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الشكر والتقدير
الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات ففي ىذا المقام أشكر اهلل أوال فمو الشكر ولـو الحمـد ،وانطبلقـاً مـن

قولو تعـالى " :وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ ألَزِيدََ َّكُمْ وَلَدئِن كَفَدرْتُمْ إِنَّ عَدََببِ لَشَدَِيَ"" (إبـراىيم)7 :
وقولو صمى اهلل عميو وسمم " :من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"(حديث صحيح صححو األلباني).
فإحقاقا لمحق ال أممك إال أن أتقدم بأسمى وفاء الشكر والعرفان إلى الدكتورة ايناس ناصر ،التـي رعـت
ان ف ــي تق ــديم
ى ــذه الد ارس ــة وتعيّ ــدتيا بعنايتي ــا وق ــد تشـ ـرفت بإشـ ـرافيا عم ــى ى ــذه الد ارس ــة حي ــث ل ــم تتـ ـو َ
التسييبلت والتوجييات المثمرة والمراجعة المستمرة لكل خطوة من خطوات الدراسة فج ازىـا اهلل عنـي كـل
خير وأسـأل اهلل أن ُيمتعيـا بالصـحة والعافيـة ،كمـا أتوجـو بخـالص شـكري وتقـديري إلـى الـدكتور محسـن

عـــدس والــدكتورة انتصــار النتشــة لتفضــميم مناقشــة ىــذه الد ارســة لتنــال مــن فــيض عمميــم وتوجييــاتيم
البناءة فجزاىم اهلل كل خير وأدام اهلل عمييم لباسي الصحة والعافية.
أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى جميع محكمي أدوات الدراسة األفاضل لما أبدوه مـن
كما يطيب لي أن َ
رأي ســديد ،وال شــك أن الد ارســة تــزداد قيمــة بعــد اإلفــادة مــن مبلحظــاتيم القيمــة فج ـزاىم اهلل عنــي خيــر
الجزاء.
وال يفــوتني أن أشــكر معممــي الصــف الثــامن األساســي فــي مدرســة أم ســممو األساســية ومدرســة شــيداء
ترقوميا األساسية لمبنين وأخص بالشكر المعممة فـداء الفطافطـة والمعمـم وليـد العطاونـة ،كمـا ال يفـوتني

أن أشكر األصدقاء والزمبلء ولكل من أسـيم وعـاون وشـجع أو اسـتوقفني يومـاً وسـألني عـن مسـيرة ىـذه
الدراسة طيمة فترة إنجازىـا ولـم يتسـع المجـال لـورود اسـمو فمـيعمم أن مكانتـو فـي القمـب محفوظـة وشـكري

سائر إليو فميم مني جزيل الشكر والتقدير.
وتقديري ٌ
واهلل من وراء القصد وىو ييدي السبيل

الباحثة

ة

الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في التحصيل والتواصل
الرياضي لدى طمبة الصف الثامن األساسي في فمسطين.
ولتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة ببناء اختبارين ،اختبار لمتحصيل واختبار لمتواصل الرياضي،
كما تم تصميم مادة تعميمية لوحدة (اليندسة) وفق استراتيجية المجموعات الثرثارة وذلك من خبلل
اإلطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة ،وطبقتيا الباحثة عمى عينة قصدية تكونت من
( )135طالباً وطالبة من مدرسة شيداء ترقوميا األساسية لمبنين ومدرسة أم سممة األساسية لمبنات في
الفصل األول من العام الدراسي  ،2017/2016وقد تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين في كل
مدرسة  :مجموعة ضابطة درست الوحدة المختارة (اليندسة) بالطريقة األعتيادية ،ومجموعة تجريبية
درست الوحدة باستخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة.
وقد أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.05≤αفي اختبار التحصيل
تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية ،وكذلك وجود فروق دالة إحصائياً في اختبار
التحصيل تعزى لمجنس ولصالح اإلناث ،وكذلك وجود فروق دالة إحصائياً في اختبار التحصيل تعزى
لمتفاعل بين الطريقة والجنس.
وكما أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.05≤αفي اختبار التواصل
الرياضي تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية ،وكذلك وجود فروق دالة إحصائياً في
اختبار التواصل الرياضي تعزى لمجنس ولصالح اإلناث ،وكذالك وجود فروق دالة إحصائياً في اختبار
التواصل الرياضي تعزى لمتفاعل بين الطريقة والجنس.
وبناءاً عمى نتائج الدراسة أوصت الباحثة بضرورة توظيف ىذه االستراتيجية في تدريس الرياضيات
واجراء المزيد من الدراسات واألبحاث التي تتناول أثر ىذه االستراتيجية في متغيرات ومباحث دراسية
أخرى.
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The effect of Using Buzz Group on eighth Grader student's Achievement
and Mathematical Communication in Palestine.
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Abstract
This study aimed to investigate the effect of using Buzz Group on eighth Grader student's
achievement and mathematical communication in palestine.
To achieve the purpose of the study, two tests were prepared for achievement and
mathematical communication. Also, the educational material was prepared for the unit
(engineering) which was administrated on the sample of the study that consisted of (135
females and males) students at the first semester of 2016/2017.
The study indicated that there were statically difference s at (
) on the students
achievement test due to the group. Also there were statically differences on the students
achievement test due to the gender. Moreover, there were statically differences on the
students achievement test due to the interaction.
The study indicated that there were statically difference s at (
) on the students'
mathematical communication test due to the group. Also there were statically differences
on the students' mathematical communication test due to the gender. Moreover, there
were statically differences on the students' mathematical communication test due to the
interaction.
In the light of the findings of the study the researcher recommended to employ the Buzz
Group strategy in mathematics teaching and conducting farther researches on this field.
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الفصل االول:
______________________________________________________
خمفية الدراسة وأىميتيا
 1.1المقدمة
عد الرياضيات من أىم المباحث التعميمية التي تساعد الطمبة عمى االستنتاج والتفكير ،فيي
تُ ّ
تساعد عمى تنمية ميارات تفكير ُعميا لدى الطمبة ،وىذا يؤسس أفراد قادرين عمى مواجية المشكبلت

اء كانت رياضية أم حياتية.
سو ً

ورغم أن الرياضيات أداة تساعد الطمبة عمى التفكير واكتشاف النماذج وحل المشكبلت واجراء
استنتاجات شكميةّ ،إال أنيا لغة وظيفتيا الميمة التواصل باألفكار والعبلقات الرياضية مع اآلخرين
(إبراىيم.)2011 ،
ويرى قطيط ( )2008أن المتعمم في ىذه األيام يواجو كماً ىائبلً من المعمومات ،حيث
يصعب االستفادة منيا اال اذا تم عرضيا بصورة منظمة ،لذلك ال بد من استراتيجيات تدريسية حديثة
تساعد الطمبة عمى تنمية التحصيل ،ولعل من أفضل ىذه االستراتيجيات التعمم النشط.
وتعد استراتيجية المجموعات الثرثارة من استراتيجيات التعمم النشط التي تعتمد بشكل أساسي عمى
المشاركة الفاعمة لمطمبة في الحصة الدراسية ،من خبلل المناقشة الجماعية مع أقرانيم في المجموعة.
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وظيرت المجموعات الثرثارة في جامعة والية ميشيغان ،حيث كان يقوم دونالد فيميبس بتقسيم الصفوف
الكبيرة إلى مجموعات من ستة أفراد ويطمب منيم مناقشة مشكمة معينة لمدة ستة دقائق ،وقام بتفصيل
ىذه الطريق في وقت الحق كيث دنتون في كتابة أدوات العقل (.)Gangel, 2005
واقترح ثمين عام  )Thelen) 1954في كتابو ديناميكية المجموعات في العمل ،والمشار إليو في
جانجل ) (Gangel, 2005إلى أن المجموعات الثرثارة  Buzz Groupتوفر االنتقال الطبيعي
والمفيد من موقف االستماع إلى موقف اتخاذ القرار ،أي أنيا خطوة وسيطة في نقل المسؤولية من
القادة (المعممين) إلى المجموعات الصغيرة ،ويقترح كذلك أربعة استخدامات أخرى ذات قيمة ليذا
المنيج في التدريس والعمل الجماعي وىي :بدء الدرس بمشكبلت ذات أىمية مع الحرص عمى التزام
الطمبة بتحمل المسؤولية ،وانشاء جدول أعمال لمحصول عمى تجربة تعميمية ذات معنى ،والتغمب
عمى الشعور بالعجز واعادة توجيو أفراد المجموعة نحو العمل ،واختيار مجموعة من األفكار ،وزيادة
التواصل بين الطمبة والمعمم.
وقد اىتم المختصون التربويون بالتحصيل الدراسي في الرياضيات كونو أحد أىم النواتج التعميمية التي
تنتج من عمميات تعمم مختمفة ومتعددة لميارات رياضية مختمفة ،وليذا يرى الصافي وآخرون ()2009
أن التحصيل يعد عممية ىامة ألنو ييدف إلى حفز الطبلب عمى االستذكار الجيد ،ويسيل لممعمم
معرفة مدى استجابة الطبلب لعممية التعمم ،ويساعد عمى تتبع نمو الطبلب في الخبرة المتعممة،
ومعرفة ما إذا كانوا قد وصموا إلى المستوى المطموب في تعمميا ،كما ويسيم تقويم التحصيل في معرفة
مقدار ما حصمو الطبلب في المعرفة المقررة.
ويشير السعيد ( )2004إلى أن الرياضيات من المواد األساسية التي يمكن أن تسيم بصورة فعالة في
تنمية الجوانب الرياضية لدى الطمبة ،فاستخدام لغة الرياضيات بما تحويو من رموز وألفاظ وأشكال
وعبلقات لمتعبير عن األفكار الرياضية وفيميا وادراك ما بينيا من عبلقات ،ىو ما يطمق عميو
التواصل الرياضي .كما يعد (رفاعي )2001 ،التواصل الرياضي ىدفاً من أىداف تدريس الرياضيات،
ويتم فيو توظيف ميارات المغة من قراءة وكتابة وتحدث واستماع باإلضافة إلى ميارة الترجمة الرياضية
باستخدام لغة الرياضيات المكتوبة والمقروءة ،مما يساعد الطبلب عمى فيم الرياضيات وقدرتيم عمى
توظيفيا في المواقف الرياضية والحياتية.
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ويعتبر التواصل الرياضي من بين أىم معايير تعمم الرياضيات في الوقت الحاضر ،ويؤكد ذلك ما جاء
ضمن العديد من األدبيات التربوية الخاصة بتعميم الرياضيات ،حيث أشار تقرير المجمس القومي
لمعممي الرياضيات في الواليات المتحدة عام  )NCTM, 1989( 1989وكذلك التقرير الصادر عن
المجمس عام  )NCTM, 2000( 2000عمى ضرورة تضمين مناىج الرياضيات في كل المستويات
فرصاً لتنمية ميارات التواصل الرياضي لدى المتعممين.
وبذلك يمكن القول إن الطالب الذي يدرس الرياضيات في حاجة ماسة ألن تتحقق فيو تمك المبادئ
التي أشار ليا المجمس القومي لمعممي الرياضيات في الواليات المتحدة ( )NCTMوبخاصة تنمية
مقدرتو عمى التواصل الرياضي ،إذ إن التواصل الرياضي يعد من أىم ىذه المعايير ،ولذلك جاءت ىذه
الدراسة لمكشف عن أثر استخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في التحصيل والتواصل الرياضي لدى
طمبة الصف الثامن األساسي في فمسطين.

 2.1مشكمة الدراسة
بالنظر إلى األدب التربوي السابق والدراسات السابقة كدراسة (الشرع  )2013 ،و(نجم  )2012،وفي
ضوء عمل الباحثة في مركز تعميمي ،اتضح ليا أن الطبلب لدييم مشكبلت تتعمق بتفسير وشرح
األفكار الرياضية ،والقدرة عمى التعبير عن ىذه األفكار رياضياً بمغة الرياضيات ،وعدم القدرة عمى
إعطاء أمثمة ألفكار رياضية معروضة عمييم ،وعدم قدرتيم عمى تمثيل أفكارىم الرياضية بمخططات
أو أشكال أو جداول بيانية  ،ومن ىذه المشكبلت عدم القدرة عمى تحويل النصوص الرياضية إلى
أشكال ىندسية وأيضا عدم القدرة عن التعبير عن الشكل البياني بمغة الرياضيات ،وتعزو الباحثة ذلك
إلى الطرق التقميدية التي ال تركز عمى ميارات التواصل الرياضي ،وعدم إتاحة الفرصة لمطبلب في
الحرة مع معممو أو زمبلءه ،مما أدى إلى ضعف ميارات التواصل الرياضي
الكتابة والقراءة والمناقشة ّ

لدى الطبلب.

باإلضافة إلى أن غالبية األنشطة المعروضة بكتاب الرياضيات من النوع التقميدي ،الذي يركز
عمى المحتوى ،وناد اًر ما يتطمب من الطالب ممارسة إحدى ميارات التواصل الرياضي ،باإلضافة إلى
بعض مشكبلت المناىج المدرسية في الرياضيات ومن ىذه المشكبلت :الفجوة الكبيرة بين ما يتعممو
الطالب داخل المدرسة وخارجيا ،حيث يتم التركيز عمى أعمال كتابية وأعمال تتسم بالتجريد ال يدرك
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مدى فائدتيا خارج المدرسة وال يستطيع االستفادة منيا في حل مشكمة ما أو اتخاذ قرار بشأن موقف
في حياتو اليومية (الرفاعي.)2001 ،
وقد أثبتت الدراسات أن التعميم يتقدم وتزداد كفايتو في المواقف الجماعية الفردية فالمجموعات
التي تتعاون فيما بينيا تستثير سرعة التعمم وتزيد كفايتو كما أثبتت الدراسات أن التعاون بالمجموعات
الصغيرة أفضل منو في المجموعات الكبيرة فالتفاعل بين أفراد المجموعات من خبلل تفاعميم في
الدرس والقدرة عمى اتخاذ القرار والمناقشة(خطايبة.)2005 ،
من خالل ما سبق يمكن تحديد مشكمة الدراسة باإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
ما أثر استخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في التحصيل والتواصل الرياضي لدى طمبة الصف
الثامن األساسي في فمسطين؟
وانبثق عن السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية اآلتية :

 3.1أسئمة الدراسة
تحاول الدراسة االجابة عن االسئمة التالية:
السؤال األول  :ما أثر استخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في تنمية التحصيل لدى طمبة الصف
الثامن األساسي ؟ وىل يختمف ىذا األثر باختبلف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما ؟
السؤال الثاني  :ما أثر استخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في تنمية التواصل الرياضي لدى طمبة
الصف الثامن األساسي ؟ وىل يختمف ىذا األثر باختبلف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما ؟

 4.1فرضيات الدراسة
تم اإلجابة عن سؤالي الدراسة من خبلل تحويميما إلى الفرضيات الصفرية التالية :
الفرضية األولى  :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (
متوسطات عبلمات طمبة الصف الثامن األساسي
والجنس والتفاعل بينيما.
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) بين

في اختبار التحصيل تعزى لطريقة التدريس،

الفرضية الثانية  :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (

) بين متوسطات

عبلمات طمبة الصف الثامن األساسي في اختبار التواصل الرياضي تعزى لطريقة التدريس ،والجنس
والتفاعل بيتيما.

 5.1أىداف الدراسة
هدفد هره اندزاصح إنى :
 استقصاء أثر التدريس باستخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في التحصيل لدى طمبةالصف الثامن األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعميم في الخميل مقابل
الطريقة االعتيادية.
-

التعرف إلى أثر استراتيجية المجموعات الثرثارة ،في التواصل الرياضي لدى طمبة الصف
الثامن األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعميم في الخميل مقابل
الطريقة االعتيادية .

 سعت الدراسة إلى الكشف عن أثر التفاعل بين طريقة التدريس والجنس في التحصيلوالتواصل الرياضي.

 6.1أىمية الدراسة
تتضح أىمية ىذه الدراسة فيما يمي:
األىمية العممية  :قد تفيد واضعي المناىج عند صياغة المناىج وتطويرىا فيضعون خطط دراسية
تراعي استراتيجية المجموعات الثرثارة ،وتعد مرجعا لمباحثين وطمبة الدراسات العميا الميتمين بيذه
اإلستراتيجية ،وقد تفتح ىذه الدراسة أفاقا لدراسات أخرى تتناول جوانب ومتغيرات مختمفة لم تتطرق
إلييا الدراسة الحالية ،وتقدم الباحثة اختباري التحصيل والتواصل الرياضي في وحدة اليندسة مما يفيد
المعممين ،كما تضع دليل لممعمم إلستخدام ىذه اإلستراتيجية .
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األىمية العممية :قد تفيد المشرفين التربويتين في تدريب المعممين عمييا كإستراتيجية تدريس ،و تمفت
أنظار المعممين إلى أىمية ىذه اإلستراتيجية في التدريس فيي تراعي إىتمامات الطمبة واحتياجاتيم
وتركز عمى المتعمم .

 7.1حدود الدراسة:
اقتصرت ىذه الدراسة عمى الحدود اآلتية :
 .1الحدود الموضوعية :تم تطبيق ىذه الدراسة عمى وحدة اليندسة من كتاب الرياضيات
لمصف الثامن المعتمد من و ازرة التربية والتعميم الفمسطينية.
 . .2الحدود البشرية :تقتصر الدراسة عمى طمبة الصف الثامن األساسي في المدارس
الحكومية في محافظة الخميل.
 .3الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة عمى المدارس التابعة لمديرية التربية والتعميم  ،في
محافظة الخميل ،فمسطين.
 .4الحدود الزمانية  :تم تطبيق ىذه الد ارسة خبلل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي
.)2017-6
 .5الحدود المفاىيمية  :تم تطبيق الدراسة بداللة مصطمحاتيا المستخدمة في البحث ،وفي
حدود طبيعة األدوات المستخدمة.

 8.1مصطمحات الدراسة
المجموعات الثرثارة  :عبارة عن مجموعات صغيرة يمكن أن تظير عند إجراء المناقشات التي يتيحيا
المعمم لطبلبو خبلل المحاضرة التي يقدميا ليم .واستخدام ىذه المجموعات ال يكون من أجل زيادة
اىتمام الطمبة بالدرس فقط ،بل من أجل تشجيع الطمبة عمى المشاركة في عممية التفكير والمناقشة معا
ويتم تنفيذ ىذه االستراتيجية بثبلث عشرة خطوة ،مع تحديد وقت كل خطوة من الخطوات واألنشطة
الواجب القيام بيا( .سعادة)2006،
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وتعرفيا الباحثة إجرائيا أنيا  :إحدى استراتيجيات التعمم النشط التي تشمل عمى ثبلث عشرة خطوة ،
التي تبدأ بإثارة انتباه الطبلب وتحفيزىم من خبلل عرض البيانات الدرس السابق عمى جياز العرض،
ثم مراجعة شفوية من المعمم لمدرس لمتعزيز المعمومات السابقة التي اكتسبيا الطمبة وليزيد من
احتفاظيم بيذه المعمومات ،وبعد ذلك يق أر الطبلب الدرس ضمن مجموعاتيم ويطرحون أسئمة ليا
عبلقة بالدرس عن طريق المناقشة والحوار فيما بينيما ،ثم يطرح المعمم أسئمة ليا عبلقة بأسئمة
الطبلب ويطمب من المجموعات تمخيص أفكارىم وتدوينيا ومناقشتيا مع جميع طمبة الصف ،وإلثارة
تفكير الطمبة ولتفعل النقاش يقوم المعمم وبعض الطمبة بطرح أسئمة عمى درجة من الصعوبة ،ثم يتأكد
المعمم من تحقق جميع أىداف الدرس ويطمب من الطمبة حل التدريبات الصفية وعمل ممخص لؤلفكار
التي وردت في الحصة.
التحصيل  :نشاط عقمي معرفي لمتمميذ ُيستدل عميو من مجموع الدرجات التي يحصل عمييا
في أدائو لمتطمبات الدراسة( .الخالدي)2003،

وتعرفو الباحثة إجرائيا بأنيا :العبلمة التي يحصل عمييا الطالب في االختبار التحصيمي
المستخدم في ىذه الدراسة.
التواصل الرياضي  :قدرة المتعمم عمـى استخدام لغـة الرياضـيات بمـا تتضـمنو من رموز ومصطمحات
وعبلقـات وفيميـا وتبـادل األفكـار حوليـا مـع اآلخـرين وتوضـيحيا مـن خبلل أشكال التواصل المختمفة
(االستماع ،التحدث ،القراءة ،الكتابة ،التمثيل)( .نصر)2009،
وتعرفو الباحثة إجرائياً :العبلمة التي يحصل عمييا الطالب في اختبار التواصل الرياضي المستخدم في
ىذه الدراسة.
الصف الثامن األساسي :ىو المستوى الثامن من التعميم األساسي وفق السمم التعميمي المعتمد من
و ازرة التربية والتعميم الفمسطينية ،وتتراوح اعمار الطمبة فيو ما بين ( )13 - 12عام.
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الفصل الثاني
_____________________________________________________
اإلطار النظري والدراسات السابقة
تناولت الباحثة في ىذا الفصل عرضاً لبلطار النظري والدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع
الدراسة ،حيث تناول اإلطار النظري عدة محاور  :المجموعات الثرثارة ،والتواصل الرياضي
والتحصيل ،ومن ثم تم عرض الدراسات العربية واألجنبية ذات الصمة مرتبة من األحدث إلى األقدم.

 1.2اإلطار النظري
 1.1.2المجموعات الثرثارة :BUZZ GROUPS
اقترح سعادة في عام( )2006وجية نظر لتشجيع الطمبة عمى التعمم النشط تقوم عمى المجموعات
الصغيرة ومن ضمنيا المجموعات الثرثارة ،حيث كتب ( )Agnew, 2006مقالة دارت حول كيفية
تشجيع الطمبة عمى التعمم النشط معتمداً عمى األفكار التي طرحيا عدد من العمماء السابقين الذين
أكدوا بأن تعمم الطمبة من المحاضرات سوف يتحسن إذا لم تزد فترة اصغاء الطمبة فييا عن  20دقيقة،
وىذا يعني أن األنشطة وفترات الراحة ينبغي أن يتم طرحيا ،عمى أال تكون فترات الراحة طويمة ،وحتى
ال تفتر ىمة الطمبة عن النشاط ،بل ينبغي أن تكون من اجل تشجيع الطمبة عمى إثارة التفكير حول
المعرفة التي اكتسبوىا من المحاضرة .وىنا تكمن أىمية وفائدة استخدام أسموب المجموعات الصغيرة
في التدريس ،وما يحققو الطمبة في ىذا الصدد من أىداف متنوعة حتى داخل الصفوف كبيرة الحجم
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وبخاصة ما يسمى بالمجموعات الثرثارة التي تمثل نموذجاً من مجموعة أكبر من النماذج األخرى
الممكن تطبيقيا والمتمثمة في لعب الدور ،والتمثيل ،والمناظرة وغير ذلك.
واستخدمت المجموعات الثرثارة ألول مرة من ِقبل الدكتور دونالد فيميبس في جامعة والية ميشيغان،
حيث قام فيميبس بتقسيم الصفوف الكبيرة إلى مجموعات من ستة أعضاء ،وطمب منيم مناقشة مشكمة
معينة لمدة ( )6دقائق ( .)Brewer, 1997وقد أصبح ىذا األسموب متبعاً فيما بعد في الحرم
الجامعي مثل تقنية (فيميبس) ،وأصبحت ىذه الطريقة تستخدم بشكل كبير ،وأدخمت صيغ وترتيبات
مختمفة إلضافة قدر كبير من المرونة ليذا النوع من التعميم المعتمد عمى المناقشة ( Gangel,
.)2005
ما ىي المجموعات الثرثارة:
ورد في مؤتمر تطوير المدربين أن المجموعات الثرثارة ىي :وسيمة لتعزيز تبادل سريع
لؤلفكار ،وعادة ما تجري في دورات تدريبية كبيرة أو فصول دراسية بيا عدد كبير من الطمبة ،ويتم فييا
إعطاء مجموعات صغيرة فترات قصيرة من الوقت لمنظر في مسألة بسيطة أو مشكمة أو موضوع
دراسي لتقديم األفكار أو االقتراحات التي يتم تسجيميا ،ثم يتم عرض األفكار إلى مجموعات أكبر
لمزيد من المناقشة والتوصل إلى حل ،كما ىو الحال في العصف الذىني .وتعتبر المجموعات الثرثارة
مجرد انطبلق ،تحتاج إلى أن يتبعو تحميل دقيق ،ويتم ىذا التحميل من قبل المجموعة ككل ،وبعض
األحيان من قبل مجموعة فرعية أو لجنة منفصمة (مؤتمر تطوير المدربين.)2013 ،
وفي تقرير لميونسف ( )Ramiriz, 2015تم تعريف المجموعات الثرثارة عمى أنيا طريقة
سريعة وذات كفاءة لجمع تغذية راجعة مفيدة حول موضوع أو االستجابة عمى سؤال محدد خبلل
الجمسات العامة (تضم كل المشاركين أو الطمبة) .ويتم فييا تشكيل المجموعات الصغيرة من اثنين أو
ثبلثة أفراد ،ومن ثم اإلنخراط في النقاش الحر "الثرثرة" لبضع دقائق حول سؤال أو موضوع معين.
عرف الخفاف ( )2013المجموعات الثرثارة بأنيا :المجموعة التي يتمكن الطبلب من
وقد ّ

خبلليا التعبير عن الصعوبات والمشاكل التي ال يرغبون أن تنكشف لكل الصف ،دون اندفاع أولي
يجبرىم عمى قول شيء ما لزمبلئيم ،حيث يتم مناقشة تمك الصعوبات والمشاكل لدقائق محددة عن
طريق أسئمة تتعمق بتمك الصعوبات لمحاولة حميا والتخمص منيا ثم إعطاء تغذية راجعة فورية بعد كل
9

انجاز من قبل المعمم ،إذ إن األسئمة المطروحة ليس ليا وقت محدد ،وتثير الضجيج في البيئة
الصفية ،إذ إنيا تفيد في التخمص من سوء الفيم أثناء المحاضرة وليذا سميت بالطنانة  /الثرثارة.
وقد أشار معيد مالوي لمتربية ( ,)Malawi, 2004إلى أن المجموعات الثرثارة ىي تقنية
من تقنيات التدريس التي تقوم عمى العمل الجماعي أثناء الدرس ،وتسمح ىذه التقنية لممجموعات
بمناقشة موضوع أو أكثر من الموضوعات قيد الدراسة ،بحيث تكون الغرفة الصفية ممتمئة بالضوضاء
التي تشير إلى ثرثرة المجموعات أثناء النقاش.
فيما عرفيا سعادة ( )2006بأنيا عبارة عن مجموعات صغيرة تظير عند اجراء المناقشات
التي يتيحيا المعمم لطبلبو خبلل المحاضرة التي يقدميا ليم ،وىنا فإن إستخدام مثل ىذه المجموعات
ال يكون من أجل زيادة إىتمام الطمبة بالمحاضرة فحسب ،بل لكي تشجع الطمبة أيضاً عمى المشاركة
في عمميتي التفكير والمناقشة معا.
وبعد استعراض التعريفات المختمفة لممجموعات الثرثارة ،فإن الباحثة تعرفيا :بأنيا طريقة
لتعزيز تبادل سريع لؤلفكار حول موضوع واحد في فترة قصيرة من الزمن ،ويتم عرض األفكار إلى
مجموعة أكبر لمنقاش والحوار والوصول إلى الحل ،وتتكون المجموعة من ( )6 – 3أفراد ،ويتم تعيين
قائد ليذه المجموعة إلدارة الحوار والنقاش في المجموعة.
متطمبات استخدام المجموعات الثرثارة (:)Ramirez, 2015
لميسِّر.
 .1المعمم أو ا ُ

 .2مخطط إيضاحي لمدورة أو الدرس.
 .3الطبلب ( 30 – 8لكل ُمعمم واحد).
 .4الوقت ( )20 – 10دقيقة ( 5دقائق لمثرثرة ،و 15 – 5دقيقة لتبادل التغذية الراجعة خبلل
الجمسات).
مما تتكون المجموعات الثرثارة؟
أشار جانجل ( )Gangel, 2005إلى أن المجموعات عادة ما ال تقل عن ثبلثة أفراد وال
فعال في وقت الحصة .
تزيد عن ثمانية أفراد) ،كما ويمكن استخداميا بشكل ّ
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وتتكون المجموعات الثرثارة من أزواج ثنائية أو ثبلثية أو أكثر من ذلك ،تبعاً لطبيعة ونوع
النشاط ،ويمكن استخداميا في أي مرحمة عمرية ،وفي أي منياج وأية مواضيع ويجب عمى كل عضو
في كل مجموعة أن يقدم تقري اًر بالنتائج إلى الصف بأكممو (.)Malawi, 2004
وتقوم المجموعات الثرثارة حسب ( )Surgenor, 2010عمى إعطاء أزواج من الطبلب أو ثبلثة أو
أكثر الميام في الوقت المناسب ،ويشتركون ويتحدثون مع بعضيم البعض ،مما يخمق ىرج مورج من
الضوضاء والثرثرة ،وثم تعرض النتائج بشكل مشترك مع المجموعة بأكمميا من خبلل التغذية الراجعة،
وتنشر النتائج عمى ممصق أو عمى شفافية عرض عامة ،أو غير ذلك.
وأشار( )Peter, 2005إلى ان عدد أعضاء المجموعة يتراوح بين ( )6 – 3أفراد ،واذا كان العدد
أكبر يمكن تشكيل مجموعات فرعية ،ويسمح لكل مجموعة بالنقاش والحوار لمدة تتراوح ما بين (– 5
 )6دقائق.
ويتم تشكيل المجموعات الثرثارة عن طريق مجموعات مكونة من ( )6 – 3يجتمعون في وقت واحد
لفترة زمنية محددة لمناقشة سؤال أو قضية معينة.
مزايا المجموعات الثرثارة:
المجموعات الثرثارة تساعد الطبلب عمى تبادل األفكار المستمدة من الحوارات والنقاشات الجماعية
والمعارف والخبرات المكتسبة (.)Malawi, 2004
كما أن ىذه المجموعات تسمح بوجود بيئة آمنة تعزز التفكير المعرفي المستقل بين أفراد المجموعة،
وتقمل من االعتماد عمى التمقين واالستظيار والحفظ (.)Brewer, 1997

وفي المجموعات الثرثارة يتمكن الطمبة من التعبير عن الصعوبات والمشكبلت التي يرغبون في عدم
انكشافيا لكل الصف  ,فتكشف فقط لزمبلئيم ،حيث يتم مناقشة تمك الصعوبات والمشكبلت لدقائق

محددة مع زمبلئيم  ,عن طريق طرح أسئمة عمييم تتعمق بتمك الصعوبات لمحاولة حميا والتخمص

منيا ،ثم إعطاء تغذية راجعة فورية بعد كل إنجاز من قبل المعمم ،إذ إن األسئمة المطروحة لممناقشة
ليس ليا وقت محدد ،وتثير الضجيج في البيئة الصفية إال أنيا مفيدة في التخمص من سوء الفيم في
أثناء إعطاء الدرس ،وليذا سميت بالمجموعات الثرثارة ،والتي يمكن استخداميا في أي موقف تعميمي

تعممي لفترة قصيرة أو طويمة وذلك حسب الرغبة أو حسب المطموب (عفانة والزعانين والخزندار،

.)2008
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وتتميز استراتيجية المجموعات الثرثارة بمزايا ِع ّدة ،وقد ذكر منيا (:)Ramirez, 2015
 يمكن تطبيقيا لمحصول عمى تعميقات الطمبة أو المشاركين بسرعة. -جعل المناقشات قصيرة وسيمة ومفيدة بشكل خاص عندما يكون الوقت ضيقاً.

 تساعد عمى تحوصل الحصة او الجمسة من وضع المحاضرة إلى مناقشات سريعة. -تساعد عمى تبادل اآلراء واألفكار ،وربط المفاىيم واألفكار معاً.

 تساعد عمى توليد أفكار واستنتاجات إلثارتيا في جمسات أخرى. تشجع عمى المناقشة اليادئة مع أفراد المجموعة.ويشير ( )Peter, 2005إلى أن المجموعات الثرثارة ىي أفضل في:
 .1تحفيز المساىمات والمشاركات الفردية.

 .2كسر الجميد في بداية الدرس أو المناقشة.
 .3قياس المعرفة والخبرة السابقة.

 .4توليد قوائم من األسئمة أثناء النقاش.

 .5جمع وتحديد أفكار مسبقة حول الموضوع مثار النقاش.
 .6ترتيب األفكار بشكل منظم

 .7الحصول عمى تغذية راجعة عمى الموضوعات المثارة.
 .8معالجة مجموعة واسعة من المشاكل.

 .9ضمان المشاركة لمجميع بغض النظر عن حجم الفصل وضيق الوقت.

 .10التدريب والحماس في المجموعات قد يفتح المجال لطرح موضوعات وأفكار جديدة.
وترى الباحثة أن المجموعات الثرثارة تتمتع بمزيد من المزايا ،وىي :أنيا تؤدي إلى تكوين فرق تتوافق
في اآلراء ،وتسمح لجميع أعضاء المجموعة بالمشاركة ،ويمكن استخداميا بسيولة ومن تمقاء الطبلب،
وتسمح لمطبلب بتجربة القيادة ،من خبلل إدارة قيادة المجموعة  ،كما أنيا تولد األفكار بسرعة كبيرة،
وتأخذ وقتاً أقل من التعميم التقميدي .
وتسمح المجموعات الثرثارة لجميع أفراد المجموعة بالمشاركة من خبلل مجموعات فرعية صغيرة يتبعيا
مناقشة كامل المجموعة ،وذلك عندما يرغب كل أفراد المجموعة بالمشاركة ،وتعطى كل مجموعة سؤال
أو أكثر بعد تقسيم األعضاء إلى مجموعات فرعية تتكون من شخصين إلى ستة أشخاص ،ويترأس كل

مجموعة فرعية شخص ليسجل األفكار ويعطي كامل المجموعة تقري اًر عنيا.
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مبادئ الستخدام المجموعات الثرثارة:
الفعال لممجموعات الثرثارة (،)Malawi, 2004
اقترح معيد مبلوي لمتربية مبادئ توجييية لبلستخدام ّ
وىي كما يمي:

 .1شرح الميام المراد مناقشتيا قبل تقسيم الفصل إلى مجموعات ثرثارة.
 .2اإلشراف عمى المناقشات في المجموعات ،وذلك لمساعدة الطمبة وتشجيعيم.
وفعال.
 .3إدارة التغذية الراجعة بشكل مقتضب ّ

 .4تناوب األدوار القيادية في المجموعة بشكل منتظم.
 .5منح كل مجموعة ميام ومسؤولية خاصة ،وذلك لتحفيز المجموعات نحو العمل.
 .6إذا كانت الميمة نفسيا لجميع الفئات ،يجب تنظيم ردود فعل واستجابات الطمبة ،بحيث تقدم
المجموعات أفكارىم مع مجموعات أخرى ،مع السماح بتقديم أفكار جديدة.
عدة مبادئ ،حيث
وذكر ) (Gangel, 2005أن العمل من خبلل المجموعات الثرثارة يتطمب مراعاة ّ
عمى المعمم مراعاة ما يمي:
 .1توضيح أدوار قائد المجموعة :حيث ينبغي أن تكون ىذه األدوار مسجمة ،ويتعمم الجميع كيفية
الحوار مع قائد المجموعة.

 .2تحديد سقف زمني محدد لممناقشة :حيث إن المجموعات سوف تكون قادرة عمى بذل المزيد
فعال.
من الجيد في وقت محدد ،مما يمكن التعامل مع الواقع عمى نحو ّ

 .3ينبغي عمى المعمم أن يعمل عمى نشر وتعويم المجموعات في بعضيا لتحفيز مشاركة أفضل،
تساعدىم عمى التغمب عمى أي عقبات ،وتنشر الحماس في جميع أنحاء الغرفة.

 .4تقديم جميع المبلحظات في تقرير يصف إجمالي نتائج المناقشة في الصف.

كما يشير( )Boudreau, 2009إلى إن تطبيق استراتيجية المجموعات الثرثارة في التدريس يحتاج
إلى مراعاة مجموعة من المبادئ،أىميا:

 عمى المعمم أن يقوم بالتخطيط لزمن الحصة بحيث يتيح المجال إلزاحة الكراسي وشرح الميمة
واالستماع لمتقارير .إذ إن األمور تأخذ وقتاً أطول مما ىو متوقع.

 عمى المعمم أن يوضح لمطمبة أدوار كل من قائد المجموعة والمسجل ،حيث يتم ىذا األمر أمام
المجموعة بأكمميا حتى يتسنى لكل فرد من أفراد المجموعات أن يعرف كيف يتفاعل مع ٍ
كل
من القائد والمسجل في مجموعتو في ٍ
وقت واحد.
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 عمى المعمم أن يخصص وقتاً محدداً لمنقاش ،فاألصل أن يفكر المعمم بأن المجموعة ستكون
قادرة عمى أن تقدم أكثر مما ىو متوقع منيا في وقت معين وبفاعمية .ففي حال كانت

المجموعة المكونة من خمسة أفراد تمتمك خمس عشرة دقيقة لمتعامل مع األسئمة المطروحة،

فيذا يعني أن كل شخص يمتمك ثبلث دقائق فقط يتكمم فييا.

 يجب عمى المعمم أن يتنقل بين المجموعات بطريقة سمسة حتى يحفز الطبلب عمى المشاركة
بشكل أفضل ،ويساعدىم عمى التغمب عمى العقبات التي تواجييم وينشر جو الحماسة في

أرجاء المكان.

 عمى المعمم بعد ذلك أن يجمع المبلحظات من التقارير وأن يحضر ورقة ينسخ عمييا النتائج
اإلجمالية التي توصل إلييا الطمبة ،فقد يتكمم المسجمون بشكل سريع جداً بحيث ال يتمكن
اآلخرون من تدوين المبلحظات ،إضافة إلى ذلك ،فإن ىذه الورقة ستكون رم اًز يدل الطمبة
عمى فاعميتيم في النقاش .كما ويمكن لممعمم أن يضيف تعميقاتو الخاصة في نياية ىذه الورقة

التقريرية بحيث تكون بمثابة المرجع الذي يستخدمو بعد انتياء الحصة.

ويقترح ثمين ) )Thelenفي كتابو ديناميكية المجموعات في العمل ،والمشار إليو في جانجل
)(Gangel, 2005إلى أن المجموعات الثرثارة  Buzz Groupتوفر االنتقال الطبيعي والمفيد من
موقف االستماع إلى موقف اتخاذ القرار ،أي أنيا خطوة وسيطة في نقل المسؤولية من القادة
(المعممين) إلى المجموعات الصغيرة .
استخدامات المجموعات الثرثارة:
يشير( )Peter, 2005إلى أن المجموعات الثرثارة يمكن استخداميا:
 .1كوسيمة إحماء :لتشجيع المشاركة من البداية وتقديم رأي في كيفية إدارة الوقت.
 .2قبل المحاضرة :وذلك لتحديد ما ىو معروف بالفعل حول الموضوع ،وما يتوقع األفراد تعممو،
وما ىو ميم بالنسبة ليم.
 .3لجمع أسئمة وقضايا تحتاج إلى توضيح بعد جمسات صعبة ومقعدة.
 .4لدمج التعمم السابق مع المعمومات الجديدة.
 .5كوسيمة آمنة لممشاركين لتقديم تعميقات بناءة عمى محتوى التعمم والمعمم او المدرب.
 .6كوسيمة لتعزيز الفيم وابراز األفكار واألسئمة اليامة.
وترى الباحثة أنو يمكن لممعمم أن يستخدم المجموعات الثرثارة أيضاً في المواقف التالية:
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فعال.
 .1إذا كان عدد أفراد الفصل كبير جداً ،وال يمكن إجراء مناقشة أو تبادل األفكار بشكل ّ
 .2لدى الطمبة القدرة عمى االكتشاف والوصول إلى حمول جديدة.
 .3بعض المجموعات بطيئة أو مترددة في المشاركة.

وقد طرح كل من جيبس وجينكنز ( ) Gibbs and Jenkins,1992كما ورد في أبو شحادة،
 )2013ثبلثة عشر خطوة لممارسة استراتيجية المجموعات الثرثارة ،مع تحديد وقت كل خطوة من ىذه
الخطوات والنشاط أو األنشطة الواجب القيام بيا ،وقد قامت الباحثة في دراستيا بإجراء تغيير بسيط
لوقت بعض الخطوات بما يتناسب مع طبيعة المادة والوقت المخصص لمحصة الدراسية.









