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لتفكري لطلبة معلم جمـال الرياضـيات يف   ا صميم أمنوذج تعليمي تعلمي يفتالدراسة إىل  دف

  :اآلتية ختبار الفرضياتاإىل  تسعىوالتفكري الناقد لديهم،  تنمية يفتة وبيان أثره جامعة مؤ
بني متوسـط درجـات امـوعتني الضـابطة     ) α  =0.05(فرق دال إحصائياً  ليس هناك -

  ويف كل جمال من جماالته؟ لكلياوالتجريبية يف االختبار الناقد 
موعـة التجريبيـة يف   ا متوسط درجـات بني ) α  =0.05(فرق دال إحصائياً  ليس هناك -

  االختبارين القبلي والبعدي ويف كل جمال من جماالما؟
ني متوسط درجـات اموعـة الضـابطة يف    ب) α  =0.05(إحصائياً  رق دالفليس هناك  -

  .االختبارين القبلي والبعدي ويف كل جمال من جماالما
ابطة وجتريبية من طلبة معلم جمال الرياضيات ض ختريت جمموعتانابغية حتقيق أهداف الدراسة و

طالباً وطالبة يف كل جمموعة يف العام  30يف جامعة مؤتة من مستوى السنتني الثالثة والرابعة وبواقع 
  .2004/2005الدراسي 

اختبار يف التفكري الناقد طبق  عدأتدريس التفكري للمجموعة التجريبية كما ل برنامج تدرييب عدأ
موعتني قبل التجربة وبعدهاعلى أفراد ا.  

توصلت الدراسة إىل فروق دالة إحصائياً بني أداء اموعة التجريبية واموعة الضابطة لصـاحل  
  .االختبار ويف كل جمال من جماالته يفاموعة التجريبية 

والبعـدي لصـاحل   االختبار القبلي  يفدالة إحصائياً بني أداء اموعة التجريبية  اًوأظهرت النتائج فروق
  .القبلي والبعدي نياالختبار يفالتطبيق البعدي، بينما مل يظهر أثر دال إحصائياً بني أداء اموعة الضابطة 

                                           
 . كلية التربية، جامعة مؤتة، األردن ∗
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  .ذات العالقة مبوضوع الدراسة ملقترحاتامبجموعة من  قدم الباحثتويف ضوء النتائج 
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  مقدمة -1
، العلوم األخـرى  كثرأد عليها عد الرياضيات إحدى املواد الدراسية املهمة اليت تعتمت

وعلى الرغم من هذه األمهية للرياضيات واالهتمام . كما يعتمد عليها التقدم اإلنساين برمته
املتزايد ا يالحظ كثرة الشكوى من تعلمها وقصور الطلبة يف فهمها وتعلمها وتطبيقهـا  

  . الذي جيب أن يكون لى النحوع
إعداد األفراد القادرين على الـتفكري واإلبـداع   عد مسؤولية املؤسسات التعليمية يف ت

إذ يقع على عاتق هذه املؤسسات تأهيل األفراد ليكونوا حبق قادرين علـى  . مسؤولية كبرية
كما يقع على عـاتق  . اإلبداع واالكتشاف وليس فقط تكرار ما يعمله أو عمله اآلخرون

على النقد والتحقـق مـن    يصبح قادراً كيلهذه املؤسسات أيضاً تشكيل العقل اإلنساين 
وهذا يشري بوضوح إىل أمهية . ال يقبل األشياء اليت تقدم له على عالا كيلصحة األشياء 

التربية وأمهية املدرسة واجلامعة يف إعداد األجيال القادرة على التفكري والبحث يف اجلديـد  
تتسم باألصالة  واالبتكار ألشياء جديدة إلبداعاعلى مستوى  لبليس على مستوى التقليد 

وإذا كنا نعيش يف عامل سريع التغري والتطور يف جماالت العلوم والتكنولوجيـا يف  . واحلداثة
ـ  وكـل  "دور املدرسـة واجلامعـة    ىخمتلف قطاعات احلياة فإن ذلك يلقي أعباء مجة عل

. احيف إعداد هؤالء األفراد للتكيف والتعامل مع التغري باحلكمة والنج" ملؤسسات التعليمية ا
  )1997ميخائيل والتمار، (

ويف ظل التغري التكنولوجي الذي يشهده هذا العصر مل يعد احلصول علـى املعلومـة   
اً على فئة معينة بل أصبح يف متناول اجلميع، لذا كان ال بد من توجيه أفـراد هـذا   رصتمق

حـل  اتمع ابتداء من املدرسة حىت اجلامعة وما بعدها للتعامل مـع هـذه املعلومـات و   
 لكـثرية ااملعلومات  ملا كانتواملشكالت بطريقة تنمِ عن قدرة على التفكري املبدع اخلالق، 

يما سالو ظل نظم التعليم احلالية، يف  ميكن مالحقتها واستيعااواليف ظل االنفجار املعريف 
أن األسلوب الشائع يف التدريس هو األسلوب التقليدي الذي يركز على احلفظ والـتلقني  

اجتياز االمتحانات املدرسية بنجاح، أصبح النمو الفكري والقدرات العقلية العليـا   دف
ومهارات التفكري من األهداف اهلامة والضرورية للتعليم املدرسي واجلامعي خاصة وأن طلبة 
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  . املستقبليفاجلامعة هم الذين سيقومون على تربية طالبنا وتعليمهم 

  
  لفية الدراسة خ -2
إال مـن   كونيلتربية والتعليم إعداد طالب متفوقني علمياً فإن ذلك ال ذا كان هدف اإ

ن م استخدامهاوكنهم من فهم ما لديهم من معارف متديهم لخالل تكوين مهارات تفكري 
 انصل لدى الطالـب هـذ  حتا مخالل متكينهم من أساليب التفكري بأنواعها املختلفة، وإذا 

يف كل العمليات  مستقالً وجيهاتأن يوجه نفسه  فإنه لن يتفوق فحسب بل يستطيع اناألمر
  )1990الكرمي، . (التعليمية اليت حتتاج إىل تفكري

أن التفكري الناقد هو أحد أنواع التفكري فإن تنمية قدرة التفكري الناقد لدى الطلبة  مباو
تؤدي إىل فهم أعمق للمحتوى املعريف الذي يتعلمونه، ذلك أن التعلم يف أساسـه عمليـة   

كري وأن توظيف التفكري يف التعلم حيول عملية اكتساب املعرفة من عمليـة خاملـة إىل   تف
. نشاط عقلي يفضي إىل إتقان أفضل للمحتوى املعريف وإىل ربط عناصره بعضها ببعض

)Novis, 1985(  
ما أنه ميكن الطلبة من مواجهة متطلبات املستقبل اليت لن تكون يف اكتساب كم أكرب ك

يف اكتساب األساليب املنطقية والعقلية  لبملعارف اليت جيب تعليمها وتعلمها من احلقائق وا
واإلبداعية يف استنتاج األفكار وتفسريها، كما أن تنمية التفكري الناقد تـؤدي بـالفرد إىل   
االستقالل يف تفكريه وحترره من التبعية والتمحور الضيق حول الذات لالنطالق إىل جماالت 

ع روح التساؤل والبحث وعـدم قبـول أي معلومـة دون حتـرٍ     أوسع من خالل تشجي
  )1998الوهر واحلموري . (واكتشاف

من خالل ما تقدم نرى أن هناك حاجة ضرورية وماسة لتدريب الطلبة على الـتفكري  
يتمكن الطلبة من التعامـل مـع    كي، لخلصوصابصورة عامة والتفكري الناقد بوجه 

ل عقوهلم إىل حالة كلها نشاط تعمـل علـى   تتحو لكيواملعلومات بصورة منطقية 
يستطيع الطلبة التعايش مع العصر والتعامل مـع   لكي، وربط عناصر هذه املعلومات

األمر الذي ال يتأتى أالّ مـن  ، وإذكاء روح التساؤل عندهم، كم املعلومات اهلائل
ن هنـا  وم. خالل املران والتدريب على أساليب التفكري عامة والتفكري الناقد خاصة

تتكـون لـديهم    كيلجاء هذا البحث لتدريب معلمي الطلبة على هذه األساليب 
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  .لتمكني طلبتهم مستقبالً منها يهافاملعرفة واخلربة 
ويقصد بالتفكري الناقد ذلك النوع من التفكري الذي يتناول ما جيب اعتقاده أو عمله يف 

فكري عقلي مبعىن أنه يؤدي إىل موقف أو حادث ما، ويتسم بسمتني أساسيتني األوىل بأنه ت
استنتاجات وقرارات سليمة مربرة أو مؤيدة بطريقة مقبولة، والثانية بأنه تفكري متأمل يظهر 

وتتطلـب  . ا إىل االسـتنتاجات والقـرارات   وصلتفيه وعي تام خلطوات التفكري اليت 
األول بقبول  القرارات حول ما جيب اعتقاده أو عمله نوعني من احلكم على األقل، يرتبط

األسس اليت يقوم عليها ذلك االعتقاد، بينما يتعلق الثاين باالستدالل من األسس املقبولة إىل 
ساساً لتحديد الرتعـات  أ االعتقاد الذي جيب األخذ به، وهذان النوعان من احلكم يوفران

  (Ennis 1985)والقدرات اليت تشكل التفكري الناقد 
بأنه احملاولة املستمرة الختبار احلقائق ) Watson & Glasser(ويعرفه واطسون وجليسر 

" واآلراء يف ضوء األدلة اليت تسندها بدالً من القفز إىل النتائج ويتضمن عدة جماالت منـها  
 Watson. االستنباط، االستقراء ج،التفسري، تقومي احلج، معرفة االفتراضات أو املسلمات

& Glasser, 1991) (  
علمية مبنية على أساس الرياضيات واليت من خالها ميكن استنتاج إن معظم النظريات ال
لذا تعد الرياضيات من املوضوعات اهلامة واليت مـن خالهلـا   ، عالقات يف العلوم املختلفة

الرياضيات تعمل على توضيح كثري  نألنستطيع السيطرة على أفكارنا حول حقائق خمتلفة 
  )1987موريس،  –كالين . (من الظواهر الغامضة

لذا فقد أصبح الفكر الرياضي من مستلزمات العصر احلاضر وغدت الرياضيات مـن  
إبـراهيم  (املكونات األساسية للثقافة اليت ال ميكن االستغناء عنها يف مجيع ميادين احليـاة  

ن الرياضيات ليست جمرد عمليات روتينية منفصلة أو مهارات، بل هـي  أللك ذ )1985
  النهاية بنياناً متكـامالً، إن الـبىن  يف ةبعضاً اتصاالً وثيقاً، مكونأبنية حمكمة تتصل ببعضها 

الرياضية هي إحدى السمات الفكرية للرياضيات، ولو توافر املنهاج املالئم واملدرس الكفؤ 
  املدرب يف جمال املهارات التدريسية حنو هدف تنمية مهارات التفكري العليا الستطاع الطلبة

أفضل، وإذا أولت املدارس وأوىل املربون هذا األمر ما  علماًتكري ن يتعلموا مهارات التفأ
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يستحق من عناية وحبث ومتابعة ألصبحت املدرسة واجلامعة واملؤسسات التعليميـة  
مراكز رفد للمجتمع مبوارد بشرية قادرة على ممارسة الـتفكري الناقـد واإلبـداعي    

يف جماالت صنع القـرار  ء وغريها من أشكال التفكري تعمل على تعزيز قدرات النش
  )2002 العزاوي،. (وحل املشكالت

والعالقة بني الرياضيات والتفكري الناقد عالقة وثيقة ألن الرياضيات تتيح فرصة واسعة 
وممتازة ملمارسة التفكري االستنتاجي الذي هو جزء من الـتفكري الناقـد، فمـن خـالل     

اليت تترتب منطقياً علـى مقـدمات   االستنتاجات  غوالرياضيات ميكن أن يتعلم الطلبة ص
معلومة وأن يفكر تفكرياً سليماً انطالقاً من مقدمات ال يعتقد بصحتها، كما تتيح دراسـة  

 ذإالرياضيات خالل تركيزها على حل املسألة الرياضية الفرصة لتنمية قدرات التفكري الناقد 
احلل من حيث صحته، كما يتعلم الطلبة متييز املعلومات واقتراح بدائل حلول واحلكم على 

أساسية يف تعلم د يفيد التفكري الناقد يف تعلم املفاهيم والتعميمات واملهارات الرياضية اليت تع
  )1991عنايب، . (الرياضيات

يصبح الطلبة  ميكن أن، وا تقدم أن العالقة وثيقة بني الرياضيات والتفكري الناقدممرى ن
ممارسة هذا التفكري من خالل  ن طريق، عرياضياتقادرين على التفكري الناقد من خالل ال

