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 ممخز الخسالة بالمغة العخبية

ستيعاب في تشسية اال STEMاستخجاـ مشحى  أثخالتعخؼ عمى  إلىىجفت الجراسة 
في الخياضيات لجػ شبلب الرف التاسع األساسي، كقج اعتسج  اإلبجاعيكالتفكيخ  ،السفاىيسي

كقج  بعجؼ، –الباحث السشيج شبو التجخيبي القائع عمى ترسيع السجسػعتيغ مع اختبار قبمي 
مغ شبلب الرف التاسع األساسي بسجرسة بشي سييبل  شالًبا( 65) :تكػنت عيشة الجراسة مغ

السجرسة عمى أربعة فرػؿ مغ  قرجيا، كتحتػؼ تع اختيار السجرسة  حيث لمبشيغ؛)ب(  اديةاإلعج
تعييغ أحجىسا كسجسػعة تجخيبية  عذػائيا، كتعاختيار فرميغ مشيا  التاسع، جخػ الرف 

 شالًبا( 31ضابصة كعجدىا ) كاألخخػ  ،STEMدرست باستخجاـ مشحى  شالًبا( 34كعجدىا )
الباحث ببشاء أدكات الجراسة كالتي كانت عبارة عغ اختبار لبلستيعاب  ، كسا قاـدرست بالصخيقة 

الباحث دليل لمسعمع كفق مشحى  أعج  في الخياضيات، كسا  اإلبجاعيالسفاىيسي كاختبار لمتفكيخ 
STEM أنونتائج الجراسة  أضيخت، كقج:   

 درجات شبلب السجسػعة التجخيبيةيغ متػسصي بتػجج فخكؽ ذات داللة احرائية  -1
ع في السجسػعة الزابصة في اختبار االستيعاب السفاىيسي البعجؼ لرالح أنيقخ أك 

 السجسػعة التجخيبية 

درجات شبلب السجسػعة التجخيبية يغ متػسصي بتػجج فخكؽ ذات داللة احرائية  -2
البعجؼ لرالح السجسػعة  اإلبجاعيع في السجسػعة الزابصة في اختبار التفكيخ أنيقخ أك 

 التجخيبية.

 ػء ىحه الشتائج قج أكصت الجراسة:كفي ض

 و،كشخؽ استخجام ،عمى أىسيتو لمتعخؼ ،لمسعمسيغ STEMعقج نجكات تعخيفية بسشحى  .1
تلسد ،ككحلظ العسل عمى عقج دكرات تجريبية لمسعمسيغ كفق  كتأىيميع لمتجريذ ،يعأعج 

 ىحا السشحى.

 األنذصةيخ كتػف ،جل االستيعاب السفاىيسيأىتساـ كالتخكيد عمى التجريذ مغ اال .2
 مدتػيات االستيعاب السفاىيسي. أفزلكالسػاقف التي تعسل عمى تحقيق 

كتصػيخىا مغ خبلؿ دعع  ،كالعسل عمى تشسيتيا ،اإلبجاعياالىتساـ بسيارات التفكيخ  .3
 .اإلبجاعيعمى تشسية التفكيخ  أعج  التي تدكالسػاقف  ،السشياج بالسذكبلت

 



  ث

Abstract   

 

The study aims at identifying the impact of using STEM approach in 

developing of conceptual understanding and creative thinking in mathematics among 

the ninth grade students. The researcher used the quasi-experimental approach based 

on designing two groups and a pre-post-test. The sample consisted of 65 students of 

the ninth grade in Bani Suhaila Preparatory School (B) for boys. The school was 

selected purposefully. The school has four classes of ninth grade students. Two 

classes were selected randomly. One was assigned as an experimental group that 

consisted of (34) students who were taught according to STEM approach. The 

second group was a control group and consisted of (31) students who studied 

according to the traditional method. The researcher designed the study tools, which 

were a test for measuring conceptual understanding and a second test for measuring 

creative thinking in mathematics. The researcher also prepared a guide for the 

teacher to explain STEM approach.  

The most important findings of the study:  

1. There are statistically significant differences between the mean scores of the 

experimental group's students and their peers in the control group in the post-

conceptual understanding test in favor of the experimental group. 

2.  There are statistically significant differences between the mean scores of the 

experimental group's students and their peers in the control group in the post-

creative thinking test in favor of the experimental group. 

The most important recommendations of the study: 

1. Conducting seminars on the STEM approach for teachers to know importance and 

methods of using it, as well as work on holding training courses for teachers to 

assist and qualify them to teach in this approach. 

2.  Emphasizing the importance of teaching for conceptual understanding and 

providing activities that aim at achieving the best levels of conceptual 

understanding. 

3. Paying attention to developing the skills of creative thinking through providing 

curricula with problems and situations that help in developing creative thinking. 



  ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقتباس
 

 

 
 :إىلقال تع

 ﴾رَّّبِ زِْدِِن ِعلًْما َوقُل﴿
 114] :وش [   



  ح

 ْاإِلىَجْاءُ 

 
 

 ةػػػػػػػػػػػػػػجايػػػػع البػػػػػػػيػػػت بػػػػػػػػػػػػانػػػػغ كػػػػم إلى
 ػاـػػػػػػع األعػػػػػبيػػػػخ قمػػػػػغ ال تغيػػػػػم إلى
 اـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع األيػػػػػىاءػػػػػػػػػػػػػػػػـد دعػػػػػػػػيػػػػػػكال ت
 ؼخ ػػػػػػػػػػػػػػػع حػػػػػػػيػػػػػػػػقػػع حػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػيػػػػفػػػػػػػػػػكال ي

 لػػػحا العسػكى ،يػػػػػكالجاؼ أىجؼ حب إلى
 وػػػػػا عشػػػػػػبيتشا كمغ فيو كمغ رحم إلى
 ػػةػػػػػػيػػػػػػغ الساضػػػػػظ الدشيػػػػل تمػػػػػػػك إلى
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً خفػػػػي حػػػػػػشػػسػمػغ عػػػػػػػل مػػػػػػػػػك إلى
 ةػػػػػػجايػػػح البػػػػشػػػػي مػػػػػشػػػغ رافقػػػػػكل م إلى

 

 الستػاضع أىجي ىحا الجيج... جسيعا  إلييع
 



  خ

 وتقجيخٌ شكٌخ 

 

ف يدخ لي بالبجاية ا أ كأخيخً أكاًل  إلىنياية الصخيق فإني أشكخ هللا تع إلىكقج كصمت 
ا شيبة عمى كأعانشي حتى الشياية، كسا أشكخ جامعتي الجامعة اإلسبلمية التي قزيت فييا أيامً 

تيديخىا لشا سبل التعميع كالبحث كأخز بالذكخ كمية التخبية بعسيجىا كأعزاء ىيئتيا التجريدية 
 الكخاـ.

ػر إبخاىيع األسصل إلشخافة كسا أتقجـ بكل لمذكخ كالتقجيخ لسذخفي الفاضل األستاذ الجكت
عمى ىحا العسل كعمى كل ما قجمو لي مغ تػجيو كنرح مشح لحطة اختيار العشػاف كحتى اتساـ 

ـ.  ىحا الجراسة، فأسأؿ هللا يجديو خيخا عمى كل ما قج 

بسجيخىا كشاقسيا عمى  اإلعجاديةكسا أتقجـ بالذكخ كالتقجيخ لسجرسة ذكػر بشي سييبل 
 لعسمي لمجراسة. استزافتيع لمتصبيق ا

ني كدعسشي خبلؿ فتخة العسل كأخز ىشا األستاذ أعج  كسا كأتقجـ بالذكخ لكل مغ س
 مرعب كػارع كالسيشجس صييب كػارع لسا قجماه لي.

كسا أقجـ كل الذكخ كعطيع االمتشاف لػالجؼ العديديغ كألسختي الكخيسة عمى دعسيا 
 الستػاصل كمداىتيع في إتساـ ىحا العسل.

 
 الباحث

 مجج حديغ كػارعأ
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 الفرل األول
 اإلشار العام لمجراسة

 السقجمة:
كقج يكػف ىػ أسسى األعساؿ  كىادؼ،عسل اجتساعي مشطع  العسل التخبػؼ يعتبخ 

ت الافي شتى السجكبشائة  ،فيػ عسل ييجؼ كيدعى لرشاعة اإلنداف ،االجتساعية كالحياتية
الجيج  يحتاج الكثيخ مغ العسل كالخكحية. ىحا ،كاالجتساعية ،كالشفدية ،كالعقمية ،الجدسية

 الشتائج.أفزل  إلىكالتخصيط كاألداء الستسيد كالستابعة ككحلظ التصػيخ السدتسخ لمػصػؿ 

كيديج مغ العبء عميو ىػ مخافقتو اإلنداف مجة ليذ  ،إف أكثخ ما يسيد العسل التخبػؼ 
ىحه السجة أعصت القائسيغ  فقط،بديصة فيقزي اإلنداف قخابة اثشتا عذخة سشة في التعميع العاـ 

رية كمتشػعة ؛ى العسل التخبػؼ فخصة رائعةعم ففي كل  .لجعل السػاد كالسعارؼ السقجمة تصػ 
ـ لئلنداف القجر البلـز    ليا.كلقجراتو مغ السػاد التي يحتاج  كالسبلئع لومخحمة يقج 

لػجو السؤسدات  ،كلكغ ثسة أشياء كمػاد يبجأ الصفل بالتعامل معيا كاستخجاميا قبل ك 
كيتعامل معو دماغ اإلنداف  ،كالخياضيات مثبل، ىحا اليػاء كالساء الحؼ يدتخجموالتخبػية كالمغة 
لحلظ كاف لداما عمى القائسيغ عمى العسل  ؛عابو لمحياة بسشطػر الصفل الرغيخمع بجاية استي

سشتحجث عغ الخياضيات بػجو الخرػص  .الكافي مغ االىتساـ بيحه السػاد التخبػؼ إيبلء القجر
ات ال تكسغ فقط في الحاجو اليػمية ليا كسعخفة التاريخ كالػقت كالعج كاالستخجاـ فأىسية الخياضي

، فبل يسكغ التقجـ في أؼ فخع مغ ىي أيقػنة التقجـ العمسي السشذػدكإنسا الخياضيات  ،اليػمي ليا
كىحا أمخ متاح ببل  ،فخكع العمع دكف أف نكػف قج قصعشا شػشا كبيخا مغ التقجـ في الخياضيات

يتججد كل ك  ( "إف الخياضيات بحج ذاتيا عمع حي، يتصػر3، ص1995سا يحكخ عفانة  )شظ فك
يػـ بعج يػـ كغيخه مغ العمػـ األخخػ، فالخياضيات الحجيثة لع تأتي مغ فخاغ، بل جاءت نتيجة 
شفخة في التصػر العمسي كالفكخؼ السدتسخيغ لمييكمة الخياضية" ىحا الحجيث يعصيشا إضاءتاف 

كالثانية أف مشاىجشا في الخياضيات يجب  ،ديخة التصػر في الخياضيات لع تتػقفأف م :األكلى
 أيزا أف تتصػر . 

لسا  ؛ي يسكغ أف تديع في تشسية التفكيختعج الخياضيات مغ أىع السشاىج الجراسية التك 
مسا يجعل مشيا  ؛تتسيد بو مغ شبيعة خاصة في بشائيا كمحتػاىا كشخيقة معالجتيا لمسػضػعات

 ـ،2112 ،هللاكعبج  )السريمحيا خربا لمتجريب عمى األساليب الدميسة لمتفكيخ. ميجان
 .(171ص
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فقج أكج  ،إف الحجيث عغ التفكيخ تشسيتو كتصػيخه  ليذ بصخًا تخبػيًا كال كبلمًا عجيع الفائجة
دكرًا ميسًا في عسمية التعميع كالتعمع، كمغ كاجب يحتل "التفكيخ  ( أف362ص، 2003مػافى )

دات التخبػية أف تػفخ الفخصة السشاسبة التي تحفد الستعمع عمى التفكيخ كمسارستو في السؤس
التكشػلػجي لع ك  البلصفية، ففي ضػء الستغيخات الستدارعة كاالنفجار السعخفيك  السػاقف الرفية

يعج اليجؼ مغ العسمية التعميسية قاصخًا عمى إكداب الستعمع السعارؼ كالحقائق كالسيارات 
تشسية قجرات الستعمسيغ عمى التفكيخ بأنػاعو  إلىبل يجب أف يتعجػ ىحا اليجؼ  ،ةاألساسي

 السختمفة" .

التي ساىست في تقجـ كتحدغ مدتػػ حياة  ،فالتفكيخ ىػ أحج العسميات العقمية العميا
الحمػؿ السحىمة لسا كاجو اإلنداف مغ  إيجادك  الكػف،كقجرتو عمى التعامل مع ىحا  ،اإلنداف

ال عسل م ججؼ دكف تفكيخ عسيق كأسمػب التفكيخ الحؼ يستيشو الفخد  أنوبل  كػارث،ك مذكبلت 
  لو.كيدتخجمو ىػ قػة إضافية 

 يجادكالخياضيات كسادة تستمئ بالسػاقف كالسذكبلت التي تحتاج مغ الصالب العسل إل
 ،بكػنيا مختبصة بتصبيقات تسذ حياة كل شال إلىباإلضافة  ،حمػؿ مختمفة كمسيدة كحجيثة

عمى اكداب كتشسية كاحج مغ أىع كأفزل أنػاع التفكيخ كىػ التفكيخ  أعج  ا بحلظ قج تديع كتدأنيف
 . اإلبجاعي

الججيجة التي يقجميا الصبلب مغ خبلؿ  إبجاعي، كالحمػؿفالخياضيات في ذاتيا تفكيخ 
طخا ن التفكيخ؛فيي كسيمة ميسة مغ كسائل  إبجاعية،حميع لمسدائل الخياضية تعتبخ نػاتج 

فيي غشية بالسػاقف التي تتصمب أكثخ مغ  كاالبجاع، ،كاالستشتاج ،لصبيعتيا التي تختبط باالستقخاء
يعتبخ  ؛فإحداس الصالب بأف الحل الحؼ يقجـ لو ليذ كحيجا اإلبجاع،لحا تعتبخ جػىخ  إجابة،

 ،فةكعمى ىحا يتصمب عخض الخياضيات في صػرة تقػـ عمى بشاء السعخ  داخمو،محفدا لئلبجاع 
 .(21ص ـ،2112 مديج، )أبػكالبحث عغ حمػؿ كالتفكيخ بأكثخ مغ شخيقة 

كسا كتحتل الخياضيات مكانة ىامة في تصػر العمـػ السختمفة عمى مخ الحزارات 
كاكب عمع الخياضيات  كتكشػلػجية، فقجكما ىػ متػقع مدتقببل مغ مدتججات عمسية  كالعرػر،

ا تعتبخ األساس لتعمع كتصػر بعس أنييتيا أيزا في كتكسغ أىس ،الثػرة العمسية عمى الجكاـ
، فقج  )الذيخاني،كتبادؿ األفكار في بعس العمػـ  ،أصبحت الخياضيات لغة التفاىع العمـػ

 (. 2ص ـ،2119
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كسا كتعالت األصػات  كثخ،جعمت الستحجثيغ عشيا  ؛إف ىحه السكانة الخاقية لمخياضيات
البعس تحجث عشيا كأساس البج مغ كجػده لمتسكغ مغ  بل إف .السصالبة بسديج مغ االىتساـ بيا

( " كحتى يتسكغ الفخد مغ 232 ، ص2114التعامل مع ىحا العالع حيث يحكخ األسصل )
اد األجياؿ لمتعامل مع أعج  التعامل مع الػاقع الججيج كالحؼ يشسػ بخصى سخيعة ال بج مغ 

  .ػلػجيا "كالتكشإذ أف الخياضيات ىي لغة العمع  بكفاءة،الخياضيات 

ا نيأل ؛كأحج مكػناتيا األساسية ،كتسثل اليشجسة أحج الفخكع السيسة في عمع الخياضيات
ميارات الحذ السكاني  :تدكد الستعمسيغ بالسيارات األساسية الزخكرية لمحياة العسمية مثل

ا أنيكسا  التخسيغ،كالقجرة عمى  ،كالقجرة عمى حل السذكبلت كالتعميل االستشتاجي ،كاالستكذاؼ
لفيع كتفديخ جػانب التعمع السعخفية األخخػ الستزسشة في  ؛تتزسغ جػانب تعمع معخفية الزمة

 .( ـ2113 الحخبي،فخكع الخياضيات السختمفة )

جية إال كتخػ  إلىتتزح أىسية اليشجسة مغ كثخة ما تخاىا حػلظ فبل تكاد تجيخ كجيظ 
فبل يدتغشي عشيا نجار كال تغيب  ،لجسيعكلػ أمعشت الشطخ لػججت اليشجسة تيع ا ،شكبل ىشجسيا

 زخخفة.كال يتجاكزىا صانع كال فشاف كال صاحب  ،عغ تفكيخ معسارؼ 

 دكف التػقف  اإلعجاديةكال يسكغ الحجيث عغ مػضػعات اليشجسة في السخحمة 
 ,Ilaslan) إيبلسمغ عشج مػضػع التحػيبلت اليشجسية التي تكػف في الرف التاسع حيث يقػؿ

2013, pp.2-5)  عمى  أعج  ا تدأنيحيث  كبيخة،"كلجراسة مػضػع التحػيبلت اليشجسية أىسية
 أنوكسا  الصبلب.لجػ  اإلبجاعيكفي دعع تشسية التفكيخ  الستعة،تحقيق مفيػـ التعمع مغ أجل 

كججيجا كليذ مغ الديل تحقيق فيع الصبلب لو كغالبا يػاجو عجيج  ،يعج مػضػعا مجخدا صعبا
 .أثشاء تجريدو " مغ السعمسيغ صعػبات

البج مغ  ،دراسة اليشجسة أىجاؼالسدتػػ السخغػب مغ الفيع كتحقيق  إلىكلمػصػؿ 
كالقجرة عمى شخح  اليشجسية،مدتػػ عسيق مغ االستيعاب كالفيع لمسفاىيع  إلىالػصػؿ بالصالب 

حيث كتصبيقيا في السػاقف السختمفة كىحا ما يصمق عميو االستيعاب السفاىيسي  ،ىحه السفاىيع
"قجرة التمسيح عمى استيعاب معشى السادة كالخبخة  :أنوب (296 ، صـ2113فيعخفو جابخ )

كتصبيقيا في  األفكار،جداء السادة كالتػسع فييا ككضػح أكتطيخ في تفديخ بعس  ،التعميسية
 .مػاقف ججيجة كترػيخ السذكمة كحميا بصخؽ مختمفة "
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استيعاب كفيع شبلبشا لمسفاىيع كلحلظ كاف البج مغ العسل عمى تصػيخ مدتػيات 
ا عغ قػالب التجخيج التي ال يخػ مغ خبلليا ىا في حياتيع اليػمية بعيجً أثخ اليشجسية كتصبيقاتيا ك 

  جانب.الصالب سػػ مجسػعة مغ الخصػط كاألرقاـ التي تحيصو مغ كل 

يعسل عمى استخجاـ نذط لمسعخفة  ،تعميع مغ أجل فيع أعسق إلىإف الصالب في حاجة 
يشطخ إلييا كجدء مغ العسمية التعميسية ، كىحا ما يدسى باألداء االستيعابي ، إف مغ الػاضح ك 

كجػد حمقة مفقػدة بيغ التأثيخ الحقيقي لمجرس العمسي كبيغ السدتػػ الفعمي لفيع الصبلب، كقج 
أشارت بعس الجراسات إلي أف السفقػد ىػ االستيعاب السفاىيسي، حيث مغ الػاضح أف الصخؽ 

كال تديع بالقجر البلـز لتحديغ االستيعاب السفاىيسي لمصبلب، كىحا  ،سدتخجمة لمتجريذ تقميجيةال
في نساذج تختكد عمى رؤػ كفمدفات حجيثة  األنذصةالسيسات ك ك  يدتػجب تشطيع األعساؿ

 كعرخية ،تعسل عمى تحقيق أفزل مدتػيات تشسية االستيعاب السفاىيسي.

جل تصػيخ أمغ  ،كع ىػ ميع استغبلؿ الخياضيات كفي ضػء ما تقجـ يطيخ لشا جميا
ما لع نتسكغ مغ الػصػؿ بالصالب  كيرعب تحقيق ذلظ .تفكيخ شبلبشا كتحديغ قجراتيع العقمية

ا  كبيخً ا كعسبًل كىحا يتصمب جيجً  ،مدتػيات عالية مغ االستيعاب السفاىيسي لسا يتع تقجيسة لو إلى
فزاء السعخفة التصبيقية الستكاممة مغ خبلؿ  إلى يخخج بالصالب مغ دائخة التجخيج كمتػاصبًل 
في يجه ال  أداة العمسية التي يخػ فييا الصالب كيف يدتغل السعخفة كيجعميا  األنذصةالسػاقف ك 

 عقمو.مجخد كمسات في 

لمتكامل  STEMة في التعميع ىػ مشحى أعج  قج يكػف مغ أفزل التػجيات العرخية الػ 
خيار جيج  أنوكتخػ الكثيخ مغ الجكؿ  .كالخياضيات ،ترسيع اليشجسيكال ،كالتكشػلػجيا ،بيغ العمػـ

كرفع مدتػاه حيث تع إقخاره في حسمة التعميع مغ أجل التججيج السقجمة لمكػنجخس  ،لتصػيخ التعميع
عمى أف يتع إتاحة التعميع كفق مشحى  2119مغ قبل الخئيذ األمخيكي باراؾ أكباما عاـ 

STEM السخاحل بعج أف كاف يصبق في السخاحل الثانػية عمى كجو  لجسيع الصبلب كفي جسيع
  التحجيج.

العمـػ  :تكاممية بيغ التخررات األربعة كالسعارؼ برػرةكيقجـ ىحا السشحى السفاىيع 
في تصػر السعخفة في ىحه  أعج  كبرػرة تصبيقية مسا يد ،كالخياضيات ،كاليشجسة ،كالتكشػلػجيا

 STEMمشحى ( Bybee, 2010, pp.31بايبي ) ؼقج عخ  ك كمتدنة السجاالت كبرػرة كاعية 
لتدتخجـ في التعخؼ عمى السذكبلت  ؛اكتداب معارؼ العمػـ كالتقشية كاليشجسة كالخياضيات أنوب

 دراؾكإ، STEMكاكتداب معارؼ ججيجة، كتصبيق ىحه السعارؼ عمى القزايا السترمة بتعميع 
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سذاركة في القزايا الستعمقة بتخررات كيف ي ذك ل عالسشا السادؼ كالفكخؼ كالثقافي بال
STEM بأفكار العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات حيث يقجـ لمصبلب الفخص لفيع العالع ،

ة، فيػ يديل الحػاجد السعتادة بيغ أثخ بذكل كمي كشامل كليذ كأجداء، أك كقصع متش
  متخابط.التخررات األربع بجمجيا في نسػذج تعميسي كاحج 

مجخبل ي بشى لمتعمع، حيث تتقابل السفاىيع العميسة األكاديسية مع  STEM مشحى كيعتبخ
 ،كالترسيع اليشجسي ،كالتكشػلػجيا ،دركس العالع الػاقعي، بحيث ي صب ق الصالب العمػـ

كالسذخكعات  ،كمجاؿ األعساؿ ،كالسجتسع ،كالخياضيات في إشار يجعل العبلقات مع السجرسة
ة ثقافة ىحا السجخل، عبخ القجرة عمى السشافدة في سػؽ االقتراد العالسية، تحث عمى تشسي

 (Tsuprose, 2009, p.1الججيج )

مشحى  أثخمى لمتعخؼ ع؛ STEMكقج أجخيت عجيج مغ الجراسات في مجاؿ مشحى 
STEM  القثامي عمى بعس الستغيخات كمغ ىحه الجراسات دراسة  أثخأف لو  أضيختكفاعميتو ف

( ـ2113)غانع ك ( ـ2114) كآخخكف  كىاف (ـ2114)جيسذ ك ( ـ2115)الذحيسية ك ( ـ2116)
 (.ـ2112) كأكليفخ( ـ2113) كآخخكف لػ ك 

 ،اإلبجاعي لتشسية التفكيخ كعميو فإف الباحث يخػ في ىحا السشحى ما قج يكػف حبًل 
تشسية االستيعاب السفاىيسي في الخياضيات إلخخاجو ليا دائخة التجخيج كالخػؼ كذلظ  لظككح

كلحلظ تػلجت لجػ الباحث  كاألىسية،خاىا الصالب مغ زكايا مختمفة بعيغ التصبيق كالتأثيخ عشجما ي
في تشسية  STEMاستخجاـ مشحى  أثخمعخفة  إلىالتي تيجؼ  ،ىحه الجراسة إجخاءالخغبة ب

لذعػره  التاسع،شبلب الرف  الخياضيات لجػ في اإلبجاعياالستيعاب السفاىيسي كالتفكيخ 
 البحث.ا ىح إجخاءبزخكرة 

 :مذكمة الجراسة -أوالا 
 التالي:كتتحجد مذكمة الجراسة بالدؤاؿ الخئيذ 

في  اإلبجاعيفي تشسية االستيعاب السفاىيسي كالتفكيخ  STEMاستخجاـ مشحى  أثخما 
 بغدة؟شبلب الرف التاسع األساسي  الخياضيات لجػ

 الفخعية:كيشجرج تحت ىحا الدؤاؿ عجد مغ األسئمة  

خياضية السخاد تشسيتيا لجػ شبلب الرف التاسع األساسي في كحجة ما السفاىيع ال .1
 الخياضيات؟التحػيبلت اليشجسية مغ كتاب 
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 األساسي؟السخاد تشسيتيا لجػ شبلب الرف التاسع  اإلبجاعيما ميارات التفكيخ  .2

في تجريذ كحجة التحػيبلت اليشجسة في الرف التاسع  STEMالعاـ لسشحى  اإلشارما  .3
 األساسي؟

( بيغ متػسصي درجات α ≤ 0.05ػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ )ىل ت .4
ع في السجسػعة الزابصة في اختبار االستيعاب أنيقخ أك  ،شبلب السجسػعة التجخيبية

 البعجؼ؟السفاىيسي 

( بيغ متػسصي درجات α ≤ 0.05ىل تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ ) .5
 اإلبجاعيع في السجسػعة الزابصة في اختبار التفكيخ نيأقخ أك  ،شبلب السجسػعة التجخيبية

 البعجؼ؟

 :فخوض الجراسة -ثانياا 
كلئلجابة عمى الدؤاؿ الخابع كالدؤاؿ الخامذ مغ أسئمة الجراسة، تدعى الجراسة لمتحقق 

 التالية:مغ الفخكض 

( بيغ متػسصي درجات α ≤ 0.05ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ ) .1
ع في السجسػعة الزابصة في اختبار االستيعاب أنيسجسػعة التجخيبية كاقخ شبلب ال

 السفاىيسي البعجؼ.

( بيغ متػسصي درجات α ≤ 0.05ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ ) .2
 اإلبجاعيع في السجسػعة الزابصة في اختبار التفكيخ أنيشبلب السجسػعة التجخيبية كاقخ 

 البعجؼ.

 لجراسة:ا أىجاف -ثالثاا 
 يا فيسا يمي:إجسالكالتي يسكغ  ىجاؼتحقيق جسمة مغ األ إلىتدعى الجراسة الحالية 

تحجيج السفاىيع الخياضية الػاجب تشسيتيا لجػ شبلب الرف التاسع االساسي في كحجة  .1
 اليشجسية.التحػيبلت 

ي تحجيج مدتػيات االستيعاب السفاىيسي الػاجب تشسيتيا لجػ شبلب الرف التاسع االساس .2
 اليشجسية.في كحجة التحػيبلت 
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السخاد تشسيتيا لجػ شبلب الرف التاسع االساسي في كحجة  اإلبجاعيتحجيج ميارات التفكيخ  .3
 اليشجسية.التحػيبلت 

السدتخجـ لتجريذ كحجة التحػيبلت اليشجسية  STEMالعاـ لسشحى  اإلشار إلىالتعخؼ  .4
 لصبلب الرف التاسع االساسي.

في تشسية االستيعاب السفاىيسي لجػ شبلب الرف  STEM استخجاـ مشحى أثخمعخفة  .5
 التاسع االساسي.

لجػ شبلب الرف التاسع  اإلبجاعيفي تشسية التفكيخ  STEMاستخجاـ مشحى  أثخمعخفة  .6
 االساسي.

 :أىسية الجراسة -رابعاا 
 تكسغ أىسية ىحه الجراسة في كػنيا: 

كتعسل عمى نقل كاحج مغ اىع  ،تتػافق مع جيػد تصػيخ كتحديغ التعميع الستبعة عالسيا .1
 مجارسشا. إلىاالتجاىات العالسية لمتعميع 

تعتبخ ىحه الجراسة اختبار لمتعخؼ عمى قجرة مشحى تعميسي حجيث في تشسية االستيعاب  .2
 كعشرخيغ ميسيغ في تعميع الخياضيات اإلبجاعيكالتفكيخ  ،السفاىيسي

ا كفق متصمبات مشحى اليشجسية معجً لمسعمع في كحجة التحػيبلت  تقجـ ىحه الجراسة دليبلً  .3
STEM. 

قج يدتفيج مشيسا  اإلبجاعيخخ لمتفكيخ آة اختبارا لبلستيعاب السفاىيسي ك تػفخ ىحه الجراس .4
  بحػثيع.اد ادكات أعج  شمبة البحث العمسي في 

 السشياج.بعيغ االعتبار عشج ترسيع  STEMقج تفيج مرسسي السشاىج ألخح مشحى  .5

 : حجود الجراسة -خامداا 
ـ عمى شبلب 2117-2116ش بقت ىحه الجراسة في الفرل االكؿ مغ العاـ الجراسي 

اقترخت عمى استخجاـ  ب لمبشيغ كقج اإلعجاديةشي سييبل الرف التاسع االساسي في مجرسة ب
عمى تشسية بعس  ىاأثخ كقياس  -التحػيبلت اليشجسية-في تجريذ الػحجة الثانية  STEMمشحى 

بعزا مغ ميارات التفكيخ  " ككحاالتصبيق التفديخ، التػضيح،ىيسي "مدتػيات االستيعاب السفا
 ".االصالة السخكنة، الصبلقة،كىي "  اإلبجاعي
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  :مرصمحات الجراسة -سادساا 
 تتحجد مرصمحات الجراسة كالتي تع تعخيفيا إجخائيا في السرصمحات التالية:

  مشحىSTEM  

خة لتصػيخ قجرات الستعمسيغ في مجاالت أحج الحمػؿ السبتك :أنوبكيعخفو الباحث إجخائيا 
كالخياضيات مغ خبلؿ تقجيع ىحه السعارؼ في بشاء متكامل  ،كاليشجسة ،كالتكشػلػجيا ،العمػـ

كيعسل عمى حل مذكبلت مختبصة بحياتو كذلظ مغ  ،يذعخ خبللو الصالب بػحجة السعخفة
اد جيل متشػر أعج  عمى  أعج  مسا يد ؛خبلؿ االستكذاؼ كالعسل الجساعي في بيئة كاقعية

 الدػؽ.يستمظ قجرات عالية في التفكيخ كيحقق متصمبات العرخ كحاجات 
  االستيعاب السفاىيسي 

الخياضية : قجرة عقمية تسكغ الصالب مغ إدراؾ السفاىيع كالسعارؼ أنوكيعخفو الباحث إجخائيا ب
 ،ىيعالسفا ىحه كدمجيا في بشيتو السعخفية كتطيخ مغ خبلؿ قجرة الصالب عمى شخح

 ،كتفديخىا بصخيقتو الخاصة مع تسكشو مغ تصبيقيا في السػاقف ،كالسعارؼ كتػضيح داللتيا
السختمفة كاستخجاميا في حل السذكبلت كيقاس بالجرجة التي يحرل عمييا الصالب في 

 السفاىيسي.اختبار االستيعاب 
  اإلبجاعيالتفكيخ 

يشسػ  متسيدة،سذ عمسية كبشية معخفية تفكيخ متقج يختكد عمى أ :أنوبكيعخفو الباحث إجخائيا 
كسا أف ثسخت و مشتج فكخؼ أك مادؼ مختمف  مدتػاه،بالذغف كالجيج كيسكغ التجرب لتصػيخ 

كنافع لمفخد كالسجتسع كيقاس بالجرجة التي يحرل عمييا الصالب في اختبار التفكيخ 
 .اإلبجاعي

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 الفرـــل الثاني
 اإلشار الشطخي لمجراسة 
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 الثاني: لفرل ا
 اإلشار الشطخي لمجراسة

العشاصخ األساسية السختبصة بيحه الجراسة حيث يقـػ  الفرليتشاكؿ الباحث في ىحا 
ليحه  تبًعاثبلثة محاكر  إلىكقج تع تقديع محتػيات ىحا الفرل  ،بعخض تفريمي ليحه العشاصخ

 العشاصخ كقج كانت ىحه السحاكر ىي: 
 .STEMمشحى  السحػر األول: -

 .االستيعاب السفاىيسي السحػر الثاني: -

 .اإلبجاعيالتفكيخ  السحػر الثالث: -
 

 السحػر األول: 
 STEMمشحى 

أعمى قائسة أكليات تصػيخ التعميع في العجيج مغ دكؿ العالع فقج  STEMيحتل مشحى 
ىحا  إلىالتعخؼ أثبت مشح بجء استخجامو قجرتو عمى أف يكػف الخيار األفزل، كسشعسل عمى 

 سشحى فيسا يمي:ال

  STEMما ىػ مشحى  -أوالا 
ؿ عميو لتجاكز مذاكل التعميع في القخف  أعج  الحل الػ  STEMيسثل مشحى  الحؼ ي عػ 

الػاحج كالعذخيغ كقج ضيخ ىحا السشحى كخبلصة جيػد إصبلح التعميع في الػاليات الستحجة 
يشبغي التعخؼ أكال  STEMالسدتسخة مغ خسديشات القخف الساضي. كلمتعخ ؼ عمى ماىية مشحى 

( أف 21، صـ2115عمى مجلػالت ىحه الحخكؼ السكػنة لمكمسة حيث يحكخ )السحيدغ كخجا ،
STEM   

 ،كالتكشػلػجيا ،"اخترار ألربعة عمػـ معخفية يجرسيا الصالب في السجرسة كىي العمػـ
كسا أف شبيعة  كتعمسيا،كتتصمب ىحه العمػـ التكامل كالجمج في تعميسيا  كالخياضيات، ،كاليشجسة

الصبلب عمى االستستاع  أعج  تد ككاقعية، بحيثىحه العمػـ تتصمب تجييد بيئات تعميسية حقيقية 
السعخفة الذاممة الستخابصة  إلىكالسذخكعات التعميسية التي تسكشيع مغ الػصػؿ  األنذصةفي 

ميجية داخل بعيجا عغ السفاىيع الشطخية التي يجرسػنيا برػرة تق بيا،لمسػضػعات الستعمقة 
 ".الفرل 
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يسكغ القػؿ بأف ىحه السػاد األربع تسثل السحخكات التي يديخ بيا تقجـ أؼ أمو، كلحلظ 
كاف مغ الػاجب إعصاءىا نػعا خاصا مغ االىتساـ، كلحدغ حطشا أف ىحه السػاد تستمظ عبلقة 

غ الصالب مغ رؤية كاضح ة لمسعخفة، قػية تجعل بسقجكرنا تقجيع ىحه السػاد بذكل متكامل ي سك 
العسل عمى تقجيع السعخفة  STEMحيث يحاكؿ  STEMكمغ ىشا كاف مشصق العسل في مشحى 

كيتعامل  ،في ىحه السػاد برػرة تكاممية يخػ فييا الصالب السعمػمات بأصميا الخياضي كالعمسي
ـ ىحا كم ل ىحا السشحى أف ي قج  و في مع تصبيقاتيا تكشػلػجيا كيعسل عمى تصبيقيا ىشجسيا كي فزِ 

 ا .أثخ دائخة حل السذكبلت السختبصة بحياة الصالب ليكػف العسل اكثخ تذػيقا كأعسق 

ىحا  إلىباختبلؼ زاكية الشطخ  STEMكقج تشػعت كاختمفت التعخيفات الخاصة بسشحى 
ا في السجسل تجكر في نفذ السعشى أنيالسشحى كقج أكرد األدب التخبػؼ العجيج مغ التعخيفات إال 

يحاكؿ عخض السعخفة برػرة تكاممية مختبصة بالصالب فيعخؼ السجمذ االمخيكي الدابق الحؼ 
"مجخل تجريدي عالسي قائع عمى التكامل بيغ السػاد الجراسية  :أنوب STEMلمتشافذ االقترادؼ 

مغ خبلؿ تػفيخ بيئة تعمع تخكد عمى تعميع  ،كالخياضيات ،كاليشجسة ،كالتكشػلػجيا ،كىي العمػـ
كاستخجاـ مذكبلت الحياة اليػمية كالسػاقف  ،كاالكتذاؼ ،كاالختخاع ،اؼالصبلب باالستكذ

الصبلب  أعج  الحياتية كتذجيع الصبلب عمى االبتكار مغ خبلؿ تكامل السػاد الجراسية مسا يد
 .عمى عسل تخابصات بيغ السػاد السختمفة كالتػصل البتكارات ججيجة"

 ((Council on competitiveness,2005, p.2  

ىػ "تػضيف  STEM( أف Felix, et al , 2010 , p.30) كآخخكف ا يخػ فيمكذ فيس
كزيادة السذاركة  ،مغ أجل تحديغ تعمع العمػـ كالخياضيات ،اليشجسة كالترسيع التكشػلػجي

  .الفاعمة لمتبلميح في العسمية التعمسية "

"مجخل يتع  أنوب STEM( في تعخيف Tsupros, et al, 2009كقج ذكخ تدبخكس )
مغ خبللو تعميع التبلميح السفاىيع االكاديسية مغ خبلؿ الخبط الػضيفي بيغ العمػـ كالتكشػلػجيا 

 .كاليشجسة كالخياضيات بسا يسكغ مغ تحقيق تػاصل بيغ السجرسة كالسجتسع كسػؽ العسل "

( "تعمع كتعميع العمػـ كالتكشػلػجيا Briney & Hill, 2013كسا يعخفو بخيشي كىيل )
لخياضيات بذكل يكفي إلنتاج عقػؿ مفكخة كقادرة عمى حل السذكبلت عبخ جسيع كاليشجسة كا

 .التخررات "

 التخررات،لمتعمع متعجد " نيج  أنويعخؼ أيزا ب STEMذلظ فإف  إلىباإلضافة 
كيتسكغ الصبلب مغ تصبيق العمػـ كالتكشػلػجيا  الصبيعية،تقتخف فيو السفاىيع العمسية بالطػاىخ 
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كاليشجسة كالخياضيات في الدياقات التي تجعل االتراؿ بيغ السجرسة كالسجتسع كالعسل 
لقجرة عمى التشافذ في كالسؤسدات العالسية اتراال فعاال مسا يتيح اكتداب الثقافة العمسية كا

 .(Gerlach,2012, p.3)االقتراد العالسي " 

 STEM" مجخل تعميسي يتزسغ مجاالت  أنو إلى( 7، ص2116كقج ذىب زيج )
 ،اكيقػـ عمى السذخكعات ذات السياـ الغيخ محجدة لمػصػؿ لشتائج كمشتجات محجدة مدبقً 

برػرة عخكض تقجيسية اك  كعخض لمسشتجات ،كيتزسغ مسارسات كانذصة يجكية كعسل جساعي
 .مشتجات حقيقية "

يخكد  STEM( أف مفيػـ كتػجو McComas,2014, p.102فيسا يخػ ماكػماس )
اد جيل متشػر في تمظ السجاالت عج  أل ؛عمى التكامل في مجاالت العمـػ كالتكشػلػجيا كالخياضيات

لتي تػاجييع في حياتيع كالسيارات السكتدبة لسػاجية التحجيات ا ،بسا يديع في تصبيق السعارؼ
 العسل.اليػمية كسػؽ 

أحج الحمػؿ السبتكخة لتصػيخ قجرات الستعمسيغ في  STEMبأف كعميو يسكغ القػؿ 
مجاالت العمػـ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات مغ خبلؿ تقجيع ىحه السعارؼ في بشاء متكامل 

ختبصة بحياتو كذلظ مغ خبلؿ كيعسل عمى حل مذكبلت م ،يذعخ خبللو الصالب بػحجة السعخفة
اد جيل متشػر يستمظ قجرات أعج  عمى  أعج  مسا يد ،االستكذاؼ كالعسل الجساعي في بيئة كاقعية

 الدػؽ.عالية في التفكيخ كيحقق متصمبات العرخ كحاجات 

ا أنيا تبتعج أحيانا كتقتخب أحيانا رغع أنيإف الستأمل في التعخيفات الدابقة قج يبلحع 
سػاء مغ ناحية  STEM إلىزاكية الشطخ  إلى كيخجع ىحا أسمفشا،الفمظ كسا تجكر في نفذ 

ات أك أسباب ضيػر ىحا السشحى كالتي غالبا تتحكع بكل ما سبق كفيسا يمي جخاءأك اإل ىجاؼاأل
 األسباب.ىحه  إلىنتعخض 

 STEMأسباب ضيػر مشحى  -ثانياا 
ت الستحجة كالتي كاف فييا الػاليا إلىبجقة يسكغ العػدة  STEMكلتحجيج أسباب ضيػر 

 حيث يسكغ التعخؼ عمى األسباب التي ساىست في ضيػره.  ،STEMبجاية العسل عمى مشحى 

كاف مع بجايات ىحا القخف أك عمى أحدغ تقجيخ في  STEMيخػ البعس أف ضيػر 
، فيسا تذيخ العجيج مغ الجراسات أف لطيػر  أسباب كمقجمات قج  STEMنيايات القخف السشرـخ

 بالذكل الحالي. STEMعمى ضيػر  أعج تخسديشات القخف الساضي س إلىترل 
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حيث  ،إف الػاليات الستحجة كعمى شػؿ تاريخيا تػلي اىتساما كاسعا ألنطستيا التعميسية
ا في حالة صخاع تصػرؼ مدتسخ ال يتػقف، كالحؼ يجعمشا نتحجث عغ جحكر أنييسكشظ أف  تخػ 

ر التعميسي ىحه كانت دائسا ما تتحجث عغ ىحه ىػ أف عسميات االصبلح كالتصػ  STEMؿ 
جاء ليؤكج  1958مغ القػؼ لمتعميع عاـ ، حيث أف قانػف األ STEMربعة السعشي بيا األ السػاد

عمى دعع تعميع الخياضيات كالعمػـ لتأتي بعجه عسميات إصبلح ما بعج تقخيخ أمة في خصخ عاـ 
الخياضيات كالعمػـ كالتكشػلػجيا لزساف كالتي جاءت لمتأكيج عمى كجػب تجعيع تعميع  1983

لع يكغ شفخة  STEM كلحلظ فإف 1991عاـ  STEMالتقجـ التقشي ليتكمل كل ذلظ بطيػر 
ج عسل مستج لدشػات شػيمة، لع يطيخ شػاؿ سشػات اإلصبلح االسع بل كاف نتا ،مفاجئة

 Banks) .يات االصبلح تعشى بيحه السجاالتالسخترخ كلكغ كانت دائسا عسم
&Barlex،2114.) 

 (NSF)عبخ مؤسدة العمػـ الػششية  SMETكقج ضيخ االسع في البجاية باالخترار 
 األربعة.عمى أىسية كضخكرة ىحه التخررات  بغخض التأكيجـ كقج كاف ىحا 1991عاـ 

Chesky & Wolfmeyer, 2015)) 

الحؼ  (PISA) تقييع الصمبة الجكلي كاالحراءات كبخنامجت طيخ العجيج مغ الجراسات 
نقاط  تخاجع متػسط 2111مشح عاـ  (OECD)يرجر عغ مشطسة التعاكف الجكلي كالتشسية

في الخياضيات نجج الػاليات الستحجة  :الصمبة األمخيكييغ كقػتيع في الخياضيات كالعمـػ فسثبل
(، أما تختيب الػاليات الستحجة 491نقصة، كىػ أقل مغ متػسط البخنامج ) 471حاصمة عمى 

 (PISA, 2015, P.5) .الترشيفاتحدب بعس  21الػ يػ السخكد عالسيًّا ف

قج ضيخ االىتساـ  أنو :(Thomasian,2011, p.5) كفي ىحا الدياؽ يحكخ ثػماسياف
في الػاليات الستحجة مؤخخا عقب ضيػر نتائج االختبارات الجكلية  STEMباتجاه التعميع التكاممي 

دييا الجكلييغ ، كأضيخ تقخيخ رابصة الحكاـ السػحجة لمصبلب حيث تخمفت الػاليات عغ مشاف
( أف مغ أىع االسباب ىػ عجـ صخامة تصبيق معاييخ العمػـ كالخياضيات في NGAالػششية )

كالقرػر في تحفيد  STEMمخاحل التعميع العاـ كعجـ التحزيخ لبلعتقاد كاالىتساـ بسجاؿ 
بيغ السػضػعات التي يتعمسيا  كعجـ التكامل ،دكافع كاىتساـ الصبلب نحػ الخياضيات كالعمػـ

بيغ ما  العبلقاتالصبلب كالعالع الحقيقي كسا اكضح اف الصبلب غالبا ما يفذمػف في رؤية 
 .STEMيجرسػنو كالخيارات السيشية لتعميع العمػـ كالتكشػلػجيا اليشجسة كالخياضيات 
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ـػ ىحا الػضع تبعو حالة مغ انخفاض اإلقباؿ عمى تخررات مثل الخياضيات كالعم
كفي ضل عالع يحكسو اقتراد السعخفة لع تعج تخررات الخياضيات كالعمػـ كافية إلكداب 

اده لمعسل في ىحا العالع كمػاجية مذكبلتو إذ ال بج مغ دعسيا بسػاد أعج  ك  ،السػاشغ السعخفة
تاف تجعبلنظ عشرًخا فاعبًل تزسغ حجد مكانة متقجمة لظ ، كل ىحه كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالم  

مػر جاءت في الػقت الحؼ كانت التػقعات تتحجث عغ تػافخ عجد كبيخ مغ الػضائف في األ
ىحه التخررات خبلؿ الدشػات السقبمة مع شكػػ مغ أرباب العسل في الػاليات الستحجة مغ 

 . STEMعجـ تػفخ شالبي عسل مغ ذكؼ السعخفة البلزمة في تخررات  

  STEMمبادى وأسذ مشحى  -ثالثاا 
 STEMبذكل مكثف لػضع مبادغ كأسذ معتسجة كثابتة يقف عمييا مشحى يجخ العسل 

 لو.راسخة  أعج  فيسا يزج ىحا السشحى باألبحاث كالجراسات التي تعسل عمى بشاء قػ 
كلكغ ىحا ال يعشي أنشا نتحجث عغ عسل ببل أصػؿ يختكد عمييا كإال كشا بحلظ قج خخجشا 

عمى عجد مغ السبادغ كاألسذ  STEMب  مغ دائخة الرػاب، يحتػؼ األدب التخبػؼ الخاص
يجِخ العسل في ضػئيا، كىشا نمخز بعس ما ال يسكغ تجاكزه مغ مبادغ كأسذ العسل في 

 كآخخكف كغارميخ  (Asunda,2012أسػنجا)كمشيا ما تست اإلشارة إليو عشج  STEM مشحى
(Garmire & et al, 2006,)  كآخخكف كتدبخكس (Tsupros, et al, 2009) 

 لعمسي التشػر ا -1
ربسا يسكششا القػؿ بأف التشػر العمسي ىػ أبخز األسذ التي يتع العسل بيا كعمى ضػئيا 

يحكخ  العمسي،كلشفيع ذلظ بذكل أعسق يجب أف نتعخؼ عمى السقرػد بالتشػر  STEMفي 
العمسية  العمع، كالسعخفة( أف التشػر العمسي ىػ "الفيع لصبيعة 47، صـ2114السحتدب )

عمى  كالسجتسع، كالقجرةحيث التأثيخات الستبادلة بيغ العمع كالتكشػلػجيا  مع، مغلمعكاالجتساعية 
،اتخاذ القخار كحل السذكبلت كامتبلؾ اتجاىات نحػ   ".كنحػ مسارسة ميشة مختبصة بالعمػـ العمـػ

ليخمق حالة مغ  ؛ضيخ أنوفقج سبق كأف ذكخنا  STEMكىحا ما يتػجب تػفخه في 
كإلضيار حالة التخابط كالتكامل بيغ العمػـ كلمتأكيج  ،التخررات العمسيةاإلقباؿ كاالقتشاع بيحه 

ليو عبخ العسل في إالتشػر كأكثخ ىػ ما نخيج الػصػؿ كىحا السدتػػ مغ  السعخفة،عمى كحجة 
STEMكفي ، ( ىحا الدياؽ أكضح أسػنجاAsunda,2012, p.47 أف التعمع القائع عمى )
STEM مى:عالتبلميح  أعج  يشبغي أف يد 
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انتاج السعخفة مغ خبلؿ عسميات تعتسج عمى السبلحطة الجقيقة لمطػاىخ السػجػدة في  .أ 
العالع الصبيعي كالػصف كالتفديخ كالتشبؤ كتقجيع االدلة العمسية كاالعتبارات الكسية 

 السشصقية.كالحجج 

اكتداب معخفة عمسية متعسقة يسكغ استخجاميا كتصبيقيا في حياتيع اليػمية كالسيشية  .ب 
 السدتقبل  في

فيع السفاىيع برػرة متعسقة ككضيفية مغ خبلؿ االكتذاؼ كفيع التصبيقات العمسية  .ج 
 نطخية.أكثخ أىسية مغ معخفة الػقائع العمسية برػرة 

تشاكؿ القزايا العمسية كالتكشػلػجية كاالقترادية كاالنتاجية عمى السدتػػ الػششي  .د 
 كالعالسي.

  كالخبخة التكشػلػجيةدعع الفيع  -2

اؿ الكثيخ مغ الشاس ال يخػ في التكشػلػجيا سػػ حاسػب كىاتف ذكي، كىحا ما ز 
ترػر خاشئ كخصيخ حيث ال يسكشظ الخخكج مغ دائخة السدتيمظ التكشػلػجي بيحه الخؤية، أف 

 أداة كذلظ مغ خبلؿ رؤية التكشػلػجيا ك ،يدتيجؼ فتح آفاؽ ججيجة STEMالعسل مغ خبلؿ 
كصػره ججيجة  ،مغ خبلؿ خمق حمػؿ مبتكخة لمسذكبلت تسكشظ مغ جعل الحياة أكثخ سيػلة

لمسعخفة كذلظ ببث الخكح في تمظ السعارؼ الخياضية كالعمسية الجامجة كتحػيميا ادكات عسمية 
 معيا.يسكغ التعامل 

أف التعمع  (Garmire & et al, 2006, p.21) كآخخكف غارميخ  كفي ىحا الدياؽ أشار
 عمى:قادرا  لًباشايشبغي أف يعج  STEMالقائع عمى 

العمسية  بل ىي تصبيق السعخفة حاسػب،فيع التكشػلػجيا باعتبارىا أكثخ مغ أجيدة  .أ 
 .لجعل الحياة أسيل كأيدخ

امتبلؾ ميارات االستقراء العمسي التي تسكشو مغ التعامل بكفاءة كميارة مع أدكات  .ب 
ج في حل كاستخجاميا بذل مشاسب كمفي ،ككسائل التكشػلػجيا الحالية كالسدتقبمية

 الترسيع.السذكبلت الستعمقة بجػانب كعسميات 

التفكيخ الشاقج في القزايا الستعمقة بالتكشػلػجيا كاستخجاميا كمغ ثع اتخاذ القخار  .ج 
 السشاسب.

  .التػاصل -3
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ىحا العالع الحؼ تػاصمت أشخافو كتقارب فيو مذخقو كمغخبو يجعل مغ تصػيخ قجرات 
 STEMكلحلظ فإف العسل مغ خبلؿ  ،جاكزه أك إىسالوالتػاصل لجػ الصالب أمًخا ال يسكغ ت

كتشػيعيا كذلظ مغ خبلؿ غسذ الصالب في أعساؿ كنذاشات  ،يتصمب دعع قجرات التػاصل
تدسح لو بالتعبيخ عغ آراءه كتػصيل أفكاره كسا تسكشو مغ تصػيخ قجرتو عمى التػاصل مع 

  مشطع.اآلخخيغ كاالستساع ليع في عسل جساعي 

أف مغ أسذ التعمع القائع  إلى :(Tsupros, et al, 2009) كآخخكف كيذيخ تدبخكس 
  خبلؿ:تحقيق التػاصل مغ  STEMعمى 

 متشػعة.أف يكػف لجػ الصالب القجرة عمى تػصيل أفكاره لآلخخيغ بصخؽ  -1

 السدتقبمية.ادىع لمسيغ أعج  الصبلب الحيغ يتعمسػف كيعسمػف بذكل تعاكني أفزل في  -2

 العسل.كالسجتسع كسػؽ تحقيق تػاصل بيغ السجرسة  -3

 أيزا: STEMمبادئ وأسذ العسل وفق مشحى  إن مغيسكغ القػل 

  .العسل عمى مذاريع كمذكبلت مختبصة بالػاقع الحقيقي -أ

ماذا ندتفيج مغ ىحه األرقاـ؟ لساذا نجرس ىحه الطػاىخ؟ ما عبلقتشا بكل ىحا الحجيث؟، 
 STEMغ الصبلب لسعمسييع ىي ما يحاكؿ ىحه األسئمة البخيئة الرعبة التي دائسا ما تشصمق م

 عمييا.اإلجابة عمييا أك إف جاز التعبيخ القزاء 

ال يكػف ذك معشى إال إذا شعخ الصالب بالسعخفة تبلمذ حياتو، يخػ  STEMالعسل ب 
كيسارس  ،كالتكشػلػجيا تديل الحياة مغ خبلؿ ىحه السعخفة ،كالعمػـ تفدخ ،الخياضيات ترف

 مجركس.قبات بذكل متدمدل لتحليل الع ؛اليشجسة

فالسذكبلت مذكبلتو التي  الصالب،مغ  STEMلحلظ يتػجب اف يشصمق العسل في 
مغ إنجازه فيػ يعسل عمى الػصػؿ إلييا كتصبيقيا مغ خبلؿ عسل  بيا، كالحمػؿيػاجيا كيذعخ 

 .أنوأقخ جساعي مع 

الب أكثخ لجعل الص ؛إف التعميع في ضػء حاجات الصالب كمذكبلتو ىػ الحل األفزل
عمى أف يتع ىحا  تػاجيو،فاعمية كارتباشا بالسعخفة كأكثخ قجرة عمى التعامل مع التحجيات التي 

 التعميع مغ خبلؿ أنذصة كمذخكعات يشغسذ فييا الصالب.
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إردكغاف كلتكػف ىحه السذخكعات أكثخ نفعا ال بج ليا مغ مػاصفات حيث يحكخ كل مغ 
القائع عمى  STEMأف تعميع  Erdogan & Bozeman, 2015, p.32)كبػزماف )

  أىسيا:مجسػعة مغ السػاصفات  يحتػؼ السذخكعات 

 

  .صيلأكجػد محتػػ كتقييع  -1

  .السذاريع تحجد مغ خبلؿ مياـ مخكبة -2

 .اتخاذ القخار كحل السذكبلت -3

  .كاضحة مع تعميع فخدؼ كجساعي أىجاؼ -4

 .مشتجات حقيقية لػاقع حقيقي -5

  .عمى الصالبالسعمع يكػف ميدخ كالتعمع مختكد  -6

 .الػقت محجد -7
 

 التكامل بيغ السػاد  -ب

كيكػف ذلظ مغ خبلؿ الجسع بيغ مػضػعيغ أك أكثخ مغ  STEMىػ أساس العسل في 
 كتكامميا، كساكيػفخ ىحا الجسع مدتػػ أعمى مغ اإلدراؾ لتخابط السفاىيع ، STEMمػضػعات 

 تكار كاالبجاع.عمى زيادة القجرة عمى االب التكاممية لمسعخفةتداىع الشطخة 
 

 تػضيف االستقراء كالبحث العمسي  -ج

 ،شخز قادر عمى مػاجية التحجيات إلىيحاكؿ الػصػؿ  STEMأف العسل في مشحى 
كفي عرخ ال يعصيظ الكثيخ مغ الفخص يتػجب أف تكػف  بيا،كتجاكز العقبات التي قج يسخ 

مسي كاالستقراء ىي جدء لحلظ فإف التجرب عمى مسارسة ميارات البحث الع ،خصػاتظ مجركسة
كالسسارسات  األنذصةاساسي مغ العسل ىشا، حيث يتع تعخيس الصالب لسجسػعة مغ 

 كاالستقرائية،االستقرائية التي يكتدب مغ خبلليا الصالب السعخفة العمسية كالخبخة البحثية 
ج لتكػف ىي الدمػؾ الحؼ يقػـ بو الصالب عش ،كذلظ لغخس أسذ البحث العمسي كاالستقراء

  السدتقبل.مػاجية 
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 STEMمشحى  أىجاف -رابعاا 
كالغايات التي تزعيا الجكلة كالتي  ىجاؼيتػجب التفخيق بيغ األ ىجاؼعشج الحجيث األ

العسمية التي يدعى ىحا السشحى لتحقيقيا في  ىجاؼكبيغ األ ،تكػف دائسا عامة كشاممة كمتذعبة
( أف مشحى Williams,2013امد )العسل التخبػؼ عمى األرض مباشخة كفي ىحا يحكخ كيمي

STEM  (25، ص ـ2115)الذحيسية،  :إلىييجؼ 

 تحفيد بيئة التعمع كدعع السشيج السجرسي بسا يترل بالعالع الحقيقي.  -

 تذجيع الصبلب عمى االستكذاؼ كالتقري كفيع عالسيع. -

 تعديد ثقة الصبلب بأنفديع كاالتجاه الحاتي مغ خبلؿ عسل الفخيق. -

صبلب كتعديد ثقتيع بالخياضيات كالعمػـ مغ خبلؿ استخجاـ التكشػلػجيا إثارة كاقعية ال -
 كالسدمية.كاالبتكار كالترسيع مسا يجعل السجرسة مميئة بالتجارب السفيجة 

 لمجسيع.تحديغ الثقافة التكشػلػجية  -

 .اإلبجاعياكتداب الصبلب انساط التفكيخ كالتفكيخ العمسي كالشاقج ك  -

 ميسية التي تقمل مغ معجؿ غياب الصبلب عغ السجارسزيادة فاعمية الخبخات التع -

 ىي: STEMمشحى  أىجاؼ( أف Bybee,2013, p.5فيسا يخػ بايبي )

لصخح االسئمة كالعسل عمى حل مذكبلت مغ الحياة  ؛استخجاـ السعارؼ كالسػاقف كالسيارات -
االدلة ككحلظ الػصػؿ استشتاجات تقػـ عمى  ،كمحاكلة تفديخ كفيع شبيعة العالع كترسيسو

 .STEMفي القزايا الستعمقة ب 

كالتعخؼ عمييا كذكل مغ السعخفة كالتحقق كالترسيع  STEMفيع الدسات السسيدة لسػاد  -
 البذخؼ.

 لحياتشا السادية كالفكخية كالثقافية. STEMالػعي بكيفية تذكيل مػاد  -

يتع كافكاره كسػاشغ مثقف كم STEMكقزايا الخغبة كاالستعجاد لبلنخخاط في مجاالت  -
 كمتأمل.

  :إلىتتحقق عشج الػصػؿ بالصالب  STEM أىجاؼإف كبحلظ يسكغ القػؿ 
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رفع مدتػيات فيسو لمسفاىيع العمسية في ضػء تكامميا مع التصبيقات التكشػلػجية الخاصة  -
 بيا.

