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أثر استخدام أنموذج التدریس المعرفي في تحصیل طالبات الصف 
الثالث في معھد اعداد المعلمات نینوى بمدینة الموصل واتجاھاتھن 

نحو مادة الریاضیات

م.م.غزوان راكان قاسمم.د.رائدة نزار المختار
جامعة الموصل-كلیة التربیة مدیریة التربیة-معھد اعداد المعلمات نینوى 

٣٠/٩/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٢٧/٦/٢٠١٠ریخ تسلیم البحث : تا

البحث :ملخص 
هدف البحث التعرف على أثر استخدام أنموذج التدریس المعرفي في تحصیل طالبات 

نحو مادة الریاضیاتواتجاهاتهنالصف الثالث في معهد اعداد المعلمات نینوى بمدینة الموصل 

المرحلة الثالثة في معهد اعداد المعلمات في مدینة الموصل طالباتتكونت عینة البحث من 

. واعد الباحثان اختبارا تحصیلیا  )٢٠١٠- ٢٠٠٩طالبة للعام الدراسي () ٦١( نوالبالغ عدده

الذي اعده شكري سید ) فقرة كما طبق الباحثان مقیاس االتجاه نحو الریاضیات ٢٥من ( امكون

لغرض تحلیل النتائج أحصائیا أستخدمت الوسائل ، و ) فقرة ١٥المكون من () ١٩٨٦احمد (

) لعینتین مستقلتین tاالحصائیة معامل ارتباط بیرسون الستخراج الثبات و االختبار التائي (

واظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة احصائیة بین المجموعة التجریبیة والضابطة في التحصیل 

اللة احصائیة بین المجموعة التجریبیة ولصالح المجموعة التجریبیة وعدم وجود فرق ذي د

والضابطة في االتجاه نحو مادة الریاضیات ولصالح المجموعة الضابطة ، وقدم الباحثان 

مجموعة من التوصیات والمقترحات منها:

أنموذج التدریس المعرفي في استخدام تدریب مدرسات مادة الریاضیات أثناء الخدمة على .١

التعلیم المستمر . راتدو تدریس الریاضیات من خالل 

في التحصیل والتفكیر ومعرفة أثره مع أخذ متغیر الذكاء استخدام أنموذج التدریس المعرفي.٢
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The research aims of identifying The effect of using the

Cognitive Instruction Model on third grade female students Achievement

at the female teachers training Institute /ninavah Mosul and thier

Attitudes towards The research sample consisted (61) third grade female

students at the female teachers training Institute in Mosul for the

academic year (2009-2010). The two researchers prepared an

achievement test that consisted of (25) itemes. In addition the two

researchers applied the attitude measurement towards mathematics wich

has been prepared by Shukri sayed Ahmed (1986) in wich has (15) items,

for analysing the results statistically,the statistical methods have ufilized

Pearson correlation coefficient for extracting stability as well as the T-test

for two independent samples,The results show that there is a statistically

significant different in a chievement between the test group and the

control group in favor of the test group, and no significant diffrernce

towards mathematics in favor of the control group .The tow researchers

have suggested a group of recommendations that include:

1- training the mathematics teachers using the conitive instructive model

in teaching mathematics using continous teaching courses.

2- Using the congritive instruction model by taking into consideration

variable of intelligence and investigating its effect on mathematical

thinking and achievement.

أھمیة البحث والحاجة إلیھ
ت العلمیـة والتكنولوجیـة ،فـال یكـاد یشهد عالمنا المعاصر تقدما متسارعا فـي شـتى المجـاال

یمضـــي یـــوم حتـــى نســـمع عـــن اكتشـــاف ،او اختـــراع جدیـــد ،او تطـــویر لصـــناعة مـــن الصـــناعات 

  )٩: ٢٠١٠المعروفة .(عریفج ونایف ،

ها فـي استخدامحیث دخلت الریاضیات وبشكل ظاهري حیاة االنسان الیومیة، حیث ازداد 

جـارب البحـث الصـناعي وفـي مشـكالت الـتحكم مجال الصناعة وخاصـة مجـال التصـمیم وتحلیـل ت

النـــوعي االحصـــائي (مـــا یعـــرف بمراقبـــة جـــودة االنتـــاج)، فضـــال عـــن انتشـــار الحاســـبات والعقـــول 



…أثر استخدام أنموذج التدریس المعرفي في تحصیل طالبات 

١١٦

االلكترونیة في مجـال الصـناعة والتجـارة والعمـل، ولـم تعـد الریاضـیات وقفـا علـى علـوم المهندسـین 

ــــي مجــــاالت ا ــــادة حقیقیــــة ف ــــائیین، بــــل أصــــبحت تحقــــق قی ــــوم الطبیعیــــة وادارة االعمــــال والفیزی لعل

والصـــناعة واالقتصـــاد فضـــال عـــن غـــزو الریاضـــیات لجمیـــع فروعهـــا المعرفـــة االخـــرى مثـــل علـــوم 

الحیــــاة، والكیمیــــاء، والجیولوجیــــا وعلــــوم الطــــب والصــــیدلیة والعلــــوم السیاســــیة األخــــرى. (الــــوردي، 

٣٧٨: ١٩٩٠ (  

تزاید باطراد یوما بعد یوم فقد قیل انه ان الریاضیات تمتلك قیمة ثقافیة هائلة وهذه القیمة ت

"تعــد الریاضــیات مــرآة الحضــارة والتحضــر" وقــد قــدمت الریاضــیات إســهاما ذا معنــى فــي ان یقــف 

اإلنسان على مثل هذه المرحلة المتقدمة من التطور وقد اعتمد نجاح البشریة وتقدمها الثقافي إلـى 

ق واســع فـي تقـدم هـذه الوظـائف والمهــن حـد بعیـد علـى تقـدم الریاضــیات، والتـي أسـهمت علـى نطـا

المختلفــة، والریاضــیات ضــروریة لفهــم الفــروع األخــرى مــن المعرفــة فكلهــا تعتمــد علیهــا بطریقــة أو 

أخرى، ولیس هنالك علم أو فن أو تخصص اال وكانت الریاضیات مفتاحا له وان ضبط اتقان أي 

  ) ١٦٦: ٢٠٠١تفع بها. (الصادق، علم أو فن آخر یرتبط بدرجة كبیرة بحجم الریاضیات التي نن

ان هــدف الریاضــیات قــد یتغیــر بتغیــر أهــداف التعلــیم كــون الریاضــیات تتحمــل قســطا مــن 

مسؤولیة التعلیم بشكل عام لتطویر مناهج الریاضـیات خـالل العقـود األخیـرة ونجـد التغیـر الواضـح 

حت أهـداف منــاهج فـي أهـداف تـدریس الریاضـیات، فلـم یعـد الجانـب المعرفـي هـو األهـم، بـل أصـب

الریاضــــیات الحالیــــة توصــــف بانهــــا شــــمولیة، فنجــــد االهتمــــام بالبعــــد المعرفــــي فضــــال عــــن البعــــد 

االنفعالي والوجداني مـن خـالل التركیـز علـى تقـدیر الریاضـیات ومكانتهـا تـذوق البعـد الجمـالي لهـا 

المهمـة فـي الحیـاة وتنمیة التفكیر المنطقي والدقة في التعبیر وٕادراك صیغة الریاضیات وتطبیقاتها

  ) ٣٨: ١٩٩٥الیومیة ودورها في تقدم الحیاة. (عباینة، 

وقد غدت الریاضیات موضـوعا أساسـا ال یمكـن ان یسـتغني عنهـا اإلنسـان بـأي حـال مـن 

األحوال ، سواء على مقاعد دراسته، ام في وظیفة أو مهنة كان یشغلها، ام في قضاء حوائجه في 

لى الرغم من أهمیة الریاضیات البالغة في عصرنا الحاضر، ومـا مختلف نواحي حیاته الیومیة وع

حــل فــي مناهجهــا وطرائــق تدریســها مــن تطــور یكــاد یشــار إلیــه بالبنــان، فانــه مــا یــزال یعــم شــعور 

بــالخوف والقلــق تجــاه هــذه المــادة الحیویــة ویبــدو ان هــذه االحســاس بعــدم الرغبــة فــي الریاضــیات، 

ـــة  ـــار وعـــدم الـــتحمس لهـــا قـــد أدى بالطلب ـــه عالقـــة بهـــذه المـــادة واختی ـــة الهـــروب ممـــا ل إلـــى محاول

تخصصـــات دراســـیة أخـــرى بعیـــدة عـــن الریاضـــیات، االمـــر الـــذي قـــد یـــؤثر علـــى أهـــداف الطالـــب 

  ) ٣٨٩: ١٩٩٤التربویة والنفسیة. (عابد ویعقوب، 

معظــم ویؤكــد قــد اختلفــت الدراســات والبحــوث فــي بیــان أي الطرائــق افضــل مــن االخــرى و 

المثلى فـي التـدریس او طریقـة تناسـب كافـة بالطریقة" انه التوجد ما یسمىلمةمس ىعلن یالتربوی

خــــرون ان التنظــــیم والتتــــابع آ) ویــــرى ١٨ص :١٩٩٥(ســــالمة، "المواقــــف لكــــل المــــواد الدراســــیة
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المدرسـین یكـون تعلـیم ساعد الطالب علـى فهـم المـادة المقدمـة وكـذلك یالمنطقي وتسلسل االحداث 

ن موضـوع فرعـي الـى موضـوع فرعـي آخـر بطریقـة منظمـة وواضـحة اكثـر فاعلیـة الذین ینتقلـون مـ

من الذین ینتقلون بـین الموضـوعات بصـورة مشوشـة فقـد دلـت االبحـاث علـى ان المدرسـین االكثـر 

الذین یركزون على توضیح وابراز النقاط الرئیسة في الدرس كلما سنحت الفرصة لـذلك هم فاعلیة 

  )٣٨ص  :٢٠٠١طامي، قطامي و ق( .من اجل جعلها ذات معنى

أن مبـــدأ البنیـــة المعرفیـــة یقـــوم علـــى فاعلیـــة الـــتعلم التـــي تـــرتبط بمـــدى دقـــة اختیارنـــا لـــنمط 

وأسلوب التعلیم الذي یناسب مستوى النمو المعرفي للمتعلم ومستوى إدراكه أو فهمه لما یقدم الیـه. 

وى البنــاء المعرفــي للمــتعلم وهــذا المبــدأ یفــرض علــى المدرســین ایجــاد عالقــة ذات معنــى بــین محتــ

  )٣٢٤: ٢٠٠٤وبین مایراد تعلمه .(الزیات،

ومـــن جهـــة اخـــرى ان معظـــم المـــربین یؤكـــدون علـــى أهمیـــة وضـــرورة التركیـــز علـــى تنمیـــة 

االتجاهــــات المرغــــوب فیهــــا نحــــو التعلــــیم، إذ یــــرى كثیــــر مــــن التربــــویین ان اتجــــاه الطــــالب نحــــو 

قـدون انـه مـن المنطقـي ان االتجـاه االیجـابي للطـالب الریاضیات له ارتباط بتحصیلهم لها وهـم یعت

نحــو مــادة مــا، ربمــا یــؤدي إلــى ان یبــذل الطالــب جهــدا كبیــرا فــي ســبیل تحصــیل هــذه المــادة، وهــذا 

یجعل الطالب یتعلم بالدرجة التي تمكنه منها قدراتـه، ومـن المالحـظ ان االهتمـام عـادة مـا ینصـب 

ــــى تحقــــق االهــــداف المعرفیــــة كمــــا ان إجــــراء ات التقــــویم المتبعــــة ال تقــــیس الجانــــب الوجــــداني عل

ـــاك إهمـــاال للجانـــب الوجـــداني فـــي العملیـــة  ـــدریس الریاضـــیات ویـــرى الـــبعض ان هن (العـــاطفي) لت

  ) ٦٧: ١٩٩٢التعلیمیة. (عبد العال ومبارك، 

ان االهتمام بالجانب المعرفي في تدریس الریاضیات ضروري الن معظم المربین یؤكدون 

رة التركیــز علــى تنمیــة االتجاهــات المرغــوب فیهــا نحــو الــتعلم اال ان االهتمــام علــى أهمیتــه وضــرو 

بتقویم نواتج الـتعلم فـي المجـال الوجـداني مـا یـزال ضـعیفا ویرجـع ذلـك إلـى صـعوبات عـدة بعضـها 