كل ذلك مرهون بقدرة معلمـي  ، االستنتاجات أو حل املسائل اليت تتيحها هلم الرياضيات
 ىلإذلك  حيتاج، والطلبة على القيام ذا التوجيه حنو مهارات التفكري وجماالت التفكري الناقد

ذا ما ستعمل الدراسة احلالية على تلبيته وه، تدريب هؤالء املعلمني على مثل هذه ااالت
  .لدى معلمي املستقبل

التفكري الناقد  نميتوالوسائل اليت  قئاحبث املربون الطر ا أمهيةذالتفكري الناقد  ملا كانو
  :لتعلم التفكري الناقد هي قئاثالث طر) Ennis,1985(عند الطلبة ويذكر أنيس 

   General Approachالطريقة العامة  -1
عن  مستقالً عليماًتصد ا الطريقة اليت حتاول تعليم مهارات التفكري الناقد واجتاهاته يقو

مثلـة  أادة عكون األمثلة املقدمة يف هذه الطريقة وتتقدمي احملتوى املعريف للمواد الدراسية، 
التفكري الناقد مـن   ذ يتعلمونإملشكالت اجتماعية أو سياسية أو اهتمامات خاصة بالطلبة 

  .راسية خاصة أو من خالل وحدات تدريبية معينةد مساقاتخالل 
   content Approachطريقة التعليم خالل احملتوى  -2
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  : من خالل تكونو
ناقداً يف املوضوعات اليت تشـتمل علـى املـادة     تعليم الطلبة كيفية التفكري تفكرياً -أ

وم عليها قدرات التفكري الناقد الدراسية مع التركيز تركيزاً صرحياً على املبادئ العامة اليت تق
  . تعلم عناصر احملتوى املختلفة للمادة الدراسيةيفاجتاهاته و

يشجع التفكري، إال أن املبادئ  نغماساًاانغماس الطلبة على حنو متعمق يف املوضوع  -ب
العامة للتفكري الناقد ال تعطى هلم بشكل صريح، مبعىن أن املدرس يوفر لتعلم عناصر احملتوى 

تعليمي املختلفة للمادة الدراسية جواً يتسم بالتفكري عامة والتفكري الناقد خاصـة دون أن  ال
  .يلفت انتباههم إىل املبادئ واملعايري اليت متيز أنواع التفكري السائدة يف اجلو

  Mixed Approachالطريقة املختلطة  -3
احملتـوى ايـنس    مع هذه الطريقة بني الطريقة العامة وإحدى طريقيت التعلم خـالل جت

(Ennis, 1962)  
 كن تقسـيم مي بأنه)1997ميخائيل والتمار (املذكور يف ) Marzano(يبني مارزانو و

  :لتدريس ألجل تنمية التفكري إىل جمموعتنيا
  موعة األوىل ا
خـالل حمتـوى املقـرر     اًمباشر دريساًتميكن حسب هذه اموعة تدريس التفكري و

  :تخدام استراتيجية تدريس ذات مخس مراحلالتدريس باس يكون، والدراسي
  .طوات االستراتيجية، مىت وكيف تستخدمخلايقدم املعلم االستراتيجية، وفيها وصف وعرض  -1
يبدأ املتعلمون بتجريب االستراتيجية من خالل حمتوى دراسي معـني ومـألوف    -2

لـيهم مبحتـوى   يقدمه هلم املعلم ويتيح هلم الفرصة بتلخيص االستراتيجية دون تشويش ع
  .جديد
ميكن حتقيق ذلك بعمل تعاوين  ذإيقوم املتعلم بالتفكري املتأين حول ما يدور برأسه  -3

  .مبجموعات صغرية
  .يقوم املتعلم بعمل تعديالت يف االستراتيجية نتيجة املناقشة واآلراء -4
  .ستعمالبعمق مرة أخرى ويوضح كيفية اال يفكرويستطيع املتعلم أن حيور ويعدل اخلطة  -5
  موعة الثانية ا



  2008 -  الثانيالعدد  -  السادسالمجلد ... ………...….....….....        مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
. هي تدريس التفكري بطريقة غري مباشرة من خالل مهارات مرتبطة بعملية التـدريس و

وهي متثل األسلوب احلديث يف تدريس التفكري، ويرى مؤيدو هذه الطريقـة أن عمليـة   
 قـة  ويبني أنصار هذه الطري ا،التفكري ال حتدث بشكل منفصل عن البيئة التعليمية احمليطة

دور املعلم أثناء التدريس من حيث توضيح أمهية التركيز عند املتعلمني واالنتباه عند تعلمهم 
قدم املعلم املفهوم أو الفكـرة ويوضـح   وي. مفهوماً معيناً أو مواجهة موقف أو مشكلة ما

عالقة ذلك باملعلومات السابقة ويعمل على تنشيط ذاكـرة املـتعلمني باسـتدعاء هـذه     
ومن خالل ذلك يـدرك  . سابقة واستخدامها يف معاجلة املوقف احلايل اجلديداملعلومات ال

املتعلمون العالقة بني الفكرة اجلديدة واخلربة السـابقة، وذلـك باسـتخدام األسـلوب     
  ) 1997ميخائيل والتمار، . (االستقرائي أو االستنباطي

 ,Luckett(جرى لوكيـت  أ ول هذا املوضوع فلقدحديدة علقد أجريت دراسات و 
من الطلبة أحدامها تلقت تعليمـاً   ق بني أداء جمموعتنيردراسة هدفت إىل معرفة الف) 1991

 ذا هألخرى ايف احلساب حسب نظام العد متضمنة مهارات التفكري الناقد يف حني مل تتلق
 دالة إحصائياً بني أداء اموعتني اًأظهرت النتائج فروق. النوع من التعليم على هذه املهارات

  .للتكفري الناقد لصاحل اموعة التجريبية) كورنال(ختبار با
على ثالث جمموعات كل منها ) 1998(كما أجريت يف األردن دراسة قام ا اخلزام 

وهدفت " حملاضرة، املناقشة، االكتشافا"ئق اطالباً درست بطريقة من الطر 30مكون من 
قد لدى طلبة الصف العاشر يف الرياضيات، يف تنمية التفكري النا قئاإىل تعرف أثر هذه الطر

مفـردة   50استخدم اختبار رياضيات على غرار اختبار واطسون وجليسر مشتمالً علـى  
  .موزعة على جماالت معرفة االفتراضات، تقومي املناقشات، التفسري، االستنتاج، االستنباط

لكل من  ظهرت أثراًأبينما  حملاضرة يف تنمية التفكري الناقد،اطريقة ل اًالنتائج أثر  تظهرمل
كما أظهرت النتـائج   ة،طريقيت املناقشة واالكتشاف يف تنمية التفكري الناقد كل على حد
  . تفوق طريقة االكتشاف على طريقة املناقشة يف تنمية التفكري الناقد

دراسة هدفت إىل تعرف أثر خرائط املفاهيم يف حتصيل ) 2001(ولقد أجرى القيسي 
طبق ، األساسية وتفكريهم الناقد يف الرياضيات على جمموعتني ضابطة وجتريبيةطلبة املرحلة 
معرفـة  "جماالت الـتفكري الناقـد    يفموقفاً اختبارياً  50 الناقد مكون من كرياختبار للتف

وأظهرت النتائج تفـوق اموعـة   " التفسري، االستنتاج والتفسري، االفتراضات، االستنباط
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ق خرائط املفاهيم يف اختبار التفكري الناقد ككل ويف كل ااالت التجريبية اليت درست وف
  . عدا جمال االستنباط

دراسة هدفت إىل معرفة أثر برنامج تدرييب ملدرسـي  ) 2002(كما أجرى العزاوي 
مهارات التفكري الناقد لطلبتهم وتكونت عينة  يفالرياضيات يف استراتيجيات طرح األسئلة 

، ولقـد أعـد   )ذكور، إناث(، ضابطة )كور، إناثذ(ريبية جت اتالدراسة من أربع جمموع
الباحث برناجماً تدريبياً يف طرح األسئلة موعة معلمي املدارس املختارة، وطبق اختباراً يف 

االستقراء، واالستنتاج، ومعرفة : التفكري الناقد على طلبة هذه املدارس اشتمل على جماالت
أظهرت نتائج االختبار تفوق اموعـة  . ستدالل املنطقياالفتراضات، وتقومي احلجج، واال

  . التجريبية إناث واموعة التجريبية ذكور على كل من اموعتني الضابطتني ذكوراً وإناثاً
اليت أجريت يف أمريكا فقد هـدفت إىل  ) Robinson, 1991(أما دراسة روبنسون 

 ملدرسة وتكونت عينة الدراسة منتطوير مهارات التفكري الرياضي لدى أطفال ما قبل ا
 جمموعتني ضابطة وجتريبية طبق على اموعـة التجريبيـة   إىلثالثني طالباً موزعني ) 30(

ختبار تفكـري  ا اثين عشر أسبوعاً، كما طبق على عينة التجربة) 12(برنامج لعب حر ملدة 
 ٪،40يبية بنسـبة  رياضي قبل التجربة وبعدها، وأظهرت النتائج حتسن أداء اموعة التجر

كما أظهرت تطور التفكري الرياضي لدى طلبة  ٪،18وحتسن أداء اموعة الضابطة بنسبة 
  . اموعة التجريبية

على أمهية االستراتيجيات فـوق املعرفيـة   ) Myers, 1999(دلت نتائج دراسة مايرز 
اسـتخدام   الً عنضفيف تشجيع التفكري الناقد " وميلتحكم، والتقواملراقبة، والتخطيط، وا"

  .وفوق الذاكرة والتفكري الناقد، استراتيجيات أخرى كاستراتيجيات التعلم فوق الداخلية
احملاورة والنقاش من خالل دراسته خلمسة بـرامج   مهيةأ) Anderson, 1999(كد أندرسون يؤو

عوامل اهلامـة  دلت على أن احملاورة ذات املعىن والنقاش من ال ذإللرياضيات تبث عرب شبكة االنترنت 
من خالهلا علـى   صل الطالبحيلدى املستجيبني واحملاورة ذات املعىن هي عملية االتصال الفعال اليت 

  .ل على الواجبات البيتيةتمإجابات حمددة تتعلق باملسائل الرياضية اليت تش
وبشكل عام دلت نتائج الدراسة على أن التقدم يف تكنولوجيا املعلومات، واالتصـال  
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عرب شبكة اإلنترنت يعمل على إجياد مكان عملي وواقعي للمعلمني وخاصة معلمي من بعد 
تعادل الدروس اليت تبث عرب الشبكة حلقة دراسية جامعية، وأن أسـلوب   ذ، إالرياضيات

احملاورة ذات املعىن عرب شبكة اإلنترنت ال يقل أمهية عن التعلم داخل الغرف الصفية ألـا  
  . لذي يعد أحد املفاتيح لتدريس مهارات التفكري الناقدتتصف باحلوار السقراطي ا

ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يالحظ أا بينت أثر بعض االسـتراتيجيات  
التفكري الناقد ككل  يفشف عن أثر هذه االستراتيجيات كذ ت، إالتفكري الناقد يفالتدريسية 

من التفكري بصورة مباشرة كدراسـة   النوعا جمال من جماالته دون التدريب على هذ يفأو 
 الإ، ومل جند )1999(ومايرز ) 1998(واخلُزام ) 2002(والعزاوي ) 2001(القيسي 

اليت تضمنت تدريب الطلبة على مهارات التفكري الناقـد  ) Luckett,1991(دراسة لوكيت 
على وتأيت هذه الدراسة لتدريب طلبة معلم جمال الرياضيات . من خالل دروس يف احلساب

من خالل هذا الربنامج الـذي خصصـت جلسـاته     اًمباشر دريباًتمهارات التفكري الناقد 
، السـتقراء ا(للتعريف بالتفكري والتفكري الناقد والتدريب على مهارات الـتفكري الناقـد   

ا ذات استخدام كبري يف كتب رياضـيات املرحلـة   أل) ومعرفة االفتراضات، واالستنباط
  .مل هؤالء الطلبة على تدريسها مستقبالًاألساسية واليت سيع

  
  شكلة الدراسة م -3
القدرة على التفكري الناقد جزءاً ال يتجزأ من القدرة على الـتفكري بصـورة    ا كانتمل

ارتأى الباحث أن يتبني  ،ومهاراته يف عمليات التدريس مهمة هذه القدرة ا كانتملعامة، و
اختبار  يفبني من خالل نتائج الطلبة وتري الناقد، ياضيات على التفكرلاقدرة طلبة معلم جمال 
عمد الباحث ، من أهم القدرات ملا كانتوتدين هذه القدرة لديهم، : التفكري الناقد القبلي

