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ملخص البحح :
ىجؼ البحث تعخؼ أثخ استخاتيجية  PQ4Rفي الحكاء السشصقي الخياضي لجى شالبات الرف
الثاني الستػسط ،وتحكيقا ليجؼ البحث أعتسج الباحث مشيج البحث التجخيبي ،إذ استعسل الترسيع
التجخيبي لسجسػعتيغ متكافئتيغ ذات اإلختبار البعجي لمحكاء السشصقي الخياضي ،شبقت التجخبة
عمى عيشة مغ ( )70شالبة ،السجسػعة التجخيبية ( )34شالبة والسجسػعة الزابصة ( )36شالبة
مغ شالبات الرف الثاني الستػسط في متػسصة (الذاـ لمبشات ) لمعاـ الجراسي ،1521-1528
كػفئت السجسػعتاف في متغيخات (اختبار السعخفة الخياضية الدابقة ،العسخ الدمشي لمصالبات
محدػبة باألشيخ ،اختبار الحكاء السشصقي الخياضي) ،وتع إعجاد متصمبات التجخبة والستسثمة
بتحجيج السادة العمسية وإعجاد الخصط التجريدية ،تع بشاء أداة البحث (اختبار الحكاء السشصقي
الخياضي) ،إذ تألف اختبار الحكاء السشصقي الخياضي مغ ( )20فقخة مػضػعية ،تع التحقق مغ
الرجؽ لالختبار وكاف معامل ثبات االختبار مقبػال ،كسا كانت معاممة الرعػبة والتسييد وفعالية
البجائل الخاشئة لفقخات االختباريغ جيجة ،وقج قاـ الباحث بتجريذ السجسػعة التجخيبية باعتساد
إستخاتيجية  PQ4Rالتي تقػـ عمى سبع خصػات متدمدمة ىي (السعايشة التسييجية ،شخح األسئمة ،
القخاءة الجيخية ،التأمل ،التدسيع ،الكتابة ،السخاجعة) ،ودرست السجسػعة الزابصة وفق الصخيقة
االعتيادية في التجريذ ،وبعج انتياء التجخبة شبق اختبار الحكاء السشصقي الخياضي عمى كل مغ
السجسػعتيغ (التجخيبية والزابصة) ،تع استعساؿ عجد مغ الػسائل اإلحرائية السشاسبة ومشيا
معادلة (كيػدر–ريتذاردسػف  ،)20ومعادلة (ألفا -كخونباخ) ،واالختبار التائي ،ومعامل ارتباط
بيخسػف ،وتع التػصل إلى الشتائج اآلتية:
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) بيغ متػسصي درجات شالبات0.05(  يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة-2
السجسػعة التجخيبية ودرجات شالبات السجسػعة الزابصة في اختبار الحكاء السشصقي الخياضي
.ولرالح السجسػعة التجخيبية

The effect of the PQ4R strategy on the mathematical
average in mathematics logic of intelligence for
second graders
Researcher Muhanad Hashem