 .اإلبجاعياكتدابو لسيارات التفكيخ كمغ أبخزىا التفكيخ العمسي كالشاقج ك  -

 لعمسي كاالستقراء.اكداب الصالب ميارات البحث ا -

 رفع مدتػيات قجرة الصالب عمى حل السذكبلت كاتخاذ القخار. -

 معخفة أبججيات العسل في الترسيع اليشجسي. -

 السترمة بالتصبيقات اليشجسية. األنذصةتشسية القجرات عمى القياـ ب -

 STEMمعخفة الصالب لمعبلقات بيغ مجاالت  -

 STEMأىسية مشحى  -خامداا 
كالعذخيغ بسا يدسى اقتراد السعخفة حيث أصبحت سسة اقتراد تسيد القخف الحادؼ 

ىحا القخف ىي االقتراد السبشي عمى السعخفة كىحا يعشي أف السدتقبل محجػز لمسجتسعات التي 
 ؛كزيادة قجرات أفخادىا كامكاناتيع كىحا االتجاه السعخفي العالسي ،تبحؿ الجيج لسزاعفة معارفيا

عميع مفتػحا عمى مرخاعيو، كذلظ بغخض تصػيخ كتشسية رأس جعل باب التشافذ في ميجاف الت
الساؿ البذخؼ الحؼ يقػـ عميو ىحا الشسط الججيج مغ االقتراد كذلظ بإعصاء الفخد الفخصة 

ىحه السشطػمة العالسية ليتعمع كيتجرب كيتعامل مع اآلخخيغ ليدتصيع أف يشجمج في  ،الكاممة
 .الستدارعة

كسصمب تعميسي مشاسب لستصمبات ىحا القخف  STEMكمغ ىشا تطيخ أىسية مشحى 
لمػصػؿ بالعشرخ البذخؼ ألقرى درجات االستعجاد كلزساف حرة كبيخة مغ العامميغ في 

ىي التي تحخؾ اقتراد السعخفة  ،مدتقببل، ذلظ أف ىحه التخررات STEMتخررات 
رة كقػة الجكلة كػف عجد العامميغ في ىحه التخررات دائسا ما يعتبخ مؤشخا لقج إلىباإلضافة 

إف أىسية ىحا السشحى تشبع مغ قجرتو عمى تصػيخ امكانات الفخد السعخفية  كاقتراديا،معخفيا 
كالعسمية كالعقمية كالذخرية لترشع شخرا مؤىبل لسػاجية السدتقبل كقادرا عمى االنتاج 

 كالتصػيخ.

 أعج  يد أنوفي  STEMأىسية مشحى  (Morison, 2006, p.2كيػجد مػريدػف )
  اكتداب:لصبلب عمى ا
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حل السذكبلت: لجييع القجرة عمى تحجيج األسئمة كترسيع الفخكض لجسع البيانات كتشطيسيا  -1
 مبتكخة.كاستخبلص االستشتاجات كتصبيق ما فيسػه في حاالت ججيجة 

 اليشجسي.االبتكار: يدتخجمػف مبادغ الخياضيات كالعمػـ كالتكشػلػجيا في عسمية الترسيع  -2

ػف باحتياجات العالع كلجييع االبجاع في الترسيع كاالختبار كاعادة الترسيع االختخاع: ييتس -3
 كتشفيح الحمػؿ )العسمية اليشجسية(

كالعسل  ،كالسبادرة كالثقة بالشفذ ،تصػيخ الحات: لجييع القجرة عمى استخجاـ الجافع الحاتي -4
 معيغ.محجد لتحقيق ىجؼ  كإشارضسغ كقت 

يق عسميات التفكيخ السشصقي في الخياضيات كالعمـػ التفكيخ السشصقي: قادريغ عمى تصب -5
 كاليشجسة.

ثقافة تكشػلػجية: فيع ككصف التكشػلػجيا كتصػيخ السيارات البلزمة كتصبيق التكشػلػجيا  -6
 مبلئع.عمى نحػ 

  عمى:تبخز مغ قجرتو  STEMكفي ضػء ذلظ يسكغ القػؿ باف أىسية مشحى 

 االقترادية  جراتالق تصػيخ -1

بديادة تػجو الصبلب ليحه التخررات مع امتبلكيع قجرات  STEMحيث يداىع 
كفي ىحا  أفزلفي جعل حخكة االقتراد  أعج  ىحه الديادة ستد االربعة،كمعخفة في ىحه الجػانب 

( أف مغ أىع البخامج التي تبشتيا السسمكة Harrison, 2011, p.17ىاريدػف ) الدياؽ يذيخ
سو كتسػيمو في إشار سياسة شعبية، في الفتخة ، الحؼ تع تحجيجه كدعSTEM مشحىالستحجة، 

(، بإضافة أنذصة، كميارات فعالة في مجاؿ التقشية، كالترسيع اليشجسي، 2004-2010)
تصػيخ االقتراد القػمي، خاصة  إلىلتحقيق جػدة مخخجات الشطاـ التعميسي، بسا يؤدؼ تباعا 

  الرشاعي.في مجاؿ اإلنتاج 

 كالعالع تحقيق الخؤية التكاممية لمعمع  -2

ف تعامل الصالب مع العمػـ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات في مػقف تعميسي كاحج إ
ف ىحا يصػر أ،كسا  أعج  ك تتبأجدائو أذج كاحج متخابط متساسظ ال تشفرل يجعمو يخػ العمع كشسػ 

فالعالع عبارة عغ نديج متجاخل  .نطخة الصالب لمعالع كجدع متخابط ال يسكغ فرل مكػناتو
سكػنات كدراستيا جاخمت عبخه ىحه السعارؼ بذكل مجىر كقج قاـ االنداف قاـ بفرل ىحه الت

عمى تصػيخ قجراتو في التعامل مع العالع كلكغ ما لبثت حتى  أعج  ف ىحا سيدأمشفرمو ضشا مشو 
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ه عمى أعج  ف تدأ ا ىي التي تدتصيعأنيثبت أا نيغ مشصمق الخؤية التكاممية ألعاد ليعسل م
 لتصػر .التسكغ كا

 اكتداب ميارات القخف الػاحج كالعذخيغ  -3

ف االنخخاط في سػؽ عسل ىحا القخف بل في الحياة العامة في قخنشا ىحا تتصمب ميارات إ
كامكانات خاصة يصمق عمييا ميارات القخف الػاحج كالعذخيغ كمشيا ميارات حل السذكبلت 

ا ميارات البحث ككل ىحا يتع تحقيقو ككح ،ت التػاصل الفعاؿكميارا ،ميارات التعاكف  ،كاالبجاع
 .STEMعبخ العسل في 

 تشسية انساط التفكيخ كمياراتو  -4

نذصة مختبصة بػاقعو أؿ مػاقف تعميسية كمذاريع عسمية ك تجريذ الصالب مغ خبل
كاعصاءه السجاؿ لحل بعس السذكبلت ككحلظ تكميفو الصالب بأعساؿ بحث كاستكذاؼ ككحا 

 ،نساط تفكيخه كمياراتوأالصالب عمى تصػر  أعج  ببل شظ سيد اانخخاشو في عسل ىشجسي كل ىح
 كمتصػرة.كيديج مغ قجرتو عمى تصبيق ىحا الخبخات في مػاقف حياتيو ججيجة بصخيقة ذكية 

 تصػيخ قجرات االبتكار  -5

في تشسية ركح االبتكار كاالبجاع لجػ الصبلب كىػ  STEMيسكغ التجريذ مغ خبلؿ 
ككحلظ لمسداىسة في حل السذكبلت التي تػاجو  ،ذكبلتو الحياتيةالصالب لتجاكز م يحتاجوأمخ 

 السجتسع بعج انخخاشو في العسل 

 STEMترشيف مجارس  -سادساا 

بحدب البخامج التي تصبقيا كالسشاىج التي ترسسيا  STEMكترشف مجارس تعميع 
 (Erdogan, Stuessy, 2015, p.81) يمي:كتجرسيا كسا 

كتقبل  STEMمغ  أكثخك أ: تخكد عمى مجاؿ Selective Schoolمجراس انتقائية  -1
مجرسيغ محتخفيغ كخبخاء مختريغ  إلىختفعي السػىبة كالجافعية كتحتاج انتقائيا شبلبا م

 متقجمة.كمشاىج 

 STEM  مغ مجاالت  أكثخك أ: تخكد عمى مجاؿ Inclusive Schoolالسجارس العامة  -2
 انتقائيا.كلكغ القبػؿ فييا ال يكػف 
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: تخكد عمى السيغ كالتعميع الفشي التقشي كتعج الصبلب لػضائف STEMة مع مجراس مذارك -3
عبخ الدساح لمصبلب بتجخيب تصبيقات عسمية لسجاالت  STEMمتعمقة بسجاالت 

STEM. 

كتقبل جسيع فئات كافخاد  STEMالسجارس الذاممة الشطامية: تخكد عمى جسيع تخررات  -4
 السجتسع.

 STEMمتصمبات تصبيق مشحى  -سابعاا 
ىي أمخ يحتاج الكثيخ مغ  ،كسشطػمة تتبشاىا الجكلة STEMإف متصمبات تصبيق مشحى 

الجيػد كالسػازنات خرػصا عمى مدتػػ الخؤية العامة لمشطاـ التخبػؼ، فسعطع الجكؿ التي 
شبقتو مغ خبلؿ مجارس متخررة في تقجيع ىحا الشػع مغ التعميع ثع بجأت في  STEMتصبق 

ىي معمع قادر  :ثبلثة أمػر أساسية إلى تحتاجإنظ  يسكغ القػؿ جساالإ بو،تػسيع دائخة العسل 
كمشيج ييتع بالتكامل بيغ السجاالت االربعة كبيئة تعميسية  ،عمى التجريذ كفق ىحا السشحى

كفيسا يمي نعخض ىحه الثبلث متصمبات بذيء  العسل،مجيدة كمدكدة بسا تحتاجو لبلنصبلؽ في 
  التفريل.مغ 

  STEMشحى السعمع في ضػء م -1

 STEM( أف مغ متصمبات Nadelson et al, 2013, p.159يحكخ نادلدػف )
 ،كالتكشػلػجيا ،معمسيغ مصمعيغ لجييع اتجاىات ايجابية نحػ تجريذ مجاالت تعميع العمػـ

ليكػنػا قادريغ عمى تحقيق احتياجات الصبلب التعميسية بذكل فعاؿ،  ؛كالخياضيات ،كاليشجسة
مسيغ كمعارفيع دكر في تحقيق مثل ىحا الشجاح كذلظ في جانب معالجة كسا أف لترػرات السع

 السعمع.كتقييع أداء 

البحػث في التجريذ الستكامل لمعمػـ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات تػفخ أساسا 
ىشاؾ الكثيخ مغ السعمسيغ الحيغ لجييع ضعف في معخفتيع لسحتػػ  ، لكغSTEMلتعميع جيجا 

فيحا يعشي مديج مغ  STEMمجتسعو كأف تصمب مشيع التجريذ كفق مشحى السجاالت األربع 
 كالتحجيات.الثغخات 

كعميو يكػف مغ البجييي إخزاع السعمسيغ السخاد اعتسادىع لمتجريذ كفق ىحا السشحى 
كتػفخ ليع السعخفة البلزمة بكيفية العسل  ،لجكرات تعسل عمى تصػيخ قجراتيع كمياراتيع كامكاناتيع

ليكػف  أنوبعس الجراسات  التكاممي، تذيخمحتػؼ معخفي يجعع امكاناتيع في التجريذ  كتقجـ ليع
 مػر:أيمدمو ثبلثة  STEMالسعمع فاعل في تعميع 
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 ربع.األ STEMالسعخفة بالسحتػؼ الخاص بسجاالت  -

 االلتداـ بالتخصيط كالتشطيع لكل عسل يقـػ بو. -

 كمذػقو.بصخيقة حيػية  STEMااللتداـ بتعميع  -

خرػصا الشقصة الخاصة باكتداب  STEMلشقاط الثبلث أساسية لمعسل كفق ىحه ا
كاآلف عشجما يتػفخ ىحا السعمع الحؼ يستمظ السعخفة البلزمة كالقجرات  األربع،السعخفة بالسجاالت 

  السشحى.العسل كفق ىحا  أىجاؼالسصمػبة ستكػف الشقاط التالية ضخكرية لو ليتسكغ مغ تحقيق 

 

  .الصبلب التعامل مع معخفة - أ

 .االنصبلؽ مغ السعارؼ الدابقة كالبشاء عمييا -

   .خئيديةالكالسفاىيع فكار ػؿ األتأسيذ السعخفة ح -

  .تصػيخ السعخفة مغ خبلؿ اضيار التخابط بيغ السفاىيع كالعسميات -

 .لسعخفة في سياقات محجدة خاصة بياتقجيع ا -

  .ف السعخفة بشاء اجتساعي انداني عمى شػؿ الػقتأتػضيح  -

 لتخصيط لمجركس ا - ب

  .التخكيد عمى التكامل السعخفي -

  .التػضيح مغ خبلؿ التسثيل -

  .العسل عمى حل مذكبلت -

  .التخكيد عمى الصالب كسحػر لمعسل -

  .الخبط بالػاقع الحقيقي -

  .يمةجك الترػرات البأعبلج سػء الفيع  -

 السسارسات الرفية - ت

  .سئمة كتذجيع التخسيغشخح األ -

 .شمب تبخيخ لؤلفكار -
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  .كيد عمى الفيع كاالستيعابالتخ  -

  .استخجاـ التقييع كجدء مغ التعميع -

  .استخجاـ التعمع التعاكني -

 .تذجيع االستفدار كاالستكذاؼ كالبحث -

 .STEMالسشيج في ضػء  -2

، البعس يخػ أف يكػف العسل  STEMتختمف التػجيات فيسا يخز السشيج في ضػء 
، بيشسا يخػ  STEMيسيا كفق مبادغ كتػجيات عمى السشاىج التقميجية الستػفخة كتقج باالعتساد

، كذلظ باالعتساد عمى STEMالبعس ضخكرة إنذاء مشاىج خاصة يتع استخجاميا في تعميع  
التخررات األربعة بحيث تطيخ األربع تخررات كتخرز كاحج ،حيث يحكخ كيميامد 

(Williams,2014, p.5 أف الصخيقة األكثخ شسػال )ررات  تتسثل في بث كل مغ التخ
ربعة في اآلخخ، كتجريديا كميا كسادة كاحجة متكاممة .فعمى سبيل السثاؿ يػجج محتػػ لمتقشية األ

 .كاليشجسة كالخياضيات في محتػػ العمػـ 

ثبلثة متصمبات  STEM( أف لتصبيق مشاىج Stiphanie,2008, p.9كيذيخ ستيفاني )
 :لتكاممي كىحه الستصمبات ىيسشيج اال إلىرئيدية تسكغ مغ التحػؿ مغ السشيج التقميجؼ 

تغييخ رؤية تجريذ العمػـ كالخياضيات بأف يربح ما يتع تجريدو مغ العمػـ كالخياضيات  -
 السعسمية مصابقا لػاقع العمػـ كالخياضيات.

االنغساس  إلىتغييخ شخيقة تجريذ العمػـ كالخياضيات في السجرسة بحيث يتحػؿ الصبلب  -
لعادات العقمية ليقػمػا بفعل العمػـ كاالستقراء، كحل في السعخفة العمسية كالسيارات كا

 ة، كالتفكيخ العمسي.اإلبجاعيالسذكبلت 

تحقيق فيع العمػـ كالخياضيات، كتصبيقاتيا  إلىالتعميع بحيث تدعى  أىجاؼتغييخ الخؤية ك  -
 التكشػلػجية مغ قبل جسيع أفخاد الذعب كليذ لفئة مغ الرفػة العمسية فقط

( أن ىشاك شخق مختمفة لمعسل وفق Bybee,2013, p.84فيسا تحجث بايبي )
 أبخزىا:باالعتساد عمى السشاىج التقميجية  STEMمشحى 

 يتع تجريذ السػاد مشفرمة عمى أف يتع تجريذ السػضػعات في احجػ السػاد التشديق :
 يتعمع الصالب الجبخ عشجما يكػف محتاج الثانية، فسثبللييا في السادة إ الحاجةبالتدامغ مع 

 ليحه السعخفة في الترسيع اليشجسي.
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 أثشاء تجريذ محتػػ رئيدي لسادة يتع عخض كدمج محتػػ مادة أخخػ التعديد واالكسال :
التكشػلػجيا، عشجما يعسل الصبلب عمى ترسيع سيارة في مادة  الخئيدية، فسثبلإلكساؿ السادة 

تكالكتمة لسد ،الحخكةكفقجاف شاقة  ،تقجيع مفاىيع مغ العمػـ مثل مقاكمة االحتكاؾ يتع يع أعج 
 عمى تحديغ الترسيع كالكفاءة. 

 يتع تجريذ مادتيغ بسػضػعات كمحتػػ كعسميات متساثمة بحيث يفيع الصالب االرتباط :
يسكغ أف تقـػ بتعميع السسارسات العمسية كالترسيع  بيشيسا، فسثبلأكجو الذبو كاالختبلؼ 

 اليشجسي في دركس تكشػلػجيا كعمـػ مشفرمة.

  استخجاـ احجػ السػاد لخبط السػاد األخخػ مثل استخجاـ التكشػلػجيا لمخبط بيغ ترالاال :
 كالخياضيات.العمػـ 

 ىحا الشيج يجسع بيغ اثشيغ أك أكثخ مغ تخررات الجسع :STEM  باستخجاـ مذاريع أك
مثل انذاء مادة مغ العمػـ كالتكشػلػجيا  أخخػ،ات أك أعساؿ ميسة إجخاءمػاضيع أك 

 كالتكشػلػجيا.السذاريع إلضيار العبلقة بيغ العمـػ تدتخجـ 

  STEMالبيئة التعميسية في ضػء  -3

 جخاءىسالو فانت تحتاج إلإ ل قبساس مغ العسل ال ي  أجدء  STEMالبيئة التعميسية في 
كسا تقػـ بتشفيح مذخكعات كترسيسات  ،التجارب ككحلظ تحتاج الستخجاـ الحاسػب بذكل كبيخ

 الػاقع.عسمية كاقعية تسكشظ مغ التجريذ برػرة جيجة كقخيبة مغ  بيئة STEMفبيئة  ىشجسية،

تػفيخ  STEM( إف مغ أىع مقػمات تعميع Gonzalez, 2012, p.1كيحكخ جػندالد )
الستعمسيغ عمى االستستاع كاالنخخاط في كرش عسل تكامل  أعج  كتييئة بيئة التعمع، بصخيقة تد

، كتسكشيع مغ تشسية معار  فيع كمياراتيع، بسا يتيح ليع فيع كإدراؾ العمػـ السختمفة بيغ تمظ العمـػ
تمظ السيارات ليذسل كل نذاشات  أثخبصخيقة ميدخة كسيمة كبأسمػب تعمع مستع، بحيث يستج 

 الستعمع التعميسية في الحياة كذلظ مغ خبلؿ فرػؿ التعمع الرفية كغيخ الرفية.

دكات لمصبلب لتسكيشيع مغ حل العجيج مغ السػاد كاأل STEMغالبا ما يتصمب تعميع 
 كاالختبار.خبلؿ الترسيع كالتشفيح  حقيقية، مغمذكبلت 

 قياس، مػاددكات أك أك السصارؽ أالسشاشيخ  :السػاد أدكات بشاء مثلف تذسل أيسكغ 
ك مجسػعات الخكبخت كغيخىا مغ السػاد السدتخجمة أنية مثل الحاسػب كبخامج الترسيع الكتخك 
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لػاف كذلظ الستخجاميا في اء كاألف تذسل الخذب كالػرؽ السقػػ كالغخ أغ في الترسيع التي يسك
 الترسيع.نذصة أ

 STEMمعاييخ ترسيع وحجات مشحى   -ثامشاا 

ترسيع كحجات دراسية تعتسج بذكل أفزل كلمعسل عمى  STEMمغ أجل تصبيق مشحى 
عمى  أعج  تد كضع مجسػعة مغ السعاييخ التي إلىعسج العجيج مغ الباحثيغ  STEMعمى مشحى 

 قاـ مجسػعة مغ الباحثيغ بتحجيج معاييخ لتجريذ مشحى أنو( 23 ,2013تحكخ غانع )ذلظ حيث 
STEM  تجريذ العمػـ كالخياضيات كالتكشػلػجيا في السجرسة، كمشياج  أىجاؼبعج دراسة كل مغ

، التكشػلػجيا في عجة دكؿ، كالسجاخل التي تتيح فخصة التجاخل بيغ فخكع العمع السختمفة
كالتأثيخات الستبادلة بيغ العمػـ كالخياضيات كالتكشػلػجيا كالترسيع اليشجسي، كشبيعة السػاد 

سبعة  إلىىا عمى تعمع الصبلب، كزيادة اشتخاكيع في السشيج. كخمز الباحثػف أثخ الجراسية ك 
 كىي كسا يمي: STEMمعاييخ يجب تػافخىا عشج ترسيع كحجات مشاىج 

 ػضػع كاليجؼ مغ تجريدو.ضخكرة احتخاـ خرػصية كل م -1

 استخجاـ نفذ العسميات كالسحتػػ بيغ السػضػعات الستجاخمة. -2

 لمتعمع.أف تعكذ الػحجات رؤية بشائية  -3

 محجدة ليذتخؾ الصبلب في التعمع كلديادة دافعيتيع. أىجاؼترسيع ميسات ذات  -4

التعمع في لتجعيع  ؛أف تدسح ىحه الػحجات لمصبلب باستخجاـ التعمع مغ الخياضيات كالعمػـ -5
 التكشػلػجيا كبقجر كاؼ لتحديغ تعمع السػاد الثبلث.

 إدراؾ كاستخجاـ التعمع مغ الخياضيات كالعمـػ لتحديغ تعمع التكشػلػجيا. -6

 ثابتة.أف يقابل محتػػ الػحجة متصمبات محجدة  -7

 الشسػذجي  STEMخرائز درس  -تاسعاا  
خض عمى الصالب ليدت عسمية تجسيع لسػاد مػاضيعيا مختمفة لتع STEMدركس 

بشفذ السدتػػ التقميجؼ، بل ىػ عسل يدعى لتصػيخ ميارات كقجرات الصالب ككحلظ نطختو لمعمع 
نسػذجي، كذلظ الستخجاميا بالتعاكف مع  STEMكالسعخفة، كفيسا يمي ست خرائز لجرس 

ضيات السعمسيغ اآلخخيغ لبشاء دركس باستخجاـ التكشػلػجيا لسا يتعمسو الصبلب في العمػـ كالخيا
 (ـ2115)مؤتسخ التسيد، 
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عمى قزايا كمذاكل العالع الحقيقية: حيث يػاجو كيعالج الصبلب  STEMتخكد دركس  -1
 ليا.السذكبلت االجتساعية كاالقترادية كالبيئية الحقيقية، كيبحثػا عغ حمػؿ 

تػجو كتدتخشج بعسمية الترسيع اليشجسي: حيث تػفخ عسمية الترسيع  STEMدركس  -2
 إيجادخمق ك  إلىتأخح التبلميح مغ تحجيج السذكمة، أك التحجؼ لترسيع معيغ، اليشجسي مخكنة 

كإذا بحثشا عغ "أشكاؿ لعسمية الترسيع اليشجسي" عمى االنتخنت سشجج  السذكمة.حل ليحه 
العجيج مغ الخسػـ البيانية إلرشادنا كلكغ معطع ىحه الخسػـ ليا نفذ الخصػات األساسية، مسا 

ؼ عمى السذكمة، كاالشبلع عمى األعساؿ الدابقة، كتصػيخ أفكار يدسح لمتبلميح بالتعخ 
متعجدة لمحمػؿ، كإنذاء الشسػذج األكلي، كمغ ثع اختبار كتقييع كإعادة ترسيع ليحا الشسػذج. 
كقج يبجك ىحا تقخيبا مثل عسميات العمع، كلكغ مغ خبلؿ عسمية الترسيع اليشجسي، يتاح 

ع السبشية عمى األفكار، كاتخاذ نيج مختمف، كالتعمع لسجسػعات مغ الصبلب أف يجخكا بحػثي
 مغ األخصاء بحيث يكػف تخكيدىع مشربا عمى تصػيخ الحمػؿ. 

التجريب العسمي السبشي عمى االستقراء، كاالستكذاؼ  إلىتجحب التبلميح  STEMدركس  -3
مفتػح الشياية، كلكغ ضسغ قيػد  STEMالتعمع في دركس  إلىالسفتػح الشياية: الصخيق 

يتسثل  STEM)تشصػؼ القيػد عادة عمى السػارد الستاحة( إف عسل التبلميح خبلؿ درس 
بالتجخيب العسمي كالتعاكني، كاتخاذ قخارات حػؿ الحمػؿ التي تػصمػا إلييا كبعجىا يتع 
التػاصل بيشيع لتبادؿ األفكار، كإعادة ترسيع نساذجيع حدب الحاجة فالتبلميح ىشا مدؤكلػف 

 ع كترسيع استقرائيع.عغ تشطيع أفكارى

التبلميح  STEMدركس  أعج  تذخؾ التبلميح في عسل جساعي مثسخ: تد STEMدركس  -4
إذا عسل  أسيلا تربح أنيال إسيمة عمى العسل معا كفخيق كاحج مشتج كىحه ليدت ميسة 

في العسل السجرسي معا لتصبيق العسل الجساعي كذلظ باستخجاـ نفذ المغة  STEMمعمسػ 
 لتػقعات لمتبلميح.ات كاجخاءكاإل

تقجـ محتػػ رياضيات كعمػـ صعب كمعقج لتعميع الصبلب: في دركس  STEMدركس  -5
STEM  مجرسي يتع ربط كدمج السحتػػ مغ الخياضيات كالعمػـ كذلظ بالتعاكف بيغ

في نديج كاحج مسا يسكغ  STEMدرس  أىجاؼدمج  إلىالخياضيات كالعمػـ لمتػصل 
ليدت مػضػعات مشعدلة كلكشيا  اأنيك  ،العمػـ كالخياضياتالتبلميح مغ رؤية التكامل بيغ 

تعسل معا عمى حل السذكبلت مسا يذعخىع بأىسية تعمسيع لمخياضيات كالعمػـ كفي دركس 
STEM بيع.يزا يدتخجـ التبلميح التكشػلػجيا بصخؽ مشاسبة كيرسسػا السشتجات الخاصة أ 
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ترسيع السشتجات ب دكرا حاسسا في يزا فالفغ يمعأشخاؾ مجرس مادة الفشية إفزل كمغ األ
ف تكػف مشتجاتيا جسيمة كجحابة كعشج اضافة الفشػف يربح اخترار أفالسجسػعات تخيج 

STEM  ىػSTEAM .العمػـ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالفغ كالخياضيات 

مغ إلجابات متعجدة الرحة كترحيح الفذل باعتباره جدءا ضخكريا  STEMتدسح دركس   -6
ترسع تجارب العمػـ بصخيقة معيشة حتى يتدشى لجسيع السجسػعات تكخار  حياناأالتعمع: 

ك دحزيا كالفكخة مغ تجريذ التبلميح محتػػ أ ،الشتائج نفديا اك التحقق مغ فخضية معيشة
كفيع لمدبب كالشتيجة بالتعامل مع الستغيخات.  ،معيغ مغ لمعمـػ ىي تػفيخ نطخة ثاقبة كترػر

دائسا فخصة لمحرػؿ عمى اجابات متعجدة  STEMكس كعمى الشقيس مغ ذلظ تػفخ در 
عشجما يتع  ت الثخية لحمػؿ مبتكخة كقج يحجثاالحتساال STEMحيث تقجـ بيئة  ،الرحة

تفذل في حل السذكمة كمغ الستػقع ف تتعثخ السجسػعات ك أكلية ساذج األترسيع كاختبار الش
لفذل خصػة ايجابية في خخػ كيعج اأسػعة مسا حجث مغ خصا كتحاكؿ مخة ف تتعمع السجأ

 اكتذاؼ كترسيع الحمػؿ. إلىالصخيق 

 STEMتجارب دولية في تصبيق  -عاشخاا 
التي تحجثشا عشيا  STEMأىسية مشحى  إلىبالشطخ باىتساـ كبيخ ك  STEMلقج حطي 

 إلىفقج عسجت العجيج مغ الجكؿ  ،تعميع القخف الػاحج كالعذخيغ أىجاؼميسة لتحقيق  أداة كلكػنو 
لتحقيق العجيج مغ السكاسب التي يدتصيع  ؛كتصبيقيا أنطستيا التعميسية إلىلتجخبة نقل ىحه ا

STEM  كفيسا يمي ندتعخض بعج التجارب في ىحا اإلشار العسل عمى تحقيقيا 
 _ تجخبة الػاليات الستحجة األمخيكية ٔ

كلكغ يعتبخ نسػىا  STEMتعتبخ تجخبة الػاليات الستحجة ىي أقجـ التجارب في تصبيق 
نطخا لبعس التعقيجات التي يتدع بيا نطاـ التعميع األمخيكي، يحكخ لػؾ ، بصيئا

(Locke,2009,P29أف الػاليات الستحجة تبش )رؤية تخبػية لتجريذ مشاىج تعميع  تSTEM 
 األخيخة.في جسيع السخاحل الجراسة في اآلكنة 

 Nation Science and Technology) السجمذ القػمي لمعمـػ كالتكشػلػجيا أكرد
Council,2012, pp.1-18 إلى( أف العجيج مغ التقاريخ أكجت أف الػاليات الستحجة بحاجة 

عالي الجػدة، حيث ربصت التقاريخ الشجاح االقترادؼ كاألمشي في السدتقبل  STEMتعميع 
إعادة  إلىىحا األمخ دعا الكػنجخس  ؛STEMبػجػد قػػ عاممة ذات ميارة عالية في مجاالت 

كالحؼ يأمخ بػضع خصة فيجرالية لسجة خسذ سشػات America Compets انػف العسل بق
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، كقج ضع STEM، كتكميف فخيق تشديق فيجرالي بسيسة تصػيخ تعميع STEMلتصػيخ تعميع 
( كالػكاالت الفيجرالية اإلحجػ عذخ التي تألفت OSTPالفخيق مكتبة سياسة العمـػ كالتقشية )

 (.CoSTEMكاليشجسة كالخياضيات )مشيا لجشة العمػـ كالتكشػلػجيا 

رغع كجػد استثسارات  أنوفي الػاليات الستحجة  STEMنتائج دراسة كاقع  أضيختكقج 
 ،مغ الػكاالت التعميسية إال أف الشتائج كانت غيخ كافية كغيخ مخضية STEMفي مجاؿ تعميع 

مغ  أنوخيخ عمى كذلظ بدبب ضعف التشديق بيغ الػكاالت السعشية كغياب الزبط، كقج أكج التق
تخيميػف  1.1% مغ أصل 1السسكغ استجراؾ األمخ كجعل ىحه االستثسارات التي ال تتجاكز 

نفاقيا عمى قصاع التعميع أكثخ تأثيخ مغ خبلؿ التخكيد عمى أىع االحتياجات إدكالر يتع 
 .STEMكاالستخاتيجيات األكثخ فعالية لتحديغ كاقع تعميع 

ات كتحجيج الربلحيات بذكل أكبخ كي ال تتجاخل كعميو تع العسل عمى كضع تعخيف
كلتػفيخ صبلت قػية تجعل رؤية كاقع  ،الجيػد الفيجرالية السبحكلة مع جيػد الػكاالت التعميسية

STEM  ا.أثخ أكثخ كضػحا كالجيػد السبحكلة أكثخ 

 القػمي السجمذكبسػجب الدمصة السسشػحة لػزارة التخبية كأنطستيا التأسيدية، تجعع 
عبخ الػكاالت، كتعج ىي الػكالة الفيجرالية الػحيجة السخررة  STEM( تعميع NSFػـ )لمعم

، كتتعامل السؤسدة مع STEMلجعع أعساؿ البحث كالتصػيخ األساسية غبخ كافة مجاالت تعميع 
التي تخبط بيغ  ،التحجيات القػمية مغ خبلؿ التحفيد االستخاتيجي عمى البحػث االبتكارية

كاليشجسة بالفػائج االقترادية كاالجتساعية كالتعميسية السحتسمة، ما يعدز سائخ مذخكعات العمػـ 
 (  611ص ،ـ2115 الجكسخؼ،أنذصتيا البخامجية )

، STEMفي نفذ الػقت يسكغ لمػكاالت التعميسة استخجاـ أصػليا في تصػيخ كدعع 
، كذلظ بغخض STEMاالستفادة مغ مػاردىا الستعمقة بتعميع  إلىحيث تدعى ىحه الػكاالت 

في السجاالت السكمفة بيا أك مغ أجل تصػيخ قػػ عاممة مؤىمة بذكل  STEMتعديد ثقافة 
 .STEMعالي في مجاالت تعميع 

( قج أحخزت CoSTEMيسكغ القػؿ بأف لجشة العمػـ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات )
يغ كرفع كفاءة كذلظ بغية تحد ،STEMتقجما في العسل عمى تصػيخ خصة استخاتيجية ؿ 

، كلتتسكغ ف ذلظ عسمت عمى كضع رؤية مػحجة لتعميع STEMاالستثسارات الفيجرالية في تعميع 
STEM  ككالة فيجرالية عمى اختبلؼ أدكارىا كامكاناتيا في دعع تعميع  13تذتخؾ فيياSTEM ،

 في:كتسثمت ىحه الخؤية 
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 .STEMمحفطة مغ االستثسارات الفيجرالية كاألصػؿ لتعميع  -

 اد قػػ عاممة كمجتسع متشػر.أعج  مغ أجل  STEMستثسارات في ا -

 الشجاح.كالتػجو نحػ مجاالتو لتسكيغ الجسيع مغ  STEMاستثسارات لتعديد الػعي ب  -

، أصجر مجمذ الخئيذ األمخيكي لمعمـػ STEMكفي إشار التخصيط كاالستعجاد لتصبيق 
، 2115)السحديغ كخجا، أىسيا:( جسمة مغ التػصيات كاف مغ PCAST,2010كالتقشية )

 (24ص

معمع لمتجريذ في مجاؿ تكامل العمػـ كالتكشػلػجيا كاليشجسة  100000تسكيغ  -1
زمة لتعميع بلبالتخكيد عمى السحتػػ السعخفي، كالسيارات ال STEMكالخياضيات 

 السػضػعات الستعمقة بيحا االتجاه.

يسية، لتسكيشيا مغ مجرسة عبخ مختمف السخاحل التعم 100000التػجيو لمحكػمة بجعع  -2
 .STEMتجريذ الحقػؿ الشػعية في مجاؿ تعميع 

 القادمة.تقجيع الجعع القػؼ لمبخامج السرسسة إلنتاج مثل ىؤالء السعمسيغ عمى مجػ العقػد  -3

 تخريز مكافئات كمختبات متسيدة لمسعمسيغ الستسكشيغ مغ ىحا السجاؿ. -4

 غ في ذات االتجاهيتصػيخ بخامج الساجدتيخ، لتصػيخ األداء السيشي لمسعمس -5
 تعميع  أىجافSTEM في تجخبة الػاليات الستحجة 

 STEMكالخؤػ التي تعسل عمييا الػكاالت الفيجرالية فيسا يخز تعميع  ىجاؼتختمف األ
مدتػػ أكثخ فعالية في استثسارات  إلىإال أف ىحه االختبلفات غالبا ما تكػف بغخض الػصػؿ 

STEM مشيا ما أكرده السجمذ القػمي  ىجاؼالعجيج مغ األ كغالبا تدعى ىحه الجيػد لتحقيق
 (National Science and Technology Council, 2012 , p.8)مالمعمػـ كالتكشػلػجيا

 فيسا يمي:
 .STEMتصػيخ قػػ عمى درجة عالية مغ الجاىدية كالتأىيل لمعسل في مجاالت  -1
اد أفزل لمقػػ أعج   لتسكغ مغ STEMتػفيخ أفزل الفخص لمتعميع كالتجريب في مجاالت  -2

 .STEMالعاممة في 
الخيادة في االبتكار عبخ شيف كاسع مغ الرشاعات كالسيغ الستعمقة بخسائل الػكاالت  -3

 الفيجرالية.
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  تحجيات تعميعSTEM  في تجخبة الػاليات الستحجة 

 STEMىشاؾ العجيج مغ العػامل التي تؤثخ عمى سيخ خصط التصػيخ كالتػسع في تعميع 
 أشار إليو السجمذ القػمي لمعمـػ كالتكشػلػجيا ت يتػجب تجاكزىا كمشياكتذكل تحجيا

(National Science and Technology Council, 2012 , p.9 ) 

 .STEMعجـ تستع الحكػمة الفيجرالية بدمصة كضع السشاىج الجراسية أك معاييخ تعميع  -1

كل ككالة في تعميع تحبحب ميدانيات الػكاالت عسػما، كتغيخ كجيات الشطخ بذأف دكر  -2
STEM.ما يذكل مذكمة في التخصيط الصػيل األجل ، 

أف يكػف التشديق في  إلىمحجكدية تسػيل دعع التشديق كالتعاكف بيغ الػكاالت، مسا يؤدؼ  -3
 كقتيا كيرع ب استسخاه. STEM مشحى

 التحجيات السراحبة لجسع البيانات كتبادليا، كالتي يسكغ أف تحج مغ تقػيع بخامج تعميع -4
STEM. 

( كليذ كتعميع تكاممي conglomerateكسرصمح تكتل ) STEM مشحىمخاكؼ استخجاـ  -5
(integrative فيػ لو قيسة سياسية لػصف الدياسات العامة عمى صعيجؼ الجكلة )

 ,Bybeeكالػالية برفة أساسية، دكف ضيػر آثار لمسسارسات التعميسية لمبخامج السجرسية )
2010, p.5.) 

  مجارسSTEM لػاليات الستحجة في ا 

األمخيكية بتسكيغ الصبلب مغ ميارات عالية الجػدة في  STEM مشحىاىتست مبادرة 
، كإنتاج قػػ عاممة تمبي حاجة STEMمجاالت العمػـ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات 

في القخف الحادؼ كالعذخيغ، التي يعػؿ عمييا في دفع  STEM مشحىالػضائف في حقػؿ 
ترادية لمػاليات الستحجة، كتحقيق تشافدية عالسية، عبخ اكتذافات، كابتكارات، العجمة االق

 ( 29، صـ2115. )السحديغ كخجا، STEM مشحىكصشاعات قائسة عمى مياديغ 

  لحلظ:التي سعت  STEM مشحىكمغ أبخز مجراس 

 State Island Technical High Schoolمجرسة "استيتغ أيبلنج" الثانػية لمتقشية  -1

 إلىع ىحه السجرسة الثانػية بتعميع الخياضيات كالعمػـ كالكسبيػتخ كاليشجسة ، كتيجؼ كتيت
الحفاظ عمى التسييد األكاديسي، الحؼ يتزح مغ خبلؿ تسيد األداء العاـ عمى مدتػػ الػالية، 
كامتحانات السدتػػ الستقجـ، كالسشح الجراسية، ككحلظ القبػؿ في مؤسدات التعميع العالي، 
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السجرسة مع بعس كميات التقشية، كاليشجسة بحيث تعسل عمى تحديغ كتصػيخ البيئة كتتساشى 
التعميسية، كسا تقـػ بتقجيع السشح الجراسية، كالقيادة، كالسػاششة، كتدايخ السجرسة التحػالت 
التعميسية في التخبية، كذلظ عبخ عخض أفزل السعمػمات كالبيانات كمعالجتيا كتقييسيا بغخض 

 لصبلب التحريمي.رفع مدتػػ ا

كسا أف البخنامج التجريدي مجعػـ بسجاؿ كاسع مغ السشاىج السعتسجة عمى السعاييخ 
كالبيانات، كقج أثبتت السجرسة نجاحيا مغ خبلؿ مدتػيات أداء شبلبيا في دكرات اإللحاؽ 

ػتخ الستقجـ، كفي امتحانات السقارنة األخخػ لمسدتػيات العالية في الخياضيات كالعمـػ كالكسبي
 كاليشجسة كاإلندانيات كالفشػف األدائية.

تػفخ السجرسة ججكؿ لجسيع الصبلب لمحرػؿ عمى دكرات دراسية لبللتحاؽ الستقجـ في 
األحياء كالكيسياء كالفيدياء كعمع الشفذ كالتفاضل كالتكامل كاإلحراء كلمغة اإلنجميدية كالعمـػ 

ية في الخكبػت كالسدح اليشجسي دكرات دراسة اختيارية فش إلىاالجتساعية باإلضافة 
كااللكتخكنيات كبخنامج األكتػكاد كغيخىا مغ البخامج البلزمة لتأىيل الصالب. كسا يحرل كسا 

مثل: االنغساس الثقافي كخجمة  األنذصةيحرل الصبلب عمى فخصة السذاركة في مجسػعة مغ 
كتعسل عمى  ،صػيخ السيشيكفيسا يخز السعمسيغ فإف السجرسة تقجـ لمسعمسيغ فخصا لمت السجتسع،

ل عمى تحديغ السجرسة بذكل بيجؼ العس ،تقجيع أنذصة تديج مغ تذجيع اآلباء عمى السذاركة
 (State Island Technical High School, 2016 )مدتسخ.

 School of Science andمجرسة "العمػـ كاليشجسة كالخياضيات" الثانػية  -2
Engineering Magnet 

ى تجريذ مػاضيع متقجمة في العمػـ كالخياضيات كاليشجسة كذلظ كىي مجرسة تعسل عم
مغ خبلؿ بخنامج متخرز أكاديسيا، كسا تقجـ لمستعمسيغ بخامج في العمـػ اإلندانية كالمغة، كسا 

ة في األمػر أعج  السد إلىة شبلبيا دراسيا قبل كبعج السجرسة، باإلضافة أعج  ا تقػـ بسدأني
ادىع لمتعميع العالي في أعج  عاة احتياجات شبلبيا بيجؼ إكساؿ ككحلظ تعسل عمى مخا  الذخرية،

 ، كتدعى لتػفيخ الجعع البلـز لحلظ بسشح دراسية.STEMمجاالت 

تػلي السجرسة اىتساما بصػاقسيا مغ السجرسيغ كالسجربيغ في الجػانب األكاديسية، حيث 
مى شخاكات مجتسعية تعسل عمى إلحاقيع ببخامج تصػيخ ميشي متقجمة، كسا تحافع السجرسة ع

عبخ تصػع اآلباء، ككحلظ شخاكات مع ىيئات كشخكات جسعيات لمعسل عمى رعاية كتصػيخ 
الريفية، كمغ السقخرات السجرسية التي تقجميا ىحه السجرسة: الخياضيات كالمغة  األنذصة
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سيشي تجريب ميجاني لمعسل عمى التصػيخ ال إلىاالنجميدية كالعمػـ كعمػـ الحاسػب ، باإلضافة 
كذلظ في ككالة ناسا كاألكاديسية البحخية األمخيكية كالسجرسة الخياضية كجامعة تكداس ساكث 

ىحا كمة بعس الشذاشات غيخ الرفية  إلىكيدتخف الصبي، كجسعية الذخؼ الػششية، يزاؼ 
 ,School of Science and Engineering Magnetج. )ثل الخكبػت كالجراما كالذصخنم

2016) 

 
 السسمكة الستحجة تجخبة -ٕ

( أف مغ أىع البخامج التي تبشتيا السسمكة Harrison, 2011, P17يحكخ ىاريدػف )
، الحؼ تع تحجيجه كدعسو كتسػيمو في إشار سياسة شعبية، في الفتخة STEMالستحجة، مشيج 

(، بإضافة أنذصة، كميارات فعالة في مجاؿ التقشية، كالترسيع اليشجسي، 2004-2010)
تصػيخ االقتراد القػمي، خاصة  إلىة مخخجات الشطاـ التعميسي، بسا يؤدؼ تباعا لتحقيق جػد

  الرشاعي.في مجاؿ اإلنتاج 

اد أعج  ، ك STEMتعميع كقج قامت السسمكة الستحجة في ىحا اإلشار بتبشي مذخكع نذخ 
عغ معمسيغ مؤىميغ لمتجريذ في ىحا السشحى، كتعتبخ الييئة القػمية لمبحػث التخبػية مدؤكلة 

 إدارة السذخكعات التخبػية في ىحا السجاؿ.

، في السسمكة الستحجة، عمى الشحػ STEMكيسكغ تػضيح الخصة االستخاتيجية الفيجرالية لتعميع 
 التالي: 

  بجاية تعميعSTEM  في تجخبة السسمكة الستحجة 

كانت بجاية العسل لدياسات الحكػمة في العمع، كاالبتكار كجدء مغ اإلنفاؽ لعاـ 
في  STEMـ كذلظ تبشيا لػجية الشطخ الخسسية التي تسثل األىسية االقترادية لتعميع 2007

الدمع ذات  إلىة الستحجة الستسثمة في االنتقاؿ السسمكة الستحجة بسا يتفق مع سياسات السسمك
 :القيسة العالية كالخجمات كالرشاعات، ككحلظ السؤسدات التي تسثل العمع كالتقشية، مثل

لعميسة، كالرشاعية عمى مجػ عذخيغ عاما، ككثيقة اإلشار االستذارؼ لمعمـػ الجسعيات ا
في  STEM( الحؼ يحجد ججكؿ أعساؿ الدياسات شػيمة األجل لتعميع 2014-2004كاالبتكار )

 السسمكة الستحجة.
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استغبلؿ رأس الساؿ البذخؼ  إلىكاستثسار في العمع باإلضافة  ،كقج تصمب ىحا عسل جاد
جة مغ عمساء كميشجسيغ كتكشػلػجييغ كتغييخ لمثقافة السجتسعية، كذلظ مغ خبلؿ لمسسمكة الستح

 العمسي.تذجيع االبتكار في الذخكات كتعديد السذاركة كالتعاكف بيغ الذخكات كالسجتسع 

 
 تعميع  أىجافSTEM  في السسمكة الستحجة 

 ,.Anthony, et.al)ذكخه أنثػني  في السسمكة الستحجة فيسا STEM مشحى أىجاؼتتحج  
2013, p.20) : 

  .قتراد كالخجمات العامةتمبية احتياجات اإل -1

 .سار األفخاد ذكؼ القجرات العاليةاستث -2

 .الحفاظ عمى صجارة السسمكة الستحجة في اإلنتاجية -3

  .السحافطة عمى مدتػػ السسمكة العالسي كثاني دكلة في العالع لمتسيد البحثي -4

كتشسية الجامعات الخائجة لجعع الشسػ االقترادؼ  بشاء مخاكد عالسية في التسيد البحثي -5
  .كالثقافي

 مثل:ات جخاءتع اتخاذ بعس اإل ىجاؼىحه األ إلىكمغ أجل الػصػؿ 

تزييق الفجػة بيغ مجاؿ األعساؿ التجارية، كاألداء السبتكخ في مجاؿ األعساؿ بيغ السسمكة  -1
األمخ الحؼ يعكذ حجع الستحجة كاالتحاد األكركبي كالػاليات الستحجة في كل قصاع، 

  .التػزيع لمذخكات في السسمكة

  .العسل عمى تخخيج دفعات قػية مغ العمساء كالسيشجسيغ كالتقشييغ -2

كزيادة إشخاؾ قصاع  ،زيادة االستثسار في األعساؿ التجارية في مجاؿ البحث كالتصػيخ -3
  .ة العمسية بالسسمكة الستحجةأعج  األعساؿ في االعتساد عمى الق

حجاث التغيخات السصمػبة قامت الحكػمة اك  ىجاؼكمغ أجل تحقيق األ اإلشاركفي نفذ 
  يمي:بسا  (Anthony, et.al., 2013, p.12)ات حجدىا أنتػني إجخاءبعجة 

زيادة ميدانية البحث العمسي بذكل ممحػظ في مشترف العقج، كالحفاظ عمى الديادة  -1
 .خبلؿ االنكساش االقترادؼ
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ذات السشفعة االقترادية أك االجتساعية في السخاكد  التخكيد عمى تسػيل البحػث -2
  .البحثية

  .زيادة االستثسارات في البشية التحتية -3
  مجارسSTEM  في السسمكة الستحجة  

 Darlington School of Mathematics andمجرسة "دارليشجتػف" لمخياضيات كالعمـػ  -1
Science 

مكة الستحجة كىي متخررة في في السس STEM مشحىرائجة في السجرسة  ىحهكتعتبخ 
لمعسل عمى تػفيخ تجخبة مختمفة كمتسيدة لمصبلب لمتعمع  ؛تعميع العـػ كالخياضيات، كقج تع انذائيا

كاإلبجاع كلجعل الصبلب مبجعيغ كمفكخيغ لجييع االستعجاد البلـز لمحياة الجامعية كالػضيفية، كال 
 :غة االنجميدية كبعس المغات األخخػ مثلفيي تقج الم ،تقترخ السجرسة عمى العمـػ كالخياضيات

الفشػف كالجراما كالتاريخ كالجغخافيا كالعمػـ اإلدارية كالرحة  إلىاالسبانية كالفخندية باإلضافة 
كالخعاية االجتساعية،  يعتسج التجريذ فييا عمى التفكيخ كذلظ لمتأكج مغ امكانات كقجرات 

كتقجيع ما يبخر أفكارىع، كسا تعسل السجرسة  الشتائج إلىالصبلب عمى حل السذكبلت كالػصػؿ 
 Darlington)بذكل مدتسخ عمى تجريب السعمسيغ أثشاء الخجمة لزساف التصػر السيشي ليع 

School of Mathematics and Science, 2016) 
 تجخبة السسمكة العخبية الدعػدية -ٖ

قترادؼ كالتعميسي في إشار سعي السسمكة العخبية الدعػدية لتحديغ كتصػيخ كاقعيا اال
داخل السسمكة كتعتبخ  STEM مشحىكسعت لتػفيخ  STEMبجأت السسمكة باالىتساـ بسشحى 

 .األكلىتجخبة السسمكة العخبية الدعػدية في أشػارىا 

، STEMكفي إشار تأكيج كتفاعل السسمكة مع التػجيات الجكلية في التعميع التكاممي 
ػيخ التعميع العاـ تحديغ السشاىج الجراسية، كشخؽ االستخاتيجية الػششية لتص أىجاؼتزسشت 

التجريذ، كعسميات التقػيع بسا يشعكذ إيجابا عمى تعميع الصبلب عبخ سياسات تحقيق التكامل 
بيغ السشاىج، كميارات القخف الحادؼ كالعذخيغ، كتحديغ أداء الصبلب في العمػـ كالتقشية 

 (17، صـ2111، كاليشجسة كالخياضيات )كزارة التخبية كالتعميع

تبشت السسمكة العخبية الدعػدية مشحى التعميع  أنو( 626، صـ2115) الجكسخؼ تحكخ 
(. كيكسغ اليجؼ الخئيذ مغ تبشي ىحا 2111مغ خبلؿ استخاتيجية عاـ ) STEMالسعتسج عمى 
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، STEMالسشحى تحديغ أداء الصبلب في مجاالت العمػـ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات 
ن ف ح بعزيا كالبقية تحت التأسيذ كسا تداىع بعس  STEMارب أكلية لتعميع كتػجج تج

كخجمات مجتسعية، مثل شخكة أرامكػ  STEMالقصاعات السجتسعية الخائجة بتبشي بخامج تعميع 
 الدعػدية كمجيشة عبج العديد لمعمػـ كالتقشية كجامعة السمظ فيج لمبتخكؿ كالسعادف.

كتقجيسيا في التعميع العاـ، كقج اعتسج إشار مبادرة  STEMكتػجج رؤية لتعسيع مبادرة 
STEM  في تعميع السسمكة العخبية الدعػدية عمى القياـ بتشطيع كتصػيخ األنطسة كالبحػث التي

السبادغ  إلىتحديغ بيئة التعمع السجرسية كالذخاكة باإلضافة  إلىتدتيجؼ السبادرة باإلضافة 
 (7-3صص ىػ، 1433خجمات التعميسية، كاالفتخاضات اآلتية: )شخكة تصػيخ لم

ال مخكدية تػزيع األدكار: بيغ كزارة التعميع الدعػدية كشخكة تصػيخ التعميسية كإدارات  -1
 التعميع.

 ضبط كضساف الجػدة: كػف السبادرة تتزسغ مشتجات، كخجمات متشػعة كمتعجدة. -2

 ،ذات العبلقةتػزيع خصػط الدمصة كالسدؤكلية كاالتراؿ: تػزيع األدكار بيغ الجيات  -3
كضبط جػدتيا  ،كتخكيد إدارة السبادرة عمى ضساف كصػؿ مشتجات كخجمات البخنامج

 كإحالة القزايا الستعمقة بالتشفيح لمسدتفيج السباشخ مغ الخجمة.

التصػيخ السدتسخ: تصػيخ العسميات كفق مجخمي جيات الذخاكة التشفيحية، كمدتججات  -4
 التصبيق.

 كمذخكع:في السسمكة العخبية الدعػدية بخنامجيغ  STEMكقج نتج عغ التػجو نحػ 

 بخنامج تصػيخ تعميع الخياضيات كالعمػـ  -1

 بخنامج تصػيخ السيارات اليشجسية كالتقشية  -2

 مذخكع السخاكد العمسية  -3

 إلىسعت  فبعزيا STEMاختمقت مدارات الجكؿ كتػجياتيا في التعاشي مع مشحى 
تصبيقو خارج السجرسة  إلىسجت بعس الجكؿ بيشسا ع STEMتصػيخ مشاىج التعميع في ضػء 

عمى صػرة كمذاريع تػفخ فخص كخبخات لمسمتحقيغ بيا بسا يديج مغ قجراتيع كيؤىميع لمعسل في 
 .أفزلىحه التخررات بذكل 

دكؿ كىي بمغاريا كاليشج كإسكتمشجا كجشػب افخيقيا تخصط لتصبيق دكرات  أربعكسا تػجج 
STEM االبتجائي كالثانػؼ كذلظ بتجريذ التخررات االربعة  التكاممية في مخاحل التعميع
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تػجج دكلتاف فقط ىسا ىػلشجا ككػريا الجشػبية تخصط  العالي، كسامشعدلة عغ مخاحل التعميع 
دكلة كاحجة كىي تايػاف  (، كلكغK-12لمسشياج كترسيسيا لتصبيقيا في جسيع مخاحل التعميع )

عمى تعميع التكشػلػجيا في مجارس التعميع  التكاممي STEMتخصط لمتخكيد مغ خبلؿ مشحى 
 (.Fan,Ritz,2014, pp.10-12فقط )الثانػؼ 

 STEMتجريذ الخياضيات في ضػء  -حادي عذخ
يخاىا الصالب مادة جافة مميئة  الصبلب، حيثا لسعطع ف الخياضيات تسثل ىاجدً أال شظ 

اكؿ كدخ ىحه الخؤية يح STEMمغ خبلؿ مشحى  مشيا، التجريذباألرقاـ التي ربسا ال فائجة 
 لمخياضيات.الشسصية 

ال بج أف يعسل عمى استغبلؿ العبلقة  STEMإف تجريذ الخياضيات عمى ضػء مشحى 
ة مغ الفيع أعج  كبيغ تصبيقيا حيث يعسل ىحا عمى تػفيخ ق ،بيغ العخض التجريجي لؤلفكار

 العسيق ككحلظ يجعل الصالب راضيا كمقتشعا بسا يتع تقجيسو لو.

 يتصمب تػفخ بعس السسيدات كأخحىا بعيغ االعتبار: STEMفي ضػء كلمتجريذ 

 التخبػؼ.بحاث كالجراسات في السجاؿ األ أحجثبقاء السعمع عمى تػاصل دائع مع  -1

 تجاىيا.فتح مجاؿ لمصبلب لمشقاش في السػضػعات الخياضية كالتعبيخ عغ آرائيع  -2

 قخاف في العسل.ألاـ التقػيع البجيل كدمج تقػيع اتصػيخ شخؽ التقػيع كاستخج -3

 خاف.كاديسية أ كأبخزىااستخجاـ السشرات العمسية الستخررة في الخياضيات  -4

 ىسية استخجاميا.أ كالتأكيج عمى  STEMدمج الخياضيات في كافة تخررات  -5
 : في ضػء ما سبق

سيعتسج الباحث عمى السشاىج الستػفخة كيقػـ ببشاء كحجة دراسية تحقق معاييخ ترسيع 
سل عمى تػفيخ التكامل بيغ ىحه التخررات كقج اختار الػحجة الثانية مغ كتع STEMكحجات 

 كتاب الخياضيات لمرف التاسع الفرل األكؿ.

قاـ باالشتخاؾ عبخ  STEMكبعج اشبلع الباحث عمى األدب التخبػؼ الخاص بسشحى 
 لتصػيخ معخفتو كقجراتو.  STEMمشرة ركاؽ في دكرة تجريبية مخترة بسشحى 

حث عمى شخيقة التكامل مع التخكيد عمى كاحجة مغ السػاد كالتي ستكػف كسيعتسج البا
مادة الخياضيات مع تػفيخ أقرى درجات التكامل بسا يتيح السػقف التجريدي، كلجعل التكامل 
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 يجادفي أفزل مدتػػ سيقػـ الباحث باالشبلع عمى محتػيات ىحه السػاد بذكل مفرل إل
سيقػـ باالستعانة بخبخات بعس معمسي ىحه العمـػ خصػط كمجاخل التكامل السشاسبة كسا 

 كالتكشػلػجيا.

أما بخرػص الترسيع اليشجسي فديتع العسل عميو بالتعاكف مع ميشجس معسارؼ 
كلتقجيع الجعع كالسعخفة البلزمة بيحا الخرػص، حيث سيتع العسل عمى  ،لبلستفادة مغ خبخاتو

ة، كاختار الباحث ىحه الفكخة الفتقاد لسجسع متاحف عمسية عمى سصح السجرس ،ترسيع ىشجسي
اختيار  إلىمجارسشا لمستاحف العمسية التي تطيخ فييا قػة ارتباط السعارؼ بحياتشا، باإلضافة 

التشػيو لسذكمة ضيق السداحات في مجراسشا كامكانية استغبلؿ بعس  إشارسصح السجرسة في 
 األماكغ السيسمة.

الحل عبخىع كمغ ثع بجأ  إلىعمى الػصػؿ كسيتع شخح السذكمة عمى الصبلب كالعسل 
العسل عمى فكخة السذخكع كالترسيع كسيكػف ىحا الترسيع معتسجا عمى محتػػ الػحجة التي تع 

ضيار مجػ إل كذلظ بغخض االنعكاس كالتساث :اختيارىا بحيث يحقق بعس مفاىيع الػحجة مثل
 السقتخح.مترسيع التكامل بيغ السػضػعيغ، كسيقـػ الصبلب بتشفيح مجدع ىشجسي ل

كسا سيعسل الباحث عمى دعع التكشػلػجيا كإضيار ارتباشيا بالخياضيات كمػاد مشحى 
STEM  مغ خبلؿ تجريب الصبلب عمى اثشيغ مغ بخامج الحاسػب التي تعتسج في عسميا عمى

 . ِ Scgratchكبخنامج  Geogebraمحتػػ كمفاىيع لػحجة السدتخجمة كىسا بخنامج 
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 الثانيالسحػر 
 االستيعاب السفاىيسي 

 

نقمة نػعية تجعل اؼ متابع يذعخ بالحج  ممفتة، نقمتياإف معطع العمػـ أحجثت قفدات 
ىحا التغيخ الجمي كاالنتقاؿ الطاىخ ما زاؿ  السعارؼ،الفاصل بيغ القجيع كالحجيث في ىحه 

انتقاؿ جػىخؼ في  السيجاف التخبػؼ يفتقجه كيرارع التخبػيػف بكل ما تػفخ مغ شاقات إلحجاث
 التخبػؼ.العسل 

أحج أىع أدكات التخبػييغ في ىحا الرخاع ىػ الخخكج بالتعميع مغ دائخة التمقيغ 
لمسفاىيع كالسعارؼ كببل دراية عغ كيفية االستفادة مشيا في مػاقف  كإدراؾكاالستطيار دكف كعي 

ل عمى تجعيع ىحا التػجو كلحلظ زاد االىتساـ بجػانب الفيع ككثخ العس ججكاىا،تصبيقية تطيخ 
الحؼ يعسل عمى زراعة السفاىيع كالسعارؼ بذكل كاع تصبيقي يجعل مغ السسكغ استحزارىا في 

 السختمفة.السػاقف التصبيقية 

يجخ العسل اآلف عمى قجـ كساؽ مغ أجل تصػيخ كتشسية االستيعاب السفاىيسي لجػ 
يمي ندتعخض االستيعاب السفاىيسي الصبلب كأحج أدكات التغييخ السخاد الػصػؿ إليو كفيسا 

 كجػانبو.