جدول ( )1.1خطوات التدريس باستخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة :
الخطوة
األولى

الوقت
 4دقائق

األنشطة المطموبة
مراجعة عامة باستخدام جياز عرض البيانات لممعمومات
السابقة وذلك بعد دخول الطمبة إلى حجرة الصف ,
وجموسيم عمى المقاعد وبمشاركة فعالة من جانب

الطمبة.
الثانية

 4دقائق

مراجعة شفوية من جانب المعمم لمدرس  ,أو العمل

السابق.
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الثالثة

 3دقائق

قيام الطمبة بطرح سؤال يتعمق باألسموب الممكن

الرابعة

 4دقائق

يقوم المعمم بطرح أسئمة من جانبو ليا عبلقة بأسئمة

الخامسة

 4دقائق

يقوم الطمبة بعمل واجب لو عبلقة بالبيانات والمعمومات

السادسة

 4دقائق

قيام المعمم بعمل ممخصات لما توصل إلية الطمبة في

السابعة

 4دقائق

يقوم الطمبة بتطوير األفكار التي نوقشت وتوسيعيا،

الثامنة

دقيقة

يقوم المعمم بإجابة أحد األسئمة بحيث يؤدي ذلك إلى

التاسعة

دقيقتين

يستمر الطمبة في العمل ضمن مجموعات العمل

العاشرة

 3دقائق

يجيب المعمم عن بقية األسئمة والتحميبلت في محاضرة

الحادية عشر

دقيقة

يطرح الطمبة سؤاال مفتوحا مع وجود وقت كافي لئلجابة

الثانية عشر

 4دقائق

يراجع المعمم المادة الموجودة في دفتر التحضير

الثالثة عشر

 10دقائق

يطمب المعمم من الطمبة كتابة ممخص عما دار في

استخدامو  ,مع مناقشة ذلك ضمن مجموعات صغيرة.
الطمبة.

التي تم تقديميا بواسطة جياز عرض البيانات.
المجموعات الصغيرة المختمفة.
والعمل عمى تفسيرىا.
قضية أكثر صعوبة.

المختمفة حول القضية األكثر صعوبة.
قصيرة.
عنو.

المحاضرة  ,في صفحة واحدة عمى األكثر.
دور المعمم والمتعمم في المجموعات الثرثارة:

من خبلل اطبلع الباحثة عمى العديد من الدراسات والمراجع (Ramirez, 2015؛ سعادة،

2006؛  )Peter, 2005 Boudreau, 2009التي تناولت المجموعات الثرثارة في التدريب أو
التدريس وجدت أن لممعمم والمتعمم أدو اًر في المجموعات الثرثارة ،تتمخص فيما يمي:

أوالً :أدوار المعمم

 .1تقرير المعمم ما يجب أن يخرج من المناقشة أو ما يمكن تعممو.

 .2التأكد من أن ىدف المناقشة واقعي  ,ويناسب الوقت المخصص.
 .3التأكد من توفر كل اإلمكانات والوسائل البلزمة.
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 .4التأكد من توزيع الميام عمى المجموعات.
 .5تعيين أدوار قائد المجموعة وأفرادىا.

 .6تقديم المساعدة واإلرشادات لممجموعات عند الحاجة.
 .7إدارة تقديم التغذية الراجعة بعد انتياء النقاش.

 .8إعطاء إشارة تحذير قبل انتياء الوقت بدقيقتين.
 .9طمب تقرير من كل مجموعة حول نتائج النقاش.

 .10طمب تعميقات إضافية من أفراد المجموعات.

 .11تقييم نقاط القوة والضعف في جمسات الثرثرة.

ثانياً :أدوار المتعمم

 .1المساعدة في تحديد المشكمة أو القضية التي تواجييم.

 .2المساعدة في اختيار القائد والمسجل لممجموعات الفرعية.
 .3تقديم االقتراحات لمناقشة قضية أو حل مشكمة.

 .4االستماع بتقدير لمساىمات أعضاء المجموعة اآلخرين ،والمجموعات األخرى.
 .5البناء عمى مساىمات المجموعات األخرى ،وعدم تيميش ورفض األفكار الصحيحة.
 .6تسجيل المساىمات في المجموعات الفرعية الخاصة بيم.
 .7تقديم تقرير عن نتائج المجموعة الفرعية.

القيم التي تعززىا المجموعات الثرثارة:

إن التدريس باستخدام المجموعات الثرثارة ،كغيره من أنواع المناقشات األخرى ،يستغل المبدأ
ّ
التدريسي المعروف بالتفاعل ،إذ يواجو الطمبة الموضوع المطروح مباشرة بالدرجة األولى بدالً من أن
يتمقوه مستسممين لما سيقولو المعمم ،ال سيما وأن المعمم قادر عمى إجابة أي سؤال يطرح عميو في أثناء
المحاضرة ،إال أن اإلجابات ستكون ذات معنى أكبر في حال كان الطمبة قادرون عمى استخراجيا

بأنفسيم من النص .وربما ال يشارك بعض الطمبة أبداً في أية مناقشة في حال كان الصف بأكممو

يستمع إلى مشاركتيم ،إال أنو في المجموعات الثرثارة الصغيرة ،يقل ىذا التيديد ،ويشعر الطمبة بأن

التعبي َر عن أنفسيم ومشاركة طريقة فيميم لممسائل الرياضية خاصة يصبح أكثر سيولة (العنزي،
.)2010
وىناك عامل آخر ميم في ىذه االستراتيجية وىو التكيف ،إذ يعد الموضوع المطروح فكرةً
مرنةً ،فالمجموعات الثرثارة قادرة عمى التعامل مع المواضيع المطروحة واإلجابة عن األسئمة الجدلّية

التي قد يطرحيا أحد الحاضرين ،وتطبيق بعض األفكار التي قد يطرحيا أحد أفراد المجموعة وغيرىا

من أنواع التعمم المختمفة .وفي بعض األحيان تتحسن صفات الصبر والتسامح عندما ُيجبر أفراد
المجموعة عمى االستماع لمرأي اآلخر حول الموضوع المطروح .ويجب أال ننسى عامل تطوير ميارة
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القيادة ،فعمى الرغم من أن أدوار قائد المجموعة والمسجل والمسؤول عن التقارير ربما ال تبدو ميمة
في حينيا ،إال أن التعرض لممشاركة بالمسؤولية من أجل زيادة فاعمية الصف ،يمثل أحد المكونات
األساسية لعممية تدريب الطبلب ليكونوا ىم القادة (.)Boudreau ,2009
عقبات في طريق استخدام المجموعات الثرثارة:
يمكن أن يتعرض المعمم لبعض المشكبلت التي تعيق توظيفو الستراتيجية المجموعات الثرثارة ،وقد

ذكر جانجل ) (Gangel, 2005ىذه العقبات ،وىي كما يمي:

 .1خوف وتردد بعض الطمبة :عند استخدام ىذه االستراتيجية ألول مرة يمكن أن يشعر بعض
الطمبة بالخوف والتردد من التفاعل في المجموعة ،ولكن بمساعدة المعمم عمى كسر الجمود
والخوف ،سيكتشف الطالب أن التعمّم متعة ،فيدفعو لممشاركة بفاعمية.

فعالة بسبب
 .2عدم تحقيق النتائج المرجوة :يمكن ّأال تؤدي المجموعات الثرثارة إلى نتائج ّ
الوقت أو أسباب أخرى ،ولكن يجب عمى المعمم أن يجعل ىذه المناقشات صادقة ،وال يحدد
مسبقاً ما ىي االستنتاجات ،وأن يوظف عممية االستقراء في النقاش قدر اإلمكان.

 .3ضعف قائد المجموعة :في بعض األحيان تظير عقبة في إدارة القائد لمجموعتو ،ويفشل في
الحفاظ عمى مجموعاتو وادارتيا ،وبالتالي ستكون ىذه المجموعة واالستراتيجية في خطر،
ويجب عمى المعمم اختيار قادة المجموعة بعناية.

 .4تستغرق وقتاً أطول :يجب عمى المعمم أن يستثمر المزيد من الوقت لتغطية نفس المواد

الدراسية بشكل جيد ،ويجب أن يكون التركيز عمى بناء التعمم في عقول وحياة الطبلب ،وليس

بالضرورة تغطية أكبر قدر ممكن من المواد في أقصر وقت.

 2.1.2التواصل الرياضي:
أدى التحول الكبير الذي تعيشو البشرية اليوم إلى بروز العديد من التحديات التي تحتاج إلى
استراتيجيات مقننة وتخطيط محكم لمواجيتيا ،وىو ما جعل الكثير من المؤسسات التربوية تتجو نحو
تغيير أىدافيا وأىداف المواد الدراسية ،وخاصة المواد الحيوية الميمة التي ترتبط بالتطوير بصورة
مباشرة ،ومنيا الرياضيات فقد بدأت معظم المؤسسات التعميمية في اآلونة األخيرة بتغيير أىدافيا
لتعميم الرياضيات بما ُي َم ِّكن من مواجية تحديات المستقبل التي تستشرييا الدراسات المعاصرة وتحددىا
رؤى التربويون المطمعين عمى المستجدات والمتابعين ألدوار الرياضيات وواقعيا ومطالبيا المستقبمية،
18

وقد أدى ىذا التغيير في األىداف إلى التركيز عمى تنمية الميارات المختمفة ،ونتيجة لذلك ظير مفيوم
القوة الرياضية أو المقدرة الرياضية ،ليمثل ىدفاً رئيساً لتعميم الرياضيات (القرشي.)2012 ،
ويشير عبيدة ( )2006إلى أن القوة الرياضية تظير في القدرة عمى استخدام التواصل ،والقدرة عمى
إدراك الترابطات داخل مستويات المعرفة وبينيا ،والترابطات بين مجاالت الرياضيات ،والترابطات بين
الرياضيات والعموم األخرى ،والقدرة عمى االستقراء واالستنتاج والتقويم وادراك معقولية النتائج وتبرير
األسباب ،وىذه القدرات تمثل العمميات الرياضية الثبلث :التواصل والترابط واالستدالل ،والتي ينبغي
امتبلكيا عمى مستوى المعرفة المفاىيمية واإلجرائية وحل المشكبلت.
إن لمرياضيات خصوصية تنفرد بيا عن سائر العموم ،فتعمم الرياضيات يتضمن تعمم قرائتيا
وحيث ّ

وكتابت يا واالستماع إلى مفاىيميا ونظرياتيا ومناقشة موضوعاتيا ،وفيم وادراك قواعد التعبير بيا أو
التعبير عنو.
لذا فان الطالب عندما يطمب منو حل مشكمة أو أن يجيب عن سؤال ينبغي أن يكون قاد اًر عمى أن
يعبر عن فكره بمغة واضحة وتنظيم متسق يقنع المستمع والمعمم (عبيد.)2004 ،
وأشار بدوي ( )2007إلى أن فيم الرياضيات واستخداميا بنجاح ،يحتاج إلى تنمية قدرات الطالب
عمى استقبال األفكار الرياضية والتعبير عنيا ،وعندما يتعمم الطبلب أن يتواصموا رياضياً ،فسوف
يصبحون قادرون عمى طرح أسئمة بي َن بعضيم البعض ،وبناء الحدس ،ومشاركة األفكار ،وتوضيح
تمك األفكار ،واقتراح استراتيجيات ،وشرح وتفسير وتوضيح أفكارىم وتبرير تفكيرىم.

وتعتبر ىذه الميارات والقدرات الرياضية ممثمةً ألحد أىم معايير الرياضيات العالمية ،والمعروفة
بالتواصل الرياضي ،إذ يعتبر التواصل الرياضي أحد أىم مكونات القوة الرياضية ( Mathematical
 , )Powerوالتي تُمكن الطالب من استخدام لغة الرياضيات عند مواجية موقف مكتوب أو مرسوم أو
مقروء أو ممموس  ,وتفسيره وفيمو من خبلل المناقشات الرياضية الشفيية أو المكتوبة بينو وبين
اآلخرين(البدوي .)2007 ،
ويشير التواصل الرياضي -كونو أحد أىم المكونات الرئيسية لمقوة الرياضية -إلى استخدام لغة
الرياضيات بما تحويو من رموز وألفاظ وأشكال وعبلقات لمتعبير عن األفكار الرياضية وفيميا وادراك
ما بينيا من عبلقات ،وىذا التواصل لو أىمية كبيرة في الرياضيات ،وىي أىمية تفرض عمى الباحثين
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في مجال القوة الرياضية التعرف عمى أبعاد وميارات التواصل ،من أجل القدرة عمى تنميتيا لتحقيق
أىدافو في تعميم الرياضيات (الرويس.)2011 ،
وقد أسيم وجود االرتباط الوثيق بين التواصل والرياضيات في ظيور ما يعرف بالتواصل الرياضي,
والذي يعد ىدفاً من األىداف األساسية لتعميم الرياضيات حيث حاز عمى اىتمام العديد من
المؤسسات والييئات العممية كـالمجمس القومي لمعممي الرياضيات( )NCTM,2000حيث جعمتو
ضمن بناء المنيج والتقويم في الرياضيات المدرسية لجميع الصفوف الدراسية ،كما تم وضعو في قائمة
األىداف الضرورية لزيادة فيم الرياضيات واستخدام لغتيا ،وحثت معممي الرياضيات عمى تييئة
الفرص لطبلبيم لتنمية ميارات التواصل الرياضي لدييم (المشيخي.)2011 ،
وقد القى التواصل الرياضي اىتماماً كبي اًر في اآلونة األخيرة من قبل المعممين ومخططي مناىج
الرياضيات وأساليب تدريسيا ووجد أنو من الضروري أن تضمن ميارات التواصل الرياضي في مناىج
الرياضيات بمختمف مراحميا التعميمية (.)David et al., 2003
وقد نال التواصل الرياضي اىتماماً في فمسطين ،حيث حاول الباحثون في الجامعات الفمسطينية البحث
عن طرق واستراتيجيات لتنمية التواصل الرياضي لدى طمبة التعميم العام والجامعي ،وتأتي ىذه الدراسة
استم ار اًر ليذه الجيود ،في محاولة لوضع اليد عمى أىم االستراتيجيات  ,التي يمكن أن تساعد المعمم
عمى تنمية التواصل الرياضي لدى طبلبو(طافش.)2011،

 :2.2.2مفيوم التواصل الرياضي:
تعد الرياضيات لغة ليا مفرداتيا الخاصة وقواعدىا ،وليذه المغة وظيفة ميمة وىي التواصل بيا ومن
خبلليا ،وىو ما يعرف بالتواصل الرياضي أي التواصل بمغة الرياضيات ،ويكون موضوع التواصل إما
رياضياً عندما يتم بمغة الرياضيات حول موضوع فييا ،أو غير رياضي حينما يتم بمغة الرياضيات
حول موضوع ما في مجال آخر ،كاالقتصاد مثبل مستخدمين في ذلك مفردات المغة الرياضية من
إعداد متوسطات ونسب مئوية (نصر.)2009 ،
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وتشير أبو عميرة ( )2000بأن التواصل الرياضي يعد من أىم أىداف تعميم الرياضيات في الوقت
الحاضر ،فيو جزء أساسي من الرياضيات وتدريسيا ،ويؤكد ذلك ما جاء في تقرير المجمس القومي
لمعممي الرياضيات ( )NCTM, 1998والمجمس القومي لمشرفي الرياضيات (,)NCTM, 2000
إلى ضرورة تعميم التواصل الرياضي لمطبلب في جميع المراحل التعميمية.
وليذا حظي مفيوم التواصل الرياضي بعدة تعريفات ،وتورد الباحثة فيما يمي بعض ىذه التعريفات
لمتواصل الرياضي:
عرفت كوجك ( )2001:89بأن التواصل الرياضي ىو "اكتساب المتعمم القدرة عمى التعبير عن
حيث ّ
األفكار الرياضية بوضوح  ,وفاعمية بحيث يفيميا اآلخرون بسيولة عندما يعبر عنيا المتعمم".

وعرف المجمس القومي لمعممي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية ()NCTM, 1998:214
التواصل الرياضي بأنو "قدرة الفرد عمى استخدام مفردات الرياضيات ورموزىا وبيئتيا في التعبير عن
األفكار والعبلقات وفيميا" (العرابي.)213:2004 ،
ويرى بيوت وعبد القادر ( )2005أن التواصل الرياضي ىو استخدام المغة التي تساعد الفرد عمى
فيم األفكار الرياضية والتعبير عنيا لآلخرين ،وألن المغة ىي وسيمة االتصال بين األفراد فإن وظيفة
الرياضيات المدرسية ىي التواصل بين األقران داخل حجرة الدراسة وخارجيا.
أما الشقرة ( )2006:128فتعرف التواصل الرياضي بأنو" :قدرة الفرد عمى استخدام لغة الرياضيات
في وصف األشكال اليندسية ،واكتشاف خواصيا ،والعبلقات بينيا ،وتبادل األفكار الرياضية ،وعمل
أشكال ورسومات ىندسية فنية".
ويشير بدوي ( )2007:272أن التواصل الرياضي يعني قدرة الفرد عمى استخدام مفردات ورموز
وبنية الرياضيات في التعبير عن األفكار والعبلقات وفيميا .وقد يأخذ التواصل الرياضي داخل الصف
صو اًر مختمفة من المغة ،فقد يكون شفيياً أو كتابيا ،كما قد يكون رسمياً أو غير رسمي ،وبين الطبلب
والمعمم أو بين طالب وآخر.
ويعرفو ليم وشو ( )Lim & Chew, 2007:3بأنو" :طريقة لتبادل األفكار وتوضيح فيم الرياضيات
ِّ
 ,من خبلل الحديث واالستجواب وتنعكس من خبلل التحميل والمناقشة ،وتعمل عمى تعزيز وتنمية

21

المعرفة لدى الطبلب بشكل منطقي ،وبصورة أعمق ،فضبلً عن استخدام المغة الرياضية التي تسيم
حد كبير إلى رفع مستواىم التحصيمي ،وخصوصاً عندما يستطيعون التعبير عن أفكارىم ،وآرائيم
إلى ّ
من خبلل التمثيل والكتابة والقراءة الرياضية".
ويقصد أيضاً بأنو "قدرة التمميذ عمى فيم التعبيرات الرياضية  ,والتعبير عن األفكار الرياضية المتضمنة
داخميا  ,وحل المشكبلت الرياضية والتحاور مع اآلخرين من خبلل جمل مكتوبة بمغة رياضية سميمة"
(السعيد والباز. (74:2010،
وقد أشار بدوي ( )2007إلى أن التواصل الرياضي ىو عممية تعبير عن األفكار والفيم الرياضي
بشكل شفيي ،وبشكل بصري وكتابة ،وباستخدام األعداد ،والرموز ،والصور والرسوم البيانية ،واألشكال
التوضيحية ،والكممات ،والطبلب يتواصمون ألغراض وأىداف مختمفة ولمشاىدين أو مستمعين مختمفين
مثل التواصل مع المعمم ،أو مع النظير ،أو مع مجموعة من الطبلب ،أو مع كل طبلب الصف ,
والتواصل عممية ضرورية في تعمم الرياضيات ،فمن خبلل التواصل ،يستطيع الطبلب تأمل وتوضيح
أفكارىم ،وفيميم لمعبلقات الرياضية ،وحججيم الرياضية.
وبعد استعراض التعريفات العديدة لمتواصل الرياضي  ,فإن الباحثة تجمل ما ورد في ىذه التعريفات،
حيث إن التواصل الرياضي يتضمن قدرة الطالب عمى التعبير عن األفكار الرياضية ،وقدرتو عمى
تبادل األفكار الرياضية مع المعمم وزمبلءه ،وقدرتو عمى استخدام لغة الرياضيات في حل المشكبلت
الرياضية ،واألفكار الرياضية إلى أشكال متعددة.

2.3.2أشكال التواصل الرياضي:
ويؤكد بدوي ( )2003إلى أن التواصل في درس الرياضيات يمكن أن يتخذ أشكاالً كثيرة ،فقد
يكون شفوياً أو كتابياً ،ويمكن أن يتم بين الطالب وزميمو أو بينو ومعممو ،كما يمكن أن يكون عمى
شكل تقرير أو مسألة كبلمية يحميا الطالب ،أو يصف كيفية حمو ليا ،ومن جية أخرى فإن التواصل
في درس الرياضيات يزود المعممين بأفكار قيمة حول فيم طبلبيم ،وبالتالي التخطيط لتدريس أفضل.
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ويتضمن التواصل الرياضي جانبين ىامين ىما (بدوي:)2007 ،
 التواصل بمغة الرياضيات حول الرياضيات ذاتيا ،وتتضمن التعبير عن بعض المواقفالرياضية بمغة الرياضيات.
 التواصل بمغة الرياضيات حول المواد الدراسية األخرى ،وحول المواقف الحياتية ،تتضمنتوظيف مفردات المغة الرياضية في التعامل اليومي.

 2.4.2أىمية التواصل الرياضي:
يمعب التواصل في الرياضيات دو ًار ميماً في تنمية المعرفة الرياضية عند المتعمم ،حيث
أشارت العديد من الدراسات إلى وجود أىمية كبيرة لمتواصل الرياضي وتنميتو لدى الطبلب ،وىذا ما
أكده بدوي ( )2008حيث أشار إلى أن تنمية ميارات التواصل الرياضي لمطبلب تجعميم قادرين عمى
تمثيل المواد الفيزيقية والصور والمخططات بما يقابميا من أفكار رياضية ،والتعبير عما يفكرون فيو
من أفكار ومواقف رياضية بوضوح ،ونمذجة المواقف شفاىة أو كتابة باستخدام المحسوسات  ,أو
الصور أو الرسوم ،وتطور فيميم لؤلفكار الرياضية متضمنة فيم دور التعاريف الرياضية ،وقدرتيم
عمى توظيف ميارات القراءة واالستماع والمشاىدة والفحص والتبصر في تفسير وتقويم األفكار،
وتحسن قدراتيم عمى مناقشة األفكار الرياضية وتكوين حجج وبراىين مقنعة ،والتعبير عن التعميمات
التي يكتشفونيا عن طريق االستنتاج.
ويشير باينبردج وآخرون ( )Bainbridge & etal, 2003إلى أن التواصل الرياضي يساعد
الطبلب عمى تنظيم تفكيرىم الرياضي ,وايصالو بشكل متناسق وواضح ،إلى كل من زمبلئيم
والمعممون ،واستخدام لغة الرياضيات لمتعبير عن األفكار الرياضية.
وأشار كل من (بدوي2003 ،؛ وأبو زينة وعبابنة )2007 ،إلى أن التواصل الرياضي يعطي معنى
لؤلفكار الرياضية ،ويعمل عمى إيجاد بيئة تعميمية أكثر حرية وتعبي اًر من ِقبل التبلميذ عن أفكارىم،
ويساىم في توليد بيئة تعميمية مناسبة لمطبلب ليعبروا عن أفكارىم ،واالستماع لآلخرين ،وىم يتحدثون
عن أفكارىم البديمة  ,مما يمكنيم من اكتساب عناصر جديدة في التفكير ،ويحدث فيماً صحيحاً
لمرياضيات واالستمتاع بيا ،وتوظيفيا في المواقف الحياتية المختمفة .كما ويعمل التواصل الرياضي
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عمى مساعدة الطبلب عمى التعبير عما يفكرون فيو من أفكار ومواقف رياضية بوضوح ،من خبلل
نمذجة المواقف شفاىة ،أو كتابة باستخدام المحسوسات ،أو بالصور ،أو بالرسوم ،ويساعد عمى
تحسين وتعزيز فيميم لمرياضيات.
ويعمل التواصل الرياضي عمى مساعدة المعمم عمى اكتساب بصيرة عن تفكير طبلبو ،تساعده عمى
توجيو اتجاه التعمم ،وتحديد نقاط القوة والضعف لدى طبلبو (بدوي2003 ،؛ وأبو زينة وعبابنة،
.)2007
وترى الباحثة أن تنمية التواصل الرياضي لدى الطبلب يساعد عمى تكامل وتفسير وتبرير أفكارىم
وحموليم شفيياً وكتابياً ،ويمنحيم فيماً أوضح وأعمق لؤلفكار الرياضية ،ويشجعيم عمى الدخول في
حوارات تفاعمية حول موضوعات الرياضيات ،ويساعد عمى تنظيم وتقوية وترابط ووضوح تفكيرىم
الرياضي ،ويزيد من استخداميم لميارات تفسير وتقويم األفكار الرياضية ،وبالتالي القدرة عمى مشاركة
أفكارىم مع أقرانيم والمعمم.
وىذه األىمية تشير إلى ضرورة اىتمام معمم الرياضيات عمى إتاحة الفرص ,وتييئة البيئة التعميمية
لمطبلب لتنمية ميارات التواصل الرياضي لدييم أثناء عمميتي التعمم والتقويم.

 2.5.2ميارات التواصل الرياضي:
تباينت األدبيات التربوية في تصنيف ميارات التواصل الرياضي ،وتعددت وجيات نظر
الباحثين في تصنيف أشكال ميارات التواصل الرياضي فبعضيم قسميا إلى ميارات تواصل كتابية
وميارات تواصل شفيية ،وأن ىذه الميارات تنقسم إلى ميارات رسمية وغير رسمية ،كما يأخذ التواصل
الرياضي سواء الشفيي أو الكتابي أشكاالً من التفاعل قد يكون ثنائي االتجاه بين المعمم والطبلب،
وقد يكون ثبلثي االتجاه بين المعمم والطبلب وبين الطبلب بعضيم البعض (عطية وصالح.)2009 ،
حيث حدد المجمس القومي لمعممي الرياضيات ( )NCTM, 2000أربع ميارات أساسية لمتواصل
الرياضي كما يأتي:
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 .1تنظيم التفكير الرياضي.
 .2نقل العبارات الرياضية بشكل واضح لآلخرين.
 .3تحميل وتقويم الحمول والمناقشات الرياضية المقدمة من قبل اآلخرين.
 .4استخدام المغة الرياضية لمتعبير عن األفكار الرياضية بدقة.
فيما أضاف الرفاعي ( )2001إلى أن التواصل الرياضي ينبغي أن يضم الميارات الخمس الرئيسة
اآلتية:
 .1قدرة الطالب عمى شرح وتوضيح األفكار والعبلقات الرياضية بفيم لآلخرين.
 .2إعطاء أمثمة صحيحة لمفاىيم أو أفكار رياضية.
 .3عمل تبرير رياضي لمحمول ولبلستنتاجات الرياضية.
 .4استخدام لغة الرياضيات لموصف.
 .5تمثيل المواقف والعبلقات الرياضية بصور مختمفة.
وترى الباحثة أن ما سبق من ميارات تعتبر ميارات فرعية لميارات أساسية تم تصنيفيا وفقاً لمغة
الرياضيات وبنيتيا األساسية ،حيث حددت العديد من الدراسات واألدبيات ىذه الميارات األساسية إلى
خمس ميارات ىي (القراءة ،والكتابة ،والتحدث ،واالستماع ،والتمثيل).
وبعد االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة ،تورد الباحثة فيما يمي تفصيبلً ليذه الميارات
الخمسة(حسين2012،؛ السعيد وعبدالحميد2010،؛عبيد2004،؛ وعفيفي2008،؛ القرشي
2012،؛ مراد والوكيل2006 ،؛ مصطفى 2004 ،؛ NCTM, 2000؛) وغيرىا من الدراسات
واألدبيات:
 2.5.2.1القراءة الرياضية Mathematical Reading
إن من أىم مقومات التعميم الجيد لمرياضيات ىو القدرة عمى قراءة المادة الرياضية قراءة سميمة
صحيحة ،وفيم داللة الرموز والمصطمحات واألشكال ،وادراك معنى الصيغ الرياضية ،ويتطمب ىذا
جيداً من المعمم وميارةً من المتعمم  ,إذ إن لغة الرياضيات ليا خصوصيتيا التي تميزىا ،كما أن
القراءة تزيد من دافعية التبلميذ في تعمم الرياضيات وذلك من خبلل زيادة مشاركتيم في حصص
الرياضيات والناتجة من قراءاتيم الرياضية ،ومن جية أخرى فإن القراءة الرياضية السميمة تساعد
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التبلميذ عمى اإلحساس القوي بالمفاىيم واإلجراءات  ,ورؤية االرتباطات بين الرياضيات والحياة كما
تساعدىم عمى تقييم األفكار المعروضة في النص وفيميا (السعيد والباز.)2010 ،
مستويات القراءة الرياضية:
أشار كل من (الحبار2013 ،؛ والشقرة )2006 ،إلى أن القراءة الرياضية ليست مجرد قراءة سطحية
وشكميو لمرموز والمصطمحات ،بل ىي القابمية عمى ق ارءة المادة من خبلل الكشف عن إمكانات الفرد
في مستويات القدرة الرياضية التي تشمل أربعة مستويات:
 إدراك الرموز :ويعني القدرة عمى إدراك المصطمحات ،والرموز ،من خبلل نطقيا بصورة
صحيحة وكتابة مدلوليا المفظي.
 ربط المعنى الحرفي بالرموز :ويعني القدرة عمى إعطاء تعريف ،أو استنتاج مناسب ،أو أمثمة،
أو ما يعنيو المصطمح ،أو الرمز ،أو الشكل.
 تحميل العالقات مع الرموز :ويعني القدرة عمى معالجة حقائق أو أفكار أو مصطمحات رمزية،
والتعبير عن الموقف النيائي بالرموز ،واستبعاد المعمومات غير المرتبطة بالموضوع.
 التعبير بالرموز عن المسائل المفظية :ويعني القدرة عمى فرض الفروض ،وايجاد العبلقات
الرياضية بين المتغيرات ،والتعبير عن ذلك بالرموز واألشكال المناسبة.
ويشير عبيد ( )2004إلى أن ميارة القراءة تتضمن قراءة المواد التعميمية ،ومصادر تعمم الرياضيات،
الورقة االلكترونية ،وقراءة المؤلفات الخاصة بمجاالت عمل وأنشطة تستخدم الرياضيات ،مثل النشرات
التجارية ،وتوصيات السمع والمنتجات ،وتتضمن ميارات القراءة العادية (القراءة الصامتة – القراءة
الجيرية – القراءة االستراتيجية) ،وادراك الطبلب لممعاني والرموز الرياضية المكتوبة قبل القراءة
الصحيحة.
دور معمم الرياضيات في تنمية ميارة التواصل القرائي لدى الطالب:
وأشار القرشي ( )2012إلى دور المعمم في تنمية ميارة التواصل القرائي لدى الطبلب من خبلل
التركيز عمى العديد من األنشطة التي تساعد الطمبة عمى فيم المفردات ،والرموز الرياضية ،خاصة
عند قراءة المشكبلت المفظية بصوت ٍ
عال ،وتدريب الطبلب عمى كيفية قراءة كتاب الرياضيات
المدرسي ،وتشجيعيم عمى مواصمة القراءة إذا ما توقفوا أثناءىا ،وتشجيع الطبلب عمى استنتاج األفكار
العامة ،والرئيسة بعد قراءة النص الرياضي.
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ومن أنشطة القراءة الرياضية التي أوصى المجمس القومي لمعممي الرياضيات()NCTM, 2000
بضرورة استخداميا:
 مساعدة التبلميذ عمى فيم المفردات الرياضية التي يحتاجيا طالب الرياضيات والتي تنقسم إلى
ثبلث أقسام:
 المفردات الخاصة باأللفاظ الرياضية مثل " البسط – المقام – القاسم المشترك. المفردات المغوية التي ليا داللة رياضية مثل " رقم ،ارتفاع ،وتر ،عشري. الرموز الرياضية .+ ،∞ ،× ،Ø ،// تعميم التبلميذ كيفية استخدام الكتاب المدرسي.
وأىم ما يميز ميارة القراءة كما بينيا مسعد ( )2005أنيا تزيد من دافعية الطبلب في تعمم
الرياضيات ،وتساعد الطبلب عمى اإلحساس القوي بالمفاىيم ،كما تساعدىم عمى تقييم األفكار ،وتعمل
عمى تنمية االتجاه االيجابي نحو الرياضيات ،وتُم ّكن الطبلب من التفكير في الميمة الرياضية المسندة
إليو من خبلل معرفتو السابقة لممفاىيم والعبلقات الرياضية ،وتزود الطبلب بفرص لمتعرف ،المناقشة،
ووصف األفكار أو المفاىيم ،وتكشف الفيم الخاطئ لدى الطبلب ،وتفتح قنوات لمتواصل بين الطبلب
واآلخرين ،وتزيد كفاءة وثقة كل طالب بالرياضيات.

 2.5.2.2الكتابة الرياضية Mathematical Writing
تعتبر الكتابة أداة ميمة جدًا في عممية التعمم بصفة عامة وتعمم الرياضيات بصفة خاصة إذ
إنيا تجبر الطالب عمى التريث الذي يعمل عمى تحسين عممية التفكير والفيم ،كما أن الكتابة الرياضية
تعطي الطبلب القدرة عمى التعبير عن األفكار والمفاىيم والعبلقات الرياضية وتوصيل ذلك لآلخرين،
وعمى ذلك تعد الكتابة أداة تواصل ميمة تساعد المعمم عمى مد طبلبو بخبرات مكتوبة وحمول
لممشكبلت كما يستخدميا الطبلب في تسجيل أفكارىم واستجاباتيم في المواقف التعميمية (السعيد وعبد
الحميد.)2010 ،
صور الكتابة الرياضية:
تشمل الكتابة الرياضية صو اًر متعددة ،صنفتيا عبد الفتاح ( )2008إلى:
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 الكتابة المقالية :وىي سمسمة منتظمة ،ومتتابعة من األسئمة ،يوجييا المعمم إلى الطبلب،ويطمب منيم استجابات قصيرة مكتوبة بمغة الطالب العادية ،مما قد يزوده بأداة تشخيصية
لكشف الصعوبات التي يواجييا الطبلب والعمل عمى عبلجيا.
 الكتابة الكاشفة :ويقوم بيا الطبلب من خبلل وصف أو شرح أفكارىم الرياضية ،وتبريراإلجراءات والنتائج لآلخرين ،وتستخدم كدليل عمى فيم الطبلب لؤلفكار الرياضية.
ويشير عبيد ( )2004أنو يتضمن تعميم وتعمم التواصل الرياضي  ,تعويد المتعمم عمى الكتابة
الصحيحة لمرياضيات  ,فعند حل المشكبلت أو المسائل وفي االختبارات التحريرية ينبغي أن يتعمم
كيف يعبر بطريقة صحيحة ومنظمة عند الحل ،كترتيب العمميات الحسابية ،ووضع الرموز العددية
والجبرية ،كتابة البراىين ,ووضع عبلمة التساوي ،حيث تتضمن ميارة الكتابة استخدام المفردات
الرياضية والمصطمحات والتراكيب الرياضية ,لمتعبير عن األفكار بصورة مكتوبة أو مصورة ومن أمثمة
ذلك تقديم وصف ألنماط عددية ،أو ىندسية بصورة كتابية ،وتقديم وصف كتابي – أو مصور لموقف
حياتي يتطمب عممية من العمميات مثل عممية الجمع.
دور معمم الرياضيات في تنمية ميارة التواصل الكتابي لدى الطالب:
أشار حمادة )2009( ،إلى وجود العديد من األنشطة التي يمكن لممعمم من خبلليا أن ينمي ميارة
الكتابة الرياضية لدى طبلبو ،مثل :قراءة كتابات الطبلب ،والتعميق عمى أوراقيم  ,ثم إعادتيا إلييم،
وكتابة المعمم لممسألة الرياضية ،واستخدام المعمم لؤللفاظ الرياضية السميمة في كتابة المسألة الرياضية
أو الحل ،بحيث تناسب مستويات الطبلب ،وتوجيو المعمم لمسائل صفية ،وأنشطة بيتية تحث الطبلب
عمى الكتابة الرياضية.
ِ
لمكتابة الرياضية منيا:
وقد ذكر السعيد والباز ( )2010العديد من الفوائد
 تنمية االتجاه اإليجابي نحو الرياضيات. تمكن التمميذ من التفكير في الميمة الرياضية المسندة إليو وذلك من خبلل معرفتو السابقةلممفاىيم والعبلقات الرياضية.
 تطبيق أساليب رياضية مناسبة في مواقف حل المشكبلت. تزود التبلميذ بفرص لمتعرف ،المناقشة ،ووصف األفكار أو المفاىيم. تكشف الفيم الخاطئ لدى التبلميذ.28

 فتح قنوات لمتواصل بين التمميذ واآلخرين. تزيد كفاءة وثقة كل تمميذ بالرياضيات. التعرف عمى فيم التبلميذ المتنوع لنفس الفكرة. إعطاء دليل واضح عن قدرة التبلميذ عمى التواصل والتحصيل في الرياضيات. 2.5.2.3التمثيل الرياضي :Mathematical Representation
ويقصد بو القدرة عمى :ترجمة المسألة أو الفكرة الرياضية إلى صيغة جديدة ،وترجمة الصورة الممثمة
بشكل توضيحي إلى رموز وكممات ي رياضية .مثل تمثيل األعداد بصور مختمفة ك ـ (المعداد،
المكعبات ،الحزم ،النقود) أو ترجمة ما تمثمو الصور المختمفة لؤلعداد إلى رموز عددية ،أو ترجمة
المسائل المفظية إلى مصورات أو أشكال توضيحية أو جداول أو معادالت ،أو ترجمة المسائل
المصورة إلى رموز وكممات رياضية أو تمثيل الرموز والكممات بالصور.

أشكال/صور التمثيل الرياضي:
يتضمن التمثيل الرياضي أشكاالً مختمفة في موضوعات الرياضيات لممناىج الفمسطينية ،وقد ذكرتيا
طافش (:)2011
 ميارة الترجمة من شكل أو رسم بياني إلى جدول. ميارة الترجمة من صورة لفظية إلى شكل ىندسي أو رسم بياني. تترجم النص الرياضي إلى شكل ىندسي. تترجم النص الرياضي إلى عبلقات رياضية. تترجم خصائص الشكل اليندسي إلى شكل ىندسي. تترجم المسألة أو تمرين رياضي إلى شكل ىندسي.ويتضمن التمثيل الرياضي أشكاالً مختمفة ذكرىا (السعيد والباز 2010 ،؛ السعيد ،وعبد
الحميد: )2010 ،
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 .1الترجمة الرياضية:
وتعني تحويل صورة رياضية إلى صورة أخرى بشرط أن تتضمن الصورة الجديدة جميع عناصر
الصورة األولى دون إىمال ألية منيا ،ويكون تصنيف ميارات الترجمة الرياضية عمى أساس الصور
التي تترجم منيا أو إلييا ،فإذا تم األخذ في االعتبار صور التعبير عن األفكار الرياضية ،الوصف
المفظي ،المعادالت أو القوانين ،الجداول ،األشكال أو الرسوم البيانية ،حيث تتكون ميارات الترجمة
الرياضية من:
 من صيغة أو معادالت إلى ألفاظ. من جداول إلى ألفاظ. من شكل أو رسم بياني إلى ألفاظ. من صورة لفظية إلى صيغة أو معادلة. من جداول إلى صيغة أو معادلة. من شكل أو رسم بياني إلى صيغة أو معادلة. من صورة لفظية إلى جدول. من صيغة أو معادلة إلى جدول. من شكل أو رسم بياني إلى جدول. من صورة لفظية إلى شكل أو رسم بياني. من جدول إلى شكل أو رسم بياني. من صيغة أو معادلة إلى شكل أو رسم بياني. .2الرسم البياني
يعني الرسم البياني تمثيبلً بصرياً لمعبلقات العددية في صورة مرتبة ومنظمة بشكل يظيرىا

تمخيص لمبيانات العددية الموجودة في ِ
شكل خطو ط أو أعمد ة ,أو دوائر تظير
بوضوح وسرعة ،فيو
ٌ

العبلقة الموجودة بين البيانات بوضوح .ولكي يكون الرسم البياني جيداً يجب أن تتحقق فيو بعض
المواصفات التالية:
 توصيل الحقائق األساسية. حذف التفاصيل الضرورية غير البصرية. -سيولة قراءة البيانات المدونة عميو.
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 وضوح الغرض منو وسيولة فيمو واعداده بعناية. مناسبتو لطبيعة البيانات التي يعبر عنيا. .3المعالجة الرمزية
تستخدم عند حل مشكبلت لفظية جبرية ،وىي مرتبطة بقدرة التبلميذ عمى تنفيذ الخوارزميات
لمشكمة وتمر بأربع مراحل متتالية ىي (السعيد وعبد الحميد:)2010 ،
 إنتاج تمثيل واحد. إنتاج أكثر من تمثيل. عمل ارتباط بين التمثيبلت المختمفة ِلنفس المشكمة أو الفكرة.
 تكامل ومرونة التحويل بين التمثيبلت المختمفة.الجيدة التي تد ّل عمى فيم الطالب لممعرفة الرياضية ،قدرتو
وذكر عبيد ( )2004أن من المؤ ّشرات ّ

عمى التعبير عن ذلك بتمثيبلت مختمفة ،قد تكون بالمّغة أو الرموز ،أو شكل ،أو معادلة ،أو متباينة أو

مخطّط ،أو شكل بياني ،بحسب طبيعة الموقف الرياضي.
فيما ذكر سرور ( )2001أن معمم الرياضيات يمكنو تنمية ميارة التمثيل الرياضي لدى طبلبو  ,من
خبلل إثارة قدرات التفكير المختمفة من خبلل موضوعات التعمم ،وتقديم التوجيو المناسب لمطبلب،
وتوفير الظروف المناسبة لبيئة التعمم ،وعرض الخبرات المختمفة لمطبلب ،وتقويم إنتاج الطبلب.
 2.5.2.4المناقشة/التحدث الرياضية :Mathematical Discussion
وتتضمن االستخدام الشفوي المنطوق لممفردات الرياضية والمصطمحات والتراكيب لمتعبير عن األفكار
بصورة شفوية ،مثل تقديم وصف ألنماط عددية أو ىندسية ,أو وصف لموقف حياتي بو عممية
رياضية ،أو وصف شفوي لحل مسألة لفظية.
صور ميارة التحدث الرياضي:
يتضمن التحدث ميارات عديدة منيا( :السعيد 2005،؛ وعبد الحميد:)2010 ،
 .1ميارة صياغة األسئمة الشفوية :وتتوقف جودة المناقشة عمى الكممات المكونة لمسؤال ،وعدد
الكممات المكونة لمسؤال ،وترتيب الكممات المكونة لمسؤال.
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 .2ميارة توجيو األسئمة الشفوية :يجب عمى المعمم أن يوجو السؤال إلى جميع التبلميذ دون
استثناء ،كما يجب عمى المعمم أن يختار أحد التبلميذ لئلجابة بطريقة عشوائية ،عمى أال يكون
ىناك ترتيب معين لعممية االختيار ،أو التركيز عمى جانب معين من الفصل دون اآلخر ،وال
تكون األسئمة لمتبلميذ الذين يتطوعون لئلجابة دون غيرىم ،وبذلك يتوقع كل تمميذ أن يختاره
المعمم لئلجابة في كل مرة يسأل فييا.

