
 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

  
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 دادــــة بغـــجامع            

  / ابن الهيثم للعلوم الصرفة كلية التربية    

 ةـالتربوية والنفسي قسم العلوم     

       

 

 

 

 

 تعلمي على وفق الكفاءة الرياضية  –تصميم تعليمي 

 وأثره في عادات العقل والكفاءة الرياضية

 لدى طالبات الصف الرابع العلمي

 

 
 مقدمة إلى  اطروحة

 بن الهيثم/ جامعة بغدادا للعلوم الصرفةمجلس كلية التربية 

 / التربيةفي فلسفة  دكتوراه شهادةجزء من متطلبات نيل وهي  

 طرائق تدريس الرياضيات

 

 قدمتها

 زينة عبد الجبار جاسم

 

 بإشراف 

 أ.م.د. حسن كامل رسن
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ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 

 .﴾َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى﴿
 

 صدق هللا العلي العظيم

  

                                                     

 )5 يةاآل :الضحىسورة ) 

 

 

 

 
 



 ج

 

 إقرار المشرف

تعلمي على حفق الكفاءة الرياضي   –تصميم تعليمي الموسوم  بــ ) رطرحة االهذه ن إعداد أاشهد 

دكتوراه ال رطالب قدمتها التي ( حأثره في عادات العقل حالكفاءة الرياضي  لدى رطالبات الصف الرابع العلمي

حهي  ،غدادجامع  ب ابن الهيثم/  للعلوم الصرف في كلي  التربي     عبد الجبار جاسم( جرى بإشرافيزين)

 / رطرائق تدريس الرياضيات.دكتوراه فلسف  في التربي  شهادةجزء من متطلبات نيل 

 

 

 

                                                                  

  التوقيع:                                                                

 أ.م.د. ةسن كامل رسن المشرف:                                                               

                                                                             61  / 4   /1068 

                                               

 

 

 
 :العلوم التربوي  حالنفسي  للدراسات العليارئيس قسم  توصي 

 للمناقش . الرطرحة هذه ا رشحأ  على التوصيات  بناء  

 

 

 التوقيع:                                                                 

 إسماعيل إبراهيم علي. دأ.                                                  

  العلوم التربوي  حالنفسي رئيس قسم                                                    

                                                     61   /4   /1068 
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 لغويالمقوم الإقرار 

تعلمي على حفق الكفاءة الرياضي   –تصميم تعليمي الموسوم  بــ ) رطرحة االقرأت  ينأاشهد 

الدكتوراه  رطالب قدمتها حأثره في عادات العقل حالكفاءة الرياضي  لدى رطالبات الصف الرابع العلمي( التي 

كلي  التربي  للعلوم الصرف  ابن الهيثم/  جامع  بغداد، حهي جزء من  إلى مجلس  عبد الجبار جاسم( زين)

  اللغوي ، راجعتها من الناةيح/ رطرائق تدريس الرياضيات، دكتوراه فلسف  في التربي  شهادةمتطلبات نيل 

 حهي صالح  للمناقش  قدر تعلق األمر بسالم  اللغ  حصح  األسلوب.

 

 

 

 

 

 

  التوقيع:                                                                

 خالد عبود ةموديأ.م.د.  المقوم اللغوي:                                                         

                                                                              64  /5   /1068 
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 اإلهداء...
               

 ...من رقد في سر من رأىعلى باب                     
 ...ىـعلـو الـحـت نـخـشم  ة  ـبـت قـحـوت                             

 ...ولكرامات شاعت لكل الورى                                          
 

 هدىلباب ا  يا        هادي االئمةيا                             
 و                                               

 بحر الندىيا         عسكري زكىيا                             
 و                                               

 محمد بن هادي الورى المرتجى       يا                              
 

 كم سادتييدياقدم هذا الجهد القـليل بين  أ
  (ورحمته وبركاته سالم اهللعليكم  )

 رجو القبولأو  
 

 

 زيـنـــة                                                                                                     
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 تقدير شكر و

 

  ق ل محم د وهل ل دد م   حا  ب   ل ع م ل ام دار ً،  رار  وع    ي ع       ر ع  الحمد هلل 

 وهو اسبي ونعم الوً ل.  العظ مالط ب ن الط هرين  وم  توف قي إال   هلل الع ي 

 لم   اس ن ً م ل  س ن األس ق   المس  عد ال دًقو  ل مش ر  الش كر والقق دير   لص حقدم

  مع م  ا داه من مس ندة في ً ل  ط وة ل مدة البحثابو توج ه ت من قدمل وم  ل من جهد ذل

   ر الجزاء.عني   فجزاه ي منلبحث اق  االنقه ء ح طوه  في مج ل ال

ل وً س نة القحي  رية  ال ف ي مم ن له م ا ل ع  ي   حس  تذتيجم  ع ل جزيل الش كر  قدمتحو

س نقي البح ث  قوج ه تهم وإ ش داتهم وإج   قهم ع ن حس ي قي ف ي  األس تذة الذين لم يبخ وا ع ي  

فه م المش عل ال ذض يي يء  االس قب ن ت الق ي تخ ص البح ث  لقع ونهم مع ي ف ي اإلج   ة ع نو

 في ظ م ت الجهل.رشدهم الطريل لط بة الع م ل 

وزمالئ ي م ن األس  تذة ل دًقو اه زمالئي ف ي د اس ة ا حتقدم   لشكر الجزيل لكل منًم  

 ل ي النص  حةتق ديم المس  عدة و يقصروا فيلم   وة حعزاء ع ي  إهم ً نوا ألن  عم يفي مج ل 

 .  النج ح الدائمو القوف ل لهممن ي تع ل     وح جوعند الح جة

م ع تحم ه م ًونهم سندض في تحمل ع ع   الد اس ة ح ص ع ئ قي   لشكر والققدير ًم  

 ويوفقهم.يحفظهم  حن تع ل  م  ح دوه من دعم ومس ندة  وحس ل يظرو  د اسقي مع 

م  دة د اس  قي  س  نواته   ف  ي حان   ء المس   عدة والع  ون ش  كر ً  ل م  ن حس  د  إل  يح وح    رار 

 وجم ل في هم. عن عهم لحسن وف ءر   هم ً، رة ال يسعني  ًره حسم ؤو  ال،الث

 زيـنـــة                                                                                             
 

 
 

 
 



 
 ح

 ص البحثلخستم

 يهدف هذا البحث إلى:

التعلمي على وفق الكفاءة الرياضية في الكفاءة الرياضية لدى  –التعرف على أثر التصميم التعليمي  -1

 طالبات الصف الرابع العلمي.

التعلمي على وفق الكفاءة الرياضية في عادات العقل لدى  –التعرف على أثر التصميم التعليمي   -2

 طالبات الصف الرابع العلمي.

 البحث وُضعت الفرضيات الصفرية االتية: هدفا ولتحقيق

بين متوسطي درجات طالبات  (0.05)داللة الال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -1

ستالمجموعة التجريبية التي  التعلمي وطالبات المجموعة  –المادة على وفق التصميم التعليمي  ُدرِّ

 .على وفق الطريقة االعتيادية في اختبار الكفاءة الرياضيةنفسها المادة  ستُدرِّ الضابطة التي 

بين متوسطي درجات طالبات  (0.05)داللة الال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -2

ستالمجموعة التجريبية التي  وطالبات المجموعة  التعلمي –المادة على وفق التصميم التعليمي  ُدرِّ

ستالضابطة التي   اج.مقياس الميل إلى االنتادية في على وفق الطريقة االعتي نفسها المادة ُدرِّ

بين متوسطي درجات طالبات  (0.05)داللة الال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -3

ستالمجموعة التجريبية التي  التعلمي وطالبات المجموعة  –المادة على وفق التصميم التعليمي  ُدرِّ

ستالضابطة التي   .ككل ادية في الكفاءة الرياضيةعلى وفق الطريقة االعتي نفسها المادة ُدرِّ

بين متوسطي درجات طالبات  (0.05)داللة الال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -4

ستالمجموعة التجريبية التي  وطالبات المجموعة  التعلمي –المادة على وفق التصميم التعليمي  ُدرِّ

ستالضابطة التي   ادية في عادات العقل.على وفق الطريقة االعتينفسها المادة  ُدرِّ

للمديرية العامة لتربية  التابعة ، واختارت ثانوية العمارة للبناتتجريبيالباحثة منهج البحث ال واتبعت

الشعبة )أ(  اختيرت ،من شعبتينتكون الصف الرابع العلمي  إذ ،لتمثل عينة البحث قصديا   محافظة ميسان

( طالبة، وبذلك كانت الشعبة )ب( 44د )وبلغ عدد طالباتها بعد االستبعا ،عشوائيا  لتمثل المجموعة التجريبية

، وتم التحقق من تكافؤ ( طالبة أيضا  44وبلغ عدد طالباتها بعد االستبعاد ) ،تمثل المجموعة الضابطة

المعدل العام للتحصيل والتحصيل السابق في مادة الرياضيات، و)العمر،  ض المتغيراتالمجموعتين في بع

تم تدريس المجموعة والتجربة،  بتطبيق قبل البدء  بالمعلومات السابقة( الكفاءة الرياضيةوالذكاء، والسابق، 

، أما المجموعة الضابطة فقد تم على وفق الكفاءة الرياضيةالتعلمي  –التصميم التعليمي  باستخدامالتجريبية 

 الطريقة االعتيادية. باستخدامتدريسها 



 
 ط

 والتجريبية الضابطة تينم المجموعالتجريبية وهو )تصميشبه التصاميم احد واختارت الباحثة 

 وهي:إعداد أدوات البحث، ، ومتغيرات البحث ضبطاستعمال عدد من أساليب مع ، باختبار بعدي(

 ل التكيفي،االستدالو الطالقة االجرائية،والفهم المفاهيمي، في االبعاد )الكفاءة الرياضية اختبار  -1

وبعد إجراء التحليل االحصائي  .الرابع العلميفي مادة الرياضيات للصف ( والكفاءة االستراتيجية

أصبح االختبار بصورته النهائية يتكون  لالختبار، من الخصائص السايكومتريةوالتحقق للفقرات 

 .مقالية ( فقرة30من )

مقياس الميل إلى اإلنتاج الذي يمثل البعد الخامس من أبعاد الكفاءة الرياضية، وبعد إجراء التحليل  -2

أصبح المقياس بصورته  لالختبار، والتحقق من الخصائص السايكومتريةللفقرات االحصائي 

 رباعية البدائل. ( فقرة30النهائية يتكون من )

 وبعد إجراء التحليل االحصائيفي مادة الرياضيات،  (2061)مشروع  بحسباختبار عادات العقل  -3

االختبار بصورته النهائية يتكون أصبح لالختبار، والتحقق من الخصائص السايكومترية  للفقرات

 ( فقرة مقالية.15من )

االختبار  عمالوباست االنتهاء من تطبيق التجربة تم تطبيق أدوات البحث على عينة البحث،وبعد 

 توصلت الباحثة إلى النتائج اآلتية: التائي لعينتين مستقلتين ومعادلة حجم التأثير

الكفاءة اختبار مي على وفق الكفاءة الرياضية في التعل –يوجد أثر متوسط للتصميم التعليمي  -1

 )المجموعة التجريبية(. الصف الرابع العلمي الرياضية لطالبات

التعلمي على وفق الكفاءة الرياضية في مقياس الميل إلى  –يوجد أثر متوسط للتصميم التعليمي  -2

 )المجموعة التجريبية(. الصف الرابع العلمي لطالبات اإلنتاج

 التعلمي على وفق الكفاءة الرياضية في الكفاءة الرياضية –يوجد أثر متوسط للتصميم التعليمي  -3

 )المجموعة التجريبية(. الصف الرابع العلمي لطالبات ككل

لطالبات  عادات العقلالتعلمي على وفق الكفاءة الرياضية في  –ال يوجد أثر للتصميم التعليمي  -4

 )المجموعة التجريبية(. الصف الرابع العلمي

وقدمت بعض التوصيات  في ضوء النتائج، على ما تقدم عرضت الباحثة بعض االستنتاجاتوبناء  

 والمقترحات.

 

 



 
 ي

 المحتويات  تفهرس
 

 الصفحات العناوين

 ب قرآنية الية اآل

 ج إقرار المشرف

 د إقرار المقوم اللغوي

 ه إقرار لجنة المناقشة

 و اإلهداء

 ز تقديرشكر و

 ح  البحث صمستخل

 ي  المحتويات تفهرس

 ل األشكال تفهرس

 ل المخططات تفهرس

  م الجداول تفهرس

  ن المالحق تفهرس

  14 – 1 الفصل األول: التعريف بالبحث

 2 مشكلة البحث أوالً:

 4 أهمية البحث ثانياً:

 9 البحث هدفاثالثاً: 

 9 رابعاً: فرضيات البحث

 01 حدود البحثخامساً: 

 01 تحديد المصطلحاتسادساً: 

  11 – 11 الفصل الثاني: خلفية نظرية

 01 التصميم التعليمي: أوالً 

 01 عالقة التعليم بالتدريس -

 01 عملية تصميم التعليم -

 01 علم التعليم وعلم تصميم التعليم -

 01 اهمية علم تصميم التعليم -



 
 ك

 01 مزايا التصميم التعليمي -

 09 التعليممراحل تطور تصميم  -

 21 االسس النظرية والسيكولوجية لتصميم التعليم -

 22 بعض النماذج التعليمية -

 24 العناصر المشتركة للتصاميم التعليمية -

 22 خطوات التصميم التعليمي -

 01 الكفاءة الرياضية :ثانياً 

 04 ابعاد الكفاءة الرياضية  -

 42 العالقة بين ابعاد الكفاءة الرياضية -

 42 التي تشجع على تنمية الكفاءة الرياضية الممارسات -

 40 توصيات لتنمية الكفاءة الرياضية لدى جميع المتعلمين -

 44 متطلبات التعليم من أجل الكفاءة الرياضية -

 41 ثالثاً: عادات العقل

 41 مراحل تكوين العادات -

 41 تصنيفات عادات العقل -

 20 (2061)المشروع  -

 21 خصائص عادات العقل -

 29 تحليل عادات العقل -

 11 ومناهج الرياضيات عادات العقل والقدرات العقلية -

 10 عادات العقل في المجال التربوي -

 10 البيئة الصفية لتطوير عادات العقل -

  111 – 16 : منهج البحث وإجراءاتهثالثالفصل ال

 10 : منهج البحثأوالً 

 10 : إجراءات البحثثانياً 

 10  البحث التجريبي تصميم -0

 10 مجتمع البحث -2

 14 عينة البحث -0

 12 إجراءات الضبط -4



 
 ل

 10 متطلبات البحث -2

 11 أدوات البحث -1

 11 اختبار الكفاءة الرياضية أ(

 11 مقياس الميل إلى االنتاج ب(

 92 اختبار عادات العقل ج(

 91 التجربةتطبيق  -1

 99 الوسائل اإلحصائية -1

  116 – 111 عرض النتائج وتفسيرها: رابعالفصل ال

 012 عرض النتائج أوالً:

 011 تفسير النتائجثانياً: 

 000 االستنتاجاتثالثاً: 

 000 التوصياترابعاً: 

 002 المقترحاتخامساً: 

  111 – 113 المصادر:

  638 – 161 المالحق:

 b - d ليزيةالمستخلص باللغة اإلنج

 

 األشكال تفهرس
 

 الصفحة العنوان ت

 00 ابعاد الكفاءة الرياضية  0

 44 التعليم من أجل الكفاءة الرياضية  2

 

 مخططاتال تفهرس
 

 الصفحة العنوان ت

 20 التعليمي انموذج حمدي  0

 21 خطوات تصميم التعليم على وفق روزنبرغ  2

 12 التعلمي على وفق الكفاءة الرياضية –خطوات بناء التصميم التعليمي   0



 
 م

 الجداول تفهرس
 

 الصفحة العنوان ت

 10 تصميم البحث التجريبي  0 0

 14 مجتمع البحث  2

 12 عينة البحث  0

 11 تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير العمر   4

2  
ميادة تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل السابق فيي 

 الرياضيات
11 

1  
تكييافؤ المجمييوعتين التجريبييية والضييابطة فييي متغييير المعييدل العييام للتحصيييل 

 السابق
11 

 11 تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير الذكاء  1

1  
تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيير الكفياءة الرياضيية السيابقة 

 في الرياضيات
19 

 10 االسبوعي للمجموعتين التجريبية والضابطةجدول الدروس   9

 12 طالباتالحاجات التعليمية لدراسة مادة الرياضيات من وجهة نظر ال  01

 12 درساتالحاجات التعليمية لدراسة مادة الرياضيات من وجهة نظر الم  00

 11 عدد حصص محتوى الفصل الدراسي االول  02

 12 فقرات اختبار الكفاءة الرياضيةنسبة اتفاق المحكمين وقيم مربع كاي على   00

 10 تطبيق اختبار الكفاءة الرياضية على العينة االستطالعية الثانية  04

 14 قيم معامالت الصعوبة لفقرات اختبار الكفاءة الرياضية  02

 14 قيم معامالت التمييز لفقرات اختبار الكفاءة الرياضية  01

 11 الكفاءة الرياضيةالقيم التائية المحسوبة لفقرات اختبار   01

 11 قيم معامالت ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلية الختبار الكفاءة الرياضية  01

 11 نسبة اتفاق المحكمين وقيم مربع كاي على فقرات مقياس الميل إلى اإلنتاج  09

 19 تطبيق مقياس الميل إلى اإلنتاج على العينة االستطالعية الثانية  21

 91 المحسوبة لفقرات مقياس الميل إلى االنتاجالقيم التائية   20

 90 قيم معامالت ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلية لمقياس الميل إلى اإلنتاج  22

20  
قيم معامالت ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للبعد التابعة له في مقياس 
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 أوالً: مشكلة البحث

التفكير من  طرائقحاجة إلى المزيد من المهارات وفي  التقدم العلمي والتقني والبحثي يجعلناإن 

حياة للتطور السريع والمتالحق في ميادين ال ونظراً ، كافة العلومجديدة في تدريس  طرائقث ااستحدأجل 

مواكبة هذا وتشعبت من أجل التدريس تنوعت وتطورت  طرائق نرى أن العامة وميدان التربية خاصة

 .التطور

 العلمي هة التقدملى مواجقادرة ع لعملية التعليم تأسيساً على ذلك لم تعد النظرة التقليديةو 

 التعليم مخططاً ومصمماً على وفق أسس علمية منطقيةبضرورة أن يكون  الذي يناديالتكنولوجي و

نقل أثر التعلم ببل على التعليم فقط  ال يقتصرلمؤسسة التعليمية وبذلك أصبح دور اية سليمة، وسيكولوج

داخل المؤسسة التعليمية وخارجها،  وسائط االتصال المتعددة اإلفادة منعن طريق إلى مواقف جديدة 

أدى إلى الحاجة إلى التفكير في أساليب وطرائق تعليمية غير الطرائق التقليدية يمكن باستخدامها  مما

ات المتعلمين التعلمية لتتناسب وحاج –ى تكييف العملية التعليمية تصميم التعليم تصميماً نظامياً يؤدي إل

 .اتهم وميولهموقدر

معظم المجتمعات المتقدمة إلى الوصول بالمتعلمين إلى مستوى التمكن واالتقان عليه سعت 

 للمتعلمين.للتغلب على المشكالت باستخدام التصاميم التي تزيد من الكفاءة الرياضية 

ت مع في مدارسنا إن التحصيل هو الهدف األساس والوحيد في تدريس الرياضياإال أن المالحظ 

أو توظيفها في مما أدى إلى ضعف المتعلمين في حل المشكالت في تدريسها، التقليدية  اتباع الطريقة

  قدراتهم وكفاءتهم الرياضية. أو التمكن منها مما أثر سلباً على حياة العامةال

لمدرسات الصف رياضية( لدى الطالبات قامت الباحثة بتوزيع استبانة )الكفاءة الوللتحقق من 

( مدرسة لمدارس مختلفة، وذكرت فيها تعريف الكفاءة الرياضية 22الرابع العلمي، وكان عددهن )

 (.3ت أربعة أسئلة كما في الملحق )وأبعادها وأورد

لى مفهوم الكفاءة وبعد االطالع على اإلجابات تبين أنه ليس للمدرسات اطالع مسبق ع 

الرياضية وأبعادها، لذلك عند التدريس ال يركزن على الكفاءة الرياضية وأبعادها كما تؤكده االدبيات، 

م التدريس مباشرة على بعض االبعاد بما يالء ولكن بصورة عامة من الممكن التركيز بصورة غير

لمعلمين بصورة عامة هو تمكن المتعلمين التقليدي، مثالً التركيز على الفهم المفاهيمي ألن المهم لدى ا

 لكفاءة الرياضية بصورة عامة.من فهم المادة، وبالتالي اجمعن على أن الطالبات ال يمتلكن ا

منها عدم  ،جهة نظر المدرساتوفقاً لوعدم امتالك الطالبات للكفاءة الرياضية  وقد تعددت أسباب

بة في دراستها بسبب الشعور بصعوبة المادة، وإن مادة الرياضيات وبالتالي عدم الرغلحب الطالبات 
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، مع صعوبة مادة تمدن على الحفظ وليس على الفهم والتعلمك يعلذل ،المهم عند الطالبات هو النجاح

ن أساس أ، مع اجماعهن على وكثافتها وعدم وجود امثلة تربط الرياضيات بالحياة اليوميةالرياضيات 

 لكفاءة الرياضية.، وهذا سبب مهم لعدم امتالكهن اعيفلسابقة ضالطالبات في الرياضيات للمراحل ا

ن أهمية إن معظم المدرسات ال تعطيالدراسات عدد من باالطالع على  الباحثة كما الحظت

ن أ إلى( إذ أشارت 2122وهذا ما أكدته )العاملي،  ،ومنها عادات العقللتنمية المهارات لدى المتعلمات 

التقليدية المتبعة في أغلب المدارس تركز على التدريب والحفظ اآللي مع طرائق تدريس الرياضيات 

تفتقر إلى عنصر التشويق واالثارة وال تنمي مهارات التفكير  إذ ،االعتماد على حفظ المبادئ والنظريات

 (.3: 2122المتمثلة في عادات العقل )العاملي، 

 التدريس التي ال تؤكد على الكفاءةن األساليب التقليدية في أمن الواضح  مما سبق نجدو

ال يهتمون  متعلمينؤدي إلى نمو جيل من التوالتي منذ المراحل الدراسية األولى  ال سيماو الرياضية

في  المتعلمين تدارك ما فاتهم بغير النجاح، ومع التقدم في المراحل الدراسية يكون من الصعب على

في  المتقدمة، وحتى إن كان هناك تركيزفي المراحل الدراسية  اً الذي يكون مهماألمر المراحل السابقة 

المستوى ب علمين ال يكون بالمستوى المطلوب بحسالمنهج على ابعاد الكفاءة الرياضية فإن تأكيد الم

منذ التي تؤكدها  عموماً على عادات العقل والمهارات فضالً عن عدم التركيزللمتعلمين، الضعيف 

لتوجهات الحديثة ؤكده ان كل من الكفاءة الرياضية وعادات العقل مما تأيم، وبما المراحل األولى للتعل

التعلمي على وفق  -للتصميم التعليمي ليم لذلك تم اجراء هذا البحث للتعرف على األثر الناتج في التع

 هما.الكفاءة الرياضية في

بموضوع الكفاءة  الدراسات العربية بصورة عامة والعراقية بصورة خاصة المرتبطة ولقلة

 أثناء البحث عن االدبياتفي مالحظته ما يمكن  (2061)وعادات العقل بحسب مشروع الرياضية 

جراء إالعربية في قواعد المعلومات المتوافرة، لذلك ارتأت الباحثة سد ولو جزء صغير من هذا الفراغ ب

الرياضية كفاءة أثره على الومن ثم قياس  ،تعلمي –بحث يوظف الكفاءة الرياضية في تصميم تعليمي 

 للطالبات مع قياس عادات العقل لديهن. 

 : اآلتي اإلجابة عن السؤالبيمكن تلخيص مشكلة البحث لذلك 

عادات العقل والكفاءة  فيتعلمي على وفق الكفاءة الرياضية ال –تعليمي التصميم الما أثر 

  ؟الرياضية لدى طالبات الصف الرابع العلمي

 



     الفصل األول: التعريف بالبحث   
 

                                                                                                            

 

4   

 البحث ثانياً: أهمية

د الرياضيات من العلوم المهمة والضرورية لكل االفراد مهما كانت ثقافاتهم لكونها تأخذ حيزاً تُع  

االفراد في اتخاذ الكثير من القرارات التي تتعلق بأمور الحياة اليومية،  يحتاج إليها إذ ،مهماً في الحياة

لمشكالت التي ألنها تعمل على حل كثير من ا ،لها دور مهم في تقدم كثير من المجتمعاترياضيات فال

، تسهم في مجاالت المعرفة األخرى التيإحدى المجاالت المعرفية المتميزة  وهي ،تعترض المجتمع

 .أن يكون مرتبطاً بمعرفة رياضية واسعةمن أي مجال من مجاالت المعرفة ال بد  تقدمو

 (32: 2121)العبسي،  

د  اً تعبيراً عن العقل البشري الذي يعكس عددعالمية مكملة للغة الطبيعة، و الرياضيات وسيلة وتُع 

من القدرات منها القدرة العملية والقدرة التأملية، وكذلك التعليل والرغبة في الوصول لحد الكمال في 

ى إذ إن هذه العلوم ال تكتمل إال عندما نحول نتائجها إلالجمالية، فالرياضيات لغة العلوم، الناحية 

 (.22: 2122معادالت ونحول ثوابتها إلى خطوط بيانية )الناطور، 

علماً يتطلب معرفة منظمة  صاربل  ،وكما لم يعد التعليم فناً كما كان االعتقاد إلى وقت قريب

بدرجة عالية من االتقان وكذلك التخطيط له ليحقق أهدافاً محددة بأصوله وأساليبه واستراتيجياته مع 

لمتعلم وقياس مدى فكيره مع الحفاظ على تفاعل نشط لت طرائقوخصائص المتعلم وتوجيهه ليتالءم 

 (.284: 2114تقدمه لتحقيق األهداف للتعرف على فاعلية عملية التعليم وتحقيق التعلم )الزند، 

دور مهم وفاعل باالرتقاء بالعملية التعليمية لته وحداثته علم تصميم التعليم بأصالذلك فأن ل

ن اجل تحقيق النتاجات التعليمية المرجوة، فهو يعمل على تسهيل التفاعل واالتصال بين م والتعلمية

ويعمل كذلك على زيادة احتمالية نجاح المعلم في تحقيق أهدافه ويجعله  ،في العملية التعليميةالمشاركين 

 (.22 :2122الحوامدة، العدوان وقادراً على العطاء وإدارة الغرفة الصفية بكفاءة وفاعلية )

لتعليم المتعلمين نشاطاً علمياً منظماً على وفق أسس منطقية  الجيد وينبغي أن يكون التخطيط

جات المتعلمين حاتقوم على التحدي واالثارة والمتعة على ان تكون نقطة االنطالق هي  ونفسية مدروسة

جات حاتخدم  أن يجب جيدةألن المخرجات المثالية للخطة التعليمية ال ،تهم وقدراتهمابما يوافق استعداد

 .(22: 2118)الحيلة،  المعاصرة تعليمهم ما يجب أن يعرفوه لمسايرة الحياةفضالً عن المتعلمين كأفراد 

 اجتماع عدة عناصر متكاملة تعمل بنحو  وإن إنتاج وتطوير أي عمل تام في الحياة العملية يتطلب 

التعليم، وباتباع هذه الخطة من الممكن خطة تصميم  ق ومتكامل، وإن العناصر مجتمعة تمثلمتواف

وهذا هو الجانب  ،م في أدائهضمان كون عملية التصميم شاملة ومنهجية، مما يؤدي إلى نجاح المتعل

 .(22 - 28: 2122آخرون، )موريسون واألهم 
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 وأثره ية التعليميةلمفي العالتعلمي  –التصميم التعليمي  هميةأالدراسات  وقد أكدت العديد من

ودراسة  ،(2122، ودراسة )الحيدري، (2122منها دراسة )الهيتي،  ،في مادة الرياضيات اإليجابي

 (.2122)صحو، 

لعدة تحوالت جوهرية في االستجابة  المدة االخيرةخالل فقد خضع تعليم وتعلم الرياضيات أما 

الرياضيات في مجاالت ن الدور الذي تقوم به ومع ادراك التربوييلوجية، وللتغيرات المعرفية والتكن

اإلصالح التي أكدت الفهم والتفكير والتواصل والميل لإلنتاج فقد تعددت حركات ، المعرفة المختلفة

المختلفة للرياضيات المدرسية، ولكن عكس األهداف  كله هذا ،والتمكن من إثبات البراهين الرياضية

 ،في الرياضيات أجمعهامعرفة والفهم بالرغم من عدم وجود مصطلح يجسد جوانب الخبرة والكفاءة وال

ن مصطلح الكفاءة الرياضية بأبعادها المختلفة هي من متطلبات تعلم وتعليم الرياضيات، لذلك أإال 

 .(22: 2122حسن، ) يفترض أن يحقق المتعلمون الكفاءة الرياضية في مادة الرياضيات

نشر المجلس القومي لمعلمي الرياضيات وثيقة معايير المناهج والتقويم  (1989)ففي عام 

تؤكد أهمية أن يتمكن الطلبة من تعلم الرياضيات مع إعطائهم الفرصة لتنمية والتي للرياضيات المدرسية 

 .(22: 2124أبو الرايات، ) لديهم مستويات الكفاءة الرياضية

ألنه يساعد على تعلم  ؛ذي يعتمد على التذكرتعلم الفالتعلم مع الفهم يكون أفضل من ال

 ، وإن الفكرة األساسية هيالقدرة على تنظيمها ومن ثم استرجاعهاعن طريق ذات العالقة  الموضوعات

فة مع ربط المتعلم ألجزاء المعر يتطلب الفهم العميق إذ، تداخل الفروع المختلفة مع بعضها فائدة

فضالً فعال،  بنحو  في استعمال ما يعرفه المتعلم لحل المشكالت عامل أساسي  بعضها، وهذا االرتباط

هذه األفكار مشكالت والتوصل إلى حلها، وتسهم فهم العلى في القدرة أهمية الطالقة اإلجرائية عن 

احد االبعاد يتأثر التعلم بالحافز الذي يمثل  كماأيضاً بما يسمى بالكفاءة االستراتيجية واالستدالل التكيفي، 

 .(Kilpatrick & et al, 2001: 118)الخمسة وهو الميل إلى اإلنتاج 

كية حرصت يرأن الواليات المتحدة االمإلى  (Diaz, 2006)وألهمية الكفاءة الرياضية أشارت 

يشترط القانون ان  إذبوضع معايير للكفاءة في الرياضيات،  هايُلزم (2002)على توقيع قانون في عام 

ن في الرياضيات من الصف الثالث االبتدائي وحتى الصف والية بقياس مدى تقدم المتعلمي كلتقوم 

 (.2: 2124الثاني االعدادي )سالمة، 

القرن العشرين استجابةً للتغيرات في كل من المجتمع  فيتعلم الرياضيات لعدة تحوالت  خضعو

فهم البنية الرياضية والحسابية الً عن فضوالتعليم، لذلك كان ال بد من التركيز على تعليم الرياضيات 

وتوحيد المهارة مع الفهم للتمكن من اإلجراءات، ومن أجل تعلم رياضيات ناجحة كان يجب توظيف 
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 :التي تتمثل فيكيز على ابعاد الكفاءة الرياضية الترعن طريق جميع جوانب الخبرة والكفاءة والمعرفة 

وهو استيعاب األفكار الرياضية من مفاهيم وتعميمات مع التعرف على االرتباط بين  ،الفهم المفاهيمي

لطالقة اإلجرائية األفكار الرياضية للتعرف على المضمون الذي يتم استخدام الفكرة الرياضية فيه، وا

الموقف دقيق ومرن يالئم نحو  وحل مسائل ب ،التي تمثل القيام بالعمليات اإلجرائية من مهارات رياضية

الرياضي، أما الكفاءة االستراتيجية فهي تتضمن استعمال كل من المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية 

التي تواجههم، ويعني االستدالل التكيفي القدرة على  كالتن لحل المشيفي حل المسائل مع تأهيل المتعلم

نتاج الذي يتضمن القدرة على تكوين اتجاهات التفكير المنطقي والتبرير االستداللي، وأخيراً الميل إلى اإل

إيجابية لدى المتعلمين نحو الرياضيات مع االيمان بفكرة ان الرياضيات مهمة وذات معنى ومفيدة في 

 (.2 - 2: 2122الحياة العملية )مصاروه، 

)الكفاءة الرياضية  براعة( بإثراء موضوع ال2124أوصت دراسة )المعثم والمنوفي، و

، مع توجيه الباحثين في تعليم الرياضيات إلى بناء أدوات الدراسات النظرية والتطبيقيةبالرياضية( 

 .الرياضية بأبعادها الخمسة لدى المتعلمين في مراحل تعليمية مختلفة براعةتساعد في قياس ال

 (28: 2124)المعثم والمنوفي،  

 الرياضية براعةالبتوجيه نظر المعلمين إلى أهمية ( 2122كما أوصت دراسة )رضوان، 

 .(ل :2122)رضوان،  لزيادة دافعية واهتمام المتعلمين بمادة الرياضيات )الكفاءة الرياضية(

اختارت الباحثة أن يكون بناء  هتوحداث)البراعة الرياضية( وألهمية متغير الكفاءة الرياضية  

من المهم التعرف  إذ ؛متغير تابع فضالً عن أنهالتعلمي على وفق الكفاءة الرياضية  –التصميم التعليمي 

 أم ال. الكفاءة الرياضية فيإذا كان التصميم له أثر 

عادات العقل ومن الضروري أن تقوم المدارس على تخريج متعلمين مزودين بالعلم والمعرفة و

 العادات العقلية معإكسابهم  اجللذلك من المهم أن يكون هدف التعليم هو دعم االفراد من ، المتميزة

بأن عادات  (Costa & Kallick)يرى و. فضلىضمن العادات الشخصية بصورة  تطويرها وإدخالها

بحيث تكون يؤدي إلى التصرف بذكاء وذلك عند مواجهة أي معضلة  الذي االستعداد امتالكالعقل تعني 

د، إجابتها غير معلومة في الحال لألدبيات رة عادات العقل جزءاً أساسياً من التعريفات المعاص إذ تُع 

، (1989)عام  نكيييراألمالتي تم تداولها في وثائق اإلصالح الوطني مثل العلوم لجميع العلمية 

 .(241: 2112ثابت، )القطامي و لألبحاثالمجلس الوطني الوطنية لمعايير تعليم العلوم، ووالجمعية 

لوجيا مما وعلى تعزيز تنمية الثقافة في العلوم والرياضيات والتكن (2061)ويعمل مشروع 

نه على المتعلمين أن أالتأقلم والتكيف، وبما  عن طريقالفراد على العيش بسهولة مساعدة ايؤدي إلى 
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لوجي لذلك وفاعل في ظل مجتمع صناعي وتكن نحو  بلوجيا ومن العلوم والرياضيات والتكن يتعلموا كالً 

 أي التحول من الكم إلى النوع باالعتماد على مبدأ )القليل كثير(. ،المواد التي يتعلمونهايجب تقليل 

 (342: 2121)زيتون،  

إن فكرة المشروع هي الوصول إلى درجة من التطور الذهني الذي يسيطر على جوانب ذهنية و

متقدمة يتجاوز فيها المتعلم عمليات يتجاوز فيها المعطيات البيئية من أجل الوصول إلى أداءات ذهنية 

 إن عادات العقل تتوافق مع نمط إذ(، 211: 2112ثابت، )القطامي و ى التفكير فوق المعرفيإلالحفظ 

 .التي تشترك في فلسفة عامة والتي تركز على تعليم أوسع يدوم مدى الحياةالتوجهات والكفاءة التربوية 

 (228: 2112)قطامي وعمور،  

تصميم ما  عن طريقتطبيق فكرة عادات العقل  المجلس القومي لمعلمي الرياضيات وقد حاول

يتضمن أحد األوجه عادات العقل والتي تعد من متطلبات التعلم مدى الحياة، مع إذ ، يسمى بمكعب السعة

ة تحديد معايير المحتوى التي تصف األهداف التي ترتبط بفهم المتعلمين للمفاهيم واإلجراءات المتعلق

وإكسابها، الستعمال المعرفة  تمثل طريقة إذ ،التعلم ، وتصف معايير العمليات مخرجات عمليةبالمحتوى

تشمل: االستدالل والبرهنة، والتمثيالت، وحل المشكالت، والتواصل ولذلك سميت عادات العقل، و

 .(43: 2122)رياني،  والترابط

بلدان أخرى غير الواليات المتحدة انتشرت فكرة توظيف عادات العقل في التدريس إلى و

إلى يهدف  الذيفي بريطانيا  (Q. E. Project, 2004)كية، فقد ظهر مشروع الملكة اليزابيث يراالم

تنمية عادات العقل وهي: التفكير المرن، واالستماع إلى اآلخرين، والسعي للدقة، والفضول، والمثابرة، 

 (.2211: 2122أبو السمن والوهر، يقة غير تقليدية )والمتعة في حل المشكالت ورؤية المواقف بطر

 وفقاً الدراسات العراقية التي تناولت عادات العقل وقلة الدراسات العربية  وقد وجدت الباحثة

على  ركزهذا المشروع تل وفقاً ن عادات العقل أفي مادة الرياضيات، على الرغم من  (2061)مشروع ل

 هذا المشروع.ل وفقاً عادات العقل  ة تختارالباحث وهذا ما جعللوجيا، والعلوم والرياضيات والتكن

 :اآلتيبتتلخص أهمية البحث لذلك 

 األهمية النظرية:

مع االتجاهات الحديثة التي تؤكد استخدام التصميم التعليمي في عملية البحث هذا يتماشى  -

 التعليم.

وظف فيه الكفاءة الرياضية ت)على حد علم الباحثة(  د هذا البحث األول من نوعه عراقياً يُع   -

 تعلمي. –في تصميم تعليمي 
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)على حد علم الباحثة( توظف فيه عادات العقل  د هذا البحث األول من نوعه عراقياً يُع   -

 .كمتغير تابع في مادة الرياضيات (2061)بحسب المشروع 

دتُ  - تمثل الكفاءة الرياضية وحدة متكاملة  ، إذالمعايير العالمية مما تؤكدهالكفاءة الرياضية  ع 

الكفاءة و، اإلجرائيةالطالقة والمفاهيمي،  عادها الخمسة المهمة وهي: الفهمتتكون من اب

دتُ إذ إن الكفاءة الرياضية ، اإلنتاجوالميل إلى  ،االستدالل التكيفيوستراتيجية، اال هدف  ع 

نظرية تعطي تصور عام عن هذا لتحقيق النجاح في تعلم الرياضيات، مع خلفية أساسي 

 المتغير.

في هذا الموضوع الجديد والعمل على سد  للكتابة في طرائق التدريس للمختصين اً فاقآ يفتح -

شيء من النقص الذي تعاني منه االدبيات العربية بصورة عامة والعراقية بصورة خاصة 

 في مجال الكفاءة الرياضية وأبعادها.

دتُ  - مهم توظيفه في العملية في الفكر التربوي الحديث، فمن ال اً جديد اً عادات العقل اتجاه ع 

 مع خلفية نظرية تعطي تصور عام عن هذا المتغير.التعليمية، 

للكتابة في هذا الموضوع الجديد والعمل  في العلوم التربوية والنفسية للمختصين اً افاق يفتح -

على سد شيء من النقص الذي تعاني منه االدبيات العربية بصورة عامة والعراقية بصورة 

 بما يخص مادة الرياضيات. (2061)المشروع بحسب عادات العقل خاصة في مجال 

 األهمية التطبيقية:

 لكفاءة الرياضية.وفق اعلى تعلمي  –رفد الميدان التربوي بتصميم تعليمي  -

 رياضية، مع نماذجبتصميم للمادة التعليمية على وفق ابعاد الكفاءة الرفد الميدان التربوي  -

 التي توظف المادة التعليمية التي تم تصميمها.للخطط التدريسية 

يتمتعان  للميل إلى االنتاجرفد الميدان الرياضي باختبار للكفاءة الرياضية ومقياس  -

 بالخصائص السايكومترية لعينة مهمة وهم طالبات الصف الرابع العلمي.

بالخصائص  يتمتع (2061)لعادات العقل بحسب المشروع رفد الميدان الرياضي باختبار  -

 السايكومترية لعينة مهمة وهم طالبات الصف الرابع العلمي.

تدريس مادة الرياضيات هج وواضعي المناعلى  القائميننظر البحث يوجه من الممكن أن  -

مشروع لا بحسب ابعاد الكفاءة الرياضية وعادات العقل المناسبة لمادة الرياضيات على

 تدريسها. وفيفي المناهج للتركيز عليها  (2061)
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يسهم في فتح المجال للبحث في ما يؤدي إلى تنمية كل من الكفاءة الرياضية وعادات العقل  -

تتمتع بالخصائص  أدوات، مع إعداد دراسية أخرى لمراحل (2061)بحسب المشروع 

 السايكومترية لقياس كل منهما.

 البحث هدفاثالثاً: 

 إلى: هذا البحثيهدف 

في الكفاءة الرياضية التعلمي على وفق الكفاءة الرياضية  –التصميم التعليمي  أثرالتعرف على  -2

 لدى طالبات الصف الرابع العلمي.

عادات العقل لدى التعلمي على وفق الكفاءة الرياضية في  –التصميم التعليمي  أثرالتعرف على   -2

 طالبات الصف الرابع العلمي.

 البحث رابعاً: فرضيات

 :الصفرية االتية عت الفرضياتوض  البحث  هدفا ولتحقيق

بين متوسطي درجات طالبات  (0.05) الداللةال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -1

التعلمي وطالبات  –المادة على وفق التصميم التعليمي  ستُدر  المجموعة التجريبية التي 

ستالمجموعة الضابطة التي  على وفق الطريقة االعتيادية في اختبار  نفسها المادة ُدر 

𝐻°: 𝜇1                                      الكفاءة الرياضية. = 𝜇2     ,    𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2   

بين متوسطي درجات طالبات  (0.05) الداللةال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -2

ستالمجموعة التجريبية التي  التعلمي وطالبات  –المادة على وفق التصميم التعليمي  ُدر 

ستالمجموعة الضابطة التي  مقياس الميل ي ادية فعلى وفق الطريقة االعتي نفسها المادة ُدر 

𝐻°: 𝜇1                                                 إلى االنتاج. = 𝜇2     ,    𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 

بين متوسطي درجات طالبات  (0.05) الداللةال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -3

ستالمجموعة التجريبية التي  وطالبات التعلمي  –المادة على وفق التصميم التعليمي  ُدر 

ست المجموعة الضابطة التي ادية في الكفاءة على وفق الطريقة االعتي نفسها المادة ُدر 

𝐻°: 𝜇1                                             .ككل الرياضية = 𝜇2     ,    𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 

بين متوسطي درجات طالبات  (0.05) الداللةال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -4

ستالمجموعة التجريبية التي  التعلمي وطالبات  –المادة على وفق التصميم التعليمي  ُدر 

ستالمجموعة الضابطة التي   ادية في عادات العقل.على وفق الطريقة االعتي نفسها المادة ُدر 

𝐻°: 𝜇1 = 𝜇2     ,    𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 
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 خامساً: حدود البحث

 :باآلتييتحدد البحث 

في مديرية دادية والثانوية الصباحية للبنات طالبات الصف الرابع العلمي في المدارس اإلع -2

 تربية محافظة ميسان/ العمارة.

حساب واألسس والجذور، والمعادالت والمتباينات، والفصول األربعة )المنطق الرياضي،  -2

، 2128 - 2121المقرر للعام الدراسي  كتاب الرياضيات للصف الرابع العلميالمثلثات( من 

 (.2122، )الحديثي وآخرونتأليف الطبعة التاسعة، 

 .2128 -2121لعام الدراسي الفصل الدراسي األول ل -3

والكفاءة واالستدالل التكيفي، طالقة اإلجرائية، الكفاءة الرياضية: الفهم المفاهيمي، وال -4

 االستراتيجية، والميل إلى اإلنتاج.

 .الحساب والتقدير، ومهارات االتصال والتواصل، ومهارات االستجابة الناقدة: عادات العقل -2

 سادساً: تحديد المصطلحات

 :عرفه كل منالتصميم التعليمي:  -2

- (Reigeluth, 1983): التدريس، أو هو  طرائقالعلم الذي يهتم بفهم وتحسين وتطبيق  أنه

لتحقيق التغيير في المعرفة  مناسبةعن طريقها اية طريقة تعليمية العملية التي يقرر 

 .(33: 2002)الحيلة، والمهارات لموضوع معين ولمجتمع مستهدف من المتعلمين 

ألنسب الطرائق عملية منظومية الهدف منها وضع معايير ومواصفات أنه : (7002)سرايا،   -

 معينة شروطوالبيئات والمصادر التعليمية التي تحقق النتاجات التعليمية المرغوبة على وفق 

 بصورةوترجمة هذه الطرائق تتفق مع خصائصهم المعرفية  إذتتمتع بها عينة المتعلمين 

 .لكي يحدث التعلم المنشود االسترشاد بها لتنفيذ عملية التعليم ممخططات يت

 (24: 2002)سرايا،  

 ومن ثمإجراءات مختلفة تهتم باختيار المادة التعليمية أنه  (:7002آخرون، )قطامي و -

سريعة المتعلم للتعلم بطريقة حليلها وتنظيمها وتطويرها وتقويمها حتى تساعد وت تصميمها

 .(100: 2002آخرون، )قطامي والتعليمية بأقل جهد ووقت  اتباع الطرائقب وفضلى

تحديد مواصفات عناصر الموقف التعليمي وتحديد كيفية  أنه (:7022آخرون، )الرواضية و -

صورة أشكال وخرائط ورسوم وتقديمها بعضها، وإخراج ذلك بذه العناصر مع تفاعل ه

 .(33: 2011)الرواضية وآخرون، ور التعليمي لتحويلها لصيغ مادية للمط
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الخاصة بالمادة التعليمية  اإلجراءاتمجموعة من وتعرف الباحثة التصميم التعليمي نظرياً: هو 

بما  على التعلمين تقويمها من أجل مساعدة المتعلمومن ثم تصميمها تحليلها وتنظيمها ومن اختيارها و

 التعليمية لهم.واألساليب والوسائل اختيار انسب الطرائق  عن طريقيناسب خصائصهم المعرفية 

 عرفها كل من: :الكفاءة الرياضية -2

- (Kilpatrick & et. al, 2001) :والطالقة  ،الوصول المتكامل لكل من الفهم المفاهيمي أنها

 .اإلنتاجوالميل إلى  ،والكفاءة االستراتيجية، واالستدالل التكيفي ،اإلجرائية

 (Kilpatrick & et. al, 2001: 313) 

- (Kilpatrick & saford, 2002): عمليات، و)محتوى، من أنواع المعرفة الرياضية  أنها

 .ميول( المتطلبة لتعليم وتعلم الرياضياتو، تفكيرو

(Kilpatrick & Swafford, 2002: 9) 

مجموعة من عمليات ومهارات التفكير واالتجاهات والميول التي أنها  (:7022)حسن،  -

بمرونة  اإلجراءاتتتضمن فهم المفاهيم الرياضية وتنفيذ  إذتعزز تعلم المتعلم للرياضيات، 

يرتبط ذلك بالعقالنية والنفعية  إذوتمثيل وحل المشكالت،  وغودقة مع القدرة على ص

 (.32: 2012للرياضيات في الحياة العملية )حسن، 

 اإلجراءاتاستيعاب المفاهيم والعمليات الرياضية والمهارة في تنفيذ  أنها (:7022)سيفين،  -

وتمثيل وحل المشكالت الرياضية من اجل وصول  وغبمرونة ودقة عالية وذلك اثناء ص

 (.123: 2012ت كمادة ذات فائدة )سيفين، المتعلم لرؤية الرياضيا

مثل ت مترابطةهي عبارة عن تكامل بين عدة ابعاد وتعرف الباحثة الكفاءة الرياضية نظرياً: 

والطالقة اإلجرائية  ،الفهم المفاهيمي للمحتوى الرياضيبعدين أساسيين وهما البعد المعرفي ويتضمن 

واالستدالل التكيفي في التفكير، والبعد الوجداني الذي  ،ةوالكفاءة االستراتيجية في العمليات الرياضي

 الرياضية. الموضوعاتبالميل إلى اإلنتاج في  ةالرياضيات المتمثل فيالميول يتضمن 

 التعلمي على وفق الكفاءة الرياضية: –للتصميم التعليمي  جرائيالتعريف اإل

إجراء مراحل محددة تهتم باختيار المادة التعليمية ومن ثم ل وفقاً إجراءات منظمة ومتسلسلة  هو

للطالبات وفقاً للحاجات التعليمية  لها (التغذية الراجعةوالتقويم، والتنفيذ، والتصميم، والتحليل، )عمليات 

 تصميم األنشطة التعليميةطريق عن  لتحقيق الكفاءة الرياضيةمادة الرياضيات لواالهداف التعليمية 

بما يالئم  وحساب المثلثات(األسس والجذور، والمعادالت والمتباينات، و)المنطق الرياضي، فصول لل

 وذلك باتباع الطرائق التعليمية المناسبة بأقل جهد ووقت ممكنين. المعرفية أبعاد الكفاءة الرياضية
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 عرفها كل من: أبعاد الكفاءة الرياضية:

التي بمجموعها صر الخمسة المتداخلة والمترابطة العنا أنها (:7022)المعثم والمنوفي،  -

والكفاءة  ،اإلجرائيةوالطالقة  ،وهي الفهم المفاهيمي ،المتعلمتكون الكفاءة الرياضية لدى 

 .(2: 2014المعثم والمنوفي، ) اإلنتاجوالميل إلى  ،واالستدالل التكيفي ،االستراتيجية

- (Kilpatrick & et. al, 2001:)  هيمكونات الكفاءة الرياضية إن: 

  المفاهيم والعمليات والعالقات الرياضية. فهم وهو: المفاهيمي لفهما

 مناسب. بمرونة ودقة وكفاءة وبنحو   الجراءات: هي المهارة في تنفيذ االطالقة االجرائية

وإعادة  وتمثيل وحل المشكالت الرياضية وغالقدرة على ص وهي: الكفاءة االستراتيجية

 .حلهاصياغتها و

 المنطقي والشرح والتفسير والتبرير. : القدرة على التفكيراالستدالل التكيفي

وجديرة هو ميل المتعلم لرؤية الرياضيات كمادة تتسم بالعقالنية ومفيدة  :الميل إلى االنتاج

 بأهمية المثابرة وفاعلية المتعلم الذاتية. يمانباإل، ويقترن هذا الميل باالهتمام

(Kilpatrick & et. al, 2001: 5)  

 :الكفاءة الرياضية في االبعاد الخمسة اآلتية تتمثل (:7022)أبو الرايات،  -

هو استيعاب المفاهيم والعمليات والعالقات الرياضية مع القدرة على تمثيل  :المفاهيمي لفهما

 .بعدة طرائق وعالقة ذلك بفهم اإلجراءات الرياضية المختلفةالمواقف الرياضية 

معرفة اإلجراءات مع كيفية استخدام خطوات حل المشكالت الرياضية : هي الطالقة االجرائية

 مناسب مع المهارة في األداء بمرونة ودقة. واجراء اإلجراءات بنحو  

المشكالت الرياضية غير النمطية مع  وغهي القدرة على تمثيل وص: الكفاءة االستراتيجية

 يات جديدة للحل.التعرف على العالقات الرياضية والتوصل لطرائق واستراتيج

يمثل القدرة على التفكير المنطقي حول المفاهيم والعالقات الرياضية مع : االستدالل التكيفي

رف على القدرة على التفسير والتبرير عند حل المشكالت والمواقف الرياضية مع التع

 فروض المشكلة.

هو رؤية مادة الرياضيات على كونها مفيدة وذات أهمية لحل المشكالت  :الميل إلى االنتاج

والثقة في النفس عند ممارسة األنشطة الرياضية اليومية مع المثابرة لتعلم الرياضيات 

 والمشكالت الرياضية.

 (24 - 23: 2124، أبو الرايات)
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 الكفاءة الرياضية.ألبعاد  (Kilpatrick & et. al, 2001)مع تعريف وتتفق الباحثة 

 :للكفاءة الرياضية التعريف اإلجرائي

مع المهارة في تنفيذ قدرة طالبات الصف الرابع العلمي على فهم المفاهيم الرياضية  هي

النتائج االعتماد على االستدالل التكيفي في تفسير مع  كفاءة في اختيار اإلجراءات المناسبةالواإلجراءات 

الوصول إلى رؤية مادة الرياضيات مادة مهمة ونافعة ولها دور يتم وبالتالي  ،التي يتم الحصول عليها

اإلجابة على اختبار الكفاءة  عن طريقوتقاس بالدرجة التي يتم الحصول عليها  ،في الحياة اليومية

)المنطق لفصول في مادة الرياضيات لذي تم إعداده ا (للكفاءة الرياضيةالمعرفية  )لألبعاد الرياضية

الدرجة  عن طريقوكذلك حساب المثلثات(، واألسس والجذور، والمعادالت والمتباينات، والرياضي، 

البعد الوجداني للكفاءة مقياس الميل إلى اإلنتاج الذي يمثل  اإلجابة عنالتي يتم الحصول عليها من 

 البحث. في هذا تم إعدادهما نواللذاالرياضية، 

 عرفها كل من: :عادات العقل -3

- (Costa & Kallick, 2004:)  نزعة الفرد للتصرف بطريقة ذكية عند مواجهة مشكلة ما أنها

فر االجابة او الحل في ابنيته المعرفية، وقد تكون المشكلة عبارة عن موقف اوعند عدم تو

 (.22: 2002محير أو غامض )نوفل، 

وتنظيم وترتيب العمليات العادات التي تعمل على تدبير  أنها :(7002)القطامي وثابت،  -

التي تضع نظام أولويات سليم لهذه العمليات من اجل المساعدة في تصحيح مسار العقلية 

 (.130: 2002ثابت، )القطامي و الفرد في الحياة

مجموعة المهارات واالتجاهات والقيم التي تمكن الفرد من بناء  (:7022)نوفل وسعيفان،  -

فضيالت من األداءات أو السلوكيات الذكية بناًء على المثيرات والمنبهات التي يتعرض لها ت

بحيث تقوده الى انتقاء عملية ذهنية أو أداء سلوك من مجموعة خيارات متاحة امامه 

 .لمواجهة مشكلة ما أو قضية أو تطبيق سلوك بفاعلية والمداومة على هذا النهج

 (222: 2011)نوفل وسعيفان،  

تعمل على مساعدة مجموعة من المهارات والعمليات العقلية التي  أنها (:7022عمران، ) -

أو موقف او مشكلة مع تطبيق االستجابات عند مواجهة خبرة جديدة  أفضلالفرد الختيار 

 .من العقل والوجدان والسلوك مل كالً تش إذالسلوك بفاعلية مع المداومة عليه، 

 (13: 2014)عمران،  
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عمليات عقلية تتضمن مجموعة من عبارة عن هي وتعرف الباحثة عادات العقل نظرياً: 

 مناسب نحو  للتصرف ب لديه على تنظيم وترتيب العمليات العقليةالفرد  ساعدتي تهارات والقدرات المال

 لحلها.المناسبة  ستجاباتاختيار اال عن طريقجديدة عند التعرض لموقف أو مشكلة 

 لعادات العقل: اإلجرائيالتعريف 

للتعامل مع المواقف التي تساعد طالبات الصف الرابع العلمي  عمليات العقليةالمجموعة من  هي

مشروع عادات العقل وفقاً ل بحسبلتحقيق أفضل االستجابات  مناسبةالمتنوعة التي تواجههن بطريقة 

وتقاس  ،مهارات االستجابة الناقدة(ومهارات االتصال والتواصل، و)الحساب والتقدير، هي و (2061)

  البحث. افي هذ اختبار عادات العقل الذي تم إعداده نمن اإلجابة عبالدرجة التي يتم الحصول عليها 
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التصميم : هي أساسية محاورثالثة في  عن متغيرات البحثستعرض الباحثة خلفية نظرية 

 كاآلتي:، حت كل محورمع عرض عدة مواضيع فرعية ت وعادات العقل،والكفاءة الرياضية، التعليمي، 

  (Instructional Design) التصميم التعليميأوال ً: 

 عالقة التعليم بالتدريس:

ترجمة كل من  يعود إلىوسبب ذلك  ،غالباً ما يتم الخلط بين تصميم التعليم وتصميم التدريس

 (Instruction)، ولكن عند العودة إلى ترجمة كلمة (Teaching)و  (Instruction)المصطلحين 

تعني "جميع الحوادث التي تؤثر في المتعلم بطريقة ما تؤدي  نجد أنهاالواردة في عدة مراجع ومصادر 

 بلإلى تسهيل التعلم، وال يقتصر فقط على تلك الحركات التي يقوم بها المعلم وغيره في الموقف التعليمي 

عل النشط مع عناصر البيئة التعليمية يشمل توفير الشروط المادية والنفسية التي تساعد المتعلم على التفا

علم"، أما تفي الموقف التعليمي واكتساب الخبرة والمعارف والمهارات واالتجاهات والقيم التي يحتاجها الم

نشاط تواصلي يهدف إلى )وهو  ،نجد انها تعني الجانب التطبيقي للتعليم (Teaching)عند ترجمة كلمة 

، وبالتالي فالتعليم هو العملية الكبرى أما التدريس فهو الجانب التطبيقي (إثارة التعلم وتسهيل مهمة تحقيقه

ارة دافعية يهدف إلى إث إذمشروع هدفه مساعدة االفراد على التعلم،  (Instruction)التعليم إن  إذ للتعليم.

علم عمالً فهو نظام شخصي يرتبط بالمتعلم يؤدي فيه المت (Learning)أما التعلم . المتعلم وتسهيل تعلمه

وكذلك فإن لها عالقة وطيدة بعملية  ،يمكن القول إن عملية التعلم تتعلق بالمتعلم نفسه إذيتعلق بالسلوك 

 فهو (Teaching)أما التدريس  ة عملية التعليم ومحصلة لها كذلك.إن عملية التعلم هي نتيج إذالتعليم، 

التدريس الجانب التطبيقي  ّعدوبذلك يُمكن نظام شخصي فردي يقوم المدرس فيه بدور مهني هو التدريس، 

إال إذا ُخطط له مسبقاً، أي قد تم تصميمه بطريقة  للتعليم أو أحد أشكاله المهمة، والتعليم ال يكون فعاالً 

 (.82 -  82: 8002ومتسلسلة )الحيلة، منظمة 

درس واحد ن التعليم عملية أوسع مدى من عملية التدريس، فالتدريس يتضمن أنستخلص مما سبق 

 خطيط لها لتعليم وحدة دراسية دقيقة، أما التعليم فهو عملية يتم الت (45)تعدى قد ال ي

  التعلمي. –بناء التصميم التعليمي الي وبالت ،أو فصل دراسي او سنة دراسية، لذلك الذي يهمنا هو التعليم

 عملية تصميم التعليم:

تم اتباعها للتخطيط والترتيب لعمل شيء ما الطريقة التي ي يعني (Design)التصميم مصطلح إن 

عمل خطة وتطويرها من أجل تحقيق غرض في مهارة ال وهو كذلك عبارة عنيوضح كيفية عمله، كما 

 .(Oxford, 2006: 212) معين
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ملية تصميم عملية فمن المهم التعرض لكل لفظة من الفاظ ععن  عبارةتصميم التعليم  وإذا كان

 (: هو ترتيب منظم من الخطوات واإلجراءات إلنجاز مهمة معينة.عمليةمعنى )ف التعليم لبيان معناها.

نها عملية أعمل خطة منظمة تعمل على تحقيق أهداف معينة، ومن أبرز خصائصها  هو(: تصميممعنى )و

أما  ة لحل المشكالت، وتتأثر بكثير من العوامل.يموجهة باألهداف، ومنطقية وعقالنية وابداعية وهي عمل

: (فعملية تصميم التعليم)لذلك مخطط ومنضبط لتحقيق أهداف محددة.  أي نشاط تعليميفهو (: تعليمنى )مع

 .أنفسها وتنطبق عليها خصائص التصميم هي العملية التخطيطية التي ينتج عنها مخططات تدريسية معينة

 (72 - 71 :8002كرار، )الريّح و 

لوجيا التعليم ورئيساً من مكونات منظومة تكن عملية مكوناً بوصفه التصميم التعليمي  مثلوي

الجسر  ويم، فالتصميم التعليمي هو بمنزلةالمعاصرة إلى جانب عمليات التحليل والتطوير واالستخدام والتق

أن التصميم  إذ يرى بعضهمالذي يربط بين األطر النظرية والجوانب التطبيقية في المجال التعليمي، 

 (.70: 8062آخرون، علم التعليم ونظرياته )الشويلي وتطبيقية لالتعليمي هو أحد العلوم ال

عملية تصميم التعليم هي الوسيلة التي يتبعها المعلم من أجل تصميم التعليم متبعاً ن أوترى الباحثة 

بالتصميم منطقية وعقالنية وابداعية متمثلة على وفق خطة التعليمية في ذلك الخطوات المنظمة للعملية 

 .التي تؤدي التعلم محددةق األهداف اللتحقيوذلك 

نجم عن التطورات التي أصابت عملية التعليم والتي استُمدت من البحوث التربوية إلى تصميم و

وظف علم التصميم التعليمي نظريات التعلم  إذوفق أسس ومعطيات علمية وعملية، على المادة التعليمية 

في أقصر أسلوب تحقيق األهداف التعليمية  عن طريقوذلك  في الصف وال سيماوالتعليم بما يخدم المتعلم 

كلفة اقتصادية ما أمكن ذلك، وتم استخدام طرائق لتنظيم محتوى المادة وقت وجهد ممكنين مع أقل 

التعليمية وطرائق لتعليمها في النماذج والنظريات على افتراض أن تنظيم المحتوى التعليمي يساعد المتعلم 

المعلومات التي تم تعلمها واستيعابها وخزنها في الذاكرة بطريقة منظمة ومتسلسلة بطريقة ما على فهم 

 (.822: 8002على ان يتم اتباع طرائق تدريسية تتفق وطريقة تنظيم المعلومات وتسلسها )الزند، 

 علم تصميم التعليم:وعلم التعليم 

المبادئ اإلجرائية  فالذي يبحث في وص لان علم التعليم هو الحقمن المهم ان نتعرف على 

، بصورة خاصةق التعليم ائإلى تحسين وتطوير واستمرارية طر يهدف إذ ،لعملية التعليم التعليمية المطلوبة

ق التعليم الفّعالة ائطرفرضيات تساعد مصممي التعليم في وصف اإلجرائية التعليمية ما هي إال والمبادئ 

المبادئ النظرية التعلمية وفق شروط معينة تختلف عن لى عالتي تؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج التعلمية 

عقلية من اجل التي تمثل الفرضيات التي تساعد المعلم على معرفة ما يحدث في دماغ المتعلم من عمليات 
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ويُعد علم التعليم أحد فروع ، وهذه المبادئ النظرية التعليمية تسمى بنظريات التعلم ،إتمام عملية التعلم

ق التعليم ائبفهم طرتصميم التعليم  يهتملذلك ، علم تصميم التعليم أحد فروع علم التعليمحين  فيالتربية، 

التي من شأنها أن تحقق ق التعليمية ائوتحسينها وتطويرها واستمراريتها عن طريق وصف أفضل الطر

ائق حول الطرة التخاذ القرارات المناسب نتيجةً  النتائج التعليمية المرغوب فيها على وفق شروط معينة

علم يصف اإلجراءات التي  بأنه علم تصميم التعليم لذلك من الممكن تعريفالتعليمية التي يجب استعمالها، 

والمناهج( المراد تصميمها وتحليلها وتنظيمها  ،والبرامج ،والمواد ،تتعلق باختيار المادة التعليمية )األدوات

وتساعد  فضلى وسريعةية تساعد على التعلم بطريقة وتطويرها وتقويمها من أجل تصميم مناهج تعليم

 .(70 - 87 :8002)الحيلة،  نوقت وجهد ممكني ق التعليمية وفي أقلائالمعلم على اتباع أفضل الطر

 :أهمية علم تصميم التعليم

 باآلتي: يمكن اجمال أهمية علم تصميم التعليم

 .األهدافق تحقمية الفعالة التي التركيز على الطرائق التعلي عن طريقتوفير الوقت والجهد  -1

مع تشجيعهم على  جعل التفاعل واالتصال بين المشاركين في تصميم البرامج التعليمية سهلا  -2

 فريقاا واحداا.العمل 

االهتمام باألهداف التعليمية ومن ثم تحديد األهداف التربوية العامة واالهداف السلوكية  -3

 الخاصة بالمحتوى الدراسي.

 ألنه يقلل من الخطأ. ؛لية نجاح المعلم في تعليم المادة الدراسيةيزيد من احتما -4

 التباعه أساليب تعليمية جيدة.يجعل المعلم قادراا على العطاء وإدارة الغرفة الصفية بفعالية  -5

 (80: 8066الحوامدة، و)العدوان 

 مزايا التصميم التعليمي:

 من أهم مزايا التصميم التعليمي:

 ف التعليمية.تحقيق األهدانحو يوجه  -1

 محور العملية التعليمية.يجعله  إذ ،يتمركز حول المتعلم -2

 المعنى وتوظيف المعرفة المكتسبة في الحياة. ييركز على األداء ذ -3

 على النتاجات التي يمكن قياسها بصدق وثبات. يركز -4

 (21: 8066آخرون، )الرواضية و

 لما للتصميم التعليمي من أهميةهو ل ومن مبررات اختيار الباحثة للتصميم التعليمي كمتغير مستق

 يتمتع بها، لذلك سوف يتم التعرف أكثر على التصميم التعليمي بدءاً من مراحل تطوره. وما له من مزايا
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 مراحل تطور تصميم التعليم:

ن علم تصميم التعليم قد مر بمراحل تطورية متسلسلة قبل أن يتبلور في نماذج ونظريات متكاملة، إ

لمراحل وجهات نظر التربويين العاملين في مجال التربية والتعليم والمختصين بمجاالت وتمثل هذه ا

 مختلفة، وهذه المراحل كاآلتي:

ين المختصين في الوسائل السمعية : كانت وجهة نظر التربويمرحلة الوسائل السمعية البصرية -1

ليمية مع ضرورة البصرية أن عملية تصميم التعليم عبارة عن عملية اختيار الوسائل التع

لوجية. ولكن ما ولوجيا في التعليم مع مواكبة كل جديد تسفر عنه الثورة التكنوتضمين التكن

يؤخذ على هذه المرحلة هو ان النظرة للتعليم كانت مادية بحتة تعتمد على اآللة وتهمل العامل 

 اإلنساني وأهميته في تفعيل هذه اآللة.