 تعخيف االستيعاب السفاىيسي  -أوالا 
ف محجد لبلستيعاب جساعا عمى تعخيإلسرصمحات كالسفاىيع ال تكاد تجج كسعطع ا

كفيسا  جسيعيا دعساا خخجت مغ مذكاة كاحجة لتػفخ أنيا جسيعا تطل تبجك كأنيال إالسفاىيسي 
"قجرة التمسيح عمى استيعاب معشى السادة  أنو( ب296، صـ2113أعسق لمسفيػـ فيعخفو جابخ )

فكار كتصبيقيا ككضػح األ ،جداء السادة كالتػسع فيياأة التعميسية كتطيخ في تفديخ بعس كالخبخ 
 كترػيخ السذكمة كحميا بصخؽ مختمفة " ،في مػاقف ججيجة

جرة عمى استخجاع أك الق ،"القجرة عمى إدراؾ معاني السػاد التعميسية أنوكيعخؼ أيزا ب
كالتعبيخ عشيا بمغة الستعمع الخاصة ككحلظ القجرة عمى تػضيف  ،السعمػمات كفيع معشاىا الحقيقي

، 2112 كفخخك،السعمػمات السكتدبة أك استخجاميا في مياديغ الحياة السختمفة ")حديغ 
  (313ص



41 

كتفديخىا  ة ألخخػ فكار مغ صػر السعاني كيطيخ ذلظ بتخجسة األ إدراؾكىػ القجرة عمى 
ثار معيشة بشاء عمى السدارات أليا بشتائج ك ك بإيجاز كالتشبؤ مغ خبلأكشخحيا بإسياب 

 (271، صـ2111 كالشجار،شحاتو فكار )األكاالتجاىات الستزسشة في ىحه 

القجرة عمى  :أنواالستيعاب السفاىيسي عمى  (Joseph , 2001 , p.25فيسا يرف )
السػاقف األخخػ  إلىكنقل ما تع تعمسو كفيسو مغ مػقف كاحج كتصبيق  بسخكنة،استخجاـ السعخفة 

 مشاسبة.بصخيقة 

عسمية عقمية تعتسج عمى عجد مغ القجرات  :أنو( ب119ص، ـ2119كقج عخفو شمبو )
فكار كالسفاىيع العمسية شخح كتػضيح األ بالقجرة عمىكيتحجد  ،السترمة ذات العبلقات الستبادلة

 مختمفة.قيا في مػاقف ججيجة كتحجيج السذكبلت كحميا بصخؽ كتفديخىا كالتػسع فييا كتصبي

السدتػػ الحؼ  إلىفيع السادة الجراسية  أنوسكغ تعخيف االستيعاب السفاىيسي بكسا ي
 ,Clark ,2000سشاد لؤلفكار السختمفة )ميل كالسقارنة كالعدك الدببي كاإليسكغ الفخد مغ التح

p.7) 

السفاىيع  إدراؾىػ قجرة عقمية تسكغ الصالب مغ  ف االستيعاب السفاىيسيأكيخػ الباحث 
كتطيخ مغ خبلؿ قجرة الصالب عمى شخح السفاىيع  ،كالسعارؼ كدمجيا في بشيتو السعخفية

كالسعارؼ كتػضيح داللتيا كتفديخىا بصخيقتو مع تسكشو مغ تصبيقيا في السػاقف السختمفة 
 السذكبلت.كاستخجاميا في حل 

 :ستيعاب السفاىيسي ترشيف مدتػيات اال -ثانياا 
لي االستيعاب السفاىيسي ال يكػف بزخبة إالػصػؿ ف أقج يكػف مغ البجييي القػؿ 

نشا كصمشا السخحمة السصمػبة أكج ؤ تػفخ عجة مطاىخ ت إلىليو يحتاج إف الػصػؿ أ كاحجة، حيث
 مغ االستيعاب.

ك مدتػيات متعجدة مغ أكجو ألرجد ضيخت عجة ترشيفات تحجثت عغ كفي ىحا ا
 الستعمسيغ.مغ خبلليا كصف جػانب الفيع لجػ  السفاىيسي يسكغاالستيعاب 

 في: القجرة( مدتػيات االستيعاب السفاىيسي 39 ، صـ2112فسثبل حجد الجيػرؼ )
ك االيجاز كالتشبؤ أكتفديخىا بالذخح  أخخػ، إلىلسادة العمسية الستعمسة مغ صػرة عمى تخجسة ا

عادة استخجاميا بصخؽ إ ك أرة الستعمع عمى االستفادة مشيا جبالشتائج مغ خبلؿ االستشتاجات كق
 مختمفة.
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 كىي:ف لبلستيعاب السفاىيسي سبعة مدتػيات أ( 279، صـ2114فيسا يخػ زيتػف )
 التػضيح بأمثمة  -ٔ

 كيتزسغ تجعيع مجسػعة الجسل التي تعبخ الحقائق كالسفاىيع بأمثمة مشاسبة كتػضيحيا.

 يف مدتػى السقارنة والتشاقس والترش -ٕ

ك أك كصفيا أت السػاد كالعسميات كجو الذبو كاالختبلؼ بيغ مجسػعاأكيتزسغ تحجيج 
 كالرفات.ك تختيب العسميات كالسػاد بشاء عمى الخرائز كالدسات أك ترشيف أتسييد 

 عادة التقجيع إمدتػى  -ٖ

ك نساذج كيخسسيا ليػضح ما قج تع استيعابو مغ مفاىيع كعبلقات أشكاال أيدتخجـ 
 كعسميات.

 مدتػى الخبط  -ٗ

السبلحطات  السفاىيع، كبيغكي ْعَشي ىحا السدتػػ بسعخفة قجرة الصالب عمى الخبط بيغ 
 كالدمػكيات.كالخرائز 

 مدتػى التػسيع والتسجد  -٘

ك الشرية في ضػء ألب عمى تصبيق السعمػمات السرػرة كيعبخ ىحا السدتػػ عغ قجرة الصا
 كالسبادغ.السفاىيع 

 الحمػل  إيجادمدتػى  -ٙ

حمػؿ  يجادضية كيدتخجميا إليو يتع تحجيج العبلقات العمسية كالسعادالت كالعبلقات الخياكف
 لمسفاىيع.ا ك كيفية متزسشة تصبيقات مباشخة كتحجيجً أكسية 

 مدتػى الذخح  -ٚ

ك شخح متعسق لمسبلحطات مع تحجيج ما تع استيعابو أسباب أكي ْعَشي ىحا السدتػػ بتقجيع 
 الرمة.كنطخيات ذات مغ مفاىيع كمبادغ كقػانيغ 

كيغشد كمكتيج  بيشسا يعتبخ أكؿ ىحه الترشيفات كأىسيا ىػ الشسػذج الحؼ قجمو
(Wigines & Mctghe, 1998, p.10)  كقج اعتسج عميو الباحث في ىحه  1998عاـ

  الباحث:مدتػيات لبلستيعاب السفاىيسي كىي كسا يخاىا  ىحا الترشيف مغ ست الجراسة، كيتكػف 



43 

  كيقرج بو القجرة عمى الذخح كالػصف مع تحجيج االفكار الخئيدية  :حالتػضيمدتػى
 الخاصة.كالتعبيخ عشيا بالمغة 

 كيقرج بو القجرة عمى التعبيخ عغ السعشى الحقيقي كتقجيع الحقائقمدتػى التفديخ : 
 ليو.إسباب التي تؤدؼ كالسبخرات التي تجعع السعشى كاأل

 تغبلؿ كاستخجاـ السعارؼ كالخبخات الدابقة في : كيقرج بو القجرة عمى اسمدتػى التصبيق
  فعاؿ.مػاقف ججيجة كسياقات مختمفة بذكل 

 كيقرج بو القجرة عمى تكػيغ اتجاىات ككجيات نطخ ناقجة مدتػى اتخاذ السشطػر :
 السػضػع.كمدتشيخة مختكدة عمى معخفة اآلراء السختمفة في 

  فكارىع مسا يرشع أخخيغ ك بعيػف اآلشياء كيقرج بو رؤية األ :الػججانيةمدتػى السذاركة
 السخالفة.خخيغ ككجيات نطخىع التفيع آلراء اآلحالة مغ التقبل ك 

 كالفيع فكار كالعادات دراؾ الػاعي بالشفذ مغ حيث األ: كيقرج بو اإلمدتػى معخفة الحات
 يستمكيا.مػر كتحجيج نقاط الزعف كالقػة التي كالقجرة عمى تقػيع ىحه األ

ف ىحا أ إلىف جػانب الفيع الدابقة تذيخ أ( 311، صـ2115)كتػضح الذخبيشي 
تخاذ السشطػر إتػضيح كالتفديخ كجػانب كججانية كالترشيف يتزسغ جػانب معخفيو كعقمية كال

متج ليذسل انسا إك  ،ف الفيع لع يقترخ عمى التحريل فقطأخ الحؼ يػضح مكمعخفة الحات األ
 و كفي مسارساتو اليػمية.دائأخخػ مغ شخرية الستعمع تؤثخ في أجػانب 

مخ يتجاكز مجخد معخفة السفاىيع كتخديجىا أالسفاىيسي  ف االستيعابأيتزح مسا سبق 
مكشػنات الشفذ كدىاليد  إلىمخ الػلػج يتصمب األ عطيع، بحيثبل ىػ جيج عقمي  ،كاستحكارىا

فكار كاألكاخل الحات في تصػيخ السعارؼ عمى د عتسادكذكي، كاإلالعقل بذكل متكامل كمعقج 
عصاء إ مغ  أفزلثسة شخيقة لتحقيق ىحا  السػاقف، كليذتخاذ إكفي بشاء الترػرات ك  ،كالسذاعخ

 بشفدو.الصالب فخصة االستكذاؼ كاالستشتاج 

( ىحه السدتػيات الدتة لبلستيعاب السفاىيسي 69ص، 2116كقج استعخضت الخكيثي )
 كقياسيا.دتػػ ككحلظ شخؽ تقييسيا في تشسية كل م أعج  تد ساليب التياألكتشاكلت معيا بعس 
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 أفعال سمػكية أمثمة لمشذاط التعميسي أوجو الفيع

التػضيح : ىػ القجرة عمى تقجيع 
شخح وتػضيح مشاسب لشتيجة فكخة 

 معيشة مع تجعيسو بالسبخرات

  كباألدلة شخح مجعع كمدتشج
السشاسبة لفيع معشى  كلسبخرات

. تػضيح معيغ.ك محتػػ أضاىخة 
فية عسل االشياء كشخح لكي

 ككضائفيا كمكػناتيا
  التغمب عمى الترػرات الخاشئة

 الذائعة لمسفاىيع كترحيحيا 

يػضح يذخح يدػغ يرسع يتشبأ 
 يدانج يتحقق يبخىغ يجعع 

التفديخ: ىػ القجرة عمى تقجيع 
والتخجسات التي تػفخ  التفديخات

 و ضاىخة معيشةأمعشى لحجث 

  تقجيع تفديخات قػية كذات معشى
 ك قرز معيشة أفكار أل

  إيجادشياء مختمفة ك أمقارنو بيغ 
 كجو الذبو كاالختبلؼ بيشيا أ

  مثمة كقرز ذات معشى أتقجيع
 مختبصة بالسحتػػ 

  فكار بكمسات عادة صياغة األإ
 مغ عشج الستعمع 

عصي معشى يقارف يفدخ يتخجع ي
 ىسية أ يعصي مثاؿ يذبيو يبخز  

التصبيق: ىػ القجرة عمى استخجام 
خفة بفعالية في مػاقف ججيجة السع

 وسياقات مختمفة

 كالسبادغ  تصبيق مشاسب لمسفاىيع
جابة إك أكتػضيفيا لحل السدالة 

 ك مذكبلت أسئمة أعغ 
 ك أختخاع ك اإلأبجاع القجرة عمى اإل

الترسيع كتصػيخ ما لجييع مغ 
 معارؼ 

  استخجاـ السعخفة في سياقات
 متشػعة كمغ محتػػ غيخ مشطع 

لة أيحل مديدتخجـ يختبخ 
يدتشتج يختخع يبجع يرسع 

 يخصط يتخح قخار يقتخح

اتخاذ السشطػر: رؤية االشياء مغ 
مشطػر نقجي وذو معشى وغيخ 

 و متحيدأعاشفي 

  نقج كتبخيخ لسػقف معيغ لكي يخػ
 ىل تتػافق مع كجية نطخ معيشة 

 فكار كالسذاكل مغ زكايا رؤية األ
مختمفة كالتعامل مع حميا مغ 

 جدة كجيات نطخ متع
  استخجاـ انتقادات الصالب كالحكع

 ك رفزيا أمعيشة  عمى فكخة

لة يشتقج أيجادؿ يحمل يشاقر مد
 يخسغ  إلىيدتجؿ يمسح 
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 أفعال سمػكية أمثمة لمشذاط التعميسي أوجو الفيع

ن أالسذاركة الػججانية: القجرة 
خخيغ يزع الفخد نفدو مكان اآل

و التقسز أعغ شخيق التخيل 
 الذخري

 نفدو في مكاف  يزع الستعمع
حاسيديع أاالخخيغ كيجخل في 

 عخؼ عمى العالع مغ خبلليا كيت
 كار فف حتى األأيفتخض ب

كالغيخ  شخاص الغيخ مألػفيغكاأل
فكار أمعخكفيغ قج يذتسمػا عمى 

 مػر مفيجة في الحياة أك 

يتخيل يفتخض يترػر يعتقج 
ف يحتـخ يخاعي مذاعخ أيطغ 

 خخيغ اآل

دراك الستعمع لعاداتو إمعخفة الحات: 
عقمية والذخرية التي فيسو ال

 و تعيقوأ الخاص

  يدتخجـ بفاعمية استخاتيجيات
ما كراء السعخفي كيسيد  التفكيخ

ك ألعمي كقػتو أسمػبو الفكخؼ أ
 كضعفو 

 يقيع بجقو ذاتو كيشطسيا بفعالية 
  يتقبل التغحية الخاجعة كالشقج دكف

 دفاع 

ف يكػف كاع يجرؾ يقجر يسيد أ
 يقيع يفكخ مميا في يخسغ 

 

 يسي  أىسية االستيعاب السفاى -ثالثاا 
ىتساـ باالستيعاب السفاىيسي لجكره الفاعل في فيع أساسيات السعخفة التي يأتي اإل

السعخفة الستخابصة  كالعبلقات، كتكػيغتمخز الرفات كالخرائز السذتخكة بيغ الحقائق 
 (.72 ، صـ2112 سبلمة،)

ف االستيعاب السفاىيسي يحقق عجد مغ أ( 297 ، صـ2117كفيسا يحكخ عبج الدسيع )
كتتسثل في التصبيق الدميع لمسعخفة كتشسية ميارات  ،ػضائف السختمفة بتشسية قجرات الستعمعال

كتشسية ميارات  الفكخؼ،بجاع عبلقات ججيجة تديع في تحقيق اإل السدتسخ، كابتكارالتعمع الحاتي 
 الشقج كالتشبؤ. 

الفيع  خاءإثاىيسي تكسغ في قجرتو عمى تصػيخ ك االستيعاب السف أىسية ف  أيسكغ القػؿ 
كالبحث عغ السعمػمات كتحميميا  ،أف تشسيتو تذجع عمى االستكذاؼ الصبلب، كساكالتفكيخ لجػ 

كالجسع بيشيا بتعسيسات  ،فكار كتبػيبياالخبط بيغ السفاىيع كاأل أفزل، ككحاكاستيعابيا برػرة 
ياغة كص ،ف االستيعاب السفاىيسي يعسل عمى تحديغ أساليب التعبيخأكسا  مذتخكة،كصفات 



46 

الحجج كي سك غ مغ العسل عمى كضع الحمػؿ كتجاكز السذكبلت السختمفة في السػاقف الججيجة 
 الدابقة.باالعتساد عمى السعارؼ 

تشسية االستيعاب السفاىيسي لجػ الصبلب ستداىع في تكػيغ ما يسكغ كصفو بذبكو  إف  
كيصبقػنيا بصخيقة أكثخ  مغ السعمػمات كالسعارؼ كاألفكار الستخابصة التي يحتفع بيا الصبلب

كسا أف االستيعاب السفاىيسي يسكغ مغ خمق نساذج ججيجة مغ خبلؿ السحاكاة  كسيػلة،حيػية 
 التعمع. ثخما يعشي انتقاؿ أفزل أل الججيجة،السعتسجة عمى السعارؼ الدابقة كالسعمػمات 

 :أنوأىسية االستيعاب السفاىيسي مغ حيث  ( عمى71، صـ2116كتؤكج الخكيثي )
ككحلظ تقييع حقيقي لمسفاىيع األساسية التي اكتدبيا  فاعمية،عمى تجريذ أكثخ  أعج  يد -1

  .الستعمسػف 
  .مغ أجل الفيع العسيق بو،يحجد بجقو ما يتػقع مغ الستعمع القياـ  -2
الترػرات  كالكذف عغ ،بخاز السفاىيع الرحيحةإعمى  أعج  االستيعاب السفاىيسي تد تشسية -3

 .البجيمة لجػ الستعمسيغ
نػع  مشيا، كيذخزأكجو القرػر التي يعانػف  الستعمسيغ، كيبخزيعصي معاييخ لفيع  -4

  .الرعػبات

الستعمسيغ كيدسح بتعجيل تجريديع يقجـ لمسعمسيغ كالستعمسيغ تغحية راجعو حػؿ مدتػػ فيع  -5
  .عتسادا عمى تمظ الشتائجإ 

الفيع الحؼ ع يعخفػف نػ  عنيأل الفيع؛يجعل السعمسيغ يخصصػف برػرة دقيقة مغ أجل  -6
  .ضياره بعج انتياء الجرسإيتػجب عمى الستعمسيغ 

 مبادئ التجريذ مغ أجل تشسية االستيعاب السفاىيسي  -رابعاا 
يكػف  السفاىيسي، حيثشارا عاما لمعسل مغ أجل تشسية االستيعاب إتذكل ىحه السبادغ 

يزا عشج القياـ أىا ك شج تخصيط الجركس ككحلظ تشفيحخحىا بعيغ االعتبار عأعتساد عمييا ك اإل
  .الشتائج كفق خصػات كتػجيات محجده كمجركسة أفزل إلى الزما لمػصػؿبالتقػيع 

 ، 2117)حديغ ك  (474-473صص ، ـ2113)يحكخ كل مغ جابخ 
التي يجب أخحىا في االعتبار عشج التجريذ مغ أجل  ( أف مغ السبادغ319-318صص 

 تشسية االستيعاب السفاىيسي ما يمي:
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ا كتعمسً  السعمع،ريذ مغ أجل تشسية االستيعاب السفاىيسي يتصمب تجريدا أقل مغ قبل أف التج -1
 العسيق.الفيع  إلىأف يتػصل الستعمسػف بأنفديع  الستعمع، أؼأكثخ مغ قبل 

في الحرػؿ عمى  الحاتي، كمبادرتوأف يخكد السعمع عمى مدؤكلية الصالب كاستقبللو  -2
 السعخفة.

اتيجيات التجريذ التي تديج مغ مخكر الصبلب بخبخات متشػعة أف ييتع السعمع بتشػيع استخ  -3
  كالتأمل.عمى التفكيخ  كمفيجة، كتذجيعيع

 التالية:( السبادغ 67 ، صـ2116) كتحكخ الخكيثي

كانسا تتصمب  أدنى،أف مدتػيات االستيعاب السفاىيسي غيخ متجرجة بسدتػيات أعمى أك  -1
 ة.الدتبخ مدتػيات الفيع عادة التفكيخ الػاضح كالستشاغع بالتحخؾ عإ 

تغصية  الصبلب، كليذأف يزع السعمع في اعتباره أف ميسة التعميع ىي تحديغ تعمع  -2
 العمسي.السحتػػ 

 اآلتي:فيسا يخػ الباحث أف مغ مبادغ التجريذ مغ أجل تشسية االستيعاب السفاىيسي 

ة بذكل مدتػيات الفيع السحجد إلىعسل عمى تخصيط مشطع بيجؼ الػصػؿ أف يختكد ال -1
 كدقيق.سيل 

دائسا ما يعتسج  الشتائج، التجريذكل عسل غيخ مخصط لو ىػ عسل عذػائي غيخ مزسػف 
عمى التخصيط السدبق كالتأكيج ىشا عمى التخصيط يأتي ليكػف التخصيط محجدا بذكل 

السدتػػ كحا مغ  إلىيخغب في الػصػؿ بالصالب  أنوحيث يحجد السعمع  ككاضح،مفرل 
، كيبجأاالستيعاب ليحا  بتحجيج الصخيق كيحجد الخصػات التي سيدمكيا كالػسائل التي  السفيـػ

 لميجؼ.سيدتخجميا ككيف سيتأكج مغ الػصػؿ 

 الصبلب.أف يشصمق العسل مغ خبخات كمعارؼ سابقة لجػ  -2

اآلف كلكشيا ال تجكـ  الخماؿ، تخاىاة معخفية سابقة يذبو الكتابة عمى أعج  العسل دكف كجػد ق
السفاىيع كالسعارؼ أكثخ ثبػتا كلزساف الفيع بذكل جيج البج مغ االنصبلؽ  كلجعل شػيبل،

 الدابقة.مغ أسذ معخفية مختبصة بالسػضػع تكػف في خبخة الصالب 

 الصبلب.أف تقجـ السفاىيع كالسعارؼ في سياقات عسمية تصبيقية مشاسبة لسدتػػ  -3
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عشجما يخػ  استيعابا، أمالج الكبلـ الشطخؼ السجخد قج يجمب استحزار فيسا بعج كلكغ لغ يػ 
الصالب السفيػـ كالسعخفة مغ خبلؿ التصبيقات العسمية أك أف يسخ الصالب بعسل يكتذف مغ 

 التعمع.   أثخمدتػػ جيج مغ الفيع كبقاء  إلىخبللو السفيـػ فيحا يزسغ الػصػؿ 

  كأساليب التقػيعأف تتشػع شخؽ  -4

ي سياؽ عسمي تصبيقي ثع تقجـ نػع أف تخصط كتقجـ السفيػـ مغ خبلؿ معخفة سابقة كف
كاحج مغ التقػيع أك تقجـ تقػيسا يعتسج عمى االستطيار فيحا يعشي ىجـ جدء كبيخ مغ عسمظ 

كعميو يتػجب تشػيع أساليب التقػيع بسا يتيح السجاؿ لمتأكج مغ استيعاب الصبلب  الدابق،
 لمسفاىيع كالسعارؼ السحجدة بالسدتػػ السصمػب.

  معيا.كبلت كترػرات خاشئة لمسفيػـ كمخاقبة تعاشييع مػاجية الصبلب بسذ -5

ربسا تكػف ثسخة تشسية االستيعاب السفاىيسي ىي كصػؿ الصالب لمسخحمة التي يدتخجـ فييا 
ىحا  الججيجة، كلتثبيتالسفاىيع كالسعارؼ في سياقات ججيجة كمغ أجل تجاكز السذكبلت 

ستخجاـ ىحه السعارؼ كاستغبلليا ثع االتجاه البج مغ مخكر الصالب بخبخات تدتػجب مشو ا
 ذلظ.ف لـد إالتغحية الخاجعة  مخاقبة سمػؾ الصالب كتقجيع

 ستخاتيجيات تحديغ مدتػى االستيعاب السفاىيسي ا -خامداا 

لصبلب جخػ لجػ ا توستيعاب السفاىيسي كرغبة في تشسيفي ضػء الذعػر بأىسية اال
لمتأكج مغ صبلحيتيا  ،ساذج كالصخؽ التجريديةاختبار العجيج مغ االستخاتيجيات كالسجاخل كالش

تخاتيجيات ججكاىا كقجرتيا تت بعس ىحه االسثبأ السفاىيسي، كقجكقجرتيا عمى تشسية االستيعاب 
ا مغ ىحه ة كفي مختمف السجاالت كفيسا يمي نػرد عجدً سياـ في التشسية السخجػ  عمى اإل

 االستخاتيجيات:

  .استخاتيجية الستذابيات كالستساثبلت -1

  .استخاتيجية الخحبلت السعخفية -2

 .السجخل السشطػمي -3

  .شخيقة الػيب كػيدت -4

  .شخيقة السحاكاة الحاسػبية -5

  .استخاتيجية دكرة التعمع -6
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لعسل حيث يسكغ استغبلؿ ىحه االستخاتيجيات كالسجاخل كالشساذج لزساف القياـ با
 .يزل مدتػيات االستيعاب السفاىيسأف إلىكالػصػؿ  ،التجريدي بذكل جيج

 أعج  مغ الشرائح التي تد ( عجدناChadwick,2009, p.9ىحا كقج أكرد تذادكيظ )
  كىي:عمى تحديغ مدتػػ االستيعاب السفاىيسي 

الصبلب عمى السذاركة برػرة  أعج  ا أف تدأنيالتي مغ ش األنذصةستعانة بعجد مغ اإل -1
 يجة.الججنذصة في بشاء مدتػيات االستيعاب السفاىيسي كبخاصة في الدياقات 

 الستشػعة.تػفيخ فخص حقيقية لتػضيف السفاىيع في العجيج مغ الدياقات  -2

 البعس.تػفيخ فخص حقيقية لمصبلب لمتعاكف مع بعزيع  -3

 السختمفة.تػفيخ الػقت الكافي الستكذاؼ السفاىيع  -4

يفاء باالحتياجات الستشػعة عمى اإل أعج  جريدية بالذكل الحؼ يدتشػيع االستخاتيجيات الت -5
 التعمع.ا تعديد عسمية أنيالدياقات التي مغ ش لصبلب، كتحجيجباالخاصة 

 تشسية االستيعاب السفاىيسي في الخياضيات  -سادساا 
غفاليا أك التقريخ إ ال يسكغ  الخياضيات، بحيثا في ا كميسً تحتل السفاىيع مكانا أساسيً 
السفاىيع  ؾإدرا( أف 51 ، صـ2113كيخػ عبج القادر ) ليا،في العسل عمى استيعاب الصبلب 

حيث تدداد فاعميتو في حل  ،سمػب الػحيج لجعل السادة الجراسية في متشاكؿ الصالبىػ األ
تسكشو ىحه السفاىيع مغ  الججيجة، كساالسػاقف كالطخكؼ  إلىريغ كيكػف تعمسو قاببل لبلنتقاؿ التسا

مي ىيك إشارتشطسيا في  الجراسية، حيثربط جدػر التػاصل بيغ مختمف مكػنات السادة 
 مفاىيسي يديل دمجيا كتكييفيا مغ شخؼ البشية السعخفية لمصالب.

ا لجػ الصبلب نشا نبلحع ضعفً أال إ ،كاستيعابيا يخة لتعمع السفاىيعكرغع ىحه األىسية الكب
ذلظ عمى مزاعفة االىتساـ كبحؿ الجيج العطيع  أعج  س الخياضية؛دراكيع لمسفاىيع إفي تسكشيع ك 

أف ىحا الجيج يػاجو جسمة مغ التحجيات  الخياضية، إالبلب لمسفاىيع مغ أجل تشسية استيعاب الص
 السعيقات:ه ضعيف كمغ جسمة ىحه أثخ كالسعيقات التي تجعل خصػاتيع بصيئة ك 

 جافة.االستسخار في تجريذ الخياضيات كالسفاىيع الخياضية بصخيقة تقميجية  -1

 ػليا.كحمعمى نساذج األسئمة  االختبار، كاالعتسادالتعميع مغ أجل  -2

 بيا.عجـ االىتساـ بإضيار التصبيقات الحياتية كربط السفاىيع  -3
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 الخياضية.عجـ العسل عمى التػضيف التخاكسي لمسفاىيع  -4

 السفاىيسي.ضعف قجرات بعس السعمسيغ في مجاؿ تشسية االستيعاب  -5

كفي ضػء ما سبق سيكػف عسل الباحث خبلؿ ىحه الجرسة مغ أجل تشسية االستيعاب 
ياضيات لجػ شبلب الرف التاسع األساسي كقج اختار الباحث ثبلثة مدتػيات السفاىيسي لمخ 

مغ مدتػيات االستيعاب السفاىيسي سيكػف العسل مغ أجل تشسيتيا كىي التػضيح كالتفديخ 
 ت الخياضيات كتػافخىا في السحتػػ.كالتصبيق كذلظ لسشاسبتيا لسػضػعا

 STEMالعالقة بيغ االستيعاب السفاىيسي بسشحى  -سابعاا 
العسل مغ أجل تحديغ مدتػػ فيع الصبلب لمسحتػػ كتصػيخ قجرتيع عمى تػضيح ىحه 

كالتسكغ مغ استخجاميا في مػاقف تعميسية كحياتية ججيجة ىػ قاسع مذتخؾ  ،السعارؼ كتفديخىا
حيث يكػف  STEMفي العسل مغ أجل تشسية االستيعاب السفاىيسي كفي العسل كفق مشحى 

مغ أجل كضع السعخفة في سياقات تكاممية كمػاقف عسمية تسكغ  ؛STEMالعسل خبلؿ مشحى 
كىػ  ،كالقجرة عمى استخجاـ السعخفة كتصبيقيامدتػيات عالية مغ الفيع  إلىالصالب مغ الػصػؿ 

ذاتو ما ييتع بو العسل مغ أجل تشسية االستيعاب السفاىيسي، ىحا التبلقي في اليجؼ يديجد مغ 
االستيعاب عمى رفع مدتػيات  أعج  سيد STEMمشحى  ثقة الباحث في كػف العسل كفق
 السفاىيسي كيكػف حبل مشاسبا لحلظ.
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  الثالث:لسحػر ا
 اإلبجاعيالتفكيخ 

 تعخيف التفكيخ  -أوال
كىػ العيغ السبرخة التي يدتصيع  ،إف التفكيخ ىػ أقجس ما يستمكو اإلنداف في كجػده

كلكغ كسا اختمف الشاس في  م خضية،برػرة  كالتعامل معيسا ،مغ خبلليا معخفة الكػف كالحياة
شخؽ تفكيخىع كزكايا تعاشييع مع األشياء فقج اختمف العمساء في تعخيفيع لمتفكيخ كسػؼ 

  .ندتعخض عجدا مغ ىحه التعخيفات الذائعة

التقري السجركس لمخبخة مغ أجل " أنو( يعخؼ التفكيخ ب18، صـ2117فشخػ حبيب )
ىػ الفيع أك اتخاذ القخار أك التخصيط أك حل السذكبلت أك غخض ما، كقج يكػف ذلظ الغخض 

 ."الحكع عمى األشياء، أك القياـ بعسل ما

عسمية عقمية متػاصمة يقـػ بيا أف التفكيخ " ( اعتبخ24، صـ2113)شافركسا أف 
سعزمة أك حيغ يخغب في اإلنداف ما داـ عقمو سميسا كعمى كجو الخرػص حيغ يتعخض ل

 ."تحقيق مكدب

"ذلظ الشػع مغ الدمػؾ الحؼ  أنو( التفكيخ ب23، صـ2114عتبخ أبػ عبلـ )كقج ا 
 أمامو،شيء غيخ مػجػد  إلىشارة إفعشجما يقػـ الفخد بعسل  تسثيمية،يدتخجـ عسميات رمديو أك 

ا كنطخً  بو،يدتخجـ إشارات رمدية تعبخ عسا يفكخ  أنوف الحاضخ،أك عسل ال يقـػ بو في الػقت 
فيػ يتزسغ السجركات الحالية  آخخ،شبيعتو فإف مجاه أكسع مغ أؼ نذاط  ألف التفكيخ رمدؼ في

 الحاضخ.ما كراء  إلىبرػرة تحىب بو  كلكشو يعالج ما تذتسل عميو مغ معاف  

كىػ نػع مغ الحػار الجاخمي السدتسخ مع الحات أثشاء  نذصة،عسمية ذىشية  كالتفكيخ:
 كقج يكػف أمخا بالغ التعقيج اليقطة،ي أحبلـ أك نذاط ذىشي بديط كسا ىػ الحاؿ ف بعسل،القياـ 

 (.54 ص، ـ2115تخاذ القخارات )دجاني،إكسا ىػ الحاؿ عشج حل السذكبلت ك 

كيخػ الباحث أف التفكيخ ىػ نطاـ يقػـ بعسميات مخررة ىادفة برػرة رمدية كمذفخة 
 الػاقع.نتاجات ججيجة في ضػء معخفتشا لمحقائق كإمكانات  إلىبيجؼ الػصػؿ 

  :أىسية تعميع التفكيخ -ياثان
إف ىحا الكشد الحؼ يستمكو كل مشا كالسدسى التفكيخ ال بج لشا مغ استغبللو كاستثساره 

ألف البقاء بشفذ السدتػػ كالسخحمة مغ التفكيخ يعشي الجسػد في مػقع معيغ مغ الحياة  ؛كذلظ
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لشتسكغ مغ دفع  ؛فكيخكعميو كاف مغ الػاجب االىتساـ بتعميع كتشسية الت تصػ ر،دكف نسػ كال 
كقج تتزح أىسية تعميع التفكيخ  التفكيخ،مدتشيخه بشػر  متقجةعجمة الحياة باتجاه السدتقبل بعقػؿ 

في الشقاط ( ـ2115كالدخكر ) (،ـ2112)بكار  (،ـ1999جخكاف ) ما أكرده كل مغمغ خبلؿ 
 التالية:

 محبصة.ة مجعسة أك التفكيخ الحاذؽ ال يشسػ تمقائيا بل ىشاؾ عػامل بيئية ككججاني .1

  .التفكيخ قػة متججدة لبقاء الفخد كالسجتسع معا في عالع اليػـ كالغج .2

السؤسدة التعميسية  )الصالب،تعميع ميارات التفكيخ يفيج كافة األشخاؼ السعشية  .3
 (.كالجامعية

 كاتجاىاتيا.غخس عادة حب االستصبلع لمسجتسع كغمى التداؤؿ عغ شبيعة الحياة  .4

 السعخفي.ا لمزغط اإلعبلمي كالتفجخ السعمػمات كتسييدىا نطخً عمى فحز  أعج  يد .5

إف أىسية تعميع التفكيخ تكسغ كبكل اخترار في أف مسارسة التفكيخ الدميع ىي ما 
نحتاج أف يرل إليو الصالب كذلظ ليكػف عزػ فاعل في مجتسعو ككششو كيسكغ التخكيد عمى 

  التفكيخ:بعس الشقاط التي تبخز أىسية تعميع 

 معشى.فكيخ ىػ ما يجعل لؤلشياء مغ حػلظ الت .1

 تجريجي.التفكيخ يشسػ كيتصػر بذكل  .2

 باإلنداف.بالعػامل السحيصة  أثخالتفكيخ يت .3
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تفكيخ مغ خبلؿ محتػػ السادة الجراسية التي يجرسيا الصمبة في السشياج تتع تشسية قجرات ال .1
 السقخر

نتيجة انخخاط الصمبة في التفكيخ في محتػػ السادة  التفكيخ،يحجث نسػ تجريجي في قجرات  .2
فسيارة السقارنة مثبل يسكغ أف تشسػ تجريجيا مغ خبلؿ  الجركس.الجراسية كخبلؿ الكثيخ مغ 

 ارنات بيغ األشياء كاألشياء في عجد مغ الجركس قياـ الصبلب بعقج مق

في  ...(كشبلقة  كمخكنة، )أصالة،يسكغ أف يسارس الصمبة أكثخ مغ ميارة في تفكيخ  .3
 الػاحج.الجرس 

تػضف في الجرس شخائق أك أساليب تجريدية معيشة تعسل عمى حث الصمبة عمى التفكيخ  .4
ة الجراسية كمغ ىحه الصخائق أك بعسق في التفكيخ حػؿ محتػػ الساد كتجعميع يشخخشػف 

  كغيخىا.األساليب شخيقة العرف الحىشي كاألسئمة السفتػحة كالتعميع التعاكني 

فيي ال  الجراسية،تشسية التفكيخ عسمية مدتسخة شػاؿ سشػات الجراسة كفي كافة السػاد  .5
مثل  كإنسا تستج لسػاد أخخػ  ،تقترخ عمى مادة دراسية معيشة مثل الخياضيات أك العمػـ

  االجتساعية.كالجراسات  ،كالفشػف  ،العمـػ الذخعية

  (:211-215 ص ص ،2117كمغ العػامل التي تعسل عمى تشسية التفكيخ يحكخ اليػيجؼ )
األشياء  إدراؾكتعشي االنتباه أك  ،كىي أكؿ عامل مغ عػامل تشسية التفكيخ :السالحطة .1

كبػاسصة الحػاس  سبلحطة،الالسحيصة باستخجاـ الحػاس حيث تعتبخ الحػاس كسائل 
يبلحع الفخد الخرائز كالرفات السذتخكة بيغ األشياء أك االختبلفات فيسا بيشيا مغ 

 كالخائحة.حيث المػف كالذكل كالحجع 

مجسػعة كاحجة كذلظ باالعتساد  الستذابية فيكيعشي كضع مجسػعة مغ األشياء  :الترشيف .2
  كالحجع.ذكل المػف كال :لبعس الخػاص مثل كفًقاعمى الحػاس ك 

  الخاصية.كىػ مقارنة شيء بذيء آخخ مغ نفذ  :القياس .3

أك تسثيميا بخسػـ  ،كيعشي تجسيع السعمػمات أك كضعيا في ججاكؿ :السعمػماتتشطيع  .4
  كاستيعابيا.بحيث يديل عمى القارغ فيسيا 

 خبلصة أك تفديخ ما نبلحطو  إلىالػصػؿ  :االستشتاج .5
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كيسكغ لمفخد القياـ بالتجخيب عغ شخيق تغييخ بعس  ،شيءقجرة الفخد عمى فعل  :التجخيب .6
ا تتصمب نيأل ؛كالتجخيب ميارة متكاممة أخخػ،عمى متغيخات  ذلظ أثخالعػامل لسبلحطة 

  القياس. الترشيف، السبلحطة، مثل:استخجاـ السيارات الدابقة مجتسعة أك بعزيا 

غ صياغة الفخكض السعمع الصمبة عمى كضع الفخكض كيسك أعج  حيث يد :الفخوضوضع  .7
  التقخيخية.باستخجاـ الدؤاؿ أك باستخجاـ الريغة 

يربح بإمكاف الصالب أك السجخب أف يغيخ  أنو :كيعشي ضبط الستغيخات :الستغيخاتضبط  .8
  ثابتو.تجخبة ما كيبقى بقية العػامل األخخػ  إجخاءمتغيخا كاحجا عشج 

كاالختبلؼ أكجو الذبو  إلىتعخؼ كىي إحجػ ميارات التفكيخ األساسية كتعشي ال :السقارنة .9
االرتقاء في  إلىكتػفخ السقارنة الفخصة لمستعمع  بيشيسا،الذيئيغ السصمػب السقارنة  بيغ

كسا تػفخ عشرخ  كمقارنتيا،عشاصخ األشياء  إلىمدتػػ التحميل كذلظ بالتعخؼ  إلىتفكيخه 
  التعمع.التذػيق كإثارة الجافعية نحػ 

 أنػاع التفكيخ  -رابعاا  
طخا لبلىتساـ الكبيخ في التفكيخ فقج تعجدت األنػاع التي تع ذكخىا كقج أزاد عجدىا ن

 البعس كقم ريا البعس اآلخخ كسشحكخ ىشا أنػاع التفكيخ األكثخ شيخة:

  .التفكيخ البرخؼ  .1

  .التفكيخ االستجاللي .2

  .التفكيخ التأممي .3

 .التفكيخ الشاقج  .4

 .اإلبجاعيالتفكيخ  .5

 .التفكيخ السشطػمي .6

 مفيػم اإلبجاع  -خامداا 
ال نطيخ لو فيو  كاإلتياف بذيءشيء غيخ مدبػؽ بسادة أك زماف  إيجاداإلبجاع لغة ىػ 

كسا كرد في لداف العخب البغ مشطػر تعبيخ " بجع الذيء يبجعو بسعشى أنذأه   كاتقاف.جػدة 
  سابق.كبجأه كأبجع الذيء بسعشى اختخعو عمى غيخ مثاؿ 
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( أف 84، صـ1999) عخيفات لئلبجاع فيخػ جخكافأما اصصبلحا فقج كردت عجة ت
يزع سسات استعجادات معخفية كخرائز  ،مفيػـ مغ مفاىيع عمع الشفذ التخبػؼ اإلبجاع ىػ " 

انفعالية تتفاعل مع متغيخات بيئة لتثسخ نتاجا غيخ عادؼ تتقبمو جساعة ما، في عرخ ما لفائجتو 
 " أك تمبية لحاجة قائسة

( " قجرة الفخد عمى اعصاء كاكتذاؼ كاستعساؿ Kaufman 2009كسا يعخفو كػفساف )
 (14، صـ2115)القاضي، األفكار الججيجة كالشادرة " 

أك استحجاث  مدبقا،ابتكار شيء غيخ مػجػد  أنو( " 285، صـ2111خاه سميساف )تك 
أك استبجاليا  األشياء، إلىأك تصػيخ شخيقة ججيجة في الشطخ  ما،شخيقة ججيجة لعسل شيء 

 ة أخخػ" بصخيق

 لمجسيع.الذخز لججيج لع ي عتاد عميو مسا ىػ متاح  إيجادكيخػ الباحث أف اإلبجاع ىػ 

كجيات الشطخ كسا  إجساؿلقج اختمفت كجيات الشطخ حػؿ اإلبجاع كماىيتو كيسكغ 
 :( ـ2114أكردىا شافر )

  فإف مػاصفات  لئلبجاع،الس شتج باعتباره الشاتج الشيائي  إلىإذا نطخنا  مشتجا:االبجاع برفتو
 الخسػمات، مثل: ،الس شتج ستربح مقياسا لئلبجاع كحيث أف السشتجات إما أف تكػف مادية

كإم ا أف تكػف  كالخخائط،كالػثائق السكتػبة  السػسيقية،السقصػعات  اآلالت، العسارات،
  كالتأمبلت. األفكار، الشطخيات، مثل:معشػية 

جسيع الحاالت يشبغي تػفخ الرفات األساسية  كفي مػاصفاتيا.فإف قياس اإلبجاع ىػ قياس 
  األخبلقية. الفعالية، الِججة، كىي: ،إبجاعياالثبلثة لمسشتج حتى يكػف مشتجا 

  مغ الحقائق السدمع بيا أف اإلبجاع ال يحجث إال مغ األفخاد الحيغ تتػفخ  سببا:اإلبجاع برفتو
ت الكامشة في الشفذ البذخية ىي فيحه الصاقا نفػسيع.ليع شاقات إبجاعية كامشة مكتشدة في 

 األدبية.كالذجاعة  اآلخخيغ،االنفتاح عمى  الفكخية،السخكنة  أمثمتيا:كمغ  اإلبجاع،سبب 
ؿ  كمغ بيشيا  السبجع.قياس مػاصفات الذخز  إلىفقياس اإلبجاع في ىحه الحالة يتحػ 

  التفكيخ.الرفات الػراثية كالرفات الس كتدبة مغ البيئة مغ استخاتيجيات 

  إف تػفُّخ الرفات البلزمة لئلبجاع في الفخد سػاء كانت ىحه الرفات  تفاعبل:اإلبجاع برفتو
،غيخ  أنوا شخط ضخكرؼ إال أنيفبخ غع  اإلبجاع.كراثية أـ مكتدبة ال يكفي لحرػؿ   كاؼ 

فالبيئة التي فييا التدامح  كضيػره.ألف لمبيئة السحيصة بالفخد دكرا فاعبل في تشسية اإلبجاع 
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أما  كتذجعو،التذخيز عمى التججيج كاالعتخاؼ بجيػد اآلخخيغ كمكافآتيع تخشج اإلبجاع ك 
البيئة التدمصية غيخ اآلمشة التي ال تعتخؼ باآلخخيغ كتحج مغ حخية الفكخ فيي بيئة تعيق 

كاإلبجاع ىػ حريمة  إيجابا،األفخاد يتفاعمػف _بصبيعة الحاؿ_ مع البيئة سمبا أك  اإلبجاع، إف
ؿ  البيئية،العػامل الشفدية لمفخد مع العػامل تفاعل   إلىكقياس اإلبجاع في ىحه الحالة يتحػ 

كيتع التخكيد فيو عمى قياس مػاصفات  البيئية،قياس تفاعل العػامل الشفدية مع العػامل 
  كتذجيعو.البيئة التي تشسي اإلبجاع 

 

  :مكػنات اإلبجاع -سادساا 
ىشاؾ مكػنات ال بج مشيا لتحقق اإلبجاع كقج  عشج تجقيق الشطخ في اإلبجاع نجج أف

 .تحجثت الكتب كاألبحاث عغ عجة مكػنات كسشتحجث ىشا عغ األربعة السكػنات الخئيدة

 ة اإلبجاعيالعسمية  .ٔ

 فييا،عسمية تحدذ لمسذكبلت كالػعي بيا كبسػاشغ الزعف كالفجػات كالتشافخ كالشقز 
كالبحث  الستػافخة،جيجة باستخجاـ السعمػمات ارتباشات ج إلىكالتػصل  ججيجة،كصياغة فخضيات 

،كإعادة فحريا عشج  ،كتعجيل الفخضيات حمػؿ،عغ   ـ،2115 الشتائج )القاضي،كتػصيل  المدـك
ا مغ تحجيجه السذكمة حتى ا الحالة الحىشية كالعسمية التي يسخ بيا الصالب بجءً أني ؼ(. أ35 ص

 الشتائج. إلىكصػلو 
 الذخز السبجع .ٕ

ائع عجيجة مغ خرائز السبجعيغ في األدب التخبػؼ كتحجث الكثيخ بأف لقج تع شخح قػ 
كيستمظ القجرة عمى إنتاج أفكار إبجاعية كفي ىحا الدياؽ  ،السبجع شخز يتستع برحة نفدية

كيبحؿ  ،كيستمظ إرادة كقجرة لمعسل ،يخػ الباحث بأف السبجع ىػ شخز تػلج في داخمو الذغف
 السجيػؿ.الجيج لسعخفة 

 اإلبجاعياإلنتاج  .ٖ

كضع عجد مغ  إلىة كقج سعى عجد مغ الباحثيغ اإلبجاعيكىػ ما تشتيي إليو العسمية 
كلكغ ألنشا نتحجث عغ اإلبجاع عمى إشبلقو فإف كضع  ،إبجاعياالسػاصفات التي تجعل الشاتج 

يسكششا القػؿ بأف  أنونقاط محجده يجعل األمخ مقيجا كمعقجا كلكغ عغ التأمل في جػىخ اإلبجاع ف
القيسة كالسبلئسة  كالحجاثة،كىي الججة  :ال بج كأف تتػفخ فيو متصمبات رئيدة اإلبجاعيلعسل ا

  بخرػصيتو.. إلخ أدبي.ك أمع احتفاظ كل مجاؿ فشي أك عمسي  كإمكانية التصػيخ لمحاؿ،
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 ة اإلبجاعيالبيئة  .ٗ

أك  ،كالبيئة السجرسية ،كتزع كل التجسعات التي يتفاعل معيا الفخد كالبيئة األسخية
البيئة الشفدية لمفخد كتذتخؾ ىحه األربع في  إلىباإلضافة  ،ككحلظ البيئة السجتسعية ،الجامعية

جيل مبجع ال بج مغ  إلىكلمػصػؿ  محاصختو.كػف كل مشيا قادر عمى رفع مدتػػ اإلبجاع أك 
اير معيا تػفيخ الحالة البيئية السدتقخة كالسحفدة عمى اإلبجاع في ىحه الػجػه األربعة التي يتع

 الفخد.

  اإلبجاعيمفيػم التفكيخ  -سابعاا 
 التي دائسا ما  اإلبجاعياإلبجاع ال يكػف إال عبخ بػابة التفكيخ  إلىإف الػصػؿ 

األشياء مغ حػلة كتجعمو يكتذف كيبتكخ ما لع يرل إليو  إلىنطخة ججيجة  إلىتػصل اإلنداف 
 أحج مغ قبل.

اآلف  إلىا تعخفشا عمى االبجاع كمكػناتو نرل مفيػـ التفكيخ كبعج معمى كبعج اشبلعشا 
دب التخبػؼ عجد كبيخ مغ التعخيفات لمتفكيخ كسفيػـ ، كلقج احتػػ األ اإلبجاعيالتفكيخ  إلى

 تشػعت كاختمفت كسشعخض عجدا مشيا  . اإلبجاعي

ىي أف تػجج  اإلبجاعي( أف أبدط تعخيفات التفكيخ 51، صـ2111)فقج ذكخت قصامي 
 مألػؼ.شيء غيخ  إلىكأف تحػؿ السألػؼ  مألػؼ،غ شيء غيخ شيئا مألػفا م

"تفكيخ متججد قائع عمى أسذ  اإلبجاعي( أف التفكيخ 93، صـ2114) شافريخػ  فيسا
 ػ بالجج كاالجتياد كسعة االشبلع".عمسية، كيتغحػ مغ مشياج مجركس كمتكامل، كيشس

عسمية عقمية تتسيد  ػ:ى اإلبجاعي( أف التفكيخ Treffinger,2000) تخفشجخ عخفو كقج
بالذسػؿ كالتعقيج كتشصػؼ عمى عػامل معخفية كانفعالية كأخبلقية متجاخمة تذكل حالة ذىشية 

ألف  قيسة،تػػ معخفي ذؼ حؼ ال يحجث مغ فخاغ أك بسعدؿ عغ مكىػ سمػؾ ىاد كفخيجة،نذصة 
حياة حمػؿ أصيمة لسذكبلت قائسة في أحج حقػؿ السعخفة أك ال إيجادغايتو تتمخز في 

كىػ بالتالي تفكيخ متذعب أصيل عادة ما يتحجػ كيختخؽ مبادغ مػجػدة مألػفة  االندانية،
  .كمقبػلة

ىػ تفكيخ متقج يختكد عمى أسذ عمسية كبشية  :اإلبجاعيكيعتبخ الباحث أف التفكيخ 
 كسا أف ثسخت و مشتج فكخؼ  مدتػاه،يشسػ بالذغف كالجيج كيسكغ التجرب لتصػيخ  متسيدة،معخفية 

 كالسجتسعأك مادؼ مختمف كنافع لمفخد 
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  اإلبجاعيمدتػيات التفكيخ  -ثامشاا 
( كعشج القاضي 139 ، صـ2117يذيخ األدب التخبػؼ كسا عشج أبػ جادك كنػفل )

 كىي:خسدة مدتػيات  اإلبجاعي( أف لمتفكيخ 24، صـ2115)

 مدتػػ اإلبجاع التعبيخؼ  .1

إنسا يسثل ىحا  كأصالتيا،عغ مكانتيا  يقػـ ىحا السدتػػ عمى تصػيخ أفكار بغس الشطخ
في رسػمات األشفاؿ التي تستاز  األخخػ، كيتسثلة االنصبلؽ لمسدتػيات أعج  السدتػػ ق

 كالبداشة.بالعفػية 

 مدتػػ اإلبجاع اإلنتاجي  .2

 داء،األكالسحجدات لزبط  أعج  داء كيتصػر في ضػء بعس القػ في ىحا السدتػػ يتحدغ األ
 الفشية.ػ بترسيع المػحات يسكغ تسثيل ىحا السدتػ 

 مدتػػ اإلبجاع االبتكارؼ  .3

جامات ستحجاث استخبخاعتو في تػضيف كاستخجاـ مػاد إليتجمى ىحا السدتػػ بتسيد الفخد ك 
  أساسية.فكار أسياـ جػىخؼ في شخح إججيجة دكف كجػد 

 مدتػػ اإلبجاع التججيجؼ  .4

كخية قائسة أك استحجاث يتحقق ىحا السدتػػ بإحجاث اختخاؽ جػىخؼ في مبادغ كأصػؿ ف
  فعبل.مشصمقات ججيجة كتحديشات أساسية لسا ىػ قائع 

 مدتػػ اإلبجاع االنبثاقي .5

ججيج لع يكغ مػجػدا  ءشي خمق كاستحجاثبجاع كأنجرىا حيث يتصمب ىػ أعمى مدتػيات اإل
 .اا جسً ا معخفيً  كتشػعً ا أصيبًل ىحا الشػع لمػصػؿ إليو امتبلؾ الفخد فكخً  جكيحتا قبل،مغ 

  اإلبجاعيميارات التفكيخ  -تاسعاا 
كتشػعت كقج تبايشت كجيات نطخ دارسييا في عجد ىحه  اإلبجاعيتعجدت ميارات التفكيخ 

 اإلبجاعيكثخ شيخة مغ بيغ ميارات التفكيخ ا سػؼ نقترخ عمى السيارات األالسيارات إال أنش
  كاألصالة. ،كالسخكنة ،كىي الصبلقة
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  الصالقة -1

ك األفكار أكشخح عجد مغ البجائل أك الحمػؿ  ع مغ قجرة الفخد عمى تػليجكىي ميارة تشب
كالكع ىشا ىػ معيار الصبلقة السعخفية، في زمغ محجد باالعتساد عمى معمػمات مخدنة في بشيتو 

كمسا كاف الفخد أكثخ شبلقة مسغ  ،بحيث كمسا زاد عجد البجائل أك الحمػؿ أك األفكار السصخكحة
  .مشويعصي عجد أقل 

ا " القجرة عمى شخح أكبخ قجر مغ أنيالصبلقة ب (4 ، صـ2116)كلحلظ اعتبخ الدميتي 
  ".األفكار كالبجائل كالستخادفات كالحمػؿ أك االستجابات لسثيخ معيغ 

  (58 ، صـ2115)نػاع لخريا القاضي أكلمصبلقة أيزا عجة 

 شالقة األلفاظ / الكمسات  .أ 

 مثمتيا:أكمغ  جيج،كمسات كتػليجىا في ندق كتعشي سخعة تفكيخ الفخد في إعصاء ال
  (.أكتب أكبخ عجد مغ الكمسات التي تبجأ بحخؼ )ـ

 شالقة التجاعي  .ب 

  الػاحجة.نتاج أكبخ عجد مسكغ مغ الكمسات ذات الجاللة إكىي 

 شالقة األفكار / السعاني  .ج 

أذكخ جسيع  أمثمتيا:كمغ  محجد،ىي استجعاء عجد كبيخ مغ األفكار في زمغ 
  البيبدي.جامات السسكشة لعمبة االستخ

 شالقة األشكال  .د 

كسا ىي القجرة عمى  حقيقة،أشكاؿ معيشة لتكػيغ رسـػ  إلىتعشي تقجيع بعس اإلضافات 
 برخؼ.الخسع الدخيع لعجد مغ األمثمة كالتفريبلت أك التعجيبلت في االستجابة لسثيخ 

 السخونة  -ٕ

الحىشية لجػ  غييخ الحالةتا " أني( ب58 - 55صص ، ـ2111كيعخفيا الصيصي )
كتعشى القجرة عمى التفكيخ بصخؽ مختمفة كرؤية السذكمة مغ زكايا  السػقف،الذخز بتغييخ 

 متعجدة " 

بحيث تتكي ف  كاحج،كبحلظ فإف السخكنة ىي شيء يقػـ عمى التكي ف كالتسي د في آف 
   السػقف.معصيات ىحا ا متسيدة ذات قيسة كفق كتقجـ أفكارً  ،كتتأقمع بدخعة مع السػقف الججيج
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كتختمف السخكنة عغ الصبلقة في أف الصبلقة تتحجد تساما في كسية االستجابات التي 
الخرائز  إلىفي حيغ أف السخكنة تدتشج أساسا  ثابتة،يدتصيع الفخد أف يػلجىا في كحجة زمشية 
 )الكشاني، كتقاس بسقجار تشػع ىحه االستجابات الفخد،الكيفية لبلستجابات السػلجة مغ قبل 

 (.87-86صص ، ـ2115
 األصالة  -ٖ

كاإلتياف بذيء ججيج  ،يخاىا البعس ىي اإلبجاع حيث تتجمى في الخخكج عغ السألػؼ
 أصالة.ككمسا زادت نجرة الفكخة كمسا كانت أكثخ  تقميجؼ،غيخ 

ات لؤلصالة ىي )   (:93، صـ2115 الكشاني،كيخػ جيمفػرد أف ىشاؾ ثبلث بجائل كسحك 

  حرائية أؼ قميمة التكخار بيغ أفخاد السجسػعة التي الستجابات نادرة مغ الػجية اإلف اأف تكػ
  الفخد.يشتسي إلييا 

 .أف تكػف االستجابات ذات ارتباشات بعيجة بالسػاقف السثيخة أك غيخ السألػفة 

  السحكسيغ.أف تترف بالسيارة في ضػء معيارىا كأف يكػف رأؼ  

 

 اإلبجاعيية التفكيخ العػامل السؤثخة في تشس -عاشخاا 
إف نجاح أؼ عسل مختبط بسجػ معخفة القائسيغ عميو بخرائز الػسط الحؼ سيتع فيو 

كعسل ي خاد لو الشجاح فبل بج مغ التعخؼ عمى  اإلبجاعيكعشج الحجيث عغ تشسية التفكيخ  العسل،
خح بعيغ كيتػفخ في األدب التخبػؼ عجد مغ ىحه العػامل العامة مع األ فيو.العػامل السؤثخة 

  :تثبلثة مجاال إلىكيعتقج الباحث أف ىحه العػامل تشقدع  مػقف،االعتبار خرػصية كل 
 عػامل خاصة بالذخز  .ٔ

 كىي:كىي األمػر التي تتعمق بتكػيغ الصفل كشخريتو 
  الذخز.كممكات التفكيخ التي يستمكيا  ،كسدتػػ الحكاء :العقميةالقجرات 

  صحيح.مكاناتو كتقيسيا بذكل كإ ،ثقة الذخز بقجراتو الحات:تقجيخ 

  دعع خارجي  إلىىي الصاقة الجافعة لمعسل ككثيخا ما تحتاج ىحه الشقصة  :اإلنجازالخغبة في
 لتحفيدىا.
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 عػامل خاصة بشطام التعميع  .ٕ

  السشيج.ككحلظ حجع  ،كشخيقة عخضو ،مغ حيث محتػاه  السشيج:شبيعة 

  فيد التفكيخ كزيادة قجرة الصالب حيث تمعب شخيقة التجريذ دكر ميع في تح التجريذ:شخؽ
 كنذاشو.