ويرى ُك ٍّل من (بدوي2003 ،؛ ومراد والوكيل )2006 ،أن ميارة التحدث تتضمن استخدام
المفردات الرياضية والمصطمحات ،والتراكيب ،لمتعبير عن األفكار بصورة شفوية ومن أمثمة ذلك:
 تقديم وصف ألنماط عددية ،أو ىندسية بصورة شفوية. -تقديم وصف شفوي لموقف حياتي ،يتطمب عممية الجمع مثبلً.

 تقديم وصف لفظي لكيفية حل مسألة لفظية أو تمثيل بياني أو عن شكل ىندسي.وقد أورد عبيد ( )2004إرشادات لتنمية ميارة التحدث تتمثل :بضرورة أن يعطي المعمم
صورة واضحة عن مدى فيم التمميذ لما يقولو ،أو لمدى صحة اإلجابة الشفوية عن سؤال ،والبدء
بتوضيح المفيوم وخواصو األساسية ،ثم يترك المعمم التمميذ يقترح التعريف لو ،ثم تجري المناقشة لبمورة
التعريف السميم.
فيما ذكر كل من (البركاتي2008 ،؛ والسعيد )2005 ،أن المحادثة تساعد المعممين عمى الوقوف
عمى مستوى الطبلب ،وتجذب اىتمام الطبلب ،وتثير اىتماميم بالرياضيات ،وتساعد الطبلب عمى
اكتشاف روابط متعددة بين الموضوعات الرياضية ،وتثير تفكيرىم وتساعدىم عمى وضع إسياماتيم
بأسموبيم الخاص ،وتنمي االستماع الجيد ،وعممية تواصمية بين الطبلب ومعممييم ومع بعضيم
البعض.
وتواجو المعمم مجموعة من العوائق والمشكبلت التي قد تظير في عممية المناقشة الرياضية ،مثل :قمة
اشتراك التبلميذ في المناقشات لشعورىم بالتردد والخوف ،وانصرافيم عن االستماع ألفكار اآلخرين
حينما يتحدثون ،وعدم تحكم المعمم في توجيو المناقشات لمسارىا الصحيح ،وظيور الحوارات الجدلية
والتي قد تعجل بانتياء المناقشة سريعاً ،وضعف قدرة التبلميذ عمى التواصل رياضياً مع اآلخرين
(السعيد وعبد الحميد.)2010،
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ويمكن لممعمم أن يتغمب عمى ىذه العوائق ويساىم في تنمية ميارة التحدث الرياضي لدى الطبلب من
خبلل الرفاعي ):)2001
 خمق ثقافة الرياضيات ذات المغزى داخل الفصل. القدرة عمى توزيع الميام داخل الفصل وتأسيس أدوار الشراكة بين المعمم والطبلب. طرح مشكبلت تجعل الطبلب يفكرون ويشاركون بفاعمية ويوضحون ويبررون أفكارىم. تقرير متى يرشد الطبلب ويوجييم ومتى يتركيم ليواجيوا المسألة الرياضية بأنفسيم. خمق تعمم رياضيات يعتمد عمى المناقشة والحوار في جو يسوده األلفة واالحترام المتبادل بينالطبلب والمعمم.

 2.5.2.5االستماع الرياضي :Mathematical Listening
وتعتبر أيضا ميارة االستماع من ميارات التواصل الميمة لممعمم والمتعمم ،حيث يستفيد الطبلب من
االستماع ألفكار اآلخرين في تطوير استراتيجيات التعامل مع أنشطة الرياضيات ،واالستماع إلى ألفاظ
رياضية منطوقة بصورة صحيحة ،تعمل عمى تنمية عممية المناقشة (عبيد.)2004 ،
وي تعود الطالب عمى االستماع الجيد لما يقولو المعمم أو زمبلؤه ،ولمتأكد من حسن ذلك يطمب المعمم
من طالب تكرار ما سمعو ليتأكد من أنو سمعو بصورة صحيحة ،أو انو لم يسمعو ،وييسر ذلك تقوية
ميارات الطبلب في المناقشة داخل الفصل ،وفي اإلجابة الجيدة في االختبارات الشفوية ،وقد يطمب
المعمم من الطالب أن يفسر ما سمعو أو يعيده بمغتو أو يناقش فيما سمعو مع بعض أقرانو تعاونياً
(عبيد.)2004 ،
ويعتبر استماع المعمم لمتبلميذ عامبلً مساعداً في تقييم التبلميذ ومعرفة أخطائيم وسوِء فيميم لبعض
المفاىيم واألفكار الرياضية ,مما قد يساعد المعمم عمى وضع برامج عبلجية واختيار أسموب التعمم
المناسب لمستوى التبلميذ وتفكيرىم ،ويتمثل دور المعمم أثناء عممية االستماع الرياضي في اآلتي
(السعيد وعبد الحميد:)2010 ،
 يساعد التبلميذ عمى التفكير في أسئمة يسألوىا لآلخرين ،وذلك أثناء تحدث اآلخرين وىذا يؤكدعمى االستماع النشط والناقد.
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 ينمي احترام آراء اآلخرين  ,وذلك من خبلل إيضاح أننا جميعاً بما فينا المعممين لدينا معرفةغير مكتممة  ,ويمكن أن نستفيد من اآلخرين.

 تنمية النواحي اإلبداعية لدى التبلميذ من خبلل االستماع ألفكارىم.صور ميارة االستماع في الرياضيات :
أشار كل من (عبيد2004 ،؛ مراد والوكيل )2006 ،إلى بعض األمثمة عمى ميارة االستماع في
الرياضيات منيا:
حسي أو ىندسي مثبلً وتنفيذه عمى نحو صحيح.
 .1االستماع إلى وصف نموذج ّ
 .2تعويد الطالب عمى االستماع الجيد لما يقولو المدرس أو زمبلؤه ،ولمتأكد من حسن ذلك يطمب
المد رس من الطالب تكرار ما سمعو ،أو يطمب من الطالب أن يعيده بمغتو ،أو يناقش ويفسر
ما أصغى إليو مع بعض أقرانو تعاونياً.

 .3تنفيذ الطالب التوجييات التي يستمع إلييا من المعمم عمى نحو صحيح.
دور معمم الرياضيات في تنمية ميارة االستماع لدى الطبلب كما ذكر السعيد (:)2005
 .1يساعد الطبلب عمى التفكير في أسئمة يوجيونيا إلى اآلخرين أثناء تحدثيم.
 .2ينمي احترام آراء اآلخرين لدى الطبلب.
 .3ينمي النواحي اإلبداعية لدى الطبلب من خبلل االستماع ألفكارىم.
 .4يطمب من الطالب إعادة ما قالو زميمو أو ما قالو المعمم.
وال شك أن جميع ىذه الميارات السابق استع ارضيا ذات أىمية لمتواصل الرياضي ،وتتأكد ىذه األىمية
في الحقيقة عندما يمتمك المعمم ميارات التواصل الرياضي ،ويتمكن من تفعيميا في تعميم الرياضيات،
منوعاً بينيا في التناول والطرح والتعامل مع التبلميذ والموضوعات ،األمر الذي ينعكس عمى تنميتيا
لدى تبلميذه ،وبالتالي تؤدي األىداف المرجوة منيا في الفكر والتحصيل الرياضي (القرشي.)2012 ،
 2.6.2أساليب وأنشطة تنمية ميارات التواصل الرياضي:
ترتبط عممية تنمية ميارات التواصل لدى التبلميذ بمقدرة المعمم عمى استخدام أساليب وأنشطة
مناسبة لتنمية ىذه الميارات وفقاً لخصائص التبلميذ وتحقيقاً لؤلىداف المحددة ،وكمما كانت ىذه
األنشطة منوعة ،وموجية بدقة ،وتأتي في السياق بدون تكمف ممحوظ ،وال تحتاج إلى جيد كبير في
التعامل معيا ،كمما كانت أكثر مناسبة وتحقيقاً ألىداف تنمية التواصل الرياضي (القرشي.)2012 ،
34

وقد أشار مصطفى ( )2004بأن ىناك العديد من الوسائل واألساليب واألنشطة التي يمكن أن تساعد
المعمم عمى تنمية التواصل الرياضي لدى التبلميذ ،منيا التأكيد عمى عرض التبلميذ ألفكارىم وتبرير
اإلجابات ،أو عمل تمثيبلت رياضية أو إنشاء نماذج ،أو جمع بيانات وعرضيا بطرق مختمفة ،أو
وصف رسم بياني أو شكل ىندسي أو مجسم بمغة الرياضيات.
وقد أوردت البركاتي ( )2007عدة أنشطة ومداخل تدريسية لتنمية التواصل الرياضي ،ومن ىذه
المداخل واألنشطة ما يمي:
 .1الحكايات والقصص الرياضية لمساعدة التمميذ عمى إدراك المفاىيم.
 .2تقديم التبرير لحل المشكبلت أو األسئمة المفتوحة.
 .3الكتابة الصحفية في الرياضيات المدرسة.
 .4دمج أشكال التواصل الرياضي.
 .5تقديم مدخل لغوي لمقراءة والكتابة الرياضية.
 .6تقديم استراتيجية قائمة عمى أشكال وميارات التواصل الرياضي.
وأشار كل من (بدوي2003 ،؛ ومراد والوكيل2006 ،؛ والمشيخي )2011 ،إلى عدد من األنشطة
واألساليب التي يمكن من خبلليا لمعمم الرياضيات ,أن ينمي التواصل الرياضي لدى طمبتو ،ومن ىذه
األساليب استخدام المواد المحسوسة في أداء ميام رياضية ,بغرض التشجيع عمى حدوث التواصل بين
التبلميذ ،لكون تمك المواد تمثل مثيرات طبيعية لممناقشة ،واختيار األنشطة المثيرة لمتبلميذ ،والمتفقة مع
ميوليم ،مثل األنشطة االستقصائية ،ومشروعات العمل ،والميام الرياضية ,ذات السمة التشويقية،
واستخدام االستماع كنشاط ما قبل الكتابة ,لمساعدة التبلميذ عمى استثارة تفكيرىم ،والتعبير عن
مشاعرىم ،واالستماع إلى إجاباتيم عمى التساؤالت التي يطرحيا المعمم.
أن عمى معمم الرياضيات أن يختار األنشطة والوسائل التي تعتمد عمى ميارات التواصل
وترى الباحثة ّ

الرياضي سابقة الذكر ،فاألنشطة الكتابية تعمل عمى تنمية التواصل الكتابي لدى الطمبة ،واألنشطة

التي تعتمد عمى االستماع تعمل عمى تنمية ميارات المناقشة واالستماع ،وبيذا فإن الدور األكبر يقع
عمى معمم الرياضيات.
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 2.7.2دور معمم الرياضيات في تنمية التواصل الرياضي:
يعد المعمم ركيزة أساسية في عممية التواصل الرياضي ،وذلك فضبلً عن كونو ركيزة في العممية
التعميمية ككل ،فيو الذي يضفي عمى البيئة التعميمية تمك الروح النابضة ،ويصبغيا بالنشاط والحيوية،
وىو األداة الفعالة لتحقيق أىداف التربية ،لذلك ال يمكن أن تنمو الميارات ،أو تكتسب المعارف بمعزل
عن دور المعمم في ذلك (القرشي.)2012 ،
وبعد االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة مثل (جابر2004 ،؛ العرابي2004 ،؛
نصر )2009،أكدوا عمى أن دور معمم الرياضيات يتمثل في عممية التواصل الرياضي بــ:
 .1انتقاء أساليب االستفيام واالستماع ونماذج الحوار ،من أجل توجيو تدفق التواصل الرياضي.
 .2بناء مجتمع صفي يشعر التمميذ فيو بحرية المشاركة بأفكاره بدون خوف وسخرية.
 .3تزويد الطبلب بمسائل ثرية تركز عمى أفكار رياضية ىامة ليتعممو مواقف تستحق الحوار
والتفكير.
 .4تقديم مشكبلت ليا حمول ليصبح التواصل الرياضي جزء طبيعي وضروري لحميا.
 .5خمق بيئة صفية مشجعة مع وضع محكات واضحة لمتفكير ،مما يساعد عمى بناء قدرات
الطبلب عمى التفكير االستداللي ,وحل المسائل المعقدة ،ومن ثم التواصل الرياضي.
 .6عرض أسئمة وميمات تتحدى تفكيرىم.
 .7يختار المعمم الميمات التي تتطمب احتياج كل تمميذ أن يفكر ويفسر األفكار والمفاىيم
الرياضية الرئيسية ,بحيث يسمح لو أن يحل بأكثر من طريقة أو تمثيميا.
 .8يسأل التبلميذ لتوضيح وتبرير أفكارىم شفيياً أو كتابياً.

 .9يستطيع التمميذ انتقاد التفكير الرياضي بدون نقد شخصي من الزمبلء.
 .10يستمع باىتمام إلى أفكارىم.
 .11يقرر ما األفكار التي عمى الطبلب أن يستمروا في متابعة مناقشتيا بعمق ,من بين األفكار
التي قد توصموا إلييا من خبلل مناقشاتيم.
 .12يقرر متى وكيف يستمر الطبلب في متابعة مناقشتيا بعمق من بين األفكار التي توصموا
إلييا.
ولكي يحقق المعمم معيار التواصل الرياضي ،أكدت المشيخي ( )2011أن عمى معمم الرياضيات أن
يقبل طرق الحل المتعددة ،ويسمح بتمثيل المشكمة بصور متعددة ،ويعطي فرصاً لمطبلب لمتبرير
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والتخمين والترجمة ،ويخمق جواً من الثقة المتبادلة واالحترام بين الطبلب ،ويعطي الطبلب الحرية في
التفكير والمناقشة ،ويتابع مناقشات الفصل بالكامل ،ويكمف الطبلب بواجبات منزلية كي يمنحيم فرصاً
لمتفكير والحوار.
وتضيف المشيخي ( )2011أن المعمم يستطيع من خبلل استخدام التواصل أن ُيمكن الطبلب من
التفكير في حل المشكبلت ،وصياغة التفسيرات والتبريرات ،وتجريب المفردات والرموز الجديدة،

واعطاء تبريرات لحمول المشكبلت ،وانعكاس فيميم الخاص عمى أفكار اآلخرين.

 2.2الدراسات السابقة
قامت الباحثة بمراجعة ما أمكن من البحوث والد ارسات العربية واألجنبية ,ذات العبلقة بموضوع الدراسة
الحالية لبلستفادة من االجراءات التي سارت عمييا تمك الدراسات ,وسيتم عرض الدراسات بشكل يبين
ىدف كل دراسة ،وكذلك التصميم الذي استخدم فييا ,وأدواتيا وعينتيا ،والنتائج التي توصمت إلييا ،مع
مراعاة الترتيب الزمني ليذه الدراسات ،حيث سوف يتم عرضيا من األحدث إلى األقدم ،وقد تم
تقسيميا إلى محورين :
أوالً :دراسات تناولت استراتيجية المجموعات الثرثارة في التدريس.
ثانياً  :دراسات تناولت التواصل الرياضي.
 1.2.2الدراسات المتعمقة باستراتيجية المجموعات الثرثارة:
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دراسة نعيمة ( ) Ni'mah, 2015ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دور استخدام استراتيجية المجموعات
الثرثارة في تعزيز فعالية طمبة الصف الحادي عشر نحو اكتساب ميارات الكتابة وزيادة تحصيميم
الدراسي ،وتم استخدام المنيج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )20طالب وطالبة اختيروا بطريقة
عشوائية من طمبة الصف الحادي عشر ممن ىم ممتحقين بالدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام
 2014/2015حيث تم تقسيميم إلى مجموعتين األولى المجموعة التجريبية والثانية المجموعة
الضابطة .وتم استخدام اختبار تحصيمي قبمي وبعدي ليذا الغرض .توصمت الدراسة إلى مجموعة من
النتائج أىميا استخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في التدريس ,يساىم في تعزيز إمكانيات الطمبة
في مجال ميارات الكتابة ،ومتوسط تحصيل الطمبة في االختبار القبمي  %81ومتوسط تحصيل الطمبة
في االختبار البعدي  .%87ومن توصيات الدراسة  :تشجيع المعممين عمى استخدام استراتيجيات
التدريس الحديثة ومنيا المجموعات الثرثارة ألثارىا اإليجابية ،وتحفيز الطمبة عمى االستفادة من
استراتيجية المجموعات الثرثارة عند تدريسيم وفقاً ليا.
دراسة وجايادي ( )Wijayadi, 2015ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الفرق في اكتساب ميارات القراءة
بين الطمبة ,في ظل استخدام المدرسين ألسموب المحاضرة وأسموب المجموعات الثرثارة ،باإلضافة إلى
معرفة أي أسموب منيماً أكثر تأثي اًر في اكتساب الطمبة لميارات القراءة ،وتم استخدام المنيج التجريبي،
وتكونت عينة الدراسة من ( )44طالباً ,اختيروا بطريقة عشوائية من طمبة الصف الثاني عشر ,ممن
ىم ممتحقين بالدراسة في العام الدراسي  ،2014/2015وتم تقسيميم إلى مجموعتين :األولى
المجموعة التجريبية والثانية المجموعة الضابطة .وتم استخدام اختبار تحصيمي قبمي وبعدي ليذا
الغرض ,لقياس التحصيل الدراسي لمطمبة في مجال القراءة قبل وبعد استخدام أسموب المجموعات
الثرثارة .توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا :ىناك فرق كبير في اكتساب ميارات القراءة
بين الطبلب الذين درسوا باستخدام أسموب المحاضرة التقميدية ,وبين من درسوا باستخدام أسموب
المجموعات الثرثارة ،واستخدام أسموب المجموعات الثرثارة أكثر فعالية في تدريس الطمبة ميارات
القراءة من أسموب المحاضرة .ومن توصيات الدراسة حث جميع األطراف ذوي العبلقة بالعممية
التعميمية ,بإيبلء اىتمام كبير ألسموب المجموعات الثرثارة لكونو يحفز الطمبة عمى التعمم وعمى
اكتساب الميارات.
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دراسة الياس ( )ILyas, 2015ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دور استخدام أسموب وتقنيات
المجموعات الثرثارة في تحسين قدرة الطمبة عمى التعمم ،باإلضافة إلى معرفة أي أسموب منيماً أكثر
تأثي اًر في اكتساب الطمبة لميارات القراءة ،وتم استخدام المنيج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من
طبلب وطالبات تم اختيارىم بطريقة عشوائية ،وتم تقسيميم إلى مجموعتين األولى المجموعة التجريبية
والثانية المجموعة الضابطة .وتم استخدام اختبار تحصيمي قبمي وبعدي .توصمت الدراسة إلى مجموعة
من النتائج أىميا  :استخدام تقنيات المجموعات الثرثارة زاد من تحصيل الطمبة في مجال التحدث أكثر
من النطق ،وعمى التحدث بطبلقة ،وعمى بناء الجمل ،وىناك تحسن في متوسط مجموع التحصيل
الدراسي لمطمبة ,بالمقارنة بين نتائج االختبار القبمي ونتائج االختبار البعدي ،ونظرة الطمبة لمتدريس
وفق تقنيات المجموعات الثرثارة إيجابية أكثر من الطريقة التقميدية.
دراسة أبو شحادة ( )2013ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي أثر تدريس الفيزياء بطريقتي حل المشكبلت
إبداعياً ,والمجموعات الثرثارة في التحصيل والتفكير اإلبداعي لطمبة الصف العاشر بالمدارس الخاصة
في عمان ،واقتصرت عينة الدراسة عمى ثبلث مدارس وعمى ثبلث شعب صفية من شعب الصف
العاشر ،التي تم اختيارىا بالطريقة العشوائية البسيطة ،وتم توزيعيا عشوائياً إلى مجموعتين تجريبيتين
ومجموعة ضابطة ،المجموعة األولى التي تم تدريسيا بطريقة حل المشكبلت إبداعياً ،وعدد أفرادىا
( )21طالباً ،والمجموعة التجريبية الثانية يتم تدريسيا بطريقة المجموعات الثرثارة وبمغ عدد أفرادىا
()20طالباً ،والمجموعة الضابطة والتي يتم تدريسيا بالطريقة التقميدية وبمغ عدد أفرادىا ( )17طالباً
ولئلجابة عن أسئمة الدراسة واختبار فرضيتيا ،استخدمت الباحثة تحميل التباين المشترك
( )ANCOVAوتحميل التباين المصاحب (, )MANCOVAومن أىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة
وجود فروق ذات داللة إحصائية ,بين متوسطات تحصيل طمبة الصف العاشر األساسي الذين درسوا
مادة الفيزياء بطريقة المجموعات الثرثارة ,ومتوسطات تحصيل الطمبة الذين درسوا المادة نفسيا
بالطريقة التقميدية ولصالح المجموعة التي درست باستخدام طريقة المجموعات الثرثارة.
دراسة ميبلنيجرم () Milaningrum, 2013ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة كون طريقة المجموعات
الثرثارة أكثر من الطريقة المباشرة في جعل الطمبة أكثر فيماً لممقروء ،وتحديداً في أي طريقة يكون
الطمبة أكثر تحفي اًز اتجاه فيم وتعمم القراءة ،وتم استخدام المنيج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من
( )34طالب اختيروا بطريقة عشوائية من طمبة الصف الثامن األساسي ممن ىم ممتحقين بالدراسة في
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الفصل الدراسي األول من العام  2013/2012م ،وتم تقسيميم إلى مجموعتين األولى المجموعة
التجريبية والثانية المجموعة الضابطة .وتم استخدام اختبار تحصيمي قبمي وبعدي ليذا الغرض لقياس
التحصيل الدراسي لمطمبة في مجال فيم المقروء .توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا :
تفوق طريقة المجموعات الثرثارة حيث عند استخداميا يكون الطمبة أكث اًر فيماً لميارات القراءة من
طريقة التدريس المباشرة ،الطمبة يكونوا أقل تحفي اًز اتجاه فيم القراءة في طريقة التدريس المباشرة
بالمقارنة بطريقة المجموعات الثرثارة .ومن توصيات الدراسة تطبيق طرق وأساليب التدريس الحديثة
عن تعميم الطمبة ميارات الق ارءة ومنيا طريقة المجموعات الثرثارة.
دراسة ميبلنيجرم ( )Milaningrum, 2011ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى استيعاب طمبة
الصف السابع األساسي لميارات القراءة في ظل استخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في التدريس،
وتم استخدام المنيج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )36طالب وطالبة اختيروا بطريقة عشوائية
من طمبة الصف السابع األساسي :,ممن ىم ممتحقين بالدراسة في العام الدراسي 2011 /2010م
حيث تم تقسيميم إلى مجموعتين األولى المجموعة التجريبية والثانية المجموعة الضابطة .وتم استخدام
اختبار تحصيمي قبمي وبعدي ليذا الغرض لقياس التحصيل الدراسي لمطمبة في مجال استيعاب ميارات
القراءة .توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا ىناك تحسن في التحصيل الدراسي لمطمبة ما
بعد تعميميم ميارات االستيعاب القرائي وفقاً الستراتيجية المجموعة الثرثارة ،متوسط تحصيل الطمبة في
االختبار القبمي الذي أجري بعد تدريس الطمبة وفقاً لمطريقة العادية  , %60ومتوسط تحصيل الطمبة
في االختبار البعدي الذي أجرى بعد تدريس الطمبة وفقاً الستراتيجية المجموعات الثرثارة  .%83ومن
توصيات الدراسة لفت انتباه المعممين إلى توفير مناخ مناسب لمتعميم والتعمم من خبلل تطبيق
استراتيجية المجموعات الثرثارة .
دراسة العنزي ( )2010ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي تأثير تطبيق التعمم النشط باستخدام استراتيجيتي
المجموعات الثرثارة ,واألسئمة السابرة عمى الطالبات المتفوقات في الصف التاسع بدولة الكويت ،وأثر
ذلك في التحصيل بمادة المغة العربية والدافعية نحو التعمم ،وتكونت عينة الدراسة من ستة مدارس من
المدارس الحكومية بدولة الكويت ,التي تم اختيارىا بالطريقة العشوائية البسيطة ،ولئلجابة عن أسئمة
الدراسة واختبار فرضياتيا ،استخدمت الباحثة تحميل التباين المشترك ( ،)ANCOVAواختبار شافيو

40

وتوصمت الدراسة إلى نتائج من أىميا تفوق المجموعة التي تم تدريسيا في المجموعات الثرثارة عمى
المجموعة التي تم تدريسيا في الطريقة االعتيادية في االختبار التحصيمي.
دراسة سينبوثان (  )Sengbounthanh, 2001ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى قدرة
استخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في تحسين ميارات المحادثة لدى الطمبة ،وتم استخدام المنيج
التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )35طالب وطالبة اختيروا بطريقة عشوائية من طمبة الصف
السابع األساسي ممن ىم ممتحقين بالدراسة في الفصل الدراسي األول من العام  2001/2000ولدييم
نفس اإلمكانيات في المغة اإلنجميزية ,من حيث إتقانيا وتم تقسيميم إلى مجموعتين األولى المجموعة
التجريبية ,والثانية المجموعة الضابطة .وتم استخدام اختبار تحصيمي قبمي وبعدي ليذا الغرض ,لقياس
التحصيل الدراسي لمطمبة في مجال المحادثة بالمغة قبل وبعد استخدام استراتيجيات المجموعات
الثرثارة .توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا :استخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في
التدريس من قبل المدرس يساىم في تحسين ميارات المحادثة لدى الطمبة ،باإلضافة إلى كون
استراتيجية المجموعات الثرثارة تعمل عمى تحسين الدافعية لدى الطمبة .ومن توصيات الدراسة جعل
المع ممين يركزون عمى جانب الصور عند استخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في تدريس الطمبة
لميارات المحادثة ،مما يحفزىم اتجاه التعمم واكتساب جميع ميارات المغة ومن أىميا ميارات المحادثة.
دراسة فامبوال ( )Vampola, 2001ىدفت الدراسة إلى التحقق من تفضيل المتعممين ألساليب
التدريس الحديثة ومنيا المجموعات الثرثارة .حيث تم توزيع استبانة عمى  281من أفراد العينة ,ليتم
التعرف من خبلليم عمى أفضل أساليب التدريس ،وتبين أن استراتيجية المجموعات الثرثارة ىي
األفضل بين الجميع ,ومن ثم طريقة المناقشة وأخي اًر المحاضرة .ومن أىم نتائج الدراسة التي تم
التوصل ليا أن :استراتيجية المجموعات الثرثارة تزيد من درجات التحصيل الدراسي  ,والفيم أكثر من
استراتيجيات التدريس األخرى التقميدية والمعاصرة .ومن أىم التوصيات تطبيق استراتيجية المجموعات
الثرثارة في التدريس.
دراسة تتستورو ()Tetsuro, 1999ىدفت الدراسة إلى إجراء مسح لماضي وحاضر تقنيات التعمم
التعاوني في اليابان ,وبالتحديد في مجال تعميم المغة اإلنجميزية كمغة ثانية لطبلب المدارس الثانوية
المتوسطة .وقد تم استخدام المنيج التجريبي ,حيث تم إجراء اختبار قبمي وبعدي لمجموعة ضابطة
,ومجموعة تجريبية لمعرفة الفروق في تحصيل الطمبة بين استخدام الطريقة العادية في التدريس
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,واستخدام طريقة المجموعات الثرثارة .ومن أىم نتائج الدراسة أن طريقة المجموعات الثرثارة عبارة عن
نظرية قائمة عمى افتراض مبني عمى العبلقات اإلنسانية التفاعمية بين المتعممين ،فيي تقوم عمى
حقيقة أن االستخدام المفيد ليذه العبلقات التفاعمية يجعل التعمم أكثر فعالية واستقبللية ،وأن األساس
التعاوني والجماعي يقوم عمى استراتيجية المجموعات الثرثارة ,التي تساعد الطمبة عمى التعمم من
بعضيم البعض ،ومن أىم التوصيات حث القائمين بالمدراس الثانوية المتوسطة عمى تطبيق استراتيجية
المجموعات الثرثارة في التدريس.
دراسة سانتا ريتا و ميسيك ( )Santa Rita and Misick, 1996ىدفت الدراسة إلى معرفة دور
المجموعات الثرثارة في تعميم المحادثة لطمبة المغة االنجميزية كمغة ثانية ،حيث قام الباحثان باستخدام
طريقة النقاش في مجموعات ثرثارة من خبلل ورشات عمل محادثة لطمبة تدريس المغة االنجميزية كمغة
ثانية ) (ESLوذلك بكمية نيويورك برونكس المجتمعية ،وقد تم تشجيع الطمبة عمى التواصل مع
اآلخرين عن طريق استخدام التراكيب النحوية المكتسبة حديثا ,عمى شكل مجموعات ،حيث قسم الطمبة
إلى مجموعات ,كل مجموعة ال يزيد العدد فييا عن ستة طمبة ،وذلك لمناقشة ىدف محدد ،وكانت
ميمتيم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن الحل واختيار متحدث باسميم .ومن أىم نتائج الدراسة
فعالية حل التمارين باستخدام المجموعات الثرثارة حيث أن ذلك يؤدي إلى زيادة قدرة الطمبة عمى
التعبير عن أنفسيم ,وتوظيف المحادثة الحرة ،واستخدام المجموعات الثرثارة يمكن أن يكون مفيداً
بشكل خاص في الصفوف ذات األعداد الكبيرة ,إلعطاء جميع الطمبة فرصة المشاركة في النقاش.
ومن أىم التوصيات نشر تقنية واستراتيجية المجموعات الثرثارة في التدريس بين أوساط المدرسين.
دراسة تود ( )Todd, 1989ىدفت ىذه الدراسة إلى مراجعة مجموعة من الطرق التدريسية وىي
المحاضرة ،والمناقشة ،والسؤال والجواب بالمقارنة مع أساليب التعمم النشط والتعاوني ,ومنيا اسموب
المجموعات الثرثارة وذلك بالتطبيق عمى مؤسسات التعميم العالي .حيث اعتمدت الدراسة عمى اختبار
واقع التعمم النشط والتعاوني من وجيات نظر الدراسات المتعمقة بالتعمم في الصفوف المدرسية ،وأيضاً
الدراسات الخاصة بطريقة المحاضرات والتدريس باستخدام المجموعات الثرثارة لبعض مواد برامج
التعميم العالي .وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج اليامة منيا ,أنو من أىم طرق التعمم النشط
والتعاوني التي تؤدي إلى زيادة التحصيل الدراسي المجموعات الثرثارة ,والمزواجة بين ىذا األسموب
واألساليب األخرى في التعمم النشط منيا دراسة الحالة ،تبين من المقاببلت التي تم إجرائيا واإلجابات
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عمى االستبانة التي وزعت عمى الطمبة أن المجموعات الثرثارة طريقة جيدة لمتعمم .ومن أىم التوصيات
أن العمل بثقافة التعمم التعاوني في مختمف المواد ,وباألخص من خبلل تطبيق أسموب المجموعات
الثرثارة ,لكونو أكثر فعالية في عممية التعميم والتعمم.
دراسة سذرالند ( )Sutherland, 1980ىدفت ىذه الدراسة إلى مراجعة طريقة تدريسية من بينيا:
المحاضرة ،السؤال والجواب ،المناقشة ،الحمقات وىي المجموعات الثرثارة ،والعصف الذىني ،وغيرىا.
حيث تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي والحظت الباحثة أنيا تشجع المعممين عمى االطبلع عمى
عدة طرق تدريس  ,ومن ثم اختيار الطريقة األكثر فاعمة ،وذلك حسب وضع الصف وعدد الطمبة،
حيث كانت المجموعات الثرثارة من الطرق ذات الفاعمية المرتفعة .ومن أىم نتائج الدراسة أنو يمكن
الجمع بين عدة طرق ومثال ذلك المحاكاة ولعب الدور .ومن أىم التوصيات التي تم التوصل الييا
حث المعممين عمى اكتساب ميارات التدريس الحديثة.
 2.2.2الدراسات المتعمقة بالتواصل الرياضي:
دراسة عاشور ( )2015ىدفت إلى بناء برنامج قائم عمى نظرية الحل اإلبداعي لممشكبلت المعروفة
باسم نظرية تريز ,ومعرفة فاعميتو في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ,وميارات التواصل الرياضي،
ولتحقيق أىداف الدراسة ,تم استخدام المنيج التجريبي ،وتكونت العينة من طبلب الصف الخامس
األساسي من مدرسة ذكور البريج االبتدائية" ب" ،حيث بمغ عددىم ( )82طالباً )41( ،طالباً لممجموعة
الضابطة ،و( )41لممجموعة التجريبية ،واستخدمت أداة الدراسة اختبار ميارات التفكير التجريبية، ،
واختبار ميارات التواصل الرياضي ،وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية باستخدام اختبار مان وتني
لحساب داللة الفروق بين المجموعتين ،وحساب مربع إيتا لمعرفة حجم التأثير ،توصمت الدراسة إلى
النتائج التالية :توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية
,والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية ،وتوجد فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية ,والمجموعة الضابطة في اختبار
ميارات التواصل الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.
دراسة مسمم ( )2015ىدفت إلى استقصاء أثر استخدام نموذج دانيال في تنمية المفاىيم الرياضية
والتواصل الرياضي لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة ،واعتمدت الباحثة المنيج التجريبي،
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وقامت الباحثة باختيار عينة من ( )70طالبة من طالبات الصف السابع األساسي بمدرسة بنات
المدينة المنورة اإلعدادية برفح ،و لمتحقق من ىدف الدراسة استخدمت الباحثة اختبا اًر لممفاىيم
الرياضية واختبار لمتواصل الرياضي ،ودلت النتائج عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
درجات المجموعة التجريبية ,ومتوسط قريناتو في المجموعة الضابطة في اختبار المفاىيم الرياضية
لصالح المجموعة التجريبية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية
,ومتوسط درجاتو في المجموعة الضابطة في اختبار التواصل الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.
دراسة الكبيسي و المشيداني ( )2015ىدفت إلى معرفة آثر استراتيجية المفاىيم الكارتونية في
تحصيل طالبات الصف الثاني في مادة الرياضيات ,والتواصل الرياضي ،وتكونت عينة الدراسة من
( )42طالبة  ،وتم تقسيميما إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية ،ومن أىم نتائج ىذه الدراسة ,وجود
فروق دالة إحصائياً بين المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية المفاىيم
الكارتونية ,والمجموعة الضابطة في التحصيل والتواصل الرياضي ولصالح المجموعة التجريبية.
دراسة موس وآرتشر )(Moss and Archer, 2014

ىدفت إلى استقصاء أثر استخدام

التكنولوجيا عمى تنمية ميارات التواصل الرياضي ،وقد استخدم الباحثان المنيج التجريبي ،حيث اختا ار
عينة من طمبة الرياضيات لممرحمة الثانوية ،واستخدما لمتحقق من أىداف الدراسة الكتاب اإللكتروني
وبطاقة تقييم ميارات التواصل الرياضي ،ومن نتائج ىذه الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية
في بطاقة تقييم ميارات التواصل الرياضي ،لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الكتاب
اإللكتروني.
دراسة عبد الكريم ( )2014ىدفت الدراسة إلى الكشف عن فعالية برنامج مقترح قائم عمى التواصل
الرياضي في تنمية الميارات الحياتية لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائي .وقد تم تحديد قائمة
بميارات التواصل الرياضي المناسبة لتبلميذ الصف الخامس ،واستخدمت ىذه الميارات في بناء
البرنامج الذي سيطبق عمى عينة من طبلب الصف الخامس مقسمة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة،
وتكونت أدوات الدراسة من اختبار ميارات حياتية ،باإلضافة إلى بطاقة مبلحظة ،وقد تم تطبيق
األدوات بشكل قبمي وبعدي ،وتم تحميل النتائج من خبلل استخدام اختبار (ت) لحساب داللة الفروق
بين المجموعات ،ومن أىم نتائج الدراسة فعالية البرنامج القائم عمى التواصل الرياضي في تنمية
الميارات الحياتية.
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دراسة عيسي ( )2013ىدفت إلى معرفة فاعمية نموذجُ التعمم البنائي (,)C L Mفي تنمية ميارات
التفكير اإلبداعي ,والتواصل الرياضي في مادة الرياضيات لدى طمبة الصف الثاني المتوسط  ,تكونت
عينة الدراسة من ()124طالبا استخدم الباحث المنيج التجريبي ،وقد تم تقسيم عينة الدراسة إلى
مجموعتين :أحداىما المجموعة التجريبية واألخرى المجموعة الضابطة ،تم إعداد أداتا الدراسة اختبارين
أحدىما لقياس ميارات التفكير اإلبداعي ,واآلخر لمتواصل الرياضي وأظيرت الدراسة النتائج اآلتية:
وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعتين التجريبية والضابطة في
االختبار البعدي لميارات التفكير اإلبداعي ككل ،واختبار التواصل الرياضي ككل ,لصالح طبلب
المجموعة التجريبية.
دراسة المشيخي ( )2011ىدفت إلى معرفة فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات معممات
الرياضيات في التواصل الرياضي ,بالمرحمتين الثانوية والمتوسطة في مدينة تبوك ،و لمتحقق من ىذا
اليدف استخدمت الباحثة بطاقة مبلحظة

