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 اإلهداء  
 إلى .........

في  فظهما هللا وأمد  حن أمر هللا ببرهما والدعاء لهما ..................والَدي  الكريمين , م 
 , ورزقني برهما, ووفقني إلى اإلحسان إليهما .عمريهما 

 هللا ثراها وجزاها هللا عني خير الجزاء (                    .شقيقتي أمل  )طيب..لروح الطاهرة ......ا 
 أخواتي , حفظهم هللا  و .إخوتي........ الوفاءو سر المحبة ج 
 .أكرمهم هللا ورعاهم ..ميع أساتذتي الكرام  .......ج 
 .في طلب العلم  لدعمالذين لمست منهم ا........... مالئيز و  ميالتيز  
 .جهدي هذا لى كل هؤالء أُهدي ثمرةإ 

 
  ستقالل ا                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 شكر وامتنان
الذي فتح بصائرنا بساطع نوره وأفاض علينا من فائض جوده العلي القدير  الحمد والشكر هلل 

, وصالة وسالمًا على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى  ةوأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطن
                                                                                          له وصحبه أجمعين  . آ

األستاذ  أخص بالذكر البحثالشكر الجزيل لكل من كان لي عونًا على إنجاز هذا أوجه 
ومشورة ,  ه لي من رعاية ومتابعةتعلى البحث لما قدم ةالمشرف إلهام جبار فارس مساعد الدكتورةال

 هللا عني خير الجزاء .    اوجزاه, الصحة والعافية  اويمنحهيحفظها فأسأل هللا أن 
لهيئة التدريسية في قسم العلوم التربوية والنفسية لتشجيعهم ودعمهم مما لالشكر والتقدير و 

   .البحث متطلباتللسادة المحكمين لما قدموه من رأي ومشورة في تحكيم و أعطاني الثقة في عملي , 
تشجيع  منلما قدموه لي كما أوجه الشكر واالمتنان إلى عائلتي أحب الناس إلى قلبي 

 تمام هذا البحث .إوساعد في  أسهممن , وإلى كل الدراسة  في أثناء ةومساعد
                                                                                                

 الباحثة                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 أ
 

 

ملخص البحث

( في Kaganتعلمي على وفق تراكيب كيجان ) –تصميم تعليمي أثر  تعرف البحث هدف
 .   تحصيل طالب الصف األول المتوسط ومهاراتهم في توليد المعلومات في مادة الرياضيات 

 التصميمفيه  واعتمدت التجريبي،البحث  هجة منالباحث اتبعت البحث أهدافتماشيًا مع و        
توليد  مهاراتالتحصيل و  لقياس بعديال االختبار يتاو ذ المتكافئتينالمجموعتين ذو  التجريبي

 :تانالرئيستان الصفريالفرضيتان  وضعتو  المعلومات،

( بين متوسطي درجات طالب  0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ةال يوجد فرق ذو دالل - 1
 على وفقالتعلمي(  -بالتصميم )التعليمي مادة تجربة البحث رسواد  الذين  التجريبيةالمجموعة 

على وفق الطريقة  رسواد  طالب المجموعة الضابطة الذين درجات و Kagan) ) كيجان تراكيب
      االعتيادية في اختبار التحصيل .   

( بين متوسطي درجات طالب  0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ةال يوجد فرق ذو دالل -2
على وفق التعلمي(  -بالتصميم )التعليمي مادة تجربة البحث رسواد  المجموعة التجريبية الذين 

على وفق  رسواد  طالب المجموعة الضابطة الذين درجات ( و (Kaganتراكيب كيجان 
   الطريقة االعتيادية في اختبار مهارات توليد المعلومات  .

 الثانويةالمتوسطة و  المدارس فياألول المتوسط  الصفبطالب  البحث مجتمع حددتو        
تم اختيار عينة البحث المتكونة من  ،الكرخ األولى /بغداد لتربية العامة للمديرية التابعة النهارية
ين موزعللبنين  متوسطة المصطفى  مدرسة من طالب الصف األول المتوسطمن  اً طالب (80)

 :بالتساوي  مجموعتي البحث بين

 .((Kaganتراكيب كيجان على وفق التعلمي(  -)التعليميبالتصميم  د رست تجريبية جموعةم-

 . االعتيادية الطريقةب د رست ضابطة مجموعة -

 التحصيلو العمر الزمني، ) متغيرات في إحصائياً  البحث تيمجموع بين التكافؤ إجراء تم   
 ولغرض.  (السابقة المعلوماتو  الذكاء،و  المعلومات،توليد مهارات و  الرياضيات، مادةل السابق
 : اآلتيذلك على النحو و ين اختبار  بناء تم بالتجربة الخاصة البيانات جمعالبحث و  أهدافتحقيق 



 ب
 

 

 متعدد. من االختيار نوع من فقرة موضوعية (35)تحصيل تكون بصيغته النهائية من  اختبار1-

 لتوليد األربع  المهارات بين موزعة مقاليه فقرة( (16المعلومات مكون من  توليدمهارات  اختبار-2
التنبؤ في و وضع الفرضيات , و  المرونة ,و  )الطالقة , مهارةلكل  فقرات( 4) بواقع المعلومات

 .ضوء المعطيات( 

للتحقق من وضوح فقرات كل اختبار  استطالعية أولىعينة تم تطبيق االختبارين على  
 من والتأكد المناسبة، اإلحصائية التحليالتاء جر إل ثانية , وعينة استطالعيةوتعليماته وتحديد زمنه 

 للتطبيق على مجموعتي البحث. ن جاهزينااالختبار  أصبحالتي بموجبها  السايكومترية الخصائص

 األدوات ستخدامابعد تطبيق االختبارين على مجموعتي البحث تم تحليل نتائجه ب 
            ،  20-كيودرريتشاردسون  معادلةو  بيرسون  رتباطا معامل مثلالمناسبة  اإلحصائية

حصائية إداللة  يوجود فرق ذ إلى النتائج أشارتو  ،متكافئتين لعينتين مستقلتين (t-test)واختبار 
التعلمي(  -)التعليميبالتصميم مادة تجربة البحث  واد رسلذين المجموعة التجريبية اطالب لصالح 

المعلومات وفي  توليدومجمل مهارات في كل من التحصيل  ((Kaganتراكيب كيجان على وفق 
على وفق  مادة تجربة البحث واد رسالذين المجموعة الضابطة  طالبكل مهارة على حدة وبين 

 منها , ستنتاجاتاتوصلت الباحثة الى مجموعة من  وفي ضوء نتائج البحث الطريقة االعتيادية، 
الدراسي  تحصيلالفي  أثرله  ((Kaganتراكيب كيجان  علىوفق التصميم القائم  على التدريسان 

 المقترحاتمن  اً وفي ضوء االستنتاجات وضعت عدد, المعلومات توليدفي  مو قدراته, للطالب
 والتوصيات.
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 ثبت المحتويات
 الصفحة الموضوع

  اآلية الكريمة 
  قرار المشرفإ
  قرار الخبير اللغوي إ
  قرار لجنة المناقشةإ

  اإلهداء 
  امتنانشكر و 

 أ باللغة العربية البحثملخص 
 ت  ثبت المحتويات

 ج ثبت الجداول
 خ شكالثبت األ

 خ ثبت المخططات
 ذ -د ثبت المالحق

 15 -1 الفصل األول: التعريف بالبحث
 2 مشكلة البحث أواًل:
 3 : أهمية البحث ثانياً 
 8  اه: هدف البحث وفرضيت ثالثاً 
 10 : حدود البحث رابعاً 

 15-10 تحديد المصطلحات: خامساً 
 9-16  ةية ودراسات سابقالفصل الثاني: خلفية نظر 

 17 خلفية نظرية  /المحور األول :  أوالً 
 17   التصميم التعليمي  -1

 18 نظريات التصميم التعليمي 
 19 تصنيف نماذج التصميم التعليمي 

 24 مراحل التصميم التعليمي 
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 25 تراكيب كيجان للتعلم التعاوني  -2
 25 الجذور النظرية للتعلم التعاوني 

 27 أنماط المهارات التعاونية التي يحتاج الطالب إلى تعلمها 
 28 ستراتيجيات التعلم التعاوني 

 28 لمستويات تحصيلهم  تقسيم المتعلمين وفقاً  -1
 29 دوري األلعاب للفرق المختلفة  -2
 29 (Jigsawطريقة الصور المقطوعة بالمنشار الرفيع ) -3
 29 , ومنفردين  التعلم معاً  -4
 30 الطريقة البنيوية  -5
 30 كيجان للتعلم التعاوني  -6

 32 المبادئ األساسية لكيجان 
 33 تراكيب كيجان 

 42 فرق كيجان 
 44 توزيع األدوار في التعلم التعاوني لتراكيب كيجان 

 46 مهارات توليد المعلومات  -3
 51 دراسات سابقة  /المحور الثاني  :اً نيثا

 56 استعراض ومقارنة الدراسات السابقة 
 59 اإلفادة من الدراسات السابقة 

 97 -60 البحث وإجراءاته  ية: منهجالثالث الفصل
 61 التصميم التعليمي  بناء مراحل

 63 مرحلة التحليل :  أوالً 
 68 .مرحل التصميم والتطوير:  ثانياً 
 84 مرحلة التنفيذ:  ثالثاً 
 93 مرحلة التقويم :  رابعاً 

 93 مرحلة التغذية الراجعة :  خامساً 
 94 الوسائل اإلحصائية .: سادساً 

 111 - 98 النتائج وتفسيرها عرض : الرابعالفصل 
 99  وتفسيرها النتائج : عرضأوالً 
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 111 االستنتاجاتثانيًا: 
 111 التوصياتثالثًا: 
 111 المقترحات رابعًا:

 119 -112 الـمـصـادر
 113 : المصادر العربية أوالً 

 : المصادر األجنبية.ثانياً      
   

118 

 227-120 المــالحــق
 A-B باللغة االنجليزية البحثملخص 

 
 ثبت الجداول

 الصفحة عنوان الجدول الجدول
 23 مقارنة بين التصميم التعليمي وتصميم التدريس  1
 52 دراسات عربية تناولت تراكيب كيجان  2

 53 تناولت تراكيب كيجان أجنبيةدراسات  3

 54 دراسات تناولت مهارات توليد المعلومات  4

)الجـــــزء  الفصــــول المقـــــررة لكتــــاب الرياضـــــيات للصــــف األول المتوســـــط 5
  األول( وعدد صفحاتها 

64 

 66 نظر الطالب نتائج الحاجات التعليمية من وجهة  6

 67 نتائج الحاجات من وجهة نظر المدرسين  7

 69 تقسيم المادة على عدد الحصص 8
معــامالت االرتبــاط بــين درجــة الفقــرة بالدرجــة الكليــة للمهــارة التــي ينتمــي  9

 إليها 
75 

 76 لالختبار  معامالت االرتباط بين درجة الفقرة بالدرجة الكلية 10
 80 عدد الحصص المخصصة لتدريس كل فصل والزمن المطلوب النجازه 11
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   واألهمية النسبية لكل فصل
مسـتويات بلـوم المعرفيـة واألهميـة النسـبية  بـينتوزيع األهـداف السـلوكية  12

 لكل مستوى 
80 

 81 جدول المواصفات الخاص بفقرات االختبار التحصيلي  13
 82 على وفق مستويات بلوم المعدل توزيع فقرات االختبار التحصيلي  14
 85 والضابطة (التصميم التجريبي لمجموعتي البحت )التجريبية  15
 86 مجتمع البحث  16
 87 )التجريبية والضابطة (عدد طالب مجموعتي البحث  17
 88  وتجانسها  تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير العمر 18
 89 وتجانسها الذكاءتكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير  19
 التحصـــيل الســـابقتكـــافؤ المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة فـــي متغيـــر  20

 وتجانسها
89 

 المعلومــات الســابقةتكــافؤ المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي متغيــر  21
 وتجانسها

90 

مهـــــارات توليـــــد  تكـــــافؤ المجمـــــوعتين التجريبيـــــة والضـــــابطة فـــــي متغيـــــر 22
 وتجانسها المعلومات

91 

 92 )التجريبية والضابطة (توزيع الحصص الدراسية بين مجموعتي البحث  23
 100 المؤشرات اإلحصائية الختبار التحصيل  24

 101 لتحديد مقدار حجم التأثير  يمرجع 25
 103 الختبار مهارات توليد المعلومات المؤشرات اإلحصائية 26
 104 )الطالقة( المعلوماتالمؤشرات اإلحصائية الختبار مهارات توليد  27
 106 )المرونة( المؤشرات اإلحصائية الختبار مهارات توليد المعلومات 28
ــــــد المعلومــــــات 29 ــــــار مهــــــارات تولي )وضــــــع  المؤشــــــرات اإلحصــــــائية الختب

 الفرضيات(
107 

)التنبـــؤ فـــي  المؤشـــرات اإلحصـــائية الختبـــار مهـــارات توليـــد المعلومـــات 30
 ضوء المعطيات (

108 
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 ثبت األشكال                                        
 الصفحة عنوان الشكل الشكل

 32 الجانب األكاديمي والعالقات المتبادلة لتراكيب كيجان  1

 43 حسب المستوى التحصيلي في الفرق بتوزيع الطالب  2

 100 )التجريبية والضابطة ( متوسطات نتائج اختبار التحصيل للمجموعتين  3

4 
متوسطات نتائج اختبار مهارات توليد المعلومات للمجموعتين )التجريبية 

 والضابطة (
103 

5 
           متوسطات نتائج اختبار مهارات توليد المعلومات كل على حدة 

 التنبؤ في ضوء المعطيات (و وضع الفرضيات, و المرونة, و ) الطالقة, 
109 

 
 ثبت المخططات

 الصفحة عنوان المخطط المخطط
 20 ويلي –انموذج جيرالك  1

 21 انموذج ليشن وبولوك ورايجيلوث  2

 22 انموذج كمب وموريسون وروس 3

 24 مراحل التصميم التعليمي  4

 42 الفرق وفقًا لتراكيب كيجان  بينتوزيع الطالب  5

 62 مراحل التصميم التعليمي  6

 71 خطوات بناء اختبار مهارات توليد المعلومات  7

 78 خطوات بناء االختبار التحصيلي  8
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192 

8-b  على وفق الطريقة  )للمجموعة الضابطة التي تدرسانموذج خطة
 (االعتيادية 

204 

 212 المحكمين الذين استعانت الباحثة بخبراتهم والمجاالت المقاسة  أسماء 9
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10-a  213 درجات طالب المجموعة الضابطة المستخدمة ألغراض التكافؤ 
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 Problem of The Researchالبحث مشكلة  أواًل:

في المدارس الثانوية  عملها في مجال تدريس الرياضيات من )*( الحظت الباحثة    
نية ته الذهمن قدرا فادتها تقللالطالب، و  تعزز تفكير الطريقة التقليدية في التعليم الوالمتوسطة أن 

 رسالمدعرض ي حيثيفهمها،  أندون من يصبح حافظًا للمعلومة  إذومهاراته التفكيرية المختلفة، 
 سؤاالً  المدرسيطرح في عملية التعليم  الطالبالمعلومة أو المهارة الجديدة بكيفية واحدة وإلشراك 

الطلبة , ويتنافس بعضاً يجيب طالب واحد في كل مرة ويضع الطالب في مواجهة بعضهم للجميع 
ي تنحصر فيه المنافسة بين الطلبة ذو والصف الذي  , تساؤول المدرساإلجابة عن  القتناص فرصة

في لد تو  إذ،  لدماغ من أجل التعلم وتوليد المعلوماتا الستثارة مناسباً  مكاناً  يعدال التحصيل العالي 
بالتحدث في معظم  المدرس, في حين يقوم في كل لحظة عشرات األفكار الجديدةذهن المتعلم 

ن نشاطه دون السماح له بالمشاركة الفعالة التي تزيد ممن ويبقى الطالب متلقيًا للمعلومات  الوقت
 في حل المشكالت .  على الفهم وربط العالقات الرياضية وتوظيفها وتجعله قادراً 

 لنتائج عن ا فضالً ,  مع مدرسي ومدرسات هذه المادة الباحثة بتبادل اآلراء إضافة إلى قيام     
 ومدرسه من مدرسي مادة الرياضيات اً مدرس (30)إلى  ةهالموج ةستبانالتي حصلت عليها من اال

ل يزا مامنهم  %90أن حيث  ( ,2ملحق ) الكرخ األولى, /في بغداد للصف األول المتوسط تحديداً 
سمع منهم لم ي 80%و, يستخدم الطريقة التقليدية في التدريس القائمة على المحاضرة واالستجواب 

جد يإال أنه  , ستراتيجياتالهذه معلومات عن بعض المنهم يمتلك  20%ستراتيجيات الحديثة , والب
وأن  , استخدامها في تدريس الرياضيات في ضوء اإلمكانات المتوافرة في مدارسنا حالياً  في صعوبة
وضع الفرضيات، منهم يؤكد ضعف امتالك  طالبهم لمهارات توليد المعلومات ) 100%نسبة 

رسنا ( ليتضح مما سبق أن مادة الرياضيات في مدا والتنبؤ في ضوء المعطيات والطالقة، والمرونة
فظ حقدم للطالب بالطريقة التقليدية التي تركز على اكتساب المعلومات مما يؤدي إلى زالت ت ما

 لتفكيراتحد من تنمية و , الطالب لهذا المادة بدون توافق المعنى والفهم الكافي مما يعوق تحصيلهم
يثة في القيام بالبحث عن طرائق حد ت الباحثةأرتالهذا مهارات توليد المعلومات ,  السيمالديهم و 

رتفع الطالب أكثر وتفيها داخل الصف يتعلم تتحقق قدرًا كبيرًا من المشاركة واإلثارة التدريس 
  تراكيب فاختارت ,يطّورون مهاراتهم االجتماعية يتعاونون معًا بطريقة منمذجة، معدالتهم التحصيلية

 ( سنة .14للبنين( وخدمة ) * مدرسة لمادة الرياضيات في متوسطة )المصطفى
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يضمن قد التعاوني الذي   على أسلوب التعلم تعتمد في تطبيق إدارتها ( التي (Kaganكيجان
 ب :وعليه يمكن تحديد مشكلة البحث ,  ايجابية المتعلمين وبقاء أثر التعلم

( في تحصيل طالب Kagan) كيجانتعلمي  على وفق تراكيب  –ما أثر تصميم تعليمي  
                                                                                                                 الصف األول المتوسط ومهاراتهم في توليد المعلومات في مادة الرياضيات؟ 

 The importance of researchأهمية البحث ثانيًا: 

ن كان شرطاً  حسبفي عمله يتوقف على تمكنه من مادة تخصصه ف المعلملم يعد نجاح   , وا 
 للموقف التعليمي بعناصره المختلفة الختيار أفضل بل يلزمه أيضا أن يكون دارساً  ,أساسياً 

وخصائص الطالب وقدراتهم ومستويات ,  ستراتيجيات التي تناسب الموضوع المراد تعليمهلل
ومن أجل أن نصل إلى أفضل تعلم ممكن يجب أن يكون هناك خطة لعمليات التعليم  ,تعليمهم
عملية التخطيط يجب أن توضع  فيأن تنفذ هذه الخطة بكل دقة , و و الدراسية ,  الصفوفداخل 

ضوء ظروف ومتطلبات الموقف التعليمي لتدريس المادة , ثم تترجم هذه  في ستراتيجيات معينة
 التعليم التي تناسب ظروف ومتطلبات ائقوطر  واألنشطة أساليبو ستراتيجيات إلى اإلجراءات لا

     (84:  2005) موسى ,  الموقف التعليمي .

همة ألنه يمثل واحد من السبل الم, التصميم التعليمي المجال األكثر مناسبة لذلك  ويعد    
طرائق كما يصف لنا هذه ال الفعالة في التدريس,ستراتيجيات لالذي يزودنا بالطرائق التعليمية وا

             ستراتيجيات في تنظيمات وأشكال وخرائط مقننة يمكن استعمالها على وفق شروط خاصة.لوا

 (31 :1999 الحيلة , )                                                                    

 المناسبة لتحقيق نتاجات تعلم ائقاإلجراءات والطر  جميعيبحث التصميم التعليمي في  إذ 
خطوات عملية التصميم التعليمي  ويتبع, مرغوب فيه , والسعي لتطويرها تحت شروط معينة 

نتاجه وتنفيذه وتقويمهو نظامية )منطقية ,                             .علمية ( لتصميم التعليم وا 

 (160:  2016 ,)عفيفي وآخرون                                            

بل كانت نتيجة الحاجة الملحة للتخفيف من  , فكرياً  لم يكن نشأة علم التصميم التعليمي ترفاً ف
( يوصل بين نظريات التعلم والممارسة   Linking  Scienceمشكالت التعلم وإليجاد علم رابط )
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التعلمية ( للوصول إلى حد ممكن من  –, ويصف الفعاليات )التعليمية التطبيقية والعمليةالتربوية 
تصميم طرائق تدريس  عن طريقالمردودات التعليمية وبأقل الكلف والجهود ولتخفيف أعباء التعلم 

 (178:  2004أكثر فعالية وأكثر جاذبية تتكيف مع التطور التكنولوجي . ) الزند , 

ل قوم بالعملية التعليمية بطريقة تجعيعلى أن المعلم صميم التعليمي تساعد ن عملية التإ
 ,واجهتبناًء على المشكالت التي  هحدد أهدافيمخرجات كل عملية مدخالت للعملية التي تليها , أي 

عمد إلى يقيس مدى تحقيق هذه األهداف من أجل عمليات التحسين والتعديل الكاملة , كما يثم 
د لب واحقوم بتجميع ذلك وضمه في قايستراتيجية والتقنية المالئمة لهذه األهداف ومن ثم لاختيار ا
   .المتمثل باألهداف المرغوب تحقيقها حصل على المنتج النهائييحتى 

   1):2009 )عبد الهادي ,                                                         

لىللتعلم و  ةأسس فلسفية ونظري إلى في ذلك ويستند التصميم التعليمي رض بغ مبادئ التدريس ا 
م , المتعل حفزو ونظام التوصيل , وأنماط التفاعالت,  : أساليب التعليم والتعلم , اآلتيةفهم الجوانب 

شعار المتعلم بأ ,من تحكم المتعلم وتوجيه تعلمه , وتنشيط المعرفة  ودعم مستوى متواز   هداف وا 
 ( 160:  2016)عفيفي وآخرون ,  .جيع المشاركة النشطة في التعلموتشالتعلم , 

التصاميم فالمدرسون العاملون في مدارس اليوم يجدون أنفسهم مضطرين لالعتماد على 
وحول  ألساليب التدريس التي تتمحور حول الطالب أكثر من السابق , تأييداً التعلمية  -التعليمية

             .الحياة الواقعية  تمشكالالعلى تعلم هادف يمكن أن يطبق على  هتركز و توجيه نشاطه , 

    ( 46:  2012)موريس وآخرون ,                                                        

 ؛ ما هو معروف أن التعلم يكون أفضل كلما كان للمتعلم دور إيجابي في هذه العمليةكو 
وحواسه وأحاسيسه , وهذا ما يجعل عملية التعليم عميقة األثر في نفوس ألنه يشارك بعقله 

 ( 2:  1996) الخطيب ,  .المتعلمين

 تشجيعاالتجاهات التربوية المعاصرة على جعل المتعلم محورا للعملية التعليمية , و  إذ تركز
    (  94: 2001روح المبادرة واإلبداع لدى المتعلمين .) كوجك , 
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 أحد االتجاهات الحديثة في مجال التعليمللتعلم التعاوني ( (Kaganكيجان  تراكيب تعدو 
                       (16:  2011)الديب , .التي تهدف إلى ربط التعلم بالعمل والمشاركة اإليجابية للمتعلمين

من أنجح النماذج في ( (Kaganإلى أن تراكيب كيجان  (2014) عبد المنعم أشار كما
القيم و التعاوني النشط الرتباطها بجوانب أخرى منها مراعاة الفروق الفردية , والمهارات التعلم 

 روح  االجتماعية عند الطالب كمهارات التواصل , والثقة بالنفس ,والقيادة وحب التعاون , وبناء
متعلمين( ب )المن المرح والمتعة بين الطال الفريق , وبناء البيئة الصفية الفعالة , وتعطي التعلم جواً 

عن  ((Kaganنجح المدارس في العالم هي المطبقة لتراكيب أوغيرها من المميزات التي جعلت 
 قرائيتمكن المشاركون )الطالب( من اكتساب مهارات متنوعة بط إذ,  تركيباً  150أكثر من  طريق

وفق تراكيب محددة على في إطار محدد  تنظيم البيئة الصفية عن طريقعملية وبسيطة , وذلك 
 (1:  2014واضحة المعالم . ) عبد المنعم , 

ضًا على الرغم من أن التعلم التعاوني يضم أهدافًا اجتماعية منوعة , إال أنه يستهدف أيو 
أة نموذج بنية المكافأ, وقد برهن مطوروه على أن  مهمةتحسين أداء الطالب في مهام أكاديمية 

   . يزيد من قيمة التعلم األكاديمي عند الطالب ويغير المعايير المرتبطة بالتحصيلالتعاونية 

 ( 250: 2006)القال وآخرون ,                                                           

 بصورةلقد أشارت نتائج األبحاث إلى أن تحصيل الطالب يرتفع عندما تصاغ مواقف التعلم و 
بية إيجا ية , ذلك ألن المواقف التعاونية تطور لدى المتعلم كفايات التفكير, واتجاهاتمواقف تعاون

 تباعها للعمل معانحو المادة التي يدرسها كما تطور كفايات المتعلم عن الكيفية التي يجب 
  (   64: 1998,وجونسون )جونسون  .تعاوني بنحواآلخرين 

الطالب ذوي التحصيل و يمكن أن يفيد التعلم التعاوني الطالب ذوي التحصيل المنخفض , و 
 م ذوي في المهام األكاديمية على أن يقوم ذوو التحصيل العالي بتعلي المرتفع الذين يعملون معاً 

التحصيل المنخفض , وهكذا تتوافر مساعدة خاصة من شخص يشاركهم في اهتماماهم وميولهم, 
 لتحصيلإضافة إلى االرتقاء بذوي ا أكاديمياً  و التحصيل العالي في هذه العملية تقدماً ويكتسب ذو 
 (  251:  2006)القال وآخرون ,  .المنخفض 
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ر كما أن التعلم التعاوني يؤدي إلى تنمية القدرة على حل المشكالت وجعل المتعلمين أكث
نجازاً  صبراً  تاحة ال ومثابرة وا  لوصول لفرصة , والمساعدة على توليد المعلومات والخبرات الجديدة , وا 

تعلم إلى مستويات عليا من التفكير ما يوضح أن التعلم التعاوني له دور كبير في تنشيط عقل الم
 (  503:  2005واستثارة األفكار .  )البغدادي وآخرون , 

مثل  ,ننمي لديهم بعض مهارات التفكير وحتى يتم تنمية التفكير لدى الطالب علينا أن
 نها فيتفاعل الطالب مع الخبرات العديدة التي يواجهو  عن طريقمهارات توليد المعلومات وتقييمها 

                                                                                                                                 .الوصول إلى أفكار جديدة  ن أثناء عملية التعلم بهدف استيعاب عناصر الموقف وبذلك يستطيعو 

 (116:  2003, كمال) زيتون و                                                          

 علمينالمتأن القدرة على إنتاج وتوليد المعلومات من األهداف األساسية للتربية بحيث تساعد و 
   على النمو السليم، وذلك لعدة أسباب هي:

 .احتياج المجتمع إلى المفكرين الجدد 
 .الوصول بكل فرد لتحقيق ذاته وتنمية قدراته 
  تعليمه كيف يولد المعلومات عن طريقتوفير استمرارية التعلم مدى الحياة للمتعلم. 
 .تعلم كيفية إنتاج المعلومة أهم من تعلم المعلومة نفسها 
  بسعادة ما ينتجه العقل يفوق إنجاز حفظه معلومة أنتجها شخص آخر. الشعور 

   ( 23-22, 2001،نايفة و  )قطامي                                                       

ن و       المعلومات أكثر من اهتمامها باستقبالعلى التفاعالت الصفية تهتم بكيفية الحصول ا 
ثارة بعض التساؤالت والفرضيات وتدعوه إلى إالمعلومات وحفظها وتسميعها تحث الطالب على 

صدار أحكام حول المناقشات المطروحة وفحص الفرضيات والتأكد من الشو و المقارنة والتحليل  اهد ا 
ثارة أسئلة مفيدة .ودقتها واختيار األساليب المناسبة والمؤيدة لحل المشك                             لة وا 

 (535:  2005)البغدادي وآخرون ,                                                      
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   تي:واآلخر تطبيقي وكاآل, احدهما نظري  البحث في جانبين ةتبرز أهمي سبق مما      

 : األهمية النظرية

   البحث األول من نوعه في العراق )على حد علم الباحثة واطالعها( يعمل على   ايعد هذ -1
( في تحصيل طالب Kagan) تعلمي  على وفق تراكيب كيجان –تصميم تعليمي بناء 

 .  الصف األول المتوسط ومهاراتهم في توليد المعلومات في مادة الرياضيات

لمصمم ايساعد  , إذالتعلمي  إلى االنتباه نحو األهداف التعليمية  –يؤدي التصميم التعليمي  -2
 على تمييز األهداف التطبيقية من األهداف النظرية.

ئج قد تفيد مجموعة المعلمين والمتعلمين للوصول إلى نتا ,وثاستخدام هذا النوع من البح -  3
    تعلم وتعليم مادة الرياضيات .  في أفضل

                         . Kagan)سيما حول تراكيب كيجان ) رفد المكتبة التربوية بمعلومات بحثية وال -   4
                                                                                           األهمية التطبيقية :

( (Kaganكمن األهمية التطبيقية للبحث عن طريق متغيراته الرئيسة وهي تراكيب كيجان ت
 ومهارات توليد المعلومات والتحصيل ويمكن تلخيصها باالتي:

    ( في تدريس مادة Kaganتعلمي على وفق تراكيب كيجان ) –بناء تصميم تعليمي  -1
 الرياضيات للصف األول المتوسط.

 لصف األول ا لطالب يضم مهارات توليد المعلومات في مادة الرياضياتبناء اختبار  -2
 المتوسط .

    ( (Kaganالتعلمي على وفق تراكيب كيجان  –معرفة ان كان هناك اثر للتصميم التعليمي  -3
ومهارات توليد المعلومات لدى طالب الصف األول متوسط في مادة  في التحصيل
 .مما يلقي الضوء على أهمية تراكيب كيجان في عملية التعلم والتعليم الرياضيات 

واالهم منها تنمية مهارة التواصل  , بناء مجتمع صفي يتمتع بالسالمة النفسية وحرية الرأي -4
 مع اآلخرين عن طريق تطويع عبارات التحية والترحيب والثناء والشكر .
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  Goal of Research and its Hypothese   هاالبحث وفرضيتهدف  ثالثًا: 
 :  إلىيهدف البحث  

        ( في مادة الرياضيات    Kagan( على وفق تراكيب كيجان ) تعلمي –بناء تصميم ) تعليمي  1-
 لطالب األول المتوسط .     
  ( في تحصيل طالب Kaganتعلمي على وفق تراكيب كيجان ) –تصميم تعليمي أثر تعرف 2- 

 .   الصف األول المتوسط ومهاراتهم في توليد المعلومات في مادة الرياضيات 

 اآلتيتان: الصفريتان الفرضيتان صيغت فقد البحثا هدف من التحقق لغرض

  ( بين متوسطي درجات طالب  0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ةال يوجد فرق ذو دالل -1
ى علالتعلمي(  -بالتصميم )التعليمي مادة تجربة البحث رسواد  المجموعة التجربية الذين 

على وفق  رسواد  طالب المجموعة الضابطة الذين درجات و Kagan) كيجان ) تراكيب وفق
 الطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل . 

𝐻°: 𝜇1 =  𝜇2 
𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 

( بين متوسطي درجات طالب  0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ةال يوجد فرق ذو دالل  -2
لى عالتعلمي(  -بالتصميم )التعليميتجربة البحث  مادة رسواد  المجموعة التجريبية الذين 

على وفق  رسواد   طالب المجموعة الضابطة الذيندرجات ( و (Kaganتراكيب كيجان وفق 
 الطريقة االعتيادية في اختبار مهارات توليد المعلومات .

𝐻°: 𝜇1 =  𝜇2   

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2                                                                           

 

 

 

 



  9 التعريف بالبحث    ...........................................................  الفصل األول 

 

 الفرعية اآلتية :  اتمنها الفرضي واشتقت

طالب  ( بين متوسطي درجات  0.05يوجد فرق ذو دالله إحصائية عند مستوى الداللة ) ال -1- 2
فق على و التعلمي(  -بالتصميم )التعليميتجربة البحث  مادة رسواد  لمجموعة التجريبية الذين ا

على وفق الطريقة  رسواد  طالب المجموعة الضابطة الذين درجات ( و (Kaganتراكيب كيجان 
 اختبار مهارة الطالقة .االعتيادية في 

𝐻°: 𝜇1 =  𝜇2  

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2   

 ( بين متوسطي درجات  0.05يوجد فرق ذو دالله إحصائية عند مستوى الداللة ) ال 2-2-
مي( التعل -بالتصميم )التعليمي تجربة البحث مادة رسواد  لمجموعة التجريبية الذين اطالب 

على  رسواد  طالب المجموعة الضابطة الذين درجات ( و (Kaganتراكيب كيجان على وفق 
 المرونة  .  مهارة  وفق الطريقة االعتيادية في اختبار

 𝐻°: 𝜇1 =  𝜇2  

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2    

 ( بين متوسطي درجات  0.05يوجد فرق ذو دالله إحصائية عند مستوى الداللة ) ال3-2- 
مي( التعل -بالتصميم )التعليميتجربة البحث  مادة رسواد  لمجموعة التجريبية الذين اطالب 

على  رسواد  طالب المجموعة الضابطة الذين درجات ( و (Kaganتراكيب كيجان على وفق 
 ووضع الفرضيات .   مهارة وفق الطريقة االعتيادية في اختبار

𝐻°: 𝜇1 =  𝜇2   

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2  

 ( بين متوسطي درجات  0.05يوجد فرق ذو دالله إحصائية عند مستوى الداللة ) ال 4-2-
التعلمي(  -بالتصميم )التعليميتجربة البحث  مادة رسواد  لمجموعة التجريبية الذين اطالب 

على  رسواد  طالب المجموعة الضابطة الذين درجات ( و (Kaganتراكيب كيجان على وفق 
𝐻°: 𝜇1.    التنبؤ في ضوء المعطياتمهارة  وفق الطريقة االعتيادية في اختبار =  𝜇2 

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2  
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 Limitation of the Research رابعًا: حدود البحث 

 يقتصر البحث الحالي على:

 ة الثانوية النهارية التابعو  لمدارس الحكومية المتوسطةفي اطالب الصف األول المتوسط  -1
      (      (2018-2017, للعام الدراسي الول االكرخ  /لمديرية تربية بغداد 

األعداد و الجزء األول )األعداد الصحيحة ,  / كتاب الرياضيات للصف األول المتوسط -2
رية جمهو  –والمقرر من قبل وزارة التربية  الجمل المفتوحة ( و متعدد الحدود , و النسبية , 

          .(  (2018-2017العراق للعام الدراسي 

وهي ) تعرف على الخطأ , (  Kaganكيب كيجان )اتعلمي لبعض تر  –تصميم تعلمي  -3
زوايا ن , الداخل الدائرة وخارجها , اختر بطاقة , التصنيف , قلم ألثنيقاطرة التغذية الراجعة , 

جعة , حوار دائري , الرؤوس سويا , التتابع الثنائي , أبحث عن النصف اآلخر , مؤشر المرا
 ). 

 مهارات توليد المعلومات وهي ) الطالقة , المرونة , وضع الفرضيات , التنبؤ في ضوء 4 -
 المعطيات ( .

 Determination of Termsتحديد المصطلحات  خامسًا:

: كل من  عرفه   ( Instructional  Design) أوال : التصميم التعليمي 

-  (Kemp , 1985): "الذي يبحث في الممارسات التعليمية التي تتضمن تحديد  العلم بأنه    
واستثمار التطورات  , أساليب التعليم واختيار, وتنظيم المحتوى والخبرات  , األهداف

حسن وعمليات التقويم للتمكن من مواجهة احتياجات المتعلمين على أ, التكنولوجية الحديثة 
   (Kemp ,1985:184)                                      . وجه"

بهدف  الستراتيجيات التي يوظفها المعلم في الموقف التعليمي: بأنه " ,1998)ونايفة  )قطامي -
تحدد تحقيق نواتج تعليمية لدى الطلبة مستندا فيها إلى افتراضات يقوم عليها التصميم , وي

   ,1998: 36)دور المعلم والطالب وأسلوب التقويم ". )قطامي ونايفة  
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الطرائق التعليمية التي تحقق  أفضل: "علم وتقنية يبحث في وصف بأنه( 1999)الحيلة ، -
لة النتاجات التعلمية المرغوب فيها وتطويرها, على وفق شروط معينة, ويعد هذا العلم بمنز 

 (.27, 1999 :حلقة وصل بين العلوم النظرية والتطبيقية في مجال التربية والتعليم " )الحيلة
 مناسبة لتحقيق نتاجات : بأنه "علم يبحث في كافة اإلجراءات والطرائق ال(2001)سالمة، -

 .(:19  ,2001سالمة)"معينة تعليمية مرغوب فيها،والسعي لتطويرها تحت شروط

  ( : بأنه " سلسلة العمليات المنهجية والمتبصرة التي تترجم مبادئ2012, تيلمن و)سميث  -
التعلم والتعليم إلى خطط عملية لتطوير المواد التعليمية واألنشطة ومصادر المعلومات 

  ( 31: 2012, تيلمن )سميث و  ".والتقويم

          ((Kemp,1985من  التصميم التعليمي أن كالً  عن طريق استعراض تعريفونجد 
 ( عرفه1998, و)قطامي ونايفة ,  كعلم وه( عرف2001,و)سالمة  (1999و)الحيلة , 

                   تتفق مع تعريف فهي أما الباحثة  , يوظفها المعلم في الموقف التعليمي ستراتيجياتك
ملة من عملية متكا ه :بأن ظرياً نلتصميم التعليمي ابأنه عملية لتعرف  (2012, تيلمن) سميث و 

 جميع حتياجات وتطوير الوسائل واألنشطة التعليمية وتجريب وتقويمتحليل األهداف التعليمية واال
 أنشطة الطالب والعملية التعليمية لتلبية تلك االحتياجات . 

لطالب  (ةميتعل –تعليمية )على تكوين بيئة  تقوممنظمة  عملية: بأنه  وتعرفه الباحثة إجرائياً     
الصف األول المتوسط في مادة الرياضيات تتضمن مجموعة من اإلجراءات التدريبية ذات خطوات 

  .منظمة بغية تحقيق األهداف التعليمية والتربوية المنشودة

  :كل من ( عرفها Structures Kagan) كيجان تراكيبثانيا : 
(Kagan & Kagan,2008)- : ية تساعد المعلمين على بستراتيجيات تعليمية تدري " بأنها

تنظيم العملية التعليمية بما يتوافق مع طريقة عمل الدماغ في حين أنها في الوقت نفسه تطور 
                              ."الذكاءات لدى الطالب، مهارات التفكير، والشخصيةكل من 

Kagan & Kagan,2008:1)                                                         )                                             
هي طرائق وضعت من قبل الدكتور سبنسر كيجان الستخدامها في  بأنها "( :2009)عريق , -

التدريس لمساعدة الطلبة أثناء عملية التدريس لتحقيق أهداف الدرس بطريقة سهلة وسليمة 
يطلب من المجموعات بعد تحديد دور كل شخص وجذابة باإلضافة إلى الدقة في تنفيذ ما 
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ركة والتمثيل وحب اللعب لدى الطالب فيها , حيث تتضمن خطوات علمية مبنية على الح
للوصول إلى تحقيق األهداف التي وضعت من أجلها , والتي تشمل المهارات االجتماعية 

           . "مثل حب التعاون , المشاركة , إدارة الحوار , التسامح , إبداء الرأي اآلخر , القيادة 
 ( 13: 2009)عريق ,                                                                       

 أسلوب حديث من أساليب التعلم التعاوني القائم على النشاط بأنها "( : 2011)الديب ,  -
ل , وتعمالمنظم داخل الصف , والتي تتيح فرصة أكبر للطلبة للتعلم والمشاركة اإليجابية 

 (23: 2011)الديب , .   "الطالبعلى تقليل دور المعلم , وتؤدي إلى زيادة التحصيل عند 

 سلسلة من الخطوات أو اإلجراءات  التي تقوم في أساسها بأنها " (:2014)عبد المنعم ,  -
على تقسيم الطالب أو المتعلمين في فصول الدراسة إلى مجموعات صغيرة يتسم أفرادها 

حيث بعمل معين ,  ما بينهم ألداء , والتفاعل في بتفاوت القدرات , ويطلب منهم العمل معاً 
التعلم داخل  مسؤوليةمن خالل هذه التفاعل على أن يتحمل الجميع  يعلم بعضهم بعضاً 
                            " .لتحقيق األهداف المرجوه بأشراف من المعلم وتوجيهه المجموعة وصوالً 

 (1:  2014بد المنعم , ) ع                                                                 

تستخدم في  طرائق أنهاب (Kaganتراكيب كيجان ) عرف( 2009عريق , ) ونجد أن   
 كما عرفهاسلسلة من الخطوات أو اإلجراءات  ( 2014)عبد المنعم , التدريس , وعرفها 

 Kagan)الباحثة فتتفق مع تعريف  أما,  أسلوب حديث من أساليب التعلم التعاوني (2011)الديب,
& Kagan,2008)   ستراتيجيات تعليمية بأنها . 

مع مدرس الينفذها : ستراتيجيات تعليم وتعلم بأنها وتعرف الباحثة تراكيب كيجان نظرياً     
على مجموعات  على الصفث يقسم يبحطالبه بهدف تنشيط العقل ومشاركة جميع الطالب 

  وفق قواعد محددة . 

ى طالب بالفروق الفردية لد ىعنت  مجموعة ستراتيجيات  : ابأنه الباحثة إجرائياً  اوتعرفه   
 ,ستراتيجيات الهيكل األساسي لكل درس لهذه ا تمثلو , الصف األول المتوسط بمادة الرياضيات 

  ,يحة)األعداد الصح التفاعل بين ستراتيجية ما ومحتوى المادة الدراسية المتمثل بفصول طريق عن
  ليتكون النشاط . الجمل المفتوحة (و متعدد الحدود , و األعداد النسبية , و 
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 :  كل من  عرفه ( Achievement)التحصيل:  ثالثاً 

سبق  لم ( بأنه :" النتيجة النهائية التي تبين مستوى الطالب ودرجة تقدمه في تع1997)الخليلي , -
 ( 16 : 1997أن تعلمه " . )الخليلي , 

صل االكتساب التي يحققها فرد أو مستوى النجاح الذي يحرزه أو يدرجة  ( بأنه: "2000)عالم , -
 (305: 2000)عالم , .إليه في مادة دراسية أو مجال تعليمي أو تدريبي معين "

- (Alderman,2007  بأنه: " إثبات القدرة على )التي  نجاز ما تم اكتسابه من الخبرات التعليميةإ
 ((Alderman ,2007 : 101 .وضع من أجله "

اسه : "محصلة ما يتعلمه الطالب بعد مرور مدة زمنية محددة، ويمكن قيبأنه( 2009 جادو، أبو) -
التي يضعها  ستراتيجيةلابالدرجة التي يحصل عليها في اختبار تحصيلي لمعرفة مدى نجاح 

 .الطالب من معرفة تترجم الى درجات"  إليه، وما يصل أهدافهويخطط لها المدرس لتحقيق 

 (425:  2009جادو، أبو)                                                                   

 بأنه " "ما يكتسبه الطلبة من معارف ومهارات  وأساليب تفكير وقدرات على (:2010)عبيد , -
 (307 2010:حل مشكالت نتيجة لدراسة مقرر" )عبيد ,

 : أن التحصيل استعراض التعريفات يمكن مالحظة  عن طريق     
 تترجم إلى درجات . مقدار ما يكتسبه الطالب من معرفة  -
 التركيز على درجات الطالب في اختبار التحصيل كمعيار للتحصيل الدراسي . -

 لدراسة ةكنتيج تحقق لدى المتعلم من أهداف تعليمية ما مقدار بأنه: نظرياً  الباحثة وتعرفه    
 معينة. تعليمية وحدة أو معين موضوع

فة الرياضية  ألنواع المعر م واكتسابهناتج ما يتعلمه الطالب  بأنه:  إجرائياً  وتعرفه الباحثة      
عداد األو )األعداد الصحيحة , ل و بعد مرورهم بالخبرات التعليمية المتعلقة بفصوأساليب التفكير 

سًا مقامن كتاب الرياضيات للصف األول المتوسط  المفتوحة (الجمل و متعدد الحدود , و النسبية , 
   .ضي الذي أعدته الباحثة لهذا الغر عليها في االختبار التحصيلي النهائ ون بالدرجة التي يحصل
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: ا كل من عرفه  Generating information skills ت مهارات توليد المعلوما رابعا :    

مجموعة مهارات تمكن المتعلم من التفاعل مع الخبرات  :"بأنها( 2003،ون وآخر  )سعادة -
               ."يواجهها بهدف استيعاب عناصر الموقف من اجل الوصول إلى إنتاج جديد التيالعديدة 

 (61 :2003، ون وآخر  )سعادة                                                              

يه :" مهارات تجعل عملية التفكير تتم بنسق مقترح يتميز اإلنتاج فبأنها ( 2004, )الطيطي -
                            " . المعطاة بخاصية فريدة هي تنوع اإلجابات المنتجة التي ال تحدها المعلومات 

   51): 2004)الطيطي ,                                                                    

 :"هي استخدام المعرفة السابقة إلضافة معلومات جديدة ,بأنها (2004,ون )مارزانوا وآخر  -
عن  بنائي , حيث تقام الصالت بين األفكار الجديدة والمعرفة السابقةالفي جوهره  والتوليد

 من األفكار يربط بين المعلومات الجديدة والقديمة , ويقتضي التنظيم طريق بناء متماسك
                    ".ديدةففي التوليد تبرز المعلومات الجديدة في تراكيب ج, ألجزاءاوالتحليل عرض كيفية ترابط 

                                                                                                     (216: 2004 وآخرون, مارزانوا)                                                             
 أو أو األفكار على توليد عدد كبير من البدائل مهارات:"بأنها ( 2009)عبد العزيز,-

ن األخذ بعيغيرها من المعارف كاالستجابات لمثيرات معينة مع  المشكالت أو وأ  المعلومات
 واستدعاء اختيارية في توليدها, ويمكن اعتبارها عملية تذكر االعتبار السرعة والسهولة

                      " . لخ سبق للفرد تعلمهاإخبرات أو مفاهيم..... لمعلومات أو موقف أو

  ( 107 :2009,)عبد العزيز                                                                   

 لمعلومات سواء كانت المعلومات عبارة عنلالمتعلم " إنتاج : بأنها(  2015)المنير, -
ابة تتم كاستج ةاستدالالت تتم في ضوء معطيات )الجانب االستكشافي( أم كانت بدائل ابتكاري

  ( 15: 2015)المنير ,لمشكالت أو مواقف مثيرة مفتوحة النهاية )الجانب البتكاري( " .   
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 واعرف (2015)المنير, و  (2004)الطيطي ,و (2003، ون وآخر  سعادة)من  ونجد أن كالً 
ين بعملية بناء  عرفها (2004, ون )مارزانوا وآخر مهارات توليد المعلومات كمنتج للمعلومات , و 

 .عرفها قدرات  (2009)عبد العزيز ,المعلومات السابقة واألفكار الجديدة , أما

 للصقل  حاجةلدى المتعلم ب مهاراتبأنها  :الباحثة مهارات توليد المعلومات نظرياً تعرف لو       
ر لول غيويتم ذلك في بيئة تعليمية تتصف باإلبداع وباالبتكار, تمكن المتعلم من تقديم حللتدريب و 

                        مألوفة للمشكالت الجديدة التي تواجهه .  

ول بأنها مجموعة من المهارات التي تمكن طالب الصف األ : الباحثة إجرائياً  اوتعرفه     
وهذه المهارات هي )وضع الفرضيات، بحل مشكلة ما , من القيام في مادة الرياضيات المتوسط 

ي ف الطالبقاس بالدرجة التي يحصل عليها تو  , والتنبؤ في ضوء المعطيات والطالقة، والمرونة(
 .  توليد المعلومات المعد لذلك الغرض اختبار مهارات 
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وقد صنف  ,ودارسات سابقة لعدد من المفاهيم تخص البحث ةنظري خلفيةيتضمن الفصل 
 على النحو اآلتي :  محورين إلى 

                                            : خلفية نظرية  /المحور األول
                                                  شمل كل من:يو 

 :  (Instructional  Design )  التصميم التعليمي  1-
وجود علم يترجم كل إلى (  الحاجة Dewey,1900في مطلع القرن العشرين الحظ ديوي )

ما توصلت إليه األبحاث إلى التطبيق الفعلي في مجال التعليم , وهذا العلم سوف يعطي قرارات 
سنيلبيكر  وعد  حول التطبيقات والممارسات التعليمية مبنية على البحث أكثر من الحدس , 

(Snellbecker, 1974مع غيره من الباحثين أن تخطيط التعليم هو العلم الراب ) ط الذي وصفه
 أن التصميم التعليمي هو عملية تصميم التعليم بناء  في  الرأيديوي ليتفق مع سنيلبيكر في هذا 

 ( 29:  2012على ممارسات صحيحة وقوية . ) موريس وآخرون , 
  ,, والمواد فالتصميم التعليمي يصف اإلجراءات التي تتعلق باختيار المادة التعليمية )األدوات

والبرامج , والمناهج ( المراد تصميمها وتحليليها وتنظيمها , وتطويرها , وتقويمها وتعود جذور هذا 
العلم إلى:                                                                                                  

                                                          الدراسات التي أجريت في حقل التربية وعلم النفس .    -1
                               الدراسات المتعلقة بنظريات التعلم وعلم السلوك اإلنساني  .    -2

                         التكنولوجيا الهندسية التي بحثت أهمية التعلم الذاتي وقت استخدام اآللة .                                3- 
                       الدراسات التي بحثت في أهمية الوسائل السمعية والبصرية في عملية التعلم .  - 4

 ( 28-27: 1999)الحيلة ,                                                       
على عدة افتراضات  تقوم عملية التصميم التعليمي ( إلى أن2012) وتيلمنسميث  ويشير

 يلي بعض أكثر تلك االفتراضات حيوية :  وفي ماأساسية ينبغي على المصممين مواجهتها 
   األمثل يجب أن يمتلك فكرة واضحة عما يفترض  بالنحوكي يستطيع المصمم تصميم التعليم  -1

                                                               بالمعلم تعلمه نتيجة العملية التعليمية .      
          .أفضل العمليات التعليمية أكثر فعالية )تسهيال الكتساب المتعلمين معارف ومهارات محددة ( –2
يمكن أن يتعلم الطالب من عدة وسائل ووجود المدرس ليس دائما جوهريا للتعلم .                      -3
 فئاتهم  فالالطالب باخت وجميعمجاالت المحتوى  جميع ثمة مبادئ أساسية للتعليم تنطبق على –4
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  جب تعلمها . العمرية . مثل المشاركة في العملية بنشاط وحيوية والتفاعل مع المادة الوا    
                                             من التعليم وأداء المتعلمين . التقويم كال   يطوليجب أن  -5 

  (75: 2012, تيلمن)سميث و                                                                   
 نظريات التصميم التعليمي : 

نظريددة يميددرل ي للعناصددر التعليميددة , ونظريددة ي رايجلددوث يالتوسددعية مددن أحدددث النظريددات  تعددد
التي ابتكرت في مجال التصميم التعليمي , واعتمدت على األفكار , والطرائق , والنظريات التعليمية 

 ي استعراض لكل منهما:لما ي , وفي
 : نظرية "ميرل " للعناصر التعليمية :  أولا 

تنظم محتوى المادة التعليمية على المستوى المصغر، وهو المستوى  أنحاولت هذه النظرية 
الذي يتناول عددا محدودا  من المفاهيم، أو المبادئ، أو اإلجراءات التعليمية، وتعليمها كل على 

 حدة، في حصة دراسية واحدة .
 هما:,  أساسيتيننظرية على فرضيتين واعتمدت هذه ال      

                                                                   إطارين .عملية التعليم تتم ضمن  أن 1 -
                                                          تعليمها. أوتوضيحها،  أوشرحها،  أوعرض المادة الدراسية،  -
                                            اختبارها. أوالسؤال عن هذه المادة التعليمية  -

                                    نتائج عملية التعليم يمكن تصنيفها بناء على بعدين هما: أن -2
                                     (.إجراءاتو مبادئ، و مفاهيم، و لتعليمي المراد تعلمه )حقائق، نوع المحتوى ا -
  .اكتشاف( تطبيق، ,عملية التعلم )تذكر بعد إظهارهالتعليمي المتوقع من المتعلم  األداءمستوى  -

 (53: 1986)دروزة ,                                                                          

 :ثانياا: نظرية رايجلوث التوسعية  
لتنظدديم مجموعددة تناولددت هددذه النظريددة تنظدديم محتددوى المددادة الدراسددية علددى المسددتوى الموسددع 

المفاهيم , أو المبادئ , أو اإلجراءات ,أو الحقائق والمعلومات التي تكون محتوى وحدة دراسدية , أو 
وانبثقدددت النظريدددة التوسدددعية مدددن مفددداهيم المدرسدددة  علدددم فدددي سدددنة أو فصدددل أو شدددهر ,ي   دراسددديا   منهجدددا  

تددددؤمن بددددمن الددددتعلم يددددتم عددددن طريددددق الكددددل ولدددديس الجدددد ء , ومفدددداهيم ياوزبددددلي حددددول الجشددددطلتية التددددي 
المنظمات المتقدمة التي تنظم فيها أهم األفكار والمبادئ التي تحتويها المادة الدراسية مدن العدام إلدى 

يساعد على دمج ما يتعلمه من معلومات  م المتقدم أساسا  المنظ يمثلهرمي , بحيث  بنحو  الخاص و 
  53-52):  1999جديدة بالمعلومات السابقة بطريقة ذات معنى .  ) الحيلة , 
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فالنظرية التوسعية للتصميم التعليمي تتضمن اختيار محتوى المادة الدراسية وتركيبه 
وهي تبدأ  الكل إلى الج ء ,، أو من الج ء إلى الكل يتسلسل من  بنحو  وتلخيصه، وتنظيمه، و 

بعرض المقدمة التي تتكون من األفكار الرئيسة العامة التي تمثل محتوى المادة الدراسية، ثم تبدأ 
بتفصيل محتويات هذه المقدمة الشاملة وحجم المادة المتعلمة، ثم يتبع مراحل التفصيل عمليات 

 (127: 2010)جامع، .تلخيص، والتجميع للمادة المفصلة 
 تصنيف نماذج التصميم التعليمي : 

وقد ابتكرت نماذج عديدة تبرز هذا التنوع في  , يطبق التصميم التعليمي في مواقف متنوعة
المواقف , إن تصنيف نماذج التصميم التعليمي يمكن أن يساعد على توضيح الخصائص التي 

 . مالئمةنموذج بشكل أكثر أكل نموذج وتحديد الشروط التي يمكن أن يطبق فيها أيقوم عليها كل 
نماذج التصميم  ( Gustafson & Robert,1997) صنف جاستفسون وروبرت إذ       

على  ً نماذج النظم ( بناءو نماذج المنتجات , و م الصفي , يالتعليمي إلى ثالث فئات ) نماذج التعل
 وهي :, لنماذج ا مجموعة من االفتراضات )الخصائص ( التي حددها مؤلفو

 حجم التعليم الذي يجرى إعداده .إلى نموذجية بالنسبة المخرجات األ -
 المصادر التي توظف في جهود التصميم التعليمي . -
 . ا  فردي ا  للتطوير أو جهد نموذج فريقا  األهل يتطلب  -
 مهارات وخبرات التصميم التعليمي للفرد أو الفريق .  -
 وإنتاجا   هل يتم اختيار أغلب المواد التعليمية من المصادر المتوافرة أو تتطلب تصميما   -

 .  أصيال  
 حجم التحليل المبدئي المتكامل الذي يتم تنفيذه .  -
 التعقيد التقني لبيئة التعلم .  -
 . نفيذهمام  ن يجرى احجم التجريب والتنقيح اللذ -
                                                                                                                                                                                                                                            حجم النشر والمتابعة التي تحدث بعد عملية التطوير .     -

 (34: 2003)جاستفسون وروبرت , 
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 حسب تصنيف جاستفسون وروبرت بما يلي استعراض مختصر لبعض هذه النماذج  وفي     
Gustafson & Robert,1997) ) : 

 :(Gerlack & Ely,1980نموذج جيرلك , وايلي )ا1-
جاستفسون حسب تصنيف بم الصفي ( ينموذج  ضمن فئات نماذج )التعلهذا األ يعدو   
وسائل االتصال التعليمية نموذج لتوضيح  عملية التعليم , واستخدام تم تطوير هذا األ إذ , وروبرت

   :اآلتي المخططحسب بنموذج من عشر خطوات , ويتكون هذا األالتعليمفي تسهيل عملية 

 
 (  1) مخطط

 (Gerlach & Ely, 1980:33-35) نموذج جيرلك , وايليا
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 ويولوك ورايجيلوث   التصميم التعليمي وأساليبه  ليشننموذج ستراتيجيات ا -2
Leashin,Pollock,& Reigluth ,1990)   ): 

 نماذج المنتجات ,نموذج هو أحد لاهذا  (1997,تصنيف جاستفسون وروبرت) حسب ب
يتصف بمنه يتكون من عناصر إجرائية يمكن تطبيقها خطوة خطوة , بحيث يؤدي إتقان الخطوة و 

وقد بنيت جميع هذه الخطوات على أساس من , ة بها , وهكذا األدولى إلى إتقان الخطوة الالحق
, البحث في العلوم اإلنسانية, بحيث جاءت نشاطاتها متناسقة ومترابطة كعملية تصميم متماسكة 

 : على البحوث في مجال كل منها اعتمادا   موذج من عدة نشاطات متسلسلة منطقيا  نألويتكون هذا ا
 الطور األول : تحليل االحتياجات .