فهي تركز على تختلف وجهة النظر هذه كثيراا عن سابقتها،  : المرحلة انتاج الوسائل التعليمية -2

إنتاج الوسائل التعليمية وجودة صنعها والشكل الذي تبدو عليه أكثر من تركيزها على عملية 

 هذه المرحلة على الجودة في االختيار.ركز اختيارها، حيث ت

 ، إذتصميم التعليمي: وجهة النظر هذه هي أقرب ما تكون للمرحلة عملية التصميم التعليمي -3

تحتاج إلى وضع األهداف السلوكية،  عملية بوصفهاكان ُينظر إلى عملية التصميم التعليمي 

 فإنتاجها وتأمينها. ،وأخيراا اختيار الوسيلة التعليمية قويمومن ثم تطوير وسائل الت

نطقياا، مع : حاولت وجهة النظر هذه أن تحلل المهمات تحليلا سلوكياا ممرحلة تحليل المهمات -4

 سلسلة من األهداف السلوكية. فيتحديد مراحل مرور التصميم 

: تتصف هذه المرحلة بالنظرة الشمولية للتصميم التعليمي وذلك مرحلة النظرة الشمولية -5

ترى أن  إذوكذلك قدرات االنسان وتوجهاته االجتماعية، لمراعاتها نظريات التعلم النفسية 

ة وكل مجال يتكون من خمس خطوات سة مجاالت رئيسعليمي يتكون من خمالتصميم الت

 فرعية، وهذه المجاالت هي:

 تحديد األهداف. -

 تحليل المادة التعليمية وخصائص المتعلم. -

 تصميم االختبار ووسائل القياس. -

 اعداد الوسائل التعليمية. -

                                                   .قويممجال الت -

 (244 - 244: 2004)الزند، 
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 :لتصميم التعليماألسس النظرية والسيكولوجية 

إذ وتأثر بها،  ةاستمد تصميم التعليم أصوله ومبادئه من عدة مجاالت نظرية ومدارس سيكولوجي

 هي:أسهمت في تصميم التعليم، هناك عدة نظريات  إن

 نظرية االتصال ومجاالته. -1

 نظريات التعليم ونظريات التعلم. -2

 ية النظم العامة.مدخل النظم ونظر -3

 (607: 8001آخرون، )الكسواني و 

اتخةةاذ  عةةن طريةةقلنظريةةة االتصةةال تةةأثير قةةوي فةةي مجةةال تصةةميم التعلةةيم : التصةةال ومالاالتةة نظريةةة ا -6

ُوِضةعت معظةم نظريةات االتصةال مةن اجةل التنبةؤ باألحةداث أو  إذ ،القرارات وكتابةة التعلةيم وانتاجةه

 (.76 :8062آخرون، شويلي و)التبادل المعلومات  عن طريقتوضيحها 

كماا ان االتصاال  إذانبثقت عن نظرياات االتصاال كثيار مان اآلراء حاول طريقاة تصاميم التعلايم، و

وجاود عوامال تاؤثر فاي ارساال الرساالة  فضاالً عانيتكون من رسالة ياتم ارساالها واساتقبالها مان المرسال 

ن ماا هاي إال وسايلة لفهام تجاارب المتعلماين فتحليال خصاائص المتعلماي ،كذلك العملية التعليمية ،واستقبالها

السااابقة واهتماماااتهم والحااوافز المتاحااة لهاام حتااى يسااتطيع )المرساال( المعلاام فهاام تجااارب )المسااتقبلين( 

إلاى المتعلمين، وكلماا تشاابهت نطاقاات التجاارب ازداد فهام الرساالة، وهناا تثبات التغذياة الراجعاة الحاجاة 

عملية التعليم ليتمكن المعلم مان التكياف ماع  في غضونفة ردود افعالهم لتفاعل مع المتعلمين من اجل معرا

بالتغذية الراجعة عن فعالية الرسالة التعليمية  لتقويم التكويني الذي يزودا فضالً عنمستوى فهم المتعلمين، 

 .(662 - 667: 8002آخرون، )قطامي ولها  ةجراء مراجعمن اجل اتاحة الفرصة إل

علةم نه تةأثر بميةدان أعند تتبع تطور علم التصميم التعليمي سوف نجد  ريات التعلم:نظريات التعليم ونظ -8

بالمدرسةة قةد تةأثر التصةميم التعليمةي فةي نشةأته األولةى  إذالنفس ونظرياته ومدارسةه علةى اختلفهةا، 

بطريقة البيئة التعليمية  ي التي ساعدت علم تصميم التعليم في تنظيمان العلوم السلوكية ه إذ ،السلوكية

تساعد المتعلمين على اظهار االستجابات المرغوبة التةي تعبةر فةي مجموعهةا عةن عمليةة التعلةيم، أمةا 

معنةى عنةدما ينتبةه  االمدرسة المعرفية فهي تعتمد على افتراض هو أن المةتعلم يسةتطيع جعةل الةتعلم ذ

علهةةا ذات معنةةى للخبةةرات الجديةةدة والعمةةل علةةى ربطهةةا بةةالخبرات القديمةةة الموجةةودة لديةةه بهةةدف ج

ومةن ثةم القةدرة علةى اسةترجاعها، أمةا المدرسةة البنائيةة  ،بتخزينها فةي الةذاكرة والبنيةة المعرفيةة لديةه

معارفةةه عةةن العةةالم بصةةورة نشةةطة  عةةن طريقهةةانةةه عمليةةة بنائيةةة يبنةةي المةةتعلم أفتنظةةر للةةتعلم علةةى 

ة بنةاء معرفتةه عمل على إعادي في غضونهاعندما يواجه المتعلم بمشكلة حقيقية  إذ ،وغرضية التوجيه

 .(70 -81 :8062آخرون، )الشويلي و الضغوط المعرفية الممارسة على خبرتهيوائم  بإحداث تكيف
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نااه توجااد أنبثااق أساساااً ماان نظريااات الااتعلم واعتمااد عليهااا إال أن علاام تصااميم التعلاايم اوبااالرغم ماان 

في إطارها تغير في سلوك  مليات التي يحدثاختالفات بينهما، فنظريات التعلم هي العلم الذي يبحث في الع

إن التعلم هو تغير إيجابي في سلوك المتعلم نتيجاة الممارساة، أماا نظرياات تصاميم التعلايم فهاي المتعلم، إذ 

العلم الذي يبحث في إيجاد أفضال الطرائاق التعليمياة التاي تاؤدي إلاى تحقياق األهاداف التعليمياة المرغاوب 

أثناء عملية التعليم، أي إن نظريات التعلم تهتم بدراسة في للمعلم يسير عليها  الً فيها وجعل هذه الطرائق دلي

يقاوم باه المعلام داخال  أماا نظرياات تصاميم التعلايم فتهاتم بدراساة ماا ،ما يحدث من تغير في سالوك الماتعلم

 .(662 - 667: 8066الحوامدة، )العدوان والصف 

ق أكثر من وصف ائتصميم التعليم بأفضل الطر تركز على كيفيةفهي النظريات التعليمية أما 

 (.27: 8068آخرون، )موريسون ونظريات التعلم التي تصف التعليم  تبنى على فهيالتعليم، لذلك 

االجتماعية ساعدت على  م اإلنسانية أمالمعرفية أ كانت السلوكية أم وان االتجاهات النفسية سواء

دئ واالفتراضات التي قدمتها تلك المدارس وذلك بعد تحويلها نشوء علم التصميم التعليمي من خالل المبا

يئة البتنظيم دور المصمم التعليمي هو  نإإذ إلى خطوات إجرائية لتحقيق التعليم الفعال في البيئة الصفية، 

 .هايقوم المعلم بتحقيقو تحديد األهداف التعليمية وتحليلها إلى نتاجات سلوكية عن طريقا التعليمية وبناؤه

 (821: 8002)الزند،  

مفهوم النظام التعليمي مجموعة من العناصر والمكونات  يعني :مدخل النظم ونظرية النظم العامة -3

وينظر إليها كوحدة واحدة تربط بينها علقات تفاعلية تبادلية من اجل  ،المرتبطة بالعملية التعليمية

كون من أنظمة فرعية، وكل نظام يت تحقيق هدف تعليمي معين، ويتكون النظام التعليمي من مجموعة

 .(24: 2015آخرون، )الشويلي و صغرىمجموعة من األنظمة ال

في كيفية توظيف األسس النظرية في عملية تصميم التعليم، فمنهم من يعتقد ويختلف التربويون 

دون غيرها، ولكن هناك أيضاً من يعتقد من ضرورة االعتماد على واحدة من األسس أو النظريات 

حسب ظروف التصميم والسياقات المتوافرة، وبما ان حقل تصميم بإمكانية اإلفادة من جميع األسس ب

عدد محدد من األسس النظرية بدالً من  إلىالتعليم ما زال في طور النشوء لذلك من الضروري االستناد 

 .(28 - 20: 8066آخرون، )الرواضية و االعتماد على العديد من األسس المتناقضة في آرائها ومبادئها

مفهوم قابل للنمو والتطور وكذلك هي  بأنهاومن الممكن وصف عملية بناء التصاميم التعليمية 

عملية تتضمن خطوات متتالية ولها نواتج يمكن تحسين تطبيقاتها وقياسها داخل القاعة الدراسية، كما أن 

د التصميم التعليمي علماً يصف اإلجراءات البرامج التدريسية مشتقة أصالً من البرامج التعليمية، وكما يُع

 أسرع وبأقل جهد للمتعلم. نحو  التي تتعلق باختيار المادة التعليمية المراد تصميمها وإيصالها ب

 (820: 8002)الزند،  
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 وصلتطور فيها التصميم التعليمي حتى التعليم مّر بعدة مراحل  ممجال تصمي إنيتضح مما سبق 

المتعلمين في تصميم التعليم نظريات التعلم النفسية مع قدرات التي تراعي  لمرحلة النظرة الشمولية

عليها تم االعتماد وتوجهاتهم االجتماعية، وهناك عدد من األسس النظرية والسيكولوجية لتصميم التعليم 

ت حيث فسر ،تمثلت في نظرية االتصال ونظريات التعليم والتعلم وأخيراً مدخل النظم في تصميم التعليم

حددة بل األفضل عدم االقتصار على أسس م لكنو عملية تصميم التعليم بما تؤكد عليه أسس،كل نظرية 

  التعليمة. بما يناسب العلمية التعليمية األسسمن كل  فادةاإل

في تحديد منها  فادةن اإلبعض النماذج التعليمية التي يمكالباحثة عرض سوف تما يأتي  وفي

 التعلمي في هذا البحث. –بناء التصميم التعليمي في التي سيتم االعتماد عليها  خطوات التصميم التعليمي

 :تعليميةالنماذج بعض ال

  (Gerlack & Ely, 1980)أنموذج جيرالك وإيلي أوالً: 

 :، هيمكونات ةنظام يتكون من عشر بأنهاإلى العملية التعليمية  ينظر جيرالك وإيلي

 لتحقيق األهداف.تحديد المحتوى التعليمي المناسب  -1

 تحديد األهداف التعليمية العامة والسلوكية. -2

 تحديد المتطلبات السابقة. -3

 تحديد االستراتيجيات واألساليب التعليمية المناسبة. -4

 تنظيم المتعلمين. -5

 تحديد الوقت وتنظيمه. -4

 تحديد مكان التعلم. -7

 اختيار مصادر التعليم المناسبة. -8

 تقويم األداء. -9

                                                            التغذية الراجعة. -10

 (49: 2007، سرايا)

 ( 1999حمدي، أنموذج )ثانياً: 

أن تصميم التعليم  على وفق مدخل النظم وأكدت فيهنموذج لتصميم التعليم جاءت حمدي بهذا األ

صميم وحدة دراسية أو ويستعمل في ت و إال سلسلة من الخطوات المترابطة،وفق هذا المدخل ما هعلى 

 هي: ،نموذج من ثالث مراحلبرنامج تعليمي متكامل، ويتكون األ

 : وتتكون من الخطوات اآلتية:مرحلة التعريف -1
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 اختيار المادة التعليمية. -

 تحديد األهداف التربوية العامة. -

 تحليل خصائص المتعلم. -

 تحليل المحتوى التعليمي. -

 طوات اآلتية:: وتتكون من الخمرحلة التطوير والتنفيذ -2

 تحديد األهداف السلوكية. -

 تنظيم المحتوى التعليمي. -

 ق التعليمية.ائالطر اختيار -

 بناء االختبارات المناسبة. -

 وتتكون من الخطوات اآلتية: مرحلة التقويم: -3

 التقويم التكويني. -

 التقويم الختامي. -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التعليمي ( انموذج حمدي6) المخطط

 (622 - 621 :8066آخرون، )الرواضية و

 (1999)الحيلة، أنموذج  :اً ثالث

ويبين كيف يمكن أن تترابط ، وعدداً من المفاهيم والممارسات التربويةويتضمن منظومة كلية 

، وكيف يمكن ان ينجم عن هذه االجراءات إنتاج مواد المفاهيم والممارسات الناجمة عنها مع بعضها

 هي:ومتداخلة ومتفاعلة مع بعضها، ذج خطوات مهمة نموتعليمية قابلة لالستخدام، ويشمل هذا األ

 تحديد الهدف التعليمي. -1

ف
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 تحليل المحتوى التعليمي. -2

 تحديد السلوك المدخلي للمتعلم. -3

 كتابة األهداف األدائية. -4

 بناء االختبارات المحكية. -5

 تحديد استراتيجية التعليم. -4

 تنظيم المحتوى التعليمي. -7

 تصميمها. لمواد التعليمية التعلمية أواختيار ا -8

                                    تصميم عملية التقويم التكويني وتنفيذها. -9

 (77: 2008)الحيلة، 

يمكن اإلفادة ولكنها اتفقت بالكثير منها، و بعدد الخطوات وترتيبهاالسابقة  تنوعت النماذج التعليمية

، ولكن من الممكن أيضاً عليمية التفي عملمن تلك النماذج باالعتماد عليها كخطة ذات خطوات ثابتة 

تحددها الخطوات التي ومن ثم التعرف على  االطالع على العناصر التي تشترك بها التصاميم التعليمية

 من خطوات واالعتماد عليها.تصنيفات متنوعة للتصاميم التعليمة ومن ثم اختيار ما يناسب هذا البحث 

 العناصر المشتركة للتصاميم التعليمية:

وتعقيدها  تيسيرهاالتصاميم التعليمية التي تختلف في درجة العديد من نماذج  ى الرغم من وجودعل

تكون من عناصر مشتركة بمقتضى ت، نجد أنها كلها تحقيقها واإلجراءات التي تتبعها تبعاً لألهداف المرجو

دارس نفسية مختلفة مع طبيعة العملية التعليمية، وينشأ االختالف من انتماء النماذج والنظريات إلى م

التعليمية على  جاختالف درجة التأثر بها، وقد ينشأ االختالف بسبب اختالف درجة تركيز أصحاب النماذ

 تعليمية:اللتصاميم اركز عليها نماذج العناصر األساسية المشتركة التي تدون غيرها، و من بعض العناصر

 سلوكي. نحو  النتاجات التعليمية ب وغتحديد األهداف: من خلل ص -1

القدرات العقلية والجنس، والتعرف على العمر،  عن طريق: ينتحديد خصائص المتعلم -2

 والمستوى التعليمي واالجتماعي.ينية والثقافية، والجسمية والد

 .عليمعملية التويم تحديد وسائل تق -3

لمناسبة اتهيئة البيئة التعليمية  :عن طريقالتعلمية  –اختيار الخبرات واألنشطة التعليمية  -4

 تحقيقه بتحقيق النتاجات التعليمية.في تعزيز السلوك المرغوب  للتعلم،

 ترتيب المادة التعليمية ترتيباا منطقياا أو سيكولوجياا. -5

 .تعليماستخدام التغذية الراجعة من اجل استمرار أثر ال -4

 (822 - 822: 8002)الزند، 
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 :سة االتيةاألسئلة الخماإلجابة عن من عند تصميم التعليم  ال بدو

ما نوع المحتوى الذي سيتم تدريسه للمتعلمين؟ وكيف سيتم عرض ذلك المحتوى؟ وهل سيتم  -1

 عرض المعلومات أم سيتم تدريسها ضمن النشاط؟

هل ودور تلك االنشطة في عملية التعليم؟  شطة التي يجب أن يمارسها المتعلمون؟ وماما األن -2

 ين والمتعلمين مع بعضهم؟لنقاش بين المعلم والمتعلمهناك حاجة إلى ا

الطرائق والوسائل التعليمية التي سيتبعها  اتباعها في عملية التعليم؟ وماالخطوات الواجب  ما -3

 المعلم؟

 وسيلة لعرض المعلومات؟ أفضلما  -4

افراد؟  بصورةمجموعات أم  بصورةكيف ينبغي توزيع المتعلمين؟ هل من األفضل توزيعهم  -5

 كبيرة؟ هل هي وهل المجموعات صغيرة أم

 (94 - 93: 2008آخرون، )قطامي و

تصميم  إليهاالتي يستند عناصر العملية التعليمية تحديد  تمثل اإلجابة عن األسئلة آنفة الذكرو

وعرضه، أما  تحديده ومروراً بتحليله واخيراً بتنظيمهمن  بدءاً التعليم، فالسؤال األول يتعلق بالمحتوى 

، أما متلقياً فحسبوليس في العملية التعليمة  اً عل من المتعلم مشاركالسؤال الثاني فيتعلق باألنشطة التي تج

والذي على أساسه سوف يتوصل للجواب على السؤال الثالث فيمثل الطريقة واألسلوب الذي يتبعه المعلم 

د تصميم تعليمي مناسب عملية اعدا تلك األسئلة يسهلن وإن اإلجابة عالسؤال الخامس بتحديد نوع التعلم، 

 المادة التعليمية.خصائص الدراسية والعمرية و مرحلتهم حسب خصائصهم النفسية وخصائصتعلمين بللم

د سوف يتم اتباعها عنومن الممكن أن يتم اإلفادة من األسئلة آنفة الذكر عند تحديد الخطوات التي 

 التعلمي الذي يمثل أحد متطلبات هذا البحث. –بناء التصميم التعليمي 

 م التعليمي:خطوات التصمي

تمدون على كثير من النماذج ممي التعليم يعمنظومي فإن مص لكي تتم عملية تصميم التعليم بنحو  

وصوالً إلى خطط التي تعبر عن تصور معين للخطوات أو اإلجراءات التي يمكن االعتماد عليها 

المستوى  ى المصغر أمعلى المستو نماذج لتناسب تصميم التعليم سواء  التدريس، كما يمكن تكييف هذه ال

 (.20: 8002كرار، )الريّح والمكبر 

والتي  التي تعرضت لخطوات التصميم التعليمي تعرض الباحثة مجموعة من التصنيفات وسوف

 التعلمي - التصميم التعليميبناء تقوم الباحثة باتباعها عند سمنها في تحديد الخطوات التي  فادةيمكن اإل

 :هي تصنيفاتالوهذه  ،الخاص بهذا البحث
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  (Reigeluth, 1983)أوالً: ريجيلوث  

 نزلةتعليمية ينبغي أن تكون بم تستة مجاالعلم تصميم التعليم يحتوي على  نأريجيلوث إلى أشار 

 هي:للتصميم التعليمي،  تمثل خطوات عامة قواعد عامة

وفق على ة : ويتعلق بتصنيف األهداف التعليمية إلى مستويات مختلفتحليل النظام التعليمي -1

ة وثانوية، التعليمية إلى مهام تعليمية رئيسالتصنيفات التربوية المعروفة، وتحليل المادة 

يد المصادر والمراجع والوسائل ، وتحليل البيئة التعليمية، وتحدينوتحليل خصائص المتعلم

 .ة للعملية التعليمية، وتحديد الصعوبات التي قد تعترض سير العملية التعليميةالمطلوب

: ويتعلق بتنظيم األهداف التعليمية، وتنظيم المحتوى، وتحديد طرائق تصميم النظام التعليمي -2

يؤدي إلى أفضل النتائج  ة التعليمية، وطرائق تقويمها بنحو  تدريس المحتوى، وتحديد األنشط

 ممكن، وكذلك وضع الخطط التعليمية.وقت وجهد  أقصرالتعليمية في 

البشرية واألدوات والمصادر والوسائل  جميع الملكاتتعلق بوضع وي :تطبيق النظام التعليمي -3

التعليمية واستراتيجيات التعليم المختلفة بما فيها طرائق التدريس والتعزيز وإثارة الدافعية 

 ومراعاة الفروق الفردية وغيرها موضع التنفيذ والتطبيق.

 عن طريقطرائق التعليم وذلك  ويتعلق بفهم وتطوير التعليم وتحسين :تطوير النظام التعليمي -4

يحقق  استخدام الخطة التي يقدمها المصمم التعليمي حول المنهاج التعليمي الذي من شأنه أن

 وفق شروط محددة. النتائج التعليمية المرغوب فيها على

 –ويتعلق بضبط العملية التعليمية والتأكد من تحقيق األهداف التعليمية  :إدارة النظام التعليمي -5

تنظيم الجداول والسجلت المدرسية مع ضبط عمليات  عن طريقعلمية المنشودة وذلك الت

الغياب والحضور، وتطبيق االمتحانات المدرسية في موعدها األول، مع االشراف على تأمين 

 صحيح. ضمان سير العملية التعليمية بنحو   واألدوات التعليمية من اجل الوسائل

ق بالحكم على مدى تعلم المتعلم وتحقيقه لألهداف التعليمية ويتعل :تقويم النظام التعليمي -4

ويتطلب هذا تصميم االختبارات  ،التعلمية ككل –المنشودة، مع تقويم للعملية التعليمية 

لى والنشاطات التقويمية المختلفة، وبالتالي فعملية التقويم تحدد مواطن القوة والعمل ع

 عالجتها.عمل على متعزيزها وتحدد مواطن الضعف وت

 (43 - 42: 2015زاير وجري، )

 (Rosenberg, 1987)روزنبرغ : ثانياً 

 ،والتصميم ،هي: التحليل عملياتمعظم نماذج تصميم التعليم تضم أربع يرى روزنبرغ أن 

 كما في الشكل اآلتي:تضم عملية التقويم حلة الثانية المروتمثل المرحلة األولى،  والتيذ، يوالتنف ،والتطوير
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 روزنبرغ وفق على خطوات تصميم التعليم( 8) المخطط

 (682: 8002آخرون، )قطامي و

 (4009وكرار، الريّح ثالثاً: )

ماذج تصميم التعليم، ويمكن اجمالها المشتركة التي تتكون منها نهناك مجموعة من العمليات 

 الخطوات اآلتية:ب

 :عليميةتحديد األهداف الت -1

 التعرف على المحتوى -

 م المحتوى وتنقيحهتقوي -

 تحليل المحتوى -

 انتقاء مفردات المحتوى ذات األولوية في التدريس -

 تنظيم تتابع المحتوى -

 إعداد مجمل المحتوى -

 .مادة الدراسيةمعالجة محتوى ال -2

 اختيار استراتيجية التدريس. -3

 اختيار الوسائل التعليمية. -4

 أساليب وأدوات تقويم تعلم الطالب:تحديد  -5

 التقويم القبلي -

 تقويم البنائيال -

 التقويم النهائي -

                                         إعداد مخططات التدريس. -4

 (44: 2004كرار، )الرّيح و

 التنفيذ التطوير التصميم التحليل

 التقويم النهائي

 التقويم التكويني
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 (4002، الكسواني وآخرون)رابعاً: 

 هما: ،ن نماذج التعليم تتضمن مرحلتينأيرى معظم العلماء 

 مطلوبةة بإظهار الحاجات اليتم في هذه المرحلة تحديد المشكل: مرحلة التحليل الشامل -1

كما يتم تحديد حاجات المتعلمين عن طريق الملحظة والمقابلة  ،وتحويلها إلى معلومات

في اتخاذ القرارات  ولإلسهامروح معنوية لدى المتعلمين  إليجادبحيث تنظم هذه الحاجات 

 ودرجة النجاح ومعرفة المعوقات، وتتضمن:نحو التعلم والبرنامج التعليمي 

 نحو  ترتيب المحتوى بوبناء االختبارات، واألهداف،  وغص وتشمل: حلة التصميم:مر -

 التقويم التكويني والختامي.ومنطقي، 

تحديد الوسائل وطريقة العرض، و، تحديد المواد التعليمية وتشمل: :)اإلنتاج( مرحلة التطوير -

 والتقويم الشامل.تنظيم النشاطات التعليمية، والتعليمية، 

ق ائوتعني البدء بعملية التعلم أي مرحلة التطبيق الفعلي وتشمل المواد وطر نفيذ:مرحلة الت -

 .تدريسها واألنشطة أيضاا 

مواطن القوة والضعف لدى أن تكون عملية التقويم مستمرة لتحديد من ال بد : مرحلة التقويم -2

 :وتتضمنالمتعلم، 

 الدرس. اا في أثناءويكون مستمرالتقويم التكويني:  -

         ويم الختامي: ويتم في نهاية الفصل.التق -

 (682 - 681: 8001آخرون، )الكسواني و

 (4011العدوان والحوامدة ، )خامساً: 

 بالخطوات اآلتية: عليمتمر عملية تصميم الت

 اإلمكاناتيتم فيها تحليل البيئة التعليمية مع تحديد المشكلة، وتحديد : مرحلة التحليل الشامل -1

مع تحديد خصائص المتعلمين وحاجاتهم  كذلك المواد المتوافرةوافرة، ية المتووالمادالبشرية 

العامة والخاصة التي ينبغي  األهدافواستعداداتهم وقدراتهم واتجاهاتهم ودافعيتهم، وتحديد 

 لتعليمه. مي وتحديد الخبرات والمتطلبات المتوافرةتحقيقها، كما يتم تحليل المحتوى التعلي

يتم فيها تحديد أفضل المعالجات والمخططات التعليمية وكيفية اختيارها،  :مرحلة التصميم -2

وتتضمن كذلك تنظيم األهداف التعليمية للمادة، واعداد االختبارات، وتنظيم محتوى المادة، 

وتصميم البيئة التعليمية وما تتضمنه من مواد وأجهزة ووسائل تعليمية  وتخطيط عملية التقويم

 ن اجل تحقيق األهداف المحددة.تم اعدادها مسبقاا م
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ويتم فيها ترجمة التصميم التعليمي إلى مواد تعليمية حقيقية  :مرحلة التطوير واإلنتاج -3

، وتنظيم األنشطة وعملية التقويم، متوافرةوالوسائل التعليمية الواستراتيجيات عرضها، 

اجل تحديد درجة من ويجب ان تتم عملية تقويم للمادة التعليمية عند انتاجها وتطويرها 

 فاعليتها ومناسبتها للمتعلمين قبل التطبيق النهائي لها.

يس الصفي باستخدام وبدء التدر ويتم فيها التنفيذ الفعلي للتصميم التعليمي :مرحلة التنفيذ -4

 المواد التعليمية التي تم اعدادها مسبقاا مع ضمان سير جميع النشاطات بجودة وفاعلية.

أن يكون  من ، لذلك ال بدالمراحل المهمة في أي برنامج تعليمي وهو من: مرحلة التقويم -5

أثناء التنفيذ من اجل التعرف على المشكلت والصعوبات التي في التقويم عملية مستمرة 

 من اجل تحسين البرنامج وتطويره.تواجه البرنامج من اجل تحديد مواطن الضعف 

 (76 - 70: 8066الحوامدة، )العدوان و

 (ADDIE)وذج تصميم التعليم العام سادساً: انم

وهذا ، (ADDIE)نموذج العام في إنشاءها على ما يُعرف باأل عليمنماذج تصميم الت أغلبتعتمد 

 وهي كاآلتي: نموذج، االختصار يتألف من الحروف األولى للمصطلحات التي يتكون منها األ

، مثل تحليل العمل والمهام، ومكونات النظام التعليمي حاجاتوهو تحليل  :(Analyze)التحليل  -6

 واهداف المتعلمين، والمكان والوقت، والمواد التعليمية وقدرات المتعلمين.

 ،ويتضمن تحديد المشكلة، ومن ثم تحديد األهداف واالستراتيجيات :(Design)لتصميم ا -8

 األساليب التعليمية الضرورية لتحقيق األهداف.و

 إعداد المواد التعليمية.ويتضمن وضع الخطط و :(Develop)التطوير  -7

 ويتضمن تنفيذ وتوزيع المواد واألدوات التعليمية. :(Implement)التطبيق  -2

يتضمن التقويم التكويني للمواد التعليمية، وتقويم مدى فائدة المقرر : (Evaluate)التقويم  -2

 ومن ثم اجراء التقويم النهائي. ،للمجتمع

 (171 - 170: 2011آخرون، )الرواضية و

واضح فإنه من العلى التصنيفات السابقة التي عرضت خطوات التصميم التعليمي االطالع  وبعد

ها بعض التصنيفات تمع االختالف في خطوة التطوير التي تضمن تتفق بصورة عامة في خطواتها،نها أ

 فيال يؤثر  وإن االختالف البسيط في بعض الخطوات مع خطوة التصميم،والبعض اآلخر ضمنتها 

 ،التحليلبمراحل )المتمثلة األساسية  أتبعت الباحثة الخطواتالسابقة  التصنيفات من فباإلفادةات، األساسي

في بناء من هذه المراحل  مع كل مرحلة ، مع استخدام التغذية الراجعة(التقويمو ،التنفيذو ،التصميمو

 لتعلمي على وفق الكفاءة الرياضية.ا –التصميم التعليمي 
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 (Mathematical Proficiency) رياضيةالكفاءة ال: اً ثاني

 فضالً عن دراسة عليمهادراسة المعارف التي سوف يقوم المعلم بتتعليم الرياضيات يتطلب 

ولكنه معقد ويحتاج إلى الكثير من الجهد  ،إلى نجاح المعلم، وقد يبدو هذا سهالً هذا يؤدي ، إذ المتعلمين

   (.220: 8067والوقت )قطامي، 

لتغيارات القارن العشارين لعادة تحاوالت اساتجابةً  فايلنجاح في تعلم الرياضايات خضع معنى ا وقد

حتى النصف األول من القرن العشرين كان النجاح في تعلم الرياضايات يعناي الكفااءة  إذ، المجتمع والتعليم

فهمهاا،  تعلم اإلجراءات ماعإلى أو الحاجة  ،أداء المهارةعلى  تخدام اإلجراءات الحسابية مع التركيزفي اس

الخمساينيات ظهارت حركاة تحادد النجااح فاي الرياضايات بفهام بنياة الرياضايات أوالً ومان ثام توحياد وفي 

ظهرت حركة تؤكد ان النجاح فاي الرياضايات يعناي القادرة علاى الحسااب فقد ، أما في السبعينيات أفكارها

       وة الرياضاااايةعلااااى تنميااااة مااااا يساااامى بااااالق فقااااد تاااام التركيااااز، أمااااا فااااي الثمانينااااات بساااارعة ودقااااة

(Mathematical power)،  والتااي تضاامنت االسااتدالل وحاال المشااكالت وربااط األفكااار الرياضااية مااع

، وتم ادراك إن المصطلح الذي يتضمن جوانب الخبرة والكفاءة والمعرفة توصيل الرياضيات إلى اآلخرين

الاذي يتضامن  (Mathematical Proficiency)مصطلح الكفاءة الرياضاية   هو ما يمثلفي الرياضيات 

 .(Kilpatrick & et al, 2001: 115 – 116)  ابعادخمسة مكونات أو 

علااى يااد كاال ماان كلباااترك وزمالئااه  (2001)مصااطلح الكفاااءة الرياضااية عااام  لااذلك فقااط ظهاار

(Kilpatrick & et al, 2001)  ليدل على المهارة في تنفياذ االجاراءات بمروناة ودقاة عالياة، واساتيعاب

وتمثيال وحال  وغأثنااء التفكيار المنطقاي والتاأملي والتبريار وصا فاي يم والعملياات الرياضاية، وذلاكالمفاه

المشااكالت الرياضااية، حتااى يصاال المااتعلم لرؤيااة الرياضاايات كمااادة مفياادة وذات قيمااة ويكتسااب الثقااة فااي 

 (.21: 8062استخدامها )ابو الرايات، 

المتطلباة مياول كيار وتفو وعمليااتمحتاوى مان  اناواع المعرفاة الرياضايةعني تالكفاءة الرياضية و

خمسة  بواسطةك وسافورد ان الكفاءة الرياضية يجب ان ينظر إليها يرى كلباترلتعليم وتعلم الرياضيات، و

الميال إلاى واالساتدالل التكيفاي، ويجية، الكفااءة االساتراتوالطالقة االجرائياة، وابعاد هي: الفهم المفاهيمي، 

لهاام بااربط  ب المتعلمااون للقاادرات العقليااة تساامحبعاااد متداخلااة ومتشااابكة، وان اكتسااانتاااج، وان هااذه االاإل

المفاااهيم واسااتخدام فهمهاام لحاال المشااكالت، وان تنميااة هااذه االبعاااد المتداخلااة تشااجع علااى التااذكر والفهاام 

 (.82: 8062والتحليل والتفكير االبداعي )سالمة، 

( باإلتقاان 8067، فقاد عبار عنهاا )قطاامي، اضايةلكفااءة الريعان ا مصطلحات التعبير بعدةوقد تم 

           ،  (8062)المعااااااثم والمنااااااوفي، و ،(8068المصاااااااروة، وقااااااد عباااااار عنهااااااا كاااااال ماااااان )الرياضااااااي، 

            ،(8062و)سااااااالمة، ، (8062أبااااااو الرايااااااات، ( بالبراعااااااة الرياضااااااية، أمااااااا )8061)رضااااااوان، و
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بالكفاااءة الرياضااية، لااذلك سااوف يااتم اسااتعمال قااد عبااروا عنهااا ( ف8061)ساايفين، و ،(8061)حساان، و

 ليزية.مع ترجمة المصطلح من اللغة اإلنج يتوافق إذمصطلح الكفاءة الرياضية 

والمتعلم ذو الكفاءة المعلمون الفاعلون لديهم توقعات عالية لطلبتهم وللرياضيات التي يتعلمونها، و

 ة، وهي:الرياضية يجب ان يكون قادراً على اجتياز ابعادها الخمس

المفاهيم والعمليات وهو استيعاب (: Conceptual Understandingالفهم المفاهيمي ) -

 والعالقات الرياضية.

بدقة  اإلجراءاتب القيام(: هي المهارة في Procedural Fluencyالطالقة اإلجرائية ) -

 مناسب. وبنحو  ومرونة وبفاعلية 

 التعبير والتمثيل وحلالقدرة على هو و(: Strategic Competenceالكفاءة االستراتيجية ) -

 الرياضية. المشكالت

والتأمل (: هو القدرة على التفكير المنطقي Adaptive Reasoningاالستدالل التكيفي ) -

 والتوضيح والتعليل.

االعتباري للنظر إلى الرياضيات (: هو الميل Productive Dispositionالميل إلى اإلنتاج ) -

 الدراسة وترتبط باالعتقاد بأهمية المثابرة وفاعلية الفرد. نى وتستحقعلى إنها مفيدة وذات مع

 (220 - 222: 8067)قطامي، 

 ( اآلتي: 6الشكل )ب الكفاءة الرياضية الخمسة المتشابكةابعاد وتتمثل 

 

 

 

 ( ابعاد الكفاءة الرياضية6الشكل )

(Kilpatrick & Swafford, 2002: 8) 

 الطالقة االجرائية

 اءة الرياضيةالكف

 الكفاءة االستراتيجية الميل إلى االنتاج

 الفهم المفاهيمي

 االستدالل التكيفي
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عاد الخمسة تمثل شكل مترابط ومشابك ترتبط فيه االبعااد الخمساة مما سبق يتضح كيف إن هذه االب

االبعااد عان بااقي االبعااد وإن حادث ذلاك فإناه  أحاد، لذلك من غير الممكن فصال بشكل يجعلها كالً متكامالً 

محاولة بدون دعم باقي االبعاد، لذلك من األفضل عند ، ويترك البعد الواحد اً وترابط اً يجعل الكل اقل تماسك

 إلى الكفاءة الرياضية ان يكون التأكيد على االبعاد باعتبارها كالً وليس أجزاًء. الوصول

بل هي متداخلاة ومترابطاة ماع بعضاها مان  ،هذه االبعاد او الخيوط ليست مستقلة عن بعضهاإذ أن 

فالكفاااءة ألي فاارد لااتعلم الرياضاايات بنجاااح،  تمثاال مااا هااو ضااروري إذاجاال تطااوير الكفاااءة الرياضااية، 

 فحسبالتركيز على بعد واحد أو بعدين  عن طريقضية ليست سمة ذات بعد واحد، وال يمكن تحقيقها الريا

وضع برامج  أن يتم ، ولمساعدة المتعلمين على اكتساب الكفاءة الرياضية يجبجميع أبعادها عن طريقبل 

الثامن ينبغي علايهم رياض االطفال الى الصف  مرحلةتعليمية تخاطب كل أبعادها، فمع انتقال االطفال من 

ينبغاي ان تمكانهم تلاك الكفااءة مان مواجهاة تحاديات  إذوا أكفاء في الرياضايات علاى نحاو متزاياد، كونان ي

ن مان مواصالة دراساتهم للرياضايات فاي المرحلاة متمكنايالحياة اليومية المتعلقاة بالرياضايات، ماع جعلهام 

 .(Kilpatrick & et. al, 2001: 116)الثانوية وما بعدها 

تتشاابه ماع مكوناات القاوة الرياضاية التاي  )البراعاة الرياضاية( إن أبعاد الكفااءة الرياضايةوكذلك ف

عملياات االساتدالل والتواصال فضاالً عان وحل المشاكالت  ،والمعرفة اإلجرائية ،تشمل المعرفة المفاهيمية

م اإلجرائيااة، وتهاات تركااز الكفاااءة الرياضااية علااى الطالقااة اإلجرائيااة ولاايس علااى المعرفااة إذوالتاارابط، 

 .تنميته وليس كعملية، مع إضافة الميل إلى اإلنتاجباالستدالل التكيفي كهدف تسعى إلى 

 (61: 8061)رضوان،  

ضية مع القوة الرياضية مع بعض االختالف، فالقوة أي ان هناك جوانب تتفق فيها الكفاءة الريا

تتكون من الرياضية بالتأكيد على الفهم المفاهيمي، و الرياضية تتكون من المعرفة المفاهيمية تقابلها الكفاءة

طالقة اإلجرائية، وتتكون من حل المشكالت ن تركز الكفاءة الرياضية على الالمعرفة اإلجرائية في حي

بينما تؤكد الكفاءة الرياضية على الكفاءة االستراتيجية، وبعد العمليات للقوة الرياضية يتكون من االستدالل 

مع التأكيد ضمناً على التواصل  الرياضية إلى االستدالل التكيفيتواصل بينما تسعى الكفاءة والترابط وال

، وتتميز الكفاءة الرياضية باإلضافة لذلك لبعد آخر يمثل بعد وجداني وهو الميل إلى والترابط الرياضي

 .ووجدانيةمعرفية  كل متكامل يتكون من خمسة أبعاد مترابطة فالكفاءة الرياضية تمثلاإلنتاج، لذلك 

وهناك رؤية أخرى للكفاءة الرياضية تربط بين الفهم وإجراء الحسابات والتطبيق واالستدالل 

 أبعاد بأن (Kilpatrick & Swafford, 2002) منيرى كل وأبعاد الكفاءة الرياضية، حيث  واالنخراط

 تي:ما يؤدي لجعل أي فرد يتعلم الرياضيات بنجاح هي كاآلعالكفاءة الرياضية الخمسة التي تعبر 
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ويعني فهم المفاهيم والعمليات والعالقات، مع معرفة معاني : (Understanding)الفهم  .6

 الرياضية، ويقابل )الفهم المفاهيمي(.والرسوم البيانية واإلجراءات الرموز الرياضية 

الجمع والطرح : وتعني تنفيذ اإلجراءات الرياضية، مثل (Computing) اتالحسابإجراء  .8

 الطالقة اإلجرائية(.مناسب، ويقابل ) وبنحو  بدقة وكفاءة  ألعدادلوالضرب والقسمة 

ت مع وضع استراتيجيارياضياً  صوغ المشكالت: ويعني القدرة على (Applying)التطبيق  .7

 ، ويقابل )الكفاءة االستراتيجية(.لحلها

ة معرفاستخدام المنطق لشرح وتبرير حل المشكلة مع االنتقال من : (Reasoning)االستدالل  .2

 شيء معلوم إلى معرفة شيء غير معلوم، ويقابل )االستدالل التكيفي(.

إذا كنت نها معقولة ومفيدة وقابلة للتنفيذ أ: رؤية الرياضيات على (Engaging)االنخراط  .2

 تعمل أو على استعداد للعمل، ويقابل )الميل إلى اإلنتاج(.

 (Kilpatrick & Swafford, 2002: 9) 

 األميركيةفي الواليات المتحدة  (2000) عام لوطني لمعلمي الرياضياتوثيقة المجلس اتدعو و

تسليم بوجود إلى ضرورة وجود أساس عام لمادة الرياضيات على جميع المتعلمين أن يتعلموه، مع ال

لذلك من المهم توفير الفرص لهم مع الدعم يظهرون مواهب وقدرات مختلفة تفاوت بين المتعلمين، إذ 

 (.71: 8060فهم معقول للرياضيات المهمة )أبو زينة وعبابنة،  الضروري لتحقيق

يتم الفهم المفاهيمي الترابط بين ابعادها بحيث التعليم باالعتماد على الكفاءة الرياضية  ويتطلب

أما الطالقة اإلجرائية للتعليم،  علمين مع الممارسات التعليمية المطلوبةللمعرفة األساسية للرياضيات وللمت

لحل ، وتتمثل الكفاءة االستراتيجية في التخطيط الفعال مناسب بنحو  في تنفيذ التعليم األساسي  فتتمثل

 علمرز في شرح وتبرير ممارسات المتأثناء عملية التعليم، واالستدالل التكيفي يب في المشكالت التي تنشأ

التعليم والتعلم مع تحسين ولعمليتي مع التفكير في تلك الممارسات، مع ميل نحو اإلنتاج في الرياضيات 

 .(Kilpatrick & et al, 2001: 10) الممارسة 

ن الكفاءة الرياضية هي وصول المتعلم إلى الفهم المفاهيمي أ علىوبذلك تم التعرف بشكل عام 

والطالقة اإلجرائية والكفاءة االستراتيجية واالستدالل التكيفي والميل إلى اإلنتاج لتمثل أعلى ما يمكن أن 

االبعاد الخمسة للكفاءة الرياضية مترابطة بحيث أن في تعلم الرياضيات، مع معرفة صل له المتعلم يتو

يدعم بعضة اآلخر، لذلك من أجل التعلم على وفق الكفاءة الرياضية من المهم عدم تمثل مكون مترابط 

التعرف على جوانب مع فصل هذه االبعاد عن بعضها بل توظيفها بشكل يدعم كل بعد منها باقي االبعاد، 

إدراك أن المصطلح الذي يتضمن جوانب الخبرة و لقوة الرياضية والكفاءة الرياضيةالتشابه بين كل من ا

 والكفاءة والمعرفة في الرياضيات هو ما يمثل مصطلح الكفاءة الرياضية. 
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 :ابعاد الكفاءة الرياضية

ت الرياضية، وهو أكثر من هو استيعاب المفاهيم والعمليات والعلقا: الفهم المفاهيمي -1

ق منعزلة لحل المشكلت، ويتضمن القدرة على تمثيل المواقف ائالتعرف على حقائق وطر

 الرياضية بأكثر من طريقة وعلقة ذلك بفهم االجراءات الرياضية المختلفة. 

ات ويشير فهم المفاهيم إلى فهم متكامل مع امكانية توظيفه لفهم االفكار الرياضية، ومن المؤشر

ق مختلفة مع قدرتهم على عمل ائالمهمة لفهم المفاهيم هو القدرة على تمثيل المواقف الرياضية بطر

ويمكن  .تمثيالت الرياضية مع بعضمن المهم معرفة كيفية ربط ال إذالترابطات بين المفاهيم واالجراءات، 

 :عن طريقان يظهر الفهم المفاهيمي لدى المتعلم 

 ية األساسية.استيعاب األفكار الرياض -

 مترابط. لمعلومات والخطوات اإلجرائية بنحو  معرفة ا -

 معرفة أهمية الفكرة الرياضية في المجاالت المتعددة النظرية والتطبيقية. -

 فيه األفكار. ية المختلفة والمضمون الذي تستعملمعرفة الترابط بين األفكار الرياض -

 أخرى.تمثيلت رياضية  تمثيل المواقف الرياضية باستعمال -

 رياضية. بناء األفكار لحل مشكلت عن طريقديدة انتاج معرفة ج -

(Kilpatrick & et. al, 2001: 118) 

يمكن  ؛ ألنهالرياضية إلى الكفاءة ن الفهم المفاهيمي مهم بالنسبة( أ8061وترى )رضوان، 

 .طريقة مع توظيفها في حل المشكالتالمتعلمين من تمثيل المفاهيم الرياضية بأكثر من 

 (62: 8061)رضوان،  

( إن الخصائص والسمات التي يتسم بها المتعلم الذي يمتلك الفهم المفاهيمي 8062وترى )سالمة، 

 هي كاآلتي:

 يفهم المفاهيم والعلقات والعمليات الرياضية. -

 يدمج االفكار الرياضية عن طريق الفهم. -

 يفهم الترابطات في الرياضيات. -

 استرجاع القواعد ببساطة من الذاكرة. يشتق الصيغ الرياضية من خلل -

 يستطيع تقييم االجابة بطريقة صحيحة ومعقولة. -

 يستطيع ان يصيغ البراهين الرياضية.   -

 (77: 8062)سالمة، 
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هو البعد األول الذي يلتف حوله باقي االبعاد لما يمثله من قاعدة للمعلومات إن الفهم المفاهيمي أي 

فهم من باقي االبعاد، وذلك عن طريق استيعاب المفاهيم الرياضية ومن ثم  التي تساعد المتعلم على التمكن

، ومنها يمكن ان يتقدم المتعلم لفهم اإلجراءات الرياضية التي يتبعها المتعلم العمليات والعالقات الرياضية

ترى الباحثة ك لذل م مع الفهم من األهداف التعليمية التي يتم التأكيد عليها عالمياً.ي، فالتعلعند حل المشكالت

 ن المؤشرات الدالة على الفهم المفاهيمي هي:أ

 .ت والعلقات واالجراءات الرياضيةاستيعاب المفاهيم والعمليا -

 .بين االفكار الرياضية فهم الترابطات العديدة -

 .استخدام المصطلحات والرموز الرياضية بدقة في التمثيل الرياضي -

 كلتلحل المواقف والمش االفكار والطرائقاعادة بناء  عن طريقانتاج معرفة جديدة  -

 .الرياضية

معرفة ونشاط المتعلمين وقد اثبتت البحوث التربوية الدور المهم الذي يقوم به الفهم المفاهيمي في 

إن فهم واستيعاب المفاهيم الرياضية هو مكون مهم للقدرة والمهارة إذ الذين يتصفون بالقدرة والمهارة، 

اإلجرائية، فاقتران معرفة الحقائق ومعرفة الخطوات ائق ومعرفة الخطوات إلى جانب معرفة الحق

فظون الحقائق حالمتعلمين الذين ي  بخالفالثالثة فعاالً اإلجرائية مع الفهم يجعل استخدام هذه المكونات 

 .غالباً ما يكونون غير متأكدين متى يستعملونها وبالتالي يكون التعليم هشاً فهم  واإلجراءات من دون

 (26: 8060)أبو زينة ،  

من  بناء المعرفة الجديدة انطالقاً  عن طريقويجب أن يتعلم المتعلمون الرياضيات ويفهموها  

 ألنه يجعل التعلم الالحق أكثر سهولة ،إن التعلم المرتبط بالفهم مهم وأساسي إذالخبرة والمعرفة السابقة، 

 .(72: 8060نة، وتصبح عندها الرياضيات ذات معنى )أبو زينة وعباب

 وكيف يتم استخدام االجراءات بنحو   عرفة متىموهي معرفة االجراءات و: الطالقة االالرائية -2

تظهر ويمكن ان . مناسب لحل المشكلت الرياضية، والمهارة في االداء بمرونة ودقة وكفاءة

 :عن طريقلدى المتعلم  لطلقة االجرائيةا

 كتابة اإلجراءات واألساليب الذهنية. -

 تخدام الخوارزميات في اختبار صحة المفاهيم.اس -

 حل المشكلت المتعددة باالعتماد على اإلجراءات. -

 امتلك رياضيات منظمة ومليئة باألنماط. -

 انجاز المهام الروتينية بكفاءة. -

(Kilpatrick & et. al, 2001: 121) 
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متلك الطالقة ن الخصائص والسمات التي يتسم بها المتعلم الذي ي( أ8062وترى )سالمة، 

 االجرائية هي كاآلتي:

 .نفيذ االجراءات بدقة وكفاءة عاليتينالمهارة في ت -

 ملئم. ة كيف ومتى يستخدم االجراءات بنحو  يستطيع معرف -

 القدرة على استرجاع االجراءات وتنفيذها بدقة وسرعة في حل المشكلت الرياضية. -

 يستطيع استخدام الخوارزميات المناسبة.  -

 (34: 2014)سلمة، 

وهناك عالقة تداخل وترابط بين كل من الفهم المفاهيمي والطالقة اإلجرائية حيث يجعل الفهم 

المفاهيمي تعلم المهارات أسهل وأقل عرضة لألخطاء الشائعة وللنسيان، ولكي يتعلم المتعلم ال بد من أن 

عن طريق كتابته لإلجراءات  يمتلك مستوى معين من المهارة، لذلك تظهر الكفاءة الرياضية لدى المتعلم

واألساليب الذهنية مع استخدامه لبعض الخوارزميات للتحقق من صحة المفاهيم فضالً عن إنجاز المهام 

الروتينية بكفاءة، وال بد من فهم المهارات واإلجراءات ومن ثم إجرائها بطريقة صحيحة، إذ يؤدي ذلك 

 (.80: 8061ة )رضوان، إلى فهم األفكار وحل المشكالت الرياضية المتنوع

تتضمن باإلضافة إلى استخدام اإلجراءات بنحو  مناسب معرفة إي أن الطالقة اإلجرائية 

 ،اإلجراءات ومتى وأين يتم استعمالها، مع وجود عالقة بين كل من الفهم المفاهيمي والطالقة اإلجرائية

قة اإلجرائية تعمل على فهم أسرع الطالقة في اإلجراءات وبالتالي فالطالالمفاهيمي يسهل من الفهم ف

 هي: طالقة االجرائيةترى الباحثة إن المؤشرات الدالة على ال لذلك وتنفيذها بسرعة ودقة.لإلجراءات 

 .في تنفيذ االجراءات بدقة وكفاءة المهارة -

 .معرفة االجراءات ومتى يتم استخدامها بشكل مناسب -

 .القدرة على تذكر خطوات االجراء وتنفيذها بسرعة -

 .انجاز المهام الروتينية بكفاءة -

المشكلت الرياضية وتمثيلها وحلها، ويكون صوغ وهي القدرة على  :الكفاءة االستراتيالية -3

 بيانية. اا أو رسوم اا أو لفظي اا أو رمزي اا التمثيل عددي

وهذا البعد يماثل حل المشكالت، ففي المدرسة غالباً ما تعرض على المتعلمين مشكالت رياضية  

 ن مواقف تحتوي على صعوبة في معرفة ماهية المشكلةدرسة فيواجه المتعلموة الحل، أما خارج الممحدد

إلى الخبرة والممارسة في  يحتاجونرياضياً إليجاد حلها، لذلك فهم  وغها، مع حاجتهم إلى إعادة صلها

 :عن طريقالمتعلم  المشكلة وحلها. ويمكن ان يظهر الفهم المفاهيمي لدى وغص
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 مشكلت الرياضية.ال صوغ -

 رسم وحلها. صورةتمثيل المشكلت الرياضية عددياا أو رمزياا أو لفظياا أو ب -

 معرفة عدد من االستراتيجيات لحل المشكلت. -

 تجنب البيانات واألرقام المعقدة. -

 تحديد البيانات المهمة وتجاهل المعلومات غير المهمة. -

 (Kilpatrick & et. al, 2001: 124) 

المشكالت الرياضية بكفاءة الربط بين الفهم المفاهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة يتطلب حل و

طبيعة المشكلة كما  ويميتم استعمال الفهم المفاهيمي لتق إذعملي في حل المشكالت،  نحو  االستراتيجية ب

دون كفاءة من أما عند حل المشكالت بفهم ولكن تستعمل الطالقة اإلجرائية لحل المشكالت بكفاءة ودقة، 

أما الكفاءة االستراتيجية فهي تختار  ،استراتيجية التخمين استعمالاستراتيجية فيكون الحل الوحيد هو 

، إذ يحتاج ترتبط الكفاءة االستراتيجية بالطالقة االجرائية والفهم المفاهيميمة، إذ مالءاإلجراءات األكثر 

طالقتهم اإلجرائية مع ترسخ الرياضية حتى تتطور لمهارات والمفاهيم عند حل المشكالت المتعلم إلى ا

 (.86: 8061)رضوان، فهمهم للمفاهيم الرياضية 

المشكالت الرياضية االنخراط في مهمات يكون حلها غير معروف مسبقاً، وإنما  حل وتتضمن

يعتمد المتعلمون على معرفتهم، وعن طريق ذلك يطورون فهمهم للرياضيات، فحل المشكلة ليس هدفاً 

لتعلم الرياضيات فحسب؛ وإنما وسيلة رئيسة لتحقيق ذلك، فعن طريق حل المشكالت يكتسب المتعلمون 

طرقاً للتفكير، وعادات المثابرة وحب االستطالع والثقة بالنفس، والتي سوف تنفعهم خارج الصف 

 .(21: 8060)أبو زينة وعبابنة، الدراسي 

لرياضية كونها تماثل حل المشكالت التي تُّعد وسيلة ءة ااالستراتيجية لها دور مهم في الكفافالكفاءة 

والكفاءة االستراتيجية تعطي للمتعلم القدرة على اختيار طريقة باإلضافة لكونها هدف له، لتعلم الرياضيات 

من عدة خطوات، فالمتعلم الذي لديه كفاءة الحل من عدة طرائق، أو اختيار الخطوات اإلجرائية المناسبة 

ة لديه كم من استراتيجيات الحل التي توفر له اختيار ما يناسب الموقف، وذلك ال يعني إن هذا استراتيجي

يمثل البعد يعمل بعيداً عن باقي االبعاد بل بالعكس، فالكفاءة االستراتيجية ترتبط بالفهم المفاهيمي من حيث 

جيات يعمل على الطالقة في عدد االستراتيمن استراتيجيات الحل، وتهو األساس الختيار األنسب فهم ال

اإلجراءات، وبالتالي يتم الوصول إلى تكامل بين هذه االبعاد من أجل الوصول للحل األنسب للمشكالت 

يكون ال عند قياس أي بعد من االبعاد  تبادل بين هذه االبعاد وبالتاليفهناك ترابط م، وبذلك الرياضية

الكفاءة ن المؤشرات الدالة على أترى الباحثة واملها. عن طريق ترابطها وتكعن باقي االبعاد بل بمعزل 

 هي:االستراتيجية 
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 .وتمثيل وحل المشكلت الرياضية وغالقدرة على ص -

 .استخدام صيغ معروفة لحل مشكلت رياضية غير مألوفة -

 .اشتقاق صيغ جديدة لحل مشكلت رياضية غير مألوفة -

 .اضيةالمرونة في استخدام استراتيجيات حل المشكلت الري -

 لعلقات بين المفاهيم بشكل منطقي.هو القدرة على التفكير في ا: االستدالل التكيفي -4

يستخدم االستدالل  إذوقد يكون هذا االستدالل صحيحاً وسليماً ينبع من دراسة متأنية للمعطيات،  

الفات بين التكيفي لفهم العالقات بين جوانب المشكلة بطريقة كلية، ويستخدم كذلك للتعرف على االخت

 :عن طريقلدى المتعلم  االستدالل التكيفيويمكن ان يظهر اجابات المتعلمين. 

 القدرة على التفكير المنطقي حول العلقات بين المفاهيم والمواقف. -

 معرفة كيفية تبرير االستنتاجات. -

 اتباع سلسلة من الخطوات المنطقية. عن طريقالتوصل لإلجابات الصحيحة  -

 .المنطقي التفسير والتبرير -

 االستدالل البديهي وكذلك االستدالل االستقرائي القائم على نمط معين. -

(Kilpatrick & et. al, 2001: 129) 

( أن االستدالل التكيفي يُّعد من المستويات العليا للكفاءة الرياضية، 8062ويرى )أبو الرايات، 

لطالقة اإلجرائية والكفاءة االستراتيجية  لذلك يجب أن تتم ممارسته في أثناء كل من الفهم المفاهيمي وا

ط الكفاءة الرياضية األخرى، فالفهم شراالستدالل التكيفي بمكونات إذ يرتبط (، 10: 8062)أبو الرايات، 

ون فهم، كما تساعد الطالقة اإلجرائية في تنويع طرائق االستدالل، أساسي في االستدالل فال تعليل من د

اتيجية في التحقق من التعليل المناسب للموقف، وكذلك يدعم االستدالل الفهم الكفاءة االستركما تستعمل 

 اً كما يمتلك مبررجديدة للفهم كما يساعد على تقليل اإلجراءات مع التحقق من معقولية النتائج  اً ويفتح أفاق

 .(88: 8061)رضوان، الختيار االستراتيجية المناسبة  اً منطقي

االستدالل المتعلم الذي يمتلك  ئص والسمات التي يتسم بهاالخصان أ( 8062وترى )سالمة، 

 اآلتي:هي ك التكيفي

 السعي إلى التفكير المنطقي حول العلقات بين المفاهيم والمواقف وذلك بالقدرة على التبرير. -

 قائم على قواعد المنطق وتراكيب البرهان. منطقيال التفكير -

 فهم. قائم على االبتكار وال منطقيالغير  التفكير -

 (72: 8062)سالمة، 
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لتفكير من اأي أن االستدالل التكيفي يمثل مهارة عليا من مهارات التفكير، إذ يتطلب القدرة على 

صحيحة ومنطقية استدالل منطقي نابع من تفكير منطقي، مع التوصل إلى استنتاجات أجل الوصول إلى 

، وبذلك فاالستدالل التكيفي يعمل الوصول إلى نتائج معينةسبب عند حل المشكالت مع القدرة على تبرير 

على زيادة الترابط بين ابعاد الكفاءة الرياضية المتمثلة بالفهم المفاهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة 

فالفهم سبيل للوصول إلى استدالل صحيح، والطالقة اإلجرائية تعمل على سهولة في االستراتيجية، 

التي تم النتائج صحة فتفتح المجال للتحقق من ة االستراتيجية المناسب، أما الكفاء تداللالوصول إلى االس

االستدالل التكيفي ن المؤشرات الدالة على أترى الباحثة  المالئم. لذلكالوصول لها وإعطاء االستدالل 

 :هي

 .القدرة على التفكير المنطقي والتأملي حول العلقات بين المفاهيم -

 .التفسير والشرح والتبريرالقدرة على  -

 .القدرة على التفكير باستعمال قواعد المنطق والبرهان -

 .القدرة على التفكير القائم على االبتكار والفهم -

في نهاية  إذوتفسير النتائج، تنمية األفكار  عن طريقلتفكير مهمة لفهم الرياضيات القدرة على او

 التي تتضمن استنتاجات نتائجا قادرين على استخالص الأن يكونوالمرحلة الثانوية يجب على المتعلمين 

من  بدءاً منطقية، ويجب أن يكون التفكير المنطقي الممثل بالتبرير الرياضي جزءاً ثابتاً من خبرة المتعلمين 

فالتفكير المنطقي عبارة عن عادة عقلية يجب تنميتها باالستخدام المستمر وفي ، رياض االطفالمرحلة 

  (.22: 8060)أبو زينة وعبابنة،  سياقات متعددة

ويشير إلى الهدف الذي نريد تحقيقه من دراسة الرياضيات، مع إدراك : الميل إلى االنتاج -5

طور المتعلمون فهمهم للمفاهيم والطلقة  فإذافائدة الرياضيات وكونها جديرة باالهتمام. 

يجب عليهم أن يؤمنوا بأن ي، والقدرة على االستدالل التكيف االجرائية والكفاءة االستراتيجية

منها. ويتطلب تطوير الميل الى االنتاج  إلفادةالرياضيات يمكن فهمها وتعلمها واستخدامها وا

تكرار فرص فهم الرياضيات، والتعرف على مزايا المثابرة على العمل، مع مساعدة كل بعد 

عن لدى المتعلم  إلنتاجالميل إلى ااالبعاد االخرى للكفاءة الرياضية. ويمكن ان يظهر  بقية

 اعتقاد: طريق

 أن الرياضيات مادة مفيدة وجديرة باالهتمام وليست عشوائية. -

 ان الجهد الدؤوب يؤدي تعلم الرياضيات واستخدامها. -

 فعاليته كمتعلم في مادة الرياضيات. -

 فائدة المثابرة في تعلم الرياضيات. -
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ساعد كل منها األخارى ت إذ ،فاءة مع بعضهاالك ابعادعمل  عن طريقالميل إلى اإلنتاج يتطور  إنو

على التطور، مثالً عندما يستعمل المتعلم الكفاءة االستراتيجية فاي حال مشاكلة غيار روتينياة يصابح موقفاه 

ياضاية أكثار أصابحت واعتقاده عن نفسه كمتعلم للرياضايات أكثار إيجابياة، وكلماا فهام الماتعلم المفااهيم الر

وعندما يرى المتعلماون أنفساهم قاادرين علاى تعلام الرياضايات واساتخدامها  أكثر منطقية، الرياضيات لديه

لحل المشكالت عندها يصبحون قادرين علاى تطاوير قادراتهم فاي الطالقاة اإلجرائياة واالساتدالل التكيفاي، 

 وإن الميل إلى اإلنتاج لدى المتعلمين عامل مهم في تحديد نجاحهم التعليمي.

(Kilpatrick & et. al, 2001: 131) 

نزعة المتعلم لرؤية الرياضيات كمادة مفيدة ومعقولة وجديرة باالهتمام، ماع  هو لى االنتاجإوالميل 

 جوانب للنزعة الرياضية، هي: ةهناك ثالثولية الذاتية. همية المثابرة والفاعوجود اعتقاد بأ

 أهمية موضوع الرياضيات وتقدير دورها في الحياة. -

 االتجاه نحو الرياضيات. -

 درة على ممارسة الرياضيات.الق -

 (16: 8062)ابو الرايات، 

وقااد اشااارت معااايير مجلااس معلمااي الرياضاايات إلااى أهميااة تنميااة النزعااة الرياضااية المنتجااة عنااد 

 المتعلمين، وتشير تلك المعايير أنها تتضمن:

 الثقة في استخدام الرياضيات لحل المشكلت والتعليل وإقامة الدليل. -1

 االفكار الرياضية ومحاوالت ايجاد حلول بديلة للمشكلت. المرونة في استكشاف -2

 الرغبة في المثابرة عند مواجهة مشكلة رياضية ومحاولة حلها. -3

 تثمين تطبيق الرياضيات في مواقف متنوعة وخبرات حياتية. -4

 تثمين دور الرياضيات لغةا واسلوباا في ثقافة المجتمع وحضارته. -5

يتكاامالن الكتسااب  إذنادما يتفاعال عقال الماتعلم ماع وجداناه، الاتعلم بصاورة جيادة ومتميازة ع ويتم

 رغباة فاي التعماق والدافعياة للتمياز،لاتعلم والُحاب ا وعان طرياقية عن طريق الفهم أفضل الخبرات التعليم

لذلك فإن من االهداف االساساية لتعلايم وتعلام الرياضايات هاو تكاوين االتجاهاات االيجابياة نحوهاا، وتنمياة 

ة لتعلمها واالستمتاع بها، ماع االحسااس بأهميتهاا وتثماين فائادتها فاي تكاوين مهاارات عقلياة الميول المحفز

وإجرائيااة تؤهاال المااتعلم لتوظيااف المتغياارات وتكييفهااا، لااذلك فعلااى معلاام الرياضاايات ان يسااعى الااى جعاال 

ها والتمياز فيهاا، ان يكونوا محبين لها ولديهم دافعياة ذاتياة لدراساتوالمتعلمين قادرين على تعلم الرياضيات 

ماا يجعال فعندما تحدث عالقة تبادلية ايجابية بين العقل والوجدان يحدث استمرار للاتعلم وعماق فاي الفهام م

 (.12: 8060)عبيد،  المتعلمين مفكرين مبدعين
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 :هي الذي يمتلك الميل الى اإلنتاج وإن صفات المتعلم

 يدرك فائدة الرياضيات. -

 رياضيات.في ال يرى نفسه متعلماا فاعلا  -

 من مادة الرياضيات. يعتقد بإمكان إفادته -

 في جدوى محاوالته الرياضية. يثق -

 رياضية والوصول للناتج.ي التفكير لوقت طويل لحل مشكلة ف ةيشعر بالحماس -

 على ملحظة فائدة الرياضيات في العالم من حوله. يقدر -

 على تطبيق المبادئ الرياضية في المواقف خارج الرياضيات. يقدر -

 يثابر في محاولة حل المشكلت الرياضية. -

 (12: 8061)حسن، 

 األخرى للكفاءة الرياضية، مما يجعل تلك االبعاد يرتبط مع كل بعد من االبعادفالميل إلى اإلنتاج 

إدراك ويتضمن كل ما يؤدي إلى تترابط بشكل قوي وتنمو معاً لتحقيق الكفاءة الرياضية ككل متكامل، 

وبذلك ، الرياضيات واستعمالها في الحياة لقدرته على تعلم مادةات مع ثقة المتعلم بنفسه فائدة مادة الرياضي

تترابط االبعاد الخمسة وبذلك  لهافالتمكن من الجانب المعرفي للكفاءة الرياضية يعزز الجانب الوجداني 

 هي: إلى االنتاج الميلترى الباحثة إن المؤشرات الدالة على ، ولتكون كالً واحداً  للكفاءة الرياضية

 :عن طريقرؤية مادة الرياضيات مادة مفيدة ومعقولة وجديرة باالهتمام  -1

 .معرفة أهمية مادة الرياضيات واالفادة من دراستها في دراسة مواد أخرى -

 .إدراك دور مادة الرياضيات في الحياة اليومية وتطور المجتمع -

 .وجود اتجاهات إيجابية نحو تعلم مادة الرياضيات -

 .صول لحل مشكلت حياتية باستخدام مادة الرياضياتالو -

 :عن طريقاالعتقاد بأهمية المثابرة في دراسة مادة الرياضيات  -2

 .المثابرة عند تعلم مادة الرياضيات حتى فهمها مع انجاز الواجبات والتمارين الخاصة بها -

 .رياضية متنوعةضوعات ل وحب استطلع للتعرف على مووجود مي -

 .من أجل حل المشكلت الصعبة التي تثير التفكيربذل جهد أكثر  -

 :عن طريقالثقة بفاعلية الذات في دراسة مادة الرياضيات  -3

 .ثقة المتعلم بقدرته على فهم مادة الرياضيات وحل المشكلت الرياضية بسهولة -

 .في مادة الرياضيات فاعلا  اا رؤية المتعلم لنفسه متعلم -

 .ادة الرياضيات في دراسة المواد األخرىقدرة المتعلم على توظيف خبرته في م -
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 العالقة بين ابعاد الكفاءة الرياضية:

متشابكة ومترابطة، مع وجود  الخمسة أبعادهان أإن أهم ميزة تتميز بها الكفاءة الرياضية هي 

 مما يؤدي أنعلى أحد ابعاد الكفاءة الرياضية  وهي أن يتم التأكيد ،نظر أخرى لتعلم الرياضيات وجهة

أن جميع  (Kilpatrick & Swafford) من بعاد األخرى سوف تتطور نتيجة لذلك، ويفترض كلاال

المتعلمين بإمكانهم ويجب عليهم تحقيق الكفاءة الرياضية لديهم كما يمكن لجميع المتعلمين أن يكونوا أكفاء 

 الكفاءة الرياضية شيئاً ين في الرياضيات المدرسية، وال تُّعد في القراءة، وكذلك بإمكانهم ان يكونوا ماهر

يكونوا ماهرين بغض النظر ينجزه المتعلم عندما يصل إلى الصف الثامن أو الثاني عشر بل من الممكن أن 

 .(Kilpatrick & Swafford, 2002: 9 – 10)عن الصف 

إذ ق لتقدير نتيجة االجراء، ائمعرفة الطر يمثالً العالقة بين الفهم المفاهيمي والطالقة االجرائية ه

دون ما يكفي من الطالقة االجرائية يجد المتعلم صعوبة في تعميق فهمهم لألفكار الرياضية أو في حل من 

دون فهم عادةً ال يستطيعون تطبيق ما من المشكالت الرياضية، فالمتعلمون الذين يتعلمون االجراءات 

لتعديل أو التكيف مع االجراءات تعلموه من اجراءات، في حين المتعلمون الذين تعلموا مع الفهم يمكنهم ا

 (.82: 8062)سالمة،  أسهلوجعل استخدامها 

ويتطلب تعلم الرياضيات الجمع بين مكونات الكفاءة الرياضية الخمسة، فالفهم شرط أساسي لوجود 

الرغبة في تعلم الرياضيات، واإلنتاج الجيد في الرياضيات يتطلب طالقة إجرائية وكفاءة استراتيجية 

تكيفي وبالتالي يحفز الميل إلى اإلنتاج على زيادة الفهم مع التمكن من اإلجراءات  واستدالل

 (.87: 8061واالستراتيجيات واالستدالل )رضوان، 

تؤكد على ترابط االبعاد الخمسة مع بعضها وهذا ما تم التأكيد  التي ة النظرالباحثة مع وجهوتتفق 

النظر األخرى التي تقول  تتفق مع وجهةرياضية، والخمسة للكفاءة العرض االبعاد  عن طريقعليه 

 األخرى، وهذا ما ستعتمد عليه الباحثة في هذا البحث.االبعاد التأكيد على  نتيجةأحد االبعاد بإمكانية تطور 

 الممارسات التي تشجع على تنمية الكفاءة الرياضية:

 من الممارسات التدريسية التي تشجع على تنمية الكفاءة الرياضية:

باستعمال الصور والسياقات الحياتيةة واليةدويات العمل على نمذجة وتمثيل المواقف الرياضية  -1

 من أجل تنمية الفهم المفاهيمي والطلقة اإلجرائية.

استخدام استراتيجية اإلقناع وكتابةة البرهةان مةن اجةل تنميةة الكفةاءة االسةتراتيجية واالسةتدالل  -2

 التكيفي.

كةل موقةف فةي حياتةه يمثةل مشةكلة تخيةل المةتعلم عةن طريةق ة التشجيع على الدعابة الرياضي -3

 .الميل إلى االنتاجرياضية مما يؤدي حلها إلى تنمية 
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إذ ، حل المشكالت غير الروتينية عن طريقنه من الممكن تنمية الكفاءة الرياضية لدى المتعلمين وأ

واسترجاعها من اجل حل المشكالت  ن الكفاءة المعرفية تعتمد على تمثيل المعرفةأيرى العلماء المعرفيون 

كل من التعلم بفهم واستخدام اساتراتيجيات ماا وراء المعرفاة بحال المشاكالت والتاي الرياضية حيث يرتبط 

 .(22 : 8062الرايات،  أبو) اإلجرائيةتسهم في تنمية الكفاءة االستراتيجية واالستدالل التكيفي والطالقة 

العماال علااى تطبيااق مناااهج جدياادة وحديثااة لمااادة  عاان طريااق تنميااة الكفاااءة الرياضااية تااتم أنكمااا 

تأكياد بنااء معرفاة رياضاية جديادة للمتعلماين عان طرياق اساتعمال األنشاطة  عن طرياقوذلك  ،الرياضيات

 (.71: 8062)سالمة، والتعليم الجيد 

 توصيات لتنمية الكفاءة الرياضية لدى جميع المتعلمين:

 :هيمن اجل تنمية الكفاءة الرياضية،  توصيات سخم (Kilpatrick & et al, 2001)ذكر 

أن يركااز تعلاام وتعلاايم الرياضاايات علااى تنميااة متكاملااة ومتوازنااة ألبعاااد الكفاااءة الرياضااية  .6

ية هاو مان دون االبعااد األخارى مان ابعااد الكفااءة الرياضامن إن التركيز على بعد الخمسة، إذ 

 اضيات.المشكالت الخطيرة والمستمرة التي تواجه مادة الري

بدرجة كبيرة من االتقان والمنهجية بحيث يتم تطويرها من أن يتم تصميم برامج التنمية المهنية  .8

اً مكاناا بوصاافهاأجاال مساااعدة المتعلمااين علااى تنميااة كفاااءتهم الرياضااية، ويجااب دعاام المدرسااة 

 يتطلب الدعم توفير الوقت والمصادر الكافية.لتدريب المعلم، إذ 

فاءة الرياضية الكتعليمية والتنظيم المدرسي والتنمية المهنية من أجل تنمية المواد الالتنسيق بين  .7

 التي ستعمل على تحسين جهود المدرسة.

في الجهد المبذول لتحسين تعلم مادة الرياضايات، ويجاب أن يتم االعتماد على األسلوب العلمي  .2

جهاود منظماة ومساتمرة بصورة منتظمة على ان تكون هذه ال تقويم فاعلية هذه الجهود المبذولة

 وتراكمية.

 إجراء المزيد من البحوث حول طبيعة الكفاءة الرياضية ونموها وكيفية تعلمها. .2

(Kilpatrick & et. al, 2001: 409 - 410) 

ة مع المتعلمون أكثر كفاء إذ يكونيتم اكتساب الكفاءة الرياضية في الرياضيات مع مرور الوقت، و

متواصلة فاي  إلى قضاء مدديحتاجون إذ يستغرق اكتساب الكفاءة وقتاً؛ ألنهم  التقدم في المراحل الدراسية،

حال المشاكالت والتفكيار المنطقاي وتطاوير الفهام ماع ممارساة المهاارات  عان طرياقممارسة الرياضايات 

 .في الكفاءة الرياضية ماهرين يكونواوبناء الروابط بين المعارف السابقة والمعارف الجديدة لكي 

 (Kilpatrick & et. al, 2001: 135) 
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 متطلبات التعليم من أجل الكفاءة الرياضية:

علاام هااو تقااديم وتقااويم التعلاايم مقاباال معيااار محاادد خاااص بأهااداف ت التعلاايم القااائم علااى الكفاااءةإن 

 .(112: 8068آخرون، موضوع أو مهمة ما )موريسون و

مااادة وهااي المعلاام والمااتعلم والثااة، عاال المتبااادل بااين العناصاار الثالجيااد علااى التفاالتعلاايم  ويعتمااد

كماا فاي  فاي ساياق مان العوامال وذلاك ل الممارسات التعليمية باألساهم باين المتعلماينيتمث ، وتمالرياضيات

 ( اآلتي:8الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 التعليم من أجل الكفاءة الرياضية( 8الشكل )

(Kilpatrick & et. al, 2001: 371) 

ماع معرفااة  ،الحقااائق والمفااهيم واإلجااراءات والعالقاات بينهااامعرفاة المعرفاة الرياضااية تتضامن و

لتعاارف علااى ا تتضاامن معرفااة الرياضاايات، وتمثياال األفكااار الرياضااية عاان طريقهاااالطرائااق التااي يمكاان 

صااحيح مااع تنفيااذ  نحااو  القاادرة علااى فهاام المفاااهيم بتعلاايم الرياضاايات  ، ويتطلاابأهااداف تعلاايم الرياضاايات

مااع فهاام لمااين أن يكونااوا قااادرين علااى فهاام األسااس النظريااة لتلااك المعرفااة، وعلااى المع ،اإلجااراءات بدقااة

، أماا معرفاة المتعلماين فتتضامن األفكاار ماع توجياه جهاود المتعلماينالرياضيات بطريقة تسمح لهم بشارح 

 معرفة عامة حول تطور األفكار الرياضية المختلفة ماع مارور الوقات عن طريقكيفية تعلمهم للرياضيات 

لاذلك يجاب  ،المفااهيم والعالقاات واإلجاراءات الرياضايةااللماام بالصاعوبات الشاائعة عنادهم فاي لديهم مع 

المانهج فتتمثال بمعرفاة ماا الممارساات التعليمياة تفكيار المتعلماين وتعلمهام، أ فايالتعرف على كل ما ياؤثر 

إدارة الصف الدراساي والمهام واألدوات الخاصة بتعليم األفكار الرياضية المهمة مع معرفة كيفية تصميم و

 .(Kilpatrick & et. al, 2001: 371 – 372) المعايير الصفية التي تدعم تطوير الكفاءة الرياضيةو

 المعلم

 السياق

 المتعلمون
 الرياضيات

 المتعلمون

 السياق
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لمعلومات والمعارف ناقل لالمعلم يمثل ففالشكل السابق يمثل الترابط بين مكونات العملية التعليمية، 

بين مادة الرياضايات التاي تمثال المعاارف الرياضاية وإلى المتعلمين الذين يتفاعلون فيما بينهم وبين المعلم 

، وهاذا التفاعال باين المعلام والمتعلماين لهاامين أن يكونوا قادرين على فهم األسس النظرية التي على المتعل

 .الكفاءة الرياضية نمووالمعايير الصفية التي تدعم العوامل ومادة الرياضيات يكون في سياق من 

ة فاي تعلايم الرياضايات رياضاياً يجاب إجاراء تغييارات رئيسا ن مااهرينجميع المتعلميكون ولكي ي

 :عن طريقوالمواد التعليمية والتقويم وإعداد المعلمين والنظام التعليمي االوسع، وذلك 

 دعم دعوات تطوير الكفاءة الرياضية للجميع. .1

 تكامل المواد التعليمية الرياضية مع ابعاد الكفاءة الرياضية الخمسة. .2

 الكفاءة الرياضية.من رائق التقويم في الهدف ط إسهام .3

 ن على الدعم الذي يمكنهم من تعليم جميع المتعلمين بكفاءة.المعلمي حصول .4

 ية لجميع المتعلمين شاملة ومنسقة ومنظمة.الجهود المبذولة لتحقيق الكفاءة الرياض جعل .5

(Kilpatrick & Swafford, 2002: 1) 

لكفاءة الرياضية تتضمن مكونات مترابطة ومتشابكة، لذلك فالتعليم وبما أن التعليم نشاط معقد وإن ا

من أجل الكفاءة الرياضية يتطلب أيضاً مكونات مترابطة بنحو  مماثل، لذلك يتطلب التعليم من أجال الكفااءة 

 الرياضية أن يتوافر اآلتي:

 الفهم المفاهيمي للمعرفة األساسية المطلوبة في عملية التعليم. .1

 جرائية في تنفيذ اإلجراءات التعليمية األساسية.الطلقة اإل .2

 الكفاءة االستراتيجية في التخطيط الفعال للتعليم مع حل المشكلت التي تنشأ في أثناء التعليم. .3

تلةك الممارسةات مةن  هااالستدالل التكيفي في تبرير وشرح الممارسات التعليمية مع التفكير في .4

 أجل تحسينها.

 الرياضيات والتعلم والتعليم مع تحسين الممارسات التعليمية.الميل إلى اإلنتاج نحو  .5

 (Kilpatrick & et. al, 2001: 380) 

ابعااد الكفااءة باين تارابط اليجاب االعتمااد علاى إتقان التعلايم الرياضاي لذلك من أجل الوصول إلى 

ق استعمال األنشطة بناء معرفة رياضية جديدة للمتعلمين عن طري من الممكن هالباحثة إنوترى الرياضية، 

ماع التركياز علاى ابعااد ، التعلماي - ، وهذا ما سوف تعتماد علياه عناد بنااء التصاميم التعليمايوالتعليم الجيد

 تنمياة متكاملاة ومتوازناة ألبعااد الكفااءة الرياضايةل التعليماي الكفاءة الرياضية المعرفية عناد بنااء التصاميم

بناااء الااروابط بااين المعااارف السااابقة والمعااارف ، فضااالً عاان والتأكيااد ضاامنياً علااى بعااد المياال إلااى االنتاااج

 الجديدة لكي يكونوا ماهرين في الكفاءة الرياضية.
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 (Habit of Mind) عادات العقل: اً لثثا

تادعو العاادات  إذاتجااه جدياد فاي الفكار الترباوي الحاديث فاي اميركاا،  والعادات العقلية ه اتجاهإن 

ان العادات العقلية تساتند إلاى وجاود ثوابات  إذد من االستراتيجيات المعرفية، العقلية إلى االلتزام بتنمية عد

تربوية ينبغي التركيز على تنميتها وتحويلها إلى سلوك متكرر ومنهج ثابت في حيااة الماتعلم، وان يساتعمل 

 .(12: 8002)نوفل،  المتعلم االستراتيجيات العقلية قبل ان يقوم بأي عمل

سالوك ياتم تعلماه واكتساابه عان طرياق التكارار مان ال اً معين اً نمطعام  بنحو   تعني (Habit)والعادة 

 .ميزة ثابتة للعقل أو للشخصية كونالفرد وتعمل على تطبيع صفاته حتى ت توجه له قوة تدفع يكونبحيث 

(Oxford, 2006: 354) 

ية، ويارى وعادة العقل تركيباً يتكون من عدة مهارات ومواقف وتلميحات وميول مع تجاارب ماضا

بيركناز إن عاادات العقال هاي عباارة عان نماط ماان السالوكيات الذكياة تقاود الماتعلم إلاى أعماال إنتاجيااة، إذ 

تتكون العادات العقلية نتيجة الستجابات الفرد إلى أنماط معينة من المشكالت والتسااؤالت التاي تحتااج إلاى 

ن أو زرعها فيهم فمعناه نقال الاذكاء مان مساتواه تفكير وبحث وتأمل، أما تنمية العادات العقلية لدى المتعلمي

النظري إلى مستواه العملي، إذ إن مقدار ذكاء الفرد هو مقدار قيمة عاادات العقال لدياه، لاذلك فمعناى تنمياة 

 .(622 - 620: 8002)القطامي وثابت، فهوم التدريب على الحياة العملية عادات العقل هو مرادف لم

ساامان أن نمااو العااادة العقليااة يشاابه الحباال الااذي يااتم نسااج خاايط  ماان وياارى المربااي األميركااي هوري

خيوطه في كل يوم حتى يكون من غير الممكن قطعه، وهذا يعناي أن العاادات العقلياة هاي عملياة تطويرياة 

متتابعاة، إذ تتكااون عاادات العقاال ماان عادد ماان المهاارات واالتجاهااات والقاايم والخبارات السااابقة والميااول، 

العقلية هو تفضيل نمط معين من التصرف الفكري، أي اختيار الانمط المناساب للموقاف أكثار فمعنى العادة 

 من غيره من األنماط، ويحتاج هذا مستوى من المهارة إلى تطبيق ذلك السلوك بفاعلية مع المداومة عليه.

