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اثر استخدام استراتيجية (فكر-زاوج – شارك)في اكتساب المفاهيم
الرياضية لدى طالب الصف الثالث معهد اعداد المعممين

– The Effect of Using Strategy of (Think – Match
Participate)in Acquisition mathematical concepts of
Third stage students of teachers training Institute
م .م .كمال اسماعيل غفور
معهد اعداد المعلمٌن -صباحً
بعقوبة

ممخص البحث
ييدف البحث الحالي الى معرفة اثر استخدام استراتيجية ( فكر-زاوج–
شارك)في اكتساب المفاىيم الرياضية لدى طالب الصف الثالث معيد اعداد
المعممين .
تتكون المرحمة الثالثة معيد اعداد المعممين صباحي بعقوبة من شعبتين اختار
الباحث شعبة ( أ)كمجموعة تجريبية فبذلك تكون شعبة ( ب)مجموعة ضابطة  .تم
تطبيق التجربة من قبل الباحث عمى المجموعتين  ,وبعد تنفيذ الخطط الدراسية التي
اعدىا الباحث واجراء االختبار التحصيمي النيائي وتحميل النتائج يظير ان ىناك
فروقا ذات داللة احصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ولصالح
المجموعة التجريبية
استنتج الباحث ما يأتي-:
-1ان استراتيجية ( فكر-زاوج– شارك ) اسيمت في اكتساب الطمبة المفاىيم
الرياضية .
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-2ان استراتيجية ( فكر  -زاوج  -شارك )اسيمت في مشاركة معظم الطمبة في حل
المشكمة في اثناء الدرس .
اوصى الباحث بما ياتي :
-1ادخال استراتيجية ( فكر-زاوج– شارك ) في مناىج طرائق التدريس في معاىد
اعداد المعممين .
-2اشراك المعممين في دورات تدريبية عمى استراتيجية ( فكر-زاوج-شارك).
مشكمة البحث
ان لمرياضيات طبيعتيا الخاصة فضال عن ضرورة مراعاة التتابع في تدريس
موضوعاتيا اذ ينبغي ان نراعي تتابعا معينا وتسمسال خاصا في تدريس موضوعات
الفرع الواحد,ولذلك ينبغي عند تحديد االىداف ان نراعي تتابع المفاىيم الرياضية الن
الرياضيات عمم يعتمد عمى تتابعات من المفاىيم كما نراعي النمو السريع والمستمر
في محتواىا وطرائق تدريسيا (الراوي)121 ,1968,
والن كتاب الرياضيات لمصف الثالث اعداد المعممين يتضمن كثي ار من
المسائل التي توضح معنى المفاىيم الرياضية والن االسموب التقميدي في التدريس قد
ال يمبي تحقيق االىداف من حيث اكتساب المفاىيم الرياضية وبذلك تبرز مشكمة
البحث خالل االجابة عن السؤال االتي :
ما اثر استخدام استراتيجية ( فكر-زاوج– شارك)في اكتساب المفاىيم الرياضية
لدى طالب الصف الثالث معيد المعممين ؟
اهمية البحث
ان عمم الرياضيات منذ نشأتو يتطور ويتجدد ويتسع ومازالت مناىجو يعترييا
ما يعتري الحياة ذاتيا من تغير وتطور  ,وتطوير مناىج الرياضيات ضرورة تحتميا
متطمبات الحياة الحاضرة واالعداد لحياة المستقبل  .فقد غزت الرياضيات فروع العموم
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االخرى وحياة الناس اليومية وانتشر استعمال الحاسبات االلكترونية في عمم الصناعة
والتجارة والعمل مما صبغ حياة العصر بصبغة ىي في صميميا رياضية وماتستمزمو
ىذه الحياة من معارف رياضية امر البد منو لكل مجتمع نام او متطور  (.ابو
زينة,)5 ,1982,حظيت مناىج الرياضيات في معظم دول العالم بنصيب وافر من
التطور والتحديث عمى نحو يتمشى مع التطوارات والتغييرات التي حدثت في كافة
المجاالت والتي شيدىا العالم في السنوات االخيرة ويبدو واضحا ان الرياضيات قد
غزت فروع العموم االخرى واصبحت تعيش مع الفرد لتساعده في تنظيم امور حياتو
ومعامالتو بشكل افضل واسرع مما كانت عميو  .ولذلك كان لزاما مجاراة ىذا التطوير
والتحديث واعادة بناء منياج الرياضيات بحيث ياتي متوافقا مع النظرة الحديثة
لممنياج ولتعد الفرد لمواجية الحياة العصرية(كوجك )35 ,1997,ينصب االىتمام
في الوقت الحاضر عند تدريس الرياضيات عمى استيعاب الطمبة لممفاىيم الرياضية
فضال عن اكتسابيم الميارات التي تضعيا تمك المفاىيم ولكي يستوعب الطمبة ىذه
المفاىيم بصورة جيدة يفضل ان يقدميا ليم المدرس بنفسو ولكي ال تتعرض ىذه
المفاىيم الى النسيان يفضل ان يقدم كل موضوع منيا مرة واحدة وبمستوى واحد,الن
ىذه المفاىيم مجردة فال داعي االىتمام باالمثمة البيئية ولغرض تحقيق ىدف معرفة
الطمبة لممفاىيم الرياضية االساسية البد من تدريس الرياضيات عمى وفق كتب
منفصمة لمموضوعات المختمفة وعندما يكون المدرس ىو محور العممية التعميمية فانو
يحمل الطمبة عمى اكتشاف المفاىيم الرياضية بانفسيم (الصقار)1987,221,
لممفاىيم اىمية كبيرة في العممية التربوية بعدىا المبنات االساسية لمرياضيات
الحديثة التي ىي ابنية محكمة تتصل بعضيا ببعض اتصاال وثيقا مشكمة في النياية
بنيانا متكامال متينا ,و ىذه االىمية لممفاىيم جعل الكثير من المربيين والرياضيين ان
يناولوىا بالبحث والتحميل ومن حيث معناىا وتطبيقاتيا وكيفية دراستيا  ,وىم يقومون
بالبحث عن افضل الطرائق واالساليب التي يمكن لممعمم استخداميا وىو مطمئن الى
فعاليتيا في تحقيق االىداف التي يتوخاىا والتي من خالليا يكتسب طالبو المفاىيم
بدقة ووضوح(ابو زينة  )133 ,1982 ,لقد ظيرت نماذج معرفية تؤكد عمى كيفية
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تعمم المفيوم وقد اعطت اىمية لالستقالل الذاتي لممتعمم ومساىمتو الفعالة في عممية
تعمم المفيوم اثناء الدرس ,واعطيت دو ار اساسيا في تصور ىذه العممية اعتمادا عمى
مايمتمكو من خبرة يتركز قسم من ىذه النماذج دور الفعاليات االدراكية في تعمم
المفيوم ,وقد عرفت ىذه النماذج بنظريات التعميم ولعل اىم ما يمكن االفادة من تعدد
ىذه النماذج وتنوعيا وجود مسارات متعددة عمى نحو يؤدي الى اختيار طرائق او
اساليب يستطيع المدرس ممارستيا في تعمم المفيوم ( االزيرجاوي , 1991 ,
)312فان اكتساب الميارة واتقانيا يساعد المتعمم عمى فيم المفاىيم الرياضية فيما
واعيا فاذا كان المتعمم متمكنا من الحسابات بشكل جيد فان ذلك يتيح لو فرصة
افضل الن يوجو تفكيره بشكل اعمق في المسائل التي يواجييا ( ابو زينة ,1982 ,
 )183يقصد بالتعمم التعاوني ذلك النمط من التعمم الذي يتطمب من المتعممين العمل
مع بعضيم البعض والحوار فيما بينيم فيما يتعمق بالمادة الدراسية وان يعمم بعضيم
بعضا (كوجك. )315 ,1997 ,
وبين ( جابر  )1991 ,بان استراتيجية ( فكر – زاوج – شارك)قد طورت عمى
يدفرانك ليمان وزمالئو في جامعة ماري الند  1985وان ىذه االستراتيجية تتكون من
الخطوات االتية :
-1الخطوة االولى (فكر )Think
يطرح المدرس سؤاال او مسألة ترتبط بالدرس ويطمب من الطالب ان يقضوا
دقيقة يفكر كل منيم بمفردة في المسألة والكالم والتجوال غير مسموح ليما في وقت
التفكير .
-2الخطوة الثانية (زاوج )Pair
يمي ذلك ان يطمب المدرس من الطالب ان ينقسموا الى ازواج ويناقشوا
مافكروا فيو ويمكن ان يكون التفاعل خالل ىذه المدة االشتراك في االجابة اذا كان
السؤال قد طرح او االشتراك في االفكار اذا كان قد تم تحديد مسألة معينة ومدة ىذه
الخطوة بين 5-4دقائق (.جابر )91 ,1991,
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-3الخطوة الثالثة (شارك )Share