  تػفخ مخافق كمختبخات ككحلظ أجػاء صفيو ىادئة في  أعج  حيث يد كالرفية:البيئة السجرسية
  لتفكيخه.تحفيد الصالب كإشبلؽ العشاف 

 عػامل خاصة باألسخة والسجتسع  .ٖ

  ة لو يديج مغ أعج  نذأة الصفل في كسط ثقافي ككاعي كيقجـ السد التعميسي:مدتػػ الػالجيغ
  كنساءه. اإلبجاعياحتساؿ ضيػر 

  يجعل الحالة الحىشية أكثخ استقخارا  ؛السدتػػ االقترادؼ الجيج لؤلسخة:السدتػػ االقترادؼ
  كاإلبجاع.كيفتح الباب لمتفكيخ 

  السديج  لػالدة ؛خربةالسجتسعات السدتقخة التي تحتزغ اإلبجاع تكػف بيئة  السجتسع:شبيعة
 بخبلؼ السجتسعات الستذشجة كغيخ السدتقخة.  اءه،كنسمغ اإلبجاع 

  اإلبجاعيمػاصفات نسػ ميارات التفكيخ  -حادي عذخ
يج لحطة تستمئ قج صار كاضحا لشا أف اإلبجاع ال يعشي ضخبة حع كال يكػف كل

عمى مدافات زمشية بجاع ىػ الشاتج الشيائي لدمػؾ مشطع متتابع مغ الفخد كلكغ اإل ،بالسرادفة
 خصػة.بجاع مع كل ليا اإليشسػ خبل

 ، ـ2115لجػ األفخاد مػاصفات أكردىا )القاضي ، اإلبجاعيكلشسػ ميارات التفكيخ 
 في الشقاط التالية:( 24ص 

  .تقجيع استجابات غخيبة أك غيخ مدبػقة .1

  .استخجاـ خياليع في استسصار األفكار .2

  .إضيار قجرة عالية عمى تػليج األفكار .3

  .كالتشطيع التختيب، الترشيف،استخجاـ ميارات  .4

  .يقجمػف بجائل متشػعة عشج تشاكؿ مػضػع محجد .5
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  .العرف الحىشي أداة استخجاـ تقشيات تػليج األفكار مثل  .6

  مشاسب.مسارسة استخاتيجيات حل السذكبلت برػرة تمقائية ضسغ إشار معخفي  .7

  .تقجيع أمثمة كإيزاحات كتفريبلت لؤلفكار .8

  .ةياإلبجاعؿ تبخز القجرات اكجػد أعس .9

 

  اإلبجاعيدور الخياضيات في تشسية التفكيخ  -ثاني عذخ
إف الخياضيات بكػنيا مادة تعتسج عمى التفكيخ كإعساؿ العقل بذكل أساسي تسثل تخبة 

بذكل خاص إذا ما أ حدغ تجريديا كصياغة  اإلبجاعيخربة لتشسية التفكيخ بذكل عاـ كالتفكيخ 
يات بصخؽ ىحا السجاؿ حيث يتػجب عميو تقجيع الخياض كيتحسل السعمع الجدء األكبخ في متيا،أسئ

 .كتبتعج عغ إعصاء جخعات جاىدة مغ الخياضيات خ،مبتكخة تحفد عمى التفكي

( "أف الخياضيات تديع في تشسية 73 ، صـ2113كفي ىحا الدياؽ كيؤكج أبػ العصا ) 
عقميا  ليع تتصمب نذاشا لجػ التبلميح كذلظ إذا كانت السدائل الخياضية السقجمة اإلبجاعيالتفكخ 

التي تسكغ اإلبجاع في الخياضيات، كتػفيخ ليا  األنذصةىتساـ بكليذ مجخد الحفع، فيجب اإل
الػقت، كعجـ تقجيع السعمػمات في صػرتيا الشيائية لمتبلميح ألف ذلظ يحج مغ تفكيخىع كيزع 

 ة لجييع.اإلبجاعيا عمى العسمية قيػدً 

 السعمع:في الخياضيات يتػجب عمى  اإلبجاعيخ لتشسية التفكي أنوكيسكغ القػؿ ب

  بشفدو.إعصاء السجاؿ لمصالب لمػصػؿ لمسعخفة الخياضية 

  لمحل.تقجيع أسئمة ليا عجة شخؽ كمجاخل 

  ـ  أكثخ مغ حل لمسدألة الػاحجة.  كل شالبفتح مجاؿ التشافذ لي قج 

  اليػمية.عخض نساذج مغ التصبيقات الخياضية السختبصة بحياة الصالب  

كفي ضػء ما سبق سيكػف عسل الباحث خبلؿ ىحه الجرسة مغ أجل تشسية التفكيخ 
في الخياضيات لجػ شبلب الرف التاسع األساسي كقج اختار الباحث ثبلثة ميارات  اإلبجاعي

كاألصالة  ،كالسخكنة ،سيكػف العسل مغ أجل تشسيتيا كىي الصبلقة اإلبجاعيمغ ميارات التفكيخ 
 بتيا لسػضػعات الخياضيات في ىحه الػحجة. كذلظ ألىسيتيا كلسشاس



 

 تعميق عام 
بذكل عاـ يسكغ القػؿ أف العسل في ىحا الفرل مك غ الباحث مغ امتبلؾ صػرة أعسق كأشسل 

الباحث  أعج  ديعغ متغيخات الجراسة كالحرػؿ عمى معخفة تفريمية بخرػصيا، األمخ الحؼ 
سكغ أف يداىع في تشسية االستيعاب ي STEMبذكل كبيخ في بشاء دليل لمسعمع كفق مشحى 

أعصى الباحث أف العسل في ىحا الفرل  إلىلمصبلب، باإلضافة  اإلبجاعيالسفاىيسي كالتفكيخ 
 مغ السعخفة ما يسكشو مغ بشاء أدكات الجراسة بذكل أكثخ قػة كصجؽ كثبات.
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 ثالث: الالفرل 
 الدابقة تالجراسا

 

بستغيخات ىحه  كالتي تختبطيتزسغ ىحا الفرل عخضا لعجد مغ الجراسات الدابقة 
 كالتالي:لستغيخات الجراسة  كفًقاالجراسة كسيتع عخضيا في ثبلث محاكر 

  STEMدراسات تشاكلت مشحى  األول:السحػر 

 دراسات تشاكلت االستيعاب السفاىيسي  الثاني:السحػر 

  اإلبجاعيدراسات تشاكلت التفكيخ  الثالث:ر السحػ 
 

 : السحػر األول
 STEMدراسات تشاولت مشحى 

 (م2016دراسة احسج ).ٔ

التعخؼ عمى فاعمية تجريذ كحجة في العمػـ قائسة عمى تػجيات  إلىىجفت الجراسة 
STEM  في تشسية ميارات حل السذكبلت كاالتجاه نحػ دراسة العمػـ لجػ تبلميح السخحمة

الرف الخابع في بإحجػ  شالباتشالبة مغ  32كتكػنت عيشة الجراسة مغ  ،تجائيةاالب
الجراسة اتبعت الباحثة السشيج شبو التجخيبي  أىجاؼكلتحقيق  ،مجارس محافطة القاىخة

بسجسػعة كاحجة مع تصبيق قبمي كبعجؼ ألدكات الجراسة التي كانت مقياس ميارات حل 
الشتائج كجػد فخكؽ دالو احرائيا  أضيختكقج  ،العمػـ كمقياس اتجاه نحػ دراسة ،السذكبلت

البعجؼ في  -بيغ متػسصي درجات تمسيحات السجسػعة التجخيبية في كل مغ القياس القبمي 
 مقياس ميارات حل السذكبلت كفي مقياس االتجاه لرالح القياس البعجؼ.

 (م2016دراسة زيج ).ٕ

شسية السيشية عغ بعج في تعجيل معتقجات التعخؼ عمى فاعمية بخنامج لمت إلىىجفت الجراسة 
القائع عمى السذخكعات، كقج تكػنت عيشة  STEMمعمسي الفيدياء باليسغ حػؿ تعميع 

كاتبع الباحث  ،معمسا مشتدبيغ لسشرة ركاؽ حيث تع تقجيع البخنامج عبخىا 13الجراسة مغ 
دكات الجراسة في كقج تسثمت أ ،السشيج شبو التجخيبي القائع عمى مجسػعة تجخيبية كاحجة

 قبمًياالقائع عمى السذخكعات تع تقجيسو  STEMمقياس لسعتقجات السعمسيغ حػؿ تعميع 
نتائج التصبيق فاعمية البخنامج في تعجيل معتقجات السعمسيغ  أضيختكقج  ،لمسعمسيغ بعجًياك 



66 

كبيخ عمى تعجيل  أثخأف لمبخنامج  أضيختكسا القائع عمى السذخكعات   STEMحػؿ تعميع 
 القائع عمى السذخكعات.  STEMعتقجات السعمسيغ حػؿ تعميع م

 (م2016دراسة العيدػي ).ٖ

في تشسية بعس  STEMالتعخؼ عمى فاعمية بخنامج قائع عمى مشحى  إلىىجفت الجراسة 
الجراسة  أىجاؼلتحقيق ك  ،السيشية اإلعجاديةالسيارات العمسية كالسيػؿ السيشية لجػ شبلب 

ضابصة كأخخػ تجخيبية كقج تع تصبيق  إحجاىساتجخيبي بسجسػعتيغ اتبعت الباحثة السشيج ال
كالتي تسثمت في اختبار ميارات عقمية كمقياس ميػؿ ميشية فيسا  ،بعجًياك  قبمًياأدكات الجراسة 

الشتائج كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسط درجات شبلب السجسػعة  أضيخت
لزابصة في اختبار السيارات العقمية كمقياس التجخيبية كمتػسط درجات شبلب السجسػعة ا

 السيػؿ السيشية كذلظ لرالح شبلب السجسػعة التجخيبية 
 (م2016دراسة فيسي ).ٗ

لمبشيغ  STEMاستقراء التعمع القائع عمى السذخكعات في مجارس  إلىىجفت الجراسة 
 إجخاءتع ك  ،بالدادس مغ أكتػبخ لفيع ترػرات الصبلب في التعميع القائع عمى السذخكعات
كقج أشارت  ،ىحه الجراسة بػاسصة ثبلثة مغ السعمسيغ السجربيغ مع ستة مجسػعات لمصبلب

كػنيع  إلىباإلضافة  كاضحةأف الصبلب قادركف عمى التعبيخ عغ ترػرات  إلىالشتائج 
ىع عمى تعديد تعمسيع لمسػضػعات الستكاممة أعج  يعتقجكف أف التعمع القائع عمى السذخكعات س

 بالسذاريع.زيادة تعاكنيع مع بعزيع في السجسػعات الخاصة  إلىعيع كسا أدػ في مذاري

 (م2016) دراسة القثاميَ .٘

عمى  STEMتجريذ الخياضيات باستخجاـ مجخل  أثخالتعخؼ عمى  إلىىجفت الجراسة 
التحريل الجراسي كميارات التفكيخ لصبلب الرف الثاني الستػسط ،كقج تكػنت عيشة 

مغ شبلب الرف الثاني الستػسط في مجرسة األميخ فػاز الستػسصة  اشالبً  61الجراسة مغ 
بسحافطة ججه كاتبع الباحث السشيج التجخيبي القائع عمى مجسػعتيغ مجسػعة تجخيبية عجدىا 

درست كفق الصخيقة  شالًبا 31كأخخػ ضابصة عجدىا  STEMدرست كفق مجخل  شالًبا 31
ار تحريمي  كاختبار لسيارات التفكيخ العميا فيسا الدائجة كقج تسثمت أدكات الجراسة في اختب

نتائج التصبيق البعجؼ ألدكات الجراسة كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية في تحريل  أضيخت
الصبلب لرالح شبلب السجسػعة التجخيبية ككحلظ كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية فيسا 

 يخز ميارات التفكيخ لرالح السجسػعة التجخيبية .
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 (م2015) وآخخون بػ سعيج دراسة أم.ٙ

التعخؼ عمى مدتػػ معتقجات معمسي العمػـ بدمصشة عساف نحػ مشحى  إلىىجفت الجراسة 
كعبلقة ىحه السعتقجات ببعس الستغيخات  STEMالعمػـ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات 

ذ معمع كمعمسو يعسمػف في تجري 139كشػع السعمع كخبختو التجريدية كتكػنت العيشة مغ 
مادة العمػـ لمرفػؼ مغ األكؿ لمعاشخ األساسي كقج اتبع الباحثػف السشيج الػصفي 

 STEMالجراسة في مقياس معتقجات نحػ مشحى  أداة لمػصػؿ لمبيانات السصمػبة كتسثمت 
كسا  STEMنتائج الجراسة كجػد معتقجات عالية لجػ السعمسيغ نحػ مشحى  أضيختكقج 

احرائية في معتقجات معمسي العمػـ تعدػ لستغيخ  عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة أضيخت
 جشذ أك متغيخ الخبخة التجريدية .ال

 (م2015) دراسة الجوسخي .ٚ
 STEMالتعخؼ عمى كاقع تجخبة السسمكة العخبية الدعػدية في تعميع  إلىىجفت الجراسة 

. كاستخجمت الباحثة السشيج الػصفي STEMعمى ضػء التجارب العالسية في تعميع 
الخباعي لمكذف عغ مػاشغ القػة كالزعف  SWOTمي السقارف مغ خبلؿ تحميل التحمي

بالسسمكة العخبية الدعػدية ، كتحجيج الفخص الستاحة كالتيجيجات الستػقعة  STEMلتعميع 
التجارب الجكلية ، ككاقع تعميع العمػـ كالخياضيات في  إلى، كذلظ استشادا  STEMلتعميع 

ع تحميل الفجػة بيغ الػضع الحالي كالتجارب العالسية ، السسمكة العخبية الدعػدية، ث
متػسصة مغ حيث غياب الدياسات ك  نتائج الجراسة كجػد فجػات بيغ عالية أضيختك 

كعجـ كجػد تعميع رسسي نطامي  STEMكالتذخيعات التعميسية كالخصط الػششية لتعميع 
 في السسمكة حتى اآلف . STEMلتعميع 

 (م2015دراسة الخويمي ).ٛ

في التجريذ كفق  STEMاد ترػر مقتخح لبخنامج قائع عمى مشحى أعج   إلىفت الجراسة ىج
السدتشج عمى السذخكعات كذلظ مغ خبلؿ تحجيج قائسة بسعاييخ مشحى  INTELمشيج 

STEM  د بخنامج تجريدي كفق مشيج إعجاكبشاء كحجة تكاممية كفق ىحه السعاييخ ك 
INTELالسدتشج عمى السذخكعات في ضػء مشحى STEM  كلتحقيق ىجؼ الجراسة،

استخجمت الباحثة السشيج الػصفي التحميمي حيث قامت بتحميل عيشة مغ مقخرات الفيدياء 
مغ الفرل الجراسي األكؿ لسقخر الفيدياء السصػر لمرف  األكلىالسصػرة تسثمت في الػحجة 

ء قتخح بعج عخضو عمى خبخااألكؿ الثانػؼ كقج أكصت الجراسة بتبشي الترػر الس
 .كمختريغ
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 (م2015) دراسة زيج.ٜ

 NGSSفي ضػء معاييخ  STEMالػصػؿ لترػر مقتخح لسشيج  إلىىجفت الجراسة 
لمسخحمة الثانػية كقج استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي لتحقيق ىجؼ الجراسة حيث 

كمشاىجو كمجارسو  STEMاالشبلع عمى الجراسات الدابقة التي تشاكلت مشحى  إلىعسج 
بغية التعخؼ عمى أىع القزايا كأبخز السػضػعات التي يسكغ مغ خبلليا الشجاح في كذلظ 

 إلىكمشيجو ككحلظ أفزل شخائق التعميع كالتعمع السدتخجمة باإلضافة  STEMبشاء محتػػ 
السعاييخ كأساليب التقػيع كمتصمبات التصبيق لتػضيف ذلظ في بشاء الترػر السقتخح لتعميع 

STEM. 

 (م2015) دراسة الذحيسية.ٓٔ
استخجاـ مشحى العمع كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات  أثختقري  إلىىجفت الجراسة 

STEM  كتحريل العمػـ لجػ شمبة الرف الثالث األساسي  اإلبجاعيفي تشسية التفكيخ
 61كلتحقيق ىجؼ الجراسة اتبعت الباحثة السشيج التجخيبي، كقج تكػنت عيشة الجراسة مغ 

 31مجسػعتيغ مجسػعة تجخيبية تكػنت مغ  إلىسحافطة مدقط تع تػزيعيع كشالبة ب شالًبا
كشالبة  شالًبا 31كمجسػعة ضابصة تكػنت مغ  STEMكشالبة درسػا كفق مشحى  شالًبا

 اإلبجاعيدرسػا بالصخيقة الدائجة كقج كانت أدكات الجراسة ىي مقياس تػارنذ لمتفكيخ 
تكاختبار تحريمي  نتائج الجراسة كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية  أضيختو الباحثة كقج أعج 

كالتحريل لرالح  اإلبجاعيبيغ متػسصات درجات شمبة مجسػعتي الجراسة في التفكيخ 
السجسػعة التجخيبية كقج أكصت الجراسة بزخكرة تجريب الصبلب عمى أنذصة مشحى 

STEM . 
 (م2015دراسة السحديغ وخجا ).ٔٔ

اؿ التصػيخ السيشي لسعمسي العمـػ في ضػء اتجاه القاء الزػء عمى مج إلىالجراسة ىجفت 
مغ خبلؿ اإلجابة عمى سؤاؿ ما  STEMتكامل العمػـ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات 

الترػر السقتخح لمتصػيخ السيشي لسعمسي العمػـ في ضػء اتجاه تكامل العمػـ كالتكشػلػجيا 
حيث قاـ الباحثاف باستقخاء  كقج استخجـ السشيج الػصفي STEM كاليشجسة كالخياضيات

 إلىلمػصػؿ  STEMكتحميل الجراسات كاألبحاث كاألدبيات الخاصة بيحا االتجاه التكاممي 
 السقتخح.كضع الترػر 
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 (james, 2014)جيسذ دراسة .ٕٔ

تقييع مجػ تأثيخ مشحى العمػـ كالتكشػلػجيا كالخياضيات كاليشجسة  إلىىجفت الجراسة 
STEM  ياضيات لصبلب الرف الدابع كتكػنت عيشة الجراسة في تحريل العمػـ كالخ

مغ كالية تيشيدي بالػاليات الستحجة كاتبع الباحث السشيج التجخيبي القائع عمى  شالًبا 631
 STEMفي إحجػ السجراس درست كفق مشحى  281تجخيبي بمغت  إحجاىسامجسػعتيغ 

دائجة لتجريذ في مجرسة أخخػ درست كفق الصخيقة ال شالًبا 351ضابصة  كاألخخػ 
نتائج الجراسة أف الصبلب  أضيختالجراسة ىي اختبار تحريمي كقج  أداة الخياضيات ككانت 

الحيغ درسػا العمـػ كالخياضيات بالصخيقة الدائجة تفػقػا في تحريميع األكاديسي عمى الصمبة 
لع  STEMمسا يعشي أف البخامج السعجة كفق مشحى  STEMالحيغ درسػا باستخجاـ مشحى 

 قق مدتػػ أعمى في تحريل العمػـ كالخياضيات .تح
 (2014دراسة مخاد ).ٖٔ

لسعمسات الفيدياء   التجريذ ميارات لتشسيةريبي تج  لبخنامج مقتخح تقجيع إلى الجراسة ىجفت
( كلتحقيق ىجؼ الجراسة STEMبالسخحمة الثانػية كذلظ في ضػء مبادغ كمتصمبات مشحى )

يمي كذلظ عبخ استقخاء كتحميل الجراسات كاألدبيات اتبعت الباحثة السشيج الػصفي التحم
( كذلظ في أربعة مجاالت ىي : التصػيخ STEMالستعمقة بتحجيج مبادغ كمتصمبات مشحى )

السيشي كشطاـ ، التصػيخ السيشي مغ حيث السحتػػ السعخفي ، استخاتيجيات التصػيخ 
الػاجب  STEMؿ ، الجعع كالسدانجة لمتصػيخ السيشي في مجا STEMالسيشي لسجاؿ 

تقجيع استبانة  إلىتػافخىا في ميارات التجريذ لسعمسات الفيدياء بالسخحمة الثانػية باإلضافة 
( معمسة بسجيشة حائل كذلظ بغخض تحجيج 31لعيشة مغ معمسات الفيدياء تكػنت مغ )

، كمغ خبلؿ STEMاالحتياجات التجريبية البلزمة لتشسية ميارات التجريذ في ضػء مشحى 
ئج االستبانة كعمى ضػئيا قامت الباحثة بتقجيع الترػر السقتخح لبخنامج تجريبي لتشسية نتا

ميارات التجريذ لسعمسات الفيدياء بالسخحمة الثانػية في ضػء مبادغ كمتصمبات التكامل بيغ 
 . STEMالعمػـ كالتقشية كاليشجسة كالخياضيات 

 (Han, et al, 2014) وآخخون دراسة ىان .ٗٔ

القائسة عمى  STEMالتحقق مغ تفاعل أنذصة تعميع  إلىلية ىجفت الجراسة كىي دراسة شػ 
أؼ مجػ تؤثخ  إلىك  كمتػسط كضعيف التحريلالسذخكع باختبلؼ السدتػيات عاؿ 

مغ  836العػامل الجيسغخافية لمصبلب في تحريل الخياضات كتسثمت عيشة الجراسة مغ 
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السعارؼ كالسيارات في كالية شبلب السجراس الثانػية الحيغ خزعػا الختبار خاص ب
القائع عمى التعميع السبشي عمى  STEMاف مشحى  إلىتكداس األمخيكية كتػصمت الشتائج 

السذخكع كاف لو تأثيخ عمى تحريل الخياضيات باختبلؼ السدتػيات كاالصػؿ العخقية 
 السختمفة.

 (م2013دراسة غانع ).٘ٔ

كبشاء   STEMة الثانػية في ضػء تحجيج أبعاد ترسيع مشاىج السخحم إلىىجفت الجراسة 
ىح السشيج السقتخح في تشسية  أثخالتعخؼ عمى ك  STEMمشيج مقتخح عمى ضػء مشحى 

الرف  شالباتشالبة مغ  24ميارات التفكيخ في األنطسة كتكػنت عيشة الجراسة مغ 
في الثاني الثانػؼ بسجرسة سيدا نبخاكؼ في القاىخة كقج اتبعت الباحثة السشيج السشيج الػص

 أداة السشيج شبو التجخيبي بسجسػعة كاحجة مع تصبيق ك  التحميمي في تحجيج أبعاد الترسيع
 أضيختاد الباحثة  كقج أعج  كالتي كانت مقياس لمتفكيخ في األنطسة مغ  بعجًياك  قبمًياالجراسة 
 عاؿ لمسشيج السقتخح في تشسية ميارات التفكيخ في األنطسة . أثخالشتائج 

 ((Lou,et al,2013 وآخخون دراسة لػ .ٙٔ

 شالباتالتعمع القائع عمى السذكبلت في اتجاىات  أثخالكذف عغ  إلىىجفت ىحه الجراسة 
،السجرسة الثانػية العميا في تايػاف نحػ مشيج التكامل بيغ  كالترسيع  كالتكشػلػجيا، العمـػ

ف الر شالباتشالبة مغ  مغ أربعيغكتكػنت عيشة الجراسة  STEMكالخياضيات  اليشجسي،
ثسانية فخؽ لجراسة مػضػع ترسيع سيارة رافعة  إلىكقدست السجسػعة  الثانػؼ،األكؿ 

كقاـ الباحثيغ بتحميل محتػػ التعمع كتصبيق مقياس االتجاه كعقج  الذسدية،باستخجاـ الصاقة 
الشتائج أف التعمع القائع عمى السذكبلت يسكشو أف يديج  أضيختك  .صالباتالمقاببلت مع 
كسا يحقق إكساؿ السيسة  السدتقبل،كتحجيج مجاؿ العسل في  ،STEMعمع االتجاه نحػ ت

،خصػة بخصػة كيديج فيع السعخفة كشبيعة التكامل بيغ  بتصبيق  صالباتكيدسح لم العمـػ
كيديج مغ الخبخات  متقشة،السعخفة العمسية كاكتداب السعخفة العمسية كالخياضية برػرة 

 يغ السعمػمات.التكامل كالتصبيق بكالقجرات في مجاؿ 
 (Olivarez,2012دراسة أوليفخز ).ٚٔ

في التحريل الجراسي لمخياضيات  STEMبخنامج قائع عمى  أثختقري  إلىىجفت الجراسة 
الجراسة اتبعت الباحثة السشيج شبو التجخيبي، قج تكػنت  أىجاؼكالعمػـ كالقخاءة كلتحقيق 

ادية بجشػب تكداس تع أعج   مغ شبلب الرف الثامغ بسجرسة شالًبا 176عيشة الجراسة مغ 
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درسػا كفق البخنامج القائع عمى  شالًبا 73تجخيبية كقج بمغت  األكلىمجػعتيغ  إلىتقديسيع 
درسػا كفق الصخيقة الدائجة كسا  شالًبا 113كالثانية ضابصة كقج بمغت  STEMمشحى  

الشتائج  ختأضيقامت الباحثة بتصبيق أدكات الجراسة التي كانت  اختبارات تحريمية، فيسا 
 ع في السجسػعة الزابصة أنيفي التحريل عمى أقخ  STEMتفػؽ الصبلب الحيغ درسػا كفق 

 ((Chris, 2012دراسة كخيذ .ٛٔ

عقج مقارنة بيغ رضا الصبلب الستخخجيغ مغ البخامج الجامعية الحيغ  إلىىجفت الجراسة 
عيشة الجراسة  بمغت البخامج، كقجكالصبلب الحيغ لع يجرسػا في ىحه  STEMدرسػا مجخل 

متخخجا مغ جامعة لشجف حيث قامت الباحثة بتصبيق استبياف الخضا عغ  شالًبا 1118
الشتائج رضى الصبلب  أضيختالبخامج السعج مغ قبل مخكد إحراءات التعميع العالي كقج 

فيسا يتعمق بالسرادر التعميسية لتشػعيا كفعاليتيا، بيشسا سجمت  STEMالحيغ درسػا بخامج 
 كنػعيتيا.مغ الصبلب الحيغ لع يجرسػا ىحه البخامج رضا أكثخ عغ عسمية التجريذ مجسػعة 

كالتشطيع كالتشسية  كالتػجيو،كالجعع  الخاجعة،بيشسا ال تػجج فخكؽ فيسا يتعمق بالتقػيع كالتغحية 
 البخنامجيغ.الحاتية في كبل 

 ( (Kutch, 2011ػتركدراسة .ٜٔ

مل العمػـ كالخياضيات كالتقشية كاليشجسية التعخؼ عمى فعالية تكا إلىىجفت الجراسة 
STEM  في تشسية التحريل الجراسي كاالتجاه نحػ مادة العمػـ كالخياضيات كالتصمعات

الػضيفية كلتحقيق ىجؼ الجراسة اتبعت الباحثة السشيج شبو التجخيبي، كقج تكػنت عيشة 
ػبخ االمخيكية حيث مغ شبلب الرف الدابع كالثامغ بػالية  ديم شالًبا 133الجراسة مغ 

مغ الرف الثامغ  شالًبا 56مغ الرف الدابع ك شالًبا 77تكػنت السجسػعة التجخيبية مغ 
كتع استخجاـ أدكات الجراسة التي كانت  STEMكقج تمقػا ىؤالء بخنامج قائع كفق مشحى 

نتائج الجراسة عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة  أضيختاختبارات تحريمية كمقياس اتجاه كقج 
 إلىائية بيغ مجسػعتي الجراسة في الخياضيات اك العمػـ لكبل الرفيغ كسا تػصمت احر

عجـ كجػد فخكؽ في االتجاه لجػ شبلب الرف الدابع فيسا كانت ىشاؾ فخكؽ لجػ شبلب 
 الرف الثامغ .
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 التعميق عمى دراسات السحػر األول 
 ىجافأوال: األ

 ذلظ فيسا يمي: إجساؿكيسكغ  STEMالجراسات الستعمقة بسشحى  أىجاؼاختمفت كتشػعت 

مثل دراسة: احسج  STEMالتعخؼ عمى فاعمية التجريذ كفق مشحى  إلىدراسات ىجفت  -
 (.ـ2016( دراسة العيدػؼ )ـ2011( ككػتر )ـ2016( كزيج )ـ2016)

القثامي مثل دراسة:  STEMالتجريذ كفق مشحى  أثخالتعخؼ عمى  إلىدراسات ىجفت  -
( كغانع ـ2014) كآخخكف ( كىاف ـ2014كجيسذ )( ـ2015كالذحيسية )( ـ2016)
 (.ـ2012) كأكليفخ( ـ2013) كآخخكف كلػ ( ـ2013)

 ، ىجفتSTEMكضع ترػر مقتخح لسشيج كفق مشحى  إلى( ـ2015)زيج فيسا ىجفت  -
 لمتجريذ. STEM( لػضع ترػر مقتخح لبخنامج قائع عمى مشحى ـ2014دراسة الخكيمي )

التصػيخ السيشي مثل دراسة محديغ كخجا  إلى بعس الجراسات أىجاؼكقج تػجيت  -
( لمتعخؼ عمى ـ2015) كآخخكف ( كقج ىجفت دراسة أمبػ سعيج ـ2014كمخاد )( ـ2015)

 STEMمدتػػ معتقجات السعميغ تجاه مشحى 

( لمتعخؼ عمى كاقع تجخبة السسمكة الدعػدية في ـ2015فيسا ىجفت دراسة الجكسخؼ ) -
 لية.الجك عمى ضػء التجارب  STEMتصبيق 

التجريذ باستخجاـ مشحى  أثختتفق ىحه الجراسة مع الجراسات التي ىجفت لمتعخؼ عمى  -
STEM 

 ثانيا: السشيج

 السخجػ تحقيقيا فبعزيا  ىجاؼلؤل تبًعاتشػعت السشاىج الستبعة في الجراسات 

كجيسذ ( ـ2015كالذحيسية )( ـ2016)القثامي اتبع السشيج التجخيبي مثل دراسة  -
 (.ـ2016( دراسة العيدػؼ )ـ2013) خخكف كآكلػ ( ـ2014)

 كأكليفخ( ـ2013( كغانع )ـ2016كزيج )( ـ2016اتبع السشيج شبو التجخيبي احسج ) -
 (.ـ2011ككػتر )( ـ2012)

 ( ـ2015) كآخخكف  كأمبػ سعيج( ـ2015اتبع السشيج الػصفي مثل محديغ كخجا ) -
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 كآخخكف ( كىاف ـ 2014( كالخكيمي )ـ2015اتبع السشيج الػصفي التحميمي زيج ) -
 ( ـ2014) ( كمخادـ2014)

كخيذ ( السشيج الػصفي التحميمي السقارف فيسا اتبعت دراسة ـ 2015اتبعت الجكسخؼ ) -
 السقارف. ج( السشيـ 2012)

 تتفق ىحه الجراسية مع الجراسات التي اتبعت السشيج شبو التجخيبي  -

 ثالثا: العيشة 

ل الصبلب بسختمف السخاحل كالسعمسيغ تبايشت كثيخا عيشات الجراسات الدابقة لتذس
  :كالخخيجيغ حيث كانت كفق ما يمي

( ككػتر ـ 2016دراسات كانت عيشاتيا مغ السخاحل الجراسية السختمفة مثل دراسة احسج ) -
 كآخخكف ( كىاف ـ 2016كجيسذ )( ـ 2015كالذحيسية )( ـ 2016)القثامي ( ـ 2011)
 (.ـ 2012) كأكليفخ( ـ 2013) كآخخكف كلػ ( ـ 2013( كغانع )ـ 2014)

 كآخخكف  كأمبػ سعيج( ـ 2016دراسات كانت عيشاتيا مغ السعمسيغ مثل دراسة زيج ) -
 (ـ 2014كمخاد )( ـ 2015)

 (.ـ 2112)دراسات كانت عيشاتيا مغ خخيجيغ مثل دراسة كخيذ  -

تتفق ىحه الجراسة مع الجراسات التي اختارت عيشتيا مغ السخاحل الجراسية حيث ستكػف مغ  -
 ساسي.األشبلب الرف التاسع 

 رابعا: األدوات 

 لميجؼ الحؼ تخيجه الجراسة كقج كانت كسا يمي: كفًقاتشػعت األدكات السدتخجمة في الجراسات 

كجيسذ ( ـ 2015كالذحيسية )( ـ 2016)القثامي دراسات استخجمت اختبار تحريل مثل  -
 (.ـ 2012( اكليفخ )ـ 2014) كآخخكف ( كىاف ـ 2014)

 ( كـ 2013) كآخخكف كلػ ( ـ 2016ستخجمت مقياس اتجاه مثل احسج )دراسات ا -

( ـ2015كالذحيسية )( ـ 2013مثل غانع ) كاختبارات لمتفكيخدراسات استخجمت مقاييذ  -
 ميػؿ.( مقياس ـ 2016( فيسا استخجمت دراسة العيدػؼ )ـ 2016)القثامي 

 (ـ2015) كآخخكف  جكأمبػ سعي( ـ 2016دراسات استخجمت مقاييذ معتقجات مثل زيج ) -

 (.ـ2112)( ككخيذ ـ2014دراسات استخجمت استبانة مثل مخاد ) -
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( ـ2016( كاستخجمت دراسة احسج )ـ2013) كآخخكف فيسا استخجمت السقاببلت ايزا لػ  -
 مقياس لسيارات حل السذكبلت

 اإلبجاعيتختمف ىحه الجراسة مع الجراسات الدابقة في كػنيا ستدتخجـ اختبار لمتفكيخ  -
 السفاىيسي.ار لبلستيعاب كاختب

 خامدا: الشتائج 

 ذلظ فيسا يمي  إجساؿالتي سعت لتحقيقيا كيسكغ  ىجاؼت الشتائج متشػعة كمختمفة كسا األجاء

عمى بعس الستغيخات كىحه الجراسات  STEMلمتجريذ كفق مشحى  أثخدراسات  أضيخت -
 كآخخكف  ىاف( ك ـ2014كجيسذ )( ـ 2015كالذحيسية )( ـ 2016مثل دراسة القثامي )

 (.ـ2012) كأكليفخ( ـ2013) كآخخكف كلػ ( ـ2013كغانع )( ـ2014)

في تشسية التحريل  STEM( فاعمية التجريذ كفق مشحى ـ2016دراسة احسج ) أضيخت -
 (.ـ2016دراسة كػتر عجـ فاعميتو ) أضيختكاالتجاه فيسا 

استخجاـ مشحى  ثخأتتفق ىحه الجراسة مع الجراسات الدابقة في كػنيا تحاكؿ التعخؼ عمى  -
STEM  الستغيخات.في التجريذ عمى بعس 

 بساذا استفادت الجراسة الحالية مغ الجراسات الدابقة 

 الشطخؼ. اإلشارتختيب كبشاء  -

 .STEMمعخفة الباحث بخرػص مشحى  إثخاء -

 السشاسبة.تحجيج السشيجية كالعيشة  -

 الجراسة كبشائيا أداة اختيار  -

 سياؽ نتائج الجراسات السذابية.رؤية نتائج الجراسة الحالية في  -
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  :السحػر الثاني
 السفاىيسي دراسات تشاولت االستيعاب

 (م2016دراسة الجسل ).ٔ

التعخؼ عمى فاعمية الخحبلت السعخفية عبخ الػيب في تشسية االستيعاب  إلىىجفت الجراسة 
نػية األزىخية السفاىيسي  ميارات التفكيخ التأممي في مادة الفقو لجػ شبلب السخحمة الثا

 شالًبا 61قج تكػنت عيشة الجراسة مغ ك  كلتحقيق ىجؼ الجراسة اتبع الباحث السشيج التجخيبي
تجخيبية  كاألخخػ ضابصة درست بالصخيقة السعتادة  إحجاىسامجسػعتيغ  إلىتع تقديسيع 

الجراسة ىي  أداة درست عبخ ادخاؿ الخحبلت السعخفية عبخ الػيب في التجريذ، ككانت 
نتائج الجراسة  أضيختر لبلستيعاب السفاىيسي كاختبار لسيارات التفكيخ التأممي كقج اختبا

فاعمية الخحبلت السعخفية عبخ الػيب في تشسية االستيعاب السفاىيسي لسػضػعات الفقو كسا 
 فاعمية الخحبلت السعخفية عبخ الػيب في تشسية التفكيخ التأممي . أضيخت

 (مٕٙٔٓ)دراسة دمحم .ٕ

استخجاـ استخاتيجية الستذابيات كالستساثبلت في تشسية  أثخالتعخؼ عمى  إلىسة ىجفت الجرا
ذكؼ صعػبات  اإلعجاديةاالستيعاب السفاىيسي كبعس العادات العقمية لجػ تبلميح السخحمة 

التعمع في مادة التاريخ كلتحقيق ىجؼ الجراسة اتبع الباحث السشيج شبو التجخيبي كتكػنت 
شالبة مغ ذكؼ صعػبات تعمع مادة التاريخ،  31عة تجخيبية بمغت عيشة الجراسة مغ مجسػ 

نتائج الجراسة كجػد فخكؽ  أضيختالجراسة ىي اختبار لبلستيعاب السفاىيسي كقج  أداة ككانت 
ذات داللة احرائية بيغ متػسصي درجات الصبلب في التصبيق القبمي كالتصبيق البعجؼ 

 استخاتيجية الستذابيات  . الختبار االستيعاب السفاىيسي بعج استخجاـ
 (م2015) األسسخي دراسة .ٖ

التعخؼ عمى فاعمية التكامل بيغ استخاتيجية الستذابيات كالسشطسات  إلىىجفت الجراسة 
الجراسة اتبعت الباحثة  أىجاؼالستقجمة في تشسية االستيعاب السفاىيسي في الكيسياء كلتحقيق 

الرف العاشخ  شالباتمغ  86ة مغ السشيج التجخيبي ضابصة كقج تكػنت عيشة الجراس
 كاألخخػ شالبة  43تجخيبية بمغت  إحجاىسامجسػعتيغ  إلىبسجيشة الخياض تع تقديسيع 

 أضيختالباحثة اختبار االستيعاب السفاىيسي كقج  أعج تشالبة كسا  43ضابصة بمغت 
ية السجسػعة التجخيب شالباتالشتائج كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسط درجات 

 السجسػعة التجخيبية . شالباتالسجسػعة الزابصة لرالح  شالًباكمتػسط درجات 
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 (م2015)الجدار دراسة .ٗ

التعخؼ عمى مدتػػ االستيعاب السفاىيسي لمتحػيبلت اليشجسية لجػ  إلىىجفت الجراسة 
 الجراسة اتبعت الباحثة السشيج أىجاؼالصبلب معمسي الخياضيات بالمغة االنجميدية، كلتحقيق 

شبلب في شعبة رياضيات انجميدؼ بجامعة  9الػصفي كتكػنت عيشة الجراسة مغ 
الباحثة اختبار االستيعاب السفاىيسي لمتحػيبلت اليشجسية كاستسارة  أعج تاالسكشجرية كسا 

مقابمة كذلظ لمتعخؼ عمى مدتػػ االستيعاب السفاىيسي لمصبلب في الجانب السعخفي 
اختبار استيعاب مفاىيسي لمجانب األدائي. كقج  إلى كالسرصمحات كالسفاىيع باإلضافة

أسفخت نتائج الجراسة عغ تجني مدتػػ االستيعاب السفاىيسي لجػ الصبلب معمسي 
 البحث.الخياضيات بالمغة االنجميدية كذلظ بالشدبة لسفاىيع التحػيبلت اليشجسية مػضػع 

 ( م2015دراسة فتح هللا ).٘

التجريذ بشسػذجي كيتمي لمتعمع البشائي كمكارثي لجكرة  أثخالتعخؼ عمى  إلىىجفت الجراسة 
( في تشسية االستيعاب السفاىيسي كالجافعية نحػ عمع مادة الفيدياء 4MATالتعميع الصبيعية )

لصبلب الرف األكؿ الثانػؼ بالسسمكة العخبية الدعػدية كلتحقيق ىجؼ الجراسة استخجـ 
 شالًبا 32مجسػعة تجخيبية   شالًبا 96سة الباحث السشيج التجخيبي كقج بمغت عيشة الجرا

 شالًبا 34درسػا كفق مكارثي كضابصة  شالًبا 31درسػا كفق نسػذج كيتمي كتجخيبية ثانية 
الجراسة ىي اختبار لبلستيعاب السفاىيسي كقج  أداة درسػا كفق الصخيقة االعتيادية ككانت 

ػسصات درجات الصبلب في نتائج الجراسة كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية بيغ مت أضيخت
اختبار االستيعاب السفاىيسي البعجؼ لرالح السجسػعتيغ التجخيبيتيغ فيسا لع تطيخ فخكؽ 

 لة بيغ السجسػعتيغ التجخيبيتيغ .بيغ ذات دال
 (مٕ٘ٔٓ)دراسة القحصاني .ٙ

استخجاـ السجخل السشطػمي في تجريذ األحياء عمى  أثخالتعخؼ عمى  إلىىجفت الجراسة 
الجراسة اتبعت  أىجاؼتيعاب السفاىيسي كميارات التفكيخ البرخؼ ، كلتحقيق تشسية االس

الرف  شالباتشالبة مغ  111الباحثة السشيج شبو التجخيبي كقج تكػنت عيشة الجراسة مغ 
شالبة كضابصة  51مجسػعتيغ تجخيبية بمغت  إلىالثاني الثانػؼ بسجيشة أبيا تع تقديسيا 

حثة أداتي الجراسة الستسثمتيغ في اختبار االستيعاب البا أعج تشالبة كسا  51بمغت 
السفاىيسي ، كاختبار ميارات البرخؼ ، كقج تع ضبط األداتيغ ضبصا عمسيا كقج تػصمت 

كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات السجسػعتيغ التجخيبية  إلىالجراسة 
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يسي كاختبار ميارات التفكيخ كالزابصة في التصبيق البعجؼ الختبار االستيعاب السفاى
 .السجسػعة التجخيبية  شالباتلرالح 

 (م2015) وآخخون دراسة السػمشي .ٚ

نساذج التخصيط القائسة عمى أبعاد أنسػذج مارزانػ في  أثختقري  إلىىجفت ىحه الجراسة 
 األردفالرف الثامغ األساسي في  شالباتاالستيعاب السفاىيسي لمسفاىيع العمسية لجػ 

 (97)ىجؼ الجراسة اتبعت الباحثة السشيج التجخيبي، كقج تكػنت عيشة الجراسة مغ كلتحقيق 
الرف الثامغ األساسي في السجارس الحكػمية التابعة لسجيخية بشي كشانة  شالباتشالبة مغ 

 تع اختيارىامػزعات عمى أربع شعب في أربع مجارس  2111/2111لمعاـ الجراسي 
ئيًا عمى نساذج التخصيط. كقج تع بشاء اختبار االستيعاب ككزعت عذػا العذػائية،بالصخيقة 

السفاىيسي في العمػـ في كحجة الكيخباء كاالتراالت كقج كذفت نتائج الجراسة عغ كجػد 
في االستيعاب السفاىيسي لرالح نسػذج  1.15فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ 

 الشتيجة.مع. كفي ضػء ىحه التخكيد عمى االستكذاؼ في أنسػذج مارزانػ ألبعاد التع

 (م2014دراسة عبج المصيف ).ٛ

التعخؼ عمى فعالية استخاتيجية قخائية لتجريذ العمػـ قائسة عمى ما كراء  إلىىجفت الجراسة 
 أىجاؼالسعخفة لتشسية االستيعاب السفاىيسي كاالتجاه نحػ استخجاميا لجػ التبلميح كلتحقيق 

 42تجخيبية تكػنت مغ  إحجاىساجخيبي بسجسػعتيغ الجراسة استخجـ الباحث السشيج شبو الت
تمسيح درسػا كفق  39تمسيح درسػا كفق االستخاتيجية القخائية كأخخػ ضابصة تكػنت مغ 

نتائج  أضيختالجراسة ىي اختبار لبلستيعاب السفاىيسي كقج  أداة الصخيقة االعتيادية ككانت 
ات الصبلب في السجسػعتيغ الجراسة كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسصي درج

االتجاه نحػ االستخاتيجية كقج أكصت الجراسة باالىتساـ ك  فيسا يخز االستيعاب السفاىيسي
 باالستخاتيجيات القخائية في تجريذ العمػـ.

 (م2013دراسة الخشيج ).ٜ

استقراء فاعمية شخيقة الػيب كػيدت في تجريذ العمػـ عمى تشسية  إلىىجفت الجراسة 
الجراسة  أىجاؼسفاىيسي لجػ تمسيحات الرف األكؿ الستػسط كلتحقيق االستيعاب ال

تمسيحة مغ  61استخجمت الباحثة السشيج شبو التجخيبي حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ 
تمسيحات الرف األكؿ الستػسط في احجػ السجراس الستػسصة األىمية بسجيشة الخياض قدست 

ضابصة  كاألخخػ كفق شخيقة الػيب كػيدت تجخيبية درست  إحجاىسامجسػعتيغ  إلىالعيشة 
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 أضيختالباحثة اختبار االستيعاب السفاىيسي ىحا كقج  أعج تدرست بالصخيقة السعتادة كسا 
الشتائج فاعمية شخيقة الػيب كػيدت في تشسية االستيعاب السفاىيسي ككل كجػانبو الدشة التي 

 استخجمتيا الباحثة .
  (Ghazali & Zakaria,2011)دراسة زكخيا وغدالي .ٓٔ

ىجفت الجراسة لمتعخؼ عمى استيعاب الصبلب اإلجخائي كالسفاىيسي لمجبخ كالعبلقة بيغ 
االستيعاب اإلجخائي لمسفاىيع الخياضية كاالستيعاب السفاىيسي لجػ الصبلب في ماليديا، 
كلتحقيق ىجؼ الجراسة اتبع الباحثاف السشيج الػصفي، كقج كانت عيشة الجراسة مدحية بمغت 

الباحثاف اختبار في الجبخ احتػػ عمى  أعج  مغ شبلب السجارس الثانػية، كسا  شالًبا 132
نتائج الجراسة أف مدتػػ استيعاب الصبلب اإلجخائي  أضيختبشج مفاىيسي كإجخائي، فيسا  14

مختفع، في حيغ أف مدتػػ االستيعاب الشطخؼ مشخفس. ككاف لجييع مكاسب استيعاب 
ذلظ، كانت ىشاؾ عبلقة إيجابية  إلىستيعاب السفاىيسي. باإلضافة إجخائية أعمى مقارنة باال

 كبيخة بيغ االستيعاب اإلجخائي لمخياضيات كاالستيعاب السفاىيسي.
 (مٕٔٔٓ)السدعػدي دراسة .ٔٔ

 االستيعاب تشسية في االستقراء كفق الحاسػبية السحاكاة فاعمية دراسة إلى البحث ىجؼ
 مغ الجراسة عيشة تكػنت، ك التجخيبي شبو السشيج الباحثة اتبعت كقج ،الفيدياء في السفاىيسي

 السفاىيسي االستيعاب اختبار الباحثة أعج تالثانػية كسا  السخحمة شالبات مغ شالبة (64)
 إحرائية ذات داللة فخكؽ  كجػد البحث نتائج أضيخت كقج .لمفيع الدتة الجػانب يقيذ الحؼ
 الكيخبائي التيار دكائخ درسغ البلتي ةالتجخيبي السجسػعة شالبات درجات متػسط بيغ

 درجات متػسط كبيغ ،االستقراء كفق الحاسػبية السحاكاة شخيقة باستخجاـ السدتسخ
 اختبار في االستقرائية الصخيقة باستخجاـ درسغ البلتي الزابصة السجسػعة شالبات

 .لتجخيبيةا السجسػعة لرالح كذلظ ،الدتة الفيع جػانب كفي الكمي السفاىيسي االستيعاب

 (م2010دراسة الغامجي ).ٕٔ
التعخؼ عمى فاعمية كحجة دراسية مقتخحة عبخ االنتخنت في تشسية  إلىىجفت الجراسة 

الجراسة استخجمت  أىجاؼاالستيعاب السفاىيسي في الخياضيات كمفيػـ الحات كلتحقيق 
جسػعتيغ م إلىتع تقديسيع  شالبات 11الباحثة السشيج التجخيبي كقج بمغت عيشة الجراسة 

الباحثة اختبار االستيعاب السفاىيسي كمقياس مفيـػ  أعج تتجخيبية كضابصة بالتداكؼ كسا 
نتائج الجراسة عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسصات  أضيختالحات كقج 
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السجسػعة الزابصة في  شالباتالسجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات  شالباتدرجات 
 اختبار االستيعاب السفاىيسي كمقياس مفيـػ الحات . القياس البعجؼ لكل مغ

 (مٜٕٓٓ) األحسجيدراسة .ٖٔ
التعخؼ عمى فاعمية بخنامج في تشسية التشطيع الحاتي لتعمع الخياضيات  إلىىجفت الجراسة 

الجراسة اتبعت الباحثة السشيج شبو التجخيبي كقج  أىجاؼكاالستيعاب السفاىيسي كلتحقيق 
ادؼ بسجيشة الخياض تع عج  الرف الثالث األ شالباتشالبة مغ  83تكػنت عيشة الجراسة مغ 

الباحثة  أعج تثبلث مجسػعات مجسػعة تجخيبية كمجسػعتيغ ضابصتيغ كسا  إلىتقديسيع 
 أنونتائج الجراسة  أضيختاختبار لبلستيعاب السفاىيسي ككحلظ مقياس لمتعمع السشطع كقج 

رجات في القياس القبمي كالبعجؼ في اختبار تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسط الج
 االستيعاب السفاىيسي لرالح السجسػعة التجخيبية .

 (م2009)القبيالت دراسة .ٗٔ

ثبلث استخاتيجيات في بشاء الخخائط السفاىيسية في التحريل  أثخمعخفة  إلىىجفت الجراسة 
اسة اتبع الباحث الجر  أىجاؼكاالستيعاب السفاىيسي كحل السدائل في الخياضيات كلتحقيق 

مغ بيغ شمبة  الرف العاشخ  شالًبا 124السشيج التجخيبي، كقج تكػنت عيشة الجراسة مغ 
مػزعيغ عمى أربع شعب في ثبلث مجارس  األردففي مجيخية التخبية كالتعميع لمػاء ذبياف في 

لصمبة كقج استخجمت مع السجسػعة التجخيبية استخاتيجية خخائط السفاىيع كفق بشاء السعمع كا
الباحث اختبار لبلستيعاب  أعج  كقج ،ككفق بشاء الصمبة بأنفديع ككفق بشاء السعمع كحجه 

نتائج الجراسة عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسصات  أضيختالسفاىيسي كقج 
درجات التحريل الكمي ككحلظ بيغ متػسصات االستيعاب السفاىيسي كحجة تعدػ لصخيقة 

 ة عمى حل السدائل .خبلؼ ذلظ فيسا يخز القجر  أضيختالتجريذ في 
 م(ٕٚٓٓ) دراسة الحران.٘ٔ

التعخؼ عمى فاعمية نسػذج أبعاد التعمع في تشسية بعس ميارات التفكيخ  إلىىجفت الجراسة 
كاالستيعاب السفاىيسي في العمـػ كاالدراكات اإليجابية نحػ بيئة الرف لجػ تمسيحات 

جؼ الجراسة اتبعت الباحثة السشيج التجخيبي كقج الرف الدادس االبتجائي، كلتحقيق ى
شالبة  31شالبة تع تقديسيع لسجسػعتيغ، مجسػعة تجخيبية  61تكػنت عيشة الجراسة مغ 

شالبة درست كفق الصخيقة السعتادة،  31درست كفق نسػذج أبعاد التعمع كمجسػعة ضابصة 
مقياس االدراكات ك  ب السفاىيسيالباحثة اختبار ميارات التفكيخ كاختبار االستيعا أعج تكسا 
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 درجات متػسط بيغ إحرائية ذات داللة فخكؽ  الشتائج كجػد أضيختنحػ بيئة الرف، كقج 
في اختبار  الزابصة السجسػعة شالبات درجات متػسط بيغ, التجخيبية السجسػعة شالبات

 .التجخيبية السجسػعة لرالح السفاىيسي االستيعاب اختبارك  ميارات التفكيخ

 (م2006)الخويثي ة دراس.ٙٔ

التعخؼ عمى فاعمية نسػذج دكرة التعمع ما كراء السعخفي في تشسية  إلىىجفت الجراسة 
 أىجاؼكلتحقيق ،االستيعاب السفاىيسي في الفيدياء كميارات التفكيخ ما كراء السعخفي 

شالبة مغ  49كقج تكػنت عيشة الجراسة مغ ،الجراسة اتبعت الباحثة السشيج التجخيبي 
ضابصة  إحجاىسامجسػعتيغ  إلىالرف الثاني الثانػؼ بسجيشة الخياض تع تقديسيع  اتشالب

الباحثة اختبار االستيعاب السفاىيسي كمقياس التقييع الحاتي  أعج تكسا ،تجخيبية  كاألخخػ 
نتائج الجراسة كجػد  أضيختلسيارات التفكيخ ما كراء السعخفي ككحلظ بصاقة السبلحطة كقج 

السجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات  شالباتاحرائية بيغ متػسط درجات فخكؽ ذات داللة 
 السجسػعة التجخيبية . شالباتت السجسػعة الزابصة في االختبار البعجؼ لرالح اشالب

 (م2004دراسة الل ).ٚٔ

التعخؼ عمى فاعمية التجريذ بػسائط التعميع الفخدؼ كالجسعي في  إلىىجفت الجراسة 
فاىيسي لمتكشػلػجيا لجػ شبلب السخحمة الستػسصة بالسسمكة العخبية التحريل كاالستيعاب الس

كلتحقيق ىجؼ الجراسة استخجـ الباحث السشيج التجخيبي حيث اختار عيشة ، الدعػدية
 35مجسػعات مجسػعة تجخيبية اكلى  3 إلىتبلميح تع تقديسيع  115عذػائية تكػنت مغ 

تمسيح درست بػسائط التعميع  35خيبية ثانية تمسيح درست بػسائط التعميع الفخدؼ كمجسػعة تج
 أداة الباحث  أعج  كقج ة ،تمسيح درست كفق الصخيقة السعتاد 35الجسعي كمجسػعة ضابصة 

الشتائج تفػؽ شبلب السجسػعتيغ  أضيختالجراسة كىي اختبار لبلستيعاب السفاىيسي كقج 
عاب السفاىيسي كسا ع في السجسػعة الزابصة فيسا يخز االستيأنيالتجخيبيتيغ عمى أقخ 

ع في السجسػعة التجخيبية الثانية نياقخ أالسجسػعة التجخيبية األكلى عمى تفػؽ شبلب  أضيخت
 كالزابصة فيسا يخز االستيعاب السفاىيسي التحريل .

 (م2001دراسة سالع ).ٛٔ

استخجاـ استخاتيجيات التعمع الشذط في مجسػعات  أثخالتعخؼ عمى  إلىىجفت الجراسة 
ى التحريل كاالستيعاب السفاىيسي كاالتجاىات نجػ تعمع الفيدياء كلتحقيق السشاقذة عم

مغ شبلب  شالًبا 122الجراسة اتبع الباحث السشيج التجخيبي كقج بمغت عيشة الجراسة  أىجاؼ
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الباحث اختبار تحريمي كاختبار االستيعاب السفاىيسي ككحلظ  أعج  الرف االكؿ الثانػؼ كسا 
نتائج الجراسة كجػد فخكؽ ذات داللة  أضيختمع الفيدياء فيسا مقياس االتجاىات نحػ تع

احرائية بيغ متػسصي درجات شبلب السجسػعة التجخيبية في االختبار القبمي كالبعجؼ 
 البعجؼ.لرالح االختبار 

  الثاني:التعميق عمى دراسات السحػر 
 ىجافأوال: األ

 ذلظ فيسا يمي: إجساؿسفاىيسي كيسكغ الجراسات الستعمقة باالستيعاب ال أىجاؼاختمفت كتشػعت 

بعس االستخاتيجيات كاالساليب في تشسية االستيعاب  أثخالتعخؼ عمى  إلىدراسات ىجفت  -
( سالع ـ2009( القبيبلت )ـ2015) األسسخؼ ( ـ2016السفاىيسي مثل دراسة دمحم )

 ( ـ2001)

تشسية  التعخؼ عمى فاعمية بعس االستخاتيجيات كاالساليب في إلىدراسات ىجفت  -
( الخشيج ـ2014( عبج المصيف )ـ2015) األسسخؼ الستيعاب السفاىيسي مثل دراسة ا
 ( ـ2011( السدعػدؼ )ـ2013)

بعس الشساذج التجريدية في تشسية االستيعاب السفاىيسي  أثخالتعخؼ عمى  إلىدراسات ىجفت  -
 (ـ2004( الؿ )ـ2006( الخكيثي )ـ2015( السػمشي )ـ2015)هللا مثل دراسة فتح 

التعخؼ عمى فاعمية الخحبلت السعخفية عبخ الػيب في  إلى( ـ2016ىجفت دراسة الجسل ) -
  السفاىيسي.تشسية االستيعاب 

التعخؼ عمى فاعمة كحجة مقتخحة في تشسية  إلى( ـ2015فيسا ىجفت دراسة الغامجؼ ) -
 السفاىيسي.االستيعاب 

عاب السفاىيسي لجػ التعخؼ عمى مدتػػ االستي إلى( ـ2015كىجفت دراسة الجدار ) -
 الصبلب السعمسيغ.