 (22: 8002)قطامي وعمور،  

وإن ية والعائلية واالجتماعية، الشخصالعادة العقلية الجيدة مهمة وضرورية للفرد في حياته و

ر الناقد واالبداعي وحل يركز على تنمية مهارات كل من التفكياالتجاه الجديد للفكر التربوي الحديث 

ضرورة تنمية استراتيجيات تفكيرية تستخدم في ت لكونها نتاجات تعليمية مهمة مع التركيز على المشكال

بشكل ظهور عادات العقل أما  .ا ظهر مصطلح عادات العقلعادة عقلية، ومن هن كونهذه المهارات حتى ت

بدأت أفكارهما بالظهور في عام  حين (Costa & Kallick) كل من عمل عن طريقفكان  رئيس

 .عادة عقلية تميز االفراد ذوي األداء األفضل (16)عندما قدما  (2000)وحتى عام  (1982)

 (71 :8062القضاة، ) 
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تركز علاى النتاجاات المحاددة ذات أن أنظمة التعليم التقليدية  (Costa & Kallick,2000)يرى و

مرونة وذلاك عنادما ب الصحيحة حيحة، أما عادات العقل فهي تسمح للمتعلم بالبحث عن اإلجابةصالاإلجابة 

بالبحاث عان كال ماا يرتاب بيئاة الماتعلم  ال يتوصل إلى معرفتها، لذلك بدأ مان هناا اهتماام االتجااه المعرفاي

بالعملياات  بادءاً شجع على ممارسة مهارات التفكير مما يؤدي إلاى تشاكيل مجموعاة عملياات ذهنياة بحيث ت

الذهنية البسيطة وحتاى العملياات الذهنياة المعقادة مماا يناتج عنهاا عملياات تمكان الماتعلم مان تطاوير نتاجاه 

من مناحي حياته العملية  بإمكان المتعلم استعمالها في العديدعبارة عن عادات عقلية  كونالفكري وبالتالي ت

 .(11: 8002)نوفل، من حياة الفرد يتم تعلم العادة في وقت مبكر  إذ، واألكاديمية

المتعلم على مواجهة المشكالت التي  التفكير التي تمثل عادات عقلية االهتمام بتنمية عادات ويساعد

مهاارات قدراتاه العقلياة وتطاوير بسهولة ويسار، كماا تسااعد الماتعلم علاى تقدماه العلماي ماع تنمياة تواجهه 

حيااة الماتعلم عادة فاي  كونيجب ان يتم استخدام التفكير والقدرات العقلية في كل المواقف حتى ت تفكيره، إذ

جعل الماتعلم غيار قاادر ي ن العادات العقلية الضعيفة سوف تؤدي إلى تعلم ضعيفأيرى مارزانو اليومية. و

 .(1 - 2: 8067القواس، المتعلم غير فاعل ) كوندي إلى ان يعلى مواجهة المواقف المختلفة مما يؤ

نمطاً معيناً حيث تعني الجديدة في الفكر التربوي، يتضح مما سبق إن عادات العقل من التوجهات 

عن طريق ممارسة مهارات التفكير التي تؤدي إلى  من السلوك يتم تعلمه واكتسابه عن طريق التكرار

عادات  صبحلت ةالفكري ليات تمكن المتعلم من تطوير نتاجاتهة ينتج عنها عمتشكيل مجموعة عمليات ذهني

وتتكون عادات العقل عن طريق نمط من السلوكيات الذكية نتيجة الستجابات الفرد إلى أنماط ، عقلية

يكون عملية تطورية ، وبالتالي فإن نمو عادات العقل من المشكالت التي تحتاج إلى تفكير وبحثمحددة 

 ولىمع مرور األيام، لذلك من المهم أن تكون بداية تكون العادات العقلية من المراحل الدراسية اال تتطور

تشبه الحبل في المراحل الدراسية المتقدمة إلى عادات قوية للمتعلمين حتى تتطور بمرور السنوات لتصل 

 القوي الذي ال يمكن قطعه.

 مراحل تكوين العادات:

لاذلك ، ويساتمر بتعلمهاا وتكوينهاا أثنااء حياتاه حيااة الفاردمان ي وقت مبكار إن العادات يتم تعلمها ف

ويحتاااج تعلاام العااادة العقليااة فااي البدايااة إلااى هااي تساااعد فااي إدارة األنشااطة الروتينيااة واألنشااطة المعقاادة، ف

 اً وأخياار ،وبعاادها التكاارار ،ثاام عمليااة المعرفااة ،ماان عمليااة االنتباااه باادءاً مجموعااة ماان العمليااات المعرفيااة 

 (.821: 8066الممارسة )نوفل وسعيفان، 

 كاآلتي: ان يمر بعدة مراحل يتطلب تكوين كل عادة عقليةلذلك  
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 أي تفكير الفرد في الشيء مع تركيز االنتباه عليه حتى وإن كان السبب هو الفضول.: التفكير .1

ابقاا لةدى ربط ما يةتم التفكيةر بةه بالمعلومةات والمعةارف المخزنةة سة عن طريقتم وي :التساليل .2

 الفرد.

علةى حةد  وباألحاسةيس أنفسةهاقرر الفرد فةي هةذه المرحلةة أن يقةوم بتكةرار السةلوك ي :التكرار .3

 سواء إيجابية كانت أم سلبية.

ويقةةوم الفكةةرة او المعرفةةة أقةةوى فيقةةوم العقةةل بخزنهةةا كةةون التكةةرار ت عةةن طريةةق :التخةةني  .4

 نةهأل اا مةن هةذا السةلوك سةيكون صةعبص ، والتخلنفسه النوع باسترجاعها كلما واجه موقفاا من

 في العقل الباطن. مخزن

التكرار المستمر مع المرور بالمراحل السابقة يتوصل العقل البشةري إلةى  عن طريق :العادات .5

لذلك لةن يسةتطيع الفةرد تغييرهةا بمجةرد  ،من سلوكيات الفرد ن هذه العادات جزٌء مهمٌ أ اعتقاد

التكرار مع المرور  عن طريقنفسه على الفكر الجديد  يبرمج التفكير في التغيير، بل يجب أن

مةةن أجةةل اسةةتبدالها بعةةادات  هةةافيوب مرغةةالغيةةر أنفسةةها التةةي تكونةةت بهةةا العةةادات المراحةةل ب

 .إيجابية مرغوبة

 (37 – 34: 2014الطلحي، ) 

فجاائي بال عان طرياق عادة مراحال مترابطاة ن عادات العقل ال يأتي بالصدفة أو بشاكل يلذلك فتكو

ومان ثام تكارار  ،ساابقةوربط ما تم التفكير به بالمعاارف ال ويبدأ ذلك بالتفكير مع تركيز االنتباهسلسلة، متو

وال يمكاان تغيياار العااادات حتااى يااتم خزنااه وعاان طريااق التكاارار المسااتمر تتكااون العااادات العقليااة، الساالوك 

. وهنااك عادة تصانيفات باه دالهاالعقلية بسهولة بل يجب المرور بالمراحل ذاتها لسلوك مغاير حتى يتم استب

 سوف تعرضها الباحثة ومن ثم تستنتج ما يميزها عن بعضها وتختار المناسب لهذا البحث. لعادات العقل 

 تصنيفات عادات العقل:

 اا كي جون ديوي كتابيرألف الفيلسوف األم :(John Dewey, 1938)ديوي تصنيف الو   -1

 وهي: ،إلى العادات العلمية للعقل فيه عنوانه "المنطق: نظرية االستفسار" أشار

 التفكير المنطقي. -

 التحليل النوعي. -

 التفكير االستنتاجي. -

 البحث المناسب. -

       االعتماد على األدلة الثابتة القطعية. -

 (158 - 157: 2009)القطامي وثابت،        



 الفصل الثاني: خلفية نظرية   
  

                                                                                                            

 

22   

 :على: قسم دانيالز العادات العقلية (Daniels, 1994)تصنيف دانيالن  -2

 العقلي. االنفتاح -

 العدالة العقلية. -

 االستقلل العقلي. -

 الميل إلى االستفسار أو االتجاه النقدي. -

 (107: 2005)قطامي وعمور، 

 ،عادات أساسية على ثلث: قسم هايرل عادات العقل (Hyerle, 1999)تصنيف هايرل  -3

 وكاآلتي: ،ويتفرع منها عدد من العادات العقلية الفرعية

مهارة ما وراء المعرفة، ويتفرع منها )مهارة طرح األسئلة، خرائط عمليات التفكير:  -

 المهارات العاطفية(.ومهارات الحواس المتعددة، و

 توسيع الخبرة(.وحب االستطلع، والمرونة، والعصف الذهني: ويتفرع منها )االبداع،  -

 الدقة(.والضبط، والتنظيم، ومنظمات الرسوم: ويتفرع منها )المثابرة،  -

 (244: 2012)العفون، 

خطةي  نحةو  تكةون مرتبةة بعةادات العقةل للفةرد  أنناثان أكد : (Nathan, 2000) تصنيف ناثا  -4

 كاآلتي:

 (.؟االبداع )ما الذي يغذي االبداع -

 (.؟التواصل )كيف أحقق التواصل مع اآلخرين -

 أي نقاط القوة والضعف(. ؟من مهاراتالتحسين )ما الذي احتاج إليه  -

 (.؟اآلخر فيأي كيف يؤثر العمل  ؟للتمكن من العمل هالملكية )ما الذي احتاج إلي -

 (20: 2014)عمران، 

ن عادات أكوستا وكاليك يرى  :(Costa & Kellick, 2003, 2005)كوستا وكاليك تصنيف  -5

 وهي:، العقل عبارة عن مجموعة من السلوكيات التي يتم استعمالها في مواقف متنوعة

 المثابرة. -

 التحكم بالتهور. -

 هم وعاطفة.االصغاء بتف -

 التفكير بمرونة. -

 التفكير. حولالتفكير  -
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 الكفاح من أجل الدقة. -

 التساؤل وطرح المشكلت. -

 تطبيق المعارف الماضية على أوضاع جديدة. -

 التفكير والتوصيل بوضوح ودقة. -

 جمع البيانات باستخدام جميع الحواس. -

 .االبتكارو –التصور و –الخلق  -

 االستجابة بدهشة ورهبة. -

 لى مخاطر مسؤولة.االقدام ع -

 إيجاد الدعابة. -

 التفكير التبادلي. -

 االستعداد الدائم للتعلم المستمر. -

 (304 - 301: 2011، نوفل وسعيفان)

 معلمهدف الأن  أفاد كل من سيزار وماير: (Sizer & Meier, 2007) تصنيف سينار وماير -4

م في نقاشات دائمة، من عادات عقلية جيدة يمكن أن تسه المتعلمين تمكينيجب أن يتمثل في 

، التعاطف، التواصل، االلتزام، التخيل، التحليل، وجهة النظرالتعبير عن  والعادات هي:

 .(82 - 80: 2008)نوفل،  البهجة أو االستمتاع، التواضع

وماا  (2007)وحتى عام  (1938)من حيث تسلسها الزمني من عام لقد تنوعت التصنيفات السابقة 

علاى  تصانيف جاون دياويإذ يؤكاد ، عقلياة عاادة (16)( عادات وحتى 3دها من )بعدتنوعت و، تؤكد عليه

 ارتبااط العاادات  علاى تصانيف دانياالزيركاز عاادات علمياة للعقال، و على اعتباار أن العاادات هايالمنطق 

هاايرل فقاد أماا تصانيف ، والعدالة العقلية من عاادات العقال فاي تصانيفه العقلي فاالنفتاح واالستقالل بالعقل

تمييز تصنيف ناثان بترتيب العاادات بشاكل  في حين إلى عادات أساسية وعادات فرعية، سم عادات العقلق

 أماا كوساتا وكالياك فقاد عبارا عان ،ل ومان ثام التحساين وأخياراً الملكياةم التواصاومن ث باألبداعيبدأ  خطي

سايزار فاي تصانيف و، ةبأنها مجموعة من السلوكيات التاي ياتم اساتعمالها فاي مواقاف متنوعا عادات العقل

وجوب أن يكون هدف المعلم هاو تمكاين الماتعلم مان عاادات عقلياة جيادة أوردهاا فاي على تم التأكيد وماير 

عاماة وغيار خاصاة بماادة وبالنظر إلى التصانيفات الساابقة نارى مان الواضاح إنهاا عاادات عقلياة تصنيفه. 

المناساب منهاا فاي أي بحاث تربااوي أو  دراساية معيناة أو مرحلاة دراساية محاددة، بال مان الممكان توظياف

لاذلك بصورة خاصة العلوم والرياضيات والتكنولوجيا على يؤكد نفسي، ولكن هناك تصنيف لعادات العقل 

 سوف تتوسع الباحثة في عرض ذلك التصنيف من أجل اعتماده في هذا البحث.
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ية لتقدم العلوم كيرالجمعية االم (2061)قامت بالمبادرة لمشروع : (2061)مشروع تصنيف ال -1

ضمن المجال االرضي،  (Halley)وهو العام الذي ُشوهد فيه المذنب هالي  ،(1985)في عام 

أي في عام  عاماً  (76)سيتم مشاهدته بعد  إذ ،وهذه الظاهرة هي التي منحت المشروع اسمه

درسة االولى لدخول المان االطفال الذين شهدوا ظهور المذنب كانوا في السنوات  ، إذ(2061)

في مراكز المسؤولية والقيادة في الواليات المتحدة  (2061)انفسهم الذين سيكونون في عام  وهم

لوجية مناسبة في وكية مما يتطلب ان يتم اعدادهم وتأهيلهم بثقافة علمية ورياضية وتكنيراالم

 (.720: 8060)زيتون،  لوجيوالمجتمع المتطور الصناعي التكن

اصااالح  إذ سيسااهم العماال بهااا فاايل هادفااة، طااة ذات ثااالث مراحااخ (2061)ويتضاامن المشااروع 

 لوجيا، والمراحل هي:والتعليم في العلوم والرياضيات والتكن

انشةةاء قاعةةدة مفاهيميةةة  عةةن طريةةقعلةةى محةةو االميةةة العلميةةة،  التةةي ركةةزت المرحلةةة األولةةى -1

ي ريةاض وهذه التجربة تتضمن األطفةال فة ،توضيح المعرفة والمهارات عن طريقلإلصلح 

 األطفال وحتى المدرسة الثانوية.

 ،والمةواد التعليميةة ،تعليم المعلمينـ: ب ل بوضع مخططات لإلصلح تتعلقتتمثالمرحلة الثانية  -2

 والبحوث التربوية. ،والسياسات التعليمية ،وتنظيم التعليم ،واالختبارات

لح الةةوطني مةةوارد صةةيسةةتخدم اال إذ ،تمثةةل جهةةوداا تعاونيةةة واسةةعة النطةةاقالمرحلةةة الثالثةةة  -3

 المرحلتين األولى والثانية للتحرك نحو محو االمية العلمية.

(THE PHYSIOLOGIST, 1989: 247) 

ياؤدي ه والعمال بموجبا ،والتكنولوجياا الرياضاياتالعلوم ويهتم ب (2061)مشروع التصنيف ف لذلك

لاذلك  تعلايم ماادة الرياضايات، إلى اصالح التعليم فاي العلاوم والرياضايات والتكنولوجياا، والاذي يهمناا هاو

 الرياضيات.مادة ناسب ما يبال سيما بشيء من التفصيل  التصنيفهذا عرض سيتم 

 :(2061)المشروع 

وتدريسها فاي الوالياات التربية العلمية ومناهج العلوم  جوهر وقلب إصالح (2061)يُعد المشروع 

فهااو يمثاال رؤيااة مسااتقبلية بعياادة الماادى األميركيااة، إذ إنااه حركااة إصااالحية عالميااة معاصاارة، المتحاادة 

يتضمن مبدئياً ما يجب ان يعرفه المتعلمون جميعاً، وأن يكونوا قاادرين علاى  إذلإلصالح التربوي العلمي، 

من قبل ريااض األطفاال وحتاى نهاياة التعلايم  لوجيا في نهاية الصفوفوأدائه في العلوم والرياضيات والتكن

وفلسفة العلوم للجميع، ويعمال علاى تنمياة وتحقياق كال مان الثقافاة العلمياة  يعزز المشروع مبدأ إذ، الثانوي

  ولوجيا عوامل تغيير عالمياً.العلوم والرياضيات والتكن بوصفلوجية ووالرياضية والتكن
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 :ثالث مراحل، هي (2061)مشروع الويتضمن 

تيجةةة بها كنتتضةةمن المعرفةةة العلميةةة والمهةةارات واالتجاهةةات التةةي علةةى جميةةع الطلبةةة اكتسةةا .1

وحتى الصف الثةاني عشةر، مةع إيجةاد العلقةات  لتعلمهم المدرسي من مرحلة رياض األطفال

مهةارات التفكيةر االستقصةاء العلمةي،  تأكيةدلوجيةا والمجتمةع، مةع والتي تربط بين العلم والتكن

أو  كيينيةروطبيعة العلم والمسعى العلمي، وانتهت هذه المرحلة بنشر وثيقة )العلةم لجميةع األم

 .(1989) عام العلم للجميع(

تركز على االهتمةام بتنفيةذ المقترحةات مةن المرحلةة األولةى  إذ، مرحلة الصوغ التربويوهي  .2

لإلصلح، وتم التركيز على إيجةاد معةايير الثقافةة العلميةة واالستقصةاء العلمةي وكةذلك طبيعةة 

مةت عمليةاا بنشةر ، وترجالمسعى العلمي وذلك من رياض األطفال وحتى الصةف الثةاني عشةر

 .(1993)الوثيقة الثانية للمشروع وهي )معالم الثقافة العلمية وملمحها( عام 

تمثل مرحلة مستمرة إلى القرن  إذ، (2061)وتمثل مرحلة التنفيذ والتحول التربوي للمشروع  .3

مةا تةم الحصةول عليةه مةن المةرحلتين الحادي والعشرين وألفيته الثالثة، فالهدف منها هو تنفيةذ 

مةةن أجةةل رفةةع مسةةتوى ونوعيةةة التعلةةيم فةةي كةةل مةةن العلةةوم والرياضةةيات األولةةى والثانيةةة، 

، لةةذلك أصةةبح التوجةةه العةةام للثقافةةة العلميةةة بأبعادهةةا بوصةةفها محةةوراا أساسةةياا لوجيةةا ووالتكن

مزيةد مةن االهتمةام بالتكامةل والتفاعةل بةين كةل تأكيد الثقافة العلمية مع هو  (2061)للمشروع 

 لوجيا.والرياضيات والتكنمن العلوم و

 (122: 2013)زيتون، 

لوجيا )الثقافاة العلمياة( وعلى تنمية الثقافة في العلوم والرياضيات والتكن (2061)مشروع الويعمل 

تعلم كل متعلم للعلوم والرياضايات عن طريق مما يساعد المواطنين على التأقلم والتكيف والعيش بسالسة، 

ان جاااوهر تعلااايم العلاااوم  إذ، التحاااول مااان الكااام إلاااى الناااوع عااان طرياااقل جياااد وفاعااا نحاااو  لوجياااا بووالتكن

لوجيا يجاب ان يتركاز حاول اكتسااب الثقافاة العلمياة، ومان صافات المثقاف علميااً اناه ووالرياضيات والتكن

، ويساتخدم المعرفاة العلمياة بعاض  لوجيا تتداخل وتتكامل وتعتمد على ويدرك ان العلوم والرياضيات والتكن

تفكير العلمي لتحقيق االهداف الفردية واالجتماعياة، ويحال المشاكالت التاي يواجههاا فاي الحيااة وطرائق ال

 (.728 - 772 :8060االدلة والحجج المنطقية باالعتماد على العادات العلمية للعقل )زيتون، عن طريق 

عقليااة والرياضاايات، ويتضاامن العااادات اللوجيااا وتطااوير العلااوم والتكنويهاادف هااذا المشااروع إلااى 

عاام،  نحاو  ماع كونهاا ضارورية لحيااة االنساان باألكثر اساتخداماً أو األكثار ارتباطااً باالعلوم وبالرياضايات 

 .(616: 8002ثابت، )القطامي و
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يتضح مما سبق لما لهذا المشروع من أهمية في تطوير كل من العلاوم والرياضايات والتكنولوجياا، 

قياق تخدام المعرفة العلمية وطرائق التفكير العلماي مان أجال تحفباالعتماد على عادات العقل من الممكن اس

 ، لذلك سوف نتعرف على أبرز عادات العقل.اليومية حل المشكالت في الحياةاالهداف التعليمية و

 :هي (2061)عادات العقل حسب المشروع ومن أبرز  

ف المجهةول، إن أحد خصائص العلماء هو حب االستطلع والرغبة في اكتشا: حب االستطالع -1

والفهةةم وكةةذلك المتعلمةةون حةةين يةةأتون إلةةى م عمةةره فةةي البحةةث عةةن المعرفةةة يعةةيش العةةالِ  إذ

 .المدرسة يكون لديهم عدد كبير من األسئلة واالستفسارات

: إن األفكار الجديدة ضرورية جةداا مةن اجةل نمةو المعرفةة العلميةة االنفتاح على األفكار الالديدة -2

محاكمةة والتجريةب التمحةيص واخضةاع تلةك األفكةار للان يتم  ، علىواالجتماعية بصفة عامة

 .المنطقية، أي يجب أن تكون األفكار الجديدة مصحوبة بالشك حتى يتم اثبات صحتها

بقةدر مةا هةي معنيةة إن مادة العلوم التجريبية معنيةة بصةورة خاصةة بالتشةكك  :التشكك الواعي -3

تلقةةى القبةةول إال بعةةد أن يةةتم االثبةةات باألدلةةة  الإن النظريةةات الجديةةدة فةةي العلةةوم  إذباالنفتةةاح، 

 األخرى للعلوم والرياضيات.التجريبية والمنطقية عدم تعارضها مع القواعد األساسية 

المعرفة المفيدة في كل معرفة تمكن الفةرد مةن حةل مشةكلت واقعيةة،  تتمثل :المهارات العددية -4

 إذ ُيّعةدالتةي يواجههةا الفةرد، الحيةاة المهارات العددية ضرورية لحل كثير مةن مشةكلت  ُتّعدو

 استخدام المهارات العددية األساسية في حل المشكلت من العادات العقلية المرغوبة.

الكثيةةر مةةن الحةةاالت فةةي الحيةةاة العمليةةة ال تتطلةةب فيهةةا المواقةةف إجةةراءات هنةةاك  :التخمةةي  -5

ر علةى التخمةين والتقةدي ، وهةذه اإلجابةات تعتمةدحسابات دقيقة بةل تكتفةي باإلجابةات التقديريةة

يفيةد التخمةين االولةي للنةاتج فةي تلفةي  إذ ،التخاذ القةرارات التقريبي، والتخمين الواعي كاف  

ومةةن اجةةل الةةتمكن مةةن اكتسةةاب مهةةارات  قبةةل ان تبنةةى القةةرارات عليهةةا،المحتملةةة  غةةلطاأل

 التخمين ال بد من التعرف على:

 .جتمعوحدات الطول والوزن والزمن المألوفة في الم -

 المسافات والوقت الذي يستغرقه السفر. -

 االحجام الحقيقية لألشياء في ضوء مقاييس الرسم. -

ن إذ إعلةى التعامةل مةع المةواد واالدوات يةدوياا،  اا على المةتعلم أن يكةون قةادر :البراعة اليدوية -4

اسةتخدام البراعة اليدوية أو المهارات اليدويةة يتمثةل فةي االسةتخدام البةارع لليةدين فةي امتلك 

 لكميات الطول والمساحة والحجم وغيرها. األدوات وإجراءات القياسات



 الفصل الثاني: خلفية نظرية   
  

                                                                                                            

 

22   

الملحظة من المهارات العلمية األساسةية، وتتضةمن الملحظةة العلميةة  ُتّعد :مهارات المالحظة -7

التةةي تتصةةف بالضةةبط الملحظةةة العلميةةة مجموعهةةا  مثةةلعةةدداا مةةن المهةةارات الفرعيةةة التةةي ي

 رعية هذه هي:والدقة، والمهارات الف

 االحتفاظ بسجل للملحظات من اجل تسجيل الوصف الدقيق للمشاهدات. -

 وفق تصنيف معين يسهل عملية استرجاعها.على تخزين الملحظات  -

 استخدام اآلالت الدقيقة إلجراء القياسات المناسبة مع التأكد من دقتها قبل االستعمال. -

عند التخاطب درجة عالية مةن الوضةوح واألمانةة فر اينبغي ان يتو :العمليات العددية األساسية -8

يسةةاعد ، ولوجيةةاوفةةي موضةةوعات العلةةوم والرياضةةيات والتكن ال سةةيماوالدقةةة واإلخةةلص و

مهةةارات االصةةغاء والقةةراءة  فضةةلا عةةنالتعبيةةر الكمةةي علةةى توضةةيح لغةةة الخطةةاب وتحديةةدها 

 :منتمكن ال بد من الالمهارات ، ولكي يتم التمكن من اكتساب هذه واالستيعاب

 فهم المصطلحات المستخدمة في وصف الموضوع المحدد. -

 التعبير الشفوي أو التحريري عن األفكار األساسية في الموضوع المحدد. -

إعطةاء ة ومةن ثةم التعبيةر عنهةا بطرائةق مختلفةة مةع القةدرة علةى استيعاب األفكةار الرئيسة -

 منطقي. امثلة توضيحية تكون بنحو  

يتحمةةل النظةةام التربةةوي مسةةؤولية إعةةداد الفةةرد وتهيئتةةه مةةن اجةةل  :مهةةارات االسةةتالابة الناقةةدة -9

معرفة صحيحة أو معلومةات  تعطى له على انهاالتعامل مع المعلومات والبيانات الكثيرة التي 

 ن الفةرد مهيةأا ، لةذلك يجةب ان يكةوالتي قد تكون معدومة الموثوقية أو عالية الموثوقيةةموثوقة 

التي بإمكانه والمعلومات ل ناقد لكي يستطيع أن يقرر ما األدلة للتعامل مع تلك المعلومات بعق

 والتي ينبغي عليه رفضها.االعتماد عليها 

إن التخاطب بوضوح مع اآلخرين والتفةاهم بدقةة معهةم هةو : التفكير والتواصل بوضوح ودقة -10

ره بوضوح على التعبير عن أفكا اا ، فالفرد الذي يكون قادرناتج طبيعي للتفكير المنطقي السليم

هو القادر على ان يخاطب اآلخرين بعبارات واضحة دقيقة وبليغة مما ينةتج عةن ذلةك التفةاهم 

 والتواصل الفعال.

وهذا يستدعي التعةاون  ،إن كل فرد هو كائن اجتماعي يعيش في مجتمعات :التفكير التعاوني -11

قضةةايا التربويةةة ومشةةاورتهم واالسةةتماع ألفكةةارهم والةةتعلم مةةنهم، لةةذلك مةةن الوالتعامةةل معهةةم 

وجعلهةم يتعةودون علةى العمةل المهمة في المدرسة هي تنمية مهةارات التعةاون بةين المتعلمةين 

 معاا بروح الفريق.
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الةةذين يعملةةون فةةي مجةةال العلةةوم  لألفةةرادهةةي عةةادة عقليةةة محببةةة  :الموثوقيةةة واالسةةتقامة -12

، لذلك ال بد مةن العلمي عادة عقلية ضرورية للتفكير والعمل ّعد، وتُ لوجياووالرياضيات والتكن

 تشجيع عادة الصدق لدى المتعلمين.

 (177 - 171: 2009ثابت، )القطامي و

، فضاالً عان ذلاك (2061)عادات العقال بحساب المشاروع  أبرزتمثل العادات االثني عشر السابقة 

حيااث تشاامل المهااارات واالتجاهااات والقاايم بعااادات العقاال ضاامن الثقافااة العلميااة فقااد صاانف المشااروع 

 .والمالحظة والمعالجة واالستجابة الناقدة والتخيل وحب االستطالع

بال ينماي  ،ا ال تقتصر علاى تادريس ماادة محاددة؛ ألنهالثقافة العلمية توجهاتعلى أكد المشروع  إذ

تهاادف عااادات العقاال إلااى المساااعدة فااي تطااوير  إذلاادى المتعلمااين،  عااادات العقاالالتاادريس بصااورة عامااة 

أكثار اساتعداد الساتعمال عاادات العقال  ليكوناواا ذوي قدرات عالياة المساتوى كونوى يقدرات المتعلمين حت

عندما يواجهون مواقف ينقصها اليقين أو يساودها التحادي، وتعبار وجهاة النظار فاي الفلسافة اإلنساانية عان 

 منطقي.التأمل العقالني ال عن طريقعادات العقل باإليمان بقدرات المتعلمين وطاقاتهم في تطوير فكرهم 

 (222: 8061)السويلميين، 

عقاال تمثاال توجهااات تجديديااة تاام تقااديم توصاايات عاان عااادات ال (2061)وماان منظااور المشااروع 

 تتضمن عادات العقل المكونات الخمسة اآلتية: إذإصالحية، 

تةةرتبط المنةةاهج بمعرفةةة االفةةراد حةةول القةةيم المشةةتركة لعلمةةاء ي أن ينبغةةالقةةيم واالتالاهةةات:  -1

حةول القةيم ماء الهندسة مع تعزيز القيم االجتماعية وتكوين معتقةدات متوازنةة الرياضيات وعل

لوجيا لذلك ينبغي تنمية اتجاهات إيجابية لدى المتعلمين واالجتماعية للعلوم والرياضيات والتكن

ومن القيم واالتجاهةات التةي ينبغةي تعزيزهةا لةدى  .لوجياونحو تعلم العلوم والرياضيات والتكن

 :ي الرياضياتف المتعلمين

بعةض القةيم  إدراكبةد مةن  : لفهم الرياضةيات اليم المتأصلة والمالنمة للرياضياتمعرفة الق -

 .المرتبطة بها والمميزة لها مثل البرهان في الرياضيات

هةةي أن تةةؤدي القةةيم دوراا فةةي عمليةةة مةةن األمةةور المهمةةة  :االالتماعيةةة للرياضةةياتالقيمةةة  -

م، مع عدم اغفال دور الرياضيات في تقدم نوعية الحياة التفكير حول نتاجات عمليات التعل

 وهذا يفترض تمتع المتعلمين بالتفكير الناقد حول المعرفة.للفرد وتحسينها، 

فةي  المتعلمين في المرحلة األساسية وال سيمان أ: من الملحظ االتالاه نحو تعلم الرياضيات -

مةةنهم يتخرجةةون مةةن  اا كبيةةر اا ن عةةددباألرقةةام، ولكةة لةةديهم اهتمةةام عفةةويالمرحلةةة االبتدائيةةة 
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، ممةةا يةةؤدي إلةةى حرمةةان المجتمةةع مةةن طاقةةات هةةؤالء المدرسةةة وهةةم يهةةابون الرياضةةيات

على المعلمين تقوية االتجاهات اإليجابية للرياضيات وتعزيزها المتعلمين ومواهبهم، لذلك 

عةةاوني تصةةميم المنةةاهج الرياضةةية التةةي تقةةدم لهةةم مةةع التركيةةز علةةى الةةتعلم الت عةةن طريةةق

 بدالا عن الحفظ.واالكتشاف 

باسةتعمال  مالورقة والقلةم أ مكانت باستخدام العقل أ إن عملية الحساب سواءٌ  الحساب والتقةدير: -2

، وهةذا يعنةي التركيةز علةى مهةارات التفكيةر الحاسبة اليدوية لها دور مؤكد في حل المشكلت

 :التي تتضمن

عةةن يسةتخدم المهةةارات العدديةة األساسةية  فةي حياتةه كةل فةةردالمهةارات العدديةة األساسةية:  -

د تتطلةةب بالضةةرورة القةةدرة علةةى تةةذكر ، ومهةةارات العةةإجةةراء الحسةةابات البسةةيطة طريةةق

واستدعاء األرقام وبعض العمليات الحسابية بسرعة كةالجمع والطةرح والضةرب والقسةمة 

 والكسور العشرية والنسب والعلقات بينها.

 اآلالتإجراء عمليةات حسةابية باسةتخدام  إلى في حياته كل فرد يحتاج المهارات الحسابية: -

وتوفيرهةةا للوقةةت وكونهةةا أكثةةر دقةةة، ولكةةي تصةةبح اآللةةة الحاسةةبة ذات الحاسةةبة لسةةرعتها 

معرفةة فضةلا عةن الحسةابية ينبغةي تعلةم كيفيةة اسةتخدامها فاعلية في إيجاد نةاتج العمليةات 

المئويةةةة وحسةةةاب المسةةةاحات ربةةةع وحسةةةاب النسةةةب كيفيةةةة إيجةةةاد العمليةةةات الرياضةةةية األ

 تحويةةل الوحةةدات، واختيةةار عمليةةات حسةةابية لحةةل المسةةائلو الهندسةةية لألشةةكالوالحجةةوم 

 والتمييز بين الوحدات والتحويلت الرياضية والتحقق من صحة اإلجابات.

ومةةن : ويتمثةةل فةةي الجةةواب التقريبةةي الةةذي يكةةون ذا فائةةدة كفائةةدة الجةةواب الةةدقيق، التقةةدير -

 اصة بالتقدير مهارات تقدير االبعاد والوقت والمسافات واالحجام وغيرها.المهارات الخ

مةن اجةل  ومواد معينةالتعامل اليدوي مع أدوات إلى فرد يحتاج ل ك التحكم اليدوي والمالحظة: -3

بسجل لتسجيل الملحظةات  االحتفاظ ة المضبوطة، وهذا يتطلب القدرة علىللملحظالوصول 

 أدوات القياس والتعامل مع المواد المختلفة. قدرة على استخدامومن ثم تخزينها، وكذلك ال

أساسةي مةع  االتصةال والتواصةل بنحةو   مهةاراتإلةى تحتاج العلوم مهارات االتصال والتواصل:  -4

 ، ومن المهارات األساسية للمتعلمين:العمل على تعزيزها وتعميقها لدى االفراد

 .بتهاعلى التعبير الشفوي وفهم األفكار وكتاالقدرة  -

 ألفة مفاهيم الرياضيات ومفرداتها. -

 وبيان األسباب.تفسيرات الوضع  -

 تنظيم المعرفة في جداول أو رسوم بيانية. -
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 توضيح العلقات باستعمال الرسم البياني. -

 كتابة خطوات طريقة معينة. -

 استخدام العلقات الرياضية. -

القضايا والمسةائل التةي  إدراك تمكن المناهج المتعلمين منأن يجب  مهارات االستالابة الناقدة: -5

، مع قبول ما يتسق مةع المنطةق والعقلنيةة، لةذلك يجةب ان يةدرك المتعلمةون تتضمنها وفهمها

 :، ومنهانقاط الضعف في القضايا الجدلية

 عدم وضوح القضية الجدلية أو الحجج الواردة. -

 عدم اتساق النتائج. -

 عدم التمييز بين الحقائق واآلراء. -

 البراهين. لىإعدم االستناد  -

 عدم ذكر كل االحتماالت واالقتصار على تفسير أو استنتاج معين. -

 (282 - 277: 2010، زيتون)

وأكد المشاروع أن هاذه القايم ليسات خاصاة باالعلوم والرياضايات، ولكنهاا تمثال قيمااً إنساانية عاماة 

 عها في نفوس المتعلمين.لتدريس كل من الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا ولها دور بارز في تنميتها وزر

 (607: 8002)قطامي وعمور،  

 عشر التي اعتمدت الباحثة على المكونات الخمسة لعادات العقل، فهي تتضمن العادات االثني لذلك

تناسب مادة الرياضيات وهي )الحساب والتقدير،  تثالثة مكونا ، واختارت(2061)تضمنها المشروع 

اد ومما سبق توصلت الباحثة إلى أن االبع ت االستجابة الناقدة(.ومهارامهارات االتصال والتواصل، و

 هي:، الثالثة التي تم اختيارهامكونات عادات العقل ثل التي تم

 الحساب والتقدير: -1

 وإيجاد ناتجها. ة األربعالقدرة على تذكر واستدعاء العمليات الرياضي -

 حساب النسب المئوية. -

 سية.حساب المساحات والحجوم لألشكال الهند -

 تحويل الوحدات. -

 التحقق من صحة اإلجابات. -

 تقدير الوقت والحجوم. -

 تقدير االبعاد والمسافات. -



 الفصل الثاني: خلفية نظرية   
  

                                                                                                            

 

22   

 مهارات االتصال والتواصل: -2

 القدرة على فهم األفكار وكتابتها. -

 التعرف على مفاهيم الرياضيات ومفرداتها. -

 وضع التفسيرات وبيان األسباب. -

 تنظيم المعرفة في جداول. -

 ة الحل.كتابة خطوات طريق -

 :مهارات االستالابة الناقدة -3

 فهم الحجج الواردة. -

 تحديد النتائج المنطقية. -

 التمييز بين الحقائق واآلراء. -

 البراهين. إلىاالستناد  -

 ذكر كل االحتماالت وعدم االقتصار على تفسير أو استنتاج معين. -

 خصائص عادات العقل:

كما على الخصائص التي تتميز بها عرف الت عن طريقمفهوم عادات العقل  إدراكمن الممكن 

 :كوستا، وهي ذكرها

 دون غيره.من للتطبيق وك الفكري الملئم لنمط السل: ويتمثل في االختيار األنسب مالتقوي .1

 تمثل الرغبة الشعور بالميل لتطبيق األنماط السلوكية الفكرية المتنوعة. :والود الرغبة )الميل( .2

مة للتفكير مع اختيار الوقت المناسب صة الملءتمثل في إدراك وجود الفروت الحساسية: .3

 للتطبيق.

وتعني امتلك المهارات األساسية والقدرات التي من الممكن تطبيق األنماط  امتالك القدرة: .4

 .السلوكية الفكرية المتعددة عن طريقها

داء خاص ألنماط السلوك يتم ذلك عن طريق العمل على تطوير أ إذ االلتنام أو التعهد: .5

 التي تدعم عملية التفكير.نوعة المت

هي عملية دمج العقلنية في كل االعمال والقرارات والممارسات مع رفع مستواها  السياسة: .4

 مع جعل ذلك سياسة عامة للمدرسة والتي ال ينبغي تخطيها.

 (822 - 822: 8068)العفون،  
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ك نقاط تشترك بها نانتوصل إلى إن هوعن طريق عرض الخصائص التي تتميز بها عادات العقل 

بيق كذلك في نمط السلوك المالئم للتطختيار االكفاءة الرياضية، فكما تتميز عادات العقل بعادات العقل مع 

وكما إذ يؤكد بعد الكفاءة االستراتيجية على اختيار انسب الطرائق لحل المشكالت، الكفاءة الرياضية، 

ياضية على بعد الميل إلى اإلنتاج لذلك لكل منهما تأكيد يوجد ميل في عادات العقل كذلك تحتوي الكفاءة الر

توجد وكما تتميز العادات بامتالك المهارات األساسية كذلك في الكفاءة الرياضية على الجانب الوجداني، 

 اختياراً مناسباً.وهذا مما يجعل اختيارهما معاً ، الطالقة اإلجرائية التي تتضمن مهارات إجرائية

 قل:تحليل عادات الع

 ن عادات العقل تندرج تحت:أإلى  (Marzano, 1992)أشار مارزانو و

أي العمل على اكتساب مهارات التفكير مع التعلم القائم لتفكير والتعلم القائم على تنظيم الذات: ا .1

ن المتعلم يتسم بدرجة عالية أعلى تنظيم الذات، وعند تكون هذه العادة عند المتعلم هذا يعني 

ثناء عملية التفكير، مع االهتمام بالتخطيط لعملية التفكير والقدرة على تقويم أفي من الوعي 

 فاعلية األداء.

: أي أن يكون المتعلم متسماا بالسعي وراء الدقة في العمل مع وضوح آرائه مع التفكير الناقد .2

اه تجكل من التهور والتسرع والحساسية الدفاع عنها، وان يتميز باالنفتاح العقلي ومقاومة 

 اآلخرين.

يتسم المتعلم بالمشاركة في المهمات مع االندماج فيها، وابتكار  :التفكير والتعلم اإلبداعي .3

طرائق غير مألوفة للتعامل مع المواقف وكذلك اإلصرار على االستمرار في العمل بأقصى 

 ، واالعتماد على معايير شخصية في تقويم العمل.ةممكن ةحماس

 (327 – 324: 2014)عطية، 

 فضالً عن كيفيةعادات العقل نظرية تعليمية وفلسفية حول ماذا يجب أن يتعلم االفراد وتمثل 

عادات العقل في أي مجتمع على مجموعة قيم واعتقادات قد تختلف من مجتمع إلى آخر، تركز  إذتعلمه، 

 هي:، عدة سمات للعادات العقلية وهناك

 .الميول الخاصة والفروق الفرديةاحترام  .1

  ف.العواطم احترا .2

 الذكاء الناجح. .3

 مراعاة الحساسية الفكرية. .4

 النظرة التكاملية للمعرفة. .5

 (662 - 662: 8002)قطامي وعمور، 
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 ومناهج الرياضيات:والقدرات العقلية عادات العقل 

أن هناك فرقاً جوهرياً بين كل من القدرات العقلية وبين عادات العقل وهو الفرق نفسه بين القدرة 

)قدرات عقلية(، أما الفرد الذي لديه قدرة وإرادة  بالتالي تكون لديه بفالفرد الذي لديه قدرة فحس واإلرادة،

معاً، بالتالي يكون لديه )عادات عقل(، أي إن الفرق بين عادات العقل والقدرات العقلية يكمن في الجانب 

في سلوك الفرد يميل إلى أدائها  الوجداني المتمثل باالتجاهات والميول الذي يعمل على جعل القدرات عادة

 .(88: 8062)الباز،  بنحو  مستمر

ات العقل بحيث يكون المتعلم أكثر لعاد اً واضح اً نهج التعليمي تدريسيفترض أن يتم تضمين المو

على  من الدعائم المهمة التي تساعدد أنشطة القراءة والكتابة في مادة الرياضيات تُعّ  ، إذقدرة للتحكم فيها

وراء المعرفة ومهارات  ارسة عدد من المهارات منها مهارات مامم عن طريقعادات العقل وذلك مية تن

يؤدي  ،في المدارس الثانوية ال سيماالقرار، وإن التركيز على عادات العقل في منهج الرياضيات واتخاذ 

المهم تضمينها من بعض عادات العقل الرياضية التي ، وهناك إلى ترابط كثير من الموضوعات المختلفة

 وهي: ،في مناهج الرياضيات سواء كانت مدرسية أو جامعية

 الفهم لكل من األدوات والوسائل التي تناسب حل المشكلت الرياضية. .1

 مهارة المرونة في التفكير. .2

 دقيق. نحو  استعمال التعريفات والمصطلحات الرياضية ب .3

 اضية.لطرائق المتعددة التي توصل إلى حل المشكلت الريفهم ا .4

 بالمشكلة الجديدة.من الخبرة السابقة وربطها  فادةالقدرة على اإل .5

 رياضية.التعرف على المعلومات المهمة والحساسة في حل المواقف ال .4

 القدرة على تطوير استراتيجيات لحل المشكلت. .7

 إيجاد حلول المشكلت لآلخرين.القدرة على توضيح وشرح كيفية  .8

 (191 - 190: 2014)سيفين، 

اإلرادة، حيث تتميز عادات العقل والقدرات العقلية هو ن الفرق بين كل من مما سبق أتضح وي

التأكيد على الجانب الوجداني الذي وتعمل اإلرادة على  عادات العقل بها بينما ال تتميز بها القدرات العقلية،

نهج الرياضيات إلى ويؤدي التركيز على عادات العقل في ميعمل على جعل القدرات عادة في السلوك، 

ي فبعض عادات العقل الرياضية تضمين  ه من المهمنفإ وكذلك، ترابط كثير من الموضوعات المختلفة

 مناهج الرياضيات.
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 عادات العقل في المجال التربوي:

عدد من  عن طريقإن عادات العقل عبارة عن مهارات عقلية يمكن تعلمها وتعليمها 

 أهمها: ،االستراتيجيات

انت حية مثل المعلمين محاكاة المتعلمين لنماذج بشرية سواء ك عن طريق: وذلك ذجعرض نما .1

 نماذج مصورة. والمربين أم نماذج تاريخية أم

أي التأمل الذاتي في أنماط التفكير واألفكار التي يقوم بها المتعلمون، أي العمل  :الوعي الذاتي .2

عمال التقويم الذاتي الذي يؤدي إلى على تأسيس أنماط عملية متواصلة لعادات العقل مع است

 تحسين السلوكيات الذكية التي تعمل عل تشكيل عادات العقل.

يؤدي االستماع إلى اآلخرين مع االنفتاح على آرائهم وما يصدر  إذ :االستماع إلى اآلخري  .3

 عنهم من تغذية راجعة إلى إكساب المتعلم سلوكيات جديدة.

 (702 - 701 :8066)نوفل وسعيفان، 

 البيئة الصفية لتطوير عادات العقل:

 ة باآلتي:تشجع على تحقيق عادات ذهنية فاعلتم تحديد الظروف البيئية التي 

 يدعم المتعلم عاطفياا. الصف دافئاا أن يكون جو  .1

 ل وقت الدرس.اأن تكون حواس المتعلم فاعلة طو .2

 عدم السماح بالتوتر والقلق داخل الصف. .3

 سعادة في الصف دائماا.بالمتعة وال اا أن يكون مرحب .4

 التعرف على خصائص المتعلمين النمائية مع استثمارها. .5

 تفاعل المتعلم مع نفسه ومع المجموعة لتحقيق اهداف التعلم. .4

 في الصف ومع زملئه. ومتفاعلا  اا ومشارك اا أن يكون المتعلم نشط .7

 أن تكون مهارات المتعلم هي محور أنشطة التعلم. .8

 (621 - 621 :8002)قطامي وعمور، 

أهمية متغيرات البحث مع التكامل والترابط بينها، إذ نستنتج من الخلفية النظرية التي تم عرضها 

إن الهدف من التصميم التعليمي هو استعمال ألحد األساليب الحديثة في التعليم، وألن الكفاءة الرياضية بما 

فضالً عن أهمية عادات  ،ليم الحديثتهدف إلى تحقيق أهداف التعتتضمن من أبعاد متكاملة ومترابطة 

 أثرمتغيرات مهمة ومن المهم التعرف على فهذه المجموعة من المتغيرات تمثل  ،العقل لدى المتعلم

التابعة، وبالتالي التوصل إلى نتائج هذا البحث لإلفادة منها في عمليتي  المتغير المستقل منها في المتغيرات

 التعليم والتعلم على حد سواء.



 
 
 

 الفصل الثالث

 منهج البحث وإجراءاته 

 

 منهج البحث :أولاً

 إجراءات البحث :ثانيااً

 تصميم البحث التجريبي  -1

  البحث مجتمع  -2

 عينة البحث -3

 إجراءات الضبط -4

 البحث تطلباتم -5

 أدوات البحث -6

 التجربةتطبيق  -7

 الوسائل االحصائية -8
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اختيار عة في هذا البحث من إلجراءات المتبفضالً عن اصل تحديد منهج البحث يتضمن هذا الف

على إجراءات  ركيزالتمع  ،واختيار العينة، تحديد مجتمع البحثتصميم البحث التجريبي المناسب، و

 وتطبيق التجربة مع تحديد الوسائل اإلحصائية المناسبة. ،البحث مع أدواته تطلباتوإعداد م ،الضبط

ًًالبحثًمنهجً:أولاً

تصميم ال يتمثل في اً واحد مستقالً  اً ويتضمن متغير ،ريبيالتج البحث منهجيعتمد هذا البحث 

للمجموعة التجريبية، والطريقة االعتيادية للمجموعة تعلمي على وفق الكفاءة الرياضية ال -تعليمي ال

 .ضمن متغيرين تابعين هما الكفاءة الرياضية وعادات العقلتوي ،الضابطة

ًثانياا:ًإجراءاتًالبحث

 تصميم البحث التجريبي: -1

ث بهدف اإلجابة عن أسئلة البحث، ويتضمن خطة يضعها الباح هو التجريبي تصميم البحث

تم اختيار تصميم المجموعتين التجريبية لذلك ، بحثهتجربة اإلجراءات التي تحدد كيفية قيام الباحث بتنفيذ 

 ( اآلتي.1، ويمكن التعبير عنه كما في الجدول )والضابطة باختبار بعدي

ًيمًالبحثًالتجريبي(ًتصم1الجدولً)

 القياس البعدي المتغير التابع المتغير المستقل ؤالتكافمتغيرات  المجموعة

 التجريبية
 لعمرا -

التحصيل السابق في مادة  -

 الرياضيات

المعدل العام للتحصيل  -

 السابق

 الذكاء -

الكفاءة الرياضية  -

 بالمعلومات السابقة

تعلمي  –تعليمي  تصميم

على وفق الكفاءة 

 الكفاءة الرياضية - الرياضية

 عادات العقل -

 اختبار الكفاءة الرياضية -

 مقياس الميل إلى اإلنتاج -

 اختبار عادات العقل -
 االعتياديةالطريقة  الضابطة

 

  :مجتمع البحث -2

البحث جميع طالبات الصف الرابع العلمي في المدارس اإلعدادية والثانوية  هذا مجتمعيمثل 

( مدرسة 18بلغ عدد الطالبات في )إذ ، مديرية تربية محافظة ميسان/ العمارةالصباحية للبنات في 

ميسان/ قسم محافظة تربية العامة ل مديريةالبحسب إحصائية من ، طالبة( 1433) إعدادية وثانوية

 تي.( اآل2جدول )الكما في (، 1ملحق )الباالعتماد على كتاب تسهيل المهمة و ،التخطيط التربوي

ً
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ًمجتمعًالبحث(2ًالجدولً)

 تعدد الطالبا عدد المدارس نوع الدراسة ت

 378 4 إعدادية 1

 1155 14 ثانوية 2

 1433 18 المجموع
 

 عينة البحث: -3

لتمثل عينة البحث التي سيتم تطبيق تجربة البحث العمارة للبنات اختياراً قصدياً  ثانويةتم اختيار 

 تية:لألسباب اآلعليها 

 ست فيها سابقاً.در  فضالً عن أنها ن الباحثة وقوع المدرسة في منطقة سك -

ذلك كامل و فصل دراسيإلجراء التجربة لمدة ومشرف الرياضيات إدارة المدرسة موافقة  -

التربية العامة لمحافظة ميسان كما في مديرية باالعتماد على كتاب تسهيل المهمة من 

 .(2)ملحق ال

 والثقافية واالقتصادية.طالبات المدرسة من حيث الشريحة االجتماعية  تنوع -

 .دوام المدرسة صباحي -

نها ألغرافية للمنطقة، ضمن الرقعة الجددة من مدارس متع يتم قبول طالبات الرابع العلمي -

زيع تو يتمسوف وبذلك  وليس لديهم صف ثالث متوسط في هذه السنة، كانت مدرسة إعدادية

 للبحث.المهمة  اإلجراءاتوهو من  ،الشعب بينالطالبات عشوائياً 

وشعبة )ب(  ،( طالبة45) شعبة )أ( بعددعلى شعبتين هما طالبة ( 01) عينة البحث وتم تقسيم

ألن من الخواص المهمة للعديد من التجارب هو التعيين  ؛عشوائياً من إدارة المدرسة ( طالبة45) بعدد

متساوية ألن يكون  يعني أن كل فرد سيشارك في التجربة له فرصة، وإلى المجموعات دالعشوائي لألفرا

إلى عزل تأثير العوامل يهدف التعيين العشوائي  إذ ،ضابطة مفي أي من المعالجات تجريبية كانت أ

 نتائج البحث، فيالممكن أن تؤثر  والتي من تي يدركها الباحث فحسبوليس المتغيرات ال الخارجية

  .(222: 2111لعتوم، )المنيزل واأن المجموعات متكافئة في بداية التجربة  أيضاً ويؤكد 

فكانت شعبة )أ( تمثل المجموعة  ،المجموعة التجريبية عشوائياً باستخدام القرعة وتم اختيار 

 أحد نلم تؤدي بعض الطالبات الالتيوبعد استبعاد  التجريبية، أما شعبة )ب( فتمثل المجموعة الضابطة،

عينة البحث  كانتوجود طالبات راسبات(  )مع العلم عدم ومنهن طالبات الدور الثالث اختبارات التكافؤ

 ( اآلتي.3جدول )الكما في 
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ًالبحثً(ًعينة3الجدولً)

 نوع المجموعة الشعبة المدرسة
عدد الطالبات قبل 

 االستبعاد

عدد الطالبات بعد 

 االستبعاد

ثانوية العمارة 

 للبنات

 41 45 التجريبية  أ

 41 45 الضابطة ب

 81 01 المجموع
ً

ً

 : طالضبإجراءات  -4

 :أساليب معالجة المتغيرات وضبطهامن 

يحتوي على مجموعة  اً تصميم تم اختيار :مع التعيين العشوائي استخدام مجموعة ضابطة -

جموعتين، وكذلك تعيين أسلوب التعيين العشوائي ألفراد كل من الم عتمادتم اوكذلك  ،ضابطة

 تأكد من تكافؤ مجموعتيتم ال ومع ذلك، عشوائي على كل من المجموعتين المعالجة بنحو  

 كاآلتي:البحث إحصائياً ببعض المتغيرات 

 عن طريق( وذلك 2117/  11)الشهر لغاية يمثل عمر الطالبة محسوباً باألشهر الذي  :العمر (أ

م وت ،المجموعتين ة بطالبات كل منأوراق وزعتها الباحثة للحصول على المعلومات الخاص

 .(6كما في الملحق )وهي  ،توزيعها مرتين للتأكد من صحتها

اختبار ليڤين  ستعمالاوعتين )التجريبية والضابطة( تم المجم اعمارللتأكد من تجانس تباين و

وهو أكبر من مستوى  (0.737)عند مستوى داللة  (0.114)للتجانس، إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة 

 .مجموعتين في التباين، أي ال توجد داللة إحصائية للفرق بين ال(0.05)الداللة المعتمد 

بانحراف درجة ( 187.90) طالبات المجموعة التجريبية عماربلغ المتوسط الحسابي ألإذ 

 ضابطةطالبات المجموعة ال عمار، في حين بلغ المتوسط الحسابي ألدرجة (11.942)معياري 

ت طالبا لعمروبذلك فالمتوسط الحسابي  ،درجة (11.491)بانحراف معياري درجة  (187.50)

يمكن القول إن  إذطالبات المجموعة الضابطة،  لعمرالمجموعة التجريبية أكبر من المتوسط الحسابي 

وللتعرف على داللة  .طالبات المجموعة الضابطة عمرطالبات المجموعة التجريبية أكبر من  عمر

متغير في الفرق بين المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة 

بلغت القيمة التائية المحسوبة  إذلعينتين مستقلتين،  (t-test)تم استعمال االختبار التائي  العمر باألشهر

 (،78)بدرجة حرية  (0.05)من مستوى الداللة المعتمد  كبروهو أ (0.879) عند مستوى داللة (0.153)

التالي ( 4الجدول )وي للمجموعتين، بين المتوسط الحسابوجود داللة إحصائية للفرق  عدم وهذا يعني

 يلخص ما تم عرضه.
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ً(ًتكافؤًالمجموعتينًالتجريبيةًوالضابطةًفيًمتغيرًالعمر4ًالجدولً)
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ًليڤينًاختبار
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النحرافً

ًالمعياري

درجةً

ًالحرية

ًالختبارًالتائي
ًالدللةًاإلحصائية

Fًقيمةً (0.05)عندً
مستوىً

ًالدللة
 tمةًقي

مستوىً

ًالدللة

ًالتجريبية
0.114 0.737 

187.90 11.942 
ًدالغيرً 0.879 0.153 78

 11.491 187.50ًالضابطة

للطالبة في مادة الرياضيات النهائية  درجةالذي يمثل  :حصيل السابق في مادة الرياضياتالت (ب

 ائجهنول عليها من نتوالتي تم الحص ،(2117 – 2116للعام الدراسي ) لثالث المتوسطلصف اا

 .(6وهي كما في المحلق ) ،شبكة االنترنتعلى التربية وزارة  التي نشرتهاالنهائية 

اختبار ليڤين  استعمالوللتأكد من تجانس تباين درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( تم 

هو أكبر من مستوى و (0.079)عند مستوى داللة  (3.177)للتجانس، إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة 

 ، أي ال توجد داللة إحصائية للفرق بين المجموعتين في التباين(0.05)الداللة المعتمد 

بانحراف درجة  (71.100)بلغ المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية إذ 

 حسابي لدرجات طالبات المجموعة الضابطة، في حين بلغ المتوسط الدرجة (14.113)معياري 

، وبذلك فالمتوسط الحسابي لدرجات طالبات درجة (11.895)بانحراف معياري درجة  (70.825)

يمكن القول إن  إذالمجموعة التجريبية أكبر من المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة الضابطة، 

مجموعة طالبات ال تحصيلطالبات المجموعة التجريبية أكبر من ل التحصيل السابق في مادة الرياضيات

وللتعرف على داللة الفرق بين المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي  .الضابطة

لعينتين  متغير التحصيل السابق في مادة الرياضيات تم استعمال االختبار التائيللمجموعة الضابطة في 

وهو أكبر من  (0.925) عند مستوى داللة (0.094)مستقلتين، حيث بلغت القيمة التائية المحسوبة 

بين وهذا يعني عدم وجود داللة إحصائية للفرق  (،78)وبدرجة حرية  (0.05)مستوى الداللة المعتمد 

 ( التالي يلخص ما تم عرضه.5الجدول )والمتوسط الحسابي للمجموعتين، 

ًرياضياتمتغيرًالتحصيلًالسابقًفيًمادةًال(ًتكافؤًالمجموعتينًالتجريبيةًوالضابطةًفي5ًالجدولً)
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ً
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الذي يمثل المعدل العام لدرجات جميع المواد التي حصلت عليها  :المعدل العام للتحصيل السابق (ج

والذي تم الحصول عليه  ،(2117 – 2116للعام الدراسي ) في الصف الثالث المتوسطالطالبة 

 .(6) وهي كما في المحلق ،شبكة االنترنت علىالتربية  وزارة التي نشرتهامن نتائجهن النهائية 

اختبار ليڤين  استعمالوللتأكد من تجانس تباين درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( تم 

وهو أكبر من مستوى  (0.968)عند مستوى داللة  (0.002)للتجانس، إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة 

 .لتباين، أي ال توجد داللة إحصائية للفرق بين المجموعتين في ا(0.05)الداللة المعتمد 

بانحراف درجة  (73.425)بلغ المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية إذ 

 ضابطة، في حين بلغ المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة الدرجة (8.491)معياري 

، وبذلك فالمتوسط الحسابي لدرجات طالبات درجة (7.963)بانحراف معياري درجة  (72.325)

تجريبية أكبر من المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة الضابطة، حيث يمكن القول المجموعة ال

طالبات المجموعة  معدلطالبات المجموعة التجريبية أكبر من للتحصيل السابق ل المعدل العامإن 

وللتعرف على داللة الفرق بين المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي  .الضابطة

لعينتين  تم استعمال االختبار التائي متغير المعدل العام للتحصيل السابقلمجموعة الضابطة في ل

وهو أكبر من  (0.552)عند مستوى داللة  (0.598) مستقلتين، حيث بلغت القيمة التائية المحسوبة

بين فرق ، وهذا يعني عدم وجود داللة إحصائية لل(78) بدرجة حرية (0.05)مستوى الداللة المعتمد 

 ( التالي يلخص ما تم عرضه.6الجدول )و بي للمجموعتين،المتوسط الحسا

ًالمعدلًالعامًللتحصيلًالسابق(ًتكافؤًالمجموعتينًالتجريبيةًوالضابطةًفيًمتغير6ًالجدولً)
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ًالدللة

ًالتجريبية
0.002 0.968 

73.425 8.491 
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وهو قدرة عامة تظهر في أشكال عديدة ومتنوعة من النشاط العقلي، ويمكن قياسه  :الذكاء (د

عقلية متنوعة ولكنها  تتصدى لعمليات ظية، أو عددية، أو حسية(باستخدام مواد متنوعة )لف

 العامة القدرة العقلية تم قياسه باستعمال اختباروالذي  (،230: 2102خائيل، متكاملة )م

والذي يقيس القدرة  ( دقيقة52الذي يستغرق )للمرحلة الثانوية  الصورة )ج( (لينون –س تاو)ـل

يستخدم للكشف عن القدرات العقلية  ، إذة على االستدالل المجرداللفظية والقدرة العددية والقدر

(، 0191ولينون عام ) -اوتس  قام ببنائه إذ ،ويمكن استخدامه لغايات تربوية ،لدى االفراد

( بتقنين 2105وقام )القريشي، (، 052 – 055: 2105)مجيد، ( 0192مراجعته عام ) توتم
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 عن طريقلينون في البيئة العراقية  –م ج( الوتيس اختبار القدرة العقلية )المستوى المتقد

دون حذف أي فقرة ، وبقي االختبار كما هو من استخراج الخصائص السايكومترية لالختبار

 ( فقرة21يتكون االختبار في نسخته العربية بعد التعديل من ) إذ ي(. –: ط 2105)القريشي، 

فقرة صور وأشكال، وصيغت الفقرات  (05( فقرة رمزية و)05( فقرة لفظية و)22): متنوعة

  .لكل فقرةلالستجابة خمسة بدائل اختيار من متعدد يعتمد على  صورةب

وكانت النتائج ، 11/11/2117 الموافق األربعاءيوم تم تطبيق االختبار على عينة البحث في و

 (.6كما في الملحق )

اختبار ليڤين  استعمالطة( تم وللتأكد من تجانس تباين درجات المجموعتين )التجريبية والضاب

وهو أكبر من مستوى  (0.140)عند مستوى داللة  (2.221)للتجانس، إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة 

 ، أي ال توجد داللة إحصائية للفرق بين المجموعتين في التباين.(0.05)الداللة المعتمد 

بانحراف درجة  (17.100) بلغ المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة التجريبيةإذ 

 حسابي لدرجات طالبات المجموعة الضابطة، في حين بلغ المتوسط الدرجة (5.068) معياري

حسابي لدرجات طالبات وبذلك فالمتوسط ال، درجة (3.850)بانحراف معياري درجة  (17.275)

حيث يمكن القول  ،تجريبيةأكبر من المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة ال المجموعة الضابطة

 .تجريبيةطالبات المجموعة ال ذكاء مستوى من علىأ ضابطةطالبات المجموعة ال ذكاءمستوى إن 

وللتعرف على داللة الفرق بين المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي للمجموعة 

بلغت القيمة التائية المحسوبة  إذ، تم استعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين متغير الذكاءالضابطة في 

بدرجة حرية  (0.05)وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد  (0.862) عند مستوى داللة (0.174 -)

( 7الجدول )وبين المتوسط الحسابي للمجموعتين، ، وهذا يعني عدم وجود داللة إحصائية للفرق (78)

 التالي يلخص ما تم عرضه.

ًالذكاءعتينًالتجريبيةًوالضابطةًفيًمتغيرً(ًتكافؤًالمجمو7الجدولً)
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ً

اد الباحثة لقياس كفاءة وذلك باستخدام اختبار من اعد :الكفاءة الرياضية بالمعلومات السابقة (ه

الرياضيات  وعاتدة الرياضيات بما يتعلق بموضالرياضية بالمعلومات السابقة في ماالطالبات 

 محكمينعلى الجية وتوزيع الدرجات نموذمع األجوبة األتم عرضه و للصف الرابع العلمي،
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وبعد إجراءات بعض  ،مته لقياس ما وضع لقياسهءمن أجل التأكد من صدقه ومال ،(4ملحق )ال

متنوعة ما بين ( فقرة 13من ) يتكون االختبار أصبح نوالمحكمالسادة التعديالت التي نصح بها 

كما في الملحق  ( درجة62)وكانت الدرجة النهائية لالختبار هي  ،فقرات موضوعية ومقالية

(5).  

وبعد تصحيح  ،12/11/2117 يوم الخميس الموافق وتم تطبيق االختبار على عينة البحث

 .(6االختبار كانت النتائج كما في الملحق )

وللتأكد من تجانس تباين درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( تم االعتماد على اختبار 

وهو أكبر من  (0.085)عند مستوى داللة  (3.047)قيمة الفائية المحسوبة ليڤين للتجانس، إذ كانت ال

 ، أي ال توجد داللة إحصائية للفرق بين المجموعتين في التباين.(0.05)مستوى الداللة المعتمد 

بانحراف درجة  (18.500)إذ بلغ المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية 

 حسابي لدرجات طالبات المجموعة الضابطةحين بلغ المتوسط ال، في درجة (6.239)معياري 

، وبذلك فالمتوسط الحسابي لدرجات طالبات درجة (4.819)بانحراف معياري درجة  (16.600)

يمكن القول إن  إذالمجموعة التجريبية أكبر من المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة الضابطة، 

طالبات المجموعة التجريبية أكبر من مستوى طالبات ل ومات السابقةالكفاءة الرياضية بالمعلمستوى 

وللتعرف على داللة الفرق بين المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية والمتوسط  .المجموعة الضابطة

تم استعمال االختبار  متغير الكفاءة الرياضية السابقة في الرياضياتالحسابي للمجموعة الضابطة في 

وهو أكبر  (0.131)عند مستوى داللة  (1.524)بلغت القيمة التائية المحسوبة  إذن مستقلتين، التائي لعينتي

بين ، وهذا يعني عدم وجود داللة إحصائية للفرق (78) بدرجة حرية (0.05)من مستوى الداللة المعتمد 

 .( التالي يلخص ما تم عرضه8الجدول )والمتوسط الحسابي للمجموعتين، 

ًالكفاءةًالرياضيةًالسابقةًفيًالرياضياتؤًالمجموعتينًالتجريبيةًوالضابطةًفيًمتغيرً(ًتكاف8الجدولً)
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ً

 التعيين العشوائي. أسلوبباستعمال  ضبط المتغيرات الدخيلةتم : ضبط المتغيرات الدخيلة -

 فين للمتغيرات الخارجية تأثيرات أ: تصميم البحث التجريبي فيالمتغيرات التي تؤثر ضبط  -

يتم اتباع بعض اإلجراءات من أجل ضبط المتغيرات التي سلذلك ، ريبيةتصاميم البحوث التج

  تصميم البحث التجريبي وحسب نوعيها )الصدق الداخلي، والصدق الخارجي( للبحث. فيتؤثر 
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ً:ًًلصدقًالداخليًللبحثاًفيالمتغيراتًالتيًتؤثرً

الذي يجعله يستنتج على الباحث أن يقوم بالضبط التجريبي  اً داخلي اً حتى تتضمن التجربة صدق

 ى عدة عوامل يمكن أن تُّعدبأن الفرق الناتج هو نتيجة المعالجة التجريبية، وقد أشار كامبل وستانلي إل

 وهي: ،الصدق الداخلي إذا لم يتم ضبطهايهدد مصدراً 

 تتدا  فدرص إذ ،يصبح التاريخ مهدداً حقيقياً للصددق الدداخلي كلمدا طالدت مددة التجربدة: التاريخ .1

الباحثدة أن تكدون مددة  ارتدأتلدذلك داث التدي تدؤثر فدي المتغيدر التدابع، وقوع بعض االحل كبرى

 واحداً. اً دراسي التجربة فصالً 

التددي الددتعلم  التددي تطددرأ نتيجددة للتغيددر فددي العمددر أويشددمل هددذا العامددل كددل التغيددرات : النضدد  .2

ربدة للمجمدوعتين فدي نه تدم تطبيدق التجوبما أدقة النتائ ،  فيتصاحب تطبيق التجربة مما يؤثر 

 للمجموعتين سيكون بالمستوى نفسه تقريباً.المدة نفسها فأن النض  

من المتوقع أن يؤثر االختبار القبلي الذي يطبق علدى عيندة الدراسدة فدي بعدض : القبلي راالختبا .3

 .تصميم البحث التجريبي ذا االختبار البعدي فحسب تم اختيارلذلك ، الدراسات على النتائ 

ويقصد به أن الددرجات القصدوى فدي أي توزيدع تكدراري تنحددر )تتحدرك : ر االحصائيالنحداا .4

التعيين  لذلك تم االعتماد على مجموعة ضابطة في التصميم مع، نحو الوسط( كلما تكرر القياس

 هذا المتغير.لضبط  العشوائي ألفراد العينة

ن االفدراد، مجمدوعتين مد ة معيندة فديأثر معالجد إيجادفي التجربة يتم العمل على : اختيار العينة .5

لذلك تدم االعتمداد علدى النتائ  بسبب التحيز، لقة باألفراد من الممكن أن تؤثر في والعوامل المتع

 لشعب.لمعالجات على اوعات، وعشوائية توزيع افراد على المجمالتعيين العشوائي لأل

لدذلك تدم هم، ويعندي تسدرب عددد مدن المفحوصدين وبالتدالي اخدتالف نتدائج تسرب المفحوصدين: .6

 تحديد مدة الدراسة بفصل دراسي واحد.فضالً عن مناسب تيار حجم عينة اخ

الصدددق الددداخلي  فدديالتجريبيددة  اإلجددراءاتمددن الممكددن أن تددؤثر بعددض : تجريبيددةالجددراءات اإل .7

 كاآلتي: ضبطهاوقد تم  ،للبحث

سدة المدادة، نهدا مدرأعلدى  األولسرية التجربة: بدأت الباحثة التجربة في الفصل الدراسي  -

 على ذلك. تفاق مع إدارة المدرسةباال

 .للمجموعتين نفسها األولالمادة الدراسية: تم تدريس المادة المقررة للفصل الدراسي  -

 التدريس: قامت الباحثة بتدريس مجموعتي البحث بنفسها. -

 لتداولك األسدبوعتضمن الجدول االسبوعي خمس حصدص فدي : األسبوعيجدول الدروس  -

 ( اآلتي.1كما في الجدول ) ،اً توزيع وقت الدروس متكافئجعل محاولة مع المجموعتين 
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ًوالضابطةًالتجريبيةللمجموعتينًًجدولًالدروسًالسبوعي(9ًالجدولً)

 

 

 

 

ابطة، يبية والضبيق التجربة في مدة زمنية متساوية للمجموعتين التجرتم تطمدة التجربة:  -

 .واحداً  اً دراسي فصالً  مثلتوالتي 

ً:لبحثالصدقًالخارجيًلًتيًتؤثرًفيالمتغيراتًال

نتائج البحث، ومنن إعمام إلى إمكانية  استخدم كامبل وستانلي مصطلح الصدق الخارجي لإلشارة

 وهي:، للبحث ي تهدد الصدق الخارجيعوامل التمن الضروري ضبط ال أجل تحقيق ذلك

درجددة تمثيددل العينددة لمجتمددع : يددرتبط هددذا العامددل باختيددار العينددة مددع المعالجددة التجريبيددةتفاعددل  .1

 بالحسدبانتم اختيار المدرسدة قصددياً ولكدن مدع االخدذ لذلك الدراسة أو فئة من فئاته قيد البحث، 

 .ببعض المتغيرات البحث مجموعتيلالتكافؤ ، مع اجراء مع الدراسةتمثل خصائص مجتأنها 

: إذا تم تطبيق اختبار قبلي فذلك سديؤدي إلدى تدأثير مع المعالجة التجريبيةتفاعل االختبار القبلي  .2

 .ختبار قبليلذلك تم اختيار تصميم ال يحتوي على ا على استجابتهم،المعالجة جزئياً 

لتفاعددل بددين طددول مدددة التجربددة : قددد يسددبب تددأثير اتفاعددل المدددة الزمنيددة مددع المعالجددة التجريبيددة .3

لذلك كانت مددة التجربدة ية المعالجة التجريبية على النتائ  المترتبة في المتغيرات التابعة، وفاعل

 وهي مدة مناسبة. ،واحداً  اً دراسي فصالً 

إذا تعرض االفراد أنفسهم ألكثر من معالجة تجريبية خالل : المعالجات التجريبية المتعددةتفاعل  .4

لدذلك تضدمن ، فدي نتدائ  المعالجدات الالحقدةمحددة فإن أثر المعالجة السابقة قد يدؤثر مدة زمنية 

للمجموعدددة  التعلمدددي –هدددي التصدددميم التعليمدددي فحسدددب،  هدددذا البحدددث معالجدددة تجريبيدددة واحددددة

 يقة االعتيادية للمجموعة الضابطة، ولم تتعرض الطالبات لمعالجة سابقة.التجريبية، والطر
 

 البحث: متطلبات -5

وبعد االطالع على تعلمي على وفق الكفاءة الرياضية،  –تصميم تعليمي  بناءالبحث  تطلباتم من

تصميم الالتي استعرضت خطوات  اتنيفاً من التصعدد تتضمن تيالللتصميم التعليمي  ةالنظري خلفيةال

ي مناسب في الخطوات التي من الممكن ان يتم اتباعها من اجل اعداد تصميم تعليم تالتي اختلف يالتعليم

نه ال ألفئة معينة ومحتوى معين وظروف بيئية محددة، ولكن كما في األنموذج العام لتصميم التعليم يتبين 

 الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد الدرس

 ب    أ األول

 أ   ب ب الثاني

  ب أ أ  الثالث

  أ ب   الرابع

      الخامس
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 على الخطوات اتنيفف جوهري في خطوات تصميم التعليم، بل هناك اتفاق في كل التصيوجد اختال

ومن خالل االطالع على  ،وليست الجوهرية بين تلك التصنيفات مع بعض االختالفات الطفيفة العامة

 ةالنظري خلفيةمن ال فادةوباإل ،أيضاً  ي تناولت التصميم التعليمي كمتغير مستقلالدراسات الت مجموعة من

تبعت الباحثة ا( 2115)صحو، ، و(2115، الحيدري)، و(2112)الهيتي،  مثل والدراسات السابقة

 ،التحليلمرحلة ق الكفاءة الرياضية: التعلمي على وف –في بناء التصميم التعليمي  تاليةالخطوات ال

 مع كل مرحلة. التغذية الراجعة ، مع استعمالالتقويممرحلة و ،مرحلة التنفيذو ،مرحلة التصميمو

ً:ًعلىًوفقًالكفاءةًالرياضيةًالتعلميً–التصميمًالتعليميًًخطواتًبناء

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًىًوفقًالكفاءةًالرياضيةالتعلميًعلً–خطواتًبناءًالتصميمًالتعليميً(3ً)ًمخططال

 

   التقويم القبلي. 1
تصميم البحث . 1

   التجريبي

 تعليمية ال المادة. تحديد 2

   تحليل المحتوى التعليمي. 3

 تحديد الفئة المستهدفة. 4

 تحليل خصائص المتعلمات. 5

 تحليل الحاجات التعليمية:. 6

 وجهة نظر الطالبات -

 وجهة نظر المدرسات  -

 تحليل البيئة التعليمية. 7

 

 مرحلةًالتحليلً

 التغذيةًالراجعةً

 . تحديد األهداف التعليمية 1

 

 ةًالتقويمًمرحل
 

 مرحلةًالتنفيذً
 

 مرحلةًالتصميم

  صوغ األهداف السلوكية. 1

   . تنظيم المحتوى التعليمي2

  تحديد طرائق التدريس. 3

   تحديد الوسائل التعليمية. 4

 إعداد األنشطة التعليمية. 5

  تصميم المادة التعليميةو   

   إعداد الخطط التدريسية. 6

   تحديد أساليب التقويم. 7

 :عداد أدوات البحث. 8

 اختبار الكفاءة الرياضية -

 مقياس الميل إلى اإلنتاج -

  اختبار عادات العقل  -

 

  مجتمع البحث. 2

 

   عينة البحث. 3

 

  . إجراءات الضبط4

 

   . تطبيق التجربة5

 

 التقويم التكويني. 1

 

   التقويم النهائي. 1
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  أولا:ًمرحلةًالتحليل

 كما يتم تحليل المحتوى التعليمية تحديد األهداف العامة التي ينبغي تحقيقها، يتم في هذه المرحل

، مطلوبةفرة والااإلمكانات البشرية والمادية المتو ، وتحديدلتعليمه مطلوبةالمتطلبات الوتحديد الخبرات و

 .تحليل البيئة التعليميةفضالً عن  مين وحاجاتهممع تحديد خصائص المتعل

ة بتددريس مدادخاصدة الالتعليميدة  األهددافبعليميدة الت األهددافتتمثل و :تحديد األهداف التعليمية .0

الموضددوعة مددن وزارة التربيددة العراقيددة ي المديريددة العامددة الرياضدديات للصددف الرابددع العلمددي 

 األهددافعتمددت الباحثدة علدى وا ،(9لحدق )مالكما فدي  (023- 020: 2102صحو، )للمناه  

 .فحسب موضوع البحث األولالتي تخص مادة الفصل الدراسي  التعليمية

الرياضيات كتاب من  األول الدراسي مادة الفصل: تتمثل المادة التعليمية بتحديد المادة التعليمية .2

والجذور،  األسسو)المنطق الرياضي،  األربعةالفصول ب تتمثل، وللصف الرابع العلمي

 (.9)كما في الملحق  ،ضوعاتالمثلثات( وما تتضمنه من مو حسابوالت والمتباينات، المعادو
 

، التعرف على كل جزئيات الموضوعاتيساعد تحليل المحتوى على : تحليل المحتوى التعليمي .3

والوسائل التعليمية  األنشطةويساعد على اختيار  ،بصورة دقيقة األهداف وغويسهل عملية ص

 .شموليتهاوكذلك يسهل عملية التقويم ويحقق  ،م المحتوى للمتعلمينليلمناسبة لتعا

ديد المفاهيم هو تحًن المحتوى التعليمي هو محتوى رياضي فتحليل المحتوى الرياضيأوبما 

والمسائل التي يتضمنها المحتوى سواء كان ذلك على مستوى الكتاب المدرسي  والتعميمات والمهارات

على مستوى الحصة عندما يكون الهدف التخطيط بعيد المدى، او التخطيط  ى الوحدة أمم على مستوأ

وهي، لذلك تم تحليل المحتوى على وفق مكونات المعرفة الرياضية  دة أو لتدريس حصة،لتدريس وح

 المفهوم الرياضي، والتعميمات الرياضية، والمهارة الرياضية، والمسألة الرياضية.