یتعلــق بتحدیــد ســمة أخــرى باعــداد المقیــاس الــذي یقیســها ومنهــا مــا یتعلــق بتحلیــل النتــائج وتغیرهــا 

  ) ٦٨: ١٩٩٢في المجال الوجداني. (عبد العال، وصیاغة األهداف

وان أي موقــف یــتم خــالل عملیــة التعلــیم یتوجــب علــى مدرســي مــادة الریاضــیات ان یأخــذ 

بعــین االعتبــار التفاعــل الحاصــل بــین المــتعلم والمــادة الدراســیة مــن جهــة وبــین البیئــة أو المجتمــع 

ان یكـــون مرهـــف الحـــس تجـــاه بصـــورة عامـــة مـــن جهـــة أخـــرى، االمـــر الـــذي یتطلـــب مـــن المـــدرس

المتعلم، وان یكون على درایة بكیفیة استیعاب المتعلم للمفاهیم الریاضیة، وان یكون متفهما لوجهة 

نظــر المــتعلم، ومقیمــا لضــعف مداركــه وقدرتــه المحــددة علــى التجریــد، ویتوجــب علــى المــدرس ان 

  ) ٢٣: ١٩٨٧یتعرف على الجوانب الوجدانیة للمتعلم. (فوناشیر، 

یعاني اغلب الطلبة من صعوبة فهم الریاضیات مما یجعل نسبة الرسوب في هذه المادة و 

أعلى من غیرها من المـواد الدراسـیة األخـرى، لهـذا ال یمكـن إغفـال اتجاهـات المتعلمـین نحـو مـادة 
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الریاضیات في استیعابهم لها فالمتعلم الذي یشعر باتجاه ایجابي نحو مادة الریاضیات نراه متحفزا 

همها ومتلهفا لالستزادة منها وتتأثر االتجاهات بقدرة الطلبة، فكثیر مـن الطلبـة ال یشـعرون بمیـل لف

نحو الریاضیات لعدم قدرة المعلـم علـى اكتشـاف قـدراتهم ویجبـر علـى خلـق اتجاهـات ایجابیـة نحـو 

  ) ١١٩: ١٩٩٩الریاضیات لدى المتعلمین وتذوقهم لجمالها وتمتعهم للعمل بها. (مولى، 

دني تحصـــیل كثیـــر مـــن الطلبـــة فـــي الریاضـــیات مشـــكلة معقـــدة، بالنســـبة لهـــم، فهـــم ان تـــ

یشعرون أنها مادة غیر مناسبة لهم وأنهـم مهمـا فعلـوا لـن یجیـدوها، وهـذه المشـكلة تالحـظ بوضـوح 

عنـــد مواجهـــة الطلبـــة لـــبعض المســـائل الریاضـــیة فنجـــدهم یســـتجیبون لهـــا بشـــيء مـــن الملـــل وعـــدم 

ان نتوقــف عــن تعلــیم الریاضــیات ولكــن البــد مــن البحــث عــن أســباب التركیــز، ولــیس معنــى هــذا 

تكوین االتجاهات السلبیة نحوها التي مـن أهـم مظاهرهـا تـدني نسـبة التحصـیل فیهـا، وعـزوف مـن 

جانــب الطلبــة، فیتوهمــون أنهــم ال یســتطیعون هضــمها وال اســتیعابها ممــا یــؤدي إلــى ابتعــادهم عــن 

  ) ٨٦: ١٩٩٨دراستها. (كرشى، 

تجاهــات الحدیثــة فــي تــدریس الریاضــیات تــدعو إلــى تمحــور العملیــة التربویــة حــول إن اال

المــتعلم وٕاعطائــه دورا فــاعال فــي العملیــة التعلیمیــة / التعلیمیــة وذلــك مــن خــالل وذلــك مــن خــالل 

ــــى حــــل المشــــكالت والتكیــــف االجتمــــاعي  مشــــاركته فــــي األنشــــطة الصــــفیة المتنوعــــة وتدریبــــه عل

ابي مـع زمالئـه داخـل الصـف وخارجـه ، وهـذا یتجسـد فـي أهـداف تـدریس والتعاضد والتعاون اإلیج

الریاضیات وتحقیقها في الجوانب المعرفیة والوجدانیة والمهاریة .

ومــن المالحظــات التــي شخصــها التدریســیون فــي مــادة الریاضــیات وطرائــق تدریســها فــي 

ات ، إن تـدریس الریاضـیات فـي كلیة التربیة من خالل الزیارات المیدانیة لمعاهد المعلمین والمعلمـ

الطرائــق التدریســیة اســتخدامهــذه المعاهــد الزال مقتصــرا علــى الجوانــب المعرفیــة فقــط إضــافة إلــى 

التقلیدیة التي تركز على جعل المدرس / المدرسة محورا للعملیة التعلیمیة ودور الطالـب / الطالبـة 

لتنافس الفردي بین الطلبـة وهـذا ممـا االستماع وأخذ المالحظات . إضافة إلى أن إشاعة جو من ا

یــؤثر ســلبا علــى التــرابط االجتمــاعي والتعــاون بــین الطلبــة واالتجــاه نحــو مــادة الریاضــیات ومــن ثــم 

ینعكس على شخصیة  الطالب مستقبال .

مـــن خـــالل آراء عـــدد مـــن مدرســـین ومدرســـات مـــادة  انومـــن جهـــة أخـــرى شـــخص الباحثـــ

طلبـة فـي معاهـد المعلمـین وأنهـم یعـانون مـن دراسـة هـذه الریاضیات أن هنـاك تـدنیا فـي تحصـیل ال

المادة وٕان لدیهم ضعف في التحصیل لهذه المادة مما أدى إلى زعزعة اتجاههم لدراسة هذه المادة 

والنجاح فیها .

وكما تأتي اهمیة هذه الدراسة من الدور الذي تقوم به نماذج التدریس في ایصال المفاهیم 

ـــى العلمیـــة والمبـــادئ والن ـــات العلمیـــة للطالـــب بالشـــكل المناســـب والمطلـــوب وكـــذلك الحاجـــة ال ظری

تحســـین هـــذه االســـالیب وتطویرهـــا باســـتمرار بمـــا یواكـــب التطـــورات العالمیـــة فـــي اســـالیب التـــدریس 
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وایصــــااللمعلومات للطــــالب وربمــــا یشــــكل انمــــوذج التــــدریس المعرفــــي أحــــد الــــنقالت النوعیــــة فــــي 

ـــتعلم الفعال.(الخوالـــدة، الممارســـات التدریســـیة التـــي تســـهم فـــ ـــیم وتحقیـــق ال  ٢٠٠٨ي تفصـــیل التعل

:١٩١(  

حدود البحث: 
یتحدد البحث الحالي بطالبات المرحلة الثالثة في معهد اعداد المعلمات /نینوى فـي مدینـة 

، امـــا المـــادة الدراســـیة  فـــتم تحدیـــدها بموضـــوع التكامـــل  ٢٠١٠-٢٠٠٩الموصـــل للعـــام الدراســـي 

امس من كتاب الریاضیات للصف الثالث .والذي یمثل الفصل الخ

البحث: ھدف
أنموذج التدریس المعرفي فـي التحصـیل واالتجـاه استخدامیهدف البحث التعرف على أثر 

ـــة الثالثـــة فـــي معهـــد اعـــداد المعلمـــات نینـــوى بمدینـــة  ـــدى طالبـــات المرحل نحـــو مـــادة الریاضـــیات ل

الموصل.

فرضیتا البحث :
اغة الفرضیتین التالیتین :لتحقیق أهداف البحث تم صی

داللــة أحصــائیة بــین متوســطي تحصــیل طالبــات المجموعــة التجریبیــة التــي  يالیوجــد فــرق ذ.١

درســت علــى وفــق االنمــوذج المعرفــي و المجموعــة الضــابطة التــي درســت علــى وفــق الطریقــة 

االعتیادیة .

یبیـة التـي درسـت علـى داللة أحصائیة بین متوسـطي أتجـاه طالبـات المجموعـة التجر  يالیوجد فرق ذ.٢

وفق االنموذج المعرفي و المجموعة الضابطة التي درست على وفق الطریقة االعتیادیة .

تحدید المصطلحات: 
Modelاوال : االنموذج 

عرفه كل من:

" صـــیغ مـــن األطـــر التنظیمیـــة التـــي تقـــوم علـــى وجهـــات النظـــر  ):١٩٩٧الخوالـــدة واخـــرون(-

ملیــة التعلــیم والتــدریس وتوجیــه نشــاط المعلــم داخــل غرفــة التفســیریة لتحقیــق أهــداف تتعلــق بع

 )٣٤: ١٩٩٧الصف" .(الخوالدة واخرون،

"هــو االســتراتیجیات التــي یســتعملها المــدرس فــي المواقــف بهــدف ):١٩٩٨قطــامي وقطــامي (-

تحقیق نتـائج تعلیمیـة لـدى الطلبـة مسـتندا الـى اقتراحـات یقـوم علیهـا النمـوذج ویتحـدد فیـه دور 

 )٣٦: ١٩٩٨طلبة واسلوب التقویم" (قطامي وقطامي ،المعلم وال
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Cognitiveثانیا:التدریس المعرفي  Instruction

عرفه كل من :

-Jones )أي دور یقــوم بــه الطلبــة لمعالجــة المعلومــات بطریقــة ذات معنــى لكــي ) :١٩٨٦"

)Jones,1986,P:9یصبحوا متعلمین مستقلین" (

-Anderson)یعـــین الطلبـــة علـــى مراقبـــة تفكیـــرهم فـــي العـــالم "ذلـــك التـــدریس الـــذي ):١٩٨٩

)Anderson,1989:9الطبیعي وتحسینه". (

: هــو أســلوب فــي تنظــیم طالبــات المرحلــة الثالثــة فــي معهــد اعــداد إجرائیــایعرفهــا الباحثــان -

المعلمات في مادة الریاضیات من خالل تقسیمهم إلى مجموعات ، و تقدم مدرسة الریاضیات 

علــى نحــو عــام ثــم تقــوم باعطــاء اســئلة للطلبــة و تعطــى فرصــة للتحــاور فیهــا موضــوع الــدرس 

والعمــل بــین أفــراد المجموعــة التعاونیــة الواحــدة ،وبعــد ذلــك یعطــي الطلبــة اجابــاتهم علــى شــكل 

اوراق عمل ،وتقوم مدرسـة المـادة بتصـحیح اجابـات الطلبـة وطـرح اسـئلة جدیـدة علـى الطـالب 

كمواقف جدیدة . 

)Attitudeثالثا: االتجاه (

عرفه كل من:

-(Badawi حالــة مــن االســتعداد أو التأهــب العصــبي والنفســي تنــتظم مــن خاللــه ":(1988

خبرة الشخص وتكون ذات أثر توجیهي أو دینامیكي على استجابة الفرد للموضوعات جمیعها 

والمواقـــف التـــي تثیـــر هـــذه االســـتجابة واالتجاهـــات قـــد تكـــون ایجابیـــة أو ســـلبیة كمـــا قـــد تكـــون 

("عامة .Badawi, 1986: 30(

ــــزة عنــــدما یواجــــه الفــــرد مثیــــرات '): ٢٠٠٠عــــالم (- تكــــوین افتراضــــي یتضــــمن اســــتجابة محف

)  ٥١٨: ٢٠٠٠. (عالم، "اجتماعیة بارزة، وتتمیز هذه االستجابة بخصائص تقدمیة

استجابة مالزمة لموضوع معـین أو حالـة أو قیمـة مـا، ویكـون ذلـك '): ٢٠٠٢مرعي والحلیة (-

 ) ٢٢٨: ٢٠٠٢. (مرعي والحلیة، "وبا باالحاسیس والعواطفمصح

: "تكوین افتراضـي یتعـین اسـتجابة محفـزة للمثیـرات التعریف اإلجرائي لالتجاه نحو الریاضیات-

عندما تواجه طالبة الصف الثالث معهد اعداد المعلمات یتعلق بموضوعات الریاضیات تتمیز 

یهـا مـن خـالل اجابتهـا علـى مقیـاس االتجـاه بخصائص تقدمیة تقاس بالدرجـة التـي تحصـل عل

نحو الریاضیات ". 