 الطور الثاني : اختيار المحتوى وتسلسله .
 الطور الثالث : تطوير الدروس .

 ة .يالطور الرابع : استخدام وسائل االتصال التعليم
 الطور الخامس : التقويم . 

 ( 65-2003:64)جاستفسون وروبرت , :  رهذه األطواالتالي  المخططويوضح 
 

 تقويم التعليم              تطوير الدروس           اختيار المحتوى          تحليل الحاجات
 وتنظيم تسلسله                        

  

   
 
 
 
 

 (2) مخطط
  نموذج ليشن ويولوك ورايجيلوثا

 
 

(         1خطوة )

 حلل المشكلة

( 2خطوة )

حلل مجاالت 

 الموضوع

 (3خطوة )

المهام حلل 

 ونظم تسلسلها

 (4خطوة )

حلل المحتوى 

المساند ونظم 

 تسلسله

(           5خطوة )

حدد أحداث التعلم 

 ونشاطاته

(            6خطوة )

نفذ تصميم تفاعلي 

 للمحتوى

 (7خطوة )

 قوم التعليم 
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 :(  Kemp ,Morrison,& Ross,1994)وموريسون وروس  موذج كمب نا -3
جميع العناصر  لحسبانبالنظرة الشاملة التي تمخذ با  (Kemp,1985 )كمبنموذج ايتصف 

نموذج أو التدريب بمستوياته المختلفة , ويساعد هذا األ,الرئيسة في عملية التخطيط للتعليم 
  ,قائاألساليب,والطر ستراتيجيات التعليم بما في ذلك تحديد لالمدرسين في رسم المخططات 

   (189: 2013والوسائل التعليمية من أجل تحقيق ألهداف المساق أو المقرر. ) الخطيب , 
 كمب  وموريسون وروسنموذج يرك  على تطوير المنهج بعد التعديل من ثم أصبح هذا األ       

Kemp ,Morrison,& Ross,1994) )  ليشمل إدارة المشروع والخدمات المساندة كعناصر في
 ( (Kemp ,Morrison,& Ross,1994 انموذج قبلمنهج إذا كان ال .عملية التصميم التعليمي

                                      ., والمخطط اآلتي يوضح ذلك  المحتوى من منظور  المتعلم بدال   ينطلق من منظور
  ( 48-47: 2003)جاستفسون وروبرت ,                                                    

 
 

 التخطيط  
 

    
 الخدمات 
 المساندة 

 
 التقويم 

 اإلجمالي 
 التقويم التكويني  
 إدارة المشروع  

 
 (3) مخطط

  انموذج كمب  وموريسون وروس
 

خصائص 
 المتعلم 

 

المشكالت 
 التعليمية 

 

 تحليل المهمة 

 

األهداف 
 التعليمية 

 

تسلسل 
 المحتوى 

 

المصادر 
 التعليمية

 
أدوات 
 التقويم 

 

الستراتيجيات 
 التعليمية

 

 لتعليمانظام وتوصيل 
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( إلى أن جميع النماذج السابقة تستخدم كنماذج للتصميم التعليمي , (1999الحيلة  أشارو        
يتمي  التصميم التعليمي  إذولتصميم التدريس , مع إجراء بعض التغييرات البسيطة في الخطوات 

 : (1كما موضح في الجدول )عن التصميم التدريس 
 (1جدول )

 مقارنة بين التصميم التعليمي وتصميم التدريس
 ( (Teaching Designتصميم التدريس  (Instructional Designعليمي )التصميم الت

 نظام ج ئي من نظام التعليم .  1 تدريب وتعليم وتعلم  ي علىنظام شامل يحتو  1
 عمل فردي . 2 تعاوني متكامل . معيعمل ج 2
 يرتبط بالحصة الصفية .  3 يرتبط بالمادة التعليمية  . 3
 أهداف سلوكية محددة بالحصة )الدراسية(.  4 بالمقرر الدراسي .أهداف عامة ترتبط  4
 يتم توفير البيئة التعليمية من المدرس. 5 يتم اختيار المحتوى وتنظيمه من الجماعة . 5
ق , ائاختيار وسائل تعليمية مختلفة , طر  6

  درس ,.......الخدليل م
 بناء مواقف تعليمية , وأنشطة تعليمية 6

تقويم لمدى تحقيق األهداف السلوكية لدى  7  .دون تقويممن ال تطوير  إذالتقويم تكويني   7
 الطلبة .

يتم تجريب المحتوى على الطلبة )وتع ل  8
 جميع المتغيرات وتبقى المادة التعليمية (

, وإنما نحصل على  ال يتم تجريبه غالبا   8
التنفيذ , والمدرس  عن طريقتغذية راجعة 

 هو الذي يختار ستراتيجية  
  

 108):1999)الحيلة ,                                                                        
الشمول أو  تبعا  لمستوياتها من تولكنها اختلف ,وهناك الكثير من نماذج التصميم التعليمي

ومنها المركب على طبيعة األهداف ونواتج التعلم المستهدفة , فمنها البسيط على مستوى الدروس 
نموذج واحد لجميع المراحل التعليمية والمواقف أوال يصلح اختيار  مستوى المقررات الدراسية، 

 .النظام وما يرجو تحقيقه من أهداف تمداخالفي ضوء طبيعة  االختياريتم , و  التدريسية
 
 



  24   خلفية نظرية ودراسات سابقة.  ...........الفصل الثاني ............................................

   

 مراحل التصميم التعليمي :
ما يسمى  جميع نماذج تصميم التعليم تدور حول خمس مراحل رئيسة تظهر جميعا  فيأن       
هي ,نموذج من خمس خطوات رئيسة ويتكون هذا األ,  "ADDIE"نموذج العام لتصميم التعليمباأل

, والمخطط اآلتي  منها اسمهنموذج يستمد األالتقويم ( والتنفيذ , والتطوير , والتصميم , و)التحليل , 
 . يوضح ذلك

 
 (4مخطط )

  مراحل التصميم التعليمي
نموذج العام لتصميم التعليم هو أساس كل نماذج التصميم التعليمي، وهو أسلوب األ عدي  و        

المصمم بإطار إجرائي يضمن أن تكون المنتجات التعليمية ذات نظامي لعملية تصميم التعليم ي ود 
نموذج مختلف لتصميم التعليم بعضها أ  (100)فاعلية وكفاءة في تحقيق األهداف، وهناك أكثر من

من عناصر مشتركة تقتضيها طبيعة العملية التربوية، أجمعها  معقد واآلخر بسيط، ومع ذلك تتكون 
هذه النماذج إلى خلفية نظرية سلوكية أو معرفية أو  يواضع ماءانتبينها ينشم من  واالختالف

                   .بنائية، وذلك بتركي هم على عناصر معينة في مراحل التصميم وبترتيب محدد
 (1: 2013)ع مي ,                                                                         
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إذا  ,جوهرهافي أنها تتفق  نجدوعلى الرغم من اختالف نماذج التصميم التعليمي في شكلها ,      
التنفيذ والتقويم التي ثم خطوات إجرائية محددة بعمليات التحليل ,والتصميم والتطوير , تتم في ضوء 

 سوف يتم التطرق إليها في الفصل الثالث .   

 التعاونيتراكيب كيجان للتعلم  - 2
Kagan Cooperative Learning Structures         

التعلم التعاوني ليس فكرة جديدة إنما هو قديم قدم البشرية , ويمثل العمل التعاوني القوة       
وجد األفراد الذين يقومون بتنظيم وتنسيق  ,في بقاء األنواع البشرية  مهما   دورا   أدت الدافعة التي

التربية الذين مجهوداتهم لتطبيق وممارسة أي مجهود أو مسعى إنساني , وهناك العديد من خبراء 
( الذي أشاري إن الطالب يمكنهم تحقيق (Quintilian كوينتليان يهتمون بفكرة التعليم التعاوني مثل

 (  31: 1998,جونسون )جونسون و تعليم بعضهم البعضي .استفادة أكبر من التعليم عندما يقومون ب
 الجذور النظرية للتعلم التعاوني : 

وهي: بعد االعتماد  , أبعاد نظرية عامة وجهت األبحاث حول التعلم التعاوني ةثالث هناك       
( 1900في بداية عام )ف .المتبادل االجتماعي , وبعد النمو المعرفي )اإلدراكي( , والبعد السلوكي 

ي في علم Gestaltي , وهو أحد واضعي نظرية يالجشتلت  Kurt kafkaعندما قال ي كيرت كافكا
دل بين األعضاء وقد قام ن المجموعات وحدات كاملة نشطة يختلف فيها االعتماد المتباإ : النفس

ي بتطوير أفكاره في العشرينات والثالثينات من Kurt Lewin  أحد زمالء كافكا وهو ي كيرت ليفن
   :قال  إذالقرن العشرين 

a–  لمشتركة ا الذي يتم تكوينه باألهداف االعتماد المتبادل بين األعضاء أساس المجموعات هوإن    
 عضو أو  حالة أي ن حدوث تغير فيإالذي يؤدي إلى جعل المجموعة ي وحدة نشطة ي بحيث     
 .فرعية أخرى  في حالة أي عضو آخر في مجموعة مجموعة فرعية يحدث تغيرا      

b-  وأن حالة التوتر الداخلي لدى األعضاء تدفعهم إلى العمل على تحقيق األهداف المشتركة 
 .                           المرغوبة 

نظرية للتعاون والتنافس  وغي بص Morton Deutschثم قام أحد طالبه وهو يمورتن دويتش       
ي Rogerي وأخوه ي روجر David Johnsonفي أواخر األربعينيات , ثم طور ي ديفد جونسون 

                                     أفكار يدويتش ي لتصبح نظرية االعتماد المتبادل االجتماعي .
 (135: 2005,  محمدأبو النصر و)                                                           
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نظريات  التي أوضحها ي جان اليعتمد بعد النمو المعرفي )اإلدراكي( بشكل كبير على و 
بالنظرية  قام بتحديد النظريات األكثر ارتباطا   إذ,  زمالئهي ومجموعة من  Jean Piaget هبياجي

المعرفية وتحديد الصراع الناشئ الذي يظهر المعارف غير المتوازنة , ومن ثم ظهر هذا المدخل 
ي خالف المشاركين  يهكاستجابة ضرورية ل يادة القدرة على تطوير األداء المعرفي  , وناقش ي بياج
لمحتمل حدوثها وإمكانية للجهود التعاونية والمهتمين بتلك المناقشات في تحديد الصراعات المعرفية ا

رك  على المعارف االجتماعية والجهود التعاونية في التعلم والفهم وحل المشكالت وتبادل  إذحلها , 
أعضاء المجموعة المعلومات والرؤى وتكوين البصيرة واكتشاف نقاط الضعف في الستراتيجيات 

ة ربط ذلك بالنظريات التنموية األخرى وتصحيحها وإمكانية توافق فهمها مع فهم اآلخرين وإمكاني
أما البعد السلوكي فقد رك  على تقوية الجماعات وتحديد المكافآت كما تم التركي  على ,والحالية 

وعلى توازن المكافآت والتكليف في التبادل االجتماعي بين , وعلى الدافعية  , جماعة األقران
متطلبات الواقعية الخارجية إلتاحة فرص االستقاللية الفردية , ومن ثم ظهرت الحاجة إلى فهم ال

 (  18:  2005)البغدادي وآخرون ,  التعلم بين الجماعات المتعددة . 
بين عدد من األفكار المستقاة من مجاالت ثالثة هي  أو ت اوجا   توليفا  ويمثل المنظور البنائي 

علم النفس المعرفي , وعلم نفس النمو , واألنثربولوجيا, فقد أسهم المجال األول بفكرة أن العقل 
,كما أسهم المجال الثاني بفكرة تباين ته منها ويكون استدالال, في بناء تفسيراته للمعرفة  يكون نشطا  

الثالث فقد أسهم بفكرة أن لمجال اه على التنبؤ تبعا لنموه المعرفي , أما في مقدرت تركيبات الفرد
عملية ثقافية مجتمعية يدخل فيها األفراد )كممارسين اجتماعيين  بوصفهالتعلم يحدث بصورة طبيعية 

                                                                سويا إلنجاز مهام ذات معنى ويحلون مشكالت بصورة ذات مغ ى .  ن ( إذ يعملو 
  212): 2004)زيتون ,                                                           

ات ويمثل منظورها مجموعة يي القوة السائدة في التربية في عقد التسعينوأصبحت البنائية ه
يقوم العقل بالبناء النشط   المعرفي )فمثال  مي إلى نظم معرفية متعددة مثل علم النفس تمن المبادئ تن

 للفروق في النمو لتفسيرات المعلومات ( وعلم نفس النمو ) تختلف البنيات الفردية للمعلومات نظرا  
     ( :32  2008)زيتون ,. ثقافية طبيعية ( المعرفي ( علم اإلنسانيات )التعلم هو عملية اجتماعية 
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ها في البحث واألدبيات على نطاق واسع وانتشارها انتشار الهشيم ءالبنائية وإطرا نإ 
أنها  اتها ديوالموافقة عليها في تعليم العلوم والرياضيات من األكاديميين والمربين والممارسين فتوك

لم تهدف إلى إنهاك المتع ,وستراتيجيات التدريس المنبثقة من فكرهاوأفكارها السابقة ومعاييرها 
   31):  2007زيتون , )في األنشطة ومهمات التعلم .  (المعلم كموجه وميسر) وانغماسه 

المنطلق النظري للبنائية على بناء المتعلم للمعرفة والدور التعاوني المهم الذي  يرك كما 
فهو يسعى )المتعلم ( إلى خلق  , التفاوض في مساعدة المتعلمين على تفسير خبراتهم يؤديه

 عيطات مثل البحث الجماج ئي في نش نحوتع ز التعلم وينعكس هذا المنظور ب هابتكاريممارسات 
 (   2008 : 33زيتون , )واألشكال المتنوعة للتعلم التعاوني عبر مهام حقيقية .  ,ولعب األدوار

 أنماط  المهارات التعاونية التي يحتاج الطالب إلى تعلمها :
تبقى المهارات التعاونية التي تشكل أساس تفاعل اإلنسان مع المجتمع متعددة ومتشبعة , وال 

ذلك كله , باإلمكان تحديد المهارات األساسية  وعلى الرغم منيمكن حصرها على عدد معين منها 
مهارات , وال سيما المرتبطة منها بالمجال االجتماعي , والتي تسهم واألكثر أهمية من غيرها من ال

ويتم ذلك في العادة بناء على معرفة  ,في عملية إنجاح تطبيق نمط التعلم التعاوني على أكمل وجه 
مراقبة لعمل  عن طريقدقيقة لمدى حاجة الطلبة إلى هذه المهارات , التي يقوم المعلم برصدها 

( في  1995مهارات التعاونية , كما يعرضها )جونسون وجونسون وهولبك ,الوتتمثل أهم  الطلبة ,
 اآلتي : 

  هي أولى المهارات المطلوبة لتمسيس مجموعات العمل  : ( Formingمهارات التشكيل )  – 1
 التعاوني الذي يضعه المعلم من قبل .     

 مطلوبة إلدارة أنشطة وتفاعالت أعضاء هي المهارات ال : (  Functioningمهارات العمل ) -2
                                                                                           . بينهم ما المجموعة , من أجل إنجاز المهمة , مع المحافظة على عالقات فاعلة وايجابية في    

 ( 149: 2008)سعادة وآخرون ,                                                             
 للموادهي المهارات المطلوبة لبناء مستوى أعمق من الفهم  :( Formulatingغ )و مهارات الص -3

  المادة ن وتذكرول يادة درجة اإلتقا, التي تدرس إلثارة استخدام ستراتيجيات عملية التفكير العليا     
 أطول .  لمدةالمقررة    
  لالنخراط في المناقشات األكاديمية  المطلوبةهي المهارات : ( Fermentingالتخمير)مهارات  – 4

 بغرض إثارة تصور المفاهيم للمادة المدروسة , وإثارة التضارب اإلدراكي , والبحث عن م يد      
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                                 من المعلومات , وطرح المسوغات التي تستند إليها االستنتاجات .    
 (39: 2005, حمدم)أبو النصر و                                                              

ويضيف بعض المربين مهارات تعاونية ال تقل أهمية عن المهارات السابقة , بل هي مكمله 
 لها وتتمثل في اآلتي : 

  : عملية االتصال تتكون من أربعة عناصر (The communication) مهارات االتصال –5 
إحداها ال يمكن أن تتم ومرتبطة مع بعضها بحيث إذا غاب  بعض ,مع تتفاعل بعضها  مهمة

  .الرسالة والوسيلة –المستقبل  –تحقيق الهدف منها, وهي المرسل  عملية االتصال أو أن تنجح في
هذه المهارات األساس الذي تقوم  عد  ت  : (Builder of the confidence)مهارات بناء الثقة  –6

عليه العالقات االجتماعية المتعددة والمتنوعة السليمة ,وتضم تصرفات تعاونية في اآلراء واألفكار 
 والمشاركة الوجدانية التي تبعث وتدل على الثقة والصدق .

 ( 201 -199: 2010)نصر هللا ,                                                             
في نجاح التعلم التعاوني , لذا على  أساسيا   تشكل عنصرا  أن هذه المهارات إلى الباحثة  تشيرو      

 المعلمين الذين يطبقون التعلم التعاوني في تدريسهم الحرص على تدريب المتعلمين هذه المهارات . 
 التعليم التعاوني : ستراتيجيات 
تنفيذ التعلم التعاوني داخل الصف , وتختلف  طريقها عنعدة ستراتيجيات تدريسية يتم  هناك

ما في إجراءات تطبيقها في الصف الدراسي, إال أنها تتفق على تقسيم  نوعا  تلك الستراتيجيات 
ما  مجموعات متعاونة يتبادل أفراد كل مجموعة األفكار والمعلومات والعمل في علىطالب الصف 

  (308:  2003)زيتون ,  بينهم النجاز أو تحقيق مهمة أو أهداف معينة .
 :    يمن ستراتيجيات التعلم التعاوني كاآلت ا  وسوف نعرض بعض

   : لمستويات تحصيلهم المتعلمين وفقاا توزيع -1
(STAD )Teams Achievement Division  Student  

التعليم التعاوني , وهي مباشرة وواضحة , يعرض المعلمون  أيسر طرائقوهذه الطريقة هي 
التالميذ  يوزعالمعلومات الجديدة على التالميذ كل أسبوع مستخدمين العرض الشفوي أو النص , و 

فرق تعلم , يتملف كل فريق من أربعة أو خمسة أعضاء يختلفون في الجنس وفي  علىفي الصف 
ومنهم منخفضة , ويستخدم األعضاء أوراق  , هم متوسطةومن ,فمنهم مرتفع التحصيل , التحصيل

عمل أو أي أدوات للدرس والمذاكرة لكي يتقنوا المواد األكاديمية , ثم يساعد الواحد منهم اآلخرين 
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على تعلم المواد بالتدريس الخصوصي, واالختبارات القصيرة التي يختبر بها الواحد اآلخر 
 عن اختبارات قصيرة كل أسبوع أو مرتين في وبالمناقشات في الفريق , ويجيب التالميذ فرديا  

ويستند , األسبوع تتناول المواد األكاديمية وتصحح هذه االختبارات ويعطى لكل فرد درجة تحسن 
تقدير أو درجة التلميذ المطلقة , وإنما بدال  من ذلك على درجة تحسنه  إلىتقدير التحسن هذا ليس 

 (88:  1999عن متوسطات التلميذ الماضية . )جابر, 
 Team Games Tournament(   TGTدوري األلعاب للفرق المختلفة ) -2

يشبه الشكل السابق من حيث تقديم الدرس وأعمال الفريق , ولكنه يستخدم المسابقات 
من االختبارات , ويتنافس المتعلمون مع أعضاء الفرق األخرى ليتمكنوا من إضافة  األسبوعية بدال  

يتنافس ثالثة متعلمين ضد ثالثة آخرين لهم الدرجات نفسها ,  إذفريق , نقاط أخرى لدرجات ال
, أما  والمتعلمون الذين يكسبون يتنافسون مع متعلمين في مستوى أعلى في الدوري التالي

والمتعلمون الذين يخسرون يتنافسون مع متعلمين في مستوى أدنى في الدوري التالي, وتحصل 
 (215: 2009الفرق ذات األداء العالي على الشهادات والمكافآت . )الطناوي , 

 :  Jigsawطريقة الصور المقطوعة بالمنشار الرفيع  -3
رق متجانسة للدرس واالستذكار يتملف كل فريق التالميذ إلى ف يوزعالستخدام هذه الطريقة        

من خمسة إلى ستة تالميذ , ويكون كل تلميذ مسؤوال  عن تعلم ج ء من المادة , ويلتقي األعضاء 
من فرق مختلفة يعالجون الموضوع نفسه لالستذكار وليساعد كل منهم اآلخر على تعلم الموضوع , 

                                موا .لاألعضاء اآلخرين ما تع ن لمو ثم يعود التالميذ إلى فريقهم األصلي ويع
 (  256: 2006)القال وآخرون ,                                                               

 :(  Alone & Learning Together ) , ومنفردين  التعلم معاا  -4
الذي قام بتطويره كل من ي ديفيد جونسون وروجر ق التعلم التعاوني , ائطر  إحدىوهو       

ا , وإجراءات التعلم التعاوني هنا تبدأ تو ينسي( من جامعة مJohnson & Johnson) يجونسون 
يقومون بمداء الواجبات الموكلة إليهم في  , إذ( طالب  5-4بتكوين فريق غير متجانس عدده ) 

ورقة واحدة , ويتم تع ي  األفراد كمجموعة واحدة بناء على أدائهم للواجب وتعاونهم الجمعي , وقد 
استخدمت األسلوب التنافسي , والفردي , عالوة على األسلوب  ,حققت هذه الطريقة نتائج جيدة 

 (122 : 2004,) الريامي وآخرون  .التعاوني
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   ( :  (The Structural Approachالطريقة البنيوية  -5
ق األخرى , إال أنها  ائعلى الرغم من أن الطريقة البنيوية تشترك في جوانب كثيرة مع الطر 

شارك    –وج از  –فكر ومنها:  , تؤكد استخدام بنيات معينة صممت لتؤثر في أنماط تفاعل التلميذ
إن جميع  :نمط الخطاب في الصف , إنها تتحدى القول القائلوهذه طريقة فعالة في تغيير 

, وأن بها إجراءات التسميعات أو إعادة السرد والمناقشات تتطلب أن تتم في مواقف جمعية كلية 
           أطول للتفكير واالستجابة ومساعدة الواحد اآلخر. تدخل في نسيجها وبنيتها تتيح للتالميذ وقتا  

 (  258: 2006)القال وآخرون ,                                                         
  ( :Kagan Cooperative Learning)  للتعلم التعاوني كيجان – 6

بدأ االهتمام بدراسة التعاون والتفاعل في الموقف التعليمي في أواخر الستينيات , وظهرت 
دراسات تحليل التفاعل في المواقف التعليمية , وتشجيع المناقشة  بين الطالب , واالهتمام باألسئلة 

ع األسئلة أثناء الشرح , وأنواعها ومستويات التفكير التي تنميها أنوا في التي يستخدمها المعلم 
ومن أهمها دراسة الثمانينيات قام بها فريق بحثي يرأسه , واستمرت الدراسات وتطورت  , المختلفة

في كلية التربية جامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة  (Spencer Kagan)سبنسر كيجان 
التدريب الميداني , كانوا يدرسون  أثناءفي  ومعلما   حيث استعان كيجان بخمسين طالبا    ,األمريكية

من الصف الثالث إلى الصف السادس االبتدائي , واستخدم بعض  ة( تلميذ وتلميذ2000) نحو
على تعاون  تعتمد أساسا   ةاآلخر ستراتيجي همالطالب المعلمين الطريقة التقليدية , واستخدم بعض

ذين تعاونوا في الموقف التعليمي سلوكيات التالميذ في التعلم , وأوضحت النتائج اكتساب التالميذ ال
 (  315:  2001اجتماعية مهمة , إلى جانب تفوقهم في التحصيل الدراسي .)كوجك , 

الرغم من أن العمل لتحسين مخرجات التعلم التعاوني لم تتوقف بعد, إال أن كيجان أعطى وب
ركي متخصص يوكيجان هو عالم أم , عبر اكتشافه لمجموعة من التراكيب متمي ا   هذه المسيرة دفعا  

في إخراج هذه  ) فن تربية الطفل وتعليمه(بعلم النفس , تعاون مع زوجته المتخصصة بالبيداجوجيا
وبالرغم من أن فكرة كيجان في التعلم التعاوني تعود إلى  ,التراكيب من أجل تحسين التعلم التعاوني

من  أنها اصطدمت بصعوبات كبيرة نتيجة عدم إقبال المدارس تجريبها , خوفا   دنج (1980)عام 
مردوها كفكرة جديدة , تتعارض مع التوجه السائد آنذاك القائم على العمل الفردي والتنافسي بين 

سمحت بعض المدارس لكيجان أن يجرب تراكيب في مجاالت  ((1985ومنذ عام  . المتعلمين
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دون  من كتابة الكلمات , ومنها انطلق لتطبيق الدروس القائمة على هذه التراكيب بالكاملكمحددة 
 (37-36: 2011ين . ) الديب ,تاالكتفاء بتطبيق تركيبة واحدة أو أثن

كيب إلى اانتقل من مجرد تطبيق تر  إذ( للتعلم التعاوني Kaganمفهوم كيجان ) تغيركما 
أن الدرس نفسه يتكون من مجموعة من التراكيب , ثم اكتشف بعد ذلك فاعلية الدروس  وصفه

متعددة التراكيب , التي يتبنى كل تركيب فيها على أثر التراكيب السابقة له مع أخذ الطالب اتجاه 
الصفة الجمعية بصورة كاملة مع األهداف التعليمية التي حددها المعلم عبر مجموعات تمخذ 

أصبحت التراكيب هي اللبنة األساسية لبناء الدرس وقد برهن في عام  إذالخبرات التعليمية , 
( على أن الدروس متعددة التراكيب هي التي تساعد على التعرف على األهداف كلها 1985)

التعلم التعاوني لمنهج  في فحسببل هذا التاريخ أن يثبت أهميتها قبصورة كاملة , وكان يريد 
Jigsaw  أو البطاقات الملونة  المرم ة أو البطاقات المشتركة , ثم أصبحت هذه التراكيب هي لب

إذ أعطيت , من المدرسين بصورة مذهلة  ( وكانت تجد تجاوبا  Kaganتبعها كيجان )االنظرية التي 
من األنشطة التي تختص  ( مجموعة Kaganلهم في نشاطات التعلم التعاوني كما حدد كيجان )

تحاد التراكيب والمحتوى يعد من أكثر طرائق فن التدريس الجيد اببعض التراكيب  وذلك ألن 
                                                                    (   Kagan ,1994: 1للوصول لهدف تعليمي معلن . )

نهجه يختلف وال يشبه أي نهج آخر في ( أن 2009) Kagan& Kaganويرى كيجان 
التعلم التعاوني وذلك الن تراكيبه سهلة وبسيطة تولد اإلثارة لدى الطالب وتتعامل مع جميع 

( , فيكون الفصل على Team buildingمستويات الطالب فتعمل على بناء فرق تعليمية قوية )
لفصل , وتعلم الطالب اإلدارة ( المكونة لClass buildingهيئة شبكة متصلة بين عدد الفرق )

واإلتقان وتعمل على تنمية مهارات التفكير العليا والمهارات االجتماعية   وعلل اختالفها وتنوعها 
التالي يوضح تنوع وظائفها األكاديمية  الشكلالختالف وظائفها وأهدافها الشخصية واألكاديمية , و 

 (  Kagan& Kagan, 2009: 11). والشخصية 
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(                                                                                       1شكل )

 الجانب األكاديمي والعالقات المتبادلة لتراكيب كيجان
 ( : (Basic Principlesالمبادئ األساسية لكيجان 

 ,(PIESاألربعة للتعلم التعاوني )ة ين تراكيب كيجان مصممة بعناية لتنفيذ المبادئ الرئيسإ     
 وهذه المبادئ األربعة للتعلم التعاوني هي : 

                                                                 P=Positive interdependenceالعتماد اليجابي على اآلخر  -1
واحد , لذا فإن كسب أحدهم مبني االعتماد االيجابي على اآلخر الطالب على جانب يضع     

 عليه كسب اآلخر كما أن الطالب ال يحقق النجاح بمفرده .
                                                                                  I=Individual Accountabilityالمسؤولية الفردية  -2

وال خيار أمام الطالب في عدم  مطلوبا   لك أمرا  يعد ذ إذتوزيع األدوار  عن طريقويتم ذلك     
 المشاركة .

                                                                                       E=Equal participationالمشاركة العادلة  -3
المشاركة عادلة ومنصفة بتوزيع باستخدام تراكيب كيجان فإن التفاعل صمم فيها بعناية لتكون     

 األدوار بين الطالب .
                                                                             S=Simultaneous Interactionالتفاعل المتزامن   -4

مجموعة وذلك يتحقق بسبب أن المشاركة الثنائية تضاعف المشاركة الفاعلة مقارنة بمشاركة ال     
   وبذلك تتضمن تراكيب كيجان مبدأ المشاركة الثنائية .

(Farmer,2017:3)                                                                    

http://3.bp.blogspot.com/-KEZAwxkziys/VUpXGAZ7U6I/AAAAAAAAACY/jRpbJzho5Ts/s1600/Untitled1.jpg


  33   خلفية نظرية ودراسات سابقة.  ...........الفصل الثاني ............................................

   

 ( : (Kaganكيجان تراكيب 
أثناء في وضع الدكتور سبنسر كيجان تراكيب الستخدامها في التدريس لمساعدة الطلبة 

الدقة في تنفيذ ما  عن فضال  عملية التدريس لتحقيق أهداف الدرس بطريقة سهلة وسليمة وجذابة 
يطلب من الفرق بعد تحديد دور كل شخص فيها , حيث تتضمن خطوات عملية مبنية على الحركة 

اللعب لدى الطالب للوصول إلى تحقيق األهداف التي وضعت من أجلها , والتي  والتمثيل وحب
 وبيانالتسامح , و إدارة الحوار , و المشاركة , و حب التعاون ,  -تشمل المهارات االجتماعية مثل :

على التعلم  تنفيذ التراكيب دليال  أثناء في القيادة , ويعد التطبيق العملي للمهارات و الرأي اآلخر , 
, حيث تنمي هذه التراكيب حب التعلم الذاتي عند الطالب ,  فحسببالممارسة أكثر من االستماع 

تطبيقها إلى أهداف أخرى مثل زرع القيم في نفوس الطلبة لخلق  عن طريقوكذلك تهدف التراكيب 
 ( 13: 2009)عريق , .االتجاهات السليمة والمفيدة والمرغوبة لدى المجتمع 

 هذه التراكيب : من و 
  Find The Fibتعرف على الخطأ  - 1
أو فقرة بها معلومات خاطئة ويطلب من كل فريق اكتشاف الخطم. ويمكن  يعطي المعلم سؤاال       

 .أن تتم هذه التركيبة بين كل اثنين من الفريق
 :الخطوات

 .تحديد المحتوى من المعلم  -1
 .الفريق بينتوزيع أوراق العمل   -2
 .اكتشاف الخطم من أحد أعضاء الفريق وتصحيحه -3
 .استعراض اإلجابات -4

 :توصيات إلدارة هذه التركيبة
-a  أن يسمح المحتوى بتعدد اإلجابات من ال بد. 
-b  ضرورة تصحيح المعلومة من الفريق. 
 -c ويطلب منهم  , تنويع استخدامات التركيبة )يمكن إعطاء سؤال يضم خيارات أحدها خاطئ

 . )اكتشاف الخطم وتصحيحه
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   Baling Sequencing الترتيب المخفي -2 
صورة و حقيقة ما، و كل فريق )ظاهرة معينة،  بين ا  يوزع المعلم بطاقات تحمل محتوى مترابط      

أعضاء الفريق ويصف لهم ما تعبر عنه  ةويقوم كل عضو بإخفاء البطاقة عن بقي , لشيء ما(
 .ن هذا التصورثم تكشف البطاقات للتمكد م, وفق التصور الذي يراه الفريق على بطاقته ثم ترتب 

 :الخطوات
 .بصورة مخفيةالفريق  بينتوزع البطاقات من قبل المعلم  -1
 .يصف كل عضو في الفريق محتوى بطاقته -2
 .وفق التصور الذي يراه الفريق لتسلسلهاعلى ترتب البطاقات  -3
 .الكشف عن البطاقات والتمكد من صحة التسلسل -4

 .توصيات إلدارة هذه التركيبة
a- تحضير البطاقات. 
b- التمكد من التوزيع الصحيح للبطاقات. 

-c األخرى  المجموعة ينصح بتحضير نشاط إبداعي الحتمال إنهاء مجموعة قبل. 
                                                          ( 92-90: 2011)الديب ,                                                                

 :قاطرة التغذية الراجعة -3
ثم يحدد لكل فرقة , يقوم المعلم بتحديد مجموعة من األنشطة التي يريد إنجازها في الحصة         

تون النشاط المطلوب منها إنجازه .. وتقوم كل فرقة بتسجيل ما توصلت إليه على لوحة من الكر 
طالع على انجازات بعضها ثم تمر الفرق أمام اللوحات لال , وتعليقها في مكان بارز من الصف

 .وتدوين مالحظاتها حول ذلك بعضا  
 :الخطوات

 .تحديد األنشطة المراد إنجازها -1
 .كل فريق بينتوزيع األنشطة  -2
 .أعضاء كل فريق بينتوزيع األدوار  -3
 .قبل المعلممتابعة تنفيذ النشاط من  -4
 .تعليق ما تم إنجازه من قبل الفرق على المكان المخصص من الصف -5
 .قاطرة من أمام اللوحات وتدوين المالحظات بصورةمرور الفرق  -6
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 :توصيات إلدارة هذه التركيبة
a- الدقة في تحديد المطلوب من النشاط. 
b- متابعة المعلم للنشاط المنفذ.                                                                      
c- إبراز اإليجابيات بعد انتهاء الفرق من اإلجابة. 

                                                          ((kagan& kagan ,2009 : 25  
  :   One Strayمبعوث خاص - 4

بين أعضاء  كل مجموعة ثم اإلجابة على األسئلة بالتشاور بينتوزيع نص أو سؤال بارز       
ويتم تكليف أحد أعضاء الفريق كمبعوث خاص يقوم بشرح ما تم التوصل إليه من حل إلى , الفريق 

 .وفي النهاية يتم تعريف كل فريق باألسئلة واإلجابات التي تم التوصل إليها, الفرق األخرى 
 :تالخطوا

 .المجموعات بينتوزيع نصوص مختلفة  -1
 .تحديد المبعوث الخاص من كل فريق -2
 .قراءة النص وكتابة اإلجابة في ورقة العمل -3
 .نقل الناتج التعليمي إلى الفرق األخرى من قبل المبعوث الخاص -4
 .ما تم نقله بين المجموعات مناقشة جميع الفرق في -5

 .التركيبةتوصيات إلدارة هذه 
a-  ويسمح باستخدام الكلمات الموجودة على المكعب ,اختيار نص ثري. 
b- وضوح األسئلة ودقتها. 
c-  تحديد األدوار ثم تبادلها في المرة األخرى.  

 (2009:14عريق ,)                                                                     
 Find Some one Whoابحث عن الشخص المناسب  -5

ويتم , الفرق  ةعلى بقي يقوم أعضاء الفريق بالمرور ا  أو مفهوم تعد ورقة عمل تضم سؤاال       
 .الورقة وتوقيعهم عليهاتسجيل إجاباتهم عما هو مطلوب في 

 :الخطوات
 .إعداد الورقة التي تضم السؤال أو المفهوم1- 

 .الفرق  بينتوزيعها  -2
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 .يبحث أفراد الفرق عن اإلجابة من زمالئهم بالفرق األخرى  -3
 .ثم يتم التوقيع عليها, تكتب اإلجابة 4- 

 تقديم إجابة من الطالب المختار من المعلم -5
 .إلدارة هذه التركيبةتوصيات 

a- الدقة في تحديد المطلوب في ورقة العمل. 
b-  تنظيم حركة انتقال عناصر الفرق. 
c- استعراض بعض اإلجابات التي تم التوصل إليها. 
  ( Kagan&Kagan,2009 : 26-30)                                                    

  Inside/Outside Circleالدائرة الداخلية الخارجية 6- 
من الطالب بحيث نفسه العدد  نالدائرتين تحمال لتاك.المرك  تيمتحدالطالب دائرتين  ن يكو        

سؤال وعلى  أو. على المعلم إعطاء موضوع  األخرى آخر في الدائرة  ا  يواجه كل طالب طالب
وبالتالي يحصل , محوري  بنحوالدائرتين  لتاذلك مع شركائهم . بعد ذلك تتحرك ك ةالطالب مناقش

 .آخر سؤاال   وأ ا  كل فرد على شريك جديد يناقش معه موضوع
 الخطوات :

 . على الطالب تشكيل دوائر - 1
 . وجود شريك مع كل طالب -  2
 . عكس األدوار -  3

 .دائري  بنحوالتحرك   4-
Mohammad,2012:1139)                                                      ) 

  Fun-N-Pickاختر بطاقة  -7
 , والخطوات :يقدم المعلم إلى الفرقة مجموعة من بطاقات في كل بطاقة سؤال وجواب      

 البطاقات .  يتسلم( في كل فرقة 1طالب رقم )
 ( في الفرقة يختار ؟إحدى البطاقات ويسمل السؤال المكتوب فيها .  2طالب رقم )
 ( يعطي اإلجابة  . 3طالب رقم )
                                                                  ( يع ز اإلجابة .4طالب رقم )

                                                                    (2016:13, Al Matrafi) 
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 People Sortsتركيبة التصنيف : 8- 
 . بعمل بطاقات لعناصر مختلفة , ثم يقوم بتوزيعها بين أفراد الفرق عشوائيا  يقوم المعلم  -
 يتم تحديد أماكن عامة للمجموعات , ومن ثم يطلب من األفراد التحرك كل إلى مجموعته حتى   -
 ينتهي الجميع من تصنيف نفسه حسب كل مجموعة .   

 (99: 2011)الديب ,                                                                       
 Rolly Tableقلم لثنين : - 9

يطرح المعلم السؤال.. يجيب الطالب األول ثم يسلمها ل ميله المقابل له في الفريق ليسجل      
 .إجابة وبعد االنتهاء تعطي دقيقة واحدة لمناقشة األفكار بين أعضاء الفريق ليجيب على السؤال

  :الخطوات
 .                                                                طرح السؤال من قبل المعلم -1

 .التشاور بين كل طالبين متقابلين 2 - 
.                                                     كتابة اإلجابة على الورقة من قبل الطرفين -3
 .اختيار رقم الطالب الذي سيجيب على السؤال من كل فرقة -4
 :صيات إلدارة هذه التركيبةتو 

-a اختيار األسئلة المناسبة. 
- b د تبادل األدواريتمك. 
-c الحرص على االنضباط. 
 : Cornersالزوايا   -10
 الفرق . عن طريقيعرض المعلم قضية , أو مشكلة ويحدد البدائل المطروحة لحلها   1-
جدار من جدران  ويثبت كال  منها علىيكتب المعلم هذه البدائل على بطاقات واضحة ,  - 2

 الصف .
 يطلب من كل طالب في جميع الفرق أن يختار البديل المناسب على بطاقة خاصة به , ويعلل  3-

 دون التشاور مع زمالئه في الفريق .من سبب اختياره لهذا البديل      
  يتوجه كل طالب في الفرق إلى ال اوية أو الجدار المثبت عليه البديل الذي اختاره .      4- 
  يتشاور الطالب الذين تجمعوا أمام البديل الموحد الذي اختاروه , كل طالب يتحاور مع آخر , 5- 
 وكل يعرض وجهة نظره .  ,وقد يبدأ الحديث األطول ثم يتم التبديل مع طالب آخر    
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                      ما توصلوا إليه . واستعراضيطلب المعلم من الطالب العودة إلى أماكنهم ,  6-
1993:22-25)                                                           , Daniel) 

                                            Round Robinحوار دائري 11-
 .1-4يعطي كل طالب في الفريق رقم من , فرق رباعية  علىيقسم المعلم الصف      

 خطوات :ال
 . تحتاج إلى حليطرح المعلم على الفرق سؤاال  أو قضية أو مشكلة  

 ( في الفريق بتقديم الحل كما يراه .(1يقوم الطالب رقم 
 ( ويضيف إلى الحل وجهة نظره .(1رقم ( في الفريق ما قاله 2الطالب رقم )يكرر 

 ويضيف إلى حلهما شيئا  من عنده . 2)( و)(1( في الفريق ما قاله رقم 3يكرر الطالب رقم )
 لديه .  ويضيف لذلك ما 3)( و)2( و)(1( في الفريق ما قاله رقم 4يكرر الطالب رقم )

 رأيه في الحل .  بيان( في كل فرقة 2رقم )يمكن أن يكلف المعلم من 
 : Numbered Heads Together)نفكر معا(  الرؤوس سوياا 12-

 فرق رباعية . علىيقسم المعلم الصف 
   .1-4يعطي كل طالب في الفريق رقم من 

 الفرق .  بينيوزع المعلم بطاقات عليها أسئلة 
 : خطواتال

 للتفكير في إجابات للسؤال . ا  المشكلة ويحدد وقتيطرح المعلم السؤال أو 1- 
 ليكتب األعضاء إجاباتهم . ا  يحدد وقت2- 
 يقف الطالب لوضع رؤوسهم معا ومناقشة إجاباتهم .3- 
 يجلس الطالب عند االنتهاء من مناقشة إجاباتهم أو بانتهاء وقت المناقشة .  4-
 تكليفه باإلجابة من كل فريق .في يدعو المعلم رقم الطالب الذي يرغب 5-
                    بعد مناقشة إجابات جميع الفرق يحتفل كل فريق بإنجازهم .6-

                                                           (Langworthy,2015:24 ) 
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 Rally Robinالتتابع الثنائي  13-
 .يطرح المعلم مسملة أو مهمة تتطلب عدة حلول أو إجابات  -1

        . حسب المسملة (بي ) ثوان   3-5للتفكير ي  ا  يعطي المعلم وقت2-
  .يحدد المعلم من سيبدأ بالمشاركة3-
 .يشارك كل شريك مع اآلخر بتناوب اإلجابات عدة مرات 4-
 :الخطوات  
a- يحدد المعلم الشركاء.  

-bشريك متقارب بالكتف يمجاوري. 
-c   شريك متقابل بالوجهي مقابل ي شريك وقوفا. 
                                                        ( ( Kagan&Kagan,2009 : 33 

    Three-Step Interviewالمقابلة ثالثية الخطوات   14 -
 يقوم كل عضو في فريق باختيار عضو آخر ليكون شريكا له .       

 خطوات :ال
 يقوم األفراد بإجراء مقابلة مع شركائهم عن طريق طرح أسئلة توضيحية . 1-
 يقوم الشركاء بعكس األدوار . 2-
  . يقوم األعضاء بمشاركة إجابات شركائهم مع الفريق3-

                                                         (kagan, 2014: 128-129 )  
  :  Mix-N-Matchأبحث عن النصف اآلخر  -15 

 بينيتم توزيع مجموعة من البطاقات )ج ء يضم أسئلة والج ء اآلخر يضم إجابات(         
ومن يجد البطاقة المكملة يقف في , الطالب ويطلب منهم أن يبحثوا عن النصف اآلخر للبطاقة 

 .زاوية من الصف مرة أخرى إلى أن ينتهي ال من المخصص للنشاط
 :الخطوات

 .توزيع البطاقات  -1
 .النصف اآلخر من البطاقةالبحث عن  -2
 .استعراض اإلجابات الصحيحة -3
 .عشوائي بنحوتبادل البطاقات  -4



  40   خلفية نظرية ودراسات سابقة.  ...........الفصل الثاني ............................................

   

 .تكرار الخطوتين الثانية والثالثة -5
 .توصيات إلدارة هذه التركيبة

a-  اختيار المادة المناسبة. 
-b   جيد بنحوإعداد البطاقات. 
- c خروج الطالب أصحاب اإلجابات الصحيحة. 

d-  أثناء تطبيق هذه التركيبةفي احة تسمح بالحركة وجود مس. 
 (14-13: 2009)عريق ,                                                            

           Questions Dice.مكعب األسئلة -15
عرض موقف محف  للتفكير )نص أو قصة أو شريط مرئي(.. ثم تطرح أسئلة باستخدام        

المجيب و السائل، و أعضاء الفريق )رامي المكعب،  بينمكعب األسئلة .. على أن يتم توزيع األدوار 
 .ويتم إعادة توزيع األدوار في المرة األخرى  ,مصحح اإلجابة(و على السؤال ، 

 :الخطوات
 .عرض مادة تحف  على التفكير -1
 :تحديد األدوار على الفريق -2

 .ي يرمي المكعب1رقم ي
  .ي يطرح السؤال مبتدئا  بالكلمة الموجودة على المكعب2رقم ي
 ي يجيب على السؤال؟3رقم ي
 .ي يؤكد أو يصحح اإلجابة4رقم ي

 :رة هذه التركيبةتوصيات إلدا
a- اختيار نص ثري ويسمح باستخدام الكلمات الموجودة على المكعب. 
b- وضوح األسئلة ودقتها. 
c-  تحديد األدوار ثم تبادلها في المرة األخرى. 

 Spin-N-Review :مؤشر المراجعة -16
 .كل عضو من الفريق بينيقوم المعلم بطرح السؤال وتوزيع األدوار        
 .ي يحرك المؤشر1رقم ي
 .ي يعطي السؤال2رقم ي
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 .ي يجيب على السؤال3رقم ي
 .ي يصحح إجابة زميلة أو يؤكدها4رقم ي

 .ثم يعيد المعلم توزيع األدوار بين أعضاء الفريق عند اإلجابة على كل سؤال جديد
 :الخطوات

 .السؤال من قبل المعلمطرح  -1
 .الفريق بينتوزيع المؤشر  -2

 .أعضاء كل فريق بينتوزيع األدوار 3- 
 .إعادة توزيع األدوار عند طرح السؤال الثاني4- 

 .توصيات إلدارة هذه التركيبة
-a  توفير مؤشرات بعدد الفرق الموجودة في الصف. 

b- تحديد دور كل طالب. 
c-  اإليجابيات بعد انتهاء الطالب من اإلجابةمتابعة. 

 (98-97: 2011)الديب ,                                                            
 

 (التعلمي –يالتعليم)التصميم  في بناء (Kaganكيب كيجان )ابعض تر وقد اعتمدت الباحثة     
وهي ) تعرف على الخطم , قاطرة التغذية الراجعة , داخل الدائرة وخارجها, اختر بطاقة,  
التصنيف , قلم ألثنين , ال وايا , حوار دائري , الرؤوس سويا , التتابع الثنائي , أبحث عن 

 لتستنتج ,وذلك حسب طبيعة المادة وقابلية الطالب وقدراتهم النصف اآلخر , مؤشر المراجعة ( 
فرصة للمتعلم للتعبير عن رأيه من خالل المشاركة في  تعطي( kaganن تراكيب كيجان )أ

قد المحتوى في إطار جذاب ومشوق  تضع, كما أنها حلول للمشكالت األنشطة الصفية وتقديم
 في استثمار الوقت والدافعية للعمل وتحقيق النجاح للفريق الذي ينتمي إليه . ساهم
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  : مفهومبد من فهم  مهارة التعامل مع هذه التراكيب وتطبيقها في الصف الالمعلم متلك يلكي       
 ( :Teams Kaganفرق كيجان )

الفرقة مجموعة من العناصر تتفاعل مع بعضها لتحقيق هدف ما , ويفضل كيجان استخدام       
مفهوم المجموعة التي قد تشير إلى  بخالفألنه يعني االندماج بين عناصرها , , تعبير فرقة 

 ( 40: 2011االرتباط العشوائي بين هذه العناصر )الديب ,
 , إذ أربعة أعضاء لكل فريق تشكيل الفرقة هوأن العدد األنسب في  إلى (Farmer)ويشير 

 ن أن أكثر من أربعة طالب في الفريق يؤدي إلى مشاركة أقل نشاطا  اكيجتراكيب وجد مصممون 
الفريق فيمكن  ,الفريق من أربعة أعضاء يتيح تنوع وتفاعل أكبر بين أعضاء بخالف , لكل طالب

   . ( ,يوضح ذلك5, والمخطط )التركيبة هثنائي أو رباعي بحسب ما تتطلب بنحوأن يتم العمل 
                                                                 (2017:4,Farmer) 

 
 (5) مخطط

 تراكيب كيجانل الفريق وفقا   بينتوزيع الطالب 
 ( خطوات بناء الفريق الرباعي : (Kaganكما يذكر      
 , وتحصيل دراسي متوسط , و  تصنيف الطالب إلى أربع مجموعات: تحصيل دراسي عال   1-

 تحصيل دراسي منخفض., و تحصيل دراسي دون المتوسط 
 معلومات مهمة.  –مستواه الدراسي  –عمل بطاقات يسجل فيها اسم الطالب  -2
فرق من أربعة أعضاء متفاوتة في مستوى التحصيل  علىتقسيم عدد الطالب في الصف  -3

 الدراسي.
يكون لكل فرقة اسم أذ الفرقة  عن طريقيقترح كيجان لخلق روح االنسجام والتعاون والعمل 

غيرها ,  منأفراد الفرقة , كما يمكن أن يكون لكل فرقة صيحة  تمي ها من   تبنيهمايتم  وشعار
           . ( يوضح ذلك2, والشكل ) االستجابات الصحيحة التي تقوم بها عن طريقهاوتع ز 

 (42: 2011)الديب ,                                                                 

http://1.bp.blogspot.com/-keOHpAhx5HA/VUpb0XbafVI/AAAAAAAAACs/Fl2JyUROTfo/s1600/Untitled3.png
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          منخفضعالي        متوسط       دون المتوسط    
                                                                       

   
 

 ( 2المجموعة )                                              (1المجموعة )
 

   
 
 

  
  

 (2شكل )
 حسب المستوى التحصيلي في الفرق بتوزيع الطالب 

من  ةعدد من الطالب واحد، اثنان أو ثالث يبقىالفرق الرباعية قد  بينبعد توزيع الطالب 
 : اآلتيعندها يمكن تقسيمهم على النحو , دون مجموعة 

  من خمسة أعضاء ا  طالب واحد نكون فريق •
  طالبان نكون فريقين من خمسة أعضاء. •
                                     طالب نقوم بضمهم في فريق واحد.  ةثالث •

,2009:3)                                                     Kagan&Kagan )  
ففي التعلم التعاوني ينقل مرك  نشاط التعليم من المعلم إلى الطالب وال يتوقف دور الطالب  

وإنما يتعدى ذلك ليقوم الطالب بتدريس ما تعلمه ل ميل  فحسب ,على تحصيل المعارف بنفسه 
( ويحسن Team workله في المجموعة مما ينمي عند الطالب اإلحساس بعمل الفريق )

                             من أهم مخرجات أنشطة التعلم التعاوني .  يعدمهارات التفاعل االجتماعي الذي 
 ( 433: 2005,  وآخرون  ) البغدادي                                          

 االسم :              المستوى 

                            

   ىلمستوا:  االسم

 أحمد   
 االسم : المستوى  

 محمد   

 

 االسم : المستوى  

   سراج  

 

 االسم : المستوى  

   نجم   

 

 االسم : المستوى  

    حيدر     
 االسم : المستوى  

  هند م

 االسم : المستوى  

 محمود
 االسم : المستوى  

    فراس  
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 توزيع األدوار في التعلم التعاوني لتراكيب كيجان :
وتوزيعها في التعلم التعاوني لتراكيب كيجان من األمور المهمة , فاالعتماد إن تحديد األدوار 

موجه لعملية التعلم , كما أن دور الطالب فهو ضروري  مهم و متبادل بين األفراد , ودور المعلم
 ما يلي توضيح للدورين :     مؤثر وفعال في أثناء العمليات , وفي

 : ( (Kaganفي تراكيب كيجان  دور المعلم1- 
يختلف دور المعلم في أثناء التعلم التعاوني عن دوره في الطريقة المعتادة , فلم يعد هو       

محور العملية التعليمية , يعتمد على أسلوب اإللقاء لنقل المعلومات إلى المتعلمين , بل أصبح 
عن إدارة الصف وتوزيع الفرق وتنظيمها , وتحديد أدوار أفراد كل فرقة , ومكافمة الفريق  ال  و ؤ مس

  ( 217: 2009)الطناوي ,الذي ينج  مهماته بكفاءة عالية 
أثناء العمل , في كما يقوم المعلم بمالحظة أعضاء الفريق , وتحليل المشكالت التي تواجههم     

                           ثم إبالغهم بالتغذية الراجعة المتعلقة بالكيفية المثلى إلدارة العمل . 
 (   35:  1998,جونسون ) جونسون و                                                          

ن الطريقة التي يتعامل بها المعلم مع الطلبة في أثناء أإلى ( 2004) وآخرون  الريامي أشارو 
تعلمهم وتبادلهم للمعرفة , كما أن دور  فيوبالتالي , التفاعل بين الطلبة  فيالعمل في الفريق تؤثر 
عن األسئلة في حالة عدم استطاعة أفراد الفريق اإلجابة عن  للطلبة ومجيبا   المعلم يكون مساعدا  

   ( 158:  2004أسئلة يوجهها أحدهم . ) الريامي وآخرون , 
ب حتى ن على المعلم العمل على ترسيخ مفهوم العمل التعاوني لدى الطالأوترى الباحثة 

 تصبح مهارة حياتية يعتادها الطلبة ويمارسونها في حياتهم .   
 ( :  (Kaganأدوار الطالب داخل الفرق في تراكيب كيجان 2-  

 وهذه األدوار :   , عنه ضمن فريقه لمسؤو  أن يكون لكل طالب في الفرق دور من بد ال         
 ول عن توجيه األفراد نحو إنجاز الهدف المنشود أو المهمة , ومنعهم من ؤو قائد الفريق : المس 1-

إضاعة الوقت وعليه أن  يتمكد من فهم كل فرد في الفريق للهدف المبتغي وللخطوات المطلوب 
 (  251:  2003تباعها .) زيتون , ا

إليه الفريق من مقرر الفريق : وعليه أن يكتب ويسجل ما يدور من مناقشات , وما توصل  -2
قرارات , وهو يقوم بتلخيص تلك القرارات وقراءتها على الفريق قبل أن يكتبها , وأحيانا يقوم 

 المقرر بعرض ما توصل إليه فريقه للفرق األخرى .



  45   خلفية نظرية ودراسات سابقة.  ...........الفصل الثاني ............................................