وفييا يعبر الطمبة لفظيا عن اجاباتيم عن السؤال امام الصف عن طريق
المناداة عمييم من قبل المعمم لممشاركة في افكارىم ومن خالل رفع االيدي تؤخذ
االجابات ويمكن ان ينظموا اجاباتيم عمى شكل جدول او خرائط او رسوم بيانية
لمتأكد من صحتيا  )Gunter and etal,1999 (.ويؤيد ذلك توصية الكثير من
الدراسات عمى استخدام مثل ىذه االستراتيجيات ومنيا دراسة الخطيب ( )1992
المحزري()1999ودراسة

ودراسة

عبد

الرزاق

والعبيدي ( )2001ودراسة

()wynne,2001ودراسة قطيط ( )2007ودراسة ثاني (.)2010
وبناء عمى ذلك فان اعتماد استراتيجيات تستند عمى التعميم البنائي الذي
يتطمب مشاركة المتعممين في بناء المعنى بدال من ان ينظر لمطالب مستقبمين
لممعرفة وذلك من الضروري االستمرار في اجراء الدراسات التي تسيم في اكتساب
المفاىيم الرياضية  ,لدى توقع الباحث ان يكون الستراتيجية ( فكر-زاوج-شارك)اثر
ايجابي في مساعدة الطالب الكتساب المفاىيم الرياضية واعتمادا عمى ماسبق فان
البحث الحالي يأتي ليكون اضافة الى ماجاء في البحوث والدراسات التي تناولت
موضوع اكتساب المفاىيم .
هدف البحث
ييدف البحث الحالي الى تعرف اثر استخدام استراتيجية ( فكر-زاوج-
شارك)في اكتساب المفاىيم الرياضية لدى طالب الصف الثالث معيد اعداد
المعممين .

