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 االهداء

 البشرية ....الى النبي االمين الذي علم 

 صلى اهلل عليه واله وسلم محمد رسول اهلل........

الى التي طالما كانت دعواتها عنوان دربي وتبقى امنياتي على وجهه التحقهق طالمها يهدها فهي يهدي..الى 
التي عندما تكسيني الهموم اسهب  فهي بحهر حبهها وحنانهها ليخفهف المهي.... الهى التهي مهمها كبهرت  ابقهى 

قهدم فهي علمهها  طفلتها التي تكتب اسمها على دفتر قلبها في ساعات الحهزن... وتههدف بفضهلها حهين تت
 رسالتي لكي تهديني الرضا والدعاء...اليِك يا اهديكِ اليِك يا سيدة القلب والحياة 

 )امي الغالية(

حين ضاقت الهدنيا الى بؤرة النور الذي عبر بي نحو االمل واألماني الجميلة واتسع قلبه ليحتوي حلمي 
 وعلمنههيوالصههفاء فههي قلبههي وسههار فههي حلكههة الههدرب ليغههرس معههاني النههور  الصههعاب مههن اجلههيفههرو  
وطالمها تفطهر  ...حتى لو فارقت ارواحنا اجسادنا احياء كي نظلان نعيش من اجل الحق والعلم  معنى

 يا  اليك  .....لنيلي شهادة الماجستير الوضاءتانقلبه شوقا وحنت عيناه 

 (والدي الحبيب) 

  املكملجأي وعالمي وكوكبي وقمري ونجمي الساطع وأجمل ما الى 

 ()اخي وأخواتي

 اليك  يا ... وقوتي وضلعي الثابت الذي ال يميل واتكائيالى سندي ومسندي 

 (عمو)

 اهدي اليكم ثمرة جهدي ونجاحي

 

 الباحثة                                                   



 شكر وتقدير
والهههه  النبههيالحمههد هلل الههذي ههههدانا لحمههده وجعلنهها مهههن أهلهههع والصهه ة والسههه م علههى 

 .االطهار وصحبه االخيار

اتقدم بجزيهل الشهكر واالمتنهان إلهى أسهتاذتي الفاضهلة والمشهرفة علهى البحه  األسهتاذ 
وآراء  لهي مهن جههد  ال يعادلهه جههدا وعطهاءا لمها قدمتهه  )الهام جبار فارس(المساعد الدكتورة 

  سديدة ونبل  وعطف  فجزاها اهلل العلي القدير عني خير الجزاء.

و  عواختصاصهه هفهي مجاله بخبهراتهم كه ا  استعنتكما أقدم شكري الى السادة الخبراء الذين 
واخههب بالههذكر الههدكتور )احمههد ابههراهيم العلههوم التربويههة والنفسههيةع  ألسههاتذتي كافههة فههي قسههم

والهدكتورة )اسهماء عريبهي فهدعم(  والست )نيران صباح(والدكتور)حسن كامل رسن( ( ناصر
علميههة وم حظههات وتوجيهههات أنههارت لههي  لمااأ دواامن  ماا      )صههبا ناصههر مجيههد(  والههدكتورة

 هذه الرسالة جزاهم اهلل عني كل خير. إلتمامالطريق الذي أسلكه 

 التدريسههية فهههي قسههم الرياضههيات فهههي الهيههأةوأعههرب عههن خهههالب شههكري وامتنههاني ألعضهههاء 
كليهههة  /لجامعهههة المستنصهههريةاو  عابهههن الهيهههثم -للعلهههوم الصهههرفة  التربيهههةكليهههة  /جامعهههة بغهههداد

تطبيههق االختبههارات علههى  عههون ومسههاندة مههن اجههل النجههاح فههي عمليههة التربيههة لمهها قههدموه مههن
 العينة.

   جز  . للهم م  هللا خي   كل م  له حق علينيم  لعن   شك  كل م  مم ندخي  ً 

                              

 

 

  الباحثة                                                               

 



  ملخص البحث

 

 أ   
 
 

 الملخص

يهدف البحث الحالي دراسة العالقة بين مهارات معالجة المعلومات الرياضييايية ومهيارات الييريير ييالي 
 :من خالل االجابة ين االسئلة االيية رلييي اليربيةالرياضيات في  قسمالريبة لطلبة 

 مهارات معالجة المعلومات الرياضيايية؟ رلييي اليربيةالرياضيات في  قسمهل يميلك طلبة  -1
 مهارات معالجة المعلومات الرياضيايية؟لهل هناك فرق بين الطالب والطالبات في اميالرهم  -2
 مهارات الييرير يالي الريبة؟ رلييي اليربيةالرياضيات في  قسمهل يميلك طلبة  -3
 مهارات الييرير يالي الريبة؟لهل هناك فرق بين الطالب والطالبات في اميالرهم  -4
ايجاه وقيو  العالقية االريباطيية بيين مهيارات معالجية المعلوميات الرياضييايية ومهيارات الييريير  ما هو -5

 ؟ رلييي اليربيةفي  ياضياتالر  قسمطلبة لريبة يالي ال

 :  اآلتية الفرضيات الصفريةالبحث واإلجابة على اسئلته وضعت  هدفولتحقيق 
اليرضي و االداء الحقيقي  ميوسطيبين ( 0.5.) داللةال يوجد فرق ذو داللة احصائية يند مسيوى  -1

 0في اخيبار مهارات معالجة المعلومات الرياضيايية رلييي اليربيةالرياضيات في  قسملدى طلبة 
درجييييات الطييييالب  ميوسييييطيبييييين ( 0.5.) داللييييةدالليييية احصييييائية ينييييد مسيييييوى  فييييرق ذو يوجييييد ال -2

 0مهارات معالجة المعلومات الرياضياييةاخيبار والطالبات في 
اليرضي و االداء الحقيقي  ميوسطيبين ( 0.5.) داللةال يوجد فرق ذو داللة احصائية يند مسيوى  -3

 0في اخيبار مهارات الييرير يالي الريبة رلييي اليربيةالرياضيات في  قسملدى طلبة 
درجييييات الطييييالب  ميوسييييطيبييييين ( 0.5.) داللييييةال يوجييييد فييييرق ذو دالليييية احصييييائية ينييييد مسيييييوى  -4

 0والطالبات في مهارات الييرير يالي الريبة
مهيييارات معالجييية بيييين ( 0.5.) دالليييةذات داللييية احصيييائية ينيييد مسييييوى  ةيوجيييد يالقييية اريباطيييي ال -5

 0رلييي اليربيةفي الرياضيات  قسمالمعلومات الرياضيايية ومهارات الييرير يالي الريبة لدى طلبة 
بيييين مهيييارات معالجييية ( 0.5.) دالليييةذات داللييية احصيييائية ينيييد مسييييوى  ةيوجيييد يالقييية اريباطييييال  -6

 0  رلييي اليربية في الرياضيات قسمالمعلومات الرياضيايية ومهارات الييرير يالي الريبة لدى طالب 
مهيييارات معالجيييية بيييين ( 0.5.)دالليييةذات داللييية احصيييائية ينييييد مسييييوى  ةيوجيييد يالقييية اريباطيييي ال -7

  0رلييي اليربيةفي  الرياضيات قسمالمعلومات الرياضيايية ومهارات الييرير يالي الريبة لدى طالبات 



  ملخص البحث

 

 ب   
 
 

جامعيية باييداد ورلييية /ابيين الهييي م  -ل رلييية اليربييية للعلييوم الصييرفة يييم يحديييد مجيمييث البحييث والييذ  يم ييو 
 الرياضيييات فييي قسييميحديييد يينيية البحييث طلبيية المرحليية الرابعيية ميين  إذ يييم ,الجامعيية المسينصييرية/اليربييية

( 33)طالبيا و( 1.7)طالبيا وطالبية مين ريال الرليييين ميوييين بيين ( ..2)اذ يرونت من  ,رال الرلييين
 0طالبة

 : التحقق من فرضياته تم أجراء اآلتيوألجل 

فقيير  اخيبارييي   (23)لمعالجيية المعلومييات الرياضيييايية ويرييون ميين لمهييارات بنيياء اخيبييارين احييداهما   -1
بعييه هييذه اليقييرات موضييويية  اخيبارييي فقيير  ( 27)ريبيية ويرييون ميين يييالي الوال يياني لمهييارات الييرييير 

 0واألخرى مقالي 
 اليأريداجريت اليحليالت االحصائية لحساب معامالت الصعوبة والسهولة واليميييي لريل اخيبيار وييم  -2

 0لهمامن الخصائص السايروميرية 
يم اييماد نيائج اجابات العينة االسيطاليية ال انية رنيائج للعينة االساسية وذلك لعدم حيذف ا  فقير    

حللييييت النيييييائج وبعيييد ان , ولريييون يييييدد الطلبييية قليييييل, الحصييييائيمييين فقييييرات االخيبيييار خييييالل اليحلييييل ا
 :الى االيي اليحليل اسيرباسيخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة 

 0 مهارات معالجة المعلومات الرياضيايبة رلييي اليربية في الرياضيات قسمطلبة  يميلك ال -1
 0المعلومات الرياضياييةمهارات معالجة لال يوجد فرق بين الطالب والطالبات في اميالرهم  -2
 0مهارات الييرير يالي الريبة رلييي اليربيةالرياضيات في  قسمطلبة  يميلك ال  -3
 0  مهارات الييرير يالي الريبةلال يوجد فرق بين الطالب والطالبات في اميالرهم  -4
يوجييد يالقيية اريباطييية موجبيية جيييد  بييين مهييارات معالجيية المعلومييات الرياضيييايية ومهييارات الييرييير  -5

 0رلييي اليربيةفي الرياضيات  قسم طلبةيالي الريبة لدى 
الرياضيات في  قسم رفو يمنها ضرور  ان اوصت الباح ة بعد  يوصيات وفي ضوء نيائج البحث 

رلييي اليربية والجامعات مراري بح ية يخدم طلبيها ودوريات ميخصصة يييح اليرصة امام الطلبة 
بناء برنامج يدريبي لطلبة منها  واقيرحت يد  مقيرحات, لإلبداع في مجال يخصص الرياضيات 

يالي الريبة ودراسة ا ره مهارات الييرير مهارات معالجة المعلومات الرياضيايية و المرحلة الرابعة وفق 
 0في بعه الميايرات

 



 ثبت المحتويات  
 

 

 
 

 

 ج  
 
 

 الصفحة املوضوع      
  القرآنيةاالية 

   المشرف اقرار

  الخبير الغوي  اقرار

  اقرار الخبير العلمي

   لجنة المناقشة اقرار

  االهداء

  الشكر والتقدير 

 ب - أ ملخص البحث بالغة العربية 
 ه -ج  المحتويات  ثبت
 ز -و   الجداول  ثبت

 ح ثبت المخططات 
 ط االشكال  ثبت
 ى المالحق  ثبت

 الفصل االول : التعريف بالبحث

  2-3 مشكلة البحث
  3-5 أهمية البحث

 6 هدف البحث ا

     6-7 فرضيات البحث

 7 البحث حدود

  7-01 المصطلحات تحديد 
 النظرية ودراسات سابقةالفصل الثاني : الخلفية 

 02 المحور األول : مهارات معالجة المعلومات الرياضياتية



 ثبت المحتويات  
 

 

 
 

 

 د  
 
 

 02 مفهوم معالجة المعلومات 

      02 - 01 اتجاه معالجة المعلومات

 01 خصائص اتجاه معالجة المعلومات

 01 -05  المعلومات معالجة نظرية

 05 -06  افتراضات نظرية معالجة المعلومات

 06 نظام معالجة المعلوماتوظائف 

 06 -01 مراحل معالجة المعلومات 

  01 - 21 العقل البشري و الحاسوب مراحل 

     21 - 23 تمكونات نظام معالجة المعلوما

 23 - 26 النماذج النظرية لمعالجة المعلومات

 26 - 31 مهارات معالجة المعلومات

 31 المحور الثاني : التفكير عالي الرتبة

  31 التفكير

  31 - 11 خصائص التفكير

  11 مكونات التفكير

 10  مستويات التفكير

  12 التفكير عالي الرتبة

 31 - 17 االتجاهات النظرية للتفكير عالي الرتبة

  11 مهارات التفكير عالي الرتبة

       11 - 50 تصنيفات مهارات التفكير عالي الرتبة

 52 سابقةالمحور الثالث : دراسات 

 52 - 55 دراسات تناولت مهارات معالجة المعلومات

 55 - 57 دراسات تناولت مهارات التفكير عالي الرتبة

       57 - 51  جوانب االفادة من الدراسات السابقة 

  البحث  إجراءات: الفصل الثالث



 ثبت المحتويات  
 

 

 
 

 

 ه  
 
 

 

 61 أوال : منهج البحث

 61 - 60 ثانيا : مجتمع البحث

   60 - 62 البحثثالثا : عينة 

  63 البحث  أداتارابعا : 

  63 - 73 ختبار مهارات معالجة المعلومات الرياضياتيةا -1

 73 - 15 التفكير عالي الرتبةختبار مهارات ا -2

 15 خامسا :التطبيق النهائي لالختبارين 

 16 - 17 سادسا : الوسائل االحصائية

  بحث: نتائج ال الفصل الرابع

  11 -011 نتائج البحث وتفسيرهاعرض  :أوالا 

 -010 ثانياا: االستنتاجات 

011 

  010-012 ثالثاا: التوصيات 

 012 رابعاا: المقترحات 

  المصادر

 - 001 المصادر العربية

011  

 -006 المصادر االجنبية

005         

  المالحق

 - 017 المالحق

001  

 - A – B البحث باللغة االنكليزية ملخص 

c 

 



 ثبت الجداول
 

 

 و  
 
 

 الصفحة عنوان اجلدول جلدولا
 91 العقل البشري والحاسوب مراحل مقارنة بين 1

 05 مهارات التفكير عالي الرتبة 2

 09 مهارات التفكير عالي الرتبة 3

 05  ملخص دراسات تناولت مهارات معالجة المعلومات 4

 05 ملخص دراسات تناولت مهارات التفكير عالي الرتبة 5

وجامعة بغداد/  – التربية كليةالمستنصرية/الرياضيات الجامعة  قسم أعداد طلبة 6
 ولجميع المراحل  حسب متغير الجنس ابن الهيثم - للعلوم الصرفة التربيةكلية 

59 

المستنصرية/ الجامعة الرياضيات المرحلة الرابعة في كليتي  قسماعداد طلبة  7
وبحسب  ابن الهيثم - التربية للعلوم الصرفةبغداد/كلية جامعة و  -التربيةكلية 

 متغير الجنس
56 

 كليتيفي المرحلة الرابعة  الرياضيات قسم اعداد العينة االساسية من طلبة 8
للعلوم الصرفة  كلية التربيةجامعة بغداد/ و  – /كلية التربيةلمستنصريةاالجامعة 

 حسب متغير الجنسوبابن الهيثم  -
56 

 55 رقم الفقرة التي تقيس المهارة وعددها لكل مهارة من مهارات معالجة المعلومات 9

 51 معامل ارتباط درجات كل فقرة بدرجات المجال التابعة له 11

 05 االختبار الكلي ودرجةمعامل االرتباط بين درجات كل مجال   11

 05 معامل ارتباط درجات كل فقرة ودرجة االختبار الكلي 12

13 
 لفقرات اختبار مهارات معالجة معامالت الصعوبة والسهولة والتمييز

 المعلومات الرياضياتية
06 

14 
في اختبار مهارات معالجة المعلومات  الموضوعية للفقراتفاعلية البدائل 

 الرياضياتية
05 

15 
 من مهارات التفكير عالي رقم الفقرة التي تقيس المهارة وعددها لكل مهارة 

 الرتبة
00 

 05 معامل ارتباط درجات كل فقرة بدرجات المجال التابعة له 16



 ثبت الجداول
 

 

 ز  
 
 

 

 09 االختبار الكلي ودرجةمعامل االرتباط بين درجات كل مجال  17

 09 معامل ارتباط درجات كل فقرة ودرجة االختبار الكلي 18

 08 معامالت الصعوبة والسهولة والتمييز لفقرات مهارات التفكير عالي الرتبة 19

 00 في اختبار التفكير عالي الرتبة الموضوعية للفقراتفاعلية البدائل  21

21 
االختبار التائي لقياس الفرق بين متوسط االداء الحقيقي ومتوسط االداء 

 الفرضي لدى طلبة عينة البحث لمهارات معالجة المعلومات الرياضياتية  
15 

 19 االختبار التائي لعينتين مستقلتين لمهارات معالجة المعلومات الرياضياتية 22

23 
الحقيقي والمتوسط الفرضي لدى  االختبار التائي لقياس الفرق بين المتوسط

 طلبة عينة البحث لمهارات التفكير عالي الرتبة
16 

24 
بين الطالب  االختبار التائي لعينتين مستقلتين لمهارات التفكير عالي الرتبة

 والطالبات
15 

25 
معامل االرتباط بين مهارات معالجة المعلومات الرياضياتية ومهارات التفكير 

 عالي الرتبة لدى الطلبة 
18 

26 
 الرتبة عالي التفكير ومهارات الرياضياتية المعلومات معالجة مهارات بين االرتباط معامل

 15  الطالب لدى

27 
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ً:مشكلةًالبحث:ًاولًا

يكون  ال والذي ,يعد العصر الحالي عصر الفيض المعلوماتي الذي يتسم بالتعقيد والتسارع والتقدمًًًًً
  يؤدي الذييتسبب بوجود حالة من التنافر المعرفي  سالبا   فانه قد يأخذ مسارا  , دور ايجابيبالضرورة له 

طلبىة المرحلىة  السىيمالطلبىة بكىكع عىام اوان علىى التفكيىر ومعالجىة المعلومىا   قدرة الطلبة ضعفالى 
تنظىىىيم منىىىارا   فىىىي قىىد يكىىىون سىىىببه ضىىعفا  و التعليميىىىة  الجامعيىىة يواجنىىىون صىىىعوبة بالتعامىىع مىىى  المىىىادة

الرياضىيا  مىادة بنىاه لنىا دور تعىد إذ , االسىترجاعوكىذل  عىدم القىدرة علىى  ومعالجتنا لدينم المعلوما 
ر المىواد وهىي مىن اك ى, تنمي االكتكاف واالبتكار عنىد الطلبىة إذ, وكذل  كحذ المواهب في بناه العقوع

ً.بالتفكيرالدراسية التي اهتم  

للعىىىامين لعينىىىة مىىىن مجتمىىى  البحىىىن يتضىىى  ان النسىىىب ومىىىن خىىىالع االطىىىالع علىىىى نسىىىب النجىىىا       
 (28.74)ال انيىىىىىة والمرحلىىىىىة  (10.87)هىىىىىي  المرحلىىىىىة االولىىىىىى( 4102-4102) االخيىىىىىرين الدراسىىىىىيين

كانىىى   (4104-4102(للعىىىام الدراسىىىيامىىىا  (84.78)وفىىىي المرحلىىىة الرابعىىىة (88.14)والمرحلىىىة ال ال ىىىة
امىا نسىبة ( 40.71)والمرحىة ال ال ىة ( 44.47) والمرحلىة ال انيىة (47.41)االولىى للمرحلة نسب النجا 
 1(.82.71 )هي المرحلة الرابعة

لنىىىذ  االعىىىوام مىىى  وجىىىود %( 88)تتجىىىاو  ان نسىىىب النجىىىا  ال مىىىن مالحظىىىة النسىىىب اعىىىال  يتبىىىين      
 من احد وقد يكون في التحصيع تذبذب وجود علىالربعة وهذا يعطي مؤكرا تفاو  كبير بين المراحع ا

كىىذل  ضىىعفا فىىي التفكيىىر و  الرياضىىياتية المعلومىىا معالجىىة منىىارا  مسىىتو   فىىي  االنخفىىاض هىىو اسىىبابه
, الطالب واألسىتاذ الجىامعيعن اسباب اخر  تتعلق بمحتو  المناهج ومستو  كع من  فضال ,ومناراته
علىىىى المعلمىىىين فىىىي المرحلىىىة  (4104 ,فىىىدعم)اكىىىد  توصىىىيا  بعىىىض الدراسىىىا  العراقيىىىة كدراسىىىة وقىىىد 

 كونه بنا ينتمواانظارهم حوع موضوع منارا  معالجة المعلوما  الرياضياتية وان  جنوايو االساسية ان 
خطىىوا  تعلمنىىا فىىي مفىىردا  المىىننج  فنىىم المىىادة الرياضىىية كىىذل  ان يقومىىوا ب دخىىاعفىىي المفتىىا  الىىر ي  

 كليتىىيو التربيىىة االساسىىية  كليتىىي)فىىي وذلىى  عىىن طريىىق المحتىىو  الرياضىىي  وطرا ىىق تىىدري  الرياضىىيا 
التىي ( 4104 ,تىر )كذل  دراسة , وضوع الذاكرةمطنا بمادة علم النف  التربوي في وعلينم برب( التربية

وتىىدريبنم مىىن خىىالع دورا  تدريبيىىة علىىى منىىارا  معالجىىة معلمىىي ومعلمىىا  الرياضىىيا   اوصىى  بتوجيىىه
 .المعلوما  الرياضياتية

                                                           
 (1)بموجب كتاب تسهيل المهمة ملحق / الجنة االمتحانية/ابن الهيثم  –كلية التربية للعلوم الصرفة  1
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بىىين  ايجابيىىة منطقيىىة عالقىىةتوجىىد  قىىد الباح ىىةباعتقىىاد و  تفكيىىرولمىىا كانىى  الرياضىىيا  هىىي مىىننج       
وهىىىي عالقىىىة منىىىارا   متعديىىىةتحصىىىيع الطلبىىىة لىىىذل  يمكىىىن للباح ىىىة ان تىىىدر  عالقىىىة التفكيىىىر و منىىىارا  

كمىا اكىار  الىى ذلىى  , لىىدينم عىالي الرتبىة لىد  الطلبىىة بمنىارا  التفكيىرالرياضىياتية معالجىة المعلومىا  
 (.4101التميمي ) دراسة
منىىارا  التفكيىىر  فىىي تنميىىةمنىىم  ا  التىىي يسىىتقبلنا الطلبىىة لنىىا دورالمعرفىىة العلميىىة والمعلومىى إذ ان     
فالطلبىة الىذين تقىدم لنىم المعلومىا  الجىاه ة , عدة يمكن التىدرب علينىا واكتسىابنا منارا  وللتفكيرلدينم 

منارا  التفكير عالي  السيمامنارا  التفكير  فتعتبر ,والمفصلة لم يتمكنوا من تطوير قدراتنم ومناراتنم
مىن التعامىع مى  جميى  انىواع المعلومىا  التىي تىواجننم يتمكنىوا  الرتبة االداة التي يتسل  بنا الطلبة لكي

   .(4102 ,المكنداني) دراسةذل  كما اكد  , ضروريا   فيعد تعلمنا وتطورها امرا  
 :ذل  تحدد  مككلة البحن باالتيوب
الرياضىىيا  بمنىىارا  التفكيىىر عىىالي  قسىىملىىد  طلبىىة عالقىىة منىىارا  معالجىىة المعلومىىا  الرياضىىياتية  مىىا

 .الرتبة لدينم
 

 :البحثًأهمية:ًثانياًا

اذ تضىىاعف  العلىىوم , ريعىىد اسنسىىان هىىو المنىىتج للمعلومىىا  والمعىىارف السىىيما فىىي الوقىى  الحاضىى      
وليىىتمكن االنسىىان مىىن النجىىا  والتقىىدم عليىىه ان يتطلىى  علىىى هىىذ  المعلومىىا  الجديىىدة وان , بكىىكع مىىذهع
تكىكع  يبقىى تفكيىر  جامىدا حتىى ال الحصوع علينا وكيفية معالجتنا وكىذل  تنظيمنىا لكىي ال يتعلم كيفية

في المواقف  أمعب ا عليه وصعوبة في مواجه المككال  سواه كان  في المجاع التربوي داخع الجامعة 
 (4: 4110 دي بونو,)                                                          .  الحياتية االخر 

هىىذ   باسىىتخدامان طريقىىة تعلىىم الكىىيه قىىد تتىىأ ر فيمىىا بعىىد  الىىىان ابحىىان علىىم المعرفىىة قىىد دلىى  و       
تصىب  سىنلة  فأنناالمعارف وتوظيفنا اذ ان المعرفة الجديدة تفنر  في داخع الدماغ وذل  عند تعلمنا 

 البطاقا  الموجودة في  باستخداماالستدعاه عند الحاجة فان فنرسة المعلوما  في الذاكرة يكون اكبه 

دهىىىا وذلىىى  عىىىن طريىىىق نظىىىام فنرسىىىة كتىىىب المكتبىىىة اذ يمكىىىن تحديىىىد مواقىىى  الكتىىىب بسىىىنولة وأيضىىىا ايجا
تضىمن  بطرا قعلى ذل  فانه البد ان يتم التعليم وفق اسا  فنرسة المعلوما  الحدي ة  وبناه  , ألفنرسة

عالجة المعلوما  الرياضياتية تقوم بتسىنيع ودعىم بذل  فان منارا  مو امكانية التوصع لنا عند الحاجة 
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ت ودنىا بالمخططىىا  وكىىذل  االكىىكاع  إذالتعلىيم عىىن طريىىق االدوا  المرسىومة والمكتوبىىة وأيضىىا اللفظيىىة 
 ( 14:  4101,نوفع)                     .للمحتو  المعرفي الجديد اذ تالم  اهتمام وخبرا  الطلبة

 

 منىىارا  التفكيىىر عىىالي الرتبىىة ر مىىن التربىىويين علىىى اهميىىة تعلىىيمالسىىنوا  االخيىىرة اكىىد الك يىى فىىيو        
ناتجىىا تعليميىىا  كونىىهوأيضىىا اختبىىار الطلبىىة لنىىذا الىىنمط الىىذي  ,ومنىىارا  معالجىىة المعلومىىا  الرياضىىياتية

 ,عاليىىةتفكيىىر هىىم المسىىؤولون علىىى تكىىجي  الطلبىىة للعمىىع فىىي ضىىمن مسىىتويا   المعلمىىينمسىىتندفا وان 
تمكننم من التفاعع م  بي ة  إذ, هذ  المنارا اذ يتم تدري  الطلبة على كافة وعلى المستويا  الصفية 

المنىىاهج الحدي ىىة والسياسىىا  التربويىىة فىىىي فعىىاع وذلىى  لحىىع المكىىكال  اليوميىىة بكىىكع , العىىالم الحقيقىىي
 هدفا يجب ان تنتنىي بىه كىال   اذ تضعه هذ  المنارا  استخدام نحو العديد من الدوع توجه عقوع الطلبة

 ( 407: 4100, العتوم واخرون)                                         .من عمليتي التعلم والتعليم

ان امتال  الطلبة لمنارا  معالجىة المعلومىا  الرياضىياتية ومنىارا  التفكيىر عىالي الرتبىة يمكىننم و      
والمفىىاهيم وتحليلنىىا وذلىى  عىىن طريىىق الفىىر  والتصىىنيف وأيضىىا مىىن تفسىىير المعلومىىا  وفنمنىىم ل فكىىار 

الترتيب والمقارنة  م فنم العالقا  الج  ية والكلية وكذل  ربط االسىباب بالنتىا ج ويسىاعدهم علىى تكىوين 
الىىذي يكىىون مال ىىم للىىتعلم الفعىىاع وان مكىىاكع الحيىىاة اليوميىىة التىىي تربىىوي ونفسىىي  اجتمىىاعي وأيضىىا جىىو

ادة تتطلىىىب حلىىىوع معقىىىدة اذ يىىتم الحصىىىوع علىىىى هىىىذ  الحلىىىوع مىىىن خىىىالع منىىىارا  تكىىون معقىىىدة فأننىىىا عىىى
 . وهذا يؤدي الى ان يتجه الطالب االتجا  السليم الى النجا  التفكير عالي الرتبة

 (01-7: 4112, خطاب)                                                                        
 إذ, هىذ  المنىارا  لىد  الطلبىة وذلى  لعمىق تخصصىناة فىي تنميى ا  دور ومن البديني ان للجامعىا        

هىذا التعلىيم الىى  ؤاذ اد  هىذا االمىر الىى تبى, بلىدانيم ع التعليم الجامعي قمة السلم التعليمي في كافىة ال
كىىذل  , المسىىؤوليا القىىى علىىى هىىذا التعلىىيم ك يىىر مىىن ولقىىد , بىىين جميىى  مراحىىع التعلىىيم, مرموقىىة مكانىىة

المجىاال  ال قافيىة  تنميىهمنىم فىي  لنذا التعلىيم دورو وعة مما جعله يحتع مرك  الريادة وظا ف عدة ومتن
فىىي صىىقع كخصىىية  منمىىا دوراالمرحلىىة الجامعيىىة  كىىذل  تم ىىع والسياسىىية واالجتماعيىىة كىىذل  االقتصىىادية

  تعىد  ذلى  اكتسىابنم السىلو  والمنىارا تقتصر على اكتسابنم المعرفىة العلميىة ولكىن الطلبة اي اننا ال
االهتمىىىام بنىىىذ  الكىىىريحة مىىىن الطلبىىىة لىىىه ضىىىرورة ملحىىىة كىىىوننم قىىىادة و , التىىىي تم ىىىع صىىىورة مكىىىرقة للطلبىىىة

وعلىىينم تقىى  مسىىؤولية اسىىتمرار  وذلىى   بنىىاه المجتمىى  مسىىتقبال   اداةوهىىم  (00: 4114 ,عبىىد الحىىي).التقىىدم
لكوهىىا وقىىدرتنم التىىي طوروهىىا خىىالع دراسىىتنم الجامعيىىة مىىن خىىالع جىىودة مواصىىفاتنم ومنىىاراتنم التىىي يمت
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تقتصىىر علىىى تنميىىة قىىدراتنم علىىى اكتسىىاب  جعىىع التربيىىة والمؤسسىىا  التربويىىة امىىام مسىىؤوليا  جديىىدة ال
نمىىا الىتمكن مىىن معالجتنىىا وحسىن التعامىىع معنىىا ومسىاعدتنم علىىى التفكيىىر وتعلىىيم  المعلومىا  المتداولىىة واا

 ( 71-77: 4104 ,علوان)              . التغيرا  في عصر المعلومامناراته ليقدروا على مواكبة 

 ومنًهناًتبرزًاهميةًالبحثًفيماًيأتي:ً
ربىىط اذ يىىتم  ,ة فىىي مجىىاع طرا ىىق تىىدري  الرياضىىيا جديىىدة للدراسىىا  العراقيىىة والعربيىى إضىىافةيعىىد   -0

مىىىا  وهىىىو ,طلبىىىة الجامعىىىةعىىىالي الرتبىىىة لىىىد   منىىىارا  التفكيىىىرو  الرياضىىىياتية منىىىارا  معالجىىىة المعلومىىىا 
تحصىىىيع  فىىىي المنىىىارا  وكيفيىىىة تأ يرهىىىا المباكىىىرالتىىىدري  بالجامعىىىة معرفىىىة هىىىذ   هيىىىأةيسىىىاعد اعضىىىاه 

 . طلبتنم
يسىنم فىىي مسىاعدة البىىاح ين فىي مجىىاع تىدري  الرياضىىيا  علىى االسىىتفادة مىن االختبىىارا  التىي تىىم   -4

 .بنا نا
لمىا لنىا مىن ا ىر منىم ( مجتمى  البحىن) الجامعيىة المرحلةوهم طلبة  ,ألمستندفةاهمية الف ة العمرية   -1
 .أساسي كوننا تخرج مدرسي المستقبعو 
الرياضىيا   قسىم طلبىة المرحلىة الرابعىةمد  امتال  معرفة التأكد و  فياالفادة من نتا ج هذا البحن   -2

 .منارا  معالجة المعلوما  الرياضياتية وكذل  منارا  التفكير عالي الرتبةالتربية ل كليتيفي 
 

 منًنتائجًهذاًالبحثًتستفيدًالتيًقدًالجهات: 
مىد  امىتالكنم لمنىارا   طلبىتنم فىي سىيتمكنون مىن تكىخي  إذالتربيىة  كليتىيالرياضيا  في  قسم  -0

 .لدينم معالجة المعلوما  ومنارا  التفكير عالي الرتبة
 .الرياضا  خالع اطالعنم على المنارا  الخاصة بالبحن قسمالتدريسية في  النيأةاعضاه   -4
االسىىتفادة مىىن نتىىا ج البحىىن فىىي ادخىىاع هىىذ  المنىىارا   ب مكاننىىا إذالقطاعيىىة لبنىىاه المنىىاهج  النيىىأة  -1

 .استخدامناضمن المحتو  المننجي وتحديد ساعا  دراسية لتدري  وتدريب الطلبة على 

 

 

 



  (التعريف بالبحث) األول الفصل

 

6 

ً:البحثًأهداف :اًاثالث

يندف البحن الحالي دراسة العالقة بىين منىارا  معالجىة المعلومىا  الرياضىياتية ومنىارا  التفكيىر      
 :خالع االجابة عن االس لة االتية التربية من كليتيالرياضيا  في  قسمعالي الرتبة لطلبة 

 ؟التربية منارا  معالجة المعلوما  الرياضياتية كليتيالرياضيا  في  قسمهع يمتل  طلبة   -0
 منارا  معالجة المعلوما  الرياضياتية؟لهع هنا  فرق بين الطالب والطالبا  في امتالكنم  -4
 ؟التفكير عالي الرتبةالتربية منارا   كليتيالرياضيا  في  قسمهع يمتل  طلبة  -1
 منارا  التفكير عالي الرتبة؟لهع هنا  فرق بين الطالب والطالبا  في امتالكنم  -2
بىين منىارا  معالجىة المعلومىا  الرياضىياتية ومنىارا  التفكيىر  الرتباطيىةااتجا  وقىوة العالقىة  ما هو -2

 ؟التربية كليتيفي  ياضيا الر  قسمعالي الرتبة لطلبة 
 

ً:فرضياتًالبحثً:رابعاًا
ً: االتية الفرضيا  الصفريةتم صياغة البحن  هدفلتحقيق و  ًًًًً
 واالداه الحقيقىىىي  متوسىىىطيبىىىين ( 1.12) داللىىىةال يوجىىىد فىىىرق ذو داللىىىة احصىىىا ية عنىىىد مسىىىتو    -0

التربيىىىىة فىىىىي اختبىىىىار منىىىىارا  معالجىىىىة المعلومىىىىا   كليتىىىىيالرياضىىىىيا  فىىىىي  قسىىىىمالفرضىىىىي لىىىىد  طلبىىىىة 
 .الرياضياتية

درجىىىىا  الطىىىىالب  متوسىىىىطيبىىىىين ( 1.12) داللىىىىةداللىىىىة احصىىىىا ية عنىىىىد مسىىىىتو   فىىىىرق ذو يوجىىىىد ال  -4
 .والطالبا  في منارا  معالجة المعلوما  الرياضياتية

 واالداه الحقيقىىىي  متوسىىىطيبىىىين ( 1.12) داللىىىةال يوجىىىد فىىىرق ذو داللىىىة احصىىىا ية عنىىىد مسىىىتو    -1
 .التربية في اختبار منارا  التفكير عالي الرتبة كليتيالرياضيا  في  قسمالفرضي لد  طلبة 

درجىىىىا  الطىىىىالب  متوسىىىىطيبىىىىين ( 1.12) داللىىىىةال يوجىىىىد فىىىىرق ذو داللىىىىة احصىىىىا ية عنىىىىد مسىىىىتو   -2
 .والطالبا  في منارا  التفكير عالي الرتبة

منىىىارا  معالجىىىة بىىىين ( 1.12) داللىىىةذا  داللىىىة احصىىىا ية عنىىىد مسىىىتو   ةتوجىىىد عالقىىىة ارتباطيىىى ال -2
 .التربية كليتيفي الرياضيا   قسمالمعلوما  الرياضياتية ومنارا  التفكير عالي الرتبة لد  طلبة 

بىىىين منىىىارا  معالجىىىة ( 1.12) داللىىىةذا  داللىىىة احصىىىا ية عنىىىد مسىىىتو   ةتوجىىىد عالقىىىة ارتباطيىىىال  -4
 .  التربية كليتي في الرياضيا  قسمالمعلوما  الرياضياتية ومنارا  التفكير عالي الرتبة لد  طالب 
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منىىىارا  معالجىىىة بىىىين ( 1.12)داللىىىةذا  داللىىىة احصىىىا ية عنىىىد مسىىىتو   ةتوجىىىد عالقىىىة ارتباطيىىى ال  -8
  .التربية كليتيفي  الرياضيا  قسمالمعلوما  الرياضياتية ومنارا  التفكير عالي الرتبة لد  طالبا  

 

ً:حدودًالبحث:ًخامساًا
 :اقتصر هذا البحن علىًًًًً
    جامعة  ,كلية التربية/الجامعة المستنصرية) التربية في محافظة بغداد كليتيالرياضيا  في  قسم  -0
 (.ابن الني م - ةكلية التربية للعلوم الصرف/بغداد   
 .4108-4104للعام الدراسي  التربية كليتيفي  الرياضيا  قسم في طلبة المرحلة الرابعة  -4
العالقىىا             التعىىرف علىىى , التلخىىي , التفسىىير, المالحظىىة)منىىارا  معالجىىة المعلومىىا  الرياضىىياتية   -1

 (.التقويم, واألنماط
  ,     حىىع المكىىكلة المفتوحىىة الننايىىة, التسىىاؤع الناقىىد, التنظىىيم, الوصىىف)منىىارا  التفكيىىر عىىالي الرتبىىة   -2

 (.التقويم, التطبيق, التركيب, التحليع, صياغة التنبؤا 

ً:تحديدًالمصطلحات:ًسادساًا

 :المهارةًيعرفهاًكلًمنً-1

 "من الكفاية والدقة والسرعةالقدرة على األداه بدرجة كبيرة " بأننا (:0772,وآخرون جابر)ً-
 (22: 0772 ,وآخرون جابر) 

القدرة الفعلية التي تمكنى  مىن أداه عمىع مىا بدرجىة متقنىة وبوقى  " بأننا (:0778,الخوالدة وآخرون) -
  ً( 027: 0778 الخوالدة,)                                                         ."قليع وجند قليع

اسعمىاع أو منمىة  نجىا  عمىع مىنالنحىو  هنمىط مىن األداه المىتقن الموجى" بأننا (:4117,جادو أبو)ً-
ننا تنمى بالتعليم وتقا  بمعاملي السرعة والدقة معينة بسيطة أو معقدة,  ."واا

 (214 :4117ابو جادو ,)                                                                    
علىىىى القيىىىام بعمىىىع مىىىا, وتتصىىىف هىىىذ  القىىىدرة  االنسىىىانقىىىدرة مىىىن قىىىدرا  "بأننىىىا  :(4101 ينىىىة, أبىىىو( -

تقان بالسرعة   )471: 4101أبو  ينة, )                                                         "واا
 
 (.4101 ينة, أبو) وتتفق الباح ة م  تعريف -
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 :المنارةان جميعنا تتفق على ان  يتبين اعال  التعريفا من ومما ورد 
 .القدرة على اداه عمع ما -
 .تقا  بالسرعة والدقة -
 :كلًمنًايعرفهًمعالجةًالمعلومات -2
- (Schmeck,1983:)  العمليىىة التىىي تتضىىمن التنظىىيم والتعامىىع لمجموعىىة مىىن الفعاليىىا  داخىىع بأننىىا

العمىق الىذي تعىالج فيىه هىذ  المعلومىا  وهذ  العمليا  تتىراو  بىين  الدماغ والتي يفضع األفراد القيام بنا
   Schmeck, 1983 :221) )                                                         .والسطحية

  ." وفعاال ة ناكطة يكون فينا المتعلم حيوياذهني هعملية معرفي" بأننا (:0771 قطامي,)  -
 (412 :0771 قطامي,)                                                                          

علينىا بيوتر باستقباع المعلوما  ويجىري العقع م ع الكم عمليا  يقوم  بنا" بأننا (: 4112, حسين) -
   ."تعديع على ككلنا ومضموننا  م تخ يننا واستدعا نا في وق  االحتياج الينا

 ( 024: 4112 ,حسين)                                                                          
 الطلبىىىىة يسىىىىتخدمنا منتظمىىىىاعقليىىىىا  تخطيطىىىىاالعمليىىىىا  العقليىىىىة بكوننىىىىا "  بأننىىىىا :(4104الموسىىىىوي, ) -

فىىىي الموقىىىف  للمعلومىىىا والتصىىىنيف  التحليىىىع عمليىىىا  اجىىىراه وكىىىذل  واالسىىىترجاع واسعىىىادة لالكتسىىىاب
 )08:  4104الموسوي, )                                                                ."التعليمي

 
 .(4104الموسوي, )تتفق الباح ة م  تعريف و -

 :تتفق على ان معالجة المعلوما  ان جميعنا يتبين اعال  التعريفا من ومما ورد 
 .عمليا  معرفية ذهنية عقلية تحدن في داخع الدماغ -
 . وتنظيم وتحليع واسعادة واالسترجاع للمعلوما  التي يستقبلنا الفرد من اجع تعديعيقوم بنا   -
ً

ً:بأنهعالجةًالمعلوماتًاجرائياًاوتعرفًالباحثةًم

المالحظىة والتفسىير والتلخىي  )التربية علىى  كليتيالرياضيا  في  قسمقدرة طلبة المرحلة الرابعة  هو  
وتقىىا   التىىي تم ىىع منىىارا  معالجىىة المعلومىىا  الرياضىىياتية (والتعىىرف علىىى العالقىىا  واألنمىىاط والتقىىويم
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الىىىذي اعدتىىىه الباح ىىىة  االختبىىىار علىىىىمىىىن خىىىالع االجابىىىة  الطلبىىىة الكليىىىة التىىىي يحصىىىلون علينىىىا بالدرجىىىة
 .  ةمنارا  معالجة المعلوما  الرياضياتيل

 :يعرفهًكلًمنًًالتفكير -3
  ".خبراته بطريقة ما لحع مككلة معينةعملية عقلية ينظم فينا الفرد " بأنه :(0778 ,الخاليلة) -

 (70: 0778, الخاليلة)

