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 الملخص:

بح خ ددالبحجه دد ل ددةل لج ددتلبح نط ددرلبحجل  ددةلهدد البحث ددىلمحددةلأثر ددتلاتددرلب دد رب    تل

بحصد لبحادا ةلبحج ه دوللحح    دفلهد البحث دىل دا للبحجادةلبحرياضد ا لحد طل دا

(ل احثدداملأدد ل ددابل16بحثاحادداعلر ددرل رضدد ا ل ددنريتلل طه ددحلر لددتلبحث ددىلأدد ل 

بحص لبحاا ةلبحج ه ولبخ ارهملبحثاحااعلقص ياملأ لتا هيتلبحثلدملبحلدا للحلثلد  للق دجحل

ألخددرطل(ل احثدداملحب92محددةلأ جددهر   ل جاددالمحدد بهجالبحج جهرددتلبح  ريث ددتلأطه ددتل 

(ل احثدددامللا دددرالبح طدددا جل ددد  لبحج جدددهر   ل دددةلرددد دلأددد ل23ضدددا  تلأطه دددتلأددد ل 

لبحج غ رب .

بحج جدهر   لبحج طدا ي   للحح    دفلهد البحث دىلارد لل ملبر جادلبح صج ملبح  ريثدةلاب

بحثاحادددداعلبخ ثدددداربملحجتددددارب لبح نط ددددرلبحجل  ددددةل بح صددددل  للحبح ر  دددد للحبح هب ددددفلل

(ل  ددرةلبخ ثاريددتلأدد لبحلددهعلبحجهضددهرةل92لتائ ددتلأدد ل حبح ددرب و(لل طددهعل صدد غ  لبح

لب  جحل احص قلحبح ج  زلحبحاثا .ل

(للمال دملم درب ل2163-2162 ث حلبح  ر تل ةلبحنصدالبحادا ةلأد لبح دلتلبح رب د تل 

ح ث هال مل  ريسلبحج جهر   لرلدةلللبح  ث فلبح ثلةلالخ ثارلأتارب لبح نط رلبحجل  ة

أ جهرددتلح ثدد لاحددقل  ث ددفلبخ ثددارلأتددارب لبح نط ددرلح ددفلبحخ ددولبحجثدد ةل ددلناملحطددال

بحجل  ةل ثد يامللح ثد ل جدللبحث ا دا لح  ل لتدالبحصدائ امل ا د خ بئلبحه دائالب حصدائ تل

لبحجلا ثتللاظتر لبحل ائج:

mailto:asim_alshumam@yahoo.com
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  ل ددد  لأ ه ددد ةل0.05يه ددد ل دددرقلاحلدالحدددتلمحصدددائ تلرلددد لأ ددد هطلدالحدددتل)

 دةل لج دتللردتلبحادا  تدر ا ل ابلبحج جهردتلبح  ريث دتلحدر دا ل دابلبحج جه

كطدالحأتدار ةلبحدل بح صل  للحبح درب و(لححصداح ل دابلبحج جهردتللبح نط رلبحجل  دة

لبح  ريث تلبح ةلدر حلح فلب  رب    تلبح خ البحجه  .

  ل دد  لأ ه دد ةل0.05الليه دد ل ددرقلاحلدالحددتلمحصددائ تلرلدد لأ دد هطلدالحددتل)

ل لج دتلبحادا  تل دةدر ا ل ابلبحج جهردتلبح  ريث دتلحدر دا ل دابلبحج جهردتل

 أتار ةلبحل بح ر   للحبح هب ف(.

  ل د  لأ ه د ةلبحندرقل0.05يه  ل رقلاحلدالحتلمحصائ تلرل لأ  هطلدالحدتل)

حد ر ا ل ددابلبحج جهرددتلبح  ريث ددتلحجتددارب لبح نط درلبحجل  ددةل ددةلبالخ ثددارلبح ثلددةل

 حبحثث ا.

ألتددال ارل ددتلح ددةلضدده ل  ددائجلبحث ددىلخددر لبحثاحادداعل ثدد دلأدد لبال دد ل ا ا ل      

 ةل لج تلأتدارب لبح نط درلبحجل  دةلحجدادةلبحرياضد ا لحد طللب  رب    تلبح خ البحجه  

 ه دد ا لردد ةلح دد ا تللبحصدد لبحاددا ةلبحج ه ددولأ ار ددتل اح ري ددتلبالر  اديددتلب ددا

ل ااملر لأ  رحا لح رب ا لأ   ثل ت.

ل

The Effect of guided imagination strategy In the 

Development of the Logical Thinking for Mathematics for 

the second-grade Intermediate students 

Dr.Asim Ahmed alshumam                                               

Riyadh Jumaah algylany 

University of Al Mosul / College                           

Representative of the Ministry of 

of Education for Humanitarian Science                               

Education in Erbil 

Abstract : 

The research aims to identify the effect of guided imagination 

strategy In the Development of the Logical Thinking for 

Mathematics for the second-grade Intermediate Students, To 

achieve the research aim, the tow researchers formulated ten 

hypotheses zero conditions, the sampleلof the research consisted 

of ( 16 ) students of the second-grade intermediate students, the 

researchers chose them intentionally from Al Elem Al Nafia 

Secondary School for Boys divided in to two groups, one of 

them to represent the experimental group which contains ( 92) 

students and the other group is traditional which contains ( 23 ) 

students. The valency made between the two groups in number 

of variants.   
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The experimental design of two proportionate groups is adopted, 

to achieve the research objectives, the two researchers prepared 

a test of Logical thinking skills (Classification, Arranging, 

Compatibility and Correlation), the final version of the test 

consisted of (32) items.  characterized by validity, 

discrimination and reliability.  

The experiment was applied in the second semester of the 

school year (2018-2019). A pretest application was conducted to 

test logical thinking skills, then the two groups were taught 

according to the plans prepared for each group and then applied 

the test of logical thinking skills afterwards, after collecting data 

and analyzing it statically, the result shows:  

- There is a statistically at the level significant of (0.05) 

difference between the mean scores of the experimental group 

students as whole and skills: (Classification and Correlation) 

benefit of experimental group students which was studied 

according to guided imagination strategy. 

- There is no statistically at the level significant of (0.05) 

difference between the mean scores of the experimental group 

and students of the traditional group in the two skills: 

(Arranging and Compatibility).  

- There is a statistically at the level significant of (0.05) 

difference between the mean difference scores of the 

experimental group students in the skills: (Classification, 

Arranging, Compatibility and Correlation) in the tribal and later 

test. 

 In light of the results of the research, the researchers came upللللل

with a In the light of the result of the research, the researchers 

came up with a number of conclusions like the effect of guided 

imagination strategy In the Development of the Logical 

Thinking for Mathematics for the second-grade Intermediate 

students compared to the usual way and formulate some 

recommendations in addition to futuristic studies suggestions. 

 

         Research Problemمشكلة البحث 

 ددةلىدد ةلأ ددادي لبحثلددهئلبح ث ث ددتللة دد  فلبحجثلهأددا بحثصددرلب  ددملبحثصددرلبح دداحةل 

بأدد االبح دد رلبحطددا ةلأدد لبح دد رب لحبحجتددارب للبحج ثلجدد  ي  لدد لأدد لأجددالحب   ددا  تل
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بحثلج تلبحجخ لنتللحبح ةل  دار هملرلدةلبح ط د لأدللأ  لثدا لحبح  ا دا لهدربلبحثصدرل

حأل دالاحدقلال د لللحبال  دا ل دةلىد ةلبحج دادي ب  د بعلل  تمل  طال ارال ةححح ائل ل

ج دتللألعلبح ثلد مل لا لألظهأتل ثل ج تلأ  دهرةلحأ  ا  دتلأدللبحدلاظملبح ثل ج دتلبحثاحأ ل

ل.يث لبح ار ةلبأل ا  تلح   ئلبحج  جثا لح  هرها

لاحرياضددد ا ل لبحثلايددتمحددةللت ا ددبحل ددزدبدبحج  جدددللل ددةل  ددهرهددربلبحلبحدد ب لحأل ددا

لل تددةل ري ددتلحل نط ددرل ددةلأهب تددتلبحج ددطا لبحجخ لنددتل ا دد خ بئلح ربئددفل  ري ددتا

ح ثلددملا ددسلبح نط ددرللخ ددهب لأل   ددتللح ددرحقل ثدد لبحرياضدد ا لارضدداملخصددثتلح ثلدد م

ب  طدارلبح نط رلبحجل  ةلحلأ لببح ةل جط لبح احلحبحجث ج ةل  طالب اسلرلةلبحجل ف

ا  لتلحلج طا لبحرياض تلحبح  ا  تلبح ةل هب تتمل دةلظدالب  ل ا ا لحلهلل  ي ةلح

لاللي  صدددرلرلدددةل ه ددد العلي ددد لالبح رك دددزبال ن دددارلبحجثر دددةلبحج زبيددد للحدددربل ددد عل

ل اال دددد ل ا حل لثددددتلححطدددد لي دددد لاعل تدددد مللحبحجندددداه ملاح  ددددائفبحج  ددددهطلبحثلجددددةلك

  دالقدادرلبح هب د لبح  ث   دتلحكدةل خدر ل  لدقلبح  دائفلحراق تدالأدللحبال  ط االح

ل ري  تلبح ةل ثلدة ال  لأ لباله جائل ةلبح ربئفلبحلللرلةلأهب تتلبح  اةلح لا لأ  جل

كادرل ارل دتلح د رهلحل خ دالب ةلبيصاللبحج  هطلبحج ردل  طال تالحي ثالبحج ثلج  ل

أدد لحبحددرالجتددارب لبح نط ددرلبحجل  ددةلبحجه دد لحدحرهددال ددةل لج ددتلأتددارب لبح نط ددرلك

 صددل  للحجدداليدد حرل ددةلخ احدد لبحثلجددةلأدد بح ثث ددرلليطددهعلبح احدد لقددادرلرلددةلتدداخاح

ألىطاللبحتل   تلح ر  ثتالحبحثاقا لبحجل   دتل  لتدالح دهالملمحدةلب د ل ا ا ل  يد ةللح

بح خ دالبحجه د للك  د رب    تألا دثتل ح يادتل هدلم  رب    ا ل  ري د تحهربلي  ل لح

حبكادرل ارل دتل دةلحدالبح د ريثا للثجل دتلبح ثل ج دتلحلببح احد لأ دهرلحدحرهال دةل ثدا

حبح دةلقد ل  دتمل دةل    دفلللحبح دةل   د طلب طدار لجا درةلحل نط دربح ثل ج دتلبحلحبأل   ت

لبأله بالبحجر هةل.

لببحثاحااعل ةلبح  ريسلحبال داعلرلدةلدر دا لبح دالحأ ل تتلبخرطلحخاللخثرة

ح ةلبحتل  تلخصه داملل ادال ةلأادةلبحرياض ا لرجهأاملحرلةلدر ا لبخ ثارب لح

ب   ارةلبَرب لبحث ي لأ لأ ر ةلأادةلبحرياض ا لحبحج در   لبالخ صداولح د بللر 

ححد ةللبحرياضد ا لحألتدالحجندردب لببح داب   ثابلحلادب لحبض امل ةح    املقصهربمل

 اددددرحرةل هظ دددد للحأدددد ل ددددابلبال دددد  اعلبحثلجددددةلحبح  ريدددد لح دددد ببحتل  ددددتلل

  ددتمل ددةل لج ددتلأتددارب للكا دد رب    تلبح خ ددالبحجه دد لحبح ددةلقدد لب دد رب    ا لح ياددت

حدد دلبحثاحادداعلأ ددطلتلبحث ددىل اح ددجبلللاب.حل ددثلجددةلبالر  ددا لبححلبح نط ددرلبحجل  ددة

لبالَ ة:

ب  رب    تلبح خ البحجه  ل دةل لج دتلبح نط درلبحجل  دةلحجدادةلبحرياضد ا لحد طل"أالاترل

لبحص لبحاا ةلبحج ه و؟"لب ا

ل

 and the need for it  Significance ofأهميةةة البحةةث والحاجةةة  ليةةه

Research  

بحا ا ددتلل ثدد  لارزبمل ددةلبح  دداةلبحجثا ددرةلح دد لا ددث لحلثلددهئلحألتددالبحرياضدد ا لدحربمل دد

أدد لبحا ا ددتلبحثاأددتلحلنددردلحبح ددةلالليجطدد لبال دد غلا لرلتددالل طدداعلأدد للبملبحثلج ددتل ددز 

بحارحرالرلةلبح ر  تلبحثلج تلاعل رقةلمحةلأ  هطلبحج جحح تلأ لا ال    دفل ثلد مل
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ح ثلددملا اددالي دددهدلمحددةلبرددد بدل  ددالأنطددرلأث طدددرلألدد جلي ددد   للأهب تددتل  ددد يا ل

  ددثةل ج ددللبحجج  ددا ل ددةلرصددرلبحاددهرةلحددربل(لل6331:19بحثصددر  جائلحبَخددرحعل

بحجثلهأا  ددتلبحددرال ث  دد لبح ددهئلمحددةل ت يددتلا ربدهددالح طه ددهبلأددهظنةلأثر ددتللاالا تددمل

يث جدددد حعلحي دددد خ أهعلبحجثلهأددددا لحبحجثر ددددتل ددددةلادب لبألرجدددداللبحجهكلددددتلمحدددد تمل

ل(لل2162:39حم  ازها بحخهرالحبَخرحعل

 ددةل نا دد لتال   ددىلالل  دد   للبال نصدداللبحث يددتلبحهبقث ددتلبح ددةل ثدد غل  تددال غرقلددالعلب

ألتددالل اال  ثددادلرلتددالحبال نصدداللقلدد املي ددج لحلددال دداح  ل فل ددةلبَ دداقل  يدد ةلحددمل طدد ل

حددمليثدد لأدد لبحججطدد لاحلأدد لبحج ثددهللاعل(للحددربل2113:179 ثاحلا رث دد ب لحا ددهلبح ددج  ل

ح دا لق يجدتل هب  لبح   يا لبحجنرحضتلرل لال ةلظالبحج غ رب لبحثاحج دتلبحجثا درةل اَل

احلخ ولد اعل ربت تلل ا  لأ لبح  هرلحاعلي جالهربلبح  هرلكا تلأ داال لبحج  جدلل

(للأجددال ثددالر لددتل2111:222بالق صدداديتلحبح طلله  ددتلحبح ثل ج ددتلح  رها  ث جددتل

أدد لبحثلددهئلحبح  ل ددتلللحا دد  هبالرلددةلاكثددرلقدد رلبح  ددا فل دد  لبحدد حلل ددزدبدلح  ر تددا

حج برسلحدحرلبح ثل ملحاحقلأ لخاللبح رك زلرلدةل د ريسلح  هللهربلبح ثاقلدبخالب

ل(.2111:11بحثلهئلحبحرياض ا ل جالي هب فلألل ث ثتلهربلبحثصرلبحثلجة بحج    ل

بحثلهئللحبحثلملين  لأااأ ل لحأ حهال  لدحعلبألر بدلحبحجتدارب للألطتبحرياض ا ليث لل

هرلحاللكلدددال ثجدددال حعلبحرياضددد ا لأدددالكا دددحلىددد   لبحجثدددا ةلحبح  دددثدددبحرياضددد تلل 

 اح هب د  لحبال صدداال للححجددالرر لددالد  ددالبحجداللحرلددملبح  ددارةلل احرياضدد ا لح  ددحل

  ولدرب تلبحطج ا لبحث ديتلحألاهجلبحجل فلل تةلبح هئلاكارلاهج تلألتدال دةلاالحقدحل

أاةلل ث ح تال لتارلا ا  ا لبحثلملحبح  ل دا ل دةلراحجلدالبحج  ادرلل لدهلب  ثرضدلال

ربضدامل دد   امللحه د  ال  تددال جداالمل دداأ امل دةل لدده لبحطجداللبحددرالاللبحرياضد ا لب  ث

هرةلأثاىرةلح  رلأثاىدرةلليا احلماللألرظملبحنلهعلل تةل  ثاأالأللبحث البحث رال ص

 دد ملبحجثر ددتل  دد لح  ددامل قلدداعلأل  ددةلحلث دداللحقدد لللث ددالبحث ددراللمارياضددتلحلكجددال ثدد 

قلرياضدد ا (ل ددةلح ا تددالحأدد ل دد  ل لددب دد خ أحلبح اددارب لبحجخ لنددتلهددربلبحثلددمل بح

كدداعلحثلددملبحرياضدد ا لاتددرلحبضدد ل ددةل  ددارةللبح اددارب لبح اددارةلب  دداأ تلما

بحج لج  لحاحطاأتملبح رر تللححدالأدالي دلل  دلتملأد لاأدهرل   دا لحل  دابللح   يد ل