abstract:
The research goal defines the effect of the PQ4R strategy on
mathematical logical intelligence for second-graders middle school
students, and to achieve the research goal, the researcher adopted the
experimental research approach, as the experimental design was used
for two equivalents groups with the post-test of mathematical logical
intelligence, the experiment was applied to a sample of (70) students
The experimental group (34) female students and the control group (36)
female students from the second intermediate class in the middle (AlSham girls) for the academic year 2018-2019, the two groups were
rewarded with variables (the previous mathematical knowledge test, the
female student's age time calculated in months, the logical mathematical
intelligence test The experiment requirements were determined by
identifying the scientific subject and preparing the teaching plans, the
research tool (Mathematical Logical Intelligence Test) was built, as the
Mathematical Logical Intelligence Test consisted of (20) objective
paragraphs, the validity of the test was verified and the test stability
coefficient was acceptable, as was The treatment of difficulty,
discrimination, and effectiveness of the wrong alternatives for the two
test items was good, and the researcher taught the experimental group
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adopting the PQ4R strategy which is based on seven sequential steps
(preliminary examination, asking questions, reading aloud, meditating,
writing, reviewing), and studied the study group Duck according to the
usual method of teaching, and after the end of the experiment the
mathematical logical intelligence test was applied to each of the two
groups (experimental and control), a number of appropriate statistical
methods were used, including the (Kuder-Richardson 20) equation, the
alpha-Kronbach equation, the T-test, and the coefficient Pearson
correlation, and the following results were reache
1- There is a statistically significant difference at the level of significance
(0.05) between the mean scores of female students of the experimental
group and the degrees of students of the control group in the logical
mathematical intelligence test and in favor of the experimental group.
مذكمة البحث :إف التعميع السجرسي يعاني كثي اخ مغ السذكالت قج تكػف أحجاىا الصخائق التجريدية
االعتيادية السدتعسمة وعجـ تشػعيا ،التي قج تؤدي إلى نقز في مدتػى الجافعية عشج الصالبات
وتكػيشيع مثيخات ليدت مذجعة نحػ السادة الجراسية ،مسا قج يقػد إلى فقجانيع عشرخ اإلثارة
والتذػيق لجراسة تمظ السادة ،قج يكػف أحج األسباب التي تؤدي إلى خفس مدتػى الصالبات
دراسيا الحي يعج مذكمة واقعية البج ليا مغ حل ،ومغ خالؿ خبخة الباحث الستػاضع في تجريذ
مادة الخياضيات واستساعو الى أراء مجرسي ومجرسات مادة الخياضيات أثشاء زيارتو إلى بعس
السجارس الستػسصة التابعة لسجتسع البحث.
والف الخياضيات مادة عمسية تحتاج إلى تفكيخ وألف التفكيخ ال يشفرل عغ الحكاء  ،إذ إنيسا
قجرات ذىشية متجاخمة ،ومغ ثع يفدخ أحجىسا باآلخخ (العياصخة ،)21:2011،فاف السالحع اف
اغمب االداء التجريدي في مجراسشا يذيخ إلى تخكيد السجرسيغ والسجرسات عمى حفع وتمقيغ
الصالبات لمسعمػمات الخياضية وحذػ أذىانيغ بالسعارؼ مغ دوف تعميسيع كيفية التفكيخ ،وكيفية
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استعساؿ ذكاءاتيع ومشيا الحكاء السشصقي الخياضي الحي قج ال يكػف ألي متعمع غشى عشو في أية
مخحمة دراسية.
ومغ خالؿ ما لسدو الباحث في مجاؿ تخررو يخى إف الخياضيات ليدت حداب وجبخ وىشجسة
فقط ،وإنسا ىي أيزا فكخ ومشصق ،وإف دراسة الخياضيات ىي ليدت لسعخفة الشاتج لمسدألة أو
السذكمة ،وإنسا دراستيا تعمع الصالبات التفكيخ والخصػات السشصكية في كيفية الػصػؿ الشاتج ،لحا
البج مغ معخفة ما يستمكو الصالبات مغ ذكاء مشصقي رياضي الحي يذسل القجرة عمى استعساؿ
التفكيخ الخياضي والسشصقي.
ومغ ىشا تػلجت حاجة ماسة لجيشا لمبحث عغ حمػؿ مشاسبة قج يسكغ بػساشتيا تجاوز ىحا التجني
الحاصل في تحريل الصالبات وتػلي اىتساما بحكاءاتيع الستعجدة ومشيا الحكاء السشصقي
الخياضي ،لحا حاوؿ الباحث أف يصػر احجى االستخاتيجيات التجريدية بسا يتالءـ مع محتػى مادة
الخياضيات لعميا تديع في التخفيف مغ عبء ىحه السذكمة في تجريذ شالبات الرف الثاني
الستػسط في مادة الخياضيات ومعخفة أثخىا في تحريميع وذكائيع السشصقي الخياضي .وعميو فأف
مذكمة البحث يسكن أن تتحجد باإلجابة عن الدؤال اآلتي:
“ما أثخ استخاتيجية  PQ4Rفي الحكاء السشصقي الخياضي لصالبات الرف الثاني الستػسط لسادة
الخياضيات؟
أهسية البحث :إف اليجؼ مغ التخبية ىػ إحجاث تغيخات معيشة في سمػؾ الستعمسيغ ،وىحه
التغيخات قج تذسل تشسية السعخفة والفيع واكتداب السيارات واالتجاىات والكيع وتشسية القجرة عمى
التفكيخ الدميع وتشسية السيػؿ (عبج األميخ وآخخوف.)8:2012،
إف اليجؼ األساسي مغ تجريذ الخياضيات برفة عامة ىػ السداىسة في إعجاد الفخد
لمحياة العامة برخؼ الشطخ عغ عسمو او تصمعاتو في السدتقبل مغ ناحية ،ومغ ناحية أخخى
السداىسة في إعجاد الفخد لسػاصمة دراستو في الخياضيات نفديا أو في مػضػعات أخخى أثشاء
وجػده في السجرسة وبعج تخخجو مشيا ،أما اليجؼ األساسي مغ تجريذ الخياضيات في السخحمة
الستػسصة يكسغ في اكتداب القجرة عمى التعامل مع البيئة ،وذلظ مغ خالؿ فيع الشذاشات
االقترادية واالجتساعية وتشاوؿ أمػر الحياة في السجتسع وتييئة الستعمع لستابعة دراسة
الخياضيات.
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فإذا قمشا بأف الستعمع ىػ أحج عشاصخ عسمية التجريذ والسشيج عشرخ آخخ ،فأف شخيقة التجريذ
ىي أداة الػصل بيغ العشرخيغ ،إذ يتػقف عمييا نجاح إخخاج السشيج السقخر إلى حيد التشفيح
وإفادة الستعمع الجارس ونسػه ،وذلظ ألف الصخيقة تتزسغ كيفية إعجاد السػاقف التعميسية السشاسبة
وجعميا غشية بالسعمػمات والسيارات واالتجاىات والكيع السخغػب فييا ،وتخسع كيفية إعجاد الػسائل
التعميسية وتػفيخ ما يشاسب مشيا لتمظ السػاقف ،وكيفية تػجيو نذاط الستعمع وفاعميتو تػجييا
سميسة ،وتدويجه بخبخات ومسارسات تخبػية مفيجة مغ خالؿ مػاجيتو لمسػاقف التعميسية
السختمفة (الحدشي.)227:2011
وأشار (محسػد )2009 ،إف مغ ضسغ االقتخاحات لتحديغ تجريذ اليشجسة ،وعالج الرعػبات
واألخصاء التي يقع فييا الصالبات أثشاء دراستيع ليا ،ىي ضخورة استعساؿ استخاتيجيات PQ4R
التي قج تسكغ الصالبات مغ تحديغ ميارات حل السدائل والتساريغ الستعمقة باليشجسة (محسػد،
.)249:2009
كسا تيجؼ استخاتيجيات  PQ4Rإلى تذجيع الصالبات عمى التفكيخ وتشسيتو مغ خالؿ إرشادىع
لمعسميات العقمية التي يقػمػف بيا ،وكحلظ تداعج عمى إعادة تػجيو نذاط الصالبات أثشاء أداء حل
السذكمة مغ خالؿ مداعجتيع عمى تقػيع تفكيخىع ،فزال عغ تحػيل الرفػؼ الجراسية إلى بيئة
تفاعمية نتيجة لػجػد السشاقذة الػاضحة بيغ كل مغ السجرس والصالبة (عبج األميخ)296:2015 ،
وتأتي أىسية استخاتيجية  PQ4Rكػنيا إحجى استخاتيجيات ما وراء السعخفة وىي استخاتيجية تقػـ
عمى التػضيح والتفريل (عفانة ويػسف )189:2007 ،كسا أنيا استخاتيجية تداعج عمى تحديغ
القخاءة والتحكخ والفيع لجى الستعمسيغ وتداعجىع لمػصػؿ إلى السعخفة الدابقة وتػسع عسمية
التعميع والتعمع ليربحػا أكثخ قجرة عمى القخاءة والتسييد واإلحتفاظ بالسعمػمات ونقل
السيارات(عمػاف)373:2015 ،
ويذيخ (الفتمي )2016،أف التجريذ باستخاتيجية  PQ4Rيشسي ميارات الصالبات في إدراؾ الفكخة
الخئيدة والسداعجة ،وإدراؾ الحقائق السكتػبة والستزسشة في الشز ،واستشباط األفكار السػجػدة
فيو (الفتمي.)332:2016 ،
إذ أف التفكيخ ىػ العسمية التي مغ خالليا يسارس الحكاء نذاشو ،أي أنو يتزسغ القجرة عمى
استعساؿ الحكاء السػروث وإخخاجو إلى أرض الػاقع (أبػ جادو ودمحم ،)27:2007 ،فالحكاء ىػ
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العسل بيجؼ والتفكيخ بعقالنية ،وىػ الحي يحجد وضيفة العقل ويشسػ مغ خالؿ التجارب التي
يكتدبيا الستعمع في البيئة (العياصخة.)9:2011،
وقج تشاوؿ البحث الحالي أحج انػاع الحكاءات الستعجدة وىػ الحكاء السشصقي الخياضي ،إذ يذيخ
ىحا الحكاء إلى قجرة الستعمع عمى تحميل السذكالت استشادا إلى السشصق ،والقجرة عمى التفكيخ
األستجاللي السشصقي والتعامل مع العسميات الحدابية واألعجاد بكفاءة عالية ،ولجيو ميارات التفكيخ
الشاقج وحل السذكالت ،وكحلظ لجيو القجرة عمى التصبيقات والعالقات بيغ مختمف األشياء غيخ
السفيػمة ،وتشطيع األفكار والتتابع ،وتقجيع البخاىيغ لعسل األشياء(عفانةونائمة،)05 :1555،
إضافة إلى ما تقجـ يسكغ ايزاح اىسية البحث بسا يمي:
 -2يفيج التجريدييغ في استعساؿ ىحه االستخاتيجية كبجيل لصخيقة ؟؟؟ في التجريذ
 -1يفيج الباحثيغ في تحجيج مجاخل جيجة لشطخية الحكاءات ؟؟؟؟
هجف البحث ( :التعخؼ اثخ استخاتيجية  PQ4Rفي الحكاء السشصقي الخياضي لجى شالبات الرف
الثاني الستػسط).
فخضية البحث (ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ( )0.05بيغ متػسط درجات
شالبات السجسػعة التجخيبية التي ستجرس بإعتساد استخاتيجية  PQ4Rومتػسط درجات شالبات
السجسػعة الزابصة التي ستجرس بالصخيقة االعتيادية في اختبار الحكاء السشصقي الخياضي.
حجود البحث :يتحجد البحث الحالي بػ:
 -2شالبات الرف الثاني الستػسط في السجارس الستػسصة التابعة إلى السجيخية العامة لتخبية
نيشػى لمعاـ الجراسي  1515 – 1521ـ.
 -1محتػي ثالثة فرػؿ مغ كتاب الخياضيات لمرف الثاني الستػسط ،الصبعة الدابعة لعاـ
1522ـ وىي (الفرل الدادس :اليشجسة السدتػية  ،الفرل الدابع :اليشجسة اإلحجاثية ،الفرل
الثامغ :ىشجسة الفزاء الثالثي).
 -5مجاالت الحكاء السشصقي الخياضي وىي (القجرة عمى السالحطة ،القجرة عمى التفكيخ
االستجاللي ،حل األلغاز الخياضية ،القجرة عمى التخسيغ).
 -5الفرل (الكػرس) الجراسي الثاني لمعاـ الجراسي  1515 – 1521ـ
تحجيج السرطمحات:
استخاتيجية  Strategy PQ4Sعخفها كل من:
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 ( )Collier ،2002بأنيا استخاتيجية تحدغ القخاءة والفيع وتذسل الػصػؿ إلى السعخفةالدابقة وتػسع عسمية التعمع ونقل السيارات وتداعج الصالبات ليربحػا أكثخ قجرة عمى التسييد
والقخاءة واالحتفاظ بالسعمػمات)120 :2002،Collier( .
 (عفانة ويهسف ")2009،استخاتيجية تدتخجـ في مجاؿ تشسية الجػانب التعميسية لجىالستعمسيغ ،فالحخؼ  Pيعشي ( )Previewومعشاه إلقاء نطخة تسييجية عمى السػضػع وقخاءة
معالسو األساسية ،والحخؼ  Qيعشي ( )Questionويعشي شخح أسئمة ،والعشرخ  R4يتألف مغ
أربع كمسات تبجأ بكمسة أق أخ  ،Readوتأمل  ،Reflectوسسع  ، Reciteوراجع (."Reviewعفانة
ويػسف)189:2009،
أما التعخيف الشطخي ليحه االستخاتيجية فيتبشى الباحث تعخيف (عفانة ويػسف )2009 ،ويعتسجه
تعخيف نطخية ليا بعج إضافة خصػة ( :Writeوتعشي كتابة الحل ليحه االستخاتيجية بسا يتالءـ
مع متصمبات مػضػع ىحا البحث.
ويعخؼ الباحث االستخاتيجية التجريدية السقتخحة وفقا الستخاتيجية  PQ4Rإجخائية بأنيا:
استخاتيجية تجريدية تقػـ عمى سبع خصػات ىي (السعايشة التسييجية ،شخح األسئمة ،القخاءة
الجيخية  ،التأمل  ،التدسيع  ،الكتابة  ،السخاجعة) تدتعسل في تجريذ شالبات الرف الثاني
الستػسط (السجسػعة التجخيبية) مغ أجل تشذيط ذاكختيع وسيػلة تقبل السعمػمات السعصاة الػعي
بتشطيسيا ،ويقاس أثخ ىحه االستخاتيجية اختبار الحكاء السشصقي الخياضي المحيغ قاـ الباحث ببشائيا
لغخض ىحا البحث.
الحكاء السشطقي – الخياضي Logical Mathematical Intelligence
عخفو كل مغ:
 ( ")Gardner, 2110بأنو القجرة عمى تحميل السذكالت الخياضية استشادا إلى قػاعج السشصقالخياضي والقجرة عمى تػليج تخسيشات رياضية وتفحز السذكالت والقزايا بذكل مشصقي
والتعامل مع األعجاد وحل السدائل الحدابية واليشجسية ذات التعقيج العالي مغ خالؿ وضع
الفخضيات وبشاء العالقات السجخدة التي تتع عبخ االستجالؿ بالخمػز"()Gardner, 1997:93
أما التعخيف الشظخي ليحا الحكاء فيتبشى الباحث تعخيف ( )Gardner, 1997ويعتسجه تعخيفا
نطخيا لو ،إذ يتالءـ مع متصمبات ىحا البحث وألنو أوؿ مغ أشار إلى مثل ىحا الشػع مغ الحكاء.
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ويعخف الباحث الحكاء السشطقي – الخياضي إجخائية بأنه :قجرة شالبات الرف الثاني الستػسط
عمى االستجابة لمفقخات االختبارية الخاصة بالحكاء السشصقي الخياضي الحي سيتع بشاءه مغ قبل
الباحث ألغخاض ىحا البحث ويقاس بالجرجة الكمية التي يحرل عمييا عيشة البحث.
خمفية نظخية :االستخاتيجية : PQ4R
ىي إحجى استخاتيجيات ما وراء السعخفة ،وىي استخاتيجية تػضيح وتفريل ،أنتذخت وشاعت في
اآلونة األخيخة ،نط اخ ألنيا تداعج عمى تحديغ القخاءة والتحكخ والفيع لجى الصالبات وتداعجىع
لمػصػؿ إلى السعخفة الدابقة وتػسع عسمية التعميع والتعمع حتى يربحػا أكثخ قجرة عمى االحتفاظ
بالسعمػمات ونقل السيارات ،أما مخترخ األحخؼ الدت لالستخاتيجية ىػ:
 P:Preview (1وتعشي إلقاء نطخة تسييجية عمى الشز وقخاءة معالسة الخئيدة
 Q: Question )2وتعشي أشخح أسئمة.
 R:Read )3وتعشي إق أخ.
 R:Reflect )4وتعشي تأمل.
 R:Recite )5وتعشي سسع.
 R: Review )6وتعشي راجع ( .دمحم)02 :1550،
خطهات استخاتيجية  :PQ4Rذكخ(عفانة ويػسف )1551 ،الخصػات اإلجخائية ليحه االستخاتيجية،
إذ إف الصالبة عمييا أف:
 )1يتفحز مػضػع السادة بإلقاء نطخة تسييجية ،وذلظ بالشطخ إلى العشاويغ الخئيدة لمشز
السقخوء والتعخؼ عمى مكػناتو
 )2يصخح أسئمة بحاجة إلى إجابة بعج قخاءة الشز السقخوء وتفحز مكػناتو.
 )3يبحث عغ إجابات االسئمة مغ خالؿ قخاءة التفاصيل والعشاويغ الخئيدة لمشز مخة أخخى.
 )4يحاوؿ أف يفكخ ويتأمل في التفاصيل لخبط األفكار والحقائق السػجػدة في الشز بحقائقيع
الػاقعية في الحياة اليػمية.
 )5يدسع إجابات األسئمة السصخوحة برػت عالي أو صامت دوف الشطخ إلى الكتاب السقخر.
الحكاء السشطقي الخياضي:
يتعمق ىحا الحكاء بالقجرات السشصكية والخياضية والعمسية ويتزح لجى عمساء الخياضيات
واالحراء ومبخمجي الكسبيػتخ والسحاسبيغ والسيشجسيغ ،اف يكػف لجى الفخد الحي يستمظ ىحا
00
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الحكاء ميارة :القجرة عمى التحميل والحداب ،واالستشتاج ،والتخسيغ والتػقع والتجخيب ،واستعساؿ
الخػارزميات والخمػز السجخدة ،وحل السدائل السشصكية ،والتشطيع واالخترار(عفانة ونائمة،
)73:2009
واف نػعية العسميات السدتعسمة في ىحا الحكاء تذتسل عمى التجسيع في فئات ،الترشيف،
االستشتاج ،التعسيع ،الحداب ،اختبار الفخوض (.)Nelson, 1998:57
واألفخاد الحيغ يترفػف بيا ىع الحدابيػف السشصقيػف الحيغ يفكخوف باالستشتاج ،ويحبػف التحقيق
وإجخاء التجخبة ،ويحدروف األلغاز السشصكية)Armstrong,2000:22( .
وقج ذكخ (عامخ وربيع )1525 ،أف الػسيمة السفزمة لمتعمع لجى أصحاب ىحا الحكاء ىي
استعساؿ الخمػز وترشيف األشياء وربط عالقات بيغ السفاليع ،ويسثل التسيد في ىحا الحكاء
الستفػقػف في الخياضيات واليشجسة (عامخ وربيع.)7:2013 ،
مؤشخات التشبؤ بالحكاء السشطقي الخياضي:
أما كيفية التعخؼ إلى الحكاء السشصقي الخياضي لمصمبة فقج أعج (عبيجات وسييمة)2007،
قدسا مغ السؤشخات التي تعكذ قجرات ىحا الحكاء ويسكغ لمستعمع أف يقخأىا ويتأمميا ويزع لشفدو
درجة عمى كل مؤشخ ،ومغ ىحه السؤشخات:
 أستصيع حداب األرقاـ في ذىشي بديػلة. أشعخ بالخاحة حيغ يكػف جػابي صحيحا ويسكغ قياسو والتأكج مشو. تدتيػيشي ميغ مثل :محاسب ،عالع رياضيات ،محاـ ،مبخمج. أىتع بتحػيل بعس السعمػمات إلى ججاوؿ وأرقاـ.دراسات سابقة:
السحهر االول دراسات تشاولت استخاتيجية :PQ4R
 -2دراسة ( :)Behzadi & others ،2014أجخيت في أيخاف ،ىجفت إلى معخفة أثخ دراسة
االستخاتيجيات الفعالة في التجريذ عمى تحريل الصالبات في الخياضيات.
 -1دراسة (عمػاف :)1520 ،أجخيت في العخاؽ ،ىجفت إلى معخفة أثخ استخاتيجية  PQ4Rفي
تحريل مصالبات السخحمة الستػسصة ودافعيتيغ نحػ مادة الخياضيات.
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ججول( )1دراسات سابقة تشاولت إستخاتيجية PQ4R
اسم