- Beyer, 2001)): ذي معنى  كيهيستطي  المتعلم عن طريقنا عمع  عبارة عن عملية عقلية " بأنه
    (Beyer , (2001:33                                            ". من خالع الخبرة التي يمر بنا

درا  وال عمليىىىة واعيىىىة يقىىىوم بنىىىا الفىىىرد " بأنىىىه: (4117, دعمىىى ) - تىىىتم بمعىىى ع عىىىن البي ىىىة  عىىىن وعىىىي واا
   ." المحيطة أي ان عملية التفكير بالسياق االجتماعي والسياق ال قافي الذي تتم فيه

 ( 00: 4117, دعم )                                                                            
واعقىىىد نىىىوع مىىىن  ,علىىىى مسىىىتويا  النكىىىاط العقلىىىيوهىىىو فىىىي أ, عىىىادة العقىىىع" بأنىىىه: (4117, الخطيىىىب)  -
 ." هم الخصا   التي تمي  االنسان عن غير  من المخلوقا وأ, اسنسانيككاع السلو  أ

 (41: 4117 ,الخطيب)                                                                           
 . ( 4117 ,الخطيب)تتفق الباح ة م  تعريف و   -

       
 :اننا تتفق على يتبين اعال التعريفا   منومما ورد 

 .عملية عقلية واعية يقوم بنا الفرد عن طريق خبراتهان التفكير  -
 .الندف من التفكير هو حع المككال ان  -

 
 :يعرفهًكلًمنًًالتفكيرًعاليًالرتبة -4
, واسبىىداعيالناقىىد  التفكيىىريينمىىن  ال  التفكيىىر الجيىىد الىىذي يضىىم كىى " بأنىىه :(Lipman,1998) نليبمىىا -

بينمىىا  لمحاكمىىة المنطقيىىة,النمطىىين مىىن التفكيىىر, فىىالتفكير الناقىىد يتضىىمن ا المكىىافل لىىدمج ك ىى انىىهبمعنىىى 
 واسبداعية, فالتفكير الجيد يتكون من مجموع القدرا  الناقدة العقليةيتضمن المحاكمة  االبداعي التفكير

 ". عقليا, ويفكر تفكيرا بنفسهتصحي  تفكير   علىتساعد الكخ   إذ
ً(12: 0777 ليبمان,)                                                                         
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مىىن العمليىىا  العقليىىة المعقىىدة التىىي تظىىم منىىارا  التفكيىىر الناقىىد مجموعىىة "  بأنىىه: ( 4111, سىىعادة)  -
                    (411: 4111, سعادة)                                   ". حع المككال  واتخاذ القرارو  واسبداعي

التفكيىىر الغنىىي بالمفىىاهيم والىىذي يتضىىمن تنظيمىىا ذاتيىىا لعمليىىة التفكيىىر ويسىىعى  " بأنىىه: (4117,سىىعيد) -
  ". والتساؤع خالع البحن والدراسة او التعامع م  مواقف الحياة المختلفة االستككافالى 

 (14: 4117 ,سعيد)                                                                          

ا   الىذي تميى   عىن انمىاط يمتلى  مىن الخصى, نمط تفكيىري مسىتقع " بأنه :(4100,واخرونالعتوم ) -
 ." العادي والتفكير الناقد والتفكير االبداعي والتفكير التأملي وغيرها التفكير

 (414:  4100,وآخرونالعتوم )                                                                   

                                                 (.4100,العتوم واخرون )تتفق الباح ة م  تعريف و  -
 :ان جميعنا تتفق على ان التفكير عالي الرتبة يتبين اعال التعريفا   منومما ورد 

 .هو تفكير جيد -
 .هو تفكير مستقع بحد ذاته له مجموعة من المنارا  الخاصة به -

 :التعاريف في وقد تختلف 
 . تحديد منارا  التفكير عالي الرتبة -

 :بأنهوتعرفًالباحثةًالتفكيرًعاليًالرتبةًاجرائياًا

و  التنظىىىيمو  الوصىىىف)التربيىىىة علىىىى  كليتىىىييا  فىىىي الرياضىىى قسىىىمقىىىدرة طلبىىىة المرحلىىىة الرابعىىىة هىىىو       
 (التقىويمو  التطبيىقو  التركيىبو  التحليىعو  صىياغة التنبىؤا  و حع المككلة المفتوحة الننايةو  التساؤع الناقد
مىن خىالع  الطلبىة بالدرجا  الكليىة التىي يحصىلون علينىا عالي الرتبة وتقا  التفكير منارا التي تم ع 

 . عالي الرتبة التفكيرلمنارا  الذي اعدته الباح ة  االجابة على االختبار
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 :المعلومات الرياضياتيةمهارات معالجة : ولال المحور 
 مفهوم معالجة المعلومات: 

ملمميلل ل لمدللرت ملتللو يفللمملا لللو بمميللا مفللت  ال   امل رمئلل معالجللا ملمعمامللا  لللو مل  للام   تتمثلل       
, اجمع  لمماتل ملمتعمما امللل  معالجتل  لللا اايكلا ميديلا تعميمل  اتمييل م اتتخيمل  ات  يتل  اتللمرم لللا

ملتللو فلليتتجلا  لليل ملمعمامللا  ملجتيللتل  ايشللت لا ماامعرلللا مللي اميلل  ي للاي  الترم  للا  ملتللو يفللت تثلا 
لأل ملع   مالتفاتو ي اي   (96: 1122, امص دىم مت ). تاء ملمعرلو ل املمعماما  ملماجاتل لو مل

 شللمملاابمللى  مكللماتلاملمعمامللا  ايجللري بميلللا بمميللا  مي متلل  ي للاي  للأجرمء تعللتي  بمللى   افللت  ا 
للل  قت تت مب ملمعالجلا ملعمل  بملى تجميلم ملمعماملا  اتمثيمللا اترمي  لا املل ثلي مال تدلاخ , اي  تلا

 (111:  2661مل يمو, )                     . ا مل  ال  بمميا  ملت مي بتت مل اجا لا امفتتبائل
ملل ملعمميلا   الو ملفتام  مال يرل  تا مال تماي  شم  م ير  ال  اث املترمفلا  ملتلو تتاالل  ملالا      

مال فلا  املتدميلر ا ل  )لالعمميا  ملع ميلا ملمعرليلا تكلي ت ل   ياتللا, ملع ميا املل  مللممرل املتدمير
تعلللت ملللللممرل بمميلللا ام لللتل ملللل ا (  يل ابمميلللا  ملمعرللللا امالمتفلللابملمشلللمال  املتتخللليي املللللممرل املت للل

, ي ملمثيلر ملل ملمعالجلا  ملمعماماتيلاتخمل تل, للو  ياتل  ملياميلا ملمئا  ملتو قت يفتعمملا مالتفال مثيرما 
لللي مللت   معالجللا ملمعمامللا  ملللي لدامل , ا اتمللال متشللا ما ملجامتللب لعالللالاللللممرل بمميللا بيللر  فللي 

ى تاخي  مالتش ا تت اي بم إلمل يشير ملى ململارم  ملمتعمما لتى مالتفال , مللممرل ابممياتلا ملع ميا
                       .يا ملتو قت ت تث  يل بمميا مفت  ا  ملمعماما  ابمميا مباتتلال  ملعمميا  ملتتخيمملع ميا امل

 (231: 2661 ,ال يا )                                                                           
 
 اتجاه معالجة المعلومات: 

فلات   مل ا ملتلو  لتث  للو بملي مللتد ملمعرليلمل متجام معالجا ملمعماما  قلت خللر تتيجلا لمثلارل      
تخريلا  للو تفلاالال  اقلت خللر  بلتل  ملفلماميا ملتخريا لمو ت   ممال  لو ف عيتا  مل رل ملمتصري

بتت مال دا  ب ر ملمرم   ملعمريا امل قلت ترتلب بملى  للم مالتجلام مل رم   بمى ت ار ملتدمير   ي ياج
فللاب ا للا مالمللر مللللي متى الفللت تمث راليللا جتيللتل بمللى بمللاي مل ا اايكللات للا بمللي ملللتد  ملمعرلللو 

               (.معالجا ملمعماما )  لملتدمير املتو تمثم  ليما يعر   بمميا
  (123: 1116, م اجات)                                                                           
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, ملللللل مصللللل م ا  مل افلللللاب  عكلللللاا  مفللللتعار  قلللللتامل ملتخريللللا  ملتدفللللليا لمعالجلللللا ملمعماملللللا       
قلت مفلتداتام امل بمملاء مللتد  , املمعالجا املم رجا  لو صيابا متجام معالجا ملمعماما  مالمت ال 

 للليل متمء مالتفلللال لممللللاي ملمعرليلللا ا للليل متمء  مماثملللامثيلللرم ملللل مل افلللاب بتلللتما قلللامام  أبلللتمت تملللال  
مل افلاب لللتد   لللم ململللاي مللل مجل  للللي ملعمميللا  ملع ميللا ملتللو قلت ي للاي  لللا مالتفللال مثتللاء متمءم لللللم 

لمدا يمللللا للللو اصللل  بمميلللا   مفلللت تممليمللللل  قلللت مفلللتداتام ملللل ملعملللاي ملجتيلللتل ملللل  لللال   ,ململلللاي
مدلللا يي  تتفلللا مالتصلللاال  مثللل  بلللتي ملتأملللت اقتلللام  مالتصلللا   مفلللت تمامل لللت , ملتدميلللر بتلللت مالتفلللال

ململلللللت ال  املعمميللللللا  )يشللللللتر  مللللللم مل افللللللاب  اجللللللات  لاإلتفللللللال, املمعالجللللللا ملمتام تللللللا املمتتاليللللللا
 ( 61 - 69: 1111ملصالو, )             .ملتو بل  ري لا يتعام  مم ملعالي مل ارجو(املم رجا 

ملتلو تعلت ملل ملمدلا يي  ملل ملتعمليي املعمميلا  ملمعرليلا ملالا تتلاا   قلتملمعماما  امل متجام معالجا      
مل بمماء ملتد  ملمعرلو قت م تمام  ال صائص املعامم  ملتو قت تالثر لو للي   يعلا  إل, مالفافيا ل 

م لاار مللتعمي  امالتت ام املتدمير  لو ملتلو تشلم  مل تيا ملمعرلياا  ,للي ميديا بمملا اايكا لم ملعمميا  
مل مل مل تيلا ملمعرليلا تعت لر ملل م لي ملم لتتم  ملم اريلا ملتلو قلت ي لاي بميللا مللتعمي ملمعرللو , ملمعرلو
ال تجللت م تللاى  للملتغيللرم  ملمعرليللا بتللت ململلتعمي امل ملعمميللا  ميللا ماتلل  مداءتلللا للللو تتعلليل  إل للتمث

لم ملم تللاى ملمعرلللو تمللال مشلل   امل جميللم  صللائص  لل مل يللاي  معالجتلل  معرلللو تتعاملل  معلل  اايكللا
 بمميللللا إلتمللللايتمتدللللو  ال (ملعمميللللا  ملمعرليللللا)مل مماتللللا  ملجلللللا  إل , التفلللل ا لم افللللاب(  ال رتللللام )

 لال تيا ملمعرليا تلاترم ملا, مفتاى ملعمميا  ا ا( ملم تت مالفافو لم تيا ملمعرليا)ملم اجت إال  ملمعالجا
تما بل, تفتت  بميلا بل  ري  ملم تاى  .لم ملم تاى يل بتاصر   ماجاتلمل ري  ملعالقا   ام 

 (341: 1111 ,فالما)                                                                          
تاجلت قتلام  متصلا  ات ل   إل تاجيل  ملل مللتمام املل ملجللا  ملعصل و  لي يالاجيلا ملمعالجلا تتيا       

ليلا ملمت ال  املم رجا  للو ملجللا  ملعصل و مل ي لاي مللتمام  الاخلائ  ملمعر  م  مل لممعماما   يل
امت لال  ملعمميا  ملمعرليا مل مترم  اتللمر امفلتجا ا ات ميل  اتعلر  جميمملمعالجا  اتتكمل, ملعتيتل
  ء أتماتتمال مل بتل مرم   م  مر ما متلا تفت    ملمعماما مل ملمر م  ملتو ق ملا ق   مل ياي  قرمرم 

ا لللو م تاتيلللا ملفلللعا ملت  يتيلللا  بملللى معالجلللا ملمعماملللا  قلللترل ملدلللرتاتاجلللت م تاتيلللا للللو  ,اخائدللللا
  .اا رمالفتجا ا ملمعرليا  يل لرت  لوا و تالثر ام تاتيا مل تام  مالتصاليا اتخي ملدمترل 

  (21-29:  1111,فعيت )
 



 (خلفية نظرية ودراسات سابقة) الثاني الفصل

 

21 

ملعمميلللا  ملمعرليلللا بتلللت مل م لللا تلللرت    لللالدرا  ملدرتيلللا مل متللللا تتمثللل  للللو م لللتال  قا ميلللاتلي امل      
يجلللاتلمتدفلللير املتم للليص املت للل يل  ملللللي ا لللا مالملللر  مفلللترجابلاملعالقلللا   للليل ملمعماملللا  اميديلللا  ام 

و جميلم عرليلا لليتدلااتال  العمميلا  ملم اايكلا, يتف ب لو م تال  مفتايا  معالجا ملمعماما  لتيلي
 Wilson,1988 :323) )                                                      . ملمامق  ملم تمدا

امل مصل اب متجللام معالجلا ملمعمامللا  يتخللرال مللى ملعمميللا  ملمعرليلا مالترم  املتدميللر امالتت للام      
تشلللا ا  متصلللما ملللل ملتشلللا ا  مل لللرمر ا للل  ملمشلللمال  بملللى متللللا  امت لللالاملللللممرل اتملللايل ملمدلللا يي 

لدللي اخلائ   للم ملعمميلا  الللي ميديلا , ملتو قلت يمارفللا ململتعمي للو م تمل  مامقل   ياتل  ,ملمعرليا
 .ملترمفا ملعمميا  لميديا تمايل امعالجا ملمعماما  ملتو تعتبمملا املل  صمتلا  العمميا  مال رى 
 ( 91 :2666 ملشرقااي,)                                                                         

 
 خصائص اتجاه معالجة المعلومات: 

 :مل مل مل صائص ململما لللم مالتجام  و مل
 . امما ما فم يا ملعمميا  ملمعرليا تمال تش ا العالا ميجا يا مي متلا ليف  -2
 للال  قللاما  ملمدللرتم    مللل يخلللر لللل إل, بمللى ترجللا باليللا مللل ملتقللاتمللال ملعمميللا  ملمعرليللا  -1

 .ملتو يفت تملا ملمتعمي  مدايا لو بمميا صيابا امت ال مل رمرم  امل  ائ  امل امتيل املُجم  ملغايا
مي : ملعمميلا  ملمعرليللا ت للاي  معالجللا ملمعمامللا  ملماج للا ملكلل  مللل معالجتلللا لممعمامللا  ملفللال ا -3

 .م  ملمصابا  صيغا متديايمال للي ملجم  ملمصابا  صيغا مث تا  ا مفل  مل للي ملج
للللو تعتمللت بمللى , مال للرى تعملل   معلل   بللل ملعمميللا  تعملل  ا للت ا مي ال ملعمميللا  ملمعرليللا ال -4

يعتملت ا , بملى تمامل  اتلرم   ملعمميلا  ملمعرليلا مالفافليا ملعمميلا  ملعميلامثال تعتمت  ,امالتفا ملترم   
 ( 361:  2661, مل يا )                                       .ل رمر بمى ملتدمير امإلترم مت ال م

 

 المعلومات معالجة نظرية: 
للو ( مالتجلام ملمعرللو)مل تخريا معالجا ملمعماما  قلت  لر   مأ لت مال علات ملجتيلتل لملو ت لار 

 ال ري لا ملتلو قلت تفلت     للا  اا مل تت م   لم ملتخريلا ملل مل مللتعمي يملال م مامل, تخرت  لعمميا ملتعمي
لتعللت  لللم ملمرم لل  ملفللا  ا مللل ملمرم لل  ملكللراريا ,  ميديللا ت  يتلللا ثللي مفللترجابلا اايكللاملمعمامللا  
 لي  اايكا مل, ات  يل جيت لممعماما  لالتعمي ال يممل مل ي تث مل لي يمل  تا  مفت  ا , لعمميا ملتعمي
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 (121: 1114, فميي)                 .الجا ملمعماما م تا تخريا مع يعتا لم , تفت يم مفترجابلا
 

ملللل  ثلللارل بمميللا لمللالا  تعللتمل , ملتخريللا  ملمعرليلللا مل تيثللا م للتىتعللت تخريللا معالجللا ملمعماملللا       
 اقللت ت تملل   لللم ملتخريللا بللل ملتخريللا  ملمعرليللا, مجللا  ملللتعمي مالتفللاتو اايكللا مجللا  ترمفللا مللللممرل

مل  يث متلا ال تمتدو  اص  ملعمميا  ملمعرليا ل   ملتو قت ت تث لو تم   تمام مالتفال  مال رى
تتلا  ,ل    ملى تدفير مليا  تاث  لم ملعمميا  املل  تاكيح تار ا للو معالجلا ملمعماملا  المل  ام 

 (213 :1114 مل با ,)                                                                   .ملفما 
اللل  بلل  ريل  ملم لااال  ملتلو تدفلر تفليال ( ملللممرل مل شلريا) ترمفلا  مثيرما  اقت م تم  ملتخريا     

بمللللى مل تفلللليال  مل للللا ثالمل مجمللللم , مالرت ا للللا  ملمتعممللللا ملتللللو ت للللتث  لللليل ملمثيللللرم  امالفللللتجا ا 
لالعتيلللت ملللل , مالرت ا لللا  قلللت يعلللات مللللى مثلللار ملتلللتم   مل اصللل    للليل مالرت ا لللا  ملتلللو قلللت تلللي تعممللللا

تي  دخل   ملتجارب ميت   لم ملتدفير لالدرت قت يتفى رقي  ات  الل   ف ب تتم م  مم رقي  ات  م ر
 (133: 1111م ا جاتا, )                                              .                    فا  ا

 
 افتراضات نظرية معالجة المعلومات: 
يرى مص اب تخريا معالجا ملمعماما  اجات مرت ا  اثي   يل م  مل ملتعمي ملمعرلو املتعمي ما  -2

 (261: 2669, مل يا ) .                                                             ارمء ملمعرلا
ملمعالجا ت تث لو جميم مالتش ا ملمعرليا ملتو قت ي اي  لا ملمتعمي مالتدمير املتمرمر مل بمميا  -1

 .امإلترم  املتفيال املتلمر ا   ملمشمال 
 (متتا  مالفتجا ا)ا( مفت  ا  ملمثير)بمميا معالجا ملمعماما  تتي لو مرم   تتاف   يل  -3

 (291: 1114, م ا جاتا)                                                                        
يعملللل  بمللللى مفللللت الص  لأتلللل , بمميللللا ملللللتعميلللللو اميجا يللللا  يمللللال لعللللاالُ , ي مللللائل تشلللل مل ململلللتعم -4

 .ملمعماما  امعالجتلا
ا صللائص متخمللا مللللممرل بمللى ملمعماملا  تعتمللت بمللى   يعلا مل بمميلا ملمعالجللا ملتللو قلت ت للتث  -1

ايعللت مالترم  امالتت لللام ملللل , (مللللممرل  ايملللا ململللتى)ا( مللللممرل قصللليرل ململللتى)ا( ملللللممرل مل فللليا)ا للو
 .ملعامم  ملتو تالثر لو تتديل بمميا  ملمعالجا

 .مال تماي  العمميا  ملمعرليا ممثر مل مال تماي  االفتجا ا -9
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مل تخاي معالجا ملمعماما  بتت ملمتعمي يمتا   فعت  ملم تتل بمى معالجا ملمعماما  ات  يتلا  -1
    ( 261: 1119, مل با )                                        .             ال  مرم   ملمعالجا

امفت تمي مفت تمي معالجا ملمعماما  يممل مل  الللا مل ت ار ملارم  ت مي  ملماق   مل -1
 .ملافائ  اايكا ملمفابتم  ملم تمدا ملتو يممل مل ت يت مل ملتلمر

 (391: 1111, م ا رياش)                                                                        
ملتو مجري  بمى  لم (ملعمميا  ملع ميا)لأت  قت يعتمت بمى متى تع يت اا ما  تث اا معيت ما مثير  ما مل تلمر  -6

 .مل تث
مل تث ثر ا) ما تلمر  تث معيل قت يمال  ا تات  لممعماما  ملتو تمال قاتما مل مصتريل -21

 .(مالشارم  مالفترجابيا لو مل يئا)ا( مل م  ل مللممرل
 (119: 1111, ا  مللاشمو )                                                                   

 
 وظائف نظام معالجة المعلومات: 
 :مل تخاي معالجا ملمعماما  يالتي ملاخائ  مالتيا    
امل ياي  ت ايملا ملى تمثيال  معيتا (  المت ال )مفت  ا  ملمعماما  مل ارجيا ما ملتو تفمى  -2

 .ملمرم   ملتاليا  ري ا تممل ملجلا  مل ملعم  بمى معالجتلا لو 
 (ملت  يل) مي مل ياي  عمميا, ي اي  اال تداخ   عض مل  لم ملمت ال  -1
لعمى جلا  معالجا , بتت مل اجا الفت تمملا لم ملتمثيال  امل ثي مفترجابلا  بمى ملتعر  -3

 .ملمعماما  مل ياي  ترجما ملمعماما  ثي مال تداخ  لا ثي مفتتبائلا
 (129-121: 1116, م ا جاتا)                                                                 

 مراحل معالجة المعلومات:  
تمللر معالجللا ملمعمامللا   عللتل مرم لل  امل ملل  مر مللا للللا بمميللا  م للتتل مللل ملمعالجللا  ا لللم       

 :ملمرم    و
 :(Receiving)الستقبال  :أولا 

مل ي لللتث ملللل  لللال  ملمفلللجال  , يمثللل  مالفلللت  ا  مل  لللال مالاللللى لمرم للل  معالجلللا ملمعماملللا        
امل ثي يرفم  ملى  ي اي ملفج  مل فو  اخيدا مال تداخ  المعماما  ل يل متت اء مثير معيل إلمل فيا 

ثي تت لا  ملمعماملا  , ثاتيا (1.1 -2)مفت  ال  مل  متلاقت تترماح , مر ما م رى مل مرم   ملمعالجا
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يريلتم ايتلر   بمى متت اء ملااتمال  لم ملعمميا م صاتل الل ملمتعمي يعم  , (مللممرل قصيرل ملمتى)ملى 
اتعت  لم ملمر ما لو بايا مال ميلا اللل  ماتللا تشلم  ملت ال  ملتخلاي ملمعرللو ا لو ملمر ملا , مل اقو

 (321 :2661مل يا , )                                .مت بميلا بمميا  ملمعالجا مال رىملتو تعت
 

 :(Encoding)الترميز  :ثانياا 
ملتللو تمللال ماجللاتل لللو مللللممرل   ري للا  امأللمللارملمعمامللا  ملجتيللتل مللم ملمدللا يي بمميللا ر لل    للا     

      .رتعم  بمى جع   لم ملمعماما  ممثر قا ميا بمى ملتلم
  (169: 1111 اآ رال, ملعتاي)                      

ت ل ل للو  إل, لالترمي  ي ا  شم  ملمت ال  مل فيا الل  لمو يفلل  ملتعامل  معللا امعالجتللا      
اال يفلللللت يم تخلللللاي ملمعالجلللللا ملللللل مل يلللللاي , ملللللللممرل مل فللللليا  صلللللارل تمثيللللل  معرللللللو ا أشلللللما  متعلللللتتل

ا للم ي لتث , تشلدير ا اترمي  لا يلتيللي  بمى ملمت ال  مل فليا ملا يجريلاملتو ( بمميات  ملمعرليا) تتديل
     (261: 1113, ا  ابماتمل ب)                                                 . لو مللممرل ملعاما

للللو شلللم   ما ل تغييلللر يتكلللمل ملت للل ي إلاقلللت تفلللابت بمميلللا ملترميللل  بملللى  للل ل ملمعماملللا   فللللالا      
بمميللا  )مفللتعما  ملمعرلللا ملماجللاتل  العللالي اقللت تاجللت بمميللا  ترميلل  م للرى متلللااايكللا , ملمعمامللا 

 ر ملماقلل  ممثللر مللل تلللمر ملمعتللى مالجمللالو ما تلللمر جللا ملتللو ت للتي مثللا  لللل   للا (ت فللي  ملمعمامللا 
 (232: 1121, مل يري)                        .      تل لما قت  تثمل ياي  تلمر ملتدصيال  ملم ت

ملتللللو تملللال لم  معتلللى املتلللو ت للللتي  صلللارل متتافللل ا امتتخمللللا  ملمفلللت تمالمعماملللا  امل  لللرم  امل م
 .امتفمفما تمال فلما ملترمي  املمعالجا مما يجعملا ميكا فلما مالفتعما 

 (111: 2661 ق امو,)                                                                       
 :ملترمي  متامع متعتتل متلاامل لعمميا 

 .(امل جي, املشم , ملمال)ا و بمميا تمثي  مالشياء لو :ملترمي  مل صري -2
 .(شتت  اترجا ترتتم)ا ا بمميا تمثي  فما  ملصا  لو  :ملترمي  ملفمعو -1
 (.مالتعاما املصال ا)ا ا بمميا تمثي  ملمعماما  بل  ري   اصيا ملمم : ملممفوملترمي   -3
ا للا يللرت   , يللت  بميلل  ملللليا للا بمميللا تمثيلل  ملمعمامللا  بللل  ريلل  ملمعتللى : ملترميلل  ملللتاللو -4

 . الترمي  مل صري
 .      ا ا بمميا تمثي  تتا م ماللعا  امل رما  ا ا يرت    الترمي  مل صري: ملترمي  مل رمو -1
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مللا يللرت    للالترمي   ا للا بمميللا تمثيلل  ملمعمامللا  بللل  ريلل  ملمممللا  ا للا بال للا :ملمدخللوملترميلل   -9
 (211: 1111, م ا رياش) (269-261: 1113, ا مل ب)                               .ملصاتو

 
   (Storage):التخزين  :ثالثاا 
ملت لل يل ملللى بمميللا مال تدللاخ  المعمامللا  ملتللو تللتي لللو مللللممرل اقللت ي تملل  مدلللاي ملت لل يل يشللير      

مفلتاى ملتتشلي  ملللي قلت ي لتث ليللا لدلو ملللممرل مل فليا   لا تال  صائص مللممرل املل    ا تال 
ت دللخ ملمعمامللا  ليلللا بمللى  إل( ملثاتيللا)تتجللاا   تللتي بمميللا مال تدللاخ  المعمامللا  لدتللرل قصلليرل قللت ال

 لملتل يتملا يلتي مال تدلاخ  المعماملا  للو ملللممرل مل صليرل مالملت , تجري بميللا مي بمميلا   اللا مي ال
امل ملت ل يل , اللل   علت مل يلتي ترمي  لا اتشلدير ا اثلي معالجتللا, ثاتيلا (11-31)م ا  قلت تتلرماح  ليل

ايمال معتمتم بمى   يعا تصتيدلا اايكا ملمعالجا ملتو , لو مللمرل  ايما مالمت يمال بمى ت ا تمئي
    (261: 1113 مل با ,)                                                              .  تتدل بميلا

                                                             
  (Retrieval):السترجاع  :عاا راب

مل صليرل )مللى ملللممرل ( مل ايملا ململتى)  ا بمميلا مفلتعاتل ملمعماملا  ملتلو تلي  دخللا ملل ملللممرل     
مل بمميللا ا , (ملممتا للاما  مل رميللاملمت اقللا ما )الللل  لمللو تتللت  مفللتجا ا كللمتيا ماالفللتجا ا ( ململلتى

مفللترجاع ملمعمامللا  ملتللو فلل   تعمملللا يمللال ملغللرض متلل   للا للللي مللت ال  جتيللتل ما لغللرض بملل  
( مالفللللللت  ا )ملخللللللا ر لعمميللللللا تشللللللم  ملفللللللما   إل (311: 1111 ملعتللللللاي اآ للللللرال,) .مفللللللتجا ا مللللللا

امل بمميللا مالفللترجاع تعتملت بمللى مثيللر مللل ملعامملل   (124-123: 2661 بللاتي,) (.ملت لل يل)ابمميلا
ثللللارل, ليلللللا مفللللتاى ملتتشللللي )متلللللا اقللللال ,  للللال  بمميللللا ملللللتعمي ا ري للللا معالجللللا ملمعمامللللا , مللللللممرل ام 

مفرع للو ملللممرل  تأمالا  يتما ي تث , اى ملمعالجا بمي اايمال مالفترجاع م يرم ملم مال مفت (ملمت لا 
 (Alison,1993: 359)                                    .ملم مات  ملمعالجا ف  يا لممعماما 

            
 
 

 (2)م   
 معالجا ملمعماما مرم   

  (امل ا ث مل مبتمت)     

 استجابة ملترمي 

 القراراتخاذ 
 حل المشكالت

 مالفترجاع ملت  يل مالفت  ا 
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  العقل البشري و الحاسوبمراحل:  
  عللللتت مللللل  متشللللا ليللمللللا قللللت يماتللللال ت  إ إال, بمللللى مل افللللابملع لللل  مل شللللري ي تملللل  ايتدللللا   مل     

متلل  يعملل  بمللى  لخللال بللل, مل للرا    مللا  لممامقلل  املمشللمال   للوملاخللائ  لاخيدللا ملع لل  مل شللري 
ااخيدا مل افاب ميكا تعم  بمى معالجا , مل ارجيا مل مج  تاخيدلا ل تما ملدرتمفت اء ملمعماما  

  .  ما  للا  أق  اق  مممل ملمامق  املمشمال  لمو ت ر 
 (2)جتا 

 ملع   مل شري امل افاب   مر م م ارتا  يل
 مراحل العقل البشري

تمر معالجة المعلومات  في عقل البشر 
 :بالمراحل التية

 مراحل الحاسوب
تمر معالجة المعلومات  في الحاسوب بالمراحل 

 :التية
اليللللللا يلللللتي : مرحلةةةةةة تسةةةةةجيل المعلومةةةةةات -1

مفللت  ا  ملمثيللرم  مل ارجيللا مللل  للال  مل لللام  
 .الل  لمعرلا   يعتلا ا جملا

ي للللاي  :input)) مرحلةةةةة ل خةةةةال المعلومةةةةات -1
ملمعماما  ملل مل افاب لو  لم ملمر ما  افت  ا  
 .مل ار  ما يتي مت ا  ملمعماما  لي 

اللللو  للللم ملمر ملللا ي لللاي : مرحلةةةة التخةةةزين -2
مالتفلللللال  ترميللللل  ملمعماملللللا  ثلللللي ملعمللللل  بملللللى 

 .ت  يتلا   ري ا متخما
 

مرحلةةةةةةةةةةة المعالجةةةةةةةةةةة وتنفيةةةةةةةةةة  البرنةةةةةةةةةةام   -2
(program execution):  للللم ملمر ملللا للللو 

ملللللم ملمعماملللللا   مغتللللل    التعامللللل ي لللللاي مل افلللللاب 
 .مل اصا مي مت  يعيت تتخيملا ثي ت  يتلا

مل  :مرحلةةةةةةةة السةةةةةةةترجاع او ألسةةةةةةةت عا  -3
يفللللتتبو مالتفللللال ليلللللا ملمعمامللللا  مللللل ممللللال 

                                   .     ملت  يل ا ا مللممرل

إل ي لاي  :(output)مرحلة أخةرا  المعلومةات  -3
 . إ رم  ملتتائ  ملتو تعت ملم صما ملتلائيا لعمم 

                                                                   
 (121-121: 1114فميي, )  
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  بمميا  ب   مل افاب 
 
 
 

 بمميا  ب   مل شر    
 

 
 (1)م   

 ملع   مل شري ا مل افابمرم   
 

 (31: 1111, رياشم ا )                                                                         
 
 مكونات نظام معالجة المعلوما : 

تمللال  لتخللاي  ((Atkinson1971 & shiffren1969 متمتفللال ل للت قللتي ملل  مللل شللدرل ا       
مل تشللم  ملمماتللا   (ملللممرل  ايمللا ململتى)ا (مللللممرل قصليرل ململلتى) لل ملتلو تتمثلل  , تجليل  ملمعمامللا 

مللللممرل قصلليرل )ا ( ملمفللجال  مل فلليا)لللللم ملمماتللا  اال يتخللر , مالفافلليا لتخللاي تجليلل  ملمعمامللا 
اايكلا ال تمثل  ترمميلب ليفلماجيا , بمى متلا م تيا ما مماتا  متدصما( ملمتىمللممرل  ايما )ا( ملمتى

تما يتخر للا بمى متلا م تتم  لتعاقب بمميا  ملتجلي   .لو ملتمام ام 
 ( 321: 1119, مل يا )                                                                         

 

 (Sensory Memory):  (المسجل الحسي)ال اكرة الحسية : اولا 

مل ت اي , مل ملعالي مل ارجو (لممت ال  مل فيا)مللممرل مل فيا  و ملمفت    مالا   تعت        
قصيرل اقت  لمتلمعالجا ما ت مي   مياتجري بميلا  تلا ملتو تمال  اي مي الر  صا  (ملمت ال )   ل 

 و مت  اع (ملفج  مل فو)مل ملمعماما  ملتو تمال ماجاتل لو  إلثاتيا  (1,1 -2)تترماح  يل 
لال م ا , تت   ملمعماما  لممفج  مل فو (مل ام )امل  ال  ملمفت  ال  مل فيا , لم يئا مل ارجيا

 اايكامل رمءل   افت تميالل   (مشا تتلي لصد ا  ملمتب)يفت  مال ملمثيرم  مل فيا مل  ال  مل صر

ادخال 

 المعلومات
المعالجة 

 والتخزين
 المخرجات

استقبال 

 المعلومات
تخزين 

 المعلومات
استرجاع 

 المعلومات
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               امل ملماتل ملمفجما لو ملفج  مل فو قت يممل  فارتلا ملم لي ي اي  ,(اقشا مالفتماع لممت)ملفمم
لي تجري بميلا  ما لالمعماما  قت تكيم اتتدفخ مل( مللممرل قصيرل ملمتى) معالجتلا لمو يتي ت ملا ملى

    (11: 1113ماليل, )                                        .لمعالجا اتت   لملممرل مل صيرل ملمتىم
للو تفابت بمى تدفير ملمعماما  ,  مثا ا مالتمل لص   ملمثيرم  يعتامل بم  مللممرل مل فيا 

  (191: 1114ملشرقااي, )                 .    مل ق   ملمفت  ال  مل فيا امال تداخ  لا بتتما ترت
بمى قترت  لو تتخيي ار   ملمعاتو  اايكاايعتمت ملمتعمي لو مترمم  لممعماما  بمى   رمت  ملفا  ا 

 .ثير يمال ماجات لل  ي تث مال فا  بتتما ملما مم  تاث ملمثير 
(Lerner, 2000:68)                                                                          

 ,معالجا    يتي مال تداخ  لا اياا تجرى بميل ملتو تت   لو مللممرل مل فيا الملمعماما  ا      
امل  عض , (مللممرل مل صيرل ملمتى) الفيما تتي ملمعالجا بمى ملمعماما  ملتو يتي مالتت ام بميلا لو 

تمث   صائص  و معماما  ف  يا املتو (مللممرل مل فيا) يتي ترمي م لو ترى مل ما قت ملترمفا 
 .امل ملصعب مفت الص مي معتى لممثيرم  ملماجاتل لو مللممرل مل فيا, ملمثيرم  ملدي يائيا

             (Bruce & etal , 2003 : 131)                                                
                          

  :(Short-Term Memory)الم ى ال اكرة القصيرة: ثانياا 
اتعم  بمى , اتفمى  اللممرل ملعامما( مللممرل مل فيا)  ملمعماما  مل ا و مللممرل ملتو تفت  

 (ثاتيا 31)تتجاا  ال لمتلمل ت تدخ  المعماما   (ملتملعيامالتت ام ا ) شر  تاملر لملت  يل ملمعماما  
مللممرل مل ايما )امل ثي ت ملا ملى , لم ملمعماما  ما قت تتعرض لمعالجا جتيتل مفت تميثي يتي  عت ا 

ملتو قت ت اي  المعالجا  ملمعرليا   لم مللممرل  و ملا يتل اتعت, لمو ت تدخ  لا بمى ت ا تمئي( ملمتى
ملى مل تص ح ملمعماما    الب يفمح للا  الت  يل لو  (تدفيرمل, ترمي مل ,ملت مي ) و صارل مفتمرل 

 (244: 1121ملمشابما, )                      . مالفتجا ا ملداريا بميلاما ( مللممرل مل ايما ملمتى)
اتاجت مجمابا مل ملعمميا  ت تث لو مللممرل ملعامما معمميا ملترمي  بمى معماما  م تتل       

بمميا ملتدكي  ملتو تعم  بمى ر   ملمعماما  الا بل كلتتد  مم مال تم  ملمرمت ت  ي لا  لم 
 .( مللممرل مل ايما ملمتى )مل  افتتباء ملمعماما  ملفا  املجتيتل مم ملمعماما  ملفا  ا امل ياي 
 ( 13:  1122,امص دىم مت )                                                                   
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 الربي مل م ميا  لم بمميا ملمعالجا لماتلا ملممال مللي تتي لي   لابالا  ما مل لملممرل ملعامما مثر ا      
تمال لم  فعا م تاتل الل   ف ب مالتت ام ملم تات مي يتي مالتت ام بمى  عض  اال متلامللممرل 

 :ملتو تالثر لو  لم مللممرل  و ملعامم امل , املمثيرم  الي  بمى جميعل
ل ملعاممللللا  مدللللاءل باليللللا ملم ماتلللل  ملمعالجللللا تدصلللليميا الللللل  الل مل تمتللللا  مللللللممر  :تللللاع ملمعالجللللا -2

 .مما يجعملا ممثر م ااما لمتفيال ت ايا ملرام    يل ملعتاصر  ملتدصي  ي اي
مل , للللللو تمللللال مرت  للللا  ال الللللا مالتدعاليللللا لممللللتعمي: لممللللتعمي( ملمشللللمما) ميللللا ملماقلللل  مامللللتى م -1

 .ملدرح ما ماللي ل للم ت  ى ممثما لو مللممرل يصا  لا
يمللال ملللتعمي مل صللتي م للتات مال للتم  اايكللا ملماتلل  تمللال لم  (: بركلليا ما قصللتيا)تللاع ملللتعمي -3

 . تاء يت مب بمميا تتشي  م صاتل لملممرل ملعامما
مل ململللتعمي يتللللمر  لللتث ملللا مي متللل  مرتللل    مملللال : ملماقلللم ملللللي قلللت  لللتث ليللل  ملماقللل  ملمشلللم  -4

 .          مشلار
                                                     ((Anderson,1995 :4 

 
 :(Long-Term Memory) ال اكرة طويلة الم ى: ثالثاا 
تعللت  لللم مللللممرل ملجلل ء ملثالللث امأل يللر لللو تخللاي معالجللا ملمعمامللا  مل يللتي ليلللا  لل ل ملمعمامللا       

 .ما ممثر ما مف اع ما شلر ما قت تمال فتا تمال يامالمتل  ايما مل مل مل قت 
  ( 291: 1111ملفميتو ,)                                                                      

 مفلت تميامل مل  صائص  لم مللممرل متلا تمي  ملى تتخيي بتت م ير مل ملمعماما  الل  مل  ال  
معرليللا قللت  ا للو تمثلل   تللاءا ( لممعمامللا  ملمعالجللا)ترشللت ملللى  ري للا  ملم   للا  امل  لللم ملم   للا 

                                                     .                يتخي  ا  مجمابا مل مل كايا ما مال تمث الل  يمال بمى مفا  ماج  ملش   امال تال   يتلا
 (119-114 :1111 بت ,) 

 ايما اقت تمال  صارل  لمتلا لم مللممرل تممل ملمتعمي مل مفتتباء مي م ير مل ملمعماما  ملم  ات  
تفلتمر ل يملا  ملتلو قلترل  ائملا بملى  دلخ ملمعماملا   لمللممرل مل ايملامل ا  تمئما اقت يرى بمماء مللتد 

 .بام  ملت تي  الفل ي اي  الت مي  امل ت مل قترتلاامل مل يال 
 (213: 1113تمليتا , )                                                                        
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 (3)مخطط              

  مماتا  تخاي معالجا ملمعماما                 
 (مل مبتمت مل ا ثا)                                             

 
 :لمعالجة المعلومات والنظرياتالنما   

 :((Piaget Theory (1974) نظرية بياجية -1
ملللممرل ) لو متا لملا ( Mcvicker & Hunt )  ر ل م  مل مامديمر ا ت  1961 لو باي        
ملممملل مل ترملب اللل  متللا ملل , ملتو تتار  ا  معالجا ملمعماما (  ياجا)بمى مل تخريا ( امل  رل

 .تتميا مللماءلو تخر ام تل تتار  ا  مثر مل  رل  مل  ال  اجلا
 (   12:  2669 ,مرفو)                                                                           

 إل ململتلو لللي تمللل ماجللاتل مفلل  ا  لا ممتفللاب قللترم  ب ميللا جتيللتل (   ياجلل)ايعتلو ملتمللا ملع مللو بتللت 
تماملتما مللمائو  ا لي  بمميا مميا  تاجت لراقا  يل تدمير مال دا  ا يل تدميلر  , ا بمميا تابيا ام 

ملللي ل  للم مللى تخريلا ملت لار ملللمائو تاص  م إلت ار مال تيا ملم تمدا  (ي  ياج)اتتاا  , ملمرم  يل
, ملتلو قلت تتملال بتلت ململتعمي اللل  ملل  لال  تدابمل  ملم مل يئلا, ائماا بمى م تا مال تيلا مللمائيلامال قي

  .لتعام  مم ملمت م ا  لو مل يئاامل مال تيا ملتاتجا قت تفابت ملمتعمي بمى م
 ( 214 :2661, مل يا )                                                                          