أاحتملحأالرل تملأ لاأهرلأاديتلح  رهالل احرياض ا لرلملاللي  غلةلرل ل ةلبح  داةلل

ل(49-2112:171 أريزيفلحدرحيغل.لمل تالبح  اةل ةلكا رلأ ل هب ثتا الهةلر

 جرعلاه لبحج ثلملرلةلبح نط درلحبح  ل دالبحجل  دةل دةللحأ ل تتلاخرطل احرياض ا ل

رلددةل لج ددتلح  ريددقلكددال هب دد لبح  دداةلبال  جار ددتلحبالق صدداديتلحبح  ا ددتلح  ددار  ل

  ددرلرثدهرلحلجدهبدلبحثلج دتلبألخددرطل بحن زيدا للبحط ج دا للبحث هحدده ةلللر لد للكجدال اثد 

بح طلله  دداللبح  ددارة.........بحم(ل جثلددةلا تددالح دد لتلحنتددملحب دد  ثابلبحث يدد لأدد لبحجددهبدل

بحثلج تلحبح دةل   لد لأد لبحجد ثلملاعليطدهعلألجدامل ج د برلأثد  لأد لبحرياضد ا لل تدةل

ندتلأد لأائد لبحثدربلبحج د  فلدحعلاعلينخدرلألتدال جاا تلبحلثللبحدرال غدرالبحثلدهئلبحجخ ل

ىدد ياملل تددةل غددرال ج ددللبحج دداال لبحثلج ددتللحددربل دداح ج للأدد رهعلح حجددائل احجثددارال

بحرياض تلبأل ا  تلحبحارحريتل ةلبح  داةلبح هأ دتلبح دةل دزدبدلاكادرل دنكارلأدللبح  د ئل

بح  لددةلبح  ياددتلبحثلجددةلحبح  لددةلحبال  جددارةللأل تددال لثدد لدحربملب ا دد امل ددةلبح  ددهرل
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ح  خال ةلح ا لالبح هأ تل  نا  لتالبحث د  تلألتدالح دةلبألأدهرلبحجث د ةلح دجدالكدرحقل

ل43-47) :2166دحربملأتجامل ةلبحث ي لأ لبحتهبيا لحبألحثابلبحرياض ت بحج ت ب ةل

دد  لل دد حلل بحرياضدد ا ل ددةلهددر لبأليددائلأه دد ل  ددهطل لج ددتلبح نط ددرلحبك  ددابلرا

ح نط رلبحجل  ةلألعلبحت الأ ل  ري تال دةلهدر لبأليدائلحدمليثد لبحجتارب لبحازأتلح لكا

قا ربملرلةلبك  ابلأتارةلبح  ائل احثجل ا لح ركرلأ جهرتلأد لبحجنداه ملحبح ثج جدا ل

    ل الك  لبح هب  لبح  ث   تلحلرياض ا ل ةلبح  اةلبح هأ دتللح هقدللبحل دائجلقثدال

ل(.:145-2161:146نجلح ل جاعلبحه هللمح تالح ثلملبح نط رل ةلحالبحج ائال رري

بحرياضدد ا للاحددقلبحثلددملبحددراليدد رسلبح  ددملأهضددهرا لح ثدد لبحتل  ددتلاحدد لاهددملل

  دا لحاك  لبحث يد لأد لبحججلحبحج احتلحي ثاأالأللبحل  تلحبحخولحبح   لحبحناا 

لل تدةل ثد لاحد لأ داال لبحجثر دتلبحرئ  دتل دةلم دربزلاهج تل رحر لحبحج احسلبحثلج تل

حجددالحتددالأدد ل  ث  ددا لأ ثدد دةلحأ لهرددتللح ددةلا دد ليجطدد لبح ددهلل ددنعلبح  ددهرلبحثلجددةل

أ اال لبح  ث فلحلرياض ا لبحجثا رةل   للبم اقتالح زدبدل جالي  فلحتدالق دادةلح    دتل

 ددةلأ دداال لبحثلددهئلبح ث ث ددتلحبال  جار ددتلحمدبرةلبالرجدداللح  رهددالأدد لبحج دداال ل

فلاهج ددتلباله جددائل تددالحبحثلايددتلبح  ث   ددتللحأدد لخدداللهددر لبألهج ددتلحلرياضدد ا ل لثادد

  ددرقل ثل جتددالح ثلجتددالحطددةل  ددهئل دد حرهالبحجل ددهدلحهددهل لج ددتلبح نط ددرلحدد طلبح لثددتل

ل(: 2112:171ح  جطلهبلأ لأهب تتلبح  اةل ةل ج للأ اال تا. أريزيفلحدرحيغل

بحج دردةلحبح دةليجطد ل  هيدال  ث  ا تدالبحدةل تةل جاالبح دز لبألكثدرلأد لبحرياضد ا ل

بحج  هس(لحبحراليجط لأ اه   لأد لخداللبألىدطاللحلبحج  دجا لبحتل  د تلل بحهبقلل

بحجه ددهدةل ددةلبح  دداةلحلب دد خ بأتالرلددةل  دداقلحب ددللأدد لقثددالبحطا ددري للرلددةلرطددسل

بحطا رلأ لبحجهضدهرا لبحرياضد تلبألخدرطلبح دةليغلد لرل تدالبح دا للبح  ريد الأادال

كجدالل(Oral&Ilhan,2012:201)(692:ل2111بح ثرلحلبألرد بدل رثداسلحبحثث دةل

 ن  ل احثتالمضا ةل دةلر لد لحلب د  اأتل دةل طدر لألعل ربه لتدالأثل دتلرلدةلخ دهب ل

ح ل (للكجدالا تدال ثد لأد ل631-632:6321أل   تلالليطدادلبحغلدوليد خالق ا دا تال  در 

 ظتددرللمالبحددلنسلحرك ددتبحجتاريددتلبحرياضدد ا لب دد خ بأاملحألهدد باللأهضددهرا اكاددرل

 هضهحلأ لخاللب  خ بئلبح لثتلحألدحب لبحتل  د تل دةلر دملبالىدطاللحلبحج  دجا ل

بحتل  دد تلحلق دداسلبأل ددهبللحلبحزحبيددالحلبحج دداحا لحلر ددملح  ددالح لصدد  لبحزحبيددالحل

بحجالادددا لحلبألىدددطاللبحر ار دددتلحبحج  دددجتلحبحددد حبئرلح  رهددداليث  تدددالق جدددتلرجل دددتل

بحجصريهعل ثلملبحتل  تلح دا  تملمح د لحل ثدراللأ  ه تلاللأ ردةللحح  لبه ملبح  أا 

رلددةلأ دداحتلبربضدد تمللحكددرحقلبهدد ملبح ه دداعل احتل  ددتلأدد لخدداللم ددرب لبحث دده ل

بحتل  دد تلبحخا ددتل ثرهلددتلبحلظريددا لبحتل  دد تللاأددالبحتلددهدلحبحثددربل تددملبحددري لقدداأهبل

بحطا درلأد ل   هيرلاحقلبحثلمل بحتل  ت(لح ةلب    تهبلرلملبح ثرلحلبحجالادا لحلقد أهبل

(للحدربل احتل  دتل ثد لأد لبحثلدهئلبح  يجدتل26-ل62:2112ب   ازب لبحتل  د ت ا هلحدهئل

بح ةلحثثدحلدحربملأتجدامل دةل ج دللبح ادارب لل جد لبح دهئلبحدرال د ال  د لب   داعليثلدةل

بحث ه لحيث لبألربضةلحلزربرتلحلبحرالبح ا ل   لمحةلبحتل  تلل تةل ا رلبح نط رلرل ل

-26:6312لةل   ئلر ل   لأ لبحلاح دتلبال  طاريدتلحلبحجل   ت بحد  اعلبحج ثلملح ثجالر

(لل تةلأد لبحجهضدهرا لبحجتجدتلللحدرحقلي د لبحثجدالرلدةل  هيدالدرسلبحتل  دتل22

محةلأ ثتليل ظرهالبح لثتللحهربلي  ل لباله جائل ثجل تلبح  ريسلبح ةل ث لركلداملا ا د امل



   0202لسنة  اذار ثمانون .وال الحادي ........ العدد......................................مجلة الفتح ......................... 
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-992- 
 

رهددالرلددةل زحيدد لبأل ددربدل احجثر ددتلأدد لاركدداعلبحثجل ددتلبح ر هيددتلبح ددةلاللي هقدد لدح

حبحجثلهأا ل    ل الي ث طلاحقلمحةل  هيرلبح  رب لحلبحجتارب لبحث ل تلحلبح رك دتل

ل(96:ل2162 بحز هللل.حل لج تلبح هب  لبحه  ب  تلح طلبحج ثلج  

لبحأدد ل تددتلبخددرطل دداعلأنتددهئلبحدد ثل ملأدد طلبح  دداةلأصدده لبَخددرلألهج ددتل ثلددملبح ددا

بحجخ لنتل لمل ث ل ري تلح دهلااهداعلبح لثدتل احجثلهأدا لحبح  دائفلب  رب    ا لبح ثلمل

أ  يتلأجالي  ملبح رك زلرلةل هظ  لب  رب    ا لحلا اح  ل ركزلرلةل ل تلبحجثر دتل

حرلددةلب دد خ بئلبحثجل ددا لبحث ل ددتلبحثل ددالأدد لبح نط ددرلحا دداح  لبحث ددىلحل ثاأددالأددللأددال

 د علأ دار  تملرلدةل  دهيرلليثرضلرلةلبح ابلأ لأ دطا ل   د طل نط درهمللحدرب

حج ربكجدتل دةل رقل ارلتل جطل لأ لبح ثاأالأللبحطملبحتائالأد لبحجثلهأدا لحبح  دائفلب

زبدلباله جددائللهدد  املرئ  دداملحللظددائلبح ر ددهاللمارجل ددا لبح نط ددرل ثدد للبحث يددتلل اددالردد 

(ل2166:30 حجدادلحبحن  د ل(لل2161:5خاللبح لهب لبألخ رةل بحث دطرالحبَخدرحعل

أ خاملح   د  لبحد ثلملحبح ثلد ملبح دةليصدرل ثديلأ ر د تاللبح ةل اث ل  ربئفلبح  ريس

رلةلبالك نا ل احج اضرةلحبح هبرلر ملبح ا تلبحجا تلح لهعلبح ربئفلبح  ري د تلبح دةل

حرحقلي  لرلةلبحج رسلحطةليل  ل ةلبخ  دارل ربرةلحا ا لبح لثتلح لجةل نط رهملل

  ج للبحج غ رب لبحججترةل ةلرجل تلبح ثل ملزيدادةلرلدةللبح ري تلبحلا  تلاعليطهعلألجامل

محجاأدد ل  ج ددللم دد رب    ا لبح دد ريسلح ربئ دد لحا دداح ث لحق ر دد لرلددةل  ث  تددال ددةل

ل(94-2112:95 ر  تللبحجهبق لبح ثل ج تلبح ةل   ا تا

 ائجدتلرلددةلمرد بدل دد لاريهلبحب د رب    تلبح خ دداللهددةلهددر لبال د رب    ا لاهدملبعلبحد 

ص  لبح لثتل ةلرحلتل خ ل تل   ثتملرلدةل لدا ل دهرةلاهل دتلحجدالي دجثه  ل خ لةلي

 دداح ثلمل اح خ دداليثدد لأدد لاهددمل ربئددفل(للMathe Wsoh, 1999:33خدداللبحرحلددت 

 ثل ملبح نط رل تهلب  رب    تلأج ثتليجط لبعل  ثالبح ثلملاكادرل در املحل لثدتلأل د ليا درل

جده لرثدرلبح خ ددالهدهلاىدث ل خثدرةلح ددتلأ داركتل ارلدتلحح    دتلحل احدد للحألعلأدالي ثل

-2113184ح    تلأ لىن تالاعل ث ةل ةلابكر تمل  درةل هيلدتل رث د ب لحا هبح دج  ل

ل(ل:179

يث   لرلجا لبح ر  تلا  ليجط ل لج تلبح نط رلحأتارب د لحبح د ري لرل د ل دةلحاحدتل ده رلح

بح ر  ددتلبح  ياددتلح ددائالح ددربأجلر يدد ةلح نث لدد لح لج  دد لحددرحقلاضدد ةلأدد لاهددملاهدد بال

 ثل ملبح لثتلك  لينطرحعلحك  لي   حهعلحك د ليهب تدهعلأ دطا لح دا تملح  لههدال

-2112:86الل ةلبحج ر تلحح هالحم جال ةلبحهبقدللبح  دهالخدار لبحج ر دتل ردايغل

ل(ل85

بحجر ث دددتل ددداح نط رللأددد لبحثجل دددا لاحلبح ددد رب لبحجثر  دددتلبحربق دددتلياثددد لبح خ ددداحألعل

حبح ر  د للردل تالبال  اعلر ل ائرلبحطائلا لبألخرطلل جد لبح خ داللحبح ةليلنبحجل  ة

 لللبال  اعلكالأث طرب د لحم  ازب د للحبح خ دالأد للحبح صل  لحر ولبالى ا ل ثثي

 د بعلل طلجدالبحجر ث تل اح نط رلبحجل  ةلحبح ةل  دار لرلدةلبال د ل ا لحبالثهبأالبحلهما

ل(2161:43 رر ا للأ ج زبملح  ي بمللبحجل فكاعللخصثاللاكاعلبحخ 

 ةلضده لأدال  د ئليدرطلبحثاحاداعلاهج دتلب د رب    ا لبح د ريسلبح  يادتلبح دةل  جركدزل

حهللبحج ثلملحألتالب  رب    تلبح خ البحجه  ل ةل  ريسلبحثلدهئلحبحرياضد ا لح لج دتل

للبلل تددةل تدد مل  لج ددتلبح دد رب لبحث ل ددتلحل ددابأتددارب لبح نط ددرلبحجل  ددةلحدد طلبح ددا
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للحربلبر نطلبحثاحااعلم درب لدرب دتل تد البحرياض ا لدب ث  تمل  هل ثلم ا رلبح ةلق لح

محةل لج تلأتارب لبح نط درلبحجل  دةلحد طلبح لثدتل ا د خ بئلب د رب    تلبح خ دالبحجه د ل

لحأثر تلأ طلأا أ تالح ابلبحجرحلتلبحج ه  ت.لللل

لأجال   ئلب نامل   لةلاهج تلبحث ىلبح احةل ةلبحل ا لبال  ت:ل

ا دد رب    تلك  ددل ولبحادده لال دد رب    ا ل دد ريسلأددادةلبحرياضدد ا لبح  ياددتل .6

لبح خ البحجه  لحك ن تل هظ نتال ةلبحجرحلتلبحج ه  ت.

أ لبحرياض ا لحي دار للااللي  زل بملياث ل زلبحجل  ةلباله جائل جتارب لبح نط ر .2

 .بال   اعمتارةلبح ب ث تلح طلبح لثتلحح للحدحر ل ةح لثتل ةلأ  ر تملبح ثل ج تلب

ردد لبح ندد لل  دد بملاملي دد تلبحثلج ددتلحل احدد لحجثر ددبح لددا لحلحلدد ثلمحدد ياالأدد خالليثدد  .9

 ج رس.بحأ لقثالبحج  أتلبالر جادلرلةلبحجثلهأا لبحجثاىرةلحبح ل   لح

ل   لب اقلأ   ثل تلحلثاحا  ل ةلهربلبحج  بعل  رب ل  ه لأ   ثل ت. .3

بحرياضدد ا للهضددهرا لأا أدتلحجب دد رب    تلبح خ دالبحجه دد لاكاددرلطددهعل قد ل .2

كجهضددهعلأددد للأدد طل ارل  تددال ددةلأ ددالل ددد ريسلححدد ةلبحتل  ددتلحبح  دداسلحك دد 

 .أهضهرا لبحرياض ا 

ه دال د  لأدالدر د لبح احد لبححل تللحج ه  تلأ االملحل  ث فل ث   بخ  ارلبحجرحلتلب .1

 .حأال هالي ر  ل ةلبحجرحلتلبالر بديت ةلبحجرحلتلبال   بئ تل

 أ هبضثامليااالمحةلخزي لبحجط ثا لبحثلج ت.يث ل ت بل .1

 

 Aim of Research and Hypothesesهدف البحث وفرضياته 

هدد البحث ددىلبح دداحةلبحددةلبح ثددرالرلددةلاتددرلب دد رب    تلبح خ ددالبحجه دد ل ددةل لج ددتل"

ل"بح نط رلبحجل  ةلحجادةلبحرياض ا لح طل لثتلبحص لبحاا ةلبحج ه و

لبحثاحااعلر رل رض ا ل نريتلحكاال ة:ححل   فلأ له البحث ىل ا ل

(ل دد  لأ ه دد ةل1012"الليه د ل ددرقلاحلدالحددتلمحصدائ تلرلدد لأ دد هطلدالحدتل  .6

كطددال دد  ل ددابلبحج جددهر   لبح  ريث ددتللمهةةارات التفكيةةر المنطقةةي لج ددتلدر ددا ل

 حبحاا  تل".

