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 االهداء

 
إىل أسًاح انشيذاء انزٌٍ سًًا بذيائيى اسض فهسطني انطاىشة، اىل انٌانذ انفاضم االسخار/ زلًذ سجب 

ضٌضة أمحذ سامل، صاحب اذلًت انعانٍت انزي مل ٌبخم عهً بكم دعى ًاسناد، اىل انٌانذة انصابشة انع

احلاجت أو ًجذي ، ًإىل صًجيت ادلشبٍت انفاضهت/ او زلًذ، اىل كم اَساٌ محم يشعم انعهى ًسافش يف 

حبٌس اننٌٌ انقهى، اىذي ىزا انعًم ادلخٌاضع سائال  اهلل عض ًجم اٌ جيعم ىزا انعًم ادلخٌاضع يف يٍضاٌ 

 إَو ًيل رنك ًانقادس عهٍو. ثاناحلس
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 شكر وتقدير




ال ٌسعين يف ىزا اجملال اال أٌ اشكش ادلششف انعضٌض األسخار انذكخٌس/ عضً امساعٍم عفاَت عهى رليٌده 

ادلخٌاصم ، ًانشكش يٌصٌل نألسخار انفاضم حساو انبهعاًي انزي مل ٌبخم عهً يف أي جيذ فجضاه اهلل 

ىزا انعًم اىل اننٌس ًانشكش خري اجلضاء ًأشكش يذساء ادلذاسط احملرتيني عهى حٌفري اجلٌ ادلالئى نٍخشج 

اٌضا  يٌصٌل ًأخص بانزكش يذٌش يذسست بٍج الىٍا )ج( االسخار/ عبذ احلكٍى أبٌ جشاد ، ًيذٌشة 

يذسست او انفحى انثاٌٌَت نهبناث ادلشبٍت انفاضهت/ او زلًذ انفشع عهى حٌفري االجٌاء ادلالئًت خلشًج ىزا 

 ش مجٍع يٍ ساىى يف ىزا انعًم ًاهلل يٍ ًساء انقصذ.انعًم اىل اننٌس ًال ٌسعين يف ىزا اال اٌ اشك
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 ممخص الدراسة

ىدفت الدراسة إلى معرفػة ثرػر اسػامداـ ممططػلت الممػلىيـ فػا عػبلج الممػلىيـ الريل ػية ىدفت الدراسة إلى معرفػة ثرػر اسػامداـ ممططػلت الممػلىيـ فػا عػبلج الممػلىيـ الريل ػية 
 الملطئة لدى طمبة الصؼ العلشر األسلسا بغزة.الملطئة لدى طمبة الصؼ العلشر األسلسا بغزة.

ت عينة الدراسػة ت عينة الدراسػة اابع البلحث فا دراساو المنيجيف الوصما والاجريبا، حيث اكونت اكوناابع البلحث فا دراساو المنيجيف الوصما والاجريبا، حيث اكونت اكون
( طللبػة فػا الصػؼ العلشػر ( طللبػة فػا الصػؼ العلشػر 9898( طللػب ومػنيـ  ( طللػب ومػنيـ  109109مػنيـ  مػنيـ  وطللبػة وطللبػة ( طللػب ( طللػب 207207الوصمية مػف  الوصمية مػف  

األسلسػػػا بشػػػملؿ ذػػػزة، لػػػذلؾ إػػػلـ البلحػػػث بيعػػػداد امابػػػلر اشميصػػػيًل لاحديػػػد الممػػػلىيـ الريل ػػػية األسلسػػػا بشػػػملؿ ذػػػزة، لػػػذلؾ إػػػلـ البلحػػػث بيعػػػداد امابػػػلر اشميصػػػيًل لاحديػػػد الممػػػلىيـ الريل ػػػية 
الملطئػػػة فػػػا وحػػػدة المنطػػػؽ لمصػػػؼ العلشػػػر األسلسػػػا. وذلػػػؾ بلسػػػامداـ وحػػػدة احميػػػؿ المحاػػػوى الملطئػػػة فػػػا وحػػػدة المنطػػػؽ لمصػػػؼ العلشػػػر األسلسػػػا. وذلػػػؾ بلسػػػامداـ وحػػػدة احميػػػؿ المحاػػػوى 

 ابر فا األدب الاربوي.ابر فا األدب الاربوي.المعالمع

( وفػا  ػوذ ذلػؾ اػـ إعػداد ممططػلت ( وفػا  ػوذ ذلػؾ اػـ إعػداد ممططػلت 1515اـ احديد المملىيـ الريل ية الملطئػة وعػددىل  اـ احديد المملىيـ الريل ية الملطئػة وعػددىل  
 المملىيـ فا عبلج المملىيـ الريل ية.المملىيـ فا عبلج المملىيـ الريل ية.

( شػعب، شػعبايف ذكػور إحػداىمل  ػلبطة ( شػعب، شػعبايف ذكػور إحػداىمل  ػلبطة 44رـ امابػلر عينػة اجريبيػة إصػدية مكونػة مػف  رـ امابػلر عينػة اجريبيػة إصػدية مكونػة مػف  
( ( 207207  مرى اجريبيػة، وبمػح حجػـ العينػة مرى اجريبيػة، وبمػح حجػـ العينػة واألمرى اجريبية، وشعبايف لئلنلث إحداىمل  لبطة واألواألمرى اجريبية، وشعبايف لئلنلث إحداىمل  لبطة واأل

 طللبًل وطللبة.طللبًل وطللبة.

لؤلمطػلذ إبميػًل وبعػديًل عمػى عينػة الدراسػة الاجريبيػة لؤلمطػلذ إبميػًل وبعػديًل عمػى عينػة الدراسػة الاجريبيػة   لً لً إلـ البلحث باطبيؽ امابلرًا اشميصػيإلـ البلحث باطبيؽ امابلرًا اشميصػي
وبلسامداـ  ت( لعينايف مساقمايف، وامابػلر مربػع إياػل لا كػد مػف ثف حجػـ المػروؽ جوىريػة وليسػت وبلسامداـ  ت( لعينايف مساقمايف، وامابػلر مربػع إياػل لا كػد مػف ثف حجػـ المػروؽ جوىريػة وليسػت 

ات معلمػػػػؿ ارابػػػػلط بيرسػػػػوف لحسػػػػلب االاسػػػػلؽ الػػػػدامما ات معلمػػػػؿ ارابػػػػلط بيرسػػػػوف لحسػػػػلب االاسػػػػلؽ الػػػػدامما نايجػػػػة لمصػػػػدفة، وبلإل ػػػػلفة إلػػػػى امابػػػػلر نايجػػػػة لمصػػػػدفة، وبلإل ػػػػلفة إلػػػػى امابػػػػلر 
، وإػػد ظيػػرت ، وإػػد ظيػػرت   2121رياشػػلرد سػػوف رياشػػلرد سػػوف   -معلدلػػة كػػودرمعلدلػػة كػػودرسػػبيرملف وبػػراوف لماجزئػػة النصػػمية الماسػػلوية، و سػػبيرملف وبػػراوف لماجزئػػة النصػػمية الماسػػلوية، و 

الدراسػػػة فعلليػػػة اسػػػامداـ ممططػػػلت الممػػػلىيـ الاػػػا اابعيػػػل البلحػػػث فػػػا عػػػبلج الممػػػلىيـ الريل ػػػية الدراسػػػة فعلليػػػة اسػػػامداـ ممططػػػلت الممػػػلىيـ الاػػػا اابعيػػػل البلحػػػث فػػػا عػػػبلج الممػػػلىيـ الريل ػػػية 
 الئج الاللية:الئج الاللية:الملطئة لطمبة الصؼ العلشر ومف مبلؿ الاوصؿ لمنالملطئة لطمبة الصؼ العلشر ومف مبلؿ الاوصؿ لمن

  عنػػد مسػػاوى  عنػػد مسػػاوى    إحصػػلئيةإحصػػلئيةاوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة اوجػػد فػػروؽ ذات داللػػةα = =0.010.01 فػػا االمابػػلر البعػػدي بػػيف ( فػػا االمابػػلر البعػػدي بػػيف )
ماوسػػط درجػػلت طمبػػة المجموعػػة ال ػػلبطة الػػذيف درسػػوا بللطريقػػة الاقميديػػة، وماوسػػط ماوسػػط درجػػلت طمبػػة المجموعػػة ال ػػلبطة الػػذيف درسػػوا بللطريقػػة الاقميديػػة، وماوسػػط 

 درجلت طمبة المجموعة الاجريبية الذيف درسوا بلسامداـ ممططلت المملىيـ.درجلت طمبة المجموعة الاجريبية الذيف درسوا بلسامداـ ممططلت المملىيـ.

  د مسػػاوى  د مسػػاوى  عنػػعنػػ  إحصػػلئيةإحصػػلئيةاوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة اوجػػد فػػروؽ ذات داللػػةα = =0.010.01ابػػلر البعػػدي بػػيف ابػػلر البعػػدي بػػيف ( فػػا االم( فػػا االم
يقػػة الاقميديػػة، وماوسػػط يقػػة الاقميديػػة، وماوسػػط المجموعػػة ال ػػلبطة الػػذيف درسػػوا بللطر المجموعػػة ال ػػلبطة الػػذيف درسػػوا بللطر   ببماوسػػط درجػػلت طػػبلماوسػػط درجػػلت طػػبل

 ..المجموعة الاجريبية الذيف درسوا بلسامداـ ممططلت المملىيـالمجموعة الاجريبية الذيف درسوا بلسامداـ ممططلت المملىيـ  بلببلبدرجلت طدرجلت ط



ٖ 

 

  عنػػد مسػػاوى  عنػػد مسػػاوى    إحصػػلئيةإحصػػلئيةاوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة اوجػػد فػػروؽ ذات داللػػةα = =0.010.01ابػػلر البعػػدي بػػيف ابػػلر البعػػدي بػػيف ( فػػا االم( فػػا االم
يقػة الاقميديػة، وماوسػط يقػة الاقميديػة، وماوسػط المجموعة ال ػلبطة الػذيف درسػوا بللطر المجموعة ال ػلبطة الػذيف درسػوا بللطر   للبلتللبلتسط درجلت طسط درجلت طماو ماو 

 ..المجموعة الاجريبية الذيف درسوا بلسامداـ ممططلت المملىيـالمجموعة الاجريبية الذيف درسوا بلسامداـ ممططلت المملىيـ  للبلتللبلتدرجلت طدرجلت ط

فا  وذ النالئج السلبقة يوصا البلحػث بلسػامداـ ممططػلت الممػلىيـ فػا عػبلج الممػلىيـ فا  وذ النالئج السلبقة يوصا البلحػث بلسػامداـ ممططػلت الممػلىيـ فػا عػبلج الممػلىيـ 
 الريل ية الملطئة.الريل ية الملطئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٚ 

 

 س المحتوياتفهر 

 

رقم  الموضوع م
 الصفحة

 ب اإلىداذ  .1
 ج شكر واقدير  .2
 د مممص الدراسة بللمغة العربية  .3
 الفصل األول  .4

 خمفية الدراسة وأهميتها

- 

 2 المقدمة  .5
 5 مشكمة الدراسة  .6
 6 فروض الدراسة  .7
 6 ثىداؼ الدراسة  .8
 7 ثىمية الدراسة  .9

 8 حدود الدراسة  .10
 8 مصطمحلت الدراسة  .11
 فصل الثانيال  .12

 اإلطـــار النظــــــري
- 

 12 ثوال: المملىيـ الريل ية  .13
 13 اعريؼ المميـو  .14
 14 مصلئص المملىيـ  .15
 15 ثىمية اعمـ المملىيـ  .16
 16 ثنواع المملىيـ الريل ية  .17
 18 ممططلت المملىيـ والنظرية البنلئيةرلنيل :   .18
 18 اعريؼ ممططلت المملىيـ  .19
 19 مبلدئ ممططلت المملىيـ  .20
 20 ثىمية اسامداـ مرائط المملىيـ  .21
 21 مطوات بنلذ مريطة المملىيـ  .22



 ص

 

رقم  الموضوع م
 الصفحة

 23 صعوبلت اعمـ المملىيـ  .23
 24 الميـ الملطئ لممميـو  .24
 25 (يـ الملطئ  األمطلذ فا المملىيـمصلئص الم  .25
 25 ثنملط الميـ الملطئ  األمطلذ الشلئعة فا اعمـ المملىيـ(  .26
 26 ىيـثسبلب حدوث الميـ الملطئ لمممل  .27
 27 طرؽ الكشؼ عف المملىيـ الملطئة لدى الطمبة  .28
 28 ادريس المملىيـ  .29
 الفصل الثالث  .30

 الدراسات السابقة

- 

 34 .ثوال : الدراسلت الاا انلولت المملىيـ الملطئة  .31
 39 .رلنيل: الدراسلت الاا انلولت ممططلت المملىيـ فا الريل يلت  .32
 45 الاعقيب عمى الدراسلت السلبقة  .33
 الفصل الرابع  .34

 الطريقة واإلجراءات

- 

 48 المقدمة  .35
 48 ثوال : منيج الدراسة  .36
 48 لدراسةارلنيل : مجامع   .37
 48 رللرل : عينة الدراسة  .38
 50 رابعل : ثدوات الدراسة  .39
 63  بط الماغيرات إبؿ بدذ الاجريبملمسل :   .40
 68 سلدسل : إجراذات الدراسة  .41
 70 اإلحصلئية لتالمعللجسلبعل :   .42
 الفصـل الخامـس  .43

 وتفسيـرهاالدراسـة  ائجـنت

- 

 73 اجلبة السؤاؿ األوؿ  .44



 ػ

 

رقم  الموضوع م
 الصفحة

 73 امابلر المرض األوؿ  .45
 77 امابلر المرض الرلنا  .46
 80 امابلر المرض الرللث  .47
 83 اوصيلت الدراسة  .48
 84 مقارحلت الدراسة  .49
 85 إلئمة المراجع  .50
 96 إلئمة المبلحؽ  .51
I مممص الدراسة بللمغة االنجميزية  .52

 

 

 

 

 

 

 































 ط

 

 فهرش انجذاول

 

رقم  الجدول
 الصفحة

 49 (: يبيف اوزيع العينة الوصمية ابعل  لمنوع االجاملعا1جدوؿ  
 49 (: يبيف اوزيع العينة الوصمية ابعل  لممدرسة2جدوؿ  
 55 نوع االجاملعاوال لممجموعةيبيف اوزيع ثفراد العينة وفقل  : (3جدوؿ  
 51 لب معلمؿ الربلت بلسامداـ معلدلة كوبر(: حس4جدوؿ  
 54 (: يبيف ثبعلد مملىيـ الريل ية واوزيع المقرات عمييل وثرإلـ المقرات فا االمابلر5جدوؿ  
بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات االمابلر مع درجة المميوـ رابلطلت يبيف اال (:6جدوؿ  

 الريل ا الذي اناما إليو
56 

 57 الاشميصاابلر المملىيـ الريل ية مع الدرجة الكمية لبلملت يبيف ارابلط: (7جدوؿ  
 59 (: يبيف ثبعلد مملىيـ الريل ية واوزيع المقرات عمييل وثرإلـ المقرات فا االمابلر8جدوؿ  
بيف درجة كؿ فقرة مف االمابلر الاشميصا ودرجة المميوـ رابلطلت يبيف اال (:9جدوؿ  

 الريل ا الذي اناما إليو
61 

 62 الاشميصاابلر المملىيـ الريل ية مع الدرجة الكمية لبلميبيف ارابلطلت : (15جدوؿ  
لمكشؼ عف اكلفؤ المجموعايف الاجريبية وال لبطة فا ابلر  ت( نالئج ام: (11جدوؿ  

 العمر الزمنا
63 

لمكشؼ عف اكلفؤ المجموعايف الاجريبية وال لبطة فا ابلر  ت( نالئج ام: (12جدوؿ  
 ل يلتالري

64 

لمكشؼ عف اكلفؤ المجموعايف الاجريبية وال لبطة فا ابلر  ت( نالئج ام:(13جدوؿ  
 الاحصيؿ القبما

65 

(: يبيف الماوسطلت الحسلبية واالنحرافلت المعيلرية واألوزاف النسبية 14جدوؿ  
 لبلساجلبلت الصحيحة والملطئة عمى مملىيـ االمابلر الاشميصا لدى الطمبة

66 

 (: يبيف الماوسطلت الحسلبية واالنحرافلت المعيلرية 15جدوؿ  
 واألوزاف النسبية لممملىيـ الريل ية الملطئة عمى االمابلر الاشميصا

68 

 المجموعة الاجريبية يبيف المرؽ بيف ماوسط درجلت : (16جدوؿ  
 وماوسط درجلت المجموعة ال لبطة فا القيلس البعدي لممملىيـ الريل ية

74 

 وحجـ ا رير اسامداـ   2: إيمة "ت" ومربع معلمؿ إيال (17جدوؿ  
 ممططلت المملىيـ فا عبلج المملىيـ الريل ية لدى العينة الكمية

75 



ٞ 

 

رقم  الجدول
 الصفحة

 يبيف المرؽ بيف ماوسط درجلت طبلب المجموعة الاجريبية : (18جدوؿ  
 وماوسط درجلت طبلب المجموعة ال لبطة فا القيلس البعدي لممملىيـ الريل ية

77 

 وحجـ ا رير اسامداـ  2: إيمة  ت( ومربع معلمؿ إيال (19وؿ  جد
 ممططلت المملىيـ فا عبلج المملىيـ الريل ية لدى طبلب العينة الاجريبية

78 

 طللبلت المجموعة الاجريبية يبيف المرؽ بيف ماوسط درجلت : (25دوؿ  ج
 ـ الريل يةوماوسط درجلت طللبلت المجموعة ال لبطة فا القيلس البعدي لممملىي

85 

 وحجـ ا رير اسامداـ  2: إيمة  ت( ومربع معلمؿ إيال (21جدوؿ  
 ممططلت المملىيـ فا عبلج المملىيـ الريل ية لدى طللبلت العينة الاجريبية

81 

 

 

 

 

 

 















































 ن

 



 قائمة األشكال 
 

رقم 
 الشكل

رقم  الشكل
 الصفحة

 22 ممطط مملىيما بسيط  .1
 29 يقة االسانالجية مطوات الطر   .2
 30 مطوات الطريقة االساقرائية  .3
النموذج الذي اإارحو  عملنة، ثبو مموح( فا عبلج الاصورات المط  فا   .4

 المملىيـ الريل ية
32 



























































 ي

 

 قائمة المالحق
 

رقم 
 الممحق

رقم  الممحق
 الصفحة

 97 لعلشر األسلساإلئمة المملىيـ الما منة لوحدة المنطؽ لمصؼ ا  .5
 99 إلئمة ب سملذ السلدة المحكميف لبلمابلر الاشميصا  .6
 101 معلمبلت ارابلط درجة كؿ فقرة مف المقرات لبلمابلر الاشميص بللدرجة الكمية  .7
 103 مطلب لمسلدة المحكميف  .8
 105 االمابلر الاشميصا  .9
 115 القبما -االمابلر الاشميصا البعدي  .10
 123 يل ية الملطئة بلسامداـ ممططلت المملىيـادريس المملىيـ الر   .11
 150 كراسة ادريبلت  .12
 156 ورإة اسييؿ الميمة  .13

 
 
 
 
 



1 

 

 

 

 انفصم األول

 خهفيت انذراست وأهًيتهب
 

 اٌّمذِخ.

 ِشىٍخاٌذساعخ.

 فشٚضاٌذساعخ.

 أ٘ذافاٌذساعخ.

 أ١ّ٘خاٌذساعخ.

 ؽذٚداٌذساعخ.

 ِصطٍؾبداٌذساعخ.

 

 



2 

 

 الفصل األول
 سة وأهميتهاخمفية الدرا

 المقدمة :

إف ا مـ المعرفة والاسلبؽ الاكنولوجا واميز العصر الحللا ب نو عصر العمـ وكذلؾ اعدد 
العموـ بامريعلايل المماممة واطبيقلايل مف  روريلت الحيلة، وإد ازدادت المعرفة فا ىذا العصر 

كلف مف ال روري ثف حيث ثصبح يسمى بعصر االنمجلر المعرفا لزيلدة العموـ واوسعيل، لذلؾ 
اغير نظرانل نحو المواد الدراسية وملصة الريل يلت، وملصة فا عبلج المملىيـ الريل ية 

 الملطئة وذلؾ لاجنب الكرير مف النقض الموجود فا االمابلرات المو وعية والمقللية.

الزمف  وابدث مسيرة العمـ بمقدار مل يحممو األفراد والمجامعلت مف ثفكلر وممردات، ومع مرور
ااكوف ذميرة معرفية ىلئمة ألولئؾ األفراد والمجامعلت وذلؾ بقدر مل اكاسبوه مف المجامع والبيئة 
واالاصلؿ مع األشملص والدوؿ والمدرسة وذيرىل مف ممردات البيئة ومع اراكـ السنيف ينش  لدى 

ميوما المنش ي األفراد مملىيـ عممية وثدبية صحيحة ومملىيـ ثمرى ملطئة ادمؿ فا اركيبيـ الم
 .(Glaserfeld, 1989ويرى جبلسرفمد عممية الاعمـ والمعرفة اراكز عمى مبدثيف ثسلسييف  

 اإلنسلف ال يساقبؿ المعرفة اساقبلال  سمبيل  ولكنو يبنا معرفاو بنلذ  نشطل . -1

وظيمة الامكير ىا وظيمة اكيمية بموجبيل يعود انظيـ المدركلت اآلاية مف البيئة  -2
 الملرجية.

ف اعدد العموـ بامريعلايل المماممة اعابر مف رملر الاقدـ العمما فا العمـو وعمى رثسيل وا  
الريل يلت بشقييل البحرية والاطبيقية الاا إلمت بصيلذة المملىيـ البسيطة والقوانيف والنظريلت 
ة الريل ية الاا بدثت فا مطمع القرف السلدس عشر عمى ثيدي الكرير مف العمملذ فا دوؿ ممامم

مف العللـ، ممل كلف ليل الدور الكبير فا ذلؾ الاقدـ العمما، ومف المبلحظ ثف الاقدـ العمما فا 
ىذا العصر يرجع بللم ؿ إلى اىاملـ رجلؿ الاربية الذيف سلىموا فا اطوير المنلىج الدراسية 

مكر ومبلحظة الاقدـ العمما كمل ثف امؾ المنلىج يكوف ليل الدور القيلدي فا و ع لبنلت ال
الاقدما لمعموـ المماممة، كمل ثنيل اعابر المبلدرة والمالبعة لامؾ الطمرة العممية الاكنولوجية 

 .(21: 1984 م ر، نظمو، 

ومواكبة لعصر االنمجلر المعرفا فيف عممية الاربية والاعميـ اشيد فا السنوات األميرة اطورا  
اقاصر دور حركة اعديؿ المنلىج  وسرعل  بصمة علمة، وفا مجلؿ الريل يلت بصمة ملصة ولـ

الحللية فا ادريس الريل يلت عمى مجرد احديث محاوى المنيج ، ولكنيل انلولت بدرجة كبيرة 
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ريل يلت لممجامع   شيده ، نوعية مل يعمـ فا إيجلد طريقة لمامكير فيمل ال يعمـ ، وكيمية اقديـ ال
1991 :63). 

عرفة ىا ثحد الحموؿ الاا إد اكوف فعللة فا ويرى عمملذ الاربية ثف اكاسلب ثسلسيلت الم
مواجية احديلت الحل ر والمساقبؿ والبعد عف الجزئيلت والا كيد عمى ثسلسيلت المعرفة يقصد 

 .(3: 1999بو الا كيد عمى المملىيـ والمبلدئ الاا اشكؿ ىذه المعرفة  ثبو جبللة، 

زذ مف الاعميملت الاا اممص كلنت جثوىذا يؤكد عمى ثف العمـ يعامد عمى المملىيـ سواذ 
 الصملت المشاركة بيف العديد مف الحقلئؽ الجزئية ثو بلعابلرىل مدمؿ لميـ المبلدئ والنظريلت.

وثمذت ثسلليب الادريس فا اآلونة األميرة اركز عمى مسلعدة الماعمـ عمى انظيـ المعرفة العممية 
ماعددة ، واعابر المملىيـ العممية مف فا بنياو المعرفية وعمى اسامداميل فا المواإؼ الصمية ال

 .(31: 1999ثىـ نوااج انظيـ المعرفة العممية فا صورة ذات معنى  عملنة، 

واعد نظرية الاعمـ القلئـ عمى المملىيـ مف النظريلت ذات األىمية الاربوية ، بلعابلر ثف اسايعلب 
النظرية الاا اإارحيل اوزبؿ  المملىيـ ثمر ثسلسا يبنى عمييل األفراد معلنييـ الملصة بيـ وىا

والمميـو األسلسا فا نظرية ثوزبؿ ىو الاعمـ ذو المعنى وىو اعمـ يحدث فيو دموؿ معموملت 
جديدة إلى العقؿ ليل صمة بمعموملت ممازنة فا بنياو المعرفية ثو ىا محلولة لربط المعموملت 

ا اواجيو وااملذ القرارات الجديدة بللمعموملت السلبقة والاا اسلعده عمى حؿ المشكبلت الا
 .(23: 1994المنلسبة ليل  السيد، 

ة مف منظور البنلئية ويمكف القوؿ ثف الاعميـ المعرفا يمرؿ اإلطلر العلـ ثو المبلمح العلم
، إذ اعد عممية اكاسلب المعرفة عممية بنلئية نشطة ومسامرة ااـ مف مبلؿ السيكولوجية

مف مبلؿ عممية الانظيـ الذااا بيدؼ اكيمو مع ال غوط المنظوملت والاراكيب المعرفية لممرد 
 .(421: 2551عملنة، المعرفية البيئية  

فللماعمـ الذي ينظر إلى المواإؼ الاعميمية الاا امر عميو يوميل  يكوف اصورات معرفية اكوف 
معقدة ومركبة، االمر الذي ياطمب الكشؼ عنيل بلسامداـ منظوملت واراكيب معرفية محددة ، 

يث إف الاعقد المعرفا لدى المرد ااجله م موف معيف ال يمكف السيطرة عميو ثو حصره بصورة ح
ة يعد ثمرا  ميمل  فا ىذا المجلؿ ، إذ يامصيمية ، ولذلؾ فيف الاركيز عمى الييلكؿ األسلسية المعرف

ألشيلذ يمكف اسامداـ المنظوملت المملىيمية الماسعة لاحديد نظره الماعمـ نحو المو وعلت ثو ا
المماممة ، وبللاللا احديد العبلإلت المماممة بيف ىذه المملىيـ ، ومف ىذا المنطؽ نساطيع القوؿ 
إف الييلكؿ المعرفية اليرمية فا البنية العقمية لمماعمـ حوؿ مو وع معيف يمكف الاعرؼ عمييل 

 وع المطروح.مف مبلؿ ممططلت مملىيـ يقـو الماعمـ بادوينيل لادؿ عمى معاقدااو حوؿ المو 
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الدراسة الحللية اوظؼ ممططلت المملىيـ ثداه عبلجية يمكف ثف يسامدميل المعمموف فا عبلج 
المملىيـ الريل ية الملطئة حوؿ مو وع معيف، وبللاللا فيف ممططلت المملىيـ ابلشى عيوب 

 طريقة الادريس الاقميدية فا ثنيل:

لت المو وع واحديد العبلإلت ممططلت المملىيـ اجعؿ الماعمـ يمكر بعمؽ فا مكون .1
 المبلئمة واصور شبكلت معينة بيف المملىيـ المماممة.

اعد ممططلت المملىيـ مف األدوات الاا اعطا مجلال مماوحل  لماعبير عف األفكلر  .2
 والمملىيـ لدى الماعمميف.

جعمو اعد امابلرا  مماوحل  ويمـز المجيب الاعبير عف مو وعو بدإة وىرمية معينة كمل ثنيل ا .3
 يجد عبلإلت معينة بيف المملىيـ المماممة ويرسـ صورة شلممة عف المو وع المطروح.

اعكس ممططلت المملىيـ مساوى الاعقد فا الشبكلت والامريبلت مف مبلؿ العبلإلت  .4
اليرمية المدونة وبللاللا اكوف الشبكلت والامريبلت المعرفية لممقرات محدودة جدا  إف لـ 

الذي يجعؿ ممططلت المملىيـ مف ثدوات العبلج الميمة والصللحة اكف معدومة، األمر 
 لقيلس الجوانب المعرفية األسلسية.

ويرى عمملذ النمس المعرفيوف ثف ىنلؾ منظمل  ذاايل  فا البنية المعرفية لمماعمـ وظيماو امريؿ 
ىيـ المعرفة عمى شكؿ شبكلت فكرية ليل اراكيبيل الملصة ، ويمكف ثف اعكس ممططلت الممل

البنية اليرمية لمامريبلت المعرفية مف مبلؿ معرفة درجة اعقدىل وعدد المملىيـ والارابطلت فييل 
 .(422: 2551 عملنة، 

 يف يقؼ الطبلب(؟ثوإد يشعر المدرسوف دائمل  بللحلجة لمعرفة نقطة البداية مع الطبلب  

ـ عف طريؽ الحمظ ، وممص ( إلى ذلؾ عند مقلرناو لماعمـ ذو المعنى والاعم1968ثشلر ثوزبؿ  
إلى ثنو لكا يحدث الاعمـ ذو المعنى يجب ثف اكوف المعرفة الجديدة ذات عبلإة بللبنية المعرفية 

 .(13: 1999لدى الماعمـ  اإلطلر المرجعا(  عملنة، 

اوظيؼ ثفكلر ثوزبؿ فيمل ياعمؽ بللاعمـ ذو المعنى فا  1984)  وجويف وإد اساطلع نوفلؾ
ادريس العموـ بمرائط المملىيـ،  مف وجية نظرىمل ثنيل اعمؿ عمى او يح  ةاساراايجياباكلر 

المملىيـ لكؿ مف الطللب والمعمـ مف مبلؿ العرض الماالبع والماسمسؿ لممملىيـ األسلسية ألي 
 .(27: 1991عممية اعميمية وربط ىذه المملىيـ مع بع يل البعض  السيد، 
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نلولت ممططلت المملىيـ فا الريل يلت وكيمية ولقد ثجريت العديد مف الدراسلت الاا ا
(، ودراسة 1999ف  (، ودراسة حسني1999اسامداميل ك داة ادريس ومف ثىميل دراسة عملنة  

 Hasmann and( 1995(، ودراسة ىلسملف وآمروف  2554(، ودراسة مطر  1995مراد  

Others  راسة  ( ود2551، كمل اسامدـ ك داة اقييـ ومف ثىميل دراسة عملنةLinda , 1995 )
( Williams,1995(،وكذلؾ اسامدـ ك داة بحث ومف ثىميل دراسة وليلمز 2557ودراسة النديـ  
 .(Barteleis , 1995ودراسة بلرامز  

كمل ثجريت العديد مف الدراسلت الاا انلولت ممططلت المملىيـ فا العمـو ومف ثىميل دراسة ثبو 
 (.1993( ودراسة رواشدة  1994اسة المميس  ( ودر 1995ر  ( ودراسة سرو 2552جبر  

الطريقة الاا اصلغ فييل الملدة العممية ىا  وااصدر المصلدر الرئيسية لنشوذ المملىيـ الملطئة
( ثف الرسوملت والصور الاا اعر يل الكاب المدرسية اقود إلى نشوذ 1990  ثندرسوفوإد ثشلر 

إلى ثف البحث فا ثسبلب نشوذ المملىيـ  إد ثشلرت حركة المملىيـ الملطئةمملىيـ ملطئة و 
اسامداـ  ( واإارحتMartin, 1994الملطئة ثكرر  رورة مف البحث فا عبلج ىذه المملىيـ  

(: إبراز انلإ لت 1992، رمرؿ  الوى الملطئةاساراايجيلت الاغير المميوما لمواجية المملىيـ 
ات لاكويف صور ثو ح عف المملىيـ، المملىيـ بيعطلذ عدد كلؼ مف األمرمة، الاشبييلت والمجلز 

 .الملطئةوالمملىيـ العممية إلظيلر عيوب المملىيـ  الملطئةوالمقلرنة بيف المملىيـ 

وإد لمس البلحث مف مبلؿ عممو كمدرس لمريل يلت فا المرحمة الرلنوية بع ل  مف ال عؼ فا 
المعطلة واالمابلرات اسامداـ المملىيـ الريل ية فا مو وعيل الصحيح مف مبلؿ حؿ المسلئؿ 

الشيرية والمصمية الاا كلف يعطييل لمطمبة ومبلحظاو وجود بنى مملىيمية ملطئة كلنت لدى 
ىذا ال عؼ  اابلشحلوؿ الطبلب عبر سنيف اعمميـ فا المدارس لذلؾ جلذت ىذه الدراسة لا

ية حيث ااجيت الدراسة الحللية إلى اوظيؼ ممططلت المملىيـ فا عبلج المملىيـ الريل 
الملطئة ، وذلؾ لقمة الدراسلت الممسطينية العربية فا ىذا المجلؿ. ألنو مف الصعوبة عمى طرؽ 

 الادريس الاقميدية ثف احلوؿ عبلج امؾ المملىيـ الملطئة لدى طمبة الصؼ العلشر.

 مشكمة الدراسة:
 الاللا: اااحدد مشكمة الدراسة فا اإلجلبة عف السؤاؿ الرئيس

ات المفاهيم في عالج المفاهيم الرياضية الخاطئة لدى طمبة الصف ما أثر استخدام مخطط
 العاشر األساسي ؟

 ويامرع عف السؤاؿ الرئيس األسئمة المرعية الاللية:



6 

 

 مل المملىيـ الريل ية الملطئة لدى طمبة الصؼ العلشر فا ملدة الريل يلت ؟ .1

االمابلر البعدي ج نالئفا  (α ≤ 0.05اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية عند مساوى  ىؿ  .2
لطريقة الاقميدية، وماوسط بل درسوفيبيف ماوسط درجلت طبلب المجموعة ال لبطة الذيف 

 بلسامداـ ممططلت المملىيـ. فدرسو يطبلب المجموعة الاجريبية الذيف درجلت 

فا االمابلر البعدي بيف  (α ≤ 0.05ىؿ اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية عند مساوى   .3
بللطريقة الاقميدية، وماوسط  فدرسي الموااابلت المجموعة ال لبطة ماوسط درجلت طلل

 بلسامداـ ممططلت المملىيـ. فدرسي الموااادرجلت طللبلت المجموعة الاجريبية 

فا االمابلر البعدي بيف  (α ≤ 0.05اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية عند مساوى   ىؿ .4
بللطريقة الاقميدية، وماوسط درجلت  درسوايماوسط درجلت طمبة المجموعة ال لبطة الذيف 

 بلسامداـ ممططلت المملىيـ. فدرسو يطمبة المجموعة الاجريبية الذيف 

 فروض الدراسة:
 اسعى الدراسة الحللية إلى امابلر المروض الصمرية الاللية :

فا االمابلر البعدي بيف  (α ≤ 0.05اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية عند مساوى   ال .1
مبة المجموعة ال لبطة الذيف يدرسوا بللطريقة الاقميدية، وماوسط درجلت ماوسط درجلت ط

 طمبة المجموعة الاجريبية الذيف يدرسوف بلسامداـ ممططلت المملىيـ.

فا االمابلر البعدي بيف  (α ≤ 0.05اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية عند مساوى  ال  .2
ريقة الاقميدية، وماوسط بللط فرسو يدماوسط درجلت طبلب المجموعة ال لبطة الذيف 

 بلسامداـ ممططلت المملىيـ. فدرسو يدرجلت طبلب المجموعة الاجريبية الذيف 

فا االمابلر البعدي بيف  (α ≤ 0.05اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية عند مساوى   ال .3
بللطريقة الاقميدية، وماوسط  فدرسي المواااماوسط درجلت طللبلت المجموعة ال لبطة 

 بلسامداـ ممططلت المملىيـ. فدرسي المواااالمجموعة الاجريبية  درجلت طللبلت

 :أهداف الدراسة
جلذت ىذه الدراسة لاسيـ فا عممية الاطوير فا البيئة الممسطينية ألف وجود منيلج جديد ياطمب 

 اسامداـ اساراايجيلت حديرة لاقديميل لمطبلب وايدؼ ىذه الدراسة الحللية إلى:
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 ية الملطئة الموجودة لدى طمبة الصؼ العلشر األسلسا.احديد المملىيـ الريل  .1

ثرر اسامداـ ممططلت المملىيـ فا ادريس الريل يلت لعبلج المملىيـ الريل ية  اكاشلؼ .2
 الملئطة لدى طبلب الصؼ العلشر األسلسا.

ثرر اسامداـ ممططلت المملىيـ فا ادريس الريل يلت لعبلج المملىيـ الريل ية اكاشلؼ  .3
 طللبلت الصؼ العلشر األسلسا.الملطئة لدى 

ثرر اسامداـ ممططلت المملىيـ فا ادريس الريل يلت لعبلج المملىيـ الريل ية اكاشلؼ  .4
 الملطئة لدى طمبة الصؼ العلشر األسلسا.

 أهمية الدراسة :
 اعود ثىمية الدراسة الحللية إلى مل يما:

الاا يبنى عمييل ادريس  إبراز ثىمية المملىيـ الريل ية حيث ثنيل اعابر مف األسلسيلت .1
 الريل يلت.

فا اسامداـ ممططلت المملىيـ ومراجعة مقرر  المنيلج اماميد ىذه الدراسة مصم   .2
 .الريل يلت

اقديـ دليؿ لممعمـ لبلسارشلد بو فا ادريس الوحدة مو وع الدراسة بلسامداـ ممططلت  .3
 المملىيـ.

 ـ ممططلت المملىيـ.إد يساميد المعمـ فا إعداد وحدات دراسية ثمرى بلسامدا .4

فا مقرر الريل يلت لدى طبلب الصؼ  الملطئةلرصد المملىيـ  اوفر امابلر اشميصيل   .5
 العلشر األسلسا.

اميد ىذه الدراسة المشرفيف الاربوييف فا ملدة الريل يلت وذلؾ بيعطلذ دورات لممعمميف فا  .6
 موب الاقميدي.اطبيؽ ىذا األسموب فا عبلج المملىيـ الريل ية الملطئة بمبلؼ األس
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 حدود الدراسة:
جراذ الاجربة  .1 اإاصرت ىذه الدراسة عمى عينة مف طمبة الصؼ العلشر األسلسا لاطبيؽ وا 

ومدرسة بيت الىيل  ثـ المحـ الرلنوية لمبنلتعمييل، واـ امايلر ىذه العينة مف مدرسة 
 لوزارة الاربية والاعميـ شملؿ ذزة. الالبعيفالرلنوية لمبنيف 

 راسة العممية ىا ممططلت المملىيـ.حدود الد .2

الدراسة الزملنية: سوؼ ياـ انميذ ىذه الدراسة فا المصؿ الدراسا األوؿ لمعلـ  ودحد .3
 .2515/2511الدراسا 

اقاصر ىذه الدراسة عمى ادريس المعموملت الواردة فا الوحدة األولى مف كالب  .4
  الريل يلت لمصؼ العلشر األسلسا، الجزذ األوؿ(.

 لدراسة:مصطمحات ا
 Mathematics Concepts المفاهيم الرياضية:

  المفهوم:

مكف ثف المرابطة بللحواس واألحداث الاا ييعرؼ المميوـ ب نو مجموعة مف األشيلذ  -
ي يميل عمى ثسلس المواص المشاركة والمميزة ويمكف اإلشلرة إلييل بلسـ رمز ملص، 

نش  عف اجريد ملصية ثو ثكرر مف ويرى عبيد وآمروف ثف المميـو الريل ا اكويف عقما ي
 (129:  1992عبيد وآمروف، باوفر فا كؿ منيل ىذه الملصية   مواإؼ ماعددة

لمم لميف  المشاركة المصلئص مف مجموعة ب نو الريل ا المميـو" عملنة "يعرؼ -
 المنطقا األسلس لبنلذ موحد ريل ا إطلر فا البعض بع يل مع ارابط الاا الريل ية
 . (15: 1995إلعداو  عملنة،  ثو ـالمميو  لمصطمح

اعميـ  نايجة المرد لدى ااكوف الاا الذىنية الصورة "ب نو الريل ا المميـو " بؿ " ويعرؼ -
 بؿ، " بعد فيمل إلييل الاعرؼ ياـ ثشيلذ عمى ماشلبية ثشيلذ مف اساناجت ومصلئص صملت
1989 :35). 

لممميـو  المنطقية الاعريملت مع فؽياوا ألنو ، األسبؽ " عملنة " اعريؼ البلحث ابنى ولقد -
 ألف الاعريؼ وثي ل   ، وإيلسيل مبلحظايل يمكف سموكية ثىداؼ إلى لماحميؿ القلبمة الريل ا
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وياوافؽ مع المملىيـ الريل ية  الدراسة ىذه فا اإلجرائا الجلنب مع كبير حد إلى ياوافؽ
 . الموجودة فا الودعة األولى مف الكالب المدرسا 

 Concepts Mapsاهيم : خرائط المف

يرى زياوف ثنيل رسـو امطيطية رنلئية األبعلد او ح العبلإلت الماسمسمة بيف مملىيـ فرع  -
: 2553، مف فروع المعرفة والمسامدة مف البنلذ المملىيما ليذا المرع مف المعرفة  زياوف

652). 

رمية وذلؾ فا ويعرفيل عملنة ثنيل مرائط اا مف مجموعة مف المملىيـ المنظمة بصورة ى -
 وذ عبلإلت ثفقية اربط المملىيـ المرعية الاا عمى  نمس المساوى مف العمومية وعبلإلت 
رثسية ابدث مف المميوـ الرئيسا إلى المملىيـ األإؿ عمودية، حيث ياـ ربط المملىيـ فا 
 االاجله األفقا ثو فا االاجله الرثسا ب سيـ يكاب عمييل كمملت ربط معينة اعطى اعبيرات

 .(42: 1999ىيـ رنلئية الاكويف  عملنة، ذات معنى بيف الممل

 الطريقة التقميدية :

يقصد بيل فا ىذه الدراسة العمميلت واإلجراذات الشلئعة فا مملرسلت معمما الريل يلت  -
دامؿ ذرفة الصؼ والاا يكوف فييل الطمبة مساقبميف ، والمعمـ محور العممية الاعميمية ، 

 ذ، والكالبة عمى السبورة ، وااللازاـ بللكالب المدرسا، والاعزيز المردي.يعامد ثسموب اإللقل

 طمبة )الفهم الخاطئ(:الالمفاهيم الخاطئة لدى 

يعرؼ القلدري المملىيـ الملطئة لدى الطمبة ب نو مصطمح ثو اعبير ذللبل  مل يسامدـ  -
ير مقبولة لوصؼ الامسير ذير المقبوؿ الذي يقدمو الطمبة ثو ىو صيلذة معاقدات ذ

لماغيير  القلدري، لوجية النظر العممية السميمة والاا اشيع بنسبة كبيرة وااميز بمقلومايل 
1989 :7). 