فرضية البحث
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ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0,05في متوسط
درجات اختبار المفاىيم لدى الطالب الذين يدرسون باستراتيجية ( فكر-زاوج-
شارك)والذين يدرسون بالطريقة االعتيادية .
حدود البحث
يقتصر البحث الحالي عمى المحددات االتية :
-1طمبة الصف الثالث معيد اعداد المعممين .
-2الفصل االول من كتاب الرياضيات الصف الثالث معيد اعداد المعممين  ,و ازرة
التربية ,جميورية العراق .2000,
-3الفصل الدراسي االول لمعام الدراسي .2012-2011
-4استراتيجية (فكر-زاوج-شارك )في تدريس المجموعة التجريبية والطريقة االعتيادية
في تدريس المجموعة الضابطة .
تحديد المصطمحات
استراتيجية ( فكر-زاوج-شارك)عرفيا (  )Allen&Tanner,2002استراتيجية
في التعمم التعاوني لصاحيبيا (  )Johnion-etalوتتكون من اربع خطوات  :طرح
السؤال من قبل المعمم بالسماح لمطالب بوقت التفكير منفردين  ,تشكيل االزواج,دعوة
االزواج لممشاركة في افكارىم مع الصف باكممو (.)Allen&Tanner,2002
التعريف االجرائي
الخطوات التي اعتمدىا الباحث في تدريس المجموعة التجريبية بيدف
اكسابيم المفاىيم الرياضية .
اكتساب المفاهيم
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ىو مقدار الدرجة التي يحصل عمييا الطالب من خالل ادائو االختبار
التحصيمي لممفاىيم الرياضية التي اعده الباحث .
الدراسات السابقة
-1دراسة الخطيب ()1992
اجريت ىذه الدراسة في االردن واستيدفت اختبار اثري نموذجي ميرل-تتيسون
وىميدا تابا في اكتساب المفاىيم الرياضية  .تكونت عينة البحث من ( )148طالبا
وطالبة من طالب المرحمة المتوسطة موزعين في ( )6شعب )3 (,منيا لمذكور ومثميا
لالناث وبحسب االستراتيجية الموسومة لكل مجموعة وبعد تحميل البيانات اظيرت
نتائجو عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مدى اكتساب المفاىيم يعزى الى
اسموب التدريس (الخطيب.)1992,
-2دراسة المحزري()1999
اجريت ىذه الدراسة في اليمن واستيدفت معرفة اثر التدريس عمى وفق
انموذجي ميرل-تتيسون وىميدا تابا في اكتساب المفاىيم الرياضية ووجود فروق ذات
داللة احصائية بين كل من المجموعتيين التجربيتين مع المجموعة الضابطة لصالح
كل من المجموعتين التجربييتين في اكتساب المفاىيم الرياضية(المحزري.)1999,
-3دراسة عبد الرزاق والعبيدي()2001
اجريت ىذه الدراسة في العراق واستيدفت الى اثر استخدام نمطين تدريسيين
الستراتيجية ميرل-تتيسون في اكتساب المفاىيم الرياضية واالتجاه نحو الرياضيات
لدى طالبات معيد اعداد المعممات  ,تكونت عينة البحث من ( )89طالبة موزعات
الى ثالث مجموعات متكافئة وقد اظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية
بين متوسط درجات طالبات المجموعتين التجريبية االولى والتجريبية الثانية مع
الضابطة في اكتساب المفاىيم الرياضية ولصالح المجموعتين التجريبيتين ( عبد
الرزاق والعبيدي.)2001
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-4دراسة قطيط ()2007

اجريت ىذه الدراسة في االردن وىدفت الى معرفة اثر استخدام المختبر
الجاف في اكتساب المفاىيم الفيزيائية وميارات التفكير العميا لدى طمبة المرحمة
االساسية في االردن  ,تكونت عينة الدراسة من ( )61طالبا موزعين عمى مجموعتين
تجريبية وضابطة واظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح المجموعة
التجريبية في اختبار اكتساب المفاىيم الفزيائية (قطيط .)2007
-5دراسة ثاني ()2010
اجريت ىذه الدراسة في العراق وىدفت الى فاعمية استرايجية ( فكر-زاوج-
شارك) في اكتساب المفاىيم الفيزيائية وتنمية االتجاه نحو حل مسائل الفيزياء لدى
طالبات الصف االول المتوسط  ,تكونت عينة البحث من ( )152طالبة موزعين الى
مجموعتين تجريبية وضابطة واظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين
متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية
(ثاني.)2010
-6دراسة ون ()wynne,2001
وىدفت ىذه الدراسة الى معرفة اثر استخدام طريقة حل المشكالت في فيم
واستيعاب المفاىيم البيولوجية لدى طمبة المرحمة الثانوية  ,وتكونت عينة الدراسة من
()19طالبا يعممون ضمن مجموعات كل مجموعة يتراوح عددىا ( )4-3طالب وكان
من نتائجيا تحسن قدرة الطمبة في استيعاب المفاىيم البيولوجية المتعمقة بعمم الوراثة
(.)wynne ,2001

اجراءات البحث
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اوال -:التصميم التجريبي

