
    

 

 

 
 

 ثر أمنوذج ستيبانـس أ
 
ل يف انتحصيم وانتفكـري املعد

 املنظومي ندى طالب انصف األول املتوسط 
 يف مادة انرياضيات

 
 رسالة مقدمة الى

 ابن الهيثم / جامعة بغداد ـمجمس كمية التربية لمعموم الصرفة 
 التربية وهي جزء من متطمبات نيل درجة الماجستير في

 )طرائق تدريس الرياضيات(
 

 

 الطالبة من قبل
 أزهار عبد ريسان انوائهي

 

 بإشراف
 ا.و.د اهلاو جبار فارش

 
 م 2018                                                      ه1439

 وزارة التعلين العايل والبحث  العلوي
 جاهعت بغداد

 كليت الرتبيت للعلوم الصرفت / ابي اهليثن
 قسن العلوم الرتبويت والنفسيت



 

 

 

 

 

  
 

  ََّفَاًْظُرْ إىل آثار رَحْوَت اللََّه كَيْفَ يُحْي الْأَرْضَ بَعْدَ هَوْهتا إى

  ذلكَ لَوُحْي الْوَوْتى وَهُوَ عَلى كُلَّ شيء قَديرٌ

 

 صدق اهلل العلي العظيم                 
 50  الروم / آيتسورة                                





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



العلمي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 اإلهداء                                                  

 ذلك الوجه الذي احنُّ إليه    إلى

 ه .....انتظرت

 مطر ,,,,إذ يحلُّ الشتاء ويشحُّ ال  

قرباناً لعمرك وأنت تنذر   .... إليك
 روحك لنا .....

 

 

 الباحثة  



 عرفانكر وش
وال ٌطٌب النهار إال بطاعتك فً مثل هذه اللحظات ٌتوقف  ,ال ٌطٌب الشكر إال بشكرك الهً

بثا وٌحاول تجمٌعها فً تتبعثر األحرف ع خط الحروف لٌجمعها فً كلمات ...الٌراع لٌفكر قبل أن ٌ
 سطور ...

 ...فر الشكر واالمتنان واالحترام أتقدم بوا

 ...! وأسعدتنً ,وأنطقتنً ,التً حدثتنً إلى

الدكتورة الفاضلة )الهام  إلى.... وتتؤبى ,تؤتًالتً  إلى ,ونبضا ,وروحا ,حلما تؤتًالتً  إلى
على هذا البحث فجزاها هللا عن كل الخٌر ولها منً كل التقدٌر  باإلشرافجبار فارس( التً تفضلت 

 واالحترام.

 السٌد الدكتور رئٌس قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة ... إلىبالشكر  وأتوجه

 من .. واالمتنان والشكر لكل

 ,وممن وقف على المنابر وأعطى من حصٌلة فكره لٌنٌر دربنا ,ةالمتمٌز ة الفتٌةح العلمٌوالصر
 .. ر الكرام ا....أعضاء لجنة السمن إلى البحور التً ال قرار لهم فً طٌبة أرواحهم

ًّ االعتراف بالفضل  فً الجامعة المستنصرٌة فً كل من  األفاضل األساتذةشكر أ أنوٌوجب عل
الكرام  واألساتذة والمحكمٌن ,وجامعة ذي قار ,وجامعة البصرة , األساسٌةوكلٌة التربٌة  ,كلٌة التربٌة

هللا خٌر  فجزأهمً بحث أغنتالعلمٌة التً  وأفكارهم, السدٌدة  بآرائهم, لمساندتهم لً األردنمن دولة 
 الجزاء.

والزمالء ... ممن كانوا لً خٌر  ,وإخوانً ,صدٌقاتً إلىبخالص شكري وامتنانً  وأتقدمكما 
 من مساعدات فٌما ٌخص تطبٌق االختبارات على العٌنة.. أبدوهسند لما 

 ... الواضح فً عملً األثر, ودعم كان له عائلتً لما قدموه من رعاٌة إلفرادوشكر وتقدٌر 

القائمٌن على المكتبات التً تزودت منها مادة  واألخوات اإلخوةوشكري واحترامً لجمٌع 
 البحث..

)ٌقٌن  أوالديوعطرا ...  اءً اً وطفولة, ونقحبأزهار النرجس التً تفٌض  إلىوشكري وتقدٌري 
 خالل فترة رحلتً العلمٌة... أعباءوه من لما تحملوالصادق(..

 نجاز هذا البحث وكان لهم فً النفس منزلة ,,د ٌد العون فً ار كل من ساعدنً ومشكأ وأخٌرا
ل كلمات الشكر لم ٌسعف المقام لذكرهم .... فهم أهل الفضل والخٌر والشكر .... وبعد ك نوإ

 ..واالمتنان أقول .

جزء جمٌلكم  أرد أن سؤحاوللكن  ضاءات الدنٌا .... ألنها أٌشكر الشمس .. أنحد ال ٌستطٌع أ
 ... أردتمونًكما  أكونبان 

 .مهنٌة ( أكون أنقبل  إنسانٌة) 

 

  الباحثة



 أ

 ملخص البحث

 اضياتتحصيل مادة الريستيبانز المعدل في  أنموذج ثرأالكشف عن  إلىهدف البحث الحالي ي
 وتفكيرهم المنظومي من خالل التحقق من الفرضيتين اآلتيتين :، متوسطالالصف األول  طالب لدى

متوسطي ( بين 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الفرضية األولى :
الب وفق أنموذج ستيبانز المعدل ودرجات ط عمى تي درستب المجموعة التجريبية الدرجات طال

 لتحصيمي.اوفق الطريقة االعتيادية في االختبار عمى نفس المادة  تي درستالمجموعة الضابطة ال

متوسط ( بين 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الثانية : 
الب ودرجات ط، وفق أنموذج ستيبانز المعدلعمى  تي درستب المجموعة التجريبية الدرجات طال

وفق الطريقة االعتيادية في اختبار التفكير عمى نفس المادة  تي درستالمجموعة الضابطة ال
 المنظومي.

 : ةاآلتي اتجرا إتباع اإل وألجل التحقق من فرضيات البحث تم

 .لبعدياضابطة( ذات االختبار  ـاختيار التصميم التجريبي ذي المجموعتين المتكافئتين )تجريبية  

المتوسط لممدارس الصباحية الحكومية التابعة  األولتحديد مجتمع البحث متمثال بطالب الصف و  
 األولتحديد عينة البحث متمثمة بطالب الصف  إضافة إلى فرع الناصرية. ـلمديرية تربية ذي قار 

من  اً طالب 90)تكونت عينة البحث من ) ، حيثحمد الوائميأالمتوسط في متوسطة العالمة الشيخ 
وتم اختيار الشعبتين ،  المجموعتين الضابطة والتجريبيةلكال اً ( طالب45المتوسط بواقع ) األول بطال

تم التحقق من السالمة الداخمية والخارجية وعميه  عشوائي.بشكل  شعب ضمن المدرسة أربعمن بين 
كوفئت و  تي قد تؤثر في المتغيرات التابعةيمة الي لمحد من تأثيرات المتغيرات الدخلمتصميم التجريب

الذكا ، التفكير  ،التحصيل السابق لمادة الرياضيات في بعض المتغيرات وهي ) إحصائيان االمجموعت
مجموعة من الخطط  إعداد ايضا تمو  ،( الزمني باألشهر، المعرفة الرياضية السابقةالمنظومي، العمر 

 كل مجموعة منل خطة 43)) والبالغ عددها تي البحثمن مجموعالتدريسية لكل مجموعة 
والمجموعة الضابطة ، ستيبانز المعدل أنموذجحسب خطوات  تدرس التجريبيةالمجموعة ، لمجموعتينا

وتكون تحصيمي  ين احدهماتم بنا  اختبار وخالل فترة تطبيق التجربة  االعتيادية.حسب الطريقة تدرس 
( فقرات من نوع المقالي 3)و، (( فقرة من نوع موضوعي )اختيار من متعدد22) منها ،فقرة 25)من )

المقالية  اإلجابات( فقرة ذات 12)وتكون منالمنظومي  لمتفكير خر اختبارواآل، اإلجابةالقصير 
حممت  ،بعد تطبيق االختبارين عمى مجموعة المعمومات ومجموعة التحميل اإلحصائيو  ،القصيرة
وأسفرت نتائج  (22( إصدار)spssباستخدام الوسائل اإلحصائية ضمن حقيبة )فيما بعد النتائج 



ب  

طالب في التحصيل والتفكير المنظومي لدى  المعدل ثر دال إحصائيا ألنموذج ستيبانزأالتحميل عن 
وخرج المجموعة الضابطة في كال االختبارين،  بريبية وتفوقها في األدا  عمى طالالتج المجموعة

 المثبتة في متن البحث.والمقترحات ، من التوصياتالبحث بجممة 
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المحكمين في تحميل المحتوى لمفصمين الخامس والسادس  آراء استبانه 12
792 . 0ط –الجزء الثاني من كتاب الرياضيات المقرر لألول المتوسط 

796 السموكية . األغراضالمحكمين في  آراء استبانه 13
715 استبانه آراء المحكمين بشان الخطط الدراسية . 14

a-14  أنموذج خطة تدريسية يومية لممجموعة التجريبية عمى وفق ) أنموذج
 ستيبانز المعدل ( .

713

b -14 لممجموعة الضابطة التي تدرس عمى وفق  خطة تدريسية يومية أنموذج
 الطريقة االعتيادية .

700

جدول الحصص الوزارية لموضوعات الفصل والسادس من كتاب  15
763 األول المتوسط .الرياضيات المقرر لمصف 

استبانه آراء المحكمين في فقرات االختبار التحصيمي بصيغته األولية  16
769 مع تعميمات اإلجابة .

غته األولية مفاتيح اإلجابة الصحيحة لفقرات االختبار التحصيمي بصي 17
278 .الموضوعية والمقالية

272 االختبار التحصيمي بصيغته النهائية . 18
222 . اإلجابةاستبانه صالحية فقرات التفكير المنظومي مع تعميمات 76
259 مفاتيح اإلجابة الصحيحة لفقرات اختبار التفكير المنظومي .28

ة والضابطة في اختبار يالدرجات الخام لطالب المجموعة التجريب27
 .(التحصيل , والتفكير المنظومي)
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 مشكمة البحثأواًل : 

 مستوى أن إال ,دراسية لمرياضياتال ناىجالموتطوير التي حصمت في مجال بناء  التطوراترغم 
 وتممست ,تحصيل مادة الرياضيات ما يخصفيوبالتحديد الطموح مستوى دون  التدريس في مدارسنا

ويعود  لمدارس البنين والبنات, ( سنة15) تقل عن لمدة ال ذلك من خالل خبرتيا المتواضعة الباحثة
 اعتبارأو  ,تعمم من المرحمة االبتدائيةلخمفية العممية الرياضية التي يرثيا المضعف ا إلى ىذا المؤشر

ما تم الحصول  إلى إضافة ,فيم الحقائق إلى األساسياتمن غرس  ىي نقطة تحول المرحمة المتوسطة
والتي ذي قار  محافظةمديرية تربية  إلىالتابعة  اإلحصاءوثائق في شعبة  ضمن من بيانات عميو

 الدراسي لمعامفي مادة الرياضيات  )البنين( األول المتوسط الصف بة نجاح طالأن نسب إلىشارت أ
صيل حالت عمى أن مستوى يدل مؤشرالوىذا  (2aكما في الممحق ) %(62قد بمغت )( 2017\2016)

إجراء مازالت قائمة ومستمرة من خالل المشكمة  أن أيضا وتأكدت ليذه المرحمة, مطموحل مساويالم يكن 
اختيارىم بشكل  تم المتوسط األولفي رياضيات مادة ال درساتن وم  درسيمن م   استطالع ألراء عدد

 ,(3ممحق ) ( سنوات5تقل عن ) الوبخدمة في ىذا المجال  ,درس( م  25) عددىم وبمغ عشوائي
 : اآلتيعمى النحو  تكميمياتم أن بعد  اإلجاباتوكانت نتائج 

مادة الصف األول المتوسط لفي  الطالب تحصيلرسين غير راضين عن من المد (95%). 1
الفمسفة  عمى ضوء الرياضيةبالمعرفة  كثافة المحتوى المقرر إلى حسب رأييم والسبب يعود الرياضيات

زمن  إضافة إلىالمقررة  مفرداتال تقديملغرض  كاف  من وقت  ذلك وما يتطمبو الحديثة لبناء المناىج
 أنشطةيستخدم من  ومحدودية ما ,ة مجاميعغبصي التدريس يشجع مما الالقصير الحصة الواحدة 

نجاز المحتوى يعتمد عمى نشاط المتعمم نفسو من ا األكبرالجزء  لمموضوع عمما أن إيضاحووسائل 
 مع يتعارض أيضاوىذا بدوره  الفيم والتفكيرمرحمة  إلىلغرض تحقيق التعمم ذو المعنى والوصول 

   .اً طالب( 60-50) إلىاكتظاظ الصف بعدد كبير من الطالب قد يصل 

عمى الحفظ  ةعتمدالم في التدريس الطريقة االعتيادية يتبعكان من المدرسين  (98%). 2
 مما لنقل المعرفةالمصدر الوحيد  عد الطريقة االعتياديةوت  , عاميم والقوانين الواردةوالتطبيق المباشر لمت

اىتماميم بالمعرفة  م ويقمل منتعممييعيق  وىذاجافة ومعقدة مادة  لمطالبالمقدمة  المادة ل منيجع
معرفة  عمى غير قادرمنيم  بعضيجعل ال لدييم  ت اإلدراكاختالف مستويا أنإضافة إلى  ,الجديدة

لقمة  ,لموضوععن ا مرؤية المتكاممةالوصول ل بما يضمن ختمفةالم جزاءاألالعالقات التي تربط بين 
 الطالب إتقانعمى  وىذا ما ال يتماشى مع النظرية الحديثة لمتربية التي تؤكد] .تنوع طرق عرضو

عمى العتماد ابالمنطق والتجريد العالي أي  والتي تتسم العقميةعرفة المتكاممة والمناسبة لمداركيم ملم
 (.33:2011)عبد الباقي, [لدييم والتشويق ,بعث روح الحيويةت ومتنوعة ةحديث وطرائق تدريس أساليب
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 والمالئمةسطحية وال تتسم بالعمق,  ,أنيا اقتصادية في الوقت استخداميم ليذه الطريقة, ومن مبررات
 الرياضية لمبنية يمإدراك إضعافسيم في ي أن نوأن ما ذكر من شأو وجد , بالطالبالكتظاظ الصف 

عض منيم في بوتذمر ال ,تحصيميمتقف وراء تدني مستوى وعميو تظير مشكالت وصعوبات  المنطقية
والتدريبات والنظريات وحتى تسمسل الموضوعات  األمثمةحفظ  إلىالمدرسة مما يدفعيم  إلىالذىاب 

 .نسيانيا فيما بعد إلىمما يؤدي  ممعنىيم لالرياضية من دون استيعاب

 الرياضياتتدريس النماذج الحديثة في يممكون معمومات عن  من المدرسين ال (97%). 3
قدرتيم عمى التطور في تسيم في زيادة ( لعدم مشاركتيم بدورات تدريبية استيبانز أنموذج) وخاصة

عرفي وىذا ما يجعل الرياضيات غير قادرة عمى مواكبة التطور الم استخدام نماذج وطرائق حديثة
 .والتكنولوجيالعممي  والمحاق بركب التقدم

الموضوع من دون  ألجزاءالمفكك التمقين  التدريس قائم عمى من المدرسين أكد أن ((%95. 4
ه مناىج الرياضيات مابين محاولة الربط بينيا, نتيجة التغير المفاجئ في خطط وزارة التربية باتجا  

ليس ليا  المتوسط يتضمن موضوعات األولالصف مما يجعل كتاب المرحمتين االبتدائية والمتوسطة 
لتالي ينعكس ىذا بدوره عمى عممية وبا االبتدائيةالمعروضة في كتب المرحمة ارتباط بالمعرفة السابقة 

وبما أن الرياضيات مادة عممية تحتاج إلى  عند مواجيتو التفكير بإبعاد الموقف الرياضي بشكل شامل
(, وان 22:2:22تفكير وذكاء معًا وىما قدرات ذىنية متداخمة ويفسر أحداىما باآلخر) العياصرة, 

المتبع في مدارسنا يشير إلى التركيز عمى الحفظ وحشو أذىانيم بالمعارف من دون  التدريسي األداء
مما يضعف ميارات التفكير والسيما التفكير المنظومي لدى المتعمم فيجعمو غير  تعميميم كيفية التفكير,

ا معرفيا وقد تجد لديو ركام ,ميا في أثناء مواجيتيا أو تقيمياتعديرياضية و  قادر عمى مراقبة أي فكرة
ىائال غير مترابط قائم عمى الحفظ واالسترجاع فقط دون التعمم المستند إلى المعنى مما يجعمو ال 

مما يضعف من عممية إدراكو لمعالقات ضمن البناء المعرفي  في أن يتعدى حدود تفكيره يمتمك بعداً 
 .الرياضي في صورة منظومات

وقد عزز ىذه  .( ذو تفكير ميتافيزيقي ) معرفيلذلك ال يمكن أن نطمق عميو متعمم ما وراء 
في التفكير المنظومي لدى المتعممين  إلى وجود ضعف أشارتالدراسات السابقة التي  نتائج المؤشرات

 (.2016 (, )كريم,2013 , الخزرجي) (,2013 في مادة الرياضيات ومنيا دراسة كل من )الشرع,

الذي ( المعدل ستيبانز أنموذج) محاولتيا لتجريب كمة جاءتلتجاوز ىذه المش الباحثةوسعيا من 
بعد محاولة التعديل عمى خطوات أنموذج  عممياد مرة في تدريس مادة الرياضيات عمى ح ألوليطبق 

سيم في التخفيف من عبء ىذه عند تقديميا لعمو ي ستيبانز بما يتالئم مع مستويات المعرفة الرياضية
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في تحصيميم وتفكيرىم  أثرهمادة الرياضيات ومعرفة ل المتوسط في تدريس طالب الصف األول المشكمة
 : اآلتيل اؤ ستالعن  باإلجابةالمنظومي. وعميو فان المشكمة يمكن أن تتحدد 

طالب الصف األول دى في التحصيل والتفكير المنظومي ل المعدل ستيبانز أنموذج ثرأ) ما 
 المتوسط في مادة الرياضيات ؟ (.

 البحثأهمية ثانيًا : 

المنيج المدرسي ويؤكد ذلك  محتويات مكونات األساسية فيالمادة الرياضيات واحدة من أىم  تعد
ر من لكثي الباب الرئيس: إن الرياضيات تعد خادمة العموم و  ( بقولوJohnson, 2004جونسون )

 (Johnson, 2004 : 4)                                             .المجاالت الدراسية المتقدمة

خاص,  التعميم وفي الحياة العممية بشكلإذ تؤدي الرياضيات دورًا ميمًا بين المناىج الدراسية في   
: المفاىيم من دون اعتماد أدواتيا مثل يستحيل أحيانا العمل في أي مجال, ويصعب أو فيي لغة العموم

 ,وروسيا ,والواليات المتحدة ,بريطانيا ـ مثل دول متقدمة أن كما ,والمسائل والمبادئ, والميارات,
عمى توافر  اإلبداع فييا مؤشر وأنالرياضيات عاماًل مؤثرًا في التقدم والتنمية اعتبرت  ـواليابان 

  .( المتقدمة الدول بسفينة ) وصفت حتى مقومات التقدم التقني,

 ( 2008 :81, )الكبيسي                                                                          

واالستدالل  ,رقوة التفكي تساعد الرياضيات عمى تطوير كثير من السمات العقمية ونموىا مثل )و 
, ...( وغيرىاواالكتشاف ,والتعميم, واإلبداع وأصالة التفكير, واالستقراء, واالستنباط ,والبرىان, والتخيل

 .تمرينًا جيدًا لمعقل عتبر بحد ذاتو, وىذا يرياضية عمى تحد  فكريال ائلمسال اغمب تحتويكما 

 (167-: 163  2001 , )الصادق                                                           

ال  أنتجد أن الميمة األولى لمدرس الرياضيات ينبغي  الباحثة من خالل خبرتيا وتدريسيا لمرياضياتو 
 جوانبياب تنمية شخصيتو عمل عمىي نأحاول بل ييتم وي طالبلممجرد نقل المعرفة الرياضية ب  كتفيي

كيف  ( المتعمم ) تعميم الطالبالثانية ىي والميمة  ,وجدانيا( وبشكل متكامل , مياريا , )عقميا كافة
توظيفيا في الحياة  أو إدراكيا أوال كيف يحفظ المقررات الدراسية عن ظير قمب دون فيميا  ,يفكر

الرياضيات مادة بناء  أنعمى اعتبار  ] بما يضمن خروجو من دائرة التفكير الخطي السائد, اليومية
إليقاظ  منطقي وأسموبتفكير, وطرائق تنظيم,  إلىفصعوبتيا تحتاج  ,تجمع بين الصعوبة والتسمية

  ( 21 : 2::2 )الكبيسي,        .         [ الفكر وتتمتع بخواص وجاذبية تميل النفس إلى دراستيا
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 ,المالحظة إلىخمق جيل متعمم يتسم بالتفكير العممي المستند  منيتمكن بأسموبو وطريقتو  فالمدرس 
النترنيت والصراعات الدائمة وا ,وعصر التكنولوجيا ,مواجية عصر العولمةقادرا عمى  ونوالتحميل, فيك

ونظمو المختمفة بما في ذلك  ,واستراتيجياتو ,فيما يتعمق بأىدافوتمس عصب المشروع التربوي  التي
 (2014: 13 , )العجرش                           .            والمخرجات ,والعمميات ,المدخالت

اعتماد نماذج  ارتأت الباحثةالمستخدمة في تدريس الرياضيات  واألساليب ,لتحسين الطرائقو 
 ستيبانز أنموذج) ونطمح أن يكونتدريس حديثة تتالءم مع االتجاىات الحديثة التي تركز عمى المتعمم 

اجتمعت ي عتقد انو قد  أنموذجوىو  ,المنبثقة عن النظرية البنائية( من النماذج التدريسية الحديثة المعدل
ويتفق بخطواتو مع  ,وفن ,التعامل مع التدريس كعمم إلى قد تسيم بدورىاو البْاس منيا,  فيو مميزات

ويجعل من  المعرفة الرياضية ضمن الكتاب المدرسي المقرر لمادة الرياضياتتعمم و مسيكولوجية ال
 .عممية التعممل راً محو  الطالب

 : اآلتيةويمكن تمخيص أىمية البحث النظرية في الجوانب 

قد يفيد المدرسين والمشرفين االختصاص في كيفية توظيف واستخدام أنموذج ستيبانز المعدل  .1
 في مادة الرياضيات.

قرر دراسي مأي  ة لتحقيقالرئيس دواتاألماذج الحديثة بوصفيا والن ,أىمية طرائق التدريس .2
 .بعيدا عن التمقين المباشر

طارا  ىذا البحث معمومات ضروريةقد يوفر   .3 في تدريس  المعدل ستيبانز نظريا لنموذجوا 
في حدود  أو أجنبيةعربية  أونو ال توجد دراسة محمية ميا وعربيا ومما يؤكد ىذه البحث أالرياضيات مح

 طالبيعزز حماس ال تدريسي حديث أنموذجكونو  المعدلالباحثة تناولت انموذج ستيبانز عمم 
  .تغذية راجعة فورية ليم ويقدم بطريقة العمل التعاوني الجماعي, لممشاركة والتعمم

حديثة نماذج تدريس  توجيو نظر القائمين عمى التعميم في ضرورة استخداميسيم البحث في  .4
 قائمة عمى النظريات المعرفية.

 أنموذجلما يقدمو من نماذج لخطط تدريسية عمى وفق  لممدرسين والمشرفين البحثأىمية  .5
لمرياضيات واختبار التحصيل وأخيرا اختبار التفكير  ستيبانز المعدل فضال عن اختبار المعرفة السابقة

 المنظومي.

 : تتجمى من خالل أنالجوانب التطبيقية لمبحث يمكن  أىم أما



 

 

 التعريف بالبحث ........................................................................................... الفصل األول 6

في  التعرف إلى أثر) أنموذج ستيبانز المعدل ( عمى ضوء) أنموذج ستيبانز( لمتغير المفاىيمي.1
 كل من التحصيل لمادة الرياضيات والتفكير المنظومي لدى طالب األول المتوسط.

 المتوسطة بأىمية في تعريف المدرسين والمشرفين في المرحمة ا البحثسيم ىذييمكن أن . 2
 تدريب من اجل استخدامووضرورة  ,كبديل لمتدريس عن الطريقة االعتيادية المعدل ستيبانز أنموذج
 .وتحسين مستوى التعمم ذو المعنى (التفكير في التفكير ) يسمى عمى ما الطالب

وفق الفمسفة عمى في كيفية التخطيط  لممناىج مخططي مناىج الرياضيات يمكن أن يفيد  .3
لطالب في مجال ميارات و وسائل تقويميا بطريقة تنمي قدرة ا وأنشطتياالحديثة من حيث محتواىا 

 التفكير المنظومي بشكل خاص.العامة وميارات التفكير 

لدورات التي مدرسي الرياضيات باعمى ضرورة إشراك  المشرفين يسيم البحث في تشجيعقد  .4
عمى النماذج واالستراتيجيات الحديثة والفعالة في مجال تدريس الرياضيات بغية  تقام لغرض تدريبيم

 .المرجوة من تدريس المادةالتعميمية  األىدافتحقيق 

وقد  يفيد لالطالع عميو كدراسة سابقةو  ,نوعية جديدة تضاف لممكتبة التربوية إضافةقد يكون  .5
العديد من الدراسات في  إجراءضرورة  إلىبقية الباحثين  دراسات الحقو وتشجع إلىتقود نتائج البحث 

 .جديدة تتناسب مع تدريس الرياضيات بشكل خاص ة العراقية باستخدام نماذجالبيئ

 فرضيتيهو البحث  اهدفثالثًا : 

 : ستيبانز المعدل في أنموذجاثر  ييدف البحث الحالي إلى التعرف عمى

 الرياضيات. المتوسط في مادة التحصيل لدى طالب الصف األول .1

 طالب الصف األول المتوسط.لدى التفكير المنظومي  .2

 : تين اآلتيتينير فتم صياغة الفرضيتين الص البحث ىدفيولتحقيق 

طالب درجات  ي( بين متوسط0.05داللة )الال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  .2
المجموعة طالب درجات و  المعدل ستيبانز أنموذج قوفعمى  درسلتي ست  المجموعة التجريبية ا

 تحصيل.ال ختبارا الطريقة االعتيادية فيوفق عمى  نفس المادة درستي ست  الالضابطة 
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طالب ( بين متوسط درجات 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال يوجد فرق . 2
جات طالب المجموعة در و  المعدل وفق أنموذج ستيبانزعمى  درستي ست  المجموعة التجريبية ال

 الطريقة االعتيادية في اختبار التفكير المنظومي.وفق عمى نفس المادة  درستي ست  الضابطة ال
 

 

 

 

 حدود البحث رابعًا : 

 : اآلتييتحدد البحث بـ

 .محافظة ذي قار متوسط في مدينة الناصرية مركزالول طالب الصف األ .2
 .م (2018-2017)الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي   .2
الجزء  ,2طلمفصمين )الخامس, والسادس(,لمصف األول المتوسط  المقرر كتاب الرياضيات. 3
 ( م . 2:21-2:22, لمعام الدراسي )الثاني
 ( التقويم التركيب, التحميل, العالقات لممنظومة, إدراك ميارات التفكير المنظومي ). 4

 

 تحديد المصطمحاتخامسًا : 

 Modelاألنموذج :  1-5

 من : عرفو كل   

 ( 2000الشبمي)  يصف طريقة لعمل ما فيو  أو ءشيتنظيم يعطي صورة عن  " : بأنه
 واألدواتمن خطوات تصف العالقات  ويتألفعممية  وأسساً نظري يمثل فمسفة  إطار إلىيستند 

 ( 2000 : 13, )الشبمي                                            والوسائل التي ينبغي استعماليا"

 ) النظرية تمثل تدريبية ومخططات وسائل عن عبارة ":بأنه (  2001 وآخرون، عبيد السيد 
  (117 : 2001 وآخرون, عبيد السيد)                      ." صفية وممارسات خطوات صورة عمى

 تطبيق لنظرية التعمم ويختمف عنيا من حيث األىداف  ": ( بأنه 2002، والحيمة )مرعي
ويسعى األنموذج فيما وراء الطابع الوصفي والتفسير النظري لمتعمم وذلك بتحديد مجموعة  ,والمضمون
 (                                              11: 2002 , )مرعي والحيمة          ."تطبيقيا في غرفة الصفالتي يمكن  اإلجراءاتمنظمة من 
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 (2008 ، جادو أبو) مجموعة اإلجراءات التي يمارسيا المعمم في الوضع  ": بأنه
 (317: 2008 , )أبو جادو       ."لمادة وأساليب تقديميا ومعالجتياوالتي تتضمن تصميم االتعميمي   

وتعتمده إذ يتالءم مع متطمبات ىذا تعريف نظريّا  (8002, جادو تتبنى الباحثة تعريف )أبوو 
                                               البحث.

 المنظمة التعممية -التعميمية  مجموعة من اإلجراءات ىو : لألنموذج اإلجرائيالتعريف 
موعة لمجمع طالب ا التي تستخدميا الباحثة داخل غرفة الصف في أثناء عممية التدريس والمتسمسمة
 .التجريبية

 

 أنموذج ستيبانز المعدل  2 -5

 : التعريف النظري لمباحثة 

 عمى المراحل الستة  انبثقت خطواتو بعد التعديلتدريسي  مقترح: ىو  المعدل ستيبانز  أنموذج
بناء المعرفة  إعادة وفق محور عمىو  تقديم المعرفة الرياضية مستوياتضوء في  ستيبانز ألنموذج

آلية و  والالحقة, ,لية التمثيل بين المعرفة الرياضية السابقةآل اً الرياضية تدريجيا من قبل المعمم وفق
  السابقة. الرياضية جديدة مستندة إلى المعرفة رياضية معرفة الطالببينيما حيث يتعمم  الموائمة

 : كاألتيالجديدة الخطوات لتصبح 

 .( االلتزام بالمعرفة السابقة ) مراجعة المعرفة الرياضية السابقة .1
 حول المعرفة الرياضية الجديدة. الطالبعرض أفكار . 2
 من خالل األمثمة المختمفة. الطالبمواجية أفكار  .3
 تعميميا. ـتميزىا  ـخواصيا  ـتمثيميا  ـالمعرفة الرياضية الجديدة  إكساب .4
 توسع المعرفة الرياضية الجديدة. .5
 .معرفة الرياضية الذىاب ما وراء ال .6

 .( ويوجد شرح مفصل ليا في متن البحث) 

مجموعة خطوات إجرائية يخطط ليا من قبل  وىو : التعريف اإلجرائي ألنموذج ستيبانز المعدل
أثره عمى  تم قياسيو المجموعة التجريبية,  طالب داخل غرفة الصف عمىلباحثة وتقوم بتطبيقيا ا

 .لمذين تم بنائيما لغرض ىذا البحثمن خالل االختبارين ا التحصيل والتفكير المنظومي لدييم
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     : : التحصيل3-5

 من : عرفو كل  

 ( ، 2001زيتون) من نتاجات التعمم ؛ نتيجة مرورىم بخبرة  ون" مدى ما حققو المتعمم : بأنه
 .تجاه أىداف معينة " تدريسية معينة , األمر الذي يكشف لنا مدى تقدم لممتعممين

 (479:  2001)زيتون ,                                                                      

 ، محصمة ما يتعممو المتعمم بعد مرور مدة زمنية معينة ويمكن  ":  ( بأنه2003 )أبو جادوا
قياسو بالدرجة التي يحصل عمييا باختبار تحصيمي وذلك لمعرفة مدى نجاح اإلستراتيجية التي يضعيا 

 (469 : 2003 , )أبو جادو                     ." ليا ليحقق أىدافو وما يصل إليو  ويخططالمعمم 

 ، قدرة معرفية لممتعمم عمى موضوع معين يقاس بأدائو عمى اختبار  " : بأنه (2004 )بركات
 (108:  2004 )بركات ,               .       " لقياس ىذا الموضوع األسئمةيتضمن مجموعة من 

   ، المعدل التراكمي الذي يحصل عميو الطالب في مرحمة تعميمية  : بأنه (2010)نصر اهلل "
 .وكيفيتيا " ,والذي يعبر عن حصيمة معينة ومحددة من المعمومات ومدى استيعابيا من حيث كميتيا

 (2010 : 321,  نصر اهلل)                                                                 

وتعتمده تعريفا نظريا ليا, إذ يتالءم مع متطمبات  (3::2, ابو جادو)تتبنى الباحثة تعريف و 
 موضوع بحثيا.

من المعرفة عينة البحث  طالب حصيمةىو الدرجة التي تمثل  :تحصيل لم اإلجرائيالتعريف 
الرياضية نتيجة تدريسيم مادة كتاب الرياضيات المقررة وتقاس بالدرجة الكمية التي يحصل عمييا 

 االختبار التحصيمي المعد ألغراض البحث الحالي.في الطالب 

 :: التفكير المنظومي  4-5

 :من  عرفو كل  

  بارتميتBartlett,2001))   بأنه: 

ومن خالل ىذا التفكير  ,تفكير شامل وتقنية تفكير بسيطة إليجاد التمركز في إنحاء النظام كافة 
وىو يختمف بعض الشيء عن  ,يتم التوصل إلى حل مشكالت معقدة من خالل إيجاد أنظمة رابطة
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مفيوم التفكير النظمي أي التفكير بشان كم أشياء تتفاعل مع بعضيا البعض وعن التفكير المنظم 
 (Bartlett , 2001 : 1-14).                                       الذي ىو تفكير بشكل منيجي

  ، عادة: " تحميل الموقف  بأنه (2002)المنوفي تركيب مكوناتو بمرونة مع تعدد الطرق  وا 
لعممية التفكير  واإلدارةمن التنظيم  إطارالنتائج في  إلىوالوصول  األىدافالتي تتفق مع تحقيق 
 (2002 : 48)المنوفي ,                                                     .والتفكير في التفكير "

  التفكير  إلىانتقال الفرد من التفكير بصورة مجردة  ":بأنه  (2004) نشوانتيسير عفانة و
مل معيا ويعدىا موضوعات متباعدة االعديد من العناصر التي كان يتع إلىالشامل الذي يجعمو ينظر 

 ."بمنظار منظومي األشياء إلىفيراىا مشتركة في العديد من الجوانب بمعنى انو ينظر 

 (219 : 2004 , )عفانة ونشوان                                                             

 ( ماكنماراMcNamara . 2006  ) عمى رؤية المنظومة من وسيمة لمساعدة الفرد  : " بأنه
, بداًل من رؤية أحداث معينة فقط في  منظور واسع يشمل رؤية واسعة لمبنيات المكونة لممنظومة

النظام وىذه الرؤية تساعد عمى التعرف عمى األسباب الحقيقية لممشكالت التي تعترض المنظومة 
 ( 3:  2011, الفيل)                                           .التعرف عمى نقطة البدء لمعالجتياو 

( وتعتمده تعريفا نظريا ليا, إذ يتالءم مع متطمبات  2::2المنوفي,  تتبنى الباحثة تعريف )و 
 موضوع بحثيا.

عينـة البحـث  طـالبدرجـة التـي يحصـل عمييـا ىـو الويقصد بـو  :تفكير المنظومي لم اإلجرائيالتعريف 
 .البحث الحالي إلغراض التفكير المنظومي المبني مستوى عمى اختبار مإجابتيمن خالل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 : اإلطار النظري أواًل 

 المحور األول : النظرية البنائية. ـ
 (stepans Model, 1994)المحور الثاني : انموذج ستيبانز ـ
 المحور الثالث : انموذج ستيبانز المعدل.ـ 
 المحور الرابع : التفكير المنظومي. ـ

 

 الدراسات السابقة 
 .(انموذج ستيبانز)تناولت  المحور األول : دراسات سابقة ـ
 .المنظوميدراسات سابقة تناولت التفكير المحور الثاني :  ـ

 جوانب االفادة من الدراسات السابقة. ـ
 مميزات البحث الحالي عن الدراسات السابقة ـ
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 اإلطار النظري:  أولً 

 :    النظرية البنائية : األول المحور

 مفيوم النظرية البنائية :

والتي  (,structureالبنية ) أو (construction) من البناء (constructivism) تشتق مفردة البنائية
اختمفوا منظروا  , يشيد بيا مبنى ما أوتعني الطريقة التي يقام  ((sturereالتينية  وأصولجذور  إلىتعود 

  : منيا أسبابوتعريف محدد لمبنائية لعدة  إيجادالبنائية في 

كما  ,النفسية والتربوية والفمسفية األدبياتمصطمح البنائية يعد من المصطمحات الجديدة نسبيا في  إن
بينيم عمى تحديد  إجماعولم يكن ىنالك  واحد, بفريقٍ  اوليسو  عدة فرق عمىمنظري البنائية انقسموا  نأ

حاجة  الفمسفة المتعمقة بالمتعمم والتي تفرض " نياأبعض منظرييا حاولوا تعريفيا عمى  تعريف محدد ليا.
 . " وبيئة التعمممع خبرتيم السابقة  اآلنيةالمتعممين لمعاني جديدة داخل سياق معرفتيم 

 (16 :  2003,)شاليل                                                                          

يبني بيا الطالب معارفيم من خالل خبرتيم الكيفية التي "  نياأالبنائية عمى  إلىسكتل  ويشير ويند
 (14 : 2002 , )بيرم                                                .تفاعالتيم الشخصية " أوالفردية 

والتعمم فييا يركز عمى الطالب  ,ماد عمى المعرفة التي لدى الطالباالعت " ىي أيضاوعرفيا كوبرين 
 (33 : 2004 , عطايا أبو) .                      " بأنفسيميبنوا معرفتيم  إنحيث يكون عمى الطالب 

الطفل  نأرؤية في نظرية التعمم ونحو الطفل قواميا  " نياأ عمى المعجم الدولي لمتربية عرفيا أما
 (70 : 2003 ,)صبح . " التفكير لديو نتيجة تفاعل قدراتو الفطرية مع الخبرة أنماطيكون نشيطا في بناء 

 : يأتيالسابقة حول مفيوم البنائية تتفق فيما بينيا عمى ما التعريفات  نأ ونجد

 ىو محور العممية التعميمية. طالبالن أ. 1
 .وخبراتيم ,فسير معموماتيم الجديدةفي فيم وت وأفكارىمخبراتيم السابقة  طالبيستخدم ال. 2
 عمى بناء معرفتيم الجديدة بشكل جماعي. الطالب يعمل. 3

يجرى التركيز  ,يسالبنائية بحد ذاتيا تعد نظرية تربوية جديدة في مجال التربية والتدر  إنويمكن القول 
العوامل الداخمية  إلى( ليتجو ىذا التركيز  المتعمم فييا عمى العوامل الخارجية التي تؤثر في تعمم الطالب )

  ,التي يخزنيا بداخل عقموو الخاصة فييا المتعمم معارف يبنيو  ,في عممية التعممالتأثير نيا أمن شالتي 
وىو بدوره  ,معارفو الحالية أوجمعي بناء عمى خبراتو السابقة  أوبشكل فردي  أماوالمتعمم يكون معرفتو 
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واتخاذ القرارات معتمدا عمى البنية المفاىيمية التي تحويل المعمومات وبناء الفرضيات  أويقوم بانتقاء 
وىذا كمو يحدث بوجود المعمم المسير والموجو  ,بشكل نشط وايجابي ن القيام بذلكتمكنو فيما بعد م

 قائد لمعممية التعميمية.الوالمدرب و 

حيث اىتم منظروىا بكيفية اكتساب  ,األخيرةاىتماما كبيرا في السنوات  ئيةة البناالنظرياكتسبت 
التكيفات الناتجة في  بأنوالتعمم  إلىونظرت  بياجيو, بأفكار اً المعرفة وكان مفيوم التعمم لدييم مفعم

والتي تحدث لمعادلة التناقضات الناشئة من تفاعمو مع معطيات  ,ظومات المعرفية الوظيفية لممتعممالمن
 (23 :  2003,زيتونكمال  )                                                                  .العالم

يحتاجو  وتتحدد فيو كل ما تتييأ أنوتخطيط والبد  ,دراسة إلىيحتاج  إذغير يسير  أمروان التعمم  
 .المكتشفة األشياءعممية االستكشاف وليس عمى تساعده عمى  أنمن شانيا  أنشطةالمتعمم من 

 (90 : 2002 , )زيتون                                                                         

البنائية  ( مشتقة من نظرية بياجيو ) البنائية ) نأبرؤيتين عمى اعتبار  فيتحدد مفيوم التعميم أما
 :  وىما ( البنائية االجتماعية ) ( ونظرية فيجو تسكي المعرفية

: يتحدد في ضوء ما يحصل عميو المتعمم من نتائج منسوبة لدرجة  رؤية بياجيو إلى أن التعميم .1
 الفيم العممي.

رؤية فيجو تسكي إلى أن التعميم يتحدد في ضوء سياق اجتماعي يتطمب درجة من التمعن في  .2
 (205 : 2000,  )عبد الكريم.                                                             مم المادةمعَ 

 اشتقت من النظرية البنائية أربع نظريات ىي :وقد 

 المعرفي والنمو المعرفي.نظرية )بياجيو( في التعمم  .1

التي يتمقاىا في بيئة  ( لممعرفة المتعمم ) معالجة كيفية ( في النظرية المعرفية ) برونر, وأوزبل .2
 وتركيزىا عمى العوامل الداخمية المؤثرة في التعمم. التعمم

 غرفة الصف أو المختبر. في التفاعل االجتماعي داخل ( فيجو تسكي النظرية االجتماعية ) .3

 (48: 2007(.                                          )زيتون , نوفاك ) النظرية اإلنسانية .4
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 واستندت الباحثة في دراستيا عمى نظرية )بياجو( في التعمم والنمو المعرفي لما ليا من عالقة وثيقة
باالفتراضات التي يقوم عمييا المحور الثاني والثالث من محاور بحثيا ولما ليا من أىمية ودور في تحقيق 

 المعرفة والفيم في آن واحد.

 : جان بياجيو والنظرية البنائية

لعصر الحديث ( من عمماء النفس في اJean Piagetالنمساوي جان بياجو ) والمنظر يٌعّد العالم
بحث عمى ال بتسميط الضوء شديد االىتمامإذ كان  نظرية النمو المعرفيل ولى والمؤسساألوواضع المبنات 

  ." نظرية المعرفة وىو القائل:" إنَّ عممية المعرفة تكمن في بناء أو إعادة بناء موضوع المعرفةفي حقل 

)أو  ابستومولوجيةلمدراسة في األفكار البنائية في كتابات بياجيو الذي كرس حياتو فمسفة وظيرت 
 إنحيث  كيف يتعمم المتعمم ما يتعممو(, وكان اىتمام بياجيو منصبًا عمى ىياكل التفكير لدى المتعممين

بل  اآلخرينوال يستقبميا بصورة سمبية من  بالبيئة المحيطة بو والمجتمع متأثراالمتعمم يبني معموماتو داخميا 
ولم  (Structuralism)وليذا سميت نظريتو البنائية" بالييكمة ", وفقا لتفكيره المتعمم ىو الباني لمعرفتو

المعمومات  التفكير وحيثياتو. واقترح بياجيو أنعمى محتوى معين بل اتسعت لتشمل  ىيكمية بياجيو تقتصر
المعرفة بنى عمميتي التمثيل والمواءمة وت ضمنا من خالل المعرفة الموجودة الخبرات الجديدة يتم استقباليو 

مفاىيمي(, وتتطور  ـ)معرفي  بين ما ىو من عدم االتزان حالةعندما تتكون لديو قل الفرد )المتعمم( من ع
بدأ المربون بتبني  ئنات الحية )البيولوجية(. وعندىابيا الكا بالطريقة التي تنمو و تتطور عندئذ المعرفة

: العموم, الرياضيات, والمغة, وغيرىا فقد سميت ىذه  تعميم الموضوعات المختمفة مثلو ر ىذه األفكا
وبين البناء في البناء في عمم التعميم  بطريقةالكبير  نظرًا لمتشابو (Constructivism)النظرية بالبنائية 

لتكون مناسبة لمسكن  وبناء عمارةوالشروط التي يجب أن تتوافر في تصميم المواصفات , فعمم العمارة
عقل المتعمم حتى يكون  وبنائيا داخل ,وافر في تصميم المعرفةتماثل المبادئ والشروط التي يجب أن تت

 ( 2015:33 )مرعب,                                                  .ليذه المعرفة معنى بالنسبة لو

من النظرية  األولعمى الجانب  أطمق ,عالقة وثيقةتتضمن جانبين بينيما والبنائية عند بياجيو كانت 
والحتمية المنطقية عند بياجيو كانت تقوم عمى  (. البنائية المعرفية )اآلخروالجانب  ,( الحتمية المنطقية )

  راحل ىي :م أربع إلىصنفيا و  .مراحل النمو المعرفي لمطفل

 مرحمة التفكير الحس حركي.. 1
 قبل العمميات. مرحمة ما. 2
 مرحمة العمميات العقمية. .3
  (84 : 2002 , )عفانة                                      مرحمة العمميات الشكمية المجردة.. 4
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من خالل تفاعمو المتعمم  نأيرى  إذ, رفةعمن النظرية يختص ببناء الم اآلخركان بياجيو يرى الجانب و    
 .والتمقين ,يكتسبيا من خالل الحفظ ببناء معرفتو وال يقوم النشط مع البيئة التي يوجد فييا

 (50 : 2003 , )مكسيموس                                                                          

 ويمكن تمثيل البنائية عند بياجيو بالمخطط اآلتي : 

 

                                        

 ليا شقان   

 عمى وتشمل              تقوم    عمى                                

 
 وىي                      

 
 
 

  
                           

 
 
 
 (1) مخطط

 النمو المعرفينظرية  
 الباحثةمن إعداد                                           

 
 ةلمبنائية  ثالث (1997Phillips William Daniel,(  ( ) وليم فميبس المريكي وقد حدد الفيمسوف

 ادوار ىي :

 البنائية المعرفية الحتمية المنطقية

 المفاهيم الرئيسية     النمو المعرفيمراحل 

 نظرية النمو المعرفي

 أنواع المعرفة   

 شكلية      

 إجرائية    

التفكير 

الحسي 

 الحركي

ما قبل 

 العمليات
العمليات 

العمليات  العقلية

الشكلية 

 المجردة

 التراكيب المعرفية

 والتكيف والموازنةالتنظيم الذاتي 

 وهما
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المتعمم يضع  إنحيث  ,نشاطالمعرفة والفيم يكتسبان ب نأترى البنائية  إذ : المتعمم الفعال. 1
 باإلعمالويقوم  يقرا أنبدال من  ,ويناقش ويحاور, ,وجيات النظر المختمفة ويأخذويستقصي  ,الفروض
 .الروتينية

 تبدأ فالمعرفة ال ,المعرفة والفيم يبنيان بطريقة اجتماعية نأتنادي البنائية  : إذ المتعمم االجتماعي. 2
 .اآلخرينبل بشكل اجتماعي ومن خالل طرق الحوار مع عند المتعمم بشكل فردي 

والمتعممين بحاجة الن  ابتداعا, بان الفيم والمعرفة يبتدعان أيضافالبنائية تنادي  : المتعمم المبدع. 3
 ( 2002 :42 ,)المنوفي     .      ر عمى دورىم النشط فقط في بنائياوال تقتص بأنفسيميبتدعوا المعرفة 

 لفتراضات التي تقوم عمييا النظرية البنائية:ا

بوصفيا نظرية في التعمم  التي تقوم عمييا البنائية واألسس البنائيون مجموعة من االفتراضاتقدم 
 : المعرفي, وتتمثل في النقاط اآلتية

التعمم عممية بنائية نشطة ومستمرة وغرضية التوجو: ويقصد بالعممية البنائية أن التعمم عممية بناء  .1
طا حيث يبذل جيدا يكون نش معرفية جديدة تنظم وتفسر باالعتماد عمى معرفة سابقة. وان المتعمم تراكيب

تحقيق الى خاللو المتعمم  من , يسعىغرض مم فييا ذوأن التعأي  غرضية التوجوو , عقميا لتفسيرىا
 .أغراض معينة تسيم في حل مشكمة يواجييا

وليس إكتشاف الحقيقة  يتنظيم العالم التجريبن وظيفة العملية المعرفية هي التكيف مع ا .2
الجديدة التى نواجهها والمحيطة بنا في  فاكتساب المعرفة يتم من خالل التكيف مع الخبرات  المطلقة

 .البيئة

 م ذي المعنى.المعرفة القبمية لممتعمم شرط أساس لبناء التعم .3

، فالفرد ال يبني معرفته عن  النمو المفاهيمي ينتج من خالل التفاوض األجتماعي مع اآلخرين .4
بناؤها من خالل التفاوض اإلجتماعي مع  العالم المحيط من خالل أنشطته الذاتية ولكن المعرفة يتم

الفرد لما وصل إليه من معاني مع اآلخرين تتعدل هذه  اآلخرين في بيئة تعاونية فمن خالل مناقشة
  .وبينهم المعاني لدى الفرد في ضوء ما يسفر عنه التفاوض بينه

معنى لما  بناء ن يسيم فيأنو حميا من شاُ مواجية المتعمم بمشكمة وتييئة الظروف لو باتجاه  .5
باالعتماد عمى قدراتو وليس مجرد حفظ لممعمومات وىذا بدوره يعزز الثقة لديو في قدراتو عمى حل  يتعممو

 المشكالت المستقبمية.
 (306:   2003, وآخرون والنجدي106 ;   – 96:  2003,  )زيتون                           
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 األىداف المعرفية تبعًا لمنظرية البنائية: 

 : رية البنائية في ثالثة أىداف ىيتتحدد األىداف المعرفية لمتعمم تبعًا لمنظ

 فيم المعرفة. .1
 االحتفاظ بالمعرفة. .2
 ( 113: 2000)إسماعيل,  .                        االستعمال النشط لممعرفة ومياراتو .3

 بالمخطط لحدوث التعمم ل مفيوم النظرية المعرفيةحو  أفكارورد من  من الممكن تمثيل كل ماو    
  : اآلتي

 

 

 

 

 

 
 

 ( 2) مخطط
 وفق النظرية البنائيةعمى  التعمم لحدوث عملالمنظومة  

 ( الباحثة) من اعداد                                  
 

 وفق النظرية البنائية :عمى  سيةالتدري لنماذجا
 التدريسية التي تبنتيا النظرية البنائية نماذجال : 

   من النظرية البنائية. وطرائق التدريس واالستراتجيات نماذجالاشتقت العديد من  

 (107:  2012 ) الرواضية وآخرون ,                                                          

 :وىي  دريسيةالت نماذجالمن ىذه  بعضذكر  الى ( 2007,وابو المموح)عفانة  اشارقد و 

 نموذج بوسنر)لمتغير المفاىيمي(.ا 

)موضوع مثير

 جديد(

 

استدعاء التراكيب     

المعرفية  الموجودة في 

البنية المعرفية المرتبطة في 

 )تفاعل (المثير الجديد 
   حدوث 

 تنظيم

 

اتزان)بناء 

 معنى جديد(

تكيف مع 

الضغوطات 

المعرفية 

 الجديدة
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 تروبردج وبايبي(. نموذج التعمم البنائيا( 
 (16:  2007 )عفانة وابو المموح,                            .     )الخميمي( نموذج الواقعياال 

 : مثل أخرى واستراتيجيات نماذج ويضاف عمييا

 لذاتالتعمم المتمركز حول ا استراتيجية 
  لمشكمة )جريسون وتيمي(انموذج حل. 
 اتكن وكاربمس(ة التعمم دور  استراتجية(. 
 خريطة الشكل  ستراتيجيةا vee )االنموذج المعرفي(. 
 نموذج التحميل البنائي )ابمتون(.ا 
 ةالتوليدي ستراتيجيةاال. 
 وودز. استراتيجية 
   .انموذج دائرة )دورة( التعمم 
 (.1998) االنموذج التفسيري اوالشارح 

  ( 100 - 99: 2012لعفون وآخرون, ا ; 500-497: 2007)زيتون,                           

التي تخص النظرية البنائية والدراسات عمى بعض من األدبيات االطالع ما تقدم وبعد  ـي ضوءوفـ
 بقةالسا ةمعرفال , إضافة إلىلفيم العالم الطالبلدى  ( اإلنساني الدافع ) الميل توفرن أ يمكن استنتاج

 من خاللمعنى  يتعمم ذ لصناعةفي غاية الضرورة  اوبيئتو التعميمية معا تعد أمور  ,متعمملموالجديدة 
 أو في عقمو من جذور ليا إيجاد عالقة بين ما يصادفو من معرفة جديدة وبين ما أي ,جيازه المعرفي

نتيجة لما يتعرض لو من  بين الضغوطات المعرفية اً يحقق توافق أي ,فيكيف بينيما بطريقة منظمة ,أساس
معنى  ذاتمعرفة  إلنتاج (بنائي اجتماعي) مكان مخصص : لصف الدراسي بوصفومتغيرات متعددة في ا
وعاء يتمقاىا دون  وليس ,ممعرفةل اً مكتشف طالب نفسوال يكون عندىاتعاوني  إطار عممي متفق عميو في

بعد يستخدميا  ومترابطة ,األجزاء متكاممةومخططات فكرية  ,ىياكل أومنظومات منيا  , ليعملإرادتو
يذه المواقف التعميمية ل عندىا المعمم فيأتي ,والقادمة ة المشكالت والمواقف الراىنةمواجيتنظيميا ل إعادة

ثارة لألسئمة المتنوعة طريق طرحو المواقف عنظيم تمك كيفية تن حولومعو مفاىيمو المختمفة   وا 
 وان التعميم  ,لممعرفة فقط ناقال دوره بنائيا من جديد وال يكون إعادةفي ومساعدتو  طالبال المعمومات لدى

في منظومة المتعمم  إبداعيةرات يلما يحدثو من تغي إبداععممية  بل ىو ليست بعممية تراكمية لديو
ىو  عمى ماوالحرص الجديدة التدريس  الستراتيجياتاستخدامو  حتم عمى المعمميُ وىذا بدوره  ,المعرفية
سموك خالل ذلك ويحدد من  واإلبداع التميزطابع , مما تضفي عمى عممو طرائقو من نماذج  حديث
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واالجتماعي , األربعة( ومراحمو  لبياجيو ) المعرفيالنمو بقسمييا  النظرية البنائية نأو   .مستقبال طالبال
حيث ال يمكن لممعرفة أن تنمو وتتسع لحدوث التعمم ذات المعنى في غاية األىمية  جانبين)لفيجوتسكي( 

من خالل بأنفسيم ض الوصول إلى االكتشاف واإلبداع لغر  واألقران مع البيئة ولدى المتعمم دون تفاعم
ويضمن استمراره ويجعل بما يعزز تعمميم ولغة الحوار بينيم  يعدىا المعمم لمطالبالتي التعميمية األنشطة 

 :  بعاممين ىما يتأثرلممتعمم التطور المعرفي  إن إيقابل لمتطبيق والتقييم  منو تعمم متصل ومتراكم

 .نضجو العقمي 

 (.نواأقر )التفاعل مع البيئة عن طريق المغة مع  ثقافة المتعمم 

 لغتو(.+ التعمم = تفكير المتعمم  : )محيط اآلتيةوفق المعادلة 

(, واألخيرة اىتمت Smith's,2001) ( ودراسة2000 ,لكريمعبد ا)من وىذا ما أكدتو دراسة كل
 .من مرحمة الطفولة ومالو بالتحديد من عالقة بموضوع الرياضيات  بالتطور المعرفي ابتدءاً 

يس يتم وقف معايير وشروط لعل من التدر  أنموذجاختيار  إن : التدريس أنموذجمعايير اختيار 
 : أىميا

مكانيةالتي يمكن تحقيقيا بدقة وسيولة,  باألىدافالنموذج  أىمية: تتحدد  ةيمنالي .1 استعمالو  وا 
 .ب فيياحددة تساعد عمى تحقيق نواتج مرغو وتوظيفو في مواقف م

لفيم ا)  :اآلتيةفرت فيو الخصائص اتو  إذ: يتصف النموذج بالدقة والوضوح  الدقة والوضوح .2
 .(ضوالغمو من المبس  والخمو ,اومفاىيمي ,ومسمماتو ,وافتراضاتو ,سيولة استيعاب خطواتو ,والوضوح

 . عالقة ونة لو فيمن العناصر المك توفرت مجموعة إذ : يتصف بالشمول واإلحاطة الشمول .3

 (156 : 2008 ,وآخرون)قطامي                                                                
 

 : (stepans Model , (1994ستيبانز أنموذج : المحور الثاني

تربية اسمو كمية ال – األمريكية منكويافي الرياضيات بجامعة  أستاذ نموذجاألصاحب ىذا 
(Stepans.J),  كمية التربية في الرابع من  – األمريكية منكوياجامعة  البروفسور منوقد حصل ىذا

 واسيامتو َءهأداوقد ميز ىذا التكريم  عمى جائزة من المنظمة العممية لممعممين, م((2001نيسان عام 
المربي ستيبانز قضى من  إنُالقي بحضوِره وبين االحتفال من خالل خطاب  في العموم التربوية.  المتميزة
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درس د وق العموم والرياضيات التربوية, حول مادتي العممية األبحاثي مجال سنة ف ((30 العمر
وكذلك اشرف عمى عدد كبير من البحوث والمشاريع لممراحل  ,العمياو  األوليةلممراحل  الرياضيات والعموم

    .األمريكيةوترجمت العديد من مقالتو وكتبو في الواليات المتحدة  والعميا, األولية

                                                                        (Stepans, 1994 :3) 

 (1994عام ) في الفيزياء المفاىيميستيبانز لمتغيير  أنموذجوضع  المتميزةسيامتو ابرز أوكان من 
يضع المتعممين في بيئة تعميمية تعممية  " أنموذج صمم إلحداث التغيير المفاىيمي وعرفو عمى انو

 ".  تشجعيم عمى مواجية مفاىيميم السابقة, ثم العمل عمى تحقيق الحل بإحداث التغير المفاىيمي

                                                                    (17 Stepans , 1994 : ) 

يضع من  إذم وطبقو في الرياضيات  (2008عام ) مرة أخرى وطور نموذجو في التغيير المفاىيمي
تشجعيم عمى مواجية مفاىيميم السابقة وكذلك مفاىيم  وتعممي ـ ةميي)المتعممين( في بيئة تعم خاللو

نقطة البداية  نأ , وكان يؤكد عمىلمفاىيمياوالتغيير  ,وبعد ذلك العمل باتجاه الحل زمالئيم السابقة,
 ,الذىنية ومن الصور أنفسيم من المتعممين تبدأ نأوفق ىذا النموذج ينبغي  عمى واالنطالق لمتدريس

لتكون المفاىيم  ثم تجرى عممية تعديل المفيوم تدريجيا والمفاىيم البديمة لدييم, ,البسيطة واآلراء ,واألفكار
وتصحيح  فيما بعد مقبولة عمميا ويتطمب ذلك من المعممين الكشف عن المفاىيم البديمة لدى المتعمم

 (500 - 494:  2007,)زيتون                                                      .مفاىيمو السابقة

 : في تصحيح  الفيم الخاطئ لممفاىيم وىي  أساسية( خطوات 6ويتكون ىذا النموذج من ) 

فيوم الجديد  من واعين لمفاىيميم السابقة حول الم متعممونيصبح ال ( أي ) االلتزام بالنواتج : األولى
 البدء بالفعاليات واألنشطة.( قبل لممفاىيم السابقة  , ثم عمل تنبؤات )خالل التفكير بو

من خالل  ( التنبؤ ) الجديدة يعرض الطالب معتقداتيم عن المفاىيم )عرض المعتقدات(, أيالثانية :
 مجموعات تعاونية صغيرة في البداية, ثم مع طمبة الصف كميم.ضمن المشاركة 

 ومعتقداتيم عن المفاىيم من خالل ,فكارىمأل متعممينال ) مواجية المعتقدات (, اختبار الثالثة :
 .اختبارىا في مجموعات صغيرةمناقشتيا و 

وجد بين أفكارىم  أنعمى حل االختالف الذىني  متعممونيعمل ال (, ) تمثيل المفيوم الرابعة :
ومالحظاتيم وبالتالي يبني ويمثل  والمناقشة الصفية, جديدةالو المفاىيم المسبقة  المقارنة بين اعتمادا عمى

 المفيوم الجديد أو استيعابو ومواءمتو.
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 أوالمفيوم من خالل المحاولة لعمل ارتباطات  متعممونيوسع ال ) توسيع المفيوم (, الخامسة :
 عالقات بين المفيوم الذي تم تعممو في الصف ومواقف أخرى بما فييا حياتيم اليومية.