إىل بناء برنامج تدرييب هلؤالء الطلبة لتنمية قدرم على مثل هذا النوع من التفكري وعلـى  
ـ الولطلبة مثل هـذه القـدرة   وذلك لضرورة امتالك ا. التفكري بصورة عامة يما أـم  س

سيصبحون معلمني مستقبالً وسيقومون بتدريب طلبتهم وتدريسهم من أجل التفكري ومن 
ملدارس ال ميكن تنمية التفكري لديهم إال إذا ا طلبة نا كاملو. أجل تنمية مهارات تفكري عليا

ى طلبتنا يف املراحـل  تنمية التفكري لدنت ا كاملو. كان معلموهم قادرين على ذلك أصالً
الدراسية ضرورة وتوصية من توصيات كثري من املؤمترات املهتمة باملناهج وبالطلبة، كان ال 
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  .بد من تنمية مثل هذه القدرات لدى معلميهم أصالً ألن فاقد الشيء ال يعطيه
  :السؤال الرئيس التايلن ولقد حاولت هذه الدراسة اإلجابة ع

 التفكري على التفكر الناقد لطلبة معلـم جمـال   يف ي تعلميما أثر تصميم أمنوذج تعليم
  ياضيات يف جامعة مؤته؟رلا

) α  =0.05(فرق دال إحصائياً عند مستوى داللـة   ناكههل  - 1:التالية ألسئلةاوانبثق عنه 
بني متوسطي درجات اموعة الضابطة واموعة التجريبية يف االختبار الناقد البعدي الكلـي ويف  

  .ل من جماالته؟كل جما
بـني متوسـطي   ) α  =0.05( عند مستوى داللـة رق دال إحصائياً فناك ههل  -2

  .درجات اموعة التجريبية يف االختبارين القبلي والبعدي ويف كل جمال من جماالما؟
بـني متوسـطي   ) α  =0.05( عند مستوى داللـة رق دال إحصائياً فناك ههل  -3

  .ختبارين القبلي والبعدي ويف كل جمال من جماالما؟درجات اموعة الضابطة يف اال
  
  رضيات الدراسةف -4

بني متوسطي درجات ) α  =0.05(فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة  يس هناكل - 1- 4
  .ويف كل جمال من جماالته؟ لكليااموعة الضابطة واموعة التجريبية يف االختبار الناقد البعدي 

بني متوسـطي  ) α  =0.05( عند مستوى داللةدال إحصائياً  رقفيس هناك ل -4-2
  .درجات اموعة التجريبية يف االختبارين القبلي والبعدي ويف كل جمال من جماالما؟

بني متوسـطي  ) α  =0.05( عند مستوى داللةرق دال إحصائياً فيس هناك ل -4-3
  . كل جمال من جماالما؟درجات اموعة الضابطة يف االختبارين القبلي والبعدي ويف

  
  همية الدراسة أ -5
ا تكشف عن مستوى التفكري الناقد لدى طلبة معلـم جمـال   أنبع أمهية هذه الدراسة من ت
ياضيات مستقبالً وحتديد جوانب القوة والضعف رملادة ال ياضيات والذين سيصبحون معلمنيرلا

تنمية جوانب الضعف ليتخـرج هـؤالء   يف هذه القدرة للعمل على تعزيز جوانب القوة وحماولة 
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أمهية هذه الدراسة من بناء  كما تأيت. الطلبة ولديهم قدرة تفكري ميكن نقل أثرها لطلبتهم مستقبالً

يما أن ااالت الواردة سالوقدرة الطلبة على التفكري الناقد  يف وبيان أثره كريالربنامج التدرييب للتف
يف الرياضيات املدرسية األمر الذي يستوجب تـدريب   هي جماالت يشيع استخدامها وتطبيقها

  .معلمي املستقبل على كيفية التعامل معها ومعاجلتها أثناء التدريس مستقبالً
كما ميكن للقائمني على برامج إعداد املعلمني أو القائمني على تدريب املعلمني أثنـاء  

يم الطلبة من امـتالك هـذه   اخلدمة اإلفادة من مثل هذا الربنامج لتمكني من يقوم على تعل
  .القدرات لنقلها هلم بكل ثقة

  
  دود الدراسة ح -6
  :ـتحدد هذه الدراسة بت

الثالثـة   نيتياضيات يف جامعة مؤته من مستوى السـن رلاعينة من طلبة معلم جمال  -1
  .2004/2005والرابعة للعام اجلامعي 

االسـتنباط، ومعرفـة   اختبار التفكري الناقد وبثالثة جماالت هـي االسـتقراء، و   -2
  .االفتراضات

  
  صطلحات الدراسة م -7
الثالثة والرابعة يف جامعـة   نيتهم الطلبة من مستوى السن: ياضياترلالبة معلم جمال ط

  .ياضياترلامؤته وامللتحقني يف اجلامعة لنيل درجة البكالوريوس يف ختصص معلم جمال 
بأنه جمموعة من النشاطات  )Good,1973(رفه جود ع :التعليمي التعلمي لتصميما -

حتـديث   لىعاملنظمة واملخططة دف إىل تطوير معارف املتدربني واجتاهام وتساعدهم 
  .مئهمعلومام ورفع كفاءام وحل مشكالم وحتسني أدا

بأنه خطة ميكن استخدامها لتكوين ) Joyce & Weil,1986(يل وو ما يعرفه جويسك
توجيه عملية التعلم يف غرفـة الصـف يف   وتصميمها وية منهاج أو لتخطيط املواد التعليم

  . األوضاع التعليمية
جمموعة من اإلجراءات واملمارسات والنشاطات تسـاعد  "يعرفه الباحث إجرائياً بأنه و
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  ".امتالك جماالت التفكري الناقد لىعالطلبة 
  لتفكري الناقد ا -
 لـذي اواطسون وجليسر  ولقد تبىن الباحث تعريف، عددت تعريفات التفكري الناقدت

يعرف التفكري الناقد بأنه احملاولة املستمرة الختبار احلقائق واآلراء يف ضـوء األدلـة الـيت    
 & Watson". (االستقراء، االستنباط، معرفـة االفتراضـات  "تسندها ويتضمن جماالت 

Glasser, 1991(  
  Inductiveالستقراء ا -
  .ماداً على حاالت خاصة أو جزئيات من حالة عامةملية الوصول إىل أحكام عامة أو نتائج اعتع
  Deductive الستنباطا -
ملية الوصول إىل نتيجة خاصة من مبدأ معلوم أو مفروض، أو هو عمليـة اشـتقاق   ع

  .حقائق من قواعد عامة
  Recognition Of Assumption عرفة االفتراضاتم -
ات أو املسلمات املتضـمنة يف   االفتراضإىلملية فكرية يقوم الفرد بواسطتها بالتعرف ع

  .ةقضايا معطا
 يفياضـيات  رلاويعرف الباحث التفكري الناقد إجرائياً بأنه قياس أداء طلبة معلم جمال 

  .االختبار املعد معرباً عنه بالدرجات على املكونات الفرعية االت التفكري الناقد
  
  لطريقة واإلجراءات ا -8

  جتمع الدراسة وعينتها م -8-1
الثالثة والرابعـة يف   نيتياضيات السنرلاف جمتمع الدراسة من مجيع طلبة معلم جمال تألي

طالباً وطالبة، والـذين   160والبالغ عددهم  2004/2005جامعة مؤته للعام اجلامعي 
طالبـاً وطالبـة    60أما عينة الدراسة فقد بلغـت  . يدرسون وفق نظام الساعات املعتمدة

 ضابطة وجتريبية اختريت عشوائياً من الشعب اليت يقـوم   جمموعتنيإىلموزعني بالتساوي 
  .تدريسها قئاالباحث بتدريسها مساقات أساليب الرياضيات وطر
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  لبرنامج التدريبي ا -8-2
لطلبة اموعة التجريبية خالل مسـاق أسـاليب    تعلمياً تعليمياً منوذجاًأعد الباحث أ

 جماالت يفتنميته وء التفكري الناقد لديهم تدريس الرياضيات الذي يدرسه هلذه الشعبة، إلثرا
االستقراء واالستنباط ومعرفة االفتراضات، معتمداً على األدبيات والدراسات والبحوث اليت 

  :ويتضمن. أطلع عليها
  .هلدف العاما -
  .إثارة التفكري قئاالتعريف مبعىن التفكري بصورة عامة وبطر -
  .رائيمناقشة أنشطة يستخدم خالهلا التفكري االستق  -
  .مناقشة أنشطة يستخدم خالهلا التفكري االستنباطي  -
  .ناقشة أنشطة يستخدم خالهلا معرفة االفتراضاتم -
الـتفكري   قئاتكليف الطلبة بالعمل على حل أنشطة مرتلية يستخدم من خالهلا طر  -

  .املذكورة
  .ساعة 1 ¼ستغرق تنفيذ الربنامج ثالثة أسابيع وبواقع جلستني كل أسبوع مدة كل منهما ا
  :تضمنت كل جلسة ذإ

  .هداف اجللسةأ -
  .خالل أوراق عمل –تزويد الطلبة بالقراءات واملواد املطلوبة   -
  .لنشاطات اليت تلزم أثناء املناقشة خالل أوراق عملا -
  .لنشاطات املرتليةا -
   لتصميم التعليمي التعلمياجراءات إعداد إ -8-3
اءات واألنشطة على جمموعة مـن  والقر، األهداف: )لربنامجا(التصميم  زع الباحثو

  :اخلرباء لتحكيمه ومعرفة آرائهم حول
  .الحية مكونات الربنامجص -
  .األهداف اخلاصة بالربنامج واألهداف املتصلة بكل جلسة غوسالمة ص  -
  .وكفايتها المة النشاطات اليت تلزم يف كل جلسةس -
  .لكليامناسبة الزمن املخصص لكل جلسة وللربنامج   -
  .املعروضة ودقتها من الناحيتني العلمية والتربويةالمة املادة س -
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جرى الباحث لقاءات فردية مع احملكمني ملناقشة مكونات الربنامج اليت أسفرت عـن  أ
بعـض األهـداف    غوتعديل وحتوير بعض املكونات وإضافة مكونات جديدة وإعادة ص

علـى   وتعديل بعض األنشطة وأعيدت كتابة الربنامج مرة أخـرى وأخـذت موافقتـهم   
  ).1(التعديالت اليت أجريت وأصبح بصورته النهائية ملحق 

  ) لبرنامجا(التصميم  جراءات تطبيقإ -8-4
تبع الباحث املزج بني الطريقتني املباشرة وغري املباشرة يف التـدريب علـى جمـاالت    ا

على معىن التفكري وجماالته ومناقشة بعض األنشـطة خـالل أوراق    ربد ذإالتفكري الناقد 
عمل على حل بعض األنشـطة  الالطلبة  كلفو –مل اليت نفذت يف اجللسات التدريبية الع

  .خارج أوقات اجللسات التدريبية
موعتني الضابطة والتجريبية ملدة ثالثة أسابيع وبواقع جلستني كل أسبوع اقام الباحث بتدريس 

قة غري مباشرة من خالل على استخدام هذه ااالت بطري رمدكما . دقيقة) 75(مدة كل منهما 
املقـرر حـول    رستدأما اموعة الضابطة فقد .التدريب على استخدام أساليب التدريس املختلفة

  .التفكري وجماالت التفكري بأسلوب احملاضرة وللفترة الزمنية ذاا
  ختبار التفكير الناقد ا -8-5
بيات والدراسات السـابقة  ام الباحث بإعداد اختبار للتفكري الناقد باالعتماد على األدق

وذلك بكتابة فقرات على غرار القدرات والفقرات اليت تضمنها اختبار واطسون وجليسـر  
  ).1998(اخلزام . الفقرات ختص جمال الرياضيات كي تصبحلمع بعض التعديل 

هذه اـاالت   نألثالثة جماالت هي االستنباط واالستقراء ومعرفة االفتراضات وذلك  ددتح
اموعة  ن، ألس مباشر وهلا تطبيق مباشر يف كتب الرياضيات خاصة يف املرحلة األساسيةذات مسا

  .املعنية ستقوم مستقبالً بالتعامل مع هذه الكتب وتدريسها للطلبة يف املدارس
. ملـذكورة سـابقاً  اذات صلة كبرية جداً مبحتوى الكتب  تكونلفقرات االختبار  صيغتو

قف يف كل جمال وعلى جمموعة من الفقرات ضمن كـل موقـف   اشتمل االختبار على عدة موا
  .ال تتفق مع املوقف املعروض؟م كانت الفقرة تتفق أ لهاملستجيبني حتديد  ىلإوطلب 

أعضاء هيئة تدريس خمتصني يف املناهج " عرض االختبار بصورته األولية على جمموعة من اخلرباء 
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  :للتحقق من صدق االختبار من حيثوذلك " التدريس أو يف القياس والتقومي قئاوطر

  .لكليااحلكم على مالءمة املوقف للمجال ومالءمة الفقرة للموقف ولالختبار  -
  .حلكم على منطقية احللول املقترحةا -
  .حلكم على وضوح التعليماتا -
 األخذ برأي اخلرباء وأجري التعديل الالزم يف ضوء هذه اآلراء، طبق االختبار علـى  مت

طالباً وطالبة من غري أفراد اموعتني الضابطة والتجريبيـة   40عية مكونة من عينة استطال
قام الباحث بتطبيق االختبار بنفسه موضـحاً التعليمـات    ذإبعد إعداد التعليمات املناسبة، 

  .الفقراتن ابة عجإلوكيفية ا
 تصحيح فقد أعد منوذج لإلجابة اعتمد فيه على إعطاء درجة واحـدة لإلجابـة  الأما 

وقد عوملت الفقرات املتروكة أو اليت هلا أكثر من إجابة ، الصحيحة وصفر لإلجابة اخلاطئة
  .معاملة اإلجابة اخلاطئة

 وضوح التعليمات والفقرات واملواقف ومعرفـة  إىلواهلدف من هذا التطبيق التعرف 
وسط بلغ مت، أظهر التطبيق وضوح التعليمات والفقرات واملواقف –زمن اإلجابة املناسب 

  .مخساً وأربعني دقيقة 45 هلفقرات االختبار كن زمن اإلجابة ع
حسبت معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار واعتمدت الفقرات اليت تراوحت 

ـ كما اعتمدت الفقرات الـيت زاد متييزهـا ع   0.8 – 0.20معامالت صعوبتها بني   ىل
0.20.  

