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والصالة أمرنا  الذي عممنا ويسرالحمد والثناء والشكر واالمتنان إلى من لو السجود واأَلذان    
وعمى  كرمين )ع(اىل بيتو االوعمى  والسالم عمى حبيبنا خاتم األنبياء والمرسمين محمد )ص(

  . صحبو المنتجبين
يسرني أن  بعد شكر اهلل لما منحني من توفيق وفضل إلتمام ىذا الجيد العممي المتواضع،   

، لما قدمو )بحر احمد المعيوفرافد (ستاذ الدكتور الاأستاذي الفاضل والعرفان إلى  أتقدم بالشكر
ومنحني الكثير من الصبر والجيد والوقت من رعاية عممية وتوجييات سديدة عبر مسيرة البحث، 

 .فجزاه اهلل عني خير الجزاء ،الثمين
 العموم قسم يسييإلى رئاسة وتدر  تقديريبالعرفان أن أتقدم بخالص شكري و  ومن الجدير   

، والسادة اعضاء لجنة الحمقة / ابن الييثملمعموم الصرفة كمية التربية األفاضل في والنفسية التربوية
  .لتقديرصبت في بمورة ىذا البحث، فميم كل الشكر والما قدموه من مساعدة الدراسية 

مالحظاتيم وآرائيم العممية  بيانإلى األساتذة الخبراء الذين تفضموا ب العرفانشكر و بالقدم توأ   
 السديدة.

والى ادارات المدارس  الثالثةالكرخ  العامة لمتربية في بغداد ةبالشكر الجزيل الى المديريتوجو أو    
لي من تعاون وتسييل اسيامًا في انجاز ىذا  تومد  المشمولة بالبحث عمى ما قوالثانوية المتوسطة 

  البحث.
لكل من مد يد العون والمساعدة ولكل من  تقديريوفي الختام ال يسعني إال أن أقدم امتناني و    

  لو حق عمي في إنجاز ىذه األطروحة.

ليو أنيب ،وماالتوفيق إال من عند اهلل                       عميو توكمت وا 

                                                                                                                                                                            الباحثة                                                                                 

 عرفان شكر و 
 



   ( أ (  

 

 

 

 
لتعمم  ةوفقًا لمستراتيجيات المعرفي (تعممي -تعميمي)برنامج أثر  تعرف إلىىدف البحث     

 .لطالبات الصف االول المتوسطوالتحصيل الدراسي في كل من الفيم المرن ضيات الريا
ومنيج  لتحميل المادة التعميميةعتمدت الباحثة منيج البحث التحميمي اوتماشيًا مع أىداف البحث   

المجموعتين المتكافئتين ذات االختبار  وذ الحقيقيالتجريبي ستخدم فيو التصميم االبحث التجريبي, و 
 :ووضعت الفرضيتان الصفريتان الرئيستان ,الفيم المرنالبعدي لقياس التحصيل و 

 ( بين متوسطي درجات طالبات0.05داللة )الال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  .1
ودرجات طالبات  (التعممي –التعميمي)المجموعة التجريبية الالتي درسن عمى وفق البرنامج 

 .المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة االعتيادية في اختبار الفيم المرن في الرياضيات
( بين متوسطي درجات طالبات 0.05داللة )الداللة احصائية عند مستوى  ذو يوجد فرق ال .2

ودرجات طالبات   (التعممي –التعميمي)المجموعة التجريبية الالتي درسن عمى وفق البرنامج 
 .بالطريقة االعتيادية في التحصيل المجموعة الضابطة الالتي درسن

 الثانويةو  المتوسطة في المدارساالول المتوسط  وقد تحدد مجتمع البحث بطالبات الصف    
عينة  القصدي تم اختيار وباالختيار/ الكرخ الثالثة, لممديرية العامة لتربية بغداد التابعة النيارية
مجموعتي  بينمتوسطة الزىراء لمبنات موزعات  من طالبات( 106تكونت من )التي البحث 
 البحث: 

 ة,وفقًا لمستراتيجيات المعرفي المقترح (تعمميال -تعميميال)برنامج مجموعة تجريبية ُدرست بال -
 .( طالبة53) وبمغ عدد افرادىا

 .( طالبة53)وبمغ عدد افرادىا  عتياديةالمجموعة ضابطة ُدرست بالطريقة ا -
التحصيل السابق لمادة و  ,الزمني تم إجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث في متغيرات )العمر   

تحقيق اىداف البحث ولغرض  ,(الذكاءو  ,المعرفة السابقةو  ,المعدل الكمي السابقو  ,الرياضيات
 : اآلتيذلك عمى النحو و  ثالث أدوات لمبحثجمع البيانات الخاصة بالتجربة تم بناء و 
وفقًا لمستراتيجيات المعرفيو لتعمم رياضيات الصف االول  مقترح )تعممي -تعميمي(برنامج  .1

 .المتوسط

 بحث اللص ستخم
 



   ( ب (  

 

 

 

)فيم المحتوى, فيم  ىياجزاء  ةثالث بين( فقرة موزعة 40ويتكون من ) ,المرنختبار الفيم ا  .2
فيم التساؤل ل مقالية( فقرة 13لفيم المحتوى, ) مقالية( فقرة 14بواقع ) التساؤل, الفيم المعرفي(

 .ختيار من متعددالومن نوع ا( فقرة لمفيم المعرفي 13و)
 ختيار من متعدد.( فقرة من نوع اال40ختبار التحصيل يتكون من )ا .3
تم تطبيق االدوات عمى عينة استطالعية لمتحقق من وضوح فقرات كل اختبار وتعميماتو وتحديد    

جراء التحميالت اإلحصائية المناسبة, والتأكد من الخصائص السايكومترية, التي بموجبيا ا  زمنو و 
 اصبحت االدوات جاىزة لمتطبيق عمى مجموعتي البحث.

ستخدام األدوات اإلحصائية ااالختبارين عمى مجموعتي البحث تم تحميل نتائجو بوبعد تطبيق    
لفحص جودة توفيق  (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testختبار )امنيا  ,المناسبة

-Leveneختبار )وا, )وتني –مان (اختبارو  (,Etaمعامالت ارتباط )و, التوزيع الطبيعي لمبيانات

F  ,) تحقق ذلك بموجب استخدام الحزمة وقد  ,سبيرمانمعامل ارتباط و  التوافق,معامالت اقتران و
 .18.0 اصدار( SPSS)االحصائية الجاىزة 

 وكانت نتائج البحث كاآلتي:
بين مجموعتي البحث ( 0.05من مستوى الداللة )بأقل  وجود فرق معنوي بداللة إحصائية .1

 الفيم المرن في ضوء مؤشر البحثاألمر الذي يؤكد اختالف مجموعتي  )التجريبية والضابطة(
 .لصالح المجموعة التجريبية 

       بين مجموعتي البحث ((0.05وجود فرق معنوي بداللة إحصائية بأقل من مستوى الداللة  .2
لصالح  في ضوء التحصيلمجموعتي البحث األمر الذي يؤكد اختالف  )التجريبية والضابطة(

 .المجموعة التجريبية
 لممجموعة والتحصيل الفيم المرن يفي متغير الستراتيجيات المعرفية  أثرتجانس  تحقق .3

 التجريبية.
 .والتحصيل لممجموعة التجريبيةقتران مابين الفيم المرن تماثل توزيع اال .4

 المقترحوفق البرنامج  عمى منيا ان التدريس ,وقد توصمت الباحثة الى مجموعة من االستنتاجات   
لو أثر ايجابي متماثل بازدياد مستوى التحصيل الدراسي والفيم  ةيلستراتيجيات المعرفاالقائم عمى 

من  اً عددالباحثة وفي ضوء االستنتاجات وضعت  .طالبات المجموعة التجريبية المرن لصالح
 .كما سيرد ذكره الحقاً  المقترحات والتوصيات



 ج 
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   Research Problem :مشكمة البحث
, اذ يشوبيا بعض الضعفان الستراتيجيات المتبعة في تكوين المتعمم وبنائو لممعرفة العممية لديو    

يرى بعض المنظرين والمفسرين ان من اىم اسباب قصور التعميم المدرسي تتمثل في عدم قدرة المتعمم 
ممايجعميم ال يستثمرون عقوليم عند القراءة والمناقشة وربط الموضوعات  معالجة المعموماتعمى 

 (329: 1994ن, )خزام وعيسا                                      والعموم بعضيا مع بعض.    
 ستراتيجية واحدة في إلى إذ يختمف المتعممون في طريقة تعّمميم لمموضوع نفسو, فمنيم مْن يحتاج   

                                                                              (242: 1998)فاروق,                           من ستراتيجية. كثرإلى أفيمو, ومنيم َمْن يحتاج 
مى ان ترفع  عحرصت دول العالم المتقدمة  ,المعرفي اليائل الذي اتسم بو ىذا القرن نتيجة لمتطور   

برامج تدريبية  بواسطةم مم والتعيستراتيجيات التعم من المستوى المعرفي البنائيا عن طريق تطوير
جعل النشاط العقمي في حركة حيوية و  التركيز عن طريقلك العقل البشري وتعميمية خاصة مستيدفًة بذ

 المستويات المعرفية المتمثمة  عمى مركزًة بذلك دائمة وعدم االعتماد عمى الحفظ واستظيار المعمومات
مما انعكست اثار ىذه حل المشكالت  من التفكير في والتقويموالتركيب والتحميل  التطبيقو  الفيمب

                                                                                 (60: 1999الشرقاوي,)           .البرامج عمى الكثير من مستويات المتعممين في حياتيم اليومية
اإلمالء عن طريق عممية المحاضرة ما زالت متمثمة ب عميمفي الت ان الطرائق المستعممةفضاًل عن    

الحديثة في عممية  الستراتيجياتعمى الرغم من كثرة التوجيات الحديثة التي تنادي باستخدام  والتمقين
والتعمم, ان استعمال المدرسين طرائق التعميم االعتيادية والقائمة عمى االلقاء والتمقين من المعمم  التعميم

من المتعمم كان سببًا رئيسًا في تدني مستوى تحصيل الطمبة وضعف فيميم لمادة  تظياروالحفظ واالس
  (32 :2000 ,الالمي)                                                              .الرياضيات

يدفع إذ كان أغمب المدرسين يعرضون الموضوعات الرياضية كما موجودة في الكتاب األمر الذي     
أغمب الطمبة إلى حفظ من دون فيم لما يتعمموه, وىذا بطبيعة الحال يؤدي إلى ضعف في تحصيميم 

   ( 132:2013)الخزرجي,                                                وفيميم لممادة التعميمية.
  بااللمام بقدراتو الخاصةثل تتمفي مسيرتو الدراسية  لمتعمماان مقومات نجاح  ترى الباحثةو    
 وما اي ادراكو بعممياتو المعرفية, التي تساعده في معالجة المعمومات لديوالتدريسية  اتستراتيجيوبال

        .يترتب عمييا من نتائج
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اطالع  )عمى قدرمتعممين الفيم لدى ال ريحديثة تتبنى عممية تطو تعميمية وجود برامج  ّقمة ان    
 .ارت الباحثة لمبحث في ىذا المجالثاستيعد مشكمة  الباحثة(

ومن  ,من قياميا بزيارة العديد من المدارسوجود ىذه المشكمة من  لتحققا الىالباحثة عمدت  إذ    
درسين واجراء دراسة استطالعية شممت مراجعة ممقابمة بعض الفضاًل عن خبرتيا كمدرسة في الميدان 

والتحقق من خموىا من مناىج تعميمية تتبنى في مادة الرياضيات المعتمدة في مدارسنا  دراسيةالمناىج ال
ى يشير الى التركيز عم ماكل خموىا من  فضاًل عنالستراتيجيات المعرفية في التدريس لتعميم الطمبة 

في  اً قصور رى ان ىناك تو , (والفيم المعرفي ,فيم التساؤلو فيم المحتوى,  )بـ المتمثل الفيم المرن 
المعمم في استخدام  ًا لدىالمعمم وقصور مع  اثناء عممية التعمم في انماط االداء التي يندمج فييا المتعمم

المعرفي  ئوالمعرفة وتنظيميا وادراجيا في بنا كسبستراتيجيات وطرائق تيدف الى مساعدة المتعمم في 
صعوبة تعميم وتعّمم الرياضيات وفيم  منذلك َيزيد  قد مام .بطريقة مرنة لممادة التعميميةفيمو  من

 .الرياضية بصورة جيدة ويؤدي ىذا إلى عدم فيم الطالب لألفكار ,الرياضيةمكونات المعرفة 
 :باآلتيمشكمة البحث الباحثة  تحددولما تقدم   

مادة تعمم و تعميم  ةعمميفي  الستراتيجيات المعرفيةتستخدم  لتيا )التعممية–التعميمية(قمة البرامج    
في اثناء عممية  رنالم يمفيمو قد ينعكس سمبًا عمى تحصيميم الدراسي  ممالدى المتعممين  الرياضيات

حديثة في اثناء التدريس ومنيا عمى الستراتيجيات العزوف المعممين عن استخدام  فضاًل عن .تعمميم
 إدراكفي اإلفادة منيا في ذىن المتعمم وكيفية كيفية معالجة المعمومات الحصر  سبيل المثال ال

   .في اثناء عممية التعمم المتعممين لعممياتيم المعرفية 
 :ُيمكن تحديد مشكمة البحث بالسؤال اآلتيو   
ة لتعمم طالبات يستراتجيات المعرفلمى اعالقائم المقترح  )التعممي -التعميمي(البرنامج أثر  ما 

 الرياضيات ؟ مادةهن في المرن وتحصيم هنفي فهم المتوسط ولالصف ال 
 Research Importance أهمية البحث:

رياضيات لما لفي مادة ا )يةتعمم–يةتعميم( التوجو العام لمدول إلعداد برامجىمية البحث من أ تبرز  
ان بناء المجتمع الحديث وتطويره إذ  الجوانب. شتىأىمية في تنمية المجتمعات في من ليذه المادة 

بخطى متوازية نحو  يتطمب السيرمما  ىم ركائز التطويرأيعد التعميم  كونيتطمب االىتمام المعرفي لو 
مر تحتمو التغيرات التي تجري أ )التعممية –التعميمية(عادة النظر في البرامج إن لذا فإ ,التقدم العممي
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والنتيجة النيائية التي تبين  قمة السمم التعميمي فيتأتي في المنطقة وفي العالم, كون الرياضيات 
  (19: 2004ومحمد,  جادو ابو)        .ن يتعمموأمنو  وما يتوقع فيمو منياودرجة  متعمممستوى ال

يكون التعميمية  اونظمي اوبرامجي ابتطوير وتحديث منياجي ةالحديث اتاد اىتمام المجتمعيازد نإ   
في خدمة المجتمع, وفي النيوض الحضاري انطالقًا في إسيام البحث العممي بجميع  التجديد رسالتي

يمثل الخطوة األساسية في مواصمة  روعو في دعم التنمية ورفع مردودىا في سياق متكاملف
 (13: 2000عمياء ومحمود ,  )ابو    .           المعرفية كافةالمستحدثات العممية في المجاالت 

ن البرنامج التعميمي ىو خطة عمل شاممة ومتكاممة من إالى Reigeluth, 1983) ) ويشير   
المتعممين عمى  يساعدل نظريات التعمم المفاىيم والقواعد واإلجراءات والستراتيجيات التي تفترضيا

جل إتاحة الفرصة لممتعمم تحقيق أوفق مجموعة من اإلرشادات من عمى تحقيق األىداف التعميمية 
 (  (Reigeluth , 1983 : 55             ال.    أمالمتعمم قد تعمم ان دقيقًا وبيان  قيقاً األىداف تح

وتعتمد  ( ان البرامج التعميمية تجسد العالقة بين المبادئ النظرية وتطبيقاتيا,1996,غزاوي)بين يو    
مثمى  الجيد الذاتي لممتعمم باستعمال طرائقباستخدام  لعملاو النظريات التعميمية عن طريق التعمم 

                                                              .تقويم عمل المعمم والمتعممو نات التربوية بواسطة دمج المتعمم في عممية التعمم المتق
 (57 :1996, )غزاوي                                                                            
 ىم مكونات البرامج التعميمية ىي:أمن ن إالى ( 2006)سميم وآخرون,  ويشير   
 .المحتوى التعميمي .1
 األىداف التربوية. .2
 .ستراتيجيات التعميم .3
  .الوسائل واالنشطة التعميمية .4
                            .التقويميةالوسائل  .5

 (138: 2006 )سميم وآخرون,                                                                   
 ثالثة أمور لالرتقاء بعممية التعميم :( 1999, جابرعند )( 1963يذكر )ديوي, والى ذلك      
 محتوى المادة الدراسية. .1
 يستخدميا المعممون. الستراتيجيات التي .2
    الستراتيجيات التي يستخدميا المتعممون. .3

 (87: 1999, جابر)                                                                           
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التي تبقى فعالة لديو ان الخصائص المعرفية لممتعمم  Newel&Simon,1972)من ) بين كلوي  
 .في اثناء عممية التعمم ستراتيجيات معرفية فعالة وىي نتيجة استخدام

                                                               ((Newel&Simon,1972: 15 
 غير والستراتيجيات واالساليب قائالطر  من لتجريب العديد كبير اىتمام ظيروعمى ىذا االساس   

كبيرة  قيمة وليا متنوعة ومفيدةعميمية نماذج ت عدة منيا يشتق التيو  عميم والتعممالت عمميتي في التقميدية
  (Hayes &Simon ,  74: 1974)                                  .والتعمم التعميم عممية في
ًا في يعمى المتعمم بوصفِو محورًا أساس التركيزعمى المعمم بان  رىفانيا ت  (1986)يوسف,  اما   

        .واستيعابيا واستخداميا في صيغ سموكية جديدةوفيميا  المعرفة لتدريبو عمىعممية التعمم 
 (76: 1986, )يوسف                                                                           

ان الستراتيجيات المعرفية تعكس عند )الزياتBaron, 1978( ,)(Simon, 1979  )كل من ) ويرى  
ن الستراتيجيات المعرفية لدى ا ويؤكد في بنيتو المعرفية,الذىني لممتعمم لتمثيل المعمومات  التصور

ويتفق معيم كل من لدييم,  المتعمم ترجع إلى اختالف التكوينات العقمية والمعرفية
 بذلك.  (1988, )الحاموليو ,(1893،188651885,)الزيات

المعرفية والعوامل المحددة ليا تمثل األساس المعرفي ان البنية  1995) )الزيات, في حين يرى 
  .ان الستراتيجيات المعرفية تميز بين المتعممين عمى اساس الفروق الفردية بينيم اذ ,لألفراد

   (214: 1995 )الزيات,                                                                         
 -أىمية ستراتيجية التعمم تكمن في: ان( 2006)الزعبي,  يرىو
 االطالع ومعرفة معوقات التعمم. .1
 االطالع عمى الستراتيجيات التي تحدث في أثناء عممية التعمم. .2
 تفصيل خصائص المادة الدراسية ومعرفتيا. .3
دارتيا ب .4  مريح . نحوبيان عممية التعمم وا 
 استخدام العمميات التربوية بصورة شاممة. .5
 تحويل المعمومات إلى معارف. بواسطةالتعمم استعمال ستراتيجيات  .6
                  .تفعيل طرائق التدريس وتعميقيا .7

(259: 2006)الزعبي,                                                                           
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ي التعميم وتحقيق ف ونالمعمم تبعياالستراتيجيات التي ي ان اختالف Wilson, 1988)بين )يو    
             (Wilson, 1988: 3).ما بينيم فييعود إلى التباين في فيم المتعممين المنشودة الغايات 

نما  حسب,في نقل الستراتيجية المعرفية فليس دور المعمم يرى بان  وانف  (Perkins, 1992)أما    وا 
المعرفة  في إكساب اً أساس تعد الستراتيجيات ن ىذهإ, إذ ة التعميميةميمموجيًا ومرشدًا وموضحًا لمعيعد 

  .الفيمعممية في إكساب  اً يأساس مدخالً تعد الستراتيجيات ىذه اعتماد و والفيم 
                                                                       (Perkins, 1992 : 102)            

تجريد المنطقي و التسمسل البخصوصية تصف يالرياضيات  عميمأن تفانو يرى ب (1996)الشارف, اما  
وان مثل ىذه المتطمبات تحتاج إلى وضع برنامج يعمل التي تربط بينيا المفاىيم والعالقات عرض في 

المستند الى اسس عممية  والفيم متعمقة بعممية التعممالمعارف الميارات و الإكساب المتعمم بواسطتو 
 (381 : 1996 )الشارف,                                                                .رصينة

يمكن ان يسيم في تنمية التدريسية الحديثة ستراتيجيات لااستخدام ان الى ( 1999)عدس, ريشوي   
 الجوانب اآلتية:

 ,ومعالجتيا ,وخزن المعمومات ,والتذكر ,والتركيز ,لجوانب المعرفية المختمفة مثل: االنتباها .1
 .في الوقت المناسب واسترجاعيا

 تجاه والميل والدافعية وبناء االعتقادات االيجابية.الالجوانب الرياضية المتعمقة با .2
  .المشكالتحل ي التنظيم الذاتي واالداء العممي فالجوانب الميارية المتعمقة بالتخطيط والتقويم و  .3

 (34:  1999 )عدس,                                                                            
وتحديد  ( ان الستراتيجيات الحديثة تسيم في تنظيم وقت المتعمم2001:)رزقفي حين يرى      
                                      (81:  2001 )رزق,                         .والجيد قائوتحقيقيا في اقل وقت وأقصر الطر  أىدافو

 ,مخطط ليا حددةم ستراتيجيات بواسطةتتم  ةيعممية التعميمالن فانو يرى با( 2001)عصر,  اما   
ويجب أن تتضمن ثالثة اركان  ,وتتسم بالبساطة والسيولة في التطبيق ,وىي من واجبات المدرس

 ىي: ,أساسية
                      .الخطوات .1
 القواعد. .2
 .المعرفة محتوى .3
 (201: 2001, )عصر                                                                      
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من اىم األدوات الفعالة التي  التدريسية تعد( ان الستراتيجية 2003وُحذام, عد كل من )األحمديو    
 المحتوى المعرفي, وتناول المادة العممية لتحقيق األىداف العامة أوتؤدي دورًا أساسيًا في تنظيم 

  .منيا طبيعة محتوى المادة  العممية والمرحمة الدراسية لممتعمم لغرض إحداث التعمم الفعال ,الخاصة
 (55: 2003 )األحمد وُحذام,                                                                     

يمكن ان تعزى إلى إنو ىناك عدة أسباب  (2004 )عبيد,عند  (Osborn, 2003)كما أشار     
 :ىي ,عند تطبيقيا داخل الصفالتدريسية ستراتيجية لألىمية ا

 .متعممينداء الاتحسين  .1
 نحو الموضوعات الدراسية. المتعممينتحسين اتجاىات  .2
     لين عن أمر تعمميم بأنفسيم.    ؤو ليكونوا مس المتعممينتقوية  .3

 (50 :2004 )عبيد,                                                                              
 :الستراتيجيات الفّعالة يمكن اعتمادىا منالى ان ( 2004 )قطامي, يشيرو      
 .تدريسية في الدرس الواحدبأكثر من ستراتيجية  االستعانة .1
 .نتباه الطمبةاإثارة  .2
  .خبرات الطمبة السابقة استثارة .3
   .مستمر و  نحتوجيو الطمبة ب .4
       .                         في وقت التعميم والتعمم االقتصاد .5

 (35: 2004 )قطامي,                                                                            
عمميتي  فيالتدريسية  بالستراتيجيةان عدم االلتزام  (Moreno& Seldom, 2005) كديؤ و      

مميات ق عوّ التعمم, واإلفادة منو في مواقف جديدة ويع إلى نقص في انتقال أثر يؤدي التعممو  التعميم
 (: 41Moreno& Seldom, 2005)                                    .التفكير والتأمل واإلبداع

 أىمية معرفة الطالب لمستراتيجية المعرفية لمتعمم:ان  (2008)الياشمي وطو, وبين    
 مى خزن المعرفة بصورة دائمة.عتساعد المتعمم  .1
 مستمر لتكوين الخبرات. نحو  ق مختمفة  لنقل المعرفة بائيستعمل المتعمم طر  .2
 .ق مختمفةائتساعد المتعمم في تفحص معرفتو بطر  .3
 التعامل مع الخبرات وتنظيميا.تزيد مرونة المتعمم في  .4
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 .تساعد المتعمم عمى التعمم بمفرده .5
                تزيد من خبرة المتعمم في توليد افكار جديدة.  .6

 (158–156: 2008)الياشمي وطو,                                                              
خطط موجية لخفض  بصورةلستراتيجية المعرفية لمتعمم تتمثل اإن ( 2009, وآخرون )أبورياشوبين    

مستوى التشتت بين المعرفة الحالية لممتعممين وأىدافيم التعميمية من اختيار المعمومات وتنظيميا 
المادة المراد تعمميا وربط المادة الجديدة بالمعمومات المخزونة في الذاكرة لتعزيز التعمم ذي  وتكرار

 (20: 2009, وآخرون رياش )أبو    .ة ايجابية لمتعمم والمحافظة عمى استمرارىاالمعنى وخمق بيئ
الن  ,لممحتوى التعميمي ستراتيجيةمن الميم استعمال أكثر من انو  (2009)عوجان وخالد, يرى و     

مي, يستراتيجية المناسبة لطبيعة المحتوى التعمان ال عمما ,ويقمل المملالتنوع يزيد من دافعية التعمم 
زيادة النشاط والحيوية  يؤدي الىنحو التعمم  مايمتمكون من دافعية لمتعمم وطبيعة المتعممين, ومقدار

 (155:  2009)عوجان وخالد,            .                                                 لدييم
المادة التي يدركيا المتعمم  القدرة عمى معرفة يمثلان الفيم الى ( 2004عالم, )ابو ويشير    

رؤية كاممة والحصول عمى  ربط المادة بالمواد االخرى فضاًل عنوشرحيا وتمخيصيا  ىاويستطيع تفسير 
ث ينتائجو بحو ثاره آمم يكون عالي الفيم عندما يستطيع تحديد مضامين المحتوى و عان المتإذ  ,لمعناىا

 (  77: 2004)ابوعالم,                                    .   االصمي لممحتوى يغير من النص ال
براىيم, رواشا     ان عممية الفيم واستدعاء المعمومات كونيا حمقة وصل الى ( 2006)السرطاوي وا 

ففي عممية االستيعاب يمكن توظيف: طرح أسئمة في أثناء القراءة  االستيعاب والتذكر, بين عمميتي
 يفيمكن االختصار لممادة ووضعيا ف أما في عممية التذكر ,المادة المقروءةواإلجابة عنيا, وتمخيص 

               .  المذاكرة أو عممية التذكر إطار ذي معنى من اجل تيسير
براىيم,                                                                   (60:  2006)السرطاوي وا 

المعرفة الجديدة بالمعمومات  وايتضمن ربط الحقائق والخبرات  ان الفيم (2013قطامي,)وبين    
 متكامل. كلكويتضمن بناء نسيج لممعرفة  ,سابقاً  والخبرات التي تم تعمميا

  (444:2013)قطامي,                                                                  
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فيم  ييعدون ذو ن الطمبة ذوي المعدالت التراكمية العالية با (Deivesta, 1993) يرى كل منو       
المقصود أكثر من أقرانيم ذوي المعدالت األكاديمية الجيد التكيف الذاتي والتخطيط قابل عمى  عال  

 (Daivesta, 1993 : 47)                                                      .     المنخفضة
    

 :تيآلابأىمية البحث  نحدديمكن أن كمو  وفضاًل عّما تقدم      

  The Theoretical Significance   :األهمية النظرية

 : ووىو أناحية النظرية نو البحث الى المعرفة العممية من الفيضيمكن ان ي ما تمثل      
  في اعتماد برامج تدريبية أو تعميمية خاصة يمكن الحديثة يمثل البحث استجابة لالتجاىات الدولية

من التركيز عمى عممية فيم المادة  بتنمية فيم الطمبةالنيوض بالمستوى العممي لمطمبة  بواسطتيا 
  .التعميمية

 مستوى  خفض طريقيا عنمكن يتدريسية فعالة  اتستراتيجي وصفيااىمية الستراتيجيات المعرفية ب
ثقافة بناء تتطمب و  الربط بين المعرفة الحالية واالىداف التعميمية بواسطة نالتشتت لدى المتعممي

المعمومات ومعالجتيا, وتحويميا إلى مواقف حقيقية واكتساب الميارات األساسية لعمميتي التعمم 
 .والتعميم

  ّىذه الستراتيجيات اساسًا في اكساب المعرفة والفيم والتحصيل عد.  
  يمثل حمقة وصل بين عممية التذكر والعمميات  كونو ,اي عمل تعميميعممية الفيم اساس  اعتبار

 ة من تطبيق وتحميل وتركيب وتقويم.قالالح
   بكل مجاالتو   فر بيانات تخدم العممية التعميمية والعاممين فييا من التركيز عمى الفيماقد يو 

 .التحصيل فضاًل عن)فيم المحتوى وفيم التساؤل والفيم المعرفي( 

   Practical Significance:  التطبيقيةهمية لا
 وىو: ,احية التطبيقيةنو البحث الى المعرفة العممية من الفيضيمكن ان ي ما تمثل   
   تعميمي)امج نبر وثيقة في التعميم المستند الى تقدمة التجربة لمطمبة من فائدة  ماتكمن فيانيا–         

تعمم مادة الرياضيات عن طريق الوسائل  اعتمدوا اذ انيم ,جديد لم يتعرضوا لبرنامج آخر (تعممي
 التقميدية القديمة التي تعتمد عمى المحاضرة والتمقين.
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  امج نالبر دحضت فرضياتو الصفرية فانيا ستؤيد فاعمية واىمية  ان نتائج تجربة البحث اذا ما
وتعمم الرياضيات بعيدًا عن م يد منو الطمبة في عممية تعمفيالذي ممكن ان ي (التعممي –التعميمي)

 .الوسائل التقميدية االعتيادية
   اعتماد  عن طريقم والتعمم يالتوجيات الحديثة في عممية التعماعتماد بناء برنامج تدريبي قائم عمى   

 نات تعميمية حديثة لم تمر بخبرات المتعممين سابقًا.ااساليب وانشطة وتق
  وتعزيزىامكن ان يفيد ىذا البحث مصممي المناىج الدراسية من تضمين مناىج الرياضيات ي 

 باالنشطة والفعاليات التي يتضمنيا البرنامج مواكبة لمتطور الحاصل في العالم.
   لعممية التعميمية ىو الى افي متغير ميم بالنسبة  (التعممي –التعميمي)الوقوف عمى اثر البرنامج 

 تحصيل الطمبة.زيادة .امكانية  فضاًل عنخاص  بنحو  عام والفيم المرن  نحو  الفيم ب
  ونتائجو من البرنامج التدريبي فيما اذا اثبتت فاعميتو في التأثير االيجابي يفيد ىذا البحث ان مكن ي

لمفيم المرن وتحصيل الطمبة وزارة التربية العتماده كأسموب وطريقة تدريس يمكن ان تعمم عمى 
 .دورات تقام لمغرض المذكور بواسطة المعممين

  وتتطمب  ,الستراتيجيات المعرفية ىي نقل النظرية المعرفية إلى التطبيق, وىي ميمة ليست سيمة
االجتياد والمثابرة واالستمرار وتكريس الجيود لجعل ىذه الستراتيجيات المعرفية مفيدة وقابمة لمتطبيق 

 التعمم أكثر في المجاالت التربوية بحيث تزود المعممين في المدارس بأىداف تدريسية واضحة تجعل
ان  بعد تعممتناسب تقدم المو ة إثارة وتحول المتعمم الى باحث نشط عن المعرفة الجديد فاعمية وأكثر

المعرفية وتمركزىا حول النظرية  عمى النظرية تركيزه في بحث.ومن ىنا يتبين أىمية الاً سمبي ياً كان متمق
 .ة القابمة لمتطبيقالمجردة الى وجية النظر الجديدة المستندة إلى الستراتيجيات المعرفي

  Research Objectives: بحثال أهداف
 الى : يهدف البحث   
ضيات لطالبات الصف االول وفقًا لمستراتيجيات المعرفيو لتعمم الريا (تعممي -تعميمي)بناء برنامج  .1

 .المتوسط
الفيم المرن والتحصيل لدى طالبات  متغيري في (التعممي -التعميمي)الكشف عن اثر البرنامج  .2

 .الصف االول المتوسط
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  Hypotheses Research :  بحثال تافرضي
 الفرضيتين الصفريتين االتيتين: وضعت الباحثة ولغرض التحقق من ىدف البحث    

( بين متوسطي درجات طالبات 0.05داللة )الداللة إحصائية عند مستوى  يوجد فرق ذو ال  .1
ودرجات طالبات المجموعة  (التعممي –التعميمي)المجموعة التجريبية الالتي درسن عمى وفق البرنامج 

    اتالضابطة الالتي درسن بالطريقة االعتيادية في اختبار الفيم المرن في الرياضي
                                                                               2μ=1μ  :H°    

                                                                                             H1  : μ1 ≠ μ2                                     

( بين متوسطي درجات طالبات 0.05داللة )اليوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى  ال .2
ودرجات طالبات المجموعة  (التعممي –التعميمي)المجموعة التجريبية الالتي درسن عمى وفق البرنامج 

 .الرياضيالضابطة الالتي درسن بالطريقة االعتيادية في التحصيل 
                                                                              2μ=1μ  :H°    

                                                                                             H1  : μ1 ≠ μ2 

 Limits     Researchحدود البحث:
 البحث في :حدود يتحدد    
 كتاب الرياضيات لمصف االول المتوسط.كل الجزء االول من :  المادة 
 التحصيل و الفيم المرن, و , ستراتيجيات المعرفية: ال المتغيرات. 
 :الثانوية والمتوسطة في المدارس  االول المتوسط في المدارسالصف طالبات  المكانية           

 الحكومية النيارية التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد/ الكرخ الثالثة.    
 ( م.2018-2017)دراسية ال: السنة الزمانية 

    Item Determinationتحديد المصطمحات: 
     Teaching – Learning Program (التعممي -التعميمي)البرنامج 

 يعرفه كل من:
  (0988،السامرائي) منظومة متكاممة من المعارف والميارات الفكرية والعمميات والخبرات الموجية":

 ( 03: 0988)السامرائي,        .   اىداف العممية التربوية"والوسائل الطرائقية المالئمة لتحقيق 
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 (0992،جعفر: )  تمك العممية التي تحدد فييا وتختار المواقف والعوامل البيئية التي تجعل المتعمم "
سموك يتفاعل بطريقة مامع ىذه المواقف, والمتغيرات بمايؤدي الى احداث التغيرات المطموبة في 

 ( 35: 0992)جعفر,                                                             المتعمم ".         
 ( بأنُو : "عبارة عن الخطوات التنفيذية لعممية التخطيط لخطة صممت سمفًا وما 1996 ,)شرف

 ".ق تنفيذ إمكانيات تحقق ىذه الخطةيتطمبو ذلك التنفيذ من توزيع زمني وطرائ
 (18: 1996)شرف,                                                                             

 ( ,ان البرامج التعميمية ىي طريقة نظامية مخطط ليا باختيار الوسائط 1997ىمسيات )
 (175: 1997)ىمسيات,  .  واالساليب المالئمة لبيئة التعمم ضمن شروط محددة وباقل كمفة وجيد

 (2000 ,عفانو )تيدف التي والفعاليات والنشاطات الموضوعات من لمجموعة منظم مخطط: " أنو 
   (16: 2000عفانة,)          .   "معينة زمنية مدة في الميارات وتطوير المعرفة إكساب إلى
  ,انو" حقل من الدراسة والبحث يتعمق بوصف المبادئ النظرية واالجراءات العممية  :(2000)دروزة

المتعمقة بكيفية اعداد البرامج التعميمية والمناىج الدراسية والمشاريع التربوية والدروس التعميمية, 
 .المرسومة" (التعممية–التعميمية)التعميمية كافة, بشكل يكفل تحقيق االىداف  والعممية

 (78: 2000)دروزة,                                                                              
 (منظومة من المحتوى التعميمي تنتظم فييا المعارف والعمميات والميارات 2005,الموسوي ":)

العممي  معارف وميارات التفكير ستراتيجيات التدريسية التي توجو نحو تطويرواالنشطة والوالخبرات 
                                             (17:  2005)الموسوي,    المتعممين بغية تحسين مستوى انجازىم وقدرتيم في حل المشكالت". لدى
 (2006,سعد )وتعميمات شروط تحت تعمل تعميمية عممية ونشاطات معمومات منظومة: "بأنو 

 وفقاً  وتقويمية تدريسية وأساليب دقيق عممي بنحو تقدم وعناصر وأنشطة محتوى تتضمن محددة
   (4: 2006سعد,)                  ".وخصائصيم المتعممين حاجات مراعاة مع البرنامج ألىداف

 :انها اتفقت عمى انه (التعممي -التعميمي)مبرنامج لنستنتج مما تقدم من التعريفات السابقة     
  العداد  يتعمق بوصف المبادئ النظرية واالجراءات العممية منظومة تعميمية ذات أىداف ومحتوى

 يسعى لتحقيق اىداف عامة. المناىج الدراسية
   لممعمم والمتعمم نجازالتحسين مستوى ا عميمية بغيةستراتيجيات التالو منظومة من المحتوى التعميمي.  
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   (التعممية –التعميمية)يكفل تحقيق االىداف  وأييتم بمحتوى المادة وطرائق تعميميا واساليب تقويمو 
   .المرسومة

   احداث تغييرات ايجابية في معينة و  زمنية مدة في الميارات وتطويرييدف الى اكساب المعرفة
 .ة لممتعممنيائيال اتمخرجال

ويتضح من التعريفات السابقة وان اختمفت السنوات والمصطمحات انيا ركزت عمى االىداف    
 يا.ووسائل تعميمية وأساليب تقويموالمحتوى 

  عن طريق  )تعممية –تعميمية(تصميم وحدات : اً نظري )التعممي -التعميمي(مبرنامج لالباحثة تعريف
منظم ومترابط لمجموعة من الخبرات  نحو  االستعانة بمجموعة من الستراتيجيات المعرفية لمتعمم ب

تنمية مادة دراسية و واألنشطة والتدريبات والوسائل التعميمية المساعدة لغرض تعميم  والمعارف والمفاىيم
 .وسائل تقويم متنوعة بواسطةالمحددة لدى المتعمم األىداف  مجموعة من ميارات, والتأكد من تحقيق

 مجموعة من الخطوات واألسس واإلجراءات  :اجرائياً  (التعممي -التعميمي)لبرنامج ا وتعرف الباحثة
التي قامت الباحثة  عمى الستراتيجيات المعرفية األنشطة والميام القائمةو والخبرات التعميمية المنظمة 

 لدى طالبات الصف االول المتوسطتعميم فعال بيدف تحقيق لمتطمبات ىذه الستراتيجية  باعدادىا وفقاً 
رياضيات الصف االول  وفيمين المرن في المحتوى المنيجي المقرر الدراسين وزيادة تحصيمي

 .المتوسط

  Concept of Strategy  : الستراتيجية مفهوم

  من : عَرفها
  اكتساب المعموماتبأنيا: "العمميات التي يوظفيا المتعمم لتعينو في ( 1996 ،)أكسفورد     

                                                      (21: 1996)أكسفورد,                                                           واستخداميا".
 (ىدف لتحقيق يستخدم الذي االتجاه أو خطة العمل تمثل ستراتيجيةلا ان 2003),حذامو  األحمد 
  2003 : 123) ,حذامو  األحمد                                                            (.ما
 (2005, خرونآبن دىيش و ا) األفعال  خطة تتضمن االنتياج الواعي لمسار معين من: "بأنيا

                                           (59: 2005وأخرون, )أبن دىيش                 الموجية والذي يتم اعتماده بشكل مقصود سمفًا"
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 ,يخطط  او واالنشطة واالساليب التي يختارىا( بأنيا: "مجموعة من االجراءات 2008)الحيمة
االخرى وبشكل متسمسل مستخدمًا اإلمكانات المتاحة لمساعدة الطمبة عمى إتقان  تباعيا الواحدة تموال

 (150:2008)الحيمة,                                                         األىداف المتوخاة".
 (2011, الحريري ) بأنيا: "مجموعة من اإلجراءات والوسائل التي يستعمميا المدرس لتمكين طمبتو

 (291: 2011)الحريري,               .من الخبرات التعميمية المخططة, وتحقيق األىداف التربوية"
 انها:لمستراتيجية نستنتج مما تقدم من التعريفات السابقة        
 .من اجراءات وانشطة واساليب يلموقف التعميماشاممة تتضمن كل مكونات  .1
  .يخطط ليا مسبقًا وترتبط باالىداف التربوية المحددة .2
 .النيا مرتبطة باالىداف وقابمة لمتطوير ,طويل مدى يمكن االفادة منيا عمى .3
 جيدة.تحقق مخرجات تعميمية عالية اذا تم تقديميا بكفاءة  .4

 ىي مجموعة من الخطوات واالجراءات واالنشطة واالساليب: اً نظري لمستراتيجيةالباحثة تعريف 
االساسية التي خطط ليا المعمم لتحقيق اىداف معينة او الوصول الييا لدى المتعمم بحيث يكون 

ق التدريس المتبعة مع الستراتيجيات ائتفاعل طر  بواسطةباستطاعتو ادراك محتوى المادة الدراسية 
 الخاصة. 

 Cognitive Strategies :الستراتيجيات المعرفية

 كل من : عرفها

 Piaget, 1968):) مخططات عقمية يستعمميا األفراد في تناوليم لممعمومات وتعامميم مع "
 (Piaget,1968 : 29)                 المشكالت والقضايا التي تواجييم في المواقف التعميمية المختمفة".

 (Wittrock,1968) : اثناء  مع ذىن المتعمم  عمميندمج فييا ذىن المالتي  ستراتيجيات التعمم"ىي
المتعمم  يكتسبيا التي المعرفة طريقة ىي أوودافعيتو لمتعمم,  في فيم المتعممتؤثر التي و عممية التعمم 

 ( Wittrock,1968:315)                           .في بنيتو المعرفية " وينظميا, ويدمجيا

 (1982 ،Kirby) تمك الطرائق الذىنية المختصة بالسيطرة عمى المعمومات " أنيا: ب         

                                                                                                                                                                                              (Kirby,1982: 15)                    .    "وتوظيفيا عمميًا أثناء المواقف وأداء الميام وحل المشكالت

 (السموك الذي يتم فيو التحكم ذاتياً 1984صادق, و فؤاد حطب  ابو " )ةالمنفذ " والعمميات الضابطة.                    
 ( 1984, آمال صادق, فؤاد حطب )ابو                       
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 (2007، الغريري)  بأنيا: "مجموعة من العمميات الذىنية الداخمية لمسيطرة والمراجعة وضبط الوعي
في أثناء عممية التنفيذ, إذ يمكن أن يتم تدريب المتعممين عمى تعديل ىذه العمميات التي تمثل وظائف 

ا يضمن ترميز أفضل لممعمومات الجديدة مالمتعممون ب ياالضبط التنفيذية لمعالجة المعمومات, ويستعمم
 (136: 2007)الغريري ,                                            .  ولتحسين نجاحيم"

 (2009, أبو رياش وآخرون) والمعرفة  بأنيا: إنتاج نظم لخفض مستوى التشتت بين المعرفة الحالية
خمق بيئة و  ربط المادة الجديدة بالمعمومات المخزونة في الذاكرة, وتكرار المادة و وتنظيميا  السابقة,

 .لتعزيز التعمم ذي المعنى والمحافظة عمى استمرارىا ايجابية لمتعمم
 (19:  2009)أبو رياش وآخرون,                                                                 
 :هي الستراتيجيات المعرفيةان نستنتج مما تقدم من التعريفات السابقة     
  الحداث  ربط المادة الجديدة بالمعمومات المخزونةو  تنظيمتستخدم ل مجموعة من العمميات الذىنية

  .تعمم ذي معنى
  مخططات عقمية تيدف الى حل المشكالت التعميمية المختمفة.  
   والتعمم لتحقيق االىداف التعميمية. مياثناء عممية التعمفي  والمتعممتعمل عمى دمج ذىن المعمم 
   والمعرفة السابقة. لخفض مستوى التشتت بين المعرفة الحاليةتعمل كنظام 
   فر انشطة لمقيام بعمميات التفكير والتحميل لدى الطمبةاتو. 
  لذاتو اً تسعى الى تطوير قدرة المتعمم وجعمو معمم. 
 ضبط مالمنظمة معرفيًا لالذىنية العمميات : بأنها نظرياً  ستراتيجيات المعرفيةال وتعرف الباحثة
ربط المادة الجديدة لالمتعمم  ياستخدمي, تعمماللغرض  واسترجاعياالمعمومات وتخزينيا السيطرة عمى و 

بنيتو  فيالتعميمية الموجودة  لمميام ئوفي أدا والتحميل عمميات التخطيط والتفكيرو بالمعمومات السابقة 
 .في حالة تطور دائمة وتكون حل المشكالت لتواجيو  المعرفية التي

  عمييا  بنيالتي  يالثمان الستراتيجيات مجموعة :بأنها اجرائياً ستراتيجيات المعرفية الوتعرف الباحثة
عينة الصف االول المتوسط من  طالباتمادة الرياضيات للتدريس  (التعممي -التعميمي)البرنامج 
وربط المعرفة  والتمخيص االنتباه يةعممتيتم بتي لاوتعتمد االنشطة , )المجموعة التجريبية (البحث 

 لديين .وبناء المعرفة  صيغة اخرى تحويل المعمومات إلىو السابقة بالمعرفة الجديدة 
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 Understanding الفهم :

 كل من : عرفه

 (Good,1973 )  والجممةادراك المعنى الرئيس لمكممة والعبارة "بأنو ". 

(Good, 1973:563) 

  (Toylor, 1990) تكامل ىذه و الموضوع محتوى لمعمومات في لجميع ا متعممالمعرفة  "ىو    

   ."وبين المعمومات الصريحة والضمنية المعرفيةالمعمومات بين الجوانب 
                                                                                        (Toylor, 1990: 53) 

  (بأنو "استيعاب المادة عن طريق ترجمتيا إلى  شكل آخر1995صالح,  ابو )  أو تفسير        
 (211 :1995:صالح ) أبو                                             حقائق أو تقدير نتائج".   

  ,فيم معنى  ردود الفعل التي تمثل أو واألىدافالسموكية  األنماطتمك  " :بأنو( 1996)الشارف
دراكيا واستيعابيا" رسالة حرفية متضمنة في   (1996:137)الشارف,             .عممية االتصال وا 

 المتعمم  ميمات وقدرةعبالمفاىيم والت عمى استيعاب كامل ومعرفة ( بأنو "ما يدل1997 ,زينة )أبو
يجاد العالقات التي تربط بين األفكار والمفاىيم  عمى ترجمة األفكار ونقميا وتحويميا من نص آلخر, وا 
   (232: 1997)أبو زينة ,                                                       بعضيا ببعض" .

 النو قريب الى  ,الغراض ىذا البحث تعريفًا نظريا (1997 ,زينة )أبو ستعتمد الباحثة تعريف
 مكونات الفيم الذي اعتمدتو .

 

 Understanding  Flexible الفهم المرن :  

 : المرنالفيم ( Spitulnik,1999يعرف )   

 ,تبدو غير منطقية"كما ممشكالت بطرق غير تقميدية, او ل ذلك النوع من الفيم الذي يتطمب حالً ىو "
 :وىي ,مكوناتو بواسطةادق  نحو  بيعرفو  كما
      وىو استخدام او تطبيق حقائق ومفاىيم التخصص لشرح الظواىر الجديدة أو  يم المحتوى:ف" .1

 اتخاذ القرارات الواعية.
 حديد )المعطيات والمطموب( تأي  فيم التساؤل: وىو تعريف نطاق المشكمة وبناء خطة منيجية .2

 .لممشكمة لعمل توضيح
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               ."وتعميميا المعرفي: وىو القدرة عمى توضيح اىداف العمم واىداف محددات النموذج العمميالفيم  .3
 (443:2013)قطامي,                                                                           

يتمثل بقدرة المتعمم  ونأ( ب2007في كتابو )التدريس لمفيم ( عند )حسين,   (perkins)ويعرفو     
 .    لموقف تعميمي معين االجابات اآللية أو ةعمى التفكير والتصرف بمرون

 (105  2007 :)حسين,                                                                          
 
ذو  محددة الى مفيوم الفيم المرن باستثناء تعريف  اتان الباحثة لم تتمكن من الحصول عمى تعريف ا 
(Spitulnik,1999 )وعميو سيتم تعريف ,عمى الرغم من المحاوالت العديدة وتصفح شبكة المعمومات 

والفيم  ,وفيم التساؤل ,)فيم المحتوىفي تعريفو وىي  (Spitulnik,1999)الييا  شارأالتي مكوناتو 
 :وكاآلتي المعرفي(

 
 فهم المحتوى:  ضمنتالتعريفات التي ت -
فيم العالقات بين أجزاء المحتوى وادراك  :ىوفيم المحتوى الى ان (Johnson: 1984) شيري     
في وحدات  معموماتبتجميع ال تتضح من قدرة المتعممو  ,واختيار المعاني المناسبة لممعمومات اهمعن

التي تشير بمؤشراتيا الى مفيوم الفيم  يوالمحتوى والفيم المعرفي لدىذا تبين مقدار فيم  متجانسة فكرية
                                                                                                                  (Johnson: 1984 , 213)                                                               .المرن

قدرة المتعمم عمى : بأنو (المفاىيم محتوىفيم ) الفيم المفاىيمي (Huffman, 1997)ويعرف     
 جديد تتضح  فييا قدرتو عمى توضيح االفكار العممية وتفسيرىا والتوسع فييا . نحو  تقديم معنى المادة ب

                                                                        (Huffman, 1997:34) 
استطاعة المتعمم تحميل : بأنو (المفاىيممحتوى فيم الفيم المفاىيمي ) Newton, 2000)) يعرفو     

ىو  ربط عناصر المحتوى ذات الصمة الذي يشير الى الفيم الموقفي, كما ان هالمفيوم وتفسير محتوى 
   Newton, 2000:33))                                         .      ممحتوىل اً ايضًا يمثل فيم
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   فهم التساؤل: تضمنتالتعريفات التي  -
قدرة المتعمم عمى  :بانو فيم التساؤل()أو كما يسميو  الفيم االجرائي (Huffman, 1997)يعرف    

ق مختمفة وتحديد ائبطر  تان يشرح ويفسر ويطبق االفكار العممية في مواقف جديدة ويحل المشكال
         (Huffman, 1997:34)                              .             منيااالجزاء الميمة 

تحديد قدرة المتعمم عمى  :نوأبفيم التساؤل( الفيم االجرائي ) Newton, 2000)) يعرفو     
 Newton, 2000:33))                       النتائج.            دقة  وتحديد المعطيات والمطموب

بين االفكار الجديدة والمعرفة  بطعمى الر لمتعمم ا قدرةىو  فيم التساؤل: (Borich, 2001) يعرفو    
 مع تنظيم المحتوى لكي تتكامل اثناء التعممفي عميقة تساؤالت  واتخاذ القرارات واستعمال السابقة

    (Borich,2001:18)           . المعطيات والمطموب تحديدو  االفكار والقدرة عمى بناء الفروض
  
 :الفهم المعرفي  تضمنتالتعريفات التي - 

المتعمم  وجوده عند ريقدت الذي يمكن لطارئاالفيم نو أب الفيم المعرفي Newton, 2000)) يعرفو     
تخاذ وا اتستنتاجاعمل  فضاًل عنات تصميمو  ونماذج اشكالالى  الكمية المكوناتعندما يقوم بتحويل 

 Newton, 2000:33))                                                   .        اوتعميمي اتقرار 

وقراءة  منو المحتوى والتمكن نو قدرة الطالب عمى فيمأب الفيم المعرفي(( )2011)المولى, يعرفو     
صحيح وتحديد المعطيات واستعماليا في الحل وابتكار الرسوم التي تساعد في الحل  نحو  لة بأالمس

                 .االجراء المستخدم لموصول لمحلويعمل ويتمكن من تعديل الحل ويحكم عمى صحتو 
 ( 55 :2011)المولى,                                                                            
 : أننها تتفق عمى أبنستنتج مما تقدم من التعريفات السابقة    
   معين. لمحتوى موضوعوالمعمومات الضمنية والميارية فيم المحتوى يمثل معرفة الجوانب المعرفية  
   خر مع آونقميا وتحويميا من نص الى  االفكار ترجمةعمى المتعمم قدرة وىو يشير الى فيم المحتوى

 .االصمي وعدم االخالل بو الحفاظ عمى المعنى
   والقدرة عمى تحديد  دمج فكرة جديدة بطريقة مناسبة بالمعرفة السابقة قدرة المتعمم عمىفيم التساؤل

 .والوصول لمحل المعطيات والمطموب
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   نتائجال وصواًل الى تفسير حقائق أو المادة عن طريق ترجمتيا إلى شكل آخرفيم الفيم المعرفي 
 .ياوتعميم

 
أو  ادراك المعنى الرئيس لمكممة والعبارةمن  المتعمم قدرة :بأنو اً نظريالمرن  الفهم وتعرف الباحثة   

 يدركيا بنائية عمميةوىو  ,ةوالتنسيق بين المعمومات ذات العالقة المتبادل قررمن المحتوى المالنص 
عمر  مثل لممتعمم مجموعة العمميات الداخميةق عرض المادة, و ائالمحتوى, وطر ) بــ وتتأثر المتعمم
 .وقدرتو عمى تفسير وترجمة المعارف في اشكال جديدة( ,وخمفيتو العممية ,المتعمم

  
 ساسيةألاالرئيسة و قدرة الطالبات عمى تحديد االفكار  : بأنه اجرائياً المرن  الفهموتعرف الباحثة 

وتحديد المعطيات والمطموب وتعميل  واستنتاج المعانيبينيا  العالقات تفسيرو لمحتوى المادة المقررة 
الدرجة الكمية التي تحصل عمييا طالبات عينة البحث من المجموعتين والذي عن طريقو تتضح  النتائج

 المذكور  الذي اعدتو الباحثة لمغرضالخاص بالفيم المرن  عمى االختبار (التجريبية والضابطة)

 Academic Achievements :التحصيل الدراسي

 كل من : عرفه
 (1860التربوي, القاموس) وتقاس   ,تعميميةالمعمومات والميارات في المواضيع ال مقدار": نوأب

 (13: 1860نجار, )        ."بيما معا يضعيا المعممون لممتعممين او الدرجات التي باالمتحانات او

 (Good,1973) االتقان في اداء المعارف التعميمية مقدار" : بأنو"  . (Good, 1973, 7)                                                                                               

 (1884،Oxford) يحتاج جيد وميارةأو تعمم شيء ما  نجازإفي  النتيجة المكتسبة" : بأنو."                                                                            

(10  :1884،Oxford)                                                                                                                                   

 ( 2003 ,وزينبشحاتة)  ميارات,  أو أومعارفبأنو : "مقدار مايحصل عميو الطالب من معمومات
                              .                       المعّد بشكل يمكن معو قياس المستويات المحددة" االختبارمعبرًا عنيا بدرجات في 

 (89: 2003شحاتة وزينب, )                                                                      
 (بانو : 2005, الجمل )من  لموضوع "مدى ماتحقق لدى الطالب من أىداف, نتيجة دراستو

 (194 : 2005)الجمل,                                  .                  الموضوعات الدراسية "
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 :التحصيلأن نستنتج مما تقدم من التعريفات السابقة      
  كم المعمومات والميارات التي يصل الييا المتعمم في موضوع معين. 

   لما يتعممو.النيائية  متعمممحصمة ال 

    يال وومقدار اتقان المعرفة من متعممال وا يكتسبلم اً مقياسالتحصيل يعد. 

  من مرحمة الى اخرى. وفي انتقال المحك المعتمد متعممالتي يحصل عمييا الالدرجات  مثلي 

 
( لقياس التحصيل بواسطة االختبار الذي Bloomلتصنيف ) ةوعميو اعتمدت الباحثة المستويات الست

 اعد ليذا الغرض.
 
 من معمومات  ويفيمو المتعمم ما يتعمموالنيائية لمحصمة ال :بأنه اً نظري لتحصيلا وتعرف الباحثة

وىي عبارة عن  ,لوتقدم محددة لمحتوى دراسي معين نتيجة لمروره بخبرات تعميمية وميارات رياضية 
 .مثيرات تقدم اليو ويراد منو اعطاء استجابات محددة بشأنيا

  الباحثةاالجابة عن فقرات االختبار التحصيمي الذي اعدتو يمثل : إجرائياً لتحصيل اوتعرف الباحثة 
المجموعتين في عينة البحث  المتوسط مناالول الصف  تابلاحصل عمييا طتالدرجة التي عن طريق 

  (التجريبية والضابطة)



 
 

 
 

 
 

 

 

 الفصل الثاني

 يةنظر خلفية
Background Theory 

 والً :أ   

      Teaching – Learning Programةالتعلمي -ةالبرامج التعليمي .1

 

 Strategies Cognitive                    المعرفية الستراتيجيات .2

 

  Flexible Understanding                         الفهم المرن .3
 

 Achievement                                        التحصيل  .4
 

   ً   خلفية النظريةالفادة من إل: جوانب اثانيا

Aspects of the Benefit from the Background Theory    

 

 فادة منهاإلثالثاً: دراسات سابقة وجوانب ا  
 Previous Studies and Aspects of the Benefit from Them  
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ً Theoretical  Background ً:خلفيةًنظريةً:أولًا
–التعليمية (اذ يتم فيه تناول نبذة تمهيدية عن البرامج  ,لبحثلًخلفية نظريةيتضمن هذا الفصل    

 فضاًل عنواالسس المعتمدة في بنائها والمراحل التي يتم االخذ بها عند عملية البناء  )التعلمية
وانواعها وصواًل الى مفهوم الفهم المرن من  إليهاالمعرفية والفرضيات التي تستند  الستراتيجيات

الى مفهوم التحصيل الرياضي وصواًل الى عرض بعض  استعراض الفهم اواًل ومن ثم االشارة
 ضوع البحث بمتغيراته.و م تتناول التيسات السابقة الدرا
كون بالحدود الطبيعية للبحث تاشبه ما اإذ تعد الخلفية النظرية الي بحث ضرورة اساسية النه    

االسس والقواعد التي يستند اليها الباحث في معظم اجراءات بحثه, فالخلفية النظرية أو  مثلكونه ي
النظري يمثل تعبيرًا عن اختيار نظرية معينة أو مجموعة من المفاهيم أو القوانين التي  االطار

 مشكلة بحثه واجراءات حل هذه المشكلة. بصياغةتعطي للباحث رؤية 
التربوية  فضاًل عن ان تحديد الخلفية النظرية يعد من المتطلبات االساسية في بناء االختبارات   

 ( 583: 0991)داود وعبد الرحمن,              ا على مجتمع جديد.    أو النفسية أو عند تكييفه
ًً)التعلميةً–التعليميةً(أولاً:ًالبرامجً

  : نبذةًتمهيديةًعنًالبرامجًالتعليمية
 ما بينها كما عديدة على الرغم من ان االختالفات في مفهوم البرنامج التعليمي برؤى  حظي  

 تبدو بأنها قليلة.
المواقف و  المحتوى و  االهداف تشملن عناصر البرنامج التعليمي أالى ( 1990)الخطيب،يشير   

المعلومات والخبرات تؤدي الى زيادة  ,التغذية الراجعةو  التقويموعمليات  التعليمية المختلفة
                                                                                                                                                                                                .المخرجاتو العمليات و  المدخالتوالذي يتمثل ب مدخل النظم أساسيات, ويعتمد على المهارات

 (68: 1990)الخطيب،                                                                       
مجموعة ن البرنامج التعليمي يمثل أ ما إلىفي معجمه انيشير  مافانه( 0999)اللقاني وعلي، أما  

وتحدد لهذا  ,مجموعة كتابات مصحوبة بوسائل تعليمية من المواد التعليمية والمناهج الدراسية او
 (30: 0999)اللقاني وعلي،   . خارجها يتلقاها المتعلم داخل المدرسة او البرنامج مدة زمنية وقد

 ,الغايات واألهداف العامة)ن البرنامج التعليمي يتكون من أ( 2002, وقد ذكرت )الناشف 
 ,األنشطة التعليميةو , محتوى البرنامجو , األهداف التعليمية السلوكيةو  ,خصائص المتعلمينو 

 (1:  1002, الناشف)                                .(تنظيم البيئة التعليميةو  ,المصادر التعليميةو 
وحدات تعليمية مصممة بطريقة مترابطة ومتضمنة يمثل  هنأ( ب5113)كشكو،يبين  في حين  

مجموعة من الخبرات، واألنشطة، والوسائل، وأساليب التدريب، والتقويم المتنوعة بهدف تنمية 
 (01: 5113)كشكو،                                                   واالتجاهات. المهارات
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 :)التعلمية-التعليمية(البرامجًًءُأسسًبنا
العديد من  ينبغي لها ان تراعي  )ةالتعلمي –ة التعليمي(البرامج تشير المصادر التربوية الى ان     

 فضاًل عننوعية المعرفة التي تقدم للمتعلم وفلسفة ورؤية المجتمع منها طريقة التعلم و االسس 
 (5: 5116)أبو النصر،           مراعاة االمكانات المادية والبشرية في عملية التعليم .      

 :ليهاًبناءًالبرامجًالتعليميةإماًيليًالسسًالتيًيستندًًوفيًًً

 Cognitive Bases المعرفية:اأُلسسًً-ولا:أ
والمهارات واساليب التفكير ميمات والمبادئ  والتعوالمفاهيم يراد بالمعرفة مجموعة المعلومات    

لتعلم الطلبة وبيان الحقائق واالصطالحات ) التعلمي -التعليمي(التي ينظمها محتوى البرنامج 
التي عند بنائه و المعرفة أساسًا مهمًا يجب أن يراعي  انواع عدتلذا  ,والقوانين المنضمة فيها

    االتية: تتصل بالمعايير
 .ن االجتماعية واالقتصاديةبحاجات المتعلمي هاارتباط .0
                    .استمرار تطوير المعرفة .5
 .متتابع ومترابط مع سابقتها نحو  بها عرض .5
 .للبعد الوظيفي وتطبيقها العملي ةشامل االسس المعرفية عد   .4

 (06: 5118)الهاشمي وطه،                                                                 
Psychological Basicsً :يكولوجية(ااأُلسسًالنفسيةً)السً-ثانياا:
 منبالكامل إلى تطور العملية التربوية  الخاصة بهاالعلوم النفسية وظهور الدراسات  تطور أدى    

-التعليمي(عند تنفيذ البرنامج واتجاهاته وميوله وامكاناته االهتمام بطبيعة الطالب وحاجاته وقدراته 
ق ائ، وطر المناسبة لعملية التعلم والتعليم ق التربويةائالطر و طبيعة التعلم تحديد  فضاًل عن )التعلمي

تحقيقه لدى  )التعلمي -التعليمي(التي ينبغي للبرنامج  إعداد البرامج ووضع األهداف التربوية
 (043: 5111)مرعي ومحمد،                                   المتعلم.                

ًواهميةًاأُلسسًالنفسيةًللتعلم:ً)التعلميةً-التعليمية(البرامجً
 على اساسها.تنظيم العملية التعليمية ل اً ضرورياستخدام مبادئ النمو للتعلم ُيعد  .0
ثارة الدافعية لدى المتعلم. .5  تعزيز وا 
 الفروق الفردية بين الطلبة. حسباناالخذ بال .5
 وربطها بالجديدة .لى الخبرات التربوية السابقة إاالستناد  .4
 االنتباه لالستعدادات العقلية والحسية واالنفعالية واالجتماعية عند الطلبة في ستراتيجية تعلمهم.  .3
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 .للطلبةاالهتمام بالتعلم ذي المعنى  .6
                           .لتعلم الطلبة البيئة التعليمية  ةمراعا .1

 ( 015: 0985)حمدان،                                                                    
  Philosophical Basicsثالثاا:ًاأُلسسًالفلسفية:

طرائق الغ برنامجها التعليمي و و خدمة المجتمع عن طريق ص في يةمؤسسات التعليمالمل عت   
, اذ ان فلسفة المجتمع تشتق المبادئ المجتمع معاً تدريسية في ضوء فلسفة التربية وفلسفة ال

 .في الحياة مالتي توجه سلوكهاالفراد وتحدد القيم  شاطن توجهالتي  والمعتقداتواالهداف 
اإلطار الفكري الذي يعالج قضايًا التربية والذي يوضح الغايات  فتعدفلسفة التربية يتعلق ب اما ما

  (46: 5111)جامل،                                            .يديولوجيتهآالتي تعكس فلسفة المجتمع و 
 ,الى أهم المبادئ واالسس الفلسفية التي يمكن تحديدها (5100)كشاش,وتشير بهذا الصدد     

 وهي: 
  طريقة تطبيق وبيان لما تعلمه المتعلم في الحياة وليس حفظ واستظهار التعليم هو .0

 .للمعلومات
 .ان تنسجم الفلسفة التربوية مع الفلسفة االجتماعيةينبغي  .5
 .يجب أن تصمم البرامج التعليمية في ضوء الفلسفة التربوية للمجتمع .5
 البرامج التعليمية. معرفة والحكمة البشرية في إعدادتستثمر ال .4

 (53-54: 5100)كشاش،                                                                   
 Basics  Social :اأُلسسًالجتماعيةً-رابعاا:  
 وعليهاً,مبادئ المجتمع واألهداف التي يحرص على تحقيقهاو تتمثل في التراث الثقافي والقيم    

التعليم والوسائل التعليمية واألهداف  وستراتيجياتتحدد فلسفة التربية محتوى البرنامج وتنظيمه 
 بالعوامل يتأثرًنظام مفتوح اتالتعليم ظاهرة اجتماعية ذ ويعد االجتماعية المراد تحقيقها،

 .في إطاره االجتماعي والثقافيًويتمثلًيكولوجيةاوالسياسية والس والثقافية، االقتصادية،
(86: 0990)إبراهيم،                                                                       

التي يمكن اعتمادها في بناء البرامج ( بعض اأُلسس االجتماعية 0986)بحري وحبيب،  يحددًًً
 التعليمية كاآلتي:

 .السائد مية المستخدمة مع النظام االجتماعييعلتانسجام المادة ال .0
 .اعتماد المعلومات الحديثة في التربية .5
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 .اعتماد المعلومات التي تحقق التماسك االجتماعي .5
 .والمواطنة في ثقافة المجتمعمراعاة االتجاهات االجتماعية  .4
     . تعزيز أسلوب التفكير في النظام التربوي  .3

 (099 – 091: 0986)بحري وحبيب،                                                         

 Technological Basics:األساسًالتكنولوجيًً-خامساًا

المكونة للبرنامج التعليمي في ضوء  نه تصميم العناصرأباالساس التكنولوجي ب ويقصدًً
دخال التكنولوجي ختيار مكوناته المعرفية اج، و من  تحديد أهداف البرنام ءاً بد اتكنولوجيا التعليم وا 

كل ابعاد العملية التعليمية من أي استخدام التكنولوجيا في  ,من خبرات تعلمية اليه يحتاجوما
كيانًا تعليميًا   )التعلمي -التعليمي(البرنامج  منوالتي تشكل عمليات التدريس وعمليات التقويم 

 .لتحقيق األهداف التعليمية مالً امتك
 (598: 5111، وآخرون  )الخوالدة                                                          

ًالمشارًاليهاًسابقااًيمكنًاستنتاجًاآلتي:ًسساألًأاستعراضًمنًًو ًًً
 )تعلمية – تعليمية(تعزيز استعدادات الطلبة إلثارة دافعيتهم نحو الفهم والتعلم مع توفير بيئة  .0

 .مناسبة
بينهم مما يسهم  اساسًا للعمل الفائدة المتبادلة بين الطلبة واتخاذ العمل الجمعيو المنفعة اعتماد  .5

 .التعليمية بين المعلم والطلبةو في تثبيت العالقات التربوية 
جعل العملية التعليمية و اي استخدام التعلم التطبيقي  ,النظرية والجانب العملي الستراتيجيةدمج  .5

الة بتنمية   .المعرفية الستراتيجياتفع 
 .اعتماد الجانب التكنولوجي لعملية التعليم والتعلم .4
 .التعليمي المطلوبثراء المضمون استخدام تدريبات صفية والصفية ال .3
 ستراتيجياتمراعاة المفاهيم التربوية في عملية التعليم والتعلم وعملية التقويم التربوي ومراعاة  .6

  .التعليم والتعلم وطرائقه
إغناء المادة العلمية باألمثلة والتدريبات مراعية لطبيعة المادة العلمية بما تضيفه من معلومات  .1

 للطالب.
 يكولوجي.االمنطقي والس عند عرض المادة العلمية االهتمام بالجانب .8
 .اجات المتعلمحاالهتمام بربط المادة التعليمية بو  اهتمام ومراعاة بيئة المتعلم عند عملية التعليم .9
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 :)التعلمية-التعليمية(بناءًالبرامجً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً Building Teaching-Learning Program ً
السنوات االخيرة في مجال عملية التعليم والتعلم علم التصميم التعليمي والذي ظهر في يهدف      

حاجات وقابليات و التي يتم فيها تصميم المعرفة التعليمية التي تناسب استعدادات  الى الكيفية
وقدرات المتعلمين من اجل تحقيق االهداف التعليمية المنشودة وذلك عن طريق تحديد االهداف 
التعليمية المتعلقة بالمادة الدراسية اذ يتم تحديد الحقول المختلفة للسلوك االنساني وتحويلها الى 

  (55: 0985)خوري،            اهداف.                                                     
حقل من الدراسة والبحث يتعلق يعد علم تصميم التعليم والتعلم "ًالى ان( 5111)دروزة, وتشير   

المبادئ النظرية واإلجراءات العملية المتعلقة بكيفية اعداد البرامج التعليمية والمناهج  بوصف
االهداف  كافة, بشكل يكفل تحقيق التعلمية الدراسية والمشاريع التربوية والدروس التعليمية

   (18: 5111)دروزة,                                                             . "المرسومة
ميم االتص سهمت في ظهورأاهم النظريات التي تعد النظريات السلوكية والمعرفية من وًًًً

)النظم واالتصال واالنسانية سهمت في نشأتها وتطورها نظريات أالتي دعمت و  ةالتعليمي
  .م والتعلم المبرمج(يواالجتماعية والذكاءات المتعددة ونظريات التعل

     (53: 5111)عبد الهادي,                                                                 
المتدرجة طوات في سلسلة من الخعند التصميم ( ان ترتيب المادة العلمية 5111وبين )شحاته،   

ذاتي وذلك بإعطاء الطالب مجموعة  نحو  التعلم بعملية تقوي المتسلسلة والمتتابعة منطقيًا وعلميًا 
 (546: 5111)شحاته،           .فهمها طريق عنمن االسئلة ويطلب االجابة عنها مباشرة 

 :(التعلمية –التعليمية )( ان من اهم مكونات البرامج 0988بين )الدرة, وي   
 .)التعلمية – التعليمية(األهداف  .0
 .)التعلمية – التعليمية(الخبرات  .5
                   تقويم النتاجات والتغذية الراجعة.  .5

 (65: 0988)الدرة,                                                                       
 

 :(التعلميً–التعليميً)مراحلًبناءًالبرنامجً
                     Phases of Building Teaching-Learning Program  
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 ,)التعلمية –التعليمية(استعراض العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت بناء البرامج  بعد   
يتضمن المراحل  )التعلمي –التعليمي(فقد أجمع معظمهم ان لم يكن اغلبهم على ان البرنامج 

 : آلتيةا
  Planning Phaseً:التخطيطًمرحلةً-ولاً:أًً

العقلية  ةنشطبدأ باالالتعليمي ي( الى ان تخطيط البرنامج 2000، واخرون  حويج تشير )ابو    
 ( 093 :2000،واخرون  )ابوحويج التي تبدأ بالتفكير في بناء االهداف وتصميم البرنامج التعليمي

 وتتضمن مرحلتين :   
   Analysis: التحليلً: الخطوةًالولى

, )التعلمية –التعليمية (االهداف التربوية العامة, المشكالت الى تحليل الواقع التعليمي أي   
 وتحليل خصائص المتعلمين.   المصادر وتحديد حاجات الطلبة

( ان التحليل يعني دراسة وتجميع المعلومات وترجمتها الى انشطة 2013وبين )عبد القادر,   
تطويرها, وتشمل تحليل المصادر وتحليل المهام وتحليل مشكالت وحاجات قبل تصميمها او 

 (10: 2013)عبد القادر,        .                                                 المتعلمين
نه يتم في مرحلة التحليل دراسة الواقع التعليمي وتحليله  أب( 5115وبين )النجدي واخرون،    

 ذي تتم فيه عملية التعلم.ال ر تعليم وتعلم الواقعمتماشيًا مع مصاد
 (581: 5115)النجدي واخرون,                                                            

  Design :  :ًالتصميمالخطوةًالثانيةً
تعني وضع المخططات وتنظيم المحتوى واختيار الوسائل التعليمية المناسبة لتحضير المادة    

قد التي تحقق االهداف التعليمية والتربوية وتتنبأ بالمشكالت التي  الستراتيجياتالتعليمية وبيان 
 )64: 0999)الحيلة,      .            قبل وقوعها خطاءتطبيق البرامج وتالفي األ دتنشأ عن

البرامج التعليمية  ابنى عليهي ت  تدراسة االسس العملية  ( ان التصميم هو0999)الحيلة, ويرى    
من نقد وتعديل وتطوير وتحليل العمليات االدراكية المعرفية الى خطوات تتسلسل من البسيط الى 

اذ ان  ,ى المعقد وان الفرضيات العلمية لها نقطة بداية ونهاية وكل خطوة تؤدي الى خطوة اخر 
التعليم وتنفيذه وتقويمه وتطويره بما يتفق وخصائص العملية المنطقية  التصميم يتناول

  (33: 0999)الحيلة,                                                                  .للمتعلم
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االولية ان عملية التصميم توضع فيها المخططات والمسودات  (5111)قطامي واخرون,وبين    
وتحضير المواد التعليمية واختيار الوسائل التعليمية المناسبة والمخططات وتحديد اساليب التدريس  

 (040: 5111)قطامي واخرون,             .          التي تحقق االهداف التعليمية للبرنامج
في صورة تكون كتابة البرنامج  ( ان5115, مركز تطوير المناهج وكالة االمم المتحدة) تأشار  و

التعليمية إلى أجزاء ثم يضعها في الترتيب  حيث يقوم واضع البرنامج بتقسيم المادة إطارات
ً.المناسب، بحيث يتوفر فيها التدرج والتسلسل المنطقي للخبرات التعليمية

  Implementation Phase: مرحلةًالتنفيذً)التطبيق(ً -:ثانياًا
 الً وتطبيقه فع هومكونات المصمممة البرنامج ءفي كونها تحدد مدى مال المرحلةهذه ألهمية    

لى ثالث عتم تقسيم مرحلة التنفيذ  ,وفق التسهيالت البيئية ومكونات الموضوع الدراسيعلى 
 هي :  ,مراحل فرعية

والتدرج في المواد المتضمنة المهام المطلوبة و بنية الموضوع ومحتواه و : اذ تتحدد  قبل التنفيذ .0
التعليم والتعلم ضمن خبرات المعلم عملية ق نجاح يحقعلى وفق اسس معينة لت اجزاء الموضوع

 البيئية لتحقيق االهداف المطلوبة. مع االمكانات المادية والزمنية والظروف تماشياً 
 (046: 5111)قطامي واخرون،                                                             

هذه المرحلة وضع البرنامج المصمم موضع التطبيق الفعلي في اثناء التنفيذ : ويتم في في  .5
ظروف حقيقية وتطبيق التدريس الصفي الذي يؤثر فيه خصائص المدرس ومكونات الموضوع 

 .لضمان سير جميع االنشطة  بجودة واتقانوكتابة الخطط التدريسية الدراسي والتسهيالت البيئية 
ولديه المعلومات  ان يكون مدرباً  يجب)المنفذ(  المعلمالى ان  (Blinder,1993)اذ يشير    
فيسهل عملية الفهم والتعليم  ,اكثر فاعلية البرنامج مما يجعل خبرات في مجال تصميم التعليمالو 

  (Blinder,1993: 51)           زيد من استيعاب الطلبة.                        يو  والتعلم
يم البرنامج التعليمي و تق يم العملية التعليمية وكذلكو : هي المرحلة التي يتم فيها تق بعد التنفيذ.5

تقويم الطلبة في ضوء االختبارات المعدة لهذا الغرض ومدى تحقيق االهداف التعليمية  عن طريق
تتضمنه  تهم في تحصيل ماءاعطاء تقديرات للمتعلمين تبين مدى كفاالمنشودة, إذ يتم فيها 

 (55: 0919,  عبد المعطي)           للبرنامج المقرر.                     االهداف العامة 

 Evaluation Phaseً :مرحلةًالتقويمً-:ثالثاًا
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تحقق من التعليم  ( ان التقويم عملية تشخيصية عالجية تبين مقدار ما5115)العقيل, يرى     
مه ومناسبتها يعلم من تغذية راجعة عن ادائه وطريقة تعلتالمو  المعلم حصل عليه والتعلم وما
)المصمم( تغذية راجعة عن ادائه وفاعلية  النتاجات التعليمية تعطي المدرسإذ إن  ؛للمتعلمين

                                                                                                                          (01: 5115)العقيل,                                                                     تدريسه.               
 :ًً اآلتيًوتتضمن هذه العملية   

   Evaluation Introductory:التقويمًالقبليً)التمهيدي(ً -أ
مستوى استعداد المتعلمين للتعلم قبل التعرف على المدخالت السلوكية والمعرفية وتحديد ًيعني  ًً

 .اي التعرف على المعرفة السابقة للمتعلمً,العملية التعليميةًللتعرف على واقعًالبدء به
 (69: 5111)جامل,                                                                       

 Structural Evaluationالتقويمًالبنائيً)التكويني(ً:ً -ب
اثناء مسارها ومعرفة سلبياتها ومعالجتها واكتشاف في تقويم العملية التعليمية ًويراد بهًًً

مع االهداف  ىايجابياتها وتطوير طريقة التعليم والتعلم والمنهج والبرنامج المتخذ الذي يتماش
ً(53: 0985)الشبلي,         .                                         التعليمية الموضوعة

Final Evaluationًالتقويمًالنهائيً)الختامي(ً:ً-ج
    وهو تقويم يستعمل للحكم على كفاءة  برنامج معين من اجل اتخاذ قرار حوله.   