   

المواد واألدوات من المعلم , مع إرجاعها في نهاية  تسلميتولى مسؤولية مسؤول الصيانة :  -3
 بعد انتهاء الفرق من عملها .  الدرس مع ترتيب المكان 

 (  328:  2001)كوجك ,                                                                       
ووظيفته تقديم اإلطراء إلى األعضاء بعد سلوك معين يتم بعد االنتهاء منه  :المشجع  - 4

تمام إتمام وظيفة من قبل عضو على العمل , أو إكالمواظبة من قبل عضو على العمل , أو 
وهو  , في الفريق مهما   اجتماعيا   هذا دورا   يعدوظيفة معينة أو الرجوع إلى العمل بهدوء , و 

 التع ي  للطلبة .   بمن لة 
هم على التحكم في سرعة العمل عن فهو يساعد , لكنه مهم للفريق , جدا دوره بسيط  لميقاتي : ا -5

 .الباقيالوقت المستغرق و  طريق تسجيل
    ( 162-160:  2004,  وآخرون  )الريامي                                                     

ق تنظيم تفاعل ائإلى عدد من هياكل التعلم التعاوني وطر  ي1988وأشاري سبنسر كيجان 
المشاركة الجمعية , فالهيكل يمكن الطالب بواسطة توضيح سلوك الطالب خطوة بخطوة الستكمال 

( مقابلة 2( , ثم يدير )2( يدير مقابلة مع الطالب )1, والنوع البسيط ) أو معقدا   أن يكون بسيطا  
) أي مجموعة من  طالب  أربعة من ( , ثم يتشارك االثنان بالنتائج في مجموعة 1مع الطالب )

أو تحقيق جماعي , والذي يجتمع فيه طالب زوجين ( .أما نوع الهيكل المعقد هو عبارة عن لقاء 
الطالب هنا يساعد في كيفية وضع  جميعمن مجموعات تعاونية عديدة لهم اهتمامات مشتركة , و 
وكل عضو فيهم يقوم بما يقوم  , ما بينهم خطة للبحث عن الموضوعات , ثم يقسمون العمل في

                      ئجها وتعرضها للجميع . بما عليه من مهام , ثم تقوم المجموعة بتنظيم وتلخيص نتا
 ( 400: 2005, ) البغدادي وآخرون                                                     

حسب طبيعة التراكيب بمكانية إضافة أدوار أخرى للطالب أو تعديلها إوترى الباحثة       
 كما يمكن دمج دور قائد الفريق ومقرر .  الفريق  االمطلوب أن يقوم به
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 :مهارات توليد المعلومات  - 3
جوانب الحياة المختلفة كما أن االنفجار المعرفي  شتىيشهد عصرنا  تغيرات متسارعة في 

وفي ضوء ذلك يحتاج الفرد إلى  , يتسارع ويت ايد بحيث ال يمكن للفرد إال استيعاب ج ء يسير منه
إلى أن اكتساب  عن , فضال  اكتساب أدوات التفكير التي تمكنه من مواجهة تلك التغيرات الكبيرة 

               دون تفكير يدعمها .من فادة منها اإلالمعرفة وحدها ال تغني عن التفكير وال يمكن 
 (  23:  2000) دياب ,                                                         

عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ لمعالجة المعلومات  التفكيرف
 ,وتشمل هذه النشاطات تخ ين هذه المعلومات والبحث عن معنى لها, الداخلة إلى الذاكرة 

وتوليد  ,ونقدها , وتحليلها, واتخاذ القرارات , واستخدامها في حل المشكالت  ,ومقارنتها ,وتصنيفها
وبحسب النشاط أو الجهد العقلي  ,عليها إلى غير ذلك من النشاطات  معرفة أصلية جديدة اعتمادا  

 مستويات هي :   ةثالث علىالمبذول إلنجاز مهام التفكير يقسم التفكير 
يات التفكير الدنيا .                                                                     مستو  -1 
مستويات التفكير الوسطية .                                                                  -2
                                                                       مستويات التفكير العليا .   – 3

ويندرج تحت كل مستوى منهم أنشطة عقلية معينة يطلق عليها عمليات عقلية أو مهارات         
 ( 4:  2006) زيتون , التفكير. 
ن مهارات التفكير هي الوسائط التي يستخدمها المعلم في اكتساب المعرفة , وتطويرها إ

األمر  ,حاجة المتعلم في عالم تتفجر فيه المعرفة على نحو مستمرباستمرار, وتلبي هذه األهمية 
الذي يجعلنا ننظر إلى التربية على أنها الوسيلة لتعليم الفرد كيفية اكتساب المعرفة , إذ لم تعد هذه 
المعرفة غاية في حد ذاتها , وإنما وسيلة للتعلم والتدريب لالست ادة منها ,وعليه فإن الوعاء الذي 

اكتساب  عن طريقه أجيال المتعلمين اليوم هو المعرفة التي تقود إلى المعرفة ذاتها تنهل من
معلومات ومفاهيم ومبادئ جديدة عن طريق توظيف جملة من المهارات الفكرية , ولذلك يمكننا 

   .القول بمن المتعلم ينتقل من معرفة إلى معرفة جديدة عبر وسائط معينة هي مهارات التفكير
   ( 7: 2014)مارزانو وآخرون ,                                                    

بمهارات ( في كتابهم يالتعليم من أجل التفكيري قائمة Raths,1991وحدد راث  وآخرون )
مهارة التصنيف , و مهارة المالحظة , و مهارة المقارنة , و : مهارة التلخيص  اآلتيالتفكير على النحو 
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مهارة إدراك , و مهارة جمع البيانات والمعلومات , و التخيلمهارة , و مهارة النقد , و مهارة التفسير, و 
مهارة التنبؤ في ضوء , و مهارة تصميم البحث , و مهارة التعرف إلى االفتراضات , و العالقات 
مهارة و  ,النتائجمهارة صنع التعميمات وتخريج , و مهارة وضع الفرضيات وفحصها و  ,المعطيات 

 (  67-66: 2000,  ديابمهارة الحفظ والتذكر. ) , و طرح األسئلة وتوليدها 

فئات على  يإحدى وعشرون مهارة تفكير جاءت في ثمان وافقد حددمارزانوا وزمالؤه أما        
 : اآلتيالنحو 

                                          وتتضمن تحديد المشكلة وتحديد األهداف .: مهارة التركي   -1
                                  . األسئلة  صوغوتتضمن المالحظة و  :مهارة جمع المعلومات -2
                                            مهارات التذكر: وتتضمن االستدعاء والترمي  . -3
                                والتمثيل . , والترتيب  ,والتصنيف, مهارات التنظيم : وتتضمن المقارنة  –4
                                               .مهارات التحليل : وتتضمن بيان األفكار الرئيسة  -5
                                   مهارات التوليد : وتتضمن االستدالل والتنبؤ والتوسع  . -6
                             هارات التكامل : وتتضمن التلخيص وإعادة البناء والتركيب .م -7
           ير والبرهنة . يمهارات التقويم : وتتضمن المعا -8

 (9: 2014)مارزانو وآخرون ,                                                                

فئات على  خمسمهارة تفكير جاءت في  ةسبع عشر مهارات التفكير إلى  جروان صنف كما
 : اآلتيالنحو 

 .وتنظيم المعلوماتوتشمل المالحظة والمقارنة والتصنيف والترتيب  : مهارات جمع المعلومات  -1
      على وتشمل التطبيق والتفسير والتلخيص والتعرف: مهارات معالجة المعلومات وتحليلها  -2

العالقات واألنماط .                                                                                   
وتشمل الطالقة والمرونة ووضع الفرضيات والتنبؤ في ضوء  : مهارات توليد المعلومات -3

                           المعطيات .                                                                
 وتشمل النقد والتعرف على األخطاء والمغالطات .  : مهارات تقييم المعلومات – 4
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                                                                وتشمل االستنباطي واالستقرائي . : مهارات االستدالل  – 5

     11-10): 2013)جروان ,                                                                    

, ما بينها وعند مالحظة قوائم المهارات السابقة نجد أن هناك مهارات أساسية مشتركة في          
 بحثال اهذ ىتبن , إذوأن مهارات توليد المعلومات تمتي متداخلة في كل التصنيفات السابقة 

وتشمل , لمهارات التفكير وبالتحديد  فئة مهارات توليد المعلومات ( 2013)ف جروان يتصن
 :  المهارات اآلتية

   Fluentالطالقة :   -1 
 أن  اختيارية لمعلومات أو خبرات أو مفاهيم سبقهي في جوهرها عملية تذكر واستدعاء 

تعلمها , وقد تم التوصل إلى عدة أنواع للطالقة عن طريق التحليل العاملي , وفي الوقت الذي 
وطلبته في جامعة شيكاغو إلى ثالثة أشكال للطالقة , كشف  Thurstoneتوصل ثيرستون 

طالقة وصنفها ضمن فئة العمليات تحت من قدرات ال عن ثالث وعشرين نوعا   Guilfordجيلفورد 
واختار جيلفورد هذا العنوان الستيعاب  ,  Divergent Productionعنوان اإلنتاج المتشعب 

قدرات الطالقة التي وجدها في دراساته العاملية ليعطي داللة واضحة على طبيعة المهمات التي 
تتطلبها اختباراته لقياس هذه القدرات , وهي في جملتها مهمات تعتمد على البحث الموسع في 

  .ق الشرط أو  الشروط الواردة في األسئلة مخ ون الذاكرة عن كل المعلومات أو البدائل التي تحق
 (208: 2013)جروان,                                                          

فالطالقة هي القدرة على استدعاء أكبر عدد ممكن من االستجابات المناسبة تجاه مشكلة أو 
 ( 94: 2006زمنية محددة )محمود , في غضون مدةمثير معين 

 هي : فأما أبرز أشكال الطالقة       
a -  : الطالقة اللفظية أو طالقة الكلمات 

وتتمثل في قدرة الفرد على إنتاج أكبر عدد ممكن من المفردات ضمن مواصفات معينة في       
 فترة زمنية معينة . 

b-  :  الطالقة الفكرية أو طالقة المعاني 
منية معينة مدة ز وتتمثل في قدرة الفرد على استدعاء أكبر عدد ممكن من األفكار المناسبة في      

 (276 :2012لمشكلة ما .) ال غول , 
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c-  : طالقة األشكال 
  .          هي القدرة على الرسم لعدد من األشكال أو األشياء في االستجابة لمثير شكلي أو بصري     

 (209:  2013)جروان ,                                                                    
  Flexibilityالمرونة :  -2
 ,هي قدرة الفرد على توليد أفكار متنوعة أو حلول جديدة ليست تقليدية أو روتينية أو مكررة       

 ( 108: 2009وتشمل توجيه خط سير التفكير كاستجابة لمتطلبات الموقف .) عبد الع ي  ,
الجمود الذهني , والمرونة مهارة وقدرة رئيسة في اختبارات اإلبداع واختبارات  بخالفهي 

والفر ,  التفكير اإلبداعي التي وضعها تورنس , وتتطلب المرونة االنفتاح الفكري والقدرة على الكر
, وعدم تعصب الفرد لفكرته األحادية  ,( pushanadpullأثناء الحوار )في األخذ والعطاء  أي

أثناء عملية التخطيط والتنفيذ في والمرونة يجب أن تكون حاضرة  ,خر الرأي اآل بالحسبانواألخذ 
  :والتقييم وتشمل 

a –  التلقائية : المرونة 
 بمعنى إنتاج استجابات متنوعة مناسبة لمشكلة أو موقف .       

b- : المرونة التكيفية 
إلى حل مشكلة محددة  عن طريقهاوتشير لقدرة المتعلم على تغير الوجهة الذهنية التي ينظر       

 (  95:  2006لغرض توليد حلول جديدة ومتنوعة لمثير أو مشكلة ما . ) محمود , 
c- التحرر من الجمود : 

وإن أصعب أنواع الجمود الفكري  , وتعني بذلك تحويل خط سير التفكير وعدم بقائه جامدا       
 فهو , ال ينفع أن يكون محاورا  بهذه الصفة والفرد الذي يتصف  , واالنغالق الفكري التعصب 
 حول فكرته الخاطئة . متمرك 

d-  : مرونة إعادة تفسير المعلومات 
عديدة ,  وهي قدرة الفرد على طرح أفكاره أو فكرته بعدة صور أو أشكال مختلفة أو معان       

  (109:  2009ليستطيع السامع فهمها واستيعابها .  )عبد الع ي  , 
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   :Hypothesizingوضع الفرضيات  -3
قول غير مثبت صحة , لذلك يخضعها الباحثون للبحث  Hypothesisتعني الفرضية       

 .والتجريب والتقييم حتى يثبت صحتها من إزالة الغموض في موقف مشكل 
مثبت،  الفرضيةي تعبير يستخدم عموما  لإلشارة إلى أي استنتاج مبدئي أو قول غير      

معقولة تفسر الغموض  ويخضعها الباحثون للفحص والتجريب من أجل التوصل إلى إجابة أو نتيجة
 الذي يكتنف الموقع أو المشكلة.

أما العالقة بين المعلومات والفرضيات فهي عالقة تبادلية بمعنى أن المعلومات تشكل المادة        
التي تبنى على أساسها الفرضيات، والفرضيات بالمقابل تقود وتوجه عملية البحث عن م يد من 

ويقدم  . معنى لمجموعة من المعطيات يفتقر كل منها بمفرده إليهالمعلومات، والفرضية تضيف 
 :الباحث مور ورفاقه ثالثة مبادئ إرشادية لمراعاتها عند وضع الفرضيات

a.يجب أن تحل الفرضية أو تساعد في حل المشكلة كما تم تحديدها ) 
b.كلما كان عدد الفرضيات الموضوعة أكثر كان ذلك أفضل ) 
c من إطالق العنان للخيال  عن طريقغ فرضيات قد تكون غير سارة و كبير لص( يجب بذل مجهود 

                                                            دون تقييد أو كبح بتمثير مفهوم الذات.
  ,أو استدالل منطقي ن وضع الفرضيات وسيلة لتفسير ظاهرة أو مشكلة, أو توجيه تجريبي ,إ      
المهارة في إيجاد االفتراضات التي ينطوي عليها نص أو مشكلة أو موقف من أجل فهم أعمق أما 

              للمضمون وإدراك أوسع للبدائل الممكنة لحل المشكلة.
 ( 214-2013:213)جروان,                                                             

    Predicting / Extrapolatingالتنبؤ في ضوء المعطيات   -4
عملية التنبؤ من المعطيات  عن طريقتولد المعلومات في مهارة التنبؤ في ضوء المعطيات 

فرة اوهي من ناحية أخرى القدرة على قراءة البيانات أو  المعلومات   المتو ,الموجودة في الموقف 
على ما هو أبعد من ذلك في أحد األبعاد المتعلقة  ن طريقعوقراءة ما بين السطور واالستدالل 

في عملية توليد  مهما   ن له دورا  إأما البعد ال مني ف ,بال مان والموضوع والعينة المدروسة 
 زمنية محددة قد تجعل الفرد يولد أفكارا   مدة في غضون البيانات المتوافرة  إذ إنالمعلومات , 
ما يتعلق بالموضوع فإنه إذا كانت األفكار أو المبادئ  عن المشكلة , أما في مهمةواستنتاجات 

مثل محاولة لتطبيق هذه األفكار على محتوى آخر, أي ما تمرتبطة بمحتوى معين فمن مهارة التنبؤ 
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ية الفكر( على أن يكون للموضوعين يصدق على موضوع يصدق على موضوع آخر )من ناح
 .                                    ا, وإن ذلك يذكرنا بالمبادئ العامة في الموضوعات العامة مبعضهبعالقة 

 (162 -161: 2009)عبد الع ي ,                                              
كانت البيانات تخص عينة ما , فإن مهارة التنبؤ تمثل محاولة  فإذاأما بعد العينة والمجتمع 

, ما  وبالمثل إذا كانت البيانات المتوافرة تخص مجتمعا   ,لوصف المجتمع الذي أخذت منه العينة
 فإن مهارة التنبؤ في هذه الحالة لوصف العينة باالعتماد على بيانات المجتمع . 

 (216: 2013)جروان,                                                        
 

 : دراسات سابقة  الثاني المحور
والمراجع والدوريات وكذلك االتصال بشبكة اإلنترنت االطالع على عدد من أدبيات الموضوع بعد 

والبحث للحصول على دراسات سابقة التي تناولت تراكيب كيجان للتعليم التعاوني ومهارات توليد 
 تم الحصول على عدة دراسات سابقة صنفت إلى :,المعلومات 

 دراسات تناولت تراكيب كيجان للتعليم التعاوني . -1
 ارات توليد المعلومات . دراسات تناولت مه2 -
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                                                                                          (2جدول )
 (Kaganدراسات عربية تناولت تراكيب كيجان )

 مارات ( , دولة اإل2009الديب ) سم الباحث والسنة والبلد ا1-
التعرف على فعالية تراكيب كيجان في زيادة التحصيل في بعض أفرع مادة التربية  هدف الدراسة 

 الموسيقية لدى تلميذات الصف الخامس 

 التربية الموسيقية  -الصف الخامس بمرحلة التعليم األساسي  - المرحلة الدراسية   والمادة التعليمية 
  اا ( تلميذ40)  العينة  نوعحجم و 

 تراكيب كيجان  المتغير المستقل 
 التحصيل  المتغير التابع 

 التجريبي  نوع المنهج 
 بعدي ( –اختبار تحصيلي ) قبلي  - أداة الدراسة 

 اختبار مصفوفات رافن  -
 برنامج في التعلم التعاوني قائم على تراكيب كيجان  -

المتوسط الحسابي                                                                                         - أهم الوسائل اإلحصائية 
 النحراف المعياري  -
 المرتبطة اختبارات للعينات المرتبطة وغير -

 فاعلية تراكيب كيجان  في رفع مستوى التحصيل في أفرع التربية الموسيقية   - إليها الدراسة أهم النتائج التي توصلت 
فاعلية البرنامج القائم على استراتيجيات تراكيب كيجان  في رفع مستوى  -

 التحصيل في أفرع التربية الموسيقية  

 ( السعودية 2014عبد المنعم ) سم الباحث والسنة والبلد ا2-
تحديد فاعلية استخدام ستراتيجيات كيجان في عالج بعض األخطاء اإلمالئية لدى  هدف الدراسة 

 طالب الدبلوم التربوي بالجامعات العربية المفتوحة  
 اللغة العربية .  -الجامعية  - والمادة التعليمية  المرحلة الدراسية 

  اا ( طالب60) العينة  نوعحجم و 
 تراكيب كيجان المتغير المستقل 

 عالج بعض األخطاء اإلمالئية  المتغير التابع 
 التجريبي  نوع المنهج 
 اختبار )قبلي وبعدي من صورتين متكافئتين ( أداة الدراسة 

المتوسط الحسابي                                                                                         - أهم الوسائل اإلحصائية 
 النحراف المعياري  -
 اختبارات للعينات المرتبطة وغير المرتبطة -

 ئية التي ظهرت لدى فاعلية ستراتيجيات كيجان في عالج بعض األخطاء اإلمال أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

 الطالب )عينة البحث (
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(                                                                                          3جدول )
 (Kaganتناولت تراكيب كيجان )أجنبية دراسات 

 ركايأم -نيويورك     Langworthy   (2015) سم الباحث والسنة والبلد ا1-
تحقق من تأثير بعض ستراتيجيات التعلم التعاوني الخاصة بتراكيب كيجان وهي  هدف الدراسة 

 )الروؤس المرقمة , والتدوير(   

 اللغة االنكليزية  -البتدائي االصف الخامس والسادس  المرحلة الدراسية   والمادة التعليمية 

 وطالبة  اا طالب( 236) العينة  نوعحجم و 
 تراكيب كيجان المتغير المستقل 

 تعلم اللغة النكليزية المتغير التابع 
  تجريبي نوع المنهج 
 ( قبل وبعد التطبيق 2بطاقة مالحظة للمعلمين قوامهم ) - أداة الدراسة 

 بطاقة مقابلة -
 النحراف المعياري  -المتوسط الحسابي   -برنامج أكسل لحساب أهم الوسائل اإلحصائية 

 
وأكثر دافعية عند استخدام  أن الطالب كانوا أكثر انخراطا   عنأسفرت النتائج  - أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

 تراكيب كيجان
  

 ركايأم-مدينة البرتقال   Lisa (2017) سم الباحث والسنة والبلد ا2-
 أثر تراكيب كيجان للتعلم التعاوني على تحصيل الطالب واالرتباط في الرياضيات   هدف الدراسة 

 الرياضيات  – البتدائيالصف الثاني  المرحلة الدراسية  والمادة التعليمية 
  اا ( طالب15( طالبة و)13) على( مقسمه 28) العينة  نوعحجم و 

 تراكيب كيجان    )المقارنة , مواجهة  , زوايا (   المتغير المستقل 

 التحصيل والرتباط في الرياضيات المتغير التابع 
 التجريبي نوع المنهج 
 بطاقة مالحظة  - أداة الدراسة 

 استبانات -

 اختبار تحصيل -
 النحراف المعياري  -المتوسط الحسابي         - أهم الوسائل اإلحصائية 

تحصيل الطالب واالرتباط في  فيتراكيب كيجان للتعلم التعاوني له تأثير إيجابي  - أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

 الرياضيات
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 (4جدول )
 دراسات تناولت مهارات توليد المعلومات

 (  مصر2005سعودي وآخرون ) البلدو  والسنة سم الباحثا1-
تنمية مهارات توليد  يف يفعالية تدريس العلوم باستخدام المدخل المنظوم هدف الدراسة 

لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  المعرفيالمعلومات وتقييمها والتفكير فوق 
 بجمهورية مصر العربية

 العلوم  –الثاني اإلعدادي  المرحلة الدراسية  والمادة التعليمية 
 بنات  –( 63( , المجموعة الضابطة )65المجموعة التجريبية ) العينة  نوعحجم و 

 المدخل المنظومي  المتغير المستقل 
 مهارات التفكير فوق المعرفي    –مهارات توليد المعلومات وتقييمها  المتغير التابع 

 تجريبي  نوع المنهج 
 وبعدي لمهارات توليد المعلومات وتقييمها قبلياختبار  أداة الدراسة 

 المعرفيمقياس مهارات التفكير فوق 
معادلة الكسب المعدل  , و معامل ارتباط بيرسون  , و(t-testاختبار التائي ) أهم الوسائل اإلحصائية 

 لبالك
أهم النتائج التي توصلت إليها 

 الدراسة 
 تنمية مهارات توليد المعلومات وتقييمها ككل، فيفاعلية المدخل المنظومى  -
    وبالنسبة للمهارات كال على حدة نالحظ فاعلية المدخل فيما عدا مهارة المغالطة   
 الستدلل أو الستنتاج.  في  
  كل من اختبار مهارات  فيوجود عالقة ارتباطيه موجبة بين درجات التلميذات  -
 المعرفي .المعلومات وتقييمها ومقياس مهارات التفكير فوق  توليد  

 ( السعودية 2011بديوي ) البلدو السنة و  الباحث سما2-
التعرف على بعض مهارات توليد وتقييم المعلومات الالزمة للموهيين والمتفوقين  هدف الدراسة 

 من الجنسين ومحاولة تنميتها وإثرائها لديهم .     
 المعلومات بصورة عامة   –الخامس والسادس البتدائي المرحلة الدراسية  والمادة التعليمية 

 وطالبة  اا ( طالب50) العينة  نوعحجم و 
 برنامج تدريبي مقترح  المتغير المستقل 

 مهارات توليد وتقييم المعلومات المتغير التابع 
 التجريبي  نوع المنهج 
 مقياس )ستانفورد بنية للذكاء ( الصورة الرابعة  - أداة الدراسة 

 مقياس مهارات توليد المعلومات وتقييم المعلومات -
 أدوات تنمية وإثراء )برنامج الدراسة التدريبي ( -

                            النحراف المعياري  , و المتوسطات  , والوسيط , و معامالت الرتباط  أهم الوسائل اإلحصائية 
 Testاختبارات  , وتحليل التباين األحادي  , و

أهم النتائج التي توصلت إليها 
 الدراسة 

تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في مقياس مهارات توليد 
 المعلومات وتقييم المعلومات
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 (  مصر2015طه ) البلدو سم الباحث والسنة ا3-
 الطريقة المتبعة –أثر تفاعل الخرائط الذهنية هدف البحث إلى دراسة  هدف الدراسة 

المتكامل( في تنمية مهارات توليد -األيسر-ونمط التعلم والتفكير )األيمن
 المعلومات وتقييمها في الكيمياء لدى طالب الصف الثاني الثانوي 

 الكيمياء  –الثاني الثانوي  المرحلة الدراسية  والمادة التعليمية 
 وطالبة  اا (  طالب(166 العينة  نوعحجم و 

-ونمط التعلم والتفكير األيمن (الطريقة المتبعة –الخرائط الذهنية  المتغير المستقل 
 المتكامل(-األيسر

 مهارات توليد وتقييم المعلومات المتغير التابع 
 التجريبي  نوع المنهج 
 اختبار مهارات  توليد المعلومات وتقييمها   - أداة الدراسة 

 مقياس أنماط التعلم والتفكير -
النحراف المعياري                             -المتوسطات   -الوسيط  - أهم الوسائل اإلحصائية 

 testاختبارات  -
أهم النتائج التي توصلت إليها 

 الدراسة 
 تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الخرائط الذهنية  -
 على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المتبعة في اختبار   
 . مهارات توليد المعلومات وتقييمها في الكيمياء ككل ومهاراته الفرعية  
 وكذلك وجود أثر لنمط التعلم والتفكير على تنمية مهارات توليد  -
 .وتقييمها في الكيمياء  المعلومات  
  كما أوضحت النتائج وجود أثر لتفاعل الخرائط الذهنية مع نمط التعلم  -

                                        والتفكير على تنمية مهارات توليد المعلومات وتقييمها في الكيمياء                               
 وكذلك أثر لتفاعل الطريقة المتبعة مع أنماط التعلم والتفكير على  -

 .تنمية مهارات توليد المعلومات وتقييمها في الكيمياء   
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 استعراض ومقارنة الدراسات السابقة : 
( في حين Kaganالمحور األول بتراكيب كيجان )ني تناولت الدراسات السابقة محورين ع         

لذا ارتمت الباحثة استعرض الدراسات السابقة  , تناول المحور الثاني مهارات توليد المعلومات
كما تم توضيحه في  , بحسب منهجيتها وخطوات إجرائها واألدوات المستخدمة على المحورين

 جدول الدراسات السابقة كاآلتي : 
 : (Kagan)دراسات تتعلق بتراكيب كيجان المحور األول : 

تراكيب كيجان ويمكن استنباط بعض المؤشرات والدالالت من الدراسات السابقة حول        
(Kagan) : على النحو اآلتي 
   والسعودية  (2009فمنها أجريت في دولة اإلمارات )الديب, ,إجرائها بلدتباينت الدراسات في  -1

ودراسة  ( Langworthy,2015ركا مثل دراسة )ي, وأم(2014مثل دراسة )عبد المنعم, 
(lisa,2017 )واالرتباط  التي أشارت إلى تمثير اإليجابي لتراكيب كيجان على تحصيل الطالب

 في الرياضيات لدى طلبة الصف الثاني االبتدائي .
 (2009تباينت هذه الدراسات في المرحلة الدراسية والمادة التعليمية, إذ تناولت دراسة )الديب , 2-
 ( الصفLangworthy,2015الصف الخامس االبتدائي في مادة التربية الموسيقية , ودراسة )    
 ني( الصف الثاlisa,2017الخامس والسادس االبتدائي في مادة اللغة االنكلي ية,ودراسة )    

في مادة  ولكنها للمرحلة االبتدائية ,االبتدائي وعلى الرغم من االختالف في المادة التعليمية
 ( المرحلة الجامعية ولمادة اللغة العربية .2014دارسة )عبد المنعم,  , وتناولتالرياضيات

     ,إذنوع, فقد تباينت الدراسات في حجم العينة و  نوعأما في ما يتعلق بعينة البحث و  -3  
          ( 2014( تلميذة, ودراسة )عبد المنعم, 40مكونة من ) ( عينة2009اختارت دراسة )الديب,     

  ا  ( طالب236( عينة مكونة )Langworthy,2015, ودراسة )( طالبا  60عينة الدراسة )
 ( طالبة. 13و) ( طالبا  15اختارت عينة تتكون من )فقد ( lisa,2017,أما دراسة )  ,وطالبة

  فعالية تراكيب كيجان فمنها ما هدف إلى التعرف على , اختلفت الدراسات من حيث الهدف   -4
 ,    ( 2009الديب,  ) كما في دراسة في زيادة التحصيل في بعض أفرع مادة التربية الموسيقية     
    منها ما هدف إلى تحديد فاعلية استخدام ستراتيجيات كيجان في عالج بعض األخطاء و     

 ( هدفت إلىLangworthy,2015( , ودراسة )2014اإلمالئية مثل دراسة )عبد المنعم, 

 ,الرؤوسمن تمثير بعض ستراتيجيات التعلم التعاوني الخاصة بتراكيب كيجان وهي) تحققال
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هدفت إلى معرفة أثر تراكيب كيجان للتعلم  فقد (lisa,2017ما دراسة )المرقمة , والتدوير( , أ
 تحصيل الطالب واالرتباط في الرياضيات . فيالتعاوني 

 اتفقت الدراسات من حيث المنهج , إذ اتبعت المنهج التجريبي . -5
    ا  تحصيلي ا  اختبار الدراسة فمنها ما استعمل كما تباينت الدراسات من حيث األدوات المستعملة   -6

 (2009 ,)الديبكدراسة  برنامج في التعلم التعاوني قائم على تراكيب كيجان -(ا  عديب –ا  )قبلي    
, من صورتين متكافئتين( وبعديا   )قبليا   ا  اختبار  (2014)عبد المنعم, استعملت دراسة  حين في

 وبعد قبل (2بطاقة مالحظة للمعلمين قوامهم ) تاستعمل ((Langworthy,2015ودراسة 
 اناتباستو  استعملت بطاقة مالحظةفقد  (lisa ,2017)أما دراسة , بطاقة مقابلةو  ,التطبيق 
 .  يا  تحصيل ا  واختبار 

  المتوسط الحسابياستعملت  إذ,  اتفقت الدراسات من حيث استعمال الوسائل اإلحصائية 7-
                                                                                           واالنحراف المعياري .

 : لمحور الثاني : دراسات تتعلق بمهارات توليد المعلومات ا
( , 2011إجرائها , فمنها أجريت في السعودية مثل دراسة )بديوي , بلدتباينت الدراسات في  1-

لم تتفق فهذه الدراسة  , أما( 2015( و)طه , 2005ومنها في مصر كما في دراسة )سعودي ,
 في العراق . مع الدراسات السابقة من حيث إجرائها 

شملت  (2005)سعودي ,دراسة  تباينت الدراسات في المرحلة الدراسية والمادة التعليمية , فمثال   -2
من حيث  (2015)طه , طالبات الصف الثاني اإلعدادي في مادة العلوم , وتتفق معها دراسة 

              تناولت مادة الكيمياء , ودراسة  إذوتختلف معها من حيث المادة , المرحلة الدراسية 
شملت طلبة الصف الخامس والسادس االبتدائي للمعلومات بصورة عامة , أما  (2011)بديوي ,

شملت طلبة المرحلة المتوسطة )للصف األول  إذتختلف مع الدراسات السابقة  فهي هذه الدراسة
 من حيث مادة الرياضيات .  (lisa ,2017)ولكنها تتفق مع دراسة , المتوسط( 

دراسة اختارت  , فمثال   نوعأما في يتعلق بعينة الدراسة فقد تباينت الدراسات في حجم العينة و  -3
( طالبة للمجموعة الضابطة 63( طالبة للمجموعة التجريبية و)65عينة من )( 2005)سعودي ,
عينة من   (2015)طه, دراسة و وطالبة ,  ا  طالب (50عينة مكونة )( 2011)بديوي ,, ودراسة 

 . ( طالبا  80وطالبة , أما هذه الدراسة فعينتها ) ا  ( طالب166)
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فعالية تدريس العلوم باستخدام معرفة هدف إلى ما اختلفت الدراسات من حيث الهدف , فمنها  -4
كما في  تنمية مهارات توليد المعلومات وتقييمها والتفكير فوق المعرفي في يالمدخل المنظوم

التعرف على بعض مهارات إلى  (2011)بديوي ,, وهدفت دراسة ( 2005)سعودي ,دراسة 
,  توليد وتقييم المعلومات الالزمة للموهيين والمتفوقين من الجنسين ومحاولة تنميتها وإثرائها لديهم

الطريقة  –أثر تفاعل )الخرائط الذهنية إلى دراسة  (2015ه , )طفي حين هدفت دارسة 
المتكامل( في تنمية مهارات توليد المعلومات -األيسر-ونمط التعلم والتفكير األيمن (المتبعة
على وفق  (تعلمي –تعليمي )تصميم أثر  إلى التعرف على فقد هدفتالدراسة   هذه, أماوتقييمها

( في تحصيل طالب الصف األول المتوسط ومهاراتهم في توليد Kaganتراكيب كيجان )
 .  المعلومات في مادة الرياضيات

 لدراسة اهذه  مالمنهج التجريبي لتتفق معهالدراسات  اتبعتفقد  ما يتعلق بنوع المنهج  أما في 5 -
 منهج التجريبي في إجراءات الدراسة . التي استعملت ال

( 2005الدراسة )سعودي ,وأما في ما يتعلق باألدوات المستخدمة في الدراسات فقد استخدمت   -6
,  المعرفي مقياس مهارات التفكير فوق و , اختبار قبلي وبعدي لمهارات توليد المعلومات وتقييمها

أدوات و  مهارات توليد المعلومات وتقييم المعلوماتمقياس استخدمت ( 2011دراسة )بديوي ,و 
اختبار   ( 2015دراسة )طه, تفي حين استخدم تنمية وإثراء )برنامج الدراسة التدريبي (

الدراسة فقد قامت هذه , أما  مقياس أنماط التعلم والتفكيرو  مهارات  توليد المعلومات وتقييمها
( Lisa ,2017( ودراسة )2009الباحثة ببناء اختبار للتحصيل لتتفق مع دراسة )الديب , 

 ( .  2015ودراسة )طه , 2005)لمهارات توليد المعلومات لتتفق مع دراسة )سعودي ,  واختبار
معامالت تباينت الدراسات من حيث استخدامها للوسائل اإلحصائية, فمنها ما استخدم  – 7

اختبارات و  ,تحليل التباين األحادي و  ,االنحراف المعياري و  ,المتوسطات و  ,الوسيط و ,االرتباط 
Test  الباحثة استخدمت في حين  ,معادلة الكسب المعدل  لبالك, و معامل ارتباط بيرسون , و

 تحليل بياناتها التي ستذكرها في الفصل الثالث .الوسائل اإلحصائية التي  تخدم عملية 
على األثر االيجابي  أما في يتعلق بنتائج الدراسات السابقة فقد الحظت الباحثة أن هناك اتفاقا   -8

باط في زيادة التحصيل واالرت في( التي استخدمت في هذه الدراسات Kaganلتراكيب كيجان )
إلثرائي في انماذج والبرنامج لل, واألثر االيجابي الرياضيات  ومعالجة بعض األخطاء اإلمالئية 

تنمية مهارات توليد المعلومات وتفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في مهارات 
زيادة السابقة في توليد المعلومات . وترى الباحثة أن دراستها ربما تتفق أو ال تتفق مع الدراسات 

ألثر التصميم  مهارات توليد المعلومات وذلك تبعا  ل ةالمجموعة التجريبي طالبوامتالك التحصيل 
( , وستناقش الباحثة نتائج دراستها في Kaganعلى وفق تراكيب كيجان )التعلمي(  –)التعليمي 

 .  الفصل الرابع الحقا  
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 اإلفادة من الدراسات السابقة : 
 ن االطالع على الدراسات السابقة ساعد الباحثة في : إ    

 اختيار المنهجية المناسبة . -1
 . (Kaganللمحتوى من تراكيب كيجان )اختيار التراكيب المناسبة  2-
 اختيار األداة المناسبة لعينة البحث وطبيعة المادة .  -3
 استخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة .  – 4
   



 الفصل الثالث 

 منهج البحث وإجراءاته

 : مراحل التصميم التعليمي

 أوالً: مرحلة التحليل . 

 ثانياً: مرحلة التصميم والتطوير.

 ثالثاً: مرحلة التنفيذ .

 رابعاً: مرحلة التقويم . 

 خامساً:مرحلة التغذية الراجعة . 

 سادساً: تطبيق التجربة.

 الوسائل اإلحصائية.    
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 التعلمي( –لإلجراءات المتبعة في بناء التصميم )التعليمي  هذا الفصل عرضا  يتضمن         
 للخطوات اآلتية :   األول المتوسط , ويتم ذلك وفقا   الصف وتطبيقه على عينة من طالب

  
ً:(construction stage of instructional design)ًالتصميمًالتعليميمراحلًبناءًً:أولًا

 وفق تراكيب كيجانعلى التعلمي(  –لتحقيق هدف البحث المتمثلة ببناء تصميم )التعليمي 
(Kagan)  , طالع على األدبيات التربوية االوبعد في مادة الرياضيات للصف األول المتوسط

نت وبيدة ستراتيجيات متعدو والدراسات السابقة التي اعتمد فيها التصاميم التعليمية على وفق طرائق 
تعلمي( ال–)التعليمي بناء تصميم كشفت عن أثرأو  اإليجابي بعد تجريبها في الميدان التربوي  األثر

في  باحثة في بناء التصميم الذي يستند نظريا  اعتمدت ال, في متغيرات مختلفة عن طريق التجريب 
 :   وهي كما يأتيعن مرحلة التغذية الراجعة  البناء إلى أربع مراحل فضال  

 ((Analysis stageمرحلة التحليل  -    1
 (Preparation stage) وتشمل التصميم والتطوير مرحلة اإلعداد -    2
 ((Implementation stageمرحلة التنفيذ  -    3
 ((Evaluation stageمرحلة التقويم  -    4

 ي ,ما يلي بيان اإلجراءات المتبعة في كل مرحلة من مراحل بناء التصميم التعليم وفي        
 .  (6المخطط )وكما يوضحها 
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مرحلة 

 التحليل

تحديد األهداف 

 التعليمية

           المحتوى تحديد

 حليلهالدراسي وت

تحديد الفئة 

 المستهدفة

تحليل البيئة 

 التعليمية

 تحليل خصائص

 الطالب

تقدير الحاجات 

 التعليمية

مرحلة التصميم 

 والتطوير

 مرحلة 

 التنفيذ

 مرحلة 

 التقويم

صوغ األهداف 

 السلوكية

تنظيم المحتوى 

 وتقسيمه

 متطلبات           تهيئة 

 التصميم 

تحديد       

 ستراتيجية

إعداد ألنشطة 

والوسائل 

 التعليمية

 

 ت البحثابناء أدو

 التغذية الراجعة

مهارات توليد   اختبار

 المعلومات
 اختبار التحصيل 

إعداد الخطط 

 الدراسية

 منهج البحث 

 وعينته مجتمع البحث

 إجراءات الضبط

 تطبيق التجربة

التقويم 

 التمهيدي

 التقويم البنائي

 التقويم النهائي
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ً(:(Analysis stageمرحلةًالتحليلًً:أولًا
ت تمثل هذه المرحلة الحجر األساس لجميع المراحل األخرى , إذ يتم فيها تحديد المسارا 

  التي تتبع في بناء التصميم , وتشمل هذه المرحلة : الحاجات األساسية و 
ً:تحديدًاألهدافًالتعليميةًً-1-1ً

ك تم لذل ميم التعليمية , ونظرا  اهذه الخطوة من الخطوات األساسية في عملية بناء التصتعد 
  .المتوسطة مرحلة التحديد األهداف العامة لتدريس الرياضيات في 

 -هي:, في ثالثة مجاالت رئيسة  األهدافتصنف  إذ
a -  ( المجال المعرفيCognitive Domain                                       . )       
b-   ( المجال المهاريPsychomotor Domain                                     . )          
c- المجال الوجداني                                     . ( Affective Domain )    

ر إلى تنمية التفكيففي المجال المعرفي، تهدف كتب الرياضيات في المرحلة المتوسطة         
رير كفايات الطالب الرياضياتية  على الفهم الدقيق والتفسير والتب /الرياضي , وتطوير قدرات 

في و , ات التنبؤ واتخاذ القرارات الشخصية والعامة , والتواصل ونقل المعلومواالستدالل والتخمين و 
ل حالتعامل مع مواقف مألوفة  وغير مألوفة بتوظيف خطة المجال المهاري اكتساب الطالب مهارة 

يعاب تنمية قدراتهم على است, أما في المجال الوجداني فهي تسعى إلى المسألة والبحث والتجريب 
براز دورها في التوسع ومواصلة االستكشاف و التقنيات ال ضح ل وتو ستشراق المستقباعلمية والرقمية وا 

 , العلوم المختلفة مثل :محاورها والعالقات مع المباحث األخرى  شتىالرياضيات الصالت بين 
  (6: 2017,أمير عبد المجيد وآخرون ,جاسم )* .(3ملحق ),والفلك  ,والجغرافية ,والطب,والهندسة

ً:وتحليلهًالدراسيًًالمحتوًىتحديدًً-2-1
  ليميةن عملية تحليل المحتوى الدراسي هي جميع اإلجراءات التي يقوم بها واضع المادة التعإ

 في تحليل ةوهناك ثالث طرق متبع ,لتجزئة المهمات التعليمية إلى العناصر التي تتكون منها 
 ئي.واالنتقا ,والهرمي ,التحليل الخطي وهي:ة المحتوى التعليمي اتفقت عليها األدبيات المتخصص

 
 
 
 

, 1األول المتوسط " , ط/دليل المدرس لمادة الرياضيات للصف 2017 : ")جاسم , أمير عبد المجيد وآخرون  , 
 المديرية العامة للمناهج (/وزارة التربية 
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يم المفاهإذ قامت بتحليل المحتوى إلى  عمدت الباحثة إلى استعمال أسلوب التحليل الهرمي،
 للتصميمتم تحديد مادة الرياضيات كمجال بعد أن , (4ملحق) ,والمهارات اتالتعميمو  الرئيسة،

المقررة لطالب الصف األول  فصول (4التعلمي( , المتمثل بالفصول البالغة ) –)التعليمي 
 كما هو (2018-2017لهذه المرحلة من الفصل الدراسي األول من العام )المتوسط , المحددة 
 . (5موضح في جدول )

ً(5)ًجدول
ًهاًالفصولًالمقررةًلكتابًالرياضياتًللصفًاألولًالمتوسطً)الجزءًاألولً(ًوعددًصفحاتً
ً

ًإلى(ً–الصفحاتً)منًًعنوانًالفصلًت
 33-7ًاألعدادًالصحيحة 1
 65-35ًاألعدادًالنسبية 2
 93-67ًمتعددًالحدود 3
 121-95ًالجملًالرياضية 4
 

ًتحديدًالفئةًالمستهدفةً:3-1ًً
فئة مستهدفة ضمن  (2017-2018)اختير طالب الصف األول المتوسط للعام الدراسي         

 موضوع البحث . 
ًتحليلًالبيئةًالتعليميةً:4-1ًً

ل مهمة الكرخ األولى في تسهي /بعد إتمام الموافقات الرسمية من المديرية العامة لتربية بغداد 
مدرسة متوسطة (، اختيرت 1الباحثة لتطبيق البحث في إحدى المدارس التابعة لها، ملحق )

 إلجراء تجربة البحث وتّبين األتي: للبنين ((المصطفى
     توافر سبع قاعات ) شعب ( دراسية للصف األول المتوسط مما سهل على الباحثة إجراء 1-

  .التجريبية والضابطة  إلى المجموعتيناالختيار العشوائي لعينة البحث بالنسبة 
         ئمها على األثاث المدرسي المالئحتواالكما أن أحجام هذه القاعات مالئمة مع عدد الطالب و  -2
  .من رحالت مخصصة لكل طالب وسبورات    
ووقت ,  في األسبوع خمس حصص بواقعتدريس مادة الرياضيات للصف األول المتوسط  يتم -3

 .دقيقة ((45الحصة الواحدة 
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ًتحليلًخصائصًالطالبً:5-1ًً 
 تباع الخطوات اآلتية :اللوقوف على خصائص طالب األول المتوسط , تم و        

 يد التعرف على المعلومات السابقة لطالب عينة البحث في مادة الرياضيات األول المتوسط ق 1 -
 التجربة .      

 م ليت )*(من الصف األول االبتدائي إلى األول المتوسط طالع الباحثة على كتب الرياضيات ا -2
 يهممعلومات الرياضية السابقة ولمعرفة المكررة منها والجديدة علال على التعرف عن طريقها   
 مدى ارتباطها بمادة الرياضيات المحددة .   و 

      السادس للصف  مادة الرياضيات )االمتحان النهائي ل فياالطالع على درجات الطالب -3
 .( درجة 50-95) بين وتراوحت مااالبتدائي( 

 (.2006-2003مواليدهم بين األعوام)( أي 14-11بين )أعمار الطالب وكانت تتراوح  تحديد-4
ًً:تقديرًالحاجاتًالتعليمية6ً- 1ً-

 : تم تقدير الحاجات التعليمية من وجهة نظر كل من
 -aالطالبً:ًتقديرًالحاجاتًالتعليميةًمنًوجهةًنظر                                             

        لغرض تقدير حاجات طالب الصف األول المتوسط  اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية:      
                        لعينة من طالب الصف الثاني المتوسط ممن سبق لهم دراسة مادة  ةتم توجيه استبان2-   

 ( 40( في الصف األول المتوسط , إذ بلغ عدد أفراد العينة )2016-2017لرياضيات للسنة )ا
 ( لكل 1عطاء )إ ( فقرات واإلجابة عنها بنعم أو ال , وتم 6على ) ةستبان, ولقد اشتملت اال ا  طالب

 ( لكل إجابة )ال( وذلك بهدف التعرف على الحاجات )الصعوبات( التي واجهت 0إجابة نعم و)
   ( 6في الجدول ) ةأثناء دراستهم للمادة , والنتائج مبينفي لطالب ا

 

 

 

 

 

في مادة دراسات مقارنة طرائق تدريس الرياضيات  /ورش العمل المقامة بين طلبة الدكتوراه  عن طريق)*( وذلك 
 ابن الهيثم   /في كلية التربية للعلوم الصرفة 
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ً(6جدولً)
ًنتائجًالحاجاتًالتعليميةًمنًوجهةًنظرًالطالب

ًفقرة ت
عددًالطالبً
الذينًأجابواً

ًبنعم

عددًالطالبً
الذينًأجابواً

ًبال

النسبةً
المئويةًللذينً
ًأجابواًبنعم

النسبةً
المئويةًللذينً
ًأجابواًبال

1 
لتنوع  تنوع طرائق التدريس وفقا  ت

 طالبالالمحتوى والفروق الفردية بين 
8 32 %20 %80 

2 
المفردات الدراسية بين كتاب  ترتبط

الرياضيات للصف السادس االبتدائي 
 .األول المتوسط وكتاب 

10 30 %25 %75 

3 
في للطالب بالمناقشة والمشاركة  سمحي  

طالب المدرس ومع المع الدرس 
 . اآلخرين 

14 26 %35 %65 

 55% 45% 22 18 تنوع األنشطة المستخدمة في الدرست 4

5 
تعليمية الحديثة في الالوسائل  ستخدمت  

 الدرس .
12 28 %30 %70 

6 
تشجيع التعاون بين الطالب 

أو حتى صغيرة  أو كمجموعات كبيرة
 عمل األنشطة والتقارير

8 32 %20 %80 

 
b-ًً:ًًتقديرًالحاجاتًمنًوجهةًنظرًالمدرسين

 بنحو( مدرس رياضيات للمرحلة المتوسطة 12) علىالحاجات التعليمية  ةاستبانتم توزيع 
 .( 7في جدول ) وتتضح هذه الحاجات, عام وللصف األول المتوسط بشكل خاص 

 
 
 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً(7جدولً)
 المدرسينالحاجاتًمنًوجهةًنظرً

عدد المدرسين   الفقرة ت
 الذين أجابوا بنعم

عدد المدرسين 
 الذين أجابوا بال

النسبة المئوية 
 للذين أجابوا بنعم

النسبة المئوية 
 للذين أجابوا بال

1 
التنوع باستخدام الستراتيجيات 

 الدرس الواحد فيالحديثة 
2 10 17% 83% 

2 

التركيز على مشاركة الطالب 
مناقشات الفردية الفي 

والجمعية مع المدرس ومع 
 الطالب أنفسهم

4 8 33% 67% 

3 
التعزيز يكون التنويع بأساليب 

 لرفع لمستوى األداء مناسبا  
5 7 42% 58% 

4 
بيئة تعليمية مالئمة  توافر

لحاجات الطلبة والمحتوى 
 الدراسي .

4 8 33% 67% 

5 
مراعاة الترابط بين منهج 

الرياضيات الجديد مع منهج 
 المرحلة االبتدائية

2 10 17% 83% 

 
والمدرسلين تلم  البالطل التعليميلة ملن وجهلة نظلروعن طريق تحليلل االسلتبانتين الخاصلة بالحاجلات 

 :اآلتيةحصر وتحديد الحاجات الضرورية 
 التخطيط المحكم للحصة الدراسية .استخدام ستراتيجيات حديثة تراعي  -1
 مراعاة الترابط بين مناهج الرياضيات للمرحلة االبتدائية والمتوسطة . -2
           عن طريق الرسوم العديدة مع  أوالبوسترات والصور  توفير وسائل تعليمية عن طريق توفير -3

                                                                                     .األلواناستعمال 
في  والمناقشة األسئلةلطرح  للطالبالفرصة  ا عطاءاستخدام المجموعات التعاونية في التعلم و  -4

              . الدرس

 

 

 



 68   إجراءاتهلبحث  وهجية امن   الفصل الثالث ...........................................................