(ل دد  لأ ه دد ةل1012"الليه د ل ددرقلاحلدالحددتلمحصدائ تلرلدد لأ دد هطلدالحدتل  .2

    ل ابلبحج جهر   لبح  ريث تلحبحاا  تل".لمهارة التصنيف لج تلدر ا ل

(ل دد  لأ ه دد ةل1012"الليه د ل ددرقلاحلدالحددتلمحصدائ تلرلدد لأ دد هطلدالحدتل  .9

    ل ابلبحج جهر   لبح  ريث تلحبحاا  تل".مهارة الترتيب  لج تلدر ا ل

(ل دد  لأ ه دد ةل1012"الليه د ل ددرقلاحلدالحددتلمحصدائ تلرلدد لأ دد هطلدالحدتل  .3

    ل ابلبحج جهر   لبح  ريث تلحبحاا  تل".لمهارة التوافق  لج ت لدر ا

(ل دد  لأ ه دد ةل1012"الليه د ل ددرقلاحلدالحددتلمحصدائ تلرلدد لأ دد هطلدالحدتل  .2

    ل ابلبحج جهر   لبح  ريث تلحبحاا  تل".لمهارة الترابطتنمية در ا ل

(ل دد  لأ ه دد ةل1012"الليه د ل ددرقلاحلدالحددتلمحصدائ تلرلدد لأ دد هطلدالحدتل  .1

كطددال ددةلبالخ ثدداري لبح ثلددةلحبحثثدد الحدد طل ددابللمهةةارات التفكيةةر المنطقةةي جددهل

 بحج جهر   لبح  ريث تل".
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(ل دد  لأ ه دد ةل1012"الليه د ل ددرقلاحلدالحددتلمحصدائ تلرلدد لأ دد هطلدالحدتل  .1

ثلدددةلحبحثثددد الحددد طل دددابلبحج جدددهر   ل دددةلبالخ ثددداري لبح لمهةةةارة التصةةةنيف جدددهل

 بح  ريث تل".

(ل دد  لأ ه دد ةل1012"الليه د ل ددرقلاحلدالحددتلمحصدائ تلرلدد لأ دد هطلدالحدتل  .2

 ةلبالخ ثاري لبح ثلةلحبحثث الح طل دابلبحج جدهر   لبح  ريث دتللمهارة الترتيب جهل

." 

(ل دد  لأ ه دد ةل1012"الليه د ل ددرقلاحلدالحددتلمحصدائ تلرلدد لأ دد هطلدالحدتل  .3

 ةلبالخ ثاري لبح ثلةلحبحثث الح طل دابلبحج جدهر   لبح  ريث دتللمهارة التوافقل جه

." 

(ل دد  لأ ه دد ةل1012"الليه د ل ددرقلاحلدالحددتلمحصدائ تلرلدد لأ دد هطلدالحدتل  .61

 ةلبالخ ثاري لبح ثلةلحبحثث الحد طل دابلبحج جدهر   لبح  ريث دتللمهارة الترابط جهل

ل".

ل

   Research Limitsحدود البحث 

 بحث ىلبح احةل ل:   دل

 ابلبحص لبحاا ةلبحج ه ول ةلبحج برسلبحج ه  تلحبحاا هيتلبح ا ثتلحججال دتل .6

 (.2163-2162حزبرةلبح ر  تل ةلأ ا ظتلبر  الحلثائلبح رب ةل 

أد لك دابللGeometry & Measurement) بحخاأ تل بحتل  دتلحبح  داسلبحهح ة .2

(للحبحججحد لأد لقثدالح لدتل2162بحرياض ا لحلص لبحاا ةلبحج ه ولحلثائلبح رب دةل 

  ةلحزبرةلبح ر  ت.

ل(.2163-2162بحنصالبح رب ةلبحاا ةلأ لبحثائلبح رب ةل  .9

 

    تحديد المصطلحات

ل-رر تالكالأ :لأوالً: استراتيجية التخيل الموجه: 

Sullivan (5112:)ا تالمح طلبال  رب    ا لبح  ري  تلبح ةل   خ ئل  طال ثداللل 

يددد جط للما  تدددالح خن ددد لبحظدددرحالبحج ددده رةلحاحدددقل  جا دددالبح دددلهك ا لبحجر ه دددتل

بحج ددارك  لأدد ل غ  ددرل صددر ا تملاحلب دد  ا ا تملبح اح ددتلمحددةل صددر ا لحب دد  ا ا ل

لمي ا  تلأر هبل  تا.

ل(Sullivan,2006:34)للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

 ا تددا"لم دد رب    تل  ددهئلرلددةل دد ا تل دد لاريهلل(:5122أمبةةو سةةعدل والبلوشةةي )

 خ لةليل البحج ثلج  ل ةلرحلتل خ ل دتلحي داتملرلدةل لدا ل دهرةلاهل دتلحجدالي دجثه  ل

ثهعلبح ثث درلحي مل ه  تتملحثلا ل هرلاهل تل ل تل داألحهبعللحأ لهردتلبالح دائلي د   

  تددال دد  لبأل جددا لبح ثل ج ددتلبح ددجث تلحبحثصددريتلل رسرلتدال  ددتهحتلل   ددىليطاأددالبحجدد

لحبح سلحرك ت".ل

ل(ل323-324:ل2166 اأثهل ث الحبحثلهىةل                                                  
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حلج ثلجدد  لل ددا  ت ا تددال"ب دد خ بئلبحجثلهأددا لحبحخثددرب لبحل(:5122قةةادة والصةةافي )

حبح ةل لثثىلكصهرةل خ ل تل ةل  ر تل طرةلحاضرةل جطلتملأ ل نا لبحدره لح ثد يال

لبح لف".

ل(لل221:ل2166 قادةلحبحصا ةللل                                                             

 ل لتلبحخ هب لبحجلظجدتلحبحجخ دولحتدال  دطالدق دفلل ن تال جرائيا:ويعرفها الباحثان 

 دتمل أهبقد ل جا ل دتل خ ل دتلأثد ةلأ دث امللل ةل طدهي أ لقثالأ رسلأادةلبحرياض ا ل

 طدهي ل دهرلاهل دتلحلح نأل دت  ال ابلبحص لبحاا ةلبحج ه دول دةلرحلدتل خ ل دتلل ة

هرةلبال طددارلأدد لب ددال دد ا  تال ددةل ددل طددهي ل ددهرةلح دد تلحتددر حدد يتمل جطددلتملأدد ل

للل.  ي ةلأل ال ايتلأ  دة

ل-رر  لكالأ :لثانياً: التفكير المنطقي: 

بح نط رلبحراليجار  لبحندردلأد لخداللب د خ بئل"حههلل(:5122غبارل وأبو شعيرة )

أالح ي لأ لأثلهأا لحمأطا  ا لحأتارب لح دالبحج دطا لبح دةل هب تد لبح دالبألأادال

 للل(2166:200.ل  ثارال"بحج طا حب خاالبح ربرلبأل هبلحبألأاالح ال لقل

بح نط رلبحراليجار  لبحنردلرل لأ اححتل  اعلبأل دثابلحبحثلدال"حههلل(:5125العتوم )

بح ةل طج لحرب لبألى ا للحأ اححتلأثر دتل  دائجلبالرجدالللحهدهليثلدةلبح صدهللرلدةل

ل(2162:218.ل بحث هئل"ادحتل جي لاحل لنةلح تتلبحلظر

  ا لر لةليطهعلرلةلبىدطاللألتدالاب ل ث ثدتلأثل دتلرلدةلل جرائيا:ويعرفه الباحثان 

ل احد ليجار تال ر   لبحجثر تلبح ا  تلحمرادةل لظ جتال  طال هب  ا لأ  ل لتلأل   امل

بح ا  تللبحجثلهأا بالر جادلرلةل ةلدرحسلبحتل  تلأ لخاللبحص لبحاا ةلبحج ه ول

لحب درب لبح هب  دا لبحجل   دتأ لبحر ول   لى ي  لح ر  ثتالح صل نتالح فل لظ ملأث  ل

بحتل   تلبح ةل هب تتمل ةلححد ةلبح  داسلل  ريثا لحبحجثرهلا حبح  ل لتالح هالملح ال

للحي دداسل اح ر ددتلبح ددةلي صددالرل تددالبحرياضدد ا كه تددالأدد لأهضددهرا للحبحتل  ددت

لأ لقثالبحثاحا  .بح نط رلبحجل  ةلبحجث لأتارب لبح اح ل ةلبخ ثارل

 

 Theoretical Framework طار نظرل: 

  Strategy of guided imagination :أوالً:  ستراتيجية التخيل الموجه

حقار  د لبح دةلي لصد لرل تدالل دالم د بعلأد لدحعللب ي دا ةلي دهدلمحدةلبال د بعلبحخ الل

خ اللل تهليدهحةلحلجثد عل اح دثالبح دةليجطد لاعلي دلطتالكدةل درطل طر د لبحلدهرللأل د ل

رجل تل لائ تل  طاأال  تالبحخثرب لبح ا  تلحبحصهرلبحجخز تل ةلبحدربكرةل هيلدتلبحجد طل

تلح خددر ل طدال  يدد لأدللبحجا درب لبح اح ددتلبح دةل  دد ول داحنردللحأدللبح هقثددا لبحج د  ثل

ح طرةلأث طرةلل تهلي ربلبحجناه ملبحج ردةلحيزي لأ لق رب لبح لثدتلرلدةلبح نط درل دةل

ظهبهرلبألى ا ل لظرةلرج  تللحيلجةلأتارب لبح نط رلبحجل  ةللح جدالرجل دتلبح خ دال

محددةل ددنا لبحددره لح ثدد يالقلددفلبح لثددتل ج ثددتلح    ددتلح اددنةل هردداملأدد لبح غ  ددرلرلددةل

بحثلج تللكجالاعلرجل تلبح خ ال ط  لرد لبح د رب لبحطاألدتلحد طلبح لثدتلل  ريسلبحجادةل

 بأثددددددهل ددددددث  الح غ ددددددرلبحددددددرح   ل ددددددةلبح ثلدددددد ملح لجددددددةلبحددددددركا ب لبحج ثدددددد دةل

 اح خ الألنرلمحةل(لل2113:179(ل رث  ب لحا هلبح ج  ل323-2166:325حبحثلهىةل

ائ د لبحخا دتل د للح دةلراحجلالبح بخلةلل لقلبحطلجتلبح  ريتلبح ةليثد علبحخ دالل  تدالح 
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بح خ الاللي رحلبحزأداعلحبحجطداعلايدتلأ دطلتلاأدائلبحث داللح د ل  د   للبح دنرلمحدةلاال

أطددداعل دددةلبحثددداحمل  ي دددا لأددد لبحطلجدددتلاحل ددد  ل لمحدددةلح دددملارةلحل  ط ددد لبحثدددهبحمل

بحج تريتللح  أطا  لاعلي د  لحلدالاعل طدهعلاالىدة لي ركد لبحث داللحرلدةلبحثجدهئل د عل

هراعلأ لبح خ ا:لبألحللحههلبح خ البحج  حلبحرالي هدلبح اح لمحدةلبح لثتليجار هعل 

احائلبح  ظتللحبحاا ةلحههلبح خ الب   برةلبحرالي هدلبح اح لمحةلر دملحهحدتل ل دتلاحل

حح دد لبهدد مل(لل262-2162:263ب دد بعلقصدد  ةلاحلحددالأ ددنحتلاح.........بحددمللل بحثنددهعل

حثلائ دت(لبح دةل ر دلل درحرهالمحدةلارجداللبحثاحا  لحبحجلظري ل ةلبحج ر تلبحجثر  تل ب

كالأ ل  ا   لبحخا تل لجهلبحجثر تلح  هرهداللحاحز دالبحخا دتل داح ثلملاحلبحجثلدةلل

اأالبح لهك هعل   لاك حبلرلةلاهج تلبح خ ال ه ن لأرى بملحلث الحأه تاملح لأ لخدالل

  هيدددالحا دددا لبحندددردلمحدددةل دددهرلر ل دددتل رضدددا ل لدددقلبح ا دددا للمالاعلبحر ثدددا ل

بح دددددثهريتلحأل دددددربدل ثددددد ل جاددددد ا لدبخل دددددتلخا دددددتل ددددداحجهبق لبح دددددةليجدددددرل تدددددال

أ لهلال دا  لب د رب    تلبح خ دالبحجه د لبح دةلحل(Sommerholf,1990:179)بحنر

ل:  هئلرلة

 ددةلرحلدتل خ ل ددتللحي دداتملرلددةل لددا ل ددهرةللب دد لاريهل خ لددةليل ددالبح ددالبرد بدل.6

ل.اهل تلحجالي جثه  

ل.هرةلاهل تل ل تل األحهبعلحأ لهرتلبالح ائحثلا ل لبح ابل ه   ل.2

لبحثجالرلةلبح طاأال   لبح هبسلبحخجس.ل.9

 للللخا  تا:ل بر بدل  لاريهلل لا ل هرةلر ل تلل لن رلبحصهرةلل  هيملبح طاألة(.

 تطبيق استراتيجية التخيل الموجه: دواعي

أجاليزي ل ا رلبحج اركتل   لبح لثتلح  هقتمل  هلبح رسل ةلبح ارتلبح رب  تل .6

 دب ث  تمل  هلبح ثلم.

   ئلح تتل ظرلحح  لتل  ي ةلح ركرلبحجثلهأا لحب  ر ارتاللأل تال ه رلأال .2

 ي ث لبحخثرةلبح  تلبح     ت.

ل نثل لبح رقل .9 لا هللأجا لحل ركرل  رة  هدالمحةل تملرب ملرج فليطهعلقا ام

 بح  ري  تلبح  ل  يتلكا ح ا لحبحج اضرة.

لأل  .3 لحا زة ل ري ت لحل اح لبح  رة ث ثر ل ث ة لبحجاديتللتا لبح  حد ل  احز رلة

بحث الحب  ا لاب  لرلةلىة لأاللحب  ط االهربلبح ة لر ل املاحل خ الا  لل ه ا ت

 ا ث لهربلبح ة لأتارةل ةل ايتلبألهج تلح البحج طا لح  رها.

لح ا ثةل .2 لب  نزبزها لخال لحأ  لبح    لأثاي ت لخال لأ  لب  ا  ام ل ثلجام  ه ر

 بح أا .

 نخرلبح اح لمحةلاالأطاعلاللي    للبحه هللمح  ل اح رقلبألخرطلأ لخالل .1

 رحلتل خ ل تلأج ثت.

لبال  ثا ل .1 ل ة لكاح  طم لبحجثر ت لحرب  لأا لحق رب  لبحج ث دة لبحركا ب   لجة

 حبح رك زلحبح نط رل ةلبح نط ر.ل

لحبحركا ل .2 لبحجل  ةل لحبحركا  لبحلغهال لحبحركا  لبحنرب ةل لبحثصرا لبحركا   لجة

لركةللحبحركا لبحرب ةللحبحركا لبال  جارة.لبح 

ل(324-2166:325(لل بأثهل ث  الحبحثلهىةل262-2162:265 بحثنهعللللللللللل
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 تطبيق استراتيجية التخيل الموجه:خطوات 

مر بدل  لاريهلبح خ دال   دىل طدهعلبح جدالاحلبحثثدارب لبحج د خ أتلخاح دتلأد ل .6

ح خا دد لبح ددهبسلح ددةلأ دد هطلبحنيدددتلبحطلجددا لبحجزر ددتللح  دد  تلحقا لددتلحلنتددملل

بحج  ت  تلأ لبح لثتلحا  ثادلر ل   حلرجل تلبح خ الح لا ل هرةلاهل تل  جاىدةلأدلل

 ق رب لبح لثتلح اقا تم.

ب  خ بئلحقنا ل نأل تلقص رةل   لبحثثارب للح جط  لبح لثدتلأد ل طدهي ل دهرةل .2

 بحج رس.لاهل تلحتر لبحثثارب لحمكجاللبحجرحلتلبح خ ل تلبح ةل  ؤهالأل

   يملأهق ل خ لةل  د ولقثدالبحثد  ل احل دا لبح خ لدةلبحرئ  دةل   د يملبح جت د (ل .9

حج ار ةلبح لثدتلرلدةلبح ت دجلاهل داملحلل دا لبح خ لدةلبحرئ  دةلحبحد خل لأد لبحج د  ا ل

 بح ةل ج لئل تالأخ ا تم.