استخجاـ السجخل السشطػمي  أثخالتعخؼ عمى  إلى( ـ2015فيسا ىجفت دراسة القحصاني ) -
 السفاىيسي.في تشسية االستيعاب 

التعخؼ عمى فاعمية بخنامج لتشسية التشطيع  إلى( كالتي ىجفت ـ2009) األحسجؼدراسة  -
 السفاىيسي.الحاتي في تشسية االستيعاب 
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 تعميسي.استخجاـ مشحى  أثخختمف ىحه الجراسة مع الجراسات الدابقة في كػنيا تيجؼ لمتعخؼ عمى ت -

 ثانيا: السشيج

 تشػعت السشاىج الستبعة في الجراسات كفق ضخكؼ كل دراسة كمحجداتيا فبعزيا 

( ـ2015)هللا ( فتح ـ2015) األسسخؼ ( ـ2016اتبع السشيج التجخيبي مثل دراسة الجسل ) -
( الؿ ـ2006( الخكيثي )ـ2009( القبيبلت )ـ2015( الغامجؼ )ـ2015) السػمشي

 (.ـ2001( سالع )ـ2004)

( عبج المصيف ـ2015( القحصاني )ـ2016اتبع السشيج شبو التجخيبي مثل دراسة دمحم ) -
 (.ـ2009) األحسجؼ( ـ2011( السدعػدؼ )ـ2013( الخشيج )ـ2014)

 الػصفي  ( السشيجـ2015)الجدار بيشسا اتبعت دراسة  -

 تتفق ىحه الجراسة مع الجراسات الدابقة التي اتبعت السشيج شبو التجخيبي. -
 ثالثا: العيشة 

تبايشت عيشات الجراسات الدابقة لتذسل الصبلب بسختمف السخاحل الجراسية في التعميع 
 ككحلظ شبلب الجامعة كقج كانت كسا يمي 

( القحصاني ـ2016ة الجسل )دراسات كانت عيشاتيا مغ السخحمة الثانػية مثل دراس -
( القبيبلت ـ2011( السدعػدؼ )ـ2015) األسسخؼ ( ـ2015( فتح هللا )ـ2015)
 (.ـ2006( سالع )ـ2006( الخكيثي )ـ2009)

( الخشيج ـ2015مثل دراسة السػمشي ) اإلعجاديةدراسات كانت عيشاتيا مغ السخحمة  -
 (.ـ2004( الؿ )ـ2009) األحسجؼ( ـ2013)

 جامعة.( حيث كانت عيشتيا مغ شبلب ـ2015دراسة الجدار ) -

يث ستكػف ح اإلعجاديةتتفق ىحه الجراسة مع الجراسات التي اختارت عيشتيا مغ السخحمة  -
 ساسي.األمغ شبلب الرف التاسع 

 رابعا: األدوات 

قياس كذلظ لسشاسبتو لقياس مدتػيات  أداة اعتسجت جسيع الجراسات الدابقة عمى االختبار ك -
 اىيسي. االستيعاب السف
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لقياس مدتػيات  أداة تتفق ىحه الجراسة مع الجراسات الدابقة في كػنيا اختارت االختبار ك -
 السفاىيسي.االستيعاب 

 خامدا: الشتائج 

 ىحه الشتائج كسا يمي  إجساؿاختمفت الشتائج التي تػصمت الييا الجراسات الدابقة كيسكغ 

دراسات نجحت في تشسية االستيعاب السفاىيسي باختبلؼ الصخؽ التي حاكلت مغ خبلليا  -
( القحصاني ـ2015( السػمشي )ـ2016( دمحم )ـ2016كىحه الجراسات ىي دراسة الجسل )

الخشيج ( ـ2015( عبج المصيف )ـ2015( فتح هللا )ـ2015) األسسخؼ ( ـ2015)
( الخكيثي ـ2009( القبيبلت )ـ2009) األحسجؼ( ـ2011( السدعػدؼ )ـ2013)
 (.ـ2001( سالع )ـ2004( الؿ )ـ2006)

نتائج دراسة الغامجؼ عجـ فاعمية كحجة مقتخحة عبخ االنتخنت في تشسية  أضيختبيشسا  -
 االستيعاب السفاىيسي 

( تجني مدتػػ االستيعاب السفاىيسي لجػ ـ2015نتائج دراسة الجدار ) أضيختكسا  -
 السعمسيغ.الصبلب 

 ستفادت الجراسة الحالية مغ الجراسات الدابقة بساذا ا

 الشطخؼ. اإلشارتختيب كبشاء  -

 .STEMمعخفة الباحث بخرػص مشحى  إثخاء -

 السشاسبة.تحجيج السشيجية كالعيشة  -

 .الجراسة كبشائيا أداة اختيار  -

 رؤية نتائج الجراسة الحالية في سياؽ نتائج الجراسات السذابية. -
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  :السحػر الثالث
 اإلبجاعيت تشاولت التفكيخ دراسا

 (م2016األغا )دراسة .ٔ

التعخؼ عمى فاعمية بخنامج مقتخح في ضػء السعاييخ الجكلية لمخياضيات  إلىىجفت الجراسة 
كحل السذكبلت الحياتية في الخياضيات لمصمبة  اإلبجاعيفي تشسية ميارات التفكيخ 

خجـ الباحث السشيج التجخيبي ذك الجراسة است أىجاؼالستفػقيغ بالسخحمة الثانػية كلتحقيق 
الترسيع القبمي كالبعجؼ لسجسػعة كاحجة مغ شبلب الرف الحادؼ عذخ الستفػقيغ بغدة 

كاختبار  اإلبجاعيالباحث اختبار ميارات التفكيخ  أعج  (. كسا ك 32كقج بمغت عيشة الجراسة )
خكؽ ذات داللة يػجج ف أنو إلىحل السذكبلت الحياتية في الخياضيات كقج تػصمت الجراسة 

( بيغ متػسصي درجات الصبلب في التصبيقيغ القبمي كالبعجؼ 1.11احرائية عشج مدتػػ )
كسا يػجج فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ  اإلبجاعيالختبار ميارات التفكيخ 

 ( بيغ متػسصي درجات الصبلب في التصبيقيغ القبمي كالبعجؼ الختبار حل1.11)
 .الخياضياتالسذكبلت الحياتية في 

 (م2015بخزنجي )دراسة .ٕ

استخجاـ أسمػب حل السذكبلت في تشسية التفكيخ  أثخالتعخؼ عمى  إلىىجفت الجراسة 
الرف الثامغ األساسي  شالباتكالقجرات العقمية العميا في الخياضيات لجػ  اإلبجاعي
بسجسػعتيغ الجراسة استخجمت الباحثة السشيج التجخيبي  أىجاؼكلتحقيق  السشػرة.بالسجيشة 

( شالبة ، كقج استخجمت الباحثة 43ضابصة ) كاألخخػ ( شالبة 42تجخيبية ) إحجاىسا
اختبار تػرانذ في صػرتو الذكمية )ب( السقشغ عمى البيئة الدعػدية ، لقياس قجرات 

اختبار تحريمي لقياس القجرات العقمية العميا متسثمة في  أعج ت، كسا  اإلبجاعيالتفكيخ 
يػجج فخكؽ ذات داللة احرائية عشج  أنو إلىيب كالتقػيع كقج تػصمت الجراسة التحميل كالتخك

 شالباتالسجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات   شالبات( بيغ متػسط درجات 1.15مدتػػ )
لرالح السجسػعة التجخيبية . ككحلظ يػجج  اإلبجاعيالسجسػعة الزابصة في اختبار التفكيخ 

السجسػعة  شالبات( بيغ متػسط درجات 1.15دتػػ )فخكؽ ذات داللة احرائية عشج م
السجسػعة الزابصة في اختبار التحريل لرالح  شالباتالتجخيبية كمتػسط درجات 

 التجخيبية.السجسػعة 
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 ( م2015عاشػر )دراسة .ٖ

لمسذكبلت السعخكفة باسع  اإلبجاعيبشاء بخنامج قائع عمى نطخية الحل  إلى ىجفت الجراسة
كالتػاصل  اإلبجاعيكمعخفة فاعميتو في تشسية ميارات التفكيخ  (،TRIZنطخية تخيد )

الجراسة استخجمت  أىجاؼالخياضي لجػ شبلب الرف الخامذ األساسي بغدة كلتحقيق 
( 41تجخيبية ) إحجاىساالباحثة السشيج التجخيبي ذك الترسيع القبمي كالبعجؼ لسجسػعتيغ 

كاختبار  اإلبجاعيختبار ميارات التفكيخ ا أعج تكسا ك  .شالًبا( 41ضابصة ) كاألخخػ  شالًبا
يػجج فخكؽ ذات داللة احرائية  أنو إلىكقج تػصمت الجراسة ،ميارات التػاصل الخياضي 

( بيغ متػسط درجات شبلب السجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات 1.11عشج مدتػػ )
 لرالح السجسػعة اإلبجاعيشبلب السجسػعة الزابصة في اختبار ميارات التفكيخ 

( بيغ متػسط درجات 1.11التجخيبية. كحلظ يػجج فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ )
شبلب السجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات شبلب السجسػعة الزابصة في اختبار ميارات 

 التػاصل الخياضي لرالح السجسػعة التجخيبية.
 (م2015عبج المصيف )دراسة .ٗ

بخنامج مقتخح في الجبخ قائع عمى قبعات التفكيخ التعخؼ عمى فاعمية  إلىىجفت الجراسة 
كبعس عادات العقل كالقجرة عمى اتخاذ القخار  اإلبجاعيالدت في تشسية ميارات التفكيخ 

الجراسة استخجـ الباحث السشيج  أىجاؼلجػ شبلب السخحمة االساسية العميا كلتحقيق 
مجسػعتيغ  إلىتع تقديسو  ًباشال 61التجخيبي ذك ترسيع السجسػعتيغ كقج تكػنت العيشة مغ 

مغ شبلب الرف الدابع بػكالة   شالًبا 31تجخيبية  كاألخخػ   شالًبا 31ىسا ضابصة ا جحإ
كاختبار بعس عادات العقل  اإلبجاعيالباحث اختبار ميارات التفكيخ  أعج  الغػث بغدة  كسا ك 

ذات داللة  يػجج فخكؽ  أنو إلىكمقياس القجرة عمى اتخاذ القخار كقج تػصمت الجراسة 
احرائية بيغ متػسصي درجات الصبلب في السجسػعتيغ الزابصة كالتجخيبية في اختبار 

كاختبار بعس عادات العقل كمقياس القجرة عمى اتخاذ القخار  اإلبجاعيميارات التفكيخ 
 لرالح شبلب السجسػعة التجخيبية 

 (م2015الغامجي )دراسة .٘

  خاتيجية ما كراء السعخفة التعخؼ عمى فاعمية است إلىىجفت الجراسة 
K-W-L-Plus  كميارات معالجة السعمػمات في الخياضيات  اإلبجاعيفي تشسية التفكيخ

الجراسة استخجـ الباحث  أىجاؼلجػ شبلب الرف التاسع األساسي بسشصقة الباحة كلتحقيق 
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، ًباشال( 33ضابصة ) كاألخخػ  شالًبا( 33تجخيبية ) إحجاىساالسشيج التجخيبي بسجسػعتيغ 
كحلظ اختبار معالجة السعمػمات في الخياضيات كقج ك  اختبار تفكيخ ابجاعي أعج  ك  كسا

( بيغ متػسط 1.11يػجج فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ ) أنو إلىتػصمت الجراسة 
درجات شبلب السجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات شبلب السجسػعة الزابصة في اختبار 

السجسػعة التجخيبية. كحلظ يػجج فخكؽ ذات داللة احرائية عشج  لرالح اإلبجاعيالتفكيخ 
( بيغ متػسط درجات شبلب السجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات شبلب 1.11مدتػػ )

السجسػعة  الخياضيات لرالحالسجسػعة الزابصة في اختبار معالجة السعمػمات في 
  التجخيبية.

 ( م2015مذتيى )دراسة .ٙ

ؼ عمى فاعمية تػضيف تقشية الحقيقة السجمجة في تشسية ميارات التعخ  إلىىجفت الجراسة 
كلتحقيق  بغدة.كاالتجاه نحػ العمـػ لجػ شبلب الرف التاسع األساسي  اإلبجاعيالتفكيخ 

 شالًبا( 37تجخيبية ) إحجاىساالجراسة استخجـ الباحث السشيج التجخيبي بسجسػعتيغ  أىجاؼ
اختبار تفكيخ ابجاعي ككحلظ مقياس اتجاه نحػ  أعج  كسا ك  ،شالًبا( 37)ضابصة  كاألخخػ 

( 1.15يػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ ) أنو إلىالعمػـ كقج تػصمت الجراسة 
بيغ متػسط درجات شبلب السجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات شبلب السجسػعة الزابصة 

( 1.15ج مدتػػ )كحلظ يػجج فخكؽ ذات داللة احرائية عش التجخيبية.لرالح السجسػعة 
السجسػعة  استجابات شبلببيغ متػسط استجابات شبلب السجسػعة التجخيبية كمتػسط 

  التجخيبية.السجسػعة  الخياضيات لرالحالزابصة في اختبار معالجة السعمػمات في 

 (م2014آدم )دراسة .ٚ

سية التعخؼ عمى فاعمية كحجة تجريبية في عادات العقل السشتج في تش إلىىجفت الجراسة 
كاالتجاه نحػ عادات العقل كنحػ الخياضيات  اإلبجاعيالتحريل الخياضي كميارات التفكيخ 

الجراسة استخجمت الباحثة السشيج التجخيبي ذك  أىجاؼالجامعيات كلتحقيق  صالباتلجػ ال
( 41ضابصة ) كاألخخػ  شالًبا( 41تجخيبية ) إحجاىساالترسيع القبمي كالبعجؼ لسجسػعتيغ 

كاختبار ميارات التػاصل الخياضي كقج  اإلبجاعياختبار ميارات التفكيخ  أعج تك  كسا .شالًبا
( بيغ متػسط 1.11يػجج فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ ) أنو إلىتػصمت الجراسة 

درجات شبلب السجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات شبلب السجسػعة الزابصة في اختبار 
السجسػعة التجخيبية. كحلظ يػجج فخكؽ ذات داللة لرالح  اإلبجاعيميارات التفكيخ 
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( بيغ متػسط درجات شبلب السجسػعة التجخيبية كمتػسط 1.11احرائية عشج مدتػػ )
درجات شبلب السجسػعة الزابصة في اختبار ميارات التػاصل الخياضي لرالح السجسػعة 

 التجخيبية.
 (م2014عبج العديد )دراسة .ٛ

تػضيف بخنامج الكػرت في تشسية ميارات التفكيخ  أثخ التعخؼ عمى إلىىجفت الجراسة 
 أىجاؼالرف الدادس األساسي بغدة كلتحقيق  شالباتلجػ  الخياضيات،في  اإلبجاعي

( شالبة 35تجخيبية ) إحجاىساالجراسة استخجمت الباحثة السشيج شبو التجخيبي بسجسػعتيغ 
 إلىكقج تػصمت الجراسة  بجاعياإلاختبار التفكيخ  أعج تكسا  شالبة.( 35ضابصة ) كاألخخػ 

 شالبات( بيغ متػسط درجات 1.11يػجج فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ ) أنو
السجسػعة الزابصة في اختبار التفكيخ  شالباتدرجات السجسػعة التجخيبية كمتػسط 

فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ  يػجج أنوكسا  التجخيبية،لرالح السجسػعة  اإلبجاعي
السجسػعة التجخيبية في التصبيق القبمي كالتصبيق  شالبات( بيغ متػسط درجات 1.11)

 البعجؼ.لرالح التصبيق  اإلبجاعيالبعجؼ الختبار التفكيخ 

 (م2014العسخي )دراسة .ٜ

في تجريذ  -Geogebra-استخجاـ بخنامج الجيػجبخا أثخالتعخؼ عمى  إلىىجفت الجراسة 
كالتحريل لجػ شبلب الرف الثاني عذخ  اإلبجاعيفكيخ الخياضيات في ميارات تشسية الت

الجراسة استخجـ الباحثة السشيج التجخيبي ذك الترسيع القبمي  أىجاؼبالخياض كلتحقيق 
 أعج  كسا ك  .شالًبا( 31ضابصة ) كاألخخػ  شالًبا( 31تجخيبية ) إحجاىساكالبعجؼ لسجسػعتيغ 

يػجج فخكؽ  أنو إلىتػصمت الجراسة  كقج التحريلكاختبار  اإلبجاعياختبار ميارات التفكيخ 
( بيغ متػسط درجات شبلب السجسػعة التجخيبية 1.15ذات داللة احرائية عشج مدتػػ )

كمتػسط درجات شبلب السجسػعة الزابصة في التصبيق البعجؼ الختبار ميارات التفكيخ 
عشج مدتػػ لرالح السجسػعة التجخيبية. كحلظ يػجج فخكؽ ذات داللة احرائية  اإلبجاعي

( بيغ متػسط درجات شبلب السجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات شبلب السجسػعة 1.11)
 التجخيبية.الزابصة في التصبيق البعجؼ الختبار التحريل لرالح السجسػعة 

 (م2013أبػ العصا )دراسة .ٓٔ

 عياإلبجا تػضيف دكرة التعمع في تشسية ميارات التفكيخ  أثخالتعخؼ عمى  إلىىجفت الجراسة 
الجراسة  أىجاؼفي الخياضيات لجػ تبلميح الرف التاسع األساسي بسحافطات غدة كلتحقيق 
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 كاألخخػ ، شالًبا(28تجخيبية ) إحجاىسااستخجـ الباحث السشيج شبو التجخيبي بسجسػعتيغ 
 إلىكقج تػصمت الجراسة  اإلبجاعيالباحث اختبار التفكيخ  أعج  ك  كسا  شالًبا( 26ضابصة )

( بيغ متػسط درجات شبلب 1.15ؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ )يػجج فخك  أنو
السجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات شبلب السجسػعة الزابصة في اختبار التفكيخ 

 في الخياضيات لرالح السجسػعة التجخيبية .  اإلبجاعي

 (م2013بخىػم )دراسة .ٔٔ

التفكيخ الدت في تشسية  استخجاـ استخاتيجية قبعات أثخالتعخؼ عمى  إلىىجفت الجراسة 
كاتخاذ القخار بالتكشػلػجيا لجػ شمبة الرف العاشخ األساسي بغدة  اإلبجاعيميارات التفكيخ 

تجخيبية  إحجاىساالجراسة استخجـ الباحث السشيج شبو التجخيبي بسجسػعتيغ  أىجاؼكلتحقيق 
ككحلظ  اإلبجاعيفكيخ الباحث اختبار الت أعج  ، كسا  شالًبا( 39ضابصة ) كاألخخػ  شالًبا( 32)

 أنو إلىكقج تػصمت الجراسة  ،إجخاء الجراسة كبعجىااختبار اتخاذ القخار كقج شبقيسا قبل 
( بيغ متػسط درجات شبلب السجسػعة 1.15يػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ )

درجات السجسػعة الزابصة في التصبيق البعجؼ الختبار التفكيخ   التجخيبية كمتػسط
لرالح شبلب السجسػعة التجخيبية ،كحلظ يػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج  بجاعياإل

( بيغ متػسط درجات شبلب السجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات شبلب 1.15مدتػػ )
خار لرالح السجسػعة السجسػعة الزابصة في التصبيق البعجؼ الختبار ميارات اتخاذ الق

 التجخيبية . 
 (م2013الصخاونة )دراسة .ٕٔ

شخيقة التعميع اإللكتخكني في تشسية ميارات التفكيخ  أثخالتعخؼ عمى  إلىىجفت الجراسة 
الجراسة  أىجاؼكلتحقيق  األردفالرف الثامغ في  شالباتفي الخياضيات لجػ  اإلبجاعي

ضابصة  كاألخخػ ( شالبة 25تجخيبية ) إحجاىسااستخجـ الباحث السشيج التجخيبي بسجسػعتيغ 
كتع تعجيمو بسا يتبلءـ  اإلبجاعيسا كاستخجـ الباحث اختبار تػرانذ لمتفكيخ ( شالبة ، ك22)

يػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  أنو إلىية كقج تػصمت الجراسة األردنمع البيئة 
 شالباتالسجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات  شالبات( بيغ متػسط درجات 1.15)

 لرالح السجسػعة التجخيبية .  اإلبجاعيخ السجسػعة الزابصة في اختبار التفكي

 (م2012أبػ مديج )دراسة .ٖٔ



89 

استخجاـ الشسحجة الخياضية في تشسية ميارات التفكيخ  أثخالتعخؼ عمى  إلىىجفت الجراسة 
في الخياضيات لجػ شبلب الرف الدادس األساسي بسحافطات غدة كلتحقيق  اإلبجاعي

 شالًبا( 43تجخيبية ) إحجاىسابي بسجسػعتيغ الجراسة استخجـ الباحث السشيج التجخي أىجاؼ
 إجخاءكشب قة قبل  اإلبجاعيالباحث اختبار التفكيخ  أعج  ، كسا ك شالًبا( 41كاألخخػ ضابصة )

يػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  أنو إلىالجراسة كبعجىا كقج تػصمت الجراسة 
سط درجات شبلب السجسػعة ( بيغ متػسط درجات شبلب السجسػعة التجخيبية كمتػ 1.15)

 لرالح السجسػعة التجخيبية .  اإلبجاعيالزابصة في التصبيق البعجؼ الختبار التفكيخ 

 (م2012صالح )دراسة .ٗٔ

مقتخح لتشسية ميارات البخىاف الخياضي  إثخائيالتعخؼ عمى فاعمية بخنامج  إلىىجفت الجراسة 
 خجاـ لغة البخمجة بالحاسػب،لجػ شبلب الرف األكؿ الثانػؼ باست اإلبجاعيكالتفكيخ 
قج ك  ،ك ترسيع السجسػعتيغذخجـ الباحث السشيج شبو التجخيبي الجراسة است أىجاؼكلتحقيق 

الرف األكؿ الثانػؼ بسجارس الذخؽ  شالباتتكػنت عيشة الجراسة مغ مجسػعة مغ شبلب ك 
 شالًبا 28 مجسػعتيغ: تجخيبية إلىكشالبة تع تقديسيع  شالًبا 58أكتػبخ بمغت  6بسحافطة 

اختبار البخىاف الخياضي، الباحث  أعج  كسا  كشالبة شالًبا 25كشالبة، كمجسػعة ضابصة 
تػجج فخكؽ ذات داللة  أنو إلىكقج تػصمت الجراسة  في الخياضيات اإلبجاعيكاختبار التفكيخ 

التجخيبية( في اختبار  -إحرائية بيغ متػسصي درجات شبلب السجسػعتيغ )الزابصة
كلكل ميارة عمى حجة لرالح السجسػعة التجخيبية في  –خىاف الخياضي ككل ميارات الب

التصبيق البعجؼ كسا تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي درجات شبلب 
كلكل  –في الخياضيات ككل  اإلبجاعيالتجخيبية( في اختبار التفكيخ  -السجسػعتيغ )الزابصة

 .ميارة عمى حجه لرالح السجسػعة التجخيبية

 (م2010عاذرة ) أبػدراسة .٘ٔ

( عمى تشسية ميارات -خصط-تػضيف استخاتيجية )عبخ أثخمعخفة  إلىىجفت الجراسة  قـػ
الجراسة  أىجاؼفي الخياضيات لجػ شمبة الرف الدابع بغدة كلتحقيق  اإلبجاعيالتفكيخ 

 كاألخخػ كشالبة  شالًبا( 71تجخيبية ) إحجاىسااستخجمت الباحثة السشيج التجخيبي بسجسػعتيغ 
 إجخاءكشبقتو قبل  اإلبجاعيالباحثة اختبار التفكيخ  أعج تكشالبة، كسا ك  شالًبا( 71ضابصة )

يػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  أنو إلىالجراسة كبعجىا كقج تػصمت الجراسة 
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( بيغ متػسط درجات شمبة السجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات شمبة 1.15داللة )
لرالح السجسػعة  اإلبجاعيابصة في التصبيق البعجؼ الختبار التفكيخ السجسػعة الز

 التجخيبية . 
 (م2010رمل )دراسة .ٙٔ

 اإلبجاعيفي تشسية ميارات التفكيخ  اإلثخائية األنذصةالتعخؼ عمى فاعمية  إلىىجفت الجراسة 
 الرف الخامذ االبتجائي شالباتمغ خبلؿ كتحديغ السدتػػ السعخفي في الخياضيات لجػ 

الجراسة استخجمت الباحثة السشيج شبو التجخيبي  أىجاؼالسػىػبات في مجارس مكة كلتحقيق 
 إحجاىسامجسػعتيغ  إلىشالبة  51شة الجراسة التي بمغت بسجسػعتيغ حيث تع تقديع عي

الباحثة اختبار لمتحريل  فيسا استخجمت اختبار  أعج تضابصة ، كقج  كاألخخػ تجخيبية 
يػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج  أنو إلىكقج تػصمت الجراسة  اعياإلبجتػرانذ لمتفكيخ 

 شالباتالسجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات  شالبات( بيغ متػسط درجات 1.15مدتػػ )
السجسػعة الزابصة في اختبار التحريل لرالح السجسػعة التجخيبية . كحلظ يػجج فخكؽ 

سط استجابات شبلب السجسػعة التجخيبية ( بيغ متػ 1.15ذات داللة احرائية عشج مدتػػ )
الخياضيات في  اإلبجاعيالسجسػعة الزابصة في اختبار التفكيخ  استجابات شبلبكمتػسط 

 التجخيبية.السجسػعة  لرالح
 (م2008آل عامخ )دراسة .ٚٔ

( TRIZنطخية تخيد ) إلىاستخجاـ بخنامج تجريبي مدتشج  أثخالتعخؼ عمى  إلىىجفت الجراسة 
لستفػقات الثالث  اإلبجاعيكبعس ميارات التفكيخ  إبجاعياالسذكبلت الخياضية في تشسية حل 

 61الجراسة اتبعت الباحثة السشيج التجخيبي كقج بمغت عيشة الجراسة  أىجاؼالستػسط كلتحقيق 
ضابصة بمغت  كاألخخػ شالبة  31تجخيبية بمغت  إحجاىسامجسػعتيغ  إلىشالبة تع تقديسيع 

كسا استخجمت مقياس  إبجاعياباحثة اختبار حل السذكبلت الخياضية ال أعج تشالبة كقج  31
تػجج فخكؽ ذات داللة بيغ  أنوالشتائج  أضيختالذكمي ب فيسا  اإلبجاعيتػرانذ لمتفكيخ 

السجسػعة الزابصة  شالباتالسجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات  شالباتمتػسصي درجات 
ككحلظ في اختبار القجرة عمى حل  اإلبجاعيفي التصبيق البعجؼ لسقياس تػرانذ لمتفكيخ 

 السجسػعة التجخيبية. شالباتلرالح  إبجاعياالسذكبلت الخياضة 

 (م2007خصاب )دراسة .ٛٔ
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استخجاـ استخاتيجية ما كراء السعخفة في تشسية ميارات  أثخالتعخؼ عمى  إلىىجفت الجراسة 
ثانية مغ التعميع االساسي كالتحريل في الخياضيات لجػ شبلب الحمقة ال اإلبجاعيالتفكيخ 

شالب  137الجراسة اتبع الباحث السشيج التجخيبي كقج بمغت عيشة الجراسة  أىجاؼكلتحقيق 
تجخيبية  إحجاىسامجسػعتيغ  إلىادؼ بسجارس الفيػـ تع تقديسيع عج  مغ الرف الثاني األ

ذكبلت الباحثة اختبار حل الس أعج تشالب كقج  67ضابصة بمغت  كاألخخػ شالب  71بمغت 
 أضيختبار لمتحريل فيسا كاخت اإلبجاعيالباحث اختبار لمتفكيخ  أعج  كسا  إبجاعياالخياضية 

تػجج فخكؽ ذات داللة بيغ متػسصي درجات شبلب السجسػعة التجخيبية كمتػسط  أنوالشتائج 
 درجات شبلب السجسػعة الزابصة في التصبيق البعجؼ لرالح شبلب السجسػعة التجخيبية.

 مى دراسات السحػر الثالث التعميق ع
 ىجافأوال: األ

 ذلظ فيسا يمي: إجساؿكيسكغ  اإلبجاعيستعمقة بالتفكيخ الجراسات ال أىجاؼاختمفت كتشػعت 

 مثل: اإلبجاعيالتعخؼ عمى فاعمية بخامج مقتخحة لتشسية التفكيخ  إلىدراسات ىجفت  -

( دراسة ـ 2015)( دراسة عاشػر ـ 2015المصيف )( دراسة عبج ـ 2016دراسة األغا ) -
 (.ـ 2012صبلح )

التعخؼ عمى فاعمية استخاتيجية ما كراء السعخفة مثل دراسة الغامجؼ  إلىدراسات ىجفت  -
 (ـ 2015)

التعخؼ عمى فاعمية تػضيف تقشية الحقيقية  إلى( ـ 2015مذتيى )فيسا ىجفت دراسة  -
  اإلبجاعيالسجمجة في تشسية التفكيخ 

بعس االستخاتيجيات كاالساليب  أثخالتعخؼ عمى  إلىبعس الجراسات  أىجاؼكقج تػجيت  -
بػ أ( ـ 2013( بخىػـ )ـ 2013( الصخاكنة )ـ 2013( ابػ العصا )ـ 2015مثل بخزنجي )

 (ـ2007( خصاب )ـ2010)عاذره بػ أ( ـ 2013)مديج 

 حاسػبي.استخجاـ بخنامج  أثخالتعخؼ عمى  إلى( ـ2014فيسا ىجفت دراسة العسخؼ ) -

( ـ2014دـ )آج كالػحجات التجريبية مثل دراسة البخام أثخالتعخؼ عمى  إلىدراسات ىجفت  -
 (.ـ 2008آؿ عامخ )

استخجاـ مشحى  أثختختمف ىحه الجراسة مع الجراسات الدابقة في كػنيا تيجؼ لمتعخؼ عمى  -
 تعميسي.
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 ثانيا: السشيج

 تشػعت السشاىج الستبعة في الجراسات كفق ضخكؼ كل دراسة كمحجداتيا فبعزيا 

( ـ2015( الغامجؼ )ـ2015دراسة عبج المصيف ) بسجسػعتيغ مثلاتبع السشيج التجخيبي  -
الصخاكنة ( ـ2014دـ )آ( ـ2014( العسخؼ )ـ2015( بخزنجي )ـ2015عاشػر )

( خصاب ـ2008( آؿ عامخ )ـ2010عاذره ) بػأ( ـ2013بػ مديج )أ( ـ2013)
 (.ـ2007)

 (.ـ2016غا )سة األخيبي بسجسػعة كاحجة مثل درااتبع السشيج التج -

بػ العصا أ( ـ2014اتبع السشيج شبو التجخيبي بسجسػعتيغ مثل دراسة عبج العديد ) -
 (.ـ2010( رمل )ـ2013( بخىػـ )ـ2012( صبلح )ـ2013)

 بسجسػعتيغ.تتفق ىحه الجراسة مع الجراسات الدابقة التي تبعت السشيج شبو التجخيبي  -
 ثالثا: العيشة 

اسات الدابقة لتذسل الصبلب بسختمف السخاحل الجراسية في التعميع حيث تبايشت كثيخا عيشات الجر 
  :كانت كفق ما يمي

( ـ2013( بخىـػ )ـ2016غا )غ السخحمة الثانػية مثل دراسة األدراسات كانت عيشاتيا م -
 .(ـ2012صبلح )

( ـ2015مثل دراسة عبج المصيف ) اإلعجاديةدراسات كانت عيشاتيا مغ السخحمة  -
الصخاكنة ( ـ2013بػ العصا )أ( ـ2015( بخزنجي )ـ2015مذتيى )( ـ2015)الغامجؼ

 (.ـ2007( خصاب )ـ2008( آؿ عامخ )ـ2010عاذره ) بػأ( ـ2013)

( عبج العديد ـ2015دراسات كانت عيشاتيا مغ السخحمة االبتجائية مثل دراسة عاشػر ) -
 (.ـ2010( رمل )ـ2013بػ مديج )أ (ـ2014)

 جامعيات. شالباتت عيشتيا مغ ( حيث كانـ2014دـ )آدراسة  -

حيث ستكػف  اإلعجاديةلتي اختارت عيشتيا مغ السخحمة تتفق ىحه الجراسة مع الجراسات ا -
 ساسي.األمغ شبلب الرف التاسع 
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 رابعا: األدوات 

قياس كذلظ لسشاسبتو لقياس ميارات  أداة اعتسجت جسيع الجراسات الدابقة عمى االختبار ك -
  .اإلبجاعيالتفكيخ 

لقياس ميارات  أداة ق ىحه الجراسة مع الجراسات الدابقة في كػنيا اختارت االختبار كتتف -
  .اإلبجاعيالتفكيخ 

 خامدا: الشتائج 

باختبلؼ الصخؽ التي  اإلبجاعينجحت جسيع الجراسات الدابقة في تشسية ميارات التفكيخ  -
( ـ2013)بػ العصا أ( ـ2015حاكلت مغ خبلليا كىحه الجراسات ىي دراسة بخزنجي )

( خصاب ـ2010عاذره) بػأ( ـ2013بػ مديج)أ( ـ2013( بخىـػ )ـ2013الصخاكنة )
( ـ2016( دراسة األغا )ـ2008( آؿ عامخ )ـ2014دـ )آ( ـ2014( العسخؼ )ـ2007)

ذتيى ( مـ2015( الغامجؼ )ـ2012( صبلح )ـ2015( عاشػر )ـ2015المصيف )عبج 
 (.ـ2014( عبج العديد )ـ2010( رمل )ـ2015)

 بساذا استفادت الجراسة الحالية مغ الجراسات الدابقة 

 الشطخؼ. اإلشارتختيب كبشاء  -

 .STEMمعخفة الباحث بخرػص مشحى  إثخاء -

 السشاسبة.تحجيج السشيجية كالعيشة  -

 الجراسة كبشائيا تاك دأاختيار  -

 رؤية نتائج الجراسة الحالية في سياؽ نتائج الجراسات السذابية. -

 ات الدابقة تعميق عام عمى الجراس

خيخة كىحا يجعل العجيج مغ الباحثيغ في الفتخة األعمى اىتساـ  STEMاستحػذ مشحى  -
 الجراسة.اقتشاعا بأىسية كمكانة ىحه  أكثخالباحث 

يذكبلف  اإلبجاعيف االستيعاب السفاىيسي كالتفكيخ أيطيخ مغ خبلؿ الجراسات الدابقة  -
جل تشسيتيا أتي تحاكؿ تقجيع الحمػؿ مغ سات الالعجيج مغ الجرا إجخاءعػامل قمق استجعت 

 جل السداىسة في ىحه الجيػد.أكانت ىحه الجراسة مغ  اإلشاركتصػيخىا كفي ىحا 
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اتبعت مجسػعة مغ الجراسات الدابقة السشيج شبو التجخيبي القائع عمى مجسػعتيغ كىػ ما  -
 الجراسات.اتبعو الباحث في ىحه الجراسة كذلظ لسشاسبتو لسثل ىحه 

حه الجراسة مع معطع الجراسات الدابقة في كػنيا استخجمت االختبارات كأدكات تتفق ى -
 لمقياس كذلظ لسشاسبتيا ليحه الجراسة.

لمتجخيب حيث تعتبخ مغ الجراسات الحجيثة  STEMتسيدت ىحه الجراسة بإخزاعيا مشحى  -
 فمدصيغ.عمى مدتػػ  األكلىكربسا  في ىحا االتجاه

عت بيغ الستغيخيغ التابعيغ االستيعاب السفاىيسي كالتفكيخ كتتسيد ىحه الجراسة بكػنيا جس -
 بحلظ.حيث ال تػجج دراسات في حجكد عمع الباحث قامت  اإلبجاعي

مغ  أكثخمثمت الجراسات الدابقة رافج عمسي كمعخفي غشي لمباحث حيث استفاد مشيا في  -
 الجراسة.مغ جدء مغ  أكثخمخحمة مغ مخاحل عسمة عمى ىحه الجراسة كفي 

 
  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرـــل الخابع
 اتجخاءالصخيقة واإل
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 الفرل الخابع: 
 اتجخاءالصخيقة واإل

 

ات الجراسة التي جخاءيقجـ الباحث في ىحا الفرل عخضا مفربل لمصخيقة التي اتبعيا كإل
قاـ بيا حيث يػضح مشيج الجراسة كشخيقة اختيار عيشتيا كسا يتحجث عغ أدكات الجراسة 

مغ صجقيا كثباتيا ككحلظ األساليب  بشاءىا كالتأكجادىا مغ حيث خصػات أعج  ادىا التي تع كمػ 
 االحرائية التي تع استخجاميا.

  :مشيج الجراسة -أوالا 
في تشسية االستيعاب السفاىيسي  STEMاستخجاـ مشحى  أثختيجؼ الجراسة لسعخفة 

األساسي كعميو كاف اختيار الباحث في الخياضيات لجػ شبلب الرف التاسع  اإلبجاعيكالتفكيخ 
لمسشيج شبو التجخيبي كذلظ لسشاسبتو لصبيعة الجراسة حيث أخزع الباحث الستغيخ السدتقل في 

ىسا أثخ " باإلضافة لمصخيقة العادية لمتجخبة كذلظ لقياس  STEMىحه الجراسة الحؼ ىػ "مشحى 
الستغيخ التابع الثاني  إلىباإلضافة "االستيعاب السفاىيسي" عمى الستغيخ التابع األكؿ كالحؼ ىػ 

 " كيعتبخ السشيج شبو التجخيبي ىػ األكثخ مبلءمة ليحه الجراسة .اإلبجاعيالحؼ ىػ "التفكيخ 

 الترسيع شبو التجخيبي  -ثانياا 
 لسجسػعتيغ،استخجـ الباحث الترسيع شبو التجخيبي القائع عمى اختبار قبمي _ بعجؼ 

مجسػعة ضابصة درست  كاألخخػ  STEMفق مشحى مجسػعة تجخيبية درست ك  إحجاىسا
يػرة كىحا الترسيع ىػ األكثخ بالصخيقة العادية كيعتبخ ىحا الترسيع مغ الترسيسات السذ

 .ح الترسيع الحؼ تع اتباعو( تػض4.1مة لستصمبات كضخكؼ ىحه الجراسة الذكل )ءمبل
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 (: الترسيع شبو التجخيبي لمجراسةٔ.ٗشكل )

 

 : سةعيشة الجرا -ثالثاا 
مغ شبلب الرف التاسع األساسي بسجرسة بشي  شالًبا( 65تكػنت عيشة الجراسة مغ )

السجرسة عمى أربعة  قرجيا، كتحتػؼ تع اختيار السجرسة  لمبشيغ، حيث)ب(  اإلعجاديةسييبل 
حجىسا أل عذػائيا تعييغال عذػائيا، كتعاختيار فرميغ مشيا  التاسع، جخػ فرػؿ مغ الرف 
 كاآلخخ كسجسػعة ،STEMدرست باستخجاـ مشحى  شالًبا( 34كعجدىا )كسجسػعة تجخيبية 

( عجد أفخاد العيشة 4.1درست بالصخيقة العادية. كيػضح الججكؿ ) شالًبا( 31ضابصة كعجدىا )
 لمسجسػعتيغ.
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 عجد أفخاد العيشة لمسجسػعتيغ الزابصة والتجخيبية (:1.4) ججول

 ئػيةالشدبة الس العجد السجسػعة الرف السجرسة
 اإلعجاديةبشي سييبل 

 )ب( لمبشيغ
 %48 31 مجسػعة ضابصة (3التاسع )
 %52 34 مجسػعة تجخيبية (4التاسع )
 %100 65 السجسػع

             

 مػاد وأدوات الجراسة  -رابعاا 
 التالية:يا استخجـ الباحث السػاد كاألدكات أىجافلتشفيح الجراسة كتحقيق 

 اىيسي.السفاختبار االستيعاب  -1

 .اإلبجاعياختبار التفكيخ  -2

 .  في تجريذ كحجة التحػيبلت اليشجسية STEMالعاـ لسشحى  اإلشار -3

 أدوات الجراسة 

اد أدكات الجراسة قاـ الباحث بتحميل محتػػ الػحجة الثانية مغ كتاب الخياضيات عج  أل
تالي يػضح السفاىيع ال (2.4)لمرف التاسع مغ حيث السفاىيع الخياضية الػاردة فييا، كججكؿ 

  بيا.الػاردة في الػحجة كالتعخيفات الخاصة 
 (: السفاىيع الستزسشة في الػحجة الثانية مغ كتاب الخياضيات لمرف التاسع4.2ججول )

 الجاللة العمسية السفيػم الجرس

اس
نعك

اال
 

صػرة مخآتو السعكػسة  إلىىػ تحػيل ىشجسي يقـػ بتحػيل الذكل  االنعكاس.1
 خط مدتقيع مع الحفاظ عمى أبعاد الذكل كقياس زكاياه   إلىبالشدبة 

مدتقيع تتع عسمية االنعكاس باالستشاد إليو حيث يبعج الذكل كصػرتو  محػر االنعكاس.2
 عشو مدافة كاحجة 

قدسيغ متصابقيغ بحيث لػ أمكغ شي  إلىتحػيل ىشجسي يقدع الذكل  التساثل .3
 الذكل يشصبق قدساه عمى بعزيسا 

قدسيغ بحيث يكػف لكل نقصة في القدع األكؿ  إلىمدتقيع يقدع الذكل  تساثل محػر ال.4
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 الجاللة العمسية السفيػم الجرس

 صػرة في القدع الثاني باالنعكاس حػ ىحا السحػر

راف
لجك

ا
 

تحػيل ىشجسي يقـػ بتحخيظ األشكاؿ بداكية محجده كاتجاه دكراف محجد  الجكراف .5
 نقصة ثابتو  إلىباالستشاد 

لجكراف باالستشاد إلييا كتكػف ثابتو حيث ال تجكر ىي الشقصة التي يتع ا مخكد الجكراف.6
 مع الذكل 

 قجار قياسيا سالداكية التي يتحخؾ الذكل ب زاكية الجكراف .7

اب
دح

االن
 

تحػيل ىشجسي يقـػ بتحخيظ األشكاؿ اليشجسية باتجاه معيغ كمدافة  االندحاب  .8
 معيشة 

سجد
الت

 

 بسقجار محجد  هتحػيل ىشجسي يقـػ بتكبيخ الذكل أك ترغيخ  التسجد .9
 الذكل األصمي  إلىىػ مقجار التسجد كيداكؼ ندبة شػؿ الرػرة  معامل التسجد .11
 نقصة ثابتو يتع تحجيج التسجد باالستشاد إلييا مخكد التسجد .11

 
 اختبار االستيعاب السفاىيسي  :أوال

 (،5فقخة ممحق رقع ) 30قاـ الباحث ببشاء اختبار لبلستيعاب السفاىيسي تكػف مغ 
كقج استخجـ الباحث  درجة،( 30لتكػف الجرجة الكمية ) كاحجة،خررت لكل مفخدة درجة 

  الزابصة.التجخيبية كالسجسػعة  االختبار قبل التجخبة لتحقيق التكافؤ بيغ السجسػعة
 خصػات بشاء اختبار االستيعاب السفاىيسي 

 لية:التاكقج اتبع الباحث لبشاء اختبار االستيعاب السفاىيسي الخصػات 
 تحجيج السادة الجراسية  -1

كىي الػحجة الجراسية الثانية "التحػيبلت اليشجسية" مغ كتاب الخياضيات لمرف التاسع 
 الػحجة.الجركس الستزسشة في  (3.4)األساسي الجدء األكؿ كيػضح الججكؿ 

 (: تػزيع دروس الػحجة وفق لمخصة الجراسية السعتسجة 3.4ججول )

 الشدبة لحرزعجد ا اسع الجرس الجرس
 %37 4 االنعكاس الجرس األكؿ
 %27 3 الجكراف الجرس الثاني
 %18 2 االندحاب الجرس الثالث
 %18 2 التسجد الجرس الخابع
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 %100 11 السجسػع

 تحجيج اليجف مغ االختبار  -2
قياس مدتػػ استيعاب السفاىيع الخياضية الػاردة في الػحجة الثانية  إلىييجؼ االختبار 

 ػيبلت اليشجسية" مغ كتاب الخياضيات الجدء األكؿ لجػ شبلب الرف التاسع األساسي."التح
 تحجيج أبعاد االختبار -3

 التفديخ، التػضيح،اختبار االستيعاب السفاىيسي ثبلثة أبعاد ىي ) اشتسمت فقخات
ج كبع االختبار،اد ججكؿ لػصف أعج  حيث تع  الجراسية،لسحتػػ الػحجة  كفًقاكذلظ  (،التصبيق

عخض االختبار عمى السحكسيغ كالقياـ بالتعجيبلت التي تع التػافق عمييا ضيخ ججكؿ كصف 
  (4.4االختبار في صػرتو الشيائية كسا ىػ مػضح في ججكؿ )

 (: ججول وصف اختبار االستيعاب السفاىيسي4.4ججول )

 السجسػع التصبيق التفديخ التػضيح 
الػزن 
 الشدبي

عجد 
 الفقخات

الػزن 
 الشدبي

عجد 
 الفقخات

الػزن 
 الشدبي

عجد 
 الفقخات

الػزن 
 الشدبي

عجد 
 الفقخات

 11 %37 6 %20 2 %6.7 3 %10 االنعكاس
 7 %23 2 %6.7 3 %10 2 %6.7 الجوران

 5 %17 1 %3 2 %6.7 2 %6.7 االندحاب
 7 %23 2 %6.7 3 %10 2 %6.7 التسجد

 30 %100 11 %37 10 %33 9 %30 السجسػع

 
 ػد االختبارية اد البشأعجّ  -4

اد فقخات االختبار مدتعيشا بقائسة السفاىيع التي تػصل إلييا بتحميل أعج  قاـ الباحث ب
كقج راعى الباحث عشج  كاالختراص،ككحلظ بعس ذكؼ الخبخة  (،3السحتػػ ممحق رقع )

  يمي:صياغة البشػد االختبارية ما 
 .أف تكػف سميسة عمسيا كلغػيا -
  .اسية التي اختارىاأف تكػف شاممة لمػحجة الجر  -
  .أف تكػف محجدة ككاضحة كخالية مغ الغسػض كااللتباس -
 .اىيسي السخاد قياسياسئمة مدتػيات االستيعاب السفأف تػضف األ -
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 اد تعميسات االختبار أعجّ  -٘
مغ االختبار حيث  األكلىجسػعة مغ التعميسات في الرفحة قاـ الباحث بػضع م

 :شسمت ما يمي
 كتتسثل في االسع كالرف كالذعبة الصالب:بيانات   -
كػنو ال يؤثخ عمى درجات  إلىشارة تع تػضيح السخاد مغ االختبار كاإلحيث  االختبار:ىجؼ  -

 الصالب في السادة 
 تعميسات عامة لكيفية التعاشي مع االختبار   -
 
 تجخيب االختبار  -ٙ

مغ شبلب الرف  اشالبً  31قاـ الباحث بتصبيق االختبار عمى عيشة استصبلعية عجدىا 
التاسع في مجرسة معغ االساسية لمبشيغ كالحيغ كانػا قج درسػا الػحجة الثانية قبل اسابيع كقج كاف 

 االختبار:اليجؼ مغ تجخيب 
 حداب زمغ االختبار -
 حداب معامبلت االتداؽ الجاخمي  -
 حداب معامبلت الرعػبة كالتسييد  -
  حداب ثبات االختبار  -
 
 الختبار تحجيج زمغ ا -ٚ

قاـ الباحث بتحجيج الدمغ السشاسب لئلجابة عمى االختبار عغ شخيق حداب متػسط 
السجة التي استغخقيا الفخد االكؿ كاالخيخ مغ افخاد العيشة االستصبلعية في االجابة عمى االختبار 

 االختبار:كاستعاف الباحث بالسعادلة التالية لسعخفة زمغ 

 
 أف:حيث 

(T:)  زمغ االختبار 
 ( :الدمغ الحؼ استغخقو الصالب االكؿ )
 ( :الدمغ الحؼ استغخقو الصالب االخيخ)
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دقائق لقخاءة تعميسات االختبار كاالستعجاد لئلجابة كالخد عمى  5كقج تست اضافة 

 دقيقة  45االستفدارات كعميو كاف الدمغ الكمي لتصبيق االختبار 
 ترحيح االختبار  -ٛ

ع ترحيح االختبار بػضع عبلمة كاحجة لكل فقخة مغ فقخات االختبار في حاؿ كانت ت
( 30 ،0االجابة صحيحة حيث تكػف الجرجة الكمية التي حرل عمييا الصالب محجدة بيغ )

 درجة.
 صجق االختبار  -ٜ

القياس في اتخاذ قخارات تتعمق بغخض أك  أداة " مجػ فائجة  أنوكيعخؼ صجؽ االختبار ب
ف الرجؽ يػضح مجػ صبلحية السقياس إ( كعميو ف187ص ـ،2000 عبلـ،معيشة " ) أغخاض

 التالية:كقج تأكج الباحث مغ صجؽ االختبار بالصخؽ  معيشة،"االختبار" في القياـ بتفديخات 
  السحكسيغصجق  -أ

" مجػ تسثيل االختبار لمدسة السخاد االستجالؿ عمييا "  أنوكيعخؼ صجؽ السحتػػ ب
كلية لبلختبار عمى تع تقجيخه عغ شخيق عخض الرػرة األ( كي190ص ـ،2000 عبلـ،)

( كقج قاـ الباحث بأخح آرائيع كالقياـ 1مجسػعة محكسيغ مغ ذكؼ االختراص ممحق رقع )
 حيث:ببعس التعجيبلت البلزمة مغ 

 كضػح كدقة التعميسات  -
 مشاسبة الرياغة المغػية لسدتػػ الصبلب -
 االختبار  الجقة العمسية لسفخدات -
 انتساء الفقخات ألبعاد االستيعاب السفاىيسي السػضحة  -
 شسػلية السفاىيع العمسية السحجدة لمػحجة  -

 مثل:وقج أبجى بعس السحكسيغ عجدا مغ السالحطات عمى االختبار 
 تعجيل بعس الرياغات المغػية  -
 تغييخ بعس األسئمة بعج آلخخ مغ مدتػيات االستيعاب السفاىيسي  -

في ضػء ىحه السبلحطات قاـ الباحث بالتعجيبلت التي تػافق عمييا معطع السحكسيغ، ك 
كقج أصبح تػزيع الفقخات االختبارية عمى أبعاد اختبار االستيعاب السفاىيسي كسا يػضحيا ججكؿ 

  التالي:( 4.5)
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 بعاد اختبار االستيعاب السفاىيسي(: تػزيع الفقخات االختبارية عمى أ4.5ججول )

 الػزن الشدبي عجد االسئمة أرقام الفقخات البعج

 التػضيح
1 ،2 ،4 ،18 ،21 24   ،25 

،26، 27 
 
9 

30% 

 20، 19، 17 9، 8، 7، 6، 5، 3 التفديخ
،22 

10 33% 

 16، 15، 14 13، 12، 11، 10 التصبيق
،23 ،28،29 ،30 

11 37% 

 %100 30 السجسػع

  
 ( 5ار االستيعاب السفاىيسي ممحق رقع )كعمى ضػء ما سبق كانت الرػرة الشيائية الختب

 صجق االتداق الجاخمي  -ب
صجؽ االتداؽ الجاخمي لبلختبار كذلظ بحداب معامل ارتباط  إيجادقاـ الباحث ب

بيخسػف بيغ درجة كل فقخة مغ فقخات االختبار كالبعج الحؼ تشتسي لو ككحلظ بيغ كل بعج كالجرجة 
تائج تحميل معامبلت االرتباط بيغ درجة كل فقخة كالبعج ( ن4.6الكمية لبلختبار كيػضح الججكؿ )

بعاد أت االرتباط بيغ درجة كل بعج مغ ( معامبل4.7الحؼ تشتسي لو كسا يػضح ججكؿ )
 .spssاالختبار كالجرجة الكمية لو كذلظ باستخجاـ بخنامج 

 
 بيغ درجة كل فقخة والبعج الحي تشتسي لو(: معامالت االرتباط 6.4ججول )

معامل  الفقخة البعج
 االرتباط

Sig2 
tale معامل  الفقخة البعج

 االرتباط
Sig2 
tale 

 التػضيح

1 0.421 .018 

 التفديخ

17 0.386 0.032 
2 0.470 0.008 19 0.457 0.010 
4 0.360 0.047 20 0.368 0.042 
18 0.369 0.041 22 0.369 0.041 
21 0.460 0.009 

 التصبيق
10 0.558 0.001 

24 0.415 0.020 11 0.397 0.027 
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25 0.628 0.000 12 0.516 0.003 
26 0.680 0.000 13 0.355 0.050 
27 0.724 0.000 14 0.554 0.001 

 التفديخ

3 0.436 0.014 15 0.618 0.000 
5 0.639 0.000 16 0.554 0.001 
6 0.418 0.019 23 0.534 0.002 
7 0.459 0.009 28 0.423 0.018 
8 0.470 0.008 29 0.627 0.000 
9 0.371 0.040 30 0.493 0.005 

كسا كانت  0.05ف الفقخات دالة احرائيا عشج مدتػػ داللة أ( 6.4)يتزح مغ الججكؿ 
 بقى فقخات االختبار كسا ىي كيكػف كعميو ت 0.01بعس الفقخات دالة عشج مدتػػ داللة 

بعاد االختبار قاـ أتأكج مغ تشاسق كلم، (5فقخة ممحق رقع ) 30االختبار في صػرتو الشيائية مغ 
 ختبار كالجرجة الكمية لبلختبار بعاد االأت االرتباط بيغ درجة كل بعج مغ الباحث بحداب معامبل

 بعاد االختبار والجرجة الكمية لالختبار(: معامالت االرتباط بيغ أ7.4)ججول 

 مدتػى الجاللة معامل االرتباط االبعاد
 0.01 0.829 لتػضيحا

 0.01 0.671 التفديخ
 0.01 0.887 التصبيق

بعاد أت االرتباط بيغ درجة كل بعج مغ ( أف جسيع معامبل4.7كيتزح مغ الججكؿ )
مسا يجلل عمى اتداؽ  0.01االختبار كالجرجة الكمية لبلختبار دالة احرائيا عشج مدتػػ داللة 

 الكمية.عاد االختبار مع الجرجة بأ
 ميل إجابات اسئمة االختبار تح -ٓٔ
  معامل صعػبة الفقخات 

كالسقرػد يعتبخ معامل الرعػبة ميع ججا في الحكع عمى صبلحية فقخات االختبار 
جابة " عجد الصمبة الحيغ حاكلػا اإل إلىجابة خاشئة إرعػبة "عجد الصمبة الحيغ اجابػا ال بسعامل
 ( 407ـ، ص2001 اليادؼ،)عبج 

 (1ـ، ص2014 عفانة،ب معامل الرعػبة كفق السعادلة التالية )كقج قاـ الباحث بحدا
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 إف: حيث

(P:)  معامل الرعػبة لمفقخة 
(nfعجد :) عمى الفقخة صأ الصبلب الحيغ أجابػا إجابة خ 
(N:)  اإلجابة عمى الفقخة ػاحاكل الصبلب الحيغعجد 
  معامل تسييد فقخات االختبار 

قجرة الفقخة عمى التسييد بيغ الصبلب الحيغ  يقرج بسعامل تسييد فقخات االختبار ىي
 ممحع،مغ السعارؼ كالصبلب االقل قجرة في مجاؿ معيغ مغ السعارؼ ) أكبخيتستعػف بقجر 

كعميو فقج قاـ الباحث باستخجاـ السعادلة التالية لحداب معامل التسييد  (،239صـ، 2115
 (156ص ـ،2004 كالرسادؼ،لفقخات االختبار )الجرابيع 

 
 أف: حيث
(D)معامل التسييد : 

 (:عجد اإلجابات الرحيحة عغ الفقخة في السجسػعة العميا )
 (:عجد اإلجابات الرحيحة عغ الفقخة في السجسػعة الجنيا)
(n عجد أفخاد إحجػ السجسػعتيغ:) 
 

 ار االستيعاب السفاىيسي(: معامالت الرعػبة ومعامالت التسييد لكل فقخة مغ فقخات اختب4.8ججول )

معامالت  الفقخة
 الرعػبة

معامالت 
معامالت  الفقخة التسييد

 الرعػبة
معامالت 
 التسييد

1 0.806 0.250 16 0.744 0.500 
2 0.677 0.375 17 0.548 0.375 
3 0.483 0.625 18 0.580 0.500 
4 0.806 0.250 19 0.516 0.375 
5 0.322 0.625 20 0.290 0.250 
6 0.354 0.125 21 0.580 0.625 
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7 0.354 0.625 22 0.225 0.250 
8 0.258 0.750 23 0.612 0.500 
9 0.709 0.250 24 0.451 0.500 
10 0.677 0.625 25 0.741 0.750 
11 0.354 0.125 26 0.741 0.875 
12 0.322 0.500 27 0.806 0.875 
13 0.290 0.375 28 0.258 0.625 
14 0.744 0.500 29 0.322 0.750 
15 0.516 0.625 30 0.806 0.500 

 
 : اضحا لمباحث اف( يكػف ك 4.8كمغ خبلؿ بيانات ججكؿ )

ككاف متػسط معامل الرعػبة  (0.806 ،0.225معامبلت الرعػبة تخاكحت ما بيغ )  -
ف فقخات إالستخررػف في القياس كالتقػيع ف كحدب ما يخػ  0.529الكمي لبلختبار 

%( كمعامل الرعػبة ككل يكػف 80 -% 20ف تتجرج في صعػبتيا بيغ )أاالختبار يجب 
( كبشاء عمى ذلظ يبقي الباحث عمى جسيع 339ص ـ،1982 لبجة،بػ أ%( )50في حجكد )

 فقخات االختبار لسشاسبتيا لمسدتػػ السقبػؿ.
جابات إ( بيغ 0.875 - 0.125تخاكحت جسيع معامبلت التسييد لفقخات االختبار بيغ )  -

( كبحدب ما يخػ 0.495ة العميا كالفئة الجنيا كسا بمغ معامل التسييد الكمي لبلختبار )الفئ
( كبشاء عمى 0.4السخترػف في القياس كالتقػيع فاف متػسط التسييد الجيج يتجاكز قيسة )

 الباحث عمى جسيع فقخات االختبار ذلظ يبقي 
 ثبات االختبار  -ٔٔ

يغ متداكييغ بحيث قدس إلىؿ تقديع فقخات االختبار ع مغ خبلشخيقة التجدئة الشرفية كتت -أ
..( كيحتػؼ القدع الثاني عمى الفقخات 1،3،5)كؿ مشو عمى الفقخات الفخدية لو يحتػؼ القدع األ

، .....( ثع استخخاج معامل االرتباط بيغ الفقخات الفخدية كالفقخات 6، 4، 2الدكجية لبلختبار )
معامل الثبات السعجؿ  إلىبخاكف ليحا الغخض لشرل  –بيخماف الدكجية كتدتخجـ معادلة س

 ( 263ـ، ص2005)ممحع، 
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 إف:حيث 
(R معامل ثبات االختبار السعجؿ : ) 
(r معامل الثبات لبلختبار االصمي : ) 
 

 يػضح نتائج معامالت الثبات لالختبار قبل وبعج التعجيل  :(4.9ججول )

 معامل الثبات السعجل عجيلاالرتباط قبل الت درجة االختبار عجد الفقخات
30 30 0.56 0.718 

 
 20شخيقة كػدر ريتذاردسػف  -ب

لبلختبار ككل كذلظ لتقجيخ ثبات  20كقج قاـ الباحث بحداب معامل كػدر ريتذاردسػف 
 ( 264ص ـ،2005 ممحع،االختبار كذلظ مغ خبلؿ السعادلة التالية )

 
 حيث أف:

(nعجد الفقخات:) 
 جابة الرحيحة عغ الفقخة اإل(:ندبة )
 جابة الخاشئة عغ الفقخة(:ندبة اإل)
 (:التبايغ لجسيع االجابات )

 20كػدر ريتذاردسػن : نتائج معامل ثبات (10.4ججول )

N    
K-R20 

30 6.31 20.245 1.032 0.710 
 

كانت  20تذاردسػف ف قيسة معامل ثبات كػدر ريأ( 10.4كيتزح مغ الججكؿ )
 االختبار.ثبات  إلىتجعل الباحث مصسئشا  مختفعة( كتعتبخ قيسة 0.710)

كعميو يكػف الباحث قج تأكج مغ صجؽ كثبات االختبار السعج لقياس تشسية االستيعاب 
 (.5فقخة ممحق رقع ) 30السفاىيسي ليكػف االختبار في شكمو الشيائي مغ 
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 اإلبجاعياختبار التفكيخ  ثانيا:
 12حيث تكػنت صػرتو األكلية مغ  اإلبجاعيقاـ الباحث ببشاء اختبار لسيارات التفكيخ 

 سؤاال كقج اتبع الباحث الخصػات التالية لبشاء االختبار
 اإلبجاعيخصػات بشاء اختبار التفكيخ 

 تحجيج السادة الجراسية  -ٔ
يات لمرف التاسع غ كتاب الخياضكىي الػحجة الجراسية الثانية "التحػيبلت اليشجسية" م

 .كؿساسي الجدء األاأل
 تحجيج اليجف مغ االختبار  -ٕ

التعخؼ عمى مجػ اكتداب شبلب الرف التاسع األساسي لسيارات  إلىييجؼ االختبار 
 .في كحجة التحػيبلت اليشجسية الجدء األكؿ مغ كتاب الخياضيات اإلبجاعيالتفكيخ 

 تحجيج أبعاد االختبار  -ٖ
التي تع  اإلبجاعيبعاد بشاء عمى ميارات التفكيخ ر عمى ثبلثة أشسمت فقخات االختبا

محتػػ الػحجة كالسخاد معخفة مجػ  كبسا يشاسبعتساد عمى الجراسات كاألدب التخبػؼ اختيارىا باإل
 كىي الصبلقة كالسخكنة كاالصالة  اكتداب الصبلب ليا

 اد البشػد االختبارية أعجّ  -ٗ
  :كقج راعى عشج قيامو بحلظ ما يمي اإلبجاعيار ميارات التفكيخ اد أسئمة اختبأعج  قاـ الباحث ب 

 كالتي تسثل أبعاد االختبار  اإلبجاعيتحجيج قائسة بسيارات التفكيخ  .1
 أف تكػف األسئمة سميسة عمسيا كلغػيا .2
 أف تكػف األسئمة شاممة لمػحجة الجراسية التي سيتع تجريديا  .3
 لتباس لغسػض كاإلجدة ككاضحة كخالية مغ اأف تكػف األسئمة مح .4
 السخاد قياسيا اإلبجاعيأف تػضف األسئمة ميارات التفكيخ  .5

 اإلبجاعيبعاد اختبار التفكيخ أػزيع االسئمة عمى ( كيفية ت4.11كيػضح الججكؿ )
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 اإلبجاعي(: تػزيع الفقخات االختبارية عمى أبعاد اختبار التفكيخ 4.11ججول )