 (:1971 ) (Hunt)انمو   هنت  -2
ا تاءم ملمت  و ملكمتو ا ا ما يفمي  معمار ملتفل  , يرى  ت  ال لممخ  تاءم ملماتي ملصريح      

اا ملمتخامللا اتتشلل   لللم مل تللى ملماتيللا ملتللو تالللل  معمللار ملتفلل   افللا ا بمميللا  ملللت مي ملتللو تشلل   
اتفللللتعم  بمميللللا  ملللللت مي  لللللم لللللو  لللللم ملمعمللللار لللللو معالجللللا , مل رتللللام  لللللو مل افللللب ماللمتراتللللو

ايللرى  تلل  مل ملمدلامللا  , ملمعماملا  اتتااللللا ملتللو ت تلل ل لللو تتخلليي مت  لو يفللمى  تيللا ملمع يللا 

عمليات التحكم 

 التنفيذية

الذاكرة 

قصيرة 

 المدى

الذاكرة 

طويلة 

 المدى

الذاكرة 

 الحسية
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الللل  ألتلللا ,  للو ب للارل بللل مدلامللا  معماريلل ( مللللممرل مل ايمللا)ا( مللللممرل مل صلليرل ململلتى)ملتدفلليا 
ر  لو ب لارل امل بمميلا  ملتشلدي, تتكمل افائ  ت  يل تملال ثا تلا مل يمملل مفلتعماللا   رمئل  معيتلا

           بللللللل بمميللللللا  ت مللللللي لللللللو  لللللليل مل  رمئلللللل  ت لللللل يل ملمعمامللللللا  تمللللللال لللللللو تجمعللللللا  مرت  للللللا لللللللو
 (. تيا ملمع يا )

مالاللى يفلميلا , إل يتأل  مل لئتليل( متمال  مللممرل ملما با)لي ترح  ت  متمالجا لملممرل مفمام       
امتلل  يدتللرض مل ملمعمامللا  ملتللو تمللال قاتمللا مللل , املثاتيللا مرم لل  مللللممرل ملمرم يللا, مرم لل  ملمملللتم 

تتكلمل بمميللا مبللاتل  اقللت, مل يئلا تمللر  فمفلما مللل مرم ل  ملصللت امل مل  مر مللا تتكلمل مبللاتل تشلدير
لالمعمامللا  ملمشللدرل تللت   ملللى مللللممرل , ملتشللدير ملللى اجللات ل يللرل مللل ملمعمامللا  لللو مللللممرل ملمرم يللا

 : يث تتأل  مل ثالثا مماتا  ا و, ملمرم يا
 .ت  ل ملشدرم  ملتو تمال مرت  ا  المثير لمتل ال تتجاا  ثامل: لممرل ملمتى مل صير  -1
 .  ل ملشدرم  لمتل تص  ملى بتل تقائ ت: لممرل ملمتى ملمتاف   -2
 .تعت ملمفتاتع ملتمئي لممعماما : لممرل ملمتى مل اي   -3

 (111-119:2611ا ا   ب,)                                                                  
 

 :(Carroll Theory)( 1976)نظرية كارول -3
ملعتاصللللر ملمعرليللللا ملماجللللاتل لللللو تخللللاي معالجللللا مشللللار مللللارا  ملللللى مل  تاللللل  مجمللللابتيل مللللل      

 مل اجلللا إل, ا  مالتمئيللا ملمعرليللاملمعمامللا  بتللت ململلتعمي امللل  للال  ملت ميلل  ملتخللري تاصلل  لمعمميلل
 :تخر مارا  قت  تا   مفممتيل  و

ملتو تي مفلتعماللا للو   لاث ملت ميل  ملعلاممو لم  ترجلا  (مال ت ارم )تمال ململاي ملمعرليا ا و  -1
 (.معالجا ملمعماما ) تخر لاا لم مل اج, مل ملتع يت م يرل

 .خلار ملدرا  ملدرتيا  -2
                                   (Resnick, 1976: 27-55)                            

ملع ميا اللل  ملل  لال  ملمماتلا   م مال ت ار  لم اترى  لم ملتخريا مت  يممل تدفير مالتمء بمى      
 مفلت تم اقاي مارا   د لص مال ت لارم  ملرئيفليا ا لو ملتلو , ملتو تمال مفافيا لمعالجا ملمعماما 

لملاي  للم  االفتتتاجولو ملترمفا  ملفيمامتريا الل   االبتمات بمى ملت مي  ملمت  و املل  ملت مي  
     ملمعرليلللا ملتلللو مفلللتعمم  لالفلللتجا ا بملللى مفلللئما مل  لللتت تفلللم متلللامع ملللل  للللم ملمماتلللا مال ت لللارم 
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, ملم ارتلا, ملترميل , ملتمامل  مالترمملو, مالتت لام, بمميا ملمرمق ا مللمتيلا) ا لم ملمماتا   و, مال ت ارم 
 (.تتديل مالفتجا ا  , الت اي  ,المتم مفترجاع ملتمثي   ,إتماجوتمايل تمثيمو 

 (461:  1111,ق امو                                                                          (
 
 sckmeck): ) (1975)انمو   شمك -4
تتائ    افت تميقائما مفاليب ملتعمي الل   Romanaiah & Schmeckم  مل  ار         

, مل تمال متعم ا  أتما  فماميا ي اي  لا ملمتعمي, ملت مي  ملعاممو مل مج  مالجا ا بمى ل رم  مل ائما
مر عا م ايي  تمال لربيا الل  لت تيت م عات  بمىل رل ا و مصتدا  19اتتمال قائما شم  مل 

 . ا ملجامعاات تيت بمميا  ملمعالجا ملمعماماتيا ملتو قت يتص   لا  م, مفماب ملتعمي
 (Schmeck  & Ribichand, 1975: 515 )                                         
  

 :ملدربيا لمعالجا ملمعماما  ملى ملم ايي مشار   لم  إل
مل تشير ملى مفتيعاب ملمعماما  الل    ري ا متخما مل مج  ت ميملا  :ملمعالجا ملمعم ا -2

 .لا امامءمتلا لتمايل ملمار جتيتل ات ايم
ممماتيا  اايكاا و تتمث    ترل ملمتعمي بمى ت  ي  ملمعماما  : ملمعالجا ملمدصما ملمافعا -1

 .مفتعما  ملم تصرم  امل ياي  صيابا مالمثما مل  ال  تجر تلي ملش صيا
لو  ملتو تي  دخلا ا و مل ترل بمى مفتعاتم مل  ائ  املمعماما : مال تداخ  ال  ائ  ملعمميا -3

 .مللممرل  ايما ملمتى الل  لتلمر ا  دابميا
 . و قترل ملمتعمي بمى مل ياي  تتخيي ترمفت  اجتالتلا املت كير لالمت اتا : ملترمفا ملمتلجيا -4

 (214 :2616 ,اتاتياا ا بالي )                                                                
 

 :( Sternberg Theory):(1985)ستيرنبرغنظرية  -5
 :لمعماما  ا وممماتا  مل بتاصر معالجا  اكم فتيرت غ ثالث متامع ما      

ملتلو تفلتعم  لتتديلل ملت  لي  تعلت بمميلا  كل   بميلا  :Meta-Components:ماارمء ملعتاصلر -2
.                                                               (ما ملتتديللللملدللللي )  لللليشلللير مليللللا بمملللاء مللللتد   إل, املمرمق لللا امللللل  للللو ت لللايي متمء ململللتعمي لمململللا

Strenberg,1985 :62)                                                                       ) 
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بمميللللا  تتيللللا تفللللتعم  لللللو بمميللللا تتديللللل  تعللللت :Performance Elements:مالتمءبتاصللللر  -1
 :يأتو تتكمل ما إلململما  ألتمءمفترمتيجيا  م تمدا الل  

لو مشياء معيتا ام تمديل لو  متشا ليلا ا ملعالقا  يل مثيريل يماتال  : Inferring:مالفتتال   - ا
 .مشياء م رى

ع و صارل تمال ملتم   لمو يمب اء صارل رم يا ل  يعا ملمثير   ا: Encoding:ملترمي   - ب
 .متامل ا لم  رم  ملمرم ل مال رى

 .ت  ي  ملعالقا  مالفتتالليا ملفا  ا لو ملماق  ملجتيت  اApplying: :ملت  ي   -  
ا ا بمميا تعمي :  Knowledge-Acquistion Components:ممتفاب ملمعرلابتاصر  -3

 :ابتاصر ا  فب راي فتيرت غ متلا ,معماما  جتيتل ا دخلا لو مللممرل
ا و بمميا لص  ملمعماما  ملجتيتل ملتو تتعم  : Encoding Selective :ملترمي  مالتت ائو  - ا

 ماجاتل ا لت  ي   ت  معيل ا  الماكاع بل ملمعماما  ملتو تمال بير متعم ا  الماكاع ايمال 
 . لو ملماق  ملتعميمو

 ملمعماما  ملمرم ل م تيارما بمميا تجميم ا ا   Selective combination ::ملتجميم  مالتت ائو - ب
 .ت يت مل تال ملا ملتم مو إلاتتي ال ا ل ري ا م تتل 

 لو بمميللا ر ل  ملمعماملا  ملتللو تلي تجميعلللا  Comparison : Selective: ملمام تلا مالتت ائيلا  -  
 المعماملللا  ملتلللو تملللال م  اتلللا  الللللممرل   يلللاتل مرت ا للللا ملللم مل تلللاء ملمعرللللو  امللللل  ترمي  لللا م تيلللارما 
 .       ملجتيت املممال ملفا  

 (942-931: 2661 ,ق امو)                                      
 الرياضياتية مهارات معالجة المعلومات: 
ململللارم   الفلليمام تمت  م ميللا تعملليي ململللارم  لللو ملفللتام  مال يللرل لللو معخللي ملميللاتيل ملتر ايللا     

ا لا  (ملجاتب ملمعرللو) مالا , ملميل رئيفيل مماتيلملم يرل مل تجمم  يل  أل ميتلاالل   ملرياكياتيا
للللا ( مل رمللو)ممللا ملثللاتو ,  معالجللا ملمعمامللا  قيامللايعتمللت بمللى مل للترم  ملع ميللا بتللت ململلتعمي مثتللاء 

               .يخلر لو ملمعالجا  ملتو ت تا  ملى رفاي مالشما 
 (211: 1111, اب ت مهللا ا  يتا )                                                                
بمى تعمي لمل   ال  مشما  ململارم  ملرياكيا يممل مل ت ص   , لتعمي ململارم  يعت ممرم كراريا

لعا  تش  بتت معالجا ملمعماما  لت  ي  ملتعمي اتعت ململارل  و ملدع  مللي يممل مل يخلر بتت 
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معالجا ملمعماما  لو صارل بمميا الل  بتت مامجلت  لماق  ي تا  لمعالجا مشمما ايجب مل يمال 
      (21-21:  2669ملشار , )                                                  .  لم ملدع  ص يح

 : تت م  مل جرامل اب ت ملع ي  ملارم  لمعالجا ملمعماما  ا و بمى ملت ا مالتو مما
 ملارل ملت  ي : ماالا 
  ملارل ملتدفير :ثاتياا 
 ملارل ملتم يص :ثالثاا 
 : ملتو تكي ململارم  مالتيا, ملارل ملتعر  بمى ملعالقا  امألتما  :رم عاا 

   ملتتاخربالقا 
 ملعالقا  ملف  يا امالرت ا يا 
  ااتما لاملعالقا  ملرياكيا 
 املعالقا  ملمدخيا ااتما ل 
 بالقا  مالشما  ااتما لا 

 (  291:  1123 ,جرامل) (211-212:  1116 ,ب ت ملع ي )                            
  (122 :2661, باتي)                               ا عض ملمصاتر مكال  ملارل ملمال خا     

اايكا مال ل  آرمء ملم تصيل لو  رمئ  تتري   ملتر ايا مالت يا  م مع  مل ا ثا بمى عت مل 
ا لم , ملتو تتافب ماتل ملرياكيا  ابيتا مل  ث معالجا ملمعماما ل عض ملارم    تت  ملرياكيا 

 : ململارم   و
 ملمال خا:ماالا 
 ملتدفير:ثاتياا 
 ملتم يص: ثالثاا 
 امألتما ملتعر  بمى ملعالقا  : رم عاا 

 ملعالقا  ملرياكيا ااتما لا . ا
 ملعالقا  ملمدخيا ااتما لا . ب
 بالقا  مالشما  ااتما لا. 

 ملت ايي:  امفاا 
 ت ايي مل ج  . ا
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 ملمش  بل ملمغال ا  امأل  اء ملرياكيا . ب
 ملتعر  بمى صما ملمعماما   المشمماملارل  .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4)م    

 ملارم  معالجا ملمعماما  ملرياكياتيا
 (مل مبتمت مل ا ثا)                

 :اليما يأتو برض تخري لللم ململارم  

 :مهارة المالحظة: اولا 
امل  ال  , لممتعميتعت ملمال خا ملعمميا مالالى مل بمميا  ممتفاب ملمعرلا ملعمميا ململما      

لميتخر مالتفال مي )ال ت  ث بميلا مل رمل ملمريي لو قال  تعالى , مال رى ململارم ملمال خا ت تى 
املى ( 21) م  ملال يتخرال ملى مال   مي  )املل  قال  تعالى, (1ماليا , فارل مل ار () م 

 (.21-21ماليا , فارل ملغاشيا(( )21)ملفماء مي  رلع 
 (14: 1123, افلىر اقو )                                                                     

 

مهارات 

 معالجة

 المعلومات

 الرياضياتية

 التفسير

 المالحظة

 التلخيص

 التقويم

التعرف على 

 العالقات واألنماط

العالقات الرياضية 

 وأنماطها

العالقات اللفظية 

 وأنماطها

عالقات االشكال 

 وأنماطها

الكشف عن 

 المغالطات 

 الحججتقويم 

التعرف على صلة 

 المعلومات
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ملللل  تلللابيل  تلللا  العلللالي بلللل  ريللل  مل لللام  امل  يلللتي مالتصلللا ملللل  لللال  ملمال خلللا يمملللل مل      
لم اشللرل تال للخ مللل فللما  لالمال خللا م, ملم اشللرلمال خللا بيللر ملم اشللرل ا ملمال خللا ململمال خللا  للو 

للو متلاب ملا للأل  ت ر  بتتما ت لرا ماكلاباا م اشرل مل بير يتما ملمال خا , ا امتث ماجاتل مل  التا
لأتل  , ابتت مال خا ملدلرت ل  لرل ما لماقل  ملا, مل  ال   لم ملمعماما  فتتافم معماماتتا بل مل يئا

 .لا معا لمو يص  ملى مت ال مل رمريفترجم مال خات  ملماجاتل املم  اتا افير  
 (121-122: 2661,باتي)                                                                     

تعتو م ل مالت  ابا  بل مالشياء مل ت تا  مل ملمتعمي مالتت ام املل  مترم  ملمتغيرم  ملتلو قلت ا      
ملمال خلللا بتلللت  مللللارل تار للللو تتميلللا لممعمللليا , ت للتث مثتلللاء بلللرض ماقللل  معللليل  لللا  قكللليا جتيلللتل

          . جميم  امفلي مفت تميملمتعمي مل  ال  تشجيعلي اتاجيللي بمى 
 (26: 1116, ملع فو)                                                                            

      . تتمث  ملمال خا  دابميا مل ام  مل م  اقترتلا بمى جمم ملمعماما ا 
 (  24:  1111 ,بمو)                                                                             
 . امما مشار للا جرامل  و بمميا مل صا  بمى ملمعماما  مل  ال  مل ام 

 (11: 1123 ,جرامل)                                                                            
  مل صا  بملى ملمعماملا  ملل مل يئلا ملل  لال  تاخيل   افلا ما ممثلر ملل  لام"اتعر   أتلا      

اتمث  ملمال خا  الرل ملترمي  ملمعرلو , بمى ملعالي مل ارجو ممالتفال؛ مل مل  ام  مالتفال  و تاملل
متلا كلراريا  إل, مال خا ملارل ملما لو م تم  ملمامت ملترمفياتعت ر مل تا يا م رى  .لتى ملمتعمي

 ."امالفتتال  ملعممو, اصام ملدركيا , مالتصتي , لو مثير مل ملعمميا  ملعمميا
 (13:  1121, ام متم ا جاتا )                                                                 

 :لتمال ملمال خا تقي ا امتمي ل  تا  شرا  يجب مرمباتلا ا و مالتو
 اميداا  ملتقا مماا  -2
 مك ا اجب مل تمال ملمال خا متخما ي -1
 ملشما  لعتت ما  مل مل اال  -3
 ملت ي ابتي  ملماكابيا -4
  اشرلمل ياي  تفجي  ملمال خا م -1

 (19: 1123, افلىر اقو )                                                                     
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 : ما يأتو  تفت مصمل  لم ا ثا امما ف   يممل
ا و بمميا مال خا ملخام ر مما , ت تث ملمال خا مل  ال  ملتداب   يل ملع   امل ام      

لممترما  مل فيا ملتو تمال م صاتل ما بير  اا ب مي اا مل تعت تشا , مل  يعيا خراللات تث تم ائيا لو 
ملمال خا يتي تجميم ملمعماما  ملتو تمال شامما امدصما مل امقم ملماق    افت تمي إل, م صاتل

تلا تمال متمل ممثر بم ا, امل الا ملرم تا   . ام 
 

 :مهارة التفسير :ثانياا 
مل , ملتدفير بمميا ل تيا تمال بايتلا مفت الص معتى مل   رمتتلا ما مكلداء معتلى لللا يعت         

تع و تدصيال  تعمل  بملى تبلي تدفليرتا  إل, ت اي  شرح ملمعتى مللي قت ما      ملمعماما  ملجتيتل
ت تأ لل  لللتي  مل ملمعار  املمعماما   لالمتعمي يممل مل يمجأ ملى مشما  م تمدا لتدفير ما, ل  رل ما
لات  ي اي  تدفير لما يشا تم امل  لم ملتدفيرم  قلت  رمئ  ما مل ياتا  ما ملجتما  ما ملرفاما  شم  مل

                            .                            ايمال ملتدفير   اجا ملى ملتتريب مممت تمال ماليا ما بير ماليا ايممل ال تمال مجرت ت ميتا  
 (211:  1116,ع ي لب ت م)                                                                      

املتعر  بمى ملتدفيرم  ملمت  يا اايكا ت رير ليما لا , اي اي ملتدفير  ت تيت ملمشمما ما ملماق      
 تالال مملا متل  يمثل  ملتع يلر بلل , بيلر م  اللا م  اللا ما تملال مات  ملتتائ  ملم تيا بمى ملمعماما 

 .ما مل امبت ما مالجرمءم  امفعا مل ملتجارب ما ملمعايير ما ملمع يا 
 (121-129: 1114, ملعتاي)                                                                    

متدفلير ملرفلاما  , يتكلمل ترتيلب ات ايلب ململاتل إلمل يعتو ملتدفلير  لا شلرح ملاتل مالتصلا         
 (231: 2669ملشار , )                                 .مل ياتيا امللتتفيا امفت الص تتائ  متلا

               
ملتللو مللل  الللللا ي مللي ململلتعمي بمللى مالفللتتتاجا  ملم تر للا  ملع ميللا للا ملعمميللا  ايعللر  ملتدفللير      

 .مم ملمعماما  ملتو ت تي ل  مي ال؟  شر  مل  لم ملمعماما  ص ي ا مت  ياا     تمال مرت ا
 (  61:  1111,بمو)                                                                              
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 : ما يأتو تفت مص مل لم ا ثا امما ف   يممل 
لم م للا مللل شللأت  مل يشللم    للال  امللا لتفلللي  تكللجلي مل تعمللي ميديللا تدفللير مل  للرم  مل ياتيللا      

ر    يتلمللا ا لليل مل  للرم  لالتدفللير يعملل  بمللى تعميلل  ملدلللي املتاصلل  ملللى معرلللا جتيللتل بللل  ريلل  مللل
 .ملفا  ا

 
 :مهارة التلخيص :ثالثاا 
ملتم يص  ا افيما ب ميا لابما تعم  بمى ت فيل بمميا ملتعمي لو جميم ملمفتايا  ملتتيا      

املعميا مل متلا تتد  مم بمميا   ل ملمعماما  لو لممرل ملدرت مال مل ملمعماما  قت ال تت   لملممرل 
 ( 126: 1114ترا ل, )                                       .   مل يتي للملا اتتخيملا االمل ايما 

لو ملتم يص  الفيما ملماا  مل متلا ملارل ملما لعمميا ملدلي ليعت تعمملا اتتريب ملمتعمي بميلا ممرما 
ليت غو تعميي ملمتعمميل لللم ململارل الل  لمو يالتي ( 213: 1121, اتال م ا جاتا )ملت ريري 

                                                     ( 319: 2666جا ر,)                                                              .مت م ا  ملتعمي
ل للترل ملع لل  مل شللري بمللى معالجللا ملمعمامللا  تمللال معتمللتل بمللى ل للتمل  عللض ملمعمامللا  مي متلللا ال 

 إل للرم  املتداصللي  ملتللو تمللال بيللر كللراريا الللل يللتي  للل  ملمعمامللا   إل, ت للتدخ  جميللم ملمعمامللا 
  يلألامل  لم ملد تمل  ا بمميا ملتم يص مل متلا تصام ملمعماملا  بملى , ملجا ر امفت الص ملمغ ى

ملمدلللا يي  لللو ل تلللا ملمعملللار ملدملللري لللللو تتدابللل  ليملللا  يتللللا لملللو تاللللت  لتعلللت, ااتملللا  مدلاميلللا(  تلللى)
 (261: 1116ملعجيمو,)                                                          . ملمعرلا ملجتيتل

ا و تعتو قترل ملمتعمي بمى مفت الص ماللمار املمعماما  ملتو تمال ماجاتل لو ملتص ما ملمفألا 
                                               ( 313:  1113 تاي,)                                                   . الل  بمى ت ا ص يح

مل ترل بمى إباتل صيابا ملماتل ملمفمابا اا ملمرئيا اا ملممتا ا بل بمى متلا ال ت مشار جرامل 
امعالجا  الص  ما  ا افافو بما  ا بير افافو, ,مفح ملمدرتم  املمدا يي امأللمار ري  

مأللمار ملرئيفا لي  املتع ير بتلا   لت  مفت الص , التم يصر ملامرتل  مغا مل ي اي ملمدا يي امأللما
تلا تت اي بمى قرمءل لما  يل ملف ار اتجريت اتت يح ار   لمت ا  مل ار ل  اتعات   إيجا  ااكاح, ام 

 ,ايت مب ملتم يص ت مي  ملماتل ليلا صيابا ملدمرل اا مأللمار ملرئيفا ملتو تشم  جا ر ملماكاع
 .امت ال قرمر  ا  ما يممل  لل  اا إ  االم ليلا مماتاتلا,ات ايي متى ا ميا  

 (121: 2666 جرامل,)                                                                          
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قترل ملمتعمي بمى متت اء ملمدا يي امأللداخ ملمع رل املمتاف ا املمكغا ا لم  ملتالال  " اايكا تعتو
 "املتو تديت لو إباتل ملصيابا الو تث ي  مأللمار املمدا يي ابتي  كيابلا اا ل تمتلامل  ي يا 

 ( 33: 1121با ت ,)                                                                              
مل ترل بمى برض ماج  أل ي مأللمار ملتو ارت  لو م تاى ملماتل ملترمفيا "  أتلا لا مل يماعرليا 

     (126: 2666مل يما, )                                          "  ري ا باما ابمى مفتاى ملتلمر
                                   

 :تاجت   ام  لم ياي  عمميا ملتم يص ا و ا 
معالمل ياي   رمءل ملتص  تقا  -2  اللي ام 
 ع مالفافو مللي يتممي بت  ملمالل مل  ث بل ملماكا  -1
 بل ملمعماما  ملرئيفيا ملتدصيميامل  ث  -3
 ير ملكراريام ما  ملمعماما  ب -4
 م ما  ملمعماما  ملممررل -1
 مل  ث بل ملعالقا  ملتو قت تر    يل ماللمار ملرئيفا -9
 ي مل اصامم ص   ري ا الغا ملمتعممتا ا مل -1

 (126:  1114 ,ترا ل)                                                                          
 : ما يأتو تفت مصمل  لم ا ثا امما ف   يممل

معال ملتخر لو ملماكاع, مل ملتم يص بمميا تت مب ملت مي  مل ت اي , مي متلا تت مب ملتأم  ام 
يممل مل ا , املشرا ا  ملتو تمال م الامل  يل ملتدصيال   لمماكاعملدمرل مالفافيا  افت رم  

 تمتفب مل  ال  ملتتري ا

 :رة التعرف على العالقات والنماطمها :ثالثاا 
بمى ترمفا ملعالقا  امألتما  ألتلا تممل لو ترمفا مل تى  ملرياكيا  ملمعاصرل مثيرما تالمت       

لم  مل  ما مل يمال  تا  تار , املل  ملعالقا  ملتو قت تتكمل ا تل ملتدمير ملرياكو, ملرياكيا
امل مالشما  مللتتفيا  و تع ير بل , لو مل تاء( امل ت , ملدركو لالفتتتا  املمتلا , مالفتتتا )

               .م عات اجاتل بمى مالشما  ليما  يل ما بالقا ملت ا  ملتو تمال 
 (11: 2661 ,وملمت )                                                                            
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NCTMل ت امت مجم  معممو ملرياكليا      
مل ملل ملمدايلا  ملململا لمملتعمي  لو متر    1989, 1

مشلللار  مللللى مل متلللا   ملرياكللليا  شلللر  مل ت لللاي تملللا متامصللل  المتشلللا   إل, ملعالقلللا  ااتما للللا
ا امللل  اصلدلا  اإلشلما  امشلت اقل امألتملا مثيل  ملعالقلا  يمتفب ملمتعمي مل ترم  بملى ت إلملعالقا  

ملرياكليا اللل  لتدفلير  امألتملا مل يلاي  ت ميل  ملعالقلا   بلل لخلالا  مللتتفيا امل لامتيل املرفلاي مل ياتيلا
مماتيلا, ملمميلا مال لرىمل ملتغير مللي ي تث لو م ت ملمميا  يتت  تغيلر للو مي   ملجمل   مفلت تمي ام 

                          (NCTM,1989: 23-82) .ملمدتا ا لو ملتع ير بل ملعالقا  ملم تمدلا
مل للترل بمللى تمييلل  مل للر  املعالقللا  ملتللو تللرت    لللا مإل للتمث لمماكللاع " ايممللل تعريدلللا ميكللا  أتلللا

 ."فامء مات   لم مإل تمث ت ص ملماكاع لمت  اا  ار  إ ارم ملام ت,
 (129: 1111 ملعتاي ام رال,)                                                                  

إترم  بتاصر ملمشمما ما ملماق  اللملا  صارل تالتي ملى مباتل " للا جرامل بمى متلا ااشار     
اتأ ل  لم ملعمميا مشما  بتل متلا ملتعر  بمى ملعالقا  . ترمي لا ما صيابتلا اللملا ا ملا

امألتما  ملرياكيا بل  ري  مالفتتال  ملمدخو ما بل  ري  مالفتتال  ملرياكو ما ملعتتي ما بل 
  " تل ل لمفت صار ما ما    مشمال  تت اي بمى  ري  مالفتتال  ملمماتو 

 (96: 2666جرامل, )                                                                            

 : ما يأتو تفت مصمل  لم ا ثا امما ف   يممل
بل كع  للي  مل مثرل مال  اء املصعا ا  لو بمميا مالفتتال  ملع مو تمال تاجما مفافاا      

 ,ملعالقا  املمتلاال  ملمدخيا امألتما  لمللم ململارل م ميا مل تفل  بمميا معالجا مل ياتا  املمعماما 
 .  مل مل  الللا يممل ملتعر  بمى ملعالقا   يل مماتا  ملتص

 

 : ايممل تعري  ملعالقا   ما يأتو

للو تفابت بمى ت اير ملماتل , ت اي   م  مدا يي بميا, ملعالقا   م ا  ر    يل ملمدا يي تعت     
  فرباملتو تمال بير مترم  ا مي ملتو  تمال م تيا بمى مفا  مل دخ مل متلا تمي  ملى مل تتفى 

مل ملرياكيا   و ب ارل ملى  2691,  يث مشار تيت , ملمامت ملم تيا بمى مفا  متيلمم  م ارتا

                                                      
NCTM:national council of Teachers of mathematics 1  
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 يتما يعتو تعمملا بتتم  ا للي تم  ملعالقا  , بل ترمي ا  بالقيا ملتو تمال  يل ملمدا يي ملم تمدا
  .ا تع يرمتلا ملرم يا ملى جاتب ممتفاب ململارم 

 (31-34: 2669ملشار , )                      
 تصنف العالقات الى: 
 (:1991)تصنيف الشارف 

 :ملرياكيا ا و ملمدا ييملشار  ملعالقا  بمى  فب تاع ملر   اترجت  ملتو تمال  يل  صت       
تعر  بمى  إلا و بالقا ملعتصر  تدف  ما بالقت   الرم  مللي يت  بمي   :مأل اتياملعالقا   -2

مل متلا تفابت ملمتعمي بمى ممتفاب  مجمابا ام تل ا و تفمى  المجمابا ملشامما للل  ملعتصر
 .وملمدا يي مالاليا الل  مل  ال    رت  مل فيا  العالي مل ارج

 لممجمابا متغيريل امل ملمتغيريل  ما بتصرملا و ب ارل بل بالقا  يل  :الثتائياملعالقا   -1
ي   ال شر ا ا ا ملشر  مللي متلا ت اي متغيريل  إل, مل يع ر بتلا  جمما رياكيا تدفلا ملشامما

ا و تفا ي لو  تاء مدا يي ثاتايا جتيتل مل  ال  , ياكح ملعالقا ملماجاتل  يل  ليل ملمتغيريل
 .ملعالقا  يتلما ا يل تم  ملمدا يي مالاليا مل تيما ترمفا

الع متغيرم  متم  ملتو تر    يل م ام  مك ا و ملعالقا ملتو تر    يل ثالث :ملعالقا  ملثالثيا -3
 .مل ائي مل اميا ملمثمث

   .متغيرم  ا و ملعالقا ملتو تر    يل مر ع: ملعالقا  ملر ابيا -4
 (41 - 31 :2669, ملشار )                                                                    

 (:1991)تصنيف الكتبي
 :ا لمرياكيا  ا وفب مل تى ملرئيفصت  ملمت و ملعالقا  بمى   
 بالقا  ج ريا تالت ا ملعمميا   -2
 بالقا  مماتيا تالت ا ملجامرم   -1
  بالقا  ترتي يا ملتو تالت ا مل تى ملترتي يا -3

 (11: 2661 ملمت و,)                                                                            
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 :(2113)تصنيف جروان
  :ملى صت  جرامل ملعالقا  

  العالقات السببية والرتباطية -1
 عالقة التناظر -2
 العالقات الرياضية وأنماطها -3
 ملمتتاليا  اا مالتفا  ملعتتي - ا

 ملمت ا ال  ملعتتيا  - ب
 ملمشمال  ملرياكيا ملمدخيا  -  

 العالقات اللفظية وأنماطها-4
 بالقا   يل مدا يي مأللداخ امعاتيلا امل اشماللا - ا
  بالقا  ملترمت 
 بالقا  ملتكات 
   ملتف يا ما ملترتي يابالقا 
   بالقا  ملتصتي 
 بالقا  مألتما  لو فيا  ترتي و  - ب
 بالقا ملتص ي   -  

 وأنماطهاعالقات الشكال  -5
 بالقا ملشم  ملم تم  - ا

 بالقا مالشما  ملمتتاا ا - ب
 بالقا مصدالا  مألشما  -  
 بالقا مالشما  ملمتتاخرل - ث

 (263 -216:  1123,جرامل)                                                                   
 :ا عت مال ل  راي مل  رمء املمشاارل مم لاي مال تصاصا  تي ت تيت ململارم   ما يأتو 

م امما  قترل بمى تدميريا مل تت مبمل و ملارل مل ململارم   :العالقات الرياضية وأنماطها -1
ملعالقا  ملتو تر   ليما  يتلا  ملتو قت تتكمتلا ملمشمما الل  المتشا  ملعتتيا ملمثير مل ملمعماما 
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امل  لم ململارل يممل تتميتلا مل  ال  ملتتريب ,  لم  االفتتات ملى معرلا رياكيا تمال مفافيا
 (219:  1116,ب ت ملع ي )                                                              .املتاجي 

 و ب ارل بل مجمابا مل مالبتمت ملتو ترت    عالقا معيتا الل   غض  :المتتالياتملارمتلا  امل 
              (213:  1123,جرامل)                 .       بل ملترتيب مللي قت تعرض لي   لم مالبتمتملتخر 

الل  مل  ال  مال خا  ملماتل و ملعالقا ملتو ت تا  ملى مفتيعاب : العالقات اللفظية وأنماطها -2
 .ملامرتل لو ملمشممالممت ال   ات ايماا  ملمعماما  اايكا تدعي  م  ال مللممرل ملتو ت اي ت ميالا 

 و قترل ملمتعمي بمى اكم ملمدا يي :عالقة الترا فامل ملارمتلا ( 131-139: 2666جرامل, )
مت  يجع  ملمترما  لم  معتى ا لم  ملتو ترت   ليما  يتلا لو فيا  متتر  الل  ال ا لمعيار معيل مل

  عت مل يتي تتخيملا لو مجمابا  يمال لم  متلا بتامل قت يمي م بل بير ا

 (411: 1116,جاتام ا )                                                                 

 ملتو ا اجات بتت مل مالشما  : عالقة الشكل المختلفمل ملارمتلا  :شكال وأنماطهاعالقات ال -3
 .تت    بمى م تم ما تمال مشتر   صدا باما امل  لم ملصدا ال

 (262: 1123, جرامل)                                                                          

 :النماط الرياضية

ملتو مل مت  يمث  فمفما مل مالشما    تيايمل ملتم   ا ب ارل بل تف  تخامو  ملتر اياليرى       
تلا ت تى مل  ال  مل  رم   مل م  ج ء متلا يرت    الج ء مال ر إلتمال مرت ا  صارل مترم  ا  ام 

ايشير  عكلي ملى مل تتريب ملمتعمي اتعمم  لللم ململارل  (211-61: 1112 تي  اتا,. )ملمتالرل
تلي بمى تتميا قتر ملل  بمى ملتدمير  تليمتلا قتر , م تمدا لتيلي قترم تفلي لو تتميا 

ملارل ملتعر  بمى مالتما  ب ارل بل قترل ملمتعمي بمى  تعتمل (  169: 1121 مللايتي,)مالفتتال 
 (21: 1111ا ا  يتا اب ت مهلل, )                        .شما م  ملتتا م لو م  مل مالبتمت امألمتر 
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 :مهارة التقويم :خامساا 
ال  لم مل مي يعتى قترل ملمتعمي بمى مل مي ايم فيتي قياف  لو  لم مل  ثملت ايي مللي  مل مدلاي

تمال تم ميا  اصا  التتخيي ما  قتا لم ملمعايير  مم تت ال  معايير يمالبمى قيما ملمعماما  ل
 .تمال  ارجيا  اصا  الغرض امل ملمتعمي  ا مللي ي تت تاع ملمعيار

 (11: 1121, ا ا بالي)                                                                          
يعتو قترل ملمتعمي بمى مصتمر مال ماي  ا  ماللمار ملتو تمال ماجاتل لو ملتص املعم  بمى  للا 

بمميا تدمير تتكمل " ال ت مشار ل  جرامل بمى مت   (122: 2662, ش اتا).مآل ريل  لل  مقتاع 
مل ياي  د ص تقي  لمماكاع  لت  ت تيت مام ل مل ال املكع  لي  مل  ال  ت مي  ملماكاع 

صتمر مإل ماي, ات ييم  مفتتاتم إلى معايير تت ل افافاا  ا لم ملمعايير قت تمال م تتل ق    لمت ت ام 
 "لو  لم مل الا تدلي ملمعايير كمتا مل امقم ملع ارم  ملمفت تماممارفا بمميا ملت ايي اقت ال تمال ا 

 (321: 2666جرامل ,)                                                                          
 :الملارل ملت ايي ملارم  لربيا  و

 :ج تقويم الحمهارة  -1
 م ارتللا لمت للاش ا لللم مللل  للال  مل يللاي  رصللاا لممللتعمي ل مل تليلل تعملل  ملللارل ت للايي مل جلل  بمللى       

ململلار ي مللم مال للريل ممللا تفللابت ي لللو مل يللتبمال ايعللتلال ململلار ي امل للترل بمللى تاكلليح ملمعمامللا  
 .ملتو يعالجاتلا مل مل  ال   لم ململارل يص ح ملمتعمي مدمر اتاقت لو ملرياكيا 

  (13:  1111,اب ت مهللم ا  يتا )
ي مل جلل   للو بمميللا لمريللا ي للاي ليلللا ململلتعمي  للالتميي   لليل مل جلل  مل ايللا امل جلل  ملكللعيدا مل مل ت للاي

تتصللل  م اشلللرل   لللو ملتلللوامل مل جلللا مل ايلللا , اللللل  ملللل  لللال  ت ميللل  مل جللل  املعمللل  بملللى ت اي للللا
 . تتعم   المشمما م اشرل   يتما مل جا ملكعيدا لأتلا ال,  المشمما ملماجاتل

                       (Watsn &Glaser ,1991: 12)                                     
     
  :مهارة الكشف عن المغالطات والخطا  الرياضية -2

ت تيت ملدجام  ملتو تمال ماجاتل لو ملماكاع اي تث  لم مل  بمىتعتو  لم ململارل مل ترل        
 .مل  ال  ت تيت مل  ام  مل ا ئا ما  ص ي ابير ملتو تمال  ال  ت تيت ملعالقا  

  (11: 1113الت يا,   بداتا)          
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مل  الللا ملتأمت مل مصتمقيا  يتي إلم امما مت  يا لممعماما   مجرمء مي متلا قترل ملمتعمي بمى
 .ملمعماما  الل  بتتما يتعر  بمى ملتتاقض ملماجات  يل ملمعماما 

 (261: 1111 ب يالل,)  

 امقعا اا قكيا بمى مل مي لو املكع  مل ال مام ل  يل ملتميي  بمى ملمتعمي قترل " اتعر   أتلا
 (49: 2661, بداتا)                                               "ملمتا ا مالتلا كاء لو معيتا

 

 :مهارة التعرف على صلة المعلومات بالمشكلة -3

 :ا ولللم ململارل ملارم  لربيا 
 :لى المعلومات الزائ ة في المشكلةمهارة التعرف ع -1
قت ملمعماما  ملتو مل تم     امل  ث بل  بالقا  المعالجا للامعماما  ملتو مل و بمميا لر       

 .لدو  عض مال يال تكا  معماما  تمال لي  للا مي مرت ا   المشمما اال قيما للا, تمال  امشيا
 (311: 2666جرامل ,)                                                                          

اللل   تلى , ملمشمال  ملمدخيا ال ت مل مل تتكمل معماما   مئلتل الفيمامل ملمشمال  ملرياكيا  مل 
بميلل  مل ي للرا ملمشلللمما  يدتللرض معالجتلللاال, يللتممل ململلتعمي مللل معالجلل  ملمشللمال  ملتللو تملللال مع للتل

 ايلتملال للي  لللا اا علت ا مترم  ملمعماملا  ملتلو   ال ل  عتايا امل ثي م تيلار ملمعماملا  ملتلو تلرت   
  ( 114-111: 1113 تاي,)                                                    .  بالقا  المعالجا

                                                  
 :في المشكلةالتعرف على المعلومات الناقصة  مهارة -2

ملتللو قللت ت ملل  مللل اكللاح  ,مي ملتللو ال تتكللمتلا ملمشللمما, قصللا للو بمميللا ت تيللت ملمعمامللا  ملتا     
 (311: 2666جرامل, )                                                      . ملمشمما ملمعراكا

                                                  
ملتللللو ت للللاي بمللللى معمامللللا  تاقصللللا ت تللللا  ملللللى ت ميلللل  ملماقلللل   تقللللا امل يللللاي  ت تيللللت ملمشللللمما امل 

الللل  لمللو يصلل  ملللى  ,التلاإلكللمللل ثللي ت تيللت ملمعمامللا  مال مللا ملمعمامللا  ملتللو تللرت    المشللمما ا 
 (114 :1113 , تاي)                                                                       .مل  
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 :يأتو ما مل معالجا ملمعماما  مما ف   يممل لم ا ثا مل تفت مص
  االفترجاعللا ي اي  (امت ال مل رمرامالتت ام مالترم  املتدمير )مل ملمتعمي بتتما يمار  بمميا   -2

ال مر ما مت لملى مل يص   لا ملمتعمي  ,متصما متفمفما متخاماملتو تمال لو املترميب املر   
 .مل رمر مل مج  معالجا ملمشمما ملماجاتل 

 .ت تث لو جميم مالتش ا ملمعرليا ملتو قت ي اي  لا ملمتعمي بمميا ملمعالجا  -1
  مل بمميا معالجا ملمعماما  اتابيتلا تتاق  بمى مميا ملمعماما  ملتو يفتعمملا ملمتعمي    -3

 . اي كر ا ملى ملماق  ملتعميمو
 

 :التفكير عالي الرتبة مهارات :المحور الثاني
 التفكير: 

  ا تمللايو متلللا ملتدميللر مل  خللا , مللل ملللتعي مثيللر  مال للرى بللل ملمائتللا  مل يللا ميلل  مهلل مالتفللال     
 تمل   تتميللا م امل جميلم ململتمر  ملتر ايلا املدمفلديا املتدفليا املدمريلا, ملمثيلر ملل مل لا ثيل املدالفلدا

يممللللل مل تعتللللرض فلللل يم  لللللو  ملتلللوملتدميلللر بتللللت ململلللتعمي الللللل  لملللو يامجلللل  ملصللللعا ا  املمشللللمال  
لمللل  للللرت يملللال لللل  مفلللماب  ا, ابير لللا ماللللا ملمجلللاال  مالماتيميلللا املجامتلللب مالجتمابيلللا امالقتصلللاتيا

 (21: 1116, ملعتاي ام رال)                      .مت  يتأثر  تم  تتشئت  إل,  اص  عمميا ملتدمير
املتدمير ب ارل بل فمفما مل ملتشا ا  ملع ميا مل ي اي  لا ملتمام الل  بتت تعرك  لمثير      