، وقـد بلغـت   20ريتشاردسـون   –ودر وحلساب معامل ثبات االختبار استخدمت معادلة ك
  ).1(قم ردول جلاوضح يف مو هكما  لكليامعامالت الثبات لكل جمال من جماالت االختبار ولالختبار 

  
  )1(دول رقم جلا

  معامالت الثبات الختبار التفكري الناقد ولكل جمال من جماالته

 الا الستقراءا  الستنباطا عرفة االفتراضاتم  الختبار ككلا
 عامل الثباتم 0.70 0.60 080  0.82

  
فسـها  نثبات االختبار عن طريق إعادة االختبار وذلك بتطبيقه على اموعة  حسبو
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  ).2(قم ر دولجلاعد مرور شهر على التطبيق األول، وكانت النتائج كما يف ب
  

  )2(دول رقم جلا
  سب طريقة إعادة االختبارولكل جمال من جماالته ح لكليامعامالت الثبات الختبار التفكري الناقد 

  الا الستقراءا  الستنباطا عرفة االفتراضاتم  الختبار ككلا
 عامل الثباتم 0.73 0.79 0.81  0.85

  
وبذلك يكون االختبار بصورته النهائية . تعد هذه النتائج مقبولة لغايات هذه الدراسةو

) 4(ال موزعة علـى  مخس عشرة فقرة لكل جم) 15(ثالثة جماالت وبواقع ) 3(من  كوناًم
  ).2(ملحق . أربعة مواقف

  كافؤ المجموعات ت -8-6
يف املستوى وفسه نكر سابقاً أن اموعة الضابطة واموعة التجريبية من التخصص ذ

 يسـمح  والفسـها  نما أن أفراد كل جمموعة درسوا املساقات الرياضية كفسه ناألكادميي 
  .عشر مواد رياضيات) 10(سته للطالب بتسجيل مساقات تربوية إال بعد درا

املعدالت التراكمية  ورنت؟ قكان هناك فروق معنوية يف مستوى التحصيل لهوملعرفة 
  ).3(قم ردول جلاألوساط اموعتني وكانت النتائج على النحو الوارد يف 

  )3(دول رقم جلا
  االختبار التائي للمقارنة بني أوساط املعدالت التراكمية

 )ت(
  جلدوليةا

)ت(
 احملسوبة

رجات د
  احلرية

الحنراف ا
 املعياري

لوسطا
 احلسايب

  موعةا  لعددا

2.00  0.92  58  
  لضابطةا 30 67.7  5.27

  لتجريبيةا 30 66.6  4.49

  
=  α(إحصائياً عند مستوى داللة  داالً اًفرق) 3(قم ردول  اجليفظهر نتائج التحليل ت مل
بية يف املعدل التراكمي، مما يعـين تكـافؤ   بني وسطي اموعتني الضابطة والتجري) 0.05

  .اموعتني يف متغري التحصيل الدراسي
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االختبـار الناقـد    بـق ط –وللتحقق من تكافؤ اموعتني يف مستوى التفكري الناقد 

لعينتني مستقلتني لبيان داللة الفرق ) ت(على اموعتني واستخدم اختبار " االختبار القبلي"
  . بني كل متوسطني

  
  ) 4( دول رقمجلا

  تائج االختبار التائي بني متوسطات درجات اموعتني الضابطة والتجريبية ن
  اختبار التفكري الناقد القبلي يف

 )ت(
 جلدوليةا

)ت(
  احملسوبة

رجاتد
 احلرية

الحنرافا
 املعياري

لوسطا
  احلسايب

ددع
 الطلبة

  الا  موعةا

  
2.00  

 
0.57  

58 1.42 
1.32  

9.3 
9.1  

30 
30  

 لضابطةا
 التجريبية

  الستقراءا

  
2.00  

 
0.63  

58 1.09 
1.11  

6.67 
6.5  

30 
30  

 لضابطةا
 التجريبية

  الستنباطا

  
2.00  

 
1.04  

58 1.35 
1.13  

7.97 
7.63  

30 
30  

 لضابطةا
 التجريبية

ــةم عرفــ
  االفتراضات

  
2.00  

 
0.69  

58 3.52 
2.87  

23.9 
23.23  

30 
30  

 لضابطةا
 التجريبية

  لكليا

  
االختبار القبلي  يفالضابطة والتجريبية  نيتتكافؤ اموع) 4(قم ردول جلاتحليل يف بني نتائج الت
  .مما يدل على تكافؤ اموعتني يف التفكري الناقد. ويف كل جمال من جماالته لكليا

  
  رض النتائج ومناقشتها ع -9
ل الرياضيات يف طلبة معلم جمال صميم أمنوذج تعليمي تعلمي يف التفكريتدفت هذه الدراسة إىل ه

اموعة   يدرب أفرادملعلى جمموعة جتريبية يف حني ) لربنامجا(التصميم  ولقد طُبق هذا، جامعة مؤتة
  .طريقة احملاضرةبملادة املقررة يف املساق ا ل درسوابالضابطة على هذا الربنامج 

ـ  فيما يليوبعده واختبار للتفكري الناقد قبل االنتهاء من التدريب  طبقو ائج الـيت  النت
  :لدراسةاتوصلت إليها 

وفي كل  لكلياالمقارنة بين نتائج المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار  - 1- 9
  مجال من مجاالته
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ملعرفة داللة الفرق بني متوسطي درجات اموعة الضابطة واموعة التجريبيـة يف اختبـار   و
  ).5(قم رينتني مستقلتني كما يف اجلدول لع) ت(التفكري الناقد ويف كل جمال استخدم اختبار 

  
  )5(دول رقم اجل

  لتجريبيةاموعة اتائج االختبار التائي بني متوسطات درجات اموعة الضابطة ون

   اختبار التفكري الناقد البعدييف 
  )α ≥ 0.05(دالة عند مستوى داللة * 

   
أن هناك فرقاً داال إحصائياً بني متوسـطي درجـات   ) 5(قم ردول جلاتبني من نتائج ي

اموعة الضابطة واموعة التجريبية يف اختبار التفكري الناقد الكلي ويف كل جمـال مـن   
ال إحصائياً بني متوسط اموعتني الضابطة والتجريبية يف يالحظ وجود فرق د ذ، إجماالته

الطلبة على التفكري االسـتقرائي   ذ دربإربنامج التدرييب لا إىلجمال االستقراء ويعزى ذلك 
 استقرائية يف الرياضيات مما يؤكد نشطةأزيادة على عمل ، واستخدامه يف جمال الرياضيات

  . امجذا الربنه إىلالفرق يعزى  نإ: القول
 جمال االستنباط بـني متوسـط   يف صائياًإح داالً اًهذا اجلدول فرق أظهرت النتائج يفو

طلبـة   ذ درب، إاموعتني األمر الذي ميكن أن يعزى سبب ذلك إىل الربنامج التـدرييب 
صائياً بني متوسط امـوعتني  إح داالً اًالنتائج فرق تبنيو. على هذا اال لتجريبيةااموعة 

 )ت(
  جلدوليةا

)ت(
  احملسوبة

رجاتد
 احلرية

الحنرافا
 املعياري

ــطا لوس
 احلسايب

ــ ددع
 الطلبة

  الا  موعةا

  
2.00  

8.06*  58 1.42  
1.84  

9.5 
12.92 

30 
30  

 لضابطةا
 التجريبية

  الستقراءا

  
2.00  

4.26*  58 1.35  
2.28  

6.97 
9.03  

30 
30  

 لضابطةا
 التجريبية

  الستنباطا

  
2.00  

4.65*  58 2.00  
1.9  

8.06 
10.4  

30 
30  

 لضابطةا
 التجريبية

عرفـــة م
  االفتراضات

  
2.00  

7.41*  58 4.66  
3.4  

24.53 
32.33  

30 
30  

 لضابطةا
 التجريبية

  لكليا
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 التدريب الذي خضعت له إىلابطة والتجريبية يف جمال معرفة االفتراضات ويعود السبب الض

  .اموعة التجريبية
  .مع العلم أن اموعة الضابطة درست هذه املوضوعات بطريقة احملاضرة

صائياً بني متوسطي درجات اموعتني الضابطة والتجريبيـة  إح داالً اًوتبني النتائج فرق
أخضعت اموعة  ذإلتفكري الناقد الكلي ويعزى هذا الفرق إىل الربنامج التدرييب اختبار ا يف

جماالت التفكري مما أدى إىل تفوقهـا يف هـذا    يفالتجريبية إىل تدريب مباشر أو غري مباشر 
يعزى و.االختبار يف حني مل تتح الفرصة ألفراد اموعة الضابطة اخلضوع ملثل هذا الربنامج

ة التجريبية اليت تعلمت وفق التصميم التعليمي التعلمي على اموعة الضابطة تفوق اموع
إىل ، كل جمال من جماالته يفو لكليايف اختبار التفكري الناقد ، واليت تعلمت بطريقة احملاضرة

تنظيم احملتوى وفقا لألنشطة التعليمية اليت صممت باالعتماد على التخطيط الدقيق يف تنظيم 
عـن   ارة العملية التعليمية مبا يتفق ومستوى املتعلمني وطبيعة املادة املتعلمة فضالًدإاحملتوى و

مما ساعد على تنمية التفكري عامة والتفكري الناقد ، بناء القاعدة الفكرية املنظمة لدى املتعلم
 كما عمل على استحداث أفكار أكثـر تنظيمـاً  ، على وجه اخلصوص لدى هؤالء الطلبة

نظيم املعلومات واملعـارف يف  تن أونشري هنا إىل . لتقليديةاعلمها طلبة الطريقة مما ت وتطوراً
ري كاف وحده لتهيئة أذهان الطلبة يف استخدام املادة التعليميـة والتعامـل   غان كالتصميم 

بل جيب أن يوضع الطالب يف موقف حتد يستطيع مـن خاللـه   ، والتفاعل معها وممارستها
إذا علمنا و. من خالل التفكري الناقد فعالً رىجهذا ما وتوظيفها و جتريب اخلربة اليت تعلمها

فإننـا   15وعالمة كل جمال من ااالت كانت  45االختبار كانت  يفأن الدرجة الكلية 
إىل حد ما، يلي ذلك جمـال   اًنلحظ أن أداء اموعة التجريبية يف جمال االستنباط متواضع

ولكن  ،اًجمال االستقراء األمر الذي يعين أن للربنامج أثرمعرفة االفتراضات وأفضلها كان يف 
دو أن ذلك يتطلب املزيد من التدريب على هـذه  يبكان املؤمل أن تكون النتائج أفضل و

  .النتيجة الكلية لىعيما أن ذلك انعكس سالوااالت 
  والبعدي المقارنة بين نتائج المجموعة التجريبية في اختبار التفكير الناقد القبلي - 2- 9
عرفة داللة الفرق بني متوسطي درجات اموعة التجريبية يف االختبار القبلي والبعدي مل

