ��� ا��.ب ا�;);�� �زاو�� 
  �� ا�ر�8 ا�; ��

      ×          

ان $�د ا�ط ��� ا��.ب ا�;);�� �زاو�� �:8 !)8 ا�$" +"  
  �� ا�ر�8 ا�; �ث

      ×          

ان $�د ا�ط ��� ا��.ب ا�;);�� �زاو�� �:8 !)8 ا�$" +"  
  �� ا�ر�8 ا�را�8

      ×          

  ×                ان $;ل ا�ط ��� اC$ران ��ب ا�زاو�� �� �� ً 

          ×        ان $.$�$N ا�ط ��� �4 +ص اC$ران ��ب ا�زاو��

  ×                ان $;ل ا�ط ��� اC$ران ��ب $ م ا�زاو�� �� �� ً 

          ×        ان $.$�$N ا�ط ��� �4 +ص اC$ران ��ب  $ م ا�زاو��

  ×                ان $;ل ا�ط ��� اC$ران ظل ا�زاو�� �� �� ً 

          ×        ظل ا�زاو��ان $.$�$N ا�ط ��� �4 +ص اC$ران  

��;(;            ×      ان $�د ا�ط ��� ا�.�� ����� ت اC$را� ت 

��;(;            ×      ان $�د ا�ط ��� ا�دورة ����� ت  اC$را� ت 

� وا��(رى ����� ت ان $�د ا�ط ��� ا�:�� ا��ظ
��;(;  اC$را� ت 

    ×            

�ت ا�$�و�ان $ر.م ا�ط ��� اC$را� ت ;);�� � .$4دام 
 ا�"�د.��

              ×  

@"وم ا�$ط �:� �                ×  ان �$�رف ا�ط ��� ا�

ان $;�ت ا�ط ��� ��� $ط �:� � .$4دام ا�$ط �: ت 
  ا#. .��

      ×          

�ن ا�در�� ا#و� ��;(;          ×        ان $�ل ا�ط ��� � د�� 

ن ا�در�� ا�; ��� ��;(;          ×        ان $�ل ا�ط ��� � د�� 
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  ) $�)�ل �$وى8ا�)�ق(

 ت  @ ھ�م  �: +ق  اھداف  ا�و�دة�  �ظر� ت   Cوا��ن  $�

.?
ان ��?رف   ا�را

. ا�@ ا�ط��

��)وم ا�زاو�. 
.(�  ا��و

ا�زاو�. ا��و�).:ھ�   
ا�زاو�. ا��� ���دد ا���ھ)� 
��ه دوران �+� ا*
�داء ��

��(ط
ق �+@ �+� ا*(�)�ء، 


. اذا ��ن و��ون ��و
ا�دوران ��س ���رب 
ا����. و���
. اذا ��ن 

  ا�دوران �� ���رب ا����.

      

   Vان ��م .
ا�ط��
.(�  زاو�. �و

          

�?رف ان �  
ا�ط��
. ا�@ 

��)وم ا�زاو�. 
�� ا�و�� 

  ا������

�(د ر�م زاو�. 
�� ا�و�� 
ا����س ��ن 

�+� ا(�)�:)� 
��دد �و-?)� 
�� ا����وى 

  ا�د���ر��

ا�زاو�. �� ا�و�� ��ون 
ا������ اذا��ن رأ�)� (�ط. 

ا*8ل، وا(ط
ق �+� 
ا
�دا:)� �+@ ��ورا���(�ت 

  ا��و�ب

)اذا ��(ت ھـ  1
زاو�. �� 

ا�و�� 
ا������ و��ن 

 90<ھـ < 0

��ن �+� 
ا(�)�:)� ��� 

  �� ا�ر
� ا*ول
) اذا ��(ت ھـ 2

�� ا�و�� 
ا������ و��ن 

< ھـ< 90
��ن �+�  180

ا(�)�:)� ��� 
�ر
� �� ا

  ا��2(�         

    

ان ��?رف   
ا�ط��
. ا�@ 

��)وم ا�زاو�. 
.�?
  ا�ر

���@ ا�زاو�. ا��� ��   
ا�و�� ا������ ، و�(ط
ق 

�+� ا(�)�:)� �+@ ا�د 
ا����ور ا*�دا�2. زاو�. 

.�?
  ر

      

  
  
  

 .
ان ���ز ا�ط��
.�?
  ا�زاو�. ا�ر

      
  

     

ان ��?رف   
ا�ط��
. ا�@ 

��)وم ا�زاو�. 
  -طر�.ا�(8ف 

ا�زاو�. ا�(8ف 
-طر�. ھ� 

زاو�. �ر�ز�. 
 �(+
�� دا:رة ���

 Cوس طو�-
���وي طول 

(8ف -طر 
ا�دا:رة و�ر�ز 

  د�1)� 
��ر�ز 

   

  

    

   .
ان ��ول ا�ط��
-��س زاو�. 


����د�ر ا����(� 
ا�@ در��ت 

  ود-�:ق 

���@ -��س ا�زاو�.    

��در��ت وا�د-�:ق وا�2وا(� 

  ا����س ا����(� �+زاو�.
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   .
ان ��ول ا�ط��
-��س زاو�. �ن 
��د�ر ���(� ا�@ 

  دا:ري

و�دة -��س 
ا�زاو�. 
����د�ر 

 1ا�دا:ري = 

راد��ن ور�زه 
  د1

×  سْ     
�

���
    

   .
ان ��ول ا�ط��
-��س زاو�. �ن 
��د�ر دا:ري ا�@ 

�)���  

 

  

  π =

180 ْ◌  

×  دھـ
���

�
  

  

ان ��?رف   
ا�ط��
. ا�@ 

��)وم ا�زوا�� 
  ا������:.

���ل �زاو���ن ا()��    
�����:��ن اذا ��ن �)�� (�س 

�+� ا*
�داء و(�س �+� 
  ا*(�)�ء

      

    .
ان ��د ا�ط��
زوا�� ����:. 

�زاو�. 
����د�ر 
  ا����(�

ھـ ����Y ھـ +       
ْ◌ن ��ث 360

L��8 ن �دد  

  

   .
ان  ��د ا�ط��
زوا�� ����:. 

�زاو�. 
����د�ر 
  ا�دا:ري

+  ھـ ����Y ھـ       

2πن  

��ث ن �دد 
L��8  

  

ان ��?رف   
ا�ط��
. ا�@ 

��)وم دا:رة 
  ا�و�دة

دا:رة ا�و�دة ھ� ا�دا:رة   
ا��� �ر�زھ� (�ط. ا*8ل 
وطول (8ف -طرھ� و�دة 

  وا�دة

      

ان ��?رف   
ا�ط��
. ا�@ 

��)وم 
ا*-�را(�ت 

ا���2+2. 
ا*����. 

  �+زاو�.

اذا -ط� �+� ا(�)�ء    
ا�زاو�. ھـ �� ا�و�� 

ا������ دا:رة ا�و�دة �� 
  ا�(�ط. ب( س، ص ) ��ن 

  
  

��ھـ = ص ، و���ھـ = س 
  0 ≠، س ص، ظ�ھـ 

  س        
و���@ ھذه ا*-�را(�ت  

  ا��2+�2. ا*����. �+زاو�. ھـ

      

   .
ان  ��د ا�ط��
ا�(�ب ا���2+2. 
 .�?
  �+زوا�� ا�ر

اذا ��(ت     
  ا�(�ط. 

ب( س، ص) 
��� �+@ دا:رة 

  ا�و�دة ��ن 
��ھـ  ≤ 1-≥ 
1 ،  

���ھـ  ≤1- ≥ 
1  

    

     .
ان ��دد ا�ط��
ا �رة ا*-�را(�ت 
ا��2+�2. �+زاو�. 
 �
ھـ ��ب ا�ر

C�� ��� ا�ذي  

���دد ا �رة 
ا*-�را(�ت 

ا��2+�2. �+زاو�. 
 �
ھـ ��ب ا�ر

C�� ��� ا�ذي  

        

   I�)��� ان
��ب  .
ا�ط��

��أ  2أ =2��   10، ( �ط 9( �ط   
���أ  
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����ف 
  ا�زاو�.

   I�)��� ان
��ب  .
ا�ط��

���م ����ف 
  ا�زاو�.

2���   13، 12، 11( �ط  ��� 2أ = 

  أ 2�� –أ 

        =2���2 

  1 –أ 

        =1 – 

2 ��  أ 2

    

ان ��?رف   
ا�ط��
. ا�@ 

��)وم زاو�. 
  ا*�(�د

ا*�(�د �+زاو�. ھـ زاو�.   
 .�ھ� ا�زاو�. ا���دة ا�(��

�ن ا���د �+� ا(�)�ء 
  ا�زاو�. ھـ و��ور ا���(�ت

      

ان ����ق   
ا�ط��
. �ن 

 .�
�8. ��ط�

زاو�. �?+و�.  

          

   .
ان ��د ا�ط��
ا�(�ب ا���2+2. 

�زاو�. ���  
�+� ا(�)�:)� 

  �� ا�ر
� ا��2(�

          

   .
ان ��د ا�ط��
ا�(�ب ا���2+2. 

�زاو�. ���  
�+� ا(�)�:)� 

  �� ا�ر
� ا���2ث

          

   .
ان ��د ا�ط��
ا�(�ب ا���2+2. 

�زاو�. ���  
�+� ا(�)�:)� 

�
  �� ا�ر
� ا�را

          

ان ����دم   
ا�ط��
. ا�(�ب 

ا���2+2. �� 
  ���-�ت �����.