الباحث

والبمج

السادة

السدتهى

جشذ

حجم

نهع

التعميسي

العيشة

العيشة

السشهج

،2014
Behzadi
and other

اداوت البحث

الخياضيات

متهسطة

طالبات

65

التحريل
لمخياضيات

ايخان،

السدتقل

التابع

PQ4R
واستخاتيجية

التحريل

عمهان2015 ،
العخاق

الخياضيات

متهسطة

طالبات

62

تجخيبي

لمجافعية نحه

البخنامج ()SPSS

بانجاز الخياضيات االتي درسن

االختبار التائي لعيشتين

التحريل في
مكياس

االختبار التالي ( (t- test

باستخاتيجية PQ4Rكانها االفزل

MURDER

مدتقمتين،معامل
استخاتيجية
PQ4R

ارتباط

التحريل،

بيخسهن،معادلة سبيخمان-

الجافعية

بخاون،معادلة

مادة
الخياضيات

معاممة

الرعهبة والتسييد لمفقخات،
البخنامج ()SPAA

تفهق طالبات السجسهعة التجخيبية
عمى طالبات السجسعة الزابطة في
االختبار التحريمي الشهائي وفي
مكياس
الخياضيات

مؤشخات ودالالت عن الجراسات الدابقة (استخاتيجية :)PQ4R
بعج اإلشالع عمى الجراستيغ الدابقتيغ التي تشاولت (استخاتيجية  ،)PQ4Rكاف البج مغ الباحث
مغ أف يبيغ أوجو التذابو واالختالؼ بيغ تمظ الجراستيغ والبحث الحالي حتى يتعخؼ عمى مجى
اإلفادة مشيا في بحثو ،وكاآلتي:
 -6األهجاف والسشهج السدتعسل :الجراستيغ الدابقتيغ استعسمت السشيج التجخيبي ،وىجفت كل
مشيسا إلى( :معخفة أثخ دراسة االستخاتيجيات الفعالة ومشيا إستخاتيجية  PQ4Rفي التجريذ عمى
تحريل الصالبات في الخياضيات) كسا في دراسة ()Behzadi & Others ,2014
(معخفة أثخ ستخاتيجية  PQ4Rفي تحريل شالبات السخحمة الستػسصة ودافعيتيغ نحػ مادة
الخياضيات) كسا في دراسة (عمػاف،)2015 ،
وفي ىحا البحث سيكػف السشيج السدتعسل ىػ التجخيبي ويتسثل ىجفا البحث بسعخفة أثخ
استخاتيجية  PQ4Rفي الحكاء السشصقي الخياضي لصالبات الرف الثاني الستػسط.
 -0السدتهى التعميسي :تشاولت الجراستيغ الدابقتيغ مدتػى الستػسصة ،وأقترخ البحث الحالي
عمى مدتػى الستػسصة وتحجيجا شالبات الرف الثاني الستػسط.
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التي

درسن

بالطخيقة التقميجية

اختيار
الخياضيات،

الهسائل االحرائية

الطالبات

استخاتيجية

اختيار
تجخيبي

الستغيخ

الستغيخ

الشتائج

الجافعية

نحهمادة
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 -3حجم وجشذ العيشة :كاف حجع العيشة ( )20فخدا في دراسة ( & Others ,2014
 ،)Behzadiو( )62فخدا في دراسة (عمػاف )2015 ،فيسا كاف جشذ عيشتي الجراستيغ الدابقتيغ
مغ الصالبات ،وفي ىحا البحث بمغ حجع العيشة ( )05شالبة مغ شالبات الرف الثاني الستػسط.
 -4أدوات البحث :تزسشت دراسة ( )Behzadi & Others ,2014اختبار التحريل فقط،
وتزسشت دراسة (عمػاف ) 2015،أدوات بحث متسثمة باختبار التحريل ومكياس الجافعية نحػ
مادة الخياضيات ،وىحؿ البحث ستتسثل أداة البحث باختبار الحكاء السشصقي الخياضي لكياس
الستغيخ التابع.
 -5الهسائل اإلحرائية :أختمفت الجراستيغ الدابقتيغ في استعساليا لمػسائل اإلحرائية السشاسبة
وفقا لصبيعة الستغيخات والسعالجات والتحميالت اإلحرائية وفي ىحا البحث سيتع استعساؿ الػسائل
اإلحرائية التي تتشاسب مع تحقيق ىجفا البحث.
السحهر الثاني دراسات تشاولت الحكاء السشطقي الخياضي في مادة الخياضيات:
 -2دراسة (دمحم : )2005،أجخيت في مرخ ،ىجفت إلى إعجاد نسػذج بشائي في التجريذ التشسية
ميارات الحذ العجدي وتحدغ األداء في اختبار السػاقف العجدية والتحريل في الخياضيات
وتشسية الحكاء السشصقة الخياضي لجى تالميح الرف الدادس االبتجائي.
 -1دراسة (فارس : )1522،أجخيت في العخاؽ ،ىجفت إلى معخفة فاعمية بخنامج عمى وفق
عادات العقل في التحريل وتشسية الحكاء السشصقي الخياضي والتفكيخ اإلبجاعي لجى شالبات
الرف الخابع اإلعجادي.
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ججول( )2دراسات سابقة تشاولت الحكاء السشطقي الخياضي
اسم
الباحث
والبمج