Achievementحصیل رابعا :الت

 إعــدادمســتوى مــا توصــلت الیــه طالبــة الصــف المرحلــة الثالثــة فــي معهــد :التعریــف االجرائــي-

مات من القدرة على تذكر الموضوعات الریاضیة واستیعابها ومن ثم تطبیقها فـي مواقـف لالمع
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عـــن أســـئلة إجابتهـــالهـــا الـــى مكوناتها،ویقـــاس بالدرجـــة التـــي تحصـــل علیهـــا عنـــد جدیـــدة وتحلی

المعد لغرض البحث.ألتحصیلياالختبار 

Ordinaryالطریقة االعتیادیة : method

.إجرائیامن تعاریف لهذه الطریقة فسوف یعرفها الباحثان  دما ور لكثرة 

ـــف - ـــيالتعری ـــذي تعـــودتاألســـلوبوهـــو :اإلجرائ ـــدریس المعتـــاد ال ـــه مدرســـة المـــادة فـــي ت علی

وحـــل األســـئلةوحـــل المســـائل الریاضـــیة وتوجیـــه  األفكـــارالریاضـــیات وذلـــك مـــن خـــالل طـــرح 

من الطالبة.أكثرالوسائل التعلیمیة ویكون تركز الدرس حول المدرسة استخدامالتمارین و 

الدراسات السابقة
التدریس المعرفيأوال: الدراسات ذات العالقة بأنموذج

)١٩٩٢دراسة عطا هللا (-١
"أثر طریقة التدریس المعرفي وفوق المعرفي لطلبة المرحلة االساسیة في تفكیرهم العلمي 

وتحصیلهم للمفاهیم العلمیة "

هدفت الدراسة التعرف على أثر طریقة التدریس المعرفي وفوق المعرفي لطلبة المرحلة 

علمیة وتكونت العینة من مجموعتین المجموعة االساسیة في تفكیرهم العلمي وتحصیلهم للمفاهیم ال

) واستخدمت اداة التفكیر ٣٥) والمجموعة الثانیة الضابطة وعددها(٣٥االولى تجریبیة وعددها(

العلمي واختبار تحصیلي واظهرت النتائج انه یوجد فرق دال احصائیا بین المجموعة التجریبیة 

  )١٩٩٢والضابطة ولصالح المجموعة التجریبیة .(عطااهللا،

)١٩٩٥دراسة الخطیب (-٢
طریقة التدریس المعرفي وفوق المعرفي في تحصیل المعرفة الریاضیة"استخدام"أثر 

هدفت الدراسة التعرف على أثر طریقة التدریس المعرفي وفوق المعرفي في تحصیل 

الضابطة ) و الثانیة ٢٠المعرفة الریاضیة وتكونت العینة من مجموعتین االولى تجریبیة وعددها(

)وأظهرت النتائج انه یوجد فرق ٣٠) واستخدمت اداة اختبار تحصیلي وعدد فقراته (٢٤وعددها(

دال احصائیا بین المجموعة التجریبیة والضابطة ولصالح المجموعة التجریبیة

  )١٩٩٥(الخطیب ،
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)٢٠٠٩دراسة الحدیدي(-٣
الخامس العلمي للمفاهیم أنموذج التدریس المعرفي في اكتساب طالب الصف استخدامأثر "

الریاضیة وتنمیة تفكیرهم الناقد"

أنموذج التدریس المعرفي في اكتساب طالب استخدامهدفة الدراسة التعرف على أثر 

الصف الخامس العلمي للمفاهیم الریاضیة وتنمیة تفكیرهم الناقد وتكونت العینة من مجموعتین 

) واستخدمت اداتین احدهما  اختبار ٣٠وعددها() و الثانیة ضابطة ٣٣االولى تجریبیة وعددها(

) واالداة الثانیة اختبار التفكیر الناقد وعدد فقراته ٣٠اكتساب المفاهیم الریاضیة  وعدد فقراته (

)واظهرت النتائج انه یوجد فرق دال احصائیا بین المجموعة التجریبیة والضابطة ولصالح ١٠٨(

)٢٠٠٩الحدیدي،المجموعة التجریبیة (

:العالقة باالتجاھاتنیا: الدراسات ذاتثا
:Samuels)1983دراسة (-١

"."اتجاهات التالمیذ نحو الریاضیات ومستوى تحصیلهم في هذه المادة

استهدفت هذه الدراسة العالقة بین اتجاهـات التالمیـذ نحـو الریاضـیات ومسـتوى تحصـیلهم 

السادسة (المرحلة االبتدائیـة) والصـفوف في هذه المادة، تكونت عینة الدراسة من تالمیذ الصفوف

الســـابعة والثامنـــة (المرحلـــة المتوســـطة) لمرحلـــة التعلـــیم األساســـي ولتحقیـــق أغـــراض الدراســـة اعـــد 

استبیانا لقیاس اتجاهات التالمیذ نحو الریاضیات، وبعد تطبیـق األداة التـي اعـدة مـن قبـل الباحـث 

ا توصل إلى نتائج عدة من أبرزها ان اتجاهات على عینة الدراسة وجمع وتحلیل البیانات إحصائی

عینـــة الدراســـة موجبـــة وتـــرتبط بمعامـــل ارتبـــاط عـــالي دال إحصـــائیا نحـــو الریاضـــیات مـــع درجـــات 

,Samuelsتحصیل التالمیذ. ( 1983(

):٢٠٠٤دراسة الشمام (-٣
ي (علمي "اتجاه طلبة الصف الخامس اإلعدادي نحو الریاضیات وعالقته بمتغیري الفرع الدراس

"/ أدبي) والجنس (ذكور / إناث)

هدفت الدراسة إلى التعـرف علـى اتجـاه طلبـة الصـف الخـامس اإلعـدادي نحـو الریاضـیات 

) طالبـــا وطالبــــة ، ٢٤٠وعالقتـــه بمتغیـــري الفـــرع الدراســــي والجـــنس، تكونـــت عینـــة الدراســــة مـــن (

فقرة وجاءت النتائج بأنـه  )٢٨) والمكون من (١٩٧٨استخدم مقیاس االتجاه البو زینة والكیالني (

ال توجـــــد عالقـــــة إرتباطیـــــة دالـــــة إحصـــــائیة بـــــین اتجـــــاه طلبـــــة الصـــــف الخـــــامس اإلعـــــدادي نحـــــو 

الریاضیات ومتغیر الفرع الدراسي. وال توجد عالقة إرتباطیة دالة إحصائیا بین اتجاه طلبة الصف 

  ) ٢٠٠٤الخامس اإلعدادي نحو الریاضیات ومتغیر الجنس. (الشمام، 



  غزوان راكانرائدة نزار و 

١٢٣

):٢٠٠٦سة الشمام (درا -٤
"مقارنة نمطین للتعلم من اجل التمكن في تحصیل طالبات الخامس األدبي لمادة الریاضیات 

نحوها"اتجاهاتهنو 

یهدف البحث مقارنة نمطین للتعلم من اجل التمكن (البرنـامج التعلیمـي الحاسـوبي، الـتعلم 

نحوها، تكونت عینـة اتجاهاتهنالتعاوني) في تحصیل طالبات الخامس األدبي لمادة الریاضیات و 

) طالبة من طالبات الصف الخامس األدبي فـي مدینـة الموصـل، اعتمـد التصـمیم ٣١البحث من (

البرنـــامج اســـتخدامالتجریبـــي ذو المجمـــوعتین المتكـــافئتین احـــداهما تجریبیـــة أولـــى درســـت الـــتمكن ب

وني، ولتحقیـق هـدف البحـث أعـد التعلیمي الحاسوبي والتجریبیة الثانیة درست الـتمكن بـالتعلم التعـا

الباحـــث برنامجـــا تعلیمیـــا حاســـوبیا باالعتمـــاد علـــى مخططـــات إنســـانیة و ثالثـــة اختبـــارات تكوینیـــة 

واختبــار تحصــیلي نهــائي اتســمت جمیعهــا بالصــدق والثبــات وقــوة التمیــز والصــعوبة واعــد الباحثــان 

) فقـرة أتسـم ٣٤ته النهائیة من (مقیاسا لالتجاه نحو الریاضیات لطالبات الفرع األدبي مكونا بصیغ

الوســائل االحصــائیة اســتخدامبالصــدق والتمیــز والثبــات. وبعــد جمــع البیانــات وتحلیلهــا إحصــائیا ب

اآلتیــة (االختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین، ومعامــل ارتبــاط بیرســون) توصــل إلــى عــدة نتــائج مــن 

لریاضــیات لــدى طالبــات المجموعــة أبرزهــا: ال یوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائیة بــین االتجــاه نحــو ا

البرنــامج التعلیمــي الحاســوبي واالتجــاه نحــو الریاضــیات اســتخدامالتجریبیــة اللــواتي درســن الــتمكن ب

لـدى طالبـات المجموعـة التجریبیـة الثانیـة اللـواتي درسـن الـتمكن بطریقـة الـتعلم التعـاوني. (الشـمام، 

٢٠٠٦ (  

Guzel)2006دراسة ( -٥ & Alkan:
موذج دورة التعلم  وتشكیل مفهوم الغایة واستیعابها وفقا للنظریة البنائیة من االتجاه "أثر أن

نحو الریاضیات"

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أنموذج دورة التعلم  وتشكیل مفهـوم الغایـة واسـتیعابه 

وطالبــة مــن ) طالبـا٦٠وفقـا للنظریــة البنائیـة واالتجــاه نحـو الریاضــیات.تكونت عینــة الدراسـة مــن (

) طالبـة درسـوا ١٢) طالبا و (١٩المرحلة الجامعیة قسموا إلى مجموعتین األولى تجریبیة ضمت (

–یوضــح –یشــغل –مــادة الریاضــیات باســتراتیجیات دورة الــتعلم  ذات المراحــل الســت (یســتخرج 

ن طــرق مــ ایقــدم) المبنیــة وفقــا للتعلــیم البنــائي، والثانیــة ضــابطة ضــمت عــدد–یتیقــین –یتوســع 

التقییم فضال عن إعداد اختبارات لقیاس تشكیل المفهوم واستیعابه متعلقة بمفهوم الغایة، وأظهرت 

Guzelالنتائج انه ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسط المجموعة التجریبیة والضابطة. (

& Alkan, 2006(
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):٢٠٠٧دراسة الخشاب ( -٦
في تنمیة مهارات عملیـات العلـم لـدى طالبـات الصـف أنموذج دورة التعلماستخدام"أثر 

الرابع العام واتجاههن نحو الریاضیات". 

أنمـوذج دورة الـتعلم فـي تنمیـة مهـارات عملیـات اسـتخدامتهدف الدراسـة التعـرف علـى أثـر 

العلم في مادة الریاضیات لدى طالبات الصف الرابع العام واتجاههن نحوها. تكونت عینة الدراسة 

) طالبة من طالبات الصف الرابع العام، ثـم قسـمت العینـة إلـى مجمـوعتین متكـافئتین فـي ٧٩من (

ــم القبلــي  –مقیــاس االتجــاه نحــو الریاضــیات القبلــي –عــدد مــن المتغیــرات (مهــارات عملیــات العل

ـــذكاء  المســـتوى –درجـــة الریاضـــیات فـــي الصـــف الثالـــث المتوســـط –المعـــدل العـــام –حاصـــل ال

) طالبـــة درســن مــادة الریاضـــیات ٤٢)، إذ بلــغ عـــدد أفــراد المجموعــة التجریبیــة (التعلیمــي لألبــوین

) طالبـــة ٣٧بــأنموذج دورة الــتعلم ثالثــي المراحـــل أمــا المجموعــة الضــابطة فقـــد بلــغ عــدد افرادهــا (

درسـن المـادة نفسـها بـالطریق االعتیادیـة. ولتحقیـق هـدف البحـث وفرضـیاته أعـدت الباحثـة اختبـار 

) فقـرة، كمـا اعتمـدت ٢٠العلم في مـادة الریاضـیات تكـون بصـیغته النهائیـة مـن (لمهارات عملیات 

) فقـرة ١٥) والمكـون مـن (١٩٨٦الباحثة على مقیاس االتجاه نحو الریاضیات لشكري سید احمد (

اســتخدامایجابیــة وســلبیة بعــد التأكــد مــن صــدقه وثباتــه، وبعــد جمــع البیانــات  وتحلیلهــا إحصــائیا ب

لعینتـین مسـتقلتین دلـت النتـائج علـى وجـود فـروق ذو داللـة إحصـائیة بـین متوسـط االختبار التائي 

نمــو مهــارة المالحظــة والمهــارات ككــل لعملیــات العلــم للمجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة ولمصــلحة 

–المجموعة التجریبیة، وكذلك ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسط نمـو مهـارة (التضـیف 

العالقــات الزمانیــة والمكانیــة) للمجمــوعتین اســتخدام –االرقــام  اســتخدام–تدالل االســ–االســتنتاج 

التجریبیـــة والضـــابطة، وكـــذلك ال یوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط نمـــو االتجـــاه نحـــو 

  ) ٢٠٠٧الریاضیات الفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة. (الخشاب، 

مناقشة الدراسات السابقة
یكــن هنــاك تبــاین فــي هــدف الدراســة الحالیــة مــن الدراســات الســابقة فــي معرفــة لــم األهــداف: -

أنمـــوذج التـــدریس المعرفـــي فـــي التحصـــیل واتجاهـــات الطـــالب فـــي مختلـــف اســـتخداموتقصـــي 

مراحلهم الدراسیة  .