 الػزن الشدبي سئمةعجد األ البعج
 %25 3 القةالص

 %42 5 السخونة
 %33 4 االصالة
 %100 12 السجسػع

 اد تعميسات االختبار أعجّ  -٘
 :مغ االختبار حيث شسمت ما يمي األكلىقاـ الباحث بػضع مجسػعة مغ التعميسات في الرفحة 

 كتتسثل في االسع كالرف كالذعبة الصالب:بيانات   -
كػنو ال يؤثخ عمى درجات  إلىشارة االختبار كاإل تع تػضيح السخاد مغحيث  االختبار:ىجؼ   -

 الصالب في السادة 
 تعميسات عامة لكيفية التعاشي مع االختبار   -

 

 تجخيب االختبار  -ٙ
بلب الرف مغ ش شالًبا 31قاـ الباحث بتصبيق االختبار عمى عيشة استصبلعية عجدىا 

سابيع كقج كاف أرسػا الػحجة الثانية قبل ػا قج دساسية لمبشيغ كالحيغ كانالتاسع في مجرسة معغ األ
 االختبار:اليجؼ مغ تجخيب 

 سئمة كتعميسات االختبارأالتحقق مغ كضػح  -
 حداب زمغ االختبار -
 حداب معامبلت االتداؽ الجاخمي  -
 حداب ثبات االختبار  -
 تحجيج زمغ االختبار  -

شخيق حداب متػسط  قاـ الباحث بتحجيج الدمغ السشاسب لئلجابة عمى االختبار عغ
السجة التي استغخقيا الفخد االكؿ كاالخيخ مغ افخاد العيشة االستصبلعية في االجابة عمى االختبار 

 االختبار:كاستعاف الباحث بالسعادلة التالية لسعخفة زمغ 

 
 أف:حيث 
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(T:)  زمغ االختبار 
 ( :الدمغ الحؼ استغخقو الصالب االكؿ )
 ( :الدمغ الحؼ استغخقو الصالب االخيخ)
 ترحيح االختبار  -ٛ

 التالية:كلترحيح االختبار كتقجيخ درجاتو اتبع الباحث الزػابط 
تعصى الجرجة شبقا لعجد االستجابات التي يكتبيا الصالب "لكل شالب عمى حجة"  :الصبلقة .1

السكخرة كالتي ليذ ليا  كذلظ بػاقع درجة لكل استجابة بعج ححؼ االستجابة لمدؤاؿ،بالشدبة 
 بالسصمػب.عبلقة 

تعصى الجرجة شبقا لعجد مجاخل الحل السختمفة مغ االستجابات التي يعصييا  :السخكنة .2
 السكخرة.الصالب "لكل شالب عمى حجة" كذلظ بػاقع درجة لكل مجخل بعج ححؼ االستجابة 

لييا الصالب إيشتسي  يخ شائعة في الجساعة التيتقاس بالقجرة عمى ذكخ اجابات غ :صالةاأل .3
ف إزاد تكخارىا ف إذاا أمكاف تكخارىا قميبل  إذاكعمى ىحا تكػف درجة اصالة االستجابة مختفعة 

( 1981،13صالة معيار خيخ هللا )األصالتيا تقل كقج اتبع الباحث في تقجيخه لجرجة أدرجة 
 كذلظ كسا في الججكؿ التالي: اإلبجاعيلتقجيخ االصالة في التفكيخ 

 

 اإلبجاعي(: معيار تقجيخ األصالة في اختبار التفكيخ 12.4ل )ججو

 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %9_1 ندبة تكخار الفكخة
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الجرجة

 

 صجق االختبار  -ٜ
القياس في اتخاذ قخارات تتعمق بغخض أك  أداة " مجػ فائجة  أنوكيعخؼ صجؽ االختبار ب

( كعميو فاف الرجؽ يػضح مجػ صبلحية السقياس 187ص ـ،2000 عبلـ،)أغخاض معيشة " 
 التالية:كقج تأكج الباحث مغ صجؽ االختبار بالصخؽ  معيشة،"االختبار" في القياـ بتفديخات 

 صجق السحتػى  -أ
"مجػ تسثيل االختبار لمدسة السخاد االستجالؿ عمييا"  أنوكيعخؼ صجؽ السحتػػ ب

تع تقجيخه عغ شخيق عخض الرػرة األكلية لبلختبار عمى ( كي190ص ـ،2000 عبلـ،)
( كقج قاـ الباحث بأخح آرائيع كالقياـ 1مجسػعة محكسيغ مغ ذكؼ االختراص ممحق رقع )

 حيث:ببعس التعجيبلت البلزمة مغ 
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 كضػح كدقة التعميسات  -
 مشاسبة الرياغة المغػية لسدتػػ الصبلب -
 الجقة العمسية لسفخدات االختبار  -
 السػضحة  اإلبجاعيانتساء الفقخات لسدتػيات التفكيخ  -
 شسػلية األسئمة لمسحتػػ العمسي  -

 مثل:وقج أبجى بعس السحكسيغ عجدا مغ السالحطات عمى االختبار 
 تعجيل بعس الرياغات المغػية  -
 تغييخ بعس األسئمة مغ بعج آلخخ مغ أبعاد االختبار  -
 إضافة فقخات لبعس األسئمة  -
 فة سؤاؿ ججيج إضا -

كفي ضػء ىحه السبلحطات قاـ الباحث بالتعجيبلت التي تػافق عمييا معطع السحكسيغ، 
كسا يػضحيا ججكؿ  اإلبجاعيكقج أصبح تػزيع الفقخات االختبارية عمى أبعاد اختبار التفكيخ 

  التالي:( 4.13)
 بجاعياإلتػزيع الفقخات االختبارية عمى أبعاد اختبار التفكيخ (: 13.4)ججول 

 الػزن الشدبي األسئمةعجد  البعج
 %23 3 الصالقة
 %38.5 5 السخونة
 %38.5 5 االصالة
 %100 13 السجسػع

 ( 5ممحق رقع ) اإلبجاعيكعمى ضػء ما سبق كانت الرػرة الشيائية الختبار التفكيخ 
 
 صجق االتداق الجاخمي -ب

بحداب معامل ارتباط صجؽ االتداؽ الجاخمي لبلختبار كذلظ  إيجادقاـ الباحث ب
بيخسػف بيغ درجة كل فقخة مغ فقخات االختبار كالبعج الحؼ تشتسي لو ككحلظ بيغ كل بعج كالجرجة 

( نتائج تحميل معامبلت االرتباط بيغ درجة كل فقخة 4.14الكمية لبلختبار كيػضح الججكؿ )
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بعاد أكل بعج مغ  ت االرتباط بيغ درجة( معامبل4.15كالبعج الحؼ تشتسي لو كسا يػضح ججكؿ )
 .spssاالختبار كالجرجة الكمية لو كذلظ باستخجاـ بخنامج 

 بيغ درجة كل فقخة والبعج الحي تشتسي لو(: معامالت االرتباط 4.14ججول )

 Sig2 tale معامل االرتباط  الفقخة البعج

 شالقة

1 0.803 0.000 

2 0.737 0.000 
8 0.434 0.015 

 مخونة

4 0.776 0.000 
6 0.720 0.000 
7 0.820 0.000 
10 0.605 0.000 
12 0.608 0.000 

 أصالة

3 0.436 0.014 
5 0.729 0.000 
9 0.441 0.013 
11 0.845 0.000 
13 0.859 0.000 

 0.3494=  0.05كمدتػػ داللة  33( الججكلية عشج درجة حخية rقيسة )

كعميو  0.05داللة ا عشج مدتػػ ( أف الفقخات دالة احرائي4.14يتزح مغ الججكؿ )
 .(7فقخة ممحق رقع ) 13تبقى فقخات االختبار كسا ىي كيكػف االختبار في صػرتو الشيائية مغ 

كلديادة التأكج كالثقة مغ تشاسق مجاالت االختبار قاـ الباحث بحداب معامبلت االرتباط 
( يػضح 4.15الججكؿ )بيغ درجة كل مجاؿ مغ مجاالت االختبار كالجرجة الكمية لبلختبار ك 

  .الشتائج
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 (: معامالت االرتباط بيغ درجة كل مجال مغ مجاالت االختبار والجرجة الكمية لالختبار15.4ججول )

 مدتػى الجاللة معامل االرتباط بعاداأل
 0.000 0.879 شبلقة
 0.000 0.810 مخكنة
 0.000 0.693 اصالة

 0.05داللة الة احرائيا عشج مدتػػ ( أف جسيع األبعاد د4.16يتزح مغ الججكؿ )
فقخة ممحق رقع  13كعميو تبقى فقخات االختبار كسا ىي كيكػف االختبار في صػرتو الشيائية مغ 

(7). 
 _ثبات االختبار ٓٔ

 شخيقة التجدئة الشرفية -أ
كقج قاـ الباحث بحداب معامل ثبات االختبار باستخجاـ معادلة جتساف لمتجدئة 

 كمصسئشة.( كىي قيسة مقبػلة 0.692قيسة معامل الثبات )كقج كانت  الشرفية،
 شخيقة كخومباخ ألفا -ب

 االختبار،كلديادة الثقة في ثبات االختبار استخجـ الباحث شخيقة أخخػ لمتأكج مغ ثبات 
  :كذلظ باستخجاـ معادلة ألفا كخكمباخ كالتي يعبخ عشيا بالسعادلة التالية

( كىي قيسة أيزا 0.764عادلة ألفا كخكمباخ )كقج كانت قيسة معامل الثبات كفق م
 االختبار.مقبػلة مسا يجعل الباحث مصسئشا الستخجاـ 

 ىي كسا  اإلبجاعيتػزيع الفقخات االختبارية عمى أبعاد اختبار التفكيخ يبقى  كعميو
 

 تكافؤ السجسػعات 
لع  كإذاة يعتبخ صجؽ التجخبة دالة مباشخة لمجرجة التي يتع بيا ضبط الستغيخات الجخيم

 ـ،1999 عجس،مغ الرعب تقييع اثار الستغيخ السدتقل ) أنويتع ضبط مثل ىحه الستغيخات ف
( كلحلظ كاف مغ السيع بحؿ أقرى جيج مسكغ في ضبط الستغيخات لمحفاظ عمى سبلمة 205ص

كحيث أف الباحث استخجـ الترسيع شبو التجخيبي ذؼ السجسػعتيغ الزابصة كالتجخيبية ، الشتائج
ختباريغ قبمي ألفخاد العيشة لزساف التكافؤ بيغ السجسػعتيغ كفيسا يمي مجسػعة الستغيخات مع ا

  ضبصيا.التي عسل الباحث عمى 
 الجشذ  -1
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 العسخ -2
 التحريل الجراسي العاـ  -3
 التحريل في مادة الخياضيات -4
 االستيعاب السفاىيسي  -5
  اإلبجاعيالتفكيخ  -6
  :الجشذأوال 

  مغ الصبلب الحكػر. فقط حيث كانت عمى عيشة الجراسة قاـ الباحث بجراستو عمى نػع كاحج
  ثانيا العسخ: 

عسارىع كداللة الفخكؽ كالججكؿ أ بيانات الصبلب كحداب متػسصات  إلىحيث تع الخجػع 
 يػضح داللة ىحه الفخكؽ  ( التالي4.16)

 

 الزابصة لمفخوق بيغ متػسصي أعسار شالب السجسػعة التجخيبية والسجسػعة tقيسة  :(4.16ججول )

 الجاللة االحرائية tقيسة  متػسط العسخ العام العجد السجسػعة
غيخ دالة  1.392 15.378 34 التجخيبية

 15.224 31 الزابصة احرائيا
 1.998=  0.05" كمدتػػ داللة df=63" الججكلية عشج درجة حخية "tقيسة "
 2.656=  0.01" كمدتػػ داللة df=63" الججكلية عشج درجة حخية "tقيسة "

قل مغ الججكلية كىحا يجلل أالسحدػبة  tف قيسة أيسكغ السبلحطة مغ خبلؿ الججكؿ 
يزسغ عمى عجـ كجػد فخكؽ دالة احرائيا تعدػ لستغيخ العسخ بيغ مجسػعتي الجراسة كبحلظ 

 الستغيخ.الباحث تحييج ىحا 
 التحريل الجراسي العام:  :ثالثا

جراسي العاـ لمصبلب في جسيع السػاد لمتأكج كقج قاـ الباحث بزبط متغيخ التحريل ال
 مغ عجـ كجػد فخكؽ دالة احرائيا في متػسصات درجات التحريل بيغ شبلب السجسػعة

لمعيشتيغ  t( نتائج اختبار 4.17ع في السجسػعة التجخيبية كيػضح الججكؿ )أنيقخ أالزابصة ك 
 السدتقمتيغ 
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 العام شالب السجسػعة  لمفخوق بيغ متػسصي التحريل tقيسة  :(4.17ججول )
 التجخيبية والسجسػعة الزابصة

 الجاللة االحرائية tقيسة  متػسط التحريل العام العجد السجسػعة
غيخ دالة  0.351 67.107 34 التجخيبية

 68.602 31 الزابصة احرائيا
 1.998=  0.05" كمدتػػ داللة df=63" الججكلية عشج درجة حخية "tقيسة "
 2.656=  0.01" كمدتػػ داللة df=63لية عشج درجة حخية "" الججك tقيسة "

 

قل مغ الججكلية كىحا يجلل أالسحدػبة  tف قيسة أيسكغ السبلحطة مغ خبلؿ الججكؿ 
عمى عجـ كجػد فخكؽ دالة احرائيا تعدػ لستغيخ التحريل الجراسي العاـ بيغ مجسػعتي 

 الستغيخ.الجراسة كبحلظ يزسغ الباحث تحييج ىحا 
 التحريل في مادة الخياضيات -رابعا

يزا عمى ضبط التحريل في مادة الخياضيات باعتبارىا السادة أككحلظ عسل الباحث 
( التالي متػسصات الجرجات في 4.18التي سيتشاكليا الباحث في دراستو كيػضح ججكؿ )

 الزابصة.ع في السجسػعة أنيالتحريل في مادة الخياضيات لصبلب السجسػعة التجخيبية كاقخ 
 لمفخوق بيغ متػسصي تحريل الخياضيات لصالب  tقيسة  :(4.18ججول )

 السجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة

 الجاللة االحرائية tقيسة  متػسط التحريل العام العجد السجسػعة
غيخ دالة  0.325 72.652 34 التجخيبية

 71.489 31 الزابصة احرائيا
 1.998=  0.05" كمدتػػ داللة df=63"" الججكلية عشج درجة حخية tقيسة "
 2.656=  0.01" كمدتػػ داللة df=63" الججكلية عشج درجة حخية "tقيسة "

 
قل مغ الججكلية كىحا يجلل أالسحدػبة  tف قيسة أيسكغ السبلحطة مغ خبلؿ الججكؿ 

عمى عجـ كجػد فخكؽ دالة احرائيا تعدػ لستغيخ التحريل مادة الخياضيات بيغ مجسػعتي 
 الستغيخ.راسة كبحلظ يزسغ الباحث تحييج ىحا الج
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 ضبط متغيخ االستيعاب السفاىيسي  :خامدا
كقج عسل الباحث عمى ضبط متغيخ االستيعاب السفاىيسي مدتخجما لحلظ اختبار قبمي 

لمتعخؼ عمى داللة الفخكؽ بيغ  tاختبار  استخجـ الباحث لبلستيعاب السفاىيسي كلمتحقق مغ ذلظ
ظ في مجسػع بعاد االختبار ككحلأتيغ التجخيبية كالزابصة في جسيع السجسػعمتػسصات درجات 

 ( الشتائج التي تػصل الييا الباحث.4.19بعاد ككل كيػضح الججكؿ )األ
 

 يبية والسجسػعةخ شالب السجسػعة التجدرجات لمفخوق بيغ متػسصي  tقيسة  :(4.19ججول )
 في االستيعاب السفاىيسي الزابصة 

الستػسط  العجد ػعةالسجس االبعاد
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 tقيسة 
 السحدػبة

 تػضيح
 0.941 1.539 2.76 34 تجخيبية
 1.409 2.42 31 ضابصة

 تفديخ
 0.316 1.668 4.35 34 تجخيبية
 2.372 4.19 31 ضابصة

 تصبيق
 0.439 1.443 2.91 34 تجخيبية
 1.673 2.74 31 ضابصة

 جسيع االبعاد
 0.685 3.416 10.03 34 تجخيبية
 4.493 9.35 31 ضابصة

 1.998=  0.05" كمدتػػ داللة df=63" الججكلية عشج درجة حخية "tقيسة "
 2.656=  0.01" كمدتػػ داللة df=63" الججكلية عشج درجة حخية "tقيسة "

 
قل مغ الججكلية كىحا يجلل أالسحدػبة  tف قيسة أيسكغ السبلحطة مغ خبلؿ الججكؿ 

عجـ كجػد فخكؽ دالة احرائيا تعدػ لستغيخ االستيعاب السفاىيسي بيغ مجسػعتي الجراسة عمى 
 الستغيخ.كبحلظ يزسغ الباحث تحييج ىحا 

  اإلبجاعيضبط متغيخ التفكيخ  :سادسا
مدتخجما لحلظ اختبار قبمي  اإلبجاعيكقج عسل الباحث عمى ضبط متغيخ التفكيخ 

لمتعخؼ عمى داللة الفخكؽ بيغ  tاختبار  تخجـ الباحثاس كلمتحقق مغ ذلظ اإلبجاعيلمتفكيخ 
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ع بعاد االختبار ككحلظ في مجسػ أتيغ التجخيبية كالزابصة في جسيع متػسصات درجات السجسػع
 ( الشتائج التي تػصل الييا الباحث.4.20بعاد ككل كيػضح الججكؿ )األ

 جخيبية لمفخوق بيغ متػسصي درجات شالب السجسػعة الت tقيسة  :(4.20ججول )
 اإلبجاعيوالسجسػعة الزابصة في التفكيخ 

الستػسط  العجد السجسػعة االبعاد
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 tقيسة 
 السحدػبة

 شالقة
 0.067 3.718 6.41 34 تجخيبية
 4.864 6.48 31 ضابصة

 مخونة
 0.593 2.000 2.00 34 تجخيبية
 2.727 2.35 31 ضابصة

 اصالة
 1.098 0.000 0.00 34 تجخيبية
 1.799 0.35 31 ضابصة

 جسيع االبعاد
 0.481 4.998 8.41 34 تجخيبية
 7.683 9.19 31 ضابصة

 1.998=  0.05" كمدتػػ داللة df=63" الججكلية عشج درجة حخية "tقيسة "       
 2.656=  0.01" كمدتػػ داللة df=63" الججكلية عشج درجة حخية "tقيسة "       

قل مغ القيسة الججكلية كىحا أالسحدػبة  tف قيسة أسبلحطة مغ خبلؿ الججكؿ يسكغ ال
يجلل عمى عجـ كجػد فخكؽ دالة احرائيا تعدػ لستغيخ التفكيخ لئلبجاعي بيغ مجسػعتي الجراسة 

 الستغيخ.كبحلظ يزسغ الباحث تحييج ىحا 
ىا عمى أثخ كعمى ضػء ىحه الشتائج يكػف الباحث قج ضسغ تحييج ىحه الستغيخات كجعل 

نتائج الجراسة معجكما، مسا يجعمو مصسئشا تجاه الشتائج التي سيحرل عمييا بعج القياـ بالتجخبة 
مغ كػنيا لع تكغ صجفة أك ناتجة عغ متغيخات غيخ الستغيخ السدتقل لمجراسة، بحلظ سيكػف 

 السدتقل.الستغيخ  أثخ إلىبسقجكره عدك أية فخكؽ في متغيخؼ الجراسة 
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 راسة مػاد الج 
  في تجريذ وحجة التحػيالت اليشجسية  STEMالعام لسشحى  اإلشار

ػحجة اد دليل مخشج لمسعمع يدتعيغ بو معمع الخياضيات في تجريذ الأعج  قاـ الباحث ب
حيث تع  STEM"التحػيبلت اليشجسية" كذلظ في ضػء مشحى الثانية مغ كتاب الخياضيات 

تعميع متعجد التخررات  STEM، كيعتبخ السشحىبسا يحقق التعميع كفق ىحا ترسيع الػحجة 
الخبط كالتكامل بيغ العمػـ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات حيث تقتخف فيو  إلى،ييجؼ 

السفاىيع العمسية بالطػاىخ الصبيعية كيتسكغ الصبلب مغ تصبيق العمػـ كالتكشػلػجيا كاليشجسة 
ذلظ لمصبلب فيسا لمعالع كالطػاىخ مغ كالخياضيات كمسا أتاحت الدياقات ذلظ، حيث يػفخ 

ا كتصبيق كخادـ ، كسا ي تيح ليع مذاىجة التكشػلػجيبجيبل عغ الفيع الستجدأ لمطػاىخ حػليع
كال يتصمب األمخ حزػر األربع مداقات في كل حرة إنسا تتع عسمية التكامل  ،لمسفاىيع العمسية

تكامل بيغ اثشيغ مغ السداقات أك عسمية ال إجخاءحدب ما يتػفخ لجيظ في الجرس بحيث يسكغ 
ثبلث كسا ال يتصمب األمخ الجمج الكامل بيغ السداقات بل يسكغ العسل عمى التكامل مع 

 .يد عمى كاحج مغ التخررات األربعةالتخك
كفي ىحا العسل قاـ الباحث بالتخصيط لمجركس كفق ىحا السشحى كتحقيق التكامل بيغ 

لتخكيد عمى الخياضيات كسا قاـ بتجريب الصبلب عمى السػاد حدب ما تػفخ في كل درس مع ا
اثشيغ مغ البخامج التكشػلػجية التي يسكغ استخجاميا لتصبيق محتػػ الػحجة كىي بخنامج 

Geogebra  كبخنامجSchratch  العسل عمى مذخكع ىشجسي يخز السجرسة إلىباإلضافة 
ار سصح السجرسة لبلعتساد مذخكع ىشجسي بفكخة متحف عمسي كقج تع اختيحيث تع العسل عمى 

استغبلؿ السداحات السيسمة، كتع االستعانة بسيشجس  إلىعميو في ترسيع السذخكع كذلظ لبلشارة 
معسارؼ لعسل ترسيع ىشجسي في ضػء السداحة الستػفخة عمى سصح السجرسة، كقج اعتسج 

لػحجة . تع تقجيع الترسيع عمى مفاىيع االنعكاس كالتساثل كتصبيق لمسفاىيع الػارده في محتػػ ا
السذخكع لمصبلب كحل لسذكمة عجـ تػفخ ما يخبط السحتػػ السعخفي بالتصبيقات الخاصو بو، 
حيث مغ السفتخض أف تػفخ ىحه الستاحف ما يخبط السحتػػ بالتصبيقات، كاف دكر الصبلب 

حرز متفخقة بعج أف تع  4العسل عمى بشاء مجدع لمترسيع اليشجسي السقتخح كتع ذلظ خبلؿ 
ـ  إلىتقديع الصبلب  فخيقيغ قاـ كل فخيق ببشاء مجدع باالعتساد عمى الترسيع اليشجسي الس قج 

كسا استفاد الباحث مغ الفيذ بػؾ لديادة التػاصل مع الصبلب كدعع العسل كاإلجابة عمى  ليع. 
 تداؤالت الصبلب.

 عمى:  STEMكعميو فقج تكػف اإلشار العاـ لمعسل كفق مشحى 
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 تخصيط لمجركس -1
 كراؽ عسل أ -2
 Schratchبخنامج  -3
 Geogebraبخنامج  -4
 مذخكع ىشجسي  -5
 تػاصل إلكتخكني  -6
 اد ىحا اإلشار ما يمي: أعج  الباحث في  أعج  كقج س
  .االشبلع عمى األدبيات التخبػية كالجراسات الدابقة في ىحا السجاؿ -1
 خاصة.االشبلع عمى مشاىج الخياضيات كمػضػعات الرف التاسع برػرة  -2
 ركاؽ.عبخ مشرة  STEMجريبية لمتجريذ كفق مشحى اجتياز دكرة ت -3
 .لمعسل عمى إنجاز السذخكع التعاكف مع ميشجس معسارؼ  -4
لتعاكف مع بعس مجرسي مادة االشبلع عمى مشاىج مادة العمػـ في مدتػيات مختمفة كا -5

 .العمػـ
بعس مجرسي  معكالتعاكف االشبلع عمى مشاىج مادة التكشػلػجيا في مدتػيات مختمفة  -6

 .التكشػلػجيامادة 
 استخجمتيا.االشبلع عمى شخؽ استخجاـ بعس البخامج الحاسػبية كدراسات  -7

كقج قاـ الباحث بعخض ىحا الجليل لمسعمع عمى عجد مغ معمسي الخياضيات 
كالستخرريغ إلبجاء آرائيع حػلو كحػؿ امكانية التعجيل كقج تع األخح ببعس اآلراء كالقياـ بعجد 

 التعجيبلت.مغ 
السخاد تحقيقيا كالتػزيع الدمشي لمجركس كالخبخات  ىجاؼالجليل عمى األكقج احتػػ 

الدابقة عشج تػافخىا كخصػات التشفيح مع الصبلب كالتقػيع كالعسل عبخ مجسػعة فيذ بػؾ 
كمخصط العسل عمى الترسيع اليشجسي كالعسل عبخ بخامج الحاسػب كقج خخج الجليل في صػرتو 

 .(9الشيائية ممحق رقع )
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرـــل الخامذ
 نتائج الجراسة وتفديخىا
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 الفرل الخامذ: 
 الجراسة وتفديخىا  نتائج

حيث استيجفت ىحه الجراسة أسئمة الجراسة كمشاقذتيا  اإلجابة عغيتشاكؿ ىحا الفرل 
في  اإلبجاعيفي تشسية االستيعاب السفاىيسي كالتفكيخ  STEMاستخجاـ مشحى  أثخ إلىالتعخؼ 

الجراسة تع تصبيق أدكات  أىجاؼخياضيات لجػ شبلب الرف التاسع األساسي بغدة كلتحقيق ال
ا مفربل لمشتائج التي تع الجراسة التي تع تػضيحيا في الفرل الخابع كيتشاكؿ ىحا الفرل عخض

يتع لسعالجة بيانات الجراسة كس SPSSلييا حيث تع استخجاـ البخنامج االحرائي إالتػصل 
 كتفديخىا.لييا لكل فخض مغ فخضيات الجراسة عمى حجه إالتي تع التػصل عخض الشتائج 

 

 نتائج الدؤال األول:
 يشز الدؤال األول عمى ما يمي :

"ما السفاىيع الخياضية السخاد تشسيتيا لجػ شبلب الرف التاسع األساسي في كحجة التحػيبلت 
 اليشجسية مغ كتاب الخياضيات؟ "

في الباحث بتحميل الػحجة الثانية مغ كتاب الخياضيات  كلئلجابة عغ ىحا الدؤاؿ قاـ
كذلظ لتحجيج السفاىيع الخياضية الػاجب تشسيتيا لجػ شبلب ضػء السفاىيع الستزسشة فييا 

قائسة كتعخيفاتيا اإلجخائية كدكنيا في الرف التاسع األساسي حيث حجد الباحث ىحه السفاىيع 
 (3حق رقع )مم ةلستزسشة في الػحجالسفاىيع الخياضية ا

 

 نتائج الدؤال الثاني:
 يشز الدؤال الثاني عمى ما يمي :

 السخاد تشسيتيا لجػ شبلب الرف التاسع األساسي؟ " اإلبجاعي"ما ميارات التفكيخ 
شبلع عمى األدب التخبػؼ الخاص بالتفكيخ بة عغ ىحا الدؤاؿ قاـ الباحث باإلكلئلجا

ا االشبلع كباالعتساد عمى السعخفة الخياضية كبعس الجراسات الدابقة كفي ضػء ىح اإلبجاعي
الستػفخة في الػحجة الثانية مغ كتاب الخياضيات لمرف التاسع اختار الباحث ثبلث ميارات رآىا 

 كاألصالة.مشاسبة لمسحتػػ كمدتػػ الصبلب كىي الصبلقة كالسخكنة 
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 نتائج الدؤال الثالث :
 يشز الدؤال الثالث عمى ما يمي :

في تجريذ كحجة التحػيبلت اليشجسية في الرف التاسع  STEMعاـ لسشحى ال اإلشار"ما 
 " األساسي؟

في تجريذ  STEMلسشحى  العاـ اإلشاراد أعج  قاـ الباحث ب لئلجابة عغ ىحا الدؤاؿ
الباحث  أعج  اده لجركس الػحجة حيث أعج  اتو عشج إجخاءك كحجة التحػيبلت اليشجسية لمرف التاسع 

بشاء عمى ما تع كصفو في االشار الشطخؼ كقج قاـ الباحث بزبط السشحى دليبل لمسعمع كفق ىحا 
 (. 9ممحق رقع )ىحا الجليل ككضعو في صػرتو الشيائية كسا كرد في الفرل الخابع. انطخ 

 

 نتائج الدؤال الخابع وتفديخه :
 يشز الدؤال الخابع عمى ما يمي :

بيغ متػسصي درجات  0.05ىل تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ داللة "
ع في السجسػعة الزابصة في اختبار االستيعاب السفاىيسي أنيشبلب السجسػعة التجخيبية كأقخ 

 "البعجؼ؟
 التالي:كلئلجابة عمى ىحا الدؤاؿ قاـ الباحث برياغة الفخض الرفخؼ 

بيغ متػسصي درجات  1.15"ال تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ داللة 
ع في السجسػعة الزابصة في اختبار االستيعاب السفاىيسي أنيعة التجخيبية كأقخ شبلب السجسػ 

 "البعجؼ؟
قاـ الباحث بسقارنة الفخكؽ في متػسصات درجات  الفخض اختبار مجػ صحة ىحكإل

ع في السجسػعة الزابصة في االختبار البعجؼ لبلستيعاب أنيشبلب السجسػعة التجخيبية كأقخ 
تداكيتيغ في العجد كذلظ ( لمعيشتيغ السدتقمتيغ غيخ السt-testر )السفاىيسي مدتخجما اختبا

 الباحث.( الشتائج التي تػصل إلييا 5.1كيػضح ججكؿ ) لحلظ،ختبار السشاسب لكػنو اال
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 ( لستػسط درجات اختبار االستيعاب السفاىيسي لسجسػعتي الجراسةt(: نتائج اختبار )ٔ.٘ججول )

 العجد السجسػعة األبعاد
ػسط الست

 الحدابي
االنحخاف 
 السعياري 

 tقيسة 
 السحدػبة

الجاللة 
 االحرائية

 تػضيح
 1.841 7.06 34 تجخيبية

3.187 
 دالة عشج 

 1.723 5.65 31 ضابصة 0.01

 تفديخ
 1.576 8.00 34 تجخيبية

4.491 
 دالة عشج 

 1.606 6.23 31 ضابصة 0.01

 تصبيق
 1.758 8.62 34 تجخيبية

4.462 
 دالة عشج 

 1.981 6.55 31 ضابصة 0.01

 جسيع االبعاد
 3.382 23.68 34 تجخيبية

5.967 
 دالة عشج 

 3.722 18.42 31 ضابصة 0.01
 1.998=  0.05" كمدتػػ داللة df=63" الججكلية عشج درجة حخية "tقيسة "
 2.656=  0.01" كمدتػػ داللة df=63" الججكلية عشج درجة حخية "tقيسة "

 
بيغ متػسط  0.01حرائيا عشج مدتػػ إكجػد فخكؽ دالة ( 5.1لججكؿ )يتزح مغ ا

ع في السجسػعة الزابصة في االختبار أنيدرجات شبلب السجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات أقخ 
كذلظ في جسيع أبعاد اختبار  ،البعجؼ لبلستيعاب السفاىيسي لرالح السجسػعة التجخيبية

 ككل.بار االستيعاب السفاىيسي ككحلظ في االخت
 أوال: بالشدبة لسدتػى التػضيح 

بيغ متػسط درجات  0.01ت طيخ الشتائج كجػد فخكؽ دالة احرائيا عشج مدتػػ داللة 
ع في السجسػعة الزابصة في مدتػػ أنيشبلب السجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات أقخ 

جخيبية حيث التػضيح كأحج مدتػيات االستيعاب السفاىيسي كذلظ لرالح شبلب السجسػعة الت
ع في السجسػعة أنيبيشسا كاف متػسط درجات أقخ  7.06بمغ متػسط درجاتيع في ىحا السدتػػ 

كالتي كانت  t، كالحؼ ي طيخ أف ليحه الفخكؽ داللة احرائية ىػ قيسة االختبار  5.65الزابصة 
مسا  2.656كالتي كانت  0.01الججكلية عشج مدتػػ داللة  tبقيسة أكبخ مغ قيسة  3.187

 عشي أف ىحه الفخكؽ ت ؤخح باالعتبار .ي
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 ثانيا: بالشدبة لسدتػى التفديخ 
بيغ متػسط درجات  0.01ت طيخ الشتائج كجػد فخكؽ دالة احرائيا عشج مدتػػ داللة 

ع في السجسػعة الزابصة في مدتػػ التفديخ أنيشبلب السجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات أقخ 
كذلظ لرالح شبلب السجسػعة التجخيبية حيث بمغ متػسط  كأحج مدتػيات االستيعاب السفاىيسي

ع في السجسػعة الزابصة أنيبيشسا كاف متػسط درجات أقخ  8.00درجاتيع في ىحا السدتػػ 
 4.491كالتي بمغت  tكالحؼ ي طيخ أف ليحه الفخكؽ داللة احرائية ىػ قيسة االختبار  6.23

مسا يعشي أف ىحه  2.656كالتي كانت  0.01الججكلية عشج مدتػػ داللة  tبقيسة أكبخ مغ قيسة 
 الفخكؽ ت ؤخح باالعتبار .

 ثالثا: بالشدبة لسدتػى التصبيق 
بيغ متػسط درجات  0.01ت طيخ الشتائج كجػد فخكؽ دالة احرائيا عشج مدتػػ داللة 

ع في السجسػعة الزابصة في مدتػػ التصبيق أنيشبلب السجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات أقخ 
دتػيات االستيعاب السفاىيسي كذلظ لرالح شبلب السجسػعة التجخيبية حيث بمغ متػسط كأحج م

ع في السجسػعة الزابصة  أنيبيشسا كاف متػسط درجات أقخ  8.62درجاتيع في ىحا السدتػػ 
 4.462كالتي بمغت  tكالحؼ ي طيخ أف ليحه الفخكؽ داللة احرائية ىػ قيسة االختبار  6.55

مسا يعشي أف ىحه  2.656كالتي كانت  0.01الججكلية عشج مدتػػ داللة  tبقيسة أكبخ مغ قيسة 
 الفخكؽ ت ؤخح باالعتبار .

 رابعا: بالشدبة لالختبار ككل  
بيغ متػسط درجات  0.01ت طيخ الشتائج كجػد فخكؽ دالة احرائيا عشج مدتػػ داللة  

بصة في اختبار ع في السجسػعة الزاأنيشبلب السجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات أقخ 
االستيعاب السفاىيسي كذلظ لرالح شبلب السجسػعة التجخيبية حيث بمغ متػسط درجاتيع في 

كالحؼ يطيخ أف ليحه الفخكؽ داللة  18.42ع أنيبيشسا كاف متػسط درجات أقخ  23.68االختبار 
دتػػ الججكلية عشج م tبقيسة أكبخ مغ قيسة  5.967كالتي بمغت  tاحرائية ىػ قيسة االختبار 

 باالعتبار.مسا يعشي أف ىحه الفخكؽ ت ؤخح  2.656كالتي كانت  0.01داللة 
 عمى االستيعاب السفاىيسي  STEMحجع تأثيخ مشحى  

مغ األساليب االحرائية اليامة  أنوكقج قاـ الباحث بحداب حجع التأثيخ عمى اعتبار 
يخات بغس الشطخ عغ حيث يخكد حجع التأثيخ عمى حجع الفخكؽ أك قػة العبلقة بيغ الستغ

 (36ص ـ،2111 عفانة،مدتػػ الجاللة االحرائية )
 باستخجاـ السعادلة التالية : كلحلظ تع قياس حجع التأثيخ عبخ حداب قيسة مخبع إيتا 
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 التالية:كالتي ت عب خ أيزا عغ حجع التأثيخ باستخجاـ السعادلة  dكسا تع حداب قيسة 

 
 حيث 

t:  قيسةt لسحدػبة في االختبار ا 
df:  درجة الحخية 

 أفخاد السجسػعة التجخيبية دعج :
 أفخاد السجسػعة الزابصة د:عج

 dقيع السخجعية لحجع التأثيخ الخاصة بسخبع ايتا كال( 5.2كيػضح ججكؿ )
 (131صـ، 2119أبػعبلـ،)

 dبسخبع ايتا و ( القيع السخجعية لحجع التأثيخ الخاصة5.2ججول )

 السقياس السدتخجم
 حجع التأثيخ

 كبيخ ججا كبيخ متػسط صغيخ
D 0.2 0.5 0.8 1.1 

 0.01 0.06 0.14 0.20 

 STEMكفي ضػء ما سبق قاـ الباحث بحداب حجع تأثيخ الستغيخ السدتقل مشحى   
في ججكؿ  عمى الستغيخ التابع االستيعاب السفاىيسي ككانت قيع حجع التأثيخ كسا ىػ مػضح

  :التالي (5.3)
 (: قيع حجع تأثيخ الستغيخ السدتقل عمى االستيعاب السفاىيسي٘.3ججول )

 حجع التأثيخ d   أبعاد االختبار
 كبيخ 0.8 0.138 10.157 تػضيح
 كبيخ ججا 1.1 0.243 20.169 تفديخ
 كبيخ ججا 1.1 0.240 19.909 تصبيق

 جاكبيخ ج 1.5 0.361 35.605 مجسػع االبعاد
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لقج أكضحت الشتائج كجػد فخكؽ دالة احرائيا في جسيع أبعاد اختبار االستيعاب 
ككحلظ كانت قيع حجع التأثيخ متخاكحة بيغ الكبيخة  (1.5السفاىيسي كسا ىػ مػضح في ججكؿ )

في مدتػػ التػضيح كبيخ كبيشسا  ثخحيث كاف األ( 3.5كالكبيخة ججا كسا ىػ مػضح في ججكؿ )
كل مغ مدتػػ التفديخ كالتصبيق كىي األبعاد األكثخ عسقا كسا يسكششا  كاف كبيخ ججا في

 مجتسعو، كبأخحكاف كبيخ ججا في االستيعاب السفاىيسي بأبعاده الثبلث  ثخمبلحطة أف األ
ات ضبط الستغيخات التي قاـ بيا الباحث بعيغ االعتبار كعمى ضػء ىحه الشتائج يسكغ إجخاء

 القػؿ:
ىػ السدبب ليحه الفخكؽ بيغ السجسػعتيغ كسا  STEMحى أف الستغيخ السدتقل مش

في الستغيخ التابع االستيعاب السفاىيسي كعميو يتزح لشا أىسية ججا ا كبيخا أثخ يبلحع أف لو 
 اعتسادىا.في تشسية االستيعاب السفاىيسي بسدتػياتو الثبلث التي تع  STEMمشحى 

 

 نتائج الدؤال الخامذ وتفديخه :

 ا يمي :يشز الدؤال عمى م
بيغ متػسصي درجات  0.05ىل تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ داللة 

 اإلبجاعيع في السجسػعة الزابصة في اختبار التفكيخ أنيشبلب السجسػعة التجخيبية كأقخ 
 البعجؼ؟

 التالي:كلئلجابة عمى ىحا الدؤاؿ قاـ الباحث برياغة الفخض الرفخؼ 
بيغ متػسصي درجات شبلب  0.05ئية عشج مدتػػ داللة "ال تػجج فخكؽ ذات داللة احرا

 "البعجؼ؟ اإلبجاعيع في السجسػعة الزابصة في اختبار التفكيخ أنيالسجسػعة التجخيبية كأقخ 
قاـ الباحث بسقارنة الفخكؽ في متػسصات درجات  الفخض اكالختبار مجػ صحة ىح
االختبار البعجؼ لمتفكيخ  ع في السجسػعة الزابصة فيأنيشبلب السجسػعة التجخيبية كأقخ 

( لمعيشتيغ السدتقمتيغ غيخ الستداكيتيغ في العجد كذلظ لكػنو t-testمدتخجما اختبار ) اإلبجاعي
 الباحث.( الشتائج التي تػصل إلييا 4.5كيػضح ججكؿ ) لحلظ،االختبار السشاسب 
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 لسجسػعتي الجراسة اإلبجاعي( لستػسط درجات اختبار التفكيخ t(: نتائج اختبار )4.5ججول )

 العجد السجسػعة األبعاد
الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 tقيسة 
 السحدػبة

الجاللة 
 االحرائية

 الصالقة
 4.237 10.44 34 تجخيبية

 غيخ دالة 1.421
 4.674 8.87 31 ضابصة

 السخونة
 4.660 6.09 34 تجخيبية

2.833 
 دالة عشج 

 3.336 3.26 31 ضابصة 0.01

 األصالة
 12.788 7.82 34 تجخيبية

2.278 
 دالة عشج 

 4.829 2.45 31 ضابصة 0.05

 جسيع االبعاد
 18.290 24.35 34 تجخيبية

2.669 
 دالة عشج 

 10.516 14.58 31 ضابصة 0.01
 1.998=  0.05" كمدتػػ داللة df=63" الججكلية عشج درجة حخية "tقيسة "
 2.656=  0.01" كمدتػػ داللة df=63خية "" الججكلية عشج درجة حtقيسة "

بيغ متػسط  0.01( كجػد فخكؽ دالة احرائيا عشج مدتػػ 4.5)يتزح مغ الججكؿ 
ع في السجسػعة الزابصة في االختبار أنيدرجات شبلب السجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات أقخ 

كنة كاألصالة ككحلظ في بعجؼ السخ لرالح السجسػعة التجخيبية كذلظ  اإلبجاعيالبعجؼ لمتفكيخ 
 ككل.في االختبار 

 بالشدبة لسيارة الصالقة أوال: 
بيغ متػسط درجات   0.05ت طيخ الشتائج عجـ كجػد فخكؽ دالة احرائيا عشج مدتػػ 

 قةع في السجسػعة الزابصة في ميارة الصبلأنيشبلب السجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات أقخ 
بيشسا كاف متػسط  10.44لتجخيبية في ىحه السيارة حيث بمغ متػسط درجات شبلب السجسػعة ا

، كالحؼ ي طيخ أف ىحه الفخكؽ غيخ دالة احرائًيا 8.87ع في السجسػعة الزابصة أنيدرجات أقخ 
الججكلية عشج مدتػػ داللة  tبقيسة أقل مغ قيسة  1.421كالتي كانت  tىػ قيسة االختبار 

ت ؤخح باالعتبار ،كيعتقج الباحث أف ىحا  مسا يعشي أف ىحه الفخكؽ ال 1.998 كالتي ىي 0.05
شبيعة ىحا الب عج حيث يعتسج عمى شخح أكبخ عجد مغ البجائل كييتع بالكع ال بالكيف  إلىيعػد 

كذلظ باالعتساد عمى البشية السعخفية لمصالب مسا يجعل فخص التقارب بيغ شبلب السجسػعتيغ 
 .هكبيخ 



128 

 ثانيا: بالشدبة لسيارة السخونة
بيغ متػسط درجات شبلب  0.01ئج كجػد فخكؽ دالة احرائيا عشج مدتػػ ت طيخ الشتا

كإحجػ  ميارة السخكنةع في السجسػعة الزابصة في أنيالسجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات أقخ 
لرالح شبلب السجسػعة التجخيبية حيث بمغ متػسط درجاتيع في ىحه  اإلبجاعيميارات التفكيخ 

كالحؼ ي طيخ  ،3.26ع في السجسػعة الزابصة أنيدرجات أقخ  كاف متػسط بيشسا 6.09السيارة 
 tبقيسة أكبخ مغ قيسة  2.833ت كالتي كان tأف ليحه الفخكؽ داللة احرائية ىػ قيسة االختبار 

 .مسا يعشي أف ىحه الفخكؽ ت ؤخح باالعتبار 2.656كالتي ىي  0.01الججكلية عشج مدتػػ داللة 
 ثالثا: بالشدبة لسيارة األصالة

بيغ متػسط درجات شبلب  0.05طيخ الشتائج كجػد فخكؽ دالة احرائيا عشج مدتػػ ت  
كإحجػ  ميارة األصالةع في السجسػعة الزابصة في أنيالسجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات أقخ 

لرالح شبلب السجسػعة التجخيبية حيث بمغ متػسط درجاتيع في ىحه  اإلبجاعيميارات التفكيخ 
، كالحؼ ي طيخ 2.45الزابصة ع في السجسػعة أنيكاف متػسط درجات أقخ بيشسا  7.82السيارة 

 tبقيسة أكبخ مغ قيسة  2.278 تكالتي كان tأف ليحه الفخكؽ داللة احرائية ىػ قيسة االختبار 
 .مسا يعشي أف ىحه الفخكؽ ت ؤخح باالعتبار 1.998كالتي ىي  0.05الججكلية عشج مدتػػ داللة 

 ككل رابعا: بالشدبة لالختبار
بيغ متػسط درجات  0.01ت طيخ الشتائج كجػد فخكؽ دالة احرائيا عشج مدتػػ داللة 

ع في السجسػعة الزابصة في اختبار التفكيخ أنيشبلب السجسػعة التجخيبية كمتػسط درجات أقخ 
 24.35لرالح شبلب السجسػعة التجخيبية حيث بمغ متػسط درجاتيع في االختبار  اإلبجاعي

كالحؼ ي طيخ أف ليحه الفخكؽ داللة احرائية ىػ قيسة  14.58ع أنيدرجات أقخ  بيشسا كاف متػسط
كالتي  0.01الججكلية عشج مدتػػ داللة  tبقيسة أكبخ مغ قيسة  2.669كالتي بمغت  tاالختبار 

 باالعتبار.مسا يعشي أف ىحه الفخكؽ ت ؤخح  2.656كانت 
 

  اإلبجاعيعمى التفكيخ  STEMحجع تأثيخ مشحى 
عمى  STEMما سبق قاـ الباحث بحداب حجع تأثيخ الستغيخ السدتقل مشحى  كفي ضػء

 التالي (5.5ككانت قيع حجع التأثيخ كسا ىػ مػضح في ججكؿ ) اإلبجاعيالستغيخ التابع التفكيخ 
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 اإلبجاعي(: قيع حجع تأثيخ الستغيخ السدتقل عمى التفكيخ 5.5ججول )

 حجع التأثيخ d   ابعاد االختبار
 متػسط  0.7 0.118 20.169 ونةالسخ 

 متػسط 0.5 0.107 19.909 االصالة
 متػسط 0.6 0.117 35.605 السجسػع

 
 اإلبجاعيلقج أكضحت الشتائج كجػد فخكؽ دالة احرائيا في بعس أبعاد اختبار التفكيخ 

ككحلظ كانت قيع حجع التأثيخ متػسصة كسا ىػ مػضح في  (4.5كسا ىػ مػضح في ججكؿ )
في ميارة السخكنة كميارة األصالة متػسصا كسا يسكششا مبلحطة  ثخحيث كاف األ( 5.5ججكؿ )

ات ضبط إجخاء مجتسعو، كبأخحبياراتو الثبلث  اإلبجاعيكاف متػسصا في التفكيخ  ثخأف األ
 القػؿ:الستغيخات التي قاـ بيا الباحث بعيغ االعتبار كعمى ضػء ىحه الشتائج يسكغ 

ىػ السدبب ليحه الفخكؽ بيغ السجسػعتيغ كسا  STEMأف الستغيخ السدتقل مشحى 
كعميو يتزح لشا أىسية مشحى  اإلبجاعيا ميسا في الستغيخ التابع التفكيخ أثخ يبلحع أف لو 

STEM  اإلبجاعيفي تشسية بعس ميارات التفكيخ. 
 

 ممخز نتائج الجراسة 
 الشتائج التالية  إلىتػصمت الجراسة 

شج مدتػػ يغ متػسصي درجات شبلب السجسػعة تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية ع -1
ع في السجسػعة الزابصة في اختبار االستيعاب السفاىيسي البعجؼ لرالح أنيالتجخيبية كاقخ 

 السجسػعة التجخيبية. 
تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػػ يغ متػسصي درجات شبلب السجسػعة  -2

البعجؼ لرالح  اإلبجاعيار التفكيخ ع في السجسػعة الزابصة في اختبأنيالتجخيبية كاقخ 
 التجخيبية.السجسػعة 

بيغ مجسػعتي الجراسة تعدػ الستخجاـ مشحى  الفخكؽ أف  كعميو يسكغ لمباحث القػؿ 
STEM  مسا يجعل الباحث يعسع الشتائج عمى عيشة الجراسة حيث يعصي البحث مؤشخات نحػ

 الجراسة.التعسيع خارج عيشة 
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 تػصيات الجراسة 
 يمي:الباحث بسا  الجراسة، يػصيشتائج التي تع الحرػؿ عمييا مغ ىحه في ضػء ال

عمى أىسيتو كشخؽ استخجامو ككحلظ  لمسعمسيغ لمتعخؼ STEMعقج نجكات تعخيفية بسشحى  -1
تالعسل عمى عقج دكرات تجريبية لمسعمسيغ لسد  كفق ىحا السشحى. كتأىيميع لمتجريذيع أعج 

مسية تزع عجد مغ مذخفي كمعمسي العمـػ نذاء لجاف عمى مدتػػ السجيخيات التعإ -2
كالتكشػلػجيا كالخياضيات مع عجد مغ السيشجسيغ لبحث سبل تصػيخ العسل عمى ضػء 

 ككضح ترػر لسدارات التكامل بيغ ىحه السػاد. STEMمشحى 
كالسػاقف  األنذصةل االستيعاب السفاىيسي كتػفيخ جأىتساـ كالتخكيد عمى التجريذ مغ اال -3

 السفاىيسي.فزل مدتػيات االستيعاب أتحقيق التي تعسل عمى 
كالعسل عمى تشسيتيا كتصػيخىا مغ خبلؿ دعع السشياج  اإلبجاعياالىتساـ بسيارات التفكيخ  -4

  .اإلبجاعيعمى تشسية التفكيخ  أعج  بالسذكبلت كالسػاقف التي تد

 مقتخحات الجراسة 
 في فمدصيغ. STEMدراسات لمكذف عغ التحجيات التي قج تػاجو تصبيق مشحى  إجخاء  -1
 .STEMدراسات لػضع بخامج تجريبية لسعمسي فمدصيغ عمى ضػء مشحى  إجخاء -2
 .STEMدراسات تيجؼ لػضع ترػرات لبعس السشاىج الجراسية عمى ضػء مشحى  إجخاء -3
 خخػ.أفي تشسية ميارات تفكيخ  STEMدراسة لمكذف عغ فاعمية مشحى  إجخاء -4
 تػجيات التبلميح السدتقبمية كميػليع لمخياضيات.في  STEMمشحى  أثخدراسة لمكذف عغ  إجخاء -5
 السفاىيسي.في تشسية االستيعاب  أعج  مديج مغ الخيارات التي تد يجاددراسات إل إجخاء -6
 .اإلبجاعيفي تشسية التفكيخ  أعج  مديج مغ الخيارات التي تد يجاددراسات إل إجخاء -7



 

 
 

 
 

 
 السرادر والسخاجع
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 السرادر والسخاجع
 :ع العخبيةالسخاج -أوالا 

 ميارات لتشسية STEM اؿ تػجيات ضػء في كحجة تجريذ فاعمية ـ(.2116. )فؤاد ىبو أحسج،
 التخبية مجمة. االبتجائية السخحمة تبلميح لجػ العمػـ دراسة نحػ كاالتجاه السذكبلت حل

 .176-129  ،(3) 19 ،مرخ-العمسية

في  ذاتيا السشطع التعمع عمى ئعقا مقتخح بخنامج فاعمية ـ(.2119. )أعج  مد سعاد ،األحسجؼ
 السخحمة شالبات لجػ السفاىيسي كاالستيعاب الخياضيات تعمع في الحاتي التشطيع تشسية

 عبج بشت نػرة األميخة جامعة .(مشذػرة يخغ دكتػراه  رسالة) الخياض بسجيشة الستػسصة
 ، الدعػدية.الخحسغ

 الخياضي التحريل في تشسية القل اتعاد في تجريبية كحجة فاعمية ـ(.2114. )دمحم مخفت آدـ،
 دراسات. الجامعيات صالباتال لجػ الخياضيات كنحػ نحػىا كاالتجاه اإلبجاعي كالتفكيخ

 .162-111 ،(48) 2 الدعػدية،-الشفذ كعمع التخبية في عخبية

 بجامعة األساسية كالعمػـ التخبية كمية شمبة لجػ الخياضيات قمق ـ(.2114. )إبخاىيع األسصل،
 ،(1) 8، األقرى جامعة مجمة .الستغيخات ببعس كعبلقتو كالتكشػلػجيا لمعمػـ افعجس
231-253. 

 كالسشطسات الستذابيات استخاتيجية بيغ التكاممية فاعمية ـ(.2115. )عمي تخكية ،األسسخؼ 
 الثانػؼ  التعميع شالبات لجػ 1الظ يسياء مقخر في السفاىيسي االستيعاب تشسية في الستقجمة

، اإلسبلمية سعػد بغ دمحم اإلماـ جامعة )دراسة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. قخراتالس نطاـ
 السسمكة العخبية الدعػدية.

 لمخياضيات الجكلية السعاييخ ضػء في مقتخح بخنامج فاعمية ـ(.2116. )القادر عبج ىاني األغا،
 بالسخحمة قيغالستفػ  لمصمبة الخياضيات في الحياتية السذكبلت كحل اإلبجاعي التفكيخ لتشسية

 شسذ، القاىخة.  عيغ جامعة. )رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة( الثانػية

 في( TRIZ) تخيد نطخية إلى مدتشج تجريبي بخنامج فاعمية ـ(.2118. )سالع حشاف عامخ، آؿ
 التػاصل كميارات اإلبجاعي التفكيخ كبعس ميارات إبجاعيا الخياضية السذكبلت حل تشسية
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 عبج السمظ جامعة. (مشذػرة غيخ )رسالة دكتػراه  الستػسط الثالث فالر لستفػقات الخياضي
 العديد، السسمكة العخبية الدعػدية.

 العمـػ معمسي معتقجات ـ(.2115. )أحبلـ كالذحيسية، أمل، كالحارثي، هللا، عبج سعيج، أمبػ
 ببعس كعبلقتو STEM كالخياضيات كاليشجسة كالتقانة العمػـ مشحى نحػ عساف بدمصشة

 تػجو" األكؿ كالخياضيات العمػـ كتعمع تعميع في التسيد مؤتسخ بحػث كتاب. ستغيخاتال
 تعميع تصػيخ في البحثي التسيد مخكد ،" ، STEMخياضياتكال كاليشجسة كالتقشية العمػـ
 . سعػد السمظ جامعة كالخياضيات، العمػـ

 اإلبجاعي فكيخالت تشسية في السذكبلت حل أسمػب أثخـ(. 2115. )سالع سمػػ  بخزنجي،
 بالسجيشة الستػسط الثاني الرف شالبات لجػ الخياضيات مقخر في العميا كالقجرات العقمية

 .36-6 ،(3) ،18، مرخ– الخياضيات تخبػيات مجمة. السشػرة

،  تشسية في الدت التفكيخ قبعات استخاتيجية استخجاـ أثخ ـ(.2113. )جسعة خسيذ بخىـػ
 رسالة) العاشخ الرف شبلب لجػ بالتكشػلػجيا القخار ذكاتخا اإلبجاعي التفكيخ ميارات

 .غدة-اإلسبلمية الجامعة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(.

 .41-32 (،83) ،السعخفة مجمة. التفكيخ نحب لساذا ـ(.2112. )الكخيع عبج بكار،

 الخشيج: الخياض)د.ط(. . السجرسي السشيج خبلؿ مغ التفكيخ تشسية ـ(.2112. )رشيج البكخ،
 التػزيع.ك  لمشذخ

)د.ط(. . كتعسيق تشسية - كالفيع الستعجدة الحكاءات ـ(.2113. )جابخ الحسيج عبج ،جابخ
 .العخبي فكيختال دار: القاىخة

 )د.ط(. عساف:. كالتصبيق الشطخية: التفكيخ تعميعـ(. 2117. )دمحم كنػفل، صالح، جادك،أبػ 
 كالتػزيع. لمشذخ السديخة دار

 دار: األردف)د.ط(. . كتصبيقات مفاىيع التفكيخ تعميع ـ(.1999. )الخحسغ عبج فتحي جخكاف،
 .الجامعي الكتاب

 العسمية مخاحل - تجريبو - قياسو - معاييخه - مفيػمو: اإلبجاع ـ(.2112. )فتحي جخكاف،
 كالشذخ. لمصباعة الفكخ دار عساف:)د.ط(.  .ةاإلبجاعي
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 معمسي الصبلب لجػ اليشجسية تلمتحػيبل السفاىيسي االستيعابـ(. 2115. )فاشسة الجدار،
 مجمة. تقييسية دراسة-االسكشجرية بجامعة التخبية كمية في االنجميدية بالمغة الخياضيات

 .211-78 (،8) 18خ، مر-الخياضيات تخبػيات

 السفاىيسي االستيعاب في الػيب عبخ السعخفية الخحبلت فاعميةـ(. 2116. )دمحم تػكل الجسل،
. األزىخية الثانػية السخحمة شبلب لجػ الفقو مادة خبلؿ مغ لتأمميا التفكيخ ميارات كتشسية

 .245-197 ،(77) ،الدعػدية-الشفذ كعمع التخبية في عخبية دراسات

 تشسية في K.W.L.H الحاتي الججكؿ استخاتيجية فاعمية ـ(.2112. )دمحم عمى ناصخ الجيػرؼ،
 الثامغ الرف شبلب لجػ عخفةالس كراء ما كميارات الفيديائية لمسفاىيع العسيق الفيع

 .58-11 ،(32) ،2ذ، الشف كعمع التخبية في عخبية دراسات. عساف بدمصشة األساسي

اتجاىات حجيثة في تعميع التفكيخ: استخاتيجيات مدتقبمية لؤللفية  ـ(.2117. )مججؼ حبيب،
 . القاىخة: دار الفكخ العخبي.2. طالججيجة

 السسمكة في الستػسصة السخحمة رياضيات في شجسةالي مشيج ـ(.2113. )سعج شبلؿ الحخبي،
  ،(69) 18ة، التخبػي السجمة. ىايل فاف كمدتػيات بياجيو مخاحل بيغ الدعػدية العخبية

18-112. 

 .في التفكيخ ميارة111: التفكيخ ميارات دليل ـ(.2112. )الشاصخ عبج كفخخك، ثائخ، حديغ،
 .كالتػزيع لمشذخ جييشة: عساف)د.ط(. 

 دار العيغ:)د.ط(.  .كاالستيعاب الفيع إلى كالصخيقة الستعجدة السشاىج ـ(.2117. )دمحم حديغ،
 .الجامعي الكتاب

 التفكيخ ميارات بعس تشسية في التعمع أبعاد نسػذج فاعمية ـ(.2117. )دمحم أماني الحراف،
 السخحمة تمسيحات لجػ الرف بيئة نحػ كاالدراكات العمػـ في السفاىيسي كاالستيعاب

 .الخياض، لمبشات التخبية كمية. )رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة(. البتجائيةا

 الخياضيات تجريذ في السعخفة كراء ما استخاتيجية استخجاـ أثخ ـ(.2117. )عمي أحسج خصاب،
 التعميع مغ الثانية الحمقة تبلميح لجػ اإلبجاعي التفكيخ كتشسية ميارات التحريل عمى

 الفيػـ، القاىخة. جامعة خ مشذػرة(.)دراسة ماجدتيخ غي األساسي
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 الكتب. عالع القاىخة:)د.ط(.  .اإلبجاعي التفكيخ عمى القجرة اختبار ـ(.1981. )سيج هللا، خيخ

 لمبحث قصاف مخكد: غدة)د.ط(. . لؤلشفاؿ التفكيخ تعميع رعاية ـ(.2115. )دعاء دجاني،
 .التخبػؼ  كالتصػيخ

 الشطخية بيغ كالتخبػؼ  الرفي كالتقػيع القياس ـ(.2114. )هللا عبج كالرسادؼ، ماىخ، الجرابيع،
 كالتػزيع. لمشذخ كائل عساف:)د.ط(.  كالتصبيق.