ما وراء  إلىلمذىاب  متعممينيتم تشجيع ال ) الذىاب وراء المفيوم (, وفي ىذه الخطوة السادسة :
وذات العالقة  المتعمم التي اختارىا ,اإلضافية األسئمة المشكالت أو المشروعات أو , كأن يتابعالمفيوم
 (Stepans, 1994 : 18)                                                                  .بالمفيوم

 : اآلتيبالشكل  السابقة الخطوات الستةويمكن تمثيل 

 

 

 

 

 

                                   

 
 (3) مخطط

 ((Stepansستيبانز  أنموذجخطوات 

 الباحثة من إعداد

وتتحدى بشكل  ضمم يتحقق عندما تتوفر خبرات تعتر ىذا النوع من التع نأ( 1994 )ستيبانز, يشير
تكون فييا التفسيرات  حاالت ال في ىذه الخبرات ونالمتعمم إذ يواجو السطحية, مباشر مفاىيم المتعممين

متعارضة نوعا ما الخبرات الجديدة تكون قد و  ,بشكل مباشر وفوريلدييم  واضحةالسابقة ليا  حداثواأل
خمق حالة من ت  نألم تكن ىذه الحاالت ذات معنى لدييم فان ليا القدرة عمى  إذامعتقداتيم وخاصة مع 
 الحاجة لحل ىذا الصراع أوولد لديو الرغبة تفت فعال,يحدث  يتوقع المتعمم حدوثو وبين ما بين ما عالصرا

 يي حالةلتن ةيمفاىيمفي بنيتو التغييرات  أالحل وعندئذ تنش إلىأي تخمق دافعية لدى المتعمم لموصول 
ن أن عممية التعمم عممية معقدة و أحقيقة ب إدراكوعمينا  ,الحل إلىمن خالل الوصول لديو الصراع 

تحديد المعتقدات 

)االلتزام السابقة 

 بالنواتج(

عرض المعتقدات 

 للمفهوم

 واختبارمواجهة  

السابقة  المعتقدات

 للمفهوم 

مقارنة التنبؤات 

وتمثيل المفهوم 

 و بنائه الجديد

 توسيع المفهوم

 الجديد

 وراء ما الذهاب

 المفهوم

(2) 
(1) 

(3) 
(4) 

(5) 

(6) 
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نيم, بينيمالمتعممين يختمفون فيما  حاجة كل متعمم األخذ بنظر االعتبار  مع , يتعممون بنحو مختمف وا 
من األنشطة  تكون بيئة المتعمم غنية ومتنوعة بما يكفي إنلحدوث التعمم ويشترط والالزم لموقت الكافي 

 .صفوفيم إلى ونبيا المتعمم يأتيالتي  المختمفة التعمم أساليب بذلك لتشمل

                                                                   (Stepans, 1994 : 30 - 33) 

  : المعدل أنموذج ستيبانز : ثالثالمحور ال

  مقدمة :

كبير وان  مركبة عمى نحون الرياضيات ما ىي إال شبكة أفكار ( أFisher,1990يرى فيشر )] 
دراك, و فيم  ,يتم بطريقة رياضية وىذا يتطمب تكوين شبكة من األفكار أنالرياضيات ينبغي  وتمثيل ,ا 

يحتم عمى المعمم استخدام  ىذا ىذه الشبكة, ليا باتجاهبيا لتكوين روابط  اً وتمعن اً واستخداميا يتطمب تفكير 
تباع نظم منيجية لى لغة لصياغتيا ونقميا من مجرد كممات وعناوين رياضية إ مختمفة استراتيجيات وا 

اكتسابو ىذه المعرفة بعد فيميم لمبنية الموجودة بين و  التفكير المتعممين عمى منطقية دقيقة مما يساعد
 بمعزل عنيا.وتكوين رؤية شاممة عنيا وليس مجرد تعمم لمقوانين والمفاىيم والحقائق  ,أجزائيا

التعمم الحقيقي القائم عمى المعنى في مجال  نأ( Baroody,1987وبحسب وجية نظر بارودي ) 
ينمي القدرة عمى التغيير في  وان التطور الرياضي من شانو أن تنظيم المعرفة. إلىيؤدي  الرياضيات

 .في تطوير الفيم أساسيا أمرا التفكير ويعد ىذا بدوره أنماط

المعرفة  موجيا نحون النشاط الذىني يعد تفكيرا ىادفا إذا كان ( أScharg,1988وأكد شراج )
 وأحسن ,ويرغب في الوصول إلى حميا وتحقيقيا المتعمم لنفسو ميمة حددىا أو مسالة الرياضية بصيغة

 وان أي صراع فكري لحل المسالة ,متعممتمثل تحدي واضح لفكر السموكية  أىدافصياغتيا بشكل  المعمم
التي عياريا, وقد أطمق شراج عمى المعرفة األمر متفق عميو ويعد م ال يبدو حال ما لم يتم تجريبو, وىذا

 (. Problems) تكون بيذا الوضع اسم" المشكالت أو المسائل"

نوعين من التفكير يؤثران في سموك المتعممين عند تقديم  إلى(  Ernst,1998وأشار ايرنست )
(, األول: Meta – Cognitiveوراء المعرفي ), و (Cognitiveالرياضيات بصيغة مسائل وىما المعرفي )

والميارات وكافة أشكال المعرفة الرياضية في الوصول إلى  ,والقواعد ,والقوانين ,يتضمن استخدام المفاىيم
:  , في حين تضمن الثانيالجديدة )الموضوعات الرياضية( وتنفيذ خطط لحل ىذه المشكالت فيم المعرفة

دارة  اتياالستراتيجواختيار  )اتخاذ القرار( وراء المعرفة( القدرة عمى التخطيط والمراقبة والتقييم )ما وا 
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وأخيرا يصل المتعمم إلى افتراض المسالة وحميا عندما  لتمثيل المعرفة الرياضية التفكير في إثبات النشاط
 [.يكون التعميم في غرفة الصف أكثر انفتاحًا وتحدياً 

 ( 175- 2014:180  فريمان,فكتور سريمان و )                                                 

 :تيباآل المتعممينلدى  أن يحققوممعمم يضمن لما  يمكن تحديد أشار إليو ايرنستما وضمن  

وفق  عمى ىا من المفاىيمبغير  لدى المتعمم وربطيا المفاىيم السابقة معانيالبحث والتشخيص عن  .1
 .عمى سمم التعمم بالفيملالرتقاء  أولىكخطوة  ما يتناسب منيا في مدلوالتو الرياضية مع المعرفة الجديدة

الوصول إلى  شبكة تضمن إنشاءمفاىيم وعممية الربط بين عدة  عن العالقة السابقةينتج   .2
 .( المبادئ والقواعد ) اني من المعرفة الرياضية وىوالمستوى الث

في تحقيق  تظمةمن واستخدام مناحي ( التكرار ) لو وممارستو النشاط استمرار المتعمم في إثبات  .3
مختمف  عبر سرعة ومعرفة عالية المستوىتتصف بلمعرفة الجديدة بميارة تمكنو من ا المعنى والدقة

مما حفز تفكيره ونشطو وبالتالي مكنو من تحميل المعرفة المقدمة لو ومن ثم إعادة التفاعمية األنشطة 
 ليا. الذىني تركيبيا وصناعة المعنى الحقيقي

وفق ذلك يضمن لو فيما بعد استخدام ما تكون من مخططات  عمى المتعممتنمية التفكير لدى  .4
بان المتعمم  بعبارة ىي "( Ernst, 1998) وعبر عن ذلك ذىنية كاممة المعنى في مواقف جديدة افتراضية

 ." ( الرياضية متعدد المغات يصبح )

بشان تقديم  سابقةوفق ما تم عرضو من آراء عمى ( Fischbein, 1999) نوقد حدد فيشبي] 
 اقرأنومع مم تعممية تفاعمية لممتع ـيمية مبيئة تع إيجادفي ميمة المعمم تكمن إن  ,الجديدةمعرفة الرياضية لا

وال يقدم المعمم الحل  ,الحل عمى نحو منظم إلىبما يضمن وصوليم  أماميملغرض مواجية الميام الماثمة 
إجابتيم  ويبني المتعممين نحو الحل عن طريق طرح أسئمة مناسبة المتعممين بل يتعين عميو توجيو جيود

 إشكاليةبيئة تبرمج ىذه البيئة بصفتيا  أنعندىا وينبغي  ,بصفتيا ردة فعل عمى بيئة معينة
(Problematic One )المعرفة الرياضة الجديدة وتوسيع استيعاب  إلىالمتعممين في مسعاىم  إلليام

 (. لةمسأ بصيغة مشكمة ) معميي طرحت أنبعد ليا  مفيمي

ثرائية ابيئة  إلى تتحول أنىذه البيئة الصفية يمكن أن ( Freiman, 2006فريمان ) ىذا وقد أكد
لممعرفة الرياضية ضمن مواقف جديدة خارج البيئة في استخدامو  إبداعا أكثريصبح من خالليا المتعمم 
لتمك انتقال اثر التعمم  فة في تفكيره بعدوراء المعر  ما إلىل المتعمم اانتقضمان التعميمية المحددة وبذلك 

( لمييئة العالمية لتدريس الرياضيات حول تحّدي الرياضيات 16وأكدت الدراسة األخيرة رقم ) .المواقف
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حول ضرورة تزويد المتعممين بخبرات حل مسائل رياضية غنية وصعبة (  باربيو تيمور و )التي أجراىا 
  180- 184):2014  فكتور فريمان,سريمان و )                               [إبداعيم. بيدف تطوير 

ضرورة تقديم مادة الرياضيات بصورة مشكالت يطمب من ن الدراسات العربية التي أكدت وم
ة المفاىيم وصوال إلى المتعممين الوصول إلى حميا لضمان المرور عبر مكونات المعرفة الرياضية من بواب

مما يساعد المتعممين عمى بناء معنى لما يتعمموه  ( المسألة ) المشكمة وفق خطوات حل عمىحل المسائل 
عمى إجراء العمميات الحسابية بدقة وتنمية مستوى التذكر والفيم لدييم وتنمية ميارات التفكير والقدرة 
 (.  2013)صابرين, دراسةو (, 2011ساعدي,(, ودراسة)ال2005 والتطبيق ومنيا دراسة )حمادة,

المختصين  رأيحسب لرياضية ا المعرفةمكونات تقديم وطرق  ,لدور الرياضياتووفق ىذا الوصف 
 استيبانز أنموذجضمن  وبما تم االطالع عميو ,ومقارنة ما ذكر الرياضيات الجديدة تحقيق تعممفي مجال 

بأن )أنموذج ستيبانز ( ىو قناعات تامة  حصيمة من ولد ,بخطواتو الستة لمفاىيميالمتغيير  (1994)
عمى مفيوم النظرية البنائية  فيمسوف جوزيف ستيبانز باالستنادأنموذج تطبيقي تم بنائو من قبل العالم وال

عمى  من اجل التعمم األحادي عممية البناء ىذا العالم حدد وقد وصناعة التعمم لممعرفة بنائو طريقة في
 المفاىيمب )والمتمثمة  من مستويات المعرفة الرياضية األولفي المستوى  وخص عممية التعمم وفق خطواتو
 الرياضية(.

تمثل فكرة مجردة يمكن االعتماد عمييا بتصنيف األشياء : المفاىيم الرياضية من كون  رغموب 
الوقت ذاتو في  تعد ,المجردةوتحديد ما إذا كانت ىذه األشياء أمثمة منتمية أو ليست أمثمة لتمك الفكرة 

 باتجاه والصعود ,اليرمي لبناءا بعممية األولىونقطة الشروع  ,ثابتةالمنطمقات الو  ,األساسية ركائزلا إحدى
حل  أو(  بالمشكمة )المسماة القمة  إلىة وصوال يمن المعرفة الرياض األخرىاستكمال بناء المستويات 

 (236 – 219: 2010)ابو زينة,                                                             لة.المسأ

نو     :  ىوفعال  محددة  إجابة إلىويحتاج السؤال الذي يطرح في ىذا الصدد  ا 

 ؟ ماذا نعمم في الرياضيات 

قيامو بعممية تحميل ة لمعمم الرياضيات عند ذا السؤال ىي إحدى الميام الرئيسوتعد اإلجابة عن ى
  المحتوى لمكتاب المدرسي.

 : اآلتي وفق الشكلة لممعرفة الرياضية عمى يمكن تمثيل المكونات الرئيس وعميو
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  (1) شكل

 ة لممعرفة الرياضيةالمكونات الرئيس

وما تم االطالع عميو من أدبيات بخصوص ذلك  لدقيق لمكونات المعرفة الرياضيةبعد ىذا التمثيل او 
(  المعرفة الرياضية لمرياضيات الجديدة ) طالباكتساب النو من غير الممكن تحديد أ :يمكن استنتاج 

( )المفاىيموىو  في الحياة العممية بجزء واحد فقط ومواجيتيا المواقف الجديدةلحل والتمكن منيا ا واستيعابي
أو  المبادئ ) األخرىمستويات التي من خالليا يتم الدخول لبقية ال األولى عتبر بوابة المرورا تنيأ رغم

تحقيق التعمم و  ,البنية الرياضية المقدمة لمطالب , لتكتمل بذلك( , الميارات, حل المسائلالتعاميم
 ,وتدرج منطقي ,المتحقق بترتيب التعمم إلى, وعند النظر بنيةوالقائم عمى المعنى لتمك ال ,المستمر
مجال في الحديثة  التربوية االتجاىاتويتماشى مع  ,تفقيتجده لمكونات المعرفة الرياضية  ومتسمسل
أجزاء ا من وغيرى األشياءوالمعمم لكل من ىذه  طالبمعرفة ال نأ فيو ومما الشك ,تالرياضياتدريس 

 ,لمطالببالنسبة  والتمكن منيا فيما بعد وفيميا إلدراكيا األىميةفي غاية  المعرفة الرياضية يعتبر خطوة
بالطريقة  الطالب حصيلتقديميا وعرضيا وبالتالي تقويم ت وطريقة أسموبيحدد حتى وكذلك لممعمم 

 تحقيق أىداف التعمم,بما يكفل  ضمان التخطيط الجيد لمدرس, أيضا والتي من شانيا لكل منيا المناسبة
 لكللمتعديل يضاف  آخر مبرراجد أن ن ممكن انطالقا من سياقات معينةو , سيولة قياسيايضمن  من ثمَّ و 

 ىوو : ( 2003قالو )دونالد وريتشاد, مبدأ ما باالعتماد عمىتأتي  فعالالتعمم ال ركائز ىإحد أنب مما ذكر,
ميز الذي يمكنو من تحقيق ما يرمي لو من تالمدرس صانعا لمقرار في اختيار األنموذج األفضل والمإن )

مما  وسيمة لتحقيق غايات عديدةبأنو   نموذجاأل لنظر إلىكل درس واأىداف تعميمية تربوية في نياية 
 المرتبيرمي الشكل الوبنائيا بالمعرفة الرياضية  كل أجزاءل وتقديميجعمو كفيل وجدير بتؤلي عممية 

تثبيت المعمومات ل ةادمميز ىو أ أنموذجما تم اختياره من أن  يمكن اعتبار ذكر ما إلى إضافة ا,منطقي

 المشكلة حل

 المهارات

 التعاميم

 المفاهيم
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رساءالجديدة  بين ة المعرفية لممتعمم وبالكيفية التي تمكنو من ربط ما يتعممو داخل الصف و ينىا في البوا 
 (256 : 2003, ريتشارددونالد و )                                        .تطبيق ذلك في حياتو اليومية

خطوة ميمة ينتج عن تنفيذىا ترسيخ القاعدة المستنبطة في  يعد التطبيقإن  : ىنا ويمكن االستنتاج
تقان مأذىان المتعممين وبالتالي إكسابي من منظومة عممية  ممضافة إلى ما لديي ميارة في األداء بسرعة وا 

يكون  ويعتقد بذلك أن ممشكالت )المسائل(.حمو ل إزاء متميزةبميارة  المتعمم بدعفي ,تخص تمك المعرفة
ومنظومة  النموذج كفيل بتحقيق األىداف التعميمية المرجوة من تدريس مادة الرياضيات بوصفيا عمم

 .المستويات متكاممة ذات طبيعة فكرية عممية رياضية معرفية

بعد االطالع عمى ما سبق تعديمو من نماذج  إجرائية ست خطواتاألنموذج المعدل  تم تضمين وقد
( ضمن دراسات معينة  مقترحة إستراتيجيةأنموذج معدل أو  ) تحت عنوانواستراتيجيات بحيث أصبحت 

 منحكفيل بخطواتو بعدل الم األنموذجىذا  , لعلأنموذج ستيبانزغرار عدد الخطوات في  عمىوكذلك 
لمختمف  فعالوتطبيق  ,تنفيذو  ,لتنظيم ) فرصةال لو األمثلمدرس الرياضيات في حالة االستخدام 

 ـفي بيئة تعميمية  طالببوضع ال درسقوم المُ يو  داخل القاعة الدراسية ( لمعرفة الرياضيةمستويات ا
وتمك  حول المعرفة الجديدة تحفيزي بتوجيو سؤالو مجموعات غير متجانسة  عمىتعمميو بعد تقسيميم 
 : الخطوات ىي كاآلتي

بالمعرفة الجديدة لتحديد نقطة الشروع في تقديميا  ذات العالقةالرياضية السابقة( المعرفة  )مراجعة .1
( معرفة رياضية سابقة) ما لدييم من مراجعةيتم  درسألسئمة المُ  ن خالل عدة إجابات من قبل الطالبوم

 .تمع تشجيعيم عمى االلتزام بالمخرجا وبنائوىادفة  مناقشاتضمن 

لعنوان  المدرس طرحعند  تيممساعدحول المعرفة الرياضية الجديدة( أي  الطالب)عرض أفكاره  .2
ومشاركة  ,من خالل أسئمة تحفيزية بعد التفكيريا حول أفكارىمعمى عرض  لمعرفة الرياضية الجديدةا

, فكريا آمنةبيئة  طالبوبذلك يمنح لم األخرىمع المجموعات  أوضمن نفس المجموعة  اآلخرينزمالئيم 
 المتأكدغير ممن يتعارض معو أو  اآلخرينزمالئو  طمع عمى أفكاروشرحيا كما ي أفكارهعرض  تمكنو من

تدوينيا يتم  مختمفة حول المعرفة الجديدة أومتنوعة  أفكارثمة تجمع وبالتالي بأنيا صحيحة  أفكارىممن 
     .معينة عمى السبورة من قبل المدرسفي نافذة 

 عن طريق المشاركة والتجارب األنشطة إجراءواختبارىا من خالل  ( طالبال أفكارمواجية )  .3
المعرفة الرياضية الجديدة  يخص نية الصغيرة ومناقشة بعضيم البعض فيمات التعاو المجموعا في التفاعمية

كممخص   ,وتدوين ما يتم استخالصو من أفكار في نياية تطبيق وممارسة األنشطة ضمن ورقة عمل
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من قبل الخاص  ينيم لمتصريح بيا عند توجيو السؤالوعة مع اختيار ممثل من بالمجم إجابة إلفراد
 .مجموعةلكل  الُمدرس

وتثبيتيا بعد معالجة  عمى اكتسابيا ( أي مساعدة الطالب اكتساب المعرفة الرياضية الجديدة)  .4
مناقشة  ومن ثمَّ  التي دونت والمعنى الحقيقي لممعرفة الجديدة أفكارىم( بين  وجد إن االختالف الفكري )

وتعني بناء المعرفة  ) تعميميا أي يكيف المعرفة الجديدة ويتم تمثيميا –تمييزىا  –خواصيا األخيرة في 
عادة تركيبيا في عقل الطالبالرياضية المنطقية بعد تحميم ضمن  اتيممناقشو  تيماخالل مالحظ من ( يا وا 

 .وصناعة التعمم القائم عمى المعنى ليا تبنييا إلىبسالسة  طالبتقود ال أسئمةوطرح عدة  المجاميع

عالقات بين المعرفة  أوالمحاولة لعمل ارتباطات  عن طريق ( توسيع المعرفة الرياضية الجديدة)  .5
حياتية أي التطبيقات ال ) طالبجديدة في حياة ال الجديدة التي تم تعمميا في الصف ومواقف أخرى

 (. لممعرفة الرياضية الجديدة

مخطط  يكون الطالب أنالتفكير في التفكير( بمعنى  ):  الرياضية ( الذىاب ما وراء المعرفة)  .6
مرحمة  الحياة وىيجديدة في  أخرىلتفكيره في حل المشكالت بشكل مستمر في مواقف  ومقيمومراقب 

تعممني المعرفة فقط بل عممني  ال"  وتعني ) ( التركيب التحميل, ) والتفكير واإلدراكمتقدمة من الفيم 
منيا نماذج فكرية استخدميا في مواقف جديدة عند مواجيتيا في  ألعملكيف اكتشفيا وامتالكيا 

تشجيع المتعممين عمى االستمرار في التفكير بالمعرفة  ( وىذا يعني24:  2004 , عبيد( )"المستقبل
فة الجديدة بل البد من الذىاب وراء المعر  تقديم المعرفة إكمالعند لن ينتيي  ان التعممو  الرياضية الجديدة

 وتوسيعيا وتطبيقيا. 

وبعد تحميل ما ورد في خطواتو أعاله إضافة إلى ما تم الطالع عميو في المصادر واألدبيات ضمن ىذا 
  كل ما يأتي ذكره عن أنموذج ستيبانز المعدل : تم استنتاجالمجال 

 يبني معرفتو بنفسو من خالل تفاعمو المباشر مع أن إلى )الطالب( المتعمم األنموذجيدعو ىذا 
وربطيا بما لديو من معرفة سابقة في ضوء فيو المعرفة الرياضية الجديدة و  ,زمالئو و الموقف التعميمي

ير في بنية المتعمم المعرفية من خالل تعرضو بحدوث تغ الصحيح توجييات المعمم, ويحدث التعمم
وتحفيز تفكيره من  بصيغة مشكمة يطمب حميا(الجديدة )أي عرض المعرفة الرياضية  لمشكالت حقيقية

ومعو معرفة ذىنية سابقة ومستعد لتقبل ىذه البيئة  إلى يأتيالمتعمم  إنأي  )المعمم لذىنوقبل عصف 
ىا التي يعد باألنشطةغنية  تعمميومن خالل بيئة تعميمية  األمرينمعرفة جديدة وفق تفكير تفاوضي بين 

لدييم  ما إظيار إلى م يستدرجيوبعد عممية التفاعل بينيم,  ويعرضيا المعمم عمييم ويطمب منيم ممارستيا
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 معرفةذات صمة بالمعرفة الجديدة وىنا تظير ميارة المتعممين في تشخيص تمك ال من معرفة سابقة
عادةو  اعرضي إلىيقودىم ومن خالل المناقشة معيم ومواجيتيا وتحمييا وتنظيميا  عمميات تركيبيا عبر  ا 
ستخالص قوانين وقواعد جديدة تسيم في تفسير المعرفة با ليا وانتياء األمر القياس والمالحظة والتجريب

يتم  واثبات صحتيا ,و بعد اختبار فرضياتيا في بادئ األمر الجديدة التي كانت تعد مشكمة يتطمب حميا
من وعميو فان التعمم المنشود حصل (  عمى المعنى ليا يلمبنيتحقق بذلك التعمم اف ,وتفسيرىا ,تمثيميا

 بخطواتو األنموذج جاءالقمة, ف إلىكل متسمسل وصوال خالل المرور عبر مكونات المعرفة الرياضية بش
 إلىعبور المعرفة الجديدة  , يضمنبين البنية المعرفية السابقة وذىنية المتعممليكون جسرا  األولى األربعة

, ثم يسعى المعمم )تخزن بذاكرتو(ذات معنى  لديو فتصبحوترميزىا عقمو لتفسيرىا وتصنيفيا وتمثيميا 
وعندما يكون المتعمم قادرا  , جديدةحياتية في سياقات جديدة تتمثل بتطبيقيا في مواقف  جاىدا لتوسيعيا
ضمن  بعد استرجاعيا الية المستوىفي استخداميا بميارة ع واإلبداعوالتقييم ليا  ,والمراقبة ,عمى التخطيط

, والسير وفق ىذه الخطوات ما وراء المعرفة )التفكير في التفكير( إلىتمك المواقف كان قد ذىب عندىا 
وتنمية التفكير بوجو عام, فميس ىنالك رياضيات بدون تفكير وال يمثل الطريق الطبيعي لتعمم الرياضيات 
(, وذلك  يبدأ بمشكمة التعمم الحقيقي جون ديوي بعبارتو ) أكده تفكير يكون بال مشكمة )مسألة( وىذا ما

تيبانز المعدل بالمخطط ويمكن تمثيل خطوات أنموذج س .المرور حصرا بمكونات المعرفة الرياضيةيمزم 
   :اآلتي

 

       

 

  

 

 

 

 

     
  (4) مخطط 

 (من إعداد الباحثة) خطوات أنموذج ستيبانز المعدل
 

 

المعرفة عرض أفكاره ومعتقداته حول 

 الرياضية الجديدة

الذهاب ما وراء المعرفة الرياضية 

 الجديدة وتوسيعها

 مراجعة المعرفة الرياضية السابقة

 توسيع المعرفة الرياضية الجديدة

 

 المتعلم

يناسب  مواجهة األفكار واختبارها لتحديد ما

 المعرفة الجديدة

- وتميزهااكتساب المعرفة الرياضية الجديدة 

 تبنيها لحل المسائل - تعميمها
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 معدل :ستيبانز الأنموذج في  )الطالب( دور المتعمم

 في ضوء استقبالو لممعرفة أو يتصف معينة يتمكن المتعمم من ممارستيا اً أدوار ىنالك ويمكن تحديد أن  
 : وفق ىذا األنموذج ومنيا عمى

 نشط وايجابي ومشارك وليس سمبي متمقي لممعرفة.دور المتعمم  .1
, اعمل )اسمع وأنسى, أرى وأتذكر وفق المثل الصيني القديم وىو عمى المتعمم في األنموذج يعمل .2
 وافيم(.
 يعمل المتعمم بشكل تعاوني تفاعمي تفاوضي في العممية التعميمية وليس بشكل انفرادي. .3
عممية المالحظة واستخدام الدعامات التعميمية العالم الصغير خالل يتقمص المتعمم دور  .4

ا حتى ينظم بناء ويبذل جيدا عقمي ,والوصول إلى أجزاء من المعمومات حول المعرفة الجديدة ,لالستكشاف
 .أبنيتو المعرفية

 ول والمشارك في إدارة عممية التعمم وتقومييا.يمارس دور المسؤ  .5
رشاد ,لممعمومات مع توجيو رئيساً يعد المتعمم مصدرا  .6 واستدراجيم نحو  ,ومراقبة المعمم ليم ,وا 

 المعرفة المطموبة.
 وأرائو بحرية. ,يعبر المتعمم عن أفكاره .7
 يمارس المتعمم تطبيق المعرفة الجديدة بنفسو بعد توسيعيا وتمثيميا في مواقف الحياة اليومية. .8

 

 األنموذجوفق ىذا  عمى لممعمم دوارأ تحديد ومن الممكن أيضاً   :المعدلستيبانز أنموذج دور المعمم في 
 : تتمثل من خالل أن

 يكون المعمم ميسر ومساعد لممتعمم عمى اتخاذ قرار بشان بناء المعرفة الجديدة. .1
 يعتبر المعمم نموذج لمخبرة ومصدر احتياطي لممعمومات الالزم توفرىا. .2
 يصمم المعمم األنشطة المناسبة واألدوات الالزمة لمتعمم. .3
صدار نفتاح الفعمي وديمقراطية التعبير التعمم في جو من اال يخطط وينظم بيئة .4 عن الرأي وا 

 القرارات.
 مشارك في إدارة عممية التعمم وتقويمو. .5
يجاد عالقة بين المعرفة الرياضة السابقة والجديدة بعمميات عمى استدراج و مساعدة المتعممين  .6 ا 

ستنتاج العممي لممعرفة من خالل تعامل التجريب والمالحظة مما يسيم في تنمية ميارات التفكير واال
 المتعمم مع األنشطة واستخالص النتائج.
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تطبيقيا في  ييتم المعمم بإشراك المتعمم في اكتساب وتمثيل وتوسيع المعرفة الجديدة ومن ثمَّ  .7
 سياقات أخرى .

تعاون يقوم المعمم بتقسيم المتعممين إلى مجموعات صغيرة ومتكافئة بما يعمل عمى تقوية روح ال .8
 واأللفة بين المتعممين.

 

 : المعدلستيبانز أنموذج لتعميمية لتطبيق شروط البيئة ا

ىذا  تطبيق خطوات وفق عمى ىنالك شروط من الضروري توفرىا لبناء منظومة معرفية منطقية أن ويعتقد
 : وىي كاآلتي حتى يتسنى لو النجاح عند تطبيقو المعدل األنموذج 

وشاممة بحيث تسيم في تحفيز المعرفة السابقة لدى المتعمم  ,متكاممةأن تكون بيئة التعمم  .1
 )عصف ذىني( من قبل المعمم. واإلحاطة بجميع جوانب تفكيره باألسئمة المستفزة لمتفكير

ينبغي أن تسيم في معالجة بعض صعوبات التعمم لدى بعض المتعممين وتنمية قدرتيم المغوية  .2
 لمتعبير واستخالص النتائج.

تنمي قدرة المتعمم ومن خالل مساعدة المعمم لو عمى عمل منظومات ومخططات فكرية بغية أن  .3
 الوصول لممعرفة الجديدة.

 يشترط أن تكون البيئة غنية بالدعامات التعميمية لكل معرفة رياضية جديدة. .4

 متكافئة من المتعممين .مية تسمح بتشكيل مجاميع تعاونية أن تكون البيئة التعمي .5

 بيئة اثرائية لممعرفة الرياضية وبيذا يضمن انتقال المتعمم إلى ما وراء المعرفة.أن تكون  .6
    

 وىي : المعدلستيبانز  أنموذجوفق عمى شروط التعمم 

لحدوث أي  أن بعض األدبيات ويمكن اإلشارة إليو ضمن ما ذكر في ما تم قراءتو واالطالعوفق 
تعمم سميم ذو معنى البد من توفر شروط معينة يقتضي بموجبيا حدوث ما ىو مطموب وبالتحديد عند 

 استخدام أنموذج استيبانز المعدل ومنيا :

يشترط بالمعمم الذي يستخدم األنموذج أن يكون ممما بالمعمومات العممية الكافية وقادرا عمى حفظ  .1
 )الطالب( ن يتحمى بالصبر وسعة والمرونة ومتمكن من قيادة المتعممينالضبط داخل البيئة التعميمية وا

 بشكل عممي منطقي ليكون التعمم ذو معنى لدييم.
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 ,التعاون مع اآلخرين ضمن مجموعتو ويكون قادرا عمى التفاوض)الطالب( يتطمب من المتعمم  .2
 والمناقشة وتقبل رأي األخر واحترامو سواء كان لممعمم أم إلقرانو.

 يكون لدى المتعمم )ميل نحو المعرفة الجديدة(. أن .3
يشترط في المعرفة الجديدة أن تكون واضحة ومفيومة )مترابطة بما لديو من معرفة سابقة وليست  .4

 مستقمة(.
] أن تكون المعرفة الجديدة ضمن حدود المعقولية بحيث يتمكن المتعمم من تفسيرىا وتمثيميا  .5

ط ليا و تطبيقيا بإبداع ثم تقيميا فيحقق لو أىدافو التعميمية بشكل والتوسع بيا مما يسيل عميو التخطي
الذىاب  أو) )انتقال اثر التعمم( والتفكير في التفكير ذاتي في سياقات جديدة مشابو ليا وبذلك تحقق مبدأ

 [. ما وراء المعرفة(
 (2008 : 4)الكسباني,                                                         

 

 التفكير المنظومي  :المحور الرابع 

اهلل تعالى وحث  دون  مخموقاتو, بيا وىبيا اهلل لسائر بني البشر وخصوُ  إلييةالتفكير والفكر نعمة 
 , التأمل والتفكير في الكون والنظر في الظواىر الكونية المختمفة  والتمعن ببديع صنعو ومحكم نظامو إلى

وقوانينو في كل ميادين  ,واالطالع عمى سننو ,والعمم ,وتعالى عمى تحصيل المعرفةكما حث اهلل سبحانو 
 العموم.

نَسانَ  َخَمْقَنا َوَلَقدْ سبحانو وتعالى في كتابو الكريم )الخالق  أشار  َجَعْمَناهُ  ثُمَّ  (12)ِطينٍ  مِّن ُساَلَلةٍ  ِمن اإْلِ
 اْلِعَظامَ  َفَكَسْوَنا ِعَظاماً  اْلُمْضَغةَ  َفَخَمْقَنا ُمْضَغةً  اْلَعَمَقةَ  َفَخَمْقَنا َعَمَقةً  النُّْطَفةَ  َخَمْقَنا ثُمَّ  (13) مَِّكينٍ  َقَرارٍ  ِفي ُنْطَفةً 
, وىذا خير مثال هلل عز وجل المؤمنين سورة ( (14)اْلَخاِلِقينَ  َأْحَسنُ  المَّوُ  َفتََباَركَ  آَخرَ  َخْمقاً  َأنَشْأَناهُ  ُثمَّ  َلْحماً 

والتركيز عمى  ,االىتمام ازداد, اإلنسانفي خمق  اإللييالتفكير المنظومي و  ,التفكير أنواعحد أيعبر عن 
 ,لمواكبة العصر خاصة و بالرياضياتعام بشكل  والعممية, اإلنسانية بالعموم وعالقتو ,التفكير المنظومي

في الكيمياء والفيزياء والرياضيات  ستعمالوأك ,االتصال واالنترنت وأنظمةوالتحديات التكنولوجية اآللية 
العمميات الحسابية والجبرية والتحميمية وفي البراىين  إجراءالرياضيات يساعد في فعمى سبيل المثال نجد 

والخطية والنمطية غير  اآلليةعامة بشكل بعيد عن القولبة  ةاليندسية عمى المسائل والنظريات بصف
 (8 : 2002 , عبيد)                                                    .الكبيرة اإلعدادوقراءة  المثمرة

عب تحديد عمى نطاق واسع, ومع ذلك يصفي األدبيات والعالمية  ورد ومصطمح التفكير المنظومي
تفكيرا مستمدا من  مما يجعمو عالية المستوى مياراتالمنظومي يعمل عمى تنمية  فالتفكير ,وتعريف دقيق ل
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دراكوعي شامل و واقع  ت التي يعمل مياراال ومن, مة التي تواجيو الشخصالمشك أوكل إبعاد الموقف ل وا 
عادة ىيكمة  أجزائوثم يبحث عن التشابيات بين  تحميل الموقف ميارة عمى تنميتيا بمرونة مع  ءجزااألوا 

عادةتعدد طرق التنظيم                  .الوصول إليو تركيبيا في ضوء ما مطموب وا 

 (61: 2010والكبيسي,  ; 491:  2005 السعيد ,)                                              

مادة دراسية. فالكون عبارة عن منظومة  أنيا أسموب حياة أكثر منيا ت يجدن المستبصر لمرياضياإ
 (َعَدداً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوَأْحَصى َلَدْيِيمْ  ِبَما َوَأَحاطَ  َربِِّيمْ  ِرَسااَلتِ  َأْبَمُغوا َقدْ  َأن ِلَيْعَممَ  ) من الرياضيات قال تعالى

كير التفمييا يقوم ع أساسيةىنالك فرضية و منظومة كبرى ىي منظومة الكون , تمثل (28) آيةسورة الجن 
عند  من ثمَّ ( و لتي حولو ) يؤثر فييا ويتأثر بيا: أن كل شيء يتفاعل مع األشياء ا المنظومي ىي

بشكل جزئي بل  ( المكونة لمنظام األجزاء كن التعامل مع العناصر )التعرض لمشكمة أو موقف ال يم
, بعضيا مع بعضاألجزاء يتم بكيفية تركيب ي أييسمى بالرؤية المتكاممة  تكوين ما إلىيتعدى ذلك 

عممية تمتاز بالتنظيم كوين بنية يساعد عمى ت المعرفة الرياضية أجزاءلعالقات بين وعميو فان معرفة ا
, وىذا يتناسب مع عاد الموقف وجوانبو بصورة شموليةإدراك جميع أب والترابط المنطقي وعندىا نستطيع
 .امل مع أجزاء الموقف كٌل عمى حدهتتع الموقف كميًا ثم الطبيعة البشرية التي تنظر إلى

                                                                   ( Kotenikov , 2006 :1 ) 

 خصائص التفكير المنظومي : 

  من خصائص التفكير المنظومي :

تبسيط الحمول                إلىيقاوم الميل و  متكامل وشامل الموقف ككل أوالمشكمة  إلىينظر  .1
 والمشكالت .

( العالقات) بدورىا تنشأ من الروابط ككل والتي ( المنظومة ) الخصائص العامة لمنظام إلىينظر  .2
 المكونة ليذا النظام .  األجزاءبين 

إحداث حالة  عمى يعملوبالتالي القيام بحل المشكالت  أثناءعمى المشاركة في  المتعممين يشجع .3
 .واإلدارةالدمج بين اتخاذ القرار  من

 .يحث عمى احترام وتقدير وجيات نظر اآلخرين وتقبميا .4
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 إلىويوسع النظرة  األشياءالوعي بالفروض والحدود التي نستخدميا لتعريف  يساعد عمى زيادة .5
 .العالم

أو  المكونة لممشكمة أجزاء المنظومةالعالقات والتأثيرات المتعددة بين  إلىالنظر  يساعد بدقة في .6
 (Sterling, 2004 :78) .                                   التي نتشارك في حميا بكل جدية الموقف

 أبعاد التفكير المنظومي 

  متميزة تعد ضرورية لمعرفتو وىي : أبعاد أربعةلمتفكير المنظومي  أن( 2004بين)الكامل, 

 التفكير في نماذج )بناء نماذج واعية( .  .1
 التفكير الديناميكي )التفكير بتتابع زمني(. .2
 التفكير ذو العالقات المتبادلة . .3
 (65: 2004الكامل,  )                                                 .  التعامل المنظومي  .4

 

 التفكير في نماذج :  .6
ن يكون المتعمم قادرًا عمى القيام بالتفكير عن طريق أم التفكير المنظومي عمى أساس ىو يقو 

المنظومات أو منظومات ونماذج واضحة, أي تكوين منظومات ونماذج لألشياء التي تحيط بو, وىذه 
المتعمم وليست الحقيقة نفسيا, وان يكون باستطاعتو  يالت لمحقيقة يتم تكوينيا من قبلالنماذج ىي تمث

بناؤىا ونقدىا وتحميميا وتطويرىا باستمرار, من خالل استخدام أشكال وأدوات التمثيل المتاحة لوصفو, 
 ومي أمر في غاية األىمية.عمى إن اختيار الشكل المناسب لتمثيل عمميات التفكير المنظ

  : التفكير الديناميكي 

نموذجية لممنظومة من دون أن وال يمكن مالحظة الخصائص والمالمح األ لكل نظام مسار معين,
, فالتفكير الديناميكي يعتبر وسيمة لمتنبؤ بالتطورات المستقبمية حيث تعتبر نضع بالحسبان بعد الزمن

 لمتوجو العممي لمنظام.عممية استعادة الماضي وحده كاف 

 : التفكير ذو العالقات المتبادلة 

حدوثيا ؟  وما النتيجة التي يتوقع  إلى أدىأي ظاىرة  عند مالحظتيا ال بد من معرفة السبب الذي  
دائما حينما  يمكن مالحظتياوأن النتيجة  اً يكون ىذا السبب موجود  أن, فمن المفترض إليياالوصول 
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الن النتائج تتوافر  ,المنظومي ذي العالقات المتبادلة وىذا عمى نقيض مع التفكير, تثبت مصداقية السبب
 في المنظومة ذات العالقات المتبادلة, وذلك نتيجة توافر حمقات التغذية الراجعة. 

والتفكير ذو العالقة المتبادلة نوع من التفكير الذي يأخذ بنظر االعتبار اآلثار غير المباشرة وسالسل 
التي يمكن  األدوات أيسرويعتبر الشكل الحمقي غير المنتظم ىو ذية الراجعة. النتيجة وحمقات التغالسبب و 
 عمميات التفكير ذات العالقات المتبادلة.  إلىمن خالليا   اإلشارة

 : التعامل المنظومي 

ع التفكير , ويمكن توصيل وقائتمام بميمة توجييو بعد التأمل بوويقصد بو التوجو العممي لمنظام واالى
 ـ ويتضح ذلك من خالل ما يأتي :رتباطًا وثيقًا التمثيل لو والذي ترتبط بو ا أشكالالمنظومي ومن خالل 

  مثيل المغوي مثل أساليب الت التمثيل المنظومي تظير مالمحو واضحة, وأساليب أشكالباستخدام
 .أو الرمزي أو الشكمي

   التمثيل المنظومي يرتبط ارتباطا وثيقا مع تعمم التفكير المنظومي.  أشكالتعمم 

  نعيد تمثيل ىذا التفكير  أنجب عمينا و , يتيقياأمبير عندما يطمب قياس قدرة التفكير المنظومي
 (64-62:  2004الكامل , )                                             .حتى يمكن مالحظة التجربة

 العالقة بين التفكيـر المنظومي والنظرية البنائية : 

بأن المنظومات تعتمد في تكوينيا عمى النظرية البنائية حيث  (2003,وعفانة عبيد)من  يشير كلُّ 
تنظر إلى المعمومات المفككة وغير المترابطة مع معمومات المتعمم ليس ليا قيمة في تكوينو المعرفي, إذ 

ىي تمك التي يقوم المتعمم ببنائيا وتركيبيا بصورة ذاتيو في بنيتو العقمية اعتمادا  ذات المعنىإن المعرفة 
 (63:  2003 , ةوعفان عبيد)                                      .عمى المعرفة السابقة الموجودة لديو

ذا يشكل وخمفياتيم المعرفية. وى ,واىتماماتيم ,المعنى وفقا لحاجاتيم ببناء يقوم المتعممون بدورىم
نماذج واضحة وعميو أن يالحظ عمى الذي يكون فيو الفرد واعيًا بما يفكر بو من  أساس التفكير المنظومي

عادةن يكون لديو القدرة عمى تحميميا أنيا نماذج وليست حقائق و أ بناء ىذه  يكون أنبنائيا بشرط  وا 
 (80 - 60: 2003 ,)الكامل               .وأشكال التمثيل المتاحةالنماذج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأدوات 
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 أىمية التفكير المنظومي في مجال التربية والتعميم :

لكونو يتطمب فكر منظم يعمل عمى  ,ائق تدريس مختمفة لتنظيم المجتمعيشجع عمى استخدام طر  .1
 تحوالت عديدة في المفاىيم. إحداث

 شبكة من العالقات داخل المجتمع. إلىيعمل عمى تحويل الدروس المتعممة  .2

 تفكير شمولي . إلىيضمن التحول من التفكير التحميمي  .3

 باألشياءتيتم  األنظمةكانت  فإذا ووضع الخطط, األنظمةيساىم التفكير المنظومي عند تحميل  .4
 والتفاصيل معا, يجعل العمل يتم بطريقة محددة ونظرة ضيقة.

 يعترف بمختمف طرائق التعمم والمعرفة. التفكير المنظومي يتسم بالمرونة و .5

 .األجزاءيساوي  ييتم التفكير المنظومي بالكل أي يعمل عمى بناء نظام متكامل والكل بنظره ال .6

المحتوى بصورة مترابطة ومتكاممة المعنى مع استبعاد ما  إظيارالتفكير المنظومي ييتم في  .7
 ار وبذلك يسيم في عممية تنظيم المناىج.يسمى الحشو والتكر 

يساعد عمى رفع مستوى الكفاءة لمعممية التعميمية من خالل ربطو لفروع المعرفة المختمفة ربطا  .8
 .منظومياً 

بناء وحدة دراسية  : مثال النظم في المنظومات المتفرعة والمنظومات الكمية , أنماطيركز عمى  .9
  (Tibury & Cook, 2005 :3-5)             .                ىي جزء من منظومة المنيج الدراسي

 

 أىمية التفكير المنظومي لممتعمم:

  أي رؤية الجزيئات  يفقد جزئياتو, أنتنمية الرؤية المستقبمية الشاممة لمموضوع لدى المتعمم دون
 كمي مترابط. إطارضمن 

  الحمول المثالية  إلىالجذرية لممشكالت والوصول  األسبابتنمية القدرة عند المتعمم عمى معرفة
 ليا من خالل تقديم نظرة شاممة لتمك المشكالت. واإلبداعية

  لإلبداعيساعد المتعمم في تنمية قدرتو عمى التحميل والتركيب وصوال. 

  أوسعيجعل المشكمة تبدو مبسطة من حيث النظرة ليا بشكل. 
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 حل  إلىيجابي مع النظم البيئية التي يعيشيا لموصول يعمل عمى خمق جيل قادر عمى التعامل اال
 مشكالتو .

  نفسيا وىذا بدوره يعمل عمى  األشياءمن  أكثر األشياءيساعد المتعمم عمى رؤية العالقات بين
 .لألمورتحسين الرؤية المتعمقة 

 طبيعة إلىالمتعمم بوضوح  إدراكمن خالل  ,ممين عمى تحقيق التعمم ذي المعنىيساعد المتع 
 ودور المفاىيم والعالقة بينيا.

  اً بعضمع بعضيا  األجزاءيجعل المتعمم يرى خواص النظام من خالل تفاعل. 

 روالمشاركة واالستفادة من التغيي تنمية قدرة المتعمم عمى تقبل الشك والغموض. 

 تتناغم فيما بينيا جوانب الخبرة  ,منظمةيحتاجو من خبرات  المتعمم بصورة منظمة ما عطاءإ
 المعرفية والوجدانية والنفس حركية خالل حدوث عممية التعمم.

 تنمية ميارات ما وراء المعرفة )التفكير في التفكير ( لدى المتعممين. 

 ( 89-87: 2010 )الكبيسي,                                                                

 ميارات التفكير المنظومي:

 أيضاوالتفكير في التفكير, ويتطمب  عام إدارة عمميات التفكير المنظومي,التفكير يتضمن  بشكل 
ن عمى أن ويتفق معظم الباحثو  ميارات عميا في التفكير من تحميل لمموقف ثم إعادة تركيب مكوناتو.

يارة فرعية كما موضحة في الجدول م (12ميارات أساسية و) (4تتضمن ) قائمة التفكير المنظومي
 ي:اآلت
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 (1جدول )
 ميارات التفكير المنظومي

 المهاراث الفرعُت المهاراث الرئُسُت ث

 مهارة إدراك انعالقاث 1

 . إدراك انعالقاث بُه أجزاء انمىظىمت انفرعٍ.1

 . إدراك انعالقاث بُه مىظىمت ومىظىمت أخري.2

 . إدراك انعالقاث بُه انكم وانجزء. 3

 مهارة تحهُم انمىظىماث 2

 . اشتقاق مىظىماث فرعُت مه مىظىماث.1

 . استىباط استىتاجاث مه مىظىمت.2

 . اكتشاف األجزاء انخطأ فٍ مىظىمت.3

 مهارة تركُب انمىظىماث 3

 . بىاء مىظىماث مه عذة مفاهُم.1

 . اشتقاق تعمُماث انمىظىماث.2

 كتابت تقرَر حىل انمىظىمت.. 3

 مهارة تقىَم انمىظىماث 4

 . انحكم عهً صحت انعالقاث بُه أجزاء انمىظىمت.1

 . تطىَر انمىظىماث2

 . انرؤَت انشامهت نمىقف مه خالل مىظىمت.3

 (2006 : 125) انسعُذ ومحمذ ،   

 

تعد االشمل  إذفي البحث الحالي  (2006السعيد ومحمد ،) تم اعتماد قائمة الميارات التي قام باشتقاقيا
 . بعدما اطمع عمييا المحكمين والمختصين من وجية نظر الباحثة

   : خطوات التفكير المنظومي ـ

 الخطوات اآلتية :  إتباعيتطمب التفكير المنظومي من المتعمم 

دراكيا دراسة المضامين العممية .1  . ي المقرر الدراسيف لغرض فيميا وا 

 في المقرر الدراسي.إلى المكونات األساسية لمضامين العممية المعروضة تحميل ا .2

 . تعطي لمموضوع معنىالتي   األساسيةبين المكونات  وعالقات روابطإيجاد  .3

 . األساسيةتحديد تأثير كل مكون من المكونات لتحديد العالقات التشعبية يتم   .4

ضرورية بحيث تجمع المكونات  المنظوماتاليرمية في تكوين ف ,نظامالعمى التركيز ضرورة   .5
 . في مستوى واحد المتشابية ذات عالقة معينة

  .تفسير أو توضيح إلىالتي تحتاج  األساسيةعمى بعض المكونات  األمثمة إعطاء .6
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ومحاولة تحديد الفجوات في المنظومة أو المنظومات المكونة والمركبة والعمل التصور البصري  .7
 سدىا. عمى

ذات  أخرىكونة بمنظومات ربط المنظومة المالصورة الكمية لممضامين تجرى عممية  دراكإل  .8
 . عالقة بيا

, أي تعطى لو ة السابقةالخطوات الثماني إعادةبصورة عكسية في  يعتمد أنيمكن لممتعمم  .9
دراكتأثير المكونات والعالقات بينيا ومدى  الروابطتحديد و يا يقوم بتحميم منظومات معينة ثم الجزئيات  وا 

 (  69- 68:  2003, ةوعفان عبيد)                                                           .وفيميا
 

 قياس التفكير المنظومي : أساليب ـ

بعضيا مع بعض, عميو العالقات التي تربط المفاىيم  مخطط منظومي مكتوب يعطى لممتعمم .1
 . من قبل المتعمم المفاىيم الناقصة في المخطط المنظومي إكمال ويطمب

المفيوم  ىذا المخطط يتضمنو  ,ويطمب منو إكمال المفاىيم الناقصة يقدم لممتعمم مخطط منظومي .2
 . قات التي تربط بين المفاىيم داخل المنظومةوالعال يالرئيس

المنظومة  إكمال المتعمم, ويطمب من يالمفيوم الرئيس يقدم لممتعمم مخطط منظومي يتضمن .3
 . ة والعالقات التي تربط بينيابكتابة المفاىيم الفرعي

 . وبعد كتابة اسم المفاىيم عمي المفاىيم الناقصة أوويطمب منو العالقات  يقدم لممتعمم مخطط .4

كتابة العالقات بين تمك  منو  يعطى لممتعمم مخطط منظومي خاٍل ومجموعة من المفاىيم, ويطمب .5
 . بعد ترتيب كتابة تمك المفاىيم في المخطط المنظومي المفاىيم 

تمك المفاىيم مع كتابة يطمب منو بناء منظومة باستخدام لممتعمم مجموعة من المفاىيم, و  يقدم .6
 .يابينفيما  العالقات 

بناء منظومات جديدة عمى غرار  نواتج معينة ويطمب منو عدة يعطى لممتعمم مثال مكون من .7
 ( 82- 77:  2010الكبيسي , )                                                                .ذلك

 .ورقة االختبار لمتفكير المنظومي ب عند بناءجميع ما ذكر من أسالي وتم استخدام
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 القوانين التي تحكم التفكير المنظومي :

يخضع ليا التفكير المنظومي وىذا ما أشار ن ىنالك مجموعة من القوانين التي والبد من اإلشارة أ
وىذه القوانين (  ( Leadership Conference Of Women Religious,2004إليو ونشر في مؤتمر

 ىي :

 مشاكل اليوم تأتي من حمول األمس.  .1

 صعوبة دفع النظام لمعودة لمخمف. .2

 السموك ينمو بشكل أفضل قبل أن ينمو بشكل خاطئ. .3

 من المرض.قد يكون العالج أسوا  .4

 األسرع أبطا. .5

 السبب وتأثيره ليسا وثيقا الصمة في الزمان والمكان. .6

 التغييرات الصغيرة قد تنتج نتائج كبيرة. .7

 ال يوجد أي لوم. .8

 (2015 : 404 رزوقي وسيى,  )                     . دة ما يتبع مرة أخرىالطريق السيل عا .9
 

 : الدراسات السابقة ثانياً 

 ,ستيبانز أنموذج )ت الدراسة الحالية عمى العديد من الدراسات التي تعمقت بمتغيرا بعد االطالع 
ر مستقل مع متغيرات ستيبانز كمتغي أنموذجتناولت  ( حيث وجدت دراسات عديدة المنظوميوالتفكير 

كمتغير التفكير المنظومي متغيرات مستقمة مختمفة مع  , كذلك ىناك دراسات عديدة تناولتتابعة مختمفة
وخاصة في  (ستيبانز المعدل بأنموذج)ولم تجد دراسة تتعمق  بع في مواد ومراحل دراسية مختمفةتا

 ستيبانز أنموذجحول  ت السابقة ما يخص مجال الرياضيات, لذا صنفت الباحثة من الدراساالرياضيات
 (. كمحور ثاني ) والتفكير المنظومي ,)كمحور أول(
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 ىي كاآلتي : ستيبانز( أنموذج) تناولت سابقة دراسات :  المحور األول

في  وأثره ستيبانز ألنموذجديالى / التدريس وفقا  ـ/ العراق  (2016) الكرخي األميرعبد عبير  .1
 .اكتساب المفاىيم الرياضية لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي

ستيبانز في تعديل  أنموذجثر الكرخ األولى / أ ـ بغداد ـ/ العراق  (2016) ديانا عالء ناصر .2
 الفيم الخاطئ لممفاىيم الفيزياوية عند طالبات الصف الرابع العممي وذكائين االجتماعي.