 

 : (Design and Development Stageمرحلة التصميم والتطوير) : ثانيا  
 :هي,  تشمل هذه المرحلة عددا من الخطوات     

                                                      صوغ األهداف السلوكية : 1-  -2

ا و عبها التربويون فوض هتما  إذألهمية األهداف وضرورة فهمها من المدرس والطالب  نظرا   
 لها العديد من التصنيفات كي يسهل اشتقاقها حسب الغرض منها وما يناسب تحقيق المهام التي

شتهر بالكتابة في هذا ابلوم أول من  يعد( و Bloom,1965ومنها تصنيف بلوم ), وضعت ألجلها 
قلية العالمهارات و ومستوى القدرات  , نف المعرفة إلى مستويين هما مستوى المعرفةص , إذالمجال 

ل تم عمو ,  التقويمو التركيب , و التحليل , و التطبيق , و االستيعاب )الفهم(, و  التذكر, الذي ينقسم إلى
نتيجة التطورات التي مرت بها نظريات  (Bloom,1965بلوم )لتعديالت على التصنيف المعرفي 

  58):  2008, الثاني من القرن العشرين . )أبو دقة  فالتعلم في النص

( إلى s Taxonomy,Revised Bloomصنفت المعرفة في تصنيف بلوم المعدل ) إذ    
 ,ائيةاإلجر  والمعرفة,والمفاهيم المعرفية  ,وينقسم إلى الحقائق المعرفية ,البعد المعرفيمستويين هما 

يفهم, و هو بعد العمليات المعرفية وينقسم إلى )يتذكر, فأما المستوى األخر  ,والمعرفة التأملية 
    (2001:44أندرسون وآخرون, )يبتكر )يبدع( . و يقوم , و يحلل , و   ,يطبقو 

في ضوء األهداف العامة لتدريس مادة الرياضيات للمرحلة المتوسطة واألهداف الخاصة ف 
طلعت عليها ا, ومفردات المحتوى التي (3ملحق )لتدريس الرياضيات للصف األول المتوسط 

فا هد( 140السلوكية البالغ عددها ) هدافصيغ عدد من األ ,الباحثة المقررة من وزارة التربية 
ق,  يطبو يفهم, و يتذكر, )بعد العمليات المعرفية سلوكيا ممثلة بمستويات بلوم المعدل الستة في 

فية يم المعر الحقائق المعرفية والمفاهوارتباطها مع البعد المعرفي ) (يبتكر )يبدع(و يقوم , و يحلل , و 
تدريس طرائق ثم تم عرضها على مجموعة من المحكمين في مجال (, والمعرفة اإلجرائية

 عن بعض المدرسين لبيان آرائهم بشأن سالمة صوغها , ومدى تحقيقها للمادة فضال  الرياضيات 
 وتم تعديل بعض األغراض حتى اتخذت  الصيغة ,للتطبيق والتجريب الدراسية مما يعطيها صدقا  

  .(4النهائية , الملحق )
ًتنظيمًالمحتوىًوتقسيمهً:ً-2-2

 تقسيم وتم ,د التسلسل المنظم  لمحتوى مادة الرياضيات المعتمد من وزارة التربية اعتملقد       
كما  ,(دروس في األسبوع لمادة الرياضيات ةخمستم تحديد ) علما أنه  مادة الفصول المحددة سابقا  

 . (8وكان عدد الدروس كما في الجدول ) , تم تعويض أيام العطل
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 (8جدول )
 الحصصتقسيم المادة على عدد 

 عدد الحصص الفصل ت
 20 األعداد الصحيحة 1
 23 األعداد النسبية 2
 20 متعدد الحدود 3
 20 الجمل المفتوحة 4

 83 المجموع
ًالبحثًوتشملً:ًمتطلباتتهيئة3-2ً-

ً:(Kaganًتحديدًتراكيبًكيجانً)1-3-2: 
 . ةنظريخلفية ها في يالتي تم اإلشارة إلً(Kaganتراكيب كيجان )بعض تم اعتماد        

ً:إعدادًاألنشطةًوالوسائلًالتعليميةً:2-3-2ًً
ة بعد تحليل الحاجات التعليمية في مرحلة التحليل من التصميم التعليمي التي تضمنت قل     

التي  ليميةاألنشطة والوسائل والتقنيات التربوية الحديثة , لذلك تطلب األمر إعداد وتهيئة أنشطة تع
 تعتقد الباحثة أنها تساعد على تحقيق أهداف الدرس : 

 خوذة من شبكة االنترنت واإلفادة منها .  توفير بعض المخططات والصور المأ -
 (.(Data Showعرض بعض الموضوعات على جهاز  -
 تهيئة أوراق عمل خاصة بكل طالب أو بكل فريق بحسب ما تتطلبه تراكيب كيجان   -
  (Kagan . ) ( مع ) التشجيع وا عطاء الدرجات للفريق الذي استطاع اإلجابة 
 ية . الم العلمية والدروس التي تربط الرياضيات بالحياة العملتشجيع الطالب على مشاهدة األف -
 

ًًًًًعدادًالخططًالتدريسيةً:ًإ3-3-2: 
عدت ا  في ضوء محتوى مادة الرياضيات للصف األول المتوسط , واألغراض السلوكية , 

 (لميالتع –التعليمي )التي تدرس بالتصميم التدريسية ولكل من المجموعة التجريبية نماذج للخطط 
م ت( والمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية , وقد Kaganعلى وفق تراكيب كيجان )

ملحق  ,على عدد من المحكمين في مجال طرائق تدريس الرياضيات وعدد من المدرسين هاعرض
وفي , ( 8ملحق) , رائهم ومالحظاتهم ,أصبحت جاهزة في صيغتها النهايةآ( , لغرض بيان 9)

 .عداد باقي الخطط التدريسية التي اعتمدت في أثناء التجربة إ وء هذه الخطط تم ض
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ً:بناءًأدواتًالبحثً:2-4ً
 ماتلقياس المتغيرات التابعة وهما اختبار مهارات توليد المعلو  أداتيعداد إ تطلب البحث، 

 على وفق الخطوات اآلتية: هماعدادإ ، وتم   التحصيل الدراسي واختبار
 
ًاختبارًمهاراتًتوليدًالمعلوماتً::2-4-1ً

األول المتوسط , كان من  لطالبم المادة العلمية ئلعدم حصول الباحثة على اختبار يال
اختبار  ( يوضح خطوات بناء7والمخطط )م أهداف بحثها , ئالضروري قيامها بإعداد اختبار يال

 :مهارات توليد المعلومات 
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 (7مخطط )
 )من أعداد الباحثة( اختبار مهارات توليد المعلوماتبناء خطوات 

 

 االختبارتحديد هدف 

 تحديد مهارات توليد المعلومات

 فقرات االختبار صوغ

 وضع التعليمات

 وضحًمفتاحًللتصحيح

 الخبراء  عرض االختبار وتعليماته على

 التطبيق االستطالعي

 الثاني التطبيق االستطالعي  التطبيق االستطالعي األول

 

وضوح 

تعليمات 

 اإلجابة

تحديد زمن 

 االختبار

لفقرات لالتحليل اإلحصائي : أوالا 

 االختبار 

ا   الخصائص السايكومترية : ثانيا

 الثبات الصدق

 إعادة اختبار ثبات التصحيح

 يزيالتم لصعوبةا

 االختبار بصورته النهائية 

 البناء
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ًتحديدًهدفًالختبارً:ًً-1
في توليد عينة البحث قياس مهارات طالب الصف األول المتوسط يهدف االختبار إلى 

 معلومات في مادة الرياضيات . ال
ً:مهاراتًتوليدًالمعلوماتًًًتحديدً-2

مات لمعلو بعد االطالع على األدبيات التربوية والبحوث والدراسات السابقة التي تناولت توليد ا
ت (  التنبؤ في ضوء المعطياو وضع الفرضيات , و المرونة , و )الطالقة ,  بومهاراتها تم تحديدها 

 في بناء اختبار مهارات توليد المعلومات .  ليتم االعتماد عليها
ًفقراتًالختبارً:ًًصوغً-3

متوسط ليقيس المهارات األربع الفي مستوى طالب الصف األول  ةفقرات اختباري تم اعداد
تم وفي ضوء ذلك  , لتوليد المعلومات وذلك بعد تحليل كتب الرياضيات للمرحلة )االبتدائية(

ت المهارا بين( فقرة موزعة 16تكون االختبار بصيغته األولية من )صياغة فقرات االختبار إذا 
ع نو ال, وقد صيغت فقرات االختبار من ( فقرات لكل مهارة 4األربعة لتوليد المعلومات بواقع )

وتم عرضه على مجموعة من المحكمين في مجال الرياضيات وطرائق (, 6, ملحق )مقالي ال
    .    تدريسها والقياس والتقويم

ًوضعًالتعليماتً:1ً- ً-3
 الباحثة تعليمات االختبار التي تهدف إلى شرح وضعت صوغهابعد تحديد عدد الفقرات و        

 :  اآلتيوقد راعت عند وضع تعليمات االختبار  ,االختبار عنفكرة اإلجابة 
 الشعبة .و وهي االسم, والمدرسة , , بيانات خاصة بالطالب  -
 وهي عدد الفقرات .  ,االختبارصف و بتعليمات خاصة  -
                                                                            .                                          الفقراتتعليمات خاصة باإلجابة عن جميع  -

ًالختبار:ًتافقًرًتصحيح2-3 -
 جزأين :  علىتم تقسيم االختبار        
تم  , إذوالتنبؤ في ضوء المعطيات(  ,)وضع الفرضيات  مهارتيشمل يالجزء األول :       

وكانت  ,(8عدد الفقرات ) تفقد بلغ ,للمهارات السابقة هتابع فقرة تخصيص درجة واحدة لكل
 .   8)– 0درجاتها تتراوح بين )

 الجزء الثاني :      
 لى الفقرةإلعدد االستجابات التي يكتبها الطالب بالنسبة  مهارة الطالقة : تعطى الدرجة طبقا        

ليس  )بعد حذف االستجابات التي يعطيها الطالب وتكون مكررة والتيدرجة لكل استجابة ذلك بواقع 
 . ( لها عالقة بالموضوع 
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م لعدد مداخل الحل المختلفة من االستجابات التي يعطيها الطالب وعدالمرونة : تعطى الدرجة 
درجة لكل استجابة بعد حذف االستجابات وذلك بواقع  ,ء الفكرة المكررة أكثر من درجة إعطا

 المكررة التي  ليس لها عالقة بالمطلوب . 
نت وكا  ,(22 – 0وتراوحت درجات الفقرات ) (8)رتين مهالهاتين ال التابعة بلغ عدد الفقرات إذ

  ( . 30 – 0درجة االختبار الكلية تتراوح بين )
 : Face Validity)الصدقًالظاهريًلالختبارًعرضًالختبارًوتعليماتهًعلىًالمتخصصينً) -4
صين في مجال صختالمو على مجموعة من المحكمين  هعرضت فقرات من صدق االختبار للتحقق  

وقد روعيت التعديالت  ,(9)ملحق, القياس والتقويم وطرائق تدريس الرياضيات ومدرسي المادة
أدنى  ا  دواعتمدت الباحثة ح, وتوجيهاتهمئهم راآعلى  في بعض الفقرات بناء   وأعيد النظر ,المقترحة

لتطبيق ل جاهزا   وبهذا عّد االختبار, بحسب معادلة كوبر( 80%لقبول الفقرات بنسبة اتفاق )
 (.6)ملحق ,االستطالعي

ًالتطبيقًالستطالعيًلختبارًمهاراتًتوليدًالمعلوماتً:ًً-5
 التطبيق االستطالعي األول :  -5-1

المطلوب للتأكد من وضوح تعليمات االختبار، وتشخيص الفقرات الغامضة، وتقدير الزمن 
على عينة  (2/10/2017) بتاريخ يوم االثنين االختبار, طبقت الباحثة االختبار عنلإلجابة 

متوسطة اليمن ) مدرسة المتوسط من األولمن طالب الصف  ا  ( طالب40استطالعية مكونة من )
بيق وبعد تطخارج عينة البحث األساسية.  ,الكرخ األولى /تابعة لمديرية تربية بغدادال (للبنين

ن عوقد حسب الزمن  ،( دقيقة كافيا  50االختبار وجد أن الزمن المستغرق لإلجابة عن االختبار)
نهوا أأول خمسة طالب  هإجابت( دقيقة الذي استغرق في 65 -35) طريق حساب متوسط الزمن

إلى جمعها كانت واضحة بالنسبة أتضح أن الفقرات او  وآخر خمسة منهم .عن االختبار  اإلجابة
 وتم توضيحها من الباحثة.   ,المالحظات المتعلقة بكيفية اإلجابة بعض طالب باستثناءال
 التطبيق االستطالعي الثاني :  -2–5

ت وزمن اإلجابة, ولمعرفة الفقرا تم التأكد من وضوح الفقرات وتعليمات االختبار أنبعد 
في  وذلك الستبعاد غير الصالح منها ,يز بين الطالبيالصعبة والضعيفة وقدرة الفقرات على التم

عينة  على (3/10/2017)يوم الثالثاء بتاريخ االختبار, ط بَق االختبار بصيغته األولية مرة أخرى 
( متوسطة )اليمن للبنينمدرسة المتوسط من  األولمن طالب الصف  ( طالب100ة من )مكون
 وأشرفت الباحثة بنفسها على ,ارج عينة البحث األساسية وطالب العينة االستطالعية األولىخ

 .التطبيق 
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ًالتحليلًاإلحصائيًلفقراتًالختبارً:ًً-5-2-1 

تمييز مستوى الصعوبة وقوة المعامل الثبات و قامت الباحثة بإجراء التحليل اإلحصائي لمعرفة 
 تصحيحوبعد إجراء ال ,لكل فقرة من فقرات االختبار بعد تطبيقه على العينة االستطالعية الثانية

 د نسبةالعينة تنازليا  وذلك لغرض تحدي أفرادتبت درجات , ر  إلجابات الطالب على فقرات االختبار
%( من الذين 27وتحديد نسبة ) الدرجات في االختبار أعلىالطلبة الذين حصلوا على  %( من27)

الدرجات بوصفها تمثل نسبة معقولة للمقارنة في هذا المجال بين مجموعتين  أدنىحصلوا على 
( 27لغ عدد الطالب في كل مجموعة )وب ,(286:  1998، )عودة متباينتين من المجموعة الكلية

لت وقد حل, (13-6)والمجموعة الدنيا بين  (21-17تراوحت درجات المجموعة العليا من ) طالبا  ،
 :اآلتيالستخراج  درجات الطالب في المجموعتين إحصائيا  

a-ًًًمعاملًصعوبةًالفقرةItem Discrimination                                    :                                                             
تم حساب معامالت الصعوبة والسهولة بعد حساب عدد اإلجابات الصحيحة عن كل فقرة، 

 تراعي استعملت المعادلة الخاصة لفقرات , إذلكل فقرة من فقرات اختبار مهارات توليد المعلومات 
وحت تراإذا فقرات مهارات )الطالقة , والمرونة (  الصعوبة لحساب معامالت المعرفة الجزئية في 

(, ومعامالت الصعوبة لمهارة المرونة 0.351-0.339معامالت الصعوبة لمهارة الطالقة بين )
فقد (  التنبؤ في ضوء المعطياتو وضع الفرضيات , ) تاأما مهار  ,( 0.376-0.320)بين 

إذا  افي حساب معامالت صعوبته  ا  أو صفر  ا  جابتها واحدإالمعادلة الخاصة لفقرة تعطي  ااستعملت
أما  معامالت  ( , 0.740-0.703)  تراوحت معامالت الصعوبة لمهارة )وضع الفرضيات( بين

 (، 10) ملحق, (0.722-0.703بين ) في ضوء المعطيات( فتراوحت )التنبؤ لمهارة الصعوبة
                  .(0.20-0.80) بين مقبولة إذا تراوح مدى صعوبتها فقرات االختباروت عد 
يعني أن فقرات االختبار ت عّد مقبولة ومعامل صعوبتها  وهذا ,(129: 1999،وآخرون  )الظاهر
 مناسبا .

b-ً:ًالقوةًالتميزيةًللفقرات
حساب لفقرات تراعي المعرفة الجزئية في  استعملت الباحثة المعادلة الخاصة بمعامل التمييز

مهارة لفقرات القوة التمييزية مهارات )الطالقة , والمرونة (  إذا تراوحت فقرات لالقوة التمييزية 
       ،( 0.259-0.222 مهارة المرونة بين )فقرات لالقوة التمييزية (,0.308-0.259الطالقة بين )

المعادلة الخاصة لفقرة  ااستعملت فقد )وضع الفرضيات , التنبؤ في ضوء المعطيات ( تاأما مهار 
مهارة فقرات لالقوة التمييزية إذا تراوحت  ,القوة التمييزية في حساب   ا  أو صفر  ا  جابتها واحدإتعطي 

ضوء مهارة  )التنبؤ في فقرات لالقوة التمييزية ( ,  أما  0.407-0.370)وضع الفرضيات( بين  )
زية يوالفقرة تكون جيدة إذا كانت قوتها التمي ( ,0.444-0.407المعطيات( فتراوحت بين )
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ذا تراوحت بين  ( فأكثر0.40) إذ تراوحت  (289 :2000)عالم، ال بأس بها.ف( 0.20-0.40) وا 
يزية ولم يوهو مؤشر جيد لقبول الفقرات من حيث قدرتها التم( 0.444-0.222) الدرجات بين
 ( .11) ملحقكما هو موضح في  منهاتحذف أي 

ًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالتأكدًمنًالخصائصًالسايكومتريةًلالختبار2-2 - -5

Validity Coefficientًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًلصدقً:اًأولًا
                                                         Constrict Validityصدقًالبناءً

                                                               :عن طريق البناء صدق من التحقق تم
 -aًاتنتميًإليهًللمهارةًالتيارتباطًدرجةًالفقرةًبالدرجةًالكلية.                                            

 قرةف كل درجات بين االرتباطية العالقة الستخراج بيرسون  ارتباط معامل الباحثة استخدمت       
 البالغ ئياإلحصا التحليل عينة التي تنتمي إليها لطالب  للمهارة الكلية والدرجة االختبار فقرات من

 تراوحت ،إذإحصائيا   دالة االرتباط معامالت  جميع أن النتائج أظهرت وقد طالب( 100) عددها
 ماك االختبار لفقرات الداخلي االتساقالمعامالت على  ههذ تدلو , ( 0.844 - 0.569) بين قيمها

ًًً(9) الجدول فيموضح 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(9دولً)ج
ًمعامالتًالرتباطًبينًدرجةًالفقرةًبالدرجةًالكليةًللمهارةًالتيًتنتميًإليها

 معامل االرتباط المهارة رقم الفقرة  معامل االرتباط المهارة رقم الفقرة
1 

 الطالقة

**0.844 2 

 المرونة

**0.761 

5 0.715** 6 **0.714 

9 0.765** 10 **0.748 

13 0.680** 14 **0.658 

3 
فرض 
 الفرضيات

**0.633 4 
في ضوء  ؤالتنب

 المعطيات

0.720** 
7 0.669** 8 0.671** 
11 0.633** 12 0.637** 
15 0.633** 16 0.569** 

 (0.01)ًالفقرةًفعالةًعندًمستوىًالدللة)**(ً
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-bلالختبارًالكليةًبالدرجةًالفقرةًدرجةًارتباط. 

 الكلية والدرجة االختبار فقرات من فقرة كل درجات بين رتباطت االمعامالتم احتساب   
 ةدال الفقرات أجمعها أن نتائجلالختبار الكلي باستخدام معامل ارتباط بيرسون وقد بينت ال

 (.10) الجداولموضح في  كما( 0.737-0.451تراوحت قيمها بين ) ،إذإحصائيا  
 

 (10جدول )
 معامالتًارتباطًدرجةًالفقرةًبالدرجةًالكليةًلالختبار

معامل ارتباط درجة الفقرة  المهارة رقم الفقرة
 بالدرجة الكلية لالختبار

 **0.731 الطالقة 1
 **0.715 المرونة 2
 **0.498 وضع الفرضيات 3
 **0.522 التنبؤ في ضوء المعطيات 4
 **0.599 الطالقة 5
 **0.681 المرونة 6
 **0.500 وضع الفرضيات 7
 **0.547 التنبؤ في ضوء المعطيات 8
 **0.682 الطالقة 9
 **0.634 المرونة 10
 **0.451 وضع الفرضيات 11
 **0.479 التنبؤ في ضوء المعطيات 12
 **0.737 الطالقة 13
 **0.629 المرونة 14
 **0.490 وضع الفرضيات 15
 **0.525 المعطياتالتنبؤ في ضوء  16

ً(0.01)ًالدللةًمستوًىًعندًفعالةًالفقرة)**(ًً
ً
ً
ً
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ً:Scale Reliabilityًثباتًالختبارً:ًثانياًا
ًاختبار مهارات توليد المعلومات  لطالب العينةقد تم حساب معامل ثبات    االستطالعيةً

دة قامت الباحثة بإعا , إذًإعادة االختبارطريقة ب (12/10/2017)بتاريخ يوم الخميس الثانية 
يجاد قيمة مع أيامعشرة تطبيق االختبار على العينة نفسها بعد مرور  امل من تطبيق االختبار وا 

ارتباط بيرسون بين مجموعتي الدرجات التي حصلت عليها في مرتي التطبيق ووجد أنه يساوي 
ا الثبات يعد عاليا  إذ( إلى أن معامل 1998) عودة أشار, إذ (, وهو معامل ثبات عال  0.869)

 (279: 1998)عودة, .  (0.70كانت قيمته أكبر من )
( 25غرض التأكد من ثبات التصحيح لفقرات اختبار مهارات توليد المعلومات، تم سحب )ول

اإلجابات للعينة االستطالعية، وألجل حساب ثبات التصحيح عبر الزمن  أوراقورقة عشوائيا  من 
شرة أيام على التصحيح األول بإعادة تصحيحها مرة أخرى، وباستخدام قامت الباحثة بعد مرور ع

          (. 0.92،أظهرت النتائج أن نسبة االتفاق بين التصحيحين بلغت )  ((Cooper معادلة
باستخدام المعادلة  *ثم أعيد تصحيح أوراق اإلجابات مرة أخرى من مدرسة مادة الرياضيات      

نفسها، فكانت نسبة االتفاق بين تصحيح الباحثة ومدرسة مادة الرياضيات عالية، إذ بلغت 
 (363: 1998.)عودة،  أن معامل ثبات تصحيح األسئلة المقالية عال   على (، وهذا يدل0.89)

 ا  للتطبيقوبعد التأكد من صدق وثبات االختبار والتحليل اإلحصائي لفقراته صار جاهز       
  .(6، ملحق )النهائي

 
 
 ً:ًالختبارًالتحصيليً:2-4-2

 ( التالي يوضح خطوات بناء  8وإلعداد االختبار قامت الباحثة بالخطوات اآلتية, والمخطط ) 
 االختبار التحصيلي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( سنة23الكرخ األولى, خدمة ) \* الست كوثر فالح حسن في ثانوية المتميزات 
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              (                                                                           8مخطط )

 )من عمل الباحثة(خطوات بناء االختبار التحصيلي 

 الهدف من االختبارتحديد 

 تحليل محتوى المادة العلمية

 إعداد جدول المواصفات

 صوغ فقرات االختبار

 التطبيق االستطالعي لالختبار

 إعداد تعليمات االختبار

 عرض االختبار بصيغته األولية على المحكمين

                       األول  ةاالستطالعي العينة

 ()لمعرفة الوقت ووضوح الفقرات

 ةالثاني ةالعينة  االستطالعي

التحليل اإلحصائي لفقرات 

 االختبار

 الخصائص السايكومترية

معامل 

 الصعوبة

فعالية 

 البدائل

معامل 

 التمييز

 الثبات الصدق

الصدق 

 الظاهري

صدق 

 المحتوى

 20 -كيودر ريتشاردسون 

 التطبيق النهائي

 التحليالت اإلحصائية لتفسير النتائج
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 تحديدًالهدفًمنًالختبارً:ً-1
طالب عينة البحث المجموعتين )التجريبية والضابطة ( يهدف االختبار إلى قياس تحصيل 

د متعدو األعداد النسبية , و الموضوعات )األعداد الصحيحة , في مادة الرياضيات بعد تدريسهم 
الجمل المفتوحة (  من كتاب الرياضيات للصف األول المتوسط , وتشمل الفصول و الحدود , 
   .  الرابع ( و الثالث , و الثاني , و )األول , 

 تحليلًمحتوىًالمادةًالعلميةً:ًً-2
 الثالث ,و الثاني , و لفصول )األول , ولكتاب الرياضيات للصف األول المتوسط تم تحليل  

          . 140)و بلغ عدد األهداف السلوكية ) , على وفق تصنيف بلوم المعدل الرابع (و 
 التي ستدرس في التجربة األربعة من الفصول  بينت الباحثة الوزن النسبي لكل فصل لذا 

 (.11)كما موضح في جدول
ًختباريةً(ً:ًإعدادًجدولًالمواصفاتً)الخارطةًالً-3

ب يربط بين محتوى المادة الدراسية وأهدافها السلوكية والمعرفية بحسمخطط ذو بعدين هو 
                       (506:   2008أوزانها النسبية )خطابية ,

 للمواصفات على وفق الخطوات اآلتية :  وعليه أعدت الباحثة جدوال  
a-  ق تحديد عدد فقرات االختبار بعد أن استشارت الباحثة مجموعة من المحكمين في مجال طرائ   

 طالعهم علىاتدريس الرياضيات ومدرسين ذوي الخبرة التدريسية في مادة الرياضيات بعد      
يد ى تحدتم االتفاق عل ,األهداف السلوكية لمحتوى المادة العلمية التي تم تدريسها في التجربة

وبما ينسجم والمرحلة العمرية للطالب ختبارية ا( فقرة 35الختبار التحصيلي )افقرات 
مكاناتهم  . وقدراتهم  وا 

      

 b-  المتمثل  (تحديد الوزن النسبي لمحتوى الفصول ) األول, والثاني, والثالث, والرابع ل
كتاب  الجمل المفتوحة(منو متعدد الحدود , و األعداد النسبية , و )األعداد الصحيحة ,  بالموضوعات

 الدراسي األول . الرياضيات المقرر للصف األول المتوسط التي ستدرس في الفصل 
تدريسية بالدقائق على وفق ما جاء  لحسب الزمن المخصص بو تم حساب وزن كل فصل 

 :  النسبي للمحتوى على النحو اآلتي بكتاب دليل المدرس للصف األول المتوسط , واستخرج الوزن 

 الزمن المستغرق  في تدريس الفصل الواحدالوزن النسبي لمحتوى الفصل = 
 الزمن الكلي لتدريس جميع الفصول

   %  100 × 

ن إإذ ً %24) ً, %24  ,ً %28 ,ً %24وكانت األوزان للفصول األربعة على التوالي )      
 .(11دقيقة  كما في الجدول ) 45)الحصة )الزمن الفعلي المستغرق في تدريس 
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(11ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًجدولً)
ًصلفعددًالحصصًالمخصصةًلتدريسًكلًفصلًوالزمنًالمطلوبًلنجازهًواألهميةًالنسبيةًلكلً

زمن الحصة  الفصل
 الواحدة

األهمية النسبية  الدقيقة /الزمن  عدد الحصص
 للفصل

 األول

 دقيقة45

20 900 24% 
 %28 1035 23 الثاني
 %24 900 20 الثالث
 %24 900 20 الرابع
 %100 3735 83  المجموع

 
c–  ثة ها الباحتأعتمدلمستويات المجال المعرفي التي تحديد أوزان األهداف السلوكية الموضوعة  
بداع ( بحسب تصنيف بلوم المعدل و تقويم , و تحليل , و تطبيق , و فهم , و وهي )معرفة ,      تم  ذإ, ا 
 سابها عن طريق عدد من األهداف السلوكية للمستويات الستة وفقا للعالقة اآلتية :    ح

عدد األهداف السلوكية لكل مستوى =  ى وزن األهداف في كل مستو 
العدد الكلي لألهداف السلوكية

 ×  %100 

 (151: 1998)عودة ,                                                                       
( للمستويات الستة على  %3, %5,%5 ,%36 ,%18 ,%33 وقد كانت األوزان )          

 .( 12التوالي كما في الجدول )
 ((12جدول 

 ًىمستوياتًبلومًالمعرفيةًواألهميةًالنسبيةًلكلًمستًوًبينتوزيعًاألهدافًالسلوكيةً
 الوزن النسبي لمستوي الهدف عدد األهداف السلوكية المستوي 
 %33 46  تذكر
 %18 25 فهم
 %36 51 تطبيق
 %5 7 تحليل
 %5 7 تقويم
 %3 4 إبداع

 %100 140 المجموع
ً
ً
ً
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ًالنحوًاآلتي:ًحسابًعددًاألسئلةًلكلًخليةًفيًجدولًالمواصفاتًعلىً-ج
عدد  ×الوزن النسبي للمحتوى المعرفي ×عدد األسئلة لكل خلية = الوزن النسبي للفصل         

 فقرات االختبار الكلي  
 وبذلك تم توزيع فقرات االختبار على فصول المادة والمستويات المعرفية بصورة موضوعية

 (: 13ودقيقة كما في الجدول )
ً(13جدولً)

 الخاصًبفقراتًالختبارًالتحصيليًجدولًالمواصفات

 األهداف السلوكية
ًي و
ست
الم

ً

ذكر
الت

فهمً
ال

يقً
تطب
ال

ليلً
لتح
ا

ويمً
التق

داعً
اإلب

موعً
مج
ال

ً

عدد
ال

ً
46 25 51 7 7 4 140 

نً
وز
ال

بي
نس
ال

ً
33% 18% 36% 5% 5% 3% 100% 

صل
ًالف
سل
سل
ت

ً

صل
ًالف
سم
ا

صً
حص

دًال
عد

صًً
حص

نًال
زم

ئق
دقا
بال

بيً
نس
نًال

وز
ال

ً

 عدد الفقرات

ول
األ

ادًً
عد
األ

حة
صحي

ال
ً

20 900 24% 
2.7 

3 
1.5 

2 
3.02 

3 
0.42 

- 
0.42 

- 
250. 

- 
8 

ني
الثا

ً

بية
نس
دًال
عدا
األ

ً

23 1035 28% 
3.2 

3 
 

1.7 

2 
3.5 

4 
0.5 

1 
0.5 

1 
920. 

- 
11 

لث
الثا

دودً
الح
ددً
متع

ً

20 900 24% 
2.7 

3 
1.5 

2 
3.02 

3 
0.42 

- 
0.42 

- 
250. 

- 
8 

رابع
ال

ملًً
الج

حة
فتو
الم

ً

20 900 24% 
2.7 

3 
1.5 

2 
3.02 

3 
0.42 

- 
0.42 

- 
250. 

- 
8 

 35 - 1 1 13 8 12 %100 3735 83 المجموع
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ًالختبارً:ًصوغًفقرات4ً- 
ن موضوعية م ة( فقرة اختباري35أعَدت الباحثة ) ,بعد االنتهاء من إعداد جدول المواصفات

 ار من متعدد ذي البدائل األربعة.ينوع االخت
 بعد العمليات المعرفيةل الخمسةلتقيس المستويات  االختبار لتحصيليوضعت فقرات  وقد  

 وارتباطها مع مستويات البعد( قومي,  حللي,  طبقيفهم , ي,  يتذكرالمعدل )من تصنيف بلوم 
   ( :14ل )في الجدو المعرفة اإلجرائية ( كما و المعرفة المفاهيمية , و )المعرفة الحقائقية , المعرفي 

ً(14جدولً)
 لتحصيليًعلىًوفقًمستوياتًبلومًالمعدلاتوزيعًفقراتًالختبارً

رفي
لمع
دًا
لبع
ا

ً

ًبعدًالعملياتًالمعرفية

ًالمجموع
ًيبدعًيقومًيحللًيطبقًيفهمًيتذكر

المعرفةً
ًالحقائقية

3 10 - - 32 - 3 

المعرفةً
 8 -  12 20,21 1,27 6,8,9ًالمفاهيمية

المعرفةً
ًاإلجرائية

5,9,7,16,
13,2,4 

,33 

30,17,29 
14,25 

15,24,22 
23;31,34,18,26,

11,28,35 
-  - 24 

 35 - 1 1 13 8 12ًمجموعال
 

                                                                                   إعداد تعليمات اإلجابة :5- 
 وتتضمن اآلتي : 

a – : تعليمات اإلجابة 
كانها اإلجابة وم وتبين طريقة  ,تعليمات توضح األداء المطلوب في االختبارأعدت الباحثة        

, كما تضمنت بعض المعلومات التي تخص الطالب وا عطاء فكرة عن هدف االختبار , مع إعطاء 
 (.7)مثال توضيحي عن كيفية اإلجابة , ملحق 

b –  : تعليمات التصحيح 
إلجابة لإذ أعطيت درجة واحدة ,  7), ملحق )نموذجية لجميع الفقرات أوضعت إجابات       

الصحيحة , وصفر لإلجابة الخاطئة , أما الفقرات المتروكة من دون إجابة والفقرات المجاب عنها 
أكثر من إجابة فقد عوملت معاملة الفقرة الخاطئة , وذلك تراوحت الدرجة الكلية لتلك الفقرات من 

عرضها على مجموعة من ذوي التخصص في  وبعد ,( كحد أدنى 0( درجة كحد أعلى إلى )35)



 83   إجراءاتهلبحث  وهجية امن   الفصل الثالث ...........................................................

 

 , أجمعوا على أنها تعد حلوال   (9ملحق ),وقياس والتقويم مجال الرياضيات وطرائق تدريسها 
 .أنموذجية للفقرات المطروحة 

ًًًعرضًالختبارًبصيغةًاألوليةًعلىًالمحكمين:6ً-
رض منه عن طريق عإذ تم التحقق  ,د مؤشرات صدق المحتوى ليعد الصدق الظاهري أح

 ,والقياس والتقويممن المحّكمين في تخصص الرياضيات وطرائق تدريسها  مجموعةاالختبار على 
تم يبعض الفقرات وتعديلها ولم  صوغوقد تم األخذ بآراء السادة المحكمين في إعادة  ,(9ملحق )

عدت جميع  وبذلك ,%( 85وقد حصلت الفقرات بصيغتها النهائية على اتفاق) ,حذف أي منها
 العينة في مادة الرياضيات. طالبالفقرات االختبارية صالحة لقياس تحصيل 

 جدول, إعداد جدول المواصفات هو التي اعتمدتها الباحثة في صدق االختبار من األمورو 
 لمعرفة مدى تمثيل الفقرات لمحتوى المادة التعليمية واألهداف السلوكية.   ,(13)

 .على العينة االستطالعية التحصيلي جاهزا  للتطبيقوبهذا أصبح االختبار 
ًوكانًبمرحلتينًهما:ً,التطبيقًالستطالعيًلالختبارً-7
a-ً)ًالعينةًالستطالعيةًاألولىً)ًوضوحًالتعليمات:ً

لتحديد الوقت المستغرق لإلجابة عن االختبار ومدى وضوح الفقرات وتعليمات االختبار, 
على عينة استطالعية   (7 1/2018/) الموافق األحد االستطالعية يومأجرت الباحثة التجربة 

خارج عينة  متوسطة اليمن للبنين (, ) المتوسط مناألول ( طالبا  من طالب الصف 35وعددها )
تغرق الوقت المسمتوسط ن الفقرات واضحة وان أاالنتهاء من اإلجابة تبين  وبعد ,البحث األساسية 

 ( دقيقة.60الختبار)ا لإلجابة عن
  b-ًالعينةًالستطالعيةًالثانية:ًً

دائل وفعالية الب يز بين الطالبيلمعرفة الفقرات الصعبة والضعيفة وقدرة الفقرات على التم
 رة أخرى مبصيغته األولية  . وذلك الستبعاد غير الصالح منها في االختبار, ط بَق االختبارالخاطئة 

 (اليمن للبنين متوسطة) المتوسط من األول( طالب من طالب الصف 100) على عينة مكونة من
 ( 11/1/2018)بتاريخ  الخميسيوم  األولى،وذلك االستطالعية خارج عينة البحث األساسية والعينة

ريخ اتوأشرفت الباحثة بنفسها على التطبيق بعد إعالم الطالب بموعد االختبار قبل سبعة أيام من 
 . ئهاإجر 
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                                        :ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالتحليلًاإلحصائيًلفقراتًالختبارً-8
طالب على العينة االستطالعية الثانية وبعد إجراء التصحيح إلجابات ال االختبار بعد تطبيق

%( من 27نسبة )تبت درجات افراد العينة تنازليا  وذلك لغرض تحديد ر   على فقرات االختبار،
ى %( من الذين حصلوا عل27الطلبة الذين حصلوا على اعلى الدرجات في االختبار وتحديد نسبة )

يا ( طالبا  ،تراوحت درجات المجموعة العل27وبلغ عدد الطالب في كل مجموعة ), ادنى الدرجات 
وقد حللت درجات الطالب في المجموعتين  ,(8 -13والمجموعة الدنيا بين )( 27 -21من )

 :اآلتيالستخراج  إحصائيا  
a-ًًً:ًمعاملًصعوبةًالفقرة

على  صعوبة الفقراتة ة معادللباحثاطبقت  أنتم حساب مستوى صعوبة فقرات االختبار بعد 
أنه  توجد , وفي إجابتها واحد أو صفر باستخدام المعادلة التي تراعي االختبار كل فقرة من فقرات

 إن االختبار إذن فقرات االختبار تعد مقبولة، أوهذا يعني  ,(0.592 -0.481) بين يتراوح ما
 (.13, ملحق )0.05بوسط حسابي مقداره  (0.80- 0.20تراوحت نسبه صعوبة فقراته بين )

bً-ًًًيزيةًللفقراتيالقوةًالتم:ً
 يزباستخدام معادلة التميتم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار الموضوعي 

إذ تعد الفقرة (, 14) ملحق (,0.629 – 0.407إذ تراوحت بين ) ,الخاصة بالفقرات الموضوعية
وبذلك تعد , (13: 1999)الظاهر وآخرون، (0.20) مقبولة إذا كان معامل تمييزها يزيد على
 جميع الفقرات مقبولة من الناحية التمييزية.

cً-ًًًًفعاليةًالبدائلًالخاطئة:ً
دا  ها عدوبعد أن تم استخدام معادلة )البدائل الخاطئة(، وجد أن البدائل الخاطئة قد جذبت إلي

عليه,  وبهذا تقرر إبقاء البدائل على ما هي ,المجموعة الدنيا أكثر من المجموعة العلياطالب من 
 (.15) ملحق

d-ًًثباتال:ًً
ألن  ,(20 –يتشاردسون ر  درقامت الباحثة بحساب ثبات االختبار باستعمال معادلة )كيو  

, ا  جيد ا  ( ويعد ثبات0.75ار من متعدد , وجد أنه يساوي )يجميع فقراته موضوعية من نوع االخت
   . (%65من ) إذا كلان معامل ثباتله أكللثر يعللد جليدا   االختبار( أن 1998) علللودةوذكر 

  (1998,366)علللودة،                                                                   
 للتطبيق على عينة البحث : أصبح االختبار جاهزا  
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 :Implementation Stageًمرحلةًالتنفيذً:ثالثاًا
وتحضللير المتمثللل بتحديللد األهللداف رحلللة، بوضللعها التصللميم التعليمللي تكمللن أهميللة هللذه الم

جراءات، موضع  إليه المواقف التعليمية بكل ما تحتويه من عناصر ومكونات وما تحتاج من مهام وا 
كيجللللان علللللى وفللللق تراكيللللب  (التعلمللللي –التعليمللللي )تنفيللللذ التصللللميم  هللللايللللتم فيو التنفيللللذ واالختبللللار، 

(kagan عن طريق تجربته على عينة البحث ، )اآلتيةوتشمل الخطوات  ,األصلية: 
ًً:The Research Selectionًمنهجًالبحث1-3ًً-

هج البحث وهو أكثر منا٬اتبعت الباحثة المنهج التجريبي في بحِثها لمناسبتِه لطبيعتِه وأهدافهِ 
ي ولكونه المنهج الذ البحثدقة وموضوعية ألنه منهج يعتمد على دقة الضبط والتحكم بمتغيرات 

كلة يختبر ويفسر العالقات السببية بين المتغيرات , والتجريب يعني أن يقوم الباحث بتحديد مش
 ثم يسعى إلى بناء التجربة من أجل اختيار أثر أحد, تجريبه  متطلباتبحثية ويجهز أدواته و 
 ( 31:  2014. ) العتوم , المتغيرات على األخرى 

 Experimental Designالتجريبيالتصميم1-3ً -1 -
بط تجريبيا  لمجموعتين مستقلتين متساويتين في العدد تض ا  الباحثللة تصميمعتمدت ا لذلك 

موعة هما المجا حدإتمثل مهارات توليد المعلومات و للتحصيل  لبعديا االختبار وي ذ هما األخرى ا حدإ
 .(15)ًجدولالتجريبية واألخرى الضابطة كما في 

ً(15جدولً)
ًالتصميمًالتجريبيًلمجموعتيًالبحثً)التجريبيةًوالضابطةً(

ً

 التابعة اتالمتغير  المتغير المستقل تكافؤ المجموعتين المجموعة
المتغيرات اختبار 

 التابعة

 التجريبية
 اختبار الذكاء -
العمر الزمني  -

 بالشهور محسوبا  
التحصيل  -

السابق في مادة 
 الرياضيات

اختبار     -
 السابقةالمعلومات 

اختبار مهارات  -
 توليد المعلومات

               التصميم 
على  (التعلمي –التعليمي )

 (kaganتراكيب )وفق 

 التحصيل -
مهارات توليد  -

 المعلومات

اختبار  -
 التحصيل

اختبار  -
مهارات توليد 
 - الضابطة المعلومات
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ًمجتمعًالبحثًوعينته2-3ً-
 :   Research Population Determinationتحديدًمجتمعًالبحث1-2ً--3

          المتوسط في المدارس المتوسطة  األولالبحث جميع طالب الصف   يشمل مجتمع
                     الدراسي األولى للعام/والثانوية النهارية الحكومية التابعة للمديرية العامة لتربية بغداد الكرخ

, )*(طالب  (38866( مدرسة متوسطة وثانوية )66, إذ بلغ عدد الطالب في )( 2017–2018)
 (.16كما موضح في جدول )( , 1باالعتماد على كتاب تسهيل المهمة ,ملحق )

 (16جدول )
 مجتمع البحث 

 عدد الطالب  عدد المدارس  نوع الدراسة  ت
 26512 47 متوسطة  1
 12354 19 ثانوية  2

 38866 66 المجموع 
 

ً: Sampls Research Selectionاختيارًعينةًالبحث2-2ً--3
الكرخ  /( للبنين الحكومية في بغداد متوسطة )المصطفى مدرسة اختارت الباحثة  

 األولى الكرخ /وبعد موافقة المديرية العامة لتربية بغداد , األولى ليكون مكان تطبيق التجربة 
  .(  1ملحق ) ,على تسهيل مهمة الباحثة بتطبيق التجربة فيه

اختارت ًةالعشوائي معالجهوب المتوسطة ) سبع شعب للصف األول المتوسط (,وتضم 
لمي التع –بالتصميم التعليمي شعبة )ب( لتمثل المجموعة التجريبية التي ستدرس مادة الرياضيات 

, ومثلت شعبة )أ( المجموعة الضابطة التي ستدرس مادة (Kaganعلى وفق تراكيب كيجان )
في  ( طالبا  41( طالبا  بواقع )83عدد طالب الشعبتين ) وكان , االعتياديةالرياضيات بالطريقة 

 ا  طالبم البالغ عدده إحصائيا   وبعد استبعاد الطالب الراسبين, ( طالبا  في شعبة )ب(42شعبة )أ( و)
واقع ب( طالبا  80أصبح عدد أفراد العينة النهائي ) ( طالب من شعبة )ب(,2من شعبة )أ( و) ا  واحد
ول كما موضح في جد( طالبا  في المجموعة الضابطة, 40)و( طالبا  في المجموعة التجريبية, 40)
(17.) 

 
 
 
 

 األولىً\*ًُأخذتًالمعلوماتًمنًشعبةًاإلحصاءًفيًالمديريةًالعامةًلتربيةًبغدادًالكرخً
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ً(17جدولً)
ًعددًطالبًمجموعتيًالبحثً)التجريبيةًوالضابطة(

 الشعبة المجموعة
قبل  عدد الطالب
 االستبعاد

 المستبعدون 
بعد عدد الطالب 

 تبعاداالس
 40 2 42 ب التجريبية
 40 1 41 أ الضابطة

 80 3 83 المجموع
ًإجراءاتًالضبطً:3-3ً-

ًالسالمةًالداخليةًللتصميمًالتجريبيًومنهاً:
Groups Equivalenceًً:تكافؤًمجموعتيًعينةًالبحث1-3-3ً-

د تي تعتقفي المتغيرات ال إحصائيا  تم إجراء التكافؤ بين المجموعتين ) التجريبية والضابطة ( 
قد و ,  لتابعاالباحثة بأنها قد تؤثر في فعالية المتغير المستقل بالدرجة المطلوبة وتفرده في المتغير 

 مكافأة مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة ( على النحو اآلتي : تتم
 العمر الزمني محسوبا  بالشهور. -1
 اختبار الذكاء. -2
 التحصيل السابق في مادة الرياضيات. -3
                                                                 اختبار المعلومات السابقة. -4
   مهارات توليد المعلومات . اختبار  -5

ت )التجريبية والضابطة( في المتغيرا البحث مجموعتيلي عرض إلجراءات التكافؤ لما ي وفي
 .التي ذكرت 

ًالعمرًالزمنيً:ًً-1 
تم الحصول على تاريخ والدة كل طالب مشمول بتجربة البحث من البطاقة المدرسية لكل       

(, وتم حساب العمر باألشهر محسوبا  من تاريخ الميالد لغاية السنة /الشهر /طالب ويشمل )اليوم 
وللتأكد من تجانس تباين أعمار المجموعتين  ,(10) ملحق وهو تاريخ بدء التجربة, (2/10/2017)

 ,(0.619عند مستوى داللة ) (0.249إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة ), )التجريبية والضابطة( 
(, أي ال توجد داللة إحصائية للفرق بين المجموعتين 0.05وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد )

وباستخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجموعتي البحث )التجريبية في التباين, 
,أظهرت النتائج أن متساويتين  ( لعينتين مستقلتينt-test) وباعتماد االختبار التائي ,والضابطة(

وهو أكبر من مستوى الداللة  (0.668داللة )الد مستوى ( عن0.430القيمة التائية المحسوبة )
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وجد فروق ذات داللة إحصائية بين ت أنه ال( مما يدل على 78بدرجة حرية )( 0.05المعتمد )
 .(18( كما في الجدول )المجموعتين )التجريبية والضابطة

                                                                                                                                              (18جدول )

 وتجانسهاتكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير العمر 

ًالمجموعتان
ًاختبارًليڤين

المتوسطً
ًالحسابي

النحرافً
ًارًيالمعي

درجةً
ًالحرية

الدللةًًالختبارًالتائي
ًاإلحصائية

مستوىFًًقيمةً (0.05)عندً
مستوىً tقيمةًًالدللة

ًالدللة
ًالتجريبية

0.249   0.619 
152.52  9.958 

ًغيرًدال 0.668 0.430 78
 9.273  153.45ًالضابطة

ًالذكاءً:ًً-2
ق عن طريلبيئة العراقية لالئم وهو م ,األشكالعلى اختبار )دانيلز( لالستدالل ًتم تطبيق

، هللا وعبد له دالالت الصدق والثبات )الدليمي تتطبيقه على عينة من المتعلمين واستخرج
 مصفوفة تتكون من ثالثة صفوف وثالثة أعمدة( فقرة عبارة عن 45(, يتألف االختبار من )2002

 وعلى المستجيب أن يختار أحد البدائل لتكملة بدائل, ةأحد حقولها ناقص وتحت كل مصفوفة ست
 ، وهو يشابه اختبار )رافن( للمصفوفات المتتابعة.المصفوفة بما يناسبها

ختبار ختبار الذكاء، اتبعت الباحثة تعليمات تطبيق االال(  45النهائية )وبذلك تصبح الدرجة 
           لموافق ااألربعاء  المجموعتين التجريبية والضابطة لدى تطبيقه يومطالب بدقة على 

بعد تصحيح اإلجابات بإعطاء درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة ( 4/10/2017)
 إذ,لمجموعتين )التجريبية والضابطة( درجات اوللتأكد من تجانس تباين  (،10) ملحق الخاطئة,

لة ( وهو أكبر من مستوى الدال0.749( عند مستوى داللة )0.103كانت القيمة الفائية المحسوبة )
ء وعند إجرا (, أي ال توجد داللة إحصائية للفرق بين المجموعتين في التباين, 0.05المعتمد )

تساويتين ( لعينتين مستقلتين مt-test) االختبار التائي باستخدامي المجموعتين المقارنة بين متوسط
 ةظهر أن القيمة التائية المحسوب البحثمجموعتي  طالبلمعرفة داللة الفرق بين متوسطي ذكاء 

( بدرجة 0.05وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد )( 0.802عند مستوى الداللة ) (0.252)
ن ال ؛التجربة إجراءوهذا يدل على أن المجموعتين متكافئتان في متغير الذكاء قبل  (78حرية )

 .((19الفرق بين المتوسطين غير دال إحصائيا  كما موضح في الجدول 
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                                    (                                                                                                        19جدول )

 وتجانسها تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير الذكاء

 المجموعتان

 اختبار ليڤين
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

         الداللة  االختبار التائي

 اإلحصائية

 (0.05)عند 
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 التجريبية
0.103 0.749 

21.825 7.472 
 غير دال 0.802 0.252 78

 7.611 22.25 الضابطة

ًالتحصيلًالسابقًفيًمادةًالرياضياتً:3-
درجات االختبار النهائي لمادة الرياضيات التي حصل عليها طالب مجموعتي  يقصد به

              في الصف السادس االبتدائي )اختبار الوزاري( للعام الدراسي  )التجريبية والضابطة(البحث 
وللتأكد من  ,وتم الحصول عليها من سجالت إدارة المدرسة , (10ملحق ), ( 2016-2017)

إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة  ,تجانس تباين درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة(
د (, أي ال توج0.05( وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد )0.543)( عند مستوى داللة 0.374)

نتين ( لعيt-test)  التائيوبتطبيق االختبار  داللة إحصائية للفرق بين المجموعتين في التباين,
وبعد استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجموعتي البحث  مستقلتين متساويتين

( 0.448عند مستوى الداللة )( 0.763, أن القيمة التائية المحسوبة )( 20ومالحظة نتائج جدول )
مما يعني أن الفرق بين  (78( بدرجة حرية )0.05وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد )

أي تكافؤ مجموعتي البحث في تحصيل مادة الرياضيات للعام  , المجموعتين غير دال إحصائيا  
 جراء التجربة . إالسابق قبل البدء ب

              (                                                                                                                            20الجدول )

 وتجانسهاتكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل السابق 

 المجموعتان

 ليڤيناختبار 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

الداللة  االختبار التائي

 اإلحصائية

 (0.05)عند 
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 التجريبية
0.374 0.543 

66.700 11.732 
 غير دال 0.448 0.763 78

 12.012 68.724 الضابطة

  
ًالمعلوماتًالسابقةً:4ً-

للمعلومات السابقة ,  للتعرف على الخلفية العلمية لطالب عينة البحث أعدت الباحثة اختبارا  
فقراته على مادة الرياضيات للمراحل السابقة والتي لها عالقة بموضوعات  صوغوقد اعتمدت في 

( فقرة من نوع االختبار من متعدد , وبعد عرضه على 20األول المتوسط , وتضمن االختبار )
 ,للتطبيق (, عدلت بعض فقراته وصار االختبار جاهزا  9من مدرسي الرياضيات  ملحق )مجموعة 
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( ,وبعد تصحيح إجابات الطالب كانت 8/10/2017الموافق )األحد وطبق في يوم  ,(5ملحق )
 ( .10) ملحقالنتائج كما موضح في 

ائية تجانس تباين درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( إذ كانت القيمة الفوللتأكد من 
(, 0.05( وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد )0.748( عند مستوى داللة )0.104المحسوبة )

( t-test)  التائيأي ال توجد داللة إحصائية للفرق بين المجموعتين في التباين, وبتطبيق االختبار 
تي وبعد استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجموع,  مستقلتين متساويتينلعينتين 
( وهو أكبر من 0.209عند مستوى الداللة )( 1.267ة )بلغت القيمة التائية المحسوب البحث,

ن الفرق بين المجموعتين غير  دال إ, أي (78( بدرجة حرية )0.05مستوى الداللة المعتمد )
كما ة لتجرباوبالتالي تعد المجموعتان متكافئتين في اختبار المعلومات السابقة قبل إجراء  , إحصائيا  

  .(21) موضح في جدول
                                                                                                                                             ( 21الجدول )

 المعلومات السابقةتكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير 

 المجموعتان

 اختبار ليڤين
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 عياريالم

درجة 

 الحرية

الداللة  االختبار التائي

 اإلحصائية

 (0.05)عند 
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 التجريبية
0.104 0.748 

10.45 2.012 
 غير دال 0.209 1.267 78

 2.218 11.05 الضابطة

 
ًاختبارًمهاراتًتوليدًالمعلوماتً:ًً-5

التكافؤ لدى مجموعتي البحث من الطالب في المتغير التابع )مهارات توليد  إجراءلغرض ًًًًً
 من عدد على االطالع ،وبعد مهارات توليد المعلوماتالمعلومات( قامت الباحثة ببناء اختبار 

المعلومات توليد  مهارات لقياس اختبارا   الباحثة المهارات،أعدت هذه تناولت التي والبحوث الدراسات
     ،(6)ملحق وقد مر ذكره مسبقا ،,عينة البحث من المجموعتين التجريبية والضابطة الب لدى ط

 الموافق األحد يوم في التجربة ءبد قبل( والضابطة التجريبية) المجموعتين على تطبيقه تم وقد
                    .البالط درجات يوضح( 10)ملحق  ،البالط إجابات الباحثة ،وصححت((15/10/2017

وللتأكد من تجانس تباين درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( إذ كانت القيمة الفائية 
(, 0.05الداللة المعتمد )( وهو أكبر من مستوى 0.525( عند مستوى داللة )0.407المحسوبة )

 الحسابي المتوسط حساب وبعد أي ال توجد داللة إحصائية للفرق بين المجموعتين في التباين,
 المجموعةطالب  درجات متوسط أن تبين البحث مجموعتي تاكللطالب  المعياري  واالنحراف
 المجموعة درجات متوسط أما،  (1.518)مقداره معياري  بانحراف (6.725)يبلغ التجريبية
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 متوسط بين الفرق  داللة ولحساب .(1.631) مقداره معياري  بانحراف( 6.425) بلغفقد  الضابطة
 لعينتين  (t-test)التائي االختبار استخدممعلومات،توليد ال مهارات في البحث مجموعتي درجات

( 0.397الداللة )عند مستوى ( 0.851) المحسوبة التائية القيمة بلغت إذ , متساويتين مستقلتين
 فرق  يوجد أنه ال  على يدل مام (78( بدرجة حرية )0.05وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد )

 توليد مهارات اختبار في نامتكافئت المجموعتين نإف المجموعتين،وعليهطالب  بين إحصائيا   دال
  .(22) جدولكما موضح في  التجربة إجراءقبل  المعلومات

                                                                                                                                            ( 22لجدول )ا

 وتجانسها مهارات توليد المعلوماتتكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في 

 المجموعتان

 اختبار ليڤين
المتوسط 

 الحسابي

راف االنح

 المعياري

درجة 

 الحرية

الداللة  االختبار التائي

 اإلحصائية

 (0.05)عند 
قيمة 

F 

مستوى 

 الداللة
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 التجريبية
0.407 0.525 

6.725 1.518 
 غير دال 0.397 0.851 78

 1.631 6.425 الضابطة

 ضبط المتغيرات غير التجريبية :2-3-3- 
ديدها لذلك على الباحث تح ,هنالك بعض العوامل غير التجريبية قد تؤثر في سالمة نتائج التجربة

 والسيطرة عليها , ومن هذه العوامل :
باحثة . وقد حرصت الوفي أثنائهافيها التجربة  ى المدة الزمنية التي تجر  مثلت: مدة التجربة – 1

من  دةللمالتجربة موحدة للمجموعتين التجريبية والضابطة  جراءعلى أن تكون المدة الزمنية إل
 ( . (18/1/2018 ولغاية (16/10/2017)  

المجموعتين )التجريبية القياس : استعملت الباحثة أدوات القياس نفسها مع طالب  أدوات -2
 مهارات توليد المعلومات .إذ تم استعمال االختبار لتحصيلي واختبار  ,والضابطة(

( للمجموعتين )التجريبية والضابطة: درست الموضوعات الدراسية نفسها  الدراسية المادة 3-
(  المفتوحةالجمل و متعدد الحدود,و , األعداد النسبيةو , األعداد الصحيحة) الموضوعات وشملت

 . ((2017-2016,  2ط المتوسط, األولللصف  من كتاب الرياضيات المقرر
دة م في( للمجموعتين )التجريبية والضابطة المدرس: قامت الباحثة بتدريس مادة الرياضيات - 4 

 للحفاظ على الموضوعية والدقة في نتائج البحث .  التجربة
حدى مجموعتي المتولد من ترك بعض المفحوصين إلاالندثار التجريبي: يقصد به األثر  -5 

   .البحث
 دة البحث فيه الطالب إلى الترك, أو االنقطاع, أو االنتقال طوال مهذا لم يتعرض و        

  وهي حالة طبيعية, لطالب مجموعتي البحث. ,التجربة, عدا حاالت الغياب الفردية القليلة
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 تة لكلالبيئة التعليمية للصف الدراسي: إن النظام المتبع في المدرسة هو نظام الصفوف الثاب -6 
مقاعد متشابهة في المساحة, وعدد الشبابيك, واإلنارة والتهوية ونوعية الالصفوف شعبة وجميع 

 وحجمها, ونوعية السبورات.  
( حصص لكل مجموعة 5)حصص أسبوعيا  بمعدل ال( 10: درست الباحثة ) الحصصجدول 8 -

سة دارة المدر إ)التجريبية والضابطة( , وقد حرصت على تنظيم الجدول األسبوعي باالتفاق مع 
 (.23) جدولبوقت متقارب. كما موضح في  للحصصكي تضمن تكافؤ الوقت المخصص 

ًًًًًًًًًًًً(23ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)جدول
 توزيعًالحصصًالدراسيةًبينًمجموعتيًالبحثً)التجريبيةًوالضابطة(

الدرس         
 اليوم

 السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

 - - - ب أ - األحد
 - - - أ ب - االثنين
 - - - ب - أ الثالثاء
 - -  ب أ - األربعاء
 - - - أ - ب الخميس

ًتطبيقًالتجربةً:ًً-3-4
 تباع اإلجراءات والخطوات اآلتية : إتم      
  طبيق قبل البدء بتوالضابطة (  ةالتجريبيلمجوعتي البحث ) بين طالب  إحصائيا   إجراء التكافؤ 1-
 التجربة .    

 ( .(4/10/2017 الموافقاألربعاء تطبيق اختبار الذكاء يوم  -2
 ( . (8/10/2017 الموفقاألحد تطبيق اختبار المعلومات السابقة يوم  -3
 (.(15/10/2017 الموفق حداألتطبيق اختبار مهارات توليد المعلومات يوم  -4
 (. (16/10/2017 الموافق ثنيناأل بدأت الباحثة بالتطبيق الفعلي للتجربة يوم -5
 –درست المجموعة التجريبية بالتصميم التعليمي إذ درست الباحثة بنفسها مجموعتي البحث  -6

 . االعتيادية( والمجموعة الضابطة بالطريقة Kaganالتعليمي على وفق تراكيب كيجان )
  .تجربة بين مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة ( في أثناء مدة ال لسمح للطالب باالنتقاي  لم -7
 ( (14/1/2018طبق اختبار مهارات توليد المعلومات يوم األحد المصادف  -8
 .    ( (17/1/2018األربعاء المصادف طبق االختبار التحصيلي يوم  -9



 93   إجراءاتهلبحث  وهجية امن   الفصل الثالث ...........................................................

 

على طالب مجموعتي البحث ين أجريت التحليالت اإلحصائية المناسبة بعد تطبيق االختبار  10-
 )التجريبية والضابطة( .  

ًًًالتقويمً:ًمرحلة:ًرابعاًا
تساعد مرحلة التقويم في الحصول على معلومات وبيانات تمكن من إصدار حكم على         

 مدى تقدم والنجاح في تحقيق النتاجات التعليمية . 
كما تكشف عن أثر التصميم التعليمي في التحصيل لمادة الرياضيات عند طالب الصف         

ي أدات مهارات توليد المعلومات  , ويتم هذا عن طريق اعتماد على أثره في األول المتوسط , فضال  
 ,( 7ق ), وهما اختبار التحصيل , الملحالتقويم المعدة للتصميم لقياس المتغيرين التابعين للبحث 

 ( . 6واختبار مهارات توليد المعلومات , الملحق )
 وتم في هذه المرحلة إجراء ثالثة أنواع من التقويم :         

ً:Primary Evaluationًالتقويمًالتمهيديًً-4-1   
ر التقويم في بداية العملية التعليمية , وقد اعتمدت اختباالنوع من  هذاالباحثة طبقت 

الب طألغراض التكافؤ بين ًالمعلومات السابقة واختبار الذكاء واختبار مهارات توليد المعلومات
 .  مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة(

 Formative Evaluationً)التكويني(ًالتقويمًالبنائيً-4-2
في التصميم التحقق من مسار العملية التعليمية ودعمها وتصحيح السلبيات  عن طريقهيتم 
مية ومعالجتها وكذلك معرفة مدى تقدم الطالب نحو تحقيق األهداف التعليالتعلمي(  –)التعليمي 
ريق طبداية العملية التعليمية وتواكبها للنهاية عن هذا النوع من التقويم يبدأ من و  ,المحددة

فريق  العمل الخاصة بكل طالب أو بكل أوراقعن  والشهرية فضال    واألسبوعية االختبارات اليومية
     . وما يتخلل ذلك من حوار ومناقشة بين أعضاء الفرق 

Summative Evaluationًً(النهائيالختاميً)ًالتقويم3ً—4
 يا  حصيلت التقويم في نهاية العملية التعليمية , وقد طبقت الباحثة اختبارا   النوع من يتم هذا

 ارا  الجمل المفتوحة( واختبو متعدد الحدود , و األعداد النسبية , و )األعداد الصحيحة ,  للفصول
ًلمهارات توليد المعلومات لقياس المتغيرات التابعة .    

ًً Feed Backةًالمرحلةًالخامسةً:ًالتغذيةًالراجع
للمصمم لكشف األخطاء وتصحيحها بغية تطويرها وتعزيز ما فرصة مرحلة ال تعطي هذه
ن وفي ضوء النتائج يمكن إجراء تعديالت في أي مرحلة م, لتحقيق مستوى أعلى تحقق من التعلم 
ية التال مرحلةال, كما أن اإلجراءات التي تتم في أي مرحلة ال تنتهي باالنتقال إلى مراحل التصميم 

ن للوصول للتحسي المطلوبةبل يمكن العودة إليها في ضوء التغذية الراجعة إلجراء التعديالت 
 والتطوير المستمر للتصميم التعليمي . 
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ًالوسائلًاإلحصائيةً:ًًً
 :بحثها وتحليل نتائجه  إجراءاتالتالية في  اإلحصائيةاستعملت الباحثة الوسائل          

ً-(:Cooperكوبرً)معادلةً -1
 اعتمدت لحساب نسبة االتفاق بين المحكين.

                                                                                        
NP                                                                                

            =P       
       NP+PPN 
                                  

 ن: إذ إ
   .نسبة االتفاق = 
NP  االتفاق= عدد مرات.                                              
 PPN االتفاق= عدد مرات عدم . 