تباینــت تمثیــل العینــات فــي الدراســات الســابقة فقــد تمثلــة مــن طلبــة المرحلــة اإلعدادیــة العینــة: -

لعلمیة واالنسانیة وغیرها من المتغیرات األخرى حیـث تباینـت أعـدادها مـا بـین وللتخصصات ا

) طالب وطالبة. ١٠٨-٢٢(

استخدمت الدراسات السابقة أدوات وهي االستبانة لكن تباینت في عـدد فقراتهـا مـا بـین األداة: -

أمـا اختبارات التحصیل ،استخدام) مجاالت المختلفة التي تمثل االتجاهات وكذلك ٣٤-١٥(



  غزوان راكانرائدة نزار و 

١٢٥

) ١٥) والــذي یبلــغ عــدد فقراتــه (١٩٨٦الدراســة الحالیــة فستســتخدم مقیــاس شــكري الســید احمــد(

فقرة وسینم اعتماد اختبارا تحصیلیا لمادة الریاضیات . 

ها للوسائل والمعالجات اإلحصـائیة استخدامتباینت الدراسات السابقة في الوسائل اإلحصائیة: -

ســـابیة واالختبـــار التـــائي ومعامـــل ارتبـــاط بیرســـون المتوســـطات الحمثـــلكـــل بحســـب أهـــدافها 

فضـــال عـــن فســـوف تســـتخدم  معامـــل ارتبـــاط بیرســـون  وتحلیـــل التبـــاین، أمـــا الدراســـة الحالیـــة

).t-testاالختبار التائي  (

تباینــت الدراســات الســابقة فــي التوصــل إلــى النتــائج بحكــم تــوفر البیانــات والمتغیــرات، النتــائج: -

فقـــد نحـــو الریاضـــیات أمـــا نتـــائج أخـــرى  اج إلـــى أن هنالـــك اتجاهـــحیـــث أظهـــرت بعـــض النتـــائ

نتـــائج وجـــود فـــرق فـــي بعـــض ال أظهـــرتأظهـــرت عـــدم وجـــود اتجـــاه نحـــو الریاضـــیات وكـــذلك 

التحصیل ولصالح المجموعة التجریبیة. 

إجراءات البحث :
التصمیم التجریبي.والأ

تین :أعتمد الباحثان التصمیم التجریبي ذي المجموعتین المتكافئ

  )١جدول (ال

التصمیم التجریبي

المتغیر التابعالمتغیر المستقلاالختبار القبليالمجموعة

التجریبیة 
االتجاه نحو الریاضیات

التحصیلالتدریس المعرفي

االتجاه نحو الریاضیات الطریقة االعتیادیةالضابطة

مجتمع البحث .ثانیا
الـث مـن معهـد اعـداد المعلمـات /نینـوى فـي تكون مجتمع البحث مـن طالبـات الصـف الث

  .  ٢٠١٠-٢٠٠٩الموصل للعام الدراسي 

عینة البحث . ثالثا
تم اختیار معهد المعلمـات / نینـوى ، كـون احـد البـاحثین تدریسـیة فیـه ممـا یسـهل العمـل 

وتم اختیار الصف الثالث وذلـك الن هنالـك شـعبتین لهـذه المرحلـة ممـا یمكننـا مـن تطبیـق التجربـة 

المجموعتین التجریبیــة والضــابطة وكــذلك بیــان اتجــاههن نحــو الریاضــیات وقــد تــم  فصــل قاعــة بــ

طالبــات المجموعــة التجریبیــة التــي ســتدرس بطریقــة التــدریس المعرفــي وقاعــة الطالبــات المجموعــة 

الضابطة والتي ستدرس بالطریقة االعتیادیة وعلى النحو االتي: 
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  )٢( جدولال

طریقتي التدریسعینة البحث الكلیة بحسب

عدد الطالباتالطریقة التدریسیةالقاعةالمجموعة

٣١التدریس المعرفي١قاعة التجریبیة

٣٠الطریقة االعتیادیة٢قاعة الضابطة

٦١المجموعــــة الكلــــي 

رابعا:تكافؤ مجموعتي البحث 
ت التجربـة والتـي اجـري تم االتفاق مع الخبراء لتحدید المتغیرات التي قد تؤثر في اجـراءا

التكافؤ علیها إحصائیا وهي 

معدل مادة الریاضیات للطالبات في الصف الثاني واخذت من سجالت المعهد. .١

 ٢٠١٠-٢٠٠٩تحصیل الطالبات في مادة الریاضیات للفصل االول من العام الدراسي .٢

وأخذت من السجالت الرسمیة للمعهد. 

ة بوساطة مقیاس االتجاه نحو الریاضیات وقد استخدم درجة االتجاه نحو الریاضیات والمقاس.٣

) والجدول التالي یوضح اجراءات التكافؤ احصائیا بین مجموعتي T-Testاختبار الدالة (

البحث.

)٣( جدولال

المحسوبة من tمتغیرات التكافؤ والوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لكل مجموعة مع قیمة 

الجدولین

المجموعة

المتغیرات

)٣٠الضابطة العدد()٣١التجربیة العدد (
القیمة المطلقة 

المحسوبةTلـ
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

الوسط 

الحسابي

االنحراف  

المعیاري

درجة          

الحریة

 ٠.٢٤٩ ٥٩ ٨.٦٨ ٦٣.٣٣ ١٧.١٦ ٦٤.٢٦ معدل 

تحصیل 

الریاضیات
٠.٧٣ ٥٩ ٣.٣٧ ١٨.٤ ٤.١٦ ١٩.٠٩ 

  ١.٤٥  ٥٩  ٩.٢١  ٦٣.٤  ٩.٢٤  ٥٩.٧  االتجاه 

  )١.٦٤(هي  ٠.٠٥مستوى  دالجدولیة عنTقیمة *

الجدولیة البالغة tالمحسوبة لكل متغیر اقل من قیمة t) ان قیمة ٣یتضح من الجدول (

ــــى عــــدم وجــــود فــــرق ذي داللــــة معنویــــة بــــین  ٠.٠٥عنــــد مســــتوى داللــــة  )١.٦٣( وهــــذا یــــدل عل
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ن متكافئتین في المتغیرات المشار الیها وعلى خط شروع مجموعتي البحث وبهذا تكون المجموعتا

واحد. 

توزیع الدروس
دروس فـــي االســـبوع لكـــل  ةتـــم تـــدریس المجمـــوعتین مـــن قبـــل مدرســـة المـــادة بواقـــع ثالثـــ

  .٢/٥/٢٠١٠ولغایة االحد  ٤/٤/٢٠١٠مجموعة إذ تم البدء بالتجربة یوم االحد 

مستلزمات التجربة 
یة صیاغة األغراض السلوك-١

بعــد تحدیــد المــادة الدراســیة بموضــوع التكامـــل والــذي یمثــل الفصــل الخــامس مــن كتـــاب 

الریاضـــیات للصـــف الثالـــث معاهـــد اعـــداد المعلمـــین والمعلمـــات تـــم تحدیـــد ســـبعة اغـــراض ســـلوكیة 

  ).٣لموضوع التكامل وكما هو موضح في ملحق (

اعداد الخطط التدریسیة -٢
ى وفق التدریس المعرفي وفقا للمحاور التسـع والتـي وضع الباحثان الخطط التدریسیة عل

) وبمـــا یتناســـب مـــع االغـــراض الســـلوكیة وكـــذلك تـــم وضـــع ٤٠٩:  ٢٠٠٣اشـــار الیهـــا (زیتـــون ، 

الخطط التدریسیة لنفس المادة بالطریقة االعتیادیة. 

االختبار القبلي -٣
والبـالغ عـددهن ) على عینـة البحـث ٢تم تطبیق مقیاس االتجاه نحو الریاضیات ملحق (

  .٣/٤/٢٠١٠بتاریخ  ٦١

خامسا :أداتا البحث 
مقیاس االتجاه نحو الریاضیات -١

) ١٩٨٦تــم اعتمــاد مقیــاس جــاهز لالتجــاه نحــو الریاضــیات والمعــد مــن قبــل (ســید احمــد 

وكـذلك  )١ي بعد عرضه على الخبراء ملحق (فقرة وتم التاكد من صدقه الظاهر  ١٥والمتكون من 

% وهـــي نســـبة مقبولـــة وذلـــك بتطبیـــق االختبـــار علـــى عینـــة ٧٥ثبـــات حیـــث بلـــغ حســـاب معامـــل ال

معامل ارتباط بیرسون. استخداماستطالعیة وب

االختبار التحصیلي : -٢
تــم تحدیــد فقــرات االختبــار مــن موضــوع التكامــل للفصــل الخــامس مــن كتــاب الریاضــیات 

  ).٣الل الدرس ملحق (لمعاهد اعداد المعلمین وتم اشتقاقها من الخطط التي وضعت خ
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التطبیق
المجموعة التجریبیة -

) فـــي ١بطالبـــات الصـــف الثالـــث (قاعـــة  تتـــم تـــدریس المجموعـــة التجریبیـــة  والتـــي تمثلـــ

معهد اعداد المعلمات ، نینوى على وفق التدریس المعرفي وبموجب الخطوات االتیة: 

التحصیل بحیث اصبحت تقسیم طالبات الصف الى ستة مجامیع تعاونیة غیر متجانسة في -١

ـــل احـــدى  المجموعـــات الســـتة متكافئـــة مـــن حیـــث العـــدد ومســـتوى درجـــات المجموعـــة. وتمثی

طالبات المجموعة دور قائدة المجموعة.

تقدیم الدرس وفقا لخطوات التدریس المعرفي وذلك من خالل : -٢

رس واهدافـه د المدرسـة الطالبـات بمقدمـة تشـمل عنـوان الـدی: حیث یبدأ به الدرس بتزو التقدیم- أ

وما متوقع ان یتعلموه وتسجیل موجز الدرس على شكل نقاط. 

وتشمل مراجعة المعلومات التي سبق للطالبات ان تعلموها في دروس اخرى. المراجعة : - ب

وفیها تستعرض المدرسة محتوى الدرس بشكل عام النظرة الكلیة : -ج

نیــة نشــاطا یــتجهن خاللــه علــى وفیهــا تمــارس الطالبــات فــي مجموعــاتهن التعاو االستقصــاء :- د

حلول االسئلة المقدمة بشكل انشطة من قبل المدرسة . 

وفیها تعبر الطالبات عن نتائج نشاطهن وتدوینها لتعویدهن على االتصال التسجیل والتمثیل: -ه

مع االخرین والتعبیر عما توصلوا الیه.

لطالبــات حیــث تطــرح المدرســة تنــاقش نتــائج النشــاط التــي توصــلت الیهــا االحــوار والمناقشــة: -و

مجموعة من االسئلة مثل ماذا وجدتم؟ ماذا استنتجتم؟ لماذا؟

یــتم العــرض المباشــر مــن قبــل المدرســة وذلــك لتعلــیم المفــاهیم الجدیــدة تنظــیم البنیــة المعرفیــة: -ز

واعطــاء التفســیرات كمــا تــتم عملیــة قــراءة مــادة الكتــاب وتحدیــد اشــكال الفهــم الخــاطئ ومعالجــة 

الت التي یتم اعادة تشكیل البناء المعرفي للتعلم. المشك

تقـــوم المدرســـة بطـــرح اســـئلة جدیـــدة لغـــرض تضـــیق المفـــاهیم المعروضـــة كمواقـــف التطبیـــق : -ح

جدیدة.