/ الرصافة األولى ـ بغداد ـ/ العراق  (2016) بتول محمد جاسم الدايني وىافانا رافع نعمان البياتي .3
 في تحصيل طالبات الصف الرابع العممي لمادة الكيمياء. ستيبانز أنموذجثر أ

ثر استخدام ستيبانز لمتغيير المفاىيمي عمى أ / األردن ـ( / عمان 2013) صرار أبومراد محمد  .4
 .تعديل الطالب لممفاىيم الرياضية البديمة وقدرتيم عمى حل المشاكل الرياضية

 ويمكن توضيحيا في الجدول اآلتي :
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 (2جدول )

 دراسات سابقة تناولت أنموذج ستيبانز

 ت
  دراسةالوسنة  اسم 

 والبمد
 ؤالتكاف أدوات اإلحصائيةالوسائل  طريقة اختيار العينة نوع التصميم حجم العينة ونوعيا اليدف من الدراسة

 أدوات

 الدراسة
 ابرز النتائج التي توصمت الييا

 

 

1 

  
 ,2016)الكرخي)
  

 العراق

التعرف عمى 
التدريس وفقا 

ستيبانز  ألنموذج
في اكتساب  وأثره

 المفاىيم الرياضية

من ( طالبة  55)
طالبات الصف 
 الخامس البتدائي

 التصميم التجريبي
ذي المجموعتين 

الضابطة  المستقمتين
 ةوالتجريبي

 قصدي

 اختبار

t-test , لعينتين
مستقمتين اختبار مربع 

 الفاكرونباخ , ,كآي 
ومعامل ارتباط بيرسون 
 ومعادلة سبيرمان براون

 إلفرادالزمني   العمر
درجات التحصيل  العينة,

السابق لمرياضيات,اختبار 
الذكاء,اختبار المعرفة 

السابقة,التحصيل الدراسي 
اختبار قبمي لألبوين 

 لممفاىيم الرياضية

اختبار بعدي في 
اكتساب المفاىيم  

 .الرياضية 

عند  إحصائيةفرق ذا دللة  وجود
( بين متوسطي درجات (0.05مستوى

 أنموذجالطالبات الالئي درسن باستخدام 
والطالبات الالئي درسن باستخدام  ستيبانز

ية في اكتساب المفاىيم  الطريقة العتياد
 1.075))  , وبحجم اثر مقدارهالرياضية

 .عالي لصالح المجموعة التجريبية 

 

2 

 (2116,ناصر)   

 بغداد

 أنموذجاثر معرفة 
ستيبانز في تعديل 

الفيم الخاطئ 
 لممفاىيم الفيزياوية

وذكائين 
 الجتماعي

من ( طالبة 56)
طالبات الصف 
 الرابع العممي

التصميم التجريبي 
ذي المجموعتين 

المستقمتين  الضابطة 
 ةوالتجريبي

 

 قصدي

,  t-testاختبار 
معادلة معامل ارتباط 

معادلة  بيرسون,
سبيرمان براون,معادلة 
 معامل السيولة,
 والصعوبة وقوة التمييز

ووسائل وفعالية البدائل 
 خاصة لمصدق والثبات

العمر الزمني,اختبار 
المعمومات السابقة 
,درجات التحصيل لكل من 
مادة الرياضيات 
والفيزياء,مقياس الذكاء 
الجتماعي,اختبار قبمي 
تشخيص الفيم الخاطئ 

 لممفاىيم الفيزياوية

 
 

اختبار قبمي و 
بعدي لتشخيص 
الفيم الخاطئ 

مفاىيم تلم
ومقياس  الفيزياوية

 الذكاء الجتماعي

عند مستوى  إحصائيةدللة  افرق ذ وجود
بين متوسط درجات طالبات   0.05دللة 

المجموعة التجريبية الالئي يدرسن وفق 
ستيبانز ودرجات المجموعة  أنموذج

الضابطة الالئي يدرسن وفق الطريقة 
العتيادية في اختبار  تشخيص الفيم 

وقياس الذكاء   الخاطئ لممفاىيم الفيزياوية
( 0,750) الجتماعي بحجم اثر مقداره

 .ةالتجريبيلصالح المجموعة  عالي
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3 

وىافانا الدايني  )
 البياتي,

2016) 

 بغداد

اثر تدريس معرفة 
 أنموذج
Stepans  في

 تحصيل ال

من  طالبة (59)
طالبات الصف 
 الرابع العممي

التصميم التجريبي 
الضبط الجزئي ي ذ

لمجموعتين 
 المستقمتين

 

 

 عشوائي

,معادلة ,t-testاختبار 
معادلة  الفاكرونباخ,

كيودريتشاردسون 
,معادلة اتفاق 20

كوبر,معادلة حساب 
لممتغير  األثرحجم 

المستقل في المتغير 
 التابع.

درجات مادة الكيمياء 
لمعام الدراسي 
السابق,اختبار 

الذكاء,اختبار المعمومات 
 السابقة,

اختبار تحصيمي 
توليفي يتضمن 

(  فقرة (42
موضوعية ومقالية 

(فقرة 39وبواقع)
 بأربعةموضوعية 

( فقرة  3بدائل و)
 مقالية.

عند مستوى  إحصائيةفرق ذو دللة وجود 
بين متوسط درجات  0.05 الدللة 

الالئي درسن وفق  ةالتجريبيالمجموعة 
ستيبانز والمجموعة الضابطة  أنموذج

 فق الطريقة العتياديةئي درسن و الال 
 عالي لصالح 1.01)بحجم اثر مقداره)
 . ةالتجريبي المجموعة

 

4 

 أبو)
 2013),رارص

 األردن

اثر استخدام معرفة 
ستيبانز  أنموذج

لمتغير المفاىيمي 
عمى تعديل الطالب 
لممفاىيم الرياضية 
البديمة و قدرتيم 
عمى حل المشاكل 

 الرياضية

( طالب من 60)
في  الصف التاسع 

مدرسة ثانوية تم 
 إلىتقسيميم 

مجموعة تجريبية 
( ومجموعة 30)

 ( 30ضابطة)

التصميم التجريبي ذو 
المجموعتين 
 المستقمتين.

 عشوائية

 t-testاختبار 

معادلة , يكآمربع 
 كودريشاردسون

 

 العمر الزمني,

اختبار المفاىيم الرياضية 
 السابقة القبمي,

 اختبار الذكاء

اختبار قبمي وبعدي 
لتعديل  أولتغير 

الطالب لممفاىيم 
 الرياضية البديمة

اختبار قبمي وبعدي 
لمقدرة عمى حل 

 المشاكل الرياضية.

فروق في متوسط درجات طالب  وجود
وفق  عمى ادرسو الذين  التجربةالمجموعة 

من طالب  أفضلستيبانز بشكل  أنموذج
وفق  ادرسو المجموعة الضابطة الذين 

الطريقة العتيادية في مجال تعديل 
المفاىيم الرياضية البديمة وقدرة فوق 
المتوسطة لحل المشكالت الرياضية لصالح 

 .      ةالتجريبيالمجموعة 
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 : األولالمحور  ضمناسات السابقة أوجو التشابو والختالف في الدر 

 : بحثمنيجية ال. 1

 كل الدراسات المعروضة سابقا مع البحث الحالي من حيث استخداميا لمتصميم التجريبياتفقت 
 في الجدول اآلتي :موضح كما  , ( تجريبية وضابطة مجموعتين مستقمتين اثنين فقط )ل

 (3جدول )
 بين البحث الحالي والدراسات السابقة البحثالتشابو في منيجية 

 نوع التصميم اسم الدراسة ت
 التصميم التجريبي (2016 )الكرخي, 1
 التصميم التجريبي (2016 )ناصر, 2
 التصميم التجريبي ( 2016البياتي,ىافانا)الدايني و  3
 التصميم التجريبي ( 2013)أبو صرار, 4
 التصميم التجريبي البحث الحالي 5

 

 : الدراسة أدوات. 2

ضح مو  امالدراسة ك إلجراءالمستخدمة  األدواتتباينت الدراسات السابقة مع البحث الحالي في نوعية 
 : آلتيفي الجدول ا

 (4جدول )
 التباين في أدوات الدراسة بين البحث الحالي والدراسات السابقة

 الدراسة أدوات اسم الدراسة ت

اختبار قبمي و بعدي لتشخيص الفيم الخاطئ لممفاىيم الفيزياوية  (2016 )ناصر, 1
 ومقياس الذكاء االجتماعي.

 البياتي,ىافاناو  )الدايني, 2
2016) 

 ومقاليوموضوعية فقرة  ((42 اختبار تحصيمي توليفي يتضمن
 . مقاليو( فقرة 3بدائل و) بأربعةفقرة موضوعية  (39) وبواقع

لتعديل الطالب لممفاىيم الرياضية  أواختبار قبمي وبعدي لتغير  (2013 رار,ص أبو) 3
 اختبار قبمي وبعدي لمقدرة عمى حل المشاكل الرياضية. البديمة

واختبار التفكير  الرياضيات مادة التحصيمي في ختباراال البحث الحالي 4
 .المنظومي
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 التكافؤ :أدوات  3.

 ,بين الدراسات المعروضة سابقا ( التجريبية والضابطة ) تباينت متغيرات ضبط التكافؤ لممجموعتين
                             : في الجدول اآلتيموضح كما لبحث الحالي ا لعينة ضبط التكافؤ وأدوات

 5)جدول)
 لتباين في أدوات التكافؤ بين البحث الحالي والدراسات السابقةا

التكافؤ المتفقة مع البحث الحالي   أدوات اسم الدراسة ت
 والدراسات السابقة

 بينالتكافؤ المختمفة  أدوات
 والدراسات السابقة البحث الحالي

 (2016)الكرخي, 1
درجات  العينة, إلفراد الزمني العمر

اختبار  التحصيل السابق لمرياضيات,
 اختبار المعرفة السابقة. الذكاء,

 ة,اختبار قبمي لممفاىيم الرياضي
 .لألبوينالتحصيل 

 (2016)ناصر, 2
اختبار المعمومات  العمر الزمني,

درجات التحصيل لمادة  ,السابقة
 .الرياضيات

 مفيزياء,ل السابق تحصيلالجات در 
 اختبار االجتماعي, مقياس الذكاء

قبمي لتشخيص الفيم الخاطئ 
 .لمفيزياء

المعمومات اختبار  اختبار الذكاء, (2016البياتي,ىافانا)الدايني,و  3
 .السابقة

درجات مادة الكيمياء لمعام 
 الدراسي السابق.

اختبار قبمي لممفاىيم الرياضية  اختبار الذكاء. العمر الزمني, (2013رار,ص أبو) 4
 السابقة.

 البحث الحالي 5
التحصيل السابق  العمر الزمني,

 السابقة, المعرفة اختبار , لمرياضيات
 .اختبار الذكاء

لغرض  لتفكير المنظوميااختبار 
 .التكافؤ
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 : اإلحصائيةالوسائل . 4

لدراسات السابقة وسائل ا بعض مع اإلحصائيةبعض الوسائل في استخدامو لاتفق البحث الحالي 
  :في الجدول اآلتيموضح كما واختمف مع بعضا منيا 

 6)جدول )
 بين البحث الحالي والدراسات السابقة اإلحصائيةفي الوسائل  التباين

 تفقةالم اإلحصائيةالوسائل  ختمفةالم اإلحصائيةالوسائل  اسم الدراسة ت

ومعامل  كرونباخ,-الفا ,كآياختبار مربع  معادلة سبيرمان براون   (2016)الكرخي, 1
 لعينتين مستقمتين .  t-test,ارتباط بيرسون 

وسائل الصدق  , معادلة ارتباط بيرسون براون معادلة سبيرمان (2016)ناصر, 2
 لعينتين مستقمتين.  t-test, اختباروالثبات

 )الدايني, 3
 (2016البياتي,ىافاناو 

 
 معادلة كيودريشاردسون

 معادلة اتفاق كوبر, كرونباخ,-معادلة الفا
لممتغير المستقل في  األثرمعادلة حساب حجم 

 لعينتين مستقمتين. t-test, المتغير التابع
 .لعينتين مستقمتين t-testكآي, اختبار مربع  معادلة كيودريشاردسون (2013رار,ص أبو) 4

  البحث الحالي 5
, ومعادلة اختبار ليفين,  كرونباخ-معادلة الفا

, معادلة بيرسون, معادلة  كوبر, ومربع كآي
لعينتين  t-test, األثر ومعادلة ايتاقياس حجم 
 . أخرىومعادالت  مستقمتين

 

  نتائج الدراسات :. 5

ز المعدل وفق أنموذج ستيبان عمى أسفرت نتائج البحث الحالي عن تفوق المجموعة التجريبية التي درست 
 اتفقتو  (التحصيل)في المتغير التابع  وفق الطريقة االعتيادية عمى عمى المجموعة الضابطة التي درست

والتي (  2016البياتي, ىافاناو التحصيل ايضًا وىي دراسة )الدايني  دة فقط تناولتمع دراسة واح بذلك
 كما في الجدول اآلتي :  أظيرت تفوق عالي لممجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة
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 (7جدول )
 التشابو بين نتائج الدراسات السابقة ونتائج البحث الحالي في المتغير التابع )التحصيل(

 األثرحجم  النتائج المتغير التابع المتغير المستقل اسم الدراسة ت

الدايني  1
التحصيل في  أنموذج ستيبانز (2016وىافاناالبياتي,

 الكيمياء

تفوق لصالح المجموعة التجريبية التي 
درست عمى وفق أنموذج ستيبانز عمى 
المجموعة الضابطة التي درست عمى وفق 

 الطريق العتيادية

 مقداره
1.01)) 

أنموذج ستيبانز  البحث الحالي 2
 المعدل

التحصيل في 
 الرياضيات

تفوق لصالح المجموعة التجريبية التي 
درست عمى وفق أنموذج ستيبانز المعدل 
عمى المجموعة الضابطة التي درست عمى 

 وفق الطريق العتيادية

 مقداره
(1.559) 

 

 : تناولت التفكير المنظومي محور الثاني : دراسات سابقةال

الطائف / اثر  -( / السعودية 2017محمد خير محمود السالمات وعبدا هلل حويمد السفياني ) .1
تدريس باستخدام إستراتيجية قائمة عمى التعمم النشط في تنمية ميارات التفكير المنظومي لدى طالب 

 المرحمة المتوسطة في محافظة الطائف. 
( في تنمية ميارات  الخشب ) أنموذج ودد بغداد / اثر استخدام -( / العراق 2016)رفاه كريم  .2

 التفكير المنظومي لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات.
الرصافة األولى / فاعمية برنامج وفقا  -بغداد -( / العراق 2013نضال طو خميفة الخزرجي ) .3

لمعرفة والتحصيل الدراسي لممدخل المنظومي في الرياضيات لتنمية التفكير المنظومي وميارات ما وراء ا
 لطالبات الثاني المتوسط.

غزة / أثر استخدام بعض  - ( / فمسطين2007ومحمد سميمان أبو المموح ) عفانة عزو إسماعيل .4
استراتيجيات النظرية البنائية في تنمية البنائية في تنمية التفكير المنظومي في اليندسة لدى طالب الصف 

 التاسع األساسي بغزة.
5. Klieme & Michel ( 2005)  المانيا / دور بناء الطالب لمنماذج المنظومية باستخدام /

برنامج المحاكاة عمى الكمبيوتر وتطوير ميارات التفكير المنظومي والمفاىيم الرياضية العامة في 
 (. 64:  2005الكامل,  ) في دراسة تا وردكم الرياضيات والبيولوجي والكيمياء.
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6. Apollonian.S & Charles.E,(2004)  أمريكا / اثر استعمال النماذج الفكرية المنظومية /
 المعقدة في تنمية التفكير المنظومي. 

أسيوط /  فاعمية التفكير المنظومي لوحدة مقترحة في  ـ( /  مصر 2002عوض التودري )  .7
بميارات الترجمة برمجة الرياضيات لطالب كمية التربية عمى تنمية التفكير في الرياضيات واالحتفاظ 

 المكتسبة.

 ويمكن تمثيل ذلك من خالل الجدول اآلتي :
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  (8جدول )  
 يتناولت التفكير المنظوم سابقة دراسات

وسنة الدراسة  اسم ت
 نوع التصميم حجم العينة ونوعيا اليدف من الدراسة والبمد

طريقة 
اختيار 
 العينة

الوسائل  الدراسة أدوات
 إليياابرز النتائج التي توصمت  ؤالتكاف أدوات اإلحصائية

1 

عبد اهلل و  السالمات)
 (2117,السفياني

 

اثر تدريس الرياضيات معرفة 
قائمة  تيجيةاتر إسباستخدام 

عمى التعمم النشط في تنمية 
ميارات التفكير المنظومي 

لدى طالب المرحمة 
المتوسطة في محافظة 

 السعودية -الطائف

(64) 

لبا من المرحمة طا
 المتوسطة 

المنيج التجريبي 
ذو التصميم شبو 
التجريبي ذات 
مجموعتين 
 مستقمتين.

 

 

 قصدي
اختبار قبمي وبعدي 
لميارات التفكير 

 المنظومي

  اختبار

t-test 

العتماد في تكافؤ 
المجموعتين من 
خالل الختبار 
القبمي لمتفكير 

 المنظومي

يوجد فروق بين المتوسطات 
في درجات المجموعة  الحسابية
عمى اختبار التفكير  ةالتجريبي

 .البعديالمنظومي لصالح الختبار 

 إحصائيةيوجد فروق ذات دللة 
موعة بين متوسط درجات المج

وفق  عمى التجريبية التي درست
التعمم النشط  تراتيجيةإس

والمجموعة الضابطة التي درست 
وفق الطريقة العتيادية في عمى 

ألبعدي  يالمنظوماختبار التفكير 
 .لصالح المجموعة التجريبية

2 
 (2116,كريم )

 العراق

 أنموذجاثر استخدام معرفة 
د )الخشب( في تنمية و و 

 ميارات التفكير المنظومي 

من ( طالبة 71)
طالبات الصف الثاني 

 المتوسط

التصميم 
التجريبي ذو 
المجموعتين 

 عشوائية
اختبار قبمي وبعدي 
 لمتفكير المنظومي .

t-test 

 بر صيغة كو

 ,العمر الزمني

التحصيل السابق 

 إحصائيةيوجد فرق ذات دللة  *
في متوسط درجات المجموعة 

وفق عمى التجريبية الالئي درسن 
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 كرونباخ ألفا المستقمتين 

 

 في الرياضيات,

 اختبار الذكاء,

المستوى التعميمي 
 لموالدين.

اختبار التفكير 
 المنظومي القبمي.

د وبين درجات و و  أنموذج
المجموعة الضابطة الالئي درسن 

وفق الطريقة العتيادية في عمى 
اختبار التفكير المنظومي البعدي 

 . ةالتجريبيلصالح المجموعة 

3 
 (2113,يجالخزر )

 العراق

فاعمية برنامج التعرف عمى 
المنظومي في وفقا لممدخل 

الرياضيات لتنمية التفكير 
وراء  المنظومي وميارات ما

المعرفة والتحصيل الدراسي 
 لطالبات الثاني المتوسط.

( طالبة وتوزعوا 59)
( طالبة 30) إلى

لممجموعة التجريبية 
( طالبة في 29و)

 المجموعة الضابطة.

التصميم 
التجريبي ذو 
الضبط الجزئي 
لمجموعتين 
 مستقمتين.

 قصدي

اختبار قبمي وبعدي 
 ,المنظوميلمتفكير 

واختبار قبمي وبعدي 
وراء  ميارات ما

واختبار  ,المعرفة 
بعدي لمتحصيل في 

 الرياضيات

t-test, 

 ,كآيمربع 

معامل ارتباط 
بيرسون معادلة 

 كوبر, 

 كرونباخ-الفا

 ,العمر الزمني

 ,اختبار الذكاء

اختبار قبمي لمتفكير 
 ,المنظومي

ومقياس قبمي 
وراء  لميارات ما
 ,المعرفة

 األبوينتحصيل 

عند  إحصائيةيوجد فرق ذو دللة 
بين متوسط  0.05مستوى الدللة 

ثر أي وبدرجات التفكير المنظوم
عالي لصالح   (2.464 )قدره

ة التجريبية الالتي درست المجموع
 وفقا لممدخل المنظومي, ببرنامج

(  (1.568قدره بأثر ويوجد فرق
في  ةالتجريبيلصالح المجموعة 

مقياس ميارات ما وراء المعرفة 
قدره   بأثريوجد فرق  وأيضا

لصالح (  فوق المتوسط (0.688
 يبية. المجموعة التجر 

أثر بعض استراتيجيات معرفة عفانة وأبو المموح ) 4
النظرية البنائية في تنمية 

( طالب قسمت 126)
ثالث  إلىبالتساوي 

التصميم 
التجريبي ذو 

 وبعدي قبمياختبار  قصدي
لقياس التفكير 

طريقة التجزئة 
 النصفية,

يل درجات التحص
السابق لمرياضيات 

بين  إحصائيا*وجود فروق دالة 
 ةالتجريبيمتوسطي رتب المجموعة 
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,2007) 

 

التفكير المنظومي لدى طالب 
الصف التاسع في موضوع 

اليندسة )الدائرة( في وحدة 
 مادة الرياضيات

 

( 42مجموعات بواقع )
طالب في كل 

 مجموعة.

 

 

ثالث مجموعات 
مستقمة اثنين 
منيا تجريبية  
 والثالثة ضابطة

 األولى ةالتجريبي
باستخدام 

دورة  تراتجيةإس
 ةوالتجريبيالتعمم 
 مباستخداالثانية 
  تراتجيةإس

التعمم  نموذجأ
والطريقة 

العتيادية مع 
 الضابطة.

المنظومي لدى كل 
 المجاميع

معادلة 
 بيرسون,

تحميل التباين 
 ,األحادي

 اختبار شيفيو,
اختبار 
 كروسكال

 الثامنلمصف 
 ,األساسي

ومعمومات من 
الكشوفات 
 المدرسية.

وبين المجموعة  (3الثانية )م
( لصالح طالب 1)م الضابطة

( 3الثانية )م ةالتجريبيالمجموعة 
بشكل مرتفع لمتحصيل في التطبيق 

لختبار التفكير المنظومي  لبعديا
اثر استخدام دورة التعمم  إلىيرجع 

 في التدريس الصفي

*عدم وجود فروق ذات دللة 
بين متوسطي رتب  إحصائية

 (2)م األولىالمجموعة التجريبية 
( 3)م الثانية ةالتجريبيوالمجموعة 

في التطبيق البعدي لختبار 
يعود  بالمنظومي والسبالتفكير 

تدريس المجموعتين  إلى
 نائيةباستراتيجيي النظرية الب

بين  إحصائياوجود فروق دالة  *
 ةالتجريبيمتوسطي رتب المجموعة 

والمجموعة الضابطة  (2)م األولى
 ةالتجريبي( لصالح المجموعة 1)م

وفق  عمى ( التي درست2)م األولى
  نموذج التعمم البنائي. تراتيجيةإس
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5 

 وميشيل كميم )

Klieme & 

,Michel 

2005) 

 ألمانيا

التعرف عمى دور بناء 
الطالب لمنماذج  المنظومية 
باستخدام برنامج المحاكاة 
عمى الكمبيوتر وتطوير 

ميارات التفكير المنظومي 
والمفاىيم الرياضية العامة 
في الرياضيات والبيولوجي 

 والكيمياء.

( طالب من 200) 
الصف التاسع والعاشر 

أي تقابل طالب 
 .اإلعدادية

 عشوائية وصفي 

ر قبمي  وبعدي اختبا
لمتفكير المنظومي 
وبناء النماذج 

ومقياس , المنظومية 
قبمي وبعدي لمدافعية 

نحو العمل بالحاسوب  
واختبار المفاىيم , 

 الرياضية اليامة.

تحميل التباين 
 األحادي
 )شيفية(,

 ةتعميميوحقيبة 
لممعالجات 
 اإلحصائية

 العمر الزمني,
اختبار قبمي لكل 

من التفكير 
وبناء  المنظومي

 النماذج المنظومية,
درجات التحصيل 
السابق لممواد 
 )الرياضيات,
 الحاسوب,

 بيولوجي,لا
 الكيمياء(.

ظير اىتمام كبير لدى المتعممين 
لمعمل بالحاسوب صمن العموم 

برامج الحاسوب  المختمفة,
 األثرالمستخدمة والمختارة ليا 

الكبير في بناء النماذج 
ازدياد نسبة النجاح  المنظومية,

عند الطمبة بازدياد الدافعية نحو 
 من خبرتيم أكثرالعمل بالحاسوب 

 اظير نتائج تطبيق ,السابقة
قدرة  زيادةلمنماذج  لبعدياالختبار 

 إلىالطالب عمى تحويل النص 
قع شبكي وقدرة مميزه عمى مو 

 .التفسير

6 

(Apollonian. 
S&Charles.E,2

004) 

 امريكا

اثر استعمال النماذج معرفة 
 المعقدة الفكرية المنظومية

  في تنمية التفكير المنظومي

 

المرحمة  عينة من طالب
 اإلعدادية
إلى وتم تقسيميم 

المجموعة الضابطة 
ودرست بالطريقة 

المعتادة والمجموعة 
التجريبية ودرست 

بطريقة النماذج الفكرية 
 المنظومية

التصميم 
التجريبي ذو 
المجموعتين 
 المستقمتين.

 عشوائية

اختبار لمتفكير 
 المنظومي

 

استخدام 
التباين 
 المشترك

ANCOVA 

 بطاقات المالحظة,

 المقابالت,

اختبار لمتفكير 
 المنظومي.

بين  إحصائية*وجود فرق دالة 
متوسطي درجة طمبة مجموعتي 

التفكير  اختبارالبحث في 
المنظومي لصالح المجموعة 

 التجريبية

نتائج التفكير المنظومي  أظيرت*
لدى الطالب في استخدام  تطور

 .الختبارات والمقابمة



 
 
 

 

 سابقةالدراسات النظري والاإلطار  ............................................................................. الثانيالفصل  12

7 
 (1222,ٌدر)الخى

 مصر

فاعلُت الخفكُر  الخعرف علً

المنظىمٍ لىحدة ممخرحت فٍ 

برمجت الرَاضُاث لطالب 

كلُت الخربُت علً حنمُت 

الخفكُر فٍ الرَاضُاث 

واالحخفاظ بمهاراث البرمجت 

 المكخسبت.

من الطالب مجمىعت 

حم حمسُمهم إلً 

مجمىعخُن حجرَبُت  

درسج بطرَمت الىحدة 

وضابطت درسج 

 بالطرَمت العادَت.

الخصمُم 

الخجرَبٍ ذو 

المجمىعخُن 

 المسخملخُن
 عشوائية

اخخبار ححصُلٍ 

اخخبار لبلٍ  بعدٌ,

وبعدٌ لبرامج 

الكمبُىحر ,اخخبار 

لبلٍ وبعدٌ للخفكُر 

بطالاث  المنظىمٍ,

طالب مالحظت ألداء ال

 لمهارة الخصمُم.

 اخخبار

t-test 

ل ئووسا

 إحصائُت أخري

اخخبار فبلٍ للخفكُر 

اخخبار  المنظىمٍ,

لبلٍ لبرامج 

 الكمبُىحر.

َىجد فروق دالت إحصائُت بُن 

درجاث مجمىعخٍ  متوسطي

الدراست فٍ الخطبُك ألبعدٌ 

لالخخبار ألخحصُلٍ واخخبار الخفكُر 

المنظىمٍ لصالح المجمىعت 

واحخفاظ طالب  تالخجرَبُ

بمهاراث  تالمجمىعت الخجرَبُ

 البرمجت.
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 بين الدراسات السابقة  لممحور الثاني :  أوجو التشابو والختالفات

ات والموازنة بينيا عمى النحو , حاولت الباحثة استخالص بعض المؤشر بعد عرض الدراسات السابقة
  : اآلتي
 : البحثمنيجية . 1

المجموعتين  ذو ميم التجريبياتفق البحث الحالي مع غالبية الدراسات المعروضة سابقا في التص
( كانت تضم ثالث 2007 المموح, وأبو دراسة )عفانةا والضابطة( ماعد ية,المستقمتين )التجريب

 (2005 )كميم وميشيل,.دراسة مع حصرياً  واختمف مجموعات اثنان منيا تجريبية والثالثة ضابطة,
 في الجدول اآلتي : موضح كماجية البحث في مني

 (9جدول ) 
 بين البحث الحالي والدراسات السابقة البحثالتباين في منيجية              

الدراسات المتفقة مع البحث الحالي في  ت
 نوع التصميم البحثمنيجية 

الدراسات غير المتفقة 
مع البحث الحالي 

 المنيجية بمنيجية
 البحث منيجية

 (2017 السفياني,عبد اهلل و  )السالمات 1
تجريبي لمجموعتين 

 مستقمتين

  

 (2016 )كريم, 2
تجريبي لمجموعتين 

 مستقمتين

  

 ( 2013,الخزرجى) 3
تجريبي    
لمجموعتين 
 مستقمتين

 وصفي ( 2005)كميم وميشيل,

تجريبي لثالث  (2007 المموح, وأبو )عفانة 4
 مستقمة مجموعات

  

5 (Apollonain & Charle,2004) 
تجريبي لمجموعتين 

 مستقمتين

  

تجريبي لمجموعتين  (2000 ,يدر التو ) 6
 مستقمتين

  

 البحث الحالي 7
تجريبي لمجموعتين 

 مستقمتين
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 الدراسة : أدوات. 2

المستخدمة ضمن  األدواتتباينت الدراسات المعروضة فيما بينيا و مع البحث الحالي في 
 : في الجدول اآلتيموضح كما الدراسة لكل منيم ويمكن توضيحيا 

 (10جدول )
  بين البحث الحالي والدراسات السابقة التباين في أدوات الدراسة

 الدراسة غير المتفقةأدوات  المتفقة أدوات الدراسة اسم الدراسة       ت

اختبار قبمي وبعدي لميارات  (2017 السفياني,وعبد اهلل  )السالمات 1
 التفكير المنظومي

 

بار قبمي وبعدي لمتفكير اخت (2016 ,)كريم 2
 .المنظومي

 

 (2013 )الخزرجي, 3
اختبار قبمي وبعدي لمتفكير 
المنظومي, واختبار بعدي 
 لمتحصيل في الرياضيات.

اختبار قبمي وبعدي لميارات 
 ما وراء المعرفة

 (2007 وابو المموح, )عفانة 4
لقياس  وبعدي اختبار مسبق

التفكير المنظومي لدى كل 
 المجاميع

 

 (2005 )كميم وميشيل, 5
اختبار قبمي  وبعدي لمتفكير 
المنظومي وبناء النماذج 

 المنظومية

مقياس قبمي وبعدي لمدافعية 
 نحو العمل بالحاسوب,
واختبار المفاىيم الرياضية 

 اليامة.

6 (Apollonain & Charle,2004) لمتفكير  وبعدي اختبار قبمي
 المنظومي

 

 (2000 )التودري, 7
 تحصيمي بعدي , اختبار

اختبار قبمي وبعدي لمتفكير 
 المنظومي.

اختبار قبمي وبعدي لبرامج 
بطاقات مالحظة  الكمبيوتر,
الطالب لميارة  ألداء

 التصميم.

 البحث الحالي 8
االختبار التحصيمي لمادة 
 الرياضيات واختبار التفكير

 .المنظومي
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 : اإلحصائيةالوسائل . 3

السابقة في بعض الوسائل اإلحصائية واختمف معيا في  غمب الدراساتأاتفق البحث الحالي مع 
  :اآلتي الجدول في موضح كما وسائل أخرى 

 (11جدول ) 
 التباين في الوسائل اإلحصائية بين البحث الحالي والدراسات السابقة 

 اسم الدراسة ت
 اإلحصائيةالوسائل 

البعض المتفقة بين 
 منيم 

 غير المتفقة اإلحصائيةالوسائل 

 اختبار (2017 السفياني,عبد اهلل )السالمات و  1
t-test  

,   t-tesاختبار     (2016 )كريم, 2
 تشي مربع             صيغة كوبر, الفاكرونباخ

 (2013 )الخزرجي, 3
مربع كآي, وبيرسون, 

, كوبر كرونباخ-الفا
 t-testاختبار 

 

 معادلة بيرسون (2007 )عفانة وابو مموح, 4
تحميل التباين  ,طريقة التجزئة النصفية

اختبار  ,شيفيواختبار  ,األحادي
 كروسكال

 )شيفية(, األحاديتحميل التباين   (2005 )كميم وميشيل, 5
 اإلحصائيةلممعالجات  ةتعميميوحقيبة 

6 (Apollonain & Charle,2004)  استخدام التباين المشترك 
ANCOVA 

 اختبار (2000 )التودري, 7
t-test  

 أخري إحصائُتووسائم 

 البحث 8
 الحالي

 -، معادنت انفا t-tstاختبار
كرووباخ، كىبر، 

 ، مربع كاٌبُرسىن

 

 SPSSالحقيبة اإلحصائية 
, معادلة حساب حجم 22إصدار 

واختبار ليفين  ايتا أألثر ومعادلة
 .ومعادالت أخرى لمصعوبة والتمييز
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 أدوات التكافؤ : .4

بين الدراسات المعروضة سابقا  )التجريبية والضابطة( تباينت متغيرات ضبط التكافؤ لممجموعتين
 في الجدول اآلتي : موضح كمالبحث الحالي ا لعينة ضبط التكافؤ وأدوات

 (12جدول )

 بين البحث الحالي والدراسات السابقةالتباين في أدوات التكافؤ 

أدوات التكافؤ غير المتفقة  أدوات التكافؤ المتفقة مع أدوات البحث الحالي اسم الدراسة ت
 مع أدوات البحث الحالي

 (2017 )السالمات والسفياني, 1
االعتماد في تكافؤ المجموعتين من خالل 

  االختبار القبمي لمتفكير المنظومي

 (2016)كريم,  2
 الرياضيات التحصيل السابق في, العمر الزمني

اختبار التفكير المنظومي  اختبار الذكاء, ,
 القبمي.

 المستوى التعميمي لموالدين

 (2013 ,يرج)الخز  3
 ,العمر الزمني
 ,اختبار الذكاء

 اختبار قبمي لمتفكير المنظومي

 ومقياس قبمي لميارات ما
 ,وراء المعرفة

 األبوينتحصيل 

معمومات من الكشوفات  درجات التحصيل السابق لمرياضيات (2007 وأبو المموح, )عفانة, 4
 المدرسية.

 (2005 )كميم وميشيل, 5
اختبار قبمي لكل من التفكير  العمر الزمني,

درجات  المنظومي وبناء النماذج المنظومية,
 الرياضيات مادةالتحصيل السابق ل

 بناء النماذج المنظومية,
تحصيل الحاسوب ودرجات 

 والكيمياء. ,يوالبيولوج

6 (Applloain&Charles,2004) .بطاقات المالحظة, اختبار قبمي لمتفكير المنظومي 
 المقابالت

اختبار قبمي لبرامج  بهٍ نهتفكُر انمىظىمٍاختبار ق (2000 ,ي)التو در  7
 الكمبيوتر

 البحث الحالي 8
 التفكير اختبار الذكاء, اختبار العمر الزمني,

درجات التحصيل  ,لغرض التكافؤ منظوميال
ودرجات المعرفة الرياضية السابق لمرياضيات, 

 السابقة
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 نتائج الدراسات: .5

لتفكير المنظومي لدى أفراد اتفق البحث الحالي مع جميع الدراسات السابقة في تنمية ميارات ا
لصالح  مع نتائج البحث الحالي عن تفوق عالٍ وقد اتفقت نتائج الدراسات السابقة  ةالتجريبي مجموعةال

 .عمى المجموعة الضابطة في مجال تنمية ميارات التفكير المنظومي  المجموعة التجريبية
 

 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة 

 منيا عمى النحو آالتي : ةفائدال صاستخال تم عمى الدراسات السابقة االطالعبعد 

 الذي يجسد النظرية  نموذجاألوفيم وتطبيق , في التدريس ستيبانز أنموذج أىمية إدراك
 البنائية.

  البحثتحديد منيجية. 
  التكافؤ بين مجموعات الدراسة. إلجراءالبحث الالزمة  أدواتتحديد 
 النظري لإلطار التأسيسضمن الدراسات السابقة في  يمكن االستفادة مما ورد. 
 .التعرف عمى ميارات التفكير المنظومي 
  المتنوعة التي استخدمت لقياس التفكير المنظومي. األدواتاالطالع عمى 
  االستفادة مما ورد من نماذج لالختبارات وجداول ومخططات بما يتالئم مع تصميم البحث

 لغرض تحقيقيا. وأىدافوالحالي 
  ىو مناسب منيا لمبحث. المستخدمة وتحديد ما اإلحصائيةاالطالع عمى الوسائل 
 سير نتائج البحث في ضوء الفرضياتكيفية تف. 
  تنوع الدراسات السابقة لمعينات المختارة من مراحل دراسية مختمفة منح الباحثة مجاال لمتعرف

والتفكير المنظومي لدى الفئات  ,ومعرفة مستوى التحصيل ,ستيبانز أنموذج تأثيرعمى مدى 
 المختمفة.

 إلى إضافة , واإلفادة منياليياإمن المصادر التي تم الرجوع  كافيا الدراسات السابقة عدداً  وفرت 
 .السموكية في المحتوى المحدد األىداف وصياغة تحديد كيفية
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 : السابقةالدراسات  الحالي عنالبحث  مميزات

األول  المعدل في التحصيل, والتفكير المنظومي لدى طالب تناول موضوع أنموذج ستيبانز. 1
)عمى حد عمم  ليو أي من الدراسات السابقةالرياضيات, وذلك مالم تتطرق إادة المتوسط في م

 الباحثة(.

ول المتوسط, الجزء متفكير المنظومي من كتاب الصف األواختبار لبناء اختبار تحصيمي,  .2
ًا لكال ( طالب400بمغت ) تحميل إحصائي , وطبق كال منيما عمى عينة 1,2016الثاني, ط
 .بصيغتو األولية من مرحمة األول المتوسط االختبارين

أنموذج ستيبانز المعدل وأثره عمى متغيرين تابعين ىما تناول البحث متغيرًا مستقاًل واحدًا ). 3
 الواضح ثرنتائج البحث عن حجم األ والتفكير المنظومي( لمادة الرياضيات وأسفرتالتحصيل, )

 .لممتغير المستقل عمى كال المتغيرين التابعين
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 منهج البحثأواًل : 
 التصميم التجريبي.ثانيًا : اختيار 

 عينته. و : مجتمع البحث  ثالثاً 
 : اجراءات الضبط رابعاً 

 خامسًا : اعداد مستلزمات البحث.
 .سادسًا : أداتا البحث

 سابعًا : اجراءات تطبيق التجربة.
 ثامنًا : الوسائل االحصائية.
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ومجتمع , منيجيةال البحث من حيث اإلجراءات المتبعة في إلى في ىذا الفصلسيتم التعرض 
لغرض  المستخدمة معالجات اإلحصائيةوال ,والتكافؤ ,الدراسة وأدوات ,وطريقة اختيارىا ,عينةالو  ,بحثال

 وىي كما يمي : النتائج المطموبة بعد تحميميا, إلىتنفيذ التجربة والوصول 

ً:ًمنهجًالبحث:ًًأولًً

عمى طبيعة البحث واألىداف التي يسعى إلى تحقيقيا فقد استعممت الباحثة المنيج التجريبي,  بناءً 
متعمد لمشروط المحددة لمظاىرة التي تكون موضوعا لمدراسة, ومالحظة ما  وًتغيير مضبوطًوٌيعرف بأنو

ً(42:  2012)المعاني واخرون ,                       ينتج عن ذلك التغيير من آثار في تمك الظاىرة.

ً:   التصميمًالتجريبيً:اختيارًثانياًً

ذوات  وضابطة( )تجريبيةالمتكافئتين  المستقمتين مجموعتينالالتصميم التجريبي ذو  تم اعتماد
لعمل مخطط ا : بأنو, ويعرف التصميم التجريبي ة البحث الحاليمشكملطبيعة  لمالئمتو, البعدياالختبار 

 (487:  2007ن وعدنان, )عبد الرحم  ة البحث. يتم من خالليا تنفيذ تجربأو برنامج يبين الكيفية التي 

 : موضح في الجدول اآلتي ويمكن توضيح التصميم المستخدم كما 

 ( 31) جدول

 التصمٌم التجرٌبً للبحث

 قٌاس المتغٌر التابع المتغٌر التابع المتغٌر المستقل تكافؤ المجموعتٌن المجموعة

 التجريبية
العمر الزمني  -

 محسوباً باألشهر
 الذكاء  -
المعرفة الرياضية  -

 السابقة
 التحصيل السابق -
 التفكير المنظومي -

أنموذج ستيبانز 
 المعدل

 حصيلالت -
 التفكير   -   

 المنظومي     

الختبار ا -
 لتحصيليا

اختبار التفكير  -
 الضابطة المنظومي

الطريقة 
 االعتيادية

 

ًعينتهمجتمعًالبحثًًوً:ًاًًثالث

ويشمل مجتمع  تحديد مجتمع البحث, العينة بنظر االعتبار عند اختيار تؤخذ خطوة ينبغي أن  أول
إلى التابعة  النيارية الحكومية ول المتوسط في المدارس المتوسطةطالب الصف األ البحث الحالي

 : اآلتيفي الجدول  , ويمكن تمثيمو مركز الناصرية /تربية ذي قارالمديرية العامة ل
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14ً)جدولً)

ًحجمًمجتمعًالبحثًالحالي

ًاألولًًً ًطمبة عدد
ًالمتوسط

ًالبحث ًمجتمع ًًًًًًًحجم
ً(البنونعددً)

ًعددًالبناتًًًًًً

11261         6389         4872         
 

   , جزئية من مجتمع لو خصائص مشتركة مجموعة : نياأحيث تعرف عمى  فيما يخص العينة أما 
 ( 45:  2002حويج , أبو).           كبرائج التي تستخمص منيا عمى مجتمع أواليدف منيا تعميم النت

جميع المدارس البحث عمى  إجراءاتتطبيق لغرض  عمى إجراء القرعة عينةلا في اختياروتم االعتماد 
وبطريقة  (,4) ممحق لمبنين متوسطة( 31وبواقع ) متوسطة (53) المركز البالغ عددىا المتوسطة في

تحديد ( ليتم من خالليا  احمد الوائمي ) الشيخ وقع االختيار عمى متوسطة العالمة ()السحب العشوائي
البنين  مدارسبقية  أما, األساسية( التي تعتمد لتطبيق تجربة البحث  المتوسط األولطالب  عينة البحث )

االختبار  )داتا البحث ألوالتحميالت اإلحصائية خصائص السايكومترية يمكن اعتمادىا في استخراج ال
 واختبار التفكير المنظومي(. لتحصيميا

, (2ممحق) بموجب كتاب تسييل الميمةو لتي تم اختيارىا لتطبيق التجربة, االمدرسة ددت حٌ  أنبعد و 
عينة  إلفرادالمتوسط مما وفر فرصة في االختيار العشوائي  األولشعب لمصف  أربعأمام الباحثة كان 

 ي المدرسةفالمتوسط  األولالصف  بمغ عدد طالب إذ(.  والضابطة التجريبية)  البحث المتمثمة بشعبتين
لتمثل المجموعة  )ب(شعبة عشوائي وىما بطريقة السحب المجموعتي البحث  وتم اختيار, طالباً  (190)

 الراسبينمن  تم استبعاد بعض الطالب إحصائياً قد و  ,ة التجريبية)ج( لتمثل المجموع الضابطة , وشعبة
كي ال تؤثر  لغرض المحافظة عمى سالمة التجربة وموضوعيتيا, عند تحميل البيانات. في العام السابق

موزعين عمى مجموعتين بواقع  ( طالباً 90)عينة البحث  بمغ طالب قدو خبراتيم السابقة عمى نتائج البحث 
( طالبًا في شعبة )ج( التي تمثل 45( طالبًا في شعبة )ب( التي تمثل المجموعة الضابطة و )45)

مجموعتي البحث لمحفاظ عمى نظام المستبعدين بالدوام ضمن , مع السماح لمطالب المجموعة التجريبية
 : اآلتيفي الجدول  موضحا ىو مك ,المدرسة

 

                                                           

() طريق وضع أوراق في عنة التجريبية والمجموعة الضابطة طريقة السحب العشوائي تم اختيار المدرسة والمجموع  
 كيس وسحبيا.
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ً(15ًجدولً)ً

ًعددًأفرادًعينةًالدراسةًفيًالمجموعتين

 االستبعاد عدد الطلبة بعد المستبعدٌنعدد الطلبة  االستبعادعدد الطلبة قبل  الشعبة المجموعة

 45 5 50 ج التجرٌبٌة

 45 4 49 ب الضابطة

 90 9 99 المجموع
 

 عمى التدريس المستقل ) عرض أفرادىا لممتغيريتالمجموعة التي ىي  ـ : ويقصدًبالمجموعةًالتجريبيةًـ
 (  المعدل أنموذج ستيبانزوفق 

ة بالطريقتدرس لممتغير المستقل و  ال تتعرض طمبتيا التيالمجموعة  : ويقصد بيا والمجموعةًالضابطةًـ
 االعتيادية.

ً

ً :ًالضبطإجراءاتًً:ًرابعاًً

 ,قبل البدء في التجربة والشروع في التدريس الفعمي حرصت الباحثة عمى تكافؤ مجموعتي البحث
 :وكما يأتي  أنيا تؤثر في سالمة التجربة ودقة نتائجيا. ُيعتقدوضبط المتغيرات التي 

 السالمةًالداخميةًلمتصميمًالتجريبيً:ًـًً

توفر درجة  ألنياضبط المتغيرات تعد من أىم اإلجراءات في األبحاث التجريبية, وذلك  إن عممية
ثر أي من أ ستبعادال بذل, ويشير الضبط إلى الجيود التي تٌ مقبولة من الصدق الداخمي لمتصميم التجريبي

 تؤثر في المتغير التابع.  أنالمتغيرات الدخيمة التي من المحتمل 

 (2000 : 180 )عبد الحفيظ ومصطفى,                                                         

رياضيات, ) التحصيل في مادة ال عزو معظم التباين في المتغيرات التابعةنمن أن  حتى نتمكنو 
وليس إلى في البحث  ( أنموذج ستيبانز المعدل )إلى المتغير المستقل  ( بالتفكير المنظومي لمطال

 متغيرات أخرى, وىذه المتغيرات ىي :

ً:ًباألشهرًالعمرًالزمنيًمحسوباًً*ً

والسجالت الرسمية,  ,الطالب من البطاقة المدرسية بأعمارعمى المعمومات المتعمقة تم الحصول 
, وجد أن (5)ممحق , 14/2/2018  حساب العمر الزمني لكل طالب من تاريخ ميالد الطالب ولغاية تمو 
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( 3.929( بانحراف معياري قدره )151.49المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة التجريبية بمغ )
( بانحراف معياري قدره  150.04 في حين بمغ المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة الضابطة )

 موضح في الجدول اآلتي : ( وكما 3.464)
ً( أً-61ًجدولً)

ًفيًمتغيرًالعمرًالزمنيًباألشهرًالوصفًاإلحصائيًلمجموعتيًالبحث

المتوسطًًعددًالطالبًالمجموعة
ًالحسابي

النحرافً
ًالمعياري

ًالخطأًالمعياري
لممتوسطً
ًالحسابي

الوسطًً%ًفترةًالثقةًفي59
ًالحسابي

ًالحدًاألدنىًالحدًاألعمى
ً-59ً696155ً915.5ً619.1ً.1551ً61660ًالتجريبية

ً-.59ً696165ً91515ً61961ً.1551ً6166ًالضابطة

 

   جموعتين, تم تطبيق اختبار ليفين طالب الم أعمار تباين ولغرض معرفة داللة الفرق بين     
(Levene's Test )إذ ( كانتF  ( ىي )عند مستوى داللة1.758 ) (وىو اكبر من مستوى 0.188 )

 مجموعتي البحث متجانسة في متغير العمر الزمني. أن( مما يدل عمى  0.05الداللة المعتمد البالغ )
( t – testطالب المجموعتين تم تطبيق اختبار ) أعمارولمعرفة داللة الفرق بين متوسطي     

( وىو اكبر من مستوى 0.068( عند مستوى داللة )1.850( ىي )tكانت قيمة ) إذلعينتين مستقمتين 
مجموعتي البحث متكافئة في  أن( مما يدل عمى 88حرية )عند درجة  (0.05)الداللة المعتمد البالغ 

  : اآلتيمتغير العمر الزمني كما موضح في الجدول 
                                             

 ب( – 79جدول )

 نتائج االختبار التائي للمقارنة بين مجمىعتي البحث في ضىء معلمتي التباين والمتىسط الحسابي      

 باألشهرلفحص درجة التكافؤ في متغير العمر الزمني                            

 

 لتساوي المتىسطات t – test التباين ليفين لتساوي اختبار المتغير
 درجة الحرية

df 

الداللة اإلحصائية عند 

 7070مستىي 

 العمر

الزمني 

  باألشهر

F الداللة t ةلالدال 

 غير دالة إحصائيا 88

70008 70788 70807 70798 

ً
ً
ً
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 الذكاءً:
ميمات عقمية يفترض  أداءلمكشف عن المستوى العقمي العام لمفرد عن طريق  اختبارات الذكاء تسعى

بأنو القدرة عمى التفكير المجرد والتعامل مع  :التي ينطوي عمييا مفيوم ويعرف الذكاءتحتل الوظائف  أنيا
 (2012 : 10 , عميوات )                                 .المواقفكفاءة في مختمف المفاىيم والرموز ب

لقياس الذكاء والشائعة االستعمال في معظم البمدان العربية لغرض  عدة اختبارات عمىوتم االطالع 
 :  منيا لعدة أسباب ,( 1978 , احمد زكي صالح اختبار الذكاء المصور)تم اختيار إجراء التكافؤ, حيث 

ىذا االختبار من االختبارات  الجمعية غير المفظية التي تيدف إلى قياس القدرة عمى إدراك يعد . 1
( صور 5) وكل فقرة تتألف من ,فقرة 60)واألشياء وىو يتضمن ) ,والتشابو بين الموضوعات ,االختالف

لسرعة وحدد ويختار منيا الطالب الشكل المختمف من بين أشكال الفقرة الواحدة وىو يعد من اختبارات ا
 .(0-1في تصحيحو عمى الدرجة ) قد اعتمددقيقة و  5))و ساعة ((1عمى فقرات االختبار  لإلجابةوقت 

دلت نتائج األبحاث المختمفة عمى فائدة ىذا االختبار الكبيرة في حاالت التشخيص األولى حيث . 2
 ( سنة.8-17ممن تتراوح أعمارىم مابين ) بالقدرة العقمية العامة لدى الطاليعتبر اختبار لقياس 

 .(2015المييبي,دراسة ) ضمن لمبيئة العراقية وطبق سابقا في بغداد أيضا تقنينو وتكيفوتم . 3

ة عند تطبيقو والضابط ,البحث التجريبية عينة بق االختبار بدقة عمى طالتعميمات تطبيوتم إتباع 
االختبار  أوراقتم تصحيح  ,االنتياء من تطبيق االختباروبعد  ,(28/12/2018) يوم الخميس الموافق

حساب  وبعدالخاصة باالختبار التصحيح عمى وفق مفاتيح و  (5) درجة وتثبيتيا ممحق  (60من )
 والضابطة, وجد أنواالنحراف المعياري لدرجات طالب كل من المجموعة التجريبية  المتوسط الحسابي

( في  5.959( بانحراف معياري ) 32.82بمغ ) موعة التجريبيةالمتوسط الحسابي لدرجات طالب المج
( بانحراف معياري قدره  33.89) حين بمغ المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة الضابطة 

 موضح في الجدول اآلتي : ( وكما5,462)
 (أ – 70جدول )

ًالبحثًفيًمتغيرًالذكاءالىصف االحصائي لمجمىعتي 
ً

المتوسطًًعددًالطالبًالمجموعة
ًالحسابي

النحرافً
ًالمعياري

الخطأًالمعياريً
ًلممتوسطًالحسابي

ً%ًفترةًثقةًفي59
ًالوسطًالحسابي

ًالحدًاألدنىًالحدًاألعمى
ً-91516ً-..619ً...91595ً61ً..59ً9.1ًالتجريبية
ً-.9151ً-..61.65ً619ً.59ً991.5ً9151ًالضابطة
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                مجموعتين, تم تطبيق اختبار ليفينالطالب معرفة داللة الفرق بين تباين درجات  ولغرض

(Levene's Test )كانت إذF) ( ىي )وىو اكبر من مستوى 0.356( عند مستوى داللة )0.862 )
رق بين ( مما يدل عمى أن مجموعتي البحث متجانسة في متغير الذكاء, ولمعرفة داللة الف0.05) الداللة

( tكانت قيمة ) إذ( لعينتين مستقمتين t – testمتوسطي درجات طالب المجموعتين تم تطبيق اختبار )
( عند 0.05( وىو أكبر من مستوى الداللة المعتمد البالغ )0.378( عند مستوى داللة )-0.885ىي )

موضح في الجدول  ( مما يدل عمى أن مجموعتي البحث متكافئة في متغير الذكاء كما88درجة حرية )
  : تياآل

ًب(ً–60ًجدولً)ً
ًنتائجًالختبارًالتائيًلممقارنةًبينًمجموعتيًالبحثًفيًضوءًمعممتيًالتباينًوالمتوسطًالحسابي

ًلفحصًدرجةًالتكافؤًفيًمتغيرًالذكاء

ًاختبارًليفينًتغيرالم
ًلتساويًالتباين

t – test 
ًلتساويًالمتوسطين

درجةً
ًالحرية

(df)ً

اإلحصائيةًالدللةً
6169ًعندًمستوىً

ًالذكاء
F ًالدللةt ًالدللة

ًغيرًدالةًإحصائياً..
61.1.ً61991ً61..9-ً6190.ً

ً
 :ًاختبارًالمعرفةًالرياضيةًالسابقة 

سابقة ( من معمومات  التجريبية والضابطة عينة البحث لممجموعتين ) بلمتعرف عمى ما يمتمكو طال
ت الميمة في المتغير التابع, التي تعد من المؤشرابالمادة التعميمية قيد التجربة  في مادة الرياضيات متعمقة

, ذات صمة بموضوعات البحث ( ذي أربعة بدائل)االختيار من متعدد من نوع اميياختبارا تحص تم بناء
 لرياضيات وعدد من المحكمين عمى مدرسي مادة ا ( فقرة, وعرض االختبار25)االختبار  فقراتبمغ عدد و 

فيما بينيم %( 80بنسبة أكثر من )تم االتفاق , و  (6ممحق ) وطرائق تدريسيا ,الرياضياتفي والمختصين 
حسب  إجراء بعض التعديالت الطفيفة بخصوص صوغ بعض الفقرات مع جميع فقرات االختبارعمى 
الموافق  طبق االختبار يوم الثالثاء, (7االختبار جاىزا لمتطبيق ممحق ) أصبحوبناًء عمى ذلك  أرائيم
, عمى وفق (5ممحق ) ( درجة وثبتت الدرجات25ر من )االختبا أوراقوتم تصحيح  ,19/12/2017

, وبعد حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (8مفاتيح التصحيح المعدة ليذا الغرض ممحق )
لدرجات طالب كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة, وجد أن المتوسط الحسابي لدرجات 

( في حين بمغ المتوسط الحسابي 2.528( بانحراف معياري قدره )17.53المجموعة التجريبية بمغ )
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( وكما موضح في الجدول 2.755بانحراف معياري قدره )( 17.16لدرجات طالب المجموعة الضابطة )
 اآلتي :

ً(أًً–18ًجدولً)ً
ًلمجموعتيًالبحثًفيًالمعرفةًالرياضيةًالسابقةًاإلحصائيالوصفً

المتوسطًًبعددًالطالًالمجموعة
ًالحسابي

النحرافً
ًالمعياري

الخطأًالمعياريً
لممتوسطً
ًالحسابي

ً%ًفترةًالثقةًفي59
ًالوسطًالحسابي

ًالحدًاألدنىًالحدًاألعمى
ً-61900ً615.9ً61096ً..59ً60199ً.19ًالتجريبية
ً-59ً60161ً.1099ً61566ً615.1ً61096ًالضابطة

 

     , تم تطبيق اختبار ليفين  ن درجات طالب المجموعتينمعرفة داللة الفرق بين تباي ولغرض
(Levene's Test )كانت ) إذ(F ( وىو أكبر من مستوى الداللة 0.590( عند مستوى داللة )0.293ىي )

,  المعرفة الرياضية السابقة مما يدل عمى أن مجموعتي البحث متجانسة في متغير  (0.05المعتمد البالغ )
( لعينتين مستقمتين t – testولمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين تم تطبيق اختبار )

( وىو أكبر من مستوى الداللة المعتمد البالغ 0.500عند مستوى داللة ) (0.678( ىي )tإذ كانت قيمة ) 
ئة في المعرفة الرياضية السابقة كما ( مما يدل عمى أن مجموعتي البحث متكاف88( عند درجة حرية )0.05)

 موضح في الجدول اآلتي :
ًب(ً–ً.6جدول)

ًمتيًالتباينًوالمتوسطًالحسابينتائجًالختبارًالتائيًلممقارنةًبينًمجموعتيًالبحثًفيًضوءًمعم
ًلفحصًدرجةًالتكافؤًفيًالمعرفةًالرياضيةًالسابقة

ًاختبارًليفينًتغيرالم
ًلتساويًالتباين

t – testً
ًلتساويًالمتوسطين

ًدرجةًالحرية
dfً

الدللةًاإلحصائيةً
ًعندًمستوى
6169ً

المعرفةً
الرياضيةً
ًالسابقة

F ًالدللةt ًالدللة
ًغيرًدالةًإحصائياً..