بمى  اا يمال مت اي ما مجرت اا دمير مدلامملت يعتمل , معيل ايتي مفت  ا  ملمثير مل  ال  مل ام 
التدمير  ا تتد  ملع   ل, تامت  لع  ملتدمير ب ارل بل  تال خ   ا تشا ا  بير مممافا امل ما
لم يال الل   اا معتى مالئم  إب اءمت  يلب ملمعماما  ملمعتى مي ي اي  إلابتتما يتاق  ي تت  ملع   

   .مشمالت للا يفابت ملدرت بمى    ....مل  ال  بمميا  ملت مي  املتتخيي
 (21: 1113, شام يل)                                                                           

 خصائص التفكير: 
 :ملى( 2666)مل ل صلا جرامل يتمي  ملتدمير   صائص بتيتل     

 .ملتدمير فما   ات  مي مت  ال ي تث لو لرمممل  -2
 .االك  ملمعماما  ملمممل مفت الصلا, مي ياص  ملى ملك  ملمعاتو, يمال ملتدمير لعاال -1
 .لتما ملدرت ايمال لل  ت عاا  اتاباا  يتغير مماا  لأت , يعت ملتدمير فما  ت اري -3
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 .مل ملتدمير مدلاي تف و -4
 .بتاصر مل يئا ملتو ي تث ليلا ملتدميريتشم  ملتدمير مل  تتم   مماتا  ا  -1
 . تمال لدكيا ما رم ياا  ااتما  بتيتل ي تث  لا مشما  مل لمتدمير -9

  (33: 1121 ,وفلاير تال )                                                                  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (1)م   

  صائص ملتدمير
 (مل مبتمت مل ا ثا)                                                                                

 :ت التفكيرمكونا
 :مل يتأل  مل ثالث مماتا   ,ملتدمير مدلاي مع ت

مالت  ي  امالفتتال   ما مال  ابمميا  مق  تع يتمع تل م   ملمش تمال معرليا يتمال مل بمميا  -2
 .ملل  مل بمميا  تاجي  ات مي  لا  معرلياامالفتيعاب 

 . اماكابيا مي متجا ا  اميا , مفتعتمتم  ابامم  ش صيا -1
 .ملماكاع م تاى  م تاى ملماتل ما معرلا  اصا  -3

 (42: 1111, جرامل)  

 سلوك تطوري

 مفهوم نسبي

 متعدد االشكال

 سلوك هادف

متفاعل مع 

 البيئة

 فعاال

 

خصائص 

 التفكير
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 :ستويات التفكيرم
 ا ما يل مفتاييل لمتدمير  مل ا ثالمي       

, لمال خام, ملم ارتا)  امل  لم ململارم  مل ململارم ما يكي  لم ملمفتاي مثير  :مألفافوملتدمير  -2
بمى مل  لم  مل ا ثالمتد   إل, مل ململارم  ملتتيا لتصتي   ماي اتكي  عكاا ( ملمعرلا, ملتصتي 

 .ململارم  مل ملكراري مجاتتلا الل  ق   مالتت ا  ملى ملمفتاى ملمرمب
ايشم  ملارم  , ميمت  يتكمل مصتمر   إل امرم  يشم   لم ملمفتاي  ماالا : ملتدمير ملمرمب -1

 (.امالفتتاللو ملتاقت امإل تمبو)ملتدمير
 (32: 1121م ا جاتا ام مت, )                                                              

 :ملار  ملتدمير ملى لئتيل رئيفيتيل ا ماصت  تيامال  اقت
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 (9)م   

 متما  ملتدمير
 (11:  1116,ملعتاي ام رال) 

  
 

 التفكير

 مهارات التفكير المركب مهارات التفكير االساسي

 العملي

 الحسي

 المالحظة

 التطبيق

 المقارنة

 التعرف

 التذكر

 التصنيف

 المجرد

 التأملي

 االبداعي

 الناقد

 االستداللي

 االستقرائي

ماوراء 

 المعرفي
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  الرتبةعالي التفكير: 
م للت مشللما  ملتدميللر ملمت للار امل مللل عض  يعللتمل ملتدميللر بللالو ملرت للا  ملعممللاء  عللض مللل  يللرى     

تخلللر  لللم مالشللما  مللل  إل, مال للر يتخللر للل  بمللى متلل  ب للارل بللل بللتل مشللما  مللل ملتدميللر ملمت للار
امل , ب ميلامتلا ت تا  مللى م امملا  إلال مدصما مل مالتش ا ملل تيا  تم  يأل مجماباملتدمير بمى 

 .مت  يتجتب مل ما  ملتو تمال  في املتدمير بالو ملرت ا يتكمل  ماال متعتتل مي 
 (132:  1121,ملعتاي) 

 مفت تميلللم ملتاع مل ملتدمير بمى مت  قترل ملدرت بمى ( (Newmann,1991ال ت مشار متيامال
الل  مل مج     مشمما ما , مت  ي تث بتتما يعال  ملدرت ملمعماما  ايدفر ا إل, ملعمميا  ملع ميا

 .ملراتيتو لممعماما  ملماجاتل لتي  اتعمملا فا  ا  االفت تمي  ملاماق  ال يفت يم 
 ( 111-112: 1122 ,ملعتاي ام رال)                                                            

, (امال تمبو, ملتاقت)مل ملتدمير بالو ملرت ا  ا ملتدمير مللي يتكمل م  مل ملتدمير يرى مل عض  
 ململارم مل  تاللا ملتدمير بالو ملرت ا تت فل  إل, متدا  تعتو    ملتدمير بالو ملرت اامل ملتدمير مل

 ) 31: 2661, لي مال.                                                                   )ملمعرليا
لو معرض م تماملا   صائص امعالي  لم ملتاع مل ملتدمير Resnick,1987))رفت  ل ص ل ت 

 :يأتو  ما  التدمير بالو ملرت ا 
و ملتللو ت للرر  لللم ملتدميللر اتمللال  ري للا ملعملل  بيللر م للتتل ابارتميللا  للممل ملعالقللا  ملرياكلليا مل -2

 .فمدا
 .مع تلت ميال لألاكاع ملتو تمال مت  يتكمل  إل, تدمير مع تمل ملتدمير بالو ملرت ا  -1
 .يمال  ا مقرب ملى مرمق ا مللم  ومللمتمل ملتتخيي  إل ,ملتدميرمت  يتكمل تتخيما لمتيا لعمميا  -3
يع لللو ملتدميلللر بلللالو ملرت لللا  ملللاال تملللال مع لللتل مي مل  للللم ملتدميلللر يتجتلللب مل ملللا  ملتلللو تملللال  -4

 . في ا
  (. يدفر ماال يدفر)مي  ا , تمال ملما ملمدمر  و مل ياي  امتشا  معتى ملماق  -1
       .ا و ملعالقا  ملتو ت مي ملماق  العالقا  ملف  يا  مالبترم ملى  يمي  ملتدمير بالو ملرت ا مل -9

 (113-111: 1116, ام رال ملعتاي)                                                            
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 التجاهات النظرية للتفكير عالي الرتبة: 
جمع   لم  إل, ملتو  و تصمح لتدفير ملتدمير بالو ملرت اململتمال مالتجا ا  ملتخريا  ار 

  .ملتخريا  ت   تابيل مل تخريا  مالتجام ملمعرلو 
     

 
      
 
 

    
 
 
 
 

 
 (1)م    

 مالتجا ا  ملتخريا ملمدفرل لمتدمير بالو ملرت ا
   

 (114: 1122, ملعتاي ام رال)               
 :النظرية التطورية :اولا 

 :ماللترمكيل مالتييل ملىمل ملتخريا ملت اريا تفتتت 
 .مالق  رت ا اصاال ملى ملشم  مللي يمال لو  مبمى رت اياجت مفتمرمريا لمتدمير تمال مل ملشم    - ا

  .رت ا الل  ق   ملتاص  لمتدمير مالبمى رت ا متتىبمى ملمتعمي مل يت ل مفتايا  ملتدمير لو   - ب
 (  1: 1113,  شارل)                                                                            

 :م تم   للم ملتدمير  وامل مالتجا ا  ملتو 
  :ةياتجاه بياج -1

لو ت تيت ملفما  ملتو تمال  مل يفتعمملمالمو يفت يم  ملترمكال (2662)ل ت قتي  ياجيا       
 :ا ما  اصا  للم ملتدمير

 االتجاهات النظرية المفسرة

 النظرية االجرائية النظرية التطورية

 ستيرنبرغ برانسفورد ريسنيك ليبمان بلوم اوزبل بياجيه فيجوتسكي



 (خلفية نظرية ودراسات سابقة) الثاني الفصل

 

11 

مي مت  , مي مت  يتصار مل  لم ملتدمير تجريتي امت  و, ما تجريت مم ملت ار يمال ملتدمير ممثر  - ا
 يعت يتما , ملتدمير مللي يرت    شتل مالترم   ا تدمير مق  رت ا يعتمل , ي تعت بل بمميا مالترم 

 . تدمير ملعالو ملرت اململتدمير مللي يمال مق  مرت ا   اإلترم   ا 
مي مت  , لممت   اا يمال  اكع ل ملتدميراي صت    م, مم ملت ار يمال ملتدمير ممثر مت  يا  - ب

لمت مي   اا لدو مر ما ملعمميا  ملماتيا يمال ملتدمير  اكع. يفير    ام  تمال متخما امتفمفما
 (  291: 1112, ق امو)                                                                . ملمت  و

 

 :اتجاه فيجوتسكي -2
ت ار يمال مل ملشم  مالتتى ملى ملشم   اجات يعت ت مت الل   , ياجيامل ليجاتفمو يتد  مم 

الل   مل مت  يتصار ملتشا  ملمعرلو يعم  ملتدمير ملعالو ملرت ا, مالبمى لمتدمير مل  ال  ملت ار
 .بتتما

 .بت   شم  امع  ي اي    ايممل مل يع ر  يتر  ملمتعمي ما  - ا
شما  ملتدمير مالتفاتو لديجاتفمو لال ملك  م  التف ا" ,مل لمتشا  ملمعرلو مص  مجتمابو  - ب

مال اء ) ملتم ميا  يل مالش اص مالمثر مداءلل جي  ملى جي  مل  ال  ملتدابال  متمرر 
مما مل ململارم  ملتو تتالت لتى مل د  ت تا بمى (.مال دا )مالق  مداءل امألش اص , (املمترفيل

  ."ق  مداءل لو ملمجتممم اابكاء , امداءشم  تداب  مجتمابو  يل مبكاء 
 )91: 2669مل يا , )                                                                            

مي تمال ملعال  متخما الل  بتتما  ,مل ملمتعمي يفتعم  ملرما  لو مثتاء ملتشا  ملمعرلو  -  
 .يفتعم  ملرما  مثتاء ت تث  بل بم  ما

ملى , ياجت  تا  متت ا  لمت مي يمال مل مل يئا ملى ملدرت مي مت  يمال مل ملتتخيي مل ارجو  - ث
 (111:  1116,ملعتاي ام رال)                                        .   ملتتخيي مللي يمال لمتياا 

 
 : اتجاه بلوم -3

 : يص   ماي فتا مفتايا  مل مال تم  ملمعرليا ا و     
  .اي صت  لا فرت ملمعماما  يمال  شم  راتيتو :ملمعرلا -2
 . ا بمميا للي ملمعماما   شم  مت تي :ملدلي -1
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 . ا بمميا مفتعما  ملتعريدا  املمعاتال  لو    مشمما ما ماق  :ملت  ي  -3
 . ا بمميا تج ئا ملمعماما  املت مي  ملى بتاصر ا ملمماتا: ملت مي  -4
 .مع تما  شوءيمال  ا بمميا تجميم ملعتاصر الل  ل: ملترميب -1
 .ا ا مل مي بمى شوء الل  ال ا لمعيار معيل :ملت ايي -9

 .ملمفتايا  ملثالث  ملعميا ل ماي ملتدمير ملعالو ملرت ااتمث  
 (  131: 2661, لي مال)                                                                          

  :اتجاه اوزبل -4
بالو ملرت ا امل ملتدمير , متخما بتت ملمتعمي يدترض مل  تال  اجات ب ا ( ما   )مل  لم  مالتجام 

 :يمي  لت  ي  مال تم  ملتاليا 
لو  بتت ملمتعمي ل ت رم  ما    لو  لم مالتجام بمى مل تاء ملمعرلو :استعمال التراكيب التجري ية -2

لو تعمي ملماتل  ما ملعام  ملرئي  مللي يمال مالثر  مات الل  , ممتفاب ملمعماما  ملتو تمال جتيتل
اتمال بمميا ملتعمي لممعماما  فلما اامك ا ملم مال مل تاء ملمعرلو , ملجتيتل ملتو تمال لم  معتى

لأت  ي ت مل ,  يتما يمال بير امكح ملم مال مل تاء ملمعرلو بير متخي امشاش, جيت ملتتخيي
  . المعماما مال تداخ 

 اريدترض ما    اجات  تاء  رمو لممعرلا مل تمال ماللم :معلومات في نظام متكاملتنظيم ال -1
 .اتاكم ماللمار ملتو ت اي بمى مل  ائ  لو مل ابتل, مالمثر شماليا ماجاتل لو قما مللري

 لممل ما    مي   يل م  مل ملتعمي مالصي املتعمي مللي يمال : تطبيق قواع  المنطق بشكل فعال  -3
مل مل ملتعمي مالصي ي تث , معتى الل  لمات  ل  م ميا م يرل لو بمميا تتري  ملتدمير بالو ملرت ا

ي تث بتت مترم  ملعالقا   ملمعتى لا يتما ملتعمي , بتت  دخ ملماتل بل  ري  مالرت ا ا  ملعشامئيا
 .لو ملم  ل لتي ملجتيتل مم مل تاء ملمعر  ملمعماما  ر  ابمى ملمتعمي , ملتو تمال  يل لمرتيل

 (121-122:  1116,ام رال  ملعتاي)                                                           
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 :النظرية الجرائية :ثانياا 
 :ملتو م تم   التدمير بالو ملرت ا  و مل مالتجا ا 

 :برغاتجاه ستيرن -1
متلا جاء  لو ميديا  صا   إللو مللماء , تخريا معالجا ملمعماما ( فتيرت غ)ل ت مقترح     

امل  تال  بتت مل ملمتخريل قت فارام بمى  لم ملتخريا الل  , ملمتعمميل ماللمياء بمى ملمعماما 
لتدمير لو ملتفاال  مي  يجعمال ملمتعمي مل يدمر  لماء؟ مل يعت ت ملتر ايال مت  ال ياجت لر   يل م

 ماارمء ملمعرلا)مل ململارم  ا و مجمابا  اقاي  تعري  ثالث.ملجيت ا يل ملتدمير ملعالو ملرت ا
   (124, 1111, ملعتاي ام رال)                             .    (امل صا  بمى ملمعرلا امإلتجا 

 :اتجاه برانسفور  -2
 بتصرملبل  ري  ترمفاتلي ملى مت  ياجت ( Bransfrd's)ل ت تاص   رمتفدارت ا مالالم          

 :رئيفييل لم  مل ملتدمير ملجيت ا   ملمشمال  ا ما
 :انها تتكون من ل المشكالت  استراتيجيات عامه لحل - أ
ص لاي مل ترم  لاألش ا , ال ترل بمى مال خا اجات ملمشمماملتدمير ملجيت ي تا  :ت تيت ملمشمما  -2

  .لو اق  م مر ايفعال إلى  ملا  فربا  عت مال خا اجات ا يال خال ملمشمال ملتدميريا ملعاليا 
ال مل  ال ملرئيفا لو تعري   ,مال خا ملمشمما ال يفابت لو  ملاال مجرت  :تعري  ملمشمما  -1

ب  ا لو  ري  ايل يممل مل  أ؟  لالمشمما شوء ي    :ملفالم  مالتو ملمشمما تتكمل مإلجا ا بل
باتل ت تيت ا تمل   تى تص ح لتي  للل   ,ملاصا  إلى مأل تم  لالتدمير ملجيت يتمال مل ت تيت ام 

 .و تممت  مل مل صا  بمى تجاح ام رمجمابا مل مأل تم  ملت
لالمدمر ملجيت يفا ي : امت ال مل رمر   صاص مل   مأللك , ممتشا  مل ما  ملمممتا لممشمما  -3

, إي ملمدمرال ملجيتال ي االال إل ملمدمر ملفوء   ري ا ت تم  بل ملمممتالو ممتشا  مل ما  
 .يماتام امثر تدابالا امتدتا اا 

إل ملمدمريل ملجيتيل املفيئيل يممل إل  :رمر  تتديل مل   مللي تي م تيارممل   لم ملتعام  مم  -4
اليا لمدش  لتى مم لل   تا  م تماليا ب ,متفاا  ملتو تالتي إلى ملتجاح  شم  ي امام  األلعا  
يمتشدال مل ما  ملمممتا  ي ملليل ي تتال ايعرلال ا  ملجيتيل ملمدمريللمال ل ملمدمريل ملفيئي

 . دابميا
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ا تا تخلر مأل  اث إل مأللرمت ملليل :  ص اثار  لم مل رمر لمعرلا ملم مات  ملمشمما قت  م ل  -1
ماللعا  للي يال خال متى ت ات . ي امال  مرمق ا اتمئلي  افتمرمري مال ملمشمال   شم  جيت لإتلي 

 .ملى ملتجاح امتى ت ات ملى ملدش 
 :نظمة بطريقة تعزز ال ا  المتميزالمعرفة المح  ة الم -ب
ي ا   رمتفدارت ا مالالم إل ملتدمير ملجيت ال يممل إل ي تث لو ملدرمم ايالمتال ممتال  ملمعرلا  ا    

 مل م ا يممتلي إل يماتام ميالا مت مب ثا   لت  ي  مالفترمتيجيا  مل مفا ملفا  ا, المتلي ي الال إل 
ش يلاا لمعم  ال  مالفترمتيجيا  مل م  الم مال ملمترفال يفتعممال  لم ملتمال  ملتعميمو لو 

 .ملمامق  ملصع ا  شم  متمرر
 (129-121: 1122 ,ملعتاي ام رال)                                                            

 :اتجاه ريسنيك -3
تعري  مألتو ملى مل تاصم  ريفتي مل ,   يرل لو مجا  ملتعميي املمعرلا Resnick))ريفت   تعت     

مي  ري ا ملعم  بير ماك ا  المام  )ملتدمير بالو ملرت ا  بير قا   لمتت ال: "لمتدمير بالو ملرت ا
لات  املل  (. صص لجامتب    ملمشمما مي  تال   اقا ل تيا م يرل ت : امع ت , ( شم  مف  

مل لي  , ابتي ملتامت مل ملمعرلا, (م ياتا متتاقكا )م ايي  متعتتل يتكمل م ماما تقي ا ات  ي  
لالمدمر , الرض ملمعاتو, تدميرايتكمل تتخيما لمتيا لعمميا مل, ا يتص   الملما ملمتالرل معماماا م  م

متتتو ملرت ا يمال  دميرلال ملت, الو ملم ا  . يدفر معتى ل  مي يدفر ما ال يمش  معتى ليما ال
مامق  ملتدميريا تال تتخيي لالمدمر يتت    يل مل, ش يلا  رت ملدع  ملعمفو,  شم   في  ,قا ال لمتت ال

    (221:  2661,لي مال(                          ."يتكمل  الكرارل ملاصا  ملى معتى اال, تم مو
 

 :اتجاه ليبمان -4
علالي ا ملديمفلا  مألمريملو ملرت ا مل ملماكابا  ملتلو شلمم   لالرل م تملاي مليعت ملتدمير ملعالو       

اقلتي  رتامجلاا مت صصلاا لتعمليي  ,ملل ملتدميلر قتي المارم مللاما  ا   لم مللتم  إل  Lipman ))لي مال
للللا  ,مللللي يلللت  إلللى ملم اممللا ملع ميللاملتدميللر لأل دللا  مللل  للال  إت للا  ملدمفللدا لممتللا   ملمترفللي  

يعت ت إل تتريب مأل دا  بمى ملتدمير يعم  بملى تشلغي  ملعمميلا  ملل تيلا اتدعيل  ململت ال  ملمعرليلا 
 (121: 1116ملعتاي ام رال,)                                   .امل  رم  ملتعميميا ملمتا ا لم د 
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 مهارات التفكير عالي الرتبة: 
 :تصنيفات مهارات التفكير عالي الرتبة -

 ال  قرمءل مالتب ملتر اي يال خ مت   تال  اجات م تاللا   يل مل ا ثيل   صاص تصتيدا  مل 
 :ر بالو ملرت ا امل  لم ملتصتيدا ملارم  ملتدمي

 :تصنيف ولية كارولينا الشمالية: أولا 
ا ا ب ارل بل تف ا معتلا  ,(2664)بتم قفي ملتعميي لااليا ماراليتام تصتي  ا ا     

مبتم مار متا ا مالءم  قت مللي ملتصتي  ا ا( ملجمعيا مالمريميا لت اير ملمتا   املتعميي)لتصتي 
         (ملتاليت)ا( ملت مي )ا( ملت  ي )ا( ملتتخيي)ا( ملمعرلا):ايتمال مل  لم ملمجاال  ,(2611)

        ئمااكم مال تم  ا صيابا مالفتعري  ملمشمال  ا ) واملارمتلا ( ملت ايي) ا( ملتمام )ا 
ت تيت مل صائص )ا( ملترتيب املتمثي ملم ارل املتصتي  ا )ا( ا ملمال خا ا ملترمي  امالفتتباء

باتل مل تاءملتم يص )ا( ملتافم ملتت ال ا مالفتتتا  ا )ا ( املمماتا  ات تيت ملعالقا  امألتما        (ام 
   (41: 1123, جافي)                                                .(ملت  ي  اكم ملمعايير ا ) ا

                                            
 :تصنيف نيومان :ثانياا 

 :ملارم  ملتدمير ملى صت  تيامال
( ملتصتي )ا ,(ملم ارتا)ا ,(ملمال خا)ا, (ممتفاب ملمعرلا)اتتكمل  :ملارم  ملتدمير ملتتيا -2

 (.ملت  ي ) ا ,(مالفتيعاب) ا ,(ملمعرلا)ا و   عكا مل ململارم  ملتتيا ل ماي تكي اايكا
( امعالجا ملمعماما )ا( ت مي  ملمعماما )ا( تدفير ملمعماما )اتتكمل  :ملارم  ملتدمير ملعميا -1
                 (.                            مصترم مل مي)ا

 ( 16-11:  1122,فميمال)                                                                  
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 (1)م    

 تصتي  تيامال لملارم  ملتدمير 
 (مل ا ثا مبتمتمل ) 

 
 :تصنيف العتوم :ثالثاا 

ييل املل  لاي مال تياجا  ملارم   لم ملتم  ا و ملتو يممل تعمملا لممتعمميل ملعات صت  ملعتاي
 :ياكح  لم ململارم ( 1)املجتا  مالتو  .مل اصا

 
 
 
 
 
 
 
 

 اكتساب المعرف
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 المالحظة

 المقارنة

 التصنيف

 االستيعاب

 التطبيق

 

تفسير 

 المعلومات

تحليل 

 المعلومات

معالجة 

 المعلومات

 اصدار الحكم
 

 

 

 

 تصنيف

 نيومان

مهارات التفكير 

 الدنيا

مهارات التفكير 

 العليا
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 (1)ملجتا  
 ملارم  ملتدمير بالو ملرت ا

 (111-119:  1116,ملعتاي ام رال)                                                            

امبتملت  مل ا ثلا تصلتي  ملعتلاي   علت مل تلي ت تيلت ململلارم  مبتملاتم بملى راي ملم تصليل ا ملا      
المال مل تصتي  ملعتاي تكمل ملت مي  ات مي  مل ياتلا  اتمللجتلا ابتلت مرمجعلا  يتافب بيتا مل  ث

المللال مل , لكللمتا مل ي  للى مجللا  ام للت ا للا ملت ميلل  مللا للللل  تابللاا  متللتم اللملتعريدللا  متكللح متلمللا 
    ,  مجاال  معالجا ملمعماما  تكمت  ملمال خا مرتأيتا بتي تكلميتلا للو مللارم  ملتدميلر بلالو ملرت لا

  :ياكح ململارم ( 3)املجتا  

 تعري  ململارل مفي ململارل  
 مل ترل بمى ملتتقي  لو مالشياء اا ملتعم  لو مال تمث  افت تمي مل ام  مل م    ملمال خا 2

 لت  تممل مال ريل مل , ما مالمح ملماكاع ما ملدمرل ,مل ترل بمى ت تيت مي م  ملاص  1
 .مل صا  بمى لمرل جيتل لمشوء مللي ت اي  اصد 

ما  ,ما مال تمث ملتو ترت   ليما  يتلا  صارل , مألشياءما  ,ملمدا ييمل ترل بمى اكم  ملتتخيي 3
 .لو فيا  متتا م لمعيار معيل  أ رى

مل ترل بمى ميجات مالفئما  لت  مجرمء ل ص تقي  لمماكاع ما مل كيا , اممتشا   ملتفاال  ملتاقت 4
 .مام ل مل ال املكع   االفتتات ملى معايير م  الا

   ملمشمما  1
 ملتلايا مدتا ا

تت مب ) لممشمال  لم  ملتلايا ملمدتا ا امأللمارمل ترل بمى ميجات ملعتيت مل مل ما  
 .( ماال متعتتل

ت مي  مل ياتا   9
 اتملجتلا 

مل ترل بمى تج ئا مل ياتا  املمعماما  ملمع تل ملى مماتاتلا ابتاصر ا ملدربيا اتمثيملا 
قامااملم   ا  ملمدا يميا  مالمعاتال  صيغ م تمدا  بالقا  متاف ا  يل  لم  ام 

 .متام  ملر     افت تميملمماتا  
صيابا  1

 ملتت الم 
 , املل اب ملى ما  ا م عت مل لل  مي تجاا رل بمى قرمءل مل ياتا  املمع يا مل ت

 .ملمعماما  ملمع ال  تات
مم ت تيت مفمياتلا  صغيرل مج مءملمع تل ملى ملمرم ا ا  ملمعماما  تج يءمل ترل بمى  ملت مي  1

قاما , ااصتاللا  .مالج مءبالقا  متاف ا  يل  ام 
شوء م تمر  إلتتا لو صارل جتيتل  ما مالج مء معاا  ,مل ترل بمى اكم ملعتاصر ملترميب 6

 .امتدرت
ملمدا يي امل امتيل امل  ائ  املمعماما  ملتو ف   تعمملا لو     مفت تميمل ترل بمى  ملت  ي  21

 .ما بير مألا  ,مشمما تعرض ماق  جتيت
 .معيار معيلل ال ا بمى مصتمر  مي بمى شوء مل ترل ملت ايي 22
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 (3)ملجتا 

 ملارم  ملتدمير بالو ملرت ا

 (111-119: 1116 ,ملعتاي ام رال)                                                            

 

 :يأتو ما ملتدمير بالو ملرت امل  مما ف   يممل لم ا ثا مل تفت مص

امتل  يتكلمل بلتل مللارم  متللا . يعت ملتدمير فما  لعا   ات  ي تث بتت ملتعلرض لمثيلر معليل  -2
 .امإل تمبوامتلا ملمرم ا مالتدمير ملتاقت , مفافيا مالم ارتا املتصتي 

ملعمميللا   مفلت تميملللي يفلابت ململلتعمي بملى ,  لام لت متلامع ملتدميلر ملمع للتل  لا ملتدميلر بللالو ملرت  -1
 .لمو يتممل مل    ملمشمال  ما ملمامق  ملتو يتعرض للاملع ميا ملعميا 

 

 تعري  ململارل مفي ململارل  

 ملاص  2
ما ملدمرل  لت  تممل مال ريل مل  ,ما مالمح ملماكاع ,ت تيت مي م مل ترل بمى 

 .مل صا  بمى لمرل جيتل لمشوء مللي ت اي  اصد 

 ملتتخيي 1
ما  ,ما مال تمث ملتو ترت   ليما  يتلا  صارل , مألشياءما  ,مل ترل بمى اكم ملمدا يي

 .لو فيا  متتا م لمعيار معيل  أ رى

 ملتفاال  ملتاقت 3
بمى ميجات مالفئما  لت  مجرمء ل ص تقي  لمماكاع ما مل كيا , اممتشا   مل ترل

 .مام ل مل ال املكع   االفتتات ملى معايير م  الا

   ملمشمما  4
 ملتلايا مدتا ا

تت مب ) لممشمال  لم  ملتلايا ملمدتا ا امأللمارمل ترل بمى ميجات ملعتيت مل مل ما  
 .( ماال متعتتل

صيابا  1
 ملتت الم 

  تاتمل ترل بمى قرمءل مل ياتا  املمع يا , املل اب ملى ما  ا م عت مل لل  مي تجاا  
 .ملمعماما  ملمع ال

 ملت مي  9
مج مء صغيرل مم ت تيت مفمياتلا ملمع تل ملى ملمرم ا ا  ملمعماما  تج يءمل ترل بمى 
قاما , ااصتاللا  .مالج مءبالقا  متاف ا  يل  ام 

 ملترميب 1
شوء م تمر  إلتتا لو صارل جتيتل  ما مالج مء معاا  ,اكم ملعتاصرمل ترل بمى 

 .امتدرت

 ملت  ي  1
ملمدا يي امل امتيل امل  ائ  املمعماما  ملتو ف   تعمملا لو     مفت تميمل ترل بمى 

 .ما بير مألا  ,مشمما تعرض ماق  جتيت
 .معيار معيلل ال ا بمى مصتمر  مي بمى شوء مل ترل ملت ايي 6
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 :سابقةال راسات ال: المحور الثالث
  ات معالجة المعلومات راسات تناولت مهار: 
 (:2113)زين العاب ين شحاتة ,  راسة خضراوي -1

تعميي ملارم  معالجا ملمعماما  ملرياكيا لو معالجا مفت تمي مفترمتيجيا ل ثرا"  تل  ملى معرلا 
  (.مصر)مجري  لو , "ملمعماما  ملرياكيا ملممتا ا

 (:2112)الهام جبار واخرون ,  راسة فارس -2
 لو ملرياكيا  قفي  م ا لتى ملممتا ا ملرياكيا ملمعماما  معالجا ملارم  تما" معرلا  تل  ملى 

 (.ملعرم )مجري  لو , "ملليثي م ل -ملتر يا مميا
  (:2112) حسن خضر واري  ,راف  بحر,  راسة المعيوف -3

  م ا لتى مل رمر مت ال ملارل لو ملرياكيا ملمعماما  معالجا ملارم  تتري  مثر"  تل  ملى معرلا 
 (.ملعرم )مجري  لو , " غتمت م الخا لو ملتر يا مميا  لو ملرياكيا  مقفاي
 (: 2112)اسما  عريبي,  راسة ف عم -4

ملرياكو  املترم   ملتامص  لو ملرياكيا ملمعماما  معالجا ملارم  تعميي مثر"  تل  ملى معرلا 
 (.ملعرم )مجري  لو , "ملمتاف  ملثالث ملص   ال ا  لتى ملرياكيا ملمعماما  معالجا اتتميا

 (:2115)سها  سلمان,  راسة صحو -5
ملمعتلا " M.U.R.D.E.R"مثر تصميي تعميمو قائي بمى فترمتيجيا ميرتر"  تل  ملى معرلا 

لو ماتل ملرياكيا  لتى  ال ا  ملص    لو ملت صي  املارم  معالجا ملمعماما لمفابتم  ملتلمر
 (.ملعرم ) مجري  لو , "ملرم م ملعممو

 (:2111)عب  المنعم  سليم,  راسة ترك -1
ِ تللللاءن  رتللللام  تللللتري و ِلملللللارم  لُغللللللللا ملرياكلللليا  ااثللللرِم لللللو ُمعالجللللا ملمعمامللللا   " للللتل  ملللللى معرلللللا
 (.ملعرم )مجري  لو , "ملرياكيا  ات صي  تالملتليملرياكياتيا لُمعِممو 
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 (4)جتا 
  ملارم  معالجا ملمعماما  ترمفا  تتاال مم ص 

 ت
اسم الباحث 

والبلد 
 والسنة

حجم 
العينة 
 ونوعها

المرحلة 
 الدراسية

 المادة
نوع 
 المنهج

المتغير 
 المستقل

 النتائج اداة الدراسة المتغير التابع

1 

 خضراوي
 مصر
3002 

00 
طالبا 
 وطالبة

ستراتيجية  تجريبي الرياضيات الجامعة
تعليم 

مهارات 
معالجة 

المعلومات 
 الرياضية

معالجة 
المعلومات 
الرياضية 
 المكتوبة

اختبار لمهارات 
معالجة المعلومات 

الرياضية من 
 اعداد الباحث

اداء مهارة معالجة  تحسن
المعلومات الرياضية لدى 
طلبة المجموعة التجريبية 

 مقارنة بالضابطة

2 

 

 

فارس 
 وآخرون
 العراق
3003 

273 
طالبا 
 وطالبة

   وصفي الرياضيات الجامعة
 

اختبار لقياس 
مهارات معالجة 

المعلومات 
الرياضية 

المكتوبة من اعداد 
 الباحثات

تفوق طلبة المرحلة االولى 
في اختبار مهارات 

المعلومات مقارنة مع طلبة 
المراحل الثانية والثالثة 

 والرابعة

3 

المعيوف 
 واريج
 العراق
3003 

70 
 طالبا

 وطالبة

مهارات  تجريبي الرياضيات الجامعة
معالجة 

المعلومات 
 الرياضية

مهارة اتخاذ 
 القرار

اختبار اتخاذ 
 القرار

اظهرت الدراسة فروقات 
ذات داللة احصائية 
ولصالح المجموعة 

 التجريبية

4 

 فدعم
 العراق
3003 

30 
 طالبة

تعليم  تجريبي الرياضيات متوسطة
مهارات 
معالجة 

المعلومات 
 الرياضية

 التواصل
 والترابط
 الرياضي

 معالجة وتنمية
  المعلومات
 الرياضية

اختبار لقياس 
مهارات معالجة 

المعلومات 
 .الرياضية

اختبار لقياس 
مهارات التواصل 

 .الرياضية
اختبار لقياس 

مهارات الترابط 
. الرياضية

االختبارات من 
 اعداد الباحثة

هناك اثر الستخدام تعليم  
ة المعلومات مهارات معالج

الرياضية في التواصل 
والترابط الرياضي وتنمية 

 معالجة المعلومات
 

5 

صحو 
 العراق
3000 

73 
 طالبة

تصميم  تجريبي الرياضيات ةاالعدادي
تعليمي قائم 

على 
ستراتيجية 

"ميردر
M.U.R.D

.E.R" 
المعدلة 

لمساعدات 
 التذكر

التحصيل 
ومهارات 
معالجة 
 المعلومات
في مادة 
 الرياضيات

 

 اختبار تحصيلي
اختبار مهارات 
 معالجة المعلومات

هناك اثر للتصميم التعليمي 
في التحصيل ومهارات 

 معالجة المعلومات

6 

 ترك
 العراق
3003 

 
 
 
 

32 
 معلم

 ومعلمة

معلمي 
الرياضيات 
 وتالميذهم

بِناْء برنامج  تجريبي الرياضيات
تدريبي 
لِمهارات 
لُغــــة 

 الرياضيات

ُمعالجة 
المعلومات 
الرياضياتية 

لُمعلِمي 
الرياضيات 
وتحصيل 
 تالمذتهم

اختبار مهارات 
 معالجة المعلومات
 اختبار تحصيلي

البرنامج التدريبي  له أثر 
ايجابي في زيادة قدرة 

معلمي الرياضيات على 
تلخيص وتنظيم 

المعلومات والمفاهيم 
والعالقات الرياضياتية 

وتحصيٌل افضل 
 لتالمذتهم
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 السابقة ال راسات بين والختالف التشابه جوانب: 
مما ماكح , ا يل مل  ث مل الو تاجت جامتب مل ملتشا   امال تال   يل ملترمفا  ملفا  ا      
 :متتام
للار  )بلتم ترمفلا , لأتللا مت عل  ململتل  ملتجري لو, متد   جميم ملترمفا  لو متل  ملترمفا ملمت م -2

مت لللم ململللتل   إل, ملتلللو متدللل  معللللا مل  لللث مل لللالو, ململللتل  ملاصلللدو مفلللت تم إل ( 1121, ام لللرال
 .ملاصدو ميكا

بيتتلا للو  ليل لجت  لو م تيار مالتاث ل   تابا ( 1121,ص ا)ا( 1121,لتبي)متد   ترمفا -1
 .ملتو يتد  معلا مل  ث مل الو ,امللمارمالتاث  مال رى تتاال  ملترمفا 

للللللو  امعمملللللا معمملللللا (14)ماتللللل  مصلللللغر  جلللللي لمعيتلللللا  إلم تمدللللل  ملترمفلللللا  للللللو  جلللللي بيتتللللللا  -3
 ال لللا  (319)مل  ملللغ  (1121, لللللار  ام لللرا )امم لللر  جلللي لمعيتلللا للللو ترمفلللا  (1129,تلللر )ترمفلللا
للو  ليل  ملغ  جلي بيتلا مل  لث مل لالو  ,(11-11)ل لت ترما ل   ليل  مال لرى ملترمفا  يتما , ا ال ا

 . ال ا ا ال ا( 111)
 شللللمم  مبمللللب ملمرم لللل  ملترمفلللليا لمللللالملمفللللتاى ملتعميمللللو لعيتللللا  ملترمفللللا  ملفللللا  ا مل  م تملللل  -4

ملمعيلا  )اترمفلا( 1113, كلرماي)ا و ترمفلا ملتعميي ملجامعو املمفتاى ملتعميمو لثالث ترمفا   
 يتما ملمفلتاى ملتعميملو . يتد  مل  ث مل الو معلا إل,(1121,لار  ام رال)اترمفا ( 1121, امري 

مال ملمفتاى ملتعميمو لعيتتلا ملمر ما ( 1121,ص ا)الترمفا , ملمتاف ا  ا( 1121,لتبي)لترمفا 
 .معممو ملرياكيا ( 1129, تر )ا لو  يل ملمفتاى ملتعميمو لترمف, مالبتمتيا

يتدلل  معلللا مل  للث ا  ,   لل  لللو مللاتل ملرياكلليا  إلمللاتل تتشللا   جميللم ملترمفللا  ملفللا  ا لللو مل  -1
 .مل الو

 . مال ت ارم  مأتمل لم  ث مفت تم  قتمل جميم ملترمفا  ملتجري يا املاصديا   -9
 افلتثتاء لللا مل تملال مللارم  معالجلا ملمعماملا  متغيلرم  مفلت ال  بملىملترمفا  ملتجري يا متد     -1

تصميي تعميمو قائي بمى فترمتيجيا ميلرتر ملمعتللا مل مال ملمتغير ملمفت   للا ( 1121,ص ا)ترمفا 
 . رتام  تتري و ِلملارم  لُغللللا ملرياكيا  للا ملمتغير ملمفت  (1129,تر )اترمفا ,لمفابتم  ملتلمر

متغير لا ( 1113, كلرماي)لترمفا  ملتجري يلا للو بلتت ملمتغيلرم  ملتا علا اتابللا لترمفلام تمد  م  -1
متغير ا ملتا م ملارل مت ال  (1121,ملمعيا  امري )ملتا م معالجا ملمعماما  ملرياكيا ملممتا ا اترمفا

ميلا معالجلا تت و ملتامص  املترم   ملرياكو ا  ملتا عامتغيرمتلا ( 1121,لتبي)لو  يل ترمفا , مل رمر
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متغيرمتلللللا ملتا عللللا  للللو ملت صللللي  املللللارم  معالجللللا  (1121,صلللل ا)اترمفللللا ,ملمعمامللللا  ملرياكلللليا
ُمعالجا ملمعماما  ملرياكياتيا لُمعِممو  متغيرمتلا ملتا عا  و( 1129,تر )لو  يل ترمفا , ملمعماما 

 . ملرياكيا  ات صي  تالملتلي
ترمفللللا ا للللو   ,لملللللارم  معالجللللا ملمعمامللللا  مفللللت تمملالللللو  جميللللم ملترمفللللا  ملتجري يللللا تتشللللا    -6
 ممل (1129,تر )اترمفا (1121,لتبي)ترمفا ا  (1121,ملمعيا  امري ) اترمفا (1113, كرماي )
للار  )مبتملت  ترمفلا   يتملا, بتمت  بمى ملارل ملتم يص املتعر  بملى ملعالقلا  امألتملا  املت لاييم

لو  ,بمى ملارل ملتدفير املتم يص املتعر  بمى ملعالقا  امألتما  ات ييي ملمعماما (1121,ام رال
 يل مبتمت مل  ث مل الو بمى ملارل ملمال خا املتدفير املتم ليص املتعلر  بملى ملعالقلا  امألتملا  

 . املت ايي
    
 راسات تناولت مهارات التفكير عالي الرتبة : 
 (:2111)اسما  فوزي, التميمي  راسة -1

ملارم  ملتدمير ملعميا ابالقتلا  الت صي  ملرياكو لتى  م ا معا ت مبتمت "  تل  ملى معرلا
 (.ملعرم ) اجري  لو" ملمعمميل

 
 (:2113)زينة عب  الجبار,  راسة جاسم -2

ملرت ا لتى  ال ا  ملارم  ملتامص  املترم   ملرياكو ابالقتلا  التدمير بالو "  تل  ملى معرلا
 (.ملعرم )مجري  لو " ملص  مل ام  مالبتمتي

 
 (:2115)حاتم علي,  راسة المشه اني -3

لو ت صي   الب ملص  ملثالث ملمتاف  لماتل ( Swom)مثر فترمتيجيا فاي  " تل  ملى معرلا
 .(ملعرم )مجري  لو " ملرياكيا  املتدمير بالو ملرت ا لتيلي
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 (1)جتا 
 ملارم  ملتدمير بالو ملرت اتتاال  ترمفا  مم ص 

 

 
 