ً(53: 0985)الشبلي,                                                                       
لدى تحقق من االهداف التعليمية  ن مقدار ماابيلية التعليمية بعد انتهائها تقويم العمل ويراد به  
 .وتساعد على اتخاذ قرار بشأن الطالب وكفاءة البرنامج التعليمي باكملهلمتعلم ا
             (513: 1992)نشوان,                                                                      
وفقًا  (التعلمي -التعليمي)من التفصيل عند بناء البرنامج  يءاالشارة الى هذه المراحل بشتم توس  
 .متغيرًا مستقاًل الغراض هذا البحث في الفصل الثالث وصفهالمعرفية ب لستراتيجياتل

Strategiesً:الستراتيجياتً/المحورًالول
فن استعمال ) :االول هوشمل معنيين عامين تالستراتيجية  تشير البحوث والدراسات الى ان  

 (.لتحقيق االهداف المرجوة اإلمكانات والوسائل المتاحة على أفضل وجه
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التي خطط  هي خطة محكمة البناء ومرنة التطبيق تستخدم اإلمكانات والوسائل المتاحةوالثاني 
يكون باستطاعة المتعلم ادراك المادة التعليمية للها المعلم لتحقيق اهداف معينة أو الوصول اليها 

 ً(03: 5115)لطيف،                                             وفهمها .                   
 التعليميةًستراتيجيةللصلًاللغويًال:  

of Educational Strategies                Linguistic Continuity 

مشتقة من الكلمة اليونانية استراتيجوس: أي  ستراتيجية  التربوية  الى ان كلمةتشير المصادر ًً
طويلة اقرب ما تكون إلى المهارة " المغلقة " التي يمارسها  لمدةالستراتيجية  وكانت  ",فن القيادة"

 .استعمالها على الميادين العسكرية وارتبط مفهومها بتطور الحرب اقتصرو  ,كبار القادة
ان  اذ  ,ُبد  من تأكيد ديناميكية الستراتيجية وبهذا الخصوص ال ,تعريفها من قائد آلخروتباين  

 معانيها  وتتفق جميعًا في: مدلولها يختلف من قائد إلى آخر ومن بلد آلخر مع 
 تنسيق النواحي المتصلة بالعمل. -
 وضع خطة تنفيذية. -
 تحديد األهداف واختيار انسبها.  -
  لتنفيذها. العلميةتحديد واختيار األساليب  -

 (533: 5100)الخزاعلة وآخرون،                                                             
 التربوي:يدانًفيًالمًالستراتيجيةًمفهوم-   

The Concept of Strategy in Educational Institutions                  

 إلجراءات التعليمية أواًتمثلًالجانب العسكري على انهامن الستراتيجية  اخذت التربية مفهوم   
وتبين ان ً,التي يخطط لها مسبقًا ويقوم بها المدرس والطالب داخل الصفًمجموعة التحركات

لمساعدة المتعلم على اكتساب خبرة في موضوع معين، إذ تكون  علمالتعليم يستعملها الم ستراتيجية
 .عملية االكتساب هذه ذات تخطيط وتنظيم وتسلسل يحدد فيها الهدف النهائي من التعلم

(08: 0984)توق وعبد الرحمن،                               
منها إعداد  ,التربويةالعملية  استخدمت كلمة ستراتيجية في مجال التربية لبناء كل ركائزو    
 وبيئة التعلم. وطرائق التدريس والمناهج والمتعلمين والوسائل التعليمية علمينالم

   (55: 0996)الرحيم،                                                                        
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التي يندمج فيها  االفكار انماط السلوك أويراد بها التعلم  ستراتيجياتوتشير البحوث الى ان     
في  ويقصد منها التأثير في فهم المتعلم ,اثناء عملية التعلمفي مع ذهن المتعلم  علمالم ذهن

 Wittrock,1968:226) ) .                                                   موضوع معين
   Species of Strategies :الستراتيجيةًانواع

 المتعلم وال يعرفها. يستخدمهاالتي  الستراتيجيةوهي  ,ستراتيجية مجردة .0
 طريق التخطيط المسبق. عنتأتي و منظمة و  ,ستراتيجية قصدية .5
 التعلم.التعليم و عملية تمارس في التي الستراتيجية وهي  ,ستراتيجية مخفية .5
 ة. العملي اتتأتي من التطبيقو  ,ستراتيجية متسلسلة .4

 (538: 5116)الزعبي،                                                                     
ً:معاييرًاختيارًستراتيجيةًالتعلمً

Criteria of Selecting Learning Strategies 

المطلوب تحقيقها وعدد االهداف و  متهءالمحتوى ومال تعلم ستراتيجية اختيارًان معايير    
وقدرة المعلم على تنفيذها ومناسبتها لإلمكانات  هموحاجاتهم ودوافع هموخصائص همالطالب وقدرات

ومناسبتها للزمان والمكان المخصص للدرس ومراعاتها االقتصاد في الوقت  ةالمتوافرة في المدرس
 تقدم يسهم في جعل عملية التعلم المترتبة على عملية التدريس عملية فاعلة .  كل ما .والجهد

 (094: 5114، الهيجاء وابو عاشور)                                                       
 آلتي:ا نحووبينت الباحثة هذه المعايير بال   

 
ً(1رقمً)ًشكلً         ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 معاييرًاختيارًستراتيجيةًالتعلمًً)عملًالباحثةً(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ة الستراتيجي
المناسبة  
للتعلم 
ومعيارها

المحتوى 
ومالءمته التعلم 

وفعالية 
المشاركة 
بين المدرس
والطالب

االمكانات 
المحيطة 
واالفادة منها

الطالب 
ومستواه

المواقف 
التعليمية 
وقابلية 
تطبيقها

تحليل 
االهداف
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 المناسبةًللتعلمًوكيفيةًاختيارها:ًًالستراتيجيات
The Appropriate Strategies for Learning and How to Choose It  

 قابلية تطبيق الستراتيجية في الموقف التعليمي المناسب. .0
 الستراتيجية مناسب لمستوى الطلبة.اسلوب  .5
 استخدام ستراتيجيات مختلفة لتناسب محتوى المادة المقدمة. .5
 تسخير اإلمكانات المتاحة واستخدام المعطيات البيئية لتسهيل ستراتيجية التعلم. .4
 استخدام المعلم ستراتيجية فعالة في عملية التعلم. .3
 المخطط تحقيقها لدى الطلبة.ارتباط الستراتيجية المناسبة للتعلم باألهداف  .6

 (063-064: 5114الهيجاء، وابو )عاشور                                                   
 :ًللتعلمًىفضللاستراتيجيةًالًمقومات

Components of the Best Strategy for Learning 

مية في المواقف يالمتطلبات التعلمساعدة الطلبة في مواجهة  التعلم هو ستراتيجياتان هدف    
تعليمية تمكنهم من تعلم  ستراتيجياتن وصول الطالب الى القدرة على معرفة إالمختلفة، إذ 

ق اكتساب المعلومات وتخزينها ودمجها مع البنية المعرفية والتعبير عنها ائتعلمهم طر و  ,المحتوى 
   (Jonassen, 1985: 22)                ق اخرى.                                    ائبطر 
 
 :ضوءًمقوماتًفيهذهًالتحددًويمكنًانًًً
 تعلمه تبعاً لستراتيجية  مادة التعلم ويتأثر اختيار المتعلم لتغير طبيعة مهام التعلم وتتغير تبعاً  .1

 .منها أسـلوب تعلمـه وفهمه ودافعيته ,لعدة عوامل
لطبيعة مهـام الـتعلم فان الفرد الواحد لن يستخدم  طبيعة بيئة التعلم األفضل تختلف تبعاً   .2

 الختالف بيئته. هانفسًالستراتيجية
  .ن النضج العقلي المحدد بالقدرة على التفكير مهم جداً  إذً:عمر المتعلمً .3
تدعم بيئة التعلم التباين في الفهم مع حث المتعلمين على , إذ ًطبيعة البيئة الثقافية للمتعلم .4

 ً.منطقهم وتفكيرهم اليه من نتائج واظهار تبرير مايتوصلون 
 نمط المتعلم وقت التعلم.         و طبيعة  .5

                                                   ًً(Pirie & Kirien , 1994: 207- 205) 
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  Cognitive Strategies الستراتيجياتًالمعرفية:
"مخططات ذهنية يستخدمها  (Piaget,1968)من وجهة نظر الستراتيجيات المعرفية تمثل     

األفراد في تعاملهم مع المواقف وحلهم للمشكالت التي تواجههم". ولذا فهي تستند إلى العالقة 
 للمخزون الذهني من المفاهيم والمعلومات وطبيعة ارتباط تلك المفاهيم.

                                                                                    (Piaget,1968: 64)  
الطريقة التي تشير الى ستراتيجيات المعرفية ان ال( Wittrock,1968) وفي االتجاه نفسه يرى    

ويرمزها ويدمجها في بنيته المعرفية  ينتقي فيها المعرفة الجديدة أو يكتسبها, وينظمها, ويدمجها
  .لغرض الرجوع اليها وقت الحاجة عندما يتعرض الى مشكلة ويحتاج منه الى حل

                                                                               ((Wittrock,1968:215   
ها حالــة خاصة من العمليات المعرفيــة، تبين  قدرة الفرد من وجهة نظر جانييه فانه  اما      يعد 

على التحكم بسلوكه وتعلمه، اذا استطاع االنسان ان يتحكم بعملية تعلمه ويوجهها الوجهة 
الصحيحة فيحكم عليه بأنه انسان يستخدم عقله، وبذلك فهي الطريقة العقلية التي يوظفها الفرد 

 (22:  2222)دروزة،                                                    لدى تعلمه مـادة معينة .    
( ان الستراتيجيات المعرفية التي يمتلكها بعض المتعلمين تكون افضل 0998 )الزيات, ويرى     

           .        االخر وهذه الفروق ترجع الى مستوى الفهم لدى المتعلمين هممنها لدى بعض
     (: 216 0998, )الزيات                                                                    

لقد كان علماء النفس المعرفيون يركزون على مبادئ المدرسة المعرفية ومعالجة المعلومات     
في البحث عن الستراتيجيات المعرفية للحصول على المعلومات الموجودة  هممما دفع, وتجهيزها

        .لعمليات المعرفية في الذاكرة لفي المواقف الحياتية المختلفة وكذلك بيان المعلومات وفقًا 
 (066: 1999)جابر،                                                                        
أن ستراتيجيات التعلم المعرفية هي خطط موجهة ألداء  (Schunk, 2000يرى )حين في      

المهمات بطريقة ناجحة مثل اختيار المعلومات وتنظيمها وتكرار المادة المراد تعلمها، وربط المادة 
عن خلق بيئة ايجابية  الجديدة بالمعلومات المخزونة في الذاكرة لتعزيز التعلم ذي المعنى فضالً 

 (Schunk, 2000:15)                                                              علم. للت
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الستراتيجيات المعرفية تسهل على الطلبة اكتساب  إلى ان Montague, 2000)ويشير )    
المعرفة الجديدة ودمجها مع المعرفة السابقة، وتخزينها في الذاكرة, إذ يتم االفادة منها في مواقف 

 التعلم المختلفة، كما وتساعد على التعامل مع المتطلبات الدراسية المعقدة. 
                                                                   (Montague, 2000: 4) 

ق ائالعمليات والطر  تمثل الستراتيجية المعرفيةالى ان ( 5115)وليم وعفانة, ويشير كل من      
دراكها ومعالجتها وعمل االرتباطات بين  التي يقوم بها الفرد من اجل تذكر المعلومات وا 

الخطوات والعمليات التي تستعمل رسومة أو هي لتحقيق االهداف الم المعلومات الجديدة والسابقة
لخبرات تعليمية  اً تتطلب تحلياًل لمواد التعلم وكذلك تتطلب تركيبًا وتخطيطًفي حل المشكالت التي

  .تساعد في اكتساب المعلومات ومعالجتهاو  . كما في المقارنة والتخمين واالستنتاجمحددة
 (16 -14 :5115)وليم وعفانة,                                                              

قدرة المتعلمين تزداد في استعمال  فإنه يرى بأن( 5116غزال، وجهة نظر )ابو اما     
مرحلة الطفولة والمراهقة، فاألطفال الصغار يتعلمون المهمات  في أثناءالستراتيجيات المعرفية 

نهم يستعملون ستراتيجيات إن فو التي تتطلب ستراتيجيات بسيطة مثل التسميع اآللي، أما المراهق
            (252: 5116)ابو غزال،                  التسميع المطول )الموسع( بنحو متزايد.           

ستراتيجيات المعرفية هي مجموعة من العمليات الذهنية الداخلية بان ال( 5111)الغريري,  يرى و    
الستراتيجيات هذه يستعمل المتعلمون اذ ثناء عملية التنفيذ، في اللسيطرة والمراجعة وضبط الوعي 

في نجاحهم فهمهم و لضبط انتباههم وفهمهم بما يضمن ترميز أفضل للمعلومات الجديدة لتحسين 
  (051: 5111)الغريري,                         .    االختبار تذكر معلومات حرجة في وقت

القدرات من مجموعة تمثل  الستراتيجيات المعرفية نا (Gagne& Briggs, 1992) ويرى    
 (85 : 5118ر، ـجاب)  .ضبط عملية تعلمه ىالسيطرة عليستطيع الفرد بواسطتها التي  العقلية
الستراتيجيات المعرفية متضمنة في معرفة كيف نوجه ( أن 5118يرى )الخاقاني, في حين    

ونفهم، ونتذكر، ونفكر، ونحل المشكالت، ونعالج الموضوعات ونخزنها  انتباهنا وكيف ندرك,
الطالب هذه العمليات المعرفية ويضبطها ويكون على وعي بهذه  عندما يتقنفونسترجعها، 

 .ودمجها مع مخزونه المعرفي  وتوضيفها في االنتباه واسترجاع المعلومات العمليات
                                                              (31: 5118) الخاقاني,                                                                    

مهمة ضرورية للمدرس؛ النها تمثل اعداد الخبرة والمواقف التعليمية  اتيجية المعرفيةالستر وتعد     
واالحداث التدريسية بصورة تطابق اسلوب تعلم الطلبة, وتقلل من الوقت والجهد للتدريس فضاًل 
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عن جعل عملية التعلم المترتبة على عملية التدريس عملية فاعلة ونشطة يكون للمتعلم فيها دورًا 
 (11: 5101)قطامي,                                                                 متميزًا.

 في كتاب اسمه (Jones , palincsar, Ogle ,and Carr , 1987)ويشير كل من     
 (strategic teaching and learning cognitive instruction in the content area , ascd )

تأخذ  بعد ان كان آليات تدريسية اي جعله ستراتيجياً  فيه عن سترتجة التعلم والتدريس اتحدثو 
دون تخطيط, فجاء االتجاه المؤثرة في العملية التعليمية بنحِو عشوائي من بعض العوامل  بالحسبان

هو استيعاب الستراتيجيات وتطبيقها وتحقيق مهارة  لمعرفيا على ان هدف التعلم المعرفي وركز
نقل النظرية , ووفقًا لهذا المفهوم فان الستراتيجيات المعرفية تمثل في حقيقتها علم كيف تتعلمت

 (11: 5101)قطامي,              .العملي في التعلم وحل المشكالت التطبيقحيز المعرفية إلى 

المعرفية  صاحب النظرية التوليدية( Merlin Wittrock) نقاًل عن (5101)قطامي, ًويشير  
وعالقات,  ونماذج, واسئلة واستفسارات, عمليات, وستراتيجيات علىيتم تدريبه  بان المتعلم

, وان يضع المعلم ثقته في وروابط, وتشابكات, وتفصيالت وخبرات, وتفاعالت, وتسلسالت,
المدرب على توليد  علمالم ريتوف بشرط يستطيع ان يقوم بتلك االداءات  هانبويفترض المتعلم 
ان كل المعرفة والخبرة موجودة لدى المتعلم لها ويفترض يتبنى دور المنظم وان  لمختلفةالخبرات ا

, ويعد ذلك كله م والتدريسييمتلك مهارة سترتجة التعلوان  وعليه استخراجها بصورة من الصور
 .البرنامج التدريبي المناسب والمصممات التدريسية المتقنةممكن الحدوث فيما اذا توافر 

 (80: 5101)قطامي ,                                                                       
 ليهاًالستراتيجياتًالمعرفيةً:ا التيًتسـتندًفلسفيةالسسًال

The Philosophical Foundations on Which the Cognitive Strategies are Base 

نفسية دعمتها نتائج دراسات مختلفة في مجال التعلم تستند هذه االفتراضات إلى ُأسس      
االستناد إليها واستعمالها وتوظيفها في خبرات  علمينوالذاكرة، وان هذه االفتراضات يمكن للم

 وهي كاآلتي: ,التعليم والتدريب، مما يعود بالنفع والفائدة على تعلم طلبتهم
, اذ انه إليهبالنسبة  ذات معنىأطر  وأمساعدة الفرد على تجهيز المعلومات في صيغ  .0

فردًا متعلمًا ومستقاًل في الحصول على المعرفة، المتعلم الستراتيجيات المعرفيـة يصبح بواسطة 
 .  وربما يقوم بتطويرها واالضافة اليها

ق التي تقدم بها وقدرتها وسرعة استخدامها  لدى ائالستراتيجيات المعرفية تختلف بحسب الطر  .5
 .المتعلم
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 اتيجيات المعرفية تتبع المعالجات الذهنية لدى المتعلمين وخبراتهم ومخزونهم المعرفي.الستر   .5
 تخزينإذ ان  ق التي يجري فيها تنظيم المعرفة وفق سياقات قابلة للتذكر والتعلم والفهمائالطر  .4

               .المعرفة تتطلب طرقًا لترميزها وتنظيمها
 (515-516: 5111)أبو رياش،                                                             

 
ً-الستراتيجياتًالمعرفية:ًالتيًتستندًاليهاًمبادئال

The Principles on Which the Cognitive Strategies are Base 

الى ان  )بياجيه، وبرونر، وأوزبل، وسكمان، ووترك، وبافيو(يتفق ممثلو االتجاه المعرفي 
 -:هيالمبادئ السستراتيجيات المعرفية تستند الى عدد من 

 تحول من السلبية إلى االيجابيةي لكيكلما بذل جهدًا ذهنيًا معرفيًا  متعلميتعلم ال. 
 للتعبير عن فكره  ورأيه. متعلمترك الحرية لل 
 نهوجعله يركز على المقار  العالقات التي تتكون منها عناصر الموقف متعلميفهم ال. 
  سئلة عند مناقشةالأاثارة العتماد على نفسه والتعامل مع زمالئه عن طريق ل متعلمالدفع 

 الموضوعات .                                   
ً(099: 5118)الهاشمي وطه،                                                                

 
 لتعلمًالمتعلمين:ًالستراتيجياتًالمعرفيةًالمساعدةًبشأنوجهاتًالنظرً

Points of View on Assistant Cognitive Strategies for Learning of the Learners 

 يمكن تلخيصها:ً(Weinstein, 2811)الستراتيجيات المعرفية من وجهة نظر 
 بسيطًا للمعلومات األساسيةستراتيجيات المهام التعلمية األساسية: التي تتطلب استدعاءًا  .0

 .المعلومات اي عملية تصنيف اخرى ووضعها بصيغة 
ستراتيجيات المهام التعلمية المركبة: وتتضمن إعادة المعلومات بطريقة تختلف عما وردت في  .5

 .والتكيز على النقاط المهمة بترميزها تتضمن إعادة تطبيق المعلوماتو  النص
األساسية: باستخدام الرموز كدالئل أو إشارات أو كلمات ستراتيجيات التوضيح والتفصيل  .5

 بقوانين ونظريات ومبادئ وتعريفات وايجاد عالقة بين الموضوعات  تجعل مايكتبه المتعلم ذا معنى
الخبرات السابقة لجعل  ستراتيجيات التوضيح والتفصيل المركبة: استخدام المعلومات أو .4

ن هذه الفئة أيضًا الربط بين المعلومات أو تجزئتها أو وتتضم ,المعلومات الجديدة أكثر وضوحاً 
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 غها أو تلخيصها من أجل مزيد من الوضوح في المعنى. و إعادة ص
أخر يجعلها  الى شكل صيغة أو شكل منالتنظيم األساسية: لترجمة المعلومات  ستراتيجيات .3

 .في اشكال اومخططاتأكثر فهمًا 
, المهام التعلمية األكثر تعقيدًا، مثل استذكار فصل كاملستراتيجيات التنظيم المركبة: تستخدم  .6

  .الرسومات بواسطةووضع اطار عام  التجميع وعمل قوائمعلى وتركز هذه الفئة 
قدراته على بستراتيجيات التحكم في االستيعاب: وتتطلب معرفة المتعلم لذاته ومدى معرفته  .1

  .,أو تلخيص المعلومات استرجاع المادة المتعلمةعن طريق االستيعاب والفهم 

                                                   (:323-3312811 ,Weinstein) 
المهمات  في انجاز المتعلمالتي تساعد  المعرفية الستراتيجيات ًعدد من(0999ًعدس: )ًيحددًًً

ًوهي: ,حل المشكالت الى صوالً لتسهيل التذكر و الذاكرة استخدام تتضمن التعليمية التي 
 .ستراتيجيات قراءة الكتب أو المصادر المختلفة .0
 .ستراتيجيات التذكر والمعلومات المعقدة واسترجاع المعلومات .5
 وتأمل كتابة المالحظات الحرفية ,وضع الخطوط تحت الكلماتب ستراتيجيات المراجعة .5

 .والتسميع بصوت عال  استعمال الفكرة 
 تنظيم المعلومات أوو  كتابة المالحظات للنص المراد تعلمهب والتنظيمستراتيجيات التفصيل  .4

 .اكثر فهماً  هاتحويلها الى شكل يجعل
الكلمات المتشابهة التي تم تعلمها  بواسطةتذكر كلمات جديدة ب ستراتيجيات مساعدات التذكر .3

 .في قائمة واحدة ةالمتشابهوتوضيحها وتفسيرها وجعل الكلمات  سابقاً 
 (551 – 508: 0999)عدس،ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

المعرفية ترتبط بمهمات فردية,  الستراتيجيات( ان 5119رياش وآخرون، يرى  )أبوفي حين    
 التصنيف في تعلم المفردات وتستخدم ستراتيجية تنظيم المفاهيم بناءً  ستراتيجية فغالبًا ما تستخدم
وتستخدم ستراتيجية الوضع في مجموعات في تعلم المفردات وتنظيم المفاهيم,  ,على خصائصها

 .الفهم والتحدث والقراءة والكتابة وتستخدم ستراتيجية التلخيص في االستماع أو
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ً:(2002عندً)ابوًرياشًوآخرونً,ًالستراتيجياتًالمعرفيةًًتمًتلخيصوعليهًًًً
 . في تنظيم المعلومات المواد المرجعيةو  المصادراي استخدام  تحديد المصادر: .0
حصل عليها يالتلخيص: كتابة الفكرة الرئيسة أو استخدام ملخصات لفظية من المعلومات التي  .5

 الطالب.
 تساعد على فهم واستيعاب وتطوير المهمة التعليمية. :االستنتاج / االستقراء .5
 .على خصائصها تصنيف المصطلحات والمفردات بناءً  :عمل مجموعات .4
 .اإلفاضة : استخدام الخلفية المعرفية وربطها بالمعرقة الجديدة .3
المحتوى  معانيالى  تنبه وتشيرمعلومات في النص : استخدام  االستدالالت إلىالوصول  .6

 وتربطها بالمعرفة الجديدة .
 (55-59: 5119)أبو رياش وآخرون،  ًًًًً                                                 

ً:تلخيصها يمكنفً(5101)شاهين, اما الستراتيجيات المعرفية من وجهة نظر    
 ً.تحديد االفكار الرئيسة التي تشترك بمحتوى معرفي واحد: تحديد المعلومة المهمة .0
انتباه الطالب وتمنع  ةتقويو تعلم المادة وتذكرها  عن طريقالتعلم االمثل : اخذ المالحظات .5

  .عقله من التشتت
  .وضع خطوط تحت االفكار والمفاهيم المهمة: بتأكيد المعرفة وبيان المهم .5
 .المعرفة ذات الروابط المتعددة بين المادة الجديدة والمعرفة السابقة .4
 .مقدار الفهم لدى المتعلمبواسطتها ويبين التخطيط التمهيدي  في أثناء: تنظيم المعلومات .3
  .الفهم أو االستيعاب: تزويدهم باالسئلة وتشجيعهم على تكوين اسئلة بهدف اختبار الفهم .6
التوسع والتفصيل: تحقق للمتعلمين فهمًا واستيعابًا افضل من خالل مطابقة امثلة جديدة مع  .1

                                    .المعرفة السابقة
 ررة  وبيان المعلومات المهمة وغير المهمةالتلخيص: حذفا للمعلومات التافهة والمتك .8
 .بيان االفكار الرئيسية ودرج تحت كل فكرة المحتوى الذي يشملهاو 

 (15-11 :5101)شاهين,                                                                  
ً
ً
ً
ً
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 :البحثهذاًفيًالستراتيجياتًالمعرفيةًالتيًتمًتناولهاً
                          

التي تستخدم الغراض البحث واعتمادها في  الستراتيجيات المعرفيةاستندت الباحثة في تحديد     
التي أنفسها الى تصنيف الستراتيجيات  (التعلمي –التعليمي)بناء الجلسات الخاصة بالبرنامج 

 الستراتيجياتتناول موضوع الذي المنظرين  وائلامن  وصفهب (Wittrock,1968) هاحدد
 من التفصيل : ءبشي المعرفية

 ستراتيجيات التمرين االساسية. .0
 ستراتيجيات التمرين المتشابكة ومتعددة المراحل. .5
 التفصيل االساسية.التوضيح و ستراتيجيات  .5
 ستراتيجيات التفصيل المتشابكة ومتعددة المراحل. .4
 ستراتيجية التنظيم المعرفي االساسية. .3
 التنظيم المعرفي المتشابكة ومتعددة المراحل. ستراتيجية .6
 ستراتيجيات مراقبة الفهم. .1
            الستراتيجيات الدافعية واالنفعالية المعرفية. .8

                                                    (Wittrock,1968 :214- 229 )  
ًًً   

ً:ًوكاآلتيبالتفصيلًكلًمنهاًعرضًيتمًسًو      
ً
ً
ً
ً
 
 
 
ً
ً
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  ً  The Basic Strategies of Exercises: ستراتيجياتًالتمرينًالساسية .0
وضعها في فئات متشابهة ذات عناصر و تجميع المعرفة والمعلومات ( ان 0993)دروزة، يبين    

الترميز( في عملية عقلية تساعده على التعامل و التنظيم، و التبويب، و  مشـتركة تتضمن )التصنيف،
 (55: 0993)دروزة،     .                                                     مع المعلومات

  The Steps of Using Strategies   :لستراتيجيةاًخدامخطواتًاست
 .يطلب من المتعلمين قراءة محتوى الموضوعو يحدد المعلم موضوع الدرس  .أ

 .في مجموعات المحتوى  وضع عناصر .ب
 .للمعلومات المتشابهة  تصنيف عمل قوائميطلب من المتعلم  .ج

 (019 – 018: 5118)الهاشمي وطه،                                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ً
ً

ً(ًوضحًستراتيجيةًالتمرينًالساسية2شكلًرقمً)
ًعملًالباحثة

 
 

 
 

 خطواتها

 هاتخداماتاست

 
 تخطيط المادة العلمية.-1
تلخيييييييييييي  الميييييييييييادة -2

 العلمية.
 لالمتحانات. اإلعداد-3
اساس لبنيا  البرنيام  -4

 التعلمي( –)التعليمي 
 

 الساسيةالتمرينً

 للمدرس

السيييييتراتيفيات فيييييي توظيييييي  -2

 التعلمي( -البرنام  )التعليمي
مراعيييياة ال ييييرية ال رد يييية  ييييي   

 الطلبة.
فييي  خدمالمسييت لفهييدتقلييم ميي  ا-3

 .عرض المادة العلمية

اعداد االختبار التحصيلي 
اعداد  اختبار ال هم المرن 

 للطالب

a) تقو ة التعلم 
b) تنشييييط اليييقو  يتقو ييية

  ز ادة المعلوماتالقاكرة.
c) ثصني  الم ردات 
d)تقو ة ال هم 
. 

يطلب و يحدد المعلم  موضوع الدرس  --
 .الموضوع من المتعلمين قراءة محتوى 

 .وضع العناصر في مجموعات-

وضع العناصر في قوائم مرتبة -
  .بالتسلسل

 تصنيف عمل قوائميطلب من المتعلم -

 .للمعلومات المتشابهة 
 

ترتيــــــب االعــــــداد علــــــى  مثــــــال/
ــــة  ــــوان االعــــداد  الطبيعي وفــــق عن

 والحقيقيةوالصحيحة والنسبية 
                                     

⊂  R     Q  ⊂   Z   ⊂   N 

 فائدتها
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 : المراحلستراتيجياتًالتمرينًالمتشابكةًمتعددةً.2
The Multi-Level Interlocking Strategies of Exercises              

وضع و  التركيز على النقاط المهمة في الموضوع بوضع خط تحتهاة بيتتمثل هذه الستراتيج   
 (81:  5101 )قطامي,      .                الخطوط تحت االشياء )االعداد( او االشارة اليها

 The Steps of Using Strategies       :لستراتيجيةااستخدامًخطواتً
 يطلب من المتعلمين قراءة محتوى الموضوع بدقة.و  يحدد المعلم موضوعًا علميًا معيناُ  .أ

 يطلب من المتعلمين االنتباه الى المواضع المهمة في المحتوى. .ب
 .تحتها خطالتركيز على النقاط المهمة في الموضوع بوضع بيطلب من المتعلمين  .ج

 (508: 0999عدس،)                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراحل( وضح ستراتيجية  التمرين المتشابكة متعددة 5شكل رقم )
 عمل الباحثة

 
 

 فائدتها

 للمدرس

السيييييتراتيفيات فيييييي توظيييييي  -

 التعلمي( -البرنام  )التعليمي
 يييالتركيز  تسيياعد المعلميييي   -

علييييييا النقييييييا  المهميييييية فييييييي 

 لطلبتهمالموضوع 
 تسهيم عملية التعليم -
عداد االختبار التحصيلياال 

 اعداد  اختبار ال هم

 تقو ة التعلم -
 التركيزتنشيط القو  يتقو ة -
  التركيز علا النقا  المهمة -

ح يييييق النقيييييا  المهمييييية فيييييي -

 القاكرة

 تقو ة ال هم-
. 

 هاتخداماتاست

لتركيززززى علززززى ا --

 النقاط المهمة
جززززززززز   انتبزززززززززا   -

 الطلبة 
بقاء المعلومة  في -

 ال اكرة
 

 الطالب

التمرين المتشابكة 

 متعددة المراحل

ً يحدد المعلم  موضوع-  اً علمياً معينا

ويطلب من المتعلمين قراءة محتوى 

 الموضوع بدقة

التركيز على  يطلب من المتعلمين -

 النقاط المهمة في الموضوع بوضع

.تحتها.                           يخط

                                  

خطواتها

 تها

غرف متساوية الحجم يراد  ( 2) هناك  مثال/-
بصبغ الغرفة    xالشخصصبغها ، فاذا أقام 

     yالشخص  ، و ( سـاعات 2) األولى في 

،  ( ســاعات 8) نجز صبغ الغرفة الثانية في أ
  شترك اصبغ الغرفة الثالثة إذا  تطلبفكم ساعة ت

(x,y) معًا في صبغها 
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 The Basic Strategies of Details: التفصيلًالساسيةًوالتوضيحًستراتيجياتً.3  
ة رموز او اشارات فاستخدام التصور واضابانها  هذه الستراتيجية  (Weinsten, 1988بين )ًًًًً

بناء جمل تربط بين القوائم ذات العناصر المتشابهة و لكلمات المعرفة اي المحتوى المراد تعلمه 
 .وتعريفات ,مبادئو نظريات, و , ايجاد عالقة بين الموضوعات بقوانينو 

                                                                (113  :Weinsten, 1988) 

 The Steps of Using Strategies :لستراتيجيةااستخدامًخطواتً
 يطلب من المتعلمين قراءة محتوى الموضوع بدقة. يحدد المعلم موضوعًا علميًا معيناُ  .أ

 .هة في قوائمبوضع المعلومات المتشا .ب
 .القوائم المختلفةفي  الربط بين المعلومات المتشابهة .ج
  . وتعريفات ,مبادئو نظريات, و , ايجاد عالقة بين الموضوعات بقوانين .د

           (46:  5101)عطية،                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 التفصيل االساسيةوضح ستراتيجية  ( 2شكل رقم )

 عمل الباحثة
 
 
 

 ًيحدد المعلم  موضوعًا علميًا معينا 
يطلب من المتعلمين قراءة محتوى 

 الموضوع بدقة.
هة في قوائمبوضع المعلومات المتشا. 
 بنــــــــاء جمــــــــل تــــــــربط بــــــــين القــــــــوائم ذات

   .ههالعناصر المتشاب

 بقـــــوانينايجـــــاد عالقـــــة بـــــين الموضـــــوعات ,
 وتعريفات ,مبادئو نظريات, و 

 خطواتها
 للمدرس

السييتراتيفيات البرنييام  توظييي  2

 التعلمي -التعليمي
عنييد تصييني   لفهييداتقلييم ميي  .2

 المعلومات
 نيييا  ر يييط المعلوميييات  عال ييية .3

  ينها عند المقارنة يالتصتي 
اعداد االختبار التحصيلي 

 اختبار ال هم المرناعداد  

 للطالب

 تقو ة التعلم -
 التركيز  ز ادة تقو ة -
ر ييييييييييييط المعلومييييييييييييات -

 متشا هة  
 تقو ة ال هم-
. 

 فائدتها

 التفصيلًالساسية
مثال/ حل معادلة من الدرجة 

ربط حل   Q فياالولى 
بحل المعادلة z في المعادلة 
عمل قوائم بالحل  Qعلى 

 والنسبية.لالعداد الصحيحة 
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 :ستراتيجياتًالتفصيلًالمتشابكةًمتعددةًالمراحل.4
 The Multi-Level Interlocking Strategies of Details  

توضيح وتفصيل المهام التعليمية المتشابكة أو  ة( بان ستراتيجيWeinsten, 1988) يشير   
المتعلم وربطهًا  الموجودة لدى والخبرات واالتجاهات السابقة استخدام المعلومات المعقدة تتضمن
 وتثبيتًا وربطها بالمعلومات السابقة. اكثر وضوحاً  وجعلها الجديدةبالمعلومات 

                                                                (221: Weinsten, 1988)                                               
عملية عقلية تهدف الى إدراك العالقة بين تتضمن  هذه الستراتيجية أن( 5115, حيلةال)ويرى    

وقد  ,بينهماختالف العن طريق إدراك أوجه الشبه وا المعلومات الجديدة والمعلومات السابقة،
 (46: 5115, حيلةال)                               تتضمن هذه العملية االستنتاج والمقارنة. 

 The Steps of Using Strategies :لستراتيجيةااستخدامًخطواتً

 يطلب من المتعلمين قراءة محتوى الموضوع بدقة. يحدد المعلم موضوعًا علميًا معيناً  .أ
 .فرة وربطها بمخزون المعرفة السابقةاغ المعرفة المتو و ص .ب
 .العالقة بين الموضوع الجديد وبين ما تعلمه سابقاً  لىينبه الطلبة ع .ج

                                                                                      (Hartman, 2001: 294) 

تؤدي الى تعلم المعلومات  إن عملية الربط بين المعلومات الجديدة والمعلومات السابقة ال   
وكلما زادت عملية  ,بل تؤدي الى إحداث تعلم جديد، وذلك عن طريق االستنتاج ,الجديدة فحسب

  (Gagne et.al, 1993: 55)         المعنى. ذي الربط أدت بالفرد الى الفهم وحـــــــدوث التعلم
 
 
 

 
 
 
 

 ً
 

 
 
 
 

 الطالب

كةً
شاب

لمت
لًا

صي
التف

سييييييييتراتيفيات البرنييييييييام  توظييييييييي  2.

 التعلمي -التعليمي
فرة ير طهييييا اغ المعرفيييية المتييييووصيييي.5

  مخزين المعرفة السا قة

العال ييييية  يييييي   ليييييا نبيييييل الطلبييييية ع

 الموضوع الفد د ي ي  ما تعلمل 

اعداد االختبار التحصيلي 
اختبار ال هم المرن  اعداد 

 تقو ة التعلم -
 التركيز  ز ادة تقو ة -
ر ييييييييييييط المعلومييييييييييييات -

 المتشا هة  
 تقو ة ال هم-
. 

م المعرفيييييييييية و تقيييييييييي-

 السا قة.
تخطييييييييييييط الميييييييييييادة -

 العلمية.
ر ييط المعرفيية  ع ييها -

 ع يها اخخير مع 

 اإلعييييييييييييييييييييييييييييداد

 لالمتحانات.
 

 استخدامها

ًنــاًايحــددًالمعلــمًًموضــوعااًعلميــااًمعي
 يطلبًمنًالمتعلمينً

فرة ير طهيا اغ المعرفة المتيووص -

  مخزين المعرفة السا قة
العال يييية  ييييي  لييييا  نبييييل الطلبيييية ع  - 

 الموضوع الفد د ي ي  ما تعلمل 

 امكن يلتزم المعلم برسم مخطط ان

 خطواتها
𝑥المعادلـة بالشـكل    مثال/  +  𝑎 = 𝑏  معادلـة ذات الخطـوة

 وربطها بالمعرفة السابقةالواحدة معرفة جديدة 
جمل رياضية تحتوي على عدد مفقود أو أكثر تسمى الجمل 

في الفراغ  3وضعنا العدد  + ... اذا 01=   03المفتوحة 
 الً يكون ح 3نستنتج ان العدد   ,نحصل على عبارة صحيحة

 مكان الفراغ فتصبح   xذا وضعنا إف ,للجملة المفتوحة
03   =01 .. + xالخطـوةًذات  معادلـةب ميه االننسـ .... وهـو مـا

    الواحدة

 فائدتها للمدرس

 التفصيل المتشابكة( ستراتيجية 3شكل رقم )
 )عمل الباحثة (
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ً:عملًاألشكالًالتوضيحية() ستراتيجيةًالتنظيمًالمعرفيًالساسيةً.5  
Organization The Basic Strategies of Cognitive   

ووضعها لعناصر المراد تعلمها اتحديد ان هذه الستراتيجية تهتم ب( 5111ًعبيدات وسهيلة،)بين    
في أشكال تنظيم المعلومات و  وفق اسس جديدة على نص قرائي واعادة ترتيبها في مجموعات في

  .أو رسومات تبين ما بينها من عالقات مخططات
   (202– 511: 5111عبيدات وسهيلة، )                                                    

The Steps of Using Strategiesً :اتيجيةًرلستاخطواتًاستخدامً
 .تحديد العناصر المراد تعلمها .أ

 .وفق اسس جديدة على اعادة ترتيبهاو نص قرائي  فيوضعها  .ب
  .المحتوى  التي تربط بين عناصر كشف العالقات .ج
 .التي يتضمنها المحتوى باألشكال التوضيحية األفكار وضع .د

 (59: 5119)أبو رياش وآخرون،                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ساسيةاال نظيمالت( وضح ستراتيجية 8شكل رقم )

 (عمل الباحثة)
 

 مثال/ انواع االعداد النسبية 

 االعداد العشرية

 2.2مثل/

   

 االعداد الكسرية

7  مثل/
2

5  
 

 االعتيادية  الكسور

 مثل/
2

3  
 

 الكسور العشرية

   0.2مثل/  

 

أو أي عدد في  2االعداد الصحيحة هي اعداد نسبية مقامها 

 المقام بحيث يكون الناتج عدد صحيح

 التنظيمًالمعرفيًالساسية

ًخطواتها
ًتعلمهاً ًالمراد ًالعناصر تحديد

ً نصًقرائيًفيووضعهاً
ًعناصرً ًبين ًتربط ًالتي ًالعالقات كشف

ًالمحتوى.ً
ً ًالمحتوىًوضع ًيتضمنها ًالتي األفكار

 باألشكالًالتوضيحية
 

 

 

فائدتها تعليم التصنيف 

والتظيم ووضع 

 يئنص قراالمعلومات 

 في مصنفات جديدة
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  : متعددةًالمراحلستراتيجيةًالتنظيمًالمعرفيًالمتشابكةًً.6
The Multi-Level Interlocking Strategies of Cognitive Organization 

ة قوضع االشياء في قائمة تربطها عالهي هذه الستراتيجية  نأب( 5101)قطامي, يرى      
ارقام كسرية وصحيحة نضع االعداد الصحيحة في قائمة والكسرية في قائمة اخرى  مثالً  ,محددة

عام للموضوع وتمثيله برسومات  يعني تصميم اطار ,او على صورة تكرارات وتمثيلها بيانياً 
                                                                                                                              (85: 5101 )قطامي,                                                          توضيحية .  

  The Steps of Using Strategies :لستراتيجيةااستخدامًخطواتً  
 .بدقة من اجل المعرفة والفهم تهئقراالطلب من المتعلم و تحديد المحتوى التعليمي  .أ

 ي.المحتوى التعليممنها التي يتكون  العناصرالطلب من المتعلم بيان  .ب
 ته.بطريقعن المحتوى التعليمي  عبريان الطلب من المتعلم  .ج
وفهمه  المتعلم  ويبين مدى استيعاب عبر عن المحتوى ي رسم شكل توضيحي لمحتوى التعلم .د

 .  لمحتوى الموضوع
 (093: 5101)عطية،                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التنظيم المعرفي المتشابكة( وضح ستراتيجية 2شكل رقم )

 (عمل الباحثة)

 المدرس
 الطالب

ًالتنظيمًالمعرفيًالمتشابكةً

توظيـــــــف ســـــــتراتيجيات فـــــــي البرنـــــــامج .6
 التعلمي -التعليمي

تســــهل عمليــــة التعلــــيم, إذ انهــــا تجعــــل .7
 المتعلم أكثر اعتمادًا على نفسه.

الموقف العالقات بين عناصر بيان 
 التعليمي للمتعلم.

 تقويةًالتعلمً-
 تقويةًالتركيزًبزيادةً-
 ربطًالمعلوماتًالمتشابهةًً-

 تقويةًالفهم-

الطلب تحديد المحتوى التعليمي و .أ
بدقة من اجل  قراءتهمن المتعلم 
 المعرفة والفهم.

العناصر الطلب من المتعلم بيان .ب
 المحتوى التعليمي.منها التي يتكون 

يعبر عن الطلب من المتعلم ان .ج
 بطريقته.المحتوى التعليمي 

رسم شكل توضيحي لمحتوى التعلم .د
ويبين مدى  يعبر عن المحتوى 

وفهمه لمحتوى المتعلم  استيعاب
 .    ان امكن الموضوع

 

 خطواتها

وزان توأمين على مدى السنة  االولى من أارادت باحثة ان تقارن بين مثال/ 
عمرهما فقامت بتوضيح ذلك بواسطة رسم بياني صممته لتعرف كيف يتدرج 

 ًً-وزنهما ؟ فعملت الرسم البياني اآلتي : ازدياد

 

 فائدتها
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 The Strategies of Monitoring Understanding ستراتيجياتًمراقبةًالفهمً:.7ًً
حفظه أو فهمه  محاولة المتعلم استرجاع ما ستراتيجيات مراقبة الفهماب( 0966)راجح : يقصد  

يشعر به  ماوان وتكرارًا  صعب عليه فيزيده عنايةً  أو غاب عنه من محتوى مادة ومقدار ما
ان ًاقبة الفهملمر ق ائالطر  ومن خير ,على اتقان التعلمالم الخيبة يحمالنه  المتعلم من لذة الفوز أو
يقوم بتلخيص ماتم حفظه أن  , أوالمراد تعلمه اسئلة تتصل بالموضوع نيحاول المتعلم االجابة ع

 ( 519-518 :0966, )راجح                                                        .وفهمه
انها تحقق فهم الموضوع من قبل المتعلم واستيعابه اي  (Hartman, 2001) في حين يقصد   

 بواسطة تبين عناصر المحتوى المطلوب فهمه وتكشف العالقات التي تربط بين تلك العناصر
                 (Hartman, 2001 : 331)                    .االجابة عن االسئلة التي تتصل بالموضوع

 
  The Steps of Using Strategies لستراتيجية:ااستخدام خطوات 

 .بدقة من اجل المعرفة والفهم تهءقراالطلب من المتعلم ب تحديد المحتوى التعليمي المراد تعليمه .أ
 .تزويدهم باالسئلة وتشجيعهم على تكوين اسئلة بهدف اختبار الفهمب. 
نترك الحرية للمتعلم للتعبير عن رأيه باثارة االسئلة عند تعليمهم على القيام باالستفسار الذاتي ج.

 . المناقشة

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ًًًًًًًًًًً 

 مراقبة الفهم( وضح ستراتيجية 6شكل رقم )
ً(عمل الباحثة)

 ستراتيجيات مراقبة الفهم 

الطلب ب تحديد المحتوى التعليمي المراد تعليمه.أ
 .بدقة من اجل المعرفة والفهم تهءقرامن المتعلم 

تزويدهم باالسئلة وتشجيعهم على تكوين ب. 
 .اسئلة بهدف اختبار الفهم

نترك تعليمهم على القيام باالستفسار الذاتي ج.
 الحرية للمتعلم للتعبير عن رأيه باثارة االسئلة 

ًالعددًمثال/ ًعن عبري
 بصورةًاخرى؟1977ً

 

 خطواتها

 للطالب

ستراتيجيات فزي البرنزام  توظيف 

 التعلمي -التعليمي
عنزززد مراجعزززة  الجهزززدتقلزززل مزززن -

 المعلومات 
اختبار ال ات بواسطة االستفسار -

 ال اتي
اعداد االختبار التحصيلي 

 اعداد  اختبار الفهم المرن

 تقوية التعلم -
 التركيى بىيادة تقوية -
مراجعززة مززا تززم فهمززه -

 وتعلمه  
 الفهمتقوية -
 

 فائدتها
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 :تًالدافعيةًوالنفعاليةًالمعرفيةالستراتيجيا.8ًً
 The Cognitive Motivational and Emotional Strategies                                                     

يعني  ه الخاصص محتوى الموضوع بأسلوبيمن تلخ متعلمن تمكن الأب (Wittrock,1968)يؤكد   
مما يؤدي الى ترسيخه في بنيته المعرفية ليتمكن  ان الطالب تمكن من فهم الموضوع بنحو افضل

 (Wittrock,1968: 216)                                   .في مواقف الحقة ئهمن استدعا
مبينًا البنية المفاهيمية  وترتيبها عرض االفكارقيام المتعلم ب أي الستراتيجية تشير هذهو     

 واسقاط الخبرات المشوهة وادخال خبرات اكثر المعلوماتالتذكر واسترجاع  القدرة علىو  للمحتوى 

 .ليحقق الفهم التوازن المعرفيترسيخ التفكير االيجابي وتحقبق ل مةءصحة ومال
                                      (     : 510182 )قطامي,                                                             

  The Steps of Using Strategies :لستراتيجيةااستخدامًخطواتً
 .ومحاورها االفكار وعرض تحديد .أ

 .واضافة مواد وخبرات جديدة بهدف اكمال المعنى تنظيم وتجميع المعلومات .ب
                  .الوصول للنتيجة وتعليلها وتلخيص الموضوعبنقد االفكار واعادة تنظيمها  .ج

 (35:  5101 )قطامي,                                                                     
  ؟، فما العدد 6والعدد يقبل القسـمة على  3عـدد زوجي مؤلف من رقمـين، رقم العشرات فيه مثال/ 

         
 المعرفية الدافعية واالنفعالية( وضح ستراتيجية 9شكل رقم )                      

 )عمل الباحثة(
جدول رقم الالستراتيجيات المعرفية ومسمياتها في  فيآراء المنظرين  بعضواخيرًا سنعرض    
ًاآلتي:( 0)
 

ات الستراتيجي
الدافعية 
واالنفعالية 
المعرفية 

م تسهل عملية التعيل
حيث انها تجعل 
المتعلم أكثر اعتمادا  

.على نفسه

بيان العالقات
بين عناصر 
الموقف 
التعليمي 
.لمتعلم

عـدد زوجي 
مؤلف من 
رقمـين  ، رقم
العشرات فيه

ل والعدد يقب5
القسـمة على 

فما العدد ، 6
؟

الوصول 
للنتيجة 
وتعليلها 
وتلخيص 
.الموضوع

تنظيم وتجميع
المعلومات 
واضافة مواد 
وخبرات جديدة 
بهدف اكمال 

.المعنى

تحديد وعرض 
االفكارومحاورها 
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 عمل الباحثة(( الستراتيجيات المعرفية لمجموعة من العلماء(  1جدول  رقم ) 

Wittrock Weinstn راجح شاهين أبو رياش وآخرون عدس 
ستراتيجيات المهام  ستراتيجيات التمرين االساسية

 التعلمية األساسية

وتصنيف ستراتيجيات قراءة الكتب أو المصادر  

 المحتوى

ستراتيجية تحديد  المصادرستراتيجية تحديد 

 المعلومة المهمة

مراقبة 

 الفهم
ستراتيجيات التمرين المتشابكة 

 ومتعددة المراحل

ستراتيجيات المهام 

 التعلمية المركبة
 ,ستراتيجيات المراجعة: وضع الخطوط تحت

 كتابة المالحظات و الكلمات

 ستراتيجية بيان المهم ستراتيجية المالحظات 

 بوضع خطوط 

 ستراتيجيات التفصيل االساسية.

 

ستراتيجيات التوضيح  

 والتفصيل األساسية
ستراتيجية الكلمات المتشابهة وتوضيحها  

وتفسيرها وجعل الكلمات التي تشترك ببدايات 

  واحدة

 ستراتيجية عمل مجموعات 

وايجاد عالقة بين المعلومات 

 المتشابهة 

ستراتيجية التوسع 

 والتفصيل

التفصيل المتشابكة ستراتيجيات 

 ومتعددة المراحل

ستراتيجيات التوضيح  

 والتفصيل المركبة
االستنتاج ستراتيجية تذكر كلمات جديدة من  

 والمقارنة 

استخدام الخلفية  ) االفاضة (

المعرفية وربطها بالمعرقة 

  الجديدة

ذات الروابط بين 

 ةالجديدالمعرفة 

 ةوالسابق

ستراتيجيات التنظيم  االساسيةستراتيجية التنظيم المعرفي 

 األساسية
 تنظيم المعلومات - ستراتيجيات التفصيل والتنظيم

ستراتيجية التنظيم المعرفي المتشابكة 

 ومتعددة المراحل

التنظيم  ستراتيجيات  

 المركبة
والمعلومات المعقدة  تنظيم ستراتيجيات

 واسترجاع المعلومات

اخذ ستراتيجية  ستراتيجية التلخيص

 المالحظات

ستراتيجيات التحكم في   ستراتيجيات مراقبة الفهم

 االستيعاب
ستراتيجية الفهم أو  االستقراء /ستراتيجية االستنتاج  .ا  ابقستراتيجية االشكال المتشابهة التي تم تعلمها س

 االستيعاب

 ستراتيجية التلخيص   االستدالالتالوصول إلى  ستراتيجيات مساعدات التذكر  - الدافعية واالنفعالية المعرفية
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 : الباحثة استخدامًالستراتيجياتًالمعرفيةًمنًوجهةًنظر
The Usage of Cognitive Strategies from the Researcher's Viewpoint  

 اهم آراء وكتابات بعض الباحثين والمنظرين واستعراض بعد ان اطلعت الباحثة على  
وصواًل به الى  وكيفية تعامل الطالب المتعلم وفقًا لها همالمعرفية المستخدمة من الستراتيجيات

والخطوات في بناء  الستراتيجياتتم اخذ هذه   ,اقصى مدى من الفهم للمعلومة المعطاة في الدرس
أو كلها بحسب طبيعة المادة  الجلسات التدريسية المعتمدة ويكون استخدام واحدة منها أو اكثر

فانها ترى بانه يستوجب على المعلم ومعرفة الطالبات السابقة لها والفروق الفردية بين الطالبات 
لتحقيق الهدف المنشود منها  المعرفيةيجيات استخدام الخطوات اآلتية في اثناء التعاطي مع السترات

  :كاآلتي
لموضوع الرئيسة  فكارالاالطالع على ا من طالبه لممنظمات متقدمة: يطلب المعاستخدام  .0

 .وسؤالهم عنها قبل البدء في الدرس المقررالالحق الدرس 
في  ةالمتضمنالمفاهيم  المعلم من طالبه تكرار يطلب: الممارسة تكرار استخدام طريقة .5

 .تقليده في نطقهاو  المحتوى التعليمي
 ماب من المتعلم ربطها  ويطلـب اً قانون او يذكر المعلم كلمة:  الكلمة المفتاحية استخدام طريقة .5

 مشابهة في مخزونه المعرفي. من معلومات اسبقه
اسئلة عند  باثارة  رك الحرية لهممجموعات وت بصورةمتعلمين جعل ال: التعاون  استخدام طريقة .4

 بينهم.ما  فيالمناقشة 
أي يطلب المعلم من طالبه تنظيم المعلومات المتضمنة في الدرس  :تصنيفاستخدام طريقة ال .3

  الفهم لدى المتعلم.  عن طريقالتخطيط التمهيدي للمادة ويبين بواسطة 
بعض المصطلحات  المعلم امام طلبته يذكر: استدالالت الوصول إلى استخدام طريقة .6

وتوجيه بعض االسئلة اليهم وتشجيعهم على تكوين امثلة محددة بهدف اختبار   والكلمات الجديدة
 .الفهم لديهم

صورة  حقيقة أو بديهية أو او اً قانون على طالبه يعرض المعلم: توظيـفال استخدام طريقة .1
لديهم من مخزونات ذهنية ذات صلة بالموضوع الجديد  ار ماضاستح مـنهم ويطلـب ,لشيء معين

 لكي تكون المادة اكثر وضوحًا. 
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األكثر الى النقاط  همانتباهتوجيه  المعلم من الطالب يطلبان  :االنتباه الموجه استخدام طريقة .8
استخدام الخلفية المعرفية التي تساعد في تنشيط عملية التعلم واستخدام اي  ,أهمية صعوبة أو

 ً  ً.رفة السابقةالمع
 العبارة ذهنيًا وذلك بتكرار نطق أي االستماع الى الكلمة اوالتمثيـل السمعي:  استخدام طريقة .9

 .ال ينـسوها حتـى المتعلمين أذهـانفي  ةأو المعلوم الحقيقة وأالقانون 
صيغة  تكوين الفكرة وترجمتها الى المتعلمينيطلب المعلم من : التحويل استخدام طريقة .01

 للنص اللفظي. محسب فهمهبرياضية 
في وضع ملخص ألهم النقاط الواردة  المتعلمينالمعلم من  يطلب :طريقة التلخيص استخدام .00

 .قرأ نصهايفي الدرس بعد ان النص وكتابة الفكرة الرئيسة 
  :المحورًالثانيً/ًالفهم

ان يتم االشارة الى الفهم من الضروري انه قبل الدخول الى مفهوم الفهم المرن ترى الباحثة ًً
ً:اطارًا مرجعيًا للفهم المرن ومن ثم يتم االشارة الى الفهم المرن كاآلتي وصفهعام ب نحوِ ب

Understandingًالفهمً:ً
يجب و  ضعيف,هو تعلم ًصل الى اتقان مهارة الفهمي أي تعلم الًان(0965ً)الجومرد, ًبين ً   

     (15: 0965)الجومرد,          .كليهما فيمالحظة ظروف المتعلم والمعلم واالسباب المؤثرة 
معرفة العالقات القائمة في الموقف وتمييز العناصر  هو الفهمان  (1974بين )محمد, كما ي     

     (30: 1974)محمد,        ه.ترابطو ككل فيه وعالقة المعرفة الجديدة بالسابقة وفهم الموقف 
الجملة,  ,فهم )الكلمة عن طريق فهم المتعلم للمحتوى ( ان  (Thinker, 1975في حين يرى    

مقدار الفهم المعرفي يدل على  ,فهم المعنى العام ومقدار المحتوى الفقرة( والربط بين مكونات 
 ( Thinker, 1975                                          (354 :        . للمتعلم

عدد يعتمد على مقدار ما يصل اليه المتعلم عند ًان الفهمًالىً(0980ر )يونس وآخرون, يشيو  
 :من المؤشرات اآلتية

 .ًًًًًمعنى الرمزًالمتعلم اعطاء .1
 .االفكار وتطبيقها مع الخبرة السابقةًمعرفة .2
 .المحتوى ًتقويم معرفة .3
 .النص اللفظي وترجمته الى نص رياضي فهم .4
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 اختيار االفكار الرئيسة.وًالمحتوى ًتحصيل معاني .5
 .على التنظيم المتعلمقدرة   .6
                       االستنتاج. ًقدرة المتعلم على .7

 (015 :0980)يونس وآخرون,                                                               
0996ًًشارف : )ال دعن نظلة خضرًترى  حين في     هي عملية تكوين ًالفهمبان عملية (

اي  ,وهو يتطلب معرفة كيف ولماذا ومتى تستخدم هذه المعلومات ,المتطلبات في ذهن المتعلم
  .يتعلمه المتعلم معرفة اساس ودالالت ما

ًإذ ان الفهم     موقف يجابه الفرد  فيإدراك العالقات القائمة يعني يكولوجية: االناحية السمن
دراك ذلك الموقف ككل متر   ابط . وا 

وهذا التكيف الناجح  ,التكيف الناجح لموقف يجابه الفرد فهو يمثلللفهم:   الناحية العمليةاما    
 .موقف وتمييز العناصر الرئيسة فيهال يأتي إال نتيجة لفهم العالقات القائمة في ال

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(519, 0996ًشارف : )ال                                                                  
يمكن تمثيل الفهم بعدة انواع من االهداف نه أب" :((Boix- Mansilla,1995ًيرى  حين في   

 (445: 5105)قطامي,  . منها فهم المحتوى )االنظمة واالفكار والمفاهيم( وفهم اهداف المعرفة"
التي تحدث ًالظروف البيئيةمنها  ,الفهم مقدارًفي تؤثر اً ان هناك امور (0998ً)الزيات،وبين    

 .والتوترات التي تصاحبها ,المواقف االختباريةووطريقة التعلم  التعلم,ًفيها عملية
   ًً( 465: 0998)الزيات، ًًًً  ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

أي   ,للمعلومةواضح  االستيعاب هو حصول المتعلم على فهم أن  ( 5111)شحاته: في حين يرى 
صحيح وبعمق فهمه  نحوِ ب تعلمه بمعلوماته السابقةييربط ما  الجيد المتعلمالن  ,هو اتقان الفهم

 (016 :5111 ,شحاته)        لتلك المعلومة .                                         
ًاسوي)تراًيرى و  ويحدث  ,ان الفهم يتكون من اجراءات عقلية (5100)القاضي, عند (0915,

جراءات على وتتم هذه اال ,نتيجة فهم محتوى الموضوع التمثيالت الداخلية بين عندما تتم المزاوجة
ً:ثالث مراحل

 .ًتصورات ذهنية لمحتوى الموضوع .1
 .ًلمتعلم من صور ذهنيةالدى  وماًالجديدة المقارنة بين الصور .2
                       .ًًاستجابة المتعلم للتساؤالت .3

 (55: 5100)القاضي,                                                                      
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 Comprehesionتعني الفهم وكلمة  Understandingنَّ كلمة أ( 5100الباري: عبدوبين )   
الن  ,اعم واشمل من الفهم االستيعابان  إذعن االستيعاب,  الفهم يختلف تعني االستيعاب وان

احاطة المتعلم احاطة  اما االستيعاب فهو ,لما يتعلمه المتعلم الظاهري او السطحي الفهم هو الحد
   .وبعدهاية التعلم لاثناء عمفي  يفهم السطور وما بينهاالنه  ؛أي اعمق من الفهم تامة

 (                                                 58-51, 5100الباري:عبد)                                                                  
ً   The Levels of Understanding  :مستوياتًالفهمً

 ,(Barrett, (1967و  Bloom) ,1956) منهم ( الى عدد من المنظرين0998)عجاج،يشير   

 :  هما ,مستويات الفهم تصنيفين رئيسينه لعلى ان وااتفق ال ين  (karline، (1984و
  .والنص والفقرة ، فهم الكلمة، والجملة، ويتشكل من ,: ويمثل فهم المقروء التصنيف االفقي .0
  ,الضمنيالفهم و المحتوى, فهم معنى  ومنها ,يشمل مكونات اجزاء الفهمو  :التصنيف الرأسي .5
 (0998:95)عجاج ،                                                       .ياالستنتاجالفهم و 

 :وهي ,يتضمن اجزاء الفهمفانه يشير الى تصنيف رأسي  آخر  (5119)بطرس، اما    
 .للمحتوى  الفهم الحرفي .0
 .أو المعرفي الفهم االستنتاجي .5
           .       االجرائي أو فهم التساؤلالفهم التقويمي او  .5

 (514-5119:515)بطرس،                                                         
 ، (81: 5111)العبد هللا، و ,(Thompson، 2000: 4)واتفق معه في التصنيف    

 (.018: 5111و) شحاتة،
 0996وآخرون،هللا  )جاب و ,(95: 5116طعيمة والشعيبي(منهم  بعض الباحثين وأضاف    
  هو: ًا,( مستوى رابع94:

 الفهم االبداعي.  .4
ً:ًالفهمًعندًالمتعلماجزاءًًمستوياتقياسً

Measurement of the Levels of Understanding Parts for the Learners 
 معرفة مستوى مختلفة لو  ق كثيرةائوجود طر الى  )5111حسين،)و  (,5115جابر, كل من )يشير 

التي تبين مستوى ستة الجوانب تم تحديد ال, ن الفهم ناضجاً و , ولكي يكلدى المتعلمين لفهماجزاء ا
 : ان حينما يكون قادرًا على وتظهر ,لمتعلملالفهم 

  .)القدرة على شرحها( متقنة مدعمة ومسوغة للظواهر والحقائق والبيانات اً وصافأقدم ي .0
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 .  محتوى الموضوععن طريقها  قدم ترجمة سليمة ذات معنى لالفكار يستطيع ان يفسري .5
 .المطروحة االسئلة ناالجابة ع بواسطةالسياقات المختلفة ويكيفها  من يعرفه استعمال ما .5

 ( 581 :5115)جابر,                                                                        
 يفهمه ولماذا يكون الفهم صعبًا.  ان يكون المتعلم على وعي بما ال .4
 من المعرفة السابقة يتقبل المتعلم ما يراه االخرون غريبًا وغير معقول. .3
 ةتجميع جزئيات المحتوى ومن وجه بواسطةان يرى المتعلم الصورة الكلية للمحتوى المعرفي   .6

 .                                       نظر المعلم 
 (005 :5111)حسين ،                                                                     

 :وتسمىًالفهمًالمرًنً,اجزاءًالفهمًالتيًتتمثلًبـً)فهمًالمحتوىًوفهمًالتساؤلًوالفهمًالمعرفي(
 وهي: ,مكوناته منًالفهم المرن ( 5105 )قطامي,عند  (Spitulnik,1999) يبينًًًًً

ً  .أ تطبيق حقائق ومفاهيم التخصص لشرح المعرفة الرياضية  :وهو استخدام اوالمحتوًىفهم
 .حقائقالتفكير و الومهارات  ,مهارات رياضيةالو  ,تعاميمالو  ,مبادئالو  ,مفاهيمالمتمثلة بال

المعرفية وبناء خطة منهجية لعمل التوضيحات حول المادة تعريف نطاق  : وهوفهمًالتساؤل  .ب
 موضوع رياضي معين.

ًالمعرفي .ج  نموذج الرياضيأل: وهو القدرة على توضيح اهداف الموضوع ومحددات االفهم
   .واستنتاجها وتعليلها

 (445 :5105,)قطاميًًًًًًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
( ان الفهم المرن للقيمة المكانية يمثل القدرة على التبديل بين Ladel, 5104بين ) حين في    

على ف ,إذ ان هذه االجزاء هي مضاعفات قوى العشرات ,االحتماالت بفصل الجزء عن الكل شتى
هي  اً آحاد 11مئات و 09كانت  اذ: اآلتيةته بالصيغة اءيمكن قرا 0911 سبيل المثال )في الرقم

فالفهم المرن للقيمة المكانية ليس فقط  ,آحاد........( 1عشرات 1مئات و 9آالف و 0مثلما نقول 
ك المهم اق الحساب المكتوبة من الجمع والضرب والقسمة وانما تفسيرها وادر ائاستنتاج فهم طر 

                      (Ladel, 5104:  3)           يضًا لستراتيجيات الحساب في الحياة اليومية.أمهم المنها و 
ً:للفهمًاجزاءبثالث ًبينتيلموضوع معين  المتعلم  فهمان (Karlin, 1984ًً) ويؤكد     

في  ما طرحه المعلم على فهم المتعلم قدرةيبين  وهو ,فهم المتعلم المعنى الظاهري او السطحي .1
  .ًجزء من الفهم المرن  وهو ,وهو يمثل فهم محتوى الموضوع ,موضوعه



 سابقة ودراسات نظرية خلفية/  الثاني الفصل
 

 

22 

وهو يمثل فهم  ,االسئلة والمعلومات نقدرة المتعلم االجابة عًيبين وهوً,المتعلم التقويميًفهم .2
 جزء من الفهم المرن. وهو ,التساؤل

ًستخالص المعاني التي لما من التمكنًعلىًالمتعلمًقدرةًيبينًوهوً,فهم المتعلم االستنتاجي .3
  جزء من الفهم المرن. وهو ,وهو يمثل الفهم المعرفي ,مباشر نحوِ ب يبينها المعلم

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  ًً        ً 191)   :2811 ,Karlin )ًً
ًعلى القدرةلك تعندما يم فهم المحتوى ان المتعلم يبلغ ً(0986)بل فريدريك، في حين بين     

                                                              (0986)بل فريدريك،     .دون االخالل في المعنىتشكيل وجهات نظر جديدة للمادة وًلتفسيرا
والفهم  ,الفهم المفاهيمي) الفهم الى نوعين من Huffman, 1997)) يشير حين في   
قدرة المتعلم على تقديم  إلىذ يشير الفهم المفاهيمي إللفهم,  نيياساس ينويعدهما نوع ,(جرائياإل

العلمية  فكارمعنى المادة والخبرة التعليمية، بحيث تظهر هذه القدرة في توضيح المفاهيم واأل
ق ائ، وتطبيقها في مواقف جديدة وتصوير المشكلة وحلها بطر يمثل فهم المحتوى  وهو ,وتفسيرها
 أون يشرح ويفسر ويطبق المفاهيم أقدرة المتعلم على  هوالفهم المفاهيمي الحقيقي ف امامختلفة، 

فكار عن طريق عملية أالظاهرة العلمية وتكوين وجهات نظر لما يطرح عليه من موضوعات و 
ن اوهذ ,للتساؤل اً وهو يمثل فهم ه,يفهم معرفة الذات ووعيه الذاتي على تحديد ما يضاً أعقلية و 
 (Huffman, 1997: 34)                               ن يمثالن اجزاء الفهم المرن. االنوع

 لقياسًكلًجزءًمنًاجزاءًالفهمًالمرن:وجهةًنظرًبعضًالمنظرينًوالدراساتً
Some Theorists' Viewpoint and Studies to Measure Every Part of 

Flexible Understanding Parts  

ق ائهناك طر  أنجميع اتفق على الن أب لوحظ طالع على بعض الدراسات واالدبيات الابعد    
 ,لقياس انواع الفهم المختلفة التي تمثل بدورها اجزاء الفهم المرن ومكوناته وان اختلفت مسمياتها

ق قياس كل جزء ائطر  علىن و المنظر و تفقت الدراسات اعلى معناها كما  اً لكن مضمونها كان متفق
  .حد من الفهمأو مكون من الفهم يكون بطريقة متماثلة على النوع الوا

ً:ًًكاآلتيًالمرًنلمنظرينًتبينًكيفيةًقياسًاجزاءًالفهمًآراءًاوسنعرضًبعضًًًًً

 ن بي(Bloom,1971)  عن معلوماته  قدرة المتعلم على ادراك المعاني والتعبيرالفهم يمثل ان
 ولكن يستطيع ان يختصرـ ,اجزاء المحتوى يعرف كل  يستطع ان ال, فالمتعلم في عبارات واضحة

محتوى  ترجمان استطاع المتعلم ان يو يحول الى فكرة مجردة او رمز لتسهيل عملية التفكير.و أ
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 ما أو يحددفسر وي يمثل فهم المحتوى, وهو ما ,دون االخالل بالمعنى من المادة الى صيغة اخرى 
وهو مايمثل فهم التساؤل  ,للوصول الى حلول للمشكالتغير اساسي  ما هومميزه يهو اساسي و 

يكون قد توصل  ,يمثل الفهم المعرفي وهو ما ,نتائج وتعليلهاقادرا على التعامل مع الان يكون و 
                         (Bloom,1971:91)الى مرونة الفهم.                     

  يرى و (Pass more, 1982) الفهم لدى المتعلم قياس احد اجزاء ق تبين ائطر  عدة ان هناك
طريق عن اي ترجمتها ترجمة صحيحة  شرح المادة وتفسيرها منها ,جوانب مهمة فيالتي تعتمد 

يمثل فهم محتوى  وهو ,الصور والحكايات والتمثيل والنماذج والتطبيق الصحيح والتعديل
 Pass more, 1982:210) )                                              الموضوع.         

 0985ً)أحمد,  بينو والتغيير في  بمقدار قدرة المتعلم على التحليل يقاس الفهم مقدار ان(
فهو  وكذلك عندما يتمكن من تفسير التساؤالت ,ال يتغير معناها نحوِ وتحويلها ب ترتيب العبارات

  .يصل الى فهم التساؤل وعندما يصل الى حلها ويعلل سبب هذه النتائج يمثل فهمًا معرفياً 
 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(030 :0985 ,)أحمد                                                                       

  اآلتيعندما يتحقق  ئهيقاس بجميع اجزا مقدار الفهم ًنأبً(0986)بل فريدريك، ًيرى و:ً
 .لعبارات اللفظية إلى رموز وبالعكساتحويل  منالمتعلم يتمكن   .أ
دون االخالل من تشكيل وجهات نظر جديدة للمادة وًلتفسيراًعلى القدرةالمتعلم لك تيم  .ب
 .يمثل فهم المحتوى بما  المعنى في 
 .الجديدة بالمعلومات السابقةربط المعلومات على  القدرةلك تيم .ت
يصل الى الهدف النهائي من الموضوع بقدرته على الحكم على صحة النتائج  ماعند  .ث

 يمثل الفهم المعرفي.
 (45:  0986)بل فريدريك ،                                                                  

  بالقدرة على إدراك معنى المادة التي  يقاسان فهم المتعلم يرى  نهإف( 0991)الخطيب,أما
صوغه كالمعارف والمعلومات إعادة  ويتمثل ذلك في قدرة الطالب على تفسير ماتعلمه أو ,يتعلمها

 : اآلتياجزاء الفهم المتمثلة ب بواسطةويتم  ,في اشكال جديدة
مثل تحويل : وهو تحويل المعلومات من شكل الى شكل آخر أو من صورة إلى أخرى الترجمة   .أ

 .ورسوم بيانية مثل تحويل النص اللفظي الى نص رياضي اخرى  األرقام إلى أشكال
التفسير: وهو شرح المادة بما تحويه من أفكار ومفاهيم وتنظيمها, والتعرف على العالقات  .ب

 الرئيسة والتمييز بينها.  بينها, والتعرف على األفكار
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مثل  مطلوبإلى توقعات تعتمد على فهم ال استنتاج معطيات معينة والوصول التأويل: هو .ج
 .فهم الخاصية عن طريق مثال يدل عليها

 .التعليل: القدرة على ربط األسباب والنتائج   .د
    المقارنة: أي اتباع الصفات المشتركة أو المختلفة بين شيئين أو أكثر من ناحية خواصها أو  ه.

                           صفاتها.                
صيغة اخرى من معطيات  على تحويل منطوق المادة إلىة المتعلم يقاس بقدر  فهم المتعلمان    

تحويل األرقام إلى وتعليل االجابة و االسئلة  ناالجابة ع عن طريقالتساؤل  تفسيرو  ومطلوب
 مستوياته.وهذه االجزاء المشار اليها تمثل الفهم بكل اجزائه و  ,أشكال ورسوم

 (551:  0991 )الخطيب,                                                                 
  تفسيربالتمكن من جميع اجزاء الفهم المتمثلة ب اس( ان فهم المتعلم يق1996)الشارف، يرى و 

تتمثل  إذ ,الفهميمثل أرقى مستويات و  ,وهذا الفهم أبعد من مجرد المعرفة بالمادة ,محتوى المادة
                      :باآلتيوتتمثل  ,والمقارنة ,والتحليل ,والتفسير ,التحويلبمستويات الفهم 

 بيانية.          و  ,جبرية, ق وصفيةائعن المجموعة بعدة طر  التعبيرعلى قدرة المتعلم  .أ
  .الفهم بمقدرة المتعلم ترجمة المسائل اللفظية إلى صورة جبرية يقاس مقدار .ب
 شكل تخطيطي.معطيات ومطلوب و الفهم بمقدرة المتعلم ترجمة المحتوى الى  يقاس مقدار  .ج

 (058: 0996)الشارف،                                                                    
  وثائق  عن طريقو(NCTM, 2000) من دمج االفكار المتعلم يتمكن ًيقاس فهم المتعلم عندما

المحتوى مع القدرة على الوصول الى حلول  ر معنىيمع عدم تغي تعلمه سابقاً  مع ماالجديدة 
يقودنا الى  وهذا ما ,للمشكالت وامكانية الحكم على صحة النتائج وتعليل اسباب هذه النتائج

ً(NCTM , 2000)                            التمكن من جميع االجزاء المكونة للفهم.    
    فهم المحتوى المتعلم لمحتوى معين يمثل  درجة فهمن  أ( 2000,الهادي )عبدن في حين بي 

بين  هناك ارتباطا  الن  ؛بأسلوبه الخاص محتوى ذلك ال المتعلم يستطيع ان يلخصعندما يتبين 
 ًً(2000ً:59عبد الهادي, )                    .               يتقبله المتعلم وما محتوى المادة

   المادة عند االستطاعة  يقاس بجوهرلمتعلم ل ان الفهم المعرفي( 5110واخرون,  بين )عبيديو
            والوصول الى النتائج وتعليلها.          هاتفهم بنيو  على تطبيق قواعد ونظريات المادة 

 (56: 5110)عبيد واخرون ،                                                                
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  فسريان المتعلم  فهم المتعلم عندما يستطيعويقيس ( ان المعلم يتأكد 5115ين )جابر, بو 
الفهم و وهذا ما يمثل فهم التساؤل  لهالفها ويترجمها وان يعويشرح الظواهر والحقائق والبيانات ويكي  

 (581 :5115)جابر,                                                                المعرفي.
 ،فهم معنى الموقف والقدرة تظهر من بمكوناته  مستويات الفهمقياس ان  (5119ويبين )المولى

قدرة  عن طريقتقاس مكونات اجزاء الفهم  إذ ,على رسم صورة ذهنية له او مخطط ذهنيًا له
                                                                                                                                   المتعلم على:

 إلى أخرى مثاًل تحويل الصيغة اللفظية إلى صيغة رياضية. صيغةتحويل المادة من  -
الموضوع او  وهذا يمثل الربط بين فهم محتوى  ,قدرة المتعلم على ترتيب وتنظيم وتبويب المادة -

  والتعبير عنه.التساؤل 
االسئلة المطروحة والقدرة  نه عتعند اجابللتساؤالت لحل مشكلة معينة تتم المتعلم  فهم ريقد    -

 .                                             المسألة  حلتوضيح المعطيات والمطلوب عند على 
 (09- 08:5119)المولى،                                                                  

   كل اجزاء الفهم اذا تمكن من  ان المتعلم يبلغ مستوى  (5101,)عريفج ونايفواكد كل من 
 واالستنتاج منها مع المحافظة على المعنى ثم تفسيرها وتنظيمها ترجمة وتحويل المعلومات

   (31:  5101)عريفج ونايف،  سبب النتائج.                                       تعليل و 
   علىالمتعلم يتضمن قدرة فانه  هارفاردجامعةًاما قياس مكونات اجزاء الفهم في رؤية:ً

  .مادة التعلم المحددة متمثاًل بفهم محتوى الموضوع توضيح وتفسير محتوى   -
أو مثال عن الموقف  تمكن المتعلم من اعطاء دليل او مؤشر عندما ي ل فهم التساؤليمثت  -

 والقدرة على تفسير محتوى ذلك الموقف.
 واعطاء امثلة. لمتعلم باستطاعته على اشتقاق االسئلة وتعميماتهاااس فهم يق  -
فهم ذلك بوتعليل االسباب ممثاًل الفهم للمتعلم بمقدار ربط المعلومات الجديدة والسابقة  اسيق  -

                                                    .المعرفة
 (446: 5105) قطامي,                                                           
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ينطوي عليه الموضوع  ان كل جزء فهم يتعلق بالمحتوى السطحي وماترى الباحثة في النهاية    
 غ بلغة و ويقاس بقدرة المتعلم على اعادة الص ,(جزء من الفهم المرن  )يمثل فهم المحتوى الذي هو

, كما لمخططات بام بالرسوم أ مسواء كان باللغة أ دون االخالل بالمعنىمن المتعلم الخاصة 
نالحظ ان جميع اآلراء التي طرحت حول قدرة الطالب على حل المسألة والوصول الى النتيجة 

اي تمييز العناصر الرئيسة  ,درة المتعلم على وضع خطة منهجية للحلق بواسطةالنهائية للحل يتم 
السليم في الموضوع او في المسألة من افتراضات ومعطيات تؤدي بدورها الى الوصول الى الحل 

المنظرين  كما نالحظ ان جميع)جزء من الفهم المرن(, الذي هو  مثل قياس فهم التساؤلالذي ي
قدرة المتعلم على الوصول الى الهدف التعليمي وقدرته في الحكم على صحة  ان على ااتفقو 
من الفهم  اً جزء) يمثل وتعليل سبب النتيجة يمثل وصول المتعلم الى الفهم المعرفي الذي نتيجةال

 اعتمدت الباحثة هذه االدبيات والمؤشرات واستشارةوالمنظور وعلى هذا االساس  ,(المرن 
مكونات الفهم بكل اجزائه الى بناء اختبار اجزاء ومكونات الفهم المتمثلة  المحكمين في قياس

ًبالفهم المرن الذي تم اعتماده للبحث.