 لن رل  دا لبح خ دالأد لخدالل ثريد لبح لثدتل ل دا لبح خ دالح  داعلاهج  د ل دةل .3

قدد رب لبح نط ددرلحدد يتمللحبح لدد لأددلتملبحتدد ح لحبح رك ددزلحأ اححددتل لددا ل ددهرةل لج ددتل

اهل ددتلحجددالي دد جثهعلمحدد للحاخددرل نددسلرج ددفلحددثثيلبحهقددحللحبال دد رخا للح  لدد ل

 بح ركا لبحزبئ ةللحمر ا لكالحقنتلح تاللح  اهالبحا طا لحبحج   ا .

حل د يىلرجدالل ث ل لن رلبحل ا لي هئلبحج رسل  رحلا يلتل  د  لحل لثدتلبحنر دت .2

 خ له للحا يلتلر لبحصهرلبح ةلقاأهبل ثلائتدالححد سلرد لبحجثلهأدا لبح دةلاكدر ل دةل

بح لاريهللحبح جبللر ل ج للبح هبسلحك ن دتلبح دثهرل تداللحبح رح د ل طدالب  ا دا ل

 حبح خ ا للح لخ  لبأل طارلحبحجثلهأا لبح ةل  ن ل ث ل خ لتم.

ل(لل110-2166:111(ل بح جرال332-2166:334 بأثهل ث  الحبحثلهىةللللللللللل

لللللللللل

     Logical Thinking ثانياً: التفكير المنطقي

بحرالكرأ لهللال تالحأ دز لرلدةل  در لأد لههلبح نط رلحارقةل جتلي  مل تالبال  اعللبع

 ائرلبحطائلا لبح  دتللحهدهليجادالار د ل دهعلأد لاىدطاللبح دلهالب   دا ةللحيدن ةل دةل

بحل ددا لبحث لددةلل تددهل  ددا لبحدد أا ل طددالأددال  دد لأدد ل ث  دد لللارلددةلأر ثددتلأدد لأرب دد 

حبح نط ددرل جثلددا لبح ددجهحةلحبحهب ددلليجطدد لبر ثددار ل ددث املحرب لأثلددةل ددةلبحجهقدد لاحل

بحخثرةلرلدةلبحدر ملأد لحضدهحلهدربلبحجثلدةلاحل جهضد للحرد ل ريدفلبح نط درليد ثلمل

البحندردلأد لل  دبحنردلأثارالحخثرب لحأتارب لحمليط ليثر تالأ لقثاللحأ لخاحد لي

ل(21-2113:54للزبحجثلهئلمحةلبحج تهل.ل رث بحثزي

بح نط رلبحجل  دةلاحد لاهدملا جدا لحاىدطاللبح نط درلحبحدرالي د خ ئلحث داعلبأل دثابلل حيث

حبحثلالبح ةل   لخل لبألى ا لحجثر تلبحل ائجلحبح صهللرلةلادحتل اثحلح تدتلبحلظدرل

احل ن تاللحي ص لر ل  ر لأ لا هبعلبح نط رل ةلبحث ىلر لبأل ثابلبح ةل   لخلد ل

للح ه ددالبال ددربدلمحددةلأثر ددتل  ددائجلارجدداحتملحدد ح لل لددقلبألىدد ا لحأثر ددتلبحج ددثثا 

 تدهل جدول نط درلأ صدهدلي د ل لمحدةلقارد ةل(لل2113:17حبح لثجل تال بحث هئلحبَخدرحعل

أدد لبحجثلهأددا لحبحخثددرب لبحجلظجددتلحي  ددا لمحددةلبحهقددحلبحطددا ةلال   اددارلبحث ا ددا ل

ح  دددرالبألدحدددتلحبحج دددثثا لح ددد ليددد جط لبحندددردلأددد لمي دددادلحلدددهللأل   دددتلحلظدددهبهرل

حج طا لحبح ه المحةلبألدحتلبح ةل اثحل  تلبحنطرةلاحل لن تاللحربليل دنلمح د لبحندردلحب

رلدد أال هب تدد لأ ددطلتلاللي دد لحتددالحددامل دداهزبملحاللا ددله امل  ريث ددامل  ج ددسلقربرب دد ل
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ح ثج جا  ل خصهول لقلبحج طلتلرلةلادحدتلح دربه  ل ظريدتلي دل هالبحجل دفلبح دل ملل

ر ثولبح نط ددرلبحجل  ددةل   ددهرلبحجنتددهئلب  ربئددةلح ددىليثدد لاب لاهج ددتلكث ددرةللحيدد

لل تدهلبح طلةلحبحج ردل  طهعلبحنردلقادربملرلةل  ث فلقهبر لأل   تل جدالمحةلب   بع

ي  ل لمحةلرجل ا لر ل تلحبر تل  ن سلرلةلمي ادلراقا ل   لبح اايالحبحظدهبهرلأد ل

قدهةلبحث دالبحطل دتلل تتلح   لبحجثلهأا لحبحخثرب لبحجط  ثتلأد ل تدتلاخدرطللكجدالا د 

 (ل131-2162:132 ر  ددددددتلبح ددددددةل ث ددددددةلأددددددالي ددددددجةلبحنطددددددرلبحجثر ة.

(William,2004:80)للل

ل

لل   Skills of Logical Thinking لمنطقيامهارات التفكير 
 جاددالأتددارب لبح نط ددرلبحجل  ددةلقدد رةلبح لثددتلرلددةلأجار ددتلبحثجل ددتلبحث ل ددتلل

  ررتلحم  اعللحبح ةل   دل   ر تملرلدةلمدربالبحثاقدا ل دةلبحجهبقد لحبح د رةلرلدةل

بخ  ددارلبحثدد بئالحرلددةلبال  ثصددارلح لظدد ملبأل طددارلحبحخثددرب لبحج احددتلحله ددهللمحددةل

للل-تارب لبح نط رلبحجل  ةلمحة:ل(لأ6312ا طارل  ي ةللحح  ل ل ل اعل  ا   ل 

ل

بح دد رةلرلددةلحضددل   ج ل(لاىدد ا ل: ClassificationلSkillأوالً: مهةةارة التصةةنيف 

احلك ا ددا ل ددةلأ جهرددا لح دد لبحصنا  بحخصددائ (لبحج دد رال  لتجددالأاددالا ثددادل

ل(61-2111:68 ديابلللبالىطاللبحتل   تللحيث ج لرلةلبح ج  زلبحثصرا.

 

بح د رةلرلدةل ر  د لبألىد ا ل: ArrangingلSkillثانياً: مهارة الترتيب )التسلسةل( 

احلبحط ا ا ل ةل  ل الأ لبألحللمحةلبألخ رلح  املحجث ارلأث ةل خا د تلأث لدت(لأادال

ل(2113:294بح  م.ل رث لبحثزيزلل

ل

بح دد رةلرلددةل: CompatibilityلSkillثالثةةاً: مهةةارة التوافةةق )العبةةارات المنطقيةةة( 

مدربالبألى ا لكطالحبأل زب لبح ةل  طهعلألتاللتمل   ي لراقتلبح ز ل احطدالحبحثاقدتل

   لبأل زب لبحجطهعلح لأ لخالل  ل ال لقلبأل زب لبحجطه دتلحل دطالكطدالأادالراقدتل

ل(75-2166:77بح طالبحج  مل  ار   .ل  ه الح ث ناعل

بح دد رةلرلددةل: CorrelationلSkillرابعةةاً: مهةةارة التةةرابط )ربةةط السةةبب بالنتيجةةة( 

بح ه المحةلب  ل ا ا ل  ي ةلح تمل ث ثتلبحظهبهرلحبالحد ب ل  دطالاكادرلحضدهحاملل

االبح  رةلرلةلبح ثل الححالبحج طا للحبح لثجل ل ائجلبأل ثاللأ لخالل جللبحث ا دا ل

حبحجثلهأا لبح ةل د للرلدةلبحثاقدتل د  لبح دث لحبحل   دتلأادا:لكدهعلأهحد لبأل د هب تل

ل(لل2112لةلقار  تال   تالقائجت.ل  رحبعلرجهدالر

ل

   Previous Studiesدراسات سابقة 

 ث لبح رب ا لبح ا  تلاح لبحركائزلبأل ا  تل ةلبحث ىلبحثلجةللمال  ار لبحثاحىلرلةل

أثر تلأهقلل  ا لحاهج   لأ لبحث ه لبح ةل دث   للحدرحقلرجد لبحثاحاداعلمحدةلبال داعل

بح دا  تلبحج ثل دتل جهضدهعلبح رب دتللحق دجحلهدر لأ لبحث ده لحبح رب دا لرلةلر دل

ل-بح رب ا لبحةلأ هري لحكاآل ة:ل
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 باستراتيجية التخيل الموجه المحور االول: الدراسات المتعلقة

  (5122دراسة الزهيرل والنائلي )

هدد  حلبح رب ددتلمحددةلبح ثددرالرلددةلاتددرلب دد رب    تلبح خ ددالبحجه دد ل ددةل  صدد الللللل

بحج ه دول دةلأدادةلبحرياضد ا لح نط درهملبح دنألةلل طه دحلر لدتل ابلبحص لبحاا ةل

(ل احثدداملأدد ل ددابلبحصدد لبحاددا ةلبحج ه ددوللمالبخ ددارهملبحثاحادداعل13بح رب ددتلأدد ل 

قص ياملأ لتا هيتلبحخاح ي لحلثل  لبح ا ثتلحج يريتل ر  دتلأ ا ظدتلبال ثدارللحق دجحلمحدةل

(ل احثدداملحبألخددرطلضددا  تل93أ جددهر   لمحدد بهالح جاددالبحج جهرددتلبح  ريث ددتل هبقددلل 

بخ ثدداري لبألحلل (ل احثددامللحح    ددفلهدد البح رب ددتلقددائلبحثاحادداعل  ردد بد91 هبقددلل 

(ل  درةل21(ل  رةلبخ ثاريتللحبحاا ةلحل نط رلبح نألةل طهعلأد ل 31  ص ل امل طهعلأ ل 

بخ ثاريددتلب  ددجحل احصدد قلحبحاثددا للح ثدد ل جددللبحث ا ددا لح  ل لتددالمحصددائ املاظتددر ل

 -ئجلبال  ت:بحل ا

 ح ددهدل ددرقلاحلدالحددتلبحصددائ تل دد  لأ ه دد ةلدر ددا لأ جددهر ةلبحث ددىل ددةل

 بخ ثارلبح  ص اللححصاح لبحج جهرتلبح  ريث ت.

 دالحددتلبحصددائ تل دد  لأ ه دد ةلدر ددا لأ جددهر ةلبحث ددىل ددةللح ددهدل ددرقلاح

لبخ ثارلبح نط رلبح نألةللححصاح لبحج جهرتلبح  ريث ت.

ل  (5122دراسة صالح )
 تلمحةلبح ثرالرلةل ارل تلب  رب    تلبح خ البحجه  ل دةل لج دتلأتدارب له  حلبح رب

بح نط ددرلبحثصددرالحدد طل لج ددرب لبحصدد لبحادداأ لبأل ا ددةل ددةلبحثلددهئلل طه ددحلر لددتل

(ل لج رةلأ ل لج رب لبحص لبحااأ لبال ا ةلل ملبخ  ارهملقص ياملأ ل12بح رب تلأ ل 

 ثددتلحج ا ظددتلمبللحق ددجحلمحددةلقثددالبحثاحاددتلأدد لأ ر ددتلأ جددلل ل دد سلبح ر ددهالبح ا

(ل لج درةلحبألخدرطلضدا  تل92أ جهر   لمح بهالح جادالبحج جهردتلبح  ريث دتل هبقدلل 

(ل لج رةللحح    دفلهد البح رب دتلارد  لبحثاحادتلبخ ثداربملحل نط درلبحثصدرال91 هبقلل 

(ل  رةلبخ ثاريتلب  جحل احص قلحبحاثا للح ثد ل جدللبحث ا دا لح  ل لتدال92 طهعلأ ل 

 -بحل ائجلبال  ت:ل املاظتر لمحصائ

 ح ددهدل ددرقلاحلدالحددتلبحصددائ تل دد  لأ ه دد ةلدر ددا لأ جددهر ةلبحث ددىل ددةل

بح  ث دددفلبحثثددد الالخ ثدددارلأتدددارب لبح نط دددرلبحثصدددرال ج اال ددد لبحنرر دددتللححصددداح ل

 بحج جهرتلبح  ريث ت.

 ح هدل رقلاحلدالحتلمحصائ تل   لأ ه  ةلدر دا لبحج جهردتلبح  ريث دتل دةل

 ةلحبحثث الالخ ثارلبح نط رلبحثصراللححصاح لبح  ث فلبحثث ا.بح  ث فلبح ثل

 بالتفكير المنطقي الدراسات المتعلقة المحور الثاني:

   (5121دراسة أبو غالي )

ىدارا(لرلدةل لج دتل-زبح -ه  حلبح رب دتلمحدةلأثر دتلاتدرل هظ د لب د رب    تل  طدر

أتارب لبح نط رلبحجل  ةل ةلبحثلهئلح طل لثدتلبحصد لبحاداأ لبال ا دةلل طه دحلر لدتل

(ل احدد لح احثددتلأدد ل لثددتلبحصدد لبحادداأ لبال ا ددةلمالبخ ددارهمل616بح رب ددتلأدد ل 

بحثل الح  ا لحبحل البأل ا  تلبحثل داللبحثاحىلقص ياملأ لأ ر  ةلرق تلبحثلجةلبأل ا  ت

حلددركهرلبح ا ث دداعلحج ا ظددتل ددزةللحق ددجحلمحددةلأ جددهر   لمحدد بهجالح جاددالبحج جهرددتل

(ل احثداملأد لأ ر دتلبحل دالل93(ل احثداملحبألخدرطلضدا  تل هبقدلل 36بح  ريث تل هبقلل 
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(ل36حأ جهر   لأ لأ ر تلرقةلبحثلجةلح جاالمح بهجالبحج جهرتلبح  ريث دتل هبقدلل 

(ل احثددتلحح    ددفلهدد البح رب ددتلقاأددحلبحثاحددىل31 احثددتلحبألخددرطلضددا  تل هبقددلل 

(ل  ددرةلبخ ثاريددتللب  ددجحل21بخ ثدداربملحجتددارب لبح نط ددرلبحجل  ددةل طددهعلأدد ل    ردد بد

 -بحل ائجلبال  ت:ل احص قلحبحاثا للح ث ل جللبحث ا ا لح  ل لتالمحصائ املاظتر ل

 أ ه دد ةلدر ددا لأ جددهر ةلبحث ددىللح ددهدل ددرقلاحلدالحددتلمحصددائ تل دد  ل

 ححصاح ل لثتلبحج جهرتلبح  ريث ت.

 الليه ددد ل دددرقلاحلدالحدددتلمحصدددائ تل ددد  لأ ه ددد ةلدر دددا لبح احثدددا لبحطل دددتل

 حدر ا لبح ابلبحطل تل ةلبالخ ثارلبحثث ا.

   (5125دراسة أبو سلطان )

 ةل لج تلبحجنداه ملللK.W.Lه  حلبح رب تلمحةلبح ثرالرلةلاترلب  خ بئلب  رب    تل

حبح نط رلبحجل  ةل ةلبحرياض ا لح طل احثا لبحص لبح ا دللبأل ا دةلل طه دحلر لدتل

(ل احثتللأ ل احثا لبحص لبح ا للبال ا ةللمال ملبخ  دارهملقصد يامل11بح رب تلأ ل 

أ لقثالبحثاحادتلأد لأ ر دتلبح د ملر لد  لب ر بديدتلحلثلدا لبح ا ثدتلحج ا ظدتلأ يريدتل

جحل اح  دداحالمحدةلأ جدهر   لمحدد بهجالح جادالبحج جهردتلبح  ريث ددتل دربل دزةللحق د

بخ ثدداري لبألحلل حبألخددرطلضددا  تللحح    ددفلهدد البح رب ددتلقاأددحلبحثاحاددتل  ردد بد

(ل  رةلبخ ثاريتللحبحاا ةلحل نط درلبحجل  دةل طدهعلأد ل91حلجناه ملبحرياض تل طهعلأ ل 

بحث ا دا لح  ل لتدالمحصدائ امل(ل  رةلبخ ثاريتلب  جحل احص قلحبحاثا للح ثد ل جدلل21 

 -بحل ائجلبال  ت:لاظتر ل

 ح ددهدل ددرقلاحلدالحددتلبحصددائ تل دد  لأ ه دد ةلدر ددا لأ جددهر ةلبحث ددىل ددةل

 بح  ث فلبحثث الالخ ثارلبحجناه ملبحرياض تللححصاح لبحج جهرتلبح  ريث ت.