  :السابقة ال راسات بين والختالف التشابه جوانب
مما ماكح  ,ا يل مل  ث مل الو تاجت جامتب مل ملتشا   امال تال   يل ملترمفا  ملفا  ا       
 :متتام
لأتلا , لو متل  ملترمفا ملمت م(  1123, جافي)اترمفا( 1121, ملتميمو)تتشا   ترمفا  -2

 يتما ترمفا , مت م ملمتل  ملاصدو إلملتو متد  معلا مل  ث مل الو ملاصدو ملمتل   مفت تم 
 .مت ع  ملمتل  ملتجري و( 1121, ملمشلتمتو)

 ت
اسم الباحث 
والبل  
 والسنة

حجم 
العينة 
 ونوعها

المرحلة 
نوع  الما ة ال راسية

 المنه 
المتغير 
 المستقل

المتغير 
 النتائ  ا اة ال راسة التابع

1 

 ملتميمو
1121 
 ملعرم 

114 
 ال ا 
 ا ال ا

معا ت 
مبتمت 
 ملمعمميل

لمتدمير م يا     اصدو رياكيا 
 ملتاقت

م يا  لمتدمير 
 مال تمبو

 م ت ار ت صيمو

كع  ممتال  مل م ا لملارم  
ملتدمير ملعميا املعالقا  يل 
ملارم  ملتدمير ملعميا 

املت صي  ملرياكو بالقا 
 مرت ا ي  ماج ا كعيدا

 

2 

 جافي
1123 
 ملعرم 

221 
  ال ا

م ت ار ملتامص     اصدو ملرياكيا  مالبتمتيا
 ملرياكواملترم   

م ت ار لملارم  
 ملتدمير بالو ملرت ا

 

تاجت بالقا تملا م صائيا  يل 
ملترم   املتامص   ملارم 

 ملرياكو املتدمير بالو ملرت ا

3 

 ملمشلتمتو
1121 
 العراق

41 
  ال ا

فترمتيجيا  تجري و ملرياكيا  متاف ا
فاي 

(SWOM) 

ملت ص  
املتدمير 
بالو 
 ملرت ا

 م ت ار ت صيمو
ملتدمير م ت ار 

 بالو ملرت ا

( ( SWOMالستراتيجية  أثر

 عالي والتفكير التحصيل في

 الثالث الصف لطالب الرتبة

 الرياضيات مادة في المتوسط

 التجريبية المجموعة لصالح
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مللمار امإلتاث م تار  ( 1121, ملتميمو)لترمفا, ملعيتا جت  م تيارم تمد  ملترمفا  لو  -1
 يتما  , مإلتاثم تار  ( 1123, جافي)ترمفا لو  يل , ملتو متد  معلا مل  ث مل الوبيتتلا لجت  
 .  مللمار( 1121, ملمشلتمتو)ترمفام تار  

 ال لللللا للللللو ترمفلللللا ( 41)ماتللللل  مصلللللغر  جلللللي لمعيتلللللا  إلم تمدللللل  ملترمفلللللا  للللللو  جلللللي بيتتللللللا  -3
,  ال للا ا ال للا( 114)مل  مللغ ( 1121, ملتميمللو)امم للر  جللي لمعيتللا لللو ترمفللا ( 1121, ملمشلللتمتو)

( 111)مل  ث مل الو  يتما  مغ   جي بيتا ,  ال ا( 221)( 1123, جافي)لو  يل  مغ  جي بيتا 
 .ا ال ا  ال اا 

تا بللل   للليل معللللت ملمعممللليل امإلبتمتيلللا  إلا  ملترمفلللا  ملفلللا  ا م تمللل  ملمفلللتاى ملتعميملللو لعيتللل -4
, معا لللللت مبلللللتمت ملمعممللللليل( 1121, ملتميملللللو)ترمفلللللاللللللو  ملمفلللللتاى ملتعميملللللو تتاالللللل  إل, املمتافللللل ا
 ملمفلللللللللتاى ملتعميملللللللللو  يتملللللللللا  ,مالبتمتيلللللللللاملمفلللللللللتاى ملتعميملللللللللو  تتاالللللللللل ( 1123, جافلللللللللي)اترمفلللللللللا

مقتصللر  إلملترمفللا   يتدلل  مللم  لللم لملليممللا مل  للث مل للا  , ملمتافلل ا  للو (1121, ملمشلللتمتو)ترمفللال
 .بمى ملجامعا

ايتدللل  معللللا مل  لللث ,    للل  للللو ملللاتل ملرياكللليا  إلتتشلللا   جميلللم ملترمفلللا  ملفلللا  ا للللو ململللاتل  -1
 .مل الو

 .مال ت ارم  مأتمل لم  ث مفت تم  قتملفا  ا مل جميم ملترمفا   -9
, ملتميمللو)لملللارم  ملتدميللر بللالو ملرت للا لابتمللت  ترمفللا  مبتمات للاملفللا  ا لللو م تمدلل  ملترمفللا   -1

تصلتي  االيلا ) ت تل  (1123, جافلي)مملا ترمفلا  ,(مإل لتمبوملتدمير ملتاقت املتدميلر )ملارم   (1121
ملتدميلر بلالو ملعتلاي لمللارم  )تصلتي  (1121, ملمشللتمتو)لو  يل ت ت  ترمفا , (ماراليتا ملشماليا

 .يتد  معلا مل  ث مل الومللي ( ملرت ا
 
 الفا ة من ال راسات السابقة جوانب: 

  عت مال الع بمى جامتب ملتشا   امال تال  لو ملترمفا  ملفا  ا ت يل مت  يممل مالفتداتل متلا لو
 : لم ملجامتب

 .امل ثي اكم لركيات  مل مج  ملتاص  ملى  ما  لممشمما, يممل ت تيت مشمما مل  ث مل الو -2
 .ت تيت مجتمم مل  ث ا  جي ملعيتا -1
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ملمتل  ملتجري و تا ب   يل  ملتو ملفا  امل  ال  ملتعر  بمى تاع ملمتل  ملمت م لو ملترمفا   -3
 .ملاصدوتي ت تيت تاع ملمتل  لو  لم مل  ث ا ا ملمتل  , املاصدو

, ملمعماما  ملرياكياتيامعالجا مل  ململارم  لم تي مالفتداتل مل ملترمفا  ملفا  ا لو ت تيت  -4
 .املتدمير بالو ملرت ا

تي مالفتداتل متلا لو مبتمت ,  عت مال الع بمى مال ت ارم  ملتو مبت  لو  ملترمفا  ملفا  ا -1
 .م ت ارم   لم مل  ث
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 :منهج البحث :أولا 
يقدد ه اددذا ابمددلبح ا  دد  تثتيددت ابثقددحلق ابتدد  تت  ددق  إذاعتمدت  اباحثةددن مددلبح اباثددي اب  د        

لمددحعلددت   ددد ابظددحا    قدد    ال يت قدددحبم قد ابدد اا  ادد أ  ابمت  سددن احبظددحا    ذبدد  يث دد  ي سدد      ا 
 اددذا ابمددلبح يا تلددح  ,اسددتاتامح أكة اددح  التشددح ا   ابملددحاحاكةدد    ادد  ب   دد   إبددي تقييمددح  ذا  م لددي

ابدي اا تلدح كةيد  مد  ابم دح د ابتد  تسدحعتلح ع دي  تضديد إذاحبم   مح  ابت  تكد   ذا  قيمدن ع ميدن 
تد  اال تاح يدن ابكحبت اسدح   لمدح أ ببدذا ابمدلبح عدت   ,قت   ع ي ابتلاد  اثدت ةبح مسدتقا    به ابظحا    اب

 .   ع ي ل ع اب  قح  اي  ابمتغي ا  كذب  ب ت  د  تستاتهاكة   تت س اب  قح  اي  متغي ي  ا 
 (711 - 88: 7891 ,  تث  ع ت )                                                              

 :مجتمع البحث: ثانياا 
 (241: 2112 ,م ثه)         "   م  تا  ابظحا   ابت  يت سبح اباحثيجميع "اباثييق ت امجتمع "
    "ا  جميع اإل  ات أ  األشاحص أ  األشيحء ابذي  يك ل   م ضع اباثي"ا 

 (98:  2118 ,ع  ي)  
 د  مثح ظدن )   ك يح  ابت ايدن بك  ابجلسي  اب يحضيح  قسهمجتمع اباثي ابثحب  ا  ان   يتمة      
-ب   د ه اب د  ن  ك ين ابت ايدن/ جحم ن اغتات ,ك ين ابت اين/ابمستل  ين ابجحم ن تت اع ع يابت  ( اغتات

 .(2171-2172)اب احثين ب سلن ابت اسين  ابت اسناا  اببيةه 
ك يدن ابت ايدن  قت استا ت  ( االسحسين ك ين ابت اين  ,ك ين ابت اين)م   ك   تضه ابجحم ن ابمستل  ين  اذ

ابمدد ات ابت اسددين  عدد  م دد تا م دد تا  م اتاددح ابت اسددين مات  ددن ابثددحب   ذبدد  ال  مدد  اباثددي  األسحسددين
  ك يدن ابت ايدن,    شدت ك يدن ابت ايدن ااد ,ب الح ت اين ابك ين ) امح جحم ن اغتات  ألبح تضه, بك يح  ابت اين

 قدد  ت   اإللددحي  اقت دد   ع دديالددح  أللبددح ب اسددتا ت  ك يددن ابت ايددن  إذ (اادد  اببيددةه -ب   دد ه اب دد  ن 
ابثدحب   مجتمدع اباثدي ادذب   دح   ,حب   ه اإللسدحلينا تاتص ك لبح اا   شت ك ين ابت اين ابذك    كذب 

 ا د  اذ ,ااد  اببيدةه اجحم دن اغدتات - بجحم ن ابمستل  ين  ك ين ابت ايدن  ان ك ين ابت اين اح ع ي اقت  
ابجحم ددددن / دددد  ك يددددن ابت ايددددن ب يحضدددديح بقسدددده ا عددددتت اب  اددددن ب م اثدددد  اال بددددي  ابةحليددددن  ابةحبةددددن  اب اا ددددن

ابم ث دددن  عدددتت   ادددن  , حبادددن (393)   حبادددح   (333)ابدددي  حبادددن مددد اعي   ادددح   حب (172)ابمستل ددد ين 
جحم دن /  ااد  اببيدةه -ب   د ه اب د  ن  ابت ايدن ك يدناال بي  ابةحلين  ابةحبةن  اب اا ن بقسه اب يحضيح   د  

اثسددم مددح ث دد   ع يدد    اددذا , حباددن (228)   حباددح   (299)ابددي  حباددن مدد اعي    حباددح   (883)اغددتات
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 (2)جدت   اب    مد  كد  ابك يتدي (7)ام جدم كتدحم تسدبي  ابمبمدن م ثدق باحثةن م  ق اله ابدذ  االعدتاتا
 .ذب ي ضح 

 (2)جت  
ب    ه  ابت اينك ين / اغتاتجحم ن    – ابت اين ك ين/ابمستل  ينابجحم ن  اب يحضيح  قسه أعتات   ان

  بجميع ابم اث  ثسم متغي  ابجلس اا  اببيةه - اب   ن
 الجنس              

 
 الجامعة والكلية    

 
 ذكور

 
 المجموع اناث

 617 383 333 ابت اين ك ين/ابمستل  ين

ب    ه  ابت اينك ين  /اغتات
 اا  اببيةه - اب   ن

888 872 223 

 1871 748 781 ابمجم ع

 
 :عينة البحث :ثالثاا 
 تضده  ,يج ي ااتيح اح ا  يقدن م يلدن  ,ا  مجم عن جالين م  ابمجتمع اال   "  ت احب يلنيق      
 مدد  الددح يلاغدد  ا  تكدد   اب يلددن ممة ددن ب مجتمددع اال دد   كدد  يددته ت مدديه  ,مدد  علح دد  ابمجتمددع عددتتا

 (92: 2172 ,ابم حل   اا   )               ". ابت    ابيبح ع ي ابمجتمع كحم    ابلتحلح ابت  يته
 

  : عيلن ب اثي ابثحب  م  ابمجتمع ابك    كمح يأت  اب يحضيح  قسهابم ث ن اب اا ن م   تثتيت ته  قت
 :عينة البحث الساسية

ع ي ا اء  الحء    قت ااتي   اذ  ابم ث ن,   ان ابم ث ن اب اا نم  ته تثتيت عيلن اباثي االسحسين      
عددتت  قددت ا دد   ,ثدد  اال اددع ابتدد  يمدد  ابددح  حبددم ك يددن ابت ايددنابم ث ددن االايدد   مدد  ابم ا أللبددحابمثكمددي  

مد اعي    حبادن   حبادح  ( 781) ك يدن ابت ايدن/ابجحم دن ابمستل د ينابم ث ن اب اا دن  اب يحضيح  قسه ن  ا
بك يدددن /جحم ددن اغدددتاتابم ث ددن اب اا دددن  اب يحضددديح  قسدده عددتت   ادددن امدددح , حباددن (28)   حبادددح   (97) ابددي

 , حبادددن (84)   حبادددح   (81) ابددديمددد اعي     حبادددن  حبادددح  ( 777( ااددد  اببيدددةه -   ناب دددب   ددد ه  ابت ايدددن
  حباددددن (723)   حباددددح   (739)  حباددددن مدددد اعي  اددددي    حباددددح   (227( اددددذب  يكدددد   عددددتت اب  اددددن ابك دددد 

 :ذب ي ضح  (1)جت  اب  
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 (1)جت   
 -ابت اينك ين  /ابمستل  ينابجحم ن بم ث ن اب اا ن    ك يت  ا اب يحضيح  قسه اعتات   ان

 ثسم متغي  ابجلس ا اا  اببيةه - ابت اين ب    ه اب   نك ين /اغتاتجحم ن   
 الجنس              

 
 الجامعة والكلية    

 
 ذكور

 
 المجموع اناث

 121 71 81 كلية التربية/المستنصرية

 -للعلوم الصرفة  كلية التربية
 111 24 26 ابن الهيثم

 871 183 138 ابمجم ع

 
( 81)اباددحب  عددتتاه  اال    ا ددت ا  تدده اسددتا حت اب  اددن ابددذي  شددح ك ا  دد  ابت ايددق االسددت  ع       

 أيضددح اب  اددن ابغددحلاي  عدد  ابددت اه  ابددذي ا ددد  , يددن ابت ايدددنك  /ابجحم ددن ابمستل دد ينمدد     حباددن  حباددح  
 (9)جدت  اب     حبادن ح   حباد (211)اذب  ا د  ثجده اب يلدن  , يأبك يتم  ك     حبان  حباح  ( 77)عتتاه 
 .ذب ي ضح 

  (9)جت  
ك ين /بمستل  يناابجحم ن  ك يت    ابم ث ن اب اا ن  اب يحضيح  قسه اعتات اب يلن االسحسين م    ان

 ثسم متغي  ابجلس ااا  اببيةه  -ب    ه اب   ن  ك ين ابت اين/ جحم ن اغتات   – ابت اين
 الجنس              

 
 الجامعة والكلية    

 
 ذكور

 
 المجموع اناث

 12 41 24 كلية التربية/المستنصرية

 - للعلوم الصرفة كلية التربية
 112 28 23 ابن الهيثم

 811 13 116 ابمجم ع
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 :البحث اداتا :رابعاا 
اب  قدددن ادددي  مبدددح ا  م حبجدددن ابم   مدددح   ت اسدددنا  اببدددتد ابدددذي يسددد ي ابيددد  ادددذا اباثدددي اددد        

ااتاح ا   ت   ابت اين  ب ته  ك يت اب يحضيح      قسهابت كي  عحب  اب تان ب  ان مبح ا    اب يحضيحتين 
 :امح   االاتاح ي  اذي  ته اعتات قت ابمتغي ا   اذ  بقيحس

 .مبح ا  م حبجن ابم   مح  اب يحضيحتين ا  يقيسااتاح   -7
 .مبح ا  ابت كي  عحب  اب تان ا  يقيساح  اات -2
 . االاتاح ي     الحءتين االج اءا  االته اتاحع     
 :مراحل بناء اختبار مهارات معالجة المعلومات -4-1 

 : يمح يأت  ا  ا  الحء ااتاح  مبح ا  م حبجن ابم   مح  اب يحضيحتين
  تثتيت اببتد م  االاتاح. 
 امجحالتبح تثتيت مبح ا  م حبجن ابم   مح  اب يحضيحتين. 
  ع ض ابمبح ا  ع ي عتت م  ابمات ي. 
 ابمحت  اب  مين تثتيت. 
 ق ا  االاتاح    غ . 
 الاتاح ا ق ا  اابت  يمح  اباح ن    غ. 
  ع ي عيلن است  عين ت ايق االاتاح. 
  ت ثيح االاتاح. 
  ابا حلص ابسحيك مت ين ب اتاح. 
 تث ي   ق ا  االاتاح  اث حليح. 
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 ( 8) ما                     
 م اث  الحء ااتاح  مبح ا  م حبجن ابم   مح  اب يحضيحتين    

 
 
 
 

 ع ض ابمبح ا  ع ي ابمات ي 

 

 تثتيت ابمحت  اب  مين

 

   غ  ق ا  االاتاح 

 

 امجحالتبح  تثتيت مبح ا  م حبجن ابم   مح 

 

 تثتيت اببتد م  االاتاح 

 

 ابةاح  لصدقا

 اب تق
 ابظحا ي

ةاح   
 ابت ثيح

ةاح  
 االاتاح 

   غ ابت  يمح  اباح ن احالاتاح 

 

 عيلن ابم   مح بت ايق ع ي ا

 عيلن ابتث ي  االث حل ابت ايق ع ي 

 

 ت ثيح االاتاح 

 

 تث ي   ق ا  االاتاح  اث حليح

 

 ابا حلص ابسحيك مت ين ب اتاح 

  تق
 ابالحء
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 :الختبارالهدف من تحديد   -1
 قسده ا  قيحس مبح ا  م حبجدن ابم   مدح  اب يحضديحتين بدتب   ادن ابثحب  ا  اببتد م  االاتاح      

  .ابت اين ابم ث ن اب اا ن    ك يح اب يحضيح  
 

 :ات معالجة المعلومات الرياضياتيةمهار  تحديد  -2
ه تثتيدت مبدح ا  تد  االست حت  م  ابا  ين ابلظ ين ببدذا اباثدي ابت ا ينع ي االتايح   اال  عا ت      

اب  قدددح   ع ددديابت ددد د    ابت اددديص   ابت سددي     ثظدددنابم)احبمبدددح ا  , ابم   مدددح  اب يحضددديحتين م حبجددن
  (.3)م ثق,(تق يه ابم   مح  األلمح    

 
 :رض المهارات على عدد من المختصينع  -3

 د   ابمات دي عدتت مد  تده ع ضدبح ع دي   م حبجن ابم   مدح  اب يحضديحتين ثتت  مبح ا ا ت ا      
   دد  ب يلددن اباثددي م ءمتبددحبايددح  ا البدده ع ددي مددتب  ,(2)   الددق تت يسددبح م ثددقمجددح  اب يحضدديح  

مددح  اب يحضدديحتين حثةددن مبددح ا  م حبجددن ابم    ثددتت  ابا  مددح اكةدد %( 91) السددان ات ددحق ضدد ء ا البدده
 .(3)م ثق ,ابملحسان باثةبح

 
 :العلميةتحديد المادة   -4

دد       ابمدددحت مثتدد ب  اال ددد ع ع دديادد   مدد  تك    قددد ا  االاتاددح  تدده تثتيددت ابمددحت  اب  ميدددن ابتدد  س 
   . ت يت    اذا ابجحلم ع ي م حت  اا   اب يحضيح   قسهاب  مين ب م اث  اال ا ن    

 
 :صوغ فقرات الختبار  -5

إذ  , قدد  ( 23)اعددت    قددت ,ح ا  م حبجددن ابم   مددح  اب يحضدديحتينمبددب قدد ا  االاتاددح   دديح ن  تدده     
 ابلدد ع ابم ضدد ع  م حبجددن ابم   مددح  اب يحضدديحتينمبددح ا   اباحثةددن ب دديح ن  قدد ا  ااتاددح  اسددتاتم 

  ع ضد  , ب مبدح ا  م ءمتبدح ثسدما قد    (78)ابادحب  عدتتاح ابمقدحب ابل ع    , ق ا ( 4) اباحب  عتتاح
بم   دددن مدددتب  ,(2)م ثدددق    الدددق تت يسددبح اب يحضددديح  مجددح  ددد   ابمات دددي عدددتت مدد  ع دددي  اب قدد ا 

السددان ات ددحق  ثضددي  إذ ,اب قدد ا  ت ددتي   ع ددي ا ددض أج يدد  , ب يلددن اباثددي  م ءمتبددح دد ثيتبح 
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, ح االاتاددح  جددحااا ا دديغت  اال بيددن ددا ابددذا  قددت ا ابتدد  اشددح   ابددي اددذا ابت ددتي  مدد  ا البدده( 91%)
 : قه اب ق   ابت  تقيس ابمبح    عتتاح بك  مبح   م  مبح ا  م حبجن ابم   مح  ي ضح (8)جت  اب  
 

 (8)جت  
 م  مبح ا  م حبجن ابم   مح  قه اب ق   ابت  تقيس ابمبح    عتتاح بك  مبح   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قه اب ق   ابت  تقيس  ابمبح  
 ابمبح  

 اب ق ا عتت 

 3 7 ,2 ,3 ابم ثظن
 3 4 ,8 ,2 ابت سي 
 3 1 ,9 ,8 ابت ايص

 ع ي اب  قح    دتاب
 : األلمح  

 تحبيح تماب -
 ع قح  ابت اتد  -
 ابشك  ابمات د -

 

 
77, 71 
73, 72 
78, 74 

 
2 
2 
2 

 : تق يه ابم   مح 
 تق يه ابثجح -
ابكشد ع  ابمغحب ح   -

 االا حء اب يحضين
            ابت  د ع ي ابم   مح   -

 اباالت 
ابت  د ع ي ابم   مح   -

 ابلحق ن

71, 72 
79,78 

 
21,27 

 
22,23 

 
2 
2 
 
2 
 
2 
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 :الختباربصوغ التعليمات الخاصة   -6
  :تضمل  االت اذ  ,م حبجن ابم   مح  اب يحضيحتين مبح ا  ااتاح ته  يح ن ت  يمح       

  قددت (8)م ثددق  ,أسددل ت  عدد كي يددن االجحاددن  -3 مددلبه ابم  دد م مددح ادد  -2 اببددتد مدد  أالاتاددح  -1
اأ  ت جتبه ع ي  كمح ا ضث  ببه ت  يمح   اضثن  م ب من احبلسان ب   ان اب اع  اباحثةن ا  تك   

 .ا  يجيم ع  جميع اب ق ا  ا  ع ي اب حبم , ا  إل  اض اباثي اب  م اذا االاتاح  
 

 :بيق الختبار على عينة استطالعيةتط  -7
 :عينة المعلوماتعلى  يقالتطب - أ

ث دن اب اا دن  د  قسده اب يحضديح   د  ابم   ع دي عيلدن مد    ادنا   ت  اال بيدن   االاتاح ت ايقته      
   حبادددن  حبادددح  ( 81)حا ددد  عدددتتا ,22/2/2171 اال ا دددحءيددد ه  ددد   ك يدددن ابت ايدددن/ابجحم دددن ابمستل ددد ين

اجحادن اب  ادن ا  م   ن امكحليدن  بت ايقم  اذا ا كح  اببتد ,  حبان (28)   حباح   (28) ابيم اعي  
تده تثتيدت   إذ, تثتيدت امد  االجحادن ب اتادح   ضد   عد  االست سدح ا  ابتد  ي  ث ادح تثتيت  ع   ق ات 

 .تقيقن( 18)  كح ,  أا  امس   م, امس   م أل  م  ثسحم مت س  ابام  
 

 :عينة التحليل الحصائيعلى  التطبيق - ب
مد  اد   اب يلدن  ابدام  تثتيدت  امكحليدن ت ايدق االاتادح    ضد ل ت  يمحتد  مد تده ابتثقدق  ا ت ا      

ابم ث دددن اب اا دددن  ددد  قسددده    ادددنمددد   ابتث يددد  االث دددحل ت ايقددد  ع دددي عيلدددن تددده  اال بيدددناالسدددت  عين 
 االثددت  دد  يدد ه ,اادد  اببيددةه -ب   دد ه اب دد  ن   ك يددن ابت ايددن ,ك يددن ابت ايددن/ابمستل دد ين دد   اب يحضدديح 

( 83)   حبادددح  ( 711) ابدددي  حبادددن مددد اعي    حبادددح   (211)مددد  ادددذ  اب يلدددن تك لددد   إذ ,23/4/2171
 . حبان

 
 :تصحيح الختبار  -8

 بحابت  تده ع ضد  ته  ضع اج ان ألم ذجين ب ق ا  ااتاح  مبح ا  م حبجن ابم   مح  اب يحضيحتين      
البدح  ب تأكدت مد , (2)م ثدق  ابقيدحس  ابتقد يه اب يحضديح     الدق تت يسدبح د   ابمات ي ع ي عتت م  

 االاتادح  قد ا   قدت اات  د  ت جدح   ,(1)م ثدق  ابت دثيح يبدح  د  بك  ي تمت عتمة  ث  ال الم ذجين 
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اد   ابت جدن ابك يدن ب اتادح   ا  ,ت جدن( 74-7) ت ا ثد  ادي   يلحسابح م  ابت جن  أاذ  ك   ق   مح
 .ت جن (88)
 
 :الخصائص السايكومترية لالختبار  -9
 :لختبارصدق ا -1

 .يك   االاتاح   حتقح محتاه يقيس ابظحا   ا  ابسمن ابت   ضع بقيحسبح     
 (781: 2171 ,ابايح )                                                                          

 :م  اب تق ع ي ابلث  االت  ل عي بقت ته ايجحت 
 :الصدق الظاهري - أ

   الدددق  اب يحضددديح  مجدددح عدددتت مددد  ابمات دددي   ددد   ددديغت  اال بيدددن ع دددي تددده عددد ض االاتادددح  ا     
 تمةيدد  اب قدد ا  ب مجددح  ابددذي تقيسدد   ب اتاددح  ككدد   قددت  م ءمددنب تثقددق مدد  مددتب ( 2)م ثددق تت يسددبح

ااددتب ا ضددبه ا البدده ابقيمددن اشددأ  ملحسددان اب قدد ا  ب مجددح  ابددذي تقيسدد  إال ا  ا ضددبه ااددتب  أيدد  اشددأ  
 قد ا   مثت اادح اب  مدد   قدت تده االاددذ ابدذ  اال اء  ت دتي   قدد ا  االاتادح  ابتدد  اعدحت   ديح ن ا ددض اب

 مددح اكةدد  اشددأ  اب دديغن ابلبحليددن ب اتاددح  ا ددت %( 91)ع ددي لسددان ات ددحق   ثظيدد تثتددحا ابددي ت ددتي  
 .(2)م ثق  ,اج اء ابت تي   ابملحسان

 
 :صدق البناء - ب

 ي متب قيحس االاتاح  بتك ي    ض يشي  اب ذإ تق ابالحء  ا  مح يسمي ايضح ا تق ابم ب ه      
,  ذب  ع    يق ابتثقق ابتج يتي م  متب ت حاق ت جحت  مع ابم بد ه ابدذي اعتمدت  د  الدحء أالاتادح 

 .   ا  عته  تق االاتاح  يتمة  ا ته ت حاق ابلتحلح ابتج ياين ب اتاح  مع ا ت اضحت  ابلظ ين
 (221: 2171, ابكايس )                                                                         
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 : ته ابتثقق م   تق ابالحء ببذا االاتاح  احب  ق االتين
 :معامل ارتباط درجات كل فقرة بدرجات المجال التابعة له -1

ن ت جددكدد   قدد     ت جددن م حمدد  اال تاددح  اي سدد   مدد  اجدد  ايجددحت م حمدد  اال تاح ددح  اددي   اعتمددحتبقدت تدده 
    ق ا   اي ال  ي ش  ابي االتسحق ابتاا  , (1.814 -1.229 **)1 ت ا ث  ابلتحلح اي , مجحببح

 :ي ضح ذب  (71)ابجت     االاتاح 
 

 (71)جت  
 م حم  ا تاح  ت جح  ك   ق   ات جح  ابمجح  ابتحا ن ب 

 اب ق ا  ابمجح 
 م حم 
 اب ق ا  ابمجح  اال تاح 

 م حم 
  اب ق ا ابمجح  اال تاح 

م حم  
 اال تاح 

 1 **1.721 
 

 

 التعرف

 على

 العالقات

 واألنماط

11 **1.241  17 **1.414 

 1.318** 16  1.472** 11 1.214** 8 المالحظة

3 **1.731 18 **1.281  18 **1.211 

 
 التفسير

 1.424** 11 التقويم 1.481** 13 1.864** 4

2 **1.363 14 **1.878 
 

81 **1.441 

7 **1.114 12 **1.317 81 **1.416 

 6 **1.717     88 **1.286 

 التلخيص
8 **1.218  

 

 

 

   83 **1.277 

1 **1.811 
     

 
 :الختبار الكلي ودرجةت كل مجال معامل الرتباط بين درجا  -2

مدد  م ح احعتمددحتاالاتاددح  ابك دد   ذبدد    ت جددنم حمدد  اال تاددح  اددي  ت جددح  كدد  مجددح   اعتمددحتتدده       
ت ا ثدددد  مددددحاي   إذ, ادددد  تابددددن اث ددددحليح م ددددحم   اال تاددددح بقددددت تاددددي  ا  جميددددع   , اال تاددددح  اي سدددد  

 :ي ضح ذب  (77)ابجت      (1.882-1.937**)
 
 
 
 

                                                           
 (0.00)تدل على ان الفقرة دالة احصائيا عند مستوى الداللة  )**(1
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 (77)جت                                            
 االاتاح  ابك    ت جنم حم  اال تاح  اي  ت جح  ك  مجح               

 
 
 
 
 
 
 :الختبار الكلي ودرجةكل فقرة  معامل الرتباط بين درجات  -3
م حمدد   احعتمددحتاالاتاددح  ابك دد   ذبدد    ت جددناال تاددح  اددي  ت جددح  كدد   قدد    م حمدد  اعتمددحتتدده         

       ت ا ثدددد  مددددحاي  إذ, ادددد  تابددددن اث ددددحليح م ددددحم   اال تاددددح  بقددددت تاددددي  ا  جميددددع , اال تاددددح  اي سدددد  
 :ي ضح ذب ( 72)ابجت      (1.221 -1.221**) 

 
 (72)جت  

  االاتاح  ابك   ت جنم حم  ا تاح  ت جح  ك   ق   
 معامل الفقرات معامل الرتباط الفقرات معامل الرتباط تالفقرا

 الرتباط 
 معامل الفقرات

 الرتباط 
1 **1.316 6 **1.414 13 **1.382 11 **1.367 

8 **1.344 8 **1.327 14 **1.876 81 **1.417 

3 **1.414 1 **1.433 12 **1.388 81 **1.361 

4 **1.883 11 **1.336 17 **1.338 88 **1.431 

2 **1.862 11 **1.316 16 **1.314 83 **1.433 

7 **1.776 18 **1.441 18 **1.373   

  
 :ثبات الختبار  -2
 :كرونباخ -طريقة الفا - أ

إذ  ,عيلدن ابتث يد  االث دحل  ت جدح  ك  لادح  ع دي- إليجحت ةاح  االاتاح  ته ت ايق م حتبن اب ح     
  بتجددحلس  اتسددحق اإلجحاددح  ع ددي عمدد ه  قدد ا  االاتاددح , إذ ا  ي كددت اددذا ابم حمدد  ابمسددت ب اإليجددحا

أ  كد   قد   عادح   عد   كد  ك  لادح  ت تمدت ع دي ثسدحم اإل تاح دح  ادي  ت جدح  اب قد ا  -حتبن اب م ح
                                           (281: 2171, ابكايس )                                                     .  إاتاح  قحله ال س 

 معامل االرتباط  المهارة          

 **1.218 المالحظة           

1.621** التفسير              

1.717** التلخيص            

1.683** التعرف على اعالقات    

1.831** التقويم             
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 قدت ا د  م حمد  ,  ته ثسحم ابةاح  ابدذ  اب  يقدن بكد   االاتادح  يتكد   مد   قد ا  م ضد عين  مقحبيدن
 . ا  م ش  جيت بةاح  االاتاح ( 1.979) ك  لاح  -م حتبن اب ح احعتمحتةاح  االاتاح  

 (231: 2113, اب سحد)                                                                         

 :ثبات التصحيح - ب
 ابتث يدد  ب يلددنتدده ت ددثيح  قدد ا  االاتاددح  , ابت ددثيح ب  قدد ا  ابمقحبيددن بغدد ض ابتثقددق مدد  ةاددح      

 م حتبدددن  احعتمدددحتتددده اعدددحت  ابت دددثيح , يددد ه( 78)مددد  قاددد  اباحثةدددن  ا دددت  تددد   مددد  ابدددام   االث دددحل 
(cooper)  مد   2 مد  ةده  دثح االاتادح  م دثح ااد  ,(1.81) ا ته ايجحت م حم  ةاح  ابت ثيح

تدددده ايجددددحت ةاددددح  ابت ددددثيح ابم حتبددددن ل سددددبح   احعتمددددحت ,ب   اددددن  م  ددددحمح  تقددددن ابددددت جح  اباجدددد  ضدددد
اذ ي ت ةاح  ابت ثيح مقا   إذا ( 2172,يحسي  مجيت )ابيبح  كمح اشح   ا  قيمن مقا بن( 1.83) ا 

    (83: 2172, مجيت  يحسي )                                          . مح اكة %( 18)كح  م حم  
        
 :تحليل فقرات الختبار احصائيا -11

عدد  تكشددد  أللبددح ذبدد  , ي ددت ابتث يدد  االث ددحل  مدد  اادده ابا دد ا   دد  م اثدد  الددحء االاتاددح       
 ت ددتي  ا  لحسددان اب قدد ا  ابتدد  تكدد   جيددت   م ااقددحء حببددتد ملبددح ادد  ,  دد ثين  ق اتدد   م اقددع ضدد  بح

 (211: 2171, ابكايس )                                     . جيت ابت  تك    ي  اب ق ا  ثذد 
 
مدددد  ابثح دددد ي  ع ددددي اع ددددي  %(21) اب  يددددح أاددددذ , حت تيابددددح تلحابيدددد   ا ددددت ا  تدددده ت ددددثيح االج اددددن  

 كدد  مجم عددن  اددن  دد  عددتت ابا دد   إذ, ي ا  ددأ ابددت جح مدد  ابثح دد ي  ع دد %(21) ابددتليح , ابددت جح 
 :  يمح يأت  ابتث ي   االث حلين .  حبان  حباح  ( 84)
 
 :الصعوبة والسهولة للفقراتمعامل  - أ

ي ددت ثسددحم م حمدد  اب دد  ان ضدد   يح ب قدد ا  االاتاددح  ال  يددته عدد    يقبددح ثددذد اب قدد ا  ابتدد       
ابم حتبددن  اعتمددحت ا ددت  ,نتدد  تكدد    دد ا اب قدد ا  اببكدد  مدد  اب قدد ا  ابم ضدد عين  ابمقحبيددن تكدد   سددب ن 
 ادددد  ( 1.89 – 1.38)م حمدددد  اب دددد  ان  ابسددددب بن كحلدددد  ابم ددددحم   تتدددد ا ل اددددي   اإيجددددحتاباح ددددن 

                                                           
2
 بشار صالح حسن مدرس رياضيات وطالب ماجستير  
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 ادد   تدد   ( 1.91 – 1.21)اك لبددح تقددع ضددم  اب تدد   م ددحم   مقا بددن كمددح تشددي  ابم ددحت  ابددي ذبدد  
 (28: 2112, تبيم   عتلح اب)                                 (73)كمح م ضح    ابجت   .ابقا  

 :قوة تمييز الفقرات - ب

  يق ددت ابددح قددت   اب قدد ا  ع ددي ابتمييددا اددي  كدد  مدد  ابمسددت يح  اب  يددح  ابمسددت يح  ابددتليح ب   اددن       
 (283 :7889, ع ت )                                         . ذب   يمح ياص ابسمن ابت  يقيسبح

إليجحت م حم  ابتمييا  ب  ق ا  ابم ض عين  ابمقحبين   تاص م حم  ابتميياابم حتبن ابت اعتمحتته        
اذا كحلددد  لسدددان م حمددد  تمياادددح اب قددد   مقا بدددن  ت دددت   ,(1.48 -1.32)ت ا ثددد  ادددي    جدددت البدددحب  قددد ا  

 ع يد  يمكد  ا   يل ح اثذ بح إذ  تك   ض ي ن اذا كح  تميااح اق  م  اذ  ابلسان, اكة  مح %( 21)
 (732:7888,ابظحا   اا    )                        . ق ا  االاتاح  مقا بن    تمييااحت ت جميع 

 :ي ضح م حم  اب   ان  ابسب بن  ابتمييا( 73)ابجت     

 (73)جت  

 ب ق ا  ااتاح  مبح ا  م حبجن ابم   مح  اب يحضيحتين م حم   اب   ان  ابسب بن  ابتمييا      

 التمييز السهولة الصعوبة الفقرات التمييز السهولة الصعوبة الفقرات

1 1.21 1.41 1.37 13 1.28 1.48 1.41 

8 1.46 1.23 1.34 14 1.47 1.24 1.36 

3 1.44 1.27 1.41 12 1.48 1.28 1.41 

4 1.48 1.28 1.34 17 1.24 1.47 1.41 

2 1.42 1.22 1.42 16 1.26 1.43 1.41 

7 1.41 1.21 1.32 18 1.43 1.26 1.34 

6 1.28 1.48 1.43 11 1.41 1.21 1.44 

8 1.46 1.23 1.36 81 1.32 1.72 1.31 

1 1.21 1.41 1.37 81 1.41 1.71 1.44 

11 1.42 1.22 1.36 88 1.43 1.26 1.48 

11 1.48 1.28 1.38 83 1.38 1.78 1.44 

18 1.21 1.41 1.41     
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 :فعالية البدائل -ج

عد   ال تقد السدان  اب حبدمأي ال  يدته ااتيدح  ادتي  يكد   مد  قاد   , ا مما  تك   اباتال  يجم      
 .م  ابمجم عن اب  يح  عحت  م  ابمجم عن ابتليح اكة  يك   اباح ئ ا  ااتيح  اباتي   م  اب  ان8%

 (228: 7889, ع ت )                                                                            

ابادتال  اباح لدن ا    تادي ( 71, 72, 78, 74)ابم قمدن ب  قد ا  ابم ضد عين  ت   حبين اباتال ته ايجح  
 مد  مجمد ع اب  ادن% 8ابمجم عدن ابدتليح اكةد  مد  ابمجم عدن اب  يدح السدان ال تقد  عد     ادنجذا   قت

 :بم ض عيني ضح   حبين اباتال  ب  ق ا  ا( 74)ابجت      .مم ا  اذاب  تك   جمي بح 

 (74)جت  

    ااتاح  مبح ا  م حبجن ابم   مح  اب يحضيحتين ابم ض عين ب  ق ا  حع ين اباتال  

 A B C D الفقرة

 - 1.17 الصحيح- 1.81 14

 اب ثيح- 1.11- 1.84- 1.16 12

 - 1.18- 1.88 الصحيح 17

  الصحيح- 1.14- 1.82 16

 

 :لتفكير عالي الرتبةمراحل بناء اختبار مهارات ا -4-2
 : يمح يأت  ا  ا  الحء ااتاح  مبح ا  ابت كي  عحب  اب تان

  تثتيت اببتد م  االاتاح. 
 تثتيت مبح ا  ابت كي  عحب  اب تان. 
   ابمات ي ع ض ابمبح ا  ع ي عتت م. 
 تثتيت ابمحت  اب  مين. 
  غ  ق ا  االاتاح  . 
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  غ ابت  يمح  اباح ن ا ق ا  االاتاح  . 
  االاتاح  ع ي عيلن است  عينت ايق. 
  ت ثيح االاتاح.  
  ابا حلص ابسحيك مت ين ب اتاح. 
 تث ي   ق ا  االاتاح  اث حليح. 
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 ( 71) ما                   
 ابت كي  عحب  اب تانم اث  الحء ااتاح  مبح ا                

 
 
 

 ع ض ابمبح ا  ع ي ابمات ي 

 

 تثتيت ابمحت  اب  مين

 

   غ  ق ا  االاتاح 

 

   غ ابت  يمح  اباح ن ا ق ا  االاتاح 

 

 عيلن ابم   مح ت ايق ع ي 

 

  كي  عحب  اب تانتثتيت مبح ا  ابت

 

 تثتيت اببتد م  االاتاح 

 

 تث ي   ق ا  االاتاح  اث حليح

 

 ت ثيح االاتاح 

 

 عيلن ابتث ي  االث حل ت ايق ع ي 

 

  حلص ابسحيك مت ين ب اتاح ابا

 

 ابةاح  لصدقا

اب تق 
 ابظحا ي

 تق 
 ابالحء

ةاح  
 ابت ثيح

ةاح  
 االاتاح 



  (منهج البحث وإجراءاته) الثالث الفصل

 

 

60 

 :الختبارد الهدف من حدي -1
 اب يحضديح  قسده ا  اببتد م  االاتاح  ابثحب  ا  قيحس مبح ا  ابت كي  عدحب  اب تادن بدتب   ادن     
 .ابم ث ن اب اا نك يح  ابت اين    
 

 :التفكير عالي الرتبةتحديد مهارات   -2
تددده تثتيدددت حت  مددد  ابا  يدددن ابلظ يدددن ببدددذا اباثدددي  االسدددت  ابت ا يدددنع دددي االتايدددح   اال ددد عا دددت        

 ابمبدددددددح ا  , (221: 2118,اب تددددددد ه  ااددددددد   )احعتمدددددددحت ت دددددددليد  مبدددددددح ا  ابت كيددددددد  عدددددددحب  اب تادددددددن
, ابتث يددد ,  ددديح ن ابتلاددد ا , ثددد  ابمشدددك ن ابم ت ثدددن ابلبحيدددن, ابتسدددح   ابلحقدددت, ابتلظددديه, ب  ددددا)اددد 