وفیهـا تلخـص المدرسـة النتـائج واالسـتنتاجات والتفسـیرات تـم تعطـي خاتمـة التلخیص والغلـق : -ط

 للدرس. 

لهذا في مواضیع الفصـل الثالـث مـن الكتـاب المدرسـي وقد اعد الباحثان الخطط الالزمة 

للصف الثالث معاهد اعداد المعلمین. 

المجموعة الضابطة 
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) في معهد  ٢تم تدریس المجموعة الضابطة والتي تمثلة بطالبات الصف الثالث قاعة (

مـــة فـــي الطریقـــة االعتیادیـــة ، وقـــد اعـــد الباحثـــان الخطـــط الالز اســـتخداماعـــداد المعلمـــات  نینـــوى ب

مواضیع الفصل الثالث اعتمادا على كتاب المدرس للصف الثالث معاهد اعداد والمعلمین. 

التطبیق البعدي
) والـــذي شــــمل      ٣/٥/٢٠١٠اختبـــار التحصـــیل ، تـــم اجـــراء االختبــــار الطالبـــات بتـــاریخ (-١

  ). ٣المادة التي تم تدریسها في فترة التجربة ملحق (

یات تـم اعـادة تطبیـق مقیـاس االتجـاه نحـو الریاضـیات علـى عینـة مقیاس االتجاه نحـو الریاضـ-٢

  ).   ٤/٥/٢٠١٠البحث المتمثلة بالمجموعة الضابطة بتاریخ (   

الوسائل اإلحصائیة: 
مـــن اجـــل تحلیـــل البیانـــات ومعالجتهـــا  إحصـــائیا و التوصـــل إلـــى نتـــائج البحـــث اســـتخدم 

امج الحقیبـة االحصـائیة فـي العلـوم االجتماعیـة  الباحثان الوسائل اإلحصائیة  االتیة باستخدام  برن

)SPSS : وكاالتي (

(t-Testاالختبار التائي  لعینتین مستقلتین (.١ (Glass, 1970: 293.(

  )٢٦٠: ١٩٧٧)  (البیاتي واثناسیوس، t-testاالختبار التائي  لعینتین مترابطتین (.٢

). ١٨٣: ١٩٧٧معامل ارتباط بیرسون (البیاتي وزكریا، .٣

ض النتائج ومناقشتھا عر
أوال: النتائج المتعلقة بالفرضیة االولى والتي تنص على ان:

بـین متوسـطي تحصـیل طالبـات المجموعـة التجریبیـة إحصـائیةداللة  ي(الیوجد فرق ذ

التي درست على وفق االنموذج المعرفي و المجموعة الضابطة التي درست على وفق الطریقـة 

االعتیادیة)

) لكشـــف الداللـــة اإلحصـــائیة test-tالختبـــار التـــائي لعینتـــین مســـتقلتین( طبـــق الباحثـــان ا

) هي ٢.٨٩لتحصیل الطالبات في مادة الریاضیات، وأظهرت النتائج أن القیمة التائیة المحسوبة (

وهـــذا یـــدل علـــى وجـــود فـــرق ذو داللـــة أحصـــائیة بـــین  )١.٦٤أكبـــر مـــن القیمـــة التائیـــة الجدولیـــة (

ابطة ولصــالح المجموعــة التجریبیــة وقــد اتفقــت نتــائج هــذه الدراســة مــع المجموعــة التجریبیــة والضــ

). ویعـــزو ٢٠٠٩) ودراســـة الحدیـــدي(١٩٩٥)والخطیـــب (١٩٩٢دراســـة كـــل مـــن دراســـة عطـــااهللا (

الباحثان السبب في ذلـك الـى فاعلیـة انمـوذج التـدریس المعرفـي بتهیئـة اجـواء وبیئـة تربویـة مالئمـة 

كمـا أن مدرسـة مـادة الریاضـیات ح التعـاون والتنـافس بـین الطلبـةخالیة من التوتر وكذلك ایجاد رو 
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قـــاموا بتـــدریس وتوضـــیح المـــادة الدراســـیة عـــن طریـــق اســـتخدام اســـلوب جدیـــد فـــي التـــدریس تســـهل 

) یوضح الوسط الحسابي والفرضي واالنحراف المعیـاري ٤والجدول (للطالب فهم مادة الریاضیات

والقیمة التائیة المحسوبة والجدولیة.

  ) ٤جدول (ال

نتائج االختبار التائي للمجموعتین التجریبیة والضابطة في مستوى تحصیل الطالبات 

المجموعات
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

0.05القیمة التائیة عند مستوى داللة 

الجدولیةالمحسوبة

٢٠.٨٣٤.١٣التجریبیة
١.٦٤ ٢.٨٩ 

١٧.٨٣٣٣,٩٧الضابطة

: النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة والتي تنص على ان : ثانیا

بین متوسطي اتجاه طالبات المجموعـة التجریبیـة التـي إحصائیةداللة  ي(الیوجد فرق ذ

درســت علــى وفــق االنمــوذج المعرفــي و المجموعــة الضــابطة التــي درســت علــى وفــق الطریقــة 

االعتیادیة)

) لكشـف الداللـة اإلحصـائیة التجـاه t-testینتین مستقلتین (طبق الباحثان االختبار التائي لع

) اقــل     ٢.٨٩الطالبــات نحــو مــادة الریاضــیات، وأظهــرت النتــائج أن قیمــة التائیــة المحســوبة (  

) واتفقـــت هـــذه الدراســـة مـــع دراســـة كـــل مـــن ( الشـــمام   ١.٦٤مـــن القیمـــة التائیـــة الجدولیـــة (      

)     ). ویعـــزو الباحثـــان ٢٠٠٧ودراســـة الخشـــاب (Guzel&Alkan(2006)) ودراســـة ٢٠٠٤(

ذلــك ان انشــغال الطالبــات فــي كیفیــة الحصــول علــى الــدرجات وقلــة فتــرة تطبیــق التجربــة لــم یظهــر 

فرق في االتجاه
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  ) ٥جدول (ال

نتائج االختبار التائي للمجموعتین التجریبیة والضابطة في مقیاس اتجاه  الطالبات نحو مادة 

الریاضیات 

موعاتالمج
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

0.05القیمة التائیة عند مستوى داللة 

الجدولیةالمحسوبة

٦٥.٢٥٩.٧٩التجریبیة
٠.١٧١.٦٤

٦٤.٨٦٧.٩٥الضابطة

التوصیات :
في ضوء نتائج البحث یوصي الباحثان  بـ :

أنمــوذج التــدریس المعرفــي فــي تــدریب مدرســات مــادة الریاضــیات أثنــاء الخدمــة علــى اســتخدام.١

تدریس الریاضیات من خالل دورات التعلیم المستمر . 

استخدام أنموذج التدریس المعرفي في تدریس مادة الریاضیات..٢

تعزیــز اتجــاه الطالبــات نحــو مــادة الریاضــیات مــن خــالل تطبیــق المدرســات أنمــوذج التــدریس .٣

المعرفي .

المقترحات : 
یقترح الباحثان إجراء البحوث اآلتیة :استكماال للبحث الحالي 

أثر أنموذج التدریس المعرفي  التحصیل والتفكیر الریاضي وفقا لمتغیر الذكاء..١

بیان أثر أنموذج التدریس المعرفي  على مرحلة دراسیة أخرى..٢

بیان أثر أنموذج التدریس المعرفي على متغیرات تابعـة أخـرى كاالسـتطالع العلمـي والمهـارات .٣

  ةالریاضی
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المصادر
المصادر العربیة: 

االحصـاء الوصـفي واالسـتداللي فـي )، ١٩٧٧البیاتي، عبد الجبار توفیق وزكریا أثنا سـیوس (.١

، الجامعة المستنصریة، بغداد. التربیة وعلم النفس

انمـوذج التـدریس المعرفــي فـي اكتسـاب طــالب اســتخدامأثـر ) ،٢٠٠٩الحدیدي،احمـد عبیـد (.٢

، رســالة ماجســتیر غیــر فــاهیم الریاضــیة وتنمیــة تفكیــرهم الناقــدالصــف الخــامس العلمــي للم

منشورة، كلیة التربیة ،جامعة الموصل ،العراق

أثـر طریقـة التـدریس المعرفیـة وفـوق المعرفیـة فـي )،١٩٩٥الخطیب،غدیر عدنان اسـماعیل(.٣

،رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة تحصــیل طالبــات الصــف الســابع االساســي للمعرفــة الریاضــیة

الدراسات العلیا ، االردن  ،كلیة

،الطبعة االولى،مطـابع الكتـاب طرق التدریس العامة )،١٩٩٧الخوالدة،محمد محمود واخرون(.٤

المدرسي ،صنعاء

)،فاعلیــة التــدریس باســتخدام أنمــوذج ٢٠٠٨الخوالــد ،ســالم عبــد العزیــز وســلمان احمــد القــادري (.٥

فــي مــادة االحیــاء والتفكیــر العلمــي المنظــومي المعرفــي الشــامل فــي التحصــیل الفــوري والمؤجــل 

 .٢٢٣-١٨٥) ، ص ٧٨،العدد(مجلة التربیةلدى طالبات الصف االول الثانوي ،

ــاطي والمنظــور ) ، ٢٠٠٤الزیــات ،فتحــي مصــطفى(.٦ ــین المنظــور أالرتب ــتعلم ب ســیكولوجیة ال

مصر.–،الطبعة الثانیة ،دار النشر للجامعات ،القاهرة المعرفي

،أسـتراتیجیات التـدریس رؤیـة معاصـرة لطـرق التعلـیم والـتعلم،)٢٠٠٣زیتـون ،حسـن حسـین(.٧

الطبعة االولى،عالم الكتب ،القاهرة.

دار الفجـر ،طرق تدریس الریاضیات بین النظریة والتطبیـق،) ١٩٩٥سالمة ، حسین علي (.٨

للنشر والتوزیع ، القاهرة.

الریاضــــیات )، اتجـــاه طلبــــة الصـــف الخـــامس اإلعـــدادي نحـــو ٢٠٠٤الشـــمام، عاصـــم احمـــد (.٩

وعالقته بمتغیري الفـرع الدراسـي (علمـي / أدبـي) والجـنس (ذكـور / إنـاث)، رسـالة دبلـوم عـالي 

غیر منشورة، الموصل، العراق. 

مقارنــة نمطــین للــتعلم مــن أجــل الــتمكن فــي )، ٢٠٠٦الشــمام، عاصــم احمــد خلیــل حســن (.١٠

ــادة الریاضــیات و  ــي لم ــات الصــف الخــامس األدب ، جامعــة هــانحو اتجاهــاتهنتحصــیل طالب

الموصل، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة. 

طـــرق تـــدریس الریاضـــیات نظریـــات )، ٢٠٠١الصـــادق، إســـماعیل محمـــد األمـــین محمـــد، (.١١

، دار الفكر العربي، القاهرة. ١، طوتطبیقات

، مجلــة مقیــاس قلــق الریاضــیات لألطفــال) ، ١٩٩٤عابــد، عــدنان ســلیم وٕابــراهیم یعقــوب، (.١٢

 . ٤٠٠ – ٣٨٩)، األردن، ص ١)، العدد (٢مجلد (دراسات، ال
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اتجــاه طلبــة الصــف الســابع فــي التعلــیم االساســي تجــاه مــادة )، ١٩٩٥عباینــة، عبــد اهللا (.١٣

-٣٧، مجلـة البحـوث التربویـة، السـنة الرابعـة، العـدد الثـامن، عمـان، األردن، صالریاضیات

٤٥ . 