ة/ ىا اصورات وثفكلر ومعلرؼ مف البنية ئطالمملىيـ الريل ية الملويعرؼ البمعلوي  -
عبر المعرفية لطمبة الصؼ العلشر األسلسا ال اامؽ مع المعرفة الريل ية السميمة، وي

عنيل ب ي امسيرات ذير صحيحة يبدييل الطمبة لبلمابلر الاشميصا القبما الذي يكشؼ 
 .(12: 2559 البمعلوي،  عنيل
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ويقصد بو فا ىذه الدراسة ب نو امسير الطمبة ذير الصحيح ثو ذير المقبوؿ والذي  -
ىو ، حيث ثف المميوـ الملطئ ياعلرض مع وجية النظر العممية اجله المملىيـ الريل ية

% فمل فوؽ فا االمابلر الاشميصا 33المميوـ الذي حصؿ عمى نسبة مط  وابمح 
 األوؿ.

 16–15ااراوح فيو ثعملر الطمبة بيف  الصؼ العلشر األسلسا/ الصؼ الذي ذللبل  مل -
 سنة.
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 انفصم انثبني
 ـريـــبر اننظـــاإلط

 
 أوال: انًفبهُى انرَبظُخ. 

 نًفبهُى وانُظرَخ انجُبئُخثبَُب : يخططبد ا. 
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 الثانيالفصل 
 ـريــــار النظــاإلط

 الرياضية المفاهيم أوال:

نمل نلفعة ملدة مجرد ليست الريل يلت  إف،   النلس مف إمة إال يراىمل وال ورشلإايل جملليل ليل وا 

 ثف فا لملرؽ الدإيؽا ىنلؾ ثف إال ، الراإا المف ثو الشعر رشلإة مف بكرير ثشبو الريل يلت رشلإة

 رشلإة ، ولكف الحيلة طواؿ المف ثو الشعر فا ماعة مو ع اكوف ثف يمكف ىذه الرشلإة مرؿ

 .لمماعمـ الزمنية المراحؿ مع ي اا الذي المجرد الامكير إال يظيرىل ال الريل يلت

 ىا بؿ ، ميلرات ثو منمصمة رواينية عمميلت مجرد ليست ثنيل الريل يلتبو  ااميزولعؿ ثىـ مل 

والمبنلت  ماينل ، ماكلمبل   بنيلنل   النيلية فا يشكؿ وريقل ، ااصلال   ببعض بع يل ياصؿ محكمة ثبنية
 اعاملدا   اعامد والنظريلت والاعميملت القواعد ثف إذ الريل ية، المملىيـ ىا البنلذ ليذا األسلسية

 .(10:  1995،  زينة ثبو "(واكاسلبيل اكوينيل فا المملىيـ عمى كبيرا  

ورة مجمعلت، ثي مل ومنذ مرحمة مبكرة مف الطمولة يميؿ األطملؿ إلى اجميع األشيلذ فا ص
 ، وذلؾ ليسيؿ فيميل والاعلمؿ معيل.يسمى الاعميـ

، وذلؾ عمى الرذـ صمة معينة ثو عدد مف الصملت فاواجميع األشيلذ ياـ عمى ثسلس اشاراكيل 
، فعمى سبيؿ المرلؿ اجعؿ الاشلبو بينيل المل  يل وال مف وجود صملت ثمرى فريدة اميز كبل من

، الاا اجعميف يناميف إلى فئة المايلت عمى لبيف فا عدد مف المصلئص المشاركةالمايلت ياش
، الرذـ مف وجود امابلفلت بينيف فا الشكؿ ونمس الشاذ ينطبؽ عمى مملىيـ ثمرى  جبلرة

2555 :274). 

 مف ىا لديو، الامكير واطور لمماعمـ العقما بللسموؾ المعرفة ثف (401: 4891  اوؽ ويرى

 ى لد المملىيـ نمو بكيمية المعرفة فيف وبللاللا الاربوية، العممية إلنجلح الماطمبلت األسلسية
( 155: 1984، وانميذىل  اوؽ الادريس عممية فا اصميـ الزاوية حجر اعابر األطملؿ والمراىقيف

ملىيـ الريل ية ك سموب لاطوير المنلىج إلى اقديميل بينمل يؤكد عملنة عمى ثىمية اسامداـ الم
 .(2: 2551، رحمة النمو العقما لمطمؿ  عملنةبللطريقة المنلسبة لم

ولمل كلنت المملىيـ ا مذ ىذا الجلنب مف األىمية فا العممية الاعميمية ، وعمى اعابلر ثف البحث 
البلحث بامصيص ىذا الجزذ مف الحللا يانلوؿ المملىيـ الريل ية كجزذ رئيسا وميـ فسيقوـ 

 اإلطلر النظري لمحديث عف المملىيـ الريل ية رـ االناقلؿ لمحديث عف ممططلت المملىيـ.
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 :تعريف المفهوم
يسامدـ كرير مف النلس كممة مميـو بشكؿ ذير محدد بقصد اإلشلرة إلى شاذ مف المعرفة ، 

ع المعمـ ىدفل  سموكيل  يا مف مميومل  وفا العممية الاربوية واحديدا  فا الغرفة الصمية إد ي 
، وإد يرى المعمـ ثف اليدؼ ياحقؽ عند بموغ إلكسلبو ثو انمياو لدى الابلميذ ريل يل  يسعى

 الابلميذ معيلرا  لؤلداذ ي عو المعمـ.

فعندمل يريد المعمـ ثف يدرؾ ابلميذه مميوـ العدد األولا يرى ثف ىدفو ياحقؽ عندمل يميز "
لعدد األولا والعدد ذير األولا، بينمل يرى معمـ آمر ثف اليدؼ ياعدى ذلؾ إلى الابلميذ بيف ا

اعريؼ العدد األولا، ويرى ذيرىمل ثف اليدؼ ياحقؽ عندمل يامكف الابلميذ مف احميؿ العدد إلى 
 .(133: 1982ثبو زينة، عواممو األولية  

، وسيعرض البلحث فيمل يما  فقد جرت محلوالت عديدة لاعريؼ المميوـ لـ اصؿ إلى حد االاملؽ
 بع ل  مف ىذه الاعريملت:

( ثف المميوـ ىو " إلعدة إرارية عندمل اطبؽ عمى وصؼ شاذ مل 155: 1985، يرى  مميمة
احدد مل إذا كلف يعطا اسمل ثـ ال، ثو ىو امؾ الاعميملت الاا اشمؿ القواعد والقوانيف 

 ثكرر مف مدرؾ بمعنله البسيط. والنظريلت والمروض العممية الاا امسر العبلإة بيف

يعرفو ثبو جبللة المميـو ب نو : اجريد لمعنلصر الاا اشارؾ فا عدة مصلئص واوجد عبلإة فيمل 
 .(169:  1999ؿ عميو  ثبو جبللة، بينيل وعلدة مل ي مذ ىذا الاجريد اسمل  وعنوانل  يد

ة ذىنية ثو فكرة مجردة ويعرفو ثبو مموح ب نو " عبلرة عف نشلط عقما يؤدي إلى اكويف صور 
لمجموعة مف العنلصر ثو المبرات ليل سملت ومصلئص محكية فلصمة يمكف ثف يشلر إليو 

والشمولية برمز ثو بممظة واحدة ثو مجموعة ثلملظ ويمكف احديده إجرائيل  مف مبلؿ الاجريد 
 .(88:  2552ابو مموح، واإلصبلح ثو الرمزية  

ثو الاجريد العقما لمصملت المشاركة بيف مجموعة مف الظواىر واعرفو البكري ب نو "ذلؾ الاصور 
 .(159، 2552والمبرات  البكري، 

ثمل فا إلموس الاربية فيعابر المميوـ "فكرة ثو امريؿ لمعنصر المشارؾ الذي يمكف بواسطاو 
، وىو ثي ل  ثي اصور عقما علـ ثو مجرد لموإؼ ثو ثمر جموعلت ثو الاصنيملتالامييز بيف الم

 (. Good , 1973 : 124شاذ   ثو
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فا حيف يعرفو القلموس الدولا لماربية ب نو " ابيف علـ لؤلحداث واألشيلذ الاا يمكف الوصوؿ 
، وىو اصور سيؿ يماصر والامييز بلسامداـ المغة الرمزيةإلييل بعمميلت الاصنيؼ والمشلبية 

 (.Getery & Thomas, 1979: 81ويممص األحداث الكريرة  

 لمم لميف الريل ية المشاركة المصلئص مف مجموعة " ب نو الريل ا المميـو فيعرؼ" نةعمل "ثمل

 المميـو لمصطمح المنطقا  األسلس لبنلذ موحد ريل ا إطلر فا البعض بع يل مع ارابط الاا

 .(51: 5991إلعداو  عملنة،  ثو

عة مف المصلئص ثو الاعريملت المنطقية لممميـو : وىا امؾ الاا يعرؼ المميـو عمى ثنو مجمو 
: 5991السملت الاا اميز مجموعة مف األشيلذ ثو الرموز مف ذيرىل مف المجموعلت  دحبلف، 

51). 

وكذلؾ اعريؼ عملنة لممميوـ ويعابرىل ثكرر احديدا  المنطقية ويامؽ البلحث مع اعريملت المميـو 
، كمل يمكف  وإيلسيل ظايلمبلح يمكف سموكية ثىداؼ إلى لبمية لماحميؿإ لمعنى المميوـ ، وثكرر 

 اإلجرائا الجلنب مع حد كبير إلى ياوافؽ الاعريؼ ألف وثي ل   ثف اكوف موجيل ومرشدا  لممعمـ ،

 . الرسللة ىذه فا

 : المفاهيم خصائص
 .(19-18: 2004،  مطر ىا بصملت ااميز علـ بوجو المملىيـ ثف " مطر " كاب إد

 : التعمم قابمية .1

 ذيرىل مف اعمميل ثسرع يمكف مملىيـ ىنلؾ ثف بمعنى اعمميل درجة فا يلبين فيمل المملىيـ امامؼ

 . واعمميـ لدرجة ن جيـ ابعل المملىيـ اعمـ إمكلف فا يمامموف األطملؿ ثف كمل

 : االستخدام قابمية .2

 فا ذيرىل مف اسامدـ ثكرر مملىيـ ىنلؾ ثف بمعنى اسامداميل درجة فا بينيل فيمل المملىيـ امامؼ

 لدرجة ابعل المملىيـ اسامداـ إمكلف فا ويمامؼ األطملؿ المشكبلت وحؿ القوانيف واكويف فيـ

 . واعمميـ ن جيـ

 : الصدق .3

 بزيلدة الواحد لدى الطمؿ المميـو صدؽ ويزداد لو المامصصيف إاقلف بدرجة المميـو صدؽ ياحدد

 . المامصصيف مميـو مف واإارابو اعممو درجة
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 : العمومية .4

 الصملت عدد فييل ويزداد الما منة المملىيـ لعدد طبقل وذلؾ عموميايل درجة فا المملىيـ امامؼ

 . عمومية المميـو ثإؿ ثصبح كممل المميـو لاعريؼ وال رورية المميزة

 : القدرة .5

 المملىيـ ادريس ب رورة "برونر" نلدي وإد ثمرى مملىيـ الكاسلب امسيره بمدى المميـو إدرة احدد

 . األمرى المملىيـ اعمـ ايسر ذيرىل كمل مف ثكبر مسيريةا إدرة ليل ثف حيث الكبرى

 : البنية .6

 ازداد مميـو بنية ثي ثف ويبلحظ المميـو ىذا مكونلت بيف الموجودة بللعبلإة المميـو بنية ااحدد

 . المميـو ىذا وعمومية درجة بنقصلف اعقيدا

 : عقميا أو حسيا المفهوم عمى الدالة األمثمة إلدراك القابمية .7

 وكممل وعقميل المملىيـ حسيل إدراؾ مف المرد امكف الاا األمرمة نوعية فا بينيل فيمل المملىيـ ؼامام

 مبلؿ مف المملىيـ ياعمـ فللطمؿ األإؿ و وحل لممميـو إدراكو درجة زادت الطمؿ اعمـ درجة ازدادت

 .الرموز ؿمبل مف المملىيـ اعمـ عمى إدراو زادت زاد ن جو كممل ولكف واداوليل األشيلذ رؤية

 : المفهوم عمى الدالة األمثمة تعدد .8

 ياراوح العدد عمييل وىذا الدالة األمرمة عدد فا امامؼ ولكنيل عمييل ادؿ ثمرمة ليل المملىيـ معظـ

 . منيل نيلئا ال عدد إلى واحد مرلؿ بيف

 أهمية تعمم المفاهيم:
األكبر فا ، ممل يكوف لو األرر ماعمـامعب المملىيـ دورا  بلرزا  فا إبراز ثىمية الملدة العممية لم

، والمشلركة المعللة مف إبؿ الماعمـ فا العممية الاعميمية، عبلوة عمى الدور زيلدة الدافعية لماعمـ
، اليلـ فا اشكيؿ الييكؿ المعرفا، ويممص برونر ثىمية اعمـ المملىيـ فا النقلط الاللية  إبراىيـ

 .(91: 1992، ( و  السويدي86: 1987

عد المملىيـ فا الاقميؿ مف اعقد البيئة ، ممل يسيؿ عمى الطبلب الاعرؼ عمى األشيلذ اسل .1
 الموجودة فييل.

 اقمؿ مف الحلجة إلى إعلدة الاعمـ عف مواجية مواإؼ جديدة . .2

 اسلعد عمى الاوجيو والانبؤ والامطيط ألنواع مماممة مف النشلط. .3
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 داث.اسمح بللانظيـ والربط بيف مجموعلت األشيلذ واألح .4

 اعمـ المملىيـ يسلعد الماعمـ عمى الامسير والاطبيؽ. .5

امعب المملىيـ دورا  ىلمل  فا احديد األىداؼ الاعميمية وامايلر انظيـ المحاوى والوسلئؿ  .6
 الاعميمية ووسلئؿ اقويميل.

 اسيـ فا اناقلؿ ثرر الاعمـ لممواإؼ الاعميمية األمرى الجديدة. .7

 : الرياضية المفاهيم أنواع
 برونر الذي اقسيـ مع المملىيـ اقسيـ ( فا515-511: 5991الادريس،  ىيئة  ثع لذيامؽ 

 .(30: 1997 الشلرؼ،  وىا بلرزة ثنواع ربلرة إلى إسميل

 : الربطية المفاهيم .1

 ندط  و( عالرب ثداة واسامدـ ملصية مف ثكرر فراذيل عنلصر فا ااوفر الاا المملىيـ امؾ وىا

 لو شكؿ ربلعا ب نو يعرؼ الذي المربع مميـو مرؿ المميـو وىمحا اصؼ الاا العبلرة صيلذة

 . إلئمة زوايل وثربع ماسلوية ث بلع ثربعة

 : الفصمية المفاهيم .2

 ، عنلصر فراذيل فا ااوفر مواص عدة بيف مف واحدة ملصية فييل ابرز الاا المملىيـ امؾ وىا
 مميـو ، مرؿ المميـو محاوى فع اعبر الاا الجممة صيلذة عندط  ثو( الرب ثداة فييل واسامدـ

 ثو المجموعة األولى فا الموجودة العنلصر مجموعة ب نو يعرؼ والذي المجموعلت ااحلد

 .كمييمل ثو الرلنية المجموعة

 : العالقية المفاهيم .3

، 4 >س + ص : ذلؾ مرلؿ فراذيل عنلصر بيف معينة عبلإة عمى اشامؿ الاا المملىيـ امؾ وىا
 (5، 3( ،    4، 2مرؿ   4 مف ثكبر مجموعيمل يكوف ثف بد ال ثنوثي 

 الرياضيات في األساسية البنية لتمثل أوسع تقسيمات الرياضية المفاهيم قسم من وهناك

  ( 511:  5991عبيد وآمروف،  كالتالي: 
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  : معرفة رياضية مفاهيم .1

 او يحيل ثو لسبؽ اعريمي ثو منيل ثبسط ثمرى مملىيـ بداللة شلرحة لمظية بصيلذلت عنيل ويعبر

 ماوازيلف ماقلبميف كؿ  معيف فيو مساو ربلعا شكؿ ب نو يعرؼ حيث األ بلع ماوازي مرؿ

 فيو مساوي ربلعا شكؿ " محمو الاقرير يحؿ ثف يمكف " األ بلع ماوازي " الممظ ثف ىنل فنبلحظ

 ثو مومح يحؿ ثف يمكف ال ذااو فيف الاقرير ثمرى نلحية ومف " ماوازيلف ماقلبميف  معيف كؿ

 ثحد ماسلوية عف عبلرة الاعريؼ ىنل  فيف مف ، " األ بلع ماوازي " بللممظ إال عنو نعوض

 يمكف بحيث شلرحة مبرية جممة اآلمر وطرفيل( المميوـ اسـ ىا الاا ) مصطمح ثو لمظة طرفييل

 . بلآلمر ثحدىمل عف الاعويض

  : معرفة غير رياضية مفاهيم .2

 نيلئية ال ىو مجموعة المساقيـ المط ثف نقوؿ ،وعندمل والمجموعة والمساوي والمساقيـ النقطة مرؿ

 عف نعوض ثف ألنو يمكننل ، المساقيـ مواص مف ملصية ولكنو اعريمل   ليس ىذا فيف النقط مف

 ثف إذ بللمساقيـ " النقط مجموعة مف " عف نعوض ثف يمكف ال ولكننل النقط مف بمجموعة المساقيـ

 . ىندسا شكؿ ثي اكوف ثف يمكف " النقط مف مجموعة "

  : نعتيه أو وصفية مفاهيم .3

 . صمة ثو نعت عمى ادؿ الاا ثي ، الصدؽ – الاعلمد – الاوازي مرؿ

  : مفردة مفاهيم .4

 (e).النسبا ذير والعدد المعرفة، المطية والدالة ،(5 الحقيقا العدد مرؿ

  :عامة مفاهيم .5

 والدالة والعدد النسبا العدد رؿم عنصر مف ثكرر عمى احاوي مجموعلت عمى ادؿ الاا وىا

 .صمر ≠ ، ث حقيقية ثعداد ثية ب ، ث حيث ب + س ث = ص العلمة الصورة عمى المطية

  : التجريد عالية مفاهيم .6

 وجميعيل ...الصدؽ  ، الاعلمد ، الاوازي مرؿ ذيرىل مف ثعمى اجريدية درجة عمى مملىيـ ىنلؾ

 اجريدا ثكرر الماوازية والاعلمد المساقيملت مف ريدااج ثكرر فللاوازي مجردة علمة ملصية عمى ادؿ

 .الصلدإة العبلرات مف اجريدا ثكرر والصدؽ ، الماعلمدة المساقيملت مف
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 مخططات المفاهيم والنظرية البنائية:ثانيا : 
اعد ممططلت المملىيـ مف االاجلىلت الحديرة الاا يمكف اسامداميل بصورة مبلشرة فا العديد 

حيث ثنيل اقوـ ثصبل  عمى النظرية البنلئية الاا اركز عمى ثسلسيف ىلميف وىمل مف المجلالت 
اكاسلب المعرفة واوظيؼ امؾ المعرفة بحيث اكوف ثكرر عمقل  واطورا  لدى المرد، إذ اعكس 
ممططلت المملىيـ الاعريؼ البنلئا لممبرات المعممة، واعطا فيمل ثعمؽ لممملىيـ اليلمة 

فكرة الممططلت المملىيمية بنظرية ثوزوبؿ البنلئية، إذ ثدمؿ ثوزوبؿ  والمركزية حيث ارابطت
 امميوـ الممطط المملىيما فا العممية الاعميمية لايسير عممية الاعميـ ذي المعنى عندمل يع

الماعمـ العبلإلت ثو الروابط بيف المملىيـ المعرو ة والمملىيـ المكاسبة، وذلؾ مف ثجؿ انسيؽ 
: 2001، عملنةفا البنية العقمية لمماعمـ وبللاللا اسييؿ إدراكيل ونموىل  المملىيـ وانظيميل 

426). 

 تعريف مخططات المفاهيم :
اعد مرائط المملىيـ وسيمة ىلمة او ح بصورة بصرية العبلإلت اليرمية بيف المملىيـ دامؿ بيئة 

 النظلـ ثو ثجزائو.

" ممطط مملىيما يمرؿ مجموعة مف ويعرؼ معجـ المصطمحلت الاربوية مرائط المملىيـ ب نيل 
المملىيـ الما منة فا مو وع مل ، ياـ ارايبيل بطريقة مسمسمة ىرمية ، بحيث يو ع المميـو 
العلـ ثو الشلمؿ فا ثعمى المريطة رـ المميوـ األإؿ عمومية بللادريج فا المساويلت الاللية مع 

بع يل البعض فا مساوي واحد،  مراعلة ثف او ح المملىيـ ذات العمومية  الماسلوية بجوار
وياـ الربط بيف المملىيـ المارابطة بمطوط، ثو ثسيـ يكاب عمييل بعض الكمملت الاا او ح نوع 

 .(104: 1996، العبلإة بينيمل" المقلنا والجمؿ

ثنيل " رسـ امطيطا ياكوف مف عقد امرؿ المملىيـ  (1996)كمل عرفيل بريمو وشوفمسوف 
 .(293: 1999، ة بيف كؿ مميوميف  الجنديبمطوط اشير إلى العبلإ

ب نيل " رسـ امطيطا يو ح مساويلت العبلإة اليرمية بيف  (1995)وكذلؾ عرفيل سويبو 
المملىيـ، ومرائط المملىيـ اقيس فيـ الطبلب لممملىيـ والعبلإلت اليرمية ، كمل ثنيل اسلعد 

كلنت ثكرر عمومية ، وشموال  واجريدا  الماعمميف عمى الادرب عمى احاواذ المملىيـ األسلسية الاا 
 .(293:  1999الجندي، لممملىيـ واألفكلر األإؿ عمومية  وشموال   

ة الاشلبو بينيل وممل سبؽ يرى البلحث مف مبلؿ اساعرا و لاعلريؼ مرائط المملىيـ ثف درج
ائط ت فا صيلذة اعريؼ مر ، والم موف رذـ امابلؼ العبلرات الاا اسامدمكبيرة فا المكرة

، فقد اامقت الاعلريؼ السلبقة عمى ثف مرائط المملىيـ عبلرة عف رسوـ ثو مطوط ثو عقد المملىيـ
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او ح العبلإلت بيف المملىيـ الما منة فا ثي فروع المعرفة ، وىا إمل ثف اكوف ثحلدية األبعلد 
مسمة بيف المملىيـ ، ثو رنلئية األبعلد او ح العبلإلت الماسمريبل  ثوليل  لمانظيـ المملىيمااعطا ا

، بحيث يو ع المميـو العلـ ، ثو الشلمؿ فا ثعمى الممطط ارايبيل بطريقة ماسمسمة ىرمية وياـ
رـ المميوـ األإؿ عمومية بللادريج فا المساويلت الاللية مع مراعلة ثف او ع المملىيـ ذات 

ثو  طالمملىيـ بمطو  العمومية الماسلوية بجوار بع يل البعض فا مساوى واحد ، وياـ الربط بيف
 ثسيـ يكاب عمييل بعض الكمملت الاا او ح نوع العبلإة بينيمل.

 :مبادئ مخططات المفاهيم
ويرى عملنة ثف ممططلت ىا ثشكلؿ ىرمية ذات بعديف او ح العبلإلت والروابط المماممة بيف 

 .(426: 2551المملىيـ وثنيل اعامد عمى ربلرة مبلدئ ثسلسية وىا  عملنة، 

 :ب الهرميالتركي .1

يـ المرعية ويعنا إظيلر الروابط اليرمية بيف المملىيـ الرئيسية الاا اكوف ثكرر عمومية والمملى
، وااصؿ المملىيـ المرعية مف مبلؿ ثسيـ ادؿ عمى ااجله ىذه الرابطة ، الاا اكوف ثإؿ عمومية

لىيـ الماسعة ، ممل يشكؿ ة إلى الممقوبللاللا ا مذ المملىيـ شكبل  بنلئيل  ياطور مف المملىيـ ال ي
 نموذجيل  مارابطل  لمبنية الامكيرية عند الماعمـ حوؿ المو وع المطروح.

 :التمايز المستمر .2

اعممة بصورة وىو يرابط بعمميلت الاعمـ الاا يقوـ الماعمـ مف مبلليل بللامريؽ بيف المملىيـ الم
لماميزة لممملىيـ مف مبلؿ ارجمايل ، حيث يساطيع الماعمـ ثف يكاسب القدرة اثكرر و وحل  وربلال  

، بمعنى الامييز بيف المملىيـ الرئيسة اادرج مف العمومية إلى المصوصية إلى ممططلت مملىيـ
 والمرعية الاا امرميل ب سيـ وكمملت رابطة ذات معنى.

 :التصالح التكاممي .3

مة لمماعمـ مع ويقصد بذلؾ حدوث اطوير واجديد فا المملىيـ مف مبلؿ ارابلط المملىيـ المقد
ـ ، امامؼ عف المملىيى الماعمـ مملىيـ جديدة ذات معنى، بحيث ياكوف لدالمملىيـ المكاسبة لديو

لح ، ولذا فيف ممططلت المملىيـ اعد ثداه فلعمة فا ثحداث الاصلالمكاسبة والمملىيـ المقدمة لو
ىيـ المرعية ثو الالبعة ، وذلؾ مف مبلؿ إدراؾ الروابط بيف المملالاكلمما فا المملىيـ وا كيده

 والاا اكوف عمى نمس المساوى فا الممطط المملىيما.
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إذ ثف العبلإلت والروابط الممظية بيف المملىيـ عمى الممطط المملىيما اعد ميمة فا إعطلذ 
طط المطروح  عملنة، معنى جديد لامؾ المملىيـ واقود إلى فيـ ثوسع وثشمؿ لمو وع المم

2551 :426). 

ث ثف الاركيب اليرما والاصللح الاكلمما مف ثكرر المبلدئ الاا اانلسب مع ويرى البلح
 ممططلت المملىيـ بشكؿ علـ والدراسة الحللية بشكؿ ملص.

 أهمية استخدام خرائط المفاهيم :
الاعميمية الاا  ( ثف ثىمية اسامداـ مرائط المملىيـ فا العممية1996يبيف مميؿ المميما وآمروف  

 :(294: 1999 ،نديالج يكمف فا اآلاا 

 اسلعد عمى ربط المملىيـ الجديد بللبنية المعرفية لمماعمـ. .1

 اسلعد المعمـ عمى الاركيز حوؿ األفكلر الرئيسية لممميـو الذي يقـو بادريسو. .2

 اسلعد الماعمميف عمى البحث عف العبلإلت بيف المملىيـ. .3

 لمملىيـ الماشلبية.اسلعد الماعمميف عمى ربط المملىيـ الجديدة وامييزىل عف ا .4

 ااطمب البحث عف ثوجو الشبو واالمابلؼ بيف المملىيـ. .5

ياطمب إاقلف إنجلز مريطة المملىيـ البحث عف عبلإلت عر ية جديدة بيف المملىيـ  .6
 وبللاللا يسلعد كؿ مف المعمـ والماعمـ عمى اإلبداع.

 يكوف المعمـ منظمل  ومصنمل  ومرابل  لممملىيـ. .7

، ألنو ياطمب اشاراؾ الماعمميف فا اصميـ مريطة جملعا لخاسلعد عمى اوفير من .8
 المملىيـ.

، والمعموملت اليلمشية وفا امايلر األمرمة عمى المصؿ بيف المعموملت اليلمة اسلعد .9
 المبلئمة لاو يح المميوـ.

 ازود الماعمميف بمممص امطيطا مركز لمل اعمموه. .15

 عند الماعمميف.اسلعد المعمـ عمى معرفة سوذ الميـ الذي إد ينش   .11
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( ألنو الاركيب، الاقويـ ،بموـ المعرفية العميل  الاحميؿ اسلعد المعمـ عمى إيلس مساويلت .12
 (11: 1998 عبد اليلدي، حبيب، ياطمب  مساوى علؿ مف الاجريد 

( أهمية خرائط المفاهيم في أنها طريقة فعالة في التعميم ألنها 106:  1996ويرجع العارف )
 تحقق ما يمي:

 ؿ القمؽ عند الماعمميف واغير ااجلىلايـ اجله المملىيـ الاا ثدركوا ثنيل صعبة.اقم .1

اسمح لمماعمميف بللاعبير عف العبلإلت اإلاكللية الاا اسلعدىـ عمى الامكير اإلباكلري  .2
 ويصحح المملىيـ الملطئة لدييـ.

الجديدة  إف إعداد الماعمـ مريطة المملىيـ لمو وع إد اعممو سوؼ يجعمو يربط األفكلر .3
 .السلبقة بلألفكلر

اؤدي مرائط المملىيـ إلى اعمـ وفيـ ثف ؿ حيث ثف الماعمميف الذيف يطمب منيـ رسـ  .4
 مرائط المملىيـ يسلعدىـ ذلؾ فا الاعمـ.

اسلعد المرائط الماعمميف عمى مواجية الاحديلت الاا اواجييـ عند اعمميـ ملدة دراسية  .5
 معرفة كيؼ ياعمموف.معينة لاكويف عبلإة بيف المملىيـ ، و 

 خطوات بناء خريطة المفاهيم:
( عمى 1999، ،  عملنة(1995(،  الشيخ، 1989ميف، (،  ث1988ا، نؽ معظـ البلحريف  السعداام

 :(37: 1994مطوات بنلذ الممططلت المملىيـ واشير المميس إلى المطوات الاللية  المميس،

مملىيـ لو، وىذا المو وع يمكف ثف  امايلر المو وع المراد عمؿ ممطط الخطوة األولى : .1
 يكوف صمحة ثو درسل  ثو فصبل .

احميؿ م موف المو وع الدراسا ثو الوحدة الممالرة بيدؼ الاعرؼ عمى  الخطوة الثانية : .2
 المملىيـ الكبرى واألكرر شمولية والاا يجب الاعلمؿ معيل.

 ا :ارايب المملىيـ إلرسلذ ممطط المملىيـ كللالل الخطوة الثالثة : .3

ارايب المملىيـ مف األكرر عمومية ي إمة الممطط رـ األإؿ عمومية ، فللمملىيـ  -
الملصة بمعنى و ع المملىيـ المجردة ثو األكرر احديدا  فا إمة الممطط ويو ح 
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احايل األإؿ اجريدا  رـ يمييل المملىيـ المحسوسة ثي ثف المحور الرثسا لمممطط 
 يو ح ادرج المملىيـ حسب نوعيايل.

و ع المملىيـ الاا عمى نمس الدرجة مف العمومية ثو المصوصية ثو عمى نمس ا -
الدرجة مف الاجريد عمى نمس المط األفقا والمملىيـ الاا ليل عبلإة ببعض بللقرب 

 مف بع يل البعض.

او ع األمرمة األسمؿ الممطط فا نيلية كؿ فرع مف الممطط وىذه األمرمة او ح  -
 عـ الممطط.المميـو الرثسا فلألمرمة اد

إإلمة الروابط بيف المملىيـ واسمية ىذه المطوط بطريقة او ح األفكلر ،  الخطوة الرابعة : .4
فللممطط الكلمؿ يو ح العبلإلت بيف األجزاذ واوصيؿ ىذا الميـ بملعمية لآلمريف ، 
وبذلؾ يمكف إراذة كؿ فرع مف الممطط مف القمة إلى ثسمؿ ويجب و ع سيـ فا مط 

ثف األفكلر ليست ذات ااجلىيف ويجب الا كيد عمى ثف ىذه المطوات  الربط حاى يو ح
اا رر إلى درجة كبيرة ب حكلـ صلنع الممطط ، وذلؾ بنلذ عمى نظراو وفيمو لبنية ىذا 
النوع مف فروع المعرفة واسامدامو لممعلنا الممازنة لديو لاحديد المملىيـ األكرر شمولية 

 وعمومية.

 ( 97:  1995ا  مبسطا  لمخطط المفاهيم ) الشيخ ، ويوضح الشكل التالي نموذج
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 صعوبات تعمم المفاهيم:
يعرؼ الزراد الصعوبة بلنيل بمرلبة العلئؽ الاا احد مف إدرة المرد عمى الاعمـ ، ومف سير ىذه 

 .(175: 1988كؿ الصحيح  الزراد، العممية ونموىل بللش

والاا يعلنا فا الريل يلت  الصعوبلت المرابطة بللمملىيـ( ذللبل  مل انش  الصعوبلت المملىيمية 
ثف ياعمموا الكرير  الابلميذياوإعوف مف  والمدارس األمور ذبسبب ثف ثوليل ابلميذ المدارسمنيل 

 .(169:  1981 موريس،  مف الريل يلت ب سرع مل يمكف

نظر المابلؼ  فا واشير الدراسلت إلى وجود بعض الصعوبلت فا اعمـ المملىيـ واكاسلبيل 
المملىيـ مف حيث ثنواعيل وبسلطايل واعقدىل واجريدىل ومف بيف الصعوبلت فا اعمـ المملىيـ مل 

 :(81: 1996زياوف ، يما   

طبيعة المميوـ ويامرؿ ذلؾ مف مدى فيـ الماعمـ لممملىيـ المجردة ثو المملىيـ المعقدة ثو  .1
وـ مجردا  كلنت ىنلؾ صعوبة فا اعممو ، المملىيـ ذات المرلؿ الواحد ، فكممل كلف الممي

 وإمة عدد األمرمة المنامية والاا انطمؽ عمى المميوـ امرؿ صعوبة فا اعممو.

 الممط فا معنى المميوـ ثو فا الداللة الممظية لبعض المملىيـ العممية ملصة المملىيـ .2

 مرؿ مميـو " النقطة " ومميـو " المجموعة ".الاا اسامدـ كمصطمحلت 

يدرس الطللب والرقلفية : ويمرؿ ذلؾ صعوبة عندمل  فا مممية الطللب العممية النقص .3
 .يعامد عمى بعض المملىيـ السلبقة مميـو

 .السلبقة البلزمة لاعمـ المملىيـ الجديدة صعوبة اعمـ المملىيـ العممية .4

،    نشوااا ويشير نشواتي إلى بعض الصعوبات في تعمم المفاهيم ويمكن تمخيصها بما يمي :
1998  :442-445 ) 

ة: إف إدرة المرد عمى الامييز بيف الشواىد اإليجلبية  األمرمة( ثمرمة المميـو وال ثمرما .1
ثكدت نالئج بعض الدراسلت وإد ىا دليؿ عمى اعمـ المميوـ. مرمة(  األوالشواىد السمبية 

 .البلمرمة(  يةىو ثسيؿ مف الاعمـ بللشواىد السمب  األمرمة( ثف الاعمـ بللشواىد اإليجلبية

: المميـو ينطوي عمى صملت عبلإية وصملت ال عبلإية وكممل الصملت البلعبلإية وابلينيل .2
 ازدادت الصملت البلعبلإية وابلينت كممل كلف اعمـ المميـو ثكرر صعوبة.
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: ثف اعمـ المملىيـ الملدي .3 ، ويعود صعوبة ة ثسيؿ مف اعمـ المملىيـ المجردةطبيعة المميـو
يـ المجردة إلى عدـ امابلؾ الماعمـ لوسيط صوري  عينا( وا ح يربط بيف اعمـ المملى

 المميـو ومدلولو.

: فكممل ازداد الشبو بيف الصملت العبلإية الاا ينطوي عمييل الصملت العبلإية الاشلبو بيف .4
 المميوـ كلف اعمـ المميـو ثكرر صعوبة.

ارابط فيمل بينيل بعبلإلت معينة، القواعد المميومية الشرطية: الصملت العبلإية لممميوـ ا .5
فاشكؿ عددا  مف القواعد المميومية والاا ليل ثرر فا احديد سيولة وفؽ القواعد الشرطية 

، فميمة الماعمـ وفؽ القواعد الشرطية امييز بة مف الاعمـ وفؽ القواعد األمرىثكرر صعو 
ياراب عمى كينونة العبلإلت الشرطية المابلدلة بيف الصملت العبلإية، بحيث يدرؾ مل 

 المميـو عندمل ااوافر إحدى الصملت العبلإية ثو ذيلبيل.

 الفهم الخاطئ لممفهوم:
  يعرؼ القلدري الميـ المط  ب نو مصطمح ثو اعبير ذللبل  مل يسامدـ لوصؼ الامسير ذير

المقبوؿ الذي يقدمو الماعمـ  الطللب(، ثو ىو صيلذة معاقدات ذير مطلبقة لوجية 
ية السميمة، والاا اشيع بنسبة كبيرة وااميز بمقلومايل لماغير  القلدري، النظر العمم

1989 :7). 

  الميـ والمط : والذي يشير إلى مجموعة المعلرؼ والاصورات واألمطلذ الاا يمامكيل
المرد، ويقوـ بلسامداميل مع العمـ ب نيل ااعلرض مع األفكلر العممية الصحيحة، وإد ينش  

ىملؿ الطرؽ ىذا الميـ كنايجة ل ماركيز عمى المحاوى الاعميما الذي يقدـ لمماعمـ، وا 
 .(53: 1996واألسلليب الذي يقدـ بيل ىذا المحاوى  الشيرانا، 

  بلرينا والمطيب ثف الميـ الملطئ والبديؿ لممملىيـ العممية لوف مف ثلواف الميـ جويرى
ممية اجله ظلىرة مل ذير السميـ لممملىيـ العممية الذي ياعلرض مع وجية النظر الع

يو ويامرؿ فا مجموعة األفكلر الاا يعانقيل المرد ويامسؾ بيل إنلعة منو ثنيل سميمة لذا ف
 .(27: 1994، يسامدميل فا حؿ المشكبلت  صبلرينا والمطيب
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  ويعد مصطمح الاصورات والمط  مف ثكرر المصطمحلت اناشلرا ، وذلؾ منذ ابنيو فا
( وإد اسامدـ 1983 المط  فا العموـ والريل يلت علـ الندوة الدولية عف الاصورات 

مصطمح الاصورات المط  لوصؼ الامسير ذير المقبوؿ  وليس بلل رورة المط ( لمميـو 
مل بواسطة الماعمـ بعد المرور بنشلط اعميما معيف، وعند وجود ىذه المملىيـ مرؿ 

ـ ىذا ا( واسامد1992 النمر، المرور بمبرات الاعمـ فينيل اكوف مملىيـ إبمية لدى الماعمـ 
المسمى يعنا  منيل  ثف االنطبلعلت ثو اصورات الابلميذ إد اكونت نايجة مشلىدات 

 ذير سممية ثو امكير ذير منطقا. 

 :المفاهيم الخاطئةخصائص 
مف المبلحظ وجود فيـ ملطئ ثو مملىيـ بديمة لدى الطمبة فا الريل يلت يطمؽ عمييل مملىيـ 

 (Fisher, 1985 : 53ز بللمصلئص الاللية  ملطئة عندمل اامي

 ف فا مجلؿ مل.و ثنيل امامؼ عف المملىيـ الاا يمامكيل المبراذ والمامصص .1

 ثنيل ااكرر لدى عدد كبير مف الطمبة. .2

 المملىيـ الملطئة اقلـو الاغيير والابديؿ عند اسامداـ طرؽ الادريس الاقميدية. .3

موعة مف المر يلت المارابطة منطقيل  يمكف ثف اشمؿ المملىيـ اعاقلدات ملطئة لمج .4
 واسامدـ مف إبؿ الكرير مف الطمبة.

بعض المملىيـ الملطئة عند الطمبة مرابطة بللمبرات السلبقة ثي ثف بعض االعاقلدات  .5
 الملطئة اعكس ثفكلر سلبقة.

 : لممفاهيمأنماط الفهم الخاطئ 
 :(55: 1995 الشيخ، حدد الشيخ ثنملط الميـ الملطئ بمل يما 

النقص فا الاعريؼ: ثي ثنو عند اعريؼ المميوـ يقاصر الطمبة عمى ملصية واحدة ثو  .1
.  ثكرر دوف ذكر مجموعة المصلئص الاا اشكؿ المميـو

الممط بيف المصطمحلت الماقلربة فا األلملظ: ويقصد بو ثف يممط الطمبة بيف المملىيـ  .2
م لعؼ مشارؾ وعلمؿ  الاا ااقلرب مصطمحلايل مف النلحية الممظية مرؿ الممط بيف

 مشارؾ.
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الممط بيف المملىيـ الماقلبمة: ىنلؾ العديد مف الطمبة يممطوف بيف مميوما االاحلد  .3
 والاقلطع لممجموعلت.

 الاعميـ المحدود : ويقصد بو اعابلر ثحد ثمرمة المميوـ الموجبة مرلال  سللبل . .4

 مرلال  موجبل . الاعميـ الزائد: ويقصد بو اعابلر ثحد ثمرمة المميـو السللبة .5

 الاصنيؼ ذير السميـ لؤلمرمة الموجبة والسللبة. .6

الاا لدى الطمبة مف اراكيبيـ المعرفية والنلاجة  الملطئةالميـ المغير: ويقصد بو الامسيرات  .7
 عف مبراايـ السلبقة لؤلفكلر ذير المقبولة والمماممة عف الرؤيل المقار ة مف العمملذ.

