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طالب الصـف األول   ىالتحصيل المعرفي لد ىمستوكلة البحث الحالي في انخفاض تحددت مش
. وقد استهدف البحـث  في الهندسة المستوية، وكذلك تدني مستواهم في عادات العقل األزهري الثانوي

ـ  التدريس استراتيجيةالحالي دراسة فاعلية  معرفـي  التحصـيل ال  ىالتبادلي في تدريس الرياضيات عل
ـ  طالب الصف األول الثانوي ىوتنمية بعض عادات العقل لد  ةاألزهري، ولتحقيق ذلك تم اختيار عين

حميل الثـانوي بنـين   ) طالب من طالب الصف األول الثانوي بمعهد بني ٩٢البحث التي تكونت من (
"التشـابه  درست وحدتي  ، مقسمين إلى مجموعتين إحداهما تجريبيةبمحافظة سوهاجالتابع إلدارة البلينا 
درسـت نفـس   واألخرى ضابطة التدريس التبادلي  استراتيجيةباستخدام في المثلث" ونظريات التناسب 

. وقد أسفرت نتائج البحث عن أن  استراتيجية التدريس التبادلي في تـدريس  الوحدتين بالطريقة المعتادة
الرياضيات ذات فاعلية في زيادة التحصيل المعرفي، وأنها ذات فاعلية في تنمية بعض عـادات العقـل   

  ى طالب الصف األول الثانوي األزهري.لد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Abstract   
  

The problem of the current research was identified in the low level of 
cognitive achievement of the first year al-azhari secondary school students in the 
plane geometry, as well as their low level in habits of mind. The current research 
aimed at studying the effectiveness of reciprocal teaching strategy in teaching 
mathematics on cognitive achievement and developing some habits of mind of 
the first year al-azhari secondary school students. To achieve that, the research 
sample was selected of (92) students of the first year al-azhari secondary school 
students at Bani Hamil Secondary Institute for Boys of Al Belina Management 
in Sohag Governorate, divided into two groups, one of them is an experimental 
taught the two units of  "Similarity and Theorems of Proportionality in The 
triangle" using reciprocal teaching strategy and the other is a control taught the 
same two units by the traditional method. The results of the research found that 
reciprocal teaching strategy in teaching mathematics is effective in increasing 
cognitive achievement, and it is effective in developing some habits of mind of 
the first year al-azhari secondary school students. 

  