الجوانــب الوجدانیــة لتــدریس )، ١٩٩٢عبــد العــال، فــؤاد محمــد موســى وزهــدي علــي مبــارك، (.١٤

، مكتبة التربیة لدول الخلیج العربي، الریاض، العدد مجلة رسالة الخلیج العربيالریاضیات، 

 . ١٠٨ – ٦٥)، ص ٤٠(

)، الجوانــب الوجدانیــة لتــدریس ١٩٩٢عبــد العــال، فــؤاد محمــد موســى وزهیــدي علــي مبــارك، (.١٥

ة الثانیـة عشـر، مكتبـة لـدول الخلـیج، ، العدد األربعون السـنمجلة الخلیج العربيالریاضیات، 

 . ١٠٨ – ٦٥الریاض، ص 

ــوم)٢٠١٠عریفج،ســامي ونــایف احمــد(.١٦ ــدریس الریاضــیات والعل ،الطبعــة االولــى،دار طــرق ت

الصفا للنشر والتوزیع،عمان

ــة )،ا١٩٩٢عطــا اهللا ،میشــیل(.١٧ ــة المرحل ــدریس المعرفــي والفــوق معرفــي لطلب ــر طریقــة الت ث

،رســالة دكتــوراه غیــر منشــورة،وتحصــیلهم للمفــاهیم العلمیــةاالساســیة فــي تفكیــرهم العلمــي 

 االردن.–الجامعة االردنیة ،عمان 

القیـــاس التقـــویم التربـــوي والنفســـي أساســــیاته )، ٢٠٠٠عـــالم، صـــالح الـــدین محمـــود، (.١٨

، دار الفكر العربي، القاهرة. ١، طوتطبیقاته وتوجیهات المعاصرة

مـي المرحلـة االبتدائیـة فـي مـادة الریاضـیات مسؤولیة معل)، ١٩٨٧فوناشیر، جوزفیناس، (.١٩

كواحدة من مكونات منهج وما یترتب على ذلك من إعداد المعلم تـدریس العلـوم األساسـیة 

، دراســات فــي تعلــم الریاضــیات، ترجمــة عبــد الفتــاح الشــرقاوي، مكتــب التربیــة الریاضــیات-

العبي لدول الخلیج العربي، الریاض. 

،الطبعـة االولـى،دار الشـروق التعلم والتعلیم الصفي الفعالسیكلوجیة)١٩٩٨قطامي،یوسف(.٢٠

للنشر والتوزیع،عمان

دار الشـرق للنشـر والتوزیـع ،سـیكلوجیة التـدریس،) ٢٠٠١قطامي ، یوسف ونایفة قطامي (.٢١

، عمان ، االردن

)، دراســة تحلیلیــة لــبعض العوامــل المؤدیــة إلــى تــدني التحصــیل ١٩٩٨كــرش، محمــد أحمــد، (.٢٢

ـــة قطـــر كمـــا یراهـــا المعلمـــون العلمـــي للطـــال ـــة الثانویـــة بدول ب فـــي مـــادة الریاضـــیات بالمرحل

 . ١٠٠ – ٨٦)، جامعة قطر، ص ١٤، العدد (مجلة البحوث التربویةوالطالب، 

، دار ١، ططرائــق التــدریس العامــة)، ٢٠٠٢مرعــي، توفیــق أحمــد ومحمــد محمــود الحیلــة، (.٢٣

المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردن. 

، مطبعـة دار الحكمـة، طرق التنبـؤ اإلحصـائي وتطبیقاتـه)، ١٩٩٠الوردي، عدنان هاشم، (.٢٤

البصرة. 
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المصادر األجنبیة: 
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  ) ١ملحق (ال

أسماء المحكمین على أداة البحث على وفق والحروف االبجدیة

كان العملمالتخصصاالسم  ت

كلیة التربیة –جامعة الموصل طرائق تدریس فیزیاءد. احمد جوهر محمد   ١

د. احمد یونس محمد   ٢
إرشاد نفسي وتوجیه 

تربوي

كلیة التربیة –جامعة الموصل 

د. إیناس یونس مصطفى  ٣
طرائق تدریس 

الریاضیات

كلیة التربیة –جامعة الموصل 

كلیة التربیة –جامعة الموصل النفس التربويعلم   د. سمیر یونس محمود   ٤

كلیة التربیة–جامعة الموصل طرائق تدریس الفیزیاءد.عبدالرزاق یاسین عبداهللا  ٥

د. علي علیج خضر   ٦
إرشاد نفسي وتوجیه 

تربوي

كلیة التربیة –جامعة الموصل 

بیة كلیة التر –جامعة الموصل علم النفس التربويد. قیس محمد علي   ٧

كلیة التربیة –جامعة الموصل علم النفس التربويد. ندى فتاح زیدان   ٨

د. هادي صالح رمضان  ٩
إرشاد نفسي وتوجیه 

تربوي

كلیة التربیة –جامعة الموصل 
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مقیاس االتجاه نحو الریاضیات

التعلیمات

عزیزتي الطالبة

ء مادة الریاضیات من خالل اإلجابة على أرجو منك التعبیر عن حقیقة مشاعرك إزا

)  في الحقل الذي یالئم فق طیا وذلك بوضع عالمة (     مقیاس االتجاه نحو الریاضیات المر 

رأیك ویوضح المثال التالي كیفیة اإلجابة :

  الفقرة  ت
تنطبق علي 

بدرجة كبیرة جدا

تنطبق علي 

بدرجة كبیرة

تنطبق علي 

بدرجة متوسطة

تنطبق علي 

ة قلیلةبدرج
  علي قال تنطب

توضع عالمة (     ) في الحقل االول  جدافاذا كان رأیك تنطبق علي بدرجة كبیرة

مع الشكر

الباحثان

غزوان راكان قاسمد.رائدة نزار المختار             
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  الفقرة  ت

تنطبق علي 

بدرجة كبیرة 

جدا

تنطبق علي 

بدرجة كبیرة

تنطبق علي 

بدرجة متوسطة

تنطبق علي 

بدرجة

قلیلة

تنطبق  ال

  علي

تعد مادة الریاضیات مهمة جدا    ١

وضروریة للطلبة جمیعهم

ر واشع ةتجعلني الریاضیات عصبی  ٢

بدراستها  أقومحینما باإلجهاد

لها  أهمیةالریاضیات مادة عقیمة وال   ٣

األخرىمثل باقي المواد 

أستمتع بدراسة الریاضیات وأشعر   ٤

بالفرحة لحضور درسها في المدرسة

الریاضیات مادة تساعد على تنمیة   ٥

أسالیب التفكیر الصحیح

روریة نحتاج تعد الریاضیات مادة ض  ٦

في حیاتنا الیومیةإلیها

الریاضیات في معظم   إلىیرجع الفضل   ٧

االكتشافات العلمیة التي تمت بالعالم

ألنهاالریاضیات مادة قیمة و ضروریة   ٨

تفید الجمیع

ال أحب الریاضیات قط وهي أكثر   ٩

المواد قلقا لي

ات ولیس الریاضی إلىیحتاج كل الناس   ١٠

رجال العلوم وحدهم

على  أحبهاأكره الریاضیات كثیرا وال   ١١

الرغم من حبي لجمیع المواد الدراسیة 

األخرى

ة لها في ال ضرور الریاضیات مادة   ١٢

حیاتنا الیومیة

الریاضیات مادة تنمي القدرة على   ١٣

التفكیر العلمي

 إلىلمحببة تعد الریاضیات من المواد ا  ١٤

نفسي

الریاضیات مادة ال لزوم لها ضمن   ١٥

المناهج التي ندرسها
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نموذج خطة تدریسیة على وفق التدریس المعرفي والطریقة االعتیادیة

خطة الدرس  - ١

الصف: الثالث / معهد إعداد المعلمات  

الفصل :الخامس 

الموضوع : التكامل 

  ة : األغراض السلوكی

ان تكون الطالبة قادرة على أن :

والتكامل المحدود.–التكامل غیر المحدود –تعرف التكامل وأنواعه .١

تمیز بین التفاضل والتكامل..٢

تطبق قوانین التكامل بنوعیه. .٣

تستخدم قوانین التكامل في التطبیقات الهندسیة والفیزیائیة. .٤

مثل المیل والمشتقة والسرعة في تطبیقات تربط بعض المفاهیم التي استخدمتها في المشتقة.٥

التكامل. 

تمیز بین المسافة واالزاحة والمساحة وایجادها باستخدام قوانین التكامل..٦

تتعلم ایجاد المساحة المحصورة بین منحني الدالة ومحور السینات. والمساحة المحصورة بین .٧

منحنیین. 

الوسائل التعلیمیة 

سیر الدرس

درسة :تسجل العنوان على السبورة مع انواع التكامل على الشكل االتي المالتقدیم :  - ١

التكامل

]أ، ب[ضمن فترة معینة التكامل المحدود التكامل غیر المحدود 

ب

أ
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م لـبعض نشأ موضوع التكامل من محاولة ایجاد طرق عامة لحسـاب المسـاحات والحجـو 

األشكال الهندسیة. ویعرف بأنه عملیة ایجاد الدالة اذا علمت مشتقتها.

ضــح للطالبــات ان الهــدف مــن موضــوع التكامــل هــو ایجــاد معادلــة منحنــي المدرســة :تو 

الدالة اذا علمت المشتقة او المیـل. اضـافة الـى ایجـاد السـرعة مـن التعجیـل والمسـافة واالزاحـة مـن 

الطالبات الى انه ستتعلم رسم المساحة على محـوري االحـداثیات لتهیئـة السرعة. اضافة الى تنبیه

اذهان الطالبات اوجه بعض االسئلة لموضوع طرح مسبقا لربط المفاهیم مع موضعنا الیوم وكانت 

االسئلة.

س/ ماذا عن المیل (میل منحني الدالة)؟

نقطــــــــــة علــــــــــى ج/ المیــــــــــل م = المشــــــــــتقة االولــــــــــى للدالــــــــــة : وهــــــــــذا یمثــــــــــل المیــــــــــل عنــــــــــد ایــــــــــة

منحني الدالة. 

س/ اذا كان المماس لمنحي الدالة مواز لمحور السینات فان المیل عند نقطة التماس هو؟ 

ج/ م = صفر أي ان د(س) = صفر عند نقطة التماس

س/ما قیمة میل المماس لمنحني الدالة عند النقاط الحرجة؟ 

ج/ المیل م عند النهایات العظمى والصغرى = صفر.  

/ اذا علمت معادلة مستقیم فان میل ذلك المستقیم هو؟س

=المستقیم ج/ م

س/ عند اشتقاق االزاحة نحصل على السرعة 

عند اشتقاق السرعة نحصل على التعجیل 

التعجیلالسرعة االزاحة 

المراجعــة

رســـم مخطـــط لمـــا ذكـــر مســـبقا یلخـــص مـــا ذكـــر مـــن معلومـــات بطریقـــة اســـهل المدرسة:ت

فهما واسرع 

المیـــل

أ-
ب

نشتقنشتق

المیل عند أي نقطة اذا 

علمت معادلة المنحني 

]م = َد (َس) [

المیل عند النقطة الحرجة 

(النهایات)

م = صفر

َد(س) = صفر

والمماس // محور السینات

میل المستقیم اذا علمت معادلته 

أ س + ب ص + جـ = صفر 

]م =           [
أ-

ب
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استعراض محتوى الدرس :النظرة الكلیة

تعریف التكامل غیر المحدود هو عكس المشتقة أي ان 

مشتقتها َد (س) = (َص)    الدالة د(س) = ص

  = دس   َد(س) دس بالعكس  

مع إعطاء امثلة واعطاء قوانین التكامل غیر المحدود وكتابتها على السبورة

على كل قانون مع اعطاء امثلة 

ومن هذه القوانین : 

دس = س + جـ   أ)  

+ جـ      دس = ن  س   ب)

  هـ(س) دس د(س) دس  هـ(س) دس =  د(س) [جـ)

َد(س) دس = ×ن]د(س) [  د) 

السرعة              االزاحةوفي التطبیقات على التكامل : التعجیل   

لتطبیقات الهندسیة والفیزیائیة في التكامل. حیث شرح موضوع اتالمدرسة:

اذا اعطى المیل ونقطة تكامل المیل ونعوض النقطة لنحصل على معادلة المنحني..١

اذا اعطــي المیــل فیــه أ او ب مجهولــة وكــان المنحنــي یمــر بنقطتــین عندئــذ نعــوض النقطتــین .٢

ونحصل على معادلتین نحل أنیًا. 

لــــزمن ن والمطلــــوب ایجــــاد المســــافة فــــان تكامــــل الســــرعة عنــــد اعطــــاء ســــرعة جســــم بداللــــة ا.٣

هو الحل. 

مـع مالحظــة ان المســافة كمیــة غیـر اتجاهیــة. امــا االزاحــة فهـي كمیــة اتجاهیــة. اذ لــیس 

بالضرورة المسافة = االزاحة. 