الكلي يف كل جمال من جماالته استخدم االختبار التائي لعينتني مرتبطتني وكانت النتائج كما 
  ).6( جلدول رقمايف 
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  )6(قم ردول اجل

موعة التجريبيةنتائج االختبار التائي بني متوسطات درجات ا  
  ويف كل جمال من جماالته لكلياعدي بالقبلي وال نييف االختبار 

 )ت(
  جلدوليةا

)ت(
  احملسوبة

رجاتد
 احلرية

الحنرافا
 املعياري

ــطا لوس
 احلسايب

ــ ددع
 الطلبة

  الا  موعةا

2.04  8.74*  29 1.32 
1.84  

9.1 
12.92  

30 
30  

 لقبليا
 البعدي

  الستقراءا

2.04  6.34*  29 1.11 
2.28  

6.5 
9.03  

30 
30  

 لقبليا
 البعدي

  الستنباطا

2.04  5.96*  29 1.13 
1.9  

7.63 
10.4  

30 
30  

 لقبليا
 البعدي

ــة م عرفــ
  االفتراضات

2.04  8.91*  29 2.87 
4.67  

23.23 
32.33  

30 
30  

 لقبليا
 البعدي

  لكليا

  )α ≥ 0.05(دالة عند مستوى داللة  * 
   

دالة إحصائياً يف االختبار الكلي ويف كل جمال  اًفروق) 6(رقم  دولجلابني نتائج حتليل ت
يف إحداث هـذه   اًمما يعين أن للربنامج التدرييب أثر –ولصاحل االختبار البعدي . من جماالته
البعدي والقبلي وجلميـع   نيوعند حساب الفرق بني املتوسط املئوي بني االختبار. الفروق

يف االختبار الكلـي،  ) ٪18.5 ٪،16.8 ٪،25 ٪،20( أن مقدار الزيادة بنيتااالت 
   .ال معرفة االفتراضات على الترتيبوجمال االستنباط، ، وجمال االستقراءوجم

التفكيـر الناقـد   ي المقارنة بين نتائج المجموعة الضابطة في اختبـار  -9-3
  .القبلي والبعدي

النحو  لعينتني مرتبطتني وكانت النتائج على) ت(ملعرفة داللة الفروق استخدم اختبار  
  ).7(جلدول رقم االوارد يف 

  
  )7(قم ردول اجل

  التفكري الناقد القبلي ي اختبار يفنتائج االختبار التائي بني متوسطات اموعة الضابطة 
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  ويف مجيع ااالت الكلي والبعدي

 )ت(
 جلدوليةا

) ت(
  احملسوبة

رجاتد
 احلرية

الحنرافا
 املعياري

لوسطا
  احلسايب

ددع
 الطلبة

  الا  الختبارا

2.04  1.49  29 1.42 
1.42  

9.3 
9.5  

30 
30  

 لقبليا
  البعدي

  الستقراءا

2.04  1.43  29 1.09 
1.24  

6.67 
6.97  

30 
30  

 لقبليا
 البعدي

  الستنباطا

2.04  0.53  29 1.35 
2.00  

7.97 
8.06  

30 
30  

 لقبليا
 البعدي

ــة م عرفــ
  االفتراضات

2.04  1.72  29 3.52 
3.4  

23.9 
24.53  

30 
30  

 لقبليا
 ديالبع

  لكليا

  
بني نتائج التحليل أن الفرق يف األداء القبلي والبعدي ليس ذا داللـة إحصـائية يف   ت

االختبار الكلي ويف مجيع ااالت وعند حساب املعدل املئوي لوسط االختبارات القبلية 
ومبقارنة هـذه النسـبة   . ٪2 ىلوالبعدية وحساب مقدار الزيادة يالحظ أا ال تزيد ع

نالحظ مقدار الفرق الذي ميكن أن ننسبه إىل ٪ 20موعة التجريبية اليت بلغت بنتائج ا
  .الربنامج التدرييب

  
   لمقترحاتا -10
  :ا يليمالباحث  قترحييف ضوء النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة و

 كـي ليالء تعليم التفكري الناقد األمهية اليت تناسب هذا النوع من الـتفكري  إ -10-1
دور طلبتنا يف مجيع املستويات التفكري الصحيح ومتييز األشياء واألحداث بالتفكري يصبح مبق

  .اًمناسب فكرياًتباملعطيات 
أن يعمل القائمون على املناهج الدراسية على تطبيق األهداف اخلاصة بتنمية  -10-2

ـ  ها التفكري وإبرازها على أرض الواقع وليس فقط كتابتها ضمن أهداف املنهاج دون تفعيل
  . وكتبها واقعياً خاصة ما يتعلق منها يف مناهج الرياضيات

املعلمني قبل اخلدمـة علـى   / دريب املعلمني أثناء اخلدمة والطلبة تضرورة  -10-3
  . التدريس من أجل تنمية التفكري بشكل عام ومهارات التفكري الناقد بشكل خاص
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ب على التفكري ملا يتوقـع أن  رورة إعداد املزيد من الربامج اإلثرائية للتدريض -10-4
الغاية من التعليم تنميـة   يكون له أثر يف أداء معلمينا ومن مث أداء طلبة هؤالء املعلمني ألن

  . ومعارفهم مهارات هؤالء الطلبة
جراء مزيد من الدراسات حول مدى امتالك الطلبة املعلمـني يف كليـات   إ -10-5

  .هارات التفكري ومهارات التفكري الناقدإعداد املعلمني أو املعلمني أثناء اخلدمة مل
  
   لمراجعا
  لمراجع العربيةا
مكتبة  ،دريس الرياضيات يف التعليم قبل اجلامعيت ،)1985(براهيم، جمدي عزيز، إ −

  .49األجنلو املصرية، ص
العني اإلمارات العربية،  ،مفاهيم وتطبيقات، عليم التفكريت ،)1999(جروان، فتحي  −

  .العريب، دار الكتاب 62-61ص
، 213-13، الريـاض، ص 1ط ،عليم التفكريت ،)1999(حلارثي، إبراهيم مسلم، ا −

  .مكتبة امللك فهد الوطنية
ثر كل من طريقة االكتشاف واملناقشـة واحملاضـرة يف   أ ،)1998(خلزام، عوض، ا −

رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة  ،تنمية التفكري الناقد لدى طلبة الصف العاشر
  .فرقآل البيت، امل

الريـاض،   ،الجتاهات احلديثة يف تـدريس الرياضـيات  ا ،)1989(وق، حممود، ش −
  .، دار املريخ للنشر201-193ص

ثر برنامج تدرييب ملدرسي الرياضيات يف استراتيجيات أ ،)2002(العزاوي، رحيم،  −
طروحة دكتوراه غري منشورة، أ طرح األسئلة على مهارات التفكري الناقد لطلبتهم،

  .232-5اد، صجامعة بغد
ظاهر التفكري الناقـد يف التـدريس الصـفي ملعلمـي     م ،)1991(نايب، حنان، ع −

- 6ص، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية، عمان ،الرياضيات يف املرحلة الثانوية
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7.  
ثر خرائط املفاهيم يف حتصيل طلبة املرحلة األساسية وتفكريهم أ ،)2001(لقيسي، تيسري، ا −

  .224أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة بغداد، ص  ،الرياضيات الناقد يف
  .، دار اهلالل للترمجة33ص ، عمان ،إلنسان والتعلما ،)1998(لكرمي، زهري حممود، ا −
، ترمجة مسري 1ط ،لرياضيات والبحث عن املعرفةا ،)1987(الين، موريس، ك −

  .الثقافية العامة، دار الشؤون 147- 146ياسني، سلسلة املئة كتاب، بغداد، ص 
دور منـاهج  " ،)1997(لتمار، جاسـم حممـد،   او يخائيل، ناجي ديسقورسم −

العـدد   ،ستقبل التربية العربيـة م، "الرياضيات يف تنمية مهارات التفكري العليا
  .169، ص 3جملد ، العاشر

تطور القدرة على التفكري الناقد وعالقة " ،)1998(حلموري، هند، او لوهر، حممودا −
) 25(م  ،راسات العلوم التربويةد، "ستوى العمري واجلنس وفرع الدراسةذلك بامل

 .112ص، اجلامعة األردنية) 1(ع 
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  )1(قم رلحق ملا
  .ياضيات للتدريب على التفكير الناقدرلالبرنامج التدريبي لطلبة معلم مجال ا

  شكل البرنامج بصورة عامة
ياضيات للتدريب علـى مهـارات   رلابرنامج تدرييب لطلبة معلم جمال : نوان الربنامجع

  .التفكري الناقد
ف هذا الربنامج إىل العمل على تطوير مهارة التفكري عند يهد: هلدف العام من الربنامجا

خلفيات الطلبة ومركزاً علـى   سبانياضيات يف جامعة مؤته، آخذاً باحلرلاطلبة معلم جمال 
  .م على التفكري بشكل عام وعلى التفكري الناقد بشكل خاصاتنمية قدر

ياضيات يف رلامعلم جمال سيشارك يف التدريب على هذا الربنامج طلبة : الفئة املستهدفة
  .جامعة مؤته ممن هم يف السنة الثالثة والسنة الرابعة

يستغرق التدريب على هذا الربنامج ست جلسات تدريبية : الفترة الزمنية للربنامج
 مسـاقات أسـاليب   يف دقيقة لكل جلسة وهي الفترة الزمنية للمحاضـرة  75بواقع 

   .تدريس الرياضيات
التدريب يف هذا الربنامج هو كل من احملاضـرة واملناقشـة   أسلوب : أسلوب التدريب

طلبة يف كـل جمموعـة   ) 4-3(املوجهة واملشاغل التدريبية ويقسم الطلبة إىل جمموعات 
  .ملناقشة بعض األنشطة أو أوراق العمل

  .من قبل الطلبة نفذيإعطاء أنشطة بيتية وإعادا يف اجللسات التالية ومتابعة ما 
  :يهدف الربنامج إىل إكساب الطلبة املهارات التالية: للربنامجاألهداف اخلاصة 

  . معىن التفكريإىلالتعرف  -1
  .إثارة التفكري قئا طرإىلالتعرف  -2
  .التفكري يف تدريس الرياضيات قئاكيفية استخدام طر ىلإالتعرف  -3
  .حل أنشطة يستخدم خالهلا التفكري االستقرائي -4
  .التفكري االستنباطيحل أنشطة يستخدم خالهلا  -5
  .حل أنشطة يستخدم خالهلا معرفة االفتراضات -6
حل بعض األنشطة خارج أوقات اجللسات التدريبية يستخدم خالهلـا مهـارات    -7

  .التفكري الواردة سابقاً



علي . د..... ………..…...........................................في التفكير   تصميم أنموذج تعليمي تعلمي

   الزعبي
  

  

  

 

 

  .الشفافيات، أوراق العمل، السبورة: الوسائل
  معىن التفكري، مهارات التفكري :جللسة األوىلا
  :أن يتزود الطالب مبعلومات متكنه من أن: يةألهداف السلوكا

  .تعرف معىن التفكريي -
  .يتعرف معىن التفكري الناقد  -
  .تعرف مهارات التفكري الناقدي -
  .تعرف أمهية التفكري يف املواد الدراسية ويف احلياةي -
  حملتوى ا
  .العمل الفردي، املناقشة، العمل يف جمموعات: لية العملآ

  .ة توزع على الطلبةنشرة مرفق: معىن التفكري
  .نشرة مرفقة توزع على الطلبة: معىن التفكري الناقد

  .االستقراء، االستنباط، معرفة االفتراضات: مهارات التفكري الناقد
  .يكلف الطلبة بقراءة النشرة املرفقة
  .يعمل على مناقشة حمتوى النشرة

حول النشرة املرفقـة  جمموعات لتكوين آراء  منضأوالً مث  اًتكليف الطلبة بالعمل فردي
والتوصل إىل صياغة حتريرية حول األفكار اليت تطرحها كل جمموعة ومناقشة ما كتبته 

والتوصل إىل فهم مشترك حول مضمون  هالكل جمموعة مع املتدرب ومع اموعة ك
  .النشرة املرفقة

  .التفكري معناه، مهاراته، التفكري الناقد ومهاراته): 1(شرة ن
يشري إىل عملية داخلية تعزى إىل نشاط ذهـين معـريف    اًافتراضي اًهومعد التفكري مفي

حل ملسألة ما أو اختاذ قرار معني أو إشباع رغبة يف  غوتفاعلي انتقائي قصدي موجه حنو ص
الفهم أو إجياد معىن أو إجابة شافية لسؤال ما، ويتعلمه الفرد يف ظروفه البيئية املتاحـة، وال  