61.59ً61956ً6110.ً61966ً

ً

ً
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aً1ًالرياضياتً:فيًالتحصيلًالسابق 

     ويقصد بو درجات عينة البحث في مادة الرياضيات لمصف األول المتوسط لمعام الدراسي
ن سجل الدرجات في لمكورس األول م عمى درجات الطالب النيائية وتم الحصول , ((2017-2016
كل من  طالب درجاتلوبعد حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (, 5) المدرسة ممحق

 (75.60المجموعة التجريبية والضابطة, وجد أن المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجريبية ىو ) 
( 73.02( في حين بمغ المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة الضابطة )11.432بانحراف معياري قدره )

 ( وكما موضح في الجدول اآلتي :11.698قدره )بانحراف معياري 
ً

ًأ(ً–65ًجدولً)

ًلمجموعتيًالبحثًفيًالتحصيلًالسابقًفيًالرياضياتًاإلحصائيالوصفً

المتوسطًًعددًالطالبًالمجموعة
ًالحسابي

النحرافً
ًالمعياري

الخطأً
المعياريً
لممتوسطً
ًالحسابي

ً%ًفترةًثقةًفي59
ًالوسطًالحسابي

ًاألدنىالحدًًالحدًاألعمى

ً-.61065ً015.9ً.1.1ً.59ً09116ً66159ًالتجريبية
ً-.61055ً015.9ً.1.1ً.66115ً.59ً0916ًالضابطة

 

ولغرض معرفة داللة الفرق بين تباين درجات طالب المجموعتين, تم تطبيق اختبار ليفين 
(Levene's Test )إذ ( كانتF( ىي )وىو أكبر من 0.977( عند مستوى داللة )0.001 ) مستوى

( مما يدل عمى أن مجموعتي البحث متجانسة في متغير التحصيل السابق 0.05الداللة المعتمد البالغ )
 – tفي الرياضيات, ولمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين تم تطبيق اختبار )

test إذ( لعينتين مستقمتين ( كانت قيمةt( ىي )وىو أكبر من 0.293( عند مستوى داللة )1.057 )
( مما يدل عمى أن مجموعتي البحث متكافئة 88( عند درجة حرية )0.05مستوى الداللة المعتمد البالغ )

 في متغير التحصيل السابق في الرياضيات كما موضح في الجدول اآلتي :

ً
ً
ً
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ًب(ً–65ًجدول)
ًالتباينًوالمتوسطًالحسابينتائجًالختبارًالتائيًلممقارنةًبينًمجموعتيًالبحثًفيًضوءًمعممتيً

ًلفحصًدرجةًالتكافؤًفيًمتغيرًالتحصيلًالسابقًفيًالرياضيات

ًاختبارًليفينًالمتغير
ًلتساويًالتباين

t – test 
ًلتساويًالمتوسطين

درجةً
 dfحريةً

الدللةًاإلحصائيةً
ًعندًمستوى
6169ً

التحصيلً
السابقً

ًلمرياضيات

F ًالدللةt ًالدللة
ًغيرًدالًإحصائياً.. 61666ً61500ً61690ً61.59ًًً

ً

a1 ًاختبارًالتفكيرًالمنظومي: 

دى امتالك الطالب الكشف عن م لمتفكير المنظومي لغرض اختبارتم بناء , قبل البدء بالتجربة
جراء  لمستوى التفكير ميارات التفكير المنظومي االختبار ويتضمن  التكافؤ بين المجموعتين,المنظومي وا 

ذلك  إلى إضافة:125)    2006ومحمد ,كما ورد في تصنيف )السعيد  ةرئيس ميارة( 4)وعددىا  ةالرئيس
بنسبة  موافقة الجميع منيم مجاالت, وقد نالت ىذه ال(9ممحق) محكمينوال ,يا عمى المختصينعرضتم 
 تم تطبيقو , (10)ممحق فقرات (6) اختبارا لمتفكير المنظومي وتكون من وفي ضوء ذلك اعد  %( 100)

الب مجموعتي البحث, وكانت درجة االختبار عمى ط (12/2017/(21االختبار يوم األربعاء الموافق 
, وتم (11وقد تم التصحيح عمى وفق اإلجابة النموذجية ممحق ) درجة (25 - 0)ضمن المدى الكمية 
وجد أن المتوسط  ,تينمجموعمن الاالنحراف المعياري لدرجات طالب كل و  المتوسط الحسابيحساب 
( في حين بمغ 2.982بانحراف معياري قدره ) (12.80 )بي لدرجات المجموعة التجريبية ىوالحسا

( وكما موضح 3.072( بانحراف معياري قدره )12.51المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة الضابطة )
 اآلتي : في الجدول
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ً(أًً–6ً.جدولً)
ًلمجموعتيًالبحثًفيًمتغيرًالتفكيرًالمنظوميًلغرضًالتكافؤًاإلحصائيالوصفًًًًًًًًًًًًًً

المتوسطًًعددًالطالبًالمجموعةً
ًالحسابي

النحرافً
ًالمعياري

الخطأًالمعياريً
لممتوسطً
ًالحسابي

ً%ًفترةًالثقةًفي59
ًالوسطًالحسابي

ًالحدًاألدنىًالحدًاألعمى
ً-61555ً61990ً61505ً..59ً6.1.6ً.15ًالتجريبية
ً-61990ً61505ً.6159ً.59ً6.196ً9160ًالضابطة

 

ولغرض معرفة داللة الفرق بين تباين درجات طالب المجموعتين, تم تطبيق اختبار ليفين 
(Levene's Test )إذ ( كانتF ( ىي )وىو أكبر من مستوى 0.532( عند مستوى داللة )0.394 )

( مما يدل عمى أن مجموعتي البحث متجانسة في متغير التفكير المنظومي, 0.05الداللة المعتمد البالغ )
( لعينتين t – testولمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين تم تطبيق اختبار )

ستوى الداللة ( وىو أكبر من م0.652( عند مستوى داللة )0.453( ىي )tكانت قيمة ) إذمستقمتين 
( مما يدل عمى أن مجموعتي البحث متكافئة في متغير 88( عند درجة حرية )0.05المعتمد البالغ )

 التفكير المنظومي كما موضح في الجدول اآلتي :

ًب(ً–6ً.جدولً)
ًنتائجًالختبارًالتائيًلممقارنةًبينًمجموعتيًالبحثًفيًضوءًمعممتيًالتباينًوالمتوسطًالحسابي

ًالتكافؤًفيًمتغيرًالتفكيرًالمنظوميًلفحصًدرجةً

ًاختبارًليفينًتغيرالم
ًلتساوينًالتباين

t –test 
 لتساويًالمتوسطين

درجةً
ًالحرية
df    ً

الدللةًاإلحصائيةً
ًعند
6169ًمستوىً

التفكيرً
ًالمنظومي

F ًالدللةt ًالدللة
ًغيرًدالًإحصائياً..

ًً61955ًًً6199.ًًً61599ًًً6119.ً
 

ًالسالمةًالخارجيةًلمتصميمًالتجريبيً:ً-
ًًضبطًالمتغيراتًالدخيمةًفيًالتجربةً)الصدقًالداخمي(

جميع العوامل تثبيت )ضبط المتغيرات( ويقصد بو ىو جراءات الميمة في البحث التجريبيمن اإل
ن العاممين والمختصين في مجال أرغم  " , لمجموعتين ماعدا العامل المراد قياس أثرهاالمؤثرة عمى أفراد 
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وتؤثر عمى عممو  متغيرات من الصعوبات التي تواجيوعمى ال ن سيطرة الباحثألتجريبي يدركون المنيج ا
نجاح تجربتو , وتؤدي إلى قة عالية بدراستوث يعد من األمور التي تكسب الباحث , وان السيطرة عميياوا 

حدد المتغيرات والعوامل )غير المتغير المستقل( التي يلذا ينبغي عمى الباحث أن نتائج ذات قيمة عممية, 
  ( 2001 : 22, )رؤوف .           " د أثرىاحديتيا مسبقا و ثبيابع و من المحتمل أن تؤثر في المتغير الت

 ةمجموعتي البحث التجريبيبين  سبق إجراءىاوبالرغم من إجراءات التكافؤ اإلحصائي التي 
 )أنموذج استيبانز والضابطة في خمس متغيرات قد يكون لتداخميا تأثير مشترك مع المتغير المستقل

اثر عدد آخر من  المحاولة لضبطتم التفكير المنظومي(, )التحصيل و  في المتغيرين التابعين (المعدل
 :إجراءات ضبط بعض ىذه المتغيرات عرض يأتيوفيما  ,في نتائجياو المتغيرات الدخيمة في سير التجربة 

 

 الفروقًالفرديةًبينًالمدرسينً: .1

( لغرض ضبط متغير الخبرة والفروق  التجريبية والضابطة قامت الباحثة بتدريس مجموعتي البحث )
الفردية بين المدرسين مما يضفي عمى التجربة السالمة من تأثير المدرس ودرجة من الدقة والموضوعية 

 في أثناء تطبيق التجربة. 

 المحتوىًالدراسيً:ً .2

الفصل الخامس والسادس من كتاب الرياضيات  ( التجريبية, والضابطة مجموعتي البحث ) تم تدريس
 (.2016/2017)لسنة  الطبعة األولى , الجزء الثاني,صف األول المتوسط لم

 المدةًالزمنيةً:ً .3

 الموافق األحديوم  بدأتوالتي  والضابطة( التجريبية كانت المدة الزمنية لمتجربة متساوية لممجوعتين )
 .(2018/4/26)لموافق الخميس ا وانتيت يوم  2018/2/18))

ًغرفةًالدرسً: .4

كل  بوذلك لسعتيا في استيعاب طال ,وحسب الجدول قاعةنفس التدريس مجموعتي البحث في  تم
خطوات تقسيميا إلى مجاميع أثناء البدء بتطبيق  ا يتعمق بالمجموعة التجريبية عندوخاصة فيممجموعة 
  األنموذج.

 : لتجريبياًالندثار .5

, مما يؤثر عمى أثناء التجربةانقطاع عدد من أفراد العينة  أوالمتولد عن ترك  األثرويقصد بو 
 ( 2007 : 479 , )عبد الرحمن وعدنان                                                        .النتائج
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باستثناء بعض حاالت  ( انقطاع تسرب, نقل, ) من حاالت ذكر ولم يتعرض البحث لجميع ما
وتكاد تكون متساوية تقريبا  وكانت بنسبة ضئيمة جداً ليا مجموعتي البحث  الغياب الفردية التي تعرضت

 في المجموعتين.

 :ًالنضج .6

ي من المحتمل : كل المتغيرات المتعمقة بعمميات النمو الجسمي والفكري واالقتصادي الت ويقصد بو
  الخاضعين لمتجربة مما يؤثر بذلك في استجابتيم. بأن يتعرض ليا الطال

 بمنيا إلزامية التعميم وكون الطال, لعدة أسباب ةبتجر الود تأثير ليذا العامل في عدم وج وقّد لّوحظ
 ببين الطال تم استثناء حاالت الرسوب إحصائياك وكذل,  وىم بنفس العمر الزمني يدخمون إلى المدرسة
ف التجربة كانت إضافة إلى أن أدوات البحث والفترة الزمنية وظرو ضمن عينة البحث لكمتا المجموعتين 
 .موحدة لممجموعتين

 اثرًاإلجراءاتًالتجريبيةً: .7

عدم بخصوص سرية البحث من خالل االتفاق مع إدارة المدرسة عمى حرص تم ال : سرية البحث. 1
وتم  , المتوسط األولباستثناء مدرس الرياضيات المتعاون لمصف  وأىدافوبطبيعة البحث  بطالالإخبار 
لكي ال يتغير شئ من نشاطيم أو تعامميم مع التجربة   ةرياضيات جديد ةدرسمُ  أنيالمباحثة عمى  اإلشارة

 مما قد يؤثر في سالمة النتائج.

جراء :  االختبارات التكوينية. 2 مجوعتين لماالختبارات التكوينية )اليومية والشيرية( تم تطبيق وا 
 التجريبية والضابطة في أوقات متزامنة مع بعضيا.

السبورة, األقالم ) مع كمتا المجموعتين الوسائل التعميمية ذاتيا تم استخدام:  الوسائل التعميمية. 3
 .( والكتاب المقرر,الممونة  الزيتية

 ما يخصخططًا تدريسية يومية تتشابو في المضمون العام في تم إعداد : المدرسية الخطط. 4
 .بين المجموعتين في طريقة التدريسوتختمف  ,والتقويم, األىداف السموكية المقدمة

مع إدارة المدرسة بتنظيم وضبط ىذا العامل  تم االتفاق : توزيع الحصص في الجدول األسبوعي. 5
( 10وبواقع حصة واحدة لكل مجموعة في اليوم الواحد و) ,وبشكل تبادلي التوزيع المتساوي بطريقة

 : كما موضح في الجدول اآلتيما يخص مادة الرياضيات في مجوعتينحصص أسبوعيا لم
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ً(21جدولً)
ًتوزيعًحصصًمادةًالرياضياتًعمىًمجموعتيًالبحث

ًالخميسًًًًاألربعاءًًًًالثالثاءًًًًًالثنينًًًًًاألحدًًًًً 
الحصة  األولىالحصة  الثانيةالحصة ًالتجريبيةًً

 الثالثة
 الثالثةالحصة  الحصة الثالثة

 الحصة  الثانية الرابعة الحصة الحصة الثانية الثانية الحصة الحصة الثالثةًالضابطةًً
ً

ًإعدادًمستمزماتًالبحثًً:ًخامساًً

 تحديدًالمادةًالعمميةً:(1ً

لطالب الثاني  (الكورسالفصل ) المقررة منتم تدريسيا خالل الفترة المادة العممية التي  تحددت 
الحجوم( من  المساحات, الخامس )اليندسة( والفصل السادس )القياس, فصلال وىيمجموعتي البحث 

-2018لمعام الدراسي ) األولىالطبعة , المتوسط  األولالجزء الثاني لمصف  المقرر الرياضياتب كتا
2017). 

 : (ًتحميلًالمحتوى2

عمى كتاب الرياضيات المقرر لمصف  )المادة العممية( في تحديد المحتوى الرياضي تم االعتماد
 وتم تحميل محتوى المادة العممية عمى وفق مكونات,  األولىالطبعة  المتوسط, الجزء الثاني / األول

 أساتذةعمى  , وقد عرضتالمعرفة الرياضية كما ذكرت في متن البحث )الفصل الثاني( مستويات()
عمى جميع المستويات  من شموليا لمتأكدفي التربية المختصين و  والمحكمين, ,طرائق تدريس الرياضيات

 النيائية اتيصيغكون بء مالحظاتيم ومقترحاتيم لتالتعديالت في ضو  إجراءوبعد  التي تم اعتمادىا
 (.12ممحق)

 صياغةًاألغراضًالسموكيةً:(3ً

وفق ما يراه عمى وضرورة الزمة ألي عممية تعميمية السموكية يعد خطوة ميمة  غراضاألصياغة  إن"
  ( 253:  2003) أبو جادو , .                                                               نيو "جا

 أنالنواتج التعميمية المتوقع  أنواععبارة تصف  : اليدف السموكي أنوالبعض من التربويين يرى 
 .تعميمية محددة إجراءاتالمحددة التي يكتسبيا المتعمم من خالل  ات داءاألتتحقق بفعل التدريس وىي 

 (2002 : 37 , )الجاغوت                                                                      
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 المعرفية لألىداف ( Bloomبموم )وفق مستويات  عمى صنفت, سموكياً  ( غرضاً 152وتم صياغة )
صالحيتيا واستيفائيا من  التأكدوبغية  ,( تقويموال والتركيب تحميلوال تطبيقوال واالستيعاب التذكر وىي )

وكية تم مالس األغراضفيو ىذه  أسكنتصحة المستوى الذي تحديد  لغرضكذلك و  ,يةسلمحتوى المادة الدرا
وطرائق التدريس الرياضيات  المختصين فيمجموعة من المحكمين, و عمى  يا مع تحميل المحتوىعرض

صياغة  وأعيدلتكرارىا  منيا (3األىداف وحذفت )مين عدلت بعض كالمح إجابات, وبعد تحميل  والمناىج
ماعدا المتكرر منيا تم السموكية المعدة  األغراضجميع  إبقاء اتفاق المحكمين عمىوتوحد بعضا منيا 

أراء  من (80%) من ألكثر, وقد اعتمدت نسبة االتفاق إحصائياة ىذا االتفاق تم معالجو حذفو 
السموكية بصورتيا النيائية  األغراضاستقرت  وبعد مراعاة المالحظات والتعديالت المقترحة ,المحكمين

لتطبيقو عمى  ,الخاصفصول المحتوى التعميمي  عمى(, موزعة 13ممحق ) غرضا سموكياً  (149) عمى
 : اآلتيالجدول  فيموضح , كما مجموعة البحث

ً(22جدولً)
ًلممجالًالمعرفيًلتصنيفًبمومًًالسموكيةًبينًالمستوياتًالستةًاألغراضتوزيعً

ًًضمنًمحتوىًالمادةًالعممية

عددًاألهدافًًعددًأهدافًالفصلًالسادسًعددًأهدافًالفصلًالخامسًمستوياتًاألهدافًت
ًاألهميةًالنسبيةًلكلًهدفًةالكمي

ً%26 38 15 23ًتذكر 1
ً%35 51 32ً19ًفهمًواستيعاب2ً
ً%13 20 9 11ًتطبيق3ً
ً%20ً13 10 10ًتحميل4ً
ً%5 8 4 4ًتركيب5ً
ً%12ً8 2 10ًتقويم6ً

ً%100 149 59 90ًالمجموع

 
 ًالخططًالدراسيةً:ًإعداد(3ً
 (233:  2014 , فرج اهلل)     .    ومنيجا وطريقة عمل منظم ومميز أسموبايعد التخطيط الدراسي   

الل خطط تدريسية يومية لكال مجموعتي البحث لغرض العمل بموجبيا خ إعدادالبحث  تطمبو 
 أنموذجخطة درس لطالب المجموعة التجريبية الذين سيدرسون عمى وفق  أنموذج وقد تم إعدادالتدريس, 

خطة درس لطالب المجموعة الضابطة الذين سيدرسون عمى وفق الطريقة  أنموذجستيبانز المعدل و 
ن المحكمين وذوي االختصاص العممي معدد لخطط عمى من ا نينموذجاأل وتم عرض, االعتيادية

ومالحظاتيم ومقترحاتيم لتحسين صياغة تمك  أرائيموالتربوي في الرياضيات وطرائق تدريسيا الستطالع 
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بعض التعديالت  أجريتين من أراء المحكم أبداه بنجاح التجربة, وفي ضوء ما الخطط مما يجعميا تميق
وتطبيق  إلعداد (b - 14(, وممحق)a - 14, وممحق)(14ممحق ) , جاىزة أصبحتالالزمة عمييا حتى 

 .التجربة تنفيذ أخرى عمى غرارىا خالل فترة نماذج
 

 :البحثًًأداتا:ًًسادساًً

اختبار تحصيمي في  وىما)التفكير المنظومي( المتغيرين التابعيين )التحصيل( وقياس ل أداتينبناء تم 
 :نيالبناء كل م إتباعيالتي تم ت ااالخطو  يأتيواختبار لمتفكير المنظومي, وفيما  ,مادة الرياضيات

 لتحصيلاختبارًا:ًًأولًً

ثر ما أ نمحاولة الكشف ع فيي , وتعمميم بالطال أداءفي تقويم  اثر واضحختبارات التحصيمية لال
  .أو وحدة تعميمية معينة دراستيم لموضوع معين أثناءتدربوا عميو  ما أو بتعممو الطال

  (379:   2010 , وآخرون)عمر                                                                

يجمع مابين الفقرات السموكية تم بناء اختبار  واألغراضوفي ضوء محتوى المادة الدراسية 
 الموضوعية والمقالية عمى وفق الخطوات اآلتية :

ً:تحديدًالهدفًمنًالختبار 61

 األول بطال كمية المعمومات التي يحفظيا أو يتذكرىامن االختبار ىو قياس  اليدف الرئيس إن
ضمن محتوى مادة الرياضيات المقرر  بالبحث لمموضوعات المشمولة الذين يمثمون عينة البحث المتوسط

تشير إلى قدرتيم عمى فيميا أو تطبيقيا أو تحميميا وتركيبيا واالنتفاع بيا في مواقف التي و  تدريسيا ليم,
 . الحياة المختمفة

ً:ًديدًالمادةًالتعميميةتح 1.

قياس ال و)السادس, اليندسة( حددت المادة العممية بالمفردات المخصصة لمفصمين )الخامس,
 .(15ممحق) ( من كتاب الرياضيات المقرر لمصف األول المتوسط , الجزء الثانيالمساحات والحجوم

ًالسموكية:ًاألغراضصياغةً 91

 بناءً وتحديد مستوياتيا عمى وفق تحميل المحتوى التعميمي لمفصمين و  السموكية  األغراض تم صياغة
موزعة بين  سموكياً  ( غرضاً 149) التي بمغ عددىاو ( 13)المحكمين والمختصين ممحق  راءآعمى 

 (. تقويم و تركيبو  تحميلو  تطبيقو  واستيعاب تذكر يف بموم في المجال المعرفي )المستويات الستة لتصن
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ً:ًاختبارًالتحصيلتحديدًعددًفقراتً 51

لمفصول المشمولة بالبحث بعد استشارة  )موضوعية ومقالية( ( فقرة اختبارية30) تم االتفاق عمى
وقد تم مراعاة عمر  والتربويين المختصين ,من ذوي الخبرة في الميدان التعميمي والمدرسين ,المحكمين

الوقت المقرر ليم في أي  إلى إضافةالتي يقيسيا االختبار  األغراضالمتعممين, نوع االختبار, ونوعية 
1ًاختبار سابق أم الحق

ً(ً:اريةالختببناءًجدولًمواصفاتً)إعدادًالخريطةً 91

حيث يمثل صورة تربط  جدول المواصفات ضرورية وميمة لبناء فقرات أي اختبار, إعدادخطوة  دتع
االختبار من ناحية  فقرات عدد ويحدد, أجزائوالنسبية لكل جزء من  األىميةبالمحتوى ويبين  األىداف
 (100:  1999 , )عبد اليادي                                                         .        أخرى

من الخبرة  وأيضابعد استشارة عدد من المدرسين والمدرسات وذوي الخبرة في مجال التدريس 
دليل المدرس الوزاري والمرافق لكتاب الرياضيات لمصف  إلىوبالرجوع  المتواضعة لمباحثة في ىذا المجال

المحتوى  لمتدريس ونسبةالمقررة عدد الحصص  تم تحديد, ((2016ة لسن األولىالمتوسط الطبعة  األول
, وكانت المقررةمن المادة الدراسية  لكل فصل وتحديد الوزن النسبي لكل مستوى من مستويات بموم الستة

  : كاآلتيىذا الجدول  إعدادخطوات 

                  :         اآلتية معادلةوفق ال عمى لكل فصل )األىمية النسبية( حدد وزن المحتوى .1

  100× (مادة الدراسةالحصص الكمي ل عدد /دد الحصص لكل فصلع)فصل  = ال محتوىالوزن النسبي ل

 ( 324-21 3 : 2012 وآخرون ,  )الرواضية                                                  

%( والسادس 47وبعد تطبيق المعادلة أعاله وجد أن الوزن النسبي لمحتوى الفصل الخامس ىو )
 : اآلتيكما موضح في الجدول %( 53ىو)

ً(23ًجدولً)
ًالمحتوىًإلىوالوزنًالنسبيًلكلًفصلًعددًالحصصً

ً

ًالفصلًأهميةنسبةًًعددًالحصصًالفصلًت
 47%ًًًًًً       20ًًًًالخامس1ًًًًًً
ً%      53 23ًًًًًًًًًًالسادس2ًًًًًً

ً%100ًًًًً 43ًًًًًًًًًًالمجموع
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 : اآلتية معادلةمستوى عمى وفق الموكي في كل حدد وزن الغرض الس .2

   100× (الكمية األىدافعدد   /المستوى أىدافعدد ) الوزن النسبي لكل ىدف =

عمى ض مدرسي ومدرسات مادة الرياضيات بعد االطالع عمى آراء بعض المحكمين وبع .3
تم تحديد العدد الكمي لفقرات ومراعاة لعمر الطالب األغراض السموكية التي يراد تحقيقيا, 

 : اختباريو( فقرة 30االختبار التحصيمي وىو)

 بكل خمية عمى وفق المعادلة اآلتية : األسئمةحدد عدد  .4

نسبة  × الوزن النسبي لممحتوى × لفقرات االختبارالعدد الكمي )=  خميةعدد األسئمة في كل      
 ( 324-21 3 : 2012 وآخرون ,  )الرواضية                                 (.األىداف لكل مستوى

 : اآلتيكما في الجدول 

ً(24جدولً)
ًتوزيعًفقراتًالختبارًالتحصيميًباستعمالًجدولًالمواصفات

 

تضمن و  تم بناء اختبارا توليفيًا يجمع بين األسئمة الموضوعية والمقالية, صياغةًفقراتًالختبارً: .6
نيا ثالثة خاطئة وبديل م , وعددىا أربعة بدائل لكل فقرة (اختيار من متعدد )( فقرة من نوع 25) االختبار

حيث تعد االختبارات الموضوعية من أفضل أنواع االختبارات صدقا وثباتا وأكثرىا شيوعا " ,واحد صحيح
 . " واستخداما لتغطيتيا مساحة كبيرة من محتوى المادة وأىدافيا

                                                                   ((Harrision ,1983  :110 

ومن مميزاتيا أنيا تعطي لمطالب حرية في  مقالية ذات اإلجابة القصيرة( فقرات 5) إلى إضافة
والتعبير وىي األفضل في قياس المستويات العميا لممجال المعرفي, وتشجع الطالب عمى تنظيم   اإلجابة 

ًالفصلًت
ًعدد

ًالحصص
ًنسبة
ًالفصل

 Bloomمستوياتًاألهدافًلممجالًالمعرفيًحسبًتصنيفً
ًالمجموع
%100ً ًالتذكر

%26 
ًالفهم
%35 

ًالتطبيق
%13 

ًالتحميل
%13 

ًالتركيب
%5ًً

  التقويم
%8ً

الفصلً 1
 15 1 1 2 2 5 4 %47 20ًالخامس

الفصلً 2
 15 1ً1 2 2 4ً5ً%53 23ًالسادس

 2ً30 2 4 10ً4 8 100% 43ًالمجموع
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 إجراءبعضيا يتطمب خطوات برىان وبعضيا يتطمب وكان المعمومات في المادة الدراسية وربطيا, 
 لممجال المعرفي. الستةالناتج وقد توزعت الفقرات عمى مستويات بموم  إليجادعمميات حسابية 

 :ًًلتحصيمياالختبارًعنًًاإلجابةتعميماتً 01
فقرات االختبار, أعدَّت  اإلجابة عمىساعدة الطالب عمى فيم الكيفية التي يتم من خالليا من اجل م

( بحيث يكون لمطالب فكرة تامة عن اليدف من 16الباحثة جممة من التعميمات الخاصة باالختبار ممحق )
عمى الفقرات  إجابةمن  أكثرودرجات كل فقرة وعدم اختيار  اإلجابةوعددىا وزمن  األسئمةاالختبار ونوعية 

 .األسئمةعمى ورقة  اإلجاباتوتكون كل  إجابةذات الطابع الموضوعي وأن ال يترك أي فقرة دون 
 

 :ًلتحصيمياوضعًتعميماتًتصحيحًالختبارً .8

 لإلجابة( 0)و الصحيحة لإلجابة( 1درجة ) , وتم تخصيصتصحيح االختبارل نم اعتماد مفتاح
إلى ( 1فقرات من )الخاصة بالو  أو الفقرات المتروكة ليا أو الفقرات التي تم اختيار أكثر من بديل الخاطئة

درجة, أما بالنسبة لمفقرات المقالية فقد تم ( 25) مفقرات الموضوعيةلالكمية  الدرجة كانت( وبيذا 25)
وتم تحديد الدرجات في ضوء  اإلجاباتالنموذجية, مع تدوين درجات كل فقرة من تمك  األجوبةأعداد 

( درجة 20ىي ) األربعةتسمسل وعدد خطوات الحل الصحيح وكانت الدرجات الكمية لمفقرات المقالية 
 (45-0) بين بشكل كاملاألولية بصيغتو  لالختبارالمدى النيائي  وعميو تراوح( درجة لكل فقرة 4بواقع )
 .درجة

 :ًفقراتًالختبارًالتحصيميًتحميل 51
 صدقًالختبار 

 ( 157: 2010 )الخياط, .    ن االختبار يقيس ما وضع لقياسوأنقصد بصدق االختبار بشكل عام 
 وتم التحقق من صدق االختبار بالشكل اآلتي :

 

 ًالصدقًالظاهري 61

وكيفية صياغة  ,نوع االختباريتعمق ىذا النوع من الصدق بالمظير الخارجي لالختبار من حيث 
ومدى مناسبة االختبار لمغرض الذي وضع  ,ووضوح تعميمات االختبار ,ودقتيا ,ومدى وضوحيا ,فقراتو

  94): 2009 , )العزاوي .                                                                    من اجمو

 ,ن المحكمينبصورتو األولية عمى مجموعة مولمتحقق من الصدق الظاىري تم عرض االختبار 
 عدلت بعض فقراتو يمأرائوفي ضوء  ,إلبداء أرائيم بصالحية فقرات االختبار (16) والمختصين ممحق

( كآي) مربع قيمةومن خالليا تم حساب   عدد الموافقين وغير الموافقين من المحكمينبيان   ستخرجوأ
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الن الفرق  , الفقراتتم اعتماد جميع  وفي ضوء التعديالت , عمى كل فقرة آرائيم بين الفرقعمى مداللة ل
عند مستوى  إحصائياً  ( كانت دال3.84( المحسوبة لمفقرات والجدولية البالغة )كآي) مربع بين قيمتي

 : في الجدول اآلتي موضحكما  (,1ودرجة حرية ) (0.05)

ً(25جدولً)

ًالختبارًالتحصيميصالحيةًفقراتًحولًًكآيقيمةًمربعً

  

 صدقًالمحتوى .2

ن فقرات االختبار تمثل بدقة عما يراد قياسو عن طريق فحص محتوى االختبار أويقصد بو التأكد من 
 (142:  2008  , )الحريري                            .قياسو المطموبلغرض تحديد تمثيمو لمموضوع 

لمحتوى المادة  إعداد جدول مواصفات لغرض ضمان تمثيل فقرات االختبار منو من خالل التأكدوتم 
ممية المادة الع لمحتوىتمثيمو  وعميو يعد االختبار صادقا من حيث , السموكية غراضالدراسية واأل

 .وأغراضو السموكية التي يقيسيا 

ًالختبارًعمىًالعينةًالستطالعيةً:ًتطبيق66ً1

 ً:ً)ًعينةًالمعمومات(ًاألولالتطبيقًالستطالعيًًـ

 تم تطبيق,  اإلجابةمن مدى وضوح تعميمات االختبار وفقراتو من حيث الصياغة وتحديد زمن  لمتأكد
المتوسط في ثانوية  األولمن طالب الصف  اً ( طالب40من ) مكونة أولىاالختبار عمى عينة استطالعية 

االختبار الموافق يوم                 إجراءومدرس المادة عمى  ,المدرسة إدارةلمبنين بعد االتفاق مع  لكسائيا
لسادس( من كتاب وا , لمفصمين )الخامس ببعد االنتياء من دراسة الطالو (2018/4/3) الثالثاء 

ًالموافقونًمحكمينالًعددًأرقامًالفقرات
ًغيرًً

ًالموافقون
ًالدللةًًقيمةًمربعًكآيًًًًًًً

ًالجدوليةًًًالمحسوبةًً  0.05
1,2,4,5,6,7,9, 
 20ًــــــــــــــــــــ 20 16,17,21,28ً20

3.84 
ً

ًدالة

3,11,12,13,14, 
15,22,26,27ً

ًدالة16.2ً 19ً1 20

8,10,18,19,20,23 
ًدالة 12.8 2 18 20 24,25,29,30
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مدى وكان منيا حساب  تسجيل المالحظات المطموبة اوتم من خاللي ,(الجزء الثاني) الرياضيات المقرر
خمس  وأبطئ اإلجابةب استغرقخمس طالب  أسرع )بتسجيلعن فقرات االختبار  لإلجابةالزمن المستغرق 

( 13( ساعة و)1) انو يساوي حدد وقد الالزم لإلجابة عن االختبار الزمن مدى وعندىا تم حساب (طالب
 : اآلتيةة من خالل المعادل دقيقة

 2خمس طالب ( /  أبطئخمس طالب + معدل زمن  أسرعزمن االختبار = )معدل زمن 

 .لتحصيميااالختبار  غموض في صياغة فقرات إلىسار يشير ولم تالحظ الباحثة أي استف

 :(ًاإلحصائي)عينةًالتحميلًالتطبيقًالستطالعيًالثانيً -

 وكان اليدف من التطبيق االستطالعي الثاني لالختبار ىو التحقق من الخصائص السيكومترية
جراء التحميالت اإلحصائية لالختبار  أي استخراج معامل الصعوبة والقوة التميزية والمموىات )البدائل(, وا 

 ثانوية مسمم بن عوسجةضمن  اً ( طالب400) االختبار عمى عينة استطالعية ثانية مكونة منوتم تطبيق 
(, وبعد 2الميمة ممحق )بموجب كتاب تسييل  , 2018/4/5ق المواف الخميسيوم وطبق االختبار في 

التأكد من إكمال الطالب من دراسة الفصمين الخامس والسادس المشمولة بالبحث وبعد أن تم االتفاق مع 
بالغ جميع الطالب قبل  إدارة المدرسة وُمدرسة المادة في المدرسة المذكورة عمى إجراء تطبيق االختبار وا 

 .أسبوع من موعد االختبار

 ًلفقراتًالختبارًاإلحصائيالتحميلًً 661

 بعد تطبيق االختبار عمى عينة التحميل اإلحصائي تم إجراء اآلتي :

يجاد الدرجة النيائية لكل طالب .1 ممحق  عمى وفق مفاتيح اإلجابة تصحيح أوراق إجابات الطالب وا 
(19). 

 ترتيب أوراق اإلجابات ترتيبًا تنازليًا من أعمى درجة كمية إلى أدنى درجة كمية . .2

وفرز درجات المجموعة الحاصمة عمى أعمى الدرجات )العميا( ودرجات المجموعة الحاصمة تحديد  .3
( لممجموعتين 27( وأدنى )%27عمى أدنى الدرجات )الدنيا( من خالل استخدام نسبة أعمى )%

وعدد طالب ( درجة 108المجموعة العميا ) طالب من اجل تحميميا إحصائيا, وقد بمغ عدد
 .( درجة216ويكون العدد في المجموعتين العميا والدنيا ) ( درجة108المجموعة الدنيا )

 معاملًصعوبةًالفقراتً 6-66

صعوبة ىو اختيار الفقرات المناسبة وحذف الفقرات السيمة والصعبة الالغرض من حساب معامل  إن
 (77: 1981  ,وآخرون )الزوبعي                                                                .جدا
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معامل الصعوبة لكل نوع  وتم حساب( )الموضوعية والمقالية الفقراتمن  وقد تضمن االختبار نوعين
 .الفقرات بحسب المعادلة الخاصة بيامن 

( فقرة وفقًا 25تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار الموضوعية التي كانت تبمغ )   
 كما موضح في ,( 0.21 - 0.74) لمعادلة معامل الصعوبة الخاصة بيا, وقد تبين أنيا تتراوح ما بين

 :الجدول اآلتي 

ً(26جدولً)
ًمعامالتًالصعوبةًلمفقراتًالموضوعية

ًرقمً
ًالفقرات

ًمعامل
ًالصعوبة

ًرقم
ًالفقرات

ًمعامل
ًالصعوبة

ًرقم
ًالفقرات

ًمعامل
ًالصعوبة

1 0.41 10 0.41 19 0.56 
2 0.41 11 0.65 20 0.54 
3 0.65 12 0.31 21 0.37 
4 0.43 13 0.41 22 0.41 
5 0.35 14 0.37 23ً0.52ً
6 0.35 15 0.41 24 0.31ً
7ً0.74 16 0.25 25ً0.21 
8ًً0.42 17 0.39 ًً
9 0.61 18 0.63 ًً

 

تبين أنيا  قدو  وفقًا لمعادلة الصعوبة الخاصة بيا امل الصعوبة لمفقرات المقاليةمع حسابوتم أيضا 
صالحة ومناسبة وذات معامل صعوبة  دت جميع الفقراتعٌ ( وبذلك 0.52 – 0.50تتراوح ما بين ) 

 ."(0.85 – 0.15بين )  تتراوح معامل صعوبة فقرات االختبار أنمن المناسب  إذ"  , مقبول

 (114:  2006) عالم ,                                                                         

     تي :كما موضح في الجدول اآلو  
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ً(27جدولً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًالمقاليةعامالتًالصعوبةًلمفقراتًم

ًالصعوبةمعاملًًرقمًالفقراتًالمقالية
26   0.52 
27  ً0.50 
28   ً0.51 
29   ً0.51ً
30    0.52 

ً

ًقوةًتمييزًفقراتًالختبار 66-.

  العميا والدنيا لممجموعتين بالنسبة تمييز بين الطمبة ذوي المستويات قدرة الفقرة عمى ال : ونقصد بو
 (307:  2008 , لبدة أبو)                                           .التي يقيسيا االختبار السمة إلى

( 0.20الفقرة التي يزيد معامل تمييزىا عن ) نأ( 2013,الياشمي )  إليو أشارتم االعتماد إلى ما و 
 (114: 2013  )الياشمي,                                              .تعد فقرة مقبولة ومميزة فأكثر

معادلة التمييز الخاصة  باستخدام ,(25رات الموضوعية البالغ عددىا )تم حساب معامل التمييز لمفق
 ( وىي ضمن الحدود المقبولة 0.33 - 0.70 ) بين يتراوح معامل التمييز ليا وقد وجد أن األغمبية بيا,

 ( وتم حذفيم25,16,8الفقرات ) ( منيا كانت مقبولة الصعوبة وغير مميزة وىم3) ماعدا وتَعد فقرات مميزة
الجدول  موضح فيكما ,  ( فقرة موضوعية22, وبذلك أصبح االختبار النيائي يتضمن )من االختبار

       : اآلتي
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 (28جدولً)                                       

ًلمفقراتًالموضوعيةًمعامالتًالتمييزًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

رقمً
ًمعاملًالفقرات

ًالتمييز
ًرقم

ًالفقرات
ًمعامل
ًالتمييز

ًرقم
ًالفقرات

ًمعامل
ًالتمييز

1 0.59 10 0.67 19 0.44 
2 0.37 11 0.33 20 0.48ً
3 0.48 12 0.33 21 0.52 
4 0.70 13 0.52 22 0.44 
5 0.33 14 0.52ً23 0.52 
6 0.41 15 0.44 24 0.41 
7 0.44 6*1ً0.18 25*ً0.08 
8* 0.12ً17 0.63 ًً
9 0.48ً18 0.37 ًً

 

ز الخاصة بالفقرات يز ليا من خالل معادلة التمييتم حساب معامل التمي أما الفقرات الخمسة المقالية 
بذلك تكون الفقرات المقالية المتبقية و  (27,26) وىما الفقرةغير مميزتين فتم حذف فقرتين منيما ,  المقالية
 في الجدول اآلتي : موضحكما فقرات مقالية مميزة  ( 3ىي )

ً(29جدول)                                       

ًًاتًالمقاليةًمعامالتًالتمييزًلمفقًرًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالتمييزًرقمًالفقراتًالمقالية

26*        0.03 
27*        0.03 
28        0.30 
29        0.33 
30        0.41 

 
 .(18) ( فقرة ممحق25أصبح االختبار جاىزا بواقع )وبذلك 
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 الخاطئةً:ًفعاليةًالبدائل 9-66

 ,المنخفض عمى اختياره األداءفي الفقرة عمى جذب الطمبة من فئة  االخطويقصد بيا ىي قدرة البديل 
في الفئة العميا  اختارىا يكون عدد الذين أنىي الممتحنين من الضعفاء, ومن البدِ  أي يكون مثيرا النتباه

   .( المنخفض األداءمجموعة  المرتفع( اقل منو في الفئة الدنيا ) األداء)مجموعة 

 (92:  2005 )الدليمي وعدنان,                                                                 

من نوع )االختيار من التي ىي  ةيالموضوع فقراتال لكل فقرة منفعالية البدائل الخاطئة  حسابتم 
ماعدا  معامل فعالية جميع البدائل سالبة إن وجدقد  و الية البدائل الخاصة بياوفقا لمعادلة فع متعدد(

المجموعة الدنيا مقارنة  بطالمن  أكثر إجابات إليياجذبت  الفقرات الباقية قد إنأي  (25,16,8الفقرات )
  : الجدول اآلتي وكما موضح فيالمجموعة العميا وىذا دليل عمى فعاليتيا,  بطال بإجابات

ً(30جدولً)
ًفعاليةًالبدائلًالخاطئةًًًًً

ًمعاملًفعاليةًالبدائلًالخاطئةًرقمًالفقرةًمعاملًفعاليةًالبدائلًالخاطئةًرقمًالفقرة
1 a 0.009- b 0.055- c 0.018- 14 a 0.037- b 0.009- d 0.028- 
2 a 0.046- b 0.028- d 0.037- 15 a 0.046- c 0.018- d 0.046- 
3 a 0.018- c 0.037- d 0.046- 16 b 0.055 c 0.037 d 0.055 
4 b 0.055- c 0.009- d 0.048- 17 b 0.018- c 0.028- d 0.037- 
5 a 0.037- b 0.046- d 0.055- 18 a 0.028- b 0.055- c 0.064- 
6 a 0.064- c 0.018- d 0.064- 19 a 0.064- b 0.009- c 0.046- 
7 a 0.028- b 0.064- d 0.018- 20 a 0.037- c 0.009- d 0.018- 
8ًa 0.046 c 0.055 d 0.009 21 b 0.046- c 0.018- d 0.055- 
9 a 0.018- b 0.064- d 0.037- 22 a 0.028- b 0.064- d 0.046- 
10 a 0.055- b 0.037- d 0.028- 23 a 0.055- c 0.037- d 0.064- 
11 a 0.009- c 0.046- d 0.018- 24 a 0.037- c 0.046- d 0.009- 
12 a 0.018- b 0.028- c 0.055- 25ًa 0.064 b 0.055 d 0.046 
13 a 0.037- b 0.064- c 0.009-        

ً

ً

ً
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 ًثباتًالختبارً 6.1
األفراد أنفسيم في الظروف أن يعطي االختبار النتائج نفسيا إذا ما أعيد تطبيقو عمى  يقصد بالثبات "ًً

 (97 :2007 , )العزاوي                                                                      ." نفسيا

 –وفقًا لمعادلة ) الفا  اإلحصائيتم حساب معامل الثبات لالختبار التحصيمي بالنسبة لعينة التحميل 
ىذه المعادلة يصمح تطبيقيا لالختبار الذي يتالف من فقرات موضوعية  أن "كرونباخ (, وذلك باعتبار

 (214: 2010.                                         )العبسي  "واحد )اختبارا توليفيا( آنومقالية في 

," ويعد ىذا الثبات جيد إذ أشار  قيمة جيدة, وُتعد (0.71وبمغت قيمة معامل ثبات االختبار التحصيمي )
 %( فاكثر".                                                    70( أن ثبات التصحيح لمفقرات المقالية يعد جيد ومقبول إذا كان معاممو)2010)الكبيسي ,

 ( 297:  2010)الكبيسي ,                                                                          

ًثباتًالتصحيحًلمفقراتًالمقالية .6-6

 اإلحصائيلعينة التحميل  اإلجابة أوراق ورقة من (100) سحب تم الفقرات المقالية إلىبالنسبة  إما
من  أيامتصحيحيا بعد عشرة  بإعادة, لغرض حساب ثبات التصحيح ليا, وقامت الباحثة اعشوائي ااختيار 

 حيالتصح بين تفاقاالنسبة  إنالنتائج  أظيرت(, Cooper) معادلة كوبرب وباالستعانة األولالتصحيح 
من قبل مدرس مادة  أخرىمرة  األوراقتصحيح  إعادة(, ثم تم 0.97بمغت ) كانت عالية إذ األول والثاني
"ويعد ىذا  ,( 0.95 )المدرسبة االتفاق بين الباحثة و المعادلة نفسيا كانت نسب الستعانةوبا ()الرياضيات

( أن ثبات التصحيح لمفقرات المقالية يعد جيد ومقبول إذا كان 2012, الثبات جيد إذ أشار )مجيد وياسين
 (93 :2012 ,مجيد وياسين)                                                 %( فأكثر".  75معاممو)

والمخطط اآلتي  .جميع فقراتو جاىزة لمتطبيق أصبحتالسابقة  باإلجراءاتوبعد مرور االختبار  
 .ضح خطوات بناء االختبار التحصيمييو 

 

 

 

 

                                                           

()  ( سنة.23رياضيات, عدد سنوات خدمتو ) ـ جبار صالح , مدرس أوليونس 
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ً(9ًمخططً)
 (منًإعدادًالباحثة)خطواتًبناءًالختبارًالتحصيميًً

 الخصائص الساٌكومترٌة     

 التحلٌل اإلحصائً  لفقرات االختبار

 ثبات االختبار    

صدق 

 البناء

معامل 

 الصعوبة

قوة 

 التمٌٌز

فعالٌة 

البدائل 

 الخاطئة

ثبات 

 االختبار

 االختبار بصورته النهائٌة

 التطبٌق  االستطالعً

 ) االول ، الثانً (

 الرئٌسً من االختبار الهدف

 تحدٌد المادة العلمٌة         

 صٌاغة األغراض السلوكٌة   

 بناء جدول مواصفات       

تعلٌمات  تعلٌمات  االختبار        

 اإلجابة

 

تعلٌمات 

 التصحٌح

العرض على المحكمٌن 

 والمختصٌن

 تحدٌد فقرات االختبار       

 صدق االختبار  

الصدق 

 الظاهري

صدق 

 المحتوى
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  :ًبناءًاختبارًالتفكيرًالمنظوميًًثانياًً

مع طبيعة المنيج  يتالءم عمى اختبار جاىز لقياس ميارات التفكير المنظومي حصولالنظرا لعدم 
المتوسط ونتيجة الختالف  األولمصف ( ل2016) سنةالحديثة لوفق الطبعة  عمى لمرياضياتالجديد 

ة والفرعية لمتفكير بشان تحديد الميارات الرئيس من الباحثين الباحثة مع من سبقيا في ىذا المجال
تم المحددة ضمن حدود التجربة, لذا في ىذه المرحمة  وتفكيره المنظومي والتي تتناسب مع طبيعة الطالب

 إعدادهعند  تبعوقد اُ  الثاني الثانية لقياس المتغير التابع األداةالبحث ويمثل  أىدافاختبارا يخدم  بناء
 :اآلتيةالخطوات 

 تحديدًهدفًالختبار(1ً
المتوسط عمى التفكير المنظومي وفقًا  األولقياس قابمية طالب الصف ييدف االختبار إلى 

 لممجاالت التي سيتم تحديدىا.

ًتحديدًمهاراتًالتفكيرًالمنظوميً)مجالته((2ً
التي تم ذكرىا  الموضوع وبعض الدراسات السابقة في ىذا المجال دبياتالعديد من أ عمى اإلطالعتم 

 ,في طرائق تدريس الرياضياتوالمحكمين  ,مختصين في التربيةال راءآ إلى إضافة ,في الفصل الثاني
:  2006 ,ومحمد السعيدتصنيف )تعريف و م تبني تقد (, و األحياء الكيمياء, العممية )الفيزياء, واألقسام

( 12و) أساسية( ميارات 4, في تحديد ميارات )مجاالت( التفكير المنظومي ضمن قائمة تتضمن )(125
 .وىذه الميارات تعمل معا في وقت واحد ,(9( في كل مجال رئيسي ممحق ( ميارة3ميارة فرعية بواقع )

 فقراتًالختبارًإعداد(3ً

عمى  اإلطالعوبعد  (9وميارتو التي وردت في ممحق ) وميالتعريف النظري لمتفكير المنظفي ضوء 
مع المستوى العقمي لطالب  يتالءمفقرات التفكير المنظومي بما  صياغة, تم والدراسات السابقة  األدبيات
( فقرة باالعتماد 12من ) بصورة أولية االختباروتألف  وفق المنياج الدراسي الجديدعمى توسط الم األول

 ,تكون واضحة أنفقرات االختبار  عند صياغة االلتزام" وتم  الفرعية وعدد ميارتو أساسيعمى كل مجال 
ويشترط  يفسرىا جميع المستجيبين بالطريقة نفسيا وتجنب كتابة الفقرات المزدوجة إذ,  وذات معنى محدد

  1989 :161), عالم أبو)                                (.19ممحق) ", تكون متعمقة بمادة الدراسةأن 

ًًاإلجابةتعميماتً إعداد ( 3-1)

 من التعميمات جممة تم إعدادعن فقرات االختبار  اإلجابةلغرض مساعدة الطالب عمى فيم كيفية 
 ,ثال لالختبارعرض م من خالل اإلجابةلطريقة  اً وصف اإلجابةوشممت تعميمات  ,باالختبارالخاصة 
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عمى الورقة  اإلجابةفضال عن تسجيل  ,رعن جميع فقرات االختبا اإلجابة تأكيدحمو مع  ةنمطي وشرح
 .نفسيا

ًتعميماتًالتصحيح( 3-2)

واستخراج الدرجة الكمية عن طريق جمع  ,عمى كل فقرة من فقرات االختبار الطالب إجابةويقصد بيا 
 إجاباتمعيارا لتصحيح  تحديد تم درجات االستجابة عمى االختبار, ولغرض التحقق من ىذا الغرض

الذي يميو, فكانت درجة  اآلخريتفاوت وزن درجة فقرات كل مجال عن المجال  إذ(, 20الطمبة ممحق)
المجال الثاني  فقرات ( درجة, بينما تراوحت درجة0-4( و)0-6بين ) تراوحت ماقد  األولفقرات المجال 

كان درجة  وأخيرا( درجة, 0-4( و)0-5درجة فقرات المجال الثالث تراوحت مابين )و  ( درجة,0-5بين )
الدرجات النيائية لكل  درجة, ثم تحسب 0-5)بين ) قد تراوحت ما واألخيرفقرات المجال الرابع 

يحصل عمييا الطالب من الناحية النظرية في حالة  أندرجة يمكن  أعمىفتبمغ  األربعة المنظومات
 : كما موضح في الجدول اآلتي ( درجة,60الصحيحة ىي ) اإلجابات

ً(31جدولً)

ًاألساسيةدرجةًالتفكيرًالمنظوميًالكميةًودرجاتًالمهاراتًالفرعيةًوتوزيعًالفقراتًبينًالمجالتً

 األساسٌة المجاالت
وزٌع الفقرات بٌن ت

مهارات كل مجال 
 بالتتابع

درجة كل فقرة فرعٌة من 
 األساسًالمجال 

مجال لدرجة لكل ا
 أساسً

 إدراكمهارة 
 العالقات

Q1 

Q2 

Q3 

(6M) 

(6M) 

(4M) 

 

(16M) 

مهارة تحلٌل 
 المنظومات

Q4 

Q5 

Q6 

(5M) 

(5M) 

(5M) 

 

(15M) 

مهارة تركٌب 
 المنظومات

Q7 

Q8 

Q9 

(5M) 

(4M) 

(5M) 

 

(14M) 

مهارة تقوٌم 
 المنظومات

Q10 

Q11 

Q12 

(5M) 

(5M) 

(5M) 

 

(15M) 

 60M)) (60M) فقرة   12 مجموع الكلًال
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ً(ًاإلجابةًالنموذجيةًلالختبار3-3)

 (. 20)النموذجية لالختبار ممحق  اإلجابةتم وضع 

ًالفقراتًًيةصالح(4ً

في  والمختصين عمى مجموعة من المحكمين األوليةعرض اختبار التفكير المنظومي بصيغتو تم 
لغرض معرفة مدى صالحيا لقياس ميارات التفكير الرياضيات وطرائق تدريسيا والقياس والتقويم , 

المحكمين تم التعديل عمى صياغة بعض الفقرات  أراءفي ضوء ولمتحقق من صياغة الفقرة  , المنظومي
    .أي واحدة منيا فقط ولم تحذف

 ًصدقًالختبار9ً1

  .عند تطبيقو عمى فئة وضع ليايحققيا االختبار  أنالوظيفة التي يجب  بأنو ويعرف الصدق في االختبار

 (8:  2005 ,لجمبيا)                                                                               

 تم التحقق من ثالثة أنواع من الصدق وىي :

 الصدقًالظاهري 6-9

المحكمين عمى مجموعة من  األوليةبصورتو  الصدق الظاىري لالختبار تم عرضو ولتحقيق
 (,19) ممحق وعمم النفس والقياس والتقويم اتوطرائق التدريس والرياضيوالمختصين في مجال التربية 

مدى مناسبة الفقرة  في أرائيم إلبداء محكما 25)عمى ) , وعرضتفقرة  (12)وبمغ عدد فقرات االختبار
بداءوالحكم عمى مالئمتيا لممجاالت التي اشتقت منيا,  يرونو مناسبا من تعديالت عمى الفقرات  ما وا 
لمموافقين  كآيقيمة مربع حساب عمى  وتم االعتمادفضال عن تحديد مدى وضوح كل فقرة من الفقرات 

عند  (3.84) البالغة المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية كآيمربع وكانت قيمة  منيم وغير الموافقين
وعميو تم  ( مما يدل عمى أن الفرق بين القيمتين دال إحصائياً 1ودرجة حرية ) ( 0.05) مستوى الداللة

 :اآلتي في الجدول موضح كماقبول جميع فقرات االختبار, 

ً

ً

ً

ً
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ً(32جدولً)

ًصالحيةًفقراتًاختبارًالتفكيرًالمنظوميًحوليمةًمربعًكآيًق

عددًًأرقامًالفقراتًالتفكيرًالمنظومي
غيرًًالموافقونًمحكمينال

ًالموافقون
ًالدللةًيآكقيمةًمربعً

ًالجدوليةًالمحسوبة 0,05
 3,2,1ًالعالقاتًادارك

25ً

25 6ً25    

3.84 

ًدالة
ًدالة    25 6 25 6,5,4ًالمنظوماتتحميلً

ًالمنظوماتًتركيب
ًدالةً   25 6 25 9,8
ًدالة 21.16 1 24 7

ًالمنظوماتًتقويم
ًدالةً   6ً25 25 11,10

12 24ً
ًدالة 21.16 1 

 

 )صدقًالتساقًالداخمي(ًصدقًالبناء 9-.