السدتهى

جشذ

حجم

نهع

التعميسي

العيشة

العيشة

السشهج

ادوات البحث

الستغيخ

الستغيخ

الهسائل

السدتقل

التابع

اإلحرائية

الشتائج
ارتفاع متهسط درجات تالميح السجسهعة
التجخيبية لكل مهارة من مهارات الحذ

اختيار الحذ

مهارات

العجدي،

الحذ

اختبار
دمحم،
2005

ابتجائية

تالميح

100

مرخ

السهاقف

اعجاد

تجخيب

العجدية،

نهذج

ي

اختبار

بشائي في

التحريل،

التجريذ

اختبار الحكاء

العجدي،
السهاقف
العجدية،
التحريل،
الحكاء
السشطقي

السشطقي

الخياضي

الخياضي

العجدي وفي اختبار السهاقف العجدية وفي
معادلة كيهدر-

اختبار الحكاء السشطقي الخياضي عن

ريتذاردسهن

متهسط درجات تالميح السجسهعة الزابطة

الريغة

وان حجم تأثيخ استخجام الشسهذج البشائي

(،)21الستهسط

في تشسية مهارات الحم العجدي وتشسية
في

الخياضيات

السجسهعة

الحدابي،

التحريل

االنحخاف

التجخيبية كبيخ ،كسا أنه تهجج عالقة

السعياري،

إرتباطية مهجبة دالة إحرائية عشج

االختبار التائي

مدتهى ( )0.01بين الحذ العجدي وكل
من السهاقف العجدية والتحريل في
الخياضيات ،وتهجج عالقة سالبة بين
الحذ العجدي والحكاء السشطقتي الخياضي
وجهد فخق ذو داللة إحرائية عشج

االختبار
لعيشتين

اختبار
التحريل،
فارس،
2011
العخاق

ثانهية

طالبات

41

تجخيب
ي

اختبار الحكاء
السشطقي
الخياضي،
اختبار التفكيخ

التائي

التحريل،
بخنامج

الحكاء

ولعيشتين

وفق

السشطقي

متخابطتين،

عادات

الخياضي،

معادلة

العقل

التفكيخ

كخونباخ ،معامل

االبجاعي

ارتباط بيخسهن،

االبجاعي

السئهي

السجسهعة التجخيبية والسجسهعة الزابطة
في كل من اإلختبار التحريمي والتطبيق

مدتقمتين

معامل

مدتهً ( )0.05بين متهسطي درجات

البعجي إلختبار الحكاء السشطقي الخياضي
واختبار التفكيخ اإلبجاعي الرالح درجات
الفا-

االتفاق

السجسهعة التجخيبية ،كسا أنه يهجج فخق
ذو داللة إحرائية عشج مدتهً ()0.05
بين متهسطي درجات السجسهعة التجخيبية
والسجسهعة الزابطة في التطبيق القبمي
والبعجي لكل من اختبار الحكاء السشطقي
الخياضي و اختبار التفكيخ االبجاعي
لرالح التطبيق البعجي
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مؤشخات ودالالت عن الجراسات الدابقة (الحكاء السشطقي الخياضي):
 -6األهجاف والسشهج السدتعسمة :الجراسات الدابقة استعسمت السشيج التجخيبي ،وىجفت كل مشيا
إلى( :إعجاد نسػذج بشائي في التجريذ لتشسية ميارات الحذ العجدي وتحدغ األداء في اختبار
السػاقف العجدية والتحريل في الخياضيات وتشسية الحكاء السشصقي الخياضي لجى تالميح الرف
الدادس االبتجائي) كسا في دراسة (دمحم.)2005 ،و(السعخفة فاعمية بخنامج عمى وفق عادات العقل
في التحريل وتشسية الحكاء السشصقي الخياضي والتفكيخ اإلبجاعي لجى شالبات الرف الخابع
اإلعجادي) كسا في دراسة (فارس.)2011 ،
وفي ىحا البحث سيكػف السشيج السدتعسل ىػ التجخيبي ويتسثل ىجؼ البحث بسعخفة أثخ
استخاتيجية  PQ4Rفي ذكائيع السشصقي الخياضي لصالبات الرف الثاني الستػسط.
 -0السدتهى التعميسي :تشاولت الجراسات الدابقة مدتػيات تعميسية متشػعة مثل مدتػى االبتجائية
كسا في دراسة(دمحم .)2005 ،ومدتػى الستػسصة كسا في دراسة (السصخب ودمحم )2011 ،وأقترخ
البحث الحالي عمى مدتػى الستػسصة وتحجيجا شالبات الرف الثاني الستػسط.
 -3حجم وجشذ العيشة :اختمفت الجراسات الدابقة التي تشاوليا الباحث في ىحا البحث في حجع
عيشاتيا ،وكحج أدني كاف حجع العيشة ( )41فخدا كسا في دراسة (فارس )2011،و ( )112فخدا
كحج أعمى كسا في دراسة (السصخب ودمحم ،)2011،وفي ىحا البحث بمغ حجع العيشة (  )70شالبة
مغ شالبات الرف الثاني الستػسط
 -4أدوات البحث :تزسشت الجراسات الدابقة أدوات بحث مختمفة بسا يتشاسب مع متغيخات
وفخضيات البحث وأىجافو ،إذ تسثمت أغمبيا باختبارات تحريمية أعجىا الباحثػف بغخض قياس
الستغيخ التابع التحريل) فزال عغ اإلختبارات أو السقاييذ األخخى حدب ما يالئع البحث ،وفي
ىحا البحث ستتسثل أداة البحث (اختبار الحكاء السشصقي الخياضي) لكياس الستغيخ التابع.
 -5الهسائل اإلحرائية :أختمفت الجراسات الدابقة في استعساليا لمػسائل اإلحرائية السشاسبة
وفقا لصبيعة الستغيخات والسعالجات والتحميالت اإلحرائية وفي ىحا البحث سيتع استعساؿ الػسائل
اإلحرائية التي تتشاسب مع تحقيق أىجافو.

مشهجية البحث وإجخاءاته
الترسيم التجخيبي :أعتسج الباحث عمى أحج التراميع التجخيبية ذات الزبط الجدئي لسجسػعتيغ
متكافئتيغ ذي اإلختبار البعجي والسشاسب ألغخاض البحث ،إذ تسثل استخاتيجية  PQ4Rالستغيخ
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السدتقل في التجخبة ويسثل الحكاء السشصقي الخياضي الستغيخ التابع في التجخبة ،وججوؿ ()3
يػضح ىحا الترسيع:
ججول ( )3الترسيم التجخيبي لمبحث
السجسهعة

تكافؤ السجسهعتين

الستغيخ السدتقل

التجخبية

-اختبار السعخفة الخياضية الدابقة

استخاتيجية PQ4R

-العسخ الدمشي محدهبا باألشهخ

الزابطة

 -اختبار الحكاء السشطقي الخياضي

الستغيخ الستابع
الحكاء السشطقي

الطخيقة االعتيادية

قياس الستغيخ الستابع
اختبار الحكاء السشطقي
الخياضي

مجتسع البحث :تسثل مجتسع البحث بجسيع شالبات الرف الثاني الستػسط في السجارس
الستػسصة التابعة لمسجيخية العامة لتخبية نيشػى لمعاـ الجراسي 15221-2018ـ.
عيشة البحث :أختار الباحث مجرسة (متػسصة الذاـ لمبشات) ،بعج أف تع االتفاؽ مع إدارة السجرسة
عمى إجخاء تجخبة بحثو في السجرسة السحكػرة ،كاف أماـ الباحث ثالث شعب مغ الرف الثاني
الستػسط ،وتع االختيار بصخيقة عذػائية شعبة (ج) لتسثل السجسػعة التجخيبية ،إذ بمغ عجد
شالباتيا ( )34شالبة وشعبة (أ) لتسثل السجسػعة الزابصة وعجد الصالبات فييا ( )36شالبة بعج
استبعاد الصالبات الخاسبيات مغ السجسػعتيغ والبالغ عجدىع ( )8شالبات ،كسا مػضح في الججوؿ
اآلتي:
ججول ( )4تهزيع طالبات عيشة البحث بين السجسهعتين (التجخبية والزابطة)
عجد الطالبات