          

   .
ان ��2ل ا�ط��
ا-�ران ��ب 
 ً��)��
  ا�زاو�. 

��ل ا-�ران     �
ق(س) = 
��س ھو 

ا*�داد 
ا������. و�داه 

  ]1، 1-ھو [ 

    

   I�)��� ان
 .
ا�ط��

��8:ص ا-�ران 
��ب ا�زاو�.   

)����2ل �ول 1
  (�ط. ا*8ل

  )ا-�ران دوري2

  ) ا-�ران �ردي3

        

   .
ان ��2ل ا�ط��
ا-�ران ��ب  
���م ا�زاو�. 

 ً��)��
  

��ل ا-�ران     �
ق(س) = 
���س ھو 

ا*�داد 
ا������. و�داه 

  ھو 
 ]-1 ،1[  
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   I�)��� ان
 .
ا�ط��

��8:ص ا-�ران 
��ب ���م 

  ا�زاو�.

)����2ل 1
�و��ور 
  ا��8دات

) ا-�ران 2
  دوري

) ا-�ران 3
��  زو

        

   .
ان ��2ل ا�ط��
ا-�ران ظل 

 ً��)��
  ا�زاو�. 

��ل ا-�ران     �
ق(س) = 
ظ�س ھو 

ا*�داد 
ا������. �� 

+ ن �πدا  

π  

           2  

و�داه ا*�داد 
  ا������.

    

   I�)��� ان
 .
ا�ط��

��8:ص ا-�ران 
  ظل ا�زاو�.

)����2ل �ول 
  (�ط. ا*8ل

  )ا-�ران دوري2

  ) ا-�ران �ردي3

  

        

    
  

 .
ان ��د ا�ط��
ا��?. ��(�(��ت 
  ا-�را(�ت ��2+2.

        
  

ق(س) 
=أ��(ب)س + 
�ـ ،ق( س) = 

+  أ���(ب)س
�ـ  

  ا��?. = | أ|

  

   .
ان ��د ا�ط��
ا�دورة ��(�(��ت 

  ا-�را(�ت ��2+2.

 دورة ا*-�ران      

 =2π  

                     
  | ب |

  

   .
ان ��د ا�ط��
ا����. ا�?ظ�@ 

وا����. 
ا�8=رى 

  *-�را(�ت ��2+2.

ا����.       
|  -ا�8=رى =

  أ | +�ـ
ا����. ا�?ظ�@ 

�ـ = | أ + |  

  

   .
ان �ر�م ا�ط��
ا-�ران ��2+2 


����دام 
ا���و��ت 

  ا�)(د��.

          

ان ��?رف   
ا�ط��
. ا�@ 

.�
  ��)وم ا���ط�

ا���ط�
�. ا��2+�2. ھ�   
�?�د�. 
��=�ر ���وي ا-�ران 
 ����� .
�2+�2 و��ون �8:

  -�م ا���=�ر

      

   .
ان �2
ت ا�ط��
 .�
�8. ��ط�


����دام 
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ا���ط�
��ت 
  ا*����.

   .
ان ��ل ا�ط��
�?�د�. ��2+2. 

 .��ن ا�در
  ا*و�@

���@ ا���+. ا����و�. ا���   
���وي ا-�را(� �2+��2 و��ون 

?ض ا���م ا������. � .
:�8

  �?�د�. ��2+2.

      

   .
ان ��ل ا�ط��
�?�د�. ��2+2. 

 .��ن ا�در
  ا��2(�.

          

   .
ان ��ل ا�ط��
  ��رة ر��د�.
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  ) ا� دة ا��)��. 9ا�)�ق(

  ا�زاو�. و-���)�-ا�درس ا*ول :

"�د :$-   

  �� ا��1ل ا�� ور �C س ا�زاو�� أ وب ھو �� رة �ن :دار دوران !)8 ا#�$داء

� �4Bذ و!8 !)8 ا#�$" ء . $�  

  ب                                                                                                 

  

  أ                 و                                                                                                

� ا�زاو�� أ و ب زاو��  ّو�"� .�  

 

 

  

  . �ق �)� !)8 ا#�$" ء ا�زاو�� ا�و�"� : ھ� ا�زاو�� ا�� �$�دد ا$� ھ"  � $� ه دوران !)8 ا#�$داء ���ط 

  

  !)8 ا#�$" ء                        !)8 ا#�$" ء                                                                         -�� ط :

  ا�:� س ا�. �ب       � س ا�و�ب                    ا�:                                                              

 !)8 ا#�$داء                !)8 ا#�$داء                                                                                        

     

ن ا��1)�ن ا�� ور�ن :  N$�$.ا  

 ....................$1ون ا�زاو�� ا�و�"� زاو�� و��� إذا 1 ن  .1

 و$1ون ا�زاو�� ا�و�"� زاو�� . ��� إذا 1 ن .................... .2

  

  -: �2�ـــ ط 

  �� ا��1ل ا�� ور 

 = 30°    س                                                                

  س            ص                                                                                                                   

...................... = ص  

 �.$ ................ : س  

 �.$ ............... : ص  

  

  

  

  

  

 ا$�)م
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�ور ا�.�� ت ا�و�ب  �  .$1ون ا�زاو�� �� ا�و!8 ا�:� .� إذا 1 ن رأ."  �:ط� ا#�ل و��ط�ق !)8 ا�$دا+"  �)

  

    

  ھـ                                                                                                                         

   -: �3�ـــ ط 

  أي ن ا�زوا�  اO$�� �� ا�و!8 ا�:� .� ؟

  

  

  

1.                                                                           2 . 

  

  

                             3    .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

��ه ��ـس ���رب ا����. .��
  ��ورا ا*�دا��2ت �����ن ا����وى إ�@ أر
?. أر
�ع �ر�ب 

  

  

  

                                      

                                

  ا�ر�8 ا#ول       ا�ر�8 ا�; ��                                                              

   

  ا�ر�8 ا�را�8       ا�ر�8 ا�; �ث                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أ$�)م
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     -: �4�ــ ط 

   

  

  

  ھـ                                                        ھـ                                        

  

  

  

  

  

  ھـ                                                        ھـ                                           

  

  

  

   -أ��(�I أن :

 �+� ا(��:)� ��� �� ........... ، �[ن °90 <ھـ   <0إذا ��(ت  -1

 ، �[ن �+� ا(�)�:)� ��� �� ............. °180 <  ھـ <  °90إذا ��(ت -2

 ، �[ن �+� ا(�)�:)� ��� �� ............ °270 <ھـ  <   °180إذا ��(ت  -3

 ، �[ن �+� ا(�)�:)� ��� �� ............. °360 <ھـ  <  °270 إذا ��(ت -4

  

  

  

  

  

1ن $�د�د و8C ا�زاو�� ھـ ا�$� �� ا�و!8 ا�:� .� �� ا�.$وى ا�د�1 ر$� وذ�ك          �  

ن 4�ل $�د�د ا�ر�8                            

  

  

   -: �5�ــ ط                         

                         ". �C �$ا�زوا�  ا� �  ؟  ° 315 -،  ° 60 -،  ° 240،    °150أ�دد ا�ر�8 ا�ذي $:8 ��

  

  

  

  

  

  

 أ$�)م

 ا�1ر

 ؟ °��90 أي ر�8 $:8 ا�زاو�� 
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� ا�زاو�� ر���� إذا 1 �ت �� ا�و!8 ا�:� .� وا�ط�ق !)8 ا�$" +"  �)� ا�د ا�� ور                     .$  

  ا#�دا;�� .                  

  

  °90أ�ِط ; ��ن �)� ا#Cل �زوا�  ر���� ،...........                                                   

  

  

  

  

  

  :                                            ص أ��� 2�2. زوا�� �� ا�و�� ا������ -:1س               

                                                         

  س          و                                                                                            

  ع                                                                                         

  

   -:أ�د -��س ا�زاو�. س �� �ل �ن ا* ��ل ا�^��.  -: 2س                 

                              

                                                       210°                                                -290°  

  س                                          س                                                    

  

  

  -أ�دد ا�ر
� ا�ذي ��� ��C �+� ا(�)�ء �ل �ن ا�زوا�� ا<��. : -: 3س              

                20  ° ،225° ،- 300° ،315 ° ،420° .  

  

  

 أ$�)م 

 -ا�$:و�م :
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   ا�درس ا��2(� : -��س ا�زوا��

  

  

  


[ن و�دة -��س ا�زاو�. ھ� ا�در�.  ، ��ث �م ����م ا�داذرة إ�@     ً��
   �360ر �?(� ��

  . وا�زاو�. ا��ر�ز�. ا��� ���
ل -و��ً   

  وھ�ذا .... ◦30-و��ً ��ون ����)�  30وا�زاو�. ا��� ���
ل ◦ 1وا�داً -���)�      

    �  �زءاً أ�(ر �"  ، وھو ا�د�C:� ، و$1$ب �)�  60و$:.م ا�در�� ا�وا�دة إ�

  ′60=    ◦�1ورة :       

   �  �زءاً ا�(ر �"  ، وھو ا�; ��� و$1$ب �)�  60وا�د�C:� ا�وا�دة $:.م إ�

  ، "60=   '1ا��ورة    

  � �در� ت وا�دC +ق وا�;وا�� . ◦30.66أ�د �C س ا�زاو��     

  .  "و (.........) 'و (........)  ◦30=    ◦30.66   

  ا�:� س ا�.$��� �)زاو�� : ھو �C س ا�زاو�� � �در� ت وا�دC +ق وا�;وا�� .  