لتحقيق اغراض البحث استخدم الباحث التصميم التجريبي ذات الضبط
الجزئي المتكون من مجموعة تجريبية واخرى ضابطة كونو مناسبا لطبيعة
بحثو(داود.)276 ,1990,
التصمٌم التجرٌبً للبحث
المجموعات

المتغٌر المستقل

المتغٌر التابع

تجرٌبٌة

استراتٌجٌة (فكر-زاوج-
شارك)
الطرٌقة االعتٌادٌة

اكتساب المفاهٌم الرٌاضٌة

ضابطة

ثانيا -:مجتمع وعينة البحث
-1مجتمع البحث :يتكون مجتمع البحث من طمبة الصف الثالث اعداد المعممين
/قضاء بعقوبة .
-2عينة البحث :تم اختيار معيد اعداد المعممين الصباحي في بعقوبة بوصفو عينة
عن معاىد المعممين والمعممات في بعقوبة وتوجد شعبتان لمصف الثالث وقد اختار
الباحث احدى الشعبتين بصورة عشوائية لتكون المجموعة التجريبية وكان شعبة
(أ)وعدد طالبيا ()23طالب وبذلك تكون شعبة (ب)المجموعة الضابطة وعدد طالبيا
( )23طالب .
ثالثا -:تكافؤ المجموعتين  :حرص الباحث ان تكون المجموعتان متكافئتين الن
اختيارىا كانت عشوائية لدى فانو تحقق من تكافؤ المجموعتين في التحصيل الدراسي
السابق في مادة الرياضيات والمعرفة السابقة في المادة العممية والذكاء كما في جدول
()1
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جدول ()1

المتوسطات الحسابية والبيانات والقيمة التائيو لمحور المتغيرات التحصيل السابق في
مادة الرياضيات ,المعمومات العممية السابقة ,الذكاء.
المتغٌرات

المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابً

التباٌن

التحصٌل
السابق لمادة
الرٌاضٌات

التجرٌبٌة

23

67,04

2213,384

الضابطة

23

64,57

1864,389

التجرٌبٌة

23

53,70

1023,157

الضابطة

23

52,92

93,287

التجرٌبٌة

23

34,77

48,49

الضابطة

23

32,35

28,48

المعلومات
العلمٌة
السابقة

الذكاء

ت
المحسوبة

0,182

0,082

0,013

درجة
ت
الجدولٌة الحرٌة

44 2,020

44 2,020

44 2,020

الداللة
االحصائٌة عند
مستوى 0,05

غٌر دالة

غٌر دالة

غٌر دالة

رابعا -:مستمزمات البحث
-1تحديد المادة العممية  :حددت المادة العممية بالفصل االول من كتاب الرياضيات
لمصف الثالث اعداد المعممين ()2000
-2تحديد المفاىيم العممية  :تم تحديد المفاىيم لمفصل االول من كتاب الرياضيات
والتي ىي (االحداثيات –تعيين نقطة في المستوى –البعد بين نقطتين-المستقيم-زاوية
الميل-الميل-معادلةالمستقيم-المعادلة

الخطية –

توازي

المستقيمات-تعامد

المستقيمات-البعد بين نقطة ومستقيم-المتراجحات الخطية) ,عرضت ىذه المفاىيم
عمى مجموعة من الخبراء والمحكمين وطمب منيم التاشير عمى تمك المفاىيم بحسب
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اىميتيا وقد تحقق اكثر من  %80من المحكمين عمى (  )12مفيوم اعاله وبيذه
تحقق صدق تحديد المفاىيم .
-3اعداد الخطط الدراسية  :في ضوء محتوى الفصل االول من كتاب الرياضيات
الصف الثالث اعداد المعممين واستنادا الى االغراض السموكية لكل مفيوم من
المفاىيم الرياضية التي حددىا الباحث فقد اعد ( )18خطة تدريسية لكل من
المجموعتين التجريبية والضابطة وقد عرض الباحث نماذج من الخطط عمى
مجموعة من المحكمين واولي الخبرة ممحق (  )1وبعد االخذ بمقترحاتيم ومالحظاتيم
اصبحت الخطط في صورتيا النيائية ممحق (.)3(, )2
خامسا :اداة البحث
وتمثمت في اعداد وبناء اختبار تحصيمي يستخدم في قياس اكتساب المفاىيم
الرياضية  ,اعد الباحث اختبا ار تحصميا في ضوء االغراض السموكية المراد تحقيقيا
والمفاىيم الرياضية المراد اكتسابيا من قبل افراد عينة البحث عمى وفق مستويات
بموم لممجال المعرفي ( التذكر-االستيعاب-التطبيق)وقد بمغ عدد فقرات االختبار في
صيغتو النيائية ( )24فقرة من نوع االختيار من متعدد ذي البدائل االربعة  ,وقد
عرضت فقرات االختبار عمى مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة والتخصص في
قسم الرياضيات وطرائق التدريس والتقويم والقياس ومن مدرسي ومدرسات المادة حول
صالحية االداة وقد حصمت عمى نسبة اتفاق اكثر من  %85وبذلك تحقق صدق
اختبار المفاىيم تم حساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية باستخدام معامل
ارتباط بيرسون وبمغ ( )%74ثم صحح معامل الثبات النصفي باستخدام معامل
ارتباط سبيرمان براون وبمغ ( )%88وقد اتسمت الفقرات بصعوبة ( -0,20
)0,75والقوة التميزية ()0,62-0,25انظر ممحق رقم(.)4
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سادسا :تطبيق التجربة