السجسهعة

الذعبة

التجخبية

ج

38

الزابطة

أ

40

سبب االستبعاد

قبل االستبعاد

السدتبعجون

بعج االستبعاد

4

34

رسهب في الدشة الساضية

4

36

رسهب في الدشة الساضية

مجة التجخبة :كانت السجة الدمشية لتجخبة البحث متداوية بالشدبة لسجسػعتي البحث ،إذ بجأت في
يػـ
الثالثاء السػافق  2019/2/19ـ وأنتيت في يػـ االحج السػافق  2019/4/14ـ
أداة البحث :تع ضبط ىحا العامل مغ خالؿ تصبيق أداة البحث والستسثمة في اختبار الحكاء
السشصقي الخياضي عمى مجسػعتي البحث.
تحجيج السحتهى (السادة العمسية) :قبل بجاية تصبيق التجخبة تع تحجيج السادة العمسية التي سػؼ
يتع تجريديا أثشاء تصبيق التجخبة لسجسػعتي البحث( التجخيبية والزابصة) وفقا لسفخدات كتاب
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الخياضيات السقخر الصالبات الرف الثاني الستػسط لمعاـ الجراسي  2016ـ /الصبعة الدابعة،
وتسثمت بالفرػؿ (الدادس ،والدابع ،والثامغ) مع مفخداتيا.
إعجاد الخطط التجريدية :تع أعجاد ( )38خصة تجريدية مغ محتػى السادة العمسية لمفرػؿ
(الدادس والدابع والثامغ) ،لكل مغ مجسػعتي البحث ،تع عخض نسػذجاف مغ تمظ الخصط
التجريدية عمى عجد مغ السحكسيغ والسختريغ في شخائق تجريذ الخياضيات وبعس مجرسي
ومجرسات مادة الخياضيات لبياف آرائيع ومالحطاتيع ومقتخحاتيع بذأف مالءمتيا لسحتػى السادة
العمسية التي سػؼ يتع تجريديا السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة ،وتع أجخاء بعس التعجيالت
عمييا لتأخح الريغة الشيائية ليا.
اداة البحث :اختيار الحكاء السشصقي الخياضي:
 -2اإلشالع عمى األدبيات والجراسات الدابقة :تع اإلشالع عمى دراسات سابقة تشاولت مجاالت
الحكاء السشصقي الخياضي ،مشيا دراسة (فارس ،)1522،ودراسة (الخفاجي ،)1522،ودراسة
(الذيخمي  ،) 1525 ،وىحه الجراسات أفادت الباحث اعصاء خمفية معخفية عغ مكياس الحكاء
السشصقي الخياضي .وبالتالي تع االعتساد عمى السكياس الحي اعجة ((فارس )1522،يتكػف
االختبار( )20فقخة مػضػعية مغ نػع االختيار مغ متعجد  ،ممحق ()2
تعميسات الترحيح :تع تخريز درجة واحجة لإلجابة الرحيحة عغ الفقخة وصفخة لإلجابة
الخاشئة عغ الفقخة أو الستخوكة بجوف إجابة أو الفقخة التي تع اختيار أكثخ مغ بجيل ليا ،وكانت
الجرجة الكمية لإلختبار ىي ( )20درجة.
صجق اإلختبار :تحقق صجؽ االختبار مغ خالؿ عخض اإلختبار عمى عجد مغ السحكسيغ
والسختريغ في عمع الشفذ والخياضيات وشخائق تجريديا ،وقج تع األخح بقبػؿ الفقخات التي
حطيت بشدبة أتفاؽ أكثخ مغ ( )80%مغ آراء السحكسيغ.
ثبات اختبار الحكاء السشطقي الخياضية تع حداب قيسة معامل الثبات اإلختبار الحكاء السشصقي
الخياضي الحي تع تصبيقو عمى عيشة التحميل اإلحرائي وفقا لسعادلة كيػدر  -ريتذاردسػف
الريغة  ،)K-R20( 15 -والتي تعتسج عمى تصبيق اإلختبار في مخة واحجة وباإلمكاف
استخجاميا في التحقق مغ تجانذ جسيع فقخات اإلختبار التي تكيذ سسة أو صفة واحجة وتكػف
ثشائية الجرجة (( )0.1عالـ)99-98:2006 ،
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وبمغت قيسة معامل ثبات اإلختبار ( )0.08وتعج قيسة جيجة وفقا لسا تذيخ إليو أغمب األدبيات
والسرادر.
اختبار الحكاء السشطقي الخياضي برهرته الشهائية وتطبيقه :تع تصبيق اختبار الحكاء السشصقي
الخياضي برػرتو الشيائية ،ممحق ( ،)2في الػقت نفدو عمى مجسػعتي البحث في يػـ الخسيذ
السػافق  2019/4/25ـ بعج أف أبمغ السجرس (الباحث) الصالبات قبل أسبػع مغ مػعج اإلختبار.
الهسائل اإلحرائية:
معادلة كيػدر – ريتذاردسػف (  ، )K-R20معادلة بيخسػف  ،اختبار ليفيغ ( )Levenes Test
لعيشتيغ مدتقمتيغ  ،اإلختبار التائي ( )t- Testلعيشتيغ مدتقمتيغ:

عخض نتائج البحث ومشاقذتها
الشتائج الستعمقة بفخضية البحث والتي تشز عمى أنو "اليػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج
مدتػى الجاللة ( )0.05بيغ متػسط درجات شالبات السجسػعة التجخيبية التي ستجرس بإعتساد
استخاتيجيةPQ4R

ومتػسط درجات شالبات السجسػعة الزابصة التي ستجرس بالصخيقة

االعتيادية في اختبار الحكاء السشصقي الخياضي"
بعج تصبيق اختبار الحكاء السشصقي الخياضي وترحيح إجابات الصالبات ،تع االستعانة بالبخنامج
اإلحرائي ( )SPSSلمحرػؿ عمى الػصف اإلحرائي لمبيانات الخاـ لمسجسػعتيغ التجخيبية
والزابصة في اختبار الحكاء السشصقي الخياضي ،وججوؿ ( )0يبيغ ىحا الػصف:
ججول ( )5الهصف اإلحرائي لمسجسهعتين التجخيبية والزابطة في الستغيخ
الستهسط

االنحخاف

الخطأ

السجسهعة

الذعبة

العجد

التجخبية

ج

34

12.0882

الزابطة

أ

36

10.0278

السعياري  %95فتخة الثقة الستهسط الحدابي

الحدابي

السعياري

لمستهسط الحدابي

الحج االعمى

الحج االدنى

2.86428

0.49122

3.36952

0.75140

2.62391

0.43732

3.37334

0.74757

نالحع مغ ججوؿ ( )0أف متػسط درجات شالبات السجسػعة التجخيبية ( )12.0882وبانحخاؼ
معياري قجره ( ،)2.86428في حيغ بمغ متػسط درجات شالبات السجسػعة الزابصة
( )10.0278وبانحخاؼ معياري قجره ( ،)2.62391وبتصبيق ( )Levenes Testلعشتيغ
مدتقمتيغ لسعخفة داللة الفخؽ بيغ تبايغ درجات شالبات السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة ،بمغت
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قيسة ) )0.206( )Fعشج مدتػى داللة (  )0.651وىػ أكبخ مغ مدتػى الجاللة السعتسج(،)0.05
وىحا يعشي أف السجسػعتيغ متجاندة في ىحا الستغيخ.
وبتصبيق ( )t – Testلعيشتيغ مدتقمتيغ لسعخفة داللة الفخؽ بيغ متػسصي درجات شالبات
السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة ،بمغت الكيسة التائية ( )3.141( )tعشج مدتػى داللة()0.002
وىػ أصغخ مغ مدتػى الجاللة السعتسج ( )0.05وبجرجة حخية ( ،)68وىحا يذيخ إلى تفػؽ
شالبات السجسػعة التجخيبية الحيغ درسػا بإعتساد االستخاتيجية التجريدية السقتخحة وفقا
االستخاتيجية  PQ4Rعمى شالبات السجسػعة الزابصة الحيغ درسػا وفق الصخيقة االعتيادية في
اختبار الحكاء السشصقي الخياضي ،وججوؿ ( )2يبيغ ذلظ.
ججوؿ ( )2قيسة ( )Fو ( )tلمسجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في الستغيخ
الستغيخ

الحكاء السشطقي الخياضي

Levene's Test

t-test

لتداوي التبايشين

لتداوي الستهسطين

درجة الحخية الجاللة اإلحرائية
df

F

الجاللة

t

الجاللة من الطخفين

0.206

0.651

3.141

0.002

عشج مدتهى
()0.05

68

دالة

وبحلظ تع رفس الفخضية الرفخية الثانية وقبػؿ الفخضية البجيمة التي تشز عمى أنو (:يػجج فخؽ
ذو داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ( )0.05بيغ متػسط درجات شالبات السجسػعة التجخيبية
الحيغ درسػا بإعتساد استخاتيجية  PQ4Rومتػسط درجات شالبات السجسػعة الزابصة التي تع
تجريديغ وفق الصخيقة االعتيادية في اختبار الحكاء السشصقى الخياضي) ولرالح السجسػعة
التجخيبية.
ولسعخفة مجى أثخ الستغيخ السدتقل (استخاتيجية  )PQ4Rفي الستغيخ التابع (الحكاء السشصقي
الخياضي) ،تع استعساؿ اختبار مخبع إيتا ( )n2التحجيج حجع أثخ ىحا الستغيخ السدتقل ولغخض
التأكج مغ أف حجع الفخوؽ الحاصمة باستعساؿ ( )t- Testىي فخوؽ حكيكية تعػد إلى الستغيخ
السدتقل وليذ إلى متغيخات أخخى ،ومغ ثع حداب قيسة ( )dوالتي تعبخ عغ حجع ىحا األثخ.
وججوؿ ( )0يػضح قيسة كل مغ ( )n2و (:)d
ججوؿ ( )0قيسة ( )n2و (ؾ) ومقجار حجع األثخ في الحكاء السشصقي الخياضي
الستغيخ السدتقل