  

  ھل �و�د �C^س آ4ر �)زاو�� \�ر ا�:� س ا�.$��� ؟                                

  

  �� ا��1ل ا�� ور ، دا+رة ر1زھ  م و��ف Cطرھ  و�دة وا�دة .  -; ل :

         : �ل �"  = ��ف Cطرھ  .طول ا�:وس ا�

  

� ا�: �س ا�دا+ري �)زاو��    د1راد� ن . و�رز �"  � �رز  �C1 س ا�زاو�� س = .�       وھذا 

   

  

  

  ا�زاو�� ا���ف Cطر�� : ھ� زاو�� ر1ز�� �� دا+رة ��ف Cطرھ  �. وي طول ا�:وس ا�: �ل �"    

  

  .وھ� و�دة �C س ا�زاو�� � �$:د�ر ا�دا+ري  دو�رز �"  � �رز ا     

 أ$ذ1ر

 $. ؤل :

 أ$�)م 
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  ھل �و�د ���C ��ن ا�:� س ا�دا+ري وا�:� س ا�.$��� �)زاو�� ؟     

  

  

  

  دا+رة ا�و�دة ھ� ا�دا+رة ا�$� ر1زھ  �:ط� ا#�ل وطول ��ف Cطرھ  و�دة وا�دة .     

  

  

  

  

  ◦360وھو �: �ل   π ��2)م أن ��ط ا�دا+رة =  -: �1�ــ ط   

2��ط دا+رة ا�و�دة =    π   ( ذا ؟ � )  

   2π360=    د◦  

    πد  ...... =  

  ( ���ذا ؟ )   ◦57.3      د =I)��)1 أن    

   

  

          

  �1ف ��ّول �C س ا�زاو�� ن در� ت إ�� دا+ري ؟  

  

  ، أ�د �C س ا�زوا�  اO$�� � �$:د�ر ا�دا+ري ؟ ◦180$� دل   د πإذا 1 �ت  -: �2�ــ ط 

90° ........... =  

300 ° .......... =  

- 210 °  .......... =  

    -أ��(�I أن :

  × ......... س=   د���و�ل ا�زاو�. س �ن -��س ���(� إ�@ -��س دا:ري ھـ

$. ؤل 
2:- 

 -أ$�)م:

$. ؤل 
3:- 
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  .......... × د= ھـس�ن  -��س دا:ري إ�@ -��س ���(�  دو���و�ل ا�زاو�. ھـ

ن دا+ري إ�� در� ت ؟   -:�3�ــ ط   ��$Oس ا�زو�  ا �C أ�ّول  

      
2

3
 π د  ..............  

    - 
5

6
 π د ...................... =  

  = ......................   د 2     

   -: �4�ــــ ط  

    أر.م ا�زوا�  اO$�� �� ا�و!8 ا�:� .� :   

1(  30◦  ،390◦                                               30◦          390◦                                                                                                         

2(  - 60 ° ،300◦ 

ـ ذا أ#�ظ؟      

  

        

$1 �+$ ن : إذا 1 ن �"  �@س !)8 ا#�$داء و�@س !)8 ا#�$" ء         . �: ل �زاو�$�ن أ�"

أ��(�I أن ھـ     
Y���� ھـ 

  ص ∈ن ، ��ث ن  ◦360+  

  + ................ د= ھـ دھـ    

و�ب وا4Oر . �ب 1 �+� �1ل ن ا�زوا�  اO$�� : -:�5�ــ ط          -أ�د �C .�ن أ�داھ

     60◦   ،-  �

�
 π د    

  × .......= ........  ◦a� 1$60◦  +360      60،   ��1د  ن =     

�  60،  1-��د  ن =    +� 360+ ◦1$60◦ ........ =.......... ×  

   -،     ��2د  ن =    
�

�
   π  د   a� 1$-   

�

�
   π  2+  دπد .......... =.......... ×  

      

  

                

  :1س                        

  -أ) أ�ّول -����ت ا�زوا�� ا<��. �ن در��ت إ�@ راد��ن :                  

  ؟ ◦270، 315° -،  ◦120                  

 -أ$�)م :

 -ا�$:و�م :
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  ب) أ�ّول -����ت ا�زوا�� ا<��.  �ن رآد��ن إ�@ در��ت .                   

                           - 
5

4
π د   2.5،     د     

  أ�د زاو���ن -��س إ�داھ�� �و�ب وا<�ر ���ب ، ����:��ن ��ل �ن ا�زوا�� ا<��. : -):2س                  

                         - 
1

3
 π30،  د °    ،

�

�
 π ؟ °135،  د  

  ���رك �ن ا�وا�دة و���. د-�:ق إ�@أ�د -��س ا�زاو�. ا��� �ر��)� ��رب ا�د-�:ق �(د��  -):3س                

  ا�وا�دة وا�(8ف 
����د�ر ا�دا:ري ؟                       
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  ���2ل ا*-�را(�ت ا���2+2. 
��(��  -ا�درس ا���2ث:

  .�ق �ك وأن $�)ت ا��.ب ا�;);��  �)زوا�  ا�� دة .  -:�1�ـــ ط 

  أ                      ◦60ا�;);�� �)زاو��   �� ا�;)ث أ ب ج ، أ�د ا��.ب 

 60 ؟   طول أ �ـ =..............؟........... =  

  �$  ھـ = .............؟  ، طول ب �ـ =............؟

  ج     60ب                                                                                                    

  

           

             

  �1ف �1ن أن ��د ا��.ب ا�;);�� �زوا�  �@ر�� أو �C ."  . �ب ؟   

  

��ط دا+رة ا�و�دة  -:�2�ــ ط  8  �$1ن ھــ زاو�� �� ا�و!8 ا�:� .� و ب ھ� �:ط� ا�$: ء !)8 ا#�$" ء 

  �ـ  ھـ = ............

  �$ـ  ھـ = ............                                         ك(س،ص )                                        

  ص           ھـ                                         ظـ  ھـ = .......                

  س                             إ�دا��2ت ا�(�ط. ب (............،...........)   -أ��(�I أن :

        

  

                                                                                                                    

  �ـ  ھـ = ص                                                                                               

  �$ـ  ھـ = س        

صظـ  ھـ =        
س

� ھذه ا#C$را� ت ا�;);��  0≠ ، س    ا3. .�� �)زاو�� ھـ .$.

  

  

  

 -$. ؤل :

 أ$�)م
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و�� ا�زوا�  �� ا�و!8 ا�:� .� ، �"ل ا����C ∈إذا 1 �ت ھـ               �  أ ��ث أ 

ن أ        ب ( س، ص) إC$ران؟     و� ذا؟  

  

  

  .◦369،  ◦270، ◦180،  ◦90، ◦0أ�د ا��.ب ا�;);�� �)زوا�  ا�ر����  -:�3�ــ ط 

  = �ــ@ر◦0 �ـ 

  = .............. ◦�0$ـ  

  =..............◦0 ظـ  

  )1،0(                                                                  1=    ◦�90ـ  

  =..................  ◦�90$ـ  

  )0، 1-.(                             )    0، 1=.................                         (  ◦90ظــ  

  =................ ، ◦�180ـ  

  )1-، 0(                                                              1-=  ، ◦�180$ـ  

  ، =..............◦180 ظـ     

  =................  ◦�270ـ  

  =................ ◦270 �$ــ  

  ............ =....  ◦270ظـ  

 � 369◦...........=.  

  .=...........◦�369$ـ  

  0.= ◦369ظـ  

  

  

  

  

  

 -:5$. ؤل 
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إذا 1ـ �ت ا��:ط� (   -:�4�ـــ ط 


�
 √   ،

�

�
��ط دا+رة ا�و�دة  8  ) ھ� �:ط� ا�$: ء !)8 ا�$" ء ا�زاو�� ھـ 

  أ��(�I أن :

�ـ� ھـ                                                                    ...............=  

  =..............                                                                      + ص  ��ـ� ھـ

  =.................... ظـ� ھـ

  س  -+ س                                                                                           

  $1ون إ� رة س و��� �� ا�ر�8 ا#ول وا�ر�8...... ،          -:�5�ــ ط 

  ص -���  $1ون إ� رة ص و��� �� ا�ر�8 ا#ول وا�ر�8........ ؟                             

  ي+زاو�. ھـ ��ون ��ب ا�ر
� ا�ذي ��� فإ �رة ا*-�را(�ت ا��2+�2. �  -أ��(�I أن :

  

  إذا 1 �ت ھـ زاو�� �� ا�و!8 ا�:� .� ر.و� �� دا+رة ��ف Cطرھ  ر . -:�6�ـ ط 

  ر=............                                                 (س،ص)  

ص�ـ  ھـ = 
ر

  ص          ر                                            

  س                                                                           

  �$ـ  ھـ = ...........                                             

صظـ  ھـ = 
س

  �ـ@ر .                                                                       ـ ≠، س  

  

  �� ا��1ل ا�� ور ، أ�د ا#C$را� ت ا�;);�� �ـ  ھـ ، �$ـ  ھـ ، ظـ  ھـ ؟ -;ـ ل :

  5=        											√  24+  23ر = 

    -�ـ  ھـ =  
�

�
،  �$ـ  ھـ =   



�
 .  