ميارات التواصل الرياضي الخمس (القراءة ،والكتابة،

التحدث ،االستماع ،التمثيل ) ,لجمع المعمومات المتعمقة بالدراسة .وقد أظيرت الدراسة أنو يوجد
فروق دالة احصائياً بين متوسطي درجات معممات الرياضيات في القياسين ,القبمي والبعدي لميارات
التواصل الرياضي ككل لصالح القياس البعدي ،وأنو ال يوجد فروق دالة احصائياً بين متوسطي درجات
معممات الرياضيات بالمرحمتين المتوسطة والثانوية (عينة الدراسة ) في القياسين البعدي لميارات
التواصل الرياضي تعزى لمجنس.
دراسة التخاينة ( )2011ىدفت إلى تقصي فعالية استخدام استراتيجية تدريسية قائمة عمى أبعاد التعمم
في تنمية االتجاه ,وميارات التواصل الرياضي لدى طمبة المرحمة األساسية ,في مدارس تربية عمان
الخاصة  ،وتكونت عينة الدراسة من ( )79طالباً وتم تقسيميم إلى مجموعتين مجموعة تجريبية درست
حسب استراتيجية أبعاد التعمم ,ومجموعة ضابطة درست حسب الطريقة االعتيادية ،ومن أىم نتائج ىذه
الدراسة وجود

فروق دالة إحصائياً بين المتوسطات الحسابية لعبلمات الطبلب في المجموعتين

الضابطة ,والتجريبية في االتجاه ,و اختبار التواصل الرياضي ولصالح المجموعة الضابطة.
دراسة كوستر وشن ( (Kosto & Shin, 2011ىدفت إلى معرفة أثر استخدام المجاالت الرياضية
عمى تنمية قدرات التبلميذ عمى التواصل الرياضي ،وقد تم استخدام التصميم القبمي والبعدي لمجموعة
واحدة ،وتم تقييم الطالب من خبلل مجاالت الطالب ،مقاببلت مع الطالب ،تقييم المعممين لمجاالت
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الطالب ،وتمثمت أدوات الدراسة في بطاقة مقابمة ،وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية استخدام المجاالت
الرياضية في تنمية ميارات التواصل الرياضي مع معممييم ,والتواصل الرياضي فيما بينيم.
دراسة جرير (  ) Greer, 2010ىدفت إلى التعرف عمى مدى تأثير ميارات التواصل الرياضي عمى
تحصيل التبلميذ لمصف السادس االبتدائي في منيج الرياضيات .اتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي،
وطبقت الدراسة عمى عينة مكونة من ( )26تمميذ ،واستخدم تصميم العينة الواحدة ,والتطبيق القبمي
والبعدي ،واستمرت لمدة  12أسبوعا ،واشارات نتائج الدراسة إلى أن استخدام ميارات التواصل
الرياضي بصورة عامة يؤد ي لتحسن اتجاىات التبلميذ نحو تعمم الرياضيات ،كما أشارت النتائج إلى
أن استخدام ميارات التواصل الكتابي أدى إلى تحسين إنجاز التبلميذ في الرياضيات ،ووجد أن
الستخدام الكتابات التفسيرية عبلقة إيجابية بالتحصيل الدراسي في الرياضيات.
دراسة الذارجي ( )2009ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مستوى التواصل الرياضي لدى تبلميذ الصف
الثامن في التعميم األساسي في صنعاء ,وعبلقتيا بتحصيميم الدراسي ،واستخدمت الدراسة المنيج
الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )664طالباً وطالبة ,تم اختيارىم بالطريقة العنقودية  /الطبقية
ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الباحثة :وجود ضعف في التواصل الرياضي والتحصيل ,وعدم
وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين التواصل الرياضي والتحصيل.
دراسة ليكس وكيرني ( )Lexi&Kearney, 2009ىدفت إلى معرفة فاعمية ميارات التواصل الرياضي
في تعميم الرياضيات ،واستخدم فييا الباحثان المنيج الوصفي ,حيث تكونت عينة الدراسة من (30
)طالباً ومعممييم ،حيث تمثمت أدوات الدراسة في بطاقة مبلحظة أداء المعممين حول ميارات التواصل
الرياضي ,واختبار في التواصل الرياضي موجو لطالب الصف السابع األول متوسط بمدينة لنكولون
األمريكية ،ومن أىم النتائج التي توصل إلييا الباحثان ىو تمكن المعممين من ميارات التواصل
الرياضي إلى حد ما ,وأن المعمم المتمكن بدرجة أفضل كانت نتائج طالبو عمى اختبار ميارات
التواصل الرياضي إلى حد التواصل الرياضي أفضل ،كما وجد الباحثان أن تمكن الطالب من ميارات
التواصل الرياضي انعكس عمى تعامميم مع المفردات الرياضية ،وفيميا ،مما عدة الباحثان مؤش اًر عمى
فيم الرياضيات.
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دراسة تونك-بيكان و دامبروسيو ' ) ) Tunc _Pekkan and Dambroise ,2009ىدفت إلى
استقصاء أثر استخدام البريد اإللكتروني في تنمية التواصل الرياضي ،واستخدم الباحثان المنيج
التجريبي ،وقد اختيرت عينة الدراسة من طالب الصف السادس االبتدائي ،وتقوم فكر ة الدراسة عمى
استخدام البريد اإللكتروني لمتواصل بين المعممين والطالب ،حيث يقدم المعممون معارفيم الرياضية من
خبلل البريد اإللكتروني ،وقد اختيرت وحدة الكسور لمصف السادس ،ثم يقوم الطالب بتقديم
استجاباتيم ،ويقو م المدرسون بفحص رسائل البريد اإللكتروني ومبلحظتيا ،والرد عمييا ،وبمغ متوسط
الرسائل التي يرسميا كل معمم إلى طالبو من ()24-7رد ا بريدياً الكترونيا ،وأظيرت النتائج فاعمية
استخدام البريد اإللكتروني في تنمية ميارات التواصل الرياضي.
3.2التعقيب عمى الد ارسات السابقة:
من خبلل استعراض األدب التربوي و الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية المجموعات الثرثارة،
وأثرىا في العممية التعميمية سواء كانت دراسات عربية أم أجنبية ،نبلحظ أن معظم ىذه الدراسات
أجمعت عمى األىمية البالغة لتطبيق استراتيجية المجموعات الثرثارة ,من خبلل تنمية التعمم النشط.
فيي تسمح لجميع الطمبة في المشاركة والمناقشة والحوار وتبادل األفكار حتى يتعمموا شيئاً جديداً .وال
يغيب عن ذىن المعمم أن يحدد وقت المناقشة المطموبة ،وأن يبمغيم بالميام المطموب انجازىا بعد
المناقشة ،حتى يتعودوا عمى إتمام الخطوة في وقتيا.
وقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة كل من أبو شحادة ( ،)2013العنزي ( )2010من حيث استخداميا
الستراتيجية المجموعات الثرثارة وأثرىا في التحصيل.
وكما اتفقت ىذه الد ارسة مع دراسة نعيمة ( ) Ni'mah, 2015وجايادي ( )Wijayadi, 2015و
الياس ( )ILyas, 2015وميبلنيجرم ( ) Milaningrum, 2013سينبوثان ( Sengbounthanh,
 )2001بأتباعيا المنيج التجريبي ،واختمفت مع دراسة سيثرالند ( )Sutherland, 1980بأتباعيا
المنيج الوصفي.
كما اتفقت مع دراسة الكبيسي و المشيداني ( )2015في تناوليا التحصيل والتواصل الرياضي
كمتغيرات تابعة.
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وتأخذ ىذه الدراسة تميزىا عن جميع الدراسات السابقة ,في كونيا الدراسة الوحيدة التي استخدمت
استراتيجية المجموعات الثرثارة في الرياضيات ،وآثر استخداميا في التحصيل والتواصل الرياضي
وكانت عمى طبلب الصف الثامن.

الفصل الثالث:
______________________________________________________
طريقة الدراسة واجراءاتيا

مقدمح
تناول ىذا الفصل عرضاً إلجراءات الدراسة التي اتبعتيا الباحثة في الدراسة ,متضمنا منيج الدراسة,
وتحديد مجتمع الدراسة ,وعينتيا ,والطريقة التي اختيرت عمى أساسيا ،كما يشمل ادوات الدراسة،
وطرق التحقق من صدقيا وثباتيا  ,إضافة إلى المعالجة اإلحصائية.
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 1.3منيج الدراسة
قامت الباحثة باستخدام المنيج التجريبي ,والتصميم شبو التجريبي الستقصاء أثر استخدام استراتيجية
المجموعات الثرثارة في التحصيل والتواصل الرياضي لدى طمبة الصف الثامن األساسي في فمسطين،
لمبلئمتو لموضوع الدراسة .

 2.3مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة الصف الثامن األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية
التربية والتعميم في الخميل ،والبالغ عددىم ( )5928طالب وطالبة ,وذلك وفقاً إلحصائيات مديرية
التربية والتعميم في الخميل ،والمنتظمين في الدراسة لمفصل الدراسي األول من العام الدراسي (/2016
2017م) ،ويبين الجدول ( )1.3توزيع أفراد مجتمع الدراسة.
جدول ( : )1.3توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لعدد المدارس وعدد الطمبة وعدد الشعب
اُغ٘ظ
رًٞس
إٗبس
أُخزِـخ
أُغٔٞع

ػذداُشؼت
66
79
4
149

ػذدأُذاسط
31
42
4
77

ػذداُـِجخ
2665
3190
73
5928



 3.3عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من مدرستين من بين مدارس مديرية التربية والتعميم في الخميل ،مدرسة ذكور
شيداء ترقوميا ،ومدرسة أم سممة األسية لمبنات ،حيث تم اختيارىما بطريقة قصدية الحتوائيما عمى
عدد مناسب من الشعب الدراسية المناسبة لمدراسة ،وكذلك سيولة الوصول الييما وتعاون الطاقم
اإلداري مع الباحثة ،وكل منيما تحتوي عمى شعبتين من طمبة الصف الثامن األساسي  ,وتم تعيين
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الشعب في كل مدرسة عشوائياً الى شعبة تجريبية ,درست وحدة اليندسة من كتاب الرياضيات لمصف
الثامن األساسي باستخدام استراتيجية

المجموعات الثرثارة ,وأخرى ضابطة درست الوحدة نفسيا

بالطريقة االعتيادية  ,وقد بمغت عينة الدراسة ( )135طالب وطالبة ,ويبين الجدول ( )2.3توزيع أفراد
عينة الدراسة تبعاً لممدرسة والمجموعة (تجريبية ،ضابطة )

جدول( :)2.3توزيع عينة الدراسة تبعاً لممدرسة والمجموعة
انمدرصح

انمجمىعح انتجزيثيح

انمجمىعح انضاتطح

انمجمىع

ٓذسعخاّعِٔخا٫عبع٤خ
ُِج٘بد

40

40

80

ٓذسعخشٜذاءرشه٤ٓٞبُِجٖ٘٤

27

28

55

أُغٔٞع

67

68

135



 4.3المادة التعميمية وأدوات الدراسة
قامت الباحثة بإعداد مادة تعميمية التي تتمثل في دليل المعمم الذي أعدتو لتدريس وحدة اليندسة من
كتاب الرياضيات لمصف الثامن وفق لبلستراتيجية المجموعات الثرثارة وباإلضافة إلى استخدام اداتين
في ىذه الدراسة ,تتمثمتا في اختبار التحصيل ,واختبار التواصل الرياضي ,الستقصاء أثر استخدام
استراتيجية المجموعات الثرثارة في التحصيل والتواصل الرياضي لدى طمبة الصف الثامن األساسي في
فمسطين.
وكانت اإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في إعداد مادة الدراسة كما يمي:
 1.4.3المادة التعميمية (دليل المعمم وفق استراتيجية المجموعات الثرثارة):
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قامت الباحثة بتحميل محتوى وحدة اليندسة ،وىي الوحدة الثانية في كتاب الرياضيات ،لمصف الثامن
يدرس في المدارس الحكومية في فمسطين لمعام الدراسي (2017/2016م) ,وتشتمل
األساسي ،والذي ّ
المادة الدراسية في ىذه الوحدة عمى ستة دروس وىي :المثمث ,المثمث المتساوي الساقين ,المثمث
المتساوي األضبلع ,التباين وخصائص المتباينة ,متباينة المثمث ,نظرية فيثاغورس

وبعد االطبلع

عمى األدب التربوي والدراسات السابقة الخاصة بالتواصل الرياضي واستراتيجيات تدريسو ,وكذلك
األدب التربوي والدراسات السابقة الخاصة باستراتيجية المجموعات الثرثارة قامت الباحثة بإعداد دليل
المعمم لتدريس وحدة اليندسة وفقاً الستراتيجية ،ممحق ( ,)8وتضمن الدليل مقدمة ونبذة عامة عن
االستراتيجية ,وعرض مفصل لخطوات تطبيق استراتيجية ,وتوجييات عامة تتعمق بتدريس الوحدة,
باإلضافة الى األىداف العامة المرتبطة بتدريس الوحدة ,والتوزيع الزمني لمموضوعات المراد تدريسيا,
وقد تم تدريس الوحدة في مدة ( )22حصة دراسية ,بزمن قدرة ( )40دقيقة لكل حصة.
وشممت خطة السير في تدريس الوحدة عمى األىداف السموكية لكل درس ,والمصادر والوسائل
التعميمية التعممية ,والخطوات اإلجرائية إلستراتيجية المجموعات الثرثارة.
صدق المادة التعميمية:
قامت الباحثة بالتحقق من صدق المادة التعميمية ,بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين المختصين
بالمناىج ,وأساليب التدريس من أساتذة جامعيين ومشرفين تربويين من و ازرة التربية والتعميم ,باإلضافة
الى معممي الرياضيات لمصف الثامن األساسي ,لبلستفادة من خبراتيم ومبلحظاتيم حول المادة
التعميمية ,واجراء التعديبلت البلزمة لتخرج المادة التعميمية بشكميا النيائي ممحق (.)8
وكانت اإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في إعداد األدوات كما يمي:
 2.4.3اختبار التحصيل:
قامت الباحثة بإعداد اختبار التحصيمي وفق الخطوات اآلتية :
 تحديد الوحدة المراد تدريسيا باستخدام االستراتيجية ,وتم اختيار الوحدة الثانية (اليندسة) من
كتاب الرياضيات لمصف الثامن األساسي.
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 تحديد اليدف من االختبار ،حيث ىدف االختبار الى قياس تحصيل الطمبة في وحدة اليندسة
من كتاب الرياضيات لمصف الثامن األساسي.
 تحميل المحتوى لموحدة الدراسية ,وبناء جدول مواصفات لمعرفة األوزان النسبية ألجزاء
المحتوى العممي ,ومستويات األىداف المراد قياسيا ممحق(.)3
 االطبلع عمى العديد من االختبارات المشابية لدراسات سابقة ,لبلستفادة منيا في بناء فقرات
االختبار موضوع اإلعداد.
 صياغة فقرات االختبار .حيث يكون االختبار بصورتو النيائية من ()22فقرة ،ممحق (.)9
 صياغة تعميمات االختبار ووضعيا في مقدمة االختبار مع مراعاة وضوحيا ,ومبلئمتيالمستوى الطمبة.
 2.4.4اختبار التواصل الرياضي:
قامت الباحثة بإعداد اختبار التواصل الرياضي وفق الخطوات اآلتية:
 تحديد الوحدة المراد تدريسيا باستخدام استراتيجية ,وتم اختيار الوحدة الثانية (اليندسة) من
كتاب الرياضيات لمصف الثامن األساسي.
 تحديد اليدف من االختبار ,حيث ييدف االختبار الى قياس ميارات التواصل الرياضي في
وحدة اليندسة من كتاب الرياضيات لمصف الثامن األساسي.
_ االطبلع عمى العديد من االختبارات المشابية لدراسات سابقة ,لبلستفادة منيا في بناء فقرات
االختبار موضوع اإلعداد.
 تحديد ميارات التواصل الرياضي المراد قياسيا ,و بناء فقرات لقياس ىذه الميارات ،ممحق
(. )4
 صياغة تعميمات االختبار ووضعيا في مقدمة االختبار مع مراعاة وضوحيا ,ومبلئمتيا
لمستوى الطمبة.
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 1.2.4.3صدق االختبارين:
تم التأكد من صدق االختبارين ( اختبار التحصيل واختبار التواصل الرياضي) وذلك من خبلل
عرضيما عمى مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص في مجال المناىج واساليب تدريس
الرياضيات ,ومشرفي ومعممي الرياضيات من ذوي الخبرة من أجل التأكد من أن فقرات االختبارين
تحقق األىداف التي وضعت من أجميا ،وكذلك مناسبتيا لمستوى الطمبة والوقت المخصص ليا،
واألخذ بعين االعتبار بآراء ومبلحظات المحكمين واجراء التعديبلت المناسبة ,ليخرج االختباريين
بصورتيما النيائية ممحق ( )11اختبار التحصيل ،ممحق ( )12اختبار التواصل الرياضي.
ومن المبلحظات التي سجمت عمى االختباريين من قبل السادة المحكمين :
 حذف بعض الفقرات لتماثل فكرتيا مع فقرة أخرى. إعادة صياغة بعض الفقرات بأسموب ابسط. -تعديل الوقت المخصص لكل اختبار.

ثبات االختبارين:
قامت الباحثة باستخراج معامل الثبات لكل من اختبار التحصيل واختبار التواصل الرياضي ,باستخدام
طريقة اإلعادة ( )Test -Retestلمتحقق من ان االختبارين قادرين عمى تحقيق اغراض الدراسة،
حيث تم تطبيق االختبار عمى عينة استطبلعية من افراد مجتمع الدراسة ،ومن خارج عينة الدراسة،
وتكونت من ()15

طالبة من طالبات

مدرسة ام سممة االساسية لمبنات ،واعادة االختبار بعد

أسبوعين ،وبمغ معامل الثبات لبلختبار التحصيمي ( )0.80ويعد ىذا المعامل جيداً ألغراض إجراء
الدراسة وكذلك بمغ معامل الثبات الختبار التواصل الرياضي ( .)0.82كما تم حساب كروبناخ ألفا
لبلختباريين وقد بمغت قيمتيا لبلختبار التحصيمي ( ، )0.90وإلختبار التواصل الرياضي ()0.946
ويعد ىذا المعامل جيداً ألغراض الدراس.
زمن االختبار :
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من خبلل التطبيق االستطبلعي لبلختباريين قامت الباحثة بتقدير الزمن المناسب لكل اختبار من
خبلل حساب متوسط الزمن الذي استغرقو الطمبة في اإلجابة عمى كل اختبار ،حيث بمغ زمن
االختبار التحصيمي ( )60دقيقة  ،وكذلك بمغ زمن اختبار التواصل الرياضي ( )60دقيقة.
معامل الصعوبة والتمييز:
قامت الباحثة بحساب معامل الصعوبة والتمييز لفقرات االختباريين (اختبار التحصيل و التواصل
الرياضي ) ،وذلك بعد تطبيقو عمى العينة االستطبلعية ،وقد استخدمت الباحثة المعادلة التالية
لحساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختباريين
معامل الصعوبة =

مجموع الدرجات المحصمة عمى السؤال
درجة السؤال * عدد المتعممين

وقد تراوحت معامبلت الصعوبة لفقرات اختبار التحصيل بين ( )0.60-0.20ممحق رقم ( ،)5وقد
تراوحت معامبلت الصعوبة لفقرات اختبار التواصل الرياضي بين ( ، )0.15-0.55ممحق رقم (،)6
وىي قيم متفقة مع معيار الصعوبة المقبول ألغراض البحوث التربوية ،وتم حساب معامل التمييز
لفقرات االختبار باستخدام المعادلة اآلتية :
مج س – مج ص
ن * مج م
حيث :
مج س  :مجموعات الدرجات التي حصمت عمييا الفئة العميا.
مج ص  :مجموع الدرجات التي حصمت عمييا الفئة الدنيا.
مج م  :الدرجات المخصصة لمسؤال.
ن  :عدد أفراد أحدى المجموعتين.
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وقد تراوحت معامبلت التمييز لفقرات اختبار التحصيمي بين ( )0.85-0.40ممحق رقم ( ، )5وىي
قيم مقبولة تربوياً ،وقد تراوحت معامبلت التمييز لفقرات اختبار التواصل الرياضي بين (0.80-
 ، )0.30ممحق رقم ( ،)6وىي قيم مقبولة تربوياً ألغراض البحوث التربوية ،حيث يرى أبو لبدة
( )1996انو يجب أن تتراوح معامبلت الصعوبة لفقرات االختبار ما بين ( ) 0.90 -0.10حتى
تكون متفقة مع معامبلت

الصعوبة المقبولة تربوياً واعتبر الحد األدنى المقبول لمعامل التمييز

(.)0.25
وبمغ معامل الثبات لبلختبار التحصيمي ( )0.80ويعد ىذا المعامل جيداً ألغراض إجراء الدراسة
وكذلك بمغ معامل الثبات

الختبار التواصل الرياضي ( .)0.82كما تم حساب كروبناخ ألفا

لبلختباريين وقد بمغت قيمتيا لبلختبار التحصيمي ( ، )0.90وإلختبار التواصل الرياضي ()0.946
ويعد ىذا المعامل جيداً ألغراض الدراس.

 5.3الطريقة واإلجراءات
اتبعت الباحثة في تنفيذ دراستيا الخطوات اآلتية :
 مراجعة كمية الدراسات العميا بجامعة القدس ,والحصول عمى كتاب تسييل الميمة الموجوإلى مديرية التربية والتعميم في الخميل  ،لتسييل ميمة تطبيق الدراسة في المدارس،
ممحق ()13
 التوجو إلى مديرية التربية والتعميم الخميل والحصول عمى كتابين تسييل ميمة الموجيانإلى مدرسة شيداء ترقوميا لمبنين  ,والى مدرسة أم سممة األساسية لمبنات لتسييل ميمة
تطبيق الدراسة ممحق ( )14وممحق (.)15
 االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع الدراسة. اختيار المادة الدراسية وىي وحدة اليندسة من كتاب الرياضيات لمصف الثامن األساسيفي الفصل األول  2017 / 2016واعداد دليل المعمم لموحدة وفق استراتيجية المجموعات
الثرثارة ،والتحقق من صدقو بعرضو عمى مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة ممحق (.)1
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 اعداد ادوات الدراسة (اختبار التحصيل ،اختبار التواصل الرياضي ) ،والتحقق من صدقيابعرضيا عمى مجموعة من المحكمين واجراء التعديبلت البلزمة والتحقق من ثباتيما.
 تطبيق األدوات عمى عينة استطبلعية من مجتمع الدراسة ،ومن خارج عينة الدراسة؛لمتحقق من ثبات االختبارين ،والتحقق من سبلمة الفقرات ووضوحيا وتدوين استفسارات
الطمبة ,وحساب معامل الصعوبة والتمييز لفقرات االختبارين ،وتحديد الزمن البلزم
لبلختبارين (من خبلل حساب متوسط الوقت الذي استغرقو أول طالب أنيى االختبار
والوقت الذي استغرقو آخر طالب ).
 اختيار المدارس التي تم تطبيق الدراسة فييا ,واالجتماع مع المدير والمعممين لمتعاون معالباحثة ,من اجل تطبيق الدراسة وتعيين الشعب التجريبية والضابطة فييا ،وتوزيع المادة
الدراسية عمى المعممين بعد صياغتيا وتعريفيا باستخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة
لبلسترشاد بيا ،واالستفادة منيا وشرحيا لمطمبة في الشعب التجريبية.
 تدريب المعممين عمى تطبيق الدراسة من خبلل سمسمة من المقاءات معيم ،تم من خبلليامناقشة الدليل ,والخطوات البلزم اتباعيا في التدريس.
 تطبيق االختبارين بشكل قبمي عمى عينة الدراسة (التجريبية والضابطة ). تطبيق التجربة (حيث تم تدريس الوحدة الثانية (اليندسة) لممجموعة التجريبية باستخداماستراتيجية المجموعات الثرثارة وتدريسيا بالطريقة االعتيادية ).
 تطبيق االختبارين اختبار التحصيل ,واختبار التواصل الرياضي بشكل بعدي عمىالمجموعتين التجريبية والضابطة في نفس الوقت.
-

جمع االختبارات ورصد النتائج ,والقيام بالمعالجات االحصائية المناسبة الستخراج النتائج
وتفسيرىا.

 -كتابة التوصيات والمقترحات ووضع تجربة الباحثة بين يدي الباحثين البلحقين.

 6.3متغيرات الدراسة
اشتممت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية:
المتغير المستقل:
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طريقة التدريس وىي بمستويين( :الطريقة االعتيادية ،واستراتيجية المجموعات الثرثارة ).
المتغيرات التابعة:
وتشمل (التحصيل والتواصل الرياضي)
المتغير المعدل:
الجنس ولو مستويان(:ذكور واناث).




 7.3تصميم الدراسة:
EG : O1 x O2
CG : O1 O2
:EGأُغٔٞػخاُزغش٣ج٤خ
:CGأُغٔٞػخاُؼبثـخ
:O1عِٔخا٫خزجبساداُوجِ٤خ.
:O2عِٔخا٫خزجبساداُجؼذ٣خ.
:Xأُؼبُغخاُزغش٣ج٤خ(اعزشار٤غ٤خأُغٔٞػبداُضشصبسح).


 8.3المعالجات اإلحصائية:
تم استخراج المتوسطات الحسابية ,واالنحرافات المعيارية لعبلمات المجموعة التجريبية ,والمجموعة
الضابطة عمى االختباريين ,اختبار التحصيل ,واختبار التواصل الرياضي كما تم استخدام كروبناخ ألفا
لحساب معامل الثبات ومعامل االرتباط بيرسون ،حيث تم استخدام تحميل التغاير المصاحب الثنائي
لمقارنة متوسطات أداء الطمبة عمى أدوات الدراسة ,واإلجابة عمى أسئمة الدراسة ,ولمعرفة داللة الفروق
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في متوسطات أداء الطمبة في االختباريين حسب المجموعة ,والجنس ,والتفاعل بينيما ,باستخدام
برنامج الرزم االحصائية لمعموم االجتماعية (.)SPSS















الفصل الرابع:
______________________________________________________
نتائج الدراسة


تناول ىذا الفصل عرضاً لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،والتي ىدفت إلى استقصاء أثر استخدام
استراتيجية المجموعات الثرثارة في التحصيل والتواصل الرياضي لدى طمبة الصف الثامن األساسي في
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فمسطين ،وكذلك معرفة ما إذا كان ىذا األثر يختمف باختبلف طريقة التدريس والجنس والتفاعل
بينيما.

 1.4النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول
ما أثر استخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في التحصيل لدى طمبة الصف الثامن األساسي ؟
وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما ؟
ولئلجابة عن السؤال األول قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية  ,واالنحرافات المعيارية
لعبلمات الطمبة ,في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى اختبار التحصيل ،ويبين الجدول ()1.4
ىذه المتوسطات واالنحرافات المعيارية.

جدول ( )1.4األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة في المجموعتين
الضابطة والتجريبية في اختبار التحصيل ،حسب المجموعة والجنس في االختبارين القبمي
والبعدي.
الدرجات القبمية
المجموعة
ضابطة

الجنس

العدد

ذكر

28
40

المتوسط

الدرجات البعدية

االنحراف

العدد

الحسابي
5.64

المعياري
3.91

28

7.00

3.889

40

المتوسط

االنحراف

الحسابي
13.93

المعياري
5.422

12.75

6.303

أنثى

تجريبية

المجموع

المجموع

68

6.44

3.727

68

13.24

5.943

ذكر

27

4.74

3.482

27

14.04

6.717

أنثى

40

6.73

3.588

40

21.10

4.950

المجموع

67

5.93

3.653

67

18.25

6.666

ذكر

55

5.20

3.434

55

13.98

9.51

أنثى

80

6.70

3.73

80

19.03

12.15
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المجموع

135

3.686

6.19

135

15.73

6.774


ويبلحظ من الجدول ( )1.4أن ىناك فروقاً ظاىرية في المتوسطات الحسابية لعبلمات الطمبة في
اختبار التحصيل لدى طمبة الصف الثامن بين مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة ) ،ولمعرفة ما
إذا كانت الفروق الظاىرية في المتوسطات الحسابية لعبلمات الطمبة ذات داللة إحصائية عند
المستوى ( ،) 0.05 ≤ αتم استخدام اختبار تحميل التغاير المصاحب ( ،)ANCOVAوكانت النتائج
كما في الجدول ( )2.4التالي:

جدول ( : )2.4نتائج تحميل التغاير المصاحب ( )ANCOVAلعالمات الطمبة في اختبار التحصيل
بحسب المجموعة والجنس والتفاعل بينيما :
مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

االختبار القبمي

160.255

1

160.255

4.832

*0.030

المجموعة

629.320

1

629.320

18.974

*0.000

الجنس

183.023

1

183.023

5.518

*0.020

الجنس×المجموعة

526.931

1

526.931

15.887

*0.000

الخطأ

4311.665

130

33.167

الدرجة الكمية المصححة

6148.859

134

مصدر التباين

*داُخػ٘ذأُغز) 0.05≤α(ٟٞ
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النتائج المتعمقة بالمجموعة :
(ف ) المحسوبة لمفرق بين متوسطي درجات

يتضح من الجدول رقم ( )2.4أن قيمة

طمبة

المجموعتين الضابطة (التي درست بالطريقة االعتيادية)والتجريبية (التي درست بطريقة استراتيجية
المجموعات الثرثارة ) في اختبار التحصيل

بحسب المجموعة ىي ( , )18.9وأن قيمة الداللة

اإلحصائية ( )0.00وىذه القيمة أقل من مستوى الداللة ( ،) 0.05 ≤ αوعميو يتم رفض الفرضية
الصفرية والتي تنص عمى أنو " ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (
)بين متوسطات عبلمات طمبة الصف الثامن األساسي في اختبار التحصيل تعزى لطريقة
أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة (≤ α
التدريس " األمر الذي يقودنا إلى االستنتاج أن ىناك ٌ

 )0.05الستخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في اختبار التحصيل لدى طمبة الصف الثامن يعزى
لممجموعة.
ولمعرفة لصالح من الفروق تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير
اختبار التحصيل ،كما في الجدول (: )3.4
جدول ( )3.4المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية في اختبار التحصيل حسب
المجموعة :



المجموعة

العدد

األوساط الحسابية
المعدلة

األخطاء المعيارية



ضابطة

68

13.298

0.710



تجريبية

67

17.707

0.720


يتبين من الجدول ( )3.4أن المتوسط المعدل لممجموعة الضابطة التي درست بالطريقة
االعتيادية ىو ( ,)13.29وىو أقل من متوسط المجموعة التجريبية (التي درست بطريقة استراتيجية
المجموعات الثرثارة) الذي بمغ ( ،)17.7مما يدل عمى أن الفروق بين المجموعتين كانت لصالح
المجموعة التجريبية.
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النتائج المتعمقة بمتغير الجنس:
يبلحظ من الجدول ( )2.4أن قيمة (ف) المحسوبة لمفرق بين متوسطي عبلمات طمبة المجموعتين
الضابطة (التي درست بالطريقة اإلعتيادية) والتجريبية (التي درست بطريقة استراتيجية المجموعات
الثرثارة ) في اختبار التحصيل بحسب الجنس ىي ( ,)5.5وأن قيمة الداللة اإلحصائية ()0.020
وىذه القيمة أقل من مستوى الداللة ( ،) 0.05 ≤ αوعميو يتم رفض الفرضية الصفرية والتي تنص
عمى أنو " ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (

)بين متوسطات

عبلمات طمبة الصف الثامن األساسي في اختبار التحصيل تعزى لمجنس" ،األمر الذي يقودنا إلى
أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) 0.05 ≤ αالستخدام استراتيجية
االستنتاج أن ىناك ٌ
المجموعات الثرثارة في اختبار التحصيل لدى طمبة الصف الثامن تعزى لمجنس.

ولمعرفة لصالح من الفروق تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة ,واألخطاء المعيارية لمتغير
اختبار التحصيل ،كما في الجدول (: )4.4
جدول ( )4.4المتوسطات الحسابية المعدلة ,واألخطاء المعيارية في اختبار التحصيل حسب الجنس
الجنس

العدد

األوساط الحسابية
المعدلة

األخطاء المعيارية

ذكر

55

14.286

0.789

أنثى

80

16.718

0.651


يتبين من الجدول ( )4.4أن المتوسط المعدل لمذكور ىو ( )14.3وىو أقل من متوسط المعدل لئلناث
الذي بمغ ( ،)16.7مما يدل عمى أن الفروق في متغير الجنس كانت لصالح اإلناث.
النتائج المتعمقة بالتفاعل بين المجموعة والجنس :
يتضح من الجدول ( )2.4أن قيمة (ف) المحسوبة لمفرق بين متوسطي عبلمات طمبة المجموعتين
الضابطة (التي درست بالطريقة االعتيادية) والتجريبية (التي درست باستخدام استراتيجية المجموعات
الثرثارة) في اختبار التحصيل بحسب التفاعل بين المجموعة والجنس ىي ( )15.887وأن قيمة الداللة

62

اإلحصائية ( ،)0.000وىي أقل من مستوى الداللة (

) ،وعميو يتم رفض الفرضية الصفرية

التي تنص عمى أنو " ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (

) بين

متوسطات عبلمات طمبة الصف الثامن في اختبار التحصيل تعزى لمتفاعل بين طريقة التدريس
والجنس " ،األمر الذي يقودنا إلى االستنتاج أن ىناك أث اًر ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة
) الستخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في اختبار التحصيل لدى طمبة الصف الثامن

(

األساسي يعزى لمتفاعل بين المجموعة والجنس.
ولمعرفة لصالح من الفروق تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير
اختبار التحصيل بحسب التفاعل بين المجموعة والجنس ،كما في الجدول (: )5.4
جدول ( )5.4انمتىصطاخ انحضاتيح انمعدنح ,واألخطاء انمعياريح في اختثار انتحصيم حضة انتفاعم
تيه انمجمىعح وانجنش:
المجموعة

ضابطة

تجريبية

الجنس

العدد

األوساط الحسابية
المعدلة

األخطاء المعيارية

ذكر

28

14.094

1.091

أنثى

40

12.501

0.918

ذكر

27

14.478

1.126

أنثى

40

20.935

0.914


يتبين من الجدول ( )5.4أن المتوسط المعدل لممجموعة التجريبية لمذكور (التي درست بطريقة
استراتيجية المجموعات الثرثارة ) ىو ( , )14.478وىو أعمى من متوسط المجموعة الضابطة لمذكور
(التي درست بالطريقة االعتيادية) الذي بمغ ( ،)14.094مما يدل عمى أن الفروق كانت لصالح
المجموعة التجريبية ،وأن المتوسط المعدل لممجموعة التجريبية لئلناث (التي درست بطريقة استراتيجية
المجموعات الثرثارة ) ىو ( )20.935وىو أعمى من متوسط المجموعة الضابطة لئلناث (التي
درست بالطريقة االعتيادية) الذي بمغ ( ،)12.501مما يدل عمى أن الفروق كانت لصالح المجموعة
التجريبية.
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ويبلحظ أن ىناك فروق بين المجموعة والجنس ،حيث كان المتوسط الحسابي المعدل لمذكور في
المجموعة التجريبية ( )14.478والمتوسط الحسابي المعدل لئلناث في المجموعة التجريبية
( , )20.935مما يدل عمى أن اإلناث استفادوا من استراتيجية المجموعة الثرثارة أكثر من الذكور.








 2.4النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني :
ما أثر استخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في التواصل الرياضي لدى طمبة الصف الثامن
األساسي ؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما ؟
ولئلجابة عن السؤال األول قامت الباحثة بحساب المتوسطات

الحسابية

واالنحرافات المعيارية

لعبلمات الطمبة في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى اختبار التواصل الرياضي،وبين الجدول
( )6.4ىذه المتوسطات واالنحرافات المعيارية.
جدول ( )6.4األعداد والمتوسطات الحسابية ,واالنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة في
المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار التواصل الرياضي ،حسب المجموعة والجنس في
االختبارين القبمي والبعدي.
الدرجات القبمية
المجموعة
ضابطة

الجنس
ذكر

العدد
28
40

االنحراف

المتوسط

الدرجات البعدية
العدد

الحسابي
5.46

المعياري
3.786

28

5.60

3.425

40

المتوسط

االنحراف

الحسابي
13.43

المعياري
8.089

13.75

9.572

أنثى
68

3.551

5.54

المجموع

64

68

13.62

8.929



تجريبية





المجموع



ذكر

27

5.22

3.215

27

17.04

10.625

أنثى

40

7.80

3.743

40

24.30

12.263

المجموع

67

6.76

3.738

67

21.37

12.092

ذكر

5.35

3.487

55

15.20

9.507

55

أنثى

6.70 80

3.733

80

19.03

12.151

المجموع

6.15 135

3.682

135

17.47

11.271







ويبلحظ من الجدول ( )6.4أن ىناك فروقاً ظاىرية في المتوسطات الحسابية لعبلمات الطمبة في
اختبار التواصل الرياضي لدى طمبة الصف الثامن بين مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة )
المتوسطات الحسابية ،ولمعرفة ما إذا كانت الفروق الظاىرية في المتوسطات الحسابية لعبلمات
الطمبة ذات داللة

إحصائية

عند المستوى ( ،) 0.05 ≤ αتم استخدام اختبار تحميل التغاير

المصاحب ( ،)ANCOVAوكانت النتائج كما في الجدول ( )6.4التالي :
جدول ( : )7.4نتائج تحميل التغاير المصاحب ( )ANCOVAلعالمات الطمبة في اختبار التواصل
الرياضي بحسب المجموعة والجنس والتفاعل بينيما :
مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

االختبار القبمي

227.448

1

227.448

2.125

0.147

المجموعة

1771.232

1

1771.232

16.551

*0.000

الجنس

580.005

1

580.005

5.420

*0.021

مصدر التباين

65

الجنس×المجموعة

487.185

1

487.185

الخطأ

13912.272

130

107.017

الدرجة الكمية المصححة

17021.600

134

4.552

*0.035

*داُخػ٘ذأُغز) 0.05≤α(ٟٞ

النتائج المتعمقة بالمجموعة :
يتضح من الجدول رقم ( )7.4أن قيمة

(ف ) المحسوبة لمفرق بين متوسطي درجات

طمبة

المجموعتين الضابطة (التي درست بالطريقة االعتيادية)والتجريبية (التي درست بطريقة استراتيجية
المجموعات الثرثارة ) في اختبار التواصل الرياضي بحسب المجموعة ىي (, )16.551وأن قيمة
الداللة اإلحصائية (, )0.00وىذه القيمة أقل من مستوى الداللة ( ،) 0.05 ≤ αوعميو يتم رفض
الفرضية الصفرية والتي تنص عمى أنو " ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
(

)بين متوسطات عبلمات طمبة الصف الثامن األساسي في اختبار التواصل الرياضي

تعزى لطريقة التدريس " ,األمر الذي يقودنا إلى االستنتاج أن ىناك أث اًر ذا داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( ) 0.05 ≤ αالستخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في اختبار التواصل الرياضي لدى
طمبة الصف الثامن يعزى لممجموعة.
ولمعرفة لصالح من الفروق تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة ,واألخطاء المعيارية لمتغير
اختبار التواصل الرياضي ،كما في الجدول (: )8.4
جدول ( )8.4المتوسطات الحسابية المعدلة ,واألخطاء المعيارية في اختبار التحصيل حسب
المجموعة :
المجموعة

العدد

ضابطة

68

األوساط الحسابية
المعدلة
13.361

66

األخطاء المعيارية
1.284



تجريبية

20.803

67

1.292





يتبين من الجدول ( )7.4أن المتوسط المعدل لممجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية ىو
(, )13.361وىو أقل من متوسط المجموعة التجريبية (التي درست بطريقة استراتيجية المجموعات
الثرثارة) الذي بمغ ( ،)20.803مما يدل عمى أن الفروق بين المجموعتين كانت لصالح المجموعة
التجريبية.
النتائج المتعمقة بمتغير الجنس :
يبلحظ من الجدول رقم ( )7.4أن قيمة

(ف) المحسوبة لمفرق بين متوسطي عبلمات طمبة

المجموعتين الضابطة (التي درست بالطريقة االعتيادية) والتجريبية (التي درست بطريقة استراتيجية
المجموعات الثرثارة ) في اختبار التواصل الرياضي بحسب الجنس ىي ( ,)5.420وأن قيمة الداللة
اإلحصائية ( ,)0.021وىذه القيمة أقل من مستوى الداللة ( ،) 0.05 ≤ αوعميو يتم رفض الفرضية
الصفرية والتي تنص عمى أنو " ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (
)بين متوسطات عبلمات طمبة الصف الثامن األساسي في اختبار التواصل الرياضي تعزى
لمجنس" ،األمر الذي يقودنا إلى االستنتاج أن ىناك أث اًر ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة (≤ α
 )0.05الستخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في اختبار التواصل الرياضي لدى طمبة الصف
الثامن يعزى لمجنس.
ولمعرفة لصالح من الفروق تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير
اختبار التواصل الرياضي ،كما في الجدول (.)9.4
جدول ( )9.4المتوسطات الحسابية المعدلة ,واألخطاء المعيارية في اختبار التواصل الرياضي
حسب الجنس:

67

الجنس

العدد

األوساط الحسابية
المعدلة

األخطاء المعيارية

ذكر

55

14.935

1.410

أنثى

80

19.229

1.165


يتبين من الجدول ( )9.4أن المتوسط المعدل لمذكور ىو ( )14.935وىو أقل من متوسط المعدل
لئلناث الذي بمغ ( ،)19.229مما يدل عمى أن الفروق في متغير الجنس كانت لصالح اإلناث.
النتائج المتعمقة بالتفاعل بين المجموعة والجنس :
يتضح من الجدول ( )7.4أن قيمة (ف) المحسوبة لمفرق بين متوسطي عبلمات طمبة المجموعتين
الضابطة (التي درست بالطريقة االعتيادية) ,والتجريبية (التي درست باستخدام استراتيجية المجموعات
الثرثارة) في اختبار التواصل الرياضي بحسب التفاعل بين المجموعة والجنس ىي ( , )4.552وأن
قيمة الداللة اإلحصائية ( ،)0.035وىي أقل من مستوى الداللة (

) ،وعميو يتم رفض

الفرضية الصفرية التي تنص عمى أنو " ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
(

) بين متوسطات عبلمات طمبة الصف الثامن في اختبار التحصيل تعزى لمتفاعل بين

طريقة التدريس والجنس " ،األمر الذي يقودنا إلى االستنتاج أن ىناك أث اًر ذا داللة إحصائية عند
مستوى الداللة (

) ,الستخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في اختبار التواصل الرياضي

لدى طمبة الصف الثامن األساسي يعزى لمتفاعل بين المجموعة والجنس.
ولمعرفة لصالح من الفروق تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة ,واألخطاء المعيارية لمتغير
اختبار التواصل الرياضي بحسب التفاعل بين المجموعة والجنس ،كما في الجدول (: )10.4
جدول ( )10.4المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية في اختبار التواصل الرياضي
حسب التفاعل بين المجموعة والجنس :
المجموعة

الجنس

العدد

68

األوساط الحسابية
المعدلة

األخطاء المعيارية

ضابطة

تجريبية

ذكر

28

13.175

1. 963

أنثى

40

13.547

1.642

ذكر

27

16.694

1.126

أنثى

40

20.935

0.914


يتبين من الجدول ( )10.4أن المتوسط المعدل لممجموعة التجريبية لمذكور (التي درست بطريقة
استراتيجية المجموعات الثرثارة ) ىو ( , )16.694وىو أعمى من متوسط المجموعة الضابطة لمذكور
(التي درست بالطريقة االعتيادية) الذي بمغ ( ،)13.175مما يدل عمى أن الفروق كانت لصالح
المجموعة التجريبية ،وأن المتوسط المعدل لممجموعة التجريبية لئلناث (التي درست بطريقة استراتيجية
المجموعات الثرثارة ) ىو ( )20.935وىو أعمى من متوسط المجموعة الضابطة لئلناث (التي درست
بالطريقة االعتيادية) الذي بمغ ( ،)13.547مما يدل عمى أن الفروق كانت لصالح المجموعة
التجريبية.
ويبلحظ أن ىناك فروق بين المجموعة والجنس ،حيث كان المتوسط الحسابي المعدل لمذكور في
المجموعة التجريبية ( , )16.694والمتوسط الحسابي المعدل إلناث في المجموعة التجريبية
( , )20.935مما يدل عمى أن اإلناث استفادوا من استراتيجية المجموعة الثرثارة أكثر من الذكور.