الستغيخ التابع

قيسة t

df

قيسة n2

قيسة d

مقجار حجع االثخ

استخاتيجية PQ4R

الحكاء السشصقي الخياضي

3.141

68

0.13

0.77

متػسط
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ويتزح مغ ججوؿ ( )0أف حجع أثخ االستخاتيجية التجريدية السقتخحة وفقا الستخاتيجية PQ4R
في متغيخ الحكاء السشصقي الخياضي متػسط ،ألف قيسة ( )dالبالغة ( )0.77ىي أكبخ مغ ()0.5
وأصغخ مغ ( )0.8استشادا إلى الججوؿ السخجعي ( ،)17وىحا يجؿ إلى أف أثخ الستغيخ السدتقل
في الحكاء السشصقي الخياضي لصالبات الرف الثاني الستػسط كاف متػسصة ولرالح السجسػعة
التجخيبية التي درسػا وفق ىحا الستغيخ.
تفديخ نتائج اختبار الحكاء السشطقي الخياضي:
أضيخت نتائج البحث السعخوضة في ججوؿ ( )2و ( )0عغ تفػؽ شالبات السجسػعة التجخيبية
التي تع تجريديع وفق استخاتيجية  PQ4Rعمى شالبات السجسػعة الزابصة االتي درسػف وفق
الصخيقة االعتيادية في اختبار الحكاء السشصقي الخياضي وقج يعػد ىحا التفػؽ إلى:
إف ىحه االستخاتيجية تدسح لمصالبات في السجسػعة التجخيبية عمى تػضيف ذكائيع السشصقي
الخياضي مغ خالؿ وجػد مداحات كافية لمصالبات أثشاء الجرس لمسثابخة في شخح وإنتاج األسئمة،
ومغ ثع حميا دوف شمب السداعجة مغ السجرس وىحا قج يشسي ميارات التحميل واالستجالؿ لجييع
وىحا ما أكجتو دراسة (فارس.)187:2011 ،
كسا أنيا تحفد الصالبات عمى استعساؿ عقػليع واإلمعاف في التفكيخ والتأمل وتكػيغ الترػرات
قبل تشفيح الحل ،ومغ ثع زيادة الجافعية والخغبة لجى الصالبات نحػ التعمع ،واستعساؿ السشصق
والجقة العمسية التي تػصل وتقػد إلى الحمػؿ مع تقجميع في الحرز الجراسية.
إف الصالبة ليا الجور األكبخ في ىحه االستخاتيجية ،إذ يتزح إشتخاؾ الصالبات بقجر كبيخ في
العسمية التعميسية داخل الرف مغ خالؿ إعصاء قجر كبيخ مغ الحخية في التفاعل مع بعزيع
البعس ،حيث يبجأ ىحا التفاعل مغ أولى خصػات ىحه االستخاتيجية والتي تتصمب مشيع قخاءة
تسييجية لمشز والتعخؼ إلى مكػناتو ومخو ار بالخصػة الثانية والتي يصخح فييا الصالبات أسئمة
بحاجة إلى إجابة بعج القخاءة التفحرية األولى ،ومغ ثع إشتخاكيع وتفاعميع في الخصػة الثالثة
والتي تتصمب مشيع قخاءة جيخية لمشز لمتػصل إلى إجابات عغ األسئمة السصخوحة في الخصػة
الثانية ،وأيزا تأمميع وتكػيشيع ترػرات عغ الشز لخبط األفكار والحقائق السػجػدة في الشز
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بحقائقيع الػاقعية في الحياة اليػمية ،إذ أف كل ىحه العسميات تتزسغ عسميات تخصيط ومخاقبة
ومخاجعة لمتفكيخ السيسا التفكيخ الخياضي الحي ىػ جدء مغ الحكاء السشصقي الخياضي
وتتفق ىحه الشتائج مع بعس نتائج الجراسات التخبػية الدابقة كجراسة (دمحم ،)2005 ،ودراسة
(فارس.)2011،
االستشتاجات :إف أىع االستشتاجات التي تػصل إلييا الباحث ىي:
 -2استعساؿ استخاتيجية  PQ4Rفي التجريذ اتاح الفخصة لسذاركة جسيع شالبات السجسػعة
التجخيبية بالجرس وعسل عمى تشذيط الحاكخة وربط األفكار والتفكيخ بإعصاء الحمػؿ السبجئية التي
تجعع بالتعديد مغ قبل السجرس (الباحث).
 -1إف اعتساد استخاتيجية  PQ4Rمكغ شالبات السجسػعة التجخيبية مغ القجرة عمى ربط ما لجييع
مغ معمػمات سابقة مع السعمػمات الججيجة التي حرمػا عمييا.
 -5إف التجريذ باستعساؿ استخاتيجية  PQ4Rكاف لو األثخ في رفع مدتػى الحكاء السشصقي
الخياضي لجى شالبات السجسػعة التجخيبية.
التهصيات:
 -2تذجيع وحث مجرسي ومجرسات مادة الخياضيات في جسيع السخاحل الجراسية عمى استعساؿ
االستخاتيجية التجريدية السقتخحة وفقا الستخاتيجية .PQ4R
 -1إجخاء دورات تجريبية السجرسي ومجرسات مادة الخياضيات في أثشاء الخجمة عمى تصبيق
االستخاتيجية التجريدية السقتخحة وفقا الستخاتيجية  PQ4Rوكيفية تػضيفيا في تجريذ مادة
الخياضيات.
 -5ضخورة تزسيغ مقخرات بخنامج إعجاد مجرسي ومجرسات مادة الخياضيات في كميات التخبية
لالستخاتيجيات الحجيثة في التجريذ كاالستخاتيجية التجريدية السقتخحة وفقا االستخاتيجية .PQ4R
السقتخحات:
 -2إجخاء بحػث مساثمة لمبحث الحالي في مخاحل دراسية أخخى تيجؼ إلى معخفة أثخ استعساؿ
ىحه االستخاتيجية التجريدية السقتخحة في التحريل والحكاء السشصقي الخياضي.
 -1دراسة االستخاتيجية التجريدية السقتخحة وفقا الستخاتيجية  PQ4Rوالػقػؼ عمى أثخىا في
جػانب أخخى لمتعمع ،كتشسية التفكيخ اإلبجاعي والتفكيخ التأممي والتفكيخ اليشجسي في مادة
الخياضيات.
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 -5العسل عمى إجخاء بحػث مساثمة لمبحث الحالي تيجؼ إلى معخفة أثخ ىحه االستخاتيجية
التجريدية السقتخحة في تحريل مادة اليشجسة لجى شمبة كميات التخبية/قدع الخياضيات.
السرادر العخبية:
• أبػ جادو ،صالح دمحم ودمحم بكخ نػفل ( :)2007تعميع التفكيخ الشطخية والتصبيق ،ط ،2دار
السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة ،عساف.

• أبػ زيشة ،فخيج کامل ( :)2010تصػيخ مشاىج الخياضيات السجرسية وتعميسيا ،ط ،2دار وائل
لمشذخ والتػزيع ،عساف.

• الحدشي ،غازي خسيذ ( :)2011السشاىج وشخائق تجريذ الخياضيات ،كمية التخبية العمػـ
الرخفة-ابغ الييثع ،جامعة بغجاد.

• الخفاجي ،أريج خزخ حدغ ( :)2011الصالقة الخياضية وعالقتيا بالحكاءات الستعجدة الجى
شمبة أقداـ الخياضيات في كميات التخبية في محافطة بغجاد ،رسالة ماجدتيخ (غيخ مشذػرة)،

كمية التخبية لمعمػـ الرخفة ابغ الييثع ،جامعة بغجاد.

• الذيخمي ،باف حدغ مجيج ( :)2014الحكاء السشصقي الخياضي وميارة إتخاذ القخار وعالقتيسا
بالتحريل عشج شمبة كميات التخبية في محافطة بغجاد ،رسالة ماجدتيخ (غيخ مشذػرة ،كمية

التخبية لمعمػـ الرخفة – ابغ الييثع ،جامعة بغجاد.

• عامخ ،شارؽ عبج الخؤوؼ وربيع دمحم ( :)2013الحكاءات الستعجدة ،دار اليازوري العمسية
لمشذخ والتػزيع ،عساف.

• عبج األميخ ،عباس ناجي وآخخوف ( :)2012شخائق تجريذ الخياضيات لمرف الخابع معاىج
إعجاد السعمسيغ ،ط ،2جسيػرية العخاؽ ،و ازرة التخبية ،السجيخية العامة لمسشاىج ،بغجاد.

• عبج األميخ ،عباس ناجي ورحيع يػنذ کخو( :)2015تعميع الخياضيات (مفاليع – استخاتيجيات
– تصبيقات) ،ط ،2دار األياـ لمشذخ والتػزيع ،عساف.

• العبدي ،دمحم مرصفی( :)2009األلعاب والتفكيخ في الخياضيات ،ط ،2دار السديخة لمشذخ
والتػزيع والصباعة ،عساف.

• عبيجات ،ذوقاف وسييمة أبػ الدسيج( :)2007استخاتيجيات التجريذ في القخف الحادي والعذخيغ
– دليل السعمع والسذخؼ التخبػي ،ط ،2دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع ،عساف.

• عفانة ،عدو إسساعيل ونائمة نجيب الخدنجار ( :)2004التجريذ الرفي بالحكاءات الستعجدة،

ط ،2مكتبة آفاؽ لمشذخ والتػزيع ،غدة.

• ________________( :)2009التجريذ الرفي بالحكاءات الستعجدة ،ط ،1دار السديخة
لمشذخ والتػزيع والصباعة ،عساف.
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•عفانة ،عدو إسساعيل ويػسف إبخاليع الجير ( :)2007التجريذ والتعمع بالجماغ ذي الجانبيغ،

ط ،2دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عساف.

• ________________( :)2009التجريذ والتعمع بالجماغ ذي الجانبيغ ،ط ،2دار الثقافة
لمشذخ والتػزيع ،عساف.

• عالـ ،صالح الجيغ محسػد ( :)2006اإلختبارات والسقاييذ التخبػية والشفدية ط ،2دار الفكخ
لمصباعة والشذخ والتػزيع ،عساف.

• العياصخة ،وليج رفيق ( :)2011التفكيخ الدابخ واإلبجاعي ،ط ،2دار أسامة لمشذخ والتػزيع،
عساف.

• فارس ،سشجس عديد ( :)2011فاعمية بخنامج عمى وفق عادات العقل في التحريل وتشسية
الحكاء السشصقي الخياضي والتفكيخ اإلبجاعي ،أشخوحة دكتػراه (غيخ مشذػرة) ،كمية التخبية لمعمػـ
الرخفة ابغ الييثع ،جامعة بغجاد.

• الفتمي ،حديغ ىاشع( :)2016عمع التجريذ والتعمع وفشػنو ،دار الػضاح لمشذخ ،عساف.
• دمحم ،وائل عبج هللا ( :)2005نسػذج بشائي لتشسية الحذ العجدي وتأثيخه عمى تحريل
الخياضيات والحكاء السشصقي الخياضي لجى تالميح الرف الدادس األبتجائي ،بحث مشذػر)،

جامعة عيغ شسذ ،كمية التخبية ،القاىخة ،الجسعية السرخية لمسشاىج وشخؽ التجريذ ،العجد 108

نػفسبخ ،ص .302-249

• محسػد ،محسػد عبج المصيف ( :)2009فاعمية استخجاـ التجريذ التبادلي في تشسية بعس
ميارات الفيع القخائي واختداؿ القمق اليشجسي لجى تالميح السخحمة اإلعجادية ،بحث مشذػر)،

جامعة الدقازيق ،كمية التخبية ،الذخقية ،مجمة كمية التخبية ،العجد  ،63إبخيل ،الجدء األوؿ ،ص
.305-243

• السعاني ،أحسج إسساعيل وآخخوف ( :)2012أساليب البحث العمسي واإلحراء – كيف تكتب
بحثا عمسيا؟ ،ط ،2إثخاء لمشذخ والتػزيع ،عساف.