  -ظــ  ھـ =  


�
  ھـ                                                                                                               

  

                                                               )3،-4(  

  أ$�:ق ن ��� ا��� رات اO$�� :  -:�7�ـ ط 

 ◦60= �ـ   30  �$ـ �30ـ   2 •

  ◦90= �ـ   �45$ـ   �45ـ   2 •
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 ◦60= �$ـ   30 �2ـ  – �2$ـ  •

  ◦90= �$ـ   1 – 45 �2$ـ  2 •

•  

 ◦60= �$ـ    30 �2ـ  2 -1 •

  

   -أ��(�I أن :

  �ـ  أ �$ـ  أ 2أ = �2ـ  

  أ �2ـ  -أ 2أ = �$ـ �2$ـ  

  ............ -أ  �2$ـ  2=         

       ........................... =  

  

  

  

  

  

  

  

  

� اO$� دون ا.$4دام ا��O ا�� .�� : -:�8�ـــ ط �C أ�د  

  

  = ............... 15 �2ـ  – 15 �2$ــ 

  �ـ  
�

�
  π    ــ$� 

�

�
  π  ........................=  

  

  أ �د#�� �ـ  أ ، �$ـ  أ 4أ1$ب ��C$�ن � .�$�ن �ـِ �ـ   -:�9�ــ ط 

  أ2أ �$ـ  �2ـ   2أ = �4ـ  

       ..................... =  

       ........................=  

  

  

  

                                                                                                                           

  زاو�� ا#.� د : ھ� ا�زاو�� ا�� دة ا���ورة ��ن !)8 ا�$" ء ا�زاو�� و�ور ا�.�� ت .                   

     

 �ر
� ا*ول �[ن زاو�. ا*�(�د ھـَ = ھـإذا و-?ت ا�زاو�. ھـ �� ا  -1

                                                                                                                                           

  ھـ                                                                             

  

  

  

  

 $�ر�ف :
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180إذا و-?ت ا�زاو�. ھـ �� ا�ر
� ا��2(� �[ن زاو�. ا*�(�د ھـَ = -2


 ھـ . - 

  

  ھـ                    ھـَ                                                                    

  

  

   

  

  إذا و-?ت ا�زاو�. ھـ �� ا�ر
� ا���2ث �[ن ھـَ = ..............    -3 

  ھـ                                                                                      

                                

  ھـَ                                                                         

  

  

  

 = .............إذا و-?ت ا�زاو�. ھـ �� ا�ر
� ا�را
� �[ن زاو�. ا*�(�د ھـَ -4

    

  ھــ                                                                            

  

  

  ھــَ                                                    

  

  

  

  

  

  

  �Cم ا#C$را� ت ا�;);�� �)زاو�� ھـ ھ� �@."  �Cم ا#C$را� ت ا�;);�� �زاو�� ا#.� د   

را� ة ا#� رة �.ب و8C !)8 ا#�$" ء �)زاو�� ھــ 8  ھــَ 

  

� اO$� : -:�10�ـــ ط �C أ�د-   

  

، ظـ    ◦300 -، �ـ   ◦240، �$ـ   ◦�150ـ  


�
 π د  

 ذا؟)     ◦30= �ـ   ◦150 �ـ   -1�) 

            ...............= 

 ذا ؟ )  ◦�60$ـ    -=  ◦240 �$ـ   -2�) 

         

      ....................=  

  

 

 أ$�)م
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 ذا؟)      60= �ـ   ◦300 -�ـ   -3�) 

              ................ = 

 ذا ؟) ◦30 -�$ـ   -4�) .................= 

              .................= 

ظـ     -5
	

�
   π ذا ؟) د �) .................= 

  

  

  

  

  

  

  

  

   -أ�دد إ �رة ا<��: -:1س

  

، �ــ   ◦840، �$ـ   ◦135ظــ           
�

�
 π د  

  

  أ�د -��. ا*-�را(�ت ا��2+�2. ا*����. �+زاو�. ھـ ، إذا -ط�  -:2س

  )	√،  1-�+� ا(�)�:)� دا:رة  �� ا�(�ط. (

  

  

  -��. ا<�� دون ا���دام ا*�. ا����
. ؟أ�د  -:3س

، �$ـ   ◦225 -ظـ  ،  ◦�210ـ  
��

�
 π 420، �ـ   د◦ .    

  


ل 
زاو�. ار���ع   -: 4س                �  �ن (�ط. ◦60ر8د ط��ب �� ر�+. ��دا(�. -�. 


ل �150
?د                           �
ل ، أ�د ار���ع -�. ا��  ؟ م �ن -��دة ا�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -ا�$:و�م:
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: �
  ���2ل ا*-�را(�ت ا���2+2. 
��(�� -ا�درس ا�را

� اC$ران ��ب ا�زاو�� ، ص= �ــ  س . ���;�ل $  

   -:�1�ــ ط 

1		�  0  س

2
 

π   

�
  π  2π   

  0  1-  0  1  0  ص

 

 

                                                                        1   

 

       2π      


�
  π          π          

�

�
  π             0        -  

�

�
  π      -π        -  



�
  π          -2π     

  

  

   

                                                             -1          

   -أ*�ظ  �ل ا��(�(@ وأ��(�I أن :

  �(�(@ ا*-�ران ��رر (��C �� ��رات ����و�. وطول �ل �()� .........،�ذ�ك ���@ ھذه ا*-�را(�ت دور�. 

  ، و��دار ا�دورة �)ذا ا*-�ران = ............. 

�ـ�ل ق(س) = �ـ� س ھو ..........�  

  ���ذا ؟  ]1،  1-[و��داه ھو 

  ........... �(�(@ ا*-�ران ����2ل �ول (�ط. ا*8ل �ذ�ك ھو ا-�ران

  

  

  

�  .�� ا#C$ران = �C أ�1ر–  / ��C 2أ�(ر 

  .�� ق(س) = �ـ  س = ............

  

  

  

  

  

 -أ$�)م :
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  أ;ل ق(س) = �$ــ  س �� ا�.$وى ا��� ��  -:�5�ـــ ط    

     0  س
�

�
  π  π      



�
 π  2π   

  1  0  1-  0  1  ص

     

                                                                                   1  

    

   2π           


�
  π                π                  

�

�
  π         0         -  

�

�
  π     -π     	π



�
 -        -2π   

  

    

                                                                                  -1  

  

  

� وا.$�$N أن :���� ا#C$ران �1رر �@.� �� �$رات $. و�� طول 1ل �"  ...... ھو اC$ران دوري ،  -ا#�ظ �1ل ا����  

� ل ق(س) = �$ــ  س ھو ......... -و:دار ا�دورة �"ذا ا#C$ران :        

دى ا#C$ران ھو ............... 

 ;ل �ول �ور ا�� دات �ذ�ك$� ا#C$ران ���ھو اC$ران ...... ، .�� ا#C$ران ق(س) = �$ـ  س = ........   

س) = ............... -�$ــ  ( -أ.$�$N أن :  

 

 

 

� ق(س) = �$ـ  س ؟        ���� ق(س) = �ـ  س و���  ا����C ��ن   

 

� ق(س) = ظـ  س �� �� ً  -:�3�ـــ ط ���;�ل $  

 

 ص= ظـ  س  

 

 

  $. ؤل
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π  2 π
2

3  
π   π

2
  

     س 0

1�� \�ر  0
�ر�� 

1�� \�ر  0
�ر�� 

 ص 0

 

 

 

 

 

                  
π
2

3-            π -         
π
2

-                    0          
π
2

             π          
π
2

3     π    

 

 

 

ا*-�ران ��رر (��C �� ��رات ����وي طول �ل �()��(�(@  -ا*�ظ �(�(@ ق(س) = ظـ� س وا��(�I ان :  

........ ، �ذ�ك �)و ا-�ران دوري ، و��دار ا�دورة �)ذا ا*-�ران =............... .   

��ل ق(س) = ظـ� س ھو.......... ���دا............ و�داه    ح .� 

.ق(س) = ظـ� س ����-ل �ول (�ط. ا*8ل ، �)و .............   

 

 

 

  ا#C$ران ق(س) = أ �ـ  ب س + ج ، ق(س) = أ �$ـ  ب س + ج             اC$ران دوري.    

، �?. ا*-�ران = | أ | ، أ�
ر -��. ��-�ران = | أ | + �ـ ،    

 ا8=ر -��. ��-�ران=-|أ|+�ـ      
| |ب
π2

     دورة ا*-�ران=

� ا#$� �� -:�4�ــ ط �C ران : ق(س) ا�د$C2   3 –س �2ـ  

 ....................=
| |ب
π2

 دورة ا#C$ران= 

 .�� ا#C$ران = ...........................

� ل ا#C$ران = ....................... 
� ��C$ران = �C ذا ؟ 1-أ�1ر � ،  

� ��C$ران = �C ذا ؟  5-ا�(ر � ،  

�م�$  
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' 

 

     


�*����د �+@ ر��. ق(س) = �ــ� س �+@ ا���رة    2أر�م �(�(@ ق (س) = �ـ� س +  -: 1س   

π ] ، 2م أ�د ا��?. وا�دورة �)ذا ا*-�ران .  , π  -]             

 


�*����د �+@ �(�(@ ق(س) = ��ـ� س ، �+@ ا���رة ( π
2

  س2:- أر�م �(�(@ ا*-�ران ق(س) = ��ـ� (س -  

                                                                                           [2		� 0] 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا�$:و�م
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  ا���ط�
��ت وا��?�د*ت ا��2+�2. -ا�درس ا����س :

   

        

    

  1ھــ = 2ھـ + ��ــ� 2�ـ�        

  

  

  

         

  ا�$ط �:� ا�;);�� : ھ� � د�� �$(�ر $�وي اC$را� ً ;);� ً و$1ون � +�� ����C 8م ا�$(�ر .