 م لوؼ. القصور فا االساملدة فا موإؼ .8

 القصور  فا اطبيؽ المميـو فا مواإؼ جديدة. .9

 عدـ فيـ العبلإة الاا اربط بيف المميـو وذيره مف المملىيـ المرابطة بو. .15

 الممط بيف األشكلؿ المو حة لبعض المملىيـ. .11

 : لممفاهيمأسباب حدوث الفهم الخاطئ 
 (4: 1989طويؽ، اعزي حمدة طويؽ وإوع الطمبة فا األمطلذ المملىيمية إلى مل يما:  

 االعاملد فا اعمـ المملىيـ العممية عمى الحمظ اآللا. .1

 نقص المبرة فا اسامداـ المملىيـ فا مواإؼ مماممة. .2

فا الاميز  يلعدـ اعرض الطمبة لمبرات ومواإؼ اعميمية كلفية اسمح ليـ بلسامدام .3
 والاصنيؼ والاعميـ.

 نوعية االساعداد المسبؽ لاعمـ مو وع مل. .4

 :ن وشيوع التصورات أو المفاهيم الخطأيب لتكو هنالك أسبا

 المغة الشلئعة فا البيئة الاا يعيشوف فييل. .1

 اؤرر الرقلفة والبيئة فا اصورات األفراد. .2
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مبلحظلت األفراد ومبراايـ الشمصية المحددة واكويف األبنية والممططلت العقمية عف  .3
 (.227: 2554الظواىر والعللـ المحيط بيـ  زياوف، 

 مصدر رئيس لاصورات الابلميذ المط .المعمـ  .4

المحاوى العمما والصور والرسوـ واألشكلؿ الاا اقدـ بكاب العموـ واكوف ذير دإيقة ثو  .5
 نلإصة ثو مشوىة.

وسلئؿ اإلعبلـ مرؿ: الصحؼ والمجبلت وبرامج الاممزيوف وثفبلـ الكراوف  مكلي،  .6
1977 :13.) 

 طرق الكشف عن المفاهيم الخاطئة لدى الطمبة :
( إلى 1985( ، سارلؾ  1982(، بوسنر  1987اوصؿ بعض الاربويوف بموز   يشير شلىيف إلى

: 1996، العديد مف الطرؽ لمكشؼ عف األمطلذ المملىيمية، ومف ىذه الطرؽ مل يما  شلىيف
17). 

حيث يعطا الطمبة مجموعة مف المملىيـ ويطمب منيـ اصنيميل دوف التصنيف الحر:  .1
 ف احديد الوإت.احديد ب ي طريقة ودو 

امطر  الاا الحرة الاداعيلت مف عدد ثكبر كالبة الطللب مف يطمب وفييل: الحر التداعي .2
 المميوـ المقدـ بيف الربط مف نوع وجود إلى اشير الاجريبية فللدالئؿ معيف، مميـو حوؿ ببللو

 معلنابيف ال العبلإلت شبكة عمى الاعرؼ ياـ وبذلؾ الطللب، ذىف إلى الماداعية والكممة

 .المقدـ بللمميـو المرابطة

وىا ثسموب يربط بيف المنيجية والمعرفة عف طريؽ و عيل عمى جلنبا طريق جوين:  .3
لى ، وذلؾ انطبلإل  مف كوف المعرفة العممية اقودنل إ( بللمغة االنجميزية˅شكؿ يشبو حرؼ  

الطللب يطمب ، ومف ثجؿ الكشؼ عف المملىيـ الملطئة لدى نوعية المشلىدة العممية نمسيل
( كربط معرفاو النظرية حوؿ حلدرة ثو شاذ بللمنيجية الماعمقة بذلؾ ˅منو عمؿ شكؿ   

( الذي يعده ˅لحلدث ثو الشاذ، ومف رـ مقلرنة الشكؿ الذي ثعده الطللب بشكؿ  
 األمصلئا.
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 الطمبة إبؿ عند الموجودة المملىيـ عف لمكشؼ إبما امابلر يجري حيث : القبمية االختبارات .4

 .باعميميـ البدذ

 ذرفة الصؼ فا مل مميـو حوؿ ثفكلره عف يعبر ثف لمطللب يارؾ حيث : الصفية لمناقشةا .5

 .يطرحيل الاا األفكلر مع زمبلئو ثداذ بيف يقلرف وثف

مف  معيف مو وع حوؿ عنده الموجودة المملىيـ عف بللاعبير الطللب وذلؾ باكميؼ الرسم : .6
 .الرسـ مبلؿ

احديد  الطللب مف ويطمب صغيرة بطلإلت عمى المملىيـ اكاب حيث : المفهوم بناء تحميل .7
عطلذ اعرفيل الاا المملىيـ الطللب  مف يطمب رـ عميو، الاعرؼ ياـ مميـو لكؿ اعريؼ وا 
بينيل  العبلإة وعف المملىيـ امؾ عف بو يمكر مل ابيف بطريقة ورإة عمى المملىيـ ارايب
 .الارايب بيذا القيلـ سبب وامسير

ارايبيل فا شبكة  منو ويطمب المملىيـ مف مجموعة الطللب يعطا : المفاهيمية ةلخارطا .8
 مملىيمية ابيف ارابطيل وعبلإلايل.

وذلؾ بسؤاؿ الطللب عف مميوـ معيف ، والطمب منو امسير سبب امايلره : العيادية المقابمة .9
 لئلجلبة ، وياـ ذلؾ بمقلبمة الطللب بشكؿ فردي.

مف الطمبة القيلـ بانبؤ معيف عف نايجة  ف يطمب ب وذلؾ :طريق عرض الحظ فسر  .15
عرض عمما ياـ و عو لمطمبة وثف يحدد الطللب المممية المعرفية الاا انطمؽ منيل لمقيلـ 

 .بيذا الانبؤ

رـ ياـ العرض العمما ثملـ الطمبة ويطمب منيـ مبلحظة مل إذا كلف ىنلؾ مبلؼ بيف 
، وإد يعطا الطللب إجلبلت زمبلئو الذيف انبئيـ ومل الحظوه ، وامسير ذلؾ االمابلؼ 

 سبقوه ويطمب منو الاعميؽ عمييل.

 تدريس المفاهيم:
مسلعدة الطمبة عمى اعمـ المملىيـ بطريقة فعللة يعابر ىدؼ ثسلس مف ثىداؼ الاعمـ المدرسا 
وثسلس عممية الامكير، واعابر طريقة عرض المملىيـ دامؿ ذرفة الصؼ ذات ثىمية كبيرة، 

مف المربيف يعاقدوف ثف موؼ بعض الطمبة ونمورىـ مف الملدة الدراسية إد يرجع إلى فللكرير 
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 عؼ ثسلليب الادريس ، كمل يعاقدوف ب نو يجب اغيير الكاب المدرسية المقررة وطريؽ او يح 
 .(5: 1983ية المعلصرة  السلكت ، المميـو بمل يانلسب والاغيرات الاربو 

، فطريقة ادريس المميـو وامامؼ الطريؽ المنلسبة لادريس  المملىيـ بلمابلؼ طبيعة المميـو
 .(75: 1986، االإارانا والمنمصؿ، إد ال انلسب المميـو المنمصؿ ثو المميـو العبلئقا  سميملف

ويرى عبيد وآمروف ثف دراسة البنية المعرفية ألي مو وع ريل ا ابدث باو يح المملىيـ الاا 
 .(129 :1996، ية المنلسبة  عبيد وآمروفاكوف وانميايل بلألسلليب الادريس

والواإع ثف ثي طريقة فلعمة فا ادريس المملىيـ ينبغا ثف اركز عمى المكونلت األسلسية لممميـو 
، وال ثمرماو   ، وصملت المميوـ المميزة، وثمرمة المميـو سعلدة، وىا: اسـ المميوـ وإلعدة المميـو

 .(97:  1988اليوسؼ، 

، لمعمـ امايلر إحدى طريقايف لادريس المملىيـ ىمل  بمقيس، مرعاوبصمة علمة يساطيع ا
1984 :332). 

 ( Deductive Method) : االستنتاجية الطريقة .1

 بلألمرمة ذلؾ إابلع رـ لممميـو اعريؼ إعطلذ لادريس المملىيـ مف االسانالجية الطريقة وااكوف

ىو  يقـو ثو الابلميذ مف عميو مةثمر يطمب إف إمل ذلؾ وبعد الاعريؼ المعمـ الامصيمية يعطا
 . بنمسو بيعطلئيل

 
 (2شكل رقم )

 خطوات الطريقة االستنتاجية

 

 

 

 الاعريؼ

 مرؿ

 مرؿ مرؿ

 مرؿ
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  (Inductive Method:) االستقرائية الطريقة .2

المميوـ المسايدؼ منيل ،  اسامراج ثو اساقراذ رـ ثوال األمرمة إعطلذ مف االساقرائية الطريقة ااكوف
طا المعمـ األمرمة ويطمب إلى الابلميذ محلولة اساكشلؼ المميوـ المنشود ويسلعد الابلميذ  ويع

 مف األمرمة، والشكؿ الاللا يو ح ذلؾ. مزيد بيعطلذ

 
 (3شكل رقم )

 خطوات الطريقة االستقرائية

قديـ المميوـ فا صورة اعريؼ رـ " يعامد عمى ارى منيل ثف األسموب االساداللا "االسانالجاوي
اصنيؼ األشيلذ وفقل  ليذا المميوـ، وبعدىل ا اا المطوات الماعمقة بيعطلذ ثمرمة جديدة لممميـو 

، ويممص مينل األسموب االساقرائا فا وبيف ذيره مف المملىيـ الماقلربةوالامييز بيف ىذا المميوـ 
 .(91: 5991، المطوات الاللية  مينل

 األمرمة الماصمة بم موف المميوـ.عرض عدد مف  .5

 اسامبلص الملصية ثو المواص المشاركة فيمل بينيل. .1

3. .  إعطلذ اسـ المميـو

 إعطلذ ثمرمة جديدة لممميوـ  بواسطة الماعمميف(. .1

 الامييز بيف المميوـ وبيف مل إد يوجد مف مملىيـ ثمرى احامؿ االلابلس معو. .1

ممية الاغير المميوما فا البيئة الصمية بحيث نموذجل إلحداث ع وثبو مموحوإد اإارح عملنة 
 :(12: 2555 عملنة وثبو مموح،  ياكوف مف المراحؿ الاللية

 

 

 مرؿ مرؿ مرؿ

 مرؿ

 الاعريؼ
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 المرحمة األولى "التهيئة":

لدى الماعمـ ألجؿ الوإوؼ عمى  المملىيمية الريل ية المنظومةوفا ىذه المرحمة ياـ فحص 
يـ المراد ادريسيل   المراد عبلجيل ( وذلؾ المملىيـ الاا اشكؿ المعرفة السلبقة األسلسية لممملى

مف مبلؿ اسامداـ ثسلليب ادريسية مبلئمة، وفا ىذه المرحمة يقوـ الماعمموف بلساشلرة المعمـ 
 كممل دعت الحلجة لذلؾ.

 :"المرحمة الثانية : " عدم االتزان المفهومي

ير اازاف مملىيما لدى الماعمـ وىنل يقوـ المعمـ باقديـ المميوـ الجديد   المميوـ الصحيح ( ممل ير
بسبب اعلرض ىذا المميوـ مع الاصورات المط  لممميوـ الموجد لديو ، ويسامدـ المعمـ فا ذلؾ 
األنشطة المماممة مف مبلؿ اقديـ األمرمة ، والبلثمرمة ، واالساقصلذ رـ إجراذ المقلرنة بيف 

ف ىنلؾ اصور مط  لذلؾ المصلئص والصملت والمملىيـ بحيث يساطيع الماعمـ ثف يدرؾ ث
المميوـ ويشعر بللمعقولية والمقبولية والملئدة ليذا المميوـ السميـ ، الجديد ىنل ااـ عممية المبلدلة 

 إذا ياممى الماعمـ عف المميوـ المط  ويامسؾ بللمميـو الجديد.
 المرحمة الثالثة : " تدعيم وترسيخ المفهوم الجديد " :

األنشطة والمبرات الاعميمية الاعممية الريل ية الاا ايدؼ إلى  وفا ىذه المرحمة يقدـ المعمـ
 ارسيخ الاصورات الصحيحة لممميـو الريل ا الجديد.

 المرحمة الرابعة : " استخدام واستثمار المفهوم " :

وىنل يقوـ المعمـ باعريض الماعمـ إلى مواإؼ ريل ية صمية وحيلاية ااطمب مف الماعمـ اسامداـ 
 .(12: 2555ل  عملنة وثبو مموح، يـو الجديد فا حميواسارملر المم
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 الثانيةالمرحمة 

 الثالثةالمرحمة 

 الرابعةالمرحمة 

 المميوـ الملطئ

علدة ارايبيل  اييئة البيئة المعرفية وا 

 احديد المملىيـ ثو المميوـ 
 السلبؽ ويكوف ثسلسل  لماعمـ

 ال مرلؿ –إعطلذ مرلؿ 

 شرح او يحا

 لحوارالمنلإشة وا

 يساشير الطللب المعمـ

 يعود إلى مطوة الاييئة

 إذا لمف يحدث فيـ

 حدث      فيـ

 المرحمة األولى

 عرض الاصور الملطئ لممميـو

 اقديـ الصورة الصحيحة لممميـو

 اسابداؿ المميـو

 امييز المميـو

عمـ إدراؾ المميـو
 الم

شر
اسا

 

 مملىيما عف طريؽ إرلرة صراع

 اـلكا     ي

 إذا لـ يحدث

 مف مبلؿ

 مف مبلؿ مف مبلؿ اقديـ ثمرمة وال ثمرمة وثنشطة الادريبلت والاملريف الاعزيز لممميـو الجديد

 يحدث

 المميـو المسابدؿ الصحيح

 بنية مملىيمية جديدة حؿ المسلئؿ

 اوظيؼ

 فا    اكويف

 (4شكل رقم)
 ح ( في عالج التصورات الخطأخطوات النموذج الذي اقترحه ) عفانة وأبو ممو 

 ( 13:  2005، وأبو مموحفي المفاهيم الرياضية )عفانة 
يرى البلحث ثف النموذج المقارح  السلبؽ( يسلعد فا عبلج المملىيـ الريل ية الملطئة وطرؽ 

 الكشؼ عنيل مف مبلؿ المراحؿ الاا يمر بيل النموذج.
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 انفصم انثبنث

 انذراسبث انسببقت

 
 

 فٍ انرَبظُبد أوال : انذراضبد انزٍ رُبونذ انًفبهُى انخبغئخ. 

 .ثبَُب: انذراضبد انزٍ رُبونذ يخططبد انًفبهُى فٍ انرَبظُبد 

 انزؼمُت ػهً انذراضبد انطبثمخ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

 الثالثالفصل 
 الدراسات السابقة

 :الخاطئة الدراسات التي تناولت المفاهيمأوال : 
 ( 2009دراسة البمعاوي:) 

ىدفت الدراسة إلى معرفة ثرر اسامداـ بعض اساراايجيلت الاغير المميوما فا اعديؿ المملىيـ 
يلر عينة اجريبية إصدية لدى طمبة الصؼ العلشر األسلسا بغزة، حيث اـ اما الملطئةالريل ية 

( شعب، شعبايف ذكور إحداىمل  لبطة واألمرى اجريبية، وشعبايف لئلنلث 4مكونة مف  
( طللبل  وطللبة، حيث إلـ البلحث 175إحداىمل  لبطة واألمرى اجريبية، وبمح حجـ العينة  

سامداـ  ت( باطبيؽ امابلر اشميصا لؤلمطلذ إبميل  وبعديل  عمى عينة الدراسة الاجريبية وبل
لعينايف مساقمايف وامابلر مربع ايال لما كد مف ثف حجـ المروؽ جوىرية وليست نايجة لمصدفة، 
وبلإل لفة إلى امابلرات معلمؿ ارابلط بيرسوف لحسلب االاسلؽ الدامما سبيرملف وبرواف لماجزئة 

 النصمية الماسلوية.

الاا اابعيل البلحث فا اعديؿ المملىيـ  وإد ثظيرت الدراسة فعللية اساراايجيلت الاغير المميوما
 لطمبة الصؼ العلشر ومف مبلؿ النالئج الاللية: الملطئةالريل ية 

( فا االمابلر البعدي بيف ماوسط α=0.01اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية عند مساوى   -
درجلت طمبة المجموعة ال لبطة الذيف درسوا بللطريقة الاقميدية، وماوسط درجلت طمبة 

 جموعة الاجريبية الذيف درسوا بلسامداـ اساراايجيلت الاغير المميوما.الم

( فا االمابلر البعدي بيف ماوسط α=0.01اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية عند مساوى   -
درجلت طبلب المجموعة ال لبطة الذيف درسوا بللطريقة الاقميدية ، وماوسط درجلت 

 مداـ اساراايجيلت الاغير المميوما.طبلب المجموعة الاجريبية الذيف درسوا بلسا

 ( 2007دراسة رصرص:) 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فلعمية البرنلمج المقارح لعبلج األمطلذ الشلئعة فا حؿ المس لة 
 الريل ية لدى طمبة األوؿ الرلنوي األدبا بغزة.

الوصمية مف واابع البلحث فا دراسة المنيجيف الوصما والاجريبا حيث اكونت عينة الدراسة 
( طللبل  وطللبة فا الصؼ األوؿ الرلنوي األدبا 3527( طللب وطللبة مف ثصؿ  353 
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بمحلفظة رفح ، لذلؾ إلـ البلحث بيعداد امابلرا  اشميصيل  لاحديد األمطلذ األكرر شيوعل  لدى 
إلى  طمبة الصؼ األوؿ الرلنوي األدبا وذلؾ فا  وذ األدب الاربوي ونالئج اسابيلف مماوح موجو

 ( معممل  ومعممة.25معمما الريل يلت والبللح عددىـ  

( ثمطلذ شلئعة ، وفا  وذ ىذه األمطلذ ثعد البلحث 8اـ رصد االمطلذ الشلئعة وبمح عددىل  
 برنلمجل  مقارحل  لعبلج ىذه األمطلذ.

ى ( شعب ، شعبايف لمذكور إحداىمل  لبطة واألمر 4اـ امايلر عينة اجريبية إصدية مكونة مف  
( طللبل  165اجريبية ، وشعبايف لئلنلث إحداىمل  لبطة ، واألمرى اجريبية ، وبمح حجـ العينة  

 وطللبة.

وإد ثظيرت نالئج الدراسة فلعمية البرنلمج المقارح فا عبلج االمطلذ الشلئعة فا حؿ المس لة 
 الئج الاللية :الريل ية لدى طمبة الصؼ األوؿ الرلنوي األدبا مف مبلؿ اوصؿ الدراسة إلى الن

( فا االمابلر البعدي بيف  α=0.01اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية عند مساوى    -
ماوسط درجلت طبلب المجموعة ال لبطة وماوسط درجلت طبلب المجموعة الاجريبية 

 لصللح المجموعة الاجريبية.

( فا االمابلر البعدي بيف  α=0.01اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية عند مساوى    -
ماوسط درجلت طمبة المجموعة ال لبطة وماوسط درجلت طمبة المجموعة الاجريبية 

 لصللح المجموعة الاجريبية.

( فا االمابلر البعدي بيف  α=0.01اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية عند مساوى    -
ماوسط درجلت طللبلت المجموعة ال لبطة وماوسط درجلت طللبلت المجموعة الاجريبية 

 عة الاجريبية.لصللح المجمو 

وإد ثوصى البلحث بلسامداـ البرنلمج المقارح لعبلج األمطلذ الشلئعة فا حؿ المس لة الريل ية 
 وزيلدة اىاملـ المعمميف بللمس لة الريل ية واساراايجيلت حميل.

  دراسةPrediger (2007:) 

لطئة حوؿ الكسور ىدفت الدراسة إلى دارسة ثرر النملذج البنلئية العقمية فا عبلج المملىيـ الم
زوجل  مف الطمبة  16وم لعملايل وإد اسامدمت البلحرة ثسموب المقلببلت الشمصية الكالبية مع 

مف الصؼ السلبع إلى الصؼ العلشر مف ممامؼ المدارس فا مدينة دورامند األلملنية وإد 
 لاللا:اساطلعت البلحرة احديد مساويلت الصعوبلت لمطمبة فا اعلمميـ مع الكسور بللشكؿ ا
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لدى طمبة الصموؼ السلبقة واسامدمت النملذج العقمية  ملطئةوجود مملىيـ عدـ وإد ربت لمبلحرة 
، وإد بينت النالئج المروؽ الحلصمة فا ئةالبنلئية لدى نمس الطمبة فا اعديؿ اصوراايـ الملط

ة بعد دراسايـ الاجريبية وعمؽ الاغير المميوما المقلببلت الاقريرية القبمية والبعدية بيف الطمب
 الحلصؿ لدييـ.

 ( 2005دراسة عفانة وأبو مموح:) 

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف الاصورات المط  لممملىيـ الريل ية لدى طبلب الصؼ السلبع 
األسلسا بغزة واحديدىل والوإوؼ عمى ثرر النموذج المقارح فا عبلج امؾ الاصورات لدى 

نمم ا الاحصيؿ فا الريل يلت ومدى احاملظيـ بللمملىيـ الريل ية الاا اـ عبلجيل الطبلب م
بلسامداـ النموذج ، ولذا إلـ البلحرلف بيعداد امابلر اشميصا لمكشؼ عف امؾ الاصورات المط  

عمى  حصمواوفا  وذ ذلؾ االمابلر حدد الطبلب ذوي الاحصيؿ المنممض وىـ الطبلب الذيف 

D
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Individual Models for Fractions 

 

Individual Models for Operations 

 



Intuitive Rules, e.g.re Order-Properties of Multiplication



 





Competence of Translating Word Problems into Terms

 

 

Procedural Skills 

 

Explicit Knowledge on Definitions and Theorems 

Meanings 

Laws and 

Rules 

application

Intuitive 

Level 

Algorithmic 

Level

Formal Level 
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% ف كرر، 75ثو الذيف اكوف لدييـ اصور مط  لممملىيـ الريل ية بنسبة % مف المملىيـ 35
، وبذلؾ احددت عينة البحث الاجريبية الاا طبؽ عمييل النموذج المقارح لعبلج الاصورات المط 

، رـ إلـ البلحرلف باطبيؽ النموذج المقارح مبلشرة وبلسامداـ ( طللبل  32حيث بمح عدد ثفرادىل  
( وكشمت النالئج 2ايف مرابطايف والنسبة المئوية وامابلر حسف المطلبقة  كلاإلحصلئا  ت( لعين

عف الاصورات المط  لممملىيـ الريل ية لدى طبلب منمم ا الاحصيؿ وفلعمية النموذج المقارح 
 فا عبلج الاصورات المط  لممملىيـ الريل ية ، واحاملظيـ بللاصورات الصحيحة لامؾ المملىيـ.

 ( 2003دراسة السعيد: ) 

ىدفت الدراسة إلى الاعرؼ عمى ثنملط األمطلذ الشلئعة لدى طمبة الصميف الملمس والسلدس 
والعلدية،  عمى الكسور العشرية÷( ،×،-األسلسييف، فيمل ياعمؽ بللعمميلت الحسلبية األربع  +،

والمساوى  إنلث(وثرر كؿ منيل عمى الجنس  ذكور،  األمطلذومدى درجة شيوع مرؿ ىذه 
اابعت البلحرة المنيج الوصما الاحميما، واكونت عينة الدراسة مف  ما  الملمس، السلدس(الاعمي

( 4( شعب منيل  8( طللبة موزعيف فا  313( طللبل  ،  391( طللبل  وطللبة، منيـ  123 
( إنلث، ثعدت البلحرة امابلر اشميصيل  يا لؼ مف إسميف ثحدىمل ماعمؽ 4شعب ذكور، و  
( 14( فقرة ، والرلنا مف  16القسـ األوؿ مف   واآلمر بللكسور العشرية ويا لؼبللكسور العلدية 

فقرة واـ الاحقؽ مف صدؽ االمابلر وربلاو، وبعد اطبيؽ االمابلر اـ احميؿ األمطلذ ورصدىل 
واصنيميل مف حيث العمميلت األربع، واـ رصد النسبة المئوية فا الصميف لؤلمطلذ الشلئعة 

فا  (%71.6 فا العمميلت الحسلبية عمى الكسور العشرية، وبنسبة  (%64.4 وذلؾ بنسبة 
العمميلت عمى الكسور العلدية ، واوصمت الدارسة إلى ثنو ال اوجد فروؽ فا درجة شيوع 
األمطلذ لدى الطبلب والطللبلت فا الصميف الملمس والسلدس فا العممية الحسلبية األربع عمى 

لفة إلى ثف درجة األمطلذ لدى طمبة الصؼ الملمس ثكرر الكسور العلدية والعشرية ، بلإل 
شيوعل  منيل عند طمبة الصؼ السلدس فا العمميلت الحسلبية عمى الكسور العلدية ، وثوصت 
الدراسة ب رورة إجراذ دراسلت لمعرفة األمطلذ فا العمميلت الحسلبية عمى الكسور الاا اسامر 

 مع الطمبة فا المرحمة الرلنوية.

 (1999و الخير )دراسة أب: 

سعت الدراسة لماعرؼ عمى األمطلذ الشلئعة لدى ابلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي فا اعمـ مملىيـ 
 المجموعة وو ع مقارحلت لعبلجيل.

حيث إلـ البلحث بيعداد امابلريف فا  وذ نالئج احميؿ وحدة المجموعلت إلى مملىيميل 
يؼ المملىيـ الريل ية واكوف االمابلر مف الريل ية ، حيث ا مف االمابلر األوؿ امابلر اعلر 
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( سؤاال  مف نوع االمابلر الماعدد واالمابلر الرلنا ىو امابلر فيـ المملىيـ الريل ية واكوف 25 
( سؤاال  مف نوع االمايلر الماعدد، وامالر البلحث عينة عشوائية ممرمة لابلميذ الصؼ 25مف  

اإلملرات العربية الماحدة ، وإد بمح عدد ثفراد العينة األوؿ اإلعدادي فا اإلملرات السبعة بدولة 
( مدرسة إعدادية، ودلت النالئج 25( امميذة، يمرموف  671( امميذ،  829( امميذ وامميذة  1555 

 عمى ثف ىنلؾ ثمطلذ كريرة لدى ابلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي فا مل يما:

لعبلجية حيث ثشلر إلى االىاملـ معرفة مملىيـ المجموعلت وإدـ البلحث بعض المقارحلت ا
بطريقة الادريس المنلسبة، االىاملـ بللكالب المدرسا، االىاملـ بللوسلئؿ الاعميمية، االىاملـ 
بللاعميـ المبرمج، ادريب المدرسيف، وثوصى البلحث بو ع واجريب برنلمج عبلجا ودراسة ثرر 

 نالئج البحث. اسامدامو فا عبلج األمطلذ الاا يقع فييل الابلميذ فا  وذ

  دراسةHackett (1998): 

ىدفت الدراسة إلى النظر فا ثداذ الطبلب الذيف كابوا عف ثمطلئيـ ومملىيميـ الملطئة فا جمؿ 
كلممة بلسامداـ لغة اصطبلحية ريل ية صحيحة بللمقلرنة مع الطبلب الذيف لـ يكابوا بلسامداـ 

ذلؾ إسـ البلحث المصوؿ الدراسية ، ولاحقيؽ مة عف ثمطلئيـ ومملىيميـ الملطئةجمؿ كلم
لمسلؽ الامل ؿ الاطبيقا فا امصص جلمعا إلى مجموعة اجريبية وثمرى  لبطة وإلـ 
البلحث باعميـ المجموعة ال لبطة والمجموعة الاجريبية، حيث كلنت المجموعة الاجريبية مطللبة 

ؿ اإلجراذ باصحيح مسلئؿ عف طريؽ معرفة األمطلذ الاا اـ اراكلبيل، وعف طريؽ وصو 
اسامداـ ممردات المنلسب لحؿ المشكمة بلسامداـ لغة اصطبلحية ريل ية صحيحة وعف طريؽ 

فا النالئج  Wilcoxon، وإد اـ اقييـ ثداذ الطبلب بلسامداـ امابلر ويمكسوف وجمؿ كلممة
ثف ؿ النيلئية لمماطمب النيلئا لؤلإسلـ، ودلت النالئج ثف المجموعة الاجريبية كلف ماوسط ثدائيل 

بكرير مف المجموعة ال لبطة فا نالئج الماطمب النيلئا لؤلإسلـ وثف الطبلب فا فا المجموعة 
الاجريبية الذيف اجالزوا الماطمب النيلئا لؤلإسلـ وثكمموا عمميلت الاحميؿ لؤلمطلذ لـ يعيدوا 

 .(35: 2559 البمعلوي،  ثمطلئيـ المملىيمية

 ( 1996دراسة مصباح): 

الاعرؼ عمى األمطلذ الشلئعة الاا يقع فييل ابلميذ الصؼ السلبع مف الاعميـ  ىدفت الدراسة إلى
 األسلسا عند احصيميـ لممملىيـ الريل ية.
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( امميذ 612اابع البلحث فا ىذه الدراسة لمنيج الوصما الاحميما وبمح حجـ عينة الدراسة  
يف والبنلت واـ حسلب النسب وامميذة بمحلفظة اإلسكندرية ، اسامدـ البلحث امابلرا لكؿ مف البن

 المئوية لئلجلبلت الصحيحة الملطئة لكؿ ممردة مف ممردات االمابلر.

ثف ت الدراسة إلى احديد األمطلذ الشلئعة فا المملىيـ حسب النسبة الاا ابنلىل البلحث فا 
مبة وو ع دراساو وثوصت الدراسة ب رورة عرض الدروس بصورة اابلذـ مع كسب المملىيـ لمط

لشلئعة فا احصيؿ المملىيـ الريل ية لدى طمبة الصؼ السلبع لمج لعبلج األمطلذ ابرن
 األسلسا.

  دراسةO'cannell (1993): 

ىدفت الدراسة بحث العبلإة بيف ثنملط األمطلذ المملىيمية واإلجرائية مبلؿ حؿ المسلئؿ 
رسوف مسلؽ مدمما ( طللبل  جلمعيل  يد55االحاملالت، ولاحقيؽ ذلؾ اكونت عينة الدراسة مف  

فا االحاملالت اإلحصلذ، واـ اصنيؼ األمطلذ ك مطلذ فا فيـ النص وثمطلذ مملىيمية 
ط المقبولية لاحديد المط  وثمطلذ إجرائية وثمطلذ ريل ية، وطبؽ البلحث احميؿ معلمؿ ارابل

ة ، وذلؾ عمى اكرارات ثنملط معينة مف األمطلذ المملىيمية واإلجرائية وثو حت جممالشلئع
الماغيرات ثف القدرة العلممة كلنت علمؿ النجلح فا حؿ مسلئؿ االحاملالت وثو حت الدراسة ثف 
شجرات الاراكـ اابلئـ مع مصموفة معلمؿ االرابلط لؤلمطلذ اإلجرائية والمملىيمية وظيرت عنلإيد 

لية وثشلرت مسيطرة عمى شجرة الاراكـ مقدمة اوافقل  مرئيل  مع نالئج احميؿ معلمؿ ارابلط المقبو 
نالئج الدراسة إلى ثف الصعوبلت فا فيـ النص والمقر فا الميلرات الريل ية كلنت مسئولة عف 

 نسبة ذات اعابلر فا األمطلذ المبلحظة فا حؿ مسلئؿ االحاملالت.

 ثانيا: الدراسات التي تناولت مخططات المفاهيم في الرياضيات:
 ( 2007دراسة النديم): 

الاعرؼ عمى كيمية اوظيؼ ممططلت المملىيمية فا اقييـ الامكير ىدفت ىذه الدراسة إلى 
الريل ا لدى طمبة الرلمف األسلسا بغزة ، ك داة اقييـ مرؿ االمابلرات واالسابلنة وذيرىل وإد ثعد 
البلحث امابلرا  ياـ مف مبللو اقييـ الامكير الريل ا بلسامداـ ممططلت المملىيـ واكوف امابلر 

 ف ربلرة ثسئمة كمل يما :الامكير الريل ا م

 يقيس الامكير البصري. -

 يقيس الامكير النلإد. -
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 يقيس الامكير اإلبداعا. -

كمل إلـ البلحث بادريب الطمبة عمى كيمية إعداد ممططلت المملىيـ لمدة ثسبوعيف ، وذلؾ ثف 
كلف المدرس المقيـ فا المدرسة إد انيى الوحدة األولى مف كالب الريل يلت لمصؼ الرلمف 

( طللبل  وطللبة منيـ 334سلسا ، رـ طؽ ىذا االمابلر عمى عينة الدراسة المكوف مف  األ
( طللبة موزعيف عمى مدرسايف البعايف لوكللة الغوث وربلث مدارس البعة 175( طللبل  و  164 

 لمديرية الاربية والاعميـ.

( فا  α=0.01وإد ثظيرت النالئج ثنو اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية عند مساوى    -
 الامكير الريل ا لدى طمبة الصؼ الرلمف اعزى لماغير الجنس وذلؾ لصللح الذكور.

( فا الامكير الريل ا  α=0.01وكذلؾ اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية عند مساوى    -
 لدى طمبة الرلمف اعزى لماغير المؤسسة الاعميمية ، وذلؾ لصللح طمبة وكللة الغوث.

ططلت مملىيـ لمنظريلت والقوانيف الريل ية الاا اسيؿ فيـ البرىلف وإد ثوصى البلحث بو ع مم
 مف مبلؿ الارايب المنطقا ليل.

 ( 2004دراسة مطر:) 

ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص ثرر اسامداـ ممططلت المملىيـ فا انمية الامكير الريل ا لدى 
ر النلإد اإلبداعا طبلب الصؼ الرلمف األسلسا بغزة حيث اإاصرت الدراسة عمى ثنملط الامكي

واالسانالجا، حيث اـ امايلر مدرسة ذكور جبلليل اإلعدادية ج الالبعة لوكللة الغوث الذي يعمؿ 
فييل البلحث حيث اكونت مف فصميف ثحدىمل اجريبا واآلمر  لبطة وبمح عدد ثفراد كؿ مف 

مكير الريل ا الذي طللبل ، اشاممت ثدوات الدراسة عمى دليؿ المعمـ ، امايلر الا 45المجموعايف 
( فا α=0.05بندا  وثظيرت النالئج وجود فروؽ ذات داللة احصلئية عند مساوى   38ا مف 

الامكير الريل ا لدى طبلب الصؼ الرلمف اعزى السامداـ ممططلت المملىيـ، وذلؾ لصللح 
ير ( فا الامكα=0.01المجموعة الاجريبية ، كمل اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية عند مساوى  

الريل ا لدى طبلب الصؼ الرلمف بيف الطبلب ذوي الاحصيؿ المرامع لدى الاجريبية وثإرانيـ 
 فا ال لبطة اعزى السامداـ ممططلت المملىيـ لصللح الاجريبية.

( فا الامكير الريل ا بيف α=0.01وكذلؾ اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية عند مساوى  
بية وثإرانيـ فا ال لبطة اعزى السامداـ ممططلت الطبلب ذوي الاحصيؿ المنممض فا الاجري
 المملىيـ لصللح طبلب المجموعة الاجريبية.
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 ( 2001دراسة عفانة:) 

ىدفت ىذه الدراسة إلى اسامداـ ممططلت المملىيـ ك داة بحث لاقييـ اصورات معمما المرحمة 
 األسلسية حوؿ الاعميـ الصما المعلؿ .

( معمميف مف 5( ثو  4( معممل  ومعممة حيث اـ امايلر  125وكلنت عينة الدراسة مكونة مف  
( 3( ثو  2( معممل  ومعممة بينمل اـ امايلر  25المدرسة الاا يزيد عدد المعمميف فييل عف  

( معممل  ومعممة ، حيث امت عممية 25معمميف مف المدارس الاا يقؿ عدد معممييل عف  
 االمايلر بللطريقة العشوائية البسيطة.

ثدوات الدراسة عبلرة عف ادريب ثفراد العينة عمى كيمية اصميـ ممططلت المملىيـ الاا وكلنت 
ااعمؽ بللنظلـ المدرسا، حيث إلـ البلحث باصميـ نموذج يو ع مطوات احميؿ ممططلت 

 المملىيـ مف بيلنلت كيمية عمى بيلنلت كمية.

اوى اصورات معمما وإد ثسمرت نالئج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصلئية فا مس
المرحمة األسلسية حوؿ الاعمـ الصما اعزى إلى المرحمة الاعميمية الاا يدرس فييل المعمـ لصللح 
معمـ المرحمة اإلعدادية، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصلئية اعزى لمجنس ووجود فروؽ ذات 

مبرة األسلسية، وثوصى داللة إحصلئية اعزى إلى المبرة الادريسية، وذلؾ لصللح المعمميف ذوي ال
 البلحث بعمؿ دورات ادريبية لمعمما المرحمة األسلسية حوؿ إدارة الصؼ.

 ( 1999دراسة عفانة): 

ىدفت ىذه الدراسة إلى بيلف ثرر اسامداـ ربلث اساراايجيلت لممططلت المملىيـ فا اعميـ 
يل يلت ر الريل يلت عمى احصيؿ طبلب الصؼ الرلمف األسلسا وااجلىلايـ نحو كؿ مف ال

فصوؿ، المصؿ  4طللبل  موزعيف عمى  184، حيث شممت العينة واالساراايجيلت المسامدمة
، حيث ادريس كؿ والرللث والرابع مجموعلت اجريبيةاألوؿ مجموعة  لبطة والمصؿ الرلنا 

مجموعة بيساراايجية مغليرة عف األمرى، واوصؿ البلحث إلى ثف اساراايجيلت ممططلت 
ر فا اكويف ااجلىلت إيجلبية نحو اعميـ الريل يلت وملصة اإلساراايجيايف المملىيـ ليل ثر

، مقلبؿ اإلساراايجية الاقميدية لممجموعة األولى، وثشلرت ( الاصميـ الجملعا، والمنظـ الماقدـ
، والاصميـ الجملعا، المنظـ المنظـ الماقدـالنالئج إلى ثف اسامداـ االساراايجيلت الربلرة  

لطبلب  الاشميصاليل ا رير فعلؿ مقلبؿ اإلساراايجية الاقميدية فا رفع المساوى  الما مر( كلف
، ىذا ف بل  عف اذكر وفيـ واطبيؽ واحميؿ واقويـ الصؼ الرلمف فا المساويلت المماممة فا

 العلـ فا الريل يلت. الاشميصافلعمية اإلساراايجية األولى والرلنية ملصة فا رفع المساوى 
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 ( 1999دراسة حسنين:) 

فا اعميـ  Vىدفت ىذه الدراسة إلى اجريب اسامداـ ممططلت المملىيـ وممططلت الشكؿ 
الريل يلت عمى انمية الامكير الريل ا وممض القمؽ لدى ابلميذ المرحمة اإلعدادية ، لذا شممت 
عينة الدراسة ربلرة مجموعلت ماكلفئة مجموعة اجريبية ثولى درست طبقل  إلساراايجية ممططلت 

، بينمل درست  Vمملىيـ ومجموعة اجريبية رلنية درست طبقل  إلساراايجية ممططلت الشكؿ ال
المجموعة ال لبطة بللطريقة المعالدة مف مبلؿ الاحميؿ اإلحصلئا ب سموب احميؿ الابليف 
وامابلر  ت(، وثظيرت النالئج اموؽ ثفراد المجموعايف الاجريبيايف عمى ثفراد المجموعة ال لبطة 

مف امابلر الامكير الريل ا والاحصيؿ، كمل كلف السامداـ إساراايجية ممططلت فا كؿ 
 ثرر وا ح فا ممض القمؽ لدى ثفراد المجموعايف الاجريبيايف. (V)المملىيـ وممططلت الشكؿ 

( فا الادريس Vوثوصت الدراسة ب ىمية اسامداـ ممططلت المملىيـ وممططلت الشكؿ  
 الصما.

 ( دراسة وينهولتزاWeinholtz, 1996:) 

ىدفت ىذه الدراسة إلى اساقصلذ فلعمية ممططلت المملىيـ ك سموب بديؿ لماعميـ والاقييـ فا 
الريل يلت والمشلركوف فا ىذه الدراسة طبلب امصص الاربية والمصؿ السلبع والمسجموف فا 

سة الحللة دورة طرؽ لادريس فا المرحمة االبادائية فا جلمعة كونكت ، ولقد اسامدـ البلحث درا
لممؽ صورة ذمية عف ثرر ممططلت المملىيـ فا بنلذ معرفة الطللب وثجريت مقلببلت 
المشلركيف فا الدراسة ، وإلـ المربوف والطبلب ببنلذ ممططلت المملىيـ وإد كلنت نالئج ىذه 
يـ الدراسة مامقة مع نالئج الدراسلت السلبقة الاا ثشلرت إلى فعللية ممططلت المملىيـ ك داة اقي

واعميـ كمل ثف اسامداـ ممططلت المملىيـ اعمؿ عمى انمية الامكير الا مما عند الطبلب، 
وسلعدت عمى حدوث الاعمـ ذي المعنى كمل ثف الطبلب اساطلعوا مف مبلؿ المملىيـ انظيـ 
ثفكلرىـ والبحث عف عبلإلت ذات معنى بيف امؾ األفكلر، كمل اساطلعوا الاعرؼ عمى مواطف 

 إ لفة إلى احقؽ فيميـ لمعبلإلت.ال عؼ لدييـ 

 ( دراسة لنداLinda, 1995:) 

ىدفت ىذه الدراسة إلى اساقصلذ االسامداـ المركب لممططلت المملىيـ ، ومقلالت الامسير 
 ك سموب لاقويـ ربلرة مقررات فا الريل يلت ، حيث كلنت األىداؼ األسلسية اشير إلى :

بية لاقويـ ارابط المقلالت الكالبية واماحلف اسامداـ ممططلت المملىيـ والمقلالت الكال -
 المقرر.
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إلى ثي مدى ازدادت درجة الاعمـ مف مبلؿ اسامداـ ممططلت المملىيـ والمقلالت  -
 الكالبية؟

 العبلإة بيف درجلت الطبلب فا ممططلت المملىيـ والمقلالت الكالبية واماحلنلت المقرر. -

( طللبل  يدرسوف الامل ؿ والاكلمؿ ، 63مبادذا و  ( مدرسل  ابادائيل  23حيث اكونت العينة مف  
( مدرسل  رلنويل  مبادذا  ، وثظيرت النالئج ثف ممططلت المملىيـ عند ارابلطيل مع المقلالت 17و 

 الكالبية اعابر ثدوات مميدة لاقييـ منظومة الطللب فا المملىيـ الريل ية واحسينيل.