 3.4ممخص نتائج الدراسة :
 .1توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (

)بين متوسطات عبلمات طمبة

الصف الثامن األساسي في اختبار التحصيل ,تعزى لطريقة التدريس ولصالح استراتيجية المجموعات
الثرثارة.
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 .2توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (

) بين متوسطات عبلمات طمبة

الصف الثامن األساسي في اختبار التحصيل ,تعزى لمجنس وكانت لصالح اإلناث.
 3توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (

) بين متوسطات عبلمات طمبة

الصف الثامن في اختبار التحصيل تعزى لمتفاعل بين طريقة التدريس والجنس.
 .4توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (

)بين متوسطات عبلمات طمبة

الصف الثامن األساسي في اختبار التواصل الرياضي ,تعزى لطريقة التدريس ولصالح استراتيجية
المجموعات الثرثارة.
 .5توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (

)بين متوسطات عبلمات طمبة

الصف الثامن األساسي في اختبار التواصل الرياضي  ,تعزى لمجنس وكانت لصالح اإلناث.
 .6توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (

)بين متوسطات عبلمات طمبة

الصف الثامن األساسي في اختبار التواصل الرياضي ,تعزى إلى طريقة التدريس والجنس والتفاعل
بينيما.
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الفصل الخامس:
______________________________________________________
مناقشة النتائج والتوصيات:
مقدمة:
سعت الدراسة الحالية إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في التحصيل والتواصل
الرياضي لدى طمبة الصف الثامن في فمسطين ،وتم فيما يمي مناقشة نتائج الدراسة.

 1.5مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول
السؤال األول  :ما أثر استخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في التحصيل لدى طمبة الصف
الثامن األساسي ؟ وىل يختمف ىذا األثر باختبلف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما ؟
أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار التحصيل لدى طمبة الصف الثامن
األساسي تبعاً لممجموعة ،حيث كانت لصالح المجموعة التجريبية ,والتي ُدرست باستخدام استراتيجية
المجموعات الثرثارة  ،وىذا يدل عمى فاعمية ىذه االستراتيجية في تنمية التحصيل فيما يتعمق بتدريس
وحدة اليندسة في مادة الرياضيات.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى فاعمية التدريس باستخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة والتي تشمل
عمى ثبلث عشرة خطوة ،ولكل خطوة من ىذه الخطوات دورىا في تنمية تحصيل الطمبة ،حيث أن
الخطوةَ األولى تمثمت بمراجعة عامة باستخدام جياز عرض البيانات لمدرس السابق  ،وىذا قد يعزز

فرصة التعمم لدى الطمبة بإثارة انتباىيم ورفع مستوى التحفيز لدييم ،مما يزيد من رغبتيم في التعميم.
والخطوة الثانية التي تمثمت بمراجعة شفوية من جانب المعمم لمدرس السابق ،وىذا يعزز المعمومات
السابقة التي اكتسبيا الطمبة ويعزز احتفاظيم بيا مما يزيد من نقل أثر التعمم .أما الخطوة الثالثة فقد
ىدفت إلى تنمية ميارتي المناقشة والحوار لدى الطمبة ومن خبلل قراءة الدرس ضمن مجموعاتيم
ومن ثم طرح أسئمة تتعمق بموضوع الدرس ،وأما الخطوة الرابعة فكانت باستخدام جياز عرض البيانات
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من أجل عرض أسئمة المعمم ليا عبلقة بأسئمة الطمبة ،ومن ثم تأتي الخطوة الخامسة بطرح المعمم
لسؤال عمى شكل واجب ويحدد لكل مجموعة إجابتيا ,ويطمب تبرير ىذه اإلجابة من خبلل األفكار
والمعمومات الواردة في الدرس ،وىذا يساعد في تعزيز التعاون بين الطمبة ويشجعيم عمى المشاركة
الفعالة واعطاء إجابات وحمول وتفسيرات مناسبة.
وفي الخطوة السادسة يطمب المعمم من المجموعات تمخيص األفكار التي وردت في الخطوات السابقة،
وعمى قائد كل مجموعة عرض األفكار التي دونتيا المجموعات شفوياً أمام زمبلئو ثم تدوينيا ،ثم يقوم
المعمم بتجميع األفكار والممخصات التي توصل إلييا الطمبة ضمن مجموعاتيم  ,ومناقشة ىذه األفكار
مع جميع طمبة الصف ،وفي الخطوة السابعة يختار المعمم أفكا اًر جديدة إلثارة التفكير حوليا ,
ومناقشتيا مع الطمبة .وفي الخطوة الثامنة يقوم أحد الطمبة بطرح سؤال عمى درجة من الصعوبة
لتحفيز تفكير الطمبة  ,بحيث يثير قضية لمنقاش ،أما الخطوة التاسعة فيطمب المعمم من المجموعات
اإلجابة عن السؤال الذي تم طرحو في الخطوة السابقة.
يسمح لممجموعات بطرح أسئمة واستفسارات حول
المعمم
وعند الوصول إلى الخطوة العاشرة ،فإن
ُ
َ
المعمم بدوره باإلجابة عنو ،وفي الخطوة الحادية عشر يطرح أحد الطمبة
السؤال المطروح ،حيث يقوم
ُ

سؤاالً مفتوحاً ,مع وجود وقت كافي لئلجابة عنو ،وفي الخطوة الثانية عشر يراجع المعمم المادة في

دفتر التحضير ،لمتأكد من األىداف الموضوعة لمدرس ،وفي الخطوة الثالثة عشر يطمب المعمم من
الطمبة كتابة ممخص عما ذكر في الحصة من أفكار وحل تدريبات الصفية ،ويترك ليم حل تمارين
ومسائل كواجب بيتي لمطمبة.
ويمكن أن تعزى ىذه النتيجة كذلك ,أن ىذه االستراتيجية تراعي الفروق الفردية بين الطمبة  ,من
خبلل تقسيميم إلى مجموعات ثرثارة غير متجانسة يزيد من االعتماد المتبادل بين الطمبة ،ويحثيم
عمى تبادل الخبرات والمعمومات مع بعضيم البعض ،ألن الطالب يتعمم أكثر من أقرانو األكثر معرفة
وميارة منو ،مما يتيح فرصة تحصيل أفضل وفقاً لقدراتيم واستعداداتيم.
واتفقت ىذه الدراسة مع نتائج دراسة أبو شحادة ( ،)2013والعنزي ( ، )2010بالنسبة لطريقة
المجموعات الثرثارة ،حيث أظيرت

الدراستين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات
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الحسابية عمى االختبار التحصيمي تعزى الستراتيجية (المجموعات الثرثارة ،الطريقة االعتيادية ) ,
ولصالح المجموعة التي تم تدريسيا باستخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة.
كما أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات الطمبة في اختبار التحصيل تبعاً لمجنس،
وىذه الفروق كانت لصالح اإلناث.
ويمكن تفسير ىذه النتيجة تفوق اإلناث عمى الذكور في اختبار التحصيل بأن ىذه االستراتيجية كانت
مبلئمة لئلناث أكثر من الذكور ،فاإلناث يممن إلى المناقشة الجماعية مع األقران والمشاركة وتبادل
اآلراء أكثر من الذكور.
وأظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في اختبار التحصيل تعزى لمتفاعل بين الطريقة والجنس
ولصالح المجموعة التجريبية عند الذكور واإلناث.
ويمكن تفسير ىذه النتيجة إلى أن المعمم والمعممة اتبعوا أساليب متشابية في تدريسيم وحدة اليندسة ،
كما أن استراتيجية المجموعات الثرثارة تحتوي عمى ثبلثة عشر خطوة ،واتباع في ىذه الخطوات كان
مبلئم لمذكور واإلناث ،فيي تساعدىم في تقديم وتحديد مشاكل تواجييم وتقديم حمول مناسبة.

 2.5مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
ما أثر استخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في التواصل لدى طمبة الصف الثامن األساسي ؟ وىل
يختمف ىذا األثر باختبلف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما ؟
أظيرت نتائج الدراسة أن ىناك فروق داللة إحصائية عند مستوى الداللة ((

) بين متوسط

عبلمات الطمبة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية ومتوسط عبلمات الطمبة الذين درسوا وفق استراتيجية
المجموعات الثرثارة في اختبار التواصل الرياضي وكانت النتائج لصالح المجموعة التجريبية.
وتفسر الباحثة ىذه النتيجة إلى الدور الفعال لطريقة المجموعات الثرثارة في تنمية ميارات التواصل
الرياضي ،حيث يساعد فيم داللة الرموز والمصطمحات واألشكال الرياضية ،وادراك معنى الصيغ
الرياضية إلى زيادة دافعية التبلميذ في تعمم الرياضيات ،وكذلك زيادة مشاركتيم ،كما أن الكتابة
الرياضية تعطي الطبلب القدرة عمى التعبير عن األفكار والمفاىيم والعبلقات الرياضية وتوصيميا إلى
اآلخرين ،وكما أن ترجمة السألة الرياضية أو الفكرة الرياضية إلى صور مماثمة يسيل نقل األفكار إلى
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اآلخرين ويوضحيا ،واالستخدام الشفوي لممفردات الرياضية والمصطمحات والتراكيب تساعد الطبلب
عمى اكتشاف روابط عديدة بين الموضوعات الرياضية وتثير تفكيرىم ،وأيضا االستماع الرياضي
يساعد التبلميذ عمى التفكير في أسئمة زمبلئيم ،وينمي األبداع لدييم من خبلل االستماع ألفكار
بعضيم.
واتفقت ىذه الدراسة مع نتائج دراسة عاشور ( )2015و مسمم ( ،)2015والكبيسي و المشيداني
( ،)2015و موس وآرتشر ) (Moss and Archer, 2014وعيسي (،)2013المشيخي (،)2011
التخاينة ( ،)2011حيث أظيرت

الدراسات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات

الحسابية في التواصل الرياضي ولصالح المجموعة التجريبية .
كما أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات الطمبة في اختبار التواصل الرياضي تبعاً
لمجنس ،وىذه الفروق كانت لصالح اإلناث.
ويمكن تفسير ىذه النتيجة تفوق اإلناث عمى الذكور في اختبار التواصل الرياضي بأن اإلناث لدييم
القدرة عمى استخدام لغة الرياضيات ونقل العبارات الرياضية بشكل واضح لآلخرين أكثر من الذكور،
كما لديين القدرة عمى التعاون والمشاركة الفعالة وتبادل اآلراء وتعبير عن أفكارىن ونقميا لآلخرين
أكثر من الذكور.
وأظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في اختبار التواصل الرياضي تعزى لمتفاعل بين الطريقة
والجنس ولصالح المجموعة التجريبية عند الذكور واإلناث.
ويمكن تفسير ىذه النتيجة عمى أن استراتيجية المجموعات الثرثارة ساعدت الطمبة في تقديم اقتراحات
لممناقشة وحل مشكمة معينة وتسمح ليم بتبادل اآلراء وتقدير آراء بعضيم وتقديم تقرير عن النتائج التي
توصموا إلييا.

 5.3التوصيات
 . 1ضرورة استخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في تدريس الرياضيات بمختمف مجاالتيا
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 .2تدريب المعممين عمى استراتيجية المجموعات الثرثارة لما تحققو من فائدة لمطمبة.
 .3تدريب معممي الرياضيات عمى كيفية تنمية ميارات التواصل الرياضي لدى المتعممين.
 .4ضرورة تضمين استراتيجية المجموعات الثرثارة في بناء المناىج الفمسطينية.

 4.5المقترحات
 .1عمل دراسات وأبحاث تستيدف أثر استخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في تدريس موضوعات
أخرى في الرياضيات.
 .2عمل دراسات تبحث في أثر استخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة في تدريس مواد دراسية
أخرى.
 .3دراسة أثر استخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة عمى متغيرات أخرى غير التي وردت في
الدراسة وعمى متغيرات صفية أخرى.

المصادر والمراجع
المراجع العربية:
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إبراىيم ،أحمد  .)2011(.ميارات التفكير االبتكاري والتواصل الرياضي لدى طبلب الصف األول

اإلعدادي .مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس ،عدد (.)177

أبو زينة ،فريد وعبانة ،عبد اهلل  .)2007(.مناىج تدريس الرياضيات لمصفوف األولى ،عمان :دار
المسيرة.3.

أبو شحادة  ،عبد اهلل .)2013(.أثر التدريس الفيزياء بطريقتي حل المشكالت إبداعياً والمجموعات
الثرثارة في التحصيل والتفكير اإلبداعي لطمبة الصف العاشر األساسي بالمدارس الخاصة في مدينة

عمان  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة الشرق األوسط .

أبو لبدة ،سبع  . )1996(.مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي ،عمان ،جمعية عمال المطابع ،

األردن .
بارود ،سعيد محمد  .)2010(.بعض المتغيرات االنفعالية واالجتماعية وعالقتيا بتدني التحصيل
الدراسي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية في محافظات غزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

األزىر ،فمسطين ،غزة.
بدوي ،رمضان  .)2003(.استراتيجيات في تعميم وتقويم تعمم الرياضيات ،ط  ،1عمان :دار الفكر
العربي لمطباعة والنشر والتوزيع.
بدوي ،رمضان  .)2007(.تدريس الرياضيات الفعال ،عمان :دار الفكر.
بدوي ،رمضان  .)2008(.تضمين التفكير الرياضي في الرياضيات في برامج الرياضيات المدرسية،
ط  ،1عمان ،دار الفكر العربي.
البركاتي ،نيفين  .)2008(.أثر التدريس باستخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة والقبعات الست

التربط الرياضي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بمدينة،
و K.W. Lفي التحصيل والتواصل و ا
مكة المكرمة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.
بن يوسف ،آمال  .)2008(.العالقة بين استراتيجيات التعمم والدافعية لمتعمم وأثرىما عمى التحصيل
الدراسي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بوزريعة.

بوسنو ،محمود  .)2007(.عمم النفس القياسي –المبادئ األساسية -ديوان المطبوعات .الجامعية-بن
عكنون –الجزائر ،ط .1
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التخاينة ،بيجت  .)2011(.فعالية استخدام استراتيجية قائمة عمى بعض أبعاد التعمم في االتجاه
والتواصل الرياضي لدى طبلب المرحمة األساسية في مدارس تربية عمان الخاصة  .مجمة الجامعة

اإلسالمية سمسمة الدراسات اإلنسانية  ،مجمد ( ، )19العدد (. )1
الخالدي ،أديب  .)2003(.سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقمي .ط ،1 .عمان :دار وائل
لمنشر والتوزيع.

خطايبة ،عبد اهلل  .)2005(.تعميم العموم لمجميع .عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
الخفاف ،إيمان  .)2013(.التعمم التعاوني ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،عمان.
الحبار ،عبد الواحد  .)2013(.المدخل البصري لحل المسائل الرياضية ،وأثره في تنمية الحس

العددي ،والتواصل الرياضي لدى طالب الصف الثاني المتوسط( .رسالة ماجستير غير منشورة).
جامعة الموصل ،العراق.

جابر ،ليانا ( .)2004الرياضيات كمغة .مجمة رؤى تربوية ،العدد الخامس عشر.

الذراجي ،فاطمة  .)2009(.التواصل الرياضي لدى تالميذ الصف الثامن من التعميم األساسي
وعالقتو بالتحصيل الرياضي  ،رسالة ماجستير  ،جامعة صنعاء ،اليمن .
الرفاعي ،أحمد  .)2001(.استراتيجية مقترحة لتنمية التواصل الرياضي والتحصيل واالتجاه نحو
الرياضيات لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة

طنطا.
الرويس ،محمد  .)2011(.دراسة تحميمية لمعياري الترابط والتواصل الرياضي في مصفوفة المدى

والتتابع لمرياضيات خبلل الصفوف ( )8 – 1في المممكة العربية السعودية ،مجمة كمية التربية،
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ِٓؾن()1
أعٔبءاُغبدحأػؼبءُغ٘خاُزؾٌُِْٔ٤بدحاُزؼِ٤ٔ٤خٝأدٝاداُذساعخ :
انزقم

انتخصص

االصم
84

مكان انعمم

1

د.إثشاْ٤ٛطِ٤ج٢

2

أ.د.إثشاْ٤ٛػشٓبٕ

3

د.ػل٤قص٣ذإ

4

أ.د.ؿغبٕعشؽبٕ

5

د.إثشاْ٤ٛأثٞػوَ٤

6

د.شبد١أثٞؽِزْ

7

عبٓؼخاُوذط

ٓ٘بٛظٝأعبُ٤ترذس٣ظ
اُش٣بػ٤بد
عبٓؼخاُوذط
أُ٘بٛظٝأعبُ٤ت
اُزذس٣ظ
عبٓؼخاُوذط
أُ٘بٛظٝأعبُ٤ت
اُزذس٣ظ
عبٓؼخاُوذط
أُ٘بٛظٝأعبُ٤ت
اُزذس٣ظ
عبٓؼخاُخَِ٤
أُ٘بٛظٝأعبُ٤ت
اُزذس٣ظ
عبٓؼخاُخَِ٤
أُ٘بٛظٝأعبُ٤ت
رذس٣ظ
ٓبعغز٤شأعبُ٤ت
ٓذسعخأُِيخبُذ
رذس٣ظاُش٣بػ٤بد
ثٖػجذاُؼض٣ض
ٓؾبػشعبٓؼخ
ٓبعغز٤شأعبُ٤ت
رذس٣ظر١ا٫ؽز٤بعبد اُوذطأُلزٞؽخ
اُخبطخ

ٓبعغز٤شأعبُ٤ت
مدرسةذكىر
رذس٣ظس٣بػ٤بد
العروبالثانىية
ٓذسعخأّعِٔخ
ثٌبُٞسٞ٣طس٣بػ٤بد
ا٧عبع٤خُِج٘بد
رشث٤خاُخِ/َ٤
ثٌبُٞسٞ٣طس٣بػ٤بد
ٓششكخ

أٓ .ؾٔذششٝف

8

أ.عِٔ٤بٕؿش٣ت

9

أ.ؽبرْاُذساث٤غ

10

كذاءاُلـبكـخ

11

أٓبٗ٢ا٧خؼش









ِٓؾن()2
رؾَِٓ٤ؾزٟٝٞؽذحاُٜ٘ذعخ



ٓغز٣ٞبداٛ٧ذاف
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ٓؼشكخ 
ٝك ْٜرـج٤ن

اٛ٧ذاف

اُذسط


.1إٔ٣زؼشفاُـِجخػِ٠ػ٘بطشأُضِشا٧عبع٤خ

.2إٔ٣ظقاُـبُتأُضِضبدؽغته٤بعبدصٝا٣بٛب

.3إٔ٣ظقاُـبُتأُضِضبدؽغتأؿٞاٍأػ٬ػٜب

.4إٔ٣زؼشفاُـِجخػِٓ٠لّٜٞرـبثنأُضِضبد
)1أُضِش ٝؽب٫رٚ
.5إٔ٣ؾذداُـِجخأصٝاطأُضِضبدأُزـبثوخٖٓ
ٓغٔٞػخٓضِضبد
.6إٔ٣ؾَاُـبُتٓغبئَػِ٠ؽب٫درـبثنأُضِضبد
٣ٝشثـٜبثٞاهغاُؾ٤بح
√


.1إٔ٣زؼشفاُـبُتػِ٠أُضِشأُزغب١ٝاُغبهٖ٤
)2
أُضِش
.2إٔ٣زؼشفاُـبُتػِ٠خظبئضأُضِشأُزغب√ ١ٝ
أُزغب ١ٝاُغبه.ٖ٤
اُغبهٖ٤
.3إٔ٣غذاُـبُته٤بطصا٣ٝخٓغُٜٞخثبعزخذاّ
خظبئضأُضِشأُزغب١ٝاُغبهٖ٤

.4إٔ٣غذاُـِجخه٤بطػِغٓغٍٜٞكٓ٢ضِشٓزغب١ٝ
اُغبهٖ٤ثبعزخذاّخٞاصأُضِش
.5إٔ٣جشٖٛاُـبُتاُ٘ظش٣بدأُٞعٞدحك٢اٌُزبة √


اعزذٍ٫

√
√
√
√


.6إٔ٣غز٘ظاُـبُتٓذٟطؾخاُ٘زبئظػِ٠اُ٘ظش٣خ
ا٠ُٝ٧

.7إٔٞ٣ظقاُـبُتٓبعجنك٢ؽَأعئِخٓ٘زٔ٤خ.

)3
أُضِش .2إٔ٣زؼشفاُـبُتإُ٠خظبئضأُضِشأُزغب√ ١ٝ
أُزغب ١ٝا٧ػ٬ع
ا٧ػ٬ع

.3إٔ٣شعْاُـبُتٓؾبٝسرٔبصَأُضِشأُزغب١ٝ
ا٧ػ٬ع

√
√

√
√

√
√

.1إٔ٣زؼشفاُـبُتػِ٠أُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬ع √



√

√
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.4إٔ٣غز٘زظاُـبُتإٔاُؼِغأُوبثَُِضا٣ٝخ303ك٢
أُضِشاُوبئْاُضا٣ٝخ٣غبٗ١ٝظقاُٞرش

.5إٔ٣غذاُـبُته٤بطصٝا٣بٝأػ٬عٓغُٜٞخ
ثبعزخذاّخظبئضأُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬ع
√



)4
.1إٔ٣زؼشفاُـبُتػِٓ٠لّٜٞأُزجب٘٣خ
اُزجبٖ٣
√
ٝخظبئض 
أُزجب٘٣خ
.2إٔ٣زًشاُـبُتخظبئضأُزجب٘٣خ

.3إٔ٣ضجذاُـبُتطؾخخظبئضأُزجب٘٣خثبٓ٧ضِخ
اُؼذد٣خ

.4إٔ٣ؼشفاُـبُتإٔاُؼِغاً٧جشكٓ٢ضِش٣وبثَ
صا٣ٝخًجشٟٝاُؼٌظطؾ٤ؼ


.5إٔ٣غز٘زظاُـبُتإٔاُؼِغا٧طـشكٓ٢ضِش٣وبثَ
صا٣ٝخطـشٟٝاُؼٌظطؾ٤ؼ
.6إٔ٣شرتاُـبُتصٝا٣بأُضِشؽغته٤بعبرٜبإرا
ػِٔذأؿٞاٍأػ٬ػ(ٚرظبػذ٣بأٝر٘بصُ٤ب).

)5
ٓزجب٘٣خ
أُضِش

.2إٔ٣ؼـ٢اُـبُتأٓضِخؽٍٞأػ٬عٓضِضبدرؾون
خبط٤خٓزجب٘٣خأُضِش
.3إٔ٣ؼـ٢اُـبُتأٓضِخؽٍٞأػ٬عٓضِضبد٫
رؾونخبط٤خٓزجب٘٣خأُضِش
ٗ)6ظش٣خ .1إٔ٣زًشاُـبُتٗضٗظش٣خك٤ضبؿٞسط
ك٤ضبؿٞسط
.2إٔ٣جشٖٛاُـبُتٗظش٣خك٤ضبؿٞسطػِٔ٤ب
.3إٔ٣ؾَاُـبُتٓغبئَٓ٘زٔ٤خؽٍٗٞظش٣خ
ك٤ضبؿٞسط
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√
√
√

√

√

.7إٔ٣شرتاُـبُتأػ٬عأُضِشؽغتأؿٞاُٜبإرا
ػِٔذه٤بعبدصٝا٣ب(ٙرظبػذ٣بأٝر٘بصُ٤ب)
.8إٔٞ٣ظقاُـبُتٓبعجنؽَأعئِخٓ٘زٔ٤خ
.1إٔ٣زؼشفاُـبُتػِٓ٠لّٜٓٞزجب٘٣خأُضِش

√

√
√
√
√
√
√
√

.4إٔ٣زؼشفاُـبُتػِ٠ػٌظٗظش٣خك٤ضبؿٞسط


√

.5إٔ٣لشماُـبُتثٖ٤ا٧ػذاداُل٤ضبؿ٣ٞخٝؿ٤شٛبٖٓ
ا٧ػذاد

.6إٔ٣ؾذداُـبُتٗٞعأُضِشثبعزخذاّٗظش٣خ
ك٤ضبؿٞسط
.7إٔ٣ؼشفاُـبُتأُضِشاُوبئْاُضا٣ٝخٖٓخٍ٬
أؿٞاٍأػ٬ػ.ٚ















ِٓؾن()3
عذٍٞٓٝاطلبداخزجبساُزؾظَ٤
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√

√

√











اٛ٧ذافاُزشث٣ٞخ

ٓغٔٞع
ػذد
ا٧عئِخ

ٗغجخا٤ٔٛ٧خ
ُِٔٞػٞػبد

أُؾزٟٞ
كْٜ
ٓٝؼشكخ





رـج٤ن

اعزذٍ٫

أُضِش

4

1

1

2

%11

أُضِشأُزغب١ٝاُغبهٖ٤

3

3

1

4

%27

أُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬ع

2

3

2

%11

اُزجبٖٝ٣خظبئضأُزجبٖ٣

2

5

5

%22

ٓزجب٘٣خأُضِش

1

2

2

%11

ٗظش٣خك٤ضبؿٞسط

2

4

1

5

%27

ٓغٔٞعػذدا٧عئِخ

8

10

2

20



%38

%50

%12

1

ٗغجخا٤ٔٛ٧خُٛ٨ذاف








ِٓؾن()4

هبئٔخثٜٔبساداُزٞاطَاُش٣بػٝ٢ا٧عئِخاُز٢رو٤غٜب
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%100

انمهارج

مؤشز تحقق
انمهارج

انضؤال انذي يقيش مؤشز تحقيق انمهارج

)(1

 .1يترجم النص

أ)ك٢أُضِشاُزبُ،٢إراًبٕه٤بطاُضا٣ٝخأ=ٝ،°30ه٤بط
اُضا٣ٝخٕ=،°90كئٕؿ=ٍّٕٞ

تمثيل
المواقف

الرياضي إلى
لصياغات

أ)1أّ

المتكافئة

2

أ

ة)1إٔ

والعبلقات

ّ

ٕ

2

اليندسية

ط)1أّ

بصور

3

متنوعة

د)1إٔ

وبمستوى

3

عال من

ة)أػـٓ٢ضب٫ػذد٣بٞ٣ػؼخـباُؼجبسحاُزبُ٤خ:
أراًبٕأ,ة،دأػذادؽو٤و٤خًٝ،بٕأ<ة،كئٕأد<ةد،

اإلتقان

ؽ٤شد>طلش

.2يعبر عن

ك٢اُشٌَأُغبٝسدٗوـخػِ٠أة،إراًبٕأة=أط
أ

األفكار اليندسية

كأصجذإٔ:

بصورة كتابية

اُضا٣ٝخأدط<اُضا٣ٝخأطة

د
د

ة

اُؾَ...............................:

ط

..................................
........................

٣ .3زشعْ
ا٧شٌبٍ

ك٢اُشٌَاُزبُ٢طصعٕأُغبٝسَٛأُضِضبٕطصع،
عٕطٓزـبثوبٕ؟أثٖ٤اُغجت.
ط
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ٕ

اُٜ٘ذع٤خإُ٠
ٗضس٣بػ٢

.................................
.......................................

ص

ع

.......................................
..........................................
٣.4زشعْ
اُ٘ظٞص
اُش٣بػ٤خإُ٠
أشٌبٍ٘ٛذع٤خ

أششؿخخشج٤خأؿٞاُٜبٝ7،9،12،4ؽذحٓ.ب٢ٛا٧ششؿخاُز٢
ٌٖٔ٣اخز٤بسٛبُزٌٕٓٞؼبٓضِضبثٞػؼٜبػ٘ذٜٗب٣برٜب؟



()2
نقل

ٞ٣.1ػؼ
اُزؼٔٔ٤بد
اُش٣بػ٤خ
أُغزخذٓخ
ُ٦خشٖ٣

أسادٗغبسرظْٔٗ٤بكزحٓضِض٤خاُشٌَثؾ٤شٌٕٞ٣ؿٍٞػِؼٜب
ا٧طـش6عْٝ،ؿٍٞػِؼٜباً٧جش16عْ،عبػذاُ٘غبسك٢
ا٣غبدأؿٞآٌٍٔ٘خُِؼِغاُضبُشثششؽإٌٕٔٞ٣ؿٍٞاُؼِغ
اُضبُشػذدطؾ٤ؼ؟
..................................................

العبارات

.....................................................

الرياضية

.....................................................

وشرحيا

.....................................................

بشكل
مترابط
وواضح
لآلخرين

٣.2غٔ٢أُلب ْ٤ٛإراًبٕصٝا٣باُوبػذحكٓ٢ضِشٓزغب٣ٝخٓ،بٗٞعأُضِشكٛ٢زٙ
ٝأُظـِؾبد اُؾبُخ؟
اُش٣بػ٤خ
.................................................................
أُغزخذٓخ
.................................................................
...............................................................
................................................................
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٣.3ششػ
اُؼ٬هبد
اُش٣بػ٤خاُز٢
٣زؼٜٔ٘باُ٘ض
اُش٣بػ٢
ُ٦خشٖ٣

أةطٓضِشكٚ٤ه٤بطاُضا٣ٝخأ=ٝ،°55ه٤بطاُضا٣ٝخة=
°65سرتأؿٞاٍأػ٬عأُضِشٖٓاٌُج٤شُِظـ٤ش؟
..............................................
............................................



ِ٣.4خضٓب أسادٗغبسػَٔٓشاءحػِ٠شٌَٓضِشهبئْاُضا٣ٝخعبػذ
كٖٜٓٚٔأكٌبس اُ٘غبسك٢اخز٤بسا٧ػ٬عاُز٢رظِؼإٔرٌٕٓٞضِشهبئْ
ٝإعشاءاد اُضا٣ٝخٓغرٞػ٤ؼعجتا٫خز٤بس؟
ُ٦خشٖ٣
أ) 5عْ7،عْ8،عْ_رظِؼ٫،رظِؼ،اُغجت......
ة)2عْ3،عْ4،عْ_رظِؼ٫،رظِؼ،اُغجت....


د)12عْ20،عْ16،عْ_رظِؼ٫،رظِؼ،اُغجت.....

)(3
التبرير
اليندسي


٣.1زًشأكٌبس
٘ٛذع٤خطؾ٤ؾخ
ُؼ٬هبدأٝ
ٓلبْ٤ٛس٣بػ٤خ

لمحمول



واالستنتا



جات



اليندسية



المقدمة
من

ك٢اُشٌَاُزبُ،٢أثٖ٤إٔأهظش(أطـش)ٓغبكخٖٓٗوـخإُ٠
خؾٓغزو٢ْٛ٤ؿٍٞاُؼٔٞداُ٘بصٍٖٓاُ٘وـخػِ٠أُغزوْ٤
أ




ص

ط
ط
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ة

ة

د

ه
ه

قبل
اآلخرين

٣.3ؼَِاخز٤بس
إعبثخُٔٞهق
ٓؼٖ٤

أ)ؿِتٓ٘يصِٓ٤يإٔرٞػؼُٚخبط٤خاُزؼذ١ك٢أُزجب٘٣خ
ً٤قٌ٘ٔ٣يإٔرٞػؼُٛٚزٙاُخبط٤خٓؼزٔذػِ٠رؼٔٔ٤بد
س٣بػ٤خطؾ٤ؾخ؟

لبيان

...................................................................

صحتيا

..................................................................

ة)أةطٓضِشٓزغب١ٝا٧ػ٬ععذٓبٓ٢ِ٣غرًشاُغجت
؟



أ)ؿٍٞأط
ة)ؿٍٞةد

)(4
استخدام
لغة

ط)

أطد

د)

ةأد

٣.1غزخذُّـز ٚأةطٓضِشٓ٘لشطاُضا٣ٝخ،كٚ٤ه٤بطاُضا٣ٝخة<،˚90ثٖ٤
اُخبطخُزوش٣ت إٔاُؼِغأطأًجشا٧ػ٬عؿ٫ٞ؟
أُلبْٝ٤ٛا٧كٌبس
اُٜ٘ذع٤خ
ُ٦خشٖ٣

اُشٌَاُزبُٔ٣٢ضَأسعصساػ٤خ،أسادأُضاسعإؽبؿخأسػخ
٣.2غزخذّ
الرياضيا
ثغ٤بطٖٓاُغٜبدا٧سثغعبػذأُضاسعك٢إ٣غبدؿٍٞاُغ٤بط
ا٧دٝاد
د
ت
؟(اعزخذّاُ٥خاُؾبعجخ)
اُزٌُ٘ٞٞع٤خ(آُخ
ؽبعجخ،

لوصف ؽبعٞة)......
أ
ك٢ر٘ٔ٤خاُِـخ

12صى
7.5صى
األفكار
اُش٣بػ٤خ

ط
ٝرٞطَ٤ا٧كٌبس
ة 9.15عْ
اُش٣بػ٤خإُ٠
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والعبلقات



ا٥خشٖ٣



اليندسية



.بوضوح
٣.3غزخذُّـزٚ
اُخبطخُزلغ٤ش
اُ٘ظٞص
اُش٣بػ٤خ
أٌُزٞثخ
ثٞػٞػ

أ)أةطٓضِشٓزغب١ٝاُغبه،ٖ٤إراًبٕه٤بطصا٣ٝخاُشأط
،̊100ث٤ًٖ٤ل٤خا٣غبده٤بطثبه٢صٝا٣بأُضِش؟


ة)ٗبكزحٓشثؼخاُشٌَ٣ؼِٛٞبٓضِشهبئْاُضا٣ٝخٓٝزغب١ٝ
اُغبهٖ٤ؿٍٞػِؼ٢اُوبئٔخ50عْ،ث٧ٖ٤طذهبئيً٤قٌ٘ٔ٣ي
ه٤بطؿٍٞػِغأُشثغ؟


ثٖ٤أٗٚإرارغبٟٝه٤بطصا٣ٝزٖ٤كٓ٢ضِشًبٕأُضِشٓزغب١ٝ
اُغبهٖ٤؟




ِٓؾن()5
عذٍٓٝؼبٓ٬داُظؼٞثخٝاُزٔ٤٤ضُلوشاداخزجبساُزؾظَ٤
اُلوشح
1
2
3
4
5
6

ٓؼبِٓٚاُظؼٞثخ
0.22
0.45
0.30
0.33
0.25
0.27
94

ٓؼبَٓاُزٔ٤٤ض
0.45
0.43
0.42
0.77
0.43
0.44

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0.23
0.55
0.32
0.40
0.51
0.60
0.43
0.40
0.57
0.32
0.43

0.45
0.44
0.42
0.67
0.45
0.44
0.42
0.69
0.75
0.49
0.56








ِٓؾن()6
عذٍٓٝؼبٓ٬داُظؼٞثخٝاُزٔ٤٤ضُلوشاداخزجبساُزٞاطَاُش٣بػ٢
انفقزج
1
2
3
4
5
6

معامم انصعىتح
0.19
0.16
0.20
0.44
0.22
0.22
95

معامم انتمييز
0.40
0.43
0.55
0.80
0.45
0.43

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0.38
0.12
0.18
0.50
0.17
0.33
0.50
0.47
0.34
0.17

0.77
0.43
0.80
0.66
0.76
0.45
0.55
0.65
0.53
0.79










ِٓؾن()7
ٗٔٞرطاُزؾٌْ٤
ا٧عزبر/اُذًزٞس..........................:اُذسعخاُؼِٔ٤خ...................:
اُزخظض............................:اُٞظ٤لخٌٓ/بٕاُغٌبٕ.........:
اُغّ٬ػٌِْٝ٤سؽٔخاهللٝثشًبرٚ
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روّٞاُجبؽضخثئعشاءدساعخثؼ٘ٞإ"أثر استخذام استراتٕجٕح المجمُعاخ الثرثارج فٓ
التحصٕل َالتُاصل الرٔاضٓ لذِ طلثح الصف الثامه األساسٓ فٓ فلسطٕه " وذنك
ننيم دزجح انًاجضريس في أصانية انردزيش يٍ جايعح انقدس ،واصرهزو ذنكإعداد اخرثاز
نهرىاصم انسياضي واخرثاز ذحصيهي ويادج ذعهًيح نىحدج انهندصح يٍ كراب انسياضياخ
انجزء األول نهصف انثايٍ األصاصي.
لذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيميا وابداء اآلراء في ضوء حبرتكم ،من حيث:
 مدى مبلءمة ووضوح فقرات ومناسباتيا لمستوى الطمبة.
 مدى مبلءمة الفقرات لموضوع البحث.
 دقة سبلمة الفقرات عممياً ولغوياً.

 كفاية عدد الفقرات ومبلءمتيا لمطمبة.