(Cooper 1974 , 27)     
                                                                                            

 :الصعوبةًللفقراتًملمعاً-2
aً-ًًالصعوبةًللفقراتًالموضوعية: 

 مادة الرياضيات. لاستعملت لحساب معامل الصعوبة لفقرات الموضوعية لالختبار التحصيل 

P = 𝑛𝑢+𝑛𝑙

2𝑛
       

                                                             
 ن: إإذ 

un الفقرة. عن: عدد طالب  من الفئة العليا الذين  أجابوا إجابات صحيحة 
ln:  الفقرة. عنعدد طالب من الفئة الدنيا الذين أجابوا إجابات صحيحة  

n حدى المجموعتين.        إ: عدد الطالب في 
 (  199 :2004)النبهان,                                                                  
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bً-ًًًًًًلفقراتًتراعيًالمعرفةًالجزئيةًفيًالتصحيحمعاملًالصعوبة: 
 ختبار مهارات توليد المعلومات.  الصعوبة لفقرات افي حساب معامل  ستخدما

 د م+    ع م                
          ص  =       

 ن  س2                       
 ن:إذ إ

 
م
 : مجموع درجات الطالب من الفئة العليا .  ع 
م
 مجموع درجات الطالب من الفئة الدنيا.  :  د 

 عدد الطالب في أحدى المجموعتين.  ن: 
  .الكاملة للفقرةس: الدرجة 

 (288:  1998)عودة ,                                                             
         

                               
 :معادلةًقوةًالتمييزًللفقراتًالموضوعيةً-ً 3
  a - بار في اخت   1 ,0اعتمدت لحساب القوة التمييزية للفقرات الموضوعية التي تعطي إجاباتها

 . واختبار مهارات توليد المعلومات مادة الرياضياتلالتحصيل 

  n

PP
D Lu                                                                                                                                                         

  -ن:إإذ 
D:  .معامل التمييز 
uP:  .عدد الطالب الذين  اجابوا إجابة صحيحة في المجموعة العليا 
LP:  .عدد الطالب الذين  اجابوا  إجابة صحيحة في المجموعة الدنيا 
n:  حدى المجموعتينإعدد الطالب في . 

 (199: 2004)النبهان,:                                                                 
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bً-ًالقوةًالتمييزيةًلفقرةًتراعيًالمعرفةًالجزئيةًفيًتصحيحًإجابتهاًمعادلة:ً
 ماتمعامل التمييز لفقرات تراعي المعرفة الجزئية في التصحيح الختبار مهارات توليد المعلو  -

 
مًًًًًً

مًًً_عًًً
ًدً

ًتًً=ً
ًنًًسًًًًًًًًًًًًًًًً

 حيث أن:
م
 درجات الطالب من الفئة العليا.: مجموع ع   
م
 : مجموع درجات الطالب من الفئة الدنيا. د 

 ن : عدد الطالب في أحدى المجموعتين. 
                                                                                   .س: الدرجة الكاملة للفقرة

 (288 : 1998)عودة,                                                                        
 

ًحجمًالتأثيرً:4ً-
 :لمعرفة  خدمست  ا
a- التعليمي( التعلمي ( على وفق تراكيب كيجان ) –أثر التصميمKagan في اختبار التحصيل )

 للطالب الصف األول المتوسط في مادة الرياضيات . 
b- التعلمي ( على  –أثر التصميم )التعليمي( وفق تراكيب كيجانKagan في اختبار ) مهارات

 للطالب الصف األول المتوسط في مادة الرياضيات .  توليد المعلومات 
𝑑 =

2 𝑡

√𝑑𝑓
     ,   𝑑𝑓 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2                                                                                     

 إذ:

𝑑.حجم التأثير : 

𝑡التائية المحسوبة لمجموعتين مستقلتين. : القيمة 

𝑑𝑓 .درجة الحرية لمجموعتين مستقلتين : 

 (431:   2012)محمد وعبد العظيم ,                                                      
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   اآلتي:ك(SPSSًواستعملتًالباحثةًالحزمةًاإلحصائيةًللعلومًالجتماعيةً)
                                                                             معاملًارتباطًبيرسون5ً-

ليد العالقة االرتباطية بين درجات كل فقرة من فقرات اختبار مهارات تو استخدم في حساب       
رة كل فق اط بين درجاتمعامالت االرتب وحساب  المعلومات والدرجة الكلية للمهارة التي تنتمي إليها,

يجاد معامل  ,والدرجة الكلية لالختبار الكلي مهارات توليد المعلومات من فقرات اختبار في  لثباتاوا 
 . المعلومات توليدثبات التصحيح في اختبار مهارات في و  اختبار مهارات توليد المعلومات ,

 
ًًًًًً.ًالستخراج قيمة الثبات لالختبار التحصيلي (ً:KR-20ريتشاردسونً)ً–معادلةًكيودرًً-6

 : ًمتساويتينًالختبارًالتائيًلعينتينًمستقلتين7-
تحصيل في متغيرات)العمر، والذكاء، وال إحصائيا  أست خدم للتحقق من تكافؤ مجموعتي البحث       

عرفة الرياضيات(، ولمالسابق في الرياضيات، ومهارات توليد المعلومات، والمعلومات السابقة في 
 داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية لمجموعتي البحث في المتغيرات التابعة.



 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها

 

 أوالً: عرض النتائج . 

 ثانياً: تفسير النتائج. 

 ثالثاً: االستنتاجات. 

 رابعاً: التوصيات. 

 خامساً: المقترحات. 
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رض النتائج التي توصلت الباحثة إليها في المعالجات اإلحصائية عيهدف هذا الفصل إلى 

اجات وعرض االستنت علمي لهذه النتائج ومناقشتها البحث المعتمدة مع تفسير فرضيتيلتسلسل  فقا  و 
 البحث من مقترحات . هذا والتوصيات , وما خرج فيه 

 .وتفسيرها عرض النتائج  أواًل :
 : لهذا البحث هدفان 

          الرياضيات  مادة ( فيKaganتعلمي ( على وفق تراكيب كيجان ) –تصميم ) تعليمي بناء  1-
 لطالب األول المتوسط . 

ا بعدة إجراءات متضمنة مراحل بناء التصميم التي سبق ذكرهوقد تم التحقق من هذا الهدف 
جراءاته( على وفق الخطوات المتبعة في بناء التصاميم                 في الفصل الثالث )منهجية البحث وا 

 التعلمية ( .      –) التعليمية 
 ( في :Kaganتعلمي ( على وفق تراكيب كيجان ) –التعرف على أثر التصميم  ) تعليمي  2-
a – . التحصيل 
b – . مهارات توليد المعلومات 

وسيتم عرض نتائج ,  ولتحقق الهدف الثاني للبحث صيغت فرضيات رئيسة وأخرى فرعية       
  :البحث على وفق لتسلسل فرضياته 

a : عرض النتائج المتعلقة بالتحصيل ) 
إحصائيا  من التحصيل عن طريق اختبار تحصيل مادة الرياضيات الذي أعدته تم التحقق 

  صحة الفرضية الصفرية األولى التي تنص على أنه  على التعرف عن طريقالباحثة لهذا الغرض 
( بين متوسطي درجات طالب 0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال "

( Kaganعلى وفق  تراكيب كيجان )تعلمي(  –بالتصميم )تعليميالمجموعة التجريبية الذين ُدرسوا 
مادة في وفق الطريقة االعتيادية في التحصيل  ىوطالب المجموعة الضابطة الذين ُدرسوا عل

ال استعمبيبية والضابطة( تأكد من تجانس تباين درجات المجموعتين )التجر وتم ال , " الرياضيات
 (0.154)عند مستوى الداللة  (2.068)اختبار ليڤين للتجانس، إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة 

عتين ، أي ال توجد داللة إحصائية للفرق بين المجمو (0.05)وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد 
 في التباين.

الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات تم حساب المتوسط ن الفرضية السابقة موللتحقق 
إذ بلغ المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة  ,(التجريبية والضابطة) طالب مجموعتي البحث

( , في حين بلغ المتوسط الحسابي لدرجات 6.3966( بانحراف معياري )18.485التجريبية )
أي  فكان هناك فرق بين المتوسطين (,4.407( بانحراف معياري )14.575المجموعة الضابطة )
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ن المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجريبية أكبر من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة إ
 .( يوضح ذلك 3, والشكل )

 

0

5

10

15

20

                  

Mean         

 
 (3شكل )

 للمجموعتين )التجريبية والضابطة (متوسطات نتائج اختبار التحصيل 
 

 , إذن ( لعينتين مستقلتيt-testالتائي ) ولبحث داللة الفرق بين المتوسطين استخدم االختبار
عند  ( وهو أصغر من0.002عند مستوى الداللة ) (3.134( المحسوبة )tقيمة )أن  نتيجةأظهرت 
ئية ذا داللة إحصا ا  وهذا يعني أن هناك فرق ,(78درجة حرية )ب( 0.05)المعتمد داللة المستوى 

ا  ( لمصلحة طالب المجموعة التجريبية , وبذلك ترفض هذه الفرضية  وهذ0.05عند مستوى داللة )
وفق  التعلمي( على –رسوا بالتصميم )التعليمي دُ تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين  ىيدل عل

 :   ( يوضح ذلك 24) الجدولو  (Kaganتراكيب كيجان )
                                                                                            (24الجدول )

 المؤشرات اإلحصائية الختبار التحصيل

 المجموعتان

 اختبار ليڤين
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

الداللة  االختبار التائي

 اإلحصائية

عند 

(0.05) 
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 التجريبية
2.068 0.154 

18.425 6.3966 
 دال 0.002 3.134 78

 4.40796 14.575 الضابطة

 
الذي يركز على الفروق , ويكمل الداللة اإلحصائية لحجم التأثير  (d)وباستعمال معادلة       

           ( لعينتين مستقلتين من الممكن استعمال أسلوب تحويل t-testويفسرها وعند استخدام االختبار)
(t  إلىd مباشرة إليجاد حجم التأثير ) (، وهو حجم تأثير متوسط، 0.709كانت قيمته ), إذ       
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 متوسط في  (Kaganعلى وفق تراكيب كيجان ) (التعلمي –التعليمي)أي إن حجم تأثير التصميم 
 التحصيل .
لى قيمة باالعتماد ع ى ( يمثل حجم التأثير والقيمة العددية المحددة لكل مستو 25والجدول )         

 ( dحجم التأثير باستعمال قيمة )
 (25) جدول

 جدول مرجعي لتحديد مقدار حجم التأثير
 كبير متوسط  صغير  حجم التأثير
 0.80 0.50 0.20 القيمة العددية

  
 (430-431:  2012عبد العظيم , و )محمد 

 : النتائج المتعلقة بالتحصيل تفسير
    ( إلى وجود فرق (24 جدولالُتشير نتائج البحث الخاصة بالتحصيل كما موضح في  
     المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية الذين ُدرسوا على وفق داللة إحصائية بينذي 
ت عد هذه النتيجة هي األولى على حد علم الباحثة , التي تناولتُ و  (،Kagan) كيجان  تراكيب

                  وتتفق هذه النتيجة مع دراستي  تعلمي(, –في تصميم )تعليمي  (Kaganتراكيب كيجان )
 اآلتي: إلىهذه النتيجة  الباحثةوتعزو ( Lisa,2017)( و2009)الديب , 

  يم   التعلمي( على أسس ومعايير علمية متبعة في بناء التصام –تم بناء التصميم )التعليمي  1-
التعرف على خصائص الطالب , وبناء أنشطة ا هومن أهم ,التعليمية وتصميمها وتنفيذها

راجعة ساعدت الطالب الالتغذية كما أن  ,تالئم خصائصهم وقدراتهم لغرض تطويرهاومهمات 
  وا ساعدهم على فهم طبيعة معارفهم وتقييمها وتصحيح ما أخفقتعلى أن المعرفة بما يعرفونه 

 فيه . 
    ( تمكن الطالبKaganالتعلمي( على وفق  تراكيب كيجان ) –التصميم )التعليمي عن طريق -2 

  ويسعى إلى ,وبذلك يحقق شعوره باالنتماء إلى المجموعة  , العمل ضمن إطار الجماعةمن      
 إدراكية كالتحصيل .هداف معرفية أ لتحقيق   تعزيزها     

             لما يتعلمه داخل بنيته المعرفية عن طريقمعنى  أن يبنىعلى الطالب التصميم ساعد  نإ 3- 
  من ديهإذ يتم ربط  المعرفة الجديدة بما لالتفاوض االجتماعي بين أعضاء المجموعة التعاونية 
 خبرات سابقة على نحٍو يتسق مع المعنى الصحيح .

         (Kaganالتعلمي( على وفق تراكيب كيجان ) –إن إجراءات التدريس بالتصميم )التعليمي  -4  
 لتربية .  الحديثة في ا االتجاهات  عليه تؤكد وهذا ما,التدريس لعملية  من الطالب محورا   تجعل     
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في طرائق تنوع الء و دون عنا من المدرس في إيصال المعلومة للطالبساعدت تراكيب كيجان  -5
 مما أعطى مساحة,  الدرس الواحد في أثناءالتنوع في استخدام التراكيب  عن طريقالتدريس 

تختفي الفروق  بذلكو  ,المتميز وارتفاع في مستوى الطالب الضعيفداخل الصف للطالب 
 ملحوظ .    بنحوالفردية بين الطالب 

      
b-: عرض النتائج المتعلقة باختبار مهارات توليد المعلومات 

 وماتعن طريق اختبار مهارات توليد المعل مهارات توليد المعلومات تم التحقق إحصائيا  من
التي  الثانية التعرف على صحة الفرضية الصفرية  عن طريقالذي أعدته الباحثة لهذا الغرض 

( بين متوسطي درجات 0.05" ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) تنص على أنه
يجان كعلى وفق  تراكيب التعلمي(  –)التعليمي بالتصميم طالب المجموعة التجريبية الذين ُدرسوا 

(Kaganوطالب المجموعة الضابطة الذين ُدرسوا عل وفق الطريقة االعتيادية في مهارات تول ) يد
 . المعلومات "

يڤين لتأكد من تجانس تباين درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( باستعمال اختبار التم 
ر وهو أكب,  (0.393)عند مستوى الداللة  (0.739)للتجانس، إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة 

، أي ال توجد داللة إحصائية للفرق بين المجموعتين في (0.05)من مستوى الداللة المعتمد 
 التباين.

حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  لدرجات وللتحقق من الفرضية السابقة تم 
طالب  إذ بلغ المتوسط الحسابي لدرجات, طالب مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( 

, في حين بلغ المتوسط  ات( درج3.835( درجة بانحراف معياري )18.1المجموعة التجريبية )
فكان   , ات( درج3.528( درجة بانحراف معياري )13.25الحسابي لدرجات المجموعة الضابطة )
 .( يوضح ذلك 4هناك فرق بين المتوسطين , والشكل )
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 (4شكل )                                               
 متوسطات نتائج اختبار مهارات توليد المعلومات للمجموعتين )التجريبية والضابطة (

 إذ ,ن( لعينتين مستقلتيt-testولبحث داللة الفرق بين المتوسطين استخدم االختبار التائي )
مستوى ( أصغر من 0.000عند مستوى الداللة )( 5.886( المحسوبة )tأن قيمة ) النتيجةأظهرت 

ستوى ذا داللة إحصائية عند م ا  ( وهذا يعني أن هناك فرق78درجة حرية )ب( 0.05) المعتمد داللة
 ىوهذا  يدل عل ,طالب المجموعة التجريبية , وبذلك ترفض هذه الفرضية  لصالح( و 0.05داللة )

راكيب التعلمي ( على وفق ت –رسوا بالتصميم ) التعليمي دُ تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين 
 .( يوضح ذلك 26والجدول ) ,في مهارات توليد المعلومات( Kaganكيجان )

 ( 26الجدول )

  مهارات توليد المعلومات المؤشرات اإلحصائية الختبار 

 المجموعتان

 اختبار ليڤين
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

الداللة  االختبار التائي

 اإلحصائية

عند 

(0.05) 
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 التجريبية
0.739 0.393 

18.1  3.835 
 دال 0.000 5.886 78

 3.528 13.25 الضابطة
 

، أي إن كبير(، وهو حجم تأثير 1.332لحجم التأثير كانت قيمته ) (d)وباستعمال معادلة     
مهارات في  كبير( Kaganالتعلمي على وفق تراكيب كيجان ) –حجم تأثير التصميم التعليمي 

 . توليد المعلومات
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 للفرضية الثانية : نتائج الخاصة بالفرضية الفرعية األولى ال
 ,(5.625بلغ متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية على اختبار مهارة الطالقة )       

حين بلغ متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة  ( ، في1.849بانحراف معياري مقداره)
ة ،وكان متوسط درجات المجموعنفسه ( على االختبار1.387( بانحراف معياري مقداره )3.850)

 لقولالتجريبية أعلى من متوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار مهارة الطالقة ،مما يمكن ا
يجان على وفق  تراكيب كالتعلمي( –بالتصميم )التعليميالمجموعة التجريبية الذين ُدرسوا  نإ :
(Kagan كان أداؤها أعلى من أداء طالب المجموعة الضابطة ) الطريقة ُدرسوا على وفق الذين

  االعتيادية في مهارة الطالقة .
ين تأكد من تجانس تباين درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( باستعمال اختبار ليڤالتم 

بر وهو أك, ( 0.20( عند مستوى الداللة )5.625كانت القيمة الفائية المحسوبة  ) إذ للتجانس،
( , أي ال توجد داللة إحصائية للفرق بين المجموعتين 0.05من مستوى الداللة المعتمد )

 )التجريبية والضابطة( في التباين .   
توصل اليه من نتائج وزيادة في التأكد تم التحقق من صحة الفرضية  ولغرض دعم ما      

مستوى  ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند " إلى التي ُتشير الثانية للفرضية الصفرية  الفرعية
          بالتصميم ( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية الذين ُدرسوا 0.05داللة )
( وطالب المجموعة الضابطة الذين Kaganعلى وفق  تراكيب كيجان )التعلمي( –)التعليمي

 رجاتد متوسطي بين الفرق  داللة "، ولبحثُدرسوا عل وفق الطريقة االعتيادية في مهارة الطالقة 
 مستقلتين ( لعينتينt-testالتائي) االختبار خدمستُ ا والضابطة التجريبية المجموعتينطالب 

 (.27كما موضح في جدول ) متساويتين
 

 (27جدول )
 )الطالقة ( المؤشرات اإلحصائية الختبار مهارات توليد المعلومات

 المجموعتان

 اختبار ليڤين
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

الداللة  االختبار التائي
 اإلحصائية

عند 
(0.05) 

 Fقيمة 
مستوى 
 tقيمة  الداللة

مستوى 
 الداللة

 التجريبية
5.625 0.20 

5.625  1.849 
 دال 0.020 4.855 78

 1.387 3.850 الضابطة
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من  أصغر ( وهو0.020عند مستوى الداللة ) (4.855وكانت القيمة التائية المحسوبة )        
ئية مما يشير إلى وجود فرق ذي داللة إحصا , ( 78درجة حرية )ب( 0.05)المعتمد داللة المستوى 

 مما التجريبية، المجموعة لصالح المجموعتينالطالقة لطالب بين متوسط درجات اختبار مهارة 
 بين إحصائيا   دال فرق  يوجد نهإ أي البديلة الفرضية وقبول الصفرية الفرضية رفض يعني

فق  التعلمي(على و  –الذين ُدرسوا بالتصميم )التعليمي  التجريبية المجموعة لصالح المجموعتين
 ( .Kaganتراكيب كيجان )

ن ، أي إكبير(، وهو حجم تأثير 1.1لحجم التأثير كانت قيمته ) (d)وباستعمال معادلة         
مهارات في  كبير( Kaganالتعلمي على وفق تراكيب كيجان ) –حجم تأثير التصميم التعليمي 

 الطالقة. 
 نتائج الخاصة بالفرضية الفرعية الثانية للفرضية الثانية : ال

( 5.575) المرونةعلى اختبار مهارة  بلغ متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية         
حين بلغ متوسط درجات طالب المجموعة  ( درجة، في1.824بانحراف معياري مقداره) ،اتدرج

،وكان نفسه ( درجة على االختبار1.285بانحراف معياري مقداره ) ات( درج3.8الضابطة )
 الضابطة في اختبار مهارةمتوسط درجات المجموعة التجريبية أعلى من متوسط درجات المجموعة 

 علىعلمي(الت –بالتصميم )التعليمي المجموعة التجريبية الذين ُدرسوا  نإ : المرونة مما يمكن القول
 ُدرسواالذين ( كان أداؤها أعلى من أداء طالب المجموعة الضابطة Kaganوفق  تراكيب كيجان )

 على وفق الطريقة االعتيادية في مهارة المرونة .
من تجانس تباين درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( باستعمال اختبار ليڤين تم تأكد 

من  ( وهو أكبر0.10( عند مستوى الداللة )7.011للتجانس، إذا كانت القيمة الفائية المحسوبة  )
يبية ( , أي ال توجد داللة إحصائية للفرق بين المجموعتين )التجر 0.05مستوى الداللة المعتمد )

 بطة( في التباين .  والضا
ولغرض دعم ما توصل اليه من نتائج وزيادة في التأكد تم التحقق من صحة الفرضية        

 ئية عند" ال يوجد فرق ذو داللة إحصا إلى التي ُتشيرالفرعية الصفرية  الفرعية للفرضية الثانية 
بالتصميم ن ُدرسوا ( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية الذي0.05مستوى داللة )

( وطالب المجموعة الضابطة الذين Kaganعلى وفق  تراكيب كيجان )التعلمي( –)التعليمي 
جات "، ولبحث داللة الفرق بين متوسطي در المرونةُدرسوا عل وفق الطريقة االعتيادية في مهارة 
 لعينتين مستقلتين( t-testخدم االختبار التائي)ستُ اطالب المجموعتين التجريبية والضابطة 

 (.28متساويتين كما موضح في جدول )
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 (28جدول )
 (المرونةالمؤشرات اإلحصائية الختبار مهارات توليد المعلومات )

 المجموعتان

 اختبار ليڤين
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

الداللة  االختبار التائي
 اإلحصائية

عند 
(0.05) 

 Fقيمة 
مستوى 
 tقيمة  الداللة

مستوى 
 الداللة

 التجريبية
7.011 0.10 

5.575 1.8241 
 دال 0.000 5.031 78

 1.285 3.8 الضابطة
 

ن ( وهو أصغر م0.000عند مستوى الداللة )( 5.031القيمة التائية المحسوبة ) إذ بلغت        
ة ( مما يشير إلى وجود فرق ذي داللة إحصائي 78درجة حرية )ب( 0.05)المعتمد داللة المستوى 

 المجموعة التجريبية، ممالطالب المجموعتين لصالح المرونة بين متوسط درجات اختبار مهارة 
نه يوجد فرق دال إحصائيا  بين إأي  , يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة

فق  التعلمي(على و  –المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية الذين ُدرسوا بالتصميم )التعليمي 
 ( .Kaganتراكيب كيجان )

ن إ، أي كبير(، وهو حجم تأثير 1.139لحجم التأثير كانت قيمته ) (d)وباستعمال معادلة        
مهارات في  كبير( Kaganالتعلمي على وفق تراكيب كيجان ) –حجم تأثير التصميم التعليمي 

 المرونة.
 نتائج الخاصة بالفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الثانية : ال

( 3.45) وضع الفرضياتبلغ متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية على اختبار مهارة        
حين بلغ متوسط درجات طالب المجموعة  ( درجة، في0.552،بانحراف معياري مقداره)ات درج

وكان  ،نفسه  ( درجة على االختبار0.659( درجة بانحراف معياري مقداره )2.775الضابطة )
 ة التجريبية أعلى من متوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار متوسط درجات المجموع

                بالتصميم ن المجموعة التجريبية الذين ُدرسوا إ :مهارة وضع الفرضيات ،مما يمكن القول
( كان أداؤها أعلى من أداء طالب Kaganعلى وفق  تراكيب كيجان )التعلمي( –)التعليمي 

  وا على وفق الطريقة االعتيادية في مهارة وضع الفرضيات  .المجموعة الضابطة ُدرس
بار تأكد من تجانس تباين درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( باستعمال اختالتم         

 ( وهو0.752( عند مستوى الداللة )0.101ليڤين للتجانس، إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة )
ن ( , أي ال توجد داللة إحصائية للفرق بين المجموعتي0.05المعتمد )أكبر من مستوى الداللة 

 )التجريبية والضابطة( في التباين .  
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ولغرض دعم ما توصل اليه من نتائج وزيادة في التأكد تم التحقق من صحة الفرضية       
 ستوى ة عند م" ال يوجد فرق ذو داللة إحصائي إلى الصفرية  الفرعية للفرضية الثانية التي ُتشير

 –مي بالتصميم )التعلي( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية الذين ُدرسوا 0.05داللة )
( وطالب المجموعة الضابطة الذين ُدرسوا عل وفق Kaganعلى وفق  تراكيب كيجان )التعلمي( 

رجات طالب "، ولبحث داللة الفرق بين متوسطي د وضع الفرضياتالطريقة االعتيادية في مهارة 
ويتين كما ( لعينتين مستقلتين متساt-testخدم االختبار التائي)ستُ االمجموعتين التجريبية والضابطة 

 (.29موضح في جدول )
 

 (29جدول )
 ( وضع الفرضياتالمؤشرات اإلحصائية الختبار مهارات توليد المعلومات )

 المجموعتان

 اختبار ليڤين
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

الداللة  االختبار التائي
 اإلحصائية

عند 
(0.05) 

مستوى  Fقيمة 
مستوى  tقيمة  الداللة

 الداللة

 التجريبية
0.101 0.752 

3.45 0.552 
 دال 0.000 4.961 78

 0.659 2.775 الضابطة
 

 وهو أصغر من (0.000عند مستوى الداللة ) (4.961القيمة التائية المحسوبة ) إذ بلغت       
مما يشير إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين , ( 78درجة حرية )ب( 0.05داللة )المستوى 

التجريبية، متوسط درجات اختبار مهارة وضع الفرضيات  لطالب المجموعتين لصالح المجموعة 
ين نه يوجد فرق دال إحصائيا  بإأي  , مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة

فق  التعلمي(على و  –المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية الذين ُدرسوا بالتصميم )التعليمي 
 ( في مهارة وضع الفرضيات .Kaganتراكيب كيجان )

ي ، أكبير(، وهو حجم تأثير 1.123لحجم التأثير كانت قيمته ) (d)وباستعمال معادلة          
مهارات في  كبير( Kaganالتعلمي على وفق تراكيب كيجان ) –إن حجم تأثير التصميم التعليمي 

 وضع الفرضيات .
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 نتائج الخاصة بالفرضية الفرعية الرابعة للفرضية الثانية : ال
التنبؤ في ضوء بلغ متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية على اختبار مهارة          
حين بلغ متوسط  ( درجة، في0.597) بانحراف معياري مقداره ،ات ( درج3.45)  المعطيات

( درجة على 0.635( درجة بانحراف معياري مقداره )2.825درجات طالب المجموعة الضابطة )
،وكان متوسط درجات المجموعة التجريبية أعلى من متوسط درجات المجموعة نفسه االختبار

يبية ن المجموعة التجر : إ،مما يمكن القول   التنبؤ في ضوء المعطياتالضابطة في اختبار مهارة 
( كان أداؤها أعلى من أداء طالب المجموعة Kaganالذين ُدرسوا على وفق  تراكيب كيجان )

  .التنبؤ في ضوء المعطيات  ق الطريقة االعتيادية في مهارة الضابطة ُدرسوا على وف
ن تأكد من تجانس تباين درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( باستعمال اختبار ليڤيالتم 

من  ( وهو أكبر0.438( عند مستوى الداللة )0.607للتجانس، إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة  )
يبية ( , أي ال توجد داللة إحصائية للفرق بين المجموعتين )التجر 0.05مستوى الداللة المعتمد )
 والضابطة( في التباين .  

ولغرض دعم ما توصل اليه من نتائج وزيادة في التأكد تم التحقق من صحة الفرضية      
ى ستو م" ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند  إلى الصفرية  الفرعية للفرضية الثانية التي ُتشير

( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية الذين ُدرسوا على وفق  تراكيب 0.05داللة )
رة وفق الطريقة االعتيادية في مها ى( وطالب المجموعة الضابطة الذين ُدرسوا علKaganكيجان )

"، ولبحث داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التنبؤ في ضوء المعطيات  
وضح في ( لعينتين مستقلتين متساويتين كما مt-testخدم االختبار التائي)ستُ اية والضابطة التجريب
 (.30جدول )

 (30جدول )
 (التنبؤ في ضوء المعطياتالمؤشرات اإلحصائية الختبار مهارات توليد المعلومات )

 المجموعتان

 اختبار ليڤين
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

الداللة  االختبار التائي
 اإلحصائية

عند 
(0.05) 

مستوى  Fقيمة 
مستوى  tقيمة  الداللة

 الداللة

 التجريبية
0.607 0.438 

3.45 0.597 
 دال 0.020 4.855 78

 0.635 2.825 الضابطة
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 ( وهو أصغر من0.020مستوى الداللة ) ( عند4.855القيمة التائية المحسوبة )إذ بلغت       
ة ( مما يشير إلى وجود فرق ذي داللة إحصائي 78درجة حرية )ب( 0.05) المعتمد داللةالمستوى 

 لطالب المجموعتين لصالح  التنبؤ في ضوء المعطياتبين متوسط درجات اختبار مهارة 
         نه يوجدإأي  , المجموعة التجريبية، مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة

                    فرق دال إحصائيا  بين المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية الذين ُدرسوا بالتصميم 
 ( في مهارة التنبؤ في ضوء المعطيات .Kaganكيجان )التعلمي(على وفق  تراكيب  –)التعليمي 

 ، أي إنكبير(، وهو حجم تأثير 1.09لحجم التأثير كانت قيمته ) (d)وباستعمال معادلة       
بؤ مهارة التنفي  كبير( Kaganالتعلمي على وفق تراكيب كيجان ) –حجم تأثير التصميم التعليمي 

 في ضوء المعطيات . 
 ,( يوضح متوسطات نتائج اختبار مهارات توليد المعلومات كل على حدة ) الطالقة 5والشكل )  
 التنبؤ في ضوء المعطيات ( و وضع الفرضيات , و المرونة , و 

0

1

2

3

4

5

6

                  

             

              

                  

                     

 
 (5شكل )

                                          متوسطات نتائج اختبار مهارات توليد المعلومات كل على حدة 
 التنبؤ في ضوء المعطيات (و وضع الفرضيات , و المرونة , و ) الطالقة , 
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 تفسير النتائج المتعلقة باختبار مهارات توليد المعلومات :
 الذكر آنفة ولاالجد في موضح وكمامهارات توليد  المعلومات ب الخاصة البحث نتائجأظهرت 

)التجريبية والضابطة( لصالح طالب  المجموعتينطالب  بين إحصائية داللة ذي فرق  وجود إلى
 تراكيب كيجانالتعلمي( على وفق  –رسوا بالتصميم ) التعليمي دُ المجموعة التجريبية الذين 

(Kagan) . في اختبار مهارات توليد المعلومات ككل وفي كل مهارة على حدة 
 تراتيجياتسوتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة التي تناولت         

 ودراسة  (2005ونماذج مختلفة كان له األثر في مهارات توليد المعلومات كدارسة )سعودي , 
ن أكثر م أوواحد  إلىسبب تفوق المجموعة التجريبية قد يرجع  نأالباحثة  ، وترى ( 2015)طه , 
                                                                                             :األسباب

   ا  ( مناخا  صحيا  مفعمKaganالتعلمي( على وفق  تراكيب كيجان ) –التصميم )التعليمي هيأ  -1
  يكون عية مناقشاتهم الثنائية والجم عن طريقبالنشاط والفعالية يساعد الطالب على بناء معارفهم    

 المعلم فيها ميسر ومعزز ومثير لدافعية الطالب للتفكير وتوليد المعلومات . 

   التصميم إلى تكافؤ فرص المشاركة بين أعضاء المجموعات في المناقشة وتبادل  دعا -2
علمية بالمادة الالطالب من االحتفاظ ليتمكن والخروج عن الروتين التعليمي المألوف المعلومات 

م من وفهم وتنظيم وترابط الخبرات المعرفية واالحتفاظ بها وبقاء أثر التعلم لديهم مما مكنه
 استرجاعها وعدم نسيانها .  

  -وفق خطوات التصميم )التعليمي تشخيص خبرات الطالب السابقة وربطها بالتعلم الجديد على -3
  ودمجها في البناء من معرفة سابقة بين ما لديه المعرفة جسر التعلمي ( ساعد في بناء     
 .  المعرفي    
    تسهيل حصولفي  (Kaganالتعلمي( على وفق تراكيب كيجان ) –التصميم )التعليمي  وفر  4-
   على التفكير بطالقة ومرونة وا عطاء وقدرة  المجموعة التجريبية على المعلوماتطالب      

 في  ب المتنوعة مع التنوع في التراكي األنشطة التعليمية عن طريق استجابات متعددة ومتنوعة    
 . الواحد الدرس أثناء    
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 ( Conclusionsا  : االستنتاجات )نيثا
 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث تستخلص الباحثة االستنتاجات اآلتية :      

( في التحصيل Kaganالتعلمي( على وفق تراكيب كيجان ) –لتصميم )التعليمي اأثر  -1
 للمجموعة التجريبية من عينة البحث من طالب الصف األول متوسط في مادة الرياضيات . 

مهارات توليد ( في Kaganالتعلمي( على وفق تراكيب كيجان ) –لتصميم )التعليمي اأثر  -2
للمجموعة التجريبية من عينة البحث من طالب الصف األول متوسط في مادة المعلومات 

  الرياضيات . 
 

 (Recommendations: التوصيات ) ثالثا  
 التي تم التوصل إليها توصي الباحثة باآلتي : في ضوء نتائج البحث       

 عقد ورش عمل لتدريب مدرسي الرياضيات خاصة ومدرسي المواد الدراسية عامة على -1
 ( .Kaganعلى وفق تراكيب كيجان ) لخطوات اإلجرائية لبناء تصميم التعليميا
 ,  المرونةو )الطالقة ,  مناهج الرياضيات للمرحلة المتوسطة مهارات توليد المعلوماتتضمين  2-
             التنبؤ في ضوء المعطيات ( في ضوء المحتوى المعرفي يمثل خطوة و الفرضيات ,  فرضو    
 مهمة تساعد في تعليم مهارات توليد المعلومات .     
 

 (Suggestionsا  : المقترحات )رابع
 ح اآلتي : الهذا البحث تم اقتر  استكماال         

ب بناء برنامج لتدريب مدرسي مادة الرياضيات ومدرساتها على استخدام تراكيإجراء دراسة  – 1
 مهارات توليد المعلومات . كيجان في التدريس وقياس أثره في تنمية 

التعلمي( على وفق تراكيب كيجان  –إجراء دراسة للتعرف على أثر التصميم )التعليمي  -2
(Kagan في متغيرات تابعة أخرى كالدافعية ) الفهم , والميل , وعادات العقل المنتجة , تعديل 

  الخطأ  وغيرها .  
( Kaganالتعلمي( على وفق تراكيب كيجان ) –إجراء دراسات تستخدم التصميم )التعليمي   -3

 على مراحل وصفوف تعليمية مختلفة . 
  



 المصادر
 أواًل  :  المصادر العربية .

 . ثانياً : المصادر األجنبية
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ًالمصادرًالعربيةً:ًًأولًا

ًً(95, اآلية )الكهفالقرآن الكريم , سورة ً-

-ً(ً ًجمل ًجهاد ًومحمد ًحمزة ,ً ًالنصر 2005ًأبو "ً ًً,ًًًالتعلم التعاوني الفلسفة والممارسة "(,
ً,ًدارًالكتابًالجامعيً,ًالعينً,ًاإلماراتً.1ًًًط

 ،ًدارًالمسيرة،ًعمان.6،ًط"التربوي علم النفس "(ً:2009ً)أبوًجادو،ًصالحًمحمدًعليً-

ًًً,ًمكتبةًآفاقً,1"ً,ًطًاألهداف التعليمية والتقويم الصفي الفعال(ً:ً"2008ًأبوًدقةً,ًسناءً)ً-
ًغزةً,ًفلسطينً.

-ً(ً ًوآخرون ًلورين ,ً ً"2001أندرسون :ً ًترجمةًمراجعة لتصنيف بلوم لألهداف التعليمية( ,"ًًًً
 ,ًمكتبةًاألنجلوًالمصريةً,ًالقاهرةً,ًمصرً.1ًفايزًمرادًميناً,ًط

ًعلً- ًالرحمن ًعبد ,ً ًوتقييم2011ًً)ًيبديوي ًتوليد ًمهارات ًلتنمية ًمقترح ًتدريبي ًبرنامج "ً :)ً
المؤتمر  العلمي العربي الثامن لرعاية   المعلوماتًلدىًالموهوبينًوالمتفوقينًمنًالجنسينً"ً,ً

ً,ًمدارسًالملكًالنموذجيةً,ًالسعوديةً.ًًًًًللموهوبين والمتفوقين 

ًوآخرونً)ًيالبغدادً- ًمحمدًرضا ,2005ً ً,ًطًالتعلم التعاوني(ً:ً" ًدارًالفكرًالعربيً,1ًً" ,
ًالقاهرةً,ًمصرً.ً

ً,ًدارالفكرًالعربيً,1ًً",ًطًاستراتيجيات التدريس والتعلم(:"1999ًجابرً,ًجابرًعبدًالحميدً)ً-ًً
ًالقاهرةً,ًمصرً.ً

"ًترجمةًبدرًًاستعراض نماذج التطوير التعليمي:"2003ً)جاستفسونً,ًكنتًوروبرتًبرانشً)ً-
ً,ًمكتبةًالعبيكانً,ًالرياضً,ًالسعوديةً.3ًًبنًعبدًهللاًالصالحً,ًط

 .,ًاألردنً،ًدارًالفكر،ًعمان1"،ًطًتصميم التعليم(:ً"2010جامع،ًحسنً)ً-

ً.ًً,ًاألردن,ًدارًالفكرً,ًعمان8ًً"ً,طً"تعليم التفكير(ً:2013ًجروانً,ًفتحيًعبدًالرحمنً)ً-

-ً(ً ًوجونسونًروجر ًديفيد ,ً 1998ًجونسون التعليم الجماعي والفردي , التعاون والتنافس (:"
ً,ًعالمًالكتبً,ًًالقاهرةً,ًمصرً.1ًً",ًترجمةًرفعتًمحمودًبهجتً,ًطوالفردية 
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,ًًالمسيرةً،عمانً،ًدار1",ًطوممارسة نظرية التعليم تصميم "ً(:(1999محمودًًالحيلةً,ًمحمدً-
ً.األردنً

ًعمانً,ً,ًدارًالمسيرةً,2ًً"ً,ًطًًالعلوم للجميع" تعلم (ً:2008ًخطابيةً,ًعبدًهللاًمحمدً)ً-
ًًًًاألردنً.ًً

ًً,ًالجامعة1ًً"ً,ًطًأساسيات طرق التدريس(:ً"1996ًالخطيب,ًعلمًالدينًعبدًالرحمنً)ً-

ًالمفتوحةً,ًطرابلسً,ًلبنانً.ًً

ًلطفيً)ً- 2013ًالخطيبً, "ً :ً ًطًتكنولوجيا التعليم والتعلم الذاتي( ,ً ًدارًوائلًللنشرً,1ً" ,ً
ًعمانً,ًاألردنً.ً

"،ًوزارةًالتربيةًالتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم اإلعدادي(:ً"1997الخليلي،ًخليلًيوسفً)ً-
ًوالتعليم،ًالمنامة.

ً,ًمطبعةًالنصيرً,ًجامعة1ًً,ًط"ًإجراءات في تصميم المناهج "ً(:1986دروزةً,ًأفنانًنظيرً)ً-
ًالنجاحًالوطنيةً,ًنابلسً.ً

- (ً ًرزق ًسهيل ,ً 2000ًدياب : " تعلم مهارات التفكير وتعلمها منهاج الرياضيات لطلبة (
 ,ًاأللوكةً,ًعمانً,ًاألردنً.1ً,ًطًالمرحلة االبتدائية "

فاعليةًاستخدامًتراكيبًكيجانًكأسلوبًللتعلمًالتعاونيًفيً:  (2009الديبً,ًحسناءًفاروقً)ً-
ً ًلدىزيادة ًالموسيقية ًالتربية ًمادة ًفي ًالتعليمًً)ًالتحصيل ًبمرحلة ًالخامس ًالصف طالبات

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًاألساسيًبدولةًاإلماراتًالعربيةًالمتحدة(
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/3011  

ًً,1",ًطًًتراكيب كيجان تطبيقات على أحدث طرق التدريس(ً:ً"2011)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-
ًمؤسسةًحورسًالدوليةً,ًاإلسكندريةً,ًمصرً.ً

,1ًً"ً,ًطًالتعلم التعاوني لمراحل التعليم والتعليم العالي(:ً"2004ًالرياميً,ًسعودًوآخرونً)ً-
 مكتبةًالفالحً,ًالعينً,ًاألماراتً.

-ً(ً ًالرحيم ًعبد ًعماد ,ً 2012ًالزغول ":ً ًطًمبادئ علم النفس التربوي ( ,ً ًالكتاب2ًً" ًدار ,
 الجامعيً,ًالعينً,ًاإلماراتً.ً
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ًخضرًالزند،- ً(2004)وليد  نماذج وتطبيقات عملية -الجذور النظرية-التصاميم التعليمية:
ً،ًأكاديميةًالتربيةًالخاصة،ًالرياض.1،ًطدراسات وبحوث عربية وعالمية

",ًً:" استراتيجيات التدريس رؤية  معاصرة لطرق التعليم والتعلم(2003زيتونً,ًحسنًحسينً)ً-
 ,عالمًالكتبً,ًالقاهرةً,ًمصرً.1ًًط

 ,ًعالمًالكتبًللنشرً,ًالقاهرةً,ًمصر2ً,ًطًً" تعليم التفكير "(ً:2006ً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-

التعلم والتدريس من منظور النظرية (ً"2003ًزيتونً,ًحسنًحسينًوكمالًعبدًالحميدًزيتونً)ً-
ًرةً,ًعمانً,ًاألردنً.ًًي,ًدارًالمس1ً"ً,ًطًالبنائية

دارً,1ً"ً,ًطً" النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم  (ً:2007زيتونً,ًعايشًمحمودً)ً-
ًالشروقً,عمانً,ًاألردنً.ً

-ً(ً ًالحميد ًكمالًعبد 2004ًزيتونً, "ً :ً ًطًتدريس العلوم للفهم( ,"2ًً ًالكتبًللنشرً,ًً, عالم
ًالقاهرةً,ًمصرً.

,ًعالم1ً"ً,ًطًً(: " تصميم البرامج التعليمية بفكر البنائية2008)                        ً-
ًالكتبًللنشرً,ًًالقاهرةً,ًمصرً.

ًً،ًبيروت،ًتدريس مهارات التفكير مع مئات األمثلة التطبيقية"(:"2003ًجودتًاحمدً)سعادةً,ًً-
ًدارًالشروق.

ًجودتًأحمدًوآخرونً)ً- ,ً 2008ًسعادة :ً ً,ً" التعلم التعاوني نظريات وتطبيقات ودراسات ( "
ً,ًدارًوائلً,عمانً,ًاألردنً.1ًط

-ً(ً ًوآخرون ًالهادي ًعبد ًمنى ,ً ًالمدخل2005ًسعودي ًباستخدام ًالعلوم ًتدريس ًفعالية ":)
المنظومىًفىًتنميةًمهاراتًتوليدًالمعلوماتًوتقييمهاًوالتفكيرًفوقًالمعرفىًلدىًتالميذًالمرحلةً

ًالعربية" ًمصر ًبجمهورية المؤتمر العربى الخامس حول المدخل المنظومى فى ً,اإلعدادية
 .ً,ًكليةًالعلومًًفيًجامعةًعينًشمسًالقاهرةالتدريس والتعلم

 ،ًعمانً,األردنً.ًاليازورًي،ًدار1ً"،طتصميم التدريس:"(2001)سالمة،ًعبدًالحافظًمحمدً-

ًًً"ًترجمةًمجابًمحمدًاألمامً,ًالتصميم التعليمي(ً:"2012ًسميثً,ًباترشيالًوتيلمنًراغنً)ً-
 ,ًمكتبةًالعبيكانً,ًالرياضً,ًالسعوديةً.1ًًط
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ًعفتًمصطفىً)ً- 2009ًالطناوي, :ً   -استراتجياته  -مهاراته -"التدريس الفعال تخطيطه (
 رةً,ًعمانً,ًاألردنً.ي,ًدارًالمس1ً,ًطتقويمه "

:"ًأثرًًتفاعلًالخرائطًالذهنيةًونمطًالتعلمًوالتفكيرً(2015ًطهً,ًعبدهللاًمهديًعبدًالحميدً)ً-
"ً ًالثانوية ًالمرحلة ًطالب ًلدى ًالكيمياء ًفي ًوتقييمها ًالمعلومات ًتوليد ًمهارات ًتنمية              , في

ً(ً.58,ًرابطةًالتربويينًالعربًًً,ًالعددً)مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس 

رةً,ًعمانً,ًي,ًدارًالمس2",ًطًًتنمية قدرات التفكير اإلبداعي(ً:ً"2004ًالطيطيً,ًمحمدً)ً-
 األردنً.ًً

ًوآخرونً)ً- ًاحمد ًزكريا ًطً"مبادئ القياس والتقويم في التربيةً"(:1999الظاهرً، ًدارً 1، ،ً
ًًالثقافة,ًًعمانً,ًاألردنً.ً

,ًدار1ً"ً,ًطًوتطبيقات عمليةتعليم التفكير ومهاراته تدريبات (:ً"2009ًعبدًالعزيزً,ًسعيدً)ً-
ًالثقافة,ًًعمانً,ًاألردنً.ً

(:"ًفاعليةًاستراتيجياتًكيجانًفيًعالجًبعضًاألخطاء2014ًعبدًالمنعمً,خالدًعبدًالعظيمً)ً-
ً ,"ً ًالمفتوحة ًالعربية ًبالجامعة ًالتربوي ًالدبلوم ًلدىًطالب مجلة دراسات عربية في اإلمالئية

ً(ً.51(ًً,ًالعددً)2مجلدً)ًالتربية وعلم النفس ,

ًً,ًجامعةًًونيمجلة التعليم االلكتر (ً:ً"ًعلمًالتصميمًالتعليميً"ً,2009ًعبدًالهاديً,ًمحمدً)ً-
ً(ً.2ًالمنصورةً,ًالعددً)

ًرةً,ًعمانً.ًًي,ًدارًالمس2ً"ً,ًطًتعليم الرياضيات لجميع األـطفال(:"2010ًعبيدً,ًوليمً) -

,5ًً,ًطًعلم النفس التربوي النظرية والتطبيق "(ً:"2014ًًالعتومً,ًعدنانًًيوسفًوآخرونًً)ً-
 رةً,ًعمانً,ًاألردنً.يدارًالمس

(ً:ً"ًأثرًالتدريسًباستخدامًاستراتيجيهًالتعلمًالتعاونيًعلى2009ًمحمدًعلىً)عريقً,ًسامرًً-
ًلدىًطلبةً ًالجتماعية ًالدراسات ًمبحث ًوالتجاهاتًنحو ًالتحصيل ًفي أساسًتراكيبًكيغان

,ًجامعةًً(ة غير منشور ), أطروحة دكتوراه المرحلةًاألساسيةًفيًدولةًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةً
ًاليرموكًًً

ًنموذجًالتصميمًالتعليمي2013ًعزمي,ًنبيلًجادً)- ":)ADDIEًًلنموذجًالجودة ًًًًً," PDCAوفقاا
ً(ً.11ً,ًجامعةًالمنصورةً,العددً)ًمجلة التعليم االلكتروني
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(ً:ً"ًتطويرًمعاييرًجودةًالتصميمًالتعليميًلمقررات2016ًًعفيفيً,ًمحمدًكمالًًوآخرونً)ً-
 (ً.ًً (1(ًً,ًالعدد(43,ًًالمجلدًًالتربوية مجلة دراسات العلومالتعلمًاللكترونيًبجامعةًالدمامً,ً

ً:"2000عالمً,صالحًالدينًمحمود)ً- القياس والتقويم التربوي والنفسي: أساسيته وتطبيقاته (
ً,ًدارًالفكرً,عمانً,األردنً.1ً,ًطًوتوجهاته المعاصره"

ً.اربد ، األملدارً "ً،ًالتدريسية العملية في والتقويم القياس"   (1998) :احمد,ًًعودةً-

رةً,ًي,ًدارًالمس1ً"ً,ًطًاستراتيجيات التعلم والتعليم المعرفية(ً:ً"2013ًقطاميً,ًيوسفً)ً-
ًعمانً,ًاألردنً.ً

دارًالشااروقً,ًًً,1"ً،طًنمــاذج التــدريس الصــفي (ً:"1998ًً)ًقطاامي,ًيوساافًونايفااهًقطاااميًً-
 عمانً,ًاألردنً.ً

،ًًدار1ً"ً،ًطتعلـــيم التفكيـــر للمرحلـــة األساســـية(ً:"2001ًً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 الفكر,ًعمانً,ًاألردن.ً

2006ًالقالً,ًفخرًالدينًوآخرونً)ً- ً,ًطًطرائق التدريس العامة في عصر المعلومات(:" "1ً,
 رةً,ًعمانً,ًاألردنً.ًًيدارًالمس

,ًعالم2ً"ً,ًطً" اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس(ً:2001ًكوجكً,ًكوثرًحسينً)ً-
 الكتب,ًالقاهرةً,ًمصرً.ً

-ً(ً ًروبرتًوآخرون ,ً 2004ًمارزانوا ًومحمدًً:" أبعاد التفكير( ًنشوان ًيعقوبًحسين ًترجمة "
 ,ًدارًالفرقانًللنشرًوالتوزيعً,ًالقاهرةً,ًمصر.2خطابً,ًطً

-ًً ًوعبد ًهللا ًعبد ًوائل ًأحمدمحمد، ًريم 2012ً)ًالعظيم، تحليل محتوى المنهج في العلوم (.
ً،ًدارًالمسيرةًللنشرًوالتوزيع،ًعمان.1.ًطاإلنسانية

تفكير بال حدود رؤى تربوية معاصرة في تعليم التفكير (ً:"2006ًمحمودً,ًصالحًالدينًعرفهً)ً-
ًالقاهرةً.,ًعالمًالكتابً,1ًطًوتعلمه ",

,ًمركزًديبونو1ً"ً,ًطًكيف تنمي التفكير البصري لطفلك(ً:ً"2015ًالعليمً)المنيرً,ًرانداًعبدً-
ً.,ًعمانًلتعليمًالتفكيرً

,1ًً"ً,ًترجمةًأمانيًالدجانيً,ًطًتصميم التعليم الفعال(ً:ً"2012ًموريسً,ًغازيًوآخرونً)ً-
ًمكتبةًالعبيكانً,ًالرياضً,ًالسعوديةً.ً
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ًفؤادًمحمدً)ً- 2005ًموسىً, ً,طًنيتها المعرفية واستراتيجيات تدريسهاالرياضيات ب(ً:ً" "1ً,
 اللوكةً,ًالمنصورةً,ًمصرً.ً

ًموسىً)ً- 2004ًالنبهان, "ً :ً ًطًأساسيات القياس في العلوم السلوكية( ًالشروقً,1ً", ًدار ,
ًًعمانً,ًالردنً.

تدني مستوى التحصيل واإلنجاز المدرسي أسبابه (ً:ً"2010ًنصرًهللاً,ًعمرًعبدًالرحيمً)ً-
ًاألردنً.ًعمانً,ً,ً,ًدارًوائل2"ً,ًطًوعالجه

ًالمصادرًاألجنبيةً::ًًثانياًا

- Al Matrafi, Sameha ( 2016 ):"  The Effects of The Fan-n-Pick 
Cooperative Learning Strategy on Young Saudi Students" , Master 
of Science in Education,  University of New York at Fredonia . 

- Alderman, M. Kay,( 2007 ):  Motivation for Achievement": Possibilities 
   for Teaching and Learning, second Edition.                                  ً

- Cooper Hohn charles , (1974):" Measurement and Analysis of     
Behavioral  Teachingues  chio" , Emeirll Columbus 

- Daniel D. Holt (1993): "Cooperative LearningA Response to 
Linguisticand Cultural Diversity" , Center for Applied Linguisticsand , 
California  , United States of America .English Language Learners with  
Disabilitiesً)UnpublishedًMaster’s). 

- Farmer,M. Lisa(2017):  "Kagan Cooperative Learning Structures and 
   the Effects on Student Achievement and Engagement "  Master's 
   Theses & Capstone Projects. 52.                                              ً

- Gerlach. V.S. and Ely. D.P ,(1980)," Teaching and Media systematic  
Approach, 2nd. ed Englewood cliffs. NJ Prentice –Hall In 
corporateHarper& Row .                                                                       

ً

ً
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for Teachers,lnc.1(800 wee co-op). 

- Kagan, Spencer. (2014). Kagan structures, processing, and excellence 
in college teaching. Journal on Excellence in College Teaching, 
25(3&4), 119-138 

- Kagan, S., & Kagan, M. (2009). Kagan Cooperative Learning. San  
Clemente, CA: Kagan Publishing.  

- Kemp, Jerrold. E (1985): The Instructional Design Process, Harper &  
Raw Publishers, New York. 

-Langworthy, A. (2015)." Influence Of Cooperative Learning  
Strategies for English Language Learners With Disabilites ",   University 

of New York at Fredonia . 
-Mohammad, Amir Hoseyn (2012):" Kagan Cooperative Learning 
Model: The Bridgeto Foreign Language Learning in the 
ThirdMillennium" Department of Educational Sciences, Faculty of  
Humanities, Islamic AZAD University, Saveh, Iran 
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 2)ملحق )
 بسم هللا الرحمن الرحيم

                                                                                      جامعة بغداد 
                                                               كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم

                  الرياضيات                                                       قسم 
                                                                  الدكتوراه  –الدراسات العليا 

 طرائق تدريس الرياضيات
 

 تحديد مشكلة البحث م/ استبيانه 
 المحترم .....................................................االستاذ الفاضل 
 تحية طيبة  ...

تعلمي  على وفق تراكيب كيجان  –تصميم تعليمي )  ب تروم الباحثة اجراء البحث الموسوم        
(Kagan وأثره في تحصيل طالب الصف األول المتوسط ومهاراتهم في توليد المعلومات في )

معرفة في تدريس الرياضيات للصف فيكم من خبرة و الباحثة عهده تلما بالنظر و , ات(مادة الرياضي
أمام ما ( √)باإلجابة عن األسئلة التالية بدقة وذلك بوضع إشارة  يرجى تفضلكم األول المتوسط ,

 ، شاكرين تعاونكم مقرونة باالحترام والتقدير.ترونه صحيحًا 
 هل تستخدم ستراتيجيات حديثة في تدريس الرياضيات للصف األول المتوسط ؟ 1-

 نعم                     كال                  
 ظفها في أثناء تدريسك لمادة هل لديك معرفة مسبق بالستراتيجيات الحديثة ؟ وهل تو -2

 الرياضيات للصف األول المتوسط ؟ 
 نعم                     كال                

 هل ترى أن طلبة الصف األول المتوسط يمتلكون مهارات توليد المعلومات ؟ 3-
  

  كال       نعم                  
 

مهارات توليد المعلومات "هي استخدام المعرفة السابقة إلضافة معلومات جديدة , إذ أن  علماً    
تقام الصالت بين األفكار الجديدة والمعرفة السابقة عن طريق بناء متماسك من األفكار يربط بين 
 المعلومات الجديدة والقديمة , ويقتضي التنظيم والتحليل عرض كيفية ترابط األجزاء , ففي التوليد

 ( 216: 2004)مارزانوا وآخرون ,      تبرز المعلومات الجديدة في تراكيب جديدة "   
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 أما مهارات توليد المعلومات فهي تشمل :  
                                                                                  :Fluenctالطالقة 1- 
هي القدرة على إنتاج اكبر قدر ممكن من األفكار والصور والتعبيرات المالئمة في وحدة زمنية      

 (  21: 1997)مصري,  محددة .
 Flexibility:  المرونة 2-

وليست من نوع األفكار المتوقعة عادة مع توجيه مسار هي القدرة على توليد أفكار متنوعة،       
 ( 228 2001 :التفكير بحسب تغير المثير أو متطلبات الموقف .   )ملحم ,

 : Finding Assumptionsوضع الفرضيات   3-
استنتاج مبدئي، أو قول غير مثبت، الفرضية تعبيٌر يستخَدُم عموًما لإلشارة إلى أي ِّ         

ر  ويخضعها الباحثون للفحص والتجريب من أجل التوصل إلى إجابة أو نتيجة معقولة، تفس ِّ
  الغموض الذي يكتنف الموقف أو المشكلة

 :Predicting / Extrapolatingالتنبؤ في ضوء المعطيات 4-
قراءة البيانات أو المعلومات المتوافرة يقصد بمهارة التنبؤ في ضوء معطيات المقدرة على          

: الزمان , والموضوع , واالستدالل من خاللها على ما هو أبعد من ذلك في أحد األبعاد اآلتية
 (210-208: 2013 والعينة والمجتمع. ) جروان ,

 
 دار الفكر , عمان .   , 8,ط  "تعليم التفكير"( : 2013جروان , فتحي عبد الرحمن ) -
" ترجمة يعقوب حسين نشوان ومحمد  :" أبعاد التفكير( 2004مارزانوا , روبرت وآخرون )  -

 , دار الفرقان للنشر والتوزيع , القاهرة .2خطاب , ط 
مكتبة أنجلو  ,1ط ، "من منظور تكاملي اإلبداع" : (1997عبد الحميد حنورة ), مصري  -

                                 .القاهرة المصرية ، 
, 1( : " سيكولوجية التعلم والتعليم األسس النظرية والتطبيقية " , ط2001ملحم , سامي محمد ) -

 رة , عمان .يدار المس

 مع جزيل الشكر                                    
 

 المشرف                                                  الباحثة       
 أ.م.د  إلهام جبار فارس                                استقالل فالح حسن    
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  (3)لحقم
               األول المتوسطللصف  التعليمية الخاصة بتدريس مادة الرياضيات ألهدافا

 المديرية العامة للمناهج–والموضوعة من وزارة التربية العراقية )الجزء األول( 
 

 يتضمن الجزء األول من كتاب الرياضيات للصف األول المتوسط المحاور اآلتية : 
 األعداد والعمليات . -
 الجبر . -
 البرهان والتواصل (, و حل المسائل من حيث )االستدالل  -

 أهداف المحاور :

لمناسبة يتعلم الطالب الحساب والتقدير من خالل االستخدام المرن للطرائق ا األعداد والعمليات :
في الحساب الذهني آو الكتابي أو التقني . كما يهدف إلى أن يعرف الطالب متى يستخدم التقدير 

 ويتبين معقولية النتائج .
يتعلم الطالب التعميم وتمثيل األنماط والعالقات في األعداد واألشكال والقياسات , ويطبق  الجبر :

 اتية .حيالالقوانين الجبرية ويوظفها في حل المشكالت 
: يستخدم الطالب االستدالل والبرهان الرياضي والتفسير والتبرير في حل المسألة ,  حل المسألة

ويتبع ستراتيجيات حل المسالة المتنوعة , مثل تمثيل المسألة , وبناء جدول, واالستدالل المنطقي , 
    والحل عكسيًا , وحل مسألة أبسط , والتخمين والتقدير , وهكذا ..