 ( دراسة وليامزWilliams , 1995): 

بيلف ثف الممططلت المملىيمية اعد مف ثدوات البحث فا مجلؿ الريل يلت ، حيث  ىدفت إلى
( طللبل  مف طمبة كمية العموـ إسـ الريل يلت فا ملدة 28إلـ البلحث بيجراذ دراسة اجريبية عمى  

الامل ؿ والاكلمؿ ، رـ إلـ باقسيميـ إلى مجموعايف األولى اجريبية والرلنية  لبطة عدد ثفراد 
( فردا  حيث ثعطيت المجموعة ال لبطة الم لميف الريل ية بللطريقة المعالدة 14وعة  كؿ مجم

، بينمل ثعطيت المجموعة الاجريبية امؾ الم لميف بلسامداـ ممططلت المملىيـ ك دوات مسلعدة 
لماعرؼ عمى العبلإلت الممقودة بيف المملىيـ الريل ية ، فبعد الاحميؿ الكما لمممططلت لوحظ 

فروؽ وا حة مف المجموعايف مف حيث ثف المجموعة الاجريبية ثعلدت اشكيؿ  ثف ىنلؾ
 المصطمحلت والمملىيـ العلمة فا ملدة الامل ؿ والاكلمؿ بصورة ثف ؿ ممل كلف ماوإع منيل.

 ( دراسة بارتمزBarteleis , 1995): 

يل ية وفلعمية ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص الطريقة الاا يقوـ بيل الطبلب فا فيـ العبلإلت الر 
اسامداـ ممططلت المملىيـ ك داة لزيلدة واو يح امؾ العبلإلت ثرنلذ الاعمـ ، ولاحقيؽ ىدؼ 

( طللبل  يدرسوف مقرر ثسلليب ادريس الريل يلت فا المرحمة االبادائية باصميـ 19الدراسة إلـ  
لذي إلمت مجموعة مف ممططلت المملىيمية ، ك داة بحث واعمـ حيث بيف احميؿ الممططلت ا

 نقلط ثررت عمى العبلإة الريل ية وىا : 4بو المجموعلت الاعلونية ثف ىنلؾ 

 االنسجلـ مع المعرفة الريل ية السلبقة. -

 و وح اكرار العبلإة. -

 االنسجلـ فا المصطمح والعرض. -

 حدارة العبلإة. -
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الطبلب حيث ثظيرت نالئج الدراسة ثف ممططلت المملىيـ ثدت إلى نمو العبلإة الريل ية عند 
واطو رىل حيث ثصبح لدييـ مجموعة مانوعة مف الروابط ، كمل ثظيرت النالئج ثف ممططلت 
المملىيـ ذات إيمة ك داة بحث ، وذلؾ لدعـ الروابط الريل ية ، واو يحيل ومسلعدة معمما 

 المرحمة االبادائية عمى احسيف فيـ طبلبيـ لمعبلإلت الريل ية.

 ( دراسة هاسمان وآخرونHasmannand, others, 1995:) 

ىدفت ىذه الدارسة إلى الكشؼ عف ثرر اسامداـ ممططلت المملىيـ فا اطوير المعرفة 
الريل ية، حيث إدمت ىذه الدراسة مشروعيف فا الريل يلت، حيث ا مف كؿ مشروع 

( طللبل  مف طبلب 25ممططلت لممملىيـ فا وحداا الكسور واليندسة وشممت عينة الدراسة  
( طللبل  مف طبلب الصؼ السلدس، وإد اـ مراإبة الميـ المردي عند 26، و  الصؼ الرابع

عطلذ معموملت لمطبلب عف المملىيـ الريل ية، حيث ثظيرت النالئج ثف اسامداـ  الطبلب، وا 
 ممططلت المملىيـ يزيد مف فيـ الطبلب لمعبلإلت بيف المملىيـ الريل ية المماممة.

 ( 1995دراسة مراد): 

راسة إلى اساقصلذ  فلعمية ممططلت فا ادريس الريل يلت عمى الاحصيؿ ىدفت ىذه الد
واالحاملظ بللاعمـ وااجلىلت الطمبة نحو امؾ الملدة ، وثجريت الدراسة عمى ابلميذ الصؼ الرلمف 
األسلسا حيث شممت العينة عمى مجموعايف اجريبية درست بلسامداـ الممططلت وال لبطة 

 قة العلدية.درست اإلعداد الصحيحة بللطري

وثعد البلحث ممططلت المملىيـ ذات فعللية فا ادريس الريل يلت بلإل لفة إلى وجود فروؽ 
بيف ماوسط درجلت طبلب المجموعة الاجريبية  (α=0.05 ذات داللة إحصلئية عند مساوى 

وماوسط درجلت طبلب المجموعة ال لبطة لصللح طبلب المجموعة الاجريبية ، وثوصت 
داـ ممططلت المملىيـ فا ادريس الريل يلت وادريب المعمميف عمييل وازويد كاب الدراسة بلسام

 الريل يلت ب شكلؿ امطيطية او ح العبلإة بيف المملىيـ الريل ية.

 ( 1993دراسة حسن): 

ىدفت الدراسة إلى الاعرؼ عمى فعللية بعض احركلت الادريس فا عبلج بعض ثنملط األمطلذ 
ألوؿ اإلعدادي عند دراسايـ لمو وع المجموعلت، لذلؾ ثعد الاا يظيرىل ابلميذ الصؼ ا

البلحث امابلر ييدؼ إلى الكشؼ عف ثنملط األمطلذ الاا يظيرىل ابلميذ الصؼ األوؿ 
( سؤاؿ روعا ثف اكوف عمى 35اإلعدادي فا مو وع المجموعلت، واكوف االمابلر مف  
( امميذ 355ربع مدارس بمح عددىل  مساوى الميـ فقط ، وطبؽ االمابلر عمى عينة عشوائية مف ث
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وبعد احميؿ النالئج لبلمابلر، امايرت مجموعايف مف الابلميذ الذيف طبؽ عمييـ االمابلر امرؿ 
إحداىمل المجموعة الاجريبية والرلنية المجموعة ال لبطة حيث درست المجموعة الاجريبية الجزذ 

ت الادريس الاا ثعدت لعبلج ىذه الذي ثظير فيو الابلميذ ثنملط األمطلذ مف مبلؿ احركل
األنملط فا حيف درست المجموعة ال لبطة نمس األجزاذ بلسامداـ طريؽ الكالب المدرسا وإد 
دلت النالئج عمى انمملض نسب ظيور جميع ثنملط األمطلذ عند ابلميذ المجموعة الاجريبية وإد 

 جلذ ىذا االنمملض بمروؽ دالة إحصلئية.

ملط األمطلذ الاا يظيرىل الابلميذ فا المو وعلت المماممة واحديد وثوصى البلحث باحديد ثن
 احركلت الادريس المنلسبة لعبلجيل.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
 مف مبلؿ اساعراض الدراسلت السلبقة يمكننل الاعقيب بمل ي اا :

ا زيلدة اامؽ معظـ الدراسلت السلبقة عمى ثف ممططلت المملىيـ كلف ليل األرر الوا ح ف -
احصيؿ الطبلب وميوليـ نحوىل ونحو الملدة الماعممة لمل ليل مف ثىمية عممية كوسيمة 
اعميمية ابيف الامصيبلت اليرمية لممملىيـ العممية المملىيـ الريل ية عبلوة عمى امابلؾ 
الطبلب ميلرة صيلذة امؾ الممططلت واسامداميل فا انظيـ المملىيـ وحؿ المسلئؿ 

 ية كمل اـ اسامداـ امؾ الممططلت فا عممية الاقويـ وانمية الامكير العممية والريل
 الريل ا وثظيرت ثررىل فا ارسيخ ونمو البنية المعرفية لدى الطللب.

اىامت الدراسلت السلبقة باشميصيل ثنملط الميـ الملطئ لدى الطبلب فبع يل اسامدـ  -
وبع يل اآلمر  لطئةالمالمصطمح األمطلذ والمملىيمية وبع يل اآلمر الاصورات 

 .الملطئةاألمطلذ الشلئعة واآلمر اسامدـ مصطمح المملىيـ 

بعض الدراسلت عنيت باقديـ مقارحلت لماغمب وعبلج المملىيـ المط  وكذلؾ احديد  -
 األمطلذ المملىيمية لدى الطمبة.

بللنسبة ألدوات الدراسة اسامدـ بع يل امابلرا احصيميل  مع نوع امابلر مف ماعدد  -
 يل اساملرة فحص وبع يل اساطبلع رثي وبع يل اآلمر مقلبمة شمصية.وبع 

اسامدمت الدراسلت السلبقة امابلرات ماعددة مف النسب المئوية والماوسطلت الحسلبية  -
 وامابلر  ت( وامابلر ويمكلكسوف.
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ثي ل  لوحظ ابليف فا حجـ العينلت البحرية الاا اسامدمت وذلؾ ألنو يعود إلى الظروؼ  -
 وطبيعة البحث. البحرية

 بعض الدراسلت اىامت بامسير ثسبلب األمطلذ المملىيمية. -

ف اإارح بع يل  - الدراسلت السلبقة شمصت المملىيـ الملطئة دوف الموض فا عبلجيل وا 
 اوصيلت لمعبلج.

 ثمذت الدراسة الحللية ثسموب االمابلر الاشميصا فا ثداه البحث الحللية. -

 تميزت عن الدراسات السابقة باآلتي :ويرى الباحث أن الدراسة الحالية 
 اإاصرت عمى طمبة العلشر األسلسا. .1

عبلج المملىيـ الريل ية الملطئة بلسامداـ الممططلت المملىيمية وىذا مل لـ ااطرؽ إليو  .2
 الدراسلت السلبقة.

اسامدمت الدراسة الحللية المنيج الوصما الاجريبا فا امابلر العينة الوصمية والعينة  .3
 .الاجريبية

 ثف الدراسة الحللية اماصت بدراسة وحدة المنطؽ الريل ا لدى طمبة الصؼ العلشر. .4

 اعابلر الدراسة الحللية مرجعل  ميمل  لدراسة المملىيـ الملطئة وسبؿ عبلجيل. .5

عداد الوحدة مو ع  الاشميصاوإد اساملد البلحث مف الدراسلت السلبقة فا بنلذ االمابلر  وا 
 المملىيـ وحجـ العينلت الم موذة لمدراسة.الدراسة بلسامداـ ممططلت 
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

   
ىػػذا المصػػؿ الطريقػػة واإلجػػراذات الاػػا اابعيػػل البلحػػث فػػا دراسػػاو، ويشػػمؿ مػػنيج ىػػذا المصػػؿ الطريقػػة واإلجػػراذات الاػػا اابعيػػل البلحػػث فػػا دراسػػاو، ويشػػمؿ مػػنيج   يا ػػمفيا ػػمف

االمابػػلر االمابػػلر االمابػػلر الاشميصػػا و االمابػػلر الاشميصػػا و الدراسػػة "الدراسػػة "  اػػااػػاووصػػؼ مجامػػع الدراسػػة وعينايػػل، وبنػػلذ ثداووصػػؼ مجامػػع الدراسػػة وعينايػػل، وبنػػلذ ثداالدراسػػة الدراسػػة 
جػػػػػراذات الكشػػػػػؼ عػػػػػ  ،،""لمممػػػػػلىيـ الريل ػػػػػيةلمممػػػػػلىيـ الريل ػػػػػية  الاشميصػػػػػاالاشميصػػػػػا جػػػػػراذات الكشػػػػػؼ عػػػػػوا  وات، وات، ف مػػػػػدى صػػػػػدؽ وربػػػػػلت ىػػػػػذه األدف مػػػػػدى صػػػػػدؽ وربػػػػػلت ىػػػػػذه األدوا 

جراذات الدراسة: جراذات الدراسة:وا   وا 
 

 أواًل: منهج الدراسة:أواًل: منهج الدراسة:
المنيجػػػيف الوصػػػما والاجريبػػػا، فقػػػد اػػػـ اسػػػامداـ المػػػنيج المنيجػػػيف الوصػػػما والاجريبػػػا، فقػػػد اػػػـ اسػػػامداـ المػػػنيج ابػػػع البلحػػػث فػػػا ىػػػذه الدراسػػػة ابػػػع البلحػػػث فػػػا ىػػػذه الدراسػػػة اا

الوصما لماعرؼ إلى األمطلذ الشلئعة فا المملىيـ الريل ية لدى طمبػة الصػؼ العلشػر بمحلفظػة الوصما لماعرؼ إلى األمطلذ الشلئعة فا المملىيـ الريل ية لدى طمبػة الصػؼ العلشػر بمحلفظػة 
الاجريبػػا لماحقػػؽ مػػف ثرػػر ممططػػلت الممػػلىيـ فػػا عػػبلج الممػػلىيـ الاجريبػػا لماحقػػؽ مػػف ثرػػر ممططػػلت الممػػلىيـ فػػا عػػبلج الممػػلىيـ شػػملؿ ذػػزة، واػػـ اابػػلع المػػنيج شػػملؿ ذػػزة، واػػـ اابػػلع المػػنيج 

 الريل ية الملطئة لدى ثفراد العينة.الريل ية الملطئة لدى ثفراد العينة.
 

 لدراسة:لدراسة:ااثانيًا: مجتمع ثانيًا: مجتمع 
ياكوف مجامع الدراسة مػف جميػع طمبػة الصػؼ العلشػر بمديريػة شػملؿ ذػزة لمعػلـ الدراسػا ياكوف مجامع الدراسة مػف جميػع طمبػة الصػؼ العلشػر بمديريػة شػملؿ ذػزة لمعػلـ الدراسػا 

األوؿ والبػػػػػػػػػللح األوؿ والبػػػػػػػػػللح ( الالبعػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػوزارة الاربيػػػػػػػػػة والاعمػػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػػللا لممصػػػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػػػا ( الالبعػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػوزارة الاربيػػػػػػػػػة والاعمػػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػػللا لممصػػػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػػػا 25152515-25112511  
( ( 12551255( طللبػػػًل وعػػػدد الطللبػػػلت ( طللبػػػًل وعػػػدد الطللبػػػلت 13531353( طللبػػػًل وطللبػػػة حيػػػث بمػػػح عػػػدد الطػػػبلب  ( طللبػػػًل وطللبػػػة حيػػػث بمػػػح عػػػدد الطػػػبلب  25532553عػػػددىـ عػػػددىـ 
 طللبة.طللبة.

 
 ثالثًا: عينة الدراسة:ثالثًا: عينة الدراسة:

 ::عينة الجانب اإلجرائيعينة الجانب اإلجرائيأ. أ. 
( ( 9898( طللػب، ومػنيـ  ( طللػب، ومػنيـ  159159( طللٍب وطللبة، منيـ  ( طللٍب وطللبة، منيـ  257257اـ امايلر عينة عشوائية بمغت  اـ امايلر عينة عشوائية بمغت  
عمػػػيـ األسلسػػػا لاحديػػد الممػػػلىيـ الريل ػػػية الملطئػػػة لػػػدى عمػػػيـ األسلسػػػا لاحديػػد الممػػػلىيـ الريل ػػػية الملطئػػػة لػػػدى طللبػػة مػػػف طمبػػػة الصػػػؼ العلشػػر مػػػف الاطللبػػة مػػػف طمبػػػة الصػػػؼ العلشػػر مػػػف الا

الطمبة، وىا عينة اـ سحبيل بشكؿ عشوائا عنقودي مف ساة مػدارس بمحلفظػة شػملؿ ذػزة بواإػع الطمبة، وىا عينة اـ سحبيل بشكؿ عشوائا عنقودي مف ساة مػدارس بمحلفظػة شػملؿ ذػزة بواإػع 
 صؼ مف كؿ مدرسة.صؼ مف كؿ مدرسة.
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 وفيمل يما وصؼ العينة:وفيمل يما وصؼ العينة:
 (1جدول )

 يبين توزيع العينة الوصفية تبعا  لمنوع االجتماعي
 % العدد النوع
 52.7 109 رو ذك

 47.3 98 إنلث

 100.0 207 المجموع

 
 كمل يبيف الجدوؿ الاللا وصؼ العينة ابعًل لممدارس الاا ثمذت منيل:كمل يبيف الجدوؿ الاللا وصؼ العينة ابعًل لممدارس الاا ثمذت منيل:

 (2جدول )
 يبين توزيع العينة الوصفية تبعا  لممدرسة

 % عدد الطمبة الشعبة الممالرة عدد الشعب المدرسة
 14.5 30 2 -15 1 يبت الىيل الرلنوية لمبنيفيبت الىيل الرلنوية لمبنيف

 18.8 39 5 -15 1 ة لمبنيفة لمبنيفثبو عبيدة الرلنويثبو عبيدة الرلنوي

 19.3 40 3 -15 1 عونا الحررلنا الرلنوية لمبنيفعونا الحررلنا الرلنوية لمبنيف

 17.9 37 1 -15 1 اؿ الربيع الرلنوية لمبنلتاؿ الربيع الرلنوية لمبنلت

 14.5 30 2 -15 1 الشيملذ الرلنوية لمبنلتالشيملذ الرلنوية لمبنلت

 15.0 31 5 -15 1 ثـ المحـ الرلنوية لمبنلتثـ المحـ الرلنوية لمبنلت

 100.0 207  6 المجموع

 
 ب. العينة التجريبية:ب. العينة التجريبية:
بيػػت الىيػػل الرلنويػػة ث بيػػت الىيػػل الرلنويػػة ث   اااامػػف مدرسػػمػػف مدرسػػبللطريقػػة القصػػدية بللطريقػػة القصػػدية مدراسػػة مدراسػػة الاجريبيػػة لالاجريبيػػة لينػػة ينػػة ععالالاػػـ امايػػلر اػػـ امايػػلر 

واػـ امايػلر واػـ امايػلر حاػى اكػوف ممرمػة لممجامػع، حاػى اكػوف ممرمػة لممجامػع،   ،،ذػزةذػزةشػملؿ شػملؿ   ةةمف محلفظػمف محلفظػلمبنيف وثـ المحـ الرلنوية لمبنلت لمبنيف وثـ المحـ الرلنوية لمبنلت 
، واػػػـ احديػػػد ثحػػػد المصػػػوؿ كمجموعػػػة اجريبيػػػة اػػػاعمـ بطريقػػػة ، واػػػـ احديػػػد ثحػػػد المصػػػوؿ كمجموعػػػة اجريبيػػػة اػػػاعمـ بطريقػػػة مدرسػػػةمدرسػػػةكػػػؿ كػػػؿ مػػػف مػػػف يف دراسػػػييف يف دراسػػػييف فصػػػمفصػػػم

ؿ اآلمر كمجموعة  لبطة ااعمـ بللطريقة الاقميدية وبذلؾ اصبح العينة ؿ اآلمر كمجموعة  لبطة ااعمـ بللطريقة الاقميدية وبذلؾ اصبح العينة ممططلت المملىيـ والمصممططلت المملىيـ والمص
 ..مكونة مف ثربع مجموعلت اجريبية و لبطة مف الجنسيفمكونة مف ثربع مجموعلت اجريبية و لبطة مف الجنسيف

والجػػدوؿ الاػػللا يبػػيف اوزيػػع ثفػػراد العينػػة والجػػدوؿ الاػػللا يبػػيف اوزيػػع ثفػػراد العينػػة   ((طللػػب وطللبػػةطللػػب وطللبػػة  125125وإػػد بمػػح عػػدد ثفػػراد العينػػة  وإػػد بمػػح عػػدد ثفػػراد العينػػة  
 ابعًل لممجموعة والنوع االجاملعا:ابعًل لممجموعة والنوع االجاملعا:
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 (3جدول )
 نوع االجتماعيوال لممجموعةالعينة وفقا  يبين توزيع أفراد 

 المجموع اإلناث الذكور المجموعة
 59 29 35 الاجريبية
 61 31 35 ال لبطة
 125 65 65 المجموع

 
 رابعًا: أدوات الدراسة:رابعًا: أدوات الدراسة:

 -أداة تحميل المحتوى:أداة تحميل المحتوى: -11
ويقصػػػػد باحميػػػػؿ المسػػػػاوى "ثسػػػػموب بحرػػػػا ييػػػػدؼ إلػػػػى الاعػػػػرؼ عمػػػػى المركبػػػػلت ثو المكونػػػػلت ثو ويقصػػػػد باحميػػػػؿ المسػػػػاوى "ثسػػػػموب بحرػػػػا ييػػػػدؼ إلػػػػى الاعػػػػرؼ عمػػػػى المركبػػػػلت ثو المكونػػػػلت ثو 

ر األسلسػػػية لممػػػواد الاعميميػػػة فػػػا العمػػػوـ الاطبيقيػػػة بطريقػػػة كميػػػة مو ػػػوعية منظمػػػة وفقػػػًل ر األسلسػػػية لممػػػواد الاعميميػػػة فػػػا العمػػػوـ الاطبيقيػػػة بطريقػػػة كميػػػة مو ػػػوعية منظمػػػة وفقػػػًل العنلصػػػالعنلصػػػ
 (.(.199199: : 19851985لمعليير محددة مسبقًل"  عبد الحميد، لمعليير محددة مسبقًل"  عبد الحميد، 

 ::وإد إلـ البلحث باحميؿ المحاوى وفقًل لممطوات الالليةوإد إلـ البلحث باحميؿ المحاوى وفقًل لممطوات الاللية
  * اليػػػػدؼ مػػػػف الاحميػػػػؿ: احديػػػػد إلئمػػػػة الممػػػػلىيـ الريل ػػػػية الما ػػػػمنة فػػػػا المنطػػػػؽ مػػػػف كاػػػػلب* اليػػػػدؼ مػػػػف الاحميػػػػؿ: احديػػػػد إلئمػػػػة الممػػػػلىيـ الريل ػػػػية الما ػػػػمنة فػػػػا المنطػػػػؽ مػػػػف كاػػػػلب

 الريل يلت الجزذ األوؿ لمصؼ العلشر األسلسا.الريل يلت الجزذ األوؿ لمصؼ العلشر األسلسا.
* عينػػة الاحميػػػؿ: ىػػا وحػػػدة المنطػػؽ مػػػف كاػػلب الريل ػػػيلت الجػػزذ المقػػػرر عمػػى طػػػبلب الصػػػؼ * عينػػة الاحميػػػؿ: ىػػا وحػػػدة المنطػػؽ مػػػف كاػػلب الريل ػػػيلت الجػػزذ المقػػػرر عمػػى طػػػبلب الصػػػؼ 

 العلشر األسلسا فا مدارس محلفظة ذزة.العلشر األسلسا فا مدارس محلفظة ذزة.
 * وحدة الاحميؿ: اـ اعاملد المقرة كوحدة لاحميؿ المحاوى.* وحدة الاحميؿ: اـ اعاملد المقرة كوحدة لاحميؿ المحاوى.
لمبػػرة إلبػػداذ الػػرثي فػػا طريقػػة الاحميػػؿ لمبػػرة إلبػػداذ الػػرثي فػػا طريقػػة الاحميػػؿ * صػػدؽ الاحميػػؿ: اػػـ عػػرض احميػػؿ عمػػى معمػػـ مػػف ذوي ا* صػػدؽ الاحميػػؿ: اػػـ عػػرض احميػػؿ عمػػى معمػػـ مػػف ذوي ا

 ونالئجو وياحدد الصدؽ مف الحكـ عميو فا  وذ معليير الاحميؿ.ونالئجو وياحدد الصدؽ مف الحكـ عميو فا  وذ معليير الاحميؿ.
 *معليير الاحميؿ:*معليير الاحميؿ:

 وحدة الاحميؿ محددة بو وح.وحدة الاحميؿ محددة بو وح.  -ثث
 نالئج الاحميؿ امرؿ الم موف الذي اـ احميمو.نالئج الاحميؿ امرؿ الم موف الذي اـ احميمو.  -بب

وجبيل وإد اشاممت وجبيل وإد اشاممت * فئلت الاحميؿ: ويقصد بيل المكونلت الرئيسية الاا سياـ اصنيؼ المحاوى بم* فئلت الاحميؿ: ويقصد بيل المكونلت الرئيسية الاا سياـ اصنيؼ المحاوى بم
 مميومًل ريل يًل.مميومًل ريل يًل.  1919الوحدة عمى الوحدة عمى 

 * ربلت الاحميؿ:* ربلت الاحميؿ:
إػػػلـ البلحػػػث باحميػػػؿ محاػػػوى الوحػػػدة األولػػػى ألوؿ مػػػرة رػػػـ ثعيػػػد الاحميػػػؿ مػػػرة ثمػػػرى مػػػف إبػػػؿ إػػػلـ البلحػػػث باحميػػػؿ محاػػػوى الوحػػػدة األولػػػى ألوؿ مػػػرة رػػػـ ثعيػػػد الاحميػػػؿ مػػػرة ثمػػػرى مػػػف إبػػػؿ   -11

 ..البلحثالبلحث
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 (4جدول )
 نقلط االمابلؼ نقلط االاملؽ الاحميؿ الرلنا الاحميؿ األوؿ المملىيـ النلاجة

19 25 19 1 
 ((134134: : 19991999( اآلاية  عملنة، ( اآلاية  عملنة، cooperسلب معلمؿ الربلت بلسامداـ معلدلة كوبر  سلب معلمؿ الربلت بلسامداـ معلدلة كوبر  واـ حواـ ح

 نقلط االاملؽ
× 100= % 

19 

نقلط االمابلؼ + نقلط  % %95.238 = 100 ×
 االاملؽ

1+19 

 
 وىذا يدؿ عمى ربلت علدؿ لماحميؿ وىذا يسمى الربلت عبر الزمفوىذا يدؿ عمى ربلت علدؿ لماحميؿ وىذا يسمى الربلت عبر الزمف

 لوحدة وكلنت اقريبًل نمس النالئج السلبقة.لوحدة وكلنت اقريبًل نمس النالئج السلبقة.رـ اـ اكميؼ معممة مف ذوي المبرة لاحميؿ ارـ اـ اكميؼ معممة مف ذوي المبرة لاحميؿ ا  -22
ويسػػمى ىػػذا النػػوع مػػف الاحميػػؿ بربػػلت الاحميػػؿ عبػػر األشػػملص ويقصػػد بػػو وصػػوؿ المحممػػيف إلػػى ويسػػمى ىػػذا النػػوع مػػف الاحميػػؿ بربػػلت الاحميػػؿ عبػػر األشػػملص ويقصػػد بػػو وصػػوؿ المحممػػيف إلػػى 

 نمس النالئج عند احميميـ لممحاوى المقصود، واسمى بنقلط االاملؽ.نمس النالئج عند احميميـ لممحاوى المقصود، واسمى بنقلط االاملؽ.
( يو ػػح ( يو ػػح 11رإػػـ  رإػػـ    مميومػػًل عمميػػًل، والممحػػؽمميومػػًل عمميػػًل، والممحػػؽ  1919* ناػػلئج الاحميػػؿ: ينػػاج عػػف الاحميػػؿ الوحػػدة األولػػى * ناػػلئج الاحميػػؿ: ينػػاج عػػف الاحميػػؿ الوحػػدة األولػػى 

 إلئمة المملىيـ النلاجة.إلئمة المملىيـ النلاجة.
 االختبار التشخيصي لممفاهيم الرياضية: إعداد الباحثاالختبار التشخيصي لممفاهيم الرياضية: إعداد الباحث -22

( ثنػػػػو ثداة اسػػػػامدـ لمكشػػػػؼ عػػػػف مػػػػواطف القػػػػوة وال ػػػػعؼ ثو ( ثنػػػػو ثداة اسػػػػامدـ لمكشػػػػؼ عػػػػف مػػػػواطف القػػػػوة وال ػػػػعؼ ثو 4141: : 25562556ويعرفػػػػو عػػػػبلـ  ويعرفػػػػو عػػػػبلـ  
 األمطلذ لمو وع دراسا معيف ثو لميملت محددة. األمطلذ لمو وع دراسا معيف ثو لميملت محددة. 

العلشػر  فػا  ػوذ األىػداؼ العلشػر  فػا  ػوذ األىػداؼ إلـ البلحث بيعداد امابلر المملىيـ الريل ية لطبلب الصؼ إلـ البلحث بيعداد امابلر المملىيـ الريل ية لطبلب الصؼ 
السػػموكية الاػػا مػػف المماػػرض ثف اكػػوف إػػد احققػػت مػػبلؿ العػػلـ الدراسػػا السػػلبؽ لمدراسػػة واألعػػواـ السػػموكية الاػػا مػػف المماػػرض ثف اكػػوف إػػد احققػػت مػػبلؿ العػػلـ الدراسػػا السػػلبؽ لمدراسػػة واألعػػواـ 
الاػػا سػػبقت فػػا اعمػػـ الطػػبلب، بحيػػث ال بػػد ثف اكػػوف اسػػاجلبلت الطػػبلب الاعم ميػػة عمػػى االمابػػلر الاػػا سػػبقت فػػا اعمػػـ الطػػبلب، بحيػػث ال بػػد ثف اكػػوف اسػػاجلبلت الطػػبلب الاعم ميػػة عمػػى االمابػػلر 

 عللية الدإة.عللية الدإة.
( مميػـو ريل ػا ( مميػـو ريل ػا 1919وىا موزعة عمػى  وىا موزعة عمػى  فقرة مف نوع امايلر مف ماعدد، فقرة مف نوع امايلر مف ماعدد،   3838وياكوف االمابلر مف وياكوف االمابلر مف 

 الاللا يبيف ذلؾ:الاللا يبيف ذلؾ:  ((11رإـ  رإـ    بواإع فقرايف لكؿ مميوـ، والجدوؿبواإع فقرايف لكؿ مميوـ، والجدوؿ
 ولقد اـ بنلذ االمابلر الاشميصا ابعًل لممطوات الاللية:ولقد اـ بنلذ االمابلر الاشميصا ابعًل لممطوات الاللية: 

 :خطوات بناء االختبار:خطوات بناء االختبار 
إػػلـ البلحػػث بحصػػر الممػػلىيـ الماعمقػػة بػػللمنطؽ فػػا ىػػذه الوحػػدة وطػػرؽ اعمميػػل واعميميػػل، كمػػل إػػلـ إػػلـ البلحػػث بحصػػر الممػػلىيـ الماعمقػػة بػػللمنطؽ فػػا ىػػذه الوحػػدة وطػػرؽ اعمميػػل واعميميػػل، كمػػل إػػلـ 

األىػػػػداؼ الاعميميػػػػة الماعمقػػػػة بلالمابػػػػلر الاشميصػػػػا، ومػػػػف رػػػػـ اػػػػـ احديػػػػد الممػػػػلىيـ الاػػػػا األىػػػػداؼ الاعميميػػػػة الماعمقػػػػة بلالمابػػػػلر الاشميصػػػػا، ومػػػػف رػػػػـ اػػػػـ احديػػػػد الممػػػػلىيـ الاػػػػا   باحديػػػػدباحديػػػػد
( مميومًل وبنلذ عمى ذلؾ اـ امايلر المقرات الاا ( مميومًل وبنلذ عمى ذلؾ اـ امايلر المقرات الاا 1919يا منيل االمابلر الاشميصا وكلف عددىل  يا منيل االمابلر الاشميصا وكلف عددىل  

. .انلسب كؿ مميـو  انلسب كؿ مميـو
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 :صياغة فقرات االختبار:صياغة فقرات االختبار 
 وإد صيغت بنود االمابلر بحيث كلنتوإد صيغت بنود االمابلر بحيث كلنت

 والمغوية.والمغوية.  اراعا الدإة العمميةاراعا الدإة العممية -
 محددة ووا حة ومللية مف الغموض.محددة ووا حة ومللية مف الغموض. -

 ممرمة لممحاوى واألىداؼ المرجو إيلسيل.ممرمة لممحاوى واألىداؼ المرجو إيلسيل. -

 منلسبة لمساوى الماعمميف.منلسبة لمساوى الماعمميف. -

وإد راعى البلحث عنػد صػيلذة بنػود االمابػلر ثف اكػوف مػف نػوع االمايػلر مػف ماعػدد، وىػذا النػوع وإد راعى البلحث عنػد صػيلذة بنػود االمابػلر ثف اكػوف مػف نػوع االمايػلر مػف ماعػدد، وىػذا النػوع 
مبلئمػػػة لقيػػػلس مبلئمػػػة لقيػػػلس   مػػػف ثكرػػػر ثنػػػواع االمابػػػلرات المو ػػػوعية مرونػػػة، مػػػف حيػػػث االسػػػامداـ وثكررىػػػلمػػػف ثكرػػػر ثنػػػواع االمابػػػلرات المو ػػػوعية مرونػػػة، مػػػف حيػػػث االسػػػامداـ وثكررىػػػل

الاحصيؿ واشميصو لممامؼ األىداؼ المرجو احقيقيػل، وكػذلؾ امػت مراعػلة القواعػد الالليػة ثرنػلذ الاحصيؿ واشميصو لممامؼ األىداؼ المرجو احقيقيػل، وكػذلؾ امػت مراعػلة القواعػد الالليػة ثرنػلذ 
 كالبة فقرات االمابلر:كالبة فقرات االمابلر:

ااكوف كؿ فقرة مف جػزثيف: المقدمػة وىػا اطػرح المشػكمة فػا السػؤاؿ، وإلئمػة مػف األبػداؿ ااكوف كؿ فقرة مف جػزثيف: المقدمػة وىػا اطػرح المشػكمة فػا السػؤاؿ، وإلئمػة مػف األبػداؿ  -11
 عندىل ثربعة مف بينيل بديؿ واحد صحيح فقط.عندىل ثربعة مف بينيل بديؿ واحد صحيح فقط.

ميل  السؤاؿ وثبدالو( فا صمحة واحدة مرابة عموديًل كا يراىل المعمػـ دفعػة ميل  السؤاؿ وثبدالو( فا صمحة واحدة مرابة عموديًل كا يراىل المعمػـ دفعػة اقع المقرة ب كماقع المقرة ب كم -22
 واحدة ويامكف مف المقلرنة بينيل دوف ثف يحرؾ بصرة بيف الصمحلت.واحدة ويامكف مف المقلرنة بينيل دوف ثف يحرؾ بصرة بيف الصمحلت.

 اـ اغيير موإع اإلجلبة الصحيحة بيف األبداؿ ب سموب عشوائا.اـ اغيير موإع اإلجلبة الصحيحة بيف األبداؿ ب سموب عشوائا. -33

 اـ و ع العنلصر المشاركة فا األبداؿ فا مقدمة المقرة.اـ و ع العنلصر المشاركة فا األبداؿ فا مقدمة المقرة. -44

 ماوازنة مف حيث الطوؿ ودرجة الاعقيد ونوعية اإلجلبة.ماوازنة مف حيث الطوؿ ودرجة الاعقيد ونوعية اإلجلبة.األبداؿ األربعة األبداؿ األربعة  -55

جلبلايػػل المحاممػػة، إػػلـ البلحػػث بمراجعايػػل فػػا  ػػوذ مػػل  جلبلايػػل المحاممػػة، إػػلـ البلحػػث بمراجعايػػل فػػا  ػػوذ مػػل بعػػد االنايػػلذ مػػف كالبػػة فقػػرات االمابػػلر وا  بعػػد االنايػػلذ مػػف كالبػػة فقػػرات االمابػػلر وا 
 يما:يما:
شكؿ المقرات: راعى البلحث فا عرض المقرات ثف اكوف ذات شكؿ رلبػت  ػملنًل لاركيػز شكؿ المقرات: راعى البلحث فا عرض المقرات ثف اكوف ذات شكؿ رلبػت  ػملنًل لاركيػز  -

(، (، 33(،  (،  22(،  (،  11لحػػػث إلػػػى مقدمػػػة المقػػػرة بلألرإػػػلـ  لحػػػث إلػػػى مقدمػػػة المقػػػرة بلألرإػػػلـ  انابػػػله المعمػػػـ وبنػػػلذ عميػػػو فقػػػد ثشػػػلر البانابػػػله المعمػػػـ وبنػػػلذ عميػػػو فقػػػد ثشػػػلر الب
 (،.... إلخ ثمل اإلجلبلت المحاممة فقد ثشلر إلييل بللحروؼ  ث(،  ب(،  ج(،  د(.(،.... إلخ ثمل اإلجلبلت المحاممة فقد ثشلر إلييل بللحروؼ  ث(،  ب(،  ج(،  د(.44  

محاػػػوى المقػػػرات: راعػػػى البلحػػػث عنػػػد إعػػػداد محاػػػوى المقػػػرات ثف اكػػػوف صػػػحيحة عمميػػػًل محاػػػوى المقػػػرات: راعػػػى البلحػػػث عنػػػد إعػػػداد محاػػػوى المقػػػرات ثف اكػػػوف صػػػحيحة عمميػػػًل  -
 ولغويًل.ولغويًل.

 :وضع تعميمات االختبار:وضع تعميمات االختبار 
إػػلـ البلحػػث بو ػػع اعميمػػلت االمابػػلر الاػػا ايػػدؼ إلػػى شػػرح إػػلـ البلحػػث بو ػػع اعميمػػلت االمابػػلر الاػػا ايػػدؼ إلػػى شػػرح   بعػػد احديػػد عػػدد المقػػرات وصػػيلذايلبعػػد احديػػد عػػدد المقػػرات وصػػيلذايل

فكػػػرة اإلجلبػػػة عمػػػى االمابػػػلر فػػػا ثبسػػػط صػػػورة ممكنػػػة وإػػػد راعػػػى البلحػػػث عنػػػد و ػػػع اعميمػػػلت فكػػػرة اإلجلبػػػة عمػػػى االمابػػػلر فػػػا ثبسػػػط صػػػورة ممكنػػػة وإػػػد راعػػػى البلحػػػث عنػػػد و ػػػع اعميمػػػلت 
 االمابلر مل يما:االمابلر مل يما:

 اعميملت ملصة بوصؼ االمابلر وىا: عدد المقرات وعدد األبداؿ وعدد الصمحلت.اعميملت ملصة بوصؼ االمابلر وىا: عدد المقرات وعدد األبداؿ وعدد الصمحلت. -11
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وو ػػػػع البػػػػديؿ الصػػػػحيح فػػػػا المكػػػػلف وو ػػػػع البػػػػديؿ الصػػػػحيح فػػػػا المكػػػػلف اعميمػػػػلت ملصػػػػة بلإلجلبػػػػة عمػػػػى جميػػػػع األسػػػػئمة اعميمػػػػلت ملصػػػػة بلإلجلبػػػػة عمػػػػى جميػػػػع األسػػػػئمة  -22
 المنلسب.المنلسب.