  :)الفهمًالمرن(ًبجميعًاجزائهًلمتعلمًللفهماالمعلمًفيًوصولًًدور
التالية  لضمان وصول المتعلم ًالخطوات اتباع يجب على المعلمنه با2013) )قطامي،ًيرى ً

 :المادة التعليميةلفهم 
ً:بواسطةالمفيدة والمتصلة بمحتوى المادة ًوالمهمات وعاتتحديد الموض .0

  .العالقة الذهنية بين المعلم والمتعلم .أ
 ربط المعلومات المألوفة لدى المتعلم مع المعلومات الجديدة. .ب
 أالساسية للمحتوى. وعاتالموض تأكيد المبادئ و .ج

 .المعلم بيان االهداف للمحتوى فهم المتعلم يجب على تأكيد لغرض  .5
 االسئلة بطريقة مشجعة. نيتم معرفة فهم المتعلم من تطبيق ماتم تعلمه بواسطة االجابة ع .5
 .توليد معرفة مرتبطة باهتمامات الطلبة عن طريقلى الفهم المعرفي عتأكيد المعلم  .4
 الذهنية.التخطيط لتعلم الفهم المعرفي خلق مواقف للتحدي المستمر واإلثارة  .3

 ( 2013 :464)قطامي،                                                                    
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  الفهمًونوعهً:مرونةًًدورًالمتعلمًفي
The Learner's Role in the amount of understanding flexibility and its type 

في  لكي يصل المتعلم الى الفهم وتحديد االفكار المهمة والصعبة في النص، يقوم المتعلم   
 المعلومات تحت بوضع خط وذلك لديه مفهوم غير النص من جزء االولى بتأشير اي مذاكرته
هنا توصل  ,(والكلمات العبارات،) حتى يصل الى فهم  الواضحة غير او المفهومة غير والكلمات

 كان واذا االصلي، مصدرها الى وارجاعها الصعبة الكلمة للمتعلم تقسيم ويمكن لفهم المحنوى،
 ان يربطه بما يشبههة من معلومات مخزونه لديه. فعليه لديه، واضح غير المعنى

                                                                     (Hayes, 1989:183  ) 
ً:بـ  تتعلقعند المتعلم الفهم ونوعه مقدار مرونة ان 2009ً )يرى )المولى,    
 .بالمعرفة السابقةالجديدة المعرفة ربطه  .0
 .)وهنا يصل الى الفهم المعرفي(  والتعليلفي التخطيط والنقاش  تهشاركم .5
 . )وهنا يصل الى فهم التساؤل(  تمييز المعطيات والمطلوب من محتوى المادة .5

 )وهنا يصل الى الفهم المعرفي( .الحل والوصول للنتيجة النهائية وتعليلها منتمكنه  .4
 (112:2009)المولى,                                                            

      

                
 

 ()عمل الباحثةمقدار مرونة الفهم عند المتعلمً(10) رقم شكل
 
 

م يقدر فه
المتعلم

الوصول للحل 

يشارك في 
التخطيط 
والنقاش

بربط المعرفة 
الجديدة بالمعرفة 

السابقة
تمييز المعطيات
والمطلوب 

ي يشارك االخرين ف
التعليل
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ًفيًبعضًالدراسات:ًالفهمانواعً
عملية الفهم,  تفسير (0918 ,بكستون ) و (0916, سكمب)تناولت مجموعة من الدراسات مثل    

 هي :  ,ان هناك ثالثة أنواع رئيسة من الفهم الرياضي لىعوأجمعت 
تطبق قاعدة أو قانون لحل مشكلة معينة من دون ويشير الى امكانية المتعلم في : الفهمًاآلليً .أ

 معرفة لماذا, وكيف, أو متى تستعمل. 
ًالعالقي .ب فهم العالقات بين المفاهيم األولية )الدنيا( والمفاهيم الثانوية ويتمثل في : الفهم

 .متعلم)المتقدمة( والتركيبات المفهومية لتكوين بناء متكامل للعملية الرياضية في ذهن ال
ربط الرموز والمصطلحات باألفكار والمفاهيم الرياضية المناسبة, وفهم كل أي : المجردالفهمًً .ج

هذا األسلوب في  من األفكار في سلسلة من األفكار المنطقية واالستنتاجات المنظمة, ويظهر
         ًً(583-581: 0996)الشارف،       .الفهم عند برهنة النظريات الهندسية والقوانين والقواعد الجبرية

ًالفهمًهي:ًفيةًمؤثًرالعواملًال
وكلما  ,بيئتهو  ,ذكائه  وخبراته  السابقة  عتمد على مستوى يلمتعلم ا فهمان  :ما يتعلق بالمتعلم   .أ

  فهم.على ال ى زاد المحتوى المعرفي كلما أمتلك المتعلم قدرة كبر 
اعطاء المادة بالصيغة  يرتبط بتأكيدلمتعلم ا فهم: ان  ما يتعلق بالمحتوى الذي يعطى للمتعلم .ب

 الحلزونية .
وجعلها أكثر لتنفيذ عملية التعلم  المعلميقدمها  اإلجراءات التيأي :  المعرفية ستراتيجياتال .ج

الى  فإن التنويع فيها يساعد المتعلم على إدراك ما ينطوي عليه المحتوى  مما يؤديلذا  فاعلية
 زيادة الفهم  .

اما االسئلة ً,السابقة لمتعلما معرفةقبل طرح محتوى الموضوع تؤدي الى تحديد ًتوجيه اسئلة  .د
 .معرفة فهم المتعلم  تؤدي الىًفهي بعد التعلم

 
 الجدول بين انواع الفهم لمجموعة من العلماء في ةوفي النهاية يمكن للباحثة عمل مقارن   
 .(5)رقم  
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 )عمل الباحثة (  انواع الفهم لمجموعة من العلماء( 2جدول )
Spitulnik 

 

Newton Skimp–pikston Karlin Borich 

 ,تطبيق الحقائق: فهم المحتوى

 الظواهر الجديدةو ,المفاهيمو

 محتوى : تحليلالفهم المفاهيمي

 لمفهوم وخصائص محتوى المفهوم

ربط  تطبيق و الفهم الموقفي

عناصر المحتوى ذات الصلة 

 بعالقة

 :الفهم اآللي

طبيق قاعدة أو حفظ النص وت

 مشكلة الفهمقانون لحل 

ما طرحه  فهم :الفهم الظاهري

 .موضوع من محتوى  المعلم

 

 للمتعلم عند الفهم الحقيقي

بين االفكار الجديدة  ربط

وى تلمح والمعرفة السابقة

 موضوع

 

تعريف نطاق  فهم التساؤل

 وبناء خطة منهجية ,المشكلة

ل تمييز العناصر الرئيسة للح

 الى الحل وصوالا 

 

مقدار فهم المتعلم  :الفهم االجرائي

 واالجراءات تحديد عن طريق

لحل مشكلة  والعناصر الرئيسة 

 معينة

 :العالقيالفهم 

والتركيبات  فهم العالقات

المفهومية لتكوين بناء متكامل 

للعملية الرياضية في ذهن 

 الطالب

 التقويمي الفهم

 عنقدرة المتعلم االجابة 

 االسئلة والمعلومات

اثناء  في تساؤالت عميقةفهم 

بتحديد المعطيات  التعلم

 والمطلوب

توضيح اهداف  :الفهم المعرفي

نموذج ألالعلم واهداف محددات ا

واحكم بصحة االجابة ثم  العلمي

 تعليلها

المكونات :بتحويل  الفهم الطارئ

 ستنتاج الموقتااشكال والى 

 تصميمها التخاذ القرار وتعليلهو

ربط الرموز :  الفهم المجرد

والمصطلحات باألفكار 

والحكم والمفاهيم الرياضية 

 .بصحة الحل

استخالص  :الفهم االستنتاجي

 يبينها المعلم المعاني التي لم

وصوالا للنتيجة   مباشر نحو  ب

 وتعليلها

 

 

        ------ 
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 Achievement/ًالتحصيلًًًالمحورًالثالث
التحصيل الدراسي الى مقدار ما يكتسبه ويستوعبه الطالب من المادة الدراسية ومستواه  يشير   

يقيمه المعلم  ما بواسطةالتعليمي في مادة معينة لكي يؤهله الى االنتقال الى مستوى تعليمي اعلى 
 .تعد لهذا الغرض أو االثنان معاً  او االختبارات التحصيلية التي

 (16: 0980) سيد خير هللا,                                                                
انجاز الطالب في الصف لعمل مامن الناحية الى التحصيل بانه  Webster)، (1998ويشير   

التي يحققها المتعلم او مستوى درجة االكتساب بمعنى آخر  ,الكمية والنوعية في مدة محددة
 .النجاح الذي يحرزه او يصل اليه في مادة دراسية او في مجال تعليمي معين

                                                                   1998: 9) ،( Webster 
 من تالحم:ًالتحصيل الدراسي  يتشكل ًنأبً(5100،)الجاللييبين و   
 المواد التعليمية التي تتميز كل منها بمعارفها الخاصة.محتوى  .0
 تيجيات التي تستخدم في التعليم. االطرائق والستر  .5
 تطبيقية عملية.  منظرية أ مأ كانت انواع االختبارات المختلفة شفهية .5
الجماعة الذين عرضت عليهم المواد التعليمية لقياس  احكام تقويمية تصدر على الفرد او .4

 ونقلهم الى مستوى اعلى.تمكنهم 
أو  اختبارات تحصيلية نظرية عن طريق تحصيل المتعلم  ىعل المعلم يستدلانه  بمعنى    

بأن ومن هذا يتضح  ,عملية أو شفوية تقدم له نهاية العام الدراسي أو في صورة اختبارات مقننة
العقلي  في المجال األكاديمي الناتج عن عملية النشاط متعلمالتحصيل هو مستوى األداء الفعلي لل

 (53: 5100)الجاللي،                                                   .   متعلم المعرفي لل
لقــــدرة علــــى التــــذكر واســــتعمال يتمثــــل با لتحصــــيلا ( الــــى ان 1999)مالــــك وآخــــرون، ًويشــــير   

اي ثقتــه  تصــور المــتعلم لذاتــه وقدرتــهو االتصــال والتواصــل  مهــاراتو , المهــارات العمليــةوًالحقــائق
 (25:  1999)مالك وآخرون،                                                           بنفسه.

 The Factors Affecting Achievmentً:العواملًالمؤثرةًفيًالتحصيل

 :منها ,بالوصول الى مستوى معينالدراسي تؤدي هناك عوامل مختلفة تؤثر في التحصيل   
 إعداد المعلمين وخبراتهم والطرائق التي تقدم بها المواد التعليمية. .0
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  المعطى للتعلم. اعداد المتعلم ودوافع التعلم والطاقة والجهد .5
فر امقدار تو و  بيئة الطالب وحياته االجتماعية )تفرغه للدراسة وعدم تكليفه بالتزامات خارجية، .5

 . (الكتب والمصادر
 الفروق الفردية بين المتعلمين التي لها االثر االكبر في تحديد مستويات التحصيل. .4
 .اساليب التقويم المختلفة )الشفوية أو التحريرية أو العملية( .3

 (049:  5111 )العيسوي                                                                    
التحصيلية اداة رئيسة وفعالة بيد المعلم تبين له تحديد مستوى المتعلمين ُتعد االختبارات و     

دائرة التربية والتعليم في  تعرف وكالة االمم المتحدة, , إذوامكاناتهم والفرق الفردية بينهم وقابلياتهم
غزة االختبارات التحصيلية على انها " اداة ووسيلة اعدت بطريقة منظمة من مجموعة مرتبة من 

  .ذ والتعبير عنها بصورة كمية أو رقمية"يثيرات لتقدير خاصية سلوكية معينة لدى التلمالم

ً(001: 5115وكالة االمم المتحدة, )ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

عرضه ويعد التحصيل متمثاًل بالمعرفة والفهم ومهارات الفهم التي يكتسبها المتعلم نتيجة لت   
وتعد  ,لخبرات تربوية محددة هو يمثل المقياس االكثر انتشارًا في المؤسسات التربوية والتعليمية

االختبارات التحصيلة هي وسيلة قياس مقدار تحقق االهداف التي سعى المعلم لتحقيقها لدى 
 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(094: 2007 وهي تمكنه من تلك الخبرات  .                      )ابو زينة والعباينة, , المتعلم

ً:اآلتيوكدًمستوياتًالتحصيلًيتحدًوالختباراتًالتحصيليةً
قياس مدى استيعاب المتعلمين لمادة معينة  هوالتحصيل ان  ( الى 5101يشير )ابو زينة,     

في وقت معين, فهو يتضمن مستويات عديدة تعتمد على درجة محك معينة في االختبارات 
وهي على  ,التحصيلية يتحدد في ضوئها قدرات المتعلم وقابلياته ونقله الى مستويات اعلى

 درجات:                       
 الذي يكون اعلى من درجة المحك.مستوى التحصيل المرتفع والجيد  .0
 الى درجة المحك.  اً مستوى التحصيل المتوسط الذي يكون مقارب .5
وقد يكون في مادة معينة أو يكون  ,مستوى التحصيل الضعيف الذي يكون دون درجة المحك .5

 .في مجموعة مواد
 (  531: 5101)ابو زينة,                                                                    
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في البرنامج  والتحصيل  ًا لعملية متابعة الفهم المرن انسيابي اً مخطط( 1المخطط رقم )ويمثل    
  المقترح: )التعلمي -التعليمي(

 

 

 

 

 

 

 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً
ً(1مخططً)

ً)يالتعلمً-التعليمي(فيًالبرنامجًوالتحصيلًًةًعمليةًمتابعةًالفهمًالمرًنانسيابي
ً)عملًالباحثة(

ً
ً
 
 

ات يالمعط

 والمطلوب 

 

النقاط  تفسير

المهمة في 

 الموضوع

 تعليل النتائج

 )الفهم مراقبة (تأكد من الفهم            

  المراحلًالتفصيلًالمتشابكةًومتعددة( تهيئة

 نبدأ العنوان 

 ) التنظيمًالمعرفي( ًالتعريف

 ال

 يتوقف

 تعم

 )التنظيمًالمعرفيًالمتشابكة( نشاط 

 والمتعددةًالتنظيمًالمعرفيًالمتشابكة ( ورقة عمل            

 والتمرينًالمتشابكةالتفصيلًالمتشابكةً(شرحًً

 )التفصيلًالساسيةًوًالتنظيمًالمعرفي ( عرض قراءة المحتوى 

 الدافعيةًوالنفعاليةًالمعرفية (تمكن من احتواء الموضوع      االستنتاج

المرة 

 االولى 

ارجع لمنافشة 

مع   المدرس

    الطالب

 حل الواجب البيتي

 نعم
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 ًً:وانبًالفادةًمنًالخلفيةًالنظريةثانياا:ًج
من خلفية  ,اطالع الباحثة على العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت متغيرات البحث بعد   

بانتقاء بعض المؤشرات التي ستعتمدها كمنطلقات نظرية الغراض البحث الباحثة نظرية قامت 
 كاآلتي:

ًالمستخلصةًمنًالخلفيةًالنظرية:المؤشراتً
 .)التعلمية -التعليمية(لبيئة للمتعلم وا برمجةهو نظام  )التعلمي -التعليمي(مج ان البرنا .0
هو مراحل متكاملة ومنظمة ومتسلسلة ومترابطة محددة تحقق  )التعلمي -التعليمي( مجالبرنا  .5

 ,التنفيذ ،( والتصميم التحليل،التخطيط ) زمنية محددة وتتمثل بـ: في غضون مدة اً معين اً هدف
 .والتطوير ,والتقويم

من  عادًة  شتقت التي )التعلمي -التعليمي(االهتمام باالسس النظرية التي يبنى عليها البرنامج  .5
من جوانب القوة في هذه النظريات من اجل فادة إللنظريات التعلم والتعليم والنظرية المعرفية 

 فاعلة. )تعلمية -تعليمية(الوصول الى تصميم برامج 
واكثر سهولة للمدرس والطالب عند استخدام  ان العملية التعليمية تكون اكثر فاعلية ونجاحاً  .4

غ و وص المعرفية بالستراتيجياتمتمثلة  رصينة اً النه يعتمد اسس ؛(التعلمي -التعليمي)البرنامج 
وف يساعد المدرس على توجيه وبذلك س ,(التعلمي -التعليمي)اهداف سلوكية في بداية البرنامج 
 خاص.  حوبنالمرن عام والفهم  نحو  بانسيابية الفهم  عن طريق عملية التعلم وتنظيم جهود الطلبة

جمع المعلومات  بواسطةًمعرفة السابقةلباًربط المعرفة الجديدةالمعرفية  الستراتيجياتتساعد  .3
يساعد وتطبيق الحقائق  الخبراتفتعلم  ,هانوبناء االسئلة والقدرة على االجابة عًوتفسيرهاًوتنظيمها
 األفكار ومحددات المعرفةلقدرة على توضيح وا ,واتخاذ القراءات الواعية على شرح المسائلالمتعلم 

 .خرائطلواألشكال وا الرسوم البيانيةك
 على تركيزال في (التعلمية -التعليمية)البرامج  التي تبنى عليهاتعمل الستراتيجيات المعرفية  .6

حل و بكل مكوناته متمثاًل بالفهم المرن وصواًل للفهم  هو اساسي وضروري االنتباه والتمييز بين ما 
  .مل مخططات لتلك المعلوماتع منالفادة لتنظيم المعلومات واعادة ترتيبها  بواسطةالمشكلة 

 متساعدهالمعرفية  الستراتيجياتالبرنامج  القائم على  عن طريقاالرتقاء بمستوى المتعلمين   .1
وفهمها  السابقة الخبرات مع الجديدة المعلومات بين الربطو  الحصول على المعلومات وتنظيمها في
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 الجديدة المواقف فهم على لتساعدوبالتالي استرجاعها  ,واالحتفاظ بها تساعد على مرونة الفهم
 .مرتفعيؤدي الى تحصيل  التي
الربط بين المعلومات  الجديدة من للمواقف المعرفية بنقل اثر التعلم  الستراتيجياتتساعد  .8

والتفصيل والتنظيم  المتشابهة في الموقف التعليمي السابق والجديد ووضعها في اطار جديد
 .  والتكرار والتلخيص ومراقبة الفهم وزيادة الدافعية

يبين طريقة فان ذلك  ,في الحوارات والمناقشات يشارك المعلم والمتعلمون مع بعضهم عندما .9
اسئلتهم  عن طريقويظهر هذا  ,الموضوع وتفسير هذا الفهم بعمق لمحتوى  فهمهمقدار وم

ًاالجابة وتعليلهاصحة وتفسيرهم لالسئلة ومن ثم الحكم على  توافرت هذه البيئة فانها  واذا ما.
 .التقويمي والفهم االدائياالستنتاجي الفهم المعرفي فهم محتوى الموضوع و  تسهم في تحقيق

انها توكد تكوين ارتباطات بين  إذ , المعرفية على النظرية المعرفيةالستراتيجيات  تقوم .01
فادة منها في تكوين إليساعد على ا نحو  ومعالجتها ب المعلومات الجديدة وبين المادة المتعلمة سابقاً 

الذي يؤدي الى   جديدة وصواًل الى عملية الفهم لدى المتعلم وفق اطرعلى معلومات جديدة 
  والتنظيم واالسترجاع التي تصب كلها في زيادة الفهم والتحصيل. المقارنة والتصنيف

تشجيعهم على الفهم الذي  عن طريقمساعدة المتعلمين على تطوير قدراتهم المعرفية  .00
هو فهم المحتوى وفهم التساؤل والفهم المعرفي وتعلمهم بانفسهم  يتضمن اجزاء الفهم الذي

 ,التنظيم بواسطةوتتم  ,مات المتقدمة للمتعلم نفسهظالمن بواسطةلية تعلمهم و هم مسؤ وتحمل
دهم على و  والمراجعة مع الذات تع ,والتركيز على النقاط المهمة ,والتلخيص ,التكرارو  ,والتفصيل

 .اسلوب التعلم المستقل الفعال ومراقبة تعلمهم وفهمهم بانفسهم
فهمه المرن الذي يمثل الفهم  سطةبوالية تعلمه ونقل مسألة التعلم له و عند تحميل المتعلم مسؤ  .05

وبالتالي  ,دافعًا قويًا له لبذل كل جهوده وطاقاته للحصول على افضل النتائج مثلبمكوناته ي
ومن ثم زيادة كفاءة المتعلمين  ,بنفسه, مما يؤدي الى زيادة المخرجات التعليمية ةحصوله على الثق

 .وهي الغاية المنشودةوفهمهم المرن تفاع تحصيلهم أي ار  وتطويرهم

 بعض تعلم فى الطلبة بعض منه يعاني الذى التعليمي الفشلب نهضالمعرفية ت الستراتيجيات .05
فهو يطور وينمي  ,الدراسية نتيجة لعدم فهمهم المادة التعليمية كلها او جزء من اجزائها المواد

 .ويجعل منه معلم لذاتهطريقة التعلم والفهم ويؤدي بالمتعلم ان يتعلم بنفسه ويتغلب على الفشل 
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في  ىبنسوف يالمعرفية التي الستراتيجيات  والمعلومات التي يحصل عليها الطالب من الخبرة .04
تساعد على االنتقال بتفسير الفكرة بعمق وفهم الى صيغة جديدة تكون  ؛ضوئها البرنامج التعليمي
مما يحببه والقوانين بسهولة ومتعة  موبالتالي تساعده على استخدام المفاهي ,اقرب الى مستوى ذهنه

 في الموضوع.

معرفتها فهمها و ق ائطر ًوبيان بناء وفهم األفكار المهمةعندما يكون الهدف من التعلم هو  .03
محتوى الموضوع تنشيط فهم  عن طريقعملية الفهم إلى مساعدتهم في  يحتاجون  المتعلمينفان 

هو اساسي وضروري ومن ثم قدرة المتعلمين على الحكم  ومن ثم القدرة على التركيز والتمييز ما
 ة وتفصيلها والتوسع بها.فتنظيم المعر يؤدي الى  مابالصحة والتعليل 

التي  ق التعليمائوطر  ترتبط باالنتباه والتركيز والقدرة على التخطيطالمعرفية  اتالستراتيجي ان .06
وتحصيل بانواعه فهم المقدار  في الخطط واالجراءات ومدى تأثير ,وطريقة التعليم ,بالخطط تتأثر

والفهم المرن  نات تنمو بالتعلماالستراتيجية المعرفية هي تق, تتاثر بعمر المتعلم هاكما ان. لمتعلما
  .االفراد وطرائق تعلمهم وانماط حياتهماختالف ب

ً :موضحة بالشكل االتيالعملية التعليمية برمتها  فيالمعرفية الستراتيجيات  ريخيرًا نبين تأثأو    

  

 
الفهم المرن والتحصيل فية اثر الستراتيجيات المعرفي (5) مخطط  

 ثة(مخطط من عمل الباح)

ً
ً
ً
ً

جية الستراتي
المعرفية 

خطط 
واجراءات 

التحصيل
فهم 

المحتوى 
فهم 

العمليات
الفهم 

المعرفي

طرائق 

طريقة 
التعليم 

خطط 
واجراءات 
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 :ةًالتطبيقيةًمنًالخلفيةًالنظريةالفائد
 األمور اآلتية:في الخلفية النظرية افادت الباحثة من     

 بواسطتهماتم سيالذي والستراتيجيات المعرفية المناسبة تحديد المحتوى الرياضي المناسب  .0
 .المقترح (التعلمي -التعليمي)بناء البرنامج 

 في ضوء البرنامج المقترح. التجريبية  ةالخطط الدراسية للمجموع كتابة .5
 .الفهم المرن )فهم المحتوى, وفهم التساؤل, والفهم المعرفي( مجاالت اختبارتحديد  .5
باالعتماد على  ر الفهم المرن )فهم المحتوى, وفهم التساؤل, والفهم المعرفي(ختبابناء ا .4

الخلفية النظرية من المتطلبات  بوصف طريقة قياس كل جزء من اجزاء الفهم المرن 
 . االساسية في بناء االختبارات التربوية أو النفسية أو عند تكييفها على مجتمع جديد

ي الفهم المرن والتحصيل الذي تطلب اختبار اعتماد المنهج التحليلي أو المنطقي في بناء  .3
 اشتقاق بعض المفاهيم والمنطلقات من الخلفية النظرية.

اهدافه الى و لقات المشار اليها في الفقرة السابقة في بناء االختبار التحصيلي هذه المنط عد    .6
 تحليل نتائجه.

  



 سابقة ودراسات نظرية خلفية/  الثاني الفصل
 

 

82 

 Previous Studies   :ًالدراساتًالسابقةثالثااً:ً

عملية الحصول على دراسات سابقة من االمور المهمة للباحث لغرض اجراء مقارنات بين تعد    
التي تعتقد الباحثة ان لها عالقة ببحثها من  المتغيرات منما بينها في عدد  الدراسات السابقة في

وبالتالي  ,اجراء المقارنات بين بحثها والبحوث السابقة في هذه المتغيراتفضاًل عن قريب أو بعيد 
 يمكن ان يؤدي ذلك الى تعميق البحث.

مباشر لذلك ارتأت  بنحو  ولعدم حصولها على دراسات سابقة استهدفت متغيرات هذا البحث   
عرض بعض الدراسات السابقة التي تم االطالع عليها والقريبة من متغيرات بحثها واالشارة اليها 

  :ينلى محور عوسيتم تقسيمها  ,سب تسلسلها الزمنيحب
 .المعرفيةالستراتيجيات  :الدراسات التي تناولت متغيرالولًالمحور

 عام. نحو  المرن والفهم ب تناولت الفهم التي دراساتال: الثانيالمحورً

ًوهي:ً,:ًالدراساتًالتيًتناولتًمتغيرًالستراتيجياتًالمعرفيةالولالمحورً
بعض أبعاد البنية بهدف بيان عين شمس دراسة أجريت في مصر جامعة (: 0991 ,شلبي) .0

من طالب المرحلة  العتياديينالستراتيجيات المعرفية لدى المتفوقين وا يفالمعرفية وأثرها 
 .الجامعية

دراسة أجريت في مصر جامعة الفيوم بهدف بيان فاعلية برنامج مقترح   (:5118,عبد الفتاح) .5
تنمية  فيباستخدام الستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية في تدريس القضايا االجتماعية 

 الوعي بها والتفكير الناقد لدى الطالب المعلمين شعبة الفلسفة واالجتماع.
كلية األميرة عالية الجامعية بهدف في ردن دراسة أجريت في اال  (:5119,عوجان وخالد) .5

معرفية وما وراء المعرفية في تنمية التدريس الاستخدام ستراتيجيات  فيبيان فاعلية برنامج قائم 
 مهارات األداء المعرفي لدى طالبات تربية الطفل في كلية األميرة عالية الجامعية.

4. (Mattarima&Hamdan,2011) : اندونيسيا بهدف التعرف إلى دراسة أجريت في
 لدى طلبة الثانوية.  األكثر شيوعاً  وراء المعرفية ( )المعرفية وما الستراتيجيات 

البنى المعرفية دراسة أجريت في العراق جامعة بغداد بهدف معرفة  (:5105,الدهان) .3
 .والستراتيجيات المعرفية وعالقتهما بقدرات التفكير اإلبتكاري 

 :( يمثل المقارنة بين هذه الدراسات5والجدول رقم )    
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حجم العينة   المرحلة  الباحث البلد
 وجنسها

المتغير  تصميملالمنهج وا المادة
 المستقل

الوسائل  اداة البحث المتغير التابع
 االحصائية

 النتائج

 1997شلبي, 

 مصر

 ا  طالب 32 الجامعية

 وطالبة

 التجريبي علم نفس

استخدام التصميم 

لمجموعتين ت 

وض ذات اختبار 
 بعدي

البنية 
 المعرفية

ستراتيجيات 
 معرفية

الوسائل  مقياس للمتغيرين

االحصائية 

 المناسبة

 .ختالف أبعاد البنية المعرفيةالجود أثر و

 االعتياديينبين المتفوقين و

ال توجد فروق بين متوسط درجات األفراد 

على مقياس والمتفوقين  االعتياديين
 الستراتيجيات المعرفية

 ,عبد الفتاح

 مصر 2008

 ا  طالب 30 الجامعية 

 وطالبة

 فلسفة
وعلم 
 اجتماع

 التجريبي

استخدام التصميم 
شبه التجريبي 

لمجموعتين ت 

وض ذات اختبار   

 قبلي بعدي

ستراتيجيات 
 معرفية وما

 وراء معرفية

تنمية القضايا 
االجتماعية 
 الناقدوالتفكير 

 قائمة القضايا االجتماعية.
البرنامج المقترح باستعمال 
الستراتيجيات المعرفية وما 

 دليل المعلم.و وراء المعرفية.
 

 اختبار التفكير الناقد.
ضايا اختبار الوعي بالق  

 االجتماعية

مقياس النزعة 

 المركزية
االختبار التائي   

 لعينتين مستقلتين

 

احصائية الختبار وجود فروق ذات داللة 
يق الوعي واختبار التفكير الناقد لصالح التطب

 .للمجموعة التجريبية البعدي

عوجان وخالد, 

 االردن 2009

برنامج  طالبة 62 الجامعية
الطفل ما 

قبل 
 المدرسة

 تجريبي

 حقيقيتصميم شبه 

 ذو االختبار البعدي  

ستراتيجيات 
 معرفية وما

 وراء معرفية

مهارات االداء 
,  المعرفي
 التحصيل

برنامج مستند إلى 
ستراتيجيات المعرفية وما لا

ودليل  ,لمعرفيةوراء ا
 .تحصيل اختبارو, المعلم

 مقاييس التشتت

 لمعام

 ريتشاردسون.

تحليل التباين 

 األحادي

بين  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 
الضابطة ، ومجموعتي البحث التجريبية 

 اختبارفي لصالح المجموعة التجريبية 
 تحصيلال

Mattarima 

&Hamdan,  

 اندونيسيا2011

 ا  طالب 170 الثانوية

 وطالبة

لغة 
 ليويةجنإ

 ستراتيجيات  وصفي
 مامعرفية 

 وراء معرفية

في ضوء تصنيف  ااهعد   هإستبان  

ستراتيجيات تعلم لأكسفورد 
 االنجليزية

الوسائل 
 المناسبة

كان بتكرارات مرتفعةة هةو مجةال اسةتراتيجيات  لً  واحدمجا

مةةةا وراء المعرفةةةة. أمةةةا المجةةةاالت الخمسةةةة األخةةةر  وهةةةي 

)اسةةةةةةتراتيجيات الةةةةةةعاكرة ، والمعرفيةةةةةةة ، والتعويضةةةةةةةية ، 

 واالجتماعية، والوجدانية( فقد كانت بتكرارات متوسطة. 

 النتائج 
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 2012,الدهان

 العراق

 
 
 
 

 الثانوية

 
 
 

573 

طالبا   
 وطالبة

 
 
 
 

 علم نفس

 
 
 
 

 وصفي

 
 
 

البنى 
المعرفية 

ستراتيجيات و
 معرفية

 
 
 
  

قدرات التفكير 
 االبتكاري

 

 
 
 

 البنى المعرفية  اختبار
ستراتيجيات لااختبارو

 والتفكير االبتكاري المعرفية

 

 
 
 

رتباط الثنائي  الا
 ,بوينت بايسيريل

معادلة هويت و

نحدار معامل اإلو

 المتعدد

 

 

 حصائية تبعاً لمتغيرإذات داللة  هناك فروق

 ,في التفكير لصالح العكور نوعال
ً احصائي تفاعالت دالةوجود عدم   في ا
 نوعوبين المتغيرات )ال ستراتيجيات المعرفيةلا

 والفرع(
فروق ذات داللة لصالح اإلناث مقارنة بالعكور 

 . المعرفيةستراتيجيات لافي
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 :للستراتيجياتًالمعرفيةًجوانبًالتفاقًوالختالفًبينًالدراساتًالسابقة
( وجدت أن هناك بعض جوانب 3بعد االطالع على الدراسات السابقة كما موضح في جدول )  

 إجراءاتها، ام في نتائجها، على النحو اآلتي:االتفاق واالختالف بينها سواء في 
 The Stage to which the Sample :المرحلةًالتيًتنتميًاليهاًالعينة .1
  مندراسة كل  اذ تناولت ,اتفقت ثالث من الدراسات السابقة في تناولها للمرحلة الدراسية   
 كل مناما  الجامعة،( مرحلة 5119وخالد, )عوجانو(، 5118,عبدالفتاح)و، (0991شلبي, )

(Mattarima & Hamdan, 2011) (5105,الدهان، و )مرحلة الثانوية   ال افقد تناولت 
 .هذه الدراسة للمرحلة المتوسطة وتحديدًا الصف االول المتوسط تناولتو    
 Size of Sampleنةًالدراسةً:ًعي .2
 اذ كان اكبر حجم للعينة في دراسة ,تباينت الدراسات السابقة في حجم العينة المستخدمة    
(Mattarima & Hamdan, 2011) في حين بلغت أصغر حجم للعينة  ,(011بلغت ) التي
 (.5118,عبد الفتاح( في دراسة  )51)

إذ ان تحديد حجم العينة يحدده نوعية المنهج المستخدم، ففي البحوث الوصفية تكون العينة    
 التجريبية.عادة بأعداد أكبر من البحوث 

 .ات( طالب016وبلغ حجم العينة في هذه الدراسة )  
   Type Article : نوعًالمادة .3
إجريت دراسة كل من  إذ، اتباينت الدراسات السابقة في نوع المادة التي تم اجراء الدراسة عليه   
)عوجان و( الفلسفة والقضايا االجتماعية، 5118,عبد الفتاح)و، ( طرائق تدريس0991شلبي, )

اللغة فكانت في  (Mattarima&Hamdan,2011)اما دراسة ( تربية الطفل,5119وخالد,
 .علم النفس  فقد تناولت( 5105,)الدهان اما دراسة,  ليزيةجاالن
 . الدراسة مادة الرياضيات وتحديدًا رياضيات الصف االول المتوسطتناولت هذه و     
     Study Approach       الدراسةً:منهجً .4
، (0991شلبي, اتفقت دراسة كل من) الدراسات السابقة في نوع المنهج المستخدم، إذتباينت    
 دراستا اما في استخدام المنهج التجريبي، (5119)عوجان وخالد,و، (5118,عبد الفتاح)و
((Mattarima & Hamdan, 2011 فاستخدمتا المنهج الوصفي، إذ ان   (5105,الدهان)و

 الذي يحدد طبيعة ونوعية المنهج المستخدم.  هيطبيعة البحث 
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 .وهذه الدراسة استخدمت المنهج التحليلي والمنهج التجريبي     
 Sex of the Sampleًًًجنسًالعينة: .5
 ,الفتاح عبد)و ,(Mattarima & Hamdan, 2011) و ,(0991شلبي, اتفقت دراسة )    
ناث(، ما اذ كانت العينات المستخدمة مختلطة )ذكور ,العينة في تناولها لجنس (5118  عدا  وا 

 .على الطالبات اللتين( 5119( ، ودراسة )عوجان وخالد,5105,الدهاندراسة )
 .هذه الدراسة على الطالباتاقتصرت و     

 Independent Variabls  المتغيراتًالمستقلةً: .6
البنى  (0991شلبي, دراسة )فكان في  ,المستقلالمتغير في تناولها  الدراسات السابقةاختلفت   

 ,(5119)عوجان وخالد,و ,(5118,عبد الفتاح) دراسة كل من, في حين تناولت المعرفية
  المعرفية والستراتيجيات المعرفيةًالبنى (5105,الدهان) و, (Mattarima&Hamdan,2011)و
 .الستراتيجيات المعرفيةًالدراسة فكان المتغير المستقل هوهذه اما متغير    
 Afilliate  Variablesالمتغيراتًالتابعة:ً .7
( 0991شلبي, فكان في دراسة ) تناولها للمتغيرات التابعة  أجمعهاالسابقة اختلفت الدراسات    

 ,والتفكير الناقدًة( تنمية القضايا االجتماعي5118,عبد الفتاحدراسة )ًالمعرفية, وفي الستراتيجيات
, في حين كان في دراسة  تنمية مهارات األداء المعرفي (5119)عوجان وخالد, دراسةًفيو 

(Mattarima & Hamdan, 2011)   قدرات ً(5105,الدهان)ًًدراسةفي و ,  ياً تحصيلاختبارًا
 .بتكاري الالتفكير ا

 .الفهم المرن والتحصيل يالدراسة فكان المتغير التابع ههذه اما متغير    
  Study Tool  اداةًالدراسة:ً .8

او مقياس، واغلب هذه  ةاختبار او استبانو برنامج بناء تنوعت ادوات الدراسات السابقة ما بين ًًً
عبد الدراسات تم فيها اعداد اختبار لقياس المتغيرات موضوع الدراسة، كما في دراسة كل من  )

 & Mattarima) (, اما دراسة5105و) الدهان,(، 5119)عوجان وخالد,و (،5118,الفتاح

Hamdan, 2011) تم اعداد مقياس.( 0991شلبي, ، ودراسة )ةفقد تم فيها اعداد استبان 
 .اختبار للفهم المرن واختبار للتحصيلبناء اما هذه الدراسة فقد تم    
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 Statistical Methods الوسائلًاإلحصائية: .2
وهي المتوسط الحسابي،  ,في الوسائل اإلحصائية التالية أجمعهااتفقت الدراسات السابقة     

ما بينها في استخدام كل من  واالنحراف المعياري، واالختبار التائي لعينتين مستقلتين، وتباينت في
تحليل و تحليل التغاير المصاحب، و ن، ياالختبار التائي لعينتين مترابطتو معامالت االرتباط، 

 معادلة جوتمان.و معادلة الفا كرونباخ، و عياري، الخطأ المو التباين الثالثي، 
 البحثًوالدراساتًالسابقة:ًهذاًجوانبًالتفاقًوالختالفًبين

لبحث تم هذا اتحديد جوانب االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة، وبعد مقارنتها ب بعد   
جوانب االتفاق  البحث مع الدراسات السابقة، ومن ذاه استخالص عدة جوانب اتفق واختلف في

 يلي:  ما
( 5105,الدهان)وً,(5119البحث مع دراسة كل من)عوجان وخالد,هذا  اتفق العينة:ًجنس .1

 .حسبكون جنس العينة من اإلناث ف
 وبذلك اتفق مع ,البحث المنهج التحليلي ومنهج البحث التجريبيهذا استخدم  منهجيةًالبحث: .2

 .(5118,عبد الفتاح)دراسة 
و  ,(Mattarima & Hamdan, 2011) البحث مع دراسة كل منهذا اتفق  المتغيرًالتابع: .3

 .ان التحصيل هو احد المتغيرات التابعة للبحثفي ( 5119)عوجان وخالد,
البحث مع جميع الدراسات السابقة في ان اداة الدراسة بغض النظر  هذا اتفقاداةًالدراسة:ً .4

 فهي من اعداد الباحث نفسه. ةنها اختبار او مقياس او استبانأعن 
ً:اآلتيًماًيخصًجوانبًالختالفًفتحددتًبًاماًفي

وأثره في عدة  اً تعلمي –اً تعليمي اً البحث عن الدراسات السابقة في انه تناول برنامجهذا  اختلف   
 متغيرات لم تتناوله الدراسات السابقة. 

 البحث عن الدراسات السابقة في انه تناول المرحلة المتوسطة. هذا اختلف المرحلةًالدراسية: .0
 .البحث عن الدراسات السابقة في انه تناول مادة الرياضياتهذا اختلف  المادةًالدراسية: .5
 (016بلغ )و البحث عن الدراسات السابقة في انه تناول حجم العينة  هذا اختلفحجمًالعينة:ً .5

 ات.طالب
الدراسات السابقة التجريبية باعتماده على تصميم تجريبي حقيقي ذي البحث عن هذا اختلف  .4

 حين اعتمدت الدراسات السابقة على تصميم شبه تجريبي ذي مجموعتين.ي مجموعتين، ف
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البحث عن بقية الدراسات السابقة التجريبية باعتماده على اثنين من المتغيرات  هذا اختلف .3
 .فحسبالتابعة وليس على متغير واحد 

ً:ًعامًنحوً المرنًوالفهمًبً:ًدراساتًتناولتًالفهمنيمحورًالثاال
بين ت الى معرفة العالقة فالعراق, جامعة بغداد هدًدراسة اجريت فيً:(1999,)المعيوف  .0

 .وطلبتهم في فهم واكتساب المفاهيم الرياضيةمدرسي الرياضيات 
مدى فهم طلبة الصف التعرف الى ت الى فالعراق, هدًدراسة اجريت فيً:(2001)العقبي,  .5

 .األول المتوسط لموضوع األعداد الصحيحة
أثر برنامج ًًت الى معرفةفهد,ًبحرين جامعة الخليجال دراسة اجريت فيً:(5110,مانيلسلا)ً .5

وراء المعرفة في تنمية مهارة الفهم القرائي لدى تلميذات الصف  ستعمال ستراتيجيات مااقائم على 
  .السادس االبتدائي

ت الى التعرف على ستراتيجيات الفهم فهد دراسة أجريت في سلطنة عمان, (:5114,االدغم) .4
 المقروء في اكتسابهم واستعمالهم لها في تدريس القراءة.

فهم  مستويات قياسالى  تفهد العراق, جامعة بغدادًدراسة اجريت في  :(5116)الشرع,   .3
 في مادة الرياضيات. تالمذة المرحلة األبتدائية

6. (2012, Sridi )اثر ستراتيجية  سيا, هدفت الى  التعرف علىينو دراسة أجريت في اندpq4r 
 .ةفي الذكاء اللغوي والفهم القرائي لدى طالبات الصف العاشر في مادة القراء

1. (5104 ,Ladel) دراسة اجريت في المانيا, بهدف معرفة تطور الفهم المرن للقيمة المكانية :
 .في الرياضيات

 
ً:(ًيمثلًالمقارنةًبينًهذهًالدراسات4رقمً)ًوالجدول     
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 الفهم المرن /لفهمالسابقة لالدراسات مقارنة ( 4جدول) 
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 ئجاالنت الوسائل االحصائية اداة البحث المتغير التابع المتغير المستقل
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فهم واكتساب 

 مدرسي

 الرياضيات

للمفاهيم 
والمهارات 

 الرياضية

وفهم واكتساب 

 طلبتهم لها

خاص  اختبار

 للمدرسين

خاص  واختبار

 للطلبة

لعينة  t-testمربع كاي ، و

 واحدة مترابطة ،

لعينتين مستقلتين،   t-testو

كرونباخ، -ومعادلة الفا
ومعادلة  ,ومعادلة بيرسون

براون ، واالختبار -سبيرمان

التائي لقياس داللة معامل 
 االرتباط

مدرسين الى المستوى المقبول   للم  يصل مستوى اداء ا-

 ( %80) تربويا  

 ويا  لم يصل مستوى اداء االطلبة الى المستوى المقبول  ترب -

(60)% 
عالقة بين مدى فهم واكتساب مدرسي  عدم وجود -

م المرحلة المتوسطة للمفاهيم والمهارات وفهالرياضيات في 

 واكتساب طلبتهم لها.
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 المتوسط

 موضوع

االعداد 

 الصحيحة

لقياس  اختبار

مكون  مدى الفهم

فقرة  15من 
 مقالية

جابات إلكانت نسبة ا , إذضعيف ن مدى الفهم كان بمستوىإ النسب المئوية

واتضح أن ضعف  ,(45%االختبار كله ) نالصحيحة ع

 كانت النسبة إذ ,الطلبة يكمن في الترجمة بالدرجة األولى
%( وأعلى المستويات 38%( ثم يأتي التفسير بنسبة )(35

 (.45%ستكمال بنسبة )ال
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 تنمية  مهارة فهم المقروء

 فهم المقروء

 اختبار لقياس 

 الفهم تنمية 

t-test   لعينتين مستقلتين

كرونباخ، -معادلة الفا
 وغيرها ومعادلة بيرسون

المجموعة  الباتالمجموعة التجريبية على ط الباتتفوق ط

ي الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في الفهم القرائ
وكانت الفروق  ذات دالله احصائية بين طالب المجموعتين 

 التجريبية والضابطة

  2004االدغم ,
 سلطنة 
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ستراتيجية 
 الخريطة

والتدريس 

 التبادلي

مالحظة  بطاقة فهم المقروء
 ستراتيجية الداللة

اختبار ستراتيجية 

 الخريطة
التدريس و

 التبادلي

 test-t اختبار
 مربع كاي

 ووسائل اخرى

 

ائج التجريبية االولى في نتللمجموعة وجود فروق فردية دالة 
 اختبار ستراتيجية الخريطة في القياسين القبلي والبعدي.

 رختباللمجموعة التجريبية الثانية في نتائج اوجود فروق دالة 

 ستراتيجية التدريس التبادلي في القياس القبلي والبعدي 
اقة لمجموعة التجريبية االولى في نتائج بطلوجود فروق دالة 

  مالحظة ستراتيجية الداللة في القياسين القبلي والبعدي 
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توى بتدائية كانوا دون مسال( من تالمذة المرحلة ا9.31%أن ) النسب المئوية
%( من التالمذة 46.4في حين أن صنف) , الفهم اآللي

الحدسي، والعالقي، ومستويات الفهم األربعة ) اآللي، 

 (.مجردوال

SRIDI 2012 
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اختبار للفهم  القيمة المكانية الفهم المرن
 المرن

ابلية قاكثر  للقيمة المكانية ا  مرن ا  الطالب الذين اظهروا فهم الوسائل المناسبة
 غير قياسية ا  لحل المهام التي تتضمن ارقام
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ً:المتعلقةًبالفهمًوالفهمًالمرًنًالسابقةًالدراساتًبينًوالختالفًالتفاقًجوانب
 بعض هناك أن وجدت( 4) جدول في كما موضح السابقة الدراسات على االطالع بعد  

 :اآلتي النحو على نتائجها، في ام إجراءاتها، في سواء بينها واالختالف االتفاق جوانب
 The Stage to which the Sample ً:المرحلةًالتيًتنتميًاليهاًالعينة .1

 ,السليمان)كل من دراسة  تناولت اذ للمرحلة تناولها في السابقة الدراسات اتفقت كل من     
,  (2001)العقبي, و ,(1999المعيوف,), ودراسة البتدائيةة احلالمر ً(5116)الشرع, وً,( 5110

 الجامعة.  مرحلة(  5114, االدغم)و ،ًلمرحلة المتوسطةا(Sridi ,2012و)
 .الدراسة فكانت دراسة للمرحلة المتوسطة وتحديدًا الصف االول المتوسطهذه اما     

 Size of Sample :العينةًحجم .2
 فيللطالب  للعينة حجم اكبر تكان اذ ,المستخدمة تهاعين حجم في السابقة الدراسات تباينت   

)الشرع, ًدراسةًبعدهاأتي تو ً,طالب وطالبة ( 0811بلغت ) إذ ,(1999المعيوف,)دراسة 
 دراسة في (55) للعينة حجم أصغر بلغت حين فيتلميذ وتلميذة,  (611) بلغت إذ, (5116

 .ات( طالب016تناولت هذه الدراسة ) , في حين(5110 :السليمان)
إذ ان تحديد حجم العينة يحدده نوعية المنهج المستخدم، ففي البحوث الوصفية تكون العينة    

 عادة بأعداد أكبر من البحوث التجريبية. 
 Sex of the Sample:ًالعينةًجنس .3
 ,5104)و  ,(5116)الشرع, و (,5110و )العقبي,  ,(1999المعيوف,)دراسة كل من  اتفقت    

Ladel ) ،) 2012)وً,(5110 ,السليمان)دراسة  في حينفي تناولها فئة مختلطة )ذكور واناث , 

Sridi )وتناولت .( فقد تناولت الطلبة الذكور 5114, االدغم)اما دراسة  .الطالبات على ااقتصرت 
 .حسبالدراسة  الطالبات فهذه 

 Type Article   :ةنوعًالماد .4
كانت في مادة فاغلبها  ,التي تم اجراء الدراسة عليها المادة نوع في السابقة الدراسات تباينت   

ً,(5110,ً)العقبيوً,(5110 ,السليمان)وً,(1999 المعيوف,)دراسة كل من مثل ، الرياضيات
في في مادة القراءة  فهم المقروء, في حين كانت ال(Ladel ,5104)ودراسة  ,(5116)الشرع, و

 (.Sridi ,2012)( و5114, االدغم)ًدراسة كل من 



 سابقة ودراسات نظرية خلفية/  الثاني الفصل
 

 

22 

 يضًا.أمادة الرياضيات الدراسة فكانت في هذه اما     
 Study Approach       :ًالدراسةًمنهج .5
 المعيوف,)دراسة كل من اتفقت  إذ المستخدم، المنهج نوع في السابقة الدراساتينت تبا    

 المنهج مااستخدفي ( Ladel ,5104) دراسةو  ,(5116و)الشرع,  ً,(5110العقبي, )و(,1999ً
 2012)دراسة و  ,(5114, االدغم)وً,(5110 ,السليمان)تفقت دراسة كل منا حين في ,الوصفي

, Sridi )التجريبي،  إذ ان طبيعة البحث هو الذي يحدد طبيعة ونوعية  المنهج استخدام في
نها تناولت وا ,وفي هذه الدراسة استخدمت الباحثة منهج البحث التجريبي  . المنهج المستخدم

 دراسة اثر متغير مستقل في متغيرين تابعين.
 Independent Variabls  :ًالمستقلةًالمتغيرات .6
 دراسةمثل  الوصفية الدراساتًفيف ,ةالمستقلات المتغير ًاختلفت الدراسات السابقة في تناولها   
ًدراسة كل منًفي اما, للمدرسين وطلبتهمواكتساب المفاهيم الفهم ًكانًً( 1999المعيوف,)

 ات التجريبية فكانت في دراسةدراساما ال فكان الفهم. ,(5116و)الشرع,  ,(5110, )العقبي
 تكان حين في. وراء المعرفة ما ستراتيجياتستعمال ابرنامج قائم على يمثل ً(5110 ,السليمان)

 , 2012)وكان في دراسة  ,التدريس التبادليو  ة الخريطةستراتيجي هو (5114, االدغمدراسة )في 

Sridi) ستراتيجية  هوpq4r,  وكانت في دراسة(5104, Ladel هو تطور الفهم المرن ), 
  .لستراتيجيات المعرفيةوفقًا ل (تعلمي–تعليمي) برنامج فهوالدراسة هذه المستقل في  المتغيراما 

 Afilliate  Variablesًالتابعة:ًالمتغيرات .7
 ,فهم الطلبة ( 1999المعيوف,)دراسة ففي , اختلفت الدراسات السابقة في المتغيرات التابعة   
ً)العقبيدراسة ًاما ًاالعداد الصحيحةموضوع  تفكان (5110, ( 5116)الشرع, ًفي دراسةو ,

ودراسة , القرائي تنمية مهارة الفهم( فكان 5110 ,السليمان)دراسة ًاما, قياس مستويات الفهم 
ً( فكان المتغير التابع فهم المقروء5114, االدغم) الذكاء  هوف( Sridi 2012,) اما دراسة,

 .القيمة المكانيةتطوير ( هو Ladel ,5104)ًفي دراسةو  ,اللغوي والفهم القرائي
 .الفهم المرن والتحصيلفقد كان الدراسة هذه المتغير التابع  في اما    
 Study Tool  :ً اداةًالدراسة .8
او مقياس، واغلب هذه الدراسات تم  ةتنوعت ادوات الدراسات السابقة مابين اختبار او استبانًًًً

استخدم فيها  ( 1999المعيوف,)في دراسة ففيها اعداد اختبار لقياس المتغيرات موضوع الدراسة، 
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 ,(5110)العقبي, دراسة كل من أما ، الباحث هعدأ اختبار خاص لفهم المدرسين وفهم طلبتهم 
بطاقة ( فكان 5114, االدغم)دراسة اما , لطلبةا لفهم اً فكان اختبار  (5116دراسة )الشرع, و 

 ، القرائي للفهمًا ( فكان اختبار 5110 :السليمان)دراسة اما  .للستراتيجيتين اً اختبار مالحظة و 
 واختبار للذكاء اللغوي, اما في دراسة   القرائي للفهم فكان اختبار (Sridi 2012,)ودراسة

(5104, Ladel ًفكان اختبارا ) لتطوير الفهم المرن.   
 .واستبانة للمدرسين الدراسة اختبارين للفهم المرن والتحصيل هذه اعتمدتفي حين    
 Statistical Method :اإلحصائيةًالوسائل .2
الحسابي،  اإلحصائية التالية وهي المتوسط الوسائل جمعها فيأالسابقة  الدراسات اتفقت   

 ما بينها في استخدام كل من واالنحراف المعياري، واالختبار التائي لعينتين مستقلتين، وتباينت في
 التغاير تحليلو  ن،يمترابطت لعينتين التائي االختبارو  التائي، االختبارو  االرتباط، معامالت

 معادلة جوتمان.و معادلة الفا كرونباخ، و المعياري،  الخطأو تحليل التباين الثالثي، و المصاحب، 
ًالبحثًوالدراساتًالسابقة:هذاًًوالختالفًبينًالتفاقًجوانب
تحديد جوانب االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة، وبعد مقارنتها بالبحث الحالي تم يعد    

  :الدراسات السابقة، ومن جوانب االتفاقالبحث مع هذا استخالص عدة جوانب اتفق واختلف فيها 
ًالدراسية: .0 ,ً)العقبيوً,(1999المعيوف,)الدراسة مع كل من دراسة  ت هذهاتفق المرحلة

 المرحلة االمتوسطة. تمنها تناول الً اذ ان ك ,(Sridi 2012,)وً,(5110
, (Sridi , 2012)و ,(5110 ,السليمان)كل من،  دراسة الدراسة معهذه ت اتفقًنوعًالعينة: .5

 فحسب. اإلناث من العينة جنس كون 
 (5110و)العقبي,  ,(1999المعيوف,) الدراسة مع كل من دراسة هذه تاتفق المادةًالدراسية: .5
 .في مادة الرياضياتت ُطبق انهأ إذ ,(Ladel ,5104)و ,(5116)الشرع, و
ًالتابع: .4 هو احد ان التحصيل .(5114, االدغم) دراسة الدراسة معهذه  تاتفق المتغير

 .المتغيرات التابعة للبحث
دراسة كل من  منهج البحث التجريبي وبذلك اتفق معالدراسة هذه  فياستخدم  منهجيةًالبحث: .3
 .(5114, االدغم)و ,( 5110 ,السليمان)
مع جميع الدراسات السابقة في ان اداة الدراسة بغض النظر الدراسة هذه  تاتفقاداةًالدراسة:ً .6

 فهي من اعداد الباحث نفسه. ةمقياس او استباننها اختبار او أعن 
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ً:باآلتيماًيخصًجوانبًالختالفًفتحددتًًاماًفي
( 016تناول ) العينة عن الدراسات السابقة في ان حجمالدراسة هذه اختلف  :حجم العينة .0

 ات.طالب
وأثره في   اً تعلمي -اً تعليمي اً برنامج  تتناول اعن الدراسات السابقة في انهالدراسة هذه  تاختلف .5

 عدة متغيرات لم تتناوله الدراسات السابقة. 
على تصميم تجريبي حقيقي  اعن الدراسات السابقة التجريبية باعتمادهالدراسة هذه  تاختلف .5

، في حين اعتمدت الدراسات السابقة التجريبية والضابطة  ذات االختبار البعدي ذي المجموعتين
 .على تصميم شبه تجريبي ذي مجموعتين

على اثنين من المتغيرات  اعن بقية الدراسات السابقة التجريبية باعتمادهالدراسة  ت هذهاختلف .4
 .حسبواحد ف متغير على وليسهما الفهم المرن والتحصيل  التابعة
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 أدوات البحث                                            Research Tools 

  االختبار التحصيليAchievement Measure                        

    اختبار الفهم المرن    Flexible Understanding Measure 
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التي اعتمدتيا الباحثة لغرض التحقؽ مف فرضيات البحث جراءات الإ جميعالفصؿ  تضمفي   
 فضبًل عفوالتي شممت تحديد منيجية البحث واختيار عينتي البناء والتطبيؽ  وواالجابة عف اسئمت

تعممي( وفقًا  -لبناء برنامج )تعميميالتي تـ االشارة الييا سابقًا  المنطمقات النظرية اعتماد
ثار الناجمة في كٍؿ آلقياس ا بواسطةلمستراتجيات المعرفية لتعمـ طالبات الصؼ االوؿ المتوسط 

د لمحصوؿ عمى النتائج وكيفية التأك مطموبةومف ثـ اعداد االدوات ال ,مف الفيـ المرف والتحصيؿ
اإلحصائية اجراء التحميبلت  فضبًل عف الصدؽ والثباتب المتمثمةيكومترية االخصائص السمف 

المستخدمة لمعالجة البيانات لمرحمتي الدراسة المناسبة لكؿ اداة, مع ادراج الوسائؿ االحصائية 
 إلى عرض وتحميؿ النتائج. االستطبلعية والتطبيؽ وصوالً 

  )التعممي –التعميمي(بناء البرنامج واًل 7 أ

Building Teaching – Learning Program  

ستراتيجيات المعرفيو لتعمـ الرياضيات لطالبات الصؼ موفقًا ل )تعممي -تعميمي(برنامج البناء تـ     
 االطبلع عمى  بعدلغرض تطبيقو عمى المجموعة التجريبية مف عينة البحث , االوؿ المتوسط

العديد مف الدراسات والبحوث واالدبيات والمراجع النظرية المتعمقة ببناء البرامج التعميمية التي 
واف اختمفت في تحديدىا بصورة  البرامجىذه تمخضت عف وجود آراء مختمفة في عمميات بناء 

   :وىي ,واضحة الى اف ىناؾ شبو اتفاؽ عمى تحديد ثبلث مراحؿ رئيسة تتفؽ عمييا ىذه المصادر
 مرحمة التصميـ ( - بمرحمة التحميؿ,  -أ)  :التخطيطمرحمة  .1
 . مرحمة التنفيذ .2
 .مرحمة التقويـ .3

 البحث  ( موضوعالتعممي -( مراحؿ بناء البرنامج )التعميمي3المخطط رقـ )ويعرض     
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 تحميل المحتوى
 

 ديد االهدافتح
المحتوى  تنظيم

 وتقسيمه

 التدريسيةخطط الاعداد 
 اعداد االنشطة والوسائل التعليمية

 مرحمة التحميل
 

 المستهدفة تحديد الفئة
 

 التعميمية تحديد االهداف
 المستهدفة
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 الفصل الثبلث / منهجيت البحث وإجساءاته

 

85 

 7)التعممي –التعميمي (مراحل بناء البرنامج 
The Phases of Building a Proposed Teaching-Learning Program   

      

 Planning Phase  التخطيط: -1
  مرحمة التصميـ -ب, مرحمة التحميؿ -أ    :تيفمشمؿ مرحيو 

 7Analysis Phase مرحمة التحميل  -أ -1
بناء البرنامج ىي المرحمة االساسية التي ينبغي التركيز عمييا في  مرحمة التحميؿد تع    
تحديد المسارات االساسية والحاجات التي تتبع في  عف طريؽ(, اذ يتـ التعممي -التعميمي)

 Samplingمجتمع المعاينة ) بواسطةوتتمثؿ بتحميؿ الواقع التعميمي  ,البرنامج المقترح

Population وىي المدارس المتوسطة والثانوية النيارية في المديرية العامة لتربية الكرخ الثالثة )
المعرفية في عممية التعميـ والتعمـ مف مراجعة  الستراتيجياتلتعييف واقع ومدى امكانية استخداـ 

عممية المعرفية في  الستراتيجيات والتحقؽ مف مدى تضميف استخداـ ةالمناىج التربوية لتمؾ المرحم
الذيف بينوا  جراء المقاببلت مع عدد مف مدرسي الرياضيات لممرحمة المتوسطة فضبًل عف إالتعمـ, 

غمبيـ يستخدموف الطريقة التقميدية في التدريس التي أاف إذ لتعميمية, اعدـ استخداميـ لمبرامج 
في جوىرىا  ثؿمتتضمف المحاضرة وااللقاء واالبتعاد عف المناقشة الجمعية أو الحوار والتي ت

 :عمى المكونات اآلتية مؿ ىذه المرحمة توتشالمعرفية في عممية التعميـ.  الستراتيجيات
 ديد الفئة المستيدفةحت.  
 .تحديد االىداؼ التعميمية 
  وتحميمو تحديد المحتوى الدراسي. 
 تحميؿ خصائص المتعمميف .  
  التعليميتتقدير الحاجات  .  

 ميؿ البيئة التعميميةحت. 
 الفئة المستيدفة تحديدDetermination of the Target Group   :   
التابعة  متوسطة الزىراءمدرسة في  ةددت الفئة المستيدفة بطالبات المرحمة االولى المتوسطح     

وقد تضمنت عينة البحث فئة  ,(8107-8108)لمعاـ الدراسي , تربية الكرخ الثالثةلممديرية العامة ل
 (.تعممي -تعميميلـ يخضعف مسبقًا ألي برنامج ), مف البلئي طالباتال
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 تحديد االىداؼ التعميمية:   Determination of the Educational Objectives 
في البرنامج  ف األىداؼ التعميمية البد مف تحديدىا أوالً أالى ( 6221)عبد الموجود,  يشير    

التعميمي, فاليدؼ التعميمي ىو وصؼ لتغير سموكي يتوقع حدوثو في شخصية المتعمـ نتيجة 
تحقيؽ وبالتالي اختيار الخبرات التعميمية المناسبة ل ,لمروره بخبرة تعميمية وتفاعمو مع موقؼ تدريس

 (641:  6221لموجود, )عبد ا                                                 .األىداؼ  ىذه 
( مف بيف االىداؼ العامة التي التعممي –وقد تـ اشتقاؽ االىداؼ الخاصة بالبرنامج )التعميمي   

االوؿ لمادة الرياضيات لمصؼ ( والمياري, والوجداني ,المعرفي)مجاالت, وىي  ةتشمؿ ثبلث
مدى صدقيا والتي لبياف  (2) ممحؽ رقـ في, وتـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف المتوسط

 .لبلىداؼ الخاصة بالبرنامج ,(1ممحؽ ) ,خمصت بصيغتيا النيائية
 وتحميمو دراسيتحديد المحتوى ال: 

  Determination and Analysis of Educational Content  

 امتمكيت تيتوصؿ الى المعرفة التتحميؿ المحتوى التعميمي جميع االجراءات التي يشمؿ    
الذي تحميؿ المحتوى التعميمي ( اف 0993 , وترى )بمقيس,السابقة اضمف معرفتي وجدت, و ةالمتعمم

عممية يتعرؼ واضع المادة التعميمية عف ىو في التعمـ  ممتعمـتييئة الطريقة المثمى لالى يدؼ ي
تو االدراكية وخبراتو االمتعمـ العقمية وقدر  وخصائص الفرد ناحية,مف المادة  طريقيا الى محتويات

                                                (34:0993)بمقيس,                                               .السابقة وكيفية تعممو مف ناحية اخرى

قوائـ تتضمف عناصر محتوى المادة التعميمية تحديد عف  أسفرت ىذه عممية التحميؿاف     
صوؿ فكؿ ( بالتعممي -التعميمي) لتطبيؽ البرنامج توظيفاً  مادة الرياضيات تـ اختيار وقد ,وأجزائيا

حسب بلمصؼ االوؿ المتوسط ( 8107-8106)الكتاب المقرر لمعاـ الدراسي الجزء االوؿ مف 
  .المجنة العممية في القسـ رأي
 الف ؛التحميؿ اليرمياسموب تـ اعتماد تحميؿ المحتوى  فيمف االدبيات المتخصصة و     

حسب مكونات المعرفة بتحميؿ ال ت عمميةتم إذ ,الرياضيات عمـ يعتمد التسمسؿ والتتابع المنطقي
والجدوؿ     ,(4) ممحؽوكما معروض في ي عدد مف المحكميف والمختصيف أبعد اخذ ر  الرياضية

 .رياضيات الصؼ االوؿ المتوسطمكونات كتاب  ( يبيف ممخص تحميؿ5)
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 يهخص َزبئح رسهُم يسزىي كزبة يبدح انشَبظُبد نهصف االول انًزىسػ(:  5اندذول )            

 اساليب تفكير المسائل الميارات التعميمات المفاىيم عنوان الفصل الفصل
 12 16 02 12 02 االعداد الصحيحة االول
 11 15 15 10 10 االعداد النسبية الثاني
 12 11 10 5 10 الحدود الجبرية الثالث
 6 12 9 5 12 الجمل المفتوحة الرابع

 12 33 59 30 57 المجموع

 تحميل خصائص المتعممين  The Analysis of Learner's Specification 
اف قدراتيـ وامكانياتيـ وقابمياتيـ عمى التعمـ, و لالفروؽ الفردية  في اف خصائص المتعمميف تؤثر    

 عند تحديد السيماناجحة و التعميمية المواقؼ المعرفة المعمـ ليذه الخصائص تساعده عمى تصميـ 
. المناسبة لخصائصيـ التعمـ ومصادر والستراتيجياتاالىداؼ التعميمية واختيار االنشطة التعميمية 

 واما اذا كاف تعامم ,مرة ألوؿيحدد المعمـ خصائص المتعمميف الذيف يتعامؿ معيـ مما يعني اف 
    154)  :2000,ؿ)جام     .حاصبلً  فاف تحميؿ خصائصيـ يعد تحصيبلً  ديومع متعمميف مألوفيف ل

 والتحصيؿ السابؽ والمعمومات السابقة الزمني خصائص المتعمميف مف حيث العمر تعد لؾلذ     
تمؾ  وألجؿ التعرؼ عمى .عينة البحثعف خصائص  جوىريةمؤشرات ىي  والذكاءمفيـ المرف, ل

طبلع الا، كرلك (8115 -8114)مواليدىف بيف تتراوح  ممفتحديد اعمار الطالبات تـ فالخصائص 
كتب  ةوكذلؾ بقي عمى محتوى كتاب الرياضيات المقرر عمى طمبة الصؼ السادس االبتدائي

السابقة لدى الطالبات في مادة  لتعرؼ عمى المعموماتا رياضيات المرحمة االبتدائية بيدؼ
درجات الطالبات في االمتحاف النيائي الوزاري لمصؼ السادس  كما اطمعت عمى الرياضيات.
كما ىي مبينة  والمعمومات السابقة ودرجات الذكاءوالمعدؿ العاـ  رياضياتاللمادة  االبتدائي

 .(12)بالممحؽ رقـ 
  انزؼهًُُختقدير الحاجات    Measuring of Educational Needs   :  

عممية ذاتية تحدد فرص ىي التعميمية  تقدير الحاجات اف( 2008)قطامي واخروف ,بيف     
التبايف, انيا تمثؿ  إذ ,ىو كائف وما ينبغي اف يكوف تحسيف االداء باالعتماد عمى التبايف بيف ما

تحقيقيا بيف االداء في والتناقض, واالختبلؼ بيف الظروؼ والشروط الحالية, والظروؼ المرغوب 
                                                           (425 :2008)قطامي واخروف,                                              .الحقيقي والمثالي 

 :اآلتيوك (مدرساتالو , الطالبات)ولقد تـ تقدير الحاجات التعميمية مف وجية نظر كؿ مف 
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 الرياضيات من وجية نظرىنالحاجات التعميمية لطالبات الصؼ االول المتوسط  في مادة  -
 Measuring the Educational Needs from the Students Viewpoint          

 :لآلتيوفقا  طالبات الصؼ االوؿ المتوسطل التعميمية  حاجاتالتقدير لاتبعت الخطوات االتية   
 .بيات المرتبطة بتقدير الحاجات التعميميةداالطبلع عمى عدد مف الدراسات واال -1
 .(2017-2016)تـ توجيو استبانة لعينة مف طالبات الصؼ االوؿ المتوسط  -0

ة عرضت عمى مجموعة مف فقر  (81)عمى بصورتيا االولية ستبانة الاىذه واشتممت     
ارائيـ بشأف الفقرات الواردة فييا, ممحؽ  بيافالمتخصصيف في مادة الرياضيات وطرائؽ تدريسيا ل

عمى تحتوي بصورتيا النيائية  اصبحتبحيث فقرات  (4)(, وفي ضوء اقتراحاتيـ تـ حذؼ 2رقـ )
مف طالبات الصؼ  ( طالبة100)بمغ عددىاعينة تطبيقيا عمى  وبعد ,لمتطبيؽ جاىزة( فقرة 16)

 المئوية النسب استخبلصو  االستبانة عمى الطالبات اجابات تحميؿ وبعد, االوؿ المتوسط
اثناء  في التعرؼ عمى الحاجات والصعوبات التعميمية التي واجيت الطالبات تـ, لبلجابات

 .يبيف فقرات االستبانة مع النسب المئوية لبلستجابات (6) جدوؿوال .دراستيف لممادة
 ىناالول المتوسط  في مادة الرياضيات من وجية نظر  الصؼ لطالبات الحاجات التعميمية 7(6) جدولال

 استجبببث الطبلببث الحبجبث التعليميت                                        ت

 النسبت المئىيت

 %85 عدـ اىتماـ المدرس بعنصر االثارة والتشويؽ لمدرس.  .1
 %88 .ضعؼ معمومات الطالب في مادة الرياضيات لممرحمة االبتدائية   .2
 %90 عدـ اعطاء فرصة لمطالب لمناقشة الدرس .  .3
 %87 .عدـ االىتماـ بتعمـ مادة الرياضيات  .4
 %92 .ضعؼ القدرة عمى فيـ  العممية التي تستخدـ في حؿ التمرينات  .5
 %78 .عدـ تذكر المعمومات السابقة التي ترتبط بموضوع الدرس  .6
 %60   .ميزيةجاعتماد الرموز واالرقاـ بالمغة االن  .7
 %79 دوف استخداـ ورقة وقمـ(مف عدـ القدرة عمى الحساب الذىني ) ايجاد نتيجة   .8
 %82 عدـ فيمي لممادة لعرض المدرس الموضوعات بسرعة .  .9

 %91 عدـ مشاركتي في حؿ التمرينات داخؿ الصؼ.  .10
 %66 عدـ االىتماـ باالمتحانات اليومية .  .11
 %80 . حسباالىتماـ باالمتحانات التحريرية ف  .12
 %56 .عدـ اىتماـ المدرس بالواجبات البيتية ومتابعتيا بصورة شكمية   .13
 %77 .توبيخ الطالب عندما يخطأ باالجابة عف اي سؤاؿ في المادة  .14
 %88 دوف الفيـ .مف تعود الطالب عمى الحفظ   .15
 %87 عدـ ربط مادة الدرس بالمواد االخرى وبواقع الحياة .  .16
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 7اتنظر المدرس من وجيةلطالبات اتقدير حاجات  -
Measuring the Students' Needs from the Viewpoint of the Teachers       

 الستكماؿ توصيؼ وتحديد حاجات الطالبات المدرساتمف مجموعة ل ستبانة مفتوحةاوجيت      
تضمنت سة ( مدر  20) فاذ بمغ عددى التعميمية في مدارس المديرية العامة لتربية الكرخ الثالثة,

 :ىي ,ثبلثة اسئمة المفتوحة االستبانة
 الصؼ االوؿ المتوسط ؟ رياضيات مادة تدريس في تواجيونيا التي الصعوبات : ما1س
والتي يمكف اف تصؿ بالطالب  التركيز عمييا ينبغي الضرورية التي التدريسية الحاجات ما: 2س
  الرياضيات؟ مادة فيـ الى 
االوؿ مادة الرياضيات لمصؼ  التي تسيـ في تطوير مستوى تدريس التدريسيةالحاجات ما  :3س
 ؟حسب خبرتكـ لياب متوسطال
لطالبات تـ تحديد الحاجات التعميمية الضرورية  المشار الييما انفًا  تحميؿ االستبانتيف وبعد   

ىي و  (,التعممي –التعميمي )في بناء البرنامج بالحسباف والتي اخذت  الصؼ االوؿ المتوسط
  كاآلتي:

 الحاجات ت
 .لتحقيؽ االىداؼ المطموبةتعميمية الوسائؿ واختيار ال النشطةا توفير  .1
اعادة تنظيـ الكتاب المقرر )المحتوى التعميمي( بطريقة تبلئـ عرض المادة وااللتزاـ   .2

وتـ ذلؾ باستشارة  السادة الخبراء في  ,باالسموب الحمزوني ومستوى طالبات المرحمة
 المناىج والطرائؽ.

اختيار اساليب ربط المعمومات السابقة بالموضوعات الجديدة الستذكارىا مف الطالبة قبؿ   .3
 .بالتدريس ءالبد

تنظيـ المعرفة الموجودة  بواسطتيامكف الطالبة تاستخداـ ستراتيجيات التعمـ وطرائقيا لكي ت  .4
 في بنائيا المعرفي.

 اختيار التدريبات وذلؾ عف طريؽ تمرينات ذات معنى لـ تتعرض ليا الطالبة سابقًا.  .5
 ختيار طرائؽ التدريس المبلئمة لطبيعة المادة العممية .ا ا  .6
 مراعاًة لمفروؽ الفردية بينيف.اعطاء الفرصة لمطالبات لطرح االسئمة والمناقشة   .7
 المعرفية الثارة الفيـ عند الطالبات.  الستراتيجياتاختيار اساليب التدريس واتباع   .8
 الصؼ الثاني المتوسط. وعاتنيا التييئة لموضأاستعماؿ انشطة مف ش  .9
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 7تحميل البيئة التعميمية  The Analysis of the Educational Environment       
 تعميمية تنفيذية وتخطيطية ميمة مثؿت وصيانة متغيراتيا وتقويـ التعميمية بالبيئة العناية إف

جرائية بيئتو  متغيرات توصيؼ يتـ تعميمي اف مصمـ مف اي يتوقع التعميمي, إذ المصمـ تيـ وا 
 مستمرة البيئي التقويـ عممية , وتبقىالموضوعة مسبقاً  األىداؼ تحقيؽ ضماف اجؿ مف التعميمية
 (682: 2008,وآخروف قطامي)             . والتطبيؽ بدقة التنفيذ سير لضماف وضرورية

ولتحديد   ,1بعد استحصاؿ الموافقات الرسمية مف المديرية العامة لتربية بغداد/ الكرخ الثالثةو   
في  التي تختمؼسموكيات المتعمميف و  فيمباشر أو غير مباشر  نحوٍ التي تؤثر بالعوامؿ البيئية 

القياـ بتحميؿ البيئة التعميمية التي  بالحسباف األخذ تـ فقد ,التعمـ والتعميـاعاقة عممية  تسييؿ أو
     وىي: ,سيمارس فييا المتعمميف انشطتيـ التعميمية

 نوع الدواـ في المدرسة صباحي.   -
المدرسة  غرؼ كد مف اف جميعأشعبة, وقد تـ الت لكؿ الثابتة الصفوؼ نظاـ المدرسة تتبع  -

 .الظروؼ الماديةمتشابية مف ناحية 
 شعب.ثبلث  بيفاالوؿ متوسط تـ توزيعيف  اتطالبة مف طالب 160تضـ المدرسة   -
 يسكف طالباتيا في رقعة جغرافية واحدة مما يضمف تقارب المستوى الثقافي واالجتماعي لمعينة.   -
إلى  التوزيع العشوائي لمطالبات الناجحات لمدوريف األوؿ والثاني مف الصؼ السادس االبتدائي  -

 .طالبة في الشعبة الواحدة 53شعب بواقع  ثبلث بيفطالبة  160البالغ عددىف  وؿ المتوسطاال
عشوائي لتمثؿ المجموعة التجريبية التي تدرس مادة الرياضيات  نحوٍ ( بباختيار شعبة )تـ   -

( 50اتيا )وبمغ عدد طالب ,لمستراتيجيات المعرفية وفقاً  (التعممي -التعميمي)المقررة وفقا لمبرنامج 
 (.3) فبعد استبعاد الطالبات الراسبات وعددى طالبة 

عشوائي أيضًا لتمثؿ المجموعة الضابطة التي تدرس المادة المقررة  نحوٍ ( بأاختيار شعبة )  -
( طالبة بعد استبعاد الطالبات الراسبات  50وبمغ عدد طالباتيا ) ,لمطريقة االعتيادية نفسيا وفقاً 
 (.3وعددىف )

يكوف مف الناحية اإلحصائية واالعمار الكبيرة االستبعاد لبيانات الطالبات الراسبات  ف عمميةإ  -
عمى النظاـ  عند تحميؿ النتائج مع السماح ليف بالدواـ في مجموعتي البحث حفاظاً  حسبف

                                                 
1
  2760/ 60/2في  261من مديرية الكرخ الثالثة بحسب الكتاب و. ع /   2760/  2/ 61(  في 10273رقم  كتاب تسهيل المهمة  ) 

 (.6ملحق (الصادر من كلية النربية للعلوم الصرفة/ ابن  الهيثم 
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كما في .مجموعتيف بيف اتموزع ات( طالب106وبيذا بمغ عدد طالبات عينة البحث ) ,المدرسي
 (.125) ( في صفحة 25الجدوؿ )

        Design Phase :انزصًُىمرحمة  -ب -1

مف التخطيط, وتعني وضع الصيغة الييكمية التي تنظـ فييا عناصر  اً ىذه المرحمة جزء وتعد   
غ و , كما تعني صاالجرائية المقترح في سمسمة مف الخطوات  (التعممي -التعميمي)البرنامج  

 (372: 2005 زيتوف,) .                المدرس بيا يقوـالتي  التدريس عممية لتنفيذ مخطط
 وتتضمف ىذه المرحمة:       
  7محتوىالتحميل Content Analysis 

ف , يوآخر  لمؤلفو )أمير عبد المجيدمصؼ االوؿ متوسط لكتاب مادة الرياضيات تـ تحديد    
الذي سوؼ يستخدـ و الكتاب ىذا وتحميؿ محتوى  تجربة البحثلمادة ك( 2016لمعاـ الدراسي  1ط

بصورة كاممة  وكما موضح ( 5, جدوؿ 87)ص محتوى الفي تحميؿ مر سابقًا كما  في التجربة 
 (. 4ممحؽ رقـ )في 
  ىداؼالاتحديد:  Goals Determination 

وصؼ السموؾ أو األداء  بواسطتيايتـ  األىداؼ التعميمية في البرنامج التعميمي ىي محؾ   
المتوقع مف المتعمـ أف يحدثو بعد عممية التعمـ أو النتيجة المتوقع ظيورىا مف المتعمـ بعد مروره 

                ( 22: 1994, جردات)                                . لمنيج معيف (تعممية– تعميمية )بخبرة 
العامة تـ تحديد االىداؼ الخاصة لمبرنامج  (التعممي –التعميمي )لكي تتحقؽ اىداؼ البرنامج و    

  عممية تحميؿ المحتوى . عف طريؽ اؼ السموكيةدوكذلؾ تحديد االى(. 3ممحؽ )كما في 
تحقيقيا مف المتعمـ بعد انجازه وحدة  في نواتج التعميـ المرغوب يمثؿ اليدؼ السموكياف إذ    

ويكوف عمى  ,وصؼ دقيؽ وواضح ومحدد وتفصيميىو و  محددة.تعميمية محددة في مدة زمنية 
 . (109 :2008)الحيمة,                            .ىيئة سموؾ قابؿ لممبلحظة والقياس والتقويـ

اختيار وذلؾ بمية.يعمتممادة اللمبلئمة  عميـاختيار طرائؽ تعمى  عمـاألىداؼ السموكية تساعد المو    
اختيار األنشطة والتدريبات وتحديد و  الخطط الكفيمة لتحقيؽ األىداؼو  مطموبةالوسائؿ التعميمية ال

    . (83: 2008)عطية,  وغيرىا.                   االختبارات التحصيميةمناسبة كال تقويـالأساليب 
غرضًا سموكيًا معرفيًا  (235)صيغ نتيجة لتحميؿ محتوى المادة المقرر تدريسيا لعينة البحث و      
 ,تحميؿو  تطبيؽ,و  ,فيـو  ,معرفةوىي ) ,مستويات بمـو لؤلىداؼ ذي المستويات الستةحسب ب
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والمختصيف في مجاؿ الرياضيات  وتـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء ,تقويـ(و  تركيب,و  
ىذه االىداؼ السموكية ومدى تحقيقيا ألىداؼ تدريس  وغلبياف آرائيـ في ص ,وطرائؽ تدريسيا

 صورتيابوبعد اجراء التعديبلت المقترحة والحذؼ لقسـ منيا بمغ عدد االىداؼ  الربعةالفصوؿ ا
 :(7)بالجدوؿ ممخصيا , كما موضح (5)ممحؽ  ,ىدفًا سموكياً  (232) ةالنيائي

 االربعةالسموكية عمى وفؽ تصنيؼ بموم لمفصول  االىداؼممخص 7 (4جدول )ال

 المجمىع تقىيم تسكيب تحليل تطبيق فهم معسفتال الفصل ث

 78 7 3 6 83 06 83 االول 0

 66 4 3 3 81 81 06 الثبني 8

 38 4 0 3 03 3 8 الثبلث 3

 56 4 - 3 04 80 04 السابع 4

 838 09 7 05 71 61 60 المجمىع

 
  محتوىالتنظيم: Content Organizing 

وتركيبيا, وبياف الترابطات  المختمفة الطريقة التي تتبع في تجميع اجزاء المحتوى التعميميىي    
يؤدي الى  ماية التي تربطو مع موضوعات أخرى ن, والترابطات البيء المحتوىالبنائية بيف اجزا

 لمفرداتو مما تتابعيتحقيؽ االىداؼ التعميمية في اقصر وقت وبأقؿ جيد . ونعني بذلؾ تنظيـ 
 (163 :2008 )الحيمة,                                  .      يحقؽ اقصى درجة مف الفعالية 

 عفو مدرسات المادة مجموعة مف بالتشاور مع و  (2)وبعد الوقوؼ عمى رأي الخبراء في ممحؽ     
تقسيـ مادة الفصوؿ  تحميؿ الحاجات التعميمية مف وجية نظر المدرسات ومف خبرة الباحثة تـ طريؽ

 واصؿلغة الرياضيات وكذلؾ لكي يتـ الت وصفيااذ تـ وضع الفصؿ االوؿ لممجموعات ب ,المحددة
مع ما حصؿ عميو التمميذ في مادة الصؼ السادس ابتدائي والفصؿ الثاني لؤلعداد الصحيحة 

والفصؿ الثالث لؤلعداد النسبية والفصؿ توسعة لبلعداد الطبيعية التي تعمميا في المرحمة االبتدائية 
ؿ الجمؿ المفتوحة, وتـ اعتماد االسموب الحمزوني الرابع لمحدود الجبرية والفصؿ الخامس الذي يمث

 .( عمى اىمية بناء روابط بيف المفيوـ الجديد والمفاىيـ السابقةBruner ،1966الذي يركز فيو )
                                                                      (112:1966، Bruner) 

 )عينة المادة الدراسية( عرض المواد في الفصوؿ الخمسةعند وقد تـ اعتماد ىذا االسموب    
                            . (9اذىاف الطالبات كما في ممحؽ ) فيالتعميمية ًا عمى ترسيخ المادة ظحفا
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 ات البحث وتشمل7تطمبتييئة م 
Configuration of the Research Requirements 

  .الستراتيجيات اختيار -
 .اعداد الخطط التدريسية -
 .اعداد االنشطة والوسائؿ التعميمية -
 .بحثبناء ادوات ال -

 اختبار الفيـ المرف. 
 االختبار التحصيمي. 