، (4ملحق )ال محكمينادة اللسللمحتوى على وفق مكونات المعرفة الرياضية وبعد توزيع تحليل ا

  (.0كما في الملحق ) ،التحليل بصورته النهائية صارإجراء بعض التعديالت و

من أجل التعرف على جزئيات وكذلك قامت الباحثة بتحليل المحتوى على وفق الكفاءة الرياضية 

الكفاءة الرياضية من أجل تسهيل عملية إعداد اختبار الكفاءة  بما يناسب كل بعد من أبعادالموضوعات 

توزيع تحليل ، وبعد أيضاً  التعلمية بما يناسب الكفاءة الرياضية –التعليمية الرياضية وإعداد األنشطة 

وبعد إجراء بعض  ،(4ملحق )ال محكمينلسادة الوفق أبعاد الكفاءة الرياضية بين االمحتوى على 

 (.11كما في الملحق ) ،تحليل بصورته النهائيةال كانالتعديالت 
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 والثانوية اإلعداديةفي المدارس الصف الرابع العلمي تم تحديد طالبات  :تحديد الفئة المستهدفة .5

 .هذا البحثل كفئة مستهدفةفي محافظة ميسان ي العمارة  الصباحية
 

لشخصية فات اخصائص المتعلم هي عوامل تتصل بالص: متعلماتتحليل خصائص ال .2

نتائ   فيمكن ان تؤثر يتم التعرف على عدد من الخصائص التي و واالجتماعية لألفراد،

 تتمثل باآلتي:التجربة والتي 

ين المجموعتين في بعض المتغيرات إجراء التكافؤ بمجموعتي البحث، لذلك تم تكافؤ  -

للتحصيل المعدل العام و التحصيل السابق في مادة الرياضيات،و)العمر، المتمثلة في 

 .ة الرياضية بالمعلومات السابقة(اءكفالوالذكاء، و ،السابق

 ما سبق كخبرة سابقة. لم تخضع الطالبات لتجربة مماثلة في -

 .عينة البحث من االناث فحسب -
 

ما يتعلق  في وال سيماال بد من التعرف على حاجات المتعلمين : اجات التعليميةتحليل الح .6

 لذلك، مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمينالتي يتم تعليمها للمتعلمين من اجل بالمادة الدراسية 

 حداها خاصة بالطالباتإوجهتي نظر  عن طريقالطالبات التعليمية  إلى حاجات تم التعرف

 وكاآلتي: خاصة بالمدرسات واألخرى

لرابع العلمي في جات التعليمية لطالبات الصف احامن أجل التعرف على ال: طالباتوجهة نظر ال -

جات التعليمية على للحامفتوحة  استبانة قامت الباحثة بتوزيع األولمادة الفصل الدراسي 

وبلغ عدد  ،وهي شعبة )جـ( ،إحدى شعب الرابع العلمي في ثانوية العمارة للبناتطالبات 

راسة ، وذلك بعد إنهائهن د2109ي2ي21 وافقفي يوم االثنين الم( طالبة، وذلك 32) الطالبات

 (.00الملحق ) واالستبانة كما في ،األول الدراسي مادة الفصل

 بينوتم توزيعها  ،(12الملحق ) لباتااعداد استبانة مغلقة للطفي  اعتمادهاوبعد تفريغ البيانات تم 

 .23/2/2117 وافقة يوم الخميس الم( طالب30وبلغ عددهن )شعبة )ب(،  طالبات

ي تحديد ما الباحثة ف النسبة المئوية لكل فقرة، اعتمدت وإيجاد لقةبيانات االستبانة المغتفريغ وبعد 

)كما  اإلجاباتمن فأكثر  (%51) نسبة على الفقرة إذا حصلت ،يمثل الحاجات التعليمية عند المتعلمات

(، منها ما يخص البيئة 0جات التعليمية وعددها )الحامن  اً ن هناك عددأ، وتبين في دراسات سابقة(

كما  وكانت النتائج ها ما يخص المحتوى وطرائق التعليم وطرائق التقويم والوسائل التعليمية،الصفية ومن

 اآلتي.( 11في الجدول )
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ًالرياضياتًمنًوجهةًنظرًالطالباتًالحاجاتًالتعليميةًلدراسةًمادة(10ًالجدولً)

ًالنسبةًالعددًالتعليميةًالحاجاتًت

 % 07 38 .دد طالبات غير قليلفر بيئة صفية مناسبة وخاصة بوجود عاعدم تو  .0

 % 01 35 .وتمارينهاصعوبة بعض الموضوعات   .2

 % 74 20 وضوعات.وجود تداخل بين بعض الم  .3

 % 60 27 .عدم استخدام طرائق تدريس حديثة ومتنوعة في التدريس  .5

 % 60 27 .قلة عدد االمتحانات الشهرية مع عدم كفاية درس واحد لالمتحان  .2

 % 50 23 .عليمية مناسبة أو قلتهاعدم وجود وسائل ت  .6

 % 50 23 .عدم استخدام انشطة ووسائل واساليب تحفز على تعلم المادة  .9

 % 54 21 ضوعاتها.عدم معرفة الفائدة من دراسة الرياضيات ومو  .9

 % 51 21 إضافية.ضيق وقت الدرس وعدم وجود دروس   .1
 

مية لطالبات الصف الرابع العلمي التعلي حاجاتمن أجل التعرف على ال :مدرساتوجهة نظر ال -

الملحق  ،جات التعليميةحاقامت الباحثة بتوزيع استبانة مفتوحة لل األولفي مادة الفصل الدراسي 

( مدرسة يدرسن في 03مجموعة من مدرسات الصف الرابع العلمي عددهن ) بين( 03)

ليلها توصلت تفريغ البيانات وتحوبعد  ،2109ي3ي0إلى  2ي 29مدارس مختلفة للمدة من 

 .( اآلتي00الجدول )التي في الباحثة إلى النتائ  

ًةًالرياضياتًمنًوجهةًنظرًالمدرساتالحاجاتًالتعليميةًلدراسةًماد(11ًالجدولً)

ًةالتعليميًالحاجاتًت

0.  
جعة للمعرفة السابقة الجديدة التي لم يسبق للطالبات دراستها، مع مرا اعطاء فكرة عن الموضوعات

 .لدراسة موضوع تم دراسته سابقاً مع التأكد من فهمها يهاالتي تحتاج إل

 .التعلمشراك الطالبات في استخدام طرائق تدريس حديثة ومتنوعة مع استخدام المجموعات التعاونية إل  .2

 .توفير الوسائل التعليمية  .3

5.  
تميز المتشابهة لل مع توضيح نقاط االختالف بين الموضوعاتالصعبة  محاولة تيسير الموضوعات

 .بينها

 .مدة الدرس في أثناءمحاولة االحتفاظ بانتباه الطالبات   .2

 .تعويض دروس الرياضيات التي تضيع بسبب العطل  .6

 .االكثار من االمتحانات اليومية مع اعطاء وقت أكثر لالمتحان الشهري واليومي  .9

 .حث الطالبات على االعتماد على النفس في حل المسائل  .9

 .ع في االمثلة واالسئلة من حيث الفكرة مع التقليل من التمارين المكررةاالكثار والتنوي  .1
 

 –التعليمية في التصميم التعليمي  حاجاتمعالجة هذه ال علىلذلك قامت الباحثة بالعمل قدر اإلمكان 

 كاآلتي:التعلمي، 

 الطالبات في الصف الواحد يمثل مشكلة تعاني منها أغلب المدارس في إلى عدد بالنسبة -

ولكن من  ،تغييره باإلمكان، لذلك فهذا يمثل واقع حال وليس العراق بسبب العدد الكبير للطلبة

المادة التعليمية ألكبر عدد  إيصالالممكن العمل على ضبط الطالبات في الصف من اجل 

 ممكن من الطالبات.
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عن طريق توضيح فيكون  توى التعليمي وصعوبة بعض الموضوعاتما يخص المح أما في -

ي الحياة اليومية فائدة مادة الرياضيات ففضالً عن وشر  فائدتها  الترابط بين الموضوعات

 التي قد يكون بينها تداخل. وايضا  الموضوعات

ألنشطة على وفق الكفاءة افضالً عن التعلمي في التعليم  –استخدام التصميم التعليمي  -

 .يةادة التعليمالرياضية والوسائل التعليمية المناسبة للم

 من وقت. فية من أجل شر  المادة بما تحتاج إليهتعويض بعض الدروس وأخذ دروس إضا -

عن كل ما يحفز على التعلم  عمالموضوع عند شرحه، مع است أياالهتمام بتوضيح أهمية  -

 . األسئلةاستخدام المتابعة للواجبات البيتية والتشجيع عند المشاركة واالجابة عن  طريق

على االعتماد على النفس  ع الطالباتتشجيفضالً عن استخدام المجموعات التعاونية في التعلم  -

منها  ،واستخدام بعض الكلمات التي تحفزهن على التعلم التعليمية األنشطةوالتعاون في حل 

 .والشكر على المشاركة ،اإلجابات عند تقديم الثناء

اعد للتعلم من مق افر األدوات المطلوبةتمت زيارة المدرسة وتبين تو :حليل البيئة التعليميةت .9

 .وتهوية ،واضاءة ،اتوسبوردراسية، 

ًثانياا:ًمرحلةًالتصميم

تحدينند مننع األهننداف الخاصننة بالمننادة التعليميننة مننع تنظننيم المحتننوى  صننوغيننتم فنني هننذه المرحلننة 

تبنارات والتخطنيط وإعنداد االخ الوسنائل التعليمينةوتصنميم  أفضل الخطط والمعالجنات التعليمينةواختيار 

 .لعملية التقويم

تسهل عملية التقويم  أنها إن من مبررات استخدام األهداف السلوكية: األهداف السلوكية صوغ .0

لذلك قامت  .ن نتاجات تعلمهيوتحس والتخطيط للموقف التعليمي، مع توجيه لجهود المتعلم

 األولالدراسية للفصل الدراسي المادة السلوكية الخاصة بمحتوى  األهداف صوغب الباحثة

تصنيف المجال تم االعتماد على ، إذ وفق مكونات المعرفة الرياضيةعلى باالعتماد على تحليله 

االستيعاب، و)المعرفة، ستويات والذي يتضمن الم من أهم التصنيفات، الذي ُيّعد المعرفي لبلوم

  التقويم(.والتركيب، والتحليل، والتطبيق، و

وإجراء (، 4ق )حلماللسادة المحكمين وبعد االنتهاء من صوغ األهداف السلوكية تم توزيعها بين ا

بلننغ عننددها  إذ(، 14بعننض التعننديالت أصننبحت األهننداف السننلوكية بصننورتها النهائيننة كمننا فنني الملحننق )

المسننتويات السننتة  بننينالفصننول األربعننة لمحتننوى البحننث، وموزعننة  بننينموزعننة سننلوكياً  هنندفاً ( 161)

 مجال المعرفي.لتصنيف بلوم لل
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بعد عملية تحليل المحتوى التعليمي ينبغي على مصمم التعليم أن : تنظيم المحتوى التعليمي .2

تسلسلة منطقياً متكامل بحيث تكون م رعية للمحتوى في وحدة واحدة وبنحو  ينظم المكونات الف

 :ائق تنظيم المحتوىومن طر المادة التعليمية وخصائص المتعلم.وذلك باالعتماد على طبيعة 

 .إلى المركب يسيرالتدرج من ال -

 التدرج من المعلوم إلى المجهول. -

 التدرج من السهل إلى الصعب. -

المعلننوم إلننى  إلننى المركننب، والتنندرج مننن يسننيرن المحتننوى التعليمنني يتمتننع بالتنندرج مننن الأوبمننا 

ه يتبننع األسننلوب نننأل ؛المجهننول ومننن السننهل إلننى الصننعب لننذلك تننم اإلبقنناء علننى تنظننيم المحتننوى كمننا هننو

 تغيير ترتيبه.وال حاجة إلى  المنطقي

على كفاءة المعلم وتمكنه من مادته وعلى طريقة التدريس تعتمد : التدريس تحديد طرائق .3

لذلك  ،س من وقت آلخر ومن موضوع آلخرريمعرفته بطبيعة المتعلم، وتختلف ظروف التد

مرحلة نموهم، ومنها: ميول المتعلمين، بعض االمور عند التخطيط للتعلم،  على المعلم مراعاة

على الباحثة  اعتمدتلذلك ، ظروف البيئيةلاوفرة، اوسائل التعليم المتووالفروق الفردية بينهم، و

لمناسبتها لعناصر الموقف  علم التعاوني(التوالمناقشة، والمحاضرة، هي )عدة طرائق تدريس، 

 .وللكفاءة الرياضية التعليمي
 

غرفة الصف أو  هي كل ما يستخدمه المعلم من مواد وأدوات داخل: تحديد الوسائل التعليمية .5

القتصاد في إلى المتعلم بطريقة سهلة وواضحة مع اها من أجل نقل الخبرات التعليمية خارج

األقالم ) المتمثلة بـة المناسبة ياعتمدت الباحثة على الوسائل التعليمك لذلالوقت والجهد المبذول، 

 ة(.يالملونة، وأوراق عمل للمجموعات التعاونية، وأدوات هندس

التعلمية  –الممارسات التعليمية  ويقصد بها :وتصميم المادة التعليمية إعداد األنشطة التعليمية .2

، تعليم والتعلمن عملية الالمعلم وداخل البيئة المدرسية كجزء م بإشرافالتي يؤديها المتعلمون 

 وكلما كانت األنشطة التعليمية منسجمة مع خصائص المتعلمين وميولهم واتجاهاتهم كلما كانت

 وذلك ،ضيةالريا تؤكد ابعاد الكفاءةالتي  األنشطةلذلك اختارت الباحثة لهم،  اً أجدى وأكثر نفع

 األنشطةتوزيع إعدادها، ومن ثم  وأبعاد الكفاءة الرياضية عند ادة التعليميةباالعتماد على الم

في الدرس  مجموعات تعاونية بصورةأوراق عمل لحلها للمتعلمين بصورة  التي تم اعدادها

لسادة بين ا نموذج منهاأتم توزيع  ميةيالتعل األنشطةاعداد وبعد ليكون للمتعلم دور في التعلم، 

النهائية  ابصورته التعلمية طةاألنش كانتوبعد إجراء بعض التعديالت  ،(5ملحق )الالمحكمين 

  (.02كما في الملحق )
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وتنم توزينع علنى وفنق الكفناءة الرياضنية  مادة التعليمينةتصميم الالتعليمية تم  األنشطةإعداد وبعد 

 المادة التعليميةتصميم  صاروبعد إجراء بعض التعديالت  ،(4الملحق )لسادة المحكمين بين ا نهنموذج مأ

 ةً جناهز المنادة التعليمينة كانت(، وبذلك 16على وفق الكفاءة الرياضية بصورته النهائية كما في الملحق )

 .اعداد الخطط الدراسية لهإل

الدراسي تتضمن عدد حصص كل قامت الباحثة بإعداد خطة للفصل  :عداد الخطط التدريسيةإ .6

 ( اآلتي.02كما في الجدول ) ،موضوع

ًلفصلًالدراسيًالوللًميةيعلتالمادةًالعددًحصصً(12ًلجدولً)ا

ًعددًالحصصًعنوانًالفصولًالفصولًت

 14 المنطق الرياضي ل األولالفص  .0

 13 المعادالت والمتباينات الفصل الثاني  .2

 12 األسس والجذور الفصل الثالث  .3

 13 حساب المثلثات الفصل الرابع  .5

 52 المجموع
 

التجريبينننة بنننين السنننادة الضنننابطة وتين جمنننوعتوزينننع أنمنننوذج منننن الخطنننط للموقامنننت الباحثنننة ب

بصورتها النهائية كما فني نموذجية األالخطط  كانت(، وبعد إجراء بعض التعديالت 4المحكمين الملحق )

 مجموعة. لكلدريسية ( خطة ت52) تم إعدادنموذجية (، وباالعتماد على الخطط األ17الملحق )

على االختبارات التحريرية لتقويم مستوى الطالبات  اعتمدت الباحثة: تحديد أساليب التقويم .9

مراجعة  وعن طريقكل درس الشفهي في نهاية  فضالً عن التقويمخالل مدة تطبيق التجربة 

 لتجيب عليها الطالبات. األسئلةس بطر  عدد من الدرس السابق في بداية الدر
 

 هي:، األدواتإعداد عدد من يتطلب البحث  :إعداد أدوات البحث .9

 التعلمي –التعليمي  لتصميمللتعرف على أثر ا أداة للتقويم النهائيهو ولكفاءة الرياضية: ختبار اا -

 في اختبار الكفاءة الرياضية.

 التعلمي –التعليمي  أداة للتقويم النهائي للتعرف على أثر التصميم هوو لميل إلى اإلنتاج:مقياس ا -

 في الميل إلى اإلنتاج.

في  التعلمي –التعليمي  أداة للتقويم النهائي للتعرف على أثر التصميم هووعادات العقل: اختبار  -

 ل.عادات العق
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ًثالثاا:ًمرحلةًالتنفيذ

والبندء بعملينة التندريس التعلمي  –يتم في هذه المرحلة التدريس والتنفيذ الفعلي للتصميم التعليمي 

نشنناطات بكننل جننودة، سننير جميننع ال الصننفي باسننتخدام المننواد التعليميننة الننتم تننم إعنندادها سننابقاً مننع ضننمان

تحدينند مجتمننع ، التجريبننيالبحننث تصننميم اختيننار  وهنني: ،مننن الخطننوات اً عننددالتنفيننذ  تتضننمن مرحلننةو

 .تطبيق التجربةو، إجراءات الضبطو، تحديد عينة البحثو، البحث

ًرابعاا:ًمرحلةًالتقويم

يرتبط ذلك  إذ، التعليمية بالحكم على مدى تعلم المتعلم وتحقيقه لألهدافهذه المرحلة  وترتبط

مع تحديد الصعوبات التي  بتصميم وتنفيذ أنماط متعددة من االختبارات والمقاييس في أوقات مناسبة

وهناك ثالثة أنواع  .واجهت العملية التعليمية والعمل على تجاوزها وعالجها على وفق التغذية الراجعة

 هي:للتقويم، 

 والهدف منه تشخيص مواطن ،قبل البدء بعملية التدريس التقويم القبلي يتم :قبليالتقويم ال .0

 بالمعلومات السابقة تم تطبيق اختبار الكفاءة الرياضيةلذلك ، الضعف ومواطن القوة عند المتعلم

فؤ المجموعتين في افضالً عن التأكد من تكفي الموضوعات الرياضية، نقطة البدء تعرف لل

، واختبار للذكاء لقياس القدرة العقلية العامة للطالبات باستعمال اختبار متغير الكفاءة الرياضية

 .في الذكاءمن تكافؤ المجموعتين  التحقققبل البدء بتطبيق التجربة من أجل  ن،لينو –اوتس 

ويتخلل  ،وهو التقويم الذي يرافق عملية التعليم من بدايتها وحتى نهايتها :التقويم التكويني .2

فهمهم  أنواع األنشطة المختلفة لتحديد درجة تقدم المتعلمين نحو األهداف التعليمية ودرجة

حل الطالبات االعتماد على وتم  .ة التعليمية وتحسينهاوضوع من اجل تصحيح مسار العمليللم

التقويمية في نهاية كل درس  األسئلةطر  فضالً عن  ،التعليمية لتحديد فهم الطالبات نشطةلأل

متابعة حل الواجبات البيتية والتشجيع على طر  ولمراجعة الدرس السابق،  األسئلةمع طر  

 واجابة الباحثة عنها.ما يخص المادة التعليمية  ن الطالبات فيم األسئلة

 ُيّعدخطط التصميم التعليمي، ألنه ممن المراحل المهمة في  ُيعد التقويم النهائي :التقويم النهائي .3

   العملية التعليمية.وبالتالي مدى نجا ،على مدى تحقيق األهدافبها يتم التعرف  الطريقة التي

 .للتقويم النهائي أدواتتمثل  ، إذاحثة أدوات البحث بعد االنتهاء من التجربةعملت البلذلك است

ًخامساا:ًمرحلةًالتغذيةًالراجعة

 عنتكمن أهمية التغذية الراجعة في مجال تصميم التعليم في كونها تزود المصمم بمعلومات 

مي وتنظيمه، حتوى التعلياألهداف السلوكية، ودقة تحليل الم صوغخصائص المتعلم، ومدى صحة 

 .مة األساليب والوسائل وطرائق التدريس لخصائص المتعلم ولألهداف السلوكيةومدى مالء
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يعود بالفائدة على عة والتعديل على طول مدة التطبيق وبما تتمثل بالمراجلذلك فهذه المرحلة 

   بما يعود بالفائدة على المتعلمات. التعلمي –تطوير التصميم التعليمي 

ألنه  ؛التعلمي على وفق الكفاءة الرياضية –لة تنتهي مراحل بناء التصميم التعليمي وبهذه المرح

وبعض الخطوات تم البحث التي على الباحث توفيرها من أجل تطبيق التجربة،  يمثل كل متطلبات

 .من إجراءات البحث التجريبي ّعدتُ  شرحها بالتفصيل؛ ألنها

 البحث: أدوات -6

 :لذلك، وهي الباحثةأعدتها لقياس المتغيرات التابعة  تدواإلى ثالث أيحتاج هذا البحث 

الفهم المفاهيمي، والطالقة اإلجرائية، والكفاءة  :ويتضمن لكفاءة الرياضيةل اً اختبار (أ

 .الستراتيجية، واالستدالل التكيفي )االبعاد المعرفية للكفاءة الرياضية(ا

 .الرياضية(للكفاءة  وجدانيللميل إلى اإلنتاج )البعد ال اً مقياس  (ب

 لعادات العقل. اً اختبار  (ج

 وكاآلتي: 

ً:الكفاءةًالرياضيةًاختبارً(أ

 الباحثة لم تجدالكفاءة الرياضية لتي تناولت على بعض الدراسات والبحوث ا عد االطالعب

الفهم ) لمعرفيةاالبعاد ا يتضمنللكفاءة الرياضية  اً اختبار أعدت، لذلك عينة البحث مئيال ا ًاختبار

  :اآلتية الخطوات متبعةً ( الكفاءة االستراتيجيةواالستدالل التكيفي، والطالقة االجرائية، وي، المفاهيم

لدى  اختبار الكفاءة الرياضية إلى قياس الكفاءة الرياضية: يهدف تحديد الهدف من االختبار .0

المعادالت والمتباينات، والرابع العلمي في الفصول )المنطق الرياضي، طالبات الصف 

  .حساب المثلثات(وس والجذور، االسو

للكفاءة السابقة والدراسات باالعتماد على الخلفية النظرية : ابعاد الكفاءة الرياضيةتحديد  .2

باالختبار تتمثل في:  هايمكن قياسمعرفية للكفاءة الرياضية اربعة ابعاد تم تحديد  الرياضية

، مع تحديد (الكفاءة االستراتيجيةوي، ل التكيفاالستدالوالطالقة االجرائية، والفهم المفاهيمي، )

لسادة المحكمين ها بين اوتم توزيع ،األربعةالمؤشرات الدالة على كل بعد من هذه االبعاد 

وبعد إجراء بعض التعديالت أصبحت المؤشرات الدالة على أبعاد الكفاءة  ،(5الملحق )

 (.09كما في الملحق ) ،الرياضية
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الرابع العلمي  للصفب الرياضيات امحتوى كتالباحثة على  اعتمدت: ميةيعلتتحديد المادة ال .3

االسس والجذور، والمعادالت والمتباينات، و)المنطق الرياضي، الفصول األربعة المتمثل ب

 أن يتم المقرر ،( الطبعة التاسعة2106من تأليف )الحديثي وآخرين، حساب المثلثات( و

 .(2109 - 2109)تدريسه للعام الدراسي 

على الخلفية النظرية، والمؤشرات الدالة على الكفاءة  باالعتماد :ت االختبارفقرا صوغ .5

 تمبالدراسات السابقة واالستعانة الرياضية، وتحليل المحتوى على وفق الكفاءة الرياضية، 

 .على شكل مقالي فقرات االختبار وغص

نطق الرياضي، )المالمتمثلة بالفصول  ميةيعلتلتمثل المادة ال فقرات االختبار إذ صيغت

او أكثر من  اً واحد اً ولتحقق كل فقرة بعد، حساب المثلثات(واالسس والجذور، والمعادالت والمتباينات، و

، ألن ابعاد الكفاءة متشابكة ومن الصعب فصلها عند إعداد الفقرات ؛المعرفية أبعاد الكفاءة الرياضية

 ،وقت طويلإلى  حاجتهامع ( فقرة 32ن )جابة عن اختبار يتضمنه من الصعب على الطالبات اإلأوبما 

التي تم تقسيم  االعتماد على الدراسات السابقةمع  كامالً  اً دراسي المادة الدراسية تمثل فصالً  فضالً عن أن

كل جزء  ،تجزئة االختبار إلى جزأين لذلك عند تطبيق االختبار سوف يتم ،االختبار فيها إلى جزأين

التي تمثل مادة ( 1 – 16، فالجزء األول يتضمن الفقرات )( فقرة متعلقة بفصلين فحسب16تضمن )ي

التي تمثل الفصلين )الثاني  (17 – 32أما الجزء الثاني فيتضمن الفقرات ) ،الفصلين )األول والرابع(

ألول ان الفصلين )الثاني والثالث( مترابطة، والفصلين )اوالثالث(، وتم اختيار الفصول على أساس 

 حتى يحصل التوازن في الفقرات.يكمالن بعضهما عب فصلين لذلك والرابع( يمثالن اسهل واص

 وراعت الباحثة عند صوغ الفقرات:

 وغير معقد. يسيراً االختبارية أن يكون التعبير اللغوي للفقرة  -

 ومباشراً. ن محتوى الفقرة االختبارية دقيقاً وواضحاً أن يكو -

 ختبارية الطويلة وصيغة النفي.استخدام الفقرات االعدم  -

 وإكمال بجملة أو إجراء حل.القصيرة  اإلجابةتنويع اسئلة االختبار بين  -

 ة وأبعاد الكفاءة الرياضية التي تقيسها.يميعلتبما يناسب المادة التنويع االسئلة  -
 

 :تعليمات االختبار صوغ .2

 :االختبار اإلجابة عن تعليمات : راعت الباحثة عند صوغتعليماتًاإلجابة -

 تحديد الهدف من االختبار. -

  .لمستوى الطالبات مالءمةوضو  التعليمات وأن تكون  -

 عن كيفية قراءة الفقرات واإلجابة عنها.توجيهية إرشادات  ضمينهات -
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 نموذجية اعتمدت عليها في تصحيح االختبارأوضعت الباحثة إجابات : تعليمات التصحيح -

فإذا كانت درجة(  1قيسها كل فقرة، فبعد الفهم المفاهيمي )وذلك باالعتماد على االبعاد التي ت

الطالقة االجرائية، االبعاد وهي ) ا بقيةأم(، 0( وإذا كانت خاطئة )1صحيحة ) اإلجابة

صحيحة  اإلجابةفإذا كانت  ،درجة( 2( فكل بعد )الكفاءة االستراتيجيةواالستدالل التكيفي، و

إذا كانت خاطئة فتعطى  أمادرجة(،  1تعطى ) درجة(، وإذا كانت صحيحة جزئياً  2تعطى )

 صارتو( درجات، 2 – 7) تراوحت بين إذتها الكلية، االفقرات في درجلذلك اختلفت  ،(0)

هي  األوللجزء الكلية لدرجة ال نإ إذ ( درجة،134)األولية  ورتهبصختبار الالدرجة الكلية ل

نموذجية اإلجابات األ عرضوتم  ة،( درج72فدرجته الكلية )( درجة، أما الجزء الثاني 62)

 .(5الملحق ) محكمينالالسادة  بينالفقرات  بينوتوزيع الدرجات 
 

   :صدق المحكمين .6

وكانت  ،(4الملحق ) محكمينالالسادة  بين وتعليمات اإلجابة فقرات االختبارالباحثة عرضت 

 اإلحصائيةمن داللتها  وللتأكد، (%80) منر ب( بنسبة أك32الفقرات الـ )على محكمين موافقة ال

عند  يةلجدولمحسوبة أكبر من قيمتها اال مربع كايكانت قيم  إذ، اختبار مربع كاي الباحثة استعملت

 اآلتي. (13) الجدولفي كما  ،أي إنها دالة إحصائياً (، 1درجة حرية )( ب0.05مستوى داللة )

ًالكفاءةًالرياضيةارًعلىًفقراتًاختبًيمربعًكاوقيمًًنسبةًاتفاقًالمحكمينً(13)ًالجدول

 الفقرات

عدد 

 محكمينال

 الموافقين

عدد 

 محكمينال

غير 

 الموافقين

 عدد نسبة

 لمحكمينا

 الموافقين

 قيم مربع كاي 

 الداللة
 الجدولية المحسوبة

1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 

13 , 15 , 17 , 18 , 19 , 20 

, 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 

, 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32  

11 1 92% 8.33 
3.48 

 دالة

 دالة 5.33 83% 2 10   16 , 14 , 12 ,  11 , 10 , 3

 

وتحديد وقت  ن وضو  فقرات االختبار وتعليماتهم للتأكد :لالختبار األول التطبيق االستطالعي .9

 على ،2109ي0ي5-3 ينخميس الموافقالي األربعاء ويوماالختبار طبقت الباحثة االختبار 

 باإلفادةوذلك  ،( طالبة39) الطالباتوبلغ عدد  ،(ثانوية االصالة)عينة استطالعية ممثلة بـ 

 .(2ملحق )الإلى مدارس مجتمع البحث من كتاب تسهيل المهمة 
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ت لتكون الفقرات أكثر تعديالبعض الالحاجة لوالحظت  الباحثة بنفسها على التطبيق وأشرفت 

المالحظات  بالحسبانعلى الفقرات، مع األخذ التعديالت عض ب أجرت الباحثة، لذلك اً وضوح

وكان للجزء األول  وتم حساب متوسط وقت االختبار، نسادة المحكمووالتعديالت التي تفضل بها ال

( 05( دقيقة، فالوقت الكلي لالختبار هو )45فهو )، أما متوسط وقت االختبار للجزء الثاني ( دقيقة51)

 ( فقرة16( فقرة للجزء األول و)16) ،( فقرة32األولية من )بصورته ختبار تكون االبذلك و دقيقة.

للتطبيق على العينة  اً جاهز ،(10الملحق ) االولية صورتهب االختبار وبذلك كان، للجزء الثاني

 .نيةالثااالستطالعية 

م التحقق ثمن وتحليل الفقرات االختبارية والهدف منه هو  :التطبيق االستطالعي الثاني لالختبار .9

على العينة  ،(01الملحق ) طبقت الباحثة االختبار لذلك .لها السايكومترية من الخصائص

كما  تطبيق االختبار في يومين لكل مدرسة في كل يوم جزء منه، تمو ،االستطالعية الثانية

 اآلتي.( 05) الجدولفي 

ًيةًالثانيةعلىًالعينةًالستطالعًالكفاءةًالرياضية(ًتطبيقًاختبار14ً)ًالجدولً

  تعدد الطالبا تاريخ التطبيق أيام التطبيق المدرسة ت

 ثانوية الغفران 1
 3/1/2118 االربعاء 

57 
 4/1/2118 الخميس

 اعدادية اليمامة 2
 7/1/2118 االحد

63 
 0/1/2118 الثالثاء

 121 المجموعً

لذلك سوف تستعمل هذه ، اً نتائج الطالبات اللواتي خضعن لالختبارين معتم االعتماد على إذ 

  .رلالختبا ةالسايكومتريالخصائص  والتحقق منللفقرات  اإلحصائيلغرض التحليل  العينة

إن تحليل الفقرات هو عملية اختبار استجابات المتعلمين  :لتحليل اإلحصائي لفقرات االختبارا .1

 .يزيةلكل فقرة للحكم على جودة الفقرة المتمثل بصعوبة الفقرة وقدرتها التمي

إجراء التحليل من أجل ، وستطالعية الثانيةعلى العينة اال االختبارتطبيق  االنتهاء من وبعد

درجات الحسب  تنازلياً  رتبتها ومن ثم ،الباحثة أوراق االختبار صححت االختباراإلحصائي لفقرات 

من  (%27) وأدنىلتمثل المجموعة العليا،  من الدرجات (%27) أعلى واختيرت ،الكلية للطالبات

 ( طالبة.33بلغ عدد طالبات كل مجموعة )لذلك ، دنيااللتمثل المجموعة  الدرجات

تشير االدبيات أن معامل الصعوبة يكون مقبوال ً إذا : فقرات االختبارلصعوبة الإيجاد معامالت  -أ

 .ويرفض إذا كانت قيمته خارج هذا المدى ( 0.80 - 0.20)كان مداه ضمن الفترة 

 (069: 2119)الكبيسي،  
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 لمستوى الطالبات ومناسبتهاالفقرات  مةمالءالتعرف على مدى هو  من معامل الصعوبةوالهدف 

لصعوبة معادلة االباحثة  عملتاستلذلك  ،استبعاد الفقرات الصعبة جداً والسهلة جداً مع العمل على 

وعدت  ،(0.75 – 0.26) ضمن الفترة هاتراوحت قيم إذ، هامعامالت إليجاد الخاصة بالفقرات المقالية

حذفهما من االختبار، تم ف الً على معامل صعوبة مقبو لم تحصل *(12)فقرة الما عدا  الفقرات مقبولة

 معامالت صعوبة فقرات االختبار.قيم ثل يم تاليال( 15) الجدولو

ًالكفاءةًالرياضيةمعامالتًالصعوبةًلفقراتًاختبارًقيمً(15ً)ًالجدول

 معامالت الصعوبةقيم  الفقرات معامالت الصعوبةقيم  اتالفقر معامالت الصعوبةقيم  الفقرات

1 0.48 12 * 0.12             23 0.26 

2 0.63 13 0.55 24 0.55 

3 0.33 14 0.36 25 0.27 

4 0.41 15 0.32 26 0.39 

5 0.40 16 0.36 27 0.33 

6 0.27 17 0.50 28 0.45 

7 0.57 18 0.41 29 0.48 

8 0.46 19 0.39 30 0.36 

9 0.42 20 0.75 31 0.42 

10 0.64 21 0.69 32 0.54 

11 0.42 22 0.47  

ً

 فأكثر (0.20)إذا كانت قيمته  التمييز مقبوالً معامل  دُيعّ و :لفقرات االختبار معامالت التمييز إيجاد -ب

 (. 229: 2106)ميرنز وليمان، 

 إذ، التمييز لها معامالتالمعادلة الخاصة بالفقرات المقالية إليجاد  الباحثة عملتاست لذلك

 *(15) ا الفقرةعد مقبول، ماذات تمييز  وعدت الفقرات ،(0.70 – 0.20) ضمن الفترةحت قيمها تراو

 تمييزمعامالت قيم يمثل  تالي( ال16) الجدولولذلك تم حذفها،  ،التي لم تحصل على معامل تمييز مقبوالً 

 فقرات االختبار.

ًالكفاءةًالرياضيةلفقراتًاختبارًًمعامالتًالتمييزقيمً(16ً)ًالجدول

 معامالت التمييزقيم  الفقرات معامالت التمييزقيم  الفقرات معامالت التمييزقيم  الفقرات

1 0.41 12 0.22 23 0.33 

2 0.43 13 0.52 24 0.35 

3 0.32 14 0.58 25 0.42 

4 0.45 15 0.19             * 26 0.44 

5 0.20 16 0.58 27 0.30 

6 0.48 17 0.33 28 0.39 

7 0.53 18 0.44 29 0.41 

8 0.41 19 0.56 30 0.42 

9 0.43 20 0.26 31 0.65 

10 0.51 21 0.47 32 0.51 

11 0.70 22 0.69  
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 يكومترية لالختبار:الخصائص السا  .01

 :نموذجية لفقرات أ إجابات وضعت الباحثة للتحقق من موضوعية االختبار الموضوعية

يمثل اإلجابات  (21الملحق )و ،له خطوات حل الفقرات بينيع الدرجات مع توز االختبار

  األولية. ورتهنموذجية لالختبار بصاأل

معامننل  الننذي يمثننللهننا بحسنناب معامننل الموضننوعية ويمكننن تحدينند موضننوعية األسننئلة المقاليننة 

 بار من المصنححالتصحيح الثاني لالختدرجات و األولالتصحيح  درجاتبين  هالذي يتم إيجادورتباط الا

 وأعادت ورقة من أوراق اإلجابة عشوائياً  (31) سحبت الباحثةلذلك (، 353: 2111عبد الهادي، ) نفسه

التصنحيح  درجات من التصحيح األول، وتم حساب معامل االرتباط بين أيام( 11)حوالي تصحيحها بعد 

معامننل  ت قيمننةوبلغنن ، (Person)بيرسننون معامننل ارتبنناط عمالالتصننحيح الثنناني باسننتدرجننات األول و

         أشننناركمنننا  ،ويعبنننر عنننن عالقنننة ثابتنننة مرتفعننناً جنننداً، لنننذا يُّعننند معامنننل االرتبننناط ،(0.992)االرتبننناط 

يكنون عنندها  (1.0 – 0.90)قيمنة معامنل االرتبناط بنين ( إلى إننه إذا كاننت 2111)الكيالني والشريفين، 

 .(431: 2111)الكيالني والشريفين،  عبر عن عالقة ثابتةيوبذلك  اً جداً االرتباط مرتفع

 تأكدت الباحثة من صدق االختبار باالعتماد على المؤشرات اآلتية: :الصدق 

الصدق الظاهري وصدق المحتوى  تعتمد هذه الطريقة على فكرة :محكميناستطالع آراء ال (أ

ار المتخصص مدى عالقة كل فقرة من فقرات االختب لخبيرا تقدير هو المطلوب ، أي إنمعاً 

 .صدق المحتوىو، الصدق الظاهري، ويتضمن: بالمجال الذي يقيسه

تقنويم فقنرات فني  هنمرأي لبيان مجموعة من المحكمينعلى  االختبارفقرات  عرضت الباحثةلذلك 

 :أنها من حيث االختبار

 ألبعاد الكفاءة الرياضية. مةمالء -

 للمرحلة العمرية لعينة البحث. مةمالء -

 .ميةيعلتتمثل المادة ال -

 .تعليمات اإلجابة عنهاوضو   -

 ا.بينهوتوزيع الدرجات  هالنموذجية األ اإلجاباتتقويم  -

 التي كانت على فقرات االختبارلهم تفاق النسبة اوتم التحقق من صدق آراء المحكمين بإيجاد 

 ،مقبولة، وبذلك تعد جميع الفقرات الذي مّر سابقاً  للفقرات منطقيكما في التحليل ال (%80)أكبر من 

 الظاهري وصدق المحتوى. متع بالصدقيت لذلك فاالختبار

 منها:ق للتحقق من صدق البناء، ئاوهناك عدة طر :صدق البناء (ب
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لتعرف على مدى قدرة االختبار على هذه الطريقة من أجل ا يتم استعمال :المقارناتًالطرفيةً-

من تلك السمة  جات منخفضةبين المجموعات التي تمتلك درجات مرتفعة وتلك التي تمتلك دريز التمي

)ما عدا الفقرتين بين المجموعتين العليا والدنيا لكل فقرة ومن أجل اختبار الفروق . التي يقيسها االختبار

واستخرجت القيمة التائية المحسوبة  ،لعينتين مستقلتين االختبار التائي الباحثة استعملتالتي تم حذفهما( 

 (2) يةجدولالالقيمة مع مقارنتها بو ،(10.345 – 3.064)ة بين المحسوب tتراوحت قيم  ، إذلكل فقرة

 ن القيمة التائية المحسوبة لجميع الفقرات أكبر منأتبين  (0.05)عند مستوى داللة  (64بدرجة حرية )

)وهو مؤشر آخر  التمييز ، لذلك عدت جميع الفقرات مقبولةذات داللة إحصائيةإنها أي  ،يةجدولال القيمة

 اآلتي. (17) الجدولكما في وتحقق صدق البناء لالختبار، تمييز الفقرات(  للتعرف على

ًالكفاءةًالرياضية(ًالقيمًالتائيةًالمحسوبةًلفقراتًاختبار17ً)ًالجدول

 المحسوبة tقيم  الفقرات المحسوبة tقيم  الفقرات المحسوبة tقيم  الفقرات

1 5.665 12 - 23 6.424 

2 5.456 13 8.865 24 4.950 

3 3.557 14 9.277 25 5.259 

4 5.338 15 - 26 5.021 

5 3.064 16 7.767 27 4.054 

6 5.191 17 5.757 28 4.490 

7 9.887 18 6.869 29 5.499 

8 5.546 19 8.555 30 6.278 

9 5.352 20 3.559 31 8.345 

10 8.363 21 7.890 32 5.976 

11 9.903 22 10.345  
ً

تراوحت قيم و ،معامل ارتباط بيرسون تم استعمال: لالختبارالدرجةًالكليةًعالقةًدرجةًكلًفقرةًبً-

بدرجة  (0.196)ية لجدولمع القيمة ا وبمقارنتها ،(0.674 – 0.320)بين المحسوبة معامالت االرتباط 

 اآلتي. (18) الجدولكما في ، إحصائياً دالة  أجمعهاكانت  (0.05)عند مستوى داللة  (118)حرية 

ًختبارًالكفاءةًالرياضيةالدرجةًالكليةًلكلًفقرةًبًدرجةمعامالتًارتباطًقيمً(18ً)ًالجدول

 االرتباط تمعامالقيم  الفقرات االرتباط تمعامالقيم  الفقرات االرتباط تمعامالقيم  الفقرات

1 0.509 12 - 23 0.576 

2 0.456 13 0.670 24 0.451 

3 0.382 14 0.334 25 0.538 

4 0.411 15 - 26 0.482 

5 0.320 16 0.595 27 0.419 

6 0.520 17 0.544 28 0.410 

7 0.641 18 0.556 29 0.475 

8 0.545 19 0.616 30 0.521 

9 0.461 20 0.323 31 0.570 

10 0.674 21 0.587 32 0.493 

11 0.638 22 0.638  

 



 87                                                                                                ثالث: منهج البحث وإجراءاته  الفصل الًًً
 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً             

 

 :ار أو أداة القياسفر في االختباُيعد الثبات من الخصائص المهمة التي يجب أن تتو الثبات، 

باستعمال طريقة االتساق الداخلي التي تقوم على أساس  وتحققت الباحثة من ثبات االختبار

ق المستخدمة إليجاد الثبات ائالطرومن  .بحث مرة واحدة وعلى مجموعة واحدةتطبيق أداة ال

ت االرتباط معامال كلعلى حساب  تعتمد ( التيكرونباخ ألفا معامل) بطريقة االتساق الداخلي

مجموع الفقرات مجموعة مثل بحيث ية، فرعي اتاختبار بوصفها بين فقرات االختبار

وتستعمل هذه الطريقة في حالة االختبار الذي تكون درجاته قيماً مختلفة وكذلك في  ،اختبارات

ويفضل أن تكون قيمة معامل الثبات في  (،171: 2110الفقرات المقالية )الجادري وأبو حلو، 

معامل ثبات االختبار  بلغوقد  (،181: 2116)الجادري،  (0.70)االت االعتيادية أكثر من الح

 .قبوالً ممعامل ثبات  ّعديُ و (0.906) طريقة الفا كرونباخعمال باست

 

 ،(15, 12) تانالفقر تحذف للفقرات اإلحصائيالتحليل إجراء : بعد الختبارًبصورتهًالنهائية  .11

بمجموع  مقالية ( فقرة30) من تكون يكومترية لالختباراسالتحقق من الخصائص البعد و

 .(21ملحق )الللتطبيق جاهزاً  بصورته النهائية االختباركان  وبذلك ،درجة (124)

 :اإلنتاجالميل الى  مقياسب( 

 أحدلذلك فهو  ،الخمسة الكفاءة الرياضية من أبعاد لوجدانيالبعد ا يمثل الميل إلى اإلنتاج بما أن

على  الطالعا بعد، واً نفسي اً متغير بوصفه لقياس هذا المتغير مقياس ويتم استعماللبحث، متغيرات ا

الباحثة لم تجد  بما فيها بعد الميل إلى االنتاج بعض الدراسات والبحوث التي تناولت الكفاءة الرياضية

 آلتية: الخطوات ا متبعةً  للميل إلى االنتاج اً مقياسيالئم عينة البحث، لذلك أعدت  مقياساً 

طالبات الصف لدى  الميل إلى االنتاجإلى قياس مقياس هذا ال: يهدف مقياستحديد الهدف من ال .0

  الرابع العلمي.

لبعد الميل إلى والدراسات السابقة باالعتماد على الخلفية النظرية : المقياس مكوناتتحديد  .2

تحديد ، وبعد ةاألساسيعاد تم تحديد ثالثة أبعاد أساسية وعشرة أبعاد فرعية تمثل االب اإلنتاج

وبعد إجراء بعض  ،(5الملحق )السادة المحكمين  بينتم توزيعها  اإلنتاجابعاد الميل إلى 

 (.22كما في الملحق ) أبعاد الميل إلى االنتاج كانتالتعديالت 

 اإلنتاجوأبعاد الميل إلى اعتمدت الباحثة على الخلفية النظرية،  :المقياس فقرات صوغ .3

، فقرات المقياس وغفي ص اإلنتاجوالبحوث السابقة التي تناسب ابعاد الميل إلى والدراسات 

 وصيغت، وقد تم اعداد المقياس بما يناسب المرحلة العمرية لطالبات الصف الرابع العلمي

المقياس يحتوي  )فقرتان ايجابيتان وفقرة سالبة(، وبذلك كان ثالث فقرات لكل بعد فرعي
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عدد فقرات كل بعد وعدد الفقرات  في صال رأي المحكمين  ( فقرة، وتم أخذ30على )

 (.23الموافقة على ذلك كما في الملحق ) ، وتمتوالسالبة اإليجابية

 الفقرات: وغوراعت الباحثة عند ص

 وغير معقد. سهالً أن يكون التعبير اللغوي للفقرة  -

 ومباشراً. ن محتوى الفقرة دقيقاً وواضحاً أن يكو -

 لنفي.استخدام صيغة اعدم  -

، وغالباً، )دائماً  األربعةالبدائل  طريقة ليكرت ذاتاعتمدت الباحثة على  :اإلجابةتحديد بدائل  .5

 واحياناً، وابداً(.

 :مقياستعليمات ال وغص .2

 :المقياستعليمات اإلجابة عن  وغ: راعت الباحثة عند صتعليماتًاإلجابة -

 .تحديد الهدف من المقياس -

 لمستوى الطالبات.  مةمالءوضو  التعليمات وأن تكون  -

 .مع مثال توضيحي تضمينها إرشادات توجيهية عن كيفية قراءة الفقرات واإلجابة عنها -

تكون اإلجابة  إذمفتاح التصحيح الخاص بطريقة ليكرت،  الباحثة اتبعت: تعليمات التصحيح -

(، أما 1,2,3,4)ة تكون الدرج ابداً(واحياناً، وغالباً، وحسب البدائل )دائماً، ب للفقرات اإليجابية

( درجة، أما أقل 120أعلى درجة للمقياس هي )ف(، 4,3,2,1تكون الدرجة )فة البالفقرات الس

 (.23ة كما في الملحق )البتحديد الفقرات اإليجابية والسوتم ( درجة، 30درجة فهي )
 

السادة المحكمين  وتعليمات اإلجابة بين مقياسعرضت الباحثة فقرات ال :صدق المحكمين .6

(، وللتأكد %80( بنسبة أكبر من )30، وكانت موافقة المحكمين على الفقرات الـ )(5لملحق )ا

كانت قيم مربع كاي المحسوبة  إذ، استعملت الباحثة اختبار مربع كايمن داللتها اإلحصائية 

، أي إنها دالة إحصائياً، (1درجة حرية )( ب0.05أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى داللة )

 ( اآلتي.01في الجدول ) كما

ًمقياسًالميلًإلىًالنتاجعلىًفقراتًوقيمًمربعًكايًًنسبةًاتفاقًالمحكمينً(19)ًالجدول

 الفقرات
 محكمينعدد ال

 الموافقين

 محكمينعدد ال

 الموافقين غير

 عدد نسبة

لمحكمين ا

 الموافقين

 قيم مربع كاي 
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

 دالة 3.48 12.250 %94 1 15 كل الفقرات
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طبقت وتعليماته، المقياس للتأكد من وضو  فقرات : لمقياساألول ل التطبيق االستطالعي .9

، على عينة استطالعية ممثلة بـ 2109ي02ي29 وافقالخميس الم مقياس يومالباحثة ال

إلى ( طالبة، وذلك باإلفادة من كتاب تسهيل المهمة 29وبلغ عدد الطالبات ) ،(إعدادية البيان)

الحاجة  والحظت ،(، وأشرفت الباحثة بنفسها على التطبيق2مدارس مجتمع البحث الملحق )

لذلك أجرت بعض التعديالت على  اً تعديالت لتكون الفقرات أكثر وضوحبعض الإلى 

وبذلك  .نالت التي تفضل بها السادة المحكموالمالحظات والتعدي بالحسبانالفقرات، مع األخذ 

 للتطبيق على العينة االستطالعية الثانية. ( جاهزاً 23االولية الملحق ) تهصورب المقياس كان

على العينة  ،(23الملحق ) مقياسطبقت الباحثة ال: مقياسالتطبيق االستطالعي الثاني لل .9

 ( اآلتي.21كما في الجدول )االستطالعية الثانية 

ًعيةًالثانيةعلىًالعينةًالستطال(ًتطبيقًمقياسًالميلًإلىًاإلنتاج20ًالجدولً)

  تعدد الطالبا تاريخ التطبيق التطبيقيوم  المدرسة ت

 ثانوية االصالة 1
 2/1/2118 الثالثاء

78 

 42 ثانوية غرناطة 2

 121 المجموع 

على العتماد اتم ى الفقرات أو أكثر تالفة، وعن إحداالستمارات التي تم ترك اإلجابة  وتم ّعد

، لذلك سوف تستعمل هذه العينة لغرض التحليل استمارة المقياس لءاللواتي أكملن منتائج الطالبات 

 . للمقياس ةاإلحصائي للفقرات والتحقق من الخصائص السايكومتري

على العينة االستطالعية  المقياستطبيق  االنتهاء من بعد: مقياسالتحليل اإلحصائي لفقرات ال .1

 ياس صححت الباحثة أوراق المقياسلتحليل اإلحصائي لفقرات المقالثانية، ومن أجل إجراء ا

( 33بلغ عدد طالبات كل مجموعة )وحسب الدرجات الكلية للطالبات،  ومن ثم رتبتها تنازلياً 

 (.%29) طالبة، حسب النسبة المعتمدة

على التمييز بين  أجل التعرف على مدى قدرة المقياسمن  المقارنات الطرفية تم استعمالو

مرتفعة وتلك التي تمتلك درجات منخفضة من تلك السمة التي يقيسها المجموعات التي تمتلك درجات 

االختبار  الباحثة ، ومن أجل اختبار الفروق بين المجموعتين العليا والدنيا لكل فقرة استعملتمقياسال

المحسوبة بين  tتراوحت قيم لقيمة التائية المحسوبة لكل فقرة، إذ واستخرجت ا ،التائي لعينتين مستقلتين

 (0.05)عند مستوى داللة  (64بدرجة حرية ) (2)وبمقارنتها مع القيمة الجدولية ، (8.570 – 2.070)

ذات داللة إحصائية، إنها ن القيمة التائية المحسوبة لجميع الفقرات أكبر من القيمة الجدولية، أي أتبين 

ً.( اآلتي21كما في الجدول ) ذات معامل تمييز مقبول،لذلك عدت جميع الفقرات 
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ًمقياسًالميلًإلىًالنتاج(ًالقيمًالتائيةًالمحسوبةًلفقرات21ً)ًالجدول

 المحسوبة tقيم  الفقرات المحسوبة tقيم  الفقرات المحسوبة tقيم  الفقرات

1 4.539 11 5.838 21 5.557 

2 6.128 12 6.252 22 4.546 

3 2.070 13 6.494 23 4.947 

4 4.502 14 2.528 24 4.325 

5 4.316 15 4.057 25 3.756 

6 4.845 16 8.570 26 6.260 

7 7.566 17 7.656 27 4.264 

8 8.093 18 2.822 28 5.101 

9 3.846 19 8.206 29 7.540 

10 5.298 20 7.660 30 7.147 

ًً

ً:مقياسيكومتريةًللاالخصائصًالس

 ً:س حيث مفتاح لتصحيح المقيا على تم االعتمادية المقياس عللتأكد من موضووالموضوعية

 :(، وهي الفقرات4 – 3 – 2 – 1الدرجات )يقابل كل فقرة إيجابية 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29)) 

 :وهي الفقرات ،(1 – 2 – 3 – 4الدرجات ) أما الفقرات السلبية فيقابل كل فقرة

 (3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30) 

 المؤشرات على الباحثة اعتمدت  على قياس ما أُعد لقياسه للتأكد من قدرة المقياس دق:الص

 اآلتية:

 

، وصدق المحتوى الصدق الظاهري إيجادتعتمد هذه الطريقة على  إذ استطالع آراء المحكمين: (أ

 المحكمين لبيان السادة على مجموعة من المقياسفقرات لالباحثة  عرض عن طريقوذلك 

 :من حيث مقياسقويم فقرات التفي  همرأي
 

 مة الفقرات ألبعاد الميل إلى اإلنتاج.مالء -

 .عدد البدائلاستخدام طريقة ليكرت و -

 ة.ية وعدد الفقرات اإليجابية والسالبعدد الفقرات الكل -

 ومناسبتها للفئة العمرية للطالبات.وغها وضو  الفقرات ودقة ص  -

التي كانت  مقياسة االتفاق لهم على فقرات الوتم التحقق من صدق آراء المحكمين بإيجاد نسب

ويتمتع  ،د جميع الفقرات مقبولةعّ تُ  لذ، المنطقي للفقرات الذي مّر سابقاً (، كما في التحليل %80أكبر من )

 بالصدق الظاهري وصدق المحتوى. المقياس

 كاآلتي:ائق بعدة طرمن صدق البناء  تم التحقق :صدق البناء (ب



 01                                                                                                ثالث: منهج البحث وإجراءاته  الفصل الًًً
 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً             

 

ًالطرفيةً- لتعرف على مدى قدرة االختبار على التمييز بين ل هايتم استعمال ذإ :المقارنات

المستويات المختلفة للسمة المقاسة، فإذا أشارت النتائج إلى وجود فرق حقيقي بين المجموعات فإن هذا 

 مقياس.الالتحقق من ذلك كما مّر في إيجاد معامالت تمييز فقرات مقياس، وتم مؤشر لصدق بناء ال

رتباطية بين درجة كل فقرة من العالقة اال تم إيجاد: مقياسكلًفقرةًبالدرجةًالكليةًللعالقةًدرجةًً-

وقد تراوحت قيم معامالت  ،معامل ارتباط بيرسونباستعمال  مقياسوالدرجة الكلية لل مقياسفقرات ال

ة بدرجة حري (0.196)وبمقارنتها مع القيمة الجدولية  ،(0.675 – 0.200)االرتباط المحسوبة بين 

 ( اآلتي.22، كما في الجدول )إحصائياً ا دالة أجمعهكانت  (0.05)عند مستوى داللة  (118)

ًلمقياسًالميلًإلىًالنتاجالدرجةًالكليةًدرجةًكلًفقرةًبمعامالتًارتباطًقيمً(22ً)ًالجدول

 االرتباط تمعامالقيم  الفقرات االرتباط تمعامالقيم  الفقرات االرتباط تمعامالقيم  الفقرات

1 0.491 11 0.520 21 0.408 

2 0.552 12 0.458 22 0.454 

3 0.200 13 0.638 23 0.455 

4 0.408 14 0.336 24 0.391 

5 0.482 15 0.355 25 0.352 

6 0.382 16 0.602 26 0.583 

7 0.675 17 0.564 27 0.354 

8 0.601 18 0.354 28 0.479 

9 0.329 19 0.648 29 0.585 

10 0.394 20 0.612 30 0.504 

ً

ًلهً- ًالتابعة ًللبعد ًالكلية ًبالدرجة ًفقرة ًكل ًدرجة  طاستخرجت الباحثة قيم معامالت ارتبا: عالقة

تراوحت قيم معامالت  إذدرجة كل فقرة بالدرجة الكلية للبعد التابعة له باستعمال معامل ارتباط بيرسون، 

عند  (118)بدرجة حرية  (0.196)دولية ، وبمقارنتها مع القيمة الج0.714 – 0.315))االرتباط بين 

 ( اآلتي.23، كما في الجدول )إحصائياً دالة  أجمعهاكانت  (0.05)مستوى داللة 

ًفيًمقياسًالميلًإلىًالنتاجًللبعدًالتابعةًلهالدرجةًالكليةًبكلًفقرةًًدرجةرتباطً(ًقيمًمعامالتًا23)ًالجدول
ً

 االرتباط تمعامالقيم  الفقرات االرتباط تالمعامقيم  الفقرات االرتباط تمعامالقيم  الفقرات

1 0.555 11 0.511 21 0.530 

2 0.575 12 0.575 22 0.557 

3 0.316 13 0.699 23 0.547 

4 0.556 14 0.402 24 0.515 

5 0.575 15 0.490 25 0.394 

6 0.452 16 0.607 26 0.632 

7 0.714 17 0.618 27 0.539 

8 0.636 18 0.513 28 0.438 

9 0.315 19 0.664 29 0.604 

10 0.466 20 0.673 30 0.573 
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ًللً- ًالكلية ًالدرجة ًللًبعدعالقة ًالكلية  طاستخرجت الباحثة قيم معامالت ارتبا: مقياسبالدرجة

بالدرجة الكلية لالختبار باستعمال معامل ارتباط بيرسون، وبمقارنة معامالت الدرجة الكلية لكل بعد 

كانت  (0.05)عند مستوى داللة  (118بدرجة حرية ) (0.196)مع القيمة الجدولية االرتباط المحسوبة 

 ( اآلتي.24، كما في الجدول )إحصائياً دالة أجمعها 

ًالميلًإلىًالنتاجًلمقياسبالدرجةًالكليةًًبعدالدرجةًالكليةًلكلًرتباطً(ًقيمًمعامالتًا24)ًالجدول

 معامل االرتباطقيمة  البعد االرتباطمعامل قيمة  البعد معامل االرتباطقيمة  البعد

 0.862ًالثالث 0.866ًالثاني 0.880ًالول

ً

 :وكانت قيمته كرونباخألفا باستعمال طريقة تحققت الباحثة من ثبات المقياس  الثبات 

 .ّعد معامل ثبات مقبوالً ويُ  ،(0.878)

من الخصائص التحقق وبعد  ،بعد إجراء التحليل اإلحصائي للفقرات: بصورته النهائية المقياس .11

رباعية  ( فقرة30) عدد الفقرات لم يتم حذف أي فقرة، وبذلك بقي السايكومترية للمقياس

للتطبيق  بصورته النهائية جاهزاً  المقياس وكان ،درجة كحد أقصى (120)وبمجموع  البدائل

 (.24الملحق )

 :اختبار عادات العقلج(  

 عادات العقل لم تجد اختباراً وث التي تناولت على بعض الدراسات والبحبعد اطالع الباحثة 

 إذ، آنف الذكرحسب المشروع بلعادات العقل و لذلك أعدت اختباراً ، (2061)اعتمد على المشروع 

مهارات االتصال والتواصل، والعادات التي تتالءم ومادة الرياضيات وهي )الحساب والتقدير،  اختارت

 خطوات اآلتية: ال ( متبعةً مهارات االستجابة الناقدةو

العادات بالمتمثلة  عادات العقلإلى قياس  عادات العقل: يهدف اختبار تحديد الهدف من االختبار .0

لدى طالبات مهارات االستجابة الناقدة( ومهارات االتصال والتواصل، و)الحساب والتقدير، 

 الصف الرابع العلمي.

حسب ب للعقل ثالث عاداتتحديد  باالعتماد على الخلفية النظرية تم: عادات العقلتحديد  .2

مهارات االتصال والتي تالئم مادة الرياضيات وهي )الحساب والتقدير،  (2061)مشروع 

لعادات  والتعريفاتوباالعتماد على الخلفية النظرية  مهارات االستجابة الناقدة(،ووالتواصل، 

السادة المحكمين  بينا وتم توزيعه، عادات العقل الثالثاالبعاد التي تمثل تحديد العقل تم 

كما في األبعاد التي تمثل عادات العقل  ، وبعد إجراء بعض التعديالت كانت(4الملحق )

 (.25الملحق )
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التعريفات النظرية لعادات العقل واالبعاد التي : اعتمدت الباحثة على تحديد المادة العلمية .3

م دراستها في المراحل التي تات مادة الرياضي وكذلك باالعتماد على موضوعاتتمثلها 

 .محددةالأبعاد عادات العقل  تناسبالتي الدراسية السابقة و

عادات الدالة على  االبعاداعتمدت الباحثة على الخلفية النظرية، و فقرات االختبار: وغص .5

استعملت الباحثة نوع  إذفقرات االختبار،  وغواستعانت بالدراسات السابقة في ص ،العقل

تقيس قدرة المتعلم على تنظيم أفكاره عند صياغة فقرات االختبار ألنها الفقرات المقالية 

لذلك  .مكما تقيس مهارات التفكير العليا التي يمتلكها المتعل وحجم المعرفة التي يمتلكها

ن م اً واحد اً ولتحقق كل فقرة بعد ،ابعاد عادات العقلصاغت الباحثة فقرات االختبار لتمثل 

 ت العقل المحددة.تغطي عادااالبعاد، حتى 

 :الفقرات وغوراعت الباحثة عند ص

 وغير معقد. يسيراً االختبارية أن يكون التعبير اللغوي للفقرة  -

 ومباشراً. ن محتوى الفقرة االختبارية دقيقاً وواضحاً أن يكو -

 م عادات العقل وابعادها.الءالتي تاستخدام الفقرات االختبارية  -

 تمثلها. التي تم والموضوعات عاداتالبما يناسب ابعاد  األسئلةتنويع  -
 

 :تعليمات االختبار وغص .2

 وغ تعليمات اإلجابة عن االختبار:: راعت الباحثة عند صتعليماتًاإلجابة -

 تحديد الهدف من االختبار. -

 لمستوى الطالبات.  مالءمةوضو  التعليمات وأن تكون  -

 نها.تضمينها إرشادات توجيهية عن كيفية قراءة الفقرات واإلجابة ع -

، نموذجية اعتمدت عليها في تصحيح االختبارأ: وضعت الباحثة إجابات تعليمات التصحيح -

تقسيم ، ويتم حتى تتساوى الفقرات في درجة كل منها ( درجات لكل فقرة4واعتمدت على )

األولية  صورتهوأصبحت الدرجة الكلية لالختبار ب ،درجة كل فقرة بما يناسب خطوات حلها

السادة  بينالفقرات  بيننموذجية وتوزيع الدرجات عرض اإلجابات األوتم  ،( درجة68)

 .(5الملحق ) محكمينال
 

ويتم بعرض االختبار على عدد من المحكمين المتخصصين في المجال الذي  :صدق المحكمين .6

السادة المحكمين  بينيقيسه االختبار، لذلك عرضت الباحثة فقرات االختبار وتعليمات اإلجابة 

(، وللتأكد %80( بنسبة أكبر من )17، وكانت موافقة المحكمين على الفقرات الـ )(4الملحق )
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كانت قيم مربع كاي المحسوبة  إذمن داللتها اإلحصائية استعملت الباحثة اختبار مربع كاي، 

، (، أي إنها دالة إحصائياً 1درجة حرية )ب( 0.05أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى داللة )

 ( اآلتي.25دول )كما في الج

ًعاداتًالعقلعلىًفقراتًاختبارًوقيمًمربعًكايًًنسبةًاتفاقًالمحكمينً(25)ًالجدول

 الفقرات
 محكمينعدد ال

 الموافقين

 محكمينعدد ال

 الموافقين غير

 عدد نسبة

لمحكمين ا

 الموافقين

 قيم مربع كاي 
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 

, 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 

13  , 15 , 16 , 17  
11 1 92% 8.33 

3.48 

 دالة

 دالة 5.33 83% 2 10 14

من وضو  فقرات االختبار وتعليماته وتحديد وقت  للتأكد: األول لالختبار التطبيق االستطالعي .9

، على عينة 2109ي02ي29 الخميس الموافق يومفي  طبقت الباحثة االختبار االختبار

( طالبة، وذلك باإلفادة من 35وبلغ عدد الطالبات ) ،(إعدادية البيانة ممثلة بـ )استطالعي

الحاجة إلى  الباحثة والحظت(، 2كتاب تسهيل المهمة إلى مدارس مجتمع البحث الملحق )

، لذلك أجرت بعض التعديالت على الفقرات، اً بعض التعديالت لتكون الفقرات أكثر وضوح

ن، وتم حساب الت التي تفضل بها السادة المحكموظات والتعديالمالح بالحسبانمع األخذ 

( 17األولية من ) ورتهوبذلك تكون االختبار بص ( دقيقة.21وكان )متوسط وقت االختبار 

للتطبيق على العينة  (، جاهزاً 26االولية الملحق ) ورتهاالختبار بص كانفقرة، وبذلك 

 االستطالعية الثانية.

التحقق من من أجل تحليل الفقرات االختبارية و: اني لالختبارالتطبيق االستطالعي الث .9

على العينة االستطالعية ( 26لها طبقت الباحثة االختبار الملحق ) الخصائص السايكومترية

التي تم االعتماد عليها لغرض التحليل اإلحصائي للفقرات والتحقق من الخصائص  الثانية

 ( اآلتي.26) كما في الجدولو ،لالختبار ةالسايكومتري

ًعلىًالعينةًالستطالعيةًالثانيةًعاداتًالعقل(ًتطبيقًاختبار26ًالجدولً)ً

  تعدد الطالبا تاريخ التطبيق أيام التطبيق المدرسة ت
 24 2/1/2118 الثالثاء ثانوية المشكاة 1

 36 3/1/2118 االربعاء إعدادية الزوراء 2

 41 4/1/2118 الخميس ثانوية بطلة كربالء 3

 111 مجموعًال
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بعد االنتهاء من تطبيق االختبار على العينة االستطالعية  :التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار .1

الثانية، ومن أجل إجراء التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار صححت الباحثة أوراق 

ل بلغ عدد طالبات كو، حسب الدرجات الكلية للطالباتب ومن ثم رتبتها تنازلياً  ،االختبار

 (.%29، حسب النسبة المعتمدة )( طالبة29مجموعة )

مناسبتها مة الفقرات من حيث على مدى مالء لتعرف: لفقرات االختبارلصعوبة الإيجاد معامالت  (أ

، لذلك استعملت على استبعاد الفقرات الصعبة جداً والسهلة جداً  لمستوى الطالبات مع العمل

وتراوحت قيم معامالت  المقالية إليجاد معامالتها،قرات الباحثة معادلة الصعوبة الخاصة بالف

(* لم 8، وعدت الفقرات مقبولة ما عدا الفقرة )(0.78 – 0.25)ضمن الفترة صعوبة الفقرات 

يم معامالت ق (29الجدول )يمثل وا من االختبار، مقبول فتم حذفه تحصل على معامل صعوبة

 صعوبة فقرات االختبار.

ًعاداتًالعقللصعوبةًلفقراتًاختبارًمعامالتًاقيمً(27ً)ًالجدول

 معامالت الصعوبةقيم  الفقرات معامالت الصعوبةقيم  الفقرات معامالت الصعوبةقيم  الفقرات

1 0.62 7 0.31 13 0.27 

2 0.27 8   * 0.19             14 0.69 

3 0.58 9 0.44 15 0.78 

4 0.41 10 0.41 16 0.32 

5 0.49 11 0.53 17 0.60 

6 0.25 12 0.35  
ً

استعملت الباحثة المعادلة  تمييز الفقرات للتحقق من: إيجاد معامالت التمييز لفقرات االختبار (ب

ضمن تراوحت قيم معامالت التمييز  إذت التمييز لها، الخاصة بالفقرات المقالية إليجاد معامال

(* التي لم 13عدا الفقرة ) وعدت الفقرات ذات تمييز مقبول، ما، (0.75 – 0.26)الفترة 

يم معامالت تمييز ( ق29الجدول )ويمثل تحصل على معامل تمييز مقبول لذلك تم حذفها، 

 فقرات االختبار.

ًعاداتًالعقلمعامالتًالتمييزًلفقراتًاختبارًقيمً(28ً)ًالجدول

 معامالت التمييزقيم  الفقرات معامالت التمييزقيم  الفقرات معامالت التمييزقيم  الفقرات

1 0.42 7 0.39 13 * 0.15                

2 0.38 8 0.29 14 0.30 

3 0.44 9 0.39 15 0.26 

4 0.69 10 0.56 16 0.44 

5 0.75 11 0.43 17 0.32 

6 0.26 12 0.56  
 

 يكومترية لالختبار:االخصائص الس  .01
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  :بين نموذجية لفقرات االختبار مع توزيع الدرجاتأوضعت الباحثة إجابات الموضوعية 

 األولية.  نموذجية لالختبار بصورتهاإلجابات األ( 29الملحق )يمثل الختبار، ورات افق

 ( ورقننة مننن أوراق اإلجابننة عشننوائياً 31سننحبت الباحثننة )ولتحدينند موضننوعية األسننئلة المقاليننة 

( أينام منن التصنحيح األول، وتنم حسناب معامنل االرتبناط بنين درجنات 11) نحنووأعادت تصحيحها بعد 

ول ودرجننات التصننحيح الثنناني باسننتعمال معامننل ارتبنناط بيرسننون، وبلغننت قيمننة معامننل التصننحيح األ

 ويعبر عن عالقة ثابتة. تفع جداً فاالرتباط مر (0.987)االرتباط 

 تأكدت الباحثة من صدق االختبار باالعتماد على المؤشرات اآلتية: :الصدق 

 جموعة من المحكمين لبيانعرضت الباحثة فقرات االختبار على م استطالع آراء المحكمين: (أ

 قويم فقرات االختبار من حيث:تفي  همرأي

 صوغها.وضو  الفقرات ودقة  -

 للمرحلة العمرية لعينة البحث. متهامالء -

 مالءمتها للعادات العقلية واالبعاد التابعة لها. -

 عنها. اإلجابةوضو  تعليمات  -

 تقويم مفتا  اإلجابة والدرجات على كل فقرة. -

التي كانت االتفاق لهم على فقرات االختبار دق آراء المحكمين بإيجاد نسبة وتم التحقق من ص

، وبذلك تعد جميع الفقرات مقبولة المنطقي للفقرات الذي مّر سابقاً  (، كما في التحليل%80أكبر من )

 لذلك فاالختبار يتمتع بالصدق الظاهري وصدق المحتوى.