 :الصورة األولية لالختبار:الصورة األولية لالختبار 
فا  وذ مػل سػبؽ رػـ إعػداد امابػلر اشميصػا لمممػلىيـ الريل ػية الملطئػة فػا صػوراو األصػمية، فا  وذ مػل سػبؽ رػـ إعػداد امابػلر اشميصػا لمممػلىيـ الريل ػية الملطئػة فػا صػوراو األصػمية، 

( فقػػػرة، لكػػؿ فقػػرة ثربعػػػة ثبػػداؿ، واحػػدة منيػػل  فقػػػط صػػحيحة، وبعػػد كالبػػػة ( فقػػػرة، لكػػؿ فقػػرة ثربعػػػة ثبػػداؿ، واحػػدة منيػػل  فقػػػط صػػحيحة، وبعػػد كالبػػػة 3838حيػػث اشػػامؿ عمػػى  حيػػث اشػػامؿ عمػػى  
( وذلػػؾ السػػاطبلع آرائيػػـ حػػوؿ ( وذلػػؾ السػػاطبلع آرائيػػـ حػػوؿ 22ة مػػف المحكمػػيف ممحػػؽ  ة مػػف المحكمػػيف ممحػػؽ  فقػػرات االمابػػلر اػػـ عر ػػيل عمػػى لجنػػفقػػرات االمابػػلر اػػـ عر ػػيل عمػػى لجنػػ

 مدى صبلحية كؿ مف:مدى صبلحية كؿ مف:
 عدد بنود االمابلر.عدد بنود االمابلر. -
 مدى امريؿ فقرات االمابلر لؤلىداؼ المعرفية المراد إيلسيل.مدى امريؿ فقرات االمابلر لؤلىداؼ المعرفية المراد إيلسيل. -

 مدى صحة فقرات االمابلر لغويًل.مدى صحة فقرات االمابلر لغويًل. -

 مدى منلسبة فقرات االمابلر لمساوى الماعمميف.مدى منلسبة فقرات االمابلر لمساوى الماعمميف. -

، حيػث إػلـ البلحػث باعػديميل، ليصػبح االمابػلر بعػد ، حيػث إػلـ البلحػث باعػديميل، ليصػبح االمابػلر بعػد وإد ثشلر المحكموف إلى اعديؿ بعض المقػراتوإد ثشلر المحكموف إلى اعديؿ بعض المقػرات
 (.(.55( فقرة، ممحؽ  ( فقرة، ممحؽ  3838الاحكيـ مكونًل مف  الاحكيـ مكونًل مف  
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  (5جدول ) 
 يبين أبعاد مفاهيم الرياضية وتوزيع الفقرات عميها وأرقام الفقرات في االختبار

 رقم الفقرات عدد الفقرات المفاهيم م
 2، 1 2 الجممةالجممة  ..11
 4، 3 2 العبلرةالعبلرة  ..22
 6، 5 2 إيمة صواب العبلرةإيمة صواب العبلرة  ..33
 8، 7 2 نما العبلرةنما العبلرة  ..44
 12، 9 2 ثداة الربط  و(ثداة الربط  و(  ..55
 15، 13 2 ثداة الربط  ثو(ثداة الربط  ثو(  ..66
 19، 14 2 ((←←ثداة الربط الشرط    ثداة الربط الشرط      ..77
 16، 11 2 ((↔↔ثداة الربط  ثداة الربط    ..88
 18، 17 2 اكلفؤ العبلراتاكلفؤ العبلرات  ..99

 22، 20 2 عبلرة احصيؿ حلصؿعبلرة احصيؿ حلصؿ  ..1010
 23، 21 2 عبلرة الانلإضعبلرة الانلإض  ..1111
 25، 24 2 الجممة المماوحةالجممة المماوحة  ..1212
 27، 26 2 مجموعة حؿ الجممة المماوحةمجموعة حؿ الجممة المماوحة  ..1313
 34، 28 2 العبلرة المسورة كميلً العبلرة المسورة كميلً   ..1414
 32، 29 2 العبلرة المسورة جزئيلً العبلرة المسورة جزئيلً   ..1515
 31، 30 2 نما العبلرة المسورةنما العبلرة المسورة  ..1616
 36، 10 2 البرىلف المبلشرالبرىلف المبلشر  ..1717
 37، 35 2 البرىلف ذير المبلشرالبرىلف ذير المبلشر  ..1818
 38، 33 2 البرىلف بللانلإضالبرىلف بللانلإض  ..1919
  فقرة 38 المجموع الكما 

واػػاـ اسػػاجلبة الممحػػوص عمػػى االمابػػلر بلمايػػلر ثحػػد البػػدائؿ األربعػػة بحيػػث يكػػوف ثحػػد واػػاـ اسػػاجلبة الممحػػوص عمػػى االمابػػلر بلمايػػلر ثحػػد البػػدائؿ األربعػػة بحيػػث يكػػوف ثحػػد 
 البدائؿ إجلبة صحيحة ثمل بقية البدائؿ فاكوف اإلجلبة عمييل ملطئة.البدائؿ إجلبة صحيحة ثمل بقية البدائؿ فاكوف اإلجلبة عمييل ملطئة.
درجػػػػة(، فقػػػد احاسػػػػب درجػػػػة(، فقػػػد احاسػػػػب   3838  –  55وااػػػراوح الدرجػػػة الكميػػػػة لمممحػػػوص عمػػػػى االمابػػػلر بػػػيف  وااػػػراوح الدرجػػػة الكميػػػػة لمممحػػػوص عمػػػػى االمابػػػلر بػػػيف  

 البلحث درجة واحدة عف كؿ فقرة.البلحث درجة واحدة عف كؿ فقرة.
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 لممفاهيم الرياضية:لممفاهيم الرياضية:  التشخيصيالتشخيصيالختبار الختبار ااصدق وثبات صدق وثبات 
لماحقؽ مف صدؽ وربلت االمابلر الاشميصا إلـ البلحث باطبيقو عمى عينػة مكونػة مػف لماحقؽ مف صدؽ وربلت االمابلر الاشميصا إلـ البلحث باطبيقو عمى عينػة مكونػة مػف 

مػػف طمبػػة الصػػؼ العلشػػر بمػػدارس محلفظػػة شػػملؿ ذػػزة، وفيمػػل يمػػا ناػػلئج مػػف طمبػػة الصػػؼ العلشػػر بمػػدارس محلفظػػة شػػملؿ ذػػزة، وفيمػػل يمػػا ناػػلئج   وطللبػػةوطللبػػة  ( طللػػب( طللػػب257257  
 الصدؽ والربلت:الصدؽ والربلت:

 ::االختباراالختبار  صدقصدق. . 11
 ؽ االمابلر:ؽ االمابلر:اابع البلحث عددًا مف الطرؽ لحسلب صداابع البلحث عددًا مف الطرؽ لحسلب صد

 صدق المحكمين:صدق المحكمين:  -أأ
لما كػػد مػػف صػػدؽ ثداة الدراسػػة مػػف مػػبلؿ صػػدؽ المحكمػػيف، إػػلـ البلحػػث بعػػرض الصػػورة لما كػػد مػػف صػػدؽ ثداة الدراسػػة مػػف مػػبلؿ صػػدؽ المحكمػػيف، إػػلـ البلحػػث بعػػرض الصػػورة 

مجموعة مف األسلاذة المامصصيف مف ىيئة الادريس بقسـ المنلىج وطرؽ مجموعة مف األسلاذة المامصصيف مف ىيئة الادريس بقسـ المنلىج وطرؽ األولية لبلمابلر عمى األولية لبلمابلر عمى 
يل ػيلت يل ػيلت الر الر وثسػلاذة وثسػلاذة مشػرفا مشػرفا جلمعػلت ذػزة، كمػل اػـ عر ػو عمػى عػدد مػف جلمعػلت ذػزة، كمػل اػـ عر ػو عمػى عػدد مػف مػف مػف   الريل ػيلتالريل ػيلت  ادريسادريس

 وذلؾ بيدؼ الا كد ممل يما:وذلؾ بيدؼ الا كد ممل يما:(، (، ((22رإـ  رإـ    مف وزارة الاربية والاعميـ  ممحؽمف وزارة الاربية والاعميـ  ممحؽ
 احقيؽ كؿ فقرة لميدؼ المو وعة مف ثجمواحقيؽ كؿ فقرة لميدؼ المو وعة مف ثجمو  مدىمدى.. 
  لمقرات االمابلرلمقرات االمابلر  المغويةالمغويةالصيلذة الصيلذة مدى صحة مدى صحة.. 
  الصؼ العلشرالصؼ العلشر  طمبةطمبةلمساوى لمساوى   المقراتالمقراتمدى مبلذمة مدى مبلذمة.. 

ديؿ بعػض المقػرات وحػذؼ ديؿ بعػض المقػرات وحػذؼ وفا  وذ المبلحظلت الاا ثبداىل المحكموف، إلـ البلحث باعػوفا  وذ المبلحظلت الاا ثبداىل المحكموف، إلـ البلحث باعػ
 (.(.سؤاالً سؤاالً   3838عدد ثسئمة االمابلر  عدد ثسئمة االمابلر    بقابقاو و بع يل، بع يل، 

 صدق االتساق الداخمي:صدق االتساق الداخمي:  -بب
معلمبلت االرابلط بػيف درجػة كػؿ فقػرة ودرجػة البعػد الػذي انامػا إليػو معلمبلت االرابلط بػيف درجػة كػؿ فقػرة ودرجػة البعػد الػذي انامػا إليػو إلـ البلحث بحسلب إلـ البلحث بحسلب 

 ، كمل يبيف الجدوؿ الاللا:، كمل يبيف الجدوؿ الاللا:الاشميصاالاشميصافا االمابلر فا االمابلر 
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 (6جدول )
 جة كل فقرة من فقرات االختبار مع درجة المفهوم الرياضي الذي تنتمي إليهبين در رتباطات يبين اال 

 المفاهيم
 رقم 
 الفقرة

 معامل 
 االرتباط

 المفاهيم مستوى الداللة
 رقم 
 الفقرة

 معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

اٌغٍّخاٌغٍّخ
 5.51داٌخعٕذ 5.821 1

 عجبسحاٌزٕبلطعجبسحاٌزٕبلط
 5.51داٌخعٕذ 5.773 21

 5.51داٌخعٕذ 5.795 23 5.51داٌخعٕذ 5.667 2

 اٌعجبسحاٌعجبسح
 5.51داٌخعٕذ 5.763 3

اٌغٍّخاٌّفزٛؽخاٌغٍّخاٌّفزٛؽخ
 5.51داٌخعٕذ 5.369 24

 5.51داٌخعٕذ 5.861 25 5.51داٌخعٕذ 5.772 4

ل١ّخصٛاة

 اٌعجبسح

ِغّٛعخؽًِغّٛعخؽً 5.51داٌخعٕذ 5.469 5

 اٌغٍّخاٌّفزٛؽخاٌغٍّخاٌّفزٛؽخ

 5.51داٌخعٕذ 5.756 26

 5.51داٌخعٕذ 5.799 27 5.51ذداٌخعٕ 5.956 6

 ٔفٟاٌعجبسح
اٌعجااااابسحاٌّغاااااٛسحاٌعجااااابسحاٌّغاااااٛسح 5.51داٌخعٕذ 5.894 7

 و١ٍب و١ٍب 

 5.51داٌخعٕذ 5.828 28

 5.51داٌخعٕذ 5.846 34 5.51داٌخعٕذ 5.827 8

أداحاٌشثط)ٚ(أداحاٌشثط)ٚ(
اٌعجااااابسحاٌّغاااااٛسحاٌعجااااابسحاٌّغاااااٛسح 5.51داٌخعٕذ 5.757 9

 عضئ١ب عضئ١ب 

 5.51داٌخعٕذ 5.785 29

 5.51داٌخعٕذ 5.764 32 5.51ٌخعٕذدا 5.673 12

 أداحاٌشثط)أٚ(
ٔفااااااااااٟاٌعجاااااااااابسحٔفااااااااااٟاٌعجاااااااااابسح 5.51داٌخعٕذ 5.625 13

اٌّغٛسحاٌّغٛسح

 5.51داٌخعٕذ 5.763 35

 5.51داٌخعٕذ 5.785 31 5.51داٌخعٕذ 5.772 15

أداحاٌاااااااااااااااااشثطأداحاٌاااااااااااااااااشثط

((←←اٌششط)اٌششط)

 5.51داٌخعٕذ 5.794 14
 اٌجش٘بْاٌّجبششاٌجش٘بْاٌّجبشش

 5.51داٌخعٕذ 5.719 15

 5.51داٌخعٕذ 5.782 36 5.51داٌخعٕذ 5.678 19

أداحاٌشثطأداحاٌشثط

((↔↔))

اٌجش٘اااااااابْ ١ااااااااشاٌجش٘اااااااابْ ١ااااااااش 5.51داٌخعٕذ 5.662 11

 اٌّجبششاٌّجبشش

 5.51داٌخعٕذ 5.783 35

 5.51داٌخعٕذ 5.778 37 5.51داٌخعٕذ 5.666 16

 رىبفؤاٌعجبساد
 5.51داٌخعٕذ 5.665 17

 اٌجش٘بْثبٌزٕبلطاٌجش٘بْثبٌزٕبلط
 5.51داٌخعٕذ 5.618 33

 5.51داٌخعٕذ 5.665 38 5.51داٌخعٕذ 5.738 18

عجبسحرؾص١ً

 ؽبصً

     5.51داٌخعٕذ 5.589 25

     5.51داٌخعٕذ 5.761 22

 5.372= 5.51، وعند 5.288= 5.55( عند 46= درجلت حريةالجدولية   (ر إيمة 
لػػة مػػع الدرجػػة لػػة مػػع الدرجػػة جميػػع فقػػرات االمابػػلر حققػػت ارابلطػػلت داجميػػع فقػػرات االمابػػلر حققػػت ارابلطػػلت دايا ػػح مػػف الجػػدوؿ السػػلبؽ ثف يا ػػح مػػف الجػػدوؿ السػػلبؽ ثف 

، ممػػل يػػدلؿ عمػػى ثف االمابػػلر ياسػػـ بلالاسػػلؽ ، ممػػل يػػدلؿ عمػػى ثف االمابػػلر ياسػػـ بلالاسػػلؽ 5.515.51الكميػػة لممميػػـو الػػذي انامػػا إليػػو عنػػد مسػػاوى الكميػػة لممميػػـو الػػذي انامػػا إليػػو عنػػد مسػػاوى 
 الدامما.الدامما.

كػػؿ مميػػـو مػػف االمابػػلر الاشميصػػا مػػع الدرجػػة كػػؿ مميػػـو مػػف االمابػػلر الاشميصػػا مػػع الدرجػػة   درجػػةدرجػػة  حسػػلب ارابػػلطحسػػلب ارابػػلطكمػػل إػػلـ البلحػػث بكمػػل إػػلـ البلحػػث ب
 كمل يما:كمل يما:الكمية لبلمابلر الكمية لبلمابلر 
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 (7جدول )
 التشخيصيتبار ة الكمية لالخالمفاهيم الرياضية مع الدرجيبين ارتباطات 

 مستوى الداللة معامل االرتباط المفاهيم
 5.51داٌخعٕذ 0.381 الجممةالجممة

 5.51داٌخعٕذ 0.469 العبلرةالعبلرة

 5.51داٌخعٕذ 0.469 إيمة صواب العبلرةإيمة صواب العبلرة

 5.51داٌخعٕذ 0.379 نما العبلرةنما العبلرة

 5.51داٌخعٕذ 0.431  و( و(  أداحاٌشثطأداحاٌشثط

 5.51خعٕذداٌ 0.402  ثو( ثو(  أداحاٌشثطأداحاٌشثط

 5.51داٌخعٕذ 0.475((←←أداحاٌشثطاٌششط)أداحاٌشثطاٌششط)

 5.51داٌخعٕذ 0.409((↔↔أداحاٌشثط)أداحاٌشثط)

 5.51داٌخعٕذ 0.454رىبفؤاٌعجبسادرىبفؤاٌعجبساد

 5.55داٌخعٕذ 0.328عجبسحرؾص١ًؽبصًعجبسحرؾص١ًؽبصً

 5.51داٌخعٕذ 0.559 عبلرة الانلإضعبلرة الانلإض

 5.51داٌخعٕذ 0.679 الجممة المماوحةالجممة المماوحة

 5.51داٌخعٕذ 0.381 لمماوحةلمماوحةمجموعة حؿ الجممة امجموعة حؿ الجممة ا

 5.51داٌخعٕذ 0.506 العبلرة المسورة كميلً العبلرة المسورة كميلً 

 5.51داٌخعٕذ 0.419 العبلرة المسورة جزئيلً العبلرة المسورة جزئيلً 

 5.51داٌخعٕذ 0.573 نما العبلرة المسورةنما العبلرة المسورة

 5.51داٌخعٕذ 0.491 البرىلف المبلشرالبرىلف المبلشر

 5.51داٌخعٕذ 0.539 البرىلف ذير المبلشرالبرىلف ذير المبلشر

 5.51داٌخعٕذ 0.422 البرىلف بللانلإضالبرىلف بللانلإض

 5.372= 5.51، وعند 5.288= 5.55( عند 46= درجلت حريةالجدولية   (ر إيمة 
حققػت حققػت   ثبعلد مملىيـ الريل ية المكونػة لبلمابػلر الاشميصػاثبعلد مملىيـ الريل ية المكونػة لبلمابػلر الاشميصػايابيف مف الجدوؿ السلبؽ ثف يابيف مف الجدوؿ السلبؽ ثف 
، ، 5.515.51عنػػػد مسػػػاوى داللػػػة عنػػػد مسػػػاوى داللػػػة وجميعيػػػل دالػػػة إحصػػػلئيًل وجميعيػػػل دالػػػة إحصػػػلئيًل   لبلمابػػػلر،لبلمابػػػلر،ارابلطػػػلت دالػػػة مػػػع الدرجػػػة الكميػػػة ارابلطػػػلت دالػػػة مػػػع الدرجػػػة الكميػػػة 

   ..5.555.55  ومساوىومساوى
 االختبار:االختبار:ثبات ثبات . . 22

 بللطريقايف الالليايف:بللطريقايف الالليايف:  الاشميصاالاشميصاإلـ البلحث بحسلب معلمؿ ربلت االمابلر إلـ البلحث بحسلب معلمؿ ربلت االمابلر 
 
 



58 

 

 طريقة التجزئة النصفية:طريقة التجزئة النصفية:  -أأ
درجػػلت ثفػػراد العينػػة االسػػاطبلعية عمػػى المقػػرات المرديػػة درجػػلت ثفػػراد العينػػة االسػػاطبلعية عمػػى المقػػرات المرديػػة اػػـ حسػػلب معلمػػؿ االرابػػلط بػػيف اػػـ حسػػلب معلمػػؿ االرابػػلط بػػيف 

بػػيف بػػيف ، وإػد بمػح معلمػػؿ االرابػلط ، وإػد بمػح معلمػػؿ االرابػلط ((فقػػرةفقػػرة  1919فقػرة( ودرجػػلت المقػرات الزوجيػة  ف= فقػرة( ودرجػػلت المقػرات الزوجيػة  ف=   1919لبلمابػلر  ف= لبلمابػلر  ف= 
(، واػػػػـ اعػػػػديؿ طػػػػوؿ االمابػػػػلر بلسػػػػامداـ معلدلػػػػة (، واػػػػـ اعػػػػديؿ طػػػػوؿ االمابػػػػلر بلسػػػػامداـ معلدلػػػػة 585585..55بلسػػػػامداـ معلدلػػػػة بيرسػػػػوف  بلسػػػػامداـ معلدلػػػػة بيرسػػػػوف  النصػػػػميف النصػػػػميف 

وىػػا إيمػػة علليػػة وىػػا إيمػػة علليػػة   ((738738..55  الربػػلت الربػػلت وكلنػػت إيمػػة وكلنػػت إيمػػة   سػػبيرملف بػػراوف الانبؤيػػة  النصػػميف ماسػػلوييف(،سػػبيرملف بػػراوف الانبؤيػػة  النصػػميف ماسػػلوييف(،
 ..ادلؿ عمى ربلت االمابلر وثنو سيعطا نالئج دإيقة عند اطبيقوادلؿ عمى ربلت االمابلر وثنو سيعطا نالئج دإيقة عند اطبيقو

 
 ::  2121ريتشارد سون ريتشارد سون   -عادلة كودرعادلة كودرمم -بب

لحسػػػػػلب ربػػػػػلت االمابػػػػػلر لحسػػػػػلب ربػػػػػلت االمابػػػػػلر   2121  رياشلردسػػػػػوفرياشلردسػػػػػوف  -اسػػػػػامدـ البلحػػػػػث طريقػػػػػة معلمػػػػػؿ كػػػػػودر اسػػػػػامدـ البلحػػػػػث طريقػػػػػة معلمػػػػػؿ كػػػػػودر 
وىػا إيمػة علليػة اطمػئف البلحػث وىػا إيمػة علليػة اطمػئف البلحػث   ،،((5.7555.755  إيمة معلمؿ الربلت اسلوي إيمة معلمؿ الربلت اسلوي كلنت كلنت و و   ،،ككؿككؿالاشميصا الاشميصا 

راد راد عمػػى ثفػػعمػػى ثفػػ  واظيػػر صػػبلحية االمابػػلر لماطبيػػؽواظيػػر صػػبلحية االمابػػلر لماطبيػػؽ  ياسػػـ بدرجػػة جيػػدة مػػف الربػػلت،ياسػػـ بدرجػػة جيػػدة مػػف الربػػلت،االمابػػلر االمابػػلر ثف ثف إلػػى إلػػى 
 ..العينة الوصمية لمدراسةالعينة الوصمية لمدراسة

 
 بعدي(: إعداد الباحث –لممفاهيم الرياضية )قبمي  التشخيصياالختبار  -2

مػػف نمػػس ثسػػئمة االمابػػلر الاشميصػػا لمممػػلىيـ مػػف نمػػس ثسػػئمة االمابػػلر الاشميصػػا لمممػػلىيـ   الاشميصػػاالاشميصػػاإػػلـ البلحػػث بيعػػداد االمابػػلر إػػلـ البلحػػث بيعػػداد االمابػػلر 
فقػرة مػف نػوع امايػلر مػف فقػرة مػف نػوع امايػلر مػف   3535مػف مػف   الاشميصاالاشميصاالريل ية لطبلب الصؼ العلشر  وياكوف االمابلر الريل ية لطبلب الصؼ العلشر  وياكوف االمابلر 

( مميـو ريل ا بواإػع فقػرايف لكػؿ مميػـو وىػا الممػلىيـ الاػا ابػيف ( مميـو ريل ا بواإػع فقػرايف لكػؿ مميػـو وىػا الممػلىيـ الاػا ابػيف 1515دد، وىا موزعة عمى  دد، وىا موزعة عمى  ماعماع
 ثنيل امرؿ األمطلذ الشلئعة لدى طمبة الصؼ العلشر، والجدوؿ الاللا يبيف ذلؾ:ثنيل امرؿ األمطلذ الشلئعة لدى طمبة الصؼ العلشر، والجدوؿ الاللا يبيف ذلؾ:
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 (8جدول )
 يبين أبعاد مفاهيم الرياضية وتوزيع الفقرات عميها وأرقام الفقرات في االختبار

 رقم الفقرات فقراتعدد ال المفاهيم م
 4، 1 2 العبلرةالعبلرة  ..11
 5، 2 2 نما العبلرةنما العبلرة  ..22
 6، 3 2  و( و(  أداحاٌشثطأداحاٌشثط  ..33
 15، 7 2رىبفؤاٌعجبسادرىبفؤاٌعجبساد  ..44
 11، 8 2((←←أداحاٌشثطاٌششط)أداحاٌشثطاٌششط) ..55
 12، 9 2((↔↔أداحاٌشثط)أداحاٌشثط) ..66
 17، 13 2 مجموعة حؿ الجممة المماوحةمجموعة حؿ الجممة المماوحة ..77
 18، 14 2 العبلرة المسورة كميلً العبلرة المسورة كميلً  ..88
 19، 15 2 البرىلف بللانلإضالبرىلف بللانلإض ..99
 25، 16 2عجبسحرؾص١ًؽبصًعجبسحرؾص١ًؽبصً ..1515
 25، 21 2 عبلرة الانلإضعبلرة الانلإض  ..1111
 26، 22 2 نما العبلرة المسورةنما العبلرة المسورة  ..1212
 28، 23 2 العبلرة المسورة جزئيلً العبلرة المسورة جزئيلً   ..1313
 29، 24 2 البرىلف ذير المبلشرالبرىلف ذير المبلشر  ..1414
 35، 27 2 البرىلف المبلشرالبرىلف المبلشر  ..1515
  فقرة 35 المجموع الكما 

حػد البػدائؿ األربعػة بحيػث يكػوف حػد البػدائؿ األربعػة بحيػث يكػوف واػاـ اسػاجلبة الممحػوص عمػى فقػرات االمابػلر بلمايػلر ثواػاـ اسػاجلبة الممحػوص عمػى فقػرات االمابػلر بلمايػلر ث
 ثحد البدائؿ إجلبة صحيحة، ثمل بقية البدائؿ فاكوف اإلجلبة عمييل ملطئة.ثحد البدائؿ إجلبة صحيحة، ثمل بقية البدائؿ فاكوف اإلجلبة عمييل ملطئة.

درجػػػػة(، فقػػػد احاسػػػػب درجػػػػة(، فقػػػد احاسػػػػب   3535  –  55وااػػػراوح الدرجػػػة الكميػػػػة لمممحػػػوص عمػػػػى االمابػػػلر بػػػيف  وااػػػراوح الدرجػػػة الكميػػػػة لمممحػػػوص عمػػػػى االمابػػػلر بػػػيف  
 البلحث درجة واحدة لكؿ فقرة.البلحث درجة واحدة لكؿ فقرة.

 
 لممفاهيم الرياضية:لممفاهيم الرياضية:  التشخيصيالتشخيصياالختبار االختبار صدق وثبات صدق وثبات 

إلـ البلحث باطبيقو عمى عينػة مكونػة مػف إلـ البلحث باطبيقو عمى عينػة مكونػة مػف   الاشميصاالاشميصاصدؽ وربلت االمابلر صدؽ وربلت االمابلر لماحقؽ مف لماحقؽ مف 
( طللب مف الجنسيف مف طمبة الصؼ العلشر بمدارس محلفظة شملؿ ذزة، وفيمل يمػا ناػلئج ( طللب مف الجنسيف مف طمبة الصؼ العلشر بمدارس محلفظة شملؿ ذزة، وفيمل يمػا ناػلئج 4545  

 الصدؽ والربلت:الصدؽ والربلت:
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 ::االختباراالختبار  صدقصدق. . 11
 اابع البلحث عددًا مف الطرؽ لحسلب صدؽ االمابلر:اابع البلحث عددًا مف الطرؽ لحسلب صدؽ االمابلر:

 صدق المحكمين:صدق المحكمين:  -أأ
األسلاذة المحكميف الذيف األسلاذة المحكميف الذيف مجموعة مجموعة رض الصورة األولية لبلمابلر عمى نمس رض الصورة األولية لبلمابلر عمى نمس إلـ البلحث بعإلـ البلحث بع

قػة جيػدة قػة جيػدة ييحكموا االمابلر الاشميصا، وإػد ثجمػع المحكمػوف عمػى ثف بنػود االمابػلر مصػلذة بطر حكموا االمابلر الاشميصا، وإػد ثجمػع المحكمػوف عمػى ثف بنػود االمابػلر مصػلذة بطر 
ياكػوف ياكػوف عػدد ثسػئمة االمابػلر عػدد ثسػئمة االمابػلر   بػذلؾ بقػابػذلؾ بقػاو و وثف فقرات االمابلر انلسب مساوى طمبة الصؼ العلشػر، وثف فقرات االمابلر انلسب مساوى طمبة الصؼ العلشػر، 

 (.(.سؤاالً سؤاالً   3535  مف مف 
 

 االتساق الداخمي:االتساق الداخمي:صدق صدق   -بب
معلمبلت االرابلط بػيف درجػة كػؿ فقػرة ودرجػة البعػد الػذي انامػا إليػو معلمبلت االرابلط بػيف درجػة كػؿ فقػرة ودرجػة البعػد الػذي انامػا إليػو إلـ البلحث بحسلب إلـ البلحث بحسلب 

 ، كمل يبيف الجدوؿ الاللا:، كمل يبيف الجدوؿ الاللا:الاشميصاالاشميصافا االمابلر فا االمابلر 
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 (9جدول )
 ودرجة المفهوم الرياضي الذي تنتمي إليه التشخيصيبين درجة كل فقرة من االختبار رتباطات يبين اال 

 المفاهيم
  رقم

 الفقرة
 معامل 
 االرتباط

 المفاهيم مستوى الداللة
 رقم 
 الفقرة

 معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 اٌعجبسحاٌعجبسح
 5.51داٌخعٕذ 5.797 1

اٌجش٘بْثبٌزٕبلطاٌجش٘بْثبٌزٕبلط
 5.51داٌخعٕذ 5.732 15

 5.51داٌخعٕذ 5.753 19 5.51داٌخعٕذ 5.779 4

 ٔفٟاٌعجبسحٔفٟاٌعجبسح
عجاااااااابسحرؾصاااااااا١ًعجاااااااابسحرؾصاااااااا١ً 5.51داٌخعٕذ 5.813 2

 ؽبصًؽبصً

 5.51داٌخعٕذ 5.779 16

 5.51داٌخعٕذ 5.756 25 5.51داٌخعٕذ 5.777 5

أداحاٌشثط)ٚ(أداحاٌشثط)ٚ(
 5.51داٌخعٕذ 5.755 3

 عجبسحاٌزٕبلطعجبسحاٌزٕبلط
 5.51داٌخعٕذ 5.724 21

 5.51داٌخعٕذ 5.891 25 5.51داٌخعٕذ 5.783 6

 رىبفؤاٌعجبسادرىبفؤاٌعجبساد
 5.51داٌخعٕذ 5.865 7

 ٔفٟاٌعجبسحاٌّغٛسحٔفٟاٌعجبسحاٌّغٛسح
 5.51داٌخعٕذ 5.745 22

 5.51داٌخعٕذ 5.832 26 5.51داٌخعٕذ 5.757 15

أداحاٌاشثطاٌشااشطأداحاٌاشثطاٌشااشط

((←←))

اٌعجاااااابسحاٌّغااااااٛسحاٌعجاااااابسحاٌّغااااااٛسح 5.51داٌخعٕذ 5.645 8

عضئ١ب عضئ١ب 

 5.51داٌخعٕذ 5.657 23

 5.51داٌخعٕذ 5.588 28 5.51داٌخعٕذ 5.542 11

أداحاٌشثطأداحاٌشثط

↔(↔())

ش٘اااااااااابْ ١ااااااااااشش٘اااااااااابْ ١ااااااااااشاٌجاٌج 5.51داٌخعٕذ 5.651 9

 اٌّجبششاٌّجبشش

 5.51داٌخعٕذ 5.864 24

 5.51داٌخعٕذ 5.924 29 5.51داٌخعٕذ 5.736 12

ِغّٛعخؽًِغّٛعخؽً

اٌغٍّخاٌّفزٛؽخاٌغٍّخاٌّفزٛؽخ

 5.51داٌخعٕذ 5.767 13
 اٌجش٘بْاٌّجبششاٌجش٘بْاٌّجبشش

 5.51داٌخعٕذ 5.786 27

 5.51داٌخعٕذ 5.834 35 5.51داٌخعٕذ 5.575 17

اٌعجااابسحاٌّغاااٛسحاٌعجااابسحاٌّغاااٛسح

و١ٍب و١ٍب 

 5.51داٌخعٕذ 5.688 14
 

   

    5.51داٌخعٕذ 5.619 18

 5.451= 5.51، وعند 5.325= 5.55( عند 38= درجلت حريةالجدولية   (ر إيمة 
 

جميػػع فقػػرات االمابػػلر حققػػت ارابلطػػلت دالػػة مػػع الدرجػػة جميػػع فقػػرات االمابػػلر حققػػت ارابلطػػلت دالػػة مػػع الدرجػػة يا ػػح مػػف الجػػدوؿ السػػلبؽ ثف يا ػػح مػػف الجػػدوؿ السػػلبؽ ثف 
، ممػػل يػػدلؿ عمػػى ثف االمابػػلر ياسػػـ بلالاسػػلؽ ، ممػػل يػػدلؿ عمػػى ثف االمابػػلر ياسػػـ بلالاسػػلؽ 5.515.51الكميػػة لممميػػـو الػػذي انامػػا إليػػو عنػػد مسػػاوى الكميػػة لممميػػـو الػػذي انامػػا إليػػو عنػػد مسػػاوى 

 الدامما.الدامما.
 

مػػػع الدرجػػػة الكميػػػة مػػػع الدرجػػػة الكميػػػة   الاشميصػػاالاشميصػػاكػػػؿ مميػػـو مػػػف االمابػػػلر كػػػؿ مميػػـو مػػػف االمابػػػلر   درجػػػةدرجػػػة  حسػػلب ارابػػػلطحسػػلب ارابػػػلطكمػػل إػػػلـ البلحػػػث بكمػػل إػػػلـ البلحػػػث ب
 كمل يما:كمل يما:لبلمابلر لبلمابلر 
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 (10جدول )
 التشخيصيتبار المفاهيم الرياضية مع الدرجة الكمية لالخين ارتباطات يب

 مستوى الداللة معامل االرتباط المفاهيم
 5.51داٌخعٕذ 0.744 العبلرةالعبلرة

 5.51داٌخعٕذ 0.536 نما العبلرةنما العبلرة

 5.51داٌخعٕذ 0.506  و( و(  أداحاٌشثطأداحاٌشثط

 5.51داٌخعٕذ 0.602رىبفؤاٌعجبسادرىبفؤاٌعجبساد

 5.51داٌخعٕذ 0.469((←←))أداحاٌشثطاٌششطأداحاٌشثطاٌششط

 5.51داٌخعٕذ 0.550((↔↔أداحاٌشثط)أداحاٌشثط)

 5.51داٌخعٕذ 0.422 مجموعة حؿ الجممة المماوحةمجموعة حؿ الجممة المماوحة

 5.51داٌخعٕذ 0.531 العبلرة المسورة كميلً العبلرة المسورة كميلً 

 5.51داٌخعٕذ 0.531 البرىلف بللانلإضالبرىلف بللانلإض

 5.51داٌخعٕذ 0.504عجبسحرؾص١ًؽبصًعجبسحرؾص١ًؽبصً

 5.51داٌخعٕذ 0.593 عبلرة الانلإضعبلرة الانلإض

 5.51داٌخعٕذ 0.788 نما العبلرة المسورةنما العبلرة المسورة

 5.51داٌخعٕذ 0.401 العبلرة المسورة جزئيلً العبلرة المسورة جزئيلً 

 5.51داٌخعٕذ 0.513 البرىلف ذير المبلشرالبرىلف ذير المبلشر

 5.51داٌخعٕذ 0.513 البرىلف المبلشرالبرىلف المبلشر

 5.451= 5.51، وعند 5.325= 5.55( عند 38= درجلت حريةالجدولية   (ر إيمة 
حققػت حققػت   الاشميصػاالاشميصػاثبعلد مملىيـ الريل ية المكونػة لبلمابػلر ثبعلد مملىيـ الريل ية المكونػة لبلمابػلر لسلبؽ ثف لسلبؽ ثف يابيف مف الجدوؿ ايابيف مف الجدوؿ ا

   ..5.515.51عند مساوى داللة عند مساوى داللة وجميعيل دالة إحصلئيًل وجميعيل دالة إحصلئيًل   لبلمابلر،لبلمابلر،ارابلطلت دالة مع الدرجة الكمية ارابلطلت دالة مع الدرجة الكمية 
 
 االختبار:االختبار:ثبات ثبات . . 22

 بللطريقايف الالليايف:بللطريقايف الالليايف:  الاشميصاالاشميصاإلـ البلحث بحسلب معلمؿ ربلت االمابلر إلـ البلحث بحسلب معلمؿ ربلت االمابلر 
 فية:فية:طريقة التجزئة النصطريقة التجزئة النص  -أأ

درجػػلت ثفػػراد العينػػة االسػػاطبلعية عمػػى المقػػرات المرديػػة درجػػلت ثفػػراد العينػػة االسػػاطبلعية عمػػى المقػػرات المرديػػة اػػـ حسػػلب معلمػػؿ االرابػػلط بػػيف اػػـ حسػػلب معلمػػؿ االرابػػلط بػػيف 
بػػيف بػػيف ، وإػد بمػح معلمػػؿ االرابػلط ، وإػد بمػح معلمػػؿ االرابػلط فقػػرة(فقػػرة(  1515فقػرة( ودرجػػلت المقػرات الزوجيػة  ف= فقػرة( ودرجػػلت المقػرات الزوجيػة  ف=   1515لبلمابػلر  ف= لبلمابػلر  ف= 

(، واػػػػـ اعػػػػديؿ طػػػػوؿ االمابػػػػلر بلسػػػػامداـ معلدلػػػػة (، واػػػػـ اعػػػػديؿ طػػػػوؿ االمابػػػػلر بلسػػػػامداـ معلدلػػػػة 591591..55بلسػػػػامداـ معلدلػػػػة بيرسػػػػوف  بلسػػػػامداـ معلدلػػػػة بيرسػػػػوف  النصػػػػميف النصػػػػميف 
وىػػا إيمػػة علليػػة وىػػا إيمػػة علليػػة   ((743743..55  الربػػلت الربػػلت وكلنػػت إيمػػة وكلنػػت إيمػػة   بػػراوف الانبؤيػػة  النصػػميف ماسػػلوييف(،بػػراوف الانبؤيػػة  النصػػميف ماسػػلوييف(،سػػبيرملف سػػبيرملف 

 ..ادلؿ عمى ربلت االمابلر وثنو سيعطا نالئج دإيقة عند اطبيقوادلؿ عمى ربلت االمابلر وثنو سيعطا نالئج دإيقة عند اطبيقو
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 ::  2121ريتشارد سون ريتشارد سون   -معادلة كودرمعادلة كودر -بب
لحسػػػلب ربػػػلت االمابػػػلر الاشميصػػػا لحسػػػلب ربػػػلت االمابػػػلر الاشميصػػػا   2121  رياشلردسػػػوفرياشلردسػػػوف  -اسػػػامدـ البلحػػػث طريقػػػة معلمػػػؿ كػػػودر اسػػػامدـ البلحػػػث طريقػػػة معلمػػػؿ كػػػودر 

ثف ثف وىػػػا إيمػػة علليػػػة اطمػػئف البلحػػػث إلػػػى وىػػػا إيمػػة علليػػػة اطمػػئف البلحػػػث إلػػػى   ،،((5.8165.816  إيمػػة معلمػػػؿ الربػػلت اسػػػلوي إيمػػة معلمػػػؿ الربػػلت اسػػػلوي كلنػػػت كلنػػػت و و   ،،ككػػؿككػػؿ
عمػػػى ثفػػػراد العينػػػة عمػػػى ثفػػػراد العينػػػة   واظيػػػر صػػػبلحية االمابػػػلر لماطبيػػػؽواظيػػػر صػػػبلحية االمابػػػلر لماطبيػػػؽ  ياسػػػـ بدرجػػػة جيػػػدة مػػػف الربػػػلت،ياسػػػـ بدرجػػػة جيػػػدة مػػػف الربػػػلت،االمابػػػلر االمابػػػلر 

 ..الاجريبية لمدراسةالاجريبية لمدراسة
 

 ::ضبط المتغيرات قبل بدء التجريبضبط المتغيرات قبل بدء التجريبخامسًا: خامسًا: 
رلر الاا إد انجـ عف بعض الماغيرات رلر الاا إد انجـ عف بعض الماغيرات حرصًل مف البلحث عمى سبلمة النالئج، واجنبًل لآلحرصًل مف البلحث عمى سبلمة النالئج، واجنبًل لآل

 ..ال لبطةال لبطةو و الاجريبية الاجريبية المجموعايف المجموعايف طريقة طريقة   ىىابنابن، فقد ، فقد الدميمة عمى الاجربةالدميمة عمى الاجربة
 . (2553 :1998 ثبو عبلـ، 

 إلـ البلحث بللاحقؽ مف  بط الماغيرات كمل يما:إلـ البلحث بللاحقؽ مف  بط الماغيرات كمل يما:  يفيفالمجموعاالمجموعاىلايف ىلايف وفا  وذ وفا  وذ 
 ألفراد العينة.ألفراد العينة.  العمر الزمناالعمر الزمنا: : ثوالً ثوالً 
 مقرر الريل يلت فا امابلر نصؼ المصؿ الدراسا.مقرر الريل يلت فا امابلر نصؼ المصؿ الدراسا.الاحصيؿ العلـ فا الاحصيؿ العلـ فا : : رلنيلً رلنيلً 

 رللرًل:  بط القيلس القبما المعرفا لممملىيـ الريل ية.رللرًل:  بط القيلس القبما المعرفا لممملىيـ الريل ية.
 