المدرسة:

نشاط : إعطاء أسئلة للطلبة للبحث عن حلول تحریریة 

  ) دس٦ –س ٣+  ٢س٤( س/ جدي 

١ن+

١ن+س

١ن+

١ن+]د(س)[

تكاملتكامل
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١٤١

  س دس  ٢×  ٥)٣+  ٢(س س/ جدي

س + ب والمســــــــــــــتقیم ٥س/ اذا كــــــــــــــان میــــــــــــــل الممــــــــــــــاس عنــــــــــــــد ایــــــــــــــة نقطــــــــــــــة (س ، ص) = 

) جدي قیمة ب؟٢،  ١مماسا له عند النقطة ( ٢س + ب = ٣

��ϝϳΟѧѧγΗϟ یقــوم الطلبــة بتســجیل اجــوبتهم التحریریــة بعــد مناقشــتها فــي كــل تشــكیل مــن التشــكیالت

ت االجوبة متباینة. الخمسة او المجموعات الخمسة وكان

الجواب النموذجي هو 

  ) دس٦-س ٣+  ٢س٤( / الحل / ١س

س + جـ٦ -  +                  = 

  س دس٢×  ٥)٥+  ٢(س / الحل / ٢س

+  جـ=

  ٢س + ب = ٣س+ ب = میل المستقیم ٥/ الحل / میل المماس = ٣س

 ٣-س + ب = ٥          ٣-+ ب =  ١×  ٥       = ٨-ب  

)النسبة المعرفیة(عند تصحیح االجابات 

ـــاك فـــي الصـــف  ـــم تكـــن صـــائبة  ٦كـــان هن % حیـــث كانـــت ١٠٠مجموعـــات االجوبـــة ل

االخطاء بالصورة التالیة موزعة لكل مجموعة 

+ جـ    ٦ -/ في الناتج =          +            ١: الخطأ س ١المجموعة 

٣

٣س٤

٢

٢س٣

٦

٦)٥+٢(س

٣

٣س٤

٢

س٢٦س٣

-٨- =  ٥-٣
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  ٢= + ٥+ ٣-ب =     ٣-+ ب =  ٥/ في حل السؤال ٣في س

  ٢س + ب = ٣/ ایجاد المیل من معادلة المستقیم ٣الخطأ في س:٢المجموعة 

=م =    م = 

+ جـ؟س دس =                ٢×  ٥)٥+٢(س /  ٢الخطأ س:٣المجموعة 

لم تذكر جـ

س  + جـ٦+     /          +       ١الخطأ في اشارة الناتج س:٤المجموعة 

/ الناتج                 + جـ   ٢الخطأ الناتج س:٥المجموعة 

  ٦األصح بدل         وضع 

  ٢ب =  - س٣/ تقل معادلة المستقیم  ٣في س

/ الناتج                + جـ   ٢الخطأ الناتج س:٦المجموعة 

  ٦واألصح األس والمقام 

التطبیق : إعطاء أسئلة جدیدة 

ثانیة علمـا ان  ٥جدي ازاحته بعد  ٢ن+٢س/ جسم یتحرك على خط مستقیم اذا كانت سرعته = 

متر في الثانیة االولى من بدء الحركة.  ٧الجسم قطع 

  )٥،  ١جدي معادلته اذا كانت الدالة تمر بالنقطة ( ٥س + ٢س/ منحني دالة میله 

الحل النموذجي 

   ٢ن +٢/ س= ١س

  = س )ن + جـ٢+  ٢) دن = ن٢ن+٢

ن + جـ٢+  ٢م = ن

متر عند الثانیة االولى  ٧اإلزاحة 

+ جـ  ١×٢+  ١٢=  ٧

  ٤جـ =+ جـ  ٣=  ٧

١

٣

١

-٣
ب
أ-

٦

٦)٥+٢(س

٣

٣س٤

٢

٢س٣
-

)٣+٢(س
١
٥

١
٥

١
٥

+ ب

)٥+٢(س

١
٦

١
٦
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في أي ثانیة  ٤ن + ٢+  ٢االزاحة م= ن

  ٤+  ٥×٢+  ٢ ٥االزاحة عند الثانیة الخامسة م = 

متر ٤٠=  ٤+  ١٠+  ٢٥=           

= َد(س)  ٥س +٢/ م = ٢س

 )س + جـ ٥+          ) دس = ٥س+٢

  )٥،  ١س + جـ ویمر بالنقطة (٥+  ٢ص = س

 جـ ١×٥+  ١٢=  ٥ +

  ١-جـ = + جـ  ٦=  ٥

١-س ٥+ ٢المعادلة ص = س   

تصحیح اإلجابات 

المدرسة :

ـــد بعـــد التكامـــل عنـــد تعـــویض القـــیم تـــم التعـــویض عـــن الـــزمن بصـــفر : ١المجموعـــة  الخطـــأ عن

ثا  ١والصحیح الزمن = 

وهذا خطأصفر + جـ ×  ٢+  ٢= صفر ٧

الصحیح+ جـ  ١×٢+  ١٢=  ٧

ال یوجد اخطاء: ٢المجموعة 

ال یوجد اخطاء : ٣المجموعة 

  ٥: خطأ بسیط في س عند تعویض ن =  ٤المجموعة 

  ٤+  ١٠+  ١٠=  ٤+  ٥×٢+  ٢ ٥م = 

ن + جـ ٢+  ٢ن ٢الخطأ في التكامل   م = :٥المجموعة 

في الناتج  ٢العدد ال یوجد 

/ الخطأ عند ایجاد قیمة جـ في اخر ٢س :٦المجموعة 

خطأ ١جـ = + جـ  ٦=  ٥السؤال 

صح  ١-جـ = 

تلخیص ما قدم خالل الدرس حیث تم تلخـیص طـرق التكامـل غیـر المحـدود. المدرسة :

  درس. اضافة الى التطبیقات المستخدمة فیها التكامل ثم تقویم الطلبة وغلق ال

س٢
٢

٢٥
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الطریقة االعتیادیة

مقدمــــة 

اجراء مراجعة لموضع التكامل الغیر محدود بشكل اسـتعراض بسـیط للقـوانین مـع الطلبـة 

بشــكل ســؤال وجــواب للتــذكیر وتمهیــد للــدخول فــي التكامــل المحــدود: واعطــاء مختصــر عنــه بانــه 

امل. یشبه التكامل غیر المحدود مع اخذ فترة معینة تجرى فیها عملیة التك

المدرسة:

وكانـت َص = َد(س) ]أ ، ب [اذا كانت ص = د(س) دالة مسـتمرة فـي الفتـرة المغلقـة تعریف : 

فــان التكامــل المحــدود للدالــة ]أ ، ب [هــي مشــتقة ص فــي نفــس الفتــرة ومســتمرة ایضــا فــي الفتــرة 

یعرف بانه :

 =   د (أ) –= د(ب)   ]د(س)[َد(س) دس  

و ب الحد األعلى     ى تسمى أ الحد األدن

بعـد تطبیـق القـانون ]أ ، ب [شرح كیفیـة تطبیـق التكامـل فـي الفتـرة استعراض موضوع الدرس :

( القیمــة الــدنیا فــي الدالــة) الیجــاد قیمــة –الیجــاد التكامــل نعــوض الفتــرة (القیمــة العلیـــا فــي الدالــة) 

التكامل. 

الة المعطاة مع اعطاء مثال : لتطبیق الشرح ، جدي تكامل الد

 ٧=  ]٣١[-]٣٢[=]٣س٣ [دس =  ٢س٣   

توزع االسئلة التالیة على المجموعات التعاونیة نشاط : 

  س) دس٦ – ٢س٣( /   ٢س    س ٢ /١س

بعدها یتم مناقشة الحلول واعطاء انواع اخرى محتملة مثل حاصل ضرب او قسـمة فـي 

یــة التعامــل معهــا تمهیــد للنشــاط االخــر التطبیقــي. واعطــاء خــواص المقــادیر المعطــاة للتكامــل وكیف

التكامل المحدود وكتابتها على السبورة. 

١- = َد(س) دس-َد(س) دس

٢-  جـ َد(س) دس =  جـ أي ان الثابت یستخرج َد(س) دس

ب

أ

ب

أ

١

ب

أ

٢

٣

 -٢

٣

-١

١

ب

أ

ب

أ

ب

أ

ب

أ
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التكامل المحدود توزیعي على الجمع والطرح :  -٣

] (س)َد هَـ(س)دس=  ]َل  َد(س)دس هـَ(س)دسَل(س)دس

َد(س)دسَد(س)دس + َد(س)دس = فان   ]أ ، ب [اذا كانت جـ  -٤

]أ ، ب [ویطبق الكالم نفسه اذا كان جـ ، ذ ، هـ ..... ن 

صــــــــــفر لكــــــــــل وكــــــــــان د(س)  ]أ ، ب [اذا كانــــــــــت الدالــــــــــة (د) قابلــــــــــة للتكامــــــــــل علــــــــــى  -٥

  فان  ]أ ، ب [س 

 َد (س) دسصفر

نشـــاط : 

/ عنــــــــــــد اجــــــــــــراء التكامــــــــــــل المحــــــــــــدود كیــــــــــــف نســــــــــــتخدم القیمتــــــــــــین أ ، ب فــــــــــــي الفتــــــــــــرة  ١س

.]أ ، ب [المغلقة 

/ عنــد اعطــاء تكامــل یحــوي قســمة او ضــرب كیــف نتعامــل مــع هــذه الحــاالت للحصــول علــى ٢س

ي الضرب والقسمة. ناتج التكامل علما ان قوانین التكامل ال تشمل موضع

األجوبــة كانت قریبة الى االتجاه الصحیح ألنها سهلة 

(نعوض القیمة أ في الدالة)-/ (نعوض القیمة ب في الدالة) ١ج

/  اذا وجــد ضــرب نحــاول مالحظــة المقــدار د(س) اذا كــان االس الدالــة بشــكل قــوس ، أي ان ٢ج

مــن خــواص التكامــل أي الــى  ٣لــى الحالــة عندئــذ نضــربها مــع الدالــة االخــرة لتحویلهــا ا١(د(س))

جمیع وطرح وتكامل كما سبق. 

  ١ حیث ن ناو (     )  ١/٢اما اذا كان القوس له اس یختلف عن ا مثل (     )

( (س)َد  )(  َد(س) ) دس ن

مستقلة داخل القوس موجودة والتعویض بالقیم أ ، ب  

الحل 














1ن

ب1ن)س(د

أ

ة القسمة نحاول التبسیط واالختصار او التحویل الى البسط حسب المسألة.أما في حال

ب

أ

ب

أ

ب

أ

ب

أ

ب

أ

جـ

أ

ب

جـ

ب

أ

ب

  أ
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تطبیقات على التكامل الـمحدود 

مخطط یوضح تقسیم التطبیقات الى أنواعها 

تطبیقات التكامل المحدود

المسافةالمساحــة

منحنیینالمساحة بین لمساحة بین منحني ا

ومحور السینات

المساحة بین منحني ومحور السینات

المساحة في االتجاه الموجب أعلى محور السینات  -١

  د (س) دس    مس = 

 نوتعطى حدود التكامل كفترة مغلقة او كمسـتقیمی

مـــــــــــــــــــــــــــــــــوازیین لمحـــــــــــــــــــــــــــــــــور الصـــــــــــــــــــــــــــــــــادات : 

س = أ   ،     س = ب 

ب

أ

َس س

ص

َص 

أب
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والسالب لمحور السیناتالمساحة في االتجاھین الموجب -٢

َد(س)دس"َد(س)دس | + | | َد(س)دس |  = | مس  

نضــــع قیمــــة مطلقــــة للمنطقــــة الســــالبة واذا تعــــذر معرفــــة حــــدود تلــــك المســــاحة ولغــــرض 

]المساحة موجبة دائما [السهولة نضع القمة المطلقة للحدود كلها على الترتیب. 