 للصف األول المتوسط : )الجزء األول(  ضياتالرياكتاب أهداف تدريس 
 ( يتعرف إلى المجموعة , واألعداد الصحيحة , واألعداد النسبية والعمليات عليها . 1
 ( يمثل األعداد الصحيحة والنسبية عل مستقيم األعداد .2
   يوظف األعداد الصحيحة والنسبية وستراتيجيات حل المسالة في : الربح والتقسيم التناسبي  3)
 والتناسب الطردي والعكسي .    
 الضرب , و  الطرح ,و يتعرف إلى الحد الجبري والحدوديات ويجري العمليات عليها ) الجمع ,  4)
 .والقسمة (    
 ويحل المعادالت الخطية والمتباينات من الدرجة األولى . , ( يجد القيمة العددية للمقدار الجبري 5
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 (4ملحق )

 بسم هللا الرحمن الرحيم
                                                                                      جامعة بغداد 

                                                               كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم
      الرياضيات                                                                   قسم 

                                                                  الدكتوراه  –الدراسات العليا 
 لرياضياتطرائق تدريس ا

 األهداف السلوكية تحليل المحتوى و صالح ةم/ استبان
 

 األستاذ الفاضل ................................................المحترم .
 تحية طيبة  ...

تعلمي  على وفق تراكيب كيجان  –تصميم تعليمي ب )  تروم الباحثة اجراء البحث الموسوم    
(Kagan وأثره في ) تحصيل طالب الصف األول المتوسط ومهاراتهم في توليد المعلومات في

 مادة الرياضيات(
تعميمات , و من متطلبات البحث تحليل المحتوى وفقًا لمكونات المعرفة الرياضية ) مفاهيم , 

مهارات( وإعداد األهداف السلوكية الخاصة بمادة الرياضيات المقررة لطالب األول المتوسط , و 
األعداد و  , المتمثل بموضوعات الكتاب للفصول )األعداد الصحيحة, 2016الطبعة األولى لسنة 

ات الجمل المفتوحة(, لغرض إعداد الخطط التدريسية وبناء جدول المواصفو متعدد الحدود, و  النسبية,
ولما نعهده فيكم من خبرة ودراية في هذا المجال  ,لالختبار التحصيلي وفقًا لمستويات بلوم المعدل 

آرائكم ومالحظاتكم السديدة في ما يتعلق باألهداف السلوكية من حيث  بيانتفضلكم في  ىيرج
 اً والتحقق من المستوى الذي يقيسه كل هدف ,لذا نشكر تعاونكم مقرون وغالصالح ودقة الص

  وهللا الموفق ., ولكل مقترح تطرحونه  تقدمونهباالحترام والتقدير البالغين لكل رأي 
 
 
  
 المشرف                                                  الباحثة       

 إلهام جبار فارس                                استقالل فالح حسن   .د أ.م.   
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الهدف 
 السلوكي

 

 بعد المعرفة

 معرفة إجرائية  معرفة مفاهيمية  معرفة وقائعية 

 المعرفة 
 كتابة النصوص 

 والقوانين
لى الخواص ع التعرف

 طرق استخدام القانون  اذكر والصفات والمميزات

الفهم 
 ستيعاب(ال)ا

خواص األشكال  يلخص
 األبعادثالثية 

  مجموعات  يصنف
 األعداد

تعليمات حل  يوضح
 ةخوارزمييكتب  ,المعادالت

 التطبيق
 الرد على األسئلة
 المطروحة المكررة

   نصائح  توفير
 للمستخدمين المبتدئين

 خوارزميات وطرق حل تنفيذ

 التحليل
القائمة األكثر  يختار

 من األنشطة اكتماالً 
           المعلومات  يميز

 المقدمة
          األفكار  دمج

 والمعلومات

 التقويم
      التناسق  تحقيق

 بين المعلومات
          العالقات تحديد

 بين النتائج والحلول
  على صحة  الحكم

 خطوات الحل

 االبداع
           سجل إنشاء 

 لألنشطة
 المعلومات وتنظيم   تجميع

  خطة عمل  تصميم
 لمشروع بكفاءة

(Munzenmaier&Nancy,2013:10) 
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 (a-4ملحق )
تحليل كتاب الرياضيات للصف األول المتوسط المتمثل بموضوعات الكتاب للفصول 

الجمل المفتوحة( على وفق و متعدد الحدود, و األعداد النسبية, و )األعداد الصحيحة,
 الرياضيةمكونات المعرفة 

 الفصل األول : األعداد الصحيحة

حة المحتوى  ت
صف

هوم 
مف

ميم 
تع

ت  
هارا

م
 

ديل
لتع

ا
 

إجراء العمليات األربع على األعداد  1
 الصحيحة  

7     

توزيع عملية الضرب على الجمع  2
 والطرح 

8     

يستعمل خصائص العمليات إلجراء  3
 العمليات األربع ذهنيا  

8     

     9 األس أو القوة لعدد . 4
ساس ( و) ُأس ( عدد أيميز بين )  5

     9 ما.

     9 يحسب قوة عدد 6
     9 كتابة عدد باستعمال القوى  7
     9 الصورة العلمية لعدد كبير  8
     9 يكتب الصورة العلمية للعدد 9

يوظف مفاهيم األس واألساس  10
     10 والصورة العلمية للعدد ذهنيا 

يستعمل ترتيب العمليات إليجاد ناتج  11
     12 جملة عددية

     13 القيمة المطلقة 12
     13 يجد القيمة المطلقة للعدد الصحيح 13
     13 يجد قيمة الجملة العددية 14
يوظف ترتيب العمليات في حل مسائل  15

     14 حياتية  
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 (b-4ملحق )
تحليل كتاب الرياضيات للصف األول المتوسط المتمثل بموضوعات الكتاب للفصول )األعداد 

 مستويات بلوم المعدلعلى وفق الجمل المفتوحة( و متعدد الحدود, و األعداد النسبية, و الصحيحة,
 الفصل األول : األعداد الصحيحة

 اذكر التعرف اكتب ص المعرفة ت

1 
    ُيَعرف 

األس أو القوة 
 لعدد 

9 

 جدول الضرب
 
 
 
 

× n × … ×=nn  a  -1  
                nمن مرات                       

                =a1a -2   

                 =1 0a-3  
                     

 

كتابة عملية الضرب على شكل 
 قوة استعمال األساس واألس .

 
 

 

2 
ُيَعرف الصورة 

 العلمية
9 

جدول ضرب 
 10 العدد

 ومضاعفاته

× n × … ×=nn   a -1
        nمن مرات                     

               =a  1a -2 
                  =10a-3  

كتابة األعداد الكبيرة على الصورة 
العلمية وهي عدد مضروب  في 

 10قوى العدد 

3 
يذكر خطوات 

ترتيب 
 العمليات

 جدول الضرب 12
خواص العمليات األربع 

(+, −,×,÷) 

 ابدأ بالعمليات بين األقواس . -1
اضرب وقسم من اليسار إلى  -2

 اليمين .
اجمع واطرح من اليسار إلى  -3

 اليمين .

4 
القيمة  ُيَعرف

 المطلقة
13 

خواص 
األعداد 

الصحيحة 
الموجبة 

والسالبة على 
 مستقيم األعداد 

 
األعداد الصحيحة الموجبة تقع 

على يمين العدد )الصفر( 
األعداد الصحيحة السالبة تقع 

 على يسار العدد )الصفر(

المسافة بين العدد والصفر على 
 مستقيم األعداد 

5 
العبارة   ُيَعرف

 الجبرية
16 

خواص 
مجموعة 
األعداد 

 الصحيحة 

 المتغيرات واألعداد 
ربط مجموعة من المتغيرات  

 واألعداد بعمليات حسابية 

6 
معادلة  ُيَعرف

 الجمع
 خواص عملية الجمع جمع عددين 20

المساواة عبارة جبرية تحتوي على 
 وعملية جمع فقط
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7 
معادلة  ُيَعرف

 الطرح
 خواص عملية الطرح طرح عددين 20

عبارة جبرية تحتوي على المساواة 
 وعملية طرح فقط

8 
معادلة  ُيَعرف 

 الضرب
20 

ضرب عدد في 
 عدد آخر

 خواص عملية الضرب
عبارة جبرية تحتوي على المساواة 

 وعملية ضرب فقط

9 
معادلة  ُيَعرف 

 القسمة
20 

قسمه عدد 
 على عدد أخر

 خواص عملية القسمة
عبارة جبرية تحتوي على المساواة 

 وعملية قسمة فقط
 

10 
ُيَعرف الجذر 

 ألتربيعي.
 خواص القوى  جدول الضرب 24

هو العدد  x للعدد الجذر التربيعي
الذي إذا  y الحقيقي الموجب

 .x ُضرِّب في نفسه ينتج العدد

11 
ُيَعرف الجذر 

 التكعيبي
25 

تعني أن  
a  مضروبة

 nفي نفسها  
 من المرات

بين الجذر التكعيبي لعدد 
صحيح موجب والجذر 

 التكعيبي لعدد صحيح سالب 

نحلل العدد الى عوامله  -1
 األولية .

نأخذ عاماًل واحدًا من كل  2-
 ثالثة من العوامل المتساوية .

نوجد حاصل ضرب هذه  -3
العوامل التي أخذناها في الخطوة 

(2  ) 

12 

يكتب رمز 
الجذر 

التربيعي 
 الموجب

 خواص القوى  جدول الضرب 24

هو العدد  x للعدد الجذر التربيعي
الذي إذا  y الحقيقي الموجب

 العددُضرِّب في نفسه ينتج 
x. ويرمز له بالرمز√𝑋 

13 

يذكر خطوات 
إيجاد الجذر 

التربيعي 
 الموجب

 جدول الضرب 24

هو  x للعدد الجذر التربيعي
الذي  y العدد الحقيقي الموجب

 إذا ُضرِّب في نفسه ينتج العدد
x 

نحلل العدد إلى عوامله  -1
 . األولية

نأخذ عاماًل واحدًا من زوج  2-
 . من العوامل المتساوية

نوجد حاصل ضرب هذه  3-
العوامل التي أخذناها في الخطوة 

(2) 

14 

 
 

يذكر نص 
نظرية 

 فيثاغورس
24 

الجذر التربيعي 
 خواص مثلث قائم الزاوية لعدد

 
 

= مجموع مربع الضلعين 2)الوتر(
 القائمين
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15 

يذكر خطوات 
إيجاد الجذر 

للعدد التكعيبي 
 الصحيح

 جدول الضرب 25

 xالجذر التكعيبي لعدد ما 
X√بالشكل 

، وإذا كان  1/3xأو3
 a الجذر التكعيبي هو العدد

فتكون العالقة التالية محققة 
x. = 3a 

نحلل العدد إلى عوامله  -1
 األولية .

عامال واحدا من كل نأخذ 2 -
 ثالثة من العوامل المتساوية .

نوجد حاصل ضرب هذه العوامل  3-
  (2التي أخذناها في الخطوة )

 
 الفصل الثاني : األعداد النسبية 

 اذكر  التعرف  اكتب  ص المعرفة  

16 
العدد  ُيَعرف

 النسبي.
36 

كل عدد صحيح هو 
عدد نسبي ، ولكن ليس 

عددًا كل عدد نسبي هو 
 صحيحاً 

 خواص الكسور

𝑎عدد يمكن كتابته على صورة 

b
  

 0عددان صحيحان,  a ,bإذا 
b≠0 

 

17 

يكتب العدد 
 النسبي على 

 .  صورة   
𝑎

𝑏
 

36 
يكون العدد النسبي 
         صفرًا عندما تكون 

a  صفرًا =. 
 خواص الكسور

تعد األعداد العشرية والكسور 
االعتيادية العشرية واألعداد 

واألعداد الصحيحة أعداد نسبية 
 1مقامها العدد

 

18 

يتعرف على  
رمز مجموعة 

األعداد 
 .النسبية

36 

األعداد الطبيعية 
مجموعة جزئية من 

األعداد الصحيحة التي 
هي مجموعة جزئية من 

 . األعداد النسبية

خواص مجموعة 
 األعداد النسبية

تسمى األعداد التي يمكن كتابتها 
على  شكل كسور أعداد نسبية 

 Qويرمز لمجموعتها بالرمز 
 

19 

يذكر أن ناتج 
ضرب 

)القسمة( 
عددين نسبيين 
لهما اإلشارة 
نفسها هو 
عدد نسبي 

 موجب

41 

يكون العدد النسبي 
موجبًا عندما تكون 

اإلشارة  a  ،bللعددين 
 . نفسها

خواص العمليات 
 على األعداد

 النسبية

                                        
 
 
 
 

اضرب )اقسم ( العددين من دون 
 اإلشارة أوال ثم توضع اإلشارة
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20 

يذكر أن ناتج 
ضرب عددين 
مختلفين في 
اإلشارة هو 
عدد نسبي 

 سالب

41 
يكون العدد النسبي 
سالبًا عندما تكون 

 مختلفتين  a   ،bإشارتا

العمليات خواص 
على األعداد 

 النسبية

 
 
 

                                    
اضرب العددين من دون اإلشارة 

 أوال ثم توضع اإلشارة
 
 
 
 

21 

يذكر أن ناتج 
قسمة عددين 
نسبيين لهما 
اإلشارة نفسها 
هو عدد نسبي 

 موجب

41 

يكون العدد النسبي موجبًا 
،  aعندما تكون للعددين 

b يكون  اإلشارة نفسها و
العدد النسبي سالبًا عندما 

 a   ،bتكون إشارتا
 .مختلفتين 

خواص العمليات 
على األعداد 

 النسبية

اقسم العددين من دون اإلشارة أوال 
 ثم توضع اإلشارة

22 
النسبة  ُيَعرف

 المئوية
44 

خواص مجموعة 
 األعداد النسبية

مجموعات األعداد 
الطبيعية 

ومجموعات األعداد 
الصحيحة 

ومجموعة األعداد 
 النسبية

كتابة العدد نسبي مقامه يساوي 
100 

23 

 48 الربح ُيَعرف
ُيعب ر عن الربح بنسبة 

مئوية من ثمن الشراء ، 
 أو بقيمة محددة

الشراء : وهو 
رأس مال 

البضاعة وما 
يلحقها من 

تكاليف  ثمن 
البيع :  وهو 

الثمن الذي 
يبيع به التاجر 

 بضاعته

                                        
 
 
 

                             ثمن البيع =
 (الربح )المكسب +ثمن الشراء 
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24 
التقسيم  ُيَعرف

 التناسبي
49 

خواص مجموعة 
 األعداد النسبية

 
متغيران العالقة بين 

وكميتين من نفس 
النوع تمثل النسبة 
سميت النسبة بهذا 

االسم ألنها في 
شكلها مثل األعداد 

النسبية وصورة 
أو   a:b)النسبة )
a\b ,  b=0 

                                                
 
 

عملية تقسيم معينة على وفق نسبة 
 معلومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 ُيَعرف

التناسب 
 العكسي

53 

 
في حالة تتساوى فيها 

نسبتان أو معدالن 
على األقل يمثل 

 التناسب

تمثل النسبة سميت 
النسبة بهذا االسم 
ألنها في شكلها 

مثل األعداد النسبية 
وصورة النسبة 

((a:b   أوa\b ,  
b=0 
 

يتناسب عكسيًا مع   Aالمقدار 
فأن حاصل ضربهما   Bالمقدار

×Aيكون عددًا ثابتًا  𝐵 = 𝐶 

26 
 

 ُيَعرف
التناسب 
 الطردي

52 

نستخدم صيغة الكسر 
أو القسمة للتعبير عن 

مفهوم النسبة الذي يعني 
المقارنة بين كميات 
مختلفة من الشيء 

باستخدام الوحدات  نفسه
 . نفسها

خواص مجموعة  
 األعداد النسبية

كميتين بنسبة عندما تتغير أحد 
معينة وينتج عن ذلك تغير في 
اآلخر ، بنفس النسبة ُيقال :إن 

 . بين الكميتين تناسبًا طردياً 

27 

يذكر خطوات 
تقدير الجذور 

 التربيعية
56 

الجذر ألتربيعي للعدد 
المربع عكس عملية 

 التربيع

خواص مجموعة 
 األعداد النسبية

                                    
استعمل جذرًا تربيعيًا لعدد أكبر 
منه وجذرا تربيعا أصغر منه ,ثم 

 جد الجذور التقديرية
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28 
الحدود  ُيَعرف

 المتشابهة
69 

خواص مجموعات 
 األعداد

يتكون الحد الجبري 
من حاصل ضرب 
قسمين )معامل ( 

والقسم الرمزي 
 )المتغير(

 
أن تتضمن المتغير نفسه مع 

تكون األسس نفسه من دون آن 
 المعامالت نفسها

29 
ُيَعرف مقدار 

 جبري 
76 

خواص مجموعات 
 األعداد

يتكون الحد الجبري 
من حاصل ضرب 
قسمين )معامل ( 

والقسم الرمزي 
 )المتغير(

حد جبري أو أكثر تفصل بينها 
 (-عالمة )+( أو)

خواص  العمليات  84 الدالة ُيَعرف 30
,+األربع ) −,×,÷) 

يصنف المدخالت 
 المخرجاتعن 

من خالل عالقة تحدد قيمة واحدة 
 للمخرجات لكل قيمة مدخلة

31 
جدول  ُيَعرف

 الدالة
84 

خواص  العمليات 
,+األربع ) −,×,÷) 

يصنف قيمة 
المدخل عن قيمة 

 المخرج

 ينظم قيمة المدخل والمخرج
 
 
 
 

32 
قاعدة  ُيَعرف

 الدالة
84 

خواص  العمليات 
,+األربع ) −,×,÷) 

 األعدادمجموعات 

                                                                   
نعوض قيمة المدخل للحصول 

 على قيمة المخرج
 
 

 الفصل الرابع : الجمل المفتوحة
 اذكر التعرف اكتب ص المعرفة ت

33 
 ُيَعرف

 االنتماء
96 

ال يمكن للمجموعة أن 
تضم نفس العنصر 

 .أكثر من مرة

خواص مجموعات 
 األعداد

 انتماء عنصر إلى مجموعة
 
 

34 
ُيَعرف 

 المجموعة
96 

خواص مجموعات 
        األعداد 

الطبيعية, الصحيحة 
 , النسبية 

مجموعة األعداد 
          الطبيعية 

 )الزوجية والفردية (

 
نجمع مجموعة من األشياء معرفة 

تعريفا تاما وكل شي تتضمنه 
عنصر في المجموعة هو 

 المجموعة

35 
ُيَعرف 

مجموعة 
 الخالية

96 
هي مجموعة جزئية 

 .من كل مجموعة
 

خواص مجموعات 
 األعداد

المجموعة التي ال تحتوي على أي 
       أو   ∅عنصر ويرمز لها بالرمز

{ } 
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36 

 ُيَعرف
المجموعة 
المنتهية 
وغير 
 المنتهية

96 
ال توجد مجموعتان 
مختلفتان تضمان 

 .العناصرنفس 

خواص مجموعات 
 األعداد

المجموعة التي ال ُيمكن تحديد 
تعيين  عدد عناصرها مجموعة 

 غيُر منتهية
أما المجموعة المنتهية هي 

المجموعة التي يمكن تحديد عدد 
 عناصرها 

 

37 
 ُيَعرف

المجموعة 
 الجزئية

96 

المجموعات الجزئية 
ألي مجموعة منتهية 

 nحيث   n2يساوي 
هي عدد عناصر 
المجموعة المنتهية 

 .قيد الدراسة

خواص مجموعات 
 األعداد

 إذا كان كل عنصر في المجموعة
A  عنصرا في المجموعة B 

 A تسمى عندها المجموعة
 إذا كانت B   مجموعة جزئية من

A  مجموعة جزئية من B وB 
             ،A جزئية منمجموعة 

 A=B عندها يكون 
 
 

38 
 ُيَعرف

 التقاطع
97 

الصفة المميزة 
 لمجموعة ما

خواص مجموعات 
 األعداد

A∩ 𝐵 =      
 {x:x∈ 𝐴 𝑎𝑛𝑑𝑥 ∈ 𝐵} 

 

39 
 ُيَعرف
 االتحاد

97 
الصفة المميزة 

 لمجموعة ما
خواص مجموعات 

 األعداد

A∪ 𝐵 =                          
{𝑥: 𝑥 ∈ 𝐴𝑜𝑟𝑥 ∈ 𝐵} 

 
 
 

40 
 ُيَعرف

 المعادلة 
100 

الصفة المميزة 
 لمجموعة ما

خواص العمليات 
           األربع 

(+, −,×,÷) 

كل جملة رياضية تتضمن عالقة 
 تساوي بين عبارتين رياضيتين

 
 

41 

 ُيَعرف
 المتباينة

108 

خواص  العمليات 
          األربع

(+, −,×,÷ )
لمجموعة األعداد 

 النسبية

                     
 المعادلة والمتباينة

                                     
جملة المفتوحة تحتوي على إحدى 

,>عالقات التباين ) >, ≤, ≥) 
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42 
يكتب رمز 
 أصغر من

108 

على مستقيم األعداد             
الصفر أكبر من 

األعداد الصحيحة 
 السالبة

-2   <1   - 

خواص مجموعات 
 األعداد

 
رمز)>( للداللة على أن الطرف 

األيسر هو أصغر من الطرف 
 األيمن

 
 

43 
يكتب رمز 

 أكبر من
108 

على مستقيم األعداد              
الصفر أكبر من 

األعداد الصحيحة 
 السالبة

-2   <1   - 

خواص مجموعات 
 األعداد

  
  
 
 

رمز)<( للداللة على أن الطرف 
 األيسر أكبر من الطرف األيمن

 
 
 
 
 
 

44 
 يكتب رمز

أصغر من  
 أو يساوي 

108 

على مستقيم األعداد            
األعداد  الصحيحة 
الموجبة أكبر من 
الصفر ومجموعة 

 األعداد السالبة

خواص مجموعات 
 األعداد

توضع في المقارنة بين 
المجموعات للداللة على أن 
المجموعة التي على الطرف 

األيسر من المقارنة فيه عناصر 
أقل من األخرى ولكن يوجد 

عنصر واحد فقط هو الذي يساوى 
عنصر آخر من المجموعة ويرمز 

 ≥ لها بالرمز 

45 
 يكتب رمز

أكبر من أو 
 يساوي 

108 

على مستقيم األعداد            
الصحيحة  األعداد(

الموجبة أكبر من 
الصفر ومجموعة 

 (األعداد السالبة

خواص مجموعات 
 األعداد

يوضع في المقارنة بين 
المجموعات للداللة على أن 
المجموعة التي على الطرف 

األيسر من المقارنة فيها عناصر 
أكبر من األخرى ولكن يوجد 

عنصر واحد فيها هو الذي يساوي 
 المجموعةعنصرًا آخر من 
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46 
يذكر خواص 

 المتباينات 
 

109 

الجملة المفتوحة التي 
تحتوي على إحدى 

عالقات التباين                  
(<, >, ≤, ≥ )

 تمثل المتباينة

تعني  b >aالعالقة 
 bاصغر من  a إن

تعني  b <aالعالقة 
 bاكبر من  a إن

𝑎العالقة  ≤ 𝑏 
اصغر  aتعني ان 

 bأو يساوي من 
𝑎  العالقة  ≥ 𝑏 
اكبر أو  aتعني ان 

 bيساوي 
 

 جهة تتغير ال والطرح الجمع
 من طرح أو جمع تم إذا المتباينة 

العدد نفس طرفيها , 

a,b,c ثالث    أعداد كانت فإذا 
b> c كان إذا: فإنه نسبية  فإنً 

b+a>c+a والقسمة الضرب  

 ضربنا إذا المتباينة جهة تتغير ال
 العدد نفس على طرفيها قسمنا أو

 الموجب

 أو ضربنا إذا المتباينة جهة تتغير
 العدد نفس على طرفيها قسمنا

 السالب

 
 الفصل األول : األعداد الصحيحة 

 يوضح  يصنف يلخص ص الفهم  ت

47 
يميز بين  

ساس و ُأس  أ
 عدد ما.

9 

× n ×=nn   a -1
… ×

      nمن مرات    

=a  1a -2 
    =1      0a-3

   
  

العدد وكتابة العدد 
 بداللة القوى 

434=×كتابة عملية الضرب 
4 × على شكل قوى   4

( 34باستعمال األساس واالس )
( على 4( ويدل )3) األسويدل 

عدد المرات التي يتكرر فيها 
 ( في عملية الضرب 4) األساس

48 

يكتب جملة 
عددية 

تستعمل فيها 
خاصية 

توزيع عملية 
الضرب على 

 الجمع 

11 
خواص عملية 

الضرب وعملية 
 الجمع 

مجموعة األعداد 
الطبيعية ومجموعة 

 ألعداد الصحيحة ا

 
قيمة جملة عددية استعمل  إليجاد

ترتيب العمليات على األعداد 
 الصحيحة 

 ابدأ بالعمليات بين األقواس  -1
اضرب وقسم من اليسار إلى  -2

 اليمين 
اجمع وأطرح من اليسار إلى  -3

 اليمين 
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49 
يكتب عبارة 

 جبرية 
16 

خواص عملية 
الضرب وعملية 

 الجمع 

مجموعة األعداد 
الطبيعية ومجموعة 
 األعداد الصحيحة 

عمليات حسابية تربط بين 
 مجموعة من المتغيرات واألعداد 

50 

يتعرف على 
أن الجذر 
التكعيبي 

لعدد سالب 
يكون عددًا 

 سالباً 

25 

عدد صحيح سالب 
عدد صحيح  ×

عدد  ×سالب 
صحيح سالب = 

 سالبعدد صحيح 

بين الجذر التكعيبي 
لعدد صحيح موجب 

والجذر التكعيبي لعدد 
 صحيح سالب

                                
                               

a  ,Z  
√a
3 -   =√−a

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني : األعداد النسبية 
 يوضح  يصنف  يلخص  ص الفهم  ت

51 

يحول العدد 
العشري إلى 

   الصورة  
 .وبالعكس

36 
خواص مجموعة 

 األعداد النسبية

مجموعات األعداد 
الطبيعية ومجموعات 

األعداد الصحيحة 
ومجموعة األعداد 

 النسبية

تعد األعداد العشرية والكسور 
العشرية واألعداد االعتيادية 

واألعداد الصحيحة أعداد نسبية 
 1مقامها العدد

52 

يكتب العدد 
النسبي 

بصيغة نسبة 
 مئوية

44 
خواص مجموعة 

 األعداد النسبية

مجموعات األعداد 
الطبيعية ومجموعات 

األعداد الصحيحة 
ومجموعة األعداد 

 النسبية

تحويل األعداد النسبية إلى صيغة 
النسبة المئوية باستعمال الكسور 

 المكافئة

53 

يكتب نسبة 
المئوية 
بصيغة 
الكسر 
 العشري 

44 
خواص مجموعة 

 األعداد النسبية

مجموعات األعداد 
الطبيعية ومجموعات 

األعداد الصحيحة 
ومجموعة األعداد 

 النسبية

كتابة نسبة المئوية على صورة 
ثم  100بسط مقامه يساوي العدد 

 تحويله إلى صيغة الكسر العشري 
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54 

يميز بين 
التناسب 
الطردي 
والتناسب 

 العكسي

54 

ضرب طرفي 
التناسب بحيث 
يضرب بسط 

الطرف األول في 
مقام الطرف الثاني 

وبالعكس يمثل 
 ضرب تبادلي

يتناسب طرديا Aالمقدار 
 A,Bأو  Bمع المقدار 

متناسبتان طرديا إذا كانت 
تساوي عددا   BإلىAنسبة 

يتناسب   Aثابتا ,  المقدار 
فأن   Bعكسيا مع المقدار

ما يكون حاصل ضربه
×Aعددا ثابتا  𝐵 = 𝐶 

 
زيادة المقدار تبعا لزيادة مقدار 
أخر بنسبة معينة ثابتة يمثل 
تناسبا طرديا وأن زيادة مقدار 

معين تؤدي إلى نقصان  مقدار 
آخر بنسبة معينة ثابتة  تناسب 

 عكسي
 الفصل الثالث : متعدد الحدود  

 يوضح  يصنف  يلخص  ص الفهم  ت
55 

يفسر مفهوم 
 الحد الجبري 

68 
خواص 

مجموعات 
 األعداد

 
األعداد تدعى الثابت 

 )المعامل(
 …,xوالرموز مثل 

يدعى )المتغير( ويمثل 
 القسم الرمزي 

 

يتكون الحد الجبري من حاصل 
ضرب قسمين )معامل ( والقسم 

 الرمزي )المتغير(

يحدد  56
المعامل 
والقسم 
الرمزي 
للحدود 
 الجبرية

68 
خواص 

مجموعات 
 األعداد

يتكون الحد الجبري من 
حاصل ضرب قسمين 

)معامل ( والقسم الرمزي 
 )المتغير(

 األعداد تدعى الثابت )المعامل(
يدعى  …,xوالرموز مثل 

 )المتغير( ويمثل القسم الرمزي 
 

يحدد الحدود  57
الجبرية 

المتشابهة 
وغير 

 المتشابهة

69 
خواص 

مجموعات 
 األعداد

X   2ال يشابههx  المتغير نفسه مرفوعا لألس نفسه
 )حدود متشابهة(

 الفصل الرابع :الجمل المفتوحة 
 يوضح  يصنف  يلخص  ص الفهم  ت
58 

يعبر عن 
المجموعة 

بطريقة 
الصفة 
 المميزة

96 

خواص 
مجموعات 

األعداد 
)الطبيعية, 

والصحيحة , 
 والنسبية (

N={0,1,2,3,….} 
Z={..,-2,-1,0,1,2,..} 

Q  أي عدد يمكن=
𝑎كتابته على صورة 

b
إذ  

a,b  عددان صحيحان
≠bو 0 

إعطاء الصفة المميزة أي إعطاء 
الصفة المشتركة التي تتصف بها  

 عناصرها
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59 
يميز بين 
المجموعة 
المنتهية 
والغير 

 المنتهية 

96 

خواص 
مجموعات 

األعداد 
)الطبيعية, 

والصحيحة , 
 والنسبية (

N={0,1,2,3,….} 
Z={..,-2,-1,0,1,2,..} 

Q  أي عدد يمكن=
𝑎كتابته على صورة 

b
إذ  

a,b  عددان صحيحان
≠bو 0 

 

إعطاء الصفة المميزة أي إعطاء 
الصفة المشتركة التي تتصف بها  

فالمجموعة التي ال ُيمكن  ,عناصرها
تحديد تعيين  عدد عناصرها مجموعة 

أما المجموعة المنتهية , غيُر منتهية
هي المجموعة التي يمكن تحديد عدد 

 .عناصرها

يستنتج أن  60
عملية 

التقاطع 
 إبدالية

97 
خاصية اإلبدالية 

 لعملية الجمع

 
A∩ 𝐵 =  
{x:x∈ 𝐴𝑎𝑛𝑑𝑥 ∈ 𝐵} 

 

𝐴إذا كان  ∩ 𝐵 = 𝐵 ∩ 𝐴 

يستنتج أن  61
عملية 
االتحاد 

 إبدالية

خاصية اإلبدالية  97
 لعملية الجمع

 
A∪ 𝐵 = 
{𝑥: 𝑥 ∈ 𝐴𝑜𝑟𝑥 ∈ 𝐵}  إذا كان𝐴 ∪ 𝐵 = 𝐵 ∪ 𝐴 

يمثل  62
التقاطع 
لثالث 

مجموعات 
 بشكل فن

97 
خواص 

مجموعات 
 األعداد

 
A∩ 𝐵 = 
{x:x∈ 𝐴 𝑎𝑛𝑑𝑥 ∈ 𝐵} 
A∪ 𝐵 = 
{𝑥: 𝑥 ∈ 𝐴𝑜𝑟𝑥 ∈ 𝐵} 

المجموعات الثالث منطقة تقاطع 
 تمثل التقاطع

االتحاد يمثل  63
لثالث 

مجموعات 
 بشكل فن

97 
خواص 

مجموعات 
 األعداد

 
A∩ 𝐵 = 
{x:x∈ 𝐴 𝑎𝑛𝑑𝑥 ∈ 𝐵} 
A∪ 𝐵 = 
{𝑥: 𝑥 ∈ 𝐴𝑜𝑟𝑥 ∈ 𝐵} 

المجموعات في منطقة كل ال
 االتحادالثالث تمثل 

64 

يذكر 
خطوات حل 

معادالت 
بمتغير واحد 
في مجموعة 

األعداد 
 النسبية

104 
خواص  

العمليات األربع 
(+, −,×,÷) 

N={0,1,2,3,….} 
Z={..,-2             

   ,-1,0,1,2,..} 
Q  أي عدد يمكن=

𝑎كتابته على صورة 

b
إذ  

a,b  عددان صحيحان
≠bو 0 

 

                                  
( أي النظير b-إضافة )-1

إلى طرفي   bالجمعي للعدد 
 المعادلة

ضرب طرفي المعادلة في  -   2
1

a
 aأي النظير الضربي للعدد   
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65 

يفسر مفهوم 
النظير 
 الضربي

104 
خواص مجموعة 

 األعداد النسبية

N={0,1,2,3,….} 
Z={..,-2,-1,0,1,..} 

Q  أي عدد يمكن=
𝑎كتابته على صورة 

b
إذ  

a,b  عددان صحيحان
≠bو 0 

 

                                      
1هو  aالنظير الضربي للعدد 

a
 

 
 
 
 
 
 
 

66 
 يستنتج 

انه : عند 
إضافة أي 
عدد الى 
طرفي 

المتباينة فان 
الترتيب ال 

 يتغير .

109 
خاصية الجمع 

 للمتباينة

N={0,1,2,3,….} 
Z={..,-2,-1,0,1,..} 

Q  أي عدد يمكن=
𝑎كتابته على صورة 

b
إذ  

a,b  عددان صحيحان
≠bو 0 

                                               
 
 

 فأن b  < aإذا كان
b+c  <a+c                         

∋ a,b,cلكل  𝑄 
 
 
 
 

يستنتج انه   67
: عند طرح 

عدد من 
طرفي 

المتبانية فان 
الترتيب ال 

 يتغير.

109 
خاصية الطرح 

 للمتباينة

N={0,1,2,3,….} 
Z={..,-2,-1,0,1,..} 

Q  أي عدد يمكن=
𝑎كتابته على صورة 

b
إذ  

a,b  عددان صحيحان
≠bو 0 

 فأن b  < aإذا كان
b-c  <a- c                 

∋  a,b,cلكل  𝑄 
 

يستنتج: عند  68
ضرب 
طرفي 

المتباينة  
في عدد 

موجب فان 
الترتيب ال 

 يتغير.
 

109 
خاصية الضرب 

 للمتباينة

N={0,1,2,3,….} 
Z={..,-2,-1,0,1,..} 

Q  أي عدد يمكن=
𝑎كتابته على صورة 

b
إذ  

a,b  عددان صحيحان
≠bو 0 

                                                 
 
 

                     b  <    aإذا كان
 فأن  C>0وأن 

bc  <a c  لكلa,b,c ∈ 𝑄 
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69 

 يستنتج 
 انه :

عند ضرب 
طرفي 

المتباينة في 
عدد سالب 
فان الترتيب 

 يتغير.

109 
خاصية الضرب 

 للمتباينة

N={0,1,2,3,….} 
Z={..,-1,0,1,…} 

Q  أي عدد يمكن=
𝑎كتابته على صورة 

b
إذ  

a,b  عددان صحيحان
≠bو 0 

 
 
 

                                                                  
 فأن  C<0وأن  b  < aإذا كان

bc  >a c  لكلa,b,c ∈ 𝑄 
 
 
 
 
 
 

يستنتج: عند  70
قسمة طرفي 

المتباينة 
على عدد 

موجب فان 
الترتيب ال 

 يتغير.
 

109 
خاصية القسمة  

 للمتباينة

N={0,1,2,3,….} 
Z={..,-2,-1,0,1,..} 

Q  أي عدد يمكن=
𝑎كتابته على صورة 

b
إذ  

a,b  عددان صحيحان
≠bو 0 

 فأن  C>0وأن  b  < aإذا كان
𝑏

𝑐
  <𝑎

𝑐
∋ a,b,cلكل   𝑄 

71 

 يستنتج انه :
عند قسمة 

طرفي 
المتباينة 
على عدد 
سالب فان 
الترتيب 

 يتغير.

خاصية القسمة  109
 للمتباينة

N={0,1,2,3,….} 
Z={..,-2,-1,0,1,2,..} 

Q  أي عدد يمكن=
𝑎كتابته على صورة 

b
إذ  

a,b  عددان صحيحان
≠bو 0 

 
 
 
 
 

 فأن  C<0وأن  b  < aإذا كان
𝑏

𝑐
  >𝑎

𝑐
∋ a,b,cلكل   𝑄 
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 الفصل األول : األعداد الصحيحة 
 تنفيذ  توفير  الرد ص التطبيق  ت

72 

يوظف  
خصائص 
العمليات 
للحساب 

 ذهنياً 

8 

خصائص 
        األعداد 

)التبديل , 
 والتجميع ,
 والتوزيع (

الحساب الذهني هو 
القيام بالعمليات 

باستخدام  الحسابية
، بدون أي  الدماغ 

مساعدة من اآلالت 
 .الحواسيبالحاسبة أو 

 جميعاستعمل خاصية الت
 اجمع داخل األقواس أوالً 

 اضرب داخل األقواس أوالً 
 

73 
يحسب قوة 

 جدول  الضرب 9 عدد
وتقرأ ثالثة ُأس  43 

أربعة, وتسمى 
 .باألس 4باألساس و 3

الضرب المتكرر أو القوى هو 
تكرار ضرب العدد في نفسه عدة 

ولكنها  3×3×3×3:  مرات مثل
يتم اختصار هذه العملية في 

 صيغة بسيطة
 3×3×3×3=  43 

74 
كتابة عدد 
باستعمال 

 القوى 
 جدول الضرب 9

 

لكتابة  داعيال 
الواحد إذا كان 

الواحد أسا لعدد ما 
ألن أي عدد مرفوع 

له أس واحد        
يساوي نفس     

 العدد. 

 

 
 
 
 

                                              43
وتقرأ ثالثة ُأس أربعة وتسمى     

 .باألس 4باألساس و 3
 
 
 
 
 

75 
يكتب 

الصورة 
 العلمية للعدد

9 
جدول ضرب 

  10العدد 
 ومضاعفاته

يتم استخدام هذه الكتابة 
في اختصار األعداد 

 .الكبيرة

 10عدد مضروب في قوى العدد-
أس العدد عشرة يدل على عدد  -

 األصفار في العدد

76 

يوظف 
ترتيب 

العمليات 
إليجاد ناتج 

 عدديةجملة 

12 
خواص األعداد 

 الصحيحة
× اوال ثم   25 جد 325

 3اضربها في العدد

 ابدأ بالعمليات بين األقواس-
اضرب وقسم من اليسار إلى  -

 اليمين
اجمع واطرح من اليسار إلى  -

 اليمين
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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77 

يجد القيمة 
المطلقة 
للعدد 

 الصحيح

13 
رمز القيمة 
 المطلقة | |

تمثل األعداد الصحيحة 
مستقيم األعداد على 

على يمين العدد)الصفر( 
تقع األعداد الصحيحة 
الموجبة وعلى يسار 

العدد )الصفر( األعداد 
 الصحيحة السالبة

المسافة بين العدد والصفر على 
 مستقيم األعداد

78 
يجد قيمة 
الجملة 
 العددية

13 
خواص العمليات 
األربع     

(+, −,×,÷) 

عالمة القيمة المطلقة 
عالمة تعامل مثل 

 األقواس

 
                                    

 استعمل ترتيب العمليات
ضع العمليات التي لها أولوية بين 

 األقواس
 اجرِّ العمليات بالترتيب

 
 
 
 

79 
يجد قيمة 

العبارة 
 الجبرية

17 
خواص العمليات 
األربع     

(+, −,×,÷) 

نستخدم الرموز في 
المقادير الجبرية لتمثل 

مقدارًا عدديًا غير 
معروف لنا ,ألن قيمته 
 تتغير من اقتران آلخر

5+x 
 xمقدار جبري ، 

 .المتغير

                                             
 

عندما نستبدل المتغير في العبارة 
الرياضية / المقدار الجبري بإحدى 

القيم العددية , ثم نبسط العبارة 
فإننا نكون قد العددية الناتجة 

أوجدنا القيمة العددية للمقدار 
 .الجبري 
 
 

80 

حل 
معادالت 
الجمع 
 والطرح

 اجمع أو اطرح 20

العبارة الجبرية التي 
تحتوي على المساواة 

وعملية الجمع فقط هي 
 معادلة الجمع

أما إذا كانت تحتوي 
على المساواة وعملية 

الطرح فقط هي معادلة 
 الطرح

 المجهول في معادلة إماإيجاد قيمة 
بالطريقة األولى :             

 استعمال الحساب الذهني 
بالطريقة الثانية :              أو

استعمال العالقة بين الجمع 
 والطرح
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81 

حل 
معادالت 
الضرب 
 والقسمة

 اضرب أو اقسم 21

العبارة الجبرية التي تحتوي 
على المساواة وعملية 

الضرب فقط هي معادلة 
 لضربا

أما إذا كانت تحتوي على 
المساواة وعملية القسمة 
 فقط هي معادلة القسمة

 إيجاد قيمة المجهول في معادلة إما 
الطريقة األولى :             

 استعمال الحساب الذهني 
الطريقة الثانية :              أو

استعمال العالقة بين الضرب 
  والقسمة

82 

توظيف 
معادالت 

الخطوة ذات 
الواحدة في 
حل مسائل 

 حياتية

22 
خواص العمليات 
األربع     

(+, −,×,÷) 

العبارة الجبرية التي تحتوي 
على المساواة وعملية 

الجمع فقط هي معادلة 
أما إذا كانت تحتوي  الجمع

على المساواة وعملية 
الطرح فقط هي معادلة 

العبارة الجبرية التي  الطرح
المساواة تحتوي على 

وعملية الضرب فقط هي 
 معادلة الضرب

أما إذا كانت تحتوي على 
المساواة وعملية القسمة 
 فقط هي معادلة القسمة

                                              
 

تنفيذ الخوارزميات التي درسها 
 سابقاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83 

يجد الجذر 
التربيعي 

للعدد 
الصحيح 
الموجب 

والتطبيقات 
 علية

 جدول الضرب 24

 x الجذر التربيعي للعدد
هو العدد الصحيح 

الذي إذا  y الموجب
ُضرِّب في نفسه ينتج 

 .x العدد

                                
 عوامله األولية إلىنحلل العدد 1 -
 أثنيننأخذ عامال واحدا من كل 2-

 من العوامل المتساوية
هذين نوجد حاصل ضرب 3-

التي أخذناها في الخطوة  العاملين
(2) 

 
 

84 

يوظف 
نظرية 

فيثاغورس 
في حل 
مسائل 
 حياتية

24 

الجذر التربيعي 
هو  x للعدد

العدد الصحيح 
الذي  y الموجب

إذا ُضرِّب في 
 نفسه ينتج العدد

x 

الوتر هو الضلع المقابل 
 للزاوية القائمة

                                       
مساحة المربع  المنشأ على الضلع 
المقابل للزاوية القائمة )الوتر( في 
مثلث قائم الزاوية يساوي مجموع 
مساحتي المربعين المنشأين على 

 الضلعين اآلخرين القائمين
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85 

يجد الجذر 
التكعيبي 

للعدد 
الصحيح 
 الموجب

25 
× 𝑎 × 𝑎=a3a 

لكل عدد صحيح 
 موجب

الجذر التكعيبي للعدد 
a هوb  النa =3b   

 8الجذر التكعيبي للعدد 
 32= .8، ألن 2هو 

 نحلل العدد إلى عوامله األولية1-
نأخذ عامال واحدا من كل ثالثة -2

 من العوامل المتساوية
نوجد حاصل ضرب هذه -3

العوامل التي أخذناها في الخطوة 
(2) 

86 

يجد الجذر 
يبي التكع

للعدد 
الصحيح 

 السالب

25 
−𝑎 × −𝑎 × −𝑎 = 
عدد صحيح  

 سالب

الجذر التكعيبي للعدد 
a هوb  النa =3b   

 8الجذر التكعيبي للعدد 
 32= .8، ألن 2هو 

√−𝑎 
3   =− 𝑎 

87 

يجد قيمة 
العبارة 
الجبرية 

باستعمال 
قيمة المتغير 

 المعطاة

25 

خواص  
العمليات األربع 

(+, −,×,÷ )
األعداد على 

 الصحيحة

ابدأ بالعمليات بين 
 األقواس

اضرب وقسم من  -
 اليسار إلى اليمين

اجمع واطرح من  -
 اليسار إلى اليمين

                                 
                                 

نعوض عن قيمة المتغير 1 - 
 المعطاة

نجد الجذر التربيعي أو  -2
 التكعيبي

نستعمل ترتيب العمليات ونجد  -3
 الناتج

 الفصل الثاني : األعداد النسبية 
 تنفيذ  توفير  الرد ص التطبيق  ت

88 

يجمع 
عددين 

نسبيين إذا 
كانت 

المقامات 
 مختلفة

40 
حول الكسرين إلى 
كسرين مقاماهما 

 متشابهان

عددان بصورة كسر عند 
جمع كسرين يجب توحيد 

المقامات إذا كانت 
 المقامات مختلفة

توحيد المقامات المختلفة بإيجاد 
 العامل المشترك األصغر

89 

يستعمل 
القيمة 

المطلقة في 
جمع  
األعداد 
 النسبية

40 

المسافة بين العدد 
والصفر على مستقيم 
األعداد تمثل القيمة 
المطلقة للعدد ويرمز 

 لها بالرمز  | |

عالمة القيمة المطلقة 
تعامل مثل عالمة 

 األقواس
مطلق العدد الصحيح 
هو عدد صحيح غير 
 سالب أو عدد طبيعي

عند جمع عددين نسبيين -
إشارتهما متشابهتان ,اجمع 

القيمتين المطلقتين لهما واستعمل 
 إشارة العددين للنتائج

عند جمع عددين نسبيين   -
إشارتهما مختلفتان  ,اطرح القيمتين 

المطلقتين لهما واستعمل إشارة 
ذي قيمته المطلقة أكبر العدد ال

 للنتائج
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90 

يجد ناتج 
طرح 

عددين 
 نسبيين

41 

لكل عدد صحيح 
 zنظير جمعي في 

وان العدد + نظيره 
 الجمعي = صفر

ناتج جمع عددين  -
نسبيين لهما اإلشارة 
نفسها هو عدد نسبي 

 موجب
 

                                          
 

تحويل عملية الطرح إلى جمع مع 
إضافة النظير الجمعي للمطروح 

 منه .
 
 
 
 

91 

يجد ناتج 
ضرب 
عددين 
 نسبيين.

41 
حاصل الضرب 

 للعددين

ناتج ضرب  عددين  -
نسبيين لهما اإلشارة 
نفسها هو عدد نسبي 

 موجب
ناتج ضرب  عددين  -

نسبيين مختلفين في 
اإلشارة هو عدد نسبي 

 سالب

 
 

                                   
اضرب العددين من دون اإلشارة 

 ثم توضع اإلشارة أوال
 
 
 
 
 
 
 

92 

يجد ناتج 
قسمة 
عددين 
 نسبيين.

41 
  ×إلى   ÷نحول 

 ونقلب الكسر بعدها

ناتج قسمة  عددين  -
نسبيين لهما اإلشارة 
نفسها هو عدد نسبي 

 موجب
ناتج قسمة  عددين  -

مختلفين في نسبيين 
اإلشارة هو عدد نسبي 

 سالب

 
 
 
 
 
 

   اقسم العددين من دون اإلشارة 
 أواًل ثم توضع اإلشارة
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93 

يوظف 
العمليات 

األربع على 
األعداد 

النسبية في 
حل مسائل 

 حياتية

42 
خواص مجموعة 
 األعداد النسبية 

ناتج ضرب  عددين  -
نسبيين لهما اإلشارة 
نفسها هو عدد نسبي 

 موجب
ناتج ضرب  عددين  -

نسبيين مختلفين في 
اإلشارة هو عدد نسبي 

 سالب
ناتج قسمة  عددين  -

نسبيين لهما اإلشارة 
نفسها هو عدد نسبي 

 موجب
ناتج قسمة  عددين  -

نسبيين مختلفين في 
اإلشارة هو عدد نسبي 

 سالب

تنفيذ الخوارزميات التي درسها 
 سابقًا  

94 
يقدر النسبة 

 المئوية
45 

خواص مجموعة 
 األعداد النسبية

تحويل العدد النسبي إلى 
 نسبة مئوية

قرب العدد لكي يوضع في  -
 ابسط صورة

جد كسرًا مكافئًا مقامه يساوي  -
100 

95 

فهوم م يوظف
النسبة المئوية 
وتقدير النسبة 

المئوية في 
مسائل حل 

 حياتية
خواص مجموعة  45

 األعداد النسبية

النسبة المئوية كتابة 
العدد نسبي مقامه 

 100يساوي 

 
                                        

تنفيذ الخوارزميات التي درسها 
 سابقًا  

 
 
 
 

96 

يوظف 
مفهوم 

الربح في 
حل مسائل 

 حياتية

48 
تحويل العدد النسبي 

 إلى نسبة مئوية

ثمن الشراء : 
وهو رأس مال 
البضاعة وما 
يلحقها من 

 تكاليف .
. ثمن البيع 2

: وهو الثمن 

الربح  +ثمن البيع = ثمن الشراء 
 ))المكسب
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الذي يبيع به 
التاجر 

 بضاعته .
. الربح: 3

وُيعب ر عنها 
بنسبة مئوية 

من ثمن 
الشراء ، أو 
 بقيمة محددة

 

97 

يوظف 
مفهوم 
التقسيم 

التناسبي 
في حل 

سائل م
 حياتية

49 
خواص مجموعة 

 األعداد النسبية

من خالل عملية تقسيم 
معينة على وفق نسبة 

 معلومة 

تنفيذ الخوارزميات التي درسها 
 سابقًا  

98 

يوظف 
التناسب 
الطردي 
والتناسب 

في العكسي 
حل مسائل 

 لفظية

52 
قاعدة الضرب 

 التبادلي

إن زيادة المقدار تبعًا 
بنسبة لزيادة مقدار أخر 

معينة ثابتة يسمى تناسبًا 
إن زيادة مقدار  و طردياً 

معين تؤدي إلى نقصان  
مقدار آخر بنسبة معينة 

ثابتة يسمى تناسبًا 
 عكسياً 

 
                                             

 
 
 

يتناسب طرديا مع Aالمقدار 
متناسبتان  A,Bأو  Bالمقدار 

  BإلىAطرديا إذا كانت نسبة 
               Cتساوي عددًا ثابتًا 

𝐴وتكتب  

B
  =C 

يتناسب عكسيًا مع   Aالمقدار  و
فأن حاصل ضربهما   Bالمقدار

×Aيكون عددًا ثابتًا  𝐵 = 𝐶 
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99 
يقدر 

الجذور 
 التربيعية

57 
a=n× n 

2a=n 

قد نواجه أعدادًا ليس لها 
تربيعية ألنها جذور 

 ليست مربعا كامال

اختيار الجذور التقديرية لعدد يكون 
حسب قرب العدد من أقرب مربع 

فإذا كان أقرب إلى المربع  -كامل 
الكامل األصغر نختار األعداد 

 بعد الفارزة1,2,3
إذا كان أقرب إلى المربع الكامل  -

بعد   7,8,9األكبر نختار األعداد 
 الفارزة

د في وسط المسافة إذا كان العد -
بين المربع الكامل األصغر والمربع 
الكامل األكبر فإننا نختار األعداد 

 الفارزة دبع  4,5,6

100 
يقدر 

الجذور 
 التكعيبية

59 
a=n× n × n 

3a=n 

 

قد نواجه أعداد ليس لها 
جذور تكعيبية ألنها 

 ليست مكعبًا كامالً 

 
 

                                             
استعمل جذرًا تكعيبًا لعدد أكبر منه 
وجذرًا تكعيبيًا أصغر منه, ثم جد 

 الجذور التقديرية
 
 
 

101 

يوظف 
تقدير 

الجذور 
التربيعية 
والجذور 
التكعيبية 
في حل 
مسائل 
 حياتية

 جدول الضرب  58

 xالجذر التربيعي للعدد 
 هو العدد الحقيقي

الذي إذا  yالموجب 
ضرب في نفسه ينتج 

,ويرمز له  xالعدد 
 ,𝑥√بالرمز 

لعدد ما  التكعيبيوالجذر 
x  بالشكل√𝑥

3   
وإذا كان الجذر التكعيبي 

فتكون  aهو العدد 
العالقة التالية محققة 

=xxa 

تنفيذ الخوارزميات التي درسها 
 سابقًا  
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 الفصل الثالث : متعدد الحدود 
 تنفيذ  توفير  الرد ص التطبيق  ت

102 

يوظف 
مفهوم 
الحد 

الجبري 
في حل 
مسائل 
 حياتية

68 
خواص مجموعات 

 األعداد 

الحد الجبري يتكون من 
حاصل ضرب قسمين 

هما القسم العددي 
 )المعامل(

والقسم الرمزي 
 )المتغير(

تنفيذ الخوارزميات التي درسها 
 سابقًا  

103 
يجمع 
الحدود 
 المتشابهة

72 

حيث     a, bألي عددين 
0 b≠  , a ,b∈  N 

(a+b)  + b =+a + +1)  
(a+b )  - b = -a +-2) 

b = 0         -3) +a + 
إذا كان                  

a=b 
b ) -(a  +b = -4) +a +

a    إذا كان     > b 
a ) -(b  -b = -5) +a +

aإذا كان                < b 
 

                          
الحد الجبري يتكون من 
حاصل ضرب قسمين 

هما القسم العددي 
)المعامل( والقسم 

 الرمزي)المتغير(

لكي نجمع الحدود المتشابهة 
واكتبها أمام القسم الرمزي اجمع 

 معامالتها العددية

104 
يطرح 
الحدود 
 المتشابهة

73 

حيث     a, bألي عددين 
0 b≠  , a ,b∈  N 

(a+b)  + b =+a + +1)  
(a+b )  - b = -a +-2) 

b = 0         -3) +a + 
إذا كان                  

a=b 
b ) -(a  +b = -4) +a +

a    إذا كان     > 𝑏 
a ) -(b  -b = -5) +a +

aإذا كان                < 𝑏 
 

يتكون من الحد الجبري 
حاصل ضرب قسمين 

هما القسم العددي 
)المعامل( والقسم 

 الرمزي)المتغير(

         
 
 
 

اطرح المعامالت بمعنى آخر  
يجمع العدد المطروح منه مع 

النظير الجمعي للعدد المطروح 
وبذلك يتحول الطرح إلى عملية 

 جمع
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105 

يوظف 
مفهوم 
جمع 
وطرح 
الحدود 

المتشابهة 
في حل 
مسائل 
 حياتية

74 

حيث     a, bألي عددين 
0 b≠  , a ,b∈  N 

(a+b)  + b =+a + +1)  
(a+b )  - b = -a +-2) 

b = 0         -3) +a + 
إذا كان                  

a=b 
b ) -(a  +b = -4) +a +

a    إذا كان     > 𝑏 
a ) -(b  -b = -5) +a +

aإذا كان                < 𝑏 
 

المعامالت بمعنى اطرح 
آخر يجمع العدد 
المطروح منه مع 

النظير الجمعي للعدد 
المطروح وبذلك يتحول 
 الطرح إلى عملية جمع

تنفيذ الخوارزميات التي درسها 
 سابقًا  

 
 

106 

يضرب 
حد 

جبري 
في حد 
جبري 

 آخر

76 

حاصل ضرب عددين 
صحيحين متشابهين 
باإلشارة عدد صحيح 

 موجب
حاصل ضرب عددين 
صحيحين مختلفين  
باإلشارة عدد صحيح 

 سالب

الحد الجبري يتكون من 
حاصل ضرب قسمين 

هما القسم العددي 
)المعامل( والقسم 

 الرمزي)المتغير(

يضرب معامالتها ثم يضرب 
 قسميهما الرمزي 

107 

يضرب 
حدًا 

جبريًا في 
مقدار 
 جبري 

77 

خاصية توزيع الضرب 
 على الجمع

A(b+c+d)= 
A(b)+A(c)+A(d) 

مقدار جبري يتكون من 
حد جبري أو أكثر 

تفصل بينها عالمة )+( 
 (-) أو

نضرب الحد الجبري في حدود 
المقدار الجبري باستعمال خاصية 

 التوزيع

108 

يوظف 
ضرب 

حد 
جبري 

في 
مقدار 
جبري 

في جل 
مسائل 

 لفظية

79 

خاصية توزيع الضرب 
 على الجمع

A(b+c+d)= 
A(b)+A(c)+A(d) 

الحد الجبري  نضرب
في حدود المقدار 
الجبري باستعمال 

 خاصية التوزيع

                                          
 
 
 

تنفيذ الخوارزميات التي درسها 
 سابقًا  

 
 
 
 
 
 



 160  ........................................ .......................................   المالحق

 

109 

يجد 
القيمة 
العددية 
لمتعدد 
الحدود 

بالتعويض 
بقيمة 

 المتغيرات

80 
خواص العمليات 
الرياضية وقوانين 
 األشكال الهندسية 

جمع الحدود الجبرية 
 المتشابهة

 أولكل متغير في الحد الجبري 
 أكثر أومتعدد الحدود قيمة عددية 

عند تعويضها تعطي القيمة 
 متعددة الحدود أوالعددية للحد 

110 

يحل 
تمارين 
ومسائل 
حياتية 
تتعلق 

بإيجاد  
القيمة 
العددية 
لمتعدد 
الحدود 

بالتعويض 
بقيمة 

 المتغيرات

81 
خواص العمليات 
الرياضية وقوانين 
 األشكال الهندسية

لكل متغير في الحد 
متعدد  أوالجبري 

 أوالحدود قيمة عددية 
عند تعويضها  أكثر

تعطي القيمة العددية 
 دمتعددة الحدو  أوللحد 

تنفيذ الخوارزميات التي درسها 
 سابقًا  

111 
ينظم 

الدالة في 
 جدول

85 
إجراء العمليات 

      الحسابية األربع  
,+(-,(÷,×, 

الدالة هي عالقة تحدد 
قيمة واحدة للمخرجة 

 لكل قيمة مدخلة

 
 
 

                                       
نعوض قيمة المدخل للحصول 

 المخرجعلى قيمة 
 
 
 
 

112 

يجد قيمة 
المخرجات 
لمدخالت 

 الدالة

86 
إجراء العمليات 

الحسابية األربع    
,+(-,(÷,×,. 