 الدراسة إبؿ الاجريب:الدراسة إبؿ الاجريب:  ااااوفيمل يما عرض ل بط ىذه الماغيرات بيف مجموعوفيمل يما عرض ل بط ىذه الماغيرات بيف مجموع
 ::في العمر الزمنيفي العمر الزمنيالضابطة الضابطة و و التجريبية التجريبية   ينينتكافؤ المجموعتتكافؤ المجموعت  -11

الزمنػػا اػػـ الحصػػوؿ عمػػى ثعمػػلر الطمبػػة مػػف الزمنػػا اػػـ الحصػػوؿ عمػػى ثعمػػلر الطمبػػة مػػف اكػػلفؤ المجمػػوعايف فػػا العمػػر اكػػلفؤ المجمػػوعايف فػػا العمػػر لماحقػػؽ مػػف لماحقػػؽ مػػف 
ماوسػػط ماوسػػط العمػػر الزمنػا لممجموعػة الاجريبيػة و العمػػر الزمنػا لممجموعػة الاجريبيػة و المقلرنػة بػيف ماوسػط المقلرنػة بػيف ماوسػط مػبلؿ السػجؿ المدرسػا، وامػػت مػبلؿ السػجؿ المدرسػا، وامػػت 

لممػػػرؽ بػػػيف ماوسػػػطا عيناػػػيف لممػػػرؽ بػػػيف ماوسػػػطا عيناػػػيف   بلسػػػامداـ امابػػػلر  ت(بلسػػػامداـ امابػػػلر  ت(العمػػػر الزمنػػػا لممجموعػػػة ال ػػػلبطة، وذلػػػؾ العمػػػر الزمنػػػا لممجموعػػػة ال ػػػلبطة، وذلػػػؾ 
 ::ذلؾذلؾوالجدوؿ الاللا يبيف والجدوؿ الاللا يبيف   مساقمايف،مساقمايف،

 (11جدول )
 لمكشف عن تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر الزمنير )ت( تبانتائج اخ

متوسط  العدد المجموعة
 درجاتال

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

 مستوى الداللة

 0.599 15.050 59 تجريبية كمية
 0.635 14.885 61 ضابطة كمية ذير دالة إحصلئيل   1.46

 0.626 15.233 30 تجريبية طالب
 0.628 15.133 30 الضابطة طالب ير دالة إحصلئيل  ذ 5.62

 0.515 14.862 29 تجريبية طالبات
 0.550 14.645 31 ضابطة طالبات ذير دالة إحصلئيل   1.57
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ثفػػراد ثفػػراد ماوسػػطا درجػػلت ماوسػػطا درجػػلت د فػػروؽ دالػػة إحصػػلئيًل بػػيف د فػػروؽ دالػػة إحصػػلئيًل بػػيف و و وجػػوجػػعػػدـ عػػدـ يابػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػلبؽ يابػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػلبؽ 
، ويابػيف مػف الجػدوؿ ثف الماوسػطلت الحسػلبية ، ويابػيف مػف الجػدوؿ ثف الماوسػطلت الحسػلبية المجموعايف الاجريبية وال لبطة فا العمر الزمناالمجموعايف الاجريبية وال لبطة فا العمر الزمنا

ممػل ممػل لممجمػوعايف الكمياػيف ولممجموعػلت الجزئيػة كػؿ عمػى حػدا، لممجمػوعايف الكمياػيف ولممجموعػلت الجزئيػة كػؿ عمػى حػدا، ماقلربة مف بع يل ماقلربة مف بع يل   لمعمر الزمنالمعمر الزمنا
 ..العمر الزمناالعمر الزمنا  مف حيثمف حيث  يفيفيطمئف البلحث مف اكلفؤ المجموعايطمئف البلحث مف اكلفؤ المجموعا

 
 ::في التحصيل في الرياضياتفي التحصيل في الرياضياتالضابطة الضابطة و و التجريبية التجريبية   ينينتكافؤ المجموعتتكافؤ المجموعت  -22

إػػلـ البلحػػث بللمقلرنػػة بػػيف إػػلـ البلحػػث بللمقلرنػػة بػػيف   فػػا الريل ػػيلتفػػا الريل ػػيلتكػػلفؤ المجمػػوعايف فػػا الاحصػػيؿ كػػلفؤ المجمػػوعايف فػػا الاحصػػيؿ االماحقػػؽ مػػف لماحقػػؽ مػػف 
عمػػى امابػػلر عمػػى امابػػلر   الاحصػػيؿ فػػا الريل ػػيلتالاحصػػيؿ فػػا الريل ػػيلتدرجػػلت المجمػػوعايف الاجريبيػػة وال ػػلبطة فػػا درجػػلت المجمػػوعايف الاجريبيػػة وال ػػلبطة فػػا   ااماوسػػط  ماوسػػط  

والجدوؿ الاللا يبيف والجدوؿ الاللا يبيف   درجة(،درجة(،  2525نصؼ المصؿ األوؿ فا الصؼ العلشر  النيلية العظمى اسلوي نصؼ المصؿ األوؿ فا الصؼ العلشر  النيلية العظمى اسلوي 
 ::ذلؾذلؾ

 (12جدول )
 لمكشف عن تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في الرياضياتت( تبار )نتائج اخ

متوسط  العدد المجموعة
 درجاتال

 االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 مستوى الداللة )ت(

 4.407 12.491 59 تجريبية كمية
 4.260 12.541 61 ضابطة كمية ذير دالة إحصلئيل   5.56

 4.344 11.766 30 تجريبية طالب
 4.164 13.033 30 الضابطة طالب لة إحصلئيل  ذير دا 1.15

 4.421 13.241 29 تجريبية طالبات
 4.366 12.064 31 ضابطة طالبات ذير دالة إحصلئيل   1.53

 
ثفػػراد ثفػػراد ماوسػػطا درجػػلت ماوسػػطا درجػػلت د فػػروؽ دالػػة إحصػػلئيًل بػػيف د فػػروؽ دالػػة إحصػػلئيًل بػػيف و و وجػػوجػػعػػدـ عػػدـ يابػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػلبؽ يابػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػلبؽ 

 يلت فا امابلر نصؼ المصػؿ الدراسػا  يلت فا امابلر نصؼ المصػؿ الدراسػا المجموعايف الاجريبية وال لبطة فا الاحصيؿ فا الريلالمجموعايف الاجريبية وال لبطة فا الاحصيؿ فا الريل
  لمصػؼ العلشػػر، ويابػػيف مػف الجػػدوؿ ثف الماوسػػطلت الحسػػلبية لمسػاوى الاحصػػيؿ فػػا الريل ػػيلتلمصػؼ العلشػػر، ويابػػيف مػف الجػػدوؿ ثف الماوسػػطلت الحسػػلبية لمسػاوى الاحصػػيؿ فػػا الريل ػػيلت

الاحصػيؿ الاحصػيؿ   مػف حيػثمػف حيػث  يفيفممل يطمئف البلحث مف اكػلفؤ المجمػوعاممل يطمئف البلحث مف اكػلفؤ المجمػوعالممجموعايف، لممجموعايف، ماقلربة مف بع يل ماقلربة مف بع يل 
 ..فا الريل يلتفا الريل يلت
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 ::القبمي لممفاهيم الرياضيةالقبمي لممفاهيم الرياضية  تبار التشخيصيتبار التشخيصياالخاالخفي في الضابطة الضابطة و و التجريبية التجريبية   ينينتكافؤ المجموعتتكافؤ المجموعت  -33
عمى العينايف الاجريبية وال لبطة إبؿ بدذ الاجربة، وذلؾ عمى العينايف الاجريبية وال لبطة إبؿ بدذ الاجربة، وذلؾ   الاشميصاالاشميصااـ اطبيؽ االمابلر اـ اطبيؽ االمابلر 

، وامػػػت ، وامػػػت المعرفػػػا لمممػػػلىيـ الريل ػػػيةالمعرفػػػا لمممػػػلىيـ الريل ػػػية  االمابػػػلر الاشميصػػػااالمابػػػلر الاشميصػػػااكػػػلفؤ المجمػػػوعايف فػػػا اكػػػلفؤ المجمػػػوعايف فػػػا لماحقػػػؽ مػػػف لماحقػػػؽ مػػػف 
والجػػدوؿ والجػػدوؿ   ال ػػلبطة عمػػى االمابػػلر،ال ػػلبطة عمػػى االمابػػلر،الػػدرجلت بػػيف المجمػػوعايف الاجريبيػػة و الػػدرجلت بػػيف المجمػػوعايف الاجريبيػػة و   ااالمقلرنػػة بػػيف ماوسػػط  المقلرنػػة بػػيف ماوسػػط  

 ::ذلؾذلؾالاللا يبيف الاللا يبيف 
  (13جدول ) 

 لمكشف عن تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل القبميتبار )ت( نتائج اخ

متوسط  العدد المجموعة
 درجاتال

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 مستوى الداللة )ت(

 4.892 15.220 59 تجريبية كمية
 3.882 14.377 61 ضابطة كمية لئيل  ذير دالة إحص 1.54

 5.188 14.667 30 تجريبية طالب
 4.002 14.333 30 الضابطة طالب ذير دالة إحصلئيل   5.27

 4.585 15.793 29 تجريبية طالبات
 3.827 14.419 31 ضابطة طالبات ذير دالة إحصلئيل   1.26

 
ثفػػراد ثفػػراد ماوسػػطا درجػػلت ماوسػػطا درجػػلت ئيًل بػػيف ئيًل بػػيف د فػػروؽ دالػػة إحصػػلد فػػروؽ دالػػة إحصػػلو و وجػػوجػػعػػدـ عػػدـ يابػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػلبؽ يابػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػلبؽ 

القبمػػا لمممػػلىيـ الريل ػػية، ويابػػيف ثف القبمػػا لمممػػلىيـ الريل ػػية، ويابػػيف ثف   االمابػػلر الاشميصػػااالمابػػلر الاشميصػػاالمجمػػوعايف الاجريبيػػة وال ػػلبطة فػػا المجمػػوعايف الاجريبيػػة وال ػػلبطة فػػا 
ماقلربػػػػػػة مػػػػػػف بع ػػػػػػيل ماقلربػػػػػػة مػػػػػػف بع ػػػػػػيل   الماوسػػػػػػطلت الحسػػػػػػلبية لمسػػػػػػاوى الاحصػػػػػػيؿ القبمػػػػػػا لمممػػػػػػلىيـ الريل ػػػػػػيةالماوسػػػػػػطلت الحسػػػػػػلبية لمسػػػػػػاوى الاحصػػػػػػيؿ القبمػػػػػػا لمممػػػػػػلىيـ الريل ػػػػػػية

لقبمػػػا لمممػػػلىيـ لقبمػػػا لمممػػػلىيـ الاحصػػػيؿ االاحصػػػيؿ ا  مػػػف حيػػػثمػػػف حيػػػث  يفيفممػػػل يطمػػػئف البلحػػػث مػػػف اكػػػلفؤ المجمػػػوعاممػػػل يطمػػػئف البلحػػػث مػػػف اكػػػلفؤ المجمػػػوعالممجمػػػوعايف، لممجمػػػوعايف، 
 ..الريل يةالريل ية

 تطبيق االختبار التشخيصي لممفاهيم الرياضية:تطبيق االختبار التشخيصي لممفاهيم الرياضية:
بعد الاحقؽ مف صدؽ وربلت االمابلر الاشميصا اـ اطبيقو عمى عينة عشوائية مكونػة بعد الاحقؽ مف صدؽ وربلت االمابلر الاشميصا اـ اطبيقو عمى عينة عشوائية مكونػة 

( طللػػٍب وطللبػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ العلشػػر مػػف الاعمػػيـ األسلسػػا لاحديػػد الممػػلىيـ الريل ػػية ( طللػػٍب وطللبػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ العلشػػر مػػف الاعمػػيـ األسلسػػا لاحديػػد الممػػلىيـ الريل ػػية 257257  
الماوسػػػطلت الحسػػػلبية واالنحرافػػػلت المعيلريػػػة واألوزاف النسػػػبية الماوسػػػطلت الحسػػػلبية واالنحرافػػػلت المعيلريػػػة واألوزاف النسػػػبية الملطئػػػة لػػػدى الطمبػػػة، واػػػـ اقػػػدير الملطئػػػة لػػػدى الطمبػػػة، واػػػـ اقػػػدير 

 لبلساجلبلت الصحيحة واالساجلبلت الملطئة لكؿ مميوـ، والجدوؿ الاللا يبيف ذلؾ:لبلساجلبلت الصحيحة واالساجلبلت الملطئة لكؿ مميوـ، والجدوؿ الاللا يبيف ذلؾ:
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 (14جدول )

 يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية 
 ار التشخيصي لدى الطمبةمفاهيم االختب فيلالستجابات الصحيحة والخاطئة 

رقم 
 المفاهيم الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

لإلجابات 
 الصحيحة

الوزن 
 النسبي

لإلجابات 
 الخاطئة

الترتيب 
عمى 

اإلجابات 
 الخاطئة

 19 26.8 73.2 0.659 1.464 الجممة 1
 7 49.5 50.5 0.668 1.010 * العبلرة 2

 16 32.9 67.1 0.586 1.343 رةإيمة صواب العبل 3
 3 60.9 39.1 0.754 0.783 * العبلرة نما 4

 12 37.0 63.0 0.710 1.261 * الربط و ثداة 5

 18 30.2 69.8 0.695 1.396 ثداة الربط ثو 6
 5 52.7 47.3 0.725 0.947 * الربط الشرط ثداة 7

 15 33.8 66.2 0.636 1.324 * ثداة الربط 8
 2 65.7 34.3 0.641 0.686 * اتالعبلر  اكلفؤ 9

 11 37.7 62.3 0.617 1.246 * حلصؿ احصيؿ 10

 13 36.7 63.3 0.691 1.266 * عبلرة الانلإض 11

 17 30.9 69.1 0.642 1.382 الجممة المماوحة 12
 1 68.1 31.9 0.590 0.638 * حؿ الجممة المماوحة مجموعة 13

 10 37.9 62.1 0.717 1.242 * كميل   العبلرة المسورة 14

 4 53.6 46.4 0.615 0.928 * العبلرة المسورة جزئيل   15

 9 39.6 60.4 0.711 1.208 * المسورة نما العبلرة 16

 14 35.5 64.5 0.706 1.290 * البرىلف المبلشر 17
 6 50.2 49.8 0.727 0.995 * البرىلف ذير المبلشر 18

 8 45.7 54.3 1.0870.739 * البرىلف المنلإض 19

  43.4 56.6 5.648 21.493 الدرجة الكميةالدرجة الكمية 

 مميوملً مميوملً   1515وعددىل وعددىل   المملىيـ الريل ية شلئعة األمطلذ لدى طمبة الصؼ العلشرالمملىيـ الريل ية شلئعة األمطلذ لدى طمبة الصؼ العلشر  *
يابػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػلبؽ ثف األوزاف النسػػػػبية لبلسػػػػاجلبلت الصػػػػحيحة عمػػػػى الممػػػػلىيـ يابػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػلبؽ ثف األوزاف النسػػػػبية لبلسػػػػاجلبلت الصػػػػحيحة عمػػػػى الممػػػػلىيـ 

 %(.%(.73.273.2  –  31.931.9الريل ية اراوحت بيف  الريل ية اراوحت بيف  
عمػػى ثعمػػى وزف نسػػبا لبلسػػاجلبلت الصػػحيحة عنػػد عمػػى ثعمػػى وزف نسػػبا لبلسػػاجلبلت الصػػحيحة عنػػد   ( حصػػمت( حصػػمت11ويا ػػح ثف المقػػرة رإػػـ  ويا ػػح ثف المقػػرة رإػػـ  

( حصمت عمى وزف نسبا ( حصمت عمى وزف نسبا 1717، ، 1616، ، 1414، ، 1212، ، 1111، ، 1515، ، 88، ، 66، ، 55، ، 33%(، وثف األسئمة  %(، وثف األسئمة  73.273.2  
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%(، وثف %(، وثف 55.555.5( حصمت عمى وزف نسبا ثعمػى مػف  ( حصمت عمى وزف نسبا ثعمػى مػف  1919، ، 22%(، وثف األسئمة  %(، وثف األسئمة  65.565.5ثعمى مف  ثعمى مف  
( ( 1313، ، 99، ، 44سػئمة  سػئمة  %(، وثف األ%(، وثف األ45.545.5( حصمت عمى وزف نسبا ثعمى مػف  ( حصمت عمى وزف نسبا ثعمى مػف  1818، ، 1515، ، 77األسئمة  األسئمة  

 %(.%(.35.535.5حصمت عمى وزف نسبا ثعمى مف  حصمت عمى وزف نسبا ثعمى مف  
وفػػػا  ػػػوذ ىػػػذه النايجػػػة إػػػلـ البلحػػػث بيعػػػداد إلئمػػػة بللممػػػلىيـ الريل ػػػية الملطئػػػة ابعػػػًل وفػػػا  ػػػوذ ىػػػذه النايجػػػة إػػػلـ البلحػػػث بيعػػػداد إلئمػػػة بللممػػػلىيـ الريل ػػػية الملطئػػػة ابعػػػًل 

%(، وبػذلؾ %(، وبػذلؾ 3333لماعريؼ اإلجرائا، وىا المملىيـ الاا امرمت فييل األوزاف النسبية لؤلمطػلذ فػوؽ  لماعريؼ اإلجرائا، وىا المملىيـ الاا امرمت فييل األوزاف النسبية لؤلمطػلذ فػوؽ  
 وف البلحث إد ثجلب عف السؤاؿ األوؿ لمدراسة.وف البلحث إد ثجلب عف السؤاؿ األوؿ لمدراسة.مميومًل(، وبذلؾ يكمميومًل(، وبذلؾ يك  1515اكوف ىذه المملىيـ  اكوف ىذه المملىيـ  
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مـا المفـاهيم الرياضـية الخاطئــة لـدى طمبـة الصـف العاشـر األساســي مـا المفـاهيم الرياضـية الخاطئــة لـدى طمبـة الصـف العاشـر األساســي   يػنص السػؤاؿ األوؿ عمػى:يػنص السػؤاؿ األوؿ عمػى:
 بغزة؟بغزة؟

 والجدوؿ الاللا يبيف ذلؾ:والجدوؿ الاللا يبيف ذلؾ:
 (15جدول )

 يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 االختبار التشخيصي فيهيم الرياضية الخاطئة واألوزان النسبية لممفا

رقم 
 المفاهيم الرياضية الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

لإلجابات 
 الصحيحة

الوزن 
 النسبي

لإلجابات 
 الخاطئة

 49.5 50.5 0.668 1.010 العبلرة 1

 60.9 39.1 0.754 0.783 العبلرة نما 2

 37.0 63.0 0.710 1.261 الربط و ثداة 3

 52.7 47.3 0.725 0.947 الربط الشرط ثداة 4

 33.8 66.2 0.636 1.324  ثداة الربط 5

 65.7 34.3 0.641 0.686 العبلرات اكلفؤ 6

 37.7 62.3 0.617 1.246 حلصؿ احصيؿ 7

 36.7 63.3 0.691 1.266 عبلرة الانلإض 8

 68.1 31.9 0.590 0.638 حؿ الجممة المماوحة مجموعة 9

 37.9 62.1 0.717 1.242 كميل   العبلرة المسورة 15

 53.6 46.4 0.615 0.928 العبلرة المسورة جزئيل   11

 39.6 60.4 0.711 1.208 المسورة نما العبلرة 12

 35.5 64.5 0.706 1.290 البرىلف المبلشر 13

 50.2 49.8 0.727 0.995 البرىلف ذير المبلشر 14

 45.7 54.3 0.739 1.087 البرىلف المنلإض 15

يابيف مف الجدوؿ السلبؽ ثف األوزاف النسبية لؤلمطلذ فا جميع المملىيـ الاا اػـ اربيايػل يابيف مف الجدوؿ السلبؽ ثف األوزاف النسبية لؤلمطلذ فا جميع المملىيـ الاا اػـ اربيايػل 
 %(.%(.33.533.5فا نالئج السؤاؿ األوؿ كلنت ثعمى مف  فا نالئج السؤاؿ األوؿ كلنت ثعمى مف  

   
 الدراسة:الدراسة:  خطواتخطواتسادسًا: سادسًا: 

 ..فا مو وع البحثفا مو وع البحثالنظري والدراسلت السلبقة النظري والدراسلت السلبقة   ررللاإلطاإلطعمى عمى   بلالطبلعبلالطبلعإلـ البلحث إلـ البلحث 
 ـ احديػػد العينػػة وبنػػلذ األدوات االمابػػلر الاشميصػػا واالمابػػلر القبمػػا البعػػدي ـ احديػػد العينػػة وبنػػلذ األدوات االمابػػلر الاشميصػػا واالمابػػلر القبمػػا البعػػدي ومػػف رػػـ اػػومػػف رػػـ اػػ

 لمملىيـ الريل يلت.لمملىيـ الريل يلت.
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  اػـ حصػوؿ البلحػث ( اػـ حصػوؿ البلحػث ((99  وبعد مملطبة الجلمعة لوزارة الاربية والاعمػيـ العػللا  ممحػؽ رإػـ وبعد مملطبة الجلمعة لوزارة الاربية والاعمػيـ العػللا  ممحػؽ رإػـ )
 (.(.((99  عمى إذف مف الوزارة بللسملح لو باطبيؽ الاجربة  ممحؽ رإـ عمى إذف مف الوزارة بللسملح لو باطبيؽ الاجربة  ممحؽ رإـ 

 االمابػػلر الاشميصػػا عمػػى عينػػة عشػػوائية مػػف طمبػػة الصػػؼ االمابػػلر الاشميصػػا عمػػى عينػػة عشػػوائية مػػف طمبػػة الصػػؼ   إػػلـ البلحػػث بيعػػداد واطبيػػؽإػػلـ البلحػػث بيعػػداد واطبيػػؽ
العلشر مف الاعمػيـ األسلسػا وذلػؾ لمكشػؼ عػف الممػلىيـ الريل ػية الملطئػة لػدى الطمبػة، العلشر مف الاعمػيـ األسلسػا وذلػؾ لمكشػؼ عػف الممػلىيـ الريل ػية الملطئػة لػدى الطمبػة، 

  1919مميومػػًل( مػػف ثصػػؿ  مميومػػًل( مػػف ثصػػؿ    1515وإػػد ابػػيف مػػف ناػػلئج ىػػذه العينػػة ثف الممػػلىيـ الملطئػػة ىػػا  وإػػد ابػػيف مػػف ناػػلئج ىػػذه العينػػة ثف الممػػلىيـ الملطئػػة ىػػا  
 مميوـ(.مميوـ(.

  مػع إلئمػة الممػلىيـ فػا صػورايل النيلئيػة، مػع إلئمػة الممػلىيـ فػا صػورايل النيلئيػة، وإد إلـ البلحث بيعلدة إعداد االمابلر ليانلسػب وإد إلـ البلحث بيعلدة إعداد االمابلر ليانلسػب
.  3535مف  مف    الاشميصاالاشميصاوإد اكوف االمابلر وإد اكوف االمابلر  .فقرة(، بواإع فقرايف لكؿ مميـو  فقرة(، بواإع فقرايف لكؿ مميـو

  إػػػػلـ البلحػػػػث بزيػػػػلرة المػػػػدارس الاػػػػا اػػػػـ امايلرىػػػػل كعينػػػػة لمدراسػػػػة، واػػػػـ االجامػػػػلع بمػػػػدير إػػػػلـ البلحػػػػث بزيػػػػلرة المػػػػدارس الاػػػػا اػػػػـ امايلرىػػػػل كعينػػػػة لمدراسػػػػة، واػػػػـ االجامػػػػلع بمػػػػدير
  المدرسػػة، والاقػػى البلحػػث مػػع معممػػا الريل ػػيلت فػػا ىػػذه المػػدارس  واػػـ امايػػلر المعممػػةالمدرسػػة، والاقػػى البلحػػث مػػع معممػػا الريل ػػيلت فػػا ىػػذه المػػدارس  واػػـ امايػػلر المعممػػة
الاا ثبدت اساعدادًا لمسلعدة البلحث فا اطبيؽ الاجربة لدى عينة الطللبلت، وىا مؤىمة الاا ثبدت اساعدادًا لمسلعدة البلحث فا اطبيؽ الاجربة لدى عينة الطللبلت، وىا مؤىمة 
ثكلديميػػًل واربويػػًل وليػػل مبػػرة طويمػػة فػػا مجػػلؿ اػػدريس الريل ػػيلت، فػػا حػػيف إػػلـ البلحػػث ثكلديميػػًل واربويػػًل وليػػل مبػػرة طويمػػة فػػا مجػػلؿ اػػدريس الريل ػػيلت، فػػا حػػيف إػػلـ البلحػػث 

 باطبيؽ الاجربة بنمسو عمى عينة الطبلب.باطبيؽ الاجربة بنمسو عمى عينة الطبلب.
  ،والمصػػػػميف المػػػػذيف والمصػػػػميف المػػػػذيف واػػػػـ احديػػػػد المصػػػػميف المػػػػذيف سػػػػاطبؽ عمييمػػػػل الاجربػػػػة مػػػػف الجنسػػػػيف، واػػػػـ احديػػػػد المصػػػػميف المػػػػذيف سػػػػاطبؽ عمييمػػػػل الاجربػػػػة مػػػػف الجنسػػػػيف

 سياعمملف بللطريقة الاقميدية مف الجنسيف.سياعمملف بللطريقة الاقميدية مف الجنسيف.
  وطللبػة وطللبػة طللػب طللػب   ((257257  عمػى عينػة اسػاطبلعية مكونػة مػف عمػى عينػة اسػاطبلعية مكونػة مػف   الاشميصاالاشميصااـ اطبيؽ االمابلر اـ اطبيؽ االمابلر

 الصؼ العلشر لما كد مف صدؽ االمابلر وربلاو.الصؼ العلشر لما كد مف صدؽ االمابلر وربلاو.طمبة طمبة مف الجنسيف مف مف الجنسيف مف 
 لريل ػػيلت لريل ػػيلت اػـ  ػػبط ماغيػػرات الدراسػػة مػػف حيػػث العمػػر الزمنػػا، والاحصػػيؿ الدراسػػا فػػا ااػـ  ػػبط ماغيػػرات الدراسػػة مػػف حيػػث العمػػر الزمنػػا، والاحصػػيؿ الدراسػػا فػػا ا

والاحصػػػيؿ القبمػػػا فػػػا الممػػػلىيـ الريل ػػػية مو ػػػوع الدراسػػػة، لما كػػػد مػػػف مسػػػاوى اكػػػلفؤ والاحصػػػيؿ القبمػػػا فػػػا الممػػػلىيـ الريل ػػػية مو ػػػوع الدراسػػػة، لما كػػػد مػػػف مسػػػاوى اكػػػلفؤ 
 المجموعلت.المجموعلت.

  وبعػػد ذلػػؾ إػػلـ البلحػػث باػػدريس ممػػلىيـ الريل ػػية بممططػػلت الممػػلىيـ وإػػلـ المعمػػـ اآلمػػر وبعػػد ذلػػؾ إػػلـ البلحػػث باػػدريس ممػػلىيـ الريل ػػية بممططػػلت الممػػلىيـ وإػػلـ المعمػػـ اآلمػػر
 بادريس الدرس بلألسموب الاقميدي.بادريس الدرس بلألسموب الاقميدي.

  حصػػة دراسػػية مػػدة كػػؿ منيػػل حصػػة دراسػػية مػػدة كػػؿ منيػػل   1515، بمقػػدار ، بمقػػدار ثسػػلبيعثسػػلبيع  33وإػػد اسػػامر اػػدريس ىػػذه الوحػػدة لمػػدة وإػػد اسػػامر اػػدريس ىػػذه الوحػػدة لمػػدة
  الاشميصػػػػاالاشميصػػػػادإيقػػػػة، وبعػػػػد االنايػػػػلذ مػػػػف الاػػػػدريس إػػػػلـ البلحػػػػث باطبيػػػػؽ االمابػػػػلر دإيقػػػػة، وبعػػػػد االنايػػػػلذ مػػػػف الاػػػػدريس إػػػػلـ البلحػػػػث باطبيػػػػؽ االمابػػػػلر   ((4545  

لمممػػلىيـ الريل ػػية مػػرة ثمػػرى "الاطبيػػؽ البعػػدي". وإػػد اوصػػؿ البلحػػث إلػػى ناػػلئج الدراسػػة لمممػػلىيـ الريل ػػية مػػرة ثمػػرى "الاطبيػػؽ البعػػدي". وإػػد اوصػػؿ البلحػػث إلػػى ناػػلئج الدراسػػة 
 بلسامداـ األسلليب اإلحصلئية المنلسبة.بلسامداـ األسلليب اإلحصلئية المنلسبة.
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 ::اإلحصائيةاإلحصائية  اتاتالمعالجالمعالجسابعًا: سابعًا: 
" " SPSSاالجاملعيػػػة "االجاملعيػػػة "  معمػػػوـمعمػػػوـللـز اإلحصػػػلئية ـز اإلحصػػػلئية الػػػر الػػػر البيلنػػػلت بلسػػػامداـ برنػػػلمج البيلنػػػلت بلسػػػامداـ برنػػػلمج   امػػػت معللجػػػةامػػػت معللجػػػة

بلسامداـ الحلسوب، بيدؼ الاحقؽ مف صدؽ وربلت األدوات واإلجلبة عف ثسئمة الدراسة والاحقؽ بلسامداـ الحلسوب، بيدؼ الاحقؽ مف صدؽ وربلت األدوات واإلجلبة عف ثسئمة الدراسة والاحقؽ 
 مف المروض  وذلؾ بللطرؽ اإلحصلئية الاللية:مف المروض  وذلؾ بللطرؽ اإلحصلئية الاللية:

 لممرؽ بيف ماوسطا عينايف مساقمايف.لممرؽ بيف ماوسطا عينايف مساقمايف.  ((تت  امابلر امابلر  -

 ماحقؽ مف ثرر ممططلت المملىيـ فا عبلج المملىيـ الريل ية الملطئة.ماحقؽ مف ثرر ممططلت المملىيـ فا عبلج المملىيـ الريل ية الملطئة.مربع معلمؿ إيال لمربع معلمؿ إيال ل -

 
 ::المسامدمة ىاالمسامدمة ىاواألسلليب اإلحصلئية واألسلليب اإلحصلئية 

 ((8181: : 19981998.  عملنة، .  عملنة، T. test independent sampleامابلر امابلر   -11  
 

 
 ل١ّخ)د(=ل١ّخ)د(=

 
 
 

 -حيث ثف:حيث ثف:
 : ماوسطا درجلت العينايف: ماوسطا درجلت العينايف  22، ـ، ـ11ــ
 : ابلينا درجلت العينايف.: ابلينا درجلت العينايف.  22، ع، ع11عع
 ثفراد العينايف.ثفراد العينايف.  : عدد: عدد  22، ف، ف11فف
 ..((9696: : 19981998 عملنة،  عملنة، معلمؿ إيال، إليجلد حجـ الا ريرمعلمؿ إيال، إليجلد حجـ الا رير  -22

 اسامدـ امابلر مربع إيال لما كد مف حجـ المروؽ النلاجة بلسامداـ امابلر  ت( اسامدـ امابلر مربع إيال لما كد مف حجـ المروؽ النلاجة بلسامداـ امابلر  ت( 
 ىا فروؽ حقيقية ذير علئدة لمصدفة والمعلدلة المسامدمة ىا:ىا فروؽ حقيقية ذير علئدة لمصدفة والمعلدلة المسامدمة ىا:

 

 ؽغُاٌزأص١ش=ِشثعإ٠زب=ؽغُاٌزأص١ش=ِشثعإ٠زب=
 2ت

 + د.ج 2ت
 

 قيمة المحددة لممروؽ فا امابلر ساودنت.قيمة المحددة لممروؽ فا امابلر ساودنت.حيث ثف: ت: الحيث ثف: ت: ال
 د.ح: درجلت الحرية.د.ح: درجلت الحرية.                  

 
 

 2م – 1م

 ( 1-2)ن 2( + ع1-1)ن 1ع ( (    
 2 - 2+ف1ن

  1          1   
 2+    ف    1ن  

2
 

2
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 ((pearsonإيجلد صدؽ االاسلؽ الدامما اـ اسامداـ معلمؿ ارابلط بيرسوف  إيجلد صدؽ االاسلؽ الدامما اـ اسامداـ معلمؿ ارابلط بيرسوف    -33
 مجػ ص(×  مجػ س  –ص( ×ف مجػ س

=س

 
 

 (1997 عملنة، 
ة النصػمية الماسػلوية، ة النصػمية الماسػلوية، إليجلد معلمؿ الربلت اـ اسػامداـ معلمػؿ ارابػلط سػبيرملف بػرواف لماجزئػإليجلد معلمؿ الربلت اـ اسػامداـ معلمػؿ ارابػلط سػبيرملف بػرواف لماجزئػ  -44

 ..ف لماجزئة النصمية ذير الماسلويةف لماجزئة النصمية ذير الماسلويةومعلدلة جاملومعلدلة جامل
 ((265265: : 19821982وىذه المعلدلة ىا  ثبو لبدة، وىذه المعلدلة ىا  ثبو لبدة، 

 ث: معلمؿ ربلت االمابلر الكؿث: معلمؿ ربلت االمابلر الكؿ
 ر: معلمؿ االرابلط بيف البنود الزوجية والمردية.ر: معلمؿ االرابلط بيف البنود الزوجية والمردية.
لمصػػؿ المػػلمس، وذلػػؾ مػػف لمصػػؿ المػػلمس، وذلػػؾ مػػف وسػػيقـو البلحػػث بعػػرض الناػػلئج الاػػا اوصػػمت إلييػػل ىػػذه الدراسػػة فػػا اوسػػيقـو البلحػػث بعػػرض الناػػلئج الاػػا اوصػػمت إلييػػل ىػػذه الدراسػػة فػػا ا

 مبلؿ اإلجلبة عف األسئمة، والاحقؽ مف المروض بلألسلليب اإلحصلئية المنلسبة.مبلؿ اإلجلبة عف األسئمة، والاحقؽ مف المروض بلألسلليب اإلحصلئية المنلسبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر2 س=س=
 + ر1

 [2 مجػ ص( – 2[ ] ف مجػ ص 2 مجػ س( – 2] ف مج س
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 انفصـم اخلبيـس
 وتفسيـرهبانذراسـت  بئحـنت









 اجبثخ انطؤال األول 

 اخزجبر انفرض األول 

 ٍَاخزجبر انفرض انثب 

 اخزجبر انفرض انثبنث 

 رىصُبد انذراضخ 

 انذراضخ يمزرحبد 
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 الفصل الخامس
 وتفسيرهاالدراسة نتائج 

 
طمبة الصؼ عمى ثفراد العينة مف  اةداألإلـ البلحث باطبيؽ لاحقيؽ ثىداؼ الدراسة 

وبعد ، العلشر مف الجنسيف فا الاطبيقيف القبما والبعدي عمى المجموعايف الاجريبية وال لبطة
، SPSSاإلحصلئية لمعمـو االجاملعية  ةج الرزمبلسامداـ برنلمواصميايل  يلاـ امريغجمع البيلنلت 

منيل المنلسبة األسلليب اإلحصلئية واسامدـ البلحث لمعللجة البيلنلت والحصوؿ عمى النالئج 
 ت( لمكشؼ عف المروؽ بيف ماوسطلت درجلت عينايف مساقمايف، ومربع معلمؿ إيال امابلر 

كمل وذلؾ ، ملىيـ الريل ية الملطئةعبلج الم اسامداـ ممططلت المملىيـ فالماحقؽ مف ثرر 
 يما:

 
 :مناقشتهاو الدراسة عرض نتائج 

مــا أثــر اســتخدام مخططــات المفــاهيم فــي عــالج المفــاهيم مــا أثــر اســتخدام مخططــات المفــاهيم فــي عــالج المفــاهيم يػػنص السػػؤاؿ الػػرئيس لمدراسػػة عمػػى: يػػنص السػػؤاؿ الػػرئيس لمدراسػػة عمػػى: 
 الرياضية الخاطئة لدى طمبة الصف العاشر األساسي؟الرياضية الخاطئة لدى طمبة الصف العاشر األساسي؟

 لئلجلبة عف ىذا الاسلؤؿ إلـ البلحث بللاحقؽ مف المروض الاللية:لئلجلبة عف ىذا الاسلؤؿ إلـ البلحث بللاحقؽ مف المروض الاللية:
بين  (α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية )الذي ينص عمى: "تائج الفرض األول ن -1

متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة عمى 
 ".االختبار البعدي لممفاهيم الرياضية
بية ماوسط درجلت طمبة المجموعة الاجري المقلرنة بيفلماحقؽ مف ىذا المرض امت 

وماوسط درجلت طمبة المجموعة ال لبطة عمى االمابلر البعدي لممملىيـ الريل ية مو وع 
يو ح ، كمل امابلر  ت( لمكشؼ عف المروؽ بيف درجلت عينايف مساقمايف، بلسامداـ الدراسة

 (:16رإـ   الجدوؿ الاللا
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 (16جدول )
 المجموعة التجريبية يبين الفرق بين متوسط درجات 

 ات المجموعة الضابطة في القياس البعدي لممفاهيم الرياضيةومتوسط درج
 انؼذد انًجًىػخ انًفهىو

يزىضػ 

 انذرجبد

االَحراف 

 انًؼُبرٌ

لًُخ 

 (د)

يطزىي 

 انذالنخ

.اٌعجبسح.اٌعجبسح11
 1.6610.512 59 انزجرَجُخ

3.715
داٌخعٕذ

5.51  611.2130.777 انعبثطخ

.ٔفٟاٌعجبسح.ٔفٟاٌعجبسح22
 0.533 1.694 59 انزجرَجُخ

6.220
داٌخعٕذ

5.51  0.729 61.967 انعبثطخ

.األداح)ٚ(.األداح)ٚ(33
 0.526 1.711 59 انزجرَجُخ

5.867
داٌخعٕذ

5.51  0.774 611.000 انعبثطخ

.رىبفؤاٌعجبساد.رىبفؤاٌعجبساد44
 0.565 1.559 59 انزجرَجُخ

6.110
داٌخعٕذ

5.51  0.770 61.803 انعبثطخ

 0.521 1.627 59 ُخانزجرَج.أداحاٌشثط)(.أداحاٌشثط)(55
5.637

داٌخعٕذ

5.51  0.683 611.000 انعبثطخ

 0.549 1.644 59 انزجرَجُخ.أداحاٌشثط)(.أداحاٌشثط)(66
5.254

داٌخعٕذ

5.51  0.741 611.016 انعبثطخ

.ِغّٛعخؽً.ِغّٛعخؽ77ً

اٌغٍّخاٌّفزٛؽخاٌغٍّخاٌّفزٛؽخ

 1.5760.531 59 انزجرَجُخ
3.587 

داٌخعٕذ

5.51  0.711 611.163 انعبثطخ

.اٌعجبسحاٌّغٛسحو١ٍب .اٌعجبسحاٌّغٛسحو١ٍب 88
 0.521 1.627 59 انزجرَجُخ

4.704 
داٌخعٕذ

5.51  0.660 611.114 انعبثطخ

.اٌجش٘بْثبٌزٕبلط.اٌجش٘بْثبٌزٕبلط99
 0.580 1.644 59 انزجرَجُخ

6.737 
داٌخعٕذ

5.51  0.573 610.934 انعبثطخ

.عجااااااابسحرؾصااااااا١ً.عجااااااابسحرؾصااااااا1515ً١

اٌؾبصًاٌؾبصً

 0.580 1.644 59 انزجرَجُخ
4.333 

ٌخعٕذدا

5.51  0.591 611.180 انعبثطخ

.عجبسحاٌزٕبلط.عجبسحاٌزٕبلط1111
 0.519 1.728 59 انزجرَجُخ

4.776
داٌخعٕذ

5.51  0.718 611.180 انعبثطخ

.ٔفاااااااااااٟاٌعجااااااااااابسح.ٔفاااااااااااٟاٌعجااااااااااابسح1212

اٌّغٛسحاٌّغٛسح

 0.448 1.728 59 انزجرَجُخ
6.286

داٌخعٕذ

5.51  0.679 611.065 انعبثطخ

.اٌعجااااابسحاٌّغاااااٛسح.اٌعجااااابسحاٌّغاااااٛسح1313

عضئ١ب عضئ١ب 

 0.487 1.627 59 نزجرَجُخا
4.073

داٌخعٕذ

5.51  0.838 611.114 انعبثطخ

.اٌجش٘ااااااااابْ ١اااااااااش.اٌجش٘ااااااااابْ ١اااااااااش1414

اٌّجبششاٌّجبشش

 0.726 1.542 59 انزجرَجُخ
3.068

داٌخعٕذ

5.51  0.741 611.131 انعبثطخ

.اٌجش٘بْاٌّجبشش.اٌجش٘بْاٌّجبشش1515
 0.636 1.644 59 انزجرَجُخ

5.254
داٌخعٕذ

5.51  0.670 611.016 انعبثطخ

اٌذسعخاٌى١ٍخٌالخزجبساٌذسعخاٌى١ٍخٌالخزجبس
 2.980 24.661 59 انزجرَجُخ

12.703 
داٌخعٕذ

5.51  6115.9014.410 انعبثطخ

 2.66=  5.51، وعند مساوى داللة 2.55=  5.55عند مساوى داللة  (118د.ح= الجدولية   ت( إيمة 
لت درجلت بيف ماوسط يابيف مف الجدوؿ السلبؽ ثنو اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية

طمبة المجموعة الاجريبية الاا درست بلسامداـ ممططلت المملىيـ وماوسطلت درجلت 
المجموعة ال لبطة الاا درست بللطريقة الاقميدية فا القيلس البعدي عمى جميع المملىيـ 
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( 12.753 – 3.568الريل ية والدرجة الكمية لممملىيـ، فقد اراوحت إيـ  ت( المحسوبة بيف  
 ، وكلنت المروؽ لصللح5.51 عند مساوىل ثكبر مف إيمة  ت( الجدولية، وىا دالة وىا جميعي

 المجموعة الاجريبية.
لماحقؽ مف ثرر اسامداـ ممططلت المملىيـ   2والجدوؿ الاللا يو ح مربع معلمؿ إيال 

فا عبلج المملىيـ الريل ية لدى ثفراد المجموعة الاجريبية مف الجنسيف مف طمبة الصؼ 
 :، ابعل  لممعلدلة الالليةالعلشر

t
2 = 2  

t
2
 + df 

 وإد اعامد البلحث مساويلت حجـ الا رير كمل يما:
األداة 

 المستخدمة
 حجـ الا رير

 كبير ماوسط صغير


2
 5.51 5.56 5.14 

 والجدوؿ الاللا يبيف ذلؾ:
 (17جدول )
 وحجم تأثير استخدام   2قيمة "ت" ومربع معامل إيتا 

 هيم في عالج المفاهيم الرياضية لدى العينة الكميةمخططات المفا
 لًُخ دأثعبداٌّفب١ُ٘اٌش٠بظ١خ

 2
 حجى انزأثُر 

ِزٛعط 3.7150.105 .اٌعجبسح.اٌعجبسح11

وج١ش 6.2200.247.ٔفٟاٌعجبسح.ٔفٟاٌعجبسح22

وج١ش 5.8670.226)ٚ()ٚ(.أداحاٌشثط.أداحاٌشثط33

وج١ش 6.1100.240.رىبفؤاٌعجبساد.رىبفؤاٌعجبساد44

وج١ش 5.6370.212((←←.أداحاٌشثطاٌششط).أداحاٌشثطاٌششط)55

وج١ش 5.2540.190((↔↔.أداحاٌشثط).أداحاٌشثط)66

.ِغّٛعاااااااخؽااااااااًاٌغٍّااااااااخ.ِغّٛعاااااااخؽااااااااًاٌغٍّااااااااخ77

اٌّفزٛؽخاٌّفزٛؽخ
ِزٛعط 0.098 3.587

وج١ش 0.158 4.704.اٌعجبسحاٌّغٛسحو١ٍب .اٌعجبسحاٌّغٛسحو١ٍب 88

وج١ش 0.278 6.737.اٌجش٘بْثبٌزٕبلط.اٌجش٘بْثبٌزٕبلط99

ِزٛعط 0.137 4.333.عجبسحرؾص١ًؽبصً.عجبسحرؾص١ًؽبص1515ً

١شوج 4.7760.162 .عجبسحاٌزٕبلط.عجبسحاٌزٕبلط1111

وج١ش 6.2860.251.ٔفٟاٌعجبسحاٌّغٛسح.ٔفٟاٌعجبسحاٌّغٛسح1212

ِزٛعط 4.0730.123.اٌعجبسحاٌّغٛسحعضئ١ب .اٌعجبسحاٌّغٛسحعضئ١ب 1313

ِزٛعط 3.0680.074.اٌجش٘بْ ١شاٌّجبشش.اٌجش٘بْ ١شاٌّجبشش1414

وج١ش 5.2540.190.اٌجش٘بْاٌّجبشش.اٌجش٘بْاٌّجبشش1515

وج١ش 0.578 12.703اٌذسعخاٌى١ٍخٌالخزجبساٌذسعخاٌى١ٍخٌالخزجبس
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 ::( مل يما( مل يما1717رإـ  رإـ  يابيف مف الجدوؿ يابيف مف الجدوؿ 
ير الاػدريس بلسػػامداـ ممططػلت الممػػلىيـ عمػى الممػػلىيـ الريل ػية كػػلف كبيػرًا عمػػى ير الاػدريس بلسػػامداـ ممططػلت الممػػلىيـ عمػى الممػػلىيـ الريل ػية كػػلف كبيػرًا عمػػى اػ راػ ر  ثفثف -

 ..( مف المملىيـ الريل ية وعمى الدرجة الكمية لبلمابلر( مف المملىيـ الريل ية وعمى الدرجة الكمية لبلمابلر1515  

وكلف ا رير الادريس بلسامداـ ممططلت الممػلىيـ عمػى الممػلىيـ الريل ػية ماوسػطًل عمػى وكلف ا رير الادريس بلسامداـ ممططلت الممػلىيـ عمػى الممػلىيـ الريل ػية ماوسػطًل عمػى  -
 ..( مف المملىيـ الريل ية( مف المملىيـ الريل ية55  

لدى ثفػراد لدى ثفػراد   فا عبلج المملىيـ الريل يةفا عبلج المملىيـ الريل يةداـ ممططلت المملىيـ داـ ممططلت المملىيـ ممل يشير إلى فلعمية اسامممل يشير إلى فلعمية اسام -
 العينة مف طمبة الصؼ العلشر مف الجنسيف.العينة مف طمبة الصؼ العلشر مف الجنسيف.