  

  1ھــ = 2ھـ + �$ــ  �2 .$4دام ا�$ط �:� �ـ  -:�1�ـــ ط 

  ھـ . 2= -ــ� 1ھـ +  2ظـ� -أ2
ت أن :

  ھـ 2= -�ـ� 1ھـ +  2ظ�ـ�

سا;�ت ��� ا�$ط �:�  -:1;ـ ل 
−

2

1




  . 1 ≠+ �$ـ  س ، �$ـ  س1=  

 -ا�طرف ا#�ن :
س

−
2

1




  + �$ـ  س �1!رب ا��.ط وا�: م �ـِ 

1+س
1+



س
−

2

1




سس2= �ـ  

س
+
2

1 

-1
 ذا؟ � ،  

  + �$ـ  س( ا�طرف ا#�.ر ) ، � ذا؟1= 

  

  

      

  ھل �1ن أن �;�ت ��$"  �طر�:� ; ��� ؟ 

  

  ھـ �2ـ  2-1ھـ =  �2ـ  -ھـ  2أ;�ت ��� ا�$ط �:� �$ـ  -:�2�ــ ط 

  ا�طرف ا#�ن = ...............

  ھـ = (ا�طرف ا#�.ر) ، � ذا ؟ �2ـ  2-1ھـ = �2ـ  -ھـ �2ـ -1

  أ$ذ1ر

 

 أ$�)م

 $. ؤل

 $. ؤل



100 

 

  

      

  ھل �1ن أن �;�ت ��� ا�$ط �:� �طر�:� أ4رى ؟. 

  

أ;�ت أن  -: �3�ــ ط 
ه
ه

2

2
1

+1

+
  ھـ . 2=    ظـ  

 -ا�طرف ا#�ن :
ه
ه

2

2
1

+1

+
............. =  

  

   

  

  

  ا�$ط �:�.؟�1م طر�:� �1ن أن أ;�ت ���  

  

  

         

  

،  إذا 1 �ت ظـ  س =  
�


  أ�د ا�زاو�� س . √  

 ذا ؟ }◦210،  ◦30 {س = �  

  

  

     

  


?ض ا���م ا������. � .
  .ا��?�د�. ا���2+2. : ��+. ���و�. ��وي ا-�را(�ً �2+��2ً و��ون �8:

  

و�� ا��ل �)� د�� : -:�4�ــ ط �  أ�د 

πس= �@ـر   ، �@ر 1 –�ـ س  2 ≥ ≥2   

�ـ  س = 
�

�
 ذا؟ � ،  

 $. ؤل

  

"�د$ 

 أ$ذ1ر 
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  }  ◦30،  ◦150س= {      

  

     }=
�

�
  π    ،

�

�
  π            {ذا؟ �  

و�� �ل ا�� د�� : -:�5�ــ ط �   -أ�د 

  ◦360 ≤ ھـ≤◦0ھـ + �$ـ  ھـ = �@ـر  ،    �2$ـ 2

  �$ـ  ھـ = �@ـر ، � ذا؟

-�$ـ  ھـ = 
�

�
   

و�� ا��ل = � ذا ؟}◦90◦ ،270◦ ،120◦  ،240  {� ،  

و�� �ل ا�� د�� : -:�6�ــ ط �   -أ�د 

   2π ≤س ≤= �@ـر  ،  �@ـر  3-�$ـ  س2س + �2$ـ 

ر�وض ، � ذا ؟  3-�$ـ  س =   

  أو �$ـ  س = ...........

و�� ا��ل = ..........�  

  

  

           

  : أ2
ت �8. ا���ط�
��ت ا<��.  -: 1س        

 ھـ 2+ �ـ  1= 2(�ـ  ھـ + �$ـ  ھـ) -1

 

2- 
2-1

2+1
 س2ظ =  

  

��و�. �ل �ل �ن ا��?�د*ت ا<��. ؟ -:2س� ��  

  

  ◦180 ≤س  ≤ ◦0،        2=  1-س 2ظـ  -1

 

πس  ≤ ◦0= �@ـر     ،  3-�ـ  ھـ 2ھـ + �2ــ  -2 ≥2  

  

 

  ◦360س ≤ ◦0= �@ــر             ،  1 -ھـ �2$ـ 2 -3

  

  ) إ� � ت أ.+)� ا�$:و�م 10ا�)�ق(

 ا�$:و�م



102 

 

  اجابات اسئلة التقويم في المادة العلمية:

  الدرس االول:

  : زوايا في الوضع القياسي الزاوية ع، الزاوية و ، الزاوية ص. 1س  

   70ْ، قياس الزاوية في الشكل الثاني = 150ْ -: قياس الزاوية في الشكل االول =  2س

  :  3س

  تقع في الربع الثاني. 120ْ 

  تقع في الربع الثالث.  225ْ

 تقع في الربع االول. 300ْ -

  تقع في الربع الرابع. 315ْ

  تقع في الربع االول.  420ْ

  الدرس الثاني:

�=  °120: أ :   1س


 π 315-،   د°   =-�

�
 π 270،  د°  =

�
 π د .  

� -ب:       
�
 π 143.25=  د 2.5،   °225-=  د ° .  

  ن يوجد عدة حلول د π 2+  دتكافئ      هـ  د :    هـ  2س 

-
�


 π  تكافئ  د�

�
 π د  ،- �


 π  د .  

  .  °330-،  °390تكافئ    30°

�

�
 π تكافئ    د��

�
 π د  ،- �

�
 π د.  

 . °225-،  °495تكافئ  135°

  .°150-: قياس الزاوية =  3س
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  الدرس الثالث:

�سالب ، جا   °840سالب ، جتا   °135: ظا  1س

�
  π سالب . د  

، جاهـ = 2: ر =  2س

�
� -، جتاهـ = √  

�
  . 3√ -، ظاهـ =  

� -=  °210: جا  3س
�

��، جتا 1-=  °225-، ظا   

�
 π 3=  د

2
=  °420، جا  

�
  √،  

  م. 260: االرتفاع =  4س

  

  

  

  الدرس الرابع

  :1س

 

  

  

  

                                    π        �
�

        0        �

�
      -π  

  1السعة = 
  2πالدورة = 

  
  

  

  : 2س
                                                                  1    



104 

 

   
                �

�
 π          2π         

�
 π      π        �

�
   0   
                                                                  -1   

		 
  الدرس الخامس:

  هـ2+ جا 1=  2: (جاهـ + جتاهـ )1س
  يمكن الحل بأكثر من طريقةك

  ه2جاهـ جتاهـ + جتا2ه + 2= جا 2الطرف االيمن:  (جاهـ + جتاهـ )
  االيسر # ه الطرف2+ جا1=                                   

  
  س2س = ظا2+ جتا 1س/2جتا – 1

  س)2جا2- 1+ (  1) /  1-س 2جتا2( – 1س = 2+ جتا 1س/2جتا – 1الطرف االيمن: 
  س)2جا – 1(2س) /  2جتا – 1( 2=                                           

  س2س / جتا2= حا                                        
  س. 2= ظا                                        

  :  2س
  °180≤س  ≤0،       2=  1 –س 2) ظا1
  }. °120،  ° 60س ={  
  .2π  ≤ه  ≤0،      0=  3 -جاهـ 2ه + 2) جا2

1ه =  

2
 π د   

   °360 ≤ه  ≤0،             0=  1-ه 2جتا2) 3
  }°315،°225،  °135، °45ه = {  
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  ) د��ل ا��)م 11ا�)�ق(

  الدليل:

  يحتوي هذا الدليل على اآلتي:

 مقدمة. .1
 األهداف العامة للوحدة. .2
 المفاهيم والمهارات الجديدة التي سيكتسبها الطلبة بعد تعلمهم الوحدة. .3
 استراتيجيات التعلم. .4
 خطة زمنية لتدريس الوحدة. .5
ت، والتقويم ، وعدد الحصص الالزمة لكل مذكرة تحضير تحوي األهداف السلوكية ، واالجراءا .6

 درس.
 اجابات اسئلة التقويم في المادة العلمية. .7

 
  المقدمة:

يعتبر دليل المعلم كتاب مساعد، يقدم أنشطة ، وأساليب مقترحة للتدريس، بحيث تعزز وتدعم 
الديه مما جاء في المادة العلمية، وهي ليست الوحيدة، فيمكن لمعلم الرياضيات أن يبدع ويقدم 

من أفكار، تساعده في تحقيق األهداف المرغوبة لهذه الوحدة، وذلك ضمن االمكانات المتاحة 
له ولطالبه في المدرسة. وقد تم اعداد هذا الدليل كمساعد للمعلم في تدريس وحدة االقترانات 

ى صالمثلثية، لطلبة الصف العاشر االساسي في ضوء استخدام القوة الرياضية وهي: الحد االق
  من المعرفة الرياضية التي يمكن للطلبة توظيفها في التفكير والتواصل رياضيًا وحياتيًا.