السرادر األجشبية:
 Armstrong, T.(2000): Multiple intelligence in the class room(2 nd Ed),
Alexandria: Association for Supervision and Curriculum
Development.
 Behzadi & others(2014): The Study of Teaching Effective Strategies
on Student's Math Achievements, Department of Mathematics,
Science and
 Collier, Catherine (2002): Cognitive Learning Strategies for Diverse
Learners, Cross Cultural Developmental Education Services,
Ferndale, Washington
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 Gardner, H 1997)Intelligence, Paris: Editions oldie Jacob.
ممحق (  )6اختبار الحكاء السشطقي الخياضي برهرته الشهائية
ت
1

2

3
4

أختر اإلجابة الصحٌحة لكل مما ٌأتً بوضع دائرة حول حرؾ تلن اإلجابة
الجذر الذي ال ٌنسج مع الجذور الخر هو....
√ ,
√ ,
√ ,
√
√ )a
√ )b
√ )c
√ )d
اذا كام مجموع أي ضلعٌن فً مثلث اكبر من طول الضلع الثالث  ،لذا فأن االطوال التً تصلح ان تكون مثلثا ً
هً.....
a)14,8,6
b)8,5,4
c)13,7,5
d) 11,5,5
صندوق كبٌر فً داخله صندولان وداخل كل صندوق ثالثة صنادٌك صؽٌرة ،فأن عدد الصنادٌك هو.....
صنادٌك d)8
نتائج جمع االعداد النسبٌة االتٌة تمرٌبا ً

صنادٌك c) 10

صنادٌكb) 7

b)3.75

5

6

7
8

9

c)3.94
d) 4
المجموعة التً ال تنسجم مع المجموعات لخر االتٌة هً ...
المجموعة االولى :مجموعة عوامل العدد(.)10
المجموعة الثانٌة :مجموعة االعداد الزوجٌة االصؽر من(.)12
المجموعة الثالثة :مجموعة مضاعفات العدد (.)5
المجموعة الرابعة :مجموعة االعداد االولٌة المحصوة بٌن ( )3و ()17

المجموعة الثانٌة ) dالمجموعة الرابعة ) cالمجموعة الثالثة)b
كل األعداء الفردٌة هً جزء من األعداء الطبٌعٌة ،و( )3عدد فردي لذا فأن
b)3
c)3
d) 3
حفرة طولها (ثالثة امتار) وعرضها (متران) وعممها (خمسة امتار) فحجم التراب فٌه هو.....
b) 28m2
c) 25m2
الٌوجد )d
ٌكون ناتج √ ٌساوي تمرٌبا ً
c) 2.8
d) 2.5
الشكل الذي ال ٌنسجم مع االشكال المرسومة ادناه
الشكل)c) (2

الشكل )d)(1
81 = 9x9
 10اذا كان
9801 =99x99
998001 =999x999
لذا فأن العدد الصحٌح للفراغ ادناه هو....
………….. =9999x9999

b)2.7
الشكل )b) (3

صنادٌك a) 9

a) 3.88

المجموعة االولى )a

a)3
a) 30m2

a) 2.4

الشكل)a) (4

a) 9980001
b) 99980001
c) 999980001
d) 99980001
 11طابور طالبات انت فٌه ،فأذا بدأنا العد من امامن كان رلمن هو( ،)9واذا بدأنا العد من خلفن كان رلمن هو
( ،)11فأن عدد الطالبات فً هذا الطابور هو...
طالبة a) 19
طالبةb) 20
طالبةc) 21
طالبةd)22
 12لد محمود صندوق ٌحوي مبلػ من المال ،اذا اخذ دمحم من الصندوق فً الٌوم االول ( )5000دٌنار وفً الٌوم الثانً
( )2500دٌنار وفً الٌوم الثالث ( )1250دٌنار وهكذا .....الى ان صرؾ المبلػ كله ،فأن ما ٌمتلكه دمحم فً
الصندوق كان تمرٌباً....
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دٌنارc) 10000
دٌنار d) 11000
 13الحدود التً ال تنسجم مع الحدود االخرى االتٌة هً...
الحدود االولى x2+1+ 2x :الحدود الثانٌة1+x2+2x :
الحدود الثالثة x2+ 2x +1 :الحدود الرابعة2x +1+ x2 :
الحدودٌة االولى )d

الحدودٌة الثانٌة)c

دٌنارb) 9000

الحدودٌة الرابعة )b

دٌنار a) 8000

الحدودٌة الثالثة )a

 14رتبت االعداد التالٌة وفك لاعدة هً243,…..,27,9,3,1 :
لذا فأن العدد الذي ٌلً العدد ( )27هو.....
a) 30
b) 36
c)40
d)81
 15ولع ضفدع فً حفرة عممها( ،)30mكل ٌوم ٌتسلك الضفدع ( )3mلكنه ٌمع ( )2mلالسفل عندما ٌتعب مساءا،
فأن عدد االٌام التً ٌحتاجها الضفدع لكً ٌخرج من الحفرة هو....
ٌوم a) 30
ٌوم b)29
ٌوم c)28
ٌومd)27
ٌ 16كون ناتج لسمة ( )10000على ( )145تمرٌبا.....
b)69
c)68
d)67
 17اذا كانت ، y=2 , x=6 :فأن الممد\ار الذي ال ٌنسجم مع الممادٌر االخرى االتٌة هو....
الممدار االول ، x ÷ y :الممدار الثانًx – y :
الممدار الثالث ، x . y :الممدار الرابعx + y :

a) 70

الممدار االول )a
الممدار الثانً )b
الممدار الثالث)c
الممدار الرابع)d
 18دخل دمحم بعد لصً الى مدرسة عندما كان حٌدر ٌنظر الٌهم وهو مترجال من السٌارة ،فً حٌن كان سٌؾ
بانتظارهم فً ساحة المدرسة ،فأن الترتٌب االصح لدخولهم الى المدرسة هو .....
 )aسٌؾ ،حٌدر ،لصً ،دمحم  )bحٌدر ،لصً ،دمحم ،سٌؾ
 )dسٌؾ ،لصً ،دمحم ،حٌدر
 )cحٌدر ،سٌؾ ،لصً ،دمحم
 19انجب اب( )5بنات ،كل بنت لها اخ واحد فمط ،فأن عدد ابناء هذا الرجل هو...
 )bال ٌوجد
 5 )aابناء
 6 )dابناء
 10 )cابناء
 20انظر الى الشكل االتً ،اذا كان طول ضلع المربع ٌساوي ( ،)10cmفأن مساحة مجموع االجزاء الفارؼة داخل
المربع تمرٌباً.....
 19cm2 )aو 20cm2
 21cm2 )cو 22cm2

 20cm2 )bو 21cm2
 22cm2 )cو 23cm2

ممحق ( ) 0
خصة تجريذ يػمية لمسجسػعة التجخيبية بإعتساد استخاتيجية  PQ4Rالسادة الخياضيات
السػضػع :تصابق السثمثات عسمية (السبخىشة األولى لمتصابق) الرف والذعبة :الثاني الستػسط (ج)
األغخاض الدمهكية:
يتػقع مغ الصالبة بعج إكساؿ دراستو لمسػضػع أف يكػف قادرة عمى أف:
 )2يعخؼ القصعة السدتكيسة.
 )1يحكخ أنػاع السثمث مغ حيث الدوايا .
 )5يحكخ أنػاع السثمث مغ حيث األضالع
 )5يخسع مثمث أشػاؿ أضالعو معمػمة.
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الهسائل التعميسية السدتعسمة :كتاب الخياضيات ،سبػرة  ،أقالـ ممػنة  ،أدوات ىشجسية لمكياس والخسع (الفخجاؿ،
والسدصخة).
( 4دقائق)

خطهات سيخ الجرس )6:التهيئة لمجرس (السقجمة):

يدعى السجرس الباحث إلى تييئة أذىاف الصالبات لسػضػع تصابق السثمثات مغ خالؿ مخاجعة سخيعة لسفيػـ السثمث وأنػاعو
حدب أشػاؿ أضالعو وحدب أنػاع زواياه وذكخ أىع خرائرو الخئيدة.
السجرس الباحث) :ما السقرػد بالسثمث؟
الصالبة :ىػ أحج األشكاؿ األساسية في اليشجسة ،وىػ شكل ثشائي األبعاد مكػف مغ ثالثة رؤوس
ترل بيشيا ثالثة أضالع ،وتمظ األضالع ىي قصع مدتكيسة.
السجرس الباحث) :مستاز ،أذف :ما عجد أضالع السثمث؟
شالبة آخخ :ثالثة أضالع
السجرس الباحث) :جيج ...وماىي أنػاع السثمث حدب أضالعو؟
شالبة آخخ :ثالثة أنػاع ىي السثمث الستداوي الداقيغ والستداوي األضالع والسختمف األضالع
السجرس الباحث) :أحدشت ...وما عجد زوايا السثمث؟
شالبة آخخ :ثالثة زوايا.
السجرس الباحث) :جيج ،ومغ يحكخ لي أنػاع السثمث حدب زواياه؟
شالبة آخخ :ثالثة أنػاع ىي السثمث القائع الداوية والحاد الداوية والسشفخج الداوية.
السجرس الباحث) :مستاز  ...وما حاصل جسع قياسات الدوايا الجاخمية ألي مثمث ؟
شالبة آخخ.285 :
وإذا لع يحكخ الصالبة ىشا كمسة (درجة) ،فعمى السجرس الباحث أف يحكخ الصالبات بزخورة ذكخ
كمسة (درجة) لكل قيسة زاوية.
السجرس الباحث) :أحدشت ...وىل ىشاؾ زوايا خارجية لمسثمث؟
شالبة آخخ :نعع.
السجرس الباحث) :واآلف مغ يحكخ لي خاصية أخخى مغ خرائز السثمث؟
شالبة آخخ :مجسػع شػلي أي ضمعيغ في مثمث أكبخ مغ شػؿ الزمع الثالث.
السجرس الباحث) :أحدشت.
ومغ خالؿ ىحه السقجمة يخبط السجرس الباحث) ما يستمكو الصالبات مغ معمػمات سابقة بسػضػع اليػـ والحي يتعمق بتصابق
السثمثات عسمية والحي سيتزسغ شخح الحالة األولى التصابق،
 )0عخض الجرس 55( :دقيقة)
| يقػـ السجرس الباحث) بذخح الحالة األولى لتصابق مثمثيغ مدتعيشا باستخاتيجية تجريدية
مقتخحة وفقا الستخاتيجية  PQ4Rوالتي تتزسغ الخصػات اآلتية:
 )aالسعايشة التسهيجية لمسهضهع أو الشص السخاد دراسته وحمه ( :)Previewافحص– P -
في ىحه الخصػة يصمب السجرس الباحث) مغ الصالبات إلقاء نطخة تسييجية لشز الحالة
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األولى لتصابق مثمثيغ (يتصابق السثمثاف إذا ساوت أشػاؿ األضالع الثالثة في أحجىسا أشػاؿ نطائخىا الثالثة في السثمث
اآلخخ)،
ا (قخاءة صامتة أولى) وذلظ بالشطخ إلى العشاويغ والتخكيد عمى األفكار الخئيدة التي يتزسشيا ىحا الشز.
 )bطخح األسئمة حهل هحا الشص ( :)Questionإسأل – – Q
في ىحه الخصػة يصمب السجرس الباحث مغ الصالبات بعج معايشتيع التفحرية األولى الشز الحالة األولى لمتصابق
بصخح األسئمة التي تخصخ في باليع حػؿ ىحا الشز والتي قج يعتقجوف بإمكاف الشز اإلجابة عشيا وتحػيل السرصمحات
واألفكار الخئيدة إلى أسئمة وذلظ االستيعاب الشز وفيسو قبل حمو ،وقج يداعج السجرس الباحث) ويذجع شالباتو عمى شخح
األسئمة ،ومشيا مثال:
ما معشى تصابق مثمثاف؟ وكيف يتصابقاف؟
واذا رسسشا مثمث بأشػاؿ أضالع معيشة ورسسشا مثمثا اخخ بشفذ اشػاؿ أضالع نطائخىا في السثمث األوؿ ،فيل سػؼ
ندتشتج إف السثمثيغ متصابقاف؟ ولساذا؟
2.5cm