 ح ددهدل ددرقلاحلدالحددتلبحصددائ تل دد  لأ ه دد ةلدر ددا لأ جددهر ةلبحث ددىل ددةل

لخ ثارلبح نط رلبحجل  ةللححصاح لبحج جهرتلبح  ريث ت.بح  ث فلبحثث الال

 

 مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة:

 ثدد لرددرضلبحثاحادداعلحل رب ددا لبح ددا  تلضددج لأ ددهري لبألحلل اددج لب دد رب    تل

باللحبحد الال للبح خ البحجه  لحبحاا ةلبح نط رلبحجل  ةلخر دالألتدال دثثيلبحججىدرب 

ب دد رب    تلبح خ ددالبحجه دد ل   ار ددحلبهدد بال لددقلبح رب ددا ل ددةلأثر ددتل ارل ددتلحاتددر

ح لاححتددالكج غ ددرلأ دد  ال ددةلحدد  لضددملبحج ددهرلبحاددا ةلبح نط ددرلبحجل  ددةلكج غ ددرل ددا لل

 ااملر ل ثاي لبحث لدا لحبحجربحدالبح رب د تلحأ د هيا تالح ل دتاللح دا  لبح رب دتل

حددحلب دد رب    تلبح خ ددالبحجه دد ل ددةل دد ريسلححدد ةل لاحلمابح اح ددتلال دد طجاللبحث دده لل

لحأتارب د لبحتل  تلحبح  اسلأ لبحج  هطلبحرياضةلحاترهدال دةل لج دتلبح نط درلبحجل  دة

أدلللأ ل  ائ تال ةلبح ن د رلحأهبز  تدالح طل لثتلبحص لبحاا ةلبحج ه ولح   ملب  ادة

لبحل ائجلبح ةل   صاعلرل تا.
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    Research methodologyاجراءات البحث 

ل-ب ثللبحثاحااعلب  رب ب لبالَ  ت:لللل

   Experimental design أوالً: التصميم التجريبي

بر ج لبحثاحااعلبح صج ملبح  ريثةلبحراليا لفلرل  ل صج ملبحج جهردا لبحج طا يدتلأل د ل

يلا ددد ل ث ثدددتلبحث دددىلبح ددداحةلحي   دددفله  ددد للمال ادددج  لهدددربلبح صدددج ملأ جدددهر   ل

حكجالأهضد ل دةلبحجخ دولل(913:ل6322  ا  بح  للأ لبحج غ رب أ طا ي   ل ةلر دل

لبال ة:

 ( 2مخطط )

لالتصميم التجريبي للبحث

 المجموعة

 ج
طا
ح 
ب

ل

 المتغير التابع المتغير المستقل

ل لج تللب  رب    تلبح خ البحجه  لبح  ريث ت

لبح نط رلبحجل  ة لبح ري تلبالر  اديتلبحاا  ت

ل

 Research populationثانياً: مجتمع البحث 

حددد دلبحثاحاددداعلأ  جدددللبحث دددىل  دددابلبحصددد لبحادددا ةلبحج ه دددول دددةلبحج ه ددد ا ل

بحلتاريددتلحلثلدد  لحجدد برسلبحلددازح  ل ددةلأ ا ظددتلبر  ددالحلثددائلبح رب ددةللبحاا هيددا ح

للل(.2162-2163 

 Research Sampleثالثاً: عينة البحث 

بحجن دةلبح ا ثدتلحججال دتلحزبرةلبح ر  دتلبخ ارلبحثاحااعلتا هيتلبحثلملبحلا للحلثل  ل دةلحدةل

ل- ةلار  القص ياملح  ث فل  ر  تجال  تالحاحقلحأل ثابلبال  ت:ل

ب دد ب لمدبرةلبحج ر دددتلبال دد ث بدلحل ثددداحعلح  ددد يملبح  ددت ا لبحج له دددتلح لن دددرل (6

لبح  ر ت.ل

 بح هب لبحج ر تلرلةلتا لىث لأ لبحص لبحاا ةلبحج ه و. (2

 ههلبح ائمل ةلبح  ريسل تهلأ رسلأادةلبحرياض ا ل ةلبحاا هيت.لاعبحثاحابح ل (9

بحث ددهبئةل ددملبخ  ددارلىددثثتل لال(لح جاددالبحج جهرددتلبح  ريث ددتلبح ددةل دد رسللرح االخ  ددا

بحادا  تلبح دةل (لح جادالبحج جهردتللرلةلح فلب  رب    تلبح خ البحجه  لحبح ثثتل ل د

بحثاحااعلبح ابلبحرب دث  لمحصدائ ال  رسلرلةلح فلبح ري تلبالر  اديتلللحق لب  ثث ل

ل-أهض  ل ةلبح  حللبال ة: أ لأ جهر ةلبحث ىلحكجا

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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لتوزيع افراد عينة البحث لكال المجموعتين (2جدول ) 

 المتغير المستقل الشعبة المجموعة

عدد الطالب 

قبل 

 االستبعاد

عدد الطالب 

 المستبعدين

عدد الطالب 

بعد 

 االستبعاد

لالبح  ريث ت
ب  رب    تلبح خ ال

لبحجه  
ل92ل6ل99

ل23ل9ل92لبح ري تلبالر  اديتل للبحاا  ت

ل16ل3ل12للبحج جهع

ل

 Research Sample Equalizationرابعاً: تكافؤ مجموعتي البحث 

قثالبح رحعل   ث فلبح  ر تلحرولبحثاحاداعلرلدةلأطا يدتلأ جدهر ةلبحث دىل     

ل- ددةلردد دلأدد لبحج غ  ددرب لبح ددةلقدد ل ددجت رل ددةل  ددائجلبح  ر ددتلحهددر لبحج غ ددرب لهددة:ل

لصددد لبألحللحدر دددتلأدددادةلبحرياضددد ا لح بحجثددد للبحثدددائلحلصددد لبألحللبحج ه دددولل

بالخ ثارلبح ثلةلحل نط درلححا البحركا للحبحج ه وللحبحثجرلبحزألةلأ  ه ال األىترلل

لبحجل  ة(لحكجالأهض ل ةلبح  حللبال ة:

ة والقيم التائية ألفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري (5جدول )

لالبحث بحسب متغيرات التكافؤ مجموعتي

 متغيرات التكافؤ

 العددالمجموعة التجريبية 

(25) 

المجموعة الضابطة 

القيمة  ( 52) العدد

التائية 

 المحسوبة

القيمة 

التائية 

 الجدولية
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيارل

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيارل

 

العمر الزمني 

 محسوباً باألشهر

ل60222ل660232ل6130121 610296 6120939

20111 

الرياضيات درجة 

 للصف االول
190391 630619 160122 620162 10223 

 

العام للصف المعدل 

 األول

110226 30221 120612 660321 10112 

 60621 10222 910121 10631 930212 حاصل الذكاء

االختبار القبلي 

 للتفكير المنطقي
630111 90212 620121 20231 60231 

ل

ح جاحظدتلبح د حللبح ددا فل  د لاعلبح دد ملبح ائ دتلبحج  دده تل ج ثتدالا ددغرلأد لبح  جددتل

حهددربليثلددةلا  دد لالليه دد ل ددرقلدبللمحصددائ امل دد  لأ ه دد ةلل(2011بحثاحغددتل لبح  حح ددت

بحج جهر   لرل لكالأ غ رلأ لأ غ رب لبح طا جللح رحقل طهعلبحج جهر داعلأ طدا ي   ل

للل ةلهر لبحج غ رب .



   0202لسنة  اذار ثمانون .وال الحادي ........ العدد......................................مجلة الفتح ......................... 
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-931- 
 

( لكونةه 21-1* تم استخدام اختبار الذكاء ألحمد زكي والذل تتةراو  درجاتةه بةين )

 ألفراد عينة البحث الحالي. عمريةللفئة ال أكثر مالءمة

 بال  ت:لحألأهربح ت يتلاحقلحق ل  ل لخامساً: تهيئة مستلزمات البحث: 

 

ح دلبحثاحااعلبحجادةلبحثلج تلبح ةل  دررل  ري دتالحل دابللتحديد المادة العلمية: .6

بحج جالددتل احهحدد ةلبحخاأ ددتل بحتل  ددتلحبح  دداس(لأدد لحح دد لأنددردب لبحط ددابلبحج ددررلح

حبحصدادرلأد لحزبرةللبحرياض ا ل بح ز لبحاا ة(لبحج ررلحلص لبحاا ةلبحج ه وك ابل

خاللبحنصالبح رب ةلبحاا ة.(ل92-2(لبح ثثتلبحاا  تلبحصن ا ل 2162بح ر  تل 
 

 

 ثد لاعلحد دلبحثاحاداعللالمحتوى العلمةي وصةياغة االغةراض السةلوكية:تحليل  .2

ب ددد خرب الألددد لبح  دددائفلبحجدددادةلبحثلج دددتلأددد لبحج  دددهطلبحرياضدددةلحلدددالبحج  دددهطلح

 ةلضده لاحدقل دمل د ا تلقائجدتلبأل دربضلبح دلهك تلوحبحجناه ملحبحجثادئلحبح هب   .ل

بال د  ثابللححج  هطلبحنصالبحخاأسل االر جادلرلةل صل  ل لهئلبحجثر ةل بح دركرلل

(ل رضدال دلهك اللتدملررضدحلرلدةلح لدتلأد ل22بح  ل ا(لح لد لرد دهال حبح  ث فللح

حبالخ صدداول ددةلأ دداللرلددملبحددلنسلبح ر ددهالح ربئددفلبح دد ريسللحقدد لاحالبحخثددرةل

%(ل ددنكارلح ثددهللبحغددرضلأدد لر أدد للحقدد لحصددلحل21بر جدد لبحثاحادداعل  ددثتلب ندداقل 

ل.حاكارل ثتلهر لبحل ج ثتالرلة

بردد لبحثاحادداعلأ جددهر   لأدد لبحخ ددولبح  ري دد تل عةةداد الخطةةط التدريسةةية:  .9

(لخ ددتل  ري دد تل32 تلمال ددملمردد بدل بح هأ ددتلحج جددهر ةلبحث ددىلبح  ريث ددتلحبحاددا 

(لخ تلرلةلح فلخ هب لب  رب    تلبح خ البحجه د لحلج جهردتلبح  ريث دتل26 هبقلل 

حقد لردرضلبحثاحاداعل(لخ تلرلةلح فلبح ري تلبالر  اديتلحلج جهرتلبحاا  ت.ل26ح 

بحخ ولبح  ري  تلرلةلبحج طج  لحث اعلرايتمل ةل اح  تالح ثد يالأداليرح د لألا دثال

ل ري تح   ح ةلضه لأالب  ب لبحج طجهعلب ريحل ثيلبح ث يا لبحازأتلرل تاللالحطا 

لحب ث حل اهزةلحل لن ر.

 

  Instrumentأداة البحث  سادساً:

ح    فله البحث ىل مل لدا لبخ ثدارلأتدارب لبح نط درلبحجل  دةلحح  داملحلخ دهب للللللللل

ل-بآل  ت:ل

أل ددالبح ددرحعل  صددج ملح لددا لاالطةةالع علةةد األدبيةةات والدراسةةات السةةابقة:   .2

بخ ثارلأتارب لبح نط رلبحجل  ةلب لللبحثاحااعلرلةلبألد  ا لحبح رب ا لبح دا  تلبح دةل

  لاحححل لا لبخ ثارب لبح نط رل  طالرائلحلبح نط رلبحجل  ةل ه  لبحخصهو.

بالخ ثارل   اسلأتارب لبح نط رل:لح دلبحثاحااعلبحت الأ لالهدف من االختبار .5

لبحجل  ةلح طل ابلبحص لبحاا ةلبحج ه و.

لبح رب ا لتحديد مهارات التفكير المنطقي .2 لرلة لبحثاحااع لب اع لخال لأ  :

بح ا  تلبح ةل لاحححلأتارب لبح نط رلبحجل  ةلح  بلبخ ا الح لهرال ةلبحجتارب لحرحقل

لح لت لرلة لحررضتا لبحج  ركت لبحجتارب  ل   ي  ل ملل م لبح ة لحبر جاد لبحج طج   أ 

بح هب فللحبح ر   للحبح صل  للبال جاعلرل تالأ لقثلتملبالح د ل احجتارب لبح اح ت:ل 

 (.بح رب وح
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للالتفكير المنطقيتحديد توصيفات لمهارات  .4 ل ث  لبحجتارب بع ل   ي   ملل م

 حكاال ة:  ا تل ه  نا لدق  تلحطالأتارةل

:لبح د رةلبح دةل  تداليج دزلبح احد لحي دارعلClassificationلSkillا.لأتارةلبح صدل  ل

بألىدد ا ل ددةلبحج جهرددا لح   دد لبحصددنا لبحلبحخصددائ لبحج دد ركتلحبحجثلهأددا ل

 حأ طلبح ثاي لحبح جاتال ةلبحخصائ لح هاللبحةلبحغايا ل احاثو.

حاحددقلأدد لخدداللق ددائلبح احدد ل:لArrangingلSkillب.لأتددارةلبح ر  دد ل بح  ل ددا(ل

 ةل ر   لبألى ا لاحلبحجناه ملضج ل  ل الأل  ةلأ د دلأد للاكاربحلل  هظ  لحا ت

بحث دد ولبحددةلبحجث دد لبحلأدد لبحخدداولبحددةلبحثددائلحبألكاددرل ث  دد بلح  دداملحج طددا لأث لددتل

ل خا  تلأث لت(لكاحج احتلبحلبح  مل...بحم.ل

بالي ددهئلبح احدد ل:لCompatibilityلSkillأتددارةلبح هب ددفل بحثثددارب لبحجل   ددت(ل ددل.ل

كطالتدملبال   داللبحدةلأطه ا تدالبحلبأل دزب للحارلةلمدربالبحجناه ملبحج ردةل  طالرائل

بح ةل  طدهعلألتداللح ثد هال   يد لراقدتلبحطدال داح ز لحبحثاقدتلبح بخل دتل د  لبأل دزب ل

لبحجطه تلأ لخاللبح  ل ا.

لبالبعلبح احد لي دهئ:لCorrelationلSkillد.لأتارةلبح درب ول ر دولبح دث ل احل   دت(ل

اح ه ددالمحددةلب دد ل ا ا لأدد لخددالل تددمل ث ثددتلبحظددهبهرلحبالحدد ب ل  ددطالاكاددرل 

حضددهحامللاالبح دد رةلرلددةلبح ثل ددالل اددالردد لحبح لثددجل احل ددائجلأدد لخدداللبحجث  ددا ل

لبحثاقا ل   لبح ث لحبحل   ت.لحمدرباحبحجثلهأا ل

لل ملفقرات االختبار:صياغة  .2 لل  رب   ا ت لأتار   ل      ملحبالخ ثار

لاعبالبر لبحثاحاللح  طالأ لهعبحجثززةل احر هئلكن رب للبح جاري لحبحجهبق بر جادل

ل  لأ  لأطهع لبحجهضهرة92بخ ثارب لبحلهع لأ  ل  رة لي  ل لل( لأ ث د( لأ   بالخ  ار

ل لبحجتارب  لحلتا ل بالر ل لأتارة.2ح هبقل لحطا ل  رب  لبحثاحال(  ثل جا للاعححضل

ح ملبي ادلبحخصائ لبح ايطهأ ريتلحاخ ثارلللب  ا تح  ا تلر لبالخ ثارل ةلحرقتل

لحكجاليلة:

ل

 صدق االختبار:

ب  خر لبحثاحااعلبحص قلبحظاهرالحاخ ثارلأ لخاللررض لرلدةلأ جهردتللل

أ لبحخثرب لحبحج طج  لحبحجخ صد  ل دةلأ دالل ربئدفل د ريسلبحرياضد ا لح ربئدفل

%(ل دنكارلح ثدهلل داح تلكدال  درةلأد ل  درب لل21مالبر جد ل  دثتل لاأدت  ريسلبحثبح

ل دمل ثد ياح دةلضده لاربئتدمللبالخ ثارلحأ طلأا أ تالأللبحجتدارةلبح دةلارد لح  ا دتال

ل.ن رب بح  ا تل

 

 التطبيق االستطالعي لالختبار:

 دابلبحصد ل(ل احثداملأد ل31 ثفلبحثاحااعلبالخ ثدارلرلدةلر لدتلأطه دتلأد ل لل

أ ه  تلبحص يفلحلثل  ل ةلحةلهاحكارال دةليدهئلبالحد لبحجهب دفل ةللبحج ه وبحاا ةل

حاحددقلحلط دد لردد لأدد طلحضددهحل ثل جا دد لح دد ا تل  رب دد للحح ددابلل61/2/2163

(ل96 ل بحزأ لبحجلا  لح  ا تلرل لمال ملح ابلأ ه ولازألتلم ا ا ل ج للبح ابل

لدق  ت.
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 التحليل االحصائي للبيانات:

لبحثجل تلح ابلأالين ة:لىجلحلهر للللللللل

 أ. القوة التميزية لفقرات االختبار:

حغرضلبح ثرالرلةلقهةل ج  زل  رب لبخ ثارلبح نط درلبحجل  دةل ثدفلبحثاحاداعلل

 ددةلل ددابلبحصدد لبحاددا ةلبحج ه ددو(ل احثدداملأدد ل31أطه ددتلأدد ل بالخ ثددارلرلددةلر لددتل

ح ثد لبح صد   لر ثدحلل61/2/2163أ ه  تلبحص يفلحلثل  ل دةليدهئلبالحد لبحجهب دفل

%(لبحثل دالتدمل ث دحل21(لبحد   الح %21بح ر ا لبحلتائ تلحاخ ثارل لازح املتدملبخدر ل 

حح  بلبحثاحااعلأثاأا لبح ج  زلمال ربححدحل د  لبحجهضهر تلأثادحتلبح ج  زلحلن رب ل

ل.بحج طلبحج ثهل(لح ث ل ج ثتالأج زةلحضج ل.1021-110 

 ثبات االختبار: ب.