بدأت التجربة في  2011/10/18ولغاية  2011/12/3وقام الباحث بتدريس
المجموعتين بنفسو وتم تقديم ( )18حصة دراسية وبمعدل ( )3حصة لكل مجموعة
خالل االسبوع وبعد ذلك تم تطبيق اختبار المفاىيم الرياضية ثم صححت االجابات
ورتبت البيانات الجراء التحميالت االحصائية  ,وقد استخدم الباحث الوسائل
االحصائية االتية -:
-1االختبار التائي لعينتين مستقمتين الستخراج داللة الفرق بين المجموعة التجريبية
والضابطة (ممحم.)2000,193,
-2معادلة ( سبيرمان-براون)استخدمت لحساب ثبات االختبار باالستعانو بمعامل
االرتباط النصفي .
-3معامل الثبات=

*2معامل االرتباط

(ملحم )283 ,2000,

+1معامل االرتباط
-4معامل ارتباط بٌرسون لحساب ثبات نصفً اختبار المفاهٌم ( ملحم,2000,
.)283
عرض النتائج وتفسيرها
اوال /عرض النتائج
بعد تصحيح اجابات افراد العينة الختبار اكتساب المفاىيم ثم تحميميا احصائيا
في ضوء فرضية البحث كانت نتائج اختبار اكتساب المفاىيم كاالتي -:
لمتحقق من الفرضية الصفرية فقد تم تقسيم البيانات كما في جدول ()2
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جدول ()2

المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات االختبار
البعدي الكتساب المفاىيم لممجموعتين التجريبية والضابطة

ت
ت
المحسوبة الجدولٌة

المجموعة العدد

المتوسط
الحسابً

التباٌن

التجرٌبٌة 23

72,65

68,05

الضابطة 23

64,17

75,80

3,313

2,020

الداللة
االحصائٌة

دالة

ومن الجدول يتبين ان الفرق بين المتوسطين ذو داللة احصائية ولصالح المجموعة
التجريبية .
ثانيا /تفسير النتائج
يتضح من الجدول ()2بان استخدام استراتيجية (فكر-زاوج-شارك) كان لو دور
كبير في تحسين تحصيل الطمبة في مادة الرياضيات
ويرى الباحث بان المدرس عندما يعطي فرصة لكل طالب عند طرح السؤال
بان يفكر في المشكمة مع نفسو ثم بعد ذلك يشارك زميمو في حل المشكمة ما يجعل
مشاركة مع طمبة الصف اكثر فاعمية مما يحسن اكتسابو لممفاىيم الرياضية وانعكس
ذلك في االختبار التحصيمي .
االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
اوال/االستنتاجات
في ضوء نتائج البحث استنتج الباحث ما ياتي :
-1ان استراتيجية(فكر-زاوج-شارك)اسيمت في اكتساب الطمبة لممفاىيم الرياضية.
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-2ان استراتيجية(فكر-زاوج-شارك)اسيمت في مشاركة معظم الطمبة في حل
المشكمة اثناء الدرس .
-3ارتياح معظم الطمبة في تطبيق ىذه التجربة .
ثانيا/التوصيات
في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما ياتي :
-1ادخال استراتيجية (فكر-زاوج-شارك)في مناىج طرائق التدريس في معاىد اعداد
المعممين .
-2تعميم فكرة استراتيجية (فكر-زاوج-شارك)عمى المدارس االبتدائية وممارسة ذلك
من قبل المعممين.
-3اشراك المعممين في دورات تدريبية عمى استراتيية (فكر-زاوج-شارك).
ثالثا/المقترحات
استكماال لمفائدة من البحث الحالي يقترح الباحث ما يأتي :
-1اجراء ابحاث مماثمة لمبحث الحالي في اكتساب المفاىيم الرياضية في مراحل
دراسية اخرى.
-2اجراء دراسة في اثر استخدام استراتيجية(فكر-زاوج-شارك)في اكتساب المفاىيم
وتطويرىا واالتجاه نحو الرياضيات في المدارس االبتدائية.

Abstract
The recent Research aims at knowing effect of using strategy
of (Think-Match-Participate) in Acquisition of mathematical
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concepts for Third stage students of Teachers Training institute.
There are 2 section in the institute ,The Researcher chose section
(A) as an experimental group and section (B) as a control
group,The Research applied his Research after finishing all
Requirements (Teaching plans and preparing Acheivement Test)
,After making analysis for the results,the researcher find
astatistical significant differences between the two groups for
the side of experimental group.
The Researcher concluded the following :
1-The strategy of (Think-Match-Participate)participated in
students Acquisition for mathematical concepts.
2-This strategy participated in students participation in problem
solving during the lesson
the reseaher recommended the following :
1-Putting this strategy in curricula and methods of teaching in
teachers training institute.
2-participation of teachers in training courses about strategy of
(Think-Match-Participate).