 :هي ،ائقعدة طرب تم التحقق من صدق البناء صدق البناء: (ب

ًالطرفيةً- ختبار الفروق بين المجموعتين العليا تم استعمال المقارنات الطرفية ال :المقارنات

واستخرجت القيمة التائية  ،لعينتين مستقلتين االختبار التائي الباحثة استعملت، ووالدنيا لكل فقرة

  ضمن الفترةالمحسوبة  tتراوحت قيم  إذتم حذفهما(،  ن)ما عدا الفقرتين التيالمحسوبة لكل فقرة 

 (0.05)عند مستوى داللة  (52بدرجة حرية ) (2)وبمقارنتها مع القيمة الجدولية  ،(10.498 – 2.699)

ذات داللة إحصائية، أنها ن القيمة التائية المحسوبة لجميع الفقرات أكبر من القيمة الجدولية، أي أتبين 

، وتحقق صدق شر آخر للتعرف على تمييز الفقرات(لذلك عدت جميع الفقرات مقبولة التمييز )وهو مؤ

 ( اآلتي.20كما في الجدول )البناء لالختبار، 
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ًعاداتًالعقل(ًالقيمًالتائيةًالمحسوبةًلفقراتًاختبار29ً)ًالجدول

 المحسوبة tقيم  الفقرات المحسوبة tقيم  الفقرات المحسوبة tقيم  الفقرات

1 5.136 7 4.617 13 - 

2 5.220 8 - 14 2.699 

3 4.689 9 5.908 15 4.797 

4 9.490 10 6.331 16 5.183 

5 10.498 11 6.134 17 4.950 

6 4.074 12 7.058  
ً

 ،معامل ارتباط بيرسون باستعمال تم إيجاد العالقة: عالقةًدرجةًكلًفقرةًبالدرجةًالكليةًلالختبارً-

بدرجة  (0.196)ا مع القيمة الجدولية بمقارنته (0.711 – 0.271) قد تراوحت قيم معامالت االرتباطو

  ( اآلتي.31، كما في الجدول )إحصائياً دالة  أجمعهاكانت  (0.05)عند مستوى داللة  (98)حرية 

ًعاداتًالعقلختبارًالدرجةًالكليةًلدرجةًكلًفقرةًبمعامالتًارتباطًقيمً(30ً)ًالجدول

 االرتباط تمعامالقيم  الفقرات اطاالرتب تمعامالقيم  الفقرات االرتباط تمعامالقيم  الفقرات

1 0.442 7 0.472 13 - 

2 0.597 8 - 14 0.271 

3 0.507 9 0.497 15 0.462 

4 0.711 10 0.558 16 0.519 

5 0.685 11 0.617 17 0.450 

6 0.389 12 0.623  

ًلهً- ًالتابعة ًللبعد ًالكلية ًبالدرجة ًفقرة ًكل ًدرجة  طت ارتبااستخرجت الباحثة قيم معامال: عالقة

تراوحت قيم معامالت  إذدرجة كل فقرة بالدرجة الكلية للبعد التابعة له باستعمال معامل ارتباط بيرسون، 

عند  (98)بدرجة حرية  (0.196)، وبمقارنتها مع القيمة الجدولية 0.814 – 0.388))االرتباط بين 

 ( اآلتي.31، كما في الجدول )إحصائياً دالة أجمعها كانت  (0.05)مستوى داللة 

ًاختبارًعاداتًالعقلللبعدًالتابعةًلهًفيًالدرجةًالكليةًبكلًفقرةًًدرجةرتباطً(ًقيمًمعامالتًا31)ًالجدول
ً

 االرتباط تمعامالقيم  الفقرات االرتباط تمعامالقيم  الفقرات االرتباط تمعامالقيم  الفقرات

1 0.452 7 0.531 13 - 

2 0.599 8 - 14 0.566 

3 0.600 9 0.646 15 0.526 

4 0.814 10 0.729 16 0.700 

5 0.770 11 0.627 17 0.551 

6 0.388 12 0.747  

ًلالً- ًالكلية ًبالدرجة ًللبعد ًالكلية ًالدرجة  طاستخرجت الباحثة قيم معامالت ارتبا: ختبارعالقة

نة معامالت الدرجة الكلية لكل مهارة بالدرجة الكلية لالختبار باستعمال معامل ارتباط بيرسون، وبمقار

كانت  (0.05)عند مستوى داللة  (98بدرجة حرية ) (0.196)االرتباط المحسوبة مع القيمة الجدولية 

 ( اآلتي.32، كما في الجدول )إحصائياً ا دالة أجمعه
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ًلختبارًعاداتًالعقلالدرجةًالكليةًلكلًبعدًبالدرجةًالكليةًرتباطً(ًقيمًمعامالتًا32)ًالجدول

 معامل االرتباطقيمة  البعد معامل االرتباطقيمة  البعد رتباطمعامل االقيمة  البعد

 0.699ًالثالث 0.831ًالثاني 0.907ًالول

 

 :ألفا معامل ) طريقة االتساق الداخليتم التحقق من ثبات االختبار باستعمال  الثبات

د معامل عّ ويُ ، (0.808)كرونباخ الفا بلغ معامل ثبات االختبار باستعمال طريقة إذ  (:كرونباخ

 .ثبات مقبوالً 

( 13 ,8: بعد إجراء التحليل اإلحصائي للفقرات حذفت الفقرتان )االختبار بصورته النهائية  .00

 مقالية ( فقرة15من الخصائص السايكومترية لالختبار أصبح يتكون من ) قوبعد التحق

 .(29للتطبيق الملحق ) االختبار بصورته النهائية جاهزاً  وكان ،درجة (60)بمجموع 

 تطبيق التجربة: -7

قبل تطبينق التجربنة التعلمي تم االعتماد على الخطوات اآلتية  –من اجل سالمة التصميم التعليمي 

 كاالتي:عتي البحث )التجريبية والضابطة( على مجمو

، وتم اختيار الشعب دارة المدرسةإبالتعيين العشوائي من قبل  الشعب بين تم توزيع الطالبات  -

 وعة التجريبية والمجموعة الضابطة من الباحثة.لمجمعشوائياً لتمثيل ا

 .2109ي01ي00الموافق  األربعاءتم تطبيق اختبار الذكاء يوم  -

 .2109ي01ي02الكفاءة الرياضية بالمعلومات السابقة يوم الخميس الموافق تم تطبيق اختبار  -

  .تفي بعض المتغيرا)التجريبية والضابطة( تم التأكد من تكافؤ مجموعتي البحث  -

 .2109ي0ي01 االربعاء وحتى يوم 2109ي01ي06 االثنين مجموعتي البحث يومتدريس بدأ  -

كما في الجدول البحث على مجموعتي البحث  أدواتبعد االنتهاء من تطبيق التجربة تم تطبيق  -

 ( اآلتي.33)

ًاألساسيةًالبحثًعلىًعينةًالبحثًدوات(ًتطبيقًا33)ًالجدول

 التاريخ اليوم أدوات البحث ت

 اختبار الكفاءة الرياضية 1
 11/1/2118 خميسال

 14/1/2118 حداال

 15/1/2118 االثنين اختبار عادات العقل 2

 16/1/2118 الثالثاء مقياس الميل إلى االنتاج 3

كانت نتائج المجموعتين  اإلجاباتوراق وتصحيح الباحثة أل تطبيق االختباراتمن نتهاء الوبعد ا

 لكل من أدوات البحث كاآلتي: التجريبية والضابطة
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  :فينتائ  مجموعتي البحث ( 21الملحق ) -

 (.االربعة اءة الرياضية )االبعاد المعرفيةاختبار الكف 

   البعد الوجداني(. اإلنتاجمقياس الميل إلى( 

  ن ابعاد الكفاءة الرياضية لها األهمية نفسها أ بما، )االبعاد الخمسة( الكفاءة الرياضية ككل

، وعلى هذا األساس تم االعتماد على (%20)أي  بعد يأخذ نسبة مئوية متساويةلذلك كل 

تمثل  نجدهاالمعرفية األربعة  لألبعادحساب النسبة المئوية وب لتمثل كل بعد، (%20)نسبة 

، وبعد تحويل الدرجات حسب (%20)(، في حين تمثل النسبة المئوية للبعد الوجداني 80%)

الدرجات التي تم تحويلها حسب النسب  معتم ج ختبار والمقياس()لكل من اال النسب المئوية

 . (%100)بنسبة و لتمثل الكفاءة الرياضية ككل معاً 

 اختبار عادات العقل. فينتائ  مجموعتي البحث ( 31لملحق )ا -

 لنتائج وتفسيرها في الفصل الرابع.وسيتم عرض ا

 :اإلحصائيةالوسائل  -8

 :، وهيواستخراج نتائجه البحث في معالجة بيانات حصائية التاليةت الباحثة الوسائل اإلاستعمل

      :معامل صعوبة الفقرات المقالية -أ

ص = 
ع م  +د م 

د)
ن

ع  + 
ن 

    س(

               

     :  معامل تمييز الفقرات المقالية -ب

= ت 
ع م  −د م 

    س(ن)
       

ًإذ:
 

 .التي حصلت عليها المجموعة العليامجموع الدرجات : مج  ع

 .مجموع الدرجات التي حصلت عليها المجموعة الدنيا:  مج د

 المجموعة العليا.: عدد أفراد ع  ن

 المجموعة الدنيا.: عدد أفراد د  ن

  ن: عدد أفراد إحدى المجموعتين.

 .فقرةالدرجة المخصصة للس: 

 (258: 2111، )عالم 
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ً:حجمًالتأثيرً-جـً

𝑑 =
2 𝑡

√𝑑𝑓
     ,   𝑑𝑓 = 𝑛1 + 𝑛2 −  :إذ    2

 𝑑.حجم التأثير : 

 𝑡 :.القيمة التائية المحسوبة لمجموعتين مستقلتين 

𝑑𝑓 .درجة الحرية لمجموعتين مستقلتين : 

 (431: 2112)محمد وعبد العظيم،                          

 

ًاآلتي:كً(SPSS)ًةيالحزمةًاإلحصائيةًللعلومًالجتماعًتًالباحثةاستعملو

 .محكمين(: إليجاد الداللة اإلحصائية آلراء ال2Xاختبار مربع كاي ) -0

  لعينتين مستقلتين: ( (t-test راختبا -2

 للتحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في عدد من المتغيرات. -

 .باستعمال المقارنات الطرفية)معامل تمييز الفقرات( إليجاد صدق البناء  -

 اد أثر الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة لنتائ  التجربة.إليج -

 أدوات البحث.وصدق بناء باط بيرسون: إليجاد ثبات التصحيح، معامل ارت -3

 أدوات البحث.: إليجاد ثبات (Coefficient Alpha) كرونباخ معامل ألفا -5



 

 
 

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها

 
 

 عرض النتائج  أوالً:

 تفسير النتائج ثانياً:

 االستنتاجات ثالثاً:

 التوصيات رابعاً:

 المقترحات خامساً: 
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فد  يجادان نتدائج  (23)اإلصداار   (spss) للعلوم االجتماعيةاستعملت الباحثة الرزمة اإلحصائية 

فر ذلد  وتدت اجو يذبرامج خاصة للتحليالت اإلحصائية،  تستعملوث التربوجة ف  معظم البح ألنالبحث، 

فد  ودو  يليهدا  التد  تدم التوصدلالنتدائج  سديتم عدرض لدلل ، فد  النتدائج فضالً عد  الاتدةوجها الباحث 

باالعتمان على الخلفيدة سيتم تفسيرها بعا ذل  ألهااف البحث وفروياته، و يحصائياً وفقاً معالاة البيانات 

 النظرجة والاراسات السابقة، وم  ثم عرض االستنتاجات وبعض التوصيات والمقترحات.

 عرض النتائجأوالً: 

 :البحث وفروياته هافاحسب بنتائج الما جأت  عرض  ف 

التعلمي على وفق الكفاءة  -التعرف على أثر التصميم التعليمي ويتمثل بـ ) :ولالهدف األ .1

من هذا الهدف  اشتقتو، (الرياضية في الكفاءة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع العلمي

 :الفرضيات الصفرية

بين متوسطي درجات طالبات  (0.05) الداللةال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  (1

سالمجموعة التجريبية التي  التعلمي وطالبات  -المادة على وفق التصميم التعليمي  تُدرِّ

ستالمجموعة الضابطة التي  على وفق الطريقة االعتيادية في اختبار  المادة نفسها ُدرِّ

 الكفاءة الرياضية.

للتأكا م  تاانس تباج  نرجات الماموعتي  )التارجبية والضابطة( تم استعمال اختبار ليڤي  

وهو أكبر م  مستوى  (0.567) الااللةعنا مستوى  (0.330)للتاانس، يذ كانت القيمة الفائية المحسوبة 

 . ، أي ال توجا ناللة يحصائية للفرق بي  الماموعتي  ف  التباج(0.05)الااللة المعتما 

لماموعت  تم يجاان المتوسط الحساب  لارجات فقرات االختبار السابقة الفروية وللتحقق م  

بانحراف  نرجة (60.925) المتوسط الحساب  لارجات طالبات الماموعة التارجبية بلغ يذالبحث، 

 ضابطةالمتوسط الحساب  لارجات طالبات الماموعة ال بلغ، ف  حي  نرجة (20.189معياري )

لارجات طالبات الماموعة ، فالمتوسط الحساب  نرجة (20.784بانحراف معياري )نرجة ( 45.975)

مستوى ن اجمك  القول  يذ، التارجبية أكبر م  المتوسط الحساب  لارجات طالبات الماموعة الضابطة

 .أنا  طالبات الماموعة الضابطةمستوى م   أنا  طالبات الماموعة التارجبية أكبر

للماموعة التارجبية والمتوسط الحساب  ناللة الفرق بي  المتوسط الحساب   وللتعرف على

بلغت  يذ لعينتي  مستقلتي ،تم استعمال االختبار التائ   الكفا ة الرجاويةاختبار ف  للماموعة الضابطة 

 تماالمع االلةالم  مستوى  هو أصغرو ،(0.002) الااللةعنا مستوى (، 3.263القيمة التائية المحسوبة )
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 للماموعتي  (، وهلا جعن  وجون ناللة يحصائية للفرق بي  المتوسط الحساب 78بارجة حرجة )( 0.05)

 . جؤني يلى رفض الفروية الصفرجة هو ما، والماموعة التارجبيةلصالح 

 تال  جلخص ما تم عروه.( ال14والااول )

  الكفاءة الرياضية( المؤشرات اإلحصائية الختبار 34) الجدول

 المجموعتان

 ليڤين اختبار
لمتوسط ا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 االختبار التائي
 الداللة اإلحصائية

 Fقيمة  (0.05)عند 
مستوى 

 الداللة
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 التجريبية
0.330 0.567 

60.925 20.189 
 دال 0.002 3.263 78

 20.784 45.975 الضابطة

 

م  نون االعتمان على حام بنتائج الفروق ن الااللة اإلحصائية للنتائج تعبر ع  ماى الثقة أوبما 

ر اللي جركز على الفروق، وبلل  فإن حام التأثير جكمل هناك مفهوم آخر وهو حام التأثيالفروق، و

أسلوب  استعمال م  الممك ، وعنا استخاام االختبار التائ  لعينتي  مستقلتي  الااللة اإلحصائية وجفسرها

مستوجات حام التأثير والقيمة جمثل التال  ( 15)، والااول إلجاان حام التأثير ( مباشرةdيلى  tتحوجل )

 .(d)ى تيمة حام التأثير باستعمال تيمة باالعتمان عل العانجة المحانة لكل مستوى

 جدول مرجعي لتحديد مقدار حجم التأثير( 35) الجدول

 كبير متوسط صغير المستوى

 0.80 0.50 0.20 القيمة العانجة
 

 (412 - 410: 1021)محما وعبا العظيم، 

وهو حام تأثير متوسط، أي ين حام ( 0.74لحام التأثير كانت تيمته ) (d)وباستعمال معانلة 

 اختبار الكفا ة الرجاوية ف التعلم  على وفق الكفا ة الرجاوية متوسط  –تأثير التصميم التعليم  

 .االستاالل التكيف (والكفا ة االستراتياية، والطالتة اإلجرائية، و)الفهم المفاهيم ، بعان المعرفية لأل

بين متوسطي درجات طالبات  (0.05) الداللةال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  (2

ستجريبية التي المجموعة الت وطالبات  التعلمي –المادة على وفق التصميم التعليمي  ُدرِّ

ستالمجموعة الضابطة التي  مقياس الميل ادية في على وفق الطريقة االعتي نفسها المادة ُدرِّ

 إلى االنتاج.

للتأكا م  تاانس تباج  نرجات الماموعتي  )التارجبية والضابطة( تم استعمال اختبار ليڤي  و

وهو أكبر م  مستوى  (0.052) الااللةعنا مستوى  (3.885)للتاانس، يذ كانت القيمة الفائية المحسوبة 

 . ، أي ال توجا ناللة يحصائية للفرق بي  الماموعتي  ف  التباج(0.05)الااللة المعتما 
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لماموعت   المقياستم يجاان المتوسط الحساب  لارجات فقرات  السابقة وللتحقق م  الفروية

بانحراف  نرجة (90.625) المتوسط الحساب  لارجات طالبات الماموعة التارجبية بلغ يذالبحث، 

 الضابطةالمتوسط الحساب  لارجات طالبات الماموعة  ، ف  حي  بلغنرجة (9.046معياري )

لارجات طالبات الماموعة ، فالمتوسط الحساب  نرجة (12.508بانحراف معياري )نرجة ( 85.170)

مستوى ن اجمك  القول  يذ، التارجبية أكبر م  المتوسط الحساب  لارجات طالبات الماموعة الضابطة

 .وى أنا  طالبات الماموعة الضابطةمستم   أنا  طالبات الماموعة التارجبية أكبر

للماموعة التارجبية والمتوسط الحساب  ناللة الفرق بي  المتوسط الحساب   وللتعرف على 

بلغت  يذ لعينتي  مستقلتي ،تم استعمال االختبار التائ   مقياس الميل يلى االنتاجللماموعة الضابطة ف  

 االمعتم االلةالم  مستوى  هو أصغرو( 0.028) الااللةعنا مستوى ( 2.233القيمة التائية المحسوبة )

 للماموعتي  وهلا جعن  وجون ناللة يحصائية للفرق بي  المتوسط الحساب (، 78بارجة حرجة )( 0.05)

 . جؤني يلى رفض الفروية الصفرجةهو ما ، والماموعة التارجبيةلصالح 

 ( التال  جلخص ما تم عروه.16والااول )

  لمقياس الميل إلى االنتاج( المؤشرات اإلحصائية 36) الجدول

 المجموعتان

 ليڤين اختبار
لمتوسط ا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 االختبار التائي
 الداللة اإلحصائية

 Fقيمة  (0.05)عند 
مستوى 

 الداللة
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 التجريبية
3.885 0.052 

90.625 9.046 
 دال 0.028 2.233 78

 12.508 85.175 الضابطة

 

وهو حام تأثير متوسط، أي ين حام  ،(0.51لحام التأثير كانت تيمته ) (d)وباستعمال معانلة 

اإلنتاج واللي مقياس الميل يلى  ف التعلم  على وفق الكفا ة الرجاوية متوسط  –تأثير التصميم التعليم  

 جمثل البعا الوجاان  للكفا ة الرجاوية.

بين متوسطي درجات طالبات  (0.05) الداللةال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  (3

ستالمجموعة التجريبية التي  التعلمي وطالبات  –المادة على وفق التصميم التعليمي  ُدرِّ

ستالمجموعة الضابطة التي  ادية في الكفاءة على وفق الطريقة االعتي نفسها المادة ُدرِّ

 .ككل الرياضية

للتأكا م  تاانس تباج  نرجات الماموعتي  )التارجبية والضابطة( تم استعمال اختبار ليڤي  و

وهو أكبر م  مستوى  (0.358) الااللةعنا مستوى  (0.854)للتاانس، يذ كانت القيمة الفائية المحسوبة 

 التباج .، أي ال توجا ناللة يحصائية للفرق بي  الماموعتي  ف  (0.05)الااللة المعتما 
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م  )االختبار والمقياس  تم يجاان المتوسط الحساب  لارجات كالً  السابقة الفروية وللتحقق م 

المتوسط الحساب  لارجات طالبات  بلغ يذلماموعت  البحث، ( الخمسة لكفا ة الرجاويةأبعان اأي ) معاً(

المتوسط  حي  بلغ، ف  نرجة (13.627بانحراف معياري ) نرجة (54.40) الماموعة التارجبية

، نرجة (14.362بانحراف معياري )نرجة ( 43.95) الضابطةالحساب  لارجات طالبات الماموعة 

لارجات طالبات الماموعة التارجبية أكبر م  المتوسط الحساب  لارجات طالبات فالمتوسط الحساب  

وى أنا  مستم   ة أكبرمستوى أنا  طالبات الماموعة التارجبين اجمك  القول  يذ، الماموعة الضابطة

 .طالبات الماموعة الضابطة

للماموعة التارجبية والمتوسط الحساب  ناللة الفرق بي  المتوسط الحساب   وللتعرف على

بلغت القيمة  يذ لعينتي  مستقلتي ،تم استعمال االختبار التائ   للماموعة الضابطة ف  الكفا ة الرجاوية

 المعتما االلةالم  مستوى  هو أصغرو( 0.001) الااللةى عنا مستو( 3.338التائية المحسوبة )

 للماموعتي  وهلا جعن  وجون ناللة يحصائية للفرق بي  المتوسط الحساب (، 78بارجة حرجة )( 0.05)

 .جؤني يلى رفض الفروية الصفرجة وهو ما ،ةالماموعة التارجبيلصالح 

 ( التال  جلخص ما تم عروه.13والااول )

 ككل لكفاءة الرياضيةل المؤشرات اإلحصائية( 33) الجدول

 المجموعتان

 ليڤين اختبار
لمتوسط ا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 االختبار التائي
 الداللة اإلحصائية

 Fقيمة  (0.05)عند 
مستوى 

 الداللة
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 التجريبية

0.854 0.358 
54.400 13.627 

 دال 0.001 3.338 78

 14.362 43.950 الضابطة

 

 

وهو حام تأثير متوسط، أي ين حام (، 0.76لحام التأثير كانت تيمته ) (d)وباستعمال معانلة 

 .ككل الكفا ة الرجاوية ف التعلم  على وفق الكفا ة الرجاوية متوسط  –تأثير التصميم التعليم  

التعلم  على وفق الكفا ة  –التعرف على أثر التصميم التعليم  ) وجتمثل بـ: الثانيالهدف 

 ة، واشتقت م  هلا الهاف الفروي(لاى طالبات الصف الرابع العلم عانات العقل الرجاوية ف  

 :ةالصفرج

بين متوسطي درجات طالبات  (0.05) الداللةال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  (4

ستالمجموعة التجريبية التي  التعلمي وطالبات  –المادة على وفق التصميم التعليمي  ُدرِّ

ستالمجموعة الضابطة التي   ادية في عادات العقل.على وفق الطريقة االعتي نفسها المادة ُدرِّ
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استعمال اختبار ليڤي   للتأكا م  تاانس تباج  نرجات الماموعتي  )التارجبية والضابطة( تمو

وهو أكبر م  مستوى  (0.156) الااللةعنا مستوى  (2.051)للتاانس، يذ كانت القيمة الفائية المحسوبة 

 ، أي ال توجا ناللة يحصائية للفرق بي  الماموعتي  ف  التباج .(0.05)الااللة المعتما 

لماموعت  فقرات االختبار تم يجاان المتوسط الحساب  لارجات السابقة وللتحقق م  الفروية 

بانحراف  نرجة (26.175) المتوسط الحساب  لارجات طالبات الماموعة التارجبية بلغ يذالبحث، 

 الضابطةالمتوسط الحساب  لارجات طالبات الماموعة  ، ف  حي  بلغنرجة (7.171معياري )

ات الماموعة طالبلارجات ، فالمتوسط الحساب  نرجة (8.164بانحراف معياري )نرجة ( 27.625)

مستوى ن اجمك  القول  يذ، تارجبيةأكبر م  المتوسط الحساب  لارجات طالبات الماموعة الالضابطة 

 .تارجبيةمستوى أنا  طالبات الماموعة الم   أكبر ضابطةأنا  طالبات الماموعة ال

للماموعة التارجبية والمتوسط الحساب  ناللة الفرق بي  المتوسط الحساب   وللتعرف على

بلغت  يذ لعينتي  مستقلتي ، تم استعمال االختبار التائ  عانات العقلاختبار للماموعة الضابطة ف  

 المعتما االلةالم  مستوى  أكبرهو و( 0.401) الااللةعنا مستوى ( 0.844القيمة التائية المحسوبة )

 وجون ناللة يحصائية للفرق بي  المتوسط الحساب عام وهلا جعن  (، 78( وبارجة حرجة )0.05)

 .الفروية الصفرجة تبول جؤني يلى وهو ما، للماموعتي 

 ( التال  جلخص ما تم عروه.13والااول )

  عادات العقل( المؤشرات اإلحصائية الختبار 33) الجدول

 المجموعتان

 ليڤين اختبار
لمتوسط ا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 االختبار التائي
 الداللة اإلحصائية

 Fقيمة  (0.05)عند 
مستوى 

 الداللة
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 التجريبية

2.051 0.156 
26.175 7.171 

 دالغير  0.401 0.844 - 78

 8.164 27.625 الضابطة

 

 عانات العقل. ف التعلم  على وفق الكفا ة الرجاوية  –لتصميم التعليم  ال جوجا تأثير ل أي

 

 ثانياً: تفسير النتائج

يذ م  نتائج،  فرويات البحث االربعةما توصلت يليه حسب ببحث الهلا نتائج  تفسير فيما جل 

تتعلق الفرويات الثالثة األولى بمتغير الكفا ة الرجاوية ككل وببعاجها المعرف  والوجاان ، أما 

 كاآلت :و بمتغير عانات العقل،الفروية الرابعة فتتعلق 
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 :  الفرضية األولى

 (0.05) الااللةال جوجا فرق ذو ناللة يحصائية عنا مستوى ) :ىاألولأظهرت نتائج الفروية 

 –المانة على وفق التصميم التعليم   ستُنر  بي  متوسط  نرجات طالبات الماموعة التارجبية الت  

ستالتعلم  وطالبات الماموعة الضابطة الت   انجة ف  اختبار على وفق الطرجقة االعتينفسها المانة  ُنر 

المتوسط الحساب  ي  وجون ناللة يحصائية للفرق بع   (14) الااولكما لخصها  (،الكفا ة الرجاوية

لصالح  لارجات طالبات الماموعة التارجبية والمتوسط الحساب  لارجات طالبات الماموعة الضابطة

 على وفق الكفا ة الرجاوية التعلم  –أثر للتصميم التعليم  مما جال على وجون  ،الماموعة التارجبية

 .الماموعة التارجبية ف  (للكفا ة الرجاوية )لألبعان المعرفية ف  اختبار الكفا ة الرجاوية

ف  اختبار الكفا ة  التعلم  على وفق الكفا ة الرجاوية –التصميم التعليم   أثرجعون  تاو

االستاالل والكفا ة االستراتياية، والطالتة اإلجرائية، و)الفهم المفاهيم ،  لألبعان المعرفية الرجاوية

 تية:لألسباب اآلالتكيف ( 

 -التصميم التعليمي  عملية بناءفي تسهيل أسهم تحليل المحتوى على وفق الكفاءة الرياضية  -1

 الكفاءة الرياضية للطالبات. فيوبالتالي تأثيره  التعلمي على وفق الكفاءة الرياضية

مما يسهل  ذات تسلسل منطقيالتعلمي عموماً باتباع خطوات محددة  -يتميز التصميم التعليمي  -2

جات التعليمية للطالبات والعمل على حاتحديد الالعمل على  فضالً عنعملية التعليم والتعلم 

 ، مع لى عرقلة عمليتي التعلم والتعليمالتي تؤدي إ األسبابمراعاتها في التصميم مما يقلل من 

 المتبعة. الدور الذي تقوم به تنوع طرائق التدريس

مع التأكيد يؤدي إلى تسليط الضوء على ابعادها  ةاءة الرياضيعلى وفق الكف تصميم المحتوى -3

 .ادة التعليميةتصميم الم عن طريقهذه االبعاد على 

التي تراعي ابعاد الكفاءة الرياضية وإعطاء دور للطالبات للتعلم كمجموعات  األنشطةاعداد  -4

يؤدي  إذ ،ةيفي العملية التعليم دور الطالبات تأكيدله دور كبير في  األنشطةتعاونية في حل 

 المدرسة والطالبات وبين الطالبات أنفسهن.التعاون بين  روح ذلك إلى إشاعة

الكفاءة الرياضية  التي تؤكد األنشطةعند حل  في المجموعات التعاونية توفير جو من النقاش  -5

ت الفردية بين المتعلمامراعاة الفروق يؤدي إلى  بعد االنتهاء من الحلوإعطاء التغذية الراجعة 

ومساعدة كل طالبة لباقي طالبات لمشاركة في التعلم وبالتالي توفير فرصة لكل منهن ل

 المجموعة.
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 :  الفرضية الثانية

بي   (0.05) الااللةال جوجا فرق ذو ناللة يحصائية عنا مستوى ) أظهرت نتائج الفروية الثانية:

ست متوسط  نرجات طالبات الماموعة التارجبية الت  التعلم   –المانة على وفق التصميم التعليم   ُنر 

ستالمقترح وطالبات الماموعة الضابطة الت   انجة ف  مقياس على وفق الطرجقة االعتينفسها المانة  ُنر 

( ع  وجون ناللة يحصائية للفرق بي  المتوسط الحساب  16(، كما لخصها الااول )الميل يلى االنتاج

لصالح لارجات طالبات الماموعة الضابطة لارجات طالبات الماموعة التارجبية والمتوسط الحساب  

على وفق الكفا ة الرجاوية التعلم   -الماموعة التارجبية، مما جال على وجون أثر للتصميم التعليم  

  .الماموعة التارجبية ف  )البعا الوجاان  للكفا ة الرجاوية( مقياس الميل يلى اإلنتاجف  

مقياس الميل يلى  ف التعلم  على وفق الكفا ة الرجاوية  -التصميم التعليم   أثروربما جعون 

 تية:لألسباب اآلاإلنتاج 

معرفية الإلى نمو االبعاد  أدى التعلمي على وفق الكفاءة الرياضية -بناء التصميم التعليمي  -1

الرياضية ابعاد الكفاءة ألن  ،والبعد الوجداني على حد سواء للكفاءة الرياضية لدى الطالبات

 .ها معاً ككل متكاملنمو التأكيد عليها إلى يؤديإذ الخمسة مترابطة 

التعلمي على وفق الكفاءة الرياضية ساعد على احداث تفاعل بين  –استخدام التصميم التعليمي  -2

عات تعاونية بشكل مجمو األنشطةمن خالل حل  ين الطالباتوتفاعل فيما بالطالبات والمدرسة، 

 .إيجابيبشكل  اإلنتاجوبالتالي التأثير على ميلهن إلى 

زيادة التعلمي يؤدي إلى  -في التصميم التعليمي  اً دور واعطاؤهنإشراك الطالبات في النقاش  -3

 لديهن. اإلنتاج تعزيز االبعاد الفرعية للميل إلى لتعلم مما يؤدي إلىدافعيتهن ل

 الفرضية الثالثة:

بي  متوسط  نرجات طالبات  (0.05) الااللةال جوجا فرق ذو ناللة يحصائية عنا مستوى )

ستالماموعة التارجبية الت   التعلم  وطالبات الماموعة  –المانة على وفق التصميم التعليم   ُنر 

ستالضابطة الت   (، كما لخصها ككل انجة ف  الكفا ة الرجاويةعلى وفق الطرجقة االعتينفسها المانة  ُنر 

( ع  وجون ناللة يحصائية للفرق بي  المتوسط الحساب  لارجات طالبات الماموعة 13الااول )

لصالح الماموعة التارجبية، مما لارجات طالبات الماموعة الضابطة التارجبية والمتوسط الحساب  

 ف لرجاوية التعلم  على وفق الكفا ة الرجاوية ف  الكفا ة ا –جال على وجون أثر للتصميم التعليم  

 الماموعة التارجبية.
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الكفا ة الرجاوية التعلم  على وفق الكفا ة الرجاوية ف   -جعون أثر التصميم التعليم  و

ين ابعان الكفا ة الخمسة  يذرجاوية تنمو بأبعانها الخمسة مع بعضها الكفا ة الألن  )بأبعانها الخمسة(

ي بعا ع  متااخلة ال جمك  فصل أ ينها فكرة باالعتمان علىجكون  هاث ين نمويابطة ومتشابكة بحمتر

الفهم )المعرفية لألبعان الكفا ة الرجاوية  ف تا أثر  التعلم  - التصميم التعليم بات  االبعان، للل  ف

الميل يلى  ف كما أثر ، االستاالل التكيف (والكفا ة االستراتياية، والطالتة اإلجرائية، والمفاهيم ، 

 .للكفا ة الرجاوية( مثل )البعا الوجاان اللي جاإلنتاج 

يذ أن هله االبعان او الخيوط ليست مستقلة ع  بعضها، بل ه  متااخلة ومترابطة مع بعضها  

م  اجل تطوجر الكفا ة الرجاوية، فالكفا ة الرجاوية ليست سمة ذات بعا واحا، وال جمك  تحقيقها ع  

 طرجق التركيز على بعا واحا أو بعاج  فحسب بل ع  طرجق جميع أبعانها.

(Kilpatrick & et. al, 2001: 116) 

تؤكا  التالية الاراسةفة الثالثة مع نتائج عان م  الاراسات، يواتفق هلا البحث ف  نتائج الفرو

 متغير مستقل:ك عنا توظيفهافاعلية الكفا ة الرجاوية 

الرياضية كطريقة براعة توصلت إلى أهمية التعليم على وفق ال :(2112دراسة )رضوان،  .1

كان هناك أثر للبرنامج التعليمي على  إذالعملية التعليمية،  في إيجابيةتدريس ألن له نتائج 

  .األساسيوفق الكفاءة الرياضية في التحصيل والتفكير الرياضي لطلبة السابع 

 الكفا ة الرجاوية كمتغير تابع: ف أثر المتغيرات المستقلة المتنوعة  أما الاراسات التالية فتؤكا

 دفت هذه الدراسة إلى التعرف على النمو في الكفاءة: ه(Moodley, 2008)دراسة  .2

الرياضية لطلبة الصف العاشر، إذ تم تدريس مجموعتين إحداهما تدرس الرياضيات 

واألخرى تدرس الثقافة الرياضية، وتم اعداد اختبار للكفاءة الرياضية ومقياس لقياس بعد 

ست الرياضيات كان أداؤها الميل إلى اإلنتاج، وتوصلت الدراسة إلى المجموعة التي در

   أفضل في الكفاءة الرياضية من المجموعة التي درست ثقافة الرياضيات. 

توصلت الدراسة إلى فاعلية التدريس على وفق استراتيجية  (:2112دراسة )المصاروة،  .3

قائمة على الربط والتمثيل الرياضي في البراعة الرياضية مع اسهامه في تحسين اتجاهات 

 و الرياضيات.الطلبة نح

توصلت إلى فعالية انموذج ابعاد التعلم لمارزانو في تنمية  :(2114)أبو الرايات، دراسة  .4

 االعدادي. األولالكفاءة الرياضية )بأبعادها الخمسة( لطالب الصف 

 والدوال األنماط (: توصلت إلى فعالية تدريس وحدة مطورة في2114)سالمة، دراسة  .5

 الجبرية في تنمية الكفاءة الرياضية )بأبعادها الخمسة( لطالب الصف الثاني االعدادي.
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 :  رابعةالفرضية ال

 (0.05) الااللةال جوجا فرق ذو ناللة يحصائية عنا مستوى ) :الرابعةأظهرت نتائج الفروية 

ستبي  متوسط  نرجات طالبات الماموعة التارجبية الت    –المانة على وفق التصميم التعليم   ُنر 

ستالتعلم  المقترح وطالبات الماموعة الضابطة الت   انجة ف  على وفق الطرجقة االعتينفسها المانة  ُنر 

وجون ناللة يحصائية للفرق بي  المتوسط الحساب  عام ( ع  13(، كما لخصها الااول )عانات العقل

، مما جال لارجات طالبات الماموعة الضابطة متوسط الحساب لارجات طالبات الماموعة التارجبية وال

 العقل عاناتف  اختبار  على وفق الكفا ة الرجاوية التعلم  –وجون أثر للتصميم التعليم   عام على

التعلم  على وفق الكفا ة  –التصميم التعليم   تأثير عام على الماموعة التارجبية، وربما جعون

 تية:آلالألسباب  اختبار عانات العقل ف  الرجاوية

يوظف التي الذهني  األداءمعينة من  أنماطن عادات العقل تمثل اعتماد الفرد على استخدام أبما  -1

يجب ان يكتسب ، لذلك فالمتعلم فيها العمليات والمهارات الذهنية عند مواجهة موقف معين

من المتعددة ومنها ما يتعلق باألداء الذهني وتوظيف العمليات والمهارات الذهنية  األنماط

 .تكون لديه عادات عقلية في مراحل دراسية متقدمةمراحل دراسية مبكرة حتى 

 إذ إن العادات يتم تعلمها في وقت مبكر من حياة الفرد ويستمر بتعلمها وتكوينها أثناء حياته.

 (279: 2111)نوفل وسعيفان، 

التي تتضمن المهارات العددية ركز على مهارات التفكير الحساب والتقدير ت إن عادة العقل -2

مع  وال سيمافي عملية التعليم االهتمام بها  قل   التيالمهارات الحسابية والتقدير و األساسية

 .الحفظ والتلقين أسلوباستعمال الحاسبة اليدوية، وفي المراحل المبكرة يتم االعتماد على 
 

في المراحل  ال سيماوالتواصل وتعزيزها لدى المتعلمين و على مهارات االتصال ركيزالتعدم  -3

المناهج  وكذلك عدم تركيز، تقدمةالمبكرة من الدراسة، لذلك يستمر ذلك معهم في المراحل الم

 عليها من المعلم. ركيزالتعلى مهارات االستجابة الناقدة، وإن تضمنتها ال يتم 

يذ تُّعا أنشطة القرا ة والكتابة ف  مانة الرجاويات م  الاعائم المهمة الت  تساعا على تنمية 

عانات العقل وذل  ع  طرجق ممارسة عان م  المهارات منها مهارات ما ورا  المعرفة ومهارات 

 (.210: 1026)سيفي ، القرار اتخاذ 

  ئج عان م  الاراسات، وه :مع نتا رابعةجتفق هلا البحث ف  نتائج الفروية اللم و

توصلت  ( الت 1025)مرجان، (، ونراسة 1025)العامل ، نراسة (، و1021نراسة )القواس، 

لم تتضم  عانات  الاراسات هله مع العلم ينعانات العقل،  تنمية المتغيرات المستقلة ف يلى فاعلية 

 وينما وفق تصنيفات أخرى. (2061)مشروع  بحسبالعقل 
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 االستنتاجات ثالثاً:

 :اآلت استنتات ف  وو  النتائج الت  حصلت عليها الباحثة 

وما بما يتضمنه من إجراءات  التعلمي على وفق الكفاءة الرياضية -لتصميم التعليمي ا إن .1

)الفهم المعرفية  الذي يتضمن االبعادة الرياضية في اختبار الكفاء اً متوسط اً أثر كان لهوأنشطة 

 واالستدالل التكيفي(.الستراتيجية، الكفاءة او، اإلجرائيةالطالقة والمفاهيمي، 

 للكفاءة االبعاد المعرفيةتأكيده ب على وفق الكفاءة الرياضيةالتعلمي  -لتصميم التعليمي ا إن .2

للكفاءة  لوجدانيالبعد ا)والذي يمثل  اإلنتاجفي مقياس الميل إلى  اً متوسط اً أثرالرياضية 

 الرياضية(.

 الكفاءة الرياضيةفي  اً متوسط اً أثر التعلمي على وفق الكفاءة الرياضية -لتصميم التعليمي ا إن .3

 الكفاءةفي بما يتعلق  التعلمي -التعليمي  تحقق الهدف من التصميم أي بعادها الخمسة،بأ

 .ككل الرياضية

له  إجراءات لم يكنمن بما يتضمنه  التعلمي على وفق الكفاءة الرياضية -لتصميم التعليمي إن ا .4

 عادات العقل. في  اً أثر

 التوصياترابعاً: 

 الباحثة جمك  الخروج بالتوصيات اآلتية: هايليواالستنتاجات الت  توصلت ف  وو  النتائج 

 .معاً  بالبعدين المعرفي والوجدانيالرياضيات بأنشطة تؤكد تنمية الكفاءة الرياضية كتب تدعيم  .1

التعلمية في التعليم  –استعمال التصاميم التعليمية  على وفي اثنائهاتدريب المعلمين قبل الخدمة  .2

  ابعاد الكفاءة الرياضية فيها.على  ركيزمع الت

 التي يحتاج حلها الى تكوين عادات عقلية لدى المتعلمين في المناهج الدراسية. األنشطةتضمين  .3

الكفاءة بمشكالت يمكن أن تشجع المتعلمين على ممارسة المواقف التعليمية المعلم إثراء  .4

 عادات العقل في الدرس.الرياضية و

على جديدة، وتشجيهم  أفكار، وابتكار في الدرس إتاحة الفرصة للمتعلمين للتعبير عن أفكارهم .5

 مثابرتهم للتعلم عن طريق التشجيع مثالً. التعلم مع تعزيز

لديهم  لدى المتعلمين منذ المراحل الدراسية المبكرة لتصبح عادات العقلما ينمي  التركيز على .2

 وبما ينفعهم في حياتهم العلمية والعملية. ،عقلية في المراحل المتقدمةعادات 
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 خامساً: المقترحات

 اآلتية: البحوثتقترح الباحثة يجرا   لهلا البحث استكماالً 

الرجاوية ف  متغيرات تابعة أخرى مثل التحصيل  تعلم  على وفق الكفا ة -أثر تصميم تعليم   .2

 والقارة الرجاوية. ،الرجاو 

لاى الطلبة ف  المرحلة  الكفا ة الرجاوية ف وفقاً لمتغيرات أخرى  تعلمية –تصاميم تعليمية أثر  .1

 اإلعاانجة.

مراحل ف  تنمية الكفا ة الرجاوية لاى طلبة  التارجس على وفق ابعان الكفا ة الرجاويةأثر  .1

 نراسية أخرى.

 .(2061)مشروع  بحسبعانات العقل  ف  وفقاً لمتغيرات أخرى تصاميم تعليميةأثر  .4

المتوسطة، والمراحل الاراسية )االبتاائية،  طلبة التعرف على مستوى الكفا ة الرجاوية لاى .5

 واالناث(.، لكال الانسي  )اللكور، اإلعاانجة(و

المراحل الاراسية )االبتاائية،  طلبة لاى (2061)مشروع حسب بالتعرف على عانات العقل  .6

 واالناث(. ،لكال الانسي  )اللكور(، اإلعاانجةوالمتوسطة، و
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 .القرآن الكريم

فعالية استخدام نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في (. 4102ابو الرايات، عالء المرسي حامد. ) -

مجلة تربويات . االعداديةتدريس الرياضيات على تنمية الكفاءة الرياضية لدى طالب المرحلة 

 ، القاهرة.4(، ج2(، العدد )01، المجلد )ياتالرياض

درجة تضمين عادات العقل في كتب العلوم للمرحلة (. 4102الوهر، محمود. )أبو السمن، آالء و -

(، 01) 42(، المجلد اإلنسانيةبحاث )العلوم مجلة جامعة النجاح لأل. األردنالعليا في  األساسية

 عمان.

، دار وائل 0ط. تطوير مناهج الرياضيات المدرسية وتعليمها(. 4101فريد كامل. ) زينة،أبو  -

 للنشر والتوزيع، عمان.

مناهج تدريس الرياضيات للصفوف (. 4101أبو زينة، فريد كامل وعبابنة، عبد هللا يوسف. ) -

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.4. طاألولى

أثر استخدام التدريس المتمايز في تنمية التحصيل وبعض عادات (. 4102الباز، مروة محمد. ) -

جامعة بور سعيد،  )بحث(،. العقل لدى تالميذ المرحلة االبتدائية متبايني التحصيل في مادة العلوم

 مصر.

األسس المنهجية واالستخدامات (. 4112الجادري، عدنان حسين وأبو حلو، يعقوب عبدهللا. ) -

 . إثراء للنشر والتوزيع، عمان.وم التربوية واإلنسانيةاإلحصائية في بحوث العل

األسس المنهجية واالستخدامات اإلحصائية في بحوث العلوم (. 4102الجادري، عدنان حسين. ) -

 ، إثراء للنشر والتوزيع، عمان.4. طالتربوية والنفسية

 طبعة تونس.م ،2ط. الرياضيات للصف الرابع العلمي(. 4102الحديثي، طارق شعبان وآخرون. ) -

فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات التدريس المتمايز في (. 4102حسن، شيماء محمد علي. ) -

(، 02، المجلد )مجلة تربويات الرياضيات. تنمية الكفاءة الرياضية لدى طالب المرحلة الثانوية

 ، القاهرة.4(، ج2العدد )

ألنموذج كولب المعدل واثره  ا  مي وفقتعل -تصميم تعليمي(. 4102الحيدري، مؤيد كاظم رحيم. ) -

، ()أطروحة دكتوراه غير منشورة. في فاعلية الذات الرياضية والتحصيل عند طالب الرابع العلمي

 جامعة بغداد، العراق.
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للنشر  ، دار المسيرة1ط. تصميم التعليم نظرية وممارسة(. 4112الحيلة، محمد محمود. ) -

 عمان.والتوزيع، 

أثر برنامج تعليمي قائم على البراعة الرياضية في التحصيل (. 4102رضوان، إيناس نبيل زكي. ) -

)رسالة ماجستير غير . في محافظة قلقيلية األساسيوالتفكير الرياضي لدى طلبة الصف السابع 

 جامعة النجاح الوطنية، فلسطين. ،(منشورة

 ، عمان.، زمزم0ط. وتصميم التدريسالتكنلوجيا (. 4100الرواضية، صالح محمد وآخرون. ) -

أثر برنامج إثرائي قائم على عادات العقل في  (.4104) رياني، علي بن حمد ناصر عالمي. -

)أطروحة . المتوسط بمكة المكرمة األولالتفكير اإلبداعي والقوة الرياضية لدى طالب الصف 

 ، جامعة أم القرى، السعودية.(دكتوراه غير منشورة

، الجامعة العربية 4. طتكنولوجيا التعليم(. 4112كرار، مها عثمان. )السر حمزة والرّيح، تاج  -

 المفتوحة، الكويت.

. اإلنسانيةتصميم التعليم وتطبيقاته في العلوم  (.4102) جري، خضير عباس.زاير، سعد علي و -

 بغداد.

قات، دراسات التصاميم التعليمية، الجذور النظرية، نماذج وتطبي(. 4112الزند، وليد خضر. ) -

 ، أكاديمية التربية الخاصة، الرياض.0. طوبحوث عربية وعالمية

. دار االتجاهات العالمية المعاصرة في مناهج العلوم وتدريسها(. 4101زيتون، عايش محمود. ) -

 الشروق للنشر والتوزيع، عمان.

 (2061)مستوى فهم طبيعة المسعى العلمي في ضوء المشروع (. 4102زيتون، عايش محمود. ) -

في العلوم  األردنيةالمجلة  وعالقته ببعض المتغيرات الديمغرافية. األردنلدى معلمي العلوم في 

 (، عمان.4(، العدد )2، المجلد )التربوية

 ، دار وائل للنشر، عمان.4. طالتصميم التعليمي والتعلم ذو المعنى(. 4111سرايا، عادل. ) -

والدوال الجبرية الخطية في  األنماطفعالية وحدة مطورة في (. 4102سالمة، رانيا السعيد محمد. ) -

)رسالة ماجستير غير  .اإلعداديةتنمية الكفاءة الرياضية لدى طالب الصف الثاني من المرحلة 

 جامعة طنطا، كلية التربية، مصر. ،منشورة(
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تعديل المفاهيم استراتيجية مبنية على تفعيل عادات العقل في (. 4102السويلميين، منذر بشارة. ) -

دراسات العلوم . البديلة في العلوم وتنمية مهارات العلم األساسية لدى طلبة المرحلة األساسية

 (. 0(، الملحق )22، المجلد )التربوية

فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على نموذج "مارزانو ألبعاد (. 4102سيفين، عماد شوقي ملقي. ) -

اضية وبعض عادات العقل في الرياضيات لدى تالميذ الصف الثاني التعلم" في تنمية الكفاءة الري

 ، القاهرة.0(، ج2(، العدد )02، المجلد )مجلة تربويات الرياضياتاالعدادي. 

(. دار تصميم التعليم والتدريس )نظريات ونماذج(. 4102الشويلي، فيصل عبد منشد و آخرون. ) -

 الرضوان للنشر والتوزيع، عمان.

 اثر تصميم تعليمي قائم على ستراتيجية ميردر(. 4102النبي سلمان. ) صحو، سهاد عبد -

"M.U.R.D.E.R"  المعدلة لمساعدات التذكر في التحصيل ومهارات معالجة المعلومات في مادة

، جامعة بغداد، ()أطروحة دكتوراه غير منشورة. الرياضيات لدى طالبات الصف الرابع العلمي

 العراق.

فاعلية استخدام نموذج )مارزانو( ألبعاد التعلم في زيادة (. 4102الطلحي، محمد دخيل صغير. ) -

التحصيل الدراسي وتنمية بعض عادات العقل في مادة التربية االجتماعية والوطنية لدى تالميذ 

، جامعة أم القرى، ()رسالة ماجستير غير منشورة. الصف الخامس االبتدائي في مدينة الطائف

 لسعودية.ا

فاعلية برنامج الجيوجبرا في التحصيل وعادات (. 4102العاملي، نادية صبري عبد الحميد مجيد. ) -

، جامعة ()رسالة ماجستير غير منشورة العقل لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في الرياضيات.

 االنبار، العراق.

. ه في مجال التدريس الصفيالقياس والتقويم التربوي واستخدام(. 4110عبد الهادي، نبيل. ) -

 ، دار وائل للنشر، عمان.4ط

، دار 0. ططرق تدريس الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة(. 4101العبسي، محمد مصطفى. ) -

 المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.

تعليم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطلبات المعايير وثقافة (.  4101عبيد، وليم. ) -

 دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.، 4. طالتفكير
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. تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق(. 4100الحوامدة، محمد فؤاد. )العدوان، زيد سليمان و -

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.0ط

، دار صفاء للنشر والتوزيع، 0. طالتعلم أنماط ونماذج حديثة(. 4102عطية، محسن علي. ) -

 عمان.

، دار 0. طاالتجاهات الحديثة في التدريس وتنمية التفكير(. 4104العفون، نادية حسين يونس. ) -

 صفاء للنشر والتوزيع، عمان.

، دار 2ط .القياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية(. 4100عالم، صالح الدين محمود. ) -

 المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.

دراسة  –عادات العقل وعالقتها باستراتيجية حل المشكالت (. 4102عمران، محمد كامل محمد. ) -

، ()رسالة ماجستير غير منشورة. غزة –بين الطلبة المتفوقين والعاديين بجامعة األزهر  –مقارنة 

 غزة، فلسطين. -جامعة األزهر 

 –الوتيس تقنين اختبار القدرة العقلية )المستوى المتقدم ج( (. 4102القريشي، أثير عداي سلمان. ) -

 ، الجامعة المستنصرية، العراق.(غير منشورة )أطروحة دكتوراه لينون في البيئة العراقية.

لدى طالب كلية التربية  اإلنجازعادات العقل وعالقتها بدافعية (. 4102القضاة، محمد فرحان. ) -

 (.2(، العدد )2، المجلد )المجلة العربية لتطوير التفوق بجامعة الملك سعود.

عادات العقل والتفكير، النظرية (. 4112عمور، أميمة محمد. )قطامي، يوسف محمود و -

 ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان.0. طوالتطبيق

، 0. طعادات العقل لطفل الروضة، النظرية والتطبيق(. 4112القطامي، يوسف وثابت، فدوى. ) -

 ديبونو للطباعة والنشر، عمان. 

 ، عمان.للنشر والتوزيع ، دار الفكر2. طتصميم التدريس(. 4112قطامي، يوسف وآخرون. ) -

للنشر  ، دار المسيرة1ط. استراتيجيات التعلم والتعليم المعرفية(. 3112قطامي، يوسف. ) -

 عمان.والتوزيع، 

 (CAME)فاعلية برنامج تسريع التفكير في الرياضيات (. 4102القواس، محمد بن أحمد مرشد. ) -

 على تنمية عادات العقل البشري والتواصل الرياضي والتحصيل لدى طالب المرحلة الثانوية.

 ، جامعة أم القرى، السعودية.(غير منشورة )أطروحة دكتوراه
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(. دار جرير للنشر القياس والتقويم )تجديدات ومناقشات(. 4111الكبيسي، عبد الواحد حميد. )  -

 والتوزيع، عمان.

، دار الثقافة للنشر 0. طأساسيات تصميم التدريس(. 4111الكسواني، مصطفى خليل وآخرون. ) -

 والتوزيع، عمان.

مدخل إلى البحث في العلوم التربوية (. 4100الكيالني، عبد هللا زيد والشريفين، نضال كمال. ) -

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.2. طواالجتماعية

، دار صفاء للنشر والتوزيع، 4ط .االختبارات النفسية )نماذج((. 4102مجيد، سوسن شاكر. ) -

 عمان.

تحليل محتوى المنهج في العلوم (. 4104محمد، وائل عبد هللا وعبد العظيم، ريم أحمد. ) -

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان. 0. طاإلنسانية

ربوي لألسوياء وذوي القياس والتقويم النفسي والت(. 4102مخائيل، امطانيوس نايف. ) -

 ، دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان.0. طاالحتياجات الخاصة

فاعلية برنامج قائم على التدريس التشاركي في تدريس (. 4102مرجان، سمر محمد رضا محمد. ) -

، مجلة تربويات الرياضيات الرياضيات لتنمية بعض عادات العقل لدى طالب المرحلة االعدادية.

 .0(، ج0(، العدد )02د )المجل

أثر التدريس وفق استراتيجية قائمة على الربط (. 4104المصاروه، مها عبد المنعم محمد. ) -

ر )رسالة ماجستي. والتمثيل الرياضي في البراعة الرياضية لدى طلبة الصف السادس األساسي

 ، الجامعة الهاشمية، االردن.(غير منشورة

تنمية البراعة الرياضية توجه جديد (. 4102المعثم، خالد بن عبد هللا والمنوفي، سعيد جابر. ) -

 جامعة القصيم، السعودية.، )بحث(. للنجاح في الرياضيات المدرسية

مناهج البحث في العلوم التربوية (. 4101المنيزل، عبد هللا فالح والعتوم، عدنان يوسف. ) -

 والتوزيع، عمان. ، إثراء للنشر0. طوالنفسية

، 0. ط(ت. آمال الدجاني). تصميم التعليم الفعال(. 4104موريسون، غاري ر. وآخرون. ) -

 العبيكان للنشر، الرياض.

. دار غيداء للنشر والتوزيع، أساليب تدريس الرياضيات المعاصرة(. 4102الناطور، نائل جواد. ) -

 عمان.
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دمج مهارات التفكير في المحتوى (. 4100نوفل، محمد بكر وسعيفان، محمد قاسم. ) -

 .عماندار المسيرة للنشر والتوزيع، ، 1ط. الدراسي

، دار 0. طتطبيقات عملية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقل(. 4112نوفل، محمد بكر. ) -

 المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.

 -اوزبورون أنموذج باستخدام تعلمي –تعليمي تصميم(. 4104. )إبراهيمالهيتي، ناصر عبيد  -

العلمي.  لرابعا تلطالبا المعرفية فوق ما المهارات وتنمية الرياضيات تحصيل في وأثره  بارنس

 ، جامعة بغداد، العراق.(غير منشورة دكتوراه)أطروحة 

. )ت: هيثم القياس والتقويم في التربية وعلم النفس(. 4102)ايرفين ي. ميرنز، وليام أ. وليمان،  -

 االمارات.، دار الكتاب الجامعي، 4كامل الزبيدي(. ط

- Kilpatrick, J. & Swafford, J. & Findell, B. (2001). Adding it up: Helping 

children learn mathematics. National Research Council (Mathematics 

Learning Study: Center for Education, Division of Behavioral and Social 

Sciences and Education), Washington, DC: National Academy Press. 

- Kilpatrick, J. & Swafford, J. (2002). Helping children learn mathematics. 

National Research Council (Mathematics Learning Study: Center for 

Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education), 

Washington, DC: National Academy Press. 

- Moodley, V. G.(2008). A description of mathematical proficiency, in 

number skills, of grade ten learners in both the Mathematics and  

Mathematics Literacy cohorts at a North Durban school. Master degree of 

Education, Faculty of Education, University of K waZulu-Natal. 

- Oxford. (2006). Oxford Word power. Oxford University Press.  

- THE PHYSIOLOGIST . (1989). A Publication of the American 

Physiological Society. Vol. 32, No. 5, October. 
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 للتربية في محافظة ميسانللمديرية العامة  تسهيل مهمة كتاب :(1ملحق )ال
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 تسهيل مهمة لمدارس مجتمع البحثكتاب (: 2ملحق )ال
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 الرياضيات للصف الرابع العلميرأي مدرسات مادة استبانة (: 3ملحق )ال

 

 م/ استبانة رأي مدرسات مادة الرياضيات للصف الرابع العلمي

 

، اإلجرائيةهي الوصول المتكامل لكل من الفهم المفاهيمي، والطالقة : الكفاءة الرياضيةإذا كانت 

 .(Kilpatrick & et. al, 2001: 313) اإلنتاجوالكفاءة االستراتيجية، واالستدالل التكيفي والميل إلى 

 تتمثل الكفاءة الرياضية في خمسة أبعاد متداخلة ومتشابكة، وهي:حيث 

  المفاهيم والعمليات والعالقات الرياضية. فهم وهو: المفاهيمي لفهما -1

 مناسب.نحٍو الجراءات بمرونة ودقة وكفاءة وب: هي المهارة في تنفيذ االطالقة االجرائية -2

 صوغهاوإعادة  وتمثيل وحل المشكالت الرياضية وغالقدرة على ص وهي: الكفاءة االستراتيجية -1

 وحلها.

 المنطقي والشرح والتفسير والتبرير. : القدرة على التفكيراالستدالل التكيفي -4

، وجديرة باالهتمامهو ميل المتعلم لرؤية الرياضيات كمادة تتسم بالعقالنية ومفيدة  :الميل إلى االنتاج -5

 بأهمية المثابرة وفاعلية المتعلم الذاتية. مانباأليويقترن هذا الميل 

(Kilpatrick & et. al, 2001: 5)  

 

 

 

 : هل لديك اطالع على مفهوم الكفاءة الرياضية سابقاً؟1س

ين على الكفاءة الرياضية وابعادها عند تدريس مادة الرياضيات لطالبات الصف الرابع : هل تركز2س

 العلمي؟

 الصف الرابع العلمي لديهن كفاءة رياضية في مادة الرياضيات؟ن طالبات أ: هل تعتقدين 1س

 ذلكما سبب إذا كن طالبات الصف الرابع العلمي ال يمتلكن الكفاءة الرياضية في مادة الرياضيات : 4س

 حسب رأيك؟ب

 مع الشكر الجزيل

 

 م.م. زينة عبد الجبار جاسم                                                                              

 طرائق تدريس الرياضيات                                                                              
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 المحكمينالسادة (: أسماء 4ملحق )ال

 االسم ت
 مكان العمل

 الجامعة / الكلية
 االختصاص

 نوع االستشارة

1 2 1 4 5 6 7 8 9 

  *        علم نفس تربوي بغداد/ ابن الهيثم إبراهيم عليإسماعيل  أ.د.  .1

 * * * * * * * * * ط.ت. رياضيات بغداد/ ابن الهيثم أ.د. رافد بحر احمد  .2

    *   * *  ط.ت. رياضيات المستنصرية/ تربية أ.د. رياض فاخر حميد  .3

 *  *       رياضيات اساسيةميسان/ تربية  عيال أ.د. عبد الباسط محسن  .4

    * * * * * * ط.ت. رياضيات ميسان/ تربية د. عمار طعمة جاسمأ.  .5

 أ.د. غالب خزعل مشكور  .6
 المستنصرية/ 

 تربية أساسية
 * * * * * * * *  ط.ت. رياضيات

  *        علم نفس تربوي بغداد/ ابن الهيثم عودة أ.د. فاضل جبار  .7

 عبد الرزاق فائزة عبد القادرأ.د.   .8
 المستنصرية/ 

 تربية أساسية
    *   * *  ط.ت. رياضيات

 *  *       رياضيات بغداد/ ابن الهيثم أ.د. لمى ناجي محمد  .9

 بغداد/ ابن الهيثم أ.د. ناجي محمود النواب  .11
شخصية وصحة 

 نفسية
       *  

 * * * * * * * * * ط.ت. رياضيات بغداد/ ابن الهيثم عبد الرزاقأ.م.د. انعام ابراهيم   .11

 * * *  * *   * ط.ت. رياضيات بغداد/ ابن الهيثم أ.م.د. باسم محمد جاسم  .12

 جواد أ.م.د. تغريد عبد الكاظم  .13
 المستنصرية/

 تربية أساسية
 * * * * * * * * * ط.ت. رياضيات

 أ.م.د. رفاه عزيز كريم  .14
 المستنصرية/

 اساسيةتربية 
    * * * * *  ط.ت. رياضيات

 شالل أ.م.د. عباس علي  .15
 المستنصرية/ 

 تربية أساسية
  *        علم نفس تربوي

 أ.م.د. مدركة صالح عبد هللا  .16
 المستنصرية/ 

 تربية أساسية
       * * * ط.ت. رياضيات

 * * *  * *   * ط.ت. رياضيات ميسان/ تربية أساسية عبد المجيدأ.م. انوار صباح   .17

 * * * * * * * * * ط.ت. رياضيات تربيةميسان/  أ.م. آيات محمد جبر  .18

 * * *  * * * * * ط.ت. رياضيات ميسان/ تربية أساسية أ.م. نزار كاظم عباس  .19

 * * * * * * * * * ط.ت. رياضيات بغداد/ ابن الهيثم م.د. أريج خضر حسن  .21

    * * * * * * ط.ت. رياضيات ثانوية المعالي للبنات د. سحر جبار داودم.  .21

 غسان رشيد عبد الحميدم.د.   .22
 المستنصرية/ 

 تربية أساسية
    *   * *  ط.ت. رياضيات

 * * * * * * * * * ط.ت. رياضيات ميسان/ تربية أساسية علوان م. حيدر عبد الزهرة  .23

  *        علم نفس تربوي ميسان/ تربية اساسية م.م. عامر عبد الكريم سالم  .24

  *        علم نفس تربوي تربيةميسان/  م.م. فادية عبود رمضان  .25

 م.م. مثنى محمد عجوب  .26
مدرسة جابر ابن 

 حيان
     * *   * ط.ت. رياضيات

1 المجموع
1

 

1
5

 

1
5

 

1
4

 

1
4

 

1
1

 

1
2

 

1
6

 

1
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 .فقراته نموذجية وتوزيع الدرجات علىاأل واإلجابات ،الكفاءة الرياضية بالمعلومات السابقةاختبار  .1

 .رياضية، ابعاد الكفاءة الرياضيةالمعرفة العلى وفق: مكونات  تحليل المحتوى .2

 .األهداف السلوكية .3

 .على وفق الكفاءة الرياضية تصميم المادة التعليميةاالنشطة التعليمية، و .4

 .لمجموعتين )التجريبية والضابطة(الخطط التدريسية ل .5

 .الة على أبعاد الكفاءة الرياضيةلمؤشرات الدا .6

 .ذجية وتوزيع الدرجات على فقراتهنموالرياضية، واالجابات األ اختبار الكفاءة .7

 . نتاج، ومقياس الميل إلى اإلنتاجابعاد الميل إلى اإل .8

بين نموذجية وتوزيع الدرجات عادات العقل واالبعاد التي تمثلها، واختبار عادات العقل، واالجابات األ .9

 .فقراته
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 لكفاءة الرياضية بالمعلومات السابقةا(: اختبار 5ملحق )ال

 

 

 جامعة بغداد

 للعلوم الصرفة / ابن الهيثمكلية التربية 

 العلوم التربوية والنفسيةقسم 

 دكتوراه طرائق تدريس الرياضيات

 

 

 

 اختبار الكفاءة الرياضية بالمعلومات السابقة ة آراء المحكمين للحكم على صالحم/ استبان

 

 المحترم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   األستاذ 

 تحية طيبة . . .

تعلمي على وفق الكفاءة الرياضية واثره  -تصميم تعليمي ) بـ  بحثها الموسومتروم الباحثة إجراء 

الحصول  متطلبات(، كجزء من في عادات العقل والكفاءة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع العلمي

، ويتكون الكورس االول من الفصول االربعة تدريس الرياضيات طرائق في دكتوراهال شهادة على 

حساب المثلث( من كتاب الرياضيات واالسس والجذور، وات، المعادالت والمتباينوالمنطق الرياضي، )

ياضية بالمعلومات السابقة (، وقد تم اعداد اختبار الكفاءة الر2116للصف الرابع العلمي )الطبعة التاسعة، 

ونظراً لما تتمتعون به من خبرة علمية وعملية في هذا المجال للموضوعات التي لها عالقة بتلك الفصول، 

 صوغهاوضوح الفقرات ودقة تقويم االختبار من حيث  ألمل ببيان رأيكم فيفإن الباحثة يحدوها ا

 تها ألبعاد الكفاءة الرياضية.مالءمو

 

 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير                                       

 

 

 

 

 

 

 دكتوراهطالبة ال                                                                      المشرف            

 زينة عبد الجبار جاسم                                                           حسن كامل رسن د.أ.م.
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 المصطلحات: عريفت

، والكفاءة اإلجرائيةهي الوصول المتكامل لكل من الفهم المفاهيمي، والطالقة : الكفاءة الرياضية

 .(Kilpatrick & et. al, 2001: 313) اإلنتاجاالستراتيجية، واالستدالل التكيفي والميل إلى 

 الكفاءة الرياضية في خمسة أبعاد متداخلة ومتشابكة، وهي:حيث تتمثل 

  المفاهيم والعمليات والعالقات الرياضية. فهم وهو: المفاهيمي لفهما -1

 مناسب. نحوٍ الجراءات بمرونة ودقة وكفاءة وب: هي المهارة في تنفيذ االطالقة االجرائية -2

 صوغهاوإعادة  شكالت الرياضيةوتمثيل وحل الم وغالقدرة على ص وهي: الكفاءة االستراتيجية -1

 وحلها.

 المنطقي والشرح والتفسير والتبرير. : القدرة على التفكيراالستدالل التكيفي -4

 (Kilpatrick & et. al, 2001: 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    المالحق
  

                                                                                                            

128 

 ختبار االتعليمات 

 

 الطالبة:  عزيزتي

التي تم ومات السابقة في مادة الرياضيات للمعل كفاءتك الرياضية قياس إلى هذا االختبار يهدف

والمطلوب  ( فقرة13بما يتعلق بمادة هذا الكورس، ويتكون االختبار من )علمها في المراحل السابقة ت

 :اآلتي منك  

 .دقةب فقراتال قراءة -1

 .زيادة دونفحسب من  المطلوب نع اإلجابة -2

 .عشوائي نحوٍ ب اإلجابة عدم -1

 .إجابة دونمن  سؤال ترك عدم -4

 ( دقيقة.41الزمن الكلي لالختبار ) -5

 اإلجابة على الورقة المخصصة لذلك. -6

 

 :تيةالبيانات اآل ياكتب

 ............................................. اسم الطالبة:

 ................................................ :الشعبة
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 ختبارالفقرات ا

 اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات مع ذكر السبب: اختاري/  1س

 العبارة هي جملة خبرية ذات معنى محدد تكون: (1

 د( صائبة وخاطئة        جـ(  صائبة أو خاطئة          ب( خاطئة                صائبةأ(      

 اإلجابة ...... السبب........

 )و( صائبة في:تكون العبارة المركبة باستخدام أداة الربط  (2

 كل الحاالتد(            ثالث حاالتجـ(            حالتينب(               حالة واحدةأ(      

 اإلجابة ...... ونلخص كونها صائبة بالتعبير كتابة...............

 الفراغات اآلتية بما يناسبها: / أملئي 2س

 𝑃صائبة فإن نفيها يكون عبارة ................ ويرمز لنفي العبارة  عبارة 𝑃إذا كانت  (1

 بالرمز ........... وبطريقة أخرى يرمز لنفي العبارة بــ ......................

…,2,3,4,5,6} من الممكن التعبير عن المجموعة اآلتية بداللة الصفة المميزة: (2 }          

 لتعبير عنها هي باستخدام ........بـ ......... ، توجد طريقة أخرى ل

المتباينة هي جملة خبرية تتكون من وضع أحد رموز التباين بين تعبيرين جبريين، ورموز  (3

 التباين هي ..........

 مع ذكر عناصرها:بالرموز المجموعات اآلتية  مثلي / 1س

 االعداد الطبيعية (1

 االعداد الصحيحة (2

 االعداد النسبية (3

 االعداد غير النسبية (4

 االعداد الحقيقية (5

 ........ما العالقة التي تستنتجينها مما سبق بين مجموعات االعداد؟  و

 المناسبة في الفراغات اآلتية: الكلمة ي/ ضع 4س

 )الزاوية المحيطية، القوس الرئيسي، الزاوية المركزية، القوس الثانوي(

 من نصف الدائرة.  ركباأل.............. هو القوس  (1

 .............. هي الزاوية التي رأسها نقطة من نقط الدائرة وضلعاها وتران في الدائرة.  (2
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 الشكل اآلتي مثلث قائم الزاوية،  / 5س

 :θللزاوية ي كل ضلع وما يمثله حدد

 : ..........المجاور المقابل: ......... الوتر: ........

 هي: ......... االضالعالمبرهنة التي تربط اطوال هذه و

 ويمكن التعبير عنها بالرموز ........... أو التعبير عنها كتابةً بـ ..................

يمثل العدد إذ ، 𝑎𝑛من المرات عندها يعبر عنه  𝑛مضروب في نفسه  𝑎إذا كان لدينا العدد  / 6س

𝑎  األساس، والعدد𝑛  يمثل االس، وهناك عدد من القواعد التي تتعلق باألسس عبر عنها

 بالرموز:

 قاعدة الضرب: عند الضرب تجمع األسس )إذا كانت االساسات متشابهة( (1

.𝑎𝑛إذا  𝑎𝑚 .......... :مثال ،............ = 

 هة(كانت االساسات متشاب إذاقاعدة القسمة: عند القسمة تطرح األسس ) (2

إذا 
𝑎𝑛

𝑎𝑚 = ......... :مثال ، ......... 

 (لألساس نفسهتضرب األسس )رفع القاعدة القوة: عند  (1

 = ............ ، مثال: .......... 𝑚(𝑎𝑛)إذا 
 

 .زواياها؟ مع الرسمما أنواع المثلثات بالنسبة إلى /  7س
 

𝑋مجموعة حل النظام  يجد/  8س + 𝑌 = 3 , 𝑋 − 𝑌 = ، بطريقة التعويض مع  𝑅في  1

 .، مع استعمال طريقة أخرى للحلذكر خطوات الحل والتحقق من صحته

 

𝑈−المتباينة مع ذكر خطوات حلها:   يحل/   9س ≤ −7 . 

 

2𝑋)ناتج  يجد / 11س − 1)(𝑋 +  مع التحقق من صحة الحل. (3

 (5)جبرياً: االعداد الصحيحة التي إذا أضيفت إلى ثالثة أمثالها  تاليةعن المسألة ال يعبر / 11س

 .(35 , 17)فإن الناتج يقع بين  

 

4𝑋−إذا كانت مجموعة حل المتباينة   / 12س + 8 > 10 − 5𝑋  هي{𝑋: 𝑋 >  ي، عبر{2

 .للحل استعمال طريقة أخرىمع عن مجموعة الحل على خط االعداد، 

 

𝑎√)في ابسط صورة:  ي/ ضع 11س + √𝑏)
2

 .باستعمال طريقتين 

A 

B C θ 
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 نموذجية:األ األجوبة

 :1س

 درجة( 2)جـ( ، ألنه ال يمكن ان تكون العبارة صائبة او خاطئة في وقت واحد.            ) (1

 درجة( 2)                           ن معاً.                أ( ، عندما تكون العبارتان صائبتي) (2

 

 :2س

 (درجات 3)                       .                                     𝑃، ليس  𝑃~خاطئة ،  (1

2) {X: X ∈ N, X ≥  درجة( 2، خط االعداد.                                               ) {2

3) ≥ ,≤ , > ,  درجة( 1)                                                                   ≠, >

 

 :3س

1) 𝑁 = {0,1,2, …  درجة( 2)                                                                   {

1) 𝑍 = {… ,−3, −2, −1,0,1,2, …  درجة( 2)                                             {

2) 𝑄 = {
𝑎

𝑏
: 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑍 , 𝑏 ≠  درجة( 2)                                                    {0

3) 𝐻 = {
𝑎

𝑏
 درجة( 2)                           {وهي االعداد التي ال يمكن كتابتها على الشكل 

4) 𝑅 = { 𝐻 واالعداد غير النسبية 𝑄 االعداد النسبية ∶  درجة( 2)         {اتحاد المجموعتين

 درجة( 1)                        إن كل المجموعات جزئية من مجموعة االعداد الحقيقية.   (5
 

 :4س

 درجة( 1الرئيسي.                                                                               )القوس  (1

 درجة( 1)الزاوية المحيطية.                                                                              (2
 

 : 5س

𝐴𝐶̅̅ ̅̅  درجة( 1)                                                                    : مقابل الزاوية   الضلع  

 𝐵𝐶̅̅ ̅̅   درجة( 1): مجاور الزاوية                                                                    الضلع  

𝐵𝐴̅̅ ̅̅  درجة( 1)                                                                       : وتر الزاوية  الضلع  

2(𝐴𝐵)مبرهنة فيثاغورس ،    = (𝐵𝐶)2 + (𝐴𝐶)2                                   (2 )درجة 

 درجة( 1مربع الوتر في المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين.        )
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 :6س

1) 𝑎𝑛+𝑚    ،23. 22 =  درجة( 2)                                                                   25

2)   𝑎𝑛−𝑚    ،
35

33 =  درجة( 2)                                                                       32

1) 𝑎𝑛.𝑚       ،(52)3 =  درجة( 2)                                                                  56
 

 

 :7س

 حاد الزوايا                     مثلث منفرج الزاوية                    مثلث قائم الزاويةمثلث      

                   

 

 

 

 درجة( 2)                                 درجة( 2)                                 درجة( 2)   

     

 :8س

𝑌  :𝑋بداللة  𝑋نجد  = 1 + 𝑌 من المعادلة األولى 

 نعوض المعادلة السابقة في المعادلة الثانية لنحصل على:   

                  (1 + 𝑌) + 𝑌 = 3 

1 + 2𝑌 = 3      →   2𝑌 = 2      →    𝑌 = 1  

𝑋في المعادلة  𝑌نعوض قيمة  = 1 + 𝑌                                   :فيكون𝑋 = 1 + 1 = 2 

𝑆إذا مجموعة الحل النظام هي:  = { (2 ,1)}       

 (درجات 4)                                         

 للتحقق من صحة الحل نعوض القيم في المعادلتين:

𝑋 − 𝑌 = 1    →   2 − 1 = 1  

𝑋 + 𝑌 = 3       →     2 + 1 = 3     

 درجة( 2)

                            الحل بطريقة أخرى طريقة الحذف:
𝑋 − 𝑌 = 1   …… (1)                 

𝑋 + 𝑌 = 3    ……  بالجمع      (2)
      

    2𝑋 = 4        ∴ 𝑋 = 2       →    𝑌 = 𝑋 − 1 = 2 − 1 = 1 

 درجة( 2) 
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 :9س

 :مع عكس رمز التباين (1-) ـنتخلص من السالب بضرب طرفي المعادلة ب

𝑈 حل المتباينة هو:إذا  > 7                 −𝑈 ≤ −7    →   (−1) − 𝑈 > (−1) − 7 

 درجة( 2)                                                                     

 

 :11س

(2𝑋 − 1)(𝑋 + 3) = 2𝑋(𝑋) + 2𝑋(3) − 1(𝑋) − 1(3)  

                                    = 2𝑋2 + 6𝑋 − 𝑋 − 3 = 2𝑋2 + 5𝑋 − 3  

 درجة( 2)

2𝑋2نعيد تحليل الحدودية                         التحقق:  + 5𝑋 − 3 = (2𝑋 − 1)(𝑋 + 3) 

 درجة( 1) 

 

 :11س

 ونعبر جبرياً عن المسألة: (3𝑋)أمثاله هو  ة، لذلك ثالث(𝑋)نفرض أن العدد الصحيح هو 

                                                                           17 < 3𝑌 + 5 <   درجة( 2)     35

 

 :12س

 درجة( 1)                                                                                                                          2

,3,4,5}مجموعة الحل هي طريقة أخرى:            …  درجة( 1)                                                {

 

 : 13س

1) (√𝑎 + √𝑏)
2
= (√𝑎)

2
+ 2√𝑎 . √𝑏 + (√𝑏)

2
= 𝑎 + 2√𝑎𝑏 + 𝑏                      

 درجة( 2)

2) (√𝑎 + √𝑏)(√𝑎 + √𝑏) = (√𝑎√𝑎) + (√𝑎√𝑏) + (√𝑏 + √𝑎) + (√𝑏√𝑏)            

= 𝑎 + 2√𝑎𝑏 + 𝑏                                                          

 درجة( 2)        
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 والضابطة في بعض المتغيرات( درجات التكافؤ للمجموعتين التجريبية 6ملحق )ال

 ت

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

العمر 

 باألشهر

 درجة   

 رياضيات 

المعدل 

 العام
 الذكاء

كفاءة 

 سابقة

العمر 

 باألشهر

 درجة   

 رياضيات 

المعدل 

 العام
 الذكاء

كفاءة 

 سابقة

1 208 83 75 12 7 185 75 71 14 22 

2 196 66 69 20 19 200 67 68 14 19 

3 182 90 93 21 26 183 57 76 19 10 

4 200 81 71 19 17 201 65 67 16 14 

5 185 98 93 13 26 181 61 61 15 20 

6 178 85 90 24 26 177 73 67 21 11 

7 198 82 68 13 20 182 83 75 19 23 

8 184 64 83 8 23 229 62 64 16 10 

9 184 68 72 20 10 193 76 75 20 16 

10 174 76 68 16 14 191 76 63 21 18 

11 177 94 84 28 21 196 80 86 15 10 

12 187 53 72 4 9 180 65 67 15 15 

13 231 58 66 13 10 192 66 65 19 16 

14 213 60 65 25 22 204 50 62 14 12 

15 187 55 71 14 14 181 98 87 24 32 

16 180 60 70 23 16 194 66 65 13 10 

17 181 62 69 13 20 188 70 67 18 18 

18 193 78 80 19 24 189 69 80 14 19 

19 197 54 65 19 14 181 83 80 20 23 

20 181 53 62 16 14 176 76 74 9 15 

21 172 89 74 16 13 177 87 79 22 21 

22 185 64 69 19 23 180 97 85 19 20 

23 188 59 64 17 25 183 56 70 15 14 

24 189 50 67 14 18 175 77 77 20 16 

25 193 63 74 10 16 186 76 80 13 15 

26 179 58 65 14 17 186 50 58 14 16 

27 179 52 64 20 20 196 57 73 15 11 

28 196 63 65 18 16 187 85 78 13 15 

29 201 75 65 11 15 182 77 82 22 18 

30 179 87 80 10 19 177 67 70 15 20 

31 200 50 71 16 12 175 72 71 16 14 

32 183 85 69 21 17 178 55 69 26 14 

33 187 93 87 18 29 186 62 60 19 20 

34 172 73 75 16 17 182 89 82 23 25 

35 182 80 82 20 12 180 73 82 21 20 

36 176 66 70 14 14 181 82 85 18 19 

37 181 79 85 25 30 216 59 65 10 11 

38 197 76 73 21 13 206 62 64 18 12 

39 181 94 84 23 32 181 56 68 22 11 

40 180 68 68 21 30 183 76 75 14 19 
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 الهداف التعليمية الخاصة بتدريس مادة الرياضيات للصف الرابع العلميا( 7ملحق )ال

 المجال المعرفياواًل: اهداف 
 اكتساب بعض المعلومات الرياضياتية المتمثلة في:  .1

 مفاهيم النسب المثلثية وانواعها. -

 المنطق الرياضياتي.المفاهيم االساسية لمبادئ  -

 المفاهيم االساسية للدالة. -

 المعادالت والمتباينات. -

 الدوال الحقيقية. -

 المفاهيم االساسية في هندسة المتجهات وجبرها في المستوي. -

 المفاهيم االساسية لمبادئ هندسة التحويالت. -

 مفاهيم النسب المثلثية وانواعها. -

 ة.المفاهيم االساسية في مجال الهندسة االحداثي -

 بعض المفاهيم المتعلقة بهندسة الفراغ. -

 :عن طريقاكتساب بعض اساليب التفكير الرياضياتي وذلك  .2

 استنتاج خواص التحويالت الهندسية. -

 استنتاج قوانين االسس عندما تكون االسس اعداداً صحيحة. -

 قوانين االسس عندما تكون االسس اعداداً نسبية. إعمام -

 باستخدام قوانين حل المثلث.التوصل الى حل مشكالت حياتية  -

 استخالص النتائج من جداول الرسوم البيانية. -

 التنبؤ بقاعدة جديدة كامتداد للمعلومات المعطاة. -

 الربط بين الهندسة االقليدية المستوية والهندسة االحداثية. -

 الربط بين هندسة المتجهات والهندسة االحداثية كلما سنحت الفرصة لذلك. -

 المتصلة بحق االعداد الحقيقية.حل المسائل  -

 .ة بعض المسائل الى معادالت جبريةترجم -

استخدام قواعد المنطق الرياضياتي والتعامل به في معرفة الكثير من مشكالت الحياة  -

 .ائقالطر بأيسروحلها 

 فهم االنموذج الرياضياتي والتعامل به في معرفة الكثير من المشكالت الحياتية. -

 المثلث في حل بعض المشكالت الحياتية. استخدام قوانين حل -

 جمع وتبويب ووصف البيانات وتفسيرها. -
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 التواصل الرياضياتي: .1

 تعليم الرياضيات في هذه المرحلة فرصاً للتواصل بلغة الرياضيات من حيث: يجب ان يتضمن   

 وصف وتوضيح افكارهم عن االفكار والعالقات الرياضياتية. -

عن طريق  هانيكتشفوالتعريفات الرياضياتية، والتعبير عن التعميمات التي  وغص -

 االستقرار. 