2.5cm
واذا تع رسع مثمث بأشػاؿ أضالع معيشة ورسع مثمث آخخ شػؿ أحج أضالعو غيخ مداو لصػؿ نطيخه في السثمث األوؿ،
فيل سػؼ ندتشتج إف السثمثيغ غيخ متصابقيغ؟ ولساذا؟
3cm
2.5cm
وإذا كاف لجيشا مثمثاف متصابقاف وكانت أشػاؿ أضالع أحج السثمثيغ معمػمة وشػلي ضمعيغ مغ
السثمث اآلخخ معمػميغ وشػؿ الزمع الثالث غيخ معمػـ ،فيل ندتصيع إيجاده؟ وكيف؟

4cm

4cm

وإذا كاف مجسػع أشػاؿ أضالع مثمث يداوي مجسػع أشػاؿ أضالع مثمث آخخ ،فيل سػؼ
ندتشتج إف السثمثيغ متصابقاف رغع تداوي محيصيسا؟ ولساذا؟

3cm

3cm
4cm

4cm
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اثخ استخاتيجية  PQR4في الحكاء السشطق الخياضي لطالبات الرف …

 )cقخاءة الشص قخاءة جهخية (القخاءة الثانية) ( :)Readإق أخ– R -
في ىحه الخصػة يق أخ الصالبات نز الحالة األولى لمتصابق) بتسعغ وقخاءة ىادفة
اإلستيعاب محتػاه وفيسو ومحاولة التػصل إلى إجابات لألسئمة التي تع شخحيا في الخصػة
الدابقة لكي يتع استيعاب ىحا الشز وفيسو أكثخ.
السجرس الباحث) :يذيخ إلى شالبة معيغ بقخاءة الشز بتسعغ مسا قج يثيخ لجى الصالبة حب
اإلجابة عغ األسئمة الدابقة ومغ خالؿ السداعجة غيخ السباشخة مغ السجرس الباحث).
أحج الصالبات :معشی تصابق مثمثاف ىػ تداوي األضالع الثالثة لكال السثمثيغ حدب نز الحالة
األولى لمتصابق...ويتع ىحا التصابق إذا تداوت أشػاؿ األضالع الثالثة في السثمث األوؿ أشػاؿ
نطائخىا الثالثة في السثمث اآلخخ.
السجرس الباحث)  :أحدشت ،والدؤاؿ الثاني؟
شالبة آخخ :نعع متصابقيغ ،حدب نز الحالة األولى لتصابق مثمثيغ.
السجرس الباحث) :مستاز...وبالشدبة لمدؤاؿ الثالث؟
شالبة آخخ :نعع غيخ متصابقيغ ،وذلظ ألف شػؿ أحج أضالع السثمث الثاني غيخ مداو لصػؿ
نطيخه في السثمث األوؿ وىحا يخالف الحالة األولى لمتصابق
السجرس الباحث) :يذيخ إلى شالبة آخخ لإلجابة عغ الدؤاؿ الخابع.
الصالبة :نعع ندتصيع ،حدب الحالة األولى لمتصابق بسا أف السثمثيغ متصابقاف ىحا يعشي أف أشػاؿ
األضالع الثالثة في السثمث األوؿ تداوي أشػاؿ نطائخىا الثالثة في السثمث اآلخخ ،إذف شػؿ
الزمع السجيػؿ يداوي ).(3 cm
| السجرس الباحث) :أحدشت ...مستاز  ...ومغ يجيب عغ الدؤاؿ الخامذ؟
شالبة آخخ :قج يتصابقاف في حالة تداوي أشػاؿ األضالع الستشاضخة لكال السثمثيغ (حدب الحالة
األولى) وكسا في الدؤاؿ الثاني
أو ال يتصابقاف في حالة عجـ تداوي أشػاؿ األضالع الستشاضخة لكال السثمثيغ.
السجرس (الباحث) :ومغ يعصيشا مثاال يبيغ فيو إف السثمثيغ ال يتصابقاف رغع تداوي محيصيسا؟
شالبة آخخ :لجيشا مثمثاف...أشػاؿ أضالع السثمث األوؿ ىي ( )6cm,5cmm3cmوأشػاؿ
أضالع السثمث اآلخخ ىي ()5cm,5cm,4cm
 )dالتأمل وتكهين األفكار والترهرات عن الشص ( :)Reflectتأمل – – R
في ىحه الخصػة يحاوؿ السجرس الباحث) جعل كل شالبة أف يتأمل في الشز وما يتزسشو مغ مرصمحات وأفكار
استخمريا مغ الشز وما شخحو الصالبات مغ أسئمة مغ خالؿ تكػيغ صػر برخية (مدتعيشا بالخسع أو األشكاؿ اليشجسية
 ...الخ) جاعل الصالبات متأمميغ في
ىحه الرػر والتي قج تديع في تػضيح الشز وتقخيبو أكثخ إلى أذىانيع.
السجرس (الباحث) :لشتأمل معا الدؤاؿ الثاني...نخسع السثمثيغ سػيا و كل ضمع مشيسا بمػف معيغ
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م م مهشج هاشم
مع قياس شػلو...مثال :األحسخ ( ،)2.5cmاألسػد ( ،)3cmاألزرؽ (...)3cmونزع أحج
السثمثيغ عمى السثمث اآلخخ الحي لو نفذ ألػاف وأشػاؿ أضالع نطائخىا في السثمث األوؿ...
بحيث كل ضمع ممػف مغ السثمث األوؿ يػضع عمى نطيخه في السثمث اآلخخ ...صػرية في
أذىانشا ماذا ندتشتج؟ الصالبات :لقج تصابقا...
السجرس
الباحث) :ولتػضيح الرػرة أكثخ في أذىانكع ...سػؼ نخسع معا ىحا الترػر ...
2.5cm

2.5cm
وىكحا يػضح السجرس الباحث) كل األسئمة التي تع شخحيا مع اجػبتيا صػرية ليحفد الصالبات
أكثخ عمى التأمل وتكػيغ األفكار ذىشية عغ السػاضيع والشرػص األخخى.
 )eالتدسيع برهت عال أو برست ( :)Reciteسسع– R -
و في ىحه الخصػة يصمب السجرس الباحث مغ أي شالبة بتخديج اإلجابات التي تػصل إلييا برػت عاؿ ومدسػع أو عمى
نحػ صامت ،فيػ يدسع نفدو وزمالئو إجابات األسئمة التي تع شخحيا في الخصػة الثانية ليتػصل إلى فيع أكثخ ولكي
ترل السعمػمة برػرة اكبخ وادؽ الى أذىاف زمالءه عمى أف يكػف ىحا التدسيع بشصق اإلجابات دوف الشطخ إلى الدبػرة أو
الكتاب مدتجعية تمظ اإلجابات مغ ذاكختو حتى وإف كانت مراغة بمغة الصالبة وأسمػبو ،وقج يذارؾ
السجرس الباحث) شالباتو في ىحه الخصػة مغ خالؿ اعصاء معمػمات ثانػية أو إضافية قج تداعج
الصالبات في تعسيق فيسيع لمشز.
 )fكتابة البخهان أو حل الشص ( :)Writeأكتب– R -
في ىحه الخصػة يقػـ السجرس الباحث) وبسذاركة شالباتو بكتابة البخىاف أو حل الشز
السكتػب عمى الدبػرة مدتفيجيغ مغ الخصػات الدابقة التي تع مشاقذتيا سػية:
الحالة األولى لمتصابق:
( )2إرسع قصعة مدتكيسة شػليا  5.5cmمثل  ، BCإركد الفخجاؿ في  Bبشرف قصخ4.5 cm
إرسع قػسا ،ثع إركد في  Cوبفتحو تداوي  3.5cmإرسع قػسا يقصع األوؿ في  ،Aصل  ، BA CAلقج رسست اآلف مثمثة
 ABCعمست أشػاؿ أضالعو الثالث.
A

B

C

5.5cm
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