 Strategies Choosing  7اختيار الستراتيجيات  -
في بناء  لتعمـ الطالبات( Wittrock,1968) لػػػػ المصنفةتـ اختيار الستراتيجيات المعرفية     

ليو في كؿ خطوة مف إتستعمؿ ىذه الستراتيجيات كاساس يستند  إذ ,التعممي( –التعميمي )البرنامج 
ستراتيجيات لكؿ  يالرياضية في البرنامج المقترح, وتتكوف مف ثمان وعاتخطوات عرض الموض

الستراتيجيات ىذه اعتماد  فيوقد تـ اخذ آراء السادة المحكميف , (ربعأ ثبلث خطوات أو)منيا
بحسب ممحؽ  الرياضيات ضمف البرنامج  وعاتواستخداماتيا في عرض موض وخطوات اجرائيا

توجيو استبانة لمدرسي رياضيات الصؼ  فضبًل عف.دوف استثناء  مفوتمت موافقة الجميع (. 6)
التعميـ اثناء في وخطواتيا الستراتيجيات  تطبيقيـ ليذهو  اعتمادىـ االوؿ المتوسط لمعرفة مدى

   .الوسيط الذي ينقؿ ىذه الستراتيجيات الى مجاؿ التطبيؽ دالف المدرس يع ؛والتدريس او رفضيا
 (.7حسب ممحؽ رقـ )بو 

                                                             Preparation of Teaching Plans  7 اعداد الخطط التدريسية -
تقديمو في الصؼ مف معمومات ووسائؿ وأساليب المعمـ الخطة التدريسية كؿ ما ي ريد  دتع   

بعض التي مف نموذج لسمسمة مف األحداث المترابطة بعضيا أتعميمية ىي ال واف الخطةوأنشطة, 
   ( 837 : 8119،المصري)            محددة.    اً تحقؽ اىداف تؤدي بدورىا إلى مخرجات تعميمية

اعداد  ضوء محتوى مادة الرياضيات لمصؼ االوؿ المتوسط, واالغراض السموكية, تـفي و    
القائـ  )التعممي –التعميمي(الخطط التدريسية ولكؿ مف المجموعة التجريبية التي تدرس بالبرنامج 

 الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية. عمى الستراتيجيات المعرفية والمجموعة 
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الخطط عمى عدد مف المحكميف في مجاالت تخصص طرائؽ تدريس مف وقد تـ عرض نماذج    
الرياضيات وعدد مف المدرسيف, لغرض بياف آرائيـ ومبلحظاتيـ بشأنيا بعد اجراء بعض 

, (01)زقم ممحؽ  ,التعديبلت عمييا في ضوء مبلحظاتيـ, أصبحت جاىزة في صيغتيا النيائية
وكاف عددىا  ,اثناء التجربةفي الخطط التدريسية التي اعتمدت  ةيوفي ضوء ىذه الخطط اعدت بق

 .خطة (75)
 7 التعميمية لاعداد االنشطة والوسائ -

Activities & Learning Devices Selection  

مي أو تطبيؽ يمارسو المتعمـ مف اجؿ يتدريب تعم نزلةتعد االنشطة والوسائؿ التعميمية بم   
فيي تساعدىـ عمى زيادة  ,وتعمؿ عمى استثارة اىتماـ الطمبة ,الوصوؿ الى معمومات جديدة

يتجزأ  نيا تتيح الفرص لتنوع الخبرات وىي جزء الأل ؛خبرتيـ وتجعميـ اكثر استعدادًا واقبااًل لمتعمـ
 (339 :2001 ,) زيتوف                    .        التعمـستراتيجية مف ستراتيجية التدريس و 

عمى تحميؿ االىداؼ المرسومة لبياف مدى ارتباطيا في قدرتيا وتختمؼ  طةنشوتتنوع اال    
اف  إذ .باليدؼ مف جية وبخبرات المتدربيف وتسمسميا مع البناء اليرمي المعرفي مف جية اخرى

البرامج التي تنظـ داخؿ المؤسسة التعميمية لتحقيؽ تكامؿ البرنامج التعميمي مع االنشطة ىي "
خرى منمية بذلؾ خبرات المتعمميف في جميع النواحي الجسمية والعقمية المناىج والمقررات اال

 (19 :2011 ,)سعادة                                                           .والوجدانية "
عية التي اشتقت يمية المختمفة منيا الفردية والجماالنشطة التعممف  اً عدداستخدمت الباحثة و     

 ومف( 9, وكما موضح في ممحؽ )(التعممي –التعميمي)اىدافيا مف محتوى الجمسة في البرنامج 
                   :التعميمية والوسائؿ االنشطة ىذه
 ع الدرس لتوضيح بعض التطبيقاتو المتعمقة بموض عرض بعض المصورات الممونة .1

 .الرياضية لمموضوعات واستخداماتيا
 انشطة تعميمية اضافية تعزز تعميـ الطالبات وتثري المعمومات لدييف.  .2
 س.بعض المخططات التوضيحية التي تجسد المفاىيـ الرياضية التي ستدر   عرض .3
الموجودة في  والتدريباتالضرورية الخاصة وحؿ االنشطة  متطمباتال بجمب الطالبات تكميؼ .4

 .(المنيج الدراسي) البرنامج
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وعرضو بصيغتو االولية عمى السادة البرنامج  كتابة تىذه التحضيرات تم اجراءوبعد    
عرض عمى ثـ , (2ممحؽ رقـ ) ,منيـ %(27) نسبتو ما ي بموافقةظحو  ,يف وذوي الخبرةمالمحك

المتضمنة فيو في المعمومات آرائيـ لبياف  الرياضيات لمصؼ االوؿ المتوسط مجموعة مف مدرسي
االساسية ة وكفاية الوقت المحدد لتطبيؽ الجمسات ومطابقة المعمومات وامكانية تطبيقو عمى الطمب

 ., وعرضو المركز عمى اساسيات الموضوعات(واف اختمفت طريقة عرضيا) مع المنيج االصمي
 .بيف المدرسيف %(21نسبتو ) ي بموافقة ماظفح
مف متوسطة مف طالبات الصؼ االوؿ المتوسط وبعد ذلؾ تـ تطبيؽ جمستيف منو عمى عينة     

لمتأكد مف وضوح المعمومات فيو وسيولة تطبيقو وسيولة طرح  مف غير عينة البحثالجواديف 
 وكفاية الوقت المستغرؽ لمجمسة الواحدة, بعد ىذا كمو اصبحالمعمومات واستقباليا مف الطالبات 

لتطبيقو عمى عينة البحث  (2جاىزًا بصيغتو النيائية في ممحؽ )  (التعممي –التعميمي)البرنامج 
 .ما بعد في

 Building of Research Tools :بناء ادوات البحث  -
مف الوسائؿ الميمة المستخدمة في تقويـ الطالب في البرامج التعميمية, فيي  االختبارات تعد    

 التصحيحو سيولتيا في االعداد  وذلؾ المتيازىا بعدة مميزات منيا انتشاراً  االكثر
  (08, 8119)عطية,                                                               .التطبيؽو 
ذو        تغيريفي م (التعممي –التعميمي )اليدؼ النيائي لمبحث معرفة اثر البرنامج  فكا ا 

التحصيؿ والفيـ المرف لدى طالبات الصؼ االوؿ المتوسط مما تطمب بناء اختباريف لقياس 
 المتغيريف التابعيف والمشار الييما انفًا. وقد تـ اعداد ىذه االختبارات وفقًا لمخطوات اآلتية:

 االختبار التحصيمي: Achievement Measure 
يقيس و بعد االنتياء مف الوحدة الدراسية أو في نياية العاـ الدراسي االختبار التحصيمي  ىجر ي    
 اتلبابالمنيج بيدؼ تحديد مدى تقدـ الط ةرتبطمخبرة تربوية مف  اتلباحصؿ عميو الطت ما

ليتـ في ضوء ىذه تحديدًا رقميًا يتـ تسجيمو, وفي ضوئو يتـ تحديد النتيجة )إيجابًا أـ سمبًا( 
                                                       (236:  2002)الجاغوب,                                      . محددة الدرجات اتخاذ قرارات

لمعرفة اثر البرنامج لطالبات الصؼ االوؿ المتوسط ختبار تحصيمي البحث اعداد ا وتطمب ىذا   
ومف اجؿ ذلؾ اتخذت  ,في تحصيؿ الطالبات المتدربات عمى ىذا البرنامج (التعممي –التعميمي )

التي اتسـ بالموضوعية والشمولية والصدؽ والثبات الباحثة الخطوات اآلتية لبناء االختبار الذي 
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البحث يتطمب وسيمة تقويمية نيائية لقياس تحصيؿ ىذا ألف  ؛تعد مف خصائص االختبار الجيد
 . نتياء التجربةابعد  مجموعتي البحث الباتط
 

      خطوات إعداد االختبار التحصيمي 7
 والعداد االختبار قامت الباحثة بالخطوات االتية:   
  وتحميؿ محتواىاتحديد المادة العممية. 
 . صوغ االىداؼ السموكية 
 . إعداد جدوؿ المواصفات 
 غ فقرات االختبار.و ص 
 .اعداد تعميمات االختبار 
 االولية عمى مجموعة مف المحكميف. عرض االختبار بصيغتو 
 .التطبيؽ االستطبلعي لمعرفة الوقت ووضوح الفقرات 
 .تصحيح االختبار 
 اعادة التطبيؽ االستطبلعي مف اجؿ التحميؿ االحصائي. 
 ختبار.الالتحميؿ اإلحصائي لفقرات ا 
 .التاكد مف الخصائص السايكومترية 
 .التطبيؽ النيائي 
  النتائجالتحميبلت االحصائية لتفسير. 

 .خطوات بناء االختبار التحصيمي) 4 ( رقـ مخططاليوضح و        
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 ( 1مخطط ) 
 خطوات بناء االختبار التحصيمي

 عمل الباحثة ((
 

 غ فقرات االختبارو ص

 

 وتحميل محتواىا تحديد المادة العممية
 

 صوغ االىداؼ السموكية

 اػذاد خذول انًىاصفبد

 

 اػذاد رؼهًُبد االخزجبس

 

 عرض االختبار يصيغتو االولية عمى مجموعة من المحكمين

 انزطجُك االسزطالػٍ نًؼشفخ انىلذ ووظىذ انفمشاد

 

 تصحيح االختبار
 

ػهً  انزسهُم االزصبئٍ نهفمشاد اػزًبدا  

 انزطجُك االسزطالػٍ
 

 انزأكذ يٍ انخصبئص انسبَكىيزشَخ

 

 يؼبيم انزًُُض

 

 انصؼىثخ وانسهىنخ

 

 فؼبنُخ انجذائم

 

 نصذقا

 

 انثجبد

 

انصذق 

 انظبهشٌ

 

صذق 

 انًسزىي
 

 ءصذق انجُب

 
 

انزبئٍ نالصواج 

 خانًزشاثط

 انزطجُك انُهبئٍ

 

 فحص جودة توفيؽ األنموذج الطبيعي-
 حصاءات الوصفية الا -

 مؤشرالاختبار المعنوية لنتائج -
 

 انزسهُم االزصبئٍ نزفسُش انُزبئح

 رؼهًُبد انزصسُر رؼهًُبد االخبثخ

 اعادة التطبيؽ االستطالعي
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  7وتحميل محتواىاتحديد المادة العممية  
  وتمثؿ المادة التعميمية المراد تدريسيا لطالبات مجموعتي البحث, وتـ تحديدىا وتحميميا مسبقاً   

 .(5جدوؿ) (87)كما مر في صفحة 
 مستويات بمـو  بيف( ىدفًا سموكيًا معرفيًا موزعة 232غ )و تـ ص: االىداؼ السموكية غو ص

في  (7)موضح جدوؿ  التقويـ( كما فيو التركيب, و التحميؿ, و التطبيؽ, و , فيـالو المعرفية )المعرفة, 
 (.92صفحة )

  ختبارية()الخريطة االإعداد جدول المواصفات: 
في إعداد االختبارات التحصيمية  األساس ىو (طة االختباريةيالخر ) جدوؿ المواصفات عدي       
وفؽ محتوى  عمى تضمف توزيع فقرات االختباري وىو ,لبلختبار والموضوعية توفير صفة الشموؿل

  (79:  1999)الظاىر,         .ختبار لقياسياالالمادة الدراسية واألىداؼ السموكية التي يسعى ا
 .السموكية غراضيتحدد فيو بعداف األوؿ لممحتوى والثاني لؤل اً ثنائي اً مخططيمثؿ  فيو   
  (43, 2003)العقيؿ :                                                                       
تضمنت محتوى المادة الدراسية واألىداؼ ( 8جدوؿ )الكما في طة اختبارية يخر  تـ اعداد وقد  

في المجاؿ المعرفي ( Bloom،1969) المستويات الستة مف تصنيؼالسموكية التي شممت 
 :وذلؾ عمى وفؽ الخطوات االتية التقويـ( و التركيب, و التحميؿ, و التطبيؽ, و , فيـالو )المعرفة, 

  التحصيمي النيائي بعد الرجوع الى اراء  . لبلختباراختبارية فقرة (40)تـ تحديد عدد الفقرات بػ
ينسجـ والمرحمة العمرية لمطالبات  سة المادة بمار مدو  ,(2)ممحؽ  ,والمختصيفعدد مف المحكميف 

 وقابمياتيف. تيف وقدراتيفايوامكان
  تحديد أوزاف كؿ فصؿ مف الفصوؿ مف كتاب الرياضيات لمصؼ االوؿ المتوسط اعتمادًا عمى

  -وفؽ العبلقة اآلتية : عمى لمستغرؽ في تدريسو وذلؾامعيار الزمف 
 في تدريسو: ةالمستغرق الحصصعمى معيار  كؿ فصؿ, اعتماداً تحديد وزف  - أ

= وزف محتوى الفصؿ    
 الحصص المستغرقة في تدريس الفصؿ الواحد 

عدد الحصص الكمي 
                     

 السموكية لكؿ مستوى مف المستويات المعرفية:األغراض تحديد وزف   - ب

 في المستوى= األغراضوزف    
عدد األغراض لكؿ مستوى
 العدد الكمي لؤلغراض 

   

 (151: 1998)عودة,                                                            
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محتوى المادة الدراسية والمستويات المعرفية حسب بلكؿ خمية موزعة تحديد عدد الفقرات  -ج
 .                                                                      بموجب المعادلة

مستوى األغراض وزف  ×وزف المحتوى × = عدد الفقرات الكمي  عدد الفقرات لكؿ خمية 
    .لو المناظرالسموكية 

  (151:  1996)الروساف,                                                                   
 الخريطة االختبارية بنسبة أىمية الوحدات وعدد األىداؼ لكل مستوى7  (5 ) جدولال

 نًسزىيا

د 
ػذ

ص
ص
س
ان

 

خ 
سج
َ

ي
ى
سز
نً
ا

 

 % يسزىي األغشاض انسهىكُخ

ًؼشفخان

27% 

 فهىان

26% 

زطجُكان

32% 

انزسهُم

5 %  

زشكُتان

3%  

انزمىَى 

7%  
 انًدًىع

 9 1 0 1 3 2 2 24 20 1انفصم 

 13 2 0 1 4 3 3 28 23 2انفصم 

 9 1 0 1 3 2 2 24 20 3انفصم 

 9 1 0 1 3 2 2 24 20 4انفصم 

 40 5 0 4 13 9 9 100 83 انًدًىع

  ختبار7الغ فقرات او ص 
 كونيا ال( فقرة اختبارية مف نوع االختيار مف متعدد. 40تضمف االختبار التحصيمي لمبحث )    

   .وتمتاز بالصدؽ والثبات العالييف والشمولية في تغطية المادة الدراسية ,تتأثر بذاتية المصحح
 ( 2000276:)ممحـ,                                                                         

وتستعمؿ ىذه الفقرات لقياس  ,مثؿ احدىا االجابة الصحيحةيبدائؿ  ةربعأوقد حددت كؿ فقرة ب   
تجربة  في اثناءتدربف عمييا رياضية ميو طالبات عينة البحث مف معمومات وميارات حصمت ع ما

مستويات ل وفقاً توزيع فقرات االختبار التحصيمي ( 9)رقـ  الجدوؿ يبيف , و (13)رقـممحؽ  ,البحث
 المعروفة . بموـ

 ثهىويسزىَبد  ثٍُرىصَغ فمشاد االخزجبس انزسصُهٍ ( 7 6الجدول )

 

 انًدًىع انفمشادأسلبو  انًسزىَبد

 9 ، 34،  33،  26،   25،   13،  12،  11، 1،2 انًؼشفخ

 9 ، 36،  35،  28،   27،  16،   15، 14،  3,4 االسزُؼبة

 13 39،  38،   30، 29،   21،  20،  19،  18،   17،  10، 9، 7،  6 زطجُكان

 3 ، 32،  24،   8 زسهُمان

 = ---- زشكُتان

 6 40،  37،  31،  23،   22، 5 زمىَىان

 40 انًدًىع
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 7وتتكون من ,اعداد تعميمات االختبار 

 االجابة7 تعميمات  -
 ,(89: 1985)الغريب, االختبار نتائج مختمفة إذا لـ تكف تعميماتو موضوعة بدقةقد يعطي     
 :وكاآلتيمنت معمومات تخص الطالبات ضت( 13كما في ممحؽ )وضعت الباحثة تعميمات لذا 
 .مباشر عمى ورقة االختبار نحوٍ االجابة بإعطاء  .1
 بلختبار التحصيمي.لالزمف المحدد تنبيو الطالبات عمى  .2
  .دوف اجابةمف عدـ ترؾ أي فقرة تنبيو الطالبات عمى   .3
 .تنبيو الطالبات عدـ اعطاء اكثر مف اجابة واحدة لمفقرة .4
  تعميمات التصحيح7 -
تبدييا الطالبات عمى االختبار. وقد تـ اعتماد المقصود بو وضع درجة تمثؿ االستجابة التي     

لبلجابة الخاطئة  أذ اعطي واحد لمجواب الصحيح وصفر .لمفقرات (0,1مفتاح التصحيح )
مفتاح تصحيح واف (.0, وأقؿ درجة ىي )درجة (40وبذلؾ تكوف أعمى درجة لبلختبار) والمتروكة,

 (.13االختبار مع االختبار ممحؽ )

 7االولية عمى مجموعة من المحكمين عرض االختبار بصيغتو 
الخبراء مع تعميماتو عمى مجموعة مف فقراتو  تالتحصيمي عرض صبلح االختبار لمعرفة   
لمحكـ عمى صبلح الفقرات في  ,(2)ممحؽ  ,ياطرائؽ تدريسالرياضيات و المحكميف في مجاؿ و 

شيئًا آخر مضافًا اليو أو بداًل تقيس  كونيا تقيس الصفة أو الخاصية أو السمة المراد قياسيا وال
طبلعيـ عمى فقرات اوبعد  ,ويسمى بالصدؽ المنطقي ,عنو والذي يمثؿ اسيؿ انواع الصدؽ

, وقد  (10)رقـ حسب الجدوؿ باالختبار حصمت موافقة المحكميف عمى صبلح فقرات االختبار 
وبذلؾ اصبح الموضوعي. ختبارلفقرات اال اتعدؿ بعض المحكميف في بعض بدائؿ االجاب

 االختبار بصيغتو االولية جاىزًا لمتطبيؽ عمى العينة االستطبلعية .
 ختبار التحصيل من السادة الخبراءا(7 نسبة الموافقة والرفض لفقرات 12) الجدول

 أسلبو انفمشاد د
ػذد 

 انفمشاد

انًسكًٍُ  ػذد

 انًىافمٍُ

انًئىَخ  انُسجخ

 نهًىافمٍُ

 انشفط أو

 انمجىل

ػذد 

 انفمشاد

 رمجم 84% 11 6 ،22،  21،  16، 13، 2،  1 1

40 

2 
3،4،7،8،9،10،19 ، 

،38،37،28،36، 

10 
 رمجم 91% 10

3 
5،6 ،14،،20،26،27،18 ، 

30،33 ،35،34 ، 3 

12 10 

 

83 

% 
 رمجم

4 
11،12 ،15 ،17 ،32،23 ،24 

،25  ،29 ،31،40،39 ، 

12 12 

 

92 

% 
 رمجم
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  ووضوح الفقراتالتطبيؽ االستطالعي لمعرفة الوقت. 
وفيميا ووضوح تعميمات اإلجابة ولحساب الزمف التحصيمي لمعرفة وضوح فقرات االختبار    

( طالبة مف طالبات الصؼ االوؿ 120المستغرؽ لئلجابة, طبؽ االختبار عمى عينة مكونة مف )
مف  الكرخ الثالثةالتابعة لمديرية وثانوية باب العمـ(  ,الياشميةو مف )متوسطة الجواديف, المتوسط 

المادة عمى اجراء االختبار بعد  اتسر رس ومدا, بعد االتفاؽ مع ادارة المدغير عينة البحث
المقرر عمييـ بما ينسجـ وطبيعة  الفصوؿ المحددة انفًا مف كتاب الرياضياتتدريس االنتياء مف 

 موعداً  ـ متتاليةوعمى مدى ثبلثة ايا (8/1/2018) الموافؽ الثنيفحدد يـو او  ,متطمبات البحث
( اياـ مف الوقت المحدد, 10, وبمغت الطالبات بموعد االختبار قبؿ )االوؿ الجراء االختبار

( 60 –70نحصر بيف )استطبلعي زمف الختبار االستغرقت الطالبات في اإلجابة عف فقرات ااو 
االختبار دقيقة تقريبًا عف طريؽ حساب الوسط المرجح بيف أوؿ وآخر خمس طالبات أديف 

دد وقت اإلجابة لعينة البحث عف اوجابة عف جميع فقراتبلل التحصيمي  ختبارال. وبناًء عمى ذلؾ ح 
اذ لـ يتـ  ,جمعيا واضحة ومفيومةأختبار الأف فقرات ا حتضا( دقيقة. و 65) الوقتمف متوسط 

 .االختبار في اثناءاالستفسار عف اي شيء 
 

  االختبار7تصحيح 
درجة تمثؿ االستجابة التي ابدتيا الطالبات مف العينة االستطبلعية عمى يراد بو وضع     

وبذلؾ تكوف اعمى درجة لبلختبار  .(1,0وقد تـ اعتماد مفتاح التصحيح ) ,االختبار التحصيمي
 .(0واقؿ درجة ىي )درجة ( 40)
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 لتحميل اإلحصائي لفقرات اإلختبارا: 
التحصيمي عمى درجة عالية مف األىمية, لما ليا مف فوائد ختبار العممية تحميؿ فقرات ا ت عد     

تساعد عمى الخروج بأدوات قياس فعالة تعمؿ عمى قياس السمات بدقة, وتطوير فقرات االختبار 
 (188:  2004)النبياف,  .ما يقيسو ذلؾ االختبار الى الحد الذي يجعميا تسيـ إسيامًا ذا داللة في

ستطبلعية العينة االعمى  وتطبيق تـ ثباتوصدقو و صائيًا والتأكد مف ولتحميؿ فقرات االختبار إح   
 ,مف غير عينة البحث )لمديرية الكرخ الثالثة (ة مف المدارس التابعة( طالب120مكونة مف )ال

وعمى مدى ثبلثة اياـ  (1/2018/ 8) الموافؽ  الثنيفيوـ افي  االوؿ االختبار وبعد اف اجري
 متتالية

توفيؽ األنموذج الطبيعي لمؤشر  جودة لفحص (سميرنوؼ-لمجروؼو ك)اختبار واستخدـ    
جدوؿ ال كما مبيف في لمدرجات   لمعرفة اعتدالية التوزيع لعينة االستطبلعيةا  التحصيؿ في اختبار

(11). 
 

نًؤشش انزسصُم فٍ نفسص خىدح رىفُك األًَىرج انطجُؼٍ  فسًُش َى -نًدشوف كىاخزجبس  :(11)دذولان 

 نهؼُُخ االسزطالػُخاخزجبس 

نموذج الطبيعيأل الختبار جودة توفيؽ ا  ؼسمير نو  –اختبار كالمجروؼ  العينة المؤشر  (*)
 

خزجبسالا انزسصُم  

(K-S) الختبار Z - ةإحصاء  1.335 
دالة التوزيع البيانات تتبع 

 )الطبيعي(
لتقاربيامستوى الداللة   0.057 

0.05 المقارنات المعنوية عند مستوى   NS 

 

, تحقؽ صحة افتراض التوزيع الطبيعي لنتائج مؤشر (11) يتضح مف مراجعة نتائج جدوؿ رقـ   
الذي يتأكد  الستطبلعية مف الناتج الكمي لمتحصيؿ المتحقؽ, األمراعينة الالتحصيؿ في اختبار 

نموذج الطبيعي المفترض والمتمثمة المعممات ا صحة تطبيؽ التقديرات النقطية لتقدير وبموجب
ف إفترة ثقة لمتوسط المجتمع.  %95 بمتوسط القياس واالنحراؼ المعياري والخطأ المعياري وتقدير

الخطوات والعمميات  جميعجراء إلحجر األساس  مثؿاختبار جودة توفيؽ األنموذج الطبيعي ي
 .حتماً اإلحصائية المعتمدة التي تخفؽ عند عدـ تحقؽ تمؾ الجودة 

بعض نتائج اإلحصاءات الوصفية الخاصة بمؤشر التحصيؿ في اختبار  (08)جدوؿ رقـ الويبيف 
 الستطبلعية.العينة ا
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السزطالػُخ رسذ ا: اإلزصبءاد انىصفُخ نزمذَشاد يؼهًبد يؤشش انزسصُم فٍ اخزجبس نهؼُُخ (12)دذول ان

 (افزشاض صسخ رسمك انزىصَغ انًؼزذل )انطجُؼٍ

 انًكشس انؼُُخ انًؤشش
 انًزىسػ

 انسسبثٍ

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ

انخطأ 

 انًؼُبسٌ

% نهًزىسػ 95فزشح ثمخ 

 أدًَ انسسبثٍ

 اسزدبثخ

أػهً 

 اسزدبثخ
 ذ األػهًسان انسذ األدًَ

 36 15 25.37 23.71 0.42 4.6 24.54 120 اخزجبس انزسصُم

 

 

 الستطبلعية.العينة االقيـ المتوسطة لنتائج مؤشر التحصيؿ في اختبار  (08)كما يبيف الشكؿ رقـ 
 

                          
التحصيل في العينة االستالعية

أختبارإعادة األختبار

ي
ساب

ح
 ال

ط
س
تو

لم
ا

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

23.7
24.5

 
 الستطالعيةالعينة االمتوسطات الحسابية لمؤشر التحصيل في اختبار ( 10)رقم الشكل 
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  ىي7لالختبار التحصيمي لمعينة االستطالعية مؤشرات التحميل االحصائي 
 7معامل الصعوبة لمفقرة -

ىي حاصؿ قسمة عدد  اجابة صحيحة عف الفقرة, او فاجب مواتيال الطالبات يقصد بيا نسبة     
قابؿ فاف وبالم ,بصحة العبارة عمى العدد الكمي الذي خضع لبلختبارالمواتي اجبف  الطالبات

 .ىو نسبة الدرجات التي خسرتيا الطالبات مف الفقرة السيولةالتعريؼ المنطقي لمعامؿ 
                                                                                            ( 289: 1998)احمد,                                                                        

اف سيولة الفقرة تدؿ عمى وبالعكس ف  ,عني صعوبة الفقرةفانيا تذا كانت النسبة منخفضة إف    
ويبيف  .ضرورياً يعد تحديد مستوى صعوبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار  النسبة العالية. لذا فاف

تحدد مدى تحقيؽ األىداؼ  انيا إذ ,ختبارالفي كؿ فقرة مف فقرات االمستوى العاـ الداء الطالبات 
ف االختبارات تعد جيدة )إذا كانت ا Bloom),1969)ويرى  ,السموكية التي تقيسيا ىذه الفقرات

    .(0.05بوسط حسابي مقداره ) (80,0 – 20,0بيف ) تراوح ماتالفقرات في مستوى صعوبتيا 
                            (113:  2006)عبلـ,                                                                      

وتشمؿ اإلجراءات المستخدمة عمى أحتساب معامبلت الصعوبة لمفقرات المبحوثة لمؤشر   
وعميا(  مجموعتيف )دنيا, بيفعادة التوزيع إبعد  طرفيةالتحصيؿ لعينة الطالبات بالتجزئة ال

ما يتعمؽ بمؤشر التحصيؿ  مف العدد الكمي لكٍؿ منيا بعد ترتيبيا تصاعديًا, وفي %27بواقع 
وذلؾ بموجب تصنيؼ اإلجابة الخاطئة بالدرجة  (0,1)جراء التصنيؼ الثنائي المتضاد إقد تـ 

لمعامبلت ( 13في جدوؿ )جاءت النتائج المبلحظة  إذ لئلجابة الصحيحة. (1)والدرجة  (0)
أف جميع فقرات االختبار  ظير ووفقًا ليذا المعيار (15753 – 0.515)المدى الصعوبة ضمف 

 .بمستوى مناسبالتحصيمي لمبحث الحالي تتمتع 
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 (13)دذول ان

 طشفُخنزسصُم ثبنزدضئخ اننصؼىثخ نهفمشاد انًجسىثخ الخزجبس ايؼبيالد ا

 يؼبيم انصؼىثخ انفمشاد يؼبيم انصؼىثخ انفمشاد

1 0.515 21 0.671 

2 0.615 22 0.515 

3 0.515 23 0.599 

4 0.632 24 0.515 

5 0.515 25 0.515 

6 0.711 26 0.654 

7 0.515 27 0.515 

8 0.515 28 0.632 

9 0.689 29 0.515 

10 0.515 30 0.711 

11 0.515 31 0.649 

12 0.644 32 0.515 

13 0.515 33 0.701 

14 0.753 34 0.591 

15 0.515 35 0.515 

16 0.515 36 0.644 

17 0.711 37 0.701 

-18  0.515 38 0.555 

19 0.661 39 0.599 

20 0.515 40 0.643 

 

 
 القوة التمييزية7 -
 فأكثر(% 20) الى أف الفقرة تكوف جيدة التمييز إذا كانت قوتيا التمييزية (Brown)،1981يشير    
                                                                       (Brown , 1981: 104)    
المستويات العميا والدنيا  اتذو  الطالباتقدرة كؿ فقرة عمى التمييز بيف  ونعني بالقوة التمييزية    

  (293, 1998)عودة,                    .التي يقيسيا االختبارأو الخاصية بالنسبة الى الصفة 

كما موضحة في  طرفيةليزية لمؤشر التحصيؿ بالتجزئة اينتائج معامبلت القوة التموكانت     
المسموح بو  المدىجاءت النتائج المبلحظة لمعامبلت القوة التمييزية ضمف  إذ, (14) جدوؿال

 (.15608-0.970) وىي 
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 (14)دذول ان

 طشفُخنزسصُم ثبنزدضئخ انس ابالخزجنزًُُضَخ نهفمشاد انًجسىثخ ايؼبيالد انمىح 

 انمىح انزًُُضَخ انفمشاد انمىح انزًُُضَخ انفمشاد

1 0.721 21 0.612 

2 0.675 22 0.970 

3 0.756 23 0.623 

4 0.970 24 0.970 

5 0.861 25 0.645 

6 0.970 26 0.970 

7 0.768 27 0.689 

8 0.970 28 0.970 

9 0.970 29 0.970 

10 0.754 30 0.970 

11 0.612 31 0.712 

12 0.970 32 0.970 

13 0.711 33 0.758 

14 0.970 34 0.861 

15 0.970 35 0.758 

16 0.970 36 0.758 

17 0.722 37 0.762 

18 0.970 38 0.654 

19 0.970 39 0.758 

20 0.812 40 0.689 

 
 7فعالية البدائل -
ف تكوف إ ايبدائؿ جذابة, ذات مف متعدِّد  االختيار ذاتأف تكوف االختبارات  ينبغي    

التخميف  أودفة اصمالى الجواب الصحيح عف طريؽ الالطمبة  يصؿ المشتتات جذابة, لكي ال
 (100: 1997)أمطانيوس,   .     تشتيت انتباه الطمبة غير العارفيفلالبدائؿ الخاطئة  توضعو 
الفرؽ بيف عدد الطمبة  بايجاد  لفقرات االختباريمكف ايجاد فعالية البدائؿ غير الصحيحة و    

الذيف اختاروا البديؿ مف المجموعة العميا وعدد الطمبة الذيف اختاروا البديؿ نفسو مف المجموعة 
التي تبيف لنا فعالية البدائؿ غير الصحيحة  الدنيا مقسومًا عمى عدد الطمبة في إحدى المجموعتيف

 (291: 1998)عىدة،                                                                  5لفقرات االختبار
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الى اف جميع البدائؿ لمفقرات الموضوعية )االختيار مف ( 15وؿ )الجدوتشير النتائج في     
يذا جميعًا ل بدائؿاألمر الذي يعكس فاعمية تمؾ ال ,ةسالب جمعياأجاءت متعدد( مقبولة النيا 

 . بحثلا
 التحصيمي اراالختب لفقرات الخاطئة البدائل فعالية (12)جدول ال

رقم  معامل فعالية البدائل الخاطئة رقـ الفقرة
 الفقرة

رقم  معامل فعالية البدائل الخاطئة
 الفقرة

 معامل فعالية البدائل الخاطئة

1 b 14.0- c 24,0- d 12,0- 15 a 04,0- b 04,0- d 12,0- 29 a 88,0- c 52,0- d 18,0- 
2 a .450- b 42,0- d 10,0- 16 a 12,0- c 12,0- d 10,0- 30 b 18,0- c 22,0- d 20,0- 
3 a .430- c 82,0- d 36,0- 17 a 02,0- b 02,0- c 18,0- 31 a 14,0- b 12,0- d 08,0- 
4 a 040.- b 54,0- d 84,0- 18 a 04,0- b 10,0- c 18,0- 32 a 12,0- c 16,0- d 04,0- 
5 .22 a 0- c 64,0- d 14,0- 19 b 10,0- c 04,0- d 14,0- 33 b 16,0- c 16,0- d 08,0- 
6 a 0.55- b 94,0- c 04,0- 20 a 20,0- b 14,0- d 14,0- 34 a 06,0- b 12,0- c 06,0- 
7 a 12.0- b 16,0- c 16,0- 21 a 12,0- c 16,0- d 06,0- 35 a 08,0- b 10,0- d 16,0- 
8 a 0.230- c 62,0- d 82,0- 22 a 12,0- b 12,0- d 22,0- 36 b 08,0- c 12,0- d 06,0- 
9 a .440- b 520.- d 86.0- 23 b 20.0- c .230- d 0.32- 37 a 16.0- c 280.- d 24.0- 
10 a 0.32- c 920.- d 14.0- 24 a .250- c 12.0- d 0.22- 38 a 03.0- b 08.0- c .450- 
11 -0.41 a c 400.- d 64.0- 25 a 16.0- -0.11 b d 10.0- 39 a 18.0- c 140.- d 08.0- 
12 b 440.- c 600.- d 42.0- 26 b 220.- c 360.- d 08.0- 40 b 220.- c 100.- d 14.0- 
13 a 24.0- b 320.- c 64.0- 27 a 020.- b 36.0- c 36.0-     
14 b 600.- c 16.0- d 400.- 28 a 0.33- b 12.0- d 320.-     

 

 (الثباتو , الصدؽ)وتشمل معامالت  ختبار التحصيمي7اليكومترية لاالخصائص الس 
  Validityالصدؽ  -
الصدؽ مدى صبلح االختبار في قياس ما وضع لقياسو وال يقيس شيئًا اخر مضافًا اليو  يمثؿ    

في اعداد  امرًا اساسيا   د  عي   يتعمؽ باليدؼ الذي يبنى االختبار عمى اساسو او بديبًل عنو والصدؽ
 ات يكومترية أىمية في اعداد االختبار ااالختبارات والمقاييس التربوية, ويعد مف أكثر المؤشرات الس

 :اآلتيوتـ التحقؽ مف صدؽ االختبار ك .(226:  2002)ممحـ, 
 Face Validity الصدؽ الظاىري 7

الكشؼ والتعرؼ عمى المظير العاـ لو مف حيث المفردات  أو الصورة الخارجية لبلختبار ىو   
بيف و   ,غيا ومناسبتيا لقياس السمة المراد قياسيا والتعرؼ عميياو ضوح الفقرات وكيفية صو و 
(Allen &Yen أف أفضؿ طريقة )مجموعةعمى  الصدؽ الظاىري ىي عرض االختبار لبياف 

   .المراد قياسو المتغير مف الخبراء والمحكميف لمحكـ عمى صبلحو في قياس السمة أو
                                                       (Allen &Yen, 1979 : 9 ) 
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المحك ميف في تخصصات الرياضيات  مجموعة مفع رض عمى  االختبارولمتحقؽ مف صدؽ     
 ,غ بعض الفقرات وتعديمياو في إعادة ص ئيـوقد تـ األخذ بآرا ,(2)رقـ  ممحؽ ,وطرائؽ تدريسيا

وبذلؾ عدت  ,%(89) وقد حصمت الفقرات بصيغتيا النيائية عمى اتفاؽ ,ولـ يتـ حذؼ أي منيا
 جميع الفقرات االختبارية صالحة لقياس تحصيؿ طالبات العينة في مادة الرياضيات. 

 Content Validity :صدؽ المحتوى
الصفة أو مدى تمثيؿ اسئمة )مفردات االختبار لمحتوى السمة(  الىصدؽ المحتوى  يشير    

, وكما ىو تمثؿ اسئمة االختبار جميع مكونات الصفة المقاسة إذالمراد قياسيا والسابؽ تحديدىا, 
صدؽ االتساؽ الداخمي و )صدؽ المضموف,  صدؽ المحتوى عدة اسماء مف بينيالمعروؼ اف 
صادقة تعد االختبارات التحصيمية  افإلى  (1989)ابراىيـ, يشير و  الصدؽ الشامؿ( ,و لممفردات, 

درجة تمثيؿ االختبار لمحتوى و مدى ارتباط محتوى الفقرة باليدؼ الذي تقيسو الى اذا كانت تشير 
 (73:  1989)ابراىيـ,                                                        .المادة الدراسية

عمى جدوؿ  يعتمدصدؽ المحتوى في االختبارات التحصيمية ( اف 1979,السيدبيف )و   
االختبارات القائمة عمى تحميؿ محتوى عناصر المقرر, وتحميؿ شؾ فيو اف  اصفات ومما الو الم

 في قياس ما مستويات االىداؼ واالستشارة باراء الخبراء والمجوء الى المحكميف يكوف اكثر صدقاً 
  (586 :1979,السيد)                                                             .لقياسووضع 
( موضح فييا االىداؼ بمستوياتيا مع عدد 8جدوؿ  99طة اختبارية ) صيوقد تـ وضع خر    

 ,(2ممحؽ ) ,لدراسة كؿ موضوع وتـ عرضيا عمى عدد مف المحكميف مطموبة الحصص ال
المحتوى فضبًل عف اجراء مف حيث  اً وبذلؾ يكوف االختبار صادقمنيـ, %( 87وحظيت بموافقة )

اذ تعد احد  ,التحميبلت االحصائية مف حساب لمعامبلت الصعوبة وفعالية البدائؿ والتمييز
 طة االختبارية.يفي الخر اليو تـ االشارة  مؤشرات صدؽ المحتوى فضبًل عف ما

  7صدؽ البناء Construct Validity  
ىو المدى الذي يمكف أف نقرر بموجبو أف  , أويسمى بصدؽ المفيوـ أو صدؽ تقويـ الفرض   

ويشير ىذا النوع مف الصدؽ الى مدى قياس  ,نظريًا أو خاصية معينة المقياس يقيس بناءً 
االختبار لتكويف فرضي لمفيـو معيف عف طريؽ التحقؽ التجريدي مف مدى تطابؽ درجاتو مع 

 .ض الذي اعتمدت عميو الباحثة في بناء االختبارالمفيـو أو االفترا
                                                       (Stanley & Hokins, 1972 :111) 
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كمب هى مىضح في و اسزؼًبل )يؼبيم اَزب( ثىاسطخ خزجبسثبالككم ػاللخ انفمشح تم التأكد من و 

 اختبارتقدير درجة االتساؽ الداخمي لبلستجابات المبلحظة عمى  يبيف إذ ،(06جدول )ال
االختبار و ما بيف الفقرات  ، (Eta)التحصيؿ لمعينة االستطبلعية بموجب مؤشر معامؿ االرتباط 

الفقرات  جميعككؿ الذي أشارت فيو نتائج المعامبلت كافة الى وجود عبلقة معنوية عالية جدًا ل
األمر الذي يعكس أىمية الفقرات التي جاء ,  (0.50ت عتبة القطع )مف تجاوز قيـ تمؾ المعامبل

 موضوع البحث. التحصيل اختباربيا 

 
 ( يب ثٍُ فمشاد يؤشش انزسصُم ثبنًدًىع انكهEtaٍيؼبيالد اسرجبغ ): (16)دذول ان

 لىح ػاللخ انفمشح Etaيؼبيم  انفمشاد لىح ػاللخ انفمشح Etaيؼبيم  انفمشاد

 يزسممخ 0.772 21 يزسممخ 0.803 1

 يزسممخ 0.745 22 يزسممخ 0.910 2

 يزسممخ 0.862 23 يزسممخ 0.865 3

 يزسممخ 0.866 24 يزسممخ 0.901 4

 يزسممخ 0.900 25 يزسممخ 0.901 5

 يزسممخ 1.000 26 يزسممخ 0.912 6

 يزسممخ 0.856 27 يزسممخ 0.866 7

 يزسممخ 0.816 28 يزسممخ 0.856 8

 يزسممخ 0.866 29 يزسممخ 0.862 9

 يزسممخ 0.900 30 يزسممخ 0.901 10

 يزسممخ 1.000 31 يزسممخ 0.862 11

 يزسممخ 0.776 32 يزسممخ 0.882 12

 يزسممخ 0.664 33 يزسممخ 0.901 13

 يزسممخ 0.732 34 يزسممخ 0.765 14

 يزسممخ 0.856 35 يزسممخ 0.791 15

 يزسممخ 0.623 36 يزسممخ 0.692 16

 يزسممخ 0.866 37 يزسممخ 1.000 17

 يزسممخ 0.731 38 يزسممخ 0.803 18

 يزسممخ 0.621 39 يزسممخ 0.907 19

 يزسممخ 0.599 40 يزسممخ 0.952 20

 (1999الظاهر)معامل التمييز   : , (   Bloom , 1971)  :معامل الصعوبة
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  الثباتScale Reliability 
نفسيا إذا ما أ عيد تطبيقو عمى األفراد أفي االخبارات التربوية الى اعطاء النتائج الثبات  شيري   

ما  الداخمي فيالدرجة العالية مف الدقة واالتساؽ وبذلؾ فيو يعني  .يانفسأ الظروؼتحت أنفسيـ و 
 ( 97:  2007)العزاوي,                                           .               بيف الفقرات

التي يزودنا ييا  الداخميمف االتساؽ  يةلالدرجة العا يمثؿ ثباتال( باف 1981بيف )الزوبعي,يو    
 (113: 1981الزوبعي,)                               .يفمف بيانات سموؾ المفحوص االختبار

يشير)عبلـ,  و يكومترية التي يجب توافرىا في االختبار الجيد, االثبات مف الخصائص السويعد    
 اتساؽ درجات مجموعة معينة مف األفراد أو اتساؽ صيغ مختمفة مف االختبار اف الى  (2006

الميمة التي يجب التأكد يكومترية انفسو, أو اتساؽ فقرات االختبار نفسو ىي مف الخصائص الس
 (89:  2006)عبلـ,                                         منيا.                          

ستجابات العينة االستطبلعية في ضوء الفرضية ابيف  درجة الثبات ما وألجؿ اختبار  
 : عمى اإلحصائية المعممية التي تنص

         

 تشيس:   إذ     

 انً يزىسػ انفشوق يب ثٍُ االخزجبس وإػبدح االخزجبس            

التائي لؤلزواج المترابطة, وفي  نتائج اختبار متوسط الفروؽ لبلختبار (17)جدوؿ الويبيف    
لمؤشر التحصيؿ يتضح بأف الفرضية المذكورة ىي  ضوء نتائج مستوى الداللة لبلختبار

يؤكد ثبات استجابات العينة االستطبلعية بدرجة  ما وىو ,يعني إمكانية قبوليا مما متحققة,
 .(0.05) معنوية عند مستوى داللة بأكبر مف

 ةاختبار المعنوية لنتائج مؤشر التحصيل في العينة االستطالعي7 (14)جدول ال

 يزىسػ انفشوق انًؤشش
نألصواج انًزشاثطخخزجبس انزبئٍ الا  

انذالنخ دسخخ انسشَخ االخزجبس انزبئٍ
  (*)

 

 NS 0.175 119 1.366 0.830 انزسصُم

NS 
 0.05 مستوى 7 غير معنوي بداللة أكبر من(*)

مف ناحية  ةوبذلؾ يكوف االختبار التحصيمي يتمتع بصدؽ وثبات مقبوليف وفقراتو مقبول    
لمتطبيؽ عمى عينة  اً جاىز االختبار التحصيمي وبذلؾ يكوف  ,وفعالية البدائؿالصعوبة والتمييز 

 (.13ممحؽ ) ,بصيغتو النيايةالبحث 
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  ن7الفيم المراختبار    Flexible Understanding Measure    
 لما كاف الفيـ المرف يمثؿ المتغير التابع الثاني مف متغيرات البحث لذا كاف لزامًا عمى الباحثة     

لقياس الفيـ المرف لدى طالبات عينة البحث  وقد اعتمدت الباحثة  خاص اف تقوـ ببناء اختبار
جاء بالخمفية النظرية لمبحث المشار الييا سابقًا التي تـ عرضيا في  في عممية البناء عمى ما

تعريفو تبني ( وSpitulnik,1999)سبتمنؾ  وجية نظر عتماداتـ سيما أنو  , والالفصؿ الثاني
في  سنعتمد لذا ,لفيـاد مف الدراسات التي تناولت يعدالعمى  عطبلالا فضبًل عفمفيـ المرف, ل
المشار (  Spitulnik ) فقرات االختبار الخاص بالفيـ المرف عمى الفمسفة النظرية لتعريؼ ءبنا
  .اليو
ىي )فيـ المحتوى, رئيسة  محاور( 3تكوف مف )الذي ختبار الاىذا قامت الباحثة ببناء اذ    
مف النوع اختبارية ( فقرة 14)المحتوى  فيـ محور تضمف, و والفيـ المعرفي( ,فيـ التساؤؿو 

, أما مف النوع )المقالي(اختبارية فقرة ( 13التساؤؿ ) فيـ محور, في حيف تضمف )المقالي(
ومف اجؿ , مف النوع الموضوعي اختبارية( فقرة 13)المحور الثالث وىو الفيـ المعرفي فقد تضمف 

 :االختبار لبناء تاليةالخطوات ال ذلؾ اتخذت الباحثة
 الفيـ المرف حديد مفيوـت. 
 .اعداد فقرات االختبار بصيغتيا االولية 
 اعداد تعميمات االختبار. 
 .عرض فقرات االختبار عمى المحكميف 
 .التطبيؽ االستطبلعي 
 .تصحيح االختبار 
 .التحميؿ اإلحصائي لفقرات االختبار 
 لبلختبار.  التأكد مف الخصائص السايكومترية 
 .التطبيؽ النيائي 
 التحميؿ االحصائي لتفسير النتائج.  

      
 :( ذلؾ5المخطط رقـ )ويوضح    
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 (2مخطط )
 بناء الفيم المرن خطوات

 )عمل الباحثة (
 
 
 

 الفيم المرنرسذَذ يفهىو 

 اػذاد فمشاد االخزجبس ثصُغزهب االونُخ

  اػذاد رؼهًُبد االخزجبس

 ػشض االخزجبس ػهً انًسكًٍُ

 

 انزسهُم االزصبئٍ 
 

 ووضوح الفقرات لتحديد الوقت التطبيؽ االستطالعي

 

 جبسرصسُر االخز

 َكىيزشثخبانخصبئص انس

 

 انصذق

 

 انثجبد

 انصذق انظبهشٌ 

 
 انصذق انجُبئٍ )اسرجبغ سجُشيبٌ(

 
 انفب كشوَجبش    

 انزسهُالد االزصبئُخ نزفسُش انُزبئح
 

و.انصؼىثخ 

 وانسهىنخ 
 

 فؼبنُخ انجذائم

 نهفمشاد انًىظىػُخ
 ُض ُو.انزً

 ٍئهبُانزطجُك ان
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 7 حديد مفيوم الفيم المرنت
تـ عرضو مف تعريفات في تحديد المصطمحات  بموجب ما الفيـ المرفمفيوـ  تحديدبعد    

 ,(Spitulnik) لو استنادًا الى الفمسفة النظرية لتعريؼمكونات ( 3تـ تحديد ), والخمفية النظرية
, وذلؾ لتبايف الدراسات السابقة ( 8) كما في ممحؽوالمختصيف الخبراء السادة وتـ عرضيا عمى 

 , Understanding Content: المحتوى فيـ): ىي وىذه المكوناتالفيـ  اجزاءفي تحديد 
 .( Cognitive  Understanding: الفيـ المعرفيو  ،Understand the Question: فيـ التساؤؿو 

  بصيغتيا االولية الختبارفقرات ااعداد: 
  Preparation of Test Paragraphs as Initial 

لمسمة المراد قياسيا  ياوتمثيم فقراتو دقة عمييا تتوقؼميمة خطوة  االختبارفقرات ء عد بناي     
ف الخصائص إإذ  ,اـ بشروط إعداد الفقرات ومواصفاتياز تاللاو الباحث عمى وعي وىذه تعتمد 

 . تعتمد الى حد كبير عمى الخصائص القياسية لفقراتو بلختبارل يكومتريةساال القياسية
   (440:  1997)عبد الرحمف,                                                                 

تبيف لفيـ ا تناولت موضوع والبحوث التي  دراساتوالالمصادر عمى عدد مف  عطبلالاوبعد    
يضـ جميع  مباشر نحوٍ بفي الرياضيات لفيـ المرف ا تتناوؿ مفيوـ محددة اتاختبار  وجدت الانو 

لذا تـ الوقوؼ  ,والفيـ المعرفي( ,ؿؤ وفيـ التسا ,)فيـ المحتوىوىي  آنفاً  التي تـ تحديدىا ومكونات
 ةالنظري لخمفيةيتناسب مع ا بما ىذا االختباربناء لعمى آراء بعض المحكميف والمختصيف 

التي يمكف التوصؿ لحموليا لفيـ المرف ا وقدراتيف عمى االوؿ المتوسطامكانيات طالبات الصؼ و 
وتحديد المعطيات والمطموب وكذلؾ تعميؿ االجابة لمسؤاؿ والتفسير الصحيح عف طريؽ الفيـ 

 ةثبلث بيفموزعة فقرة  (40)مف بصيغتو االولية االختبار كوف تو  ,واعطاء سبب ليذه االجابة
وكانت فقرات فيـ  ,والفيـ المعرفي( ,ؿؤ وفيـ التسا ,)فيـ المحتوىمحاور أو مكونات ىي 

مقالي ايضًا, اما مف النوع ال( فقرة 13) ؿؤ فيـ التساوفقرات  مف النوع المقالي( فقرة 14المحتوى )
كما موضح في  , مف نوع )االختيار مف متعدد( ( فقرة موضوعية13فكانت ) الفيـ المعرفيفقرات 
  ., ومفتاح التصحيحمع مفتاح االجابة( 14) ممحؽ

 الختباراعداد تعميمات ا  Prepar Test Instructions: 
 : تعميمات االجابة  -

تعميمات االختبار وروعي فييا  تالمرف, أعدالفيـ  الختباروألجؿ استكماؿ الصيغة األولية    
ىي ألغراض البحث  أف تكوف واضحة واإلشارة إلى أف ما يتـ الحصوؿ عميو مف نتائج لبلختبار
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وطمب مف أفراد العينة عدـ ترؾ أي فقرة مف دوف  تستعمؿ ألغراض أخرى, العممي فحسب, وال
 ممحؽ ,االجابة الصحيحةعمى مباشرة  ( بوضع اشارة )كؿ فقرة وحؿ  سيرفالت إجابة وكتابة

(14).    

  عمى المحكمين الختباراعرض Show the Test to the Arbitrators   :  
د دت فقرات     لفيـ المرف بصيغتو األولية وتعميمات االجابة عمييا ع ِرضت ا ختبارابعد أف ح 

طرائؽ تدريس الرياضيات لبياف آرائيـ و الرياضيات عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في 
وفي ضوء ىذا التحميؿ تـ  ,رائيـال التحميؿ المنطقيتـ و ومبلحظاتيـ بشأف صبلح ىذه الفقرات, 

بيف  وىنا, (18جدوؿ )الكما موضح في . بعض التعديبلت عمى قسـ منيااجراء 
 ؛اتاالختبار  إعداد ضروريًا فيلمفقرات االختبارية يعد التحميؿ المنطقي  ( اف1987)الكبيسي,

ىي غيا و الفقرة الجيدة في صفألنو يؤشر مدى تمثيؿ الفقرة ظاىريًا لمسمة التي أعدت لقياسيا, 
 .تسيـ في رفع قوتيا التمييزية ومعامؿ صدقياو , مباشر نحوٍ بالتي ترتبط بالسمة 

 (96: 1987)الكبيسي,                                                                     
 النسب المئوية وقيم مربع كاي لمعرفة صالح اختبار الفيم المرن (15جدول )ال

عدد  الفقرات ت
 الخبراء

قيمة كا  غير الموافقين نوالموافق
 المحسوبة

قيمة كا 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 فيم المحتوى7  القسم االول 
1 1  ,0  ,3  ,2  ,3  ,4  ,5 

13 
11 0 10.5 

31,3 
 دالة

 دالة 12.3 3 12 13,  10,  11,  12,   6, 1 0
 القسم الثاني 7فيم التساؤل

1 0  ,3  ,1  ,2  ,3  ,5  ,6 
13 

6 1 0,4 
51,3 

 دالة
 دالة 2 3 12 1374,  10,  11,,   12,  1 0

 القسم الثالث 7الفيم المعرفي
1 1  ,3  ,1  ,3  ,4  ,5 ,11 

13 
10 1 5,10 

51,3 
 دالة

 دالة 0,4 1 6 10, 11713,  12,  6,  2,  0 0

باف جميع الفقرات دالة احصائيًا  ( المشار اليو اعبله تبيف 18رقـ )جدوؿ المبلحظة مف و     
اذ حظيت فقراتو بموافقة  ؛بصيغتو االولية اً جاىز  الختباراأصبح و  ليذا تـ االخذ بيا جميعًا,

 .فما فوؽ مف آراء الخبراء%( 86)
  :     Spatial Application االستطالعي التطبيؽ

فقرات وضوح وفيـ و , لممستجيبيفالتعميمات   مف وضوح أكدالت ( الى اف1980)فرج,يشير     
 (15: 1980)فرج,                         .الجيد االختبارضروريًا لبناء يعد  الختباراعبارات و 
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عينة التطبيؽ االستطبلعي ووضوح تعميمات ولمعرفة وضوح فقرات االختبار وفيميا مف     
عمى عينة  الختبار بصيغتو االوليةطبقت الباحثة او وحساب الزمف المستغرؽ لبلجابة ناالجابة ع

التابعة مف المدارس ( طالبة مف طالبات الصؼ االوؿ المتوسط 150مكونة مف )استطبلعية 
وعمى  (14/2/2018) ربعاء الموافؽحدد يـو االو  ,مف غير عينة البحثلمديرية الكرخ الثالثة 

ثـ االنتباه إلى فقرات االختبار  ,وطمب منيف قراءة التعميمات أوالً  ,لتطبيؽ االختبارمدى يوميف 
 ,فالباحثة كي تتمكف مف تأشير مبلحظاتيوتـ التطبيؽ بحضور غموض,  عف أي واالستفسار

جيبيف, وأف متوسط الوقت ستلممجمعيا كانت مفيومة وواضحة أواتضح أف الفقرات والتعميمات 
 .( دقيقة90كاف ) الختبارلئلجابة عف ا الكافي التقريبي

 Correct The Test     :الختبارتصحيح ا -
  يـيفو ويحؿ, يـ اف تحقؽ االستجابة المتنوعة لمظاىرة التي ليا مجاؿ محدود المتمثمة بػ )يف    
وقياسيا انيا تمثؿ ظاىرة احصائية يمكف تعييرىا  إذ ,يحؿ( وال يـيف الو ويحؿ,  يـيف الو يحؿ,  وال

الرباعي  -Lekirt)مقياس (ػ ( المتمثمة ب1, 2, 3, 4بواسطة االعداد الصحيحة الموجبة )
مثمت ظاىرة  إذوبذلؾ حولت الظاىرة المنطقية الى مقياس متمثؿ باالرقاـ المتدرجة,  ,المتدرج

ىي افضؿ ( Lekirt)تدرجة المستخدمة بحسب )الفيـ والحؿ( ىنا تجربة احصائية واالرقاـ الم
الطالبة في عمييا فأف أعمى درجة ممكف أف تحصؿ وبذلؾ . المنطقية لظاىرةقياس اتعيير رقمي ل

( 40تحصؿ عمييا الطالبة ىي ) يمكف افواف  أقؿ درجة  ,ةجدر ( 160اختبار الفيـ المرف ىي )
 (2018النقيب ,                                                                      (درجة.

 Scoring Reliabilityالتصحيح7 ثبات  
فقرات ودقة الدرجات التي اعطيت لمطالبات عمى مف ثبات عممية التصحيح كد ألغرض الت   

لمقياـ بعممية التصحيح مرة ثانية وفقًا   2قامت الباحثة بتكميؼ مدرسة اخرى ؛اختبار الفيـ المرف
مف  مختارة عينة لتصحيح الثـ قامت الباحثة بإعادة المعدة لفقرات االختبار, نموذجية ألا لبلجابات

, ثـ استخرجت نسبة االتساؽ في مف التصحيح االوؿ( أياـ 10إجابات الطالبات بعد مرور )
 ,(1595فوجدت أف نسبة االتساؽ بيف الباحثة والمصححة ) ,الحالتيف باستخداـ معادلة )كوبر(

 وتعد ىذه النسب لبلتساؽ جيدة يمكف االعتماد عمييا.  ,(1596الزمف ) والباحثة مع نفسيا عبر
 (535: 0979, السيد)                                                                      

                                                 
 سنة(  17, لها خبرة )الرصاقة الثانية ((.ماجستير ط.ت.رياضيات, ) ثانوية المتميزين / تربية بتول البياتيالمصححة المدرسة )  2
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 7الختبارالتحميل االحصائي لفقرات ا Statistical Analysis Of Test Paragraphs 
التحميؿ  اف إذ, مف الخطوات األساسيةاالختبار  حصائي لفقراتعممية التحميؿ اإل د  عت      

   :Ebel, 1972) 405)        .وقياسليكشؼ عف دقة الفقرات في قياس ما وضعت  االحصائي
الفقرات المناسبة ذات الخصائص االحصائية  يختارعندما  الباحث( اف 1979)السيد,وبيف     

 .كمو وقدرتو عمى قياس ما أعد قياسو ختبارنو يتحكـ بخصائص االفإ الجيدة
 (564: 1979)السيد,                                                                        

اختبار استجابات االفراد عف ىي عممية فحص او  اف التحميؿ االحصائي لفقرات االختبار   
سيولة كؿ فقرة  وتتضمف ىذه العممية معرفة مدى صعوبة او ,كؿ فقرة مف فقرات االختبار

لمفروؽ الفردية في ضوء الصفة المراد بيف المستجيبيف قدرتيا في التمييز  ومدى فعاليتيا او
في  السيمااختبار االجابة و قياسيا, كما يمكف الكشؼ عف مدى فعالية البدائؿ الخاطئة لفقرات 

 :كاآلتي منها وسوف نحسب كلا  ,ار المتعدديفقرات االخت

 Discrimination  The Power of (7طرفيةالبػ )التجزئة  القوة التمييزية -
مدى قدرة الفقرة عمى التمييز بيف ذوي المستويات العميا والدنيا مف ىي القوة التمييزية لمفقرات     

عمى أفراد  الختباروبعد تطبيؽ ا .Shaw, 1967: 450))  التي تكتسبيا الفقرةاألفراد لمسمة 
نوع مف وتصحيح استمارات االجابة بحسب كؿ  ,( طالبة150البالغ عددىـ )االستطبلعية العينة 

لبياف مدى أىمية الفقرة  الطرفيةتـ اعتماد أسموب التجزئة , والستخراج القوة التمييزية انواع الفيـ
جراء عممية المقارنة المعنوية بموجب إضمف فقرات اختبار الفيـ المرف المعتمدة مف الواحدة 
البلمعممي, اذ جاءت مسألة استخدامو بسبب طبيعة البيانات  (Mann Whitney)اختبار 

 بيانات لمتغير رتبي )متغير وصفياالمبحوثة التي تصنؼ مف بيف موازيف القياس المختمفة ب
( t-testستخداـ االختبار التقميدي المعروؼ بػ )ايمكف بموجبة  الذي العشوائي منفصؿ(, األمر 

لعينتيف مستقمتيف, الذي يفترض تحقؽ التوزيع الطبيعي لتمؾ البيانات التي يقتضي ليا أف تكوف 
عشوائي متصؿ( وليس منفصمة, وبالرغـ مف ذلؾ فأف ىناؾ الكثير مف البحوث  متصمة )متغير

فقرات  لجميعخطًأ. ىذا وقد تـ ترتيب االستجابات المبلحظة تصاعديًا اعتمدتو التي والدراسات 
عمى طرفييا والتي  %27بيدؼ الحصوؿ عمى نسبة االستطبلعية  الفيـ المرف لمعينة اختبار

أجريت عممية االختبارات اإلحصائية بموجب و استجابة عميا,  40واستجابة دنيا  40سجمت 
يقبؿ الشؾ  تشير نتائج الجدوؿ بما ال إذ. (19)الجدوؿ رقـ االختبار المذكور, وكما ىي مبينة ب

نتائج مستويات الداللة  عف طريؽمستوى األىمية العالية لمفقرات موضوع قياس القوة التمييزية 
 فقرات االختبار, وبذلؾ يتأكد بموجب ما لجميع ( (P<0.001العالية جدًا عند مستوى أقؿ مف 
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تقدـ تحقؽ حالة االستجابات المتنوعة لممستجيبيف عمى عمـو درجات االختبار المعتمدة في عممية 
 ( الرباعي المتدرج.Lekirt -القياس وىو )مقياس

 انطشفُخانفهى انًشٌ فٍ انؼُُخ االسزطالػُخ ثبنزدضئخ  اخزجبسانمىح انزًُُضَخ نفمشاد  (16جدول )ال
 انمشاس اإلزصبئٍ يسزىي انذالنخ إزصبءحZ انزسبسم   انمشاس اإلزصبئٍ يسزىي انذالنخ إزصبءحZ انزسبسم

 يؼُىٌ 0.000 8.612- 21 يؼُىٌ 0.000 8.432- 1

 يؼُىٌ 0.000 8.947- 22 يؼُىٌ 0.000 8.468- 2

 يؼُىٌ 0.000 9.000- 23 يؼُىٌ 0.000 8.445- 3

 يؼُىٌ 0.000 9.000- 24 يؼُىٌ 0.000 8.568- 4

 يؼُىٌ 0.000 9.000- 25 يؼُىٌ 0.000 8.508- 5

 يؼُىٌ 0.000 9.000- 26 يؼُىٌ 0.000 8.431- 6

 يؼُىٌ 0.000 8.947- 27 يؼُىٌ 0.000 8.499- 7

 يؼُىٌ 0.000 8.696- 28 يؼُىٌ 0.000 8.509- 8

 يؼُىٌ 0.000 8.851- 29 يؼُىٌ 0.000 8.541- 9

 يؼُىٌ 0.000 8.947- 30ا يؼُىٌ 0.000 8.519- 10

 يؼُىٌ 0.000 8.947- 31 يؼُىٌ 0.000 8.549- 11

 يؼُىٌ 0.000 9.000- 32 يؼُىٌ 0.000 9.000- 12

 يؼُىٌ 0.000 8.947- 33 يؼُىٌ 0.000 8.947- 13

 يؼُىٌ 0.000 8.897- 34 يؼُىٌ 0.000 8.712- 14

 يؼُىٌ 0.000 8.947- 35 يؼُىٌ 0.000 8.291- 15

 يؼُىٌ 0.000 8.851- 36 يؼُىٌ 0.000 8.768- 16

 يؼُىٌ 0.000 9.000- 37 يؼُىٌ 0.000 8.808- 17

 يؼُىٌ 0.000 9.000- 38 يؼُىٌ 0.000 8.947- 18

 يؼُىٌ 0.000 9.000- 39 يؼُىٌ 0.000 8.731- 19

 يؼُىٌ 0.000 8.666- 40 يؼُىٌ 0.000 8.731- 20

 (.Mann Whitneyاالخزجبس اناليؼهًٍ )

 0.001ػُذ يسزىي دالنخ ثألم يٍ  (Highly Significant)ػبنٍ انًؼُىَخ 

يزية لفقرات اختبار الفيـ المرف قد حقؽ يوتمخيصًا لما تقدـ, يمكف القوؿ بأف مستوى القوة التم   
عاٍؿ مف التمييز وبدرجة معنوية عالية مف انعداـ قيـ مستوى الداللة المحتسبة عمى تقريب  ىمستو 

الفيـ  حالة األىمية القصوى لعموـ فقرات اختبار ويتأكد بموجباألمر الذي  ثبلث درجات عشرية,
 .المرف

 7معامالت الصعوبة -
 , وفعالية الفقرة لمبدائؿ حتساب معامبلت الصعوبةا فياإلجراءات المستخدمة  تشمؿ   

بعد أعادة التوزيع الى مجموعتيف  الطرفية المرف لعينة الطالبات بالتجزئة الفيـ ختبارلفقرات ا
مف العدد الكمي لكٍؿ منيا بعد ترتيبيا تصاعديًا, كما تـ إعادة  %27)دنيا, وعميا( وبواقع 

وذلؾ بموجب نقطة  ,(0,1تصنيؼ المؤشرات المذكورة بموجب التصنيؼ الثنائي المتضاد )
( 0درجة )إذ منحت  المرف,الفيـ  لمؤشر (4, 3, 2, 1( لممقياس الرباعي )2.5عتبة القطع )
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( لبلستجابات المتحققة بأعمى عتبة 1لبلستجابات المتحققة بأدنى عتبة القطع, والدرجة )
الفيـ  الختبارلمفقرات المبحوثة ( نتائج معامبلت الصعوبة 20جدوؿ رقـ )الالقطع. ويبيف 

فعالية لجاءت النتائج المبلحظة و , (0.926 – 0.741) ضمف المدى طرفيةالمرف بالتجزئة ال
 لدراسة. يذه الفقرات جميعًا لاألمر الذي يعكس فاعمية تمؾ اكميا سالبة  الفقرة لمبدائؿ

مف لفقرات قد تجاوزت توزيع معامبلت الصعوبة ضمف المدى  ا  مع الفرض باف قسم    
الصعوبة  الى انو يمكف االبقاء عمى الفقرات المتطرفة في (,0.80-0.20المسموح بو )

إذ يمكف وضع فقرات متطرفة في السيولة  ,ضمف االختبار عندما تخضع لمتحميؿ المنطقي
 (128: 1992)عودة وفتحي,                        .والصعوبة لغرض تربوي يحدده الباحث

ولطبيعة الفيـ المرف كونو يتضمف الوصوؿ الى الحموؿ عف طريؽ الفيـ والتفسير الصحيح    
لمسؤاؿ, وتحديد المعطيات والمطموب وتعميؿ االجابة أو اعطاء سبب ليذه االجابة مما دفع 

 .الى االبقاء عمى ىذه الفقراتالباحثة 
 الطرفيةالفيم المرن بالتجزئة  الختبار وفعالية الفقرة لمبدائلمعامالت الصعوبة 7 (02جدول )ال

 مبدائل الخاطئةل الفقرة فعالية معامل الصعوبة الفقساث مبدائل الخاطئةل الفقرة فعالية معامل الصعوبة الفقساث

0 0.766 -0.769 80 0.759 -0.985 b 

8 0.881 -0.841 88 0.759 -0.985 b 

3 0.653 -0.889 83 0.759 -0.985 b 

4 0.759 -0.985 84 0.759 -0.985 b 

5 0.759 -0.985 85 0.759 -0.640b          

6 0.870 -0.841 86 0.880 -0.537 

7 0.741 -0.985 87 0.759 -0.673 

8 0.796 -0.937 88 0.838 -0.584 

9 0.796 -0.937 89 0.759 -0.977 

01 0.759 -0.985 31 0.759 -0.760 

00 0.759 -0.985 30 0.926 -0.689 

08 0.759 b -0.584 38 0.870 -0.567 

03 0.759 b b -0.808 33 0.833 -0.783 

04 0.759 b b -0.567 34 0.759 -0.808 

05 0.759 -0.985 35 0.759 -0.710 

06 0.759 -0.985 36 0.870 -0.689 

07 0.759 -0.985 37 0.741 -0.567 

08 0.759 -0.985 38 0.796 -0.985 b 

09 0.759 -0.985 39 0.796 -0.985 b 

81 0.759 -0.985 41 0.759 -0.985 
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 فعالية البدائل الخاطئة7 -
ىو تشتيت انتباه الطمبة غير العارفيف لكي ال يصموا الى البدائؿ الخاطئة  الغرض مف عد  ي  

 (100:  1997)أمطانيوس,                           .دفةاصمالجواب الصحيح عف طريؽ ال
لذا رتبت الباحثة إجابات الطمبة عف فقرات االختبار مف متعدد عمى مجموعتيف المجموعة    

العميا والمجموعة الدنيا, وبعد حساب فعالية البدائؿ الخاطئة وجد أف البدائؿ الخاطئة قد جذبت 
دائؿ عمى إلييا عددًا مف طمبة المجموعة الدنيا أكثر مف طمبة المجموعة العميا, وبيذا تـ إبقاء الب

 .( يبيف فعالية الفقرة المقالية20.فالجدوؿ ) ما ىي عميو
فعالية البدائؿ الخاطئة لفقرات الفيـ المعرفي الذي يتكوف مف يبيف فيو ( 21)رقـ الجدوؿ  اما  
  .( فقرة وكؿ فقرة ليا اربعة بدائؿ13)

 فعالية البدائل الخاطئة لفقرات الفيم المعرفي7 (01)جدول ال

رقـ 
 الفقرة

رقم  معامل فعالية البدائل الخاطئة
 معامل فعالية البدائل الخاطئة الفقرة

28 -0.15  a -0.27 b -0.11 c 35 -0.11a  -0.15  c -0.19  d 

29 -0.26   a -0.17 c -0.15  d 36 -0.15  b -0.19  c -0.22  d 

30 -0.07  b -0.15 c -0.33 d 37 -0.26  a -0.11  b -0.11  d 

31 -0.11 a -0.07  b -0.07 d 38 -0.07 a -0.11  b -0.11  d 
32 -0.11 b -0.15  c -0.11  d 39 -0.22  a -0.19  c -0.27  d 

33 -0.33 a -0.19  b -0.15  c 40 -0.11  a -0.22   b -0.15  d 
34 -0.11  b -0.15  c -0.11  d 

 
  

 
 

    Properties of The Cycometerالخصائص السايكومترية 

يكومترية جيدة اأف اعتماد الفقرات التي تتميز بخصائص سالى  (Anastasi,1970) تشير    
 Anastasi,1970): (899                                   .بجعؿ المقياس أكثر صدقًا وثباتاً 

 تيف عمى النحو اآلتي:يصاىاتيف الخ تـ حسابو     
 الصدؽ: Validity 

 ال السمة أو الصفة  أو الخاصية  التي وضع مف اجميا وأفاف يقيس االختبار بو يقصد      
 .يتعمؽ بنتائج االختبار وليس االختبار نفسو واف الصدؽ يقيس شيئًا آخر مضافًا اليو أو بداًل عنو

 (866 :8118 ,ممحـ)                                                                       
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اف االختبارات اما اف تكوف عمى  اف صدؽ االختبار يمثؿ صفة مما يعني (Ebel,1972وبيف)   
مادرجة عالية مف الصدؽ و   ((Ebel,1972:443                       عمى درجات متفاوتة. ا 

بايجاد ومف اجؿ الحصوؿ عمى صدؽ االختبار الخاص بالفيـ المرف لطالبات عينة البحث    
 :اآلتيبعض انواع الصدؽ التي ليا عبلقة باالختبار المشار اليو وك

 Face Validity :الصدؽ الظاىري -
لمخاصية المراد االختبار و  مة المقياسءمدى مبل ( اف الصدؽ الظاىري ىو1998عودة,بيف )    

بدرجة مف وانو يتصؼ  عمى درجة قياس المقياس لمسمة المقاسةحكـ المختص  بواسطةقياسيا 
  (371: 1998عودة,)                           .الذاتية لذلؾ يعطى المقياس ألكثر مف محكـ

عمى عدد مف المحكميف الذيف أي دوا أف فقرات االختبار مناسبة لفيـ المرف اعرض اختبار و     
يعد وبذلؾ  ,وىو قياس الفيـ المرف لدى طالبات عينة البحث ,لمغرض الذي وضعت مف اجمو

 .(19 جدوؿ 114 صفحة)وكما موضح في  ظاىريًا. اً االختبار صادق
 Constrict Validity  :صدؽ البناء -
صدؽ ويسمى ب ,ىو االكثر تمثيبًل لمفيوـ الصدؽ صدؽ البناء أف( 1994بيف ) ربيع,     

  (99-98: 1994) ربيع,                                  . صدؽ المفيوـأو  التكويف الفرضي
  :بواسطة وتحققت الباحثة مف صدؽ البناء   
 
 ( الفيم المرن الختبار عالقة الفقرة باالختبار الكميصدؽ الترابطات الطرفية )7 

Link the paragraph with to Understanding you belong to    

نتائج تقدير درجة االتساؽ الداخمي لبلستجابات المبلحظة عمى  (22)يعرض الجدوؿ رقـ     
لمعينة االستطبلعية بموجب مؤشر معامؿ االرتباط البسيط لسبيرماف, ما بيف  الفيـ المرفمؤشر 

الذي أشارت فيو نتائج المعامبلت كافة الى وجود عبلقة معنوية بداللة ككؿ  ختبارالفقرات باال
 كافة.كافة, األمر الذي يعكس أىمية الفقرات  قراتمفول (, 0.05)أقؿ مف مستوى 
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 ثبنًدًىع انكهٍ نهفمشاد الفيم المرنخزجبس  ايؼبيالد االسرجبغ انجسُػ نسجُشيبٌ يب ثٍُ فمشاد (7 22)دذول ان

 
 0.05يؼُىٌ ثذالنخ أصغش يٍ  :S ; 0.01ػبنٍ انًؼُىَخ ثذالنخ أصغش يٍ 

HS ػبنٍ انًؼُىَخ :(Highly Significant)  ٍ0.001ػُذ يسزىي دالنخ ثألم ي 

 

 

 7 الثباتThe  Reliability 
التي يجب اف تتوافر في المقاييس واالختبارات  الثبات مف الخصائص القياسية األساسية د  ي ع    

 الفي حيف  ألف المقياس الصادؽ يعد ثابتًا, ؛النفسية والتربوية مع اعتبار تقدـ اىمية الصدؽ عميو
اال انو ينبغي ثابت بالضرورة  يكوفأف كؿ اختبار صادؽ ولذا ف ,الثابت صادقاً  المقياس يكوف

يوجد اختبار متسـ بالصدؽ  النو ال ؛التحقؽ مف ثبات االختبار عمى الرغـ مف مؤشر صدقو
 (142: 1990وآخروف, )االماـ                                                          .التاـ
درجة االتساؽ الداخمي لمعينة تقدير ل (باخنكرو -ألفا)طريقة  تـ استخداـولحساب الثبات     

 الى   طبقاً  مف االتساؽ الداخمي بالمقارنة بالحد الحرج ياً عال ىاالستطبلعية وتبيف انيا تحقؽ مستو 

اإلزصبئٍانمشاس  يسزىي انذالنخ االسرجبغبد انفمشاد انمشاس اإلزصبئٍ يسزىي انذالنخ االسرجبغبد انفمشاد  

 يؼُىٌ 0.000 0.406 11 يؼُىٌ 0.000 0.328 1

 يؼُىٌ 0.000 0.462 11 يؼُىٌ 0.000 0.381 1

 يؼُىٌ 0.000 0.427 13 يؼُىٌ 0.000 0.310 3

 يؼُىٌ 0.002 0.238 14 يؼُىٌ 0.000 0.352 4

 يؼُىٌ 0.000 0.343 15 يؼُىٌ 0.011 0.189 5

 يؼُىٌ 0.003 0.230 16 يؼُىٌ 0.001 0.247 6

 يؼُىٌ 0.003 0.229 17 يؼُىٌ 0.000 0.338 7

 يؼُىٌ 0.001 0.257 18 يؼُىٌ 0.000 0.349 8

 يؼُىٌ 0.000 0.424 19 يؼُىٌ 0.000 0.302 9

 يؼُىٌ 0.014 0.182 31 يؼُىٌ 0.000 0.388 11

 يؼُىٌ 0.010 0.191 31 يؼُىٌ 0.001 0.251 11

 يؼُىٌ 0.007 0.200 31 يؼُىٌ 0.042 0.142 11

 يؼُىٌ 0.003 0.223 33 يؼُىٌ 0.000 0.369 13

 يؼُىٌ 0.000 0.328 34 يؼُىٌ 0.000 0.332 14

 يؼُىٌ 0.000 0.291 35 يؼُىٌ 0.003 0.229 15

 يؼُىٌ 0.001 0.251 36 يؼُىٌ 0.000 0.434 16

 يؼُىٌ 0.000 0.278 37 يؼُىٌ 0.002 0.233 17

 يؼُىٌ 0.000 0.307 38 يؼُىٌ 0.016 0.176 18

 يؼُىٌ 0.031 0.153 39 يؼُىٌ 0.000 0.290 19

 يؼُىٌ 0.001 0.254 41 يؼُىٌ 0.000 0.435 11
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, ( في حيف اف الحد االدنى )الحرج(1588المحتسبة ) ةكانت القيم إذ, (0983,فيوآخر )بموـ 
 .(1571ىو )

 Implementation Stageمرحمة التنفيذ -0
الذي تـ تحديده في المراحؿ  (التعممي –التعميمي ) لبرنامجتتوضح اىمية ىذه المرحمة بوضعيا ا   

 السابقة بكؿ مكوناتو مف تحديد االىداؼ وتييئة المواقؼ التعميمية وبما تحويو مف عناصر
إذ يتـ في ىذه المرحمة التدريس والتنفيذ  ؛تتطمبو مف مياـ واجراءات توضح التنفيذ ومكونات وما

 .الفعمي لمبرنامج باستخداـ المواد التعميمية مسبقًا لضماف سير جميع االنشطة مثمما نخطط ليا
 (  31: 2011)العدواف ومحمد,                                                                 

 موضع مكوناتو بكؿ دد في المراحؿ السابقةالذي ح   التصميـ ضعو وقد تـ في ىذه المرحمة    
, وبدء التدريس الصفي, باستخداـ المواد برنامجاذ يتـ فييا التدريس والتنفيد الفعمي لم ,التنفيذ

  التعميمية المعدة مسبقًا, وضماف سير جميع االنشطة.                      
وفقًا لمستراتيجيات المعرفية عف  (التعممي –التعميمي )في ىذه المرحمة تنفيذ البرنامج  تـ كماو   

 :تيةخطوات اآلالتنفيذ الشمؿ يو  ,عينة البحث االصمية ىطريؽ تجربتو عم
  Research Methodology   منيج البحث7

عمى الباحثة اختيار  واجباً مف اجؿ االجابة عف اسئمة البحث والتحقؽ مف فرضياتو كاف 
يمكف تعرؼ اثر المتغير المستقؿ في المتغيرات التابعة.  بواسطتومنيج البحث المناسب الذي 

اذ تـ اعتماد المنيج التحميمي لغرض اجراء تحميؿ مادة  ؛ف مف المناىجيوتضمف ىذا البحث نوع
اساليب و مسائؿ, و ميارات, و , اتوتعميم حسب مكونات المعرفة الرياضية )مفاىيـ,بتجربة البحث 

 المتغير المستقؿمكف تحديد ي عف طريقوالتجريبي الذي البحث منيج اعتماد  فضبًل عف ,تفكير(
المرف لدى الفيـ و وىي كؿ مف التحصيؿ الدراسي,  ,والكشؼ عف اثره في المتغيرات التابعة

 طالبات عينة البحث.
 7التصميم التجريبي     Experimental Design 
لتحقؽ مف وا المطموب امف أداء عممي ةيمكف الباحثوبناء مخطط عمؿ ة بر تجالتصميـ  يمثؿ     

اذ اف استخداـ التصميـ التجريبي المناسب يعد امرًا ميمًا في كؿ بحث  ,ياتالفروض التي وضع
 .الحصوؿ عمى اجابات عممية وممثمة السئمة البحثعمى النو يساعد  ؛تجريبي

 (247 :1982 ,وآخروف)عبيدات                                                              
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المجموعتيف  تصميـ وىو ,ستخدمت الباحثة احد التصاميـ التجريبية الحقيقيةاوالجؿ ذلؾ    
عمى  (التعممي –التعميمي)يمثؿ البرنامج  إذ ,المتكافئتيف ذات القياس البعدي (التجريبية والضابطة)

ويمثؿ التحصيؿ والفيـ المرف المتغيريف  ,وفؽ الستراتيجيات المعرفية المتغير المستقؿ لمتجربة
  .( يبيف ذلؾ23دوؿ )جوال ًا.سابقا متـ التطرؽ اليي وقد تـ قياسيما باختباريف ,التابعيف ليا

 القائـ عمى الستراتيجيات المعرفية, (التعممي –التعميمي)اذ يتـ في ىذه المرحمة تنفيذ البرنامج    
 :باآلتيالتي سنوضحيا وتشمؿ الخطوات  ,االصميةعف طريؽ تجربتو عمى عينة البحث 

H1     :التجريبية.                         ةالمجموع           Experimental Group  

H2   :   ة الضابطة.                 المجموع                     Control Group   
  :  P التعممي.     –البرنامج التعميمي     Teaching – Learning Program   

O   :  االعتياديةالطريقة.Ordinary Method.                                             
U   : اختبار الفيم المرن.  Flexible Understanding Test                            

A   :  اختبار التحصيل.   Test                                            Achievement 
 (التحصيلو  اختباري الفيم المرنالتجريبية و  ,التعممي –البرنامج التعميمي  طريقة التجريبية  (
                                  A  U   H1   P H1  

 (  التحصيلو  الفيم المرن اختباري ,الضابطة االعتياديةالطريقة  الضابطة  (
                                  A  U  H2   O  H2 

 التكافؤ التصميم التجريبي لبحث( 7 03جدول )

لمجموعة  فؤاكػػػػػػػػػػالت المجموعات
 المتغيرات

 معدل السادسو العمر,
 بتدائياال

السابؽ  تحصيلاو 
 الذكاءو  لمرياضيات,

 التابعةقياس المتغيرات  المتغيرات التابعة المتغير المستقل

تعممي قائم عمى الستراتيجيات –برنامج تعميمي  H1التجريبية
 P   المعرفية

 A التحصيل
 Uالفيم المرن

 U  يم المرنفاختبار ال
 A اختبار التحصيل

   O الطريقة االعتيادية       H2 الضابطة

 مجتمع البحث :                        Research  Population   
كانت العينة مجموعة افراد أيراد بمجتمع البحث كؿ ما يمكف اف تعمـ عميو نتائج البحث سواء     

 (91 :1989)العساؼ,   .       لموضوع مشكمة البحث طبقاً  ,مباني مدرسية...الخـ ا اً كتبـ ا



 الفصل الثبلث / منهجيت البحث وإجساءاته

 

084 

الى مديرية  ابف الييثـ /الصادر مف كمية التربية لمعمـو الصرفة  3وبحسب كتاب تسييؿ الميمة
 :تـ الحصوؿ عمى تربية الكرخ الثالثة

وقد بمغ عدد المدارس االمتوسطة والثانوية النيارية  لمبنات في مديرية  ,مجتمع  المدارس - 
 .( مدرسة81( مدرسة بعد استبعاد المدارس المختمطة عددىا ) 61) الثالثة الكرخ 

لمبنات التابعة لمديرية النيارية  متوسطةمجتمع طالبات الصؼ االوؿ المتوسط في المدارس ال -  
  .( طالبة12276بمغ المجتمع الكمي لمطالبات ) إذ .(2018-2017) الكرخ الثالثة, لمعاـ الدراسي

 7عينة البحث Sample of Research  
التي يتـ اخذىا بطريقة  او االشخاص المجموعة الجزئية مف الوحدات او العناصر يراد بيا     

 ليصار تقدير خصائص معينة مف مجتمع احصائي ما بيدؼ دراستيا وتحديد خصائصيا
  (2001:21وؿ,م)الزغ                                            .يا لمجتمع الكمي عف طريقا

وقد تـ اختيار مدرسة متوسطة الزىراء التابعة لمديرية الكرخ الثالثة اختيارًا قصديًا لتطبيؽ    
 تجربة البحث عميو لبلسباب: 

 .دوف اعتراض فييا مفتطبيؽ التجربة عمى موافقة المدرسة  .1
ومف ثـ تدوير الجدوؿ بيف  ,تسييؿ تطبيؽ التجربة واعطاء الحصص المتتالية لممجموعتيف .2

 .ـ وتطبيؽ التجربةءدوف اعتراض بما يتبل مف فالمجموعتي
 تطبيؽ بحثيا.المناسبة لممجموعتيف في  البيئةتييئة  تعاوف االدارة مع الباحثة في  .3
 المدرسة ىي مدرسة الباحثة االصمية.  .4

كؿ و  ,التجربةمف مدرسة عشوائيًا  رتمف أصؿ ثبلث شعب اختيعينة البحث تضـ شعبتيف و     
إذ تـ   ,الضابطة(و  التجريبية) مجموعات التصميـ التجريبي المختار شعبة تمثؿ مجموعة مف

 في ,طالبات لتمثؿ المجموعة التجريبية 3طالبة بعد استبعاد  50تحديد شعبة )ب( وعدد طالباتيا 
 طالبات لتمثؿ المجموعة 3طالبة بعد استبعاد  50كانت شعبة )أ( وعدد طالباتيا   حيف

التجريبية )واجراءات تكافؤ المجموعتيف  يمثؿ كيفية اختيار العينة ( 24)رقـ والجدوؿ  ,الضابطة
         (.والضابطة

 

                                                 
3
  2760/ 60/2في  261من مديرية الكرخ الثالثة بحسب الكتاب و. ع /   2760/  2/ 61(  في 10273رقم  كتاب تسهيل المهمة  ) 

 (6الصادر من كلية النربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم )ملحق 
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 مجموعتي البحث بينتوزيع عينة البحث 7  (01جدول )ال

 لطالبات بعد االستبعاداعدد  اتالطالبات المستبعد عدد الطالبات قبل االستبعاد عدد الشعبة المجموعة

 50 3 53 ب التجريبية
 50 3 53 أ الضابطة

 100 6 106 المجموع

  .(كيفية اختيار العينة واجراءات تكافؤ المجموعتيف )التجريبية والضابطة( 6)رقـ مخطط ال  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 المجموعات اختيار العينة وتكافؤ (3مخطط )
 )عمل الباحثة(

 اخزُبس انؼُُخ لصذٌ ) يزىسطخ انضهشاء/ انكشش انثبنثخ(

  بدغبنج 106غبنجخ وػذد ػُُخ انجسث  160ػذد غبنجبد انصف االول يزىسػ 

 غبنجبد (6انطبنجبد انشاسجبد ورواد انؼًش انكجُش)اسزجؼبد 

 انًدًىػبد  ثٍُرىصَغ انًؼبندبد 

 

شؼجخ )ة ( رًثم انًدًىػخ 

 انزدشَجُخ  
 

 شؼجخ) أ ( رًثم

 انًدًىػخ انعبثطخ   

  (  50ػذدهب ) انًدًىػخ انعبثطخ
 

 ٍ  فٍ انًزغُشادُركبفؤ انًدًىػز

 

  ( 50انًدًىػخ انزدشَجُخ ػذدهب )

 ثبالشهش انؼًش انضيٍُ - 

 زذائٍ انكهٍيؼذل انسبدط االث --

 انشَبظُبدانزسصُم انسبثك فٍ  --

 نًؼشفخ انسبثمخ نهفهى انًشٌا --

 انزكبء --

 

 

 ة جيالخار السالمة  السالمة الداخمية

    الحوادث المصاحبة -
 االندثار التجريبي-
 (لتجربةا مدة)الوقتعامل  -
 عامل النضج -
 يذح انزدشثخ- أثر اإلجراءات التجريبية-

 توزيع الحصص الدراسية ,المادة الدراسية -أداة القياس-
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 7اجراءات الضبط Control The Experimental  
الظروؼ و  ألنو يمثؿ اطارًا معرفيًا بمتغيرات التجربة ؛الضبط التجريبي مف أساسيات العمؿ د  ي ع     

 .ةالتابع اتتؤثر في المتغير  والعمؿ عمى تنظيميا أو تثبيتيا لكي البيا طة يالمح
 (121:  2007,عبد الرحمف وعدناف)                                                         

التجريبية )خصائص المجموعتيف  يراد باجراءات الضبط ىنا ىو اجراء عممية التكافؤ فيو    
تفاعميا مع المتغير المستقؿ  مفقد تؤثر نيا أالتي تعتقد الباحثة ب في بعض المتغيرات( والضابطة
 التجربة.نتائج في  ثرقد تؤ  وبالتالي  ,ة لياالتابع اتفي المتغير 

 (282: 1982)عبيدات وآخروف,                                                            
وقد حرصت الباحثة قبؿ الشروع بتجربة البحث عمى اف تضبط بعض المتغيرات التي مف    
 نيا اف تؤثر في نتائج التجربة كاآلتي:شأ
 7السالمة الداخمية لمتصميم التجريبي 

Internal Validity of the Experimental Design   

تتحقؽ السبلمة الداخمية لمتصميـ التجريبي عندما تتأكد الباحثة مف اف العوامؿ الدخيمة قد     
مف مع المتغير المستقؿ  ةالتابع اتفي المتغير لـ تحدث تأثيرًا و امكف السيطرة عمييا في التجربة 

 ( 970: 1981, آخروف)الزوبعي و                                                .تفاعميا معو
 (والضابطة التجريبية) البحث مجموعتي طالبات بيف اإلحصائي التكافؤ إجراء الباحثة ارتأتو    
 المستقؿ المتغير مع تداخميا مف التجربة نتائج في تؤثر قد أنيا تعتقد التي المتغيرات مف عدد في

تحصيؿ و البتدائي, االسادس الصؼ معدؿ و , الزمني لعمرا)وىي  ,التابعة المتغيرات في وتأثيرىا
وتـ الحصوؿ عمى ىذه  ,(, واختبار الذكاء المعرفة السابقةو السادس االبتدائي,  لمصؼ الرياضيات

 تي:اآلكو ( 12كما مبينة في ممحؽ ), وبطاقة الطالبات المؤشرات مف سجبلت المدرسة الرئيسة
 

 (:خًُؼهب ؤ)اخزجبساد خىدح رىفُك انزىصَغ انطجُؼٍ نًؤششاد انزكبف أوال : 

الخطوات  جميعجراء إلحجر األساس  مثؿاختبار جودة توفيؽ األنموذج الطبيعي ي يمثؿ    
 .تي تخفؽ عند عدـ تحقؽ تمؾ الجودةاإلحصائية المعتمدة ال

لمعينتيف الضابطة  ؤبيدؼ التحقؽ مف صحة افتراض التوزيع الطبيعي لنتائج مؤشرات التكافو    
نموذج ألصحة تطبيؽ التقديرات النقطية لتقدير معممات ا ووالتجريبية, األمر الذي يتأكد بموجب

% 95الطبيعي المفترض المتمثمة بمتوسط القياس واالنحراؼ المعياري والخطأ المعياري وتقدير 
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ختبار اصحة اختبار فرضية تساوي التباينيف بموجب  فضبًل عففترة ثقة لمتوسط المجتمع 
 (. T -ختبار )أستيودنت ا( وصحة اختبار فرضية تساوي األوساط بموجب F -)ليفيف

لفحص جودة توفيؽ األنموذج الطبيعي  )سمير نوؼ-لمجروؼو ك(ختبار اتخداـ فقد تـ اس    
لمصؼ تحصيؿ الرياضيات و البتدائي, االسادس  الصؼ معدؿو , الزمنيلعمر المؤشرات التكافؤ )
 .(التجريبية والضابطة), واختبار الذكاء(  لمعينتيف  المعرفة السابقةو السادس االبتدائي, 

 ذلؾ. (85الجدوؿ رقـ )ويبيف 
 

نًؤششاد انزكبفؤ نفسص خىدح رىفُك األًَىرج انطجُؼٍ  فَى سًُش –نًدشوف ىكاخزجبس 7 (02جدول )ال

انًؼشفخ انسبثمخ و االثزذائٍ،انسبدط نهصف ُبد ظرسصُم انشَبوالثزذائٍ، اانسبدط انصف يؼذل و، انضيٍُنؼًشا)

 )انزدشَجُخ وانعبثطخ)واخزجبس انزكبء(  نهؼُُزٍُ ،
الختبار جودة توفيؽ النموذج الطبيعي  ؼسمير نو  –اختبار كالمجروؼ  العينة المؤشر  

انضيٍُ انؼًش  

 انزدشَجُخ

(K-S) الختبار Z - هإحصاء  0.904 
دالة التوزيع البيانات تتبع 

 )الطبيعي(
لتقاربيامستوى الداللة   0.388 

0.05 المقارنات المعنوية عند مستوى   NS 

 انعبثطخ

(K-S) الختبار Z - هإحصاء  0.844 
دالة التوزيع البيانات تتبع 

 )الطبيعي(
لتقاربيامستوى الداللة   0.475 

0.05 المقارنات المعنوية عند مستوى   NS 

 انصف يؼذل

انسبدط 

 االثزذائٍ

 

 انزدشَجُخ

(K-S) الختبار Z - هإحصاء دالة التوزيع البيانات تتبع  0.912 
 )الطبيعي(

لتقاربيامستوى الداللة   0.376 

0.05 المقارنات المعنوية عند مستوى   NS 

 انعبثطخ

(K-S) الختبار Z - هإحصاء  0.779 
دالة التوزيع البيانات تتبع 

 )الطبيعي(
لتقاربيامستوى الداللة   0.578 

0.05 المقارنات المعنوية عند مستوى   NS 

رسصُم 

ُبد ظانشَب

انسبدط نهصف 

 االثزذائٍ

 انزدشَجُخ

(K-S) الختبار Z - هإحصاء  0.734 
دالة التوزيع البيانات تتبع 

 )الطبيعي(
لتقاربيامستوى الداللة   0.654 

0.05 المقارنات المعنوية عند مستوى   NS 

 انعبثطخ

(K-S) الختبار Z -إحصاءه   0.605 
دالة التوزيع البيانات تتبع 

 )الطبيعي(
لتقاربيامستوى الداللة   0.857 

0.05 المقارنات المعنوية عند مستوى   NS 

 انًؼشفخانسبثمخ 

 انزدشَجُخ

(K-S) الختبار Z -إحصاءه   0.992 
دالة التوزيع البيانات تتبع 

 )الطبيعي(
 0.278 مستوى الداللة ألتقاربي

0.05 المقارنات المعنوية عند مستوى   NS 

 انعبثطخ
(K-S) الختبار Z -إحصاءه  دالة التوزيع البيانات تتبع  1.015 

لتقاربيامستوى الداللة  )الطبيعي(  0.254 
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0.05 المقارنات المعنوية عند مستوى   NS 

 اخزجبس انزكبء

 انزدشَجُخ

(K-S) الختبار Z -إحصاءه   1.347 
دالة التوزيع البيانات تتبع 

 )الطبيعي(
لتقاربيامستوى الداللة   0.053 

0.05 المقارنات المعنوية عند مستوى   NS 

 انعبثطخ

(K-S) الختبار Z -إحصاءه   1.038 
دالة التوزيع البيانات تتبع 

 )الطبيعي(
يبلتقار امستوى الداللة   0.232 

0.05 المقارنات المعنوية عند مستوى   NS 

NS0.05 مستوى 7 غير معنوي بداللة أكبر من 

تحقؽ صحة افتراض التوزيع الطبيعي لنتائج  يتضح (86)مراجعة نتائج الجدوؿ رقـ  بعد   
صحة تطبيؽ التقديرات  ومؤشرات التكافؤ لمعينتيف الضابطة والتجريبية, األمر الذي يتأكد بموجب

واالنحراؼ  ,نموذج الطبيعي المفترض المتمثمة بمتوسط القياسألمعممات ا النقطية لتقدير
صحة اختبار  فضبًل عففترة ثقة لمتوسط المجتمع  %95وتقدير ,والخطأ المعياري ,المعياري

فرضية تساوي األوساط  وصحة اختبار ,(F-ختبار )ليفيفافرضية تساوي التباينيف بموجب 
متكافئتيف قبؿ ( التجريبية والضابطة)ف اوبذلؾ تعد المجموعت .(T-ختبار )أستيودنتابموجب 

 .ذلؾ لكؿ مؤشر مف مؤشرات التكافؤالحقًا وسنبيف  ,البدء بالتجربة
 ؤبعض نتائج اإلحصاءات الوصفية الخاصة بمؤشرات التكاف الى (86)الجدوؿ رقـ ويشير   

السادس لمصؼ يات ضتحصيؿ الرياو , االبتدائيالسادس الصؼ معدؿ و , الزمني ممثمًة بػ )العمر
 .التجريبية والضابطة , واختبار الذكاء(  لمعينتيفالمعرفة السابقة و  ,االبتدائي

 (26)دذول ان
 انؼُُزٍُزب انزىصَغ انًؼزذل )انطجُؼٍ( نكه ثزسمك اد انزكبفؤاإلزصبءاد انىصفُخ نمذَشاد يؼهًبد يؤشش

 انًكشس انؼُُخ انًؤششاد
 انًزىسػ

 انسسبثٍ

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ

انخطأ 

 انًؼُبسٌ

% نهًزىسػ 95فزشح ثمخ 

 أدًَ انسسبثٍ

 سزدبثخإ 

أػهً 

 اسزدبثخ
 ذ األػهًسان انسذ األدًَ

 انضيٍُ انؼًش
 160 132 150.9 147.8 0.8 5.5 149.3 50 انزدشَجُخ

 163 143 151.1 148.1 0.8 5.3 149.6 50 انعبثطخ

انصف يؼذل   

 االثزذائٍانسبدط 

 99 54 85.8 78.4 1.8 13.0 82.1 50 انزدشَجُخ

 99 59 84.8 78.1 1.7 11.8 81.5 50 انعبثطخ

انسبثك  زسصُمان

 ُبدظانشَب نًبدح

 100 50 81.9 72.8 2.3 16.1 77.3 50 انزدشَجُخ

 100 50 81.8 72.6 2.3 16.2 77.2 50 انعبثطخ

 انًؼشفخ انسبثمخ 
 26 6 16.6 14.2 0.6 4.2 15.4 50 انزدشَجُخ

 28 7 16.8 13.9 0.7 5.1 15.3 50 انعبثطخ

 اخزجبس انزكبء
 32 8 17.8 14.4 0.9 6.1 16.1 50 انزدشَجُخ

 30 9 18.2 14.8 0.9 6.0 16.5 50 انعبثطخ
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معدؿ و , الزمني )العمرالقيـ المتوسطة لنتائج مؤشرات التكافؤ  (13) كما يبيف الشكؿ رقـ      
, المعرفة السابقة و  ,االبتدائيالسادس لمصؼ يات ضتحصيؿ الرياو , االبتدائيالسادس الصؼ 

( التي تشير ايضًا الى التجريبية والضابطة)لمعينتيف بطريقة االشرطة البيانية واختبار الذكاء(  
 .تمؾ المؤشرات قبؿ اجراء التجربة ( فيالتجريبية والضابطةتكافؤ المجموعتيف )

المجموعة

التجريبيةالضابطة

M
e

a
n

 o
f 

علا
رم

160.0

120.0

80.0

40.0

0.0

 

المجموعة

التجريبيةالضابطة

ي
دائ

إلبت
 ا
س

اد
س
 ال

ل
عد

م

90.0

60.0

30.0

0.0

 

المجموعة

التجريبيةالضابطة

س
اد
س
 ال

ت
صيا

ريا
 ال

ل
صي

ح
ت

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

 

المجموعة

التجريبيةالضابطة

ن
ر
لم

 ا
هم

لف
/ا
ة 

بق
سا

 ال
فة

ر
مع

ال

16.00

12.00

8.00

4.00

0.00

 

المجموعة

التجريبيةالضابطة

اء
ذك

رال
تبا

خ
ا

18.0

15.0

12.0

9.0

6.0

3.0

0.0

 

 (13) سلى انشكم

رسصُم و ،يؼذل انسبدط االثزذائٍو، انضيٍُ )أنؼًش ؤغشَمخ األششغخ انجُبَُخ نُزبئح انًزىسطبد انسسبثُخ نًؤششاد انزكبف

 نهؼُُزٍُ انزدشَجُخ وانعبثطخانًؼشفخ انسبثمخ ، واخزجبس انزكبء(  و ،الثزذائٍاانسبدط  نهصف  انشَبظُبد
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 العمر الزمني:   Age   
لعينة البحث  (التجريبية والضابطة)حصمت الباحثة عمى العمر الزمني الفراد المجموعتيف    

 عمارال( وبمغ المتوسط 12) مف سجبلت المدرسة الرسمية وبطاقة الطالبات أنفسيف, ممحؽ
( شيراً  149.62شيرًا(, ومتوسط اعمار المجموعة الضابطة ) 149.32جريبية )تال المجموعة

لتساوي التباينيف ( F-ليفيف) وبعد التحقؽ مف اعتدالية توزيع البيانات وتجانس البيانات بواسطة
ىناؾ اي فروؽ ذات داللة عند مستوى  لـ تظير تساوي الوسطيف الختبار (T-)أستيودنتو
قبؿ  (التجريبية والضابطة)بيف المجموعتيف  وىذا يؤكد التكافؤ ,اعمارىف( بيف متوسط 0.05)

 .ذلؾ بالتفصيؿ افبيني (25, 26) فوالجدوال ,اجراء التجربة
    السادس االبتدائي7الصؼ معدل Six Primary Grade Average 

التجريبية ) السادس االبتدائي الفراد المجموعتيف الصؼ حصمت الباحثة عمى معدؿ     
(, 12) لعينة البحث مف سجبلت المدرسة الرسمية وبطاقة الطالبات أنفسيف ممحؽ (والضابطة

 (82.08جريبية )تالسادس االبتدائي لممجموعة الالصؼ درجات لمعدؿ الحسابي  وبمغ المتوسط 
اعتدالية توزيع البيانات  وبعد التحقؽ مف ,درجة (81.48لممجموعة الضابطة بمغ )و درجة 

تساوي  الختبار (T-)أستيودنتاختبارلتساوي التباينيف و ( F-ليفيف) اختبار بواسطةوتجانسيا 
( بيف متوسطي المجموعتيف 0.05لـ تظير ىناؾ اي فروؽ ذات داللة عند مستوى ) الوسطيف
بيف المجموعتيف التجريبية وىذا يؤكد التكافؤ  ,السادس االبتدائي الصؼ درجات في معدؿ
 .ذلؾ بالتفصيؿ افبيني (25, 26)  الفوالجدو  ,قبؿ اجراء التجربةفي ىذا المتغير والضابطة 

 التحصيل السابؽ لمادة الرياضيات:   Previous Achievement in Mathematics 
أفراد عينة البحث في  طالبات وىي الدرجات النيائية لمادة الرياضيات التي حصمت عمييا   

, (12ممحؽ ) ,في االمتحاف الوزاري ( 20172016-الصؼ السادس االبتدائي لمعاـ الدراسي )
 لمتحصيؿ السابؽالحسابي التي تـ الحصوؿ عمييا مف سجبلت إدارة المدرسة, وبمغ المتوسط 

وبعد التحقؽ  , درجة (77.16بمغ ) لممجموعة الضابطةو  ,درجة (77.32جريبية )تلممجموعة ال
 (T-)أستيودنتلتساوي التباينيف و( F-ليفيف)مف اعتدالية توزيع البيانات وتجانسيا بواسطة 

( بيف 0.05لـ تظير ىناؾ اي فروؽ ذات داللة عند مستوى ) تساوي الوسطيف الختبار
بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة قبؿ اجراء  متوسطي المجموعتيف لمتحصيؿ السابؽ

 ذلؾ بالتفصيؿ. افبيني (25, 26)الف والجدو  ,التجربة



 الفصل الثبلث / منهجيت البحث وإجساءاته

 

030 

  7السابقةالمعرفةPrevious Knowledge  

رياضية عف معمومات  تمكنو مفمي ومالمتعرؼ عمى الخمفية العممية لطالبات عينة البحث      
غ فقراتو عمى و السابقة, وقد اعتمدت في ص المعرفة لمتطمبات اعدت الباحثة اختباراً الفيـ المرف 

االوؿ المتوسط,  وعاتموض فضبًل عفمادة الرياضيات  في السابقةالدراسية لمراحؿ ا وعاتموض
, وبعد عرضو عمى بأربعة بدائؿ مف نوع االختيار مف متعدد ة( فقر 30وتضمف االختبار )

 ,بعض فقراتو في ؿيعدصبلحو لمغرض المذكور مع ت ااكدو  ,(2ممحؽ ) ,مجموعة مف المحكميف
قد ارتأت الباحثة   (  ولمتأكد مف الخصائص السايكومترية لو11ممحؽ )  النيائيةواصبح بصيغتو 

 ,عمى طالبات مف مجتمع البحث مف غير عينة البحث لمتأكد مف صدؽ وثبات االختبار وقيطبت
وباب العمـ ( في  ,وكانت المدارس التي طبؽ عمييا االختبار)متوسطة الجواديف, وثانوية الياشمية

( 150وكاف عدد الطالبات ) عمى مدى ثبلثة اياـ متتالية, ,(3/10/2017بتاريخ ) ثبلثاءيوـ ال
وصدقو  (0.90)كانت قيمتو الذي  (الفا كرونباخ)بواسطة  ثبات االختباروبعد التأكد مف  ,طالبة

 عمى عينة البحث.النيائي  اصبح االختبار جاىزًا لمتطبيؽ ,عرضو عمى الخبراء عف طريؽ
عمى لمفيـ المرف اختبار المعرفة السابقة  تـ تطبيؽ (9/10/2017االثنيف الموافؽ )وفي يوـ     

 ,مطالبات كانت النتائجوبعد تصحيح االجابات ل ,(والضابطة التجريبية )عينة البحث لممجموعتيف 
  ,درجة (15.42ممجموعة الجريبية )لممعرفة السابقة الحسابي لوبمغ المتوسط , (12ممحؽ )

وبعد التحقؽ مف اعتدالية توزيع  ,درجة( 15.34ممجموعة الضابطة )لومتوسط المعرفة السابقة 
تساوي ل (T-)أستيودنتاختبارلتساوي التباينيف و  (F-ليفيف) اختبار بواسطة ياالبيانات وتجانس

( بيف متوسط المعرفة السابقة 0.05ىناؾ اي فروؽ ذات داللة عند مستوى ) لـ تظير الوسطيف
 قبؿ اجراء التجربةوىذا يؤكد تكافؤىما في ىذا المتغير  ,لممجموعتيف التجريبية والضابطة

 ذلؾ بالتفصيؿ. افبيني (26, 25) الفوالجدو 

  Intelligence 7الذكاء
يعد الذكاء قدرة عقمية يمتمكيا ويمارسيا الطالب في مواقؼ تستدعي منو التفكير فييا عمى وفؽ    

ولمتعرؼ عمى داللة الفرؽ  ,(4, 2005) قطامي : وامكانياتو واسموبو في التفكيرقابمياتو وقدراتو 
أحد  بيف افراد المجموعتيف التجريبية والضابطة في درجة الذكاء كاف لزامًا عمى الباحثة اختيار

عمى  وقد وقع االختيار ,الذي يتسؽ والمرحمة العمرية لطالبات عينة البحثاختبارات الذكاء 
 Arthur) العقمية العامة الذي أعده آرثر أوتيس وروجر لينيوفلمقدرات لينيوف(  –ختبار )أوتيسا
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Otis&Roger Linon, 1968 )( فقرة متنوعة مف حيث المحتوى50والذي يتكوف مف ),  منيا
وقد صيغت الفقرات  ,وأشكاؿ صورعمى ىيئة ( فقرة 14( فقرة رمزية و)14( فقرة لفظية و)22)

الذي عربو و  ,أحدىا فقط صحيحفي صورة االختيار مف متعدد تعتمد عمى خمسة بدائؿ لبلستجابة 
ويتمتع بدرجة  ,( عمى البيئة العراقية لممرة االولى عمى المرحمة  الثانوية1990وكيفو )القرشي,

 وتطبقكما  قو وثباتو.( بعد اف تأكد مف صد2012ثـ  طبقو )الدليمي, ,والثبات عالية مف الصدؽ
  عمى طالبات المرحمة الثانوية.  مف صدقو وثباتو تبعد اف تأكد( 2015) الخفاجي, 

 ,االوؿ المتوسطالصؼ وعمدت الباحثة عمى اعادة تكييفو عمى مجتمع بحثيا المتمثؿ بمرحمة     
 مجتمع البحثلمة االختبار ءمبلعمى مجموعة مف المحكميف لمعرفة مدى  اذ تـ عرض االختبار

حيث الخصائص المناسبة ليذه الفقرات وبدائميا مف حيث الشكؿ والمضموف ومدى مف  ,الجديد
 وعد وا اف ىذه الصورة مف االختبار مناسبة العمار ,الفقرات وتعميمات طريقة االجابة وضوح ىذه

ارت الباحثة , والستخراج الثبات اختظاىرياً  اً وبذلؾ يكوف االختبار صادق ,افراد مجتمع البحث
( طالبة مف ثبلث مدارس تابعة 150ومف غير عينة التجربة وعددىا ) ,عينة مف مجتمع البحث

وعمى مدى ثبلثة اياـ  (16/5/2017) الموافؽالثبلثاء يوـ , وطبؽ عمييا 3لمديرية الكرخ /
اصبح  (الفا كرونباخ)باستخداـ   (0.84الذي بمغ )  وبعد التأكد مف صدقو وثباتو .متتالية

 عينة البحث.  عمىاالختبار جاىزًا لمتطبيؽ 
في بداية العاـ  (التجريبية والضابطة)بؽ االختبار عمى عينة البحث مف المجموعتيف ط  و     

ممحؽ  ,وتـ حساب الدرجات البلتي حصمت عمييا الطالبات (2017/ 16/10الثنيف ا) الدراسي
ومتوسط الذكاء لممجموعة درجة ( 16.74, وكاف متوسط الذكاء لممجموعة التجريبية )(12)

بيف العينتيف  قتراف لمؤشر الذكاء ماالختبار معنوية معامبلت ااومف  ,درجة( 16.5الضابطة )
 مف مستوى بيدؼ بياف درجة التكافؤ, تبيف اف معامبلت االقتراف كميا كانت بداللة أكبر

ولكافة أسئمة االختبار أي عدـ وجود فروؽ دالة األمر الذي يعكس حالة التكافؤ  (0.05)
 .(27جدوؿ )الكما في  .بيف العينتيف قبؿ اجراء التجربة الشاممة ما
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 (التجريبية والضابطة)ما بين العينتين  التكافؤمعامالت االقتران لمؤشر الذكاء الختبار 7 (04جدول )ال

االلزشاٌيؼبيم  د  انمشاس يسزىي انذالنخ يؼبيم االلزشاٌ د انمشاس يسزىي انذالنخ 

Q1 0.126 0.202 NS Q26 0.022 0.829 NS 

Q2 0.042 0.677 NS Q27 0.091 0.362 NS 

Q3 0.177 0.072 NS Q28 0.156 0.115 NS 

Q4 0.102 0.305 NS Q29 0.112 0.260 NS 

Q5 0.041 0.680 NS Q30 0.172 0.081 NS 

Q6 0.021 0.836 NS Q31 0.047 0.640 NS 

Q7 0.061 0.539 NS Q32 0.132 0.181 NS 

Q8 0.000 1.000 NS Q33 0.069 0.488 NS 

Q9 0.060 0.546 NS Q34 0.047 0.640 NS 

Q10 0.084 0.398 NS Q35 0.085 0.391 NS 

Q11 0.158 0.109 NS Q36 0.175 0.075 NS 

Q12 0.119 0.230 NS Q37 0.164 0.096 NS 

Q13 0.181 0.065 NS Q38 0.093 0.349 NS 

Q14 0.080 0.422 NS Q39 0.021 0.834 NS 

Q15 0.073 0.461 NS Q40 0.183 0.178 NS 

Q16 0.043 0.668 NS Q41 0.136 0.171 NS 

Q17 0.044 0.656 NS Q42 0.172 0.081 NS 

Q18 0.167 0.091 NS Q43 0.179 0.068 NS 

Q19 0.046 0.648 NS Q44 0.188 0.056 NS 

Q20 0.145 0.142 NS Q45 0.152 0.123 NS 

Q21 0.022 0.826 NS Q46 0.021 0.834 NS 

Q22 0.161 0.102 NS Q47 0.176 0.074 NS 

Q23 0.042 0.673 NS Q48 0.044 0.663 NS 

Q24 0.069 0.488 NS Q49 0.028 0.779 NS 

Q25 0.025 0.799 NS Q50 0.118 0.235 NS 

NS ٌغُش يؼُى :(Non Significant)  ٍ0.05ػُذ يسزىي دالنخ ثأكجش ي 

 

 اختبار درجة التكافؤ لممؤشرات السابؽ ذكرىا7
العينتيف في ضوء الفرضية اإلحصائية  تاستجابات كما بيف وألجؿ اختبار درجة التكافؤ ما  

 المعممية المركبة التي تنص :
          
         

    
  

 تشير:   إذ    
 ستجابات العينتين التجريبية والضابطة عمى التوالي. الالى متوسط القياس     و            
              

 الى تباين أستجابات العينتين التجريبية والضابطة عمى التوالي.      و  
تساوي  ليفيف لتساوي التباينيف والتائي الختبارنتائج اختباري  (28)رقـ الجدوؿ يبيف و    

نفي الذكر عند كؿ مؤشر يتضح بأف آوفي ضوء نتائج مستويي الداللة لبلختباريف , الوسطيف
 وىو ما ,ييا األوؿ والثاني, مما يعني إمكانية قبولياأالفرضية المذكورة ىي متحققة في جز 

  .(0.05)عند مستوى داللة بأكبر مف  العينتيف بدرجة معنوية تايؤكد تكافؤ استجابات كم
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 (انزدشَجُخ وانعبثطخ)يب ثٍُ انؼُُزٍُ  ؤيؤششاد انزكبفاخزجبساد انًؼُىَخ نُزبئح : (28)دذول ان

 انًؤشش
خزجبس نُفٍُ نزسبوٌ انزجبٍَُُا خزجبس انزبئٍ نزسبوٌ انىسطٍُالا   

F اخزجبس  انذالنخ دسخخ انسشَخ االخزجبس انزبئٍ انذالنخ 
  (*)

 

انضيٍُ انؼًش  0.082 
0.775 

NS 
-0.277 98 

0.783 

NS 

االثزذائٍانسبدط  انصف يؼذل  0.546 
0.462 

NS 
0.242 98 

0.809 

NS 

نهصف ُبد ظرسصُم انشَب

االثزذائٍانسبدط   
0.049 

0.824 

NS 
0.050 98 

0.961 

NS 

 2.783 انًؼشفخ انسبثمخ 
0.098 

NS 
0.086 98 

0.932 

NS 

 0.036 اخزجبس انزكبء
0.849 

NS 
0.348 98 

0.729 

NS 

NS 
 0.05 مستوى 7 غير معنوي بداللة أكبر من(*)
 

 7)ضبط المتغيرات الدخيمة( السالمة الخارجية لمتصميم التجريبي 
                                   External Validity of Experimental Design 

عني بيا صدؽ نو  ,جدًا في البحوث التجريبية مف األمور الميمةالدخيمة ي ع د  ضبط المتغيرات      
نتائج بحثو عمى مجتمع البحث في الظروؼ  إعماـاالختبار بالدرجة التي تمكف الباحث مف 

لمجموعة الكبيرة التي الى اوالى مدى تمثيؿ افراد عينة البحث أو افراد التجربة  انفسيأالتجريبية 
 (479: 2007)عبد الرحمف وعدناف,                                              ينتموف الييا.

نتائج التجربة  فيسنحاوؿ السيطرة عمى العوامؿ الدخيمة غير التجريبية لمحد مف تأثيرىا و    
 :تيآلكاالمتغيرات  لموصوؿ الى درجة دقيقة, مف السيطرة عمى ىذه

 7الحوادث المصاحبة   Accompanying Accidents  

 التجربة مباشر إجراء نحوٍ ؽ بو لحوادث تع (التجريبية والضابطة) التجربة امجموعتتعرض تلـ      
 .الستراتيجيات المعرفية فضبًل عفوالتحصيؿ(   ,المتغيرات التابعة )الفيـ المرف فيوتؤثر 

 7 االندثار التجريبيExperimental Extinction 
ؤثر يقد  مما سيرىا التجربة ويعرقؿيحدث في نتائج  الذي ثراال الى التجريبي االندثاريشير و     

أو  ضمف عينة البحث الطمبةبعض  والذي تنتج عف ترؾ أو انقطاع في المتغيرات التابعة 
 (95:1981 ,وآخروفالزوبعي )           .سير التجربة في أثناءبيف المجموعتيف   ماانتقاليـ 
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الغياب التي تعرضت ليا عدا حاالت تترؾ اي طالبة الدراسة او تنقطع عف الدواـ لـ و    
 .مما يمكف تحييد ىذا العامؿالبحث بنسب متساوية تقريبًا  امجموعت

 7(لتجربةا مدة) عامل الوقتTime factor   

الدراسية التي  مدةمع ال تـ ضبط ىذا العامؿ وقدكانت المدة الزمنية موحدة لمجموعتي البحث.    
   .وموضوعات البحثتتناسب 

 7عامل النضج Maturity Factor 
وىـ  ,بحثيتعرض ليا افراد عينة القد يموجية التي االمتغيرات الفسيولوجية والبيشير الى    
بدأت نفسيا, إذ فكميـ في الفئة العمرية  ,كانت التجربة بعيدة عف ىذه العوامؿاذ جمعيـ سواء .أ

 (.20/1/2018( وانتيت )2017/ 1/10التجربة )
 7أثر اإلجراءات التجريبية Effect of Experimental Procedures  
 :اآلتيمف سبلمة البرنامج لموصوؿ الى نتائج دقيقة سيطرت الباحثة عمى   
  Place of the Experiment Execution  :مكان إجراء التجربة -
الصفوؼ متشابية إذ إف  ,متوسطة الزىراء/ الباحثة التجربة في تربية بغداد الكرخ الثالثة تطبق   
عاـ واإلضاءة والظروؼ العامة المحيطة لمكاف  نحوٍ حيث المساحة وعدد المقاعد والبناية بمف 

 :آلتيةوحاولت الباحثة السيطرة عمى المتغيرات ا ,إجراء التجربة لمجموعتي البحث
   Teachingالتدريس7  -
مجموعتي  بتدريس وقامت ,ياالتجربة وتطبيؽ كؿ ما يتعمؽ ببحث الباحثة عمى سير تحرص    

 بنفسيا.البحث )التجريبية والضابطة( 
  Course Material   المادة الدراسية7 -

طريقة ترتيب  (9)كما يوضح ممحؽ , اعتمدت مفردات واحدة لتدريس مجموعتي البحث    
لطالبات المجموعة  ونفس , بحيث استخدـ الترتيب  (التعممي–التعميمي )الموضوعات في البرنامج 

 .مر ذكره سابقاً كما , الضابطة
 Lectures  Distribution of Teaching توزيع الحصص الدراسية7 -
  ,حفاظًا عمى سبلمة البحثمتساٍو  نحوٍ ب ةطالضابو التجريبية  مجموعتي البحثللدروس لقيت اأ  

( 10درست الباحثة ) إذ ,ثـ اجري تدوير لجدوؿ الحصص لكي يتوازف توزيعيا بيف المجموعتيف
 .( حصص لكؿ مجموعة5حصص أسبوعيًا بمعدؿ )
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 Measuring Tool    :أداة القياس  -
 ةواستبان ,التحصيمي االختبارو , الفيـ المرفاختبار وىي  ,استعممت الباحثة أدوات البحث    

 جموعتي البحث.م بيف (التعممي – التعميمي)الرنامج  لقياس أثر الستراتيجيات المعرفية لممدرسيف

 7Experiment Application تطبيؽ التجربة -
 -التعميمي)البرنامج التجربة مف تطبيؽ  تنفيذو  ًا مف الباحثة عمى سبلمة التصميـظحفا    

عمى المجموعة التجريبية مف عينة البحث وصواًل الى نتائج  ستراتيجيات المعرفيةلموفقًا  (التعممي
ولبلجابة عف اسئمة البحث فقد تـ اعتماد الخطوات  ,دقيقة يمكف اف تعتمد الحقًا في التفسير

 االتية:
مدرسة متوسطة , وتـ تحديد 3/الكرخ العامة لتربية مديرية ال/محافظة بغدادفي  البحثجري أ .1

التجريبية والضابطة عشوائيًا   المجموعتاف ختيرتاو  قصديًا الجراء التجربة, الزىراء لمبنات 
 الغراض توزيع المعالجات عمييا.

 .لممجموعتيف الجراء التجربة قامت الباحثة بتدريس المادة بنفسيا .2
جميع طالبات المجموعة  بيف ,(9)ؽ حمم ,(التعممي-التعميمي)توزيع كراس البرنامج   .3

 التجريبية.
   .وتوضيح اىداؼ البرنامج وتوزيع االنشطة الفردية وتدويف مبلحظات الطالباتشرح  .4
مختمفة تتيح ليـ  صغيرة بمستوياتمجموعات  عمىافراد العينة التجريبية والضابطة تقسيـ  .5

 .اثراء معموماتيـعمى لتنوع خبراتيـ وتعمؿ  الفرصة
 نتيى فياو   2017/  10/  1 بدأ التدريس الفعمي لمجموعتي البحث )بالنسبة لمتجربة( في .6

 . (2018/ 1/ 20) الكورس االوؿنياية 
 .التعميمية( جمسة ومف ثـ تنفيذ الجمسات 75) ػػػب عميميةتحديد الجمسات الت .7
 المناقشة الحرة والمنظمة بيف الطالبات لحؿ االنشطة والتأكد مف الفيـ.  .8
 .واالستماع الى اجاباتيـي قمنط نحوٍ الطمب مف الطالبات طرح الحموؿ وخطواتيا ب .9

  .تعديؿ خطى الطالبة بواسطة التغذية الراجعة لوضع المسار الصحيح لمتعمـ   .10
 .وصواًل الى التعمـ الصحيح تشجيع الطالبة عمى فيـ الخطوات .11
توزيع اوراؽ العمؿ وتييئة االنشطة والوسائؿ واالساليب قبؿ تييئة المكاف المناسب وتييئة  .12

 كؿ جمسة. تطمباتوكيفية جموس الطالبات وم القاعة الخاصة بالتدريب 
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حرصًا والتدريبات الصفية واألنشطة التعميمية  ف القدر نفسو مف الواجباتاأ عطيت المجموعت .13
لـ المادة التعميمية بنفسيا. تدريسالى المجموعة التجريبية في اثناء  مف الباحثة عمى عدـ التحيز

 المجموعتيف بالحضور مع غير مجموعتيا.مف  ألي طالبة ي سمح
 Evaluation Stage 7مرحمة التقويم-3
التقويـ في البرنامج التعميمي ىو عممية قياس  مع ما مر ذكره باف (0996تفؽ)عبد الموجود, ي    

اف عممية التقويـ في البرنامج التعميمي  أذ ,المحدودة الطالب وتحقيقو لبلىداؼ التعميميةمدى بموغ 

وىو جزء متكامؿ مع بقية االجزاء, بؿ انو اىـ االجزاء عمى , مف النظاـ التربوي اً تمثؿ جزء
 (063: 0996)عبد الموجود,          .التحقيؽ وذلؾ الرتباطو بالبعديف التخطيطي والتنفيذي

التقويـ البنائي والثاني  ,التقويـ التمييدياالوؿ : ثبلثة انواع مف التقويـ استخداـ وتـ     
  .التقويـ الختامي )النيائي(والثالث  ,()التكويني

 التقويم التمييدي: Primary Evaluation  
 إذ: ,ويتـ في بداية العممية التعميمية   
واختبار الذكاء الغراض التكافؤ بيف  ,مفيـ المرفل السابقة عموماتاختبار المالباحثة عتمدت ا -

 .كتقويـ تمييدي لمطالبات مجموعتي التجربة )التجريبية والضابطة(
 ,عرض الستراتيجيات المعرفية عمى المحكميف والمتخصصيف في الرياضيات وطرائؽ تدريسيا -

في امكانية  رائيـآ عمى الوقوؼ مجموعة مف مدرسات الرياضيات بيدؼ فضبًل عف ,(6)ممحؽ 
 .( 7)  ممحؽ ,في ضوئيا (التعممي –التعميمي)بناء البرنامج  فيالستراتيجيات استخداـ ىذه 

عمى المحكميف والمتخصصيف في الرياضيات وطرائؽ  (التعممي -التعميمي)لبرنامج اعرض  -
متو ءرائيـ مف صبلحو ومبلآ عمى الوقوؼتدريسيا ومجموعة مف مدرسات الرياضيات بيدؼ 

الىداؼ لمحتوى المادة وامتو ءمبل فضبًل عف الدراسية والعمرية لطالبات عينة البحث  لممرحمة
 الخاصة بالبرنامج.

عرض مكونات الفيـ المرف واختبار الفيـ المرف عمى المحكميف والمتخصصيف في الرياضيات  -
 .وطرائؽ تدريسيا

بات وتفاعميف مع البرنامج انطباعات الطالاالستطبلعية الجمسات  في أثناءدونت الباحثة  -
 التعميمي واالنشطة والتدريبات واقباؿ الطالبات عمى البرنامج.
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 )التقويم البنائي )التكويني: Formative Evaluation   
 والتي تؤدي الى تحسيف عممية التعميـ والتعمـ التي والضعؼويـ الذي يبيف نقاط القوة قالت ىو   

معرفة مدى تقدـ الطالبات نحو تحقيؽ االىداؼ ل التعميمية وتواكبيا لمنيايةتبدأ مف بداية العممية 
وتدعيميا وتشخيص  (التعممي –التعميمي )لتحديد االيجابيات في البرنامج و  التعميمية المحددة

دراسي لكؿ فصؿ  اً اختبار  الباحثةواتبعت  ,والكيفية التي يتـ بيا معالجتياونقاط الضعؼ السمبيات 
 .شفيياً  أـلمطالبات سواء أكاف تحريريًا 

 ( جمسة 2عمؿ )(تعممية -تعميمية)  مجموعة مف الطالبات مف مجتمع البحث مف غير عينة ل
 مطموبمة البرنامج عمى مستوى الطالبات ومستوى المادة والوقت الءالبحث لمعرفة مدى مبل

لتنفيذ الجمسة واالنشطة التي تقدـ لمطالبات ومدى تفاعؿ الطالبات مع البرنامج واالنشطة 
  .مف اجؿ القياس والتدريبات الفردية واوراؽ العمؿ التي اعطيت الييف واستجابة الطالبات لمبرنامج

 مف اجؿ القياس لعينة استطبلعية تـ اختبار واعادة االختبار التحصيمي. 
  مف اجؿ القياستـ اختبار عينة استطبلعية لمفيـ المرف. 
 التقويم النيائي: Summative Evaluation  
واالىداؼ  (التعممي –التعميمي)عمية البرنامج اعمى مدى ف تعرفت بو الباحثة ويـ الذيقىو الت   

 ,(13ممحؽ ) ,تحصيميالختبار الاوفؽ عمى  (التعممي –التعميمي)التي تحققت مف البرنامج 
  .(14ممحؽ ), لفيـ المرفاواختبار 

 .في نياية التجربة (2018/  2/  22الموافؽ  خميسال)تـ تطبيؽ اختبار التحصيؿ يـو  -
 .في نياية التجربة ( 2018/ 3/ 4 الموافؽاالحد )اختبار الفيـ المرف يـو  -
 ومستوى ىذا االثر ( التحصيؿ والفيـ المرف)المتغيرات التابعة  فيتقويـ اثر البرنامج  -
 .(التطابؽ في مستوى اثر البرنامج عمى كؿ مف التحصيؿ والفيـ المرف)

  7Obstruction of the Researchمعوقات البحث
 رفض بعض المدارس تييئة اسباب تطبيؽ التجربة مف اجؿ نظاـ المدرسة الدارج. .1
طمب االىالي البرنامج البنائيـ مف طالبات المجموعة الضابطة ومحاولة تداوؿ البرنامج  .2

 طمبو. عف طريؽبيف الطالبات 
المشار الييا في  اولياء امور الطالبات عمى اجراء االختبارات الوالدىـبعض اعتراض  .3

 .التجربة
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النيا مف خارج  ؛االنشطة التي تعطى الى الطالباتعمى اعتراض اولياء امور الطالبات  .4
  الكتاب.

 Statistical Method 7األساليب اإلحصائية
كاف ذلؾ في اجراءات البحث اـ في أسواء تـ استخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة    

 :اآلتيوكتحميؿ نتائجو 
 7أساليب اإلحصاء الوصفي - أ

 االختبارات المعنوية( .الجداوؿ اإلحصائية )التكرارات المبلحظة ونسبيا المئوية ونتائج  .0

الجداوؿ اإلحصائية لمنتائج المحولة بصيغة متوسطات القياس المدمجة عمى عموـ الفقرات  .8
االنحراؼ و متوسط القياس, و ستبانة المدرسيف )أعداد المبحوثيف, الوالمحاور المبحوثة 

 .(استجابة% فترة ثقة لمتوسط قياس المجتمع, وأدنى وأعمى متوسط 95تقدير و المعياري, 

 متوسطات القياس المدمجة بالتحويؿ بالدرجات المئوية. .3

 معامبلت اقتراف التوافؽ. .4

 :والرسوـ البيانية متمثمة بطريقة األشكاؿ .5

 األشرطة البيانية واألشرطة البيانية العنقودية. -

 % لمتوسط المجتمع.95خط التقدير بفترة  -

 المعتمدة. الختباراتمعامبلت الصعوبة لفقرات ا .6

 المعتمدة. االختباراتمعامبلت القوة التمييزية لفقرات  .7

 المعتمدة. االختباراتمعامبلت البدائؿ الخاطئة لفقرات  .1
( ما بيف متغيريف عمى ميزاني القياس )الثنائي األسمي والفاصؿ Etaمعامبلت ارتباط ) .9

 أو الفترة(.
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 أساليب اإلحصاء االستداللي7 - ب

ف رفض أو قبوؿ الفرضيات اإلحصائية الخاصة لمجموعتي عينة أمف أجؿ اتخاذ القرار بش   
 تـ استخداـ األساليب اآلتية:التجريبية والضابطة البحث 

لفحص ( One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testسميرنوؼ ) –أختبار كولمجروؼ  .0
 جودة توفيؽ التوزيع الطبيعي لمبيانات.

 اختبار معامبلت التوافؽ لبلرتباط. .8

العتماد عمى تطبيؽ امع  تساوي متوسطي مجموعتيف مستقمتيف الختباراختبار )ت(  .3
( الختبار تجانس التباينات ما بيف درجات المبحوثيف المحولة بصيغة   Leveneختبار )ا

فقرات االختبار لكؿ مجموعة  جميعمتوسطات القياس بالتحويؿ المئوي بعد اإلدماج عمى 
 مستقمة.

الختبار تطابؽ مجموعتيف مستقمتيف تحت فرضية انعداـ الحالة (  وتني –ماف  )اختبار .4
 الطبيعية لتوزيع البيانات. 

 (18.0)-( إصدار  SPSS وقد تـ استخداـ الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجػػتماعية )   
وعميو ال ترى الباحثة ضرورة لذكر القوانيف بتطبيقاتيا الرياضية  نتائجال جميعلمحصوؿ عمى 

 خدمت الحقيبة االحصائية.كونيا است
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, واالستنتاجات, وتفسيرىا, ومناقشتياوتحميميا,  ىذا الفصل عرضًا لنتائج البحثتضمن      
 والتوصيات, والمقترحات التي جاء بيا في ضوء نتائجو عمى النحو االتي: 

ًعرضًالنتائجًً :أولًً
 األولى:ًالصفريةًالنتائجًالمتعمقةًبالفرضية .1
 بين متوسطي درجات طالبات  (0.5.)داللة الال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى   

طالبات  درجاتبين و ) التعممي–التعميمي(المجموعة التجريبية الالتي درسن عمى وفق البرنامج 
 ات0المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة االعتيادية في اختبار الفيم المرن في الرياضي

                                                                         2μ=1μ  :H°    
                                                                             H1 : μ1 ≠ μ2 

ًاختبارًجودةًتوفيقًالتوزيعًالطبيعيًلمؤشرًالفهمًالمرن: -ًأ
الخطوات  جمبعاختبار جودة توفيق االنموذج الطبيعي حجر االساس الجراء يمثل    

قامت  إذفق عند عدم تحقق تمك الجودة حتما, والعمميات االحصائية المعتمدة التي تخ
فحص جودة افتراض التوزيع الطبيعي لقراءات مؤشر الفيم المرن المحولة بالدرجات بالباحثة 

ستجابات الطالبات في ضوء المقياس الرباعي الرتبي المتضاد االمئوية عمى عموم مجموع 
( عمى التوالي اإلجابة عن السؤال, وتفسير السؤال( بتمثيل حالتي )4, 3, 2, 1بتدريج )

 0(والضابطة ,التجريبية)لمعينتين  سؤاالً  (.4)الفيم المرن المكونة من  ألسئمة مؤشر
 0ً( يوضح ذلك29والجدول رقم ) ,سميرنوف -كولمجروفباستخدام اختبار 

سميرنوفًلفحصًجودةًتوفيقًاألنموذجًالطبيعيًلمفهمًالمرنًلمعينتينًً-اختبارًكولمجروف:ً(29الجدول)
ً(التجريبيةًوالضابطة)

لعينةًواحدةًًفسميرنًوً–أختبارًكولمجروفً العينة  

 الضابطة

 القرار التمخيص مؤشرًفحصًالموائمة
 05 عددًأفرادًالعينة

الفرضيةقبولً  
(K-S) لختبار Z ً-إحصاءةً  0.992 

لتقاربيامستوىًالدللةً  0.278 

0.05 ًالمقارناتًالمعنويةًعندًمستوىً  NS 

دالةًالتوزيعً)الطبيعي(البياناتًتتبعً  

 التجريبية

 50 عددًأفرادًالعينة

 قبولًالفرضية
(K-S) لختبار Z ً-إحصاءةً  0.613 

لتقاربيامستوىًالدللةً  0.846 

0.05 المقارناتًالمعنويةًعندًمستوىًً  NS 

دالةًالتوزيعً)الطبيعي(البياناتًتتبعً  

NS0.05ًمستوىً:ًغيرًمعنويًبدللةًأكبرًمن 
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(, تحقق صحة افتراض التوزيع الطبيعي لنتائج 29يتضح من مراجعة نتائج الجدول رقم )و     
صحة تطبيق التقديرات النقطية لتقدير معممات  ومؤشر الفيم المرن, األمر الذي يتأكد بموجب

نموذج الطبيعي المفترض والمتمثمة بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري ألا
صحة اختبار فرضية تساوي  فضاًل عن% فترة ثقة لممتوسط الحسابي في المجتمع 95وتقدير 

ختبار اضية تساوي الوسطين بموجب ( وصحة اختبار فر F-ختبار )ليفيناالتباينين بموجب 
 (T 0-)أستيودنت

ًأختبارًتطابقًالعينتينًفيًضوءًمؤشرًالفهمًالمرن: -ًب
( بعض نتائج اإلحصاءات الوصفية الخاصة بمؤشر الفيم المرن 30يبين الجدول رقم )     

 0(والضابطة ,التجريبية)لمعينتين 
الفهمًالمرنًتحتًافتراضًصحةًتحققًالتوزيعًالمعتدلًقديراتًمعمماتًمؤشرًتاإلحصاءاتًالوصفيةًلً:(30الجدولً)

ً(التجريبيةًوالضابطة)لمعينتينًًً)الطبيعي(

 انمكشس انؼُىت
 انمخىعظ

 انحغببٍ

االوحشاف 

 انمؼُبسٌ

انخطأ 

 انمؼُبسٌ

% 50فخشة ثقت 

 أدوً نهمخىعظ انحغببٍ

 اعخجببت

أػهً 

 اعخجببت

وغبت 

 انخطىس

% 
انحذ 

 ًواألد

انجذ 

 األػهً

 85.8 30 55.5 47.6 2.0 13.9 51.5 50 انضببطت
16.31% 

 90.8 40.8 62.9 56.9 1.5 10.5 59.9 50 انخجشَبُت

 

التجريبية )مقارنة المتوسطات الحسابية للمجموعتين  بعد( 31نتائج الجدول ) وتشير  
 –التعميمي(( الى تفوق اداء طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسن وفقًا لمبرنامج والضابطة
وفق الطريقة االعتيادية في عمى عمى طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن  )التعممي
  0الفيم المرن تحت افتراض صحة تحقق التوزيع الطبيعي مؤشر

% ثقة لممتوسط الحسابي 95( القيم المتوسطة والتقدير بفترة 14ويبين الشكل رقم )   
التي  (,والضابطة ,التجريبية)ما بين العينتين  المرنالفيم لممجتمع ونسبة التطور لمؤشر 

 0 تؤكد تفوق طالبات المجموعة التجريبية عمى طالبات المجموعة الضابطة في ىذا المؤشر
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لممجتمعً%ًثقةًلممتوسطًالحسابي59ًالتقديرًالنقطيًلممتوسطًالحسابيًوالتقديرًبفترةً :(14) رقم الشكل
 (التجريبيةًوالضابطة)لمعينتينًًمؤشرًالفهمًالمرن

عينتين في ضوء الفرضية ال تاستجابات كماوألجل اختبار درجة التماثل ما بين    
 :عمى المعممية المركبة التي تنص اإلحصائية

          

         
    

  

 تشير:   إذ   

 ستجابات العينتين التجريبية والضابطة على التوالي. الالى متوسط القياس     و            

              
    و  

 ستجابات العينتين التجريبية والضابطة على التوالي. االى تباين  

الختبار تساوي الوسطين, وفي  نتائج اختباري ليفين لتساوي التباينين والتائي وتشير   
في  الى عدم تحقق الفرضية المذكورةنفي الذكر آضوء نتائج مستويي الداللة لالختبارين 

 تاوىو مايؤكد عدم تطابق استجابات كم ,ييا األول والثاني مما يعني عدم إمكانية قبولياأجز 
 ( ذلك0 31جدول )اليبين و  (0.010العينتين بدرجة معنوية عند مستوى داللة بأصغر من )

التجريبيةً)ماًبينًالعينتينًًالفهمًالمرناختباراتًالفرضيةًالمعمميةًلنتائجًلمؤشرً:ً(31جدولً)ال
ً(والضابطة

 األخخببس انخبئٍ نخغبوٌ انىعطُه أخخببس نُفُه نخغبوٌ انخببَىُه انمؤشش

 التحصيل
F-test Sig. t-test d.f. 

Sig.  

(2-tailed) 

7.077 
0.009 

HS 
-3.405 91 

0.000 

HS 

HSً:0.01ًًمستوىًمنًأصغربدللةًًةمعنويالًيعال

متكرارات المالحظة ل اً ( عرض32جدول رقم )ال يتضمنومن دون فقدان العمومية,       
الفيم المرن عند  اختبار ستجابتي النجاح والفشل موضوع مؤشراونسبيا المئوية لنتائج 

Groups

الضابطةالتجريبية

ن
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لم

 ا
هم

لف
 ا
ط

س
تو

م

62

60

58

56

54

52

50

  



 عرض النتائج وتفسيرىا/ الفصل الرابع 

 

 

145 

افق عرض نتائج معامل التو  فضاًل عن, (الضابطةو , التجريبية)كل سؤال لمعينتين 
 0ولالقتران واختبار مدى معنويت

يتضح بأن نسبة أعداد األسئمة التي جاء فييا معامل االقتران بداللة معنوية بأقل و       
نسبتو  وتمثل ما ,يعني امكانية قبوليا ما فقرة دالة( 28)ىي  0.05من مستوى داللة 

رتفاع مؤشر الفيم المرن لدى طالبات الصف األول ااألمر الذي يؤكد مستوى  %(,70)
  المتوسط, العينة التجريبية مقارنة بالفيم المرن لدى طالبات العينة الضابطة0

ًاختبارالتكراراتًالمالحظةًونسبهاًالمئويةًلنتائجًاستجابتيًالنجاحًوالفشلًموضوعً:ً(32جدولً)ال
ًختباراتًالمعنويةالقترانًًولوتقديرًمعاملًاً(والضابطةالتجريبيةً)مؤشرًالفهمًالمرنًماًبينًالعينتينً

(الفهمًالمرن)ًأسئمة  الستجابة 
معاملً التجريبية الضابطة

 التوافق
مستوىً
 % .No. % No الدللة

Q1 

 6 3 10 5 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.129 
0.641 

NS 

 2 1 6 3 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 24 12 22 11 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 68 34 62 31 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q2 

 8 4 14 7 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.431 
0.000 

HS 

 2 1 4 2 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 30 15 68 34 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 60 30 14 7 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q3 

 8 4 26 13 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.338 
0.005 

HS 

 16 8 6 3 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 40 20 54 27 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 36 18 14 7 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q4 

 18 9 44 22 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.345 
0.004 

HS 

 12 6 2 1 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 20 10 28 14 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 50 25 26 13 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q5 

 12 6 22 11 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.363 
0.002 

HS 

 10 5 0 0 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 28 14 54 27 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 50 25 24 12 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q6 

 6 3 20 10 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.229 
0.136 

NS 

 14 7 16 8 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 28 14 16 8 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 52 26 48 24 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q7 

 14 7 24 12 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.216 
0.180 

NS 
 12 6 2 1 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 40 20 40 20 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً



 عرض النتائج وتفسيرىا/ الفصل الرابع 

 

 

146 

 34 17 34 17 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q8 

 8 4 24 12 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.313 
0.012 

S 

 10 5 4 2 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 38 19 52 26 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 44 22 20 10 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q9 

 6 3 32 16 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.387 
0.001 

HS 

 8 4 2 1 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 48 24 54 27 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 38 19 12 6 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q10 

 8 4 16 8 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.204 
0.227 

NS 

 8 4 2 1 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 32 16 22 11 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 52 26 60 30 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q11 

 14 7 20 10 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.319 
0.010 

HS 

 10 5 6 3 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 32 16 58 29 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 44 22 16 8 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q12 

 22 11 14 7 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.124 
0.678 

NS 

 14 7 18 9 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 26 13 26 13 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 34 17 42 21 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q13 

 14 7 12 6 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.325 
0.008 

HS 

 14 7 8 4 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 28 14 6 3 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 44 22 74 37 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q14 

 22 11 42 21 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.224 
0.153 

NS 

 14 7 8 4 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 34 17 22 11 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 30 15 28 14 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q15 

 10 5 36 18 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.349 
0.003 

HS 

 10 5 2 1 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 50 25 50 25 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 30 15 12 6 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

(الفهمًالمرن)ًأسئمة  التجريبية الضابطة الستجابة 
معاملً
 التوافق

مستوىً
 الدللة

Q16 

 24 12 32 16 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.292 
0.025 

S 

 8 4 4 2 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 38 19 56 28 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 30 15 8 4 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q17 

 16 8 48 24 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.342 
0.004 

HS 
 10 5 2 1 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 46 23 28 14 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً
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 28 14 22 11 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q18 

 14 7 40 20 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.340 
0.005 

HS 

 12 6 4 2 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 44 22 20 10 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 30 15 36 18 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q19 

 10 5 30 15 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.300 
0.020 

S 

 14 7 2 1 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 48 24 40 20 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 28 14 28 14 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q20 

 12 6 28 14 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.278 
0.039 

S 

 18 9 4 2 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 24 12 30 15 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 46 23 38 19 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q21 

 10 5 28 14 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.276 
0.041 

S 

 14 7 20 10 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 34 17 16 8 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 42 21 36 18 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q22 

 22 11 46 23 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.275 
0.042 

S 

 18 9 6 3 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 28 14 26 13 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 32 16 22 11 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q23 

 12 6 20 10 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.278 
0.039 

S 

 12 6 6 3 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 36 18 56 28 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 40 20 18 9 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q24 

 24 12 34 17 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.164 
0.429 

NS 

 16 8 8 4 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 38 19 42 21 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 22 11 16 8 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q25 

 26 13 36 18 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.116 
0.713 

NS 

 18 9 16 8 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 34 17 32 16 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 22 11 16 8 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

(الفهمًالمرن)ًأسئمة  التجريبية الضابطة الستجابة 
معاملً
 التوافق

مستوىً
 الدللة

Q26 

 38 19 28 14 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.154 
0.487 

NS 

 24 12 22 11 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 22 11 22 11 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 16 8 28 14 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q27 

 30 15 68 34 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.401 
0.000 

HS 
 26 13 20 10 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 26 13 2 1 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً
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 18 9 10 5 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q28 

 24 12 64 32 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.417 
0.000 

HS 

 26 13 20 10 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 26 13 2 1 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 24 12 14 7 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q29 

 34 17 42 21 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.167 
0.412 

NS 

 18 9 22 11 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 22 11 10 5 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 26 13 26 13 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q30 

 30 15 20 10 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.271 
0.048 

S 

 14 7 24 12 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 8 4 24 12 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 48 24 32 16 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q31 

 18 9 44 22 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.356 
0.002 

HS 

 22 11 22 11 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 28 14 4 2 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 32 16 30 15 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q32 

 40 20 26 13 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.205 
0.224 

NS 

 18 9 22 11 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 12 6 6 3 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 30 15 46 23 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q33 

 30 15 32 16 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.139 
0.579 

NS 

 20 10 16 8 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 20 10 12 6 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 30 15 40 20 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q34 

 22 11 40 20 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.386 
0.001 

HS 

 16 8 30 15 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 36 18 4 2 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 26 13 26 13 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q35 

 26 13 54 27 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.281 
0.035 

S 

 22 11 16 8 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 18 9 8 4 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 34 17 22 11 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

(الفهمًالمرن)ًأسئمة  التجريبية الضابطة الستجابة 
معاملً
 التوافق

مستوىً
 الدللة

Q36 

 30 15 44 22 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.311 
0.013 

S 

 24 12 20 10 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 22 11 2 1 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 24 12 34 17 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q37 

 30 15 58 29 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.380 
0.001 

HS 
 14 7 20 10 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 28 14 2 1 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً
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 28 14 20 10 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q38 

 32 16 42 21 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.343 
0.004 

HS 

 12 6 18 9 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 28 14 2 1 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 28 14 38 19 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q39 

 38 19 60 30 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.273 
0.045 

S 

 16 8 20 10 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 14 7 8 4 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 32 16 12 6 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

Q40 

 34 17 68 34 تفسيرًخطأxًخطأًًإجابةً

0.354 
0.003 

HS 

 22 11 16 8 تفسيرًخطأxًصحًًإجابةً

 20 10 12 6 تفسيرًصحxًخطأًًإجابةً

 24 12 4 2 تفسيرًصحxًصحًًإجابةً

NS0.05 ;مستوىً:ًغيرًمعنويًبدللةًأكبرًمن ًS0.05مستوىًرًمنصغ:ًمعنويًبدللةًأ ً  ; NSًبدللةًًةمعنويالًيعال
 0.05ًمستوىًمنصغرًأ

ً:المتعمقةًبالفهمًوالفهمًالمرنًالنتائجًمناقشةً-ج
وجود فرق  الذكر آنفة ولاالجد في موضح كما بالفيم المرن الخاصة البحث نتائجأظيرت     

ولصالح المجموعة التجريبية  )التجريبية والضابطة(المجموعتين  طالبات ذي داللة إحصائية بين
 ,يجيات المعرفيةتلمسترا وفقاً  )التعممي–التعميمي(بالبرنامج  المقررة المادة طالباتيا تدرس الالتي
, 2.14) و ,(Sridi, 2012)و  ,(4..2,االدغم) من كل دراسة نتائج مع النتيجة ىذه وتتفق

Ladel), الضابطة المجموعة مبةط عمى التجريبية المجموعة مبةط تفوق نتائجيا التي أظيرت 
ىذه النتيجة قد  أن ةالباحث, وترى والفيم المرن الفيم اختبار في االعتيادية بالطريقة درسوا الذين

 :اآلتية األسباب من أكثر أو واحد إلى عزىت
  المفاىيم  في عمى التركيزعمل يجيات المعرفية تلمسترا وفقاً  )التعممي –التعميمي(البرنامج ان

في البنى  سابقةال بالمعمومات الجديدة المعمومات الميمة وربط الرئيسة توالتفصيال واألفكار
والمفاىيم وتنظيميا وترتيبيا فحص المعمومات لمطالبات أتاح فرصة لبدوره  وىذا ,المعرفية

 والمسائل المطروحة0  وعاتبحسب اىميتيا وارتباطيا المباشر بالموض
 فيم محتوى المفاىيم والمادة يجيات المعرفية تلمسترا التعممي( وفقاً  –البرنامج )التعميمي أكد

عمومات عمل عمى التعميمية المعطاة عن طريق عمل ارتباطات وعالقات بين إجزاء تمك الم
ومفاىيم أفكار  رفع قدرة الطالبات عمى تحميل المسائل المعطاة وما تتضمنيا من
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معمومات  الىتصنيفيا تفسيرىا بمغتين الخاصة و واستيعابيا و  اواردة فييومصطمحات 
 0وصواًل الى تعميل النتائج تمخيصيا واالحتفاظ باألفكار الرئيسةمن ثم و فرعية  و اساسية 

 خمق نوع من المرونة في يجيات المعرفية تلمسترا وفقاً  )التعممي –التعميمي(البرنامج  ان تأكيد
نشطة التقديم ا فضاًل عنفي الفيم تجاه الموضوعات التي يتم تعمميا في الرياضيات, 

الفرصة لنقل اثر التعمم لمموضوعات والمعمومات  قد تعمل عمى اتاحة ؛التدريبية والتعميمية
مواقف اخرى جديدة لم تمر بخبرات الطالبات سابقًا وتطويرىا مما قد يكون ادى الى الجديدة 

عمى  (التعممي –التعميمي)البرنامج وفق عمى الى تفوق المجموعة التجريبية التي درست  وكم
 0 وفق الطريقة االعتياديةعمى طالبات المجموعة الضابطة التي درست 

  بيئة تدعم الفيم عند يجيات المعرفية تلمسترا وفقاً  )التعممي–التعميمي(البرنامج اوجد
وفيم  ,)فيم المحتوى المرن استعمال مكونات الفيم كون بمقدورىن, بحيث يالباتالط

ذات العالقة  تدريباتوالاالنشطة  بواسطة والفيم المعرفي( ليكونوا فيمًا ذا معنى, ,التساؤل
 فكار0االتمييز و  المعمومات وتسمسل

 :الثانيةالصفريةًقةًبالفرضيةًالنتائجًالمتعم  2-

( بين متوسطي درجات 0.5.داللة )اليوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى  ال     
المقترح  )التعممي –التعميمي(طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسن عمى وفق البرنامج 

 0 درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة االعتيادية في التحصيل بينو 
                                                                        2μ=1μ  :H°    

                                                                                     H1  : μ1 ≠ μ2     

ًجودةًتوفيقًالتوزيعًالطبيعيًلمؤشرًالتحصيل: اختبار -ًأ
عمدت الباحثة الى التأكد من جودة توفيق االنموذج الطبيعي ولمتحقق من ىذه الفرضية      

الخطوات والعمميات االحصائية المعتمدة التي تخفق  جميعحجر االساس الجراء  مثلالذي ي
عند عدم تحقق تمك الجودة حتمًا, وقد اعتمدت الباحثة في ذلك عمى استخدام اختبار 

نتائج فحص جودة افتراض التوزيع  (33جدول رقم )الويبين ,  )نوف سمير–لمكروفو ك(
عموم مجموع تحصيل الطبيعي لقراءات مؤشر التحصيل المحولة بالدرجات المئوية عمى 

( بتمثيل حالتي الفشل والنجاح 1,.سمي المتضاد )الالطالبات في ضوء القياس الثنائي ا
 ,التجريبية)لمعينتين  ( سؤاالً 40عمى التوالي ألسئمة مؤشر التحصيل المكونة من )

 0(والضابطة
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لمؤشرًالتحصيلًلمعينتينًنوفًلفحصًجودةًتوفيقًاألنموذجًالطبيعيًًسميرً-اختبارًكولمجروف:ً(33)جدولال
ً(التجريبيةًوالضابطة)

لعينةًواحدةًًفسميرنًوً–أختبارًكولمجروفً العينة  

 الضابطة

 القرار التمخيص مؤشرًفحصًالموائمة
 05 عددًأفرادًالعينة

 قبولًالفرضية
(K-S) لختبار Z ً-إحصاءةً  1.117 

لتقاربيامستوىًالدللةً  0.165 

0.05 ًالمقارناتًالمعنويةًعندًمستوىً  NS 

دالةًالتوزيعً)الطبيعي(البياناتًتتبعً  

 التجريبية

 50 عددًأفرادًالعينة

 قبولًالفرضية
(K-S) لختبار Z ً-إحصاءةً  0.644 

لتقاربيامستوىًالدللةً  0.801 

0.05 المقارناتًالمعنويةًعندًمستوىًً  NS 

)الطبيعي(دالةًالتوزيعًالبياناتًتتبعً  

   NS:ً0.05ًمستوىًغيرًمعنويًبدللةًأكبرًمن 

صحة افتراض التوزيع الطبيعي لنتائج  يتضح تحقق (33)جدول رقم المن مراجعة نتائج و     
صحة تطبيق التقديرات النقطية لتقدير معممات  والذي يتأكد بموجب مؤشر التحصيل, األمر

بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري نموذج الطبيعي المفترض المتمثمة ألا
صحة اختبار فرضية تساوي  فضاًل عنفترة ثقة لممتوسط الحسابي في المجتمع  %59 وتقدير

ختبار ا( وصحة اختبار فرضية تساوي الوسطين بموجب F -ختبار )ليفيناالتباينين بموجب 
 (T 0 -)أستيودنت 

 :التحصيل مؤشرالعينتينًفيًضوءًًختبارًتطابقا -ًب

 التحصيلالخاصة بمؤشر الوصفية بعض نتائج اإلحصاءات  (34)جدول رقم اليبين       
 0(والضابطة ,التجريبية)لمعينتين 

 
اإلحصبءاث انىصفُت نقذَشاث مؼهمبث مؤشش انخحصُم ححج افخشاض صحت ححقق انخىصَغ  (:34)جذول ان

 (انخجشَبُت وانضببطت)انمؼخذل )انطبُؼٍ( نهؼُىخُه 

 انمكشس انؼُىت
 انمخىعظ

 انحغببٍ

االوحشاف 

 انمؼُبسٌ

انخطأ 

 انمؼُبسٌ

% 50فخشة ثقت 

 أدوً نهمخىعظ انحغببٍ

 اعخجببت

أػهً 

 اعخجببت

وغبت 

 انخطىس

% 
انحذ 

 األدوً

انجذ 

 األػهً

 92.5 20 55.266 42.434 3.193 22.578 48.85 50 انضببطت
53.84% 

 100 45 79.203 71.097 2.017 14.263 75.15 50 انخجشَبُت
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 ,التجريبيةمقارنة المتوسطات الحسابية لممجموعتين )من ( 34جدول )الوتشير نتائج     
( الى تفوق اداء طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسن وفقًا لمبرنامج والضابطة

عمى طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن وفقًا لمطريقة االعتيادية  (التعممي–التعميمي)
 التحصيل الدراسي تحت افتراض تحقق التوزيع الطبيعي0 مؤشرفي 

% ثقة لممتوسط الحسابي 95( القيم المتوسطة والتقدير بفترة 15ويبين الشكل رقم )    
التي تؤكد  (والضابطة ,التجريبية)بين العينتين ما التحصيللممجتمع ونسبة التطور لمؤشر 

 تفوق طالبات المجموعة التجريبية على طالبات المجموعة الضابطة في هذا المؤشر.