ة بل يستدل عليها من خالل ما يالحظ من سـلوك داخلـي أو   ميكن مالحظة هذه العملي
  )Ruggie, 1988. (ظاهري، إذ تتراكم خالهلما جمموعة اخلربات اليت يواجهها الفرد
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ـ التفكري عملية فردية لكنها ال تتم مبعزل عن البيئة احمليطة أي  إن: لذا ميكن القول ا إ

، فالتفكري جزء عضوي وظيفي من بيئـة  تتأثر بالسياق االجتماعي والثقايف الذي تنمو فيه
فهو يرتبط بالنشاط العقلي لإلنسان وينطلق من اخلربة احلسية احلية ولكنـه   لكليةاالشخص 

ال ينحصر فيها وال يقتصر عليها، كما أن املعرفة هي نتاج لعملية التفكري اليت تعتمد علـى  
  . املعرفة والتفكريالنتاج املعريف املتراكم ومبا يعنيه ذلك من تفاعل مستمر بني

حماولـة   يف ميف اختاذ قرار أم ان يف حل مشكلة أأكوعليه فإن أي نشاط عقلي سواء 
فالتفكري عملية واعية يقوم ا الفرد عـن وعـي وإدراك    ،فهم موضوع ما يتضمن تفكرياً

ردية ولكنها ال تستثين الالوعي إذ ميكن أن يتم التفكري يف الالوعي أحياناً ورغم أنه عملية ف
فهو يتأثر بالسياق االجتماعي والثقايف الذي يتم  من مثوال يتم مبعزل عن البيئة احمليطة  هوف
  )1999احلارثي، . (فيه

والتفكري أنواع حسب رأي كثري من العلماء ومن هذه األنواع التفكري الناقد والـذي  
ـ يء وتقو هو حل املشكالت أو حتقق من الشأتقوميها ويعين فحص احللول املعروضة  ه ومي

  . باالستناد إىل معايري متفق عليها مسبقاً
كما ميكن تعريف التفكري الناقد بأنه تفكري تأملي ومعقول مركز على اختاذ قرار بشأن 
ما نصدقه أو نؤمن به أو ما نفعله، وما يتطلبه ذلك من وضع فرضيات وأسـئلة وبـدائل   

  .وخطط للتمرين
اسية للموقـف، وباشـتماله علـى ضـوابط     والتفكري الناقد هو تفكري يتصف باحلس

  )1999جروان، . (تصحيحية ذاتية وباعتماده على حمكات يف الوصول إىل األحكام
والتفكري الناقد ليس جمرد تفكري وحسب ولكنه تفكري يستلزم بالضرورة حتسني كفاية 

بوسـاطتها،  التفكري، وهو ما يتأتى عن املهارة يف استخدام معايري يقوم املرء بتقومي تفكريه 
فالتفكري بطريقة سليمة يعين أن نفرض انضباطاً على تفكرينا عن طريـق معـايري ذهنيـة    
يتمخض عنها االرتقاء بتفكرينا إىل مستوى من اإلتقان واجلودة ال يتوفران يف حالـة  

يفكرون تفكرياً ناقداً كان وما  يفكالتفكري التلقائي غري املنضبط، وتدريس الطالب 
ب مهارات التفكري منواً أو شيوعاً على مستوى العامل املتقدم ويرجـع  يزال أكثر جوان

أن ننشىء أجياالً مـن القـادرين علـى     بجيهذا االهتمام إىل االعتقاد املتزايد بأننا 
  )2002العزاوي، . (التفكري الناقد
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 وتوفر قدرة الطلبة على التفكري الناقد هلم احلصانة الكافية يف تقومي ما يفرض عليهم من
دف أساليب الدعايـة   ذإحماوالت التسلل الفكري والتخريب الثقايف و أفكار وشائعات

ومما يزيد املشكلة تعقيداً هو ما . واحلرب النفسية إىل تعطيل عقول الشباب والسيطرة عليها
وصلت إليه وسائل االتصال من تقدم، فما يعرض يف وسائل اإلعالم عرب الفضائيات أو ما 

رنت جيعل الشباب غري قادرين على تلمس طريقهم إال عن طريق الـتفكري  يعرض عرب اإلنت
الناقد السليم، فتنمية قدرام جتعلهم يتفحصون كل ما يطرح عليهم وميتلكون القدرة على 
متييز املقبول من غري املقبول من األفكار املطروحة ويفرقون بني األفكار املفيدة واألفكـار  

ذا النهوض بعقول الشباب ملرحلة التفكري الواعي يقع على عاتق املسمومة وهذه التوعية، وه
  .كل من له عالقة بتربية األبناء وباألخص املدرسة واملعلم

  لرياضيات والتفكري ا
تميز الرياضيات عن كثري من املواد الدراسية بأا ليست جمموعة من املهارات املنعزلة ت

هي شبكة من البناء الفكري تبىن فيهـا   لب، أو قطعاً من املعرفة املنفصلة بعضها عن بعض
األفكار بعضها على بعض وترتبط معاً بعالقات وقوانني، وأن أهـم عنصـر يف الـتفكري    
الرياضي هو القدرة على رؤية العالقات اليت تربط بني األفكار أو املفاهيم والقدرة على متييز 

ري الطالب بالبنيـة املنطقيـة   األمناط واكتشافها وأن أهم واجب ملعلم الرياضيات هو تبص
فاملطلوب ، ا بعضاًهعزل عن بعضمبهم القوانني والعالقات الرياضية يظللرياضيات وليس حتف

يتمكن الطلبـة   لكيوأن يدرك الطلبة املنطق الذي تشري إليه القوانني والعالقات الرياضية، 
اتبـاع الـتفكري    من فهم العالقات والقوانني الرياضية فهماً عميقاً ولكي نشجعهم علـى 

نتعامـل مـع    لكـي وأن نستثمر مجيع أنواع الذكاء يف تعليم الرياضيات،  بجيالرياضي 
الرياضيات ليس على أا شيء مليء بالرموز والقوانني والقواعد والعالقـات واملعـادالت   

طريقة  وصفهابا نتعلمه يف الرياضيات والواقع املعاش وأن ننظر إليها م نيبفقط، وإمنا ربط 
  )1999احلارثي، . (ل املشكالت عقلياً وعلى الورق ويف احلياة الواقعيةحل

  قد اهارات التفكري النم
 روانجراسة ديف ة والوارد) Beyer(ن مهارات التفكري الناقد اليت أوردها باير م
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  :اآليت) 1999(

التمييز بني املعلومات واالدعاءات واألسباب ذات العالقة باملوضوع وتلك الـيت   -1
  .حم على املوضوع وال ترتبط بهتق

عاءات واملـزاعم  دإلالتمييز بني احلقائق اليت ميكن إثباا أو التحقق من صحتها وا -2
  .الذاتية أو القيمية

  .حتديد مصداقية املعلومات -3
  .حتديد الدقة احلقيقية للخرب أو الرواية -4
  . االدعاءات أو الرباهني واحلجج يف النصإىلالتعرف  -5
  .تعرف إىل االفتراضات غري الظاهرة أو املتضمنة يف النصال -6
  .حتري التحيز أو التحامل -7
  .التعرف إىل املغالطات املنطقية -8
  . أوجه التناقض أو عدم االتساق يف مسار عملية االستدالل من املقدمات أو الوقائعإىلالتعرف  - 9

  .)1999جروان، . (حتديد درجة قوة الربهان أو اإلدعاء - 10
  .عرفة االفتراضاتومالستنباط، ، واتقسم إىل االستقراء ذإوهناك تقسيم آخر ملهارات التفكري الناقد 

  Inductionالستقراء ا
قاعدة عامة من اجلزئيات واحلاالت اخلاصة وذلك على أساس  ركيبتو التوصل إىل ه

  .العالقات واخلواص املشتركة بني اجلزئيات
هو إحدى مهارات التفكري الناقـد وهـو    Inductive Thinkingوالتفكري االستقرائي 

عملية استدالل عقلي دف التوصل إىل استنتاجات أو تعميمات تتجاوز حـدود األدلـة   
واالستنتاج االسـتقرائي ال ميكـن   . املتوافرة أو املعلومات اليت تقدمها املشاهدات املسبقة

كهذا هو  اًاستنتاج إن: كن القولضمان صحته باالعتماد على الدليل املتوافر، وأقصى ما مي
هم من ذلك أن علينـا جتنـب   نف ننا ألاالحتمالية يف أن يكون صحيحاً، ولكن ال ينبغي 

فنحن إذا مل نكن قـادرين  ، التفكري االستقرائي نظراً ألنه يؤدي دوراً مهماً يف حياتنا
نـواميس  على التعميم وجتاوز حدود املعلومات املتوافرة لدينا فلن نتمكن من فهـم  

فالتفكري االستقرائي بطبيعتـه موجـه الستكشـاف القواعـد     ، الطبيعة أو اكتشافها
والقوانني كما أنه وسيلة مهمة حلل املشكالت اجلديدة أو إجيـاد حلـول جديـدة    
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  .جديدة اتيملشكالت قدمية أو تطوير فرض
  Deductionالستنباط ا
أو بيانات واالسـتنباط  و القدرة على استخالص نتيجة من عدة مقدمات أو حقائق ه

منط من التفكري املنطقي الذي ينطلق من قواعد كلية ليولد نتائج منطقية مستندة إىل طبيعـة  
كل  مهيتهاأالعالقة بني املقدمات، لذا فإن ما يولده متضمناً يف املقدمات وهذه القدرة أكد 

  .اختبارات التفكري الناقد ثركمن واطسون وجليسر وتضمنتها أ
  Recognition Of Assumptionفتراضات عرفة االم
 االفتراضات أو إىلاالفتراض هو العملية الفكرية اليت يقوم الفرد بوساطتها بالتعرف  -

  .املسلمات املتضمنة يف قضايا معطاة
  .وهو شيء نفترضه أو نسلم بصحته -
  .وهو شيء أو نتيجة نسلم ا يف ضوء حقائق معينة أو مقدمات -
ات غري الظاهرة أو املتضمنة يف النص هي إحـدى مهـارات   االفتراض عرفةمو - 

  .التفكري الناقد
  الثة ثلاو الثانية انتجللسا
  يف تدريس الرياضيات ماميكن استخدامه وصفهما طريقتنيبالستقراء واالستنباط ا
  ألهداف السلوكية ا
  :يكون الطالب بعد االنتهاء من هذه اجللسات قادراً على أنس
  .قراء يف تدريس الرياضياتتعرف خطوات االستي -
  .يستخدم االستقراء يف تدريس الرياضيات -
  .تعرف خطوات االستنباط يف تدريس الرياضياتي -
  .ستخدم االستنباط يف تدريس الرياضياتي -
  .ستخدم االستقراء واالستنباط يف حل بعض األنشطةي -
  حملتوى ا
  .لعمل يف جمموعاتوالعمل الفردي، وااملناقشة، : لية العملآ
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  )1(فكري االستقرائي وتدريس الرياضيات ورقة عمل الت

  )2(التفكري االستنباطي وتدريس الرياضيات ورقة عمل 
  أنشطة بيتية على االستخدامني

ناقشة حمتوى وممناقشة من قبل املدرب لألسلوب االستقرائي واألسلوب االستنباطي، 
مث من  اًفردي نفيذاًتنفيذها وتكليف الطلبة العمل على ت) 2(أو ورقة العمل ) 1(ورقة العمل 

  .وتسجيل مالحظات كل جمموعة. خالل العمل يف جمموعات
عمل مناقشات مجاعية حول مضمون أوراق العمل وحول طريقة تنفيذ ما ورد يف كل 

  .منهما مع مناقشة مالحظات كل جمموعة حول هذه األوراق
ار ما توصـل  تكليف الطلبة حبل أنشطة خارج أوقات اجللسات التدريبية وإحض 

إليه الطلبة يف اجللسات القادمة ملناقشته أو اإلجابة عن أي استفسار حول مضـمون  
  .هذه األنشطة

  )1(رقة عمل و
   استخدام االستقراء واالستنباط يف تدريس الرياضيات

يعمل اإلنسان دائماً على حل ما يواجهه من مشكالت باستخدام طريقة أو أكثر مـن  
الطلبة يتعلمون  ملا كان، ويف حل املشكالت قئافعالية هذه الطرسب حلى عالتفكري  قئاطر

يف املواقف الصعبة كيفية حل املشكالت لنقل أثر ذلك إىل املواقف احلياتية كـان علـى   
املعلمني عامة ومعلمي الرياضيات خاصة تدريب الطلبة ومساعدم على أساليب الربهـان  

ى اكتساب أساليب التفكري السليمة يف حل التفكري يف الرياضيات، ومساعدم عل قئاوطر
  .تفكري طلبته وحتسينها وتوجيهها توجيهاً سليماً قئااملسائل ويعمل بالتايل على تنظيم طر