 (.9)م ثق,(ابتق يه, قابت اي, ابت كيم
 

 :رات على عدد من المختصينرض المهاع -3
مجددح  ابمات ددي   دد   تدده ع ضددبح ع ددي عددتت مدد , ا ددت ا  ثددتت  مبددح ا  ابت كيدد  عددحب  اب تاددن     

ضدد ء    دد ب يلددن اباثددي  م ءمتبددحمددتب  ثدد  بايددح  ا البدده , (2)اب يحضدديح     الددق تت يسددبح م ثددق
ب  اب تاددن ابملحسددان باثةبددح ثددتت  اباحثةددن مبددح ا  ابت كيدد  عددح  مددح اكةدد  %(91) السددان ات ددحق ا البدده 
 .(9)م ثق 

 
 :العلميةتحديد المادة  -4

ددد تددده تثتيدددت      تك    قددد ا  االاتادددح  مددد  اددد   اال ددد ع ع دددي مثتددد ب ابمدددحت  ابمدددحت  اب  ميدددن ابتددد  س 
 . ت يت    اذا ابجحلم ح   ع ي م حت  اا ياب يحض قسه  اب  مين ب م اث  اال ا ن  

  
 :صوغ فقرات الختبار  -5

 اسددتاتم  إذ , قدد  ( 21)اعدت    قددت ,مبدح ا  ابت كيدد  عددحب  اب تادنب  قد ا  االاتاددح   دديح ن  تده      
 , قد ا ( 3) ابادحب  عدتتاح ابل ع ابم ضد ع اب تان عحب   مبح ا  ابت كي  اباحثةن ب يح ن  ق ا  ااتاح 

عددتت مدد  ع ددي اب قدد ا    ع ضدد  , ب مبددح ا  م ءمتبددح ثسددما قدد    (24)اباددحب  عددتتاح ابمقددحب ابلدد ع   
ب يلدن   م ءمتبدحمتب  د ثيتبح بم   ن , (2)ابمات ي     مجح  اب يحضيح     الق تت يسبح م ثق

م  ا البه ابت  اشح   ( %91)ثضي  السان ات حق  إذ,  أج ي  ت تي   ع ي ا ض اب ق ا  ,اباثي
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 قه اب ق   ابت  ضح ي  ( 78) ابجت  , ح االاتاح  جحااا ا يغت  اال بينابي اذا ابت تي   ابذا  قت ا ا
 .عحب  اب تان تاح بك  مبح   م  مبح ا  ابت كي تقيس ابمبح    عت

 

 (51)جدول

 من مهارات التفكير عالي الرتبة رقم الفقرة التي تقيس المهارة وعددها لكل مهارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الختباربصوغ التعليمات الخاصة   -6
 :االت  تضمل اذ , مبح ا  ابت كي  عحب  اب تانااتاح   يح ن ت  يمح  ته        

  قدت( 71)م ثدق  ,أسدل ت  عد كي يدن االجحادن  -3 اد  ابم  د م مدلبه مدح -2 الاتاح اببتد م  ا  -7
ببه اأ  ت جتبه ع دي كمح ا ضث  ت  يمح   اضثن  م ب من احبلسان ب   ان اب اع  اباحثةن ا  تك   

 .   ا  ع ي اب حبم ا  يجيم ع  جميع اب ق ا  , اض اباثي اب  م ا  إل اذا االاتاح  
 
 
 

رقم الفقرة التي  المهارة

 تقيس المهارة

 عدد الفقرات

 3 5 ,2 ,3 الوصف

 3 4 ,1 ,6 التنظيم

 3 7 ,8 ,9 اؤل الناقدالتس

 حل المشكلة المفتوحة النهاية
52, 55, 51 3 

 صياغة التنبؤات         
51, 54, 53 3 

   التحليل             
58, 57, 56 3 

 التركيب
25, 21, 59 3 

 التطبيق
24, 23, 22 3 

 التقويم
27, 26, 21 3 
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 :تطبيق الختبار على عينة استطالعية  -7
 :عينة المعلوماتعلى  التطبيق  - أ

ابم ث دن اب اا دن  د  قسده اب يحضديح   د  ع ي عيلن م    ادن  االاتاح  ا   ت  اال بين ت ايقته      
  حبادددن   حبادددح  ( 81)ا ددد  عدددتتاح ,22/2/2171 اال ا دددحءه  ددد  يددد   ك يدددن ابت ايدددن/ابجحم دددن ابمستل ددد ين

اجحان اب  ان  امكحلين م   ن ابت ايق ا  م  اذا كح  اببتد ,  حبان( 28) حباح  ( 28) ابيم اعي  
اذ تده تثتيدت   ,تثتيدت امد  االجحادن ب اتادح  عد  ع   ق ات   تثتيت االست سح ا  ابت  ي  ث اح  ض   

 .قيقنت( 21)  كح,  أا  امس   م, امس   م  أل  م  ثسحم مت س  ابام  
 
 :عينة التحليل الحصائيالتطبيق على  -ب

مد  اد   اب يلدن   تثتيدت ابدام  ن ت ايدق االاتادح    ضد ل ت  يمحتد ابتثقدق مد  امكحليدا ت ا  تده      
قسددده ابم ث دددن اب اا دددن  ددد    ادددن  مددد  ابتث يددد  االث دددحل تددده ت ايقددد  ع دددي عيلدددن  اال بيدددناالسدددت  عين 
االثددت  يدد ه  دد , اادد  اببيددةه -ب   دد ه اب دد  ن   ك يددن ابت ايددن, ك يددن ابت ايددن/ابمستل دد ين اب يحضدديح   دد 

( 83)   حبادددح  ( 711) ابدددي  حبادددن مددد اعي    حبادددح   (211)مددد  ادددذ  اب يلدددن  اذ تك لددد , 23/4/2171
 . حبان

 
 :تصحيح الختبار  -8

ابت  ته ع ضبح ع ي عتت  ابت كي  عحب  اب تانته  ضع اج ان ألم ذجين ب ق ا  ااتاح  مبح ا         
ال البدح تمةد  ث د  م   ب تأكت ,(2)م ثق  ابقيحس  ابتق يه اب يحضيح     الق تت يسبح    ابمات ي م  

 قددت اات  دد  ت جددح   قدد ا  االاتاددح   أاددذ  , (72)م ثددق  ابت ددثيحالم ذجيددن بكدد  ي تمددت ع يبددح  دد  
( 12)ادد    ا  ابت جددن ابك يددن ب اتاددح , ت جددن (2 -7)ي  كدد   قدد   محيلحسددابح مدد  ابت جددن  ت ا ثدد  ادد

 .ت جن
 
 :الخصائص السايكومترية لالختبار -9
 :صدق الختبار  -1

     . يك   االاتاح   حتقح محتاه يقيس ابظحا   ا  ابسمن ابت   ضع بقيحسبح
 (781: 2171, ابايح )                                                                          
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 :م  اب تق ع ي ابلث  االت  ل عح بقت ته ايجحت 
 :الصدق الظاهري  - أ

ابمات دددي   ددد  مجدددح  اب يحضددديح     الدددق مددد   عدددتتتددده عددد ض االاتادددح  ا ددديغت  اال بيدددن ع دددي      
 تمةيد  اب قد ا  ب مجدح  ابدذي تقيسد   ب اتادح  ككد   قدت  م ءمدنب تثقق مد  مدتب ( 2)تت يسبح م ثق 
 البدده ابقيمددن اشدأ  ملحسددان اب قدد ا  ب مجددح  ابددذي تقيسد  إال ا  ا ضددبه ااددتب  أيدد  اشددأ  اادتب ا ضددبه ا

اعدحت   ديح ن ا دض اب قد ا   مثت اادح اب  مد   قدت تده االادذ ابدذ  اال اء  ت دتي   قد ا  االاتادح  ابتد  
  مددح اكةدد  اشددأ  اب دديغن ابلبحليددن ب اتاددح  ا ددت%( 91)ع ددي لسددان ات ددحق   ثظيدد تثتددحا ابددي ت ددتي  

 (.    77)م ثق ,اج اء ابت تي   ابملحسان
 :صدق البناء -ب 

يشي  ابي متب قيحس االاتاح  بتك ي    ض   إذ تق ابالحء  ا  مح يسمي ايضح ا تق ابم ب ه      
,  ذب  ع    يق ابتثقق ابتج يتي م  متب ت حاق ت جحت  مع ابم بد ه ابدذي اعتمدت  د  الدحء أالاتادح 

 . تمة  ا ته ت حاق ابلتحلح ابتج ياين ب اتاح  مع ا ت اضحت  ابلظ ين ا  عته  تق االاتاح  ي
 (221: 2171, ابكايس )                                                                         

 
 : ته ابتثقق م   تق ابالحء ببذا االاتاح  احب  ق االتين

 :له التابعة معامل ارتباط درجات كل فقرة بدرجات المجال  -1
كدد   قدد   ت جددن اال تاح ددح  اددي   م حمدد  اال تاددح  اي سدد   مدد  اجدد  ايجددحت م حمدد  اعتمددحتبقددت تدده      

 د  اي الد  ي شد  ابدي االتسدحق ابدتاا    (1.818 -1.413**) ت ا ث  ابلتدحلح ادي   ,مجحببحت جن   
 :ي ضح ذب ( 72)ابجت       ق ا  االاتاح 
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 (72)جت  
  جح  ك   ق   ات جح  ابمجح  ابتحا ن ب م حم  ا تاح  ت

 م حم  اب ق ا  ابمجح 
 اال تاح  

 م حم  اب ق ا  ابمجح 
 اال تاح  

 1 **1.612
 

 17 **1.633 

1.413** 8 الوصف
 

 1.761** 16 التحليل

 3 **1.811
 

 18 **1.711 

 4 **1.676  11 **1.617 

 1.848** 81 التركيب 1.611** 2 التنظيم

 7 **1.737  81 **1.431 

 التساؤل
 الناقد 

6 **1.461  88 **1.772 

 1.282** 83 التطبيق 1.718** 8

 1 **1.622  84 **1.214 

 حل   
 المشكلة

 

11 **1.112  82 **1.411 

 1.238** 87 التقويم 1.438** 11

18 **1.418  86 **1.728 

  يح ن 
 ابتلا ا 

13 **1.738    

14 **1.736    

 12 **1.711    

 
 

 :الختبار الكلي ودرجةت كل مجال معامل الرتباط بين درجا -2
م حمدد   احعتمددحتاالاتاددح  ابك دد   ذبدد    ت جددنم حمدد  اال تاددح  اددي  ت جددح  كدد  مجددح   اعتمددحتتدده      

            ت ا ثددددددد   إذ, اددددددد  تابدددددددن اث دددددددحليح م دددددددحم   اال تادددددددح  بقدددددددت تادددددددي  ا  جميدددددددع , اال تادددددددح  اي سددددددد  
 :ي ضح ذب ( 71)ابجت   و( 1.931 – 1.412**)
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 (71)جت  
 االاتاح  ابك    ت جن  ك  مجح  م حم  اال تاح  اي  ت جح

 معامل االرتباط المهارة        

1.612** الوصف            

1.718** التنظيم            

1.767** التساؤل           

1.836** حل المشكلة          

1.724** صياغة التنبؤات        
1.712** التحليل            
1.711** التركيب           
1.217** التطبيق           

1.467** التقويم            

 
 :الختبار الكلي ودرجة معامل الرتباط بين درجات كل فقرة 3-

م حمدد   احعتمددحتاالاتاددح  ابك دد   ذبدد    ت جددنم حمدد  اال تاددح  اددي  ت جددح  كدد   قدد    اعتمددحتتدده       
    ت ا ثددددددد   إذ, اددددددد  تابدددددددن اث دددددددحليحم دددددددحم   اال تادددددددح  بقدددددددت تادددددددي  ا  جميدددددددع   , اال تادددددددح  اي سددددددد  

 :ي ضح ذب ( 79) ابجت   ( 1.122 -1.277**)
 

 (79)جت  
 االاتاح  ابك    ت جنم حم  ا تاح  ت جح  ك   ق   

 معامل الرتباط الفقرات معامل الرتباط الفقرات معامل الرتباط الفقرات
1 **1.241 11 **1.678 11 **1.438 

8 **1.333 11 **1.381 81 **1.461 

3 **1.274 18 **1.387 81 **1.332 

4 **1.413 13 **1.877 88 **1.867 

2 **1.216 14 **1.228 83 **1.322 

7 **1.317 12 **1.311 24 **1.384 

6 **1.387 17 **1.287 82 **1.811 

8 **1.337 16 **1.448 87 **1.847 

1 **1.226 18 **1.481 86 **1.348 
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 :ثبات الختبار  -2
 :كرونباخ -طريقة الفا - أ

إذ  ,عيلن ابتث يد  االث دحل  ت جح  ك  لاح  ع ي- إليجحت ةاح  االاتاح  ته ت ايق م حتبن اب ح      
ا  ي كددت اددذا ابم حمدد  ابمسددت ب اإليجددحا  بتجددحلس  اتسددحق اإلجحاددح  ع ددي عمدد ه  قدد ا  االاتاددح , إذ 

أ  كد   قد   عادح   عد   كد  ادي  ت جدح  اب قد ا   اال تاح دح ك  لادح  ت تمدت ع دي ثسدحم -م حتبن اب أ
 ( 281: 2171, ابكايس )                                                      . إاتاح  قحله ال س 

 قدت ا د  م حمد  , بيدن ته ثسحم ابةاح  ابدذ  اب  يقدن بكد   االاتادح  يتكد   مد   قد ا  م ضد عين  مقح
  . ا  م ش  جيت بةاح  االاتاح (  1.992) ك  لاح  -م حتبن اب ح احعتمحتةاح  االاتاح  

 (231: 2113, اب سحد)                                                                         

 :ثبات التصحيح - ب
تددددده ت دددددثيح  قددددد ا  االاتادددددح  ب  يلدددددن , نب  قددددد ا  ابمقحبيدددددابت دددددثيح بغددددد ض ابتثقدددددق مددددد  ةادددددح       

 م حتبن احعتمحتته اعحت  ابت ثيح , ي ه( 78)م  قا  اباحثةن  ا ت  ت   م  ابام   ابةحلين االست  عين
(cooper)  مد   3 مد  ةده  دثح االاتادح  م دثح ااد , (1.88)ته ايجحت م حم  ةاح  ابت ثيح  ا

تدددده ايجددددحت ةاددددح  ابت ددددثيح ابم حتبددددن ل سددددبح   احعتمددددحت ,ب   اددددن  مح  تقددددن ابددددت جح  ابم  ددددحاجدددد  ضدددد
اذ ي ت ةاح  ابت ثيح مقا   إذا ( 2172, يحسي  مجيت)ابيبح  كمح اشح   ا  قيمن مقا بن( 1.84) ا 

 (83:  2172,مجيت  يحسي ).                                           مح اكة %( 18)كح  م حم  
          

 :صائيااح ات الختبارتحليل فقر  -11
 ذبددد  أللبدددح تكشدددد عددد  , ي دددت ابتث يددد  االث دددحل  مددد  ااددده ابا ددد ا   ددد  م اثددد  الدددحء االاتادددح      

 ملحسددان  ت ددتي  ا    حببددتد ملبددح ادد  ااقددحء اب قدد ا  ابتدد  تكدد   جيددت ,  دد ثين  ق اتدد   م اقددع ضدد  بح
 (211: 2171, س ابكاي)                                      .ابت  تك    ي  جيت ثذد اب ق ا  

مدددد  ابثح دددد ي  ع ددددي اع ددددي  %(21)أاددددذ  اب  يددددح , ت تيابددددح تلحابيددددح   ا ددددت ا  تدددده ت ددددثيح االج اددددن 
 كدد  مجم عددنا دد  عددتت اب  اددن  دد   إذ ,ي ا  ددأ ابددت جح مدد  ابثح دد ي  ع دد %(21) ابددتليح , ابددت جح 

 :  يمح يأت  ابتث ي   االث حلين ,   حبان  حباح  ( 84)
                                                           

3
 س رياضيات وطالب ماجستير بشار صالح حسن مدر 
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 :للفقرات معامل الصعوبة والسهولة - أ
ي ددت ثسددحم م حمدد  اب دد  ان ضدد   يح ب قدد ا  االاتاددح  ال  يددته عدد    يقبددح ثددذد اب قدد ا  ابتدد        

ابم حتبددن  اعتمددحت ا ددت  ,تدد  تكدد    دد ان اب قدد ا  اببكدد  مدد  اب قدد ا  ابم ضدد عين  ابمقحبيددن تكدد   سددب ن 
 اددددد   (1.29 -1.34) اباح دددددن اإيجدددددحت م حمددددد  اب ددددد  ان  ابسدددددب بن كحلددددد  ابم دددددحم   تتددددد ا ل ادددددي 

 ادد   تدد    (1.91 -1.21)م ددحم   مقا بددن كمددح تشددي  ابم ددحت  ابددي ذبدد  اك لبددح تقددع ضددم  اب تدد   
 (78)كمح م ضح    جت  ,ابقا  

 (28: 2112, ابتبيم   عتلح )                                                                    
 :قوة تمييز الفقرات -ب

قت   اب ق ا  ع ي ابتمييا اي  ك  م  ابمست يح  اب  يح  ابمست يح  ابتليح ب   ان  ذبد   يق ت ابح      
 (283: 7889, ع ت )                                     .          يمح ياص ابسمن ابت  يقيسبح

ا  ابم ض عين ب  ق   إليجحت م حم  ابتمييام حم  ابتمييا ب  ق ا   ابم حتبن ابت  تاص اعتمحت  ته      
ذا  ت دت اب قد   مقا بدن ا (1.98 -1.31)ت ا ثد  ادي   جدت البدح  إليجحت م حمد  ابتمييدا ب  قد ا  ابمقحبين 

يل دح  إذ تك   ضد ي ن اذا كدح  تمياادح اقد  مد  ادذ  ابلسدان  ,اكة   %( 21)كحل  لسان م حم  تميااح
   . احاثذ بح  ع ي  يمك  ا  ت ت جميع  ق ا  االاتاح  مقا بن    تمييا 

 (732:7888,ابظحا   اا     )                                                                  

 :ي ضح م حم  اب   ان  ابسب بن  ابتمييا( 78) ابجت   
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 (78)جت  
 ب ق ا  مبح ا  ابت كي  عحب  اب تان م حم   اب   ان  ابسب بن  ابتمييا

 يزيالتم السهولة الصعوبة الفقرة يزيالتم سهولةال الصعوبة الفقرة   
1 1.43 1.26 1.31 14 1.46 1.23 1.21 

8 1.23 1.46 1.31 12 1.27 1.44 1.32 

3 1.41 1.21 1.81 17 1.28 1.48 1.81 

4 1.44 1.27 1.31 16 1.42 1.22 1.34 

2 1.46 1.23 1.63 18 1.34 1.77 1.38 

7 1.46 1.23 1.36 11 1.41 1.71 1.38 

6 1.46 1.23 1.33 81 1.34 1.77 1.37 

8 1.78 1.38 1.33 81 1.41 1.21 1.44 

1 1.22 1.42 1.41 88 1.48 1.28 1.31 

11 1.21 1.41 1.28 83 1.23 1.46 1.36 

11 1.21 1.21 1.32 84 1.48 1.28 1.44 

18 1.47 1.24 1.41 82 1.24 1.47 1.31 

13 1.48 1.28 1.31 87 1.21 1.41 1.48 

14 1.46 1.23 1.21 86 1.48 1.28 1.28 

12 1.27 1.44 1.32     

 

 :فعالية البدائل  - ج

عد   يكد   مد  قاد  اب حبدم السدان ال تقد أي ال  يته ااتيح  ادتي  , مم ا يجم ا  تك   اباتال       
 . اب  يح م  اب  ان  ا  ااتيح  اباتي  اباح ئ يك   عحت  م  ابمجم عن ابتليح اكة  م  ابمجم عن8%

 (228: 7889, ع ت )                                                                            

 قددتاباددتال  اباح لددن  تاددي  ا   (21,22,28) ابم قمددنب  قدد ا  ابم ضدد عين  تدده ايجددحت   حبيددن اباددتال  إذ
 مدد  مجمدد ع اب  اددن% 8قدد  عدد  جددذا    اددن ابمجم عددن ابددتليح اكةدد  مدد  ابمجم عددن اب  يددح السددان ال ت

 . ي ضح   حبين اباتال  ب  ق ا  ابم ض عين( 21)ابجت      ,مم ا  اذب  تك   جمي بح 
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 (21)جت  

 في اختبار التفكير عالي الرتبة  الموضوعية للفقراتفاعلية البدائل 

 A B C D لفقرةا
21 

 الصحيح- 1.12- 1.11- 1.18

26 
- 1.82- 1.88 الصحيح

 

27 
- 1.84 الصحيح- 1.86

 

 
 

 :لالختبارينالتطبيق النهائي : خامساا 
يد ه  23/4/2171 اتدح ي  , حبم   حبان( 211)ع ي عيلن اباثي ابمتك لن م   ته ت ايق االاتاح ي 

كلتدحلح ب  يلدن االسحسدين  ذبد  ب دته ثدذد  عيلدن ابتث يد  االث دحل ته اعتمحت لتدحلح اجحادح   إذ, االثت
  ادددن ابم ث دددن اب اا دددن  ددد  قسددده  بكددد   عدددتت  , قددد   مددد   قددد ا  االاتادددح  اددد   ابتث يددد  االث دددحل  اي

 .  ق ي  اب يحضيح     ك يح  ابت اين
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 :الوسائل الحصائية: سادساا 
اب سددحل      عدد  ضدد 22اال ددتا  ( SPSS)حبثقياددن االث ددحلين ب   دد ه االجتمحعيددن ا تمدد  االسددت حلن 

 :ين االتين  ذب  بتث ي  ايحلح  اباثي ابثحب االث حل
 :معامل الصعوبة للفقرات -1

 :الصعوبة للفقرات الموضوعيةمعادلة  - أ
م حبجدددن ابم   مدددح  اب يحضددديحتين مبدددح ا   ددد  ثسدددحم م حمددد   ددد  ان ا دددض  قددد ا  إاتادددح   اعتمدددت 

 . ابت كي  عحب  اب تانمبح ا    
  :الصعوبة للفقرات المقاليةمعادلة   - م
م حبجدددن ابم   مدددح  اب يحضددديحتين مبدددح ا   ددد  ثسدددحم م حمددد   ددد  ان ا دددض  قددد ا  إاتادددح   اعتمدددت  
 .ابت كي  عحب  اب تانمبح ا    

 :معادلة التمييز للفقرات  -2
 :معادلة التمييز للفقرات الموضوعية - أ

م حبجدددن ابم   مدددح  اب يحضددديحتين مبدددح ا   ددد  ثسدددحم ابقددد   ابتمييايدددن بدددا ض  قددد ا  ااتادددح   اعتمدددت 
 .    ابم ض عين ت كي  عحب  اب تانابمبح ا    
 :معادلة التمييز للفقرات المقالية - م

م حبجدددن ابم   مدددح  اب يحضددديحتين مبدددح ا   ددد  ثسدددحم ابقددد   ابتمييايدددن بدددا ض  قددد ا  ااتادددح   اعتمدددت 
 .ابت كي  عحب  اب تان ابمقحبينمبح ا    

 : فعالية البدائل الخاطئة معادلة -3

م حبجدددددن ابم   مدددددح   مبدددددح ا  أل ادددددع  قددددد ا  مددددد  ااتادددددح  بثسدددددحم   حبيدددددن ابادددددتال  اباح لدددددن اعتمدددددت 
 .ابت كي  عحب  اب تانمبح ا  اب يحضيحتين  ة ةن  ق ا  م  ااتاح  

 :معامل ارتباط بيرسون -4

  دد  ثسددحم م دد   ن ,  دد  ايجددحت م ددحم   اال تاددح    دد  ثسددحم  ددتق ابالددحء ب اتاددح ي اعتمددت  
 .ب   قح  اال تاح ين    ابلتحلح  أيضح,    اب تق اب حم    تاح ح  ابتاا يناال
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 :كرونباخ -الفا -8

 ابت كيد  عدحب  اب تادنمبدح ا   ااتادح م حبجدن ابم   مدح  اب يحضديحتين   الاتادح  بثسدحم ابةادح  اعتمت  
 . ك لبمح يتضملح   ق ا  م ض عين  مقحبين

 :(cooper)معادلة كوبر -2
  م حبجدددن ابم   مدددح  اب يحضددديحتين بثسدددحم ةادددح  ابت دددثيح ب  قددد ا  ابمقحبيدددن الاتادددح  مبدددح ا اعتمدددت 

   .مبح ا  ابت كي  عحب  اب تان ااتاح   
1- t-test):) 

 . بمقح لن ابمت س ح     ابلتحلح اعتمت

              



 

 الفصل الرابع
 النتائج 

 

  وتفسيرها  عرض النتائج  : اولا 

 الستنتاجات  : ثانياا 

 التوصيات  : ثالثاا 

 المقترحات  : رابعاا 
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ًً:عرضًنتائجًالبحثًوتفسيرها:ًأولًا
ا صمناقشيت ا صتفيييرها يتضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج التي  تصصيل الي يا ال ايح الايال  صتاليل ي     

صالتصصيل اليى اتييتنتاجات  ,ا جياء في  مياييات اليلفيين الن ريينعلى  يانات ال اح صفقا لمي صذلك  ناءً 
 يارات ميالجين الاال  دراين اليالقن  يين ماذ هدف ال اح  .صالتصصيات صالمقتراات الت  ييتم عرض ا

لليييام التر ييين  لليتيي الرياضيييات فيي   قيييمالميلصمييات الرياضييياتين صم ييارات التفلييير عييال  الرت يين لال يين 
م يارات )صالصقصف على ا يين صاتجاه اليالقين اترت اايين  يين متيييرب ال ايح  (6102-6102)الدراي  

عين ا ييين اليالقين اييي   فضيالً  ليدي م (م يارات التفليير عيال  الرت ينص ميالجين الميلصميات الرياضيياتين 
ميالجين الميلصميات لم يارات  هميا ايت يارص اداتيا ال ايح   نياءمتيير الجنس اذ لانت المااصلين مين ييالل 

التر يين صتا يقي   لليتي الرياضيات في   قيملدى ال ن  م ارات التفلير عال  الرت نايت ار لالرياضياتين ص 
علييى عينيين ال اييح صذلييك  للاصييصل علييى ال يانييات اتاصييائين صتاليل ييا ميين اجييل اتجا يين عيين ايييئلن 

 . فرضيات  صان من صالتاققال اح 

التفكيةرًومةاتًالريايةياتيةًومهةاراتًيهدفًالبحثًالحاليًدراسةًالعالقةًبينًمهاراتًمعالجةةًالمع اذً
 :التربيةًمنًخاللًالجابةًعنًالسئ ةًالتيةًك يتييًالريايياتًفًقسمعاليًالرتبةًلط بةً

 ؟التر ين م ارات ميالجن الميلصمات الرياضياتين لليت الرياضيات ف   قيمهل يمتلك ال ن   -1
 م ارات ميالجن الميلصمات الرياضياتين؟ل امتالل م هل هناك فرق  ين الاال  صالاال ات ف  -2
 ؟التر ين م ارات التفلير عال  الرت ن لليت الرياضيات ف   قيمهل يمتلك ال ن   -3
 م ارات التفلير عال  الرت ن؟لهل هناك فرق  ين الاال  صالاال ات ف  امتالل م  -4
اتجاه صقيص  اليالقين اترت اايين  يين م يارات ميالجين الميلصميات الرياضيياتين صم يارات التفليير ما هص  -5

 ؟ر ينالت لليت ف   الرياضيات قيمعال  الرت ن لال ن 
 

ًً:النتائجًالمتع قةًبأهدافًالبحث
التربيةةةًمهةةاراتًمعالجةةةًالمع ومةةاتًًك يتةةيالريايةةياتًفةةيًًقسةةمهةةلًيمت ةةبًط بةةةً:ًالسةةلالًالول -1

 ؟الريايياتية

 :اتتينالصفرين الفرضين  من اشتقت 
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ًوًالداءًالحقيقةةةيًمتوسةةةطيبةةةينً(0.0ً.)ًدللةةةةدللةةةةًاحيةةةائيةًعنةةةدًمسةةةتو ًًفةةةروًذوًيوجةةةدلً
التربيةةةةًفةةةيًاختبةةةارًمهةةةاراتًمعالجةةةةًالمع ومةةةاتًًك يتةةيالريايةةةياتًفةةةيًًقسةةةمط بةةةةًًلةةةد ًالفريةةي

0ًالريايياتية

لما ف   النتيجنلانت صااد  تيت ار صان هذه الفرضين  التائ  ليينن اتيت ار من يالل ايتيدام
 .(21)الجدصل 

 (21)جدصل 

لدى ال ن عينن  الفرض  صمتصيا اتداء متصيا اتداء الاقيق اتيت ار التائ  لقياس الفرق  ين 
  لم ارات ميالجن الميلصمات الرياضياتين  ال اح

النحرافًًًمتوسطًالمجموعة
مستو t-testًًًالمعياري

ًدللةًدللة

 80218 28.340 المتصيا الاقيق 
 غير دال  101.8 00912

  .690 المتصيا الفرض 

ً

صالمتصييا ( (28.340الاييا   لياداء الاقيقي  للال ين هيص ان المتصييا يتضي  ( 21)من الجدصل     
المتصييا )صمن يالل مقارنن المتصييا الاقيقي  صالمتصييا الفرضي  صاليذب يييمى , (5..2)الفرض  هص

يينييى ان ممييا  (0.05)الميتمييد دتليينهييص اعلييى ميين ميييتصى  (0.050)دتليينميييتصى ت ييين ان , (الن ييرب
تن الفيييييرق ايييييير دال  ميالجييييين الميلصميييييات الرياضيييييياتينيمتلليييييصن م يييييارات  ت الرياضييييييات قييييييمال ييييين 

 (30: 2012, مامد)                                                                    .ااصائياً 

 يم ادرالم ارات ميالجن الميلصمات الرياضياتين صعدم المام الال ن  الى عدم  هذه النتيجن تيصدصقد      
صهييذا انيلييس عليى اريقيين ميالجتيي  صا يييين صاجيم الميلصمييات المالص ين  ل يذه الم ييارات لميدى ااتييياج م

قيييادرًا عليييى ايييل مشيييلالت  الاياتيييين  اييييتيدام   ايييير ص التيييال  ف نييي  يييييلصنل يييا صتيهين يييا صاييييترجاع ا 
ترجي  هيذه النتيجين قيد  ليذلك ,شي ن ا قدرت  على اتيياذ قيرارات صعدم مات الرياضياتين الت  دري ا للميلص 
صالييييى   م عليييى م يييارات ميالجييين الميلصميييات الرياضيييياتين منيييذ المراايييل الدراييييين اليييدنياعيييدم تيييدري  اليييى

 .مادصدين ايتيدام تلنلصجيا التيليم ف  التدريس الجامي 
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مهةاراتًمعالجةةًالمع ومةاتًلًمهامةتالكًفروًبينًالطالبًوالطالبةاتًفةيهلًهنابًً:السلالًالثانيً -2
ًالريايياتية؟

 :اتتين الصفرين الفرضين من اشتقت 

الطالبًوالطالباتًدرجاتًًمتوسطيًبين(0.0ً.)ًدللةدللةًاحيائيةًعندًمستو ًًفروًذوًيوجدًل
 0فيًمهاراتًمعالجةًالمع وماتًالريايياتية

هيل هنياك فيرق  يين الايال  صالاال يات صلإلجا ين عين تييا ل  الصيفرينصللتاقق مين هيذه الفرضيين      
تييم ( 0.05) دتليين ااصييائين عنييد ميييتصى دتليين  فيي  امييتالل م م ييارات ميالجيين الميلصمييات الرياضييياتين

 (.22)صلانت النتيجن لما ف  الجدصل ( t-test) ايتيدام 

 

 (66)جدول

 ميتقلتين لم ارات ميالجن الميلصمات الرياضياتين اتيت ار التائ  ليينتين

النحرافًًًالمتوسطًالجنس
t-testًًالمعياري

مستو ً
ًدللةًدللة

 8.199 28.972 اال 
 غير دال 10622 00001

 9.045 620206 اال ات

 

صهيي  ال يير  (0.227)عنييد ميييتصى دتليين ( 1.114)هيي   tان قيميين ( 22)يتضيي  ميين الجييدصل اذ      
 .ذلكصهذا يين  ان  ت يصجد فرق  ين الاال  صالاال ات ف  ( 0.05)الميتمد  دتلنمن ميتصى 

ق يصل م إذ تيم  ,نفيي ا اليلميين الايال  صالاال يات يمتلليصن المي هالت صيملن ت رير هذه النتيجن   ن     
يدريصن نفس المفردات   صأن م ف  المرالن اتعدادين الميدل على اتياس نفي  هصف  قيم الرياضيات 

 .من ق ل اتياتذ  انفي م صاأليالي الارائق ص نفس 

 

 



  (عرض النتائج وتفسيرها)الرابع  الفصل

 

89 

ً؟عاليًالرتبةالتربيةًمهاراتًالتفكيرًًك يتيفيًالريايياتًًقسمهلًيمت بًط بةً:ًالسلالًالثالثً -3

 :اتتينالصفرين الفرضين  من  اشتقت

ًوالداءًالحقيقةةةيًًمتوسةةةطيبةةةينً(0.0ً.)ًدللةةةةدللةةةةًاحيةةةائيةًعنةةةدًمسةةةتو ًًفةةةروًذوًيوجةةةدلً
0ًالتربيةًفيًاختبارًمهاراتًالتفكيرًعاليًالرتبةًك يتيالريايياتًفيًًقسمالفرييًلد ًط بةً

لمييا فيي   النتيجيينلانييت  اتيت ييار التييائ  ليينيين صااييد  تيت ييار صييان هييذه الفرضييين ميين يييالل ايييتيدام
  .(23)الجدصل 

 (62) جدصل

لم ارات المتصيا الاقيق  صالمتصيا الفرض  لدى ال ن عينن ال اح اتيت ار التائ  لقياس الفرق  ين 
 التفلير عال  الرت ن

النحرافًًًمتوسطًالمجموعة
مستو t-testًًًالمعياري

ًدللةًدللة

 060621 36.190 المتصيا الاقيق 
 دال 10128 2.002

  28 المتصيا الفرض 

 

صالمتصييا ( (36.190يتضي  ان المتصييا الاييا   لياداء الاقيقي  للال ين هيص  (23)من الجدصل     
المتصييييا )قيقيي  صالمتصييييا الفرضيي  صاليييذب ييييمىصمييين يييالل مقارنييين المتصيييا الا, (30)الفرضيي  هييص

اب ان الفرق دال ( 0.05)الميتمد دتلنهص اقل من ميتصى ( 0.030) دتلنت ين ان ميتصى , (الن رب
 قيييييممميييا يينيييى ان ال ييين  المتصيييياين الاقيقييي  صالفرضييي  صلصييييال  المتصييييا الفرضييي ااصيييائيًا  يييين 

 (30: 2012, مامد)                            .ت التفلير عال  الرت نللصن م ارايمتت الرياضيات 

صتيرع الال ين في   ,افتقار ماتصى المن ج لانشان ذات الميتصيات أليليا الى هذه النتيجن تيصدقد      
صاعتمييياد اعضييياء هيئيين التيييدريس عليييى ايصييال الميلصميييات صاألفليييار الميرفيييين , دقييين   يياالاتجا يين صعيييدم 

صنييدر  ايييتيدام م اتيييئلن الملييير  للتفلييير دايييل قاعيين الييدرس صقليين تلليييف , صالتييدريس التقليييدب  ييالتلقين
صايييي   ت التفلييييير عييييال  الرت يييينالال يييين  صاج ييييات تتاليييي  ال اييييح صالتن يييي  ممييييا ادى الييييى ضيييييف م ييييارا

 .  اتيتاالع اليلم  لدي م
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 مهاراتًالتفكيرًعاليًالرتبة؟لهلًهنابًفروًبينًالطالبًوالطالباتًفيًامتالكهمًً:السلالًالرابع -4
ً:الفرضين الصفرين اتتين من  اشتقت

درجاتًالطالبًوالطالباتًًمتوسطيبينً(0.0ً.)ًدللةلًيوجدًفروًذوًدللةًاحيائيةًعندًمستو ً
 .فيًمهاراتًالتفكيرًعاليًالرتبة

هل هناك فرق  ين الاال  صالاال ات ف  ًصلإلجا ن عن تيا لصللتاقق من هذه الفرضين الصفرين     
 (t-test)تم اييتيدام (0.05) دتلن ااصائين عند ميتصى دتلن  امتالل م م ارات التفلير عال  الرت ن

 (.24)لانت النتيجن لما ف  الجدصل  ليينتين ميتقلتين

 (24)جدصل 

  ين الاال  صالاال ات اتيت ار التائ  ليينتين ميتقلتين لم ارات التفلير عال  الرت ن

النحرافًًًالمتوسطًالجنس
مستو t-testًًًالمعياري

ًدللةًدللة

 12.460 36.943 اال 

 غير دال 0.353 0.932

 12.056 35.322 اال ات

 

صهي  اعليى ( 0.353)عند ميتصى دتلين  0.932))ه   tان قيمن ( 24)يتض  من الجدصل إذ        
 ,ذليييكصهيييذا يينييي  انييي  ت يصجيييد فيييرق  يييين الايييال  صالاال يييات فييي  ( (0.05الميتميييد  دتلييينمييين مييييتصى 

تشييا  ت هييذه النتيجيين ميي  النتيجيين التيي  تييم التصصييل الي ييا لميرفيين الفييرصق  ييين الاييال  صالاال ييات فيي  ص 
  . م ارات ميالجن الميلصمات الرياضياتين مما ادى الى اتاتفا   اتيتنتاجات نفي ا

اتجةةةاقًوقةةةوقًالعالقةةةةًالرتباطيةةةةًبةةةينًمهةةةاراتًمعالجةةةةًالمع ومةةةاتًهةةةوًًمةةةا:ًالسةةةلالًالخةةةامسً -0
ًالتربية؟ًك يتيفيًًالريايياتًقسمالريايياتيةًومهاراتًالتفكيرًعاليًالرتبةًلط بةً

 :اتتينالفرعين الصفرين الفرضيات  من  اشتقت

م يييارات ميالجييين  يييين ( 0.05) دتلييينذات دتلييين ااصيييائين عنيييد مييييتصى  نت تصجيييد عالقييين ارت اايييي -1
 .التر ين لليت ف  الرياضيات  قيمالميلصمات الرياضياتين صم ارات التفلير عال  الرت ن لدى ال ن 
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 يييين م يييارات ميالجييين ( 0.05) دتلييينذات دتلييين ااصيييائين عنيييد مييييتصى  نت تصجيييد عالقييين ارت اايييي -2
 .  التر ين لليت ف  الرياضيات  قيمالميلصمات الرياضياتين صم ارات التفلير عال  الرت ن لدى اال  

م يييارات ميالجيييين  يييين ( 0.05)دتلييينذات دتلييين ااصيييائين عنييييد مييييتصى  نت تصجيييد عالقييين ارت اايييي -3
 . التر ين لليت ف  الرياضيات  قيمالميلصمات الرياضياتين صم ارات التفلير عال  الرت ن لدى اال ات 

 
 :ًالولىًالفرعيةًاليفريةًفيماًيتع وًباختبارًيحةًالفريية -1

مهةةاراتًمعالجةةةًبةةينً(0.0ً.)ًدللةةةذاتًدللةةةًاحيةةائيةًعنةةدًمسةةتو ًًلًتوجةةدًعالقةةةًارتباطيةةة
0ًًالتربيةًك يتيًفيًالريايياتًقسمالمع وماتًالريايياتيةًومهاراتًالتفكيرًعاليًالرتبةًلد ًط بةً

 : (25)لما ف  جدصل اذ تم التاقق من هذه الفرضين

 (25)جدصل

 الرت ن  ين م ارات ميالجن الميلصمات الرياضياتين صم ارات التفلير عال ميامل اترت اا 

   لدى الال ن 

 متوسط المتغيرات
االنحراف  

 المعياري

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 داللة
 داللة

مهارات معالجة 

 المعلومات
28.340 80218 

1
 دال 10111 10221**

مهارات التفكير 

 عالي الرتبة
36.190 060621 

 

                                                           
1
 (0.0.)دالة عند مستوى داللة  )**( 
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ً

  (1)شلل

ًالرتبةًبينًمهاراتًمعالجةًالمع وماتًالريايياتيةًومهاراتًالتفكيرًعاليًالط بةتجانسًوانتشارًدرجاتً

 
 الرياضييييياتين يتضيييي  ان المتصيييييا لم ييييارات ميالجيييين الميلصمييييات (1)صالشييييلل( 25)ميييين الجييييدصل      
فييي  ايييين انييي  عنيييد م يييارات التفليييير عيييال  الرت ييين ليييان  (0.200)  ييياناراف ميييييارب( 20.340)ليييان

صعنيد اييتيدام مياميل ارت ياا  يرييصن لللشيف عين اليالقين , (12.270) ياناراف ميييارب ( 32.1.0)
, (0.05)دتليندال عنيد مييتصى صهيص ( 0.730)** ين متييرات ال اح اتض  ان ميامل اترت اا لان

صللمييا اقتر ييت قيم ييا ( 1-0)تتييراصب  ييين امالت اترت يياا صهي  عالقيين ارت ااييين مصج يين جيييد  تن قيييم ميي
صهييذا يييدل علييى صجييصد عالقيين  ييين م ييارات ميالجيين الميلصمييات , قصييينلانييت ميييامالت اترت يياا ( 1)ميين 

اب  هيياد  اميتالل م لم يارات ميالجين الميلصميات  ,الرياضياتين صم ارات التفلير عال  الرت ن لدى الال ن
 .يهداد امتالل م لم ارات التفلير عال  الرت ن صاليلس صاي 
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ً:الثانيةالفرعيةًًاليفريةًفيماًيتع وًباختبارًيحةًالفريية -2