الدالة هي عالقة تحدد 
قيمة واحدة للمخرجة 

 لكل قيمة مدخلة

 
نعوض قيمة المدخل للحصول 

 على قيمة المخرج
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113 

يوظف 
مفهوم 

الدالة في 
حل 

مسائل 
 حياتية

87 
العمليات إجراء 

   الحسابية األربعة
,+(-,(÷,×,. 

الدالة هي عالقة تحدد 
قيمة واحدة للمخرجة 

 لكل قيمة مدخله

تنفيذ الخوارزميات التي درسها 
 سابقا  

 الفصل الرابع : الجمل المفتوحة 
 تنفيذ  توفير  الرد ص التطبيق  ت

114 

يجد 
تقاطع 
واتحاد 
 مجموعتين

97 

خاصية اإلبدالية لعملية 
𝐴التقاطع واالتحاد  ∩

𝐵 = 𝐵 ∩ 𝐴 
A∪ 𝐵 = 𝐵 ∪ 𝐴 

كل عنصر في 
 إليينتمي  Aالمجموعة 

وكل  Bالمجموعة 
 عنصر في المجموعة  

B  المجموعة  إليينتمي
A  فأنA=B 

A ∩ 𝐵 =                    
{x:x∈ 𝐴 𝑎𝑛𝑑𝑥 ∈ 𝐵} 

A∪ 𝐵 =                        
{𝑥: 𝑥 ∈ 𝐴𝑜𝑟 ∈ 𝐵} 

115 

يحل 
معادالت 
تتضمن 

عمليتي  
الجمع 
والطرح 
على 

مجموعة 
األعداد 
 الصحيحة

100 

حيث     a, bألي عددين 
0 b≠  , a ,b∈  N 

(a+b)  + b =+a + +1)  
 )(a+b- b = -a +-2) 

      b = 0 -3) +a +
                               

 a=bإذا كان 
 )b–(a +b = -4) +a +

a    إذا كان     > 𝑏 
 )a-(b -b = -5) +a +

aإذا كان        < 𝑏 
 

كل جملة مفتوحة 
تتضمن المساواة تسمى 
معادلة والمعادلة التي 

تحتوي على احد الرموز 
(x ,y ,z,…)              

معادلة بمتغير واحد من 
 الدرجة األولى

 
 
 
 

                                         
 
 

 استخدام العالقة بين الجمع والطرح
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116 

يحل 
معادالت 
تتضمن 

عمليتي  
الضرب 
والقسمة 

على 
مجموعة 
األعداد 
 الصحيحة

101 

حاصل ضرب عددين 
صحيحين متشابهين 
باإلشارة عدد صحيح 

 موجب
حاصل ضرب عددين 
صحيحين مختلفين  
باإلشارة عدد صحيح 

 سالب

كل جملة مفتوحة 
تتضمن المساواة تسمى 
معادلة والمعادلة التي 

تحتوي على احد الرموز 
(x, y ,z,…)              

معادلة بمتغير واحد من 
 الدرجة األولى

استخدام العالقة بين الضرب 
 والقسمة

 
 
 

117 

يحل 
معادالت 
باستعمال 
العالقة 

بين 
 العمليات

101 
خواص العمليات األربع 

(+, −,×,÷) 

كل جملة مفتوحة 
تتضمن المساواة تسمى 
معادلة والمعادلة التي 

تحتوي على احد الرموز 
(x ,y ,z,…)   معادلة

بمتغير واحد من الدرجة 
 األولى

 استخدام العالقة بين الجمع والطرح
استخدام العالقة بين الضرب 

 والقسمة

118 
يحل 

معادلة 
 Qفي 

104 𝑎 ×
1

𝑎
= 1 

𝑎 × −𝑎 = 0 

النظير الضربي 
1( هو )aللعدد)

𝑎
) 
النظير الجمعي 

 (-a( هو )aلعدد)

 ax+b>0حل المعادلة  
( أي b-خطوات الحل : إضافة )
( إلى bالنظير الجمعي للعدد )
 طرفي المعادلة 
1ضرب طرفي المعادلة )

a
(  أي 

 النظير الضربي 
 

119 

يمثل 
مجموعة 

حل 
المتباينة 

على 
مستقيم 
 األعداد

108 
خواص مجموعة 

 األعداد النسبية

جملة المفتوحة تحتوي 
على إحدى عالقات 

,>التباين ) >, ≤, ≥ )
 تمثل متباينة

𝑥مجموعة الحل  > 𝑎 
ولكنه  aإن الحل ال يشمل العدد 

يشمل أي عدد أكبر منه تمثيل 
وذلك  aالحل يبدأ من العدد 

بوضع دائرة مفرغة علية أي الحل 
 ال يمثله 

𝑥 < 𝑎 
ولكنه  aإن الحل ال يشمل العدد 

يشمل أي عدد أصغر منه تمثيل 
وذلك  aالحل يبدأ من العدد 

بوضع دائرة مفرغة علية أي الحل 
 ال يمثله 
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𝑥 ≥ 𝑎 
و يشمل  aإن الحل يشمل العدد 

أي عدد أكبر منه تمثيل الحل يبدأ 
وذلك بوضع دائرة  aمن العدد 

 مغلقة علية أي الحل يمثله
𝑥 ≤ 𝑎 

و يشمل  aإن الحل يشمل العدد 
أي عدد أصغر منه تمثيل الحل 

وذلك بوضع دائرة  aيبدأ من العدد 
 مغلقة عليه أي الحل يمثله

120 

يستعمل 
الجمع 
والطرح 
لحل 

المتباينة 
 Qفي 

112 

( aالنظير الجمعي لعدد)
 (-aهو  )

𝑎 × −𝑎 = 0 
 

المتباينة التي تحتوي 
على أحد الرموز 

 (z,y,xالجبرية )....,

  ,ax+b>0حل المتباينة 
 خطوات الحل : 

( أي النظير الجمعي b-إضافة )
 طرفي المتباينة إلى( bللعدد )

121 

يستعمل 
الضرب 
والقسمة 

لحل 
المتباينة 

 Qفي 

112 

النظير الضربي 
1( هو )aللعدد)

𝑎
) 

𝑎 ×
1

𝑎
= 1 

 المتباينة  جهة تتغير ال
 من طرح أو جمع تم إذا

 ,العدد نفس طرفيها
 ثالثة a,b,c كانت فإذا

 إذا: فإنه أعداد نسبية
 فإنً  b> c كان

b+a>c+a الضرب 
 والقسمة

 المتباينة جهة تتغير ال
 قسمنا أو ضربنا إذا

 العدد نفس على طرفيها
 الموجب

 إذا المتباينة جهة تتغير
 طرفيها قسمنا أو ضربنا

 السالب العدد نفس على
 
 

                                      
 

  ,ax+b>0حل المعادلة 
 الحل : 

1ضرب طرفي المتباينة )

a
( أي 

 النظير الضربي
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122 

يستعمل 
 صخصائ

المتباينة 
لحل 

المتباينة 
 Qفي 

113 𝑎 ×
1

𝑎
= 1 

𝑎 × −𝑎 = 0 
النظير الضربي 

1( هو )aللعدد)

𝑎
 ) 

الجمعي النظير 
 (-a( هو )aلعدد)

  ,ax+b>0حل المتباينة 
 الحل : 
( أي النظير الجمعي b-إضافة)
 ( الى طرفي المتباينة b للعدد )

1ضرب طرفي المتباينة )

a
( أي 

( والناتج aالنظير الضربي للعدد )
 = مجموعة حل المتباينة   

 التحليل
 دمج تميز يختار ص التحليل ت

يستخدم الحس  123
العددي في المقارنة 

 بين األعداد 
 خصائص العمليات  11

المقارنة 
باستعمال 

>,=(,)< 
 يكبر العدد بزيادة األس 

يحدد المعطيات  124
والمطلوب إثباته 

في المسالة  
باستعمال )التخمين 

والتحقق( في حل 
 المسالة 

التمارين والمسائل  28
التي تتضمن 

 المعطيات والمطلوب  

ن بي
المعلومات 
الضرورية 

لحل المسالة 
والمعلومات 

الزائدة  كذلك 
التمييز بين 
المعطيات 

 والمطلوب  

                  خطة حل المسالة 
  : هي )التخمين والتحقيق(

 افهم -
 خطط -
 حل  -
 تحقق -

 

يقارن األعداد  125
 النسبية

المقارنة  خواص الكسور  37
باستعمال 

>,=(,)< 

يعيد كتابتها بتوحيد مقاماتها 
باستعمال المضاعف المشترك 

 األصغر 
يرتب األعداد  126

 النسبية
تنازليًا أو  خواص الكسور 38

 تصاعديًا 
نحول األعداد النسبية إلى كسور 

 متشابهة المقامات 
يحدد المعطيات  127

والمطلوب إثباته 
في المسالة  

باستعمال             
 معقولية اإلجابة() 

التمارين والمسائل  60
التي تتضمن 

 المعطيات والمطلوب  

بين 
المعلومات 
الضرورية 

لحل المسالة 
والمعلومات 

الزائدة  كذلك 
التمييز بين 
المعطيات 

 والمطلوب  

 خطة حل المسالة )معقولية اإلجابة(
 :هي 

            افهم                   -
خطط                      -
      حل                    -
 تحقق -
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يحدد المعطيات  128
والمطلوب إثباته 

في المسالة  
                        باستعمال             

) الخطوات 
 األربعة(

التمارين والمسائل  88
التي تتضمن 

 المعطيات والمطلوب  

بين 
المعلومات 
الضرورية 

لحل المسالة 
والمعلومات 

الزائدة  كذلك 
التمييز بين 
المعطيات 

 والمطلوب  

              خطة حل المسالة           
 :هي  ) الخطوات األربعة (

 افهم -
خطط                           -
          حل          -
 تحقق  -
 

يحدد المعطيات  129
والمطلوب إثباته 

في المسالة  
باستعمال )التخمين 

والتحقق( في حل 
 المسالة 

التمارين والمسائل  116
التي تتضمن 

 المعطيات والمطلوب  

بين 
المعلومات 
الضرورية 

لحل المسالة 
والمعلومات 

الزائدة  كذلك 
التمييز بين 
المعطيات 

 والمطلوب  

خطة حل المسالة )التخمين 
                              هي  والتحقيق(

 افهم -
 خطط -
 حل  -
 تحقق -

 

 احكم  ديحدت تحقيق  ص التقويم  ت
130 

يصحح خطأ عبارة 
 رياضية ذهنيًا 

 خواص العمليات  11
الحل 

باستخدام 
 الخواص 

 
صحة تطبيق الخواص للوصول 

 للحل

يحدد ويصحح  131
 خطأ معادلة 

التناسق بين  27
 المعلومات

العالقة بين 
 النتيجة والحل 

 على صحة الحل 
 
 
 

يحل المسألة  132
باستعمال خطة 

حل المسالة 
)التخمين 
 والتحقيق(

التناسق بين الخطط  28
 والحل 

حسب 
المعطيات 
والمطلوب 

 إثباته 

 قانون  أوبتطبيق  القاعدة 
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يحل المسألة  133
باستعمال خطة 

حل المسألة 
 )معقولية اإلجابة(

التناسق بين الخطط  60
 والحل 

حسب 
المعطيات 
والمطلوب 

 إثباته 

 قانون  أوبتطبيق  القاعدة 

يصحح خطأ في  134
كتابة قاعدة الدالة 
 مع تفسير اإلجابة 

التناسق بين  87
 المعلومات

العالقة بين 
 النتيجة والحل 

 على صحة الحل 

يحل المسالة  135
باستعمال خطة 

                  حل المسألة 
 )الخطوات األربع(

التناسق بين الخطط  88
 والحل 

حسب 
المعطيات 
والمطلوب 

 إثباته 

 قانون  أوبتطبيق  القاعدة 

يحل المسألة  136
باستعمال خطة 

حل المسالة 
)التخمين 
 والتحقيق(

التناسق بين الخطط  116
 والحل 

حسب 
المعطيات 
والمطلوب 

 إثباته

 قانون  أوبتطبيق  القاعدة 
 
 
 
 

 تصميم  تجميع   إنشاء ص االبداع ت
يجد الحل للمسالة  137

 بالتخمين والتحقيق  
المطويات منظم  28

األفكار  من خالل 
رسم خطوط عمودية  

وأفقية على الورقة 
لعمل جدول اقسم 

كل عمود إلى ثالثة 
أعمدة وأربعة بحسب 

الحاجة يكتب 
على  الفصلالعنوان 

صفحة الغالف وكل 
صفحة داخلية تقسم 

إلى أربعة أقسام , 
 سؤال األولالقسم 

والقسم الثاني 
المعطيات 
والقسم  والمطلوب

 فكرة الحلثالث ال
   الحلوالقسم الرابع 

المعطيات في 
المسالة 

وتنظيمها 
للوصول 
 للمطلوب

خطة حل المسالة )التخمين 
 والتحقيق(
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يجد الحل للمسألة   138
 معقولية اإلجابة

المعطيات في  المطويات 58
المسالة 

وتنظيمها 
للوصول 
 للمطلوب

               خطة حل المسالة        
 ) معقولية اإلجابة  (

 
 
 
 

يجد قاعدة الدالة  139
 للمدخالت و

 المخرجات

تنظيم  المطويات 84
مدخالت 

الدالة 
وتطبيقها في 
 قاعدة الدالة 

عالقة تحدد قيمة واحدة للمخرجة 
لكل قيمة مدخلة من خالل تعويض 

قيمة المدخل في قاعدة الدالة 
 للحصول عل قيمة المخرج 

يجد الحل للمسألة   140
 بالخطوات األربع

المعطيات في  المطويات 88
المسالة 

وتنظيمها 
للوصول 
 للمطلوب

               خطة حل المسالة         
 ) الخطوات األربعة (
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 (a-5ملحق )
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة بغداد 
 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم 

  الرياضياتقسم 
 الدكتوراه  –الدراسات العليا 

 طرائق تدريس الرياضيات

 

آراء المحكمين في مدى صالح فقرات اختبار معلومات سابقة في  ةم/ استبان
 الرياضيات  

  
 الفاضل ................................................المحترم . األستاذ

 
 تحية طيبة  ...

تعلمي  على وفق تراكيب  –تصميم تعليمي تروم الباحثة اجراء البحث الموسوم )     
ي تحصيل طالب الصف األول المتوسط ومهاراتهم في ( وأثره فKaganكيجان )

 . توليد المعلومات في مادة الرياضيات(
 

معلومات سابقة(، أعد ت الباحثة  وألجل التكافؤ بين مجموعتي البحث إحصائيًا في ُمتغير)    
 ( فقرة موضوعية من نوع )اختيار من متعدد(.20اختبارًا تكون من )

الخبرة والدراية في هذا المجال، يرجى التفضل ببيان آرائكم وتوجيهاتكم السديدة وألنكم من أهل     
 .    بشأن صالح فقرات االختبار والحكم على مدى صحتها ومالءمتها

 وال يسع الباحثة إال أن تقدم الشكر واالمتنان لقبولكم قراءة االختبار.   
 
 

 الباحثة                  المشرف                                         
 إلهام جبار فارس                             استقالل فالح حسن خلف        .د م. أ. 
 

  
 
 



 169  ........................................ .......................................   المالحق

 

 المعلومات السابقة في الرياضيات                ختبار اإلجابة عن فقرات اتعليمات 

 الشعبة : المتوسط  األولالصف : االسم :

      

 الطالب...............عزيزي 

 التي ضوعاتيهدف هذا االختبار إلى معرفة ما تمتلكه من معلومات رياضية عن بعض المو      

 المتضمنة في كتابك المقرر . درستها سابقا  

، فحسب أمامك مجموعة من األسئلة , كل سؤال منها له أربعة بدائل ، واحد منها صحيح      

 : اآلتي تباعإالمطلوب 

 قراءة كل سؤال بدقة وعناية .      

 قراءة اإلجابات التي تلي كل سؤال .       

 ه صحيحا من بين اإلجابات .ااختيار الجواب الذي تر      

 وضع دائرة حول الحرف الذي يدل على اإلجابة الصحيحة.       

 تكون اإلجابة على ورقة األسئلة .          

 دون ترك أي سؤال منها. من لة جميع األسئ عناإلجابة        

 ألنَّ اإلجابة تعد خاطئة .؛ )    ( حول أكثر من بديل واحد  ال يجوز وضع عالمة       

 ساوي ؟يالمربع  محيط : س/واليك مثال توضيحي

 × نفسه أ.  طول الضلع  

  4×طول الضلع ب. 

 )طول الضلع (3ج. 

 2×)الطول + العرض(د. 

 الصحيحة . اإلجابة( وهذا يدل على بلقد وضعت دائرة حول الحرف) , الحظ        
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                                                                            : هو أعاله الشكل من المظلل الجزء يمثل الذي لكسرا / 1س 
 

              a   )5

8
            b   ) 3

4
             c  )3

8
              d   )5

4
                  

                                                    
   عدا :   ما  36قواسم العدد جميع األعداد التالية   / 2س 
 

a              )4    b            )6              c  )8               d)9  
 

 :  زاوية هي °90 قياسها التي الزاوية  / 3س
 

a                     حادة  )b    منفرجة  )     c            قائمة   )  d   مستقيمة ) 
  

21    / 4س 

5
  = 

 
         a )2.2    b          )2.5              c )5.2                 d  )2.1 

 
 :      بيعبر عنه    xمربع العدد  / 5س
 

a           )2x             b  )2+x            c )x

2
                    d  )2x 

 
 يساوي :   900√  / 6س
 

a         )90              b    )100            c  )30               d  )300 
 

 مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلية تساوي :/  7س
  

a        )° 90           b  )180°              c   )210°             d   )360° 
 



 171  ........................................ .......................................   المالحق

 

 إلى عوامله األولية يكون على صورة :16تحليل العدد  /  8س
 
a )2 8×            b   )4 4 ×   c      )2× 2    4×        d )2 × 2 × 2 × 2 
 

15أبسط صورة للكسر  /   9س

20
 هي :  

 
a      )4

5
           b    )3

5
               c  )3

4
                   d)  

2

5   
 

 
1ناتج   / 10س 

4
   +2

5
     = 

 
a  )13

20
               b  )3

9
                c  )3

20
                  d)13

9
 

 
 =  10 ÷   13,85ناتج /   11 س 

 
a  )138,5            b  )13,85       c )1,385               d )1385 
 
مجموعات  على يريد مدرس التربية الرياضية تقسيم الطالب طالباً   35صف به /  12س  

 ما  أنسب تقسيم للمجموعات  ؟ , متساوية العدد بحيث ال يبقى أي طالب خارج المجموعات 
 

a    )3   مجموعات   b  )4     مجموعات (c 5    مجموعات       d   ) 6       مجموعات 
      

 =  6 × 3,4ناتج     /  13س
 

204  (a                 b  )20,4      c  )2,04                   2,4(d 
 

3فإذا باع مهند  ,  كتاب  300شترى مهند ا / 14س

4
 الكتب فما عدد الكتب التي باعها ؟    من   

 
a)400                b )1203        c )1197                     d)225 
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 فما عرضها ؟  cm 15فإذا كان طولها  cm 2180منطقة مستطيلة مساحتها / 15س
 
a)12                 b )18                c )14                        d )75 
 

 (  يساوي : 2 - 7) × 3ناتج   / 16س
 
a  )19              b )27               c )8                           d )15 
 

3 / 17س

10
  ÷  4

5
      = 

 
a )7

2
                b   )3

8
              c   )12

5
                            d )12

50
 

 
 

 =   0.25+  0.022ناتج   / 18س
 
a  )0.47          b    )47            c   )0.272                       d )272  
 
 

x=2إذا كانت   /  19س

5
    ,   1

3
  y=     فأنx-y =  يساوي 

 
a )1

5
                b  )1

2
                 c  )2

15
                              d)1

15
 

 
 

 ؟  اً ألف 24كم قصة يشتري بمبلغ  آالف  6قصص بمبلغ   7يشتري سرمد كل  / 20س
 
a )25                 b  )26           c )28                            d )30 
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 ((b-5ملحق 
 مفتاح التصحيح الختبار  المعلومات السابقة في الرياضيات

 

 رقم الفقرة
 

 رمز اإلجابة
 رقم الفقرة الصحيحة

 رمز اإلجابة
 الصحيحة

1 c 11 a 

2 c 12 c 

3 c 13 b 

4 a 14 d 

5 d 15 a 

6 c 16 d 

7 b 17 b 

8 d 18 c 

9 c 19 d 

10 a 20 c 
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 (a-6ملحق )
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة بغداد 
 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم 

 الرياضيات قسم
 الدكتوراه  –الدراسات العليا 

 طرائق تدريس الرياضيات
 

 اختبار مهارات توليد المعلومات  ةم/ استبيان
 

 الفاضل ................................................المحترم . األستاذ
 

 تحية طيبة  ...
تعلمي  على  –تصميم تعليمي ) ب تروم الباحثة اجراء البحث الموسوم              

األول المتوسط ( وأثره في تحصيل طالب الصف Kaganوفق تراكيب كيجان )
 . ومهاراتهم في توليد المعلومات في مادة الرياضيات(

"هي استخدام المعرفة ومن متطلبات البحث بناء اختبار مهارات توليد المعلومات         
تقام الصالت بين األفكار الجديدة والمعرفة السابقة عن طريق  إذالسابقة إلضافة معلومات جديدة , 

ار يربط بين المعلومات الجديدة والقديمة , ويقتضي التنظيم والتحليل عرض بناء متماسك من األفك
  كيفية ترابط األجزاء , ففي التوليد تبرز المعلومات الجديدة في تراكيب جديدة "                      

 ( 216: 2004)مارزانوا وآخرون ,                                                            
     تشمل : فهي أما مهارات توليد المعلومات

                                                                                  :Fluenctالطالقة 1-
هي القدرة على إنتاج اكبر قدر ممكن من األفكار والصور والتعبيرات المالئمة في وحدة زمنية      

 (  21: 1997)مصري,  محددة .

:Flexibility: 2-المرونة  

وليست من نوع األفكار المتوقعة عادة مع توجيه مسار هي القدرة على توليد أفكار متنوعة،       
 228:2001)) ملحم ,التفكير بحسب تغير المثير أو متطلبات الموقف .
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) Finding Assumptions – Hypothesizing  3- افتراضات - وضع الفرضيات 

الفرضية تعبيٌر يستخَدُم عموًما لإلشارة إلى أي ِّ استنتاج مبدئي، أو قول غير مثبت،         
ر  ويخضعها الباحثون للفحص والتجريب من أجل التوصل إلى إجابة أو نتيجة معقولة، تفس ِّ

  الغموض الذي يكتنف الموقف أو المشكلة

Predicting / Extrapolating: 4 -التنبؤ في ضوء المعطيات 

يقصد بمهارة التنبؤ في ضوء معطيات المقدرة على قراءة البيانات أو المعلومات المتوافرة          
الموضوع , و : الزمان , واالستدالل من خاللها على ما هو أبعد من ذلك في أحد األبعاد اآلتية

 (210- 208: 2013 ) جروان , العينة والمجتمع.و 
 

رائكم السديدة ومالحظاتكم القيمة عن مدى صالح فقرات آلذا يرجى تفضلكم ببيان          
  .االختبار

 مع جزيل الشكر                                        
 
 
 
 
 
 

 المشرف                                                            الباحثة       
 إلهام جبار فارس                                          استقالل فالح حسن  .م..د أ.
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 بيانات الطالب :

 /االسم 
 /الشعبة  

 هدف االختبار : 
االختبار إلى قياس مهارتك في توليد المعلومات في مادة الرياضيات , عزيزي الطالب: يهدف      
 نتيجتك في مادة الرياضيات .   فيأن الدرجة التي ستحصل عليها في االختبار لن تؤثر  علماً 

 
 تعليمات االختبار :

 . دقة قرأ كل سؤال بعناية و ا -1
 التي يتكون منها االختبار . الفقراتأجب عن جميع  -2
 احرص على تقديم أكبر عدد ممكن من االستجابات )الطالقة (. -3
 حرص على تنوع مراحل الحلول )المرونة (.ا -4
 تفسير الغموض الذي يكتنف الموقف أو المشكلة )افترض(. -5
 التنبؤ في ضوء المعطيات  -6
 فقرة  16يتكون االختبار من  -7
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 ؟   3,5,6أكبر عدد ممكن من األعداد التي تضم األرقام الثالثة التالية كتب ا / 1س
مع أعداد عشرية أخرى من عندك جد أكبر عدد ممكن من  0.2باستخدام العدد العشري  2/س

,+عن طريق استخدام العمليات )  7.64الطرق للحصول على العدد العشري   ( ؟×,−
 ؟ 16.8كان الناتج  7إذا ضرب في الذي ما العدد  / 3س
يبين الجدول أدناه نتائج دراسة سئل فيها األهل عما إذا كان أطفالهم  يفرشون  أسنانهم كل  4 / س

أسرة , فتنبأ بعدد الذين  540يوم أم ال , فإذا كان عدد األشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة هو 
 أجابوا بأن أطفالهم يفرشون أسنانهم كل يوم ؟ 

 ؟هل يفرش أطفالك أسنانهم كل يوم 

 النسبة المئوية  تجابة االس
 %25  عم ن

 % 60 ال
 %15  ال أعرف 

 
■×30ضع في المربع التالي   / 5س

9
كتب أكبر ابحيث يكون الناتج عددا صحيحا ,  عشرياً  كسراً   

 عدد ممكن من الحلول المختلفة ؟ 
,+ستخدم العمليات )ا 6/س  بأكبر عدد ممكن من الطرق ؟ ×6  1.4( إليجاد ناتج ÷,×,−

 جد عدد يزيد على مربعه ؟  7/س 
في الشكل المقابل تمثل األعمدة األشخاص المدخنين وغير المدخنين وأمراض الرئة لكل  8/س

منهما  , ما الذي تعنيه لك هذه األعمدة ؟ وهل يمكن اإلفادة من هذه البيانات في خفض األمراض 
 للسنوات القادمة  ؟    

 
 
 

0
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المطلوب منك أن تجمع بينها أو بعضها لتكوين شكل  ,لديك مجموعة من األشكال الهندسية  9/س
 له معنى مع مراعاة 

 أن ال  تستخدم غير األشكال المعروضة . -
 دون تغيير الشكل نفسه .من يمكن لك أن تغيير من حجم ووضع أي شكل منها  -
 يمكن استخدم أي شكل أكثر من مرة . -
 شكال .ال تستخدم كل األ  -

 

 
 

في طالب   9إلى فرق رياضية من  اً طالب  38وزع مدرس طالب الصف البالغ عددهم  10/ س
ن منهم بالحكم , ما عدد الفرق الرياضية التي شكلها المدرس ؟ وما عدد يالباقيطلق على  حين

  .الحكام ؟ حلها بأكثر من طريقة 
 ؟ 12يكون الناتج   6ما العدد الذي إذا قسم على    / 11س 
استعمل التمثيل البياني المجاور الذي يمثل ارتفاع مستوى سطح الماء في أحد السدود بعد  / 12س

الماء فيه ارتفاع ستمر الماء في االرتفاع , فتنبأ باليوم الذي يصبح اعدد من األيام الممطرة , إذا 
 ؟ قدماً    20.5
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 كتب أكبر عدد ممكن من الحلول المختلفة التي تحقق العالقة اآلتية : ا/  13س
 

       ...............×  5

8
   .................. >÷  31

2
 

ست   2العدد  مستعمالً  7بأستخدم العمليات الحسابية األربع كيف يمكن التعبير عن العدد  14/س
 مرات بأكبر عدد ممكن من الطرق المختلفة ؟ 

فما طوله ,  4cmُشكل منه مستطيل إذا كان عرض المستطيل  ,cm  24سلك رفيع طوله  15/س
 ؟ 
متوسط في مادة الالجدول يمثل نتائج االمتحانات النهائية )للدورين ( للصف الثاني  16/س

 األولى ./الكرخ/الرياضيات لطلبة مديرية تربية بغداد 
 النسبة  السنة الدراسية  
1 2009- 2010 74% 
2 2010- 2011 77% 
3 2011-2012 54% 

ما الذي تعنيه لك هذه النسب؟ وهل يمكن اإلفادة من هذه البيانات في رفع مستوى الطلبة      
 ؟  الالحقة لألعوام 
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 (b-6ملحق )
 تصحيح االختبار:

 ( ةلعدد االستجابات التي يكتبها الطالب )لكل طالب على حد الطالقة : تعطى الدرجة طبقاً  -
سؤال , وذلك بواقع درجة لكل استجابة بعد حذف االستجابات المكررة التي ليس لها إلى البالنسبة 

 عالقة بالمطلوب .
المرونة : تعطى الدرجة لعدد مداخل الحل المختلفة من االستجابات التي يعطيها الطالب )لكل  -

 ( وعدم إعطاء الفكرة المكررة أكثر من درجة . ةى حدطالب عل
 : درجة واحدة   افتراضات- وضع الفرضيات   -
 التنبؤ في ضوء المعطيات : درجة واحدة  -

 نموذج من اإلجابات قد يعطي الطالب إجابات أخرى ...........(    ا أاإلجابة : )هذ
 563  ,  365   ,  635,  653 , 536 ,  356:  1س
 

                                                                   7.64= 7.44+ 0.2: 2س
      -7.84 0.2 =7.64 
     0.2  ×  38.2  =7.64 

 
 x × 7  =16.8    \3س 

     x    =  16.8

7
    

            =2.4           
  135يوم هوعدد الذين أجابوا بأن أطفالهم يفرشون أسنانهم كل من خالل البيانات  4\ س  
 \ 5س 

 1جواب  0.3عند تعويض  
 2جواب  0.6عند تعويض       

 3جواب  0.9عند تعويض     
  \6س  

1.4 × 6 = 8.4 
         (1 +0.4)6 ×   =8.4   

     1.4 ×   ( 2 × 3  =  )8.4  
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  \7س 
           على سبيل المثال االفتراض يكون الجواب خطأ مربعها نفس العدد وليس أصغر  1,0العدد 

وبالتالي أكبر من العدد  اً يكون  موجبألن المربع س, وعندما يفكر بالعدد السالب يكون الجواب خطأ 
  . وليس أصغر وحين يفكر بالكسر مثالً 

1

2
1يكون مربعه    

4
 .  اً يكون االفتراض صحيح  

  \ 8س 
يتنبأ الطالب أن األشخاص المدخنين أكثر عرضة لإلصابة بأمراض الرئة  , ويعطي مقترحات   

 لخفض نسبة المدخنين . 
 يكون الطالب األشكال  \9س 
   \10س 

  1 طريقة   
9 +9+9+9+2        

 2طريقة      
 29=9-38فريق األول        ال
  20=9-29فريق الثاني        ال
                    11 =9-20فريق الثالث     ال
 2عدد الحكام ,    4عدد الفرق           2=9-11فريق الرابع      ال
 

 3طريقة 
9× 1 = 9 

9× 2 = 18 
× 3 = 27 9     

9× 4 =  2عدد الحكام ,    4عدد الفرق             36
 4طريقة 

 36هو  38وأصغر من  9أقرب عدد يقبل القسمة على 
 =9÷36 4فرق  

38-36=2       
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    \ 11س
 yنفرض العدد

  𝑦

6
=12 

 Y  =6 ×   12 
     =72 
 لخميس (بعد ثالثة أيام ) ا \12س 
   \13س
 

         ..𝟔𝟒

𝟓
 ..×  5

8
  ..... >𝟏𝟒

𝟒
 ....÷  1

2
3    1) 

   
        ...𝟖

𝟓
 ....×  5

8
   .... >𝟏

𝟕
  ..÷  1

2
3     2) 

  \14س   
 أولى طريقة 

 
 (2×2×2×2)−2

2
 

 طريقة ثانية 
 

 (2+2+2)×2+2

2
 

 وهكذا  .................
 \15س 

  xنفرض الطول = 
                     yاالرتفاع  =        

 (x+y)2محيط المستطيل =           
                      28   =2(4+y)   

                        28

2
  =4+y)     ) 

                       14  =4+y  
                              Y=10 

الكرخ األولى في مادة /مديرية تربية بغداد  طالب ى تمثل هذه النسب انخفاض في مستو  \ 16س
 لرفع مستوى . ويقترح الطالب حلوالً , الرياضيات مع تقدم األعوام 
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 (a-7ملحق )

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة بغداد 
 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم 

 الرياضياتقسم 
 الدكتوراه  –الدراسات العليا 

 طرائق تدريس الرياضيات
 م/ استبانة آراء المحكمين في مدى صالح فقرات االختبار التحصيلي  

 الفاضل ................................................المحترم . األستاذ
 تحية طيبة  ...

تعلمي  على وفق تراكيب كيجان  –تصميم تعليمي تروم الباحثة اجراء البحث الموسوم )        
(Kagan وأثره في تحصيل طالب الصف األول المتوسط ومهاراتهم في توليد المعلومات في )

 مادة الرياضيات(
وقد أعدت الباحثة فقرات االختبار التحصيلي الخاص بتدريس موضوعات )األعداد        

الجمل المفتوحة ( من كتاب الرياضيات المقرر و متعدد الحدود , و األعداد النسبية , و الصحيحة , 
 .1( , ط 2017 2016- لطلبة ) الصف األول المتوسط ( للعام الدراسي )

في هذا المجال , يرجى التفضل ببيان آرائكم وتوجيهاتكم السديدة  وألنكم من أهل الخبرة والدراية    
 بشأن صالح فقرات االختبار والحكم على مدى صحتها ومالءمتها . 

 لقبولكم قراءة االختبار .  واالمتنانوال يسع الباحثة إال أن تقدم الشكر     
 
 
 
 
 

 الباحثة                    المشرف                                              
 استقالل فالح حسن خلف                          إلهام جبار فارس                    .أ.م.د 
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 تعليمات اإلجابة عن فقرات االختبار التحصيلي                         
 

 :التاريخ    :                                                      االسم
                  :الزمن)  (                                       األول: والشعبة الصف
 ...............الطالب عزيزي 

 درستها لتيا الموضوعات عن رياضية معلومات من تمتلكه ما معرفة إلى االختبار هذا يهدف    
 . المقرر)الجزء األول( كتابك في المتضمنة النصف الدراسي األول  في
تباع ا,  المطلوب فحسب( سؤااًل , كل سؤال له أربعة بدائل ، واحد منها صحيح 35أمامك )   

 اآلتي : 
 قراءة كل سؤال بدقة وعناية . -1
 قراءة اإلجابات التي تلي كل سؤال . -2
 تراه صحيحًا من بين اإلجابات .اختيار الجواب الذي  -3
 ضع دائرة حول الحرف الذي يدل على اإلجابة الصحيحة. -4
 تكون اإلجابة على ورقة األسئلة .   -5
 اإلجابة على جميع األسئلة من دون ترك أي سؤال منها. -6
 خاطئة . تعد اإلجابة ألن   ؛ واحد بديل من أكثر حول)    ( عالمة وضع يجوز ال -7
 الفقرة من دون إجابة تعد الفقرة خاطئة .في حالة ترك  -8

                                                                                                                               
 : :مثال توضيحي

 27−√س( 
3

 يساوي    
a )3                       3  -               c )9                           (d 9-  

 وهذا يدل على أن اإلجابة الصحيحة , ( bالحظ  لقد وضعت دائرة حول الحرف)       
 

 مع أمنياتي لكم بالنجاح والموفقية.                               
 
 
 
 
 
 
 

b 
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 هية ؟منت اآلتيةمن المجموعات  اً ( حدد أي1
( a  X} X ∈  𝑍 ∶                                                                                                            A=  } من قواسم العدد  9
b  )} X  12عدد فردي أكبر من العدد :X ∈  𝑍 { =B                                                                                       

} (c  X  4عدد موجب من مضاعفات العدد X ∈  𝑍: {=C                                                                                            
d )} 0  >X  :X ∈  𝑍   {=D    
  
 .......( كل جملة رياضية تتضمن عالقة تساوي بين عبارتين رياضيتين تسمى 2
a ) المعادلة           b ) مقدار جبري              c  ) المتباينة              d عبارة جبرية ) 
 
 ( العدد النسبي في األعداد اآلتية هو : 3
a )√2            b)√3                        c  )√4                      d )√5 
 
>cوأن  < b aإذا كان  ∋ Q a, b ,cلكل  ( 4  فأن :  0
a) b c  > ac       b     )a b  ≥ ac             c)  a b  ≤ ac      d )bc <  ac    

           
 ( يعبر عن عدد مطروح من ثالثة أضعاف عدد آخر بالصيغة   :5
a)X-3Y           b )3X-Y                        c  )3X+3Y           d )3X- 3Y  
 
6 )05  = 
a )5               b   )0                           c   ) 10                   d )1 
 
 ما عدا : اً جبري اً ي يمثل حدل( كل ما ي7
a)6 X            b)13Y                          c  )5X+Z                     d )𝑋

2
  

 
 .............. 2cmفأن مساحته =    cm  √7( مربع طول ضلعه   8

a )√7 2          b )7                           c )√7                       d )√7 4 
 
9 )35  = 
a)5 × 3                 b )× 5× 5 5              c  )5+5+5           d )3+5   
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   (X+6)2يمكن كتابتها على الصورة  لي( أي عبارة مما ي10
a )2X+6            (b 2X+8                 C  )2X+12               d )X+12 
 

11 ) {X∈ 𝑍: −3 < 𝑋 < 2} ∩ {𝑋 ∈ 𝑍: −1 < 𝑋 < 3}  = 
a ){-1,0,1,2}        b ){-2,-1,0,1,2}        c  ){0,1}               d ){-1,0,1 } 
 

3أكبر من العدد  اآلتية( أحد األعداد 12

5
  :    

a)0.6            b )0.7                       c  )0.3                     d )0.5   
 

 ( ناتج ضرب العدد في نفسه هو  ......................13
a ) العدد مربع       b ) العدد مكعب          c  )          الجذر التربيعيd الجذر التكعيبي ) 
  

 يساوي   hk 30من     7hk –ناتج طرح الحد الجبري 14)  
a)  37 hk -               b)23 hk -     c)23 hk                     d )hk 37 
 

÷30+ 6( ناتج العملية الحسابية 15 6 − 2 ×  هو  4
a)12                 b )5                           c  )3                d )0  
 

𝑥𝑦للحد المعطى  ه( حدد الحد الجبري المشاب 16

z
  15 : 

a )xy2

z
 15       b )𝑥𝑦

𝑧
  51               c  )𝑥𝑧

y
 15                     d )      yx2

z
 15 

 
 2( ناتج  ) 17

4
 × 4

3
   + )3

7
   

a )11

25
             b )17

25
                   c    )d                           6

21
  )23

21
 

 
 ( تساوي  X+3)( فأن المخرجة لقاعدة الدالة ( X=-2( المدخلة 18
a )6             b )1                             c  )5                            d )-1 
 

 فأن : Bمع المقدار  يتناسب عكسياً   Aعددا ثابتًا , والمقدار  Cإذا كان (  19
a)  C  =        

A

B
     b ) C =B A×        c )     A-B=C          d) B=C + A 
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 ( قرب عدد السكان 94798827 قرابة )  2017( بلغ عدد سكان جمهورية مصر في تعداد 20
 ألقرب مليون   ثم اكتبه بالصورة العلمية ؟  

a )510 ×95         b )510 ×948       c )610 ×94                d)610 ×95 
 

25√قدر ناتج  21)
3  

a )2.3                b )2.9               c  )3.4                       d )3.7 
 

فما سعر  %20  دينار وأجرى عليه تخفيض بنسبة  550000( إذا كان سعر هاتف محمول 22
 الهاتف بعد التخفيض ؟ 

a )11000       دينارb )530000     دينارc )440000          دينارd )660000 دينار 
  

( إذا كانت النسبة بين عدد الطالبات إلى عدد الطالب في صفوف أحد المدارس االبتدائية هي         23
 ؟  35فما عدد الطالب , إذا كان مجموع الطلبة في الصف   2:  5
a  )5                      ( b 10            c )25                     d   )30 
 

فأن البعد بين  12kmوالبعد بين المدرسة والحديقة   5kmإذا كان البعد بين البيت والمدرسة  24)
 ؟                                             البيتالبيت والحديقة هو 

 5km ؟ 
    

 المدرسة      12km الحديقة 
 a )km 13             b   )9km        c   )17km                 d )60km                                 

   
 ؟ 21كتب معادلة مجموع ثالثة أعداد صحيحة متتالية يساوي ا( 25 
 
a )3x=21        b )3x+6=21              c )3x+2=21               d  )3x+3=21  
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 ( قاعدة الدالة الممثلة للجدول أدناه هي : 26
 (y)المخرجات  (xالمدخالت )

1 1- 
2 1 
3 5 

                                                                                                                                                                 
a )1-+X2X      b  )1-X-2X c              )1-2X-X                    d )1 -2X-X
  

 هو :   x+6 =18حل المعادلة  27)
a )5                   b )12                    24 (c                           d  )108 
 

  +( احسب قيمة المقدار  28
9

|y|
 3√𝑥 

     x=-8   ,   y=  -3حيث   3
(a -3                  b )9-                   c  )9                             d )3 
 

 (  ما مساحة  المستطيل في هذا الشكل :   29
a )+2 2X 
b )+2X 2X                                x         x                  
C )2X+2 x+2 
d )4x+4 
 

 يساوي :  ×3-   |3-|4+2( ناتج 30
a )6                           b )6 -           c  )-18                  d )54 – 
 

 هو :  3Z =2-  √64÷ 4( حل المعادلة   31
a )5

2
  z=                   b )8  z=           c  )6 z= d                )z=2  

 
من أهالي أحد األحياء يمتلكون حديقة في البيوت التي يسكنون فيها , فإذا كان  %85( بيوت 32

 ؟  هوعدد البيوت التي تمتلك حديقة في ذلك الحي  إن بيتا ف 540عدد البيوت في ذلك الحي 
(a 250  ًبيتا             b )350  ًبيتا                c )459  ًبيتا         d ) 550 ًبيتا  
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                                                                                                5X<  10( يمكن استخدام خط األعداد إلظهار حل المتباينة 33
 ؟أي من خطوط األعداد يظهر حل هذه المتباينة 

a) 

   
b) 

    
c) 

     
d) 

      
 
 

تذكرة  يوم الثالثاء , وبيع بيوم  150فإذا بيع منها , تذكرة  450( عدد تذاكر مباراة لكرة السلة 34
 تذكرة أكثر مما بيع يوم الخميس ؟ فكم تذكرة بيعت يوم األربعاء ويوم الخميس ؟  50األربعاء

 عدد تذاكر يوم الخميس عدد  تذاكر يوم األربعاء التخمين الصحيح 
A 150 100 
B 100 50 
C 175 125 
D 200 150 

 
  فأن الناتج هو : Qفي   ≤ 9Y  6Y+30خصائص المتباينات لحل المتباينة    باستعمال35
(a  ≥ 𝑦 10           b )≥ 𝑦 5

3
           c)y  10≤        d ) )≤ 𝑦 5

3
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 ((b-7ملحق 
 ختبار التحصيليلالمفتاح التصحيح 

 
 رمز اإلجابة الصحيحة رقم الفقرة اإلجابة الصحيحةرمز  رقم الفقرة

1 a 19 b 
2 a 20 d 
3 c 21 b 
4 a 22 c 
5 b 23 c 
6 d 24 a 
7 c 25 d 
8 b 26 b 
9 b 27 b 
10 c 28 a 
11 c 29 b 
12 b 30 a 
13 a 31 c 
14 d 32 c 
15 c 33 d 
16 b 34 c 
17 d 35 a 
18 b   
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 ((8ملحق 

 

 الرحمن الرحيمبسم هللا 

 جامعة بغداد 
 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم 

  الرياضياتقسم 
 الدكتوراه  –الدراسات العليا 

 طرائق تدريس الرياضيات

 صالح الخطط التدريسية     ةم/ استبان
 ................................................المحترم .االستاذ الفاضل 

 
 تحية طيبة  ...

تعلمي  على وفق  –تصميم تعليمي تروم الباحثة اجراء البحث الموسوم )       
( وأثره في تحصيل طالب الصف األول المتوسط ومهاراتهم Kaganتراكيب كيجان )

 في توليد المعلومات في مادة الرياضيات(
ومن متطلبات البحث إعداد الخطط التدريسية لمادة الرياضيات المقررة لطالب      

, المتمثل بموضوعات الكتاب للفصول  2016األول المتوسط الطبعة األولى لسنة 
)األعداد الصحيحة,األعداد النسبية, متعدد الحدود,الجمل المفتوحة(, ولما نعهده فيكم 

آرائكم ومالحظاتكم القيمة، شاكرين تعاونكم  نببيامن خبرة ودراية يرجى تفضلكم 
 .ولكل مقترح تطرحونه تقدمونهمقرونة باالحترام والتقدير لكل رأي 

 

 

 

 

 

 

 مع جزيل الشكر                                    

 

 ةالباحث                                                  المشرف       

 استقالل فالح حسن                                 ارسإلهام جبار ف  .أ.م.د   
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 (a-8ملحق )
 

 أنموذج خطة

 )للمجموعة التجريبية التي تدرس على وفق تراكيب كيجان (

 

 دقيقة  45:  الزمن األول المتوسط                                         المرحلة :
 الحد الجبري والحدود المتشابهة  الموضوع :

 :  المحتوى العلمي
                                       المفاهيم : الحد الجبري , المعامل , المتغير , الحدود المتشابهة .

المهارات : يحدد المعامل والقسم الرمزي للحدود الجبرية , يحدد الحدود الجبرية المتشابهة وغير 
                                                                                           المتشابهة . 

  الهدف الخاص :
                                                                         التعرف إلى الحد الجبري . -
 التعرف إلى الحدود الجبرية المتشابهة .  -

                                                                                وكية : األهداف السل
                                                -أتوقع من الطالب بعد االنتهاء من الدرس أن يكون قادرا على أن :

                                                                           عرف الحد الجبري .يٌ 1- 
                                                       يحدد المعامل والقسم الرمزي للحدود الجبرية . – 2
                                                                         عرف الحدود الجبرية المتشابه .يٌ  -3

                                             يحدد الحدود الجبرية المتشابه وغير المتشابهة .4-
 يوظف مفهوم الحد الجبري في حل مسائل حياتية . -5
 

 الوسائل التعليمية : 
  المقرر , بطاقات عمل . سبورة , األقالم الملونة , الكتاب

 

http://3.bp.blogspot.com/-6sSQSFI7RuM/VUpHIiSYyoI/AAAAAAAAACA/gYxWXbfnRVo/s1600/images98.jpg
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 ( دقائق تقريبا 5: ) سير الدرس 
                                                     تبدأ المدرسة في التعريف بتراكيب كيجان :

                                                               تركيبة : الرؤؤس سويا )نفكر معا ( -
                                                            .    People Sortsتركيبة  )التصنيف ( -
                    تركيبة تعرف على الخطأ .                                                                        -

وما تتضمنه هذه التراكيب من خطوات وتعريف لكل واحد منها وكيفية تنفيذها، ومن متطلبتها     
 . 4-1أن تقسم المدرسة  الصف إلى فرق رباعية ,تعطي كل فرد في الفريق رقم من 

 دقيقة تقريبا ( 32العرض : ) 
تعلمنا سابقا أن محيط المنطقة المربعة = مجموع أطوال أضالع المربع الذي يحددها , وحيث أن 

 أضالع المربع األربعة متساوية فأن : 
 تسأل المدرسة : قانون محيط المنطقة المربعة يساوي ؟

 أمثال طول ضلع المربع  4الطالب : محيط المنطقة المربعة = 
 فأن محيط المنطقة المربعة ؟  5cmمربع =المدرسة مثال  إذا كان طول ال

  5 × 4الطالب محيط المنطقة المربعة = 
 فأن محيط المنطقة المربعة ؟ m 3.5المدرسة وإذا كان طول المربع  

 5.3 × 4الطالب : محيط المنطقة المربعة = 
 , فأن محيط المنطقة المربعة ؟                                  4kmالمدرسة إذا كان طول المربع  

 4km                         X × 4الطالب محيط المنطقة المربعة = 
 فأن     Xالمدرسة وبصورة عامة إذا رمزنا لطول المربع بالرمز 

×محيط المنطقة المربعة =   X  4     
                                             X  4وتكتب باختصار  

في المثال الثاني , وحل  m 3.5في المثال األول , وحل محل    5cmحل محل  وأن الرمز  
 في المثال الثالث .........  4kmمحل  

 أي أن الرمز يمثل عدد ويدعى  )المتغير(
 يدعى ثابت )المعامل (  4أما العدد 

 بالحد الجبري  X  4و 
 تسأل المدرسة : ما الحد الجبري ؟

 الطالب : الحد الجبري يتكون من عدد وثابت . 
المدرسة : الحد الجبري يتكون من حاصل ضرب  قسمين هما القسم العددي )المعامل ( والقسم 

 الرمزي )المتغير( 
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13zy    ,hw 4المدرسة : 

5 
 -   ,27|rv-    , | 

H

15
من حاصل ضرب حدود جبرية تتكون  

4 -       7  ,قسمين القسم العددي )المعامل ( 

5 
  13,  ,1

15
 

 rv  zy , hw,   ,H      2القسم الرمزي )المتغير(  
   الطالب على ( معا )نفكر سويا الرؤؤس تركيبة المدرسة تطبق

 
      بعد أن قسمت المدرسة طالب الصف إلى فرق رباعية .

 عليها سؤال  لكل فريق .توزع المدرسة بطاقات 
 البطاقات هي :

                  المستطيل محيط    
  مثلث مساحة    

    الدائرة محيط     
  الدائرة مساحة     

 ثم تطرح المدرسة السؤال : 
 اكتب القانون ثم حدد المعامل والقسم الرمزي. 

 يطبق الطالب تركيبة الرؤؤس سويا )نفكر معا (.
 الطالب لكل المجموعات : يقف الطالب لوضع رؤؤسهم معا ومناقشة إجاباتهم 

الطالب لكل المجموعات : يجلس الطالب عند االنتهاء من مناقشة إجابتهم أو بانتهاء وقت 
 المناقشة .

 المدرسة : تدعو المدرسة رقم الطالب الذي يرغب بتكليفه باإلجابة من كل مجموعة .
 مناقشة إجابات جميع المجموعات .المدرسة : 

 مع تعزيز المدرسة , تحتفل كل مجموعة بإنجازهم .
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  المجموعات على Sorts People   ( )التصنيف تركيبة المدرسة تطبيق ثم 
تقوم المدرسة بعمل بطاقات تضم معامل وبطاقات تضم القسم الرمزي للحدود جبرية ثم تقوم 

 الفرق عشوائيا .بتوزيعها بين أفراد 
 بطاقات المعامل   بطاقات القسم الرمزي 

 𝑣w 100√في الحد الجبري 
vw ........... يمثل 

 𝑣w 100√في الحد الجبري 
 يمثل ........... 100√

 -y27xفي الحد الجبري  
y2x ........... يمثل 

 -y27xفي الحد الجبري  
 يمثل ........... -7

 | -|mn 9في الحد الجبري  
mn  ........... يمثل 

 | -|mn 9في الحد الجبري  
 يمثل ........... | -|9

hk  3في الحد الجبري 

6
 

hk  ......... يمثل 
hk  3في الحد الجبري 

6
 

3

6
 يمثل .........  

يتم تحديد الطرف األيمن من الصف للمجموعة المعامل , والطرف األيسر لمجموعة القسم الرمزي 
ثم يطلب من األفراد التحرك كل إلى مجموعته حتى ينتهي الجميع من تصنيف نفسه حسب كل 

 مجموعة .  
ل المدرسة :  تعلمنا مفهوم الحد الجبري والذي يتكون حاصل ضرب الحد الجبري يتكون من حاص

 ضرب  قسمين هما القسم العددي )المعامل ( والقسم الرمزي )المتغير( 
 تكتب المدرسة على السبورة الحدود الجبرية التالية :

4WY ,  15b ,  5d ,  34 b  , d   ,wy 1

4
 

wy 1والحد الجبري    4WYالطالب :  الحد الجبري 

4
 (wy) نفس القسم الرمزي     

 ( b)نفس القسم الرمزي      b 34والحد الجبري  15bطالب آخر : الحد الجبري  
 ( d)نفس القسم الرمزي            dوالحد الجبري  5dطالب آخر : الحد الجبري 

wy 1يشابه الحد الجبري    4WYالمدرسة : الحد الجبري 

4
 

   b 34يشابه الحد الجبري  15bالحد الجبري               
        dيشابه الحد الجبري  5dالحد الجبري              

المدرسة : الحدود المتشابه هي الحدود التي تتضمن المتغير نفسه مع األس من دون أن تكون 
 المعامالت  نفسها .

  X 8يشابه الحد الجبري    , 2X 8المدرسة : هل الحد الجبري  
 طالب : نعم يشابه .