   االستقرائي وتدريس الرياضيات ريلتفكا
تلخص هذا األسلوب من التفكري يف استنتاج قاعدة عامة أو استخالص خاصية عامة ي

دم األسلوب االسـتقرائي يف كـثري مـن املواقـف يف     من عدة حاالت خاصة، ويستخ
  .الرياضيات

، فإننا نعطي أمثلة كثرية ألعـداد تقبـل   2الستنتاج قاعدة قابلية القسمة على : مثالًف
  .دون باقٍ، ونوجه نظر الطلبة إىل رقم آحاد كل عدد يف هذه األعداد 2القسمة على 

  ........كون عدد منازهلا خمتلفيلدون باقٍ  2عط أمثلة ألعداد تقبل القسمة على أ
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  .......................ما آحاد كل من هذه األعداد
  دون باقٍ 2أعط أمثلة ألعداد ال تقبل القسمة على 

  ...................ما آحاد كل من هذه األعداد
ستنتج قاعدة قابلية القسـمة  ن اهفسنوبناء على كثري من األمثلة اليت تقود إىل النتيجة 

  ..............................دون باقٍ وهي 2ى عل
  نشطة بيتية أ
  :ستخدم أسلوب التفكري االستقرائي يفا
  .قائمة) 4-ن2(ستنتاج قاعدة جمموع قياسات زوايا أي مضلع تساوي ا )1(
  .180ْاستنتاج أن جمموع قياسي الزاويتني املتجاورتني على خط مستقيم يساوي  )2(
  .180ْا املثلث ستنتاج أن جمموع قياسات زوايا )3(
  ن+أ م= أن × ستنتاج أن أم ا )4(
  )ص+س) (ص-س= ( 2ص-2ستنتاج أن سا )5(
  )2(قة عمل ور
  لتفكري االستنباطي وتدريس الرياضياتا
تمد أسلوب التفكري االستنباطي على املنطق من حيث أنه يسـتخدم أسسـاً عامـة    يع

ساً عامة صحيحة صحيحة يف البحث عن صحة القضايا اخلاصة، فنظريات اهلندسة تعترب أس
ألن صحتها ثبتت بالربهان ويعترب كل مترين قضية خاصة، وما يقال عن اهلندسة يقال عـن  

يت سلمنا بصحتها أو اليت برهنا على صحتها كالقوانني لاها وانينوقمجيع عالقات الرياضيات 
والنظريات، وعند استخدام هذا األسلوب من التفكري جيب مالحظة أن كل خطـوة مـن   

السند ال تعتـرب   اوة ال يتوافر هلا هذخط كلال بد وأن تستند إىل قضية صحيحة، و خطواته
  .صحيحة حسب هذا األسلوب

  :سنتبني ذلك من خالل املثال التايلو
  . د عمود منصف هلذا الوتر س ،ب وتر يف دائرةأ 

  .أثبت أن القوس أ س يساوي القوس ب س
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  .اهنطرح أسئلة واإلجابة عكي نثبت ذلك ال بد من حتليل املوقف من خالل ل
  يف نثبت أن قوساً يساوي آخر؟ك
  ......................جلواب ا
 نامتسـاويت تان حميط ناويتاز أو ناتساويتم انيتمركز ناميكن ذلك إذا ارتبط ما زاويت(
  .نامتساوي ناأو وتر
  ...........ذلك؟  رفال يتوفه
رين متساويني أو زاويتني مركزيتني أو ل ميكن إجراء عمل يعطي وته وافر ذلكيتإذا مل و
  . أ س، ب س ني مناظرتني للقوسنيتيحميط
  ..............ستقيمة أم زوايا؟ اً مد لدينا قطعجن هلن املعطيات م
  دينا قطع مستقيمةل
  ..............كن هل تساوي القطع يؤدي إىل تساوي األقواس؟لو
  .كن ذلك إذا وجدنا وترين متساويني يف الطولمي
بشـكل مباشـر يف السـؤال فكيـف حنصـل       ناتـر و س لـدينا لـي ن الرسـم  م

  .................عليهما؟
  .س وحناول إثبات تساويهما ب ،نصل أ س..... كيف؟ ... قوم بإجيادمها ن
  .............................ما هي؟ ، تياثبات ذلك ال بد من وضع جمموعة فرضإل
ضالع أو مثلث متساوي الساقني أو يف مثلثني ل ميكن حصرمها يف مثلت متساوي األه

  متطابقني؟
  ......جلواب ا
  .ثبات تساوي الطولني حناول تطبيق مثلثنيإل
  س  ب ،هنا حنتاج قضية عامة يف تطابق املثلثات نستدل ا على تساوي طويل أ سو
  ..................ل القضية العامة موجودة يف مثل موقعنا؟ ه
 وزاوية حمصورة تساوي نظائرهـا يف  نامثلثان يف كل منهما ضلعن معطيات السؤال م

  ..................طبق املثلثني ن ناآلخر قصية عامة إذ
  ..............................د س فيهما  ب ،د س أ
  .................دب السبب = د  أ
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  .............س د السبب = د  س
  ..............د س السبب ب ≮= دس  أ ≮
نطبـق  ي نقضية العامـة إذ لا اهتساوي العناصر اليت اشترطت" ت احلالة اخلاصة رفاذا توإ

وهنا يلزمنا قضية عامة أخرى نربط ا تساوي األوتـار  . ب س = املثلثان وينتج أن أ س 
ــدت؟       ــي إن وج ــا ه ــودة؟ وم ــي موج ــل ه ــواس فه ــاوي األق وتس

..............................  
  .سهااإذ تساوت األوتار يف الدائرة الواحدة تتساوى أقو= نظرية  لقضية موجودة وهيا
  .وهو املطلوب. بناء عليه القوس أ س يساوي القوس ب س و
  ...........................الحظ أننا استخدمنا ثالث قضايا عامة صحيحة ما هي ؟ ي

  .مسلم ا" الشيء يساوي نفسه" صية االنعكاس خا )1
  .تهاصحى علوية احملصورة يف التطابق وهي نظرية مربهن نظرية الضلعني والزا  )2
  .تهاصحى علرية تساوي أطوال األقواس إذا تساوت أوتارها وهي نظرية مربهن ظن )3
ا يالحظ أن خطوات االستنباط منطقية وكل خطوة تقود إىل اليت تليها وكل خطوة كم

الـتفكري   نإوبـذلك نقـول   . مدعمة بدليل رياضي مسلم بصحته أو مربهن على صحته
  )1989شوق، . (ق بصحتها على حاالت خاصةواالستنباطي يعين تطبيق قضايا عامة موث

  طة ذاتية شأن
  :خدم أسلوب التفكري االستنباطي فيما يليتسا
  .عدة املثلث املتساوي الساقني متساويتاناق يتيواات أن زبثإ )1(
  .س حاه س) = س(وجد مشتقة ق أ  )2(
سم فما 5= سم، أ ج 4= يف ب وكان أ ب  كان أ ب ج مثلث قائم الزاوية إذا )3(

  .طول ب ج
  .180ْ=  أن جمموع قياسات زوايا املثلث أ ب ج بني  )4(
  .ج×أ+ب×أ) = ج+ب(×  أن أ بني  )5(
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  لسات الرابعة واخلامسة والسادسةجلا
  طة على مهارات التفكري الناقدشنأ
  :هداف السلوكيةألا
  :قادراً على أن كون الطالب بعد االنتهاء من هذه اجللسات التدريبيةيس
  .على التفكري الناقد يف جمال االستقراء طةذ أنشفني -
  .فذ أنشطة على التفكري الناقد يف جمال االستنباطني -
  .ذ أنشطة على التفكري الناقد يف جمال معرفة االفتراضاتينف -
  .عمل الفردي، العمل اجلماعي، الناقشةملا: ة العمليلآ
  1ارة االستقراء ورقة عمل هم
  2ستنباط ورقة عمل ارة االهم
  3ارة معرفة االفتراضات ورقة عمل هم
  .شطة بيتية على كل واحدة من هذه املهاراتنأ
مع  اوم املدرب مبناقشة الطلبة يف كل ورقة من األوراق السابقة ويكلف الطلبة بتنفيذهقي

تربير اخلطوات اليت تذكر، وتبادل وجهات النظر حول كيفية تناول كل واحدة من هـذه  
  .هات نظر اموعات املكتوبة خالل عملهم كمجموعاتوجواالستماع إىل . وراقاأل
  "1"ة عمل قرو
  Inductiveستقراء الا
ـ  أ يكلإهذا النوع من األنشطة يطلب  يف أو  ةن تستنتج حكماً كلياً من أحكـام جزئي

تتبـع والفحـص   ة القبطريالوصول إىل حكم أو قاعدة أو قانون من استقراء أمثلة متفرقة 
الربط بني هذه األمثلة وكل موقف يف هذه األنشطة يتضمن عرض أمثلة جزئيـة متهيـداً   و

للوصول إىل القاعدة أو التعميم أو القانون واملطلوب قراءة القاعدة أو التعميم جيداً، فـإذا  
ا ، أمنب تلك القاعدةاجب )√(دة أو التعميم تتفق مع األمثلة فعليك وضع عالمة عكانت القا

سـبب  " جبانبها مع تربير خطوات حلـك  ) ×( تتفق مع األمثلة فضع عالمة ا كانت الإذ
   ".اختيار أو عدم اختيار القاعدة
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 عادلة التربيعيةامل اهاجذر وع اجلذرينمجم
 0=12+س8+2س 6-،2- 8-
 0=3+س5-2س2 2/3،1 2/5
 0=12+س7-2س 3،4 7
 0=3+س8-2س4 2/3،2/1 2

  0= ج + ب س+ 2أس إىل قاعدة جمموع جذري املعادلة اجلدول السابق ميكن الوصل نم
  ب - ح) 1: (قاعدةلا
  ب - )2(

  أ                        
  ب  )3(
  أ 2                    
  
  )4+6+9) (2-3= ( 8-27ا كان ذإ: وقفملا: )2( طاشن

32 –1 ) =2-1) (4+2+1(  
27/64-125/1 ) =3/4-5/1) (9/16+15/4+25/1(  
  :اليت ميكن التوصل إليها ن القانون أو القاعدةإف
  )2ل+ع  ل+2ع=(3ل-3ع )1(
  )2ل –ل  ع-2ع) (ل-ع= ( 3ل– 3ع  )2(
  )2ل+ل ع2+2ع) (ل-ع= ( 3ل – 3ع  )3(
  
  
  
  
  
  هو= ج +ب س+اجلدول السابق فإن ميل املستقيم أ ص  يفاردة ولاات علوماء على املنب

 دلة املستقيممعا  املستقيمليم
  0=1+س6+ص5  5/6-
 0=س3-ص2-  2/3-
 0=5-س-ص 1

)1(ط اشن  

:وقفالم )3(ط اشن  



  2008 -  الثانيالعدد  -  السادسالمجلد ... ………...….....….....        مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
  ب/أ– )1(
  ب/أ  )2(
  أ/ب  )3(
  أ/ب -  )4(
  دول التايل ميثل مستقيم مار بنقطة وميلهجلا: وقفملا: )4(ط اشن

 قطةالن يلامل دلة املستقيماعم
 )1،2( 1- )1-س(-=2-ص
 )3-،3-( 2 )3+س(2=3+ص
 )5،5( 4 )5-س(4=5-ص

  :وميله هي) أ، ب(ء على ما سبق فإن معادلة املستقيم الذي مير بالنقطة انب
-ص) 4( )أ-س( م=ب -ص) 3) (أ+س(م = ب +ص) 2( )أ-س(م =ب -ص) 1(
  ).أ-س(-= ب 
  .دول التايل يبني العالقة بني مميز املعادلة التربيعية وجذورهاجلا:)5(ط اشن

  
 عادلة التربيعيةامل ميزامل ذورجلا

 0=4+س5-2س3 3- } {
 0=9+س6–2س 0 }3{
 0=س5–2س3 25 }0،3/5{
 0=25-2س 100 } 5،5-{

  
  ؟تماداً على ذلك ما العالقة اليت تربط املميز باجلذورعا

ن للمعادلـة جـذرين   إف0<ا كان املميزذإ)2(
 .نيحقيقي

 اًحداواًن للمعادلة جذرإف0>ا كان املميزإذ) 1(

ان ا خلت املعادلة من احلد األوسط فلها جذرذإ)4(
 .انقيقيح

ق فليس هلـاى احلد املطلة علا احتوت املعادلإذ) 3(
  .جذور

  
  "2"ة عمل قرو
  Deductiveستنباط الا
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ك عدة  ذلأ كل سؤال يف هذا النشاط بعبارة تتضمن قانوناً أو تعميماً أو قاعدة مث تالدبي
استنتاجات منطقية أو تطبيقات هلذه القاعدة أو القانون أو التعميم واملطلوب قـراءة كـل   