  و تتكون القوة الرياضية من ثالثة أبعاد:
.البعد االول: المحتوى ويشمل االعداد والعمليات عليها، والجبر ، والهندسة ، واالحصاء 1

  واالحتماالت.
وتشمل المعرفة المفاهيمية، والمعرفة االجرائية ، وحل .البعد الثاني: المعرفة الرياضية 2

  المشكالت.
  .البعد الثالث: العمليات الرياضية وتشمل التواصل ، والترابط، واالستدالل الرياضي.3
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وقد تم هنا التركيز على البعد الثاني فقط من أبعاد القوة الرياضية لما يتناسب مع محتوى هذة 
  ت التعليمية بحيث تساعد الطلبة الوحدة. حيث تم تنظيم الخبرا

) على توظيف المعرفة المفاهيمية واالجرائية في حل المشكالت التي يمكن ان تواجه 1
  الطلبة.

  ) مساعدة الطلبة على اكتساب مهارات التفكير االبداعي.2
  ) مساعدة الطلبة للتوصل الى االستدالل المنطقي.3
  

  االهداف العامة للوحدة:

 لقياسات مختلفة للزوايا. فئةايجاد زوايا متكا -
 التحويل من القياس الستيني الى القياس الدائري والعكس. -
 تمثيل االقترانات المثلثية باستخدام التحويالت الهندسية. -
 اثبات صحة بعض المتطابقات المثلثية. -
 حل معادالت مثلثية من الدرجة االولى والثانية. -
 .توظيف االقترانات المثلثية بسياقات حياتية -
 تنمية مهارات التفكير االبداعي( طالقة ، مرونة ، أصالة). -
 تنمية القدرة على االستدالل المنطقي. -

  
  المفاهيم و المهارات التي سيكتسبها الطلبة بعد تعلمهم الوحدة:

مفهوم الزاوية الموجهة، الزاوية القياسية، زاوية االسناد، الزوايا المتكافئة،  المفاهيم الجديدة:
  لربعية، القياس الستيني، القياس الدائري، المتطابقة المثلثية، المعادلة المثلثية.الزوايا ا

  المهارات:
 ايجاد قياسات مختلفة للزوايا( قياس موجب، قياس  سالب). -
 التحويل من القياس الستيني الى القياس الدائري وبالعكس. -
 ي الزاوية.يا الربعية، ولضعفايجاد النسب المثلثية  لزوايا تقع في االرباع المختلفة، وللزوا -
 تمثيل االقترانات المثلثية(جاس، جتاس، ظاس). -
 استخدام التحويالت الهندسية في رسم منحنيات االقترانات المثلثية. -
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 اثبات صحة متطابقات مثلثية. -
 مهارات التفكير االبداعي(طالقة، مرونة، أصالة). -
 القدرة على االستنتاج المنطقي. -

  
  التعليم:استراتيجيات 

 استراتيجية الحوار والمناقشة. -
 استراتيجية التعليم التعاوني. -
 استراتيجية التعلم الفردي. -
  

  الخطة الزمنية لتدريس الوحدة:

  الزمن  عدد الحصص  الدرس

  االسبوع االول  5  الزاوية في الوضع القياسي

  االسيوع الثاني  5  قياس الزاوية

  االسبوع الثالث  5  االقترانات المثلثية

  االسبوع الرابع  5  تمثيل االقترانات المثلثية

  االسبوع الخامس  5  المعادالت والمتطابقات المثلثية

    25  المجموع

  
  مذكرة التحضير:

 ا�درس ا*ول :ا�زاو�. �� ا�و�� ا������

  ���ظ�ت  ا���و�م  ا*�راءات  ا*ھداف

أن �$�رف 
 �ا�ط)�� إ�

��ــ ط  •  -دور ا�ط��ب :   -دور ا��?+م :
� $4  

 ���1  
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و!وع 
  ا�زاو�� ا�و�"�

را��� ا�ط)�� ��  •
 �4رات . �:�

@"وم ا�زاو�� .1 

ا��� ع ،رأس  .2
 ا�زاو�� 

!)8 ا#�$داء  .3
 8(! ،
 ا#�$" ء

$:د�م ا��1ل �� ا��� ط  •
 ا�$"�دي

$���G $�ر�@ ت ا�ط)��  •
و$:د�م $�ر�ف  ا�زاو�� 

  ا�و�"� 

ا.$�$ ج $�ر�ف  •
 ا�زاو�� ا�و�"�

  1إ� �� ��ــ ط  •

2�ـ C�� ��ــ ط  •  

 

 

  

���+2  

أن �.مc ا�ط)�� 
  زاو�� و�"�

  1$:د�م ��ــ ط  •

  2$:د�م ��ــ ط  •

•  �  $:د�م ��ــ ط $4 

  -أ�د �C . ت ا�زوا�  ا��"و�� :

                                                               75  

  ص؟          ع؟         20          س        30         

 

  ���ظ�ت  ا���و�م  ا*�راءات  ا*ھداف

أن �$�رف 
 �ا�ط)�� إ�

@"وم ا�زاو�� 
�� ا�و!8 

  ا�:� .�

   -دور ا��?+م :

را��� .ر��� �)���  •
 ا�. �:�

 $:د�م ��ـ ط $"�دي •

     

  ھـ                 

  ھـ                         

  

  

  

  

  ھـ           

  

  

  

طرح .ؤال   ھو ا���ء  •
ا��$رك ��ن ا#�1 ل 

 ا�;�;��؟

$:د�م $�ر�ف ا�زاو�� ��  •
 ا�و!8 ا�:� .�  

  -: دور ا�ط��ب

� C�� ا�.ؤال • 

� C�ـ� ��ـ ط  •
3  

� C�ـ� ��ـ ط  •
4 

� C�ـ� ��ـ ط  •
5  

 

 

  

��ــ ط  •
� $:و�

•  ��C ـ�
  �5�ـ ط 

 ���3  
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$ذ�1ر ا�ط ��� � �� ور  •
ا#�دا;�� وا#ر� ع �� 

 ا�.$وى ا�د�1 ر$� 

ا�$و!�G �)ط)�� �1ف ��دد  •
و8C ا�زاو�� �� ا�.$وى 

 ا�د�1 ر$�

  5$:د�م �� ط  •

 

  ���ظ�ت  ا���و�م  ا*�راءات  اSھداف 

أن �$�رف  •
 �ا�ط �ب إ�

@"وم ا�زاو�� 
 ا�ر���� 

ان ��ز  •
ا�ط)�� ا�زاو�� 

  ا�ر����

   -دور ا��?+م:

طرح  •
  1$. ؤل 

$�ر�ف  •
ا�زاو�� 
 ا�ر���� 

��ـ ط  •
�  4$ـ 

  -دور ا�ط��ب:

•  ��C �
  1ا�$. ؤل 

•  �(;ا�ط ء أ
� زوا�  (�

  ر����

   ���4  

  أي ا�زوا�  اO$�� ر���� ؟ 

 -90  ،460  ،630  ،180  ،450  .  

أن ��ل  •
ا�ط �ب أ.+)� 

  ا�$:و�م

 $1)�ف ا�ط)�� ��ل ا�$:و�م  •

  ��1ل �ردي و$�)�G ا��ل 2، .ـ  1.ـ 

  وا�ب ��$ـ�  3أ�ط ء س •

�ل  •
ا#.+)� 

1  ،2  ،
3   

   ��5ـ� 
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  ا�درس ا��2(� : -��س ا�زوا��                                                        

  ���ظ�ت  ا���و�م   ا*�راءات  ا*ھداف

أن ��ول ا�ط)��  •
�C س ا�زاو�� 

� �$:د�ر ا�.��� 
إ�� در� ت 

  ودC +ق و;وا�� 

   -دور ا��?+م :

$ذ�1ر ا�ط)��  •
�و�دة �C س 
ا�زاو�� وھ� 

 ا�در�� 

•   طرح .ؤال 
ھو �C س 

 8Cا�زاو�� إذا و
!)8 ا#�$" ء 

 36و  ��35ن 

 ؟

$و!�G ا�� ��  •
إ�� $:.�م 

 �ا�در�� إ�
دC +ق و1ذ�ك 

 �ا�د�C:� إ�
 ;وا��

• 1 ◌ْ =60/ 

• 1/  =60//  

$�ر�ف ا�:� س  •
 ا�.$���

•  �  $:و�م 4$ـ 

  -دور ا�ط��ب:

•  ��C �
 ا�.ؤال 

إ� �� ا�$:و�م  •
 �  ا�$4 

$:و�م  •
 �  4$ـ 

  ��1ـ� 
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  ���ظ�ت  ا���و�م   ا*�راءات  ا*ھداف

أن $$�رف  •
 �ا�ط ��� إ�

@"وم ا�زاو�� 
 ا���ف Cطر��

  

  

  

ان $$�رف  •
 �ا�ط ��� ا�

دا+رة @"وم 
  ا�و�دة

   -دور ا��?+م :

طرح $. ؤل  •
ھل �و�د  1

�C س آ4ر 
�)زاو�� \�ر 

ا�:� س 
 ا�.$��� ؟

  1$:د�م ;ـ ل  •

$�ر�ف  •
ا�زاو�� 
ا���ف 
 Cطر�� 

  2$. ؤل  •

ھل �و�د 
���C ��ن 

ا�:� س 
ا�دا+ري 

  وا�.$��� ؟

$�ر�ف دا+رة  •
 ا�و�دة

أن �$�رف  •
 �ا�ط)�� إ�

@"وم دا+رة 
 ا�و�دة

   1$:د�م ��ـ ط  •

  -دور ا�ط��ب:

•  

•  ��C ـ�
 ا�$. ؤل 

$:د�ر �C س  •
ا�زاو�� ھـ 

; ل  ��1 

إ�ط ء  •
$�ر�ف 

 �$)(�
 ا�4 ��

•  ��C �
ا�1 ر �ول 

 �C�ا��
 ��1 ا�

•  ��C �
  �1�ـ ط 

ا#.$�$ ج  •
=  دd�1ن 

57,3   

$:و�م  •
 �  4$ـ 

  ��2ـ� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



112 

 

  ���ظ�ت  ا���و�م   ا*�راءات  ا*ھداف

أن ��ول  •
ا�ط)�� �C س 
ا�زاو�� ن 

ا�$:د�ر 
 �ا�.$��� إ�
 $:د�ر دا+ري 

  

  

  

  

  

 

أن ��ول  •
ا�ط)�� �C س 

زاو�� ن 
$:د�ر دا+ري 

إ�� $:د�ر 
 ���$.  