ل لل لرلة لبالخ ثار لبحثاحااع ل ثف لتثا لبالخ ثار لأ  ل92ححل   ف ل اح لأ   ابل(

لبحج ه و لبحاا ة للبحص  لبحجهب فل ة لبحخج س ليهئ ل ة لحلثل   لبحص يف أ ه  ت

(لل21ل-كهدرر  ار  هعلل لأثادحتل   ث فاثا لبح ملح ابلأثاأالو 22/2/2163

ل ةلبالخ ثارب لبحجهضهر ت ل ص   لبال ا ا ل ل لأثاأالبحاثا لللحصاح  تا ح ث 

   ةلح رحقلر لبالخ ثارلحهر لبح  جتل ه  ل ا تال(لحههلأثاأالتثا ل   لل1012 

ل  لأ  لأطهع لبالخ ثار لحا ث  لبحلتائ ت ل ص غ   لحل  ث ف ل ص غ  ل92 اح ا ل  رة )

 بحلتائ ت.

 

 سابعاً: تصحيح أداة البحث 

بحجل  ددةلرلددةلح ددفلا جددها لبح صدد   لبحددرال دد  لبحثاحادداعل  ددرب لبخ ثددارلبح نط ددرل

(لح  ا دتلبحخا يدتل1(لدر دتلح  ا دتلبحصد   تلح 6حضث لبحثاحااعللح ىلار  دحل 

حرهألحلبحن رةلبحج رحكتلأثاألدتلب  ا دتلبحخا يدتل  احل ثتلحن رب لبحجتارب لبالر ثتل

ل(92-1 ةل ج للبحج داحرللح تدربل ربححدحلدر دا لبخ ثدارلبحجنداه ملبحرياضد تلأد ل 

لدر ت.ل

 

 تطبيق تجربة البحثثامناً: 

 :التطبيق القبلي لألداة 

 ثفلبحثاحااعلادبةلبحث ىل بخ ثارلبح نط درلبحجل  دة(لرلدةلا دربدلر لدتلبحث دىللللللل

(ل ه دددن لبخ ثددداربملقثل دددامللمالقدددائلبحثاحاددداعل62/2/2163 دددةليدددهئلبالتلددد  لبحجهب دددفل 

زيدللحرقدتلب  ا دتلحطدال احد لل  هض  ل ثل جا لبالخ ثارلحك ن تلب  ا تلرل د لأدلل ه

 ح ه   لبح ابل ث ئل رالايتل  رةلدحعلم ا ت.

 :تطبيق التجربة 

حب دد جر  لل63/2/2163 لن ددرلبح  ر ددتل ددةليددهئلبحااتددا لبحجهب ددفبح ددرحعل  ددمل  

للح هبقددللخج ددتلحصدد لا ددثهر الح طددهعل63/9/2163حغايددتليددهئلبحااتددا لبحجهب ددفل

درب ددد تلحطدددالأ جهردددتلحح ددد لبح ددد حلل(لحصدددتل26بحج جدددهعلبحطل دددةلحل صددد ل 

ل بح رب ةلبحجهح لحطالبحج جهر   للح ىلب  خ أحلخ هب ل  رلبح رسلبحخا تلكدا 

ل-ح  لأ جهر  لحكاالَ ة:ل
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لخ ددددهب ل ددددمل دددد ريسل ددددابلهددددر لبحج جهرددددتلح ددددفالمجموعةةةة التجريبيةةةةة:  -لا

لب  رب    تلبح خ البحجه  لحكاالَ ة:

بحجد رسل نرد بدل د لاريهلبح خ داللقدائ عداد سةيناريو التخيةل مةن قبةل المةدر :  (2

ل ددد  ثابث ددد  تلحقا لدددتلحابح دددتلتلححبحثثدددارب لبل ا ددد خ بئبح  اددد رالحبحرئ  دددةلل

بحجثر دتلبحثلج دتلح خا  لبح هبسللح ث ث لر لبح   حلحبالزرا لل   ىل  دج ل ثلدا ل

ل.للأ طاألتل هرةلاهل ت  طال

يددد ملب ددد خ بأتالخددداللردددرضل ددد لاريهلبح خ دددالاسةةةتخدام الوقفةةةات الت مليةةةة:  (5

لبل دداحبح نط ددرلحلحل نأدداحمر ددا ل ددرولبح  ادد رالحبحرئ  ددةلأدد لقثددالبحجدد رسل

لح  جطلهبلأ لبح صهرلح طهي لبحصهرةلبحرهل تلحلجهق لبح خ لةلبحج  ئلحتم.

 ثل جدا لأه تدتلحل لثدتلبالهدر لبحخ دهةلل  ادج  تهيئة الطلبة للنشةاط التخيلةي: (2

 دن تمل د  هأهعل ل دا ل  يد لي  دا لمحدةللب ج  أتليث  لأ لخاحتالحل ايث البحج رسل

أدد لقثددالث ةلهدد ح ل ددائلحاخددرل نددسلرج ددفلحا تددمل  غجاددهعلار ددلتملح  خ لددهبلأددال دد 

ل.بحج رسللحي ه  لرل تملبال غا لحبح رك زلحبال  ثادلر لبحج   ا 

امل دةلهدر لي د ئلبحجد رسل  دا امل خ ل دامل  د  تقديم النشةاط التخيلةي التحضةيرل:  (4

تدملي دنلللأ لبحج   ا لح ت ي تملحلل ا لبح خ لةلبحرئ  ةلببحخ هةلح ل  تلااهاعلبح ا

 .بحج رسل اخ صارلحاللي  ال ر ا لبحهقحلبحطا ةلحلل ا لبحرئ  ة

حهلددالي ددهئلبحجدد رسل ثددرضلبحنطددرةلبأل ا دد تللتقةةديم النشةةاط التخيلةةي الرئيسةةي: (2

حبح نط درل  دطالأ  دث للحأل طداربحثلداعللم داقكل ا لي رهلبحدةلي طالأ هقلح ثالل

حبح لدد لأددلتملبحتدد ح لحبح رك ددزللحاخددرل نددسلرج ددفلحددثثيلبحهقددحللحبال دد رخا لل

ح  ل لبح ركا لبحزبئ ةللحمر دا لكدالحقندتلح تداللح  اهدالبحج د  ا لحأ اححدتل لدا ل

  هرةلاهل تلح جري لحأ اححتلبحثرهاع.

 دابلرد لبحل دا لبح خ لدةل ثد لاعل طه دحل دهرةلىداألتلحد طلبحتقديم األسئلة:  (2

للا دهب لبحصد اعلين  هبلار لتملحيثدهدحبلمحدةللب  طال   لي ل لبحج رسلأ لبح ا

حل  يىل  طالرائلرجال خ له لخاللرحل تملبح خ ل تللتدمليه د لا ديلتللحم احتلبحنر ت

ي   صددةل تددالردد لبحصددهرلبح ددةلقدداأهبل ثلائتددالححدد سلردد لبحجثلهأددا لبحجه ددهدةل ددةل

ي دهئلبحجدد رسلح ححدتلبح دجبللردد ل ج دللبح دهبسلحك ن دتلبح ددثهرل تدابح د لاريهللحأ ا

ل     للبح لثتلح   يملبح غريتلبحرب ثتلرل لكالم ا ت.

 

ح دددفلبح ري دددتل دددمل ددد ريسل دددابلهدددر لبحج جهردددتلرلدددةللالمجموعةةةة الضةةةابطة:-ب

لبالر  اديتلحكاال ة:

 احد رسلماليث البحج رسل ج  أتلأركزةلحقصد رةلحدر ولبحد رسلبح داحةلالمقدمة:  .2

به جاأتمل اح رسلبح  ي للحبحر ول  لتجالأ لخاللحزيادةللببح ا فل تارةلب  ثا لبح ا

 ر دلأ لبال يلتلبح رك ريتلبح ةليه تتالبحةلبح اب.

ي ددهئلبحجدد رسل ط ا ددتلرلددهبعلبحدد رسلرلددةلبح ددثهرةلح دد حي لعةةرض الةةدر :  .5

 ددطالبحبحج دداحرلبحرئ  ددتلحلجهضددهعللتددملي ددهئلي ددرحلبحجهضددهعلبح  يدد لماليثدد بل ر ددمل

تل  ةلح ث هالي ملمر ا ل ثيلبألأالتلبح هضد   تل اداملرد ل  د يمل غريدتلأ د جرةلبح

 خاللرجل تلبح ا.
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 رسل   دد يملألخدد لردد ل ثدد لبال  تددا لأدد لرددرضلبحدد رسلي ددهئلبحجددالملخةةص:  .2

حك ا تدالرلدةلبح دثهرةلتدملي لد لبحل ا لبحجتجتلأهضهعلبح رسلحي احللبح رك زلرلةل

ل  لتال ةلد ا رهم.ل  أ ل ا

حلهقهالرلدةلأد طل تدملحب د  ثابلبح دابلحلل دا لبال ا د تلحجهضدهعلالتقويم:  .4

ثدتل لبأل ديلتلبح  هيج دتلحلبح رسلحأثر دتلأد طل    دفلاه ب د للي دهئل  ه  د لرد دلأد ل

 ح ثزيزلبحصائثتلح صهي لبحخا يت.لح ل ةلم ا ا تملحبح ث   لرلتا

  التطبيق البعدل ألداة البحث 

 ث لبال  تا لأد ل  ث دفل  ر دتلبحث دىلقدائلبحثاحاداعل   ث دفلبخ ثدارلبح نط درلل

رلددةلأ جددهر ةلبحث ددىلبح  ريث ددتلحبحاددا  تلحاحددقل ددةليددهئلبالحدد ل ثدد يالبحجل  ددةل

للل.23/9/2163بحجهب فل

 

ر جد لبحثاحاداعلرلدةل ر داأجلم:   Statistical meansتاسةعاً: الوسةائل اصحصةائية 

(لحجثاح دتل ثديلبحث ا دا للحبحثر داأجلMicrosoft office Excel لأثداحجلبح د بحل

أدد لخددالل  ث ددفل(لStatistical package for social sciences بالحصددائةل

 :تالَ  بحه ائالب حصائ تلب

ل.حث ل   لأ   ل   :لأل ربضلبح طا جلح  ل ال  ائجلبحث ىبالخ ثارلبح ائةل (6

لح  ابلبحاثا لالخ ثارلبح نط رلبحجل  ة.لل:21ل-لكهدرلر  ار  هعأثاأال (2

 .ح  ابلبح هةلبح ج  زيتلحن رب لبخ ثارلبح نط رلبحجل  ة:ليتبح ج  زبح هةلأثادحتل (9

 

  Show results and discuss themعرض النتائج ومناقشتها: 

لحلل ائجلحألاق  تال ةلضه لاه بالبحث ىلح رض ا  لحرلةللللللل  اج لررضا

لبحل هلاآل ة:

 ،الرابعةو ،الثالثةو الثانية،و ات الصفرية )األولد،أوالً: النتائج المتعلقة بالفرضي

 والخامسة(:

 لج تلأتارب لبح نط رلبحجل  ةلرل لج طلحل   فلأ ل رض ا لبحث ىلبحج ثل تل لللللل

ل لحبال  ربالبحج جهر    لبح  ا ة لبحج ه و لب  خرب  ل م لحبحاا  ت بح  ريث ت

بحجث ارالحج ه  ا لب   ا ا لب ربدلأ جهر ةلبحث ىل ةلبخ ثارلأتارب لبح نط رل

لبحنرر ت لحجتارب   لحح  ا لحبح رب و(لبحجل  ةلكطا لحبح هب فل لحبح ر   ل لل بح صل  ل

حطلةلب  خر لبحثاحااعلححلج ار تل   لأ ه  ةلبحنرقلحلج جهر   ل ةلكالأتارةلحب

لبال ة:لل(9بح  ملبح ائ تلحث ل   لأ   ل   ل  رلبحج  احي   لحادر حلبحل ائجل ةل  حلل 
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المجموعتين التجريبية افراد درجات  اتنتائج االختبار التائي لمتوسط (2جدول )

ومهارة:)التصنيف، والترتيب، التفكير المنطقي اختبار  تنمية والضابطة في

 والتوافق، والترابط(
مهارات 

التفكير 

 المنطقي 

 العدد المجموعة

االنحراف  المتوسط الحسابي

المعيارل 

 للفرق

 القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة فرقال بعدلال قبليال

 الكلي
 40422 20225 520225 240111 25 التجريبية

20224 

50111 

 20421 20111 220251 250251 52 الضابطة

مهارة 

 التصنيف

 20222 20122 20222 50212 25 التجريبية
40252 

 202.2 10552 40122 20542 52 الضابطة

مهارة 

 الترتيب

 505.2 10.42 40224 20.22 25 التجريبية
105.2 

 20.22 102.2 204.5 50222 52 الضابطة

مهارة 

 التوافق

 202.1 .2052 20412 402.2 25 التجريبية
20222 

 20.51 10251 40222 20.22 52 الضابطة

مهارة 

 الترابط

 20222 .5052 20521 20122 25 التجريبية
502.2 

 50524 10.25 20222 502.2 52 الضابطة

ل

ي ا لأ لبح  حللبح ا فلاعلبح  ملبح ائ دتلبحج  ده تلحطدالأد لبح ر دتلبحطل دتلحجتدارب ل

بح رب و(لاكثرلأد لبح  جدتلبح  حح دتلرلد لدر دتلحل بح صل  لةبح نط رلبحجل  ةلحأتارب 

لححدة(لهدربليثلدةلر ديلبحنرضد ا لبحصدنريتل بال1012(لحأ د هطلدالحدتل 23حريتل 

(لحهدربليد للرلدةلح دهدل درقلدبللبحصدائ امل د  لأ ه د ةلدر دا لخاأ دتحبحل  تحبحاا

كطدددال ددد  ل دددابلبحج جدددهر   ل(لحبح دددرب ولحأتدددارب ةل بح صدددل  بح نط دددرلبحجل  دددةل

ل تلحبحاا  تلححصاح لبحج جهرتلبح  ريث ت.لبح  ريث

حبح هب ف(لاقالأ لبح  جدتلل بح ر   ل ةلح  لبعلبح  ملبح ائ تلبحج  ه تلحطالأ لأتارب ة

(لهدربليثلدةلقثدهللبحنرضد    لبحصدنري   ل بحااحادتل1012بح  حح تلرلد لأ د هطلدالحدتل 

ل لج دتلدر دا حبحرب ثت(لحهربلي للرلةلر ئلح دهدل درقلدبللبحصدائ امل د  لأ ه د ةل

(لحدد طل ددابلبحج جددهر   لبح  ريث ددتلحبح هب ددف بح ر  دد للبح نط ددرلبحجل  ددةلحجتددارب ة

(لل2162 لجلأددللدرب دتلكددالأد لبحزه ددرالحبحلددائلةائحقدد لب ن دحلهددر لبحل دل.حبحادا  ت

ل(.2161 لح اح 

أد لخصدائ للب  رب    تلبح خ البحجه  لأالي ج لل  بحةللائجحيثزحلبحثاحااعلهر لبحل ل

ب تدالمالبحتل  دتلحبح  داسللحخا دتلبحرياضد ا للدرحسحدحرهدالبحنثدالل دةللحأج زب 

أ ثددتلح    ددتللح دده رمحددةل ددنا لبحددره للح  دد ل ا ددرلأتددارب لبح نط ددرلبحجل  ددةلحدد يتمل

لرلدةلبح نط درلبح احد لقد رب لح  د ا رلبحجدادةهدر للدرحس   فل هرداملأد لبح غ  درل دةل