 ) اختالف األس ( . Xال يشابه  2Xطالب آخر : 
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الختالف األس للمتغير على الرغم من  X 8ال يشابه الحد الجبري   2X 8المدرسة : الحد الجبري  
 ( .  8تساوي المعامل )

  المجموعات على Fib the Find  الخطأ( على تعرف ) تركيبة المدرسة تطبق 
تعطي المدرسة  سؤال أو فقرة بها معلومات خاطئة وتطلب من كل فريق اكتشاف الخطأ ثم 

 تصحيح الخطأ .                                                                                     
 يشابه الحدود الجبرية  23XYالحد الجبري   

   XY √25    ,Y223 X   ,32 XY 
 يتشاور أفراد الفريق الواحد لتحديد الخطأ ثم تصحيح الخطأ وقراءة سؤال أو الفقرة  .الطالب : 

 المدرسة : تكلف أحد أفراد الفرق بعرض الخطأ من بين الخيارات . 
الختالف األس للمتغير على  23XYال يشابه  الحد الجبري    Y223 Xالطالب : الحد الجبري 

 ( .  23الرغم من تساوي المعامل )
 قوم كل فرقة بتقديم الثناء للفرقة التي توصلت لإلجابة الصحيحة .ت

 مجموعة أخرى :  
hk 3الحد الجبري  

5
 يشابه الحدود الجبرية  

hk 3

5
 -       ,2hk 3

5
      ,kh 3

5
 

 الطالب : يتشاور أفراد الفريق الواحد لتحديد الخطأ ثم تصحيح الخطأ وقراءة سؤال أو الفقرة  .
 المدرسة : تكلف أحد أفراد الفرق بعرض الخطأ من بين الخيارات . 

hk   3الطالب : الحد الجبري 

5
2hk 3ال يشابه  الحد الجبري   

5
الختالف األس للمتغير على     

3الرغم من تساوي المعامل )

5
   . ) 

  Robin Rally الثنائي التتابع تركيبة وبتطبيق

𝐾نستعمل الحد الجبري الٌمدرسة:       

15
لحساب كمية الدم في جسم اإلنسان مقدرة باللترات حيث   

 ( هي وزن الشخص بالكيلوغرامات , حدد المعامل المتغير في الحد الجبري ؟  Kأن )
                                   ثواني" ) حسب السؤال ( تحدد الٌمدرسة من سيبدأ بالمشاركة  3-5تعطي الُمدرسة وقت للتفكير " -

-a                                                                                     شريك متقارب بالكتف "مجاور
b- ًشريك متقابل بالوجه" مقابل " شريك وقوفا                     

 يشارك كل شريك مع اآلخر بتناوب اإلجابات عدة مرات
K 1الطالب األول :   

15
  = 𝐾

15
 

1الطالب الثاني : المعامل = 

15
 

 K: القسم الرمزي =               
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 دقائق ( 3الخاتمة : )
العددي تعلمنا في هذا الدرس أن الحد الجبري يتكون من حاصل ضرب  قسمين هما القسم       

 )المعامل ( والقسم الرمزي )المتغير( .
وان الحدود المتشابه هي الحدود التي تتضمن المتغير نفسه مع األس من دون أن تكون المعامالت  

 نفسها .
 دقائق ( 5التقويم : ) 

 تقوم المدرسة بطرح أسئلة اختبارية الغرض منها معرفة مدى تمكن الطالب للمادة : 
 لجبري ؟ ما المقصود بالحد ا -
 ماذا تقصد بالحدود الجبرية المتشابهة ؟  -

 الواجب البيتي : 
 (71 -70حل تدريب وتمارين صفحة )

 المصادر : 
  : الرياضيات للصف األول المتوسط )الجزء األول( , 2016)جاسم , أمير عبد المجيد وآخرون ) -

 , المديرية العامة للمناهج , بغداد ., 1ط    
 ,  1: تراكيب كيجان )تطبيقات على أحدث طرق التدريس(, ط 2012 )حسناء فاروق )الديب ,  -

 دار حورس , األسكندرية .    
- Kagan, S.& Kagan, M,(2009): Kagan Cooperative Learning. San   

Clemente, CA: Kagan Publishing.                                                    
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 أنموذج خطة
 )للمجموعة التجريبية التي تدرس على وفق تراكيب كيجان (

 
  دقيقة 45:  الزمن                                       المتوسطاألول  المرحلة :

   جمع وطرح الحدود المتشابهة الموضوع :
   :  المحتوى العلمي

.                                                                     المفاهيم : جمع الحدود المتشابهة , طرح الحدود المتشابهة 
المهارات : يجمع الحدود المتشابهة , يطرح الحدود المتشابهة , توظيف جمع وطرح الحدود 

 المتشابهة في حل مسائل حياتية .  
  الهدف الخاص :

                                                                التعرف إلى الحد الجبري . -
 التعرف إلى الحدود الجبرية المتشابهة .  -

                                                                                األهداف السلوكية : 
                                                -على أن :أتوقع من الطالب بعد االنتهاء من الدرس أن يكون قادرا 

                                                                           عرف الحد الجبري .يٌ 1- 
                                                       يحدد المعامل والقسم الرمزي للحدود الجبرية . – 2
                                                            عرف الحدود الجبرية المتشابه .يٌ  -3

                                                يحدد الحدود الجبرية المتشابه وغير المتشابهة .4-
 يوظف مفهوم الحد الجبري في حل مسائل حياتية .5- 

 الوسائل التعليمية : 
 سبورة , األقالم الملونة , الكتاب المقرر .

 ( دقائق  5سير الدرس: )
  تبدأ المدرسة في التعريف بتراكيب كيجان :                                                   

الحوار الدائري                                                                       تركيبة :  -

http://3.bp.blogspot.com/-6sSQSFI7RuM/VUpHIiSYyoI/AAAAAAAAACA/gYxWXbfnRVo/s1600/images98.jpg
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                                                                     .  التتابع الثنائيتركيبة   -
                                                                                           تركيبة قلم الثنين .-

وما تتضمنه هذه التراكيب من خطوات وتعريف لكل واحد منها وكيفية تنفيذها، ومن متطلبتها     
 . 4-1أن تقسم المدرسة  الصف إلى فرق رباعية ,تعطي كل فرد في الفريق رقم من 

14XY, RY ,-2تعلمنا في الدرس السابق مفهوم  الحد الجبري فكل من 

5
 XW, √100hk   

 حدود جبرية تتكون من قسمين معامل والقسم الرمزي )المتغير( 
 الحدود الجبرية المعامل القسم الرمزي 

XY 14 14XY 

RY 1 RY 

XW - 
2

5
 - 

2

5
 XW 

hk √100 √100hk 

وأن الحدود التي تتضمن المتغير نفسه مع األس نفسه من دون أن تكون المعامالت نفسها هي 
 حدود جبرية متشابهة . 

 ؟  28zwالمدرسة : وتطبيق تركيبة التتابع الثنائي أكتب أربعة حدود مشابهة للحد الجبري اآلتي 
 بعد أن حددت المدرسة من سيبدأ بالمشاركة , يشارك كل شريك مع اآلخر بتناوب اإلجابات . 

 
 تركيبة : التتابع الثنائي 

 - 2zw 5 2:الطالب         zw 22: 1الطالب 
  2zw: 1الطالب 

7

5
  2zw:   2الطالب        

  2zwأي أن الحدود متشابهة لها نفس المتغير
 دقيقة تقريبا ( 32العرض : )

(  (cm 4Xالمدرسة : لدى أحمد قطعة خشب على شكل مثلث متساوي األضالع طول ضلعه  
 كما في الشكل على السبورة كيف نجد محيط الشكل ؟  

                            A 
Cm                 4X))       cm    4X))   

  
C                           cm 4X)      )B 

 الطالب : محيط المثلث يساوي مجموع أضالعة الثالثة .
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 pطالب آخر : نفرض المحيط = 
 p=AB+AC+BCأي أن           

           4X+4X+4X+4X  =p  
) أي حدود جبرية  X, وقسمها الرمزي   4جبري , معاملها  ( حداً (4Xالمدرسة : كل من       

 متشابهة ( لكي نجمع الحدود المتشابهة  نكتب أمام قسمها الرمزي جمع معامالتها العددية 
 
  P=(4+4+4+4)X                                                                                                                                          

P=12X                                                                                                            
  12cmإذن محيط قطعة الخشب =

 ((Round Robinولتطبيق تركيبة حوار دائري 

 
تعطي المدرسة كل فريق مربع متساوي األضالع بعد تقسيم المدرسة الصف إلى فرق رباعية , 
 وتطلب من كل فريق حساب محيط المربع ؟ 

(3x) cm             cm 6w)) 
3x)cm  )         cm (3x)  cm 6w))                  cm 6w))          

 
3x)cm              )          cm 6w)) 

 ( في الفريق بتقديم الحل كما يراه .(1يقوم الطالب رقم 
 ( ويضيف إلى الحل وجهة نظره .(1( في الفريق ما قاله رقم 2يكرر الطالب رقم )
 ويضيف إلى لحلهما شيئًا من عنده . 2)( و)(1( في الفريق ما قاله رقم 3يكرر الطالب رقم )
 ويضيف لذلك مالديه .  3)( و)2( و)(1ما قاله رقم  ( في الفريق4يكرر الطالب رقم )

 ( في كل فرقة إبداء رأيه في الحل . 2من رقم ) تكلف المدرسةيمكن أن 
                                                                                       pنفرض المحيط = 

 )شارك كل طالب في الصف(
        6X+6X+6X+6X  =pشكل اآلخر أي أن                   3X+3X+3X+3X  =pأي أن   

           12x                                                       =24cm = 
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المدرسة : تعزيز الفريق الذى أعطاه إجابة صحيحة                                      
                                                                             2hk+5hk+3hk=(2+5+3)hkبالمثل : 

                    10 hk = 
 اجمع الحدود الجبرية المتشابهة :  قلم الثنين تركيبةوبتطبيق  المدرسة :

                               z,2w 7 

4 
 z ,2w 3 

4 
 -  z,2w 5 

4 
   z,2w 1 

4 
 -   1) 

يجيب الطالب األول ثم يسلمها لزميله المقابل له في الفريق ليسجل إجابة وبعد االنتهاء تعطي 
 .دقيقة واحدة لمناقشة األفكار بين أعضاء الفريق ليجيب على السؤال

  .:الخطوات
 .التشاور بين كل طالبين متقابلين 2 -

                                                .كتابة اإلجابة على الورقة من قبل الطرفين - 3
z=                2w 7 

4 
   +z2w −3 

4 
   +z2w 5 

4 
   +z2w −1 

4
        

z =                  2w  (7 

4 
 + −3 

4 
    +5 

4 
    +−1 

4 
 ) 

z =                  2w −1+5+(−3)+7 

4
    

                                                                                     الذي سيجيب على السؤال من كل فرقة 2 الطالب - 4  
z                           2w 2z  =  2w  8

4
     

2                      ,    2r2   r √4,   2 4|r-2)  | 
                                                                                     فرقة الذي سيجيب على السؤال من كل 2 الطالب

     2= 8r  2r  (4+2+2 ) 
 .    المدرسة : بارك هللا فيكم

 :وبتطبيق تركيبة قلم الثنين
المدرسة : ملعب مستطيل أبعاده موضحة في الشكل التالي , ما محيط  الشكل ؟ أكتب محيط 

 mالمستطيل 
                                                B        cm      (3y) A 

                                cm 2X))                        cm 2X)) 
                                            C cm    (3y)    D 

     3y+2x+3y+2x        m= 
 نجمع الحدود المتشابهة في القسم الرمزي . التشاور بين كل طالبين متقابلين

3y+3y+2x+2x=                       
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       (3+3) y+(2+2)x=                       
      6y+4x                                      .كتابة اإلجابة على الورقة من قبل الطرفين  

 المدرسة : أحسنتم                  
نظير جمع العدد المطروح منه مع الالمدرسة : أما طرح الحدود الجبرية نطرح المعامالت , بمعنى يٌ 

 الجمعي للعدد المطروح وبذلك يتحول الطرح إلى عملية جمع , أي : 
 العدد المطروح  –العدد المطروح منه 

 العدد المطروح منه + )النظير الجمعي للعدد المطروح(
 10xyمن  2xy مثال : أطرح 

10xy-2xy=                   
      2المدرسة : ما النظير الجمعي 

  -2 هو    2الطالب : النظير الجمعي
                                                                                                                =xy ((2-)+10المدرسة : 

8xy                        
 حوار دائري وبتطبيق تركيبة ال المدرسة :

   wy  224zاطرح  wy  232zمن    
                                                                wy) =232z-( –wy 224z( في الفريق بتقديم الحل (1يقوم الطالب رقم 

 wy=    224 + (32)z( ويضيف إلى الحل (1( في الفريق ما قاله رقم 2يكرر الطالب رقم )
   56            ويضيف إلى لحلهما  2)( و)(1( في الفريق ما قاله رقم 3يكرر الطالب رقم )

                wy 256zلديه ويضيف لذلك ما 3)( و)2( و)(1( في الفريق ما قاله رقم 4لطالب رقم )ا
 ( في كل فرقة إبداء رأيه في الحل2من رقم ) تكلف المدرسةيمكن أن 

 
 دقائق(  3الخاتمة : ) 

تعلمنا في هذا الدرس لكي نجمع الحدود المتشابهة  نكتب أمام قسمها الرمزي جمع         
معامالتها العددية  , أما طرح الحدود الجبرية نطرح المعامالت , بمعنى ٌيجمع العدد المطروح منه 

 مع النظير الجمعي للعدد المطروح وبذلك يتحول الطرح إلى عملية جمع. 
 دقائق ( 5) التقويم :

4z3y2x 1اجمع        -

5
   , 4z3y25x ,4z3y212x  

hk   −5اطرح        -

7
hk 3من  

14
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 الواجب البيتي : 
 (75-74حل تمارين صفحة )

 المصادر : 
   : الرياضيات للصف األول المتوسط ) الجزء 2016)جاسم , أمير عبد المجيد وآخرون ) -
 العامة للمناهج , بغداد ., المديرية , 1األول( , ط   
 ,  "تراكيب كيجان )تطبيقات على أحدث طرق التدريس( ":2012 )الديب , حسناء فاروق ) -

 , دار حورس , األسكندرية . 1ط   
-Kagan, S. & Kagan, M,(2009): Kagan Cooperative Learning. San 
Clemente, CA: Kagan Publishing.                                                      
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                                                             (b-8ملحق )                                        
 أنموذج خطة                                           

 )للمجموعة الضابطة التي تدرس على وفق الطريقة االعتيادية  (
 

 دقيقة  45:  الزمن                                        األول المتوسط  المرحلة :
 الحد الجبري والحدود المتشابهة  الموضوع :

 :  المحتوى العلمي
 مفاهيم : الحد الجبري , المعامل , المتغير , الحدود المتشابهة .ال

المهارات : يحدد المعامل والقسم الرمزي للحدود الجبرية , يحدد الحدود الجبرية المتشابهة وغير 
 المتشابهة . 

 الهدف الخاص : 
                                                                         التعرف إلى الحد الجبري . -
  التعرف إلى الحدود الجبرية المتشابهة .  -

 األهداف السلوكية : 
 -أتوقع من الطالب بعد االنتهاء من الدرس أن يكون قادرا على أن :

                                                                        عرف الحد الجبري .يٌ 1- 
                                                   يحدد المعامل والقسم الرمزي للحدود الجبرية . – 2
.                                                                عرف الحدود الجبرية المتشابه .يٌ  -3
                                          يحدد الحدود الجبرية المتشابه وغير المتشابهة . – 4
 يوظف مفهوم الحد الجبري في حل مسائل حياتية . -6

 الوسائل التعليمية : 
 سبورة , األقالم الملونة , الكتاب المقرر .

 ( دقائق تقريبا 2المقدمة  : )
بربط الدرس الحالي بقوانين األشكال الهندسية  التي تعلمه الطالب في دروس السابقة تقوم المدرسة 

 , حيث تسال عن قانون محيط المنطقة المربعة .
 الطالب : محيط المنطقة المربعة = مجموع أطوال أضالع المربع الذي يحددها 

 دقيقة تقريبا ( 35العرض : )
 بعد جذب انتباه الطالب تكتب على السبورة 

 المدرسة : وحيث أن أضالع المربع األربعة متساوية فأن : 
 المدرسة : قانون محيط المنطقة المربعة يساوي ؟
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 أمثال طول ضلع المربع  4الطالب : محيط المنطقة المربعة = 
 فأن محيط المنطقة المربعة ؟  5cmالمدرسة مثال  إذا كان طول المربع =

  5 × 4الطالب محيط المنطقة المربعة = 
 فأن محيط المنطقة المربعة ؟ m 3.5المدرسة وإذا كان طول المربع  

 5.3 × 4الطالب : محيط المنطقة المربعة = 
 , فأن محيط المنطقة المربعة ؟                                  4kmالمدرسة إذا كان طول المربع  

 4km                      X × 4الطالب محيط المنطقة المربعة = 
 فأن     Xالمدرسة وبصورة عامة إذا رمزنا لطول المربع بالرمز 

×محيط المنطقة المربعة =   X  4     
                                             X  4وتكتب باختصار  

في المثال الثاني , وحل  m 3.5في المثال األول , وحل محل    5cmوأن الرمز   حل محل 
 الثالث ......... في المثال  4kmمحل  

 أي أن الرمز يمثل عدد ويدعى  )المتغير(
 يدعى ثابت )المعامل (  4أما العدد 

 بالحد الجبري  X  4و 
 تسأل المدرسة : ما الحد الجبري ؟

 الطالب : الحد الجبري يتكون من عدد وثابت . 
المدرسة : الحد الجبري يتكون من حاصل ضرب  قسمين هما القسم العددي )المعامل ( والقسم 

 الرمزي )المتغير( 
13zy    ,hw 4المدرسة : 

5 
 -   ,27|rv-    , | 

H

15
حدود جبرية تتكون من حاصل ضرب  

4 -       7  ,قسمين القسم العددي )المعامل ( 

5 
  13,  ,1

15
 

 rv  zy , hw,   ,H      2ر(  القسم الرمزي )المتغي
 مثال : 

 المدرسة : حدد المعامل والقسم الرمزي لكل من الحدود الجبرية اآلتية :
14 xy  ,324zy-   ,hkz 1

5
       ,rv  √100  

 xy, والقسم الرمزي 14معامل   xy 14الطالب: الحد الجبري 
    3zy, والقسم الرمزي  -24المعامل   -324zyطالب آخر :
hkz 1 طالب آخر :

5
1المعامل    

5
 hkz , والقسم الرمزي :   

 rvوالقسم الرمزي  100√ المعامل   rv  √100طالب آخر : 
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المدرسة :  تعلمنا مفهوم الحد الجبري والذي يتكون حاصل ضرب الحد الجبري يتكون من حاصل 
 ضرب  قسمين هما القسم العددي )المعامل ( والقسم الرمزي )المتغير( 

 تكتب المدرسة على السبورة الحدود الجبرية التالية :
4WY ,  15b ,  5d ,  34 b  , d   ,wy 1

4
 

wy 1والحد الجبري    4WYي الطالب :  الحد الجبر 

4
 (wy) نفس القسم الرمزي     

 ( b)نفس القسم الرمزي      b 34والحد الجبري  15bطالب آخر : الحد الجبري  
 ( d)نفس القسم الرمزي            dوالحد الجبري  5dطالب آخر : الحد الجبري 

wy 1يشابه الحد الجبري    4WYالمدرسة : الحد الجبري 

4
 

   b 34يشابه الحد الجبري  15bالحد الجبري               
        dيشابه الحد الجبري  5dالحد الجبري              

المدرسة : الحدود المتشابه هي الحدود التي تتضمن المتغير نفسه مع األس من دون أن تكون 
 المعامالت  نفسها .
  X 8يشابه الحد الجبري    , 2X 8الجبري   المدرسة : هل الحد

 طالب : نعم يشابه .
 ) اختالف األس ( . Xال يشابه  2Xطالب آخر : 

الختالف األس للمتغير على الرغم من  X 8ال يشابه الحد الجبري   2X 8المدرسة : الحد الجبري  
 ( .  8تساوي المعامل )

𝐾نستعمل الحد الجبري  درسة:المٌ       

15
لحساب كمية الدم في جسم اإلنسان مقدرة باللترات حيث   

  ( هي وزن الشخص بالكيلوغرامات , حدد المعامل المتغير في الحد الجبري ؟ Kأن )
K 1الطالب:   

15
  = 𝐾

15
 

1: المعامل =  آخرالطالب 

15
 

 K: القسم الرمزي =               
 دقيقة( 3الخاتمة : )

تعلمنا في هذا الدرس أن الحد الجبري يتكون من حاصل ضرب  قسمين هما القسم العددي 
 )المعامل ( والقسم الرمزي )المتغير( .

المعامالت  وان الحدود المتشابه هي الحدود التي تتضمن المتغير نفسه مع األس من دون أن تكون 
 نفسها .
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 دقائق ( 5التقويم : ) 
 تقوم المدرسة بطرح أسئلة اختبارية الغرض منها معرفة مدى تمكن الطالب للمادة : 

 ما المقصود بالحد الجبري ؟ 
 ماذا تقصد بالحدود الجبرية المتشابهة ؟ 

 
 الواجب البيتي : 

 (71 -70حل تدريب وتمارين صفحة )
 المصادر : 

     ,: الرياضيات للصف األول المتوسط )الجزء األول(2016)أمير عبد المجيد وآخرون )جاسم ,  -
 , المديرية العامة للمناهج , بغداد ., 1ط   
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 أنموذج خطة                                     
 )للمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية (

 دقيقة  45:  الزمن األول المتوسط                                       المرحلة :
 جمع وطرح الحدود المتشابهة   الموضوع :

 :    المحتوى العلمي
المفاهيم : جمع الحدود المتشابهة , طرح الحدود المتشابهة .                                                                     

مهارات : يجمع الحدود المتشابهة , يطرح الحدود المتشابهة , توظيف جمع وطرح الحدود ال
 المتشابهة في حل مسائل حياتية .  

  الهدف الخاص :
                       التعرف إلى الحد الجبري .                                                                           -
 رف إلى الحدود الجبرية المتشابهة . التع -

                                                                                                    األهداف السلوكية : 
                                                -أتوقع من الطالب بعد االنتهاء من الدرس أن يكون قادرا على أن :

               ٌيعرف الحد الجبري .                                                                                    1- 
  يحدد المعامل والقسم الرمزي للحدود الجبرية .                                                       – 2
                                                            لمتشابه .ٌيعرف الحدود الجبرية ا -3
                                      يحدد الحدود الجبرية المتشابه وغير المتشابهة .                           -4
 يوظف مفهوم الحد الجبري في حل مسائل حياتية . -5

 الوسائل التعليمية : 
 سبورة , األقالم الملونة , الكتاب المقرر .

                                                                                                   ( دقائق تقريبا 2المقدمة  : )
14XY, RY ,-2تعلمنا في الدرس السابق مفهوم  الحد الجبري فكل من 

5
 XW, √100hk   

 حدود جبرية تتكون من قسمين معامل والقسم الرمزي )المتغير( 
 الحدود الجبرية المعامل القسم الرمزي 

XY 14 14XY 
RY 1 RY 
XW - 

2

5
 - 

2

5
 XW 

hk √100  √100hk 
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وأن الحدود التي تتضمن المتغير نفسه مع األس نفسه من دون أن تكون المعامالت نفسها هي 
 حدود جبرية متشابهة . 

 ؟  28zwالمدرسة : أكتب ثالثة حدود مشابهة للحد الجبري اآلتي 
 zw 22: 1الطالب 
 - 2zw 5 2:الطالب 
  2zw: 3الطالب 

7

5
 فقط ( ) هنا تم إشراك ثالثة طالب من الصف         

  2zwأي أن الحدود متشابهة لها نفس المتغير
 دقيقة تقريبا ( 35العرض : )
المدرسة : لدى أحمد قطعة خشب على شكل مثلث متساوي األضالع طول ضلعه             

cm 4X)  كما في الشكل على السبورة كيف نجد محيط الشكل ؟  ) 
 A 

 
cm                 4X))      )cm             4X))   

 C cm 4X)       )B 
 الطالب : محيط المثلث يساوي مجموع أضالعة الثالثة .

 pطالب آخر : نفرض المحيط = 
 p=AB+AC+BCأي أن         

          4X+4X+4X+4X  =p  
) أي حدود جبرية  X, وقسمها الرمزي   4( حدًا جبري , معاملها (4Xالمدرسة : كل من          

متشابهة ( لكي نجمع الحدود المتشابهة  نكتب أمام قسمها الرمزي جمع معامالتها العددية   
P=(4+4+4+4)X                                                                                                                                       

P=12X                                                                                                           
  12cmإذن محيط قطعة الخشب =

                                                                                2hk+5hk+3hk=(2+5+3)hkبالمثل : 
                    10 hk = 

 المدرسة : اجمع الحدود الجبرية المتشابهة : 
    z,2w 7 

8 
 z ,2w 3 

8 
 -  z,2w 5 

8 
   z,2w 1 

8 
 -   1) 
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 الطالب :
z=                2w 7 

8 
   +z2w −3 

8 
   +z2w 5 

8 
   +z2w −1 

8 
        

z =                  2w  (7 

8 
 + −3 

8 
    +5 

8 
    +−1 

8 
 ) 

z =                  2w −1+5+(−3)+7 

8
                                                                                          

z                           2z  =   w2w  8

8
     

 
2                      ,    2r2   r √4,   2 4|r-2)  | 

 8r  2r  (4+2+2 ) =2     طالب آخر :
 المدرسة : بارك هللا فيك .

المدرسة : ملعب مستطيل أبعاده موضحة في الشكل التالي , ما محيط  الشكل ؟ أكتب محيط 
 mالمستطيل 

 B         cm     (3y) A 
                                                

                                       2X)cm) 
 

 C D 
                    

 =3y+2x+3y+2x        mالطالب :        
 نجمع الحدود المتشابهة في القسم الرمزي             

3y+3y+2x+2x=                       
       (3+3) y+(2+2)x=                       
      6y+4x                                       

 المدرسة : أحسنت                 
د الجبرية نطرح المعامالت , بمعنى ٌيجمع العدد المطروح منه مع النظير المدرسة : أما طرح الحدو 

 الجمعي للعدد المطروح وبذلك يتحول الطرح إلى عملية جمع , أي : 
 العدد المطروح  –العدد المطروح منه 

 العدد المطروح منه + )النظير الجمعي للعدد المطروح(
 10xyمن  2xy مثال : أطرح 

10xy-2xy=                         
      2المدرسة : ما النظير الجمعي 
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  -2 هو    2الطالب : النظير الجمعي
                                                                                                                =xy ((2-)+10المدرسة : 

8xy                          
 المدرسة : جد ناتج ما يأتي :

                                                       wy  224zاطرح  wy  232zمن    
                                                               wy) =232z-( –wy 224zالطالب : 

wy=           2( 24 + (32))z                                                            
wy                       256z       

 درسة : جد ناتج ما يلي :  مُ ال    
   -15 xyz  15 اطرحxyz  من        
(15- ( -15) ) xyz =   الطالب 

)15 + 15( xyz =          .        
30xyz               

      
 دقائق(  3الخاتمة : )

تعلمنا في هذا الدرس لكي نجمع الحدود المتشابهة  نكتب أمام قسمها الرمزي جمع               
معامالتها العددية  , أما طرح الحدود الجبرية نطرح المعامالت , بمعنى ٌيجمع العدد المطروح منه 

 مع النظير الجمعي للعدد المطروح وبذلك يتحول الطرح إلى عملية جمع. 
 دقائق ( 5التقويم : )

4z3y2x 1      اجمع  -

5
   , 4z3y25x ,4z3y212x  

hk   −5اطرح        -

7
hk 3من  

14
 

 الواجب البيتي : 
 (75-74حل تمارين صفحة )

 المصادر : 
)الجزء األول(  ( :الرياضيات للصف األول المتوسط2016جاسم , أمير عبد المجيد وآخرون )  -
 , المديرية العامة للمناهج , بغداد . 1ط  ,
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 (9لحق )م
 لمقاسةاأسماء المحكمين الذين استعانت الباحثة بخبراتهم والمجاالت 

 5 4 3 2 1 التخصص مكان العمل االسم ت

ابن /كلية التربية للعلوم الصرفة  أ. د. رافد بحر أحمد 1
 جامعة بغداد/الهيثم 

تدريس  طرائق
 ✓ ✓   ✓ الرياضيات

ابن /كلية التربية للعلوم الصرفة  أ. د. لمى ناجي محمد 2
   ✓ ✓  رياضيات جامعة بغداد/الهيثم 

ابن /كلية التربية للعلوم الصرفة  أ.م.د.إنعام إبراهيم عبد الرزاق 3
 جامعة بغداد/الهيثم 

طرائق تدريس 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الرياضيات

ابن /كلية التربية للعلوم الصرفة  أ.م.د. باسم محمد جاسم 4
 جامعة بغداد/الهيثم 

طرائق تدريس 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الرياضيات

الجامعة /التربية األساسية  أ.م.د. تغريد عبد الكاظم جواد 5
 المستنصرية

طرائق تدريس 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الرياضيات

 أ. م.د. حسن كامل رسن 6
ابن /كلية التربية للعلوم الصرفة 

 جامعة بغداد/الهيثم 
طرائق تدريس 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الرياضيات

 أ.م.د.رفاه عزيز كريم 7
الجامعة  /التربية  كلية

 المستنصرية
طرائق تدريس 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الرياضيات

ابن /كلية التربية للعلوم الصرفة  أ. م.د. عفاف زياد وادي 8
 جامعة بغداد/الهيثم 

القياس 
 والتقويم

 ✓ ✓   

   ✓ ✓  الرياضيات وزارة التربية جبر أ.م.د. طارق شعبان  9

 أ. م.د ميعاد جاسم 10
الجامعة  /كلية التربية 

 المستنصرية
طرائق تدريس 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الرياضيات

 أ. م.د.مدركة صالح  عبد هللا 11
الجامعة /كليةالتربية األساسية 
 المستنصرية

طرائق تدريس 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الرياضيات

ابن /كلية التربية للعلوم الصرفة  م.د. سعاد جدعان جاسم 12
 جامعة بغداد/الهيثم 

   ✓ ✓  الرياضيات

طرائق تدريس  متوسطة المصطفى للبنين   م.د. أشواق  طالب ظاهر 13
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الرياضيات

 ُمدرسة ثانوية المتميزات  كوثر فالح حسن 14
  ✓ ✓ ✓ ✓ رياضيات

 ُمدرسة متوسطة المصطفى للبنين   إسراء محمد حسن 15
  ✓ ✓ ✓  رياضيات

 ُمدرسة متوسطة المصطفى للبنين   رشا عامر محمد 16
  ✓ ✓ ✓  رياضيات

                                                                                                                                                   طبيعة االستشارة :

                                                                        التحصيلي . االختبار -2         وصالح األهداف السلوكية المحتوى  تحليل  -1 

                                                                                                                                   (Kagan)التعلمي( على وفق تراكيب كيجان  –)التعليمي  التصميم -4                       اختبار مهارات توليد المعلومات   3 –

 الخطط الدراسية  -5
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 ( a-10ملحق )

 المستخدمة ألغراض التكافؤ الضابطة درجات طالب المجموعة 

 الدرجات المعتمدة للتكافؤ الدرجات المعتمدة للتكافؤ 

 ت

ة 
بق
سا
 ال
ت
ما
لو
مع
ال

 

ء 
كا
لذ
ا

 

ق 
اب
س
 ال
ل
صي

ح
الت

 

ي 
من
ز
 ال
ر
عم
ال

ت  
را
ها
 م
ر
با
خت
ا

ت 
ما
لو
مع
 ال
يد
ول
ت

 

 ت 

ة 
بق
سا
 ال
ت
ما
لو
مع
ال

 

ء 
كا
لذ
ا

 

ق 
اب
س
 ال
ل
صي

ح
الت

 

ي 
من
ز
 ال
ر
عم
ال

ت  
را
ها
 م
ر
با
خت
ا

ت 
ما
لو
مع
 ال
يد
ول
ت

 

1 11 18 72 164 6 21 12 30 82 146 8 

2 8 10 55 171 4 22 10 18 64 160 5 

3 10 15 60 144 7 23 9 24 75 156 7 

4 12 20 75 149 6 24 11 28 72 163 6 

5 11 22 63 150 4 25 15 25 87 153 9 

6 15 35 95 141 9 26 12 30 77 168 6 

7 8 9 56 145 4 27 9 11 56 144 5 

8 10 18 63 156 5 28 11 23 67 163 6 

9 14 26 74 156 6 29 8 17 50 153 4 

10 11 28 70 149 5 30 10 19 74 155 8 

11 12 19 63 146 7 31 14 37 88 145 8 

12 13 33 80 177 8 32 13 26 70 168 10 

13 10 27 73 153 7 33 12 18 61 152 6 

14 12 30 80 144 8 34 7 13 50 144 5 

15 11 28 78 149 6 35 11 20 65 144 6 

16 9 15 54 144 5 36 12 17 62 169 7 

17 8 13 60 160 6 37 11 14 56 146 6 

18 11 20 56 146 4 38 13 31 79 147 10 

19 7 14 59 168 6 39 9 20 51 152 6 

20 14 37 85 149 7 40 16 32 92 149 9 
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 ( b-10لحق ) م

 المستخدمة ألغراض التكافؤ التجريبية درجات طالب المجموعة 

 الدرجات المعتمدة للتكافؤ الدرجات المعتمدة للتكافؤ 

       ت

ت 
ما
لو
مع
ال

ة 
بق
سا
ال

 

ء 
كا
لذ
ا

 

ل 
صي

ح
الت

ق 
اب
س
ال

 

ي 
من
ز
 ال
ر
عم
ال

ت  
را
ها
 م
ر
با
خت
ا

ت 
ما
لو
مع
 ال
يد
ول
ت

 

ت 
 

ت 
ما
لو
مع
ال

ة 
بق
سا
ال

 

ء 
كا
لذ
ا

 

ل 
صي

ح
الت

ق 
اب
س
ال

 

ي 
من
ز
 ال
ر
عم
ال

ت  
را
ها
 م
ر
با
خت
ا

ت 
ما
لو
مع
 ال
يد
ول
ت

 

1 9 13 57 156 6 21 11 18 69 156 5 

2 10 22 70 163 6 22 10 14 61 141 5 

3 8 18 61 144 5 23 12 20 63 163 6 

4 12 36 83 141 7 24 14 25 94 144 8 

5 7 14 54 156 8 25 9 17 54 140 7 

6 11 20 50 170 4 26 13 29 76 149 6 

7 10 18 62 151 5 27 11 26 75 148 7 

8 8 10 54 162 6 28 8 13 51 145 9 

9  14 37 92 141 10 29 10 20 63 146 7 

10 12 25 67 152 9 30 9 19 65 169 6 

11  10 27 76 156 6 31 10 21 64 153 7 

12 14 30 82 144 7 32 11 17 63 146 5 

13 10 19 69 152 7 33 9 15 58 165 8 

14 10 19 59 169 6 34 11 27 56 169 6 

15 9 21 64 151 5 35 13 30 83 144 9 

16 12 34 72 144 7 36 10 23 69 145 6 

17 9 14 58 141 7 37 10 13 57 173 7 

18 10 18 67 152 5 38 15 36 93 150 11 

19 13 36 81 149 9 39 11 30 68 144 7 

20 8 14 50 172 6 40 12 15 58 145 6 
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 (11ملحق )
 معامالت الصعوبة والسهولة والتمييز لفقرات اختبار مهارات توليد المعلومات

 

رقم 
 الفقرة

 المهارة

مجموع 
اإلجابات 
الصحيحة 

 العليا

مجموع 
اإلجابات 
الصحيحة 

 الدنيا

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 السهولة

معامل 
 التمييز

 0.308 0.649 0.351 16 41 الطالقة 1
 0.259 0.624 0.376 20 41 المرونة 2
 0.370 0.26 0.740 15 25 وضع الفرضيات 3

التنبؤ في ضوء  4
 0.444 0.297 0.703 13 25 المعطيات

 0.259 0.649 0.351 18 39 الطالقة 5
 0.222 0.667 0.333 18 36 المرونة 6
 0.370 0.297 0.703 14 24 وضع الفرضيات 7

التنبؤ في ضوء  8
 0.407 0.278 0.722 14 25 المعطيات

 0.283 0.661 0.339 16 39 الطالقة 9
 0.271 0.68 0.320 15 37 المرونة 10
 0.407 0.278 0.722 14 25 وضع الفرضيات 11

12 
التنبؤ في ضوء 

 0.407 0.278 0.722 14 25 المعطيات

 0.308 0.661 0.339 15 40 الطالقة 13
 0.222 0.642 0.358 20 38 المرونة 14
 0.370 0.26 0.740 15 25 وضع الفرضيات 15

16 
التنبؤ في ضوء 

 0.444 0.297 0.703 13 25 المعطيات
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 (12لحق )م
 درجات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار مهارات توليد المعلومات

 

 المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 

 الدرجة  ت الدرجة  ت الدرجة  ت الدرجة  ت

1 11 21 16 1 18 21 15 

2 12 22 11 2 19 22 17 

3 10 23 10 3 17 23 16 

4 13 24 12 4 22 24 25 

5 10 25 18 5 14 25 18 

6 14 26 14 6 12 26 21 

7 11 27 10 7 16 27 17 

8 13 28 14 8 15 28 20 

9 10 29 15 9 23 29 16 

10 11 30 12 10 14 30 18 

11 10 31 20 11 18 31 17 

12 17 32 13 12 22 32 20 

13 13 33 12 13 17 33 25 

14 16 34 11 14 18 34 23 

15 12 35 12 15 16 35 24 

16 10 36 14 16 15 36 15 

17 9 37 11 17 12 37 16 

18 12 38 22 18 13 38 28 

19 12 39 19 19 24 39 16 

20 13 40 25 20 15 40 17 
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 (13) ملحق

 

 معامل الصعوبة والسهولة لفقرات االختبار التحصيلي
 

تسلسل 

 الفقرة 

عدد 

إجابات 

المجموعة 

 العليا  

عدد 

إجابات 

المجموعة 

 الدنيا 

معامل 

صعوبة 

 الفقرة 

معامل 

سهولة 

 الفقرة 

تسلسل 

 الفقرة 

عدد 

إجابات 

المجموعة 

 العليا  

عدد 

إجابات 

المجموعة 

 الدنيا 

معامل 

صعوبة 

 الفقرة 

معامل 

سهولة 

 الفقرة 

1 20 9 0.537  19 22 8 0.555  

2 21 10 0.5724  20 23 7 0.555  

3 21 6 0.5  21 22 6 0.518  

4 22 10 0.592  22 23 7 0.555  

5 20 9 0.537  23 23 7 0.555  

6 22 7 0.537  24 20 8 0.518  

7 22 9 0.574  25 20 7 0.5  

8 22 7 0.537  26 21 6 0.5  

9 23 7 0.555  27 22 8 0.555  

10 23 8 0.574  28 21 5 0.481  

11 21 6 0.5  29 20 8 0.518  

12 23 7 0.555  30 22 8 0.555  

13 21 7 0.518  31 22 7 0.537  

14 21 8 0.537  32 20 7 0.5  

15 22 8 0.555  33 22 8 0.555  

16 23 6 0.537  34 21 6 0.5  

17 22 7 0.537  35 22 6 0.518  

18 22 6 0.518       
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 14)) جدول

 يزية لفقرات االختبار التحصيلييالقوة التم

 
القوة التمييزية للفقرات  تسلسل الفقرة 

 الموضوعية 

القوة التمييزية للفقرات  تسلسل الفقرة 

 الموضوعية 

1 0.407 19 0.518 

2 0.407 20 0.592 

3 0.55 21 0.592 

4 0.444 22 0.592 

5 0.407 23 0.592 

6 0.555 24 0.444 

7 0.481 25 0.481 

8 0.555 26 0.555 

9 0.592 27 0.518 

10 0.555 28 0.592 

11 0.555 29 0.444 

12 0.592 30 0.518 

13 0.518 31 0.555 

14 0.481 32 0.481 

15 0.512 33 0.518 

16 0.629 34 0.555 

17 0.555 35 0.592 

18 0.592   
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 (15) ملحق
 فعالية البدائل الخاطئة لفقرات االختبار التحصيلي

 

 فعالية البدائل   المجموعة الدنيا   المجموعة العليا 

 a b c d a b c d a b c d ت

1 2  2 3 6  5 7 0.148-  0.111- 0.148- 

2  2 2 2  6 6 5  0.148- 0.148- 0.111- 

3 2 2  2 7 7  7 0.185- 0.185-  0.185- 

4  3 1 1  7 5 5  0.148- 0.148- 0.148- 

5 2  2 3 6  5 7 0.148-  0.111- 0.148- 

6 2 2 1  7 7 6  0.185- 0.185- 0.185-  

7 2 2  1 6 7  5 0.148- 0.185-  0.148- 

8 1  2 2 6  7 7 0.185-  0.185- 0.185- 

9 1  1 2 7  6 7 0.222-  0.185- 0.185- 

10 1 2  1 5 7  7 0.148- 0.185-  0.222- 

11 2 2  2 7 7  7 0.185- 0.185-  0.185- 

12 1  2 1 6  8 6 0.185-  0.222- 0.185- 

13  2 2 2  7 7 6  0.185- 0.185- 0.148- 

14 2 2 2  7 6 6  0.185- 0.148- 0.148-  

15 2 2  1 7 7  5 0.185- 0.185-  0.148- 

16 2  1 1 8  6 7 0.222-  0.185- 0.222- 

17 2 1 2  7 6 7  0.185- 0.185- 0.185-  

18 1  2 2 7  7 7 0.222-  0.185- 0.185- 

19 1 2  2 5 7  7 0.148- 0.185-  0.185- 

20 1 1 2  7 6 7  0.222- 0.185- 0.185-  

21 3  1 1 8  7 6 0.185-  0.222- 0.185- 

22 1 2  1 6 7  7 0.185- 0.185-  0.222- 

23 2 1  1 7 7  6 0.185- 0.222-  0.185- 

24  2 2 3  6 6 7  0.148- 0.148- 0.185- 

25 2 2 3  6 6 8  0.148- 0.148- 0.185-  

26 2  2 2 7  7 7 0.185-  0.185- 0.185- 

27 1  3 1 5  8 6 0.148-  0.185- 0.185- 

28  2 2 2  7 7 8  0.185- 0.185- 0.222- 

29 3  2 2 8  6 5 0.185-  0.148- 0.111- 

30  2 1 2  7 5 7  0.185- 0.148- 0.185- 

31 2 1 2  7 6 7  0.185- 0.185- 0.185-  

32 3 2  2 8 6  6 0.185- 0.148-  0.148- 

33 2 2 1  7 7 5  0.185- 0.185- 0.148-  

34 2 2  2 7 7  7 0.185- 0.185-  0.185- 

35  2 1 2  8 6 7  0.222- 0.185- 0.185- 
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 (16ملحق )
 درجات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي

 

 تجريبية المجموعة ال الضابطة المجموعة 

 الدرجة  ت الدرجة  ت الدرجة  ت الدرجة  ت

1 13 21 21 1 15 21 17 

2 9 22 16 2 16 22 19 

3 12 23 12 3 17 23 18 

4 16 24 14 4 28 24 34 

5 11 25 21 5 16 25 12 

6 17 26 17 6 14 26 17 

7 12 27 9 7 17 27 18 

8 13 28 11 8 17 28 10 

9 14 29 10 9 33 29 16 

10 15 30 15 10 17 30 19 

11 13 31 22 11 20 31 18 

12 20 32 14 12 29 32 17 

13 16 33 11 13 20 33 15 

14 20 34 10 14 10 34 13 

15 14 35 14 15 14 35 28 

16 8 36 13 16 19 36 20 

17 11 37 15 17 12 37 15 

18 10 38 20 18 18 38 31 

19 12 39 12 19 31 39 18 

20 21 40 29 20 10 40 9 
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 17)ملحق )
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة بغداد 
 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم 

 قسم العلوم التربوية والنفسية 
 الدكتوراه  –الدراسات العليا 

 طرائق تدريس الرياضيات
 تعلمي –بناء تصميم تعليمي  ةم/ استبان

 االستاذ الفاضل ................................................المحترم .
 تحية طيبة  ...

تعلمي  على وفق تراكيب كيجان  –تصميم تعليمي تروم الباحثة اجراء البحث الموسوم )         
(Kaganوأثره في تحصيل طالب الصف األول المتوسط ومهاراته ) م في توليد المعلومات في

 مادة الرياضيات(
(  لمادة Kaganتعلمي على وفق تراكيب كيجان ) –ومن متطلبات البحث بناء تصميم تعليمي 

, والمتمثل بموضوعات  2016الرياضيات المقررة لطالب األول المتوسط الطبعة األولى لسنة 
الكتاب للفصول )األعداد الصحيحة,األعداد النسبية, متعدد الحدود, الجمل المفتوحة(, ولما نعهده 
فيكم من خبرة ودراية يرجى تفضلكم في إبداء آرائكم ومالحظاتكم القيمة ، شاكرين تعاونكم مقرونة 

 باالحترام والتقدير لكل رأي تبدونه ولكل مقترح تطرحونه.
 

 مع جزيل الشكر                                    
 

 المشرف                                                  الباحثة       
 أ.م.د  إلهام جبار فارس                                استقالل فالح حسن    
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الحساب الذهني والقوى  (1-1الدرس )
 والصورة العلمية 

 التقويم   ةتعلمي –أنشطة تعليمية 

تصنيف بلوم 
 المعدل 

ة 
رف
مع
ال

 

هم
لف
ا

ق  
بي
ط
لت
ا

 

ل 
لي
ح
لت
ا

 

م 
وي
تق
ال

 

ع 
دا
إلب
ا

 

مالحظة مدى  دور الطالب  درسة م  دور ال
 مشاركة الطالب 

 
التأكد من صحة 
 طريقة الحل .

المعرفة 
 الحقائقية 

       

فرق رباعية .                      علىالصف  درسةقسم المت
         .  1-4 من ا  عطي كل طالب في الفريق رقمت  
     الفرق . بينبطاقات عليها أسئلة  درسةوزع المت

                   يحدد وقت ليكتب األعضاء إجاباتهم
( صناديق عصير , يحتوي 6دم )آشترى  نشاط :ا

( علبة , استعمل خصائص 48على ) كل صندوق 
 دم ؟ آالعمليات لتجد كم علبة عصير اشترى 

تكليفه في رقم الطالب الذي يرغب  درسةدعو المت
 باإلجابة من كل فريق .

 
 
 

 يقف الطالب لوضع رؤوسهم معا  ومناقشة إجاباتهم

6×48=  

 8+40على شكل   48نكتب  =(40+8)×6
 نستعمل خاصية التوزيع  =(8×6 )+(40×6)

   نضرب داخل األقواس أولا   288=240+48

يجلس الطالب عند االنتهاء من مناقشة إجاباتهم أو بانتهاء 
 وقت المناقشة .

 بعد مناقشة إجابات جميع الفرق يحتفل كل فريق بإنجازهم

 
  

المعرفة 
 المفاهمية

      

المعرفة  
 اإلجرائية

  *    

 خصائص العمليات للحساب ذهنيا  يوظف  *

 (الرؤوس سويا )نفكر معا  
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الحساب الذهني والقوى  (1-1الدرس )
 والصورة العلمية 

 التقويم  ةتعلمي –أنشطة تعليمية 

تصنيف بلوم 
 المعدل 

ة 
رف
مع
ال

 

هم
لف
ا

ق  
بي
ط
الت

 

ل 
حلي
الت

 

م 
وي
تق
ال

 

ع 
دا
إلب
ا

 

 مالحظة مدى دور الطالب  درسة م  دور ال

مشاركة الطالب 

. 

التأكد من صحة 

 طريقة الحل

المعرفة 
 الحقائقية 

 أو فقرة بها معلومات سؤاال  المدرسة عطي ت          
خاطئة ويطلب من كل فريق اكتشاف الخطأ. ويمكن 

 .أن تتم هذه التركيبة بين كل اثنين من الفريق

  الفريق بينتوزيع أوراق العمل 

ا  استعمل مهند خصائص  العمليات   ليحسب ذهنيا

6×(20+3)=(6+20) ×  (6+3)=                       

 26× 18 = 468 

 

 اكتشاف الخطأ من أحد أعضاء الفريق وتصحيحه

6×(20+3)=(6×20)+  (6×3)=                        

120+18=138                                                   

 

المعرفة 
 المفاهمية

      

المعرفة  
 اإلجرائية

    *  

 * يصحح خطأ عبارة رياضية ذهنياا 

 Find The Fibتعرف على الخطأ 
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الحساب الذهني والقوى  (1-1الدرس )
 والصورة العلمية 

 التقويم تعلمية –أنشطة تعليمية 

تصنيف بلوم 
 المعدل 

ة 
رف
مع
ال

 

هم
لف
ا

ق  
بي
ط
الت

 

ل 
حلي
الت

 

م 
وي
تق
ال

 

ع 
دا
إلب
ا

 

مالحظة مدى  دور الطالب  درسة دور الم  

مشاركة الطالب 

. 

التأكد من صحة 

 طريقة الحل

المعرفة 
 الحقائقية 

, أحدها خاطئ  , يضم خيارات سؤالا  درسةطي المتع          

. ويمكن أن تتم هذه )طلب منهم اكتشاف الخطأ وتصحيحهتوي

 .التركيبة بين كل اثنين من الفريق

  الفريق بينتوزيع أوراق العمل 

ساعة فإن قيمة  \ كيلو متراا  340إذا كانت سرعة مركبة فضائية 
3) 40 =) 

40× 40 × 40 1) 

12000           2)   

           310×12)    3  

4)    120                

 

اكتشاف الخطأ من أحد أعضاء الفريق 

  وتصحيحه

3) 40 =) × 40 × 4040 

           =12000 

 

المعرفة 
 المفاهمية

      

المعرفة  
 اإلجرائية

  *    

 * يحسب قوة عدد

 Find The Fibتعرف على الخطأ 
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الدرس 

(1-2) 

ترتيب العمليات على األعداد الصحيحة 
 والقيمة المطلقة للعدد 

 التقويم تعلميه –أنشطة تعليمية 

تصنيف بلوم 
 المعدل 

ة 
رف
مع
ال

 

م 
فه
ال

ق  
بي
ط
لت
ا

 

ل 
لي
ح
لت
ا

 

م 
وي
تق
ال

 

ع 
دا
إلب
ا

 

  دور الطالب  درسة دور الم  
 

مالحظة مدى مشاركة 
 الطالب .

التأكد من صحة طريقة 
 الحل .

المعرفة 
 الحقائقية

السؤال.. يجيب الطالب األول ثم  درسة الم  طرح ت      
يسلمها لزميله المقابل له في الفريق ليسجل إجابة 
وبعد االنتهاء تعطي دقيقة واحدة لمناقشة األفكار 

 .بين أعضاء الفريق ليجيب على السؤال
 الخطوات :

 .التشاور بين كل طالبين متقابلين - 
     كتابة اإلجابة على الورقة من قبل الطرفين  -
السؤال  عناختيار رقم الطالب الذي سيجيب - 

 .من كل فرقة
 مع مراعاة :

-a اختيار األسئلة المناسبة. 
- bالتأكد على تبادل األدوار. 
-c الحرص على االنضباط. 

 استعمل ترتيب العمليات , وجد ناتج :

 10 + 8 × 5 − 20 = 1) 

 

ك مع اآلخر بتناوب اإلجابات ييشارك كل شر 
 عدة مرات  
                                   (:1طالب رقم)

إيجاد حاصل الضرب، ألنه أقوى من الجمع 
والطرح، وذلك حسب أولويات العمليات 

 الحسابية:
8 × 5=40 

 20-40+10وبالتالي يصبح المقدار 
 ( :(2طالب رقم 

أوال  قبل الطرح أإيجاد ناتج الجمع، ألنه بد  
50-20 =  

 .ثالثا : إيجاد ناتج الطرح
50-20=30 

 
 
 
 
 
 

المعرفة 
 المفاهيمية

  *    

المعرفة 
 اإلجرائية

      

 ة * يوظف ترتيب العمليات إليجاد ناتج جملة عددي

 Rolly Tableقلم الثنين :
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2) 320÷ 8 − 2 × 9                إيجاد ناتج القسمة   (:1طالب رقم ) =
               320÷ 8 = 40 

2- 40وبالتالي يصبح المقدار  × 9=  
 : إيجاد ناتج الضرب  (2طالب رقم )

2 × 9 = 18 
 40 -22= 18ليصبح المقدار  

 

 

 Rolly Tableقلم الثنين :

 

3) 15- (19-1) ÷ 3 × 2  : حساب ما داخل القوس  (1)رقم  طالب  =

19-1=18 
÷  18 -15ليصبح المقدار  3 × 2 

 ( : إيجاد ناتج القسمة 2طالب رقم )

18  ÷ 3 = 6 
×6 -15ليصبح المقدار  2 

 ( : إيجاد حاصل ضرب                       1طالب رقم )

 12   = 6× 2 

 12-15ويصبح المقدار 

 3=12-15( : 2طالب رقم )

× 5  22=4 (:  إيجاد 1طالب رقم ) 4( 22=
×4ليصبح المقدار   5 

 ( :2طالب رقم )

5) 27÷ 3 + 8 × 5 − 40 ÷ 8                (:  إيجاد ناتج القسمة 1طالب رقم ) =
27÷ 3 =  ليصبح المقدار                  9

9 + 8 × 5 − 40 ÷ 8           
8( : إيجاد ناتج الضرب 2طالب رقم ) ×

5 = 40  
 ليصبح المقدار 

9 + 40 − 40 ÷ 8    
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40( : إيجاد ناتج القسمة 1طالب رقم ) ÷
8 =  ليصبح المقدار    5

9 +40 -5  
( : إيجاد عملية الجمع ثم عملية 2طالب رقم )

 4=5-49الطرح 

  :إيجاد القيمة المطلقة لألعداد  ( 1طالب رقم ) ÷|48| (6|- ×|11|- |6| -=|4 

48÷ 6 − 11 × 4 = 
÷48: إيجاد ناتج القسمة  (2طالب رقم )

6 = 8 
: إيجاد ناتج الضرب                     (2طالب رقم )

44 =11 × 4 

8-44=-15 
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Abstract 

 The objective of the research is to identify  effect of educational 

design – learning according to Kagan structure in first intermediate 

school student’s obtainment and their skills in generating information 

in mathematics . In accordance with the research objectives , the 

researcher has followed experimental research method by adopting 

experimental design with two equivalent groups of post-test to measure 

obtainment and skills in generating information . Accordingly the 

researcher put two  main zero hypothesis :- 

1. There were no statistically significant differences at the level of 

significance ( 0.05) between the average scores of the students of 

the experimental group who studied the material of research 

experimental design (educational - learning)according to Kagan 

structure and the marks of control group students who studied 

according the ordinary method in obtainment test . 

2. There were no statistically significant differences at the level of 

significance ( 0.05) between the average scores of the students of 

the experimental group who studied thematerial of research 

experimental design (educational - learning) according to Kagan 

structure and the marks of control group students who studied 

according the ordinary method in generating information skills . 

The society of the research was specified by first intermediate 

students in daytime intermediate and secondary schools of D.G. 

Baghdad Education – Karkh-1 in which ( 80 students )were chosen  

from Al-Mustafa intermediate school for boys ,distributed into two 

groups of the research equally : 

- Experimental group who studied the design (educational - 

learning) according to Kagan structure. 

- Control group students who studied according the ordinary 

method. 



B 
 

The equivalence between the two research groups was conducted 

statistically in the variables of ( time age , previous achievement of 

mathematics ,skills of generating information , intelligence and previous 

information ) . In order to achieve the objectives of the research and 

collecting specific data relating to the experience , two tests were made 

according to the following :- 

1. Obtainment test with its final formula consists of ( 35) objectivity 

paragraphs of multi-test . 

2. Test of generating information skills consists of ( 16 ) paragraphs ,  

as article distributed among  the four skills for producing 

information in the amount of ( 4 ) paragraphs for each 

skill(fluency ,  flexibility , setting hypothesis , Data prediction). 

Both tests were applied on  first survey sample in order to verify 

clearness of paragraphs of each test ,its instruction , specify its time , 

second survey sample of suitable statistical analysis and ensure 

psychometric characteristics in which both tests were ready for 

application on both research groups . 

After applying both tests on both research groups , results were 

analyzed by using suitable statistic instruments such as Pearson 

correlation coefficient,Kuder–Richardson -20 equation , T-test  for two 

equivalent and independent samples .Results indicate existence of 

statistically significant difference for the experimental groupwho 

studied the material of research experimental design (educational - 

learning) according to Kagan structure in both achievement and total 

generating information skills and for each skill separately and control 

group students who studied the material of research 

experimentaccording the ordinary method . 

According to the results of the research , the researcher has 

reached a set of conclusions , such as ; teaching according design basing 

on Kagan structure has effect in student’s teaching achievement and 

their capacity in generating information . Accordingly the researcher 

has put several proposals and recommendations .  
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