التفكير المنظومي  إنالصدق المستخدم مع السمات االفتراضية, وحيث  أنواع أىمويعد ىذا النوع من 
تم طمئنان عمى صالحية االختبار اال, ولغرض ة وأخرى فرعيةرئيس مفيوم افتراضي يتضمن عدة ميارات
 المؤشرات وقد تم استخدام ,راالتساق الداخمي لفقرات االختبا إيجادالتحقق من صدق البناء عن طريق 

 : اآلتية لتحقيق ىذا النوع من الصدق ومنيا )العالقات االرتباطية (

 درجات كل مجال ودرجات االختبار الكمي : .1

الكمي باستعمال معامل ارتباط تم استخراج معامل االرتباط بين درجات كل مجال ودرجات االختبار 
من خالل ارتباطيا بدرجات الطالب عمى  آنيةحيث تعد الدرجة الكمية بمثابة قياسات محكية "  بيرسون,

الفقرة تقيس المفيوم الذي تقيسو الدرجة  إنالفقرات وان ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لالختبار تعني 
 (267:  2011 )الكبيسي,                                         ." يةالكم

في تحميل فقرات االختبارات والمقاييس نظرا لما تسيم  الطرق استعماالً  أكثروتعتبر ىذه الطريقة من 
جميع  نأظيرا النتائج , والصدقيا اشر أيضا مؤ وتمثل تجانس الفقرات  بو ىذه الطريقة من تحديد لمدى

وىو  (398) ( ودرجة حرية0.098) ( وقيمة جدولية تساوي0.05) عند مستوى إحصائيادالة  الفقرات
 : اآلتيالجدول  موضح فيكما مؤشر جيد عمى صدق البناء الختبار التفكير المنظومي, و 
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ً(33دول)ج
ً(ًبيرسونً)ًالتفكيرًالمنظوميًوفقًلمعاملًالرتباطالفقراتًبالدرجةًالكميةًلختبارًًارتباطًدللةًًً

 

 درجات كل فقرة ودرجات المجال التابعة لو :  1.
تم استخراج معامل االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات االختبار ودرجات المجال إلى تنتمي إليو 

( 0.05) عند مستوى إحصائيادالة  جميع الفقرات إنالنتائج  وأظيرتارتباط بيرسون,  ستعمال معاملبا
, ( ميارات فرعية3) ( مجاالت رئيسية ولكل مجال4) ( بواقع398) ودرجة حرية (0.098) وقيمة جدولية

ًً: ياآلتالجدول  موضح فيكما و  وىو مؤشر جيد عمى صدق البناء الختبار التفكير المنظومي,
 (34جدولً)

 هدللةًارتباطًالمهاراتًالفرعيةًبالمجالًالذيًتنتميًإلي

ًرقمًًً
ًالفقرةً

ًمعاملًارتباطًالفقرةً
ًبالدرجةًالكميةًً

ًرقمًً
ًالفقرةً

ًمعاملًارتباطًالفقرةً
ًبالدرجةًالكميةًًً

ًرقمًً
ًالفقرةً

ًمعاملًارتباطًالفقرةً
ًبالدرجةًالكميةًًً

1    0.397       5 0.331       9    0.349       
2    0.309       6 0.336       10   0.373       
3    0.352       7 0.316       11   0.374       
4    0.396       8 0.305       12   0.374       

قيمةًمعاملًارتباطًالفقراتًبالدرجةًالكميةًًأرقامًالفقراتًعددًالفقراتًالمجالًرقمًالمجال
ًلممجال

ًالدللةًًً

 3ًإدراكًالمنظومات 1
ًدالة 0.503 1
 دالة0.598ً 2
 دالة 0.552 3

 3ًتحميلًالمنظومات2ً
 دالة 4ً0.599

 دالة 0.565 5

 دالة 0.548 6

3ً
تركيبً
 3ًالمنظومات

 دالة 0.591 7
 دالة 0.518 8
 دالة 0.541 9

 3ًتقويمًالمنظومات 4
 دالة 0.523 10

 دالة 0.589 11
 دالة 12ً0.571
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 تطبيقًالختبارًعمىًالعينةًالستطالعية0ً1

 :)عينةًالمعمومات(ًًاألولالتطبيقًالستطالعي6-0ًً

والوقت  ,الصياغة جيةتعميمات االختبار وفقراتو من  مدى وضوحمنو التعرف عمى الغرض 
من طالب الصف  اً ( طالب40) البالغ عددىا المعموماتعمى عينة  وطبق االختبار, لإلجابةالمستغرق 

, وتم تسجيل المالحظات في متوسطة القدس لمبنين( (2018/4/8األحد الموافق  يوم متوسط األول
عند انتيائيم من  ب( طال5) وأبطئ سرع أل الوقت اإلجابةالمطموبة, ومنيا تسجيل الوقت عمى ورقة 

ساعة  (1)ىو لإلجابةالوقت المناسب  إنالزمن تبين  مدى , وبعد حساباالختبار فقرات عمى اإلجابة
 .اراغة فقرات االختبغموض في صي إلىأي استفسار يشير  يتم تسجيلولم  , دقيقة 25)و)

 :ً(اإلحصائي)عينةًالتحميلًًالتطبيقًالستطالعيًالثاني0ً-.

 يكومترية لالختبارن الخصائص السالغرض من التطبيق االستطالعي الثاني لالختبار ىو التحقق م
والمموىات  ,يزيةيوالقوة التم ,أي يتم من خاللو استخراج معامل الصعوبة ,والتحميالت اإلحصائية

ضمن  اً ( طالب400عددىا )الغ بال اإلحصائيوتم تطبيق االختبار عمى عينة التحميل , المشتتات )البدائل(
 .       2018/4/9االثنين الموافق  يوممسمم بن عوسجة لمبنين ثانوية 

لعدة ( والثاني )التفكير المنظومي( لتحصيلا) األولىذه المدرسة لكال االختبارين  ختياراوتم 
 اعتبارات منيا :

الصف  بالمدرسة بشكل عام وطال بواالقتصادي المتجانس لطال ,مستوى التكافؤ االجتماعي .1
 .أيضامتوسط  بشكل خاص فضال عن كونيا مدرسة بنين بما يضمن تكافؤ الجنس  األول

لتسييل إجراءات تطبيق االختبار  مع الباحثة لمادة ضمن المرحمةا المدرسة ومدرسي إدارةتعاون  .2
 بضمن طال عينة التحميل اإلحصائي أفرادعمى العينة االستطالعية نتيجة لتوفر العدد المطموب من 

موزعين  اً ( طالب480) في المدرسة ىو المتوسط األوللصف ا بطالل عدد الكميحيث كان المدرسة ال
تطبيق  مما ساعدىا في ,شعبة الواحدةفي ال اً ( طالب60-65تتراوح مابين ) بأعداد( شعب 8عمى )

  .عمى عينة التحميل اإلحصائي المطموبة والثاني األولاختبارىا 

 وترتيبتوفر قاعة مناسبات كبيرة داخل المدرسة مما ساعد عمى تطبيق االختبارين بعد تنظيميا  .3
 .العينة إلفرادوالعاممين في المدرسة وجعميا مناسبة  اإلدارةمقاعدىا بالتعاون مع 
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 التفكيرًالمنظومياختبارًًلفقراتًاإلحصائيالتحميلً(8ً

 بعد تطبيق االختبار عمى عينة التحميل اإلحصائي تم إجراء اآلتي :

يجاد الدرجة النيائية لكل طالب  .1  مفاتيح اإلجابة في حسبتصحيح أوراق إجابات الطالب وا 
 .(20ممحق)

 أعمى درجة كمية إلى أدنى درجة كمية .ترتيب أوراق اإلجابات ترتيبًا تنازليًا من  .2
 طالب المجموعة الحاصمة عمى أعمى الدرجات )العميا( ودرجات طالب تحديد وفرز درجات .3

( 27المجموعة الحاصمة عمى أدنى الدرجات )الدنيا( من خالل استخدام نسبة أعمى )%
 ( لممجموعتين من اجل تحميميا إحصائيا .27وأدنى )%

 

 لفقراتًاختبارًالتفكيرًالمنظوميً:معاملًالصعوبةً .-6

( فقرة وفقا لمعادلة 12) البالغ عددىامن فقرات االختبار تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة 
جميع الفقرات  أن إلىمما يشير  ( 0.68 – 0.32)تتراوح مابين  أنياالصعوبة الخاصة بيا , وقد تبين 

 (. 2006) عالم , شارة لذلك في, وتم اإلن الحد المقبول ولم تحذف أي فقرة تقع ضم

 (114: 2006)عالم ,                                                                           

 : اآلتيكما موضح في الجدول 
ً(99)ًجدول

ًمعاملًالصعوبةًلفقراتًاختبارًالتفكيرًالمنظومي

ًمعاملًالصعوبةًًًًًالفقرةًًًًمعاملًالصعوبةًًًًًالفقرة
6ًًًًًًًًً611.ً0ًًًًًًًًًً619.ً
.ًًًًًًًًً6159ً.ًًًًًًًًًً6199ً
9ًًًًًًًًً6199ًً5ًًًًًًًًًً6190ً
5ًًًًًًًًً611.ًً66ًًًًًًًًًً6195ً
9ًًًًًًًًً6111ًًً66ًًًًًًًًًً6119ً
1ً        0.41 12          0.41 

ً

ً
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ًقوةًتمييزًفقراتًالختبار .-.

( عند مستوى داللة 1.96( لكل فقرة ومقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة )t –testحساب قيمة ) تم
( ويتضح من ذلك أن 11.567 – 4.120قد تبين أنيا تتراوح ما بين ), (214( وبدرجة حرية )0.05)

كما جميع قيم معامالت تمييز فقرات اختبار التفكير المنظومي كانت ذات داللة إحصائية متميزة , 
 موضح في الجدول اآلتي :

ً(36جدول)

ًالتفكيرًالمنظوميًفقراتًاختبارلتمييزًالًمعامالت

ًالرقم
t -testًًالمجموعةًالدنياًالمجموعةًالعميا

ًالمحسوبة ًالنحرافًالمعياريًالوسطًالحسابيًالنحرافًالمعياريًالحسابيالوسطً
1 4.2963 1.10445 2.9167 1.29069 8.440 
2 4.6204 1.02051 3.0185 1.31121 10.019 
3 3.0926 0.74303 2.5648 1.10456 4.120 
4 4.2963 0.77652 3.3981 1.16763 6.656 
5 4.3519 0.83515 3.1019 1.16763 9.049 
6 3.9722 1.13119 3.1667 1.16410 5.157 
7 4.1852 0.86628 2.9537 1.21812 8.562 
8 3.3611 0.64791 2.7407 1.00810 5.380 
9 4.2685 0.78068 2.7315 1.30854 10.483 
10 4.0278 1.05422 2.9167 1.36803 6.686 
11 4.3148 0.90325 2.5741 1.27671 11.567 
12 4.2685 0.91311 3.1111 1.32787 7.464 
 

 ثباتًالختبار(5ً

 نأأي الصفة المراد قياسيا,  أواتساقيا في قياس الخاصية و دقة فقرات االختبار  :" نوأيعرف عمى 
 ." في الظروف نفسيا أنفسيم اإلفرادتطبيقو عمى  أعيدما  إذانفسيا النتائج  االختبار يعطي

ً(97: 2007 , )العزاوي                                                                           



 

 

 منهجية البحث وإجراءاته ....................................................................... الثالثالفصل  777

لو مميزاتو الخاصة ومن بين تمك  األساليبمن ىذه  أسموبوكل  ,الثبات لحساب عدة أساليب وىناك
 بطريقتين :   الختبار التفكير المنظومي معامل الثبات تم حساب, األساليب

 ًالختبارطريقةًأعادة6-5ًًً

عبر استقرار استجابات الطالب  إلىاالختبار  إعادةحسابو بطريقة  تمشف معامل الثبات الذي يك 
معامل ن السمة ثابتة مستقرة خالل المدة الزمنية بين التطبيق األول والثاني, لذلك فان أ يفترض إذالزمن 

  .                   درجة ثبات االختبار خالل ىذه المدةعن ىذا الثبات يكشف 

من  ( طالباً 50) عينة عشوائية قواميا تم سحبعامل الثبات وفقا ليذه الطريقة ولغرض حساب م 
معامل ارتباط  وقد استخدم ,ايام( 10تم تطبيق نفس االختبار عمييا بعد ) ثم,  اإلحصائيعينة التحميل 

بمغ معامل  إذبين درجات التطبيق األول لألداة ودرجات التطبيق الثاني  الستخراج معامل االرتباط بيرسون
 , وفقًا لما تشير إليو اغمب األدبيات والمصادر.                   جيدثبات وىو معامل  0.77)) الثبات وفقا ليذه الطريقة

ًكرونباخًً–معادلةًالفا5ًً-.

( ورقة 50تم سحب ) ( فقرة 12التفكير المنظومي البالغ عددىا )اختبار فقرات ولغرض التحقق من ثبات 
قيمة وجد أن كرونباخ (  –اختبار من عينة التحميل اإلحصائي بصورة عشوائية وباعتماد معادلة ) الفا 

 .وىو معامل ثبات جيد ( 0.79) قد بمغ ثبات لياالمعامل 

 في الجدول اآلتي:كما موضح  

ً(90جدولً)

ًالختبارمعاملًثباتً

ًونباخالفاً_ًكًرًًًًًالختبارًإعادةمعاملًثباتًًًًالختبارًًًًًًً
      0.79          0.77 التفكير المنظومي 

 

ًثباتًالتصحيحًلمفقراتًالمقالية9-5ً

( ورقة من أوراق اإلجابة  لعينة التحميل اإلحصائي 100إما بالنسبة إلى الفقرات المقالية تم سحب )
لغرض حساب ثبات التصحيح ليا, وقامت الباحثة بإعادة تصحيحيا بعد عشرة أيام من اختيارا عشوائيا, 

(, أظيرت النتائج إن نسبة االتفاق بين التصحيح Cooperالتصحيح األول وباالستعانة بمعادلة كوبر )
ة (, ثم تم إعادة تصحيح األوراق مرة أخرى من قبل مدرس ماد0.98األول والثاني كانت عالية إذ بمغت )
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ىو " ( , و0.93وباالستعانة بالمعادلة نفسيا كانت نسبة االتفاق بين الباحثة والمدرس)  ()الرياضيات
 (93: 2012)مجيد وياسين,                                     عالي" .                  معامل ثبات

ًتطبيقًالتجربةًًإجراءاتً:سابعاًً

استكممت  أن(, بعد 2017- 2018الثاني لمعام الدراسي )التجربة في الفصل الدراسي تم تطبيق 
 : اآلتيةالخطوات  اتبعت ق التجربة بشكل صحيح التجربة, ومن اجل تطبي إجراءمتطمبات 

 اً ( طالب45البالغ عدد كل منيا ) ,والتجريبية ,المجموعتين الضابطة أفرادبين  التكافؤ إجراءات .1
بقائيم ,الراسبين طالببعد استبعاد ال داخل الفصل الدراسي حفاظا عمى استمرارية النظام داخل  وا 

واختبار المعرفة  ,, اختبار الذكاء باألشيرالعمر الزمني المدرسة, وكان من بين متغيرات التكافؤ ىو )
درجات التحصيل السابق )درجات الكورس ,  واختبار التفكير المنظومي لغرض التكافؤ الرياضية السابقة,

 .( األول( لمطالب في مادة الرياضيات الجزء األول

 لكل أسبوعيا( حصص 5بواقع ) ,(2018/2/18)الموافق  األحدبتطبيق التجربة يوم  تم المباشرة. 2
 المدرسة بواقع حصتين في اليوم الواحد إدارةباالتفاق مع  األسبوعيتنظيم جدول الدروس  تم, و مجموعة

لمناسبة  األولىتكون متقاربة وضمن الدروس  أنوالثانية لمتجريبية عمى  ,واحدة لمضابطة ,وبالتبادل 
 .( 2018/4/26 )وانتيى التطبيق في يوم الخميس الموافق تدريس مادة الرياضيات, معالوقت 

 يأنموذجوفق  عمىتم أعدادىا  خططضمن  عمى تدريس المادة لمجموعتي البحث تم الحرص. 3
وتم تدريس المجموعة  ,b- 14)وممحق ) (a- 14ممحق )لممحكمين  تالتي أعد يسيتينالتدر تين الخط

 5)( مجاميع وبواقع )9) إلىتم تقسيم طمبتيا  أنبعد  التجريبية حسب خطوات أنموذج ستيبانز المعدل
بالطريقة  لمجموعة الضابطةا وتدريس لكل مجموعة وتسمية كل مجموعة برقم لمتمييز بينين, البط

 .االعتيادية

العديد من المخططات والوسائل لغرض تقديم كل درس من دروس الوحدة الدراسية لتسييل  أعدت. 4
 .عرفة الرياضية الجديدة في كل مرةاسترجاع وربط المعمومات وتكوين قاعدة لبناء الم

 تم تدريسو من مادة وعمى ضوء ما ما عمى وفقفترة تطبيق التجربة  ثناءأ تم بناء أداتي البحث.  5
ق التجربة من تطبي أظيرتووما  ,ومستوى تفكير الطالب ,ستخدمةموالطريقة ال ,مناسب لممادة وجد انو

تم إجراء  ,والمحكمين ,مختصينعرضو عمى ال بعد, و ينن بناء كال االختبار أمالحظات ومؤشرات بش
 .ليكون كل منيم جاىزًا لمتطبيق في فقرات كل منيماالتعديالت والصياغات النيائية 

                                                           

()  ( سنة23مدة الخدمة )-رياضيات ـ جبار صالح , مدرس أوليونس 
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طبق نفس قد و  (,2018/4/3) الثالثاء يوم عينة المعموماتعمى  اختبار التحصيل تطبيقتم . 6
 (.2018/4/5) الخميس يوم عينة التحميل اإلحصائياالختبار عمى 

طبق قد و  (,2018/4/8)األحد يوم  عينة المعموماتاختبار التفكير المنظومي عمى  تم تطبيق. 7
 .(2018/4/9) االثنين يوم اإلحصائيعينة التحميل نفس االختبار عمى 

عينة تم تطبيقيما عمى  نأعمى فقرات االختبارين بعد  ةاإلحصائي تالتحميال تم إجراء و حساب. 8
 .  إحصائياً واستخراج النتائج وتنظيميا في جداول لغرض معالجتيا  التحميل اإلحصائي

, وطبق اختبار التفكير ( 2018/4/22) األحد عمى عينة البحث يوم اختبار التحصيلطبق . 9
وقد تم تبميغ الطالب بموعد االختبارين قبل  (2018/4/26) الخميس المنظومي عمى عينة البحث يوم

 .أسبوع من الموعد المذكور

( 17االختبارين ممحق ) من لكل ةالتصحيح المحدد اتيحمف عمى وفق اإلجاباتحيح صتتم . 10
واستخراج الدرجات  التفكير المنظومي إلى اختبار( بالنسبة 20وممحق ),  إلى اختبار التحصيلبالنسبة 

 .الكمية وتنظيميا في جداول لغرض تفسير النتائج والفرضيات واألىداف المتحققة من خالليا

 ( في استخراج بعض النتائج.22) إصدار( (SPSS اإلحصائيالبرنامج  استخدمت . 11
 

 :ًالوسائلًاإلحصائيةً:ثامناًً

 : ىي كما يأتيو مبحث الحالي ية المناسبة لالوسائل اإلحصائ استعمالتم 
تم استعمال ىذه المعادلة لحساب معامل صعوبة فقرات االختبار  : معادلة صعوبة الفقرات .1

 واختبار التفكير المنظومي . التحصيمي
 

  
∑     

 ( )( )
 

 حين أن :

 : معامل صعوبة الفقرة .  

 العليا .: مجموع درجات طالب المجموعة   

 : مجموع درجات طالب المجموعة الدنيا .  

 إحدى المجموعتين . طالب: عدد  
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 (53: 2102)مجيد وياسين ,                                             : الدرجة المخصصة لكل فقرة .   

قرات االختبار ة لحساب معامل تمييز فتم استعمال هذه المعادل : للفقراتمعادلة القوة التمييزية  .2

 التحصيلي واختبار التفكير المنظومي .

  
     
( )( )

 

 حيث أن :

 : معامل تمييز الفقرة . 

 : مجموع درجات طالب المجموعة العليا .  

 : مجموع درجات طالب المجموعة الدنيا .  

 : عدد أفراد إحدى المجموعتين . 

 : الدرجة المخصصة لكل فقرة . 

 ( 001 - 47:  2113) الدليمي وعدنان,                                                                       

 

  تم استعمال هذه المعادلة اليجاد معامل فعالية البدائل الخاطئة : معادلة فعالية البدائل الخاطئة .5

 للفقرات الموضوعية في اختبار التحصيل .

   
        

 
 

 ن : حيث أ

 . فعالية البدائل الخاطئة .معامل  :     

 المجموعة العليا . عدد الذين اختاروا البديل غير الصحيح من:    

 المجموعة الدنيا .عدد الذين اختاروا البديل غير الصحيح من  :   

 (290: 2112)عودة ,                                                   عدد أفراد إحدى المجموعتين . :  

واختبار التفكير  الفقرات المقالية في اختبار التحصيل تصحيحثبات ( إليجاد cooperمعادلة ) .7

 بمرور الزمن ومع مصحح آخر . المنظومي

  
  

      
      

 حيث أن : 
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p    . نسبة االتفاق : 

 االتفاق .عدد مرات    :  

 عدد مرات  عدم االتفاق      :

 (95:  2102)مجيد وياسين ,                                                                                

 إليجاد حجم األثر في كل من المتغيرين التابعين : (d( و )  ) مربع إيتااختبار  .3

                       

  

    
  

     
 

 حيث أن :

  

 القيمة المحددة للفروق .    : 

 ( المحسوبة .t: مربع قيمة )    

 (    +       -  2وتساوي ) : درجة الحرية     

 

  

  
 √  

√    
 

         (David, 2004 : 149  )                                

( لموسائل 22( اإلصدار )spssاالجتماعية )وقم تم االستعانة ببرنامج الحقيبة اإلحصائية لمعموم 
 اإلحصائية :

لغرض التكافؤ   اختبار التفكير المنظوميرات ي صالحية فقف المحكمين آراءلمعرفة :  كآيمربع  (1
 .واألداة األولى ) اختبار التحصيل الرياضي (, واألداة الثانية )اختبار التفكير المنظومي(

لثبات عند ا معامل الستخراج: تم استعمال ىذه المعادلة  (Pearson) معامل ارتباط بيرسون (2
يجاد معامل االرتباط بين كل من : درجات كل فقرة من فقرات , لمتفكير المنظومي تطبيق االختبار إعادة وا 

  , ودرجات كل فقرة من فقرات االختبار ودرجاتإليواختبار التفكير المنظومي ودرجات المجال الذي ينتمي 
 .كمياالختبار ال

االختبار ) التحصيمي خراج معامل ثبات االختبارتالس : تم استعمال ىذه المعادلة كرونباخ - الفا (3
 . اختبار التفكير المنظوميمعامل ثبات و  ( التوليفي
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: تم استعمال ىذا االختبار لمتحقق من التكافؤ بين  لعينتين مستقمتين (t-testختبار )ا (4
المجموعتين )التجريبية والضابطة( في متغيرات )العمر الزمني باألشير , والذكاء ,واختبار المعرفة 
السابقة في مادة الرياضيات ,والتحصيل السابق في مادة الرياضيات ,واختبار التفكير المنظومي لغرض 

 لفرق اإلحصائي بين متوسطي درجات طالب المجموعتين في تحميل النتائجالتكافؤ( وكذلك لمعرفة ا
 . وإليجاد معامالت التمييز لفقرات اختبار التفكير المنظومي

( لعينتين مستقمتين : تم استعمال ىذا االختبار وذلك لمعرفة Levene's Testليفين ) اختبار (5
متغيرات )العمر الزمني باألشير , واختبار مدى التجانس بين المجموعتين )التجريبية والضابطة( في 

ر التفكير , واختباياتوالتحصيل السابق لمادة الرياض ,السابقة في الرياضيات واختبار المعرفةالذكاء ,
وكذلك لمعرفة مدى التجانس بين درجات طالب المجموعتين في تحميل  (,المنظومي لغرض التكافؤ

  النتائج.
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 : نرئيسي البحث وتفسيرىا في محورين نتائجسيتم عرض 

 بالتحصيل .النتائج المتعمقة يتناول األول  المحور 

 تائج المتعمقة بالتفكير المنظوميالمحور الثاني يتناول الن. 

ً::ًعرضًالنتائجًًأولًً

ًًعرضًنتائجًالختبارًالتحصيميً:المحورًاألولً:ً

في التحصيل لدى طالب الصف  المعدل ثر أنموذج ستيبانزأًمعرفة:ًًلمبحثًهوًالهدفًاألول
 الرياضيات. األول المتوسط في مادة

 لغرضًالتحققًمنًالفرضيةًالصفريةًاألولىًالتيًتنصًعمىًانهً:ًو -ًأ

 ( بين متوسطي درجات طالب 0.05داللة ) ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى
ودرجات طالب المجموعة  المعدل ستيبانزوفق أنموذج عمى  المجموعة التجريبية الذين درسوا

 لمادة الرياضيات.  لتحصيميالطريقة االعتيادية في االختبار وفق ا عمى الضابطة الذين درسوا

 

  

وتصحيح إجابات الطالب وتنظيميا في جداول خاصة  بعد قيام الباحثة بتطبيق اختبار التحصيل 
(, تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف spssالحقيبة اإلحصائية )ستخدام تم ا(, و 32ممحق )

المعياري لدرجات طالب مجموعتي البحث في اختبار التحصيل, ووجد أن المتوسط الحسابي لدرجات 
( في حين بمغ المتوسط 3...3معياري قدره )( بانحراف 30.22طالب المجموعة التجريبية ىو )

وكما  ,(3.422( بانحراف معياري قدره )39.12الحسابي لدرجات طالب المجموعة الضابطة )
  موضح في الجدول اآلتي :
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ًأ(ً–83ًجدول)ً

ًالوصفًاإلحصائيًلممجموعتينًالتجريبيةًوالضابطةًفيًمتغيرًالتحصيلًًًًًًًًًًًً

المتوسطًًعددًالطالبًالمجموعة
ًالحسابي

النحرافً
ًالمعياري

المعياريًًالخطأ
لممتوسطً
ًالحسابي

%ًفترةًثقةًفيًالوسط59ً
ًالحسابي

ًاألدنىًالحدًاألعمىًالحد
9ً0.505ً...0ً2.5.8ً9...59ً00.22ً0ًالتجريبية
0ً0.505ً...53ً0.589ً2.808ً9..59ً0ًالضابطة

 

   الفرق بينيم بشكل أفضل من خالل الشكل اآلتي : ويتضح

 
ً(2شكلً)

 ختبارًالتحصيميمتوسطًدرجاتًطالبًالمجموعتينًلال

المجموعة التجريبية والضابطة طالب  درجات الفرق بين متوسطي أنيتضح  من الشكل أعالهو 
تباين درجات معرفة داللة الفرق بين لغرض لصالح المجموعة التجريبية, و كان  في اختبار التحصيل

( 9.121( ىي )F)قيمة كانت  إذ Levene's Test)ليفين )ختبار تطبيق اتم  المجموعتينطالب 
 أن( مما يدل عمى 2.22) ( وىو اكبر من مستوى الداللة المعتمد البالغ.2.90عند مستوى داللة )

درجات طالب  لفرق بين متوسطي, ولمعرفة داللة امجموعتي البحث متجانسة في ىذا المتغير

20

21

22

23

24

25

26

 الضابطة التجريبية
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( عند مستوى 292..ىي ) (tكانت قيمة ) إذ( لعينتين مستقمتين t-test) تطبيق اختباروبالمجموعتين 
( مما 22( عند درجة حرية )2.22( وىو اصغر من مستوى الداللة المعتمد البالغ )2.222داللة )

ستيبانز المعدل عمى طالب  أنموذجيدل عمى تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا عمى وفق 
 : اآلتيفي الجدول  موضح كما المجموعة الضابطة الذين درسوا عمى وفق الطريقة االعتيادية,

ً(بً–38ً)ًجدول

  (ًلممجموعتينًالتجريبيةًوالضابطةًفيًمتغيرًالتحصيلt(ًو)Fقيمةً)ً

ًالمتغير
Levene's Testً
ًلتساويًالتباين

t-test 
ًدرجةًالحريةًلتساويًالمتوسطين

df 
الدللةًعندًمستوىً

(2.29)ً
F ًالدللةt ًالدللة

ًإحصائياًًًدالة8.8ً2.222ً33ً..ً.0..585ً2..ًالتحصيل
 

 وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة التي تنص :

 ( بين متوسطي درجات طالب 0.05إحصائية عند مستوى داللة ) يوجد فرق ذو داللة
ستيبانز المعدل ودرجات طالب المجموعة وفق أنموذج  عمى المجموعة التجريبية الذين درسوا

ولصالح المجموعة , لتحصيلاختبار وفق الطريقة االعتيادية في ا عمى الضابطة الذين درسوا
 . التجريبية

حيث  ,(ستيبانز المعدل في المتغير التابع )التحصيل( أنموذجمستقل )ولمعرفة حجم اثر المتغير ال
يعتبر حجم التأثير ىو الوجو المكمل لمداللة اإلحصائية وتٌعد عممية حسابو خطوة ضرورية وميمة 

, وباالعتماد عمى ما (التأثيرتقوم عمى تكميم ىذا الفرق )نسبة  ألنياعندما يكون )حجم الفرق معنويا( 
ذ 2.32( " إذ كان حجم التأثير يساوي )3220)الدردير ,أشار إليو  ( ىذا يدل عمى تأثير ضعيف, وا 

ذ كان حجم التأثير يساوي )2.22كان حجم التأثير يساوي ) ( أو 2.22( يدل عمى تأثير متوسط , وا 
 لممتغير المستقل في المتغير التابع ". عالي أكثر فيذا يدل عمى تأثير

 ( 1.- 0.:  3220) الدردير ,                                                                   

( d( ومن ثم تم حساب قيمة)2.2.2ىي )(   ( فكانت قيمة )  تم استعمال اختبار مربع ايتا)
ولصالح المجموعة  عالي اثر المتغير المستقل كان أن( مما يدل 9.221( ىي )dوكانت قيمة )

   الجدول اآلتي :وكما موضح في التجريبية 



 

 

 نتائج البحث وتفسريها ....................................................................................... الرابعالفصل  111

ً(85جدولً)
ً(ًومقدارًحجمًاألثرًفيًالتحصيلًلمجموعتيًالبحثd(ًوً)  قيمةً)

ًمقدارًحجمًاألثر dقيمةً   قيمةً t dfقيمةًًالمتغيرًالتابعًًالمتغيرًالمستقل

ًعالي995ً..8.8ً33ً2.8.3ً..ًالتحصيلًستيبانزًالمعدلًأنموذج

ً

ًالتفكيرًالمنظوميًًعرضًنتائجًاختبارالمحورًالثانيً:ً

لدى طالب  التفكير المنظوميفي  المعدل ثر أنموذج ستيبانزأًمعرفة:ًًالثانيًلمبحثًهوالهدفً
 الصف األول المتوسط.

B.ًلغرضًالتحققًمنًالفرضيةًالصفريةًالثانيةًالتيًتنصًعمىًانهً:ًو 

 ( بين متوسط درجات 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) طالب
ب المجموعة ودرجات طال ,المعدل وفق أنموذج ستيبانز عمى المجموعة التجريبية الذين درسوا

وفق الطريقة االعتيادية في اختبار التفكير المنظومي لمادة  عمى نفس المادة الضابطة الذين درسوا
 الرياضيات.

  
 

وتصحيح إجابات الطالب وتنظيميا في جداول  اختبار التفكير المنظوميبعد قيام الباحثة بتطبيق 
(, تم حساب المتوسط الحسابي spss(, وباستخدام برنامج الحقيبة اإلحصائية )32خاصة ممحق )

, ووجد أن التفكير المنظوميواالنحراف المعياري لدرجات طالب مجموعتي البحث في اختبار 
( 2.412( بانحراف معياري قدره )40.22المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة التجريبية ىو )

( بانحراف معياري قدره 22.23في حين بمغ المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة الضابطة )
  (, وكما موضح في الجدول اآلتي :4.422)

                                 ً
ً
ً
ً
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ًأ(ً–52ًجدول)ً
ًالتفكيرًالمنظوميالوصفًاإلحصائيًلممجموعتينًالتجريبيةًوالضابطةًفيًمتغيرًًًًًًًًًً

المتوسطًًعددًالطالبًالمجموعة
ًالحسابي

النحرافً
ًالمعياري

المعياريًًالخطأ
ًلممتوسطًالحسابي

%ًفترةًثقةًفي59ً
ًالوسطًالحسابي

ًالحد
ًاألعمى

ًالحد
ًاألدنى

59ً50.22ً8.552ً2.902ً5.050ً0.8.8ًًالتجريبية
59ً83.20ً5.528ً2.090ً5.058ً0.8.0ًًالضابطة

 

   تضح الفرق بينيم بشكل أفضل من خالل الشكل اآلتي :وي

 

 

 

 

 

 

 

ً(3شكلً)

ًتفكيرًالمنظوميالاختبارًمتوسطًدرجاتًطالبًالمجموعتينًفيً

المجموعة التجريبية والضابطة  درجات طالب أن الفرق بين متوسطي يتضح من الشكل أعالهو 
كان لصالح المجموعة التجريبية, ولغرض معرفة داللة الفرق بين تباين  اختبار التفكير المنظوميفي 

( ىي F)قيمة إذ كانت  Levene's Test)المجموعتين تم تطبيق اختبار ليفين )طالب درجات 
( مما يدل 2.22) ة المعتمد البالغ( وىو اكبر من مستوى الدالل2.992( عند مستوى داللة )3.022)

عمى أن مجموعتي البحث متجانسة في ىذا المتغير, ولمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب 
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( عند 1.232( ىي )t( لعينتين مستقمتين إذ كانت قيمة )t-testالمجموعتين تم تطبيق اختبار )
( 22( عند درجة حرية )2.22د البالغ )( وىو اصغر من مستوى الداللة المعتم2.222مستوى داللة )

مما يدل عمى تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا عمى وفق أنموذج ستيبانز المعدل عمى 
 طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا عمى وفق الطريقة االعتيادية, كما موضح في الجدول اآلتي :

ًب(ً–40ًجدولً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 ًمتغيرًالتفكيرًالمنظومي(ًلممجموعتينًالتجريبيةًوالضابطةًفيtً(ًو)Fقيمةً)ً

ًالمتغير
Levene's Testً
ًلتساويًالتباين

t-test 
ًدرجةًالحريةًلتساويًالمتوسطين

df 
الدللةًعندًمستوىً

(2.29)ً
F ًالدللةt ًالدللة

ًإحصائياًًدالة2ً5.909ً2.222ً33ًً...0.023ً2ًالتحصيل
 

 وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة التي تنص :

 ( بين متوسطي درجات طالب 0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
ستيبانز المعدل ودرجات طالب المجموعة وفق أنموذج  عمى المجموعة التجريبية الذين درسوا

, ولصالح المجموعة اختبار التفكير المنظوميوفق الطريقة االعتيادية في  عمى الضابطة الذين درسوا
 . التجريبية

( d( ومن ثم تم حساب قيمة)2.222( ىي )  ( فكانت قيمة )  تم استعمال اختبار مربع ايتا)
( مما يدل أن اثر المتغير المستقل كان عالي ولصالح المجموعة 3.229( ىي )dوكانت قيمة )

   وكما موضح في الجدول اآلتي :التجريبية 

ً(.5جدولً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًلمجموعتيًالبحثً(ًومقدارًحجمًاألثرًفيًالتفكيرًالمنظوميd(ًوً)  قيمةً)

مقدارًحجمً dقيمةًً  قيمةً t dfقيمةًًالمتغيرًالتابعًالمتغيرًالمستقلً
ًاألثر

أنموذجًستيبانزً
ًالمعدل

التفكيرً
ًالمنظومي

ًعاليً.5.909ً33ً2.923ً0.28
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ً:ًتفسيرًالنتائجًًثانياًً

 (ًًالتحصيلًتفسيرًالنتائجًالمتعمقةًبالفرضيةًاألولى) 

ستيبانز  أنموذجالمجموعة التجريبية التي درست وفق  نأ األولىأسفرت النتائج المتعمقة بالفرضية 
 إنمن المجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل مما يدل  أفضل
 : اآلتية األسباب إلىويعزى ذلك  بلو اثر ايجابي في تحصيل الطال األنموذجىذه 

ومترابطة بحسب  ,سمة( بصورة متسم ستيبانز المعدل أنموذج وفق )عمى مادة الرياضيات  تقديم أن
المتعممة وتعزيز عممية التعمم  المادة وتحفيزىم نحو بالطال جذب انتباهقد أسيم في  تخطواتو الس

 إلىوصوال  فكاراألمما يساعدىم عمى التركيز وترميز المعمومات وتنظيم  ,مقارنة بالطريقة االعتيادية
وصول  وبالتحديد, في التحصيل زيادة و  لممعرفة الرياضية أفضلاستيعاب  بما يضمن الحل السميم

يضاف  معرفة الجديدة المتحققة لدييمالمرحمة توسيع وىي  إلى الخطوة الخامسة من األنموذجلطالب ا
وجعميم يتفاعمون أسيم في تحقيق إثراء معرفي لدييم  يطمب منيم من نشاطات وواجبات أخرى ليا ما

 و قدراتيم العقميةاعدىم عمى تطوير مع ما يشاىدون ويسمعون وبالتالي ينتجون أفكار جديدة تس
ربط  إلىوىذا بدوره يقود (  الذىاب ما وراء المعرفة ) يضمن انتقاليم إلى الخطوة السادسة تمقائيا

 إلىويضمن وصول الطالب  مع خبرتيم في الحياة اليومية الصفالخبرات التي اكتسبيا الطالب في 
ن و  .( التحميل والتركيب والتقويم ) التحصيل المعرفيبموم في مجال العميا من التفكير عند  مستوياتال ا 

ومات والمعارف المعمالربط بين عمى  بز المعدل ساعد الطالنأنموذج ستيباوفق عمى التدريس 
مع  لنفسوفيصنع  إلى استنتاج معمومات جديدة بالطالب يؤديمما  والجديدة  لسابقةاالرياضية 

ما يعطي عممية  وىذا الرياضية مستقبالتسيم في حل المشكالت االستمرار منظومة معرفية متراكمة 
 أي يجعل التعمم ذو معنى صفة االستمرارية في بناء المعرفة الرياضية المنطقية الطالبعند تعميم ال

 بتقسيم الطال إن وىو ينسجم مع فمسفة النظرية البنائية. وممكن االستخدام لو في مواقف متشابية
سة المدر   أنوالفروق الفردية بينيم أي  يم المختمفةفي تحديد مستويات أسيممجموعات صغيرة  عمى

كذلك في  أسيموالعمل ضمن مجاميع قد , وفقًا لمستواهتوجو تعمم الطالب  أنليا القدرة عمى  أصبح
سة المادة وبين مدر  وتبادل المعمومات فيما بينيم من جية  لتعاونو من خالل انفسب الطالب ثقةتعزيز 

زيادة  إلى يودي بدوره ىذايف التعمم التعاوني و توظو  اإلثراء المعرفي عن طريقأخرى من جية 
 .وقد اتضح ذلك في أداء طالب المجموعة التجريبية لالختبار التحصيمي التحصيل
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 (ًالتفكيرًالمنظوميً)ًتفسيرًالنتائجًالمتعمقةًبالفرضيةًالثانية 

ق وف عمى المجموعة التجريبية الذين درسوا بتعمقة بالفرضية الثانية تفوق طالأسفرت النتائج الم
وفق الطريقة االعتيادية في  عمى المجموعة الضابطة الذين درسوا بأنموذج ستيبانز المعدل عمى طال

  اختبار التفكير المنظومي ويمكن تفسير ذلك باالتي :

يسيل  مما عمى ترتيب محتوى المادة الدراسية بشكل منظم ساعد استيبانز المعدل أنموذج نإ 
المعرفة الرياضية السابقة والجديدة من جية والمعرفة الجديدة وفروعيا المختمفة عمى الطالب الربط بين 

بشكل منطقي متسمسل من خالل وجود  تفكير الطالب وتوظيف في تنظيم أسيممما  أخرىمن جية 
نتاجالدرس في مناقشة المعمومات بينيم  أثناءمساحات كافية لمطالب  وتفاعل يضمن الوصول  ةأسئم وا 

وىذا ُينمي ميارات التحميل والتركيب لممعمومة لدييم وقد  لمحل السميم دون طمب المساعدة من المدرسة
 .اتأشارة إلى ذلك العديد من األدبيات والدراس

يا فخمقت بذلك ل الطالبتفكير بجذب  والتفاعل معيا , وتنوعيااألنشطةعرض  أسموبأسيم و  
لدييم حالة من عدم االتزان المعرفي التي سرعان ما يسعى الطالب إلى إشباعيا فيتجو صوب التفكير 

وخاصة متوسطي في محاولة منو لموصول إلى إيجاد الحل السميم واستعادة االتزان مرة أخرى 
وربط مكوناتيا  ,سابقةاكتشاف المعرفة الرياضية الجديدة وبناءىا عمى المعرفة ال من خاللالتحصيل 

رؤية العالقات الشاممة لتنمية القدرة لدى الطالب  إلىيؤدي  وىذا بدورهالمختمفة في منظومة متكاممة 
مما يجعل التدريس يسير باتجاه يفقد جزئياتو  أندون  من الموضوع الواحد أجزاءتربط بين والتي 
 المطموبة. األىدافتحقيق 

تطرُحو من  تمفت وتوجو نظر الطالب من خالل ماانز المعدل ستيب أنموذجالمد رسة بموجب  نإ
 منحيا ىذا قد عن المعرفة الجديدة ومتعمقة بيا, أوليةمستدرجة بذلك ما لدييم من معمومات  أسئمة

المعدل فرصة تكوين تصور واضح بان ليس جميع الطالب بمستوى تفكير واحد لذا يتوجب  األنموذج
واستخدام المغة والمصطمحات والمفاىيم المناسبة لمستوى  األسئمةطرح  أسموبعمييا التنوع في 

الطالب  أفكارفي تركيز وتنظيم  أسيمالمعدل قد  األنموذجتفكيرىم, فضال عن تتابع وتسمسل خطوات 
ة ومنطقية عممية ساىمت بتطوير قابميات الطالب وقدراتيم موتوجيييا في سياقات منظمة ومتسمس

فكيرىم وبالتحديد التفكير المنظومي وخاصة الخطوة الخامس والسادسة من العقمية وتحسين مستوى ت
في  أسيماستيبانز المعدل  أنموذجوفق خطوات  عمى طريقة عرض المعرفة الرياضيةوان  األنموذج. 

طريقة تحميل وتنظيم وتركيب وعرض المادة  عمى وفق ر لدى الطالبتعزيز العديد من ميارات التفكي
واشتراكو في  ,ضمن بيئة تعميمية تفاعمية عمل الطالب إلى إضافة, حسب خطوات األنموذج الموجودة
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متنوعة لتنمية مواىبيم المختمفة خارج نطاع المنيج المدرسي الرسمي  أخرى وأنشطة ,اجتماعية أنشطة
أسيمت في كميا  أخرىخاصا من جية  إعداداالعصف الفكري من جية والمدرسة المعدة  أمثمتوومن 

وظير ذلك واضحا الفرعية والمجاالت األربعة من ميارات التفكير المنظومي تعزيز وتطوير الميارات 
طالب المجموعة التجريبية في اختبار التفكير المنظومي أكثر مما كان في أداء طالب  أداءفي 

  .المجموعة الضابطة 

النماذج واالستراتيجيات  أفضميو إلىمتفقة مع نتائج دراسات عديدة توصمت  ىذه النتيجة وتأتي
 & Apollonian) المنظومي مثل دراسة والتصاميم الحديثة عمى الطرائق التقميدية في اختبار التفكير

Chares ,2004) ودراسة (3292 (, ودراسة )الخزرجي,.322دراسة )عفانة وأبو المموح ,, و ,
 .لدراسات السابقةوغيرىا ممن ذكر في ا (.329)السالمات وعبد اهلل السفياني ,

ً

 الستنتاجاتً:ًًثالثاًً

 ما يأتي :تم استنتاج في ضوء نتائج البحث 

في تدريس الرياضيات التي ليا خصوصية تأتي من مكونات  ستيبانز المعدل أنموذجيمكن اعتماد . 1
 معرفتيا ) المفاىيم والتعميمات والميارات وحل المسائل (.

ساىم في تحسين التحصيل الرياضي لطالب المجموعة التجريبية  ستيبانز المعدل بأنموذجالتدريس . 2
 أ(. - 22وىذا ما أشارت اليو النتائج المعروضة في جدول )

. التدريس بأنموذج ستيبانز المعدل كان لو األثر في رفع وتحسين مستوى التفكير المنظومي لدى 2
 أ(. - 42في جدول )طالب المجموعة التجريبية وىذا ما أشار إليو النتائج المعروضة 

 ستيبانز المعدل مَكن طالب المجموعة التجريبية من القدرة عمى ربط ما أنموذج. التدريس عمى وفق 4
, وعمل لدييم من معرفة رياضية سابقة مع المعرفة الجديدة التي حصموا عمييا ضمن منظومة مرتبة

بإعطاء اإلجابات والحمول المبدئية  لدى الطالب عمى تنشيط الذاكرة وربط األفكار وتييئة التفكيرأيضًا 
 .( المد رسة ( والتي كانت تدعم بالتعزيز من جانب الباحثة ) عنوان الدرس لممشكمة )

ً

 ًالتوصياتً:ًًارابع

 تطبيقات واقعية تخدم الميدان التربوي وليذا إلىمن نتائج  إليويمكن ترجمة ما تم التوصل 
 الغرض توصي الباحثة بما يأتي :
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الخدمة عمى توظيف النماذج التدريسية  أثناءتنظيم دورات تدريبية لمدرسي مادة الرياضيات في  .9
 ومنيا أنموذج ستيبانز المعدل في تدريس مادة الرياضيات. الحديثة

التأكيد عمى ضرورة تكامل محتوى الرياضيات عند أعداد محتوى المناىج الدراسية وعند وضع  .3
أىداف تدريس المحتوى ألنو من غير الصحيح االىتمام بمكون عمى حساب المكونات األخرى 

 وىذا ىو ما دعى لتعديل أنموذج استيبانز.
من المتعمم محورا لمعممية  ألنو يجعل ستيبانز المعدل في تدريس الرياضيات أنموذج اعتماد .2

بشكل عام وميارات التفكير  ميارات التفكيريسيم في تعزيز  وكذلك. التعميمية ومشاركًا ايجابيًا فييا
ميارة إدراك العالقات, ميارة تحميل المنظومات, ميارة تركيب  ) المنظومي بشكل خاص

 مم الفعال بما يتناسب مع قدراتيم.حتى يتحقق التع ( المنظومات, ميارة تقويم المنظومات

نماذج الحديثة في ُمدرسي وُمدرسات الرياضيات في كميات التربية لم إعدادتضمين مقررات برنامج  .4
  التدريس كأنموذج ستيبانز المعدل .

ًالمقترحاتً:ًًخامساًً

 استكماال ليذا البحث تقترح الباحثة إجراء الدراسات اآلتية :

تيدف لمتعرف عمى اثر أنموذج ستيبانز المعدل في تعميم لمبحث الحالي  مماثمة  بحوثإجراء  .1 
 ., وتغير جنس العينةوتدريس الرياضيات مع متغيرات تابعة أخرى ومراحل دراسية أخرى

تدريسيم  أثناءالييئة التدريسية  أعضاءتحديد الصعوبات التي تواجو  إلىدراسة تيدف  إجراء .2
 اقتراح الحمول المناسبة من اجل التغمب عمييا. والعمل عمى لألنموذج

 لتفكير لميارات ا العمل عمى إجراء بحوث أخرى لمعرفة مدى امتالك طالب المرحمة اإلعدادية .  3
 .المنظوميك
) التفكير ة أنواع أخرى من التفكير منيا: في تنمي أنموذج ستيبانز المعدلدراسة لمعرفة اثر  إجراء .4

 االستداللي ( ., التفكير الناقد
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  القرآن الكريم  
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع, عماف,8ط , عمم نفس التربوي:  (2003) صالح محمد ,أبو جادو , 

 األردف.
 ________ (2008) : االردف, عماف, , دار المسيرة 6, ط عمم النفس التربوي. 
  دار 1, طتعميم التفكير النظرية والتطبيق( : 2007بكر نوفؿ ) ومحمد , صالح محمدجادوابو ,

 المسيرة لمنشر والتوزيع, عماف, األردف.
 ( 2010أبو زينة, فريد كامؿ : )دار وائؿ لمنشر 1, طتطوير مناىج الرياضيات المدرسية وتعميميا ,

 والتوزيع, عماف, األردف.
 2ط , مناىج تدريس الرياضيات لمصفوف األولى : ـ(2010) عبابنةعبد اهلل و  فريد كامؿ ,ابو زينة ,

 .األردف عماف, دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة,
 عمى تعديؿ الطالب  ستيبانز لمتغيير المفاىيمي أنموذج(: اثر استخداـ 2013) , مراد محمدصرار أبو

 ,Euroean Scientific Jounal لممفاىيـ الرياضية البديمة وقدرتيـ عمى حؿ المشاكؿ الرياضية,
 ( , االردف.22( , العدد )10مجمد)

 برنامج مقترح قائـ عمى النظرية البنائية لتنمية الجوانب المعرفية في  : (2004) اشرؼ ,عطايا أبو
 ,شمس جامعة عيف ,رسالة دكتوراه غير منشورة , الثامف بغزةالرياضيات لدى طالب الصؼ 

 مصر.
 دار الفكر ناشروف  1ط ,التربوي والتقييممبادئ القياس النفسي  ( :2008بو لبدة, سبع محمد )أ ,

 .ردفاأل , , عماف وموزعوف
 مكتبة الفالح1, ط : مدخل الى مناىج البحث التربوي( 1989) عالـ, رجاء محمود أبو ,  ,

 الكويت.
 أثر استخداـ نموذج التعميـ البنائي في تدريس المفاىيـ  :( 2000) إسماعيؿ, محمد ربيع حسني

الرياضية عمى التحصيؿ وبقاء أثر التعمـ والتفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى تالميذ الصؼ األوؿ 
جامعة  (, كمية التربية,3(, العدد)13المجمد ) , مجمة البحث في التربية وعمم النفس ،اإلعدادي

 المنيا, مصر.  
 , المتناقضات عمى تنمية ميارات التفكير الناقد في  راتيجيةإستاثر استخداـ   : (2002) احمد بيـر

جامعة  كمية التربية , , رسالة ماجستير غير منشورة العمـو لدى طمبة الصؼ السابع االساسي بغزة ,
 .فمسطيفغزة,  ,األقصى

 لوحدة مقترحة في برمجة  اثر استخداـ التدريس المنظومي: ( 2000) حسيف , عوضالتوردي
واالحتفاظ بميارات الترجمة  عمى تنمية التفكير في الرياضياتالرياضيات لطالب كمية التربية 
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المجمد  , الدور لممعمم العربي في مجتمع الغد" رؤية مكتسبة" المؤتمر العممي الثاني، المكتسبة
 مصر.,  جامعة أسيوط الثاني ,

 ,دار وائؿ لمنشر,  1, ط النيج القويم في مينة التعميم : 2002)) محمد عبد الرحماف الجاغوت ,
 , األردف. عماف

 دار  , 1ط , منيجية البحث العممي مدخل لبناء الميارات البحثية:  (2013) الجبوري, محمد جواد
 األردف. , عماف , الصفاء لمنشر والتوزيع

 دار  1, ط أساسيات بناء االختبار والمقاييس النفسية والتربوية : (2005) , سوسف شاكرلجمبيا ,
 , األردف. , عماف عالء الديف

 ( 2008الحريري, رافدة: ) األردف,  عماف , دار المناىج لمنشر والتوزيع , 1ط , التقويم والقياس. 
 ( 2001حسب اهلل, محمد عبد الحميـ محمد) :  استخداـ التدريس المنظومي العالجي في تدريس

 –, كمية التربية بدمياط مجمة الجامعة، بحث منشور ،اإلعداديةبعض المفاىيـ الرياضية بالمرحمة 
 , مصر.  جامعة المنصورة

 ( : فعالية استخداـ أنموذج ويتمي البنائي المعدؿ في تنمية ميارة حؿ 2005, فايزة احمد )حمادة
, مجمة كمية التربيةالمشكالت والتفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى تالميذ المرحمة االبتدائية, 

 , مصر. 1, عدد 21جامعة أسيوط, مجمد 
 المنظومي في الرياضيات لتنمية ( : فاعمية برنامج وفقًا لممدخؿ 2013, نػػضػػػاؿ طػو خميفة )الخزرجي

أطروحة  التفكير المنظومي وميارات ما وراء المعرفة والتحصيؿ الدراسي لطالبات الثاني المتوسط ,
 .العراؽ جامعة بغداد, ، , كمية التربية ػ ابف الييثـ دكتوراه غير منشورة

 دار الراية لمنشر  ,1 ط , اساسيات القياس والتقويم في التربية ( :2010) الخياط, ماجد محمد
 .األردف , عماف , والتوزيع

 بأنموذج: اثر التدريس  (2016) وىافانا رافع نعماف البياتي بتوؿ محمد جاسـ ,الدايني Stepans 
 , 95 العدد,  مجمة كمية التربية األساسية , دة الكيمياءفي تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع العممي لما

 , العراؽ. , بغداد المستنصريةالجامعة 79 , صفحة  ,22 المجمد 
 ,اإلحصاء البارامتري والال بارامتري في العموم النفسية  ( :2006) عبد المنعـ احمد الدردير

 , عالـ الكتب, القاىرة, مصر.3, طوالتربوية
 م في العممية التعميميةالقياس والتقوي:  (2005) وعدناف محمود الميداوي الدليمي, إحساف عميوي, 

 ؽ., العراحمد الدباغ لمطباعة والنشر, بغدادأمكتب , 2ط

 ,1ط , , الجزء الثاني التفكير وأنماطو(: 2015رعد ميدي و سيى إبراىيـ عبد الكريـ ) رزوقي , 
 . األردفدار المسيرة لمنشر والطباعة,عماف, 
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 التكنولوجيا :  (2012صالح محمد وحسف عمي بني دومي وعمر حسيف العمري ) , الرواضية
 , عماف , االردف. زمـز لمنشر والطباعة , 1ط،  التدريسوتصميم 

  1طالنفسية والتربوية ،  التصاميم التجريبية في الدراسات:  (2001) ؼ, إبراىيـ عبد الخالؽرؤو  ,
 ., عماف, االردفدار عمار لمنشر والتوزيع

 االختبارات :  (1981عبد الحسف الكناني وبكر محمد الياس ) براىيـإ و إبراىيـلجميؿ الزوبعي, عبد ا
جامعة الموصؿ,  ,والتوزيع دار الكتاب لمطباع والنشرالجزء الثاني,  ,1ط ,النفسية والمقاييس

 العراؽ.
 2ج,2ط ,سمسمة أصول التدريس منظومةرؤية  تصميم التدريس( : 2001) زيتوف, حسف حسيف, 

 , مصر. عالـ الكتب لمنشر والتوزيع, القاىرة
 _______ (2002) : عالـ الكتب ,1ط ,رؤية معاصرة لطرق التعميم والتعمم تدريسال تراتجياتاس 

 مصر. القاىرة, ,لمنشر
  عالـ الكتب, القاىرة,, 1ط ,البنائية النظرية التعمم والتدريس من منظور ( :2003)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 مصر.
 دار الشروؽ  , 1ط, البنائية واستراتيجيات تدريس العمومالنظرية :  (2007)عايش محمود  ,زيتوف

 .األردف , عماف ,لمنشر والتوزيع
  ,مجمة دراسات في المناىج , تصميـ التعميـ مف منظور البنائية : (2003)زيتوف  عبد الحميدكماؿ

التربية, جامعة عيف  كمية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس,الجمعية  (,19) العدد ,وطرق التدريس
 مصر. القاىرة, ,شمس

 التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة في  : اثر استخداـ إستراتيجية (2011) طعمة جاسـ, عمار الساعدي
مجمة جامعة االنبار تحصيؿ مادة الرياضيات لدى طالب الصؼ الخامس العممي واتجاىيـ نحوىا, 

 العراؽ. (,20, صفحة )3, العددلمعموم اإلسالمية
 الطبعة  تطور اإلبداع والموىبة والنبوغ في الرياضيات:  (2014, بيارات , فكتور فريماف )سريماف ,

جادو , مراجعة : داود سميماف القرنة , صالح عمي الو  عة مونتانا , ترجمة:, جاماألولىالعربية 
 , الرياض , السعودية. ؾ عبد العزيز ورجالو لمموىبة واإلبداعالعبيكاف لمنشر , مؤسسة المم

 منظومي ثالثي البعد لتنظيـ محتوى المناىج الدراسية نموذجأ:  (2005) , رضا مسعدالسعيد  ,
, دار الضيافة في جامعة عيف شمس, المؤتمر العممي الخامس لممدخل المنظومي التدريس والتعميم

 مصر . القاىرة,
  تطوير المناىج الدراسية  تطبيقات ونماذج  : (2006) النمر ومحمد عبد القادرالسعيد, رضا مسعد

 , مصر.القاىرة ,در الفكر العربي, 1ط ,منظومية
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 ثر تدريس الرياضيات باستخداـ : ا (2017) وعبد اهلل حويمد السفياني السالمات, محمد خير محمود
قائمة عمى التعمـ النشط في تنمية ميارات التفكير المنظومي لدى طالب المرحمة  إستراتيجية

(, الطائؼ, 14, المجمد الثامف, العدد)المجمة الدولية لتطوير التفوقلمتوسطة في محافظة الطائؼ, ا
 السعودية.