 ثطدسلب لظرةلرج  دتلاب لخ دهب لأل   دتللأجدال  طالأل  ةلحبحلظرلرلةلبح جاري ل

 اح احدد ل ددةلل ثطددسلبحدد رحسلبح  ل  يددت.ل  ددرب لبالخ ثددارلرلددةلب ا ددا تملردد بي ا ددامل

  اديتل احثالأداليطدهعلأ ل دةلحلجنداه ملبحتل  د تلبالرخ هب ل  رلبح رسلح فلبح ري تل

حهللبحج رسلح  طال ل  لةلل ثطدسلأدالهدهلل  جركزل طالبالح ب دحعلأ اركتل ركرل

 دابلبحج جهردتلبح  ريث دتلبح د رةللحأل دحبح دةللأ ثلل ةلب  رب    تلبح خ البحجه د 
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 ن ن ددتملأدد لخدداللحب  ط دداالخهب ددتاللرلددةل  ج ددللبالىددطاللبحتل  دد تلبحج دد ركت

بح ج  دددزلبحثصدددرالبح صدددل  لحل ددداهمل  دددطالكث دددرل دددةل لج دددتلبح خ دددالبحدددرا ددد لاريهل

بح ري ددتلبالر  اديددتل ث ددةلل ددةل  لجددا دد  لبالىددطاللبحتل  دد تللحبك  دداالبح رب  ددا ل

لل.اح حل   طالأثاىرلخهبولبح طالبحتل  ةل

(لح هدل رقلظاهرال ةلأ ه ولبحنرقلح ر ا ل دابل9حيث حلحبض املأ لبح  حلل 

حددمليصددالمحددةلأ دد هطلبح الحددتللنددرقبحلبحج جددهر   لبح  ريث ددتلحبحاددا  تللماللاعلهددرب

أجداليثلدةلاعل د ريسلبح دابلح دفلب د رب    تلبح خ دالبحجه د لكداعلحبضد للبحجثلهيت

أجار دحلمحدةلبحثاحااعلبح دث ل دةلاحدقلل  حير ةلأتار ةلبح ر   لحبح هب فللبح نت رل

لبحتل  دتلأهضدهرا حتر لبحجتار   ل ةلبحجربحالبح رب  تلبح ا  تلأد لخدالللاببح 

للحبح ةل ركدزل دةل دز لألتدالرلدةلىدطالحح دملبح دطالأادةلبحرياض ا ل ةلبحج اجلت

بحتل  ددةلحبال ددزب لبحجطه ددتلحدد لحبحثاقددتل  جددال  لتدداللحأ ار  دد لأددللبالىددطاللبحتل  دد تل

أجدالبظتدرلرد ئلح دهدل درقلدبلللبألخرطل االر جادلرلةلبح  ملاحلبأل زب لبحجطه تلح 

لبحصائ ا.

الثامنةةةة، و السةةةابعة،و ت الصةةةفرية )السادسةةةة،النتةةةائج المتعلقةةةة بالفرضةةةياثانيةةةاً: 

 والعاشرة(: ،التاسعةو

لبحجل  ةلرل للللللل لأتارب لبح نط ر ل ج طل جه حل   فلأ ل رض ا لبحث ىلبحج ثل ت

بحج جهرتلبح  ريث تلبح ةلدر حلح فلب  رب    تلبح خ البحجه  ل ةلبح  ث    لبح ثلةل

ل لبحجث ارا لحبال  ربا لبح  ا ة لبحج ه و لب  خرب  ل م لدر ا لحبحثث ا ل    حلنرق

لل بح صل  للحبح ر   للحبح هب فللحبح رب و( لأتارب لبح نط رلبحجل  ةلكطالحأتارب 

حأ لتملب  خر لبحثاحااعلبح  ملبح ائ تلحث ل   لأ رب     لحادر حلبحل ائجل ةل  حلل

لبال ة:لل(3 

ل

االختبار التائي لدرجات االختبارين والقبلي والبعدل ومتوسط نتائج  (4جدول )

 التجريبيةالفرق لمهارات التفكير المنطقي لدى طالب المجموعة 
مهارات 

التفكير 

 المنطقي 

 العدد

االنحراف  المتوسط الحسابي

المعيارل 

 للفرق

 القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة الفرق البعدل القبلي

 الكلي

ل92

ل30912ل30361ل10962ل260962ل630111

ل20132

مهارة 

 التصنيف
ل610921ل60122ل90196ل20391ل20311

مهارة 

 الترتيب
ل20121ل20221ل10239ل30162ل90212

مهارة 

 التوافق
ل30916ل60221ل60262ل20311ل30621

مهارة 

 الترابط
ل10111ل60136ل20262ل20221ل90196

ل
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بح د ملبح ائ دتلحل نط درلبحجل  دةلح ج دللأتارب د لاكثدرلأد لعلاي ا لأ لبح  حللبح دا فل

(لهدربل1012(لحأ د هطلدالحدتل 96رلد لدر دتلحريدتل (ل2013بحثاحغتل بح  جتلبح  حح تل

يثلددةلر دديلبحنرضدد ا لبحصددنريتلحهددربليدد للرلددةلح ددهدل ددرقلدبللبحصددائ امل دد  ل

أتارب دد لبحنرر ددتلحدد طل ددابل ج ددللرددائلحلبحجل  ددةل  ددطاأ ه دد ةل جددهلبح نط ددرل

 ل دائجلدرب ددتلل  دتحقد لب ن دحلهدر لبحل لبحج جهردتلبح  ريث دتلححصداح لبح  ث دفلبحثثد ا

ل.(2161 ل اح 

لل لبحثاحااع لبححير   لبحة لاحق لبح ت   لبحرا لبحطث ر ل نت ر لبح خ الخ هب  ب  رب    ت

لحبح هب فلل لحبح ر   ل ل بح صل  ل لحأتارب  : لبحجل  ة لبح نط ر ل لج ت ل ة بحجه  

قثالبحج رسل ثادةللبحجث ةلأ بحنثاحتلحبأل   تلبح ثل ج تلل(لأ لخالل ه  رلحبح رب و

لأه  حرئ  ةلل  لاريهحلت  ا ريلا ه  لاريهر ةلل  ر بدي هئلأ رسلبحرياض ا ل

ل لبح اح  لح ط لبح ثل جت لبحجهبق  لح صل   ل رز ل ة لي تم لب  ثا لل ل رب لر   اا

ل لخال لأ  لبحجه  بح اب لألظمل لبح خ ا ل  طا لبحجهبق  ل ر    لرلة لبح لثت ار 

ليج البحج رسلبحةل لي تالرلةلبح ابلل ث ياحبح ا ا بحجرح تل اح هب فلحبألدحبرلأجا

بحجثلهأا للبحخرح لأ لبح هلبح  ل  الحبح ل  لةلح اح احةل جل ةلبح ثاأالأللبألى ا لح

ل ل خ ل ت ل  ري ت لحبح  ائف لحأه تت لحبدربالألظجت لبأل طار لر و لرلة   ار هم

ل ل ثثي لحثاتا ل ر و لبح ة لبحثاقا  لح  طا لرلةللبح ةحأل  ة ل  ار    حرها

ل.ج ةلا هل  طال ثاللححهاعلبح لثتل احجثلهأا ل ةلاالبال  ث ا لحبالح ناظ

لتبحج ثلب  رب    تلبح خ البحجه  ل اهمل ةل ه  رلا هب لأ لاخرطلب  خ بئحأ ل تتل

لبح ا ل ا  ا ا للببح ةلي ثرل تا لبح     لحر ئ لبح ةليث  ه تا لبح خ ل ت خاللبحرحلت

ل لبح ثلمل ل  ه لحدب ث  تم لحجا تم ل ةلأجاادطلمحةلزيادة للا تم بح نط رلأتارب ل لج ت

 بح  ريث ت.لللللللتبحجل  ةلح طل ابلبحج جهر

 

 Conclusionsاالستنتاجات: 

ل ةلضه لبحل ائجلبح ةل ه المح تالبحث ىلبح احةليجط لب  ل ا لأاليلة:

ل .1 لبحتل   ت ل  ريسلحح ة ل ة لبحجه   لبح خ ا لب  رب    ت ل  ث ف لضج بأطا  ت

 .حلجرحلتلبحج ه  تألتجلبحرياض ا ل

ل .2 لبحجه   لبح خ ا للح اهجب  رب    ت ل ارا ل  طا لل جه ة بح نط رلأتارب 

لرائلبحجل  ة لبحأتارل  طا ل بح صل  ل لبحنرر ت لح   ل اح ري تلبح رب و( أ ار ت

 .بالر  اديت

لبترل .3 لبح خ البحجه     طالبي ا ةل ةل جهلأتارب لبح نط رلل بعلب  رب    ت

ل ل بح صل  ل لبحنرر ت لأتارب   لح  ج ل لرائ ل  طا ل ل لحبحجل  ة بح هب فللحبح ر   ل

ل.بح رب و(لح
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ل proposals التوصيات:
  ةلضه ل  ائجلبحث ىليه ةلبحثاحااعل جالين ة:ل

لوحدة االعداد والتدريب .1 ل  ريث ت لدحرب  لبقاأت لألتجل: لحأ ر ا  حج ر ة

لبح ثرالرلةل لبح نط رللبحجه  لبح خ الخ هب بحرياض ا ل  اج  ل ةل لج ت حدحر 

 .ل  ةلرلةلح  لبحخصهولحك ن تل  ث    طالرائلحبح نط رلبحج

حضرحرةلأ لهرتلل نأالتحح ةلبحتل  تلل  ترب به جاأتال:للجان ت ليف المناهج .2

بالأالتلبحثجل تلبح ةل ا رلحم ربزل  ث  ا تال ةلبح  اةلأ لخاللزيادةلبالىطاللبحتل   تل

  نط رلبح لثت.ل

لرلةالرياضيات:  ادةمدرسي ومدرسات م .3 لبح  ياتللبال اع بال  رب    ا 

لحألتا للحخ هب تا لبحجه   لبح خ ا ل ةب  رب    ت ل   ىل  تم ل  ث  تا  ل  وللحك ن ت

 . لث تمح طللبحثلجةلبحخ ال

ل

  Recommendations المقترحات:

لب  طجاالملحلث ىلبح احةلي  رحلبحثاحااعلب رب لبح رب ا لبحج   ثل تلبال  ت:

اتددرلب دد رب    تلبح خ ددالبحجه دد ل ددةل  صدد ال ددابلبحصدد لبحااحددىل .6

 .بحرياضةبحج ه ولحهح ةلبحتل  تلحبح  اسلحخنيلقل تمل

ب دد رب    تلبح خ ددالبحجه دد ل ددن جها ل" دداعله ددا"ل ددةل لج ددتللأهبز ددت .2

 .بحاا ةلبحج ه وح طل ابلبحص للبحجل  ةبح نط رل

حد طلبحتل  دةلبح نط درلأتارب لاترلب  رب    تلبح خ البحجه  ل ةل لج تل .9

ل لثتلبحص لبحاا ةلبحج ه و.
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 للكل تلبح ر  تللبح اأثتلب  اأ تل غزةلل ل    .أل هرة  رلر احتلأا    رل
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لل2لل  ثلدد ملبح نط ددر:لأندداه ملح  ث  ددا (لل2112 ددرحبعلل   ددةلرثدد لبحددرحج ل  .6

 دبرلبحنطرلحلل رلحبح هزيلللرجاعللبألردع.

 االك  داالبحجه د :للبح ثلد م(لل2166حجادللحجزةلرث بحطريملحىنا لرلةلبحن   ل  .7
للدبرلديثه دهلحلل درلحبح هزيدللل6لل درحسل  ث   تلأ لخاللاحطدائلبحد احةلحبح  هيد 

 رجاعللبألردع.ل

بح ثلملبحجج  ة:لبح ريفلمحةلبحجلا  دتل(لل2162بحخهراللرلةلأ ج لحبَخرحعل  .8
للأل دهرب لبحجلظجدتلبحثر  دتلحل لج دتلب دبريدتلحبح  دهرل دةلبح درعلبح دادالحبحث دري 

 أثتلبح حللبحثر  تللبح اهرةلل جتهريتلبحجصرلبحثر  ت. ا

لل هب  لرلجا لبحثربلحبحج دلج  ل دةلبحرياضد ا (لل6312بح  اعللرلةلرث لهللال  .9

 دبرل هعلحايلةلحا لاؤ لل  هيهرا.

 ثلدددد ملأتددددارب لبح نط ددددرلح ثلجتددددال ددددةلألدددداهجل(لل2111ديددددابلل ددددت الرزقل  .11
  ل    .للأل هرب ل اأثتلبح  سلبحجن هحتللبحرياض ا 

للدبرلب  لبألت درلأثادئلرلملبحلنسلبح ر ها(لل2162بحز هلللرجادلرث لبحرح مل  .11

 حل ثارتلحبحل رلل اأثتلبحجه اللبحثربق.

(للاتددرلم دد رب    تل2162بحزه ددراللح دد رلرثدد لبحطددريملحأ جدد لأريدد لبحلددائلةل  .12

بح خ ددالبحجه دد ل ددةل  صدد ال ددابلبحصدد لبحاددا ةلبحج ه ددول ددةلأددادةلبحرياضدد ا ل

لل22للكل تلبح ر  دتلحلثلدهئلب   دا  تللبحج لد لأ لتلبحثلهئلب   ا  تح نط رهملبح نألةللل

 بحث دلبحااحى.ل

لل6لل ب دد رب    تل ددةلبحدد ثلملبحل ددول616(لل2166بح دجراللأاىددةل دد لأ جدد ل  .13

 حزبرةلبح ر  تلحبح ثل مللبحججلطتلبحثر  تلبح ثهديت.

ب    تلبح خ دالبحجه د ل دةل لج دتل(لل ارل دتلم د ر2161 اح للب  طارلبحج لقائ ل  .14

أتارب لبح نط رلبحثصرال ةلبحثلهئلحد طل لثدتلبحصد لبحاداأ لبأل ا دةل دةلبحجد برسل

 للبحث دلبحاا ة.29للبحج ل لأ لتلبح رب ا لبال  جار تبح جل تلل

للدبرلبحنطدرل2لل بحجثلم:لكناي د للمرد بد لل  ريثد (لل2111 ث جتللرى الاحج ل  .15

 تلأصرلبحثر  ت.بحثر ةللبح اهرةلل جتهري

ا دددداح  ل دددد ريسلبح ر  ددددتلبحنل ددددتلحبحجتل ددددتل(لل2112رددددايغللاحجدددد ل ج ددددال  .16
 للدبرلبحج  رةلحلل رلحبح هزيلللرجاعللبألردع.6لل حبحرياض ت

ألداهجلحا داح  ل د ريسل(لل2111رثاسللأ ج لخل الحأ ج لأص نةلبحثث ةل  .17
 هزيددللحبح ثارددتللللدبرلبحج دد رةلحلل ددرلحبح6لل بحرياضدد ا لحلجرحلددتلبأل ا دد تلبحدد   ا

 رجاعللبألردع.

للدبرلبحا ا ددتلحلل ددرل6لل  ثلدد ملبح نط ددرلحأتارب دد (لل2113رثدد لبحثزيددزلل ددث  ل  .18

 حبح هزيلللرجاعللبألردع.ل
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ب د رب    ا لبح د ريسل دةلبح درعل(لل2113رث  ب للاحقاعلح ت لتلا دهلبح دج  ل  .19
بحل درلحبح هزيدلللللديثه دهلحل ثاردتلحبحهبح لحبحث ري لدح البحجثلملحبحج رالبح ر ها

 رجاعللبألردع.

لل9لل رلدملبحدلنسلبحجثر دة:لبحلظريدتلحبح  ث دف(لل2162بحث هئللر  اعليه  ل  .21

لدبرلبحج  رةلحلل رلحبح هزيللحبح ثارتللرجاعللبألردع.

 لج تلأتدارب لبح نط در:ل جداا ل ظريدتل(لل2113بحث هئللر  اعليه  لحبَخرحعل  .21
 حبح هزيللحبح ثارتللرجاعللبألردع.للدبرلبحج  رةلحلل رل2لل ح  ث  ا لرجل ت

للأج  ددتل6لل  جداري لحبخ ثدارب ل لجدةلاكدا ل نلدق(لل2161رر دا للأ جد ل  .22

 بقرالحلل رلحبح هزيللحبح ر جتللبح اهرةلل جتهريتلأصرلبحثر  ت.ل

 رقل د ريسلبحرياضد ا ل(لل2161ررينجلل اأةل ل ةلح اي لاحج ل ل جاعل  .23
 للرجاعللبألردع.للدبرل نا لحلل رلحبح هزيل6لل حبحثلهئ

ب ددد رب    ا لح يادددتل دددةل(لل2161بحث دددطراللكنددداحلي  دددةل ددداح لحبَخدددرحعل  .24
 للدبرلاأ  لحلل رلحبح هزيلللرجاعللبألردع.6لل  ربئفلبح  ريس

لل6لل بال د رب    ا لبح  يادتل دةل د ريسلبحنثدال(لل2112ر  تللأ   لرلةل  .25

 دبرل نا لحلل رلحبح هزيلللرجاعللبألردع.