Groups

الضابطةالتجريبية

ل
صي

ح
الت

ط 
س
تو

م
80

70

60

50

40

  

%ًثقةًلممتوسطًالحسابيًلممجتمع59ًلتقديرًالنقطيًلممتوسطًالحسابيًوالتقديرًبفترةًاً(19)ًرقمًالشكل
ً(التجريبيةًوالضابطة)لمعينتينًلمؤشرًالتحصيلً

 
صائية العينتين في ضوء الفرضية اإلح تاستجابات كماوألجل اختبار درجة التماثل ما بين 

 :المعممية المركبة التي تنص
          

         
    

  

 تشير:   إذ     

 ستجابات العينتين التجريبية والضابطة على التوالي. الالى متوسط القياس     و            

              
    و  

 ستجابات العينتين التجريبية والضابطة على التوالي. االى تباين  

نتائج اختباري ليفين لتساوي التباينين والتائي الختبار تساوي الوسطين, وفي ضوء تشير و    
ييا أفي جز الى عدم تحقق الفرضية المذكورة نفي الذكر آنتائج مستويي الداللة لالختبارين 
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العينتين  تاوىو مايؤكد عدم تطابق استجابات كم ,األول والثاني ممايعني عدم إمكانية قبوليا
 الى ذلك.يشير( 35دول )جوال (.0.01) بدرجة معنوية عند مستوى داللة بأصغر من

 
 (التجريبية والضابطة)اختبارات الفرضية المعلمية لنتائج مؤشر التحصيل ما بين العينتين : (35جدول )ال 

خخببس نُفُه نخغبوٌ انخببَىُها انمؤشش خخببس انخبئٍ نخغبوٌ انىعطُهالا   

 التحصيل
F-test Sig. t-test d.f. 

Sig.  

(2-tailed) 

14.809 
0.000 

HS 
-6.753 82 

0.000 

HS 

HSً:0.01ًمستوىًمنًأصغربدللةًًةمعنويالًيعال 

متكرارات المالحظة ونسبيا ل اً ( عرض36جدول رقم )اليتضمن ومن دون فقدان العمومية,    
ستجابتي النجاح والفشل موضوع مقياس مؤشر التحصيل عند كل سؤال االمئوية لنتائج 

ختبار مدى اقتران و العرض نتائج معامل التوافق لم فضاًل عنلمعينتين الضابطة والتجريبية, 
 معنويتة عمى مستوى كل سؤال0

يتضح بأن نسبة أعداد األسئمة التي جاء فييا معامل االقتران بداللة معنوية بأقل من و   
, (%95) نسبتو وتمثل ما ,يعني امكانية قبوليا ما فقرة دالة 38ىي  0.05)  (مستوى داللة

متوسط, العينة الرتفاع مؤشر التحصيل لدى طالبات األول ااألمر الذي يؤكد مستوى 
ًًالتجريبية مقارنة بتحصيل طالبات العينة الضابطة0

 
 
مؤشر  اختبارستجابتي النجاح والفشل موضوع االتكرارات المالحظة ونسبها المئوية لنتائج  (36جدول )ال

 ختبارات المعنويةاالقتران والوتقدير معامل ا (التجريبية والضابطة)التحصيل ما بين العينتين 

)التحصيل(ًأسئمة  الستجابة 
معاملً التجريبية الضابطة

 القتران
مستوىً
 % .No. % No الدللة

Q1 
 24 12 48 24 فشل

0.243 
0.012 

S 76 38 52 26 نجاح 

Q2 
 30 15 50 25 فشل

0.200 
0.041 

S 70 35 50 25 نجاح 

Q3 
 20 10 40 20 فشل

0.213 
0.029 

S 80 40 60 30 نجاح 

Q4 
 20 10 56 28 فشل

0.348 
0.000 

HS 80 40 44 22 نجاح 

Q5 
 20 10 44 22 فشل

0.249 
0.010 

HS 80 40 56 28 نجاح 
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Q6 
 28 14 60 30 فشل

0.307 
0.001 

HS 72 36 40 20 نجاح 

Q7 
 16 8 48 24 فشل

0.324 
0.001 

HS 84 42 52 26 نجاح 

Q8 
 20 10 62 31 فشل

0.393 
0.000 

HS 80 40 38 19 نجاح 

Q9 
 20 10 56 28 فشل

0.348 
0.000 

HS 80 40 44 22 نجاح 

Q10 
 12 6 50 25 فشل

0.380 
0.000 

HS 88 44 50 25 نجاح 

Q11 
 20 10 54 27 فشل

0.332 
0.000 

HS 80 40 46 23 نجاح 

Q12 
 30 15 52 26 فشل

0.218 
0.025 

HS 70 35 48 24 نجاح 

Q13 
 10 5 44 22 فشل

0.358 
0.000 

HS 90 45 56 28 نجاح 

Q14 
 20 10 64 32 فشل

0.407 
0.000 

HS 80 40 36 18 نجاح 

Q15 
 10 5 44 22 فشل

0.358 
0.000 

HS 90 45 56 28 نجاح 

Q16 
 12 6 40 20 فشل

0.304 
0.001 
HS 88 44 60 30 نجاح 

Q17 
 24 12 44 22 فشل

0.207 
0.035 

HS 76 38 56 28 نجاح 

Q18 
 38 19 58 29 فشل

0.196 
0.045 

HS 62 31 42 21 نجاح 

Q19 
 32 16 52 26 فشل

0.199 
0.043 

HS 68 34 48 24 نجاح 

Q20 
 34 17 36 18 فشل

0.021 
0.834 

NS 66 33 64 32 نجاح 

Q21 
 74 37 70 35 فشل

0.044 
0.656 

NS 26 13 30 15 نجاح 

Q22 
 24 12 44 22 فشل

0.207 
0.035 

S 76 38 56 28 نجاح 

Q23 
 38 19 60 30 فشل

0.215 
0.028 

S 62 31 40 20 نجاح 

Q24 
 30 15 50 25 فشل

0.200 
0.041 

S 70 35 50 25 نجاح 

Q25 
 26 13 50 25 فشل

0.252 
0.034 

S 72 36 50 25 نجاح 
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Q26 
 18 9 40 20 فشل

0.236 
0.015 

S 82 41 60 30 نجاح 

Q27 
 14 7 44 22 فشل

0.314 
0.001 

HS 86 43 56 28 نجاح 

Q28 
 24 12 52 26 فشل

0.277 
0.004 

HS 76 38 48 24 نجاح 

Q29 
 12 6 42 21 فشل

0.320 
0.001 

HS 88 44 58 29 نجاح 

Q30 
 18 9 44 22 فشل

0.271 
0.005 

HS 82 41 56 28 نجاح 

Q31 
 14 7 48 24 فشل

0.345 
0.000 

HS 86 43 52 26 نجاح 

Q32 
 22 11 42 21 فشل

0.210 
0.032 

S 78 39 58 29 نجاح 

Q33 
 28 14 52 26 فشل

0.238 
0.014 

S 72 36 48 24 نجاح 

Q34 
 20 10 46 23 فشل

0.266 
0.006 

HS 80 40 54 27 نجاح 

Q35 
 18 9 56 28 فشل

0.366 
0.000 

HS 82 41 44 22 نجاح 

Q36 
 32 16 56 28 فشل

0.235 
0.016 

S 68 34 44 22 نجاح 

Q37 
 30 15 58 29 فشل

0.271 
0.005 

HS 70 35 42 21 نجاح 

Q38 
 32 16 52 26 فشل

0.199 
0.043 

S 68 34 48 24 نجاح 

Q39 
 44 22 66 33 فشل

0.216 
0.027 

S 56 28 34 17 نجاح 

Q40 
 52 26 70 35 فشل

0.202 
0.039 

S 48 24 30 15 نجاح 

NS0.05,مستوىً:ًغيرًمعنويًبدللةًأكبرًمن ًS0.05مستوىًرًمنصغ:ًمعنويًبدللةًأ ً  ; NSًبدللةًًةمعنويالًيعال
0.05ًًمستوىًمنصغرًأ
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 :بالتحصيلًالمتعمقةًالنتائجًمناقشةً-جً
 الذكر وجود آنفة الجداول في موضح كماالدراسي بالتحصيل  الخاصة البحث أظيرت نتائجًًًً

لصالح طالبات  (والضابطة ,التجريبية) طالبات المجموعتين بين إحصائية داللة اتذ فروق
يجيات تلمسترا وفقاً  (التعممي–التعميمي)بالبرنامج  المقررة المادة درسن المجموعة التجريبية الالتي

التي ً(9..2 ,)عوجان وخالددراسة  مع النتيجة ىذه التحصيل0 وتتفقالمعرفية في اختبار 
 جاء أظيرت تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة, وىي الدراسة الوحيدة التي

 من أكثر أو واحد إلى ىذه النتيجة قد تعزى أن , وترى الباحثةاً تابع اً فييا التحصيل متغير 
 :اآلتية األسباب

  التعميمي )ان تييئة بيئة تعميمية منظمة ومخطط ليا مسبقًا عمى وفق خطوات البرنامج– 
 جعل من العممية التعميمية أكثر فاعمية وتوجيًا نحو تحقيق االىداف المحددة مسبقًا0 (التعممي

  عمل عمى تنظيم قد يكون  يجيات المعرفيةتلمسترا وفقاً  (التعممي –التعميمي)التدريس بالبرنامج
 وكدتأوىذا ما ,لمادة المتعممة بطريقة تتوافق مع الخصائص المعرفية لمطالباتاوترتيب محتوى 
 0النظرية المعرفية

  عمل عمى تنشيط وتفعيل قد يكون يجيات المعرفية تلمسترا وفقاً  (التعممي –التعميمي)البرنامج
الحق من تكوين التعمم الفي  اً كون اساست تيال اً سابقالطالبة يا تالمعمومات التي سبق ان تعمم

الرياضيات مادة تراكمية تعتمد عمى  كون, ارتباطات داخل المادة المتعممة والبنية المعرفية
 التسمسل المنطقي اليرمي0 

  التركيز عمى تأكيد استخدام منظمات متقدمة و كان تقديم الموضوعات بطريقة غير تقميدية
التكرار والمراجعة وربط المعمومات الجديدة بالسابقة ومراجعة الذات وعرض النقاط الميمة و 

قد يكون عمل عمى رفع  وفق اطر جديدة بواسطة المخططات والتصنيف والمقارنةعمى المادة 
 اء الطالبات في االختبار0دمستوى ا

  يكون لو قد تقديم انشطة متنوعة من المنيج الدراسي وخارجو وتضمنو لطرائق عرض مختمفة
االيجابي في رفع مستوى اداء طالبات المجموعة التجريبية مقارنًة باداء المجموعة  االثر

  0الضابطة
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ًالمعرفية:ًستراتيجياتالًمؤشر -
عينة البحث من المجموعة التجريبية  تلدى طالبا الستراتيجيات المعرفيةان دراسة اثر    

 وصفيماوعالقتيا بمستوى الفيم المرن من جية والتحصيل الدراسي من جية اخرى ب
ذ, و البحث  ىذا واليدف الرئيس الذي تناول مثل متغيرين تابعين ن المكونات التي تستند إلييا إ ا 

المدرس والطالب, األمر مصدرين مستقمين ىما تفاعل مسألة تقدير تمك العالقة ىي ناتجة عن 
مستوى األثر نتيجًة الستقاللية عينتي المدرسين والطالبات0 تقدير وقياس  والذي يتعذر بموجب
تم اقتراح تطبيق الجزء اإلجرائي الختبار الوسيط ىذا التداخل في التفسير ومن أجل تجاوز 

(Median test من إدماج قيم مجموعتي ) بقيم كل من المدرسين عند الستراتيجيات المعرفية
لطالبات بعد تحويل درجات كل منيا بقيم لدى اوقيم مؤشر التحصيل  رنالفيم الم مؤشر

تقدير قيمة الوسيط المشترك لكل  وصواًل الى (Percentile Transformation) التحويل المئوية
ة الوسيط عادة توزيع عدد التكرارات الخاصة بالقيم التي تقل أو تساوي قيمإمنيما ومن ثم 

قيمة الوسيط المشترك من  عمىالقيم التي تزيد تمك المشترك من جية وعدد التكرارات الخاصة ب
يمكن  (Association) عند كل مجموعتي اإلدماج جدول لالقتران في النياية جية أخرى ليتشكل

بعد استبعاد قيم مؤشر  (,1.1: 2.14الكاظمي,  (تقدير مستوى االقتران المتحقق وبموجب
  (0لمستراتيجيات المعرفيةمعامل األثر )القيم المصنفة 

الستراتيجيات المعرفية لدى مدرسي مادة الرياضيات لألول  بيدف بيان مستوى أثرو    
عمى مستوى الفيم المرن وتحصيل  (التعممي-التعميمي)المتوسط موضوع بناء البرنامج 

الى مدرسي  وموجي ةاستبانفقد عمدت الباحثة الى توزيع ؛ الطالبات في مادة الرياضيات
االول عمى وفق تعمم طالبات الصف  ستراتيجيات المعرفيةال الختبار رياضياتالمادة 

( 8تكونت االستبانة من ) إذالفيم المرن وتحصيمين في الرياضيات,  فيواثره المتوسط 
 المحاور اآلتية بينأطبق(, موزعة البدائل ىي )أطبق, احيانًا,  ةثالثسترايجيات لكل منيا 
ستراتيجيات التمرين المتشابكة متعددة المراحل, و , األساسية )ستراتيجيات التمرين

ستراتيجيات التفصيل المتشابكة متعددة المراحل, و ستراتيجيات التفصيل االساسية, و 
بكة متعددة ستراتيجية التنظيم المعرفي المتشاو ستراتيجية التنظيم المعرفي األساسية, و 

ممحق  ستراتيجيات الدافعية واالنفعالية المعرفية(و , فيمستراتيجيات اختبار الو ألمراحل, 
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 ةيتضمن نتائج استجابات االحصاءات الخاصة بفقرات االستبان (37جدول رقم )الو (, 6رقم)
وفي ضوء النتائج المالحظة يتضح بأن جميع أفراد عينة  الموجية لمدرسي الرياضيات0

ستراتيجيات المعرفية ىم عمى ألول المتوسط في اختبار الامصف ضيات لمادة الريامدرسي 
ستراتيجيات المعرفية موضوع بناء البرنامج ية في تطبيق محتوى ماجاءت بو الدرجة عال

 0(التعممي -التعميمي)
الولًالمتوسطًالصفًالىًمدرسيًمادةًرياضياتًًهموجهًةنتائجًأستجاباتًفقراتًاستبانً:(37جدولً)ال

ً(التعمميً–التعميميً)البرنامجًفيًبناءًًةمستخدمًوًستراتيجياتًالمعرفيةلم
انغخشاحُجُبث انمؼشفُتفقشاث   No. MS SD RS% انخقىَم 

تاالعبعُ عخشاحُجُبث انخمشَه  

        َطبق 85.7 0.63 2.57 30 وضغ انؼىبصش فٍ مجمىػبث

 َطبق 83.3 0.57 2.50 30 وضغ انؼىبصش فٍ قىائم مشحبت ببنخغهغم

 َطبق 82.3 0.63 2.47 30 ػمم قىائم حصىُف  نهمؼهىمبث انمخشببهت

 عخشاحُجُبث انخمشَه انمخشببكت مخؼذدة انمشاحم

 َطبق 79.0 0.72 2.37 30 وضغ انخطىط ححج االشُبء انمهمت  فٍ انىص

 َطبق 91.0 0.52 2.73 30 انخشكُض ػهً انىقبط انمهمت فٍ انمىضىع بىضغ خظ ححخهب

 عخشاحُجُبث انخفصُم االعبعُت

 َطبق 86.7 0.62 2.60 30 بىبء جمم حشبظ بُه انقىائم راث انؼىبصش انمخشببهت

 َطبق 84.3 0.63 2.53 30 انشبظ بُه انمؼهىمبث انمخشببهت

 َطبق 79.0 0.67 2.37 30 اَجبد ػالقت بُه انمىضىػبث بقىاوُه وظشَبث, مببدئ وحؼشَفبث

 عخشاحُجُبث انخفصُم انمخشببكت مخؼذدة انمشاحم

 َطبق 86.7 0.56 2.60 30 ؽ انمؼشفت انمخىفشة وسبطهب بمخضون انمؼشفت انغببقتىص

 َطبق 86.7 0.50 2.60 30 َىبه انطهبت ػه انؼالقت بُه انمىضىع انجذَذ وبُه مب حؼهمه عببقب  

 عخشاحُجُت انخىظُم انمؼشفٍ األعبعُت

 َطبق 91.0 0.45 2.73 30 انمشاد حؼهمهب ححذَذ انؼىبصش

 َطبق 91.0 0.45 2.73 30 وضغ انؼىبصش فٍ وص قشائٍ

 َطبق 86.7 0.62 2.60 30 اػبدة حشحُبهب فٍ مجمىػبث وفق اعظ جذَذة

 عخشاحُجُت انخىظُم انمؼشفٍ انمخشببكت مخؼذدة أنمشاحم

 َطبق 86.7 0.56 2.60 30 بُبن انؼىبصش انخٍ َخكىن مىهب انمحخىي انخؼهُمٍ

 َطبق 86.7 0.50 2.60 30 قشاءة انمحخىي بذقت مه اجم انمؼشفت وانفهم

 َطبق 90.0 0.53 2.70 30 حشبظ بُه ػىبصش انمحخىي

 َطبق 87.7 0.49 2.63 30 حمكىه مه سعم شكم حىضُحٍ نمحخىي انخؼهم

)صىسة انخغمُغ نزاحٍ( مشافبت انفهم عخشاحُجُبث  

 َطبق 90.0 0.47 2.70 30 مه اجم انمؼشفت وانفهمقشاءة انمحخىي بذقت 

 َطبق 87.7 0.56 2.63 30 حضوَذ انطهبت ببألعئهت

 َطبق 86.7 0.56 2.60 30 حشجُؼهم ػهً حكىَه اعئهت بهذف اخخببس انفهم

تغخشاحُجُبث انذافؼُت واالوفؼبنُت انمؼشفُنا  

 َطبق 91.0 0.45 2.73 30 ححذَذ االفكبس ومحبوسهب

 َطبق 86.7 0.56 2.60 30 وحجمُغ انمؼهىمبثحىظُم 

 َطبق 84.3 0.57 2.53 30 انىصىل نهىخُجت وحؼهُههب وحهخُص انمىضىع
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اإلحصاءات الخاصة  نتائجلالخالصة ( 38جدول رقم )ال يتضمنمن جانب آخر,    
 رتفاع درجةاأشارت فيو نتائج التقويم الى  التي ة آنفة الذكربمحاور استجابات االستبان

ستراتيجيات المعرفية موضوع بناء البرنامج جاءت بو ال التطبيق في ضوء محتوى ما
 أيضًا0 (التعممي -التعميمي)
 

ًالىًمدرسيًمادةًرياضياتًهموجهًةستجاباتًمحاورًاستباناالخالصةًاإلحصائيةًلنتائجً:ً(38جدولً)ال
ًطالباتًالصفًالولًالمتوسطالمعرفيةًوعمىًوفقًتعممًًالولًالمتوسطًلختبارًالستراتيجياتًالصف

 NO MS SD RS% انخقىَم 

انغخشاحُجُبث انمؼشفُتفقشاث  قُبط مخىعظ ان العدد 

 انمىصون

االوحشاف 

 انمؼُبسٌ
االهمُت 

 انىغبُت
 انخقىَم

 َطبق 83.7 0.37 2.51 30 عخشاحُجُبث انخمشَه االعبعُت

 َطبق 85.0 0.50 2.55 30 عخشاحُجُبث انخمشَه انمخشببكت مخؼذدة انمشاحم

 َطبق 83.3 0.42 2.50 30 عخشاحُجُبث انخفصُم االعبعُت

 َطبق 86.7 0.42 2.60 30 عخشاحُجُبث انخفصُم انمخشببكت مخؼذدة انمشاحم

 َطبق 89.6 0.34 2.69 30 عخشاحُجُت انخىظُم انمؼشفٍ األعبعُت

 َطبق 87.8 0.28 2.63 30 عخشاحُجُت انخىظُم انمؼشفٍ انمخشببكت مخؼذدة أنمشاحم

 َطبق 88.1 0.31 2.64 30  قهمعخشاحُجُبث اخخببس ان

 َطبق 87.4 0.32 2.62 30 غخشاحُجُبث انذافؼُت واالوفؼبنُت انمؼشفُتنا

 

تبعت لبيان أثر اندرج في أدناه الخطوات التي  ولتسييل تنفيذ خوارزمية الطريقة المقترحة    
الفيم مؤشري في  (التعممي -التعميمي)موضوع بناء البرنامج الستراتيجيات المعرفية مؤشر 
 : كاآلتي وتحصيل الطالبات في مادة الرياضيات ,المرن
مؤشري  الى ستراتيجيات المعرفيةلم وفقاً  (التعممي -التعميمي)البرنامج  تستند فكرة أثر أوًل:   

اختالف مديات درجات كل  منيما نتيجًة من رغم عمى المتماثل  نحو  الفيم المرن والتحصيل ب
لطبيعة اختالف ميزان قياسيما, وبذلك فأن الخطوة األولى تبدأ بتحويل درجات مؤشري الفيم 

ستراتيجيات المعرفية المدمجة عمى عموم فقرات الدرجات  فضاًل عنالمرن والتحصيل 
التحويل بالدرجات المئوية بموجب تطبيق  بواسطةمحاورىا المبينة في المبحث السابق 

    الصيغة اآلتية:
 
ً

 المقياسًقيمةًناتجًالحدًاألدنىًبعددًفقراتً–الدرجةًالمئويةً=ً)ًمجموعًدرجاتًالمقياسًالمسجمةً
 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  Xًً100%)ًقيمةًمدىًحديًعددًفقراتًالمقياسً(ًًً/(ًنظرياًً

 (1553ً،النقيب (
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درجات مؤشري الستراتيجيات المعرفية بدرجات كل  من إدماج الدرجات المئوية لمؤشر : ثانياًً
ستخراج قيمة الوسيط االفيم المرن والتحصيل المحولة بالدرجات المئوية بصورة منفصمة بيدف 

                                                     المشترك لكل  منيما0
عادة توزيع مصنفي القيم المئوية بعدد التكرارات الخاصة بالقيم التي تقل أو تساوي إ: ثالثاًًًً

قيمة الوسيط  مىقيمة الوسيط المشترك من جية وعدد التكرارات الخاصة بالقيم التي تزيد ع
 (Association) لالقتران كل مجموعتي اإلدماج جدولشكل عند المشترك من جية أخرى ليت

يمكن بموجبة تقدير مستوى االقتران المتحقق بعد استبعاد قيم مصنف مؤشر معامل األثر )القيم 
                                            (0 لمستراتيجيات المعرفيةالمصنفة 

معامل األثر )القيم المصنفة  تقدير مستوى االقتران المتحقق بعد استبعاد قيم مؤشر رابعًا:ًً
أدنى ( /( مابين مؤشري الفيم المرن والتحصيل المصنفة ثنائيًا )اعمىلمستراتيجيات المعرفية

قيمتي الوسيط المشترك لكل منيما بموجب الخطوة السابقة, كذلك يمكن تأكيد مستوى التماثل 
مؤشري الفيم المرن  في ستراتيجيات المعرفيةلم وفقاً  (التعممي -التعميمي)البرنامج  نتيجة ألثر
( والتي بموجبيا يمكن الحكم عمى Odds Ratioحتساب نسبة األرجحية )ا عن طريقوالتحصيل 

 0درجة التماثل موضوع البحث
( يبين توزيع مؤشري الفيم المرن والتحصيل المصنفة 39جدول رقم )القًا لما تقدم فأن يوتطب    

 سمي المتضاد لكل منيما0الأدنى ( قيمتي الوسيط المشترك بالتصنيف الثنائي ا /ثنائيًا بـ )اعمى 

أدنىً(ًقيمتيًالوسيطًً/توزيعًمؤشريًالفهمًالمرنًوالتحصيلًالمصنفةًثنائيًاًبـً)اعمىً:ً(39جدولً)
ًالمشتركًلكلًمنهماًوتقديرًمعاملًالقترانًلمتوافقًودللتهًالمعنويةًونسبةًاألرجحية

 التكراراتًوالنسبةًالمئوية التحصيل
 الفهمًالمرن

 الكمي
C.S. 

(*)
 

P-value اعمى ادنى 

 أدنى

 39 11 28 التكرار

C.C. = 0.009 

P=0.951 

NS 

 

Odds Ratio 

ً)الفهمًالمرن  / التحصيل (
(1  :   0.955) 

 %100 %28.2 %71.8 التحصيل  %

 %78.0 %78.6 %77.8 الفهمًالمرن  %

 أعمى

 11 3 8 التكرار

 %100 %27.3 %72.7 التحصيل  %

 %22.0 %21.4 %22.2 الفهمًالمرن  %

 الكمي

 50 14 36 التكرار

 %100 %28.0 %72.0 التحصيل  %

 %100 %100 %100 المرنالفهمً  %

NS
 ً 0.05 مستوىً:ًغيرًمعنويًبدللةًأكبرًمن(*) 
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يتضح مستوى التماثل ما بين مؤشري الفيم المرن والتحصيل لدى مجموعة طالبات األول  إذ    
وفي ضوء معامل التوافق لالقتران الذي  لمستراتيجيات المعرفيةمتوسط بأثر القيم المصنفة ال
جدًا من قيمة الصفر وتقدير نسبة االرجحية التي اقتربت بدرجة عالية من  قترب بدرجة عاليةا

 وفقاً  (التعممي-التعميمي)لمبرنامج  قيمة الواحد الصحيح, وبذلك تأكد مستوى األثر العالي
لبات مرحمة ابمستوى مؤشري الفيم المرن والتحصيل المتحقق لدى ط ستراتيجيات المعرفيةلم

وىو ما أثبتتو نتائج تطبيق الخوارزمية المقترحو وىي ألول  ,المتماثمةاألول المتوسط بالدرجة 
 (02.18                                                      ) النقيب, طالعناامرة بحسب 

    
( التناسب العالي في توزيع التكرارات المالحظة مابين 16الشكل البياني رقم )ويوضح    

األول المتوسط في ضوء أثر مؤشر الصف مؤشري الفيم المرن والتحصيل لطمبات 
 0     ستراتيجيات المعرفيةلا

التحصيل
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 (61) سقم انشكم

ألولًاالصفًلباتًاالفهمًالمرنًوالتحصيلًلطالمدرجًالعنقوديًلتوزيعًالتكراراتًالمالحظةًماًبينًمؤشريً
ً ستراتيجياتًالمعرفيةالمتوسطًفيًضوءًأثرًمؤشرًال
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عمى رفع تعمل الستراتيجيات المعرفية  المتضمنة في البرنامج المقترح  نأب مما تقدم ذكره يتضح    
الفيم ما بين  فيمستوى  الفيم المرن والتحصيل وتحريكو لدى المتعمم الى مستوى اعمى  متماثل 

 ( يوضح ذلك170لشكل رقم )او  0 لالمرن والتحصي

ً
ً(11الشكلًرقمً)

 ًًمعاًًًالفهمًالمرنًوالتحصيلًفياثرًالستراتيجياتًالمعرفيةً
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Conclusionsًً:االستنتاجاتً-:ثانيا ً

الذي اعدتو الباحثة وتناولتو المستويات والمكونات الرئيسة لو  الفيم المرنار باختىمية ا .1
باحثين المتو لقياس ىذا المتغير يمكن ان يعزز المكتبة التربوية واستخدامو من ءومال

 .خرين وذوي العالقة بالمؤسسات التربويةاآل

في عينة البحث ات لبامطفي رفع المستوى التعميمي ل )التعممي -التعميمي(البرنامج  ىميةا .2
اثره االيجابي في زيادة فيمين المرن وتحصيمين الدراسي مقارنًة  منالرياضيات  مادة

 .لم تتعرض طالباتيا الى البرنامج بالمجموعة الضابطة التي

ستراتيجيات المعرفية الوتأكيده  )التعممي -التعميمي(لبرنامج الممتغير المستقل ال فع  الثر الا .3
التي بني عمييا البرنامج  ستراتيجياتالن ىذه أالقول ب مكنيتدريس مادة الرياضيات مما في 

 كان ليا االثر الرئيس في البرنامج. 

مجموعة اللدى طالبات  الدراسي  بين مؤشري الفيم المرن والتحصيل ماتحقق اقتران التوافق  .4
 .لمستراتيجيات المعرفيةلمصنفة بأثر القيم االتجريبية 

لدى لبرنامج التعميمي انات تعميمية ضمن اااليجابي الستعمال انشطة ووسائل وتق األثر  .5
 التجريبية.مجموعة الطالبات 

في ألوف عن النمط االعتيادي الم )التعممي –التعميمي(خروج عممية التدريس وفقًا لمبرنامج  .6
مما ساعد عمى رفع مستوى فيمين المرن التدريس جعل الطالبات عنصرًا فعااًل في الدرس 

    .لممادة التعميمية وزيادة تحصيمين الدراسي

نقل الطالبات باختالف مستوياتين الى حالة  عمى )التعممي –التعميمي(عمل البرنامج  .7
الفيم والتحصيل وان ىذه العممية ليست عممية نقل رتيبة تبقي عمى  فيمتجانسة اعمى 

وقد يعود  ,وانما نقمت جميع الطالبات الى مستوى متجانس اعمى ,الفروق الفردية بينين
من رفد الطالبات بالمعمومات الضرورية  التعممي–التعميميالسبب في ذلك الى اثر البرنامج 

 .المعمقة
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ًً Recommendationsً:التوصياتً-:ثالثا ً

في رفع مستوى الفيم المرن والتحصيل الدراسي ) التعممي -التعميمي(نظرًا لفعالية البرنامج     
 لدى طالبات عينة البحث توصي الباحثة باآلتي:

 وصفوكتيب يرفد المكتبة التربوية ب بصورة) التعممي -التعميمي(امكانية اعتماد البرنامج  .1
 .االول المتوسط في المدارس العراقيةلصف لطمبة اضيات طريقة تدريس لمادة الريا

التعممي( سواء كان  -توجيو المدرسين والمدرسات الستخدام البرنامج )التعميمي .2
 .فوق المعرفية التي تشجع الطمبة عمى التعمم والتفكير ما مبالستراتيجيات المعرفية أ

حمزوني وتراكمي يساعد عمى  نحو  كتاب الرياضيات ب في الرياضية عرض الموضوعات .3
 وزيادة التحصيل. خاص  نحو  والفيم المرن ب العامفيم ال

 .المراحل شتىالمواد الدراسية ب في الىميتياستراتيجيات المعرفية ال خداماست .4

ثير يألنو  ؛لدى الطمبالفيم المرن لتنمية  المتضمنة فيو األنشطةو  المقترحالبرنامج عتماد ا .5
 بالمادة.  دة اىتمام الطمبةالخيال واإلبداع وزيا

 لطمبةعدة امساستراتيجيات المعرفية لغرض وفقًا لمعمل حقائب تعميمية تتضمن البرنامج  .6
 في تحقيق األىداف المرجوة.

ستراتيجيات ال ممارسةالتدريسية من  مالكاتتطوير الفي البرنامج التوصية باعتماد  .7
 درسين.ملممبتدئين من الالمعرفية 
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ًًًً  Propositions:ًالمقترحاتً-:رابعا ً

ستراتيجيات المعرفية في تحصيل عمية برنامج مقترح باستعمال الاإجراء دراسة مماثمة تتناول ف .1
وصواًل الى تكامل الصورة امام انظار المسؤولين في المختمفة مراحل دراستو  في الرياضيات

 .وزارة التربية حول اىمية ىذه الستراتيجيات

تيم العممية ءتدعيمًا لكفا درسينملم ستراتيجيات المعرفيةباستعمال ال برنامج تدريبي مقترحبناء  .2
  .اثناء الخدمةفي في مادة الرياضيات 

العالقة االرتباطية بين الفيم المرن لمدرسي رياضيات المرحمة المتوسطة والفيم المرن  .3
 لطمبتيم.

الدراسي لدى طالبات المرحمة المتوسطة  التحصيلو الفيم المرن دراسة لتعرف العالقات بين  .4
 حسب متغير الجنس.ب

في اكتساب  وراء المعرفيةستراتيجيات ماالقائم عمى مقترح  (تعممي -تعميمي) برنامجاثر   .5
 وتحصيميم في مادة الرياضيات وبقية المواد الدراسية االخرى. لفيم المرنالطمبة ا

في متغيرات معرفية  )تعمميال -تعميميال(لبحث لتعرف اثر البرنامج يذا ال دراسة مماثمة .6
 .بروتفكيرية اخرى لكل ميارات التفكير االبداعي والناقد والتفكير السا

وتحصيل  لفيم المرنالمقترح في ا )تعمميال -تعميميال(لتعرف اثر البرنامج  دراسة مماثمة .7
 .حسب متغير الجنسبالطمبة 

ستراتيجيات موفقًا ل )تعمميال -تعميميال(امج تجريبية مقارنة بين استخدام البرن دراسة جراءإ .8
 .وغير المعرفية المعرفية

 .مسحية لتعرف اتجاىات الطمبة في العراق نحو استخدام البرامج التعميمية في التدريس دراسة .9
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 ( 1982حمدان، محمد زياد :)جيا، كفاياتيا، ممار اتيا،  م ة التربية ىالتربية العممية، منا
 .، مصرالرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، مؤسسة الحديثة

 ( 1999الحيمة، محمد محمود :)دار المسيرة لمتوزيع 1، طالتصميـ التعميمي نظرية وممار ة ،
 .، االردن والنشر، عمان

 (  2002ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :) دار الكتاب اللامري، الرين.2، طو تراتيجياتوطرائؽ التدريس ، 
 المسيرة لمنشر  دار ،4ط ،التصميـ التعميمي نظرية وممار ة: (2008)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، االردنوالتوزيع، عمان
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 ( ،2008الخاقاني، شذ  عبد زيد شاكر):  استراتيليات ما ورا  المرر ة لد  الراديين والمتميزين
ابن رشد،  /، كمية التربية)ر الة ماج تير غير منشورة(والموىوبين من طمبة المرحمة المتوسطة، 

 .، الرراق لامرة بغداد
 دار صفا  لمطباعة طرائؽ التدريس الفعاؿ :(2011) الخزاعمة، محمد سممان  ياض وآخرون ،

 والتوزيع، عمان، األردن .والنشر 
 ســتراتيليات الــترمم واالســتذكار لــد   :(1994ونس وعيســان صــالحة عبــد اهلل، )فــخــزام، نليــب ال

 .(5)، الردد(11) ، الملمدمجمة الدرا اتطمبة اللامريين، اللامرة األردنية، 
 ( اعمية برنامج و قًا لممدخل المنظومي  ي 2013الخزرلي، ن ال طو خميفة  :) الريا يات

 ورا  المرر ة والتحصيل الدراسي لطالبات الثاني المتوسط، لتنمية التفكير المنظومي وميارات ما
 بغداد، الرراق.لامرة ابن الييثم، /، كمية التربية لمرموم الصر ةاطروحة دكتوراه غير منشورة () 
 ( 1984خ ر، ن مو): عالم الكتب، القاىرة ، مصر. 3، طاصوؿ تدريس الرياضيات ، 
 مكتبة قاىر، قطر. 3ط ،التعميـ والبرامج التعميمية :(1990لخطيب، أحمد )ا ، 
 ( 2007الخوالدة، محمد محمود وآخرون):  ُأ س بناء المناىج التربوية وتصميـ الكتاب

 ، دار المسيرة لمنشر والطباعة والتوزيع، عمان،األردن.التعميمي
  دار الرربية 1ط ،المناىج التربوية مرتكزاتيا تطورىا تطبيقاتيا :(1983)خوري، توما لورج ،

 لمنشر، بيروت، لبنان .
  ( 1981خير اهلل :)بيروت، لبنان. ، 1، دار الني ة الرربية، طبحوث نف ية وتربوية 
 ( ،1990داود، عزيــز حنــا، وعبــد الــرحمن، أنــور حســين :) ،مطــابع دار منػػاىج البحػػث التربػػوي

 لمطباعة، بغداد، الرراق.الحكمة 
 ( 1988الدرة، عبد الباري وآخرون)  ،بيروت ، لبنان، دار الرربية لمنشر 1طالحقائب المدر ية ،.  
 ( 1995دروزة، أ نـــان نظيـــر :)1، ط ػػػتراتيجيات اإلدراؾ ومنشػػػطاتيا كت ػػػاس لتصػػػميـ التعمػػػيـ ،

 لامرة النلاح الوطنية ،  مسطين.
 ( __________2000:) دار الشروق، عمان، االردنالتدريس وترجمتيا عممياالنظرية في ،.  
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 ( اثر استراتيلي النمذلة والتفاوض عما المرونة 2012الدليمي، صباح سريد حمادي :)
اطروحة دكتوراه الريا ية والتحصيل لد  طالبات الصف السادس الرممي  ي الريا يات، )

 بغداد، الرراق.كمية التربية / أبن الييثم، لامرة ، غير منشورة(
 ( 2012الدىان، لما):  البنا المرر ية والستراتيليات المرر ية وعالقتيما بقدرات التفكير

 أبن الييثم، لامرة بغداد، الرراق.، كمية التربية / (اطروحة دكتوراه غير منشورة )،اإلبتكاري
 ( 1966رالح، أحمد عزت :)مصر. ،والنشر، الدار القومية لمطباعة 6، طأصوؿ عمـ النفس 
 ( 1994ربيع، محمد شحاتو)  ،دار المرر ة، القاىرة، مصر.: قياس الشخصية 
  (1996ربيكا أكسفورد :)ترلمة السيد محمود دعدور، مكتبة األنلمو  تراتيجيات تعمـ المغة ،

 المصرية،  القاىرة، مصر.
 ( االتلاىات الحديثة  ي دراسة ميارات االست2001رزق، محمد عبد السميع :) ،مجمة ذكار

 .(2( ، الردد )13، ملمد )جامعة أـ القرى لمعمـو التربوية واـجتماعية اإلن انية
 ( ،1996الرحيم، احمد حسن): مركز البحوث التربوية  تراتيجية تقييـ المناىج الدرا ية ،

 .، الرراقوالنفسية، لامرة بغداد
  ( 1996الروسان،  اروق):  عمان ،دار الفكر، التربية الخاصةأ اليب القياس والتشخيص في.  
 ( 2006الزعبي، إبراىيم احمد): دار المسار طرؽ التدريس العامة، ميارات و تراتيجيات ،

 .لمنشر، المفرق، األردن
 ( ،2001الزغمول، عماد عبد الرحيم): دار الكتاب اللامريمبادئ عمـ النفس التربوي ،، 

 .األردن
  دار الكتب لمطباعة : اـختبارات والمقاييس النف ية(1981)الزوبري، عبد اللميل واخرون ،

 والنشر، لامرة الموصل، الرراق.
 مكتبة الفالح، الكويت .عمـ النفس المعرفي: (1995) ،مصطفا الزيات،  تحي ، 
  _____________ (1996): يكولوجية تعمـ بيف المنظور اـرتباطي والمنظور المعرفي  ،

 .القاىرة، مصر، دار النشر لملامرات
 ( _____________1998 :)المعرفة، ) اـ س البيولوجية والنف ية لمنشاط العقمي المعرفي

 .، دار النشر لملامرات، مصر الصاكرة، اـبتكار (
 عالم الكتب، القاىرة.1، طرؤية منظومية -تصميـ التدريس(: 2001) زيتون، حسن حسين ، 
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  ---------- (2005 :) عالم الكتب، القاىرة.2، طومياراتوالتدريس نماصجو ، 
 (،1988السامرائي، ميدي صالح واخرون :)معايير تطػوير المنػاىج الدرا ػية فػي جامعػة بغػداد،  

 .الرراقمركز البحوث التربوية والنفسية  ي لامرة بغداد، 
 (براىيم أحمد الحيمواني الميارات الدراسية عند طمبة اللامرة وأثره : (2006السرطاوي،محمد وا 

 ، لامرة أسيوط، مصر.مجمة العمـو التربويةعما تحصيميم الدراسي، 
 ( 2011سرادة، لودت احمد :)دار 5"، طتدريس ميػارات التفكيػر مػع مئػات األمثمػة التطبيقيػة ،

 ، االردنعمان الشروق لمنشر والتوزيع،
 ( 2006ســرد، نيــاد) :وزارة الترمــيم الرــالي والبحــث الرممــي،  ،ريب العمػػـوالطػػرؽ الخاصػػة فػػي تػػد

 لامرة البصرة، الرراق.
 ( 1979الســيد،  ــؤاد البيــي:) دار الفكــر الرربــي، عمػػـ الػػنفس اإلحصػػائي وقيػػاس العقػػؿ البشػػري ،

  مصر. القاىرة،، 3مطبرة دار التأليف، ط
 ( ،1981سيد خير اهلل:) لبنانبيروت، دار الني ة الرربية، عمـ النفس التربوي ،. 
 ( 2006سميم، محمد صباح، وآخرون :)دار الفكر، عمان، االردن. بناء المناىج وتخطيطيا ، 
 (اثــر برنــامج قــائم عمــا اســتراتيليات مــا ورا  المرر ــة  ــي تنميــة 2001الســميمان، ميــا عبــد اهلل :)

ر ػػػػالة )ميــــارات الفيــــم القرائــــي لــــد  تمميــــذات صــــروبات القــــرا ة  ــــي الصــــف الســــادس االبتــــدائي، 
 لامرة الخميج الرربي، كمية الدراسات الرميا، البحرين. غير منشورة(، ماج تير

 اللامرة المفتوحة، طرابمسالمدخؿ لتدريس الرياضيات(: 1996أحمد الرريفي ) ،الشارف ، ،
 .ليبيا
 موقع اطفال الخميج ذوي  تراتيجيات التدريس المتقدمة: (2010)شاىين، عبد الحميد حسن ،

  االحتيالات الخاصة.
 ( 1983الشبمي، ابراىيم ميدي:) مطبرة مكتبة انواع التقويـ، محاضرات في التقويـ التربوي ،

 التربية الرربي لدول الخميج الرربي، الرياض، السرودية.
 ( 2003شحاتو، حسن وزينب :)دار المصرية 1، طوالنف ية معجـ المصطمحات التربوية ،

 المبنانية، القاىرة، مصر.
 ( 2007شحاتة، حسن":) "الدار 1، ط تراتيجيات التعميـ والتعمـ الحديثة وصناعة العقؿ العربي ،

 .المصرية المبنانية، القاىرة، مصر
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 ( 2006الشرع، رياض  اخر):  قياس مستويات  يم تالمذه المرحمة األبتدائية  ي مادة
 .الرراق (،57)الردد  / ابف رشد،مجمة األ تاص، كمية التربيةالريا يات، 

 ( 1996شــــرف، عبــــد الحميــــد :)مركــــز الكتــــاب  ،البػػػػرامج فػػػػي التربيػػػػة بػػػػيف النظريػػػػة والتطبيػػػػؽ
 .  ،القاىرةلمنشر

  لامرة عين اـدراؾ في نماصج تكويف وتناوؿ المعمومات( : 1999)الشرقاوي، انور محمود ،
 شمس، القاىرة.

 برـــض أبرـــاد البنيـــة المرر يـــة وأثرىـــا عمـــا الســـتراتيليات المرر يـــة لـــد   (1997) :، امينـــةشـــمبي
، لامرــة عــين شــمس،غيػػر منشػػورة (اطروحػػة ، )المتفــوقين والرــاديين مــن طــالب المرحمــة اللامريــة

 . مصر
 ،ػػتراتيجيات       تعمػػيـ القػػراءة واـدب،(:2006) محمــد عــال  الـدين رشــدي احمــد والشــريبي، طريمـة 

 .، مصرالقاىرة دار الفكر الرربي لمنشر، ،متنوعمختمفة لجميور 
 دار الثقا ة 1، طمبادئ القياس والتقويـ في التربية :(1999) الظاىر، زكريا احمد وآخرون ،

 لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.
  ،المنيج بيف النظرية والتطبيؽ،( 2004أبو اليلا  عولي )و عاشور، راتب قاسم وعبد الرحيم 

  .األردن عمان،دار المسيرة لمنشر والتوزيع،
 ( 2011عبد الباري،ماىر شربان:) األردن ،عمــــــان دارالمســـيرة، ،1ط ،تعميـ المفردات المغوية 
  ( 2007عبد الرحمن،أنور حسين، عدنان زنكنة :) اـنماط المنيجية وتطبيقاتيا في العمـو

 .، الرراقالطبرة األولا، دار الو اق، بغداد اـن انية والتطبيقية،
 ( 1997عبد الرحمن، سرد): مكتبة الفالح، الكويت.القياس النف ي ، 
 ( 1979عبد المرطي، عمي): لامرة مناىج البحث في العمـو الرياضية والطبيعية والتاريخية ،

 . ، لبنانبيروت الرربية، كمية االداب، مكتبة كريدية اخوان، بيروت
  (  اعمية برنامج مقترح باستخدام االستراتيليات المرر ية 2008الفتاح، محمد ، أمال لمرة )عبد

أطروحة دكتوراه لامرة الفيوم، ) ، وما ورا  المرر ية  ي تدريس الق ايا االلتماعية ، كمية التربية
أطفال الخميج ذوي االحتيالات الخاصة  ،منشورة عمى المكتبة اـلكترونية(

mwww.gulflsdis.co. 

http://www.gulflsdis.com/
http://www.gulflsdis.com/
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 ( 1996عبد المولود، محمد كامل):  البيئة الرالمية لسموك االستذكار لد  عينة من طالب
، الملمد مجمة البحث في التربية وعمـ النفساللامرة  ي  و  المتغيرات  ي اللنس والتخصص، 

   .ا، مصرنيلامرة الم ،(3الردد ) ،(9)
 تصميـ التدريس بيف النظرية والتطبيؽ: (2011)الحوامدة  الردوان، زيد سميمان، ومحمد  ؤاد ،
 . ، األردن، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان2ط
 ( 2007الرزاوي، رحيم يونس كرو :)دار دلمة 1، طالقياس والتقويـ في العممية التدري ية ،

 ناشرون وموزعون،عمان، االردن.
 ،دار 1ط ،صعوبات القراءة والفيـ القرائي التشخيص والعالج(: 1998خيري المغازي ) علاج ،

 .و ا ، المنصورة، مصر
 ( 1999عدس، عبد الرحمن :))دار الفكر لمطباعة والنشر  عمـ النفس التربوي )نظرة معاصرة ،

 والتوزيع، عمان، األردن.
 ( 2010عريفج، سامي سمطي ونايف أحمد سميمان :)دار 1، طالرياضيات والعمـو طرؽ تدريس ،

 صفا  لمنشر والتوزيع، عمان، االردن .
 ،التربية قسم ،1ط ،المدخؿ الى البحث في العمـو ال موكية (:1989حمد،) بن صالح الرساف، 

 الرياض، السرودية. لامرة االمام محمد بن سرود االسالمية،
 ( 2001عصر، حسيني :)مركز اإلسكندرية لمكتاب، ، التفكير ميارات و تراتيجيات تدري ية

 مصر.
 دار الصفا  لمنشر  ،ال تراتيجيات الحديثة في التدريب الفعاؿ :(2008) عطية، محسن عمي

 األردن. عمان،والتوزيع ،
 __________ (2009 )دار صفا  لمنشر والتوزيع ، الجودة الشاممة والجديد في التدريس ،

 عمان، األردن.
 ---------- (2010 :) دار المناىج لمنشر ما وراء المعرفة في فيـ المقروء تراتيجيات ،

 والتوزيع، عمان، االردن.
 طمبة الصف االول المتوسط لمو وع االعداد  مد   يم :(2001)لرقبي، أليام لبار  ارسا

 .الرراق بغداد، ،(31)عدد ،مجمة كمية المعمميف، (بحث منشور) الصحيحة
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 ( 2003الرقيل، ابراىيم :)دار الوراق ، 12ط، واـبداع المعمميف التفكير الشامؿ في تدريس
 .، السروديةلمطباعة والنشر، الرياض

 ( 2000الريسوي، عبد الرحمن محمد): مو وعة كتب عمـ النفس  ،الطريؽ الى النبوغ العممي
 ، دار الراتب اللامرية، بيروت، لبنان.الحديث

 (  ،2013عبــد القــادر،  محمــد :) النظريػػة والتطبيػػؽ، الفعػػاؿ بػػيفنمػػاصج و ػػتراتيجيات التػػدريس  
 دار الكتاب اللامري ، الرين .

 دار وائل لمطباعة والنشر، عمان، نماصج تربوية تعميمية معاصرة: )2000 (عبد اليادي، نبيل ،
 االردن.

 (2001عبيد، مالدة السيد، ومحمد الشناوي وآخرون :)دار 1، طأ ا يات تصميـ التدريس ،
 .االردن ،صفا  لمنشر والطباعة، عمان

 ( ،2004عبيد، وليم :) تعميـ الرياضيات لجميع اـطفاؿ في ضوء متطمبات المعاير وثقافة
 . االردن عمان،رة لنشر والتوزيع والطباعة، يدار المس، 1، طالتفكير

 ( 1982عبيدات، ذوقان، وآخرون)دار ملدالوي : البحث العممي، مفيومة، أدواتو، أ اليب ،
 . االردن، لمنشر والتوزيع، عمان

 (2007عبيدات، ذوقان وسييمة ابو السميد) : تراتيجية التدريس في القرف الحادي والعشروف  ،
 . االردن، دار الفكر عمان ،1ط
 ( 2000عفانة،عزو):  حلم التأثير واستخدامو  ي الكشف عن مصداقية النتائج  ي البحوث

، اللمرية المصرية لمتربية  العممية لمجميعمجمة التربية التربوية والنفسية. المؤتمر الرممي الرابع ، 
 (. 3) عدد (،1ملمد) الرممية ،

 ( 2006عالم، صالح الدين محمود) :دار الفكر، والمقاييس التربوية والنف ية اـختبارات ،
 الكويت.

  ( 2009عولــــان، و ــــا  ســــميمان وخالــــد تيســــير الشــــراري):  اعميــــة برنــــامج قــــائم عمــــا اســــترمال 
استراتيليات مرر ية وما ورا  المرر ية  ي نتيلة األدا  المرر ي لد  طالبـات تربيـة الطفـل  ـي كميـة 

األردن . منشــــورة عمــــا الموقــــع  ،(24، الرــــدد ) مجمػػػػة عمػػػػـو إن ػػػػانيةاألميــــرة عاليــــة اللامريــــة ، 
 .  Hptt://www.ulum.nl االلكتروني
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   أ ا ػػيات البحػػث العممػػي فػػي التربيػػة  :(1992ســميمان، و تحــي حســن ممكــاوي )عــودة،  احمــد
 األردن.   ،،  مكتبة الكناني،  أربدوالعمـو اإلن انية

 ( 1998عودة، احمد سممان )مكتبة الفكر، اإلحصاء لمباحث في التربية والعمـو اإلن انية ،
 األردن. 

 ( ،1985عيســـوي، عبـــد الــــرحمن محمـــد):  دار ، التربيػػػػة ،فػػػي عمػػػػـ الػػػػنفسالقيػػػػاس والتجريػػػػب
 سكندرية، مصر.الاالمرارف، 

  ( 1985الغريــب، رمزيــة :)،مكتبــة االنلمــو المصــرية  ،1ط  التقػػويـ والقيػػاس النف ػػي والتربػػوي ، 
 مصر . 

  ( 2007الغريري، سردي لاسم عطية): مطبرة تعميـ التفكير مفيومو وتوجيياتيا المعاصرة ،
 .، الرراقمصطفا، بغداد

  ( 1996غزاوي،عمي لوب): اليمن .، دار الصندل، صنرا 1ط ،البرامج التعميمية وتطبيقاتيا ، 
  ( 1998 اروق، عبد الفتاح موسا :)القاىرة ،، ، دار الثقا ة لمطباعة والنشرعمـ النفس التربوي 

   مصر .
  ( 1980 رج ، صفوت:) مصر . دار الفكر الرربي، القاىرة ، ،القياس النف ي 
 (1983القا ي، يوسف مصطفا وآخرون :)دار 1ط ،اإلرشاد النف ي والتوجيو التربوي ،

 المريخ، الرياض، السرودية
 القرائي(:  اعمية اسموب القرا ة الموليـة  ي التحصــيــــل والفـيــــم 2011) القا ي،تبارك عدنان  

 /التربية،كـــــميـــــــة (منشػػػػورةر الة ماج تير غير )لمادة عمم االحيا  لد  طالبات الثاني متوسط، 
 .، الرراقلامرة بغداد ابن الييثم،

 ( 0991القرشي، عبد الفتاح :)دار  ,لينون  -إختبار القدرة العقلية العامة المستوى ج ألوتس

   ، الكويت.0الفكر، ط 
 ( 2000قطامي، يوسف محمود وآخرون): دار الشروق، عمان1ط ، ايكولوجية التعمـ الصفي ، ،

 .االردن
 _____________ (2008 :)األردن.، دار الفكر لمنشر، عمان3ط، تصميـ التدريس ، 
 ( 2005قطامي، يوسف :)دار الفكر لمنشر والتوزيع، عمان1ط، نظريات التعمـ والتعميـ ،، 

  .االردن
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 _________ (2010 :)رة لمنشر والتوزيع يدار المس ،1ط ،النظرية المعرفية في التعمـ
 عمان، األردن.، والطباعة

  ________ (2013) :رة لمنشر والتوزيع ي، دار المس تراتيجيات التعمـ والتعميـ المعرفية
 ، عمان ، األردن.1والطباعة، ط

 عمان، ، دار الفكر لمنشر والتوزيع،1ط ،ميارات التدريس الفعاؿ (:2004)نايفة  ،قطامي 
 االردن.

 (  بنا  وتق1987الكبيسي، كامل ثامر : )مقياس سمات الشخصية ذات األولوية لمقبول  ي ين ن
  .ابن رشد، لامرة بغداد، الرراق/(، كمية التربية ر الة ماج تير غير منشورةالكميات  ي الرراق ،)

 ( 2014الكاظمي، ىيام :) اقتران التوا ق لمرتقدات مدرسي الريا يات بالدا ع المرر ي والتحصيل
ابن الييثم،  لمرموم الصر ة/ كمية التربية، (ر الة ماج تير)لد  طمبة الصف الثاني المتوسط، 

  لامرة بغداد، الرراق .
 ( 2011كشاش، أزىار عموان):  اعمية برنامج مقترح لتدريس مادة المناىج والكتاب المدرسي  ي 

 ابن رشد، لامرة بغداد، الرراق . /، كمية التربية(أطروحة دكتوراه ) و  مرايير اللودة،
  ( 2005كشكو، عماد) : برنامج تقني مقترح  ي  و  االنلاز الرممي لتنمية التفكير التأممي  ي

، كمية  (ر الة ماج تير غير منشورة)الرموم لد  طمبة الصف التاسع األساسي بمدينة غزة، 
 .،  مسطينالتربية ، اللامرة اإلسالمية، غزة

  ( 2000الالمي، نشرو كريم):  إعداد برنامج إرشادي لمري مقترح لتخفيف المشكالت الدراسية
، (. كمية المرممين، لامرة الموصل23،الردد ) مجمة كمية المعمميفلد  طمبة كمية المرممين، 

 .الرراق
  ( 2003لطيــف، اســتبرق مليــد عمــي): دراكيــة وعالقتيــا بحــل المشــكالت لــد  الالمرر ــة مــا ورا  ا

 ، الرراق.ابن رشد، لامرة بغداد/كمية التربية ،ماج تير()ر الة طمبة اللامرة، 
 ( 1999المقاني، احمد حسين، وعمي، اللمل): ،عالم  معجـ المصطمحات التربوية المعرفية

 ، دمشق، سوريا.1الينابيع، ط دار الكتب، القاىرة ، مصر
 (1999مالك، لمكسرت وآخرون)األردني، ، ترلمة كمال دواني، مركز الكتب : المدر ة الصكية

 عمان، األردن.
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 ( 1974محمد، حسين عمي:)  الفيـ في الح اب وفيـ التالميص لمعمميات الح ابية األربع في
 ، دار الرمم لمماليين، بيروت، لبنان 3، طالمدر ة اـبتدائية

 ( 2007مرعي، تو يق احمد، ومحمد محمود الحيمة :) ،المناىج التربوية الحديثة )مفاىيميا
 .دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن .ُأ  يا، عممياتيا(عناصرىا، 

  (: الرالقة بين ستراتيليات الترمم والتحصيل االكـاديمي لـدي طـالب  2009محمد ) ،المصري
  (.82)المجمػد  ،مجمػة دمػشؽوطالبات كمية الرموم التربوية بلامرة االسرا  الخاصة، 

  (،1999المريوف، را د بحر احمد):  الرالقة بين  يم واكتساب مدرس الريا يات  ي المرحمة
 /كمية التربية ر الة ماج تير(،المتوسطة لممفاىيم والميارات الريا ية و يم واكتساب طمبتيم ليا، )

 .الرراق ابن الييثم، لامرة بغداد،
 ( 2000ممحم، محمد:) والتوزيع دار المسيرة لمنشر  ،1، طمناىج البحث في التربية وعمـ النفس

 .والطباعة، عمان، االردن
   (2002)_______ :دار المسيرة لمنشر والتوزيع 2، طمناىج البحث في التربية وعمـ النفس ،

 .والطباعة، عمان، االردن
 ( بنــــا  برنــــامج ترميمــــي 2005الموســــوي، عواطــــف ناصــــر :)–  ترممــــي لمتفكيــــر وقيــــاس اثــــره  ــــي

ابـن الييـثم، /كميـة التربيـة  اطروحػة دكتػوراه(، ) المشـكالتالتحصيل بمادة الفيزيا  والقدرة عما حـل 
 لامرة بغداد، الرراق.

 دمشق ،، دار الينابيع2ط ،تعميـ وتعمـ الرياضيات مف أجؿ الفيـ :(2009) المولا، حميد مليد،  
 سوريا.

 (____________2011 )دمشق ،، دار الينابيع2ط ،تعميـ وتعمـ الرياضيات مف أجؿ الفيـ،  
 سوريا.

 ،ردن.ال، دار البشير،عمان، ا1ط ،دليمؾ في تصميـ اـختبارات(: 2001سمما زكي) الناشف 
 ( 2004النبيان، موسا :)دار الشروق لمنشر 1، طا ا يات القياس في العمـو ال موكية ،

 والتوزيع، عمان، االردن.
 ( 1960نلار، مؤيد لبرائيل، واخرون :)ركية، يالم، اللامرة ا1، طقاموس التربية وعمـ النفس

 بيروت، لبنان. 
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 دار الفكر طرؽ وا اليب و تراتيجيات حديثة في تدريس العمـو: (2003) النلدي، واخرون ،
 .، مصرالرربي، القاىرة

 ( 2018النقيب، عبد الخالق): الرراق ،اللامرة التقنية الوسطا، بغداد ،اـحصاء اـحيائي.  
 ( 1992نشوان، يرقوب حسين :) دار الفرقان لمنشر 1، طمنظور إ الميالمنيج التربوي مف ،

 .، االردنعمان ،والتوزيع، أربد
 لامرـة القـدس المفتوحـة، عمـان1، ط ا ػاليب تػدريس العمػـو :(1999) نشوان، يرقوب حسـين ، ،

 .االردن
 تراتيجيات حديثة في فف : (2008لياشمي، عبد الرحمن عبد عمي، وطو عمي حسين الدليمي )ا 

 لمنشر والتوزيع، األردن.، دار الشروق التدريس
 ( 1997ىميسات، حمد عبد القادر): (10عدد) اآلداب والرموم، ملمة . سمسمة تصميـ التعميـ . 
  ،مكتبة الفالح، الكويتالتفكير والمنياج المدر ي: (2003وعفانة عزو ) ،عبيد وليم ،.  
   طرؽ تدريس  :(2002)وكالة االمم المتحدة، دائرة التربية والترميم، مركز التطوير التربوي

 .،  مسطينغزةالرياضيات لممرحمة اـبتدائية، 
  ( الرالقة بين األنماط المرر ية التف يمية والمستو  1986يوسف، زينب عبد الحميد :)
، الردد مجمة كمية التربية بطنطالتحصيمي  ي الرموم البيولولية لد  طمبة الصف الرابع اللامري، ا
 ، مصر. ، القاىرة (4)
   دار 1، طا ا يات تعميـ المغة العربية والتربية الدينية(: 1981خرون )آيونس،  تحي عمي و ،

 ، مصر.الثقا ة، القاىرة 
 ( 2004يونس،  تحي وأخرون): ،دار الفكر لمنشر والتوزيع،  التنظيمات، المكونات، المناىج

 عمان، األردن.
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 (2ممحق ) 
 حسب المقب العممي والحروف األبجديةب مرتبة   االستشارةوطبيعة  ةهم الباحثتأسماء المحكمين الذين استشار 

 ت
 طبيعة االستشارة   مكان العمل االختصاص والدرجة العممية ينماسماء المحك

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

حصاء إ يبقعبد الخالق الن .أ .د  .1
 ياضير 

كمية التقنيات / جامعة بغداد
 الوسطى

 استشارة احصائية

ط. ت  عباس ناجي عبد األمير  .أ .د  .2
 الرياضيات

الجامعة المستنصرية/ كمية 
 * * * * * * * * * التربية األساسية 

ط. ت  أ. د. رياض فاخر حميد  .3
 الرياضيات

الجامعة المستنصرية/ كمية 
 * * * * * * * * * التربية

جامعة بغداد/ كمية التربية  رياضيات لمى توفيق ناجي .أ. د  .4
   * * *  * *  )ابن الهيثم(

ط. ت  . فائزة عبد القادر أ. د  .5
 الرياضيات

الجامعة المستنصرية/ كمية 
 * * * * * * * * * التربية األساسية

ط. ت  لهام جبار فارسإأ.م .د.   .6
 الرياضيات

جامعة بغداد/ كمية التربية 
  * * * * * * * * )ابن الهيثم(

ط.ت  أ.م .د. إنعام إبراهيم عبد الرزاق  .7
 الرياضيات

جامعة بغداد/ كمية التربية 
  * * * * * * * * )ابن الهيثم(

ط. ت  محمد جاسمباسم  .أ.م .د  .8
 الرياضيات

جامعة بغداد/ كمية التربية 
 * * * * * * * * * )ابن الهيثم(

ط. ت  د. حسن كامل رسن.م.أ  .9
 الرياضيات

كمية التربية جامعة بغداد/ 
  * *  * * * * * )ابن الهيثم(

ط.ت  د. رحيم يونس كروم.أ.   .10
 الرياضيات

 جامعة االمام الصادق
 * * * * * * 

 * * * 

ط. ت  أ.م .د. رفاه عزيز كريم  .11
 الرياضيات

الجامعة المستنصرية/ كمية 
  * * * * * * * * التربية

ط. ت  طعمة هادي عمار .أ.م .د  .12
 الرياضيات

الجامعة المستنصرية/ كمية 
 * * * * * * * * * التربية

 * * * * * * * * *الجامعة المستنصرية/ كمية ط. ت  غسان رشيد  .أ . م.د  .13



 حقالمال

 

188 

 التربية األساسية الرياضيات

ط. ت  أ.م .د. مدركة صالح عبد اهلل  .14
 الرياضيات

الجامعة المستنصرية/ كمية 
 * * * * * * التربية األساسية

 
* * * 

ط. ت  أريج خضر حسن .م.د  .15
 الرياضيات

جامعة بغداد/ كمية التربية 
     *     )ابن الهيثم(

 طبيعة االستشارة:
 .تحميل المحتوى .1
 األهداف الخاصة. .2
    .األهداف السموكية .3
  . صالح الستراتيجيات المعرفية .4
 .صالح مكونات الفهم المرن .5
 .الحاجات التعميمية   .6
  . التعممي -البرنامج التعميمي  .7
 .الخطط التدريسية  .8
    .اختبار الفهم المرن  .9

  .االختبار التحصيمي .10
 

                         
    
 

    



 المالحق
 

 

189 

 (3ممحق )

 

 جامعة بغداد
 بف الييثـ/ إ كمية التربية لمعمـو الصرفة

 قسـ العمـو التربوية والنفسية 
 الدراسات العميا/ الدكتوراه

 
 االهداف الخاصةصالح  بشأنم/استشارة المحكمين                      

 
 ......................................................المحترماالستاذ الفاضل 

 ............................................................تحية طيبة
ة يراتجيات المعرفتسلم اً تعممي وفق -تعميميالموسـو بػ ) بناء برنامج  بحثياتروـ الباحثة القياـ ب    

 .(الرياضياتالفيـ المرف وتحصيميف في المتوسط واثره في الوؿ لتعمـ طالبات الصؼ ا
لما تعيده الباحثة فيكـ مف الخبرة وسعة االطالع والموضوعية ، لذا يرجى التفضؿ ببياف  ونظراً  

  .االوؿ المتوسطلتدريس رياضيات الصؼ  االىداؼ الخاصةآرائكـ ومالحظاتكـ القيمة عف صالح 
 

 فائؽ التقدير واالحتراـمع                          
 

                                                                               
 البػػػػاحثةالمشرؼ                                                                

 ميدي جوادأ. د. رافد بحر أحمد                                              ىياـ 
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 االول المتوسطاالهداف الخاصة لتدريس رياضيات الصف 

 -اوال: اهداف المجال المعرفي ويشمل:
 المتمثمة في: اتلرياضيا اكتساب بعض معمومات -1 
  خواص عممية الجمع عمىz والنظير  ، والعنصر المحايد ، خاصية االبداؿ وخاصية التجميع

 يع.ز وخاصية التو   ،الجمعي
  لعددالمرفوع ليا ااألس أو القوة.   
 الرقمية لمعدد الكبير.و  الصورة العممية 
 القيمة المطمقة لمعدد الصحيح. 
 .ايجاد قيمة الجممة العددية 
 لمجمع والطرح والضرب والقسمة ( المعادلة ذات الخطوة الواحدة(. 
 الجذر التكعيبيو  الجذر التربيعي. 
  التكعيبيالجذر و  الجذر التربيعيتقدير 
 العدد النسبي. 
 التقسيـ التناسبيو   النسبة المئوية. 
 الحد الجبري. 
 الدالة. 
 .المجموعات 
 متعددة الخطوات. المعادلة 
 المتباينات. 
 المجسمةو  المستوية ليندسةا. 
  المساحات والحجـو. 
 دور الرياضيات في التطور العممي والتقني المعاصر. بياف 
 بحياة االنسافوعالقتيا الرياضيات  تاريخ بياف. 

 :عن طريقمرياضيات وذلك لاكتساب بعض اساليب التفكير  -2

  العمميات عمى االعداداستنتاج خواص. 
 عماؿ العمميات عمى االعداد الصحيحة والنسبيةالتوصؿ الى حؿ مشكالت حياتية باست. 
 .التنبؤ بقاعدة جديدة كامتداد لممعمومات المعطاة 
  واليندسة االحداثية.الربط بيف اليندسة المستوية 
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 ذات الخطوة الواحدة . ترجمة بعض المسائؿ الى معادالت جبرية 
 في حؿ بعض المشكالت الحياتية. قوانيف االسس استخداـ 
 اتلرياضيافي حؿ بعض مشكالت عداد النسبية اال استخداـ. 
 مشكالت الحياتية.الو ات لرياضيا في حؿ بعض مشكالت النسبة والتناسب استخداـ 
 الحياة العممية.في  الدالة تطبيؽ استخداـ 
  والحجوـ المساحاتفي معرفة استخداـ قوانيف اليندسة. 
  راالنسحاب واالنعكاس والتناظو معرفة االشكاؿ وتناظرىا وتشابييا وتمددىا. 

 الرياضيات:في التواصل  -3

  الرياضيات مف حيث:تعميـ الرياضيات في ىذه المرحمة يجب اف يتضمف فرصًا لمتواصؿ بمغة 
 اتلرياضياعف االفكار وعالقات  فوصؼ وتوضيح افكارى. 
 لرياضية، والتعبير عف التعميمات التي يكتشفونيا عف طريؽ االستقراء.اغ التعريفات و ص 
 كتابة. ـا اً يشفي سواٌء كانت  لرياضيةا التعبير عف االفكار 
 قروءة.مال اتياضيلرا فيـ نصوص 
 التساؤالت الواضحة حوؿ الرياضيات التي لـ يتـ قراءتيا او االستماع الييا. توضيح 
  رموز الرياضيات ودورىا في نمو المعرفة. بياف اىمية 
 ؽ شفيية، او كتابية، او حسية، او بالصور، او بالرسـو البيانية، او ائطر  استعماؿنمذجة المواقؼ ب

 ؽ الجبرية.ائبالطر 
  لرياضيةااالفكار والمواقؼ نشيط بت الرياضياتتوضيح وتطوير. 
  لرياضيةالالفكار   مرففيـ الالطريؽ  عف الرياضيات تنمية. 
  والمشاىدة.  واالستماع والتفسيرميارات القراءة  بواسطة لرياضيةاتوظيؼ وتقويـ االفكار 
 اتلرياضيا مناقشة افكارب تكويف براىيف وحجج حدسية مقنعة.  
 العامةقيمة الرياضيات ودورىا في تنمية االفكار  بياف  . 

 :ويتمثل في ,لرياضيةا اكتساب المهارات واالساليب :ثانيا  

 والنسبية الصحيحة  اجراءات العمميات عمى مجموعة االعداد. 
  والتناسب الطردي والعكسي ايجاد النسب. 
 الدواؿ اليجاد المخرجات  استخداـ. 
  بالحجوـ والمساحات اجراء الحسابات. 
 ترتيب العمميات ال يجاد ناتج جممة عددية استخداـ  
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 .تمثيؿ األعداد الصحيحة عمى خط األعداد 
 في الحدود والمقادير الجبرية ايجاد قيمة المجهول. 
  التكعيبي لعدد صحيح بطريقة التحميؿ الى العوامؿ االوليةو  الجذر التربيعيايجاد. 
  والتقسيـ التناسبي الربح و   النسبة المئويةتقدير. 
   لممقدار الجبري القيمة العدديةايجاد. 
 واالضالع المتناظرة الزوايا المتناظرة في ايجاد  والتشابو  توظيؼ التطابؽ. 
 وتمددىا  تكبير وتصغير االشكاؿ  اليندسية. 