في المنطقة السالبة من محور السینات اذا كانت المساحة  -٣

َد(س) دس |مس = | 

كیف نجد هذه المساحة ؟؟؟

ب

أ

جـ

أ

ب

جـ

َس س

ص

َص 

أب

جـ

ب

أ

َس س

ص

َص 

أب
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خطــــة الحـــــل

  ٠د(س) = 

تصغیر الدالة المعطاة إلیجاد فقط

التقاطع مع محور السینات ثم نحل

المعادلة ونجد قیم س ان أمكن

نشــــاط : 

] ٣،  ٠ [في  ٤ – ٢لتقاطع مع محور السینات : ص = س/ كیف نجد نقاط ا١س

ـــــــــــي د(س) = ٢س ـــــــــــرة المعطـــــــــــاة ف ـــــــــــي تنتمـــــــــــي للفت ـــــــــــیم س الت   س ٤ – ٢س٤/ كیـــــــــــف نجـــــــــــد ق

.]٢،١-[في 

= صــفر ثــم نحلهــا لنجــد قــیم س : هــذه القــیم تعتبــر نقــاط تقــاطع  ٤ – ٢/ نجعــل المعادلــة س١ج

  ٢ س =  الدالة مع محور السینات 

  ٤÷  ]س = صفر٤ – ٢س٤[/ د(س) = صفر ٢ج

) = صفر ١ –س(س   س = صفر  –٢س 

  ١او  س =   اما س = صفر 

] ١،  ٢- [ ١، ] ١،  ٢- [صفر 

 ، تنتمــي للفتــرة واســتعراض حــل التكــامالت بأمثلــة منوعــة تــتم مناقشــتها مــع  ١النقطتــین صــفر

المجموعات.

أوإمـــا

الفترة معطاة

نســــتفید مــــن قــــیم س المســــتخرجة لغــــرض تجزئــــة 

الفترة الى مناطق ثم نكامل األجزاء ونضع القیمة 

المطلقـــــــة لكـــــــل جـــــــزء ونجمـــــــع هـــــــذه التكـــــــامالت 

المساحة الكلیة. نحصل

الفترة غیر معطاة 

امل كـل قیم س المستخرجة هي حدود التكامل فنك

جــزء ان وجــدت اجــزاء بعــد وضــع القیمــة المطلقــة 

نراعي جمع التكامالت

یوجد احتمالین
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محور السینات الفترة على المساحة بین منحنین :

الفرق بین الدالتین مس =  

  هـ (س) | دس  –| د(س)  مس = 

تعطى دالتین في فترة التكامل والفترة اما ان تعطى او نجدها 

كیف نجد المساحة المحصورة بني منحنیین؟ خطة الحل

لدینا نوعین من المسائل ، الفترة معطاة ... والفترة غیر معطاة 

حـــــلخطــــة ال

نجد الفرق بین الدالتیــن -١

( الدالــة المولــدة)

نصغر الفرق ونحل المعادلة-٢

ب

أ

ب

أ
َس س

ص

َص 

أب

د(س)

هـ(س)

أوإمـــا

الفترة معطاة

ید منهــــا ألجــــل تجزئــــة قــــیم س المســــتخرجة نســــتف

الفترة وتكامل بالنسبة لحدود كـل جـزء مـع مراعـاة 

وضع القیمة المطلقة. ثم نجمع تكامالت األجزاء 

لنحصل على المساحة الكلیة. 

الفترة غیر معطاة 

قــــیم س المســــتخرجة هــــي نفســــها حــــدود التكامــــل. 

نكامــل الفــرق بالنســبة لحــدود كــل جــزء مــع مراعــاة 

وضع القیمة المطلقة ونجمع تكامالت األجـزاء ان 

وجدت اجزاء لنحصل على المساحة الكلیة.

یوجد احتمالین
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نشــــاط تمهیدي : 

ـــــــتم حلهـــــــا بشـــــــكل مجموعـــــــات ومناقشـــــــتهم فـــــــي حلهـــــــا  ـــــــة لی ـــــــم اعطـــــــاء اســـــــئلة للطلب ت

بعد االنتهاء.

س/ كیف یتم تصغیر الفرق بني دالتین 

مطلقة للفرق ج/ ایجاد القیمة ال

س/ هل نستطیع ایجاد تكامل محدود لدالة اذا كانت الفترة غیر معطاة. 

ج/ نعم نجعل المعادلة تساوي صفر ونجد قیم س هذه القیم هي نفسها حدود التكامل. 

االن یتم شرح خطوات الحل عن طریق اعطاء امثلة ونوضح المشكلة وكیفیة حلها.  

الیة على الطلبة بشكل مجموعات لیتم حلها نشــــاط : توزیع االسئلة الت

ومحــــــور ] ٤،  ٠ [فــــــي الفتــــــرة  ٢ –/ جــــــدي المســــــاحة المحــــــددة بــــــین الدالــــــة د(س) = س ١س

السینات. 

ومحـــــــــــــــور الســـــــــــــــینات فـــــــــــــــي ٢س – ١/ جـــــــــــــــدي المســـــــــــــــاحة المحـــــــــــــــددة بـــــــــــــــین د(س) = ٢س

.] ٥،  ٠ [الفترة 

  .٤حني الدالة هـ(س) = ومن٢/ جدي الدالة المحصورة بین منحني الدالة د(س) = س٣س

یقوم الطلبة في المجموعات التعاونیة بتسجیل ما تم الوصول الیه. التسجیل : 

نطلع على النتائج التي توصلت الیها المجموعات التعاونیة ومناقشة النتائج. :الحوار والمناقشة

الجواب النموذجي : 

] ٤،  ٠ [ ٢     ٢س =   = صفر    ٢ –ج/ س ١س

   | = د(س) دس  دس | + |  ٢ –(س (  س)– دس | ٢ (  

| |٢]س ٢ -          [= + |٤]س ٢ -          [|

| |]صفر [-]٤ -         [= + |]صفر [-]٤ -       [|

٤

٠

٢

٠

٤

٢

٢

٢س

٢

٢س

٢

٤

٢

٤

المساحة الثانیةالمساحة األولى
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| |]٤ -         [-]٨ -         [صفر|  + | -=

| |-صفر|  + |          -=

  | ٢| + | +٢-|    |      ٢- -| + | صفر ٢-= | 

وحدة مربعة  ٤=  ٢+ ٢= 

ـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــابقة  ٢س ـــــــــــــــــنفس الطریق   ١ س =   ١=  ٢س = صـــــــــــــــــفر  ٢س – ١ج/ ب

 ١ ] ٥،  ٠ [  ١-لكن ] ٥،  ٠ [

| )دس | + | ٢س – ١ ( )دس |٢س – ١ (  

نساوي بالصفر  ٤ – ٢ج/ نجد الفرق بین الدالتین ص = س ٣س

بما ان الفترة غیر معطاة ٢ س = س   صفر  – ٤ – ٢س

 قیم س المستخرجة تمثل الفترة

] -هي الفترة ] ٢،  ٢

| دس|   ٤ – ٢(س (|]        – س ٤[|

| =]            - ٨+         [|-|] ٨ [|

| =-|| |-| |

= | | =

٢
٨-٤

٢

١٦

٢

٤

٢

٨-٤
٢

١٦-١٦
٢

٨–٤

١

٠

٥

١

المساحة األولى
المساحة الثانیة

٢

س٢٣-
٣

٢

-٢

٣
٨

٣
 - ٨

٣

٢٤–٨

٣

-٢٤+٨

٣

-

١٦
٣

١٦

٣
-٣٢

٣
٣٢
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الحــوار والمناقشــة حــول نتــائج الحــل ومناقشــتها مــع قــادة المجــامیع ثــم تقــوم ببلــورة مــا تــم 

التوصل الیه من نتائج وافكار عن المساحة وتوضحیها.

لمساحـــةا                                          

النوع األخر من تطبیقات التكامل المحدود هو المسافة 

نبدأ التقدیم بمراجعة لموضوع االزاحة والسرعة والتعجیل نسجل علـى السـبورة المسـافة = 

دالة الزمن والتكامل یكون : 

 االزاحة =     | س (ن)|  دن د(ن) دن  

نوضح الفرق بین المسافة واالزاحةو 

المســـافة كمیـــة غیـــر متجهـــة وعلیـــه یجـــب ان تكـــون موجبـــة االزاحـــة والســـرعة والتعجیـــل 

كمیات متجهة ال یشترط ان تكون موجبة دائما.

مالحظة المسافة واالزاحة عندما ال یتغیر اتجاه حركة الجسم وذلك یعتمد على اشارة دالة السـرعة 

المعطاة.

٢ن

١ن

٢ن

١ن

المساحة بین منحني

ومحور السینات

الفترة غیر معطاة

نجـــد نقـــاط التقاعـــد تعتبـــر هـــي .١

حدود التكامل.

ي القیمة المطلقةنكامل ونراع.٢

الفترة معطاة

لتقاعد نجد نقاط ا

المطلقة خذ أون

بالتجزئة

بین منحنیین 

نطرح الدالتین ..١

نساوي الدالة المولدة بصفر.٢

نجد حدود التكامل ونكامل.٣
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س/    اض موضوع الدرس عن طریق عرض اسئلة سریعة الجواب مثل تمهید الستعر 

ماذا ینتج عن تكامل السرعة؟

س/ ماذ ینتج عن تكامل التعجیل؟

]تصغیر الدالة ... قمیة مطلقة [استعراض مادة الدرس (المسافة) 

 .یكون التكامل محددا وتعطى فترة التكامل او ما یعادلها

مطلقة لكل جزء عند التكامل ونجد مجموع التكامالت.تغیر السرعة بوضع القیمة ال

 .الجواب كمیة موجبة دائما

 یمكن ایجاد المسافة بدون التكامل المحدود اذا كانت السرعة المعطاة موجبـة دائمـا والجسـم ال

یغیر اتجاهه 

(االزاحة نكامل مباشرة).

ا.یمكن ان یكون التكامل محددا اذا وجدت الفترة او یكون غیر محدد

ال تصغیر وال مطلق

 .الجواب یكون موجبا او سالبا او صفرا

 .عندما یطلب االزاحة في أي زمن یكون التكامل حینئذ غیر محدود والجواب یعطى بداللة ن

. ثـــم جـــدي االزاحـــة فـــي ] ٢،  ١ [ن   جـــدي المســـافة فـــي ٢س(ن) =   اعطاء امثلة منوعة 

وجدي تعمیل الجسم؟]٢،  ٠[

اسئلة عن المسافة واالزاحة تحل من قبل المجموعات التعاونیةنشاط : اعطاء 

تمثــل ســرعة جســم متحــرك علــى خــط مســتقیم. احســبي المســافة  ٢١ن + ٢/ لــیكن س(ن) = ١س

.] ٤،  ٠ [التي یقطعها الجسم خالل الفترة الزمنیة 

یمثل سرعة جسم متحرك على خط مستقیم. جدي المسـافة  ٢ن + ٣ – ٢/ لیكن س(ن) = ن٢س

؟ ثم جدي ازاحة الجسم خالل المدة نفسها. ] ٢،  ٠ [كلیة المقطوعة خالل المدة ال

التسجیل : اعطاء اجابات الطلبة وكانت

، ٢خطأ واحد في االشارة س:١مجموعة 

األجوبة صحیحة :٢مجموعة 

خطأ عند الضر والرفع :٣مجموعة 

الخطأ في التكامل للدالة واشارة التعویض:٤مجموعة 

  ٢خطأ في حدود التكامل وعند توحید المقامات نهایة س:٥عة مجمو 
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خطأ في وضع االشارات واألسس.:٦مجموعة 

مناقشة المجامیع حول االخطاء وتصحیحها والحصول على النتائج الصحیحة. 

التطبیق / إعطاء اسئلة اخرى

تمثل سرعة جسم یتحرك على خط مستقیم  ٢ –ن ٢س/ لتكن س(ن)  = 

] ٢،  ٠ [سافة الكلیة في المدة أ/ جدي الم

] ٢،  ٠ [ب/جدي ازاحة الجسم في نفس الفترة 

التلخیص : 

ملخص عام لموضع التكامل المحدود حیث ان القیمة تحسب ضمن فتـرة معینـة. تطبـق 

قوانین التكامل غیر المحدود نفسها على التكامل المحدودة مع االخذ بنظر االعتبار تعویض القیم 

نیا ووضع القیم المطلقـة فـي االمـاكن المناسـبة لهـا واالسـئلة التـي تشـملها قبـل التطبیقـات العلیا والد

فــي المســاحة التــي تــراوح بــین االتجــاه الموجــب والســالب فــوق وتحــت محــور الســینات وكــذلك فــي 

المسافة. 

وتم استعراض نموذج یوضح المصنوع قامت به مجموعات الصف لتوضیح وفهـم اكثـر 

للموضوع. 

التكامل المحدود

تطبیقات على التكاملمباشرة تكامل

المساحة
في األسئلة االعتیادیة 

المسافةدالة وفترة 

بین منحني ومحور 

السینات نجزئ ونكامل  

بین منحنیین 

نجد الفرق وتكامل 

قیمة اإلزاحة 

مباشرة

غیر متجهة 

نجزئ ونكامل