لل6لل بح نط ددر:لا هبردد لحأتارب دد لحب دد رب    ا ل ثل ج ددت(لل2162 ل----------- .26

 دبرل نا لحلل رلحبح هزيلللرجاعللبألردع.

بال  اهددا لبح  يادتل ددةلبح د ريسلح لج ددتل(لل2162بحثندهعلل اديدتلح دد  ليده سل  .27
 للدبرل نا لحلل رلحبح هزيلللرجاعللبألردع.6لل بح نط ر

للا ا دد ا ل ددةلبح نط ددر(لل2166 ثدداراللتددائرلاحجدد لحخاحدد لأ جدد لا ددهلىددث رةل  .28

 للأط ثتلبحج  جللبحثر ةلحلل رلحبح هزيلللرجاعللبألردع.6 

ح للرجددرل  .29 للدبرلبحثلددملحلجايدد  لل9لل  دداريملبحثلددهئلرلدد لبحثددرب(لل6321 ددر 

   رح للحثلاع.

ل ه    .31 لدا لدبح  ل ل6322 اع ل(ل لحرلم لبح ر  ت لبحث ىل ة ل ر جتلبحلنسألاهج ل

ل ث ال لأ ج  ل ل ل لأصرل9حاخرحعلل ل جتهريت لبح اهرةل لبحجصريتل لبال  له لأط ثت ل

 بحثر  ت.

 لج دتلبال د بعل(لل2166قادةلل ل ملأ ج لىري للرثد لبحطدريملأ جدهدلبحصدا ةلل  .31
 للدبرلبحا ا تلحلل رلحبح هزيلللرجاع.ل6لل حبحجث ر  لأ لألظهرلأ طاأا

لل2لل  د ريسلبحثلدهئل ن د الح  د يى(لل2111 بحج    للم ربه مل د لرثد لهللال .32

 بحثث طاعلحل ثارتلحبحل رلحبح هزيلللبحرياضللبحججلطتلبحثر  تلبح ثهديت.ل

ا ا ددد ا ل ددد ريسل(لل2112أريزيدددفلله دددائليث دددهبلح ثندددرل ددداي لدرحيدددغل  .33
لللدبرلبحربيتلحلل رلحبح هزيلللرجاعللبألردع.6لل بحرياض ا 

ح جدددداا ل ثل ج ددددتل ددددةل دددد ريسلل ربئددددف(لل2166بحج ددددت ب ةللرثدددداسل ددددا ةل  .34
 للبح ثثتلبحثر  تللدبرلبح ازحرالبحثلج تلحلل رلحبح هزيلللرجاعللبألردع.بحرياض ا 
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دأددجلأتددارب لبح نط ددرل ددةل(لل2166 ه دداللأ جدد ل طددرلحأ جدد لقا ددمل ددث ناعل  .35
 للدبرلبحج  رةلحلل رلحبح هزيللحبح ثارتللرجاعللبألردع.6لل بحج  هطلبح رب ة
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 ( 2ملحق )

لفقرات اختبار التفكير المنطقي 
لاياملأ لبالىطاللبحتل   تلبال  تليث ثرلتلائةلبأل ثاد:ل .6

ل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل
ل(2(للللللللللللللللل 3(للللللللللللللللللل 9(لللللللللللللللل 2 للللللللللللللل (6 

ل

aل     ل ل       لللللل3للل6(لb     للل                      2للل9(لc3للل9(ل                

ل9للل2للل6(لdللللللل  

ل
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لبح طالبحج ا الي طهعلأ لر رة لاىطاللهل   تلهة:للل.5

ل

ل

ل

ل

aلأر للحار ثتلأالاا لحأ هبزالبضاعلللللللللل) bل(لىث لأل رالحأر للحأ    ا

cلأالااعلحار ثتلأر ثا لللللللللللللللل) dلحأ هبزالبضاع(ل ثثتلأالاا لحأر ثاعل

ل

لأ لأاحظتلبالىطاللبحتل   تلبال  تللح دلبحج  هيتلألتا:ل. 2

ل(2 (لللللللللللللللللللل3 لللل(للللللللللل9(للللللللللللل 2(لللللللللللللللللللللل 6 ل     

aللللللللللللل 2للل9للل2للل6(لbلللللللل 2للل9للل6(لcللللللللللللل2ل3للل2(ل

ل(ل ج ث d ل

ل

لبح طالبحتل  ةلبحراليجط ل صل ن ل ا  لأهىهرلهه:.  4

 (2(للللللللللللللللللللل 3(لللللللللللللللللللل 9 للللللل(للللللللللل2 للللل(لللللللل6 لللل

aلللللللللل للللللللللللل 3للل9(لbللللللل لللللللللللل 9للل6(لcلللللللللللللللل  للللللللللل 2للل9للل6(ل

dل(ل ج ثتا

 

 ةلبح طالبحج ا الزح   لأ لبحزحبيالبح ةليجط ل صل نتالرلةلا تالزحبيال    . 2

للدبخل تلأ ثادحتلهجا:

aللللللللللللللل,لل(لbلل(ل,
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

cللللللللللللللل,لل(لdلل(ل,
ل

ل

ل

ل

ل
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ألتاليجط لبر ثار لأالاامللبالىطالبحتل   تلبال  تل جاالأالثا لتات تللاا ل.ل2

لأ  احالبح اق  .

ل

 (2(لللللللللللللللللل 3(لللللللللللللللللللل 9(لللللللللللللللللللل 2 للللللل(لللللللل6 ل

aلللل للللللللللل 2للل2للل6(لbل ج ثتالللللللللللللللل)cلللللللللللللللل3للل2للل6(لdل)

 ح سلاالألتالأ  احالبح اق  

 

 .لبالىطاللبحج  ا تتلدبخالبحصهرلبال  تلهة:2

                               

 
(للللللللللللللللللللللل3(للللللللللللللللللللللل 9(لللللللللللللللللللللل 2 للللللللللللللللللل (6 

ل(2 

ل

aللللللللللللللل2للل9للل6(ل bلللللللللللللللل3للل2(ل cللللللللللللللللل9للل2(لdل ج لل)

 بالىطالل ةلبحصهرلأ  ا  ت

 

ل أ ل   لبالىطاللبحتل   تلبال  تلىطالتاتةلبال ثادلاللحرَالح لحاللرؤحَسلح لهه:. .

 (2(لللللللللللللللللللللل 3(للللللللللللللللللللل 9 للللللل(لللللللللل2 لللللللللللل(6 للللل

aلللللللل    لللللل         ولل9(ل bلللل      ل       للللللل2للل9(لcل لللللللللل3للل2للل6(ل

dل  ول2(ل
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ليجط ل ر   لبحجالثا لبال  تلأ لح ىلر دلبالضاعلكاال ة:ل .2

ل(3(لللللللللللللللللللللللللللللل 9(لللللللللللللللللللللل 2 للللللللللللللللل(6 لللللللل

aللللل9ل<ل2ل<ل6ل<3(لbللللل9<لل6<لل3<لل2(لcلللللل3<لل6<لل2<لل9(لdل)

ل ج ثتالأ  احيتلأ لح ىلر دلبالضاع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ر   لبح حبئرلبال  تل    لبق ارهالأ لبألكثرلمحةلبأل غرلهه:.ل21

ل(3(للللللللللللللللللللللللللللل 9(للللللللللللللللللللللللل 2(للللللللللللللللللل 6 ل 

aللللللللللللل3ل<ل9<ل2ل<ل6(لbللللللللللل6<لل9<لل2<لل3(لcللللللللللللل2<لل6<لل3<لل9(ل

d3=لل9=لل2=لل6(ل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  ر   لبحزحبيالأ لح ىلق ا ا تالأ لبأل غرلمحةلبالكثرلهه. 22

 

             

ل

A 

 

C 

A  

 

B C 

 

A 

2.5 m 0.5 km 

B 
C 

A 

B C B 
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(للللللللللللللللللللللللللللللللل9(للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 2 لللللللللللللللللللل(لللللل6      

ل(3 

aلللللللل 9ل>ل3ل>ل6ل>ل2(لbلللللللل6>لل2>لل3>لل9(لcلللللللل2>لل6>لل3>لل9(ل

dل(ل ج ثتالأ  احيتلأ لح ىلبح  اس

ل

لبح ر   لبحص   لحلج  جا لبال  تل    لر دلرؤح تالهه:.ل25

ل(للللللللل3(لللللللللللللللللللللللللللل 9(للللللللللللللللللللللللل 2 لللللللللللل(لللللللل6 لل  

aللللللل3ل<ل6ل<ل9ل<ل2(لbللللللل2<لل3<لل6<لل9(لcللللللل9<لل3<لل6<لل2(ل

ل(ل ج ثتال   هالرلةل نسلبالحراdل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لح طلاحج لأزررتلأ  جتلمحةلار ثتلاىطاللهل   تلكجالأهض لاد ا .ل نربد.ل69

ل أثر تل  ل لتال    لأ   تالل هضللبح  ل ا لبح اح ت:

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل (لللللل3(لللللللللللللللللللللللللل 9(للللللللللللللللللللللللل 2 للللللل(للللللللللللللل6 لل

aلللللللللل6ل<ل3ل<ل2ل<ل9(لbلللللللللل9<لل2<لل3<لل6(لcللللللل2<لل3<لل9<لل6(ل

dلل(ل ج ثتالأ  احيتل ةلبحج  و

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لل

لللل ر   لبحج    ا لبال  تلأ لح ىلأ اح تالهه:. 24

ل(3(للللللللللللللللللللللللللل 9(لللللللللللللللللللللللللللللللل 2 لللللللللللللللل(للل6 

aللللللللل6ل<ل2ل<ل9ل<ل3(لbللللللللللل9<لل3<لل6<لل2(لcلللللللللل2<لل6<لل3<لل9(ل

dلل(ل ج ثتالأ  احيتلبحج احت

7M 

 

10M 

5M 
7M 

10M 

7M 7M 

A1 A2 A3 A4 
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ل ر   لاضاعلبح طالبحج ا الأ لبأل غرلمحةلبألكثرلهه:. 15

aلللللللللللل <للل<لل (لbلللللللللللللللللللللللل > >لل(ل 

cلللللللللللللللل > >لل(لdلأ  احالبالضاع(لبح طال

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

بحتل   تلبحج  جتلبال  تلأ لاقلتالبأ اكاملحث دلبألح  لمحةل ر   لبالىطالل. 22

 اكارهالبأ اكاملحتالكاال ة:

ل(3 للللللللللللللللللللل(للل9 للل   (للللللللللللللللللللل2 للللللللللللللل  (لللل6 للل

aلللللل3>لل2>لل9>لل6(لbلللللل9>لل3>لل6>لل2(لcلللللل6>لل3>لل2>لل9(لdل)

للبحث دل ن  لأ لبالح   ج ثتال ج لقل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللل                                                                                         
ل                  ل                                                 ةلبح طالبحج احرل:. 22

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 
ل

ل

ل

ل

aللللللللحللللي  للل(لbولللللللللللي  للل(ل  cلللللللللللليهبزالل(ل

dللرجهدالرلةلل(ل

 

 بح طالبحج احرل:  ..2

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

aلأاللل  ب ةلأل ظملزحبيا لبحخار  تلأ  ا  تل)

ل911°لأ جهعلق ا ا تا

bلأالللتجا ةلأل ظملزحبيا لبحخار  تلأ  ا  تلأ جهعل)

ل911°ق ا ا تال

cزحبيا للتجا ةل  رلأل ظمللأ جهعلق ا ا تا(لأاللل

ل911°بحخار  تلبكثرلأ ل

dل(لدبئرةلأل ظجتلبح طا

ليجاا:ل ةلبح طالبحج احرل22

aلبحج  احالبالضاعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  (لبر ناعلبحجالىل

bل بحج  احالبح اق    بر ناعلبحجالىل(ل

cلبحج  احالبح اق  ل (لقار ةلبحجالىل

dلبح ائملبحزبحيتل ة  (لبر ناعلبحجالىل

A    
B 

45 
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D 

ل:لليجااعل,لل.لبح طالبحج احرل   ل21

aلق ربلىث لأل راللللللللللللللللللللللللللللللللل)bل(لق ربلأر لل

cلق ربلأث  لأ ثاأ بعللللللللللللللللللللللللللللللل)dل(لق ربلأ    ا

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لبح طالبحج احرليجاا:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل. 52

aل(لىطالر ارةلأ  احالبالضاعل

bللىث لأل رالقائملبحزبحيتل ةل(ل

cلىث لأل رالقائملبحزبحيتل ةل)Bل
dل(لأ    القائملبحزبحيتل ةل

ل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل      ةلبح طالبحج احرليجاا:لللللللللللللللللللللللللللللل. 55

ل

ل

ل

ل

ل

aلقار ةلهرئلر ارةللللللللللللللللللللللللللللللل)bلقار ةلأهىهرلر ارةللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل(ل

cلقار ةلأخرح لدبئرالللللللللللللللللللللللللللل)dل(لقار ةلهرئلخجا ة

 

 :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليجاا  .ل ةلبح طالبحج احر29

aللللللللل حح رلبحجالىلل(لق رل ص لبح بئرةلbلق رل ص لبح بئرةل(ل ص ل

بحجالىل                                                                              حبح لبضاعل
ل

cللللللحبح لبضاعلبحجالىللق رل ص لبح بئرةلل(لdل ص لق رل ص ل)

لللحبح لبضاعلبحجر لللبح بئرةل

 

 

 

 

 

A 

 
B 

C 

B 

 

C D D 
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 ةلبح طالبحج احرلبحخولبحهب ال   لأركز لحاال   تلأ ل. 54

ل  ا ل    ليجاا:

aل ص لق رلكرةللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل)bل ص ل)

لق رلدبئرة
cق رلكرةلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل(لdل(لق رلدبئرة

ل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 الع:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل //.ل ةلبح طالبحج ا ال52

aلدبخل  اعلحرلةل تتلحبح ةلأ لبح ا لل(ل (ل=لل(ل

bل لأ ثادح اعل(ل=لل(ل

cل لأ  ا ل اعل احراسل(ل=لل(ل

dل)أ لاظر اع( ل=لل(ل

ل

ل

ل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل .لي جةلبح طالبحج ا الىث لأل رالأ  احالبح اق  لحبح ث لههل:26

aل(لأ طهعلأ لار ثتلاضاع

bل   ل)hليجاالبر نار ل

cلل هللبح اقلبحاا ة هللبح اقلبألحلل=لل(ل=cل 

dلبح ار لبحثل ال)aهبزالبح ار ةلبح نلةلل bلل

 

 

 بحجالااعل ةلبح طالبحج ا الاللي  ا  اعلألع:ل.52

 للللل   

aل                         (لىرح ل  ا فلبحجالا  لحملي   فلاياملألتا

bلل≠لل(ل

cلاللي ا فللل ل(ل

dل≠لل(لل 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل .لبح طالبحج ا اليجاالأر ثاملألع:.5

aل(ل   لار ثتلاضاعل  و

bل   لضلث  لأ  احري لأ  احي  لحمح طلزحبيا ل)

لقائجت
cلق رب لأ لا ناع(ل

d)ل   لار للزحبيال

ل
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ل.لبح طالبحج ا الا  هب تلدبئريتلقائجتلألع:للللللللللللللللللللللللللللللللللللل52

aل(لقار   لدبئري اعلأ هبزي اعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

bل)hليجاالبر ناعلبال  هب تل

cل)rليجاال ص لق رلقار  تال

dلأهح لبأل  هب تل)Kلرجهدالرلةلبح ار ةل

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12.56cm ةلبح طالبحج ا المابلكا حلأ احتلكالأ ل صنةلبح بئرةل=. 30
ل2

حأ احتل

24cmبحج    ال=ل
2

  علأ احتلبح طالل

 بحجظلال  احا:

a35.44(لcm
للللللللللللللللللللللل2

ل

b60.56(لm
2

ل

c35.44(لm
2

ل

d12.56(لcm
2

ل

ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا  هب تلدبئريتلقائجتل طنةلأ اح تالبح ا ث تلحصلللكرةلحتال ص لق رل. 22

ل ي احا:لhبأل  هب تل ن  ل  علبر نارتال

a ل ص لبح  رل)rلللللللللللللللللللللللللل)b2 ص لبح  رل (لضث لrلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل)
ل

c 4(لار ثتلاأاالل ص لبح  رلrللللللللللللل)d 3(لتاتتلاأاالل ص لبح  رلrل(لللللللللللللللللللللل

ل

ل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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ل هللظالبحثلايتلبحاا  تلي احا:
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