ثف الماوسػط الحسػلبا لػدرجلت طمبػة المجموعػة الاجريبيػة ثف الماوسػط الحسػلبا لػدرجلت طمبػة المجموعػة الاجريبيػة   ((1616الجػدوؿ رإػـ  الجػدوؿ رإػـ  ويا ح مػف ويا ح مػف 
( بينمػػػل الماوسػػػط الحسػػػلبا لػػػدرجلت ( بينمػػػل الماوسػػػط الحسػػػلبا لػػػدرجلت 2.9852.985( بػػػلنحراؼ معيػػػلري  ( بػػػلنحراؼ معيػػػلري  24.66124.661فػػػا الاطبيػػػؽ البعػػػدي  فػػػا الاطبيػػػؽ البعػػػدي  

 (.(.4.4154.415( بلنحراؼ معيلري  ( بلنحراؼ معيلري  15.95115.951مجموعة ال لبطة  مجموعة ال لبطة  طمبة الطمبة ال
ثي ثف الماوسط الحسلبا لدرجلت طمبة المجموعة الاجريبية ثكبػر مػف الماوسػط الحسػلبا ثي ثف الماوسط الحسلبا لدرجلت طمبة المجموعة الاجريبية ثكبػر مػف الماوسػط الحسػلبا  

لدرجلت طمبة المجموعة ال ػلبطة، وإػد انعكػس ذلػؾ عمػى ناػلئج االمابػلر  ت( حيػث بمغػت إيمػة لدرجلت طمبة المجموعة ال ػلبطة، وإػد انعكػس ذلػؾ عمػى ناػلئج االمابػلر  ت( حيػث بمغػت إيمػة 
( ولػػػػدرجلت الحريػػػػة ( ولػػػػدرجلت الحريػػػػة αα = =5.515.51ى  ى  ( عنػػػػد مسػػػػاو ( عنػػػػد مسػػػػاو 2.662.66( وت الجدوليػػػػة  ( وت الجدوليػػػػة  12.75312.753 ت( المحسػػػػوبة   ت( المحسػػػػوبة  

، وبػػذلؾ فػػيف إيمػػة  ت( المحسػػوبة ثكبػػر مػػف إيمػػة  ت( الجدوليػػة، وىػػذا يعنػػا رفػػض ، وبػػذلؾ فػػيف إيمػػة  ت( المحسػػوبة ثكبػػر مػػف إيمػػة  ت( الجدوليػػة، وىػػذا يعنػػا رفػػض 118118اسػػلوي اسػػلوي 
= = ααالمرض الصمري وإبوؿ المرض البديؿ، وبذلؾ اوجد فػروؽ ذات داللػة إحصػلئية عنػد مسػاوى  المرض الصمري وإبوؿ المرض البديؿ، وبذلؾ اوجد فػروؽ ذات داللػة إحصػلئية عنػد مسػاوى  

ف درسػوا بللطريقػة ف درسػوا بللطريقػة ( فا االمابلر البعدي بيف ماوسط درجلت طمبة المجموعة ال لبطة المػذي( فا االمابلر البعدي بيف ماوسط درجلت طمبة المجموعة ال لبطة المػذي5.515.51
 الاقميدية وماوسط درجلت طمبة المجموعة الاجريبية الذيف درسوا بلسامداـ ممططلت المملىيـ.الاقميدية وماوسط درجلت طمبة المجموعة الاجريبية الذيف درسوا بلسامداـ ممططلت المملىيـ.

( وىػػػذه ( وىػػػذه 5.5785.578وإػػد إػػلـ البلحػػث بلسػػػامداـ حجػػـ الاػػ رير  مربػػع إياػػػل( الػػذي بمغػػت إيماػػو  وإػػد إػػلـ البلحػػث بلسػػػامداـ حجػػـ الاػػ رير  مربػػع إياػػػل( الػػذي بمغػػت إيماػػو   
لطئػػة لػػدى لطئػػة لػػدى القيمػػة اػػدؿ عمػػى ثرػػر الممططػػلت المملىيميػػة المابعػػة فػػا عػػبلج الممػػلىيـ الريل ػػية المالقيمػػة اػػدؿ عمػػى ثرػػر الممططػػلت المملىيميػػة المابعػػة فػػا عػػبلج الممػػلىيـ الريل ػػية الم

 طمبة المجموعة الاجريبية.طمبة المجموعة الاجريبية.
وإػػد الحػػظ البلحػػث ذلػػؾ مػػف مػػبلؿ شػػرح الممػػلىيـ الريل ػػية دامػػؿ ذرفػػة الصػػؼ ومػػدى اسػػاجلبة وإػػد الحػػظ البلحػػث ذلػػؾ مػػف مػػبلؿ شػػرح الممػػلىيـ الريل ػػية دامػػؿ ذرفػػة الصػػؼ ومػػدى اسػػاجلبة 

 الطمبة لمادريس بلسامداـ ممططلت المملىيـ.الطمبة لمادريس بلسامداـ ممططلت المملىيـ.
 ويرجع البلحث ىذا األمر إلى ثف:ويرجع البلحث ىذا األمر إلى ثف:

  طػػػػرؽ الاػػػػدريس الاقميديػػػػة مممػػػػة لمطمبػػػػة وثصػػػػبح الطللػػػػب ي لميػػػػل فػػػػا حػػػػيف ثف ممططػػػػلت طػػػػرؽ الاػػػػدريس الاقميديػػػػة مممػػػػة لمطمبػػػػة وثصػػػػبح الطللػػػػب ي لميػػػػل فػػػػا حػػػػيف ثف ممططػػػػلت
لممػػلىيـ جديػػدة عمػػى الطللػػب ويسػػاطيع مػػف مبلليػػل عػػبلج مملىيمػػو الملطئػػة واسػػابداليل لممػػلىيـ جديػػدة عمػػى الطللػػب ويسػػاطيع مػػف مبلليػػل عػػبلج مملىيمػػو الملطئػػة واسػػابداليل اا

 بللمملىيـ الصحيحة بشكؿ ثف ؿ.بللمملىيـ الصحيحة بشكؿ ثف ؿ.

  مف مبلؿ النالئج السلبقة لوحظ اسػاجلبة الطمبػة مػع الامسػير بشػكؿ ثف ػؿ وىػذا يربػت ثف مف مبلؿ النالئج السلبقة لوحظ اسػاجلبة الطمبػة مػع الامسػير بشػكؿ ثف ػؿ وىػذا يربػت ثف
ئؽ ئؽ الممططلت المملىيمية يغير ثر ية اإلجلبة ويجعؿ اإلجلبة الصحيحة مبنية عمى حقػلالممططلت المملىيمية يغير ثر ية اإلجلبة ويجعؿ اإلجلبة الصحيحة مبنية عمى حقػل

 عممية صحيحة.عممية صحيحة.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الذي ينص عمى: "نتائج الفرض الثاني  -2
درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة عمى 

 االختبار البعدي لممفاهيم الرياضية".
يف درجلت عينايف لماحقؽ مف ىذا المرض اـ اسامداـ امابلر  ت( لمكشؼ عف المروؽ ب

 (:18مساقمايف، كمل يو ح الجدوؿ الاللا رإـ  
 (18جذول )

 َجٍُ انفرق ثٍُ يزىضػ درجبد غالة انًجًىػخ انزجرَجُخ 

 ويزىضػ درجبد غالة انًجًىػخ انعبثطخ فٍ انمُبش انجؼذٌ نهًفبهُى انرَبظُخ

 انؼذد انًجًىػخ انًفهىو
يزىضػ 

 انذرجبد

االَحراف 

 انًؼُبرٌ
 لًُخ )د(

طزىي ي

 انذالنخ

.اٌعجبسح.اٌعجبسح11
 0.563 1.600 35 انزجرَجُخ

2.230
داٌخعٕذ

5.55  0.805 351.200 انعبثطخ

.ٔفٟاٌعجبسح.ٔفٟاٌعجبسح22
 0.450 1.733 35 انزجرَجُخ

4.211 
داٌخعٕذ

5.51  0.890 350.967 انعبثطخ

.األداح)ٚ(.األداح)ٚ(33
 0.407 1.800 35 انزجرَجُخ

5.268 
داٌخعٕذ

5.51  0.765 350.967 انعبثطخ

.رىبفؤاٌعجبساد.رىبفؤاٌعجبساد44
 0.466 1.700 35 انزجرَجُخ

5.659 
داٌخعٕذ

5.51  0.774 350.767 انعبثطخ

((←←.أداحاٌشثط).أداحاٌشثط)55
 0.379 1.833 35 انزجرَجُخ

4.980
داٌخعٕذ

5.51  0.712 351.100 انعبثطخ

((↔↔.أداحاٌشثط).أداحاٌشثط)66
 0.498 1.600 35 انزجرَجُخ

2.538 
عٕذداٌخ

5.55  0.791 351.167 انعبثطخ

.ِغّٛعخؽً.ِغّٛعخؽ77ً

اٌغٍّخاٌّفزٛؽخاٌغٍّخاٌّفزٛؽخ

 0.571 1.533 35 انزجرَجُخ
2.499 

داٌخعٕذ

5.55  0.759 351.100 انعبثطخ

.اٌعجبسحاٌّغٛسحو١ٍب .اٌعجبسحاٌّغٛسحو١ٍب 88
 0.479 1.667 35 انزجرَجُخ

4.011 
داٌخعٕذ

5.51  0.607 351.100 انعبثطخ

طط.اٌجش٘بْثبٌزٕبل.اٌجش٘بْثبٌزٕبل99
 0.504 1.767 35 انزجرَجُخ

5.352
داٌخعٕذ

5.51  0.556 351.033 انعبثطخ

.عجااااااااابسحرؾصااااااااا١ً.عجااااااااابسحرؾصااااااااا1515ً١

اٌؾبصًاٌؾبصً

 0.675 1.400 35 انزجرَجُخ
1.564

 ١شداٌخ

إؽصبئ١ب  0.461 351.167 انعبثطخ

.عجبسحاٌزٕبلط.عجبسحاٌزٕبلط1111
 0.556 1.633 35 انزجرَجُخ

4.707
داٌخعٕذ

5.51  0.747 350.833 انعبثطخ

.ٔفٟاٌعجبسحاٌّغٛسح.ٔفٟاٌعجبسحاٌّغٛسح1212
 0.466 1.700 35 انزجرَجُخ

4.264 
داٌخعٕذ

5.51  0.718 351.033 انعبثطخ

.اٌعجااااااابسحاٌّغاااااااٛسح.اٌعجااااااابسحاٌّغاااااااٛسح1313

عضئ١ب عضئ١ب 

 0.490 1.633 35 انزجرَجُخ
3.603 

داٌخعٕذ

5.51  0.944 350.933 انعبثطخ

.اٌجش٘بْ ١شاٌّجبشش.اٌجش٘بْ ١شاٌّجبشش1414
 0.894 1.400 35 انزجرَجُخ

2.408
داٌخعٕذ

5.55  0.819 350.867 انعبثطخ

.اٌجش٘بْاٌّجبشش.اٌجش٘بْاٌّجبشش1515
 0.661 1.667 35 انزجرَجُخ

4.745
داٌخعٕذ

5.51  0.699 350.833 انعبثطخ

اٌذسعخاٌى١ٍخٌالخزجبساٌذسعخاٌى١ٍخٌالخزجبس
 2.857 24.667 35 انزجرَجُخ

8.186 
داٌخعٕذ

5.51  5.753 3515.067 انعبثطخ

 2.66=  5.51، وعند مساوى داللة 2.55=  5.55عند مساوى داللة  (58د.ح=   الجدولية ت( إيمة 
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بيف ماوسطلت درجلت  ثنو اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية (18رإـ  يابيف مف الجدوؿ 
طبلب المجموعة الاجريبية الذيف درسوا بلسامداـ ممططلت المملىيـ وماوسطلت درجلت طبلب 

لطريقة الاقميدية فا القيلس البعدي عمى معظـ المملىيـ المجموعة ال لبطة الذيف درسوا بل
( وىا 8.186 – 2.235الريل ية والدرجة الكمية لممملىيـ، فقد اراوحت إيـ  ت( المحسوبة بيف  

، وكلنت 5.55ومساوى  5.51 عند مساوىجميعيل ثكبر مف إيمة  ت( الجدولية، وىا دالة 
 المجموعة الاجريبية. المروؽ لصللح

اكف المروؽ دالة بيف طبلب المجموعايف الاجريبية وال لبطة فا مميوـ عبلرة فيمل لـ 
 احصيؿ الحلصؿ.

لماحقؽ مف ثرر اسامداـ ممططلت المملىيـ فا   2والجدوؿ الاللا يو ح مربع معلمؿ إيال 
 عبلج المملىيـ الريل ية لدى طبلب المجموعة الاجريبية مف طمبة الصؼ العلشر:

 (19جدول )
 وحجم تأثير استخدام  2ومربع معامل إيتا قيمة )ت( 

 مخططات المفاهيم في عالج المفاهيم الرياضية لدى طالب العينة التجريبية
 قيمة ت ثبعلد المملىيـ الريل ية

 2
 حجم التأثير 

 ماوسط 0.079 2.230 . العبلرة. العبلرة11
 كبير 0.234 4.211 . نما العبلرة. نما العبلرة22
 كبير 0.324 5.268  و( و(  .أداحاٌشثط.أداحاٌشثط33
 كبير 0.356 5.659.رىبفؤاٌعجبساد.رىبفؤاٌعجبساد44
 كبير 4.9800.300((←←.أداحاٌشثطاٌششط).أداحاٌشثطاٌششط)55
 ماوسط 0.100 2.538((↔↔.أداحاٌشثط).أداحاٌشثط)66
 ماوسط 0.097 2.499 . مجموعة حؿ الجممة المماوحة. مجموعة حؿ الجممة المماوحة77
 كبير 0.217 4.011 . العبلرة المسورة كميلً . العبلرة المسورة كميلً 88
 كبير 5.3520.331 . البرىلف بللانلإض. البرىلف بللانلإض99

 ماوسط 1.5640.040ص١ًؽبصًص١ًؽبصً.عجبسحرؾ.عجبسحرؾ1515
 كبير 4.7070.276 . عبلرة الانلإض. عبلرة الانلإض1111
 كبير 0.239 4.264 . نما العبلرة المسورة. نما العبلرة المسورة1212
 كبير 0.183 3.603 . العبلرة المسورة جزئيلً . العبلرة المسورة جزئيلً 1313
 ماوسط 2.4080.091 . البرىلف ذير المبلشر. البرىلف ذير المبلشر1414
 كبير 4.7450.280 . البرىلف المبلشر. البرىلف المبلشر1515

 كبير 0.536 8.186 الدرجة الكمية لبلمابلرالدرجة الكمية لبلمابلر
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 ::يابيف مف الجدوؿ السلبؽيابيف مف الجدوؿ السلبؽ
( ( 1515ا رير الادريس بلسامداـ ممططػلت الممػلىيـ عمػى الممػلىيـ الريل ػية كػلف كبيػرًا عمػى  ا رير الادريس بلسامداـ ممططػلت الممػلىيـ عمػى الممػلىيـ الريل ػية كػلف كبيػرًا عمػى    ثفثف -

 ..مف المملىيـ الريل ية وعمى الدرجة الكمية لبلمابلر لدى طبلب المجموعة الاجريبيةمف المملىيـ الريل ية وعمى الدرجة الكمية لبلمابلر لدى طبلب المجموعة الاجريبية

( ( 55لىيـ الريل ػية ماوسػطًل عمػػى  لىيـ الريل ػية ماوسػطًل عمػػى  وكػلف اػ رير الاػدريس بلسػامداـ ممططػلت الممػػلىيـ عمػى الممػوكػلف اػ رير الاػدريس بلسػامداـ ممططػلت الممػػلىيـ عمػى الممػ -
 ..مف المملىيـ الريل ية لدى طبلب المجموعة الاجريبيةمف المملىيـ الريل ية لدى طبلب المجموعة الاجريبية

لػػدى طػػبلب لػػدى طػػبلب   فػػا عػػبلج الممػػلىيـ الريل ػػيةفػػا عػػبلج الممػػلىيـ الريل ػػيةممػػل يشػػير إلػػى فلعميػػة اسػػامداـ ممططػػلت الممػػلىيـ ممػػل يشػػير إلػػى فلعميػػة اسػػامداـ ممططػػلت الممػػلىيـ  -
 الصؼ العلشر.الصؼ العلشر.

ثف الماوسػط الحسػلبا لػدرجلت طػبلب المجموعػة الاجريبيػة ثف الماوسػط الحسػلبا لػدرجلت طػبلب المجموعػة الاجريبيػة   ((1919رإػـ  رإػـ  يا ح مف الجدوؿ يا ح مف الجدوؿ 
( بينمػػػل الماوسػػػط الحسػػػلبا لػػػدرجلت ( بينمػػػل الماوسػػػط الحسػػػلبا لػػػدرجلت 2.8572.857( بػػػلنحراؼ معيػػػلري  ( بػػػلنحراؼ معيػػػلري  24.66724.667البعػػػدي  البعػػػدي    فػػػا الاطبيػػػؽفػػػا الاطبيػػػؽ

 (.(.5.7535.753( بلنحراؼ معيلري  ( بلنحراؼ معيلري  15.56715.567طبلب المجموعة ال لبطة  طبلب المجموعة ال لبطة  
ثي ثف الماوسػػػػط الحسػػػػلبا لػػػػدرجلت المجموعػػػػة الاجريبيػػػػة ثكبػػػػر مػػػػف الماوسػػػػط الحسػػػػلبا ثي ثف الماوسػػػػط الحسػػػػلبا لػػػػدرجلت المجموعػػػػة الاجريبيػػػػة ثكبػػػػر مػػػػف الماوسػػػػط الحسػػػػلبا  

بلر  ت( حيػث بمغػت إيمػة بلر  ت( حيػث بمغػت إيمػة لدرجلت طبلب المجموعة ال لبطة، وإد انعكس ذلؾ عمى نالئج االمالدرجلت طبلب المجموعة ال لبطة، وإد انعكس ذلؾ عمى نالئج االما
( ولدرجلت حرية اسػلوي ( ولدرجلت حرية اسػلوي αα = =5.515.51( عند مساوى  ( عند مساوى  2.662.66( وت الجدولية  ( وت الجدولية  8.1868.186 ت( المحسوبة   ت( المحسوبة  

(، وبذلؾ فػيف إيمػة  ت( المحسػوبة ثكبػر مػف إيمػة  ت( الجدوليػة، وىػذا يعنػا رفػض المػرض (، وبذلؾ فػيف إيمػة  ت( المحسػوبة ثكبػر مػف إيمػة  ت( الجدوليػة، وىػذا يعنػا رفػض المػرض 5858  
( ( αα = =5.515.51الصمري، وإبوؿ المرض البديؿ، وبذلؾ اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية عند مساوى  الصمري، وإبوؿ المرض البديؿ، وبذلؾ اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية عند مساوى  

فػػا االمابػػلر البعػػدي بػػيف ماوسػػطلت درجػػلت طػػبلب المجموعػػة ال ػػلذطة الػػذيف درسػػوا بللطريقػػة فػػا االمابػػلر البعػػدي بػػيف ماوسػػطلت درجػػلت طػػبلب المجموعػػة ال ػػلذطة الػػذيف درسػػوا بللطريقػػة 
الاقميديػػػة وماوسػػػػط درجػػػػلت طػػػػبلب فػػػػا المجموعػػػػة الاجريبيػػػػة الػػػػذيف درسػػػػوا بلسػػػػامداـ ممططػػػػلت الاقميديػػػة وماوسػػػػط درجػػػػلت طػػػػبلب فػػػػا المجموعػػػػة الاجريبيػػػػة الػػػػذيف درسػػػػوا بلسػػػػامداـ ممططػػػػلت 

( وىػػذه القيمػػة ( وىػػذه القيمػػة 5.5365.536الممػػلىيـ، وإػػد إػػلـ البلحػػث بلسػػامداـ حجػػـ الاػػ رير  مربػػع إياػػل( الػػذي بمغػػت  الممػػلىيـ، وإػػد إػػلـ البلحػػث بلسػػامداـ حجػػـ الاػػ رير  مربػػع إياػػل( الػػذي بمغػػت  
لؿ عمػػى ثرػػر اسػػامداـ ممططػػلت الممػػلىيـ المابعػػة فػػا عػػبلج الممػػلىيـ الريل ػػية الملطئػػة لػػدى لؿ عمػػى ثرػػر اسػػامداـ ممططػػلت الممػػلىيـ المابعػػة فػػا عػػبلج الممػػلىيـ الريل ػػية الملطئػػة لػػدى اػػداػػد

 طبلب المجموعة الاجريبية.طبلب المجموعة الاجريبية.
نجػػػلح اسػػػػامداـ ممططػػػػلت الممػػػػلىيـ فػػػا عػػػػبلج الممػػػػلىيـ الريل ػػػػية نجػػػلح اسػػػػامداـ ممططػػػػلت الممػػػػلىيـ فػػػا عػػػػبلج الممػػػػلىيـ الريل ػػػػية يػػػرى البلحػػػػث مػػػػدى يػػػرى البلحػػػػث مػػػػدى  

مجػلؿ مجػلؿ الملطئة لدى طبلب الصؼ العلشر وىذا يامؽ مع الدراسلت السلبقة الاا ثجريت فػا ىػذا الالملطئة لدى طبلب الصؼ العلشر وىذا يامؽ مع الدراسلت السلبقة الاا ثجريت فػا ىػذا ال
فػػا فػػا ( ويرجػػع البلحػػث نجػػلح ممططػػلت الممػػلىيـ ( ويرجػػع البلحػػث نجػػلح ممططػػلت الممػػلىيـ predige    25572557( ودراسػػة ( ودراسػػة 25552555دراسػػة عملنػػة  دراسػػة عملنػػة  

 ::مل يمامل يما  إلىإلىعبلج المملىيـ الريل ية الملطئة عبلج المملىيـ الريل ية الملطئة 
 انوع األفكلر والمعموملت المقلومة لمطللب مف مبلؿ الممططلت المملىيمية.انوع األفكلر والمعموملت المقلومة لمطللب مف مبلؿ الممططلت المملىيمية. -11
كؿ كبيػػر مػػع كؿ كبيػػر مػػع امػػابلؼ طريقػػة إلقػػلذ الػػدرس لمطللػػب، واملعػػؿ الطللػػب مػػع الممططػػلت بشػػامػػابلؼ طريقػػة إلقػػلذ الػػدرس لمطللػػب، واملعػػؿ الطللػػب مػػع الممططػػلت بشػػ -22

 المعمـ.المعمـ.

إف ممططلت المملىيـ اشكؿ بيئػة مميوميػة وعبلجيػة ثف ػؿ مػف طػرؽ الاػدريس الاقميديػة إف ممططلت المملىيـ اشكؿ بيئػة مميوميػة وعبلجيػة ثف ػؿ مػف طػرؽ الاػدريس الاقميديػة  -33
حيػػث يسػػاطيع الطللػػب مػػف مبلليػػل القػػدرة عمػػى الاكيػػؼ واساح ػػلر المعمومػػلت والممػػلىيـ حيػػث يسػػاطيع الطللػػب مػػف مبلليػػل القػػدرة عمػػى الاكيػػؼ واساح ػػلر المعمومػػلت والممػػلىيـ 

 الصحيحة لممعرفة السميمة.الصحيحة لممعرفة السميمة.
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ية بين متوسط ال توجد فروق ذات داللة إحصائالذي ينص عمى: "نتائج الفرض الثالث  -3
درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة عمى 

 ".االختبار البعدي لممفاهيم الرياضية
ٌٍزؾمكِٓ٘زااٌفشضرُاعزخذاَاخزجبس)د(ٌٍىشفعٓاٌفشٚقث١ٓدسعبدع١ٕز١ٓ

ِغزمٍز١ٓ،وّب٠ٛظؼاٌغذٚياٌزبٌٟ:

 (02جدول )
 يزىضػ درجبد غبنجبد انًجًىػخ انزجرَجُخ َجٍُ انفرق ثٍُ 

 ويزىضػ درجبد غبنجبد انًجًىػخ انعبثطخ فٍ انمُبش انجؼذٌ نهًفبهُى انرَبظُخ

 انؼذد انًجًىػخ انًفهىو
يزىضػ 

 انذرجبد

االَحراف 

 انًؼُبرٌ
 (د)لًُخ 

يطزىي 

 انذالنخ

.اٌعجبسح.اٌعجبسح11
 0.455 1.724 29 انزجرَجُخ

3.049 
داٌخعٕذ

5.51  0.762 351.226 انعبثطخ

.ٔفٟاٌعجبسح.ٔفٟاٌعجبسح22
 0.614 1.655 29 انزجرَجُخ

4.587
داٌخعٕذ

5.51  0.547 350.968 انعبثطخ

.األداح)ٚ(.األداح)ٚ(33
 0.622 1.621 29 انزجرَجُخ

3.178
داٌخعٕذ

5.51  0.795 351.032 انعبثطخ

.رىبفؤاٌعجبساد.رىبفؤاٌعجبساد44
 0.628 1.414 29 انزجرَجُخ

3.136
داٌخعٕذ

5.51  0.779 350.839 انعبثطخ

((←←.أداحاٌشثط).أداحاٌشثط)55
 0.568 1.414 29 انزجرَجُخ

3.228
داٌخعٕذ

5.51  0.651 350.903 انعبثطخ

((↔↔.أداحاٌشثط).أداحاٌشثط)66
 0.604 1.690 29 انزجرَجُخ

4.958 
داٌخعٕذ

5.51  0.670 350.871 انعبثطخ

.ِغّٛعخؽً.ِغّٛعخؽ77ً

اٌغٍّخاٌّفزٛؽخاٌغٍّخاٌّفزٛؽخ

 0.494 1.621 29 انزجرَجُخ
2.587 

داٌخعٕذ

5.55  0.669 351.226 انعبثطخ

.اٌعجبسحاٌّغٛسحو١ٍب .اٌعجبسحاٌّغٛسحو١ٍب 88
 0.568 1.586 29 انزجرَجُخ

2.722 
داٌخعٕذ

5.51  0.718 351.129 انعبثطخ

.اٌجش٘بْثبٌزٕبلط.اٌجش٘بْثبٌزٕبلط99
 0.634 1.517 29 انزجرَجُخ

4.320 
داٌخعٕذ

5.51  0.583 350.839 انعبثطخ

حرؾصاااااااااا١ًحرؾصاااااااااا١ً.عجاااااااااابس.عجاااااااااابس1515

اٌؾبصًاٌؾبصً

 0.310 1.897 29 انزجرَجُخ
4.950 

داٌخعٕذ

5.51  0.703 351.194 انعبثطخ

.عجبسحاٌزٕبلط.عجبسحاٌزٕبلط1111
 0.468 1.828 29 انزجرَجُخ

2.464
داٌخعٕذ

5.55  0.508 351.516 انعبثطخ

.ٔفٟاٌعجبسحاٌّغٛسح.ٔفٟاٌعجبسحاٌّغٛسح1212
 0.435 1.759 29 انزجرَجُخ

4.596 
داٌخعٕذ

5.51  0.651 351.097 خانعبثط

.اٌعجبسحاٌّغٛسحعضئ١ب .اٌعجبسحاٌّغٛسحعضئ١ب 1313
 0.494 1.621 29 انزجرَجُخ

2.114 
داٌخعٕذ

5.55  0.693 351.290 انعبثطخ

.اٌجش٘بْ ١شاٌّجبشش.اٌجش٘بْ ١شاٌّجبشش1414
 0.471 1.690 29 انزجرَجُخ

2.261 
داٌخعٕذ

5.55  0.558 351.387 انعبثطخ

.اٌجش٘بْاٌّجبشش.اٌجش٘بْاٌّجبشش1515
 0.622 1.621 29 انزجرَجُخ

2.705
داٌخعٕذ

5.51  0.601 351.194 انعبثطخ

اٌذسعخاٌى١ٍخٌالخزجبساٌذسعخاٌى١ٍخٌالخزجبس
 3.154 24.655 29 انزجرَجُخ

11.104 
داٌخعٕذ

5.51  2.355 3516.710 انعبثطخ

 2.66=  5.51، وعند مساوى داللة 2.55=  5.55عند مساوى داللة  (58د.ح= الجدولية   ت( إيمة 
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بيف ماوسطلت درجلت  ثنو اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية (25إـ  ر يابيف مف الجدوؿ 
طللبلت المجموعة الاجريبية الموااا درسف بلسامداـ ممططلت المملىيـ وماوسطلت درجلت 
طللبلت المجموعة ال لبطة الموااا درسف بللطريقة الاقميدية فا القيلس البعدي عمى جميع 

 – 2.114لىيـ، فقد اراوحت إيـ  ت( المحسوبة بيف  المملىيـ الريل ية والدرجة الكمية لممم
ومساوى  5.51 عند مساوى( وىا جميعيل ثكبر مف إيمة  ت( الجدولية، وىا إيـ دالة 11.154
 المجموعة الاجريبية. ، وكلنت المروؽ لصللح5.55

لماحقؽ مف ثرر اسامداـ ممططلت المملىيـ   2والجدوؿ الاللا يو ح مربع معلمؿ إيال 
 لدى طللبلت المجموعة الاجريبية مف الصؼ العلشر: ج المملىيـ الريل يةفا عبل

 (21جدول )
 وحجم تأثير استخدام  2قيمة )ت( ومربع معامل إيتا 

 مخططات المفاهيم في عالج المفاهيم الرياضية لدى طالبات العينة التجريبية
 قيمة ت ثبعلد المملىيـ الريل ية

 حجم التأثير 2 
 ماوسط 0.138 3.049 . العبلرة. العبلرة11
 كبير 4.5870.266 . نما العبلرة. نما العبلرة22
 كبير 3.1780.148  و( و(  .أداحاٌشثط.أداحاٌشثط33
 كبير 3.1360.145.رىبفؤاٌعجبساد.رىبفؤاٌعجبساد44
 كبير 3.2280.152((←←.أداحاٌشثطاٌششط).أداحاٌشثطاٌششط)55
 كبير 0.298 4.958((↔↔.أداحاٌشثط).أداحاٌشثط)66
 ماوسط 0.103 2.587 . مجموعة حؿ الجممة المماوحة. مجموعة حؿ الجممة المماوحة77
 ماوسط 0.113 2.722 عبلرة المسورة كميلً عبلرة المسورة كميلً . ال. ال88
 كبير 0.243 4.320 . البرىلف بللانلإض. البرىلف بللانلإض99

 كبير 0.297 4.950.عجبسحرؾص١ًؽبصً.عجبسحرؾص١ًؽبص1515ً
 ماوسط 2.4640.095 . عبلرة الانلإض. عبلرة الانلإض1111
 كبير 0.267 4.596 . نما العبلرة المسورة. نما العبلرة المسورة1212
 ماوسط 0.072 2.114 . العبلرة المسورة جزئيلً . العبلرة المسورة جزئيلً 1313
 ماوسط 0.081 2.261 المبلشرالمبلشر  . البرىلف ذير. البرىلف ذير1414
 ماوسط 2.7050.112 . البرىلف المبلشر. البرىلف المبلشر1515

 كبير 0.680 11.104 الدرجة الكمية لبلمابلرالدرجة الكمية لبلمابلر
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 ::يابيف مف الجدوؿ السلبؽيابيف مف الجدوؿ السلبؽ
( ( 88ا رير الادريس بلسامداـ ممططػلت الممػلىيـ عمػى الممػلىيـ الريل ػية كػلف كبيػرًا عمػى  ا رير الادريس بلسامداـ ممططػلت الممػلىيـ عمػى الممػلىيـ الريل ػية كػلف كبيػرًا عمػى    ثفثف -

 ..ية لبلمابلر لدى طللبلت المجموعة الاجريبيةية لبلمابلر لدى طللبلت المجموعة الاجريبيةمف المملىيـ الريل ية وعمى الدرجة الكممف المملىيـ الريل ية وعمى الدرجة الكم

( ( 77وكلف ا رير الادريس بلسامداـ ممططلت المملىيـ عمى المملىيـ الريل ػية ماوسػطًل عمػى  وكلف ا رير الادريس بلسامداـ ممططلت المملىيـ عمى المملىيـ الريل ػية ماوسػطًل عمػى   -
 ..مف المملىيـ الريل ية لدى طللبلت المجموعة الاجريبيةمف المملىيـ الريل ية لدى طللبلت المجموعة الاجريبية

  تتطللبػلطللبػللػدى لػدى   فا عػبلج الممػلىيـ الريل ػيةفا عػبلج الممػلىيـ الريل ػيةممل يشير إلى فلعمية اسامداـ ممططلت المملىيـ ممل يشير إلى فلعمية اسامداـ ممططلت المملىيـ  -
 الصؼ العلشر.الصؼ العلشر.

المجموعػة الاجريبيػة المجموعػة الاجريبيػة   طللبلتطللبلتاف الماوسط الحسلبا لدرجلت اف الماوسط الحسلبا لدرجلت   ((2121رإـ رإـ ويا ح مف الجدوؿ ويا ح مف الجدوؿ 
( بينمػػػل الماوسػػػط الحسػػػلبا لػػػدرجلت ( بينمػػػل الماوسػػػط الحسػػػلبا لػػػدرجلت 3.1543.154( بػػػلنحراؼ معيػػػلري  ( بػػػلنحراؼ معيػػػلري  24.65524.655فػػػا الاطبيػػػؽ البعػػػدي  فػػػا الاطبيػػػؽ البعػػػدي  

 (.(.2.3552.355( بلنحراؼ معيلري  ( بلنحراؼ معيلري  16.71516.715المجموعة ال لبطة  المجموعة ال لبطة    طللبلتطللبلت
طللبػػػػلت المجموعػػػػة الاجريبيػػػػة ثكبػػػػر مػػػػف الماوسػػػػط طللبػػػػلت المجموعػػػػة الاجريبيػػػػة ثكبػػػػر مػػػػف الماوسػػػػط ثي ثف الماوسػػػػط الحسػػػػلبا لػػػػدرجلت ثي ثف الماوسػػػػط الحسػػػػلبا لػػػػدرجلت 

الحسلبا لدرجلت طللبلت المجموعة ال لبطة، وإػد انعكػس ذلػؾ عمػى ناػلئج االمابػلر  ت( حيػث الحسلبا لدرجلت طللبلت المجموعة ال لبطة، وإػد انعكػس ذلػؾ عمػى ناػلئج االمابػلر  ت( حيػث 
( ولػدرجلت ( ولػدرجلت αα = =5.515.51( عند مساوى  ( عند مساوى  2.662.66( وت الجدولية  ( وت الجدولية  11.15411.154بمغت إيمة  ت( المحسوبة  بمغت إيمة  ت( المحسوبة  

مػػة  ت( الجدوليػػة، وىػػذا يعنػػا مػػة  ت( الجدوليػػة، وىػػذا يعنػػا ( وبػػذلؾ فػػيف إيمػػة  ت( المحسػػوبة ثكبػػر مػػف إي( وبػػذلؾ فػػيف إيمػػة  ت( المحسػػوبة ثكبػػر مػػف إي5858حريػػة اسػػلوي  حريػػة اسػػلوي  
رفض المرض الصمري وإبوؿ المرض البديؿ، وبذلؾ اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية عند مساوى رفض المرض الصمري وإبوؿ المرض البديؿ، وبذلؾ اوجد فروؽ ذات داللة إحصلئية عند مساوى 

  αα = =5.515.51 فػػػا االمابػػػلر البعػػػدي بػػػيف ماوسػػػطلت درجػػػلت طللبػػػلت المجموعػػػة ال ػػػلبطة الػػػذيف ( فػػػا االمابػػػلر البعػػػدي بػػػيف ماوسػػػطلت درجػػػلت طللبػػػلت المجموعػػػة ال ػػػلبطة الػػػذيف )
ف درسػوا بلسػامداـ ف درسػوا بلسػامداـ درسوا بللطريقة الاقميدية وماوسط درجػلت طللبػلت فػا المجموعػة الاجريبيػة الػذيدرسوا بللطريقة الاقميدية وماوسط درجػلت طللبػلت فػا المجموعػة الاجريبيػة الػذي

 ممططلت المملىيـ.ممططلت المملىيـ.
( وىػػذه القيمػػة ( وىػػذه القيمػػة 5.6855.685وإػػد إػػلـ البلحػػث بلسػػامداـ حجػػـ الاػػ رير  مربػػع إياػػل( الػػذي بمغػػت  وإػػد إػػلـ البلحػػث بلسػػامداـ حجػػـ الاػػ رير  مربػػع إياػػل( الػػذي بمغػػت   

اػػدلؿ عمػػى ثرػػر اسػػامداـ ممططػػلت الممػػلىيـ فػػا عػػبلج الممػػلىيـ الريل ػػية الملطئػػة لػػدى طللبػػلت اػػدلؿ عمػػى ثرػػر اسػػامداـ ممططػػلت الممػػلىيـ فػػا عػػبلج الممػػلىيـ الريل ػػية الملطئػػة لػػدى طللبػػلت 
 المجموعة الاجريبية.المجموعة الاجريبية.

 ويرجع البلحث ذلؾ إلى:ويرجع البلحث ذلؾ إلى:

  اعمػؿ عمػػى ربػط الممػػلىيـ الجديػدة بللممػػلىيـ السػلبقة الموجػػودة فػػا اعمػؿ عمػػى ربػط الممػػلىيـ الجديػدة بللممػػلىيـ السػلبقة الموجػػودة فػػا ثف ممططػلت الممػػلىيـ ثف ممططػلت الممػػلىيـ
 البنية المعرفية ممل يسلعد عمى الاقميؿ مف االمطلذ المملىيمية لدى الطمبة.البنية المعرفية ممل يسلعد عمى الاقميؿ مف االمطلذ المملىيمية لدى الطمبة.

  جلبػلت جلبػلت مف مػبلؿ مبلحظػة اسػاجلبلت وا  فػا االمابػلر لػوحظ ثف انػوع الامسػيرات فػا االمابػلر لػوحظ ثف انػوع الامسػيرات   الطللبػلتالطللبػلتمف مػبلؿ مبلحظػة اسػاجلبلت وا 
الممػلىيـ ثحػدرت حراكػًل عبلجيػًل الممػلىيـ ثحػدرت حراكػًل عبلجيػًل   والمنلإشلت المقدمة مف مبلليـ وىػذا يربػت ثف ممططػلتوالمنلإشلت المقدمة مف مبلليـ وىػذا يربػت ثف ممططػلت

لػػػدى الطمبػػػة وعممػػػت عمػػػى اقويػػػة البنيػػػػة المعرفيػػػة لػػػدييـ واربيػػػت المعمومػػػلت المملىيميػػػػة لػػػدى الطمبػػػة وعممػػػت عمػػػى اقويػػػة البنيػػػػة المعرفيػػػة لػػػدييـ واربيػػػت المعمومػػػلت المملىيميػػػػة 
 الصحيحة.الصحيحة.
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 ماذا قدمت الدراسة الحالية:ماذا قدمت الدراسة الحالية:

فا  وذ النالئج السلبقة يرى البلحث ثف ىذه الدراسة إدمت عدة ثشيلذ ميمة فا اإلطػلر فا  وذ النالئج السلبقة يرى البلحث ثف ىذه الدراسة إدمت عدة ثشيلذ ميمة فا اإلطػلر  
ىيـ الريل ية الملطئة لدى طمبة الصؼ العلشر األسلسا فػا ىيـ الريل ية الملطئة لدى طمبة الصؼ العلشر األسلسا فػا البحرا الذي يمكف فييل عبلج المملالبحرا الذي يمكف فييل عبلج الممل

 ملدة الريل يلت:ملدة الريل يلت:

  امابػػػػػلًر اشميصػػػػػيًل لمممػػػػػلىيـ الريل ػػػػػية الموجػػػػػودة فػػػػػا وحػػػػػدة المنطػػػػػؽ لمصػػػػػؼ العلشػػػػػر امابػػػػػلًر اشميصػػػػػيًل لمممػػػػػلىيـ الريل ػػػػػية الموجػػػػػودة فػػػػػا وحػػػػػدة المنطػػػػػؽ لمصػػػػػؼ العلشػػػػػر
 األسلسا.األسلسا.

  ثظيرت الدراسة مواطف ال عؼ والموجودة لدى الطمبػة بللنسػبة لمممػلىيـ الماعمقػة بللوحػدة ثظيرت الدراسة مواطف ال عؼ والموجودة لدى الطمبػة بللنسػبة لمممػلىيـ الماعمقػة بللوحػدة
 اساراايجية ممططلت المملىيـ.اساراايجية ممططلت المملىيـ.وعبلجيل بلسامداـ وعبلجيل بلسامداـ   المبحورةالمبحورة

  إػػدمت الدراسػػة صػػيغة جديػػدة لموحػػدة األولػػى لمصػػؼ العلشػػر الجػػزذ األوؿ  وحػػدة المنطػػؽ إػػدمت الدراسػػة صػػيغة جديػػدة لموحػػدة األولػػى لمصػػؼ العلشػػر الجػػزذ األوؿ  وحػػدة المنطػػؽ
الريل ػػا( حيػػث اػػـ صػػيلذايل بلسػػامداـ ممططػػلت الممػػلىيـ ممػػل شػػكؿ دعمػػًل لمصػػمما الريل ػػا( حيػػث اػػـ صػػيلذايل بلسػػامداـ ممططػػلت الممػػلىيـ ممػػل شػػكؿ دعمػػًل لمصػػمما 

 المنلىج الدراسية والمعمميف السامداميل فا صيلذة دروس ثمرى عمى ذرارىل.المنلىج الدراسية والمعمميف السامداميل فا صيلذة دروس ثمرى عمى ذرارىل.

 ة عنيػػت بوحػػدة المنطػػؽ الريل ػػا وىػػذه الوحػػدة احمػػؿ العديػػد مػػف الممػػلىيـ ة عنيػػت بوحػػدة المنطػػؽ الريل ػػا وىػػذه الوحػػدة احمػػؿ العديػػد مػػف الممػػلىيـ الدراسػػة الحلليػػالدراسػػة الحلليػػ
الغنيػػة بللممػػلىيـ الريل ػػية الاػػا امكػػف البلحػػث مػػف إجػػراذ الدراسػػة بشػػكؿ ياػػيح لػػو إحػػداث الغنيػػة بللممػػلىيـ الريل ػػية الاػػا امكػػف البلحػػث مػػف إجػػراذ الدراسػػة بشػػكؿ ياػػيح لػػو إحػػداث 

 الملرؽ فا العبلج.الملرؽ فا العبلج.