 او كتابة. شفاهيةعن االفكار الرياضياتية  التعبير -

 قروءة.مفهم النصوص الرياضياتية ال -

 طرح التساؤالت الواضحة حول الرياضيات التي لم يتم قراءتها او االستماع اليها. -

 قوة رموز الرياضيات ودورها في نمو المعرفة. إدراك -

ق شفهية، او كتابية، او حسية، او بالصور، او بالرسوم ائنمذجة المواقف باستخدام طر -

 ق الجبرية.ائالبيانية، او بالطر

 توضيح وتطوير تفكيرهم عن االفكار والمواقف الرياضياتية. -

 الرياضياتية. لألفكارتنمية فهمهم العام  -

 وتقويم االفكار الرياضياتية. مهارات القراءة واالستماع والمشاهدة في تفسيرتوظيف  -

 مناقشة االفكار الرياضياتية وتكوين براهين وحجج حدسية ومقنعة. -

 تقدير قيمة الرياضيات ودورها في تنمية االفكار الرياضياتية.   -

 :ويتمثل في ،ب المهارات واالساليب الرياضياتيثانيًا: اكتسا
 البياني لبعض الدوال. التمثيل .1

 اجراءات العمليات على مجموعة االعداد. .2

 استخدام قوانين االسس. .1

 ايجاد النسب المثلثية للزوايا. .4

 ايجاد مجموعة الحل لمعادلة الدرجة الثانية في متغير واحد. .5

 برهنة حقائق باستخدام المعلومات الخاصة بهندسة التحويالت. .6

 حل المثلث القائم الزاوية. .7

 الهندسة االحداثية. ل باستخدام قوانينحل مسائ .8

 اجراء العمليات على المتجهات. .9

 ايجاد قيم الدوال المثلثية وتطبيقاتها. .11

 الوصفي. باإلحصاءاجراء العمليات الخاصة  .11

  الحاسبة في مواقف حسابية مناسبة. اآلالتتوظيف واستخدام  .12
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 (تنمية الجانب الوجداني) ثالثاً: المجال االنفعالي

 تماسك البناء الرياضياتي.تذوق  .1

 الرياضيات في التطور العلمي والتقني في عالمنا المعاصر. ثرأ تقدير .2

علماء  ال سيماتقدير الطلبة لجهود العاملين في حقل الرياضيات من االمم والشعوب و .1

 العرب والمسلمين.

 الرغبة في االستزادة من المعلومات الرياضياتية واالستمرار في دراستها. .4

 المالحظة واالستقراء والموضوعية والدقة في التعبير. بعض القيم لدى الطلبة مثل: تكوين .5

 الثقة بالرياضيات بصفتها اداة فعالة في بعض مواقف الحياة والمشكالت العلمية المختلفة. .6

 .الثقة فيما يصل اليه من نتائج باستخدام اساليب التفكير المختلفة .7

يؤدي الى حب االستطالع والمبادرة والرغبة في تعلم الميل الى الرياضيات وتقديرها بما  .8

 .الرياضيات

 .تقدير دور الرياضيات في خدمة جوانب المعرفة االخرى .9

 .تقدير دور الرياضيات في التطور العلمي والتقني المعاصر .11

 .الميل الى دراسة الرياضيات واالستمتاع بحل المشكالت الرياضياتية .14

 .ريخهااالستمتاع بقراءة الرياضيات وتا .15

 .تقدير دور الرياضيات في حل المواقف الرياضياتية والحياتية .16

تكوين بعض القيم كالدقة والنظام والترتيب والموضوعية والمثابرة واحترام اراء  .17

 .االخرين

 .تقدير استخدام قوة التفكير كجزء من الرياضيات .18
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 ( المادة التعليمية8ملحق )ال

 ( 21 – 5الفصل االول: المنطق الرياضي ) 

 العبارة المنطقية -

 كان ...فإن إذااداة الربط  -

 وفقط اذا إذااداة الربط  -

 االقتضاء  -

 (1 – 1) تمرينات -

 الجمل المفتوحة -

 تكافؤ الجمل المفتوحة   -

 (2 – 1) تمرينات -

 العبارات المسورة  -

 (1 – 1) تمرينات -

 ( 19 – 22)  والمتبايناتالمعادالت : ثانيالفصل ال

𝑌القيمة المطلقة ورسم الدالة  - = |𝑋| 

 حل المعادالت التي تحتوي على مطلق -

 نيتين بمتغيرينحل معادلتين آ -

 الفترات -

 حل المتباينة من الدرجة االولى في متغير واحد -

 حل المتباينة من الدرجة الثانية في متغير واحد  -

 (4 – 2) تمرينات -

 ( 57 – 41)  االسس والجذور: ثالثالفصل ال

 االسس بأعداد صحيحة  -

 (1 – 1) تمرينات -

 حل المعادالت االسية البسيطة  -

 (2 – 1) تمرينات -

 الجذور والعمليات عليها -

 العددان المترافقان -

 الدوال الحقيقية  -

 (1 – 1) تمرينات -

 ( 88 – 59)  حساب المثلث: رابعالالفصل 

 القياسيالزاوية الموجهة بالوضع  -

 القياس الستيني والقياس الدائري -

 العالقة بين القياس الستيني والدائري للزوايا  -

 (1 – 4) تمرينات -

 النسبة المثلثية لزوايا حادة وبعض العالقات االساسية  -

 النسب المثلثية لزاوية خاصة -

 دائرة الوحدة والنقطة المثلثية -

 التطبيقات الدائرية  -

 (2 – 4) تمرينات -

 حل المثلث القائم الزاوية  -

 (1 – 4) تمرينات -
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 المعرفة الرياضية مكونات تحليل المحتوى على وفق( 9ملحق )ال

 

 

 جامعة بغداد

 للعلوم الصرفة / ابن الهيثمكلية التربية 

 العلوم التربوية والنفسيةقسم 

 دكتوراه طرائق تدريس الرياضيات

 

 

 

 تحليل المحتوى للحكم على صالح م/ استبانة آراء المحكمين

 

 المحترم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   األستاذ 

 تحية طيبة . . .

تعلمي على وفق الكفاءة الرياضية واثره  -تصميم تعليمي ) بـ  بحثها الموسومتروم الباحثة إجراء 

الحصول متطلبات (، كجزء من طالبات الصف الرابع العلميفي عادات العقل والكفاءة الرياضية لدى 

المنطق )، إذ يتكون المحتوى من الفصول االربعة تدريس الرياضيات طرائق في دكتوراهال شهادةعلى 

من كتاب الرياضيات للصف  حساب المثلث(واالسس والجذور، وات، المعادالت والمتباينوالرياضي، 

(، وقد تم التحليل على وفق مكونات المعرفة الرياضية )المفاهيم، 2116 الرابع العلمي )الطبعة التاسعة،

ونظراً لما تتمتعون به من خبرة علمية وعملية في هذا المجال فإن حل المسائل(، والمهارات، والتعاميم، و

 تقويم تحليل المحتوى من حيث: ألمل ببيان رأيكم فيالباحثة يحدوها ا

 مته لمحتوى الكتاب.مالء -1

 ة التحليل لمكونات المعرفة الرياضية.مالءم -2

 

 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير                                       

 

 

 

 دكتوراهطالبة ال                                                                      المشرف            

 زينة عبد الجبار جاسم                                                           حسن كامل رسن د.أ.م.
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 مكونات المعرفة الرياضية  على وفقتحليل المحتوى 

 المحتوى ت

مكونات 

المعرفة 

 الرياضية

 صالحة
غير 

 صالحة
 التعديل

 ( 21 – 5الفصل االول: المنطق الرياضي ) 

    مفهوم الجملة الخبرية )مراجعة(  .1

    مفهوم العبارة المنطقية )مراجعة(  .2

    مفهوم العبارة المنطقية الصائبة )مراجعة(  .3

    مفهوم العبارة المنطقية الخاطئة )مراجعة(  .4

5.  
نفي العبارة الصائبة هو عبارة خاطئة ونفي العباارة الخاطئاة هاو عباارة 

 صائبة )مراجعة(
 مفهوم

  
 

6.  
 ائبة فقاطصا (و) عبارتين بااألداةالمركبة الناتجة من ربط  لعبارةتكون ا

 )مراجعة( تينعندما تكون كلتا العبارتين صائب
 تعميم

  
 

7.  
فقاط  خاطئاة (و)أ عبارتين باألداةالمركبة الناتجة من ربط  لعبارةتكون ا

 )مراجعة( خاطئتينعندما تكون كلتا العبارتين 
 تعميم

  
 

    مفهوم اداة الربط إذا كان ... فإن   .8

    مفهوم العبارة المركبة  .9

    مفهوم مقدمة العبارة  .11

    مفهوم تالي العبارة  .11

𝑃كتابة جدول الصواب للعبارة   .12 → 𝑄 مهارة    

13.  𝑃 → 𝑄  تعميم حسبكانت المقدمة صائبة والتالية خاطئة ف إذاتكون خاطئة    

    مهارة ذكر قيم الصواب لعدة عبارات مع ذكر السبب  .14

    مفهوم إذاوفقط  إذااداة الربط   .15

    مفهوم العبارة الشرطية الثنائية  .16

𝑃كتابة جدول الصواب للعبارة   .17 ↔ 𝑄 مهارة    

18.  
𝑃 ↔ 𝑄  تكااون صااائبة فااي حااالتين همااا: إذا كاناات كاال ماان العبااارتين

 المركبتين لها صائبتين معاً أو خاطئتين معاً 
 تعميم

  
 

    مفهوم االقتضاء  .19

    مفهوم ⇒االقتضاء في اتجاه واحد   .21

    مفهوم ⇔االقتضاء في اتجاهين متعاكسين   .21

22.   𝑃 ⟺ 𝑄 يعني ان (𝑄 ⇒ 𝑃)⋀(𝑃 ⇒ 𝑄)تعميم  ان    

    مهارة ( لجعل عدة عبارات صائبة⇔و  ⇒استعمال الرمزين )  .23

    مفهوم العبارتان المتكافئتان  .24

𝑃اثبات ان:   .25 → 𝑄 ≡ ~𝑃 ∨ 𝑄  حل مسألة    

26.  
 (1 – 1تمرينات )

 تحديد العبارات الصائبة من العبارات الخاطئة مع ذكر السبب  -
 مهارة

  
 

27.  
العبتتارة المركبتتة  ( للتتربط بتتين عبتتارتين لتكتتون⇔و  ⇒استتتخدام ) -

 صائبة
 مهارة

  
 

𝑃البرهنة على ان:  -  .28 → 𝑄 ≡ ~𝑄 → ~𝑃 حل مسألة    

𝑃)~البرهنة على ان:  -  .29 → 𝑄) ≡ 𝑃 ∧ ~𝑄 حل مسألة    
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    مهارة تحديد العبارات الصائبة من العبارات الخاطئة  -  .31

31.  
اختيتتار االجابتتة الصتتحيحة متتن عتتدة اجابتتات ألستتئلة اعتمتتدت علتتى  -

 عبارتين 
 مهارة

  
 

    مفهوم المتغير  .32

    مفهوم الجملة المفتوحة  .33

    مفهوم تكافؤ الجمل المفتوحة  .34

    حل مسألة التحقق من تكافئ جملتين  .35

    مفهوم المفتوحةنفي الجملة   .36

    مهارة ايجاد نفي بعض الجمل المفتوحة  .37

38.  
 (2 – 1تمرينات )

 ايجاد مجموعة الحل للجمل المفتوحة -
 حل مسألة

  
 

    حل مسألة التحقق من كون جملتين مفتوحتين متكافئتين -  .39

41.  
 إذانفتتي الجمتتل المفتوحتتة متتع ايجتتاد مجموعتتة الحتتل للجملتتة المنفيتتة  -

 ُعلمت مجموعة التعويض
 حل مسألة

  
 

    مهارة كتابة مجموعة الحل لجمل مفتوحة على شكل ازواج مرتبة -  .41

    مفهوم العبارات المسورة كلياً   .42

43.  𝐹(𝑎)فإن   ∀   𝑎 ∈ 𝐴 تعميم    

    مفهوم العبارات المسورة جزئياً   .44

45.  𝐺(𝑏)فإن      ∃      𝑏 ∈ 𝐴 تعميم    

    مفهوم نفي العبارات المسورة  .46

47.  ~[𝑃(𝑥)    فإن     ∀    𝑥 ∈ 𝑋 ]     ≡  ~ 𝑃(𝑥)   فإن    ∃     𝑥 ∈ 𝑋   تعميم    

48.  ~[P(x)     فإن    ∃    x ∈ X ]     ≡   ~ 𝑃(𝑥)    فإن    ∀    𝑥 ∈ 𝑋 تعميم    

    حل مسألة ايجاد نفي العبارات المسورة  .49

    مفهوم الحاصل التحصيل  .51

𝑃التحقق من ان   .51 ∨ ~𝑃 حل مسألة تشكل تحصيل حاصل    

    مفهوم التناقض  .52

53.  
 (1 – 1تمرينات )

 ايجاد نفي عدة عبارات من دون استعمال )ليس صحيحاً بدلها( -
 حل مسألة

  
 

    مهارة صواب أو خطأ العبارات  بيان -  .54

 ( 19 – 22الفصل الثاني: المعادالت والمتباينات ) 

    مفهوم القيمة المطلقة  .55

    مهارة التعبير باستخدام تعريف القيمة المطلقة عن العدد الحقيقي   .56

    تعميم خواص القيمة المطلقة  .57

    حل مسألة حسب تعريف القيمة المطلقةفحسب برسم دالة تحتوي على قيمة مطلقة   .58

    حل مسألة حسب تعريف القيمة المطلقةبرسم دالة تحتوي على قيمة مطلقة وثابت   .59

    حل مسألة حل المعادالت التي تحتوي على مطلق   .61

    حل مسألة حل معادلتين آنيتين بمتغيرين بطريقتين )تحليلياً وبيانياً(  .61

    حل مسألة حل معادلتين آنيتين بمتغيرين بطريقة التعويض  .62



                                    المالحق
  

                                                                                                            

142 

    حل مسألة حل معادلتين آنيتين بمتغيرين بطريقة الحذف  .63

64.  
 فتحااال بطاااريقتين: الحاااذف نفساااها الدرجاااةن مااان كانااات المعادلتاااا إذا

 التعويضو
 تعميم

  
 

65.  
ثانيااة( فتحاال بطريقااة ون مختلفتااين بالدرجااة )اولااى، كاناات المعادلتااا إذا

 التعويض
 تعميم

  
 

    مفهوم الفترات  .66

    مفهوم الفترة المغلقة  .67

68.   {𝑋: 𝑋 ∈ 𝑅, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏} = [𝑎, 𝑏] تعميم    

    مهارة تمثيل الفترة المغلقة على خط االعداد  .69

    مفهوم الفترة المفتوحة  .71

71.   {𝑋: 𝑋 ∈ 𝑅, 𝑎 < 𝑥 < 𝑏} = (𝑎, 𝑏) تعميم    

    مهارة تمثيل الفترة المفتوحة على خط االعداد  .72

    مفهوم الفترة نصف المغلقة )الفترة نصف المفتوحة(  .73

74.   {𝑋: 𝑋 ∈ 𝑅, 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏} = (𝑎, 𝑏] تعميم    

75.   {𝑋: 𝑋 ∈ 𝑅, 𝑎 ≤ 𝑥 < 𝑏} = [𝑎, 𝑏) تعميم    

    مهارة تمثيل الفترة نصف المغلقة على خط االعداد  .76

    مفهوم ( أو تساويهaمجموعة االعداد الحقيقية التي تزيد على العدد الحقيقي )  .77

78.  
( أو aتمثيل مجموعاة االعاداد الحقيقياة التاي تزياد علاى العادد الحقيقاي )

 تساويه على خط االعداد
 مهارة

  
 

    مفهوم ( أو تصغرهaتساوي العدد الحقيقي )مجموعة االعداد الحقيقية التي   .79

81.  
( أو aتمثياال مجموعااة االعااداد الحقيقيااة التااي تساااوي العاادد الحقيقااي )

 تصغره على خط االعداد
 مهارة

  
 

    مفهوم المجموعات العددية غير المحددة  .81

    مهارة تمثيل تقاطع واتحاد فترتين على خط االعداد   .82

    مهارة فترتين على شكل فترةكتابة تقاطع واتحاد   .83

    مهارة تمثيل الفرق بين فترتين على خط االعداد   .84

    مهارة كتابة الفرق بين فترتين على شكل فترة  .85

    مفهوم المتباينة في متغير واحد  .86

    مفهوم المتباينات المتكافئة  .87

88.  
تمثيل ايجاد مجموعة حل متباينة من الدرجة االولى في متغير واحد مع 

 مجموعة الحل على خط االعداد
 حل مسألة

  
 

89.  
 ان مجموعة حل النظام المكون من متباينتين والرابط )و( هي:

 𝑆 = 𝑆1 ∩ 𝑆2 
 تعميم

  
 

91.  
 ان مجموعة حل النظام المكون من متباينتين والرابط )أو( هي:

 𝑆 = 𝑆1 ∪ 𝑆2 
 تعميم

  
 

91.  
مااع تمثياال  ايجااد مجموعااة حاال نظااام مكااون مان متباااينتين والاارابط )و(

 االجابة على خط االعداد
 حل مسألة

  
 

92.  
ايجاد مجموعة حال نظاام مكاون مان متبااينتين والارابط )أو( ماع تمثيال 

 االجابة على خط االعداد
 حل مسألة

  
 

93.  
حال المتبايناة ماان الدرجاة االولاى فااي متغيار واحاد تحتااوي علاى مطلااق 

 بإيجاد حل النظام
 حل مسألة
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94.  
الدرجاة االولاى فااي متغيار واحاد تحتااوي علاى مطلااق حال المتبايناة ماان 

 مباشرةً 
 حل مسألة

  
 

95.  
البرهنااااااااااااااااة علااااااااااااااااى ان مجموعااااااااااااااااة حاااااااااااااااال المتباينااااااااااااااااة 

(−𝑎 , 𝑎 ) هي الفترة    𝑥2  <  𝑎2 
 حل مسألة

  
 

, 𝑎−]البرهنة على ان مجموعة حل المتباينة   .96 𝑎] هي الفترة  𝑥2  ≤  𝑎2 حل مسألة    

    حل مسألة ايجاد مجموعة حل متباينة من الدرجة الثانية في متغير واحد   .97

    تعميم خطوات حل متباينة من الدرجة االولى في متغير  .98

    مهارة فترتين ايجاد تقاطع   .99

    مهارة إيجاد اتحاد فترتين  .111

    مهارة إيجاد الفرق بين فترتين  .111

    حل مسألة مطلقرسم دوال من الدرجة االولى تحتوي على   .112

113.  
ايجاد مجموعاة حال معاادالت مان الدرجاة االولاى فاي متغيار واحاد ماع 

 التحقق من الحل
 حل مسألة

  
 

114.  
ايجاااد مجموعااة حاال معااادالت ماان الدرجااة الثانيااة فااي متغياار واحااد مااع 

 التحقق من الحل
 حل مسألة

  
 

    مفهوم النظير الجمعي  .115

    مفهوم النظير الضربي   .116

    مفهوم العنصر المحايد   .117

    تعميم خاصية التجميع  .118

119.  
 ( 4 – 2تمرينات )

 ايجاد ناتج الفرق بين فترتين وتقاطعهما واتحادهما -
 مهارة

  
 

    حل مسألة رسم الدوال التي تحتوي على مطلق -  .111

    حل مسألة ايجاد مجموعة حل المعادالت مع التحقق من الحل -  .111

    حل مسألة )بيانياً أو تحليلياً(ايجاد مجموعة حل معادلتين  -  .112

    حل مسألة ايجاد مجموعة حلول لمتباينات -  .113

 ( 57 – 41الفصل الثالث: االسس والجذور ) 

    مفهوم األسس )مراجعة(  .114

    مفهوم القوة النونية  .115

    مفهوم االساس  .116

    مفهوم االس  .117

    تعميم التوزيع(والرفع، والقسمة، والضرب، عند )خصائص األسس   .118

    مفهوم الجذور )مراجعة(  .119

    مفهوم الجذر النوني  .121

121.  

 استنتاجات من تعريف الجذور )مراجعة(:

- ∀ 𝑛 ∈ 𝑁, 𝑛 > 1, √0
𝑛

= 0 

عادداً حقيقيااً موجبااً فاان  (a)وكاان عدداً طبيعيااً زوجيااً،  (n)اذا كان  -

𝑋من العددين:  كالً  = √𝑎
𝑛

𝑋و   = −√𝑎
𝑛

𝑋𝑛: انيحقق  = 𝑎 

عادداً حقيقيااً ساالباً فاناه ال  (a)وكان عدداً طبيعياً زوجياً،  (n)اذا كان  -

𝑋𝑛يوجد عدد حقيقي يحقق المعادلة:  = 𝑎 

عاادداً حقيقياااً فإنااه يوجااد  (a)وكااان  ،عاادداً طبيعياااً فردياااً  (n)اذا كااان  -

𝑋𝑛عدد حقيقي واحد يحقق المعادلة:  = 𝑎 

 تعميم
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122.  

𝑏)مبرهنة بدون برهان: اذا كان  ∈ 𝑅, 𝑛 ∈ 𝑁, 𝑛 >  فإن: (1

- √𝑎. 𝑏
𝑛

= √𝑎
𝑛

. √𝑏
𝑛

,𝑎: إذ  𝑏 ≥  عدد زوجي (n)و   0

- 
√𝑎
𝑛

√𝑏
𝑛 = √

𝑎

𝑏

𝑛
    {

0 < 𝑏, 0 ≤ 𝑎                ًعددا زوجيا 𝑛 اذا كان       

𝑏 ∈ 𝑅/{0} , 𝑎 ∈ 𝑅        ًعددا فرديا 𝑛 اذا كان       
 

 تعميم

  

 

123.  
(−𝑎)𝑚 = 𝑎𝑚              ًعدداً  زوجيا 𝑚 اذا كان  

𝑚(𝑎−)و = −𝑎𝑚          ًعدداً  فرديا 𝑚 اذا كان 
 تعميم

  
 

    حل مسألة ايجاد قيمة حاصل قسمة عدد من االسس  .124

    حل مسألة يحتوي على اسس يساوي قيمة عددية اً اثبات ان كسر  .125

    حل مسألة على الجذور واالسسايجاد ناتج العمليات األربع   .126

    مهارة تبسيط مقادير جبرية تحتوي على االسس والجذور   .127

    حل مسألة اً استخدام االسس للتخلص من الجذور وجعل المقام واحد  .128

    مهارة تحويل كسر يحتوي على االسس الى ابسط صورة  .129

131.  
 (1 – 1تمرينات )

 ايجاد ناتج مقادير باستعمال خواص االسس والجذور -
 حل مسألة

  
 

    مهارة مقادير جبرية تحتوي على االسس والجذورتبسيط  -  .131

132.  
وال يكتون تحتت الجتذر  اً يكون المقام فيها واحد كتابة العبارات بنحو   -

 باستخدام االسس
 حل مسألة

  
 

133.  
استتتخدام البرهتتان واالثبتتات والتبستتيط علتتى مقتتادير جبريتتة تحتتتوي  -

 على اسس وجذور
 حل مسألة

  
 

    مفهوم المعادلة االسية  .134

135.  

 مالحظات لحل المعادالت االسية:

𝑎𝑥اذا كان:       - = 𝑎𝑦 ⇒ 𝑥 = 𝑦, 𝑎 ≠ 0 

𝑥𝑛اذا كان:      - = 𝑦𝑛     :فإن𝑥 = 𝑦    اذا كانتn فردية 

                                       𝑥 = ±𝑦    اذا كانتn زوجية 

𝑥𝑛اذا كان:     - = 𝑦𝑚 ⇒ 𝑛 = 𝑚 = 0   

 تعميم

  

 

    حل مسألة للمعادلة االسيةايجاد مجموعة الحلول   .136

137.  
كاااان فاااي االس بتطبياااق  وإذاايجاااد قيماااة متغيااار إذا كاااان فااي االسااااس 

 المالحظات
 حل مسألة

  
 

    حل مسألة Rايجاد حل المعادلة االسية في   .138

139.  
 (2 – 1تمرينات )

 ايجاد حل المعادالت االسية -
 حل مسألة

  
 

    حل مسألة Rايجاد حل معادلة اسية في  -  .141

    حل مسألة ايجاد قيمة المتغير في الدوال االسية -  .141

    مفهوم الجذور الصماء  .142

143.  

 بعض خواص الجذور الصماء:

- √𝑥. 𝑦𝑛 = √𝑥
𝑛

. √𝑦𝑛
 

- √
𝑥

𝑦

𝑛
=

√𝑥
𝑛

√𝑦𝑛   إذ :𝑦 ≠ 0 

 تعميم

  

 

    مهارة ترتيب عدد من الجذور تصاعدياً   .144

    مفهوم العددان المترافقان  .145

    مفهوم العامل المنسب  .146

    مفهوم الكمية النسبية  .147
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148.  
استعمال العامل المنسب لجعل المقام لحاصل جمع كساور تحتاوي علاى 

 جذر في المقام كمية منسبة
 مهارة

  
 

    مفهوم )مراجعة( التطبيق  .149

    مفهوم المجال )مراجعة(  .151

    مفهوم المجال المقابل )مراجعة(  .151

    مفهوم قاعدة االقتران )مراجعة(  .152

    مفهوم الحقيقيةالدوال   .153

    مفهوم الدالة التكعيبية(والدالة التربيعية، والدالة كثيرة الحدود )الدالة الخطية،   .154

    تعميم Rان اوسع مجال للدوال كثيرة الحدود هو   .155

    مفهوم الدالة الكسرية  .156

    تعميم {قيم 𝑥} /𝑅ان اوسع مجال للدالة الكسرية هو   .157

    مفهوم الدالة الجذرية  .158

159.  
 xان اوسااع مجااال للدالااة الجذريااة )دلياال الجااذر زوجااي( هااو جميااع قاايم 

 اً الحقيقية التي تجعل داخل الجذر أكبر او يساوي صفر
 تعميم

  
 

    مفهوم الدالة االسية   .161

161.  
𝑓𝑎(𝑥)ان اوسع مجال للدالة االسية  = 𝑎𝑥 هو 

 𝑥 ∈ 𝑅, 𝑎 ∈ 𝑅+/{1} 
 تعميم

  
 

    مهارة التمثيل البياني للدوال الحقيقية  .162

    مهارة تمثيل الدالة الخطية بيانياً   .163

    مهارة تمثيل الدالة التربيعية بيانياً   .164

    مهارة تمثيل الدالة التكعيبية بيانياً   .165

    مهارة تمثيل الدالة االسية بيانياً   .166

167.  

 بعض خواص الدالة االسية:

𝑎)عندما  - >  xكلما تزايدت قيمة  𝑎𝑥تتزايد قيم الدالة   (1

1)عندما  - > 𝑎 >  xكلما تزايدت قيمة  𝑎𝑥تتناقص قيم الدالة  (0
 تعميم

  

 

168.  
 (1 – 1تمرينات )

 تمثيل الدوال بيانياً  -
 مهارة

  
 

    حل مسألة ايجاد اوسع مجال للدوال -  .169

    حل مسألة يكون المقام كمية نسبية ايجاد ناتج مقادير جبرية إذ -  .171

    مسألةحل  اثبات ان الدالة تساوي قيمة معينة -  .171

    مهارة اختصار مقدار جبري يحتوي على االسس والجذور -  .172

173.  
ايجتتاد نتتاتج كستتر يحتتتوي استتس وجتتذور بحيتتك يكتتون المقتتام كميتتة  -

 نسبية
 حل مسألة

  
 

 ( 88 – 59الفصل الرابع: حساب المثلثات ) 

>الزاوية الموجهة   .174 𝐴𝐵𝐶⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     مفهوم  

    مفهوم للزاوية الضلع االبتدائي  .175

    مفهوم للزاوية النهائيالضلع   .176

    مفهوم الزاوية الموجهة بالوضع القياسي  .177

    مفهوم القياس الستيني )مراجعة(  .178
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    مفهوم القياس الدائري  .179

    مفهوم التقدير الدائري  .181

    مفهوم الزاوية نصف القطرية  .181

    مفهوم طول قوس الدائرة  .182

    وممفه |𝑄|الزاوية المركزية   .183

184.  
هاي:  زية وطول القوس ونصف قطر دائرتها بين الزاوية المركالعالقة  

|𝑄| =
𝐿

𝑟
=

طول القوس

نصف القطر
 

 تعميم
  

 

𝑄قطري: الصف النظام ن  .185 =
𝐷°×𝜋

180°
 تعميم 

  
 

°𝐷النظام الستيني:    .186 = 𝑄 ×
𝜋

180°
 تعميم 

  
 

قطري: النصف قة بين النظام الستيني والنظام العال   .187
𝑄

𝐷°
=

𝜋

180°
 تعميم 

  
 

    حل مسألة الزاوية الموجهة بالتقدير الدائريحساب   .188

    مهارة تحويل قياس الزاوية من التقدير الدائري الى التقدير الستيني  .189

    مهارة تحويل قياس الزاوية من التقدير الستيني الى التقدير الدائري  .191

191.  
ايجاد طول القوس إذا ُعلم قياس الزاوياة المركزياة وطاول نصاف قطار 

 دائرتها
 مسألةحل 

  
 

    حل مسألة ايجاد قياس زاوية مركزية بالتقدير الستيني  .192

193.  
ايجاااد قياااس زاويتااين حااادتين فااي مثلااث قااائم الزاويااة إذا ُعلاام ان الفاارق 

 بينهما هو زاوية نصف قطرية معلومة
 حل مسألة

  
 

194.  
 (1 – 4تمرينات )

 تحويل قياس الزوايا الى التقدير الدائري -
 مهارة

  
 

    مهارة الزوايا نصف القطرية إلى التقدير الستينيتحويل قياس  -  .195

196.  
ايجاد نصف قطر الدائرة التي فيها توجد عالقة بتين زاويتة مركزيتة  -

 وزوايا نصف قطرية وطول القوس معلوم
 حل مسألة

  
 

    حل مسألة ايجاد طول القوس المقابل لزاوية مركزية قياسها معلوم -  .197

198.  
معرفتة مجموعهتا  عتن طريتقايجاد قيمة زاويتتين بالتقتدير الستتيني  -

 والفرق بينهما
 حل مسألة

  
 

199.  
رسم زاوية موجهتة فتي وضتعها القياستي متع ايجتاد قياستها بالتقتدير  -

 الستيني
 حل مسألة

  
 

    مفهوم Cالقائم الزاوية في  ABCالمثلث   .211

    مفهوم  Oppositeالمقابل   .211

    مفهوم Hypotenuseالوتر    .212

    مفهوم Adjacentالمجاور    .213

    مفهوم النسب المثلثية   .214

    مفهوم (Q)الزاوية الحادة  (Sine)جيب   .215

216.   𝑆𝑖𝑛 𝑄 =
𝐴𝐶

𝐴𝐵
=

𝑂𝑃𝑃.

𝐻𝑌𝑃.
 تعميم 

  
 

    مفهوم  (Q)الزاوية الحادة  (Cosine)جيب تمام   .217

218.   𝐶𝑜𝑠  𝑄 =
𝐵𝐶

𝐴𝐵
=

𝐴𝐷𝐽.

𝐻𝑌𝑃.
 تعميم 
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    مفهوم (Q)الزاوية الحادة  (Tangent)ظل   .219

211.   𝑡𝑎𝑛  𝑄 =
𝐴𝐶

𝐵𝐶
=

𝑂𝑃𝑃.

𝐴𝐷𝐽.
 تعميم 

  
 

    مفهوم مبرهنة فيثاغورس  .211

212.  (
𝐴𝐶

𝐴𝐵
)
2

+(
𝐵𝐶

𝐴𝐵
)
2

= (
𝐴𝐵

𝐴𝐵
)
2

 تعميم 
  

 

213.     𝑆𝑖𝑛2𝑄 + 𝐶𝑜𝑠2𝑄 =     تعميم 1

214.   tan𝑄 =
𝑆𝑖𝑛 𝑄

𝐶𝑜𝑠 𝑄
 تعميم 

  
 

    مفهوم °45زاوية قياسها   .215

216.  
باساااتخدام المثلاااث قاااائم  °45ايجااااد النساااب المثلثياااة للزاوياااة الخاصاااة 

 الزاوية ونظرية فيثاغورس
 مهارة

  
 

217.   𝑆𝑖𝑛 45° =
1

√2
     ,      𝐶𝑜𝑠 45° =

1

√2
    ,   tan 45° =  تعميم 1

  
 

    مفهوم   °30زاوية قياسها   .218

    مفهوم °60زاوية قياسها   .219

221.  
باسااتخدام مثلااث  °60و    °30ايجاااد النسااب المثلثيااة للزاويااة الخاصااة 

 متساوي االضالع ونظرية فيثاغورس
 مهارة

  
 

221.   𝑆𝑖𝑛 30° =
1

2
     ,      𝐶𝑜𝑠 30° =

√3

2
    ,   tan 30° =

1

√3
 تعميم 

  
 

222.   𝑆𝑖𝑛 60° =
√3

2
     ,      𝐶𝑜𝑠 60° =

1

2
    ,   tan 60° =  تعميم 3√

  
 

°30ألن       ؛متتامتان  °60  ،  °30الزاويتان   .223 =     تعميم 60°  + 90°

224.   sin  (90° − Q) = cos𝑄 تعميم    

225.   cos (90° − Q) = sin𝑄 تعميم    

    مفهوم دائرة الوحدة  .226

227.   sin  (180° − Q) = sin𝑄 تعميم    

228.   cos (180° − Q) = −cos𝑄 تعميم    

229.   𝑡𝑎𝑛  (180° − Q) = −tan𝑄 تعميم    

    مفهوم النقطة المثلثية  .231

231.  
,𝑥)فاي الوضاع القياساي نقطاة مثلثياة  Qلكل زاوية موجهة  𝑦)  :يكاون

(𝑦 = sin𝑄)  ،(𝑥 = cos 𝑄) 
 تعميم

  
 

232.   𝐵(𝑥, 𝑦) = (cos 𝑄 , sin 𝑄) تعميم    

    مفهوم   °0،   °90،   °180الزوايا   .233

234.  
  °0،   °90،   °180ايجاد النسب المثلثية للزوايا 

 باستعمال االحداثيين ودائرة الوحدة
 مهارة

  
 

235.   𝑆𝑖𝑛 0° = 0     ,      𝐶𝑜𝑠 0° = 1    ,   tan 0° =     تعميم 0

236.   𝑆𝑖𝑛 90° = 1   ,    𝐶𝑜𝑠 90° = 0    ,   tan 90° =     تعميم غير معرف

237.   𝑆𝑖𝑛 180° = 0    ,    𝐶𝑜𝑠 180° = −1    ,   tan 180° =     تعميم 0

    مفهوم   تطبيقات دائرية  .238

    مفهوم زاوية االرتفاع  .239

    مفهوم االنخفاضزاوية   .241
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    حل مسألة استخدام النسب المثلثية للمثلث قائم الزاوية في ايجاد حل مسائل حياتية  .241

    حل مسألة استخدام زاويتي االرتفاع واالنخفاض في ايجاد حل مسائل حياتية  .242

    مفهوم القطاع الدائري  .243

    مفهوم زاوية القطاع االصغر  .244

    تعميم °180أقل من  األصغر هيقياس زاوية القطاع إن   .245

    مفهوم 𝐿قوس القطاع الدائري   .246

    مفهوم 𝑟طول نصف قطر دائرة القطاع الدائري   .247

    مهارة استنتاج مساحة القطاع الدائري  .248

مساحة القطاع الدائري =   .249
1

2
𝐿𝑟 تعميم 

  
 

مساحة القطاع الدائري =   .251
1

2
𝑄𝑟2        )تعميم )بالتقدير الدائري    

2𝑟محيط القطاع الدائري =   .251 + 𝐿 تعميم    

252.  
 2πزاويته =  (: اذا فرضنا أن سطح الدائرة قطاعا دائري1نتيجة )

) ∴ مساحة سطح دائرة القطاع
1

2
(2𝜋)𝑟2 = 𝜋𝑟2)    

 تعميم
  

 

253.  

 (:2نتيجة )

  
 مساحة القطاع الدائري

 مساحة سطح دائرته
  =

𝑄

2𝜋
=

1

2
𝑄𝑟2

𝜋𝑟2
 

 ∴ 
𝐷°

360°
=

𝑄

2𝜋
 

 ∴ 
 مساحة القطاع الدائري

 مساحة سطح دائرته
  =

𝐷°

360°
=

𝑄

2𝜋
 

مساحة سطح دائرته ∴  × 
قياس زاويته بالستيني

360°
=   مساحة القطاع الدائري

 تعميم

  

 

    مفهوم °𝐷الزاوية المركزية للقطاع بالتقدير الستيني   .254

    حل مسألة ايجاد مساحة القطاع الدائري  .255

    حل مسألة ايجاد محيط القطاع الدائري  .256

    حل مسألة ايجاد زاوية القطع الدائري بالتقدير الستيني  .257

    مفهوم القطعة الدائرية  .258

    مفهوم زاوية القطعة الصغرى   .259

    تعميم °180قياس زاوية القطعة الصغرى أقل من إن   .261

    مهارة استنتاج قانون مساحة القطعة الدائرية  .261

262.   
1

2
× 𝑟 × 𝑟 sin 𝑄 = 𝑂𝐴𝐵 Δ  تعميم 

  
 

263.   
1

2
𝑄 𝑟2 −

1

2
 𝑟2 sin 𝑄 = 𝐴𝐶    تعميم  مساحة القطعة 

  
 

264.   
1

2
 𝑟2  (Q − sin𝑄) = 𝐴𝐶𝐵    تعميم  مساحة القطعة 

  
 

    حل مسألة ايجاد مساحة القطعة الدائرية  .265

    حل مسألة ايجاد مساحة القطعة الدائرية الصغرى مع الرسم  .266

267.  
 (2 – 4تمرينات )

 زاويتي االنخفاض واالرتفاعحل مسائل باستخدام  -
 حل مسألة
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    حل مسألة ايجاد طول قوس القطاع الدائري -  .268

    حل مسألة ايجاد مساحة قطاع دائري -  .269

    حل مسألة ايجاد مساحة قطعة دائرية -  .271

271.  

 مالحظات: 

  sin(−𝑄) = − sin 𝑄  

 cos(−𝑄) = cos𝑄  

 tan (−𝑄) = − tan𝑄  

 تعميم

  

 

    مفهوم قائم الزاويةحل المثلث   .272

273.  
sinاستخدام النسب المثلثية  𝑄, 𝑐𝑜𝑠 𝑄, tan𝑄  فيثااغورس ومبرهناة

 قائم الزاويةفي حل المثلث 
 حل مسألة

  
 

274.  

 (1 – 4تمرينات )

قتتائم الزاويتتة ون ريتتة ب المثلثيتتة باستتتخدام حتتل المثلتتك ايجتتاد النستت -
 فيثاغورس

 حل مسألة

  

 

    مسألةحل  ايجاد قيمة حاصل جمع عدد من النسب المثلثية -  .275

    حل مسألة حل مسألة باستخدام المثلك قائم الزاوية -  .276

    حل مسألة ايجاد مساحة مثلك قائم الزاوية -  .277

    حل مسألة ايجاد قيمة عدد من النسب المثلثية غير الخاصة -  .278

    حل مسألة ايجاد حاصل ضرب عدد من النسب المثلثية -  .279

    مسألة حل ايجاد قياس زاوية في الشكل شبه المنحرف -  .281
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 ( تحليل المحتوى على وفق أبعاد الكفاءة الرياضية11ملحق )ال

 

 

 جامعة بغداد

 للعلوم الصرفة / ابن الهيثمكلية التربية 

 العلوم التربوية والنفسيةقسم 

 دكتوراه طرائق تدريس الرياضيات

 

 

 

 تحليل المحتوى على وفق ابعاد الكفاءة الرياضية  ة آراء المحكمين للحكم على صالحاستبانم/ 

 

 المحترم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   األستاذ 

 تحية طيبة . . .

تعليمي تعلمي على وفق الكفاءة الرياضية واثره  - تصميم) بـ  بحثها الموسومتروم الباحثة إجراء 

الحصول  متطلبات(، كجزء من في عادات العقل والكفاءة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع العلمي

المنطق )، إذ يتكون المحتوى من الفصول االربعة تدريس الرياضيات طرائق في دكتوراهال شهادة على

من كتاب الرياضيات للصف  حساب المثلث(واالسس والجذور، وات، المعادالت والمتباينوالرياضي، 

م الفه(، وقد تم التحليل على وفق ابعاد الكفاءة الرياضية )2116الرابع العلمي )الطبعة التاسعة، 

ونظراً ، الميل إلى االنتاج(و، االستدالل التكيفيو ،الكفاءة االستراتيجيةوالطالقة االجرائية، والمفاهيمي، 

تقويم  ألمل ببيان رأيكم فيبه من خبرة علمية وعملية في هذا المجال فإن الباحثة يحدوها ا لما تتمتعون

 ة التحليل ألبعاد الكفاءة الرياضية.مالءم حيثتحليل المحتوى من 

 

 

 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير                                        

 

 

   

 دكتوراهطالبة ال                                                                    المشرف                  

 زينة عبد الجبار جاسم                                                     حسن كامل رسن د.أ.م.          
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 تعريف المصطلحات:

، والكفاءة اإلجرائيةهي الوصول المتكامل لكل من الفهم المفاهيمي، والطالقة : الكفاءة الرياضية

 .(Kilpatrick & et. al, 2001: 313) اإلنتاجاالستراتيجية، واالستدالل التكيفي والميل إلى 

 تتمثل الكفاءة الرياضية في خمسة أبعاد متداخلة ومتشابكة، وهي: إذ

  المفاهيم والعمليات والعالقات الرياضية. فهم وهو: المفاهيمي لفهما -1

 مناسب. جراءات بمرونة ودقة وكفاءة وبنحوٍ ال: هي المهارة في تنفيذ االطالقة االجرائية -2

 صوغهاوإعادة  وتمثيل وحل المشكالت الرياضية وغالقدرة على ص وهي: الكفاءة االستراتيجية -1

 وحلها.

 المنطقي والشرح والتفسير والتبرير. : القدرة على التفكيراالستدالل التكيفي -4

، وجديرة باالهتمامهو ميل المتعلم لرؤية الرياضيات كمادة تتسم بالعقالنية ومفيدة  :الميل إلى االنتاج -5

 بأهمية المثابرة وفاعلية المتعلم الذاتية. باأليمانويقترن هذا الميل 

(Kilpatrick & et. al, 2001: 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    المالحق
  

                                                                                                            

152 

 حسب ابعاد الكفاءة الرياضيةبتحليل المحتوى 

 ت
 موضوعاتال

 االساسية
 تحليل المحتوى

ابعاد الكفاءة 

حة الرياضية
ال
ص

 

ر 
غي

حة
ال
ص

 

يل
عد

لت
ا

 

 

 ( 21 – 5الفصل االول: المنطق الرياضي ) 

1.  
العبارة 

 المنطقية

 مفهوم الجملة الخبرية -
 مفهوم العبارة المنطقية -
 الصائبةمفهوم العبارة المنطقية  -
 مفهوم العبارة المنطقية الخاطئة -
 ذكر متى تكون العبارة المركبة بأداة الربط )و( صائبة -
 ذكر متى تكون العبارة المركبة بأداة الربط )أو( خاطئة -
 تمثيل العبارات المنطقية بالرموز -

 الفهم 

 المفاهيمي

  

 

 ايجاد نفي العبارات -
 باستعمال االداة )و(ايجاد جدول الصواب للعبارة المركبة  -
 ايجاد جدول الصواب للعبارة المركبة باستعمال االداة )أو( -

الطالقة 

 االجرائية

  

 

2.  
 اداة الربط

 اذا كان ...فإن

 مفهوم اداة الربط اذا كان ...فإن -
 مفهوم العبارة المركبة -
 مفهوم المقدمة -
 مفهوم التالية -
𝑃فهم متى تكون العبارة  - → 𝑄  خاطئة 

 الفهم 

 المفاهيمي

  

 

 ايجاد جدول الصواب للعبارة المركبة باستعمال االداة  -
 )اذا كان ... فإن(

 ايجاد قيم الصواب لعدة عبارات -

الطالقة 

 االجرائية

  

 

 ذكر سبب كون العبارة صائبة -
االستدالل 

 التكيفي

  
 

3.  
اداة الربط اذا 

 ذاوفقط إ

 مفهوم اداة الربط اذا وفقط اذا -
 الثنائيةمفهوم العبارة الشرطية  -

 الفهم 

 المفاهيمي

  
 

𝑃ذكر متى تكون العبارة  - ↔ 𝑄 صائبة 
االستدالل 

 التكيفي
  

 

ركبة باستعمال االداة )اذا وفقط ايجاد جدول الصواب للعبارة الم -
 ذا(إ

الطالقة 

 االجرائية

  
 

 االقتضاء  .4

 مفهوم االقتضاء -
 مفهوم االقتضاء في اتجاه واحد -
 متعاكسينمفهوم االقتضاء في اتجاهين  -
 التعبير بالرموز عن االقتضاء -
 العبارتان المتكافئتانمفهوم  -

 الفهم 

 المفاهيمي

  

 

 استعمال رمزي االقتضاء لجعل عدة عبارات صائبة  -
 يجاد تكافؤ عبارات -
 تحديد العبارات الصائبة من العبارات الخاطئة -

الطالقة 

 االجرائية

  

 

 العباراتثبات تكافؤ استخدام خطوات البرهان إل -
 اثبات تكافؤ عبارتين -

الكفاءة 

 االستراتيجية

  
 

 استنتاج ان: -

 P ⟺ Q يعني ان (Q ⇒ P)⋀(P ⇒ Q) 
 تحديد العبارات الصائبة من العبارات الخاطئة مع ذكر السبب -
 ألسئلة عن العباراتمن عدة اجابات اختيار االجابة الصحيحة  -

االستدالل 

 التكيفي
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5.  
الجمل 

 المفتوحة

 مفهوم المتغير -
 مفهوم الجملة المفتوحة -
 مفهوم تكافؤ الجمل المفتوحة -
 مفهوم نفي الجملة المفتوحة -
 ازواج مرتبة بصورةتمثيل مجموعة حل الجمل المفتوحة  -

 الفهم 

 المفاهيمي

  

 

 ايجاد نفي جمل مفتوحة -
 مفتوحةالجمل للحل الايجاد مجموعة  -
 ايجاد مجموعة حل الجمل المنفية إذا ُعلمت مجموعة التعويض -

الطالقة 

 االجرائية

  
 

 جملتينؤ التحقق من تكاف -
االستدالل 

 التكيفي

  
 

6.  
العبارات 

 المسورة

 العبارات المسورة كلياً مفهوم  -
 مفهوم العبارات المسورة جزئياً  -
 مفهوم نفي العبارات المسورة -
 مفهوم التحصيل الحاصل -
 التناقض مفهوم -
 التعبير بالرموز عن العبارات المسورة -
 بالرموز عن نفي العبارات المسورةالتعبير  -

 الفهم 

 المفاهيمي

  

 

 ايجاد نفي العبارات المسورة -
 ايجاد نفي عدة عبارات من دون استعمال )ليس صحيحاً( -

الطالقة 

 االجرائية

  
 

𝑃ان التحقق من  - ∨ ~𝑃 تحصيل حاصل مثلت 
 التحقق من صواب أو خطأ العبارات -

االستدالل 

 التكيفي

  
 

 

 ( 19 – 22الفصل الثاني: المعادالت والمتباينات ) 

7.  

القيمة المطلقة 

ورسم الدالة 
𝑌 = |𝑋| 

 مفهوم القيمة المطلقة -
 التعبير عن العدد الحقيقي باستخدام القيمة المطلقة -
 فهم خواص القيمة المطلقة -

 الفهم 

 المفاهيمي

  
 

حسب تعريف القيمة ب سم دالة تحتوي على قيمة مطلقة فحسبر -
 المطلقة

تعريف القيمة  حسببوثابت رسم دالة تحتوي على قيمة مطلقة  -
 المطلقة

الطالقة 

 االجرائية

  

 

8.  
حل 

 المعادالت

 )التعويض أو الحذف( لحل المعادلتين الطريقة المناسبة اختيار -
الطالقة 

 االجرائية
  

 

 حل المعادالت التي تحتوي على مطلق -
 تحليلياً حل معادلتين آنيتين بمتغيرين  -
 حل معادلتين آنيتين بمتغيرين بيانياً  -
 حل معادلتين آنيتين بمتغيرين بالتعويض -
 حل معادلتين آنيتين بمتغيرين بالحذف -

الكفاءة 

 االستراتيجية

  

 

 الفترات  .9

 مفهوم الفترات -
 مفهوم الفترة المغلقة -
 التعبير بالرموز عن الفترة المغلقة -
 الفترة المفتوحة -
 الفترة المفتوحةالتعبير بالرموز عن  -
 مفهوم الفترة نصف المغلقة -
 التعبير بالرموز عن الفترة نصف المغلقة -
مفهوم مجموعة االعداد الحقيقية التي تزيد على العدد الحقيقي  -

(a) أو تساويه 
 (a)مفهوم مجموعة االعداد الحقيقية التي تساوي العدد الحقيقي  -

 أو تصغره
 مفهوم المجموعات العددية غير المحددة -

لفهم ا

 المفاهيمي
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 فترة  بصورةكتابة ناتج تقاطع أو اتحاد فترتين  -
 فترة  بصورةكتابة ناتج الفرق بين فترتين  -
 تمثيل الفترة المغلقة على خط االعداد -
 تمثيل الفترة المفتوحة على خط االعداد -
 تمثيل الفترة نصف المغلقة على خط االعداد -
تمثيل مجموعة االعداد الحقيقية التي تزيد على العدد الحقيقي  -

(a) أو تساويه 
 (a)تمثيل مجموعة االعداد الحقيقية التي تساوي العدد الحقيقي  -

 أو تصغره
 تمثيل تقاطع أو اتحاد فترتين على خط االعداد -
 تمثيل الفرق بين فترتين على خط االعداد -

الطالقة 

 االجرائية

  

 

 واتحاد فترتين ايجاد تقاطع -
 ايجاد الفرق بين فترين -
 رسم دوال من الدرجة االولى تحتوي على مطلق -

الكفاءة 

 االستراتيجية

  

 

11.  

حل المتباينة 

من الدرجة 

االولى في 

 متغير واحد

 مفهوم المتباينة في متغير واحد -
 مفهوم المتباينات المتكافئة -
 واحدفهم خطوات حل المتباينة من الدرجة االولى في متغير  -

 الفهم 

 المفاهيمي

  
 

تمثيل مجموعة حل المتباينة من الدرجة االولى في متغير واحد  -
 على خط االعداد 

و( على  ام مكون من متباينتين والرابط )مجموعة حل نتمثيل  -
 خط االعداد

مجموعة حل ن ام مكون من متباينتين والرابط )أو( على تمثيل  -
 خط االعداد

االولى في متغير واحد تحتوي على  حل المتباينة من الدرجة -
 مطلق مباشرةً 

الطالقة 

 االجرائية

  

 

 واحدباينة من الدرجة االولى في متغير ايجاد مجموعة حل المت -
 ايجاد مجموعة حل ن ام مكون من متباينتين والرابط )و( -
 و(أمجموعة حل ن ام مكون من متباينتين والرابط ) -
الدرجة االولى في متغير واحد حل المتباينة من ايجاد مجموعة  -

 تحتوي على مطلق بإيجاد حل الن ام

الكفاءة 

 االستراتيجية

  

 

كون من متباينتين والرابط مجموعة حل الن ام الماستنتاج ان  -

S )و( هي: = S1 ∩ S2 
كون من متباينتين والرابط مجموعة حل الن ام الماستنتاج ان  -

S )أو( هي: = S1 ∪ S2 
, a−)البرهنة على ان مجموعة حل المتباينة  - a ) هي الفترة    x2  <

 a2 
, a−]البرهنة على ان مجموعة حل المتباينة  - a] هي الفترة  x2  ≤

 a2 

االستدالل 

 التكيفي

  

 

11.  

المتباينة حل 

من الدرجة 

في  الثانية

 متغير واحد

 مفهوم الن ير الجمعي -
 مفهوم الن ير الضربي -
 مفهوم العنصر المحايد -
 فهم خاصية التجميع -

 الفهم 

 المفاهيمي 

  

 

 واحدلدرجة الثانية في متغير ايجاد مجموعة حل متباينة من ا -
 ايجاد مجموعة حل معادالت من الدرجة االولى في متغير واحد -
 في متغير واحد عة حل معادالت من الدرجة الثانيةايجاد مجمو -

الكفاءة 

 االستراتيجية

  

 

 معادالت من الدرجة االولى في متغيرالتحقق من صحة حل  -
 واحد

 التحقق من صحة حل معادالت من الدرجة الثانية في متغير -
 واحد

االستدالل 

 التكيفي
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 ( 57 – 41)  االسس والجذور: ثالثالفصل ال

12.  
االسس بأعداد 

 صحيحة

 مفهوم االسس -
 مفهوم القوة النونية -
 مفهوم االساس -
 مفهوم االس -
 فهم خصائص االسس -
 الجذور مفهوم -
 مفهوم الجذر النوني -

 الفهم 

 المفاهيمي

  

 

 ايجاد ناتج العمليات اربعة على االسس والجذور -
 تبسيط مقادير جبرية تحتوي على االسس والجذور -
 تحويل كسر يحتوي على االسس إلى ابسط صورة -
 ايجاد ناتج مقادير باستعمال خواص االسس والجذور -

الطالقة 

 االجرائية

  

 

 خواص االسس للتخلص من الجذور وجعل المقام واحداستخدام  -
 ايجاد قيمة حاصل قسمة عدد من االسس -
 يحتوي على اسس يساوي قيمة عددية اً اثبات ان كسر -
وال يكون تحت  اً يكون المقام فيها واحد كتابة العبارات بنحو   -

 الجذر باستخدام االسس

الكفاءة 

 االستراتيجية

  

 

 الجذوراالستدالل على بعض خصائص  -
 االستدالل على بعض خصائص االسس -
 البرهان باستخدام خواص االسس -
 البرهان باستخدام خواص الجذور -

االستدالل 

 التكيفي

  

 

13.  

حل 

المعادالت 

االسية 

 البسيطة

 مفهوم المعادلة االسية -
 فهم مالح ات حل المعادالت االسية -

 الفهم 

 المفاهيمي
  

 

 االسسايجاد مجموعة حل معادلة بتبسيط  -
 ايجاد مجموعة الحلول للمعادلة االسية -
 ايجاد قيمة المتغير إذا كان في االساس -
 ايجاد قيمة المتغير إذا كان في االس -

 Rايجاد مجموعة حل المعادلة االسية في  -

الطالقة 

 اإلجرائية

  

 

14.  
الجذور 

 الصماء

 مفهوم الجذور الصماء -
 الفهم 

 المفاهيمي
  

 

 تصاعدياً ترتيب عدد من الجذور  -
الطالقة 

 االجرائية
  

 

 االستدالل على خواص الجذور الصماء -
االستدالل 

 التكيفي
  

 

15.  
العددان 

 المترافقان

 نمفهوم العددين المترافقي -
 مفهوم العامل المنسب -
 مفهوم الكمية النسبية -

 الفهم 

 المفاهيمي

  
 

العامل المنسب لجعل المقام لحاصل جمع كسور استعمال  -
 جذر في المقام كمية منسبةتحتوي على 

الطالقة 

 االجرائية
  

 

16.  
الدوال 

 الحقيقية

 مفهوم التطبيق -
 مفهوم المجال -
 مفهوم المجال المقابل -
 مفهوم قاعدة االقتران -
 مفهوم الدوال الحقيقية -
 مفهوم انواع الدوال -
 مفهوم الدالة كثيرة الحدود -
 مفهوم الدالة الخطية -
 مفهوم الدالة التربيعية -
 التكعيبيةمفهوم الدالة  -
 مفهوم الدالة الكسرية -
 مفهوم الدالة الجذرية -
 مفهوم الدالة االسية -

 الفهم 

 المفاهيمي
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 الدالة الخطية بيانياً تمثيل  -
 تمثيل الدالة التربيعية بيانياً  -
 تمثيل الدالة التكعيبية بيانياً  -
 تمثيل الدالة االسية بيانياً  -

الطالقة 

 االجرائية

  

 

 للدالة كثيرة الحدودايجاد اوسع مجال  -
 ايجاد اوسع مجال للدالة الكسرية -
 ايجاد اوسع مجال للدالة الجذرية -
 ايجاد اوسع مجال للدالة االسية -
 اثبات ان الدالة تساوي قيمة معينة -

الكفاءة 

 االستراتيجية

  

 

 Rاالستدالل على ان اوسع مجال للدوال كثيرة الحدود هو  -

 {قيم x} /Rاالستدالل على ان اوسع مجال للدالة الكسرية هو  -

ان اوسع مجال للدالة الجذرية )دليل الجذر االستدالل على  -

 أكبرالحقيقية التي تجعل داخل الجذر  xزوجي( هو جميع قيم 

 اً او يساوي صفر
fa(x)مجال للدالة االسية اوسع االستدالل على ان  - = ax هو 

 x ∈ R, a ∈ R+/{1} 
 على بعض خصائص الدالة االسيةاالستدالل  -

االستدالل 

 التكيفي

  

 

 ( 88 – 59الفصل الرابع: حساب المثلثات ) 

17.  

الزاوية 

الموجهة 

بالوضع 

 القياسي

>مفهوم الزاوية الموجهة  - ABC⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  
 الضلع االبتدائيمفهوم  -
 مفهوم الضلع النهائي -
 مفهوم الزاوية الموجهة بالوضع القياسي -

 الفهم 

 المفاهيمي

  

 

18.  
 

 

 

القياس 

الستيني 

والقياس 

الدائري 

العالقة و

 بينهما

 مفهوم القياس الستيني -
 مفهوم القياس الدائري -
 مفهوم التقدير الدائري -
 مفهوم الزاوية نصف القطرية -
 مفهوم طول قوس الدائرة  -
 مفهوم قياس الزاوية المركزية -

 الفهم 

 المفاهيمي

  

 

 في الحل قطريالنصف استخدام قانون الن ام  -
 في الحل استخدام قانون الن ام الستيني -
 رسم زاوية موجهة في وضعها القياسي -
 تحويل قياس الزاوية من التقدير الدائري الى التقدير الستيني -
 يتحويل قياس الزاوية من التقدير الستيني الى التقدير الدائر -

الطالقة 

 االجرائية

  

 

 حساب الزاوية الموجهة بالتقدير الدائري -
س الزاوية المركزية وطول ايجاد طول القوس اذا ُعلم قيا -

 دائرتها نصف قطر
 ايجاد قياس زاوية مركزية بالتقدير الستيني -
ايجاد قياس زاويتين حادتين في مثلك قائم الزاوية اذا ُعلم ان  -

 الفرق بينهما هو زاوية نصف قطرية معلومة
زاوية ايجاد نصف قطر الدائرة التي فيها توجد عالقة بين  -

 مركزية وزوايا نصف قطرية وطول القوس معلوم
معرفة  عن طريقايجاد قيمة زاويتين بالتقدير الستيني  -

 مجموعها والفرق بينهما

الكفاءة 

 االستراتيجية

  

 

 االستدالل على قانون قياس الزاوية المركزية -
االستدالل على العالقة بين الن ام الستيني والن ام نصف  -

 قطريال

االستدالل 

 التكيفي
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19.  

المثلثية  النسب

لزوايا حادة 

وبعض 

العالقات 

 االساسية

 Cقائم الزاوية في  ABCالمثلك مفهوم  -
 مفهوم المقابل -
 مفهوم الوتر -
 مفهوم المجاور  -
 مفهوم النسب المثلثية للزاوية الحادة -
 مفهوم الجيب -
 التعبير بالرموز عن قانون الجيب -
 مفهوم الجيب تمام -
 بالرموز عن قانون الجيب تمامالتعبير  -
 مفهوم ال ل -
 التعبير بالرموز عن قانون ال ل -
 مفهوم مبرهنة فيثاغورس -
 التعبير بالرموز عن مبرهنة فيثاغورس -
 التعبير عن العالقة بين الجيب والجيب تمام بالرموز -

 الفهم 

 المفاهيمي

  

 

21.  
النسب المثلثية 

 خاصةلزوايا 

 الزوايا الخاصة مفهوم -
 بالرموز عن قيم النسب المثلثية للزوايا الخاصةالتعبير  -

 الفهم 

 المفاهيمي
  

 

 °45للزاوية الخاصة االستدالل على قيم النسب المثلثية  -
 باستخدام المثلك قائم الزاوية ون رية فيثاغورس

 باستخدام °30النسب المثلثية للزاوية الخاصة االستدالل على  -
 مثلك متساوي االضالع ون رية فيثاغورس

باستخدام  °60االستدالل على النسب المثلثية للزاوية الخاصة  -
 مثلك متساوي االضالع ون رية فيثاغورس

)زاويتين  °60و  °30التوصل إلى العالقة بين الزاويتين  -
 متتامتين(

االستدالل على قانون إليجاد النسب المثلثية باالعتماد على  -
 °90الزاوية 

 

 

 

 

االستدالل 

 يالتكيف

  

 

21.  

دائرة الوحدة 

والنقطة 

 المثلثية

 مفهوم دائرة الوحدة -
 مفهوم النقطة المثلثية -
 التعبير بالرموز عن النقطة المثلثية -
،  °90،  °180التعبير بالرموز عن قيم النسب المثلثية للزوايا  -

0° 

 الفهم 

 المفاهيمي

  

 

باستعمال   °0،   °90،   °180ايجاد النسب المثلثية للزوايا  -
 االحداثيين ودائرة الوحدة

الكفاءة 

 االستراتيجية
  

 

االستدالل على قوانين إليجاد النسب المثلثية باالعتماد على  -
 °180الزاوية 

االستدالل 

 التكيفي
  

 

22.  
التطبيقات 

 الدائرية

 مفهوم التطبيقات الدائرية -
 مفهوم زاوية االرتفاع -
 مفهوم زاوية االنخفاض -
 القطاع الدائريمفهوم  -
 مفهوم زاوية القطاع االصغر -
 مفهوم قوس القطاع الدائري -
 مفهوم نصف قطر دائرة القطاع الدائري -
 مساحة القطاع الدائري  التعبير بالرموز عن قانون -
 التعبير بالرموز عن قانون محيط القطاع الدائري  -
 مفهوم قياس الزاوية المركزية للقطاع بالتقدير الستيني -
 م القطعة الدائريةمفهو -
 مفهوم زاوية القطعة الصغرى -
 مفهوم القياس الدائري لزاوية القطعة الصغرى  -
التعبير بالرموز عن قانون القياس الدائري لزاوية القطعة  -

 الصغرى
 التعبير بالرموز عن قانون مساحة القطعة الدائرية -
 التعبير بالرموز عن قانون مساحة القطعة الدائرية الصغرى -
 ساحة القطعة الدائرية الصغرى بالرسمتمثيل م -

 الفهم 

 المفاهيمي
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 ايجاد مساحة القطاع الدائري -
 ايجاد محيط القطاع الدائري -
 ايجاد زاوية القطع الدائري بالتقدير الستيني -
 ايجاد طول قوس القطاع الدائري -
 ايجاد مساحة قطعة دائرية -

الطالقة 

 اإلجرائية

  

 

للمثلك قائم الزاوية في ايجاد حل مسائل استخدام النسب المثلثية  -
 حياتية

استخدام زاويتي االرتفاع واالنخفاض في ايجاد حل مسائل  -
 حياتية

الكفاءة 

 االستراتيجية

والميل إلى 

 االنتاج

  

 

 °180استنتاج ان قياس زاوية القطاع االصغر اقل من  -
 استنتاج مساحة القطاع الدائري  -
 دائرة القطاعاستنتاج قانون مساحة سطح  -
 التوصل الى نتائج خاصة بقوانين خاصة بالقطاع الدائري -
 استنتاج قانون مساحة القطعة الدائرية -

االستدالل 

 التكيفي

  

 

23.  
حل المثلث 

 القائم الزاوية

 قائم الزاويةمفهوم حل المثلك  -
 الفهم 

 المفاهيمي
  

 

 ايجاد قيمة حاصل جمع عدد من النسب المثلثية -
 مثلك قائم الزاويةايجاد مساحة  -
 ايجاد قيمة عدد من النسب المثلثية غير الخاصة -
 ايجاد حاصل ضرب عدد من النسب المثلثية -

الطالقة 

 االجرائية

  

 

,sinQاستخدام النسب المثلثية  - cos Q, tanQ  ومبرهنة
 قائم الزاويةفيثاغورس في حل المثلك 

الزاوية ون رية قائم سب المثلثية باستخدام حل المثلك ايجاد الن -
 فيثاغورس

 حل مسألة باستخدام المثلك قائم الزاوية -
 ايجاد قياس زاوية في الشكل شبه المنحرف -

الكفاءة 

 االستراتيجية
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 )استبانة مفتوحة( لطالباتا من وجهة نظر التعليمية الحاجات( 11ملحق )ال

 

 

 الرابع العلميالصف التعليمية لدراسة مادة الرياضيات في  الحاجاتم/ 

 

 عزيزتي الطالبة تحية طيبة ...

حسب رأيك الخاص، من اجل التعرف على الصعوبات التي يلي بارجو التفضل باإلجابة عما 

هم ستستواجهكم في دراسة مادة الرياضيات، مع التعرف على مقترحاتك لتجاوزها، مع العلم ان االجابات 

 في عملية البحث العلمي.

 

بعد دراستك لمادة الرياضيات في الكورس االول الذي يتكون من الفصول )المنطق  :1س

ما هي الصعوبات التي حساب المثلث( واالسس والجذور، والمعادالت والمتباينات، والرياضي، 

  ؟المادة دراسةواجهتك في 

 من الممكن تحديد الصعوبات بما يتعلق بالمجاالت االتية: إذ

 )المنطق الرياضي، المعادالت والمتباينات، االسس والجذور، حساب المثلث(. للفصول المادة التعليمية .1

 درسة.المُ س التي تتبعها طرائق التدري .2

 الوسائل التعليمية المستخدمة في التدريس. .1

 الواجبات البيتية واالنشطة التعليمية. .4

 تحريرية(. اي االختبارات سواء كانت شهرية أم يومية، شفوية أمالتقويم المستخدم ) .5

 البيئة الصفية. .6

 

 مقترحاتك لتجاوز تلك الصعوبات؟  : ما2س

 

 

 

 م.م. زينة عبد الجبار جاسم                                                                              

 تدريس الرياضياتطرائق                                                                               
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 )استبانة مغلقة( الطالبات من وجهة نظر التعليمية الحاجات( 12ملحق )ال

 

 الرابع العلميالصف التعليمية لدراسة مادة الرياضيات في  الحاجاتم/ 

 

 عزيزتي الطالبة تحية طيبة ...

حسب رأيك الخاص، اي من الفقرات االتية تمثل صعوبات ب ارجو التفضل باإلجابة عما يلي

علماً ان هذا االستطالع  ،االول، مع الشكر الجزيل لتعاونكواجهتك في دراسة مادة الرياضيات للكورس 

 من اجل البحث العلمي.

 

 المالحظات ال نعم صعوبات تعلم الرياضيات ت

    ريناتهاوتم موضوعاتصعوبة بعض ال  .1

    موضوعاتبين بعض الوجود تداخل   .2

    بالحياة موضوعاتاو ترابط ال موضوعاتعدم وضوح الترابط بين ال  .3

    هاموضوعاتعدم معرفة الفائدة من دراسة الرياضيات و  .4

    عدم استخدام أكثر من طريقة لحل االمثلة والتمارين  .5

    عدم استخدام طرائق تدريس حديثة ومتنوعة في التدريس  .6

    وسائل تعليمية مناسبة أو قلتهاعدم وجود   .7

    عدم االهتمام بالتمارين من حيث توضيحها واالطالع عليها بعد حلها  .8

    عدم وجود تشجيع الستخدام طرائق اخرى للحل  .9

    عدم استخدام انشطة ووسائل واساليب تحفز على تعلم المادة  .11

    ضيق وقت الدرس وعدم وجود دروس اضافية   .11

    فر بيئة صفية مناسبة وخاصة بوجود عدد طالبات غير قليلاعدم تو  .12

    قلة عدد االمتحانات الشهرية مع عدم كفاية درس واحد لالمتحان  .13

    من نهاية الدوام اً بعض دروس الرياضيات يكون وقتها قريب  .14
 

 

 

   م.م. زينة عبد الجبار جاسم

                                       طرائق تدريس الرياضيات
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 من وجهة نظر المدرسات التعليمية الحاجات( 13ملحق )ال

 

 

 جامعة بغداد

 للعلوم الصرفة / ابن الهيثمكلية التربية 

 العلوم التربوية والنفسيةقسم 

 دكتوراه طرائق تدريس الرياضيات

 

 

 التعليمية لطالبات الصف الرابع العلمي لتعلم مادة الرياضيات  الحاجاتم/ 

 من وجهة نظر مدرسات الصف الرابع العلمي

 

 ةالمحترم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  ستال

 

 تحية طيبة . . .

تعلمي على وفق الكفاءة الرياضية واثره  -تصميم تعليمي ) بـ  بحثها الموسومتروم الباحثة إجراء 

الحصول  متطلبات(، كجزء من في عادات العقل والكفاءة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع العلمي

يتكون المحتوى من مادة الكورس االول، أي  إذ، تدريس الرياضيات طرائق في دكتوراهال شهادة على

من  حساب المثلثات(واالسس والجذور، ووالمتباينات، المعادالت و)المنطق الرياضي، الفصول االربعة 

التعليمية لطالبات  الحاجات(، ولتحديد 2116كتاب الرياضيات للصف الرابع العلمي )الطبعة التاسعة، 

 بعض االسئلة. التفضل باإلجابة عنالصف الرابع العلمي أرجو 

الصعوبات التي واجهتك في تدريس مادة الرياضيات للكورس االول لطالبات الصف الرابع  ما :1س

 العلمي؟ 

من  طالبات الصف الرابع العلمي لدراسة مادة الرياضيات في الكورس االول وفهمها حاجاتما : 2س

 وجهة نظرك؟

                                        

 ولكم جزيل الشكر والتقدير

 

 م.م. زينة عبد الجبار جاسم                                                                              

 طرائق تدريس الرياضيات                                                                              
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 األهداف السلوكية وغص( 14ملحق )ال

 

 

 جامعة بغداد

 للعلوم الصرفة / ابن الهيثمكلية التربية 

 العلوم التربوية والنفسيةقسم 

 دكتوراه طرائق تدريس الرياضيات

 

 

 

 االهداف السلوكية  وغص ة آراء المحكمين للحكم على صالحم/ استبان

 

 المحترم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   األستاذ 

 . تحية طيبة . .