 ماجدة ومحمد عبد الوىاب الشناوي وحزامو جودت ونادية بني مصطفى ومحمد شمعةعبيد,  السيد 
 .األردف  عماف, والتوزيع, لمنشر الصفا دار , 1ط , التدريس تصميم في أساسيات  :( 2001)
 استخدام المناىج بنائيا ، تنفيذىا ، تقويميا ، تطويرىا با( : 2000ميدي ) براىيـإ, الشبمي 

 االردف. , , دار االمؿ لمنشر والتوزيع , اربد 2, ط النماذج
 التعمـ التوليدي أنموذج استخداـ فاعمية:  (2013) , رياض فاخر حميدالشرع" G.L.M. " لتدريس 

 ،طةالمتوس المرحمة طالب لدى المنظومي والتفكير الرياضي التواصؿ ميارات في  الرياضيات مادة
  العراؽ.جامعة ديالى,  ,53)العدد ) ,ديالىمجمة 

 ,بقاءا  و اثر استخداـ دورة التعمـ في تدريس العموـ عمى التحصيؿ  : (2003) عبد الجواد أيمف شاليؿ 
,كمية  رسالة ماجستير غير منشورة ,السابعميات العمـ لدى طالب الصؼ اثر التعمـ واكتساب عم

 فمسطيف. بغزة, ,اإلسالميةالجامعة  ,التربية
 ( اثر تؤظيؼ إستراتيجية تعمـ المتمركز حوؿ المشكمة في تنمية ميارة حؿ 2013صابريف, مصمح : )

المعادالت والمتباينات الجبرية واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالبات الصؼ التاسع في المحافظات 
 , كمية التربية جامعة األزىر, غزة, فمسطيف.رسالة ماجستير غير منشورةالوسطى, 

 التعمـ  إستراتيجية إطار( : فاعمية طريقتيف عالجيتيف في 2001) أميف محمد إسماعيؿ, الصادؽ
وبقاء اثر التعمـ لدييف وتنمية ميوليف  اإلعداديحتى التمكف عمى تحصيؿ طالبات الصؼ الثاني 

معية المصرية لتكنولوجيا , الج 14ص,  8المجمد , مجمة تكنولوجيا التعميمنحو الرياضيات , 
 مصر. , القاىرة ,التعميـ

 ,غزة منشورات الجامعة اإلسالمية , ,اختبار الذكاء المصور:  (1978احمد زكي ) صالح , 
 فمسطيف.

 ,فاعمية منيج النشاط واالطفاؿ الرياضي بغزة عمى تنمية بعض جوانب  (2003) فاطمة صبح :
 فمسطيف. , غزة ,األقصىجامعة  , غير منشورة هرسالة دكتورا ،نموىـ في ضوء الفمسفة البنائية

 طرق البحث العممي والتحميل اإلحصائي في ( 2000) عبد الحفيظ, إخالص محمد ومصفى حسيف :
 دار الكتاب, مصر., 1ط,  المجالت التربوية والنفسية والرياضية

 االنماط المنيجية وتطبيقاتيا في العموم ( : 2007قي زنكة )حعدناف و  عبد الرحمف, انور حسيف
 .بغداد, العراؽ مطابع شركة الوفاؽ لمنشر والطباعة,, 1ط ,طبيقيةاالنسانية والت
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 فيجوتسكي في تحصيؿ  (: فعالية التدريس وفقًا لنظريتي بياجيو و2000) عبد الكريـ, سحر محمد
بعض المفاىيـ الفيزيائية والقدرة عمى التفكير االستداللي الشكمي لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي, 

الجمعية المصرية  , المجمد االوؿ, متربية العممية لمجميعلمجمعية المصرية ل الرابعالمؤتمر العممي 
 لمتربية العممية, القاىرة, مصر

 ,القياس والتقويم التربوي واستخدامو في مجال التدريس الصفي:  (1999) نبيؿ احمد عبد اليادي ,
 االردف. ,, عماف, دار وائؿ لمطباعة والنشر1ط

 المؤتمر العربي الثاني حول المدخل , النموذج المنظومي وعيوف العقؿ:  (2002) وليـ, عبيد
, ,المنظومي في التدريس والتعمم    .مصر القاىرة, مركز تطوير تدريس العمـو

  _______(2004) ,)المؤتمر العممي الرابع حول  : المعرفة وما وراء المعرفة )المفيوـ والداللة
 مجتمع المعرفة, الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات, القاىرة, مصر., التعميـ العاـ في الرياضيات

 دار الفالح لمنشر والتوزيع ,1ط , التفكير والمنياج المدرسي(:  2003وعفانة عزو)  عبيد, وليـ , 
 الكويت.

 ______________ (2003) بحث مقدم لممؤتمر العربي الثالث , : مداخؿ معاصرة لبناء المناىج
 مصر. ,, القاىرةالمنظومي في التدريس والتعمم حول المدخل

 ,دار  ,1ط,  استراتيجيات وطرق معاصرة في تدريس التاريخ ( :2014حيدر حاتـ ) العجرش
 .األردف الرضواف , عماف,

 ( 2010العبسي, محمد مصطفى : )دار الفكر العربي 1ط ,التقويم الواقعي في العممية التدريسية ,
 ., مصرلمطباعة والنشر, القاىرة

  دار الفكر 1, طاالختبارات والمقايس التربوية والنفسية( : 2006)عالـ, صالح الديف محمود ,
 لمطباعة والنشر والتوزيع, عماف, األردف.

  1, طتدريب معمم العموم وفقًا لمنظرية البنائية( : 2012) مكاوفسالـ العفوف, نادية حسف وحسيف ,
 األردف.دار صفاء لمنشر والتوزيع, عماف, 

  دار دجمة لمنشر القياس والتقويم في العممية التدريسية :(2007) العزاوي, رحيـ يونس كرو ,
 .األردف, , عمافوالتوزيع

 _________ (2009: ) االردف. عماف, , دار دجمة ,1ط , المناىج وطرائق التدريس 
 لمنشر حنيف  دار, 1ط ,لمرياضيات الحديثة االستراتيجيالتدريس  : (2002) إسماعيؿعزو , عفانة

 .األردفعماف,  والتوزيع,
 أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس  (2004وتيسير نشواف ) عفانة, عزو إسماعيؿ  :

المؤتمر العممي  ,بغزة الرياضيات عمى تنمية التفكير المنظومي لدى طمبة الصؼ الثامف االساسي
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 كمية التربية,, 213 ـ 239, ص1مجمد ,في مناىج العموم بالوطن العربي الثامن األبعاد العائبة
 .مصر, عيف شمسجامعة 

 أثر استخداـ بعض استراتيجيات النظرية :  (2007ومحمد سميماف أبو المموح ) عفانة, عزو إسماعيؿ
المؤتمر ، البنائية في تنمية التفكير المنظومي في اليندسة لدى طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة

جامعة ال وكالة الغوث الدولية, ,التجربة الفمسطينية في إعداد المناىج تربيةالاألول لكمية العممي 
 , فمسطيف .المصرية لمتربية

 ( 2012عميوات, محمد عدناف : )دار اليازوري العممية لمنشر , 1ط, الذكاء وتنميتو لدى األطفال
  عماف, األردف.والتوزيع, 

 ,(: 2010) آمنة عبد اهلل تركيوحصة عبد الرحماف فخرو وتركي السبيعي و  محمود احمد عمر
 األردف. ,عماف ,لمنشر والتوزيع والطباعة المسيرةدار  ,1ط ,القياس النفسي والتربوي

 دار األمؿ لمنشر  ,5ط ،القياس والتقويم في العممية التدريسية:  (2002)عودة, احمد سمماف
 والتوزيع, اربد ,األردف.

 ( 2011العياصرة, وليد رفيؽ : ) لمنشر والتوزيع , عماف,  أسامة, دار 1, طواإلبداعيالتفكير السابر
 األردف. 

 ,دار اليازوري العممية لمنشر 1, طأساليب تدريس الرياضيات : 2014)) عبد الكريـ موسى فرج اهلل ,
 االردف. , عماف , والتوزيع

 ( 2011الفيؿ, محمد حممي  : ) التفكير المنظومي والعمى المكاني، اطفال الخميج ذوي االحتياجات
كمية موقع ومنتدى دراسات وبحوث المعوقيف,  ,www.gulfkids.comالمكتبة االلكترونية  ,الخاصة

 , مصر.التربية النوعية, جامعة االسكندرية
 دار الفكر لمنشر , 3ط ,تصميم التدريس ( :2008)و ماجد ابو جابر  نايفة قطامييوسؼ و  ,قطامي

 .األردف ,عماف والتوزيع,
 ورقة عمؿ عرضت بعنواف  التفكير المنظومي البنائية كمدخؿ لممنظومية:  (2003, حسيف )الكامؿ

, ، المؤتمر العربي الثالث حول المدخل  في التدريس والتعميم  "المدخؿ المنظومي لمتدريس والتعمـ"
 ., القاىرة, مصربدار الضيافة ,جامعة عيف شمس

  ورقة عمؿ عرضت بعنواف " المدخؿ المنظومي لمتدريس  التفكير المنظومي : ( 2004)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
, جامعة عيف  الرابع حول المدخل المنظومي في التدريس والتعميمالمؤتمر العربي ,  والتعمـ "

 مصر. القاىرة, شمس, بدار الضيافة,
 1ط ,)أمثمة ومناقشات( أساليبو تدريس الرياضيات  طرق:  (2008) الكبيسي, عبد الواحد حميد, 

 األردف. عماف , , مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع

http://www.gulfkids.com/
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  في التعمم والتعميم استنباطو من القرآن الكريم والتفكير المنظومي توظيف (:2010)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ,
 .األردف, ديبونو لمطباعة والنشر والتوزيع, عماف , 1ط

  التدريس التبادلي عمى التحصيؿ والتفكير الرياضي  راتيجيةإست: اثر استخداـ  (2011)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مجمة الجامعة اإلسالمية )سمسمة الدراسات ,  لطمبة الصؼ الثاني متوسط في مادة الرياضيات

 غزة, فمسطيف. مجمد التاسع عشر, العدد الثاني,, ال(اإلنسانية
 وأثره في اكتساب المفاىيـ  : التدريس وفقا ألنموذج ستيبانز (2016, عبير عبد األمير)الكرخي

, كمية التربية  رسالة ماجستير غير منشورة، الرياضية لدى طالبات الصؼ الخامس االبتدائي 
 , الجامعة المستنصرية , بغداد , العراؽ.األساسية

 ,يارات التفكير المنظومي لدى ودد)الخشب( في تنمية م أنموذج: اثر استخداـ  (2016)رفاه  كريـ
 Science Pubishing Groupالثاني المتوسط في مادة الرياضيات,الصؼ طالب 

(Science- PG)، (4المجمد,) (5العدد,)  بغداد, العراؽ. 158,-149الصفحة 
 العربيةنماذج وتطبيقات في العموم والرياضيات والمغة : (2008, محمد السيد عمي)الكسباني 

 القاىرة, مصر.,  دار الفكر العربي, 1ط ,والدراسات االجتماعية"
 ( اثر أنموذج التعميـ اإلستراتيجي في تحصيؿ الطالبات ذوات 2015المييبي, أشواؽ طالب شاىر : )

, أطروحة دكتوراه غير منشورةصعوبات تعمـ الرياضيات ودافعية االنجاز وحؿ المشكالت لدييف, 
 ابف الييثـ, جامعة بغداد, العراؽ. -كمية التربية 

  كيف تكتب بحثاً  -أساليب البحث العممي واإلحصاء ( : 2012ؿ وآخروف )المعاني, احمد إسماعي
 , إثراء لمنشر والتوزيع, عماف, األردف.1؟, ط عممياً 

 ( القياس والتقويـ لمطالب الجامعي, مكتبة 2012مجيد, عبد الحسيف رزوقي وياسيف حميد عياؿ : )
 اليمامة لمطباعة والنشر, بغداد, العراؽ.

 دار المسيرة  1, ططرائق التدريس العامة:  (2002) محمد محمود الحيمةو , توفيؽ احمد مرعي,
 .األردفعماف,  ,لمنشر والتوزيع

 فاعمية برنامج قائـ عمى النظرية البنائية في اكتساب المفاىيـ النحوية  (2015) مرعب, فاضؿ باني :
, كمية التربية دكتورا غير منشورةأطروحة والتفكير المنظومي عند طالب الصؼ الرابع األدبي, 

 األساسية, الجامعة المستنصرية, بغداد, العراؽ.
 ,المؤتمر العربي , ي عمميتي تعميـ وتعمـ الرياضيات البنائية ف : (2003وديع ) داود مكسيموس

,, الثالث حول المدخل المنظومي في التدريس والتعمم جامعة جرش  مركز تطوير تدريس العمـو
 األردف. ,األىمية

 فاعمية المدخؿ المنظومي في تدريس حساب المثمثات وأثره عمى  (2002, سعيد جابر)المنوفي :
المؤتمر الرابع عشر مناىج التعميم في ضوء مفيوم ، التفكير المنظومي لدى طالب المرحمة الثانوية 
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 القاىرة , ,الشمسجامعة عيف , الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس , المجمد الثاني ،األداء 
 مصر.

 اثر أنموذج ستيبانز في تعديؿ الفيـ الخاطئ لممفاىيـ الفيزياوية  (2016) , ديانا عالء ناصرناصر :
-, كمية التربية رسالة ماجستير غير منشورةعند طالبات الصؼ الرابع العممي وذكائيف االجتماعي, 

 , جامعة بغداد, العراؽ.ابف الييثـ
 طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة في :  (2003) وعمي راشد و منى عبد اليادي أحمد ,النجدي

 مصر. , دار الفكر العربي, القاىرة,1, طتدريس العموم
 واالنجاز المدرسي أسبابو وعالجو تدني مستوى التحصيل( : 2010) عمر عبد الرحيـ ,نصراهلل، 

 المدينة المنورة. , , دار وائؿ لمطباعة والنشر 2ط
 ( 2013الياشمي, عمي ربيع: ) دار الغيداء لمنشر 1, طاالنشطة الصفية والمفاىيم العممية ,

 .ردفاأل ,والتوزيع, عماف
 Apollonian & Charles (2004) : Acquistion of Complex Systemic Thinking,  

Mental Models Evolution,Educational Research & Evaluation, 
(WWW.ERLC.Yom) 

 Bartlett, Gary (2001) : Systemic Thinking TheInternationaI Conference, 
on Thinking Breakthroughs, Copyringht proboscis InternationaI. 

 David, S-H (2004) : Handbook of Parametric and Nonparametric 
Statistical Procedures, Printed in united States, Libray of Congress. 

 Harrison, Andreh (1983): Testing Hond Book, London, Macmillam Press. 
 Johnson  D.T )2004) : Teaching Mathematics to gifted students in a mixed 

ability classroom. ERIC.        
 Kotelnikon, v. )  2006) : systemic thinking , focusing on the whole , not the 

parts of acompiex system .  
 Smiths's.(2001) :  Early Childhood Mathematics, Ally and Bacon, Ape 

arson Education Company, USA. 
 Stepans,J (1994) : Targeting students science-misconceptions, 

Published and distributed Idea factory ,Inc.Riverview,FL,U.S.A. 
 Sterling,s. (2004) : systems thing. InD. Tilbury & D. workman (Eds), 

Engaging people in sustainability, commission on education and 
communication, IUCN, Gland , Switzerland and Cambridge, UK.  

http://www.erlc.yom/


 

 

  .......................................................................................................................... املصادر         129

 Tibury, D.&Cook,K (2005) : An atonal Review of Environmental 
Education and its contribution to sustainability in Australia. 
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 ( 1ممحق ) 
 تسييل ميمة   
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 ( 2ممحق )
 مديرية تربية ذي قار ـ شعبة اإلحصاء ـتسييل ميمة قسم التخطيط 
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 (2aممحق )
 2017 - 2016متوسط لمعام الدراسي الاألول الصف  نسب النجاح لطالب
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 (3ممحق )

 االستبانة لمدرسي الرياضيات واستطالع الرأي لتحديد مشكمة البحث

 بسن اهلل الرمحن الرحين

 

 

 

 

 م/ استبانو مدرسي مادة الرياضيات

 المحترم  .....................................................................األستاذ الفاضل 

 ... تحية طيبة

المعدؿ في التحصيؿ والتفكير  )) أثر أنموذج ستيبانز بـ الموسوـ تروـ الباحثة إجراء بحثيا
المنظومي لدى طالب الصؼ األوؿ المتوسط في مادة الرياضيات (( لذا ترجو الباحثة اإلجابة عمى 

 األسئمة التالية ألنيما مف متطمبات انجاز البحث.
 .برر إجابتؾ   األوؿ متوسط لمادة الرياضيات ؟ ما ىي أسباب تدني تحصيؿ طالب .1
 برر إجابتؾ  ا في تدريس مادة الرياضيات ؟ما الطريقة التي تعتمدى .2
 .برر إجابتؾ  ) نموذج ستيبانز ( في تدريس الرياضيات ؟ بـ. ىؿ لديؾ معرفة سابقة 3
رستيا في أثناء تدريس وىؿ ما ,. ىؿ لديؾ معرفة سابقة بميارات التفكير المنظومي4

 برر إجابتؾ   ومدى تضمينؾ ليذه الميارات في أثناء إعدادؾ لخطط الدروس اليومية ؟ ؟,الرياضيات

 .مع فائؽ الشكر واالمتناف

  : االسم الكامل لممدرس
 اسم ومكان العمل : 

  
                                         

 

 جاهعة بغداد
 كلية الرتبية للعلوم الصرفة ابن اهليثن

 قسن العلوم الرتبوية والنفسية
 الدراسات العليا
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 (4ممحق )

 الحكومية النياريةمتوسط ضمن المدارس الالبنون والبنات في الصف األول  أعداد

 وعددىا في المركز
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 (5ملحق )

 الدرجات الخام لمتغٌرات التكافؤ للمجموعة التجرٌبٌة والضابطة

 المجموعة الضابطة   المجموعة التجرٌبٌة          

 ت
 العمر
 الزمنً

 التحصٌل
 السابق

 المعرفة
 السابقة

 الذكاء
 التفكٌر

 المنظومً
 ت

 العمر
 الزمنً

التحصٌل 
 السابق

 المعرفة
 السابقة

 الذكاء
 التفكٌر

 المنظومً

1 156 79 21 28 16 1 153 73 16 30   15 
2 146 72 20 25 17 2 148 56 13 34 15 
3 156 70 18 38 12 3 153 53 20 39 12 
4 154 66 17 35 13 4 152 77 19 40 15 
5 157 75 16 36 18 5 155 69 17 44 17    
6 148 67 16 19 13 6 145 70 18 47 11 
7 148 82 17 43 15 7 144 70 15 37 16 
8 155 88 19 34 14 8 151 83 20 36 7 
9 147 57 16 31 17 9 150 77 15 31 11 
10 151 78 19 41 10 10 151 62 15 36 11 
11 157 80 10 29 16 11 154 75 21 37 15 
12 146 80 19 37 13 12 141 76 16 36 13 
13 152 90 20 41 10 13 149 66 20 40 12 
14 145 87 18 42 15 14 144 80 12 29 11 
15 146 62 19 34 16 15 142 80 20 36 16 
16 151 66 16 30 14 16 147 50 10 29 9 
17 148 52 12 26 9 17 148 63 19 32 13 
18 146 79 14 38 12 18 150 83 18 24 16 
19 155 85 18 38 15 19 151 89 18 20 10    
20 153 86 13 31 12 20 152 73 15 34 17 
21 151 75 19 36 13 21 149 66 18 32 6 
22 150 64 18 29 15 22 151 75 19 27 15 
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23 152 92 18 23 11 23 148 80 11 26 10 
24 145 56 17 30 11 24 147 47 17 32 11 
25 149 77 19 35 12 25 148 65 15 34 11 
26 156 84 13 26 9 26 156 78 17 41 18 
27 155 84 19 35 12 27 155 92   18 35 16 
28 155 83 16 31 8 28 152 74 13 33 15 
29 156 52 16 30 11 29 153 61 12 32 9 
30 155 72 20 39 12 30 153 72 17 24 6 
31 150 90 15 16 13 31 152 94 19 32 11 
32 156 80 18 30 10 32 151 66 20 29 14 
33 152 72 18 28 12 33 153 60 18 35 13 
34 154 94 22 40 12 34 153 71 19 41 12 
35 150 78 18 36 14 35 151 86  18 37 10 
36 156 80 21 32 18    36 147 93 17 25 15 
37 150 60 14 31 18 37 154 54 22 32 11 
38 156 86 16 38 11 38 151 80 20 32 16 
39 153 62 19 39 14 39 151 78 20 33 9 
40 152 80 18 36 17 40 153 81 15 39 16 
41 153 70 20 29 10 41 150 78   17 35 11 
42 144 93 19 40 4 42 152 88 17 41 7 
43 153 85 19 31 9 43 150 93 18 35 13 
44 153 77 21 32 13 44 146 65 20 36 12 
45 144 55 18 29 10    45 146 64 18 36 14 
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 (6ممحق )                                           

 بخبرتيم في المجاالت المقاسة استعينالذين مختصين أسماء السادة المحكمين وال

 7 6 5 4 3 2 1 مكان العمل االختصاص أسماء المحكمين ت

 أ.د. جالل شنتو جبر البطي 1
طرائق تدريس 

        التربية/ جامعة ذي قاركمية  الفيزياء

 أ.د. رافد بحر حمد المعيوف 2
طرائق تدريس 

 الرياضيات
كمية التربية ابن الييثم/ 

 جامعة بغداد
       

طرائق تدريس  أ.د. رياض فاخر حميد الشرع 3
 الرياضيات

كمية التربية / الجامعة 
 المستنصرية

       

طرائق تدريس  عوادأ.د. زينب عبد السادة  4
        كمية التربية /جامعة ذي قار الرياضيات

طرائق تدريس  أ.د. عمي محمد الزعبي 5
 الرياضيات

كمية التربية/ جامعة 
 األردناليرموك/ 

       

أ.د. فائزة عبد القادر عبد  6
 الرزاق

طرائق تدريس 
 الرياضيات

كمية التربية 
/الجامعة األساسية

 المستنصرية
       

أ.د. موفق عبد العزيز  7
 الحسناوي

طرائق تدريس 
 الفيزياء

المعيد التقني في ذي قار/ 
        الجامعة التقنية الجنوبية

أ.د. نبيل عبد الغفور عبد  8
/ األساسيةكمية التربية  قياس وتقويم المجيد

        الجامعة المستنصرية

طرائق تدريس  أنعام ابراىيم عبد الرزاق ا.م.د 9
 الرياضيات

كمية التربية ابن 
 الييثم/جامعة بغداد

       

طرائق تدريس  ا.م.د باسم محمد جاسم 10
 الرياضيات

كمية التربية ابن 
 الييثم/جامعة بغداد

       

طرائق تدريس  ا.م.د تغريد عبد الكاظم جواد 11
 الرياضيات

/ األساسيةكمية التربية 
 الجامعة المستنصرية

       

طرائق تدريس  ا.م.د حسن كامل رسن 12
 الرياضيات

كمية التربية ابن 
 الييثم/جامعة بغداد

       

طرائق تدريس  النعيمي ا.م.د حمدية محسن 13
 الرياضيات

وزارة التربية/ مديرية 
 الرصافة األولى
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ا.م.د حيدر جميل عباس  14
 العنبكي

قياس نفسي وتقويم 
 تربوي

/  األساسيةكمية التربية 
        الجامعة المستنصرية

كمية التربية لمبنات جامعة  األطفالرياض  ا.م.د سيام عبد اليادي محمد 15
        ذي قار

16 
ا.م.د عبد الباري مايح 

 الحمداني

عمم النفس 
التربوي/ قياس 

 وتقويم
        كمية التربية/ جامعة ذي قار

ا.م.د عبد الواحد محمود محمد  17
 انيعالكن

طرائق تدريس 
        كمية التربية/جامعة البصرة الرياضيات

كمية التربية لمعموم الصرفة/  رياضيات محمد ا.م.د ميادة غصاب 18
 جامعة ذي قار

       

طرائق تدريس  ا.م.د ميعاد جاسم السراي 19
 الرياضيات

كمية التربية / الجامعة 
 المستنصرية

       

طرائق تدريس  م.د. سعد قدوري الخفاجي 20
        مديرية تربية ذي قار الفيزياء

كمية التربية لمعموم الصرفة/  رياضيات لبدريام.د. عايد لعيوس  21
 جامعة ذي قار

       

طرائق تدريس  الصيداويم.د. غسان رشيد  22
 الرياضيات

/ األساسيةكمية التربية 
 الجامعة المستنصرية

       

طرائق تدريس  م.د. غيداء فاضل العاني 23
 الرياضيات

وزارة التربية/ مديرية 
 الرصافة  األولى

       

 رياضيات م.د. نبيل جواد حسن 24
كمية التربية لمعموم الصرفة/ 

 قارجامعة ذي 
       

وزارة التربية/ مديرية تربية  مدرس رياضيات م.م. احمد عودة مطر 25
 ذي قار

       

مدرس أقدم   م.م.عمي سالم محمد 26
 رياضيات

وزارة التربية/ مديرية تربية 
 ذي قار

       

المشرف صالح صباح سالم  27
 بني صخر

مشرف تربوي 
ومدرب تربويات / 

تدريس  أساليب
 الرياضيات

وزارة التربية / اكاديمية 
        الممكة رانيا لتدريب المعممين

        اإلشرافوزارة التربية/ قسم مشرفة اختصاص  المشرفة عيود نايف عبود 28
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 االختصاص في ذي قار تربوية/رياضيات

مدرس أول  م. احمد عواد ناصر 29
 رياضيات

تربية وزارة التربية/مديرية 
 ذي قار

       

وزارة التربية/ مديرية تربية  مدرس رياضيات م. جبار شاىر زغير 30
 ذي قار

      
 
 
 

مدرس أقدم  م. رياض جميل حاكم 31
 رياضيات

وزارة التربية/مديرية تربية 
 ذي قار

       

كمية التربية / جامعة ذي  رياضيات م. عالء خميف جحيل 32
 قار

       

/ أقدممدرس  م. عالء ميدي طالب 33
 رياضيات

وزارة التربية / مديرية تربية 
 ذي فار

       

وزارة التربية/ مديرية تربية  مدرس رياضيات م. عمي عبد الجميل 34
 ذي قار

       

 مدرس أول م. فاطمة لفتو رمل 35
 

وزارة التربية / مديرية تربية 
 ذي قار

       

 مدرسة رياضيات م. فرح سمير حسن 36
وزارة التربية/مديرية تربية 

 ذي قار
       

 أولمدرس  صالح جبار م. يونس 37
 رياضيات

وزارة التربية /مديرية تربية 
 ذي قار

       

 

 نوع االستشارة : 

 اختبار المعرفة الرياضية السابقة. .1
 األغراض السموكية. .2
 الخطط الدراسية. .3
 المحتوى.تحميؿ  .4
 اختبار التفكير المنظومي لغرض التكافؤ. .5
 اختبار التحصيؿ الدراسي. .6
 اختبار التفكير المنظومي. .7



  ..…… ....................................................................................................................المالحق
 

111 

 (7ممحق )

 المعرفة الرياضية السابقة فقرات اختبار

 االسـ :                                 التاريخ :

 الصؼ والشعبة :   األوؿ المتوسط )       (

 الرياضية السابقة تعميمات اختبار المعرفة

 عزيزي الطالب .............................

ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس ما تمتمكو مف معمومات رياضية سابقة عف بعض المواضيع التي 
 ستدرسيا خالؿ ىذا الفصؿ والمتضمنة في كتابؾ المقرر.

 والمطموب إتباع ما يأتي :  ئمة الموضوعيةأمامؾ مجموعة مف األس

 ءة كؿ سؤاؿ بدقة وعناية. قرا 
 .قراءة اإلجابات التي تمي كؿ سؤاؿ واختيار الجواب الذي تراه صحيح بيف اإلجابات 
 .وضع دائرة حوؿ الحرؼ الذي يدؿ عمى اإلجابة الصحيحة 
 .اإلجابة عف جميع األسئمة دوف ترؾ أي سؤاؿ منيا 
 تعني خاطئة. ال يجوز وضع عالمة     حوؿ أكثر مف بديؿ واحد الف اإلجابة 

ليؾ مثاؿ يوضح ذلؾ :  وا 

 يساوي  – (3X)فإف   x = -2إذا كاف 

a. – 6                 c. 6 
b. – 8                 d. + 8 
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 اختبار المعرفة الرٌاضٌة السابقة

 

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي : 

 /أي من األشكال اآلتية يمثل مكعب ؟ 1س

 

 

 

 : A (1,-1)  ,  B (4,-1)  ,  C (1,-4) / اسم الشكل الناتج عند تعيين النقاط اآلتية2س
D (4,-4) : عمى المستوى االحداثي ىو 

a.         مثمثb     مربع .   c         متوازي أضالع .dمستطيؿ . 
 

 / المكعب موشور قائم كل من قاعدتيو المتوازيتين منطقة : 3س

b.         دائريةb       مثمثة .c      مستطيمة .dمربعة . 
 

 

 :   ABCD/ في المربع  4س

 ˚B D C                =-  45قياس

                =  
 

a. 45 , 90           b .45 , 180          c .45 , 270          d .45 , 360 

 

 

˄ 
 

 

A 

45 

˚ 

 ˚؟  

B 

C D 

 سم 7

d a b c 
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 / في الشكل المجاور : 5س

 كؿ ضمعيف .............. متوازياف

a.     متطابقافb    متجاوراف .c   متقابالف .d   متساوياف  . 
 

 األضالع يساوي :/ مجموع الزوايا الداخمية لمتوازي 6س

a       .180˚       b .90˚         c .360˚          d  .270˚  

 / يسمى المضمع الذي أمامك بـ : 7س

a.          السباعيbالخماسي . 

 c            السداسي .d الرباعي . 

 تقع في الربع :  (2-  ,  3-)/ النقطة 8س

a.         األوؿb        الرابع .c       الثاني  .dالثالث . 

 / ان مجموع زاويتين متتاليتين في شكل رباعي يساوي : 9س

a. 270˚           b .90˚          c .180˚            d .360˚  

  / القطعة المستطيمة الواصمة بين نقطتين عمى منحني الدائرة وال تمر بالمركز تسمى:10س

a.        القوسb        القطر .c          نصؼ القطر .d  الوتر . 
 

 / أن الشكل المروري التالي يمثل :11س

a.  مضمع رباعي محدب 
b.  مضمع سداسي مقعر 
c. مضمع ثماني محدب 
d.  مضمع خماسي مقعر 

 

 

A B 

C D 
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/ الزاوية الخارجية لمشكل اليندسي المضمع ىي الزاوية المحصورة بين أي ضمع في المضمع 12س
 و :

a. الضمع المجاور لو. امتداد 
b. .امتداد الضمع المقابؿ لو 
c. .امتداد الضمع الموازي لو 
d. لو المساوي الضمع امتداد. 

 

/ أي من العبارات اآلتية غير خاطئة : ) الشكل المجسم الذي يحوي قاعدتين دائريتين 13س
 متطابقتين فقط وليس لو رؤوس أو حرف ( ىو : 

a.                  مخروطcمنشور . 
b.                      كرةd أسطوانة . 

 :  تكون / المكعب ىو موشور قائم كل من قاعدتيو المتوازيتين منطقة14س

a           مربعة .b       دائرية .c      مستطيمة .dمثمثة . 
 

 / اختر اإلجابة الصحيحة المكممة لمعبارة اآلتية من بين االختيارات أدناه :15س

 ] قطرا متوازي األضالع يقسمو إلى ...... [.           

a.      مثمثيف متطابقيفb     مربعيف متطابقيف .c      مستطيميف متطابقيف .d .
 دائرتيف متطابقيف

 

 / مجموع قياسات زوايا المثمث = 16س

a. ˚ 180      b.270˚         .c 90          .d60     
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 / أن محيط المنطقة الواضحة أمامك يساوي : 17س

a. 20 cm  
b. 23 cm  
c. 12 cm  
d. 16 cm  

 

 

 فإن طول ضمعو يساوي : cm3 125/ مكعب حجمو 18س

a. 5 cm        b .3 cm             c .6 cm          d .4 cm  

 

 / مصطمح ) السعة ( يستعمل لمتعبير عن ............19س

a         حجـ المواد الصمبة  .b  حجـ المواد السائمة   . 

c           حجـ المواد الغازية .dحجـ المواد الصمبة والسائمة . 
 

 / حدد اسم المجسم المعطاة مساقطو كما ىو مبين فيما يأتي :20س

 

 

   

a.       مخروطb    اسطوانة .c     ىرم .dكرة . 

 وكان طول كل من  B( قائم الزاوية في ABC/ إذا عممت أن المثمث )21س

    =12cm  ,      =6 cm   فاف طوؿ A C يساوي : 

    a. 120 cm      b. 150 cm    C.  109 cm    D.  173 cm 

 سم  7

 سم  3

 سم  3

 سم  3

المسقط 

 األمامً

  

المسقط 

 الجانبً

 

المسقط 

 األعلى
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 :   تساوي مساحة الدائرة المجاورة/ 22س

a. 20 𝜋 cm
2

                b. 25 𝜋 cm
2

 

c .30 𝜋 cm
2

                d.  15 𝜋 cm
2

 

 

 

 / الشكل المبين بالرسم ىو : 23س

a                   ىـر ثالثي .b .مخروط  

c                منشور رباعي .dىـر رباعي . 
 

 

 التي تكون صحيحة بالنسبة لألسطوانة ىي ليا : / العبارة24س

a                     رأساف  .b قاعدتاف كؿ منيا دائرة . 

c         .3              أوجوdوجو واحد وقاعدة واحدة . 

ومركـزه مقـدار ثابـت وال يوجـد سـطحو / الجسم الذي تكون المسافة الواصمة بين جميع نقاطـو 25س
 أو رؤوس ىو :لو أوجو أو قواعد 

a                كرة .b        ىـر .c           دائرة .dاسطوانة . 

 

 

 

 

 
5 cm 
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 السابقةالرياضية  لمعرفة اإلجابة الصحيحة لفقرات اختبار ا حاتيمف           

االختيار  رقم السؤال
االختيار  رقم السؤال الصحيح

االختيار  رقم السؤال الصحيح
 الصحيح

1 c 11 b 21 c 

2 b 12 a 22 b 

3 d 13 d 23 d 

4 a 14 a 24 b 

5 c 15 a 25 c 

6 c 16 a   

7 b 17 b   

8 d 18 a   

9 c 19 b   

10 d 20 b   
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 المنظومي التفكير(  مجاالت)  ميارات تحديد حول المحكمين آراء استبانو

 

 

 

 

 المحكمين حول تحديد ميارات ) مجاالت ( التفكير المنظومي آراء استبانوم/ 

 المحتـر / ػة.................................... ...................التدريسي / ػة ..........

 تحية طيبة ...

 ,ستيبانز في التحصيؿ أنموذج نموذج مقترح عمى ضوءبعنواف "  بحثيا الموسـو إجراءتروـ الباحثة 
جراءات  ,ومف ضمف متطمبات ,والتفكير المنظومي لدى طالب األوؿ متوسط في مادة الرياضيات وا 

طالب )الصؼ األوؿ المتوسط( قبؿ ـ مع تفكير ءالتفكير المنظومي بما يتال مجاالتالبحث تحديد 
وبعض الدراسات في ىذا المجاؿ التي  ,البدء بالتجربة , وقد اطمعت الباحثة عمى أدبيات الموضوع

ؼ التفكير المنظومي كما ورد في وقد تبنت الباحثة تعري,  اعتمدت عمى تعريؼ التفكير المنظومي
تحميؿ النماذج و مى بناء وتركيب ( عمى انو: قدرة المتعمـ ع2006 : 125السعيد ومحمد , )

دراؾ( )المنظومات ( , 2006 : 125تصنيؼ )السعيد ومحمد  وتـ االعتماد عمىالعالقات بينيا.  وا 
( 12( ميارات أساسية و)4ضمف قائمة تتضمف ) في تحديد ميارات ) مجاالت ( التفكير المنظومي

 : اآلتيميارة فرعية كما موضحة في الجدوؿ 

 

 

 

 

 جامعة بغداد
 الصرفة  ابن الييثمكمية التربية لمعموم 

 قسم العموم التربوية والنفسية
 الدراسات العميا ـ طرائق تدريس الرياضيات

 (19دورة )
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 التفكري املنظوميمهارات 
 المهارات الفرعٌة المهارات الرئٌسٌة ت

 مهارة إدراك العالقات 1

 . إدراك العالقات بٌن أجزاء المنظومة الفرعً.1

 . إدراك العالقات بٌن منظومة ومنظومة أخرى.2

 . إدراك العالقات بٌن الكل والجزء.3

 مهارة تحلٌل المنظومات 2

 منظومات.. اشتقاق منظومات فرعٌة من 1

 . استنباط استنتاجات من منظومة.2

 . اكتشاف األجزاء الخطأ فً منظومة.3

 مهارة تركٌب المنظومات 3

 . بناء منظومات من عدة مفاهٌم.1

 . اشتقاق تعمٌمات المنظومات.2

 . كتابة تقرٌر حول المنظومة.3

 مهارة تقوٌم المنظومات 4

 المنظومة.بٌن أجزاء العالقات . الحكم على صحة 1

 . تطوٌر المنظومات2

 . الرؤٌة الشاملة لموقف من خالل منظومة.3

 (2006 : 125) السعٌد ومحمد ،   

 

تستعيف بآرائكـ العممية  أفالباحثة فيكـ مف سعة االطالع والخبرة فقد ارتأت  تعيدهما  إلىوبالنظر 
جابتكـوتود معرفة مالحظاتكـ  بشأف ما ذكر مف مارات لمتفكير المنظوميالقيمة  عمى األسئمة  وا 

 :ليةالتا

 ) عينة البحث ( ؟ طالب. ىؿ الميارات تناسب ال1

 . ىؿ ىناؾ مكونات أخرى حسب عممكـ ممكف إضافتيا ؟2

  ولكـ جزيؿ الشكر والتقدير عمى كؿ رأي ومقترح تطرحونو واهلل الموفؽ.

 

 : المالحظات
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 المنظومي لغرض التكافؤاختبار التفكير 

  

 اسـ الطالب : 

 الصؼ والشعبة : األوؿ المتوسط )      (

 دقيقة 45الزمف :    

 التاريخ : 

 

 عزيزي الطالب ....

بيف يديؾ اختبار لقياس التفكير المنظومي , ييدؼ ىذا االختبار إلى تطوير تدريس مادة 
التفكير المنظومي وقد تضمف ىذا االختبار  الرياضيات في المرحمة المتوسطة والى معرفة قدرتؾ عمى

 ( أسئمة لميارات التفكير المنظومي , لذا يرجى قراءة تعميمات اإلجابة بدقة :6)

 . اكتب اسمؾ وتاريخ اليـو في المكاف المخصص لو.1

 . تكوف اإلجابة عمى ورقة األسئمة نفسيا.2

 مطموب في كؿ سؤاؿ.. اقرأ السؤاؿ بعناية وأمأل األشكاؿ والمخططات بحسب ما 3

 . ال تترؾ فقرة دوف إجابة عنيا , ألنيا ستعامؿ معاممة اإلجابة الخاطئة.4
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 أمأل المخطط بالعالقات الرابطة عمى األسيم. /س
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجابة : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المثلث

180 

متطابق 

متساوي  األضالع

 الساقٌن

 حاد

 منفرج

 

 قائم

 مختلف

 األضالع

 المثلث

180 

متطابق 

متساوي  األضالع

 الساقٌن

 حاد

 منفرج

 

 قائم

 مختلف

 األضالع

مجموع قٌاس 

 زواٌاه

أنواعه من حٌث 

 األضالع

أنواعه من حٌث 

 زواٌاه

 ؟

 ؟

 ؟
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 : األسيمالمخطط بالعالقات الرابطة عمى  أمأل/ 1س

 

 

 

 
 

 ) يقيس ميارة إدراك العالقات بين الكل والجزء (

 

 :  اآلتيةالمنظومة  ضمن/ اكتشف الخطأ في األمثمة الموجودة 2س

 . الخطأ األوؿ مثاؿ رقـ ) ............................ (1
 . الخطأ الثاني مثاؿ رقـ ) ........................... (2
 

 

 

 

 

 

 

 يقيس ميارة تحميل ميارة المنظومات

 العبارات الجبرية التي تمثؿ كال مما يأتي ىي :

(k – 3 مقسوم على )8 

 تساوي

 3( اس f + 6امثال ) 4

 تساوي
 بخمسة M  اكثر من 

 تساوي

(2) 
(3) (1) 

4 + ( f + 6 )3 
( k – 3 ) ÷ 8 M ÷ 5 

3 M 

2 M 

الخاصٌة المستخدمة إلٌجاد نواتج العملٌات الحسابٌة 

 اآلتٌة هً :

(17 + 8) + 2 = 27  5 X 7 = 7 X 5 = 35 

 

6 X ( 30 + 3 ) = 198 

 

 ؟ ؟
 ؟
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 / أمأل الشكل بما يناسبو من المفاىيم اآلتية : 3س

 ) رموز , مساواة , الجممة المفتوحة , المعادلة (

 

 

 

 

 

 

 

 ) يقيس ميارة تركيب وبناء منظومة لعدد من المفاىيم (

 

 

 

 

 

 

 

4 M 

 

 

  

 

 
 تحتوي على تتضمن

 

 تسمى
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 بعممية ...........   C )   B   ( A/ تسمى العممية التالية بين المجموعات4س

  

 

 

 

 

 أكمؿ الحؿ                

 

 

 

 إلعادة رسـ ىذه المنظومة ؟ وضحيا بالرسـىؿ لديؾ طريقة أخرى 

 

 

 

 

 

 ) يقيس ميارة تقويم المنظومات ( 

 

 
 

7 M 
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الخطأ من خالل إعادة رسم المنظومة بعد تصحيح / حدد الخطأ في المنظومة التالية وصححو 5س
 ( الصحيحة.yبما يضمن الحصول عمى قيمة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ٌقٌس مهارة تقوٌم (

 

 

 

 

 

 حل المعادلة التالٌة

√     
 

 + |   |       

 Q فً 

|   |     

 
 

√     
 

 = 62 

 

 حل المعادلة التالٌة

y = } 1 { 

 

 هو

 

 أن  بما 

7 M 
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 المنظومة التالية : أسفل/ ضع دائرة حول العالمة التي تراىا مناسبة لكل عبارة من العبارات 6س

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1العالقة رقم     )            أم× 

 ( 2العالقة رقم     )            أم× 

 ( 3العالقة رقم     )            أم× 

 

 

 ) ٌقٌس مهارة تحلٌل المنظومات (

 

 

 

 

 

 

 

X = 11 X2 = 121 

 

منطقة تنقٌب مربعة الشكل 

 Km2 144مساحتها 

X2 = 100 X = 10 X = 12 X2 = 144 

 مساحة المنطقة طول المنطقة  مساحة المنطقة طول المنطقة  مساحة المنطقة طول المنطقة 

(1) (3) (2) 
 هل           تعنً

3 M 
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 (11ممحق )

 التكافؤاختبار التفكير المنظومي لغرض  لفقرات ةصحيحاالجابة الح تيامف

 

 اإلجابة : 

 / 1ج

 

 

 

 
 

 

 

 / 2ج

 رقـ ) ............................ (. الخطأ األوؿ مثاؿ 1
 . الخطأ الثاني مثاؿ رقـ ) ........................... (2
 

 

 

 

 

الخاصٌة المستخدمة إلٌجاد نواتج العملٌات الحسابٌة 

 اآلتٌة هً :

(17 + 8) + 2 = 27  5 X 7 = 7 X 5 = 35 6 X ( 30 + 3 ) = 198 

 خاصٌة اإلبدال خاصٌة التجمٌع
 خاصٌة التوزٌع

1 

3 
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 / 3ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجممة المفتوحة

 

 

 المعادلة

 

 رموز

 

 مساواة

 

 تسمى

 تتضمن تحتوي على
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 بعممية ...........   C )   B   ( Aالمجموعات/ تسمى العممية التالية بين 4ج

 

 

 

 

 

 أكمؿ الحؿ                

 

 

 

 ىؿ لديؾ طريقة أخرى إلعادة رسـ ىذه المنظومة ؟ وضحيا بالرسـ

 

 

 

 

 

  

 انتقاطغ

(A   B   C) = { -2 , 4} 

C = { -4 , -2 , 7, 9 } B = { -2 , 1 , 4 , 8 , 9 } A = { -7 , -2 , 4 , 6 , 7 , 8 } 



  ..…… ....................................................................................................................المالحق
 

111 

 / 5ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حل المعادلة التالٌة

√     
 

 + |   |       

 Q فً 

|   |    

 
 

√     
 

 = - 5 

 

 حل المعادلة التالٌة

y = } 1 { 

 

 هو

 

 ان  بما 
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 / 6ج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1العالقة رقم     )            أم× 

 ( 2العالقة رقم     )            أم× 

 ( 3العالقة رقم     )            أم× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X = 11 X2 = 121 

 

منطقة تنقٌب مربعة الشكل 

 Km2 144مساحتها 

X2 = 100 X = 10 X = 12 X2 = 144 

 مساحة المنطقة طول المنطقة  مساحة المنطقة طول المنطقة  مساحة المنطقة طول المنطقة 

(1) (3) (2) 

 هل           تعنً
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 (12ممحق )
من كتاب الرياضيات المقرر استبانة آراء المحكمين في تحميل المحتوى لمفصمين الخامس والسادس 

 1ط ـالجزء الثاني ألول المتوسط ـ لمصف 

 بسن اهلل الرمحن الرحين
 
 

             
 
 
 
 
 

 

 

 

 تحميل محتوىم/ 

 المحتـر  .....................................................الفاضؿ ..................... األستاذ

 تحية طيبة ...

التحصيؿ والتفكير  فينموذج ستيبانز المعدؿ أبعنواف ) أثر  ببحثيا الموسـوتروـ الباحثة القياـ 
 البحث االمتوسط ( ومف ضمف متطمبات ىذ األوؿالمنظومي في مادة الرياضيات لدى طالب الصؼ 

الجزء الثاني / المتوسط (  األوؿ) الصؼ  طالبات المقرر ليكتاب الرياض وىتحميؿ لمحت إعداد
لمفصميف الخامس والسادس )اليندسة , القياسات , الحجوـ ,  2017ػ  2016الطبعة الثانية لسنة 

 أف ارتأتالباحثة فيكـ مف سعة االطالع والخبرة في ىذا المجاؿ  تعيدهوبالنظر لما المساحات( 
 . في مجاؿ تحميؿ المحتوى مةتستعيف بآرائكـ الموضوعية والقي  

 ر.ػػػػولكـ خالص الشكر والتقدي
  
 

 
 
 
 
 

 

 بغدادجامعة 
 كمية التريبة لمعمـو الصرفة ابف الييثـ

 / الدراسات العميا قسـ العمـو التربوية والنفسية
 ماجستير طرائؽ تدريس الرياضيات

 (19)دورة 



  ..…… ....................................................................................................................المالحق
 

113 

 الفصل الخامس

 اليندسة

 (Geometry    ) 

 الميارات التعاميم المفاىيم المفردات

المضمعات المنتظمة 
والزوايا الداخمية والخارجية 

 والمركزية

 . المضمع المنتظـ 1
 .  المضمع المحدب 2
 . المضمع المقعر 3
 . الزوايا الداخمية لممضمع 4
 . الزوايا الخارجية لممضمع5
 . الزاوية المركزية لممضمع6
 . قطر المضمع 7

. قانوف إيجاد مجموع قياس الزوايا 1
 (n – 2)الداخمية لممضمع المنتظـ 

X 180˚ 
. قانوف إيجاد قياس الزوايا المركزية 2

   لممضمع 

 
  

. قانوف إيجاد مجموع قياس الزوايا 3
 ˚360الخارجية لممضمع 

. استنتاج العالقة بيف عدد أضالع 4
مضمع منتظـ وقياس زاوية داخمية 

 فيو.

إيجاد مجموع قياس الزوايا  .1
 الداخمية لممضمع المحدب. 

. إيجاد مجموع قياس الزوايا الخارجية 2
 لممضمع المحدب. 

. إيجاد مجموع قياس الزوايا المركزية 3
 لممضمعات المحدبة.

. رسـ المضمعات المقعرة والمحدبة 4
 وتحديد أقطارىا. 

. رسـ الزوايا الداخمية والخارجية 5
 والمركزية لممضمعات المحدبة.

ميارة رسـ المضمعات غير المنتظمة, 
مضمعات وال

المنتظمة)الرباعي,الخماسي,السداسي,
الداخمية  ا( وتحديد زواياى00000

 والخارجية والمركزية ليا.

األشكاؿ المجسمة 
 واألشكاؿ المجسمة المركبة

 . الحرؼ2. الوجو     1
 . المنشور 4. الرأس    3
 . القاعدة5
 . األشكاؿ المجسمة6

 . خواص اليـر 1
 . خواص المخروط 2
 . خواص األسطوانة 3
 . خواص الكرة4
 . خواص المنشور 5

. تحديد عدد القواعد )األوجو , 1
األحرؼ , الرؤوس( لكؿ شكؿ 

 مجسـ.
. رسـ االشكاؿ المجسمة مف خالؿ 2

 ذكر خواصيا.
 . تحديد الشكؿ المجسـ وكتابة اسمو.3

 المستوى االحداثي

 . محور السينات1
 . محور الصادات2
 . نقطة األصؿ3
 . المستوى االحداثي 4
 . الزوج المرتب5
 . احداثيات النقطة  6

 . قانوف الوحدات لتقسيـ المحوريف.1
.اعتماد إشارة مساقط النقطة في تحديد 2

 موقعيا بأي ربع حسب المالحظة التالية :
 ) + , +( الربع األوؿ

 , +( الربع الثاني -)
 ( الربع الثالث-,  -)

 ( الربع الرابع-)+ , 

رسـ المستوى االحداثي باستخداـ . 1
 األدوات اليندسية.

. تقسيـ المحوريف الى وحدات 2
 متساوية بالرسـ.

. تحديد النقاط حسب االرباع 3
 األربعة.

. إيصاؿ النقاط بخطوط مستقيمة 4
واستخراج شكؿ ىندسي مف 

 خالليا.

االنسحاب واالنعكاس 
 والتناظر

 . االنسحاب 1
 . االنعكاس 2
 . التناظر 3
 . محاور التناظر 4
 . خط االنعكاس 5

 (x , y. قانوف االنسحاب لمنقطة )1
 (x + a , y + b)ويعطي بالشكؿ اآلتي 

. قانوف التناظر حوؿ المحور الصادي 2
 , x - )( ويعطي بالشكؿ x , yلمنقطة )

y)  
. قانوف التناظر حوؿ المحور السيني 3

 -x)بالشكؿ اآلتي  ويعطى (x , y)لمنقطة 
, -y) 

. تحديد محاور التناظر مف خالؿ 1
 الرسـ.

والشكؿ  ABCDرسـ الشكؿ الرباعي 
عمى ورقة الرسـ  ABCالثالثي 
 البياني.

. انسحاب بالشكؿ الرباعي والشكؿ 3
الثالثي أعاله إلى اليميف أو 

 اليسار.
. انعكاس األشكاؿ اليندسية حوؿ 4

محور السينات أو الصادات 
 بالرسـ. 

. قياس الزاوية المجيولة باالعتماد 1. قانوف تطابؽ مثمثيف )يتطابؽ المثمثاف 1 . التطابؽ 1 التطابؽ والتشابو

  وزف الفصؿ = 

  
  30.3 = 100   
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 . التشابو2
 . الزوايا المتناظرة 3
 . األضالع المتناظرة 4

إذا كاف ضمع في المثمث األوؿ مطابؽ 
 ضمعًا مناظر لو في المثمث الثاني (

. قانوف ]إذا تشابو المربعات فاف 2
تناظرة متناسبة[ قانوف األضالع الم
 الع تناسب األض

 عمى نظرية التطابؽ.
. قياس أطواؿ األضالع المجيولة 2

مف خالؿ قانوف التطابؽ 
 واالعتماد عمى الرسـ 

. تحديد المضمعات المتطابقة مف 3
 خالؿ الرسـ. 

خطة حؿ المسالة )أنشئ 
 نموذجًا(

حؿ المسألة باستعماؿ النماذج ) إنشاء 
 نموذج (

المكعبات )االنسحاب  طرؽ ترتيب
 واالنعكاس(

. إيجاد أكثر مف نموذج باستعماؿ 1
 المكعبات.

. ترتيب المكعبات لمحصوؿ عمى 2
 نموذج جديد في كؿ مرة.

. إيجاد اقؿ عدد ممكف مف الموحات 3
( مف عمب nالتي ترسميا بػ )

 تمويف.
. إيجاد أكثر مف طريقة لترتيب فريؽ 4

 العبيف  5يتكوف مف 
 . المضمعات المنتظمة 1 الفصؿمراجعة 

 . الزاوية الداخمية 2
 . الزاوية المركزية 3
 . الزاوية الخارجية 4
 . المضمع المقعر 5
 . المضمع المحدب6
 . المستوى االحداثي 7
 . محور السينات8
 . محور الصادات9

 . نقطة األصؿ10
 . احداثيات النقطة11
 . األشكاؿ المجسمة 12
 المركبة.. األشكاؿ المجسمة 13
 . الزوج المرتب 14
 . االنسحاب 15
 االنعكاس  16
 . التناظر 17
 . محور التناظر 18
 . محور االنعكاس19
 . التطابؽ20
 التشابو 21
 الزوايا المتناظرة 22
 . األضالع المتناظرة23
 . رأس 24
 . منشور 25
 . قاعدة 26
 . مركز27

 . قانوف قياس مجموع الزاوية الخارجية 1
   

 
 = 

 . قانوف قياس مجموع الزوايا الداخمية 2
180 (n – 2) =  

. قانوف استخداـ الوحدات لتقسيـ 3 
 المحوريف وتحديد مواقع النقاط.

 . قانوف االنسحاب 4
 . قانوف التناظر 5
 . خواص األشكاؿ المجسمة 6
  

. إيجاد قياس الزاوية الخارجية 1
 منتظـ ثالثي. علمضم

وع . معرفة نوع المضمع مف مجم2
 زواياه الداخمية 

. تمييز المضمعات المحدبة أو 3
 المقعرة مف خالؿ الرسـ.

. رسـ المجسمات البسيطة والمركبة 4
 مف خالؿ الرسـ.

. تشكيؿ مجسـ مركب إلى مجموعة 5
 مجسمات بسيطة 

. تحديد الربع الذي تنتمي إليو نقطة 6
 معينة.

. اإليصاؿ بيف مجموعة نقاط في 7
 الشكؿ الناتج.المستوي وذكر اسـ 

. إيجاد انسحاب شكؿ ىندسي معيف 8
 مف خالؿ الرسـ.

. تمييز األرباع المتطابقة مف خالؿ 9
 الرسـ.

 . إيجاد الزاوية المجيولة.10
  

 



  ..…… ....................................................................................................................المالحق
 

111 

 الفصل السادس

 ) القٌاس ـ المساحات والحجوم (

 الميارات التعاميم المفاىيم المفردات

المعدؿ )القياس( تأثير 
عمى المحيط والمساحة 

 )تكبير وتصغير(

 . التمدد 1
 . مركز التمدد2
 . معامؿ التمدد3
 . التكبير 4
 . التصغير5

 . قانوف محيط المستطيؿ 1
P = 2 . ( L + w ) 

 . قانوف مساحة المستطيؿ 2
A = L . w 

( 1. التمدد الذي معاممو اكبر مف )3 
 يؤدي إلى التكبير.

 0 , 1. التمدد الذي تنحصر قيمتو بيف 4
 يؤدي إلى التصغير

. معامؿ تمدد المحيط ) تكبير أو 5
 تصغير (

 ىو نفس معامؿ تمدد أبعاد الشكؿ.
. معامؿ تمدد المساحة ) تكبير أو 6

تصغير ( ىو مربع معامؿ تمدد أبعاد 
 الشكؿ. 

. رسـ دائرة عمى ورؽ المربعات 1
 باستخداـ الفرجاؿ.

 دد مستطيؿ . رسـ تم2
A B C D 

  2مركزه نقطة األصؿ ومعامؿ  
. إيجاد مساحة المثمث وتمثيمو بيانيا 3

 (.3وتمدده )كبير( بمعامؿ قدره )
. وصؼ صورة شكؿ ىندسي غير 4

منتظـ تحت تأثير معامؿ قياس 
 (.  3-قدره )

حجـو األشكاؿ المجسمة 
)المكعب , متوازي 

 السطوح(

 . المجسـ 1
 . الموشور 2
 . الحرؼ الرأس 3
 . الوجو 4
 . الطوؿ 5
 . العرض 6
 

 . قانوف حجـ المكعب 1
V = Ls 

 ( طوؿ الحرؼLحيث أف )
 . قانوف حجـ متوازي السطوح 2

V = L   W   h  
( عرض W( طوؿ القاعدة و)Lحيث )

 ( االرتفاعhالقاعدة و)
. يعطي صيغة رياضية عامة لحجـ 3

 متوازي سطوح وفقا خاصة
. إيجاد طوؿ الضمع لمكعب أو متوازي 4

 مستطيالت بداللة قانوف الحجوـ 

 . إيجاد حجـ المكعب بالرموز.1
 . إيجاد حجـ متوازي السطوح بالرموز 2
. طوؿ ضمع المكعب أو متواز ي 3

 السطوح أذا عمـ حجـ كؿ منيـ.
. رصؼ عدد مف المكعبات المتجاورة 4

وتكويف شكؿ جديد واستخراج 
 حجمو.