   -دور ا��?+م :

طرح $. ؤل  •
3 

  2$:د�م �� ط  •

. �دة  •
ا�ط)�� 

 ��)$و�ل إ�
ا.$�$ ج C �ون 

ا�$�و�ل ن 
$:د�ر .$��� 
 إ�� دا+ري 

   3$:د�م ��ـ ط  •

  -دور ا�ط��ب:

•  ��C ـ�
 �5�ـ ط 

ا.$�$ ج  •
C �ون 

$�و�ل ن 
ا�$:د�ر 

 �ا�.$��� إ�
 ا�دا+ري 

•  ��C �
    �3�ـ ط 

•  ��C ـ�
ا�$:و�م 

  �  ا�$4 

  ��3ـ� 

 : �  $:و�م 4$ـ 

.�ب �ط C ت $;ل �C . ت زوا�  � �$:د�ر ا�.$��� 
� ا�.�ورة ن �Cل ا�ط)�� (�  "$�C �  وا�دا+ري و

  

  ���ظ�ت  ا���و�م   ا*�راءات  ا*ھداف

أن $$�رف  •
 �ا�ط ��� إ�

@"وم ا�زاو�  
 �+� 1$ ا�

أن ��د ا�ط)��  •
�C . ت زوا�  

 �+� 1$
� �$:د�ر 
 ا�.$��� 

أن ��د ا�ط)��  •
�C . ت زوا�  

 �+� 1$
� �$:د�ر 
  ا�دا+ري 

   -دور ا��?+م :

$:د�م ��ـ ط  •
4 

•  �� $1
ا�$�ر�ف 

�)زوا�  
�+� 1$ ا�

 1$ �� ا�: �ون •

$:د�م ��ـ ط  •
5   

  -دور ا�ط��ب:

•  ��C ـ�
  �4�ـ ط 

ا.$�$ ج  •
$�ر�ف 
ا�زوا�  
�+� 1$ ا�

•  �(;ا�ط ء ا
�زوا�  

 �+� 1$ 

ا.$�$ ج  •
C �ون ا�� د 
�C س زوا�  

 �+� 1
� �$:د�ر 
ا�.$��� 

 وا�دا+ري 

•  ��C ـ�
    �5�ـ ط 

•  ��C �
   �5�ـ ط 

  ��4ـ� 

أن $�ل  •
ا�ط ��� ا.+)� 

  ا�$:و�م

،  2، س 1$1)�ف ا�ط)�� ��ل ا.+)� ا�$:و�م س

  ��1ل �ردي  3و$�)�G س 3س

  ���5   �ل ا.+)� ا�$:و�م
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  ا�درس ا���2ث: ا*-�را(�ت ا���2+2.

  ���ظ�ت  ا���و�م   ا*�راءات  ا*ھداف

ان �$ذ1ر ا�ط)��  •
@"وم دا+رة 

 ا�و�دة

أن �$�رف  •
 �ا�ط)�� إ�

 ��;(;ا��.ب ا�
 �)زاو�� 

أن ��د ا�ط)��  •
 ��;(;ا��.ب ا�
  �)زوا�  ا�ر���� 

   -دور ا��?+م :

$ذ�1ر ا�ط�ب  •
 ��;(;� ��.ب ا�
 �)زوا�  ا�� دة 

طرح .ؤال  •
�1ف �1ن أن 

��د ا��.ب 
ا�;);�� �زوا�  

 \�ر � دة 

 2$:د�م ��ـ ط  •

 3$:د�م ��ـ ط  •

  4$:د�م ��ـ ط  •

  -دور ا�ط��ب:

•  ��C �
 �2�ـ ط 

إ� ��  •
 2$. ؤل 

•  ��C ـ�
 �3�ـ ط 

� C�ـ�  •
 �4�ـ ط 

•  ��C �
   �5�ـ ط 

  2+  ��1ـ�   

  

  

  ���ظ�ت  ا���و�م   ا*�راءات  ا*ھداف

أن ��دد ا�ط)��  •
إ� رة ا��.ب 

ا�;);�� �)زاو�� 
�.ب ا�ر�8 
 � ا�ذي $:8 ��

•  N$�$.� ان
ا�ط)�� C �ون 

��ب ! �ف 
 ا�زاو��

•  N$�$.� أن
ا�ط)�� C �ون 

��ب $ م 
! �ف 

  ا�زاو�� 

   -دور ا��?+م :

را���  •
ا�ط)�� 

 ���� �
 ا�. �:�

 5$:د�م ��ـ ط  •

 6$:د�م ��ـ ط  •

 7$:د�م ��ـ ط  •

$:د�م ��ـ ط  •
 � $4 

•  G���$
  ا��� ط 

  -دور ا�ط��ب:

•  ��C �
 �5�ـ ط 

وا�$و�ل 
 �إ�

 ا#.$�$ ج 

•  ��C �
 �6�ـ ط 

•  ��C �
 �7�ـ ط 

وا�$و�ل 
 �إ�

  ا#.$�$ ج  

�ل  •
ا�$:و�م 

 �ا�$4 
 G�(�$و

  ا��ل  

  ��3ـ� 

  

  ���ظ�ت  ا���و�م   ا*�راءات  ا*ھداف

أن �$�رف  •
 �ا�ط)�� إ�

@"وم زاو�� 
 ا#.� د 

أن ��د ا�ط)��  •
 ��;(;ا��.ب ا�
�زوا�  �.ب 

ا�و8C ا�ذي $:8 
���  

   -دور ا��?+م :

را���  •
ا�ط)�� 

 ���� �
 ا�. �:�

  8$:د�م ��ـ ط  •

 9$:د�م ��ـ ط  •

$�ر�ف زاو��  •
  ا#.� د

  -دور ا�ط��ب:

•  ��C �
 �8�ـ ط 

•  ��C �
 �9�ـ ط 

•  ��C �
  �10�ـ ط 

•  G�(�$
��ـ ط 

10  

  ��4ـ� 
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  ���ظ�ت  ا���و�م   ا*�راءات  ا*ھداف

أن ��ل ا�ط)��  •
  ا.+)� ا�$:و�م 

   -دور ا��?+م :

•  �(;طرح ا#
 8  "$�C �و

 2،  1ا�ط)�� 

 ،3  ،4  

  $�)�G ا��ل  •

  -دور ا�ط��ب:

�ل  •
  ا#.+)�

•  ��C �
�)ول 
ا.+)ـ� 

  ا�$:و�ـم 

  ��5ـ� 
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��)��
  ا�درس ا�را
� :���2ل ا*-�را(�ت ا���2+2. 

  ���ظ�ت  ا���و�م   ا*�راءات  ا*ھداف

أن �;ل ا�ط)��  •
اC$ران ��ب 
 ا�زاو�� �� �� ً 

•  N$�$.� ان
ا�ط)�� 

�4 +ص 
اC$ران ��ب 

  ا�زاو�� 

   -دور ا��?+م :

  1$:د�م ��ـ ط  •

� C�� ا�ط)��  •
�� �4 +ص 
اC$ران ��ب 

  ا�زاو�� 

  -دور ا�ط��ب:

� C�� ��ـ ط  •
1 

ر.م ا#C$ران  •
 ق(س)=�ـ  س

ا.$�$ ج  •
�4 +ص 

  ا#C$ران

•  G���$
�ل ��ـ ط 

1  

  ��1ـ� 

ان �;ل ا�ط)��  •
اC$ران ��ب 
 م ا�زاو�� $

 ً �� �� 

•  N$�$.� ان
ا�ط)�� 

�4 +ص 
اC$ران ��ب 
 م ا�زاو��$  

  2$:د�م ��ـ ط  •

•  �$�)�G ا�ر.
 �)ط)�� 

•  ��C �
 8ا��4 +ص 

 ا�ط)��

•  � $:و�م $4 

   1طرح $. ؤل  •

� C�ـ� ور.م  •
ا#C$ران �� 

 �5�ـ ط 

ا.$�$ ج  •
�4 +ص 

 ا#C$ران

� C�� ا�$. ؤل  •  

   ���2  

  

  ���ظ�ت  ا���و�م   ا*�راءات  ا*ھداف

ان �;ل ا�ط)��  •
اC$ران ظل 

 ا�زاو�� �� �� ً 

•  N$�$.� ان
ا�ط)�� 

�4 +ص 
اC$ران ظل 

 ا�زاو�� 

ان ��د ا�ط)��  •
ا�.�� وا�دورة 

 �وا�:�� ا��ظ
 �وا�:�

ا��(رى 
���� ت �

 ��;(;  اC$را� ت 

   -دور ا��?+م :

  3$:د�م ��ـ ط  •

 $�)�G ا��� ط •

•  ��C �
 ا��4 +ص 

 4$:د�م ��ـ ط  •

•  �  $:و�م 4$ـ 

  -دور ا�ط��ب:

•  ��C �
 �3�ـ ط 

ور.م 
 ا#C$ران

ا.$�$ ج  •
�4 +ص 

اC$ران ظل 
 ا�زاو��

•  ��C �
  �4�ـ ط 

�ل  •
ا�$:و�م 

  �ا�$4 

  ��3ـ� 

  

  ���ظ�ت  ا���و�م   ا*�راءات  ا*ھداف

ان �ر.م ا�ط)��  •
 ��;(;اC$را� ت 

� .$4دام 
ا�$�و��ت 

  ا�"�د.�� 

   -دور ا��)م :

را��� .ر���  •
� �$�و��ت 

  ا�"�د.ـ��

  -دور ا�ط �ب:

�ل ا.+)�  •
،  1ا�$:و�م 

2   

  5+��4ـ�   
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  ا�درس ا����س : ا���ط����ت وا��?�د*ت ا���2+2.