 إجراء ما ترونو لصالح الدراسة من إضافة أو حذف أو تعديل.
وشك ارً لحسن تعاونكم
الباحثة
وفا عيسى طنينو




ِٓؾن()8
دَُ٤أُؼِْٝكناعزشار٤غ٤خأُغٔٞػبداُضشصبسح



دُ َ٤أُؼِْ ُزذس٣ظ اُٞؽذح اُضبٗ٤خ (اُٜ٘ذعخ) ٖٓ ًزبة اُش٣بػ٤بد اُغضء اُِ ٍٝ٧ظق اُضبٖٓ
ا٧عبعٝ٢كوبً٫عزشار٤غ٤خأُغٔٞػبداُضشصبسح.

97





إػذاداُجبؽضخٝ:كبػ٤غ٠ؿ٘ٚ٘٤


اُوذط–كِغـٖ٤
ّ2016/1437








ثغْاهللاُشؽٖٔاُشؽْ٤

ٓوذٓخاُذُ:َ٤
ػض٣ضٓ١ؼِْاُش٣بػ٤بد....
اُغّ٬ػٌِْٝ٤سؽٔخاهللٝثشًبر....ٚ
٣ؼزجشدَُ٤أُؼِْثٔضبثخأُششذاُز١ع٤وّٞثئسشبدىإُ٤ً٠ل٤خاعزخذاّاعزشار٤غ٤خٓؼ٘٤خك٢رذس٣ظ
اُش٣بػ٤بدٗٝ ،ؼغ ث٣ ٖ٤ذ٣ي ٛزا اُذُٝ ،َ٤هذ رْ إػذاد ٖٓ ٙخ٫ ٍ٬ؿ٬ع ػِ ٠اُذساعبد ا٧دث٤خ
اُزشث٣ٞخٝ ،اُذساعبد اُغبثوخ أُشرجـخ ثب٫عزشار٤غ٤خ ُ ٌٕٞ٤ُ ،ي ػٗٞب ك ٢رذس٣ظ ٓلب ْ٤ٛاُٞؽذح
اُضبٗ٤خ (اُٜ٘ذعخ ) ٖٓ ًزبة اُش٣بػ٤بد اُغضء آ ٖٓ ٍٝ٧وشس اُظق اُضبٖٓ ا٧عبعٝ ،٢كوب
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٫عزشار٤غ٤خأُغٔٞػبداُضشصبسحٝاُزٖٓ٢ٛ٢اعزشار٤غ٤بداُزؼِْاُزؼب٢ٗٝاُز٢رغْٜك٢ص٣بدح
اٗذٓبطاُـِجخك٢اُؼِٔ٤خاُزؼِ٤ٔ٤خاُزؼِٔ٤خ٢ٛٝ،إؽذٟاُـشمأُغزخذٓخُج٘بءسٝػاُلش٣نٝرؼض٣ض
ٓجبدااُزؼبٕٝثٖ٤اُـِجخػٞػبػٖاُز٘بكظُِٞطٍٞإُ٠اُزؼِْأُ٘شٞد.
٣ٝشزَٔاُذَُ٤ػِٓ٠ب:٢ِ٣
.1
.2
.3
.4

ٗجزح ػبٓخ ػٖ اعزشار٤غ٤خ أُغٔٞػبد اُضشصبسحٝ ،رٞعٜ٤بد ػبٓخ رزؼِن ثزذس٣ظ اُٞؽذح
اُضبٗ٤خ(اُٜ٘ذعخ)ًٖٓزبةاُش٣بػ٤بداُغضءاٍُِٝ٧ظقاُضبٖٓا٧عبع.٢
.اُخـٞادا٩عشائ٤خ٫عزشار٤غ٤خأُغٔٞػبداُضشصبسحٝاُٞهذاُ٬صٌَُّخـٞح.
اٛ٧ذافاُؼٔخأُشرجـخثزذس٣ظاُٞؽذحٝ،اُزٞص٣غاُضُِٓ٘ٞٔ٢ػٞػبدأُشادرذس٣غٜ٤ب.
خـخرذس٣ظًَٖٓدسٝطاُٞؽذحٓزؼٔ٘ب:
_اٛ٧ذافاُغِ٤ًٞخ.
_أُلبْٝ٤ٛأُظـِؾبد.
_اُٞعبئَاُزؼِ٤ٔ٤خ.

ٗجزحػٖاعزشار٤غ٤خأُغٔٞػبداُضشصبسح:
 رؼشف اعزشار٤غ٤خ  أُغٔٞػبد اُضشصبسح  ػِ ٠أٜٗب ػجبسح ػٖ أُغٔٞػبد اُظـ٤شح ث ٖ٤اُـِجخ
رظٜش ػ٘ذ إعشاء أُ٘بهشبد اُز٣٢زؾٜب أُؼِْ ُـ٬ث ٚخ ٍ٬اُؾظخٝ .اعزخذاّ ٛز ٙأُغٔٞػبد٫
ٌٖٕٓٞ٣اعَص٣بدحاٛزٔبّاُـِجخثبُذسطكوؾ،ثَُزشغ٤غاُـ٬ةػِ٠اُزلٌ٤شٝأُ٘بهشخٓؼبً.





خـٞادا٫عشائ٤خ٫عزشار٤غ٤خأُغٔٞػبداُضشصبسحٝهذًَخـٞح:
رْر٘ل٤زٛزٙا٫عزشار٤غ٤خثض٬سػششحخـٞحٓ،غرؾذ٣ذٝهذًَخـٞحٖٓٛزٙاُخـٞادٝاُ٘شبؽ
أٝاٗ٧شـخاُٞاعتاُو٤بّثٜب.
اُخـٞح
ا٠ُٝ٧

اُٞهذ
4دهبئن

اٗ٧شـخأُـِٞثخ
ٓشاعؼخ ػبٓخ ثبعزخذاّ عٜبص ػشع اُج٤بٗبد ُِٔؼِٓٞبد اُغبثوخ
ٝرُي ثؼذ دخ ٍٞاُـِجخ إُ ٠ؽغشح اُظق ٝعِٞع ْٜػِ ٠أُوبػذ
ٝثٔشبسًخكؼبُخٖٓعبٗتاُـِجخ.

اُضبٗ٤خ

4دهبئن

ٓشاعؼخشل٣ٞخٖٓعبٗتأُؼُِِْذسطأٝاُؼَٔاُغبثن.
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اُضبُضخ

3دهبئن

اُشاثؼخ
اُخبٓغخ

4دهبئن
4دهبئن

اُغبدعخ

4دهبئن

اُغبثؼخ

4دهبئن

اُضبٓ٘خ

ده٤وخ

اُزبعؼخ

ده٤وزبٕ

اُؼبششح
اُؾبد٣خػشش
اُضبٗ٤خػشش
اُضبُضخػشش

3دهبئن
ده٤وخ
4دهبئن
10دهبئن

ه٤بّاُـِجخثـشػعؤاٍ٣زؼِنثب٧عِٞةأٌُٖٔاعزخذآٓٚغٓ٘بهشخ
رُيػٖٔٓغٔٞػبدطـ٤شح.
٣وّٞأُؼِْثـشػأعئِخٖٓعبٗجُٜٚبػ٬هخثأعئِخاُـِجخ.
٣و ّٞاُـِجخ ثؼَٔ ٝاعت ُ ٚػ٬هخ ثبُج٤بٗبد ٝأُؼِٓٞبد اُز ٢رْ
روذٜٔ٣بثٞعـخعٜبصػشعاُج٤بٗبد.
ه٤بّ أُؼِْ ثؼَٔ ِٓخظبد ُٔب رٞطَ إُ٤خ اُـِجخ  ك ٢أُغٔٞػبد
اُظـ٤شحأُخزِلخ.
٣و ّٞاُـِجخ ثزـ٣ٞش ا٧كٌبس اُزٞٗ ٢هشذ ٝرٞع٤ؼٜبٝ ،اُؼَٔ ػِ٠
رلغ٤شٛب.
٣و ّٞأُؼِْ ثئعبثخ أؽذ ا٧عئِخ ثؾ٤ش ٣ؤد ١رُي إُ ٠هؼ٤خ أًضش
طؼٞثخ.
٣غزٔش اُـِجخ  ك ٢اُؼَٔ ػٖٔ ٓغٔٞػبد اُؼَٔ أُخزِلخ ؽٍٞ
اُوؼ٤خاً٧ضشطؼٞثخ.
٣غ٤تأُؼِْػٖثو٤خا٧عئِخٝاُزؾِ٬٤دكٓ٢ؾبػشحهظ٤شح.
٣ـشػاُـِجخعؤآ٫لزٞؽبٓغٝعٞدٝهذًبك٪ُ٢عبثخػ٘.ٚ
٣شاعغأُؼِْأُبدحأُٞعٞدحك٢دكزشاُزؾؼ٤ش
٣ـِت أُؼِْ ٖٓ اُـِجخ ًزبثخ ِٓخض ػٔب داس ك ٢أُؾبػشح ك٢
طلؾخٝاؽذحػِ٠اً٧ضش.






اٛ٧ذافاُؼبٓخأُشرجـخثزذس٣ظاُٞؽذحاُضبٗ٤خ(اُٜ٘ذعخ)ٖٜٓٓ٘ظاُش٣بػ٤بداُغضءاٍُِٝ٧ظق
اُضبٖٓ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

إٔ٣زؼشفاُـبُتإُ٠أُضِشأُزغب١ٝاُغبهٖٝ٤خظبئظ.ٚ
إٔ ٣غز٘زظ اُـبُت ثؼغ اُ٘ظش٣بد أُزؼِوخ ثبُٔضِش أُزغب ١ٝاُغبهٞ٣ٝ ٖ٤ظلٜب ك ٢ؽَ
رٔبسٖ٘ٓ٣زٔخ.
إٔ٣زؼشفاُـبُتإُ٠اُزجبٖٝ٣خظبئظ.ٚ
إٔ٣ؾَاُـبُتٓغبئَػِ٠اُزجبٞ٣ٖٝ٣ظل٘ٛٚذع٤بً.
إٔ٣زؼشفاُـبُتإُٗ٠ظش٣خك٤ضبؿٞسطٝػٌغٜب.
إٔٞ٣ظقاُـبُتٗظش٣خك٤ضبؿٞسطٝػٌغٜبك٢ؽَرٔبسٖ٘ٓ٣زٔ٤خ.

اُزٞص٣غاُضُٓ٘ٞٔ٢ػٞػبداُٞؽذحاُضبٗ٤خ(اُٜ٘ذعخ):
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اُٞؽذح

أُٞػٞع

ػذداُؾظض



)1أُضِش

ؽظزبٕ



)2أُضِشأُزغب١ٝاُغبهٖ٤

5ؽظض

اُٞؽذحاُضبٗ٤خ
(اُٜ٘ذعخ)

)3أُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬ع

ؽظزبٕ




)4اُزجبٖٝ٣خظبئضأُزجب٘٣خ

5ؽظض

ٓ)5زجب٘٣خأُضِش

ؽظزبٕ

ٗ)6ظش٣خك٤ضبؿٞسط

4ؽظض

أُغٔٞع

20ؽظخ





اُذسطا:ٍٝ٧أُضِش
اٛ٧ذافاُغِ٤ًٞخ:
-

إٔ٣زؼشفاُـبُتػِ٠ػ٘بطشأُضِشا٧عبع٤خ.
إٔ٣ظقاُـبُتأُضِضبدؽغته٤بعبدصٝا٣بٛب.
إٔ٣ظقاُـبُتأُضِضبدؽغتأؿٞاٍأػ٬ػٜب.
إٔ٣زؼشفاُـبُتػِٓ٠لّٜٞرـبثنأُضِضبدٝؽب٫ر.ٚ
إٔ٣ؾذداُـبُتأصٝاطأُضِضبدأُزـبثوخٖٓٓغٔٞػخٓضِضبد.
إٔ٣ؾَاُـبُتٓغبئَػِ٠ؽب٫درـبثنأُضِضبد٣ٝشثـٜبثٞاهغاُؾ٤بح.

أُلبْٝ٤ٛأُظـِؾبد:
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-

أُضِش
اُضا٣ٝخ
ػ٘بطشأُضِش
أٗٞاعاُضٝا٣ب(ؽبدح،هبئٔخ٘ٓ،لشعخ)
أٗٞاعأُضِضبد
رـبثنٓضِضٖ٤

اُٞعبئَاُزؼِ٤ٔ٤خ:
اٌُزبةأُوشس،ؿجبش٤شِٓٗٞخ،عجٞسح،اُِٞؽخأُغٔبس٣خ،أٝسامػَٔ،عٜبصاُؼشع()lcd
اعشاءاداُزذس٣ظ:
عج٤ظٝعٌ٘٤ض1992
4 min.1
٣زْػشعأُؼِٓٞبداُخبطخ(ثبُضٝا٣بٝأٗٞاػٜبٝأُضِضبدٝأٗٞاػٜبٝ،رـبثنأُضِضبد)ػِ٠عٜبص
اُؼشعًبُزبُ:٢
 اُضا٣ٝخ ٌٓ:اتحاد شعاعٕه لٍما وقطً الثذأح وفسٍا وقطً تذأح الشعاعٕه تسمّ راس الزأَحَٔسمّ كل مه الشعاعٕه ضلع الزأَح.
أوُاع الزَأا :
تصىف الزَأا حسة قٕاسٍا َرلك علّ الىحُ التالٓ :
الزَأا الحادي :صفر >قٕاس الزأَح الحاي >09درجً
الزأَح القائمح  ٌٓ:الزأَح التٓ قٕاسٍا  09درجً.
الزأَح المىفرجح>90 :قٕاس الزأَح المىفرجح >089
الزأَح المستقٕمح ٌٓ :الزأَح التٓ قٕاسٍا َ 089تكُن ضلعاٌا علّ استقامح َاحذي.
الزأَح المىعكسح>089:قٕاس الزأَح المىعكسح >069.
الزأَح الصفرٔح ٌٓ :الزأَح التٓ قٕاسٍا صفر َٔىطثق ضلعاي.
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المثلث :أُضِّشٞٛشٌَ٘ٛذعّٓ٢ـِنرٝص٬صخصٝا٣بٝ،ص٬صخأػ٬ع.
.
_أٗٞاعأُضِضبد.:
٣ظ٘قأُضِشؽغته٤بعبدصٝا٣بإُ٠ص٬صخأٗٞاع:

أُضِشؽبداُضا٣ٝخٓٞٛ:ضِشصٝا٣بٙؽبدّح،أ١ه٤بطًَّصا٣ٝخأهَّٖٓ90دسعخ-.
أُضِشهبئْاُضا٣ٝخٓٞٛ:ضِشرغب١ٝهٔ٤خإؽذٟصٝا٣ب90ٙدسعخ.أُضِشأُ٘لشطٓٞٛ:ضِذرٌٕٞإؽذٟصٝا٣بٙأًجشٖٓ90دسعخ.٣ظ٘قأُضِشؽغتأؿٞاٍأػ٬ػٚإُ٠ص٬صخأػ٬ع:

ٓزغب١ٝاُغبه:ٖ٤كٚ٤ػِؼبٕػِ٠ا٧هَّٓزغب٣ٝبٕك٢اُو٤بط.ٓزغب ١ٝا٧ػ٬ع :عٔ٤غأػ٬ػٓ ٚزغب٣ٝخ ٓؼبً ،أ١راد ه٤بط ٝاؽذ ( ه٤بط ًَّ صا٣ٝخ ٓ٘60 ٚدسعخ).
ٓخزِقا٧ػ٬عٌَُّ:ػِغٖٓأػ٬ػٚه٤بطخبصّث.ٚ
اُزـبثنٞٛ:رغب١ٝػِغٝصا٣ٝخٓؼِغٓغٗظ٤شحٖٓأُؼِغا٥خش_.
_رـبثنا٧ػ٬ع٣:زـبثنػِغٓغا٥خشإرارغبٟٝؿُٓٚٞغٗظ٤ش.ٙ

_رـبثناُضا٣ٝخ:رـبثناُضا٣ٝخإرارغبٝده٤بعٜبٓغٗظ٤شرٜب

رـبثنأُضِضبد:رغب١ٝأػ٬عأُضِشٝصا٣ٝبٓغٗظبئشٛبكٓ٢ضِشآخش- .
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 ٣زٔ٤ضأُضِشثٞعٞدؽب٫درـبثنأخشٟؿ٤شًَاُضٝا٣بٝا٧ػ٬عً٢ٛٝبُزبُ:٢.1رغب١ٝص٬صخأػ٬عكٓ٢ضِشٓغٗظبئشٛبكٓ٢ضِشآخشًٔبك٢اُشٌَاُزبُ(:٢ع
عع)
5

6

7

7
6

5



 .2رغب ١ٝػِؼٝ ٖ٤صا٣ٝخ ٓؾظٞسح ثٜٔ٘٤ب كٓ ٢ضِش ٓغ ٗظبئشٛب كٓ ٢ضِش آخشًٔ ،ب ك ٢اُشٌَ
اُزبُ(٢عصع):


7

7




9

40

40

9



.3رغب١ٝصا٣ٝزٖٝ٤ػِغكٓ٢ضِشٓغٗظبئشٛبكٓ٢ضِشآخش(صصع)ًٔ،بك٢اُشٌَاُزبُ:٢





6
6

70
65

70

65


.4رغبٝ١ٝرشٝػِغكٓ٢ضِشهبئْاُضا٣ٝخٓغٗظبئشٔٛبك٢أُضِشا٥خشًٔ،بك٢اُشٌَاُزبُ:٢
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 4 min .2
ٓشاعؼخشل٣ٞخٖٓعبٗتأُؼُِِْذسطاُغبثنٝرُيٖٓخٍ٬ؿشػا٧عئِخاُزبُ٤خػِ٠اُـِجخ:
طٓ)1برا٣ز٘ظػٖروبؿغشؼبػٖ٤؟
طٓ)2بٓغٔٞعه٤بطصٝا٣بأُضِش؟
ط)3ص٬سٗوبؽك٢أُغزٓ،ٟٞبرأٌٖ٣إٔرشٌَ؟
ط)4إراًبٗذاُضٝا٣بأُز٘بظشحكٓ٢ضِضٖٓ٤زغب٣ٝخٌٖٔ٣َٛإٌٕٔٞ٣أُضِضبٕٓزـبثوبٕٝ،ػؼ
إعبثزي
 3 min.3
٣و ّٞاُـِجخ ثوشاءح اُذسط ٖٓ ًزبة اُـبُت ػٖٔ ٓغٔٞػبد طـ٤شح ،صْ ٣و ٕٞٓٞثـشػ أعئِخ
ثٔٞػٞعاُذسط(أُضِش).

 4 min.4
٣وّٞأُؼِْثؼشعأعئِخٖٓعبٗجُٜٚبػ٬هخثأعئِخاُـِجخٝ،رُيثبعزخذاّعٜبصاُؼشعاُؼِ١ٞ
ٝرُيًب٥ر:٢
.1
.2
.3
.4

ٓبراٗؼ٘٢ثزـبثنأُضِضبد؟
ٓب٢ٛششٝؽرـبثنأُضِضٖ٤؟
إرا رغب ٟٝػِؼبٕ  أُز٘بظشإ  ٝصا٣ٝخ كٓ ٢ضِضبٕ ٓ ،ب  ٞٛاُششؽ ػِ ٠اُضا٣ٝخ ؽز٠
رغزٞك٢ششٝؽاُزـبثن؟
ٓبراٗؼ٘٢ثضا٣ٝخٓؾظٞسحثٖ٤ػِؼبٕ؟

4 min.5
٣و ّٞاُـِجخثؼَٔٝاعت ُ ٚػ٬هخثبُج٤بٗبد ٝأُؼِٓٞبد اُز ٢رْروذٜٔ٣بػِ ٠شبشخ عٜبص اُؼشع
اُؼًِ٢ٛٝ،١ٞب٥ر:٢
ط )1ك ٢أُضِش اُزبُ ٢أػغ إشبسح (√) ك ٢اُلشاؽ أُخظض إرا ًبٕ أُضِش ٣ؾون اُخبط٤خ،
ٝإشبسح()xإراًبٕأُضِش٣٫ؾوناُخبط٤خ.



()3()2()1
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 ٗٞعأُضِش
أُضِش

ؽبد هبئْ
اُضٝا٣ب اُضا٣ٝخ

ٓخزِق ٓزغبٓ ١ٝزغب١ٝ
ا٧ػ٬ع اُغبه ٖ٤ا٧ػ٬ع

ٓ٘لشط
اُضا٣ٝخ

1
2
3

ط)2أؽذدأصٝاطأُضِضبدأُزـبثوخكٔ٤بٓ٢ِ٣غرًشاُغجتٌَُؽبُخ:




9

7

10




10

76

5

6

8

(أ)(ة)

(ط)










10
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8

7
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5
(د)
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ٛ


ط)3أثٖ٤اُغجتك٢إٔأُضِضٖ٤ا٥ر٣٫ٖ٤٤غزٞك٤بٕششٝؽاٗ٫ـجبم:


9

9
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5



5
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ط)4ك٢اُشٌَطصعٕاُزبَُٛ٢

أُضِضبٕطصع،عٕطٓزـبثوبٕ؟أثٖ٤اُغجت.


ٕ

ط






4 min.6

ع

ص

٣وّٞأُؼِْثؼَِٔٓخظبدُٔبرٞطَإُٚ٤اُـِجخك٢أُغٔٞػبداُظـ٤شحأُخزِلخٝ،رُيًب٥ر:٢
 ٣ـِت أُؼِْ  ٖٓ ًَ ٓغٔٞػخ رِخ٤ض ا٧كٌبس اُزٝ٢سدد ك ٢اُخـٞاد اُغبثوخ ًٝزبثزٜبػُِٞ٠ؽخ.
 ٣ـِتأُؼِْٖٓهبئذًَٓغٔٞػخػشعا٧كٌبساُز٢رْرِخ٤ظٜبأٓبّصٓ٬ءٙشل٣ٞب؟ ٣ـِتأُؼِْٖٓهبئذًَٓغٔٞػخُظناُِٞؽخاُز٢رْرِخ٤ظٜبٖٓا٧كٌبساُغبثوخػِ٠أؽذعٞاٗتاُغجٞسح.
107

 ٣و ّٞأُؼِْ ثؼَٔ ِٓخض ٜٗبئ٨ُ ٢كٌبس ٝرُي ٖٓ خ ٍ٬رؼذِٜ٣ب ٝإصشائٜب  ٝؽزف ا٧كٌبسأُزٌشسح.


 4 min .7
٣وّٞاُـِجخثؾَٝاعتػٖٔٓغٔٞػبرْٜٝرُي٩صبسحرلٌشًْٜ٣ب٥ر:٢
ط)1أةطدٓغزـَ٤كٚ٤أط=طص.أصجذإٔصة=دط.





ط)2ك٢اُشٌَاُزبَُٛ،٢أُضِضبٕأٝدٝ،ةطٓزـبثوبٕأّ٫؟ُٔبرا؟


د

أ

o

x


ٝ




ة

x

o

ط

 1 min .8
٣ـِت أُؼِْ ٖٓ اؽذ اُـِجخ عؤاٍ ُ ٚػ٬هخ ثٔٞػٞع اُذسط ٣ٝغ٤ت أُؼِْ ػِ ٠اُغؤاٍ اُـبُت
٣ٝض٤شهؼ٤خأًضشطؼٞثخُزؾل٤ضرلٌ٤شاُـِجخ.
2 min .9
٣ـِتأُؼِْٖٓاُـِجخا٩عبثخػِ٠اُغؤاٍاً٧ضشطؼٞثخاُٞاسدػٖٔاُخـٞحاُغبثوخٝرُيثبُؼَٔ
ٖٓخٍٓ٬غٔٞػبر.ْٜ
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3 min .10
٣ـِت أُؼِْ ٖٓ ًَ ٓغٔٞػخ ؿشػ عؤاٍ أ ٝاعزلغبس ٓزؼِن ثبُوؼ٤خ أُـشٝؽخ ٣ٝو ّٞثب٩عبثخ
ػٜ٘ب.

1 min .11
٣ـِت أُؼِْ ٖٓ اؽذ اُـِجخ  ؿشػ عؤاٍ ٓلزٞػ ٓغ ٝعٞد ٝهذ ًبف ُ٪عبثخ ػ٘.ٚ

 4 min .12
٣شاعغأُؼِْأُبدحاُزؼِ٤ٔ٤خأُٞعٞدحك٢دكزشاُزؾؼ٤شُِزأًذٖٓرؾونأٛذافاُذسط.
-

إٔ٣زؼشفاُـبُتػِ٠ػ٘بطشأُضِشا٧عبع٤خ.
إٔ٣ظقاُـبُتأُضِضبدؽغته٤بعبدصٝا٣بٛب.
إٔ٣ظقاُـبُتأُضِضبدؽغتأؿٞاٍأػ٬ػٜب.
إٔ٣زؼشفاُـبُتػِٓ٠لّٜٞرـبثنأُضِضبدٝؽب٫ر.ٚ
إٔ٣ؾذداُـبُتأصٝاطأُضِضبدأُزـبثوخٖٓٓغٔٞػخٓضِضبد.
إٔ٣ؾَاُـبُتٓغبئَػِ٠ؽب٫درـبثنأُضِضبد٣ٝشثـٜبثٞاهغاُؾ٤بح.


10 min .13
٣ـِتأُؼِْٖٓاُـِجخًزبثخِٓخضػٔبرًش ك٢اُؾظخٖٓأكٌبسٝؽَرذس٣جبداُظل٤خ٣ٝ ،زشى
ُْٜؽَرٔبسٖٓٝ٣غبئًَٞاعتث٤زُِ٢ـِجخ.

اُذسطاُضبٗ:٢أُضِشأُزغب١ٝاُغبهٖ٤
اٛ٧ذافاُغِ٤ًٞخ:
_إٔ٣زؼشفاُـبُتػِ٠أُضِشأُزغب١ٝاُغبه.ٖ٤
_إٔ٣زؼشفاُـبُتػِ٠خظبئضأُضِشأُزغب١ٝاُغبه.ٖ٤
_إٔ٣غذاُـبُته٤بطصا٣ٝخٓغُٜٞخثبعزخذاّخظبئضأُضِشأُزغب١ٝاُغبه.ٖ٤
_إٔ٣غذاُـبُته٤بطػِغٓغٍٜٞكٓ٢ضِشٓزغب١ٝاُغبهٖ٤ثبعزخذاّخٞاصأُضِش.
109

إٔ٣جشٖٛاُـبُتاُ٘ظش٣بدأُٞعٞدحك٢اٌُزبة.إٔ٣غز٘ظاُـبُتٓذٟطؾخاُ٘زبئظػِ٠اُ٘ظش٣خا.٠ُٝ٧إٔٞ٣ظقاُـبُتٓبعجنك٢ؽَأعئِخٓ٘زٔ٤خ.أُلبْٝ٤ٛأُظـِؾبد:
 أُضِشأُزغب١ٝاُغبهٖ٤ رـبثنٓضِضٖ٤ ؽب٫داُزـبثناُٞعبئَاُزؼِ٤ٔ٤خ:
اٌُزبةأُوشس،ؿجبش٤شِٓٗٞخ ،عجٞسح ،عٜبصاُؼشع( ،)lcdا٧دٝاداُٜ٘ذع٤خٔٗ ،برطػٖأُضِش
أُزغب١ٝاُغبه.ٖ٤

اعشاءاداُزذس٣ظ:
عج٤ظٝعٌ٘٤ض1992
4 min.1
٣زْػشعأُؼِٓٞبداُخبطخ(ثبُٔضِشأُزغب١ٝاُغبه)ٖ٤ػِ٠عٜبصاُؼشعًبُزبُ:٢
 أُضِشأُزغب١ٝاُغبهٓ ٞٛ:ٖ٤ضِشُ ٚػِؼبٕؿُٜٔٞبٓزغب٣ٝبٕ٣ ،غٔ٤بٕعبه٣ٖٝ٤غٔ٠اُؼِغاُضبُشهبػذح.
فٓ الشكل التالٓ أ ب ج مثلث متساَْ الساقٕه فًٕ أب = أ ج ،أ د عمُد مه رأس أ إلّ القاعذج ب

ج-

 أدٓؾٞسرٔبصَُِٔضِشأةط
110

ٓ ؾٞساُزٔبصَٓٞٛ:غزو٣ْ٤وغْاُشٌَإُٗ٠ظلٖٓ٤زٔبصِٖ٤رٔبٓبٝ .ػذدٓؾبٝساُزٔبصَك٢
أُضِشأُزغب١ٝاُغبهٖٝ٤اؽذ
 ك٢أُضِشأةط،أدٓؾٞسرٔبصَ٣وغٔٚإُٓ٠ضِضٖٓ٤زٔبصِٖ٤أدةٝأدط.
 3 min.2
ٓشاعؼخشل٣ٞخٖٓعبٗتأُؼُِِْذسطاُغبثنٝرُيٖٓخٍ٬ؿشػا٧عئِخاُزبُ٤خػِ٠اُـِجخ:
طٓ)1براٗؼ٘٢ثٔؾٞساُزٔبصَ؟
ط)2ثب٫ػزٔبدػِ٠اُشٌَاُزبُ٢أعتػٖا٧عئِخاُزبُ٤خ:




-

ٓبطٞسحأة؟ٓ-بطٞسحةد؟
ٓبطٞسحأد؟ٓ-بطٞسحاُضا٣ٝخأدة؟
ٓبطٞسحاُضا٣ٝخةأد؟ٓ-بطٞسحاُضا٣ٝخأةد؟
ٓبطٞسحأُضِشأدط؟ٓ-بطٞسحأُضِشأةط؟

 3 min.3
٣و ّٞاُـِجخ ثوشاءح اُذسط ٖٓ ًزبة اُـبُت ػٖٔ ٓغٔٞػبد طـ٤شح ،صْ ٣و ٕٞٓٞثـشػ أعئِخ
ثٔٞػٞعاُذسط(أُضِشأُزغب١ٝاُغبه.)ٖ٤
 4 min.4
٣وّٞأُؼِْثؼشعأعئِخٖٓعبٗجُٜٚبػ٬هخثأعئِخاُـِجخٝ،رُيثبعزخذاّعٜبصاُؼشعاُؼِ١ٞ
ٝرُيًب٥ر:٢
ط)1ثب٫ػزٔبدػِ٠اُشٌَاُزبُ٢أعتػٖا٧عئِخاُزبُ٤خ:
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أ)ٓباُؼ٬هخثٖ٤ه٤بطصا٣ٝز٢اُوبػذحك٢أُضِشأُزغب١ٝاُغبهٖ٤؟

ة)أصجذطؾخاُ٘ظش٣خاُزبُ٤خ:
"إراًبٕأُضِشٓزغب١ٝاُغبهٖ٤كئٕه٤بطصا٣ٝزٖ٤اُوبػذرٖٓ٤زغب٣ٝزبٕ"

ط)ٓباُ٘زبئظاُزٌٖٔ٣٢اُزٞطَإُٜ٤بٖٓإصجبداُ٘ظش٣خٖٓٝرـبثنأُضِضبٕأدطٝأدة
؟




أ
ط)2ك٢أُضِشاُزبُ:٢




ة
ط

د




أطد.
أةد=
أ)ٓباُؼ٬هخثٖ٤أةٝأط؟ٓبٗٞعأُضِشأةط؟

ة)أصجذطؾخ اُ٘ظش٣خاُزبُ٤خ":إرارغبٝده٤بعبصا٣ٝزبٕكٓ٢ضِشًبٕأُضِشٓزغب١ٝ
اُغبه"ٖ٤

أ

ط)3ك٢أُضِشا٫ر:٢

ةد=دط
112

ط

ة



د


أ)ٓباُؼ٬هخثٖ٤أةٝأط؟ٓبٗٞعأُضِشأةط؟

ة)أصجذطؾخاُ٘ظش٣خاُزبُ٤خ
"إراًبٕاُؼٔٞداُ٘بصٍٖٓ سأطٓضِشإُ٠اُوبػذحأُوبثِخ٘٣ظقٛزٙاُوبػذحكئٕأُضِش
ٓزغب١ٝاُغبه"ٖ٤
ط)ٓباُ٘زبئظاُزٌٖٔ٣٢اُزٞطَإُٜ٤بٖٓإصجبداُ٘ظش٣خٖٓٝرـبثنأُضِضبٕأدطٝأد
ة؟
4 min.5
٣و ّٞاُـِجخثؼَٔٝاعت ُ ٚػ٬هخثبُج٤بٗبد ٝأُؼِٓٞبد اُز ٢رْروذٜٔ٣بػِ ٠شبشخ عٜبص اُؼشع
اُؼًِ٢ٛٝ،١ٞب٥ر:٢
ط)1كًَٓ٢ضِشٓٔب٣أر،٢أًزتسٓضاُؼِؼٖ٤أُزغب٣ٝبٕك٢اُـ.ٍٞ



ط)2أعذؿٍٞاُؼِغاُزٌٖٔ٣١إ٣غبدٙثبعزخذاّخٞاصأُضِشأُزغب١ٝاُغبهٖ٤كوؾ.
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ط ) 3أ ة ط ٓضِش ٓزغب ١ٝاُغبه ،ٖ٤ه٤بط صا٣ٝخ اُشأط . ̊  110أعذ ه٤بط ًَ ٖٓ صا٣ٝز٢
اُوبػذح.


ط)4عذه٤بطاُؼِغأُغٍٜٞاُزٌٖٔ٣١إ٣غبدٙك٢أُضِشاُزبُ:٢
ط




ص



7

30
5

8عْ
7
5

ع

4 min.6
٣وّٞأُؼِْثؼَِٔٓخظبدُٔبرٞطَإُٚ٤اُـِجخك٢أُغٔٞػبداُظـ٤شحأُخزِلخٝ،رُيًب٥ر:٢
-

٣ـِت أُؼِْ  ٖٓ ًَ ٓغٔٞػخ رِخ٤ض ا٧كٌبس اُزٝ٢سدد ك ٢اُخـٞاد اُغبثوخ ًٝزبثزٜب
ػُِٞ٠ؽخ.
٣ـِتأُؼِْٖٓهبئذًَٓغٔٞػخػشعا٧كٌبساُز٢رْرِخ٤ظٜبأٓبّصٓ٬ءٙشل٣ٞب؟
٣ـِتأُؼِْٖٓهبئذًَٓغٔٞػخُظناُِٞؽخاُز٢رْرِخ٤ظٜبٖٓا٧كٌبساُغبثوخػِ٠
أؽذعٞاٗتاُغجٞسح.
٣و ّٞأُؼِْ ثؼَٔ ِٓخض ٜٗبئ٨ُ ٢كٌبس ٝرُي ٖٓ خ ٍ٬رؼذِٜ٣ب ٝإصشائٜب  ٝؽزف ا٧كٌبس
أُزٌشسح.

 4 min .7
٣وّٞاُـِجخثؾَٝاعتػٖٔٓغٔٞػبرْٜٝرُي٩صبسحرلٌشًْٜ٣ب٥ر:٢
ط)1أةطٓضِشٓزغب١ٝاُغبهٖ٤كٚ٤؟أة=أطه٤بطاُضا٣ٝخةأط=،̊70أعذه٤بط
اُضا٣ٝخأةط؟
س  ) 2اعرًادا عهى انشكم انًجاوز أثثد أٌ انًثهث أ ب د يطاتق أ هـ ج ؟

أ



ة


هـ االبمنتَهى
د
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ط

ط)3ك٢اُشٌَأُوبثَ:أةعـٓضِشكٚ٤أة=أعـ،دعـث٘ظقصا٣ٝخعـ،ةد٘٣ظقصا٣ٝخ
ة.أصجذإٔأُضِشدةعـٓزغب١ٝاُغبه.ٖ٤
أ

د




ة

o
o

x
x

ط



 1 min .8
٣ـِت أُؼِْ ٖٓ اؽذ اُـِجخ عؤاٍ ُ ٚػ٬هخ ثٔٞػٞع اُذسط ٣ٝغ٤ت أُؼِْ ػِ ٠اُغؤاٍ اُـبُت
٣ٝض٤شهؼ٤خأًضشطؼٞثخُزؾل٤ضرلٌ٤شاُـِجخ.
 2 min .9
٣ـِتأُؼِْٖٓاُـِجخا٩عبثخػِ٠اُغؤاٍاً٧ضشطؼٞثخاُٞاسدػٖٔاُخـٞحاُغبثوخٝرُيثبُؼَٔ
ٖٓخٍٓ٬غٔٞػبر.ْٜ



3 min .10
٣ـِت أُؼِْ ٖٓ ًَ ٓغٔٞػخ ؿشػ عؤاٍ أ ٝاعزلغبس ٓزؼِن ثبُوؼ٤خ أُـشٝؽخ ٣ٝو ّٞثب٩عبثخ
ػٜ٘ب.

1 min .11
٣ـِت أُؼِْ ٖٓ اؽذ اُـِجخ  ؿشػ عؤاٍ ٓلزٞػ ٓغ ٝعٞد ٝهذ ًبف ُ٪عبثخ ػ٘.ٚ

4 min .12

115

٣شاعغأُؼِْأُبدحاُزؼِ٤ٔ٤خأُٞعٞدحك٢دكزشاُزؾؼ٤شُِزأًذٖٓرؾونأٛذافاُذسط.
_إٔ٣زؼشفاُـبُتػِ٠أُضِشأُزغب١ٝاُغبه.ٖ٤
_إٔ٣زؼشفاُـبُتػِ٠خظبئضأُضِشأُزغب١ٝاُغبه.ٖ٤
_إٔ٣غذاُـبُته٤بطصا٣ٝخٓغُٜٞخثبعزخذاّخظبئضأُضِشأُزغب١ٝاُغبه.ٖ٤
_إٔ٣غذاُـبُته٤بطػِغٓغٍٜٞكٓ٢ضِشٓزغب١ٝاُغبهٖ٤ثبعزخذاّخٞاصأُضِش.
إٔ٣جشٖٛاُـبُتاُ٘ظش٣بدأُٞعٞدحك٢اٌُزبة.إٔ٣غز٘ظاُـبُتٓذٟطؾخاُ٘زبئظػِ٠اُ٘ظش٣خا.٠ُٝ٧إٔٞ٣ظقاُـبُتٓبعجنك٢ؽَأعئِخٓ٘زٔ٤خ.
10 min.13

٣ـِتأُؼِْٖٓاُـِجخًزبثخِٓخضػٔبرًشك٢اُؾظخٖٓأكٌبسٝؽَرذس٣جبداُظل٤خ٣ٝ ،زشى
ُْٜؽَرٔبسٖٓٝ٣غبئًَٞاعتث٤زُِ٢ـِجخ.




اُذسطاُضبُش:أُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬ع
اٛ٧ذافاُغِ٤ًٞخ:
_إٔ٣زؼشفاُـبُتػِ٠أُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬ع.
_إٔ٣زؼشفاُـبُتإُ٠خظبئضأُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬ع.
_إٔ٣شعْاُـبُتٓؾبٝسرٔبصَأُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬ع.
_إٔ٣غز٘زظاُـبُتإٔاُؼِغأُوبثَُِضا٣ٝخ303ك٢أُضِشاُوبئْاُضا٣ٝخ٣غبٗ١ٝظقاُٞرش.
_إٔ٣غذاُـبُته٤بطصٝا٣بٝأػ٬عٓغُٜٞخثبعزخذاّخظبئضأُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬ع.
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أُلبْٝ٤ٛأُظـِؾبد:
 أُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬ع.اُٞعبئَاُزؼِ٤ٔ٤خ:
اٌُزبة أُوشس ،ؿجبش٤ش ِٓٗٞخ ،عجٞسح ،عٜبص اُؼشع ( ،)lcdا٧دٝاد اُٜ٘ذع٤خٔٗ ،برط ػٖ
أُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬ع.

اعشاءاداُزذس٣ظ:
عج٤ظٝعٌ٘٤ض1992
4 min.1
٣زْػشعأُؼِٓٞبداُخبطخ(أُضِشأُزغب١ٝاُغبه)ٖ٤ػِ٠عٜبصاُؼشعًبُزبُ:٢
أُضِشأُزغب١ٝاُغبهٓٞٛ:ٖ٤ضِشُٚػِؼبٕؿُٜٔٞبٓزغب٣ٝبٕ.
خظبئضأُضِشأُزغب١ٝاُغبه:ٖ٤
)1
)2
)3
)4

كٚ٤ػِؼبٕٓزغب٣ٝبٕك٢اُـ.ٍٞ
صٝا٣بٙاُوبػذحٓزغب٣ٝخ.
اُؼٔٞداُ٘بصٍٖٓسأطأُضِشأُزغب١ٝاُغبهٖ٤ػِ٠هبػذر٘٣ٚظقٛزٙاُوبػذح.
اُؼٔٞداُ٘بصٍٖٓسأطأُزغب١ٝاُغبهٖ٤إُ٠اُوبػذح٘٣ظقصا٣ٝخاُشأط.