المساحة الجانبية والمساحة 
الكمية لإلشكاؿ المجسمة 
)المكعب , متوازي 

 السطوح(

 . طوؿ حرؼ المكعب 1
 . الطوؿ 2
 . العرض 3
 . االرتفاع4
 . المساحة الجانبية 5
 . المساحة الكمية6

 = SA. قانوف المساحة الجانبية لمكعب 1
4   L   L 

( Lرمز المساحة الجانبية و) SAحيث أف 
 طوؿ حرفو 

 = TA. قانوف المساحة الكمية لممكعب 2
6   L   L 

 رمز المساحة الكمية. TAحيث أف 
 . المساحة الجانبية لمتوازي السطوح3
 SA = 2(L   W)   h  حيث أف طوؿ

  Wعرض القاعدة    Lالقاعدة 
  hاالرتفاع 

 . المساحة الكمية لمتوازي السطوح 4

. إيجاد المساحة الجانبية والمساحة 1
 الكمية بالرموز لممكعب.

. ميارة إيجاد المساحة الكمية 2
والمساحة الكمية لمتوازي السطوح 

 بالرموز .
. ميارة إيجاد ارتفاع متوازي السطوح 3

إذا عمـ محيط قاعدتو ومساحتو 
 الجانبية 

. ميارة إيجاد المساحة الكمية لمجسـ 4
ناتج مف رصؼ مجموعة قطع 
خشبة كؿ منيا عمى شكؿ 
متوازي سطوح متصمة قاعدتيا 

  وزف الفصؿ = 

  
  34.8 = 100   
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TA = 2(L + W)   h + 2  L   
W 

رياضية عامة لممساحة  . يعطي صيغة5
الكمية لمتوازي سطوح طولو وفقا لعالقة 

 خاصة

.  مربعة وطوؿ حرفو معمـو
. ميارة معرفة أييا تأثير اكبر عمى 5

موازي السطوح نبية لاالمساحة الج
 المستطيمة.

 أ. مضاعفة مساحة قاعدتو.
ب. مضاعفة االرتفاع مف خالؿ 

 األمثمة.
تأثير المعدؿ )المقياس( 
عمى الحجـ والمساحة 

 الكمية

 . التمدد1
 . معامؿ التمدد2
 . التكبير والتصغير 3
 . مركز التمدد4

 (1قاعدة)
 . حجـ المكعب األصمي قبؿ التمدد :1

V = K . K . K = Ks 

 . حجـ المكعب بعد التمدد :2
V- = Ks . V 

 ( 2قاعدة )
يمثؿ المساحة سواء )جانبية أو  Aإذا كاف 

( تمثؿ TAكمية( لممكعب األصمي و)
المساحة الجديدة بعد تكبير طوؿ الحرؼ 

 فاف :  Kبمعامؿ تمدد قدره 
(A)- = K2 

 بعد التمدد 
A = K2 . (A)- 

 (3قاعدة )
يمثؿ حجـ متوازي السطوح  Vإذا كاف 
يمثؿ الحجـ الجديد لو بعد  -Vاألصمي و

تكبير كؿ مف أبعاده بمعامؿ تمدد مقداره 
K  فاف 

(V)- = K3 
V = K3 . V 

 ( 4قاعدة )
يمثؿ المساحة )جانبية أف كمية(  Aأذا كاف 

يمثؿ  Aلمتوازي السطوح األصمي و
يمثؿ المساحة  -Aالمساحة الجديدة و

كبير طوؿ الحرؼ بمعامؿ الجديدة لو بعد ت
 فاف  Kتمدد قدره 

A- = K2 
A = K2 . A 

. إيجاد المساحة الكمية لممكعب بعد 1
 التمدد بالرموز.

. إيجاد المساحة الجانبية لمتوازي 2
 السطوح بعد التصغير بالرموز.

. إيجاد حجـ ومساحة المكعب الكمية 3
 (.nالمتمدد بمعامؿ تكبير قدره )

. إيجاد المساحة الجانبية لمتوازي 4
 سطوح بعد تمدد قدره 

 
  

. إيجاد المساحة الكمية لمتوازي 5
 السطوح يتمدد قدره 

 
 

. إيجاد حجـ المكعب ومساحتو 6
الجانبية والكمية لو عمـ طوؿ 
حرفو تحت تأثير عامؿ تمدد او 

 عامؿ تصغير بمقدار معيف.
. ميارة تحويؿ مكعب بطوؿ حرؼ 7

متوازي السطوح بنفس معيف إلى 
 الحجـ بإجراء تمدديف مختمفيف.

  

المساحة السطحية 
والحجـو لألشكاؿ المجسمة 

 المركبة

 . شكؿ مجسـ بسيط 1
 . شكؿ مجسـ مركب 2

شكاؿ المجسمة األ. حجـ كؿ شكؿ مف 1
 المركبة ومنيا 

 V= L3أ. حجـ المكعب   
 ومساحتو 

TA = 6   L2 
 ب. حجـ متوازي السطوح 

. إيجاد الحجـ والمساحة السطحية 1
لمجسـ مركب مف مكعبيف 

 متماثميف بالرموز.
. إيجاد الحجـ الكمي والمساحة 2

( nالجانبي لمجسـ مركب مف )
ت مركبة فوؽ بعضيا مكعبا
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V = L   W   h 
. الحجـ الكمي لشكؿ مجسـ مف مكعب 2

واثبات مف متوازي السطوح المتساوييف في 
 األبعاد : 

حجـ  X2الحجـ الكمي = حجـ المكعب + 
 متوازي السطوح

. الحجـ الكمي لشكؿ مجسـ مركب مف 3
 مكعب ومتوازي السطوح المستطيمة : 

حجـ الشكؿ الكمي = حجـ متوازي السطوح 
 لمكعب المستطيمة + حجـ ا

. صيغة رياضية لحجـ شكؿ مجسـ 4
مف المكعبات  Kمركب مؤلؼ مف 

المرصوفة بعضيا فوؽ بعض التي طوؿ 
 مف السنتيمترات nحرؼ كؿ منيا 

 متماثمة األبعاد بالرموز.
. إيجاد الحجـ الكمي والمساحة 3

( nالسطحية لجسـ مركب مف )
منيا  ةمتوازي مستطيالت أربع

 متجاورة واألخرى فوؽ بعضيا.
. رسـ عمى ورؽ المربعات شكاًل 4

مجسمًا مركبا منتظما مؤلؼ مف 
مكعب ومتوازي السطوح مختمفة 

ـ يستخرج األحجاـ في كؿ مرة ث
ليا حجـ الشكؿ الناتج ومساحتو 

 الجانبية بالرموز.
. تجزئة الشكؿ المجسـ إلى مجسمات 5

يجاد ما ىو مطموب في  بسيطة وا 
 كؿ مرة. 

 مساحة الرصؼ

 . المضمع المنتظـ 1
 . أقطار المضمع المنتظـ 2
 . شكؿ خماسي3
 . شكؿ سداسي4
 . شكؿ سباعي 5
 . الرصؼ6
 . مساحة الرصؼ7

. قانوف قياس زاوية المضمع المنتظـ 1
 ىي  nالذي عدد أضالعو 

  = (    )     
 

 
 ˚180. مجموع زوايا المثمث تساوي 2
. قانوف قياس احد زوايا الشكؿ السداسي 3

تساوي مجموع زوايا الشكؿ السداسي عمى 
 عدد زواياه:

270 I 6 = 120˚ 
 . قاوُن مجمُع شَايا انشكم انسداسي 4

4 X 180 = 720 
. قياس كؿ زاوية في الشكؿ السداسي = 5

120˚ 
 
  

 

. رسـ مضمع منتظـ عمى قطع مف ) 1
الكرتوف ( المموف واستعماؿ المقص 

 لعرضيا 
عطاء السبب لعدـ 2 . الحديث وا 

استخداـ األشكاؿ الثمانية أو الخماسية 
 أو السباعية في الرصؼ.

. إيجاد وقياس زوايا المضمع المنتظـ 3
 بالرموز.  nضالعو أالذي عدد 

 . رسـ مسبع منتظـ ورسـ أقطاره.4
. استعماؿ مثمث متساوي الساقيف 5

في  ˚70قياس الزاوية الراسية فيو 
 الرصؼ 

. التفكير في اإلجابة حوؿ : ىؿ مف 6
الممكف استخداـ مضمع ثماني منتظـ 

 في عممية رصؼ ؟
. الكتابة حوؿ : كيؼ يمكف استعماؿ 7

أرضية متوازي األضالع في رصؼ 
 غرفة.

خطة حؿ المسَألة )البحث 
 عف نمط(

 المضمعات المنتظمة 
 . المثمث 1
 . المربع 2
 . المخمس 3
 . أقطار المضمع المنتظـ4
 . المعطيات5
 . المطموب إثباتو6
 . حؿ المسألة7

. قانوف العالقة بيف عدد أضالع 1
المضمع وعدد أقطاره كما مبينة في 

 الجدوؿ التالي:
. قانوف اسـ الشكؿ المنتظـ يحدد عدد 2

 أضالعو.  

عدد 
 7 6 5 4 3 األضالع
عدد 
 14 9 5 2 0 األقطار

. استعماؿ إستراتيجية حؿ المسالة 1
)البحث عف نمط لرسـ الشكميف التالييف 

 في سمسمة المضمعات( :
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( (5مثال : الشكؿ الخماسي يتضمف 
( (7أضالع والشكؿ السباعي يتضمف 

 أضالع
 

استعماؿ إستراتيجية حؿ المسألة . 2
( التكبير في الشكؿ )البحث عف نمط

المبيف أدناه إذا عممت أف أبعاد 
واف أبعاد  4cm  ,2cmالمستطيؿ 

المستطيالت التي تحيطو تتزايد بمقدار 
2cm .في كؿ مرة 

 
      
      
      
      
      
       

 مراجعة الفصؿ

 . إشكاؿ مستوية مركبة 1
 . المحيط2
 . المساحة 3
 . التمدد4
 . مركز التمدد5
 . تكبير 6
 . تصغير 7
 . الحجـ 8
 . المساحة الجانبية 9

 .المساحة الكمية 10
 . مكعب 11
 . متوازي السطوح12
 
 
 
 
 
 
 
 

 . قانوف حجـ متوازي السطوح:1
V = L   W   h 

. قانوف المساحة الجانبية لمتوازي 2
 المستطيالت :

SA = 2 (L + W)    
. قانوف المساحة الكمية لمتوازي 3

 المستطيالت : 
TA = 2 (L + w)   + 2   L 

 . قانوف المساحة الجانبية لمكعب 4
SA = 4   L  L  
TA = 6   L   L 

 . قانوف الحجـ لمكعب بعد التكبير 5
V = (K . K .K) . V 

. قانوف المساحة الجانبية لمكعب بعد 6
 تكبير ال

SA = (K.K). (SA) 
. قانوف إيجاد وقياس كؿ زاوية في 7

 ( nمضمع منتظـ عدد أضالعو )
  = (   )     

 
  

 

. إيجاد صورة المربع الجديدة بعد 1
التمدد بمعامؿ معيف مف خالؿ 

 المستوى االحداثي بالرسـ.
. إيجاد حجـ متوازي السطوح وأبعاده 2

 بالرموز.
عمـ طوؿ . إيجاد حجـ مكعب أذا 3

 حرفو.
. إيجاد المساحة الجانبية والكمية 4

 لمتوازي السطوح بالرموز.
. إيجاد لمساحة الجانبية والكمية 5

 لممكعب بالرموز.
. إيجاد طوؿ حرؼ مكعب أذا عمـ 6

 مساحتو باستخداـ الجذر التكعيبي.
. تشكيؿ مجسـ مركب مف عدة 7

 مجسمات بسيطة بالرصؼ.
جيولة في . إيجاد وقياس الزاوية الم8

 مضمع منتظـ.
. استخداـ الرصؼ لتشكيؿ بالطة 9

 منتظمة. 
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 (13ممحق )

 آراء المحكمين في األغراض السموكية إستبانة

 بسن اهلل الرمحن الرحين
 
 

             
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 صالحية األغراض السموكية م/ إستبانة

 المحتـر  .................................................الفاضؿ ......................... األستاذ

 تحية طيبة ...

التحصيؿ والتفكير  فيستيبانز المعدؿ نموذج أبعنواف ) أثر  الموسـو ببحثياتروـ الباحثة القياـ 
 البحث االمتوسط في مادة الرياضيات ( ومف ضمف متطمبات ىذ األوؿالمنظومي لدى طالب الصؼ 

ات المقرر يغراض السموكية الخاصة بتدريس الموضوعات المرفقة طياً  مف كتاب الرياضاأل إعداد
خامس والسادس ) اليندسة , القياس , الجزء الثاني لمفصميف الالمتوسط (  األوؿ) الصؼ  طالبل

ار التحصيمي بالخطط التدريسية وبناء جدوؿ مواصفات لالخت إعدادلغرض الحجوـ , المساحات ( 
, غرض سموكي مف المستويات ) التذكرالذي يقيس كؿ لممجاؿ المعرفي ( bloomعمى وفؽ تصنيؼ )

كؿ غرض  أماـ( وذلؾ بوضع عالمة ), التقويـ (  التطبيؽ , التحميؿ , التركيب,  االستيعاب
الباحثة فيكـ مف سعة االطالع والخبرة في ىذا المجاؿ  تعيدهوبالنظر لما . قائمةالسموكي مناسب مف 

 . بشأف صالحية األغراض السموكية مةتستعيف بآرائكـ الموضوعية والقي   أف ارتأت

 ر.ػػػػولكـ خالص الشكر والتقدي
  
 

 

 بغداد جامعة
 كمية التريبة لمعمـو الصرفة ابف الييثـ

 / الدراسات العميا قسـ العمـو التربوية والنفسية
 تدريس الرياضياتئؽ اماجستير طر 

 (19)دورة 
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 الفصل الخامس اليندسة
Geometry 

 التعدٌل غٌر مالئم مالئم المستوى ٌكون قادر على أن ةاألهداف السلوكٌة نتوقع من الطالب فً نهاٌة المادة التعلٌمٌ ت

    تذكر ٌعّرف المضلع المحدد  1

    تذكر ٌعّرف المضلع المقعر  2

    فهم واستٌعاب ٌرسم المضلع المحدد  3

    واستٌعابفهم  ٌرسم المضلع المقعر  4

    فهم واستٌعاب ٌعٌن الزاوٌة الداخلٌة للمضلع  5

    فهم واستٌعاب ٌعٌن الزاوٌة الخارجٌة للمضلع  6

    فهم واستٌعاب ٌعٌن الزاوٌة المركزٌة للمضلع  7

    فهم واستٌعاب ٌعٌن أقطار المضلعات   8

    فهم واستٌعاب ٌعطً أمثلة من الواقع عن المضلعات  9

    تطبٌق ٌقٌس زواٌا المضلع باستخدام األدوات الهندسٌة  11

    واستٌعاب فهم ( n-2فً  ) 180ٌستنتج مجموع قٌاس الزاوٌة الداخلٌة للمضلع  11

ٌجد قٌاس الزاوٌة  المركزٌة للمضلع  12
   

 
    تطبٌق  

    تطبٌق ٌجد قٌاس الزاوٌة الخارجٌة للمضلع  13

    تطبٌق ٌجد قٌاس الزاوٌة الداخلٌة للمضلع  14

    واستٌعاب فهم ٌمٌز بٌن المضلعات المحدبة والمقعرة   15

    تذكر ٌتعّرف على األشكال المجسمة  16

    فهم واستٌعاب ٌستخرج بعض المضلعات من صورة الفسٌفساء األثرٌة  17

    فهم واستٌعاب ٌحدد المضلع المكون لجزٌئه الهٌدروجٌن مع األوكسجٌن من خالل صور كل منهما  18

    تقوٌم ٌُبرر أسباب تسمٌة المضلع مقعر 19

    تقوٌم ٌبرر أسباب  تسمٌة المضلع محدب  21

    تذكر ٌتعّرف على األشكال المجسمة  21

    تذكر ٌعّرف الشكل المجسم ) المخروط (  22

    تذكر ٌذكر خواص الشكل المجسم )المخروط ( 23

    واستٌعاب فهم ٌرسم الشكل المجسم المخروط  24

    تذكر ٌعّرف الشكل المجسم ) الهرم( 25

    تذكر ٌعّرف الشكل المجسم ) االسطوانة(  26

    تذكر ٌعّرف الشكل المجسم )الكرة ( 27

    تذكر ٌعّرف الشكل المجسم ) المنشور (  28

    تذكر ٌذكر خواص الشكل المجسم الهرم  29

    تذكر ٌذكر خواص الشكل المجسم االسطوانة 31

    تذكر ٌذكر خواص الشكل المجسم الكرة  31

    تذكر ٌذكر خواص الشكل المجسم المنشور  32

    فهم واستٌعاب ٌمٌز بٌن األشكال المجسمة  33

    تذكر ٌعّرف األشكال المجسمة المركبة  34

    تحلٌل ٌصنف األشكال المجسمة المركبة إلى المجسمات البسٌطة المكونة لها  35

    تحلٌل ٌصنف األشكال المجسمة من حٌث عدد األوجه ، األحرف، الرؤوس 36

    تركٌب ٌشكل مجسمات مركبة من عدة مجسمات مختلفة بسٌطة 37

    تقوٌم ٌبرر أسباب اختالف تسمٌة الهرم عن المخطط   38

    تقوٌم ٌبرر أسباب اختالف تسمٌة الكرة عن االسطوانة  39

    استٌعاب ٌحدد شكل القاعدة لكل شكل مجسم  41

    تقوٌم ٌبرر أسباب تسمٌة المضلع مقعر 41

    تقوٌم ٌبرر أسباب  تسمٌة المضلع محدب  42

    تذكر ٌعّرف الشكل المجسم ) المخروط (  43

    تحلٌل ٌستنبط خواص الشكل المجسم الهرم  44

    تحلٌل ٌستنبط خواص الشكل المجسم االسطوانة 45

    تحلٌل ٌستنبط خواص الشكل المجسم الكرة  46

    تحلٌل ٌستنبط خواص الشكل المجسم المنشور  47

    تركٌب لتشكٌل مجسمات أخرىٌنشأ عالقات بٌن الخواص  48
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    فهم واستٌعاب ٌمٌز بٌن اإلشكال المجسمة  49

    تحلٌل ٌحلل األشكال المجسمة المركبة إلى المجسمات البسٌطة المكونة لها  51

    تحلٌل ٌحلل األشكال المجسمة وٌحدد عدد األوجه ، األحرف ، الرؤوس 51

    تركٌب ٌصمم مجسمات مركبة من عدة مجسمات مختلفة  52

    تقوٌم ٌبرر أسباب اختالف تسمٌة الهرم عن المخروط 53

    تقوٌم ٌبرر أسباب اختالف تسمٌة الكرة عن االسطوانة  54

    فهم واستٌعاب ٌحدد شكل القاعدة لكل شكل مجسم  55

    تحلٌل ٌقارن بٌن األشكال المجسمة المنشور الثالثً والهرم الثالثً  56

    تذكر ٌعّرف المستوى االحداثً  57

    فهم واستٌعاب ٌعٌن خط األعداد األفقً ) محور السٌنات (  58

    فهم واستٌعاب ٌعٌن خط األعداد العمودي ) محور الصادات (  59

    فهم واستٌعاب ٌحدد إحداثٌات النقاط فً مستوى االحداثً  61

    فهم واستٌعاب ٌمٌز األرباع فً المستوى االحداثً  61

    فهم واستٌعاب ٌرسم المستوى االحداثً على ورق رسم بٌانً  62

    فهم واستٌعاب ( بنقطة على المستوى االحداثً a,bٌعٌن الزوج المرتب ) 63

    فهم واستٌعاب ٌحدد النقطة فً المستوى االحداثً  64

    فهم واستٌعاب ٌحدد النقطة فً أي ربع فً المستوى االحداثً  65

    تذكر ٌتعرف على الشكل المتناظر  66

    فهم واستٌعاب ٌمٌز بٌن األشكال المتناظرة والغٌر متناظرة  67

    تذكر ٌعّرف االنعكاس  68

    تطبٌق ٌستخدم االنعكاس كتحوٌل هندسً إلٌجاد صورة نقطة االنعكاس فً محور السٌنات  69

    تذكر ٌعرف االنسحاب  71

    تطبٌق ٌستخدم االنسحاب لتحوٌل هندسً إلٌجاد صورة نقطة أو شكل هندسً  71

    استٌعاب ٌمٌز بٌن االنسحاب والتناظر  72

    استٌعاب ٌرسم المنحٌات باستخدام التحوٌالت الهندسٌة  73

    استٌعاب ٌعطى مسألة حٌاتٌة النسحاب شكل معٌن  74

    تطبٌق ٌجد صورة المثلث باالنسحاب  فً اتجاه محور الصادات  75

    تذكر ٌعّرف التطابق  76

    استٌعاب ٌستخدم رمز التطابق  77

    استٌعاب ٌمٌز األشكال المتطابقة  78

    تطبٌق ٌجد قٌاس الزواٌا المجهولة فً الشكل المتطابق  79

    تذكر ٌعّرف التشابه  81

    تذكر ٌذكر خواص التشابه  81

    استٌعاب ٌمٌز بٌن األشكال المتطابقة واألشكال المتشابهة  82

    تقوٌم ٌشرح أسباب التطابق لألشكال المتطابقة واألشكال المتشابهة  83

    تقوٌم ٌبرر أسباب التشابه لألشكال  84

85 
ٌستنبط الفرق بٌن األضالع المتناظرة المتشابهة المتناسبة واألضالع غٌر المتناسبة فً 

 األشكال  
 تحلٌل

   

    تركٌب ٌركب شكل مضلع من مجموعة أشكال متشابهة أو مطابقة  86

    استٌعاب ٌستخدم رمز التشابه  87

    تطبٌق ٌحدد األشكال الرباعٌة المتشابهة  88

    تطبٌق ٌحدد األشكال الرباعً المتطابقة  89

    تطبٌق ولة فً األشكال المتطابقةهٌجد قٌاس األضالع المج 91

    تذكر ٌتعّرف على التمدد  91

    تذكر ٌتعّرف على مركز التمدد  92

    تذكر ٌتعّرف على معامل التمدد 93

    فهم واستٌعاب من المربعات المثبتة على الورق باستعمال الفرجال  nٌرسم دائرة نصف قطرها  94

ومعاملة   c ٌجد صورة دائرة على ورق المربعات باستعمال تمدد مركز النقطة  95
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    تطبٌق ٌطبق مفهوم التمدد فً تكبٌر األشكال  98

    تطبٌق ٌطبق مفهوم التمدد فً تصغٌر األشكال  99

    تحلٌل ( ٌؤدي إلى التكبٌر 1ٌستنبط أن التمدد الذي معاملة اكبر من ) 111
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    تحلٌل ( ٌؤدي إلى التصغٌر 0-1ٌستنبط أن التمدد الذي معاملة ٌنحصر بٌن ) 111

    استٌعاب ٌفسر معامل تمدد المحٌط )تكبٌر أو تصغٌر  ( هو نفس معامل تمدد أبعاد الشكل . 112

    استٌعاب ٌفسر معامل تمدد المساحة ) تكبٌر أو تصغٌر ( هو مربع معامل تمدد أبعاد الشكل  113

    تذكر ٌذكر كم وجه للمكعب  114

    تذكر ٌسمً روؤس المكعب  115

    تذكر ٌصف شكل أوجه المكعب  116

    تذكر ٌسمً أوجه المكعب  117

    تذكر ٌعّرف أبعاد المكعب  118

    تطبٌق ٌجد مساحة احد أوجه المكعب   119

    استٌعاب ٌستنتج قانون المساحة الجانبٌة للمكعب  111

    استٌعاب ٌستنتج قانون المساحة الكلٌة للمكعب  111

    تحلٌل ٌقارن بٌن المجسمات البسٌطة والمركبة وفقا لخواصها 112

    تطبٌق ٌحل تمارٌن ومسائل إٌجاد المساحة الجانبٌة والكلٌة للمكعب  113

    تذكر ٌعّرف حجم المكعب  114

ٌّز قانون الحجم عن قانون المساحة الجانبٌة والكلٌة  115     استٌعاب ٌم

    تطبٌق ٌجد طول ضلع مكعب علمت مساحته الجانبٌة  116

    تذكر ٌتعّرف على متوازي السطوح المستطٌلة  117

    استٌعاب ٌصف شبه المكعب )متوازي السطوح المستطٌالت (  118

    استٌعاب ٌعدد كم وجه لمتوازي المستطٌالت  119

    استٌعاب ٌحدد كم حرف لمتوازي المستطٌالت  121

    تطبٌق ٌجد المساحة الجانبٌة لمتوازي المستطٌالت  121

122 
ٌحكم على منطقٌة خطوات أٌجاد حجم المكعب ومساحة متوازي المستطٌالت من خالل 

 عرض خطوات حل مسائل رٌاضٌة 
 تقوٌم

   

    تذكر ٌعّرف مفهوم حجم متوازي المستطٌالت  123

    تحلٌل ٌقارن بٌن ما هو مكعب وما هو متوازي مستطٌالت من خالل الخواص  124

    تركٌب ٌشكل من مجموعة مكعبات مجسم جدٌد وٌحدد نوعه )مكعب ، ام شبه مكعب(  125

    فهم واستٌعاب أعادة كتابة صٌغة رٌاضٌة عامة للمساحة الكلٌة لمتوازي لسطوح بعرض وطول معٌن.  126

    فهم واستٌعاب ٌحّول المكعب إلى شبه مكعب وبالعكس  127

128 
ٌستنبط العالقة بٌن تأثٌر مضاعفة مساحة القاعدة أم مضاعفة االرتفاع على حجم 

 متوازي األضالع 
 تحلٌل

   

ٌتعّرف على وحدات القٌاس ) سم 129
3

، م 
3
، ملم 

3
، لتر 

3
    تذكر (  
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    تحلٌل ٌقارن بٌن المساحة الجانبٌة والمساحة الكلٌة لشبه المكعب والمكعب من خالل جدول  131

    استٌعاب ٌصف قانون المساحة السطحٌة للمكعب 132

    تحلٌل حداثً ٌجرب كٌفٌة تكبٌر وتصغٌر المكعب ومتوازي المستطٌالت فً النظام اال 133

    تذكر ٌتعّرف على مفهوم المضلع المنتظم وغٌر المنتظم  134

    تحلٌل ٌحدد مجموعة من المضلعات المنتظمة وغٌر المنتظمة وفق خواصها  135

    تطبٌق nٌجد قٌاس زاوٌا المضلع المنتظم الذي عدد أضالعه  136

    تركٌب ٌنشأ عالقة بٌن عدد األضالع والمضلع المنتظم وعدد المثلثات  137

    تركٌب ٌبتكر مجسم جدٌد مركب من عدد مجسمات مختلفة  138

    فهم واستٌعاب ٌمٌز نوع المجسمات المختلفة التً تشكل مجسم مركب  139

    استٌعاب ٌصنف المضلع باالعتماد على عدد أضالعه  141

    تذكر ٌتعّرف على مفهوم الرصف  141
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    استٌعاب ٌفّسر مساحة الرصف  143

    تطبٌق ٌطبق قانون مساحة الرصف  144
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ٌستنبط العالقة بٌن قاعدة متوازي السطوح المربعة والجذر التربٌعً  لحجمه مقسوما 

 على الجذر التربٌعً الرتفاعه 
 تحلٌل

   

147 
ٌحلل عدد أقطار كل شكل مضلع منتظم من خالل رسم قطعة مقسمة بٌن راسٌن غٌر 

 متجاورٌن فً المضلع 
 تحلٌل
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 (14ممحق )

 آراء المحكمين بشأن الخطط الدراسية  ةاستبان

 بسن اهلل الرمحن الرحين

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الفاضؿ / الفاضمة .............................................................. / األستاذة األستاذ

 

 م/ استبانة آراء المحكمين بشأن الخطط الدراسية

 تحية طيبة ...

التحصيؿ والتفكير  في) أثر أنموذج ستيبانز المعدؿ  بـإجراء بحثيا الموسوـ تروـ الباحثة 
يرجى بياف آرائكـ حوؿ  لذا ( في مادة الرياضيات المتوسط األوؿلدى طالب الصؼ  يالمنظوم

الخطط الدراسية لمادة الرياضيات لمصؼ األوؿ المتوسط والمتضمنة خطة تدريس يومية لممجموعة 
وفؽ أنموذج ستيبانز المعدؿ لممجموعة  عمى الضابطة وفؽ الطريقة االعتيادية وخطة تدريس يومية

 لمحكـ عمى مدى صالحيتيا واقتراح التعديالت عمييا.التجريبية 

 مع فائؽ شكري وامتناني.
 

 

 

 جامعة بغداد
 كمية التريبة لمعمـو الصرفة ابف الييثـ

 قسـ العمـو التربوية والنفسية
 الدراسات العميا

 ماجستير طرائؽ تدريس الرياضيات
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 ويتضمف أنموذج ستيبانز المعدؿ الخطوات اإلجرائية اآلتية : 

مجموعات غير متجانسة بالتحصيؿ كؿ  ُمدرسة طالب الصؼ األوؿ المتوسط إلى. تقسـ ال1
 ( طالب.6 ـ 4مجموعة يتراوح عددىا مف )

تعممية تشجعيـ عمى مراجعة المعرفة  ـدرسة بوضع الطالب في بيئة تعميمية . تقوـ المُ 2
الرياضية السابقة ) مفاىيـ , تعاميـ , ميارات , حؿ مسائؿ ( ضمف المناقشات التي تتضمنيا مقدمة 

 الدرس.

. يصبح الطالب قادريف عمى عرض أفكارىـ حوؿ المعرفة الرياضية الجديدة التي ليا عالقة 3
 الجديد بعد التفكير بو قبؿ أف تبدأ أي فعالية أو نشاط عممي. بالموضوع

عف طريؽ المشاركة مع المجموعات التعاونية الصغيرة عند المناقشة  طالب. مواجية أفكار ال4
 فيما بينيـ عند المعرفة الرياضية الجديدة.

االختالؼ  عمى اكتساب المعرفة الرياضية الجديدة وتثبيتيا مف خالؿ حؿ طالب. مساعدة ال5
تعميميا وبعد االنتياء مف مناقشتيا  ـتمييزىا  ـف وجد ( بيف أفكارىـ ومناقشة خواصيا إالفكري ) 

 ضمف المجاميع واختبارىا وبالتالي يتـ تبني المعرفة الرياضية الجديدة ومواءمتيا.

. توسيع المعرفة الرياضية الجديدة عف طريؽ المحاولة لعمؿ ارتباطات أو عالقات بيف المعرفة 6
 (.ة الرياضية الجديدةأي التطبيقات الحياتية لممعرفتـ تعمميا في الصؼ ومواقؼ أخرى )الجديدة التي 

لمشكالت التي . الذىاب ما وراء المعرفة كأف يتابع الطالب حؿ األسئمة اإلضافية والمسائؿ أو ا7
 تـ اختيارىا مف قبؿ المدرسة أو الكتاب المقرر وذات العالقة بيا.
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  a – 14 ) ممحق )

 (عمى وفق ) أنموذج ستيبانز المعدل أنموذج خطة تدريسية لممجموعة التجريبية 
 

  الرياضيات ـالمادة : 

  الرصؼ ـالموضوع : 

 دقيقة 45 ـالحصة :  زمف
 األوؿ متوسط  ـالصؼ : 

 ـاليـو والتاريخ : 

 

 : أواًل : تحميل المعرفة الرياضية وتتضمن المفاىيم التالية

المضمع المنتظـ , أقطار المضمع المنتظـ الشكؿ الخماسي , السداسي , السباعي , الرصؼ , 
 مساحة الرصؼ.

 والتعاميـ التالية : 

  قانوف قياس زاوية المضمع المنتظـ الذي عدد أضالعوn   : ىي 
  = (   )     

 
  

  180مجموع زوايا المثمث تساوي˚ 
  قانوف إثبات صالحية الشكؿ اليندسي لمرصؼ ) الشرط الرئيسي ( ىي أف تكوف مجموع

 ˚360قياسات الزوايا الممتقية 

 والميارات التالية : 

 .ميارة رسـ المضمعات المنتظمة عمى قطع مف الكارتوف وعرضيا 
 المتجاورة بعضيا مع بعض بنمط معيف دوف ترؾ فراغات.  ميارة ترتيب المضمعات 
 .ميارة رسـ المضمعات المنتظمة وحساب عدد أضالعيا وأقطارىا وقياس زواياىا 
 .ميارة الكتابة حوؿ كيؼ يمكف استعماؿ متوازي األضالع في رصؼ أرضية غرفة 
 .ميارة إثبات صالحية الشكؿ المنتظـ لعممية الرصؼ 
 لمنتظمة ) الرباعي , الخماسي , السداسي ... (.ميارة رسـ األشكاؿ ا 
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  ميارة إيجاد وقياس زوايا المضمع المنتظـ الذي عدد أضالعوn .بالرموز 

 ثانيًا : اليدف الخاص : 

يكتسب الطالب معرفة بمعنى الرصؼ لممضمعات المنتظمة وغير المنتظمة وما ىي شروط تحققو 
 مضمع لتحقيؽ عممية الرصؼ.وكيفية إيجاد قياس الزوايا الخاصة لكؿ 

 ثالثًا : األغراض السموكية : 

 ينبغي بعد نياية الدرس أف يكوف الطالب قادرًا عمى أف :

 يتعرؼ عمى مفيـو الرصؼ .1
 يعرؼ المضمع المنتظـ .2
 يطبؽ قانوف مساحة الرصؼ .3
 يجد مساحة الرصؼ .4
 يعيد ترتيب المضمعات البسيطة إلنتاج سمسمة مف المضمعات المركبة. .5
 أسباب استخداـ أو عدـ استخداـ المضمعات األخرى في الرصؼ.يبرر  .6

األقالـ الممونة , السبورة , أشكاؿ ىندسية ) مضمعات منتظمة وغير  رابعًا : الوسائل التعميمية :
الباحثة ( , محتويات غرفة الصؼ )الكاشي , منتظمة ( , ورقة أسئمة معدة مف قبؿ المدرسة ) 

 (.السراميؾ , الشبابيؾ

  ـدرسة : المُ 

 ( دقيقة.35خطوات سير الدرس عمى وفؽ أنموذج ستيبانز المعدؿ لمدة ) خامسًا :

 ( دقائؽ تتأكد المدرسة مف امتالؾ الطالب 5)جعة المعرفة الرياضية السابقة ( المقدمة : ) مرا
 : توجيو أسئمة لمطالب عف المضمعات لممعرفة الرياضية السابقة لمموضوع عف طريؽ

 الُمدرسة : ما المقصود بالمضمع 

: المضمع شكؿ ىندسي مغمؽ متكوف مف ثالث قطع مستقيمة أو أكثر تسمى  طالبحد الأ
 أضالعو ال يتقاطعا بعضيا مع بعض.

 الُمدرسة : ما المقصود بالمضمع المنتظـ والمضمع غير منتظـ.
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لمثمث المتساوي : ىو كؿ مضمع تتساوى فيو أضالعو وكذلؾ زواياه , مثؿ ا طالبحد الأ
 األضالع والمربع.

 طالب آخر : المضمع غير المنتظـ ىو كؿ مضمع ال تتساوى فيو أضالعو أو زواياه.

 الُمدرسة : نالحظ فيما يأتي أنواع مف المضمعات.
  

 

 

 

 ؟ 1الُمدرسة : ما اسـ المضمع رقـ 
 : مضمع منتظـ سداسي. طالبحد الأ

 الُمدرسة : أحسنتـ 
 ؟ 2الُمدرسة : ما اسـ المضمع رقـ 

 : مضمع رباعي غير منتظـ ) شبو منحرؼ (  طالبحد الأ
 الُمدرسة : أحسنتـ , بارؾ اهلل فيكـ 

 ؟ 3الُمدرسة : ما اسـ المضمع رقـ 
 : مضمع رباعي منتظـ ) مربع (. طالبحد الأ

 المُدرسة : أحسنتـ 
 ( ؟4رقـ )الُمدرسة : ما اسـ المضمع 

 : مضمع ثالثي غير منتظـ ) مثمث مختمؼ األضالع ( طالبال
 الُمدرسة : أحسنتـ 

 ( ؟1الُمدرسة : مف يعرؼ قانوف إيجاد زوايا الشكؿ )
    (n – 2) ˚180:  طالبحد الأ

 الُمدرسة : ممتاز 
 ( ؟1الُمدرسة : مف يجد مجموعة قياس الزوايا الداخمية لممضمع رقـ )

   (n – 2) ˚180=   (2 – 6)  720 = ˚180  : طالبحد الأ
 الُمدرسة : أحسنتـ جميعاً 
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 حول المعرفة الرياضية الجديدة طالبعرض أفكار ال 

عطاء كؿ مجموعة رقم ,الى سبع مجاميع طالبتقـو الُمدرسة بتقسيـ ال لمتمييز عف المجموعة  اوا 
ـ   تعرض الدرس بتوزيع مجاميع مف األشكاؿ اليندسية المنتظمة المعدة مسبقا مف قبؿ  األخرى ومف ث

الُمدرسة عمى المجاميع الشكؿ ) الرباعي , الخماسي , السداسي , السباعي , المثمف ... ( كؿ 
مجموعة تأخذ شكؿ مضمع منتظـ ثـ تطمب مف المجاميع أف يحدد نوع الشكؿ المضمع لدييـ ويبدأ 

ىذه األشكاؿ بشكؿ متجاور مع بعضيا البعض بحيث تحاوؿ كؿ مجموعة ترتيب بعممية رصؼ 
تاحة الفرصة لم لممناقشة بينيـ وتحديد ما  طالباألشكاؿ عمى المنضدة الدراسية التابعة لكؿ مجموعة وا 

توصؿ إليو كؿ مجموعة مف المجموعات مف معمومات ويكوف دور المدر سة ىنا ) موجية لألنشطة 
 : طالبا يمي : تبدأ بعرض ىذه األشكاؿ أماـ الوالمناقشات كم

 

 

 

 

 

 

 الُمدرسة : ماذا تالحظوف في الصور المعروضة ؟

 : عممية ترتيب لقطع السيراميؾ لتغطية األرضية بشكؿ منتظـ. طالباحد ال

 الُمدرسة : تسمى عممية الترتيب ىذه بالرصؼ 

 الُمدرسة : ىؿ يمكنكـ إعطائي بعض التفسيرات حولو ؟

 ( : الرصؼ ىو تبميط األرض بقطع مف السيراميؾ.1ممثؿ المجموعة )

( : ىو ترتيب المضمعات مثؿ ) قطع السيراميؾ ( بشكؿ متجاور مع بعضيا 3ممثؿ المجموعة )
 البعض بنمط معيف بحيث يغطي كامؿ المنطقة التي يراد العمؿ عمييا دوف ترؾ فراغات.

ت المنتظمة لكؿ مجموعة منكـ وطمب مف الكؿ رصؼ الُمدرسة : لقد تـ توزيع عدد مف المضمعا
ىذه األشكاؿ لتغطية أرضية المنضدة الماثمة أماـ كؿ مجموعة. ماذا تالحظوف بعد االنتياء مف عممية 

 رصؼ المضمعات عمى المنضدة لكؿ مجموعة ؟
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 الُمدرسة إلى أفكار مختمفة حسب الشكؿ المنتظـ لكؿ مجموعة مثاًل : 

لشكؿ الذي لدينا مضمع منتظـ سداسي وعند استخداـ مجموعتو قد غطت ( : ا1مجموعة رقـ )
 سطح المنضدة بعد ترتيبيا بشكؿ متجاور.

( : الشكؿ الذي لدينا سباعي وعند ترتيب مجموعتو عمى سطح المنضدة لـ 3مجموعة رقـ )
 يغطي أرضية المنضدة بشكؿ كامؿ بؿ ترؾ فراغات أي أف الممصقات غير متراصفة مع بعض.

 كذا لبقية المجموعات.وى

وبذلؾ تقوـ المدرسة بتدويف ما توصمت إليو المجاميع مف معرفة رياضية جديدة ومختمفة مف 
مجموعة إلى أخرى عمى السبورة بشكؿ حقوؿ كؿ حقؿ خاص بمجموعة معينة لغرض استعراض كؿ 

 فكارىا.األفكار ومف ثـ توحيد ىذه األفكار بعد االنتياء مف عممية مناقشة كؿ مجموعة بأ

الُمدرسة : إذف ما تـ مالحظتو مف الصور التي تـ عرضيا في بداية الدرس وما توصمتـ اليو انتـ 
مف الممكف القياـ بعممية تغطية مساحة أرضية معينة تغطية كاممة دوف ترؾ فراغات بيف المضمعات 

تظـ المستخدـ في المنتظمة المستخدمة لكف عممية الرصؼ ىذه تتوقؼ عمى نوعية الشكؿ المضمع المن
 عممية الرصؼ.

 ) أي وجود شرط معيف الختبار صالحية الشكؿ قبؿ استخدامو في عممية الرصؼ (.

 ) لنرى كيؼ يتـ ذلؾ (

 مف خالؿ األمثمة. طالبمواجية أفكار ال 
  ) المدرسة : تكتب عمى السبورة األسئمة التالية : ) عمى جية اليسار 
 ؟ : ىؿ يمكف الرصؼ بأي مضمع منتظـ 1س 
 ما العالقة بيف المضمعات المنتظمة وعممية الرصؼ ؟ 2س : 
 ىؿ يمكف تحديد ىذه العالقة ؟ 3س : 

 ويتـ اإلجابة عمى ىذه األسئمة مف خالؿ شرح أمثمة متنوعة ومنيا حؿ المثاؿ التالي : 

( ىؿ يمكف رصؼ أرضية غرفة باستعماؿ قطع مف السيراميؾ سداسية الشكؿ ؟ وضح 1مثاؿ )
 ذلؾ.
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الجواب : يتـ مف خالؿ طرح المدرسة لعدة أسئمة موجية إلى الطالب وكتابة اإلجابات في كؿ 
 لرسـ الشكؿ السداسي عمى السبورة. طالبمرة عمى السبورة حيث تستدعي احد ال

 

 

 

 

 

 إلى الشكؿ وتسأؿ :  طالبثـ توجو انتباه ال

 الُمدرسة : كـ رأسًا في الشكؿ السداسي ؟

 رؤوس  6 : طالباحد ال

لتوضيحيا كما  طالبالُمدرسة : كـ قطرًا يمكف رسمو داخؿ الشكؿ السداسي وتستدعي احد ال
 مبيف في الرسـ ؟

 أقطار  3:  طالباحد ال

 الُمدرسة : كـ مثمث يتكوف منو الشكؿ السداسي ؟

 مثمثات  4:  طالباحد ال

 الُمدرسة : كـ يساوي مجموع قياس زوايا أي مثمث ؟

  ˚180ج : 

 مثمثات إذف مجموع زوايا الشكؿ السداسي يساوي 4الُمدرسة : بما أف الشكؿ السداسي يتكوف مف 

4   180˚ = 720 

 أو يمكف استخداـ القانوف التالي بشكؿ مباشر 

(n – 2)   180˚ = 

(6 – 2)   180˚ = 720 
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 عدد األضالع  nحيث 

 الُمدرسة : كـ زاوية في الشكؿ السداسي ؟

 زوايا  6:  طالباحد ال

 الُمدرسة : قياس زاوية مف زوايا أي شكؿ منتظـ تساوي 

زاوية المضمع المنتظـ = 
مجموع الزوايا
عدد االضالع
  

 وبذلؾ فاف قياس كؿ زاوية مف زوايا الشكؿ السداسي تساوي 
   

 
 = 120˚ 

 الُمدرسة : ماذا تالحظوف مف التقاء زوايا الشكؿ السداسي ؟
 

 

 

 

 

 

  ˚360: أف التقاء الزوايا في الشكؿ السداسي يكوف مجموعيـ  طالبحد الأ

 الُمدرسة : ىؿ يمكف رصؼ أرضية غرفة بقطع السيراميؾ السداسية الشكؿ ؟

: نعـ يمكف الرصؼ بقطع مف السيراميؾ سداسية الشكؿ وذلؾ الف الزوايا الممتقية  طالباحد ال
  ˚360في الرصؼ تساوي 

  ˚120الُمدرسة بما أف قياس كؿ زاوية مف زوايا الشكؿ السداسي تساوي 

 360لمرصؼ ينبغي أف نقسـ  اً وألجؿ اتخاذ قرار بشأف صالحية الشكؿ السداسي ليكوف أساس
  ˚120عمى 

   

   
 = 3˚ 

120˚ 

120˚ 120˚ 

120˚ 
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الُمدرسة : ناتج القسمة كما تالحظوف عدد صحيح فانو مف الممكف استعماؿ قطع سداسية 
 نيا ) ال تترؾ فراغات بيف القطع عند الرصؼ (.لمرصؼ أل

 ( ىؿ يمكف رصؼ أرضية غرفة باستعماؿ قطع مف السيراميؾ الشكؿ ؟ وضح ذلؾ.2مثاؿ )

 عمى السبورة وتسألو ما ىي أوؿ خطوة مف خطوات الحؿ؟ طالبالُمدرسة : تستدعي احد ال

 الطالب : نجد مجموع الزوايا الداخمية لممضمع الخماسي 

(n – 2)   180˚ = (5 – 2)   180˚ = 540˚ 

 الُمدرسة : أحسنت 

 الُمدرسة : ما ىي الخطوة الثانية ؟ 

 : نجد قياس كؿ زوايا الشكؿ الخماسي ويكتب عمى السبورة  طالبحد الأ

540˚   5 = 108˚ 

 الُمدرسة : أحسنت

 الُمدرسة : ىؿ يمكف الرصؼ بقطعة مف السيراميؾ الخماسية الشكؿ ؟ 

 ( ˚108عمى قياس كؿ زاوية عمى ) ˚360: نقسـ  طالبحد الأ

 يكتب عمى السبورة
   

   
 = 3.3˚ 

 الُمدرسة : أحسنت 

عمى قياس زاوية المضمع السداسي مرة , ومرة عمى زاوية المضمع  ˚360الُمدرسة : قسـ 
 الخماسي ؟ 

 الُمدرسة : ماذا تالحظ في الحالتيف ؟

 : يكتب عمى السبورة طالباحد ال

   = 3.3 المضمع الخماسي 

   
   = 3 , المضمع السداسي    

   
  

108˚ 

108˚ 

108˚ 
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الُمدرسة : قارف بيف العدديف مف حيث صالحية المضمع لمرصؼ ليتـ اإلجابة عمى األسئمة 
 الثالثة التي طرحت سابقًا في الخطوة التالية.

  تعميميا ـ تميزىا ـخواصيا  ـتمثيميا  ـاكتساب المعرفة الرياضية الجديدة 

تقوـ الُمدرسة بتوجيو المجاميع بتدويف المالحظات والمفاىيـ التي وردت مف خالؿ شرح المثاليف 
دقيقة  (1 – 2)وعف طريؽ المناقشة بيف أعضاء كؿ مجموعة وذلؾ بإعطاء فرصة لمتداوؿ بينيـ مف 

 مة السابقة.وتطمب منيـ كتابة ممخص بكؿ مجموعة يتضمف اإلجابة عف األسئ

وبعد المداولة والمناقشة يتـ توحيد اآلراء لكؿ المجاميع وتكتب اإلجابات والنتائج التي تـ التوصؿ 
 إلييا عمى السبورة بعد الوصوؿ إلى الصوغ األكثر دقة ومنيا :

تسمى عممية ترتيب المضمعات متجاورة بعضيا إلى بعض بنمط معيف بحيث تغطي كامؿ  ـ
 )الرصؼ(.بـالعمؿ عمييا دوف تداخؿ ومف دوف ترؾ أي فراغات المنطقة التي يراد 

 شرط أساسي لمرصؼ. ˚360أف تكوف قياسات الزوايا الممتقية في الرصؼ  ـ

 نستخرج قياس زاوية المضمع باستخداـ قانوف  ـ

  = (   )     
 

  

لمرصؼ ينبغي أف يكوف حاصؿ قسمة  التخاذ قرار بشاف صالحية مضمع منتظـ ليكوف أساساً  ـ
 ( عمى قياس زاوية المضمع المنتظـ عددًا صحيحًا أي تكوف القسمة بدوف باقي.˚360)

يحدد عدد قطع المضمع المنتظـ اساسًا لمرصؼ بقسمة المساحة المطموب رصفيا عمى مساحة  ـ
 الوحدة ) قطعة السيراميؾ ( التي يكوف ليا قياسات ثابتة.

 هنتـ جميعًا وىذا كؿ ما يتعمؽ بعممية الرصؼ ولمضمع المنتظـ , وأقطاره وزواياالُمدرسة : أحس
 مف معرفة رياضية جديدة.

 

 : توسيع المعرفة الرياضية الجديدة 

تقوـ المدرسة في ىذه الخطوة عمى ربط الخبرات والمعرفة الرياضية التي اكتسبيا الطالب في 
 حياتية مختمفة لموصوؿ إلى معرفة متكاممة.الحياة العممية ونقؿ اثر التعمـ الى جوانب 
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فإذا كاف الموح الذي يحمؿ الخاليا  cm2 25الُمدرسة : خمية نحؿ مضمع سداسي منتظـ مساحتو 
 فما عدد الخاليا التي يحمميا الموح؟ 60cmو 40cmمستطيؿ الشكؿ وأبعاده 

 : يكتب عمى السبورة  طالبحد الأ
 العرض  مساحة المستطيؿ = الطوؿ 

60 cm   40 cm = 2400 cm2 
 عدد الخاليا التي يحمميا الموح :

2400 cm2   25 cm2 = 96 
 الُمدرسة : أحسنت

 

 ) الذىاب ما وراء المعرفة الرياضية ) فوق المعرفية 

وتجعمو يدرؾ معنى ما  ,تعمد الُمدرسة في ىذه الخطوة إلى تنمية الوعي بشكؿ أكثر عند المتعمـ
يقـو بو بوعي تاـ حيث يستنتج ما يشكؿ استراتيجيات جديدة مف خالؿ خطوات حمو لممشكالت السابقة 
أي إعادة تفكيره مرة أخرى أو مف خالؿ تفكيره بخطوات حؿ المشكمة يفكر ما ىي االستنتاجات 

ىو معتاد عميو مف طرؽ  الجديدة التي مف الممكف أف تقوده لموصوؿ بحؿ امثؿ لممشكمة غير ما
 اعتيادية.

 الُمدرسة : تكتب عمى السبورة المسألة التالية ) تفكير مفتوح ( :

استنتج قاعدة لعدد مف أقطاره عف طريؽ اخذ أربع قيـ متتالية لػ  Kمضمع منتظـ عدد أضالعو 
K. 

 ىنا سيذىب فكر الطالب مف خالؿ التفكير بخطوات حؿ المسائؿ السابقة.

لإلستراتيجية المألوفة واالنتقاؿ بالتفكير خارج حدود خطواتيا الستنتاج حالة خاصة لحؿ ىذه وفقًا 
بغية الوصوؿ إلى ما ىو مطموب  طالبالمسألة وىذا ما تقوده إليو المناقشات التي بيف المدرسة وال

 بالتحديد.

 Kالُمدرسة : عندما يكوف لدينا مضمع عدد أضالعو 

فتحاوؿ المدر سة عندىا أف توصؿ الطالب إلى  ,األضالع وعدد األفكارفاف ىنالؾ قاعدة بيف عدد 
 استنتاج ىذه القاعدة لحؿ السؤاؿ المعطى :
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 لرسـ أشكاؿ ىندسية منتظمة ومنيا  طالبحد الالُمدرسة : تستدعي أ
 

 

 

 

 وتسأؿ ثـ تعيف بالرسـ : 

 ما ىو تعريؼ القطر ؟الُمدرسة : سبؽ واف أخذنا تعريؼ القطر لممضمع المنتظـ 

 : ىو قطعة المستقيـ التي تصؿ بيف رأسيف في المضمع المنتظـ مف الداخؿ. طالبحد الأ

 الُمدرسة : كـ ضمع لممثمث 

 أضالع   3:  طالبحد الأ

 الُمدرسة : كـ قطر لممثمث ؟

 : ال يوجد أقطار في المثمث ال يمكف أف نصؿ بيف أي رأسيف فيو مف الداخؿ. طالبحد الأ

 ُمدرسة : كـ ضمع في الشكؿ الرباعي ؟ال

 أضالع  4:  طالباحد ال

 الُمدرسة : كـ قطر في الشكؿ الرباعي ؟

 : قطراف  طالبحد الأ

وتستمر الُمدرسة لبقية األشكاؿ المعروضة حتى تجعؿ الطالب يصؿ أف الشكؿ الوحيد الذي ليس 
أضالع أذف يستثنى مف قانوف  3لو أقطار مف المضمعات المنتظمة ىو المثمث وبما انو يتكوف مف 

 األقطار عند إيجادىا لألشكاؿ حسب القاعدة التالية : 

n – 3                                                                    عدد األقطار = 
 ( التي تمثؿ أضالع الشكؿ المثمث. 3عدد أضالع كؿ مضمع ما عدا ) nحيث 

 Kعدد أقطار الشكؿ المطموب في السؤاؿ والذي عدد أضالعولذا حتى نجد قاعدة نحدد 
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الُمدرسة : ما عدد أضالع الشكؿ المطموب إيجاد قاعدة عمى وفؽ ما سبؽ ذكره بيف عدد 
 وقاعدة تحدد مف خالليا األقطار األربعة ليقيـ متتالية ؟  Kاألضالع 

 : القاعدة ىي  طالباحد ال

n = K – 3 
 األضالع  عدد Kعدد األقطار , و nحيث 

 الُمدرسة : أحسنت 

 (.التفكير في التفكيرإلى استنتاج تفكير ما مف تفكير آخر أي ) طالبوبذلؾ أوصمت المدرسة ال

 
 دقائق ( 5سابعًا : التقويم ) 

تتأكد الُمدرسة مف مدى ما تحقؽ مف األغراض السموكية المعرفية في الدرس حيث تطرح األسئمة 
 اآلتية : 

 المقصود بالرصؼ ؟سؤاؿ : ما ـ 
 سؤاؿ : اكتب قانوف الستخراج مجموع زوايا المضمع ؟ـ 
 شرط صالحية مضمع منتظـ ليكوف اساسيًا لمرصؼ ؟ما هو ـ 
 )مثمف (. 8سؤاؿ : جد قياس زاوية المضمع المنتظـ الذي عدد أضالعو ـ 

ع أو بمثمث يمكف الرصؼ بمثمثات متساوية األضالع فيؿ يمكف التبميط بمثمثات مختمفة األضال
 متطابؽ الساقيف ؟

 (.56 – 57أسئمة وتدريبات محددة مف الكتاب المدرسي ص ) الواجب البيتي :
 

 * مصادر الُمدرسة 

وزارة التربية , كتاب الرياضيات لمصؼ األوؿ المتوسط , الجزء الثاني , الطبعة األولى ,  .1
 , المديرية العامة لممناىج , بغداد. 2016

ثر أنموذج ستيبانز في تعديؿ الفيـ الخاطئ لممفاىيـ : " أ 2016ناصر , ديانا عالء ,  .2
الفيزياوية عند طالبات الصؼ الرابع العممي وذكائيف االجتماعي " , رسالة ماجستير غير 

 منشورة , جامعة بغداد , كمية التربية , ابف الييثـ.
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,  2007استراتيجيات تدريس العموـ , ( : النظرية البنائية و 2007زيتوف , عايش محمود ) .3
 دار الشروؽ , عماف.

 

 * مصادر الطالب :

وزارة التربية , كتاب الرياضيات لمصؼ األوؿ المتوسط , الجزء الثاني , الطبعة األولى,  ـ
 , المديرية العامة لممناىج , بغداد.2016
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 (b  - 14ممحق )

 لممجموعة الضابطة التي تدرس عمى وفق الطريقة االعتيادية ( تدريس يومية خطة أنموذج) 
 

 : األوؿ متوسط  الصؼ

 الموضوع : الرصؼ 

 دقيقة  45الوقت : 

 أواًل : تحميل المعرفة الرياضية وتتضمن : 

 المفاىيـ التالية :

المضمع المنتظـ , أقطار المضمع المنتظـ الشكؿ الخماسي , السداسي , السباعي , الرصؼ , 
 مساحة الرصؼ.

 والتعاميـ التالية : 

  قانوف قياس زاوية المضمع المنتظـ الذي عدد أضالعوn   : ىي 
  = (   )     

 
  

  180مجموع زوايا المثمث تساوي˚ 
  قانوف إثبات صالحية الشكؿ اليندسي لمرصؼ ) الشرط الرئيسي ( ىي أف تكوف مجموع

 ˚360قياسات الزوايا الممتقية 

 والميارات التالية : 

 .ميارة رسـ المضمعات المنتظمة عمى قطع مف الكارتوف وعرضيا 
  .ميارة ترتيب المضمعات المتجاورة بعضيا مع بعض بنمط معيف دوف ترؾ فراغات 
 .ميارة رسـ المضمعات المنتظمة وحساب عدد أضالعيا وأقطارىا وقياس زواياىا 
 األضالع في رصؼ أرضية غرفة. ميارة الكتابة حوؿ كيفية استعماؿ متوازي 
 .ميارة إثبات صالحية الشكؿ المنتظـ لعممية الرصؼ 
 .) ... ميارة رسـ األشكاؿ المنتظمة ) الرباعي , الخماسي , السداسي 
  ميارة إيجاد وقياس زوايا المضمع المنتظـ الذي عدد أضالعوn .بالرموز 
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 ثانيًا : اليدف الخاص : 

الرصؼ لممضمعات المنتظمة وغير المنتظمة وما ىي شروط تحققو يكتسب الطالب معرفة بمعنى 
 وكيفية إيجاد قياس الزوايا الخاصة لكؿ مضمع لتحقيؽ عممية الرصؼ.