 عمى STEM تعميع في الدعػدية العخبية السسمكة تجخبة كاقع ـ(.2115. )مبارؾ ىشج الجكسخؼ،
 كؿاأل الخياضيات العمػـ كتعمع تعميع في التسيد مؤتسخ بحػث كتاب. الجكلية التجارب ضػء

 تعميع تصػيخ في البحثي التسيد مخكد ،"،STEM كالخياضيات كاليشجسة كالتقية العمػـ تػجو"
 .سعػد السمظ جامعة كالخياضيات، العمػـ

 تشسية عمى العمػـ تجريذ في كػيدت الػيب شخيقة فاعمية ـ(.2113. )دمحم مشيخه الخشيج،
 كشخؽ  السشاىج في دراسات الستػسط. األكؿ الرف تمسيحات لجػ السفاىيسي االستيعاب

 .64-15 ،(191) ،مرخ-التجريذ

 كالتحريل اإلبجاعي التفكيخ تشسية في اإلثخائية األنذصة فاعمية ـ(.2111. )أحسج غادة رمل،
 بالسجارس السػىػبات االبتجائي الخامذ الرف تمسيحات لجػ الخياضيات مادة في الجراسي

 مكة القخػ، أـ جامعة. (مشذػرة غيخ يخماجدت رسالة) السكخمة مكة مجيشة في الحكػمية
 السكخمة.

 االستيعاب تشسية في السعخفي كراء ما التعمع دكرة نسػذج فاعمية ـ(.2116. )إيساف الخكيثي،
 الثانػؼ  الثاني الرف شالبات لجػ السعخفي كراء ما التفكيخ كميارات الفيدياء في السفاىيسي

 .الخياض نػرة، األميخة جامعة (.مشذػرة غيخ دكتػراه  رسالة)

 STEM الجحعي السجخل عمى قائع لبخنامج مقتخح ترػر ـ(.2115. )سعػد رحاب الخكيمي،
 )دراسة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. السذخكعات عمى السدتشج INTEL مشيج كفق التجريذ في

 .الخياض اإلسبلمية، سعػد بغ دمحم اإلماـ جامعة

: القاىخة)د.ط(. . السفكخة العقػؿ تشسية في قيةتصبي رؤية التفكيخ تعميع ـ(.2113. )حدغ زيتػف،
 .الكتاب عالع
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 عالع: القاىخة)د.ط(.  .بشائية رؤية لمفيع العمـػ تجريذ ـ(.2114. )الحسيج عبج كساؿ زيتػف،
 .الكتب

 في باليسغ الثانػية السخحمة في STEM لسشيج مقتخح ترػر ـ(.2115. )صالح هللا عبج زيج،
 .الخياض. األكؿ كالخياضيات العمػـ كتعمع تعميع في لتسيدا مؤتسخ. NGSS معاييخ ضػء

 معتقجات تعجيل في بعج عغ السيشية لمتشسية بخنامج فاعمية .(ـ2116. )صالح هللا عبج زيج،
 السؤتسخ إلىكرقة مقجمة  .السذخكعات عمى القائع STEM تعميع حػؿ الفيدياء معمسي
 خالج. السمظ جامعة أبيا: .كالتحجيات الفخص - السعخفة كعرخ السعمع الجكلي

 عمى السشاقذة مجسػعات في الشذط التعمع استخاتيجيات تأثيخ ـ(.2111. )محسػد السيجؼ سالع،
 األكؿ الرف شبلب لجػ الفيدياء تعمع نحػ كاالتجاىات السفاىيسي كاالستيعاب التحريل

 .146-117(، 2) 4 ،مرخ-العمسية التخبية مجمة .الثانػؼ 

 لمشذخ. كائل دار: عساف)د.ط(.  .السجرسي السشيج في التفكيخ تعميع ـ(.2115. )ناديا الدخكر،

 في التعاكني التعمع استخاتيجية اإلبجاعيك  الشاقج التفكيخ ـ(.2116. )محسػد فخاس الدميتي،
 .الحجيث الكتب عالع: اربج)د.ط(. . األدبية كالشرػص السصالعة تجريذ

 القاىخة:)د.ط(.  .مياراتو كتشسية تعميسو كأنػاعو، وأساسيات التفكيخ ـ(.2111. )سشاء سميساف،
 الكتب. عالع

. )د.ط(. مرخ: الجار معجع السرصمحات التخبػيةـ(. 2111شحاتو، حدغ، الشجار، زيشب. )
 السرخية المبشانية.

 كاليشجسة كالتكشػلػجيا العمع مشحى استخجاـ أثخ ـ(.2115. )عامخ أحبلـ الذحيسية،
 الثالث الرف شمبة لجػ العمػـ كتحريل اإلبجاعي التفكيخ سيةتش في (STEM)الخياضيات

 .عساف سمصشة قابػس، الدمصاف جامعة )دراسة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. األساسي

 لتشسية البشائية عمى قائسة األرض عمػـ في كحجة فعالية ـ(.2115. )حدغ أحبلـ الذخبيشي،
 السؤتسخ إلىكرقة مقجمة . البتجائيا الخامذ الرف تبلميح لجػ االستقراء كميارات كالفيع

 العخبي الػشغ في العمسية التخبية معػقات" العمسية لمتخبية السرخية الجسعية التاسع، العمسي
 اإلسساعيمية. كالحمػؿ، التذخيز
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 كاليشجسة كالثقافة العمػـ تصػيخ مبادرة (.ق1433. )التعميسية لمخجمات تصػيخ شخكة
 تصػيخ شخكةالدعػدية:  .كالسحتػػ  السعاييخ إدارة. ػكسةكالح العاـ اإلشار- كالخياضيات

 .التعميسية لمخجمات

 كالتحريل التفكيخ تشسية عمى التعمع دكرة نسػذج استخجاـ أثخ ـ(.2119. )سعػد الذيخاني،
 رسالة) ةالستػسص بالسخحمة الثاني الرف شبلب لجػ الخياضيات مادة في الجراسي

 .السكخمة مكة لقخػ،ا أـ جامعة (.مشذػرة غيخ ماجدتيخ

 الخياضي البخىاف ميارات لتشسية مقتخح إثخائي بخنامج فاعمية ـ(.2112. )أحسج صبلح صبلح،
. بالحاسػب البخمجة لغة باستخجاـ الثانػؼ  األكؿ الرف شبلب لجػ اإلبجاعي كالتفكيخ

 .القاىخة جامعة كالبحػث التخبػية، الجراسات معيج. )رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة(

 جيشية عساف:)د.ط(.  .مياراتو أساسياتو، مفيػمو،: التفكيخ تعميع ـ(.2113. )محسػد فر،شا
 كالتػزيع. لمشذخ

 تشسية في الخياضيات في اإللكتخكني التعميع شخيقة أثخ ـ(.2113. )حدغ صبخؼ  الصخاكنة،
 لمبحػث مؤتة. الجشػبي السدار لػاء في الثامغ الرف شالبات لجػ اإلبجاعي التفكيخ

 .312-271 ،(4) 28، األردف -كاالجتساعية االندانية العمػـ جراسات،كال

 تجييد كمدتػيات التذابيي التفكيخ استخاتيجية بيغ التفاعل أثخ ـ(.2119. )جػدة إيياب ،شمبة
 األكؿ الرف شبلب لجػ الفيديائية السدائل كحل السفاىيسي الفيع تحقيق في السعمػمات

، العمسية لمتخبية السرخية الجسعية عذخ، الثالث العمسي سخالسؤت إلىكرقة مقجمة . الثانػؼ 
 القاىخة.

 .السيدخة دار عساف:)د.ط(.  .اإلبجاعي التفكيخ قجرات تشسية ـ(.2111. )دمحم الصيصي،

 خخائط عمى قائسة تجريدية استخاتيجية استخجاـ أثخ ـ(.2112. )أحسج سبلمة،ك ، أبػ العد ،عادؿ
 لجػ الشػكية الصاقة مفاىيع كاستيعاب االتجاىات شسيةت عمى السذكبلت كحل السفاىيع

 .99-59 ،(13) ،كالسعخفة القخاءة مجمة. الثانػية السخحمة شبلب
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 تجريذ في" قػـ-خصط-عبخ"  استخاتيجية تػضيف أثخـ(. 2111. )محسػد كـخ أبػ عاذرة،
اجدتيخ )دراسة م بغدة الدابع الرف شمبة لجػ اإلبجاعي التفكيخ تشسية عمى الخياضيات

 .غدة-اإلسبلمية الجامعة غيخ مشذػرة(.

 ميارات تشسية في تخيد نطخية عمى قائع بخنامج فاعمية ـ(.2115. )مرصفى ىيا عاشػر،
)دراسة ماجدتيخ  الخامذ الرف شبلب لجػ الخياضي التػاصل كميارات اإلبجاعي التفكيخ

 .غدة، اإلسبلمية الجامعة غيخ مشذػرة(.

 عمى الببلغة تجريذ في البشائي بايبي نسػذج استخجاـ أثخ ـ(.2117. )صبلح الدسيع، عبج
 شالبات لجػ الببلغة نحػ االتجاىات كتشسية الببلغية السفاىيع عغ البجيمة الترػرات تعجيل

 .175-125 ،(13) 133 ،األزىخ جامعةالتخبية ب مجمة .الثانػؼ  األكؿ الرف

 في الخياضيات تجريذ في الكػرت مجبخنا تػضيف أثخ ـ(.2114. )مرصفى حشاف العديد، عبج
)دراسة  بغدة األساسي الدادس الرف شالبات لجػ اإلبجاعي التفكيخ ميارات تشسية

 غدة.-اإلسبلمية الجامعة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(.

 التفكيخ قبعات عمى قائع الجبخ في مقتخح بخنامج فعالية ـ(.2115. )حدشي أحسج المصيف، عبج
 القخار اتخاذ عمى كالقجرة العقل عادات كبعس اإلبجاعي تفكيخال ميارات تشسية في الدت

، شسذ عيغ جامعة. )رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة( العميا األساسية السخحمة شبلب لجػ
 القاىخة.

 كراء ما عمى قائسة العمـػ لتجريذ قخائية استخاتيجية ـ(.2115. )جبخيل أسامة المصيف، عبج
 السخحمة تبلميح لجػ استخجاميا نحػ التجاهاك ىيسي السفا االستيعاب لتشسية السعخفة

 .41-1 ،(4) 17مرخ، -العمسية التخبية مجمة. االبتجائية

 .الرفي التجريذ مجاؿ في كاستخجامو التخبػؼ  كالتقػيع القياس ـ(.2111. )نبيل اليادؼ، عبج
 ػالتػزيع.م لمشذخ كائل دار عساف:)د.ط(. 

 .الفخقاف دار عساف:)د.ط(. . التخبػؼ  البحث أساسيات .(ـ1999. )الخحسغ عبج عجس،
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تػضيف دكرة التعمع في تجريذ الخياضيات لتشسية ميارات  أثخمع(. 2113العصا، أحسج. )أبػ 
)دراسة ماجدتيخ غدة لجػ شبلب الرف التاسع األساسي بسحافطات  اإلبجاعيالتفكيخ 

 غدة.الجامعة اإلسبلمية،  غيخ مشذػرة(.

 الجامعة: غدة)د.ط(. . الحجيثة لمخياضيات االستخاتيجي لتجريذا ـ(.1995. )عدك عفانة،
 .اإلسبلمية

ـ(. حجع التأثيخ كاستخجاماتو في الكذف عغ مرجاقية الشتائج في 2111عفانة، عدك. )
 .58-29(، 3)4، مجمة البحػث كالجراسات التخبػية الفمدصيشيةالبحػث التخبػية كالشفدية. 

 . )د.ط(. غدة: الجامعة اإلسبلمية.خات االختبارتحميل فقـ(. 2114عفانة، عدك. )

 . عساف: دار السيدخة.1. طالتعمع التعمع أسدو كتصبيقاتوـ(. 2114عبلـ، رجاء. )أبػ 

 كتػجياتو كتصبيقاتو أساسياتو كالشفدي التخبػؼ  كالتقػيع القياس ـ(.2111. )الجيغ صبلح عبلـ،
 .العخبي الفكخ دار القاىخة:)د.ط(.  .السعاصخة

 تجريذ في-Goegebra-الجيػجبخا بخنامج استخجاـ أثخـ(. 2114. )دمحم ناعع عسخؼ،ال
 مجمة. الثانػؼ  الثالث الرف شبلب لجػ اإلبجاعي التفكيخ كتشسية التحريل في الخياضيات

 .635-578 ،(38) 3ة بسرخ التخبي كمية

 في STEM يالتكامم الجحعي السجخل عمى قائع بخنامج فاعمية ـ(.2116. )حكست العيدػؼ،
)دراسة  السيشية اإلعجادية تبلميح لجػ السيشية كالسيػؿ العمسية السيارات بعس تشسية

 ، القاىخة.شسذ عيغ جامعة  ماجدتيخ غيخ مشذػرة(.

 تشسيةفي  Plus-K-W-L السعخفة كراء ما استخاتيجية فاعمية ـ(.2115. )دمحم إبخاىيع الغامجؼ،
 الثالث الرف شبلب لجؼ الخياضيات في عمػماتالس معالجة كميارات اإلبجاعي التفكيخ

 .76-15 ،(211) ،مرخ- التجريذ كشخؽ  السشاىج في دراسات. الستػسط

 االستيعاب تشسية في اإلنتخنت عبخ مقتخحة دراسية كحجة فاعمية ـ(.2111. )سعج مشى الغامجؼ،
 مجمة. ضبالخيا الثانػية السخحمة شالبات لجػ الحات كمفيػـ الخياضيات في السفاىيسي

 .776-741 ،(3) 23ػد لمعمـػ التخبػية، سع السمظ جامعة
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 لشطاـ ضػئيا في مقتخح مشيج أثخك  STEM مشاىج ترسيع أبعاد ـ(.2113. )سيج تفيجة غانع،
 السخحمة شبلب لجػ System Thinking األنطسة في التفكيخ ميارات تشسية في األرض
 .181-115 ،(1)، التخبية كمية مجمة. الثانػية

 كمكارثي البشائي لمتعمع كيتمى بشسػذجي التجريذ أثخ ـ(.2115. )الدبلـ عبج مشجكر هللا، فتح
 مادة تعمع نحػ كالجافعية السفاىيسي االستيعاب تشسية في (4MAT) الصبيعية التعمع لجكرة

 العمسية التخبية مجمة .الدعػدية العخبية بالسسمكة الثانػؼ  األكؿ الرف لصبلب الفيدياء
 .114-57 ،(3) 18خ مر

 في السذخكعات عمى القائع التعمع عغ استقرائية دراسة ـ(.2116. )أحسج حسادة فيسي،
)دراسة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(.  حالة دراسة بسرخ، كالتكشػلػجيا لمعمػـ الستفػقيغ مجرسة

 .بالقاىخة األمخيكية الجامعة

)د.ط(. . أدكاتو مياراتو، تو،مكػنا مفاىيسو،: اإلبجاعي التفكيخ ـ(.2115. )عجناف القاضي،
 .كالتػزيع لمشذخ الحكسة دار: البحخيغ

 تشسية في السفاىيسية الخخائط بشاء في استخاتيجيات ثبلث أثخـ(. 2119. )عمي دمحم القبيبلت،
. العاشخ الرف شبلب لجػ الخياضيات في السدائل حل عمى كالقجرة السفاىيسي االستيعاب

 .132-113 ،(93) 24 الكػيتب التخبػية السجمة

 عمى الخياضيات لتجريذ STEM مشحى استخجاـ أثخ ـ(.2116. )سميساف هللا عبج القث امي،
)دراسة ماجدتيخ  الستػسط الثاني الرف شبلب لجػ التفكيخ كميارات الجراسي التحريل

 السكخمة. مكة القخػ، أـ جامعة غيخ مشذػرة(.

 تشسية عمى األحياء تجريذ في السشطػمي السجخل استخجاـ أثخ ـ(.2115. )بجرية القحصاني،
 بسجيشة الثانػؼ  الثاني الرف شالبات لجػ البرخؼ  التفكيخ كميارات السفاىيسي االستيعاب

 السسمكة العخبية الدعػدية.  القخػ، أـ جامعة. )رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة( أبيا

 لمشذخ الفكخ دار ساف:ع)د.ط(.  .األساسية لمسخحمة التفكيخ تعميع ـ(.2111. )نايفة قصامي،
 كالتػزيع.
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 دار: عساف)د.ط(. . تشسيتو كأساليب اإلبجاع سيكػلػجية ـ(.2115. )السشعع عبج مسجكح الكشاني،
 .كالتػزيع لمشذخ السيدخة

 التحريل في كالجسعي الفخدؼ التعميع بػسائط التجريذ فاعمية ـ(.2114. )يحيى زكخيا الؿ،
 مجمة .السكخمة بسكة الستػسصة السخحمة تبلميح لجػ لمتكشػلػجيا السفاىيسي كاالستيعاب

 .195-169 ،(18) 9اليسغ -االجتساعية الجراسات

 دار )د.ط(. عساف: .التخبػؼ  كالتقػيع الشفدي القياس مبادغـ(. 1982. )دمحم سبع لبجة،أبػ 
 كالتػزيع. لمشذخ الفكخ

-تػجو العمػـ كالتكشػلػجيا ـ(. فاعمية تعميع العمػـ القائع عمى2114السحتدب، سسية عدمي. )
الرف التاسع األساسي متصمبات التشػر العمسي،  شالبات( في اكتداب STSالسجتسع )

 (، جامعة البحخيغ، البحخيغ.3) 5ة مجمة العمـػ التخبػية كالشفدي

 في العمػـ لسعمسي السيشي التصػيخ ـ(.2115. )بيجت بارعة خجا، هللا، عبج إبخاىيع السحديغ،
 ؤتسخم إلىكرقة مقجمة . STEM كالخياضيات كاليشجسة كالتقشية العمػـ تكامل اتجاه ضػء

 كالخياضيات كاليشجسة كالتقشية العمػـ تػجو" األكؿ الخياضيات العمػـ كتعمع تعميع في التسيد
STEM:سعػد. السمظ جامعة . الدعػدية 

 االستيعاب تشسية في كالستذابيات الستساثبلت استخاتيجية استخجاـ أثخـ(. 2116. )حشاف دمحم،
 مادة تعمع صعػبات ذكؼ  اإلعجادية السخحمة تبلميح لجػ العقمية العادات كبعس السفاىيسي

 .214-139 ،(167) 1األزىخ بسرخ،  مجمة التخبية بجامعة التاريخ.

 لجػ التجريذ ميارات لتشسية تجريبي لبخنامج مقتخح ترػرـ(. 2114. )الديج سياـ مخاد،
 كالتقشية العمػـ بيغ التكامل كمتصمبات مبادغ ضػء في الثانػية بالسخحمة الفيدياء معمسات

 التخبية في عخبية مجمة دراسات. بالدعػدية حائل بسجيشة STEM كالخياضيات كاليشجسة
 .51-17 ،(56) ،الدعػديةب الشفذ كعمع

 اإلبجاعي يخالتفك ميارات تشسية في الخياضية الشسحجة استخجاـ أثخـ(. 2112. )مبارؾ مديج،أبػ 
 جامعة مشذػرة(. غيخ ماجدتيخ )رسالة غدة بحافطة األساسي الدادس الرف شبلب لجػ

 غدة. األزىخ،
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 تشسية في االستقراء كفق الحاسػبية السحاكاة فاعمية .ـ(2111. )دمحم عبيخ السدعػدؼ،
 )دراسة ماجدتيخ غيخ الثانػية السخحمة شالبات لجػ الفيدياء في السفاىيسي االستيعاب

 الخحسغ، الدعػدية. عبج بشت نػرة األميخة جامعة مشذػرة(.

 ميارات تشسية في السجمجة الحقيقة تقشية تػضيف فاعمية ـ(.2115. )رياض رامي مذتيى،
 رسالة) بغدة األساسي التاسع الرف شبلب لجػ العمػـ نحػ كاالتجاه اإلبجاعي التفكيخ

 .غدة، اإلسبلمية جامعةال ماجدتيخ غيخ مشذػرة(.

 التعمع ألبعاد مارزانػ نسػذج فاعمية ـ(.2112. )دمحم إبخاىيع ،هللا كعبج صبلح، نبيل، السريمحي
 التخبية في عخبية دراسات مجمة. االبتجائي الخابع الرف تبلميح لجػ الخياضي التفكيخ في

 .231- 169 ،(31) 3ة ، الدعػديب الشفذ كعمع

 دار عساف:)د.ط(. . الشفذ كعمع التخبية يف كالتقػيع القياس ـ(.2115. )دمحم سامي ممحع،
 كالتػزيع. لمشذخ السيدخة

 السشصق كحجة تجريذ في لمتفكيخ الكػرت بخنامج استخجاـ فاعمية ـ(.2113. )سػسغ مػافي،
 بسجيشة الثانػؼ  األكؿ الرف شالبات لجػ االستجاللي كالتفكيخ التحريل عمى الخياضي

 دارالقاىخة:  الخياضيات. كتعمع تعميع لثالث،ا العمسي سؤتسخال إلىكرقة مقجمة . ججة
 شسذ. عيغ جامعة الزيافة،

 نساذج أثخ ـ(.2115. )مرصفى دمحم كالقزاة، دمحم، هللا عبج كالخصابية، نايف، فيحاء السػمشي،
 لمسفاىيع السفاىيسي االستيعاب في لسارزانػ التعمع أبعاد نسػذج عمى القائسة التخصيط

 جامعةب التخبػية العمػـ مجمة. األردف في األساسي الثامغ فالر شالبات لجػ العمسية
 .198-185 ،(1) 42ؾ، اليخمػ 

 الكتاب دار العيغ:)د.ط(. . تشسيتو اكتذافو، ماىيتو،: اإلبجاع ـ(.2117. )زيج اليػيجؼ،
 .الجامعي

الدعػدية: )د.ط(.  العاـ. التعميع لتصػيخ الػششية االستخاتيجية ـ(.2111. )كالتعميع التخبية كزارة
 كزارة التخبية كالتعميع.
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 الجراسة مالحق
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 : (ٔممحق )
 السحكسيغ ألدوات الجراسة قائسة بأسساء

 

 

 

 مكان العسل التخرز االسع الخقع

 الجامعة االسبلمية أستاذ السشاىج كشخؽ التجريذ أ.د دمحم محسػد عدقػؿ  .ٔ

 الجامعة االسبلمية أستاذ السشاىج كشخؽ التجريذ أ.د دمحم سميساف ابػ شقيخ  .ٕ

 رىجامعة األق أستاذ السشاىج كشخؽ التجريذ أ.د خالج خسيذ الدخ  .ٖ

 جامعة األقرى السشاىج كشخؽ التجريذ أعج  أستاذ مد د. مػسى دمحم جػدة  .ٗ

 جامعة األقرى السشاىج كشخؽ التجريذ أعج  أستاذ مد د. أسعج حديغ عصػاف  .٘

  اإلعجاديةذكػر خاف يػنذ  ماجدتيخ السشاىج كشخؽ التجريذ دمحم أحسج ابػ ىبلؿ . أ  .ٙ

 رفح -مجيخية التعميع  التجريذ السشاىج كشخؽ  -دبمـػ عالي  عجناف دمحم شعت  . أ  .ٚ

 ب اإلعجاديةمجرسة بشي سييبل  بكالػريػس رياضيات اسساعيل فياض . أ  .ٛ
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 : (ٕممحق )
 خصاب تدييل ميسة باحث
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 : (ٖممحق )
 قائسة السفاىيع الستزسشة في الػحجة الثانية مغ كتاب الخياضيات لمرف التاسع

 

 الجاللة العمسية السفيػم الجرس

س
عكا

االن
 

 االنعكاس.1
صػرة مخآتو السعكػسة  إلىىػ تحػيل ىشجسي يقـػ بتحػيل الذكل 

 خط مدتقيع مع الحفاظ عمى أبعاد الذكل كقياس زكاياه   إلىبالشدبة 

 محػر االنعكاس.2
مدتقيع تتع عسمية االنعكاس باالستشاد إليو حيث يبعج الذكل كصػرتو 

 جة عشو مدافة كاح

قدسيغ متصابقيغ بحيث لػ أمكغ شي  إلىتحػيل ىشجسي يقدع الذكل  التساثل.3
 الذكل يشصبق قدساه عمى بعزيسا 

 محػر التساثل.4
قدسيغ بحيث يكػف لكل نقصة في القدع  إلىمدتقيع يقدع الذكل 

 األكؿ صػرة في القدع الثاني باالنعكاس حػ ىحا السحػر

ران
لجو

ا
 

 الجكراف.5
ـ بتحخيظ األشكاؿ بداكية محجده كاتجاه دكراف تحػيل ىشجسي يقػ 

 نقصة ثابتو  إلىمحجد باالستشاد 

 مخكد الجكراف.6
ىي الشقصة التي يتع الجكراف باالستشاد إلييا كتكػف ثابتو حيث ال تجكر 

 مع الذكل 

 الداكية التي يتحخؾ الذكل بقجار قياسيا  زاكية الجكراف.7

اب
دح

االن
 

 االندحاب.8
بتحخيظ األشكاؿ اليشجسية باتجاه معيغ كمدافة  تحػيل ىشجسي يقـػ

 معيشة 

سجد
الت

 

 تحػيل ىشجسي يقـػ بتكبيخ الذكل أك ترغيخ بسقجار محجد  التسجد.9

 الذكل األصمي  إلىىػ مقجار التسجد كيداكؼ ندبة شػؿ الرػرة  معامل التسجد.11

 نقصة ثابتو يتع تحجيج التسجد باالستشاد إلييا مخكد التسجد.11

 



152 
 

 : (ٗممحق )
 استسارة تحكيع اختبار االستيعاب السفاىيسي

 

 

 م اهلل الرمحن الرحيمـبس

 
 الديج الجكتػر / ......................................................... حفطو هللا 

 الدبلـ عميكع كرحسة هللا كبخكاتو كبعج 

 
 السػضػع: تحكيع اختبار االستيعاب السفاىيسي في الخياضيات

في تشسية االستيعاب  STEMاستخجام مشحى  أثخ)دراسة تجخيبية حػؿ  إجخاءالباحث ب يقػـ
كذلظ  في الخياضيات لجى شالب الرف التاسع األساسي( اإلبجاعيالسفاىيسي والتفكيخ 

استكساال لستصمبات الحرػؿ عمى درجة الساجدتيخ في السشاىج كشخؽ تجريذ الخياضيات كلقج 
بار في االستيعاب السفاىيسي لصبلب الرف التاسع في مادة اد اختأعج  تصمبت الجراسة 

  حػل:ويزع الباحث االختبار بيغ أيجيكع إلبجاء آرائكع  الخياضيات،

  يقيدو.مجػ ارتباط كل سؤاؿ بالسفيـػ الحؼ 

  السحجدة.مجػ مشاسبة االختبار لقياس مدتػيات االستيعاب السفاىيسي 

  األساسي.التاسع مجػ مشاسبة االختبار لسدتػػ شبلب الرف 

  االختبار.الجقة العمسية لسفخدات 

  تعجيل ما تخكنو مشاسبا عمى مفخدات االختبار 

 التصبيق  التفديخ، التػضيح، االختبار:مدتػيات االستيعاب السفاىيسي التي يقيديا 
 الباحث

 أمجج حديغ كػارع
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 : (٘ممحق )
 اختبار االستيعاب السفاىيسي

 

 ي في الرياضياتاختبار االستيعاب المفاهيم

 

 بيانات الطالب

  اسم الطالب 

  الفصــل 

 

 

 ىجف االختبار

قياس مجػ استيعابظ لمسفاىيع الستزسشة في الػحجة  إلىعديدؼ الصالب ييجؼ ىحا االختبار 
عمسا بأف الجرجة التي ستحرل عمييا في االختبار لغ تؤثخ عمى  الخياضيات.الثانية مغ كتاب 

  نتيجتظ في الخياضيات

 

 تعميسات االختبار

 كاىتساـ.اقخأ كل سؤاؿ بعشاية  .1

 األسئمة.أجب عغ جسيع  .2

 عشو.ال تتخؾ أؼ سؤاؿ دكف محاكلة لمتفكيخ في اإلجابة  .3

 .ال تبجأ باإلجابة قبل اشعارؾ بحلظ  .4
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          اختخ االجابة الرحيحة                                                           األول:الدؤال 
 درجة(ٕٗ)
 أي األشكال التالية يسثل حالة انعكاس  -ٔ

         
 ج.                      د.                        ب.                    -أ 

 

 أي األشكال التالية يسثل حالة اندحاب  -ٕ

         
 د.           ب.                        ج.                               -أ 

 

 يكػن التسجد تكبيخاا إذا كان معامل التسجد  -ٖ
 يداكؼ كاحج    د. دائسا تكبيخ ج.أصغخ مغ كاحج    ب.أكبخ مغ كاحج     -أ 

 

 عمى:الجوران كتحػيل ىشجسي يحافع  -ٗ
 األبعاد            ب. الدكايا          ج. البعج عغ مخكد الجكراف       د. جسيع ما سبق  -أ 

 

  الذصخنج:ل ىشجسي نعتسج عميو عشج لعب تحػي -٘
 االندحاب        ب. الجكراف                ج. التسجد                     د. االنعكاس -أ 

 

 اليشجسي:تحػيل ىشجسي نعتسج عميو إلضفاء الجانب الجسالي في الترسيع  -ٙ
 د. التساثل       االندحاب        ب. الجكراف                ج. التسجد                -أ 

 

 السجيخ:تحػيل ىشجسي يعتسج عميو عسل  -ٚ
 االندحاب        ب. الجكراف                ج. التسجد                       د. التساثل -أ 

 

  الديارات والجراجات:تحػيل ىشجسي يعتسج عميو عسل اشارات  -ٛ
 د. االنعكاس                    االندحاب        ب. الجكراف                ج. التسجد     -أ 
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 يداوي:إذا كانت األرض مخكد الجوران لمقسخ فإن قياس زاوية دوران القسخ  -ٜ
 °361د. °                           181ج. °               121ب. °        91 -أ 

 

 مغ خبلؿ الذكل التالي (13، 12، 11، 11# أجيب عغ الفخكع )
 تقاشع قصخاه في ـ كسا ىػ مػضح فإفإذا كاف أ ب ج د مخبع  

 
 جـ ىي:صػرة أ ب باالنعكاس في أ  -ٓٔ
 ـ د        ب.  د جػ               ج.  أ د                             د. ب جػ -أ 

 

   حػل: جـ باالنعكاسب أ ىي صػرة ب  -ٔٔ
 د جػ ب جػ        ب. ب د                ج. أ د                           د. -أ 

 

  ىي:في ب د  ب باالنعكاسصػرة     أ م  -ٕٔ
 جػ ـ ب      ب. أ ب جػ                ج. أ ب ـ                   د. ب د جػ -أ 

 

 ىي:في أ جـ  جـ باالنعكاسصػرة      أ د  -ٖٔ
 جػ ـ ب        ب. أ ب جػ                ج.  أ ب ـ                د. ب د ج -أ 

 
وحجات  ٗوحجات باتجاه محػر الديشات السػجب و ٖب حرل لو اندحاب بسقجار  السدتقيع أ -ٗٔ

( فإن احجاثيات السدتقيع بعج ٘ ،٘ب ) ( وكانتٔ ،2)باتجاه محػر الرادات الدالب إذا كانت أ 
  ىي:تشفيح التحػيالن عميو 

  (5 ،8َب ) (،1 ،5َأ ) -أ 
 (5 ،3(، َب )3 ،5َأ ) -ب 
 (1- ،8(، َب )1 ،5َأ ) -ج 
 (1 ،8َب ) (،3- ،5)َأ  -د 
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فإذا أجخيت لو عسمية دوران مخكدىا  (ٖ ،ٓ)ج  (،ٖ ،ٗ)ب  (،ٓ ،ٗ)حيث أ  جـ مثمثب  أ -٘ٔ
 ىي:فإن احجاثيات الرػرة َأ َب َج  ٓٛٔنقصة األصل وقياس زاوية الجوران زاوية الجوران 

 (3- ،1)جػَ  (،3- ،4- َب ) (،1 ،4-َأ )  -أ 
 (3- ،1)جػَ  (،3-، 4َب ) (،1 ،4-َأ )  -ب 
 (3 ،1)جػَ  (،1 ،3َب ) (،2 ،2)َأ  -ج 
 (1 ،4)جػَ  (،3 ،1َب ) (،1 ،4)َأ  -د 
إذا أجخيت لو عسمية تسجد  (ٓ ،ٛ)ع  (،ٗ ،ٛ)ص  (،ٓ ،ٓ)س ص ع مثمث حيث س  -ٙٔ

 ىي:فإن احجاثيات الرػرة َس َص َع  ٕ٘.ٓمعامميا ك= 
 (1 ،4)جػَ  (،2 ،4)َب  (،1 ،1)َأ  -أ 
  (1 ،1)جػَ  (،1 ،1)َب  (،1 ،1)أ  -ب 
 (1 ،2)جػَ  (،1 ،2)َب  (،1 ،1)َأ  -ج 
 (1 ،4)جػَ  (،5 ،3)َب  (،1 ،1)َأ  -د 

 

 زاويتو:حػل نقصة األصل يسثل دوران قياس  ص( )س،انعكاس الشقصة  -ٚٔ
 361د.                  °181ج. °               121ب. °        91 -أ 

 

  ىػ:عجد محاول التساثل لمسخبع  - ٛٔ
 5د.                             4ج.                 2ب.         1 -أ 

 

 يكػنان:عسمية اندحاب لسدتقيع فإن السدتقيع وصػرتو  إجخاءعشج  - ٜٔ
 متعامجاف        ب. متخالفاف                ج. متػازياف            د. متقاشعاف -أ 

 

 يكػنان:عسمية تسجد لذكل فإن الذكل وصػرتو  إجخاءعشج  -ٕٓ
 د. ال شيئ مسا ذكخ          قاف                ج. مختمفاف متذابياف        ب. متصاب -أ 

 

  يدسى:سع فإن ىحا التحػيل  ٙسع أصبح شػليا  ٗالسصاط شػليا  قصعة مغ -ٕٔ
 انعكاس          ب. تسجد                     ج. دكراف           د. اندحاب -أ 
 

  محػر:إذا كان َأ ىي صػرة أ فإن ل يدسى  -ٕٕ
 ب. اندحاب                 ج. انعكاس            د. تسجد        دكراف    -أ 

 
 ل

 أ   أ
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 يكافئ:ومخكدة نقصة األصل  ٔ-التسجد الحي معاممة  -ٖٕ
 °         91دكراف بداكية  -أ 
 اندحاب يسيشا     -ب 
              °   181دكراف بداكية  -ج 
 اندحاب يدارا  -د 

 
 األصمي:. الذكل صػرة الذكل اليشجسي بعج االندحاب ............ -ٕٗ
 أكبخ مغ          ب. تذابو                     ج. تصابق                  د. أصغخ مغ -أ 

 
 

 أجب األسئمة التالية الثاني:الدؤال 
 درجات(ٖ)                           التالية:  الخاصة وضح السقرػد بالسرصمحات  _ بمغتظأ

 محػر االنعكاس .1
..........................................................................................

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

 
 التسجدمخكد  .2

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

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

 
 مخكد الجوران  .3

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

..........................................................................................
.......................................................................................... 
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 درجات( ٖ)                                  مغ:  ب_ اذكخ مثاال حياتيا واحجا مغ محيصظ لكل 
 

 ......................           الجوران .1
 

 ......................          االنعكاس .2
 

 .......................          التساثل   .3
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 : (ٙممحق )
 اإلبجاعياستسارة تحكيع اختبار التفكيخ 

 

 م اهلل الرمحن الرحيمـبس
 

 الديج الجكتػر / .............................................................. حفطو هللا 
 الدبلـ عميكع كرحسة هللا كبخكاتو كبعج 

 
 في الخياضيات اإلبجاعياختبار التفكيخ السػضػع: تحكيع 

في تشسية االستيعاب  STEMاستخجام مشحى  أثخ)دراسة تجخيبية حػؿ  إجخاءيقـػ الباحث ب
كذلظ استكساال لستصمبات  في الخياضيات لجى شالب الرف التاسع األساسي( اإلبجاعيالسفاىيسي والتفكيخ 

اد اختبار في أعج  ذ الخياضيات كلقج تصمبت الجراسة الحرػؿ عمى درجة الساجدتيخ في السشاىج كشخؽ تجري
ويزع الباحث االختبار بيغ أيجيكع إلبجاء آرائكع  الخياضيات،لصبلب الرف التاسع في مادة  اإلبجاعيالتفكيخ 

  حػل:
  االختبار.مجػ كضػح كدقة تعميسات 
  التاسع.مجػ مشاسبة الرياغة المغػية لسدتػػ الصبلب في الرف 
 االختبار.لسفخدات  الجقة العمسية 
  الخياضيات.في  اإلبجاعيمجػ مشاسبة االختبار لقياس قجرة شبلب الرف التاسع في ميارات التفكيخ 
 تعجيل ما تخكنو مشاسبا عمى مفخدات االختبار.  
 

 التي يقيديا االختبار: الصبلقة، السخكنة، األصالة اإلبجاعيميارات التفكيخ 
                                                                                                                            

                                                          
 الباحث

 أمجج حديغ كػارع
 
 
 
 



161 
 

 : (ٚممحق )
 اإلبجاعياختبار التفكيخ 

 
 في الخياضيات اإلبجاعياختبار التفكيخ 

 
 

 نات الصالببيا
  اسع الصالب 

  الفرــل 
 
 

 ىجف االختبار
في الخياضيات. عمسا بأف الجرجة  اإلبجاعيقياس قجرتظ عمى التفكيخ  إلىعديدؼ الصالب ييجؼ ىحا االختبار 

 التي ستحرل عمييا في االختبار لغ تؤثخ عمى نتيجتظ في السادة .
 
 

 تعميسات االختبار  
 تساـ اقخأ كل سؤاؿ بعشاية كاى .1
 ال تتخؾ أؼ سؤاؿ دكف محاكلة لمتفكيخ في اإلجابة عشو  .2
 احخص عمى تشػع مجاخل الحمػؿ  .3
 احخص عمى األفكار التي ال تخصخ بباؿ غبخؾ .4
 اجعل كل محاكلة مشفرمة في سصخ ججيج مع تخقيع كل محاكلة .5
 ال تبجأ باإلجابة قبل اشعارؾ بحلظ .6
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  ى:عمأذكخ أكبخ عجد مغ األمثمة الحياتية  -1
 

 التسجد  -أ 
..................................................................................................
..................................................................................................

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

 االنعكاس  -ب 
..................................................................................................

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

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

 
 الجوران  -ج 

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

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

.................................................................................................. 
 االندحاب  -د 

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

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

 
  تساثل.أذكخ أكبخ عجد مسكغ مغ األشكال اليشجسية التي ليا أكثخ مغ محػر  -ٕ

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

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

........................................................................................................... 
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 اندحاب؟كيف يسكشظ اثبات أن مدتقيع َأَب ىػ صػره لمسدتقيع أب بعج عسمية  -ٖ
...........................................................................................................

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

  األصل؟بأكثخ مغ شخيقة كيف يسكشظ جعل مخكد ىحا السخبع يشصبق عمى نقصة  -ٗ

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

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

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

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

 

 حػل محػر الديشات أذكخ التحػيالت السسكشة ليكػن الذكل َأ َب َج صػرةبجون استخجام االنعكاس  -٘
 لمذكل أ ب ج 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 (1، 7)ب  (1،1أ )

 (3، 7جـ )

 (1-، 1أ )

 ( 3-، 7جـَ )

 (1-، 7َب )
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 خالليا.ىحا التحػيل مغ  جخاءالتحػيالت السسكشة إلأذكخ  -ٙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

لػ أن مفيػم الجوران أصبح غيخ مػجػد في ىحه الحياة أذكخ أكبخ عجد مغ اآلثار الستختبة عمى ذلظ  -ٚ
  مغ:بالشدبة لكل 

 الكرة األرضية   -أ 

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

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

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

  ووسائلها.المواصالت حركة النقل و -ب 

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

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

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

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

  الدوران.أذكر أشياء أخرى قد تتضرر من فقدان  -ج 

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

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

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 (2، 8)ب  (2،2أ )

 (5، 8جـ )

 ( 2-،  8-َب) (2-، 2-أَ )

 (5-، 8-)جـَ 
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 اذكر أكبر قدر من تطبيقات التحويالت الهندسية المتوفرة في السيارة. -8
.........................................................................................................

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

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

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

 

 

 يمكنك اثبات ان النقطة َب هي صورة النقطة ب بعد انعكاس حول المحور ل كيف -9

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

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

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

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

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

 

( ما ىي التحػيالت اليشجسية التي مغ السسكغ  ٖ،  ٘( ىي صػرة الشقصة أ )  ٖ- ،٘-إذا كانت َأ )   -ٓٔ
 أن تقػم بيحا التحػيل .  

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

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

 

 = 1m.mإذا كان كل  ،m.m 50ويطيخ شػلو تحت السجيخ  Micro 200مخمػق حي دقيق شػلو -ٔٔ
100 Micro فسا قػة تكبيخ ىحا السجيخ ؟ ، 

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

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

......................................................................................................... 
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   3الشكل  إلى 1بالترتيب اذكر التحويالت الالزمة لنقل الشكل  -12

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 َب ىي صػرة )ب( باالنعكاس في السدتقيع )ل( فإذا كان :    -ٖٔ
 وحجة شػل  ٛس+ٖوحجة شػل ، َب م =  ٙس+ٗ، ب م =  °ٓٙقياس زاوية )َب ب م( =     

 أوجج شػل القصعة َب ىـ

                                                           

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 2الشكل  1الشكل 

 

 3الشكل 
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 : (ٛممحق )
 استسارة تحكيع دليل السعمع 

 

 بسـم اهلل الرمحن الرحيم

 

 الجكتػر / .............................................................. حفطو هللا  الديج

 الدبلـ عميكع كرحسة هللا كبخكاتو كبعج 

 السػضػع: تحكيع دليل السعمع

في تشسية  STEMاستخجام مشحى  أثخ)دراسة تجخيبية حػؿ  إجخاءيقـػ الباحث ب
 في الخياضيات لجى شالب الرف التاسع األساسي( اإلبجاعياب السفاىيسي والتفكيخ االستيع

كذلظ استكساال لستصمبات الحرػؿ عمى درجة الساجدتيخ في السشاىج كشخؽ تجريذ الخياضيات 
ويزع الباحث ىحا الجليل بيغ أيجيكع  الخياضيات،اد دليل معمع في مادة أعج  كلقج تصمبت الجراسة 

  حػل:ع إلبجاء آرائك

  السحتػػ.أسمػب عخض 

  مبلئسة السحتػػ ألسذ تعميعSTEM. 

 كلديادتكع جديل الذكخ
 

 الباحث                                                                                         

 أمجد حسين كوارع                                                                                   
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 : (ٜممحق )
 دليل السعمع

 

 دليل السعمع
 في تجريذ الخياضيات لمرف التاسع  STEMدليل السعمع الستخجام مشحى 

 الػحجة الثانية "التحػيالت اليشجسية"
 

 . السعمسة.أخي السعمع / أختي 
في  STEMاـ مشحى ة في استخجأعج  يدخ ني أف أضع بيغ أيجيكع ىحا الجليل اإلرشادؼ لمسد

دتو أعج  كقج  األساسي،التحػيبلت اليشجسية" مغ كتاب الخياضيات لمرف التاسع الثانية "تجريذ الػحجة 
في تشسية االستيعاب  STEMاستخجاـ مشحى  أثخ"  بعشػاف:ات تصبيق دراستي التي إجخاءضسغ 

اسي" آمبل أف يحقق ىحا في الخياضيات لجػ شبلب الرف التاسع األس اإلبجاعيالسفاىيسي كالتفكيخ 
 مشو.العسل الفائجة السخجػ ة 

 
 يمي:ويتزسغ ىحا الجليل ما 

 التاسع.العامة لسبحث الخياضيات لمرف  ىجاؼاأل 
 الثانية.العامة لمػحجة  ىجاؼاأل 
  الثانية.الخصة الدمشية لتجريذ الػحجة 
  نطخة عمى مشحىSTEM.  
  الػحجة.تجريذ ىحه  السخاد تشسيتيا مغ خبلؿ اإلبجاعيميارات التفكيخ  
  الػحجة.مدتػيات االستيعاب السفاىيسي السخاد تشسيتيا مغ خبلؿ تجريذ ىحه 
 نطخة عامة عمى ما سيقـػ بو السعمع.  
  ىشجسي.مذخكع 
  تخصيط دركس الػحجة باالعتساد عمى مشحىSTEM. 
  شخح بخنامجScratch 
  شخح بخنامجGeogebra 
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 لمرف التاسع  العامة لسبحث الخياضيات ىجافاأل أوال:
 التالية:العامة لتجريذ مبحث الخياضيات لمرف التاسع في الشقاط  ىجاؼكتتمخز األ

  كالجائخة.معادلة الخط السدتقيع  إيجادبعس مفاىيع اليشجسة التحميمية كتػضيفيا في  إلىالتعخؼ  .1
 كالستبايشات.تشسية ميارة الصبلب في حل نطاـ مغ السعادالت  .2
  الجائخة.الدكايا في  العبلقة بيغلخاصة بالجائخة كاستشتاج السفاىيع ا إلىالتعخؼ  .3
  اليشجسية.فيع التحػيبلت اليشجسية كتػضيفيا في رسع األشكاؿ  .4
  حدابيا.مقاييذ التذتت ككيفية  إلىالتعخؼ  .5
  السختمفة.فيع العبلقات كاإلقتخانات الخاصة كشخيقة تخكيبيا كتسثيميا بأنػاعيا  .6
  السذكبلت.صخؽ مختمفة كتػضيفيا في حل حل السعادالت التخبيعية ب .7
  عمييا.العسميات األساسية  إجخاءفيع كثيخات الحجكد ك  .8
  الحجكد.تػضيف نطخية الباقي كنطخية العػامل في تحميل كثيخات  .9

  مجاليا. إيجادك  الشدبية،العسميات الحدابية األساسية عمى اإلقتخانات  إجخاء .11
  السعادالت.يا كتػضيفيا في حل فيع األسذ كالمػغاريتسات كالعبلقة بيش .11

 
 العامة لتجريذ وحجة التحػيالت اليشجسية  ىجافاأل ثانيا:

  التالية:العامة لتجريذ كحجة التحػيبلت اليشجسية في الشقاط  ىجاؼاأل إجساؿكيسكغ 
 كخػاصيا.بعس أنػاع التحػيبلت اليشجسية  إلىالتعخؼ  .1
 ت اليشجسية في تحجيج صػر األشكاؿ.إكداب الصالب القجرة عمى كيفية تػضيف التحػيبل .2
 أخخػ.صػر األشكاؿ اليشجسية بصخؽ  إيجادإكداب الصالب القجرة عمى  .3
 بجقة.زيادة قجرة الصالب عمى الخسع  .4
 اليشجسية.إكداب الصالب السديج مغ السفاىيع السختبصة بالتحػيبلت  .5
 كالتكشػلػجيا.الخبط السفاىيع الخياضية كالعمـػ  .6
 أعسق.تصبيق السفاىيع اليشجسية بذكل تػضيف التكشػلػجيا ل .7
 .ىشجسي بعس مفاىيع الػحجة مغ خبلؿ ترسيع تصبيق .8
 بشاء مجدع ىشجسي باالعتساد عمى الترسيع  .9
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 الخصة الدمشية لتجريذ الػحجة الثانية  ثالثا:
 

 السجسػع  عجد الحرز عشػان الجرس رقع الجرس عشػان الػحجة

الت
حػي

الت
 

سية
يشج

ال
 

عكاس حػؿ االن الجرس األكؿ
محػر الديشات 
 كمحػر الرادات

 
2 
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 1 محػر التساثل

 3 الجكراف الجرس الثاني

 2 االندحاب الجرس الثالث

 1 التسجد الجرس الخابع

 
متصمبات اضافية 

 STEMلتعميع 

بخنامج 
geogebra 

3 

 schratch 3بخنامج 

 4 مذخكع ىشجسي

 STEMحى عمى مش رابعا: نطخة
الخبط كالتكامل بيغ العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة  إلىىػ تعميع متعجد التخررات ،ييجؼ 

كالخياضيات حيث تقتخف فيو السفاىيع العمسية بالطػاىخ الصبيعية كيتسكغ الصبلب مغ تصبيق العمـػ 
ب فيسا لمعالع كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات كمسا أتاحت الدياقات ذلظ ، حيث يػفخ ذلظ لمصبل

كالطػاىخ مغ حػليع بجيبل عغ الفيع الستجدأ لمطػاىخ ، كسا ي تيح ليع مذاىجة التكشػلػجيا كتصبيق كخادـ 
لمسفاىيع العمسية ،كال يتصمب األمخ حزػر األربع مداقات في كل حرة إنسا تتع عسمية التكامل حدب 

يغ اثشيغ مغ السداقات أك ثبلث كسا ال عسمية التكامل ب إجخاءما يتػفخ لجيظ في الجرس بحيث يسكغ 
يتصمب األمخ الجمج الكامل بيغ السداقات بل يسكغ العسل عمى التكامل مع التخكيد عمى كاحج مغ 

 التخررات األربعة .
كفي ىحا العسل قاـ الباحث بعسميات التكامل حدب ما تػفخ في كل درس مع التخكيد عمى 

اثشيغ مغ البخامج التكشػلػجية التي يسكغ استخجاميا لتصبيق الخياضيات كسا قاـ بتجريب الصبلب عمى 
العسل عمى مذخكع ىشجسي يخز السجرسة كقع تع ترسيسو أيزا  إلىمحتػػ الػحجة باإلضافة 

 تجريديا.باالستفادة مغ محتػػ الػحجة التي يتع 
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 السخاد تشسيتيا  اإلبجاعيميارات التفكيخ  خامدا: 
  التالية: اإلبجاعيتشسية ميارات التفكيخ  إلىجة يدعى الباحث مغ خبلؿ ىحه الػح

 الصبلقة  .1
 السخكنة  .2
 األصالة .3

  تشسيتيا:مدتػيات االستيعاب السفاىيسي السخاد  سادسا:
 التػضيح  .1
 التفديخ .2
 التصبيق .3

 عامة عمى ما سيقػم بو السعمع  سابعا: نطخة
 عمى:إلنجاز العسل سيعتسج السعمع 

 كالتكشػلػجيا.كالعمـػ  تػضيح تصبيقات كل مفيـػ في الصبيعة 
  الػحجة.انجاز الصبلب لسذخكع يعتسج عمى بعس مفاىيع 
  استخجاـ بخنامجGeogebra  .كتجريب الصبلب عميو 
  استخجاـ بخنامجSchratch  عميو.كتجريب الصبلب 
  السحتػػ كدعع الصبلب بالسمفات  إثخاءإنذاء مجسػعة عمى الفيذ بػؾ لديادة التػاصل ك

  ر.كالرػ كالفيجيػىات 
 تقديع الصبلب لفخيقيغ كعسل عمى بشاء مجدع ىشجسي لسذخكع متحف عمى سصح السجرسة 

 درس:كفيسا يمي بعس التػضيح لمعسل في كل 
 _ درس االنعكاس ٔ

 مغ خبلؿ شخح درس االنعكاس يقـػ السعمع بعخض تصبيقات االنعكاس في 
 الصبيعة  .1
 الصاقة في العمـػ مغ خبلؿ انعكاس الزػء كاستخجامو في تػليج  .2
 في العمـػ مغ خبلؿ تػضيح انعكاس الزػء كآلية لعسل العيغ  .3
كسا  السباني،يقـػ السعمع بعخض مجدسات مختمفة تحقق مفيـػ التساثل ككحلظ صػر لبعس  .4

 يػضح جػانب تحقق مفيـػ التساثل في جدع االنداف
كعغ  ليشجسي،ااد تقاريخ عغ الترسيع أعج  مجسػعات يتع تكميفيا ب إلىيقدع السعمع الصبلب  .5

 تصبيقات االنعكاس كالتساثل في الترسيع اليشجسي 
 في السذخكع "تفاصيمو في مػضحو في األكراؽ السخفقة" األكلىبعج درس االنعكاس تكػف الحرة  .6
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 _ درس الجوران ٕ
  بػ:مغ خبلؿ شخح درس الجكراف يقـػ السعمع 

 سبلىي .....ألعاب ال الديارات، السحيط كإشاراتيعخض تصبيقات الجكراف في  .1
ىسية الجكراف لمحياة عمى األرض "ي عخض سعمع فيمع حخكات األرض حيث يػضح أ يعخض ال .2

 ".جدء خبلؿ الحرة كيػضع الباقي عمى مجسػعة الفيذ بػؾ 
في الحرة الثانية يعخض السعمع فيجيػ عغ شػاحيغ اليػاء كتصبيق لسفيـػ الجكراف كنسػذج  .3

 الصاقة.لحمػؿ 
 االندحاب  _ درسٖ

 بػ:بلؿ شخح درس االندحاب يقـػ السعمع مغ خ
كتصبيق لسفيـػ االندحاب يعخض السعمع خخائط الكتخكنية كيقـػ مغ خبلليا بتحجيج مدارات  .1

 ألخخػ.الحخكة لبلنتقاؿ مغ نقصة 
 _ درس التسجد ٗ

 مغ خبلؿ شخح درس التسجد يقـػ السعمع بػ
 نكساشيا.الكيخباء كاتػضيح تصبيقات التسجد في العمـػ كتسجد أسبلؾ  .1
  الرػر.التعجيل عمى الكتابة كعمى  إجخاءيقات التسجد في الحاسػب مغ خبلؿ تػضيح تصب .2

 

 السذخوع  ثامشا:
 حف عمى سصح السجرسةلستمجدع ىشجسي  السذخوع:اسع 

 الغخض واألىسية 
تعاني السجارس في غدة مغ نقز في السخافق العمسية ككحلظ ضيق في السداحات الستاحة 

كعميو كاف ىحا الترسيع ليدتغل  كالتصبيقات.الخبط بيغ السحتػػ  إلىسا تفتقخ السشاىج ك لبلستغبلؿ،
السداحة السيسمة أعمى السجرسة لتػفيخ مخافق عمسية تعسل عمى ربط السحتػػ العمسي بالتصبيقات العسمية 

فاىيع سيعتسج الترسيع عمى بعس مفاىيع كحجة التحػيبلت اليشجسية ليكػف بحلظ تصبيق لبعس م لو.
 الػحجة.ىحه 

 األدوات 
 ترسيع ىشجسي .1
 ألػاح خذب .2
 مذخط كمدصخة  .3
ف  .4  كرؽ م قػ ػ ممػ 
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 صسغ .5
 مجدسات أشجار .6
 ألػاح كرؽ بدكػيت  .7
 كرؽ شف اؼ  .8
 أقبلـ رصاص  .9

 ألػاف  .11
 

 السجة الدمشية 
 حرز متفخقة  4سيتع تشفيح السذخكع خبلؿ مجة العسل مغ خبلؿ 

 
 خصػات تشفيح السذخوع 

  ألولىاالحرة 
بعج تػضيح فكخة السذخكع كأىسيتو مغ خبلؿ مشاقذة الصبلب في مجػ حاجتيع لسخافق تخبط 
السحتػػ السعخفي بالتصبيقات العسمية، كبعج السشاقذة في مجػ تػفخ مداحات شاغخة لحلظ يعخض السعمع 

ع كل فخيق تدميمجسػعات ك  4فخيقيغ كل فخيق مكػف مغ  إلىالفكخة عمى الصبلب، ثع يقـػ بتقديسيع 
 الخسع.جداء السػجػدة في رسع لمترسيع بسدقط أفقي كجانبي كيقـػ الفخيق بقز األ

 
 الحرة الثانية 

جداء السخرز لرشاعة السجدسات اليشجسية كيقـػ الفخيق بقز أ لػاح مغ البدكػيتيتدمع كل فخيق أ
  .مصابقة لسا تع قرو في الحرة الدابقة

  الخغبة.رػصة بػرؽ ممػف حدب لػاح السقيقـػ كل فخيق بتمػيغ األ
 

 الحرة الثالثة 
 جداء البلزمة لمػاجية كتثبيت الػرؽ الذفاؼ السمػف عمييا يقـػ كل فخيق بقز األ

 يقـػ كل فخيق بتجسيع أجداء الترسيع بذكل أكلي كتجييدىا.
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 الحرة الخابعة 
فقي مثبت عميو السدقط األ مى لػح خذبيلراقيا ثع تثبيتيا عيقـػ كل فخيق بتجسيع أجداء السجدع كإ

 لمسجدع 

 
 

 .STEMتخصيط دركس الػحجة باالعتساد عمى مشحى : تاسعا
 تخصيط دركس الػحجة  -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



174 
 

 األولىالحرة :  الجرس : االنعكاس

 ىجافاأل

 أف يعخؼ الصالب مفيـػ االنعكاس. .1
 أف يعجد الصالب أمثمة متشػعة عمى تصبيقات االنعكاس في الحياة. .2
 صػرة شكل باالنعكاس حػؿ محػر. يجاديػضف الصالب االنعكاس إلأف  .3
 اف يفدخ دكر االنعكاس في تػليج الصاقة  .4

 الػســائل

 الكتاب السجرسي .1
  LCDجياز  .2
 مخآه  .3
  PPTعخض  .4
 أكراؽ عسل  .5

 السفاىيع

 االنعكاس  .1
 محػر االنعكاس .2

 

 التقػيع اتجخاءالخصػات واإل ىجافاأل

أف يعخؼ 
الصالب مفيػـ 

 عكاس.االن
 

_ يقـػ السعمع باستخجاـ مخآة يخػ مغ خبلليا الصبلب أنفديع، 
كيقػـ السعمع بتػجيو الصبلب لسبلحطة االختبلؼ في اتجاه 

 الرػرة، ليرل الصبلب أف الرػرة تبجك معكػسة 
 

_ يدأؿ السعمع الصبلب ىل األمخ مقترخ عمى السخآه أـ يػجج 
ة لمصبلب يعخض سصػح أخخػ تقـػ بيحا العسل، بعج إعصاء فخص

السعمع عجدا مغ الرػر التي تسثل حاالت انعكاس مغ الصبيعة 
كجػد ىحه الحالة بكثخة  إلىكمغ خبلؿ السشاقذة يتػصل الصبلب 

في الصبيعة كيتعخفػا عمى أىسيتيا، يعصي السعمع الفخصة لمصبلب 
 لتعخيف الحالة.

بمغتظ الخاصة 
اذكخ تعخيفا 

 لبلنعكاس 
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 التقػيع اتجخاءالخصػات واإل ىجافاأل
يصخح السعمع تداؤال عغ العشاصخ التي تتكػف كل صػرة مغ  -
ا شكل كمحػر اك سصح كصػرة أنيرػر ليتػصل مع الصبلب ال

 معكػسة لمذكل االصمي
_ إًذا يسكششا القػؿ بأف االنعكاس ىػ تحػيل ىشجسي يقـػ بتحػيل 

صػرة مخاتو السعكػسة بالشدبة لخط مدتقيع مع  إلىالذكل 
  الحفاظ عمى أبعاد الذكل كقياساتو 

عجد الصالب أف ي
أمثمة متشػعة 

عمى تصبيقات 
االنعكاس في 

 الحياة

_يعػد السعمع ليصبق التعخيف عمى بعس الرػر الدابقة ككحلظ 
بعس الرػر التي تبخز أىسية االنعكاس كتصبيقاتو في الحياة 

تصبيقات االنعكاس في العمـػ انعكاس  إلىاليػمية _ يتصخؽ 
عكاس كآلية عسل لمعيغ الزػء كاستخجامو في تػليج الصاقة، االن

 _ كيقـػ بسشاقذة الرػر مع الصبلب.