 -توصيات الدراسة:توصيات الدراسة:

 -فا  وذ نالئج الدراسة الاا اـ الاوصؿ إلييل نوصا بلآلاا:فا  وذ نالئج الدراسة الاا اـ الاوصؿ إلييل نوصا بلآلاا: 
الممػػلىيـ فػػا اػػدريس الريل ػػيلت لممامػػؼ األعمػػلر ولجميػػع الممػػلىيـ فػػا اػػدريس الريل ػػيلت لممامػػؼ األعمػػلر ولجميػػع  ػػرورة اسػػامداـ ممططػػلت  ػػرورة اسػػامداـ ممططػػلت  -11

 المساويلت الادريسية.المساويلت الادريسية.
وذلػػؾ وذلػػؾ بللممػػلىيـ الريل ػػية بللممػػلىيـ الريل ػػية إرػػراذ مقػػررات الريل ػػيلت فػػا المرحمػػة األسلسػػية فػػا فمسػػطيف إرػػراذ مقػػررات الريل ػػيلت فػػا المرحمػػة األسلسػػية فػػا فمسػػطيف  -22

ويػػاـ ذلػػؾ بي ػػلفة ثو حػػذؼ بعػػض الممػػلىيـ ويػػاـ ذلػػؾ بي ػػلفة ثو حػػذؼ بعػػض الممػػلىيـ   المقػػرراتالمقػػرراتنظػػرًا لوجػػود فجػػوات وا ػػحة فػػا نظػػرًا لوجػػود فجػػوات وا ػػحة فػػا 
 ..الريل يةالريل ية

 الطمبة وطريقة اساجلبلايـ لمدروس المعطلة.الطمبة وطريقة اساجلبلايـ لمدروس المعطلة.مراعلة المروؽ المردية بيف مراعلة المروؽ المردية بيف  -33
 إعطلذ دورات لممعمميف فا كيمية اسامداـ ممططلت المملىيـ مع الطمبة.إعطلذ دورات لممعمميف فا كيمية اسامداـ ممططلت المملىيـ مع الطمبة. -44
وذلػؾ وذلػؾ لبلت الملطئة الكريرة لدى الطمبػة، لبلت الملطئة الكريرة لدى الطمبػة، اإلجاإلج  حدوثحدوثالبد مف اركيز المعمميف عمى مممية البد مف اركيز المعمميف عمى مممية  -55

 لكا يحدث عبلج فا البنية المعرفية لدييـ.لكا يحدث عبلج فا البنية المعرفية لدييـ.
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 -مقترحات الدراسة:مقترحات الدراسة:

 ة اانػػلوؿ اسػػامداـ ممططػػلت الممػػلىيـ فػػا حػػؿ المسػػلئؿ الريل ػػية لػػدى طمبػػة ة اانػػلوؿ اسػػامداـ ممططػػلت الممػػلىيـ فػػا حػػؿ المسػػلئؿ الريل ػػية لػػدى طمبػػة دراسػػة مملرمػػدراسػػة مملرمػػ
 الصؼ العلشر.الصؼ العلشر.

  الممػػلىيـ الملطئػػة وثنجػػح الممػػلىيـ الملطئػػة وثنجػػح   ثسػػبلب حػػدوث الميػػـ المػػلطئ لمممػػلىيـ الريل ػػيةثسػػبلب حػػدوث الميػػـ المػػلطئ لمممػػلىيـ الريل ػػيةدراسػػة اانػػلوؿ دراسػػة اانػػلوؿ
 الطرؽ لماعلمؿ معيل.الطرؽ لماعلمؿ معيل.

  وسبؿ اسػامداـ ثنسػب وسبؿ اسػامداـ ثنسػب فا وحدات دراسية فا اليندسة فا وحدات دراسية فا اليندسة دراسة األمطلذ الشلئعة عند الطمبة دراسة األمطلذ الشلئعة عند الطمبة
 طرؽ لعبلجيل واحسيف البنية المعرفية لدى الطمبة.طرؽ لعبلجيل واحسيف البنية المعرفية لدى الطمبة.الال

  دراسة ااعمؽ بلسامداـ الممططلت المملىيمية فا الاعميـ الصػما وذلػؾ عمػى اعابػلر ثنيػل دراسة ااعمؽ بلسامداـ الممططلت المملىيمية فا الاعميـ الصػما وذلػؾ عمػى اعابػلر ثنيػل
ممططػػػلت ومواإػػػػؼ اعميميػػػػة منظمػػػػة إػػػػد اسػػػػلعد عمػػػى رفػػػػع مسػػػػاوى الماعممػػػػيف فػػػػا فيػػػػـ ممططػػػلت ومواإػػػػؼ اعميميػػػػة منظمػػػػة إػػػػد اسػػػػلعد عمػػػى رفػػػػع مسػػػػاوى الماعممػػػػيف فػػػػا فيػػػػـ 

 ..بصورة سميمةبصورة سميمة  المملىيـ العمميةالمملىيـ العممية
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 :المراجعقائمة 
 القرآن الكريم: مصدر.أوال: 

 ثانيا: المراجع العربية:
المجمة العربية ، ج الالريخ فا  وذ مدمؿ المميوملت(: اطور منلى1987إبراىيـ، ميري   .1

 ( ، ملرس.1 7، ربية لماربية والرقلفة والعموـلع، المنظمة المتربية

األخطاء الشائعة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي في (: 1999ثبو المير، مدحت   .2
، جلمعة ثسيوط ،  مجمة كمية الاربية،  تعمم مفاهيم المجموعات ووضع مقترحات لعالجها

 .6، العدد 2المجمد 

تخدام خرائط المفاهيم عمى تحصيل طمبة أثر فاعمية اس: (2552، محمد مسمـ  ثبو جبر .3
رسللة ، الجامعة اإلسالمية بغزة في مادة الجراحة الباطنة والتمريضية واتجاهاتهم نحوها

 ، ذزة.، الجلمعة اإلسبلميةملجساير ذير منشورة

، مكابة 1، طاستراتيجيات حديثة في طرائق تدريس العموم: (1999ثبو جبللة، صبحا   .4
 المبلح، الكويت.

، دار المرإلف، عملف، 4، طالرياضيات منهاجها أصول تدريسها(: 1995زينة، فريد   ثبو .5
 األردف.

، عملف، دار المكر لمطبلعة مبادئ القياس والتقويم التربوي(: 1982ثبو لبدة، سبع   .6
 والنشر والاوزيع.

تنمية التفكير في الهندسة واختزال القمق نحوها لدى طمبة : (2552، محمد  ثبو مموح .7
، صف الثامن األساسي بمحافظة غزة في ضوء مدخمي فان هايل ومخططات المفاهيمال

 ، ذزة.، الجلمعة اإلسبلميةرسللة ملجساير ذير منشورة

، القلىرة، مناهج البحث في العموم النفسية والتربوية(: 1998عبلـ، رجلذ محمود   ثبو .8
 دار النشر لمجلمعلت.
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، جلمعة عيف سيكولوجية التعمم :(1995ربوي  ثع لذ ىيئة الادريس بقسـ عمـ النمس الا .9
 شمس، جميورية مصر العربية.

استخدام دائرة التعمم وخريطة المفاهيم في تدريسي : (1989ثميف، زينب محمد   .15
، رسللة ملجساير ذير منشورة، والمهارات العممية لدى تالميذ السابع من التعميم األساسي

 ، جلمعة المنيل.كمية الاربية

، دار 1، طأساليب تعميم العموم والرياضيات (:2551ثمؿ والكسوانا، عملؼ  ، البكري .11
 ، عملف.المكر

، ارجمة/ محمد ثميف المماا 2، ط2، جطرق تدريس الرياضيات(: 1989، فريدريؾ  بؿ .12
 وممدوح سميملف، الدار العربية لمنشر والاوزيع، القلىرة.

استراتيجيات التغير المفهومي  أثر استخدام بعض(: 2559البمعلوي، حسلـ سيؼ الديف   .13
رسللة ، في تعديل المفاهيم الرياضية الخاطئة لدى طالب الصف العاشر األساسي بغزة

 ، الجلمعة اإلسبلمية، ذزة.ملجساير ذير منشورة

، األردف ، دار الميسر في عمم النفس التربوي(: 1984بمقيس، ثحمد ومرعا، اوفيؽ   .14
 المرإلف.

مجمة دراسلت ، نمو المفاهيم عند عينة من األطفال األردنيين: (1984اوؽ، محا الديف   .15
 ، العدد الرلنا.الجلمعة األردنية، المجد الحلدي عشر ،العمـو االجاملعية والاربية

، العدد مجمة الرسللة، تنمية المفاهيم الرياضية لدى األطفال: (2555، عونا  جبلرة .16
 الالسع.

إستراتيجية خرائط المفاهيم ومستوى الذكاء في  أثر التفاعل بين(: 1999الجندي، ثمينة   .17
، التحصيل واكتساب بعض عمميات العمم لدى تالميذ الصف الخامس في مادة العموم

الجمعية المصرية لماربية العممية، المؤامر العمما الرللث، منلىج العموـ لمقرف الحلدي 
 ( يوليو. 28-25والعشريف، رؤية مساقبمية، ثبو سمطلف   

أثر استخدام نموذجي التعمم البنائي ونموذج : (1999، وشيلب، منى  ، ثمينةالجندي .18
( في تصحيح التصورات الخاطئة لبعض المفاهيم العممية لطالب الصف األول Vالشكل )
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، المؤامر الثانوي في مادة الفيزياء واتجاهاتهم نحوها، الجمعية المصرية لمتربية العممية
-25، ثبو سمطلف  ، رؤية مساقبميةلمقرف الحلدي والعشريفالعمما الرللث، منلىج العموـ 

 ( يوليو. 28

أثر إثراء بعض المفاهيم الرياضية بالفكر اإلسالمي عمى : (2557جودة ، موسى محمد   .19
،  تحصيل طمبة الصف العاشر األساسي بغزة في مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوها

 ة ، ذزة.، الجلمعة اإلسبلميرسللة ملجساير ذير منشورة

تصويب التصورات الخطأ لدى طالبات المرحمتين الثانوية (: "1993حسف، عبد المنعـ   .25
 .36، اربية األزىر، العدد  مجمة الاربية"، والجامعية عن القوة والقانون الثالث لنيوتن

أثر تدريس مادة العموم بخريطة المفاهيم عمى كل : (1994، ميل عبد السبلـ  المميس .21
رسللة ملجساير ذير ،  التفكير الناقد لدى تالميذ الصف األول اإلعداديمن التحصيل و 

 ، جلمعة عيف شمس.منشورة، كمية البنلت

مستوى المفاهيم العممية األساسية لدى طمبة الصف : (1998، حلاـ محمد  دحبلف .22
، كمية الاربية ، جلمعة األزىر ،  رسللة ملجساير ذير منشورة الثامن في محافظات غزة،

 ، فمسطيف. ذزة

برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة : (2557، حسف رشلد  رصرص .23
، الجلمعة رسللة ملجساير ذير منشورة، الرياضية لدى طمبة الصف الثانوي األدبي بغزة

 ، ذزة.اإلسبلمية

أثر النمط المعرفي وبعض استراتيجيات التعميم فوق : (1993رواشدة، إبراىيـ فيصؿ   .24
عرفية في تعمم طمبة الصف الثامن األساسي المعرفة العممية بمستوى اكتساب الم

، كمية الجلمعة  رسللة دكاوراه ذير منشورة، المفاهيم وتفسير الظواهر وحل المشكمة
 األردنية ، عملف.

 .، سوريل، دمشؽالتخمف الدراسي وصعوبات التعمم: (1988، فيصؿ محمد  الزراد .25

، 1"، طالتعمم والتدريس من منظور النظرية البنائية(:"2553 زياوف، حسف وزياوف كملؿ  .26
 عللـ الكاب، القلىرة.
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، األردف، دار ، الطبعة الرلنيةأساليب تدريس العموم: (1996زياوف، عليش محمود   .27
 الشروؽ.

مقارنة فعالية ثالثة استراتيجيات في تعمم مفاهيم رياضية : (1983، بيية عبداهلل  سلكت .28
 ، كمية الاربية ، الجلمعة األردنية. رسللة ملجساير ذير منشورة، إلعداديةلطمبة المرحمة ا

فعالية تخريط المفاهيم في تنمية كل من القدرة : (1995سرور، عليدة عبد الحميد عما   .29
عمى التفكير المنطقي والتحصيل الدراسي في الفيزيائية لدى طالب شعبة التعميم 

، جلمعة المنصورة، الجزذ األوؿ، العدد الرلمف الاربية مجمة كمية، االبتدائي، القسم األدبي
 والعشروف.

تدريس مفاهيم المغة العربية والرياضيات : (1988، جملؿ  سعلدة، جودت واليوسؼ .35
 ، بيروت، دار الجيؿ.، الطبعة األولىوالعموم والمواد االجتماعية

مفاهيم واألسموب أثر لكل من التدريس بخريطة ال(: 1988السعدنا، عبد الرحمف محمد   .31
المعرفي عمى تحصيل طالب الصف الثاني لممفاهيم البيولوجية المنتظمة في وحدة 

 ، كمية الاربية ، جلمعة طنطل. رسللة دكاوراه ذير منشورة، التغذية في الكائنات الحية

األخطاء الشائعة لدى طمبة الصفين الخامس والسادس (: 2553السعيد، ايلنا   .32
، كمية الاربية ، جلمعة النجلح ،  رسللة ملجساير ذير منشورة، األربع بالعمميات الحسابية

 نلبمس.

تطور مدلول بعض المفاهيم الدينية لدى عينة من تالميذ (: 1992السويدي، و حة   .33
، السنة الالسعة، العدد الالسع، جلمعة حولية كمية الاربية، وتمميذات المرحمة االبتدائية

 إطر.

خيص األخطاء المفاهيمية لدى طمبة الصفين السابع : اش(1996شلىيف، ثحمد ثكـر   .34
، كمية الاربية، الجلمعة رسللة ملجساير ذير منشورة، والتاسع والمتعمقة بمفهوم الحرارة

 األردنية.

 ، جلمعة السلبع مف إبريؿ.المدخل لتدريس الرياضيات(: 1997الشلرؼ، ثحمد العريؼ   .35

36.  
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س مفاهيم الحضارة لتالميذ الصف الثاني مدى فعالية تدري: (1991شيده، السيد   .37
اإلعدادي في ضوء أنماط عرض المعمومات عند برونر وعالقة ذلك بالتحصيل الدراسي 

، دراسلت فا المنلىج وطرؽ الجمعية المصرية لممنلىج وطرؽ الادريس، والمهارات العممية
 الادريس، العدد الرلنا عشر، ثكاوبر.

ام خرائط في تدريس قوانين الغازات عمى قمق الطالب أثر  استخد: (1994شيده   ،السيد .38
، المؤامر العمما السلدس ، منلىج الاعميـ  وتحصيمهم، الجمعية المصرية لمتربية العممية

 بيف اإليجلبية والسمبية.

فاعمية استخدام خريطة المفاهيم كمنظم متقدم ومتأخر ( : 1995الشيخ ، محمد محمد   .39
، رسللة  هيم العممية لدى تالميذ مرحمة التعميم األساسيفي عالج الفهم الخاطئ لممفا

 ، كمية الاربية ، جلمعة طنطل. دكاوراه ذير منشورة

أثر استراتيجيات التغير (: 1994صبلرينا، محمد سعيد والمطيب، إلسـ محمد   .45
المفهومي الصفية لبعض المفاهيم الفيزيائية لدى الطالب في الصف األول الثانوي 

 .14، السنة  49، العدد ة رسللة المميج العربامجم، والعممي

أثر إصالح الفهم السابق لممفاهيم الفيزيائية السابقة في (: 1989طويؽ، حمدة عمى   .41
التحصيل واالحتفاظ في الفيزياء في االتجاهات نحوها ومفهوم الذات عن القدرة عمى 

 رموؾ ، األردف.، كمية الاربية ، جلمعة الي رسللة ملجساير ذير منشورة، تعممها

أثر تدريس وحدة عالجية مقترحة باستخدام خرائط المفاهيم (: 1996العلرؼ، حسف   .42
عمى تحصيل تالميذ الصف األول اإلعدادي المتأخرين دراسيا  في مادة العموم واتجاهاتهم 

، وإلئع المؤامر الرلمف لمجمعية نحو العموم، الجمعية المصرية لممناهج وطرق التدريس
 ( سبامبر.26-25لممنلىج وطرؽ الادريس منلىج الماموإيف دراسيل  والما مريف،  المصرية 

دراسة عبر مقطعية لنمو مفهوم المادة في  (:1998عبد اليلدي، منى وحبيب، ثيمف   .43
، 1998فبراير  (،1مجمة الاربية العممية  ، العموم لدى تالميذ المرحمة لمتعميم األساسي

 .جلمعة عيف شمس، كمية الاربية
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، مكابة األنجمو المصرية ،  3، ط تربويات الرياضيات( :  1992عبيد ، وليـ وآمروف    .44
 القلىرة ، مصر.

، الطبعة الرابعة ، القلىرة ، مكابة األنجمو  تربويات الرياضيات( : 1996، وليـ  عبيد .45
 المصرية.

بيانات األساليب اإلحصائية االستداللية في تحميل ( 2555عبلـ، صبلح الديف محمود   .46
"، دار المكر العربا، البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية "البارامترية والالبارامترية

 القلىرة.

أثر نموذج مقترح لعالج التصورات الخطأ (: "2555عملنة، عزو وثبو مموح، محمد   .47
"، لممفاهيم الرياضية لدى الطالب منخفضي التحصيل في الصف السابع األساسي بغزة

 إلى  الطمؿ الممسطينا بيف احديلت الواإع وطموحلت المساقبؿ( المؤامر بحث مقدـ
 ( نوفمبر، كمية الاربية، الجلمعة اإلسبلمية، ذزة.23-22، الاربوي الرلنا

استخدام مخططات المفاهيم كأداة بحث لتقييم تصورات (: 2551عملنة، عزو إسملعيؿ   .48
،  مجمة البحوث النمسية والاربوية،  لمعممي المرحمة األساسية حول التعميم الصفي الفعا

 ، السنة السلدسة عشر.جلمعة المنوفية، العدد الرلنا

العالقة التبادلية بين المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية في (: 2551، عزو  عملنة .49
 ، العدد الملمس. ، مجمة البحوث والدراسلت الاربوية الممسطينية تعميم وتعمم الرياضيات

أثر استخدام ثالثة استراتيجيات لمخططات المفاهيم في (: 1999عزو إسملعيؿ  عملنة،  .55
تعميم الرياضيات عمى تحصيل طالب الصف الثامن األساسي واتجاهاتهم نحو كل من 

مجمة الجمعية المصرية لممنلىج وطرؽ الادريس، ، الرياضيات واالستراتيجيات المستخدمة
 .1999، نوفمبر العدد الحلدي والساوف

أخطاء شائعة في تصاميم البحوث التربوية لدى طمبة الدراسات (: "1999عملنة، عزو  .51
، كمية 57"، دراسلت فا المنلىج وطرؽ الادريس، العدد العميا في الجامعات الفمسطينية

 الاربية، جلمعة عيف شمس.
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، 1"، طاإلحصاء التربوي )الجزء الثاني(: اإلحصاء االستداللي(: "1998عملنة، عزو   .52
 زة: الجلمعة اإلسبلمية، كمية الاربية.ذ

، الطبعة التدريس االستراتيجي لمرياضيات الحديثة(: 1995عملنة، عزو إسملعيؿ   .53
 األولى، مطبعة مقداد، الجلمعة اإلسبلمية، ذزة ، فمسطيف.

الحالة المعرفية في مفهوم الحركة الدائرية لدى كل من (: 1989القلدري، سميملف ثحمد   .54
،  رسللة ملجساير ذير منشورة،  ء في الجامعة ومعممي الفيزياء في األردنطمبة الفيزيا

 جلمعة اليرموؾ ، األردف.

معجم المصطمحات التربوية المعروفة في (: 1996المقلنا، ثحمد، والجمؿ، عما   .55
 ، الطبعة األولى، القلىرة، عللـ الكاب.المناهج وطرق التدريس

استقصاء فاعمية مخططات المفاهيم في  (:1995مراد، محمود عبدالمطيؼ محمود   .56
تدريس الرياضيات عمى التحصيل واالحتفاظ بالتعمم واتجاهات الطمبة نحو المادة وأجريت 

 .23، العدد  ، مجمة كمية الاربية بللزإلزيؽالدراسة عمى تالميذ الصف الثامن األساسي

بع األساسي األخطاء الشائعة في تحصيل تالميذ الصف السا(: 1996مصبلح، محمد   .57
، كمية  رسللة ملجساير ذير منشورة،  لممفاهيم الرياضية المتضمنة في مقرر الرياضيات

 الاربية، جلمعة اإلسكندرية ، مصر.

أثر استخدام القصة في تنمية المفاهيم الرياضية (: 2552مطر، محمود ثميف   .58
،  ذير منشورة ، رسللة ملجساير واالحتفاظ بها لدى تالميذ الصف األول األساسي بغزة

 الجلمعة اإلسبلمية ، ذزة.

أثر استخدام مخططات المفاهيم في تنمية التفكير الرياضي (: 2554مطر، نعيـ ثحمد   .59
، الجلمعة رسللة ملجساير ذير منشورة، لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة

 اإلسبلمية، ذزة.

المجمة  ،اإلحصائية حجم التأثير الوجه المكمل لمداللة(: 1992منصور، رشدي فلـ   .65
 .75-57يونيو، ص 1، 7، المجمد 16، القلىرة، العدد المصرية لمدراسلت النمسية
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إسـ عمـ  -، جلمعة عيف شمسسيكولوجية التعميم: (1995 منصور، طمعت وآمروف .61
 النمس الاربوي.

، ، الطبعة الرلنية، القلىرةقضايا في تعميم وتعمم الرياضيات :(1994مينل، فليز مراد   .62
 كابة األنجمو المصرية.م

تصور مقترح لتوظيف المخططات المفاهيمية في تقييم (: 2557النديـ، نلدر زاىر   .63
، الة ملجساير ذير منشورةرس،  التفكير الرياضي لدى طمبة الصف الثامن األساسي بغزة

 ذزة. ،الجلمعة اإلسبلمية

ة، األردف، دار ، الطبعة الالسععمم النفس التربوي(: 1998، عبد المجيد  نشوااا .64
 المرإلف.

داللة اإلشارة في المعادلة الكيميائية لدى تالميذ المرحمة (: "1992النمر، مدحت   .65
"، دراسلت فا المنلىج وطرؽ الادريس، الجمعية المصرية لممنلىج اإلعدادية والثانوية

 .28-7وطرؽ الادريس، العدد الرابع عشر ، ص

 (.1997  مة لممناهج التربوية )مركز تطوير المناهج(اإلدارة العاوزارة الاربية والاعميـ،   .66

درجة معرفة معممي العموم لمنظرية البنائية وأثر تأهيمهم (:" 2552الوىر، محمود   .67
، 22، جلمعة إطر، العدد مجمة البحوث الاربوية"، األكاديمي والتربوي وجنسهم عميها

 .11السنة 
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 قــــــاملالحقبئًت 
 

  لبئًخ انًفبهُى انًزعًُخ نىحذح انًُطك نهصف انؼبشر

 .األضبضٍ

 ٍلبئًخ ثأضًبء انطبدح انًحكًٍُ نالخزجبر انزشخُص. 

 يٍ انفمراد نالخزجبر  يؼبيالد اررجبغ درجخ كم فمرح

 .انزشخُص ثبنذرجخ انكهُخ

 ًٍُخطبة نهطبدح انًحك. 

 ٍاالخزجبر انزشخُص. 

 ٌانمجهٍ -االخزجبر انزشخُصٍ انجؼذ. 

  رذرَص انًفبهُى انرَبظُخ انخبغئخ ثبضزخذاو يخططبد

 .انًفبهُى

 كراضخ رذرَجبد. 

 ورلخ رطهُم انًهًخ. 

 
 
 
 



97 

 

 
 
 
 

 (1يهحق رقى )
 نىحذة املتضًنت املفبهيى قبئًت

 األسبسي انعبشر نهصف املنطق
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 (1ممحق رقم )
 قائمة المفاهيم المتضمنة لوحدة المنطق لمصف العاشر األساسي

 
 المفهوم الرقم

 الجممة   .1
 العبلرة  .2
 إيمة صواب العبلرة  .3
 نمس العبلرة  .4
 ثداة الربط  و(  .5
 ثداة الربط  ثو (  .6
 (←ثداة الربط الشرطية    .7
 (↔طية  ثداة الربط الشر   .8
 اكلفؤ العبلرات  .9

 عبلرة احصيؿ حلصؿ  .10
 عبلرة الانلإض  .11
 الجممة المماوحة  .12
 مجموعة حؿ الجممة المماوحة  .13
 العبلرة المسورة جزئيل    .14
 العبلرة المسورة كميل    .15
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 (2يهحق رقى )
 احملكًني انسبدة بأمسبء قبئًت

 انتشخيصي نالختببر
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 (2ممحق رقم )
 قائمة بأسماء السادة المحكمين لالختبار التشخيصي

 الوظيمةالوظيمة  –الدرجة العممية الدرجة العممية  المحكـالمحكـ

 الجلمعة اإلسبلميةالجلمعة اإلسبلمية  –دكاوراه منلىج وطرؽ ادريس الريل يلت دكاوراه منلىج وطرؽ ادريس الريل يلت  ث. د. عزو عملنةث. د. عزو عملنة

 جلمعة األإصىجلمعة األإصى  –ج وطرؽ ادريس الريل يلت ج وطرؽ ادريس الريل يلت دكاوراه منلىدكاوراه منلى د. نلئمة المزندارد. نلئمة المزندار

 جلمعة االإصىجلمعة االإصى  –  دكاوراه منلىج وطرؽ ادريسدكاوراه منلىج وطرؽ ادريس د. ملجد مطر د. ملجد مطر 

 جلمعة االإصىجلمعة االإصى  –  ملجساير منلىج وطرؽ ادريسملجساير منلىج وطرؽ ادريس د. موسى حمسد. موسى حمس

جلمعػػػػػػػػة القػػػػػػػػدس جلمعػػػػػػػػة القػػػػػػػػدس   –ملجسػػػػػػػػاير منػػػػػػػػلىج وطػػػػػػػػرؽ اػػػػػػػػدريس الريل ػػػػػػػػيلت ملجسػػػػػػػػاير منػػػػػػػػلىج وطػػػػػػػػرؽ اػػػػػػػػدريس الريل ػػػػػػػػيلت  ث. حسف رصرصث. حسف رصرص
 المماوحة/رفحالمماوحة/رفح

  شملؿ ذزة( شملؿ ذزة(  مشرؼ اربوي ريل يلتمشرؼ اربوي ريل يلت ث. جيلد ثبو جلسرث. جيلد ثبو جلسر

 الجلمعة اإلسبلميةالجلمعة اإلسبلمية  -ملجساير ريل يلتملجساير ريل يلت ث. ثرواح كـرث. ثرواح كـر

 شملؿ ذزةشملؿ ذزة  –مدرس ريل يلت مدرس ريل يلت  ث. يوسؼ ثبو شقمةث. يوسؼ ثبو شقمة

 مدرسة فا شملؿ ذزةمدرسة فا شملؿ ذزة  –ملجساير منلىج وطرؽ ادريس لغة عربية ملجساير منلىج وطرؽ ادريس لغة عربية  ث. سملىر ثبو العنيفث. سملىر ثبو العنيف
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 (3يهحق رقى )

 ين فقرة كم درخت ارتببط يعبيالث
 انتشخيص نالختببر انفقراث

 انكهيت ببنذرخت
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 (3ممحق رقم )

 الاشميصاابلر المملىيـ الريل ية مع الدرجة الكمية لبلميبيف ارابلطلت 
 

 مستوى الداللة معامل االرتباط المفاهيم
 5.51داٌخعٕذ 0.381 الجممةالجممة

 5.51داٌخعٕذ 0.469 العبلرةالعبلرة

 5.51داٌخعٕذ 0.469 إيمة صواب العبلرةإيمة صواب العبلرة

 5.51داٌخعٕذ 0.379 نما العبلرةنما العبلرة

 5.51داٌخعٕذ 0.431  و( و(  أداحاٌشثطأداحاٌشثط

 5.51داٌخعٕذ 0.402  ثو( ثو(  أداحاٌشثطأداحاٌشثط

 5.51داٌخعٕذ 0.475((←←أداحاٌشثطاٌششط)أداحاٌشثطاٌششط)

 5.51داٌخعٕذ 0.409((↔↔أداحاٌشثط)أداحاٌشثط)

 5.51داٌخعٕذ 0.454رىبفؤاٌعجبسادرىبفؤاٌعجبساد

 5.55داٌخعٕذ 0.328عجبسحرؾص١ًؽبصًعجبسحرؾص١ًؽبصً

 5.51داٌخعٕذ 0.559 لإضلإضعبلرة الانعبلرة الان

 5.51داٌخعٕذ 0.679 الجممة المماوحةالجممة المماوحة

 5.51داٌخعٕذ 0.381 مجموعة حؿ الجممة المماوحةمجموعة حؿ الجممة المماوحة

 5.51داٌخعٕذ 0.506 العبلرة المسورة كميلً العبلرة المسورة كميلً 

 5.51داٌخعٕذ 0.419 العبلرة المسورة جزئيلً العبلرة المسورة جزئيلً 

 5.51داٌخعٕذ 0.573 نما العبلرة المسورةنما العبلرة المسورة

 5.51داٌخعٕذ 0.491 البرىلف المبلشرالبرىلف المبلشر

 5.51داٌخعٕذ 0.539 البرىلف ذير المبلشرالبرىلف ذير المبلشر

 5.51داٌخعٕذ 0.422 البرىلف بللانلإضالبرىلف بللانلإض

 5.372= 5.51، وعند 5.288= 5.55( عند 46إيمة  ر( الجدولية  درجلت حرية= 
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 (4يهحق رقى )
 احملكًني نهسبدة خطبة
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 (4ممحق رقم )
  ذزةذزة  –الجلمعة اإلسبلمية الجلمعة اإلسبلمية 

 عملدة الدراسلت العميلعملدة الدراسلت العميل

 كمية الاربيةكمية الاربية

 إسـ المنلىج وطرؽ ادريس الريل يلتإسـ المنلىج وطرؽ ادريس الريل يلت

 السيد/.......................................المحاـرالسيد/.......................................المحاـر

احيػة طيبػة وبعػد نرجػو مػف سػيلداكـ احكػيـ االمابػلر الاشميصػا الاػللا وذلػؾ بمػل ياعمػػؽ احيػة طيبػة وبعػد نرجػو مػف سػيلداكـ احكػيـ االمابػلر الاشميصػا الاػللا وذلػؾ بمػل ياعمػػؽ  
مابػػػلر مو ػػػوعا مػػػف عػػػدة مابػػػلر مو ػػػوعا مػػػف عػػػدة بوحػػػدة المنطػػػؽ لمصػػػؼ العلشػػػر لممصػػػؿ األوؿ، والػػػذي يشػػػامؿ عمػػػى ابوحػػػدة المنطػػػؽ لمصػػػؼ العلشػػػر لممصػػػؿ األوؿ، والػػػذي يشػػػامؿ عمػػػى ا

 -فقرات والمطموب مف سيلداكـ مراعلة الاحكيـ فا األمور اآلاية:فقرات والمطموب مف سيلداكـ مراعلة الاحكيـ فا األمور اآلاية:

 االرابلط بللمميـو المقدـ.االرابلط بللمميـو المقدـ. -11

 السبلمة المغوية والممظية.السبلمة المغوية والممظية. -22

 الاسمسؿ المملىيما.الاسمسؿ المملىيما. -33

 القدرة عمى حؿ المس لة لدى الطبلب مف حيث الصعوبة والسيولة.القدرة عمى حؿ المس لة لدى الطبلب مف حيث الصعوبة والسيولة. -44

 ثي اإاراحلت ثمرى اراىل منلسبة.ثي اإاراحلت ثمرى اراىل منلسبة. -55

والمراعػػلة الممكنػػة فػػا الػػاحكـ حاػػى يسػػاطيع البلحػػث اعػػديؿ مػػل يمكػػف اعديمػػو والمراعػػلة الممكنػػة فػػا الػػاحكـ حاػػى يسػػاطيع البلحػػث اعػػديؿ مػػل يمكػػف اعديمػػو   راجػػيف مػػنكـ الدإػػةراجػػيف مػػنكـ الدإػػة
واعزيػػز مػػل يمكػػف اعزيػػزه حاػػى نسػػاطيع بعػػد ذلػػؾ اطبيػػؽ ىػػذا االمابػػلر بللشػػكؿ البلئػػؽ ولكػػـ جزيػػؿ واعزيػػز مػػل يمكػػف اعزيػػزه حاػػى نسػػاطيع بعػػد ذلػػؾ اطبيػػؽ ىػػذا االمابػػلر بللشػػكؿ البلئػػؽ ولكػػـ جزيػػؿ 

 الشكر مقدملً الشكر مقدملً 

 البلحث/ وجدي محمد رجب ثحمد سللـ

 

 
 



155 

 

 
 
 
 

 (5يهحق رقى )
 انتشخيصي االختببر
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 (5) ممحق رقم
 االخزجبر انزشخُصٍ

 اضى انطبنت: ...............                انشؼجخ : ......              انًذرضخ :........................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اخزر اإلجبثخ انصحُحخ فٍ األضئهخ انًؼطبح اخزُبرا  دلُمب  ثحُث رعغ دائرح حىل رهك اإلجبثخ :

 

:رغّٝ" 4ػذد َمجم انمطًخ ػهً  20" اٌغٍّخ(1



عجبسحة(ص١غخأ(



 ١ٌظِّبعجكد(عـ(١ٌغذعجبسح
 



"رصجؼ:8=  60ػذد لىاضى انؼذد عٕذٔفٟاٌعجبسحْ:"(2



8≠65ة(١ٌظصؾ١ؾبأْلٛاعُاٌعذد8≠65أ(عذدلٛاعُاٌعذد



جكعـ(أ+ةد(١ٌظِّبع





":ػبصًخ انجسائر هٍ انرَبضل١ّخصٛاةاٌعجبسحف:"(3



أ(عجبسحخبطئخة(عجبسحصبئجخ



عـ(١ٌغذعجبسحد(١ٌظِّبعجك


 

"ش ػذد أونٍ"،ْ:"" َُبَر أول شهىر انطُخ انًُالدَخٌزىٓف:(4



ْرىْٛ:˄ْففئ



أ(٠ٕب٠شأٚيشٙٛساٌغٕخا١ٌّالد٠خأٚطعذدأٌٟٚ.



ة(١ٌظصؾ١ؾبأ٠ْٕب٠شأٚيشٙٛساٌغٕخا١ٌّالد٠خأٚطعذدأٌٟٚ.



عـ(٠ٕب٠شأٚيشٙٛساٌغٕخا١ٌّالد٠خٚطعذدأٌٟٚ.



د(١ٌظِّبعجك.



"أٔٙب:/ شكى 15انطُبرح رطُر ثطرػخ ٔغّٟ"(5



أ(عٍّخة(عجبسح

عـ(ص١غخد(١ٌظِّبعجك
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"رغّٝ:, ش ػذد يىجت 5 <ش اٌغٍّخ"(6



أ(عجبسحة(ص١غخ



د(١ٌظِّبعجكعـ(١ٌغذعجبسح


 

٘ٛ:" 5<  2و : " نُص صحُحب  أٌ ٔفٟاٌعجبسح(7



5>2ة(5=2أ(



5<2د(5≠2عـ(



 

"رّضً:ال رجبنص األشرار٠ّىٓاٌمٛيثأْ"( 8



عٍّخة(عجبسحأ(



١ٌظِّبعجكد(ص١غخعـ(





عذدأٌٟٚ":2ل١ّخصٛاةاٌعجبسحْ:"(9



أ(١ٌغذعجبسحة(عجبسحصبئجخ



بسحعـ(عجبسحخبطئخد(ٌغذعج







:رصجؼػذد فردٌ ( 3ػذد أونٍ و  3) ٔفٟاٌعجبسحعٕذ(10



عذد ١شفشد3ٞعذد ١شأ3ٌٟٚٚأ(



عذدصٚع3ٟعذدأٌٟٚأ3ٚة(



عذدفشد3ٞعذد ١شأٌٟٚأ3ٚعـ(



عذدصٚع3ٟعذد ١شأٌٟٚأ3ٚد(
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:ٔمٛيأْاٌعجبسربِْزىبفئزبْإراوبٔذٌّٙب(11



أ(ٔفظل١ُاٌصٛاةٌغ١ّعاإلِىبٔبداٌّزٕبظشحٌّشوجبرّٙب



ة(ٔفظل١ُاٌخطأٌغ١ّعاإلِىبٔبداٌّزٕبظشحٌّشوجبرّٙب



عـ(أ+ة



د(١ٌظِّبعجك






"ٟ٘:5ش +  3اٌغٍّخ"(12



أ(عٍّخِفزٛؽخة(عٍّخِغٍمخ



صبئجخد(عجبسحخبطئخعـ(عجبسح





"0=  1+  1"،ْ:"انجًؼخ آخر أَبو األضجىعٌزىٓف:"( 13



(رىزتعٍٝاٌصٛسح:5≠1+1فئْاٌعجبسح)اٌغّعخآخشأ٠بَاألعجٛعأٚ



7َْ(~ ˄ف~ْ(ة() ~˅أ()ف



ْ(˄ْ(د()ف˅عـ()ف





" 8≠   5×  3"  ،ْ:" 5>  3" إراوبٔذف:(14



 :  فئْاٌعجبسح" األرض رذور حىل انشًص " َ:



( 8≠   5×  3أو    5≤  3إرا كبَذ األرض ال رذور حىل انشًص فئٌ  )  


٠ّىٓوزبثزٙبعٍٝاٌصٛسح:



ْ(˄ف~)←َ~ة(ْ(˅ف~ )←َأ(



١ٌظِّبعجكد(ْ(˅ف~)←~َعـ(
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ِبعذا:جًهخ يفزىحخع١ّعِب٠ٍٟ٠غّٝ( 15



5=2ة(ط+7>1–ص3أ(



عذدصؾ١ؼِٛعت4عـ(٘ٛطج١تد(ط=







 فئْاٌعجبسح" 1≠  2 – 3" ،ْ:" انرثُغ فصم يٍ فصىل انطُخ "إراوبٔذف:(16



ٌصٛسح:(رىزتعٍٝا1=2–3)١ٌظصؾ١ؾبأْاٌشث١عفصًِٓفصٛياٌغٕخإراٚفمطإرا



ْ↔ ~ف~ة(ْ↔ فأ(



١ٌظِّبعجكد(~ْ ↔فعـ(
 

 

 

أِٞٓاٌعجبسادا٢ر١خرّضًعجبسربِْزىبفئزبْ:(17



ْ˄ف~ف،~˄ْ(˅ة()فْ˅ف~ْ، ↔أ(ف



ْ~←ف~ْ،↔فد(ف←ْ،ْ←عـ(ف







"ػذد  غُر غجُؼٍ 1"،ي:"ػذد فردٌ 1"،َ:"ػذد أونٍ 1ٌزىْٓ:"( 18



رىْٛ:ل ~ ˅و ( ˅) ٌ فئْ



عٟعذد ١شطج1١عذدفشدٞأ1ٚعذدأٌٟٚأ1ٚأ(



عذدطج١ع1ٟعذدفشد1ٚٞعذدأ1ٌٟٚٚة(



عذدطج١ع1ٟعذدفشدٞأ1ٚعذدأٌٟٚأ1ٚعـ(



د(١ٌظِّبعجك
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"انطجذ أول أَبو األضجىع"،ْ:"انًبء يبدح صهجخٌزىٓف:"(19



٠عجشعٕٙبثـ:ي(~˄)ْ←"فئْاٌعجبسحف2=  1 – 3ي:"



(2=1–3أ(إراوبْاٌّبءِبدحصٍجخفئْ)اٌغجذأٚيأ٠بَاألعجٛعٚ



(2=1–3ة(إراوبْاٌّبءِبدحصٍجخفئْ)اٌغجذأٚيأ٠بَاألعجٛعأٚ



(2≠1–3عـ(إرا٠ٌُىٓاٌّبءِبدحصٍجخفئْ)اٌغجذأٚيأ٠بَاألعجٛعٚ



(2≠1–3ٌّبءِبدحصٍجخفئْ)اٌغجذأٚيأ٠بَاألعجٛعٚد(إراوبْا




"ثبرَص رمغ فٍ فهططٍُ"،ْ:"انمػ أحذ انحُىاَبد األنُفخٌزىٓف:"(20



ْ(٠عجشعٕٙب:~↔)ف~فئْاٌعجبسح



أ(اٌمطأؽذاٌؾ١ٛأبداأل١ٌفخإراوبٔذثبس٠ظالرمعفٟفٍغط١ٓ



١ظصؾ١ؾبأْ)اٌمطأؽذاٌؾ١ٛأبداأل١ٌفخإراوبٔذثبس٠ظالرمعفٟفٍغط١ٓ(ة(ٌ



عـ(١ٌظصؾ١ؾبأْ)اٌمطأؽذاٌؾ١ٛأبداأل١ٌفخإراٚفمطإراوبٔذثبس٠ظالرمعفٟفٍغط١ٓ(



د(١ٌظِّبعجك



ِغّٛعخاٌؾًٌٍغٍّخاٌّفزٛؽخط(21
2

صٟ٘:=صفش،ط1ط+2+



{1}ة({1–}أ(



{2–}د({صفش}عـ(



"٘ٛ:٠،2مجًاٌمغّخع4ٍٝاٌزعج١شاٌشِضٌٍٞعجبسح"وًعذدصؾ١ؼ٠مجًاٌمغّخعٍٝ(22



..٠،22مجًاٌمغّخعٍٝ،٠مجًاٌمغّخع44ٍٝص٠مجًاٌمغّخعٍٝص٠مجًاٌمغّخعٍٝطط  أ(أ(



..٠،22مجًاٌمغّخعٍٝ،٠مجًاٌمغّخع44ٍٝص،٠مجًاٌمغّخعٍٝص،٠مجًاٌمغّخعٍٝططEة(ة(



..44ٚٚ22ص،٠مجًاٌمغّخعٍٝص،٠مجًاٌمغّخعