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(  (4Ex2أثر استراتيجية تدريسية علـــى وفـــق انموذج
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 َك أَنَت َنَك ََل ِعْلَم لََنآ إَِلا َما َعلاْمَتَنآ ۖ إِنا َقالُوْا ُسْبَحَٰ

 ٱْلَعلِيُم ٱْلَحِكيمُ 

 

 

 

 

 ( 23الآية  البقرة ةسور (



 
 

        أثر استراتيجيـــة تدريسيــــة علـــى وفـــق ) ــــب إعداد هذه الرسالة الموسومة أنأشهد 
( في التحصيل وتقويم الحجج الرياضية لدى طالب الصف االول المتوسط  في (4E x 2انموذج 

ت بإشرافي في جامعة قد جر ( مصطفى رحيم حجي  ) التي تقدم بها الطالب ( مادة الرياضيات
      التربية  وهي جزء من متطمبات نيل درجة الماجستير في ابن الهيثم - بغداد/ كمية التربية

  .(تدريس الرياضيات )طرائق

 

 

 

 

 

 التوقيع:                                                         
 انعام ابراهيم عبد الرزاق  أ.م.داالسم:                                                            
      2018/   /   التاريخ:                                                         

 

 

 بناء عمى التوصيات المتوافرة أرشح هذه الرسالة لممناقشة

 

 

  أ.د اسماعيل ابراهيم عمي                                                                
 رئيس قسم العموم التربوية والنفسية                                                           

   /   / 2018التاريخ:                                                              

 إقرار المشرف



 
        ـــقــــــــة علـــى وفــــأثر استراتيجيـــة تدريسيـ ) ــــــــــــــــــومة بـــــة الموســذه الرسالــــــــــد أن هــــــــــــأشه       

( في التحصيل وتقويم الحجج الرياضية لدى طالب الصف االول المتوسط  (4E x 2انموذج 
وهي جزء من متطلبات  (مصطفى رحيم حجي  ) التي تقدم بها الطالب(  مادة الرياضياتفي 

رت مراجعتها وتقويمها لغويًا ــــــد جــــتدريس الرياضيات(، قطرائق نيل درجة الماجستير في التربية )
 ي.ـــت اشرافـــتح

                                                

 

 

 

 

 

 

 :  التوقيع                                      
 مؤيد عباس حسين:  االســم                                                                 

 أستاذ مساعد:  المرتبة العلمية                                                  
 /   / 2018     التاريخ:                                                               

 

 الخبير اللغوي إقرار 



 
 

أثر استراتيجيـــة تدريسيــــة علـــى  )ـ ــــــــــــة بــــــومـــة الموســـــــالــــرأت الرســــــــي قــــد إنـــــــــأشه       
( في التحصيل وتقويم الحجج الرياضية لدى طالب الصف االول (4E x 2انموذج  وفـــق

وهي جزء من  (مصطفى رحيم حجي  ) التي تقدم بها الطالب ( الرياضياتالمتوسط  في مادة 
(، وقد وجدتها صالحة من  تدريس الرياضيات طرائق متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية )

 الناحية العلمية.

 

                                   

 

 

 

 

 : التوقيع                                        
 حمدية محسن علوان:   االســم                                                               

 أستاذ مساعد : اللقب العلمي                                               
 /   / 2018   :  التاريخ                                                        

 

 

 الخبير العلمي  إقرار



 

             ن قطل نههههههههن شلهههههههه    ههههههههند  نهههههههه ن هنشههههههههعض ن ههههههههن قشةههههههههن  دننهههههههه  قد نن شهههههههه  قد هههههههه    ن  ضنههههههههن       
( ــ  اتتصيـي  (4E x 2فذج ـــــانم ـــ ـــــــة علــــ  فــــــأثر استراتيجيـــة تدريسيـــ ه )هه  بهههههههههههقد     

قدته  تدههض   ( اتيـ  اوف  اتمتفسـ   ــ  مـيدر اترييةـيي فتقـفي  اتصجـا اترييةـية تـدب  ـ   
قدت ب هه    ههه  نههن   هن  تطلبههنر ن ههم ض نه  قد نن ههت    هه  ,( ميــ    رصــي  صجــ  ) بعهن قدطندهه 

نر قد ل  ههههه  قد لن ههههه   نهههههضننهن قنعهههههن   هههههت      ب هههههض  نههههه ق  قد نن شههههه (تهههههض  ي قد  نةههههه نر )ط قئههههه 
   (.ق ت نن  بتدض   )د تطلبنر قدشعنضة  شل   ن ص  بدب م قد  ند  

 رئيس اتلجنة                                     
 قدت   ع :                                      
 قال   : قدعن  نبن   ن ي                                     
   نشض قد  تب  قد ل    :   تنذ                                     

 2018/   /                
 عةف اتلجنة                                                    عةف اتلجنة 

 قدت   ع :                                                       قدت   ع : 
   نة   ض  هنش قال   :                                        بن      ض نن  قال   : 

 قد  تب  قد ل    :   تنذ   نشض                                     نشض قد  تب  قد ل    :   تنذ
2018/   /           2018/   /                                                           

 عةف اتلجنة )اتمشر (  
 قدت   ع :                                     

 قال   : قن ن  قب قه   شبض قد نق                                     
   نشض قد  تب  قد ل    :   تنذ                                    

 2018/   /              
 

ة   ابن اتهيث  ـ  جيمعة بغداد  –يدق  هذه اترسيتة من مجلس كلية اتتربية تلعلف  اتيـر
 

   ن ق  ض   نض   .  .                                                 
       قبن قدع ث  - ش  ض كل   قدت ب   دل ل   قدص                                                   

 2018/   /                                                          

 إقرار تجنة اتمنيقشة



 أ

 االهداء 

 
ٌزال ٌعطٌنً  الإلى قدوتً االولى, ونبراسً الذي ٌنٌر دربً, إلى من أعطانً و

 راسً عالٌاً افتخاراً به ........ أبً العزٌز رفع  أ بال حدود, إلى من

 أدامه هللا ذخراً لً

 

 ها, إلى شجرتً التً ٌاحشاؤها قبل ٌدها, وحضنتنً ٌإلى التً رآنً قلبها قبل عٌن

 لٌه فً كل حٌن ........ أمً الحبٌبة إ, إلى الظل الذي آوى لتذبال 

 حفظها هللا

 زوجتً العزٌزة   جلًأالى رفٌقة الدرب التً تحملت الكثٌر من 

 

ً ..... إلى اخً ورفٌق دربً المرحوم تالى الشموع التً تنٌر لً الطرٌق إخو

              العطاء كاظم ) رحمه هللا ( الذٌن شجعنً و واصلالمالزم علً فوزي 

 دون مقابل 

 

خروا  ي بالمعلومات والبٌانات. جهداً إلى الزمالء والزمٌالت, الذٌن لم ٌدَّ  فً مدِّ

  

 لهم جمٌعاً أهدي ثمرة جهدي,,,

 

 الباحث                                                                      

 مصطفى رحٌم حجً                                                                      

 



 ب

 تقديرو شـكـر

ال دد   م د   لددل ال د    الحمد    الد ع م ددل لد,لع ل  م ددل اا لد,ي مدد, لدل ة  ددل   ال د    اللدد ل 

األل ع  الضة,ء الل م ع ت,ج ال ؤ س  أ ةس ال ف س ألل الع,لدل محمد  ال لد ل ال  لدل األمدل 

  م   آله األك مةي المة,مةي  أ ح,له الم تجلةي.

ةطةب لدل أي أدد ل جلةدل يدك ع  مادةل امت د, ل  م اد, ل ل,لجمةدل ذلد  ألدت, تل  ميد اتل            

  ذ  كد,ي ل م,ةت د,  ت جة ,ت د, ال  مةد   ( انعاام اباراهٌم عباد الارزاق) الد كت    المل,م  األلت,  

 ذخ اج د, ل د   ال د     اجلا د,  ال لد,ل  الت ل ة  الل ة   ل,لغ األث  ادل ا جد,ل متط لد,ذ  د   

ةدد  ل م ة دد, ل,ل ددح   ال ,اةدد    ةلدد   خط, دد, لهللا م ددل أاضددل الجددلاء  أكم دده  أ مدد  هللا ت دد,ل  

   ل  المجتمع.لخ م  ال

 أدددد ل يدددك ع  تعددد ة ع الجلةدددل ذلددد  جمةدددع الخلددد اء  المحكمدددةي الددد ةي ألددد  ا الملددد,م        

ال ك ة  الت لةد   أساتذة قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة المي    اتم,ل متط ل,ذ ال  ال  اللةم, 

                       احمااااد,أ. د رافااااد بحاااار  ) اللددددم ,  ل   دددد ل ال دددد ا   أخددددا مدددد  ل لج دددد  الح عدددد  ال  الددددة 

 .( جاسممحمد  باسم م. د ,  أ.حسن كامل رسنأ. م. د  , الهام جبار فارسأ. م. د 

( لمد, رحاٌم ٌاونس كارو )  كم, ةطةب لل اي ألجل يك ع  ل,لغ احت امل أللت, ع الد كت        

 .ال ل,ل أل ا  مي آ اء م مة  ل ة    تيجةع  مؤال   مي اجل ذتم,ل     

 طد ب مة د  اللحد   مت لط  الي ة  م ل حلي الل,م ع ل ل ةي ا   أليك  لكم, ال ةف ت ل ا    

 ل تلتع ةم ل المل,م   طة   م   التج ل    ايك  ك لك كل مي دد ل لدل ةد  ال د ي  الملد,م    اد,ت

 ااي,   ذلةه.

 

 ومن اهلل التوفيق      
 

 

 الباحث                                                                                     
 مصطفى رحٌم حجً

 



 

 ج

 مستخلص البحث
( 4Ex2معرفددددد  اتدددددر اتدددددةراةي ي  ة ريتدددددي   مددددد   فددددد  ا مددددد     الحددددد ل   البحددددد ف يهددددد        
فددددددد  مددددددد     اال   المة تددددددد  الصدددددددف لددددددد    ددددددد   ةقددددددد ي  الح ددددددد  الري  دددددددي   ةحصدددددددي الفددددددد  

 .الري  ي ت
 ن :  ن اآلةية ن الصفرية الفر يةت البح    ع لمةحق  من ه ف 

بددددددين مة تدددددد   ر ددددددد ت  (0.05  اللددددددد   اللدددددد  احصددددددد  ي    دددددد  متددددددة      ال ي  دددددد  فددددددر   1-
(  مة تددددددد   ر ددددددد ت 4Ex2 ددددددد   الم م  ددددددد  الة ريبيددددددد  الةددددددد  ة ددددددد ر   مددددددد   فددددددد  ا مددددددد     

لمددددد    فددددد  اال ةبددددد ر الةحصددددديم   المعةددددد    ددددد   الم م  ددددد  ال ددددد ب   الةددددد  ة ددددد ر  ب ل ريقددددد  
 الري  ي ت.

بددددددين مة تدددددد   ر ددددددد ت  (0.05  اللددددددد   اللدددددد  احصددددددد  ي    دددددد  متددددددة     ال ي  دددددد  فددددددر    -2
(  مة تددددددد   ر ددددددد ت 4Ex2 ددددددد   الم م  ددددددد  الة ريبيددددددد  الةددددددد  ة ددددددد ر   مددددددد   فددددددد  ا مددددددد     

فددددددد  ا ةبددددددد ر ةقددددددد ي  الح ددددددد   المعةددددددد    ددددددد   الم م  ددددددد  ال ددددددد ب   الةددددددد  ة ددددددد ر  ب ل ريقددددددد  
 .الري  ي 

بددد ن مدددن  ددد   الصدددف اال   المة تددد  فددد  مة تددد   ل   (45) ي ددد  البحددد  مدددن  بمغدددت        
الشدددهي   مددد  حتدددن التددد   ا لمب دددين الة بعددد  لمددد ير  ةربيددد  بغددد ا  الرصددد ف  الت لتددد   لمعددد   ال راتددد  

( شددع   ةدد  ا ةيدد ر شددعبةين 5قصدد ي ن لة بيدد  الة ربدد   احةدد ت  مدد   ( ا ةيددرت 2018-2017 
 شدعب    ( لةمتد    (   لبد ن 20ب اقد     أ( لةمتد  الم م  د  الة ريبيد ب  الشدع  م ه  بشك   شد ا  
   .(   لب ن 25  ب اق  الم م    ال  ب  

البحدددددددد   الة ريبيدددددددد   ال دددددددد ب  ( فدددددددد  مةغيددددددددرات: العمددددددددر ال م دددددددد     ك ف ددددددددت م م  ةدددددددد       
 ال ك ء   الةحصي  الت ب    المعرف  الري  ي  الت بق . ا ةب ر  

الب حددددد  أ اةدددددين  هددددد   اال ةبددددد ر الةحصددددديم    ا ةبددددد ر ةقددددد ي  الح ددددد  الري  دددددي (  ب ددددد         
م  دددددد  ي   ( فقدددددر 30فيمددددد  يةعمددددد  ب ال ةبدددددد ر الةحصددددديم  فقددددد  ةدددددد لف بصددددد رة  ال ه  يددددد  مددددددن    

 ( فقددددددر  27فقدددددد  ةدددددد لف بصدددددد رة  ال ه  يدددددد  مددددددن   الري  ددددددي  امدددددد  ا ةبدددددد ر ةقدددددد ي  الح دددددد    مق ليددددد 
ةدددددد  الةحقدددددد  مددددددن   قدددددد  بدددددد ا      ةيدددددد ر مددددددن مةعدددددد   ب اقدددددد  ت تدددددداالمددددددن  دددددد    فقددددددر  (20م هدددددد   

    تب ةهم . ينص   اال ةب ر 
 



 

 د

                            ( أتددددددددددد بي   بددددددددددد  اال ةبددددددددددد رين الةحصددددددددددديم 8 بعدددددددددد  ة فيددددددددددد  الة ربددددددددددد   مددددددددددد  مدددددددددد    
                      اال ةبددددددد را ةمدددددد       ((spss-20 ب تدددددددةعم   الحقيبدددددد  االحصدددددد  ي  الري  ددددددي   ةقدددددد ي  الح دددددد  

   .ين متةقمةين غير مةت  يةينددددلعي ة (t-test) الة   
 (4Ex2)    ددددددددد ف  ا م م  رتت   الة     يأظهرت ال ة    ةف       الم م    الة ريب      

فدد  الةحصددي   ةقدد ي  الح دد   المعةدد    فدد  ال ريقدد   مدد  رتددت  مدد  الم م  دد  ال دد ب   الةدد     
 الري  ي .
    د   ت مدددددةدددد ري  م  ددددان  م هدددد الدددد  م م  دددد  مددددن االتددددة ة   ت  قدددد  ة صدددد  الب حدددد        
   ددددتةدد  مدرفدد   فدد ددددم  ت هددددم  المةتمتدددددي  مراحدددد( مددن ح4Ex2م     دددد  ا دددد ت  مدد   فدالري  يدد
  دددددد  م رتدددددددة ريب   كمدد  ا صد  الب حدد ي تددددد    الري  دددد  فد  مددددة تدد   اال   المدددي   دددددةحص

( 4Ex2     دددددددددد  ا مددددددددددي   فددددددددددةراةي ددةم  اتددددددددددددد ر   ةعدددددددددد ا  الدددددددددددددم  ا ددددددددددي ت  دددددددددد    الري  ددددددددددم
تي  دي  ة ريدددددددي داتةراة ا ددراء  راتدد   تددر مددن مقةرحدد ت البحدد     ددددديددري  الب   ددددددي ت ال ظددددراةي دددد اتة

ير ددددددد  ا  فددد  الةفكددددد قدددكير ال د ر  الةفدددددددددددر  مدددن مهددددددددديرات ا دمةغدددفدددد  ( 4Ex2 مددد   فددد  ا مددد     
  را.دداالبةك

 
 



 

 ه

تالمحتويا ثبت
 الصفحة  الموضوع 

  اآلية القرآنية
  إقرار المشرف وتوصية رئيس القسم

  إقرار الخبير المغوي 
  إقرار الخبير العممي 

  لجنة المناقشةإقرار 
 أ اإلهداء
 ب وتقديرشكر 

  د  –ج  ةيممخص البحث بالمغة العرب
 و -ه  ثبت المحتويات

 و  األشكالثبت 
 ز الجداول ثبت 

 ح ثبت المالحق
 ط المخططاتثبت 

      9 -1الفصل األول: التعريف بالبحث                                                                        
  مشكمة البحث أواًل:
  أهمية البحث ثانيًا:
  أهداف البحث ثالثًا:

  رابعًا : فرضيات البحث
  حدود البحث :خامساً 

  سادسًا : تحديد مصطمحات

       40-10                              الفصل الثاني: خمفية نظرية ودراسات سابقة                            
  خمفية نظرية :أ  

   اواًل : النظرية البنائية 
  (4Ex2ثانيًا : انموذج )

    ثالثًا : التحصيل الدراسي
  رابعًا : التفكير الناقد 

  خامسًا : تقويم الحجج الرياضية 
  دراسات سابقة :ب 

   (4Ex2المحور االول : انموذج )
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  : Research Problem اواًل: مشكمة البحث

ـــم        مد ـاسي الــذي يعتـــــــــار االســــبح المعيـاصــ ذإ ,يـــــل الدراســـــــتربويين بالتحصيـــــام الــــا زال اىتمــ
وتفوقـو فـي المدرسـة,  مـا اصـبح الملقـر لللـدرة علـش التعـايش فـي  الطلبةنجاح  مستوىو لمعرفة ــعلي

 .(14:  2010 ,)نصر اهللالمستلبل مع االخرين 
ادة الرياضـيات  للعـامين ـف االول المتوسـط فـي مــاح الصــب نجـسث علش ن  ــالباحالع ط  إومن        

ـــف الدراســيين الســابلين ـــالرص –ي )مديريــة تربيــة ب ــداد ــ  تــاب تســييل ميمــة  وفــقعلــش , افة الثالثــة(ــــــ
ب ـــنس فـيتراجعـًا  ىنـاك نـتبيـ ,أ( – 1)ملحـق ابـن الييـثم  -الصـادر مـن جامعـة ب ـداد /  ليـة التربيـة

ب ـلة يجـــــي بـذلك تقـ ل مق ـــوى (2016 – 2017)و  2015 – 2016)بـــين عامـــي )النجـاح 
ث ـــــالباح اجراىـا  يــــة التـــــالعيـــة االستطـدراســدتو الــا ا ـــذا مـــيا وىـبل معالجتـن سـث عــيا والبحـدراست
ـــمس تراجــع عــن ـــــحصيــت توىـ ـــل الطلبــ ـــالرياضــيات لمعة فــي مــادة ـــ ــــــات نظـيـــــرفة وجــــ ـــ( م18ر )ــ درس ـــ
اب ــــبـم اســـــــىأ يـىـ اــــــادُه: مــــــفــم لاالً ــــــــن ســـــتضم مــــــلي وحــــــفتــيان مـــم استبـــديــــالل تلــــن خـم ةــــدرســـوم
ـــــ ــــــتـــســم راجعـت ــــــحصيــوى تــــ ــــــلبـط لـــ ــــــصـة الـ ــــــمتـالف االول ـــ ـــــــــــ ن ـــــــاميـــعـيات للـادة الرياضــــــي مــــــوسط ف
ــــورين اعـذ ـــــالم ــــاله  الـــــ  ب(, -2أ( وملحـــق ) -2ملحـــق ) ل ـــورس االول والثـــاني (  ل)  دور االولـــــــ
 : منياباب ـــل الش اســـم التوصـــا تـــــانات وتحليليــــع البيــــــد جمــــــــوبع

 ير محتوى ال تاب المدرسي.يت 1- 
ـــــ)اتب2-  ـــــي تــــــدية( التـــــــلليـس التـــــــــاليب التدريــــــــاع اســ  ,اـــــــــيارىــظـات واستـومـــــــظ المعلـــــــــل د علــــش حفــ

 ير.  ــارات التف ـة ميـممارس ضعفو 
ارف و ـاب المعــــعلــش ا تســـ لبـــةد الطـالتـــي تساعــ ةـواد االساسيــــن المـــادة الرياضــيات مــــد مـــــــتع       

ــــيمي تصادفـالت التــــل المق ــــير وحــــعلـــش التف ـــ ميـية قدراتــــ, لتنمـــميـة الالزمـــة لــــالميـــارات التعليميـــ , ــــ
ل نو يالحـظ ان  ثيـر مـن المدرسـين قـادرين ة ـفـة المختلــواقف الحياتيـع المـل مـش التعامـعل مدىــويساع

ـــيميم  يـــف يف ـــرون  جاســـم ووخـــرون, )علـــش نلـــل المحتـــوى المعرفـــي للطلبـــة ول ـــنيم يفقـــلون فـــي تعل
2016:3).   
ة التــــي ـة المتوسطـــــــــدة للمرحلـة الجديـــــب الرياضـــيات العراقيـــــلة  تــــــــــم مـــن ان سلسـعلـــش الر ــــو        

ـــعلــش ت لــــــتعم ـــالتف يــر والتع  فــــايات عزيزـ ـــيزت بتنظــــي تمــــ, والتوالتمحــور حــول الطالــب لمـ ـــيم الـ درس ـ
ـــعل ـــدة فلــــش عـ ـــلم, ف ـتعــ) رات منيــاـ ـــد مــن فيـتأ ــ ب,ـر, ا تـــ ـــدريب وحـارين, تـــل تمـــب وحـــمك, تدريـــ ل ـ
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وفــق معــايير عالميــة,  علــش ة التربويــةـور الــرئيس فـي العمليــــــب المحـد  الطالـــــــد عــــ, وق(يةـل حياتـــــمسائ
ـــــمــــن قبــــل المدرس ىنــــاك قصــــور فــــي تطبيلــــونــــو اليــــزال أاال  ـــــب تللـــــــــين بأساليــــ ـــــالحف تعتمـــــــديدية ــــ ظ ــ

 , واقتصـر دور الطلبـــة وـــــــر ومياراتـــيـم والتف ـــن الفيــــع تبتعــــدوالتي ية ـــومات الرياضـلــيار المعـــواستظ
ـــالمعلــش تللـــي  ـــالدراسيادة ـ ـــة المحـــ مــن  بــل مــا ُيملــش علــييموتل   اب المدرســي الملــررـم فــي ال تـــددة ليــــ

افـرزت  ثيـر مـن و , مــــد لدييــير الناقـوبخاصة التف ير ـ, مما قد يلثر سلبًا علش  التف مناققة ونلد دون
بــأنيم وقخصــت نتائجيــا  ,فــي التف يــر الناقــد قصــوراً  ىنــاك( 2013محمــد, )  دراســةمنيــا  ,الدراســات
علـش طـالب الصـف  (2005)العبيـدي, دراسـة  بقـ ل محـدود ميارة تلـويم الحجـا الرياضـيةيمتل ون 

علــــش طلبــــة  (2011صــــحو,)و (2009)عبــــداهلل,دراســــتي و  االول المتوســــط فــــي مــــدارس الموىــــوبين
       .المرحلة الجامعية

م مــــــــع ـثة تنسجـــــــــيات حديـــــــــــــــــستراتيجااع ــــــــــة الـــــــش اتبــــــــــة الملحــــــــــرت الحاجــــــــــن ىنــــــــا ظيـــــــــوم       
ـــــاالىــــداف الت ـــــتحليلي نب ــــيي ــ ــــيـ ـــــي ــــون لي قــــد ا والت ــــأا ــ ـــــفــــي رفــــع مست رٌ ث ـــــوى التحصــــيل وتحسيـ ن ــ

يز ـالتميـــــــــــــــــ رضــــــــــــــــــــل  لبــــــــــــــــةدى الطـــــــــــــــــــية لـــــــــــــــــــا الرياضــــــــــــــــــــويم الحجــــــــــــــــــوير ميـــــــــــــــــارة تلــــــــــــــــــوتط
ــــــــوح فة,ـــــــــا اللويـــــــة والضعيـــــــــالحجبـــــــين  ــــــــالت الرياضـــــــــل المق ــ ــــــــدار اح ـــــــــية واصـ ــــــــم عـــــــنام ـ دى ــ

ـــــــفاية المعلـ ــــــ ـــــــومات بعلالنيـ ـــــــا ,ةـ ـــــــا او رفضيـ ـــــــرة بلبوليـ ـــــــويم الف ـ ـــــــدرتيم علـــــــش تلـ ـــــــوعلي ,وقــ ــــــــ  ن  إة ف
   ي :ــلال االتــبالس تددــث تحـــلة البحـــمق 
فـ  التحصـيل وتيـويل الحجـر الريا ـية  ((4Ex2ر استراتيجية تدريسية عمى وفـق اممـو ج ــــما أث

 ؟لدى طالب الصف االول المتوسط  ف  مادة الريا يات

 The importance of Research:  ثاميًا: أهمية البحث          
ــــان اليـــ        ــــش اليـذي يسعــــدف ال ــــو التعليـ ــــم ب ـ ــــافة مراحلـ ــــو ىـــو تنميـ ــــة التف يـــ ــــر لـ ــــدى الطلبـ ة فـــي ـ
)العتــــوم واخــــرون,  مــــــي تصادفيــــــالت التــــــل المق ـن حـــــيم مــــــــــل التعليميــــة المختلفــــة, لتم ينـالمراحــــ
2009:90.) 
ثـيــات في تنمـيـالرياضادة ــية مــن أىمـا مــوانطالق       ت ـــلد أوليـر فــة مـن التف يــماط مختلفـــــارة أنـــة وا 
ـــاىتم ـــام خـــاص فيــ ـــــ ـــق بمناىجـما يتعل ـــــا, فنجـيــــق تدريسائرـ يا وطـــــ ــــ ــــي مراحـد ف ــــ  انة ـتلفــــم المخـل التعلي
م ـــلجعلية, ـالطلبـى دـير لــــية التف ـة تنمـــــيـي أىمـد علــــيـن التأ ـو مــلــات ال تخـــس الرياضـيـــداف تـدريـأىـ
 .(108:  1984م )أحمد, ـــالتيـل مق ـم حــن ثـم ومـيـبات حياتـة متطلــش مواجيــدرة علــر قــأ ث
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ــــ م        ــر مــن الميتمـ ثيــ ىر ــــــــيا ــ ـن ـــــة, إن مـــــال التربيـــــات مــن رجـيـــــي الرياضـن فـــــــــوالمقت ليين ـــ
ــــم أىــــأى ــالرياض ســداف تدريـــ  يـــرــد, والتف ـــــر الناقـيـــثل التف ـر مـــيــــن التف ـة مـــواع مختلفــــــة انـيات, تنميــــ
 ة, ـعفانـو) (1994, ةـ)خليفـ يـالئلــير العـــري, والتف ــير البصـــاري, والتف ــير االبت ــي, والتف ـداعـاإلب

 (.  2004يد,ـ)عب و 1995)
ــــ ير الناقـوالتفـــ       ــــن الحـييزىا بيــــات وتمــــل المعلومــــدرة علـــش تحليــــل اللــــد يمثــــ ا ـة والحجــــجا اللويــــ

ــــة, ويســــالضعيفـــ ــــا تـــ ـشاعد عل ادر ـة مصـــداقية مصــــم علـــش درجــــن الح ــــداع, ويم ــــواع الخــــقاف ان
ف ـالت و قــــــل المق ــــــة لحــــــلرارات المالئمــــــل الــــــاذ افضــــــاعدنا علـــــش اتخــــــو يســــــومات, اي انــــــالمعلــــ
 (.25:  2015ات )الرقاص,ـي المناققـدم فـا التي تلــف وراء الحجـي تلـمات التـالمسل

ــع (2003, زويد وعـــد )عبـــل ـــوي        ــن عـمـــد يتضـير الناقـــلي أن التف ــــ ـا ـــــارات منيــــن الميــــددًا مــ
ــــمي ــــنبـارة التــ ــــل باالفتراضــ ــــــيات, وميــ ـــــير, وميـتفســـــارة الـ ـــــويم المناققـلــــــارة تـ ـــــباط, وميـنــــــات, االسـتـ ـارة ـ

( وجـود عالقـة 2013دراسـة )جاسـم,  ت نتـائا مـا اقـار  (.55 : 2003, ةـعفانيد و ـعب (  نتاجــاالست
ـــــين ميـــــارة الحـــــس العـــــددي و التف يـــــر الناقـــــد  ـــــي مـــــدارس وثيلـــــة ب ـــــع االعـــــدادي ف لـــــدى طـــــالب الراب

  (.446: 2013المتميزين)جاسم, 
ـــل عــــبق ير الناقــد ـد مــن االقــارة الــش ان التف ـــوالبــ        ــارة تـام  وميــــ اص ــــل خـا بق ـــجــــلويم الحــ

             لديـــرر يـحــلي متـــاط علـقــود إلـش نــف بالجمـصـتتة ــة خاملـمليـرفة من عــالمع سابـا ت ليةــول عمــيح
تــمــم أعـيــش فـإلـ ية ـملـــاس عـــيم فـي اسســـبار أن التعلـش اعتـــو علــــــرفي لـــحتوى المعـضل للمـــــأف لانـق وا 
 (.               (Norris 1985:40-45يرـ ـتف

ة ـــالدراسـية خاصتـدريس الرياضـيات ا ــــور الحاصل فـي مناىــللتطة ر ونتيجـــوبناء علش ما ذ        
ـــدور الطالش ــــز علــــتر  والتــي درس اســتخدام ــــح مــن علــش المــــأصب وعلــش تف يــره, قطــــابي النــــب االيجـ

ير مـن ــــصر فـي التف ــــمق والتبــــم و التعــــالفيالب علش ـــاعد الطـــــس تســـحديثة في التدري اتيــاستراتيج
ـــدام اتجاىــــالل استخـخــ ـــحديثات ـ ـــة فــي التدريـ ـــم االستلصـــــس تضـ ـــاء والتوسـ ـــتسع التــي ــــ ـــاعد الطـــ الب ــ

ة ـــــاذج الحديثــــــمــن النم انـو  ((4EX2 وذجــــــث انمـــار الباحـــــذلك اختــــة ولـــــم العلليــــية قدراتيــــــعلـش تنم
ــــوى تحصـــــع مستــــــي رفـفـــ دـتساعـــ قـــد يـالتـــدريس ـــــي التـفـــ ــــذلك رفـالب و ــــيل الطــــ ــــي تلـفـــ تودر ـــــع قـ ويم ـ

درة ـــــن نـــــال" عـــــــ, فضلياــــــل تحليــــــة مـــن اجــــــش التربيــــــة تسعـــــداف عامــــــذه اىــــــية وىـــــالرياضا ـــــالحج
 ث.ــم الباحـــب علــحسو ي ــتوى المحلــش المسـتو علـــليعبار فاـــت الختــي أجريــاث التــاسبح
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  : ينـــين التاليـــة في المجالـــــالدراس هذـــــمية ىـد أىـــــوتتجس
 − :األهمية المظرية - أ
علــش ( 4Ex2)موذج ـــــعلــش وفــق انتدريســية ت اســتراتيجية ـــــات التــي تناولـاث والدراســـــــدرة االبحــــــن 1-

 ث.ـم الباحــالع وعلـــوى المحلي حسب اطـــالمست
ـــناء بحـد فــي بـــد يساعـــــــق 2- ـــلة فــــوث الحـ ـــد م تـرفــبــــجال ــــذا المــــي ىـ ـــائل واالطاريــــبات الرســ ـــح ليــ ذا ـ
 ث.  ــالبح
ة ــــاب المعرفـــة ا تســـل عمليـــتحويبـــرفي ويـتم ذلـك ـــالمعتوى ــــق للمحـــضل واعمـــم افــلدي الش فيــــي3- 

 لي.   ـــاط علـــة الش نقـــلية نظريــمن عم
ــــق 4- ــــذه الدراسـد توجـــو ىــــ ــــة انظـــار الميتـ ــــمين بالتربيـ ــــة ومدرسـ ــــي الرياضـ ــــ ــــش اىمـيات ال ــــية استخـ دام ـ

ــــاستراتيج ــــش وفـية علــــ ـــ4Ex2موذج )ـق انــــ ــــادة الرياضـــــي تـــدريس مـ( ف ــــتي تسـيات الــــ ية ــــــي تنمـــــاعد فــ
ــــق ــــدرات الطـ ــــالب علــ ــــش التميـ ــــا الضعيفـيز بـــين الحجــــ ــــة والحجـــا اللويـ ــــة للموضـ ــــوعات او الجـ دليات ـ
 يم.ــة امامـــمعروضال

ـــالطقــد تم ــن ىــذه االســتراتيجية  5- ـــويم الحجـالب علــش تلـــ ـــا الرياضـ وبالتــالي قــدرتيم فــي التعامــل  يةـ
 .اقدةـــروح نــم بــيــواقف التي تواجيــالممع المق الت و 

  -: األهمية التطبييية - ب
ين ــــمدرســرفين والـــقـل المــــن قبـــم 4Ex2)وذج )ــــــق انمــــــش وفـــعلية ــــتراتيجــاالس ذهــــن ىـــادة مــــــاإلف -1
 يات.ـــــس الرياضـــي تدريــــف

ــــيم 2-  ــــن االفـــادة منيــ ــــا فـــي الـ ــــدورات التدريبـ ــــة التـــي تليـ ــــميا مـ ــــديريات التربـ ــــية لمدرسـ ــــات ومـ درسي ـ
 ديثة.ــدريس الحــيات التــرائق واستراتيجــول طــيات حــالرياض

للفصليـــــن         ال ــــــورس الثانــــــي ة فــــي ـيل الطلبـــــم تحصـــــي تلويــــــــــيلي فـبار التحصــــــــــادة مــــن االختــــــاإلف 3-
 توسط.ــف االول المــيات للصــمادة الرياضمـن  الخامــس, والســادس()

د ــــــد علــش تزويـــــساعــا يــــط ممـتوســــاالول الم للصــفية ـــــا الرياضـــــم الحجـويـــبار تلـادة مــن اختــــــاإلف 4-
 ث.ـاحـر البــية نظــوجن ــبارات مـــذا االختـــلة بيــذه المرحـــات ليـيــي الرياضـمدرس
ادة ـــــــرى فـــــي مـــــــة أخـل تعليميــــــــــــاث مراحـــــــجية سبحـــــــذه االستراتيـق ىــــــــــــين فـــــي تطبيـــــــادة الباحثـــــــإف5- 

 يات. ـــالرياض
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 The Research Aims : أهداف البحثثالثًا : 
 : الشييدف البحث الحالي التعرف 

في تحصيل طـالب الصـف االول المتوسـط  (4Ex2)أثر استراتيجية تدريسية علش وفق انموذج  1-
 .في مادة الرياضيات

فــي تلــويم الحجــا الرياضــية لــدى طــالب  ((4Ex2أثــر اســتراتيجية تدريســية علــش وفــق انمــوذج 2- 
 .في مادة الرياضيات الصف االول المتوسط

 Research Hypotheses  :  فر يات البحثرابعًا : 

( بــين 0.05ال يوجـد فــرق ذو داللـة إحصـائية عنــد مسـتوى داللـة ))) الفر ـية الصـفرية االولــى: ①
, ومتوســط ( (4EX2متوســط درجــات طــالب المجموعــة التجريبيــة التــي ســتدرس علــش وفــق أنمــوذج

 .((في التحصيل المعتادةدرجات طالب المجموعة الضابطة التي ستدرس بالطريلة 

    ̅   ̅   
    ̅   ̅   

( بــين 0.05ال يوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ))) :الفر ـية الصـفرية الثاميـة ②
, ومتوســط  (4EX2)علــش وفــق أنمــوذجمتوســط درجــات طــالب المجموعــة التجريبيــة التــي ســتدرس 

 .  ((في تلويم الحجا الرياضية المعتادة وعة الضابطة التي ستدرس بالطريلةدرجات طالب المجم
    ̅   ̅   
    ̅   ̅   

       The Limits of Research :  حدود البحثخامسًا : 
 تلتصر حدود ىذا البحث علش :

) متوســـطة القـــييد علـــي حســـن الســـاعدي للبنـــين ( التابعـــة   طـــالب الصـــف االول المتوســـط فـــي1- 
 .الثالثة الرصافة –ة العامة لتربية ب داد لمديريل

المديريـــة العامـــة للمنـــاىا  – تــاب الرياضـــيات للصـــف االول المتوســـط الملـــرر مـــن وزارة التربيـــة  -2
اميـر عبـد المجيـد , لمللفـو جاسـم, للفصلين )الخامس والسـادس( م (2017 – 2016للعام الدراسي )

 .الجزء الثاني ,االولشالطبعة (, 2016)لعام  ,واخرون
 ( م.2018 – 2017) ال ورس الثاني من العام الدراسي -3
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   : Definition of the terms حاتــالمصطم تعريفسادسًا :

 ن :ـها كل مــعرف:  (Strategy) يةــتراتيجـــاالس ①
 (Schunk,2000)  سداء الميمــات بطريلــة ناجحــة, او إنتــاج نظــم لخفــض : بأنيــا "خطــط موجيــة

 ,Schunk 113:) "مسـتوى التقـتت بـين المعرفـة الحاليـة للفـرد واسىـداف التــي ير ـب فـي تحليليـا

2000 .) 
 ,خطة سير محددة من اجل الوصـول الـش االىـداف, وتتضـمن تلـك الخطـة بانيا :  (2008)عطية"

: 2008)عطيــة,  تحليــق االىــداف الموضــوعة للمــنيا"لالخطــوات االساســية التــي حــددىا المــدرس 
30.) 

  بأنيــا "الظــروف واإلم انيــات التــي يوفرىــا المعلــم فــي موقــف تدريســي  (2011, فاطمــة)العفــون و :
ـــذلك معـــين واإلجـــراءات التـــي يتخـــذىا فـــي ســـبيل مســـاعدة طلبتـــو  علـــش تحليـــق اسىـــداف المحـــددة ل

 (.  95: 2011,فاطمةالموقف" )العفون و 
 (, 2013 الربعـ) مجموعـة مـن الخطـوات والممارسـات التـي يتبعيـا المعلـم داخـل الصـف  : بأنيـا "

وتقـــمل عـــدة عناصـــر منيـــا التمييـــد للـــدرس,  بحيـــث تســـاعده فـــي تحليـــق أىـــداف المـــادة الدراســـية,
 ونـــوع التفاعـــل الـــذي يحـــدث داخـــل الصـــف, المخصـــص ل ـــل منيـــا,واسنقـــطة التعليميـــة, والوقـــت 

 (.80: 2013والطريلة التي يتبعيا المعلم وأساليب التلويم " )الربعي, 
ىي مجموعة من االجراءات والخطوات التي وضعيا الباحث لتدريس  ويعرفها الباحث اجرائيًا :

 .سلفاً المحددة مادة الرياضيات للصف االول المتوسط من اجل الوصول لألىداف 

 عرفه كل من :( : 4EX2وذج )ـــانم ②

 Jeffc.M.et al,2008)) : م النظـري للمحتـوى,ــــــط بين الفيـــــيرب مت امل وذج تعليميـــــنم"ه ـــــــبأم    
 "يم الفعـال, والتف يــر مــا وراء المعرفــيو والتلــ قــائم علــش االستلصــاء, الــتعلم االستلصــائية,وخبـرات 

Jeffc.M.et al,2008:1)                                                        ).  
 Aflich.y. et al, 2014)) : ىو نمـوذج تعليمـي يقـتمل علـش ثـالث بنيـات تعليميـة رئيسـية: " بأمه

 (.Aflich.y. et al, 2014:175والتلويم الت ويني ) االستفسارالتف ير ما وراء المعرفي, تعلم 
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فـي تـدريس   (4Ex2)انمـوذجتعتمـد ىـي االسـتراتيجية التـي  : اجرائيـاً استراتيجية بحثـه  يعرف الباحث
والمتضـمنة وعلش وفق الخطط التدريسية التي أعدىا الباحـث ليـذا ال ـرض طالب المجموعة التجريبية 

 اربع خطوات ىي :
 (  Engageاالثارة او الجذب ) -1
   ((Exploreاال تقاف  -2
    (Explain)( التفسيرالقرح )  -3
   (      Extendالتوسع )  -4

 .االنموذج خطواتجميع ضمنيًا في  التلويم الت ويني والتف ير التأمليعلش أن يدخل 

 عرفه كل من : :( Achievement) يلــــالتحص ③
 Good, 1973)) :  اــــــــــــرفة مـــــــــــــــارة او معــــــــي اداء ميـــــة  فـــــــــــــــاز او  فايـــــــدار إنجـــــــــــمل"بأنو"                 

(Good, 1973 : 59  .) 
 (: (Webster, 1996 خالل بذل جيد تعليمي النتيجة ال مية والنوعية الم تسبة " بأنو

 .((Webster, 1996:9 "معين
 (0xford,1998) : النتيجـــــة الم تســـــبة في انجــــاز او تعلــــم قـــيء ما يحــتاج جيدًا او  "بأنو

 .(0xford,1998:10) ميارة " 
  ,محصلة ما يتعلمو الطالب بعد مرور مدة زمنية معينة يم ن قياسو بأنو ( : 2000)ابو جادو"

تحصيلي وذلك لمعرفة مدى نجاح االستراتيجية التي البالدرجة التي يحصل علييا باالختبار 
 (.469: 2000يضعيا المعلم ويخطط ليا ليحلق اىدافو وما يصل اليو" )ابو جادو, 

  (2009, قطيط)  :وتيدف مجموعة من االسئلة اعدت بطريلة منيجية للياس سلوك ما" بأنو ,
: 2009, قطيط) "الش قياس المعارف التي ا تسبيا الطلبة نتيجة مرورىم بالخبرات التعليمية 

80.) 

ىو ملدار ما تعلمو طالب عينة البحث من معلومات ويعبر عنيا  اجرائيًا : ه الباحثــويعرف
 بالدرجات التي يحصل علييا الطالب في االختبار التحصيلي الُمعد من قبل الباحث.
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 :  نـها كل مفـــعر :  (Evaluation of Arguments) جرــويل الحــتي ④
 (Watsn & Glaser,1980) " من لف رة او رفضيا, والتمييزا قبولقدرة الفرد علش  : انيا 

اللوية والضعيفة, واصدار الح م علش مدى  فاية المصادر االساسية والثانوية, والحجا 
 (. Watsn & Glaser,1980:14")  المعلومات

 (Udall & Danicls, 1991)  : او اءاتــــــــة االدعــــــــة ودقـــــاثبـات صح طرائـقدى ــــــاح"ي ــــــوى 
 (.(Udall & Danicls, 1991: 67"  ةـــــال امض جاـــــين والحـــــــالبراى

  , ىي "العملية العللية التي يميز بيا الطالب بين الحجا اللوية والحجا الضعيفة  (2009)عم :
 .(137: 2009علي, ) "بالموضوع الملدمة اليو بناء علش اىميتيا, و صلتيا

 ,المتعلم الح م علش معلولية االف ار من خالل تحديد معيار ىي "قدرة :  (2009)عبد العزيز
)عبد العزيز,  ييدف وضع قواعد إلصدار االح ام والتحلق منيا للتأ د من دقة االدعاءات"

2009 :295 .) 
 ,ةــــــــــــــا الضعيفـــــــالفـرد بـين الحجـا اللويـة والحج بيـا ة التي يميزــــــــ: ىي "العملي( 2017)الخوالدة ,

يـــز بـــين الحجـــا اللويـــة يفعنـــد اتخـــاذ اللـــرارات مـــن الضـــروري ان ي ـــون القـــخص قـــادرا" علـــش التم
والحجـــا الضـــعيفة المتصـــلة باللضـــية المعروضـــة, فـــالحجا اللويـــة يجـــب ان ت ـــون ىامـــة ومتصـــلة 

جوانـــب ذات اىميـــة اتصـــاال" مباقـــرا" باللضـــية المطروحـــة للنلـــاش, امـــا الحجـــا الضـــعيفة فتتصـــل ب
 (.39 2017:)الخوالدة, "ضعيفة
الحجا الضعيفة المتصلة  منالحجا اللوية  يزيتم قدرة الطالب علش : ا الباحث اجرائياً ـــويعرفه

صدار الح م علش معلولية االف ار و فاية او  بالموضوع او بالحدث المطروح او بالجدلية المعروضة
لفلرات اختبار  مالتي يحصل علييا الطالب في ضوء استجابتيوتتمثل بالدرجة ال لية , المعلومات

 ض.الرياضية المعد ليذا ال ر تلويم الحجا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انثاني 

 خهفيت نظريت ودراساث سابقت 

 : خهفيت نظريت : أ    

اننظريت انبنائيت 

 4انمورجEx2 

انتحصيم 

انتفكير انناقذ 

 تقويم انحجح انرياضيت 

 

 

 : دراساث سابقت : وهي عهى محورين : ب    

 4Ex2انمحور االول : دراساث انمورج        

 انمحور انثاني : دراساث تقويم انحجح انرياضيت       
 

 



 11              خمفية نظرية / الثانيالفصل 
 

 خمفية نظرية : : أ
 اواًل : النظرية البنائية :

علتدد  أحدد     علددتعمب أهدددب ظظيةدد     عحدد   علتك ةظةددل  د  علظظيةددلتعد  ظظيةددل علددتعمب  عل ظد    ع         
لتددد  تظ  لدددد  لندددد  ص علظ ددد  عل عيندددد   كة ةددددل  ظدددد   ع علتي  ةدددددل علح ة ددددل علع مةدددلندددد   عضددد نل ظ  ةددددل

تط ةقهدد   دد مع   حدد     إال ع   قددي  علعيددية ، عل مددا علددينب  دد  ع   ددت يه  ت تدد  علددا ع ع دد   ،عل عينددل
 (.  93: 2011)عللمي  ،   ع  

 تؤكد   مدا ع   م دلالحق  د لتعمب علاد  ق لمطلعيت  ط علتعمب ع عه ةلعل ظ  ةل  ما  علظظيةل  تيكم       
ةتب علتعمةب    طيةق عل ظ   عل ع   ل عينتهب   ق يظل  عم   تهب علا  قل  د   د  عكتاد  من  د   عم  د   

، ن ط ددل  ةدد و  علع دد   دد  طيةددق كدد  تلدد  لم ندد   علددا نهددب   ةدد  ندد  علع مةددل علتي  ةددل )علع دد     
2011 :151). 
ظ   ، ددددددكي عل ددددددس عل دددددد   ؤاددددددد( علددددت  ةعPiaget)ةل ددددددل  ة  ددددددديم ي ع  علظظيةددددل عل ظ  ةد دددد  ع دددد         
، (Appleton)  مت  ددددددد،  ع (Sculut ل  ) ددددددد(،  اكCarin  ) ددددددد يةدد(،  كAttkinson   ) دددددد عتكظا

    (.129: 2010، ع  وحةيهب ) علع  ع   علددد ن
  ددددة  ة كدددد  تقاددددةب هددددتم علتعية دددد    ،علتي  ةددددلتعدددد    علتعية دددد   عل ظ  ةددددل ندددد  علكت  دددد                

 :(2007قا ة  ي ةاةة  ك   تكي )علظ     علي   
 ةظظددي علددا عل ظ  ةددل كظظيةدل ندد  عل عينددل    ت  يهدد  تدديى ع  كدد  نددي  ة ظددا عل عينددل ":  القسمما االول

تلدد  ،   مددا تلدد  ن ل عينددل ةددتب  ظ ؤهدد  ال ةددتب تمقةهدد   ندد يو اددم ةل،   ظة ددل عل عينددل  مددا ه ظ ادد
 ".لتكة ة

 ع  علدتعمب لكد  ةحد   ةحتد ى علدا  ظد    عتةظظدي علدا عل ظ  ةدل كظظيةدل ند  علدتعمب، ":  القسا الثاني
ع  ع د  و  ظد   عل لططد   علعقمةدل لم ددي    عادطل   مةد    قمةدل  عةظددل،   مدا هدتع ند لعمب ةحدد   

 2007 علدي   ،) علظ د    "ظتة ل ت ل  يلن  لم عظا    لال  علل يع  علت  ة ي  هد  علدتعمب
 :358-357 ) . 
 نةهد   ظ  ةدل علدتعمب  علتعمدةب   د يو  د    مةدل ع ت   ةدل، ةت   د  ع "( 2010) عله ةد     ةعينهد      

  ق يظدل  عم  د تهب عل  ةد و  د     ،   لال  عل ظد   عل عد   ل عدينتهبعل تعم       عالية  ،  عالح ع  
 .(46: 2010،عله ة  ) "ة  نه هب علق ةب لم ن   علا نهب  
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 بيئة التعما البنائية 
  ةحت ددد  ع  ةع ددد  نةددده عل تعم ددد    عددد    ةيددد ع    عضدددهب تةقنددد    ة دددل علدددتعمب )عل كددد   علددد       

عل تعد  و لتحقةدق عالهد ع   عض،  اتل  ة  ن  تحقةق تل  عال  ع  عل لتم دل   ند  ي عل عم  د   
 (.158: 2003،  مةت   علتعمة ةل  عظيطل ح  عل يكال ( )مةت  

 ادوار المعما والمتعما في النظرية البنائية 

      : دور المعما البنائي ①
حةددد  تتةددي  أ  عي عل عمدددب  ددد  عل عمدددب    ةدد و  مدددا عل عمدددب عل ظددد   ت دديض علظظيةدددل عل ظ  ةدددل أ  عيع   

 ةت  د    يم عةضد   ند  تظظدةب  عل   يي ن حب علامطل إلدا   ي عل عمدب عل ظد    علت د  م   علت   ضد ،
 ة ددل علددتعمب  تدد نةي عل دد ع   عال  ع  اظ دد م  هدد ب علددتعمب   لتعدد     دد  علطددالب، نهدد     دده   ادد    
ل ظدد   عل عينددل، ك ددد  ةعدد   ندد يع  عحتة طةددد   لم عم  دد   عتع لم دددل عال ددي، ةدد    عل تعم دددة  ندد    عقددد  

ي علتقدد ةب لتتظ اددب  دد   لتمدد  عل   يادد    ل دديع  تتحدد ى عل دد يك   علادد  قل لهددب،  ةظدد ع ندد   ندد  
 عل ظ  ةددددل  ددددة  عل تعم ددددة       لمحدددد عي  عل ظ قيدددد    عل ظدددد ظيع  علعم ةددددل عل يدددد   علدددد ة قيعط   علت يةاددددةل،

 .(15: 2008، )قيطل
   : دور المتعما )الطالب( البنائي ②

 ةكد     يم تكديعي  د  تينض عل ظ  ةل ع  ةك     ي عل تعمب ام    تنب ن   قمه عل عم  د          
   ياددته لمت كةددي علعم دد ، نهدد   ل يعتدده  ة ددب ع  ةددتق ص   ي عل كتيدد  ل دد  ةددتب تعم دده ، تددب ح ظدده

 ددد ظ    نددد   ادددؤ لةل ع عيو علدددتعمب  تق ة ددده  ته يددد يك نضدددال   ددد   حددد   ددد   عظدددا  ددد   هددد ب علدددتعمب، 
 .( 175-177: 2003، مةت    مةت  ل عينته )

 :مقارنة بين الصفوف التقميدية والصفوف البنائية 

ع  ده عليد ه  عاللدتال   دة  علند    علتقمة ةدل  D.C and Barron, P.A (1994) ة ضد      
   (.1  ض  ن       )  عل ظ  ةل ك  
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(    1) 
  ق يظل  ة  علن    علتقمة ةل  عل ظ  ةل

 الصفوف البنائية الصفوف التقميدية وجه المقارنة

 المنهج1- 
 

  ةق ب    عل م  لمك ،  ةؤك  نةه
  ما عل ه يع  عالا اةل.

 ه ظ.       
  ةعت   علكت ب عل  يا   كت ب

 علظي ط علعم  .  

   لم م ،  ةتب علتأكة  نةه ةق ب    علك
  ما عل   هةب علك ةيو   ه يع  علت كةي.

 .ةات ةب الهت        ة   علطالب 
ةعت   ك ةيع  عل ن  ي عال لةل  عل  ع  علت  

 علتع     عه .  اة ي 
 دور الطالب2- 

 
 .    ام  ، ةتمقا عل عم 
  . ةع    يك   ظ ي 

 .عة     ظيط، ة كي 
 .ةع   ض        ل 

 المعمادور  3-
 

  .    مق   ظ ق  لم عم  
   ة ح     عل  عب علنحة

 لك  ة    تعمب علطالب. 

  ةت   ددددددد   ددددددد  علطدددددددالب، ةهةددددددد  عل ة دددددددل
 عل ظ ا ل لتعمب علطالب. 

   ة حدد   دد    هدد   ظظددي علطددالب لكدد
ةادت  ب   د هة هب علح لةدل الادتل ع ه  

 ن   ي س الحقل.  

 التقويا  -4
 

 لال :ةتب     ةتب    لال  عاللت  ي. 
 .  الحظل ع ع  علطالب ع ظ   علع  
 ةب عل ي ية . ةتق 
  .الحظل علطالب    لال  عال  عي  
 .علت  ي 

 (53: 2010 ،)عله ة   
   ةأت  ما  تيكم علظظيةل عل ظ  ةل     هل ظظي عل  ح  ةالحظ أ    : 
 ة ةل.ددل علتعمدددعلع مة ن  علي ةس  يددد حعلة  ددد  عل تعم إ -1

 . ودددينتهب عل  ةد ع  عاتةددع ب بدد  نهدقل نددهب علا  دد   عينت   تع   عل تعمددداة 2- 
  دد  و تيدكة  عل عدد ي  علادد  قل لد ى عل ددتعمب،  لدتل  ة ددب ع  ةكدد    ع  عل عيندل عل  ةدد و تتكد    3-

    عقيعظه حتا ةاتطة  تك ة  عل ع ي  عل  ة و.  عل تعمب ظيط    ت   ال  
 . ة وددعل  لدد يعتهب   دد ظ علطددم ل  يددك    دد  د  ند  ةتدد   د 4- 
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 نماذج النظرية البنائية 
 د  علتي دد ةة  ع  علظ دد تى  عالادتيعتة ة   علق   ددل  مددا علظظيةدل عل ظ  ةددل عالاتقندد  ةل  ك ةددي ةعد       

ل مدددددد يو هددددددتم  ك ةدددددديوعك ددددددي ع دددددد ع    ندددددد  علتي ةددددددل لددددددال  علاددددددظ ع  عل  ضددددددةل  قدددددد   ددددددي   حدددددد  ال  
 نددددق  مددددا ةدددد يس  هدددد  طال دددده  ،ظ ددددته  عل عمددددب  علدددد  نينددددل علندددد ةعلظ دددد تى  عالاددددتيعتة ة   لكدددد  

تؤكد  هددتم عالاددتيعتة ة    عت ،ةل لمظظيةددل عل ظ  ةدل  دد  هددتم عل يتكدمع  تعمددةب علطددالبعل يتكدمع  عالا ادد
 عظددا  تادد   م  مددا عتلدد ت قدديعيع   ت عمظددل       ي علط لددب علظيددط ثحدد ع  تعمددب ت علت يةاددةل  مددا

 .(126: 2011 ع ةل لم يكال  علت  تن  نهب )عللمي  ، 
(   ) مةتددددددد  ، 411: 2007 علظ ددددددد    علدددددددي  ،)(  2003:195)مةتددددددد    مةتددددددد  ، ةدددددددتكي        

 : (  عض عالاتيعتة ة    علظ  تى نة   ةم 419: 2007

 
 )من اعداد الباحث( بعض النماذج التي تعود لمنظرية البنائية( 1مخطط )

  النظرية
 البنائية

 دورة التعلم
نموذج خريطة 

 (V)الشكل 

نموذج 
التدريس 
 المفصل

 نموذج بوسنر

 نموذج وتلي

4E'S 

5E'S 

نموذج التعلم 
 CLMالبنائي 

 نموذج ياجر

نموذج التعلم 
 الواقعي 

نموذج التحليل 
 البنائي

نموذج 
 التوليدي

المدخل البنائي 
للتغيير 
المفاهيم 
 التطوري

7E'S 

خرائط 
 المفاهيم

4Ex2 
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           4Ex2ثانيًا : انموذج 
ل ددديةل عل ظ  ةدددا علظظددد ب  مددد  تقدةل علتدد تى علت يةاددة    علظ ددد   عالاتيعتة  ك ةي   دددح ة   ي ددظه       

 تى ددددظ ع  د هدد Jeffc.Marshall)ل كتيدد ه ) ( 4Ex2 تى ) دظ ددع  تى ددددتم علظدددد  هدددد يةس   دددد  علتدندد
ةب       علتقددددا عالاتقندددد و  مدددددددد  عل عت أل دعم     علق   دددددددد  ق  عل ددددد ه لمحقدددددينه  ظ هددددد  ظعدددددم  ل دددددتك  
ط ددددت  ةي ددد" عل2  لد ظاد 4E" أقي د تى،  ةددد   عالظ دد   ك ظددتم هددد هد ،عين د   يع  عل ددةي  ددد د   علت كد عل 
 (.     Jeffc.Marshall,2008,1) عمبددد يع  علتددد ى  لدد ي  لم حتدددة  عل هب علتندد 

ي  ددددي    ، Atken Myronك  دأتدددد ي  د ةدددد ية  عقتددددي دي  علعيدددددةظ    دددد  علقددددد  أ ع دددد  علادتددددددددددن       
ظ   دددددل  عاددتددددب عل ال ةدددد  يو علتعدمددددد   ددددا ، علددت  ا د  ت يةددد تى  ظ  دددددددظ  Karblus Robertس دك ي مدد
         دددد ه ةلددددي لطدل نةددد   ع يةددددددال   يعحدددد   دد   دددددتك ظ   ،ين ددددد  عل عددددد  علظ ددددن لددددددية    ة  ةددددظظ علددا

 ب دددددظ ه  علعمدددد ةي  دددد دد  تط   (،28: 2014  ) ددة  كةمدد ، د   ي  نددددددك   ةب(دددددتق –ق ةب ددددت –   دددد)عكتي
  دددد  ق د    ة د د 1989ظه دددندد  ا 4E'S)ع لل )ددددب عل دددد  يو علتعما دددل علددددب عل ال ةدددي   يو علتعمدددب تط ةدددت

   دد ب ددد ن علتقدد ةب( –علت اد   –علت ادةي  –   دعالكتيدد)  ددد  عي د   يعحدد  هددد    دددددتكتت  ددده علددد م ال 
        دددددددددس  يعحددددددددتكددددد    ددددد  ل ت (5E'S ا  )دددددددظ    علل دددددددد  ظ ددددد تى  لمدددددتعمب عل ددددددد    ة ددددددد ض 1997

            لدددددددددددد ظة    يحمددددددددددلدددددددددددد لك  ةب(ددددددددددددددعلتق –  دددددددددددددعلت ا –ي  دددددددددددعلي –   دددددددددددددعالكتي –تب دددددددددددد)عل   دددددددددددد ه
   دددددعض 2003  اددظل دددددد ن، (Bybee, 2006:4)  د    ي  ندددكددب ددددل علتعمدددد    مةدب نددددددد  و تاهددددد ح

Eisenkraf  ه ظ ددددددد تى دددددددددة  ظدددددددت   ظدددددددددتةي لن أة  دددددددددد يحمت(7E'S) (علت  ةددددددد  –عالادددددددتظ  ط )    ددددددددد ه        
 .(458 -419: 2007)مةت  ، 
ين  دددد   يع  عل عدددي  ددد علت كة علتكد ةظ  علتقد ةبةل ددد  عه دددب ة ضدددد تى لددددتم علظ ددددد  هدددد  ع   دددد لك       

 تى دتم علظ ددد  ع  هدددب  ددد      لينددد  عالاتقندددددد   يعحددددمل  دددد   يحددددد   كددددعمب ع ظدددده   يو علتدت  تحت  ددددددعل
 4Ex2 تى دظ دأ ه ي،د  علدا ظدد    دد ،  هتع  دد   عل عيندن  علظ  لةده    ظةل  ما عقتيعح    ة  د  ةع

 ،ةب علتكدد ةظ   ت يةس عالاتقندد   ، علتقددددددظ دد تى عل)   هدد  دددددد  ع  )ةدد   (  ددة   ددال   ك ظدددددعلددت  ةك  
                    قهدددددددددددددددل لتط ةددددددددددددددددنين ة ددددددددددددددددد  لم  يادددددددددددددددد   ةتةددددددددددددددددت  ادددددددددددددددد،  عل(علت كةدددددددددددددي  ددددددددددددد   يع  عل عينددددددددددددد   

 ،  ةهددددددددد   علددددددددا أ  ة ظدددددددد  علط لددددددددب  عينتدددددددده  ظ اددددددددده  سدم    مددددددددد      ددددددددد دددددددد   قدددددددد   نددددددددددد يك
(Jeffc.Marshall.at al,2008:2-3   .) 
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 Survey The االستقصاء  : ①
 مفهوا االستقصاء :

عل هددد  علدددت  ة تلددده علط لددددب نددد  اددد ة  علحنددد    مدددا  عم  ددد   ت اددددي  ةقنددد    الاتقنددد         
علت  ت ع هه، ةم دأ علط لدب علدا  عم   تده علاد  قل  ظد    ة ع ده  يدكمل  لق  علت  ضععل     أعل يكمل 

 (.2009:113،  اهةملأ  اؤع   حةي  لم ح     حم     ح  لل عكتي   عال   ل )  ة ع  
 :االستقصاء التدريس في 

ق ن  مةددل ندد  تظ ةددل علت كةددي علعم دد  لدد ى ع ددطي علعالاتقندد  ةل  دد  عك ددي  علتدد يةس تعدد  طيةقددل       
،   هدد يع  عالكتيدد    أظ اددهب، أت ةادددم  ةددلعلع م   ياددل مل هبعل ينددل ع دد   لعت حدد تلدد   ،عل تعم ددة 
 ةنددددة  ، نهدددد  ةحدددد   عل يددددكمللب )علنددددتةي(  علت ندددد  إلددددا ظتدددد   ،  اددددم   علعدددد ندددد   ح دددده عل ددددتعمب

-2011:197)عللمي دد ،  ،،،، علدد ، ةقدد ي، ةندد بظ، ةقددةسددددة  دد  عل عم  دد  ، ةالح  ، عل يضددة  
198)  . 

 االستقصاء كطريقة واالستقصاء كنتاج لمتعما:
ت دديق عال  ةدد   علتي  ةددل  ددة  عالاتقندد   كطيةقددل  عالاتقندد   كظتدد ى لمددتعمب، عت ةيددي عل ظحددا        

عال   علدددا ع  عالاتقنددد   كطيةقدددل لمتددد يةس ل اددد   و علطم دددل  مدددا نهدددب عل ددد  و علعم ةدددل،   دددتل  ةعددد  
ظ ةدل  هد   ت  اتقند    علطم دلعل حت ى علعم   ه  ه   علع مةل علتعمة ةل،  ن  عل ظحا عل  ظ  ةق ب 

ل،   دد  تح ةدد  عل يددكمل،  طددي  عادد مل عاتقندد  ةل ةددنه هددب حدد   ط ةعددل علعمددب  تطدد ةي عل عينددل علعم 
 (.2009:201،امة    م ةل لإل   ل    هتم عالا مل )اعة      ب ح ةل  تن ةب  تظ ةت ت  ي 

 :   مميزات طريقة االستقصاء في التدريس
    لت ل  ةك     يم عة    .تع   عل تعمب  ما عل ح   علتقن     عل عم      -1
علهددد     ضددد ع  ةددد تادد     مدددا عكتاددد ب علطم دددل علقدددةب  عالت  هددد    عل هددد يع ،   ددد   هددد يو تح  -2

   ن   علتحمة   علتنظة   علتن ةب.  عل ح   علق يو  ما عل ق يظل  عل
   لح  عل يكال  علت  ت ع ههب. عكتا ب  ه يع  علت كةي علعم -3
 علطالب الكتي   عل عم      أظ اهب.عت حل عل ينل ع  ب  -4
 :2011عالاتقندد   علطم ددل ندد  علتلطددةط  علع دد  ل يعاددل   ضدد ع عل حدد  )عللمي دد ،   ةيدد  -5

196-197.) 
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 : بعض استراتيجيات االستقصاء التعميمي

 
 استراتيجيات االستقصاء )من اعداد الباحث(( لبعض 2مخطط )

     Formative Evaluation:  انتقويم انتكويني ②

 علتأكد   د  عظده  هب ند  تعم د لة يى هتع علتق ةب ع ظ   اةي علع مةل علتعمة ةل  ه    ت  عل علط       
،   د  ع ظد   علتد يةسعق دل   مةدل علدتعمب ت  م عاله ع  عل يا  ل علالمب تحقةقهد   ةادتل ب ند   ي  ةاةي  

  ةدتب علتيدلةص  علعدالى  عل ظد   ند  تع  عل قد  عتة ني تتتةل يع عل ة عد  علع مةدل علتعمة ةدل  تطد يو 
 (.    348: 2007)  اا، 
ن  لظادددد ل لمط لددددب نهدددد  تعددددمم ظ  حدددده عتع تحققدددد   علتتتةددددل عليع عددددل ت ةدددد  علط لددددب  عل عمددددب،        

ع دد  عل عمدددب نهدد  تددم  م   عم  دد   ت ةدد و ك ةددديع  ت كظدده  دد  ع دد  و علظظددي نددد   ،عالهدد ع  علتي  ةددل ل ةدده
ق علتعمة ةدددل ع  عالاددد لةب عل ت عدددل نددد  علتددد يةس، ك ددد  عظهددد  تاددد   م  مدددا ت ندددة  ع دددعالاددد لةب  علطي 

 (.10: 2011) لمة ،  لط  عالا لةب علعال ةل ل ع ل ل ع  تنحة  عال
علتقددد ةب علتكددد ةظ  ع  عل ظددد    ع  عل ادددت ي ع  عليدددكم   عحة ظددد   علتنددد ي ، نةادددت ي  مدددا طددد          

 يددك  يادد    نةددي يادد  ،  قدد  ةلنددص لدده  ي دد    قدد  ال ةلنددص لدده  مؤ علطيةددق،  ة كدد  ع دديع
 ي د  ،  ةادد    علتقدد ةب علتكدد ةظ   مدا تكدد ة  ندد يو  عضددحل  د  علطددالب  ةعددي  عل عمددب  علط لددب 

 عالادت  عب  ةدق عالهد ع ،  هد  تيد    دتل  عل الحظدل  عالادت  عقعللطد ع  علدالمب عت   هد  لتحعلدا 
الب ع ظد     مهدب ظعدي  علك ةدي  د   عدينتهب  قد يعتهب  علدت  نةتل اؤع    عب، نعظ   الحظدل علطد

ةدددي علطدددالب كت   ظددد   عل ظ قيدد     هت ددد ب ظقدددةس  اددت ىةاددتطةع   علقةددد ب  دده،   ظددد    ظادددت   علددةهب ع
: 2011 ) مددد ،  (2005:82أ يةددد    كةييدددظي،    دددق ع يعكهدددب  ظعدددي   ددد ى تحقةدددق عالهددد ع  )

372.) 

 سكمان

 االستقصائية التعاونية 

 (STC)االستقصاء الموجة طبقاً لبرنامج

 العروض العلمية االستقصائية
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 : (2010علتق ةب علتك ةظ  ك   تكي )عله ة  ،     ةحققهلتعهب عل ظ    ع        
علظقدد ط علتدد  تددب عتق ظهدد   علظقدد ط  علدداعلتعددي   مددا تقدد ب علط لددب ع    ددأ  ،  حةدد  ة كدد  علتعددي  1- 

 علت  لب ةتقظه      ةتطمب ع   و ت يةاه  ع  علتلطةط ل ع ل ته   علتلمص  ظه .
 ع  يو  عنعةل علطالب    طيةق  عينتهب  ظت   هب. -2

  ع ل ل علضع  ق   عالظتق   علا عل ح و عل  ة و.لعلع    ما عتق   عل   و عل يعاةل 3- 
علتعددي   مددا ظقدد ط علضددع   عل حدد   دد  عالادد  ب علتدد  ع   علددا هددتع علضددع  ادد ع  ك ظدد   دد  4-

 عل ظه .عل عمب ع  عل تعمب ع  
لقةدددد س،  ع م الحظددددللتيددد ة  عل عمددددب  مددددا ع دددد  و تلطةطدددده  تح ةدددد  عالهدددد ع  علاددددم كةل علق  مددددل  -5

 .(272: 2010)عله ة  ،   علتة ي عالاتيعتة ة   علت  تال ب تحقةق عاله ع 
 Reflective Thinkingالتفكير ما وراء المعرفي ) التأممي (  :  ③

 يع  عل عيندددد  ( ةعظدددد  علتأ دددد   علتع ددددق ندددد  نهددددب عل عينددددل هددددتع عل نددددطم  ع  عل  هدددد ب )  دددد         
 ةتحكب، ة  ده عل دتعمب ند    ةض ط  عل عم     علت  ة تمكه  عل تعمب  علا علطيةقل علت  ةظظب  ةلطط

مع    تطم د   عل عقد   تحد ة   عل ادتق  ، عند    علح ل    طم  علقي     مةل علتعمب علل نل  ه،   
مطالب  عللي ى     ق ندل تمقد  عل عم  د   علدا  ق ندل  ظد   عل عم  د      علضي ي  عطالق عال  عع ل

  ع ل تهددد   تح ةمهددد  علدددا  عيندددل، تت  ددد  نددد  عكتيددد   ظددد عهي   القددد   ت كظددده عالظتقددد    ددد   يحمدددل 
   ت اددةيه   دد  ع دد  هددعل عينددل علددا  يحمددل  دد   يع  عل عينددل،  علتدد  ت  دد  ندد  علتأ دد   علتع ددق ندد  نه 

 ي  عالاددت ال   مدددا ع ع  هدد   دد  لددال   ظظ  دددل حةددل  دد  عل حدد   علتقنددد عاتكيدد   ع عدد   علظدد عه
 .97-96):2011)عاليقي، 

 علت كةي     يع  عل عين    لع ة     علتعية     ظه :   ني 
 ددد   يع  عل عيندددل نددد   ددد هيم علت كةدددي نددد  علت كةدددي   دددتل  ةتضددد   ( "2004،ع ددد   دددالب) ينددده        

( 2009 ةدتكي )  ةد ،  (189: 2004، ع د   دالب)علع مة    عالنك ي علتد  ن ل د    د  تكد     دي و " 
 .(217: 2009)  ةددددددد ،  تدددددددأ ال   ددددددد  عل عيندددددددل ع  علت كةدددددددي نة ددددددد  ظ كدددددددي  كةددددددد  ظ كدددددددي" " أظددددددده 

 وراء المعرفيخطوات تعميا وتعما مهارات التفكير ما 
 ع  تعمةب  تعمب  ه يع      يع  عل عين  ت ي   ل يعح  عالتةل: Flavell( (1987 لڤفالتكي         
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: تم ة  عل تعمب   ل عنعةل عل علمةل لدتعمب  هد يع  علت كةدي  د   يع  عل عيند ،  د  لدال   المرحمة االولى
 ن  عظ  م عل ه   . هعقتظ  ه  أه ةته  ن  ت نةي نيص عنض  لظ  ح

: ت  ةه عل تعمب الظت  هه  طيةقل  قند  و  يدع يةل ل د  ادةق ب  ده  د   ع  د   ع   د   رحمة الثانيةمال
 ةق ب  ه عاللية     أ ع ع  ع  ام كة    لتم ل،  عالظت  م هظ  ةك   ن  عت  هة  :

        ظ  تى  عة  ةق ب عل تعمب   الحظته.ععالت  م عال   :  ظ 
   م ل حت ى ت ي ل يلنةل ة ي  ه .عالت  م عل  ظ  :  ظ    ةق ب عل ي    الظت 

: تطدد ةي قدد يو   هدد يو عل ددتعمب  مددا ع  ةتحدد    دد  تعتدده، علتدد  ة كدد  ع  تددؤ   علددا  المرحمممة الثالثممة
    ظه  : ع ك ةي    عل 

  علع مة   عل عينةل. ك ةيت ك  عل ي     نهب    
 .تط ةي  ه يو عل ي        يال علع مة   عل عينةل 
    علا   عق    ة و.ظق  عل ع ي   علع مة 

 دد  م  دد  عالتقدد       ىعلقدد يو  مددا ت ظةدد  علع مةدد   عل عينةددل  طيةقددل علةددل    اددت   المرحمممة الرابعممة :
   .(353: 2007، ح  )ع          

 مكونات ما وراء المعرفة: 
 ك ظة   ة  ع      يع  عل عينل تظقاب  (2016ظقال     )علت ة  ،  (2004ةيى )   ظل  عللمظ عي،

 ي ةاة  ه  :
 عل    علتعت    ل عينل. -أ

 علتظظةب علتعت  لم عينل. -ب

 
 

37): 2016)التميمي,  مكونات ما وراء المعرفة( 3مخطط)

ما وراء 
 المعرفة 

التنظيم الذاتي 
 للمعرفة

تنظيم 
 المعرفة

 

 

 إعطاء مخطط

 تعديل نتاجات

 توضيح أخطاء

 تنظيم تفكير

 

 

تقويم 
 المعرفة

 تعديل نمط 

 تبديل استراتيجية

 تحسين سياق

 التأكيد من حل

 إدارة المعرفة

 

 تحديد استراتيجيات

 وضع خطط 

 بناء خطوات 

 ادراك عالقات

 تهيئة ظروف      

 

الوعي الذاتي 
 بالمعرفة

المعرفة 
 السياقية

 

 الوعي بشروط

 إدراك أسباب

 إعطاء مبررات

 تحديد معايير

 حل المشكالت

 

 

المعرفة 
 اإلجرائية

 ادراك خطوات

 معرفة نماذج

 معرفة حلول

 معرفة تراكيب

 

المعرفة 
 المفاهيمية

 الوعي بالمفاهيم 

    بالمصطلحاتالوعي 

 الوعي بالرموز 

                        الوعي بالقوانين
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 : 4Ex2خطوات انموذج 
 متع علتق ةب علتك ةظ   علت كةي علتأ م  عل نضال     لط ع  عي       4Ex2 ةتك   عظ  تى     

 :(4ك   ن   لطط )ة لال  ن    ة   يعح  عالظ  تى 
  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                          

 اعداد الباحث()من ( 4Ex2)مراحل االنموذج ( 4مخطط )

 : Engagingاالثارة ) الجذب ( 1-
          دددددددددددد م دددددددل  ى علطددددددددددل لددددددددد   علا  قددددددددد  عل عدم  دددددددددد تح ة عل ددددددد يس ب دددددددددمل ةقددددددددد  هدددددددتم عل يحدنددددددد       
      ب دددددددددد  عظت  ههددددددددددةل،  يدددددددددد ،  ع  دددددددد يو عل عنعد ي علح لددددددددددددددددد  علتنددددددددددد تح ة دلددددددددددد يعادددد   علددددددددددددد   د عدددددددددعل  ض
 عل  ددد هةب علعم ةدددل يضدددددددعة    يس،دددددددد ع علددددد    ضدةي نددددددددنددد  علت ك  لمدددددد   علطددددد يو نضدددددب،  ع  ددددد تيد ةقه

  عددددد    ضدددددددالب ظحدددددمل تح ةدددم علطدددددب نددد  هدددتم عل يحد تتددد  يس،ددددده  لدددال  علدعل ددديع  تعم ددد عل عم  ددد   
ق د  طيةددد   ددددددعيندض عل ددددددةيو أ  علتظ قد ةي عليدد   علحددد م،   تددددددب ظحددددددددددتب عظت  ههد    دددددددد ةددعلدد يس عل 

ب  ددد   عددد ي  نددد   ظةدددتهب ددددددد    ددد  هددد   تددد عني ل ةهددددددظهدب عا   دددل  دددددددددعد  ةند  قددددعلتددد ك ةددديو ؤال  ددددددددتا

  Engaging االثارة

 Exploring    االستكشاف

 Explaing    الشرح والتفسير

 Extending    التوسع

                          
ي 

التقويم التكوين
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مب دددددة  ل دديع  علتعددددددددط  دددددددد   تيع دب إة ددددددددة  عتل علتعمة ةددل ددددددل ع   عل ه ددددددعل يحمتم دددددد  هددددددد،  تعةلددددددعل عين
ل تع  ددددددب أ  تكدد   عثظيدطددددددط  ة دددددددالب ظحدد  علددتعمب علظيدددددةي علطددددددةب ت كددددددل،  تظظددددد لةددل  علحدددددعلا  ق
 (.  166: 2016)علاي  علي  ،  مع دق ع  عالتدددد  يحمل ددددتم عل دددد  هدددددظا   تظ  ل،  تتنددددد ع

 نة دد  ةمددد   ،ن  دددددددب  مددا عالاتقدددددب علق  دددددد  علتعمدددددد   يعحدددددهددب ندد    ة   ددددددب علتك ةظددددعلتق ة ةعدد        
ي   د  ...  ددد تع تعدددد(  1يعح  عالاتقند  ةل عالي عدل : ) مل عل  ياة  مل لت  ةه  أ  مل  ما أا مل ن

 ع  ددد  ندددحل  تلددد  دددددد   تأكددددد  لاددددد  ... أظد   دددددددد تع ا عددددد(  3  يأةددد    ددد  هدددتع......  )دددددد( ه2)
  دددددددة  ، لتح ةددددددس ك نددددددلكظدددده لة  هددددب  دددددددينه ...  علتقدددد ةب علتك ةظددددددد  ع  تعدددددد  علددددت  تيةد(  دددد4ة   )ددددددنح
ل دددددل،  ح  دددددعل ايةعدددددا  يع د  ل إلدددددد ع  حدددد  ةك ظددددي  ، قددددمل عالاتكددددالب ل يحددددق   علطدددد ع   عظتدددددعاتع

 ةب دي علتدأ م    علتقددددددة  علت كةدددددد ع   ددددع  ةك  م عل  يادد  ت ى دددددةح هدتم عل يحمددل ند  ،تةل يع عددلددددعلدا تت
يةق ددددددد)علتدددأ م (  ددد  ط  دددددد يع  عل عين ةي  ددد دن  ،  علت كددددعالاتقدددة  دط  دددددددددتب علي دددددة   دددتل  ظ ،دعلتك ةددد
   عل  ضدددد ع دددددحنيو د مل عل لتددددددددد    ، علعندددد  علدددتهظ ، عالاددددددعليا ةل،دددددد    علعم ددددددل عب علكتةددددددعات
 علتدد     دددد علتقةة ،KWHLل دددد ب عل ة ظةددددد عليا لددددت  يع  علق مةدعاللدد ، دددددددل  مددا علت كةددي  هددددح  علطم ددددت

 الم لدددددعل قيعيع ددددددعل عتلددد ت ق ددد  ةلددددددعثه   ددد ل  أ دددي ظةلدددددعلتك ة أ  نةلدعلتيلةددد لدعليع عددد لدعلتتتةددد يدددددت ن
 (.  Jeffc.Marshall.et al,2008,7-8) تق  دددلالظ

 Exploring :االستكشاف 2- 
  يبدددت   ددتيكل  دد و  يدد  ق  ددةل  ددطل عثا ادثظي    لمدعلط م  ددل ةددتم عل يحمددن  ه       

  د  م لد  علطدةت    إت ه ،ددعل يع  تعم   يع دمة    عل هد علع   ةلدب علعمد   عل   هةددد ط   علدت  تحددعلظي
  دد،  علدتعل  يس  ددل  دددعل   ه ةلددد   ةل علتع  ظددعل ل أ  دعل ي ة دطلدة  هب   ثظيدق    يديودعلل يع  عل  

     لمددعلط ة ةب  تل   ، ؤال ددةل علت  ت ةي ل ةهب تاددطل عالاتقن  ددد      عثظيددد   ن   ددتت 
  ددد  تيكلددد ي  يدددد ة  عنكدددد تك ،  دددد  علا حمددب  علت نددديأ  ما عته ظهددتط ا ؤال  علت  ق ددتم علتددده

تني   ي ددد،  ةق مع (ددددد   عالتدددد ) ددددمل  ددد يحددددتم علددددن  هددد يع ،  تتددددمة    عل هدددةب  علع دددعل   ه
 لددطل عل طم  دددة ب   ثظيددد  علقدددظ ع  دددةت ك  دددلكطالب ددمله دددة   علت  ةددددعلتي      دددعاليي داددب  مددددعل عم

  .(146: 2011)عللمي  ، 
   ددددددا ق  ه ل ظ ددددعلتك ة علتق ةب   ين دددعل ع  يع  دددد   ةيدددد علت ك  ،ددد   دددل علتدددمددد   ع   يحدددك       
     اة ق  دددن ة   دددددعلتقة  ددد ض  دددكددد ة  ،ظ   دددعل  مبددعلتع  ا ي   دط اد م ة هددد    علطم ل
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 ي ددد ددددعل ادددد م يكمدددددت  دددددد علت  مة  ددددعلع   دددح  يدددحددد دددتت  دددعلت  ال دددد دددعل  ينل أ دددعل ع
 يك  ت  ك ظ  تك   عل عينل دددعلت  ةبددددم   علتقدددةي علتأ ددددال  علت كددد  لددد،   تةيوددد   علندددددد   ددد  دد عل
  ددد    ي  ددد   ةيو،ددددةيو  علك دددعلنت      ددد  عل  دددد عل يع ددددلألن   دددددظ    ظ قيددد  ةك   هددددا  ظ  دددد عظ

تق ةب ددةي علتأ م ،  علدددن   ،  علت كددد تى عالاتقددد،  تك    علظ ي ي  –مع ى  – ما هتع  نكي 
         الب، ددددق لمطدددهب ع  ددس تؤ   علا ندددةل علت يةدددب لع مددةد  علتعمدددة   يعحدد    دد ةظ  ندددعلتك

 علةه   دددعلحن بددد  تددددد   ق البدددد يس  علطددددعل ل عينل  ل عالاتقن  دددعالظتظ ي لظه ة       
Jeffc.Marshall.et al,2008,9)). 

 : Explaingالشرح والتفسير 3- 
دية    ددددددددةب  علتعدددددددددةي عل   هدددددددي   ت ادددددددد مدددددا ي  لمدددددددددعلطمل ددددددد  هدددددتم عل يحدددددددن عل ددددد يس ةيددددد         
ةيع  دددددق ب ت ادددد ة ، دددددد لب   ل لةدددةطن، عللد ص هبدددددد  ي نةل  أامدددددهب عالاتكددددظ   ت  ي دددأ  يع  ن  دددد عل ه

ب دع  عل   هةدددددد ت  حةد ، ة ددددددة  علا  قتددددد  ند  عل يحمتدددديع  علتدددددةيع   د  علل ددددددط علت ادددددي ة،    ة وددددد 
تم دددددددددددددددددددددددددددؤ   هددددددددددددددددددددددددددهمل،  تدددددددددددددددددددددددددل  ادددددددددددددددددددددددد  ل   عضحددددددددددددددددددددددد  هه يع  ددددددددددددددددددددددع  عل  ة  ددددددددددددددددددددددأ  علع م
 هدددد  إلةددددب علت ندددددد  تدددديض  ددددد ع م لددددد  علطدددد  ل  ددددد     دددده  لكدددد  نةددددةا  عتمع ، د لل عالتدددمل حدددعل يح

 ةبددددد  عل   هدددب  ددددديض تن يعتهددد   ،علند دب ند  ددد  م ال هددددةيع   ددددددعلت ا  م   ددددد د  علح   مدددددع  عكتي
  دددب تلددددد ةتم  ، ددددا هدتم علحددددت ن  إلددد    لمددد  عاتلدددب علتدددتل  عثا لةددد ك ،ه يع ددد      عل ددد عل عم
الله ددددددد  لددددددد    ددددددددي  تظدددددددت ى نكددددددددل  ظددددددد        ددددددد  ةل تكدددددددد قيل عل  دددددددح  ع  عل ظددددددددال  عل دددددددد دددد  ل

ب ددددتددددل،  ةدددددي حدددد    طدددددددحم  ودددد   دددددةدددد   ددد م   ددددعلح بددددة ي أظادددداللت ةلدددت الال  علعقمدددداةيع  عالادددت 
  علع مةد   ةبدددد ة  لم   هدددد ي  دددد   تند ،  ع  طددددد    هددددد  علظ حةدل علع مةدل علتد  تدب علعدددق يةي  ددددل تددكت  

 .(458-419: 2007)مةت  ،  علت  تب علت ن  إلةهد 
كةي دددددد علت   دددددعلتك ةظ علتقددد ةب  عبددددددددعاتل ظ   دددددد  بددددددعلتعم ا ددددددتح تم عل يحمدددلددددددنددد  ه ظددددددل ح  ددددددد ق       
 عل عينددددل طدددددددد ي  طالبددددددددلم  يصدددددددعل ةيدددددددددت ن ت ل ددددددد   ل ظاددددددددعل ع ظ ددددددددلن لددددددددعل ين  ي دددددددت ن ، ددددددددعلتأ م
 هبددددد  لددددعلل ن مبدددد  لتع  مدب ادددد م البدددعلط   ددددةن يىددددل علدددد  قل،  دد  ظ حةددددعلا عل عيندل  د   ة وددددعل 

   (.(Jeffc.Marshall.et al,2008,10 قلددد عق  علالحددددن  عل  ينلدددعل ع ة دددد ت ظ
 
 



 23               خمفية نظرية / الثانيالفصل  
 

 

 

   Extending :التوسع 4-
 ع عل  دد ي، دددد  عل  ضدددده يع  نددددد عل     هةبددددلم   دلب علطمدددددد  نهدددددده   إلدا ت اةددددددل تدددعل يحمتم دددددده       

 يو دا دددد ة و،   دددددددل عل ددددد عق  علية ضةدددددددقه   مدددا عل دددددددب  تط ةدددددددب علاددد  قل ل ةهدددددددط عل   هةددددددال  ي ددددددد  لددددد 
 عت،  ة وددددد يب عل دددددال  علت ددد  لددددل  ددددد يع  إض نةدددددم ة هب  لددددت ةددتبهب ددددديى ل ةدددددن   ألدددده يع  عاتقد دد

   يبددددددعلت علطددددالب  ددددددتي  كددددددةال ،  ةيدددددد يو أك دددي ت ندددددد ن هددددددة    عظ ددددد ع  دددد    ددددددةتظددد  ل   عل  ض
ة  ددددددعلنح  ددددددب علعم ددددددد  عل هدددددددد     مددددا تأكةددددددد   ةاددددددك ، ددددددمب علتع  ظدددددد  و  مددددا علتعددددددددطل عل عتددددددعثظي  

ةق دددددب  مددا تط ددددل تي ةعهددددتم عل يحمدددددندد  ه عل دد يس     ي ددددد ةك ،ه يع ددددد    عل دددد عل عم   ةبدددددلم   ه
ة ظ    عال لدددل دددددددب ظحددد  عل ددددددةههدددد ة و  ت  دددددد   ددددد و نددد    عقددددد يع  عل  ةددددددعم      عل هدددددد  هةب  عل ددددددعل 
 .(419-418: 2007)علظ     علي  ، يو دددةي    يدددطيةقل ندددد 

  ةيكددم  مددا دددددق   ةددددددديع  تحقةددددد إ  م لدددد ب علطددددددأ  ةق علتق ةدددددددبة   دددد  عاتيعتة دددددك  أ  تي ددد ة        
ي ض ددددددي علعم ةددددل،  علعدددددد عب عل ن تدددددددد   اتل ،ه دددددددد  ة ددددي   يعاتددددددعلته يع  دددددددب  عل دددددددد ي  عل   هةدددددددعثنك

   ددددددالب عاتكيدددددد  لمطددددددد قي   علنددد ، ة كدددددةيو، أ   ظددددددد     علنتدددددد   عل   دددددددةل،   ظ قيددددددعلتق ة 
ق دددددلت كةدي  ع ع م دلعآل  ي عث  ق لظت   هب،  د  لدال  علتقد ةب علتكد ةظ  هدتم عل يحمدل، ةطمدب  د  علط

      ددددددد   ضعدددددددل   دددددددد ع ل   ددددلب  دددد  علطمدددددد  أ  ةطمددددددد مددددا ادددد ة  عل  دددد  ، ة ك ،مهبدددددددأك ددددي ندددد    
                         ي   مددددددددددددداددددددددددددددددب علدددددددددددددددددمب  ظهددددددددددددددددد  أ  ةطددددددددددددددددد ، أ  ة كددددددددددددددددال   ددددددددددددديض تق ة ددددددددددددددددظي إلةددددددددددددده لددددددددددددددددةظ

           ك ظدددددددددد      عتعددددددددددد    حددددددددددددة ض  ددددددددددددق ةب علتك ةظددددددددددددد   علتددددددددددددي علتأ مددددددددددددإ  علت كة ،عل ددددددددد يس   دددددددددددددتعمةق
 ددددددددددد    ددددددددددددددل علدددددددددددا  مةددددددددددددددد  معلددددددددددد  نددددددددددد  ح  دددددددددددددد م  ع   دددددددددددددد  عاتكدددددددددددددد   قدددددددددددددينل ع  عل عم  دددددددددددددعل ع
  (. (Jeffc.Marshall.et al,2008,11  ددددعلع

 التقويا التكويني والتفكير التأممي:
         ةعهددددد   ددددددددةا   نددددد   يعحددددد  عالظ ددددد تى  إ  عادددددتل عب علتقددددد ةب علتكددددد ةظ   علت كةدددددي علتدددددأ م        

              ل علتددددددددد   ددددددددد  يه  تاددددددددد   هب  مدددددددددا ددددددددددده يو  ددددددددد   يع  عل عيندددددددددل عل ه دددددددددددي  ددددددددددددعلطدددددددددالب  مدددددددددا تط ة
                             علددددددددددددددددتعمب عضددددددددددددددددد نل دددددددددددددددددددددددةتعم ددددددددددددددددد   علت كةددددددددددددددددي ن  ددددددددددددددددلن لطم ت  عددددددددددددددددل ت كةدددددددددددددددديهب  تعم هدددددددددددددددددب، 

 م دددددددددلةي نددددددددد  علت كةدددددددددي، نددددددددد اللتال  هظددددددددد  هددددددددد  ع  علتقددددددددد ةب علتكددددددددد ةظ  ةاددددددددد    علطدددددددددددددعلدددددددددا علت ك
  نددد  كةيددددد هب  مدددا علت دددد  ةا  ددددددة  علتأ ددددددظا، ندد  حدددددددت ى ت   عددددددد   عل حددددددةي نة ددد  عتع كددددددد مددا علت ك

     تتتةددل دددددق ةب علتكدد ةظ   علت كةددي علتددأ م  ةقددددت ى،  ع  علتدددددا ندد  عل حددددد    مددا عل عظددددةل علحنددددددكة 
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ب  مدا ددد    عل عمددددد   دتل  تادددد  عنكد يهب،  هدددد ق  هددددةل تعددددل علت يةادددالب ع ظد   علع مةدد ى علطددديع عل ل
 (.  37: 2014هب ) ة  كةم ، ددد تعم   ل  علطمددد ى   ددددل  ددد عين

  ثالثًا : التحصيل الدراسي

 :مفهوا التحصيل 

     ددل  دد  عالادد مل ندد   دد  و  يعاددةل  عةظددل، ةطمددب  دد  عل ددتعمب عالاددت   ل لهدد  علتدد  تهدد          
مةهد   عل تعمب     عم  د     هد يع ،  تعد  عل ي دل علتد  ةحند  ه  ق عي    ةحن   مة علالمتعي  

مع  عالهت د ب   لت د يع   و مدا  د  عكتاد ه عل دتعمب  د   عم  د  ،  ند  علادظ ع  عاللةدي  قة ا   لمتعدي  
 حكةدددل عل ي ددد  علتدددد  تتطمدددب  الحظدددل   دددد  علظيددد ط   علتحنددددةمةل  لدددةس  ةظدددل  ظدددده،  لهدددتع ةعدددد  

: 2006) ح د  ،    ي ع      حتد ى  عهد ع   لدةس  ةظده  ظهد علعاللت  ي علتحنةم  لةي     ة  
118)  . 

 ع  ع  علك دد  و ندد  علع د  عل يعادد ، ك دد   ةديى  دد  م  ع  علتحنددة  "هد   اددت ى  حدد    د  عث       
ةقدددةب  ددد  ق ددد  عل عم دددة  ع   ددد  طيةدددق عاللت ددد يع  عل قظظدددل ع  كمةه ددد   عددد   ".  كدددتل  ةددديى عل  حددد  

كدد  ع ع  ةقد ب  ده علط لددب ند  عل  ضد     عل يعاددةل "  علتحندة  هد  أع ديعهةب   د  عل حاد  علكظدد ظ  
   علت د ي ع  تقد ةيع  عل  يادة  ع  كمةه د   علدت  ة كد  علضد  ه لمقةد س  د  طيةدق  ي د ،عل لتم دل

 (.175-174: 2008، ي ة )   ي     ع "
 :   وظائف االختبارات التحصيمية

 ه دد  علتم دد   ي ددل عاددتع    عاللت دد يع  علتحنددةمةل  دد  ق دد  عل  ياددة  نأظهدد  تددؤ    ظدد           
 :  ة و  ظه  

تح ةددد   ادددت ى ع ع  ع  تحندددة  كة ةدددل نددد  ةهدددتب  يدددك  لددد ص  عمدددب علأ   قيممماس التحصممميل :1- 
ة  علددا عاددتل عب عاد لةب  لتم ددل   دد   ددة  هددتم عم ددعل أ علطدالب حتددا ةتلددت علقدديعي عل ظ اددب، لدتع ةم دد

عالادد لةب عاللت دد يع  علتحنددةمةل لتح ةدد  ع ع  علطددالب  دد  ع دد    دد  عل ة ظدد    عل عم  دد    دد  ع دد  
 عن عي عالحك ب.

لاللت  يع  علتحنةمةل   يع   ه د   ند  أ د يو  عنعةدل علطم دل، اد ع  حقدق  ادت ى  تنشيط الدافعية :2- 
 ددد ل    ةددد  ع   ادددت ى ضدددعة ، عت ع  علط لدددب علدددت  ةحنددد   مدددا  ي دددل  ةددد و نددد   تلددد  ة نعددده 
ل  عنددمل عل هدد   لم ح نظددل  مددا عل ي ددل، ع دد  علط لددب علددت  ةحندد   مددا  ي ددل ضددعة ل ة نعدده تلدد  

علع ع د  عل علمةددل  علل ي ةدل علتد  ع   علدا هددتع علضدع    د  لددال  علدا  يع عدل ظ اده  عل حدد   د  
  ض  لطط ن  عاللت  يع  علق   ل ةتب ين  هتع علضع . 
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لاللددده    ةدددتب  دددتقددد ب عاللت ددد يع  علتحندددةمةل تتتةدددل يع عدددل لمطم دددل  تممموفير التةذيمممة الراجعمممة : 3-
 يع عددل علطدد  هب لكدد  ةددتب ت   مهدد  ندد  عل اددتق  ،  تح ةدد   تعمةددم   عظددب علقدد و،  ال تقتنددي عل   دد و 

تحد   عاد  ب عل د ق علطم دل  علندع     علتد   ع ه هد    د   عمدب ما علطم ل نقط    ه  ضدي يةل لم 
 علا  يع عل عا لةب ت يةاهن.  هة نع
ة ك  لاللت  يع  علتحنةمةل     لال  تحمة  ظت   هد  علتد  ت  ده عالظظد ي علدا  المناهج : تقويا4-

علنددع     علتدد  ة ع ههدد  علطم ددل  ادد ب عل دد  و عل يعاددةل  قدد  ةكدد   تلدد  ظتة ددل  دد ب  ضدد    عددض 
   ضدد     علكتددب عل  ياددةل ع  عل دد ق عل ددؤل ة  ندد  عةندد   عل كدديو علعم ةددل لمطم ددل  أاددم ب ةتظ اددب 

  ات ة تهب علعقمةل.    
ة  لم ق يظددددل  ددددة  عم ددددتدددد ني ظتدددد    عاللت دددد يع  علتحنددددةمةل عل ينددددل لم  المقارنممممة بممممين الطمبممممة : -5

 د  ع د   ضد  عللطدط علالم دل    علطالب  نق تم  علظت   ،  تيتة هب  كتل  لتح ة  علطالب علضدع
 لين   ات عهب.

تقدد ب  عددض عل دد عيس  إلضدد ع علطم ددل عليعن ددل ندد  علق دد    ع  عالظتقدد   علةهدد   القبممول واالنتقمماء : 6-
  .اللت  يع  ل نل ته   علا تح ة   عم   تهب  ق يعتهب

  (234-230: 2009)علمع م   علي  ،                                                         
 اهمية االختبارات التحصيمية في المجال التربوي 

  دد  اليدد  نةدده ع  عاللت دد يع  علتحنددةمةل عتع  دد  عحادد   ظ  هدد   عاددتل ع ه  تكدد    دد    مددا        
( عه ةدددددل عاللت دددددد يع  2010،   ي ددددد  علط لدددددب  عل ددددد يس  نددددد ظ  علقددددديعي علتي ددددد    ةتكي)ادددددمة    

 :علتحنةمةل ن  عل     علتي   
    اهمية االختبارات التحصيمية لممعما, تتمخص فيما يمي :1- 

 ن  علةه علطم ل،    لتد ل   يعق دل علع مةدل علتعمة ةدل  د     ات ى علتحنة  عل يعا  علت علاعلتعي  
لددال   عينددل علتحادد  ع  علتددألةي ندد  علتحنددة  عل يعادد ،  كددتل  تح ةدد  نددع     تعمددب لدد ى  عددض 

 علطم ل، كتل   عينل عاتع ع ع  علطم ل لم   و علت  ةق ب  ت يةاه . 
 لمطالب, تتمخص فيما يمي : اهمية االختبارات التحصيمية2- 

لمددتعمب نظتدد    عاللت دد يع  تع دد   مددا تعمةددم علاددم   عل يندد ب نةدده،    لتدد ل  تع دد   مددا  و ادةمل  ةدد 
 .ين   ات ى علط    ل ةه
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 التربوي :اهمية االختبارات التحصيمية لصانع القرار 3- 
ةاددتل ب ندد ظ  علقددديعي ظتدد    عاللت دد يع  علتحندددةمةل ندد  عنددد عي علع ةدد   دد  علقددديعيع  عال عيةددل   ددد   

علتينددد   ددد   ادددت ى علدددا  اددددت ى ع مدددا ع  عالظتقددد    ددد   يحمدددل  يعاددددةل علدددا  يحمدددل  يعادددةل علدددديى 
 . (193: 2010)امة     ع    الب، 

 تعد  عاللت دد يع  علتحندةمةل  دد   دة  عهددب عل ادد    علتق ة ةدل علتدد  ةادتل  ه  عل  يادد  ،  تكدد        
هددتم عاللت دد يع   مددا  دد و عظدد عع   ظهدد  : عاللت دد يع  عليدد  ةل  علتحيةيةددل  عال ع ةددل  نةيهدد ،  ةعت ددد  

عل دد  و عل يعاددةل،  عالهدد ع  عل دديع  تحقةقهدد ،   اددت ى عاددتل عب كدد  ظدد ع  دد  هددتم عالظدد عع  مددا ط ةعددل 
ظضدددد  علطددددالب، لددددتل   دددد  علضددددي ي  ع  ةكدددد   عل عمددددب  مددددا   دددد   تمدددد  عالظدددد عع عل لتم ددددل لهددددتم 

: 2005) ددد  ي،   ظ  هددد   تظ ةدددته   تندددحةحه   كة ةدددل عالادددت   و  ددد  ظت   هددد  عاللت ددد يع   ددد  حةددد   
395). 

 

 

 

   

     

ارات التحصيمية )من اعداد الباحثألنواع االختب (5) مخطط                      

انواع االختبارات 
 التحصيلية 

 التحريرية  العملية 

 الموضوعية  المقالية 

 الشفهية 

 المقالية 

انصواب 

 وانخطأ

االختيار من 

 متعذد
 مفتوحت  محذودة  انتكمهت  انمطابقت 
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 رابعًا : التفكير الناقد  :
   دددددددددد    ددددددددد  عل ةماددددددد    ددددددددد ة   دددددددد  علحددددددد   ه  ه  دددددددي علظ قدددددددددديكل علت كةددددددددد أ  حددد        
ة  دد( عل نطمحHow we think  ه )كة  ظ كي دد(  ظ    عاتل ب ن  كتJohn Dewey)  ة  

)ع  ي     دددعلت كةي علتأ م ،  عالاتقن  ، علمتع  عاتل  ه   ن  أام  ه علعم  ،  ب   عآلتةة :
  ) ي  ي  عظةس(  م الؤم دددد ،  ب  ددددظا ع اددد  علت كةي علظ ق   عددد ع  نطمدددي   نأ طددد الاي(  عل

 (.27-2009:26ال  ) م ، ددد  عل يكددد ظ ع علت كةي  حدددلةات
 مفهوا التفكير الناقد :

علتعية    علل نل   ع  دددةي علظ ق ، لتل  تددلت كع ل  ه ب هق  مةدددد ت   ددددال ة    تعية   عح       
 ه :ددد   ةم   يض ل عضددده،  نةددد 

( "علت ه  ن  ع ط   عالحك ب  تعمةقه  لحة  علتحقق    عال ي" ) م ، 1933 ينه  ة  )
ظهن "ت اةي عل الحظ    علت   ال    ن  ي عل عم     أ   (Fisher,2001)ةتكي  ( 2009:22

("   ظه   مةل  ظظ ل Mayr,1995 ةتكي   ةي ) ،(Fisher,2001:13)  عل ظ قي    تق ة ه "
  ظ قيل    ةتعمق  لن  ص   ض ع ع  علعالقل  ة    ض  ة  ع   ظيطل ل هب  تقةةب عل ظ قي  ، 

 (.  134: 2011)  ض ،  عك ي،   لة  ل  ب ع   حض علتأكة "

 
 (2015:20( يبين تعريفات التفكير الناقد )الرقاص,6مخطط )

ل دةل ظيطدظدل تهدل  قمةدةدق    م ددددد كةي علظددددقل ع  علتدددد   علا  دد ددال  علتعيةدددد   ل  دددديى عل  حدددد ة  
  .د ع  عةد  ع    ضد     قد ب حد عي عحكددا عنددعل   دته

 مهارات التفكير الناقد :
      ما علينب          عض عاللتالن   ن  تنظة     ه يع  علت كةي علظ ق      ه         

(،  ه يظ    Ennis(،  عظةس )(Watson & Glasserكال      طا    الاي  علت  ح  ه 

التفكير 
 الناقد

 عملية
 عقلية 

عملية 
تقويمة 
 معيارية 

اسلوب 
حل 

 المشكالت
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(Harnadek(  يةم    ،)Dressel(ظة لي  ،)Kneedler( ةي    ،)Beyer  تض ظ    ة ،)
 .علح   ة  عل يضة  ،  عاتظ  ط علظت    عل حت مل، عالاتظت ى،   ه يو تق ةب عل ه يع  عالتةل : تح

 :   ددددهد ه  ةح ت تب  عل ه يع  علت 
:  ةيةي علا علق يو  ما علت ةةم  ة   ي ل ن ق  عم      ح  و ع    ب  معرفة االفتراضات1- 

 ن قه ،  علت ةةم  ة  علحقةقل  عليأ ،  علتيض    عل عم     عل عط و.
 ةعظ  علق يو  ما تح ة  عل يكمل،  علتعي   ما علت اةيع  عل ظطقةل،  تقيةي     : التفسير2- 

 ا  عم      عةظل  ق  لل عب ال.عتع ك ظ  علتع ة     علظت    عل  ظةل  م
 ةيةي علا ق يو عل ي   ما تح ة   عض علظت    عل تيت ل  ما  ق    ، ع   : االستنباط -3

  عم     ا  قل له .
ه  علع مةل علعقمةل علت  ةت ن     لالله  عل ي  علا عاتظت      عةظل   ي     االستنتاج : -4

 علةه.  ما حق  ق  ق  ل  ت   تل    عل قل  ظ  
ه  علع مة   علعقمةل علت  ة ةم    لالله  عل ي   ة  علح   علق ةل،  علح    : تقويا الحجج5- 

 عن عي علحكب  ما ك  ةل عل عم    .علضعة ل،   
 ( 2015:66) عليق ص،

 عالقة بين الرياضيات والتفكير الناقد ال
 علعالقل  ة  علية ضة    علت كةي علظ ق    ال  ظق ط هدد : ة ك  ت ضة        

   يال علت كةي عالاتظت    علت  ه   م     م ل نينل  عاعل   ت مو لتتة  علية ضة   لمط1- 
علت كةي علظ ق ، ةتعمب علطم ل ع  ةن ن ع عالاتظت     تتيتب علضي يو عل ظطقةل  ما عل ق    ،  ع   

 علنحةحل    عالاتظت     عل ظطقةل.ة ةم ع  ة  عالية   
تتة   يعال علية ضة      لال  علتيكةم  ما ح  عل األل علية ضةل عل ينل عةض   لتظ ةل 2- 

 علت كةي علظ ق   عت  ه ته  ظ  علطم ل.
ة ة  علت كةي علظ ق  ن  تعمب عل   هةب  علتع ة     عل ه يع  علية ضةل علت  تع  عا اةل ن   تعمب 3- 

 (. 98-2010:97علية ضة   )علعمع  ، 
 الرياضية خامسًا : تقويا الحجج

ع    دد   عددد      ضدددينل عل  عظدب عل ه دل عل يت طدل عيت  طد     ةقد مدا  عد عل دتعمب يو ددددةت  د  ند  ق       
( Anderson   )ددددي عظ يادددةن ي نةهد   ةيدددعلق  عق و ددددةةم ع  ده علدددد يو  ما ت دددقعل   عة ،    ددد  ق
ل ددددد   ظق ةدددددل نددد     يادددددا عل ي يكد  علطدددالب  مدددددددد  ة دددب تي ةدددددب علح ددددد  لدددال   هددد يو تق ةدددددع   
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ل، ددددددةل عل طي حدددددب علقضددددد  ةددد    عظ   ددددد   ددد  حددد  ةيددددد  ع،  عل حدددددد    ددد  يه  عالاتدددددل تتضددددد م ن
  ب، دددددددل  عالاددددددد   ظؤةدددد  عال لددددددةي حةظةدددددددتع ع  لمتتددددددد عالا ، ملددددددد يو  كتدددددددل   نددددددد  عل يددددكمل   قددددددد تح ة
س دددددض  لةددددع  و اللتةد ي عالنضد   ظهد ،  ع يع  ع  عالندددده   ظظدي  تدددد   د  حمد     ةمدل    دددد عل ح

 (.2007:276)علظ     علي  ، ي ددد  نددد ل لكدددده  عال      لظا
         ددددددددددددددددددددةم نةهددددددة  ةلدددد قمةل ددددددد     مددددب علحددددددددددد ةددددددددإ  تق (Watsn & Glaser ,1991) يدددددد أي       
ه  ددددا نمتددد م  ظد   ه دددددعلح    ت  ة   ددد ل    لال  تحمةددد  علضعةددد   علق ةل  علح دددمب  ة  علحدددعل تع

   تع  دددددل علتدد  تكددددل هدد  علح دددددعلق ة  لدددد ب  علحدددددد ع عل قددددد  ل  ضع  طي حل دددد ل يددكمل عل  ه  ددددأه ةت  
 ع   عددددد ل  ض مق دددددال تتع   علتددد دددددد ل نهددددددل علضعةدددددد ددد  علح أ ي حل،دددددديكمل عل طدددددديو   ل ددددددمل    يددددددن

ع   ،(Watsn & Glaser ,1991:12)  ددد ظ ةل لهدددب عل دددمق   ل  عظدددي أ  تتعدددك     يددكمل  يددد  ل ي
عة ل  ظدد    مددا دددد  علق ةددل،  علح دد  علضددددة  علح ددددي   ددددالله  عل دددد ةم  دد  لددددل علتدد  ةدددددعظدده   مةددل  قمة

 (.2009:98) م ،  ةته دددب،  ق و علح ل  عه دده علةهددد   علح ل   لاؤع  عل   ددعتن
  دددعل قظ  بدددعلا ع  علد لة    ددددعة   مدا علق يو لددعلطم  ل ى   ددددةك  ه يو تق ةب علح      طيةق       
    .((Facione, 1998:63ألل    ددد ا ع   يكمل  ددد ح يأةهب ع  بدددقيعيه ة  ب علت 

 ل ددددددد  علحددددددب نة ددد  إتع ك ظددددددد ت قدديعي  ظ ادددددددد يو  عتلدددددب  هدددددب علح ددد  تتطمدددددد يو تق ةدددددإ  إ   ه       
ل ددددددددددأظهددددددد   تع يض ع  قل  عهددددددد دةي  تظ اددددددددددددددددددل أ  نددددددددددعل ظطقة  ق دددددددددةيو  ددددددد  علتظ اددددددددددل ك ددددددددد مدددددددا  ي 

 .(2006:234،)اع  و
ك   د مل عل ه ل  د  عل يند ب نةده ع  تدددقيعيع  عمع  عالادددد( ع  عتل ت عل2010 ةتكي )علعمع  ،        

 ت  ع  دددددل،  ةظدددددةل عل عي ضدددد   علق ةل  علح د  علضدعة ل عل تندمل   لقضدددق  يع   ما علت ةةم  ة  علح
 ل ددددد   علح د  علضعةدددددؤع ،  قد  تكددددد ال     يديع    لادددد   ه  دل   تندمل عتندددددتك   علح   ق ةل ع  تك

  عه ةدل قمةمدل ددددد  تكد   لهدددددةيو ع  قدددددةل ك ددددا ل  ك ظ  له  عه ددديو حتددددؤع   ن ل    يددددنةي  تنمل   لا
 .(115: 2010اؤع  )علعمع  ، ددددل    علددد  ظ ة      عظبددددع  تتن
    ددددددتا علح ددد   ةبدددددددتق  هددد يو ا ع دددددددد( عل2010 نل علدددا تلددد  تؤكددد   يعادددل )عل عةددد  ، ددددددعض       
ل دددددددال  عت حدددددد ل،  دد  لدددددد علامة علندد   ل علقدديعيع   تددددددعتل ب  دد ددددددةي   ي ظددل ة كظهدددددل  مددا علت كددددددعلطم 
  ادددددددعال    دددددددعالظقة  ددد   هبددددد ي،  ت عددددددل  عالنكد ةب عل عيندددددددد يعتهب نددد  تقدددددددة  لدددددددل لهدددب لت ظدددددددعل ين
ل ددددد   علق ةددددددةم  ددة  علحددددددهب،  علت ةددددددة  عنكدد يهب  ظ ادددددب  دد  تنحددددددتل  ة كظهدددديأ ،  ددددعل  دندد ي ددددد علتط
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 ةل،ددددددددل   ظطقددددد ب   ض  ةدددددد ال  علددا عحكددددده   ندددددع ه    القتددددده  ع   دددددة ل   دد ى قي دددددد  علضعدددددد علح 
   دددددددد   عةدددددد  ق بدددددددل   لددددددك نة ل نةدددديدددددد    عال لددددددتكدددد   عل عم      دددددددد ظ ك بددددددعالح  عيددددددددعن بدددددددد ت ظ

 .(2010:11 عل عة  ،)
ة   مدددا دددددد  عل تعم دددددددتي   ددددددد ةب علح ددددددإ   هددد يو تقعلددا  (2007،   دد عه ةيددةي )ع دد  مةظدددل          

   ددددددب ة   ددددد  علتد  ت عمهددددعآللية ك يددددددأنكد يهب  د  أنب دددددلتقةة ته ،دددددب   ظ قيدددد ي نة د   ةظهدددددي  عالنكدددددط
ق ةب ددددددد  ت  ،دددددددةع ل  ظه      علتددد ددددددة  عل عمددددددية   مدددا ت ض  دددددتل  ةك ظددد ع قدددددد   ك يهب،ددددد   أندددددددةع لع  
ه  ددددد   ظدددةل علتدد  ةقددددك ي علية ضدددددع  ند  عثنددددد علض  ودددددده علقددددع    دددددةل  تح ةدددد  علية ضدددددلمح  البددددلطع

 .(53-2007:49،    عه  مةظل  أ  ) ة  ددددية  ظ ق ة  ن  علية ضدددد  ك   دددددةن ح

 :الحجج لتقويا  الفرعية  مجاالتال
   علضعة ل.   د  علح   علق ةل  علح د يو  ما علت ةةم  ةدعلق 1-
 عم    .د ةل عل دا   ى ك د عي علحكب  مد يو  ما عندعلق 2-
 ضه . د له  ع  يند ةب عل كيو، ق دق يو  ما تقدعل 3-
 (.2015:30)عليق ص،    ظ ةلد  ي عالا اةل  علدعلت ةةم  ة  عل ن  يو علط لب  مادق 4-

 : بةتقويا الحجج لدى الطم من ابرز سمات
 ة ةم  ة  علح   علق ةل  علضعة ل. 1- 

  ما نمته    لاؤع . ة ي  عه ةل نة نل علح    ظ   -2
 ة ي  ق و علح ل   لظا ل لمح   عالليى. -3

 علةه  ظ قيل  ظطقةل. لعل ق  ةظ قش علح   4- 
 .(149: 2009) م ، علتأ ةيع  عالظ ع لةل  علع ط ةل     عة ع   لعل ق  ةظ قش علح    -5

 : المؤشرات الدالة لمهارة تقويا الحجج
 . ض عإ يعم   عظب علضع  ن  عل  1-
 . ض عإ يعم   عظب علق و ن  عل  2-
 تق ةب لم كيو  عل عم    . -3

  ة   قة ل عل  ض ع عل طي ق. 4-
 . (2006:229)ية  ،   ة   ظ ني علتي  هل  عاللتال  ن  عل  ض عتح 5-
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 : خطوات تقويا الحجج
 ل.قعل الحظل عل قة1- 
 عل ظ قيل عل عقعةل عل اتظ و علا لط ع  عل ح  عل  ض   .2- 

علتدددأ ي  ددد لظ عح  علع ط ةدددل  عالنكددد ي علاددد  قل  عآليع   ع ددد ع  علددديأ  عل ادددتظ  علدددا ح دددل  قظعدددل     -3
 .(149:  2009علتقمة ةل ) م ،

 ت ةةم ظ عح  علق و  علضع  ن  عآليع  عل تع يضل. -4
 (.2009:110تقةةب عآليع   طيةقل   ض  ةل )    علعمةم،  -5

 العالقة بين الرياضيات وتقويا الحجج 
 دددة   ظ اددده  ةددديى عل  حددد  ع  علعالقدددل  دددة  علية ضدددة    تقددد ةب علح ددد  علية ضدددةل هددد  علعالقدددل       

علية ضددة    علت كةددي علظ قدد     ت  يهدد   ددم   ظهدد ،  تقدد ةب عال   دد   علية ضددةل  دد  لددال  تقدد ةب علح دد  
تل  ةيتقدد  ت  ددي علط لددب  مددا علت كةددي  ع ددق  دد  أ دد  عظتقدد   علح ددل عالك ددي عقظ  دد  ،  هدد   ددلعل قظعددل 

 .2010)علا  ات ة   علت كةي علعمة   هتع    عك ته  يعال )عل عة  ،
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 (4Ex2المحور االول : دراسات تناولت انموذج )

 عدد  عطددالع عل  حدد   مدددا عال  ةدد    عل  ددال  علعم ةدددل  عل حدد   مددا عالظتيظددد  لددب ة دد  هظددد         
 يعاددد   تظ  لددد   تتةددديع  عل حددد   يدددك     يدددي   مةددده ت ددد  عاليددد يو علدددا  يعاددد   قية دددل  ددد  هدددتع 

    علا  قل ثنيعض هتم عل ح   ظه  :  عل ح ،  اةتب تح ة    عظب عالن  و    عل يعا

1- (Aflich ,2014) 4 ي ددددل ظ دددد تى علددددتعمب تعل يعاددددل  هدددد  , : ع يةدددد  ندددد  عظ  ظةاددددةلEx2   
LC5E   ما عل  ع  علت  تب عاتعيعضه       عق  علطالب ن  علية ضة  

   4EX2 ع دددي عظ دددد ت   : ع يةد  ندد  علعدديعق، هدد   عل يعادل  عينددل ( 2016)التميمممي,  2-
Stoddart & Stofflett  ند  تعد ة  عل هدب عللد ط  لم  د هةب علكة ة  ةدل  علت كةدي  د ل  عليت دل لط لدب

 عل يحمل عل ت اطل
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 االول ودالالتها : لمدراسات السابقة المتعمقة بالمحور مقارنة 
 ، ك   ت  ةظ     عله   لم يعال علح لةل. ت  ة  عل يعا   علا  قل ن  ه نه هدف الدراسة :  -1

علادد  قل ندد  عل يحمدددل عل يعاددةل حةددد     عت قدد  عل يعاددل علح لةدددل  دد  عل يعاددد المرحمممة الدراسمممية :2- 
 علتةي عل يحمل عل ت اطل. 

( 45 ةظ د  عل يعاددل علح لةددل )لم يعاد   علادد  قل ح ددب  ةظدل عل حدد   ت د ة  حجما العينممة وجنسممها :3- 
نقدددط  هددد  تت دددق  ددد  عل يعادددل  دددظس علدددتك ي  (2016)علت ة ددد ، ط ل ددد  ، ع ددد   دددظس عل يعادددل عادددتع  

 .علح لةل
 .علكة ة     علية ضة   ن المادة الدراسية :  4-
علادددد  قل  ددد  حةدددد  عاددددتع    عل ددددظه     عت قددد  عل يعاددددل علح لةددددل  ددد  عل يعادددد مممممنهج الدراسممممة : 5-

 علت ية  .
 عاددت ة   عاددتع م  ع  ع   لتم ددل   تظ  ددل  ت عدد   ل تتةدديع  عل حدد ، عت عاددتع م ة الدراسممة : ااد6- 

علت ددد ي عل  ددد هةب    علت ددد ي علتحندددة    علية ضدددة   إلدددا علطدددالب عت ددد م حددد    ة ظددد    مدددا لمحنددد  
 علل ط ل  علت  ي ت كةي   ل  عليت ل.

 هدددد  ) ع  دددد   ل ادددد    عحندددد  ةل  تظ  دددد علادددد  قل   عل يعادددد عاددددتع م  الوسممممائل االحصممممائية :7- 
 ،  ع  لددللم قدديع  عل  ضدد  ةل ل قدديع  عل   هدد  ()عل دد ع    مةددل  ، نلم قدديع  معلت ةةدد ع  دد  علنددع  ل، 

 تحمةد  علت د ة  عل ظد   ، (، تحمةد  علت د ة  عالحد   ،20يةتي ي اد   )  ي   ع  لدل كةد ظ د ((، كي أل   )
 . ع  لل ح ب عث ي(  ع  لل ك  ي،
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 المحور الثاني : دراسات تناولت تقويا الحجج الرياضية 

ع ددي أادد مل علت كةددي علعمةدد  ندد    عينددلعل يعاددل  هدد  , علعدديعق: ع يةدد  ندد   (2010المعيمموف,) -1
علتحندة  علية ضد  لطدالب علند  علاد  س علعم د    هد يعتهب ند  تقد ةب علح د   كيد  عل ت لطدد   

  عاللط   علية ضةل
عالند لل علية ضدةل   القتهد   تقد ةب : ع ية  ن  علعيعق، ه   عل يعال  عينل (  2011صحو,) 2-

 طم ل عقا ب علية ضة   ن     عل  ت ع علح    كي  عل ت لط   ل ى 
أ ددددي أظ دددد ت   علت كةددددي ندددد ق ع يةدددد  ندددد  علعدددديعق، هدددد   عل يعاددددل  عينددددل :  2013)مولممممود, ) -3

عل عين   علليع ط علتهظةدل ند  تحندة   د  و علية ضدة    تقد ةب علح د   كيد  عل ت لطد   علية ضدةل 
 ل ى طالب علن  عل  ظ   ت اط
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 ودالالتها : الثانيلمدراسات السابقة المتعمقة بالمحور  مقارنة 
هدتم عل يعاد   تظ  لد  تقد ةب علح د    ظهد ت  ة  عل يعا   علا  قل ن  هد نه ، عت  هدف الدراسة :1- 

    علتحنة  ك تتةي ت     هتع    ةت ق    عل يعال علح لةل. 
علتم دددد  عل يعادددد   علادددد  قل ندددد  عل يحمددددل عل يعاددددةل ن ظهدددد  علتدددد ي عل يحمددددل   المرحمممممة الدراسممممية : 2-

( 2010(   ظهددد  علتددد ي عل يحمدددل عال  ع ةدددل ك يعادددل )عل عةددد  ، 2011عل   عةدددل ك يعادددل )ندددح ، 
عاللةددي عت قدد   دد  عل يعاددل علح لةددل ندد   إت( 2013  ظهدد  علتدد ي عل يحمددل عل ت اددطل ك يعاددل )  لدد  ، 

 عل يحمل عل يعاةل. 
( ط ل دد  ،  ةظ دد  141-78تدديع   ح ددب علعةظدد   لم يعادد   علادد  قل  ددة  )حجمما العينممة وجنسممها : 3- 

ل دظس علعةظدل نك ظد   عظدب عل يعاد   علاد  قل ( ط ل   ، ع د    لظاد ل 45تيع ح  ح ب عل يعال علح لةل )
( نقد  عادتع م  2011 ت قل    عل يعال علح لةل ن  علتة يه   ظس علدتك ي نقدط  د ع  يعادل )ندح ، 

 عل ظاة .
علاددد  قل  ددد  عل يعاددل علح لةدددل نددد  عظهددد    ةعهددد  نددد   ددد  و    تيددد  ه  عل يعادددالممممادة الدراسمممية : 4- 

 .علية ضة  
علادددد  قل  ددد  حةدددد  عاددددتع    عل ددددظه     علح لةددددل  ددد  عل يعادددد لعت قددد  عل يعادددد مممممنهج الدراسممممة :5- 

 عاليت  ط . -( عاتع م  عل ظه  عل ن  2011علت ية     ات ظ    يعال )نح ، 
عاددددددتع م  ع  ع   لتم ددددددل   تظ  دددددددل  ت عدددددد   ل تتةدددددديع  عل حدددددد ، عت عادددددددتع م  ة الدراسممممممة : ااد6- 

عاللت دد يع  عاللدديى علتدد  تقددةس   دد عاللت دد يع  علتحنددةمةل لقةدد س  تتةددي علتحنددة  عل يعادد  نضددال  
علت دد ية  لقةدد س عل تتةددية  علتدد  عة   ه دد  ) علت دد ي   ظدد  عل يعاددل تددب  م ددل عل حدد ،  ندد  هددت حاددب ح

 .  لت  ي تق ةب علح   علية ضةل(علتحنة  عل يعا ،  ع
 هددددد  ) ع  ددددد   لتظ  لدددد  عل يعاددددد   علاددددد  قل  اددددد    عحندددد  ةل  تظ  ددددد الوسمممممائل االحصمممممائية :7- 

،لم قددددددددديع  عل  ضدددددددددد  ةل عل   هددددددددد  ()عل ددددددددد ع     مةدددددددددل ، نلم قددددددددديع  معلت ةةددددددددد ع  ددددددددد  علندددددددددع  ل، 
يةتي ي ادد     ي   ع  لددل كةدد ظ دد ((، كددي أل دد  )  دد  ،  ع  لددل - ع  دد  عيت دد ط  ةيادد  ،  ع  لددل ادد ةي

(، تحمةددددد  علت ددددد ة  عالحددددد   ، علت ددددد ي يدددددة ةه ، عاللت ددددد ي علتددددد    عللددددد ص   عددددد  ال  عاليت ددددد ط 20)
 .،عاللت  ي علت    لعةظتة   اتقمتة (
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  جوانب االفادة من الدراسات السابقة 
 عظب دددد  علدداي  دددد ظ   علتعدددد يه  عال    عل دددددعلادد  قل ندد   ح   دددد   مددا عل يعاددددالع عل  حدددددد عدد  عط    
 ه  :ددد ظ ،بدددض عل  عظددد      عددد   عل  حدددتال  عنددده  عاللدددعلتي  

 ة ته.دد   نيضددد ع  عل حدددد  عهددددتح ة1- 
 .لدد  قددد   علاددد عل يعاللم ةل علظظيةل ع2- 
 ي د    علتةددتم عل يعاددل ند  هدديع ع  عل ت عددعال د مدا   عالطدالع دةل عل حد   عددددد ة   ظه دددتح3- 
 ب.د  عل ظ اد  علت ية دعل ظه
 ة يه .دةظل  علتدب علعد ة  ح د ب تحدعام4- 
ب دددقل، تد   علا  ددةيع  ند  عل يعاددة س عل تتددند  قد ع ملتد  يع  عل اددا عاللتددالع  مدد  عالطد ع5- 

 ةل.د  علية ضدب علح د  ي تق ةدة   علتد  ي علتحندظ   علتدظه  ن   دد  عالن  و
  . د ا ل لم حدن  ةل عل ظد    عالحدة ي عل اد  علتد  و  دعالن 6-
 عنظ   عل ح  علح ل    ل ن  ي. 7-
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 (2جدول)                                                                                       

      : دراسات سابقة                                                 ب
 4Ex2انموذج المحور االول : 

اسم الباحث  ت
والبمد وسنة 

 الدراسة

 عنوان الدراسة
 ومتغيرات البحث

نوع المنهج  المادة وجنسهاحجم العينة 
 عملالمست

اهم الوسائل  اداة الدراسة
 االحصائية 

 اهم نتائج الدراسة 

1-  
 Aflich ,2014 

Indonesian 

 

 4Ex2نموذج التعمم اجربة ت
عمى المواد التي تم  LC5Eو 

 من مواقف الطالب استعراضها
 الرياضيات في

 

 3طالب الصف السابع ل
 مدارس

 عمتتتى لمحصتتتول استتتتبيان  تجريبي الرياضيات
 مواقتتتتتتف حتتتتتتول بيانتتتتتتات
 الرياضيات إلى الطالب

 اختبار التحصيل 

 تحميل التباين الثنائي   في الرياضتيات لتدا الطتالب  الدراسيإن التحصيل
أفضتتتل متتتن 4Ex2))التتتتعمم  نمتتتوذجل المعرضتتتين 

نمتتوذج التتتعمم التقميتتد   او  LC5Eنمتتوذج التتتعمم 
في الرياضتيات لتدا الطتالب المعرضتين  والتحصيل

نموذج التتعمم اأفضل من  LC5E))نموذج التعمم ل 
 .المعتادة

  في الرياضتيات لتدا الطتالب  الدراسيإن التحصيل
ذو  المواقتتف العميتتا نحتتو الرياضتتيات أفضتتل متتن 
الطالب ذو  المواقف المتوسطة والمنخفضتة تجتا  

 في الرياضيات لدا الطالب والتحصيلالرياضيات  
ذو  المواقتتف المتوستتطة نحتتو الرياضتتيات أفضتتل 
متتتن أن الطتتتالب ذو  المواقتتتف المنخفضتتتة تجتتتا  

 الرياضيات.
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 2016التميمي   -2
 العراق

 و 4EX2 اثتر انمتتوذجي 
Stoddart & Stofflett 

الخاطئ في تعديل الفهم 
لممفاهيم الكيميائية والتفكير 
عالي الرتبة لطالب المرحمة 

 المتوسطة

 طالبا   129
 

اختبار تشخيص الفهم   تجريبي الكيمياء 
 لممفاهيم الكيميائية

  اختبار التفكير عالي
 الرتبة  

   كرو نباخلفا 
 ريتشاردسون  درو كي

(20) 

 ولتى ظهرت النتائج تفتوق المجموعتة التجريبيتة اال ا
عمتتى ( (4Ex2نمتتوذج ارستتت عمتتى وفتتق دوالتتتي 

رستتتتت عمتتتتى وفتتتتق دالمجموعتتتتة الضتتتتابطة التتتتتي 
فتتتتي  تعتتتتديل الفهتتتتم الختتتتاطئ  المعتتتتتادةالطريقتتتتة 

 .لممفاهيم الكيميائية
 ولتى ظهرت النتائج تفتوق المجموعتة التجريبيتة اال ا

عمتتى  (4Ex2)نمتتوذج ارستتت عمتتى وفتتق دوالتتتي 
رستتتتت عمتتتتى وفتتتتق دالمجموعتتتتة الضتتتتابطة التتتتتي 

  .تنمتتية التتفكير عالي الرتبةفي  المعتادةالطريقة 
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 (3جدول )  
 تقويم الحجج الرياضية                                            المحور الثاني : 

اسم الباحث  ت
والبمد وسنة 

 الدراسة

 عنوان الدراسة
 ومتغيرات البحث

 حجم العينة
  وجنسها

نوع المنهج  المادة
 عملالمست

اهم الوسائل  اداة الدراسة
 االحصائية 

 اهم نتائج الدراسة 

 2010المعيوف  -1
 العراق

اثر أسئمة التفكير العميا في التحصيل 
الرياضي لطالب الصف السادس 

العممي ومهاراتهم في تقويم الحجج 
 وكشف المغالطات واالخطاء الرياضية

 اختبار تحصيمي  التجريبي الرياضيات ا  طالب 93
 اختبار لمهارتي تقويم 

الحجج وكشف 
المغالطات واالخطاء 

 الرياضية

   كرو نباخألفا 
 در ريتشاردسون و كي

(20) 

  وجتتتتود اثتتتتر الستتتتتخدام استتتتئمة التفكيتتتتر العميتتتتا فتتتتي
التحصيل ومهتارتي تقتويم الحجتج وكشتف المغالطتات 

 .الرياضية
  وجتتتتود عالقتتتتة ارتباطيتتتتة  موجبتتتتة بتتتتين التحصتتتتتيل

الرياضي ومهتارتي تقتويم الحجتج وكشتف المغالطتات 
  .واالخطاء الرياضية

  2011صحو  -2
 العراق

االصالة الرياضية وعالقتها بتقويم 
الحجج وكشف المغالطات لدا طمبة 
 اقسام الرياضيات في جامعة بغداد 

اختبار االصالة   وصفي  ارتباطي الرياضيات طالبا  وطالبة 141
 الرياضية 

 اختبار تقويم الحجج 
 اختبار كشف مغالطات 

  كرو نباخألفا  
  تحميل التباين االحاد 

 

  امتالك طمبة كميات التربية والعموم في جامعتة ضعف
لمهارة االصمة الرياضية وتفوق طمبة كمية العموم في 

   .امتالك هذ  المهارة عمى طمبة كمية التربية
  امتتتالك طمبتتتة كميتتتات التربيتتة والعمتتتوم لمهتتتارة تقتتتويم

الحجتتج وتفتتوق طمبتتة كميتتة العمتتوم فتتي امتتتالك هتتذ  
 ة.المهارة عمى طمبة كمية التربي

  امتتتالك طمبتتة كميتتات التربيتتة والعمتتوم لمهتتارة كشتتف
 المغالطات مع عدم وجود فروقات بين الكميتين

  وجتتتود عالقتتتة ارتباطيتتتة موجبتتتة ضتتتعيفة بتتتين مهتتتارة
االصتتالة الرياضتتية وبتتين مهتتارة تقتتويم الحجتتج  متتع 

  .عدم وجود هذ  العالقة حسب متغير الجنس
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  ياضتتية عتتدم وجتتود عالقتتة ارتباطيتتة بتتين مهتتاة االصتتالة الر
وبين كشف المغالطات  فضال  عن عدم وجود هذ  العالقة 

 حسب متغير الجنس  
 2013مولود   -3

 العراق
أثر أنموذجي التفكير فوق المعرفي 
والخرائط الذهنية في تحصيل مادة 
الرياضيات وتقويم الحجج وكشف 

طالب الصف المغالطات الرياضية لدا 
 الثاني متوسط

 اختبار تحصيمي  تجريبي الرياضيات طالبا   78
 اختبار تقويم الحجج 
  اختبار كشف

 المغالطات الرياضية

   كرو نباخألفا 
 در ريتشاردسون و كي

(20) 

  وجتتتود فتتتروق ذات داللتتتة احصتتتائية بتتتين درجتتتات
طتتالب المجموعتتتة التجريبيتتة االولتتتى التتتي درستتتت 

والمجموعتتة التجريبيتتة وفقتا  لمتفكيتتر فتتوق المعرفتي 
الثانية التي درست وفقا  الخريطة الذهنيتة ولصتال  

  .التجريبية االولى في التحصيل الدراسي
  وجتتتتود فتتتترق ذ  داللتتتتة احصتتتتائية بتتتتين متوستتتتط

الفتروق لممجمتتوعتين التجريبيتة االولتتى والتجريبيتتة 
  .الثانية في تقويم الحجج

  وجتتتتود فتتتترق ذ  داللتتتتة احصتتتتائية بتتتتين متوستتتتط
ممجمتتوعتين التجريبيتة االولتتى والتجريبيتتة الفتروق ل

  .الثانية في كشف المغالطات
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انثبنث

 يُٓديت انبحث ٔإخشاءاتّ
 

 أٔالً : يُٓح انبحث     

 ثبَيبً : انتصًيى انتدشيبي     

 : يدتًع انبحث ثبنثبً     

 :  عيُت انبحث  سابعبً     

 خبيغبً : تكبفؤ يدًٕعتي انبحث    

 عبدعبً : يغتهضيبث انبحث    

 عببعبً : أداتب انبحث    

 : إخشاءاث تطبيق انتدشبت ثبيُبً     

 تبععبً : انٕعبئم االحصبئيت    
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  Research Proceduresاخشاءاث انبحث : 

 : البحث يةلعرض منهج الباحث لمخطوات التي اتبعها يتوضيح مخطط    

 
اعداد الباحث(من ) ( اجراءات البحث7) مخطط

ث
ـــ

ـــ
ح

نب
 ا
ث

ءا
شا

ـــ
ـــ

خ
إ

 

 بحث يُٓح

 انتصًيى انتدشيبي

 ٍ تصًيى شبّ تدشيبي نًدًٕعتي
 ٍ يدًٕعت تدشيبيت )يتكبفئتي

را االختببس ( ٔيدًٕعت ضببطت
 انبعذي

 يدتًع انبحث
طالة االٔل انًتٕعظ  في يذيشيت 

 انثبنثت/ تشبيت بغذاد انشصبفت 

 عيُت انبحث 

 طالة انصف االٔل انًتٕعظ 

ٍ انغبعذي  نًتٕعطت انشٓيذ عهي حغ
 نهبُيٍ

 تكبفؤ يدًٕعتي انبحث

 انغاليت انذاخهيت

 انعًشانضيُي ببالشٓش

انتحصيم انغببق نًبدة 
 انشيبضيبث 

 انزكبء  

انًعهٕيبث انغببقت نًبدة 
 انشيبضيبث

 انغاليت انخبسخيت

 االختيبس

 عبيم انُضح

 أداث انقيبط

 اثش االخشاءاث انتدشيبيت

 تحذيذ انًبدة

 يذسط انًبدة

 عشيت انتدشبت

 تٕصيع انحصص

 انًذة انضيُيت نهتدشبت

 يغتهضيبث انبحث

 تحذيذ انًحتٕٖ

صيبغت االْذاف 
 انغهٕكيت

 اعذاد انخطظ انتذسيغيت

 أداتب انبحث

 اختببس انتحصيم

اختببس تقٕيى انحدح 
 انشيبضيت

 اخشاءاث تطبيق انتدشبت 

 انٕعبئم االحصبئيت 
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 وفي االتي عرض ليذه االجراءات :

 Research Methodologyأالً : يُٓح انبحث : 
متوصػػػؿ الػػػ  لتػػػف اجراءاوذلػػػؾ لمتهمتػػػف الػػػداؼ البحػػػث  و , اختػػػار الباحػػػث المػػػنهي التجريبػػػي       

 .نتاهيال
 Experimental Designانتصًيى انتدشيبي : ثبَيبً : 

 لمجمػػػػواتيف )ذات الضػػػػبط الجزهػػػػي  التجريبػػػػيشػػػػبف  لتحقيػػػػؽ ذلػػػػؾ ااتمػػػػد الباحػػػػث التصػػػػميـ       
ويقصػػػػد بالمجمواػػػػة التجريبيػػػػة    ذا االختبػػػػار البعػػػػدي   التجريبيػػػػة والضػػػػابطة) متكػػػػانهتيف مسػػػػتقمتيف

المجمواػػة الضػػابطة  ا   امػػ4Ex2المجمواػػة التػػي يتعػػرض طتبهػػا ايػػر المتليػػر المسػػتقؿ )انمػػوذج 
 المعتػػػػػػاد س بالطريقػػػػػة ر  دنهػػػػػي المجمواػػػػػة التػػػػػي ال يتعػػػػػػرض طتبهػػػػػا ايػػػػػر المتليػػػػػر المسػػػػػػتقؿ  وتػػػػػ

 .)التقميدية 
   4جدوؿ ) 

 يوضح التصميـ التجريبي لمبحث   
 ادٔاث انبحث انًتغيش انتببع انًتغيش انًغتقم انتكبفؤ انًدًٕعت

 انتدشيبيت

 انعًش انضيُي  -

انتحصييييم انغيييببق فيييي  -

 يبدة انشيبضيبث

انًعهٕيبث انغببقت في   -

 يبدة انشيبضيبث

 انزكبء  -

 

 4Ex2إًَرج

 

 انتحصيم -

 تقٕيى انحدح -

 

اختبييبس انتحصيييم فييي  -

انًييييبدة انًحييييذدة يييييٍ 

 كتبة انشيبضيبث 

اختبييبس تقييٕيى انحدييح  -

 انًعتبدة انضببطت انشيبضيت 

 Research Populationثبنثب ً: يدتًع انبحث : 

الحكوميػػة  تكػوف مجتمػا البحػث مػػف جميػا الطػتص نػي الصػػؼ االوؿ المتوسػط نػي المػدارسيو       
 2017لمعػػاـ الدراسػػي ) الياليػػة التابعػػة لممديريػػة العامػػة لمتربيػػة نػػي محانظػػة بلػػداد الرصػػانة / النهاريػة

– 2018 .  
 Research Sample سابعب ً: عيُت انبحث :

متوسػػطة الشػػهيد امػػي حسػػف السػػاادي لمبنػػيف التابعػػة  نػػي اً قصػػدي البحػػث اينػػةواختػػار الباحػػث      
االسػػباص التػػي داػت الػػ  اختيػػار لػػذ  و   الػ  المديريػػة العامػػة لتربيػة محانظػػة بلػػداد / الرصػػانة الياليػة

 المدرسة :
 .ةػػػػػػدرس ني لذ  المدرسػػػػػث مػػػػالباح اف -1
   .ثػػػة ما الباحػػػػػاوف ادار  المدرسػػػػػػلتع -2
 .  متقارص تصػػػمااي لمطػػػاني واالجتػػػػػي واليقػػػػػوى المعيشػػػػػػالمستاف  -3
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ػػإبعػػد    شػػعص لمصػػؼ االوؿ المتوسػػط مػػا يكرػػي الختيػػار انػػراد اينػػة 5)تضػػـ التػػي  المدرسػػة تددف ح 
السػػػػحص العشػػػػواهي اختيػػػػرت الشػػػػعبة )أ  لتميػػػػؿ المجمواػػػػة التجريبيػػػػة التػػػػي ت ػػػػدرس  البحػػػػث وبطريقػػػػة

ت ػػػػػدرس بالطريقػػػػػػة التػػػػػي    وشػػػػػعبة )د  لتميػػػػػؿ المجمواػػػػػة الضػػػػػابطة 4Ex2اسػػػػػتراتيجية ) سػػػػػتخداـبا
   .لمعتاد ا

  طالبػػاً لممجمواػػة التجريبيػػة  30  طالبػػا  بواقػػا )62طػػػػػتص اينػػػػة البحػػث قػػد بمػػ  ) داف اػػػػد       
مػف المجمػػواتيف  ولػػـ  بيفد اف اسػػتبعد الباحػث بيانػػات الراسػػ  طالبػاً لممجمواػػة الضػابطة  وبعػػ32و)
  طػػػػتص مػػػػف المجمواػػػػة الضػػػػابطة  النػػػػػػهـ سػػػػبؽ اف 7طػػػػتص مػػػػف المجمواػػػػة التجريبيػػػػة  و)  10)

تهـ قػػد تػؤير امػػ  نتػاهي البحػػث  وبػذلؾ قػػد يػػؤير ادرسػػػوا المػػاد  نرػػػسها نػػي العػاـ الماضػػي  وبقػاء بيانػػ
طػػتص اػػدد   طالبػػًا  و 20طػػتص المجمواػػة التجريبيػػة ) اػػدد صػػبحنأامػ  السػػتمة الداخميػػة لمتجربػػة 

  .5  كما موضح ني جدوؿ )  طالباً 25مجمواة الضابطة )ال
  5جدوؿ )

 توزيع طالب عينت البحث علي مجموعتي البحث

 انشعبت انًدًٕعت
عــذد انطالة 

 قبم االعتبعبد
 عذد انطالة بعذ االعتبعبد عذد انًغتبعذيٍ

 20 10 30 أ انتدشيبيت

 25 7 32 د انضببطت

 45 17 62 نًدًٕعا
 

 : Equivalence of the Research Groups يدًٕعتي انبحثخبيغبً: تكبفؤ 

 Internal Validityالسالمة الداخلية : ① 
حػػػرل الباحػػػث قبػػػؿ الشػػػروع نػػػي تطبيػػػؽ التجربػػػة امػػػ  تكػػػانؤ مجمػػػواتي البحػػػث نػػػي اػػػدد مػػػف     

الرياضػػػػػيات  تقػػػػػويـ الحجػػػػػي ذات االيػػػػػر نػػػػػي المتليػػػػػريف التػػػػػابعيف )التحصػػػػػيؿ نػػػػػي مػػػػػاد  المتليػػػػػرات 
لػػػػػذ  المتليػػػػػرات لػػػػػػػػػي :و   واػػػػػدـ تػػػػػأيير لػػػػػذ  المتليػػػػػرات نػػػػػي مصػػػػػداقية نتػػػػػاهي التجربػػػػػة  الرياضػػػػػية

 بااشهرالعمر الزمني  -أ
 التحصيؿ السابؽ ني ماد  الرياضيات  -ص
 المعمومات السابقة ني ماد  الرياضيات  -ج
 لينوف -اختبار الذكاء اوتيس -د 
   Age in Monthsانعًش انضيُي ببألشٓش :  –أ 

ية والسػػػػجتت ػطاقة المدرسػػػػػػػػػػماد البػالباحػػػػث العمػػػػر الزمنػػػػي بااشػػػػهر لكػػػػؿ طالػػػػص بااتػػػػ حسػػػػص       
  وبمػ  ص  -4وممحػؽ )  أ -4) ممحػؽ  ةنيػػػػػػػػواؿ المدػػػػة االحػػػػامػ  لويف  تاػػػػػاط فنضًت االرسمية 
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   7.599واالنحػػراؼ المعيػػاري ) 151.8)المتوسػػط الحسػػابي اامػػار طػػتص المجمواػػة التجريبيػػة )
واالنحػػػػػراؼ   152.2المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي اامػػػػػار طػػػػػتص المجمواػػػػػة الضػػػػػابطة )نػػػػػي حػػػػػيف بمػػػػػ  

       االختبػػػػػػػار التػػػػػػػاهي وااتمػػػػػػػاد   spss-20الحقيبػػػػػػػة االحصػػػػػػػاهية )  وباسػػػػػػػتعماؿ   6.752المعيػػػػػػػاري)
(t-testبػيف مجمػواتي البحػث  وانػد  االحصػاهية لمعرنػة الرػروؽ غيػر متسػاويتيف   لعينتيف مستقمتيف

طػػتص المجمػػواتيف  الرػػروؽ احصػػاهيًا  لػػـ يجػػد نػػرؽ ذو داللػػة احصػػاهية بػػيف متوسػػط اامػػار حػػػػساص
  اذ بملػػػػػت القيمػػػػة التاهيػػػػة المحسػػػػػوبة  43   وبدرجػػػػة حريػػػػة )0.05)المعتمػػػػػد   داللػػػػة ىانػػػػد مسػػػػتو 

  ويػػدؿ لػػذا امػػ  تكػػانؤ مجمػػواتي البحػػث 2.00  ولػػي اقػػؿ مػػف قيمتهػػا الجدوليػػة الباللػػة )0.187)
                            يوضح ذلؾ:6وجدوؿ ) ني متلير العمر

  6جدوؿ )
 في متغير العمر السمني مجموعتي البحثداللت الفرق بين متوسطي درجاث طالب 

 

 ليرػيف ) بااتمػاد اختبػارالعمػر الزمنػي تجانس المجمواتيف ني متليػر تـ التأكد مف  ني البدءF   
   ممػػا يػػدؿ ذلػػؾ امػػ  تجػػانس 0.05  انػػد مسػػتوى داللػػة اكبػػر مػػف )F (0.018اذ بملػػت قيمػػة 

 مجمواتي البحث

    Achievement in Mathematics انتحصيم انغببق نًبدة انشيبضيبث -ة

 االبتػػداهي  درجػػات مػػاد  الرياضػػيات لمصػػؼ السػػادسامػػ  ااتمػػد الباحػػث تكػػانؤ المجمػػواتيف        
نرسهـ  التي حصػؿ اميهػا مػف سػجتت ا  لمطتص 2016-2017تختبار النهاهي )الوزاري  لمعاـ )ل

 ات  وتػػػػـ اسػػػػتخراج المتوسػػػػطص  -4وممحػػػػؽ )  أ -4) ممحػػػػؽ  المدرسػػػػة و وييقػػػػة درجػػػػات الطػػػػتص
اذ بمػػػػ  المتوسػػػػط الحسػػػػابي   ة لممجمػػػػواتيف )التجريبيػػػػة والضػػػػابطة المعياريػػػػ اتواالنحرانػػػػ ةالحسػػػػابي

نػػػػي حػػػػيف بمػػػػ     16.113واالنحػػػراؼ المعيػػػػاري ) 71.95)لػػػدرجات طػػػػتص المجمواػػػػة التجريبيػػػػة )
  واالنحػػػػػػػػراؼ المعيػػػػػػػػػاري  70.84المتوسػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػابي لػػػػػػػػدرجات طػػػػػػػػتص المجمواػػػػػػػػة الضػػػػػػػػابطة )

 (t.testي )ػػػػػػػػػػػاالختبػػار التاهاد ػػػػػػػػػػمػػواات  spss-20الحقيبػػة االحصػػاهية )اؿ ػػػػػػػػػػػ  وباستعم 14.829)
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انذالنت 

 االحصبئيت

 عُذ يغتٕٖ

 اندذٔنيت انًحغٕبت (0.05)

  7.599 151.8 20 انتدشيبيت

43 0.187 2.000 0.853 

 

 غيش دانت

 6.752 152.2 25 انضببطت احصبئيبً 
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حػػػػساص    وانػػدبػػيف مجمػػواتي البحػػث االحصػػاهية لمعرنػػة الرػػروؽ غيػػر متسػػاويتيف لعينتػػيف مسػػتقمتيف
الرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ احصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهيًا  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ ذو داللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة احصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهية بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 

اذ    43   وبدرجػػة حريػػة )0.05) المعتمػػد  داللػػة ىانػػد مسػػتو متوسػػط اامػػار طػػتص المجمػػواتيف 
  ويػػدؿ لػػذا 2.00  ولػػي اقػػؿ مػػف قيمتهػػا الجدوليػػة الباللػػة )0.240بملػػت القيمػػة التاهيػػة المحسػػوبة )

  يوضػػػح 7وجػػػدوؿ )امػػ  تكػػػانؤ مجمػػػواتي البحػػث نػػػي متليػػػر التحصػػيؿ السػػػابؽ لمػػػاد  الرياضػػيات 
 ذلؾ:

  7جدوؿ )
 ني التحصيؿ السابؽ مجمواتي البحثداللة الررؽ بيف متوسطي درجات طتص 

 لمػػػاد  الرياضػػػيات التحصػػػيؿ السػػػابؽتجػػػانس المجمػػػواتيف نػػػي متليػػػر التأكػػػد مػػػف تػػػـ  نػػػي البػػػدء 
   0.05  انػػد مسػػتوى داللػػة اكبػػر مػػف )F (0.023بملػػت قيمػػة  اذ   Fبااتمػػاد اختبػػار ليرػػيف )

 مما يدؿ ذلؾ ام  تجانس مجمواتي البحث.
 Intelligenceانزكبء :  -ج

            التكػػػػػػػػػانؤ نػػػػػػػػػي متليػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػذكاء ااتمػػػػػػػػػد الباحػػػػػػػػػث اختبػػػػػػػػػارمػػػػػػػػػف اجػػػػػػػػػؿ الحصػػػػػػػػػوؿ امػػػػػػػػػ          

لكونف اختبػار لرظػي وشػكمي ويعػد متهػـ لمرهػة العمريػة    نقر 50الذي يتألؼ مف ) لينوف  –سياوت)
متهـ لمبيهة العراقية بعد اف اسػتخرج لػف الصػدؽ و   طتص مجمواتي البحثوالعقمية التي ينتمي اليها 

طػػػتص المرحمػػػة المتوسػػػطة  اينػػػة مػػػف امػػػ ف  نػػػالػػػذي تػػػـ تقني  2014 القريشػػػيواليبػػػات نػػػي دراسػػػة )
    )ااولػػػػػ   اليانيػػػػػة  الياليػػػػػة  الدراسػػػػػة الصػػػػػباحية و مػػػػػف كػػػػػت الجنسػػػػػيف الػػػػػذيف تتػػػػػراوح اامػػػػػارلـ بػػػػػيف

تػػػـ الحصػػػوؿ امػػػ  نقػػػرات االختبػػػار مػػػف وحػػػد  االبحػػػاث وقػػػد   محانظػػػة بلػػػداد  سػػػنة نػػػي 15-12)
االساسػػػػػػػػػػػػية.مجامعػػػػػػػػػػػػة المستنصػػػػػػػػػػػػرية / كميػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػة لوقيػػػػػػػػػػػػاس القػػػػػػػػػػػػدرات العقميػػػػػػػػػػػػة  التابعػػػػػػػػػػػػة 

المصػػػادؼ  4/1/2018بتػػاري   طبػػؽ االختبػػار امػػ  مجمػػواتي البحػػث قبػػؿ الشػػروع بالتػػدريس     
ة لػػدرجات مجمػػواتي البحػػث المعياريػػ اتواالنحرانػػ ةالحسػػابي ات  وتػػـ اسػػتخراج المتوسػػطيػػوـ الخمػػيس

اذ بمػػ  المتوسػػط الحسػػابي لػػدرجات طػػتص   ص  -4وممحػػؽ )  أ -4)   ممحػػؽ)التجريبيػػة والضػػابطة 
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 انذالنت

انذالنت 

 االحصبئيت

 عُذ يغتٕٖ

 اندذٔنيت انًحغٕبت (0.05)

 16.113 71.95 20 انتدشيبيت
43 0.240 2.000 0.811 

 غيش دانت

 14.829 70.84 25 انضببطت احصبئيبً 
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والمتوسػط الحسػابي لػدرجات طػتص    4.536) واالنحػراؼ المعيػاري 22.95)المجمواة التجريبيػة )
الحقيبػػػػػة االحصػػػػػاهية  سػػػػػتعماؿاوب   4.473المعيػػػػػاري)واالنحػػػػػراؼ   22.48المجمواػػػػػة الضػػػػػابطة )

(spss-20 االختبػػػار التػػػاهي )  وااتمػػادt.testلمعرنػػػة الرػػػروؽ غيػػػر متسػػػاويتيف   لعينتػػػيف مسػػتقمتيف 
وانػد حػػػساص الرػروؽ احصػاهيًا  لػـ يجػد نػرؽ ذو داللػة احصػاهية   بػيف مجمػواتي البحػث االحصػاهية

   43   وبدرجػة حريػة )0.05) المعتمػد  داللػة ىمسػتو بيف متوسػط اامػار طػتص المجمػواتيف انػد 
  ويػدؿ لػذا 2.00  ولي اقؿ مف قيمتهػا الجدوليػة الباللػة )0.348اذ بملت القيمة التاهية المحسوبة )

   يوضح ذلؾ: 8وجدوؿ ) ام  تكانؤ مجمواتي البحث ني متلير الذكاء

  8جدوؿ )
 داللة الررؽ بيف متوسطي درجات طتص المجمواتيف ني متلير الذكاء

 انًدًٕعت
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انًتٕعظ 

 انحغببي

االَحشاف 

 انًعيبسي

يت
حش
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 انقيًت انتبئيت
قيًت 

 انذالنت

 انذالنت االحصبئيت

 عُذ يغتٕٖ

 اندذٔنيت انًحغٕبت (0.05)

 4.536 22.95 20 انتدشيبيت

43 0.348 2.000 0.729 
 غيش دانت

 احصبئيبً 
 4.473 22.48 25 انضببطت

 بااتمػػاد اختبػػار ليرػػيف ) الػػذكاءتجػػانس المجمػػواتيف نػػي متليػػر التأكػػد مػػف  تػػـ نػػي البػػدءF   اذ 
امػػػ  تجػػػانس    ممػػػا يػػػدؿ ذلػػػؾ 0.05انػػػد مسػػػتوى داللػػػة اكبػػػر مػػػف )  F (0.034بملػػػت قيمػػػة 

 مجمواتي البحث.
 Prior Knowledge in Mathematic :اختببس انًعهٕيبث انشيبضيت انغببقت  -د

لمعرنػػػػة مػػػػا يمتمكػػػػف طػػػػتص اينػػػػة البحػػػػث مػػػػف معرنػػػػة رياضػػػػية سػػػػابقة  ااػػػػد الباحػػػػث اختبػػػػار       
متعػدد  وتحتػوي كػؿ نقػر  الختيار مف اال  نقر  موضواية مف نوع )20لممعمومات السابقة يتألؼ مف )

   وتػػـ ارضػػف  واحػػد  منهػػا تميػػؿ اجابػػة صػػحيحة واالخريػػات تميػػؿ اجابػػات خاطهػػة امػػ  اربعػػة بػػداهؿ
صػػػحة وسػػػتمة  مػػػف تأكػػػدميف نػػػي الرياضػػػيات وطراهػػػؽ تػػػدريس الرياضػػػيات  لمػػػامػػػ  اػػػدد مػػػف المحك

أ  وممحػػؽ  -5  ممحػػؽ )اميهػػاالرقػرات  وقػػد تمػػت الموانقػػة امػ  الرقػػرات مػػا اجػػراء بعػض التعػػديتت 
 .  ص  -5)

 ات  وتػػػػـ اسػػػػتخراج المتوسػػػػطالمصػػػػادؼ يػػػوـ االحػػػػد 18/2/2018تػػػـ تطبيػػػػؽ االختبػػػػار نػػػػي        
            أ -4)ة لػػػػػػػدرجات مجمػػػػػػػواتي البحػػػػػػػث )التجريبيػػػػػػػة والضػػػػػػػابطة   المعياريػػػػػػػ اتواالنحرانػػػػػػػ ةالحسػػػػػػػابي
واالنحػػراؼ  8.5)المجمواػة التجريبيػة )اذ بمػ  المتوسػػط الحسػابي لػدرجات طػػتص   ص  -4وممحػؽ )
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واالنحػػراؼ   8.36  والمتوسػػط الحسػػابي لػػدرجات طػػتص المجمواػػة الضػػابطة ) 2.212)المعيػػاري 
  t.testاالختبػار التػػاهي )  وااتمػاد spss-20الحقيبػة االحصػػاهية )وباسػتعماؿ    2.984)المعيػاري 

بػػيف مجمػػواتي البحػػث  وانػػد حػػػػساص  االحصػػاهية لمعرنػػة الرػػروؽ غيػػر متسػػاويتيف لعينتػػيف مسػػتقمتيف
متوسػػط اامػػار طػػتص المجمػػواتيف الباحػػث الرػػروؽ احصػػاهيًا  لػػـ يجػػد نػػرؽ ذو داللػػة احصػػاهية بػػيف 

  ولػي 0.175  اذ بملػت القيمػة التاهيػة المحسػوبة ) 43   وبدرجػة حريػة )0.05داللػة ) ىمستو  اند
لػػػػذا امػػػػ  تكػػػػانؤ مجمػػػػواتي البحػػػػث نػػػػي متليػػػػر   ويػػػػدؿ 2.00اقػػػػؿ مػػػػف قيمتهػػػػا الجدوليػػػػة الباللػػػػة )

     :  يوضح ذلؾ9وجدوؿ ) المعمومات الرياضية السابقة

  9جدوؿ )
 داللة الررؽ بيف متوسطي درجات طتص المجمواتيف ني اختبار المعمومات الرياضية السابقة

 بااتمػػػاد  المعمومػػات الرياضػػية السػػابقة تجػػانس المجمػػواتيف نػػي متليػػرالتأكػػد مػػف  تػػـ نػػي البػػدء
   ممػا يػػدؿ 0.05انػد مسػػتوى داللػة اكبػر مػف )  F (2.251بملػت قيمػة اذ    Fاختبػار ليرػيف )

 ذلؾ ام  تجانس مجمواتي البحث.
 Control of the Outwardness   Variables   ()ضبظ انًتغيشاث انذخيهت انخبسخيتانغاليت  ②

قػػػد يكػػػوف لنػػػاؾ انػػػواع اخػػػرى مػػػف المتليػػػرات الخارجيػػػة التػػػي يمكػػػف اف تػػػؤير نػػػي ايػػػر العامػػػؿ        
التجريبػػي نػػي الجػػانبيف الزيػػاد  والنقصػػاف اذ مػػف الضػػروري ضػػبط لػػذ  المتليػػرات حتػػ  ال تكػػوف نػػي 

  .116: 2008صالح احدى المجمواات وبالتالي الحصوؿ ام  نتاهي دقيقة )العزاوي  
د  قػػػد ػػػػراءات تكػػانؤ لمجمػػواتي البحػػث ولمتليػػرات اػػػػاحث مػػػف اجػاـ بػػف البػػػقػػ ًت اػػف مػػاػنضػػ       

طاع منػػا او ػدر المستػػػحػػاوؿ الباحػػث قػػ ذالير التػػابا  لػػػتلير المسػػتقؿ نػػي المتػػػوف لهػػا ايػػر مػػا المػػػيكػػ
 .ةػػوموضواي ةػػوؿ ام  نتاهي دقيقػيرات الدخيمة ام  سير التجربة  لمحصػؿ اير المتلػتقمي

 اْــــــــى ْزِ انًتغيشاث ْــــــــي :يٍ 

التجريبيػػػػػة مجمػػػػواتي البحػػػػث )يرت ػير  إذ اختػػػػػػػػػػػايػػػػر لػػػػذا المتل امػػػػػ  السيطػػػػػػػػر تػػػػـ  االختيااااار: 1-
 طتص المجمواتيف.ؤ ػػتكان احصاهياً  بتػـ التيػػوت ةيػاشواه  بصػور  والضابطة

 انًدًٕعت
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انًتٕعظ 

 انحغببي

االَحشاف 
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 انقيًت انتبئيت

 قيًت انذالنت

 انذالنت االحصبئيت

 عُذ يغتٕٖ

 اندذٔنيت انًحغٕبت (0.05)

 2.212 8.5 20 انتدشيبيت
43 0.175 2.000 0.862 

 غيش دانت

 احصبئيبً 
 2.984 8.36 25 انضببطت
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مي ػااي والعقػػػالنمػػو الجسػػمي واالجتمػػي ػية نػػػيرات بيولوجػػػداث تلػػػف احػػػويقصػػد بػػ عاماال الن ااج : 2-
ة ػد  متوسطػػػربة الف المػػػير ايػػر نػػي التجػػذلؾ المتلػػف لػػػيف لمتجربػػة  ولػـ يكػػػنة الخاضعػػػراد العيػػامػ  انػػ

   يًا.ػنسب
ية ػي الرياضػػػؿ وتقػػويـ الحجػػػيػػػيف لقيػػاس التحصػدتػػػيف موحػتػػاث ادػدـ الباحػػػػػػاستخ ياس :اداتااا ال ااأ -3

 مواتي البحث.ػيات لدى طتص مجػني ماد  الرياض
راءات التػي قػد ػػػص او تقميػؿ ايػر االجػاف تجنػػدر االمكػػاوؿ قػػث حػػالباح :اثر االجراءات التجريبية 4-
 ريبية االتي : ػػمف االجراءات التجػضػتتبيؽ التجربة و ػػيريف التابعيف ايناء تطػؤير ني المتلػػت
 يفمػها  ولػػػي الرصػػػػية نرسػػػػي البحػػػث المػػػاد  الدراسػػػػت مجمواتػػػػدرسػػػ تحدياااد الماااادة الدراساااية : . أ

ادس مف كتػاص الرياضػيات لمصػؼ االوؿ المتوسػط  الطبعػة االولػ   الجػزء اليػاني  ػس والسػالخام
 .2016بلداد  

ماف ػػػػؾ لضػوذلػػ  بنرسػػف )التجريبيػػة والضػػابطة  البحػػثمواتي ػث مجػػػػػالباح درس ماادرس المااادة : . ب
 يف.ػي لممدرسػػموص التدريسػػة واالسػػتؼ الطريقػتػتص باخػػدـ تأير الطػػا

رية التامػػػة ػػػػاظ امػػػ  السػػػػي المػػػاد  بالحرػػػػا ادار  المدرسػػػة ومدرسػـ االترػػػاؽ مػػػػػػت ساارية التجرباااة : . ت
  ػف  حتػػث والهػدؼ منػػة البحػػًا امػ  ستمػػػػحرص  ثػالبحة ػيعػتص بطبػبار الطػػدـ اخػث  واػلمبح
 ة.ػػي التجربػتاهػػر ذلؾ ام  نػال يؤي

كؿ ػث بشػػمواتي البحػػل الدراسػية بػيف مجػػصػػدوؿ الحػا جػػوزيػػتػـ ت: توزيع الحصص الدراساية  . ث
درسة ػمػػػػنػػي الف ػػػػوؿ بػمػػػػػل المعػػػػا الحصػوف توزيػػػة لكػػػمدرسػػػر  الاا ادػػػػاؽ مػد االترػػػبعػػ  اويػتسػػػم
 :     يوضح ذلؾ10  جدوؿ )اويػسػػػير متػغ

 (10جذول )

  بحثـتي الـذروش علي مجموعـوزيع الـت 

 انًدًٕعت           

 انيٕو    
 انضببطت انتدشيبيت

 الذرش الثاني   الذرش الثالث االحذ 

 الثالثالذرش  الذرش الثاني  االثُيٍ 

 الذرش االول  الثانيالذرش  انثالثبء 

 الذرش الثاني  االولالذرش  االسبعبء

 الذرش الثالث  لرابعالذرش ا انخًيظ



 50              الثالث / منيج البحث واجراءاتوالفصل  
 

 

 

كانػػػت المػػػد  الزمنيػػػة لمتجربػػػة متسػػػاوية لمجمػػػواتي البحػػػث )التجريبيػػػة  المااادة الزمنياااة للتجرباااة : . ج
إذ بدأت التجربػة نػي يػوـ   2017 -2018) لعاـ الدراسيا  الكورس الياني مفوالضابطة  ولي 

وبواقػػػا  اليتيػػػاء يػػػوـ   الموانػػػؽ2018/4/24  وللايػػػة يػػػوـ ) 20/2/2018) الموانػػػؽ  اليتيػػػاء)
 البحث. تي  حصل أسبوايًا لكؿ مجمواة مف مجموا5بمعدؿ )و  ابيا  أس8)

 Procedures Research:  ات البحثااااااسادسًا : مستلزم

الباحػػػث لطػػػتص يدرسػػها حػػػددت المػػاد  العمميػػػة التػػػي س   : تحذييييذ انًحتيييٕٖ ) انًيييبدة انعهًييييت (1- 
مجمواتي البحث ني ايناء سير التجربة  ولي مػف كتػاص الرياضػيات الكػورس اليػاني المقػرر تدريسػف 

الخػامس  يف   نأختػار الباحػث الرصػم2017-2018لطتص الصؼ االوؿ المتوسػط لمعػاـ الدراسػي )
 مف الكتاص ولما : والسادس

 الرصؿ الخامس : الهندسة 
  المساحات والحجوـ –الرصؿ السادس : القياس 

الهػدؼ السػموكي النػاتي التعميمػي المتوقػا مػف الطالػص بعػد ي قصػد ب :صياغة االىادا  السالوةية  2-
  2011:61اممية التدريس ويمكف اف يتحظف المدرس ويقيسف  )الخزرجي  

مػػػػف كتػػػػاص الرياضػػػػيات  الخػػػػامس والسػػػػادس يفع الباحػػػػث امػػػػ  محتػػػػوى الرصػػػمبعػػػد اطػػػػت      
  153غ الباحػػث )انقػػد صػػ   6لمصػػؼ االوؿ المتوسػػط وتحميمػػف الػػ  مكوناتػػف المعرنيػػة ممحػػؽ )

االسػتيعاص  –  السػتة مػف المجػاؿ المعرنػي )المعرنػة Bloomمسػتويات بمػػػوـ ) ونػؽ لدنًا سموكياً 
يف مػػػػامػػػػ  مجمواػػػػة مػػػػف المحك هاارضػػػػبعػػػػد و    التقػػػػويـ –التركيػػػػص  –التحميػػػػؿ  –ؽ التطبيػػػػ –
وتعػػديؿ قسػػـ منهػػا   فصػػيف نػػي مجػػاؿ الرياضػػيات وطراهػػؽ تدريسػػها  تػػـ حػػذؼ واضػػانتخصوالم

  ناكير مف آراء المحكمػيف  واسػتقرت االلػداؼ السػموكية بصػيلتها 80%تراؽ )االنسبة  بااتماد
  لػػػدنًا سػػػموكيًا لمسػػػتوى المعرنػػػة  48   بواقػػػا )7) ممحػػػؽ   لػػػدنًا سػػػموكيًا معرنيػػػاً 142النهاهيػػػة)

  لمسػػتوى 6  لمسػػتوى التحميػػؿ  و)31  لمسػػتوى التطبيػػؽ  )36  لمسػػتوى االسػػتيعاص  و)20و)
   :11كما موضحة ني جدوؿ )    لمستوى التقويـ1التركيص  )
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  11جدوؿ )
 يا االلداؼ السموكية ام  المجاالت المعرنيةز تو 

 المجموع الفصل السادس الفصل الخامس المستوى
 48 21 27 المعرفة

 20 12 8 االستيعاب

 36 16 20 التطبيق

 31 23 8 التحليل

 6 4 2 الترةيب

 1 0 1 الت ويم

 142 76 66 المجموع

 اعداد الخطط التدريسية  -3
امػػػػػ  ضػػػػػابطة وتػػػػػـ ارضػػػػػهما خطتػػػػػيف نمػػػػػوذجيتيف واحػػػػػد  تجريبيػػػػة واالخػػػػػرى  الباحػػػػػث اػػػػد  أ       

لػذ  الخطػط للػرض  اػفآراههـ ومتحظاتهـ  و المحكميف ذوي االختصال والخبر  إلبداء مقترحاتهـ 
تزمػة اميهمػا نػي ضػوء لتحسيف صياغة الخطط لضماف نجػاح التجربػة  واجريػت بعػض التعػديتت ا

  وامػػ  ضػػوء النمػػاذج  9المحكمػػيف مػػف متحظػػات  لػػذا اصػػبحتا جػػالزتيف لمتنريػػذ ممحػػؽ )مػػا ابػػدو  
لممجمواػػة التجريبيػػػة    خطػػة40نكانػػت ) لمجمػػواتي البحػػث تدريسػػية يوميػػػة ااػػت  تػػـ ااػػاد خطػػط 

ممجمواػة الضػابطة بالطريقػة ل   خطػة40تقابمهػا )   4Ex2) داـ استراتيجية ام  ونػؽ انمػوذجػباستخ
   .المعتاد 

  Research Tools of: سابعًا : اداتا البحث 
قويـ ػتػػ يمي  واختبػػارػعة )اختبػػار تحصػػػيرات التابػػػاس المتلػػػاداتػػيف لقيػػ بنػػاءبات البحػػث ػمػػف متطمػػ      

  امػ  4Ex2ية )ػتقؿ استراتيجػػأيير المتليػر المسػػمػف اجػؿ التعػرؼ امػ  مػدى تػو   ية ػالحجي الرياض
 ي البحث :ػتاي مراحؿ بناء ادػيف  ونيما يأتػالمتليريف التابع

       : االختبار التحصيلي بناءأ_ 
ية المقػرر  لمرصػؿ الخػامس والسػادس  ػصيمي لممػاد  الدراسػػبار التحػػبنػاء االختػ نػي ث ػمد الباحتاالذا 

 -:لذا المخطط 
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 تحديد اليد  من االختبار : . أ
 لمجمػػػػواتي البحػػػػث يؿ طػػػػتص الصػػػػؼ االوؿ المتوسػػػػطػبار قيػػػػاس تحصػػػػػدؼ مػػػػف االختػػػػػالهػػػػ       

 )التجريبية والضابطة .
 تحديد المادة العلمية : . ب

         حػػػػػددت المػػػػػاد  العمميػػػػػة لتختبػػػػػار نػػػػػي مػػػػػاد  الرياضػػػػػيات لمكػػػػػورس اليػػػػػاني الرصػػػػػؿ الخػػػػػامس        
المسػػاحات والحجػػوـ   مػػف كتػػاص الرياضػػيات لمصػػؼ االوؿ  –القيػػاس ) )الهندسػػة   والرصػػؿ السػػادس

 . 2016المتوسط  الطبعة االول   الجزء الياني  لسنة 
 :السلوةية   وصياغة األىداتحليل المحتوى  . ت

)الهندسػػػػة   والرصػػػػؿ  تػػػـ تحميػػػػؿ محتػػػػوى مػػػاد  الرياضػػػػيات لمكػػػػورس اليػػػػاني ولمرصػػػؿ الخػػػػامس      
امػػػػ  ونػػػػؽ مكونػػػػات وتجزهتػػػػف  إلػػػػ  اناصػػػػر  االساسػػػػية المسػػػػاحات والحجػػػػوـ    –القيػػػػاس )السػػػػادس 

 ىواجػػػػر    6كمػػػػا نػػػػي ممحػػػػؽ ) المعرنػػػػة الرياضػػػػية )المرػػػػاليـ  التعميمػػػػات  المهػػػػارات  حػػػػؿ المسػػػػاهؿ 
الباحػػػػث التعػػػػديتت المقترحػػػػة اميهػػػػا بعػػػػد ارضػػػػها امػػػػ  مجمواػػػػة مػػػػف المحكمػػػػيف المختصػػػػيف نػػػػي 

ا  ام  ضوء تحميػؿ المحتػوى تػـ تحديػد االلػداؼ السػموكية المصػاغة مػف الرياضيات وطراهؽ تدريسه
  Bloom)   موزاػة امػ  مسػتويات بمػوـاً لػدن  142قبػؿ الباحػث التػي بمػ  اػدد االلػداؼ السػموكية )

 التقويـ  . –التركيص  –التحميؿ  –التطبيؽ  –االستيعاص  –المعرنية الستة )المعرنة 
 اعداد جدول مواصفات : . ث

ي جميػػػػا ػبار التحصػػػػيمي ممػػػػا يلطػػػػػوؿ المطمػػػػوص نػػػػي االختػػػػػقؽ جػػػػدوؿ المواصػػػػرات الشمػػػػػيحػػػػ      
مة  ػا االسهػػد  توزيػػمي انػػف الرعػػوع وزنػػكؿ موضػػي لػػذلؾ يعطػػها  وبػػوى التػي تػـ تدريسػػاصر المحتػان

رنة ػط المتميمػػػة بالمعػػػػيا نقػػػػتويات الدنػػػػز امػػػ  المسػػػػدـ التركيػػػػداؼ واػػػػويات االلػػػػـ بجميػػػا مستػػػػويهتػػػ
  .2010:354عاص )ابو زينة ػواالستي
 ام  ونؽ الخطوات االتية : ث جدوؿ مواصراتػد ااد الباحػػقل       

 تحذيذ انٕصٌ انُغبي نًحتٕٖ انفصٕل ①

مػػف كتػػاص الرياضػػيات لمصػػؼ االوؿ  ))الخػػامس  السػػادستحديػػد الػػوزف النسػػبي لمحتػػوى الرصػػوؿ   تػػـ
  Bloomالمتوسػػػػط التػػػػي سػػػػت درس نػػػػي )الكػػػػورس اليػػػػاني  ونػػػػؽ المسػػػػتويات المعرنيػػػػة السػػػػتة لبمػػػػوـ )

   .التقويـ  –التركيص  –التحميؿ  –التطبيؽ  –االستيعاص  –المتميمة بػػػػػػ )المعرنة 
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ػػددتامػػا االلميػػة النسػػبية لكػػؿ نصػػؿ نقػػد          مػػف خػػتؿ م قسػػمة الػػزمف المسػػتلرؽ نػػي تػػدريس  ح 
  .12  كمػػػػػػػا موضػػػػح ني جدوؿ )الرصؿ ام  الزمف الكمي [

 

االىمية النسبية للفصل = 
الزمف المستلرؽ ني تدريس لمرصؿ

الزمف الكمي
  ×%100 

 
  حيث أف الزمف المستلرؽ ني تدريس الحصة 50%  50%وكانت االوزاف لمرصميف ام  التوالي )

  .12  دقيقة  كما موضح ني جدوؿ )45)
  12جدوؿ )

 االلمية النسبية لمرصؿ

 االىمية النسبية للفصل الزمن/ الدقي ة عدد الحصص زمن الحصة الفصل

 الخامس

 دقي ة 54

20 900 50% 

 %50 900 20 السادس

 %100 1800 40 المجموع

       
 : تحديد النسبة المئوية لةل مستوي  ②

 يػػة لكػػؿ لػػدؼ مػػف خػػتؿ م قسػػمة اػػدد االلػػداؼ السػػموكية لكػػؿ مسػػتوىهو النسػػبة الم تحػػددوقدد         
  . 13  كما موضح ني جدوؿ)ام  العدد الكمي لأللداؼ [

   

= وزن االىدا  في ةل مستوى 
 ادد االلداؼ السموكية لكؿ مستوى

العدد الكمي لأللداؼ
 × %100  
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  13جدوؿ )
 االغراض السموكيةتحديد وزف الهدؼ ونسبة 

 وزن اليد  المجموع الفصل السادس الفصل الخامس المستوى
 %34 48 21 27 المعرفة

 %14 20 12 8 االستيعاب
 %25 36 16 20 التطبيق
 %22 31 23 8 التحليل
 %4 6 4 2 الترةيب
 %1 1 0 1 الت ويم
 %100 142 76 66 المجموع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ %100 %54 %46 نسبة االغراض
   : تحديد عدد الف رات االختبار ③

ر  نػي تػدريس الرياضػيات بػبعد استشار  ادد مػف المحكمػيف ومدرسػي الرياضػيات مػف ذوي الخ       
تػـ حسػاص اػدد الرقػرات لكػؿ خميػة   نقػر   و 30)ػػػػ تـ االتراؽ ام  تحديد نقرات االختبار التحصيمي بػػ

 المواصرات بالطريقة االتية :مف جدوؿ 

 عدد ف رات االختبار xوى ستالوزن النسبي للم xعدد االسئلة لةل خلية = الوزن النسبي للفصل 

   14ومستويات المعرنة   موضحة ني جدوؿ)وامية تـ توزيا الرقرات االختبارية ام  نصوؿ الماد  
  14جدوؿ )

 السموكية لتمييمها ني االختبار التحصيميعينة مف االغراض لالخارطة االختبارية الخاصة 
 االىاااااااادا مستويات  المحتاااااااوى

ع
ٕ
دً

نً
ا

 الفصل 
 نسبة المستوى         

 نسبة الفصل
 الت ويم الترةيب التحليل التطبيق االستيعاب المعرفة 

34% 14% 25% 22% 4% 1% 100% 
 15 0 1 3 4 2 5 %50 الخامس
 15 0 1 3 4 2 5 %50 السادس
 30 0 2 6 8 4 10 %100 المجموع
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 اختيار نوع ف رات االختبار: . ج
ف امػػػػػ  االسػػػػػهمة ػحتواهػػػػػبابار ػيز لػػػػػذا االختػػػػػػ  نقػػػػػر  ويتمػػػػػ30مػػػػػف )ًا سػػػػػابقًا ااػػػػػد الباحػػػػػث اختبػػػػػار      

ذلؾ ػكػػو  اناولهػيتػػ ضػػواات التػػيص المو ػص جوانػػػاس اغمػػػامػػ  قيػػ فػتػػلقدر    وذلػػؾالمقاليػػة الموضػػواية و
ختيػار مػف االوع )ػالرقرات الموضػواية مػف نػيؿ ػتمتص  ػعؼ اند الطػاط الضػل نقػدرتف ام  تشخيػق

ضمف نػػوايف مػػف ػبػػذلؾ تػػ وػ  ولػػةوالبقيػػة خاطهػػ ةلػػذ  البػػداهؿ صػػحيح ىبػػداهؿ احػػد ةاربعػػ ذيمتعػػدد  
 الرقرات :

 ختيار مف متعدد  ولي الرقراتاالة )موضوايال :
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22)   

 23,24,25,26,27,28,29,30): اجابات مقيد  لي الرقرات  اتمقالية ذال  
 تعليمات االختبار:  . ح

 تعليمات االجابة : ①
ار ػرات االختبػػػداد نقػػد ااػػػبار  بعػػة باإلجابػة اػػف نقػرات االختػػػياغة التعميمػات الخاصػػػصػػ تتمػ       
نت ػ  اذ تضمػػػدرجػػػاتهـامػػػ  ي تػػػؤير ػاء التػػػػبوا االخطػػػػؿ اف يتجنػػػػتص مػػػف اجػػػػة لمطػػػػور  واضحػػػػبصػػػ
ة اإلجابػة اػف طريػؽ ػوطريقػ  االختبػار لإلجابػة اػفف المخصػل ػالزمػو ص ػة اف الطالػات اامػمعموم
ولة ووضػػػػػوح  ػػػػػػػػػرات االختبػػػػػار بسهػػػػػػػػػػػػػػػة امػػػػػػ  نقػػػػػػػػتص اإلجابػػػػػػػػػن  لمطػػيحي  لكػػػػػي يتسػػػػػػاؿ توضػػػػػػميػػػػػ

  .أ -9ممحؽ)
 تعليمات التصحيح : ②
       صيمي  ممحػػػػػؽ ػالتحػػػػػ موذجية لتصػػػػػحيح نقػػػػػرات االختبػػػػػارػااػػػػػد الباحػػػػػث مرتػػػػػاح االجابػػػػػات النػػػػػ       

          يار مػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػدد ػاالختػػػػػػػػػ قراتػحيحة لرػػػػػػػػػػيح اإلجابػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػمعيػػػػػػػػػارا لتصحػػػػػػػػػ  دػ    وااتمػػػػػػػػػص -9)
مؿ ػة أو التػػي تحػػػػهة أو المتروكػػػػر  مػػػف نقػػرات االختبػػػار  ولإلجابػػة الخاطػػػف كػػؿ نقػػػ)درجػػة واحػػد   اػػػ

ابة ػػػػذات االج يةػرات المقالػػػامػػا الرقػػ ررًا ػها صػػػرات االختبػػار ااطاهػػػقر  مػػف نقػػػيار لكػػؿ نػػػاكيػػر مػػف اختػػ
سـ ػريقة تقػػػػصحيح الرقػػرات نػػػي لػػذ  الطػػػػ  نػػي تػػػKey methodقة )ػمؿ الباحػػث طريػػػػد  استعػػػػمقيػػال

وع ػو  ومجمػػػػية كػػؿ خطػػػص المػػػدت حسػػػة التػػي ااػػػطاء درجػػة لمقاهمػػػػطوات ويػػتـ ااػػػة امػػ  خػػػاالجابػػ
وبػػػػذلؾ تكػػػػوف     درجػػػػة2-9)مػػػػف راوح درجػػػػات كػػػػؿ نقػػػػر  ػتتػػػػ    1999:162طوات) الظػػػػالر  ػالخػػػػ

   درجة.62 – 0ور  بيف )ػػػػػمحص النهاهيةف ػػبار بصيلتػػػػالدرجة الكمية لتخت
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 صدق االختبار : . خ
بالهػدؼ الػذي امػ  اساسػف يبنػ  االختبػار مػف اجمػف  والقػرار الػذي يتخػذ  ؽصدؽ االختبار يتعمػ      

 . 2000:186باالستناد ام  درجاتف )اتـ 
   صدق الظاىري :ال ①

وع المرػػردات )المعػػارؼ والعمميػػات ػنػػ ار مػػف حيػػثػدؽ الظػػالري الشػػكؿ العػػاـ لتختبػػػصػػالقصػػد بي        
وح ػدى وضػػػرية صػػياغتهـ  ومػػػوكيػػا ػيقيسهػػدى تطػػابؽ لػػذ  المرػػردات لمسػػمة التػػي ػبيف مػػػوالمهػػارات  لتػػ

   22):2011بار )خميؿ  ػمات االختػودقة تعمي
يف نػػػي الرياضػػػيات ػة مػػػف المحكمػػػيف والمختصػػػػػػػػرات االختبػػػار امػػػ  مجمواػاػػػرض الباحػػػث نقػػػ     

ـ بشػاف صػتحية الرقػػرات االختبػار التحصػػيمي وتػـ االخػػذ ػـ ومتحظاتهػػػبػػداء آراههػها إلػتدريسػوطراهػؽ 
رقرات التػػي ػاء امػػ  الػػػبالمتحظػػات المطموبػػة وتعػػديؿ بعػػض الرقػػرات نػػي ضػػوء اوراء المقترحػػة واالبقػػ

   نأكير.80%بة اتراؽ )ػت ام  نسػحصم
 صدق المحتوى : ②

وف ػكػػيص اف ػها  اذ يجػػػار لمسػػمة المػػراد قياسػػػييؿ محتػػوى االختبػػػتمػػدؽ المحتػػوى مػػدى ػػػػيقصػػد بص      
 اً ػديدلا مسبقػػػػػػػػػتػػػػػػػـ تحػػػػػػػػ يذػارات الػػػػػػػػػيات والمهػػػػػػػػػارؼ والعممػػػػػػػػيدا لممعػػػػػػػػػًت جػػػػػػػػػيؿ تمييػػػػػػػػالمحتػػػػػػػوى ممػػػػػػػػ

  .2000:190)اتـ 
بار ػرات االختػػػػؿ نقػػػػاف تمييػػػػوى لضمػػػػدؽ المحتػػػػ  صػػػػيؿ امػػػػرات دلػػػػعد جػػػدوؿ المواصػػػػيػػػذلؾ ػػػػػب      
   .يػتوى الدراسػلممح

 صالحية االختبار : . د
 االستطالعية االولى لالختبار :  التجربة ①

 طالبػػػػًا مػػػػف طػػػػتص االوؿ  (43الباحػػػػث االختبػػػػار امػػػػ  اينػػػػة اسػػػػتطتاية مكونػػػػة مػػػػف  طبػػػػؽ      
الرصػػػانة الياليػػػة بتػػػاري   / بلػػػداد   التابعػػػة لمديريػػػة تربيػػػةزمػػػاف الجػػػابري لمبنػػػيف  المتوسػػػط لمدرسػػػة )

الختبػار ومػدى وضػوح وصػػياغة ا لمكشػؼ اػف وضػػوح تعميمػاتالموانػؽ يػوـ الخمػيس  19/4/2018
يؽ ػث امػػػػ  تطبػػػػػذ  الرقػػػػرات  ومػػػػف خػػػػتؿ أشػػػػراؼ الباحػػػػػاػػػػف لػػػػف والوقػػػػت المسػػػػتلرؽ لإلجابػػػػة ػنقراتػػػػ

اد ػايجػػػ وس طػػػتص ػخمػػػ ت اوؿ وآخػػػرػاص الوقػػػػحسػػػ وة  ػتزمػػػلات اػيؿ المتحظػػػػاالختبػػػار تػػػـ تسجػػػ
 يقة.ػ  دق42بار )ػرات االختػة اف نقػموص لإلجابػد الزمف المطػتحديـ يط لف ػالمتوس
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 لالختبار :  الثانيةاالستطالعية  التجربة ②
  يػور  االسػتـ لمبنػيف  ًا نػي متوسػطة )ػ  طالبػ100ية حجمهػا )ػبار امػ  اينػة يانػػختػاال طبؽ الباحث

التابعة لمديرية تربيػة بلػداد الرصػانة الياليػة  بعػد التأكػد مػف دقػة ووضػوح نقػرات االختبػار والتعميمػات 
الخاصػػػػة بػػػػف  والػػػػزمف المخصػػػػل لتختبػػػػار  واللػػػػرض مػػػػف لػػػػذا التطبيػػػػؽ لػػػػو لمعرنػػػػة خصاهصػػػػف 

تػػـ بمػػ  الطػػتص قبػػؿ اسػػبوع مػػف مواػػد االختبػػار بعػػد اف  أذالسػػايكومترية والتأكػػد مػػف صػػحة الرقػػرات  
امػػ  تطبيػػؽ  فالتأكػػد اف الطػػتص قػػد اكممػػوا الرصػػؿ )الخػػامس والسػػادس   وقػػد اشػػرؼ الباحػػث بنرسػػ

وبعػػػػد تطبيػػػػؽ االختبػػػػار امػػػػ  العينػػػػة اليانيػػػػة   الموانػػػػؽ يػػػػوـ االحػػػػد 2018/4/22االختبػػػػار بتػػػػاري  
 االستطتاية قاـ الباحث باالتي:

 ات ػإلجاباح ػتصحي 
 ا ػا و دنيػمواة اميػيف مجػػقسم بيف يًا وقسمتػبت البيانات تنازلػرت 
 اس ػ  لػذا االسػػ  امػتصػوع الطػػمف مجم 27%  ػنواد 27%  ػتص اامػات الطػاخذ اوراؽ اجاب

 بداهؿ.ػية المااػرقرات ونػييز الػو  تمػعوبة وقػعامؿ الصػقرات إليجاد مػـ تحميؿ الرػت
 :التحليل االحصائي لف رات االختبار . ذ

ناء مقيػاس ذات ػبػ ف مػفػيمكػناسبة ػكومترية مػايصاهل سػػنقػرات المقيػاس ذات خػيار ػد اختػػان       
  هاػمنػػ اسبةػالنتقػاء المنػو  فية لرقراتػػاهل القياسػػؽ مػػف الخصػػيد   لػذا يجػص التحقػػية جػػل قياسػػخصاهػ

 . (Ghisell, et. Al, 1991:421)تستبعد دؿ اوػير مناسبة تعػاما الل
    لف رات : لمعامل الصعوبة  ①

الطمبػػة الػػذيف لػػـ يجيبػػوا اػػف الرقػػر  الػػ  العػػدد الكمػػي لمطػػتص  نسػػبة "بأنػػف صػػعوبةالمعامػػؿ ب ي قصػػد     
  . 2010:313  و رجاءالمشاركيف ني اداء االختبار" ) سميماف 

           إذ تػػػػػػػػراوح التحصػػػػػػػػيؿ لمػػػػػػػػاد  الرياضػػػػػػػػيات تػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػاص معامػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػعوبة لرقػػػػػػػػرات اختبػػػػػػػػار      
              يف ػػػػػػػػػػة تراوحػػت بػػػػػػػػػػمرقػػرات المقاليل   و 0.26 – 0.52واية بػػيف )ػػػػػػػمرقػػرات الموضلصػػعوبة  معامػػؿ

ذا الصػعوبة لرقػرات االختبػار تعػد مقبولػة اؿ ػػػػػػػػػمعام  أف 2014 الرقػي)ذكرػػػػػػػػػوي   0.59 – 0.69)
ا ػػػػػػػػػاء امػ  جميػػػػػػػػاالبقـ ػػػػػػػػػػة ذلػؾ تػػػجػػػػػ  نتي 198: 2014 الرقػي)  0.20 – 0.80) بيف ما تراوحت

  .10موضحة ني ممحؽ )كما المدى المذكور  الرقرات انها وقعت ضمف 
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 ف رات المو وعية :القوة تمييز  ②

تويات ػوالمسػػػيا ػتويات العمػػػػمبػػػػة ذوي المسػػػػز بػػػيف الطػػدرتها امػػػػ  التمييػػػػػػػػػققػػػو  تمييػػػز الرقػػػر  تعنػػػي        

 . 226  1988 خميؿو  ار )اود ػها االختبػرة التػي يقيسػالص السمة او لػيا نيما يخػالػدن
تراوحػت قػو  التمييػز لمرقػرات الموضػواية  إذتـ حساص قو  التمييز لكؿ نقر  مف نقرات االختبار       
جميعهػا نتػاهي وت عػد   0.31 – 0.81تراوحػت مػا بػيف ) ةمرقػرات المقاليػل    و 0.30 – 0.96مػف  )
اذا كانػػت اقػػؿ مػػف ذات قػػدر  تميزيػػة ضػػعيرة  ت عػػد الرقػػر   2014:374حيػػث يػػذكر )الرقػػي   مقبولػػة 

  نتيجػػػػػػػػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػػػػػػػػؾ تػػػػػػػػػػػػػػػػـ االبقػػػػػػػػػػػػػػػػاء امػػػػػػػػػػػػػػػػ  جميػػػػػػػػػػػػػػػػا نقػػػػػػػػػػػػػػػػرات االختبػػػػػػػػػػػػػػػػار التحصػػػػػػػػػػػػػػػػيمي 0.20)
  .10) ني ممحؽكما موضحة    0.20يزلا اكبر مف )يالموضواية والمقالية اف قو  تم

 لية البدائل الخاطئة : اعف ③

ة ااداء ػموف إلػػػػػ  مجمواػػػػػػػمف ينتػػػػػػػمػػػػػ يف  والسػػػػػػيماػذابًا لممرحوصػػػػػػف يكػػػػػوف جػػػػػػيجػػػػػػص امو  ػالمػػػػػ     
الممػػو  ي عػػد  أف يختػػار  الطالػص الضػػعيؼ  ترضػالمرػػف ػمػػ ومو  يميػػؿ إجابػػة خاطهػة ػالمػػنرض  ػالمنخػ
تف ػوف جاذبيػػػػكػػػتد او ػتار  احػػػػديؿ ال يخػػػػواي بػػػير  ػسػػػالص وكبػػػ فػتػػػجاذبي اف معامػػػؿػاذا كػػػنعػػػاؿ و د ػجيػػػ

 . 203: 2004)النبهاف وير  ػصياغتف وتط اد ػبدالف او ااػف يجص استػوجص نانػر او مػصر
تبار لمبػداهؿ الخاطهػة ػقر  موضػواية مػف نقػرات االخػػاميػة البػداهؿ لكػؿ نػان احث حسػاصػاجرى البػ     
  .11د   كما ني ممحؽ )ػدلا بداهؿ جيػر  موضواية وجػ  نق22ال  اددلا )ػوالب
 ثبات االختبار: . ر

انػد تكػرار تطبيقهػا امػ  نرػس  نرسػها يعطػي النتػاهي تصؼ االختبػار باليبػات بحيػثييجص اف        
 . 25: 2011ة )خميؿ  ػسبف يابتػني يابتة او ػث تعطي نتاهػالمجمواة  بحي

ليبات تصػحيح الجػزء المقػالي مػف االختبػار التحصػيمي  بعػد تقيػيـ درجػات التصػحيح لكػؿ خطػو   ①
الباحػػػث ومػػػدرس آخػػػر    طػػػتص مػػػف قبػػػؿ10تصػػػحيح اجابػػػات )تػػػـ   مػػػف خطػػػوات االسػػػهمة المقاليػػػة
ارتبػاط بيرسػوف بػيف درجتيهمػا وجػد انػف  مػؿوااتمػاد معا  spss-20) وباستعماؿ الحقيبػة االحصػاهية

  وبذلؾ يكوف الجزء المقالي مف االختبار يابتػًا لػذا يعػد مقبػواًل 0.01  اند مستوى داللة )0.93  )مب
 . 2004:81)اسماايؿ   انف يعطي نرس الدرجة بلض النظر اما يصححف
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الحقيبػػػة  ماؿػستعػػػبايبات لػػػف ػراج الػػػتػػػـ استخػػػ ياتػصيمي لمػػاد  الرياضػػػػالتحػػػختبػػػار اليؽ اػبعػػد تطبػػػ ②
 حػالتػػي تصمػػتبار  ػساص يبػػات االخػػػنبػػاخ   لحػػ كػػرو -)الرػػامعادلػػة    وااتمػػادspss-20االحصػػاهية )

ولػػو معامػػؿ يبػػات   0.90)معامػػؿ اليبػػات المسػػتخرج  اد الرقػػرات الموضػػواية والمقاليػػة اذ بمػػ  ػإليجػػ
  االختبػار ااد ت  وكممػا كػاف قريػص مػف الواحػد كانػ+1قيمة معامؿ اليبات تمتػد مػف )صػرر   اذ  جيد

    وبهذا يصبح االختبار جالز لمتطبيؽ ام  اينة البحث. 2009:248جيد  )الزاممي واخروف  
 تطبيق االختبار : . ز

البحػػػث )الطػػػتص  قبػػػؿ  ةي  اينػػػػاـ الباحػػػث بتبمػػػػز لمتطبيػػػؽ  قػػػػػػػػبعػػػد اف اصػػػبح االختبػػػار جال       
تاري  ػ  طبػؽ بػةػواية ومقاليػػبيف موض   نقر (30وف مف ػيؽ  ولو مكػحدد لمتطبػبوع مف المواد المػاس

 ميس.ػوانؽ يوـ الخػالم 2018/4/26
 اختبار ت ويم الحجج الريا ية : بناء -ب

 تػػـ بنػػاءذا ػتمزمات البحػػث  لػػػحث مػػف مسػػػي البػػػية لمجمواتػػػاختبػػار تقػػويـ الحجػػي الرياضػػ بنػػاء       
 :   طط االتيػحة ني المخػؽ الخطوات الموضػدى طتص الصؼ االوؿ المتوسط ام  ونػاالختبار ل
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 بناء اختبار ت ويم الحجج )من اعداد الباحث( (9) مخطط
 

بناء اختبار تقويم 
 الحجج الرياضية

 الهدف من االختبار

تحديد المجاالت التي 
 يقيسها االختبار 

اعداد الصورة االولية 
 لالختبار 

 تعليمات االختبار 

 االختبار  صدق

 الصدق الظاهري 

 صدق البناء

 صالحية االختبار

التطبيق االستطالعي 
 االول

التطبيق االستطالعي 
 الثاني 

التحليل االحصائي 
 لفقرات االختبار

 معامل الصعوبة

 قوة تمييز الفقرات

 ثبات االختبار فاعلية البدائل

 تطبيق االختبار
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 د  من االختبار :االي . أ
ياس مهػػػار  تقػػػويـ الحجػػػي الرياضػػػية لػػػدى مجمػػػواتي البحػػػث  طػػػتص ػػػػػبار الػػػ  قػيهػػػدؼ االختػػػ       

 االوؿ المتوسط.
 تحديد المجاالت التي ي يسيا االختبار: . ب

واة مػػػف ػامػػػ  آراء مجمػػػنادًا ػقة  واستػػػػات السابػػػػات والدراسػػػػتع الباحػػػث امػػػ  االدبيػػػػػػػػد اطػبعػػػ       
ـ المسػتوى ػي تتهػػالت التػاديد المجػػتحػ سها  تػـػيات وطراهؽ تدريػػصيف ني الرياضػيف المتخصػالمحكم
در  الطالػػػص امػػػ  التمييػػػز بػػػيف ػوى )قػػػػعد اف اسػػػتبعد مستػػػػ  بػػػواتي البحػػػثػقمي لػػػدى طػػػتص مجمػػػػالعػػػ

 ددت المجاالت نيما يأتي :ػوقد ح يانوية ػادر االساسية والػالمص
 ي الضعيرة.   ػف الحجي القوية والحجػدر  ام  التمييز بيػالق ①
 عمومات.ػاية المػ  مدى كرػدار الحكـ امػام  اصدر  ػالق ②
 ضها. ػولها او رنػويـ الركر   قبػقدر  ام  تقػال ③
 :د الصورة االولية لالختباردااع . ت

ستوى الصؼ االوؿ المتوسط وذلؾ لكي ػتبار تقويـ الحجي الرياضية لمػث نقرات اخػحاالب ااد      
   :ػامد االطتع ػبع الرياضية جيػالت تقويـ الحاػيتـ قياس مج

  لمكورس )االوؿ  والياني محتويات كتاص الرياضيات لألوؿ المتوسط. 
 ادس االبتداهيػؼ الخامس والسػتويات كتص الصػمح. 
 ابقةػات والدراسات السػتؿ مراجعة االدبيػتـ االستراد  مف خذلؾ ػك.  

         الذي جاالتػزاة ام  المو ر  مػ  نق29بار بواقا )ػديد نقرات االختػاس تـ تحػم  لذا االسػوا      
 ات :قر ػيف مف الرػنوا ي تتضمفت   وال15) ما ني الجدوؿػـ ذكرلا كت
 وفػػػػػػػػػػػػتتكي ػػػػػػػػػػػػتطأ  الػػػػػػػػػػح والخػػػػػػػػػالص –دد ػػػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػػػػيار مػػػػػػػػػختالـ )اػػػػػػػػػواية : تضػػػػػػػػػموضال 

                          :                              يػػػػػػػػػػت لراػػػػػػػػػػوالرق  يؿ الحؿ المطموصػػػػػػػػداهؿ اليتية تمػػػػػػػػػػػد  مف البػػػػػػػػػػػػػػػبداهؿ واح ةف يتيػػػػػػػػػػػػػم
(1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13, 14 ,15 ,20 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 )   

 24 ,23 ,22 ,21 ,19 ,18 ,17 ,16):   مقالية : مقيد  االجابات ولي الرقراتال .                                                                                                        
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   15جدوؿ ) 
 ني البحث  التف المحدداتوزيا نقرات اختبار تقويـ الحجي الرياضية ام  مج

 عدد الف رات الف رة التي ت يس المجال مجاالت فرعية  لت ويم الحجج الريا ية ت

 12 12-1 القدر  ام  التمييز بيف الحجي القوية والحجي الضعيرة 1

 10 22-13 القدر  ام  اصدار الحكـ ام  مدى كراية المعمومات 2

 7 29-23 القدر  ام  تقويـ الركر   قبولها او رنضها 3

 صياغة تعليمات االختبار : . ث

 تعليمات االجابة :  ①
ات اامػة اػف ػمعمومػ  اتػمنت لػذ  المعمومػػة لتختبػار  تضػػتعميمػات خاصػ ادادإبث ػقاـ الباح       
ف ػرية االجابػػػة اػػػػل لإلجابػػة وكيػػػػزمف المخصػػػػبار واػػدد الرقػػػرات والػػػػتص  والهػػػدؼ مػػػف االختػػػػالطػػ
تكػوف قرات بسػهولة و ػن  لمطتص االجابػة اػف الرػػحي محموؿ  لكي يتسػِف مف ختؿ مياؿ توضيػنقرات

   أ . -12  ممحؽ )اللموض فػخالية م
 تعليمات التصحيح : ②
  ممحػؽ يةػواية والمقالػػية لجميا نقرات االختبػار الموضػػنموذجث مراتيح لإلجابة ااػوضا الباح       
قة ػوؿ امػ  معمومػات دقيػػؿ الحصػػح  مػف اجػػة انػد التصحيػػدقة والموضوايػػلضماف ال ص   -12)

 يت :ػػػػػالص  حيث اذا ااطػػػط الطػػػػػػرداء   خػػػػػػػاو بح ػػػػػية المصحػػػػأير بذاتػتال ت
 : لإلجابػػػة الخاطهػػػػة او المتروكػػػة او اختيػػػػار 0  لإلجابػػػة الصػػػػحيحة و)1درجػػػػة ) للمو اااوعية  

 اكير مف بديؿ المطموص لمحؿ.
  تعمؿ الباحػث طريقػة )ػقرات ذات اجابػة مقيػد  اسػػلي نػ :الم اليةKey methodي تصػحيح ػ  نػ

                  ة ػتـ ااطػػػػػػػػػػػاء درجػػػػػػػػػػػػة امػػػػػػػػػػػ  خطػػػػػػػػػػػوات ويػػػػػػػػػػػقسـ االجابػػػػػػػػػػػقرات نػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػذ  الطريقػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػالرػػػػػػػػػػ
                                وع الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػواتػو  ومجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػية كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت حسػػػػػػػػػػػػػػػػػص المػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمقاهمػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػي ااػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قرات المقاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفػح درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراو ت   و 1999:162)الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالر  
 ة ػػػػػػػػػ  اي الدرج0-54ف )ػػػما بي راػػػػػػػػػتبػرات االخػػػػػػػػيا نقػجم مػػػػػػدى ث تراوحػػػػػة  بحيػػػػػػػػ  درج7-2)     
  .  54الكمية لتختبار)    
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 صدق االختبار :  . ج
دد معن  حػػة االختبار اي اف يػػسف  بواسطػػا اف نقيػاردنس ما ػػييق فر صدؽ االختبار ال  انيػػيش
  189: 2010اتف )امر واخروف  ػػػدرج
 ا مف اجؿ قياسف.  ػػػس ما وضيراد قياسها  او اف يقػػبار السمة او الظالر  المػػس االختياف يق     

 الصدق الظاىري :  ①
ياغتها ػقرات وكيريػة صػػية لف مف حيث اػدد الرػػار او الصور  الخارجػر العاـ لتختبػولو المظه       
ف ػد الزمػػػػة تحديػػػػواية ودقػػػػتا بػػػف مػػػف موضػػػػة مػػػا تتمػػػػا ودرجػػػػقرات وتعميماتهػػػػوح لػػػذ  الرػػػػدى وضػػػػومػػػ
  .2014:47)مجيد   باراتػناسص لتختػالم

منت المجػػػػاالت ػاالوليػػػػة التػػػػي تضػػػػ تفور ػث نقػػػػرات تقػػػػويـ الحجػػػػي الرياضػػػػية بصػػػػػاػػػػرض الباحػػػػ     
ها ػراهؽ تدريسػػػيف نػػي الرياضػػيات وطػػػيف والمختصػػػث  امػػ  مجمواػػة مػػف المحكمػػػدد  نػػي البحػػػالمحػػ
موبة ػظات المطػػػػػػذ بالمتحػػػػػػقرات وتػػػػػـ االخػػػػػػية لػػػػػذ  الرػػػػػػاتهـ بشػػػػػاف صتحػػػػػػداء آراههػػػػػـ ومتحظػػػػػػابػػػػػ

رات نػػي ضػػوء اوراء المقترحػػة واالبقػػاء امػػ  الرقػػرات التػػي حصػػمت ػترحة لػػبعض الرقػػػالمقػػ توالتعػػديت
 .يرػػ  نأك80%بة اتراؽ )ػػم  نسا

 صدق البناء  ②
متأكػػد مػػف االتسػػاؽ الػػداخمي لرقػػرات االختبػػار يمجػػأ البػػاحيوف ايجػػاد العتقػػة بػػيف المجػػاالت او لو       

بػػػيف مجمػػػوع درجػػػات البعػػػد التػػػي  تقةػمنهػػػا االختبػػػار  اي ايجػػػاد العػػػكوف ػاالبعػػػاد الرهيسػػػية التػػػي يتػػػ
رت اتقػة ػات الكمية لنرس الطػتص  نػإذا ظهػػنقرات البعد نرسة والدرجص ام  ػؿ اميها كؿ طالػيحص

تقة ػالعػػػ امػػػػا اذا كانػػػترات البعػػػد ػ  نقػػػػـ االبقػػػاء امػػػػبار الكمػػػي يتػػػػبولة بػػػيف البعػػػد واالختػػػػموجبػػػة ومقػػػ
  . 253-2009:252د )الزاممي واخروف  ػرات البعػـ حذؼ نقػيرة يتػضع
ي ػجاالت تقػويـ الحجػػاؽ الػداخمي لمػػبإيجػاد االتسػ باحثػؿ التأكد مف صػدؽ البنػاء قػاـ الػػمف اج      

انػػد  اطػ  لترتبػػPearsonوف )ػعادلة بيرسػػػبار وباسػػتعماؿ مػػػتية المسػػتخدمة نػػي االختػػػالرياضػػية اليػػ
ختؿ حساص ارتباط درجات كػؿ نقػر  بالدرجػة الكميػة لممجػاؿ التػي تنتمػي مف    0.01توى داللة )ػمس

أ  وممحػؽ  -15ح نػي ممحػؽ)ػا موضػػكمػ  الية وارتباط الدرجة الكمية لممجاؿ بالدرجػة الكميػة لتختبػار
 ص .  -15)
 :صالحية االختبار  . ح

 التطبيق االستطالعي االول لالختبار : ①
ؽ ػتبار  طبػػتـز لتخػلػف اػقراتف  كػذلؾ لحسػاص الزمػػح نو ػوض ح التعميمات ومدىو ػلمتأكد مف وض     

  40ونة مػػف )ػنة اسػػتطتاية مكػػػاالوليػػة امػػ  ايػػ تفور ػويـ الحجػػي الرياضػػية بصػػػالباحػػث اختبػػار تقػػ
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        التابعػػػػػة لمػػػػػدير تربيػػػػػة  زمػػػػػاف الجػػػػػابري لمبنػػػػػيف)طة ػط مػػػػػف متوسػػػػػػتص االوؿ المتوسػػػػػػًا مػػػػػف طػػػػػػطالبػػػػػ
  وقػػػد تبيػػػيف لمباحػػػث اف تعميمػػػات االحػػػدالموانػػػؽ يػػػوـ  1/4/2018ليػػػة بتػػػاري  بلػػػداد / الرصػػػانة اليا
تص  ػلػبعض الطػ قراتػالرػـ بسػيط مػف ػتص مػا توضػيح قسػػة لػدى معظػـ الطػػاالختبار ونقراتف واضح

خػر آوؿ و الرؽ ػط الوقػت المستػػبار  تػـ حسػاص متوسػػصل لإلجابة اف االختػت المخػولحساص الوق
   دقيقة.55تبار لو )ػل لتخػالوقت المخصبح ػ  طتص واص5)

 التطبيق االستطالعي الثاني لالختبار : ②
بؽ ػبار  طػػػل لتختػػػف المخصػػػيماتها  والزمػػػتأكد مػػف مػػدى وضػػوح الرقػػرات وتعمػػػد اف تػػـ الػػػبعػػ       
نمػر بػاقر النمػر )طة ػ  طالبػًا لمتوسػ100ونة مػف )ػية يانيػة مكػػتبار امػ  اينػة استطتاػػث االخػػالباح
  يتياءػالموانػػػؽ يػػػوـ الػػػ 3/4/2018لمديريػػػة تربيػػػة بلػػػداد / الرصػػػانة الياليػػػة بتػػػاري  ة التابعػػػ  لمبنػػػيف

  بمػػ اذوالتأكػػد مػػف صػػحة الرقػػرات    متريةيكو االسػػواللػػرض مػػف لػػذا التطبيػػؽ لػػو لمعرنػػة خصاهصػػف 
  وبعػػػػد تطبيػػػؽ االختبػػػار امػػػ  العينػػػة االسػػػتطتاية اليانيػػػػةاجػػػراء  الطػػػتص قبػػػؿ اسػػػبوع مػػػف مواػػػد
 لتختبار قاـ الباحث باالتي:

 ات ػح لإلجابػتصحي 
 يا ػمواة اميا و دنػميف مجػقسبيف ت ػازليًا وقسمػيانات تنػت البػرتب 
 اس ػذا االسػػ  امػ  لػتصػالطػ ف مجمػوعػمػ27%   نػواد 27%ات الطتص اام  ػاخذ اوراؽ اجاب

 ية البداهؿ.ماامييز الرقرات ونػعوبة وقو  تػاد معامؿ الصػحميؿ الرقرات إليجػتـ ت
 التحليل االحصائي لف رات االختبار: . خ

 لف رات : لمعامل الصعوبة  ①
ومػف ر  االختباريػة  ػابة الصػحيحة امػ  الرقػػف  الطالص ني االجػهػتوى التعقيد الذي يواجػيقصد مس     
كمة )الزاممػػػي ػة دوف مشػػػػة الصحيحػػػػحديد االجابػػػػس صػػػعوبتها اي تػػػػقر  لػػػي اكػػػػعي سػػػهولة الرػػػػالطبيػػػ

  .  2009:368واخروف  
             اذ       ية ػبار تقػػػػػػػػػػػػػػويـ الحجػػػػػػػػػػػػػػي الرياضػػػػػػػػػػػػػػػعوبة لرقػػػػػػػػػػػػػػرات اختػػػػػػػػػػػػػػػاص معامػػػػػػػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػػػػػػػ     
يف ػبػت ػالية تراوحػػقرات المقػػ   والرػ0.28 – 0.63يف )ػة تتػراوح بػػقرات الموضوايػػوبة الرػػصعػ ؿػمعامػ
ذا بولة اػار تعػػد مقػػػقرات االختبػػػعامؿ الصػػعوبة لرػػػمػػ  أف  2014   الرقػػي) ويػػذكر   0.72 – 0.33)

مػف واحػد  ذؼ نقػر  ػـ حػػجة ذلػؾ تػػ  نتيػ 198: 2014   الرقػي)  0.20 – 0.80) بػيف مػا تػتراوحػ
                     .13حة ني ممحؽ )ػدوف المدى المذكور  موض  (0.87الرقرات المقالية لكوف معامؿ صعوبتها 
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 ف رات المو وعية :القوة تمييز  ②
رترا واالداء ػيز بػيف االداء المػػ  التميػػرات االختبػار امػػقر  مػف نقػػيز قدر  كؿ نػؿ التميػويعد معام     
  .2014:198بار) الرقي  ػنة ني االختػخرض انراد العيػالمن
قػو  التمييػز لمرقػرات الموضػواية  تراوحػت اذتبار ػييز لكؿ نقر  مف نقػرات االخػػحساص قو  التمـ ػت     
ير جميعهػػا ػوتشػػ  0.31 – 0.74ا بػػيف )ػراوحت مػػػتػػ ةالمقاليػػ     والرقػػرات0.81 – 0.30مػػف  )

ف ػاقػؿ مػػت ػة اذا كانػػػقرات ضعيرػػيز الرػػد قػو  تميػػػعػت    و  13) حة نػي ممحػػؽػموضػكمػػا  بولة ػي مقػػنتاهػل
يزلا ػوف قػػػو  تميػػػػواية واحػػػد  لكػػػػقاط نقػػػر  موضػػػػة ذلػػػؾ تػػػـ اسػػػػنتيجػػػ   2014:374)الرقػػػي    0.20)
(0.03 .   

 لية البدائل الخاطئة : عاف ③
حيح  ػتيار  كبػػديؿ صػػػتوى االدنػػ  الخػػػبة ذوي المسػػػالطمػػذص انتبػػا  ػئ امػػ  جػػػدر  البػػديؿ الخاطػػػقػػ     
)الزاممػػي واخػػػروف   فذنػاؿ يجػػػص حػػػهو غيػػر نعػػػدنيا والعميػػا نػػػػتار  احػػد مػػػف الػػػبديؿ الػػػذي ال يخػػػامػػا الػػ
2009 :379.  
اميػة البػػداهؿ لكػػؿ نقػر  موضػػواية مػػف نقػرات االختبػػار لمبػػداهؿ الخاطهػػة ان اجػرى الباحػػث حسػػاص     

  .14  نقر  موضواية وجدلا بداهؿ جيد   كما ني ممحؽ )20اددلا )والبال  
 ثبات االختبار : . د

انرسػػهـ د تطبيقػػف امػػ  االنػػراد ػتبار نرػػس النتػػاهي اذا اايػػػبار اف يعطػػي االخػػػبات االختػػػيقصػػد بيػػ     
  . 2014:198روؼ ) الرقي  ػس الظػني نر

الرياضػػية  بعػػد تقيػػيـ درجػػات التصػػحيح ليبػػات تصػػحيح الجػػزء المقػػالي مػػف اختبػػار تقػػويـ الحجػػي  ①
  طػتص مػف قبػؿ الباحػث ومػدرس 10تصػحيح اجابػات )   تػـلكؿ خطو  مف خطوات االسهمة المقالية

وااتماد معادلة ارتباط بيرسوف بػيف درجتيهمػا وجػد   spss-20) آخر وباستعماؿ الحقيبة االحصاهية
الجػزء المقػػالي مػف االختبػػار يابتػًا لػػذا يعػػد   وبػػذلؾ يكػػوف 0.01  انػد مسػػتوى داللػة )0.87  )مػػانػف ب

 . 2004:81)اسماايؿ   يصححف امقبواًل انف يعطي نرس الدرجة بلض النظر ام
الحقيبػػػػػة  تعماؿػسػػػػػبابات لػػػػػف ػخراج اليػػػػػػتػػػػػـ استػػػػػ الرياضػػػػػية ويـ الحجػػػػػيػيؽ اختبػػػػػار تقػػػػػػبعػػػػػد تطبػػػػػ ② 

 حػالتػي تصمػػاص يبػات االختبػػار  ػنبػاخ   لحسػػ كػػرو -)الرػا  وااتمػاد معادلػػة spss-20) االحصػاهية 
امؿ يبػػات ػولػػو معػػ  0.85)خرج ػؿ اليبػػات المستػػػمعامػػ ية اذ بمػػ  ػية والمقالػػػاد الرقػػرات الموضواػػػإليجػػ
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بار ػ  االختػااد تف الواحػد كانػػما كػاف قريػص مػػ  وكم+1ات تمتد مف )صرر  ػقيمة معامؿ اليب اذجيد  
 حث. ػة البػؽ ام  اينػالز لمتطبيػبح االختبار جػ   وبهذا يص2009:248يد  )الزاممي واخروف  ػج
 اختبار ت ويم الحجج الريا ية بصورتو النياية :  . ذ

الت ا  نقػػػر   مػػػوزع امػػػ  مجػػػ27ـ الحجػػػي الرياضػػػية بصػػػورتف النهايػػػة مػػػف )ػألؼ اختبػػػار تقويػػػػيتػػػ     
ودرجػػة االختبػػار  ومقاليػػةتقػػويـ الحجػػي المحػػدد  نػػي البحػػث  وتكػػوف الرقػػرات امػػ  نػػوايف موضػػواية 

 25/4/2018  درجػػػػة  تػػػػـ تطبيػػػػؽ االختبػػػػار امػػػػ  مجمػػػػواتي البحػػػػث بتػػػػاري  0-47تتػػػػراوح مػػػػف )
 .ص12-  وتػـ تصػحيح االجابػة امػ  ونػؽ انمػوذج  مرػاتيح االجابػات  ممحػؽ )االربعػاء الموانؽ يوـ

   Procedures of Applying the Experimental: ثامنًا : اجراءات تطبيق التجربة

ام  تنظيـ جدوؿ  يفنمتوسطة الشهيد امي حسف الساادي لمب اترؽ الباحث ما إدار  المدرسة1- 
الياني لمعاـ  الكورسمنذ بداية  ماد  الرياضيات لمصؼ االوؿ المتوسط الدروس ااسبواي لتدريس 

 /الصادر مف المديرية العامة لتربية بلداد ؿ المهمةػػػػػػص تسهياكتؽ ػػػػػػػػػػػػػػػون  2017-2018الدراسي )
. ص - 1)الرصانة اليالية ممحؽ 

الباحػػػث بجمػػػا البيانػػػات الخاصػػػة بػػػالطتص تتضػػػمف  قػػػاـ مجمػػػواتي البحػػػثقبػػػؿ البػػػدء بتػػػدريس  -2
العمػػر الزمنػػي ودرجػػة العػػاـ السػػابؽ لمػػاد  الرياضػػيات للػػرض إجػػراء التكػػانؤ بػػيف مجمػػواتي البحػػث  

 ومف ضمف إجراءات التكانؤ ما يمي :
  4/1/2018الموانؽ  الخميسني يوـ  لينوف -اوتيستـ تطبيؽ اختبار الذكاء. 
  18/2/2018تـ تطبيؽ اختبار المعمومات السابقة لماد  الرياضيات ني يوـ االحد الموانؽ. 
  حصػػػل 5)بواقػػا  20/2/2018 اليتيػػاء الموانػػػؽبتػػػدريس المجمػػواتيف نػػػي يػػوـ بػػدا الباحػػث 3- 

   تجنبػػػػًا لمػػػػا يسػػػػببف  اخػػػػتتؼ المػػػػدرس التجريبيػػػػة والضػػػػابطة) مجمػػػػواتي البحػػػػثلكػػػػؿ مػػػػف  اسػػػػبواياً 
 واسموص التدريس.

 تـ كتابة خطط تدريسية لمجمواتي البحث تخل الرصؿ الخامس والسادس. -4
  واختبػػػػار تقػػػػويـ الحجػػػػي 2018/4/26 الموانػػػػؽ الخمػػػػيسطبػػػػؽ االختبػػػػار التحصػػػػيمي نػػػػي يػػػػوـ 5- 

  وقػػػد تػػػـ تبميػػػ  الطػػػتص قبػػػؿ اسػػػبوع مػػػف مواػػػد 2018/4/25الموانػػػؽ  االربعػػػاء الرياضػػػية نػػػي يػػػوـ
الباحػػث مػف قبػػؿ المدرسػػيف مػف المدرسػػة نرسػػها    تػـ مسػػااد اذالطػػتص لتختبػػار   يتهيػأإجراهػف  لكػػي 

 ني تطبيؽ االختبار مف اجؿ المحانظة ام  سير االختبار.
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 Statistical Tools:  تاسعًا : الوسائل االحصائية

 استعمؿ الباحث الوساهؿ االحصاهية االتية :
 اهية ػػبة االحصػػالحقي(SPSS-20  ( وبرناميExcel    
 اهيػػػػػبار التػػػػػاالخت  (t.test independent sample)نتيف مسػػػتقمتيف غيػػػر متسػػػاويتيف: ػلعيػػػ

 ؿخػتاستعمؿ لػذا االختبػار اغػراض التكػانؤ بػيف مجمػواتي البحػث )التجريبيػة والضػابطة  مػف 
)التجريبيػػػػػة  ممتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية لػػػػػدرجات طػػػػػتص المجمػػػػػواتيفلمعرنػػػػػة الرػػػػػروؽ االحصػػػػػاهية 

 .والضابطة 
 استتتمعمل لحستتاق صتتدق البنتتاء فتتي اختبتتار تقتتويم  : تالباطددا  طيبسددول ساسددا  مددا تباطددا معا

  الحجج الرياضية. 

ر = 
ف مي س ل  مي س مي ل

²ل  (مي ل)   √ ²س  (مي س)    ف مي    ف مي 
 

 ن : ا اذ
 ر : معامؿ ارتباط بيرسوف.
 س : قيـ المتلير االوؿ.
 ل : قيـ المتلير الياني.

 ف : ادد االنراد.

 كػؿ نقػػر  ل الرقػرات الموضػػواية والمقاليػة لحسػػاص صػعوبةاسػتع مؿ  :معامال الصاعوبة للف اارات
)الزاممػػػػػػي واخػػػػػػروف   تقػػػػػػويـ الحجػػػػػػي الرياضػػػػػػيةمػػػػػػف نقػػػػػػرات االختبػػػػػػار التحصػػػػػػيمي واختبػػػػػػار 

2009:369   .  

المو وعية  P =    

  
 

 ن :ا اذ
P       .معامؿ الصعوبة : 
 يف اجابوا خطأ مف الرهة العميا والدنيا.ذ:  مجموع الطمبة ال    
 العميا والدنيا.يف اجابوا صح وخطأ مف الرهتيف ذ:  مجموع الطمبة ال    
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الم الية  P =      

 ( )( )
 

 ن :اذ ا
P   .معامؿ الصعوبة : 
Tu  العميا. درجات المجمواة:  مجموع 
Tl .مجموع درجات المجمواة الدنيا : 
n .ادد انراد المجمواة العميا أو الدنيا  : 
S            . الدرجة المخصصة لمرقر : 

 ر  ػػػػػػؿ نقػػػػػلك لمرقرات الموضواية والمقالية   القو  التمييزيةحساص ني  است عمؿ: معامل التمييز
  تقويـ الحجي الرياضية .ف نقرات االختبار التحصيمي واختبار ػػػػػم

 
  هفقشاث انًٕضٕعيتنيعبيم انتًييض =  

عذد اإلجاباث الصحيحت في المجموعت العليا  – عذد االجاباث الصحيحت في المجموعت الذنيا

عذد الطالب في احذى المجموعتين
 

 

  فقشاث انًقبنيت نهيعبيم انتًييض=  
 مجموع درجاث المجموعت العليا   مجموع درجاث المجموعت الذنيا

عذد افراد احذى المجموعتين   الذرجت المخصصت للفقرة
 

 و التحصػػيمياختبػار نػي    االختيػار مػف متعػدد ) اسػت عمؿ لرقػرات الموضػػواية: لياة البادائل اعف 
   تقويـ الحجي الرياضية. اختبار

DA =      

 
 

 ن :ا اذ
DA .نعالية البداهؿ : 
Pu .ادد الذيف اختاروا الممو  مف المجمواة العميا : 
Pl .ادد الذيف اختاروا الممو  مف المجمواة الدنيا : 
N .ادد انراد المجمواة العميا او انراد المجمواة الدنيا : 
 

 واختبػار  التحصػيمياالختبػار  لرقراتحساص معامؿ يبات ني  : استعمؿ خةرو نبا -الفا  ةلدمعا
 تقويـ الحجي الرياضية
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 رػػػػـ االيػػخػػراج حجػػتعمؿ الستػػػاسػػػتا / اااع آيااعادلة مربااام 

η
2 =   

       
 

 ن :اذ ا
η

 لير المستقؿ.ػػا ال  المتػػف اف يرجػػيمك يا الذػػير التابػػمي لممتلػػر اف نسبة التبايف الكػب: يع 2
t2 وبة.ػػية المحسػمة التاهػقيال اػ: مرب 
df ة.ػة الحريػػ: درج 
 اجم األثامعادلة ح( رd / )ا. ػػػني المتلير التاب تقؿػالمسير ػػقػػػدار تأييػػػر المتلػػػلبياف ممؿ ػػػػػاسػػػتع 
 

d = 
    

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 تفسيرهانتائج البحث و عرض

 

 اوالً : عرض النتائج    

   عررررض نترررائج البحرررث اليا رررح بلتليرررر التحصررريل للرررا

 وتفسيرها  الرياضيات

 عرض نتائج البحث اليا ح بلتلير تقويم الحجج

 وتفسيرها الرياضيح

 ثانياً : االستنتاجات    

 ثالثاً : التو يات    

 رابعاً : اللقترحات    
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 عرض نتائج البحث وتفسيرها : 

 مـ، وذكرًا ألىاـث وتفسيرىـل الييا الباحـضمن ىذا الفصل عرضًا لنتائج البحث التي توصـيت     
 ات.ـيات والمقترحـنتاجات والتوصـاالست

 -ج :ـرض النتائـأواًل : ع
 ي:ـاتو، كما يمـث وفرضيـيرات البحـمتغ قـوفعمى نتائج ـث الـرض الباحـيع     
 يات:ـادة الرياضـيل لمـغير التحصـة بمتـنتائج الخاصـال ①

داللة احصائية عند مستوى  ووجد فرق ذيال ))ى ـة األولـة الصفريـقق من الفرضيـغرض التحـل     
بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي ُتدرس عمى وفق انموذج  (0.05داللة )ال
(4Ex2 ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي ُتدرس بالطريقة )في االختبار  المعتادة

صائية ـبة االحـالباحث الحقيية استعمل ـق من ىذه الفرضـــ، ولمتحق((التحصيمي لمادة الرياضيات
(spss-20 )ي لمادة ـختبار التحصيمالات اـط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجـلحساب المتوس

(، فكان المتوسط الحسابي 16)ممحق، ث )التجريبية والضابطة(ـتي البحـالرياضيات كل من مجموع
(، في حين بمغ 185.178والتباين )( 13.608( واالنحراف المعياري )42.7لممجموعة التجريبية )

(، والتباين 13.106(، واالنحراف المعياري )31.48المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة )
 مـــــــن اصغر وى داللةـــــــــــــد مستـــــــ(، عنt-test( )2.806ة )ـة المحسوبــ(، والقيمة التائي171.767)

 فيكما ، ( 2.00اوي )ـة الجدولية التي تسـمن القيم وىي اكبر( 43) ريةــدرجة حـــــــــوب (0.05)
 (.16الجدول ) ةــموضح

 (16جدول )
بار ـي البحث في االختـصل عمييا طالب مجموعتـالتي ح ةالحسابي اتوسطـممتداللة الفروق ل

 التحصيمي

  

 

عدد  المجموعة
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

درجة  التباين 
 الحرية

قيمة  القيمة التائية
 الداللة

الداللة االحصائية 
 مستوى عند
 الجدولية المحسوبة ( 0.05)

 185.178 13.608 42.7 20 التجريبية
 دالة 0.008 2.00 2.806 43

 171.767 13.106 31.48 25 الضابطة
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الب  ـات طـــدرجـ يائية بـين متوسـطـوجـود فــرق ذو داللـة احصـ هالـاعـ (16) ظ مـن الجـدولـيالحـ     
دل عمـــى ـجة تــــالنتيـــ هموعة التجريبيـــة، وىـــذـح المجـــث )التجريبيـــة والضـــابطة (، لصالــــمجمــوعتي البحـــ

( عمـى طـالب المجموعـة الضـابطة 4Ex2) تفوق المجموعة التجريبية التي تـدرس عمـى وفـق انمـوذج
ص ـديمة الـذي تنــل الفرضـية البــفرية، وتقبــض الفرضـية الصــوبـذلك ترفـ ،المعتادةالتي تدرس بالطريقة 

( بـــين متوســط درجـــات 0.05يوجـــد فــرق ذو داللـــة احصــائية عنـــد مســتوى داللـــة احصــائية ) ))عمــى 
ــــدرس عمــــى وفــــق انمــــوذج ) ــــة التــــي ُت ( ومتوســــط درجــــات طــــالب 4Ex2طــــالب المجموعــــة التجريبي

 .(( ياتـفي تحصيل مادة الرياض المعتادةالمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة 
 

 (1شكل )
 ة لالختبار التحصيميـتوسطات الحسابيـمللنتائج امدة ـمال األعـي باستعـم بيانــرس

 

 
  ماد ـيات باعتــــصيل لمــادة الرياضـــغير التحـــس المجمــوعتين فــي متــــتجانــ التأكــد مـــن تــم فــي البــد

ــــت قيمـبمغـــ اذ(، Fين )ـاختبـــار ليفـــ ــــ(، م0.05ن )ـتوى داللـــة اكبـــر مــــعنـــد مســـF (0.044 )ة ـ ما ـ
 ث.ـوعتي البحـى تجانس مجمـدل ذلك عمــي
 مــــدى الفاعميــــة( حجــــم اال ــــر)ـولحســــ( ابd )عمــــى وفــــق تدريســــية ية ـقل استراتيجـــــلممتغيــــر المستــــ

ا ـادلة مربـــث معـــمد الباحــيات، اعتـــيل لمـادة الرياضـــغير التــابا التحصـــ( فــي المتـ4Ex2وذج )ـانمـ
ηا)ـيتآ

   .(dر )ـجم اال ـي استخراج حـ( ف2
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ηريق ـوعـن طـ      
ير ــــر  لممتغـاال ـجم ـقدار حــس مــــ( التـي تعكdمة )ـــن حسـاب قيـــا آيتـا يمكـــمرب 2

دريس ـغير التـــم األ ـر لمتــير حجــلتفســ كبيـرةة ـي قيمــ( وىـ0.85ة )ـا والبالغـــير التابــقل فـي المتغــالمستـ
توسط، كمـا ـــالب االول المـادة الرياضـيات لطــل مـيصـ( في تحـ4Ex2باستراتيجية عمى وفق انموذج )

 .(17موضحة في جدول )
 (17جدول )

 يل لمادة الرياضياتـير التحصـل في متغــير المستقــر لممتغــم اال ــحج

درجة  tقيمة  المتغير التابا المتغير المستقل
η قيمة الحرية

( dقيمة ) 2
 حجم اال ر

مقدار حجم 
 األ ر

استراتيجية عمى وفق 
 (4Ex2انموذج )

التحصيل لمادة 
 كبير 0.85 0.154 43 2.806 الرياضيات

 
 ـم اال ــــكم عمـــى مقـــدار حجـــــــولمح( ر لــــقيمةd حســـب التـــدرج الـــذي ) ذكـــره(Kiess,1996كم ،)ا ـــــ

 (.18دول )ـح في جـموض

 (18) جدول
 رـدار األ ــر ومقــم اال ـــ( حجdيم )ـــق

 فما فوق - 0.8 0.4 – 0.7 0.2 – 0.4 ( حجم األثرdمقدار )

η قيمة
2 0.01 0.06 0.14 

 كبير متوسط صغير مقدار األثر
Kiess,1996:164)) 

 -التفسير :

ـــق انمــــية عمــى وفــــباستراتيج توق المجموعــة التجريبيــة التــي درســـارت النتــائج الــى تفـــاشــ         وذج ـ
(4Ex2في تحص )ود فـرق ذو داللـة ـ"بوجـيات، ـــط  فـي مـادة الرياضـــف االول المتوسـيل طالب الصــ

 زىة" ويعـــموعة الضابطـــط درجــات المجـــية ومتوســـوعة التجريبـــط درجــات المجمـــة بــين متوســـاحصائيــ
 : اسبابٍ  منياىذا الى 
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ن ــــمف عـــتـطوات تخـــراحل وخـى مــــتوائيا عمـــ( الح4Ex2موذج )ـــوات انـــالب مـا خطـل الطــتفاعـ 1-
 .المعتادةة ـريقــوات الطـــخط
ـــالمــتعمم محــد ـُيعــ2-  ي ـعمم لمتقصـــطا  الــدور لممتـــ، واعــ(4Ex2)ق انمــوذج ـة التعميميــة وفـــورا لمعممي

 ،ةـتو المعرفيــــفـــي بنيـــ يـــاو بات المعمومـــات ا ـده عمـــى ابقــــسو ممـــا يساعــــث لموصـــول لمنتيجـــة بنفــــوالبحـــ
 مية.ـية التعميـوالمرشد في العمم وـم الموجـد دور المعمـوكذلك ُيع

ــــُيع3-  ـــ( م4Ex2وذج )ــــد انمـــ ـــنـاذج البــــن النمـ ــــــد البـمــــي تعتــــائية التـ ــــي فــي عـنا  المعرف م ـعمــــة التـممي
ـــل ــــوين الخبـــــم فــي تكــــدى المتعمــ ـــذلك تتكـــــرات، وبــ ــــرات الجــــبـون الخـ ــــدى المـــــدة لـدي برات ـخـــم مــن الـتعم

 ة.ـقـــالساب
ــــراحـم4-  ــــرض االنشـل عــــ ـــــألنموطريقتيـــا طة ـ ــــمـ( ساى4Ex2وذج )ـ ـــــت فـــي جــ ـــالطوانتبـــاه ذب ـ  البــ

 يا.  ـــم معــيـررة وتفاعمـــادة المقـمــحو الـم نــعيتيـوا ارة داف
ن ــــبي ياادلـــبـوت الخبـرات قلـــم فـي نـسة، ساىـــير متجانــعاونية غـــتالب في مجموعات ـــاج الطــدمـان5- 

 يره.ـــو وتفكــــب قدراتــشاطات حســفي النعمة االفة ـاركــممشلب ـل طالـــلك اً دور  ا طـــطالب واعــال
ير ـفكـــة والتـالفوريـ عةـديم التغذيـة الراجــــــن الطـالب وتقـــة بيـروق الفرديــــ( الف4Ex2ى انموذج )ــراع6- 
 عمم.ـــطة لمتـر بيئة نشـيــفي توف مـــوذج بذلك ساىـمــل االنـمة من مراحـل مرحــي في كـالتأمم

 :تقويم الحجج الرياضية  النتائج الخاصة بمتغير ②
داللـة احصـائية عنـد مسـتوى  ووجـد فـرق ذيال ))ية ـفرية ال انــية الصــقق من الفرضــغرض التحـل       
ـــة ) بـــين متوســـط درجـــات طـــالب المجموعـــة التجريبيـــة التـــي تُـــدرس عمـــى وفـــق انمـــوذج  (0.05دالل

(4Ex2 ومتوســـط درجـــات طـــالب المجموعـــة الضـــابطة التـــي تُـــدرس بالطريقـــة ) فـــي اختبـــار المعتـــادة
ـــــويم الحجـــــج الرياضـــــية ـــــ((تق    ث الحقيبـــــة االحصـــــائية ـفرضية اســـــتعمل الباحــــــــــــق مـــــن ىـــــذه الـ، ولمتحق

(spss-20 )ج ـم الحجــــــتقويـــــات اختبـــــار ـاري لدرجــــــي واالنحـــــراف المعيــــــساب المتوســـــط الحسابــــــلحـــــ
ي ـط الحسابــان المتوســ(، فكـ16)ممحـق ،ث )التجريبيـة والضـابطة(ـي البحــل مـن مجموعتــكل يةـالرياض

(، فـــي حـــين 114.789والتبـــاين )( 10.714ياري )ـ( واالنحـــراف المعـــ31.2ية )ـة التجريبــــلممجموعـــ
            (،9.582(، واالنحـــــــــراف المعيـــــــــاري )22.84غ المتوســـــــــط الحســـــــــابي لممجموعـــــــــة الضـــــــــابطة )ـبمـــــــــ

 توى داللـةـــــــد مســـــــــــــــ(، عن2.760) ىـيt-test) ) المحسـوبةة ــــــــمة التائيـــــ(، والقي91.815)والتبـاين 
، ( 2.00اوي )ــــ( وىــي اكبـر مــن القيمـة الجدوليــة التـي تس43) وبدرجــة حريـة (0.05) مـن اصغــــــــــــر

 (.19في الجدول ) موضحكما 
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 (19جدول )
ويم ـاختبار تقوعتي البحث في ـل عمييا طالب مجمـالتي حص ةالحسابي اتممتـوسطداللة الفروق ل

 يةـالحجج الرياض

عدد  المجموعة
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

درجة  التباين 
 الحرية

قيمة  القيمة التائية
 الداللة 

الداللة االحصائية 
 عند مستوى

 الجدولية المحسوبة ( 0.05)

 114.789 10.714 31.2 20 التجريبية
 دالة 0.008 2.00 2.760 43

 91.815 9.582 22.84 25 الضابطة
الب  ـدرجـات طـ يداللـة احصـائية بـين متوسـط ذيود فـرق ـوجـ هاعـال (19) جدولـظ من الــيالح     

ى ـدل عمــــجة تـــالنتيــ هية، وىــذـح المجموعــة التجريبـــث )التجريبيــة والضــابطة (، لصالـــتي البحـــمجموعــ
( عمـى طـالب المجموعـة الضـابطة 4Ex2) عمـى وفـق انمـوذجتفوق المجموعة التجريبية التي تـدرس 

نص ـتـ تـيية البديمـة الـة، وتقبـل الفرضــض الفرضـية الصفريــوبـذلك ترفـ ،المعتـادةدرس بالطريقـة ـالتي تـ
( بـين متوسـط درجـات 0.05يوجد فرق ذو داللة احصـائية عنـد مسـتوى داللـة احصـائية )))   ان مىـع

ــــة التــــي  ــــدرس عمــــى وفــــق انمــــوذج )طــــالب المجموعــــة التجريبي ( ومتوســــط درجــــات طــــالب 4Ex2ُت
 .((في تقويم الحجج الرياضية المعتادة المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة 

 (2شكل )
 المتوسطات الحسابية الختبار تقويم الحجج الرياضيةنتائج لرسم بياني باستعمال األعمدة 
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  ــــتمـباع تقـــويم الحجـــج الرياضـــية ير ـمتغـــتين فـــي ـتجـــانس المجموعـــ مـــن تـــم التأكـــد فـــي البـــد اد ـــــــ
ـــبار ليفيــــــــــاخت ـــعنــد مســتوى داللــة اك F (0.541)مة ـت قيـــبمغــ اذ(، Fن )ـــــ (، ممــا 0.05بر مــن )ـ

 ث.ــي البحــس مجموعتــدل ذلك عمى تجانــي
 ـــــولحس ق انمــــوذج ـية عمــــى وفـــــغير المســــتقل استراتيجـــــ( لممتــــdم اال ــــر)ـاب )مــــدى فاعميــــة( حجـــــ

(4Ex2في الم )تا)ـيـآا ـعادلة مربــمد الباحث عمـى مــية، اعتاضقويم الحجج الريـتغير التابا تـη
2 )

ي المتغيــر ـتقل فـــتغير المســـلممــم اال ــر  ـدار حجـــكس مقـــ( التــي تعــdم اال ــر )ـخراج حجـــفــي استــ
س ـير التدريـــير لمتغـــقدار كبـــر وبمـــم األ ـــير حجــة لتفســـة مناسبـــ( وىــي قيمــ0.84ة )ـا والبالغـــالتابـ

دى طـــــالب االول ـقويم الحجـــــج الرياضـــــية لــــــ( فـــــي تـــــ4Ex2وذج )ـق انمــــــية عمـــــى وفــــــباستراتيجـــــ
 (.20ح في جدول)ـموضما ـكوسط، ـالمت

 (20جدول )
 ج الرياضيةـير تقويم الحجـتقل في متغـاال ر لممتغير المسم ـحج

 tقيمة  المتغير التابع المتغير المستقل
درجة 

 الحرية
η قيمة

2
 

( dقيمة )

 حجم االثر

مقدار حجم 

 األثر

استراتيجية على وفق 

 (4Ex2انموذج )

تقويم الحجج 

 الرياضية 
 كبير 0.84 0.150 43 2.760

 -التفسير :
اشـــارت النتـــائج الـــى تفـــوق المجموعـــة التجريبيـــة التـــي تُـــدرس باســـتراتيجية عمـــى وفـــق انمـــوذج        

(4Ex2 فـــي تقـــويم الحجـــج الرياضـــية لـــدى طـــالب الصـــف االول المتوســـط، "بوجـــود فـــرق ذو داللـــة )
ىـذا  زىاحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعـة الضـابطة" ويعـ

 : عده منيا سبابالى ا
ــــــاتــــاح انم 1- ـــــة لمطــــالب فــــي عمـعمــــاــ( المشــــاركة الف4Ex2وذج )ـ ـــــمية الــــتعمم مــــن خـ ـــــفـالل التـ اعل ـ

 ية.ــــل المادة الدراســـي تقبـان لو األ ر فـــما كـيم، مــل فيما بينــوالتواص
ــــيعـــطب2-   تُبعـــدشويق التـــي ـوا ـــارة وتـــذب ــــــب جـمن اساليـــــــــ( يتض4Ex2س وفـــق انمـــوذج )ـة التدريــــ

ــــية ساىــــوم وادوات تعميمـــــال ورسـدام اشكـــــــاستخبالب، ـطـــمل عــن الـــــالم ما ـــــالب فيـل الطـــفــي تفاعــ تمـ
ــــم وزيـبينيــ ــادة انتباىيـ ـــادة العمـم عمــى المـــيزىــــم وتركــــ م ـتواىــــا مــن مســــف، ورفـل الصـــــــقررة داخـمية المـــ

 م. ــية لدييــج الرياضــــقويم الحجــوى تــتـا مسـي رفـــي وبالتالـــالمعرف
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ــــ( فــي اتاح4Ex2وذج )ــــم انمـساىــ -3 ـــو ومـة مــا زمالئـــشـــــالب لممناقـة الفرصــة لمطـــ درس فــي ـا المـــ
ــــعـالتـــي يتميـــة يعمتلاف ـواقـــــالم ـــــرض ليـــا والتوصـ ـــول بنفسـ ــــل لمحم ، وىـــذا مـــا عـــزز اســـتخدام التفكيـــر وــ

 التأممي والتقويم التكويني بين الطمبة.
ـــــــي خـــــــ( ف4Ex2وذج )ـم انمــــــاىـــــــس4-  ـــــبي ايجـــــابي يـافســـــــمق جـــــو تنـ ـــــن الطـــــالب وشــ ـــــعورىم بانــ يم ــ
ان لـو ا ــر ـديدة، كــبرات الجــن الخــفـي تكويـ مــــة وعمـى نفسيـم السابقــتماد عمـى خبراتيــعون االعــيــيستط
الب المجموعــة التجريبيــة التــي ـية لــدى طــــــج الرياضـــــويم الحجـــــوين ميــارة تقـــــابي فــي تكـــــوايج فاعــل

درس بالطريقـــة ـــــابطة التــي تُ ـموعة الضــــــالب المجـ(، فــي حـــين طــ4Ex2درس عمــى وفــق انمــوذج )ـتُــ
 المجموعة التجريبية. بطالب وةـلم تتح ليم الفرصة الكافية لتكوين ىذه الميارة اس المعتادة

اذج ــــن النمـو مــية، ألنــج الرياضــجـقويم الحـي في تـــح وايجابـضار و ـو ا ـان لـــ( ك4Ex2وذج )ـــانم5- 
ـــطالـد عمـــى دور الـالتـــي ت كـــ ــــور العممـمحـــ تعـــده، و وااليجـــابي ب الـــرئيســـ ــــالتعميمية ــ مشـــاركتو فـــي بية ـ

 موذج. ـاالنمراحـــل  ياـجم
 -ثانيًا : االستنتاجات :

 اىم االستنتاجات التي توصل الييا الباحث :
مة ـــمو المتسمســــيث مراحـــ( مـن ح4Ex2موذج )ــق انــات عمى وفـادة الرياضيـوعات مـتدريس موض1- 
 يات.ــــادة الرياضــط في مــتوســالمالب االول ــيل طــــوى تحصــستــا مـم في رفــساى
ــــا 2-  ــــرت استراتيـ ــــجية عمـــى وفــ ــــق انمـ ـــ( فـــي مس4Ex2وذج )ـ ــــتوى تقـــويم الحــــ ــــــجج الرياضـ دى ـــــية لـ

   .توسطــف االول المــالب الصــط
ـــــــانم3-  ــــــ( جع4Ex2وذج )ــ ــــــ ــــــب محـــــور العممـل الطال ــــــية التعميمـ ــــــالتقالل ـية مـــــن خــــــ ث ـصي والبحــــــ
 ف.ــصـــرفة الــل غـــــداخ الً عاـــــوف اً طـــــان دوره نشــو، بذلك كــجة بنفســول لمنتيــلموص

ـــإن التدري4-  ـــوفــق انمعمــى س ـ ـــ( يرك4Ex2وذج )ـ ـــز عمــى التـ ـــعمم النشـ ـــد ان يكتشــــط، بعــ ف الطــالب ـ
ــــم واكتســـــات بأنفسيـــــالمعموم ــــبرات الجـــــاب الخـ ــــىـــذه الخ ابقو ـــــيطلديدة ـ ــــبرات فـــي مـ ــــدة، مـــــواقف جديـ  ماـ

   يم.ـــح وسمـــكل صحيــة بشـــساب المعرفـــى اكتــاعدىم عمـــيسو  يجعل دور الطمبة ايجابياً 
ة ــــواجييم بطريقــــالت التـي تـــــمواقف والمشكـــــال اـــم ل الطـالبـــن من تعامـــ( حس  4Ex2انموذج )5- 

 ظمة.ـــمن
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 -ثالثًا : التوصيات :
 يوصي الباحث بتوصيات عدة استكمااًل إلجرا ات البحث منيا :      
 ( لمصف االول المتوسط.4Ex2موذج )ــى انـيات عمـــس مادة الرياضــــاد تدريـــتمـاع1- 
ــــادة الرياضـــــي مـــــــب مدرســـــــــتدري2-  ـــــدروس تعـــــداد الــــــــمى اعـــــيات عـ ــــق انمـــــية وفـــــتراتيجــتمد اســـ وذج ـ

(4Ex2واست )ة.ـــيــرية البنائــــيات النظــراتيجــــ 
ــــبـالخ مىـرف عــــعـــــالتضـــرورة  -3 ــــطـابقة لمـرات الســــ ـــوربطيـــا بـــالخبرات الجديبة مـ ــــدة المــــ ــــســراد تدريـ يا ـ

 يا.ــــصور فيــــــالقوانب ــجالج ــــوع
ين ــــداد المدرســــج اعـــــين برامــــمـــرورة تضـــــية ضـقـاات العر ـعــــــة فـي الجامـــــات التربيـالـى كميــ ةو ــــــــدع4- 

ي ـــلكمبة ـــدريب الطـــفـي ت( 4Ex2ية عمى وفق انموذج )ــاستراتيج منياية و ــرية البنائـيات النظــاستراتيج
 تدريس.ـــمينة ال مــــــيـــتم وممارســــيــد تخرجـــقيا بعـــيــتطب واطيعـــــــيست

  -رابعًا : المقترحات :
 استكمااًل إلجرا ات البحث الحالي، يضا الباحث مقترحات عدة منيا :      
ـــيجـاسترات  ــراجــرا  دراســة أل1-  ــــ ــــــيرات اخـمتغــفــي ( 4Ex2سية عمــى وفــق انمــوذج )ـية تدري رى مــن ــ

 اري.ــير االبتكـــد او في التفكــاقـــكير النـارة التفــــمي
 رى.ــية اخـــراحل دراســ( في م4Ex2ية عمى وفق انموذج )ــية تدريســتراتيجـــاس  راجرا  دراسة أل -2

ى ر ـــجية اخـ( واستراتيـ4Ex2ق انمـوذج )ـية تدريسـية عمـى وفــجـــة بـين استراتيــــــرا  دراسة مقارنـــــاج3- 
فكير ــــجج الرياضـية او بـاقي متغيـرات ميـارة التــــصيل وتقـويم الحـــ ر فاعمية في التحــما اكــة اييــرفـــلمع
 اقد.ــــالن

 .رىـــخاة ـــيــمواد دراسفي ة ــة الحاليـــ مة لمدراسامـــة مـــرا  دراســــاج4- 
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  العربية المصادراواًل : 
 القرآن الكريم.

 المسييرة، دار الطبعة الثانية، ،التربوي النفس عمم: (2000) علي محمد صالح جادو، بوا 
 ، االردن.عمان

   تعميييييم التفكييييير الن رييييية  : (2007ابييييو جييييادو، صييييالح محمييييد علييييي، محمييييد ب يييير نو ييييل
 ، االردن.، دار المسيرة، عمانالطبعة االولى، والتطبيق

 األولىمناىج تدريس الرياضيات لمصفوف  ( :2007نة  بوعبد اهلل عبابو زينة،  ريد ا، 
 ، االردن.عمان دار المسيرة، الطيعة االولى،

 الطبعيية تطييوير منيياىج الرياضيييات المدرعييية وتعميميييا( : 2010  ابييو زينيية،  ريييد  امييل ،
 ، االردن.االولى، دار وائل، عمان

   دار المسييرة، الطبعية االوليى،  : التعمم اععيو وتطبيقاتيو  (2004ابو عالم، رجاء محمود
 ، االردن.عمان

  العيددمجمية التربيية حل المشي الت  يي ريدريس الرياتييات،:  (1984)احمد، ش ري سيد ، 
 64.) 

 مييا يجييب ان يعر ييو  -"طرائييق التعميييم التيي  تفضيي  للييى الييتعمم : (2005)أدرييين ما يرشيينر
 ،  لسطين.دار ال راب الجامعي، غزة ،موسى  ايز ابو طه ررجمةصراحة معمم اليوم" 

   االنجلو م ربة ، الطبعة االولىالمرجع    القياس النفع   ( : 2004اسماعيل، بشرى
المصرية، القاهرة، مصر.

   الطبعييية ، والتعمييييم معيييفة التفكيييير ون رييييات  ييي  اليييتعمم ( : 2011االشيييقر،  يييارس راريييب
 ، االردن.، دار زهران، عماناالولى

   اعييتراتيجية عممييية لييربط التقييييم   57 -: التقييييم البنييائ   يي  العمييوم  (2014بيييك  لييي
الطبعييية االوليييى،  دار جامعييية المليييك والتيييدريس  واليييتعمم  ترجمييية جبييير بييين محميييد الجبييير  

 ، السعودية.الرياضسعود، 
 4 يييييييييييييييييييييييير انمييوذجييييييييييييييييياثي":  (2016ين  ييييييييييييييييييي حسييييييييييييييييييييييييد لعيبييييييييييييييييييييييالرميميييييييييي، احمEX2 & 

Stofflett  Stoddart   يي رعيديل الم يم الئياطم للممياهيم ال يميائيية والرم يير عيالي الرربية 
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ابييين ال ييييثم،  - ليييية الرربييييةغيييير منةيييورة   ه"  اطروحييية دكتيييورالطيييالب المرحلييية المروسيييطة
 بغداد، العراق.جامعة 

 الطبعية  طرق التدريس العامة تخطيطيا وتطبيقاتيا التربويية :  (2005  جابر، وليد احمد
 ، االردن.الم ر، عمان، دار الثانية

 عمعيمة كتيب الرياضييات لممرحمية المتوعيطة 2016  وائيرون جاسم، أمير عبد المجييد : )
الطبعييية االوليييى، الجيييزء  .ل, المديريةةةل الق لةةةل ل م ةةة   ـوزارة التربيةةةل القرا يةةة الرياضييييات 

   .، العراقالثاني
   الحس العددي وعالقريه بيالرم ير الناقيد ليدى طلبية المرمييزين، ( : 2013جاسم، باسم محمد

 .15)العدد  آداب الفراىيدي  
   الطبعيية االولييى، ،اعيياليب معاصييرة  يي  تييدريس العمييوم(: 2011الئزرجييي، سييليم ابييراهيم 

 ، االردن.دار اسامة، عمان
 ،الطبعية  ،الثانويية المدرعية  ي  الرياضييات تيدريس  (1994) :السيمي  عبيد ئليمية ئليمية

 ، مصر.القاهرة المصرية، الن تة م ربة ،الثالثة
 الطبعية االوليى، التقويم التربيوي بيين الوا يع والمي مول( : 2011  ئليل، محمد ابو المروح ،

 ، السعودية.م ربة الشقري، الرياض
   دار الطبعية االوليى ،الخييال التياريخ  والتفكيير النا يد:  (2017الئوالدة، محمد عبيد اهلل ،

 ، االردن.، عمانالئليك
   ادوار  –المنيج )مدخل لفيم جودة عممية التدريس ( : 2013الربعي، محمد عبد العزيز

 ، االردن.دار الم ر، عمان الطبعة االولى، ،(الجودة التعميمية –مدخل التدريس  –المعمم 
  ،التفكييييير النا ييييد مييييدخل الييييى التحصييييين الفييييردي ( : 2015ئالييييد بيييين نيييياهس  الرقيييياص

 ، السعودية.، دار جامعة الملك سعود، الرياضالطبعة االولى، والمجتمع 
   الطبعية ( : مييارات التفكيير وعيرعة البديييية وحقائيب تدريبيية  2006ريان، محمد هاشم

 ، االردن.، دار حنين، عماناالولى
  مفييياىيم وتطبيقيييات  ييي  التقيييويم والقيييياس ( : 2009  ئيييروناالزامليييي، عليييي عبيييد جاسيييم و

 ، دار المالح، ال ويت.الطبعة االولى، التربوي
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 ، مصر.، عالم ال راب، القاهرةالطبعة االولى ،الن رية البنائية

   الطبعيية ، الن رييية البنائييية واعييتراتيجيات تييدريس العمييوم( : 2007زيرييون، عييايش محمييود
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 القياس والتقويم    العميوم  (2010  سليمان، امين علي محمد و رجاء محمود ابو عالم :
 ، مصر.، دار ال راب الحديث، القاهرةالطبعة االولىاالنعانية اععو وادوات وتطبيقاتو  

   االصالة الرياتية وعالقر ا برقويم الحجك و شف 2011صحو، س اد عبد النبي :)
رعالة ماجعتير غير المغالطات الرياتية لدى طلبة اقسام الرياتيات  ي جامعة بغداد، 

  ، العراق.جامعة بغداد ،ال يثم ابن -رربيةال لية  ،منةورة
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 والئمسون، بغداد، العراق.

 دار المسييرة الطبعية االوليى، ،تعمييم الرياضييات لجمييع االطفيال:  (2004) ولييم ،دعبيي، 
 ، االردن.عمان
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 ، العراق.الرربية الساسية، بغداد لية ، م ربة الطبعة االولى، العموم
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   المسييييروى    رقنيييين ائربييييار القيييدرة العقلييييية"( : 2014القريشيييي، اثييييير عييييداي سييييلمان
الجامعية غيير منةيورة   ه  اطروحية دكتيورا"لينيون  يي البيئية العراقيية -(  الورييس المرقدم ج

 .العراق   لية الرربية، بغداد –المسرنصرية 
   أثيييير روظييييييف اسييييرراريجية مييييا وراء المعر يييية علييييى رنميييييية "( : 2008قشييييطة، احمييييد عييييودة

رعيييييالة   "المميييياهيم العلميييييية والم يييييارات الحياريييييية بيييييالعلوم ليييييدى الصيييييف الئييييامس االساسيييييي
 ،  لسطين.، الجامعة االسالمية، غزةماجعتير غير منةورة

   الطبعة االوليى، االصيدار االول، حوعبة التقويم الصف ( : 2009قطيط، غسان يوسف ،
 ، االردن.دار الثقا ة، عمان

 لمتفو يييون وتنميييية مييييارات التفكيييير  ييي  الرياضييييات( : 2011  ماتيييي، يحييييى صيييالح  
 ، االردن.، دار ديبونو، عمانالطبعة الثانية

 الثانيية، دار صيماء، ، الطبعية االختبيارات النفعيية )نمياذج(( : 2014  مجيد، سوسن شيا ر
 ، االردن.عمان

   م يارات الرم يير الناقيد ليدى طلبية قسيم الرياتييات  يي  ليية 2013محمد، عميار هيادي : )
   .204)  العدد  ، المجلد الثانيبغداد لية الرربية، جامعة    مجمة االعتاذ الرربية



 86              العربية المصادر 
 

 

 

 الثالثية، دار  الطبعيةالبحث التربوي لممعممين والمعممات  ( : 2006  محمود، حمدي شا ر
 الندلس، حائل، السعودية.

 ،اثر أسئلة الرم ير العليا  ي الرحصيل الرياتي لطالب " ( :2010  را د بحر المعيوف
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 (التطبيقييييات -العناصييير –االس )عميييم منييياىج التربيييية ( : 2007  موسيييى،  يييؤاد محميييد  

 ، مصر.، دار ال لمة، المنصورةالطبعة االولى
 يي  أثير أنميوذجي الرم يير  يوق المعر يي والئيرائط الذهنيية" ( :2013  منى محمد  موليود 

الرياتيييات ورقييويم الحجييك و شييف المغالطييات الرياتييية لييدى طييالب الصييف رحصيييل مييادة 
، ابيين ال ييثم، جامعية بغييداد -رربييةال ليية "  اطروحيية دكتيوراه غيير منةييورة  الثياني المروسيط
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   الطبعيية الثانييية، اعيياليب تييدريس العمييوم  يي  المرحميية االعاعييية( : 2010ال ويييدي، زيييد ،

 ، االمارات.دار ال راب الجامعي، العين
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 أ( – 1)ممحق
ابن الييثم معنون  -من جامعة بغداد كمية التربية لمعموم الصرفة  صادر كتاب تسييل ميمة

 الى المديرية العامة لتربية بغداد / الرصافة الثالثة
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 (ب - 1ممحق )
العامة لتربية بغداد الرصافة الثالثة قسم االعداد  المديريةكتاب تسييل ميمة صادر من 

 والتدريب معنون الى إدارة المدارس
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 ( أ -2 ممحق )
  

 جامعة بغداد 
 ابن الييثم  –كـميــــة التــــربيــــــة لمعموم الصرفة 

 قسم العموم التربوية والنفسية
 الدراسات العميا / ماجستير  

 
 
 

 م/ استبانة اسطالع رأي مدرسي الرياضيات لمصف االول المتوسط
 

 المحتـــــرم ................................. اذـــــــــــــــــــــــــــــــــتاألس
 .................................  ـــــــةــــــــــــــــــالمدرســـ

 ..................................يــــــــــــادة ــــــــــــــــالش
 ................................. الخدمــة سنوات

 
 

 تحية طيبة ..
ــــــو الموســــــوم        ـــــــق) يــــــروم اللاحــــــث الليــــــام للح  ـــــــى وفــ ـــــــة عمــ ـــــــة تدريسيـــ ــــــر استراتيجيــ         أث

( فـي التحصـيل وتيـويم الحجـر الرياضـية لـدا طـالب الصـف االول المتوسـط  (4E x 2انموذج 
ارجــو مســاىمت  غـا  انــا  اللحــث مـت خــ ا اجالتــ  تـت الســ اا الم تــوح  ,(فـي مــادة الرياضــيات

 يات.لمت غا االستالمتض
 

 مع التيدير..
 
 
 

 الباحث                                            المشرف                                
 مصطفى رحيم حجي                ا.م. د. انعام ابراىيم عبد الرزاق             
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اطــــ ع اللاحــــث تجــــل نســـل نجــــاح المــــا االوا المتوســــط غـــا مــــادة الرياضــــيات  لجعــــاميت  لعـــد
الرمــــاغة  –غــــا )مديريــــة ترليــــة ل ــــداد  (2016-2017( و)2015-2016) الدراســـييت الســــالليت

نســل النجــاح غــا التحمــيا الدراســا لجــدور االوا مــت ال ــورس  ىنــا  تراجــ  غــا ال ال ــة( تلــيت ات
 : غا الجدوا ادناه )االوا وال انا(  ما مليت

 
 

 
مستوى تحميا طجلة الما االوا المتوسط غا مادة الرياضيات  تراج ما اىم اسلال س / 

 ؟لجعاميت المذ وريت ات ه  الدور االوا )ال ورس االوا وال انا(
 الجوال/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسبة النجاح الدور االول السنة الدراسية

2016 – 2015 
 78% ال ورس االوا

 83% ال ورس ال انا

2017 – 2016 
 %66.3 ال ورس االوا

 %73.5 ال ورس ال انا
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 (  ب -2ممحق ) 
 المدارسأسماء المدرسين والمدرسات واسماء 

 اسم المدرسة  عدد سنوات الخدمة  أسم الُمدرس او الُمدرسة ت
 م/  ورة االس م لجلنيت 7 تجا تلد السادة  اط  1
 م/  ورة االس م لجلنيت 21 ويـــــــسيت تجيــــــح 2
  انوية الحشد الشعلا 3 نور محمد جاسم  3
 م/ زمات الجالري لجلنيت 5 تلاس غاضا تيسل  4
 م/ الشعرا  لجلنيت 5 طاىر غاضا شلرم 5
 م/ التلدم لجلنيت 7 وا ــــــــ   رســــــــت 6
 م/ المديلة الطاىرة لجلنات 4 دتا  غاضا ز ا  7
 م/ ال ادحيت لجلنيت 7 ا ـــــــتمار  ام 8
 م/ زرقا  اليمامة لجلنات 5 نور رتد خجيا 9
 لجلنيتم/ العرغات  5 ا ـــــــــــىاشم تج 10
 لجلنيت زمات الجالريم/  3 نور حست جمعة  11
 لجلنيت ام/ لرا  10 لاسم خانا المندالوي 12
 م/ نمر لاقر النمر لجلنيت 7 تماد رياض م طوا 13
 م/ نمر لاقر النمر لجلنيت 7 جلار محمد حست 14
 متوسطة ال دا  لجلنيت 7 تمار ناغ  ذليح   15
 م/تجا حست الساتدي لجلنيت 10 تلد الرحمت الدل ا  16
 المديلة الطاىرة لجلناتم/  13 اقلاا ججول حسيت  17
  انوية الحشد الشعلا  3 تمارة حسيت جالر   18
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 (3ممحق )
 حسب الميب العمميين وطبيعة االستشارة مالمحك السادة أسماء

 مكان العمل التخصص الميب العممي أسم المحكم ت
ٖ
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 أ . د سافذ بسش ازًذ 1
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

 خبيعت بغذاد/كهٛت 

 انتشبٛت ابٍ انٓٛثى
√ √ √ √ √ √ 

 أ . د سٚبض فبخش انششع  2
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

 اندبيعت انًغتُصشٚت/

 كهٛت انتشبٛت
√ √ √ √ √ √ 

 أ . د عببط َبخٙ انًشٓذاَٙ 3
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

 اندبيعت انًغتُصشٚت/

 كهٛت انتشبٛت االعبعٛت
√ √ √    

 أ . د عبذ انمبدس اندهبٙ ةفبئض 4
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

 اندبيعت انًغتُصشٚت/

 كهٛت انتشبٛت االعبعٛت
√ √ √ √ √ √ 

 أ . و . د  اعًبء عشٚبٙ فذعى 5
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

يذٚشٚت تشبٛت انشصبفت 

 االٔنٗ
√ √ √    

 أ . و . د انٓبو خببس فبسط  6
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

 خبيعت بغذاد/كهٛت 

 انٓٛثىانتشبٛت ابٍ 
√ √ √ √ √ √ 

 أ . و . د ببعى يسًذ خبعى  7
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

 خبيعت بغذاد/كهٛت 

 انتشبٛت ابٍ انٓٛثى
√ √ √ √ √ √ 

 أ . و . د  تغشٚذ عبذ انكبظى خٕاد 8
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

 اندبيعت انًغتُصشٚت/

 كهٛت انتشبٛت االعبعٛت
√ √ √ √ √ √ 

 أ . و . د  زغٍ كبيم سعٍ 9
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

 خبيعت بغذاد/كهٛت 

 انتشبٛت ابٍ انٓٛثى
√ √ √ √ √ √ 

 أ . و . د سزٛى َٕٚظ كشٔ  10
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

خبيعت االيبو خعفش 

 انصبدق )ع(
√ √ √ √ √ √ 

 أ . و . د سفبِ عضٚض كشٚى  11
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

 اندبيعت انًغتُصشٚت/

 كهٛت انتشبٛت 
√ √ √ √ √ √ 

 أ . و . د غغبٌ سشٛذ عبذ انسًٛذ  12
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

 اندبيعت انًغتُصشٚت/

 كهٛت انتشبٛت االعبعٛت
√ √ √ √ √ √ 

 أ . و . د نُٛب فؤاد خٕاد  13
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

 خبيعت بغذاد/كهٛت 

 انتشبٛت ابٍ انٓٛثى
√ √ √ √ √ √ 

 أ . و . د يذسكت صبنر عبذ هللا  14
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

 انًغتُصشٚت/اندبيعت 

 كهٛت انتشبٛت االعبعٛت
√ √ √ √ √ √ 

 و . د أ. يٛعبد خبعى انغشا٘  15
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

 اندبيعت انًغتُصشٚت/

 كهٛت انتشبٛت 
√ √ √ √ √ √ 

 و . د أ. ْبشى يسًذ زًضة 16
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

 اندبيعت انًغتُصشٚت/

 كهٛت انتشبٛت االعبعٛت
√ √ √ √ √ √ 

 . د و اسٚح خضش زغٍ 17
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

 خبيعت بغذاد/كهٛت 

 انتشبٛت ابٍ انٓٛثى
√ √ √ √ √ √ 

 و . د عهٙ زغٍٛ صبٌٕ 18
تشبٛت/ عهٕو 

 سٚبضٛبث

يذٚشٚت تشبٛت انشصبفت 

 )و. اختصبص( انثبنثت
√ √ √ √ √ √ 
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 و . و ابتغبو عبذ انكبظى  19
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

 اندبيعت انًغتُصشٚت/

 كهٛت انتشبٛت
   √ √ √ 

 و . و سعذ فبنر زغٍ  20
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

يذٚشٚت تشبٛت انشصبفت 

 انثبنثت )و. اختصبص(
√ √ √ √ √  

 و . و يسًذ ابشاْٛى يٓذ٘  21
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

 يذٚشٚت تشبٛت كشبالء
√ √ √ √ √  

 و . و يسًذ عببط اندٕاْش٘  22
عهٕو 

 سٚبضٛبث

 يذٚشٚت تشبٛت كشبالء
√ √ √ √ √  

 و . و يذٍٚ عببط غبَى  23
ط . ث 

 انشٚبضٛبث

يذٚشٚت تشبٛت انشصبفت 

 انثبنثت )و. اداس٘(
√ √ √ √ √  

 . و و يُٗ اعًبعٛم انٛبط 24
عهٕو 

 سٚبضٛبث 

يذٚشٚت تشبٛت انكشش 

 انثبَٛت / لغى انًُبْح
√ √ √ √ √  

 يششف ضٕٚت َدذ٘ زغٍ 25
تشبٛت/عهٕو 

 سٚبضٛبث

يذٚشٚت تشبٛت انكشش 

 انثبَٛت )و. اختصبص(
√ √ √ √ √  

 يششف عبذ انًسغٍ الصو  26
تشبٛت/عهٕو 

 سٚبضٛبث

يذٚشٚت تشبٛت انشصبفت 

 انثبنثت )و. اختصبص(
√ √ √ √ √  

 يششف عهٙ ْبد٘ انشًش٘ 27
تشبٛت/عهٕو 

 سٚبضٛبث

انكشش يذٚشٚت تشبٛت 

 )و. اداس٘(انثبَٛت 
√ √ √ √ √  

 يششف يسًذ يٓهٓم شهش  28
تشبٛت/عهٕو 

 سٚبضٛبث

يذٚشٚت تشبٛت انشصبفت 

 انثبنثت )و. اختصبص(
√ √ √ √ √  
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 (أ -4ممحق )
 ذسخبث انخبو نطالة انًدًٕعت انتدشٚبٛت نغشض انتكبفؤان

 التجريبيةالمجموعة 
 20 من المعمومات السابية 50  مـن ذكاءــــال 100من  التحصيل السابق العمر الزمني باألشير ت
1 152 50 20 14 
2 147 64 23 9 
3 156 50 23 9 
4 147 93 25 11 
5 150 54 19 6 
6 148 79 27 10 
7 158 63 29 8 
8 160 70 26 8 
9 148 88 21 5 
10 178 73 19 7 
11 151 50 29 9 
12 155 67 23 5 
13 144 100 28 12 
14 150 78 26 8 
15 146 55 22 7 
16 145 78 21 9 
17 146 87 16 7 
18 148 59 11 8 
19 153 93 26 10 
20 154 88 25 8 
∑x 3036 1439 459 170 

x  151.8 71.95 22.95 8.5 

S 7.599 16.113 4.536 2.212 
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 (ب -4ممحق ) 
 انضببطت نغشض انتكبفؤانًدًٕعت ذسخبث انخبو نطالة ان

 المجموعة الضابطة 
 20 من المعمومات السابية 50  مـن ذكاءــــال 100من  التحصيل السابق العمر الزمني باألشير ت
1 150 62 17 12 
2 152 80 27 9 
3 147 94 25 8 
4 150 84 22 6 
5 147 93 29 13 
6 144 88 30 16 
7 154 50 24 8 
8 156 50 21 5 
9 148 59 20 9 
10 149 50 15 5 
11 159 85 11 5 
12 168 60 21 9 
13 150 64 22 4 
14 153 60 20 8 
15 154 87 26 10 
16 151 79 24 6 
17 146 89 25 11 
18 154 58 31 7 
19 143 60 20 11 
20 151 78 23 7 
21 145 54 23 10 
22 165 55 21 4 
23 168 80 19 9 
24 148 72 22 6 
25 153 80 24 11 
∑x 3805 1771 562 209 

x  152.2 70.84 22.48 8.36 

S 6.752 14.829 4.473 2.984 
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 أ ( -5ممحق ) 
 

 جامعة بغداد 
 ابن الييثم  –كـميــــة التــــربيــــــة لمعموم الصرفة 

 قسم العموم التربوية والنفسية
 الدراسات العميا / ماجستير  

 
 

  حول اختبار المعمومات السابيةالمحكين استطالع آراء م/ 

 
 

 األستاذ الفاضل ......................................... المحترم
 
 تحية طيبة ... 

        ت عهــرررررـٗ ٔفــرررررـكــرررررـت تذسٚغٛــرررررـأثرررررش اعتشاتٛدٛ) يـــــروم اللاحـــــث الليـــــام للح ـــــو الموســـــوم     

فٙ انتسصٛم ٔتمٕٚى انسدح انشٚبضٛت نذٖ طالة انصف االٔل انًتٕعظ  فٙ  ((4E x 2إًَرج 

(, ومـت متطجلــات الدراسـة  تــداد اختلــار لجمعجومـات الســاللة, ل ـرض الت ــاغ  لــيت يرربدة انشٚبضررٛبث
طــ ع االونظــرًا لمــا تتمتعــوت لــو مــت خلــرة تجميــة وســعة  ,اغــراد المجمــوتتيت التجريليــة و الضــالطة

غـا ىـذا المجــاا, يرجـل الت ضــا لرلـدا  مرار ــم وملترحـات م الليمـة غــا تحديـد مــدى مـ حية غلــرات 
 االختلار التحميجا لجمعجومات الساللة غا مادة الرياضيات.

 
 مع التيدير ..                                                   

 
 
 
 

 الباحث                                                      المشرف                      
 مصطفى رحيم حجي        ا.م. د. انعام ابراىيم عبد الرزاق             
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 اختبار المعمومات السابية 
 

 متوسطالاختلار المعجومات الساللة لط ل االوا تعجيمات االجالة تت 
 

 
 : يــم الثالثــــــــــــــــاالس

 ة : ـــاســـــــــــــــم المدرسـ
 ة  :ــــــــــالصف والشعب

 
 

 الطالــــــــــل ....تزيزي 
مـت نــوع االختيـار مــت  ( غلــرة20يت ــوت مـت )لجمعجومــات السـاللة  لـيت يــدي  اختلـار  
 : , ُأتد ىذا االختلار ألاراض اللحث العجما لذا تجي  اتلاع الم حظات اآلتيةمتعدد

 
 المخمص أت ه.غا الم ات  واسم المدرسة والما الشعلةا تل اسم  ال   ا  1-

تمعـــت جيـــدًا ل ـــا غلـــرة مـــت غلـــرات االختلـــار وحـــاوا االجالـــة تـــت اللـــديا المـــحيح مـــت  2-
 اللدارا األرلعة ل ا غلرة.

 دوت  جالة.مت أي غلرة   ال تتر حاوا أت  3-

   .تحديد االجالة لوض  داررة حوا حرا االجالة المحيحة4- 

                                               
 

 حي عن كيفية االجابة عن الفيرات :يواليك مثال توض
 تساوي : Xفان     X + 22 = 50     اذا كان

 
   28-د(                    18-ج(                  28ل(              18 ( أ

   
 

 وشكرًا لكم               
 

 ل(
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 المستقٌمان غٌر المتعامدٌن فً الشكل ادناه هما : (1

  

 ب(                        ج(                      د(                      ( أ

 
 

 مما ٌلً لٌس متوازي اضالع هو  :   المفاهٌماحد  (2

 

 منحرفالشبه د(      معيت               ال ج(             مرل الل(           ًسرطيمان ( أ
 
 ىو : 6النظير الجمعي لمعدد  (3
 

 ل(                         6أ(  

 
  د(                    6-ج(                 

 
 

 

  : ٌساويالشكل التالــً فً ( Aقٌاس الزاوٌة ) (4

                    A 
 
 ؟

              
70     70  

            B            C 
 

  °40د(                      °90ج(                   °30ب(                        °60( أ

   يساوي :الداخمية لمشكل الرباعي  زواياقياس مجموع  (5

 

360                أ(  90                ج(                   180ل(     270د(  
 

 تساوي :    القٌمة الموجبة للجذر التربٌعً  (6

 25-د(                     25ج(                          5ب(                               5-أ( 
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 x 42   ناتر   (7
 

 
 ٌساوي :   

   ( أ

 
ب(                 

  

 
ج(                         

  

 
د(                     

  

 
          

 هو : ابسط صورةالى  % 20 ناتج تحوٌل  النسبة (8

( أ
 

 
( ب                           

 

 
( ج                                  

 

 
( د                        

 

 
 

 

 : وـىالشكل الرباعي الذي اضالعو االربعة متساوية بالطول وزواياه االربع قوائم  (9

 ل( المتوازي االض ع       ج( المعيت                   د( المرل      أ( المستطيا     
 

   ، فان طول ضمعيا ىو :  m2 196 حديية منزل مربعة الشكل مساحتيا  10)
 15mد(                        14m ج(              16mل(                 13mأ( 
 

 : ٌساوي المستطٌل عرض فان 8cm   ضلعهطول  و  40cm2  مستطٌل مساحته (11

   10cmد(                            8cmج(                     4cmب(                       5cm( أ

 

 تســــاوي: 3 + (n-2)3العبارة الجبرٌة  فان قٌمة    n=3اذا كانت  12)

 6د(                            9ج(                     3ل(                 12 ( أ
 

  :اندضء االٚغش يٍ انًسٕس انغُٛٙ ْٙ فٙتكٌٕ االعذاد انًسذدة  ( 13

 

 يٕجثح نيسد سانثح ٔال د(               كالًْاج(               فقط يٕجثحب(           سانثح فقط ( أ

 فً الشكل الموضح ادنا :  GHٌعد  14)

  

 
 

  نقطة شعاع         د(  ل( قطعة مستليمة              ج(               خط مستليم ( أ
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 انًبُٛتٍٛ فٙ انشكم ادَبِ ْٙ :    2,6 انعاللت بٍٛ انضأٚتٍٛ   15)

 
 

 

 متناظرتينأ( متجاورتيت        ل( متلالجتيت            ج( متلادلتيت            د( 
 

النقاط  جمٌـــع وربطت( 5 ،5-) ،(5- ،5-) ،(5- ،5) ،(5 ،5) التنسٌق نقاط رسمت إذا 16)

 رسمت : فأنك تكون قد ،

  

 
 

 

 ل( متوازي االض ع                ج( مرل                د( مستطيا             مثلث ( أ
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 فان مساحتها تساوي :  8cmدائرة نصف قطرها  17)

 

cm2 ج(              cm2 64 𝜋 ل(          cm2 𝜋 ( أ
 16 𝜋            )د cm2 8 𝜋   

 
 

 ( عدد رؤوس المكعـــــــب يســـــاوي :18
   

   8د(                      6ج(                 4ل(              12أ( 
 

 تساوي : xفي الشكل المجاور قياس زاوية   19)

                                                                        x      60  

 

   °60د(                     30ج(                     90 ل(             °45 ( أ
 

 :   ABانخـــظٚغًٗ   (20

 
 د( قطر انذائرج              ج(  ٔذر                ب( قطاع        ( قٕش         أ
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 (ب -5ممحق )            
 الختبار المعمومات الرياضية السابية  الصحيحةاألنموذجية  مفاتيح االجابات            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 االجابة الفيرة االجابة الفيرة
 أ 11 ج 1
 د 12 د 2
 أ 13 ج 3
 ج 14 د 4
 د 15 أ 5
 ج 16 ب 6
 ب 17 د 7
 د 18 ب 8
 د 19 د 9
 ج 20 ج 10
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 (6ممحق )
 

 جامعة بغداد 
 ابن الييثم  –كـميــــة التــــربيــــــة لمعموم الصرفة 

 قسم العموم التربوية والنفسية
 الدراسات العميا / ماجستير  

 
 استبانة صالحية تحميل المحتوام/ 

 
 األستاذ الفاضل .......................................................... المحترم .       

  
 تحية طيلة ...       

ـــــأثــــر اســــتراتيجية تدريسييــــروم اللاحــــث الليــــام للح ــــو الموســــوم )         ـــــة عمـــ ـــــى وفـــ    قــــــ
فــي التحصــيل وتيــويم الحجــر الرياضــية لــدا طــالب الصــف االول  (4E x 2)انمــوذج  

ــــا ال مــــالمتوســــط  فــــي مــــادة الرياضــــيات ــــام اللاحــــث لتحجي          جيت(, ولتحليــــا ىــــذا ال ــــرض ق
لمــا  , ونظـراً / الجـز  ال ــانا )الخـامس والسـادس( مــت  تـال الرياضــيات لجمـا االوا المتوســط

طـــ ع غانـــو يـــود معرغـــة مرار ـــم ألجـــا تحديـــد الم ـــاىيم ايعيـــده اللاحـــث غـــي م مـــت خلـــرة وســـعة 
 .  الرياضية والميارات و حا المسارا التعميماتو 
   

 مـــــــــــع التيــــدير ..                                                                          
 
 

 
 
 

الباحث                                                  المشرف                                              

 مصطفى رحٌم حجً                   ا.م. د. انعام ابراهٌم عبد الرزاق            
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 لمادة الرٌاضٌات للصف االول متوسط التعلٌمً المحتوىتحلٌل 

  اليندسة/  الخامس الفصل
 

 حل المسائل المهارات التعمٌمات المفاهٌم ت

 المضلع 1

الداخلٌة مجموع قٌاسات الزواٌا  .1
    للمضلع حٌث عدد االضالع

 nٌساوي 
(n-2)x180      

ٌجد مجموع قٌاس  -1
الزواٌا الداخلٌة 
 للمضلع المنتظم

ٌحل مسألة تتضمن  -1
قٌاس الزواٌا الداخلٌة 
 والخارجٌة للمضلع 

 المضلع المحدب 2
مجموع قٌاسات الزواٌا الخارجٌة  .2

360للمضلع    

ٌجد قٌاس الزاوٌة  -2
 المركزٌة للمضلع

ٌحل مسائل تتضمن  -2
تصنٌف االشكال 
 المجسمة المركبة 

 المضلع المقعر 3
        ةــقٌاس الزاوٌة المركزٌ .3

360   /  n 

ٌجد قٌاس كل زاوٌة  -3
خارجٌة للمضلع 

 المنتظم

ٌحل مسألة تتضمن  -3
تمثٌل النقاط فً 

 المستوي االحداثً 

 الزواٌا الداخلٌة 4
التناظر حول المحور الصادي  .4

 (x ,y-)ة ـــــــــبالنقط (x ,y)للنقطة 

ٌصنف االشكال  -4
المجسمة المركبة التً 

ٌتكون منها الشكل 
 المجسم المركب 

ٌحل مسألة تتضمن  -4
انشاء نموذج حل 

 المسائل 

 الزواٌا الخارجٌة 5
التناظر حول المحور السٌنً للنقطة  .5

(x ,y) ة ـــــــــبالنقط(x ,-y) 

ٌحدد عدد القواعد ،  -5
األوجه ، االحرف ، 
الرؤوس للشكل 
 المجسم المركب

 

 الزاوٌة المركزٌة 6

حول  (x ,y)انسحاب النقطة  .6

 (x + a)ور السٌنً  بالنقطة ـــــالمح

 وحدة افقٌا" aبمقدار 

ٌمثل كل زوج مرتب  -6
بنقطة فً المستوي 

 االحداثً 

 

 االشكال المجسمة 7

حول المحور  (x ,y)انسحاب النقطة  .7

 (x + b)ة ـــــــادي بالنقطــالص

 وحدة عمودٌا" bبمقدار 

ٌحدد الربع الذي  -7
تنتمً الٌة كل نقطة 

 فً المستوي االحداثً 

 

8 
االشكال المجسمة 

 المركبة
معامل التمدد = النسبة بٌن ابعاد  .8

 الصورة الى ابعاد الشكل االصلً

ٌحدد االشكال  -8
 المتطابقة 

 

 الوجه 9
ٌجد قٌاس الزاوٌة  -9 

المجهولة فً شكلٌن 
 متطابقٌن

 

 الحرف 10
ٌحدد االشكال   -11 

 المتشابهة 
 

 المنشور 11
ٌمٌز بٌن االشكال   -11 

المتطابقة واالشكال 
 المتشابهة

 

 القاعدة 12
   

 الرأس 13
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 المركز 14
   

 المستوى االحداثً 15
   

 محور السٌنات 16
   

 

 محور الصادات 17
   

 احداثٌات النقطة 18
   

 نقطة االصل 19
   

 الزوج المرتب 20
   

 التناظر 21
   

 محاور التناظر 22
   

 االنعكاس 23
   

 محور االنعكاس 24
   

 خط االنعكاس 25
   

 االنسحاب 26
   

 التطابق 27
   

 التشابه 28
   

 الزواٌا المتناظرة 29
   

 االضالع المتناظرة 30
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 تحميل المحتوا التعميمي لمادة الرياضيات لمصف االول متوسط

  المساحات والحجوم –الفصل السادس / اليياس 
 

 

 حل المسائل الميارات التعميمات المفاىيم ت

 التمدد 1
 محٌط المستطٌل  -1

P = 2 x ( L + h)  

ٌرسم شكل هندسً من  .1
 خالل تحدٌد نقاطة 

تتضمن ٌحل مسألة  -1
 معامل التمدد

 مركز التمدد 2
 مساحة المستطٌل  -2

A = L . h 
ٌرسم التمدد لشكل  .2

هندسً مركزه ومعامله 
 معلوم 

ٌحل مسألة حول حجم  -2
 المكعب 

 معامل التمدد 3

 

 3حجم المكعب = )طول الحرف( -3

V = L . L . L 

ٌجد  محٌط و مساحة   .3
شكل هندسً معٌن 

 نقاطة معلومة 

ٌحل مسألة حول حجم  -3
متوازي السطوح 

 المستطٌلة 

ٌمثل بٌانٌا" الشكل  .4
الهندسً الناتج عن 

تمدد )تكبٌر ، تصغٌر( 
 الذي معامله معلوم

 التكبٌر 4

حجم متوازي السطوح =  -4

 االرتفاع  Xمساحة القاعدة 

V = L . w . h 

ٌجد حجم مكعب طول  .5
 حرفه معلوم

ٌحل مسائل حول تكبٌر  -4
وتصغٌر المساحة 
 السطحٌة للمكعب 

 التصغٌر 5

 المساحة الجانبٌة للمكعب  -5

SA = 4 . L . L 
 

ٌجد حجم متوازي  .6
السطوح المستطٌلة 
 الذي ابعاده معلومة

ٌحل مسائل حول تكبٌر  -5
وتصغٌر المساحة 
السطحٌة لمتوازي 

 السطوح 

 المجسم 6

المساحة الجانبٌة لمتوازي  -6
 السطوح

SA = 2(L + w )h 
 

ٌجد المساحة الجانبٌة  .7
والمساحة الكلٌة 

للمكعب طول حرفة 
 معلوم

ٌحل مسائل حول  -6
المساحة السطحٌة 

 لألشكال المجسمة المركبة 

7 
اشكال 
مستوٌة 
 مركبة

 المساحة الكلٌة للمكعب  -7

TA = 6. L . L 
 

ٌجد طول حرف المكعب  .8
وحجمه لمكعب مساحة 

 الجانبٌة معلومة

ٌحل مسائل حول  -7
الحجم لألشكال المجسمة 

 المركبة

 المكعب 8

المساحة الكلٌة لمتوازي  -8
 السطوح

TA=2(L + W)h+ 2.L.w 
 

ٌجد المساحة الجانبٌة  .9
والكلٌة لمتوازي 

السطوح الذي ابعاده 
 معلومة

ٌحل مسائل حول  -8
 مساحة الرصف 

9 
متوازي 
 السطوح

حجم المكعب بعد تكبٌر طول  -9

  kحرفة بمعامل تمدد مقداره 

Vˈ= K3 . V 
    = (K.K.K) . V 

ٌجد حجم ومساحة   .11
المكعب بعد تكبٌر طول 
الحرف بمعامل تمدد 

 kمقداره 

ٌحل مسألة تتضمن  -9
 انشاء نموذج حل المسائل 
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10 
المساحة 
 الجانبٌة

المساحة للمكعب بعد تكبٌر  -11
طول الحرف بمعامل تمدد 

  Kمقداره 
  

Aˈ= K2 . A 
     = (K.K) .A     

ٌجد حجم ومساحة   .11
متوازي السطوح بعد 
تكبٌر كل من ابعاده 

  kبمعامل تمدد مقداره 

 

11 
المساحة 
 الكلٌة

حجم متوازي السطوح بعد  -11
تكبٌر كل من ابعاده بمعامل 

  Kتمدد مقداره 

Vˈ= K3 . V 

     = (K.K.K) . V    

 
   

ٌحسب مقدار معامل   .12
التمدد للمكعب مساحته 
الجانبٌة معلومة وانه 

تحت تأثٌر تمدد تصغٌر 
لتصبح مساحته 

 الجانبٌة معلومة اٌضا"

 

 الموشور 12

المساحة لمتوازي السطوح بعد  -12
تكبٌر كل من ابعاده بمعامل 

  Kتمدد مقداره 

Aˈ= K2 . A 
     = (K.K) . A 

ٌجد حجم والمساحة   .13
السطحٌة للجسم 

 المركب 

 

 الحرف 13

حجم الشكل الكلً للمجسم  -13
المركب من شكلٌن  = حجم 

متوازي السطوح المستطٌلة + 
 حجم المكعب

ٌجد قٌاس كل زاوٌة   .14
فً اي مضلع منتظم 
 عدد اضالعه معلومة

 

 الرأس 14

قٌاس الزاوٌة الداخلٌة لمضلع  -14
 منتظم 

= (n-2) x 180 / n Ɵ 

ٌستخدم قٌاس الزاوٌة   .15
فً الرصف ومساحة 

 الرصف  

 

 الوجه 15
   

 الطول 16
   

 العرض 17
   

 االرتفاع 18
   

19 
طول حرف 
 المكعب

   

20 
شكل مجسم 

 بسٌط

   

21 
شكل مجسم 
 مركب

   

22 
المضلع 
 المنتظم
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23 
اقطار المضلع 

 المنتظم
   

 شكل خماسً 24
   

 شكل سداسً 25
   

 شكل سباعً 26
   

 الرصف 27
   

28 
مساحة 
 الرصف
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 (7ممحق )
 

 جامعة بغداد 
 ابن الييثم  –كـميــــة التــــربيــــــة لمعموم الصرفة 

 قسم العموم التربوية والنفسية
 الدراسات العميا / ماجستير  

 
 استبانة صالحية األغراض السموكية  /م 

 
 األستاذ الفاضل ................................................... المحترم .

 تحية طيلة ...
أثـــــر اســــتراتيجية تدريســـــية عمــــى وفـــــق انمـــــوذج           يــــروم اللاحــــث الليـــــام للح ــــو الموســــوم )      

(4E x 2)  في التحصيل وتيويم الحجر الرياضية لدا طالب الصف االول المتوسـط  فـي مـادة
لج مـا الخـامس )اليندسـة( و األاـراض السـجو ية  تـم مـيااة( , ولتحليا ىذا ال ـرض الرياضيات
, / الجــز  ال ـــانا متوســـطال لــلوا تـــال الرياضــيات  المســـاحات والحجــوم( مــت -)الليــاس الســادس

و مــــت خلــــرة وســــعة اطــــ ع غــــا ىــــذا المجــــاا رأى اللاحــــث معرغــــة مرار ــــم ونظــــرًا لمــــا تتمتعــــوت غيــــ
وتم يجيــــا لموضــــوتات  تــــال الرياضــــيات االوا  الســــجو يةوم حظــــات م حــــوا مــــيااة األاــــراض 

جرا  التعـدي ت التـا ترونيـا مناسـلة ءانـا  ال متوسط, ومدى س متيا مت الناحية الج وية وال نية وا 
 اللحث.

 مع التيدير ..                                                               
 
 
 
 
 
 

                   ثالمشرف                                                 الباح     
 مصطفى رحيم حجي              ا.م. د. انعام ابراىيم عبد الرزاق             
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                       الرياضيات كتابل الخامس و السادس من االىداف السموكية لمفص
 متوسطالاالول لمصف 

 االىداف السموكية ت
 مستويات بموم

حة
صال

حة 
صال

ير 
غ

ذكر 
الت

يعا 
ست

اال
يق ب

تطب
ال

ميل 
لتح

ا
يب 

ترك
ال

ويم 
لتي

ا
 

 : يكون قادرًا عمى أن أن   بعد نياية الفصل الطالبُيتوقع من  ( اليندسة)الخامس الفصل 
        √  المضج  المحدلُيعرا  1
        √ المضج  الملعرُيعرا  2
        √ قطر المضج ُيعرا  3

     √    باالستناد الى خواصيا بين المضمع المحدب والمضمع الميعر ُيميز 4

       √  المضج  المحدل تت  مت الحياة يعطا م اا 5

       √  المضج  الملعرتت  مت الحياة يعطا م اا 6

        √ الزاوية الداخجية ُيعرا 7

        √ لجمضج يذ ر قانوت مجموع قياسات الزوايا الداخجية  8

      √   جد مجموع قياس الزوايا الداخجية لجمضج  المحدلي 9
        √ الزاوية الخارجية ُيعرا 10

      √   جد قياس الزاوية الخارجية لجمضج  المحدلي 11
        √ الزاوية المر زية ُيعرا 12

        √ يذ ر قانوت قياس الزاوية المر زية لجمضج  المحدل 13

      √   جد قياس الزاوية المر زية لجمضج  المحدلي 14

      √   يحا تماريت مت الحياة ءيجاد قياس الزوايا الداخجية  15
      √   يحا تماريت مت الحياة ءيجاد قياس الزاوية الخارجية   16
        √ االش اا المجسمة ُيعرا 17
        √ اللاتدة ل ا ش ا ُيحدد 18
        √ تدد األوجو ل ا ش ا ُيحدد 19
        √ تدد االحرا والر وس ل ا ش ا ُيحدد 20
     √    يمنا االش اا المجسمة مت االش اا المجسمة المر لة 21
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      √   معاً  تت االش اا المجسمة والمر لة مسألةيحا  22
       √  االش اا المجسمة المر لةتت  مت الحياة يعطا م اا 23
        √ المستوى االحدا ا ُيعرا 24
      √   م المستوى االحدا ا تجل ورا رسم لياناَيرس 25
       √  االرلاع غا المستوى االحدا ا ُيميز 26
        √ الزوج المرتل  ُيعرا 27
        √ احدا يات النلطة ُيحدد 28
        √ الرل  التا تنتما اليو  ا نلطة  ُيحدد 29
      √   النلاط غا المستوي االحدا ا ُيم ا 30
      √   ي تل االزواج المرتلة التا تلالا  ا نلطة  31
       √  ( x,-y( تت النلطة )x ,y-يوضح اخت ا النلطة ) 32
      √   يرسم ش ا ىندسا لموام ات معينة مت خ ا النلاط 33
      √   يوظا م يوم المستوي االحدا ا  لحا مسألة حياتية  34
        √ محور التناظر غا االش اا اليندسية ُيعرا 35
      √   م محور التناظر للش اا المتناظرة لعد تحديدىاَيرس 36
     √    ليت االش اا المتناظرة واير المتناظرة ُيميز 37
      √   يوظا م يوم التناظر غا حا مسارا حياتية 38
        √ االنع اس  ُيعرا 39
      √   انع اس االش اا اليندسية تجل ورا الرسم ليانيا" ُيم ا 40
      √   يوظا م يوم االنع اس غا حا مسارا حياتية 41
       √  م اا مت الحياة تت االنع اسيعطا  42
        √ االنسحال  ُيعرا 43
        √ يذ ر قانوت االنسحال  44
      √   انسحال االش اا اليندسية تجل ورا الرسم ليانيا" ُيم ا 45
     √    ليت االنع اس واالنسحال ُيميز 46
      √   التحوي ت تجييايجد احدا يات االش اا اليندسية لعد اجرا   47

48 
يلرر االجالة غا تحديد المحور التا تم االنع اس حولو لنلطة 

 معينة دوت استعماا الرسم  
     √   
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      √   يوظا م يوم االنسحال غا حا مسارا حياتية  49
     √    يما نوع التحويا غا اش اا معينة  50
        √ التطالا ُيعرا 51
        √ رمز التطالا َي تل 52
        √ االش اا المتطاللة ُيحدد 53
       √  االش اا المتطاللة مت اش اا معينة  ُيميز 54
    √     تطالا الم ج اتيلرىت  55
      √   يستخدم خواص التطالا ءيجاد قياس الزوايا  56
        √ التشالو ُيعرا 57
        √ رمز التشالو َي تل 58
        √ االش اا المتشالية  ُيحدد 59
        √ ُيحدد الزوايا المتناظرة للش اا المتشالية 60
     √    ليت التطالا و التشالو ُيميز 61
     √    يلرر ات المضجعيت المتطالليت متشالييت 62
      √   يوظا م يوم التطالا غا حا مسارا حياتية 63
     √    يوظا م يوم التشالو غا حا مسارا حياتية 64
    √     ُينشل  انموذج لخطة حا مسألة تتضمت االنع اس واالنسحال  65
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 االىداف السموكية ت
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 يكون قادرًا عمى أن: أن  بعد نياية الفصل  الطالبُيتوقع من  ( المساحات والحجوم -اليياس)السادس الفصل
        √ التمدد ُيعرا 66
        √ مر ز التمدد ُيعرا 67
        √ يذ ر نص قانوت معاما التمدد 68
     √    ييارن بين ابعاد الشكل االصمي وابعاد الشكل الجديد بعد التكبير  69

70 
يستنتج ات ت قة الش ا الجديد لعد الت لير ىا النسلة ليت 

 العاد المورة الل العاد الش ا االمجا 
   √     

       √  يليت تأ ر ت لير وتم ير االش اا اليندسية تجل محيطيا 71
       √  يليت تأ ر ت لير وتم ير االش اا اليندسية تجل مساحتيا 72
     √    ي دي الل الت لير   1يستنتج ات التمدد الذي معامجة ا لر مت  73

يستنتر ان التمدد الذي تنحصر قيمتو بين الصفر والواحد يؤدي الى  74
 التصغير 

   √     

      √   م اش اا ىندسية ءيجاد مور تمددىاَيرس 75
     √    ذصغير ( في حم يسائم حياذيح  –يٕظف يفٕٓو انرًذد ) ذكثير  76
        √ الش ا المجسم ُيعرا 77
     √    بين الشكل المجسم والشكل المستوي وفيًا لخصائص كاًل منيما ُيميز 78
        √ ا الم عل ُيعر  79
       √  يستنتج قانوت حجم الم عل  80
      √   يجد حجم الم عل  81
     √    قإٌَ حجى انًكعة في حم يسائم حياذيحيٕظف يفٕٓو  82
        √ حجم متوازي السطوح المستطيجة ُيعرا 83
        √ يذ ر نص قانوت حجم متوازي السطوح المستطيجة 84
       √  يليت  ي ية استخراج حجم متوازي السطوح المستطيجة 85
      √   يجد حجم متوازي السطوح  المستطيجة 86
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في حم  المستطيجة متوازي السطوح يٕظف يفٕٓو قإٌَ حجى 87

 يسائم حياذيح
   √     

فٙ زم  المستطيمة المكعب ومتوازي السطوح ٕٚظف يفٕٓيٙ لبٌَٕ زدى 88

 معا" يغبئم زٛبتٛت
    √    

        √ يذ ر نص قانوت المساحة الجانلية لجم عل 89
       √  يليت  ي ية استخراج المساحة الجانلية لجم عل 90
      √   يجد المساحة الجانلية لجم عل 91
        √ يذ ر نص قانوت المساحة ال جية لجم عل 92
       √  المساحة ال جية لجم عليليت  ي ية استخراج  93
      √   يجد المساحة ال جية لجم عل 94
     √    ليت المساحة الجانلية وال جية لجم عل ُيميز 95
        √ يذ ر نص قانوت المساحة الجانلية متوازي السطوح المستطيجة 96
       √  يبين كيفية استخراج المساحة الجانبية متوازي السطوح المستطيمة 97
      √   يجد المساحة الجانلية لمتوازي السطوح المستطيجة 98
        √ يذ ر نص قانوت المساحة ال جية متوازي السطوح المستطيجة 99
       √  يليت  ي ية استخراج المساحة ال جية متوازي السطوح المستطيجة 100
      √   يجد المساحة ال جية لمتوازي السطوح المستطيجة 101
     √    ليت المساحة الجانلية وال جية لمتوازي السطوح المستطيجة ُيميز 102
    √     ٕٚظف يفٕٓو انًغبزت اندبَبٛت نًتٕاص٘ انغطٕذ فٙ زم يغبئم زٛبتٛت 103
    √     ٕٚظف يفٕٓو انًغبزت انكهٛت نًتٕاص٘ انغطٕذ فٙ زم يغبئم زٛبتٛت 104
        √ Kيذكر نص قاعدة حجم المكعب بعد تكبير طول حرفة بميدار  105
     √    يلارت ليت الحجم االمجا لجم عل والحجم الجديد لعد ت ليره 106

يستنتج ات ت قة الحجم الجديد لجم عل لعد الت لير تساوي:       107
Vˈ= K3 . V 

   √     

       √  الم عل يليت تأ ير الت لير والتم ير تجل حجم 108
        √ Kيذكر نص قاعدة مساحة المكعب بعد تكبير طول حرفة بميدار  109

ييارن بين المساحة السطحية لممكعب االصمي والمساحة السطحية  110
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   √     

يستنتج ات ت قة المساحة الجديدة لجم عل لعد الت لير تساوي:           111
Aˈ= K2 . A 

   √     
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       √  الكمية( لممكعب –المساحة )الجانبيةيبين تأثير التكبير والتصغير عمى  112
      √   يجد ت لير حجم الم عل اذا تجم معاما ت لير طوا حرغة      113
      √   يجد ت لير مساحة الم عل اذا تجم معاما ت لير طوا حرغة  114

يوظا م يوم قانوت ت لير حجم الم عل غا حا مسارا حياتية  115
 لعد ت لير طوا حرغة     

   √     

116 
يوظا م يوم قانوت ت لير مساحة الم عل غا حا المسارا 

 حياتية لعد ت لير طوا حرغة
   √     

يذ ر نص قاتدة حجم متوازي السطوح لعد ت لير  ا مت  117
 العاده

√        

     √    بين الحجم االصمي لمتوازي السطوح والحجم الجديد بعد تكبيرهييارن  118

119 
يستنتج ات ت قة الحجم الجديدة لمتوازي السطوح لعد الت لير 

 Vˈ= K3 . Vتساوي: 
   √     

       √  يليت تأ ير الت لير والتم ير تجل حجم متوازي السطوح 120
      √   تجم معاما ت لير العادهيجد ت لير حجم متوازي السطوح اذا  121

122 
يلارت ليت المساحة السطحية لمتوازي السطوح االمجا 
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   √     

يستنتج ات ت قة المساحة الجديدة لمتوازي السطوح لعد الت لير  123
  Aˈ= K2 . Aتساوي:   

   √     

        √ يذكر نص قاعدة مساحة متوازي السطوح بعد تكبير كل من ابعاده 124
       √  السطوح التكبير والتصغير عمى المساحة السطحية لمتوازييبين تأثير  125
      √   يجد تكبير  مساحة متوازي السطوح اذا عمم معامل  تكبير ابعاده  126

يوظا م يوم قانوت ت لير حجم متوازي السطوح غا حا  127
 مسارا حياتية لعد ت لير العاده

   √     

128 
مساحة متوازي السطوح غا حا يوظا م يوم قانوت ت لير 

 مسارا حياتية لعد ت لير العاده
   √     

        √ المجسم المر ل  ُيعرا 129
     √    ليت المجسم المر ل والمجسم اللسيط ُيميز 130
      √   يجد الحجم لججسم المر ل 131
      √   يجد المساحة السطحية لججسم المر ل 132
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133 
يوظا م يوم المساحة السطحية لجمجسم المر ل غا حا 

 مسارا حياتية  
  

√ 
     

       √  يعطا م اا مت الحياة لجمجسم المر ل 134
        √ المضج  المنتظم ُيعرا 135
        √ يذ ر قانوت قياس زاوية المضج  المنتظم 136
      √   يجد قياس  ا زاوية غا الش ا المنتظم 137
        √ الرما ُيعرا 138
        √ يذ ر لعض خواص تمجية الرما 139
        √ يحدد اي من المضمعات المنتظمة يمكن استخداميا كوحدة رصف لمسطوح 140
      √   يوظا م يوم مساحة الرما غا حا مسارا حياتية   141
    √     انموذج لخطة حل مسألة إليجاد عدد اقطار المضمع المنتظمُينشىء  142
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 (8ممحق )
 البحث  عتيالخطط التدريسية لمجمو 

 
 بغداد جامعة

 الييثم ابن – الصرفة لمعموم التــــربيــــــة كـميــــة

 والنفسية التربوية العموم قسم

 ماجستير  / العميا الدراسات
 

 الخطط التدريسية نماذج صالحية استبانة / م
 . المحترم ................................................... الفاضل األستاذ

 ... طيلة تحية

        ت عهــرـٗ ٔفــرـكــرـت تذسٚغٛــرـأثرش اعتشاتٛدٛ ( ومــــــــــــالموس وـــــــــــللح  امــــــــــاللي احثــــالل رومـــــي      

فٙ انتسصٛم ٔتمٕٚى انسدح انشٚبضٛت نذٖ طالة انصف االٔل انًتٕعظ  فٙ  ((4E x 2إًَرج 

اللاحـث  ضـ غـا ىـذا المجـاا ي ودرايـة تجميـة خلـرة مـت تتمتعـوت لـوونظـرا لمـا ( , يبدة انشٚبضرٛبث
 االوا المتوســـطلطـــ ل المـــا  الرياضـــياتالخطـــط التدريســـية غـــا مـــادة  أيـــد م انموذجـــًا مـــتلـــيت 

   يا.م ح وملترحات م لشات مدىم حظات م الليمة لاالط ع تجييا وليات جت ضا ل
 

 ...التيدير مع
 

  المرفيات
 .(4Ex2)خطوات االنموذج  •
 . الخطط التدريسية لمجموتتا اللحث التجريلية والضالطة •
 

 

 

 

 الباحث                         المشرف                                                
 مصطفى رحيم حجي             م. د. انعام ابراىيم عبد الرزاق        ا.   
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 ( 4Ex2خطوات االنموذج )  

 

المهمرة التعليميرة ل م مرروي  يررت  علر  يتعررف الطلبرة :  Engage )االثذارة )الجذذب أو  -1

الربط بين الخبرات السرابقة  الخبررات الحاليرةي  يرت  علرط عرن طريرس طررم اسر لة مثيررو 

 )بحثية( ا  مشكلة  تعريفها.

تقرررد   رررعح المرحلرررة للطلبرررة  اعررردو مشرررتركة مرررن ا نشرررطة ( :  Exploreاالستكشذذذاف )  -2

 . تط ير ا التجاربي  يت  من خاللها تحديد المفا ي ي  العملياتي  المهاراتي 

تهدف  عح المرحلة ال  تشجيع الطلبة بشررم  ت يري    : ( Explainالشرح والتفسٌر  ) -3

المفا ي   المهارات  التعريفات بلغته   تعبيرراته ي امرا د ر المعلر  ميتمثرم بت جيره الطلبرة 

تفسير للمفا ي  الخاط ة  ت مير مفرردات للمفرا ي ي  تقردي  امثلرة علر    ت يي  امكار  ي 

 ليات مفه مة   ايحة.المهاراتي بحيث تك ن المفا ي   المهارات  العم

تهدف  عح المرحلة ال  ت سيع الفه  الفكرر  للطلبرة  مهرارته ي ( :  Extend  (التوسعة  -4

 علط بتطبيس الخبرات المكتسبة مر  م ا رف جديردو يرمن ر ابرط  عال رات برين المفرا ي  

  العمليات  المهارات. 

  خطوات االنموذج االستقصائً .التفكٌر التأملً والتقوٌم التكوٌنً اللذان ٌدخالن فً جمٌع 
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 4EX2نموذج أنموذج خطة تدريسية لممجموعة التجريبية التي تدرس عمى وفق ا
 المتوسط االواالما :                                         الرياضياتادة : ـــــــــــــــــالم

 أ : المضجعات المنتظمة) المحدلة والملعرة ( والزوايا            الشعلة : الموضوع
   دقيلة 45:  الـــــزمتالداخجية                                                               

                             
 الرياضيةتجل وغا م ونات المعرغة  تحميل المواضيع المتضمنة:

 حم المسا م المهارات التعميمات المفا ي  ت

 المضلع 1

للمضلع الداخلٌة مجموع قٌاسات الزواٌا 1-

 nٌساوي  حٌث عدد االضالع
(n-2)x180      

ٌجد مجموع قٌاس الزواٌا 
 الداخلٌة للمضلع المنتظم

ٌحل مسألة تتضمن قٌاس 
 الزواٌا الداخلٌة للمضلع 

2 
المضلع 
 المحدب

 
  

3 
المضلع 
 المقعر

 
   

4 
الزواٌا 
 الداخلٌة

 
  

 
                           دراسة االش اا اليندسية المستوية  المضجعات المنتظمة وانواتيا و                                                                 :من الدرس  اليدف
 زواياىا.

 تجل ات:  ا"قادر  ات ي وت  الطالل لعد انتيا  الدرس يتوق  مت -: االغراض السموكية
  المحدل المضج  ُيعرا -1
 الملعر المضج  ُيعرا -2
 المضج  قطر ُيعرا -3
 لاالستناد الل خواميا الملعر والمضج  المحدل المضج  ليت ُيميز -4
  المحدل المضج  تت الحياة مت م االً  يعطا -5
 الملعر المضج  تت الحياة مت م االً  يعطا -6
 الداخجية الزاوية ُيعرا -7
 لجمضج  الداخجية الزوايا قياسات مجموع قانوت يذ ر -8
 المحدل لجمضج  الداخجية الزوايا قياس مجموع يجد -9
  الداخجية الزوايا قياس ءيجاد الحياة مت تماريت يحا -11
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لتوضيح انواع المضجعات, اوراا  أق م مجونة, مموراتالسلورة,  -التعميمية:واالدوات لوسائل ا
 .data showملص,  تال الرياضيات,  مجونة, مسطرة,

 دقيلة (  63)         ) تن يذ الدرس( x4E 2خطوات سير الدرس تجل وغا نموذج
 دقائق( 8)     (:Engageاالثارة او الجذب ) ①

 المنــتظم وايــر المنــتظم المضــج  تجــل وتعرغــت المضــج  م يــوم تعجمــت وات ســلا الطالــل تزيــزي
ــــل ســـنتعرا الـــدرس ىـــذا وغـــا  الزوايـــا قياســـات ومعرغـــة مجمـــوع والمحدلـــة الملعـــرة المضـــجعات تجــ

  .الداخجية
 يعرض المدرس ممورات اش اا مضج  واير مضج  

  ؟س/ ما المضج 
 .يتك ن من اتحاد عدو  طع مستقيمة بسيط مغلس منحن      الميلعج/ 

 س/ منا االش اا الل مضج  واير مضج ؟
 
 

     (1 (                    )2   (                     )3 ) 
 
 

     (4  (                    )5  (                     )6 ) 
 
 

 اير المضج        ج/   المضج                        
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 وجد مضجعات اير م جلة.تال  -أ اذت:  
 ليس لالضرورة ات تتساوى جمي  اض ع المضج . -ل     
  تجل الرام مت  ونيا م جلة. اً الداررة مضجع ال تعد -ج     
 ورة ات تتساوى الزوايا داخا المضج .ر ليس لالض -د      

 
 س/ منا االش اا االتية الل مضج  منتظم واير منتظم؟

 
 
 
 
 
 
 ج/
 المضج  المنتظم                                     المضج   اير المنتظم    
 
 
 
 
 
 
 

 س / ما نوع المضجعات غا المورة التا امام ؟

 
 منتظمة سداسية.ج /  جيا مضجعات 
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 ا مضج  لسيط جمي  أض تو متساوية غا الطوا وجمي  زواياه  /المضج  المنتظم  -: أاذت
 متساوية غا اللياس. 

   ل-  المضج  الذي ال تتساوى قياسات زواياه وال أطواا أض تو /منتظم الالمضج  اير. 
 

 س/ ىا شاىدت ىذه الع مات المرورية؟

 
 ج/ نعم 

 س/ ماذا ت حظ اش اا ىذه الع مات؟
  .ج / مضجعات

 جيد, يوجد ىنا  نوتات مت المضجعات المنتظمة  المدرس :
 .: اذا احتوى  ا قطر مت اقطاره تجل نلاط داخا المضج المضج  المحدل 
 .مضج الىو قطعة مستليمة تما ليت رأسيت اير متتاليت غا : حيث  ت اللطر 

 
 ماذا نسما؟ انظر الل الش ا 

 
 الت جمي  نلاط اقطارهرلاتا محدل ج/ مضج  
 .داخا المضج          
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 الحتوا   ا اقطاره تجل  مانا محدل ج/ مضج  

 .نلاط تل  داخا المضج      
 

 . المضج  اذا احتوى تجل االقا احد اقطاره تجل نلاط تل  خارج :المضج  الملعر 
 انظر الل الش ا ماذا نسما؟

 
 الحتوا  لعض نلاط تل  سداسا ملعر ج/ مضج  
 خارج المضج          

 
  ؟س/  يا نميز ليت المضج  المحدل والمضج  الملعر

 .ج/ مت خ ا اقطار المضج 
 

 (قيلة د 14)       (:Exploreاكتشاف ) ②
 ( ط ل 5تلسيم ط ل الما الل ست مجموتات اير متجانسة  ا مجموتة تحتوي تجل )

ات ـــا, توجو الل جمي  المجموتـــــرة, اق م, ورقة تمــــــملص, مسطتييرة لوازم العما  أوراا, 
 االسرجة االتية :

  الم جث؟ زوايا قياس مجموع ما س/
  180ج/  
ا؟ ــــا؟ والسداســـ/  ذت  م مجموع زوايا المضج  الرلاتا؟  م مجموع زوايا المضج  الخماسس

 ا؟ ـــوالسلاتا؟ وال مان
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  وما ىا الع قة ليت مجموع زوايا الم جث, والمضج   الرلاتا والخماسا والسداسا
 والمضجعات األخرى؟

 س/ ىا مجموع زوايا  ي مضج   التة؟ 
 يطجل مت  ا مجموتة تن يذ ما يجا: لإلجالة تت ىذه االسرجة • 
 

 ات الداخمية "مجموع زوايا المضمع بعنوان:" ةاستدراجيورقة عمل 
 

ــــــــــتظم مضــــــــــج  رســــــــــم -1                 ( مــــــــــانا ,ســــــــــلاتا, سداســــــــــا ,خماســــــــــا ,رلــــــــــاتا ,م جــــــــــث) من
 الشـ ا تجـل الـورا المجـوت( وقـصم ش ا مت ىذه المضـجعات المختج ـة ) ا مجموتة ترس

 .الناتج
 المجوت. الورا تجل لالمسطرة مضج   ا اقطار رسم -2
 .وتدىا الم ج ات دوت ات تتلاط  اض تيا الل تدد مت مضج   ا تلسيم   -3

 
  : اضالعيٍ  n يْيا َحأل اكرشاف قإٌَ حساب زٔايا يضهع ر

 تدد الم ج ات تدد أض تو الش ا المضج  رقم المجموتة
 
 
 

    

 
                    الم جث//  ①ميمة مجموتة حيث ات :  

 المضج  الرلاتا//  ②مجموتة                   
          الخماساالمضج  //  ③مجموتة                   
 المضج  السداسا//  ④مجموتة                   
  المضج  السلاتا//  ⑤مجموتة                   
 المضج  ال مانا//   ⑥مجموتة                   

 
 
 



 128               (8) المالحق 
  

 

 وتوزع ورا العما ل ا مجموتة تتضمت :
 تدد الم ج ات تدد أض تو الش ا المضج  المجموتة 

 1 3  م جث 1

 2 4  رلاتا 2

 3 5  خماسا 3

 4 6  سداسا 4

 سلاتا 5
 

7 5 

  مانا 6
 

8 6 

 N n-2  من االضالع nذو 
 

 مجموع زوايا اي مضج   التة. اذت :
 ؟ مضج   ا غا المت ونة الم ج ات تدد معرغة ت دينا س/ لماذا

 ,واالستعجاا الض وط تت لعيداً  تأمجا لأسجول مجياً  ي  روا الط ل ات مت المدرس يطجل اذ
 االغ ارم  الط ل لتمحيح المدرس  ليت االجالات, يلوم ويلارت الط ل  جالات الل يستم و 

 الخاطرة وتعديجيا حسل المادة العجمية. 
 ج/ معرغة زوايا المضج .

           و:ـــــــــــض ع ىاالمت   nيذ الداخجية مضج الات قانوت حسال مجموع زوايا الل  الط ل يتوما
180                                           × (n-2) 

 حيث ان :
  (n-2) . تم ا تدد الم ج ات داخا المضج 

 :  الدرس ىذا سيدرسوت غا أنيم ليم المدرس / يلوا
 لجمضج . الداخجية الزوايا مجموع قياس حسال
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                    دقارا ( 9)      : ( Explain) )التوضيح( الشرح ③
ال ــارة غــا مرحجــة ا الجديــدة معرغــةوالوضــ  معنــل لجمعرغــة الســاللة لأ الطجلــة ىــذه المرحجــة يلــد خــ ا

 لمساتدة وتوجيو مت قلا المدرس.  غا مرحجة اال تشاا تتماشل م  ما تومجوا اليو
وميــارات وســجو يات,  ومعجومــات اذ ي ــوت ىنــا  غرمــة لجطجلــة لتوضــيح مــا يــتم غيمــو مــت م ــاىيم
 وىذا التوضيح يلود الل غيم اتما وىذا ما يميز ىذه المرحجة.

 
 بالميلع.:    الزا ية المحص رو بين ا  يلعين متجا رين الزا ية الداخلية  

 (n-2)   180مجم ع  ياسات الز ايا الداخلية للميلع                        

  

 

 

  ؟: جد مجموع قياس الزوايا الداخجية غا سداسا منتظم 1 مثال

 س/   يا نعرا نوع المضج ؟
 ج /  مت تدد اض تو 

 س/  ما تدد اض ع المضج  السداسا؟
 اض ع  6ج /  

 الع قة ليت الزاوية الداخجية وتدد اض ع المضج ؟ س /  ماىا
180 (n-2)ج/       

 س/ االت  يا نجد مجموع قياس الزوايا الداخجية لمضج  سداسا منتظم؟
 (n-2)    180( غا الع قة 6ج/ مت خ ا تعويض تدد اض ع المضج  التا ىا )

 س / جيد, جد الحا لعد التعويض؟ 
180   = (4) 180                                                (6-2) 

                                                           720     = 
   720  منتظم  تساوي  امجموع قياس الزوايا الداخجية لمضج  سداس اذت

 سداس 
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مجموع  جد ,أدناه مت مضجعات خماسية و سداسيةتم تش يا التح ة ال نية غا المورة :   2مثال
 ؟الداخجية لجمضج  الخماساقياسات الزوايا 

 
 
 

 
 س/  يا نعرا نوع المضج  ؟

 ج/ مت تدد اض تو.
 س/ وما ىا تدد اض ع المضج  الخماسا الم وت لجتح ة ال نية؟

 5ج/ 
 الداخجية وتدد اض تو ؟س/ ىا ىنا  ت قة ليت الزوايا 

 ج/  نعم       
 س/ جيد, ماىا الع قة ليت الزوايا الداخجية وتدد اض تو ؟

 (n-2)    180ج/ 
 س/ االت  يا نجد مجموع قياس الزوايا الداخجية لمضج   خماسا الم وت لجتح ة ال نية؟ 

  (n-2)    180( غا الع قة 5ج/ مت خ ا تعويض تدد اض ع المضج  التا ىا )
 س / جيد, جد الحا لعد التعويض؟ 

180   (5-2) = 180   (3)              
                                           540     = 

    540  مجموع قياس الزوايا الداخجية تساوي اذت
 

, لمضـــج  الزوايـــا الداخجيـــة قياســـات مجمـــوع حســـال غـــا الطـــ ل ئيخطـــ قـــد تجـــل ســـليا الم ـــاا 
 تلـــاط  دوت الم ج ــات مــت تـــدد الــل مضــج  لتلســـيم  ــا وذلــ  نتــارجيم مـــت التحلــا غــا يســاتدىم
180 غا الم ج ات وضرل تدد اض تيا  .  الناتج وى ذا لالنسلة لجمي  االم جة الساللة ءيجاد  
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                 دقارا ( 5) :     (Extend) التوسعة ④
المضــجعات المنتظمــة و ي يـــة يشــالو  يــةتطليل جــةم االطــ ل  يعطــاتجــل ات  المــدرسيحــرص     

  مت خ ا طرح  التشاليات غا الحالة المدروسة.قياس زواياه الداخجية, و 
 / ماذا ت حظ غا المورة التا امام ؟ المدرس

 الطالل / خجية نحا 

 
 الم وت لخجية النحا؟/ ما المضج  المدرس 

 الطالل / سداسا 
 ؟اً / ىا غ رت لماذا اهلل سلحانو وتعالل جعا ليت النحا سداسالمدرس 

 الطالل / ل ا نحما تجل ا لر تدد مم ت مت الليوت 
جـد , مضـجعًا منتظمـًا  مـا ملـيت غـا الشـ ا 13/ ممم احمـد نمـط زجـاج مجـوت لناغـذة, غوضـ   س

 الرأس المحاط غا الداررة,  م جد مجموع قياسات الزوايا؟قياسات الزوايا المشتر ة غا 
 

 
 / ماىا الع قة ليت تدد اض ع المضج   المنتظم, وقياس  ا زاوية داخجية غيو؟  المدرس
(, ومجمــوع قياســات زوايــا  ــا م جــث منيــا n-2/ تــدد الم ج ــات داخــا المضــج  المنــتظم )الطالــل 
, اذا  ــات لجمضــج  (n-2)× °180, لــذل  غانــو مجمــوع قياســات  ــا مضــج  يســاوي °180يســاوي 

n  مــت االضــج  غانــو لــوn مــت الزاويــة ايضــًا, لــذا اقســم مجمــوع قياســات الزوايــا تجــل تــدد الزوايــا 
 ءيجاد قياس الزاوية الواحدة.
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 اذت :

ــرا قيـــــاس  ــداررة الحمـــ ـــا الـــ ــرأس داخـــ ــ ــــت زويا ال   ـــا زاوية مـ
 °60 الم جث
 °90 المرل 
 °120 السداسا
 °90 المرل 

 °360 مجموع قياسات الزوايا
 
يم اللنــارا دور مســـتمر غــا خطــوات النمـــوذج و المعرغــا )التـــأمجا( والتلــ  مــا وراي ــوت لجت  يـــر  لــذا

 .يعدات م ونيت اساسييت لولا و التعجيمية االرلعة 
 دقارا ( 4) -: الخاتمة

 مختمرة لجم اىيم التالية : لمورة شرحو تم لما سلوري  مجخص  تالة  
 المدرس :
 و اوضحنا ال را مغلس يتك ن من اتحاد عدو  طع مستقيمة شكم  ندس    :  الميلع .

 ليت مضج  وال مضج   ما غا ىذه االش اا :

 
 المضج  
 

 المنتظم                                                        اير منتظم          
 

 محدل                     ملعر
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 :اذا اردنا ايجاد مجموع الزوايا الداخجية ألي مضج  منتظم نطلا 
 (n-2) 180 °      
 :اما اذا اردنا ايجاد قياس احدى الزوايا الداخجية ألي مضج  منتظم نطلا 

(   )        

 
   

 
  (دقارا 4:   ) التيويم
 ترر إجاترك ؟°1080الداخجية  واياهز  اتقياسمجموع ما تدد أض ع مضج  منتظم, س/ 
 

 دقيلة ( 1) -:البيتي الواجب
 ( 9حا التدريلات والتماريت م حة ) 

 -: المصادر
 ( : سمســـــمة كتـــــب الرياضـــــيات لممرحمـــــة 2016)اخـــــروت و  جاســـــم, أميـــــر تلـــــد المجيـــــد

ٔزارج انررتيةح انعراقيةح ا انًذيريةح الطلعـة االولـل, الجـز  ال ـانا,  المتوسطة الرياضيات،

 .انعايح نهًُاْج
 ( 2007زيتوت , تايش محمود : )دار النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم ,

 .الشروا, تمات, االردت
   :  الموق  االل تروناjoodeey006.wordpress.com 

ar.wikipedia.org/wiki                                                           
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 وفق الطريية االعتيادية:عمى نموذج خطة تدريسية لممجموعة الضابطة التي تدرس ا

 المتوسط االواالما :                                         الرياضياتادة : ـــــــــــــــــالم
 ل  : الشعلةوالملعرة ( والزوايا            ) المحدلة المضجعات المنتظمة : الموضوع

   دقيلة 45:  الـــــزمتالداخجية                                                               
 تحميل المواضيع المتضمنة:

 حم المسا م المهارات التعميمات المفا ي  ت

 المضلع 1

للمضلع الداخلٌة مجموع قٌاسات الزواٌا 1-

 nٌساوي  حٌث عدد االضالع
(n-2)x180      

مجموع قٌاس الزواٌا ٌجد 
 الداخلٌة للمضلع المنتظم

ٌحل مسألة تتضمن قٌاس 
 الزواٌا الداخلٌة للمضلع 

2 
المضلع 
 المحدب

 
  

3 
المضلع 
 المقعر

 
   

4 
الزواٌا 
 الداخلٌة

 
  

 

                                                                    دراسة االش اا اليندسية المستوية  المضجعات المنتظمة وانواتيا و                        :من الدرس  اليدف
 زواياىا.

 تجل ات:  ا"قادر  ات ي وت  الطالل لعد انتيا  الدرس يتوق  مت -: االغراض السموكية
  المحدل المضج  ُيعرا  -1
 الملعر المضج  ُيعرا  -2
 المضج  قطر ُيعرا -3
 لاالستناد الل خواميا الملعر والمضج  المحدل المضج  ليت ُيميز -4
  المحدل المضج  تت الحياة مت م االً  يعطا -5
 الملعر المضج  تت الحياة مت م االً  يعطا -6
 الداخجية الزاوية ُيعرا -7
 لجمضج  الداخجية الزوايا قياسات مجموع قانوت يذ ر -8
 المحدل لجمضج  الداخجية الزوايا قياس مجموع يجد -9
  الداخجية الزوايا قياس ءيجاد الحياة مت تماريت يحا -11
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 -لوسائل التعميمية:ا
    data show. رسوم لتوضيح المضج ,سلورة, أق م مجونة, 

 دقارا( 3)  -:الدرس ميدمة
 المنــتظم وايــر المنــتظم المضــج  الــل وتعرغــت المضــج  م يــوم تعجمــت وات ســلا الطالــل تزيــزي 

 الملعــــرة المضــــجعات الــــل ســــنتعرا الــــدرس ىــــذا وغــــا )رســــم المضــــج  المنــــتظم وايــــر المنــــتظم(, 
 . المحدلة لجمضجعات الداخجية الزوايا قياس ومعرغة والمحدلة

 ( دقيلة.33) ا يتم لطريلة المحاضرة م اً : واالل العرض
 . اذا احتوى  ا قطر مت اقطاره تجل نلاط داخا المضج  المضمع المحدب :

 . اذا احتوى تجل االقا احد اقطاره تجل نلاط تل  خارج المضج  : مضمع الميعرال
: ىو  ا قطعة مستليم تما ليت رأسيت اير متجـاوريت لالمضـج  و ال ي ـوت ضـجعًا  قطر المضمع

 غيو .
 ؟ ميعرة واييما محدبة ىي التالية المضمعات اي : 1مثال

                                          

 سداسا محدل            ملعرسداسا       رلاتا محدل                  

 :    الزا ية المحص رو بين ا  يلعين متجا رين بالميلعالزا ية الداخلية  

  360=(n-2) 180مجم ع  ياسات الز ايا الداخلية للميلع  

 حيث إن :

n .عدد ايالع الميلع : 

 : جد مجموع قياسات الزوايا الداخمية لكل مضمع مما يأتي : 2مثال

 

1)                                            2 ) 
 

 ثمان  رباع 
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 لمضج  منتظم نتي  الخطوات االتية :  الزوايا الداخجية ءيجاد مجموع قياسات ( //1الحا 

180 (n-2) اللانوت                                              تالة               = 

180 (2-4)            4لــــــــــ  nتوض تت  4تدد االض ع غا رلاتا منتظم ىو   = 

 (2) 180                                                                                     =  

 =  °360   منتظم                        رلاتامجموع قياس الزوايا الداخجية غا  اذت

 ( //2الحا 

180 (n-2) =اللانوت                                                       تالة    
180 (2-8)        6ل  nتوض تت  6تدد االض ع غا سداسا منتظم ىو    = 

(6) 180                                                                                 = 
 = °1080مجموع قياس الزوايا الداخجية غا سداسا منتظم                      اذت

ما قياس  حدى الزوايا , سداسيًا منتظماً  خجية النحا مضجعاً تش ا  ا حجرة مت :  3مثال
 الحجرة؟   الداخجية ليذه

 

 

 

مت الزاوية ايضًا, لذا قسم مجموع قياسات الزوايا   nمت االض ع غانو لو  nما  لمضج   الحا / 
 قياس الزاوية الواحدة. ءيجاد تجل تدد الزوايا

 (   )     

 
 

 (   )     

 
 

    °120قياس احدى الزوايا الداخجية ليذه الخجية  اذت
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 دقارا ( 4) -: الخاتمة
 مختمرة لجم اىيم التالية : لمورة شرحو تم سلوري لما مجخص  تالة

 المدرس :
 المنتظم                                                                                             

 
 محدل                                                           ملعر

 
 

 

 مجموع الزوايا الداخجية ألي مضج  منتظم نطلا اللانوت التالا :اذا اردنا ايجاد  -أ
 (n-2) 180 °     

 اما اذا اردنا ايجاد قياس احدى الزوايا الداخجية ألي مضج  منتظم نطلا اللانوت التالا : -ل

(   )        

 
   

  (دقارا 4:   ) التيويم
 بشس إخببتك ؟°1080الداخجية  واياهز  اتقياسمجموع ما تدد أض ع مضج  منتظم, س/ 

 دقيلة ( 1) -:البيتي الواجب
 ( 9حا التدريلات والتماريت م حة ) 

 -: المصادر

 ( : سمســـــمة كتـــــب الرياضـــــيات لممرحمـــــة 2016) واخـــــروت جاســـــم, أميـــــر تلـــــد المجيـــــد
ٔزارج انررتيةةح انعراقيةةحا انًذيريةةح الطلعــة االولــل, الجـز  ال ــانا,  المتوسـطة الرياضــيات،

 .نهًُاْجانعايح 
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 أ( -9ممحق )
 

 جامعة ل داد 
 الت اليي م  – ـجيــــة التــــرليــــــة لجعجوم المرغة 
 قسم العجوم الترلوية والن سية
 الدراسات العجيا / ماجستير  

 
 التحميجاختلار االحوا  المح ميتم/ استط ع مرا  

 
 

 األستاذ الفاضل ......................................... المحترم
 تحية طيلة ... 

        ت عهــرررررـٗ ٔفــرررررـكـــرررررـت تذسٚغٛــرررررـأثرررررش اعتشاتٛدٛ) يــــروم اللاحـــــث الليــــام للح ـــــو الموســـــوم     

فٙ انتسصٛم ٔتمٕٚى انسدح انشٚبضٛت نذٖ طالة انصف االٔل انًتٕعظ  فٙ  ((4E x 2إًَرج 

 معرغــة نــواتج الـــتعجم , ل ــرض تحمــيجا اختلــار لنـــا (, ومــت متطجلــات الدراســة  يرربدة انشٚبضررٛبث
ونظــرًا لمــا تتمتعــوت لــو مــت خلــرة تجميــة وســعة اطــ ع غــا ىــذا  ,جمجمــوتتيت التجريليــة والضــالطةل

المجاا, يرجل الت ضا لرلـدا  مرار ـم وملترحـات م الليمـة غـا تحديـد مـدى مـ حية غلـرات االختلـار 
 التحميجا غا مادة الرياضيات.