 ويشمل: ,لمرياضياتتنمية الجانب الوجداني لالمجال االنفعالي  :ثالثا  

  يا الحياة العامةتذوقو  الرياضياتتماسؾ بناء. 
 .تقدير دور الرياضيات في التطور العممي والتقني في عالمنا المعاصر 
 عمماء العرب والمسمميف. السيمالجيود العامميف في حقؿ الرياضيات و  الطمبة تقدير 
 واالستمرار في دراستيا. اتلرياضياالستزادة مف ل دفع الطمبة 
 والدقة في التعبير. ، واالستقراء ، المالحظة :الرياضيات مففيـ تكويف دفع  الطمبة ل 
  الرياضيات بصفتيا اداة فعالة في بعض مواقؼ الحياة والمشكالت العمميةبياف اىمية.  
  المختمفة.والفيـ اساليب التفكير ب وعالقتياالرياضيات اىمية 
 يا.الرياضيات وتقديرىا بما يؤدي الى حب االستطالع والمبادرة والرغبة في تعمم قيمة بياف  
   جوانب المعرفة االخرى.بالرياضيات عالقة 
 لرياضيةا حجياتدراسة الرياضيات واالستمتاع بحؿ االدفع الطمبة ل. 
 راء االخريفآواحتراـ  ،والمثابرة ،والموضوعية ، والترتيب ، والنظاـ ، لدقة تكويف بعض القيـ كا 

 .رياضياً 
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 (4ممحق )
 بغداد جامعة

 الهيثم بن إ/ الصرفة لمعموم التربية كمية
 والنفسية التربوية العموم قسم 

 الدكتوراه/ العميا الدراسات
 

   لتحميل المحتوىستشارة المحكمين إ م/

 ......................................................المحترمالدكتور االستاذ الفاضل 

 .............تحية طيبة:

تعممي وفقًا لمستراتجيات  -) بناء برنامج تعميميالموسوم بـ  بحثهاتروم الباحثة القيام ب   
المعرفية لتعمم طالبات الصف االول المتوسط واثره في الفيم المرن وتحصيمين في 

 .الرياضيات(
  

عهده فيكم من الخبرة وسعة االطالع والموضوعية، لذا يرجى التفضل ببيان آرائكم نلما  نظرا  و    
كتاب من ( الرابعو ، الثالثو الثاني، و لمفصول )االول،  حميل المحتوى ت بشأنومالحظاتكم القيمة 

لمجموعة من المؤلفين  لمعام  االول متوسط )الطبعة االولى(المقرر لطمبة الصف  رياضيات ال
 .2012الدراسي 

 مع فائق التقدير واالحترام                                   

                                                                                
 
 
 
 
 
 البــــاحثة    المشرف                                                          

 رافد بحر احمد                                                  ىيام ميدي جوادأ.د. 
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اساليب  (33 -6الفصل االول ) االعداد الصحيحة  

 حل المسائل  ميارات تعميمات مفاىيم  الصفحة المحتوى ت تفكير
     * 8 الحساب الذىني  .1
    *  z  8مجمع عمى لخاصية االبدال   .2
    *  z 8عمى  خاصية التجميع  .3
    *  z 8عمى  يعز خاصية التو   .4
لتحسب  zعمى لمجمع خاصية االبدال  خداماست  .5

 ذىنياً 
8   *   

   *   9 لتحسب ذىنياً  zعمى  التجميع خاصية خداماست  .6
   *   9 لتحسب ذىنياً  z في يعز التو  خاصية خداماست  .7
     * 9 االساس  .8
     * 9 القوة لعدداألس أو   .9

 من n  نفسيا في مضروبة a أن تعني   .10
 المرات

9  *    

    *  9 ىو العدد نفسو 1كل عدد مرفوع ألس   .11
    *  9 1يساوي  0 لألس مرفوع مقدار كل  .12
   *   9 العدد بداللة االساسات واالسسكتابة   .13
     * 9 االعداد الكبيرة   .14
     * 9 لمعدد الكبيرالصورة العممية   .15
   *   9 كتابة الصورة العممية لمعدد الكبير  .16
   *   9 ايجاد الصورة العممية لمعدد الكبير  .17
     * 10 لمعدد الصورة الرقمية  .18
     * 10 لكتابة االعداد الكبيرة10مضاعفات العدد  .19
   *   10 لكتابة االعداد الكبيرة10ايجاد مضاعفات العدد  .20
 * *    10  لكتابة االعداد الكبيرةحل التمرينات   .21
    *  11 الجمعبين خاصية توزيع الضرب   .22
     * 11 : اكبر , واصغر   <,>,=  .23
   *   11 مقارنة العدد باستخدام  )<,>,=(  .24
 * *    11 داعدمقارنة االحل مسائل حياتية ل  .25
     * 11 االعداد الصحيحة )الموجبة والسالبة والصفر (  .26
    *  12 ترتيب العمميات عمى األعداد الصحيحة  .27
ايجاد العدد باستخدام ترتيب العمميات عمى   .28

 األعداد الصحيحة
12   *   
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     * 13 القيمة المطمقة لمعدد الصحيح  .29
   *   13 القيمة المطمقة لمعدد الصحيحايجاد   .30
   *   13 األعداد مستقيمتمثيل األعداد الصحيحة عمى   .31
   *   13 ايجاد قيمة الجممة العددية  .32
يجاد ناتج جممة إلترتيب العمميات  خداماست  .33

 عددية
14   *   

 * *    15 يجاد ناتج جممة عدديةإل  حل مسائل حياتية  .34
     * 16 جممة عددية المتغير والثابت في  .35
     * 16 العبارة الجبرية  .36
   *   16 كتابة  عبارة جبرية  .37
   *   16 العبارة المفظية الى عبارة جبريةتحويل   .38
   *   17 ايجاد قيمة العبارة الجبرية  .39
ايجاد قيمة العبارة المواقف حياتية  خداماست  .40

 الجبرية
18    *  

 * *    19 يجاد قيمة العبارة الجبريةإلحل مسائل حياتية   .41
     * 20 الواحدة  المعادلة ذات الخطوة  .42
     * 20 االعداد الصحيحةعمى معادلة الجمع    .43
   *   20 ايجاد قيمة المجيول في معادلة الجمع  .44
     * 20 عمى االعداد الصحيحةمعادلة الطرح   .45
يجاد قيمة المعادلة إلالعالقة بين الجمع والطرح   .46

 الجبرية
20  *    

     * 21 عمى االعداد الصحيحةالضرب  ةمعادل  .47
     * 21 عمى االعداد الصحيحة لقسمةة امعادل  .48
يجاد حل معادالت الضرب إلالمسائل المفظية   .49

 والقسمة 
22    * * 

   *   23 المقارنة بين قيمة المتغيرين لمعادلتين  .50
   *   23 بيان قيمة المتغير موجبة او سالبة  .51
 * *    23 بيان قيمة المتغير حل مسائل حياتية ل  .52
     * 24 موجب صحيحلعدد  الجذر التربيعي  .53
الجذر التربيعي لعدد صحيح بطريقة ايجاد   .54

 التحميل الى العوامل االولية
24   *   

    *  24 نظرية فيثاغورس  .55
     * 25 لمعدد الصحيح. الجذر التكعيبي  .56
   *   26 الجذر التكعيبي لحل المسائل المفظيةاستخدام    .57
   *   26 قيمة المتغير تعويضايجاد قيمة العبارة الجبرية ب  .58
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 تعويضايجاد قيمة العبارة الجبرية بحل تمرينات   .59
 قيمة المتغير

26   *   

 * *    27 الجذر التكعيبيحل مسائل حياتية باستخدام   .60
لمجذر المقارنة بين قيمة المتغيرين لمعادلتين   .61

 التكعيبي
27   *   

ممقارنة بين قيمة المتغيرين حل مسائل حياتية ل  .62
 .لمجذر التكعيبيلمعادلتين 

27    * * 

 * *    28 حل مسائل ) التخمين والتحقق (  .63
     * 28  المعطيات والمطموب  .64
   *   28 تحديد المعطيات والمطموب  .65
 * *    29 طموبمتحديد المعطيات والحل مسائل حياتية  ل  .66
 -30 مسائل مراجعة الفصل  .67

32 
   *  

 
 
اساليب  (65-35  األعداد النسبيةالفصل الثاني  ) 

الميارا التعميمات المفاىيم ص المحتوى ت تفكير
 ت

حل 
 المسائل

     * 36 العدد النسبي  .68
 a,bحيث  a/bالعدد النسبي عمى الصورة   .69

 b≠0عددان صحيحان 
36  *    

   *   36 بصيغة العدد النسبيكتابة االعداد والكسور   .70
   *   36 بصيغة العدد النسبي كتابة الكسور العشرية  .71
    *  37 ., =(  , )مقارنة االعداد النسبية باستخدام    .72
    *  37 تساوي بين عددين نسبيين  .73
   *   38 ةترتيب االعداد النسبي  .74
مسائل لفظية تتناول مواقف حياتية تتضمن   .75

 مقارنة وترتيب االعداد النسبية.
39    *  

( عمى االعداد  , × ,  -العمميات االربعة )+ ,   .76
 النسبية

40 *     

    *  40 القيمة المطمقة في جمع االعداد النسبية  .77
   *   40 ايجاد ناتج جمع االعداد النسبية  .78
    *  41 طرح االعداد النسبية  .79
   *   41 ايجاد ناتج طرح االعداد النسبية  .80
    *  41 ضرب االعداد النسبية  .81
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    *  41 قسمة االعداد النسبية  .82
   *   41 ايجاد ناتج ضرب وقسمة االعداد النسبية  .83
, ×  -العمميات االربعة )+ ,  حل مسائل حياتية  .84

 ( عمى االعداد النسبية , 
42    * * 

     * 44 النسبة المئوية  .85
النسبة المئوية الى الصور الكسرية تحويل   .86

 المكافئة ليا 
44   *   

النسبة المئوية  الى الصور الكسريةتحويل   .87
 المكافئة ليا

44   *   

الصورة العشرية الى النسبة المئوية  تحويل  .88
 .المكافئة ليا 

44 *  *   

 النسبة المئويةالى  الصورة العشرية تحويل  .89
 .المكافئة ليا

44   *   

    *  45 النسبة المئويةتقدير   .90
 * *    45 المئوية.مسائل حياتية حول النسبة   .91
     * 48 التناسبيالتقسيم   .92
     * 48 الربح   .93
 * *    48 مسائل حياتية عمى الربح والتقسيم التناسبي  .94
 *  *   50 الربح والتقسيم التناسبيتمرينات    .95
     * 52 الطردي التناسب  .96
  *    52 الطردي التناسبمسائل حياتية عمى   .97
     * 53 العكسي التناسب  .98
 * *    55 )الطردي والعكسي( التناسبحياتية عمى مسائل   .99

    *  56 تقدير الجذر التربيعي  .100
   *   56 تدريبات عمى  تقدير الجذر التربيعي  .101
    *  57 تقدير الجذر التكعيبي  .102
 *  *  * 58 تدريبات عمى  تقدير الجذر التكعيبي  .103
 * *    59 تقدير الجذر التكعيبي مسائل حياتية عمى  .104
     * 60 لمجذور خطة حل المسألة )معقولية النتائج(  .105
   *   60 تحديد المعطيات والمطموب  .106
 * *    61 تحديد المعطيات والمطموب مسائل حياتية عمى  .107
 -62 تدريبات ومسائل مراجعة الفصل  .108

64 
   * * 
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اساليب  (93-67الفصل الثالث )متعددة الحدود  
 حل المسائل ميارات تعميمات مفاىيم الصفحة المحتوى ت تفكير

     * 68 الحد الجبري.  .109
القسم العددي )المعامل( والقسم الرمزي )المتغير(   .110

 في الحد الجبري
68 *     

     * 69 الحدود الجبرية المتشابية  .111
   *   70 )المعامل( و )المتغير(تدريبات لتحديد   .112
الجبرية الحدود تحديد  مسائل حياتية عمى  .113

 المتشابية
71    * * 

   *   72 جمع لحدود جبرية متشابية  .114
    *  73 الطرح لحدود جبرية متشابية  .115
     * 73 العدد المطروح والمطروح منو   .116
 *  *   74 جمع او طرح الحدودياتتمرينات   .117
 * *    75 طرح الحدود جبريةو  جمع مسائل حياتية عمى  .118
     * 76 الحد الجبري  .119
    *  76 حاصل الضرب لحدين جبريين او اكثر  .120
    *  77 لحد جبري بمقدار جبري حاصل الضرب  .121
 * *    79 ضرب الحدودياتلاليجاد حاصل  مسائل حياتية  .122
     * 80 القيمة العددية لحدودية.  .123
 * *    80 الحدوديات تستخدممسائل رياضية لفظية   .124
     * 81 لممقدار الجبري القيمة العددية  .125
 *  *   82 لممقدار الجبري لقيمة العدديةتدريبات اليجاد   .126
مسائل لفظية بواسطة  مسائل حياتية عمى  .127

 الحدوديات
83    * * 

     * 84 الدالة  .128
     * 84 جدول الدالة  .129
     * 84 قاعدة الدالة  .130
    *  85 قاعدة الدالة لممدخالت والمخرجات   .131
 *  *   86 لممدخالت والمخرجاتتمرينات وتدريبات اليجاد   .132
اليجاد قاعدة الدالة والمدخالت  مسائل حياتية  .133

 والمخرجات
87    * * 

     * 88 الخطوات االربعة لحل المسألة  .134
     * 88 المعطيات  والمطموب  .135
 *  *   89 بواسطة ايجاد المعطيات والمطموب مسائل حياتية  .136
 * *    92 - تدريبات ومسائل مراجعة الفصل  .137
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اساليب  ( 121-95)/ الجمل المفتوحة الفصل الرابع                          
 حل المسائل ميارات تعميمات مفاىيم  الصفحة المحتوى ت التفكير

     * 96 العنصر  .138
     * 96  المجموعة  .139
    *  96 كتابة المجموعة بطريقة الصفة المميزة  .140
    *  96 المشتركة كتابة المجموعة بطريقة العناصر  .141
     * 96 المجموعة المنتيية.  .142
     * 96 المجموعة غير المنتيية  .143
     * 96 الجزئية المجموعة  .144
     * 97 عمى المجموعات { ,  U}عمميات   .145

     * 98 عمى المجموعات االحتواء   .146
     * 98 االنتماء  .147
 *  *   98 حل  التمرينات  .148
اد وتقاطع وانتماء حاليجاد ات مسائل حياتية  .149

 المجموعات
99    * * 

     * Z. 100ي فمعادالت  متعددة الخطوات    .150
حل معادالت تتضمن عمميتي الجمع والطرح    .151

 Zفي 
100   *   

حل معادالت تتضمن عمميتي الضرب والقسمة   .152
 Z في

101   *   

تتضمن العالقة بين العمميات  حل  التمرينات   .153
 Z في 

102   *  * 

 * *    Z 103 تتضمن حل معادالت . مسائل حياتية  .154
     * Q 104معادالت  متعددة الخطوات في   .155
     * Q 105 و Z في النظير الجمعي   .156
   *   Q 106 و Z  النظير الضربي.  .157
لمعادالت  متعددة الخطوات   مسائل حياتية  .158

 Qفي 
107    * * 

     * 108 بمتغير واحد المتباينة  .159
 ax .  واحد متغير في المتباينة صيغة  .160

+ b 
109  *    

     * 110 مجموعة حل المتباينة عمى مستقيم األعداد  .161
 متغير فيلحل المتباينة   مسائل حياتية  .162

 .  واحد
111    * * 
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     * 112 المتباينة بخطوة واحدة  .163
   *   112 حل المتباينة بخطوة واحدة   .164
     * 112 خطواتالمتباينة بعدة   .165
   *   113 حل المتباينة بعدة خطوات   .166
 *  *   114 تمرينات وتدريبات لحل المتباينة  .167
 * *    115 لحل المتباينة  مسائل حياتية  .168
    *  116 بالتخمين والتحققخطة حل المسألة   .169
بالتخمين لحل المسألة   مسائل حياتية  .170

 والتحقق
117    * * 

-118 مراجعة الفصلتدريبات ومسائل   .171
120 

   * * 
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 (5ممحق )
 جامعة بغداد

 كمية التربية لمعموم الصرفة/ إ بن الييثم
 قسم العموم التربوية والنفسية 

 الدراسات العميا/ الدكتوراه
 

 السموكية غراضاالبشأن صالح شارة المحكمين است /م
 

 ...............................................المحترم الدكتور االستاذ الفاضل
 ........تحية طيبة:

تعممي وفقًا لمستراتجيات المعرفية  -) بناء برنامج تعميميالموسوم بـ  بحثياتروم الباحثة القيام ب    
 .لتعمم طالبات الصف االول المتوسط واثره في الفهم المرن وتحصيمهن في الرياضيات(

  
الفصول  موضوعات بتدريس الخاصة السموكية األىداف عدادإ بحثال اىذ متطمبات ومن     
رياضيات الكتاب من ( الجمل المفتوحةو متعددة الحدود, و االعداد النسبية, و االعداد الصحيحة, )

 2016لمجموعة من المؤلفين  لمعام الدراسي  االول متوسط )الطبعة االولى(المقرر لطمبة الصف 
, تطبيقو  فيم,و  معرفة,) مستوياتوب المعرفي المجال من" Bloom" " بموم"  تصنيف وفق عمى

الخبرة العممية وسعة االطالع في ىذا  من بو تتمتعون ونظرًا لما  ,(تقويمو تركيب, و تحميل, و 
 وضوح مدى عمى الحكم في بإعطاء آرائكم السديدة ومالحظاتكم القيمة التفضل يرجى لذا ,المجال
 .آنفة الذكر ستةال المستويات ضمن من سموكي ىدف كل مستوى وصحة االستبانة فقرات
 .واالمتـنان الشكـر فائق ولكم                              
     

             
 الباحثة                         المشرف                                        

 ىيام ميدي جواد                                            رافد بحر احمد    أ. د .  
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 التعديل اليدف (33-7) االعداد الصحيحة  ألولالفصل ا     
 عمى ان: رةً كون قادتدراسة الموضوعات ان  ابعد اكمالي ةيتوقع من الطالب

  معرفة  .االعداد الصحيحة فتعر   .1
  معرفة .التبديل  يةخصائص عممف تعر   .2
  معرفة .التجميع يةعمم خصائص فتعر   .3
  معرفة .التوزيع يةعمم خصائص فتعر   .4
  فيم .ميز بين خواص االبدال والتجميعت .5
  تطبيق .التبديل  يةخصائص عمم تستخدم .6
  تطبيق .التجميعية خصائص عمم تستخدم .7
  تطبيق .التوزيعية خصائص عمم تستخدم .8
  معرفة  .الحساب الذىني فتعر   .9

  تطبيق  .حسب ذىنياً تخصائص العمميات ل تستخدم .10
  تطبيق . لفظية تتناول مواقف حياتية ألةمس حسب ذىنياً ت .11
  تحميل  . لفظية ألةمستتوصل الى اي العمميات تستخدم في حل  .12
  معرفة .ما  لعدد القوة أو األس ذكرت  .13
  معرفة  .المرات من n  نفسيا في مضروبة a أن تعني  أن فتعر   .14
  فيم .ما عدد(  ُأس) و(  أساس)  بين ميزت .15
  معرفة .ىو العدد نفسو( 1)كل عدد مرفوع ألس ذكر ان ت .16
  معرفة ( .1يساوي  0 لألس مرفوع مقدار كل)   أن ذكرت .17
  فيم  .كتب العدد بداللة االساس واالست .18
  معرفة  (10عدد مضروب في قوى العددف عمى الصورة العممية لمعدد الكبير )تعر  ت .19

  معرفة .الصورة الرقمية لمعدد فتعر  ت .20
  فيم .لكتابة االعداد الكبيرة (  10) مضاعفات العددستعمل ت .21
  فيم .خاصية توزيع الضرب عمى الجمع  خدمستت .22
  فيم .تتوصل الى العالقة في توزيع الضرب عمى الجمع .23
  فيم .باستعمال )<,>,=(قارن بين عددين صحيحين.ت .24
  فيم .من النص الرياضيكتب جممة عددية ت .25
  فيم .يجاد ناتج جممة عددية إل ترتيب العمميات .26
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  تطبيق .ناتج جممة عددية تجد .27
  تقويم . ناتج جممة عدديةاليجاد تعويض التتحقق من صحة  .28
  معرفة .القيمة المطمقة لمعدد الصحيح فتعر   .29
  فيم .كتب القيمة المطمقة لعدد صحيحت .30
  معرفة .تميز بين القيمة المطمقة لعدد والعدد نفسو .31
  تطبيق المطمقة لعدد صحيح.جد القيمة ت .32
  فيم االعداد. مستقيممثل العدد الصحيح عمى ت .33
ترتيب العمميات ايجاد ناتج  لفظية تتناول مواقف حياتية تتضمن ألةحل مست .34

 .عمى االعداد الصحيحة
  تطبيق

  تطبيق القيمة المطمقة لعدد صحيح. لفظية تتناول مواقف حياتية تتضمن ألةحل مست .35
     العمميات تتضمنوجبرية  لفظية ةلأمستتوصل الى العالقة التي تربط بين  .36

 .عمى االعداد الصحيحة عمى 
  تركيب

  تقويم .الصحيحة العمميات عمى االعداد تتضمنحكم عمى صحة تحديد العمميات ت .37
  معرفة  .عبارة جبريةلا صيعةب عطي مثاالً ت .38
  معرفة .جبريةعبارة والثابت في ميز بين المتغير ت .39
  فيم  .حول العبارة المفظية الى جممة عدديةت .40
  تطبيق .جد قيمة العبارة الجبرية بالتعويض في قيمة المتغيرت .41
  تطبيق .لفظية تتناول مواقف حياتية تتضمن ايجاد قيمة العبارة الجبرية ألةحل مست .42
  تقويم  .تتضمن ايجاد قيمة العبارة الجبريةتتحقق من صحة حل مسألة  .43

  معرفة .معادلة ذات خطوة واحدة عمى الً عطي مثات .44
   فيم .المعادلة ذات الخطوة الواحدةو  العبارة الجبريةتميز بين  .45
  معرفة .ذات الخطوة الواحدة معادلة الجمع  فتعر   .46
  تطبيق .معادلة الجمع جد قيمة المجيول فيت .47

  معرفة .معادلة الطرح ذات الخطوة الواحدة فتعر   .48
  تطبيق .معادلة الطرح جد قيمة المجيول فيت .49
  تطبيق  .يجاد قيمة المعادلة الجبريةإلستعمل الحساب الذىني ت .50
  تحميل .يجاد قيمة المعادلة الجبريةإلالعالقة بين الجمع والطرح تتوصل الى  .51
  تطبيق .يجاد قيمة المعادلة الجبريةإلستعمل العالقة بين الجمع والطرح ت .52



 المالحق

 

 

204 

  معرفة  .معادلة الضرب عمى  الً تعطي مثا .53
  معرفة .القسمة معادلةعمى   الً تعطي مثا .54
  معرفة .معادلة ضرب فتعر   .55
  تطبيق .معادلة ضربتحل  .56

  معرفة .معادلة قسمة  فتعر   .57
  تطبيق .بسيطة حل معادلة قسمةت .58
  تطبيق .لفظية ألةوظف معادالت الضرب والقسمة لحل مست .59
  تطبيق .والقسمة بإيجاد العالقة بين الضرب والقسمةحل معادالت الضرب ت .60
  تقويم .الضرب والقسمة تحكم عمى صحة حل معادلة  .61

  فيم  .معادلة الضرب والقسمةالجمع والطرح  و  معادلةتميز بين  .62
  تحميل  االولية. والى عوامم اً صحيح ًا حمل عددت .63
  معرفة .التربيعي لعدد الجذر فتعر   .64
  تطبيق .التربيعي لعددجد الجذر ت .65
  تحميل .التربيعي لعددتتعمق بالجذر  ةلأتفسر كيفية حل مس .66
  تركيب .االولية ومجذر التربيعي لعدد صحيح بطريقة التحميل الى عواممل تتوصل  .67
  تقويم .الجذر التربيعي لعددتحكم عمى صحة ايجاد  .68
ضمعيو القائمين ستنتج العالقة بين مربع طول الوتر ومجموع مربعي طولي ت .69

 .عمى نظرية فيثاغورس( فتعر  ت)
  تحميل

  تطبيق .جد طول احد اضالع مثمث قائم الزاوية اذا عمم طول الضمعين االخرينت .70
  تطبيق جد الجذر التكعيبي لعدد صحيح.ت .71
  فيم .الجذر التكعيبيو  التربيعي تميز بين خطوات ايجاد الجذر .72
  تركيب .االولية وبطريقة التحميل الى عوامممجذر التكعيبي لعدد صحيح ل تتوصل  .73
  تقويم الجذر التكعيبي لعدد صحيح.تحكم عمى صحة ايجاد  .74

  تحميل .معددلالتكعيبي تفسر كيفية حل مسألة تتعمق بالجذر  .75
  تطبيق .من البيئة ألةستخدم التخمين والتحقق في حل مست .76

  فيم .التخمين والتحقق  ألةمستحدد المعطيات والمطموب في  .77
  تقويم  .التخمين والتحقق  ألةمستحكم عمى صحة تحديد المعطيات والمطموب في  .78

 (3( , تركيب ) 6( , تحميل ) 7تقويم )( , 23) تطبيق( , 16( , فيم ) 23معرفة ) 
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 التعديل اليدف  (65-35  األعداد النسبيةالفصل الثاني )

 عمى ان: رةً كون قادتدراسة الموضوعات ان  ابعد اكمالي ةيتوقع من الطالب

  معرفة مفيوم العدد النسبي. فر  تع .79
 عدد نسبي عمى الصورة ل الً عطي مثات .80

 
  فيم .b≠0عددان صحيحان  a ,bحيث  

  معرفة .الكسور العشرية عمى فر  تعت .81
  معرفة .االعداد العشرية عمى فر  تتع .82
  معرفة .الكسور االعتيادية عمى فر  تتع .83
  معرفة .االعداد الكسرية عمى فر  تتع .84
  معرفة .نسبية مقاميا واحد بانيا اعداد االعداد الصحيحة  عمى فر  تتع .85
  بصيغة العدد النسبياالعتيادية  ر عن الكسورب  عت .86

 
  فيم .   بحيث   

  فيم .بصيغة العدد النسبي الكسور العشريةعن  رب  عت .87
  معرقة .من المقام( )البسط اكبر المفظيالكسر  فر  تع .88
  معرفة .(الكسر االعتيادي )البسط اصغر من المقام فر  تع .89
  فيم  .قارن بين عددين نسبيينت .90
  فيم ساوي بين عددين نسبيين.ت .91
  تركيب تحقق من تساوي عددين نسبيين.ت .92
  تقويم  بين عددين نسبيين. ساو  تحكم عمى صحة ت .93
  تطبيق .االعداد مستقيممثل العدد النسبي عمى ت .94
  فيم .رتب االعداد النسبية تصاعدياً ت .95
  فيم .رتب االعداد النسبية تنازلياً ت .96
 لفظية تتناول مواقف حياتية تتضمن مقارنة وترتيب  ألةحل مست .97

 االعداد النسبية.
  تطبيق

  تتناول مواقف حياتية تتضمن مقارنة ب لفظية  ةلأمستحكم عمى صحة حل  .98
 االعداد النسبية.ب وترتي

  تقويم

  تطبيق  .عمى االعداد النسبية ( )+ ةعممي ستخدمت .99
  تطبيق .عمى االعداد النسبية(-ة )عممي تستخدم .100
  تطبيق .عمى االعداد النسبية(  ×ة )عممي تستخدم .101
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  تطبيق .عمى االعداد النسبية(   ة )عممي تستخدم .102
  تطبيق .ستعمل القيمة المطمقة في جمع االعداد النسبيةت .103
  تطبيق  .يننسبيين طرح عددت .104
  تركيب .تتوصل الى قاعدة لطرح عددين نسبين .105
  تطبيق .ضرب االعداد النسبية ت .106
  تطبيق .االعداد النسبية مقسُ ت .107
  تركيب .قسمة االعداد النسبيةتتوصل الى قاعدة ل .108
  تطبيق .حياتية ألةضرب االعداد النسبية لحل مس تستخدم .109
  تطبيق .حياتية ألةاالعداد النسبية لحل مس قسمةتستخدم  .110
  معرفة .النسبة المئوية  فر  تع .111
  فيم   .حول النسبة المئوية الى الصور الكسرية المكافئة ليات .112
  فيم  .المكافئة ليا النسبة المئوية الى الصور الكسرية حولت .113
  فيم   .الصورة العشرية المكافئة ليا الىحول النسبة المئوية ت .114
  فيم  .المكافئة ليا النسبة المئويةالى  الصورة العشرية حولت .115
  فيم   .ر النسبة المئويةقد  ت .116
  فيم  .الى عدد نسبيالمئوية تحول النسبة  .117
  فيم   .بين نسبتين مئويتين قارنت .118
  تطبيق .النسبة المئوية تتضمن استخدامحياتية  ألةحل مست .119
  تحميل .نسبتين مئويتينتعمل سبب تساوي  .120
  تقويم .نسبتين مئويتينتحكم عمى صحة حل تساوي  .121
  معرفة  .الربح فر  تع .122
  معرفة .التقسيم التناسبي فر  تع .123
  تطبيق  .الربح تتضمنحياتية  ألةحل مست  .124
  تطبيق .التقسيم التناسبي تتضمنحياتية  ألةحل مست .125

  معرفة .معنى التناسب فر  تع .126
  معرفة العالقة التناسبية حاصل ضرب الطرفين في الوسطين. فر  تع .127
  معرفة .الطردي معنى التناسب فر  تع .128
  فيم  عمى التناسب الطردي . الً تعطي مثا .129
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  معرفة .العكسي معنى التناسب فر  تع .130
  فيم  عمى التناسب العكسي . تعطي مثاالً  .131
  تطبيق .الطردي  التناسبحياتية عمى  ألةحل مست .132
  تطبيق .العكسي التناسبحياتية عمى  ألةحل مست .133
  فيم  .تميز بين التناسب الطردي والعكسي .134
  تحميل .تعمل سبب استخدام التناسب الطردي  .135
  تحميل .العكسي تعمل سبب استخدام التناسب .136
  معرفة .التربيعي تقدير الجذر فر  تع .137
  فيم  .قدر الجذر التكعيبي لعدد صحيحت .138
  تطبيق . التربيعي الجذر حياتية عمى تقدير ألةحل مست .139
  تطبيق .الجذر التكعيبي حياتية عمى تقدير ألةحل مست .140
  فيم  .بالتحميل الجذر التكعيبيالتربيعي و  الجذرتميز بين  .141

  فيم  .ستعمل الرياضيات الذىنية لتحديد معقولية اإلجابةت .142
  تطبيق .حياتية باستخدام معقولية اإلجابة ألةحل مست .143
  تقويم  .تتضمن الجذور التربيعية والتكعيبيةألة مسحل تحكم عمى صحة  .144

 (4تقويم ),  (3( , تركيب ) 3, تحميل ) (20) تطبيق( , 20( , فيم ) 16معرفة ) 
 

 التعديل الهدف   (39-76)متعددة الحدود  الفصل الثالث         
 عمى ان: رةً كون قادتدراسة الموضوعات ان  ابعد اكمالي ةيتوقع من الطالب

  معرفة    الحد الجبري. فر  تع .145
  فيم  الجبريبين القسم العددي )المعامل( والقسم الرمزي )المتغير( في الحد  ميزت .146
  معرفة .لمحد الجبري المعامل والمتغير عمى الً تعطي مثا .147
  معرفة  .الحدود الجبرية المتشابية تعر ف .148
  تطبيق .في حد جبريالمعامل والمتغير  تحدد فييا حياتية ألةحل مست .149
  تقويم  ًا.جبري اً تتضمن حد ألةحل مستتحقق من صحة  .150
  تطبيق جد حاصل جمع حدود جبرية متشابية.ت .151
  تطبيق .جد حاصل الطرح لحدود جبرية متشابيةت .152

  تطبيق  .جد ناتج جمع حدوديتينتل حياتية ألةحل مست .153
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  تطبيق .حدوديتين جد ناتج طرحتل حياتية ألةحل مست .154
  تقويم .حدوديتين طرحو   جمعتتضمن  جبرية ةلأتحكم عمى صحة حل مس .155
  معرفة .حاصل ضرب حدين جبريين  فر  تع .156
  تطبيق  .ضرب حدين جبريينت .157
  فيم  .مقدار جبريو حد جبري تميز بين  .158
  تحميل مقدار جبري مكونات تتوصل الى  .159
  تطبيق .حد جبري بمقدار جبري جد حاصل ضربت .160

  تطبيق .يتيناليجاد حاصل ضرب حدود حياتية ةلأحل مست .161
  معرفة القيمة العددية لحدودية. فر  تع .162
  تطبيق جد القيمة العددية لحدودية.ت .163
  تطبيق .حدودياتال ستخدامارياضية لفظية ب ةلأحل مست .164
  تطبيق .لمقدار جبري جد القيمة العدديةت .165
  تقويم .لمقدار جبري القيمة العدديةتحكم عمى صحة  .166
  تحميل الحدوديات. ستخدامابلفظية  ةلأترجم مست .167
 ةجبري ودتتضمن ضرب حد خطوات لحل مسألةاستخدام الى  توصلت .168
 .في مقدار جبري 

  تحميل

  فيم   .ومطموبمعطيات الى لفظية  مسألة رجمتت .169
  تطبيق .ايجاد المعطيات والمطموب تتضمن حياتية ةلأحل مست .170
  تقويم .ايجاد المعطيات والمطموب تتضمن حياتية ةلأمس صحة حلتتحقق من  .171
  معرفة .الدالة فر  تع .172
  معرفة .جدول الدالة فر  تع .173
  معرفة .قاعدة الدالةعمى  اًل عطي مثات .174
  تطبيق .المدخالت والمخرجاتمن قاعدة الدالة  تجد .565
  تركيب .المدخالت والمخرجاتمعرفة قاعدة الدالة من  تركب  .176

 (4تقويم ),  (1( , تركيب ) 3, تحميل ) (13) تطبيق( , 3( , فيم ) 8معرفة ) 
  

 التعديل اليدف ( 121-95)الجمل المفتوحة  : الفصل الرابع    
 عمى ان: رةً كون قادتدراسة الموضوعات ان  ابعد اكمالي ةيتوقع من الطالب
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  معرفة .المجموعة فر  تع .177
  فيم  .ميز عناصر مجموعةت .178
  فيم  .عبر عن المجموعة بطريقة الصفة المميزةت .179
  معرفة المجموعة المنتيية. فر  تع .180
  معرفة المجموعة غير المنتيية. فر  تع .181
  فيم  المجموعة غير المنتيية.و   المجموعة المنتييةتميز بين  .182
  معرفة .الجزئية المجموعة فر  تع .183
  فيم   .اخرى مجموعة جزئية من كون مجموعةتذكر متى ت .184
  فيم   .العمميات عمى المجموعاتاستخدام   زتمي   .185
  معرفة مجموعة تقاطع مجموعتين. فر  تع .186
  تطبيق .عين مجموعة تقاطع مجموعتين معمومتينت .187
  تطبيق  مجموعتين مجموعة تقاطعلتحديد  الرموز ستخدمت .188
 مثل مجموعة التقاطع بين مجموعتين معمومتين أو أكثر ت .189

 بمخططات )فن(.
  فيم 

  معرفة .مجموعة اتحاد مجموعتين فر  تع .190
  تطبيق  .مجموعة االتحاد بين مجموعتين معمومتين تجد .191
  تطبيق .مجموعتين اتحادمجموعة لتحديد  الرموز تستخدم .192
  تطبيق  .حل مسألة حياتية تمثل تقاطع مجموعتينت .193
  تطبيق .مجموعتين حل مسألة حياتية تمثل اتحادت .194
  تقويم .تتضمن تقاطع واتحاد مجموعتينصحة  حل مسألة  تتحقق من  .195
  فيم  .االتحادو خاصية التوزيع بين التقاطع ستخدم ت .196
  تحميل .االتحادو  التقاطع تتوصل الى العالقة التي تربط بين  .197
  فيم  .Zي فمعادالت  متعددة الخطوات   تحدد خطوات حل  .198
  تطبيق .Zي ف  تتضمن عمميتي الجمع والطرح لةحل معادت .199
  تطبيق .Z تتضمن عمميتي الضرب والقسمة في لةمعادحل ت .200
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  تطبيق  .Z حل معادالت تتضمن العالقة بين العمميات في ت .201
  تطبيق .Z  فيتتضمن حل معادالت  حياتية ةلأحل مست .202
  تقويم .Z  تتضمن حل معادالت في ةلأحل مستحكم عمى صحة  .203
  فيم  .Qمتعددة الخطوات في   ةحل معادل تحدد كيفية .204
  معرفة .Qفي  النظير الجمعي فر  تع .205
  معرفة .Qفي  الضربيالنظير  فر  تع .206
  معرفة .بمتغير واحد المتباينة فر  تع .207
  فيم  .( ≤,   ≥ (  ,  ,  ميز بين ت .208
  معرفة .ax + b .  واحد متغير في المتباينة صيغة كتبت .209
  فيم  .متباينة عمى مستقيم األعداد مثل مجموعة حلت .210
  فيم  .وضح سبب  تسميتيا متباينة أو متراجحةت .211
  معرفة .عدد خواص المتباينةت .212
 متباينة طرفي الى موجب عدد إضافة عند:  انو ستنتجت .213
 .يتغير ال الترتيبفان   

  فيم 

  فيم  يتغير ال الترتيب فان متبانية طرفي من عدد طرح عند: انو ستنتجت .214
  فيم  لمتباينة .اوضح خاصية ضرب ت .215
  فيم  يتغير ال الترتيب فانبعدد موجب لمتباينة استنتج انو :عند ضرب ت .216
  فيم  يتغير الترتيب فانبعدد سالب  لمتباينة استنتج انو :عند ضرب ت .217
  معرفة .لمتباينةاذكر خاصية قسمة ت .218
  فيم  .لمتباينةاوضح خاصية قسمة ت .219
ال  الترتيب فان موجب عدد عمى المتباينة طرفي قسمة عند:بط انوستنت .220

 .ريتغي ال
  تحميل

  فان سالب عدد عمى المتباينة طرفي قسمة عند: بط انوستنت .221
 .يتغير الترتيب

  تحميل

  تطبيق .خصائص المتباينات لحل المتباينات خدمستت .222
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  فيم   .حياتية بواسطة المتباينات ةلأمس ترجمت .223
  تطبيق  .الدرجة االولى متباينة منتؤول الى  حياتيةتحل مسألة  .224
  معرفة  .عمى التخمين فتعر  ت .225
  معرفة .التحقق عمى فتعر  ت .226
  فيم  .التحققو  التخمين ستنتج المعطيات من مسالةت .227
  فيم  .التحققو  التخمين ستنتج المطموب من مسالةت .228
  تقويم  .التخمين ةألمس فيالمطموب و المعطيات تحكم عمى صحة  .229
  تطبيق .استخدام التخمين تتضمن لة أحل مست .230
  تطبيق .التحقق استخدام تتضمنلة أحل مست .231
  تقويم . ياصل الى حمتحتى لة أمسلعدل التخمين ت .232

 (4تقويم ), (-( , تركيب ) 3, تحميل ) (14) تطبيق( , 21( , فيم ) 14معرفة ) 
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 (6ممحق )
 جامعة بغداد

 كمية التربية لمعمـو الصرفة/ إ بف الييثـ
 قسـ العمـو التربوية والنفسية 

 الدراسات العميا/ الدكتوراه

 
 
  

 الستراتيجيات المعرفية  ار صالحيفي اخت المحكمينشارة است/ م
 
 

 ................................المحترمالفاضل ...األستاذ 
 ....................................تحية طيبة ...

 
 
 

تعممي وفقًا لمستراتجيات المعرفية  -بناء برنامج تعميمي) الموسوـ بػتروـ الباحثة إجراء بحثيا    
 .)وتحصيمين في الرياضيات فيم المرنلتعمم طالبات الصف االول المتوسط واثره في ال

آرائكـ في تحديد  بيافونظرًا لما تممكونو مف خبرة ودراية في ىذا المجاؿ ترجو الباحثة   
 إضافة ستراتيجيات أخرى. وأ، بحثيالموضوع  امناسبةالستراتيجيات ا

 مع فائؽ التقدير واالحتراـ                                                          
 
 

 البــــاحثة               المشرف                                                       
 ىيام ميدي جواد                أ. د. رافد بحر أحمد                                       
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 لستراتيجيات المعرفية :اتعريف 
مجموعة مف العمميات الذىنية الداخمية لمسيطرة والمراجعة وضبط الوعي في أثناء عممية وىي    

ستراتيجيات المعرفية لضبط انتباىيـ بما يضمف ترميز أفضؿ يستعمؿ المتعمموف ال إذالتنفيذ، 
إذ يتـ تدريب المتعمميف عمى تعديؿ ىذه العمميات الذىنية  ،لممعمومات الجديدة ولتحسيف نجاحيـ

 (.136:  2007)الغريري،              .ي تمثؿ وظائؼ الضبط التنفيذية لمعالجة المعموماتالت
 ىي :و ستراتيجيات عرض لم

 المالحظات ةحغيرصال صالحة  Wittrock  الستراتيجيات المعرفية ت
وضع العناصر في مجموعات  :ستراتيجيات التمريف االساسية 1

 .سمسؿوقوائـ مرتبة بالت
ترتيب االعداد عمى وفؽ عنواف االعداد  الطبيعية  مثاؿ/

 والصحيحة والنسبية والمركبة
   R             Q             N 

   

 لستراتيجيةااستعمال خطوات 

 الدرس معمـ موضوع ليحدد ا. 
 يطمب مف المتعمميف قراءة محتوى الموضوع. 
 وضع العناصر في مجموعات . 
 لممعمومات المتشابية  تصنيؼ يطمب مف المتعمـ عمؿ قوائـ. 

وضع الخطوط : ستراتيجيات التمريف المتشابكة ومتعددة المراحؿ 2
 . اليياتحت االشياء ) االعداد ( او االشارة 

غرف متساوية الحجم يراد صبغيا ، فاذا  ( 3) ىناك  مثاؿ/
أنجز  y، و ( سـاعات 3) بصبغ الغرفة األولى في   xأقام 

 تتطمب ، فكم ساعة ( ســاعات 6) صبغ الغرفة الثانية في 
  في صبغيا ( x,y) شترك اصبغ الغرفة الثالثة إذا 

   

 لستراتيجيةااستعمال خطوات 

 معمـ  موضوعًا عمميًا معينا  ليحدد ا . 
 .يطمب مف المتعمميف قراءة محتوى الموضوع بدقة 
  الميمة في الموضوع بوضع خط تحتياالتركيز عمى النقاط يطمب مف المتعمميف. 

بناء جمؿ تربط بيف القوائـ ذات  :ستراتيجيات التفصيؿ االساسية 3 
 .العناصر المتشابية

 .Qمثاؿ/ حؿ معادلة مف الدرجة االولى باستخداـ  
 .Qبحؿ المعادلة عمى    zربط حؿ المعادلة عمى  

 عمؿ قوائـ بالحؿ لالعداد الصحيحة والنسبية.

   

 :لستراتيجيةااستعمال خطوات 
 ًا.معمـ  موضوعًا عمميًا معينليحدد ا 
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 .يطمب مف المتعمميف قراءة محتوى الموضوع بدقة 
  بناء جمؿ تربط بيف القوائـ ذات العناصر المتشابية. 
  القوائـ المختمفة. فيربط بيف المعمومات المتشابية 
  ، تعريفاتو  ، مبادئو نظريات ، و ايجاد عالقة بيف الموضوعات بقوانيف. 

غ و تعني ص: ستراتيجيات التفصيؿ المتشابكة ومتعددة المراحؿ 4
 .فرة وربطيا بمخزوف المعرفة السابقة لدى المتعمـاالمعرفة المتو 

معادلػػػػة ذات الخطػػػػوة            صػػػػورةالمعادلػػػػة بمثػػػػاؿ/ 
 .الواحدة معرفة جديدة وربطيا بالمعرفة السابقة

عدد مفقود أو أكثر تسمى الجمؿ جمؿ رياضية تحتوي عمى 
في الفراغ  5وضعنا العدد  + ... اذا 10=   15المفتوحة    

 يكوف حالً  5نستنتج اف العدد   )نحصؿ عمى عبارة صحيحة
 .مكاف الفراغ فتصبح   xفاذا وضعنا  ، لمجممة المفتوحة

15   =10 .. + xذات  تمعػػادالالنسػػميو االف ب .... وىػػو مػػا
   .الخطوة الواحدة 

   

 لستراتيجيةااستعمال خطوات 

 بدقة الموضوع محتوى قراءة المتعمميف مف يطمب معينا   عممياً  موضوعاً  المعمـ يحدد. 
 السابقة المعرفة بمخزوف وربطيا فرةاالمتو  المعرفة  غو ص. 
 سابقاً  ونتعمم ما وبيف الجديد الموضوع بيف العالقة عف اتلباالط نبوت. 

تحديد العناصر المراد  :المعرفي االساسيةستراتيجية التنظيـ  5
تعمميا ووضعيا مف نص قرائي ، واعادة ترتيبيا في مجموعات 

 . وفؽ اسس جديدةعمى 
واالعداد  رالصفمثاؿ/ االعداد الطبيعية الصحيحة الموجبة و 

  السالبة يمكف ضميا تحت مسمى االعداد الصحيحة في السؤاؿ 
مثاؿ / 

 

   

 لستراتيجيةااستعمال خطوات 

 تحديد العناصر المراد تعمميا. 
 نص قرائي في وضع العناصر المراد تعمميا. 
 وفؽ اسس جديدةعمى في مجموعات  العناصر المراد تعمميا ترتيب. 
 وضع األفكار التي يتضمنيا المحتوى باألشكاؿ التوضيحية. 

 ستراتيجية التنظيـ المعرفي المتشابكة ومتعددة  6
قف التي تربط بين االموفي   القائمةالعالقات  إدراكعلى  تتأسس

   

 
 ا وا  ا عداد ال سبية 

 ا عداد الع رية
 5 3م   

 ا عداد ال سرية

   م   
 

   
 

 ا عتيادية ال سور

 م   
 

   
 

 ال سور الع رية

  5    م   

 1ا عداد ال  ي ة  ي اعداد  سبية مقام ا 
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رسم     توضي ي لم توى مف  وتمكنو الم توى ع ا ر

 .التعلم

وزاف توأميف عمى مدى السنة  أارادت باحثة  اف تقارف بيف مثاؿ/ 
رسـ بياني  بواسطةفقامت بتوضيح ذلؾ  ااالولى مف عمرىم

صممتو لتعرؼ كيؼ يتدرج إزدياد وزنيما ؟ فعممت الرسـ البياني 
  -:اآلتي 

 
 لستراتيجيةااستعمال خطوات 

  يـفالمحتوى بدقة مف اجؿ المعرفة وال قراءةالطمب مف المتعمـ. 
  المحتوى التعميميمنيا العناصر التي يتكوف الطمب مف المتعمـ بياف. 
  توبطريقعبر عف المحتوى التعميمي ياف الطمب مف المتعمـ. 
 اف امكف. منيا المحتوىتضعمؿ شكؿ توضيحي يعبر عف االفكار الرئيسة التي ي 

تشجيعهم على ،  تزويد الطلبة ببألسئلة :مراقبة الفيـ ستراتيجيات 7

  .تكىين اسئلة بهدف اختببر الفهم
مراجعة المادة وتفيد في التحقؽ مف الفيـ اي التحقؽ مف مثاؿ/ 

 .الحؿ
 .بصورة اخرى 7777عبري عن العدد مثاؿ/

   

 لستراتيجيةااستعمال خطوات 

 تحديد المحتوى التعميمي المراد تعميمو . 
  يـفالمحتوى بدقة مف اجؿ المعرفة وال قراءةالطمب مف المتعمـ. 
 تزويدىـ باالسئمة وتشجيعيـ عمى تكويف اسئمة بيدؼ اختبار الفيـ. 
  نترؾ الحرية لممتعمـ لمتعبير عف رأيو باثارة االسئمة عند المناقشة ،باالستفسار الذاتيتعميميـ عمى القياـ. 

عرض االفكار مبينًا  :الستراتيجيات الدافعية واالنفعالية المعرفية 8
  .دىا واعادة تنظيميا قالبنية المفاىيمية  ومحاور االفكار، ون

 5عـدد زوجي مؤلف من رقمـين  ، رقم العشرات فيو  مثاؿ/
 ، فما العدد ؟ 6والعدد يقبل القسـمة عمى 

   

 لستراتيجيةااستعمال خطوات 

 ومحاورىا تحديد االفكار. 
 واضافة مواد وخبرات جديدة بيدؼ اكماؿ المعنى. تنظيـ وتجميع المعمومات 
  وتعميميا وتمخيص الموضوعالوصوؿ لمنتيجة بنقد االفكار واعادة تنظيميا. 

 
 

 

0

10 ا
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 جامعة بغداد
 بن الييثم/ إ كمية التربية لمعموم الصرفة

 قسم العموم التربوية والنفسية 
 الدراسات العميا/ الدكتوراه

 
 

 تطبيقالختبار االول المتوسط الصف اضيات الى مدرسي مادة ري وموجي ةاستبان
 ستراتيجيات المعرفية ال

 زميمي المدرس المحترم..............
تعممي وفقًا لمستراتجيات المعرفية  -بناء برنامج تعميميتروم الباحثة إجراء بحثيا بعنوان )     

 )لتعمم طالبات الصف االول المتوسط واثره في الفيم المرن وتحصيمين في الرياضيات
عرض اي  ترجوالباحثة إبداء آرائكم في تطبيق أوعدم  تطبيق اي الستراتيجيات التالية اثناء

( سترايجيات لكل منيا بدائل ىي ) أطبق, احيانًا, ال أطبق(  8كون االستبانة من )موضوع  وتت
 عمما نظركم, وجية من مناسباً  يكون الذي الفراغ في(   √أرجو قراءة الفقرات ثم وضع عالمة ) 

 . اإلجابة في الدقة منكم نتوخى لذلك خاطئة, أو صحيحة إجابة توجد ال بأنة
 

 شاكرة لكم تعاونكم متمنية لكم دوام التوفيق والسداد , وجزاكم اهلل خير الجزاء                    
 
 
 
 ال أطبق احياناً  اطبق اإلستراتيجيات المعرفية ت

1.  

 وتعتمد عمى : :استراتيجيات التمرين االساسية

 وضع العناصر في مجموعات    

 وضع العناصر في قوائم مرتبة بالتسمسل    

 لممعمومات المتشابية  تصنيف عمل قوائم    

2.  

 استراتيجيات التمرين المتشابكة متعددة المراحل : وتعتمد عمى :

 نضع الخطوط تحت االشياء الميمة  في النص    

 التركيز عمى النقاط الميمة في الموضوع بوضع خط تحتيا    
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3.  

 وتعتمد عمى : استراتيجيات التفصيل االساسية :

  القوائم ذات العناصر المتشابيةبناء جمل تربط بين    

 في القوائم المختمفة الربط بين المعمومات المتشابية    

 ايجاد عالقة بين الموضوعات بقوانين نظريات, مبادئ وتعريفات    

4.  

 استراتيجيات التفصيل المتشابكة متعددة المراحل:

   يطمب من المتعممين قراءة محتوى  يحدد المعمم موضوعًا عمميًا معينا
 الموضوع بدقة.

   

 صياغة المعرفة المتوفرة وربطيا بمخزون المعرفة السابقة    

  ًينبو الطمبة عن العالقة بين الموضوع الجديد وبين ما تعممو سابقا    

5 

 استراتيجية التنظيم المعرفي األساسية وتعتمد عمى

    نص قرائي في وضع العناصر المراد تعمميا

    العناصر المراد تعمميا في مجموعات وفق اسس جديدة ترتيب

    ان امكن. التي يتضمنيا المحتوى باألشكال التوضيحية األفكار وضع

6 

 استراتيجية التنظيم المعرفي المتشابكة متعددة ألمراحل وتعتمد عمى

    المعرفة بدقة من اجل ت المحتوى التعميميقراءالطمب من المتعمم 

    يالمحتوى التعميممنيا العناصرالتي يتكون  الربط بين

    توبطريقعن المحتوى التعميمي  رعبيان الطمب من المتعمم 

    ان امكن رسم شكل توضيحي لمحتوى التعلم

7 

 وتعتمد عمىمراقبة الفيم إستراتيجيات 

 قراءةالطمب من المتعمم ب تحديد المحتوى التعميمي المراد تعميمو
 .المحتوى بدقة من اجل المعرفة والفيم

   

    عمى تكوين اسئمة بيدف اختبار الفيمالطمبة   تشجيع

 
نترك الحرية لممتعمم لمتعبير عن الذاتي  لتسميعتعميميم عمى القيام با

 رأيو باثارة االسئمة عند المناقشة
   

8 

 المعرفية وتعتمد عمى : اإلستراتيجيات الدافعية واالنفعالية

    .االفكار ومحاورىا وعرضتحديد 

واضافة مواد وخبرات جديدة بيدف اكمال  تنظيم وتجميع المعمومات
 المعنى.

   

    .وصول لمنتيجة وتعميميا وتمخيص الموضوعلا
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 جامعة بغداد 
 كمية التربية لمعمـو الصرفة/ إ بف الييثـ 
 قسـ العمـو التربوية والنفسية 
 الدراسات العميا/ الدكتوراه    

 م/ استشارة المحكمين لمكونات الفهم المرن                            

 المحترم ............................   الفاضل الدكتوراألستاذ 
 تحية طيبة .........

تعممي وفقًا لمستراتجيات المعرفية  -بناء برنامج تعميمي) الموسوـ بػترـو الباحثة إجراء بحثيا 
 .لتعمم طالبات الصف االول المتوسط واثره في الفهم المرن وتحصيمهن في الرياضيات(

استنادًا الى تعريؼ المرف مكونات لمفيـ  ة ذ قامت الباحثة بتحديد ثالثا    
(Spitulnik,1999) , وىي : ,مكوناتو عف طريؽ المرفيعرؼ الفيـ  إذ 
تطبيؽ حقائؽ ومفاىيـ التخصص لشرح المعرفة الرياضية مف  وىو استخداـ او فيـ المحتوى:  .1

اتخاذ القرارات الواعية  وحقائؽ( أو ,وميارات تفكير ,وميارات رياضية ,وتعاميـ ,ومبادئ ,)مفاىيـ
 .بخصوص مشكمة رياضية معينة 

دوف جديدة لممادة  تشكيؿ وجيات نظرو لتفسيرا عمى القدرةعندما يممؾ  اف المتعمـ يبمغ الفيـ (
 (1986)بؿ فريدريؾ,                                                )االخالؿ في المعنى

المعرفية وبناء خطة منيجية لعمؿ التوضيحات المادة فيـ التساؤؿ: وىو تعريؼ نطاؽ  .2
 والجداالت حوؿ موضوع رياضي معيف.

المعطيات  بتحديد االفكار والقدرة عمى  بناء الفروض تنظيـ المحتوى لكي تتكامؿ وىو
     (Borich,2001:18) .                                                       والمطموب

 .نموذج الرياضيألواىداؼ محددات ا المعرفي: وىو القدرة عمى توضيح اىداؼ الموضوعالفيـ  .3
                                          (Spitulnik,1999)(443: 2013)قطامي, عند  

لما تعيده الباحثة فيكـ مف الخبرة وسعة االطالع والموضوعية, لذا يرجى التفضؿ ببياف   ونظراً      
                                       .الفيـ المرف مكونات  آرائكـ ومالحظاتكـ القيمة عف صالح

 مع فائؽ التقدير واالحتراـ                                        
     

 البػػاحثة          المشرؼ                                                                 
 ىياـ ميدي جواد         أ. د. رافد بحر أحمد                                                 
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 المالحظات صالحة غير صالحة  محتويات الفيـ المرف ت

 فهم المحتوى: 1
منطوؽ المسألة بمغة رياضية سميمة بمغة الطالب غ و اعادة ص- أ

 .)ترجمة(
 ترتيب العمميات  منطقيًا. - ب
 اتخاذ القرار الصائب بخصوص موضوع رياضي .  - ت
 توضيح المحتوى الرياضي. - ث

   

 Passmore, 1982:210 , ((Newton, 2000:33) ),  (285-280:  1996)الشارؼ , 
   (Spitulnik,1999) ,    (57:  2010)عريفج ونايؼ , 

 فهم التساؤل: 2
 السؤاؿ بتحميمو الى مكوناتو الفرعية والتعرؼ عمى  تفسير -أ

 العالقات بينيا. 
 المسألة ومطموب تحديد معطيات -ب.   

 .ربط االفكار الجديدة بالمعرفة السابقة -ث 

   

(Borich,2001:18)  ,,(19- 18:2009)المولى  ,   (Spitulnik,1999) 
 الفهم المعرفي 3

 الحكـ عمى معقولية النتائج  –أ 
 معرفة محددات محتوى الموضوع الرياضي -ب

  ومتى يحدث؟ ؟ كيؼ يحدث ىذا معرفة كيؼ ومتى ولماذا : -ت 
 تعميؿ النتائج -ث

  

   

 ( Spitulnik,1999) (,34, 2006)سمطاف : ( ,2013: 443قطامي,) 



(9ملحق )  
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 تعلميال –تعليمي ال
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 (9ممحق )
 تعممي –برنامج تعميمي 

 لتعمم طالبات الصف االول المتوسط
 تطبيق البرنامج عمى موضوعات الكتاب المقرر

 معمومات عن البرنامج :
مادة الرياضيات المقررة من  واًل : البرنامج مصمم لتعميم وتعمم طالبات الصف االول المتوسط أ

 فصول الدراسية :في ال عميهن 
  .االعداد النسبية -3العداد الصحيحة    ,  ا -2      المجموعةو  العنصر -1
 الجمل المفتوحة.  -5متعدد الحدود       ,  الحدود الجبرية و  -4

, عمى )التعممي –التعميمي (مكمل لمبرنامج  نحِو ب ة اعطاء الميام التعميمية لممدرسثانيًا : 
 . ضوعاتان تكون المدرسة  ) الباحثة ( عمى معرفة تامة بيذه المو 

والفيم   مساعدة الطالبات في انماء قدراتين عمى المالحظةفي ىذا البرنامج  روعي ثالثًا: 
ت اميموالمصطمحات والقواعد والمبادئ والتع ريفات اىمية التعوبيان  تقوية عممية التعمم لرفد و 

 ,الفروق الفردية بين الطالباتو  ,أىمية ) طبيعة المادة الدراسية  بالحسبانالرياضية مع األخذ 
 والبيئة التربوية (.

ليا واجابتيا بورقة عمل  االنشطة التي تعطىمن عمى التعمم الفردي توجيو الطالبة  رابعًا:
 .ةالالحق الجمسةفي   تقدميا الطالبة  مستقمة

فادة  القصوى من ىذا البرنامج  التعميمي والوصول الى إللكي نضمن ا لطالبة :ا عزيزتي
 عممية الفيم الكامل الصحيح  لممادة الدراسية يتطمب منك االلتزام بالتعميمات االتية : 

 فيو . االجابة عن االسئمة الموجودة حاولي و  , جيد نحوِ ب موضوع ال ئيقر ا -1
 حسب ماب  معموماتك واستنتاجاتكعن طريق  عنيا ثم أجيبي , التدريباتو   االمثمة ئيقر ا -2

 مطموب.
والتزمي بتوجيياتيا في حالة عدم تذكرك لمعمومات التدريب وعدم  , سة ستعيني بالمدر  ا  -3

 صحيح. نحوِ تمكنك من االجابة ب
 
 

 

 

للمدرسة  والى يسار الصفحة ه التمستطيالمعلومات المثبتة  في المالحظة كل    

 .للطالبة توالقارئ وليس
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 التعلمً ( -من البرنامج )التعلٌمً ةجلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمشرح والتفسير )توجيه لغرض التعمم ( :
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 من العناصر تشترك بخاصية واحدة  ىي مجموعةلمجموعة : تعممنا سابقًا ا
  ,مغمق يسمى بمخطط فن ويمكن التعبير عنيا بتسجيل العناصر داخل منحن  

 .مستطيل او غيرىا , أومربع , أوشكل دائريي أويكون ب
 , ∋ويرمز ليا    ,انتماءمالحظة / العالقة التي تربط العنصر بالمجموعة  تسمى 

   ∌رمزه  ينتمي  لممجموعة  والعنصر الذي ال
 

 تهٌئة 
التفصيل 

المتشابكة 
 ومتعددة المراحل

(4) 

 ؟ 12والعدد  2المحصورة بين العدد  االعداد الفردية/ مجموعة  مثال
 وتكتب بالطريقة   ,Bوليكن  ,الحل / نسمي المجموعة بأي حرف

}  3 ,5 ,7 ,9 ,11 B= { أو  

:𝑥   12والعدد  2المحصورة بين العدد  االعداد الفرديةمجموعة {  𝑥  {. B=    

 
∋ 3   ,   وىكذا     B    , 5  ∈  B ,  7  ∈  B B ∉ 4 

    Bالمجموعة ي الى متنت ال 4, ولكن     Bينتمي الى المجموعة  3وتقرأ 

 المجموعة والعنصر/ لمتعمم والحل

قراءة 
 المحتوى

 بدقة 

 التفصيل المتشابكة ومتعددة المراحل
 (2) والتمرين المتشابكة( 4)

 

 the Element  and  Set     والعنصر   المجموعة

  تتضمنو المجموعة يءوكل ش, ىي تجمع االشياء معرفة تعريفًا تاماً المجموعة: 
   :  ىما ,ويمكن التعبير عن المجموعة بطريقتين  ,ىو عنصر في المجموعة

.مع وضع فارزة بين كل عنصرين }    {:حصر عناصرىا بين قوسين  الطريقة القائمة(1
 مع عدم تكرار العناصر المتشابية .

 ): )وصف المجموعة باعطاء الصفة المشتركة بين العناصر  طريقة الصفة المميزة( 2
:𝑥مثل طالبة من طالبات الصف االول المتوسط ت           {مثاًل :  𝑥  {  =A 

 تعريف
 )5(    المعرفي التنظيم

  (1) االساسية والتمرين
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ويرمز لها  مؤثر ,تحتوي عمى عنصرال التي ىي المجموعة : الخالية  مالحظة / المجموعة
 }   {بالشكل   تقرأ  فاي  أو تكتب    ∅   , ∅بالرمز

 (Kومثميها  ب ) 4و 2مجموعة االعداد الزوجية الصحيحة بين   مثال / بيني
    K = ∅وتكتب    ,مجموعة خالية   Kلذا فان 4و 2يوجد عدد صحيح زوجي بين   الحل / ال

 K=   }   {وتمثل بالشكل    ,تحتوي عمى عنصر والمجموهة الخالية هي المجموعة التي ال
لٌست مجموعة هو عنصر واحد ) عنصر الصفر(   }  0 {/  عناصر المجموعة   مالحظة 

 . أو المجموعة غير المؤثرة.المجموعة التافهة   ∅وتسمى مجموعة  ,خالٌة

 

 تمثل مجموعة فصول السنة التي يبدأ اسميا بحرف  Bاذا كان / س 
  ؟وماذا نسمي المجموعة ,وبيني عدد عناصرىا  ,اكتبييا بالطريقة  القائمة ,الصاد

 

 التأكد من الفهم

مراقبة 

 (7) الفهم

 االستنتاج
الطريقة القائمة, وطريقة تبين لنا ان المجموعة تكتب بطريقتين ) 

 (8)الدافعية واالنفعالية المعرفية .( وهناك التمثيل بمخطط فنالصفة المميزة 

 التً تكتب بطرٌقتٌن  التالٌةعن المجموعات  للتعبٌر

 طريقة الصفة المميزة الطريقة القائمة

                      1,3,5,7,9} {  =M   }11عدد فردي موجب اقل من  𝒙:𝒙 {     M = 

              6,9,13,15,18,21}  {      =H   }3وٌقبل القسمة على  22و  5ٌقع بٌن  عدد 

 𝒙:𝒙    {   =H بدون باقً

 

 نشاط
التنظيم المعرفي 

  (6)المتشابكة 

 بطرٌقتٌن عن المجموعات التالٌةي عبرس/

 طريقة الصفة المميزة الطريقة القائمة

 ? B=     }ع , ر , ا , ق  {

 𝒙:𝒙 {    =D   فصل من فصول السنة{ ?

2 , 4 ,6 , 8 , 10  }   {   =S ? 

 

 ورقة عمل
التنظيم المعرفي 

  (6)المتشابكة 
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 لمشرح والتفسير )توجيه لغرض التعمم ( :
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   غٌر المنتهٌة  المجموعة و المنتهٌة  المجموعة

المجموعة المنتهٌة وغٌر المنتهٌة  /لمتعمم والحل  

  

قراءة 
  المحتوى

 بدقة

 االمثمة   عن طريقالمجموعة الجزئية و المنتهية وغير المنتهية المجموعة  بيني  
 13, 3اكتبً مجموعة االعداد الزوجٌة بٌن / 1مثال 

    = B 2  },    4,    6,    8,  10,    12 {                 الحل/

  الن عدد عناصرها محدود منتهٌةالمجموعة                         

 14االقل من   2مجموعة مضاعفات العدد , و 2العدد اكتبً / 2مثال 

 E =   } 10,   12,   8   ,  6   , 4,   2 {الحل/             

 الن عدد عناصرها محدود منتهٌةالمجموعة                  

 ؟    وكٌف  نعبر عنها   4 و 2هل ٌوجد عدد زوجً بٌن /   3مثال 

 4و  2توجد اعداد زوجٌة بٌن  ال ( انها مجموعة خالٌة)    الالحل /     

 = m ∅ المجموعة      نعبر عنو                      

 ؟2,  1فً المثالٌن      B  =E ان هل س/ 
 E ⊆ Bو      B  ⊆ Eالنه   نعم  

 Bٌنتمً الى  Eوكل عنصر فً  Eٌنتمً الى  Bً فالن كل عنصر 

 

التمرين المتشابكة 
 والمتعددة المراحل

 التفصيل المتشابكة و 
 (2,4)ومتعددة 

   

 عمى المجموعة والعنصر وطريقة كتابتيا بالطريقة سابقًا تعرفنا 
 والطريقة المميزة والمجموعات الخاليةالقائمة 

 تهٌئة 
 التفصيل المتشابكة 

 (4)لومتعددة المراح

 

 والمجموعة الجزئية المجموعة المنتهية وغير المنتهية

: ىي المجموعة التي يمكن تحديد عدد عناصرىا مثل : مجموعة ايام   المجموعة المنتهية
 مجموعة اوجو المكعب و االسبوع, 

مثل :  ,يمكن تحديد عدد عناصرىا ىي المجموعة التي ال :  المجموعة غير المنتهية
    7مجموعة االعداد الطبيعية, مجموعة مضاعفات العدد  

 : ىي مجموعة عناصرىا جزء من مجموعة اكبر منيا أو تساوييا. المجموعة الجزئية
 ينتمي   Bاذا كان كل عنصر في المجموعة   Aتسمى مجموعة جزئية من  B  المجموعة

     Aمجموعة جزئية من   B أوتقر      A ⊂ B ويرمز ليا    A الى المجموعة 
⊇  Aكان  اذا متساويتين  Bو  Aوتكون المجموعتان    B   وB  ⊆   A  اي ليما 

= Bأي  يانفسأالعناصر   A     

 تعرٌف

 (1)( والتمرين االساسية5)التنظيم المعرفي 
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  تم تقديمو في ما انياء الجمسة : التركيز عمى النقاط الميمة. 
 ( 99,  98: حل مسائل وتمارين ) صفحة :  الواجب البيتي. 
 حصتين( ب( دقيقة )80لوقت المستخدم في الجمسة )ا. 
 الطالبات. اوراق عمل ةلالحقا الجمسةبداية في  يقدم الواجب 
 .شكرًا, انتيت الجمسة 

 7االعداد الطبيعية االصغر من   مجموعة A/    لتكن س
   B 2,9االولية المحصورة بين االعداد  مجموعة 
  C   9واالصغر من  3مجموعة االعداد الطبيعية التي تقبل القسمة عمى 

  : بيني اي العبارات التالية صحيحة واييا خاطئة

1)𝐀 ⊂ 𝐁               2 ) 𝐂 ⊂  𝐀                3   ) 𝐁 ⊄  𝐂   

 التأكد من الفهم

مراقبة 

 (7الفهم)

 االستنتاج

اذا كان كل عنصر في  𝐀جزئية من المجموعة  𝐁ن المجموعة أتبين  ب
  ⊃ 𝐀 𝐁تي  آلوتكتب كا 𝐀ينتمي الى المجموعة  𝐁المجموعة 

 وتكتب هانفسأاي لهما العناصر  ,متساويتان  𝐁و   𝐀ن يوان المجموعت
      B A=            النA ⊆  B   وB ⊆ A               (8)الدافعية واالنفعالية المعرفية 

:A= {4,5,6,7,8}    B =  { 𝑥  ,مثال /اذا كانت     𝑥 ∈ Z :3 < 𝑥 < 9}  
 س/ ما العالقة التي تربط بين المجموعتين  :

                       }  = B {  4,5,6,7,8                     بالطريقة القائمة  Bنكتب   الحل :  

               B  ⊆  Aو   A  ⊆  Bالن            =B A اذن     

 نشاط

 6  المراحل التنظيم المعرفي المتشابكة ومتعددة

 بيني عالقة المجموعات  }= c = {3,6}  D  9 , 3 , 6 {و   k = }   {  9, 6 ,3 لتكنس/
⊃ cالحل /  k    وD ⊂   c    الن كل عنصر ينتمي الىc  ينتمي الىD و k   و

k   =D    الن كل عنصر ينتمي الىD  ينتمي الىk 

 

 ورقة عمل

التنظيم المعرفي المتشابكة 
 6 المراحل ومتعددة 
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 (10ممحق )
 جامعة بغداد

 ابف الييثـ /كمية التربية لمعمـو الصرفة 
 قسـ العمـو التربوية والنفسية 

                     الدكتوراه  /الدراسات العميا 
 الخطط التدريسية بشأنم/ استشارة المحكمين 

  )التعممي –التعميمي (وفقًا  لمبرنامج لممجموعة التجريبية  أنموذج الخطة التدريسية 
 .............................المحتـر........................ الفاضؿالدكتور األستاذ 

 تحية طيبة... 
لمبرنامج التعميمي لممجموعة التجريبية التي سيتـ تدريسيا وفقًا  الخطة التدريسية بيف ايديكـ     
وفقًا لمستراتجيات المعرفية لتعمم تعممي  -)بناء برنامج تعميميوىو  ,المقترح التعممي –

  .طالبات الصف االول المتوسط واثره في الفيم المرن وتحصيمين في الرياضيات(
  .وفقًا لمطريقة االعتيادية ونفسالتي سيتـ تدريسيا الموضوع  ضابطةوالثانية لممجموعة ال    

الذي )التعممي –التعميمي (لبرنامج االتجريبية وفقًا لخطوات  مجموعةاذ سيتـ تدريس ال    
 : ةاالتيلستراتجيات المعرفية باستخداـ ا )التعممية –التعميمية (تضمف االنشطة ي
 ستراتيجيات التمريف االساسية . .1
 ستراتيجيات التمريف المتشابكة ومتعددة المراحؿ . .2
 التفصيؿ االساسية.التوضيح و ستراتيجيات  .3
 المراحؿ.ستراتيجيات التفصيؿ المتشابكة ومتعددة  .4
 ستراتيجية التنظيـ المعرفي االساسية . .5
 ستراتيجية التنظيـ المعرفي المتشابكة ومتعددة المراحؿ. .6
 ستراتيجيات مراقبة الفيـ. .7
  .الستراتيجيات الدافعية واالنفعالية المعرفية .8
نموذج المقترح لمخطط موضوع البحث وبياف رأيكـ يرجى تفضمكـ باالطالع عمى محتوى اال    

 ورد فيو أو أي تعديؿ أو اضافات ترونيا مناسبة .لما 
 مع فائؽ التقدير                                                         

 ـاحثةالب   المشرف                                                             
 ىيام ميدي جواد       أ. د. رافد بحر أحمد                                       
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  )التعممي–التعميمي(وفقًا  لمبرنامج  حل المعادالت ذات الخطوة الواحدةلأنموذج خطة 
 الزمن :          المادة : الرياضيات                                            

 الحصة :                                     الصف والشعبة : األول المتوسط 
 اسم المدرسة :  اليوم والتاريخ :                                                

  الموضوع : حل المعادالت ذات الخطوة الواحدة
 :المحتوى الرياضي لمموضوع- 
 )معادلة الضرب والقسمة ( المعادالت ذات الخطوة الواحدة -المفاىيم : (1

 كؿ جممة مفتوحة تتضمف المساواة تدعى ) معادلة(  -المعادلة :
  ( حسبوعممية الضرب ف ةمعادلة الضرب )ىي عبارة جبرية تحتوي عمى المساوا 
       a , c ,ϵ Z                            a        :          c                
  (حسبوعممية القسمة ف ةالمساوامعادلة القسمة )ىي عبارة جبرية تحتوي عمى 
         a , c ,ϵ  Z                        a        :              = c      

 اعداد نسبية( Qاعداد صحيحة(   ,  ) Zحيث اف  )     Q  a, , c ,ϵ    أو    
  الذي ىنا يمثؿ   ومعامؿ    وتمثؿ المتغيراتa ًا.يساوي صفر  ال 
  وتمثؿ الثوابت  a , c     
 -التعميمات : (2
  لممعادلة ذات الخطوة الواحدة الصيغة العامة. 
   حؿ المعادالت ذات الخطوة الواحدةخواص عالقة التساوي في . 
  ذات الخطوة الواحدة صيغة معادلة الضرب. 
  ذات الخطوة الواحدة صيغة معادلة القسمة. 
   التحقؽ((في المعادلة ذات الخطوة الواحدةتعويض قيمة  المتغير. 
 -الميارات: (3
  ايجاد قيمة  المتغير في المعادلة الجبرية.  
  . حؿ معادالت الضرب ذات الخطوة الواحدة 
   قسمة ذات الخطوة الواحدة .الحؿ معادالت 
  حسابية أو ىندسية(الحياتية  رياضية لفظية لممسائؿعبارت غ و ص(. 
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 تدريبات ومسائل وتطبيقات: (4
  الواحدةذات الخطوة  حؿ معادلة الضرب. 
  ذات الخطوة الواحدة حؿ معادلة القسمة. 
  المعادالت ذات الخطوة الواحدة.حياتية )حسابية وىندسية ( باستخداـ حؿ  حؿ مسائؿ  
  ذىنياً  المعادالت ذات الخطوة الواحدةبة عمى حؿ التدريب الط. 
معادلة  (حؿ معادالت ذات الخطوة الواحدة توظيؼحؿ مسائؿ لفظية ب: اساليب التفكير (5

ما,  والتفكير اما استقرائيًا  (الضرب والقسمة   .استتاجياً  وا 
وميارات حوؿ كيفية  ,وتعميمات ,ومفاىيـ ,وحقائؽ ,اكساب الطالبات مبادئالخاص :  اليدف
 .المعادالت ذات الخطوة الواحدةحؿ 

 ذىنياً  المعادالت ذات الخطوة الواحدة: تعميـ  الطالبات كيؼ يتعممف  حؿ  اليدف من الدرس
 مى :  عوتنقسـ  ,بانفسيف بفيـ وليس بحفظ  وعممياً 
وتطبيؽ ىذا .اف تتعرؼ الطالبات مفيـو المعادلة ذات الخطوة الواحدة األىداف المعرفية: .1

 المفيـو مف مواقؼ حياتية ورياضية. 
وتكويف اتجاىات ايجابية والدقة  اف تتعمـ الطالبات التنظيـ والترتيب األىداف الوجدانية: .2

 حو موضوعات الرياضيات.ن
 .اف تتعمـ الطالبات ميارات الحؿ والفيـ والتنظيـ والترتيب األىداف الميارية :  .3

 يتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالبة  قادرة عمى أف: األغراض السموكية:
 .المعادالت ذات الخطوة الواحدةتعّرؼ  .1
 .لممعادالت ذات الخطوة الواحدةكتابة الصيغة العامة  .2
  .تعوض ذىنيًا في قيمة المتغير .3
 . لمعادالت ذات الخطوة الواحدةاحياتية باستخداـ  تحؿ مسائؿ .4
 تستنتج اف قيمة المتغير ىي الحؿ. .5
  .يغة جبريةصحياتية الى  مسائؿتحويؿ  .6

   .األقالـ الممونةو  ,: السبورةالوسائل التعميمية
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  تقريبًا: قائ(  دق5لمدرس ) التييئة : التفصيل المتشابكة ومتعددة المراحل ستراتيجية (1
بجذب انتباه الطالبات الى الموضوع  ( دقائؽ تقريبًا في بداية الدرس5تقوـ المدرسة لمدة )      
خبرة الطالبات اي  ,سابقاً الطالبة استعراض بعض المفاىيـ  التي تعرفيا  عف طريؽالجديد 

معادالت ذات الخطوة تعريؼ الطالبات الىداؼ الدرس محددة اف المفيوـ الذي سيتـ تعميمو و 
واعطاء امثمة عنيا وربط المعمومات الجديدة بالخبرات السابقة معادلة الضرب والقسمة( (الواحدة 
 لدييف .