المصادر العربية
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ملحق ()1
الخبراء الذين استعان بهم الباحث اثناء اجراء البحث
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ت
1

اسم الخبٌر
أ.د.ناظم كاظم جواد

التخصص
القٌاس والتقوٌم

2

أ.م.د.منذر مبدر عبد
الكرٌم
أ.م.د.عصام عبد
العزٌز
م.دٌ.وسف احمد
خلٌل
م.د.ثانً حسٌن
خاجً
م.د.اٌمان كاظم احمد

طرائق علوم

ط.ت.الرٌاضٌات

7

حمٌد ابراهٌم جاسم

مدرس رٌاضٌات

8

ابتهال خلف محمد

مدرسة رٌاضٌات

3
4
5
6

طرائق الفٌزٌاء

مكان العمل
جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة
االساسٌة
جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة
االساسٌة
تربٌة دٌالى

ط.ت.العلوم

تربٌة دٌالى

ط.الفٌزٌاء

تربٌة دٌالى
جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة
االساسٌة
تربٌة دٌالى /معهد اعداد
المعلمٌن
تربٌة دٌالى/معهد اعداد
المعلمٌن

ممحق ()2
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انموذج خطة تدريسية عمى وفق استراتيجية (فكر-زاوج-شارك)
))Think-Pair-Share
الموضوع  /البعد بين نقطة ومستقيم

التاريخ

الصف /الثالث معيد اعداد المعممين

الشعبة

الزمن  45 /دقيقة
اوال:االهداف الخاصة
-1المجال المعرفي :اكتساب الطمبة المفاىيم االتية
تعيين نقطة في المستوي-المستقيم-البعد بين نقطة ومستقيم .
-2المجال المياري  :تعميم الطمبة كيفية تطبيق قانون البعد بين نقطة ومستقيم .
-3المجال الوجداني :المشاركة في النقاش والحوار مع الطمبة في طريقة ايجاد البعد
بين نقطة ومستقيم .
ثانيا :االغراض السموكية
يتوقع من الطالب بعد انتياء الدرس ان يكون قادر عمى ان
-1يعين نقطة في المستوي
-2يعرف المستقيم
-3يجد معادلة مستقيم
-4يجد البعد بين نقطة ومستقيم

ثالثا :الوسائل التعميمية
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السبورة والطباشير الممون,مسطرة .
رابعا :سير الدرس
أ-المقدمة ( 10دقيقة )

ٌتم تعٌٌن النقطة فً المستوي بزوج مرتب فٌه االحداثً السٌنً واالحداثً الصادي
,ولرسم مستقٌم نحتاج الى نقطتٌن باعتبار ان الصفة الممٌزة للمستقٌم هً نقطتٌن
معلومتٌن وبذلك نحصل على معادلة مستقٌم بتطبٌق القانون .

ص – 2ص1

= ص–ص1

س – 2س 1

س–س1

وبذلك ٌكون لدٌنا نقطة ومعادلة مستقٌم

مثال -عٌن النقطة ( )4,5فً المستوي .
()4,5

4
3
2
1
5

4

ب -العرض :
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ٌوجه المدرس سؤاال الى الطلبة :كٌفٌة اٌجاد البعد بٌن نقطة ومستقٌم ٌتم
اجابة السؤال وفق خطوات استراتٌجٌة (فكر-زاوج-شارك)كاالتً
ت
1

الخطوة

التنفٌذ

فكر  thinkالزمن ( 2دقٌقة)

2

زاوج  pairالزمن ( 7دقٌقة )

بعد ان ٌتم طرح السؤال من قبل المدرس ٌقوم كل طالب
بمحاولة معرفة كٌفٌة اٌجاد البعد بٌن النقطة والمستقٌم والتفكٌر
بالقانون الالزم استخدامه
ٌقوم كل طالبان بالتشاور والمحاورة فً كٌفٌة اٌجاد البعد
,الطالب االول :تستخدم القانون الخاص بالبعد بٌن نقطة
ومستقٌم
الطالب الثانً:القانون هو ف= أس+1ب ص+1ج

3

شارك  shareالزمن ( 18دقٌقة)

أ^+2ب^2
الطالب االول:أ هو معامل س فً المعادلة
ب هو معامل ص فً المعادلة
ج هو الحد المطلق فً المعادلة
س 1االحداثً السٌنً فً النقطة
ص 1االحداثً الصادي فً النقطة
الطالب الثانً بتطبٌق هذه المعلومات على القانون اعاله
نحصل على البعد بٌن نقطة ومستقٌم
الطالب االول :ان وحدة قٌاس البعد هو المتر
وهنا ٌطلب المدرس من االزواج بالكف عن المحاورة الثنائٌة
والبدء بالمشاركة الجماعٌة باشراف المدرس ثم ٌطلب المدرس
من كل مجموعة بان تعرض النتائج التً توصلت الٌها وٌكون
ذلك بالتحاور ثم ٌعمل المدرس على تثبٌت النقاط االساسٌة
للمدرس والتً تكون بمثابة ملخص سبوري للموضوع ,مثال
:جد البعد بٌن النقطة ()4,4والمستقٌم المار بالنقطتٌن
ص-2ص 1ص-ص1
()6,3(,)2,4
الحل :معادلة المستقٌم هً= :
س-س1
س-2س1
3
ص0-
0-3
ص
3
=
=
4
4
س2-
2-6
س2-
ف= أس+1ب ص+1ج

3س4=6-ص

أ^+2ب^2
ف= أ*6-4*)4-(+4
2^)4-(+2^3
6-16-12
16+9

10-0
25

خامسا:التقويم ( 8دقيقة)
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ٌوجه المدرس االسئلة التقوٌمٌة االتٌة -:
-1كٌف نجد معادلة المستقٌم اذكر القوانٌن الخاصة بذلك ؟