جبانب ) ×(ن كان متفقاً مع القاعدة وإشارة نب االستنتاج إاجب )√(استنتاج ووضع إشارة 
  .ذلك االستنتاج الذي ال يتفق مع القاعدة

طول الوتر يساوي جمموع مربعـي طـويل    بعاملثلث القائم الزاوية مر يف :)1(ط اشن
  .الضلعني اآلخرين

  .سم3سم، 4سم، 5ضالعه ال أد مثلث قائم الزاوية أطوجوي )1(
  .سم4سم، 5سم، 7 ضالعهال أد مثلث قائم الزاوية أطوجوي )2(
  .سم10سم، 6سم، 8ضالعه ال أجد مثلث قائم الزاوية أطووي  )3(
  .سم10سم، 6سم، 7ضالعه ال أوأطجد مثلث قائم الزاوية وي  )4(
  0 ≠، أ ح+س  ب+  2أس) = س(ل اقتران تربيعي على الصورة قكل: )2(ط اشن
 يقطـع ) س(أكرب من صفر فإن منحىن ق  0= ج +ب س+2ا كان مميز املعادلة أسذإ

  .حمور السينات يف نقطتني
  ستنتاج اال
  .يقطع حمور السينات يف نقطتني 1+س2+2س3-) = س( ق )1(
  .طع حمور السينات يف نقطتنيقي 1+2س) = س(ق  )2(
  .يقطع حمور السينات يف نقطتني 3+س2– 2س) = س( ق  )3(
  ب ح مثلث كاملرسوم جانباً  ا :)3(ط اشن
  :ستنتاجالا
  أ ح 2/1= ب أ )1(
  ح ب 3 =ب  أ  )2(
  مساحة املثلث أ ب ح 2/1= ب ح × ب أ  )3(
  .أ ج× ب ح 4/1= احة املثلث أ ب ح سم  )4(
  

 أ

 ب

 ج
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  .نوال هو املشاهدة األكثر تكراراً يف التوزيعات ذات املشاهدة غري املبوبةملا :)4(ط اشن
  :ستنتاجالا
  .ليس هلا منوال 10، 9، 8، 7المات علا )1(
  .هلا منوال 11، 12، 11، 10عالمات لا  )2(
  .س هلا منواللي 10، 10 ،10 عالماتلا  )3(
  .ليس هلا منوال 15، 0،0، 7عالمات لا  )4(
  .املستقيمات املتوازية متساوية يف امليل لك :)5(ط اشن
  : ستنتاجالا

  1+س2-=ص،1–س2=ص)1( ازيانوتم

  4-س3=، ص2+س3=ص)2( ازيانوتم

 0=2+س2+ص0،3=2+س3+ص2)3( ازيانوتم
 5=، ص3=ص)4( ازيانوتم

  
  )3"  عمل ورقة
  Recognition Of Assumptionة االفتراضات معرف
يتبعها جمموعة من االفتراضـات املقترحـة   " رةباع" اًذه األنشطة ستجد موقفيف ه

واملطلوب أن تقرر بالنسبة لكل افتراض ما إذا كان الشخص الذي يقول العبارة يعترب 
نب هذه العبارة، جبا) (بالعبارة فتضع  ءاجماً به يف ضوء ما سلم) اًوارد(االفتراض 

وإذا افترض أن االفتراض غري وارد أو غري مسلم به يف ضوء ما جاء بالعبـارة فضـع   
  .جبانبها) ×(إشارة 
إحدى بطوالت دوري كرة القدم فازت إحدى الفرق بالبطولـة دون  يف  :)1( نشاط

  .خسارة ودون تعادل يف أية مباراة
  :تراضاتاالف
  .الفرق الفريق من الفوز على مجيع متكن )1(
  .رق املنافسة قويةالف  )2(
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  .تسجل أية إصابة يف مرمى الفريق الفائزمل   )3(
  3، 5، 2دد عوامله س ع :)2( نشاط
  :فتراضاتاال
  

 20قسم علىس ي)1(  15قسم علىس ي)2(
 25زيد علىيس)3(  25قسم علىس ي)4(

معادلـة دائـرة بالصـورة     0= ك+ د ص+  ح س+ 2ب ص+  2أ س :)3( نشاط
  .يةالقياس
  
  :فتراضاتاال
  .2مل صمعا=  2أن يكون معامل سجيب  )1(
  .جبني، مو2، ص 2ال سمعام )2(
  .ويان دائماًاتسم ص ،مال سمعا  )3(
  .دد ك موجب دائماًالع  )4(

  نتمي حتأ، أ =   س : )4( نشاط
  
  :فتراضاتاال
  0 > س ،تمي حنس ت) 2( تمي حنس ت) 1( 
  .و اجلذر التربيعي غري السالب للعد سهأ ) 3( 

  0= 4+س 4 – 2س) = س(ق  :)5( نشاط
  
  :فتراضاتاال
  .ا قيمة واحدة فقط سالبةس هل )1(
  .ا قيمة واحدة فقط موجبةس هل  )2(
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  .ا قيمتان خمتلفانس هل) 3( )3(
  )2002العزاوي، (، )2001قيسي، لا(. ا قيمة واحدة مكررةس هل  )4(
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  )2(رقم  حقلمال
  اهللا الرحمن الرحيمبسم 
  ار التفكير الناقداختب

  
  ي الطالبعزيز
راتك العقلية وقابليتـك علـى   قديديك اختبار يهدف إىل قياس بعض مهاراتك أو  بني

  .استخدام املنطق
جابة بدقـة  اإل كإلي بواملطلو" اختبارات فرعية"ن هذا االختبار من ثالثة جماالت ويتك

درتك يف هذا النوع من الـتفكري، علمـاً أن   قىل إوذلك خدمة للبحث العلمي وللتعرف 
  .غراض البحث العملي فقطإجابتك ستستخدم أل

  .ات بدقةيماً اتباع التعلراجي
  :ليماتالتع
  .التعليمات اخلاصة بكل اختبار فرعي وأجب كما هو مطلوب أقرأ )1
  .ر للسؤال إجابة واحدة فقطاخت  )2
  .ترك سؤاالً دون أن جتيب عنهال ت )3

  :ماالس
  :عدل التراكميامل

  "االستقراء" تبار األول االخ
ار يتضمن عرض أمثلة جزئية للوصول إىل قاعـدة أو تعمـيم   ؤال يف هذا االختبكل س

واملطلوب قراءة املوقف جيداً، وإذا كانت القاعدة أو التعميم تتفق مع أمثلة املوقف فضـع  
يف املكـان  ) ×( املكان املناسب حتت كلمة متفق وإن كانت غري ذلك فضع إشارة يف) ×(

  . املناسب وحتت كلمة غري متفق
  4=  3+1كان  إذا: قفاملو )1(
 1-+3+5=9  
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 1-+3+5+7=16  
 1+3+5+7+9=25  

  د فرديدن ع جمموع أول فإن
 تنتاجساال قمتف متفقغري
 ن2)1(    
 3ن)2(    
 2ن)3(    

   
  
  :ل األشكال التاليةتأم :وقفامل) 2(
  
  
  
  
  

  4 3 2 1 الشكلرقم    
  10 6 3 1 الدوائر عدد
  الدوائر يف الشكل رقم ن عدد:فإن

 نتاجستالا قتفم تفقمريغ
 )1+ن(ن)4(  

   2 
 )1+2ن(ن)5(  

    2 
 )1+3ن(ن)6(       

              2 
 )1+2ن(ن)7(       
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              2 
  

  :األشكال التالية نمتع: وقفامل) 3( 

  

 
  
  
  
  
  
  
    

 استنتاج قاعدة جمموع عدد املربعات نميك

 قتفم  تفقمريغ
 نتاجتالسا

 2ن+…+2+22+32 1) 8(   

 3ن+…+3+23+33 1) 9(   

 )1+ن2+ (…+1+5+14) 10(   

 ن+…+1+2+3) 11(   

  

  : ألشكال التاليةا لمأت: فقوملا) 4(
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  لكشلا 

  
  
  
  

   ن……… 4 3 2 1 كلرقم الش
  ؟...... 7 5 3 1عدد الدوائر 

  
  

 غري متفق متفقاالستنتاج
 1-ن  2) 12(
 1+ن  2) 13(
 1-ن  3) 14(
 1- 2ن) 15(

  
  االستنباط: االختبار الثاين

يبدأ كل موقف بعبارة تتضمن قانوناً أو تعيمياً تلي استنتاجات هلذا القانون واملطلـوب  
حتـت  ) ×(حتت كلمة متفق إن كان استنتاج متفقاً مع القاعدة وإشارة ) (وضع إشارة 

  . غري متفق إن كان غري ذلك
  .يتشابه مثلثان إذا تساوت قياسات زوايامها املتناظرة: قفاملو) 1(
  

 غري متفقمتفقاالستنتاج
 يتشابه مثلثان قائمي الزاوية وكل منهما متساوي الساقني) 1(
 يتشابه مثلثان احلادا الزوايا) 2(
 .يتشابه مثلثان أحدمها قائم الزاوية واآلخر منفرج الزاوية) 3(
 .ثان كل منهما متساوي الساقنييتشابه مثل) 4(

  
  إذا كانت أ، ب، ج ثالثة أعداد موجبة حبيث : املوقف) 2(

  أ =  ، ح، أ    =  أ 



علي . د..... ………..…...........................................في التفكير   تصميم أنموذج تعليمي تعلمي

   الزعبي
  

  

  

 

 

  ب          2ب                                          
  

 غري متفقمتفقاالستنتاج
  1<ب:بميق∀ ب >أ ) 5(
 3/1=، أ3= ج ) 6(
  1>ج ،1 >أ ) 7(
  ج= أ ) 8(

   س =   ، ح،    2    :    املوقف) 3(
            2-س                    2-س                     
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 غري متفقمتفقاالستنتاج
  2=س ) 9(
   0=س) 10(
 2يوجد قيمتان لـ س كل منهما تساوي ) 11(
 ال يوجد قيم حقيقية لـ س ) 12(

  
  

 غري متفقمتفقنتاجاالست
 تتعني على األقل أربعة مستويات خمتلفة بالنقط أ، ب، جـ، د) 13(
 .تتعني على األقل ستة مستقيمات خمتلفة بالنقط أ، ب، جـ، د) 14(
 توجد ثالث نقط من بني النقط أ، ب، جـ، د على استقامة واحدة)15(

  
  معرفة االفتراضات: االختبار الثالث

كل موقف عبارة يتبعها من االفتراضات واملطلـوب منـك    يف هذا االختبار ستجد يف
حتت كلمة وارد ) ×(حتديد فيمت إذا كان االفتراض مسلماً يف ضوء العبارة بوضع إشارة 

  .حتت كلمة غري وارد إن كان غري ذلك) ×(أو وضع إشارة 
  
  7، 13، 3س عدد، عوامله هي : املوقف ) 1(

 غري واردوارداالفتراضات
 سم س يق 42) 1(
 يقسم س 91) 2(
 100س يزيد على)  3(
 يقسم س 78)  4(

  
  : املوقف) 2(
  

  .أ                                  =  أ             /ب          
                                 

 ن
ن

ن



علي . د..... ………..…...........................................في التفكير   تصميم أنموذج تعليمي تعلمي

   الزعبي
  

  

  

 

 

  ب                                                     
  

 غري واردوارداالفتراضات
 ن عدد صحيح موجب&أ، ب عددان حقيقيان موجبان) 5(
 ن عدد صحيح موجب&أ، ب عددان سالبان) 6(
 ن عدد سالب&أ، ب عددان  موجبان) 7(
 ب، ن عددان سالبان&أ عدد موجب) 8(

  
  .أ، ب ائرتان كل منهما متر بالنقطتني، توجد دنخمتلفتا انقطتن ب أ،: فقوملا) 3(

 غري واردوارداالفتراضات
 أ ب ال ميكن أن يكون قطراً ألي من الدائرتني) 9(
 أ، ب نقطة لكل من الدائرتني) 10(
  توجد نقطة ثالثة جـ تنتمي أ ب وتنتمي لكل من الدائرتني) 11(

  
  .عدداً ال ميكن أن يعرب عنه سوى بالطريقة التالية فقط) و(إذا كان : املوقف) 4(

  2)   1-و    (_   2)   1+و    = (و 
       2                   2  

  
 غري واردوارداالفتراضات

 عدد فردي أويل) و) (12(
 عدد أويل) و) (13(
 عدد غري أويل) و) (14(
 عدد حقيقي) و) (15(

  
  

  