 . (التعممي –التعميمي )لخطوات البرنامج وفقًا  التعممية -االنشطة التعميمية
 تية :آلويتـ بالخطوات ا ,( دقيقة تقريباً 30يستغرؽ عرض الموضوع )  

  التنظيم المعرفي : أوالً 
 ذات الخطوة الواحدةمكونات المعادالت  ةبتعريؼ الطالبات عمى ماىيىنا تقوـ المدرسة  -1

 .الضرب والقسمة معادلةمف متغيرات وثوابت وعمميات جبرية تحؿ عادة 
 ؟معادلة الضرب والقسمة( (معادالت ذات الخطوة الواحدة  ما ال    
وكيؼ تتعرؼ عمى الثوابت  ,لممعادلةالمعادلة والصيغة العامة بتعريؼ وىنا تقوـ المدرسة  -2

واي عممية تجرى عمى  ,ىي ميزاف متساوي الكفتيفوكيؼ اف المعادلة  ,والمتغيرات في المعادلة
  .احدى الجيتيف تجرى عمى الجية االخرى

 التفصيل االساسيةو  ثانيًا : التفصيل المتشابكة ومتعددة المراحل
طالبات الدى لالموجودة في البنية المعرفية  السابقةىنا تقوـ المدرسة باستحضار المعمومات    

تقوـ المدرسة بالتعرؼ عمى ما  إذ ,سابقة مف سيؿ االسئمة وعاتالتي تعرفف عمييا في موض
مجموعة مف االسئمة التي  بواسطةتمتمكو الطالبات مف المفاىيـ التي حددت في مقدمة الدرس 

 عف طريؽف المعمومات السابقة بالتأكد م ةوفي موضوعنا تقوـ المدرس  .تخص ىذه المفاىيـ
  :آلتيةاالسئمة ا

 ؟ Nس / ما االعداد الطبيعية 
Zالموجبة  صحيحةس / ما االعداد ال

 ؟ +
 ؟ Q نسبيةس/  ما االعداد ال

 س / ما القيمة المطمقة لمعدد؟
 س/ كيؼ يتـ جمع وطرح االعداد والمقادير الجبرية ؟ 
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تثبت لدى الطالبات اف جابة الطالبات عف ىذه االسئمة وتعديؿ المدرسة االجابة يمكف إمف    
 .معنى ىذه المفاىيـ

  .المتشابكةالتفصيل و  المتشابكة ومتعددة المراحلالتمرين عمى الميام ثالثًا : 
 لمشرح والتفسير )توجيو لغرض التعمـ (

معادلة  (حؿ معادالت تفيد  امثمةوكتابة تقوـ المدرسة بتوضيح وتصحيح االخطاء لمطالبات    
 عمى السبورة.الضرب والقسمة(

 لحؿ معادلة الضرب والقسمة الضربي : النظيريجب اواًل معرفة 
 العدد  معكوسلكؿ عدد صحيح يساوي  ضربييوجد نظير الضربي(  :  ( )النظير1بدييية )

 العدد نظيره العدد نظيره
4  

 
  

 
 2 

 ةلكي تبقى المعادلة متوازن الضربي( : نضرب جيتي المعادلة  في النظير 2) بدييية
 ف( لكي نحصؿ عمى قيمة المتغيرامتساوي طرفي المعادلةإف )اي 

وىو يمثؿ العنصر  ًا,يساوي واحدالضربي ( : حاصؿ ضرب اي عدد في نظيره 3) بدييية
   3=  1.            / مثاؿ :  عنصر محايد ضربي( الضربي )الواحد ىوالمحايد 

 

 
  

        × 8 =24قد تعممت في الصؼ السادس الصيغة                كنت   : تقوؿ المدرسة
 3×  8=  24فيكوف   3فتجيب الطالبات نضع , 24ماذا نضع في الفراغ لكي تنتج  :ونقوؿ  

 ونعطيو اسـ المتغير أو المجيوؿ ويجب ايجاد قيمتو ,ىا بمكاف المربع المجيوؿوضعنافاذا 
              / حمي معادلة الضرب                              1مثاؿ 

    ( وىو   5نضرب طرفي المعادلة بالنظير الضربي لػػ )الحؿ /  
 

 
 

            (   
 

 
    )                             

 

 
     

 

 
      

                                                      9  =    
  

 
   

                                                      طريقة اخرى لمحل/
  معامؿ لممتغير   5الحؿ /   نسمي 

ة ت( اليجاد قيم : في معادلة الضرب يمكف تقسيـ طرفي المعادلة عمى معامؿ المتغير)بدييية
                                                    5والذي ىنا ىو 

 نكتب المعادلة بالصيغة                                      
                       نقسـ  طرفي المعادلة عمى معامؿ 

 
        

  

 
   = 

                                       باالختصار يكوف                              
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                                                      طريقة اخرى لمحل/
 الحد الخالي    نسميو    معامؿ لممتغير   5نسمي 

 (  ) نقسم الحد الخالي عمى معامل    ولكي نجد قيمة المتغير 
  =   9                                                         :فتكوف الصيغة 

  

 
 

( 4ذا كانت المقصورة الواحدة تتسع الى )إ, فاً ( شخص160/ صعد الى دوالب اليواء )2 مثاؿ
 ؟  شخص (160التي تضـ )المقصورات في دوالب اليواء   فما عدد ,اشخاص

توصمت اليو  الى مالموصوؿ  (الستراتيجيات الدافعية واالنفعالية المعرفية) باستخداـ    
 الطالبة؟ 

  .لمحصوؿ عمى عدد المقصورات الذي يمثؿ  المجيوؿ في السؤاؿ نطمب مف الطالبات    
) ىنا تستطيع اف نوجو  المتشابكة والمتعددة المراحلاستراتيجيات التمرين باستخداـ    

, وضع خط تحت المعطيات والمطموببالطالبات عمى تحديد المعطيات والمطموب في السؤاؿ 
  .ومف المطموب نضع  فرضية توضح قيمة المجيوؿ (

 اآلتية:نكتب العبارة ( ولمحصوؿ عمييا  ) ػػػػػقيمة المجيوؿ تتمثؿ ب:  نفرض ان
                                                                                   

 : ما الثابت وما المتغير: المدرسةتسأؿ 
 .ىو المتغير وىو يمثؿ المجيوؿ (  تجيب الطالبة : اف 

 .: احسنتالمدرسةتجيب 
   .(  ولمحصوؿ عمى قيمة المتغير    
 ( 4اف الثابت يمثؿ ) إذ ,المتغير في جية والثابت في جية اخرىنجعؿ  :المدرسةتقوؿ   

فتكوف  مف المساوات فتتغير اشارتو مف الضرب الى القسمة الثانية( الى الجية 4)ػػػػ فننقؿ ال
                                      :                آلتيةبالصيغة ا

                                                                          
 أو باستخداـ النظير كما مر في المثاؿ السابؽ.   
( جدوؿ بصورةمجموعة امثمة  ىنا تعطي المدرسة) استراتيجية التنظيم المعرفي باستخداـ   
 .متعمـفادة  اي ا  واضحًا وممكننًا لفيـ  و  جدوؿيكوف ال القيمة المطمقة لمعددتأكيد ل

 القيمة المطمقة العدد القيمة المطمقة العدد
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 .باستحدام اسموب المناقشة :)تفيد في التحقؽ مف الفيـ (  ستراتيجيات مراقبة الفيموباستخداـ 

|  |                                                  نعطي المثاؿ االتي :     
  ؟لذي يمثؿ المتغيرا نسأؿ الطالبة : ما

  .  يمثؿ   : تجيب الطالبة
 . :  كيؼ نحصؿ عمى قيمة  المدرسةتسأؿ 

        مص مف المطمؽ            خالمعادلة بالت والً أنبسط   : تجيب الطالبة
 ؟:ثـ بعد ذلؾ تسأؿ المدرسة 

  .الى الجية الثانية متغيربتحوؿ الحد الثابت في جية ال: تجيب الطالبة
 .: احسنتالمدرسةتجيب 
  ة.الضرب عندما تعبر المساوا الشارةفماذا يحدث :  المدرسةتسأؿ 

 اشارتيا الى القسمة  تجيب الطالبة : تتغير
     ؟كيؼ تصبح الصيغة ذاً إ: المدرسةتسأؿ 
                                                               :   الطالبة تجيب

                                                                                    
 ىناؾ طريقة اخرى لمحؿ  :تجيب طالبة اخرى

  ستراتيجيات التفصيل االساسيةباستخدام 
 ؟ذاً إ: فكيؼ  تسأؿ المدرسة

 تجيب طالبة اخرى : بالضرب في النظير الضربي
  ؟ولكف كيؼ ,تجيب المدرسة: احسنت

|  |               واًل              أ  تبسيط المعادلة بعد   : تجيب طالبة اخرى                                           
   لمعادلة في النظير الضربي لمعامؿ المتغيرطرفي اتجيب طالبة اخرى: نضرب 

                                                                          
 ؟ذاً إ: فكيؼ  تسأؿ المدرسة

                                                     :تجيب طالبة اخرى
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 فكيؼ تكوف قيمة الصيغة ؟ المدرسةتسأؿ 
باالختصار ومف الجية االخرى    مف البسط والمقاـ في جية  5باختصار  : تجيب الطالبة

                                                  . 9بيف البسط والمقاـ يكوف الناتج 
 ىناؾ طريقة اخرى لمحؿ  :تجيب طالبة اخرى

 ؟ذاً إ: فكيؼ   تسأؿ المدرسة
        واًل                      أ:  بعد  تبسيط المعادلة   تجيب طالبة اخرى

 ؟ذاً إ: فكيؼ  المدرسة تسأؿ
 5الذي ىنا     تنتج  مف تقسيـ الحد الخالي عمى معامؿ    تجيب طالبة اخرى:  قيمة   

 ؟        فكيؼ تكوف الصيغة:  تسأؿ المدرسة
   =  9                                                    :  تجيب طالبة اخرى

  

 
   

 اخر لشرح عممية القسمة : تعطي المدرسة مثاالً  :االساسيةستراتيجيات التمرين  نستخدم
                                                                            مثاؿ/  

  ؟المتغيرات والثوابت تحديد: لمدرسةاؿ أتس
  .ثوابت  (12و  7) متغير واف  (  ): اف  تجيب الطالبة

 ؟عمؿأفماذا بحسب,   : اريد الحصوؿ عمى قيمة المدرسةتسأؿ 
 ة.( اي الجية الثانية مف المساوا12)  ػالى جية ال 7: ننقؿ الحد  تجيب الطالبة

                                                                                  
 يحدث الى اشارة القسمة ؟ ا: فماذالمدرسةتسأؿ 

 : تتبدؿ اشارة القسمة الى اشارة ضرب . تجيب الطالبة
  .: احسنتالمدرسة تجيب

 المعرفي االساسيةاستراتيجية التنظيم ـ اوذلؾ باستخد: المدرسةوتكرر  
                                                                                     شارة ضربإتتحوؿ الى  ةف اشارة القسمة عندما تعبر المساواإ    

ستراتيجيات التفصيل المتشابكة ) جدواًل لضبط ضرب االشارة اعتمادًا عمى المدرسةوتعطي 
 (المراحلومتعددة 
 ضرب االشارات المختمفة            ضرب االشارات المتشابية         

-3 -4 = 12 2   4 = 8   3   -4 = -12 -2   4 = -8 

    𝑌      ويمكه كتابة 

𝑌بصيغة اخرى وىي   

7
    

وهنا مه خالل حاصم ضرب انطرفيه في  

 انىسطيه كما  تعهمىها سابقاً تكىن اننتيجة  

        𝑌    
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 باستخدام ستراتيجية الفيم   
 42                                    : مثاؿ                المدرسةتعطي 
 ؟: ماذا تالحظيف المدرسةتسأؿ 

  .: انيا معادلة ذات الخطوة الواحدة تجيب الطالبة
 ؟: وماذا تالحظيف ايضاً المدرسةتسأؿ 

 .انيا معادلة ذات الخطوة الواحدة وعممية القسمة  : تجيب الطالبة
 : ثـ ماذا تالحظيف يختمؼ عف المثاؿ السابؽ ؟ المدرسةتسأؿ 

  .: اف الثابت يسبؽ المتغيراخرى  تجيب طالبة
 .: احسنتـ جميعاً المدرسة تجيب
وراء القسمة الى  فماذا نعمؿ لحؿ ىذه المعادلة ؟ وتجيبيـ باننا سوؼ نحوؿ ما :المدرسةتسأؿ 

 .فتتبدؿ اشارتيا مف القسمة الى ضرب ,الجية الثانية مف المساواة
  ؟: فكيؼ تكوف الصيغةالمدرسةتسأؿ 
 42         :                                              الطالبة تجيب
 ؟: ماذا نعمؿ لحؿ ىذه المعادلة ) اي الحصوؿ عمى قيمة المجيوؿ(المدرسةتسأؿ 

  .: بوضع الثوابت في جية والمتغيرات في جية تجيب الطالبة
 : ىؿ يمكنكـ كتابتيا؟المدرسةتسأؿ 

      = 42   (    )                     نقسـ الحد الخالي عمى معامؿ :  تجيب الطالبة
 .: احسنتـ جميعاً المدرسة تجيب
 : فما النتيجة ؟المدرسةتسأؿ 

      =  - 7                                        :                          تجيب الطالبة
    42              المعادلة                تنابالمدرسة :ىناؾ صيغة اخرى عند كتتسأؿ ا

 انو يمكن تحويل القسمة الى ضرب والحل عمى انيا معادلة ضرب: ويمكن ان تبين المدرسة
  42                                                                     :تيآلوكا

                                                                           
 

    42 
  =                                                   .يغة الكسرصوىي كتابة التقسيـ ب

 
                                                    

 صؼ السادس سيكوف لدينا الومف حاصؿ ضرب الوسطيف في الطرفيف الذي تعرفونو مف     
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                                                                        ×     =42 
                                                                                 (  ىي معامؿ  6-)اصبحت يا نفستوصمنا الى الصيغة السابقة : اخرى   تجيب طالبة

 ؟ذاً إوكيؼ تكوف النتيجة  ,المدرسة: احسنت تجيب
 والذي ىو        نضرب المعادلة في النظير الضربي لمعامؿ    :اخرى  تجيب طالبة

  
  

                                      المدرسة: احسنت تجيب

  
      

  
      ×42    

                                                                    =  - 7                              اخرى:                                 تجيب طالبة
  .: لماذا االشارة سالبةالمدرسةتسأؿ 

أما اذ تشابيت  ,ذا اختمفت االشارة فان الناتج سالبا: في حالة القسمة المدرسةتوضح  
 .يؤكد ىذا الكالـ  جدوالً المدرسة وىنا تعطي  ًا,االشارة فان الناتج سيكون موجب

 : ستراتيجيات التمرين عمى الميام االساسيةوذلؾ باستخداـ 
 ًا لفيـ  وافادة  اي متعمـواضحًا وممكنّ  جدوؿيكوف ال

 اختمفت االشارة اختمفت االشارة تشابيت االشارة تشابيت االشارة
(9- )    (-3) = 3 9    3 = 3 (-8 )   2 = -4 8    (-2) = -4 
  

 3
 3  

3
 3   

 
      

  
     

 
 .الطالبة  ولتحم اً نشاطالمدرسة نعطي :  التنظيم المعرفي المتشابكة ومتعددة المراحل:  رابعاً   

( 5( شخص الى قطار لنقؿ الركاب , فاذا كانت المقصورة تستوعب)200صعد)/  مثال
 فماعدد المقصورات في القطار؟ ,اشخاص
 ومتعددة المراحل: التنظيم المعرفي المتشابكة: خامساً 

 .مثالً  مقبؿورقة عمؿ لمطالبة ونطمب حميا بورقة في الدرس ال نعطي   
, فما عدد البرتقاؿ الذي برتقالة 04 , وضع في الصندوؽ الواحدصناديؽ 9لدى مزارع / 1س
  المزارع؟ جناه
 حمي المعادلة باستعماؿ العالقات بيف العمميات؟/ 2س

     |   |              3       3    
  الفيممراقبة  : سادساً 

 نتأكد مف الفيـ باعطاء امثمة ونرى امكانية حميا في داخؿ الصؼ   
 حمي المعادالت التالية :
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  3     )12 -   =12   ÷S    4   )=  -77  N  16 
فكـ حصة كؿ ولد مف  ,قسميا عمى اوالده الخمسة ,رأس غنـ 250لدى احد الرعاة  س /  

 ؟االغناـ

   واالنفعالية المعرفية()الدافعية / سابعاً 
الفكرة االساسية  اعدة أوق(ىنا تقوـ الطالبات والمدرسة باستنتاج التقريبًا  ؽائدق5االستنتاج  )   

يحتوي الخالصة النيائية لمموضوع )حصر  اً نيائي اً بتمخيص الدرس نعطي استنتاجلمدرس 
 .االفكار االساسية لمدرس(

ىنالؾ اسئمة مف الطالبات يتـ طرحيا حوؿ الموضوع وكذلؾ المناقشة / يعني اذا كانت    
 .يا المدرسة او الطالبات انفسيفنوتجيب ع

أسئمة متنوعة لمعرفة مدى  المدرسة وجوت  في نياية الدرس وبعد االنتياء مف شرح الموضوع    
 .فيـ الطالبات لموضوع الدرس وعمؿ اختبار سريع في نياية الدرس

 المدرسة لمطالبات بالسؤاؿ:تتوجو وقبؿ نياية الدرس   
 وشكراً عميكـ اليوـ ؟  تىؿ لديكـ اي سؤاؿ او استفسار حوؿ المادة التي طرح

مصؼ االوؿ لرياضيات الكتاب   (2010)لقطامي  (ستراتيجيات التعمـ)المصادر: كتاب 
 .المتوسط

__________________________________________________________ 
 .بالطريقة االعتيادية المعادالت ذات الخطوة الواحدةحل لأنموذج خطة 

 الزمن:                                           المادة : الرياضيات
 الحصة:                           المتوسط الصف والشعبة : األول

 :اسم المدرسة     :                                   يوم والتاريخال
  : حل المعادالت ذات الخطوة الواحدةالموضوع 

 :المحتوى الرياضي لمموضوع- 
 )معادلة الضرب والقسمة ( المعادالت ذات الخطوة الواحدة -المفاىيم : (1

  .كؿ جممة مفتوحة تتضمف المساواة تدعى )معادلة( -المعادلة :
  ( حسبوعممية الضرب ف ةمعادلة الضرب )ىي عبارة جبرية تحتوي عمى المساوا. 
       a , c ,ϵ Z                            a        :          c                
 (حسبوعممية القسمة ف ةمعادلة القسمة )ىي عبارة جبرية تحتوي عمى المساوا 
         a , c ,ϵ  Z                        a        :              = c       
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 اعداد نسبية( Qاعداد صحيحة( ,  ) Zحيث اف  )     Q  a, c ,ϵأو        
  الذي ىنا يمثؿ    ومعامؿ    وتمثؿ المتغيراتa ًا.يساوي صفر  ال 
  وتمثؿ   الثوابتa , c   . 
 -التعميمات : (2
  لممعادلة ذات الخطوة الواحدة الصيغة العامة. 
   حؿ المعادالت ذات الخطوة الواحدةخواص عالقة التساوي في . 
   ذات الخطوة الواحدة معادلة الضربصيغة. 
  ذات الخطوة الواحدة صيغة معادلة القسمة. 
   التحقؽ( في المعادلة ذات الخطوة الواحدةتعويض قيمة المتغير (. 
 -الميارات: (3
   ايجاد قيمة المتغير في المعادلة الجبرية. 
  . حؿ معادالت الضرب ذات الخطوة الواحدة 
   الواحدة . قسمة ذات الخطوةالحؿ معادالت 
  ىندسية( ـ)حسابية أالحياتية  رياضية لفظية لممسائؿعبارات  غ و ص. 
 تدريبات ومسائل وتطبيقات: (4
  ذات الخطوة الواحدة حؿ معادلة الضرب. 
  ذات الخطوة الواحدة حؿ معادلة القسمة. 
  المعادالت ذات الخطوة الواحدة.حياتية )حسابية وىندسية ( باستخداـ حؿ  حؿ مسائؿ  
  ذىنياً  المعادالت ذات الخطوة الواحدةبة عمى حؿ التدريب الط. 
معادلة  (حؿ معادالت ذات الخطوة الواحدة حؿ مسائؿ لفظية بتوظيؼ: اساليب التفكير (5

ماما استقرائيًا و إ,  والتفكير الضرب والقسمة(   .استتاجياً  ا 
وميارات حوؿ كيفية  ,وتعميمات ,ومفاىيـ ,وحقائؽ ,اكساب الطالبات مبادئالخاص :  اليدف
 .المعادالت ذات الخطوة الواحدةحؿ 

 ذىنياً  المعادالت ذات الخطوة الواحدة: تعميـ  الطالبات كيؼ يتعممف حؿ  اليدف من الدرس
 مى :  عبانفسيف بفيـ وليس بحفظ وتنقسـ  وعممياً 
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 وتطبيؽ ىذا اف تتعرؼ الطالبات مفيوـ المعادلة ذات الخطوة الواحدة األىداف المعرفية:-1
 المفيـو مف مواقؼ حياتية ورياضية. 

وتكويف اتجاىات ايجابية  ,والدقة ,والترتيب ,اف تتعمـ الطالبات التنظيـ األىداف الوجدانية:-2
 نحو موضوعات الرياضيات. 

 .والترتيب ,والتنظيـ ,والفيـ ,اف تتعمـ الطالبات ميارات الحؿ األىداف الميارية : -3
 يتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالبة  قادرة عمى أف: األغراض السموكية:

 .المعادالت ذات الخطوة الواحدةتعّرؼ .1
 .لممعادالت ذات الخطوة الواحدةكتب الصيغة العامة .ت2
  .تعوض ذىنيًا في قيمة المتغير.3
 . لمعادالت ذات الخطوة الواحدةاحياتية  باستخداـ  تحؿ مسائؿ.4
 المتغير ىي الحؿ .تستنتج اف قيمة .5
  .حياتية الى صيغة جبرية مسائؿتحويؿ .6

   .األقالـ الممونةو  ,: السبورةالوسائل التعميمية
  تقريبًا: (  دقيقة5لمدرس  ) التييئة  (2

بجذب انتباه الطالبات الى الموضوع  ( دقائؽ تقريبًا في بداية الدرس5تقوـ المدرسة لمدة )    
 تعريؼالجديد مف استعراض بعض المفاىيـ  التي تعرفيا الطالبة سابقًا اي خبرة الطالبات و 

معادالت ذات الخطوة الواحدة الطالبات الىداؼ الدرس محددة اف المفيوـ الذي سيتـ تعميمو 
 لدييف .لجديدة بالخبرات السابقة واعطاء امثمة عنيا وربط المعمومات امعادلة الضرب والقسمة( 

  :لمطريقة االعتيادية وفقاً  التعممية -االنشطة التعميمية  (3
سة والتي سنقوم بيا اثناء عرض الدرس وقد تكون واحدة أو اكثر من التحركات تحركات المدرٌ 

  :حسب طبيعة الطمبة أو المادة التعميمية مثلب
 تحرك االلقاء  -
 حسب طبيعة بتحرك العرض                            ونستخدم واحدة أو اكثر  -
 تحرك العرض والتفسير                  المادة والوقت وطبيعة الطمبة  -
 تحرك المناقشة -
 تحرك االستقصاء -
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 .تحرك االدارة وضبط الصف -
ذات الخطوة  لمعادالتاوىنا نستخدم تحرك االلقاء في عرض المادة التعميمية وىي    

 .الواحدة
                : مجموعة االسئمة عف طريؽ 
 س / ما االعداد الطبيعية؟ 

 س / ما االعداد النسبية ؟
 القيمة المطمقة لمعدد؟. س / ما

 س/ كيؼ يتـ جمع وطرح االعداد والمقادير الجبرية ؟  
تثبت لدى الطالبات اف مف اجابة الطالبات عف ىذه االسئمة وتعديؿ المدرسة االجابة يمكف     

 .معنى ىذه المفاىيـ
  :تحرك العرض والتفسير وعن طريق    

ىي العبارة الجبرية التي تتضمف المساواة تدعى )معادلة( خطوة الواحدة :لالمعادلة ذات ا 
 ومف أمثمة ىذه المعادالت وسندرس المعادلة ذات  الخطوة الواحدة ,

                                                                      
                                                                             
                                                                            

       جمعيا معادالت مف الدرجة األولى في متغير واحد ) المتغير اي كاف أ 
 .تسمى ثوابت ) معامؿ المتغير(        واالعداد في المعادلة االولى 
 .تسمى ثوابت ) معامؿ المتغير(     واالعداد في المعادلة الثانية 

 في المعادلة اآلتية :  𝚡أوجدي قيمة (1) : مثاؿ 
𝚡 × 3 = 30                                                                         

                                                                          3   3 
                                                                                   

 Zلنأخذ خواص عالقة التساوي عمى الباحثة: 
1) a × c = b × c فان a = b   إذا كاف 
𝚡 × 3 = 7 × 3   فاف 𝚡 = 7 مثال 

 واألمثمة اآلتية توضح ذلؾ:    
  𝚡× 8 =24( أوجدي مجموعة حؿ المعادلة                          2مثاؿ ) 

        × 8 =24الصيغة                      االبتدائي كنت قد تعممت في الصؼ السادس
 3×  8=  24فيكوف   3فتجيب الطالبات نضع  24ونقوؿ ماذا نضع في الفراغ لكي تنتج 
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 ويجب ايجاد قيمتو ونعطيو اسـ المتغير أو المجيوؿ فاذا ىنا بمكاف المربع نضع المجيوؿ
 فتكوف  𝚡في جية  8لمتخمص مف  8وذلؾ بالتقسيـ عمى  𝚡سنجد قيمة 

                                                                    8   24= 𝚡 
                                                                        3    =𝚡     

 فما ىو العدد ؟ 30فاف  الناتج يساوي  3  / عدد طبيعي  ضرب  في( 3) مثاؿ
 الحؿ   طالبة:
 𝚡نفرض العدد الطبيعي ىو      
 𝚡×  3    فيكوف العدد الطبيعي    
                    3=30المعادلة  ×𝚡        في جهة  3تسمى𝚡  معامم𝚡 

𝚡 = 30 3                                   بقسمة الحد الخالي عمى معامؿ𝚡 
𝚡 = 10                               

الضربي لحؿ معادلة الضرب  النظيريجب اواًل معرفة ما  تحرك االستقصاء : طريق عنو    
  يا نفساالشارة وبونظيره معكوس العدد  4) العدد  :والقسمة

 
نضرب جيتي المعادلة  في  (  

 .لكي تبقى المعادلة متوازنو الضربيالنظير 
الضربي المحايد وىو يمثؿ العنصر  ًا,يساوي واحدالضربي حاصؿ ضرب اي عدد في نظيره    

   .عنصر محايد ضربي( )الواحد ىو
 ضرب االشارات المختمفة            ضرب االشارات المتشابية         

-3 -4 = 12 2   4 = 8   3   -4 = -12 -2   4 = -8 
  :تكون القسمة يانفسلية آلاوب

 اختمفت االشارة اختمفت االشارة تشابيت االشارة تشابيت االشارة
(9- )    (-3) = 3 9    3 = 3 (-8 )   2 = -4 8    (-2) = -4 
  

 3
 3  

3
 3   

 
      

  
     

        وبنفس الطريقة نحل                                                    
 تحرك االلقاء                                             وعن طريق   

  
    

 ىو واحد( فتكوف  60ومف خالؿ حاصؿ ضرب الطرفيف في الوسطيف )وتعمميف اف مقاـ 
         

        
فتتكوف نفس  معامؿ المتغير الى الجية االخرى  مف خالؿ نقؿاخرى يمكن الحل بصيغة أو 

                              الصيغة  حيث تتحوؿ االشارة مف قسمة الى ضرب    
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ومف ثـ االستماع الى  ,مناقشة الطالبات بما طرح مف مادةومن خالل تحرك المناقشة : 
  .واالجابة عنيا فواستفساراتي فاسئمتي

اعدة أو الفكرة االساسية لقىنا تقوـ الطالبات والمدرسة باستنتاج ا (ؽ تقريباً ائدق5: ) االستنتاج
يحتوي الخالصة النيائية لمموضوع )حصر  اً نيائي اً بتمخيص الدرس نعطي استنتاجلمدرس 

 .االفكار االساسية لمدرس(
ويطمب مف الطالبات حؿ تمريف مف موضوع الدرس : تحرؾ االستقصاء عف طريؽيتـ التطبيق: 

  .عمى السبورة وفي دفاترىف
يحتوي الخالصة النيائية لمموضوع  اً نيائي اً بتمخيص الدرس نعطي استنتاجلمدرس غمق الدرس : 

 .)حصر االفكار االساسية لمدرس(
ىي عبارة جبرية  تحتوي عمى )متغير( أو عدد مفقود يرمز لو   : خطوة الواحدةلالمعادلة ذات ا
ذا وضع العدد الصحيح بدؿ الحرؼ أعطى حؿ  ,بأحد الحروؼ   خطوة الواحدةللممعادلة ذات اوا 

  .تتضمف المساواة تدعى )معادلة( كؿ جممة مفتوحة -المعادلة :
 : التقويم

 مع أمثمة ؟ خطوة الواحدةلالمعادلة ذات ا/ ما تعريؼ 1س 
 ؟ وىؿ قيمة المتغير تمثؿ   خطوة الواحدةلالمعادلة ذات ا/ ما المقصود بحؿ 2س

 ؟ لممعادلة ذات الخطوة الواحدة حالً       
      ؟ومعادلة القسمة/ ما المقصود بالمعادلة ؟ وما معادلة الضرب  3س
    ,h , xZحيث           x × 4 =24     ,=25  5÷h/ حؿ المعادلة   4س

 الموضوع الواجب البيتي :حؿ تماريف 
 .2012, الطبعة االولى , لعام االول المتوسط الرياضيات لمصف المصادر : كتاب 
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 (  11)  ممحق
 جامعة بغداد

 ابن الييثم /كمية التربية لمعموم الصرفة 
 قسم العموم التربوية والنفسية 

 الدكتوراه  /الدراسات العميا 
 

 ممعرفة السابقة المحكمين لة ر اشم/است

 االستاذ الفاضل ......................................................المحترم

 .........تحية طيبة:

تعممي وفقًا لمستراتجيات  -)بناء برنامج تعميميالموسوم بـ  بحثياتروم الباحثة القيام ب       
المعرفية لتعمم طالبات الصف االول المتوسط واثره في الفهم المرن وتحصيمهن في 

 .الرياضيات(

التفضل ببيان عيده فيكم من الخبرة وسعة االطالع والموضوعية، لذا يرجى نلما  نظراً و     
طالبات الصف االول المتوسط فقرات المعرفة السابقة ل آرائكم ومالحظاتكم القيمة عن صالح

 .مع فائق التقدير واالحترام

                                                                               

 المشرف                                                       البـــاحثة    

 هيام مهدي جواد    أ. د. رافد بحر أحمد                                   
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 لمصف االول المتوسط                                  ختبار المعرفة السابقةاتعميمات   
 

                        
 

 : التاريخ                                       .................. :  االسم
   :  المدرسة                                        ................ : الشعبة

 
 عزيزتي الطالبة...

 ييدف ىذا االختبار إلى معرفة المعمومات  الرياضية  السابقة. 
أمامك مجموعة من األسئمة، كل سؤال منيا لو أربعة بدائل ، واحد منيا صحيح،  

 -تي:آلا تباع االمطموب 
 قراءة السؤال جيدًا وبدقة. .1
 ار الجواب الذي ترينو صحيحًا من بين اإلجابات.ياخت .2
 وتكون اإلجابة عمى ورقة األسئمة. عمى اإلجابة الصحيحة اشارة صح وضع  .3
 دون ترك.من اإلجابة عمى جميع األسئمة  .4
 دقة وال تضيعي وقتًا طوياًل في سؤال واحد.بأعممي  .5

 -مثال توضيحي: ما يمي فيو      
      )العدد      

    
 يمثل :   (   

a√    كسر اعتيادي )                              b    كسر عشري ) 
c                      عدد طبيعي )                dعدد كسري ) 
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 ؟ حجم المكعب يساوي .1
a) (طول الضمع + طول الضمع + طول الضمع)       
b) ( طول الضمع× طول الضمع × طول الضمع)    
c)   2( ×)طول الضمع + طول الضمع   
d)   2 ( × طول الضمع× طول الضمع )                   

_________________________________________________________ 
 تكون من :ت(  3312)  ارقام العددمجموعة    .2
a  )}  2,1,3 {                                                 b)3 }  2,1,3 ,    { 
c )}  2,1 {                                                     d )}  {3 

_________________________________________________________ 
 يساوي: همجموع قياسات زوايااذا كان  اً مثمثيكون الشكل  .3
a )                                                                b )         
c )                                                               d   )180  

_________________________________________________________ 
 ىي :(   3 ) مجموعة عوامل العدد.  4
a)  {1 ،3                                  }                     b) {1، 3 ،0         } 
c ){ 1  ،2 }                                                   d   ){ 3 }  

_________________________________________________________ 
 { ىو : 2 ،3}    U  { 6، 2المجموعين  } اتحاد  .5 
a)    {2 }                                                     b ) {2 ،6 ،3 ،2 } 
C)   {2 ،6 ،3              }                                d   ) {6 ،3 } 
كان عدد و  ،اذا كان عدد االوالد يساوي عدد البناتو  ،روضة  االطفالفي  طفالً  20يوجد . 6 

 ؟ فان عدد االوالد ىو ،بنات 10البنات يساوي 
a) 8                  b )10                c) 12                  d )9   

_________________________________________________________ 
 في المستطيل امامك لكي نكمل الفراغات في المستطيل فاننا نختار .7
a)                               c)        
b)                             d  )     
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   ). ناتج ضرب 8

      
 ×  

      
  )=      

a)  6                      b )9                     c) 18                  d  ) 3     
 حجم المادة السائمة يقاس بوحدة ؟.  9
a)           سم         b)              لتر         c)         متر             d)  2سم    

 _________________________________________________________ 
. عند وضع  10

100

5
 بالصورة العشرية يصبح: 6

a) 05650                     b) 65005                    c)  6.05           d ) 6550 

_____________________________________________________ 

 ،أقالم  لكل طالب  ( 4 )فأعطى  ،طالب الصف بينووزعيا   ا،اشترى معمم اقالم  . 11  
 :فان عدد االقالم الكمي ىو ينتج من  اً طالب ( 30 ) فاذا كان عدد طالب الصف

a  )4÷30              b) 4 ×30                 c) 4 +30              d  )4-30       
_________________________________________________________  

 ؟ الكتب ىذه ن عددإف  ،(12)  العدد ىو نصف الكتب نصفيا من مجموعة.  12
a) 6                     b) 24                       c) 12                    d  )3   

_________________________________________________________ 
 ىو :(   144)الجذر التربيعي لمعدد   . 13
a)  14                   b) 11                       c) 13                  d   )12  

_________________________________________________________ 
 ىو:سم (   8)  وعرضو (  سم 10)  طولو محيط مستطيل .14
a)  81                   b )36                       c )40                 d   ) 80 

_________________________________________________________ 
 ( 8000الجذر التكعيبي لمعدد )  . 15  
a)  40                   b )10                    c) 20 d                      )80    

_________________________________________________________ 
  . مساحة الدائرة ىي:  16
a)   نق× π          b )2نق×  π                 c )2نق+ π             d  2( ق × π  

 :العدد الزوجي التالي لو مباشرة ىو، فان  زوجي اً طبيعي اً عدد 2اذا كان .  77
 a )2                        b) 6                           c) 4                        d  )8 

_________________________________________________________  
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 فان الزوايا المتناظرة تكون :وقطعيما  قاطع مستقيمان  ىتواز  اذا.  18
a)           غير متساوية  b )متساوية              c) متكاممة              d )  متقابمة 

 ؟ية ناتجيا ىو األصغرتالأي العمميات ال  .19
a)  11 +33                                                         b) 11 33-      
c)  11÷ 33                                                       d  ) 11  ×33 

_________________________________________________________ 
 : عدد ىو أي  مربع.  20
a)  العدد نفسو                                        b )حاصل قسمة العدد عمى نفسو         
c )حاصل جمع العدد مع نفسو                       d  )حاصل ضرب العدد في نفسو 

_________________________________________________________ 
 ىي اعداد : طبيعية. األعداد ال21
a وصفر( موجبة                                      bحسب( سالبة ف 
c                                موجبة وسالبة )      d  وصفر( أعداد موجبة وسالبة 

_________________________________________________________ 
 سم( فأن طول ضمعو يساوي : 96اذا كان محيط المربع ).  22
a) 24                 b )22                    c )21                  d  )20  

______________________________________________________ 
 ×  24 ) العدد.  ان 23

 
 : ساويي(  

a) 8                       b )12                      c )16                   d  )81 
 فاننا: ( السنتمتر) الى  وحدة  (المتر)لكي نحول وحدة القياس من وحدة . 24
a)  100نقسم المتر عمى                                       b 100( نضرب المتر في      
c 100( نجمع المتر مع                                      d  ) من المتر100نطرح 

_______________________________________________________ 
 :ىي مقارنة بين كميتين ليا  النسبة .25
a) والنوع نفس                                                  b)  يانفسوحدة القياس                 
c)  ووحدة القياس ونفسالنوع                                   d ) مما سبق اً ليس اي

 
 

_________________________________________________________ 

)نستطيع ايجاد ناتج   . 26
3

2

2

1
   ): بطريقة 

a)                  جمع البسط والمقام مباشرةb) بعد توحيد المقامات لمكسرين جمع البسط 
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c) البسط   جمع البسط والمقام بعد توحيدd  )جمع البسط والمقام بعد توحيد البسط والمقامات 
 (2,3,7 ,3,5,4. الوسط الحسابي لالعداد  ) 27
a)  6                 b )5                          c )4                    d  ) 3 

 :صيغة التناسب تدل عمى .28
a)                        حاصل جمع نسبتين               b)  حاصل ضرب نسبتين 
c) حاصل قسمة نسبتين                                       d ) تساوي نسبتين 

 لمرتبتين عشريتين يكون :   (  4.235 )ناتج تقريب  العدد  . 29
a)   4.24                b )4.25            c) 4.23                      d )4.35 

 (  25.3 ) و ( 24.7 ) اكبر العددين ايبين  التي تربطالصحيحة  العالقة  . 30
a) 25.3    24.7                                         b   )25.3   24.7          
c )25.3    ~24.7                                         d )  25.3   ≥ 24.7 
 
 

 المعرفة السابقة مفتاح االجابة الختبار
 الجواب السؤال الجواب السؤال

7.  B 16 b 

2.  A 17 c 

3.  D 18 b 

4.  A 19 c 

5.  C 20 d 

6.  B 21 a 

7.  C 22 a 

8.  D 23 d 

9.  B 24 b 

70.  C 25 c 

77.  B 26 b 

72.  A 27 c 

73.  D 28 d 

74.  B 29 a 

75.  C 30 b 
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 (  12ملحق )  

 

 درجات متغيرات التكافؤ
, واختبار الفهم المزن/ السابقة عزفةالمو, دسالسارياضيات تحصيل و,  معدل السادسو )العمز, 

 (الذكاء

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 ت

مر
الع

 

س
 ال

ل
عد

م
س

اد
 

ل 
صي

ح
ت

ت 
يا
ض

ريا

س
اد

س
ال

س 
اد

س
ال

ة  
رف

مع
ال

ة 
بق
سا

ال
/

م 
فه

ال

ن
مز

ال
بار 

اخت
 

ذك
ال

 ء
 

 ت

مر
الع

 

س
 ال

ل
عد

م
س

اد
 

ل 
صي

ح
ت

ت 
يا
ض

ريا

س 
اد

س
ال

 

ة 
رف

مع
ال

قة
اب
س
ال

م 
فه

 ال
/

ن
ر
لم

ا
بار 

اخت
 

كاء
الذ

 

1.  153 99 95 23 39  1. 145 81 74 13 16 

2. . 160 71 78 18 15 2. 151 92 100 17 16 

3.  153 92 84 14 9 3. 149 89 92 14 13 

4.  145 91 87 16 14 4. 161 83 73 14 12 

5.  151 93 111 23 31 5. 153 98 111 21 31 

6.  154 65 51 11 14 6 148 77 61 15 13 

7.  159 63 74 13 16 7 160 74 67 13 15 

8.  154 75 57 15 15 8 143 94 91 25 18 

9.  156 77 86 12 15 9 148 88 88 21 23 

11.  154 87 76 14 9 11 151 72 54 11 12 

11.  149 64 67 13 11 11 152 82 62 11 9 

12.  154 76 73 12 14 12 152 95 87 21 19 

13.  148 95 76 17 24 13 147 99 111 26 25 

14.  153 81 78 17 9 14 146 81 77 17 15 

15.  153 92 94 22 21 15 151 78 74 8 9 

16.  147 82 54 15 14 16 144 82 66 14 10 

17.  132 58 51 13 18 17 143 92 91 12 24 

18.  132 81 68 11 21 18 149 82 82 14 11 

19.  148 87 86 19 13 19 152 94 83 22 31 

21.  143 71 53 14 8 21 147 88 81 12 17 

21.  151 97 111 22 32 21 143 96 91 21 27 

22.  147 91 87 14 9 22 143 84 85 16 15 

23.  144 54 56 16 14 23 153 74 86 8 12 

24.  142 59 51 11 12 24 154 85 81 9 11 

25.  151 91 87 15 12 25 144 91 111 21 23 

26.  154 74 61 15 15 26 147 68 51 12 11 

27.  149 95 85 21 25 27 151 69 66 11 11 
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28.  147 86 89 12 15 28 157 67 51 9 17 

29.  153 96 111 21 23 29 148 98 111 28 28 

31.  151 91 81 17 12 31 153 73 72 17 11 

31.  145 85 71 9 13 31 151 78 74 18 17 

32.  153 97 111 21 33 32 143 98 97 21 25 

33.  154 72 73 14 11 33 147 88 91 18 23 

34.  151 58 51 13 12 34 146 63 51 7 12 

35.  148 96 92 18 27 35 151 99 111 23 23 

36.  153 99 111 26 39 36 148 73 69 13 18 

37.  153 88 91 12 12 37 144 64 61 8 11 

38.  149 88 76 9 13 38 156 71 73 16 16 

39.  151 81 63 15 15 39 146 85 97 15 25 

41.  147 72 91 6 8 41 147 91 82 11 11 

41.  154 85 63 14 21 41 163 93 96 21 15 

42.  146 77 71 12 12 42 156 71 64 14 11 

43.  149 83 73 13 11 43 153 65 51 13 12 

44.  147 98 111 21 21 44 145 88 65 12 14 

45.  144 86 67 12 17 45 160 98 100 24 24 

46.  149 95 98 16 15 46 158 74 67 13 15 

47.  145 62 69 13 16 47 144 59 50 10 10 

48.  156 62 55 15 9 48 143 70 74 17 17 

49.  144 98 100 22 22 49 144 63 61 12 11 

51.  143 92 85 19 17 50 155 59 55 13 14 
ع
مو

ج
لم

ا
 

8
1

.4
8

 

4
1

0
4

 

3
8

6
6

 

7
7

1
 

8
3

7
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8
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4
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4
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 (13ممحق )                                         
 

 
بغداد جامعة  

الهيثم ابن/  الصرفة لمعموم التربية كمية  
والنفسية التربوية العموم قسم   

الدكتوراه/   العميا الدراسات                      
 

 االختبار التحصيميصالح بشأن استشارة المحكمين م/ 
  

 ......................المحترمالدكتور....................  االستاذ الفاضل        
 ............تحية طيبة       
 
               تعممي وفقًا لمستراتجيات -)بناء برنامج تعميمي م بـوم الباحثة القيام ببحثيا الموسو تر    

  .الفهم المرن وتحصيمهن في الرياضيات(المعرفية لتعمم طالبات الصف االول المتوسط واثره في 
ومن متطمبات ىذا البحث اعداد فقرات االختبار التحصيمي الخاص بتدريس              

الجمل المفتوحة( من كتاب و الجبرية,  الحدودو االعداد النسبية, و  ,موضوعات )االعداد الصحيحة
م( في ضوء جدول  2016متوسط )الطبعة االولى لسنة الالرياضيات المقرر لطمبة الصف االول 

من المجال المعرفي   Blomالمواصفات لالغراص السموكية الذي اعد عمى وفق تصنيف بموم 
لما تعيده الباحثة  ونظراً تقويم( و تركيب, و تحميل, و بيق, طتو فيم, و )معرفة,  ةوفقًا لمستوياتو الست

لذا يرجى التفضل باعطاء ارائكم السديدة  ,جالفي ىذا المفيكم من الخبرة وسعة االطالع 
ومالحظاتكم القيمة في الحكم  عمى مدى وضوح فقرات االختبار وصحة مستوى كل ىدف سموكي 

 .المستويات آنفة الذكر من ضمن
  

 مع فائق التقدير واالحترام

     

البــاحثة                                                             المشرف                
هيام مهدي جواد          أ. د. رافد بحر أحمد                                              
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  الشعبة :.......................                      ....................االسم:
 :.............. مدرسةال

 تعميمات االختبار التحصيمي
 : عزيزتي الطالبة

 :قبل االجابة عمى فقرات االختبار التحصيمي ,اتبعي التعميمات االتية   
ختيار من متعدد لكل فقرة اربعة بدائل )اختيارات ( ال( فقرة من نوع ا40يتكون االختبار من )   
الصحيحة لكل فقرة كما مبين ( عمى رمز االجابة √فما عميك اال وضع عالمة )( (a,b,c,dىي

 :اآلتي في المثال
 :ىي  Nتنتمي الى     إذ إن,      2   4 مجموعة الحل لممتباينة   -مثال:

a{ )0     }        b{ )2      }          c{ )10,                    }√ d{ )4 { 
( في ورقة d(عمى الرمز )√ولذلك نضع عالمة ) ,(dالحظي ان االجابة الصحيحة ىي )

 .االختبار
 مالحظات

 االجابة تكون عمى ورقة االسئمة .1
 حسب.يتم اختيار بديل واحد ف .2
 .تجرى العمميات الحسابية عمى ورقة خارجية   .3
 .( دقيقة45الوقت المخصص لالجابة ) .4
 . ( فقرة40جميع الفقرات وعددىا ) نيرجى االجابة ع    
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     :باستعمال ترتيب العمميات ثالث مراحل ناتج جممة عدديةتطمب  ايجاد ي/ 1س
 ( العمميات داخل االقواس 1
( نضرب ونقسم من اليسار الى اليمين2  
( نجمع ونطرح من اليسار الى اليمين 3  
:فيكون التسمسل الصحيح  الجراء ترتيب العمميات ىو    

2 ,1  ,3  (b  )3,2,1                                                       a      
 )3 ,1 d ) 2,1,3             .                                  c 

________________________________________________________ 
ة لمعدد تمثل عدد الوحدات بين العدد والصفر, لذا فان مطمق العدد يمثل:قالقيمة المطم/ 2س  

.قطسالب ف(  b ما اما موجب و (      a   .                                 سالبا 
   c  .قطموجب ف  (                                        d) . موجب وسالب معاً   

________________________________________________________ 
 ؟(   بمقدار   ر من  باك تمثل ) تاليةاي من العبارات الجبرية ال /3س

        b                                                              )a 
       (d                                                             ) c 

________________________________________________________ 
مساوية الى؟  حل المعادلة في/ 4س                 قيمة تكون    

              (b                                                            )a  
            (d                                                          )c   
________________________________________________________ 

طول ضمعيا   طمب منك ان تخّمني 2م  1600  قطعة ارض مربعة الشكل مساحتيا/ 5س   ,   
الى : قارباً مان التخمين    ت  فوجد , ي منوحققتوت  

160 (d                    60 (c                   38  (b         )800         a  
________________________________________________________   

عندما                    ىي :  |   | الجبرية          لعبارةا ان ناتج/ 6س        
8 (d                      4 (c                    6-   (b                )6         a 
_______________________________________________________  

  150000لصورة العممية لمعدد  ا/7س   ىي   
  

104×15   (d           ×15  103 (c         15 × 102  (b     )10  ×15   a 
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ىو  مكعبة ال, فان طول ضمع المعبة 3سم 64د مكعب لمعب االطفال حجمو دّ ح  / 8س  
   64 (d                 |  | (c                √  

  (b                     √   )   a 
_________________________________________________________ 

: ىو         |   | حل المعادلة  /  ان 9س    
      (d                (c                     (b                )a 
___________________________________________________________ 

ذا كانت الرحمة الواحدة تجمس عمييا ثالث إ( طالبة , ف120جمست في قاعة  المدرسة ) / 10س
 ؟رحمة ........ ن عدد الرحالت في القاعة ىيإف , طالبات

117  (d                    123  (c                  40  (b            160     ) a 
_________________________________________________________ 

   الصورة االخرى لمعددان / 11س

  
 ؟ ىي  

 

 
 (d                         

 
 (c                           

  
 (b                     

 
 ) a 

_________________________________________________________ 
 يقرأ : عددًا نسبيًا فأن  لو كان / 12س

مربع العدد   (b                                       ) لمعدد التكعيبيالجذر a   
ي لمعدد عيربالجذر الت   (d                                              .مكعب العدد  (c 

_______________________________________________________ 
زيادة مقدار تبعًا لزيادة مقدار آخر بنسبة معينة يسمى:/ 13س   

اً طردي اً تناسب  (d           اً نسبي اً تقدير  (c      اً تناسبي اً تقسيم   (b          اً عكسي اً تناسب  ) a 
________________________________________________________ 

  ؟ صحيحةلكي تكون المقارنة    

 
        

  
/ العالمة المناسبة لمعبارة 14س      

 (d                        (c                             (b               =    ) a 
________________________________________________________  

   √لمجذر التكعيبي اقرب عدد صحيح  /15س
       

 6  (d                       5 (c                         4  (b            )3         a 
________________________________________________________  

 ثقريب النسبة المئوية لمعدد / 16س

  
 يساوي :  2 

   

   
 (d                        

   
 (c                      

   
  (b                  

   
  ) a 
 



 المالحق
 

 

254 

  :ىو 48000فان ثمن تخفيض   20%  بمقدارعمل تاجر تخفيضات عمى بضاعتو / 17س
9600  (d                    8600 (c               9000 (b             8000 ) a 

 _______________________________________________________ 
من الوقود تحتاج  اً فكم لتر  ,كم 270من الوقود لقطع مسافة  اً لتر  30تستيمك سيارة / 18س

 كم : 45ة فلقطع مسا يانفسالسيارة 
5 (d                      10 (c                    15  (b         )20           a 
________________________________________________________ 

  عند كتابة العدد الكسري / 19س
 

 
 :نو يساويإعمى صورة كسر عشري ف   

        (d                         (c              - 3.8  (b  )3.8           a 
_________________________________________________________ 

: يكون  اً ترتيبًا تصاعدي   

  
  ,  

 
 ,    

 

  
 ,  

  
  /لترتيب االعداد  20س  

    
  

   ,  

  
    ,  

 
   

 

  
    (b                        

  
   ,   

 

  
  ,  

  
  ,  

 
  )a    

     
 

  
 ,    

  
  ,  

  
   ,  

 
    (d -                          

 

  
 ,  
 

 
   ,  

  
   ,   

  
  (c  

_________________________________________________________ 
 1  

 
    اقطع  قياس كل مني بينر من القماش ووزعتيا امتأ  

 

 
اشترت عال  / 21س 

قطعة وزعتيا ؟ بيني الى كم  
3 (d                        

 
 (c                       

 
  (b                      

 
 )a 

________________________________________________________ 
فيل  ,1440( وكان عدد الطمبة 45اذا كانت نسبة الطمبة الناجحين في الفيزياء )%/  22س
  ؟ الً معقو  اً تقدير  ....... عدي  

       (d                          (c                750  (b  )640            a 
______________________________________________________ 

 واصغر القرب اكبر  2سم 17عة الشكل مساحتيا  بتحققي من طول ضمع قطعة مر  /23س
  ؟عدد صحيح

5.1  ,6  (d           4.1 ,5,2  (c                    (b ) 5, 4                a 
______________________________________________________  

  ؟ نوع التناسبوبيني  ممئي الجدولا /24س 
a)  عكسيتناسب (b             طردي تناسب  
C )  تناسبيتقسيم             d  )      تقدير نسبي 

A 10 20 30  50 
B 1 2  4  
C  10 10    
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: حدود .......يساوي     في المقدار الجبري ؟ جبريةال الحدود عدد /25س         
4  (d  3                         (c  2                     (b                         )5 a  
________________________________________________________ 

؟ىو     
  

 
/  الحد الجبري المشابو لمحد 26س        

  
 

  
 (d                   

 
  (c                   

  

 
    (b          

  

 
 )a 

________________________________________________________  
ن    ين الجبريي/  ناتج جمع الحد27س   |  |              ىو :     

13        hk (d                   

 
  (c                    

 
    (b           

 

  
 )a 

________________________________________________________ 
في الحدودية    3حد الحاصل ضرب  /28س        :يساوي    

         (b                                         )a  
            (d                                         (c  

________________________________________________________  
؟   مساحتيا ماف   وعرضيا            مستطيمة الشكل طولياحة مسا         /29س   

                        (b                                                  )a 
                       (d                                             (c 

______________________________________________________ 
أمتار  k =4 h=2  وقيمة متر  4h +2k   قيمةكانت  فاذا ,   مثمث متساوي االضالع/  30س

    ؟ًا متر  .....طو = يفان مح
 60 (d                     46 (c  30                    (b      ) 48         a  

________________________________________________________ 
كانت الدالة  / اذا31س            : ىي مخرجاتيا من ان تحققي (3,4,5)ومدخالتيا    

17,26,37  (b                                            )20 ,26  ,37 a  
30 ,16 ,27     (d   26,16,37                                                     (c  

________________________________________________________ 
: ىي فان قاعدة الدالة عمر اختيا مىع 10/ اذا كان عمر سحر يزيد بمقدار 32س  

               (d               (c              (b                 )a   
__________________________________________________  

تعرف المجموعة المنتيية بانيا مجموعة عدد عناصرىا؟ /33س  
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من العناصر  عدد كبير  (d اكثر من ثالثة عناصر   (c   غير محدود  (b  a       محدود(  
_________________________________________________________ 

{ 77455مجموعة ارقام العدد    }    المجموعتين    ان العالفة التي تربط/ 34س   

  {5 ,5,3}ىي:
   (d                           = ) c                    (b                  )a 

_________________________________________________________ 
       صبح:تفان المتباينة   (-1بالعدد )  5   3  عندما تضرب طرفي المتباينة/ 35س

     (d                             ) c 3-                 (b                )a 
________________________________________________________   

  ؟ نفسرىا رياضياً   24عددان طبيعيان فرديان متتاليان مجموعيما  /36س
       )     (b                                       )        a 
      )     (d                                         )        ) c 

 ________________________________________________________  
 , فان اكبر 70من ضعف عدد صحيح موجب فإن الناتج يكون أصغر من 5/ اذا طرح 37س

  :قيمة ممكنة ليذا العدد
-37 

2

1  (d                        37) c                 37
2

1  (b           -37  ) a 
________________________________________________________ 

  :خط األعداد                                    يمثل حاًل  لممتباينة/ 38س
2x + 2 < 6) b                                                   2x + 2 > 6 (a  

       2x + 2   6(d                                                   2x + 2 6 ) c  
___________________________________________________ ___ _  

  : نناإف            - 3  >  5المتباينة    في yيجاد قيمة ال /33س
.( من طرفي المتباينة3نطرح العدد ) (          b)  .( الى طرفي المتباينة3نضيف العدد )  a  
d        .3 رب طرفي المتباينة بالعددضن(   c             .3نقسم طرفي المتباينة عمى العدد (

________________________________________________________ 
(آالف, فاذا كانت عدد قطع 10و 5وكانت من  فئة )  50000/ ىدية احمد بنجاحو 40س

:تحققي من ان عدد كل منيا ىو , قطع 8العممة   
b)                       10فئة   3فئة خمسة و  5   a)             .10فئة  2فئة خمسة و  6  
d             .10 فئة 5فئة خمسة و  2 (  c              .10فئة  5فئة خمسة و  3  (

2 
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 مفتاح االجابة 

 االجابة السؤال االجابة السؤال االجابة السؤال االجابة 
1 a 11 B 21 B 31 c 
2 c 12 A 22 C 32 b 
3 b 13 D 23 A 33 a 
4 c 14 A 24 B 34 d 
5 b 15 C 25 C 35 c 
6 d 16 B 26 A 36 a 
7 d 17 D 27 D 37 b 
8 b 18 D 28 C 38 d 
9 c 19 A 29 B 39 b 
10 b 20 C 30 A 40 a 

 

  



 المالحق
 

 

258 

 (14ممحق )
 

 جامعة بغداد
 كمية التربية لمعمـو الصرفة / ابف الييثـ

 قسـ العمـو التربوية والنفسية 
                     الدراسات العميا /  الدكتوراه

 
  فقرات اختبار الفهم المرن               صالح بشأن م/ استشارة المحكمين                
 .............المحترم..................ور   تالدكاالستاذ الفاضل 

 ...…تحية طيبة:
تعممي وفقًا لمستراتجيات  -) بناء برنامج تعميميبـ تروـ الباحثة القياـ ببحثيا الموسـو   

   .المعرفية لتعمم طالبات الصف االول المتوسط واثره في الفهم المرن وتحصيمهن في الرياضيات(
الفيـ فيو يعرؼ الذي ( Spitulnik,1999)ولغرض قياس الفيـ المرف تبنت الباحثة تعريؼ    

 مكوناتو وىي : يؽعف طر 
المعرفة الرياضية تطبيؽ حقائؽ ومفاىيـ التخصص لشرح  فيـ المحتوى :وىو استخداـ او -1

 القرارات الواعيةاتخاذ  أو وميارات رياضية وميارات تفكير وحقائؽ( اتمف )مفاىيـ ومبادئ وتعميم
 . بخصوص مشكمة رياضية معينة 

دوف تشكيؿ وجيات نظر جديدة لممادة و لتفسيرا عمى القدرةعندما يممؾ  اف المتعمـ يبمغ الفيـ (
 (1986)بؿ فريدريؾ ،                                                  .)االخالؿ في المعنى

المعرفية وبناء خطة منيجية لعمؿ التوضيحات المادة فيـ التساؤؿ : وىو تعريؼ نطاؽ  -2
 .موضوع رياضي معيف بشأفوالجداالت 

المعطيات  بتحديد االفكار والقدرة عمى  بناء الفروض تنظيـ المحتوى لكي تتكامؿ وىو
   (Borich,2001:18) .                                                            والمطموب

 نموذجألالقدرة عمى توضيح اىداؼ الموضوع واىداؼ محددات ا المعرفي: وىوالفيـ  -3
 (443 :2013)قطامي، عند(Spitulnik,1999)                                       الرياضي.

لما تعيده الباحثة فيكـ مف الخبرة وسعة االطالع والموضوعية ، لذا يرجى التفضؿ  ونظراً    
   .ببياف آرائكـ ومالحظاتكـ القيمة عف صالح اختبار الفيـ المرف

                     ـمع فائؽ التقدير واالحترا                                       
 البػػاحثة                                       المشرؼ                            
 أ. د. رافد بحر أحمد                                              ىياـ ميدي جواد    
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 ..................... الشعبة :اسـ الطالبة ...............................         

 2018/ 3/ 4التاريخ : االحد                                 .الزىراء.ـ المدرسة :
  .اختبار الفيـ المرففقرات عمى تعميمات االجابة 

  :عزيزتي الطالبة
وانما ىو لمعرفة قدرة الطالبة في الصؼ  ،يترتب عميو درجات في الرياضيات ال ىذا االختبار  

 .)( فقرة 40يتكوف االختبار مف )( الفيـ المرفاالوؿ المتوسط عمى 
 :مالحظات

    ؟غ المسألة بمغتؾ الخاصةو أ / أعيدي ص 
  .( سواء بالرسـ او بالصور أو بالكالـ ) فسري المسألة كيؼ تفيمينيا انت     

 ب/  بيني طريقة الحؿ ؟  
 :) حمي المسألة وبيني طريقة الحؿ(   

 .االجابة تكوف عمى ورقة االسئمة .1
 .العمميات الحسابية عمى ورقة خارجيةتجرى  .2
 .( دقيقة90الوقت المخصص لالجابة ) .3

          . ( فقرة40يرجى االجابة عمى جميع الفقرات وعددىا )  
 
 
 

 تمنياتي بالتوفيؽ                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المالحق
 

 

260 

( عمبة . فكـ عمبة عصير 24( صناديؽ عصير كؿ صندوؽ يحتوي عمى )6اشترى يوسؼ ) .1
 اشترى يوسؼ؟ 

 ؟غ المسألة بمغتؾ الخاصةو أ / أعيدي ص
...................................................................................... 

 جاد الحؿ ؟ي  يا النبيني الطريقة  التي تستخدمي ب/
  .......................................................................................... 

_________________________________________________________ 
إذا تحرؾ احمد خطوتيف ونصؼ الخطوة لميسار مف صفو وتبعيػا ثػالث خطػوات ونصػؼ الخطػوة  .2

 تحركو أحمد يكوف: إلى اليميف، فاف نتيجة ما
 ؟المسألة بمغتؾ الخاصة صوغأ / أعيدي 

........................................................................................ 
 جاد الحؿ ؟ي  ال تستخدمينياب/ بيني الطريقة  التي 

  ....................................................................................... 
________________________________________________________ 

وتصؿ السيارة مف  دقيقة، 30يصؿ القطار مف المحطة الى مركز مدينة بغداد بزمف قدره  .3
دقيقة، فاذا وصال  15قدره بزمف  يا،نفس ستخدمت الطريؽاو  المحطة الى مركز مدينة بغداد

 ؟……، فمعنى ىذا اف القطار يخرج قبؿ السيارة بزمف قدره ونفس الى مركز المدينة في الوقت
 ؟ المسألة بمغتؾ الخاصة صوغأ / أعيدي 

........................................................................................ 
 جاد الحؿ ؟ي  يا النتستخدميب/ بيني الطريقة  التي 

  .................................................................................... 
 ( ، الرقـ الناقص ىو ؟ 21، ؟ ،  10،  6،   3،  1في سمسمة االرقاـ )  .4

 المسألة بمغتؾ الخاصة صوغأ / أعيدي 
........................................................................................ 

 جاد الحؿ ؟ي  ال تستخدمينياب/ بيني الطريقة  التي 
  ....................................................................................   

_______________________________________________________  
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 ( طالب فكـ يكوف نصيب كؿ طالب ؟ 9( تفاحات بالتساوي بيف )7اذا وزعت )  .5
 المسألة بمغتؾ الخاصة صوغأ / أعيدي 

........................................................................................ 
 جاد الحؿ ؟ييا النبيني الطريقة  التي تستخدميب/ 

  .................................................................................... 
___________________________________________________________ 

 بالشكؿ ....؟      عالقة الشكؿ                بالشكؿ          مثؿ عالقة الشكؿ       .6
 

a)                    b                  )c                    )(d         
 المسألة بمغتؾ الخاصة صوغأ / أعيدي 

........................................................................................ 
 الحؿ ؟جاد يال تستخدمينياب/ بيني الطريقة  التي 

  .................................................................................... 
___________________________________________________________ 

عدد نضع  اي اً ف  ،بقاعدة معينة                                                بطاقاترتبت ال .7
   ؟ حقؽ نفس القاعدةي ةالفارغ بطاقاتالفي 

 ؟المسألة بمغتؾ الخاصة صوغأ / أعيدي 
........................................................................................ 

 جاد الحؿ ؟يال تستخدمينياب/ بيني الطريقة  التي 
  .................................................................................... 

  ___________________________________________________________ 
فكػػـ سػػتكوف ، كػػؿ سػػاعتيف  1oت تيػػبط بمعػػدؿ أوبػػد ،درجػػة مئويػػة  ظيػػراً  26oيقػػيس المحػػرار  .8

 ساعات  ؟  6درجة الحرارة بعد 
 المسألة بمغتؾ الخاصة صوغأ / أعيدي 

.................................................................................... 
 جاد الحؿ ؟يال تستخدمينياب/ بيني الطريقة  التي 

  .................................................................................... 
__________________________________________________________ 

 
 

15 30 60  
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       سنة، فاف عمر ىالة اخت زينب ىو ؟ 55اذا كاف مجموع عمر زينب وعمر اميا يساوي  .9
 المسألة بمغتؾ الخاصة صوغأ / أعيدي 

.................................................................................... 
 جاد الحؿ ؟يال تستخدمينياب/ بيني الطريقة  التي 

  .................................................................................... 
___________________________________________________________ 

ساعة( فكـ ساعة في  24واليـو الواحد يساوي) ،ـاي ا( 7اذا كانت كممة االسبوع  تمثؿ ) .10
 :االسبوع 

 المسألة بمغتؾ الخاصة صوغأ / أعيدي   
 ........................................................................................ 
 جاد الحؿ ؟يال تستخدمينياب/ بيني الطريقة  التي  
  .................................................................................... 

___________________________________________________________ 
 والنصؼ ونرمز ليا )ننا نستعمؿ الساعة وعندما نقوؿ الساعة الثامنة إلكي نقيس الوقت ف .11

 
 8  )

 فيي تمثؿ ......؟
 المسألة بمغتؾ الخاصة صوغأ / أعيدي 

........................................................................................ 
 جاد الحؿ ؟يال تستخدمينياب/ بيني الطريقة  التي 

  .................................................................................... 
__________________________________________________________ 

 مف االشكاؿ تكمؿ الفراغيف الناقصيف في المستطيؿ الذي امامؾ؟ اي اً بيني  .12
 المسألة بمغتؾ الخاصة صوغأ / أعيدي 

........................................................................................ 
 جاد الحؿ ؟ي  ال تستخدمينياب/ بيني الطريقة  التي 

  ....................................................................................       
  __________________________________________________________ 

   طرح            جمع            : ضعي الكممة المناسبة بدال مف عالمة االستفياـ .13
 ؟         زيادة                                                                      

 المسألة بمغتؾ الخاصة صوغأ / أعيدي 
..................................................................................... 

  
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 ؟       ؟       
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 جاد الحؿ ؟يال تستخدمينياب/ بيني الطريقة  التي 
......................................................................................... 

_______________________________________________________ 
 (.فاف االعداد15واجريت عمييا عمميات فكاف الناتج )  ،(5,5,2رتبت االعداد )  .14

 ( نتيجتيا ىي : 4، 3,7)
 المعطيات والمطموب في المسألةحددي أ/ 

........................................................................................ 
 ب/ حؿ المسألة باستخداـ المعمومات السابقة 

____ _____________________________________________________ 
 :(عامالً 36ينيي البناء ) اً لبناء منزؿ ، ففي كـ يوم اً ( يوم 90مدة )  ( عامالً 18يحتاج  ) .15
 حددي المعطيات والمطموب في المسألةأ/ 

......................................................................................... 
 ب/ حؿ المسألة باستخداـ المعمومات السابقة 

........................................................................................ 
________________________________________________________ 

البضاعة  فماذا نعمؿ لنعرؼ سعر، باع صاحب مكتبة  دفاتر بمبمغ مف الماؿ وربح بيا .16
 االصمي؟ 

 حددي المعطيات والمطموب في المسألةأ/ 
......................................................................................... 

 ب/ حؿ المسألة باستخداـ المعمومات السابقة 
........................................................................................ 

_________________________________________________________ 
 :  ؟ةف تجمس ىباي اً ًا ذإ  ،تجمس الى يسار ىبة ىبة تجمس الى يسار عال  وسحر .17

 حددي المعطيات والمطموب في المسألةأ/   
   .......................................................................................... 
 ب/ حؿ المسألة باستخداـ المعمومات السابقة   
  ........................................................................................ 

___________________________________________________________ 
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االعداد  اي اً العدد الثالث ف مف العدد االوؿ والعدد الثاني اكبر مف الثالث اكبر كاف العدد اذا .18
  ؟اكبر

 حددي المعطيات والمطموب في المسألةأ/   
  .......................................................................................... 
 ب/ حؿ المسألة باستخداـ المعمومات السابقة   

_________________________________________________________ 
( 3( اسبوع وبعد ذلؾ اضاؼ )5( اسبوع ثـ )2رسـ صباغ لوحة عمى جدار فاحتاج الى ) .19
ـ لرسـ ايالصباغ مف االسابيع واال اليو احتاج نيى رسـ الموحة فكـ كاف ماأف ،ـااي( 9ـ ثـ )ااي

 الموحة؟
 في المسألة حددي المعطيات والمطموبأ/  
  .......................................................................................... 
  ب/ حؿ المسألة باستخداـ المعمومات السابقة   
  ........................................................................................ 
 ___________________________________________________________                     

فكـ عدد  ،( طالبات5( طالبات ويسارىا) 3فنونة ويمينيا)  اللتقاط صورة وقفت الطالبة .20
 الطالبات في الصورة عممًا اف المعممة ىي التي التقطت الصورة ؟

 المسألةحددي المعطيات والمطموب في أ/   
  .......................................................................................... 
 ب/ حؿ المسألة باستخداـ المعمومات السابقة   

   ........................................................................................ 
___________________________________________________________ 

 العدد الذي نضعو بدؿ عالمة االستفياـ في الشكؿ  .21
 حددي المعطيات والمطموب في المسألةأ/   
  .......................................................................................... 
 ب/ حؿ المسألة باستخداـ المعمومات السابقة   

____________________________________________________________ 
 ( تمثؿ قاعدة ىي  5      15(، )4      12(، )  2       6االعداد التالية كتبت بطريقة )  .22

 حددي المعطيات والمطموب في المسألةأ/   
  .......................................................................................... 
 ؟ب/ حؿ المسألة   

4 -

- 

7-

 

28 

 ؟

7 
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........................................................................................ 
العد مف اعمى القائمة او مف  في قائمة طالبات الكشافة يقع ترتيب ىالة السابع ، سواء بدأنا .23

 فكـ عدد الطالبات ؟   ،اسفؿ القائمة
 حددي المعطيات والمطموب في المسألةأ/ 

...................................................................................... 
 ب/ حؿ المسألة باستخداـ المعمومات السابقة 

__________________________________________________________ 
 مف االعمدة الكيربائية، لكي نعرؼ عدد االعمدة في  اً صف 25مجمع محطة الكيرباء فيو  .24

 المحطة نحتاج الى ؟
 حددي المعطيات والمطموب في المسألةأ/    
  .......................................................................................... 
 ب/ حؿ المسألة باستخداـ المعمومات السابقة    

  ........................................................................................ 
______________________________________________________ 

 تمثؿ الحؿ  العدادا اي  وحاولي معرفة  تاليال نظري الى الشكؿا. .25
 الصحيح ؟            

 حددي المعطيات والمطموب في المسألةأ/    
   .......................................................................................... 
 ب/ حؿ المسألة باستخداـ المعمومات السابقة    

  ....................................................................................... 
_________________________________________________________ 

 االختيارات يمثؿ الشػكؿ الناقص؟  اي  وبيني  ،نظري الى الشػكؿ اليندسيا .26
 حددي المعطيات والمطموب في المسألةأ/    

   ....................................................................................... 
 ب/ حؿ المسألة باستخداـ المعمومات السابقة   

   ________________________________________________________ 
 يصبح 5671اذا كاننت لدينا كممة  شموس تصبح  سومش فاف الرقـ  .27

 حددي المعطيات والمطموب في المسألةأ/   
  .......................................................................................... 
 ب/ حؿ المسألة باستخداـ المعمومات السابقة  

5 9 13 17 

 21 ؟ 13 9

13 

 ؟ 17

 25 ؟

25 29 

21 
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 ؟ سيكوف تقريباً فاف حجمو    cm    4.1مكعب طوؿ حرفو   .28
 مف االجابات صائبة  اي اً س/ بيني     

a ) cm2 16          b)  cm3 12         c ) 3cm 46          d  )cm3 64 
 س/ عممي سبب اختيار االجابة

............................................................................................ 
___________________________________________________________ 

سنوات او اكثر حتى يتـ تسجيمو في الصؼ االوؿ   6( ،  N) يجب اف يكوف عمر الطفؿ   .29
 وتكتب بالصيغة: ،بتدائيالا

 مف االجابات صائبة  اي اً س/ بيني        
a )             b )               c  )             d)          

 س/ عممي سبب اختيار االجابة   
................................................................................... 

__________________________________________________________ 
  ؟، فانو يأكؿ في اليـو الواحدبكمية متساويةـ اي اً ( غراـ مف الجزر في اربعة 800كؿ ارنب )أ .30

 مف االجابات صائبة  اي اً س/ بيني 
a   )200                 غـb )250               غـc )150             غـd )100 غـ  

 اختيار االجابة سببس/ عممي  
.................................................................................. 

______________________________________________________ 
 (7،  ؟  ، 63،   189،  63، 21،  7في االرقاـ التالية  يوجد رقـ ناقص )  .31
 مف االجابات صائبة  اي اً س/ بيني   

a   )15                 b )14                    c )21                d )22 
 اختيار االجابة سببس/ عممي   

.................................................................................. 
______________________________________________________ 

فاف عمر  ،سنة  12سنة، عندما يصبح عمر فرح   50سنوات وعمر ابييا   9عمر فرح  .32
 ؟ سنة ابوىا يصبح ....

 مف االجابات صائبة  اي اً س/ بيني   
a )53                     b )54                    c )52                     d )55  

 اختيار االجابة سببس/ عممي 
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_________________________________________________________ 
المدرسة  تبعد عف  الممعب وحدات  وكانت    5اذا كاف البيت يبعد عف المدرسة بمقدار  .33

فاف البيت يبعد عف الممعب جية اليميف مف البيت  وكميا تقع عمى  ،وحدة 15بمقدار 
   ؟بمقدار

 مف االجابات صائبة  اي اً س/ بيني   
a  )15             وحدةb )5 اتوحد             c )21               وحدةd )20 وحدة 
 اختيار االجابة سببس/ عممي   

........................................................................................... 
__________________________________________________________- 

 مختمؼ عف االشكاؿ الباقية االشكاؿ التالية يوجد شكؿ واحد .34
 مف االجابات صائبة  اي اً س/ بيني 

a  ) 1  مختمؼ                   b  )2 مختمؼ 
c  )3 مختمؼ                     d  )4 مختمؼ 

 اختيار االجابة سببس/ عممي 
..................................................................................... 

____________________________________________________ 
 كغـ فكـ وزنيا؟  (10( كغـ بالضبط، ثـ زادت عميو )100) ػ اذا كاف وزف مروة نصؼ ال .35

 مف االجابات صائبة  اي اً س/ بيني      
a )110                  كغـb )60              كغـc )50             كغـd )55 كغـ 

 اختيار االجابة سببس/ عممي 
............................................................................... 

___________________________________________________________ 
  آلتية:اذا كاف لدينا االرقاـ ا .36

 فاف المربع الفارغ سيكوف ؟
 مف االجابات صائبة  اي اً س/ بيني         
a   )6543               b )5433c              )6542              d  )5432 

 اختيار االجابة سببس/ عممي 
.......................................................................................... 

_______________________________________________________ 
  العدد في المستطيؿ الذي امامؾ عالمة االستفياـ تمثؿ  .37
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 مف االجابات صائبة  اي اً س/ بيني  
a )  9            b )4          c )5          d )7 

 اختيار االجابة سببس/ عممي 
......................................................................................... 

_______________________________________________________ 
 فكـ يكوف الناتج 5واضيفي ليا  2عمى   50قسمي  .38
 مف االجابات صائبة  اي اً س/ بيني  

a  )35                b )20                    c )30                   d )25 
 اختيار االجابة سببس/ عممي   

........................................................................................ 
  _____________________________________________________ 

 ؟ اً ليكوف ناتج الطرح صفر  36مف العدد  6ة نستطيع اف نطرح العدد كـ مر   .39
 مف االجابات صائبة  اي اً س/ بيني 

a  )5                 b )6                       c) 4                     d )7    
 اختيار االجابة سببس/ عممي 

............................................................................................ 
___________________________________________________________ 

حصمت  ة ضعؼ مام  فرح في االمتحاف وحصمت ف   حصمت عميو حصمت صفا ضعؼ ما .40
 ة ؟ .مً فكـ درجة حصمت ف   ،درجات 10ذا كانت درجة فرح إف ،صفا عميو

 مف االجابات صائبة  اي اً س/ بيني  
a  )20            درجةb  )30            درجةc )40         درجةd مما سبؽ اي اً ( ليس 
 اختيار االجابة سببس/ عممي   

............................................................................................. 
__________________________________________________________  
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 مفتاح االجابة
 الفهم المعرفي فهم التساؤل فهم المحتوى

رقم 
 السؤال

االجابة 
 الصحيحة

رقم 
 السؤال

رقم  االجابة الصحيحة
 السؤال

 االجابة الصحيحة

 cm3 64    (d) 28 45 15 ةعمب144 1

 (b)         29 الربح –ثمن البيع  16 1 2

 (a)   غم  200 30 طفي الوس بةه 17 دقيقة 15 3

الثاني هو اكبر  العدد 18 15 4
 االعداد

31 21          (c) 

5  

 
واربعة  اً إسبوع12 19 0.77=

 اماّياً 
 (a)     سنة 53 32

 (d)    وحدة 20 33 9 20  6

 (a)مختلف    1 34 -28 21 120 7

8 23o 22 كغم       60 35 القسمة(b) 

نستطيع ان  ال 9
 نعرف

 (a)       6543 36 ةطالب 13 23

ساعة في  168 10
 االسبوع

عدد االعمدة في كل  24
 صف

37 7            (d) 

 (c)          30 38 21. 17,17 25 عدد نسبي 11

12  26  39 6            (b) 

 (cدرجة    )  40 40 1765 27 نقصان 13

14 25     

 مفتاح التصحيح

 1اجابة خطأ = ×  خطأ  تفسير

 2اجابة صح = × خطأ  تفسير

 3اجابة خطأ = ×  صح  تفسير

 4اجابة صح = ×  صح  تفسير
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 (51ملحق ) 

 فهم المرن والتحصيللل االختبار البعديدرجات المجموعتين )التجريبية والضابطة ( في ا
 

 درجات مجموعتي البحث الرئيسة في الفهم المرن والتحصيل

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 

 التحصيل الفهم المرن ت التحصيل الفهم المرن ت

1.  149 40 1 143 37 

2.  139 39 2 128 37 

3.  137 39 3 128 35 

4.  133 38 4 128 35 

5.  129 38 5 127 35 

6.  127 37 6 125 32 

7.  125 37 7 124 31 

8.  123 37 8 124 30 

9.  123 36 9 122 30 

10.  122 36 10 122 30 

11.  120 36 11 120 30 

12.  120 36 12 118 29 

13.  120 35 13 116 25 

14.  119 35 14 115 25 

15.  118 34 15 115 25 

16.  118 33 16 115 24 

17.  117 33 17 112 24 

18.  116 33 18 107 23 

19.  115 32 19 102 22 

20.  114 32 20 101 21 

21.  114 32 21 101 21 

22.  113 31 22 101 20 

23.  111 31 23 99 20 

24.  111 30 24 99 20 

25.  111 30 25 97 20 

26.  110 30 26 96 19 

27.  110 29 27 96 18 

28.  108 29 28 95 16 

29.  108 29 29 95 15 

30.  108 28 30 95 14 

31.  107 28 31 94 14 

32.  106 27 32 93 14 

33.  106 27 33 92 14 

34.  105 26 34 91 14 

35.  105 26 35 90 13 

36.  104 26 36 89 13 

37.  104 26 37 89 13 

38.  102 26 38 88 12 

39.  102 26 39 88 12 
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40.  101 26 40 87 11 

41.  101 25 41 85 11 

42.  99 24 42 85 10 

43.  97 24 43 84 10 

44.  97 24 44 84 10 

45.  97 23 45 83 10 

46.  97 23 46 83 10 

47.  96 22 47 82 9 

48.  96 22 48 82 9 

49.  95 22 49 80 9 

50.  89 19 50 76 8 

المتوسط 
 الحسابي

111.88 
 

30.06 
 

 101.82 
 

19.54 
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 (16ممحق )
من اجل  مرحمة البحث في أثناءاسماء المدارس المتوسطة والثانوية التي تم االفادة منها 

 الحصول عمى التحميل االحصائي

 والفهم المرن  اسماء المدارس ) عينة استطالعية ( التي تم عرض اختبار الذكاء 

 طالباتعدد ال اسم المدرسة ت
 35 ثانوية باب العمم .1
 45 الجوادين متوسطة .2
 44 هاشميةمتوسطة ال .3

 فيها اختبار التحصيلاسماء المدارس ) عينة استطالعية ( التي تم 

 طالباتعدد ال اسم المدرسة ت
 54 ثانوية باب العمم .1
 54 متوسطة الهاشمية .3
 54 متوسطة تونس .4

 

 الستراتيجيات المعرفيةتطبيق اسم المدارس التي اخذنا االستبانة للمدرسين للحاجات التعليمية و
 اسم المدرسة ت    

 الزهراء متوسطة   .2 ثانوية باب العمم  .1
 متوسطة الهاشمية  .4 ثانوية سيف الدولة لمبنين  .3
 متوسطة الجوادين  .6 ثانوية  أم عمارة لمبنات  .5
 متوسطة تونس  .8 ثانوية عشتار   .7
 متوسطة زينب  .14 متوسطة دجمة  لمبنين  .9

 الجوادين متوسطة  .12 لمبنينالصادق  متوسطة محمد  .11
 متوسطة االمل  .14 متوسطة العطيفية لمبنين  .13

 



 
A 

 

 

 

The purpose of the research is to understand the effect of a proposed 

Teaching-learning program in accordance with the cognitive strategies 

for learning Mathematics in both the flexible understanding and the 

academic achievement of the first grade students of middle school. 

 

In line with the objectives of the research, the researcher adopted 

analytical research methodology to analyze the educational material, and the 

empirical research methodology, and used the real empirical design of two 

logically equivalent groups of posterior test to measure the achievement 

and flexible understanding, and formulated the two main Null Hypothesis: 

 

1. There was no difference of statistical significance at the level of 

significance (0.05) between the average scores of the students of the 

experimental group who studied according to the proposed Teaching -

learning program and the grades of the students of the standard group who 

studied using the usual method in the flexible understanding test in 

mathematics. 

2. There was no difference of statistical significance at the level of 

significance (0.05) between the average scores of the students of the 

experimental group who studied according to the proposed Teaching -

learning program and the grades of the students of the standard group who 

studied using the usual method in achievement. 

The research community was determined by the average first grade students 

in middle and high –morning- schools of the General Directorate of 

Education in Baghdad / Al-Karkh the Third. The sample was chosen from 

(106) female students from Al-Zahraa' Middle School for Girls distributed 

on the two research groups:  

- Experimental group studied the proposed Teaching -learning program 

according to the cognitive strategies, and reached the number of (53) 

students 

- A standard group studied in the normal way and reached the number of 

(53) students. 

 

 

Abstract 



 
B 

The equivalence between the two research groups was carried out in 

variables (age, previous achievement of mathematics, total previous rate, 

intelligence, prior knowledge).In order to achieve the research objectives 

and to collect the data for the experiment, three research tools were 

constructed as follows: 

 

1. Teaching -Learning program according to the cognitive strategies to 

learn mathematics of first grade of intermediate school. 

2.  The concept of flexible understanding consists of (40) paragraphs 

divided into three parts (understanding the content, understanding the 

question understanding of knowledge by (14) paragraph to understand the 

content, (13) paragraph for understanding question and (13) paragraph for 

understanding of knowledge, the multi-choice type.   

3. The achievement test consists of (40) paragraph multi-choice types. 

4. The tools were applied to a survey sample to verify the veracity of each 

test and its instructions, to determine its time, to perform the appropriate 

statistical analyzes, and to confirm the psychometric properties, according to 

which the tools are ready to be applied to the two research groups. 

After the two tests were applied to the two groups, the results were analyzed 

using the appropriate statistical tools, such as the one-sample Kolmogorov-

Smirnov Test, to examine the quality of the natural distribution of data, (Eta) 

contingency coefficients, Mann-Wettney test, Levene-F test, Compatibility 

pair coefficients, Pearson contingency coefficient, this was achieved under 

the use of the SPSS version 18.0. 

The results were as follows: 

1. There is a significant difference in statistical significance less than the 

significance level (0.05) between the experimental and standard groups, 

which confirms the difference of the two groups in the light of the index of 

flexible understanding for the benefit of the experimental group. 

2. There is a significant difference in statistical significance less than the 

significance level (0.05) between the experimental and standard groups, 

which confirms the difference of the two groups in the light of the collection 

index in favor of the experimental group. 

3. Achieve a homogenization of the impact of cognitive strategies in the 

flexible understanding and achievement variables of the experimental group. 

4. The correlation distribution is similar between flexible understanding and 

achievement of the experimental group. 



 
C 

The researcher reached a number of conclusions, including that teaching 

according to the proposed program based on cognitive strategies has a 

positive effect similar to the increase in the level of academic achievement 

and flexible understanding for the benefit of students of the experimental 

group. In the light of the conclusions, a number of proposals and 

recommendations have been developed, as will be mentioned later. 
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