  ���ظ�ت  ا���و�م   ا*�راءات  ا*ھداف

أن �$�رف  •
 �ا�ط)�� إ�

@"وم ا�$ط �:�  

أن �;�ت ا�ط)��  •
��� ا�$ط �:� 

� .$4دام 
ا�$ط �: ت 

  ا#. .�� 

   -دور ا��?+م :

 $�ر�ف ا�$ط �:� •

 $ذ�1ر ا�ط)�� � �$ط �: ت  •

   1ھـ =2ھـ + �$ـ 2ا#. .�� �ـ 

 1$:د�م ;ـ ل  •

 2$:د�م ��ـ ط  •

•  � ��ـ ط $4 

  3$:د�م ��ـ ط  •

  -:دور ا�ط��ب

•  ��C �
 �1�ـ ط 

•  ��C �
1; ل  

•  ��C �
 1$. ؤل 

•  ��C �
  �2�ـ ط 

•  ��C �
   �3�ـ ط 

ت
ق
و
�

خ
$
ا
م

ي

  2+��1ـ� 

  

  ���ظ�ت  ا���و�م   ا*�راءات  ا*ھداف

أن ��ل ا�ط)��  •
 ��;(;� د�� 

1ن ا�در��   

أن ��ل ا�ط)��  •
 ��;(;� د�� 

2ن ا�در��     

   -دور ا��?+م :

را��� ا�ط)��  •
@"وم  ��

ا�� د�� 
وطرق �ل 

ا�� د#ت ن 
 �ا�در�� ا#و�

 وا�; ��� 

 $:د�م $"�د  •

  4$:د�م ��ـ ط  •

 5$:د�م ��ـ ط  •

•  � ��ـ ط $4 

   �6�ــ ط  •

  -ا�ط��ب:دور 

� C�ـ�  •
 ا�$"�د

•  ��C �
 �4�ـ ط 

•  ��C �
   �5�ـ ط 

�ل  •
ا���ـ ط 

6  

  4+��3ـ� 

أن ��ل ا�ط)��  •
  ا.+)� ا�$:و�م

  8�5ــ.      2،  1$1)�ف ا�ط)�� ��ل ا;)� ا�$:و�م  •
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  فهرس المالحق 

  الصفحة   عنوان الملحق  الرقم
  65  إختبار التفكير االبداعي  1
  68  المنطقيإختبار االستدالل   2
  71  قائمة بأسماء المحكمين  3
  72  ) من جامعة القدس الى مديرية التربية والتعليم قباطية.1( كتاب تسهيل المهمة  4
) من مديرية التربية الى مدرسة بنات سيريس 2( كتاب تسهيل المهمة  5

  الثانوية،مدرسة ذكور سيريس، الثانوية مدرسة بنات ميثلون الثانوية
73  

  74  ) من جامعة القدس الى الجامعة االردنية3( تسهيل المهمةكتاب   6
  75  األهداف  7
  76  تحليل المحتوى  8
  81  المادة العلمية  9

  102  إجابات أسئلة التقويم   10
  105  دليل المعلم  11

  فهرس الجداول 

  ا��@��  ا��دول  رز ا��دول  ا�رCم

  39  ���� ا�درا.�  1.3  1

" رت   2.3  2 G���$ ح $@  41  ا#� ��

ا�3داد وا�$و.ط ت ا��. ��� وا#��را� ت ا��� ر��   1.4  3
 ت �)ط)�� �� ا����$�ن ا�$�ر���� وا�! �ط� �� ا�$@�1ر ���

  ا#�دا��

47  

4  2.4  ���ر ANCOVAا������( ����� ������  �) �%$#�ت ا�!�
ا��)5� ا�4-ا'3 012 ط��.  ا��-ر�* و ا�,+* وا��)�'� 

.�78+4  

47  

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية   3.4  5
الستخدام القوة الرياضية في التفكير اإلبداعي حسب متغير 

  الطريقة.

48  

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية   4.4  6
الستخدام القوة الرياضية في التفكير اإلبداعي حسب متغير 

  الجنس.

49  
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ا�3داد وا�$و.ط ت ا��. ��� وا#��را� ت ا��� ر��   5.4  7
 ت ا�ط)�� �� ا����� ا�! �ط� وا�$�ر���� �� ا#.$د#ل ���

  ا��ط:�.

50  

) لعالمات الطلبة الختبار ANCOVAالتغاير ( تحليلنتائج   6.4  8
االستدالل المنطقي حسب طريقة التدريس والجنس والتفاعل 

  بينهما.

50  

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية   7.4  9
الستخدام القوة الرياضية في االستدالل المنطقي حسب متغير 

  الطريقة.

51  

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية   8.4  10
الستخدام القوة الرياضية في االستدالل المنطقي حسب متغير 

  الجنس.

52  
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  فهرس المحتويات 
  

  الرقم                                      المبحث                                الصفحة
  

   أ                              اإلقرار                                                                 
   ب                     رفان                                                                  عالو الشكر 

  ج           الملخص                                                                                  

  د                                      خص الدراسة باإلنجليزية                                     لم
  وخلفيتها الدراسة  مشكلةالفصل األول: 
 1   .                      مقدمة                                                      1.1

  3   .                             مشكلة الدراسة                                         2.1
  3    .                   أهداف الدراسة                                                  3.1
  4    .............           أسئلة الدراسة.............................................. 4.1

  4     .                   فرضيات الدراسة                                                5.1
   4    .               أهمية الدراسة                                                       6.1
  5   .                  حدود الدراسة                                                      7.1

  5  .                                      المصطلحات                                    8.1
  طار النظري والدراسات السابقةالفصل الثاني: اإل

  8  .                           اإلطار النظري                                                    1.2 
  8.                           القوة الرياضية                                                   1.1.2 
  8.                              ماهي القوة الرياضية                                       1.1.1.2 

  9.                           مكونات القوة الرياضية                                        2.1.1.2 
 11.                        أهمية القوة الرياضية                                       3.1.1.2
 11.                          أهداف القوة الرياضية                                     4.1.1.2

  12 .                           التفكير االبداعي                                                2.1.2
  .12                             التفكير                                                     1.2.1.2 
   12                                                                         االبداع         2.2.1.2 

  13   .                  مفهوم التفكير االبداعي                                           3.2.1.2 
  .14                            مهارات التفكير االبداعي                                     4.2.1.2

  16                    .     مراحل التفكير االبداعي                                         5.2.1.2
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  16                          خصائص ومميزات التفكير االبداعي                            6.2.1.2

  17 .                     التفكير االبداعي بالمناهج                                         7.2.1.2
  18 .                          التفكير االبداعي في الرياضيات                              8.2.1.2

  .19                                    االستدالل                                              3.1.2

  20.                                مفهوم االستدالل                                        1.3.1.2
  21.                                مكونات االستدالل                                       2.3.1.2
  22.                              قدرات االستدالل                                           3.3.1.2

  22.                           الدراسات السابقة                                                  2.2
  22                                        الدراسات المتعلقة بالقوة الرياضية                   1.2.2

   28                             تعقيب على دراسات القوة الرياضية                          1.1.2.2

  28                            الدراسات المتعلقة باتفكير االبداعي                              2.2.2
 31                                تعقيب على دراسات  التفكير االبداعي                    1.2.2.2

  32                             الدراسات المتعلقة باالستدالل المنطقي                          3.2.2

   36  .                            تعقيب على دراسات االستدالل المنطقي                    1.3.2.2
  37.                              تعقيب على الدراسات السابقة                                   3.2

  لثالث: طريقة الدراسة وٕاجراءاتهاالفصل ا
  38                              منهج الدراسة                                                   1.3
   38                                                                              مجتمع الدراسة  2.3

   39                                                                              عينة الدراسة    3.3
 39.                                                                              أدوات الدراسة   4.3

  39                                                                    ختبار التفكير االبداعيإ 1.4.3

  41                                              إختبار االستدالل المنطقي                     2.4.3
  43                                          المادة العلمية                                        5.3

  43.                                       دليل المعلم                                            6.3
  43                                         تغيرات الدراسة                                       م7.3
  44                                  إجراءات الدراسة                                             8.3

  .45                تصميم الدراسة                                                               9.3
  .45                                    المعالجات االحصائية                                    10.3

  .             الفصل الرابع: نتائج الدراسة                               
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