 مع التيدير ..                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحث                                            المشرف                                
 مصطفى رحيم حجي                ا.م. د. انعام ابراىيم عبد الرزاق             
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 اختبار التحصيل
 

 المدرسة : والشعلة :الما  : االسم
 

 -تزيزي الطالل اقرأ تعجيمات االختلار جيدًا قلا اللد  لاءجالة تت االسرجة :
 ( غلرة.30يت وت االختلار مت ) -1

 ( دقيلة.42زمت االختلار ) -2

 اقرأ  ا تلارة لدقة وتناية قلا االجالة تنيا. -3

 .تحيطيا لداررةل ا غلرة ارل  لدارا واحد منيا محيح غلط تجي  ات  -4

ىنا  لعض ال لرات تتطجل من  حجيا قلا االجالة سوا  ل رض انتلا  االجالـة المـحيحة لـيت  -5

 اللدارا أو اذا  ات المطجول  تالة خطوات الحا.

 
 
 
 

 
 :االتاوالي  الم اا التوضيحا 

 ( تجل مورة  سر اتتيادي او تدد  سري لألسط مورة ىـــا :  %25النسلة المروية )
 
 
 

 ( أ
 

 
ب(                      

 

 
    ج (                       

 
د(                           

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 أ(
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 :         الشكل                      هــــو (1

                                                   
 
 ثمان  منتظ  محدب                                   ب( ثمان  منتظ  مقعر ( أ

 ج( ثمان  غير منتظ   مقعر                              د( ثمان  غير منتظ  محدب  
  

 
     ه المنشور الرباعً :ـــدد اوجــــع( 2

                      
  4د(                         6ج(                   8ب(                          10 ( أ

 

 
 الجمل االتٌـــة تنطبـــــــق على المخـــــروط  :   احـــد (3

                                                
 رؤٔش  3ب( نّ   نّ رأساٌ                                         ( أ

 نّ قاعذذاٌ كم يُٓا دائرج                        د( نّ قاعذِ دائريح ٔاحذج فقط                ( ج

 

 
 ً :                                                        ــه المستطٌلة وحـــاحرف متوازي السط (4

 
 ف  حر 8د(               حرف  12ج(          ف     حر 6ف              ب(  حر 4 ( أ

 

 
 ( هً :     2,4احداثً الزوج المرتب )  5)

                                             
 X=4 , y=4ب(                                          X=4 , y=2 ( أ

                 X=2 , y=2د(                                           X=2 , y=4 ( ج

 

 
 قانون معامــل التمدد هــــو :                                                           (6

 ( أ
ابعاد الص رو

ابعاد الشكم ا صل 
 ب(                                       

ابعاد الشكم ا صل 

ابعاد الص رو
                    

  ج(
ط م الص رو

ط م الشكم ا صل 
 د(                                        

ط م الشكم ا صل 

ط م الص رو
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 ع لــ :     ــــــو نقطة تقاطـــرأس المكعب ه (7

                                               
 ج( ثالثة مست يات            د( اربعة مست يات     مست    احد         ب( مست ين      ( أ

 

 
 قانون حجم متوازي السطوح المستطٌلة هـــو :                                        (8

 العرض     ×ا رتفاع                                          ب(  الط م   ×الط م  ( أ

 ا رتفاع ×ا رتفاع                                  د( العرض  ×ج( مساحة القاعدو 
 

 
 ً :                                                               ـــب هــة الجانبٌة للمكعـــالمساح (9

 4 ×مساحة ال جه ال احد                                      ب( مساحة ال جه ال احد  ( أ

 8 ×د( مساحة ال جه ال احد                                  6 ×مساحة ال جه ال احد  ( ج

 

 
 ً :                                      ــــوح المستطٌلة هـــوازي السطــة لمتــة الكلٌــــالمساح  (10
 ا رتفاع     ×المساحة الجانبية + مساحة القاعدو  ( أ
 المساحة الجانبية + مساحة القاعدو العليا  ( ب

 ج( المساحة الجانبية + مساحة القاعدو السفل 
 المساحة الجانبية + مساحة القاعدتين               ( د

 

  
 

 :   ة هــــًـــال المتطابقـــاالشك (11
                                                        

                     ب(                                           ( أ

 
 

 ج(                                              د(              
 
 
 
 

  
 

 :                                           ع ـــ( تقـــــع فً الرب4-، 4-النقطــــــة )( 12
 

 ج( الثالث                  د( الرابع        ا  م               ب( الثان             ( ب
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 ( ٌساوي :  H( الناتج مقارنة بالشكل االصلً )Gمعامل تكبٌر الشكل )( 13
 

             

 

 
 6د(                    4ج(                       3ب(                            2 ( أ

 

  
ٌُعد المكعب من األجسام ثالثٌة األبعاد، له طول، وعرض، وارتفاع، وبما أن أوجه  14)

                                                                                 :  إنـالمكعب مربعة ف

 العرض≠ ب( الط م      ا رتفاع                                 ≠ العرض  ( أ

                          الط م= العرض= ا رتفاعا رتفاع                                         د( ≠ الط م  ( ج

 

 
 اوي :                                 ـــً ٌســــع سداســـقٌاس الزاوٌة المركزٌة لمضل15) 
 

    د(                         ج(                       ب(                        ( أ

 
   : اويــــتس Bاذا كان المستطٌالن متشابهٌن كما فً الشكل المجاور فان قٌمة   16)

 
 
 

                                               2cm                                B=?          
              

3cm                                                             9cm       
 
 
 3cmد(                      6cmج(                     4cmب(                 2cm ( أ

 
 

 ادي هـــو :                        ـــــور الصــــ( على مح 6 ,0انعكاس النقطة ) 17) 

 
 (6- 0,(                 د( )  0,0(              ج( )  6-,0(             ب( )  6,6)  ( أ
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         : وـــــ( واحدة الى االعلى و وحدتٌن الى الٌمٌن ه4,2انسحاب النقطة ) 18)
 

 ( 3,0(                 د( )  2,1(              ج( )  5,4(             ب( )  6,3)  ( أ

 
 اوي :     ـــتس 5تحت تأثٌر معامل تمدد ومعامله  3cmمساحة مربع طول ضلعه  19)

  
 60cm2د(                45cm2ج(                   30cm2ب(             15cm2 ( أ

 
فان ارتفاعه    30cm2ومساحة قاعدته    90cm3متوازي سطوح مستطٌلة حجمه  20)

   :   ٌساوي
 
 10cmد(                         9cmج(                 6cmب(                  3cm ( أ

 
 ( اضالع ) مثمن ( تساوي  :    8قٌاس الزاوٌة الداخلٌة لمضلع منتظم عدد اضالعه )21) 
         

        د(                        135  ج(                 155  ب(                           ( أ

 
 ٌكون طول حرفه :       125cm3مكعب حجمة  (22

                                         
 8cmد(                       6cmج(                   5cmب(                  4cm ( أ

  الصورة المجاورة وحدد عدد الرؤوس واالوجه؟صنف الشكل المجسم المــركب فً  23)
 

 
 

 الج اب //
..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
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ِّ طٕل ظهّ  m 20 , فئرا كبٌ طٕل ظهّ  m 12عًٕد كٓشببء طٕنّ  (24 , فًب طٕل عًٕد بدبَب

10 m                   ؟                                                     

 
                              10m                      20m                                        

 الج اب //
..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

.........................................................................................................
 . 

 
 ال :ــــذه االشكـــــوٌل فً هــف نوع التحـــص (25
                                                 

  ب(               ( أ

 الج اب //
..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

احذذدهما فذذوق االخذذر فتكذذون  3cmمكعبذذات متماثلذذة، طذذول حذذرف كذذل منهذذا  3وضذذعت  (26
                                                          ُه؟             ـــم، ما حجمــمجس

 الج اب //
..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
 

 

12m 
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ٌصذذب فٌذذه المذذاء  3m , 2m , 1mخذذزان مذذاء بشذذكل متذذوازي سذذطوح مسذذتطٌلة ابعذذاده  (27
 :                                                     وـــــت المتالئه هــــون الوقـــفً الساعة، ٌك 3m3بمعدل 

 الج اب //
..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
 

 
وضعت علبتان من عود الثقاب متماثلة والتً شكلها متوازي سطوح واحدة فوق االخذرى  (28

م ــذـفذان المسذاحة الجانبٌذة  للمجس 2cmواالرتفاع   5cm , 3cmفاذا كانت ابعاد قاعدتهما 
 المتكون تساوي :                                                                                             

  اب //جال
..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
 

 
                                    لخطة حل المسألة االتٌة : ا  انشئ نموذج  (29

 ك ن م  الشكم الخامس؟تسكرو اعا استمر النمط التال  مك  
 
 
 
 
 
 

                                               
 3الشكم                              2الشكم                  1الشكم          

 
 

 الج اب //

 امه 
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 خطط
 
 
 حم
 
 
 

 تحقس
 
 
 
 
 

 

 
،  8cm  ،2cmقررت شركة حلوٌات تغٌٌر شكل العلبذة مذن متذوازي السذطوح ابعادهذا   (30

4cm        الى علبة مكعبة بحٌث تبقى سعتها ثابتة ، جد طول حرف العلبة المكعبة؟ 

   
 الج اب //

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 (ب -9ممحق ) 
 

 مفتاح االجابات لفيرات االختبار التحصيمي
 االسئمة الموضوعية :مفاتيح 

 
 االجابة الفيرة
 أ 1
 ج 2
 د 3
 ج 4
 ج 5
 أ 6
 ج 7
 ج 8
 ب 9
 د 10
 د 11
 ج 12
 أ 13
 د 14
 ب 15
 ج 16
 ب 17
 أ 18
 ج 19
 أ 20
 ج 21
 ب 22
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 :االعئهت انًمبنٛت يفبتٛر 

 

 (درجاخ6 )                                                                            يركٌٕ يٍ (  23

 درجاخ(3 )                                                  دائرج : ال ذٕجذ رؤٔشا ال يٕجذ نٓا أجّ

 درجاخ(3 )                                                    ْرو ثالثي : ارتعح رؤٔشا ثالثح أجّ  

 

       (درجاخ4 )                                                                             (  24
    

  
    =

 

  
     (حدرج1 )                                             

 10 ×12   =20X                                                 ( 1حدرج) 

X =  
   

  
 (حدرج1 )                                                      

X= 6m                                                                   ( 1حدرج) 

 (                    درجراٌ)                                                                                         (25

 درجح(                                          1 )                                                                           أ( اَسحاب

 درجح(1 )                                                                          اَعكاش  ( ب

 

 
(26

     
(                    درجاخ 5)                                                                                

 

L
3                

    =V نهًكعة
                                                                                                

درجح(1 )
 

3             
 درجح(1 )                                                                              (  =3)

27cm
3         

 درجح(1 )                                                                              =

3      × 27    =V ٌٕدرجح(1 )                                                    نهًجسى انًرك 

81cm
3      

 درجح(1 )                                                                              =  

 

                                     (                                           درجاخ 4)                                                                                         (27

V  = L. W . h            درجح(                1 )                         حجى انخساٌ يرٕازي انسطٕح 

1     ×2     ×3 V  =                                                                   ( 1)درجح 

             V = 6cm
3

 درجح(1 )                                                                   

 درجح(1 )                                             ارٌ : يكٌٕ انٕقد االزو ْٕ ) ساعراٌ (  

                  

                                      (                                           درجاخ 4)                                                                                        (28

                                                     SA = 2(L + W) h             ( 1)درجح 

 درجح(1 )                                                          =  ) 2 3 + 5)   2           

 درجح(1 )                     2 (8) 2 =                                                          

                                                           =   32cm
2
 درجح(1 )                   
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                                      (                                           درجاخ 9)                                                                          الج اب //  (29

 امه  :
 

 درجح(1 )   :                                       المعطٌات

 

 3الشكم                              2الشكم                   1الشكم         

      درجح(1 )                               ك ن م  الشكم الخامس؟تسكرو :  ك   المطلوب          

 
 

 خطط:
    درجح(1 )                                                                 البحث عن نمط             

 حم :
 

 5 4 3 2 1 الشكم

 15 10 6 3 1 الكراتعدد 
 

                      1        +       2             +3                  +4              +5   

 درجاخ( 5)                                                      كرو           15الشكم الخامس = 

 
 

  درجح(1 )                                                                                       تحقس :
 

      
                                     

 

  
 
 

 (   درجاخ 6)                                                                                                  (30

 

           L . W . h  =V درجح(1 )                                                 يرٕازي انسطٕح 

 درجح(1 )                                                                            =  8×     2×     4  

  64cm
3                     

 درجح(1 )                                                                           =

V  =   L
3                             

 درجح(1 )                                                             يكعة  

                                                                                      64   =    L
3

درجح(1 )
 

               4cm L  =                                                                         ( 1)درجح 
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 (10) يهسك

 انتسصٛمٔانغٕٓنت ٔلٕة تًٛٛض انفمشاث انًٕضٕعٛت فٙ اختببس  يعبيم انصعٕبت

 انًدًٕعت انفمشة
االخببت 

 انصسٛست

 يعبيم

 انصعٕبت

يعبيم 

 انغٕٓنت
 يعبيم انتًٛٛض

1 
 20 انعهيا

0.41 0.59 0.30 
 12 انذَيا

2 
 27 انعهيا

0.48 0.52 0.96 
 1 انذَيا

3 
 27 انعهيا

0.48 0.52 0.96 
 1 انذَيا

4 
 27 انعهيا

0.46 0.54 0.93 
 2 انذَيا

5 
 24 انعهيا

0.31 0.69 0.41 
 13 انذَيا

6 
 27 انعهيا

0.31 0.69 0.63 
 10 انذَيا

7 
 26 انعهيا

0.46 0.54 0.85 
 3 انذَيا

8 
 26 انعهيا

0.26 0.74 0.44 
 14 انذَيا

9 
 24 انعهيا

0.28 0.72 0.33 
 15 انذَيا

10 
 20 انعهيا

0.46 0.54 0.41 
 9 انذَيا

11 
 23 انعهيا

0.37 0.63 0.44 
 11 انذَيا

12 
 26 انعهيا

0.37 0.63 0.67 
 8 انذَيا

13 
 27 انعهيا

0.44 0.56 0.89 
 3 انذَيا

14 
 25 انعهيا

0.31 0.69 0.48 
 12 انذَيا

15 
 26 انعهيا

0.31 0.69 0.56 
 11 انذَيا

16 
 27 انعهيا

0.39 0.61 0.78 
 6 انذَيا

17 
 22 انعهيا

0.46 0.54 0.56 
 7 انذَيا



 151                (10) المالحق 
  

 

 انًجًٕعح انفقرج
االجاتح 

 انصحيحح

يعايم 

 انصعٕتح

يعايم 

 انسٕٓنح
 يسيعايم انرًي

18 
 21 انعهيا

0.52 0.48 0.59 
 5 انذَيا

19 
 27 انعهيا

0.41 0.59 0.82 
 5 انذَيا

20 
 27 انعهيا

0.46 0.54 0.93 
 2 انذَيا

21 
 27 انعهيا

0.44 0.56 0.89 
 3 انذَيا

22 
 26 انعهيا

0.31 0.69 0.56 
 11 انذَيا

23 
 98 انعهيا

0.69 0.31 0.59 
 3 انذَيا

24 
 87 انعهيا

0.60 0.40 0.81 
 0 انذَيا

25 
 42 انعهيا

0.59 0.41 0.74 
 2 انذَيا

26 
 65 انعهيا

0.67 0.33 0.31 
 23 انذَيا

27 
 58 انعهيا

0.65 0.35 0.37 
 18 انذَيا

28 
 72 انعهيا

0.67 0.33 0.67 
 0 انذَيا

29 
 169 انعهيا

0.64 0.36 0.67 
 7 انذَيا

30 
 98 انعهيا

0.69 0.31 0.59 
 2 انذَيا
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 (11)ممحق 
 التحصيلعمية البدائل الخاطئة لمفيرات الموضوعية من نوع اختيار من متعدد الختبار اف

 فعالية البدائل  البدائل المجموعة  الفيرة 
 د ج ب أ د ج ب أ

1 
 0.11 - 0.11 - 0.15 - √ 0 1 4 20 انعهيا

 3 4 8 12 انذَيا

2 
 0.11 - √ 0.26 - 0.52 - 0 27 0 0 انعهيا

 3 1 7 14 انذَيا

3 
 √ 0.37 - 0.26 - 0.33 - 27 0 0 0 انعهيا
 1 10 7 9 انذَيا

4 
 0.11 - √ 0.37 - 0.41 - 0 27 0 0 انعهيا

 3 2 10 11 انذَيا

5 
 0.07 - √ 0.11 - 0.15 - 0 24 1 2 انعهيا

 2 13 4 6 انذَيا

6 
 0.22 - 0.15 - 0.22 - √ 0 0 0 27 انعهيا

 6 4 6 10 انذَيا

7 
 0.41 - √ 0.15 - 0.26 - 1 26 0 0 انعهيا

 12 3 4 7 انذَيا

8 
 0.07 - √ 0.11 - 0.07 - 0 26 1 0 انعهيا

 2 14 4 2 انذَيا

9 
 0.07 - 0.07 - √ 0.07 - 0 2 24 1 انعهيا

 2 4 15 3 انذَيا

10 
 √ 0.07 - 0.07 - 0.11 - 20 0 0 7 انعهيا
 9 2 2 10 انذَيا

11 
 √ 0.07 - 0.07 - 0.07 - 23 2 0 2 انعهيا
 11 4 2 4 انذَيا

12 
 0.41 - √ 0.19 - 0.07 - 1 26 0 0 انعهيا

 12 8 5 2 انذَيا

13 
 0.37 - 0.30- 0.22 - √ 0 0 0 27 انعهيا

 10 8 6 3 انذَيا

14 
 √ 0.15- 0.15 - 0.15 - 25 0 2 0 انعهيا

 12 4 6 4 انذَيا

15 
 0.15 - 0.22- √ 0.19 - 0 1 26 0 انعهيا

 4 7 11 5 انذَيا

16 
 0.07 - √ 0.33 - 0.37 - 0 27 0 0 انعهيا

 2 6 9 10 انذَيا
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 فعالية البدائل  البدائل المجموعة  الفيرة 
 د ج ب أ د ج ب أ

17 
 0.37 - 0.07 - √ 0.11 - 4 1 22 0 انعهيا

 14 3 7 3 انذَيا

18 
 0.19 - 0.30 - 0.11 - √ 0 1 4 21 انعهيا

 5 9 7 5 انذَيا

19 
 0.07 - √ 0.19 - 0.56 - 0 27 0 0 انعهيا

 2 5 5 15 انذَيا

20 
 0.41 - 0.26 - 0.26 - √ 0 0 0 27 انعهيا

 11 7 7 2 انذَيا

21 
 0.11 - √ 0.11 - 0.41 - 0 27 0 0 انعهيا

 3 3 3 11 انذَيا

22 
 0.07 - 0.19 - √ 0.15 - 0 0 26 1 انعهيا

 2 5 11 5 انذَيا
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 (أ -12ممحق )
 

 جامعة ل داد 
 الت اليي م  – ـجيــــة التــــرليــــــة لجعجوم المرغة 

 والن سيةقسم العجوم الترلوية 
 الدراسات العجيا / ماجستير  

 
 

 م/ استط ع مرا  المح ميت حوا اختلار تلويم الحجج الرياضية 
 
 

 األستاذ الفاضل ......................................... المحترم
 تحية طيلة ... 

              أثــــــــر اســــــــتراتيجية تدريســــــــية عمـــــــــــى وفـــــــــــق) يـــــــروم اللاحــــــــث الليـــــــام للح ــــــــو الموســـــــوم     
( في التحصيل وتيويم الحجـر الرياضـية لـدا طـالب الصـف االول المتوسـط   (4E x 2انموذج 

اختلـار تلـويم الحجـج الرياضـية, ل ـرض معرغـة  لنـا (, ومـت متطجلـات الدراسـة في مادة الرياضيات
قــدرة الطالـــل تجـــل التميــز لـــيت الحجـــج اللويــة والحجـــج الضـــعي ة المتمــجة لالموضـــوع او لالحـــدث 

ونظــرًا لمــا تتمتعــوت لــو مــت  ,المطــروح او لالجدليــة المعروضــة  لجمجمــوتتيت التجريليــة و الضــالطة
ضــا لرلــدا  مرار ــم وملترحــات م الليمــة غــا خلــرة تجميــة وســعة اطــ ع غــا ىــذا المجــاا, يرجــل الت 

 غا مادة الرياضيات. تلويم الحجج الرياضيةتحديد مدى م حية غلرات اختلار 

 مع التيدير ..

 
 
 
 

 الباحث                                                                المشرف                    
 مصطفى رحيم حجي                ا.م. د. انعام ابراىيم عبد الرزاق             
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 بصيغتُو النيائية اختبار تيويم حجر
 

 المدرسة : الما والشعلة : االسم:
 

 تعجيمات االختلار 

 الطالل ...تزيزي 

, ت لليـاس قـدرات  العلجيـة الرياضـيةيضم ىذا االختلار لعض ال لرات والمواقا التا ممم -1
مـح وخطـأ, واسـرجة الت مجـة, راجـيت قـرا ة تعجيمـات  وتضم ىذه ال لرات اختيار مت متعدد,

 االختلار جيدًا قلا اللد  لاءجالة تجل االسرجة.
 ( غلرة. 27يت وت االختلار مت )  -2
 ( دقيلة.55االختلار )زمت  -3
 اقرأ  ا تلارة لدقة وتناية قلا االجالة تنيا. -4
غــا ىــذا االختلــار, ل ــا ســ اا    ــة اجالــات محتمجــة واحــدة منيــا غلــط تم ــا اجالــة قويــة  -5

( غــــا الم ـــــات  قويــــة واللاقيــــة تم ــــا اجالــــات ضــــعي ة ال يم ــــت اتتمادىـــــا, ضــــ   جمــــة )
          ت االجالـــــة ضــــــعي ة غضــــــ   جمــــــة المناســـــل ات  انــــــت تم ــــــا حجـــــة قويــــــة, امــــــا اذا  انــــــ

 ات  انت تم ا حجة ضعي ة. ) ضعي ة (
 اءجالة ت وت غا ورقة االختلار غا الم ات المخمص لإلجالة. -6

 
 : والي  الم اا التوضيحا التالا

 x  < 5ىل بالضروري  > x  3اذا كان 

 
 )  ضعيفة  (                                        x  < 5 ت اذ  x < 3لما ات  : نعم ( أ
 )   قوية   (          5 ليس ا لر مت 4ول ت  3ا لر مت  4ليس لالضروري الت  :ال  ( ل
 )  ضعيفة  (                                                        3 > 5الت  : نعم ( ج



 156                  (12) المالحق 
  

 

 يكون : 2 العدد الذي ييبل اليسمة عمى  1)
 )               (                                                      احاده زوجاأ(    

 )                (                                                          2احاده  ل( 
 (               )                                            4احاده مت مضات ات ج(  
 الزاويتان المتجاورتان : 2) 
 (      )                                                             مشتر تات لالرأس ( أ
(                                             )           ت غا جيتيت          اخر آلضج  مشتر  وضجعاىما اليما  ( ل

 مختج تيت مت الضج  المشتر 
 (            )                                                    لينيم ضج  مشتر   ( ج

 ؟ Qالطرح عمى مجموعة ىل ان الصفر عنصر محايد بالنسبة لعممية 3) 
 نعم , ألت  ( أ

 
 = 0 -  

 
                                         (             ) 

  نعم, ألت   ( ل

 
  = 

 
 - 0                                          (          )  

     , ألت  ( ج

 
 - 0 ≠  0-  

 
                                     (          ) 

 
4 )A     B  ،C   : صفر  فان 
 )              (                                                     BC     ـ AC ( أ
 )              (                                                      AC     BC ( ل
 (      )                                                               AC     =BCج(
          ( عددًا صحيحًا اوليًا ألنو : 1يمكن اعتبار ال)  ال 5)
 (        )                      عدد ال ييبل اليسمة اال عمى نفسة وعمى الواحد الصحيح ( أ
 (     )                        تدد غردي                                             ( ل

 (             )                                            ج( يللا اللسمة تجل واحد غلط
 اذا جمعت عددين صحيحين ينتر : 6)
 (       )                                                             تدد طليعا   ( أ
 (       )                                                             تدد محيح   ( ل
 (  )                                                                       تدد اولا ج(
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       عددًا أوليا وذلك ألنو: 6ال يمكن اعتبار العدد ( 7
 (          )                                                          زوجاعدد  ( أ
 (        )                                               يللا اللسمة تجل ن سو ( ل
 (          )                                     يللا اللسمة تجل جمي  توامجو ج(

 
 -: ىـــوفـي الوقت نفسو،  6وعمـى  4وعمى  5عدد ييبل اليسمة عمى اصغر 8) 
 (           )                                              100العدد أ لر مت  ( أ
 (             )                   6,4,5 م رألنو المضاتا المشتر  اال 60 ( ل
 (      )                                          6ألنو مت مضات ات   120 ج(
 

 يا الداخمية لممثمث تساوي :ازو ال قياسات مجموع 9)
 )                 (                                                        °180 ( أ
 (          )                                                      قارمتيت زاويتت  ( ل
 )                 (                 زاويتيت مت امجتيت                             ج(
 

 : معادلة من الدرجة االولى   2X + 18 = 22ىل تمثل     10)
 (                                            )       نعم : ألنيا جمجة م توحة تتضمت مساواة                   ( أ
 )                (                       ال : ألنيا تحتوي تجل مت ير واحد غلط ( ل
 (         )               وتحتوي تجل مت ير واحد 1نعم : ألنو اتجل أس غييا  ج(

 
 : ىل يمكن ان يحتوي الشكل الرباعي عمى زاويتين قائمتين فيط 11)

 (     )                               ات  , ألت المرل  يحتوي تجل ارل  زوايا قارم ( أ
 )                 (                       ات  , ألت المستطيا يحتوي تجل ارل  زوايا قارم ( ل
 (       )                     نعم, ألت شلو المنحرا قد يحتوي تجل زاويتيت قارمتيت  ج(
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 .6cmو  8cmمعين طول كل من قطرية  12)

امام ؟ ض   جمة )مح( او )خطأ( ىل المعمومات المعطاة امامك كافية إليجاد مساحة المعين
 العلارات االتية :

 ت                     )                ( يال يم ت الت  قطري المعيت اير متساوي ( أ
  يم ت الت ) مساحة الُمعيت =  ( ل

 
 )                (  حاما ضرل طوا قطريو ( 

 (       )                             ال يم ت ألنو يتطجل معرغة طوا ضجعو  ج(
                     

 
   ينالمجاور  ينفي الشكم13)  
  
 

ض   جمة )مح( او )خطأ( المثمثين متطابيان؟  أن ىل المعمومات التي امامك كافية لمعرفة
 امام العلارات االتية :

 (       )                                    االض ع المتناظرة طواانعم : لتساوي  ( أ
 )               (                                      نعم: الت الم ج يت قارما الزاوية ( ل
̅̅  ال : ألننا ال نعرا قياس  ا مت الضجعيت  ( ج ̅̅ ,  ̅̅ ̅̅               )              ( 
 
 

 (.44cmدائرة محيطيا ) 14)
؟ ض   جمة )مح( او )خطأ(  الدائرةالتي امامك كافية إليجاد مساحة و ىل المعمومات المعطاة 
 امام العلارات االتية :

 (          )        نعم : المعجومات  اغية                                           ( أ
 (         )           الداررة                       ىذه ال : ألننا النعرا نما قطر ( ل
 )               (     مت خ ا معرغة المحيط ال : مت المعل حسال مساحة الداررةج( 
 
 

F 

D 

E

 ـ
C 

A 

B 
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 .3cmوعرضو  8cmمتوازي مستطيالت طولو 15) 
 ( االجابة بنعم او ال) التي امامك كافية إليجاد حجمُو؟و المعطاة  ىل المعمومات

 غجد الحا؟ نعمـــــ لاذا  انت االجالة  ( أ
 غاذ ر المعجومات التا تحتاجيا؟ال  ـــــلاذا  انت االجالة  ( ل

 الجوال :
.........................................................................................
.........................................................................................

.........................................................................................
.........................................................................................
......................................................................................... 

  = B =  { ،-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4 }A{4,2,4,6-لتكن } 16) 
   ؟Aجزء من المجموعة  Bالتي امامك كافية لنيول مجموعة و المعطاة  اتىل المعموم

 ( االجابة بنعم او ال)
 ؟ اذ ر السلل نعمــــ لاذا  انت االجالة  ( أ
 ؟ اذ ر السلل ال ــــلاذا  انت االجالة  ( ل

 الجوال :
.........................................................................................
.........................................................................................

.........................................................................................
.........................................................................................
......................................................................................... 
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 . 4cmوارتفاعوُ  8cm  ،6cmىما  اهشبة المنحرف الذي قاعدت 17)

 ( االجابة بنعم او ال) التي امامك كافية إليجاد مساحتُو؟و المعطاة  ىل المعمومات
 غجد الحا؟نعم ــــ لاذا  انت االجالة  ( أ
 غاذ ر المعجومات التا تحتاجيا؟ال  ــــلاذا  انت االجالة  ( ل

 الجوال :
.........................................................................................
.........................................................................................

.........................................................................................
.........................................................................................
......................................................................................... 

 .6cm، وقيمة ارتفاعُو 8cmمثمث متساوي الساقين طول ضمعُو  18)

 )االجابة بنعم او ال( ؟التي امامك كافية إليجاد مساحتوُ و ىل المعمومات المعطاة 
ـ لأ( اذا  انت االجالة  ـ ـ  جد الحا؟نعم ـ
ـ ل( اذا  انت االجالة  ـ ـ ـ  ما لمعجومات التا تحتاج الييا؟ال ل

 الجوال :

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................
............................................................................ 

 (.12cmمضمع سداسي محيطُو ) 19)
ض   جمة )مح( او )خطأ( امام  المعمومات المعطاة امامك كافية إليجاد طول ضمعُو ؟ىل 

 العلارات االتية :
 (          )                        اغية                                       ,نعم ( أ
 (        )                        اير  اغية ألننا نحتاج الل معرغة مجموع زواياه    ( ل

 )               (         ج( اير  اغية ألننا نحتاج الل معرغة مساحتُو                 
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، جد A ( ،-4,4 )B ( ،2,5)C(3,2-، ورؤوسو ىي )   50مثمث احد زواياه قياسيا  20)
مت خ ا قرا ت  لجس اا اجل تت  ؟الموجب لمحور السيناتث باالتجاه صورة انسحاب المثم

 : تاما يأ
 حدد المعجومات التا ليا مجة لالحا؟ ( أ
 ( غا حالة نعم اذ رىا.ال  االجالة لنعم اوىا توجد معجومات زاردة ال نحتاجيا  غا الحا؟ )  ( ل

 اذ رىا .( غا حالة نعم ال  االجالة لنعم اوج( ىا توجد معجومات ناقص الزمة لجحا؟  ) 
 

 الجوال :
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

..................................................................... 
                                                        A                            B 

 120̊                    60̊      متوازي اضالع جــد مساحتُو؟ ABCDالشكل  ( في21
              8cm                                     مت خ ا قرا ت  لجس اا اجل تت ما يأتا : 

                                                                    60                       120  
                D           12cm    C                              ؟ماىا المعجومات ال زمة لجحا ( أ
 ( غا حالة نعم اذ رىا.االجالة لنعم او التوجد معجومات زاردة ال نحتاجيا غا الحا؟ )ىا  ( ل

  الجوال :
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 
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  | Y – 6 = | -24أوجد أحد الطالب قيمة الجممة العددية  22)
 :وقد اتل  الخطوات االتية غا الوموا لجحا 

 
1) Y – 6 = | -24 | 
2) Y = | -24 | + 6 
3) Y = 24 + 6 
4) Y = 30 

 
 أتد ترتيل ؟ غا حالة اير مللولة لولة ام الىا الخطوات المتلعة غا حا ىذا الس اا مل

  ؟ الخطوات لحيث يملح الحا مللوال"

 الجوال : 

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 
لمثمث تساوي نصف ، اذًا مساحة اتفاعمساحة المستطيل تساوي طول الياعدة في االر  23)

 .مساحة المستطيل
 : ىا ال  رة مللولة ام اير مللولة ؟ ض   جمة مللولة او اير مللولة غا الم ات المناسل

 
 (           )             نعم طوا قاتدة المستطيا تساوي نما قاتدة الم جث ( أ
 (            )           نعم مساحة الم جث تساوي نما مساحة المستطيا     ( ل

 )                (       ج( ال توجد ت قة محددة ليت مساحتا الم جث والمستطيا 
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 .كل مربع مستطيل24) 
 : ىا ال  رة مللولة ام اير مللولة ؟ ض   جمة مللولة او اير مللولة غا الم ات المناسل

 (         )                      ال يوجد مرل   ومستطيا غا الوقت ن سة   ( أ
   )               (                نعم غا  ا  الحاالت المرل  ىو مستطيا   ( ل
 (       )                         لعض المستطي ت مرلعات              ج( 
 
 

 .5عدد صحيح ييبل اليسمة عمى  25)

 او اير مللولة : ةاالغ ار االتية مللول اي
 (           )              غردي دارمًا                         قد ي وت تدد ( أ
 (         )               زوجا دارمًا                         قد ي وت تدد ( ل

 (          )                           ج( تدد قد ي وت زوجيُا وقد ي وت غرديًا  
 

   
 حجم المكعب يساوي حاصل ضرب مساحة قاعدتُو في ارتفاعو.26) 

 وحجم متوازي المستطيالت يساوي حاصل ضرب مساحة قاعدتُو في ارتفاعو.  
 او اير مللولة : ةاي االغ ار االتية مللول

 
 (         ال توجد ت قة محددة ليت حجما الم عل ومتوازي المستطي ت   )      ( أ
 (         حجم الم عل يساوي حجم متوازي المستطي ت                    )      ( ل
 (         )         قاتدتا الم عل ومتوازي المستطي ت متساويتات                 ج( 
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 احد المدرسين السؤال االتي : في امتحان مادة الرياضيات وضع( 27

 جد ناتر  

 
  + 

 
 

  :وا نا  تمحيح االجالة وجد المدرس االجالتيت االتية غا الحا
            

 االجابة الثانية االجابة االولى
 

  
 
 +  
 
  

 
(      ) (     )

  
  

 
  

  
  

 
 
 

 
  
 
 +  
 
 

 
     

     
 +      

     
 =  

  
 +  
  

 
 
   

  
  

 
  

  
  

 
يوما الطالل الل الحا المحيح, ض  داررة  أت  اي االجالتيت مت ىذه االجالات التا يم ت 

  : حوا الحا المحيح
 ل( االجالة ال انية             ج(    االجالتيت ت دي لجحا المحيح       االجالة االولل         ( أ
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 ب( -12ممحق )

 مفاتيح االجابة الختبار تيويم الحجر الرياضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )درجراٌ(

 
 )درجراٌ(

 

 
 درجاخ( 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )درجراٌ(

 

 

 سيض االخببت        

 انفمشة
 ج ب أ

 ضعي ة ضعي ة قوية 1
 ضعي ة قوية ضعي ة 2
 قوية ضعي ة  ضعي ة 3
 ضعي ة قوية ضعي ة 4
 قوية ضعي ة ضعي ة 5
 ضعي ة قوية  ضعي ة 6
 قوية ضعي ة ضعي ة 7
 ضعي ة قوية ضعي ة 8
 ضعي ة ضعي ة قوية 9
 قوية ضعي ة ضعي ة 10
 قوية ضعي ة ضعي ة 11
 خطأ مح خطأ 12
 خطأ خطأ مح 13
 خطأ خطأ مح 14
 ال : نحتاج الل معرغة االرت اع 15
 6تجل العنمر  Aلعدم احتواريا  Aاير جزرية مت  Bال :  16

17 

 درجة( 1)                                             نعم :
A =      

 
  x h                                    (1 )درجة 

                        A =    
 

 x 4            (1 )درجة 
                        A =   

 
 x 4              (1 )درجة 

A = 7 X 4                                           (1 )درجة 
A = 28 cm                                          (1 )درجة 

 ال : نحتاج الل معرغة طوا قاتدتو 18
 خطأ خطأ مح  19
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 درجاخ( 3)

 
 )درجراٌ(

 
 )درجراٌ(

 

 )درجراٌ(
 
 درجاخ( 5)

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 
 A ( ،-4,4 )B ( ،2,5)C(3,2-)الرؤوس  ( أ
  50نعم : زاوية  ( ل

 ج( نعم : ملدار االنسحال 

21 
 طوا اللاتدة , االرت اع ( أ
60,   120,   60نعم : الزوايا  ( ل    ,120  

 مللولة 22
 مللولة  اير مللولة  اير مللولة  23
 اير مللولة  مللولة  اير مللولة  24
 مللولة اير مللولة  اير مللولة 25
 اير مللولة  اير مللولة  مللولة  26
 ج  27
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 (13ممحق )
 ٔانغٕٓنت ٔلٕة تًٛٛض انفمشاث انًٕضٕعٛت فٙ اختببس تمٕٚى انسدح انشٚبضٛت  يعبيم انصعٕبت

 انًدًٕعت انفمشة
االخببت 

 انصسٛست

يعبيم 

 انصعٕبت

يعبيم 

 انغٕٓنت
 يعبيم انتًٛٛض

1 
 14 انعهيا

0.63 0.37 0.30 
 6 انذَيا

2 
 16 انعهيا

0.59 0.41 0.37 
 6 انذَيا

3 
 26 انعهيا

0.39 0.61 0.70 
 7 انذَيا

4 
 25 انعهيا

0.35 0.65 0.56 
 10 انذَيا

5 
 21 انعهيا

0.54 0.46 0.63 
 4 انذَيا

6 
 18 انعهيا

0.56 0.44 0.44 
 6 انذَيا

7 
 15 انعهيا

0.59 0.41 0.30 
 7 انذَيا

8 
 26 انعهيا

0.28 0.72 0.48 
 13 انذَيا

9 
 25 انعهيا

0.30 0.70 0.44 
 13 انذَيا

10 
 25 انعهيا

0.39 0.61 0.63 
 8 انذَيا

11 
 26 انعهيا

0.44 0.56 0.81 
 4 انذَيا

12 
 22 انعهيا

0.46 0.54 0.56 
 7 انذَيا

13 
 25 انعهيا

0.43 0.57 0.70 
 6 انذَيا

14 
 26 انعهيا

0.44 0.56 0.81 
 4 انذَيا

15 
 40 انعهيا

0.52 0.48 0.56 
 10 انذَيا

16 
 36 انعهيا

0.49 0.51 0.31 
 19 انذَيا

17 
 95 انعهيا

0.68 0.32 0.53 
 9 انذَيا
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 انًجًٕعح انفمشة
االجاتح 

 انصحيحح

يعايم 

 انصعٕتح

يعايم 

 انسٕٓنح
 يعايم انرًييس

18 
 43 انعهيا

0.57 0.43 0.74 
 3 انذَيا

19 
 26 انعهيا

0.41 0.59 0.74 
 6 انذَيا

20 
 101 انعهيا

0.70 0.30 0.47 
 12 انذَيا

21 
 92 انعهيا

0.72 0.28 0.42 
 13 انذَيا

22 
 23 انعهيا

0.33 0.67 0.37 
 13 انذَيا

23 
 22 انعهيا

0.37 0.63 0.37 
 12 انذَيا

24 
 26 انعهيا

0.43 0.57 0.78 
 5 انذَيا

25 
 27 انعهيا

0.33 0.67 0.67 
 9 انذَيا

26 
 22 انعهيا

0.33 0.67 0.30 
 14 انذَيا

27 
 20 انعهيا

0.44 0.56 0.37 
 10 انذَيا
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 (14ممحق )
 البدائل الخاطئة لمفيرات الموضوعية من نوع اختيار من متعدد الختبار تيويم الحجرعمية اف

 فعالية البدائل  البدائل المجموعة  الفيرة 
 ج ب أ ج ب أ

1 
 0.30 - 0.07 - √ 7 4 14 انعهيا

 15 6 6 انذَيا

2 
 0.19 - √ 0.19 - 3 16 8 انعهيا

 8 6 13 انذَيا

3 
 √ 0.22 - 0.48 - 26 0 1 انعهيا
 7 6 14 انذَيا

4 
 0.26 - √ 0.30 - 1 25 1 انعهيا

 8 10 9 انذَيا

5 
 √ 0.26 - 0.11 - 21 4 0 انعهيا
 4 11 3 انذَيا

6 
 0.22 - √ 0.22 - 2 18 7 انعهيا

 8 6 13 انذَيا

7 
 √ 0.22 - 0.07 - 15 1 11 انعهيا
 7 7 13 انذَيا

8 
 0.22 - √ 0.19 - 1 26 0 انعهيا

 7 13 5 انذَيا

9 
 0.30 - 0.15 - √ 1 1 25 انعهيا

 9 5 13 انذَيا

10 
 √ 0.44 - 0.19 - 25 1 0 انعهيا
 8 13 5 انذَيا

11 
 √ 0.26 - 0.56 - 26 0 1 انعهيا
 4 7 16 انذَيا

12 
 0.26 - √ 0.30 - 1 22 4 انعهيا

 8 7 12 انذَيا

13 
 0.37 - 0.33 - √ 1 1 25 انعهيا

 11 10 6 انذَيا

14 
 0.41 - 0.41 - √   0 1 26 انعهيا

 11 12 4 انذَيا

19 
 0.44 - 0.22 - √ 0 1 26 انعهيا

 12 7 6 انذَيا

23 
 √ 0.11 - 0.19 - 22 2 3 انعهيا

 12 5 8 انذَيا
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 فعالية البدائل البدائل المجموعة الفيرة
 ج ب أ ج ب أ

24 
 0 26 1 انعهيا

0.52 - √ - 0.19 
 5 5 15 انذَيا

25 
 27 0 0 انعهيا

0.41 - 0.15 - √ 
 9 4 11 انذَيا

26 
 1 3 22 انعهيا

√ - 0.11 - 0.15 
 5 6 14 انذَيا

27 
 20 4 3 انعهيا

0.07 - 0.26 - √ 
 10 11 5 انذَيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (أ -15ممحق )                                    

 معامل ارتباط المجال بالدرجة الكمية الختبار تيويم الحجر

 
 
 
 
 
 
 

 

 درجة معامل االرتباط المجاالت  الفيرة
 0.**833 التمييز ليت الحجج اللوية والحجج الضعي ة 1

 **0.963 مدى   اية المعجومات امدار الح م تجل 2

 **0.730 تلويم ال  رة , قلوليا او رغضيا 3
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 (ب -15ممحق ) 
 عاللت انفمشة ببنًدبل االٔل انز٘ تُتًٙ انّٛ

 معامل االرتباط الفيرة معامل االرتباط الفيرة
1 394**.0 7 379**.0 
2 482**.0 8 545**.0 
3 654**.0 9 457**.0 
4 542**.0 10 568**.0 
5 551**.0 11 0.632** 
6 396**.0   

 عاللت انفمشة ببنًدبل انثبَٙ انز٘ تُتًٙ انّٛ

 معاما االرتلاط ال لرة معاما االرتلاط الفيرة
12 470**.0 17 854**.0 
13 499**.0 18 781**.0 
14 610**.0 19 626**.0 
15 455**.0 20 721**.0 
16 362**.0 21 743**.0 

 عاللت انفمشة ببنًدبل انثبنث انز٘ تُتًٙ انّٛ

 معاما االرتلاط ال لرة معاما االرتلاط الفيرة
22 317**.0 25 625**.0 
23 484**.0 26 531**.0 
24 550**.0 27 448**.0 
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 ( 16يهسك )

 تسهٛم انُتبئحنغشض  ٔانضببطت  ذسخبث انخبو نطالة انًدًٕعت انتدشٚبٛتان

 ت
 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 

اختببس تمٕٚى انسدح 

 47انشٚبضٛت يٍ 

 اختببس تسصٛهٙ
 62 يٍ

اختببس تمٕٚى انسدح 

 47انشٚبضٛت يٍ 
 يٍ اختببس تسصٛهٙ

62 

1 46 62 41 62 

2 45 61 40 51 

3 43 60 36 50 

4 43 56 32 43 

5 43 54 32 43 

6 40 50 31 41 

7 39 48 31 41 

8 37 48 31 40 

9 33 48 26 34 

10 32 45 24 33 

11 30 41 23 32 

12 29 39 23 32 

13 28 39 22 32 

14 27 39 21 31 

15 25 38 21 31 

16 22 36 20 30 

17 19 36 20 24 

18 17 25 19 24 

19 15 16 15 23 

20 11 13 13 21 

21   11 21 

22   11 15 

23   10 12 

24   10 11 

25   8 10 

∑x 624 854 571 787 

x  31.2 42.7 22.84 31.48 

S 10.714 13.608 9.582 13.106 

 



A 

Abstract 

This research aims at identifying the effect of a teaching strategy on the 

model (4Ex2) in the achievement and evaluation of mathematical 

arguments among the first intermediate students in mathematics.  

To investigate the research objective, the following two zero hypotheses 

were developed: 

1-There is no statistically significant difference at the level of significance 

(0.05) between the average grade of the students of the experimental 

group studied according to the model (4Ex2) and the average score of 

the students of the control group taught in the usual way in the 

achievement test of mathematics. 

2- There was no statistically significant difference at the level of (0.05) 

between the average grade of the students of the experimental group 

according to the model (4Ex2) and the average score of the students of 

the control group which is taught in the normal way in the evaluation of 

mathematical arguments. 

       The research sample consisted of (45) students of the first grade 

intermediate in the martyr Ali Hassan al-Saadi school for boys belonging 

to the director of education of Rusafa / 3, for the academic year      

(2018-2017) and was chosen on purpose to apply the experiment and 

contained (5) classes, (20) for the experimental group and (25) for the 

control group. 

       The two experimental groups (experimental and control) were 

equivalent in variables: age, intelligence level, previous achievement, 

and previous mathematical knowledge. 



B 

       The researcher prepared two tools, the achievement test and the 

evaluation of mathematical arguments the final test consisted of (30) 

paragraph, As for the evaluation of the mathematical arguments, it 

consisted of (27) paragraphs (20) of which according to the type of 

multiple choice of the three alternatives, and it has been verified the 

according to the validity and stability. 

       the experiment was carried out over a period of 8 weeks, the two 

tests were applied according to the Achievement and evaluation of 

arguments and the statistical bag (SPSS-20) was used, and The t-test 

independent sample also was used for two independent independent 

samples. 

       The results showed the predomination the of students of the 

experimental group studied according to the 4Ex2 model on the control 

group studied according to the traditional method of achievement and 

evaluation of mathematical arguments. 

      The researcher reached a set of conclusions, recommendations and 

suggestions mentioned in the research. 
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