بةةينًمهةةاراتًمعالجةةةًً(0.0.)ًدللةةةذاتًدللةةةًاحيةةائيةًعنةةدًمسةةتو ًًتوجةةدًعالقةةةًارتباطيةةةلًً
 0التربيةةًك يتةيفةيًالريايةياتًًقسمالمع وماتًالريايياتيةًومهاراتًالتفكيرًعاليًالرتبةًلد ًطالبً

 :اتت  اذ تم التاقق من هذه الفرضين  الشلل التفصيل 

 (22)جدصل
ًطالبًالمعاملًالرتباطًبينًمهاراتًمعالجةًالمع وماتًالريايياتيةًومهاراتًالتفكيرًعاليًالرتبةًلد ًً

 متوسط المتغيرات
االنحراف  

 المعياري

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 داللة
 داللة

مهارات معالجة 

 المعلومات
28.972 8.199 

2
 دال 10111 10226**

مهارات التفكير 

 عالي الرتبة
36.943 12.460 

 

 

 (2)شلل

ًالرتبةًبينًمهاراتًمعالجةًالمع وماتًالريايياتيةًومهاراتًالتفكيرًعاليًالطالبتجانسًوانتشارًدرجاتً
                                                           

2
 (0.0.)دالة عند مستوى داللة )**(  
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يتضيييي  ان المتصيييييا لم ييييارات ميالجيييين الميلصمييييات الرياضييييياتين  (2)صالشييييلل (22)ميييين الجييييدصل      
فييي  ايييين انييي  عنيييد م يييارات التفليييير عيييال  الرت ييين ليييان  (8.199) ييياناراف ميييييارب ( 28.972)ليييان

صعنيد اييتيدام مياميل ارت ياا  يرييصن لللشيف عين اليالقين , (12.460) اناراف ميييارب ( 36.943)
صهييص دال عنيد ميييتصى ( 0.732)**اتضيي  ان مياميل اترت يياا ليانعنييد الايال   يين متييييرات ال ايح 

صللميا ( 1-0)تن قييم مييامالت اترت ياا تتيراصب  يين صهي  عالقين ارت اايين مصج ين جييد , (0.05)دتلن
صهييي  عالقييين ارت اايييين مصج ييين جييييد  تن قييييم  ,لانيييت مييييامالت اترت ييياا قصيييين( 1)اقتر يييت قيم يييا مييين 

صهيييذا ييييدل عليييى صجيييصد عالقييين  يييين م يييارات ميالجييين الميلصميييات الرياضيييياتين , مييييامالت اترت ييياا قصيييين
لم ييارات ميالجيين الميلصمييات  امييتالك الاييال اب  هييياد  , ال الاييصم ييارات التفلييير عييال  الرت يين لييدى 

 .لم ارات التفلير عال  الرت ن صاليلس صاي  امتالل ميهداد 

 
 :ًالثالثةًالفرعيةًاليفريةًفيماًيتع وًباختبارًيحةًالفرييةً -3

بةةينًمهةةاراتًمعالجةةةةًً(0.0.)ًدللةةةةذاتًدللةةةةًاحيةةائيةًعنةةدًمسةةتو ًًتوجةةدًعالقةةةًارتباطيةةةلً
0ًالتربيةًك يتيفيًًالريايياتًقسمالمع وماتًالريايياتيةًومهاراتًالتفكيرًعاليًالرتبةًلد ًطالباتً

 (:27)لما ف  الجدصلتم التاقق من هذه الفرضين ص 

 (27)جدصل
ميامل اترت اا  ين م ارات ميالجن الميلصمات الرياضياتين صم ارات التفلير عال  الرت ن لدى 

 الاال ات

 متوسط المتغيرات 
االنحراف  

 المعياري

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 داللة
 داللة

مهارات معالجة 

 المعلومات
620206 9.045 

0.727**
3

 دال 0001. 
مهارات التفكير 

 عالي الرتبة
35.322 12.056 

 

                                                           
 
3

 (0.0.)دالة عند مستوى داللة )**( 
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ًً(3)شلل

ًالرتبةًالريايياتيةًومهاراتًالتفكيرًعاليبينًمهاراتًمعالجةًالمع وماتًًالطالباتتجانسًوانتشارًدرجاتً

يتضيييي  ان المتصيييييا لم ييييارات ميالجيييين الميلصمييييات الرياضييييياتين  (3)صالشييييلل  (27)ميييين الجييييدصل      
فييي  ايييين انييي  عنيييد م يييارات التفليييير عيييال  الرت ييين ليييان ( 9.045) ييياناراف ميييييارب ( 27.212)ليييان

صعنيد اييتيدام مياميل ارت ياا  يرييصن لللشيف عين اليالقين  ,(12.056) اناراف ميييارب ( 35.322)
صهيص دال عنيد مييتصى ( 0.727)** ين متييرات ال اح عند الاال يات اتضي  ان مياميل اترت ياا ليان

صللميا ( 1-0)صهي  عالقين ارت اايين مصج ين جييد  تن قييم مييامالت اترت ياا تتيراصب  يين, (0.05)دتلن
صهييي  عالقييين ارت اايييين مصج ييين جييييد  تن قييييم , ت اترت ييياا قصيييينلانيييت مييييامال( 1)اقتر يييت قيم يييا مييين 

صهيييذا ييييدل عليييى صجيييصد عالقييين  يييين م يييارات ميالجييين الميلصميييات الرياضيييياتين , مييييامالت اترت ييياا قصيييين
لم ييارات ميالجين الميلصمييات  امييتالك الاال ياتاب  هيياد  , الاال يياتصم يارات التفلييير عيال  الرت يين ليدى 

 .التفلير عال  الرت ن صاليلس صاي يهداد امتالل م لم ارات 

ميين اتيت ييارين لمييا اتاصييائين لليالقيين اترت ااييين  ييين المجيياتت الفرعييين للييل  دتلييندراييين  صتييم     
ً(.20)مصض  ف  الجدصل
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 (20)جدصل 

ًالمع وماتًالريايياتيةًمعالجةمعامالتًارتباطًكلًمجالًمنًمهاراتًالتفكيرًعاليًالرتبةًمعًمجالتًمهاراتً

تقويمً
ًالمع ومات

التعرفًع ىً
ًالمالحظةًالتفسيرًالت خيصًالعالقات

ًمهاراتًالمعالجة
 التفكيرًعاليًالرتبةًًمهاراتًًًًًًً

**10101 

10111 

611 

**10222 

10111 

611 

**10220 

10111 

611 

**10222 

10111  

611 

**10209 

10111 

611 

Pearson Correlation     الصصف 
Sig.(2-tailed)         

N                    

**102.1 

10111 

611 

**10118 

10111 

611 

**1061. 

10111 

611 

**10291 

10111 

 611 

**102.0 

10111 

611 

Pearson Correlation      التن يم 
Sig.(2-tailed)          
N                       

**10169 

10111 

611 

**10126 

10111 

611 

**10210 

10111 

611 

**1026. 

10111  

611 

**10166 

10111 

 611 

Pearson Correlation       التيا ل الناقد 
              Sig.(2-tailed)      

N              ًً

**10..2 

10111 

611 

**10.12 

10111 

611 

**10222 

10111 

611 

**10.00 

10111  

611 

**10290 

10111 

 611 

Pearson Correlation             ال المشللن 
            Sig.(2-tailed)              

N              ً
**10.81 

10111 
611 

**10.12 

10111 
611 

**0.333 
10111 
611 

**102.. 

10111 

611 

**10221 

10111 

611 

Pearson Correlation       صياان التن  ات 
                Sig.(2-tailed)      

       N              ًًًًًً
**1012. 

10111 
611 

**10226 

10111 
611 

**0.304 
10111 
611 

**10288 

10111 

611 

**10622 

10111 

611 

Pearson Correlation       التاليل 
Sig.(2-tailed)            
N                          ً

**10121 

10111 
611 

**10119 

10111 
611 

**0.200 
10111 
611 

**10682 

10111 

611 

**10699 

10111 

611 

Pearson Correlation     الترلي 
Sig.(2-tailed)            
N                         ً

**10192 

10111 
611 

**101.9 

10111 
611 

**0.30. 
10111 
611 

**102.2 

10111 

611 

**10262 

10111 

611 

Pearson Correlation     التا يق 
Sig.(2-tailed)          
N                       ً

**101.0 

10111 
611 

**1016. 

10111 
611 

**0.31. 
10111 
611 

**10262 

10111 

611 

**10282 

10111 

611 

Pearson Correlation       التقصيم 
Sig.(2-tailed)              
N                           ً
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عالقيين ارت ااييين مصج يين جيييد   ييين مجيياتت م ييارات ميالجيين  صجييصد (20)الجييدصل  إذ اتضيي  ميين       
صان  ,التر يين لليتي الرياضيات في   قيمالميلصمات الرياضياتين صم ارات التفلير عال  الرت ن لدى ال ن 

ت صالتفليير عيال  الرت ين اعلى عالقن ارت ااين  ين المجاتت الفرعين لليل مين م يارات ميالجين الميلصميا
ص ييين التن يييم صالتيييرف علييى اليالقييات صاألنميياا , (0.414**)الصصييف صتقييصيم الميلصمييات :لانييت  ييين

, (0.422**)مييااصميامييل اترت يياا  ييين التيييا ل الناقييد صالتيييرف علييى اليالقييات صاألن, (0.400**)
ص يييييييييييين صيييييييييييياان التن ييييييييييي ات صتقيييييييييييصيم , (0.557**)ص يييييييييييين ايييييييييييل المشيييييييييييلالت صتقيييييييييييصيم الميصميييييييييييات

فيي  اييين  لييل ميامييل ارت يياا , (0.425**)ص ييين التاليييل صتقييصيم الميلصمييات, (0.504**)الميلصمييات
ف  اين , (0.4.2**)ص ين التا يق صتقصيم الميلصمات , (0.424**) ين الترلي  صتقصيم الميلصمات 

صايضييا اتضيي  ادنييى اترت ااييات لييان ليالقيين م ييار  , (0.451**)لييان  ييين التقييصيم صتقييصيم الميصمييات 
التفيييييير صالترلييييي   ص ييييين ,(0.222**)ص ييييين المالا يييين صالتاليييييل  (0.205)**التلييييييل صالتن يييييم 

المالا ييييين صالترليييييي   ص يييييين, (0.200**)التليييييييل صالترليييييي  هيييييصصمياميييييل ارت ييييياا , (0.202**)
(**0.2...)   

ً:ويمكنًتفسيرًالنتائجًاعالقًبماًيأتي

ضيرصر   مهيفن اصي   الال ين يشييرصن لميلصمات صالت  قد تلصن صايان اص  ي   تهايد مصادر ا     
, صمين ليم تن يم يا صتفيييرها صتاليل يا اص ترلي  يا صاييترجاع اللميلصمين  معلى صان اييتق ال  صاان ييمل

 ييرهت الااجيين الييى  صتقصيم ييايييالل تفييييرها  الميلصمييات المقدميين ل ييم عينيين ال اييح الال يينعييالج ما دعنييص 
 ين المجاتت  ارت ااصقد   رت ميامالت , م ارات التفلير عال  الرت ن ملل التاليل صالترلي  صالتقصيم

  ئياييالل ليل هيذه اترت اايات الدالين ااصيا صمين, (20)دالن ااصائيا لما مصضيان في  جيدصل الفرعين 
   . اتض  صجصد عالقن ارت ااين  ين م ارات ميالجن الميلصمات الرياضياتين صم ارات التفلير عال  الرت ن

ً:الستنتاجاتً:ثانياًا

 :ف  ضصء نتائج ال اح الاالين يملن ايتنتاج ماي ت 
م يييييارات ميالجييييين الميلصميييييات التر يييييين  لليتييييي الرياضييييييات  قييييييمال ييييين المرالييييين الرا يييييين  ت يمتليييييك  -1

 . الرياضيات ن
 .ميالجن الميلصمات الرياضياتينم ارات لف  امتالل م  ت يصجد فرق  ين الاال  صالاال ات  -2
 .الرت نم ارات التفلير عال  التر ين  لليت الرياضيات  قيمال ن المرالن الرا ين  ت يمتلك  -3
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 .  م ارات التفلير عال  الرت نلن الاال  صالاال ات ف  امتالل م ت يصجد فرق  ي -4
عالقيين ارت ااييين مصج يين جيييد   ييين م ييارات ميالجيين الميلصمييات الرياضييياتين صم ييارات التفلييير  تصجييد -5

 .التر ين لليت ف  الرياضيات  قيملدى ال ن عال  الرت ن 
تصجييد عالقيين ارت ااييين مصج يين جيييد   ييين م ييارات ميالجيين الميلصمييات الرياضييياتين صم ييارات التفلييير  -2

 .التر ين لليت ف  الرياضيات  قيمعال  الرت ن لدى اال  
تصجييد عالقيين ارت ااييين مصج يين جيييد   ييين م ييارات ميالجيين الميلصمييات الرياضييياتين صم ييارات التفلييير   -7

 .التر ين لليت ف  الرياضيات  قيمعال  الرت ن لدى اال ات 

 ً:التوييات:ًثالثاًا

ً: ف  ضصء نتائج ال اح الاالين تم التصصين  آتت 
تييييد م يييارات التفليييير نتيجييين تيليميييين هامييين للال ييين صعليييى م يييييات التر يييين تيهيههيييا لصيييييلن لتنميييين   -1

الرياضيييات صذلييك  قيييمم ييارات ميالجيين الميلصمييات لييدى الاييال  ميين يييالل تييييير الن ييام التدريييي  فيي  
نمياالتقصيم  التقليدين يصاء ف  عرض الماد  أم  يدم اتعتماد على الصيائل اتتجياه نايص تيييير مصيادر  صا 
اذ هناليك ضيرصر  ان تيصفر الجامييات مراليه  اليين  ,التيلييم اتللترصني   اعتميادالميلصمن صاريقن التقيصيم 

   , يين لإل ييداع فيي  مجييال تيصييل الرياضييياتتيييدم ال ت ييا صدصريييات متيصصيين تفييت  الفرصيين امييام الال
صلما ان المناقشات صاليرصض المن جين يجي  ان , تشجي  الال ن على ممارين الاجج عند تقديم األدلنص 

ً.   تاليل صتقييم الميلصمات ايضا تشج  
الرياضيييات  يياليرصج عيين النماييين فيي  عييرض المشييلالت  قيييمعلييى اللييصادر التدرييييين فيي   الت ليييد  -2

 تضيمين ا ميلصميات هائيد  صمتناقضين صالت لييد عليى اعايائ م للال ين م ميات الرياضياتين صالاياتين صذليك 
 ايرى ت تقتصر على اتيتماع دصن تفاعل  ل م مات تقصم عليى التشياف مينيى المصقيف صتفييير ميات

عاياء الت رييراتيالقيات صاتهتميام  ييجياد ال يفير ت يتق يل الاالي  صيليق جيص مين الشيك لي  , اليي  ين صا 
 .الميلصمن لما ه 

الرياضيات  اريقن تتضمن تنمين م ارات التفلير عيال  الرت ين صم يارات  قيمعرض ماتصى مناهج   -3
ميالجييين الميلصميييات الرياضيييياتين ليييدى الال ييين ييييالل تيييدري  م عليييى ارائيييق متييييدد  تييييتق ال الميلصميييات 

صتاصيل ييا الييى تمليييالت ميتلفيين  ييالترميه صايييره صاتاتفييا    ييا لتيييير ل ييم عملييين ميالجت ييا ( ديالتالميي)
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ي  يير  شييلل تاييين فيي  للصصييصل الييى الالييصل المالص يين للمشييلالت اص الييى ف ييم اعمييق لماتييصى الميياد  
 (.الميرجات)ميتصى التاصيل 

م ييارات ميالجيين الميلصمييات الرياضييياتين  اعتمييادتييدري  الال يين صضييمن  ييرامج التر ييين اليملييين علييى   -4
ل ذا الش ن صالت لد من اتقان م صتملن م  يصيصا تصض صم ارات التفلير عال  الرت ن صعلى صفق ميايير 

 . ف  مرالن التا يق المدري  اص الناء انيراا م ف  يصق اليمل اعتمادهامن هذه الم ارات لضمان 

ًً:المقترحات:ًرابعاًا

ً:  ف  ضصء نتائج ال اح الاالين تم صض  المقتراات اتتين
ممالليين لللشييف عيين اليالقيين  ييين م ييارات ميالجيين الميلصمييات صم ييارات التفلييير عييال  اجييراء دراييين  -1

 .ايرىالرت ن على مراال 
م ييارات م ييارات ميالجيين الميلصمييات الرياضييياتين ص  نيياء  رنييامج تييدري   لال يين المراليين الرا ييين صفييق  -2

 . يض المتييرات ف التفلير عال  الرت ن صدراين الره 
الرياضييييات صفيييق م يييارات ميالجييين الميلصميييات  قييييم نييياء  رنيييامج تيييدري   للليييصادر التدريييييين  فييي   -3

 .الرياضياتين صم ارات التفلير
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 القرأن الكريم

  صار اللسوويرل ل ر وور جالعج،يوو  ل  ل0ط ،"علمما نفممالت نفي  مم   (:"0222)أبووج دوو صجل  وو ل  ليلووص   وو

 .االرصن

 ...........................(0222":)    ل صار اللسويرل 1لط"(نفطل فة  نفم نهقمة) علا نفالت نفيط

 .االرصنل ل ر ر جالعج،ي  ل  ل ن

 (............................0222):"   صار اللسووويرل ل ر ووور جالعج،يوووو  ل 7طل "علممما نفمممالت نفي  ممم

 . ل نل جالطب  ة

 صار اللسويرل ل 3طل " نفيط مم يعلمما نفيليمم  نفاي ممة  (:"0212)جليلوص بكور رج و   و ل ل ابج د صج

 .االرصنل  ل نل ل ر ر جالعج،ي  جالطب  ة

  ل الطبعوووة الةريوووة اليصي وووة لل لكعبوووة االرد وووج الل ووورية "نفقمممت نل نفعقلممممة:" ( 1297) ووو اصل ابوووج يطووو

 .ل رل الق هرل

 ل صار اللسووويرل ل ر ووور جالعج،يووو ل  لووو نل 1ط ،"نفممميعلا نفمع  ممم (:" 0227)ابوووج ريووو نل يسوووين ليلوووص

 .االرصن 

 ل  لو ن  صار " مااهج يت مت نف ماضمال فلصمل   نو فم  (:"0227) ب روة اهلل  بصج   ريص لأبج ،يرة

 .االرصنل  ل ن اللسيرل ل طب  ة جالر ر جالعج،ي ل

 ل ر ر  جائ ل صار 1ط ل"نفمت سمة  يعلممها نف ماضماليط م  مااهج ":(2010)ابج ،يرةل  ريص
  .االرصنل جالعج،ي ل  ل ن

 صار  "نفي   ممةنفلم    نفل تممة  يط مقايهما  (:"1292) وري  ر صيوة ليلوجصج ل ردو   ليلوجص أبج  ومم

 .الكجيت لالق م

 اللسوووويرل ل ر وووور جالعج،يوووو   ل صار0لط"نفمممميعلا  سسمممما  يط مقايمممما (:"0212)ل ردوووو   ليلووووجصابوووج  وووومم

 .االرصنل ل  ل نةجالطب  
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 صار الةكووووور العربووووو ل ل"نسمممممي نيمفمال  ممممم  يعلمممممما  يقممممم ما نف ماضممممممال (:"0223)بوووووصجضل رل ووووو ن 

   .االرصنل ل ن

 أ وور برروو لر عووصريب  للاوو رات العةكيوور  وو ل  الرعبووة  وو  عرليووة " :( 0223) لج ووس سوو يم  ووب ل ب وو رل

ل د لعوة اليرلوج ، (نه ط  حمة تييم   ) ، "العةكير الر قص جاإلبصا   لصى طم  ال   الع  ر األس س  

 .االرصنل  ل ن

  ل لكعو  الةومل ل عج،يو  جالر ور ل "علما نفمالت  يط مقايما "(:1227) ل ليلوص  بوص اهلل جروورجنالبي و

 . اإلل رات العربية اللعيصل 

  ــوووووة الري  وي ت جأ ورِ   و   (:"0212)س يم  بص اللرعم  بص االليرل عر ِبر ْ  بررو لر عوصريب  ِللاو رات ل

نط  حممممة تييمممم  نه  ممممم  ) ،"ـلع لدووووة اللع جلوووو ت الري  ووووي عية لـلعِ لوووو  الري  ووووي ت جعي ووووي  عملوووو عام

 .العراسل د لعة بـصاص/ ابن الاي م -لعربيةك ية ا، (ماش  ة

  لاووو رات العةكيووور الع يووو  ج مقعاووو  ب لعي وووي  الري  ووو  لوووصى  (:"0212)اسووول    وووج،ض يسووونل العليلووو

ل د لعووة بـووصاص/ ابوون الايوو م -لعربيووةك يووة ا، ( سممافة مافسمميم   ممم  ماشمم  ة) ،"ط بووة لع هووص اللع لووين

 .العراس

 ل صار الرا ة العربية لالق هرل ل0ط ل"مها نل نفيت مت": (1291)جرورجن  بص اليليص  لد بر
 .ل ر

 ل ل صار الةكر العرب  ل الق هرل1ط ،"نسي نيمفمال نفيت مت  نفيعلا (:"1222) بص اليليص د بر د برل

 .   ل ر

 لاوو رات العجا وو  جالعوورابط ج مق عاوو  بوو لعةكير  وو ل  الرعبووة لووصى  (:"0213)،يرووة  بووص الدبوو رل د سووم

الد لعوة /ك يوة العربيوة االس سوية، ( مم  ماشم  ة  سمافة مافسميم ) ،"ط لب ت ال و  الوو لا اال وصاصض

 .العراسل اللسعر رية
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  صار الكعو   الدو لع  ل 1ط ،"يعلمما نفيليمم  ملماهما  يط مقمال :"(1222) بص الريلن درجانل  عي

  .االرصنل ل ل ن

 (...........................0227":) ل لو نل ل صار الةكور3ط  ،"يعلما نفيليمم  ملماهما  يط مقمال 

 .االرصن

 (.............................0213 ":(صار الةكور ر  ورجن ل 2ط، "يعلما نفيليم  ملاهما  يط مقال

 .االرصنل  ل ن لجلج، جن

 نالييشا  نفم يم  فقمت نل نفمءيا نل نفميعمتتة  م حلمة نفطل فمة " (:0221)يسينل ليلص  بص الا صض

 .االرصنل صار الةكرل  ل ن ل1ط ، "نفم ي ة 

 ل صار اللسيرل ل ر ر جالعج،ي  1ط" مما سا نفيصمما نفيعلمم  اي ما (:"1222)ليلص ليلجص اليي ةل

 .جالطب  ة ل  ل ن 

 لع لدووة اللع جلوو ت الري  ووية اللكعجبووة لووصى طووم   ووعبة  "(:0223)راجضل ،يوون الع بووصين  ووي ع و وو

 . 19ل العصصمفلة نفي   مة يلمة نفي  مة  س هاجل "الري  ي ت بك ية العربية بسجه ج

   يعلممم  حم ا نسميمتنا  سمعلة عملممال نفيليمم  نفعلمما  م  مفمع " (: 0222) ليلص   ل ل وط

 .االرصنل  ل نل صار اللسيرل ل "   نفيعلما نفصل

  ل " نفيليممم  نف ماضمم -يت مسممها-مااهفهمما -نف ماضمممال نفمت سمممة(:" 0222)و لووص ليلووصل الوطيوو

 .االرصنل  ل نللكعبة اللدعل  العرب  ل ر ر ل1ط

 ل صار الط يعوة ل  لو نل 0ل ط"نفيليم  عات نفطلما  يطم  ه  طم   يعلممما  "(: 1227(ليلوجص لالومي ة

 .االرصن

 رع   ،ارل العربيةلج  ل1ل ط"ط   يت مت عامة" :(1227)جرورجن ليلجصليلص الوجالصلل . 
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 صار الرايووة ل ر وور ل 1طل " نساسمممال نفقمممات  نفيقمم ما  مم  نفي  مممة (:"0212)ل دووص ليلووصل الويوو ط

 .االرصنل  ل نل جالعج،ي 

  جر وور جعج،يوو ل ل لكعبوة  ووصر ن طبو  1ل ط"علمما نفممالت نفمع  مم  "(:0210(الويورضل أرجل ليلووص ربيو

 .العراسل بـصاص

 عردلة ردي  و،ام ج  اصل صار ل كدرجهي  ل ر رل  ،"نف ع  –نإلت نك–نفءني ة :")0223(صا يصج ل لرصا

 . ل رل لكعبة االرد ج الل ريةل الق هرل

 نسمي نيمفمال نالت نك  ماشمطايها -نساسممال  م  علما نفمالت نفي  م   (:"0222)صرج،لل أ ر ن رظيور

ل ل صار ال وورجس ل ر وور جالعج،يوو ل  لوو ن1ل ط("ت نسممال   حمم   يط مقمممة)نف حمم   ياسممات نفيصمممما 

 .االرصن

 االرصنل  ل نل صار غيصا  ل ر ر جالعج،ي ل 1طل "مها نل نفيليم " (:0229)رلر ل طةىل ص لا. 

 ل صار الكعووو   0ط ،"نفقممممات  نفيقممم ما "(:0220)الوووصليل ل ايسووو ن   يوووجض ج وووصر ن ليلوووص اللاوووصاجض

 .العراسل جالج  ئسل بـصاص

 لل صار الر و  ل ر ورل صل وس1ل عردلوة ي سوين جروورجنل ط"يعلما نفيليم (:" 0221)صض بجروجل اصجارص 

 .سجري 

  ل  الدوو،  االج ل ("ناماطمما)نفيليممم   نا نعمما  (:"0213) بووص الكوريم سوواى ابوراهيمر ووص لاوصض ج ل ر،جقو

 .العراسل بـصاصل لكعبة الك ية ل طب  ة جالر ر

  صار ال ورجس  1ل ط"علما نفمالت نفمع  م  (:"0223)ال،غوج   ل ص  بوص الورييمج  ل را   الر يرال،غج

 .االرصنل ل ر ر جالعج،ي  ل  ل ن

 ل صار ال رجس ل ر رل  ل نل االرصن1ل ط"اي مال نفيعلا:" (0223)ال،غج ل  ل ص  بص الرييم. 

 (..........................0222:)"  االرصنل  ل نل صار ال رجس ل ر ر ،"نفالت نفمع   علا. 
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 (.........................0222":) صار ال رجس ل ر رل  ل نل االرصنل 0ط ،"اي مال نفيعلا. 

 ل 1لط"نوسمممت نفمع  ممممة فلييممم مو نفعقلممم   يفهمممم  نفمعل ممممال (:"1221)ال،يووو تل  عيووو  ل وووطةى

 .   ل رل الق هرلل ع تصار الر ر ل د لل (1)س س ة   م الرةا اللعر  

 ........................(1222)":  ل "سمي ف فمة نفيعلا  مو نفماي   نال ي اط   نفماي   نفمع  م

 .ل رل الق هرلل ل صار الر ر ل د لع ت1ط

 (.........................1229):"   نوسممممت نف م ف فمممممة  نفالسمممممة ، فلاشمممماط نفعقلمممم  نفمع  مممم

 .ل ل رصار الر ر ل د لع ت ل الق هرل  ،("نال ييا نفمع  ة، نفءني ة، )

 (..........................0222)":   نالسممممممت نفمع  مممممممة فلييمممممم مو نفعقلمممممم  نفمع  مممممم   يفهممممممم

 .ل رل الق هرللصار الر ر ل د لع ت ل 0طل" نفمعل مال

 صار  ل 1ل ط" يممت مت مهمما نل نفيليممم  مممع معممال نومقلممة نفيط مقمممة:" (0223)ل دووجصل ايلووص سووع صل

 .ل األرصن ال رجس ل  ل ن

 و لم الكعو  اليوصير اربوصل 1ط ،"سمي ف فمة نفيليم   نفم ع   افمءنل (:"0229)سع ص دو برل سعيص - 

 .االرصن

     ل  الةدور ل ر ور جالعج،يو  ل صار"نيفاهال حتمقة  م  يمت مت نف ماضممال(:" 0221)سملة ليسن

 .ل رل الق هرل

  ل  ووو لم الكعووو  1ط ،"نسمممي نيمفمال نفممميعلا  نفيعلمممما نفاي ممممة  نفيط مممم  "(:0229) ل  ووورااالسووو يع 

 .االرصنل اليصيرل اربص

 لبر نل بيرجتل صار الراظة العربيةل 1طل "علا نفالت نفي     (:"0222)لريمل س يم. 

 ل   وم الكعو ل1طل "يعلما  ياممة مها نيا، نساسمايا  نا نعا، نفيليم  (:"0211)سر  ليلصل س يل ن

 .ل رل رلالق ه
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 ليبي  لطراب ا لل الد لعة اللةعجية"نفمتما فيت مت نف ماضمال (:"1222)ايلص العرية  ال  ر ل. 

 ل رل الصار الل رية ال بر رية ل الق هرل ل" تب نفطلا نفع    :"(1221) ي ع ل يسن سيص. 

 وين  ولال ل د لعوة "نالت نك    اماءج يي مو  ياما ا نفمعل ممال (:"1222)ال رق جضل أرجر ليلص 

 .ل رل الق هرل

 ....................(0222:)"  ل لكعبة االرد ج الل رية1ل ط"علا نفالت نفمع    نفمعاص. 

 االرصنل  ل نل صار اللسيرلل 1طل "ياممة نفيليم     يعلا نفعل ا (:"0223)وير س يل نل  جاهين. 

    اللع جلوو ت  وو   ووج  لعـيوورض الةوورجس  وو  اسووعراعيدي ت لع لدووة  (:"0222)ل  بووص اهلل بوون طوو ال وو

ل اللل كووووة العربيووووة  د لعووووة الل وووو   ي وووو  - ك يووووة العربيووووة (ت نسممممة ماشمممم  ة)ل "العو وووول جالعي ووووي 

 .السعجصية 

 ا وووووووور ع ووووووووليم عع يلوووووووو  قوووووووو ئم   ووووووووى سووووووووعراعيدية ليوووووووورصر  ":(0211) بووووووووص الربوووووووو   وووووووويجل سووووووووا ص

"M.U.R.D.E.R " اللع جلووو ت  ووو  لووو صل اللعصلوووة للسووو  صات العووو كر  ووو  العي وووي  جلاووو رات لع لدوووة

ابون  -ك يوة العربيوة ل (نط  حة تيي  نه  م  ماش  ة )ل "الري  ي ت لصى ط لب ت ال   الراب  الع لو  

 .العراسل د لعة بـصاص/ الاي م 

 ل صار ال ق  وووة 1ل ط"م ممماتل نفقمممات  نفيقممم ما  مم  نفي  مممة "(:1222)الظوو هرل ،كريوو  ليلووص جرووورجن

 .االرصنل جالر رل  ل ن

 ل صار  وووة   ل ر ووور  1ل ط"نفسممماف   ممم  يعلمممما مهممما نل نفيليمممم  (:"0212) ووو ي،  بوووص الاووو صضل   بووص

 . االرصنل جالعج،ي  ل ل ن

  نفيعلممما نفعمماف   نفياممممة  فهممة ايمم  اقتمممة مممع ت نسممال مقا اممة "(:0222)رلوو،ض ايلووصل  بووص اليوو" 

 .االسكرصرية ل صار الج    لصري  الطب  ة جالر رل 1طل
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 ،ل  لووو ن لصار ال ق  وووة ل ر ووور جالعج،يووو ل 1ط ،"يعلمممما نفيليمممم   مها نيممما (:"0222)سوووعيصل  بوووص الع،يووو

 . االرصن

  صار اللسووويرل ل ر ووور ل 1ط ،"نالفعممماب  نفيليمممم   ممم  نف ماضممممال (:"0222)ليلوووص ل وووطةىل العبسووو

 .االرصنل  ل نلجالعج،ي  جالطب  ة

 ل اللسوويرل ل ر وور  1ط ،" نفيط ممم  علمما نفممالت نفمع  مم  نفاي مممة  "(:0222)ل  ووصر ن يجسوو الععووجم

 . االرصنل جالعج،ي  جالطب  ة ل  ل ن

 (......................0211":)  ل  لووو ن لصار اللسووويرلل "علممما نفمممالت نفمع  ممم  نفاي ممممة  نفيط مممم

 .االرصن

 ل صار اللسويرل 1لط"علا نفالت نفمع  م  نفاي ممة  نفيط مم  (:"0221) صر ن يجس  جرورجن لالععجم

 . االرصنل جالعج،ي  جالطب  ة ل ل نل ر ر 

 .....(.........................0227):"  ياممة مها نل نفيليم  اماءج اي ممة  يط مقمال عملممة"، 

 .ل األرصنل ر ر جالعج،ي  جالطب  ة ل  ل ن ل صار اللسيرل1ط

 (..............................0222":)  ل " يط مقمال عملممةياممة مهما نل نفيليمم  امماءج اي ممة

 . االرصنل  ل نل صار اللسيرل ل ر ر جالعج،ي  جالطب  ةل 0ط

 ...............................(0211":) ل "ياممة مها نل نفيليم  اماءج اي ممة  يط مقمال عملممة

 .ل صار اللسيرل ل ر ر جالعج،ي ل  ل نل االرصن3ط

   صار الكعوو  جالج وو ئس لطبعووة ل 1ط ،"نفعلممم ط نعمم  نفيليممم   (:"0222)العدي وو ل ليلووص  وو ل  ربيوو

 . العراسل بـصاصل الكع   ل طب  ة جالر ر

 ل  لووو ن صار الةكووورل ل3ل ط"(ايممم ة معاصممم ة)علممما نفمممالت نفي  ممم    (:"0221) بوووص الوووريلن  وووصال

 . االرصن
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   ل لكعبوة العبيكو نل 3طل" نفمتما نف  نف ح     نفعل ا نفسمل يمة (:"0223)  ل  بن يلصل العس

 .الري ض

 ("ط فما نالحصماعمة -نت نيما -ملاهمممة )نسمافمب نف حم  نفعلمم  " (:0222)دوجصت  و،تل  طجض ،

 .االرصنل  ل نل صار ال ق  ة ل ر ر جالعج،ي 

 لسووعجى لاووو رات العةكيوور الر قووص لووصى ط بوووة ك يووة العربيووة ب لد لعووة االسوووملية  (:"1229) وو،جل  ة رووة

 .  سطينل العصص االج ل لطبعة اللقصاصل غ،لل نفللسطمامةمفلة نف ح    نفت نسال نفي   مة  ،"بـ،ل

 لسعجى لا رات العةكير العأل      ل وكمت العوصري   (:"0223( ة رةل  ،ج إسل  ي  ج عيية ال جلج

الو لال العصص  ل اللد صمفلة نفي  مة نفعلممةل "الليصار  لصى ط بة ك ية العربية ب لد لعة االسملية بـ،ل

  .العربيةل د لعة  ين  لاج ل ك ية اال

 ل صار اللسيرل ل ر ر جالعج،ي  " مااهج نف ماضمال  نسافمب يت مسها (:"0222) قيمنل إبراهيم ليلص

 . االرصنل جالطب  ة ل ل ن

 صار  وووة   ل ر ووور ل 1طل "ي  ممممة نفمممتمار نف شممم    يعلمممما نفيليمممم  ":(0210) ووو لر ابوووراهيمل   وووجان

 .االرصنل  ل نل جالعج،ي 

    ل صار الكعو  جالج و ئسل 1ط،(" مو نفاي ممة  نفيط مم )نفيليم  نفاافت (:"0229)اسل  ي  ابوراهيم ل

 . العراسل بـصاص

 ساسممال نف حم  نفعلمم   م  نفي  ممة  نفعلمم ا  "(:1297) عيو  يسون ل كو جضج  ايلوص سو يل نل ل وجص 

 .االرصن ل ل نل ل ر ر لكعبة اللر رل  1طل "نالاساامة عااص ه  مااهفا  نفيحلما نالحصاع  ف مااايا

 ل صار االلوو  ل ر وور 0ل ط"نفقمممات  نفيقمم ما  مم  نفعملمممة نفيت مسمممة "(:1229) ووجصلل ايلووص سوو يل ن

 .االرصنل جالعج،ي ل اربص
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 صار الةكور ل ر ور ل 1ل ط "نفيليم  عات نوطلاا يطم  ه  طم   يعلممما "(:1221)ل ليلجص ليلصغ رم

 .االرصنل ل ن ل جالعج،ي 

  رلووووج لاوووو رات لع لدووووة اللع جلوووو ت  (: "0210)دبوووو رل جليعوووو ص د سووووم جاسوووول    ريبوووو  وووو رال الاوووو م

 حم  ماشم    م  ملمصمال نف حم   فلممليم  نفعلمم   ،"الري  ية اللكعجبة لصى ط بوة قسوم الري  وي ت

 .العراس ل د لعة ب ب /نفت ف  نفمامت فيلمة نفي  مة نالساسمة

  عع يم لا رات لع لدة اللع جل ت الري  ية    العجا    وطجات أ ر (: "0210( ص مل أسل    ريب

نط  حمة  )ل "جالعرابط الري    جعرلية لع لدة اللع جل ت الري  ية لصى ط لب ت ال   ال  لور اللعجسوط

 .العراسل د لعة بـصاص/ ابن الاي م -ك ية العربية، (تيي  نه  م  ماش  نه

 صار الةكووور ل طب  ووة جالر وور  ل1ط ،"نفم حلممة نالساسمممةيعلممما نفيليممم   مم   :"( 0221)قطووو ل ل ر يةوووة

 .جالعج،ي ل  ل نل االرصن 

  ل  ل اللكعبو  األه يوة ل ر ور جالعج،يو  "يليم  نالطلماا  يطم م ه  طم   يعلمما (:"1222)قط ل ل يجس

 . االرصنل  ل ن

 ...............)1229(:"  صار ال وورجس ل ر وور جالعج،يوو ل  ،1ط، "سمممي ف فما نفمميعلا  نفيعلممما نفصممل

 .االرصنل  ل ن

 ............... (0227)": ل صار اللسيرلل  ل نل االرصن1ط ،"يعلما نفيليم  ففممع نالطلاا. 