-2جد البعد بٌن النقطة ()1,1والمستقٌم المار بالنقطتٌن (.)4,5(,)2,3
سادسا :الواجب البيتي ( 2دقيقة)
-1عٌن النقطة ( )3,7فً المستوي .
-2جد معادلة المستقٌم المار بالنقطتٌن (.)6,5(,)4,3
-3جد البعد بٌن النقطة ()7,-1والمستقٌم الذي معادلته 6س8-ص0=5+
سابعا :المصادر
أ-مصادر المدرس
-1الصقار,عبد الحمٌد محمد سلٌمان ()1987اصول تدرٌس الرٌاضٌات المدرسٌة
,ط,1جامعة بغداد,كلٌة التربٌة ,بغداد.
-2محمد جواد سعد الدٌن ورجاء ناجً الدبو()2000الرٌاضٌات للصف الثالث
,معاهد اعداد المعلمٌن والمعلمات ,ط,6وزارة التربٌة ,جمهورٌة العراق.
ب -مصادر الطالب
محمد جواد سعد الدٌن ورجاء ناجً الدبو()2000الرٌاضٌات للصف الثالث ,معاهد
اعداد المعلمٌن والمعلمات ,ط,6وزارة التربٌة ,جمهورٌة العراق.

ملحق ()3
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انموذج خطة تدرٌسٌة للمجموعة الضابطة بالطرٌقة االعتٌادٌة
الموضوع/البعد بٌن نقطة ومستقٌم

التارٌخ

الصف/الثالث معهد اعداد المعلمٌن

الشعبة

الزمن  45/دقٌقة
اوال:االهداف الخاصة
-1المجال المعرفً :اكتساب الطلبة للمفاهٌم االتٌة :
تعٌٌن نقطة فً المستوي-المستقٌم-البعد بٌن نقطة ومستقٌم .
-2المجال المهاري  :تعلٌم الطلبة كٌفٌة تطبٌق قانون البعد بٌن نقطة ومستقٌم .
-3المجال الوجدانً  :المشاركة فً النقاش والحوار مع الطلبة فً طرٌقة اٌجاد البعد
بٌن نقطة ومستقٌم .
ثانيا :االغراض السلوكية
ٌتوقع من الطالب بعد انتهاء الدرس ان ٌكون قادرا على ان
ٌ-1عٌن نقطة فً المستوي
ٌ-2عرف المستقٌم
ٌ-3جد معادلة مستقٌم
ٌ-4جد البعد بٌن نقطة ومستقٌم
ثالثا:الوسائل التعليمية
السبورة ,الطباشٌر الملون ,المسطرة .
رابعا :سير الدرس

أ-المقدمة ( 12دقٌقة)
ٌتم تعٌٌن النقطة فً المستوي بزوج مرتب فٌه االحداثً السٌنً واالحداثً الصادي
,ولرسم مستقٌم نحتاج الى نقطتٌن باعتبار ان الصفة الممٌزة للمستقٌم هً نقطتٌن
معلومتٌن وبذلك نحصل على معادلة مستقٌم بتطبٌق القانون

ص -2ص = 1ص – ص1
س -2س1

وبذلك ٌكون لدٌنا نقطة ومعادلة مستقٌم

س – س1

مثال/عٌن النقطة ( )4,5فً المستوي
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)4,5

(

4

3
2
1

5

4

2

3

1

ب -العرض ( 25دقٌقة )
ٌشرح المدرس مفهوم البعد بٌن نقطة ومستقٌم ذاكرا القانون الخاص بذلك فٌقول :اذا
كانت ه (س,1ص )1نقطة ال تنتمً الى المستقٌم الذي معادلته أس+ب ص+ج=0
فان البعد بٌنهما هو ف = أس+1ب ص+1ج
أ^+2ب^2
مثال /جد البعد بٌن المستقٌم الذي معادلته 3س4+ص 0=12-والنقطة ()1,1
الحل /قانون البعد بٌن نقطة ومستقٌم هو ف= أس+1ب ص+1ج
أ^+2ب^2
ف= 12-1*4+1*3
2^4+2^3
= 12-7
25

15-1

5

5

5

خامسا /التقويم ( 10دقيقة )
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العدد الخامس والخمسون
ٌوجه المدرس االسئلة التقومٌة االتٌة :
-1كٌف نجد معادلة المستقٌم اذكر القوانٌن الخاصة بذلك ؟

-2جد البعد بٌن النقطة ()1,1والمستقٌم المار بالنقطتٌن ()5,4(,)3,2
سادسا/الواجب البيتي( 3دقيقة )
-1عٌن النقطة ( )7,3فً المستوي
-2جد معادلة المستقٌم المار بالنقطتٌن ()6,5(,)4,3
-3جد البعد بٌن النقطة (,)7,1-المستقٌم الذي معادلته 6س8-ص0=5+
سابعا/
أ-مصادر المدرس
-1الصقار ,عبد الحمٌد محمد سلٌمان ()1987اصول تدرٌس الرٌاضٌات المدرسٌة
,ط,1جامعة بغداد,كلٌة التربٌة ,بغداد.
-2محمد جواد سعد الدٌن ورجاء ناجً الدبو( )2000الرٌاضٌات للصف الثالث
معاهد اعداد المعلمٌن والمعلمات ,ط,6وزارة التربٌة ,جمهورٌة العراق .
ب -مصادر الطالب
محمد جواد سعد الدٌن ورجاء ناجً الدبو( )2000الرٌاضٌات للصف الثالث معاهد
اعداد المعلمٌن والمعلمات ,ط,6وزارة التربٌة ,جمهورٌة العراق .