 

 ثالثًا : األغراض السموكية : 

 ينبغي بعد نياية الدرس أف يكوف الطالب قادرًا عمى أف :

 يتعرؼ عمى مفيـو الرصؼ .7
 يعرؼ المضمع المنتظـ .8
 مساحة الرصؼيطبؽ قانوف  .9
 يجد مساحة الرصؼ .10
 يعيد ترتيب المضمعات البسيطة إلنتاج سمسمة مف المضمعات المركبة. .11
 يبرر أسباب استخداـ أو عدـ استخداـ المضمعات األخرى في الرصؼ. .12

األقالـ الممونة , السبورة , أشكاؿ ىندسية ) مضمعات منتظمة وغير  رابعًا : الوسائل التعميمية :
أسئمة معدة مف قبؿ المدرسة ) الباحثة ( , محتويات غرفة الصؼ ) الكاشي ,  منتظمة ( , ورقة

 السراميؾ , الشبابيؾ (.

 عرض الدرس خامسًا : 

 : دقائق ( 5التمييد )

تتأكد الُمدرسة ) الباحثة ( مف امتالؾ الطالب متطمبات السابقة لمموضوع عف طريؽ توجيو أسئمة 
 لمطالب عف المضمعات :

 المقصود بالمضمع ؟ الُمدرسة : ما

أكثر تسمى  أومغمؽ متكوف مف ثالث قطع مستقيمة ىندسي : المضمع : ىو شكؿ  طالباحد ال
 ال يتقاطعا بعضيا مع بعض. أضالعو

 أحسنتالُمدرسة : 

 الُمدرسة : ما المقصود بالمضمع المنتظـ والمضمع غير المنتظـ 
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وكذلؾ زواياه , مثؿ  أضالعوو : المضمع المنتظـ : ىو كؿ مضمع تتساوى في طالبحد الأ
 والمربع والمستطيؿ ... األضالعالمثمث المتساوي 

 وكذلؾ زواياه  أضالعطالب آخر : المضمع غير المنتظـ : ىو كؿ مضمع ال تتساوى فيو 

 ـ, بارؾ اهلل بك أحسنتـالُمدرسة : 

 الُمدرسة : تقوـ بعرض بعض المضمعات وتوجيو أسئمة نحوىا 

 

 

 

 1الُمدرسة : ما اسـ مضمع رقـ 

 : مضمع منتظـ سداسي طالبحد الأ

 ؟ 2الُمدرسة : ما اسـ مضمع رقـ 

 : مضمع رباعي غير منتظـ ) شبو منحرؼ ( طالبحد الأ

 ؟  3الُمدرسة : ما اسـ مضمع رقـ 

 : مضمع رباعي منتظـ ) مربع (. طالباحد ال

 ؟ 4الُمدرسة : ما اسـ المضمع رقـ 

 (. األضالع: مضمع ثالثي غير منتظـ ) مثمث مختمؼ  طالباحد ال

 ( ؟ 1الُمدرسة : مف يجد مجموع قياس الزوايا الداخمية لممضمع رقـ )

  = 180 (n – 2):                    طالباحد ال

 (6 – 2) 180 = 720˚                                  

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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 دقيقة تقريبًا ( :  30. العرض )1

: درسنا اليوـ ىو الرصؼ : الُمدرسةنحو الموضوع تبيف ليـ المدرسة إف  طالببعد جذب انتباه ال
أف  طالبتعرض نماذج مف المضمعات المنتظمة ) السداسية ( مختمفة األلواف وتطمب مف احد ال
 يحاوؿ ترتيبيا متجاورة مع بعضيا البعض عمى سطح المنضدة دوف أف تترؾ بينيا فراغات.

 :  طالبحد الأ

 

 
 

( مختمفة األلواف وتطمب  األضالعالُمدرسة : تعرض مرة أخرى نماذج مف المضمعات ) ثمانية 
 ترتيبيا متجاورة عمى سطح المنضدة دوف أف يترؾ بينيا فراغات. طالبمف احد ال

 

 

 

 

 

 التي تـ ترتيبيا  األشكاؿالُمدرسة : ماذا تالحظ عمى 

 : المضمع السداسي لقد تـ ترتيبو دوف أف يترؾ فراغات طالبحد الأ

 : المضمع المثمف عند ترتيبو ترؾ فراغ بيف المضمعات آخرطالب 

بعض بنمط معيف بحيث يغطي كامؿ  إلىترتيب المضمعات متجاورة بعضيا  أفالُمدرسة : 
 المنطقة التي يراد العمؿ عمييا دوف تداخؿ ومف دوف ترؾ فراغات يسمى بػ : 

 : الرصؼ  طالبحد الأ

 سداسي ؟الُمدرسة : مف يجد قياس الزوايا لممضمع ال
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  = 180 (n – 2):                 طالبحد الأ

 (6 – 2) 180 = 720˚                                  

 المضمع السداسي ؟ زاويةالُمدرسة : كيؼ نجد قياس 

 :  طالبحد الأ

زاوية المضمع المنتظـ = 
 مجموع الزوايا
عدد االضالع

 

 زاوية المضمع المنتظـ  إليجادالُمدرسة : تكتب القانوف المستخدـ 

    (   )          n=  األضالععدد                                    

 
 =   

 إيجاد زاوية المضمع السداسي طالبالُمدرسة : تطمب مف احد ال

 :  طالبحد الأ

  =  (   )    
 

 = 120˚ 

  زوايا الشكؿ السداسي في المضمع السداسيالُمدرسة : ماذا تالحظوف مف التقاء 

 

 

 
 

  ˚360 يساويالشكؿ السداسي  فيالممتقية الزوايا  مجموع أف:  طالبال

 إيجاد زاوية المضمع المنتظـ المثمف  طالبالُمدرسة : تطمب مف احد ال

 الطالب : 

  =  (   )    
 

 = 135˚ 

 الُمدرسة : ماذا تالحظوف

120˚ 

120˚ 
120˚ 
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  ˚360التقاء الزوايا اقؿ  أف:  طالباحد ال

مى عدد أضالع المضمع السداسي ع ˚360تقسيـ  طالبالُمدرسة : تطمب المدرسة مف احد ال
 المضمع المثمف. أضالع, ومرة عمى عدد مرة

 : طالباحد ال

   =  3.3المضمع المثمف   

   
   =  3,    المضمع السداسي           

   
   

 تقارف بيف العدديف مف حيث صالحية المضمع لمرصؼ.  أف طالبحد الأالُمدرسة : تطمب مف 

نتظـ عدد مدرجة عمى قياس زاوية المضمع ال ˚360: عندما يكوف حاصؿ قسمة  طالباحد ال
درجة ) أي ال  ˚360الرصؼ تساوي صحيح فإنو مف الممكف الرصؼ بو , كوف الزوايا الممتقية في 

 تترؾ فراغات بيف القطع (.

عمى قياس زاوية المضمع المنتظـ عدد غير  ˚360مة سق حاصؿ: عندما يكوف  آخرطالب 
) أي تترؾ  ˚360صحيح فإنو ليس مف الممكف الرصؼ بو , كوف الزوايا الممتقية في الرصؼ اقؿ 

 غات بيف القطع (.افر 
 

 دقائق تقريبًا (  5ثالثًا : الخاتمة : )  

 .طالبفي دفاتر ال ايتـ تدوينيو النقاط الرئيسية  إلبرازتقوـ الُمدرسة بكتابة ممخص لمدرس 
 

 دقائق تقريبًا ( :  5رابعًا : التقويم ) 

 مف أجؿ التعرؼ عمى مدى تحقيؽ أىداؼ الدرس تسأؿ المدرسة األسئمة االتية :

135˚ 

135˚ 135˚ 
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 بالرصؼ. ما المقصود 1

 شرط صالحية مضمع منتظـ ليكوف اساسًا لمرصؼ ؟ما ىو . 2

 . اكتب قانوف الستخراج مجموع زوايا المضمع ؟3

 ؟ أضالعالرصؼ بقطع مف السيراميؾ ) مضمع منتظـ ( ذي عشرة  إجراء. ىؿ يمكف 4

بقطع مف السيراميؾ مستطيمة  2m. يراد رصؼ أرضية حماـ مربعة الشكؿ طوؿ ضمعيا 5
 احسب عدد القطع الالزمة لذلؾ ؟ 0.25 , 0.5الشكؿ أبعادىا 

 الواجب البيتي : 

 (.  56 – 57تدرب وحؿ تماريف ص )
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 (15ممحق )
جدول الحصص الوزارية لموضوعات الفصل الخامس والسادس من كتاب الرياضيات المقرر 

 لمصف األول المتوسط
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 (16ممحق )
 استبانة آراء المحكمين في فقرات االختبار التحصيمي بصيغتو األولية مع تعميمات االجابة

 
 اسـ الطالب : 

 الصؼ والشعبة : األوؿ المتوسط )      (
 الزمف :         دقيقة

 التاريخ : 

 تعميمات اإلجابة عف فقرات االختبار التحصيمي 

 الطالب : ....................................................................... عزيزي

أف اليدؼ مف ىذا االختبار ىو قياس تحصيمؾ في مادة الرياضيات لمموضوعات الخاصة 
 ( سؤاؿ : 30بالفصؿ الخامس والسادس والتي درستيا سابقًا , وىذا االختبار يضـ )

ؿ فقرة أربع بدائؿ ) إجابات ( ىي : ختيار مف متعدد , أي في كتضمف أسئمة اال( سؤاؿ ي22)
(a  b , c , d والمطموب منؾ قراءة كؿ سؤاؿ وبدائمو بدقة وتتـ اإلجابة عنيا وذلؾ بوضع دائرة )

 حوؿ حرؼ اإلجابة الصحيحة ومف ثـ تسجيميا في ورقة اإلجابة بحسب المكاف المخصص لكؿ فقرة.

, والمطموب منؾ تسجيؿ الخطوات في ورقة اإلجابة خطوات حؿتتطمب  ( فقرات مقالية3و)
 بحسب المكاف المخصص لكؿ فقرة.

 المطموب منؾ ما يأتي : 

 

 

 

 

 

  

  .كتابة اسمؾ عمى ورقة اإلجابة الخاصة باالختبار 

 .قراءة كؿ سؤاؿ بدقة ثـ اختيار اإلجابة الصحيحة 
  أي فقرة بال إجابة.أجب عف جميع الفقرات مف دوف ترؾ 

 
 .ال تختار أكثر مف إجابة واحدة لكؿ فقرة منف فقرات أسئمة االختبار 

 أهنياتي للجويع بالنجاح واملوفقية
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 / الشكل الوحيد الذي يمتمك عدد غير منتيي من خطوط التناظر ىو ...................1

 

 

a.                    b.                      c.                       d. 

 

 

 ىو ............... 540/ المضمع الذي مجموع زواياه الداخمية تساوي 2

 a.  مضمع سداسي       b.  مضمع رباعي     c.  مضمع خماسي     d. مضمع ثالثي 

 
 فان طول كل حرف فيو يساوي ..............  cm3 216/ مكعب حجمو يساوي 3

a.  7 cm             b.  6 cm         c. 8 cm          d. 9 cm 

 
( أوجو مثمثة الشكل ولو قاعدة واحدة تمثل مضمع ثالثي ايضا فان الشكل ىو 3/ الشكل الذي لو )4

.............. 

a.  ىـر ثالثي       b.  مخروط ثالثي     c.  منشور ثالثي     d. مضمع ثالثي 

 

 

 االختبار التحصيلي

(1 M) 
 

(1 M) 
 

(1 M) 
 

(1 M) 
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/ في الشكؿ المجاور إذا كانت الدائرة الصغيرة ىي صورة الدائرة الكبيرة تحت تأثير تحدد , فإف 5
 معاممة يتحدد بالقيمة .......... 

 

 

 

a.   
 
             b.   

 
             c.    

 
           d.     

 
 

 

 ( وعميو فإف طوؿ حرفو يساوي 16cm2نبية تساوي )ا/ مكعب مساحتو الج6

a.  (4 cm)       b.  (2 cm)     c.   (5 cm)    d. (3 cm) 

 

 ( تساوي ∢ ABC( فإف قياس )ABCD/ في الشكؿ المجاور )7

 

 
 

a.  80              b.   60              c.  76          d.   45  
  

/ فكر ثـ اجب : انظر إلى األشكاؿ المرسومة ستجد بداخؿ كؿ شكؿ منيا رقـ يعتقد انو بمثؿ عدد 8
 تناظرىا.محاور التناظر لذلؾ الشكؿ , حدد أي مف الحاالت ال يتفؽ الرقـ بداخميا مع عدد محاور 

 

a.                       b.                     c.                    d.              
1 

2 0 4 

 ؟
) 104


 

90

 

90

 

B 

C D 

A 

(1 M) 
 

(1 M) 
 

(1 M) 
 

(1 M) 
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( لذا فاف مجموع 120/ في الشكؿ السداسي المنتظـ نجد أف قياس كؿ زاوية مف زوايا تساوي )9
 ..................زوايا ىذا الشكؿ تساوي 

a.  207              b.   702              c.  720          d.   270 

 

 / في الشكؿ المجاور : 10

الحجـ الكمي لمشكؿ وجد انو تـ تحديد األبعاد كما موضحة في رسـ المجسـ المركب وعند حساب 
  يساوي ..............

 
 

 

 

 
 

a.  84 m3             b.   40 m3           c.  48 m3          d.   64 m3 

 

/ انظر إلى المضمعات المرسومة أدناه بدقة واستنتج أف عدد المثمثات ألي مضمع = عدد 11
  ـاالضالع

a.  5                b.   2                  c.  4                   d.   1  
 

 

 

 

 

 5=  األضالعػدد 

 3ػدد انمثهثات = 

 7=  األضالعػدد 

 5ػدد انمثهثات = 

 3=  األضالعػدد 

 1ػدد انمثهثات = 

(1 M) 
 

(1 M) 
 

(1 M) 
 

2 m 

2 m 
2 m 

2 m 4 m 

5 m 
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 دد ) مقدار معامؿ التمدد = صفر ( صورة لشكؿ معيف وقعت تحت تأثير تم/ لدينا 12

 ما ىو توقعؾ لمصورة الجديدة ؟ .......................

a.   تصغر              b.   تكبر            c.   تبقى كما ىي             d.  تختفي 

 

 ................../ المجسـ الذي يمكف أف نركبو باستعماؿ األشكاؿ اآلتية يسمى 13

 

 
 

 

a.  اليـر السداسي      b. المخروط السداسي    c. المكعب السداسي    d.  الموشور السداسي 
 

 / في الشكؿ المجاور : 14

 (Xتتولد االسطوانة مف تدوير ...................... حوؿ نفسو عمى محور )

 

  

 

 

 
 

a.  المثمث                b. المربع               c. المستطيؿ                d.  الدائرة 

r 

h 

(1 M) 
 

(1 M) 
 

(1 M) 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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( وحدات أو في 6( باتجاه اليسار بمقدار )X( في حالة انسحابيا عمى المحور )5 , 3/ النقطة )15
حداثيات ىذه ( تكوف Yحالة انعكاسيا عمى المحور العمودي ) صورة جديدة واحدة في الحالتيف وا 

 النقطة ىي ..................

a.  (-3 , -5)        b.   (-3 , +5)        c.  (3 , -5)         d.   (6 , 5)  

 

 

( في خاصيتيف ميمتيف مف              / يشترؾ المجسـ     )            ( والمجسـ )16
 ىي : .......................... خواصيما

a. .ال يمتمؾ كالىما حرفا أو وجيا 
b. .يمتمؾ كالىما رأسا واحد وقاعدتيف 
c. .ال يمتمؾ كالىما رأسا أو حرفا 
d. .يمتمؾ كالىما قاعدة واحدة ورأسيف 

 

 / عدد المثمثات التي يمتمكيا المضمع بفعؿ األقطار المرسومة تساوي ............. مثمث17

 

 

a.  10                    b.   5              c.  4                  d.   7  
 

/ الحرؼ في كممة ) ليؿ ( الذي يمكف اف ينعكس حوؿ المحور العمودي دوف أف يتغير معنى 18
 الكممة ىو حرؼ ..................................

a.  ي                    b.    َأ              c.  ى                  d.   ؿ  

(1 M) 
 

(1 M) 
 

(1 M) 
 

(1 M) 
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( فتكوف بذلؾ cm 5( مكعبات بشكؿ متجاور طوؿ حرؼ كؿ واحد منيا يساوي )3/ رصفت )19
 ) فكر ثـ اجب (.بأبعاد جديدة  شكؿ جديد

 كاف ىو : الشكؿ الجديد الذي تركب مف عممية الرصؼ األفقيفاف 

a. ( h = 5 cm , L = 15 cm , w = 5 cm )  ىـر 
b. ( h = 5 cm , L = 15 cm , w = 5 cm )  موشور ثالثي 
c. ( h = 5 cm , L = 15 cm , w = 5 cm )  مكعب 
d. ( h = 5 cm , L = 15 cm , w = 5 cm )  متوازي سطوح مستطيمة 

 

 / ميز الشكؿ المنتظـ مف بيف األشكاؿ اآلتية :20

  

a.                         b.             c.                    d.    

 
 

 / يسمى التناظر المتحقؽ في الصورة المجاورة بػ ..............................21

 

 

 

a.  تناظر عمودي   b.  تناظر أفقي     c.  ال يوجد تناظر    d.  وعمودي تناظر أفقي   

 

  

  

(1 M) 
 

(1 M) 
 

(1 M) 
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/ انظر إلى األشكاؿ اآلتية ثـ حدد أي مف الحاالت المرسومة داخؿ المربعات أدناه ال تمثؿ ) 22
 تشابو ( وال ) تطابؽ ( 

 

 

a.                                                 b. 

 

 

 

 

c.                                                 d. 

 

 

 

 

 

 

 

) ) 

) ) 

132

 

48

 132


 

48

 

) ) 

) ) 

132

 

48

 132


 

48

 

(1 M) 
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 / في الشكؿ المجاور : 23

 الذي تقع فيو.حدد اإلجابة الصحيحة التي تمثؿ إحداثيات كؿ نقطة والربع 

 

 

  

 

 

 

 

a. ] A(3,3) الربع األول  ,  B(-5,3) الربع الثالث , D(-8 , -2) الربع الثاني , C (0 , -2) الربع الرابع [. 

b.  ] A(3,3) الربع األول ,  B(-5,3) الربع الثاني, D(-8 , -2) الربع الثالث, C(0 , -2) y عمى محور [. 

c.  ]  A(3,3)   الربع الثاني,  B(-5,3) X عمى محور, D(-8 , -2) الربع الثالث, C(0 , -2) الربع الرابع [. 

d. . ] A(3,3) الربع األول ,  B(-5,3) الربع الثاني, D(-8 , -2) الربع الثالث, C(0 , -2) Xعمى محور [. 

 

 

( وبعد استخراج m2 96/ المساحة الكمية لبيت عمى شكؿ متوازي سطوح مستطيمة كانت تساوي )24
 مساحتو وجو واحد منو وجد أنيا تساوي إلى 

 

a.  24 m2             b.   16 m2          c.  61 m           d.   42 m  

A B 

D 
C 

(1 M) 
 

(1 M) 
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( ىي صورة مركز الدائرة مف خالؿ 1 , 2( مركز دائرة فاف النقطة )1- , 2/ إذا كانت )25
....................... 

a.   عمى محور الصاداتاالنعكاس                b.  X = y   باالنعكاس عمى المحور  

c.  باالنعكاس عمى محور السينات              d.  باالنسحاب إلى نقطة األصؿ  

 

 ويذوب بمعامؿ قدره  cm 5/ مكعب مف الثمج طوؿ حرفو 26

 
 في كؿ ثانية جد ما يأتي :   

A إذا فرضنا أف مكعب الثمج يحافظ عمى شكمو األصمي بعد الذوباف ما ىي مساحتو السطحية ؟ . 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

 
 

B( ثانية ما ىي الحالة التي وصؿ 2. في ضوء قيمة المساحة السطحية التي وجدتيا وبعد مرور )
 إلييا القالب ؟ 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

 

 

(1 M) 
 

(2 M) 
 

(2 M) 
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   A B C D E F G H/ إذا كاف الشكؿ  27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جد ما ٌأتً : 

 والسبب ......................... .............يساَي ...............   . طول الضلع 1

 والسبب .................... ..........................تساوي  ∢  H G F. قٌاس الزاوٌة2

 

 

 

 

 

 

 

( 

( ( 

( 

110
 

80
 

 ؟

110
 F 

E 

H 

6 

G 

6 

4 4 

( 

( ( 

( 

110
 

80
 

60
 

 

110
 B 

A 

D 

 ؟

C 

6 

4 4 

(2 M) 
 

(2 M) 
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 / الحظ الشكلٌن اآلتٌٌن ثم اجب 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 . قاوُن انمساحة انجاوبية ٌُ = 1. قاوُن انمساحة انجاوبية ٌُ =                           1

 . ػدد األَجً تساَي .................2. ػدد األَجً تساَي ....................                   2

 

 

/ حدد انمضهغ انمىتظم انري يصهح نؼمهية انسصف مه بيه األشكال انٍىدسية اآلتية ، ثم َضح سبب 29

 اختيازك نً.

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..................................................................................................................... 

M J 

K 
Q 

G N 

L 

R 

D 

E 

A B 

G 

C 

H 

F 

a b c d 

(4 M) 
 

(4 M) 
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 / تأمم انشكهيه أدواي :30

 

 

 

 

 

 

 ؟ ......................... ) اجب بىؼم أَ ال ( E F G Hيشابً انشكم  A B C Dٌم انشكم 

 ثم بسز ذنل.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

........................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G C 

B A 

D 

E 

H 

F 

4 cm 
6 cm 12 cm 

8 cm 

(4 M) 
 



  ..…… ....................................................................................................................المالحق
 

111 

 (17ممحق )

 بصيغتو األولية )الموضوعية والمقالية( مفاتيح االجابة الصحيحة لفقرات االختبار التحصيمي

 )الفقرات الموضوعية(  

االختيار   رقم السؤال 
 الصحيح

االختيار   رقم السؤال 
 الصحيح

االختيار   رقم السؤال 
 التصحيح

1      d      11     b      21     a      

2      c      12     d      22     c      

3      b      13     d      23     b      

4      a      14     c      24     b      

5      b      15     b      25     a      

6      b      16     a        
7      c      17     b        
8      b      18     d        
9      c      19     d        
10     c      20     b        
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 )الفقرات المقالية القصيرة اإلجابة(                                   

 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

26 
5    

 
 = 1 cm3 .1  

 القالب يصغر بعد مرور واحد ثانية.بدأ 
 ثانية 2. ذاب القالب كميًا ولم يبق منو  شيئًا صمب بعد مرور 2

27 1 =    .6cm .الشكمين المتطابقين اذن االضالع المتناظرة متساوية بالطول 
2   .HGF = 60 .الن الشكمين متطابقين فان الزوايا المتناظرة متساوية بالقياس 

28 1 .L  L  SA = 4              1 .SA = 2 (L + w)   h  
 أوجو 4. 2أوجو                           6. 2

االختيار ىو           ألن الزوايا الممتقية من التراصف في الشكل السداسي تساوي  29
360 .وىذا ىو الشرط الرئيسي لعممية الرصف 

  نعم /   30

  
  =  

  
 

 

 
 = 

  
         

 
 = 
 

 بما ان االضالع المتناظرة متناسبة اذن الشكالن متشابيان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 
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 (18ممحق )

 االختبار التحصيمي بصيغتو النيائية 

 اسـ الطالب : 
 الصؼ والشعبة : األوؿ المتوسط )      (

 دقيقة (13( ساعة و)1) الزمف :
 التاريخ : 

 تعميمات اإلجابة عف فقرات االختبار التحصيمي 

 عزيزي الطالب : .......................................................................

أف اليدؼ مف ىذا االختبار ىو قياس تحصيمؾ في مادة الرياضيات لمموضوعات الخاصة 
 ( سؤاؿ : 30الختبار يضـ )بالفصؿ الخامس والسادس والتي درستيا سابقًا , وىذا ا

       ( سؤاؿ يتضمف أسئمة االختبار مف متعدد , أي في حؿ فقرة أربع بدائؿ ) إجابات ( ىي : 25)
(a  b , c , d والمطموب منؾ قراءة كؿ سؤاؿ وبدائمو بدقة وتتـ اإلجابة عنيا وذلؾ بوضع دائرة )

 اإلجابة بحسب المكاف المخصص لكؿ فقرة.حوؿ حرؼ اإلجابة الصحيحة ومف ثـ تسجيميا في ورقة 

, والمطموب منؾ تسجيؿ الخطوات في ورقة اإلجابة تتطمب خطوات حؿ تضمف أسئمة( منيا ت5و)
 بحسب المكاف المخصص لكؿ فقرة.

 المطموب منؾ ما يأتي : 

 

 

 

 

 

  
 أهنياتي للجويع بالنجاح واملوفقية

  .كتابة اسمؾ عمى ورقة اإلجابة الخاصة باالختبار 

  اختيار اإلجابة الصحيحة. قراءة كؿ سؤاؿ بدقة ثـ 
 

 اجب عن جمٌع الفقرات من دون ترك أي فقرة بال إجابة

 .ال تختار أكثر مف إجابة واحدة لكؿ فقرة منف فقرات أسئمة االختبار 



  ..…… ....................................................................................................................المالحق
 

113 

 التناظر ىو .................../ الشكل الوحيد الذي يمتمك عدد غير منتيي من خطوط 1

 

 

a.                    b.                      c.                       d. 

 

 

 ىو ............... 540/ المضمع الذي مجموع زواياه الداخمية تساوي 2

 a.  مضمع سداسي       b.  مضمع رباعي     c.  مضمع خماسي     d. مضمع ثالثي 

 
 فان طول كل حرف فيو يساوي ..............  cm3 216/ مكعب حجمو يساوي 3

a.  7 cm             b.  6 cm         c. 8 cm          d. 9 cm 

 
( أوجو مثمثة الشكل ولو قاعدة واحدة تمثل مضمع ثالثي أيضا فان الشكل ىو 3/ الشكل الذي لو )4

.............. 

a.  ىـر ثالثي       b.  مخروط ثالثي     c.  منشور ثالثي     d. مضمع ثالثي 

 

 

 

(1 M) 
 

(1 M) 
 

(1 M) 
 

(1 M) 
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/ في الشكؿ المجاور إذا كانت الدائرة الصغيرة ىي صورة الدائرة الكبيرة تحت تأثير تحدد , فإف 5
 معاممة يتحدد بالقيمة .......... 

 

 

 

a.   
 
             b.   

 
             c.    

 
           d.     

 
 

 

 ( وعميو فإف طوؿ حرفو يساوي 16cm2نبية تساوي )ا/ مكعب مساحتو الج6

a.  (4 cm)       b.  (2 cm)     c.   (5 cm)    d. (3 cm) 

 

 ( تساوي ∢ ABC( فإف قياس )ABCDفي الشكؿ المجاور )/ 7

 

 
 

a.  80              b.   60              c.  76          d.   45  

( لذا فاف مجموع 120/ في الشكؿ السداسي المنتظـ نجد أف قياس كؿ زاوية مف زوايا تساوي )8
 زوايا ىذا الشكؿ تساوي ..................

a.  207              b.   702              c.  720          d.   270 

 

 

 

 

 ؟
) 104


 

90

 

90

 

B 

C D 

A 

(1 M) 
 

(1 M) 
 

(1 M) 
 

(1 M) 
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 / في الشكؿ المجاور : 9

وجد انو تـ تحديد األبعاد كما موضحة في رسـ المجسـ المركب وعند حساب الحجـ الكمي لمشكؿ 
  يساوي ..............

 

 

 

 
 

a.  84 m3             b.   40 m3           c.  48 m3          d.   64 m3 

 

/ انظر إلى المضمعات المرسومة أدناه بدقة واستنتج أف عدد المثمثات ألي مضمع = عدد 10
  ـاالضالع

a.  5                b.   2                  c.  4                   d.   1  
 

 

 

 
 

  / لدينا صورة لشكؿ معيف وقعت تحت تأثير تحدد ) مقدار معامؿ التمدد = صفر ( 11

 ما ىو توقعؾ لمصورة الجديدة ؟ .......................

a.   تصغر              b.   تكبر            c.   تبقى كما ىي             d.  تختفي 

 

 5=  األضالعػدد 

 3ػدد انمثهثات = 

 7=  األضالعػدد 

 5ػدد انمثهثات = 

 3=  األضالعػدد 

 1ػدد انمثهثات = 

(1 M) 
 

(1 M) 
 

(1 M) 
 

2 m 

2 m 
2 m 

2 m 4 m 

5 m 
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 باستعماؿ األشكاؿ اآلتية يسمى ................../ المجسـ الذي يمكف أف نركبو 12

 

 
 

 

a.  اليـر السداسي      b. المخروط السداسي    c. المكعب السداسي    d.  الموشور السداسي 

13 

 / في الشكؿ المجاور : 

 (X...................... حوؿ نفسو عمى محور )تتولد االسطوانة مف تدوير 

 

  

 

 

 
 

a.  المثمث                b. المربع               c. المستطيؿ                d.  الدائرة 

أو في ( وحدات 6( باتجاه اليسار بمقدار )X( في حالة انسحابيا عمى المحور )5 , 3/ النقطة )14
( تكوف صورة جديدة واحدة في الحالتيف واحداثيات ىذه Yحالة انعكاسيا عمى المحور العمودي )

 النقطة ىي ..................

a.  (-3 , -5)        b.   (-3 , +5)        c.  (3 , -5)         d.   (6 , 5)  

 

r 

h 

(1 M) 
 

(1 M) 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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 مة تساوي ............. مثمث/ عدد المثمثات التي يمتمكيا المضمع بفعؿ األقطار المرسو 15

 

 

a.  10                    b.   5              c.  4                  d.   7  
 

/ الحرؼ في كممة ) ليؿ ( الذي يمكف أف ينعكس حوؿ المحور العمودي دوف اف يتغير معنى 16
 الكممة ىو حرؼ ..................................

a.  ي                    b.    َأ              c.  ى                  d.   ؿ  

( فتكوف بذلؾ cm 5( مكعبات بشكؿ متجاور طوؿ حرؼ كؿ واحد منيا يساوي )3/ رصفت )17
 شكؿ جديد بأبعاد جديدة .................. ) فكر ثـ اجب (.

 قي كاف ىو ........................الشكؿ الجديد الذي تركب مف عممية الرصؼ األف

a. ( h = 5 cm , L = 15 cm , w = 5 cm )  ىـر 
b. ( h = 5 cm , L = 15 cm , w = 5 cm )  موشور ثالثي 
c. ( h = 5 cm , L = 15 cm , w = 5 cm )  مكعب 
d. ( h = 5 cm , L = 15 cm , w = 5 cm )  متوازي سطوح مستطيمة 

 

 المنتظـ مف بيف األشكاؿ اآلتية :/ ميز الشكؿ 18

  

a.                         b.             c.                    d.    

 
  

 
 

(1 M) 
 

(1 M) 
 

(1 M) 
 

(1 M) 
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 / يسمى التناظر المتحقؽ في الصورة المجاورة بػ ..............................19

 

 

 

a.  تناظر عمودي   b.   أفقيتناظر      c.  ال يوجد تناظر    d.  تناظر أفقي وعمودي  

 

  

ة داخؿ المربعات أدناه ال تمثؿ / انظر إلى األشكاؿ اآلتية ثـ حدد أي مف الحاالت المرسوم20
 ( وال ) تطابؽ ( )تشابو

 

 

a.                                                 b. 

 

 

 

c.                                                 d. 

 

 

  

) ) 

) ) 

132

 

48

 132


 

48

 

) ) 

) ) 

132

 

48

 132


 

48

 

(1 M) 
 

(1 M) 
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 / في الشكؿ المجاور : 21

 الصحيحة التي تمثؿ إحداثيات كؿ نقطة والربع الذي تقع فيو.حدد اإلجابة 

 

 

  

 

 

 

 

a. ] A(3 , 3) الربع األول, B(-5 , 3) الربع الثالث , D(-8 , -2) الربع الثاني , C (0, -2) الربع الرابع [. 

b.  ] A(3, 3) الربع األول,  B(-5 , 3) الربع الثاني, D(-8, -2) الربع الثالث, C(0, -2) y [ عمى محور . 

c.  ]  A(3, 3)  الربع الثاني,  B(-5 , 3) X عمى محور, D(-8, -2) الربع الثالث, C(0, -2) الربع الرابع [. 

d. . ] A(3, 3) الربع األول ,  B(-5, 3) الربع الثاني, D(-8, -2) الربع الثالث, C(0, -2) Xعمى محور [. 

 

 

( وبعد استخراج cm2 96متوازي سطوح مستطيمة كانت تساوي )/ المساحة الكمية لبيت عمى شكؿ 22
  : مساحتو وجو واحد منو وجد إنيا تساوي إلى

 

a.  24 cm2             b.   16 cm2          c.  61 cm           d.   42 cm  

 

A B 

D 
C 

(1 M) 
 

(1 M) 
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 / الحظ الشكلٌن اآلتٌٌن ثم اجب 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 . قاوُن انمساحة انجاوبية ٌُ = 1. قاوُن انمساحة انجاوبية ٌُ =                           1

 . ػدد األَجً تساَي .................2. ػدد األَجً تساَي ....................                   2

 

 

/ حدد انمضهغ انمىتظم انري يصهح نؼمهية انسصف مه بيه األشكال انٍىدسية اآلتية ، ثم َضح سبب 24

 اختيازك نً.

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..................................................................................................................... 

M J 

K 
Q 

G N 

L 

R 

D 

E 

A B 

G 

C 

H 

F 

(4 M) 
 

(4 M) 
 

c a b d
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 / تأمم انشكهيه أدواي :25

 

 

 

 

 

 

 ؟ ......................... ) اجب بىؼم أَ ال ( E F G Hيشابً انشكم  A B C Dٌم انشكم 

 ثم بسز ذنل.

.............................................................................................................

............................................................................................................. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G C 

B A 

D 

E 

H 

F 

4 cm 
6 cm 12 cm 

8 cm 

(4 M) 
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 (19جدول )

  اإلجابةاستبانة صالحٌة فقرات اختبار التفكٌر المنظومً مع تعلٌمات 

 

 اسـ الطالب : 

 الصؼ والشعبة : األوؿ المتوسط )      (

 دقيقة( 25( ساعة و)1: )الزمف 

 التاريخ : 

 عزيزي الطالب ....

بيف يديؾ اختبار لقياس التفكير المنظومي , ييدؼ ىذا االختبار إلى تطوير تدريس مادة 
الرياضيات في المرحمة المتوسطة والى معرفة قدرتؾ عمى التفكير المنظومي وقد تضمف ىذا االختبار 

 ( سؤاؿ بعدد الميارات الفرعية لمتفكير المنظومي , لذا يرجى قراءة تعميمات اإلجابة بدقة :12)

 . اكتب اسمؾ وتاريخ اليـو في المكاف المخصص لو.1

 األسئمة نفسيا.. تكوف اإلجابة عمى ورقة 2

 . اقرأ السؤاؿ بعناية وأمأل األشكاؿ والمخططات بحسب ما مطموب في كؿ سؤاؿ.3

 . ال تترؾ فقرة دوف إجابة عنيا , ألنيا ستعامؿ معاممة اإلجابة الخاطئة.4

 * الحظ المثاؿ التالي لتوضيح طريقة اإلجابة : 

 مثاؿ : يوضح مأل المخطط بالعالقات :
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 ط بالعالقات الرابطة عمى األسيم.س/ أمأل المخط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجابة : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المثلث

180 

متطابق 

متساوي  األضالع

 الساقٌن

 حاد

 منفرج

 

 قائم

 مختلف

 األضالع

 المثلث

180 

متطابق 

متساوي  األضالع

 الساقٌن

 حاد

 منفرج

 

 قائم

مختلف 

 األضالع

مجموع قٌاس 

 زواٌاه

أنواعه من حٌث 

 األضالع

أنواعه من حٌث 

 زواٌاه

 ؟

 ؟

 ؟
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 ( إدراك العالقات)  

األجزاء الناقصة في المخطط التالي بما يناسبو من مفاىيم وعالقات وأرقام بحيث تكون أكمل / 1س
 العالقة بين األجزاء منطقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 m)                                                                              ) 

 فرعية () ميارات إدراك العالقات بين أجزاء منظومة 

 

 

 

 = V 

 

8 CM 

5CM 
10 CM 

عدد 

 قواعده

الشكل 

 ٌسمى

متوازي 

 مستطٌالت

............. االرتفاع
.... 

.....

.....

.....
. 

.....

.....

.....
.. 

.....

.....

.....
.. 

.....

.....

.....
.. 

6 

عدد  12

 األحرف له

 h = 10CM تمثل 8

5 cm 

 تمثل

V = L 
X W X 

h 
تمثل  
 قانون

… Cm3
 

 البداٌة

 تمثل
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 / أمامك عدد من المفاىيم رتبيا في أماكنيا ضمن الشكل التالي :2س

) قاعدتي المنشور , ثالث أوجو , األشكاؿ المجسمة , متطابقاف متوازياف , متوازي أضالع, رباعي , 
 ثالثي ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ) ميارة إدراك العالقات بين منظومة ومنظومة أخرى (

6 m)                                                                              ) 

 

 منها

 

 
 

 

  

 من ٌتكون على األقل

قاعدتاه 

 مضلعان 

قاعدتا 

ٌعبر شكل  مضلعان

القاعدة عن 

 شكل
ومن 

 أنواعه

ٌسمى الوجهان 

 العلوي والسفلً بـ ...

 المنشور

 البداٌة
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 ـ/ أمأل المخطط بالعالقات الرابطة عمى األسيم : 3س

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكل والجزء () ٌقٌس مهارة إدراك العالقات بٌن  

 

 

4 m)                                                                              ) 

 

 

 

 

 

 

 

 المجسم ) المخروط ( 
 من خواصه

1 0 1 

 ؟ ؟ ؟ 0

 ؟
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/ أمامك عدد من المخططات يتضح بيا العالقة بين عدد اإلضالع وقياسات زواياه ، فإذا 4س
 ( أكمل العبارات أسفل المخطط :3كان ىناك مضمع ) مثمن ( في المخطط رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

5 m)                                                                               ) 

 

 مضلع ثالثً

 180 ثالثً 3

 ثالثً

 عدد اضالعه
مجموع قٌاسات 

 زواٌاه

 رباعًمضلع 

 360 ثالثً 4

 ثالثً

 عدد اضالعه
مجموع قٌاسات 

 زواٌاه

 (2مخطط )

  

 (1مخطط )

  ..…………( = 3. عدد المثلثات فً الشكل المنتظم ضمن المخطط )1

 ( = ............ 3. عدد أقطار الشكل ضمن المخطط )2

 )مهارة تحلٌل المنظومات واشتقاق منظومات فرعٌة من منظومات رئٌسٌة (

......... 

......... .........

. 

 اضالعهعدد 
مجموع قٌاسات 

 زواٌاه الداخلٌة

 (3مخطط )
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 /5س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نستنتج مف المنظومة أعاله : 

 ( يعني تغيير إشارة االحداثي ................ لمنقطة.X. االنعكاس حوؿ محور )1

 . النقطة بعد االنسحاب تقع في الربع ................2

 

5 m)                                                                               ) 

 

 

 

2 - 5 

 

A
**

 ( ………. , …………. ) 
 تصبح Xالمحور 

 

A ( ………. , …………. ) 

 

A
*
 ( ………. , ………. ) 

 عند انسحابها بمقدار عند انعكاسها على 

 4وحدات يمين و 7

 وحدات أعلى تصبح
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/ اكتشف الخطأ من الصحيح في األمثمة الموجودة ضمن المنظومة أدناه ، بوضع رقم المثال 6س
 فوق الجزء المنقط بين القوسين أمام كل فقرة من الفقرات اآلتية : 

A.  الخطأ األوؿ مثاؿ رقـ.)............( 
B. .)...........( الخطأ الثاني مثاؿ رقـ 
C. .)...........( الخطأ الثالث مثاؿ رقـ 
D.   .)...........( الصحيح األوؿ مثاؿ رقـ 
E. .)...........( الصحيح الثاني مثاؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 ) يقيس ميارة تحميل المنظومات (

 ) اكتشاف أجزاء الخطأ في المنظومة (

5 m)                                                                              ) 

 

 

 

 عدد 
 أضالعه

 عدد 
 أقطاره

 مثال (1) مثال (5)

 مثال (3) مثال (2)

 المضلعات المنتظمة

 المسدس  المخمس المربع

 المثلث المسبع

4 0 

4 2 5 5 6 9 

7 13 

 عدد 
 أضالعه

 عدد 
 أقطاره

 عدد 
 أقطاره

 عدد 
 أضالعه

 عدد 
 أضالعه

 عدد 
 أقطاره

 عدد 
 أضالعه

 عدد 
 أقطاره

 مثال (4)
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 / أمأل الشكل بما يناسبو من المفاىيم اآلتية : 7س

المحور االحداثي السيني , النظاـ االحداثي ) المستوي ) النظاـ االحداثي عمى مستقيـ , 
 ( (X , yاالحداثي ( , المحور االحداثي الصادي , أزواج مرتبة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 m)                                                                               ) 

 

 

 

 

 ٌقسم إلى

 اتحادهما

 ) ٌقٌس مهارة تركٌب وبناء المنظومة من عّدة مفاهٌم (

 

 بشكل وٌتم تمثٌلها 
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/ في الشكل السداسي المنتظم يتضح ان ىنالك عالقة بين خواصو ومجموع زواياه والمثمثات 8س
 ـ  : المكونة لو ) تأممو (

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بعد فهمك للمخطط 

 أكمل ما ٌأتً : ـ 

. قانون مجموع الزواٌا الداخلٌة للمضلع المنتظم ) السداسً ( ٌمكن آن ٌعطى بالصٌغة 1

 اآلتٌة  ...............

 الخارجٌة للشكل المنتظم ) السداسً ( تساوي .............. عدد الزواٌا 2

 . قٌاس كل زاوٌة مركزٌة فً الشكل المنتظم ) السداسً ( تساوي .............3

 . عدد محاور التناظر للشكل المنتظم ) السداسً ( تساوي .............4

  

 ) ميارة تركيب المنظومات اشتقاق تعميمات من منظومة (

 

4 m)                                                                               ) 

 عدد أقطاره

الشكل 

 السداسً

عدد 

 زواٌاه

6 

3 180˚ 

4  
مثلثات 

 منتظمة

 ٌتكون من عدد أضالعه

 أي مثلث منهم

 مجموع 
 زواٌا
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 / أي شكل من األشكال المجسمة يمثل المنظومة اآلتية ؟9س

 

 

 

 

 

 

 

  اذكر خواص أخرى غير التي ذكرت حوؿ الشكؿ المجسـ بعد معرفتؾ لو.

1................................................................................ . 

2 ................................................................................. 

3................................................................................ . 

4................................................................................ . 

 

 ) ميارة تركيب المنظومات كتابة تقرير حول المنظومة ( 

 

 

5 m)                                                                               ) 

 

...................... 

 وجوه 6ٌتكون من 

 مربعة الشكل

ٌسمى أحٌانا موشور 

 رباعً قائم

أبعاده الثالثة 

 متساوٌة األطوال

 حجمه 
V = L X L X L 
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صحيحة عند فيمك  إنيااإلجابة الخاطئة التي تعتقد  أو/ ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة 10س
 : اآلتيلممخطط 

  

 

 

 

 

 

 

A. ( 1العالقة       )                 أـ× 
B. ( 2العالقة       )                 أـ× 
C.  ( 3العالقة      )                 أـ× 
D. ( 4العالقة      )                  أـ× 
E. ( 5العالقة      )                  أـ× 

 
 ) ميارة تقويم المنظومات الحكم عمى صحة العالقات بين أجزاء المنظومة (

 
 
 

5 m)                                                                               ) 

 

 

 المضلع الخماسً

12 7 6 

4 3 

(2) 

 (3) عدد مثلثاته

 عدد أقطاره

(4) 

 عدد رؤوسه

(1) 

 (5) عدد األضالع

 عدد محاور تناظره
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 / ما ىو اسم المضمع المنتظم الذي يمثل المنظومة اآلتية ؟11س
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ىل لديك طريقة أخرى إلعادة رسم ىذه المنظومة ؟ وضحيا بالرسم.

    

 

 

 

 

 

 ) يقيس ميارة تقويم المنظومات تقديم طرق بديمة لبناء منظومة تطوير المنظومة (
5 m)                                                                               ) 

 ؟
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/ اقترح عالقات صحيحة بداًل من الخاطئة ان وجدت عالقات خاطئة لما يأتي من العالقات 12س
في حالة )×( ( او حول العالمة التي يتضمنيا المخطط يوضع دائرة حول العالمة )

 الخطأ ان وجد. الخطأ مع تصحيح

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ( 1العالقة       )               التصحيح ........................×        أـ 
 

B. ( 2العالقة       )               التصحيح ........................×        أـ 
 

C. ( 3العالقة      )               التصحيح ........................×        أـ 
 

 
 

 ) ميارة تقويم المنظومات الرؤية الشاممة من خالل المنظومة (

5 m)                                                                         ) 

  الرصف

 فراغات

 

تساوي 

360˚ 

 عدد صحٌح من دون

 باقً 

ٌشترط فً الرصف 

الناجح أن ٌكون 

 ˚360حاصل قسمة 

على قٌاس زاوٌة 

 المضلع ٌساوي

ال ٌشترط ان تكون 

 قٌاسات

 عملٌة ترتٌب 
 المضلعات

غٌر المتجاورة 

 دون ترك
الزواٌا الملتقٌة فً 

 الرصف

1 2 

3 
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 (20ممحق )

 لفقرات اختبار التفكير المنظومي الصحيحة  اإلجابة اتيحمف

 /1ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = V 

 

8 CM 

5CM 
10 CM 

عدد 

 قواعده

الشكل 

 ٌسمى

متوازي 

 مستطٌالت

 عدد الرؤوس االرتفاع

عدد 

 األوجه

العرض 

(L) 

 الحجم

2 

6 

عدد  12

 األحرف له

 h = 10CM تمثل 8

5 cm 

 تمثل

V = L 
X W X 

h 
تمثل  
 قانون

400 Cm3
 

 البداٌة

 تمثل
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 / 2ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 األشكال المجسمة

 منها

 

 قاعدتً المنشور متطابقان متوازٌان

 ثالثة أوجه

 

 ثالثً

 

 رباعً

 من األقل ٌتكون على

قاعدتاه 

 مضلعان 

ٌعبر شكل 

القاعدة عن 

 شكل
ومن 

 أنواعه

ٌسمى الوجهان 

 العلوي والسفلً بـ ...

 المنشور

 البداٌة
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 / 3ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجسم ) المخروط ( 
 من خواصه

1 0 1 

0 

عدد  عدد الرؤوس

 األحرف
عدد 

 القواعد

عدد 

 األوجه
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 / 4ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 مضلع ثالثً

 180 ثالثً 3

 ثالثً

 عدد اضالعه
مجموع قٌاسات 

 زواٌاه

 رباعًمضلع 

 360 ثالثً 4

 ثالثً

 عدد اضالعه
مجموع قٌاسات 

 زواٌاه

 (2مخطط )

  

 (1مخطط )

  6( = 3. عدد المثلثات فً الشكل المنتظم ضمن المخطط )1

 5( = 3. عدد أقطار الشكل ضمن المخطط )2

 

 مضلع مثمن

8 1080 

 عدد اضالعه
مجموع قٌاسات 

 زواٌاه الداخلٌة

 (3مخطط )
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 /5س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نستنتج مف المنظومة أعاله : 

 لمنقطة.  …………( يعني تغيير إشارة االحداثي X. االنعكاس حوؿ محور )1

 . النقطة بعد االنسحاب تقع في الربع ................2

 

 

 

 

 

 

 فً المستوى االحداثً النقطة

2 - 5 

 

A
**

 ( 2 , 6 ) 
 تصبح Xالمحور 

 

A ( -5 , 2 ) 

 

A
*
 ( -5 , -2 ) 

عند انعكاسها 

 على 

عند انسحابها   

 بمقدار

وحدات يمين  7

وحدات أعلى  4و

 تصبح

y 

 األول
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 / 6ج

F. .)............( الخطأ األوؿ مثاؿ رقـ 
G. .)...........( الخطأ الثاني مثاؿ رقـ 
H. .)...........( الخطأ الثالث مثاؿ رقـ 
I.   .)...........( الصحيح األوؿ مثاؿ رقـ 
J. رقـ )...........(. الصحيح الثاني مثاؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد 
 أضالعه

 عدد 
 أقطاره

 مثال (1) مثال (5)

 مثال (3) مثال (2)

 المضلعات المنتظمة

 المسدس  المخمس المربع

 المثلث المسبع

4 0 

4 2 5 5 6 9 

7 13 

 عدد 
 ضالعهأ

 عدد 
 أقطاره

 عدد 
 أقطاره

 عدد 
 أضالعه

 عدد 
 أضالعه

 عدد 
 أقطاره

 عدد 
 أضالعه

 عدد 
 أقطاره

 مثال (4)

1 

2 

5 

3 

4 
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 / 7ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (المستوي االحداثًاالحداثً )النظام 

المحور االحداثً 

 السٌنً

 

 النظام االحداثً على مستقٌم

المحور االحداثً 

 الصادي

 ٌقسم إلى

 اتحادهما

 

 (X, yأزواج مرتبة )

 بشكل وٌتم تمثٌلها 
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 / 8ج

. قانون مجموع الزواٌا الداخلٌة للمضلع المنتظم ) السداسً ( ٌمكن أن ٌعطى بالصٌغة اآلتٌة  1

.................... 

 الزواٌا الخارجٌة للشكل المنتظم ) السداسً ( تساوي .................... . عدد2

 . قٌاس كل زاوٌة مركزٌة فً الشكل المنتظم ) السداسً ( تساوي ...................3

 . عدد محاور التناظر للشكل المنتظم ) السداسً ( تساوي ...................4

 

 / 9ج

 

 

 

 

 

 

 اذكر خواص أخرى غير التي ذكرت حوؿ الشكؿ المجسـ بعد معرفتؾ لو.

1................................................................................ . 

2................................................................................ . 

3. ................................................................................ 

4................................................ ................................ 

 انمكؼب

.............................. 

 وجوه 6ٌتكون من 

 مربعة الشكل

ٌسمى أحٌانا موشور 

 رباعً قائم

أبعاده الثالثة 

 متساوٌة األطوال

 حجمه 

V = L X L X L 

(n – 2) x 180 

6 

60 

4 

 12عدد أحرفه = 

 8عدد رؤوسه = 

 مربعات  6مساحة مساحته الكلٌة = 

 مربعات  4مساحة مساحته الجانبٌة = 



  ..…… ....................................................................................................................المالحق
 

111 

 / 10ج

F. ( 1العالقة     )               أـ    × 
G. ( 2العالقة       )                 أـ× 
H.  ( 3العالقة      )                 أـ× 
I. ( 4العالقة      )                  أـ× 
J. ( 5العالقة      )                  أـ× 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ..…… ....................................................................................................................المالحق
 

111 

 / 11ج
 

 
 

 

 

 إعادة رسم الشكل بطريقة أخرى

 

 

 

 

مثلث 
متساوي 
 األضالع
..........

..........

......... 

 مثلث متساوي األضالع

 

 مجموع قٌاس

 ˚180زواٌا ٌساوي 

 

 

 مضلع منتظم

 

 

 زواٌاه متطابقة 

 

أبعاده متساوٌة 

 األطوال
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 / 12ج

 

 

 

 

 

 

 

D. ( 1العالقة       )               التصحيح ........................×        أـ 
 

E. ( 2العالقة       )               التصحيح ........................×        أـ 
 

F. ( 3العالقة      )               التصحيح ........................×        أـ 
  

 
 
 
 
 
 

  الرصف

 فراغات

 

تساوي 

360˚ 

 منعدد صحٌح 

 باقً دون

ٌشترط فً الرصف 

الناجح ان ٌكون 

 ˚360حاصل قسمة 

على قٌاس زاوٌة 

 المضلع ٌساوي

ٌشترط أن تكون ال 

 قٌاسات

 عملٌة ترتٌب 
 المضلعات

غٌر المتجاورة 

 دون ترك
الزواٌا الملتقٌة فً 

 الرصف

1 2 

3 

 

 

 

عملٌة ترتٌب المضلعات المتجاورة دون 

 ترك فراغات

ٌشترط أن تكون قٌاسات الزواٌا الملتقٌة فً 

360الرصف = 
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 (21ملحق )

 )التحصٌل, التفكٌر المنظومً(فً اختبار التجرٌبٌة والضابطة الدرجات الخام لطالب المجموعة 

  

 ت
 درجات  اختبار التحصٌل           

 ت
 درجات اختبار التفكٌر المنظومً    

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجرٌبٌة المجموعة الضابطة   المجموعة التجرٌبٌة

1 28 22 1 44 33 
2 22 30 2 49 40 
3 24 21 3 50 42 
4 23 21 4 42 31 
5 25 19 5 47 30 
6 27 24 6 49 34 
7 30 21 7 51 32 
8 20 22 8 49 33 
9 24 25 9 47 35 
10 26 21 10 45 36 
11 28 22 11 43 37 
12 25 23 12 41 33 
13 22 19 13 40 31 
14 23 25 14 41 35 
15 25 19 15 42 39 
16 27 25 16 44 44 
17 29 27 17 46 41 
18 25 21 18 48 40 
19 24 22 19 50 42 
20 25 20 20 52 39 
21 24 22 21 43 37 
22 23 21 22 41 35 
23 25 21 23 47 39 
24 27 23 24 45 31 
25 30 19 25 49 32 
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26 31 20 26 42 35 
27 24 21 27 50 41 
28 26 22 28 52 37 
29 28 24 29 51 41 
30 30 21 30 50 43 
31 32 22 31 44 39 
32 23 23 32 45 47 
33 25 20 33 43 40 
34 27 20 34 42 44 
35 29 25 35 41 45 
36 31 24 36 47 41 
37 30 26 37 46 45 
38 28 17 38 43 40 
39 27 19 39 45 33 
40 26 20 40 46 39 
41 24 21 41 48 37 
42 23 22 42 49 42 
43 26 24 43 50 38 
44 24 21 44 42 40 
45 25 22 45 49 43 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

a 

 

Abstract 

The present research aims at exploring the effect of using steps of the 

modified Stepans model in the achievement of mathematic of the first 

intermediate class and their systemic thinking through ascertaining the 

following two hypotheses.  

First, there is no statistically significant difference at level (0.05) between 

the means of students grades in the experimental group who studied according 

to Stepans modified model and the grades of the controlled group who studied 

the same material according to the traditional method in the test of 

achievement.  

Second, there is no statistically significant difference at level (0.05) 

between the means of students grades in the experimental group who studied 

according to Stepans modified model and the grades of the controlled group 

who studied the same material according to the traditional method in the test 

of systemic thinking.  

In order to ascertain these hypotheses, the following have been conducted: 

Choosing the experimental design of the equal groups (experimental and 

controlled). Identifying the research society reprrsented by the students of the 

first intermediate students of the state morning studies who belong to 

administration of Thi Qar- AlNasiria. Identifying the sample of the research 

represented by the first intermediate class in (The thinker Sheikh Ahmed 

ALwaily) school which is chosen randomly. The sample of the research 

consists of (90) students from the first intermediate class, (45) students for 

each of the experimental and controlled groups where two sections have been 



 

 

 

 

 

b 

 

chosen randomly out of four sections. The internal and external validity of the 

experimental design has been ascertained in order to limit the effects of 

obtrusive variables that may affect the dependent variables. The two groups 

have been equalized statistically in some variables, such as (the previous 

achievement in mathematic, intelligence, systemic thinking, age by months, 

the previous mathematical knowledge). A group of teaching plans has been 

prepared for the two groups of the research. The total number of these plans is 

(48). The researcher has taught the two groups, the experimental group has 

been taught according to Stepans modified model and the controlled group 

according to the usual method. An achievement test for mathematic has been 

constructed which consists of (25) items, (22) of them are objective (multiple 

choices) and the other three are essay items which required short answer. 

Another test is constructed for systemic thinking in mathematic which 

consists of (12) essay items that require short answer. However, the two tests 

are constructed under the requirments of constructing a test, such as validity in 

its two types (constructed validity and face validity).  

The researcher has administered these two instruments on the groups 

research and analysed the redults by using the statistical means within (SPSS). 

The analyses of results show a significant effect of Stepans Model in 

achievement and systemic thinking of the sample students in the experimental 

group and its supriority in performance on the controlled group in both tests. 

Accordingly,  the researcher has arrived at a number of recommendations and 

suggestions. The most important of them: the researcher recommends using 

the modified Stepans model in teaching mathematic and suggests conducting 

a similar study for exploring the effect of the modified Stepans model on other 

dependent variables and in other studying stages.  
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