اذكخ أكبخ عجد 
مغ التصبيقات 

مغ محيصظ 
كالتي تعتسج 

 عمى االنعكاس 

أف يفدخ دكر 
االنعكاس في 

 تػليج الصاقة

لتػليج الصاقة الذسدية  1_ يعخض السعمع فيجيػ مذخكع شسذ 
ىيع كالسعتسج عمى مفيـػ االنعكاس كيؤكج عمى ارتباط مفا

 الخياضيات بكافة جػانب الحياة

تحجث عغ 
أىسية االنعكاس 

في مذاريع 
تػليج الصاقة 

 الذسدية 

أف يدتشتج 
الصالب خػاص 

 االنعكاس

نقاط ترمح اف تكػف مثمثا كيبجأ  3_ يحجد السعمع مع الصبلب 
عسمية انعكاس حػؿ محػر مع الصبلب كمغ ثع يقـػ بعج  إجخاءب

كالرػر ثع يعصي السجاؿ لمصبلب  ذلظ بتػصيل الشقاط األصمية
 لسبلحطة أف 

القصعة الػاصمة بيغ الشقصة كصػرتيا عسػدية عمى  -
 محػر االنعكاس 

 الشقصة كصػرتيا ليسا نفذ البعج عغ السحػر  -
 الذكل األصمي كصػرتو متصابقاف  -
 االنعكاس يقمب الػضع لؤلشكاؿ اليشجسية    -

_ كرقة عسل 
 (1رقع )

 

 تقػيع ختامي
 عكاس مفيـػ رياضي ال يػجج لو تصبيقات في الحياة ).....(يعتبخ االن
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 التقػيع اتجخاءالخصػات واإل ىجافاأل
 يشتج عغ االنعكاس اشكاؿ متذابية ).....(

 37ص  1سؤاؿ 

 نذاط بيتي 
 _ التجرب عمى استخجاـ التفاعمية عمى صفحة الفيذ بػؾ 

 مفيـػ االنعكاس عمى آلية عسل العيغ.  أثخ_في حجكد صفحة تحجث عغ 
 37صفحة  4_سؤاؿ 

 عبخ الفيذ بػؾ  عسل مدانج
 /أف يصبق الصالب االنعكاس الكتخكنيا 1اليجؼ 
 / أف يفدخ الصالب لساذا يعتبخ االنعكاس ميسا 2اليجؼ 

 ات جخاءاإل
 الحؼ يمخز الجرس  2يزع السعمع فيجيػ رقع 

 سؤاؿ تفاعمي / ىل تعتقج أف مفيـػ االنعكاس ميع في الحياة ؟ لساذا؟
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 الحرة : الثانية الجرس : االنعكاس

 ىجافاأل

 ة االنعكاس حػؿ محػر الديشات.أعج  أف يدتشتج الصالب ق -1
صػرة قصعة مدتقيسة أك  إيجادة االنعكاس حػؿ محػر الديشات في أعج  أف يػضف الصالب ق -2

 شكل ىشجسي.
 ة االنعكاس حػؿ محػر الرادات.أعج  أف يدتشتج الصالب ق -3
صػرة قصعة مدتقيسة أك  إيجادالرادات في  ة االنعكاس حػؿ محػرأعج  أف يػضف الصالب ق -4

 شكل ىشجسي .

 الػســائل

 الكتاب السجرسي -1
 أكراؽ عسل -2

 السفاىيع

 االنعكاس  -1
 محػر االنعكاس -2

 

 التقػيع اتجخاءالخصػات واإل ىجافاأل

أف يدتشتج 
ة أعج  الصالب ق

االنعكاس حػؿ 
 ر الديشات  محػ 

نعكاس حػؿ عسمية ا إجخاءتعمسشا في الحرة الدابقة كيفية 
 محػر 

عسمية انعكاس لشقصة حػؿ محػر؟  إجخاءسؤاؿ /اذكخ خصػات 
بعج أخح اجابة الصبلب كتجكيشيا عمى الدبػرة يداؿ ىل 
سيختمف االمخ لػ كاف ىحا السحػر ىػ أحج محاكر السدتػػ 
الجيكارتي ... يقجـ بعج ذلظ مثاؿ النعكاس قصعة مدتقيسة حػؿ 

 محػر الديشات 
 1( لتشفيح الشذاط 2بلب كرقة العسل رقع )يعصى السعمع الص

ة أعج  ق إلىلمػصػؿ  2كبعج مبلحطتو يصمب مشيع تشفيح الشذاط 
 االنعكاس حػؿ محػر الديشات 

مبلحطة اجابات 
 الصبلب 

حجد صػرة الشقاط 
التالية بعج 
انعكاسيا حػؿ 
محػر الديشات 

(4،2) 
(-4 ،1) 
(5 ،6) 
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 التقػيع اتجخاءالخصػات واإل ىجافاأل

أف يػضف 
ة أعج  الصالب ق

االنعكاس حػؿ 
حػر الديشات م

صػرة  إيجادفي 
قصعة مدتقيسة 

أك شكل 
 ىشجسي.

-( ج)3،4( ب)2،1ارسع الذكل الخباعي أ ب ج د حيث أ)
 ( ثع جج صػرتو باالنعكاس حػؿ محػر الديشات 3،1-( د)2،4

 
مبلحطة اجابات 

 الصبلب

أف يدتشتج 
ة أعج  الصالب ق

االنعكاس حػؿ 
 محػر الديشات.

عة مدتقيسة حػؿ محػر يقجـ بعج ذلظ مثاؿ النعكاس قص
 الرادات 

كبعج  1لتشفيح الشذاط  3يعصى السعمع الصبلب كرقة العسل رقع 
ة أعج  ق إلىلمػصػؿ  2مبلحطتو يصمب مشيع تشفيح الشذاط 

 االنعكاس حػؿ محػر الرادات

_ حجد صػرة 
الشقاط التالية 

باالنعكاس حػؿ 
 محػر الرادات 

(7،6) 
(-2 ،-1) 
(1 ،-5) 

 

أف يػضف 
ة أعج  ق الصالب

االنعكاس حػؿ 
محػر الديشات 

صػرة  إيجادفي 
قصعة مدتقيسة 
 أك شكل ىشجسي

( 3-،2-( ب)1،5-ارسع الذكل الخباعي أ ب ج د حيث أ)
( ثع جج صػرتو باالنعكاس حػؿ محػر 4،3-( د)1-،4-ج)

 الرادات

 

 تقػيع ختامي
 يشتج عغ االنعكاس حػؿ محػر الديشات تغيخ في قياس الدكايا ).....(

 النعكاس حػؿ محػر الرادات يقمب كضع الذكل اليشجسي ).....(ا
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 التقػيع اتجخاءالخصػات واإل ىجافاأل
( ثع جج صػرتو باالنعكاس 1،5( د )1،1( ج )5،5( ب )5،1ارسع الذكل الخباعي أ ب ج د حيث أ )

 أنومك إلىمتبػعا بانعكاس حػؿ محػر الرادات. ثع حجد كيف يسكغ إرجاعو  حػؿ محػر الديشات
 بصخيقتيغ مختمفتيغ 

 نذاط بيتي 
 41صفحة  3_سؤاؿ 

 عسل مدانج عبخ الفيذ بػؾ 
 الخد عمى استفدارات الصبلب

 سؤاؿ تفاعمي /ما الفخؽ بيغ االنعكاس كبيغ محػر االنعكاس
 يتػجب اف يكػف حػؿ محػر   أنواالنعكاس حػؿ نقصة اـ  إجخاءسؤاؿ تفاعمي / ىل يسكغ 
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 الثالثة الحرة : الجرس : االنعكاس )محػر التساثل(

 ىجافاأل

 أف يعخؼ الصالب مفيـػ محػر التساثل. .1
 أف يحجد محػر التساثل ألشكاؿ مختمفة. .2
 أف يخسع محػر التساثل ألشكاؿ مختمفة . .3

 الػســائل

 الكتاب السجرسي .1
 الدبػرة كالصباشيخ  .2
 مجدسات ألشكاؿ تحقق التساثل .3

 السفــاىيع

 التساثل  .1
 محػر التساثل .2

 

 

 التقػيع اتجخاءاإل ىجافاأل

أف يتعخؼ 
الصالب 
مفيـػ 
محػر 
 التساثل

_ يعخض السعمع عجدا مغ الرػر ألشكاؿ تحقق مفيـػ التساثل مػضحا 
عمييا السحػر كيصمب مغ الصبلب التحقق فيسا إذا كاف ىحا السحػر يحقق 
االنعكاس كىل يػجج فخؽ بيغ ىحه الشساذج كنساذج االنعكاس التي 

 شاىجناىا سابقا
نرفيغ  إلىالفخؽ بأف ىحا السحػر يقدع شكل كاحج _يػضح السعمع 

متصابقيغ كأف انعكاس الذكل حػلو ي عصي الذكل نفدو كيحكخ أف ىحه 
 حالة مغ االنعكاس كتدسى التساثل 

 _يقجـ تعخيف التساثل كمحػر التساثل
 

بمغتظ اذكخ 
تعخيفا لسحػر 

 التساثل 
 

_كضح الفخؽ 
بيغ محػر 

التساثل 
كمحػر 

 االنعكاس

جد أف يح
محػر 

التساثل 

_مغ خبلؿ مثاؿ يعخض عجدا مغ األشكاؿ اليشجسية التي تحتػؼ محػر 
تساثل كاحج أك أكثخ أك ال تحتػؼ كيصمب مغ الصبلب تحجيج محػر 

 التساثل  

 1سؤاؿ 
 43صفحة 
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 التقػيع اتجخاءاإل ىجافاأل
ألشكاؿ 

 مختمفة
سؤاؿ /ىل محػر التساثل خاص بيحه االشكاؿ اليشجسية فقط اـ انشا مغ 

 السسكغ اف نججه في اشكاؿ أخخػ؟
السعمع لمصبلب اف معطع الكائشات الحية تستمظ محػر التساثل بسا يػضح 

فييا االنداف كيبجا بعخض صػر مغ الصبيعة صػر لكائشات حية كزىػر 
 كاشجار تستمظ محاكر تساثل كيػضحيا لمصبلب

أف يخسع 
محػر 

التساثل 
ألشكاؿ 

 مختمفة

التساثل لعجد مغ ( يقـػ مغ خبلليا بخسع محػر 3_كرقة عسل رقع )
 األشكاؿ السخسػمة

مبلحطة 
إجابات 
 الصبلب

 تقػيع ختامي 
 اذكخ أكبخ عجد مغ االشياء مغ محيصظ التي يتػفخ فييا محػر تساثل

 لمجائخة عجد ال نيائي مغ محاكر التساثل )....(
 يستمظ االنداف عجد ال نيائي مغ محاكر التساثل ).....(

 ....( جسيع االشجار ليا محػر تساثل ).

ي عصي السعمع نبحة عغ أىسية الترسيع اليشجسي كعغ كجػد دكر ميع لسفاىيع االنعكاس كالتساثل كيقـػ 
مجسػعات، مجسػعات الفخيق األكؿ ت عج تقخيخ عغ الترسيع  4فخيقيغ كل فخيق  إلىبتقدع الصبلب 

ي الترسيع اليشجسي. كيتع اليشجسي، مجسػعات الفخيق الثاني ت عج تقخيخ عغ أىسية االنعكاس كالتساثل ف
 تدميسو عبخ الفيذ بػؾ

 نذاط بيتي

  42صفحة  5كسؤاؿ  4سؤاؿ 
 عسل مدانج عبخ الفيذ بػؾ 

يقـػ السعمع بعخض عجد مغ الترسيسات اليشجسية كالخخائط اليشجسية كيصمب مغ الصبلب تحجيج محاكر 
 االنعكاس كالتساثل فييا 

 لترسيع اليشجسي .سؤاؿ/ تحجث عغ اىسية محػر التساثل في ا
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 األولىالحرة  الجرس : الجوران

 ىجافاأل

 أف يعخؼ الصالب عمى الجكراف.  .1
 عكذ عقارب الداعة.° 91ة دكراف مخكده نقصة األصل بداكية أعج  أف يدتشتج الصالب ق .2
 اف يدتشتج الصالب خػاص الجكراف. .3
 عقارب الداعة.مع ° 91ة دكراف مخكده نقصة األصل بداكية أعج  أف يدتشتج الصالب ق .4
 °91اف يجخ الصالب عسميات دكراف بداكية  .5
 اف يرف الصالب حخكة األرض  .6

 الػسائل

 LCDجياز  .1
 فيجيػ  .2
 صػر .3
 الكتاب السجرسي .4

 السفاىيع والسرصمحات

 الجكراف  .1
 مخكد الجكراف .2
 زاكية الجكراف .3

 

 التقػيع اتجخاءاإل ىجافاأل

أف يعخؼ 
الصالب عمى 

 الجكراف

ـ السعمع تعخ  - يعتسج عمى مخكد  أنويف مفيـػ الجكراف كيػضح ي قج 
 الجكراف كزاكية الجكراف كاتجاىو، كيػضح اتجاىات الجكراف.

بعج ذلظ يصمب السعمع مغ الصبلب ذكخ أمثمة تحقق مفيـػ الجكراف -
ف ىحه األمثمة كيشاقذيا مع الصبلب في ضػء مفيـػ  مغ حػلو كي جك 

 الجكراف.
 

ما السقرػد 
 بكل مغ 

مخكد 
 الجكراف 

اتجاه 
 الجكراف 
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 التقػيع اتجخاءاإل ىجافاأل
الجكراف في الحياة كيعخض مديج مغ  ي ؤكج السعمع عمى أىسية مفيـػ-

 األمثمة كسحخكات الصائخة كحخكة ألعاب السبلىي
 
 

اذكخ أكبخ 
مغ 

تصبيقات 
الجكراف التي 
تخاىا في 

مجيشة 
 االلعاب  

 

أف يرف 
الصالب حخكة 

 االرض

بيق لمجكراف كيعخض يتحجث السعمع أنشا سشتعخؼ عمى أبخز كأىع تص -
دقائق كي خبخ  11بعج ذلظ فيمع حخكات األرض حيث يعخض مشو 

الصبلب بػجػد تتسة الفيمع عمى مجسػعة الفيذ بػؾ كيػصي 
 باستكساؿ مذاىجتو 

 

تحجث 
باخترار 

عغ حخكات 
االرض 
كاىسية 
الجكراف 

 بالشدبة ليا

أف يدتشتج 
ة أعج  الصالب ق

دكراف مخكده 
نقصة األصل 

 °91بداكية 
عكذ عقارب 

 الداعة

نقاط كيقػمػا بتجكيشيا  3يصمب السعمع مغ الصبلب اقتخاح احجاثيات  -
عكذ اتجاه °91عسمية تجكيخ بداكية  إجخاءفي كخاساتيع، كيقػـ ب

 عقارب الداعة حػؿ نقصة األصل 
 يبلحع الصبلب االحجاثيات الججيجة كيقػمػا بتجكيشيا في كخاساتيع  -
 ةأعج  ستشتاج القي عصي السجاؿ لمصبلب ال -
 

جج احجاثيات 
الشقاط التالية 
بعج دكراف 
مخكده كزاكيتو 

باتجاه  91
عقارب 
 الداعة 

(2،4 )
(5،3) 

أف يدتشتج 
الصالب خػاص 

 الجكراف 

يصمب السعمع مغ الصبلب قياس الداكية عشج مخكد الجكراف بيغ  -
رة الشقصة كصػرتيا كقياس البعج بيغ الشقصة كمخكد الجكراف كبيغ الرػ 

 كالسخكد ككتابة ما يبلحطػا  

زاكية 
الجكراف 

تتغيخ ببعج 
الشقصة عغ 

 السخكد) (  



184 
 

 التقػيع اتجخاءاإل ىجافاأل

أف يدتشتج 
ة أعج  الصالب ق

دكراف مخكده 
نقصة األصل 

مع ° 91بداكية 
 عقارب الداعة

نقاط كيقػمػا بتجكيشيا  3يصمب السعمع مغ الصبلب اقتخاح احجاثيات   -
عكذ اتجاه °91بداكية عسمية تجكيخ  إجخاءفي كخاساتيع، كيقػـ ب

 عقارب الداعة حػؿ نقصة األصل 
 يبلحع الصبلب االحجاثيات الججيجة كيقػمػا بتجكيشيا في كخاساتيع   -
 ةأعج  ي عصي السجاؿ لمصبلب الستشتاج الق  -
 
 
 

احجاثيات 
)س، ص( 
بعج دكراف 

مخكده نقصة 
األصل 

° 91بداكية 
مع عقارب 
 الداعة ىػ 

أف ي صب ق 
الصالب دكراف 

مخكده نقصة 
األصل بداكية 

مع ° 91
 عقارب الداعة

مبلحطة  (4يقجـ السعمع لمصبلب كرقة العسل رقع )
إجابات 
 الصبلب 

 تقػيع ختامي 
 ).....( 181قياس زاكية دكراف االرض حػؿ الذسذ 
 تسثل االرض مخكد دكراف القسخ ).....(

 صػرة الشقصة تبعج نفذ بعجىا عغ السخكد ).....(
 ا أنيبعس التغيخات الستػقعة لػ اف االرض عكدت اتجاه دكر سؤاؿ / اذكخ 

 نذاط بيتي
 46صفحة  2الفخع  4أ. س

 ( أكجج:4،4( كب )2،2ب.  لجيظ القصعة السدتقيسة أ ب حيث أ )
 عكذ عقارب الداعة ° 91َأَب الحؼ ىػ صػرة أب بجكراف حػؿ نقصة األصل بداكية  .1
 مع عقارب الداعة  °  91صل بداكية ًاًب الحؼ ىػ صػرة أب بجكراف حػؿ نقصة األ .2

عسل مدانج عبخ فيذ بػؾ .... يزع السعمع تتسة فيمع حخكات االرض كيزع التداؤؿ التالي كيف 
 يؤثخ مفيـػ الجكراف عمى حياتشا اليػمية؟ 
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 الحرة الثانية الجرس : الجوران

 ىجافاأل
 في اتجاه عقارب الداعة. ° 91يتو أف يجج الصالب صػرة شكل ىشجسي بجكراف مخكدة نقصة االصل كزاك  .1
في عكذ اتجاه ° 91أف يجج الصالب صػرة شكل ىشجسي بجكراف مخكده نقصة األصل كزاكيتو  .2

 عقارب الداعة.
 اف يفدخ دكر الجكراف في عسل شػاحيغ اليػاء  .3

 الػسائل

 LCDجياز  .1
 فيجيػ  .2
 الكتاب السجرسي .3

 السفاىيع والسرصمحات

 الجكراف  .1
 مخكد الجكراف .2
 الجكراف زاكية .3

 

 

 التقػيع اتجخاءاإل ىجافاأل

أف يجج الصالب صػرة 
شكل ىشجسي بجكراف 
مخكدة نقصة االصل 

في ° 91كزاكيتو 
 اتجاه عقارب الداعة.

يقـػ السعمع بعخض السثاؿ التالي/ ارسع الذكل الخباعي أ ب 
( ثع جج 2،5( د )2،2( ج )5،5( ب )5،2ج د حيث أ )

في اتجاه ° 91ل كزاكيتو بجكراف مخكدة نقصة االصصػرتو 
 عقارب الداعة.

 يقـػ السعمع بتشفيح الجكراف اماـ الصبلب خصػة بخصػة 

مغ  1نذاط
كرقة العسل 

 (5رقع )

أف يجج الصالب صػرة 
شكل ىشجسي بجكراف 
مخكدة نقصة االصل 

في ° 91كزاكيتو 
 اتجاه عقارب الداعة.

يث أ يقـػ السعمع بعخض السثاؿ التالي/ ارسع السثمث أ ب ج ح
بجكراف مخكدة ( ثع جج صػرتو 1،1( ج )5،1( ب )3،4)

 في عكذ اتجاه عقارب الداعة.° 91نقصة االصل كزاكيتو 
 يقـػ السعمع بتشفيح الجكراف اماـ الصبلب خصػة بخصػة

مغ  2نذاط
كرقة العسل 

 (5رقع )



186 
 

 التقػيع اتجخاءاإل ىجافاأل

اف يفدخ دكر الجكراف 
في عسل شػاحيغ 

 اليػاء

عغ شػاحيغ اليػاء  يقـػ السعمع بعج ذلظ بعخض فيجيػ رقع
 كتصبيق لسفيـػ الجكراف كمرجر لمصاقة الستججدة

فدخ كيف 
يسثل الجكراف 
اساس عسل  

شػاحيغ 
 اليػاء

 تقػيع ختامي 
( ثع جج 3،1( ج )1،1( ب )1،4يقـػ السعمع بعخض السثاؿ التالي/ ارسع السثمث أ ب ج حيث أ )

عقارب الداعة متبػعا بجكراف اخخ زاكيتو في اتجاه ° 91بجكراف مخكدة نقصة االصل كزاكيتو صػرتو 
 عكذ اتجاه عقارب الداعة° 91

 

 نذاط بيتي

 46صفحة  3_سؤاؿ 
 عسل مدانج عبخ الفيذ بػؾ 

 التجريب عمى استخجاـ الفعالية الخاصة بالجكراف 
 كضع فيجيػ رقع عغ شػاحيغ اليػاء السدتخجمة لصحغ الحبػب 
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 الثالثةالحرة :  الجرس : الجوران

 ىجافاأل

 °181ة الجكراف الحؼ مخكده نقصة األصل كزاكيتو أعج  أف يدتشتج ق .1
 حػؿ نقصة األصل  181أف يجج صػرة نقصة بالجكراف  .2
 ° 181أف يجج صػرة شكل ىشجسي بالجكراف  .3

 الػســائل

 
 ( 5كرقة عسل رقع ) .1
 الدبػرة كالصباشيخ  .2

 
 

 التقػيع اتجخاءاإل ىجافاأل

ة أعج  ب قأف يدتشتج الصال
الجكراف الحؼ مخكده نقصة 

 °181األصل كزاكيتو 

 إجخاء_مبلحطة الػاجب البيتي كالتأكيج عمى خصػات 
 الجكراف 

نقاط كيقػمػا  3_يصمب السعمع مغ الصبلب اقتخاح 
 بتجكيشيا 

_يخبخىع بأنشا سشقـػ بتحػيل ججيج حػؿ نقصة األصل 
 °181كذلظ بداكية 

ف   الصبلب احجاثيات الرػر _يشفح السعمع التحػيل كي جك 
 ة أعج  _ي عصي السعمع السجاؿ لمصبلب الستشتاج الق

 
ة أعج  أذكخ ق

الجكراف الحؼ 
مخكده نقصة 
األصل كزاكيتو 

181 ° 

أف يحجد الصالب صػرة 
حػؿ 181نقصة بالجكراف
 نقصة األصل

حجد صػرة الشقاط التالية عمى السدتػػ الجيكارتي ثع حجد 
، 3° )181صة االصل كزاكيتوصػرىا بعج دكراف مخكدة نق

2( ،)4 ،1( ،)2 ،2) 
 
 

مبلحطو إجابات 
 الصبلب
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 التقػيع اتجخاءاإل ىجافاأل

أف يجج الصالب صػرة 
شكل ىشجسي بالجكراف 

181° 

( يقـػ مغ خبلليا الصالب 6يقجـ السعمع كرقة العسل رقع)
 صػرة مدتصيل بعج دكراف إيجادب

ارسع السثمث أ 
ب ج  حيث 

( 1،5أ)
( 1،1ب)
( ثع جج 4،1ج)

بجكراف صػرتو 
خكدة نقصة م

االصل 
 °181كزاكيتو

 تقػيع ختامي 
 مع عقارب الداعة يختمف عشو عكذ عقارب الداعة ).....( 181الجكراف بداكية 

 ).....( 181مكانة االصمي بعج الجكراف مختيغ بداكية  إلىيعػد الذكل 
 اليػمية  سؤاؿ / تحجث عغ اىسية الجكراف في حياتظ مػضحا بعس تصبيقاتو التي تذاىجىا في حياتظ 

 نذاط بيتي

 46صفحة  3_سؤاؿ 1
 45الفخع األكؿ صفحة  4_ سؤاؿ 2
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 األولىالحرة :  الجرس : االندحاب

 ىجافاأل

 أف يعخؼ الصالب عمى مفيـػ االندحاب. .1
 أف يجخ الصالب اندحابات ألشكاؿ ىشجسية مخسػمة. .2
 ة االندحاب عمى محػر الديشات. أعج  أف يدتشتج ق .3
 الصالب اندحاب عمى محػر الديشات.أف ي جخ  .4
 أف يذخح دكر االندحاب في عسل الخخائط االلكتخكنية . .5

 الػســائل

 LCDجياز  .1
 صػر  .2
 خخيصة الكتخكنية مغ بخنامج خخائط .3
 نسػذج لمعبة سيارات إلكتخكنية  .4
 الكتاب السجرسي .5

 السفاىيع والسرصمحات

 االندحاب ، مقجار االندحاب

 

 قػيع الت اتجخاءاإل ىجافاأل

أف يتعخؼ 
الصالب 

عمى مفيـػ 
 االندحاب

 _ ي حكخ السعمع الصبلب بخخيصة االتجاىات 
_ يقػـ السعمع بعخض عجد مغ الرػر كذخز يقػـ بتحخيظ صشجكؽ مغ 

م ع كالشدكؿ عشو ... إلخ   مكاف آلخخ، شخز يقـػ بالرعػد عمى س 
. تغي خ .األكلى_ يدأؿ السعمع الصبلب.. ماذا حرل لمرشجكؽ في الرػرة 

 .. يصمب اتجاه تغيخ السكاف  أنومك
يخبخ السعمع الصبلب اف ىحا التغيخ يدسى رياضيا "اندحاب" كيحجد باتجاه 

 االندحاب كمقجاره 
_يعخض تعخيف االندحاب كيػضح اف االندحاب يعتسج عمى السدافة 

 كاالتجاه  

بمغتظ 
 الخاصة 

االندحاب 
 ىػ
 

يعتسج 
االندحاب 

 عمى 
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 قػيع الت اتجخاءاإل ىجافاأل
  1_ 

2 _ 
 

مثاال ىات 
عمى 

االندحاب 
مغ 

 محيصظ 

أف يجخ 
الصالب 

اندحابات 
ألشكاؿ 
ىشجسية 
 مخسػمة

 _ مغ خبلؿ مثاؿ يقـػ السعمع بعسل اندحاب لشقاط كأشكاؿ ىشجسية 
ـ السعمع لمصبلب كرقة عسل رقع ) ( ليقػمػا ببعس االندحابات 7ي قج 

 باتجاىات مختمفة  

مبلحطة 
اداء 

 الصبلب

أف يذخح 
دكر 

االندحاب 
ي عسل ف

الخخائط 
االلكتخكنية 

. 

يتحجث السعمع عغ اىسية مفيـػ االندحاب كأف لو تصبيقات في الحياة 
 إلىكيعخض خخيصة إلكتخكنية كيصمب تحجيج مدارات االنتقاؿ مغ نقصة 

أخخػ عبخ الخخيصة كالحؼ يعتسج عمى مفيـػ االندحاب ، ككحلظ يقـػ 
ـ االندحاب حيث تعتسج بعخض لعبة إلكتخكنية "لمديارات" كتصبيق لسفيػ 

 عمى اندحاب الديارة مغ مكاف آلخخ

كيف يؤثخ 
مفيـػ 

االندحاب 
في عسل 
الخخائط 

 االلكتخكنية 

أف يدتشتج 
ة أعج  ق

االندحاب 
عمى محػر 

 الديشات

ـ السعمع مثاؿ لعسمية اندحاب لسثمث باتجاه محػر الديشات السػجب  _ يقج 
 اثياتيا بعج االندحاب كي حجد احجاثيات الشقاط قبل االندحاب كاحج

 ة أعج  _ ي عصي السجاؿ لمصبلب الستشتاج الق
 _ يتداءؿ السعمع ماذا لػ كاف االندحاب باتجاه محػر الديشات الدالب

 ةأعج  _ يعصي السجاؿ الستشتاج الق
 

ة أعج  اذكخ ق
االندحاب 

عمى محػر 
 الديشات 
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 قػيع الت اتجخاءاإل ىجافاأل

أف ي جخؼ 
الصالب 

اندحاب 
عمى محػر 

 الديشات

( الفخع أ كيصمب مغ الصبلب تشفيح 7قة عسل رقع )_ يقجـ لمصبلب كر 
 السصمػب 

 7_ يصمب مغ الصبلب تشفيح الفخع ب مغ كرقة العسل رقع 

 2سؤاؿ 
 فخع ب 
 47صفحة 

 نذاط بيتي

  47صفحة  4_ سؤاؿ1
 التالي: إجخاء( قع ب4، 1(، )3، 1-(، )1، 1-(، )1،1_ لجيظ الذكل اليشجسي الحؼ احجاثياتو )2

 ات يسيشا كحجد احجاثيات الرػرة كحج 3اندحاب  -أ 
 اندحاب كحجتيغ باتجاه محػر الديشات الدالب كحجد احجاثيات الرػرة  -ب 
 _أذكخ أمثمة مغ محيصظ كتصبيق لبلندحاب 3
 

 عسل مدانج عبخ فيذ بػؾ 
 اذكخ عجدا مغ التصبيقات االلكتخكنية التي تعتسج عمى مفيـػ االندحاب 

 اف كفي االندحاب ... بخأيظ ما الفخؽ بيغ التحػيميغ يشتقل الجدع مغ مكاف آلخخ في الجكر 
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 الحرة الثانية الجرس : االندحاب

 ىجافاأل

 ة االندحاب عمى محػر الرادات أعج  أف يدتشتج الصالب ق .1
 أف يجخ الصالب اندحاب عمى محػر الرادات  .2
 أف يحل الصالب بعس األسئمة السشتسية لبلندحاب  .3

 الػســائل

  الكتاب  .1
 الدبػرة  .2
 الصباشيخ   .3

 

 التقػيع اتجخاءاإل ىجافاأل

أف يدتشتج الصالب 
ة االندحاب أعج  ق

عمى محػر 
 الرادات

ـ السعمع مثاؿ لعسمية اندحاب لسثمث باتجاه محػر الرادات الدالب  يقج 
 كي حجد احجاثيات الشقاط قبل االندحاب كاحجاثياتيا بعج االندحاب 

 ة أعج  اج الق_ ي عصي السجاؿ لمصبلب الستشت
 _ يتداءؿ السعمع ماذا لػكاف االندحاب باتجاه محػر الديشات الدالب 

 ة أعج  _ يعصي السجاؿ الستشتاج الق

اذكخ 
ة أعج  ق

االندحاب 
عمى 

محػر 
 الرادات 

أف يجخؼ الصالب 
اندحاب عمى 

 محػر الرادات

 ( الفخع أ7_ يقجـ لمصبلب كرقة عسل رقع )
 ب مغ كرقة العسل _ يصمب مغ الصبلب تشفيح البشج

  1سؤاؿ 
 46صفحة

أف يجخؼ الصالب 
عسمية اندحاب 
 لبعس األشكاؿ 

 4سؤاؿ   كيتابع عسميع  47_ يػجو السعمع الصبلب لتشفيح الدؤاؿ صفحة 
  47صفحة

 نذاط بيتي

 استخجاـ فعالية االندحاب عمى مجسػعة الفيذ .1
 47صفحة  3سؤاؿ  .2
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 الحرة : حرة واحجة الجرس : التسجد

 ىجافاأل

 أف يتعخؼ الصالب مفيـػ التسجد كحاالتو .1
 أف يحجد الصالب صػرة شكل ىشجسي تحت تأثيخ التسجد .2
 أف يجج صػرة شكل ىشجسي تحت تأثيخ تسجد معمـػ مخكده كمعاممو  .3

 الػســائل

 الكتاب  .1
 الدبػرة كالصباشيخ .2

 السفــاىيع

 التسجد ، معامل التسجد ، مخكد التسجد 
 

 التقػيع اتجخاءاإل ىجافاأل

أف يتعخؼ الصالب مفيـػ 
 التسجد 

_يبجأ السعمع الحرة بصخح ىحه األسئمة عمى الصبلب 
 كيقـػ بتجكيغ اجاباتيع عمى الدبػرة.

_ لقج سبق أف درست في مادة العمػـ أف أسبلؾ 
الكيخباء تكػف مختخيو في الريف كمذجكدة في 

 الذتاء. ما الدبب؟  
ػججت أف حجع _ ىل سبق أف كتبت عمى الكسبيػتخ ف

 الخط غيخ مبلئع؟ ماذا تفعل؟ 
_ ماذا يحرل لمبالػف أك إشار الديارة عشج افخاغو مغ  

 اليػاء؟
 _ لساذا يسكششا رؤية األجداـ الرغيخة عبخ السجيخ؟

أف  إلى_ يشاقر السعمع اجابات الصبلب لمػصػؿ بيع 
يؤدؼ  أنوىحه التغيخات عمى األجداـ ت دسى التسجد ك 

تكبيخ الجدع كفي بعس  إلى في بعس األحياف
 الترغيخ. إلىاألحياف 

بمغتظ الخاصة 
كضح ما ىػ 

 السقرػد بالتسجد
 

اذكخ حاالت 
 التسجد
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 التقػيع اتجخاءاإل ىجافاأل

أف يجج الصالب صػرة شكل 
 تحت تأثيخ التسجد 

يػضح السعمع  48صفحة  2_مغ خبلؿ عخض مثاؿ 
 صػرة شكل تحت تأثيخ التسجد   إيجادكيفية 

ارسع السثمث أ ب 
جػ الحؼ فيو 

 4( ، ب)1،1)أ
،  3( ، جػ)1،

( ثع ارسع َأ َب 4
جػَ الحؼ ىػ 

صػرة السثمث أ 
ب جػ الشاتج عغ 
تسجد مخكدة نقصة 
األصل كمعاممة 

2 

أف يحكخ الصالب حاالت 
 التسجد 

يتعخؼ  49صفحة  3_ مغ خبلؿ عخض مثاؿ 
الصبلب عمى حاالت التسجد الثبلث، كيقـػ السعمع 

 بتمخيريا عمى الدبػرة 
 1إذا كاف معامل التسجد أكبخ مغ _ تكبيخ 1
 1_ترغيخ إذا كاف معامل التسجد أصغخ مغ 2
 1_تصابق إذا كاف معامل التسجد يداكؼ 3

متى يكػف التسجد 
تكبيخا كمتى يكػف 

 ترغيخا؟ 

 نذاط بيتي

 .51الفخع أ، ب صفحة  4سؤاؿ  .1
 متابعة مجسػعة الفيذ بػؾ كالتفاعل في الشقاش الستعمق بالتسجد. .2
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 Scratchبخنامج  -2
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

             

       schratch

   ل                 ك       ص  م ال اب   س م     ك   اس   ام ل  ا  اساس   •
. شكل س ل       

برنام مزايا •

.   م ال    ال     1)

ا      كم       شا    شا    ل  ا   كا     اسط     ا   سك2)
. ا ص ا        ا  ال س م  الص    ال  س   

  شا    ط               ساط        ل  ا   س      ش    ل     3)
Puzzles            ال ط 

  ك   شا ك  ال شا        ا                كا          شا    4)
     ل ص   ا    اط  ا ال        اس   ا  ا ا  ا     ا      

. ك ل    سال  شا     ال اص 
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  ط   ال  ص  - 

 ل    م    ا     ال 

  ط   الكا  ا  - 
         ا كا  ا  ال ش       ك     

  ل ا ا ا   ال        الكا  ا 

  ط   ال  كم - 
       طا   ال  كم        ال  اط  ال       ا  

ال  ا   ا  ا ص ا  ال    ط   ال  ل  

  ط   ال ا  ال   ا  - 
        ط   أل ا  ال   ا                أ  ا  ال    ل كل          ل        

.ال  ط                     ال   ا   س   م ل        

                         

 

 
  

  ط   ال  ص  - 

 ل    م    ا     ال 

  ط   الكا  ا  - 
         ا كا  ا  ال ش       ك     

  ل ا ا ا   ال        الكا  ا 

  ط   ال  كم - 
       طا   ال  كم        ال  اط  ال       ا  

ال  ا   ا  ا ص ا  ال    ط   ال  ل  

  ط   ال ا  ال   ا  - 
        ط   أل ا  ال   ا                أ  ا  ال    ل كل          ل        

.ال  ط                     ال   ا   س   م ل        

       
ا  ا  ال    ل 

         ا  

ال   ا 

ل  ا  ال     ا  ال       

 سب كل   ا  

       
ا  ا  ال    ل 

         ا  

ال   ا 

ل  ا  ال     ا  ال       

 سب كل   ا  
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 فوائد لبنات الحركة•

     ا  ا سا          ل  ا  ال  ك        ا   ال  ا  ل شا    ل   سك•
ال ص  الك        ال ص  ال             ا      ا      ا  ف          

. الك   ... ا ل اب 

 إ هار لبنات الحركة•

 ال    ا          ط   ال                         ال    ل   ا  ط      •
.أل ا  ال   ا  

الحركة

            

 فوائد لبنات الحركة•

     ا  ا سا          ل  ا  ال  ك        ا   ال  ا  ل شا    ل   سك•
ال ص  الك        ال ص  ال             ا      ا      ا  ف          

. الك   ... ا ل اب 

 إ هار لبنات الحركة•

 ال    ا          ط   ال                         ال    ل   ا  ط      •
.أل ا  ال   ا  

الحركة

                   

التحريكلبنات •

الكا    ل  ا  ام  سب ا   ا  ال ال      ا                   ل     •
ال ط ا 

االتجا لبنات •

 ال ا    ال        ا الكا  ا  ا          ل     •

الموض لبنات •

      ال    ط  ا  ا           كا  الكا           ل     •

االتجا لبنات •

ال  ص        ا  ا  الكا    ل  ال    ال  اكس         س   ل ا  •

                   

التحريكلبنات •

الكا    ل  ا  ام  سب ا   ا  ال ال      ا                   ل     •
ال ط ا 

االتجا لبنات •

 ال ا    ال        ا الكا  ا  ا          ل     •

الموض لبنات •

      ال    ط  ا  ا           كا  الكا           ل     •

االتجا لبنات •

ال  ص        ا  ا  الكا    ل  ال    ال  اكس         س   ل ا  •
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        ف   ال  ص 1)

  ا   كا    ل  ال  ص 2)

  ا   ل    ال     3)

ا    ا   ا   ل    4)

  ا   ل    ا    ا 5)

  ا   ل    ال ك ا   اس   ا 6)

  ا   ل    ال  م ا    7)

           

        ف   ال  ص 1)

  ا   كا    ل  ال  ص 2)

  ا   ل    ال     3)

ا    ا   ا   ل    4)

  ا   ل    ا    ا 5)

  ا   ل    ال ك ا   اس   ا 6)

  ا   ل    ال  م ا    7)

             

الم هر•

ل   ص ص    أ   س   ل كا              أ    ف   أ       •

(المنصة / الكائن) ت ير م هر •

  ال س   ل كا   1)

.   ا   ا        ك  الكا   ط      ك ا    ا   م الك       -

  ال س   ل   ص  2)

.   ا   ا   ا    ال     كا   ل      -

             

الم هر•

ل   ص ص    أ   س   ل كا              أ    ف   أ       •

(المنصة / الكائن) ت ير م هر •

  ال س   ل كا   1)

.   ا   ا        ك  الكا   ط      ك ا    ا   م الك       -

  ال س   ل   ص  2)

.   ا   ا   ا    ال     كا   ل      -
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الملفاستيراد •

.    ا        ل       ط   الكا  ا  ا   ا  الكا   ال 1.

.   ا   طا   ال  ا        ط    طا ا  ال  كم2.

.اس   ا    ط    3.

      ال    ف      ا  ا            اس   ا    ا      ص     4.
           ك       ص   الكا  ا    ال   Costumesال  ا   

.  ك          

.   ا  ال     ال  اسب  م ال     ال  اسب  م ا  ط      ا  5.

                               

الملفاستيراد •

.    ا        ل       ط   الكا  ا  ا   ا  الكا   ال 1.

.   ا   طا   ال  ا        ط    طا ا  ال  كم2.

.اس   ا    ط    3.

      ال    ف      ا  ا            اس   ا    ا      ص     4.
           ك       ص   الكا  ا    ال   Costumesال  ا   

.  ك          

.   ا  ال     ال  اسب  م ال     ال  اسب  م ا  ط      ا  5.

محرر بالرس •

    ا        ل   ا   ا  الكا   ال 1)
.     ط   الكا  ا 

   ا   طا   ال  ا        ط   2)
.ال  كم

.   ط     سم3)

          ال سم ل س ف      أ  ا   4)
    سم ال     ال          ا    ا  

.   ط      ا  

محرر بالرس •

    ا        ل   ا   ا  الكا   ال 1)
.     ط   الكا  ا 

   ا   طا   ال  ا        ط   2)
.ال  كم

.   ط     سم3)

          ال سم ل س ف      أ  ا   4)
    سم ال     ال          ا    ا  

.   ط      ا  
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.       ال  ا        ط   أل ا  ال   ا ا  ط •

أقسا  لبنات الم اهر•

ل  ا  ال   ل1.

ل  ا  ال    2.

  ال     ا ل  ا3.

ل  ا  ال  م4.

ل  ا  ال    5.

                       

.       ال  ا        ط   أل ا  ال   ا ا  ط •

أقسا  لبنات الم اهر•

ل  ا  ال   ل1.

ل  ا  ال    2.

  ال     ا ل  ا3.

ل  ا  ال  م4.

ل  ا  ال    5.

           

الكا     سم  طا  أ  ا    ك     ل ل  س   م  ال ا ال  م •

 فوائد استخدا  القل •

. سم  سا  ل  ك  كا  •

. سم أشكال    س  •

.ال     •

.ال س •

           

الكا     سم  طا  أ  ا    ك     ل ل  س   م  ال ا ال  م •

 فوائد استخدا  القل •

. سم  سا  ل  ك  كا  •

. سم أشكال    س  •

.ال     •

.ال س •
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فوائد خاصية التحسس•

. سا           ش ط أ                      ال  ا   •

ك ا  سا         ط ل  ا          ال  ط        الف    أ  ال  ط     •
.أ   ال فا    أ    ك  الف   

استخدامات خاصية التحسس•

ا ل اب•

ال ط   ا  ال       •

            

فوائد خاصية التحسس•

. سا           ش ط أ                      ال  ا   •

ك ا  سا         ط ل  ا          ال  ط        الف    أ  ال  ط     •
.أ   ال فا    أ    ك  الف   

استخدامات خاصية التحسس•

ا ل اب•

ال ط   ا  ال       •

           

ص   ال   ا   سب ا ا  ا ل        ال ال   •

ل  ا    ف      ا  ا س اب •

ل  ا    ف      ا     ا  •

ل  ا    ف      ا       •

..........  ل  ا  ال  ك        ا    ط   ا  ال       ال   س       •

 م   ص  م  ش              ال  ك     م   ل        ال     •

           

ص   ال   ا   سب ا ا  ا ل        ال ال   •

ل  ا    ف      ا  ا س اب •

ل  ا    ف      ا     ا  •

ل  ا    ف      ا       •

..........  ل  ا  ال  ك        ا    ط   ا  ال       ال   س       •

 م   ص  م  ش              ال  ك     م   ل        ال     •
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 Geogebraبخنامج  -ٖ
 

 
 

 
 

 
 
 

             

 م   ص  م •

      ش     س   م     ا س اب      ا    ا    •

 ش     س   م     ا س اب       •

 ك    ا ب السا    م ا س اب     ش     س   م     ا س اب  م    ا    ا    •

         ل     ...  ل  سا   ال       ال   س       س  ل   ل    ا   سك ا   •
  ل        

  ا     ل سك ا   ل  ا  ال       ال   س              ك   س      ل        ل •

             

 م   ص  م •

      ش     س   م     ا س اب      ا    ا    •

 ش     س   م     ا س اب       •

 ك    ا ب السا    م ا س اب     ش     س   م     ا س اب  م    ا    ا    •

         ل     ...  ل  سا   ال       ال   س       س  ل   ل    ا   سك ا   •
  ل        

  ا     ل سك ا   ل  ا  ال       ال   س              ك   س      ل        ل •

       geogebra       geogebra
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   ا    فا    ل   م ال  ا  ا    ط    ا    ك       ل   سم ا شكال ال   س    ال  ام •

 ال    ا  ال         ا   ا  س ل ال   م        ش  ا      ا             ال        

ال    ا  ا     ال     ك  ال  ا ل    ا 

                  

   ا    فا    ل   م ال  ا  ا    ط    ا    ك       ل   سم ا شكال ال   س    ال  ام •

 ال    ا  ال         ا   ا  س ل ال   م        ش  ا      ا             ال        

ال    ا  ا     ال     ك  ال  ا ل    ا 

                          

        ال   ا        الشاش  ال   س   ال ال   •

                          

        ال   ا        الشاش  ال   س   ال ال   •
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ش  ط ال  ا م ال   س    أ   •

ش  ط ا   ا  ال   س     ا  ا •

 ا    ال    ال اص   ال   ا     ال ا •

                         

ش  ط ال  ا م ال   س    أ   •

ش  ط ا   ا  ال   س     ا  ا •

 ا    ال    ال اص   ال   ا     ال ا •

  ل ك ا   ا  ا    ا  ا •

ل    ال سم    ال   ا     ا سا •

  ل ك ا   ا  ا    ا  ا •

ل    ال سم    ال   ا     ا سا •
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 اس   ام ا   ا  ال          ش  ط ا   ا    ك   سم أشكال    س       ا    ال سم      •
ا   ا  ا  ا   سا    ال   ا               ف  ا  ا       ل ال سا    ال          

.أ ص       ش  ط ا   ا  

. ا   م          ا    ال سم   م            ا    ال ا    ال      •

.  ك     ل ال  اص  ال  ا         ا    ال سم      ل س   ا   اسط  الف   •

ا   ا        ط  ا لط     ال  ا    ا   ا  ال      م   سم ا  ا      ف  ل   اط        •
   ص     ا   ا  ال ا   ال  اط  ك ل  ا  ا  ال       ال   س             ص     

.ا   ا  ال ا   ال       ال   س   

   ا  ا  ا فا  ال  ا   ال   س      ال ا    ال س     ا   ط ط الش ك       ا        •
      ك   ال  ش   

    ا   ا      ال   ا   

 اس   ام ا   ا  ال          ش  ط ا   ا    ك   سم أشكال    س       ا    ال سم      •
ا   ا  ا  ا   سا    ال   ا               ف  ا  ا       ل ال سا    ال          

.أ ص       ش  ط ا   ا  

. ا   م          ا    ال سم   م            ا    ال ا    ال      •

.  ك     ل ال  اص  ال  ا         ا    ال سم      ل س   ا   اسط  الف   •

ا   ا        ط  ا لط     ال  ا    ا   ا  ال      م   سم ا  ا      ف  ل   اط        •
   ص     ا   ا  ال ا   ال  اط  ك ل  ا  ا  ال       ال   س             ص     

.ا   ا  ال ا   ال       ال   س   

   ا  ا  ا فا  ال  ا   ال   س      ال ا    ال س     ا   ط ط الش ك       ا        •
      ك   ال  ش   

    ا   ا      ال   ا   

           

  شا    ط           ال ا    ال س          ل ال  ط         ا  ا   م  س   م •
ال  ط  ال  ش     ا   كا       ا    ال سم

ا        ال  ط  ا  ل  ك  ط    ا    م ال  ط     ط    س                 ط     شا  •
.  ا   ال ا    ك  ط  

           

  شا    ط           ال ا    ال س          ل ال  ط         ا  ا   م  س   م •
ال  ط  ال  ش     ا   كا       ا    ال سم

ا        ال  ط  ا  ل  ك  ط    ا    م ال  ط     ط    س                 ط     شا  •
.  ا   ال ا    ك  ط  
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   ب أ   ك   أ     ط     أ ل   أ ل        ك            اط             شا  •
  شا  ا  ط   م 

  ل    شا  أ ل        ال      أ                    س                   شا  •
 ا    ل          أ      ا ال     ال    م      م       م   ط ل   م       ال    م     

  م   شا   ا   ا    

   ب أ   ك   أ     ط     أ ل   أ ل        ك            اط             شا  •
  شا  ا  ط   م 

  ل    شا  أ ل        ال      أ                    س                   شا  •
 ا    ل          أ      ا ال     ال    م      م       م   ط ل   م       ال    م     

  م   شا   ا   ا    

  -   ل     ا  ا    ك    شا    •
ال ا                   اط     أ   أس ا    ال  ط   ا     - 
 س                 ط    ا     - 
 س                  ط      ا     - 
                ا    - 

   س ال          ط    أ   ط    س       أ    ط    ط  س   م أ     ط شكل ل      •

  -   ل     ا  ا    ك    شا    •
ال ا                   اط     أ   أس ا    ال  ط   ا     - 
 س                 ط    ا     - 
 س                  ط      ا     - 
                ا    - 

   س ال          ط    أ   ط    س       أ    ط    ط  س   م أ     ط شكل ل      •
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سم   ا سم       ا م  ا     م ا سم   ط           •

ا سم        اس      م •

     ا سم       ك     ا  ا      ا ا  •

      

سم   ا سم       ا م  ا     م ا سم   ط           •

ا سم        اس      م •

     ا سم       ك     ا  ا      ا ا  •

                  

.ال    ا     ال  اط   ال ط ط ال س        ال   س     ك   ط    ا          ال       •

ال  ص  ال  ا    ل  م  ال  ط         ا  ا   م ا      ل  ل ا  كا    ل     •
ا   كا    ك  ا   ك        ا   كا  ا   ال  ا   ا  كا  ل     م ا         

ال   س   ا          م         ا   

  م    ف   ا  كا       ا     ط  ب   مثال•

  ل              ال  ط  •

    ل ال            ب       ال س   م اب     ا•

                  

.ال    ا     ال  اط   ال ط ط ال س        ال   س     ك   ط    ا          ال       •

ال  ص  ال  ا    ل  م  ال  ط         ا  ا   م ا      ل  ل ا  كا    ل     •
ا   كا    ك  ا   ك        ا   كا  ا   ال  ا   ا  كا  ل     م ا         

ال   س   ا          م         ا   

  م    ف   ا  كا       ا     ط  ب   مثال•

  ل              ال  ط  •

    ل ال            ب       ال س   م اب     ا•
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ال  ص  ال  ا    ل ا  كا  ل   م  م  ال  ط         ا  ا  ا      ا  كا    ل   ط ل  ل •
ا   كا ا      ك  

ال  ص  ال  ا    ل    ا  ا م  ال  ط         ا  ا           ا  ل  ص    ل   ط ل  ل •
ال   ا   ا  ا    ا    ل       ا    س     ل  ل   م ا      ك  ال   ا       ل  

  ا     ط  ب  ا            ف    م   مثال•

    ا  كاس ا   ل   ط  ا صل       ص    ال  ط  •

 ك    ا ب        ا             ا        ب      اب     ا ص    ال س   م •
السا   

ال  ص  ال  ا    ل ا  كا  ل   م  م  ال  ط         ا  ا  ا      ا  كا    ل   ط ل  ل •
ا   كا ا      ك  

ال  ص  ال  ا    ل    ا  ا م  ال  ط         ا  ا           ا  ل  ص    ل   ط ل  ل •
ال   ا   ا  ا    ا    ل       ا    س     ل  ل   م ا      ك  ال   ا       ل  

  ا     ط  ب  ا            ف    م   مثال•

    ا  كاس ا   ل   ط  ا صل       ص    ال  ط  •

 ك    ا ب        ا             ا        ب      اب     ا ص    ال س   م •
السا   

ل  ل ا س اب  م  ال  ط         ا  ا   م  ا    ال  ص  ال  ا    ل ا س اب   م     ا  ا  •
ا  س اب     ا   

ل  ل       م  ال  ط         ا  ا   م ا    ال  ص  ال  ا           م ا  ط     ال  ط  •
ال      ل   ك  ال            ل  س      ا     س ل        ا  ال     ال        

  م    ف    ا          ا     ط  ب   مثال•

ا س ا  ا        ا   سا ا             ا          ص    ال  ط  •

        ك     ط  ا صل    ا              ب      ص    ال س   م اب     ا •

ل  ل ا س اب  م  ال  ط         ا  ا   م  ا    ال  ص  ال  ا    ل ا س اب   م     ا  ا  •
ا  س اب     ا   

ل  ل       م  ال  ط         ا  ا   م ا    ال  ص  ال  ا           م ا  ط     ال  ط  •
ال      ل   ك  ال            ل  س      ا     س ل        ا  ال     ال        

  م    ف    ا          ا     ط  ب   مثال•

ا س ا  ا        ا   سا ا             ا          ص    ال  ط  •

        ك     ط  ا صل    ا              ب      ص    ال س   م اب     ا •
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                    ب         ا    ص    ال     أ ب       أ   الس ال األول •

    ا  كا    ل       أ-

    ا  كا    ل        ب-

    ا  كا    ل   ط  ا صل  -

      ا  كا    ل ال س   م   -

                                   

                    ب         ا    ص    ال     أ ب       أ   الس ال األول •

    ا  كا    ل       أ-

    ا  كا    ل        ب-

    ا  كا    ل   ط  ا صل  -

      ا  كا    ل ال س   م   -

                 ب        ا    ص    ال س ط ل أ ب         أ   الس ال الثاني •

             

  ل   ط  ا صل  ك    ا ب السا   °       ا  أ-

  ل   ط  ا صل      ا ب السا   °       ا  ب-

°       ا   -

 ل   ا           الص    ا  ل   ال ا    ل  س ط ل    ا       -

                 ب        ا    ص    ال س ط ل أ ب         أ   الس ال الثاني •

             

  ل   ط  ا صل  ك    ا ب السا   °       ا  أ-

  ل   ط  ا صل      ا ب السا   °       ا  ب-

°       ا   -

 ل   ا           الص    ا  ل   ال ا    ل  س ط ل    ا       -
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أ                          ب        ل    ال     أ ب       أ   الس ال الثالث •

.  ل   ط  ا صل  م ا  كا    ل        °    ص        ا  

 ل               الص    ال  ا     الشكل ا ص      ا     

       ا   ا  ا  ال      م       ا        ا   -    ك  ال  ط    الس ال ال ا  •

ل   ك      ا   ل            ا   ا  ا  ال  ا    ل    ال  ط  

أ                          ب        ل    ال     أ ب       أ   الس ال الثالث •

.  ل   ط  ا صل  م ا  كا    ل        °    ص        ا  

 ل               الص    ال  ا     الشكل ا ص      ا     

       ا   ا  ا  ال      م       ا        ا   -    ك  ال  ط    الس ال ال ا  •

ل   ك      ا   ل            ا   ا  ا  ال  ا    ل    ال  ط  
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 (ٔورقة عسل رقع )
 الرف: ...........              السػضػع: ...........                        التاريخ: .........

  
 (ٔنذاط رقع )

 انعكاس لو حػؿ محػر الديشات، محجًدا بعج ذلظ إحجاثيات صػرتو. إجخاءلجيظ السثمث أ ب ج، ثع قع ب

 
 

 مى محػر االنعكاس؟ ماذا تدتشتج؟ما ىي صػرة الشقصة الػاقعة ع
...................................................................................................
...................................................................................................

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

 نذاط بيتي 
 ما ىي خػاص االنعكاس؟ 

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

................................................................................................... 
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 (ٕورقة عسل رقع )
 ......     الرف: ...........              السػضػع: ...........                        التاريخ: ...

 (1نذاط رقع )
 انعكاس لو حػؿ محػر الديشات إجخاءلجيظ الذكل الخباعي التالي قع ب

 
 

 (ٕنذاط رقع )
 ( أكسل الججكؿ التالي كأجيب عغ الدؤاؿ الحؼ يميو 1مغ خبلؿ نذاط رقع )

 إحجاثيات صػرتيا إحجاثيات الشقصة

  

  

  

  

 
 يا؟ كضحيا.ىل تػجج عبلقة بيغ إحجاثيات الشقصة كصػرت

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

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

................................................................................................... 
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 (ٖورقة عسل رقع )
 ......     الرف: ...........              السػضػع: ...........                        التاريخ: ...

 
 عديدؼ الصالب حجد عجد محاكر التساثل لؤلشكاؿ التالية ثع قع بخسسيا:

 
 
 
 
 
 

 عجد محاكر التساثل ىػ ............                              عجد محاكر التساثل ىػ ..........
 
 
 
 
 
 
 

 حاكر التساثل ىػ ............عجد م                              عجد محاكر التساثل ىػ ..........
 

 نذاط بيتي 
 ............، الذكل البيزاكؼ ............ تساثل: الجائخةكع عجد محاكر 
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 (ٗورقة عسل رقع )
 

 الرف: ...........              السػضػع: ...........                        التاريخ: .........     
 

 (ٔنذاط رقع )
 حػؿ نقصة األصل عكذ عقارب الداعة:° 91يات الشقاط التالية بعج دكرف حجد احجاث -أ 

 

 احجاثيات صػرتيا احجاثيات الشقصة

 (1  ،1 )  

 (4  ،2 )  

 (-2  ،3)  

(-1 ،-2 )  
 

 حػؿ نقصة األصل مع عقارب الداعة:° 91حجد احجاثيات الشقاط التالية بعج دكرف  -ب 
 

 احجاثيات صػرتيا احجاثيات الشقصة

(2  ،5 )  

(1  ،3 )  

(-4  ،1)  

(-2  ،-2)  

 
 (ٕنذاط رقع )

عكذ ° 91( بعج ثبلث عسميات دكراف متتالية حػؿ نقصة األصل بداكية 3، 4جج صػرة الشقصة )
 عقارب الداعة.

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

................................................................................................... 
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 (٘ورقة عسل رقع )

 .........                        التاريخ: .........     الرف: ...........              السػضػع: ..
 (ٔنذاط رقع )

، 1لجيظ السدتصيل أ ب جػ د، ارسع السدتصيل َأ َب جػَ َد الحؼ ىػ صػرة أ ب جػ د بعج دكراف مخكدة )
 في اتجاه عقارب الداعة.° 91( بداكية 1

 
 (ٕنذاط رقع )

، 1َب جػَ َد الحؼ ىػ صػرة أ ب جػ د بعج دكراف مخكدة )لجيظ السدتصيل أ ب جػ د، ارسع السدتصيل َأ 
 في عكذ عقارب الداعة.° 91( بداكية 1
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 (ٙورقة عسل رقع )
 الرف: ...........              السػضػع: ...........                        التاريخ: .........     

 
 (ٔنذاط رقع )

َد الحؼ ىػ صػرة أ ب جػ د بعج دكراف مخكدة نقصة األصل  لجيظ الذكل أ ب جػ د ، ارسع َأ َب جػَ 
 °.181بداكية 

 

 
 

 
 (ٕنذاط )

ىل يسكغ تصبيق تحػيل ىشجسي آخخ غيخ الجكراف كالحرػؿ عمى نفذ الرػرة التي حرمشا عمييا مغ 
 ىحا الجكراف 

...................................................................................................
...................................................................................................
................................................................................................... 
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 (ٚورقة عسل رقع )
 

 كحجات باتجاه محػر الديشات السػجب  3ط التالية بعج اندحاب مقجاره أكجج صػر الشقا -أ 
 

 احجاثيات صػرتيا احجاثيات الشقصة

(1  ،3  )  

(-2  ،-5)  

(1  ،4)  

(-3  ،-1)  

 
 

 
 

 كحجات باتجاه محػر الديشات الدالب   3أكجج صػر الشقاط التالية بعج اندحاب مقجاره  -ب 
 

 تيااحجاثيات صػر  احجاثيات الشقصة

 (1  ،2  )  

(-3  ،-4)  

 (3  ،5 )  

(-3  ،-1)  

 
 
 
 

 