تعليمي تعلمي على وفق الكفاءة الرياضية واثره  -تصميم ) بـ  بحثها الموسومتروم الباحثة إجراء 

الحصول  متطلبات(، كجزء من في عادات العقل والكفاءة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع العلمي

المنطق ربعة )اال ، إذ يتكون المحتوى من الفصولتدريس الرياضيات طرائق في دكتوراهال شهادة على

من كتاب الرياضيات للصف  حساب المثلث(واالسس والجذور، وات، المعادالت والمتباينوالرياضي، 

تصنيف بلوم للمجال بحسب االهداف السلوكية  وغ(، وقد تم ص2116الرابع العلمي )الطبعة التاسعة، 

ونظراً لما تتمتعون به من التقويم(، والتركيب، والتحليل، والتطبيق، واالستيعاب، والمعرفي )المعرفة، 

االهداف السلوكية من  وغص ألمل ببيان رأيكم فيخبرة علمية وعملية في هذا المجال فإن الباحثة يحدوها ا

 حيث:

 .صوغهاسالمة  -1

 .فصولتها لمحتوى المالءم -2

 مناسبتها لمستويات االهداف السلوكية. -1

 كفايتها للمحتوى. -1

 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير                                       

 

 

 دكتوراهطالبة ال                                                                        المشرف          

 زينة عبد الجبار جاسم                                                           حسن كامل رسن د.أ.م.
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 حسب تصنيف بلوم للمجال المعرفيب االهداف السلوكية وغص

 صالحة المستويات االهداف السلوكية ت
غير 

 صالحة
 التعديل

 

 ( 21 – 5الفصل االول: المنطق الرياضي ) 

  يُتوقع من الطالبة بعد نهاية الفصل ان تكون قادرة على أن:         

    معرفة تُعرف العبارة المنطقية  .1

    معرفة تذكر ان نفي العبارة الصائبة هو عبارة خاطئة   .2

    معرفة ن نفي العبارة الخاطئة هو عبارة صائبةأتذكر   .3

    معرفة الربط )و( صائبةتذكر متى تكون العبارة المركبة باستعمال أداة   .4

    معرفة تذكر متى تكون العبارة المركبة باستعمال أداة الربط )أو( صائبة  .5

    معرفة ن اداة الربط )إذا كان... فإن( هي أداة شرطأتذكر   .6

    استيعاب تميز بين مقدمة العبارة وتاليها  .7

𝑃تذكر متى تكون العبارة المركبة   .8 → 𝑄 معرفة خاطئة    

9.  
تجد قيم صواب العبارات المركبة باستعمال أداة الربط )إذا كاان ... 

 فإن(
 تطبيق

  
 

    معرفة تُعرف العبارة الشرطية الثنائية  .11

𝑃ن أتذكر   .11 ↔ 𝑄 = (𝑃 → 𝑄) ∧ (𝑄 → 𝑃) معرفة    

𝑃تذكر متى تكون العبارة المركبة   .12 ↔ 𝑄 معرفة صائبة    

    استيعاب اتجاهين متعاكسينتميز االقتضاء في اتجاه واحد عن االقتضاء في   .13

𝑃تذكر أن   .14 ⟺ 𝑄 = (𝑃 ⟹ 𝑄) ∧ (𝑄 ⟹ 𝑃) معرفة    

15.  
للااربط بااين عبااارتين لتكااون العبااارة المركبااة  (⟺,⟸) تسااتعمل

 الناتجة  صائبة
 استيعاب

  
 

    معرفة تُعرف التكافؤ  .16

    تقويم تتحقق من تكافؤ عبارتين منطقيتين  .17

    استيعاب غيرهان تميز العبارة المنطقية م  .18

    معرفة تُعرف المتغير  .19

    معرفة تُعرف الجملة المفتوحة  .21

    تطبيق تجد مجموعة حل الجملة المفتوحة  .21

    تقويم تتحقق من تكافؤ الجمل المفتوحة  .22

    استيعاب تجد نفي الجملة المفتوحة  .23

    معرفة تكون العبارة مسورة كلياً  تذكر متى  .24

    معرفة جزئياً تكون العبارة مسورة تذكر متى   .25

    استيعاب تجد نفي العبارات المسورة كلياً   .26

    استيعاب تجد نفي العبارات المسورة جزئياً   .27

    معرفة تُعرف تحصيل الحاصل  .28

    تقويم فيما إذا كانت عبارة مركبة تشكل تحصيل حاصل  تتحقق  .29

    معرفة تُعرف التناقض  .31
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 ( 19 – 22الفصل الثاني: المعادالت والمتباينات ) 

 يُتوقع من الطالبة بعد نهاية الفصل ان تكون قادرة على أن:          

    معرفة تُعرف القيمة المطلقة  .31

    تطبيق عن العدد الحقيقيللتعبير تعريف القيمة المطلقة  تستعمل  .32

    معرفة تذكر خواص القيمة المطلقة  .33

    تطبيق في الحلخواص القيمة المطلقة تستعمل   .34

    تطبيق ترسم الدالة التي تحتوي على قيمة مطلقة فقط  .35

    تطبيق ترسم الدالة التي تحتوي على قيمة مطلقة وثابت  .36

    تطبيق تحتوي على قيمة مطلقة تجد مجموعة حل المعادلة التي  .37

    تطبيق تحل معادلتين آنيتين بمتغيرين بيانياً   .38

    تطبيق تحل معادلتين آنيتين بمتغيرين تحليلياً   .39

    تطبيق الحذفطريقة تحل معادلتين آنيتين بمتغيرين ب  .41

    تطبيق التعويضطريقة تحل معادلتين آنيتين بمتغيرين ب  .41

    معرفة تذكر حاالت استعمال طريقة الحل بالتعويض  .42

    معرفة تذكر حاالت استعمال طريقة الحل بالحذف  .43

    معرفة تُعرف الفترة  .44

    معرفة تذكر أنواع الفترات  .45

    استيعاب الفترات بالرموز تعبر عن  .46

    استيعاب الفترات على خط االعدادتمثل   .47

    استيعاب محددةمتى تكون المجموعات العددية غير تذكر   .48

    تطبيق تجد ناتج اتحاد فترتين على شكل فترة  .49

    استيعاب على خط االعدادتمثل ناتج اتحاد فترتين   .51

    تطبيق تجد ناتج تقاطع فترتين على شكل فترة  .51

    استيعاب االعداد على خط تمثل ناتج تقاطع فترتين  .52

    معرفة تُعرف تكافؤ المتباينات  .53

    تطبيق تجد مجموعة حل المتباينة من الدرجة االولى في متغير واحد  .54

55.  
الدرجااة االولااى فااي متغياار واحااد تمثاال مجموعااة حاال المتباينااة ماان 

 على خط االعداد
 استيعاب

  
 

56.  
تستنتج ان مجموعة حل النظاام المكاون مان متبااينتين والارابط )و( 

𝑆هو:  = 𝑆1 ∩ 𝑆2  
 تركيب

  
 

57.  
تستنتج ان مجموعة حل النظام المكون مان متبااينتين والارابط )أو( 

𝑆هو:  = 𝑆1 ∪ 𝑆2 
 تركيب

  
 

    تطبيق متباينتين والرابط )و(تجد مجموعة حل نظام مكون من   .58

    تطبيق تجد مجموعة حل نظام مكون من متباينتين والرابط )أو(  .59

61.  
تحاال المتباينااة ماان الدرجااة االولااى فااي متغياار واحااد تحتااوي علااى 

 مطلق مباشرةً 
 تطبيق

  
 

    تطبيق تجد مجموعة حل المتباينة من الدرجة الثانية في متغير واحد  .61

    معرفة متباينة من الدرجة االولى في متغيرتذكر خطوات حل   .62
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 ( 57 – 41الفصل الثالث: االسس والجذور ) 

 يُتوقع من الطالبة بعد نهاية الفصل ان تكون قادرة على أن:          

    استيعاب تميز بين االساس واالس  .63

    معرفة األسس تذكر خواص  .64

    معرفة الجذور تذكر خواص  .65

    تطبيق على الجذور العمليات االربعتجد ناتج   .66

    تطبيق االسسعلى  تجد ناتج العمليات االربع  .67

    تحليل تبسط مقادير جبرية تحتوي على الجذور   .68
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73.  
تكتااب المقااادير الجبريااة التااي تحتااوي علااى اسااس وجااذور بأبسااط 

 صورة
 تحليل
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    تطبيق خواص الجذور الصماء في الحل تستعمل  .83

    استيعاب ترتب الجذور تصاعدياً   .84
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 ( 88 – 59الفصل الرابع: حساب المثلثات ) 

 يُتوقع من الطالبة بعد نهاية الفصل ان تكون قادرة على أن:          

    معرفة تذكر مفهوم الزاوية الموجهة  .98

    استيعاب تميز بين الضلع االبتدائي والضلع النهائي  .99

    معرفة تذكر مفهوم الزاوية الموجهة بالوضع القياسي  .111

    معرفة تُعرف الزاوية نصف القطرية  .111

    معرفة طول قوس الدائرة تعرف  .112

    معرفة تذكر قانون قياس الزاوية المركزية  .113

    تطبيق تجد قياس الزاوية المركزية  .114

    معرفة قطريالنصف تذكر قانون النظام   .115

    معرفة تذكر قانون النظام الستيني  .116

    معرفة قطريالنصف ظام تذكر العالقة بين النظام الستيني والن  .117

    استيعاب ترسم الزاوية الموجهة  .118

    استيعاب ترسم الزاوية الموجهة بالوضع القياسي  .119

    معرفة القياس الستيني رفتُع  .111

    معرفة القياس الدائري تُعرف  .111
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    تطبيق ل قياس الزاوية من التقدير الدائري الى التقدير الستينيتحو  .114

    تطبيق التقدير الستيني الى التقدير الدائريل قياس الزاوية من تحو  .115

    تطبيق تجد قياس الزاوية المركزية بالتقدير الستيني  .116

117.  
ُعلام ان الفارق  إذاتجد قياس زاويتين حادتين في مثلث قائم الزاوياة 

 بينهما هو زاوية نصف قطرية معلومة
 تطبيق

  
 

118.  
زاوياة مركزياة عالقاة باين فيهاا توجد  تجد نصف قطر الدائرة التي

 وزوايا نصف قطرية وطول القوس معلوم
 تطبيق

  
 

    تطبيق تجد طول القوس المقابل لزاوية مركزية قياسها معلوم  .119

121.  
معرفااة مجموعهااا  عاان طريااقتجااد قيمااة زاويتااين بالتقاادير السااتيني 

 والفرق بينهما
 تطبيق
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    معرفة فيثاغورس تذكر مبرهنة  .126

    تركيب بين النسب المثلثية تستنتج العالقة  .127

    معرفة تذكر قيم النسب المثلثية للزوايا الخاصة  .128
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    استيعاب ترسم دائرة الوحدة   .131

°180)النسب المثلثية للزاوية تجد   .132 − Q) تطبيق باستخدام دائرة الوحدة    

    استيعاب الرسمعلى تحدد النقطة المثلثية   .133

134.  
 النقطااة المثلثيااة للزاويااة الموجهااة فااي الوضااع القياساايتعباار عاان 

 بالرموز
 استيعاب

  
 

    استيعاب بالرسم  °0،   °90،   °180تمثل الزوايا   .135

136.  
باسااااتعمال   °0،   °90،   °180تجااااد النسااااب المثلثيااااة للزوايااااا 

 االحداثيين ودائرة الوحدة
 تطبيق

  
 

    معرفة °0،   °90،   °180تذكر قيم النسب المثلثية للزوايا   .137

    استيعاب ترسم زاوية االرتفاع  .138

    استيعاب ترسم زاوية االنخفاض  .139
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    تطبيق تستعمل زاوية االنخفاض في حل مسألة حياتية  .145

    معرفة تُعرف القطاع الدائري  .146

    معرفة تُعرف زاوية القطاع االصغر  .147

    تطبيق تجد قياس زاوية القطاع االصغر   .148
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  مية التعلاألنشطة ( 15ملحق )ال

 

 

 جامعة بغداد

 للعلوم الصرفة / ابن الهيثمكلية التربية 

 العلوم التربوية والنفسيةقسم 

 تدريس الرياضياتدكتوراه طرائق 

 

 

 

 األنشطة التعلمية  ة آراء المحكمين للحكم على صالحم/ استبان

 

 المحترم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   األستاذ 

 تحية طيبة . . .

واثره تصميم تعليمي تعلمي على وفق الكفاءة الرياضية ) بـ  بحثها الموسومتروم الباحثة إجراء 

الحصول  متطلبات(، كجزء من في عادات العقل والكفاءة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع العلمي

المنطق تكون المحتوى من الفصول االربعة )، إذ يتدريس الرياضيات طرائق في دكتوراهال شهادة على

من كتاب الرياضيات للصف حساب المثلث( واالسس والجذور، وات، المعادالت والمتباينوالرياضي، 

(، وقد تم اعداد األنشطة على وفق الكفاءة الرياضية للفصول 2116الرابع العلمي )الطبعة التاسعة، 

ألمل ببيان ونظراً لما تتمتعون به من خبرة علمية وعملية في هذا المجال فإن الباحثة يحدوها ااالربعة، 

 ا يناسب المحتوى.بممية ياألنشطة التعلأنموذج من تقويم  رأيكم في

 

 

 

 

 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير                                       

 

 

 

 دكتوراهطالبة ال                                                                      المشرف            

 زينة عبد الجبار جاسم                                                           حسن كامل رسن د.أ.م.
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 :Open Sentences( الجمل المفتوحة  5 – 1) 

 

 

 

 تأملي االمثلة اآلتية:

1. 2 + 3 = 5      ,     6 > 3     ,    0 ∈ 𝑁   

2. 9 − 5 = 3     ,     7 × 3 = 22     ,     − 2 ∉ 𝑍 

3.  

 𝑃(𝑋)عدد صحيح أكبر من الصفر، ونرمز للجملة بالرمز  X (أ

𝑌 (ب + 1 =  𝑄(𝑌)، جملة نرمز لها بالرمز  3

𝑎  (ج + 𝑏 = ,𝐺(𝑎أعداد صحيحة، لذلك سيكون رمز الجملة  𝑏  و  𝑎كل من  إذ 6 𝑏) 

 مدن العراق. إحدى...........  (د

مع ذكر السبب إذا لم تكن  خاطئة؟هل إنها الثالث صائبة ام  االمثلةهل الجمل السابقة في  س/

 كذلك.

 ..........................................................................................................: الحل

 ( تكافؤ الجمل المفتوحة:6 – 1)
 

 

 

، ومجموعة  4يساوي  𝑄(𝑋)، ومربع المتغير في  2هي  𝑃(𝑋)إذا كانت قيمة متغير في  س/

 متكافئتان؟ 𝑄(𝑋)و  𝑃(𝑋)فهل  (Z)التعويض لكل منهما هي مجموعة االعداد الصحيحة 

 ....................: ..........................................................................................الحل

 : Quantifiered Propositions( العبارات المسورة 7 – 1)
 

 

 

 عبري بالرموز اوالً ومن ثم كتابةً عن نفي العبارات المسورة االتية: س/

1)    ∀ 𝑋 فإن 𝑃(𝑋)   : 𝑋فإن  𝑋  عدداً  طبيعياً )إذا كان    إذ ان > 0    )      

2)    ∃ 𝑋 فإن 𝑃(𝑋)   : اً عدد زوجياً )إذا كان    إذ ان   𝑋  فإن𝑋     )عدد موجب    

 ..............................................................................................................: الحل

 

 (7نشاط )
 

 (8نشاط )
 

 (9نشاط )
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 أكملي جدول قيم الصواب اآلتي:

 

 

 

 بعد إكمال الجدول ماذا تستنتجين من:  س/

 ؟𝑃 ⋁~𝑃   قيم صواب العبارة المركبة  -1

∧ 𝑃قيم صواب العبارة المركبة  -2 ~𝑃؟ 

 : ..............................................................................................................الحل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑃 ∧ ~𝑃 𝑃 ⋁~𝑃 ~𝑃 𝑃 

   T 

   F 

 (11نشاط )
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 على وفق الكفاءة الرياضية ادة التعليمية( تصميم الم16ملحق )ال

 

 

 جامعة بغداد

 للعلوم الصرفة / ابن الهيثمكلية التربية 

 العلوم التربوية والنفسيةقسم 

 دكتوراه طرائق تدريس الرياضيات

 

 

 

  ادة التعليميةتصميم الم ة آراء المحكمين للحكم على صالحم/ استبان

 على وفق الكفاءة الرياضية 

 

 المحترم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   األستاذ 

 تحية طيبة . . .

تصميم تعليمي تعلمي على وفق الكفاءة الرياضية واثره ) بـ  بحثها الموسومتروم الباحثة إجراء 

الحصول متطلبات (، كجزء من في عادات العقل والكفاءة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع العلمي

المنطق االربعة )، إذ يتكون المحتوى من الفصول تدريس الرياضيات طرائق في دكتوراهال شهادةعلى 

من كتاب الرياضيات للصف حساب المثلث( واالسس والجذور، وات، المعادالت والمتباينوالرياضي، 

على وفق الكفاءة الرياضية للفصول  تصميم المحتوى(، وقد تم 2116الرابع العلمي )الطبعة التاسعة، 

ألمل ببيان ونظراً لما تتمتعون به من خبرة علمية وعملية في هذا المجال فإن الباحثة يحدوها ااالربعة، 

  .على وفق الكفاءة الرياضيةادة التعليمية تصميم المتقويم  رأيكم في

 

 

 

 تقديرولكم جزيل الشكر وال                                       

 

 

 

 

 دكتوراهطالبة ال                                                                      المشرف            

 زينة عبد الجبار جاسم                                                           حسن كامل رسن د.أ.م.
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 (Mathematical Logic) الفصل األول: المنطق الرياضي

تحتاج الرياضيات إلى سلسلة من الخطوات المرتبة بعضها على بعضها اآلخر لكي يتم  تمهيد:

ها نظام منطقي. أنالوصول إلى نتائج صحيحة، ومن هذه الزاوية يمكن النظر إلى الرياضيات على 

يسمى وكتابة العبارات الرياضية في صور رمزية مع وضع قواعد ثابتة سهلة االستخدام يكون ما 

وعليه فالمنطق الرياضي ليس نظرية لكنه لغة علمية متفق عليها بين علماء  ،)المنطق الرياضي(

حسب قدرته، أما بالرياضيات، فاللغة االعتيادية )الدارجة( من الممكن أن يختلف القراء في فهمها كل 

لك وضع العلماء اتفاقات في الرياضيات فال نستطيع أن نترك مفهوم الُجمل )العبارات( لهذا الخالف، ولذ

 لتفسير المقصود من الُجمل الرياضية التي نستعملها.

 :Logical Statement ( العبارة المنطقية1 – 1)

ن سط، وتم التعرف على ان الجمل نوعاموضوع المنطق الرياضي في الصف الثالث المتو ُدر س

 هما:

 جملة ال تحمل خبراً معيناً. -

 .(3)أكبر من  (4)مثالً: ة الخبرية، وتسمى الجمل جملة تحمل خبراً معيناً  -

ت الجملة الخبرية صائبة أو خاطئة وال يمكن فيما إذا كان ن مهام المنطق الرياضي هو معرفةفم

 أن تكون صائبة وخاطئة في وقت واحد.

 (True)تكون صائبة  𝑃فإن نفي   𝑃ذا رمزنا لعبارة منطقية بالرمز إنه أيضاً ا وتم التعرف

(T)  إذا كانت𝑃  خاطئة(False) (F)  ويكون نفي𝑃  خاطئة إذا كانت𝑃   اآلتي كما في الجدولصائبة: 
 

𝑃 ~𝑃 

T F 

F T 
 

 

 

 لدينا جدول صواب أداة الربط )و( كاآلتي:

 

 

 

 

 

 المركبة باستعمال أداة الربط )و( صائبة؟/ ماذا نستنتج من الجدول، متى تكون العبارة س

 

𝑃 ∧ 𝑄 𝑄 𝑃 

T T T 

F F T 

F T F 

F F F 

 (1نشاط )
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 الحل:

ة هي عندما تكون ان الحالة الوحيدة التي تكون فيها العبارة المركبة بأداة الربط )و( صائب

 .العبارتان صائبتين معاً فحسب

𝑇)أي:  ∧ 𝑇 = 𝑇) 

 (:1مؤشرات الكفاءة الرياضية للنشاط )

وفهم العبارة المركبة بأداة الربط )و( وفهم المفاهيمي بفهم العبارات المنطقية الفهم يتمثل  .1

 كون العبارات صائبة ام خاطئة.

يتمثل االستدالل التكيفي في استنتاج الحالة التي تكون فيها العبارة المركبة بأداة الربط )و(  .2

 صائبة.

تتمثل الكفاءة االستراتيجية بالتعبير عن الحالة التي تكون فيها العبارة المركبة بأداة الربط  .3

 )و( صائبة بشكلين )كتابًة، وبالرموز(.
 

 

 

التي  تكون العبارة المركبة باستعمال أداة الربط )أو( صائبة في جميع الحاالت ما عدا الحالة

 ن معاً.تكون فيها العبارتان خاطئتي

 كيف تعبرين عن قيم جدول صواب أداة الربط )او( على شكل جدول؟ س/

 الحل:

 

 

 

 

 (:2مؤشرات الكفاءة الرياضية للنشاط )

يتمثل الفهم المفاهيمي بفهم الحالة التي تكون فيها العبارة المركبة بأداة الربط )او( صائبة،  .1

 وفهم مكونات العبارة المركبة وقيم الصدق لها.

والتعبير عن العبارة تتمثل الطالقة االجرائية في اتباع خطوات صحيحة برسم الجدول  .2

 المركبة وقيم الصواب لها ولمكوناتها.

 : If … then( أداة الربط )إذا كان ... فإن( 2 – 1)

هي إحدى الروابط التي تستخدم  إذسنتعرف على أداة ربط أخرى وهي )إذا كان ... فإن(، 

 .(Compound Statement) مركبةالعبارة اللتكوين 

𝑃 ∨ 𝑄 𝑄 𝑃 

T T T 

T F T 

T T F 

F F F 

 (2نشاط )
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قياسي زاويتي قاعدته  فإنالمثلث أ ب جـ متساوي الساقين  كانإذا مثالً العبارة المركبة )

أ ب جـ متساوي الساقين( بالعبارة )قياسا زاويتي قاعدة المثلث متساويتان( تكونت من ربط العبارة )

 المثلث أ ب جـ متساويتان( بأداة الربط )إذا كان ... فإن(.

والعبارة التي تأتي بعد )فإن(  قدمةبالم)إذا كان( لي وقد اصطلح على تسمية العبارة التي ت

 ، كما تسمى االداة )إذا كان... فإن( أداة الشرط.بالتالية

العبارة )قياسا السابقة، كما أن  فالعبارة )أ ب جـ متساوي الساقين( تسمى مقدمة العبارة المركبة

 ها.زاويتي قاعدة المثلث أ ب جـ متساويتان( تسمى تالي

 ولنأخذ المثال اآلتي:

 االم لولدها: )إذا نجحت في االمتحان فسأعطيك هدية( قالت

 ولتكن لدينا الحاالت االربعة االتية:

 .نجح الولد في االمتحان وقدمت له أمه هدية (1

 .نجح الولد في االمتحان ولم تقدم له امه هدية (2

 .لم ينجح الولد في االمتحان وقدمت له أمه هدية (3

 .أمه هديةلم ينجح الولد في االمتحان ولم تقدم له  (4

سوف نقبل صواب العبارة التي ذكرتها االم في الحاالت األولى والثالثة والرابعة أما إذا حصلت 

 الحالة الثانية فإن العبارة التي ذكرتها تكون خاطئة.

 لذلك سنتفق على استعمال محدد ألداة الربط )إذا كان ... فإن(

,P)فإذا كانت  Q) فإنه يرمز للعبارة المركبة بالرمز:  عبارتين(P → Q)  

 (Qفإن  Pوتقرأ )إذا كان 
 

 

 

 لدينا جدول صواب أداة الربط )إذا كان ... فإن( كاآلتي:

𝑃 → 𝑄 𝑄 𝑃 

T T T 

F F T 

T T F 

T F F 

 

... فإن( / ماذا نستنتج من الجدول، متى تكون العبارة المركبة باستعمال أداة الربط )إذا كان س

 خاطئة؟

 (3نشاط )
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 الحل:

المقدمة صائبة إن العبارة المركبة باستعمال أداة الربط )إذا كان ... فإن( تكون خاطئة إذا كانت 

 .والتالية خاطئة فحسب

𝑇)أي إن:  → F = F) 

 (:3مؤشرات الكفاءة الرياضية للنشاط )

الربط )إذا كان ... المفاهيمي بفهم العبارات المنطقية وفهم العبارة المركبة بأداة الفهم يتمثل  .1

 فإن( وفهم كون العبارات صائبة ام خاطئة.

يتمثل االستدالل التكيفي في استنتاج الحالة التي تكون فيها العبارة المركبة بأداة الربط )إذا  .2

 كان ... فإن( خاطئة.

 تتمثل الكفاءة االستراتيجية بالتعبير عن الحالة التي تكون فيها العبارة المركبة بأداة الربط .3

 )إذا كان ... فإن( خاطئة بشكلين )كتابًة، وبالرموز(.

 قيم الصواب للعبارات اآلتية: يذكرا (:1) مثال

2√إذا كان  (1 < 2−√فإن  3√ ∉ 𝑅 

5إذا كان  (2 + 7 = 2فإن  12 + 6 = 7 

5إذا كان  (3 + 7 = 2فإن  11 + 6 = 8 

0إذا كان  (4 =  عدد نسبي 3√فإن   1 

 الحل: 

 .صائبة ألن المقدمة صائبة والتالية صائبة (1

 .المقدمة صائبة والتالية خاطئةخاطئة، ألن  (2

 .صائبة، ألن المقدمة خاطئة والتالية صائبة (3

 .صائبة، ألن المقدمة خاطئة والتالية خاطئة (4
 

 :If and only if( أداة الربط )إذا وفقط إذا( 3 – 1) 

𝑃)كثيراً ما نستعمل العبارة المركبة  → 𝑄) ∧ (𝑄 → 𝑃). 

متساوية، وكذلك إذا كانت قياسات  هقياسات زوايافمثالً: إذا كان المثلث متساوي االضالع فإن 

زوايا مثلث متساوية فإنه يكون متساوي االضالع. تسمى أمثال هذه العبارة المركبة )عبارة شرطية 

,𝑄فإذا فرضنا أن ثنائية(.  𝑃 فإن العبارة الشرطية الثنائية  عبارتان(𝑃 → 𝑄) ∧ (𝑄 → 𝑃)  يرمز لها

𝑃)بالرمز  ↔ 𝑄) ( :وتقرأ𝑃 ا إذا وفقط إذ𝑄.) 
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𝑃)/ إذا كان من الممكن التعبير عن العبارة المركبة س → 𝑄) ∧ (𝑄 → 𝑃)       بالرمز

(P ↔ Q )  والذي يمثل عبارة مركبة باستعمال أداة الربط إذا وفقط إذا، عبري عن قيم صواب هذه

𝑃)العبارة  → 𝑄) ∧ (𝑄 → 𝑃) جدول، ومن ثم استنتجي متى تكون العبارة المركبة  صورةب

 باستعمال أداة الربط )إذا وفقط إذا( صائبة؟

 الحل:

𝑃)من الممكن إيجاد جدول الصواب للعبارة المركبة  ↔ 𝑄)         باالعتماد على العبارة المركبة

(𝑃 → 𝑄) ∧ (𝑄 → 𝑃) :كاآلتي 
 

P ↔ Q 
(𝑃 → 𝑄) ∧ (𝑄 → 𝑃) 

𝑄 → 𝑃 𝑃 → 𝑄 𝑄 𝑃 

T T T T T 

F T F F T 

F F T T F 

T T T F F 
 

 

𝑃ن ونستنتج من الجدول أ ↔ 𝑄  تكون صائبة في حالتين هما، إذا كانت كل من العبارتين

 المركبتين لها صائبتين معاً أو خاطئتين معاً. 

𝑇)أي إن:  → 𝑇 = 𝑇)   , (𝐹 → 𝐹 = 𝑇) 

 (:4مؤشرات الكفاءة الرياضية للنشاط )

المنطقية وفهم العبارة المركبة بأداة الربط )إذا كان ... المفاهيمي بفهم العبارات الفهم يتمثل  .1

 فإن( وفهم كون العبارات صائبة ام خاطئة.

تتمثل الطالقة االجرائية في اتباع خطوات صحيحة برسم الجدول والتعبير عن العبارات  .2

 المركبة وقيم الصواب لها ولمكوناتها.

𝑃)العبارة يتمثل االستدالل التكيفي في استنتاج ان جدول صواب  .3 → 𝑄) ∧ (𝑄 → 𝑃) 

𝑃هو جدول صواب العبارة  ↔ 𝑄 وكذلك يتمثل في استنتاج الحالتين التي تكون فيها نفسه ،

 العبارة المركبة بأداة الربط )إذا وفقط إذ( صائبة.

تتمثل الكفاءة االستراتيجية بالتعبير عن العبارة المركبة باستعمال الجدول وكذلك بالتعبير  .4

فيها العبارة المركبة بأداة الربط )إذا وفقط إذا( صائبة بشكلين  عن الحالتين التي تكون

 )كتابًة، وبالرموز(.

 

 (4نشاط )
 



                                    المالحق
  

                                                                                                            

177 

 قيم الصواب للعبارات اآلتية: يذكرا (:2)مثال 

1) 𝑋2 − 3𝑋 − 4 = 0     ↔ 𝑋 = 4 , 𝑋 = −1 

2)   𝑋5 = −32 ↔   𝑋 = −2 

 الحل: 

 صائبة.  (1

 صائبة.  (2

 :Implication( االقتضاء  4 – 1)

 الحالتين االتيتين: طريقعن سوف نوضح معنى االقتضاء 

 (⟹)الذي يرمز له بالرمز : االقتضاء في اتجاه واحد الحالة االولى

𝑋)لنرمز للعبارة  =  𝑃 بالرمز  (3

𝑋2)ولنرمز للعبارة  =  𝑄بالرمز  (9

𝑋فإذا كانت  = 𝑋2صائبة فإن هذا يقتضي أن تكون  3 = 9 

𝑃أي:  ⟹ 𝑄  

𝑋2أما إذا كانت:  = 𝑋فإن  9 = ±3 

𝑄أي:  ⇏ 𝑃  

 (⟺)الذي يرمز له بالرمز االقتضاء في اتجاهين متعاكسين  الثانية:الحالة 

𝑋)لنرمز للعبارة  =  𝑃 بالرمز  (3

𝑋3)ولنرمز للعبارة  =  𝑄بالرمز  (27

𝑋فإذا كانت  = 𝑋3صائبة فإن هذا يقتضي أن تكون  3 = 27 

𝑃أي:  ⟹ 𝑄  

𝑋3وإذا كانت:  = 𝑋صائبة فإن هذا يقتضي أن تكون  27 = 3 

𝑄أي:  ⟹ 𝑃  

(𝑄 ⟹ 𝑃)⋀(𝑃 ⟹ 𝑄) نإ     𝑃 ⇔ 𝑄 يعني ان 
 

 

 

العبارة  كونلت تاليةفي الحاالت ال كل عبارتينبين  ( ⟹, ⟺)أحد الرمزين  ضعي س/

 ، مع ذكر السبب.صحيحةالمركبة 

1)   𝑋 = 2   ,  𝑋3 = 8 

 (5نشاط )
 



                                    المالحق
  

                                                                                                            

178 

2) 𝑋 > 2   ,    𝑋 > 5  

3) 𝑋2 ≥ 0    ,   𝑋 ≤ 0  

4) P ، )أ ب جـ د  شكل رباعي قطراه متناصفان( :Q أضالع(: )أ ب جـ د متوازي 

 : الحل

1)  𝑋3 = 8 ⟺ 𝑋 = 𝑋3   )ألن 2 = 𝑋يقتضي أن تكون 8 = ، وكذلك إذا كانت 2

𝑋 = 𝑋3 فهذا يقتضي  2 =  ( )لذلك فاالقتضاء باتجاهين متعاكسين(.8

2) 𝑋 > 5 ⟹ 𝑋 > 𝑋  )ألن  2 > 𝑋يقتضي أن تكون 5 > 𝑋، ولكن إذا كانت 2 > 2 

𝑋فهذا ال يقتضي ان تكون  >  ( )لذلك فاالقتضاء باتجاه واحد(.5

3)   𝑋 ≤ 0 ⟹ 𝑋2 ≥ 𝑋  )ألن  0 ≤ 𝑋2يقتضي أن تكون 0 ≥ ، ولكن إذا كانت 0

𝑋2 ≥ 𝑋فهذا ال يقتضي ان تكون  0 ≤  ( )لذلك فاالقتضاء باتجاه واحد(.0

4) 𝑃 ⇔ 𝑄 (متوازي هذا يقتضي أن يكون  شكل رباعي قطراه متناصفان ألن إذا كان

ن( متناصفيفهذا يقتضي ان يكون قطراه وكذلك إذا كان الشكل متوازي اضالع  ،أضالع

 )لذلك فاالقتضاء باتجاهين متعاكسين(.

 (:5مؤشرات الكفاءة الرياضية للنشاط )

يتمثل الفهم المفاهيمي بالتعرف على قيم صواب كل من العبارات ومن ثم استخدام الرمز  .1

المناسب لجعل العبارة المركبة صائبة، وكذلك يتمثل بفهم متى يكون االقتضاء باتجاه واحد 

 متعاكسين.او باتجاهين 

يتمثل االستدالل التكيفي بذكر سبب استخدام رمز االقتضاء باتجاه واحد او رمز االقتضاء  .2

 باتجاهين متعاكسين.

 

 :Equivalent Statementsالعبارتان المتكافئتان 

 

 

𝑃ن مركبتين اللدينا جدول تكافؤ العبارتي → 𝑄 ≡ ~𝑃⋁𝑄   :وهو 

~P ∨ Q 𝑃 → 𝑄 ~𝑃 𝑄 𝑃 

T T F T T 

F F F F T 

T T T T F 

T T T F F 
 

 

 (6نشاط )
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 / ماذا نستنتج من الجدول، متى تكون العبارتان المنطقيتان متكافئتين؟س

 : الحل

 نطقيتان متكافئتين إذا كان لهما جدول الصواب نفسه.تكون العبارتان الم

 (:6مؤشرات الكفاءة الرياضية للنشاط )

المنطقية وفهم العبارة المركبة مع إيجاد قيم صواب المفاهيمي بفهم العبارات الفهم يتمثل  .1

 العبارات المتعددة.

 يتمثل االستدالل التكيفي في استنتاج الحالة التي تكون فيها العبارتان المنطقيتان متكافئتين. .2

 : (1 – 1تعريف )

بالرمز ويرمز لها نفسه إذا كان لها جدول الصواب للعبارة  Qمكافئة للعبارة  Pن العبارة إ :يقال

𝑃 ≡ 𝑄. 
 

 (1 – 1تمرينات )
 

 

 

 :Open Sentences( الجمل المفتوحة  5 – 1) 
 

 

 

 تأملي االمثلة اآلتية:

1. 2 + 3 = 5      ,     6 > 3     ,    0 ∈ 𝑁   

2. 9 − 5 = 3     ,     7 × 3 = 22     ,     − 2 ∉ 𝑍 

3.  

 𝑃(𝑋)عدد صحيح أكبر من الصفر، ونرمز للجملة بالرمز  X (أ

𝑌 (ب + 1 =  𝑄(𝑌)، جملة نرمز لها بالرمز  3

𝑎  (ج + 𝑏 = ,𝐺(𝑎أعداد صحيحة، لذلك سيكون رمز الجملة  𝑏  و  𝑎كل من  إذ 6 𝑏) 

 ........... أحدى مدن العراق. (د

مع ذكر السبب إذا لم تكن  خاطئة؟هل هي الثالث صائبة ام األمثلة هل الجمل السابقة في  س/

 كذلك.

 : الحل

 األولى كلها عبارات صائبة.نجد ان العبارات في المجموعة 

 أما العبارات في المجموعة الثانية فهي عبارات خاطئة.

 (7نشاط )
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من هذه الجمل تمثل عبارة صائبة او خاطئة،  إن كالً  :ليس باإلمكان القولف أما المجموعة الثالثة

 .(X)وذلك الحتوائها على قيمة او أكثر مجهولة مثل قيمة 

 (:7مؤشرات الكفاءة الرياضية للنشاط )

صائبة، وكل  ثال األولن كل العبارات في المأيتمثل الفهم المفاهيمي في التعرف على  .1

فهي ليست صائبة وليست بارات في المثال الثالك خاطئة، أما الع المثال الثانيالعبارات في 

 خاطئة.

ليست صائبة وليست  الثالك ثاليتمثل االستدالل التكيفي بذكر سبب كون الجمل في الم .2

 خاطئة.

 االن: إذا عوضنا كاالتي:

عدد صحيح أكبر من الصفر( وهذه عبارة  (9تصبح:  Xبدل الحرف  (9)العدد في العبارة )أ( 

 صائبة. 

 عبارة خاطئة. صبحت الأل( 4ولتكن )في الجملة )ب(  (Y)قيمة لـ وإذا أعطينا 

عبارة  وهي (6=3+3)نحصل على العبارة  (3)قيمة تساوي   𝑏  و  𝑎ولو أعطيت كالً من 

 صائبة.

 عبارة صائبة. الجملة )د( ألصبحتفراغ )العمارة( في  ولو وضعت

 : (2 – 1تعريف )

المتغير: وهو رمز يأخذ قيماً لمجموعة من االشياء المفروضة من مجموعة التعويض لذلك  (1

 المتغير.

الجملة المفتوحة: هي جملة تحتوي على متغير أو أكثر، وتتحول إلى عبارة عند إعطاء كل  (2

 متغير قيمة معينة من مجموعة التعويض.

 ( تكافؤ الجمل المفتوحة:6 – 1) 

:𝑃(𝑋)       لتكن: 2𝑋 = 4 

 𝑄(𝑋): 𝑋 − 1 = 1           

نالحظ ان مجموعة الحل ، (Z)ولتكن مجموعة التعويض لهما هي مجموعة االعداد الصحيحة 

، تسمى {2}هي:  𝑄(𝑋)وإن مجموعة الحل للجملة المفتوحة  ، {2}هي:  𝑃(𝑋) للجملة المفتوحة

 متكافئتين وذلك لتساوي مجموعتي الحل لكل منهما. 𝑄(𝑋)و  𝑃(𝑋)الجملتان المفتوحتان 
 

 
 (8نشاط )
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، ومجموعة  4يساوي  𝑄(𝑋)، ومربع المتغير في  2هي  𝑃(𝑋)إذا كانت قيمة متغير في  س/

 متكافئتان؟ 𝑄(𝑋)و  𝑃(𝑋)فهل  (Z)التعويض لكل منهما هي مجموعة االعداد الصحيحة 

 : الحل

:𝑃(𝑋)لدينا:           𝑋 = 2 

 𝑄(𝑋): 𝑋2 = 4                 

 .{2}هي  𝑃(𝑋)مجموعة حل 

, 2}هي  𝑄(𝑋)مجموعة حل  −2}. 

{2}ألن:  جملتان غير متكافئتين 𝑄(𝑋)و  𝑃(𝑋)نالحظ أن  ≠  {2 , −2}. 

 (:8مؤشرات الكفاءة الرياضية للنشاط )

التعبير عنها  عن طريقيتمثل الفهم المفاهيمي بفهم معنى ما تمثله كل جملة مفتوحة  .1

 بالرموز.

 تتمثل الطالقة االجرائية باتباع خطوات متسلسلة في الحل إليجاد الناتج.  .2

ن الجملتين المفتوحتين غير متكافئتين مع تبرير أيتمثل االستدالل التكيفي بالتوصل إلى  .3

 ذلك.

 : (3 – 1تعريف )

( أو أي جملة مفتوحة 𝑃(𝑋)هي الجملة المفتوحة )ليس صحيحاً  𝑃(𝑋)إن نفي الجملة المفتوحة 

 .𝑃(𝑋)للتعبير عن نفي الجملة المفتوحة  𝑃(𝑋)~تكافئ ذلك، وسوف نستعمل الرمز 

ما يلي هي مجموعة االعداد  ن مجموعة التعويض لكل جملة مفتوحة فيأ: لنفرض (6)مثال 

 .(Z)الصحيحة 

 

 .𝑃(𝑋)الجملة المفتوحة  𝑃(𝑋)~نفيها 

𝑋2 − 4 ≠ 0 𝑋2 − 4 = 0 

X  ًليس عدداً صحيحاً زوجيا X عدد صحيح زوجي 

𝑋 + 1 = 𝑋أو  6 ≠ 4 𝑋 + 1 ≠ 𝑋و     6 = 4 

 

 (2 – 1تمرينات )
 

 : Quantifiered Propositions( العبارات المسورة 7 – 1)

 ( العبارات المسورة كلياً والعبارات المسورة جزئياً:1 – 7 – 1)
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يحاول المنطق الرياضي )عندما يكون ذلك ممكناً( االستعاضة عن الكلمات برموز متفق عليها، 

  وسنقدم هنا رمزين منطقيين مهمين.

عبارة صائبة فإننا نقول: 𝐹(𝑥)يجعل  𝐴: إذا أردنا أن نذكر أن كل عنصر من مجموعة أحدهما

𝑥عبارة صائبة" ، أو "لكل  𝐹(𝑥)فإن   𝐴من  𝑥"مهما كان  ∈ 𝐴  يكون𝐹(𝑥) "عبارة صائبة 

 رمزي مختزل على النحو اآلتي: نحوٍ ويكتب هذا القول ب

𝑥 ∀)لكل  ∈ 𝐴)  فإن𝐹(𝑥) عبارة صائبة 

 أو المسور الكلي )داللة الشمول( سوراً كلياً  (∀)يسمى الرمز 

∋ 𝑥 ∀تسمى العبارة )و 𝐴     فإن𝐹(𝑥)  ًعبارة مسورة كليا ) 

𝑋)  مثالً: + 1)2 = 𝑋2 + 2𝑋 + ، ويمكن  𝑋صائبة لكل عدد طبيعي يوضع مكان  1

𝑋) كتابتها كاآلتي:  + 1)2 = 𝑋2 + 2𝑋 + 𝑋  ∀    فإن 1 ∈ 𝑁 

عبارة صائبة  𝐺(𝑥)( يجعل الجملة Aإذا أردنا أن نذكر إن بعض عناصر مجموعة ) واآلخر:

 .عبارة صائبة 𝐺(𝑥)يجعل  (𝐴)يوجد في االقل عنصر من فإننا نقول: 

∋ 𝑥 ∃كاآلتي: ونكتب هذا القول بشكل رمزي  𝐴    حيث𝐺(𝑥) داللة الوجود( عبارة صائبة(. 

∋ 𝑥 ∃وتسمى العبارة )  ،سوراً جزئياً  (∃)يسمى الرمز  𝐴     بحيث𝐺(𝑥)  عبارة مسورة )

 جزئياً.

𝑋ن للمعادلة  إ :فإذا أردنا مثالً أن نقول + 1 =  𝑍، حالً  في مجموعة االعداد الصحيحة  2

∋ 𝑥 ∃كتبنا:  𝑍     بحيث𝑋 + 1 = 2 

∋ 𝑥يوجد في االقل عنصر  ونذكر ما تقدم بقولنا: 𝑍  بحيث تكون المعادلة𝑋 + 1 =  محققة 2

 ( نفي العبارات المسورة:2 – 7 – 1) 

 تي:آلابارات المسورة يجب االنتباه إلى عندما نريد نفي الع

 "أن كل عبارة يجب ان تتصف بواحدة وواحدة فقط من الصفتين: صائبة أو خاطئة"

فلو أردنا نفي العبارة )مهما يكن الوتر المرسوم في دائرة فإن العمود النازل عليه من مركز هذه 

 الدائرة ينصفه( فإننا نقول: 

ن العمود النازل عليه من مركزها ال إفي هذه الدائرة بحيث  )يوجد في االقل وتر واحد مرسوم

 ينصفه(.

(، فإنه 6على  يقبل القسمة على  2)كل عدد طبيعي يقبل القسمة  :وإذا أردنا ان نثبت خطأ القول

 يكفي أن نبرهن صواب القول: 

 (.6وال يقبل القسمة على  2)يوجد في االقل عدد طبيعي واحد يقبل القسمة على 
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 وإذا أردنا نفي القول: )يوجد في االقل مثلث قائم واحد ال يحقق مبرهنة فيثاغورس( فإننا نقول:

 ينتج من األمثلة التي قدمناها:. ن المثلث القائم فإنه يحقق مبرهنة فيثاغورس()مهما يك 

[𝑥 𝜖 𝑋  ∀   فإن 𝑃(𝑥)]~أن:                                           ≡ ~𝑃(𝑥) فإن   ∃  𝑥 𝜖 𝑋 

[𝑥 𝜖 𝑋  ∃   فإن 𝑃(𝑥)]~وكذلك:                                      ≡ ~𝑃(𝑥) فإن   ∀  𝑥 𝜖 𝑋 

 كالً مما يأتي: ي: انف(7) مثال

 𝑃⋁[∃ 𝑋 ∈ 𝑅 ∶ 𝑋 + 3 ≥ 5] 

 الحل:

 ~𝑃⋀ [𝑋 + 3 < 5: ∀ 𝑋 ∈ 𝑅 ] 
 

 

 

 عبري كتابةً وبالرموز عن نفي العبارات المسورة االتية: س/

1)    ∀ 𝑋 فإن 𝑃(𝑋)   : 𝑋فإن  𝑋  عدداً  طبيعياً )إذا كان    إذ ان > 0    )      

2)    ∃ 𝑋 فإن 𝑃(𝑋)   : اً عدد زوجياً )إذا كان    إذ ان   𝑋  فإن𝑋     )عدد موجب    

 : الحل

1)     ∃ 𝑋 فإن ~𝑃(𝑋)   : 𝑋فإن  𝑋  عدد طبيعي)يوجد    حيك ان ≤ 0    )   

2)    ∀ 𝑋 فإن ~𝑃(𝑋)   : اً عدد زوجياً )مهما يكن    حيك ان   𝑋  فإن𝑋     )عدد غير موجب      

 (:9مؤشرات الكفاءة الرياضية للنشاط )

يتمثل الفهم المفاهيمي في التمييز بين العبارة المسورة الكلية والعبارة المسورة الجزئية  .1

 وفهم كيفية نفي كل منهما.

 تتمثل الكفاءة االستراتيجية بالتعبير عن نفي العبارة المسورة بشكلين )كتابًة، وبالرموز(. .2
 

 :Tautology( التحصيل الحاصل 3 – 7 – 1) 

 

 

 

 أكملي جدول قيم الصواب اآلتي:

 

 

 

𝑃 ∧ ~𝑃 𝑃 ⋁~𝑃 ~𝑃 𝑃 

   T 

   F 

 (9نشاط )
 

 (11نشاط )
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 بعد إكمال الجدول ماذا تستنتجين من:  س/

 ؟𝑃 ⋁~𝑃   قيم صواب العبارة المركبة  -1

∧ 𝑃قيم صواب العبارة المركبة  -2 ~𝑃؟ 

 : الحل

 

 

 

 كلها صائبة. 𝑃 ⋁~𝑃   قيم صواب العبارة المركبة ن أ نستنتج -1

∧ 𝑃ن قيم صواب العبارة المركبة أنستنتج  -2 ~𝑃 .كلها خاطئة 

 (:11مؤشرات الكفاءة الرياضية للنشاط )

المفاهيمي بفهم العبارات المنطقية وفهم العبارة المركبة مع إيجاد قيم صواب الفهم يتمثل  .1

 العبارات المتعددة.

كلها صائبة،  𝑃 ⋁~𝑃ن قيم صواب العبارة المركبة أيتمثل االستدالل التكيفي في استنتاج  .2

∧ 𝑃ن قيم صواب العبارة المركبة أوكذلك  ~𝑃 .كلها خاطئة 

 𝑃وكانت جميع االحتماالت المنطقية لهذه العبارة صائبة فإن  Pذا كان لدينا العبارة المنطقية إ

  تسمى تحصيالً حاصالً.

هذه العبارة تدعى  عندئذ خاطئة P االحتماالت المنطقية للعبارة المركبةجميع أما إذا كانت 

 (.Contradiction) اً تناقضالمركبة 

 

 (3 – 1تمرينات )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑃 ∧ ~𝑃 𝑃 ⋁~𝑃 ~𝑃 𝑃 

F T F T 

F T T F 
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 نموذج من الخطط التدريسيةأ( 17ملحق )ال

 

 

 جامعة بغداد

 للعلوم الصرفة / ابن الهيثمكلية التربية 

 والنفسيةالعلوم التربوية قسم 

 دكتوراه طرائق تدريس الرياضيات

 

 

 

 استبانة آراء المحكمين للحكم على صالحية الخطط التدريسية م/ 

 

 المحترم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   األستاذ 

 تحية طيبة . . .

على وفق الكفاءة الرياضية واثره تعلمي  -تصميم تعليمي ) بـ  بحثها الموسومتروم الباحثة إجراء 

 الحصول متطلبات(، كجزء من في عادات العقل والكفاءة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع العلمي

المنطق ) االربعة ، إذ يتكون المحتوى من الفصولتدريس الرياضيات طرائق في دكتوراهال شهادة على

حساب المثلث( من كتاب الرياضيات للصف واالسس والجذور، وات، المعادالت والمتباينوالرياضي، 

)الجمل وهو  موضوعاتنموذجيتين ألحد الأين وقد تم اعداد خطت (،2116الرابع العلمي )الطبعة التاسعة، 

ألمل ببيان ونظراً لما تتمتعون به من خبرة علمية وعملية في هذا المجال فإن الباحثة يحدوها االمفتوحة(، 

 ن من حيث:ويم الخطتيتق رأيكم في

في وللطرائق المستعملة  التعليمي الخاصة بالمجموعة الضابطة للمحتوى ة الخطةمالءم -1

 عرض المادة بالطريقة االعتيادية وتحقيق األهداف السلوكية. 

ب ابعاد الكفاءة الرياضية، الخاصة بالمجموعة التجريبية للمحتوى حس ة الخطةمالءم -2

 في عرض وتحقيق األهداف السلوكية.  ومناسبة الطرائق المستعملة

 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير                                       

 

 دكتوراهطالبة ال                                                                      المشرف            

 زينة عبد الجبار جاسم                                                           حسن كامل رسن د.أ.م.
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 المجموعة التجريبية خطة

 دقيقة 41زمن الحصة:                                                   )أ( : الرابع العلميوالشعبة الصف

 اليوم والتاريخ:    المادة: الرياضيات                                                                 

 ها ونفيها                                               ؤالموضوع: الجمل المفتوحة وتكاف

 ة:االهداف الخاص

 اكتساب بعض المعلومات الرياضية المتمثلة في المفاهيم االساسية لمبادئ المنطق الرياضي. -

استخدام قواعد المنطق الرياضي والتعامل  عن طريقاكتساب بعض اساليب التفكير الرياضياتي  -

 ق.ائمعه في معرفة الكثير من مشكالت الحياة وحلها بأيسر الطر

   لمجال المعرفي:لاالهداف السلوكية 

 هذا الدرس ان تكون قادرة على أن: من الطالبة بعد نهايةيُتوقع 

 تميز العبارة المنطقية من غيرها .1

 تُعرف المتغير .2

 المفتوحةتُعرف الجملة  .1

 تجد مجموعة حل الجملة المفتوحة .4

 تتحقق من تكافؤ الجمل المفتوحة .5

 تجد نفي الجملة المفتوحة .6

 الوسائل التعليمية: 

 سبورة، اقالم ملونة، أوراق عمل.

( طالبات، ويتم توزيع 6 – 4مجموعات تعاونية تحوي كل مجموعة ) علىيتم تقسيم الطالبات 

 المجموعات. بينتحتوي على األنشطة على وفق الكفاءة الرياضية  أوراق عمل

 دقائق( 5)  التمهيد:
 

  لكل مجموعة ورقة عمل واحدة. توزيع أوراق عمل تحتوي على األنشطة يتم

 

 

 تأملي االمثلة اآلتية:

1. 2 + 3 = 5      ,     6 > 3     ,    0 ∈ 𝑁   

2. 9 − 5 = 3     ,     7 × 3 = 22     ,     − 2 ∉ 𝑍 

3.  

 (7نشاط )
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 𝑃(𝑋)عدد صحيح أكبر من الصفر، ونرمز للجملة بالرمز  X (أ

𝑌 (ب + 1 =  𝑄(𝑌)، جملة نرمز لها بالرمز  3

𝑎  (ج + 𝑏 = ,𝐺(𝑎أعداد صحيحة، لذلك سيكون رمز الجملة  𝑏  و  𝑎من  كالً  إذ إن 6 𝑏) 

 ........... أحدى مدن العراق. (د

مع ذكر السبب إذا لم تكن  خاطئة؟ هل هي صائبة ام الثالثةاألمثلة هل الجمل السابقة في  س/

 كذلك.

 : الحل

 الحل الصحيح على السبورة كاالتي: يُكتببعد االطالع على إجابات المجموعات 

 كلها عبارات صائبة. نجد ان العبارات في المثال االول

 فهي عبارات خاطئة. المثال الثانيأما العبارات في 

من هذه الجمل تمثل عبارة صائبة او خاطئة، وذلك  إن كالً  :ليس باإلمكان القولف المثال الثالثأما 

 .(X)الحتوائها على قيمة او أكثر مجهولة مثل قيمة 

 االن: إذا عوضنا كاالتي:

وهذه عبارة  ،عدد صحيح أكبر من الصفر( (9تصبح:  Xبدل الحرف  (9)العدد في العبارة )أ( 

 صائبة. 

 عبارة خاطئة. صبحت الأل( 4ولتكن )في الجملة )ب(  (Y)قيمة لـ وإذا أعطينا 

وهي عبارة ، (6=3+3)نحصل على العبارة  (3)قيمة تساوي   𝑏  و  𝑎ولو أعطيت كالً من 

 صائبة.

 عبارة صائبة. الجملة )د( ألصبحتفراغ )العمارة( في ضع و أما عند

 دقيقة( 11)  العرض:

ها صائبة او خاطئة، أنمتغير ال يمكن الحكم عليها بمما سبق تعرفنا على عبارات تحتوي على 

 وهذه العبارات تسمى بالجمل المفتوحة، لذلك يجب ان نتعرف على تعريف كل من: 

: هو رمز يأخذ قيماً لمجموعة من االشياء المفروضة من مجموعة التعويض لذلك المتغير .1

 المتغير.

وتتحول إلى عبارة عند إعطاء كل  : هي جملة تحتوي على متغير أو أكثر،الجملة المفتوحة .2

 متغير قيمة معينة من مجموعة التعويض.

 وبعد ان تعرفنا على الجمل المفتوحة سوف نتعرف على تكافؤ الجمل المفتوحة:
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 اآلتي: المثالولنأخذ  

 لتكن:

 𝑃(𝑋): 2𝑋 = 4 

 𝑄(𝑋): 𝑋 − 1 = 1 

 (Z)ولتكن مجموعة التعويض لهما هي مجموعة االعداد الصحيحة 

مجموعة الحل  أن كذلك نجدو، {2}هي:  𝑃(𝑋) نالحظ ان مجموعة الحل للجملة المفتوحة 

 {2}هي:  𝑄(𝑋)للجملة المفتوحة  

ن أ، ومنه نتوصل إلى متساوٍ  𝑄(𝑋)و  𝑃(𝑋)ن مما سبق نتوصل إلى أن حل الجملتين المفتوحتي

 نهما.متكافئتان وذلك لتساوي مجموعتي الحل لكل م 𝑄(𝑋)و  𝑃(𝑋)الجملتين المفتوحتين 

 .وحتان متكافئتين إذا كانت مجموعتا الحل لهما متساويتينأي تكون الجملتان المفت

بين مجموعة الحل ومجموعة التعويض، فمجموعة التعويض تمثل  اً ن هناك فرقأويجب ان نعرف 

القيم التي من الممكن تعويضها في الجملة المفتوحة، اما مجموعة الحل فهي القيم التي تجعل الجملة 

 لمفتوحة صائبة.ا
 

 

 

، ومجموعة  4يساوي  𝑄(𝑋)، ومربع المتغير في  2هي  𝑃(𝑋)إذا كانت قيمة متغير في  س/

 متكافئتان؟ 𝑄(𝑋)و  𝑃(𝑋)فهل  ،(Z)التعويض لكل منهما هي مجموعة االعداد الصحيحة 

 : الحل

 السبورة كاالتي:بعد االطالع على إجابات المجموعات يتم كتابة الحل الصحيح على 

:𝑃(𝑋)لدينا:           𝑋 = 2 

 𝑄(𝑋): 𝑋2 = 4                 

 .{2}هي  𝑃(𝑋)مجموعة حل 

, 2}هي  𝑄(𝑋)مجموعة حل  −2}. 

{2}ن ألن: جملتان غير متكافئتي 𝑄(𝑋)و  𝑃(𝑋)نالحظ أن  ≠  {2 , −2}. 

ما سبق على نفي العبارة  ، كما تعرفنا في𝑃(𝑋)بقي أن نتعرف على نفي الجملة المفتوحة 

 المنطقية.

 (8نشاط )
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( أو أي جملة 𝑃(𝑋)هي الجملة المفتوحة )ليس صحيحاً  𝑃(𝑋): إن نفي الجملة المفتوحة تعريف

 مفتوحة تكافئ ذلك.

 .𝑃(𝑋)للتعبير عن نفي الجملة المفتوحة  𝑃(𝑋)~وسوف نستعمل الرمز 

 اآلتي: لمثالولنأخذ ا

 (Z)ما يلي هي مجموعة االعداد الصحيحة  ن مجموعة التعويض لكل جملة مفتوحة فيألنفرض 

 نفي الجمل المفتوحة اآلتية: فما

1) 𝑋2 − 4 = 0   

2) X عدد صحيح زوجي 

3) 𝑋 + 1 = 𝑋و     6 ≠ 4 

 من الممكن نفي الجمل المفتوحة باستخدام )ليس( أو بدون استعمالها كاآلتي:: الحل

𝑋2الجملة االولى من الممكن نفيها كاآلتي:  − 4 ≠ 0  

 ليس عدداً صحيحاً زوجياً  Xالجملة الثانية سوف نستخدم فيها ليس: 

𝑋الجملة الثالثة سوف ننفيها بتغيير اداة الربط كاآلتي:  + 1 ≠ 𝑋أو  6 = 4 

ونتوصل إلى أن نفي العبارة الصائبة يكون عبارة خاطئة ونفي العبارة الخاطئة يكون عبارة 

 صائبة.

 دقائق( 5)  التقويم:

 المتغير؟ ما -

 العبارات؟ ذي يميز العبارة المنطقية عن بقيةما ال -

 الجملة المفتوحة؟ ما -

 : الواجبات البيتية

 (.2 – 1مراجعة ما تم دراسته اليوم مع حل تمارين )
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 المجموعة الضابطة خطة 

 دقيقة 41زمن الحصة:                                              الصف والشعبة: الرابع العلمي )ب(   

 المادة: الرياضيات                                                                     اليوم والتاريخ:

 ها ونفيها                                               الموضوع: الجمل المفتوحة وتكافؤ

 ة:هداف الخاصاال

 اكتساب بعض المعلومات الرياضية المتمثلة في المفاهيم االساسية لمبادئ المنطق الرياضي. -

استخدام قواعد المنطق الرياضي والتعامل  عن طريقاكتساب بعض اساليب التفكير الرياضياتي  -

 ق.ائمعه في معرفة الكثير من مشكالت الحياة وحلها بأيسر الطر

   لمجال المعرفي:لاالهداف السلوكية 

 هذا الدرس ان تكون قادرة على أن: من الطالبة بعد نهايةيُتوقع 

 تميز العبارة المنطقية من غيرها .1

 تُعرف المتغير .2

 تُعرف الجملة المفتوحة .1

 تجد مجموعة حل الجملة المفتوحة .4

 تتحقق من تكافؤ الجمل المفتوحة .5

 تجد نفي الجملة المفتوحة .6

 الوسائل التعليمية: 

 اقالم ملونة. السبورة،

 دقائق( 5)  التمهيد:

وإما خاطئة، ما صائبة إالتي عبارة عن جملة خبرية ما سبق على العبارة المنطقية  تعرفنا في

 وليس االثنان معاً، ولكن لنالحظ العبارات اآلتية:

1. 2 + 3 = 5      ,     6 > 3     ,    0 ∈ 𝑁   

2. 9 − 5 = 3     ,     7 × 3 = 22     ,     − 2 ∉ 𝑍 

3.  

 𝑃(𝑋)عدد صحيح أكبر من الصفر، ونرمز للجملة بالرمز  X (أ

𝑌 (ب + 1 =  𝑄(𝑌)، جملة نرمز لها بالرمز  3

𝑎  (ج + 𝑏 = ,𝐺(𝑎أعداد صحيحة، لذلك سيكون رمز الجملة  𝑏  و  𝑎من  كالً  إذ إن 6 𝑏) 

 حدى مدن العراق.إ...........  (د
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 .كلها عبارات صائبة المثال االولنجد ان العبارات في 

 .فهي عبارات خاطئة المثال الثانيأما العبارات في 

من هذه الجمل تمثل عبارة صائبة او خاطئة لوجود  إن كالً  :ليس باإلمكان القولف المثال الثالثأما 

 متغير، ولكن إذا عوضنا كاالتي:

وهذه عبارة عدد صحيح أكبر من الصفر(،  (9: كونت Xبدل الحرف  (9)العدد في العبارة )أ( 

 صائبة. 

 عبارة خاطئة. ال كانتل( 4ولتكن )في الجملة )ب(  (Y)قيمة لـ وإذا أعطينا 

وهي عبارة ، (6=3+3)نحصل على العبارة  (3)قيمة تساوي   𝑏  و  𝑎ولو أعطيت كالً من 

 صائبة.

 عبارة صائبة. تالجملة )د( لكانفراغ )العمارة( في ضع و أما عند

 دقيقة( 11)  العرض:

صائبة او خاطئة،  أنهامما سبق تعرفنا على عبارات تحتوي على متغير ال يمكن الحكم عليها ب

 وهذه العبارات تسمى بالجمل المفتوحة، لذلك يجب ان نتعرف على تعريف كل من: 

: هو رمز يأخذ قيماً لمجموعة من االشياء المفروضة من مجموعة التعويض لذلك المتغير .1

 المتغير.

: هي جملة تحتوي على متغير أو أكثر، وتتحول إلى عبارة عند إعطاء كل المفتوحةالجملة  .2

 متغير قيمة معينة من مجموعة التعويض.

 وبعد ان تعرفنا على الجمل المفتوحة سوف نتعرف على تكافؤ الجمل المفتوحة:

 اآلتي: المثالولنأخذ  

 لتكن:

 𝑃(𝑋): 2𝑋 = 4 

 𝑄(𝑋): 𝑋 − 1 = 1 

 (Z)ولتكن مجموعة التعويض لهما هي مجموعة االعداد الصحيحة 

ن مجموعة الحل أكذلك نجد و، {2}هي:  𝑃(𝑋) نالحظ ان مجموعة الحل للجملة المفتوحة 

 {2}هي:  𝑄(𝑋)للجملة المفتوحة  

ن أ، ومنه نتوصل إلى متساوٍ  𝑄(𝑋)و  𝑃(𝑋) مما سبق نتوصل إلى إن حل الجملتين المفتوحتين

 متكافئتان وذلك لتساوي مجموعتي الحل لكل منهما. 𝑄(𝑋)و  𝑃(𝑋)الجملتين المفتوحتين 



                                    المالحق
  

                                                                                                            

192 

 .وحتان متكافئتين إذا كانت مجموعتا الحل لهما متساويتينأي تكون الجملتان المفت

بين مجموعة الحل ومجموعة التعويض، فمجموعة التعويض تمثل  اً ن هناك فرقأويجب ان نعرف 

ن تعويضها في الجملة المفتوحة، اما مجموعة الحل فهي القيم التي تجعل الجملة القيم التي من الممك

 المفتوحة صائبة.

 اآلتي: المثالاالن لنأخذ 

:𝑃(𝑋)إذا كانت:      𝑋 = 2 

 𝑄(𝑋): 𝑋2 = 4                 

 𝑄(𝑋)و  𝑃(𝑋)فهل  ،(Z)ومجموعة التعويض لكل منهما هي مجموعة االعداد الصحيحة 

 متكافئتان؟

 : الحل

 من تجد مجموعة حل الجملة االولى؟ :م

 .{2}هي  𝑃(𝑋)ط: مجموعة حل 

 م: أحسنت ، من تكمل؟

, 2}هي  𝑄(𝑋)ط: مجموعة حل  −2}. 

 م: أحسنت .

{2}ألن:  ؛نجملتان غير متكافئتي 𝑄(𝑋)و  𝑃(𝑋)نالحظ أن  ≠  {2 , −2}. 

العبارة ما سبق على نفي  ، كما تعرفنا في𝑃(𝑋)بقي أن نتعرف على نفي الجملة المفتوحة 

 المنطقية.

( أو أي جملة 𝑃(𝑋)هي الجملة المفتوحة )ليس صحيحاً  𝑃(𝑋): إن نفي الجملة المفتوحة تعريف

 مفتوحة تكافئ ذلك.

 .𝑃(𝑋)للتعبير عن نفي الجملة المفتوحة  𝑃(𝑋)~وسوف نستعمل الرمز 

 اآلتي: لمثالولنأخذ ا

 (Z)ما يلي هي مجموعة االعداد الصحيحة  ن مجموعة التعويض لكل جملة مفتوحة فيألنفرض 

 فما نفي الجمل المفتوحة اآلتية:

1) 𝑋2 − 4 = 0   

2) X عدد صحيح زوجي 

3) 𝑋 + 1 = 𝑋و     6 ≠ 4 
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 دون استعمالها كاآلتي:جمل المفتوحة باستخدام )ليس( أو من من الممكن نفي ال: الحل

𝑋2الجملة االولى من الممكن نفيها كاآلتي:  − 4 ≠ 0 . 

 .ليس عدداً صحيحاً زوجياً  Xالجملة الثانية سوف نستخدم فيها ليس: 

𝑋الجملة الثالثة سوف ننفيها بتغيير اداة الربط كاآلتي:  + 1 ≠ 𝑋أو  6 = 4. 

ونفي العبارة الخاطئة يكون عبارة  ،ونتوصل إلى أن نفي العبارة الصائبة يكون عبارة خاطئة

 صائبة.

 دقائق( 5)  التقويم:

 المتغير؟ ما -

 العبارات؟ من بقيةما الذي يميز العبارة المنطقية  -

 الجملة المفتوحة؟ ما -

 : الواجبات البيتية

 (.2 – 1دراسته اليوم مع حل تمارين ) تمراجعة ما تم
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 المؤشرات الدالة على أبعاد الكفاءة الرياضية( 18ملحق )ال

 

 

 جامعة بغداد

 للعلوم الصرفة / ابن الهيثمكلية التربية 

 العلوم التربوية والنفسيةقسم 

 دكتوراه طرائق تدريس الرياضيات

 

 

 

 المؤشرات الدالة على ابعاد الكفاءة الرياضية  آراء المحكمين للحكم على صالحة م/ استبان

 

 المحترم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   األستاذ 

 تحية طيبة . . .

 وأثرهعلى وفق الكفاءة الرياضية تعلمي  – تصميم تعليمي)بـ  بحثها الموسومتروم الباحثة إجراء 

في عادات العقل والكفاءة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع العلمي(، وقد تم تحديد ابعاد الكفاءة 

االطالع على االدبيات وبعض الدراسات والبحوث  عن طريقالرياضية والمؤشرات الدالة على كل بعد 

ألمل ببيان ثة يحدوها اونظراً لما تتمتعون به من خبرة علمية وعملية في هذا المجال فإن الباحالسابقة، 

 داللة المؤشرات على االبعاد. رأيكم في

 

 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 دكتوراهطالبة ال                                                                      المشرف            

 زينة عبد الجبار جاسم                                                           حسن كامل رسن د.أ.م.
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 تعريف المصطلحات:

، والكفاءة اإلجرائيةهي الوصول المتكامل لكل من الفهم المفاهيمي، والطالقة : الكفاءة الرياضية

 .(Kilpatrick & et. al, 2001: 313) اإلنتاجاالستراتيجية، واالستدالل التكيفي والميل إلى 

 حيث تتمثل الكفاءة الرياضية في خمسة أبعاد متداخلة ومتشابكة، وهي:

  المفاهيم والعمليات والعالقات الرياضية. فهم وهو: المفاهيمي لفهما -4

 مناسب. جراءات بمرونة ودقة وكفاءة وبنحو  ال: هي المهارة في تنفيذ االطالقة االجرائية -2

ها وغوإعادة ص وتمثيل وحل المشكالت الرياضية وغالقدرة على ص وهي: الكفاءة االستراتيجية -3

 وحلها.

 المنطقي والشرح والتفسير والتبرير. : القدرة على التفكيراالستدالل التكيفي -1

 (Kilpatrick & et. al, 2001: 5) 
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  على ابعاد الكفاءة الرياضية الدالةالمؤشرات 

 

 

 

ابعاد الكفاءة 

 الرياضية
  المؤشرات

حة
ال
ص

حة 
ال
ص

ر 
غي

 

ل
دي

تع
ال

 

 الفهم

 المفاهيمي

    استيعاب المفاهيم والعمليات والعالقات واالجراءات الرياضية 

    فهم الترابطات العديدة بين االفكار الرياضية 

    استخدام المصطلحات والرموز الرياضية بدقة في التمثيل الرياضي

ار والطرائق لحل المواقف اعادة بناء االفك عن طريقانتاج معرفة جديدة 

 رياضيةال والمشكالت
   

 طالقة ال

 االجرائية

 

    المهارة في تنفيذ االجراءات بدقة وكفاءة 

    مناسب نحو  معرفة االجراءات ومتى يتم استخدامها ب

    القدرة على تذكر خطوات االجراء وتنفيذها بسرعة

    انجاز المهام الروتينية بكفاءة

الكفاءة 

 االستراتيجية

    الرياضية شكالتوحل الموتمثيل وغ القدرة على ص

    استخدام صيغ معروفة لحل مشكالت رياضية غير مألوفة

    اشتقاق صيغ جديدة لحل مشكالت رياضية غير مألوفة

    المرونة في استخدام استراتيجيات حل المشكالت الرياضية

االستدالل 

 التكيفي

    بين المفاهيمالقدرة على التفكير المنطقي والتأملي حول العالقات 

    القدرة على التفسير والشرح والتبرير

    قواعد المنطق والبرهان باستعمالالقدرة على التفكير 

    قائم على االبتكار والفهمالالقدرة على التفكير 
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 االولية صورتهاختبار الكفاءة الرياضية ب( 11ملحق )ال

 

 

 جامعة بغداد

 / ابن الهيثم للعلوم الصرفةكلية التربية 

 العلوم التربوية والنفسيةقسم 

 دكتوراه طرائق تدريس الرياضيات

 

 

 اختبار الكفاءة الرياضية ة آراء المحكمين للحكم على صالحم/ استبان

 

 المحترم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   األستاذ 

 تحية طيبة . . .

تعلمي على وفق الكفاءة الرياضية واثره في  -تصميم تعليمي ) بـ  بحثها الموسومتروم الباحثة إجراء 

 في دكتوراه(، كجزء من متطلبات درجة العادات العقل والكفاءة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع العلمي

ت المعادالوالمنطق الرياضي، ، ويتكون الكورس االول من الفصول االربعة )تدريس الرياضيات طرائق

حساب المثلث( من كتاب الرياضيات للصف الرابع العلمي )الطبعة واالسس والجذور، وات، والمتباين

(، وقد تم اعداد اختبار الكفاءة الرياضية لموضوعات الفصول األربعة بما يالئم ابعاد الكفاءة 2141التاسعة، 

(، االستدالل التكيفيو ،االستراتيجيةالكفاءة والطالقة االجرائية، وم المفاهيمي، الفهالرياضية األربعة )

 ألمل ببيان رأيكم فيونظراً لما تتمتعون به من خبرة علمية وعملية في هذا المجال فإن الباحثة يحدوها ا

 :نهاإ االختبار من حيثفقرات تقويم 

 ألبعاد الكفاءة الرياضية. ةمالءم -4

 ة للمرحلة العمرية لعينة البحث.مالءم -2

 لعلمية.تمثل المادة ا -3

 تعليمات اإلجابة عنها.اضحة من حيث و -1

 ها.بيننموذجية لها وتوزيع الدرجات تقويم اإلجابات األ -1

 

 رولكم جزيل الشكر والتقدي                                       
 

 

 دكتوراهطالبة ال                                                                       المشرف          

 زينة عبد الجبار جاسم                                                           حسن كامل رسن د.أ.م.
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 الجزء االول

 الكفاءة الرياضية:تعليمات اختبار 

 

 الطالبة:  عزيزتي

لكفاءة الرياضية في مادة الرياضيات، ويتكون ا قياس مدى امتالكك   إلى هذا االختبار يهدف

 :اآلتي المطلوب منك   ،( فقرة16االختبار من )

 .دقةب السؤال قراءة -1

 .زيادة دون فحسب من المطلوب نع اإلجابة -2

 .عشوائي نحو  ب اإلجابة عدم -3

 .إجابة دونمن  سؤال ترك عدم -4

 اإلجابة على الورقة المخصصة لذلك. -5

 ( دقيقة.55االختبار )وقت  -6

 

 :تيةالبيانات اآل ياكتب

 ............................................. اسم الطالبة:

 ................................................ :الشعبة

وإنما  ،درجاتك في التحصيل الدراسي فياالختبار ال تؤثر   في  نتيجتك من أن يتأكد وأخيراً 

 يالتك.وعلى زم بما يعود بالنفع والفائدة عليك   في عملية التعليممنها  اإلفادةالهدف هو 
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 االختبار: الجزء األول من فقرات

 أجب عما يأتي:

𝑃هل العبارة 1.  ↔ 𝑃 تكون صائبة دائماً او خاطئة دائماً؟ 

 الحل: .................................

 ...............................السبب: 

 هل هي ( صائبة أم4يقبل القسمة على  36و العدد   4يقبل القسمة على  9هل العبارة )العدد 2. 

 خاطئة؟ 

 الحل: .................................

 ..............................السبب: .

, ⟹استخدم أحد الرمزين )3.  𝑋)( للربط بين العبارتين ⟺ = 5 , 𝑋2 = ( لكي تكون 25

 العبارة المركبة الناتجة صائبة. 

 الحل: .................................

 ..............................السبب: .

 ماذا يكون نفي العبارة المنطقية الخاطئة؟4 . 

 الحل: ................................

 عن عبارة منطقية صائبة: ......................... أعط مثاالً 

𝑋)ماذا تسمى هذه العبارة 5 . ≠ 𝑋 أو 5 − 2 =  ؟ (4

 الحل: ....................................