  صار الع لليووة ل 1طل "نالحصمما  نفيط مقمم   مم  نفعلمم ا نالفيماعمممة  "(:0212)جهيوو  لديووصل الكبيسوو

 .لبر نل بيرجت

 ل صار الكعوو  ("ممماهج يليممم )نف حمم  نفعلممم   مم  نف ماضمممال  ممماهج (:"1227)الكعبوو ل سوو يم يسوون

 . العراسل بـصاص لجالج  ئس
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 بووراهيم بوون عردلووة ربوو   ( 0ج)ل " نفمميعلا م اتعمما  يط مقايمما (:"0223)كميوونل سووعيةن يسوور  ه  ووم جاه

 .لرك، البيجر ل    البرل

 ال وووا ب ل لر وووجرات ج،ارل ل عردلوووة ابوووراهيم يييوووى "نفمت سمممة  يامممممة نفليممم  :"(1229)ل لووو  يجليبلووو ن

 .ال ق  ة ل صل سل سجري 

 لكعبوة ل "نفقمات  نفيق ما فلطافب نففمامع  (:"0210) بص اليسين ر،جق  جي سين يليص  ي  ل لديص

 .العراسل بـصاصل اليل لة ل طب  ة جالر ر

 نيفاهمممال حتمقمممة  ممم  علممما نفمممالت  (:"0211)  يسوووى ل وووطةى ليلوووصج   ووو ى  بوووص البووو ق ل ليلوووص

 .االرصنل  ل نل صار اللسيرل ل ر ر جالعج،ي  جالطب  ةل 1ط ،"نفمع   

 د لعووة اللر ووجرل ،"نالمي مما نل نالحصمماعمة فعماممة  عمايمممو "(:0212) بووص الةعوو ل ل ووطةى لليلوص  ،

 .ل ر

  ل لد وة  "ت نسة عو نفيط  نل نفحتمقة    نف ح   نفماصة  افيت مت:" (1222)ل ليلص لريرلرس

 .قطرل (112)العربية ل العصص 

 ل صار 1ل ط"ي يم  ن حا  نفتمار    حلي آمال نفق نو نفي ما (:" 0212)الل    ةل لدصض س يل ن

 .االرصنل الةكر ر  رجن جلج، جنل  ل ن

  ا وور سووعراعيدية سووجم  "(:0211)يوو عم   وو  ليلووصل الل واصار(Swom )  وو  عي ووي  طووم  ال وو 

ك يوة ، ( سمافة مافسميم   مم  ماشم  ة) ،"الري  ي ت جالعةكيور  و ل  الرعبوة لوصيامال  لر اللعجسط لل صل 

 .العراسل  د لعة بـصاص/ ابن الاي م -العربية

  نسممافمب نف حمم  نفعلممم   نالحصمما  يممم  يييممب  حقمما " (:0210)جاووورجن ايلووص اسوول  ي ل اللعوو ر

 .االرصنل  ل نل صار ا را  ل ر ر جالعج،ي ل 1طل "علمما
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  ا ور عوصريا لاو رات لع لدوة اللع جلو ت الري  وية  (:"0210(را ص بير جأريور و ور يسوناللعيج ل

،  ح  ماش   ،"   لا رل اعو   القرار لصى ط بة أقس م الري  ي ت    ك ي ت العربية    لي  ظة بـوصاص

 .ل العراس2العصص  مفلة فامعة نالا ا  فلعل ا نالاساامة،

 صار اللسوويرل ل ر وور ل 0طل " مم  نفي  مممة  علمما نفممالت مامماهج نف حمم  "(:0220)سوو ل  ليلووصل ل يووم

 .االرصنل  ل ن ل جالعج،ي 

  صار جلكعبوووة الب ووو ئرل ل1ل ط" حممم    ممم  نفماممماهج نفت نسممممة (:"  0210)  ووو اللجسوووجضل ليلوووص 

 .لبر نل بيرجت

   صار ل 0طل "يط مقال عملمة    ياممة نفيليم   اسميمتنا عماتنل نفعقما  (:"0212)ليلص بكرل رج

 .االرصنل  ل نلللسيرل ل ر ر جالعج،ي  جالطب  ةا

  صار اللسوويرل ل 1ط ،"نفيليممم   نف حمم  نفعلممم  (:"0212) ووجاص ابووج ليلووص وفرياا   ليلووص بكوورل رج وو

 .االرصنل  ل نل ل ر ر جالعج،ي 

  نسممي نيمفمال حتمقممة  مم   ممو (:"  0229) ج طوو    وو  يسووين الووصليل  ل  بووص الووريلن  بووصالا  وول

 .ال رجس ل ر ر جالعج،ي ل  ل ن ل االرصن صارل 1ط ل"نفيت مت

 الدوو لع  العووين ل صار الكعوو"  سممافمب  نسممي نيمفمال يممت مت نف ماضمممال (:"0212)الاجيووصضل ،يووص   

 .ل ر رلاإلل رات
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(1)ملحق  

 كتاب تسهيل مهمة
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2)  ملحق(
انت بهم الباحثة وطبيعة االستشارةاسماء المحكمين الذي استع   

 

 
 تحديد مهارات معالجة المعلومات الرياضياتية -1
 تحديد مهارات التفكير عالي الرتبة -2
 اختبار مهارات معالجة المعلومات الرياضياتية -3
 مهارات التفكير عالي الرتبة اختبار -4
 االجوبة النموذجية  -5
 

 
 

  طبيعة االستشارة مكان العمل االختصاص االسم ت
1 2 3 4 5 

  بن الهيثما -ة كلية التربي/ جامعة بغداد الرياضيات. ت. ط فالمعيو د رافد بحر احمد  .أ 1
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 √ √ √ √ √ كلية التربية/ الجامعة المستنصرية ضياتالريا. ت. ط د رياض فاخر الشرع. أ 2

 √ √ √ √ √ االساسيىة كلية التربية/ الجامعة المستنصرية الرياضيات. ت. ط عباس ناجي عبد االمير د. أ 3

 √ √ √ √ √ كلية التربية/الجامعة المستنصرية الرياضيات. ت.ط عبد الرزاق د فائزة عبد القادر .أ 4

 √ √ √ √   √ ابن الهيثم - كلية التربية/ جامعة بغداد الرياضيات محمد توفيقد لمى ناجي  .أ 5

 √ √ √ √ √ ابن الهيثم - كلية التربية/ جامعة بغداد الرياضيات .ت .ط انعام ابراهيم عبد الرزاق.د.م.أ 6

 √ √ √ √ √ لىاالو  الرصافةمديرية تربية  / وزارة التربية الرياضيات .ت .ط عريبي فدعم اسماءد . م. أ 7

    √     √    ابن الهيثم - كلية التربية/ جامعة بغداد الرياضيات. ت. ط باسم محمد جاسمد . م. أ 8

 √ √ √    كلية التربية/ الجامعة المستنصرية الرياضيات تغريد حر مجيدد . م. أ 9

 √ √ √ √ √ ن الهيثماب - كلية التربية/ جامعة بغداد الرياضيات. ت. ط حسن كامل رسند . م. أ 11

 √ √ √ √    √    كلية التربية/ الجامعة المستنصرية الرياضيات. ت. ط عزيز كريم د رفاه. م. أ 11

 √ √ √ √ √ بن الهيثما - كلية التربية/ جامعة بغداد الرياضيات سلمان عبد سلوىد . م. أ  12

 √ √ √   بن الهيثما - ية التربيةكل/ جامعة بغداد القياس والتقويم عفاف زياد واديد . م. أ 13

 √ √ √   ابن الهيثم - كلية التربية/ جامعة بغداد الرياضيات فاطمة فيصل كريمد . م. أ 14

 √ √ √ √    √   االساسيىة كلية التربية/ الجامعة المستنصرية الرياضيات. ت .ط مدركة صالح عبد اهللد . م. أ 15

 √ √ √ √ √ كلية التربية/ الجامعة المستنصرية الرياضيات. ت .ط ميعاد جاسم السرايد . م. أ 16

 √ √ √   ابن الهيثم - كلية التربية/ جامعة بغداد الرياضيات ناصر احمد ابراهيمد . م 17

 √ √ √ √ √ بن الهيثما - كلية التربية/ جامعة بغداد الرياضيات ناصر مجيد صباد . م 18

 √ √ √ √    √    االساسيىة كلية التربية/ الجامعة المستنصرية الرياضيات .ت .ط غسان رشيد عبد الحميدد . م 19

 √ √ √   بن الهيثما - كلية التربية/ جامعة بغداد الرياضيات ظمسوسن جواد كا. م 21

 √ √ √   ابن الهيثم - كلية التربية/ جامعة بغداد الرياضيات نيران صباح جاسم. م 21
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 (3)ملحق
 جامعة بغداد
 ابن الهيثم -للعلوم الصرفة  كلية التربية

 قسم العلوم التربوية والنفسية
 الدراسات العليا

 طرائق تدريس الرياضيات  /ماجستير
 
 

 أراء المحكمين حول تحديد مهارات معالجة المعلومات هاستبان /م
 المحترم ------------------------------------------------األستاذ
مهااارات معال ااة المعت مااات الريا ااياتية  مهاتهااا بمهااارات ) بررر الموسرروم بحثهررالباحثررة بررءجراء تررروم ا

درجررة نيررل كجررزء مررن متطلبررات  (التفكياار مااالر الرتبااة لطتبااة ااسااام الريا اايات راار كتيااات التربيااة
ومرررن اجرررراءات البحررره تحديررد مهرررارات معالجرررة المعلومرررات  ,اجسررتير فررري طرائرررق تررردريس الرياضررياتالم

 (.والتقويم المالحظة والتفسير والتلخيص والتعرف على العالقات واألنماط):هيوالمهارات  الرياضياتية
ونظرا لما تتمتعون به مرن خبررة ودرايرة فري مجرال االختصراص ترود الباحثرة اجرابتكم عرن األسرئلة ا تيرة 

 :هل ان
 هذه المهارات تناسب الطلبة عينة البحه؟ -1
 ؟مهاراتحسب علمكم ممكن اضافتها للهناك مهارات أخرى  -2
 
 
 

 يروالتقدوتقبلوا وافر االحترام 
                                    

                                               
 الباحثة                                                                       المشررة      

 صفا خ ير كريم                                        د الهام  بار رارس                  .م.أ
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 (4)ملحق
 جامعة بغداد

 ابن الهيثم - كلية التربية للعلوم الصرفة 
 قسم العلوم التربوية والنفسية

 الدراسات العليا
 طرائق تدريس الرياضيات / ماجستير

 
 معالجةاستبانه أراء المحكمين حول مدى صالحية فقرات اختبار مهارات  /م

 المعلومات الرياضياتية
 المحترم ----------------------------------------------األستاذ

مهااارات معال ااة المعت مااات الريا ااياتية  مهاتهااا بمهااارات ) بررر الموسرروم بحثهرراتررروم الباحثررة اجررراء 
ت الدراسرة هرو بنراء وكجزء من متطلبرا (التفكير مالر الرتبة لطتبة ااسام الريا يات رر كتيات التربية

وتررم االعتمرراد علررى المهررارات الترري تررم تحديرردها  ,ات معالجررة المعلومررات الرياضررياتيةاختبررار لقيرراس مهررار 
المالحظرة والتفسرير :)فري بنراء االختبرار وهرذه المهرارات هري من خالل االطالع على االدبيات التربوية 
 (.والتقويم والتلخيص والتعرف على العالقات واألنماط 

 :لذا ترجو الباحثة منكم بيان االتي ,أالختصاصمن خبرة ودراية في مجال را لما تتمتعون به ونظ
 . في كل مهارة( االسئلة)مدى صالحية الفقرات  -1
 .مالئمة الفقرة للمجال التي تقيسها -2
 .او الحذف باإلضافةاالسئلة التي تحتاج الى تعديل تعديل الفقرات او  -3
 .ةأية مالحظات اخرى ترونها مناسب -4

 
 يروالتقداالحترام  وتقبلوا وافر

 
 المشررة                                                                       الباحثة      

 د الهام  بار رارس                                                         صفا خ ير كريم .م.أ
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 (5)ملحق
 مهارات معالجة المعلومات الرياضياتية تعليمات اإلجابة عن

 
 

 :الجامعة :                                   اسم الطالب 
 انثى          ذكر : الجنس :                                         الشعبة 
 : القسم         :                                المرحلة 

 
 

 ...عزيزي الطالب 
 ... عزيزتي الطالبة

 
مهررارات لمعالجرررة المعلومررات الرياضرررياتية لرررديك ( 5)فقرررة التررري تقررريس( 23)بررين يرررديك اختبررار يتضرررمن 

ألغررراض  مررن اجابترركهررذه الفقرررات بدقررة وذلررك ل فررادة  وبوصرفكم مدرسرري المسررتقبل يرجررى اإلجابررة علررى
 :مراعاة مايأتي والمطلوب منك ,العلمي البحه

 
 .اقرأ الفقرة قراءة دقيقة ثم اجب عن المطلوب  -1
 .جب عن جميع الفقرات وال تترك أي فقرة دون اجابة ا -2
 .ستحتاج الى سرعة البديهية والتصور ل جابة عن فقرات هذا االختبار  -3
 .االجابة تكون على ورقة االسئلة  -4
 .حاول ان تنهي االختبار للنهاية  -5
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 (6)ملحق 
 فقرات اختبار مهارات معالجة المعلومات الرياضياتية بصيغته النهائية

 
 :الحظ الشكل ادناه ثم اجب/ 1س

 (درجة 2(وهل جميع زواياه قوائم ؟ كم عدد االوجه التي تكون هذا الشكل؟

 
 

 (درجة 2)؟ وهل يعد شكاًل منتظما؟ ماعدد االوجه في الشكل ادناه/ 2س

 
هو شكله من اعلى مستوى  مثل مستوى النظر من خالل مالحظتك له ماالشكل الذي امامك ي/3س 

 (درجة 2)ارسمه ؟ النظر وأسفل مستوى النظر
 

 
 
 (درجة 3.)فسر العالقة بين كل من الفضاءات االتية من خالل الرسم الذي امامك/ 4س
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يانات تفسر البكيف , الشكل الماثل امامك يمثل نتائج لدراسة عن نسب االطفال خارج المدرسة/5س
 (درجة 4) ؟االطفال خارج المدرسة وعددهم المعروضة امامك من حيه نسب

 
 :امامك االشكال االتية/ 6س

 
ان كان مضمون x) )اذا كان مضمون الجملة مدعوما من واقع االشكال وعالمة  (√) عالمةضع 

ت تقدم معلوما كال الاذا كانت االش( €)واقع االشكال في اعاله وعالمة الجملة غير مدعوما من 
 (درجة 14).اجابتكفسر . (بثبوت المحيط), كافية للحكم على مضمون الجملة

 bاكبر من مساحة الشكل a مساحة الشكل  -1
 aيحتوي على عدد من الزوايا اكثر مما يحتويه الشكل  cالشكل  -2
 cمنه بالشكل  aاشبه بالشكل  bالشكل  -3
 cمنه بالشكل  aاشبه بالشكل  dالشكل  -4
 بنفس السعة والمساحة  bلشكلوا  cالشكل  -5
 b & cاالشكال التي تتناظر حول محور عمودي وافقي هما   -6
 له ما النهاية من محاور التناظر cالشكل  -7
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 فضاء مرصوص و xتبولوجيان وكانت فضاءان X , ( ,(    , y  )  )ليكن  /7س
 (    , y )  (  X , (  :f  دالرررة مسرررتمرة فرررأن(    , y ) بسرررتة )لخرررص الرررنص . ص صرررو فضررراء مر

 (  درجة 2).اقل  او (كلمات
 
ذا كانرت الدالرة ا مجموعتان منتهيتان فأن المجموعتين لهمرا نفرس عردد العناصرر BوA  اذا كانت /8س

لخرص هرذه العبرارة بأقرل عردد مرن . ومتباينرة والعكرس ايضرا يكرون صرحيحشراملة  Bالرى A المعرفة من 
 (درجة 2. )الرموز الرياضية

 
في الشكل : الفقرة التالية بعناية ثم قم بتلخيصها في اقل عدد من الرموز والكلمات الرياضية  اقرأ/ 9س
اذا كرران هنرراك عررددا مررن المماسررات للمنحنرري وان ( a,b)تجررد ان منحنرري الدالررة متزايررد علررى الفترررة ( 1)

ع عليره هرو ميل كل من هذه المماسات له قيمة موجبة وكما تعلم ان ميل مماس المنحنري عنرد نقطرة تقر
ل نقطرة مرن نقرط التمراس تكرون المشتقة االولى للدالة عند تلك النقطرة لرذلك فرأن المشرتقة االولرى عنرد كر

 . موجبة
لوجرردت ان ميررل الممرراس عنررد كررل نقررط التمرراس سررالبة أي ان المشررتقة االولررى ( 2)شرركل الالحظررت  ولررو

 (درجة 4.)عند كل نقطة من نقط التماس سالبة

 
 (1)الشكل(                                  2)الشكل                        

 
 (درجة 2)؟ لها نسق معين ما هو؟ وما الحد العاشرحدود المتتالية االتية تتزايد وفق  /11س

     1+4+9+ ………                                                                           
 
 (درجة 2)هي العالقة ؟ صحيح ما هو وما غير ية عددلية التالفي المتتا /11س

1,4,7,10,13.15,19,………                                                                  
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 (درجة 2):ب ما تمثله هذه الرموز باأللفاظأكت /12س
(X,T)   (y.  ) 

 (درجة 2):األتياعطي معنى الرمز  /13س 
[ x ] = [ y ] 

اشكال اثنان منها تشترك بصفة معينة دقق النظر فيها ثم حدد الشكل  ةثالث في ادناه /14س 
 (درجة 1) .المختلف

 
 (درجة 1).حدده (convex set) لمجموعة محدبة احد االشكال االتية ال يمثل شكالً  /15س

 
 (درجة 1):حددها هناك حجج قوية وأخرى ضعيفة للتبرير

تكون  Aفان      ,x) حيه ان A    , A   X    ={X ,Ø , A }جيو في الفضاء التبول/ 16س
 : مجموعة مرصوصة ألن

  عيفة ا ية الح ة
a.  الغطاء المفتوح الوحيد الذي

 Xيحوي  انيجب  Aيحوي 
 ويكون بذلك منتهي 

  

b  رA مجموعة مغلقه   
c  رI   =   مجموعة منتهية   
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 Rهل ان  R= {(1,1),(2,2),(3,3)}بحيه ان  Aعالقة على  , A R= {,31,2} اذا كانت /17س
 (درجة 1)؟ عالقة انعكاسية

 
 ضعيفة قوية الحجة

 .aالنها عالقة تكافؤ,نعم   
b  الن ,نعمر  =  ↔ R       
c  الن , نعمر        )→ A  x    

 
 (درجة 2:)الموجودة فيما يأتي الرياضياتية اكشف عن المغالطة /18س

 
            
       

  

 
        

  

 
 

        
  

 
 

   

 
         

  

 
 

   

 
 

   
  

 
 
   

    
  

 
   

  
  

 
   

  

 
 

    
 

 (درجة 2:)الموجودة فيما يأتياكشف عن المغالطة الرياضياتية  /19س
          
       

    
 
 
 هو  3iي للعدد والجذر التربيع Z = 1 + iاذا علمت ان  /21س

  

 
 (1-i)  . وان الجذر التربيعي

  (i+1)هو  Z للعدد

  
 z2)-1 تحتاجها عند ايجاد  السؤال ال زائدة في هناك معلومات.      

 (درجة 2)حددها؟
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                                                                                             وان  c→c:f ,g اذا كانت  /21س
                                                                                                        

    لكل 
           اوجد  -1

         اوجد  -2

    
 

 قابلة لالشتقاق     وان     وان       بحيه 
 (رجةد 2.)هي حددها تحتاجها للحل ما ت زائدة الفي نص السؤال معلوما

 
 
.  Ā جد{x, {a}, {c,d}, {a,c,d}, {b,c,d,e}, } =   , حيه انجيو فضاء تبول   ,x)) /22س

 (درجة 2)؟ماهي المعلومات التي تنقص نص السؤال لتتمكن من ايجاد الحل

 
 بحيه ان         اذا كانت الدالة  /23س

             
قابلة لالشتقاق عند                                                                                          تحتاجها الستنتاج ان الدلة  تنقص نص السؤالهل هناك معلومة 

 (درجة 2).؟حددها    
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 (7)ملحق
 لومات الرياضياتيةمفتاح االجابة على اختبار مهارات معالجة المع

 
  :أ  بة مهارة المهحظة -1

 (درجة 1)بعض زواياه قوائم -2   (درجة 1) عدد االوجه ثمانية -1/1س
 
    (درجة 1)منتظم شكالً  يعد, نعم -2   (درجة 1)عدد االوجه فيه اثنا عشر وجه -2/1س
 
 (درجة 2)/3س

 
 

 :أ  بة مهارة التفسير -2

وكررل فضرراء ( normed space)و فضرراء معيرراري هرر( Banach) بنررا كررل فضرراء مررن نرروع  /4س
 ولكن العكس غير صحيح (Vector space)هو فضاء متجهات ( normed space)معياري 

 .(درجة 3)
 
 (درجة 2.)ان اعداد االطفال خارج المدرسة اعلى نسبيا في محافظات بغداد والبصرة ونينوى -5/1س
افظات ميسان والمثنى والقادسية وصالح ان نسب االطفال خارج المدرسة اعلى نسبيا في مح -2

 .(درجة 2).الدين

يتضمن مساحة ثاله مثلثات قد تكون مساحة احدهما اكبر من مساحة المثله  bالن  X -1 /6س
 (درجة2)a.في الشكل 

 (درجة 2.)عدد النقاط على المحيط الدائرة فيها زوايا مركزية بقدر الن √-2
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 (درجة 2).لثاتالن المستطيل يمكن ان ينقسم الى مث√ -3

4- X d,c (درجة 2.)قطوع مخروطية متشابه 

 (درجة2.)يحوي ابعاد ال€  -5

 (درجة 2.)YومحورX حول محور  الن التناظر√ -6

 (درجة 2).ما النهاية من النقاط الن محيط الدائرة يتكون من √ -7

 :أ  بة مهارة التتخيص -3

 (درجة 2) .الصورة المستمرة لفضاء مرصوص تكون مرصوصة /7س
 
 (درجة 2) .            A,B  /8س
 
 (1)الشكل                                (2)الشكل/ 9س

 (درجة 2)      (    متزايدة  (          درجة2) متناقصة          
 
 :أ  بة مهارة التعرف متى العهاات  األنماط  -4

 (ةدرج 1)         الحد العاشر هو, (درجة 1)        تتزايد وفق / 11س
 
 (درجة 1)              العدد الغير صحيح في الحد السادس يجب ان يكون  / 11س

 (درجة 1)         العالقة هي 
 
 (درجة 2). الفضاءان متكافئان توجد بينهما دالة هوميومورفزمية /12س
 
وان        على المجموعة بحيه ان  Rوتوجد عالقة تكافؤ , متساويان    صفي التكافؤ ل /13س

 (درجة 2)       كل عنصر 
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 (درجة 1) (B)فرع / 14س
 (درجة 1) (D)فرع / 15س
 
  :أ  بة مهارة تق يم المعت مات -5

ويكون بذلك  Xيحوي  انيجب  Aالغطاء المفتوح الوحيد الذي يحوي ( a)الحجة القوية / 16س
 (درجة 1.)منتهي

 
 (درجة 1). A  x →(        الن , نعم (c)الحجة القوية /17س
 
يأخذ الجذر التربيعي بهذه الصورة الن قيمة المقدار  الخطأ في الخطوة الخامسة يجب ان ال/18س

  (درجة 2.)يجب ان تكون موجبة وسالبة
 
  (درجة 2) .x=0ألنها ربما يكون  xال يجب ان نقسم على متغير / 19س
 

 هو  3i المعلومات الزائدة/21س
  

 
(1-i)  و Z   هو(1+i  ) 

  
  (درجة 2.)     

 
  (درجة 2) .قابلة لالشتقاق           والمعلومات الزائدة /21س
 
  (درجة 2). A = {b}و  X = {a,b,c,d,e  {المعلومات الناقصة  /22س
 
  (درجة 2)                  ةالمعلومات الناقص/23س
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 (8)ملحق
 جامعة بغداد

 ابن الهيثم - كلية التربية للعلوم الصرفة
 العلوم التربوية والنفسية قسم

 الدراسات العليا
 طرائق تدريس الرياضيات /ماجستير

 
 مهارات التفكير عالي الرتبةأراء المحكمين حول تحديد  ةاستبان/ م

 المحترم------------------------------------------------األستاذ

 مات الريا ياتية  مهاتها بمهارات مهارات معال ة المعت) بر الموسوم بحثهاتروم الباحثة بءجراء 
كجزء من متطلبات نيل درجة  (التفكير مالر الرتبة لطتبة ااسام الريا يات رر كتيات التربية

, كير عالي الرتبةالتفومن اجراءات البحه تحديد مهارات , الماجستير في طرائق تدريس الرياضيات
ونظرا , لمهارات التفكير عالي الرتبة( 227: 2119,العتوم واخرون)حيه اعتمدت الباحثة تصنيف 

 :لما تتمتعون به من خبرة ودراية في مجال االختصاص تود الباحثة اجابتكم عن األسئلة ا تية هل ان
 
 هذه المهارات تناسب الطلبة عينة البحه؟ -1
 هناك مهارات أخرى حسب علمكم ممكن اضافتها للمهارات ؟ -2
 
 
 

 وتقبلوا وافر االحترام والتقدير                                 
                        
 المشررة                                                                       الباحثة      

 د الهام  بار رارس                                                         صفا خ ير كريم .م.أ
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 مهارات التفكير مالر الرتبة

                                                                

 (227: 2119, العتوم واخرون)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 تعريف المهارة هارةاسم الم ت
او الفكرة بهدف تمكن االخرين من  ,او مالمح الموضوع ,القدرة على تحديد ميزات الوصف 1

 .الحصول على فكرة جيدة للشيء الذي تقوم بوصفه
او  ,او االحداه التي ترتبط فيما بينها بصورة , األشياءاو  ,القدرة على وضع المفاهيم التنظيم 2

 .ع لمعيار معينفي سياق متتاب بأخرى
القدرة على ايجاد االسئلة بهدف اجراء فحص دقيق للموضوع او القضية , واكتشاف  التساؤل الناقد 3

 .مواطن القوة والضعف باالستناد الى معايير مقبولة
حل المشكلة  4

 النهاية مفتوحة
تتطلب ) للمشكالت ذات النهاية المفتوحة واألفكارالقدرة على ايجاد العديد من الحلول 

 .(حلوال متعددة
صياغة  5

 التنبؤات
 , والذهاب الى ما هو ابعد من ذلك اي تجاوزرة على قراءة البيانات والمعطياتالقد

 .المعلومات المعطاة حدود
مع تحديد مسمياتها  صغيرة اجزاءالمعقدة الى المركبة و  المعلومات تجزيءالقدرة على  التحليل 6

قامة , وأصنافها  .االجزاءاسبة بين عالقات من وا 
شيء مبتكر  إلنتاجفي صورة جديدة  او االجزاء معاً  ,القدرة على وضع العناصر التركيب 7

 .ومنفرد
المفاهيم والقوانين والحقائق والمعلومات التي سبق تعلمها في حل  استخدامالقدرة على  التطبيق 8

 .او غير مألوف ,مشكلة تعرض موقف جديد
 .معيار معينل وفقا اصدار حكم على شيء على القدرة التقويم 9
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 (9)ملحق
 جامعة بغداد

 ابن الهيثم - كلية التربية للعلوم الصرفة
 قسم العلوم التربوية والنفسية

 لدراسات العلياا
 طرائق تدريس الرياضيات  /ماجستير

 
 مهارات التفكيراستبانه أراء المحكمين حول مدى صالحية فقرات اختبار  /م

 عالي الرتبة 

 المحترم -------------------------------------------األستاذ
اتية  مهاتها بمهارات مهارات معال ة المعت مات الريا ي) بر الموسوم بحثهاتروم الباحثة اجراء 

وكجزء من متطلبات الدراسة هو بناء  (التفكير مالر الرتبة لطتبة ااسام الريا يات رر كتيات التربية
  (227:  2119,العتوم واخرون)ه تصنيفالباحث تواعتمد , التفكير عالي الرتبةات اختبار لقياس مهار 

لذا ترجو , خبرة ودراية في مجال االختصاصمن ونظرا لما تتمتعون به  ,أالختبارفقرات  في بناء  
 :الباحثة منكم بيان االتي

 
 . في كل مهارة( االسئلة)مدى صالحية الفقرات  -1
 .مالئمة الفقرة للمجال التي تقيسها -2
 .الى الحذف  باإلضافةتعديل الفقرات او االسئلة التي تحتاج الى تعديل  -3
 .أية مالحظات اخرى ترونها مناسبة -4
 

 يروالتقدالحترام وتقبلوا وافر ا
 

 المشررة                                                                       الباحثة      
 د الهام  بار رارس                                                         صفا خ ير كريم.م.أ
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 التفكير مالر الرتبة مهارات

                                                                

 (227: 2119, العتوم واخرون)  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 تعريف المهارة اسم المهارة ت
او الفكرة بهدف تمكن االخرين من  ,او مالمح الموضوع ,ميزات القدرة على تحديد الوصف 1

 .الحصول على فكرة جيدة للشيء الذي تقوم بوصفه
او  ,او االحداه التي ترتبط فيما بينها بصورة , األشياءاو  ,القدرة على وضع المفاهيم التنظيم 2

 .في سياق متتابع لمعيار معين بأخرى
ايجاد االسئلة بهدف اجراء فحص دقيق للموضوع او القضية , واكتشاف القدرة على  التساؤل الناقد 3

 .مواطن القوة والضعف باالستناد الى معايير مقبولة
حل المشكلة  4

 النهاية مفتوحة
تتطلب ) للمشكالت ذات النهاية المفتوحة واألفكارالقدرة على ايجاد العديد من الحلول 

 .(حلوال متعددة
صياغة  5

 التنبؤات
 , والذهاب الى ما هو ابعد من ذلك اي تجاوزرة على قراءة البيانات والمعطياتالقد

 .المعلومات المعطاة حدود
مع تحديد مسمياتها  صغيرة اجزاءالمعقدة الى المركبة و  المعلومات تجزيءالقدرة على  التحليل 6

قامة , وأصنافها  .االجزاءعالقات مناسبة بين  وا 
شيء مبتكر  إلنتاجفي صورة جديدة  او االجزاء معاً  ,العناصرالقدرة على وضع  التركيب 7

 .ومنفرد
المفاهيم والقوانين والحقائق والمعلومات التي سبق تعلمها في حل  استخدامالقدرة على  التطبيق 8

 .او غير مألوف ,مشكلة تعرض موقف جديد
 .معيار معينل وفقا على اصدار حكم على شيء القدرة التقويم 9
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 (11)ملحق
 مهارات التفكير عالي الرتبة تعليمات اإلجابة عن

 
 

 :الجامعة :                                   اسم الطالب 
 انثى          ذكر : الجنس                                 :         الشعبة 
 : القسم :                                        المرحلة 

 
 

 ...عزيزي الطالب 
 ...عزيزتي الطالبة 

 
لررديك وبوصررفكم  عررالي الرتبررة رللتفكيررمهررارات (  9 )فقرررة الترري تقرريس( 27)بررين يررديك اختبررار يتضررمن 

 ألغرررراض البحررره مررن اجابتررركهرررذه الفقررررات بدقررة وذلرررك ل فرررادة  ل يرجرررى اإلجابررة علرررىمدرسرري المسرررتقب
 : , والمطلوب منك مراعاة ما يأتيالعلمي

 
 .اقرأ الفقرة قراءة دقيقة ثم اجب عن المطلوب  -1
 .اجب عن جميع الفقرات وال تترك أي فقرة دون اجابة  -2
 .ا االختبار ستحتاج الى سرعة البديهية والتصور ل جابة عن فقرات هذ -3
 .االجابة تكون على ورقة االسئلة  -4
 .حاول ان تنهي االختبار للنهاية  -5
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 (11)ملحق
 ة بصيغته النهائيةالتفكير عالي الرتبفقرات اختبار مهارات 

 
 ( درجة 4)؟ بكونها نظام رياضي (Group)الزمرة  صف /1س 
 

 (ةدرج 2)؟ بطريقتين للفضاء التبولوجي المتصل أعطي وصفاً  /2س
 

 ( درجة 5. )صف العالقة بين النقطة والمستقيم والمستوي من خالل تعاريفهم /3س
 

                              (  درجة 4): ديًا وفق محتوى المجموعة الجزئيةرتب مجموعة األعداد التالية ترتيبًا تصاع/ 4س
  Rاألعداد الحقيقية  -1
  ₵األعداد العقدية  -2
  Nية األعداد الطبيع -3
  Qاألعداد النسبية  -4
 Zاألعداد الصحيحة  -5
 

                                                   (درجة 4: )رتب المفاهيم العلمية التالية حسب البناء الجبري لها / 5س
1- Semi-group 

2- system mathematicial 

3- Ring 

4- Field 

5- Group 

  (درجة 2)                      حتواء عالقة اال باستخدامرتب الفترات االتية / 6س
 

ة غير منتهية تكون هل أن كل مجموع X,  co  (cofinite Topolgy)))جي و في الفضاء التبول/ 7س
  (درجة 2) ؟مجموعة مفتوحة
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 والهندسةالهندسة االقليدية  في)نان متوازيينهل بالضرورة مستقيمين غير متقاطعين يكو  /8س
 (درجة 2) ؟(االسقاطية

 
 (درجة 3)؟ Xيجب أن تكون مغلقة في     (  (Bفهل أن Yمجموعة مغلقة في  B اذا كانت/ 9س
 
 امامك االشكال االتية متضمنة لعدد من المستطيالت  /11س

  
 هي العالقة التي توصلت اليها؟ وما ؟ 16التي تحتاجها لشكل  طيالتالمستكم عدد  -1

  (درجة 6)؟  مستطيل 79هل يمكن تصميم شكل باستخدام  -2

  /11س

 
 (درجة 2)؟ 34رقم كم مثله في الشكل الم

 
 (درجة 2)؟ بدون باقي 11 -1 مة على االرقام منما العدد الذي يقبل القس/ 12س
 
 اذا علمت أن المتتابعة / 13س

 

 
, ماذا تتنبأ أو تتوقع عن أقتراب المتتابعة تقترب من الصفر  

 
    

 
 والمتتابعة   

 

 
 (درجة 2) ؟ 

 
 
 
 

1    2 3 
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مراهي احتماليررة , طرررين همرا خطررر التعررض للحرررارة واخرر لالشررعاعالشركل ادنراه يوضررح وجرود خ/14س
 (ةدرج 2)ازدياد الخطرين وايهما يزداد اكثر؟

 
 

 :من قراءتك الدقيقة للمعلومات في الشكل ادناه اجب  /11س

 من احتمالية التحاقهم بالمرحلةة اببتداييةة فةي المبةتقبل    الثانويةما احتمالية ان يلتحق الطلبة بالمرحلة 

 (درجة 2)

 

 
 
 (  درجة 5) ؟امامك نموذج هندسي حلله/ 16س
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 (درجة 4) . الى اجزاءه نوحلل نموذج فا/17س
 

 
 (درجة 4)؟ كم شكل يمكن ان تستخرج من الشكل الموجود امامك/18س

 
 
رسرم االشركال الناتجرة عنردما , اسرطح مسرتوي Bمخروط دائرري قرائم والشركل  Aاذا كان الشكل / 19س
                                                                                             ( درجة 3) .( بحاالته الثالثة)؟  Aيقطع الشكل  B لشكلا
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مرع الردائرة التري مركزهرا نقطرة  unit 4مرا الشركل النراتج عنرد تركيرب المعرين الرذي قطرره يسراوي  /21س
 ؟فسه مركز الدائرة , وما هي نقاطهبحيه أن مركز المعين هو ن unit 2األصل ونصف قطرها 

 (درجات 5) 

 
 
  (درجة 2) كيف تستطيع ان تركب الشكلين التاليين بشكل واحد بأكثر من طريقة؟/21س

 
 
معرفتك  تحسب كلفة البناء موظفاً قمته على شكل مخروط دائرة قائم كيف  يراد بناء برج/ 22س

 ( درجة 2).[ A]ن كلفة المتر المربع هي الرياضية ؟ علما ا
 
 (درجة 2) .(                     باستخدام الزوايا القياسية            كيف تجد/23س
 
( درجة 2)  :التالياذا كان لديك دالة معرفة بالشكل /  24س  

                                
:  يأتيل مما كيف تعرف قيمة ك  
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 (درجة 1)أي من العالقات التالية تكون دالة ؟/ 25س
 

 
 
 من معرفتك لشروط الدالة القابلة لالشتقاق حدد أي من الدوال االتية غير قابلة لالشتقاق ؟ /26س
 (درجة 1)

 
 
 (درجة 1)بين اي من المعادالت االتية لها جذور/ 27س
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 (12)ملحق
 جابة على اختبار مهارات التفكير عالي الرتبةمفتاح اال

 
 :أ  بة مهارة ال صف  -1

 (درجة 1).الرياضي ذو العملية الواحدة مغلقان يكون النظام  -1/ 1س
 (درجة 3).ق التجميع ويمتلك العنصر المحايدويحق. لكل عنصر تحت العملية يوجد له نظيرًا  -2
 
  .فقط   , Xمفتوحة ومغلقة بنفس الوقت هما المجموعتين الوحيدتين اللتان تكونان  -1/ 2س

 (درجة 1)

 (درجة1).Xيوجد مجموعتين مفتوحتين غير خاليتين منفصلتين اتحادهما يساوي  ال -2

اما المستوي له بعدين  ,وللمستقيم بعد واحد ويتكون من مجموعة نقاط ,النقطة ليس لها بعد/ 3س
 (درجة 5).ويتكون من مجموعة مستقيمات 

 
 :ارة التنظيم أ  بة مه  -2 
 (درجة 4) ₵   N   Z   Q   R/ 4س
 
     system mathematicial                            /5س

  
Semi-group                                                 (1 درجة) 

  
Group                                                        (1 درجة) 

  
Ring                                                       (1 درجة) 

  
Field                                                           (1 درجة) 

 
 (درجة 2.)                      )/   6س
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 :أ  بة مهارة التساؤل النااد  -3

 (درجة 2).غير منتهية ال يعني انها مفتوحة كال , كون المجموعة/ 7س
 
 (درجة 2).اما في الهندسة االسقاطية كال, في الهندسة االقليدية نعم /8س
 
وبالتالي (    ,y)تكون مجموعة مفتوحة في  Yفي  Bالمجموعة المغلقة ( Bc)نعم , ألن مكملة  /9س
 (درجة 3). Xمجموعة مغلقة في     ( B)أي ان  Xهو مجموعة مفتوحة في     ( Bc)فأن 
 
 :بة مهارة حل المشكتة المفت حة النهاية أ     -4

 /11س
 (درجة 2. )          اذ ( 32)المستطيالت عدد  -1

 (درجة 2. )2بالتعاقب او الضرب في  2اضافة العالقة هي  
 (درجة 2. )يمكن الن استخدام المربعات زوجي فقط وليس فردي ال -2

 (درجة 2. )       ,     /11س
  
.        )والناتج من             حاصل ضرب االرقام  هو الرقم الناتج من/ 12س
 (درجة 2)
 
 :أ  بة مهارة صياغة التنبؤات  -5
 
 / 13س

    

 
  و 3تقترب من   

 

 
 (درجة 2).تقترب من الصفر  

 (درجة 1) .الخطرين يزدادان -1 /14س
  (درجة 1.)احتمالية ان الخطر من االشعاع سيزداد اكثر -2
 
 (درجة 2).يةنو ثاالالمرحلة  فيم قهحالتا من براك التحاقهملية احتما /15س
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 : ا  بة مهارة التحتيل -6
هو نموذج لعشر نقاط وخمس مستقيمات كل مستقيم يحوي اربع نقاط فقط وكل مستقيمان  /16س

 (درجة 5).وجميعها تقع داخل دائرة. دة فقط مختلفان يتقاطعان بنقطة واح
  
 / 17س
  (درجة 1.)تحوي سبع مستقيمات -1
  (درجة 1. )كل مستقيم يحوي ثاله نقاط -2
  (درجة 1) .مستقيماتكل نقطة يمر فيها ثاله  -3
  (درجة 1. )بنقطة واحدة يشتركان مختلفين مستقيمينكل  -4

 
  (درجة 1) .موشور دائري قائم  -1/ 18س

  (درجة 1) .   دائرة مركزها  -2        
  (درجة 1) .مثله  -3        

  (درجة 1) .مستوي  -4        
 
 :ا  بة مهارة التركيب -7
 (             درجة 3)/19س
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 (درجة 5)/ 21س

 
 

 (درجة 5) . A(0,2)و  B(2,0)و  C(2-,0)و  D(2,0-: )نقاطه هي 
 
  (درجة 1)                            (درجة 1)           /21س

 
 
 :ارة التطبيق أ  بة مه -8

حجم )إليجاد كلفة البناء نحتاج ان نطبق حجم المخروط ثم نضرب بقيمة الكلفة للمتر المربع / 22س
 = المخروط 

 
 (درجة 2.)الكلفة[ = A]المتر المربع   االرتفاع   مساحة القاعدة  

 
 (رجةد 2.)       لجمع زاويتي     باستخدام قانون            نجد/ 23س
 
 (درجة 2.)المنتهية لنيوتن تقاالفرو باستخدام طرق االندراج مثل الكرانج / 24س
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 : ا  بة مهارة التق يم -9
 (درجة 1.)(d) فرع /25س
 
 (درجة 1) .((Aفرع / 26س
 
 (درجة 1) .(B) فرع /27س
 
 
 
 
 



Abstract                 

 

 A 

 

 
 

Abstract 

   The present research aims to study the relationship between the skills of 

processing mathematical information and the high level thinking skills for 

the students of the mathematics departments in colleges of education by 

answering the following questions:                                                       

1- Do the students of the mathematics departments in the colleges of 

education possess the skills of processing mathematical information?         

2- Is there a difference between male and female students in having the  

skills of processing mathematical information?                                       

3- Do the students of the mathematics departments in the  colleges of 

education have high-level thinking skills?                                               

4- Is there a difference between male and female students in having high 

level thinking skills?                                                                              

5-What is the direction and strength of the correlation between the skills 

of the processing mathematical information and high-level thinking skills 

for students of mathematics departments in colleges of education?            

                                                                                       

To achieve the aims of the research and answer its questions, the 

following zero hypotheses were developed:                                               

1-There is no statistical significant difference at the level of significance 

(0.05) between the real average performance and the average satisfactory 

in the students of the mathematics departments in the colleges of  

education in the test skills of  the processing mathematical information  

2-There is no statistical significant difference at the level of significance 

(0.05) between the average grades of male and female students in the 

skills of processing mathematical information.                                         

3-There is no statistical significant difference at the level of significance 

(0.05) between the real average performance and the average satisfactory 

in the students of the mathematics departments in the colleges of  

education in the test of high-level thinking skills.                                     
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4- There is no statistical significant difference at the level of significance 

(0.05) between the average grades of male and female students in high -  

level thinking skills.                                                                                

5-There is no correlation relationship with statistical significance at the 

level of significance (0.05) between the skills of the processing 

mathematical information and high - level thinking skills among students 

of the mathematics departments in the colleges of education.                    

6-There is no correlation relationship with statistical significance at the 

level of significance (0.05) between the skills of the processing 

mathematical information and high - level thinking skills among male   

students of the mathematics departments in the colleges of education.        

7-There is no correlation relationship with statistical significance at the 

level of significance (0.05) Between the skills of the processing 

mathematical information and high-level if thinking skills among female 

students of the mathematics departments in the colleges of education.        

     The study community was determined by the college of Education for 

Pure Sciences - Ibn Al-Haytham / Baghdad University and the College of 

Education / Mustansiriya University. The sample of the research was 

determined by the students of the fourth stage of the mathematics 

departments in both kidneys. It consisted of (200) students from both 

colleges, (107) students and (93) students.                                                   

 In order to verify her hypotheses, the following were carried out:       

1- two tests conducted to deal with the information of mathematics and be 

(23) test paragraph and the second thinking high - level and be of (27) test 

paragraphs of some of these paragraphs objectively and the other 

equivalent.                                                                                                 

2-Statistical analyzes were carried out to calculate the difficulty, ease and 

discrimination coefficients of each test and ascertained their cytometric 

properties.                                                                                                  

   The results  of the second survey sample were approved as results of the 

basic sample. The results of the sample were not deleted in the statistical 

analysis, The number of students was small, After analyzing the results 

using the appropriate statistical methods, the analysis resulted in the 

following:                                                                                                  



Abstract                 

 

 C 

 

 
 

1- The students of the mathematics departments in the colleges of    

education do not have the skills of processing mathematical information.  

2-There is no difference between male and female students in the 

possession of skills in the processing for the mathematical information.  

3-Students of the mathematics departments in the colleges of education 

do not have high-level thinking skills. 

4-There is no difference between male and female students in the 

possession of high-level thinking skills.                                                  

5-There is a good positive correlation between the skills of the processing 

for the mathematical information and level thinking skills of high - grade 

for students in the departments of mathematics colleges of education.       

  

     In the light of the results of the research, the researcher                         

 recommended several recommendations, including the need to provide 

the Department of Mathematics in the colleges of education and 

universities research centers serving their students and specialized patrols 

open the opportunity for students to innovate in the field of mathematics, 

and suggested several proposals, including the construction of a training 

program for students of the fourth stage, High - level thinking and its 

impact on some variables.                                                                         

 



 

  Baghdad University                                                  

College of Education for pure Sciences – Ibn  Al-Haytham 

Department of  Educational and Psychological Sciences 

 

Skills Of The Processing Mathematical InFormation And Its 

Relation To High-Ievel Thinking Skills For The Students Of 

Mathematics Departments In The Colleges Of Education  

 

A thesis submitted to the 

Council Of The College of Education for Pure Sciences/ Ibn  Al- Haitham/ 

University of Baghdad in the partial fulfillment for 

the requirements for the Master Degree in education 

 (Methods Of Teaching Mathematics) 

 

By  

Safa Khudair Karim 

 

Supervised By 

Asst. Prof. Dr. Ilham Jabbar Faris 

 

1439 A.H 2017 A.D 