 4 min .2
ٓشاعؼخشل٣ٞخٖٓعبٗتأُؼُِِْذسطاُغبثنٝرُيٖٓخٍ٬ؿشػا٧عئِخاُزبُ٤خػِ٠اُـِجخ:
ط) 1إراًبُٕذ٣يٓضِشٓزغب١ٝاُغبهٖ٤إؽذٟصٝا٣بهبػذرٓ ̊ 60ٚب٢ٛه٤بعبدثبه٢اُضٝا٣ب
؟
ط)2أةطٓضِشكٚ٤ه٤بط

ة=ه٤بط

أ=ه٤بط

ٓباُؼ٬هخثٖ٤ؿٍٞا٧ػ٬عأة،أط،ةط؟
ط)3ك٢اُغؤاٍاُغبثنٓبٗٞعأُضِشأةط؟
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ط=.̊60


 3 min.3
٣و ّٞاُـِجخ ثوشاءح اُذسط ٖٓ ًزبة اُـبُت ػٖٔ ٓغٔٞػبد طـ٤شح ،صْ ٣و ٕٞٓٞثـشػ أعئِخ
ثٔٞػٞعاُذسط(أُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬ع).

 4 min.4
٣وّٞأُؼِْثؼشعأعئِخٖٓعبٗجُٜٚبػ٬هخثأعئِخاُـِجخٝ،رُيثبعزخذاّعٜبصاُؼشعاُؼِ١ٞ
ٝرُيًب٥ر:٢


ط)1أةطٓضِشٓزغب١ٝا٧ػ٬ع،هْثشعْٓؾبٝساُزٔبصَأٌُٔ٘خ؟


طٓ)2بػذدٓؾبٝساُزٔبصَاُزٌٖٔ٣٢سعٜٔبداخَأُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬ع؟
ط)3أةطٓضِشٓزغب١ٝا٧ػ٬عًٔبك٢اُشٌَاُزبُ:٢


إراهٔ٘بثئٗضاٍػٔٞدٖٓسأطأإُ٠اُوبػذحةطًٔ،بك٢اُشٌَاُزبُ:٢
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أ)ٓبه٤بط

ةأد؟

ة)ٓباُؼ٬هخثٖ٤ؿٍٞاُؼِغةدٝاُـٍٞاُؼِغأد؟
ط)ٝػؼطؾخاُ٘ظش٣خاُزبُ٤خ":ؿٍٞاُؼِغأُوبثَ ُِضا٣ٝخ ،̊ 30كٓ٢ضِشهبئْاُضا٣ٝخ
٣غبٗ١ٝظقؿٍٞاُٞرش"

4 min.5
٣و ّٞاُـِجخثؼَٔٝاعت ُ ٚػ٬هخثبُج٤بٗبد ٝأُؼِٓٞبد اُز ٢رْروذٜٔ٣بػِ ٠شبشخ عٜبص اُؼشع
اُؼًِ٢ٛٝ،١ٞب٥ر٢





ط)1ك٢أُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬عأةطأُغبٝس،ؿٍٞأة=ٝ6ؽذاد.



أعذؿٍٓٞبٓ٢ِ٣غًزبثخاُغجت:
أ)أط،ةد.
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ة) ةأد ،طأد.

ط)2ك٢أُضِشاُزبُ،٢أعذؿٍٞاُؼِغأُوبثَُضا٣ٝخ30


.

أ
 18صى

30




ط

60

ة


4 min. 6
٣وّٞأُؼِْثؼَِٔٓخظبدُٔبرٞطَإُٚ٤اُـِجخك٢أُغٔٞػبداُظـ٤شحأُخزِلخٝ،رُيًب٥ر:٢
-

٣ـِت أُؼِْ  ٖٓ ًَ ٓغٔٞػخ رِخ٤ض ا٧كٌبس اُزٝ٢سدد ك ٢اُخـٞاد اُغبثوخ ًٝزبثزٜب
ػُِٞ٠ؽخ.
٣ـِتأُؼِْٖٓهبئذًَٓغٔٞػخػشعا٧كٌبساُز٢رْرِخ٤ظٜبأٓبّصٓ٬ءٙشل٣ٞب؟
٣ـِتأُؼِْٖٓهبئذًَٓغٔٞػخُظناُِٞؽخاُز٢رْرِخ٤ظٜبٖٓا٧كٌبساُغبثوخػِ٠
أؽذعٞاٗتاُغجٞسح.
٣و ّٞأُؼِْ ثؼَٔ ِٓخض ٜٗبئ٨ُ ٢كٌبس ٝرُي ٖٓ خ ٍ٬رؼذِٜ٣ب ٝإصشائٜب  ٝؽزف ا٧كٌبس
أُزٌشسح.


 4 min .7
٣وّٞاُـِجخثؾَٝاعتػٖٔٓغٔٞػبرْٜٝرُي٩صبسحرلٌشًْٜ٣ب٥ر:٢
طُ) 1ذ٣يأُضِشاُزبُ٢أػ٤قُٓٚضِضبآخشؽز٘٣٠زظٓضِشٓزغب١ٝا٧ػ٬عٓ ،بؿٍٞاُؼِغ
أ
أُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬ع؟



30
12عْ





60
ة

ط
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)2ك٢اُذائشحاُزبُ٤خّأّ،ةٗظلبٝرشك٢اُذائشحّ،عػٔٞدػِ٠اُٞرش.
إراًبٕٗظقاُوـشٝ6ؽذاد:



ّ 6


أ














ة

د 3
0



أعذ :
أ)ؿٍٞأد.
ة)ؿٍٞاُٞرشأة.
ط)ه٤بطاُضا٣ٝخّةأ.

 1 min .8
٣ـِت أُؼِْ ٖٓ اؽذ اُـِجخ عؤاٍ ُ ٚػ٬هخ ثٔٞػٞع اُذسط ٣ٝغ٤ت أُؼِْ ػِ ٠اُغؤاٍ اُـبُت
٣ٝض٤شهؼ٤خأًضشطؼٞثخُزؾل٤ضرلٌ٤شاُـِجخ.

 2 min .9
٣ـِتأُؼِْٖٓاُـِجخا٩عبثخػِ٠اُغؤاٍاً٧ضشطؼٞثخاُٞاسدػٖٔاُخـٞحاُغبثوخٝرُيثبُؼَٔ
ٖٓخٍٓ٬غٔٞػبر.ْٜ

3 min .10
٣ـِت أُؼِْ ٖٓ ًَ ٓغٔٞػخ ؿشػ عؤاٍ أ ٝاعزلغبس ٓزؼِن ثبُوؼ٤خ أُـشٝؽخ ٣ٝو ّٞثب٩عبثخ
ػٜ٘ب.

1 min .11
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٣ـِت أُؼِْ ٖٓ اؽذ اُـِجخ  ؿشػ عؤاٍ ٓلزٞػ ٓغ ٝعٞد ٝهذ ًبف ُ٪عبثخ ػ٘.ٚ

4 min .12
٣شاعغأُؼِْأُبدحاُزؼِ٤ٔ٤خأُٞعٞدحك٢دكزشاُزؾؼ٤شُِزأًذٖٓرؾونأٛذافاُذسط.
_إٔ٣زؼشفاُـبُتػِ٠أُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬ع.
_إٔ٣زؼشفاُـبُتإُ٠خظبئضأُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬ع.
_إٔ٣شعْاُـبُتٓؾبٝسرٔبصَأُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬ع.
_إٔ٣غز٘زظاُـبُتإٔاُؼِغأُوبثَُِضا٣ٝخ303ك٢أُضِشاُوبئْاُضا٣ٝخ٣غبٗ١ٝظقاُٞرش.
_إٔ٣غذاُـبُته٤بطصٝا٣بٝأػ٬عٓغُٜٞخثبعزخذاّخظبئضأُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬ع.

 10 min.13
٣ـِتأُؼِْٖٓاُـِجخًزبثخِٓخضػٔبرًشك٢اُؾظخٖٓأكٌبسٝؽَرذس٣جبداُظل٤خ٣ٝ ،زشى
ُْٜؽَرٔبسٖٓٝ٣غبئًَٞاعتث٤زُِ٢ـِجخ




اُذسطاُشاثغ:اُزجبٖٝ٣خظبئضأُزجب٘٣خ

اٛ٧ذافاُغِ٤ًٞخ:
_إٔ٣زؼشفاُـبُتػِٓ٠لّٜٞأُزجب٘٣خ.
_إٔ٣زًشاُـبُتخظبئضأُزجب٘٣خ.
_إٔ٣ضجذاُـبُتطؾخخظبئضأُزجب٘٣خثبٓ٧ضِخاُؼذد٣خ.
_إٔ٣ؼشفاُـبُتإٔاُؼِغاً٧جشكٓ٢ضِش٣وبثَصا٣ٝخًجشٟٝاُؼٌظطؾ٤ؼ.
_إٔ٣غز٘زظاُـبُتإٔاُؼِغا٧طـشكٓ٢ضِش٣وبثَصا٣ٝخطـشٟٝاُؼٌظطؾ٤ؼ.
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_إٔ٣شرتاُـبُتصٝا٣بأُضِشؽغته٤بعبرٜبإراػِٔذأؿٞاٍأػ٬ػ(ٚرظبػذ٣بأٝ
ر٘بصُ٤ب).
_إٔ٣شرتاُـبُتأػ٬عأُضِشؽغتأؿٞاُٜبإراػِٔذه٤بعبدصٝا٣ب(ٙرظبػذ٣بأٝ
ر٘بصُ٤ب).
_إٔٞ٣ظقاُـبُتٓبعجنؽَأعئِخٓ٘زٔ٤خ.

أُلبْٝ٤ٛأُظـِؾبد:
-

أُؼبدُخ.
أُزجب٘٣خ.
خظبئضأُزجب٘٣خ.
اُزجب.ٖ٣

اُٞعبئَاُزؼِ٤ٔ٤خ:
اٌُزبةأُوشس ،ؿجبش٤شِٓٗٞخ ،عجٞسح ،عٜبصاُؼشع( ،)l cdا٧دٝاداُٜ٘ذع٤خٔٗ ،برطػٖأُضِش
أُزغب١ٝاُغبه.ٖ٤

اعشاءاداُزذس٣ظ:
عج٤ظٝعٌ٘٤ض1992

4 min.1
٣زْػشعأُؼِٓٞبداُخبطخ(أُؼبدُخٝأُزجب٘٣خٝخظبئضأُزجب٘٣خ)ػِ٠عٜبصاُؼشع
ًبُزبُ:٢
ػ٘ذرٞاصًٕلز٢أُ٤ضإ(اُشٌَاُزبُٗ)٢غٔٛ٢زااُشٌَرؼبد٫أٓٝغبٝا
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_أُؼبدُخاُش٣بػ٤خك٢اُش٣بػ٤بد٢ٛ:ػجبسحٓؤُلخٖٓسٓٞصس٣بػ٤خ،ر٘ضػِٓ٠غبٝاح
رؼج٤شٖ٣س٣بػ٣ٝ،ٖ٤٤ؼجشػٖٛزٙأُغبٝاحػٖؿش٣نػٓ٬خاُزغب (=)١ٝ
ٓضَ:
2ط.15=7+
أٓبإراًبٗذًلزبأُ٤ضإؿ٤شٓزؼبدُز(ٖ٤اُشٌَاُزبُٗ)٢غٔٛ٢زااُشٌَرجب٘٣ب.


_أُزجب٘٣خ٢ٛ:اُز٢رذٍػِ٠اُزجبٖ٣أٝا٫خز٬ف.
_خظبئضأُزجب٘٣خ:
 )1خبط٤خا٩ػبكخ:إراأػل٘بإًُ٠لز٢أُ٤ضإأػًٙ٬زِزٖٓ٤زغب٣ٝزًَٜٖ٘ٓ٤بطكئٕاٌُلخ
اُشاعؾخرجو٠ساعؾخأ١إٔإراًبٗذ
أ<ة
كئٕأ+ط<ة+ط.

٫ؽظٛزٙاُخبط٤خك٢ا٧شٌبٍاُزبُ٤خ:


ط

أ



أ<ة

أ
ط

ة

أ+ط<ة+ط



٣زؼؼٖٓٛزاأُضبٍطؾخاُخبط٤خا٥ر٤خ:




إراأػل٘بٓوبد٣شٓزغب٣ٝخإُ٠ؿشكٓ٢زجب٘٣خرجو٠أُزجب٘٣خطؾ٤ؾخ.
أ١إراًبٗذأ<ةكئٕأ+ط<ة+ط
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ة




) 2خبط٤خاُـشػ:إراأخزٗبًٖٓلز٢أُ٤ضإاُغبثنًزِزٖٓ٤زغب٣ٝزًَٜٖٔ٘ٓ٤بط ،كئٕ
اٌُلخاُشاعؾخرجو٠ساعؾخ
أ١إراًبٗذأ<ة
كئٕأ–ط<ة–ط

٫ؽظٛزٙاُخبط٤خك٢ا٧شٌبٍاُزبُ٤خ:






أ

أ

ط

ة

ط



ة

أ< ةأ–ط
<ة–ط




٣زؼؼٖٓٛزاأُضبٍطؾخاُخبط٤خا٥ر٤خ:





إراؿشؽ٘بٓوبد٣شٓزغب٣ٝخإُ٠ؿشكٓ٢زجب٘٣خرجو٠أُزجب٘٣خطؾ٤ؾخ.
أ١إراًبٗذأ<ةكئٕأ-ط<ة-ط
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) 3خبط٤خاُؼشةثؼذدٓٞعت:إراػبػل٘بًٖٓ٬اٌُزِزٖ٤ك٢أُ٤ضإاُغبثنث٘لظاُؼذدٖٓ
أُشادكئٕاٌُلخاُشاعؾخرجو٠ساعؾخ ،أ١أٗٚإراًبٕأ<ةكئٕأ×ط<ة×ط ،ؽ٤شطػذد
ٓٞعتآ٧ضِخا٥ر٤خرٞػؼطؾخاُخبط٤خ:
أ:٫ٝ

أ

أ



أ
ة

ة



أ
ة

ة


3أ<3ة

أ<ة

صبٗ٤ب:

3×4<3×64<6
12<18

٣زؼؼٖٓآ٧ضِخطؾخاُخبط٤خا٥ر٤خ:

إراػشةؿشكبٓزجب٘٣خث٘لظاُؼذدأُٞعترجو٠أُزجب٘٣خطؾ٤ؾخ.



أ١إراًبٗذأ<ةكئٕأ×ط<ة×طثششؽطػذدٓٞعت


) 4خبط٤خاُوغٔخػِ٠ػذدٓٞعت:إراعضاٗبثبُزغبٖٓ٬ً١ٝاٌُزِزٖ٤ك٢أُ٤ضإاُغبثن
إُٗ٠لظاُؼذدٖٓا٧عضاءكئٕاٌُلخاُشاعؾخرجو٠ساعؾخ،أ١أٗٚإراًبٗذأ<ةكئٕأ
ط
ط
<ةكئٕأ<ة،
ط
ؽ٤شطػذدٓٞعت.آ٧ضِخاُزبُ٤خرٞػؼطؾخاُخبط٤خ:

أ:٫ٝ


1أ

أ

ة
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ة

2
1ب
2




أ<ةأ<ة
ط



ط



٣زؼؼٖٓأُضبٍطؾخاُخبط٤خا٫ر٤خ:


إراهغْؿشكبٓزجب٘٣خػِٗ٠لظاُؼذدأُٞعترجو٠أُزجب٘٣خطؾ٤ؾخ.



أ١إراًبٗذأ<ةكئٕأ<ة،ثششؽطػذدٓٞعت.



ط

ط




)5خبط٤خاُزؼذ:١إراًبٗذُذ٘٣بً3زَا٠ُٝ٧أًجشٖٓاُضبٗ٤خٝ،اُضبٗ٤خأًجشٖٓاُضبُضخكئٕاٌُزِخ
ا٠ُٝ٧أًجشٖٓاٌُزِخاُضبُضخ،أ١أٗٚإراًبٕأ<ة،ة<طكئٕأ<ط.آ٧ضِخا٥ر٤خرٞػؼطؾخ
اُخبط٤خ:

 أ2 < 6 ، 6 < 9:٫ٝ
2<9
صبٗ٤ب:



أ

ة

ط




أ<ة،ة<طأ<ط
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إراًبٕأ<ة،ة<طكئٕأ<ط.ؽ٤شأ،ة،طأػذادؽو٤و٤خ

٣زؼؼٖٓآ٧ضِخطؾخاُخبط٤خا٥ر٤خ:




)6خبط٤خعٔغاُـشكٖ٤أُز٘بظشٖ٣كٓ٢زجب٘٣ز:ٖ٤إراًبٗذأ<ة ،ط<دكئٕأ+ط<ة+
دٝ.آ٧ضِخاُزبُ٤خرٞػؼطؾخاُخبط٤خ:

أ:٫ٝ


أ

أ+ط

ط
ة

د

ة+د



ط

أ
ة

د


أ<ة،ط<دأ+ط<ة+د
أ:٫ٝ
3+4<7+64<6أ7<13ٝ
3<7
٣زؼؼٖٓآ٧ضِخطؾخاُخبط٤خا٥ر٤خ:


إراًبٕأ<ة،ط<دكئٕأ+ط<ة+د



ؽ٤شأ،ة،ط،دأػذادؽو٤و٤خ

 4 min .2
ٓشاعؼخشل٣ٞخٖٓعبٗتأُؼُِِْذسطاُغبثنٝرُيٖٓخٍ٬ؿشػا٧عئِخاُزبُ٤خػِ٠اُـِجخ:
طٓ)1براٗغٔ٢اُؼ٬هخاُز٢رذٍػِ٠ا٫خز٬فأٝػذّاُزغب١ٝ؟
ط)2ثٔبرارخزِقأُزجب٘٣خػٖأُؼبدُخ؟
ط) 3إراًبٗذأ< ةٝهٔ٘بثؼشةؿشك٢أُزجب٘٣خثؼذدؽو٤وٓ٢ز٠رجو٠أُزجب٘٣خطؾ٤ؾخ
ٓغأػـٓ٠ضبٍٓٝ،ز٠رزـ٤شإشبسحأُزجب٘٣خٓغأػـٓ٠ضبٍ؟
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ط)  4إراًبٕٓغأؽٔذٓجِؾٖٓأُبًٍٝبٕٓغٓؾٔذٓجِؾأهَٖٓأُبٍاُزٓ١غأؽٔذاػـ٠
أؽٔذٓٝؾٔذٗضٓبٓؼُْٜؼ٬ءٖٓأػـ٠ػ٬ءأًضشأؽٔذأّٓؾٔذ؟
 3 min.3
٣و ّٞاُـِجخ ثوشاءح اُذسط ٖٓ ًزبة اُـبُت ػٖٔ ٓغٔٞػبد طـ٤شح ،صْ ٣و ٕٞٓٞثـشػ أعئِخ
ثٔٞػٞعاُذسط(اُزجبٖٝ٣خظبئضأُزجب٘٣خ).

 4 min.4
٣وّٞأُؼِْثؼشعأعئِخٖٓعبٗجُٜٚبػ٬هخثأعئِخاُـِجخٝ،رُيثبعزخذاّعٜبصاُؼشعاُؼِ١ٞ
ٝرُيًب٥ر:٢
ط)1أرًشخظبئضأُزجب٘٣خ؟
ط)2أػـ٢أٓضِخرٞػؼطؾخخبط٤خاُزؼذ١ك٢أُزجب٘٣بد؟
ط)3إراًبٕؿٍٞػِؼٖ٤ك٢أُضِشٓزغب٣ٝبٕٓ ،باُؼ٬هخثٖ٤ه٤بطاُضا٣ٝزٖ٤أُوبثِزُِٖ٤ؼِؼ،ٖ٤
أ
ٓبراٗغٔ٢أُضِشكٛ٢زٙاُؾبُخ؟
طُ)4ذ٣يأُضِشاُزبُ:٢

8عْ

10عْ



أ)أٝعذه٤بط

ط

ة

ةٝ،ه٤بط

ط.

ة)ٓباُؼ٬هخثٖ٤أؿٞاٍأػ٬عأُضِشٝه٤بطاُضٝا٣ب.


4 min.5
٣و ّٞاُـِجخثؼَٔٝاعت ُ ٚػ٬هخثبُج٤بٗبد ٝأُؼِٓٞبد اُز ٢رْروذٜٔ٣بػِ ٠شبشخ عٜبص اُؼشع
اُؼًِ٢ٛٝ،١ٞب٥ر٢
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ط)1أةطٓضِشك ٚ٤ة <ط،سعٔذاُضا٣ٝزبٕطة،ٝةطٝثؾ٤شه٤بطًَٜٓ٘ٔب
أ
.̊30أٜٔ٣بأًجش أةٝأّ أطٝ؟



ة



30

30

ط



ٝ


ط




ط)2أةطٓضِشهبئْاُضا٣ٝخك٢ةٗ.ظلذ ًًََٖٖٓٓاُضا٣ٝزٖ٤ط ،ةكزوبؿغأُ٘ظلبٕ
ك٢د.هبسٕث ٖ٤دةط ،دطة
أ


د



4 min.6

ط

ة





٣وّٞأُؼِْثؼَِٔٓخظبدُٔبرٞطَإُٚ٤اُـِجخك٢أُغٔٞػبداُظـ٤شحأُخزِلخٝ،رُيًب٥ر:٢
-

٣ـِت أُؼِْ  ٖٓ ًَ ٓغٔٞػخ رِخ٤ض ا٧كٌبس اُزٝ٢سدد ك ٢اُخـٞاد اُغبثوخ ًٝزبثزٜب
ػُِٞ٠ؽخ.
٣ـِتأُؼِْٖٓهبئذًَٓغٔٞػخػشعا٧كٌبساُز٢رْرِخ٤ظٜبأٓبّصٓ٬ءٙشل٣ٞب؟
٣ـِتأُؼِْٖٓهبئذًَٓغٔٞػخُظناُِٞؽخاُز٢رْرِخ٤ظٜبٖٓا٧كٌبساُغبثوخػِ٠
أؽذعٞاٗتاُغجٞسح.
٣و ّٞأُؼِْ ثؼَٔ ِٓخض ٜٗبئ٨ُ ٢كٌبس ٝرُي ٖٓ خ ٍ٬رؼذِٜ٣ب ٝإصشائٜب  ٝؽزف ا٧كٌبس
أُزٌشسح.

 4 min .7
٣وّٞاُـِجخثؾَٝاعتػٖٔٓغٔٞػبرْٜٝرُي٩صبسحرلٌشًْٜ٣ب٥ر:٢
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ط)1ك٢اُشٌَاُزبُ٢سرتأؿٞاٍأػ٬عاُشٌَٖٓاُظـ٤شإُ٠اٌُج٤ش:
د


27
أ


67
+ط

87

ط

83
ة

ط)2ك٢اُشٌَأُغبٝس،إراًبٕأد=دط،طد>ةط.

أ

ثشٖٛإٔه٤بط( دأة)<ه٤بط( دطة)
ط




ة



˚

د

 1 min .8
ط
٣ٝغ٤ت أُؼِْ ػِ ٠اُغؤاٍ اُـبُت
٣ـِت أُؼِْ ٖٓ اؽذ اُـِجخ عؤاٍ ُ ٚػ٬هخ ثٔٞػٞع اُذسط
٣ٝض٤شهؼ٤خأًضشطؼٞثخُزؾل٤ضرلٌ٤شاُـِجخ.

2 min .9
٣ـِتأُؼِْٖٓاُـِجخا٩عبثخػِ٠اُغؤاٍاً٧ضشطؼٞثخاُٞاسدػٖٔاُخـٞحاُغبثوخٝرُيثبُؼَٔ
ٖٓخٍٓ٬غٔٞػبر.ْٜ
3 min .10
٣ـِت أُؼِْ ٖٓ ًَ ٓغٔٞػخ ؿشػ عؤاٍ أ ٝاعزلغبس ٓزؼِن ثبُوؼ٤خ أُـشٝؽخ ٣ٝو ّٞثب٩عبثخ
ػٜ٘ب.

1 min .11
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٣ـِت أُؼِْ ٖٓ اؽذ اُـِجخ  ؿشػ عؤاٍ ٓلزٞػ ٓغ ٝعٞد ٝهذ ًبف ُ٪عبثخ ػ٘.ٚ

 4 min .12
٣شاعغأُؼِْأُبدحاُزؼِ٤ٔ٤خأُٞعٞدحك٢دكزشاُزؾؼ٤شُِزأًذٖٓرؾونأٛذافاُذسط.
_إٔ٣زؼشفاُـبُتػِٓ٠لّٜٞأُزجب٘٣خ.
_إٔ٣زًشاُـبُتخظبئضأُزجب٘٣خ.
_إٔ٣ضجذاُـبُتطؾخخظبئضأُزجب٘٣خثبٓ٧ضِخاُؼذد٣خ.
_إٔ٣ؼشفاُـبُتإٔاُؼِغاً٧جشكٓ٢ضِش٣وبثَصا٣ٝخًجشٟٝاُؼٌظطؾ٤ؼ.
_إٔ٣غز٘زظاُـبُتإٔاُؼِغا٧طـشكٓ٢ضِش٣وبثَصا٣ٝخطـشٟٝاُؼٌظطؾ٤ؼ.
_إٔ٣شرتاُـبُتصٝا٣بأُضِشؽغته٤بعبرٜبإراػِٔذأؿٞاٍأػ٬ػ(ٚرظبػذ٣بأٝ
ر٘بصُ٤ب).
_إٔ٣شرتاُـبُتأػ٬عأُضِشؽغتأؿٞاُٜبإراػِٔذه٤بعبدصٝا٣ب(ٙرظبػذ٣بأٝ
ر٘بصُ٤ب).
_إٔٞ٣ظقاُـبُتٓبعجنؽَأعئِخٓ٘زٔ٤خ.

10 min .13
٣ـِتأُؼِْٖٓاُـِجخًزبثخِٓخضػٔبرًشك٢اُؾظخٖٓأكٌبسٝؽَرذس٣جبداُظل٤خ٣ٝ ،زشى
ُْٜؽَرٔبسٖٓٝ٣غبئًَٞاعتث٤زُِ٢ـِجخ.



اُذسطاُخبٓظٓ:زجب٘٣خأُضِش

اٛ٧ذافاُغِ٤ًٞخ:
_إٔ٣زؼشفاُـبُتػِٓ٠لّٜٓٞزجب٘٣خأُضِش.
_إٔ٣ؼـ٢اُـبُتأٓضِخؽٍٞأػ٬عٓضِضبدرؾونخبط٤خٓزجب٘٣خأُضِش
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_إٔ٣ؼـ٢اُـبُتأٓضِخؽٍٞأػ٬عٓضِضبد٫رؾونخبط٤خٓزجب٘٣خأُضِش.

أُلبْٝ٤ٛأُظـِؾبد:
ٓزجب٘٣خأُضِش
اُٞعبئَاُزؼِ٤ٔ٤خ:
اٌُزبةأُوشس،ؿجبش٤شِٓٗٞخ،عجٞسح،عٜبصاُؼشع(،)l cdا٧دٝاداُٜ٘ذع٤خ.
اعشاءاداُزذس٣ظ:
عج٤ظٝعٌ٘٤ض1992
4 min.1
٣زْػشعأُؼِٓٞبداُخبطخ(اُزجب)ٖ٣ػِ٠عٜبصاُؼشعًبُزبُ:٢
أُزجب٘٣خ٢ٛ:اُز٢رذٍػِ٠اُزجبٖ٣أٝا٫خز٬ف.
ٗظش٣خاُزجب:ٖ٣إرااخزِقؿ٫ٞػِؼٖ٤كٓ٢ضِشكئٕاُؼِغاً٧جش٣وبثَصا٣ٝخأًجشٖٓاُز٣٢وبثِٜب
اُؼِغا٥خشٝ.اُؼٌظطؾ٤ؼ.
ٝأُضبٍاُزبُٞ٣٢ػؼٗظش٣خاُزجب:ٖ٣
أ


5عْ
ة

˚89

10عْ

˚ 60



12عْ

 ˚31

ط


 4 min .2
ٓشاعؼخشل٣ٞخٖٓعبٗتأُؼُِِْذسطاُغبثنٝرُيٖٓخٍ٬ؿشػا٧عئِخاُزبُ٤خػِ٠اُـِجخ:
طٓ)1با٫خز٬فثٖ٤أُزجب٘٣خٝأُؼبدُخ؟
ط)2رًشٗضٗظش٣خاُزجبٖ٣؟
ط)3أٌٖٔ٣ٖ٣رـج٤نٗظش٣خاُزجبٖ٣ك٢اُؾ٤بحاُؼِٔ٤خ؟
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 3 min.3
٣و ّٞاُـِجخ ثوشاءح اُذسط ٖٓ ًزبة اُـبُت ػٖٔ ٓغٔٞػبد طـ٤شح ،صْ ٣و ٕٞٓٞثـشػ أعئِخ
ثٔٞػٞعاُذسط(ٓزجب٘٣خأُضِش).

 4 min.4
٣وّٞأُؼِْثؼشعأعئِخٖٓعبٗجُٜٚبػ٬هخثأعئِخاُـِجخٝ،رُيثبعزخذاّعٜبصاُؼشعاُؼِ١ٞ
ٝرُيًب٥ر:٢
ط)1ك٢اُشٌَاُزبُ٢أسادٓؾٔذاُزٛبةإُ٠ث٤ذػِ:٢
ث٤ذأؽٔذ



ث٤ذػِ٢

ث٤ذٓؾٔذ



*أُغبسآٖ:ٍٝ٧ث٤ذٓؾٔذإُ٠ث٤ذػِٓ٢جبششح
*أُغبساُضبٖٗٓ:٢ث٤ذٓؾٔذإُ٠ث٤ذػِٓ،٢شٝساث٤ذأؽٔذ
أ)أٜٔ٣بأؿٍٞأُغبساٍٝ٧أّأُغبساُضبٗ٢؟
ة)ٖٓأُضبٍاُزبُ٣٢زؼؼُ٘ب؟
ط)3أرًشٗضٓزجب٘٣خأُضِش؟
ط)4أػـٓ٢ضبُُٖ٤ـٞاٍأػ٬عٓضِشرؾونٓزجب٘٣خأُضِش؟
ط)5أػـٓ٢ضبُُٖ٤ـٞاٍأػ٬عٓضِش٫رؾونٓزجب٘٣خأُضِش؟

4 min.5
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٣و ّٞاُـِجخثؼَٔٝاعت ُ ٚػ٬هخثبُج٤بٗبد ٝأُؼِٓٞبد اُز ٢رْروذٜٔ٣بػِ ٠شبشخ عٜبص اُؼشع
اُؼًِ٢ٛٝ،١ٞب٥ر:٢
طُ)1ذ٣يأؿٞاٍا٧ػ٬عاُزبُ٤خ،ثٖ٤أٜ٘ٓ١ب٣ظِؼإٌٕٔٞ٣أػ٬عٓضِشٝ،أٜ٘ٓ١ب٣٫ظِؼ:
أ) 4عْ7،عْ10،عْ٣.ظِؼ٣٫،ظِؼ.اُغجت..............................................
ة)2عْ6،عْ9عْ٣.ظِؼ٣٫،ظِؼ.اُغجت.............................................

د)15عْ20،عْ24،عْ٣،ظِؼ٣٫،ظِؼ.اُغجت.........................................

ط)2أششؿخخشج٤خأؿٞاُٜبٝ8،5،4،3ؽذحٓ،ب٢ٛا٧ششؿخاُزٌٖٔ٣٢اخز٤بسٛبُزٌٕٓٞؼب
ٓضِضبثٞػؼٜبػ٘ذٜٗب٣برٜب؟
4 min.6
٣وّٞأُؼِْثؼَِٔٓخظبدُٔبرٞطَإُٚ٤اُـِجخك٢أُغٔٞػبداُظـ٤شحأُخزِلخٝ،رُيًب٥ر:٢
-

٣ـِت أُؼِْ  ٖٓ ًَ ٓغٔٞػخ رِخ٤ض ا٧كٌبس اُزٝ٢سدد ك ٢اُخـٞاد اُغبثوخ ًٝزبثزٜب
ػُِٞ٠ؽخ.
٣ـِتأُؼِْٖٓهبئذًَٓغٔٞػخػشعا٧كٌبساُز٢رْرِخ٤ظٜبأٓبّصٓ٬ءٙشل٣ٞب؟
٣ـِتأُؼِْٖٓهبئذًَٓغٔٞػخُظناُِٞؽخاُز٢رْرِخ٤ظٜبٖٓا٧كٌبساُغبثوخػِ٠
أؽذعٞاٗتاُغجٞسح.
٣و ّٞأُؼِْ ثؼَٔ ِٓخض ٜٗبئ٨ُ ٢كٌبس ٝرُي ٖٓ خ ٍ٬رؼذِٜ٣ب ٝإصشائٜب  ٝؽزف ا٧كٌبس
أُزٌشسح.

 4 min .7
٣وّٞاُـِجخثؾَٝاعتػٖٔٓغٔٞػبرْٜٝرُي٩صبسحرلٌشًْٜ٣ب٥ر:٢
ط)1طصعٓضِشكٚ٤طص=4عْ،طع=9عْٓباُوْ٤أٌُٔ٘خُِؼِغصع؟


ط)2أةطٓضِشكٚ٤أة=5عْ،ةط=3عْ:
أ)ٌٖٔ٣َٛإٌٕٔٞ٣ؿٍٞأط=9عْ؟
ة)أخٖٔهٌْ٘ٔٓ٤خُِؼِغأط.
ط)أخٖٔهْ٤ؿ٤شٌٓٔ٘خُِؼِغأط.
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طٓ)3ضِشأؿٞاٍأػ٬ػٓٚشرجخرظبػذ٣ب،6:طٝ16،ؽذح،اًزتعٔ٤غهْ٤طأٌُٔ٘خ،ػِٔب
ثإٔطػذدطؾ٤ؼ.
 1 min .8
٣ـِت أُؼِْ ٖٓ اؽذ اُـِجخ عؤاٍ ُ ٚػ٬هخ ثٔٞػٞع اُذسط ٣ٝغ٤ت أُؼِْ ػِ ٠اُغؤاٍ اُـبُت
٣ٝض٤شهؼ٤خأًضشطؼٞثخُزؾل٤ضرلٌ٤شاُـِجخ.
 2 min .9
٣ـِتأُؼِْٖٓاُـِجخا٩عبثخػِ٠اُغؤاٍاً٧ضشطؼٞثخاُٞاسدػٖٔاُخـٞحاُغبثوخٝرُيثبُؼَٔ
ٖٓخٍٓ٬غٔٞػبر.ْٜ
3 min .10
٣ـِت أُؼِْ ٖٓ ًَ ٓغٔٞػخ ؿشػ عؤاٍ أ ٝاعزلغبس ٓزؼِن ثبُوؼ٤خ أُـشٝؽخ ٣ٝو ّٞثب٩عبثخ
ػٜ٘ب.
1 min .11
٣ـِت أُؼِْ ٖٓ اؽذ اُـِجخ  ؿشػ عؤاٍ ٓلزٞػ ٓغ ٝعٞد ٝهذ ًبف ُ٪عبثخ ػ٘.ٚ
4 min .12
٣شاعغأُؼِْأُبدحاُزؼِ٤ٔ٤خأُٞعٞدحك٢دكزشاُزؾؼ٤شُِزأًذٖٓرؾونأٛذافاُذسط.
_إٔ٣زؼشفاُـبُتػِٓ٠لّٜٓٞزجب٘٣خأُضِش.
_إٔ٣ؼـ٢اُـبُتأٓضِخؽٍٞأػ٬عٓضِضبدرؾونخبط٤خٓزجب٘٣خأُضِش.
_إٔ٣ؼـ٢اُـبُتأٓضِخؽٍٞأػ٬عٓضِضبد٫رؾونخبط٤خٓزجب٘٣خأُضِش.
10 min .13
٣ـِتأُؼِْٖٓاُـِجخًزبثخِٓخضػٔبرًشك٢اُؾظخٖٓأكٌبسٝؽَرذس٣جبداُظل٤خ٣ٝ ،زشى
ُْٜؽَرٔبسٖٓٝ٣غبئًَٞاعتث٤زُِ٢ـِجخ.

اُذسطاُغبدطٗ:ظش٣خك٤ضبؿٞسط
اٛ٧ذافاُغِ٤ًٞخ:
_إٔ٣زًشاُـبُتٗضٗظش٣خك٤ضبؿٞسط.
_إٔ٣جشٖٛاُـبُتٗظش٣خك٤ضبؿٞسطػِٔ٤ب.
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_إٔ٣ؾَاُـبُتٓغبئَٓ٘زٔ٤خؽٍٗٞظش٣خك٤ضبؿٞسط.
_إٔ٣زؼشفاُـبُتػِ٠ػٌظٗظش٣خك٤ضبؿٞسط.
_إٔ٣لشماُـبُتثٖ٤ا٧ػذاداُل٤ضبؿ٣ٞخٝؿ٤شٛبٖٓا٧ػذاد.
_إٔ٣ؾذداُـبُتٗٞعأُضِشثبعزخذاّٗظش٣خك٤ضبؿٞسط.
_إٔ٣ؼشفاُـبُتأُضِشاُوبئْاُضا٣ٝخٖٓخٍ٬أؿٞاٍأػ٬ػ.ٚ

أُلبْٝ٤ٛأُظـِؾبد:
_ٗظش٣خك٤ضبؿٞسط.
_ا٧ػذاداُل٤ضبؿٞس٣خ.
اُٞعبئَاُزؼِ٤ٔ٤خ:
اٌُزبةأُوشس،ؿجبش٤شِٓٗٞخ،عجٞسح،عٜبصاُؼشع(،)lcdا٧دٝاداُٜ٘ذع٤خ.
اعشاءاداُزذس٣ظ:
عج٤ظٝعٌ٘٤ض1992
4 min.1
٣زْ  ػشع أُؼِٓٞبد اُخبطخ (أُضِش اُوبئْ اُضا٣ٝخٗ ،ظش٣خ ك٤ضبؿٞسط ) ػِ ٠عٜبص اُؼشع
ًبُزبُ:٢
أُضِشاُوبئْاُضا٣ٝخٓٞٛ:ضِشإؽذٟصٝا٣بٙهبئٔخ.