 .....................السبب: ..............

 ونفيها هو: ................................

 عن عبارة مسورة جزئياً: أعط مثاالً 6. 

 ........................الحل: .............

𝑃~)جدول الصواب للعبارة  ما7.  ∧ 𝑃) ؟ 

 .......................الحل: ............

 ماذا تستنتج من جدول الصواب: ............................

 ....................مع ذكر السبب: ...............
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:𝑃(𝑋)إذا كانت 8.  3𝑋 = 6 , 𝑄(𝑋): 𝑋 + 2 =  ، فما (Z)، ومجموعة التعويض هي  4

, 𝑃(𝑋)مجموعة الحل لكل من  𝑄(𝑋)؟ 

 الحل: .......................................

 اكتب االستنتاج بعد إيجاد مجموعة الحل: .........................

 ..................مع ذكر السبب: .........

 ، ماذا تسمى هذه العبارة؟[𝑃(𝑋) فإن  𝑋 𝜖 𝑋  ∀ ]لدينا العبارة  تكانإذا 9. 

 ...........الحل: ....................

 عبر بالرموز عن نفي تلك العبارة: ........................

 إلى التقدير الستيني. (π 2)و  إلى التقدير الدائري (°60)حول 10. 

 الحل:............................................

فما طول القوس الذي تقابله إذا كان نصف قطر دائرتها  (𝜋)زاوية نصف قطرية قياسها 11. 

(9)cm؟ 

 ......................................الحل: 

 الستيني؟، فما قياسهما بالتقدير °25في مثلث قائم الزاوية الفرق بين زاويتيه 12. 

 الحل: .......................................

فإذا كانت الزاوية التي يصنعها الخيط مع األرض هي  ،𝑐𝑚 30طائرة ورقية طول خيطها 13. 

 ، جد ارتفاع الطائرة الورقية عن األرض مع الرسم. ( 45°)

 ...الحل: .................................

 .𝑐𝑚 8، وطول نصف قطر دائرته  °60جد مساحة قطاع دائري قياس زاويته يساوي 14. 

 الحل: ........................................

𝐴𝐶. إذا علمت أن: Bالقائم الزاوية في  ABCحل المثلث 15.  = 6 𝑐𝑚 , 𝐴𝐵 = 3 𝑐𝑚 مع ،

 الرسم.

 الحل: ..................................

𝑐𝑜𝑠2 45° )قيمة جد 16.  ×  𝑠𝑖𝑛 60° ×   𝑡𝑎𝑛 60° × 𝑐𝑜𝑠2 30°)  

 ....الحل: .................................
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 الجزء الثاني

 الكفاءة الرياضية:تعليمات اختبار 

 

 الطالبة:  عزيزتي

لكفاءة الرياضية في مادة الرياضيات، ويتكون ا قياس مدى امتالكك   إلى هذا االختبار يهدف

 :اآلتي المطلوب منك   ،( فقرة16من ) االختبار

 .دقةب السؤال قراءة -1

 .زيادة دون حسب منف المطلوب نع اإلجابة -2

 .عشوائي نحو  ب اإلجابة عدم -3

 .إجابة دونمن  سؤال ترك عدم -4

 ( دقيقة.45وقت االختبار ) -5

 

 :تيةالبيانات اآل ياكتب

 ............................................. اسم الطالبة:

 ................................................ :الشعبة

وإنما  ،درجاتك في التحصيل الدراسي فياالختبار ال تؤثر   في  نتيجتك من أن يتأكد وأخيراً 

 يالتك.وعلى زم بما يعود بالنفع والفائدة عليك   في عملية التعليممنها  اإلفادةالهدف هو 
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 االختبار: من الثانيالجزء  فقرات

 أجب عما يأتي:

𝑋|كيف تعبر عن 1.  −  باستخدام تعريف القيمة المطلقة؟ |1

 الحل: ........................................

𝑌 )ثم ارسم  = |𝑋 − 1|)............................. :. 

|𝑋2 |𝑋)ما النظام الذي يتكون من حل المعادلة 2.  − 27 =  ؟  (0

 ....................................الحل: 

 ...التي يعبر عنها بعملية ........... .ربط مكونات النظام؟ .....ما أداة الربط التي ت

𝑋مجموعة حل المعادلتين )ما 3.  − 2𝑌 = 5 , 4𝑋 + 2𝑌 =  ( تحليلياً؟0

 ................الحل: .................................

 ..................................تحقق من صحة الحل: 

 بالرسم: (2, 3−]عبر عن الفترة 4. 

 ........الحل: .........................

(3, 2−]جد ناتج 5.  ∩ (0 , 4]. 

 ..................الحل بالرسم: .............

 ويمكن التعبير عن الحل بطريقة أخرى: ...............................

7)ينة حل المتبا6.  > 2𝑋 + 5 ≥ 𝑋 ، إذ(5 ∈ 𝑅 .مع ذكر خطوات الحل 

 ..............................الحل: .

𝑋2)مجموعة حل المتباينة  ما7.  <  ؟𝑅في  (4

 ...........الحل: ....................

𝑋2)أما مجموعة حل المتباينة  ≥  ..........فهي: ............ (4

 ناتج اتحاد مجموعتي الحل للمتباينتين: ......................... ما

)جد قيمة: 8. 
8−3×182

81×16−2)  

 الحل: .................................

)جد قيمة: 9.  √−32
5

)
−3

 

 الحل: ..................................
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)اكتب 10. 
4𝑏2

𝑏2 𝑐−3)   األسس.باستخدام خصائص  (1)يكون المقام فيها  بنحو 

 الحل: ..........................................

 بحيث ال يكون تحت الجذر. (𝑏2 𝑐−8 25√)بسط المقدار 11. 

 ...الحل: ......................................

𝑎(𝑋−𝑌)𝑍)ن: أبرهن 12.  × 𝑎(𝑍−𝑋)𝑌 × 𝑎(𝑌−𝑍)𝑋 = 1) 

 الحل: ....................................

2𝑥2−2𝑥+1)ماذا تسمى هذه المعادلة 13.  = 4𝑥+3   )؟ 

 الحل: ..................................

 وإن سبب تسميتها هو: ...............................

 ..........إن الخطوة المهمة التي يجب عملها من اجل حل هذه المعادلة هي: ...........

𝑓(𝑥)جد أوسع مجال للدالة 14.  =
2𝑥−1

𝑥+5
 

 ...الحل: .................................

 ............................................السبب: 

)من الممكن تبسيط المقدار 15. 
1

√3+√2
وهو  وجعل المقام كمية نسبية باستعمال ............. (

............... 

 ................... مثال على الدالة الخطية ................ واوسع مجال لها هو16. 
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 االولية صورتهختبار الكفاءة الرياضية بنموذجية الاإلجابات األ( 20ملحق )ال

 اإلجابات الصحيحة ت
ابعاد الكفاءة التي 

 تقيسها الفقرة

درجة كل 

 بعد 

الدرجة 

 الكلية

1 

 1 الفهم المفاهيمي صائبة دائما   :الحل

 إذا تكون الن أداة الربط إذا وفقط: السبب 3
صائبة إذا كانت العبارتان صائبتين معا او 

 ن معا .خاطئتي
 2 االستدالل التكيفي

2 

 1 الفهم المفاهيمي خاطئة :الحل

الن أداة الربط هي )و( وتكون العبارة : السبب 3
المركبة صائبة في حالة واحدة هي عندما تكون 

 ن معا .ائبتيالعبارتان ص
 2 االستدالل التكيفي

3 

 1 الفهم المفاهيمي ⟹ :الحل

الن االقتضاء يكون باتجاه واحد : السبب 3

𝑋، العبارة حسبف = 𝑋2تقتضي  5 = 25، 
 ولكن العكس غير صحيح.

 2 االستدالل التكيفي

4 

نفي العبارة المنطقية الخاطئة يكون عبارة  :الحل
 منطقية صادقة.

 1 الفهم المفاهيمي
3 

22: مثال =  2 الطالقة االجرائية 4

5 

 1 الفهم المفاهيمي : جملة مفتوحةالحل

 2 االستدالل التكيفي : الحتوائها على متغيرلسببا 5

𝑋 ونفيها: = 𝑋  و 5 − 2 ≠  2 الطالقة االجرائية 4

6 

: بعض االعداد الطبيعية هي أصغر من الحل
 الخمسة
𝑋 ∃أو   ∈ 𝑁 ∶ 𝑋 < 5 

 2 2 الطالقة االجرائية

7 

 

  : الحل

𝑃 ⋀~𝑃 ~𝑃 𝑃 

F F T 

F T F 

 الفهم المفاهيمي
 الطالقة االجرائية

1 
2 

5 

  ا .ن العبارة تمثل تناقضأ: نستنتج االستنتاج
 الن جميع قيم صواب العبارة خاطئة. السبب:

 2 االستدالل التكيفي

8 

                                                                                                     :   الحل

𝑃(𝑋): 3𝑋 = 6 

∴ 𝑋 = 2  

𝑄(𝑋): 𝑋 + 2 = 4  

∴ 𝑋 = 2  

 الفهم المفاهيمي
 الطالقة االجرائية

1 
2 

5 

ن : نستنتج إن الجملتين المفتوحتياالستنتاج
 متكافئتان.
 ألن لهما مجموعة الحل نفسها.  السبب:

 2 االستدالل التكيفي
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9 

 1 الفهم المفاهيمي مسورة كليا .: تسمى عبارة الحل

 : بالرموز عن النفيالتعبير  3

[ ∃  X ϵ X  فإن ~P(X)] 
 2 الطالقة االجرائية

10 

 الحل:
𝑄

𝐷° =
𝜋

180°  ⟹  
𝑄

60° =
𝜋

180°  ⟹ 𝑄 =
𝜋

3
  

𝑄

𝐷° =
𝜋

180°  ⟹  
2 𝜋

𝐷° =
𝜋

180°  

⟹ 𝐷° = 360°       

 الطالقة اإلجرائية
 االستدالل التكيفي

2 
2 

4 

11 

 الحل: 

|𝑄| =
𝐿

𝑟
   ⟹  𝜋 =

𝐿

9
 ⟹    

𝐿 = 9𝜋 = 9 × 3.142 = 28.27 𝑐𝑚  

 الطالقة اإلجرائية
 االستدالل التكيفي

2 
2 

4 

12 

 الحل:

 نفرض أن الزاويتين الحادتين قياسهما الستيني

𝐴 , 𝐵  : 

 
𝐴 + 𝐵 = 90°     …    1               

𝐴 − 𝐵 = 25°  … بالجمع      2   
 

 2𝐴 = 115°   ∴ 𝐴 = 57.5°     
  𝐵 = 32.5°   

 الفهم المفاهيمي
 الطالقة اإلجرائية
 االستدالل التكيفي

1 
2 
2 

5 

13 

 الحل: 

𝐿نفرض أن االرتفاع   من وحدات الطول =

 𝐵قائم الزاوية في  𝐴𝐵𝐶المثلث 

∴ sin 45° =
𝑂𝑃𝑃.

𝐻𝑌𝑃.
 ⟹  

1

√2
=

𝐿

30
    

∴ 𝐿 =
30

√2
= 15√2  

= 21.21 𝑚  

 الفهم المفاهيمي
 اإلجرائيةالطالقة 

 الكفاءة االستراتيجية

1 
2 
2 

5 

14 

مساحة القطاع =  ∵              الحل:
1

2
𝑄𝑟2   

 
1

2
×

𝜋60

180
× 64 =

1

2
×

3.14

3
× 64 =

33.49 𝑐𝑚2    

× مساحة سطح دائرتهأو:    
𝐷°

360° =

   مساحة القطاع الدائري

𝜋 × 64 ×
60°

360° = 3014 × 64 ×
1

6
=

33.49 𝑐𝑚2  

 الفهم المفاهيمي
 اإلجرائيةالطالقة 

 االستدالل التكيفي

1 
2 
2 

5 

A 

C B 

L 
045 
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15 

 الحل:

(𝐴𝐶)2 = (𝐴𝐵)2 + (𝐵𝐶)2  

36 = 9 + (𝐵𝐶)2  

𝐵𝐶 = 3√3  

tan 𝐶 =
3

3√3
=

1

√3
 ⟹  𝐶 = 30°   

𝑚 < 𝐴 = 90° − 30° = 60° 

 
 
 

  

 الفهم المفاهيمي
 الطالقة اإلجرائية
 الكفاءة االستراتيجية

1 
2 
2 

5 

16 

 الحل:

(
1

√2
)

2

×  
√3

2
  × √3 × (

√3

2
)

2

 = 

=
1

2
× 

√3

2
× √3 ×

3

4
=

9

16
  

 2 2 الطالقة االجرائية

17 

 : الحل

 |𝑋 − 1| = [
𝑋 − 1   ,   𝑋 ≥ 1

−𝑋 + 1  ,   𝑋 < 1
 

 الفهم المفاهيمي
 الطالقة االجرائية

1 
2 

3 

 : رسمال

𝑌أوالً:  = 𝑋 − 1 , 𝑋 ≥ 1 

(X , Y) Y X 

(1 , 0) 0 1 

(2 , 1) 1 2 
 

𝑌ثانياً:  = −𝑋 + 1 , 𝑋 < 1 

(X , Y) Y X 

(1 , 0)          0 1 

(0 , 1)  1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالقة اإلجرائية
 
 
 
 
 
 

 الكفاءة االستراتيجية

2 
 
 
 
 
 
2 

4 

C 

A B 

9 

(1,0) 
 

(0,1) 
 

(2,1) 
 

Y 
 

X 
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18 

 يكافئالحل: 
𝑋3 − 27 = 0 , ∀ 𝑋 ≥ 0                    

  
−𝑋3 − 27 = 0 , ∀ 𝑋 < 0  

 الفهم المفاهيمي
 الطالقة االجرائية

1 
2 

6 

 2 االستدالل التكيفي )أو( األداة: 

 1 الفهم المفاهيمي االتحاد: يعبر عنها

19 

  :2( بالعدد 2بضرب طرفي المعادلة ): الحل

 
𝑋 − 2𝑌 = 5 … . (1)                  

4𝑋 + 2𝑌 = 0 … .        بالجمع (2)
  

  5𝑋 = 5 ⟹    𝑋 = 1                
 (:4نعوض في )

    1 − 2𝑌 = 5    ⟹   𝑌 = −2                                                
, 1)}مج =   ∴   −2)} 

 الفهم المفاهيمي
 الطالقة اإلجرائية
 االستدالل التكيفي

1 
2 
2 

7 

: بتعويض مجموعة الحل في احدى التحقق

𝑋المعادلتين:  − 2𝑌 = 5 … . (1)            
  

1 − 2(−2) = 1 + 4 = 5  

 2 الكفاءة االستراتيجية

20 
 الرسم: 

 2 2 الطالقة االجرائية

21 

 الحل: 
 2 الطالقة االجرائية 

4 
:𝑋}طريقة اخرى:  𝑋 ∈ 𝑅 , 0 < 𝑋 < 3} 

, 0)أو:        3) 
 2 الكفاءة االستراتيجية

22 

 : الحل
7    :  (5-)بإضافة      > 2𝑋 + 5 ≥ 5   

2  الضرب       > 2𝑋 ≥ 0              

(
1

2
)  

1 > 𝑋 ≥ 0    
  ∴ 𝑆 = [0 , 1) 

 

 الفهم المفاهيمي
 الطالقة اإلجرائية
 االستدالل التكيفي

1 
2 
2 

5 

23 

, 2−): الحل  2 الطالقة االجرائية (2

, 𝑅/(−2: مجموعة الحل 6  2 الطالقة االجرائية (2

 2 االستدالل التكيفي 𝑅: االتحاد

-3 2 

-2 0 3 4 
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24 

 الحل:

8−3×182

81×16−2 =
(23)

−3
×(32×2)

2

34×(24)−2  

=
2−9×22×34

34×2−8 = 34−4 × 2−9+2+8  

= 30 × 21 = 1 × 2 = 2  

 الطالقة اإلجرائية
 االستدالل التكيفي

2 
2 

4 

25 

 الحل: 

( √−32
5

)
−3

= ( √−255
)

−3
  

= (−25)
−3

5 = −25×
−3

5 = −2−3 =
−1

8
  

 الطالقة اإلجرائية
 االستدالل التكيفي

2 
2 

4 

26 

 الحل:
4𝑏2

𝑏2 𝑐−3 = 4𝑏2−2 𝑐3     

= 4𝑏0 𝑐3 = 4𝑐3  

 الطالقة اإلجرائية
 االستدالل التكيفي

2 
2 

4 

27 

 الحل:

√25 𝑏2 𝑐−8 = (25 𝑏2 𝑐−8)
1

2  

= (52 𝑏2 𝑐−8)
1

2 = 5. 𝑏. 𝑐−4 =
5 𝑏

𝑐4   

 الطالقة اإلجرائية
 االستدالل التكيفي

2 
2 

4 

28 

 الحل:

= 𝑎𝑋𝑍−𝑌𝑍. 𝑎𝑍𝑌−𝑋𝑌. 𝑎𝑌𝑋−𝑍𝑋  

= 𝑎𝑋𝑍−𝑌𝑍+𝑍𝑌−𝑋𝑌+𝑌𝑋−𝑍𝑋 = 𝑎0 = 1 

 الطالقة اإلجرائية
 االستدالل التكيفي

2 
2 

4 

29 

 1 الفهم المفاهيمي المعادلة االسية الحل:

 2 االستدالل التكيفي الحتواء االس على متغير السبب: 5

 2 الطالقة االجرائية : يجب توحيد األساس في الطرفينالخطوة

30 

 2 الطالقة االجرائية 𝑅/{−5}الحل: 

الن مجال الدالة الكسرية هو كل السبب:  4
الذي يجعل المقام االعداد الحقيقية ما عدا العدد 

 ا  يساوي صفر
 2 االستدالل التكيفي

31 
 1 الفهم المفاهيمي العامل المنسب

3 
√3−√2

√3−√2
 2 الطالقة االجرائية  

32 
𝑌 = 𝑋 +  2 الطالقة االجرائية  2

3 
𝑅  1 الفهم المفاهيمي 
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 اختبار الكفاءة الرياضية بصورته النهائية( 21ملحق )ال

 

 الجزء االول

 الكفاءة الرياضية:تعليمات اختبار 

 

 الطالبة:  عزيزتي

لكفاءة الرياضية في مادة الرياضيات، ويتكون ا قياس مدى امتالكك   إلى هذا االختبار يهدف

 :اآلتي والمطلوب منك   ،( فقرة14االختبار من )

 .دقةب السؤال قراءة -1

 .زيادة دون فحسب من المطلوب نع اإلجابة -2

 .عشوائي نحو  ب اإلجابة عدم -3

 .إجابة دونمن  سؤال ترك عدم -4

 اإلجابة على الورقة المخصصة لذلك. -5

 ( دقيقة.45وقت االختبار ) -6

 

 

 :تيةالبيانات اآل ياكتب

 ............................................. اسم الطالبة:

 ................................................ :الشعبة
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 االختبار: الجزء األول من فقرات

 أجب عما يأتي:

𝑃هل العبارة 1.  ↔ 𝑃 خاطئة دائماً؟ تكون صائبة دائماً أم هل هي 

 الحل: .................................

 السبب: ...............................

هل هي ( صائبة أم 4يقبل القسمة على  36و العدد   4يقبل القسمة على  9هل العبارة )العدد 2. 

 خاطئة؟ 

 الحل: .................................

 السبب: ...............................

, ⟹استخدم أحد الرمزين )3.  𝑋( للربط بين العبارتين )⟺ = 5 , 𝑋2 = ( لكي تكون 25

 العبارة المركبة الناتجة صائبة. 

 الحل: .................................

 السبب: ...............................

 ماذا يكون نفي العبارة المنطقية الخاطئة؟4. 

 الحل: ................................

 عن عبارة منطقية صائبة: ......................... أعط مثاالً 

𝑋)ماذا تسمى هذه العبارة 5.  ≠ 𝑋 أو 5 − 2 =  ؟ (4

 ....................................الحل: 

 السبب: ...................................

 ونفيها هو: ................................

 عن عبارة مسورة جزئياً: أعط مثاالً 6. 

 الحل: .....................................

𝑃~)جدول الصواب للعبارة  ما7.  ∧ 𝑃) ؟ 

 .........................الحل: ..........

 ماذا تستنتج من جدول الصواب: ............................

 مع ذكر السبب: ...................................
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:𝑃(𝑋)إذا كانت 8.  3𝑋 = 6 , 𝑄(𝑋): 𝑋 + 2 = ، فما (Z)، ومجموعة التعويض هي  4

, 𝑃(𝑋)مجموعة الحل لكل من  𝑄(𝑋)؟ 

 .....................الحل: ..................

 اكتب االستنتاج بعد إيجاد مجموعة الحل: .........................

 مع ذكر السبب: ...........................

 ، ماذا تسمى هذه العبارة؟[𝑃(𝑋) فإن  𝑋 𝜖 𝑋  ∀ ]لدينا العبارة  تإذا كان9. 

 الحل: ...............................

 نفي تلك العبارة: ........................عبر بالرموز عن 

 إلى التقدير الستيني. (π 2)و  إلى التقدير الدائري (°60)حول 10. 

 الحل:............................................

فما طول القوس الذي تقابله إذا كان نصف قطر دائرتها  (𝜋)زاوية نصف قطرية قياسها 11. 

(9)cm؟ 

 ........................الحل: ..............

فإذا كانت الزاوية التي يصنعها الخيط مع األرض هي  𝑐𝑚 30طائرة ورقية طول خيطها 12. 

 ، جد ارتفاع الطائرة الورقية عن األرض مع الرسم. ( 45°)

 الحل: ....................................

 .𝑐𝑚 8، وطول نصف قطر دائرته  °60جد مساحة قطاع دائري قياس زاويته يساوي 13. 

 الحل: ........................................

𝑐𝑜𝑠2 45° )جد قيمة 14.  ×  𝑠𝑖𝑛 60° ×   𝑡𝑎𝑛 60° × 𝑐𝑜𝑠2 30°)  

 الحل: .....................................
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 الجزء الثاني

 الكفاءة الرياضية:تعليمات اختبار 

 

 الطالبة:  عزيزتي

لكفاءة الرياضية في مادة الرياضيات، ويتكون ا قياس مدى امتالكك   إلى هذا االختبار يهدف

 :اآلتي المطلوب منك  ، ( فقرة16االختبار من )

 .دقةب السؤال قراءة -1

 .زيادة دونحسب من ف المطلوب نع اإلجابة -2

 .عشوائي بشكل اإلجابة عدم -3

 .إجابة دونمن  سؤال ترك عدم -4

 دقيقة.( 45وقت االختبار ) -5

 

 

 

 :تيةالبيانات اآل ياكتب

 ............................................. اسم الطالبة:

 ................................................ :الشعبة
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 االختبار: الجزء الثاني من فقرات

 أجب عما يأتي:

𝑋|كيف تعبر عن 1.  −  باستخدام تعريف القيمة المطلقة؟ |1

 الحل: ........................................

𝑌 )ثم ارسم  = |𝑋 − 1|).............................. : 

|𝑋2 |𝑋)النظام الذي يتكون من حل المعادلة  ما2.  − 27 =  ؟  (0

 الحل: ....................................

 أداة الربط التي تربط مكونات النظام؟ .......... والتي يعبر عنها بعملية .......... ما

𝑋مجموعة حل المعادلتين )ما  3. − 2𝑌 = 5 , 4𝑋 + 2𝑌 =  ( تحليلياً؟0

 الحل: .................................................

 تحقق من صحة الحل: ..................................

 بالرسم: (2, 3−]ر عن الفترة عب4. 

 الحل: .................................

(3, 2−]جد ناتج 5.  ∩ (0 , 4]. 

 الحل بالرسم: ...............................

 ويمكن التعبير عن الحل بطريقة أخرى: ...............................

7)،حل المتباينة 6.  > 2𝑋 + 5 ≥ 𝑋 إذ (5 ∈ 𝑅 .مع ذكر خطوات الحل 

 الحل: ...............................

𝑋2)مجموعة حل المتباينة  ما7.  <  ؟𝑅في  (4

 الحل: ...............................

𝑋2)أما مجموعة حل المتباينة  ≥  فهي: ...................... (4

 ..ناتج اتحاد مجموعتي الحل للمتباينتين: ....................... ما

)جد قيمة: 8. 
8−3×182

81×16−2)  

 الحل: .................................

)جد قيمة: 9.  √−32
5

)
−3

 

 الحل: ..................................
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)اكتب 10. 
4𝑏2

𝑏2 𝑐−3) باستخدام خصائص األسس. (1)يكون المقام فيها  نحو  ب 

 الحل: ..........................................

 بحيث ال يكون تحت الجذر. (𝑏2 𝑐−8 25√)بسط المقدار 11. 

 الحل: .........................................

𝑎(𝑋−𝑌)𝑍)ن: أبرهن 12.  × 𝑎(𝑍−𝑋)𝑌 × 𝑎(𝑌−𝑍)𝑋 = 1) 

 الحل: ....................................

2𝑥2−2𝑥+1)ماذا تسمى هذه المعادلة 13.  = 4𝑥+3   )؟ 

 ................الحل: ..................

 وإن سبب تسميتها هو: ...............................

 إن الخطوة المهمة التي يجب عملها من اجل حل هذه المعادلة هي: .....................

𝑓(𝑥)جد أوسع مجال للدالة 14.  =
2𝑥−1

𝑥+5
 

 الحل: ....................................

 ............................................السبب: 

)من الممكن تبسيط المقدار 15. 
1

√3+√2
وهو  وجعل المقام كمية نسبية باستعمال ............. (

............... 

 مثال على الدالة الخطية ................ واوسع مجال لها هو ...................16. 
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 الميل إلى االنتاجابعاد ( 22ملحق )ال

 

 

 جامعة بغداد

 للعلوم الصرفة / ابن الهيثمكلية التربية 

 العلوم التربوية والنفسيةقسم 

 دكتوراه طرائق تدريس الرياضيات

 

 

 

 

 ابعاد الميل إلى االنتاج ة آراء المحكمين للحكم على صالحم/ استبان

 

 المحترم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   األستاذ 

 تحية طيبة . . .

تعلمي على وفق الكفاءة الرياضية واثره  - تصميم تعليمي)بـ  بحثها الموسومتروم الباحثة إجراء 

الحصول على (، كجزء من متطلبات في عادات العقل والكفاءة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع العلمي

، ومن متطلبات البحث إعداد مقياس للبعد الخامس من ابعاد تدريس الرياضيات طرائق في دكتوراهال شهادة

الكفاءة الرياضية وهو )الميل إلى االنتاج(، وباالعتماد على تعريف الميل إلى اإلنتاج تم تحديد ثالثة أبعاد 

ونظراً لما م تحديد االبعاد الفرعية للميل إلى اإلنتاج، للميل إلى اإلنتاج، وباالعتماد على اإلطار النظري ت

ة مالءمتقويم  ألمل ببيان رأيكم فيتتمتعون به من خبرة علمية وعملية في هذا المجال فإن الباحثة يحدوها ا

 ابعاد الميل الى اإلنتاج للتعريف النظري.

 

 رولكم جزيل الشكر والتقدي                                       

 

 

 

 

 دكتوراهطالبة ال                                                                      المشرف          

 زينة عبد الجبار جاسم                                                           حسن كامل رسن د.أ.م.
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 :تعريف المصطلح

وجديرة هو ميل المتعلم لرؤية الرياضيات كمادة تتسم بالعقالنية ومفيدة  :الميل إلى االنتاج

 بأهمية المثابرة وفاعلية المتعلم الذاتية. باأليمان، ويقترن هذا الميل باالهتمام

(Kilpatrick & et. al, 2001: 5)  

 

 للميل إلى االنتاج االبعاد األساسية والفرعية ت

حة
صال

حة 
صال

ر 
غي

 

ل
دي
تع
ال

 

    :عن طريقرؤية مادة الرياضيات مادة مفيدة ومعقولة وجديرة باالهتمام  اوالا 

    من دراستها في دراسة مواد أخرى فادةأهمية مادة الرياضيات واال معرفة 1

    دور مادة الرياضيات في الحياة اليومية وتطور المجتمع إدراك 2

    وجود اتجاهات إيجابية نحو تعلم مادة الرياضيات 3

    الوصول لحل مشكالت حياتية باستخدام مادة الرياضيات 4

    :عن طريقاالعتقاد بأهمية المثابرة في دراسة مادة الرياضيات  ثانياا 

5 
انجاز الواجبات والتمارين مع  فهمهامثابرة عند تعلم مادة الرياضيات حتى ال

 الخاصة بها
   

    رياضية متنوعة يل وحب استطالع للتعرف على موضوعاتوجود م 6

    من أجل حل المشكالت الصعبة التي تثير التفكير بذل جهد أكثر 7

    :عن طريقلية الذات في دراسة مادة الرياضيات عاثقة بفال ثالثاا 

    ثقة المتعلم بقدرته على فهم مادة الرياضيات وحل المشكالت الرياضية بسهولة 8

    في مادة الرياضيات فاعالً  اً رؤية المتعلم لنفسه متعلم 9

    خبرته في مادة الرياضيات في دراسة المواد األخرى توظيفقدرة المتعلم على  10
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 االولية صورتهمقياس الميل إلى اإلنتاج ب( 23ملحق )ال

 

 
 جامعة بغداد

 للعلوم الصرفة / ابن الهيثمكلية التربية 

 العلوم التربوية والنفسيةقسم 

 تدريس الرياضياتدكتوراه طرائق 

 

 

 

 مقياس الميل إلى االنتاج ة آراء المحكمين للحكم على صالحم/ استبان

 

 المحترم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   األستاذ 

 تحية طيبة . . .

الرياضية واثره تعلمي على وفق الكفاءة  -تصميم تعليمي ) بـ  بحثها الموسومتروم الباحثة إجراء 

الحصول على (، كجزء من متطلبات في عادات العقل والكفاءة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع العلمي

، ومن متطلبات البحث إعداد مقياس للبعد الخامس من ابعاد تدريس الرياضيات طرائق في دكتوراهالشهادة 

الكفاءة الرياضية وهو )الميل إلى االنتاج(، وقد تم اعداد المقياس بما يناسب المرحلة العمرية لطالبات 

ابداً(، واحياناً، وغالباً، و، )دائماً  طريقة ليكرت ذات البدائلالصف الرابع العلمي واعتمدت الباحثة على 

ونظراً لما تتمتعون به من خبرة ، (سلبيةفقرات لكل بعد فرعي )فقرتان ايجابيتان وفقرة  ةثالث م صوغت وقد

 تقويم المقياس من حيث: ألمل ببيان رأيكم فيعلمية وعملية في هذا المجال فإن الباحثة يحدوها ا

 مة الفقرات ألبعاد الميل إلى اإلنتاج.مالء  -1

 .عدد البدائلاستخدام طريقة ليكرت و -2

 عدد الفقرات الكلية وعدد الفقرات اإليجابية والسلبية. -3

 ا ومناسبتها للفئة العمرية للطالبات.وغهوضوح الفقرات ودقة ص  -4

 

 

 رولكم جزيل الشكر والتقدي                                       

 

 

 دكتوراهطالبة ال                                                                      المشرف           

 مزينة عبد الجبار جاس                                                           حسن كامل رسن د.أ.م.
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 مقياس الميل إلى االنتاج:تعليمات 

 

 الطالبة:  عزيزتي

لميل إلى اإلنتاج في مادة الرياضيات، ويتكون ا قياس مدى امتالكك   لمقياس إلىهذا ا يهدف

 :اآلتي المطلوب منك   ،( فقرة30المقياس من )

 .دقةب فقراتال قراءة -4

 (. بوضع عالمة ) البدائل فحسب اختيار احد -2

 .إجابة دونمن  فقرة ترك عدم -3

 

 ( امام البديل المناسب: ) ضعي عالمةمثال: 

 ابدا ً احياناً   غالباً  دائماً  الفقرة

 مادة الرياضيات من المواد التي أحبها

يعني في كل 

 الحاالت 

يعني في كثير 

 من االحيان

يعني في 

 أحيان قليلة
 يعني ال توجد 

    

 

 

 

 :تيةالبيانات اآل ياكتب

 ............................................. اسم الطالبة:

 ................................................ :الشعبة

 المدرسة: ................................................

وإنما  ،درجاتك في التحصيل الدراسي فياالختبار ال تؤثر   في  نتيجتك من أن يتأكد وأخيراً 

 يالتك.وعلى زم بما يعود بالنفع والفائدة عليك   في عملية التعليممنها  اإلفادةالهدف هو 
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 اإلنتاجفقرات مقياس الميل إلى 

 اتالفقر ت
حة
صال

 

ر 
غي

ة 
ح
صال

 

ل
دي
تع
ال

 

    ن مادة الرياضيات من المواد المهمة أاعتقد  1

2 
لذلك أحب المواد التي تستعمل القوانين والمبادئ  ،ن الرياضيات تتسم بالمنطقيةأأرى 

 الرياضية
   

    المواد األخرى ضعيف* أجد ان ترابط موضوعات الرياضيات مع موضوعات 3

    في تسهيل الحياة اليومية اً كبير اً ارى ان مادة الرياضيات لها دور 4

    ن لعلم الرياضيات دور كبير في التطور العلمي واالجتماعي أاعتقد  5

    العلمية والعملية *اشعر بعدم اسهام الرياضيات في تسهيل الحياة  6

    رياضية ياضيات لما اتعلمه فيها من موضوعاتأحب دروس الر 7

    اشعر بالمتعة عند تعلم الرياضيات لوضوح موضوعاتها 8

    الرياضية * وضوعاتاشعر بصعوبة تعلم الم 9

    اتوصل لحل كثير من المشكالت الحياتية التي تواجهني باستخدام الرياضيات 10

    اشعر بالمتعة عند حل مواقف صعبة تواجهني باستعمال الرياضيات 11

    أجد ان الرياضيات بعيدة عن الحياة الواقعية التي نعيشها * 12

    الرياضيات حتى وان كانت صعبةضوعات أثابر من أجل تعلم مو 13

    أحب مشاركة زميالتي عند حل الواجبات والتمارين الرياضية 14

    مادة الرياضيات أو حل تمارينها *ضوعات أستسلم عندما أجد صعوبة في فهم مو 15

    رياضية ضوعاتأحب االطالع على كتب ومصادر تحتوي على مو 16

    رياضية متنوعة لتنمي قدرتي في مجال االبداع وعاتضى مواطلع عل 17

    اكتفي بالمعلومات الرياضية التي ندرسها في المدرسة * 18

    أستطيع المثابرة من أجل حل المشكالت الرياضية الصعبة التي تثير التفكير 19

20 
ارغب في المحاولة وبذل جهد أكبر لحل المشكالت الرياضية حتى إذا فشلت في 

 حلها
   

    اتوقف عن التفكير في حل المشكالت الرياضية عندما ال اتوصل لحل مباشر لها *  21

    الرأي في درس الرياضيات بعد فهمها بسهولة وبيانأحب المناقشة  22

    أوضح بثقة طريقة حل المشكالت الرياضية المتنوعة عند حلها 23

    أخشى الرسوب في مادة الرياضيات * 24

    أستطيع ان اساعد زميالتي في فهم مادة الرياضيات 25

    الرياضياتأحصل على الدرجات العالية في امتحانات مادة  26

    من يعلمني ويتابعني في مادة الرياضيات حتى أنجح *احتاج إلى  27

    أوظف خبراتي في مادة الرياضيات لتعلم المواد االخرى 28

    أحب دراسة المواد التي تستعمل قوانين ومبادئ رياضية 29

    الرياضية *أجد صعوبة في دراسة المواد التي تستخدم الرموز والقوانين  30
 

 اتجاه المفهوم )فقرات سلبية(. بخالف* الفقرات التي تكون 
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 ه النهائيةمقياس الميل إلى اإلنتاج بصورت( 24ملحق )ال

 

 مقياس الميل إلى االنتاج:تعليمات 

 

 الطالبة:  عزيزتي

ويتكون لميل إلى اإلنتاج في مادة الرياضيات، ا قياس مدى امتالكك   لمقياس إلىهذا ا يهدف

 :اآلتي المطلوب منك  ، ( فقرة30المقياس من )

 .دقةب فقراتال قراءة -4

 (. بوضع عالمة ) اختيار احد البدائل فحسب -2

 .إجابة دونمن  فقرة ترك عدم -3

 

 ( امام البديل المناسب: ) ضعي عالمةمثال: 

 ابدا ً احياناً   غالباً  دائماً  الفقرة

 أحبها مادة الرياضيات من المواد التي

يعني في كل 

 الحاالت 

يعني في كثير 

 من االحيان

يعني في 

 أحيان قليلة
 يعني ال توجد 

    

 

 

 

 

 :تيةالبيانات اآل ياكتب

 ............................................. اسم الطالبة:

 ................................................ :الشعبة
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 اإلنتاجفقرات مقياس الميل إلى 

 ابدا ً احياناً   غالباً  دائماً  اتالفقر ت

     ن مادة الرياضيات من المواد المهمة أاعتقد  1

2 
لذلك أحب المواد التي  ،ن الرياضيات تتسم بالمنطقيةأأرى 

 تستعمل القوانين والمبادئ الرياضية
    

3 
المواد  موضوعاتالرياضيات مع  ضوعاتأجد ان ترابط مو

 األخرى ضعيف
    

4 
ارى ان مادة الرياضيات لها دور كبير في تسهيل الحياة 

 اليومية
    

     في التطور العلمي  اً كبير اً اعتقد إن لعلم الرياضيات دور 5

6 
اشعر بعدم اسهام الرياضيات في تسهيل الحياة العلمية 

 والعملية 
    

7 
 اتعلمه فيها من موضوعاتالرياضيات لما أحب دروس 

 رياضية
    

     اشعر بالمتعة عند تعلم الرياضيات لوضوح موضوعاتها 8

     الرياضية  ضوعاتاشعر بصعوبة تعلم المو 9

10 
اتوصل لحل كثير من المشكالت الحياتية التي تواجهني 

 باستخدام الرياضيات
    

11 
باستعمال اشعر بالمتعة عند حل مواقف صعبة تواجهني 

 الرياضيات
    

     أجد ان الرياضيات بعيدة عن الحياة الواقعية التي نعيشها  12

13 
الرياضيات حتى وان كانت  أثابر من أجل تعلم موضوعات

 صعبة
    

14 
أحب مشاركة زميالتي عند حل الواجبات والتمارين 

 الرياضية
    

15 
مادة  ضوعاتأستسلم عندما أجد صعوبة في فهم مو

 الرياضيات أو حل تمارينها 
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 ابدا ً احياناً   غالباً  دائماً  اتالفقر ت

16 
 ضوعاتأحب االطالع على كتب ومصادر تحتوي على مو

 رياضية
    

17 
رياضية متنوعة لتنمي قدرتي في مجال  اطلع على موضوعات

 االبداع
    

     اكتفي بالمعلومات الرياضية التي ندرسها في المدرسة  18

19 
أستطيع المثابرة من أجل حل المشكالت الرياضية الصعبة التي 

 تثير التفكير
    

20 
ارغب في المحاولة وبذل جهد أكبر لحل المشكالت الرياضية 

 حتى إذا فشلت في حلها
    

21 
اتوقف عن التفكير في حل المشكالت الرياضية عندما ال 

 اتوصل لحل مباشر لها 
    

22 
الرأي في درس الرياضيات بعد فهمها  بيانأحب المناقشة و

 بسهولة
    

     أوضح بثقة طريقة حل المشكالت الرياضية المتنوعة عند حلها 23

     أخشى الرسوب في مادة الرياضيات  24

     ان اساعد زميالتي في فهم مادة الرياضياتأستطيع  25

     أحصل على الدرجات العالية في امتحانات مادة الرياضيات 26

     من يعلمني ويتابعني في مادة الرياضيات حتى أنجح احتاج إلى  27

     أوظف خبراتي في مادة الرياضيات لتعلم المواد االخرى 28

     تستعمل قوانين ومبادئ رياضيةأحب دراسة المواد التي  29

30 
أجد صعوبة في دراسة المواد التي تستخدم الرموز والقوانين 

 الرياضية 
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 عادات العقل واالبعاد التي تمثلها( 25ملحق )ال

 

 

 

 جامعة بغداد

 للعلوم الصرفة / ابن الهيثمكلية التربية 

 العلوم التربوية والنفسيةقسم 

 تدريس الرياضياتدكتوراه طرائق 

 

 

 

 واالبعاد التي تمثلها عادات العقل على صالح م/ استبانة آراء المحكمين للحكم

 

 المحترم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   األستاذ 

 تحية طيبة . . .

تعلمي على وفق الكفاءة الرياضية واثره  - تصميم تعليمي) بـ  بحثها الموسومتروم الباحثة إجراء 

الحصول على (، كجزء من متطلبات في عادات العقل والكفاءة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع العلمي

 ، إذ(2061)مشروع  بحسبالعقل  تحديد عادات، وقد تم تدريس الرياضيات طرائق في دكتوراهالشهادة 

مهارات االتصال و وهي )الحساب والتقدير، ادة الرياضياتاختارت الباحثة العادات التي تتالءم وم

ونظراً لما تتمتعون به من خبرة ، مع تحديد االبعاد التي تمثلهامهارات االستجابة الناقدة( ووالتواصل، 

 من حيث: عادات العقلتقويم  ألمل ببيان رأيكم فيعلمية وعملية في هذا المجال فإن الباحثة يحدوها ا

 لمادة الرياضيات. مالءمتها -1

 لها. للعادات العقلية التابعة االبعادمة مالء -2

 

 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير                                       

 

 

 

 

 دكتوراهطالبة ال                                                                      المشرف            

 زينة عبد الجبار جاسم                                                           حسن كامل رسن د.أ.م.
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 تعريف المصطلحات:

هي مجموعة من المهارات والعمليات العقلية التي تعمل على مساعدة الفرد الختيار : عادات العقل

السلوك بفاعلية مع المداومة أفضل االستجابات عند مواجهة خبرة جديدة أو موقف او مشكلة مع تطبيق 

 .(41: 2141)عمران،  عليه، حيث تشمل كل من العقل والوجدان والسلوك

 :(2061)حسب مشروع بعادات العقل التي تناسب مادة الرياضيات من عادات العقل 

باستعمال  م الورقة والقلم أمكانت باستخدام العقل أ إن عملية الحساب سواء   الحساب والتقدير: -1

عني التركيز على مهارات التفكير الحاسبة اليدوية لها دور مؤكد في حل المشكالت، وهذا ي

 التي تتضمن اآلتي:

عن المهارات العددية األساسية في حياته  كل فرديستخدم المهارات العددية األساسية:  -

تذكر  إجراء الحسابات البسيطة، ومهارات العد تتطلب بالضرورة القدرة على طريق

واستدعاء األرقام وبعض العمليات الحسابية بسرعة كالجمع والطرح والضرب والقسمة 

 والكسور العشرية والنسب والعالقات بينها.

إجراء عمليات حسابية باستخدام اآلالت إلى كل فرد في حياته يحتاج  المهارات الحسابية: -

اآللة الحاسبة ذات فاعلية  كونالحاسبة لسرعتها وتوفيرها للوقت وكونها أكثر دقة، ولكي ت

لمعرفة كيفية  بية ينبغي تعلم كيفية استخدامها فضال  عنفي إيجاد ناتج العمليات الحسا

إيجاد العمليات الرياضية األربع وحساب النسب المئوية وحساب المساحات والحجوم 

ييز بين لألشكال الهندسية وتحويل الوحدات، واختيار عمليات حسابية لحل المسائل والتم

 الوحدات والتحويالت الرياضية والتحقق من صحة اإلجابات.

: ويتمثل في الجواب التقريبي الذي يكون ذا فائدة كفائدة الجواب الدقيق، ومن التقدير -

المهارات الخاصة بالتقدير هي مهارات تقدير االبعاد والوقت والمسافات واالحجام 

 وغيرها.

أساسي مع  نحو  مهارات االتصال والتواصل بلعلوم إلى تحتاج امهارات االتصال والتواصل:  -2

 العمل على تعزيزها وتعميقها لدى االفراد، ومن المهارات األساسية للمتعلمين اآلتي:

 .القدرة على التعبير الشفوي وفهم األفكار وكتابتها -

 ألفة مفاهيم الرياضيات ومفرداتها. -

 وضع التفسيرات وبيان األسباب. -

 جداول أو رسوم بيانية.تنظيم المعرفة في  -

 توضيح العالقات باستعمال الرسم البياني. -
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 كتابة خطوات طريقة معينة. -

 استخدام العالقات الرياضية. -

يجب تمكن المناهج المتعلمين من إدراك القضايا والمسائل التي  مهارات االستجابة الناقدة: -3

يجب ان يدرك المتعلمون ما تتضمنها وفهمها، مع قبول ما يتسق مع المنطق والعقالنية، لذلك 

 يأتي في القضايا الجدلية ومنها:

 وضوح القضية الجدلية أو الحجج الواردة. -

 اتساق النتائج. -

 التمييز بين الحقائق واآلراء. -

 البراهين. إلىاالستناد  -

 ذكر كل االحتماالت وعدم االقتصار على تفسير أو استنتاج معين. -

 (282 - 285: 2515)زيتون، 
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 عادات العقل واالبعاد التي تمثلها

 عادات العقل واالبعاد التي تمثلها ت
حة
صال

حة 
صال

ر 
غي

 

ل
دي
تع
ال

 

    الحساب والتقدير: اوالا 

    وإيجاد ناتجها. ليات الرياضية األربعالقدرة على تذكر واستدعاء العم 1

    حساب النسب المئوية. 2

    الهندسية.حساب المساحات والحجوم لألشكال  3

    تحويل الوحدات. 4

    التحقق من صحة اإلجابات. 5

    تقدير الوقت والحجوم. 6

    .تقدير االبعاد والمسافات 7

    :مهارات االتصال والتواصل ثانياا 

    القدرة على فهم األفكار وكتابتها. 8

    التعرف على مفاهيم الرياضيات ومفرداتها. 9

    التفسيرات وبيان األسباب.وضع  10

    تنظيم المعرفة في جداول. 11

    كتابة خطوات طريقة الحل. 12

    :مهارات االستجابة الناقدة ثالثاا 

    فهم الحجج الواردة. 13

    تحديد النتائج المنطقية. 14

    التمييز بين الحقائق واآلراء. 15

    البراهين. إلىاالستناد  16

    ذكر كل االحتماالت وعدم االقتصار على تفسير أو استنتاج معين. 17
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 األولية صورته( اختبار عادات العقل ب26ملحق )ال

 

 

 جامعة بغداد

 للعلوم الصرفة / ابن الهيثمكلية التربية 

 العلوم التربوية والنفسيةقسم 

 دكتوراه طرائق تدريس الرياضيات

 

 

 

 اختبار عادات العقل للحكم على صالحة آراء المحكمين م/ استبان

 

 المحترم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   األستاذ 

 تحية طيبة . . .

تصميم تعليمي تعلمي على وفق الكفاءة الرياضية واثره في ) بـ  بحثها الموسومتروم الباحثة إجراء 

الحصول على (، كجزء من متطلبات لبات الصف الرابع العلميعادات العقل والكفاءة الرياضية لدى طا

مشروع  بحسب، وقد تم اعداد اختبار لعادات العقل تدريس الرياضيات طرائق في دكتوراهالشهادة 

مهارات ووهي )الحساب والتقدير،  اختارت الباحثة العادات التي تتالءم ومادة الرياضيات ، إذ(2061)

ونظراً لما تتمتعون به من خبرة علمية وعملية في هذا ، االستجابة الناقدة( مهاراتواالتصال والتواصل، 

 تقويم االختبار من حيث: ألمل ببيان رأيكم فيالمجال فإن الباحثة يحدوها ا

 ا.وغهوضوح الفقرات ودقة ص -1

 للمرحلة العمرية لعينة البحث. متهمالء -2

 للعادات العقلية واالبعاد التابعة لها. متهمالء -3

 عنه. اإلجابةوضوح تعليمات  -4

 كل فقرة. بينالدرجات توزيع و اإلجابات األنموذجيةتقويم  -5

 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير                                       

 

 

 دكتوراهطالبة ال                                                                      المشرف            

 زينة عبد الجبار جاسم                                                           حسن كامل رسن د.أ.م.
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 في مادة الرياضيات: (2061)مشروع  بحسبعادات العقل تعليمات اختبار 

 

 الطالبة:  عزيزتي

بحسب للعادات العقلية في مادة الرياضيات على  قياس مدى امتالكك   إلى هذا االختبار يهدف

 :اآلتي المطلوب منك   ،( فقرة17، ويتكون االختبار من )(2061)مشروع 

 .دقةب السؤال قراءة -4

 .زيادة دونحسب من ف المطلوب نع اإلجابة -2

 .عشوائي نحو  ب اإلجابة عدم -3

 .إجابة دونمن  سؤال ترك عدم -1

 اإلجابة على الورقة المخصصة لذلك. -1

 دقيقة.( 55الوقت المخصص لالختبار ) -6

 

 :تيةالبيانات اآل ياكتب

 ............................................. اسم الطالبة:

 ................................................ :الشعبة

 المدرسة: ................................................

الهدف وإنما  ،درجاتك في التحصيل الدراسي فياالختبار ال تؤثر   في  إن نتيجتك يتأكد وأخيراً 

 يالتك.وعلى زم بما يعود بالنفع والفائدة عليك   في عملية التعليممنها  اإلفادةهو 
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 :االختبارفقرات 

 الفقرات ت

حة
ال
ص

 

ة 
ح

ال
ص

ر 
غي

 

ل
دي

تع
ال

 

 الحساب والتقدير

1 

ارادت عائلة الذهاب إلى المدينة الترفيهية في ميسان، وكان سعر البطاقة أللعاب 

دينار، فإذا ذهبت  (1000)أما سعر البطاقة للطفل فهي  ،دينار (2000)الكبار 

أما ، ركب االبوان في لعبة واحدةوعائلة مكونة من االب واالم وثالثة أطفال، 

ى االب ألطفاله عصائر سعر العصير األطفال فركبوا معاً في ثالث لعب، واشتر

المبلغ الذي أنفقه االب في المدينة الترفيهية؟ وضحي كيفية  دينار، فما (500)

 إيجاد المبلغ.

   

2 

إذا كان عدد الطالبات الناجحات في الصف الرابع العلمي في احدى المدارس 

وعدد طالبات شعبة )ب(  ،طالبة (26)عدد طالبات شعب )أ( هي وطالبة،  (35)

 نسبة نجاح طالبات الصف الرابع العلمي من مئة؟ طالبة، فما (24)هي 

   

3 

وأراد صاحب  (4m , 6m)مستطيل ابعاده  بصورةإذا كانت حديقة المنزل 

، فكم مساحة الحديقة؟ (𝑚 2)مكعب طول ضلعه  بصورةالمنزل بناء حوض ماء 

 وكم حجم الحوض؟ 

   

4 

فما المسافة التي تقطعها  (m 540000)إذا كانت المسافة بين بغداد والبصرة هي 

 السيارة بالكيلو متر؟ 

ساعات فكم دقيقة  (6)وإذا كان الزمن المستغرق للوصول من بغداد للبصرة هو 

 ؟ نفسه الطريقستغرق الوصول من بغداد للبصرة بي

   

5 

إذا كان لدى نور واجب بيتي وهو حل المعادلة من الدرجة الثانية اآلتية: 
(2𝑋2 + 7𝑋 − 1 = إن الناتج هو  :وقالت لهاوقد ساعدتها أختها في حلها،  (6−

(𝑋 =  ، فلم تقتنع نور بالحل فكيف تساعدينها في التحقق من صحة الحل؟ (1−

   

6 

عداد الكعك والعصير للضيوف، فوضعت الكعك في الفرن في إارادت هند 

قدري ثالثة ارباع الساعة حتى ينضج، ، ويحتاج إلى عصراً  (3:30)الساعة 

 الوقت الذي يجب ان يتم اخراج الكعك فيه من الفرن؟ 

5)فكل  ومن أجل اعداد العصير
1

4
)برتقالة يعطي  (

1

4
لتر من العصير، قدري  (

  ؟برتقالة (20)اذا كان لدى هند كمية العصير الممكن عملها 

   

7 

فإذا كان الموقف  بواسطة الحافلةأرادت احدى الطالبات الذهاب إلى المدرسة 

والمسافة بين منزلها والموقف القريب من  ،عن منزلها (m 50)األول يبعد مسافة 

 ، وكما في الرسم: (m 170) نحو  مدرستها 

 

 

 

 
 

 قدري المسافة التي تقطعها الطالبة من البيت إلى المدرسة؟ مع التوضيح.

   
 المنزل

 درسةمال

  1موقف 
 موقف
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 مهارات االتصال والتواصل

8 

ورق وكان لديها قطعة  ،أرادت لمياء عمل صندوق لوضع بعض األغراض

كل قطعة  الورق المقوى من، وقطعتان (cm 4 , 8)مستطيلة الشكل بعداها مقوى 

 ولديها شريط الصق ومقص وصمغ.  (cm 4)شكلها مربع طول ضلعه 

اكتبي األفكار التي يمكن ان تتبعها لمياء من اجل صنع صندوق من األدوات التي 

 لديها.

   

9 

فقالت: غرفتي مربعة في احدى زواياها يوجد  ،ارادت حنان أن تصف غرفتها

سرير مستطيل بجانبه مرآة بيضوية طولها أكبر من طولي، والشباك يتكون من 

نصفين أحدهما أكبر من اآلخر يفصلهما قاطع عمودي، على ثالثة أبواب مقسمة 

 .لمناظر طبيعية وعلقت على الجدار صورة لي وعلى جانبيها لوحتان متوازيتان

 التي ترتبط بمادة الرياضيات؟ ات التي ذكرتها حنان الكلم ما

   

10 

2𝑋)ارادت المدرسة حل المتباينة  − 5 − 4𝑋 ≤ اتبعي  :فقالت لها ،للطالبة (1

لطرفين، ثم إلى  (5)الخطوات اآلتية: اجمعي معامالت المتغير، ثم اضيفي 

)اضربي الطرفين بـ 
1

2
 ذكري سبب استخدام. ا(1-)ضربي الطرفين بـ وأخيراً ا (

 كل خطوة من الخطوات السابقة من المدرسة في الحل؟

   

11 

مختلفة للذهاب إلى المدرسة، تستخدم الطالبات في مدرسة اعدادية وسائل نقل 

طالبة تستقل سيارة أجرة  (96)طالبة تستقل سيارة خاصة، و (60)اآلتي: وك

إذ طالبة تأتي مشياً على االقدام،  (57)، أما الحافلةتستقل  طالبة (27)صغيرة، و 

 طالبة، مثلي المعلومات السابقة بجدول. (240)مجموع طالبات المدرسة  إن

   

12 

 عن طريقإن عمر اختها الصغرى )هديل( يمكن ايجاده  :قالت سها لصديقاتها

الثة يساوي سبعة، فكم عمر المعادلة االتية: ضعف عمر هديل مطروح منه ث

 الخطوات التي ستتبعينها إليجاد عمر هديل بالتفصيل.كتبي هديل؟ ا

   

 مهارات االستجابة الناقدة

13 

إذا كان االفتراض هو القدرة على فحص البيانات في موضوع ما لتحديد ما يمكن 

 .اً ان يكون متحقق

ة إذا كان: من وجهة نظرك من االفتراضات التاليحددي االفتراضات الممكنة 

 حلها باستعمال طريقة التجربة(: )لدينا معادلة يمكن

 ان المعادلة من الدرجة األولى. .4

 ان المعادلة من الدرجة الثانية. .2

 ال يمكن حل المعادلة بطريقة المميز. .3

 يمكن حل المعادلة بطريقة أخرى. .1

   

14 

: شمس تجلس إلى يمين زهراء، إذ ثالث طالبات يجلسن على مقعد دراسي واحد

 حسب المنطق؟ب فمن التي تجلس في الوسطوضحى تجلس إلى يمين شمس، 

 ضحى. .4

 زهراء. .2

 شمس. .3

 ............... ومن التي تجلس على يسارها؟
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15 

يمكن اثباته بواسطة البرهان المنطقي أو هي مسلمة أو  : شيئاً الحقيقةإذا كانت 

 بديهية، وهي االمر المتفق على صحته.

 ومعتقدات المتحدث.: فهو وجهة نظر شخصية تعبر عن مشاعر الرأي اما

 :اا رأيمنها يمثل  اً وأي حقيقةمن الجمل االتية تمثل  اً حددي أي

 الضرب عملية جمع متكررة. .4

 الرياضيات أصعب من الفيزياء. .2

 عند استخدام خصائص األسس يجب استخدام خصائص الجذور كذلك. .3

 .طبق نظرية فيثاغورس على المثلث قائم الزاوية فحسبتن .1

   

16 

 ، فما نوع زواياه:°180قالت المدرسة للطالبة لدينا مثلث مجموع زواياه 

 زاوية قائمة وزاوية منفرجة وزاوية حادة. .4

 زاوية حادة وزاويتان منفرجتان. .2

 زاوية قائمة وزاويتان حادتان. .3

 برهني على اإلجابة الصحيحة.

   

17 

االحتماالت التي قد تكون ذا كانت فاطمة متفوقة دائماً في مادة الرياضيات، فما إ

 السبب في تفوقها من وجهة نظرك؟

 مادة الرياضيات مادة سهلة. .4

 الدراسة بجد في االمتحانات. .2

 المواظبة على حل التمارين والواجبات اليومية. .3

 .سهولة أسئلة االمتحانات دائماً  .1

 مدرسة الرياضيات محبوبة. .1
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 االولية صورتهالختبار عادات العقل بنموذجية ( اإلجابات األ27ملحق )ال

 المالحظات الدرجة االجابات ت

1 

2االبوان:  × 2000 = 4000 

3األطفال:  × 3 = 9 , 9 × 1000 = 9000 

3العصير:  × 500 = 1500 

4000المجموع:  + 9000 + 1500 = 14500 

4  

2 

 (35)عدد الطالبات الناجحات: 

26)عدد الطالبات الكلي:  + 24 = 50) 

نسبة الطالبات الناجحات: 
35

50
× 100%           

7

10
× 100% = 70%  

4  

3 

 العرض× مساحة الحديقة المستطيلة = الطول 

4 × 6 = 24 𝑚 2  
 طول الضلع× طول الضلع × حجم الحوض المكعب = طول الضلع 

 = 2 × 2 × 2 = 8 𝑚3   

4  

4 

 تحويل المتر إلى كيلو متر بالقسمة:
540000

1000
= 540 𝑘𝑚  

 تحويل الوقت من ساعات إلى دقائق بالضرب:

6 × 60 =   دقيقة  360

4  

5 

في المعادلة فإذا كان الناتج  𝑋للتحقق من صحة الحل نعوض قيمة 

 صحيح يكون الحل صحيح، نعوض:

2𝑋2 − 𝑋 + 8𝑋 − 1 = −6  

 2(−1)2 − (−1) + 8(−1) − 1 = 

   2 + 1 − 8 − 1 = 3 − 9 = −6  

4  

6 
  4:15الوقت هو تقريباً: 

 : لتر واحدنحوكمية العصير 
4  

7 

 (m 50)نحو من المنزل إلى الموقف األول 

، إذا المسافة  (m 50)و   (m 170) نحوومن الموقف حتى المدرسة 

 .(m 270) نحوالتي تقطعها الطالبة 

4  

8 

 لتكون بصورةالمستطيلة  الورق المقوىنقص بالمقص قطعتي  -
 أربعة مربعات.

نضع المربعات األربعة لتمثل جوانب الصندوق ولدينا قطعة مربعة  -
 تمثل قاعدة الصندوق.

 نقص القطعة المربعة االخيرة الى نصفين لتمثل غطاء الصندوق. -
 نستعمل الشريط الالصق لربط القطع مع بعضها ليتكون الصندوق. -

4  
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9 
  –أكبر  –بيضوي  –طول  –مستطيل  –زاوية  –مربع 

 .متواز   –عمودي  –قاطع  –نصف  –قسمة  –ثالثة 
4  

10 

 ألنها متشابهة. ؛نجمع المتغيرات -
 .إلى الطرفين ليبقى المتغير فحسب (5)نضيف  -
 نضرب الطرفين بنصف لنتخلص من معامل المتغير. -
 .ا  نضرب الطرفين بسالب للتخلص من سالب المتغير ليكون موجب -

4  

11 

 عدد الطالبات وسيلة النقل ت 

 60 سيارة خاصة 4

 96 سيارة اجرة صغيرة 2

 27 حافلةال 3

 57 مشياً على االقدام  1

  240 المجموع

4  

12 

 𝑋 نكتب المعادلة التي تمثل عمر هديل: نفرض أن عمر هديل: 

2𝑋 − 3 = 7  

2𝑋 = 10  

𝑋سنوات                                        (5)عمر هديل  إذاً      = 5 

4  

  4 .اني والثالث فحسبالث 13

14 
 شمس

 زهراء
4  

15 
 الرابع.الحقيقة: األول و

 الثالث.الرأي: الثاني و
4  

16 

(3) 

فمن الممكن ان تكون زاويتان   (°90) ألن الزاوية الحادة أقل من 

 .(°90)مع زاوية قائمة قياسها  (°90)ن مجموعهما حادتا

4  

  4 االحتماالت المناسبة هي:  الثاني، والثالث. 17
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 اختبار عادات العقل بصورته النهائية( 28ملحق )ال

 

 في مادة الرياضيات: (2061)مشروع  بحسبعادات العقل تعليمات اختبار 

 

 الطالبة:  عزيزتي

بحسب لعادات العقلية في مادة الرياضيات على ا قياس مدى امتالكك   إلى هذا االختبار يهدف

 :اآلتي المطلوب منك  ، ( فقرة15، ويتكون االختبار من )(2061) مشروع

 .دقةب السؤال قراءة -4

 .زيادة دون حسب منف المطلوب نع اإلجابة -2

 .عشوائي بنحو   اإلجابة عدم -3 

 .إجابة دونمن  سؤال ترك عدم -1

 اإلجابة على الورقة المخصصة لذلك. -1

 ( دقيقة.45الوقت المخصص لالختبار ) -7

 

 :تيةالبيانات اآل ياكتب

 ............................................. اسم الطالبة:

 ................................................ :الشعبة
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 االختبار:فقرات 

 الفقرات ت

1 

ارادت عائلة الذهاب إلى المدينة الترفيهية في ميسان، وكان سعر البطاقة أللعاب الكبار 

دينار، فإذا ذهبت عائلة مكونة من االب  (1000)دينار أما سعر البطاقة للطفل فهي  (2000)

ركب االبوان في لعبة واحدة أما األطفال فركبوا معاً في ثالث لعب، وواالم وثالثة أطفال، 

دينار، فما المبلغ الذي أنفقه االب في  (500)واشترى االب ألطفاله عصائر سعر العصير 

 المدينة الترفيهية؟ وضحي كيفية إيجاد المبلغ.

2 

طالبة،  (35)إذا كان عدد الطالبات الناجحات في الصف الرابع العلمي في احدى المدارس 

طالبة، فما نسبة  (24)وعدد طالبات شعبة )ب( هي  ،طالبة (26)عدد طالبات شعب )أ( هي و

 نجاح طالبات الصف الرابع العلمي من مئة؟

3 
راد صاحب المنزل بناء وأ (4m , 6m)مستطيل ابعاده  بصورةإذا كانت حديقة المنزل 

 ، فكم مساحة الحديقة؟ وكم حجم الحوض؟ (𝑚 2)مكعب طول ضلعه  بصورةحوض ماء 

4 

فما المسافة التي تقطعها السيارة ، (m 540000)إذا كانت المسافة بين بغداد والبصرة هي 

 بالكيلو متر؟ 

ساعات فكم دقيقة يستغرق  (6)وإذا كان الزمن المستغرق للوصول من بغداد للبصرة هو 

 ؟ بالطريق نفسهالوصول من بغداد للبصرة 

5 

 إذا كان لدى نور واجب بيتي وهو حل المعادلة من الدرجة الثانية اآلتية:

 (2𝑋2 + 7𝑋 − 1 = 𝑋)إن الناتج هو ، وقالت لها: وقد ساعدتها أختها في حلها (6− = −1) 

 فكيف تساعدينها في التحقق من صحة الحل؟ ،، فلم تقتنع نور بالحل

6 

 (3:30)عداد الكعك والعصير للضيوف، فوضعت الكعك في الفرن في الساعة إارادت هند 

قدري الوقت الذي يجب ان يتم اخراج ثالثة ارباع الساعة حتى ينضج، عصراً ويحتاج إلى 

 الكعك فيه من الفرن؟ 

5)فكل  ومن أجل اعداد العصير
1

4
)برتقالة يعطي  (

1

4
لتر من العصير، قدري كمية العصير  (

  ؟برتقالة (20)الممكن عملها اذا كان لدى هند 

7 

فإذا كان الموقف األول يبعد  بواسطة الحافلة،أرادت احدى الطالبات الذهاب إلى المدرسة 

 نحو        عن منزلها والمسافة بين منزلها والموقف القريب من مدرستها  (m 50)مسافة 

(170 m) :وكما في الرسم ، 

 

 

 

 
 

 قدري المسافة التي تقطعها الطالبة من البيت إلى المدرسة؟ مع التوضيح.

 المنزل

 درسةمال

  1موقف 
 موقف
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8 

ارادت حنان أن تصف غرفتها فقالت: غرفتي مربعة في احدى زواياها يوجد سرير مستطيل 

 باك يتكون من ثالثة أبواب مقسمة علىأكبر من طولي، والشبجانبه مرآة بيضوية طولها 

أحدهما أكبر من اآلخر يفصلهما قاطع عمودي، وعلقت على الجدار صورة لي وعلى  ،نصفين

 لمناظر طبيعية. متوازيتان جانبيها لوحتان

 التي ترتبط بمادة الرياضيات؟ الكلمات التي ذكرتها حنان ما 

9 

2𝑋)ة ارادت المدرسة حل المتباين − 5 − 4𝑋 ≤ اتبعي الخطوات  :فقالت لها ،للطالبة (1

)لطرفين، ثم اضربي الطرفين بـ إلى ا (5)اآلتية: اجمعي معامالت المتغير، ثم اضيفي 
1

2
) ،

  .(1-)وأخيراً أضربي الطرفين بـ 

 ذكري سبب استخدام كل خطوة من الخطوات السابقة من المدرسة في الحل؟

10 

تستخدم الطالبات في مدرسة اعدادية وسائل نقل مختلفة للذهاب إلى المدرسة، وكما اآلتي: 

 طالبة (27)طالبة تستقل سيارة أجرة صغيرة، و  (96)طالبة تستقل سيارة خاصة، و (60)

 (240)مجموع طالبات المدرسة  إذطالبة تأتي مشياً على االقدام،  (57)، أما حافلةتستقل ال

 المعلومات السابقة بجدول.طالبة، مثلي 

11 

المعادلة االتية:  عن طريقإن عمر اختها الصغرى )هديل( يمكن ايجاده  :قالت سها لصديقاتها

 الثة يساوي سبعة، فكم عمر هديل؟ ضعف عمر هديل مطروح منه ث

 كتبي الخطوات التي ستتبعينها إليجاد عمر هديل بالتفصيل.ا

12 

: شمس تجلس إلى يمين زهراء، وضحى إذثالث طالبات يجلسن على مقعد دراسي واحد 

  حسب المنطق؟ب فمن التي تجلس في الوسطتجلس إلى يمين شمس، 

 ............... ومن التي تجلس على يسارها؟ )ضحى، زهراء، شمس(

13 

يمكن اثباته بواسطة البرهان المنطقي أو هي مسلمة أو بديهية، وهي  : شيئاً الحقيقةإذا كانت 

 االمر المتفق على صحته.

 : فهو وجهة نظر شخصية تعبر عن مشاعر ومعتقدات المتحدث.الرأي اما

 :اا رأيمنها يمثل  اً وأي حقيقةمن الجمل االتية تمثل  اً حددي أي

 الضرب عملية جمع متكررة. .4

 اء.الرياضيات أصعب من الفيزي .2

 عند استخدام خصائص األسس يجب استخدام خصائص الجذور كذلك. .3

 .طبق نظرية فيثاغورس على المثلث قائم الزاوية فحسبتن .1

14 

 ، فما نوع زواياه:°180قالت المدرسة للطالبة لدينا مثلث مجموع زواياه 

 زاوية قائمة وزاوية منفرجة وزاوية حادة. .4

 زاوية حادة وزاويتان منفرجتان. .2

 قائمة وزاويتان حادتان.زاوية  .3

 ..............برهني على اإلجابة الصحيحة............. اإلجابة 

15 

ذا كانت فاطمة متفوقة دائماً في مادة الرياضيات، فما االحتماالت التي قد تكون السبب في إ

 تفوقها من وجهة نظرك؟

 مادة الرياضيات مادة سهلة. .4

 الدراسة بجد في االمتحانات. .2

 على حل التمارين والواجبات اليومية. المواظبة .3

 .سهولة أسئلة االمتحانات دائماً  .1

 مدرسة الرياضيات محبوبة. .1
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 الكفاءة الرياضيةفي نتائج مجموعتي البحث ( 21ملحق )ال

 ت
 الكفاءة الرياضية ككل مقياس الميل إلى االنتاج اختبار الكفاءة الرياضية

 المجموعة الضابطة التجريبيةالمجموع  المجموعة الضابطة تجريبيةالمجموعة ال ة الضابطةالمجموع التجريبية ةالمجموع

1 53 79 90 102 49 68 

2 46 58 86 93 44 53 

3 92 51 101 101 76 50 

4 74 35 111 65 66 33 

5 114 30 107 67 91 31 

6 90 25 102 87 75 31 

7 69 57 87 99 59 53 

8 76 14 75 74 62 21 

9 59 19 89 78 53 25 

10 45 31 84 65 43 31 

11 69 40 105 80 62 39 

12 83 19 74 82 66 26 

13 41 18 84 92 40 27 

14 37 30 97 85 40 34 

15 64 69 84 96 55 61 

16 54 30 81 77 48 32 

17 36 22 86 80 38 28 

18 69 73 86 77 59 60 

19 32 72 79 103 34 64 

20 53 50 82 84 48 46 

21 62 63 89 86 55 55 

22 38 88 94 81 40 70 

23 60 28 98 88 55 33 

24 49 47 86 80 46 44 

25 75 63 83 72 62 53 

26 42 27 92 89 42 32 

27 36 74 88 79 38 61 

28 47 41 82 64 44 37 

29 47 53 97 95 46 50 

30 49 33 106 92 49 37 

31 51 68 90 107 48 62 

32 49 40 83 93 45 41 

33 84 38 100 101 71 41 

34 62 62 100 102 57 57 

35 44 25 93 75 44 29 

36 50 93 93 93 48 76 

37 107 59 93 100 85 55 

38 66 45 91 87 58 44 

39 98 27 99 82 80 31 

40 65 43 78 54 55 37 
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 اختبار عادات العقل فينتائج مجموعتي البحث ( 30ملحق )ال

 ت 
 الدرجة الكلية

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

1 31 39 

2 23 23 

3 31 25 

4 27 25 

5 27 26 

6 44 10 

7 30 26 

8 32 14 

9 24 28 

10 25 32 

11 46 11 

12 16 24 

13 29 24 

14 28 30 

15 21 35 

16 27 23 

17 14 44 

18 26 36 

19 21 38 

20 19 20 

21 28 39 

22 30 22 

23 27 17 

24 20 32 

25 26 22 

26 24 26 

27 26 24 

28 25 16 

29 19 33 

30 24 40 

31 15 21 

32 24 32 

33 27 32 

34 25 36 

35 21 40 

36 20 32 

37 40 22 

38 24 31 

39 42 27 

40 19 28 
 



 d 

2. The scale of the productive disposition, which represents the fifth dimension 

of the mathematical proficiency, and After conducting the statistical analysis 

of paragraphs and after checking the psychometric characteristics for testing, 

became the final form of the scale consists of (30) paragraphs quad 

alternatives. 

3. Test the habits of the mind according to project (2061) in mathematics and 

After conducting the statistical analysis of paragraphs and after checking the 

psychometric characteristics for testing, became the test in its final form 

consists of (15) paragraphs article. 

After the experiment was implemented, the search tools were applied to 

the research sample, and using the t – test for two independent samples and 

equation of the effect size, the researcher reached the following results: 

1. There is an average effect of educational – learning design according to the 

mathematical proficiency in the mathematical proficiency test of female 

students in the scientific fourth grade (experimental group). 

2. There is an average effect of educational – learning design according to the 

mathematical proficiency in the scale of the productive disposition of female 

students in the scientific fourth grade (experimental group). 

3. There is an average effect of educational – learning design according to the 

mathematical proficiency in the mathematical proficiency as a whole of 

female students in the scientific fourth grade (experimental group). 

4. There is no effect of the educational – learning design according to the 

mathematical proficiency in the habits of the mind of female students in the 

scientific fourth grade (experimental group). 

Based on the above, the researcher presented some conclusions in the light 

of the results, and made some recommendations and suggestions. 



 c 

4. There is no significant statistical difference at the level of significance (0.05) 

between the average scores of female students of the experimental group 

that studied the material according to the educational – learning design and 

female students of the control group that studied the same material 

according to the usual method in the habits of mind. 

The researcher followed the experimental research method, And chose the  

Al-Amarah secondary school for girls of the Directorate General of the 

province of Misan especially to represent the sample research, The scientific 

fourth grade is of two divisions, group (A) was randomly selected to represent 

the experimental group, and the number of female students after exclusion  was 

(40) female student, were group (B) represented the control group, and the 

number of its female students after exclusion was also (40) female student, the 

equivalence of the two groups was determined in some variables (age, previous 

achievement in mathematics, general average of previous achievement, 

intelligence, mathematical proficiency with previous information) Before 

applying the experiment, where the experimental group was taught using the 

educational - learning design according to the mathematical proficiency,  and 

the control group was taught using the usual method. 

The researcher chose one of the quasi - experimental designs (design of the 

two groups control and experimental by post - test), with the use of a number of  

ways  adjust search variables,  and the research tools were:  

1. Mathematical proficiency test in dimensions (conceptual understanding, 

procedural fluency, adaptive reasoning, strategic Competence) in 

mathematics for the fourth grade. After conducting the statistical analysis of 

paragraphs  and after checking the psychometric characteristics for testing, 

became the final test consists of (30) paragraphs article. 

 



 b 

Summary of the Research  

This study aims to: 

1. Recognize the effect of educational – learning design according to 

mathematical proficiency in the mathematical proficiency for female 

students of the scientific fourth grade.  

2. Recognize the effect of educational – learning design according to 

mathematical proficiency in the habits of mind for female students of the 

scientific fourth grade.  

To achieve the research aims, the following zero hypotheses were put: 

1. There is no significant statistical difference at the level of significance 

(0.05) between the average scores of female students of the experimental 

group that studied the material according to the educational – learning 

design and female students of the control group that studied the same 

material according to the usual method in the test of mathematical 

proficiency. 

2. There is no significant statistical difference at the level of significance (0.05) 

between the average scores of female students of the experimental group 

that studied the material according to the educational – learning design and 

female students of the control group that studied the same material 

according to the usual method in the scale of productive disposition. 

3. There is no significant statistical difference at the level of significance 

(0.05) between the average scores of female students of the experimental 

group that studied the material according to the educational – learning 

design and female students of the control group that studied the same 

material according to the usual method in the mathematical proficiency as a 

whole. 
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