ملحق رقم ()4
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اختبار تحصٌلً

لكل سؤال اربع اجابات واحدة منها فقط صحٌحة اختر االجابة الصحٌحة برسم
دائرة حول الحرف الذي ٌمثل االجابة الصحٌحة :
ت
1

الفقرات
مـ=ص -2ص 1هو قانون -:
س -2س1
أ-معادلة المستقٌم ب -مٌل المستقٌم ج-طول المستقٌم د -البعد بٌن نقطة ومستقٌم

2

فً المستوي النقطة ( )3- ,0تقع على -:
أٌ-مٌن نقطة االصل بٌ -سار نقطة االصل ج -اسفل نقطة االصل د -فوق نقطة االصل
ٌمكن تعٌٌن نقطة فً المستوي اذا عرفت قٌمة-:
أ-االحداثً الصادي ب-االحداثً السٌنً ج-االحداثً السٌنً والصادي د-الٌوجد قٌمة
الشعاع الذي ٌحتوي على عدد غٌر منته من النقاط ٌسمى -:
أ-مثلث ب-مستطٌل ج-دائرة د-مستقٌم

5

الٌجاد البعد بٌن نقطتٌن نستخدم قانون-:
أ-المٌل ب-معادلة المستقٌم ج-الطول د-فٌثاغورس
الزاوٌة الحادة هً الزاوٌة التً تكون مٌل قٌاسها -:
أ 90ْ-ب-صفرْ ج 45ْ-د180ْ-
(ص-ص=)1مـ(س-س)1هو قانون اٌجاد معادلة المستقٌم الذي علم فٌه -:
أ-نقطتان ب-نقطة واحدة ج-نقطة ومٌل د-مٌل
قٌمة س فً المعادلة الخطٌة أس+ج=صفر تساوي -:
د -ب
ج -ج
أ - -أ ب- -ج

3
4

6
7
8

ب

أ

أ

أ

10

اذا تساوى مٌال مستقٌمٌن فانهما -:
أ-متعامدان ب-متساوٌان ج-متوازٌان د-متقاطعان
اذا كان مٌل مستقٌم هو –  1فان مٌل المستقٌم العمود علٌه هو -:
3
أ  3- -ب 3-ج 1- -د1 -

11

ٌمكن حل أي معادلتٌن اثنٌن بطرٌقة -:
أ-الدستور ب-العامل المشترك ج -بٌانٌة د-اكمال مربع

12

مجموعة حل س≤ ,2علما ان س تنتمً ط هً-:
أ [1,2]-ب [0,1,2]-ج [0,2]-د[0,1]-

13

مٌل المستقٌم الموازي للمحور السٌنً هو -:
أ-موجب ب-غٌر معرف ج-صفر د-سالب
النظام االحداثً فً المستوي هو المحوران -:
أ-المتقاطعان ب-المتعامدان ج-المتوازٌان د-المتباعدان

9

14
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15

لتطبٌق قانون الطول (أب)=
أ-نقطة واحدة

16
17
18
19
20

22

(س-2س(+2^)1ص-2ص 2^)1نحتاج الى -:

ب-نقطة ومٌل ج-نقطتٌن د-مٌل

زاوٌة المٌل فً المستوي هً الزاوٌة التً تنشا من تقاطع -:
أ-مستقٌمٌن ب-مستقٌم والمحور السٌنً ج-مستقٌم والمحور الصادي د-المحورٌن
النقاط ()4 ,3-(,)5 ,2(,)1-,3تمثل رؤوس -:
أ-مثلث ب-مربع ج-مستقٌم د-مستطٌل
أب=}(س,ص):س=≤1 ,2ص≤ {3هو مستقٌم -:
أ-موازي للمحور السٌنً بٌ-قطع محور السٌنات جٌ-قطع محور الصادات د-موازي للمحور
الصادي
معادلة المستقٌم ص= مـ س+ك فٌه ك ٌساوي -:
أ(-س-1مـ ص )1ب(-س+1مـ ص )1ج(-ص-1س )1د(-ص-1مـ س)1
اذا كان ص = -أ س – ج معادلة خطٌة للمستقٌم فان مٌله مـ هو -:
ب
ب
ب - -ب ج- -أ د- -ب
أ - -ج
ب

21
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أ

ب

ج

المستقٌمان اللذان مٌلهما بالترتٌب ٌساوي ()2/1 ,2-هما مستقٌمان -:
أ-متساوٌان ب -متعامدان ج-متوازٌان د-متقاطعان
ف= أس+1ب ص+1ج
هو قانون -:
أ^+2ب^2
أ-المٌل ب -الطول ج-البعد بٌن نقطة ومستقٌم

د -متقاطعان

23

اذا كان مستقٌم ٌوازي المحور السٌنً فان مٌله هو -:
أ  3- -ب 7 -ج -صفر د-غٌر معرف

24

ٌمكن اٌجاد مجموعة حلول المتراجحٌن بطرٌقة -:
أ-الفرق بٌن مربعٌن ب -الدستور ج -بٌانٌة د-التعوٌض
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