اُؼِغأُوبثَُِضا٣ٝخاُوبئٔخ٣غٔ٠اُٞرشٞٛٝأؿٞاٍا٧ػ٬عؿ.٫ٞ
إراهٔ٘بثئٗشبءٓشثغػًَِ٠ػِغٖٓػِغٖٓأػ٬عأُضِشاُوبئْاُضا٣ٝخ
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4عْ

3عْ


هْ ثؾغبة ٓغبؽخ  ًَ ٓشثغ ٖٓ أُشثؼبد اُوبئٔخ ؿِ ٠أػ٬ع أُضِشٓ ،برا ر٬ؽظ
..................................
 4 min .2
ٓشاعؼخشل٣ٞخٖٓعبٗتأُؼُِِْذسطاُغبثنٝرُيٖٓخٍ٬ؿشػا٧عئِخاُزبُ٤خػِ٠اُـِجخ:
ط٤ً)1قٗٔ٤ضأُضِشاُوبئْاُضا٣ٝخػٖؿ٤شٖٓٙأُضِضبد؟
طٓ)2باعْأؿٍٞػِغك٢أُضِشاُوبئْاُضا٣ٝخ؟
ط)3هْثشعْٓضِشهبئْاُضا٣ٝخٓؾذداػِٚ٤عٔ٤غػ٘بطشٙ؟
طٓ ) 4ب اُؼ٬هخ ثٓ ٖ٤غبؽز ٢أُشثؼ ٖ٤أُ٘شئٖ٤ػِ ٠ػِؼ ٢اُوبئٔخ ٓٝغبؽخ أُشثغ أُ٘شأ ػِ٠
اُٞرش؟

 3 min.3
٣و ّٞاُـِجخ ثوشاءح اُذسط ٖٓ ًزبة اُـبُت ػٖٔ ٓغٔٞػبد طـ٤شح ،صْ ٣و ٕٞٓٞثـشػ أعئِخ
ثٔٞػٞعاُذسط(ٗظش٣خك٤ضبؿٞسط)
 4 min.4
٣وّٞأُؼِْثؼشعأعئِخٖٓعبٗجُٜٚبػ٬هخثأعئِخاُـِجخٝ،رُيثبعزخذاّعٜبصاُؼشعاُؼِ١ٞ
ٝرُيًب٥ر:٢
ط)1ارًشٗضٗظش٣خك٤ضبؿٞسط؟
ط)2عذؿٍٞاُؼِغأُغٍٜٞك٢ا٧شٌبٍاُزبُ٤خ:
أ)

ة)
13عْ

عغغغغغض

ٝ


12عْ
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15عْ
ط)
7عْ

20عْ
ّ

4 min.5
٣و ّٞاُـِجخثؼَٔٝاعت ُ ٚػ٬هخثبُج٤بٗبد ٝأُؼِٓٞبد اُز ٢رْروذٜٔ٣بػِ ٠شبشخ عٜبص اُؼشع
اُؼًِ٢ٛٝ،١ٞب٥ر:٢
طٓ)1برا٣خـشك٢ر٘ٛيػ٘ذعٔبع(ػٌظٗظش٣خك٤ضبؿٞسط)؟
ط)2أرًشٗضٗظش٣خك٤ضبؿٞسط؟
ط)3أرًشػٌظٗظش٣خك٤ضبؿٞسط؟
ط)4أ١أُضِضبدهبئٔخُٔٝبرا؟ ط



8عْ


ص



ط

21عْ

5عْ
أ

ع
7عْ

4 min.6

12عْ

16عْ
ة

أ

٣وّٞأُؼِْثؼَِٔٓخظبدُٔبرٞطَإُٚ٤اُـِجخك٢أُغٔٞػبداُظـ٤شحأُخزِلخٝ،رُيًب٥ر:٢
-

٣ـِت أُؼِْ  ٖٓ ًَ ٓغٔٞػخ رِخ٤ض ا٧كٌبس اُزٝ٢سدد ك ٢اُخـٞاد اُغبثوخ ًٝزبثزٜب
ػُِٞ٠ؽخ.
٣ـِتأُؼِْٖٓهبئذًَٓغٔٞػخػشعا٧كٌبساُز٢رْرِخ٤ظٜبأٓبّصٓ٬ءٙشل٣ٞب؟
٣ـِتأُؼِْٖٓهبئذًَٓغٔٞػخُظناُِٞؽخاُز٢رْرِخ٤ظٜبٖٓا٧كٌبساُغبثوخػِ٠
أؽذعٞاٗتاُغجٞسح.
٣و ّٞأُؼِْ ثؼَٔ ِٓخض ٜٗبئ٨ُ ٢كٌبس ٝرُي ٖٓ خ ٍ٬رؼذِٜ٣ب ٝإصشائٜب  ٝؽزف ا٧كٌبس
أُزٌشسح.

 4 min .7
٣وّٞاُـِجخثؾَٝاعتػٖٔٓغٔٞػبرْٜٝرُي٩صبسحرلٌشًْٜ٣ب٥ر:٢
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ط)1ثٖ٤إراًبٕأُضِشاُزبُ٢هبئْاُضا٣ٝخٝؽذداُضا٣ٝخاُوبئٔخ:

أ

16عْ

12عْ
ة

ط





ط)2أسادث٘بءرٌٖ٣ٞصا٣ٝخهبئٔخػ٘ذاُ٘وـخأُج٘بءعذاسٖٓ٣زغبٝسٓ،ٖ٣ذخ٤ؾؿ60ُٚٞ
ٝؽذحاثزذاءٖٓاُ٘وـخأإُ٠اُ٘وـخةٓ،ذخ٤ؾآخشؿُٞخٝ80ؽذحاثزذاءٖٓاُ٘وـخأإُ٠
اُ٘وـخط،هبطأُغبكخثٖ٤ة،طكٞعذٛبٝ95ؽذح.
َٛاُضا٣ٝخػ٘ذاُشًٖأثٜزٙاُـش٣وخ٢ٛصا٣ٝخهبئٔخ؟ٝػؼإعبثزي.
20عْ



ة

ٝ60ؽذح

أ


ٝ95ؽذح



ٝ80ؽذح


ط


 1 min .8

٣ـِت أُؼِْ ٖٓ اؽذ اُـِجخ عؤاٍ ُ ٚػ٬هخ ثٔٞػٞع اُذسط ٣ٝغ٤ت أُؼِْ ػِ ٠اُغؤاٍ اُـبُت
٣ٝض٤شهؼ٤خأًضشطؼٞثخُزؾل٤ضرلٌ٤شاُـِجخ.
 2 min .9
٣ـِتأُؼِْٖٓاُـِجخا٩عبثخػِ٠اُغؤاٍاً٧ضشطؼٞثخاُٞاسدػٖٔاُخـٞحاُغبثوخٝرُيثبُؼَٔ
ٖٓخٍٓ٬غٔٞػبر.ْٜ


3 min .10
٣ـِت أُؼِْ ٖٓ ًَ ٓغٔٞػخ ؿشػ عؤاٍ أ ٝاعزلغبس ٓزؼِن ثبُوؼ٤خ أُـشٝؽخ ٣ٝو ّٞثب٩عبثخ
ػٜ٘ب.
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1 min .11
٣ـِت أُؼِْ ٖٓ اؽذ اُـِجخ  ؿشػ عؤاٍ ٓلزٞػ ٓغ ٝعٞد ٝهذ ًبف ُ٪عبثخ ػ٘.ٚ


4 min .12
٣شاعغأُؼِْأُبدحاُزؼِ٤ٔ٤خأُٞعٞدحك٢دكزشاُزؾؼ٤شُِزأًذٖٓرؾونأٛذافاُذسط.

_إٔ٣زًشاُـِجخٗضٗظش٣خك٤ضبؿٞسط.
_إٔ٣جشٖٛاُـِجخٗظش٣خك٤ضبؿٞسطػِٔ٤ب.
_إٔ٣ؾَاُـبُتٓغبئَٓ٘زٔ٤خؽٍٗٞظش٣خك٤ضبؿٞسط.
_إٔ٣زؼشفاُـبُتػِ٠ػٌظٗظش٣خك٤ضبؿٞسط.
_إٔ٣لشماُـبُتثٖ٤ا٧ػذاداُل٤ضبؿ٣ٞخٝؿ٤شٛبٖٓا٧ػذاد.
_إٔ٣ؾذداُـبُتٗٞعأُضِشثبعزخذاّٗظش٣خك٤ضبؿٞسط.
_إٔ٣ؼشفاُـبُتأُضِشاُوبئْاُضا٣ٝخٖٓخٍ٬أؿٞاٍأػ٬ػٚ

 10 min .13
٣ـِتأُؼِْٖٓاُـِجخًزبثخِٓخضػٔبرًشك٢اُؾظخٖٓأكٌبسٝؽَرذس٣جبداُظل٤خ٣ٝ ،زشى
ُْٜؽَرٔبسٖٓٝ٣غبئًَٞاعتث٤زُِ٢ـِجخ.



رْثؾٔذاهلل
ِٓؾن()9
اخزجبساُزؾظَ٤هجَاُزؾٌْ٤
عبٓؼخاُوذط
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ػٔبدحاُذساعبداُؼِ٤ب
ًِ٤خاُؼِّٞاُزشث٣ٞخ
ػض٣ض١اُـبُت/ح:
روّٞاُجبؽضخثئعشاءدساعخثؼ٘ٞإ ":أثر استخذام استراتٕجٕح المجمُعاخ الثرثارج فٓ التحصٕل
َالتُاصل الرٔاضٓ لذِ طلثح الصف الثامه فٓ فلسطٕه "
للحصول على درجة بملاجستري يف أساليب بلتَريس
 ؽ٤شٜ٣ذفٛزاا٫خزجبساُز١ث٣ٖ٤ذ٣يإُ٠ه٤بطرؾظِ٤يكٝ٢ؽذح"اُٜ٘ذعخ"ٖٓٓوشسٓبدح
اُش٣بػ٤بدُِظقاُضبٖٓا٧عبعٝ،٢اُشعبءا٫ؿ٬عػِ٠ا٫خزجبسٝرؼِٔ٤برٝٚا٩عبثخػ٘.ٚ
ُزارشع٘ٓٞياُجبؽضخا٩عبثخػِ٠كوشادا٫خزجبسًٔ،برؤًذُياُجبؽضخثأٗٝٚػغُِذساعخكوؾ٫ٝ
ػ٬هخُٚثذسعبري.
رؼِٔ٤بدا٫خزجبس:
ُذ٣ي(40ده٤وخ)ُ٪عبثخػٖأعئِخا٫خزجبس.
أهشاا٧عئِخع٤ذاهجَاُجذءثب٩عبثخ.
٣زٌٕٞا٫خزجبسٖٓ()20كوشح.
ؽبٍٝا٩عبثخػٖعٔ٤غا٧عئِخهذسآٌ٩بٕ.
٣شع٠ا٩عبثخػِٗ٠لظاُٞسهخك٢أُ٘ـوخأُخظظخ
وبهلل ويل بلتوفيق

اُجبؽضخ:

ٝكبػ٤غ٠ؿ٘ٚ٘٤



اعْاُـبُت/ح................................:اُظق...........................اُشؼجخ()
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ط)1أ)أًَٔاُؼجبسحاُزبُ٤خ:ر٘ضٓزجب٘٣خأُضِشػِ٠إٔ
"ٓغٔٞعؿ٢ُٞػِؼٖ٤كٓ٢ضِش"..................................
ة)أػؾِٓضبً٫ػِ٠أؿٞاٍأػ٬عرظِؼإٔرٌٕٓٞضِش.



.............................................................................................
ط)أػؾِٓضبً٫ػِ٠أؿٞاٍأػ٬ع٫رظِؼإٔرٌٕٓٞضِش.
3(.........................................................................................ػٓ٬بد)

ط)2ك٢اُشٌَاُزبَُٛ٢أُضِشأةد٣ـبثنأُضِشأطد؟ثٖ٤اُغجت

أ

.........................................................................
ط

ة
............................................................
................

..........................................................................

د

........................................................................

(3ػٓ٬بد)



طٔ٣)3ضَاُشٌَاُزبُٓ٢ضِشٓزغب١ٝا٧ػ٬ع،كٚ٤ؿٍٞأة=10عْ

10عْ

أعذٓب:٢ِ٣
أ) ه٤بط ة=......................
ة)ػذدٓؾبٝساُزٔبصَك٢أُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬ع=......................

د)ه٤بط ةأد=........................................................

س) ه٤بط طأد=........................................................

ط)ؿٍٞةد=...............................................................
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ط

(5ػٓ٬بد)

ط)4أُضِشطصعكٚ٤طص=15عْ،صع=20عْ،طع=25عْ،
ثش١/ٖٛإٔأُضِشطصعٓضِشهبئْاُضا٣ٝخ.
.........................................................................................
..........................................................................................
 ..........................................................................................
(ػٓ٬زبٕ)
ط)5ثب٫عزؼبٗخثبُٔؼـ٤بدك٢اُشٌَاُزبُٓ،٢باُضٝا٣باُزٌ٘ٔ٣٢يإ٣غبده٤بعٜب.
أ

........................................................................
.....................................................................


ة

87
ة

ة˚
58

ط

(ػٓ٬خ)

ط)6أ)أرًشٗضٗظش٣خك٤ضبؿٞسط.
..........................................................................................
..........................................................................................


ة)أرًشٗضػٌظٗظش٣خك٤ضبؿٞسط
..................................................................................................
......................................................................................
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(ػٓ٬زبٕ)
ط)7سرت١/صٝا٣بأُضِشر٘بصُ٤ب

أ

ط

4عْ

 .......................................................
ة



5عْ
ط

6عْ

(ػٓ٬زبٕ) 


ط

ط)8ك٢اُشٌَاُزبُ٢أرًش١/ا٧ػ٬عأُزغب٣ٝخك٢اُـ.ٍٞ

53
˚


 …………………………………………………………………..ص 53
˚



ع

ع
5

(ػٓ٬خ) 

ط)9أُضِشأةطكٚ٤أة=5عْ،ةط=7عْ.
أ)ٓبأًجشهٔ٤خٌٓٔ٘خٍِأط،ثششؽإٔرٌٕٞػذداًطؾ٤ؾبً.
.................................................................................

ة)ٓبأطـشهٔ٤خٌٓٔ٘خٍِأط،ثششؽإٔرٌٕٞػذداًطؾ٤ؾبً.
.................................................................................
(ػٓ٬زبٕ)

.
طٓ)10بأطـشػِغك٢أُضِشُٔٝبرا؟

ة

............................

˚85
أ
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˚35

5
0

ط



(ػٓ٬زبٕ)


ط)11اخزِقٓؾٔذٝأؽٔذكٔ٤بإراًبٕأُضِضبٕاُزبُ٤بٕٓزـبثوبٕأَّٖٓٛ،٫أٌُٖٔ
ٓغبػذر٘بك٢ؽَاُخ٬فٝرٞػ٤ؼُ٘بإراًبٗبٓزـبثوبٕأّ.٫

5عْ




5عْ




7عْ

˚65

˚65
7عْ


(ػٓ٬زبٕ)


ط

طُ)12ذ٣ي١/أُضِشاُزبُ:٢

4عْ

ٓباُؼ٬هخثٖ٤ه٤بط طصع،ه٤بط طعص.
........................................................

ص

(ػٓ٬خ)
ط)13أٖٓ١ا٧ػذاداُزبُ٤خأػذادك٤ضبؿٞس٣خ؟:
أ).6،4،3
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6عْ

ع

ة)10،6،8
(ػٓ٬خ)

ط)13سأٟٓؾٔذأشبسٓٙشٝسػِ٠شٌَٓضِشؽبٍٓٝؾٔذإ٣غبدصٝا٣بٝأػ٬ع
أُضِش،كٞعذعضءٜٓ٘بكبًزشقإٔأُضِشٓزغب١ٝاُغبهَٖٓٛ،ٖ٤أٌُٖٔإٔ
أ
رغبػذٓ١/ؾٔذُ٤غذثبه٢ػ٘بطشأُضِش.
6عْ

…………………………………………………..
……………………………………………………..

ة

75
˚

˚75

ط

7عْ

(ػٓ٬زبٕ)
ط)14أةطٓضِش،كٚ٤طدػٔٞدػِ٠أة،ةٝػٔٞدػِ٠أط،ةد=ط.ٝأصجذ
إٔأُضِضٖ٤دةطٝ،ةط

ٓزـبثوبٕ3(..............................................................ػٓ٬بد)



ط)15ػ٘ذٓؾٔذهـؼخخشج٤خؿُٜٞب12عْ،أسادػَٔٓضِشٜٓ٘بكوبّثزوغٜٔ٤بإُ٠
ص٬سأهغبّٝكناُ٘غتاُزبُ٤خ،3:2:1ثَٖٛ٤رظِؼٛزٙاُزوغٔ٤بدُؼَٔٓضِش
..................................................................................

147

..........................................................................................
.......................................................................................
(ػٓ٬زبٕ)

اٗزٜذا٧عئِخ



















ممحق ()10
اختبار التواصل الرياضي قبل التحكيم

عبٓؼخاُوذط
148

ػٔبدحاُذساعبداُؼِ٤ب
ًِ٤خاُؼِّٞاُزشث٣ٞخ
ػض٣ض١اُـبُت/ح:

روّٞاُجبؽضخثئعشاءدساعخثؼ٘ٞإ ":أثر استخذام استراتٕجٕح المجمُعاخ الثرثارج فٓ
التحصٕل َالتُاصل الرٔاضٓ لذِ طلثح الصف الثامه األساسٓ فٓ فلسطٕه "
للحصول على درجة بملاجستري يف أساليب بلتَريس
ؽ٤شٜ٣ذفٛزاا٫خزجبساُز١ث٣ٖ٤ذ٣يإُ٠ه٤بطٜٓبساداُزٞاطَاُش٣بػ٢أُزؼٔ٘خ
كٝ٢ؽذح"اُٜ٘ذعخ"ٖٓٓوشساُش٣بػ٤بدُِظقاُضبٖٓا٧عبع٢
ُزارشع٘ٓٞياُجبؽضخا٩عبثخػِ٠كوشادا٫خزجبسًٔ،برؤًذُياُجبؽضخثأٗٝٚػغ
ُِذساعخكوؾ٫ٝػ٬هخُٚثذسعبري
ٝهجَاُششٝعثب٩عبثخأهشارؼِٔ٤بدا٫خزجبساُزبُ٤خ:
ُ ذ٣ي(40ده٤وخ)ُ٪عبثخػٖأعئِخا٫خزجبس.
أهشاا٧عئِخع٤ذاهجَاُجذءثب٩عبثخ.
٣زٌٕٞا٫خزجبسٖٓ()18كوشح.
ؽبٍٝا٩عبثخػٖعٔ٤غا٧عئِخ
وبهلل ويل بلتوفيقاُجبؽضخ:
ٝكبػ٤غ٠ؿ٘ٚ٘٤


اعْاُـبُت/ح.............................:اُظق...........................اُشؼجخ()
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)1

إراًبٕصٝا٣باُوبػذحٓزغب٣ٝخكٓ٢ضِشٓ،بٗٞعأُضِشكٛ٢زٙاُؾبُخ؟(ػٓ٬خ)

................................................................................
)2

(3ػٓ٬بد)

أسادٗغبسػَٔٓشاءحػِ٠شٌَٓضِشهبئْاُضا٣ٝخعبػذاُ٘غبسك٢اخز٤بس
ا٧ػ٬عاُز٢رظِؼإٔرٌٕٓٞضِشهبئْاُضا٣ٝخٓغرٞػ٤ؼعجتا٫خز٤بس؟
أ) 5عْ7،عْ8،عْ_رظِؼ٫،رظِؼ،
اُغجت................................................
ة)2عْ3،عْ4،عْ_رظِؼ٫،رظِؼ،

اُغجت...........................................
د)12عْ20،عْ16،عْ_رظِؼ٫،رظِؼ،

اُغجت.......................................


)3

(ػٓ٬زبٕ)

)4

(ػٓ٬خ)

ؿِتٓ٘يصِٓ٤يإٔرٞػؼُٚخبط٤خاُزؼذ١ك٢أُزجب٘٣خً٤قٌ٘ٔ٣يإٔرٞػؼ
ُٛٚزٙاُخبط٤خٓؼزٔذػِ٠رؼٔٔ٤بدس٣بػ٤خطؾ٤ؾخ؟
......................................................................................
......................................................................................
.............................................................................................
...............................................................................
ك٢أُضِشاُزبُ،٢إراًبٕه٤بطاُضا٣ٝخأ=ٝ،°30ه٤بطاُضا٣ٝخٕ=،°90كئٕ
ؿ=ٍّٕٞ
أ)1أّ
أ
2
ة)1إٔ
ّ
2

ط)1أّ
3
د)1إٔ
3
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ٕ

)5

(ػٓ٬زبٕ)

)6

(ػٓ٬زبٕ)

أةطٓضِشٓزغب١ٝاُغبهٖ٤كٚ٤أة=أطٗ.ظلذصا٣ٝزبة،طثٔغزوٖ٤ٔ٤ر٬ه٤ب
ك٢دًٔ(،بك٢اُشٌَاُزبُ)٢
أ
ٓباُؼ٬هخثٖ٤دة،دط؟ُٔبرا؟

د

.................................................................
ط
............................................................
ة
ك٢اُشٌَاُزبُ،٢أثٖ٤إٔأهظش(أطـش)ٓغبكخٖٓٗوـخإُ٠خؾٓغزو٢ْٛ٤
أ
ؿٍٞاُؼٔٞداُ٘بصٍٖٓاُ٘وـخػِ٠أُغزوْ٤

......................................................
........................................................
....................................................
ط

)7

ط

د

ة

ٛ
ٙ

ص

أػؾٓضب٫ػذد٣بٞ٣ػؼخـباُؼجبسحاُزبُ٤خ(:ػٓ٬خ)
أراًبٕأ,ة،دأػذادؽو٤و٤خًٝ،بٕأ<ة،كئٕأد<ةد،
ؽ٤شد>طلش.
..............................................................................
............................................................................
)8اُشٌَاُزبُٔ٣٢ضَأسعصساػ٤خ،أسادأُضاسعإؽبؿخأسػخثغ٤بطٖٓاُغٜبدا٧سثغ
عبػذأُضاسعك٢إ٣غبدؿٍٞاُغ٤بط؟(اعزخذّاُ٥خاُؾبعجخ)
د





أ
12صى

7.5صى




ط



ة

)9

9.15عْ
(3ػٓ٬بد)

ك٢اُشٌَاُزبُ٢طصعٕأُغبٝسَٛأُضِضبٕطصع،عٕطٓزـبثوبٕ
ع
؟أثٖ٤اُغجت.
ط
.................................
ص
ٕ
.......................................
.......................................
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..........................................
)10

(4ػٓ٬بد)

أةطٓضِشكٚ٤ه٤بطاُضا٣ٝخأ=ٝ،°55ه٤بطاُضا٣ٝخة=°65سرتأؿٞاٍ
أػ٬عأُضِشٖٓاٌُج٤شُِظـ٤ش؟

.................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................

)11






)12
























أششؿخخشج٤خأؿٞاُٜبٝ7،9،12،4ؽذحٓ.ب٢ٛا٧ششؿخاُزٌٖٔ٣٢اخز٤بسٛب
ُزٌٕٓٞؼبٓضِضبثٞػؼٜبػ٘ذٜٗب٣برٜب؟(4ػٓ٬بد)
......................................................................
.....................................................................
.......................................................................
.......................................................................
ك٢اُشٌَاُزبُ٢أعذه٤بطًَصا٣ٝخأش٤شُٜبثشٓضٝ،أثٖ٤عجتكًَ٢ؽبُخ.
(6ػٓ٬بد)


ع
ط
ى


ص
ٝ
ٍ

60
40
ة



...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
..............................................................................
...................................................................................
..................................................................................
أ
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ط

)13

أةطٓضِشٓ٘لشطاُضا٣ٝخ،،ثٖ٤إٔاُؼِغأطأًجشا٧ػ٬عؿ٫ٞ؟(ػٓ٬زبٕ)
....................................................................
....................................................................

)14

ثٖ٤أٗٚإرارغبٟٝه٤بطصا٣ٝزٖ٤كٓ٢ضِشًبٕأُضِشٓزغب١ٝاُغبهٖ٤؟(6ػٓ٬بد)
................................................................................
................................................................................
.................................................................................
.....................................................................................


)15

أساددٓؼِٔخاُلٖػَُٔٞؽخك٘٤خػِ٠شٌَٓضِشثؾ٤شٌٕٞ٣ؿٍٞػِؼٜب
ا٧طـش6عْٝ،ؿٍٞػِؼٜباً٧جش16عْ،عبػذأُؼِٔخك٢ا٣غبدأؿٞآٌٍٔ٘خ
ُِؼِغاُضبُشثششؽإٌٕٔٞ٣ؿٍٞاُؼِغاُضبُشػذدطؾ٤ؼ؟(3ػٓ٬بد)
..............................................................................
................................................................................
..............................................................................
................................................................................

)16

ٗبكزحٓشثؼخاُشٌَ٣ؼِٛٞبٓضِشهبئْاُضا٣ٝخٓٝزغب١ٝاُغبهٖ٤ؿٍٞػِؼ٢اُوبئٔخ
50عْ،ث٧ٖ٤طذهبئيً٤قٌ٘ٔ٣يإ٣غبدؿٍٞػِغأُشثغ؟(3ػٓ٬بد)

........................................................................
..........................................................................
............................................................................
...........................................................................




اٗزٜذا٧عئِخ
ثبُزٞك٤نُِغٔ٤غ
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.

ِٓؾن()11
اخزجبساُزؾظَ٤ثؼذاُزؾٌْ٤
عبٓؼخاُوذط
ػٔبدحاُذساعبداُؼِ٤ب
ًِ٤خاُؼِّٞاُزشث٣ٞخ
ػض٣ض١اُـبُت/ح:
روّٞاُجبؽضخثئعشاءدساعخثؼ٘ٞإ ":أثر استخذام استراتٕجٕح المجمُعاخ الثرثارج فٓ
التحصٕل َالتُاصل الرٔاضٓ لذِ طلثح الصف الثامه فٓ فلسطٕه "
للحصول على درجة بملاجستري يف أساليب بلتَريس
ؽ٤شٜ٣ذفٛزاا٫خزجبساُز١ث٣ٖ٤ذ٣يإُ٠ه٤بطرؾظِ٤يكٝ٢ؽذح"اُٜ٘ذعخ"ٖٓ
ٓوشسٓبدحاُش٣بػ٤بدُِظقاُضبٖٓا٧عبعٝ،٢اُشعبءا٫ؿ٬عػِ٠ا٫خزجبس
ٝرؼِٔ٤برٝٚا٩عبثخػ٘.ٚ
ُزارشع٘ٓٞياُجبؽضخا٩عبثخػِ٠كوشادا٫خزجبسًٔ،برؤًذُياُجبؽضخثأٗٝٚػغ
ُِذساعخكوؾ٫ٝػ٬هخُٚثذسعبري.
رؼِٔ٤بدا٫خزجبس:
ُذ٣ي(60ده٤وخ)ُ٪عبثخػٖأعئِخا٫خزجبس.
154

أهشاا٧عئِخع٤ذاهجَاُجذءثب٩عبثخ.
٣زٌٕٞا٫خزجبسٖٓ()22كوشح.
ؽبٍٝا٩عبثخػٖعٔ٤غا٧عئِخهذسآٌ٩بٕ.
٣شع٠ا٩عبثخػِٗ٠لظاُٞسهخك٢أُ٘ـوخأُخظظخ
وبهلل ويل بلتوفيق

اُجبؽضخ:

ٝكبػ٤غ٠ؿ٘ٚ٘٤
اعْاُـبُت/ح..............................:اُظق........................اُشؼجخ()



ط)1أ)أًَٔاُؼجبسحاُزبُ٤خ:ر٘ضٓزجب٘٣خأُضِشػِ٠إٔ
"ٓغٔٞعؿ٢ُٞػِؼٖ٤كٓ٢ضِش"..................................
ة)أػؾِٓضبً٫ػِ٠أؿٞاٍأػ٬عرظِؼإٔرٌٕٓٞضِش.



.............................................................................................
ط)أػؾِٓضبً٫ػِ٠أؿٞاٍأػ٬ع٫رظِؼإٔرٌٕٓٞضِش.
3(.........................................................................................
ػٓ٬بد)

ط)2ك٢اُشٌَاُزبَُٛ٢أُضِشأةد٣ـبثنأُضِشأطد؟ثٖ٤اُغجت

أ

.........................................................................
.......................................................................
.......................................................................

ط

ة
د

(3ػٓ٬بد)
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ط

طٔ٣)3ضَاُشٌَاُزبُٓ٢ضِشٓزغب١ٝا٧ػ٬ع،كٚ٤ؿٍٞأة=10عْ.

10عْ

أعذٓ١/ب:٢ِ٣
أ) ه٤بط ة=......................
ة)ػذدٓؾبٝساُزٔبصَك٢أُضِشأُزغب١ٝا٧ػ٬ع=......................

د)ه٤بط ةأد=........................................................

س) ؿٍٞةد=...............................................................

(4ػٓ٬بد)

ط)4أُضِشطصعكٚ٤طص=15عْ،صع=20عْ،طع=25عْ،
ثش١/ٖٛإٔأُضِشطصعٓضِشهبئْاُضا٣ٝخ.
.........................................................................................
..........................................................................................
 ..........................................................................................
(ػٓ٬زبٕ)
ط)5ثب٫عزؼبٗخثبُٔؼـ٤بدك٢اُشٌَاُزبُٓ،٢باُضٝا٣باُزٌ٘ٔ٣٢يإ٣غبده٤بعٜب.
أ

........................................................................
.....................................................................


ة

5
8

ط

(ػٓ٬خ)
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ط)6أ)أرًشٗ١/ضٗظش٣خك٤ضبؿٞسط.
..........................................................................................
 ..........................................................................................



ة)أرًشٗ١/ضػٌظٗظش٣خك٤ضبؿٞسط
..................................................................................................
......................................................................................
(ػٓ٬زبٕ)
ط)7سرت١/صٝا٣بأُضِشر٘بصُ٤ب

أ

...................................................


5عْ

4عْ

ة

6عْ

ط

(ػٓ٬خ) 



ط

ط)8ك٢اُشٌَاُزبُ٢أرًش١/ا٧ػ٬عأُزغب٣ٝخك٢اُـ.ٍٞ

53
˚
53
………………………………………………………………..
ص
˚

ع



(ػٓ٬خ) 

ط)9أُضِشأةطكٚ٤أة=5عْ،ةط=7عْ.
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ٍأط،ثششؽإٔرٌٕٞػذداًطؾ٤ؾبً.
أ)ٓبأًجشهٔ٤خٌٓٔ٘خ ِ
.................................................................................

ٍأط،ثششؽإٔرٌٕٞػذداًطؾ٤ؾبً.
ة)ٓبأطـشهٔ٤خٌٓٔ٘خ ِ
.................................................................................
(ػٓ٬زبٕ)




أ

طٓ)10بأطـشػِغك٢أُضِشُٔٝبرا؟

˚35

...............................................
ة

5
0

 ˚85ط



(ػٓ٬زبٕ)

ط

طُ)11ذ٣ي١/أُضِشاُزبُ:٢
4عْ

ٓباُؼ٬هخثٖ٤ه٤بط طصع،ه٤بط طعص.
........................................................

ع
ص



(ػٓ٬خ)

ط)12أٖٓ١ا٧ػذاداُزبُ٤خأػذادك٤ضبؿٞس٣خ؟:
أ).6،4،3
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6عْ



ة)10،6،8
(ػٓ٬خ)


ط)13سأٟٓؾٔذأشبسٓٙشٝسػِ٠شٌَٓضِشؽبٍٓٝؾٔذإ٣غبدصٝا٣بٝأػ٬ع
أُضِش،كٞعذعضءٜٓ٘بكبًزشقإٔأُضِشٓزغب١ٝاُغبهَٖٓٛ،ٖ٤أٌُٖٔإٔ
أ
رغبػذٓ١/ؾٔذُ٤غذثبه٢ػ٘بطشأُضِش.
…………………………………………………..
……………………………………………………..

6عْ

ة

75
˚

˚75
7عْ

ط

(ػٓ٬زبٕ)
ط)14أةطٓضِش،كٚ٤طدػٔٞدػِ٠أة،ةٝػٔٞدػِ٠أط،ةد=ط.ٝ
أصجذإٔأُضِضٖ٤دةطٝ،ةطٓزـبثوبٕ

3(...............................................................ػٓ٬بد)

ط)15ػ٘ذٓؾٔذهـؼخخشج٤خؿُٜٞب12عْ،أسادػَٔٓضِشٜٓ٘بكوبّثزوغٜٔ٤بإُ٠
ص٬سأهغبّٝكناُ٘غتاُزبُ٤خ،3:2:1ثَٖٛ٤رظِؼٛزٙاُزوغٔ٤بدُؼَٔٓضِش
..................................................................................
..........................................................................................
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.......................................................................................
(ػٓ٬زبٕ)
اٗزٜذا٧عئِخ

يهحق ()12
اخرثاز انرىاصم انسياضي تعد انرحكيى

عبٓؼخاُوذط
ػٔبدحاُذساعبداُؼِ٤ب
ًِ٤خاُؼِّٞاُزشث٣ٞخ
ػض٣ض١اُـبُت/ح:

روّٞاُجبؽضخثئعشاءدساعخثؼ٘ٞإ ":أثر استخذام استراتٕجٕح المجمُعاخ الثرثارج فٓ
التحصٕل َالتُاصل الرٔاضٓ لذِ طلثح الصف الثامه األساسٓ فٓ فلسطٕه "
للحصول على درجة بملاجستري يف أساليب بلتَريس
ؽ٤شٜ٣ذفٛزاا٫خزجبساُز١ث٣ٖ٤ذ٣يإُ٠ه٤بطٜٓبساداُزٞاطَاُش٣بػ٢أُزؼٔ٘خ
كٝ٢ؽذح"اُٜ٘ذعخ"ٖٓٓوشساُش٣بػ٤بدُِظقاُضبٖٓا٧عبع٢
ُزارشع٘ٓٞياُجبؽضخا٩عبثخػِ٠كوشادا٫خزجبسًٔ،برؤًذُياُجبؽضخثأٗٝٚػغ
ُِذساعخكوؾ٫ٝػ٬هخُٚثذسعبري
ٝهجَاُششٝعثب٩عبثخأهشارؼِٔ٤بدا٫خزجبساُزبُ٤خ:
ُذ٣ي(60ده٤وخ)ُ٪عبثخػٖأعئِخا٫خزجبس.
أهشاا٧عئِخع٤ذاهجَاُجذءثب٩عبثخ.
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٣زٌٕٞا٫خزجبسٖٓ()18كوشح.
ؽبٍٝا٩عبثخػٖعٔ٤غا٧عئِخهذسآٌ٩بٕ.

وبهلل ويل بلتوفيقاُجبؽضخ:
ٝكبػ٤غ٠ؿ٘ٚ٘٤
اعْاُـبُت/ح.............................:اُظق.........................اُشؼجخ()

)1

إراًبٕصٝا٣باُوبػذحٓزغب٣ٝخكٓ٢ضِشٓ،بٗٞعأُضِشكٛ٢زٙاُؾبُخ؟(ػٓ٬خ)

................................................................................
)2

(3ػٓ٬بد)

أسادٗغبسػَٔٓشاءحػِ٠شٌَٓضِشهبئْاُضا٣ٝخعبػذاُ٘غبسك٢اخز٤بس
ا٧ػ٬عاُز٢رظِؼإٔرٌٕٓٞضِشهبئْاُضا٣ٝخٓغرٞػ٤ؼعجتا٫خز٤بس؟
أ) 5عْ7،عْ8،عْ_رظِؼ٫،رظِؼ،اُغجت
................................................
ة)2عْ3،عْ4،عْ_رظِؼ٫،رظِؼ،اُغجت

...........................................
د)12عْ20،عْ16،عْ_رظِؼ٫،رظِؼ،اُغجت

.......................................

(ػٓ٬زبٕ)

)3

ؿِتٓ٘يصِٓ٤يإٔرٞػؼُٚخبط٤خاُزؼذ١ك٢أُزجب٘٣خً٤قٌ٘ٔ٣يإٔرٞػؼ
ُٛٚزٙاُخبط٤خٓؼزٔذػِ٠رؼٔٔ٤بدس٣بػ٤خطؾ٤ؾخ؟
......................................................................................
......................................................................................
.............................................................................................
...............................................................................
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(ػٓ٬خ)

)4

)5

ك٢أُضِشاُزبُ،٢إراًبٕه٤بطاُضا٣ٝخأ=ٝ،°30ه٤بطاُضا٣ٝخٕ=،°90كئٕ
ؿ=ٍّٕٞ
أ)1أّ
أ
2
ة)1إٔ
ّ
ٕ
2

ط)1أّ
3
د)1إٔ
3
(ػٓ٬زبٕ)
أةطٓضِشٓزغب١ٝاُغبهٖ٤كٚ٤أة=أطٗ.ظلذصا٣ٝزبة،طثٔغزوٖ٤ٔ٤
ر٬ه٤بك٢دًٔ(،بك٢اُشٌَاُزبُ)٢
أ
ٓباُؼ٬هخثٖ٤دة،دط؟ُٔبرا؟

د

.................................................................
ط
............................................................
ة
(ػٓ٬زبٕ)

)6

ك٢اُشٌَاُزبُ،٢أثٖ٤إٔأهظش(أطـش)ٓغبكخٖٓٗوـخإُ٠خؾٓغزو٢ْٛ٤
أ
ؿٍٞاُؼٔٞداُ٘بصٍٖٓاُ٘وـخػِ٠أُغزوْ٤




ط
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ط

ة

د

ٛ
ٙ

ص


)7

)8

(2ػٓ٬بد)

اُشٌَاُزبُٔ٣٢ضَأسعصساػ٤خ،أسادأُضاسعإؽبؿخأسػخثغ٤بطٖٓاُغٜبد
ا٧سثغعبػذأُضاسعك٢إ٣غبدؿٍٞاُغ٤بط؟(اعزخذّاُ٥خاُؾبعجخ)
د


أ

12عْ


7.5صى

ط
9.15صى
ة






أػـٓ٢ضب٫ػذد٣بٞ٣ػؼخـباُؼجبسحاُزبُ٤خ(:ػٓ٬خ)
أراًبٕأ,ة،دأػذادؽو٤و٤خًٝ،بٕأ<ة،كئٕأد<ةد،
ؽ٤شد>طلش




)9

(3ػٓ٬بد)

ك٢اُشٌَاُزبُ٢طصعٕأُغبٝسَٛأُضِضبٕطصع،عٕطٓزـبثوبٕ
؟أثٖ٤اُغجت.
ع
ط
.................................
.......................................
.......................................
ص
ٕ
..........................................

)10

(4ػٓ٬بد)

أةطٓضِشكٚ٤ه٤بطاُضا٣ٝخأ=ٝ،°55ه٤بطاُضا٣ٝخة=°65سرتأؿٞاٍ
أػ٬عأُضِشٖٓاٌُج٤شُِظـ٤ش؟
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)11













)12





أةطٓضِشٓزغب١ٝا٧ػ٬ععذٓبٓ٢ِ٣غرًشاُغجت؟(4ػٓ٬بد)






أ)ؿٍٞأط
ة)ؿٍٞةد
ط) أطد
د) ةأد
أششؿخخشج٤خأؿٞاُٜبٝ7،9،12،4ؽذحٓ.ب٢ٛا٧ششؿخاُزٌٖٔ٣٢اخز٤بسٛب
ُزٌٕٓٞؼبٓضِضبثٞػؼٜبػ٘ذٜٗب٣برٜب؟(4ػٓ٬بد)
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)13
























ك٢اُشٌَاُزبُ٢أعذه٤بطًَصا٣ٝخأش٤شُٜبثشٓضٝ،أثٖ٤عجتا٫خز٤بسك٢ؽبُخ
6(.ػٓ٬بد)

أ

ط
ع
ى


ص
ٝ
ٍ
ط

60
40
ة


















)14

أةطٓضِشٓ٘لشطاُضا٣ٝخ،كٚ٤ه٤بطاُضا٣ٝخة<،˚90ثٖ٤إٔاُؼِغأط
أًجشا٧ػ٬عؿ٫ٞ؟(ػٓ٬زبٕ)
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 )15ثٖ٤أٗٚإرارغبٟٝه٤بطصا٣ٝزٖ٤كٓ٢ضِشًبٕأُضِشٓزغب١ٝاُغبهٖ٤؟(6ػٓ٬بد)

)16

أةطٓضِشٓزغب١ٝاُغبه،ٖ٤إراًبٕه٤بطصا٣ٝخاُشأط،̊100ث٤ًٖ٤ل٤خ
ا٣غبده٤بطثبه٢صٝا٣بأُضِش؟(ػٓ٬زبٕ)










)17

أسادٗغبسرظْٔٗ٤بكزحٓضِض٤خاُشٌَثؾ٤شٌٕٞ٣ؿٍٞػِؼٜبا٧طـش6عْ،
ٝؿٍٞػِؼٜباً٧جش16عْ،عبػذاُ٘غبسك٢ا٣غبدأؿٞآٌٍٔ٘خُِؼِغاُضبُش
ثششؽإٌٕٔٞ٣ؿٍٞاُؼِغاُضبُشػذدطؾ٤ؼ؟(3ػٓ٬بد)

)18

ٗبكزحٓشثؼخاُشٌَ٣ؼِٛٞبٓضِشهبئْاُضا٣ٝخٓٝزغب١ٝاُغبهٖ٤ؿٍٞػِؼ٢اُوبئٔخ
50عْ،ث٧ٖ٤طذهبئيً٤قٌ٘ٔ٣يه٤بطؿٍٞػِغأُشثغ؟(3ػٓ٬بد)


اٗزٜذا٧عئِخ
ثبُزٞك٤نُِغٔ٤غ
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ِٓؾن()13

كتاب تضهيم مهمح مه جامعح انقدس
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ِٓؾن()14

168

كتاب تضهيم مهمح مه انتزتيح وانتعهيم()1
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ِٓؾن()15

كتاب تضهيم مهمح مه انتزتيح وانتعهيم ()2
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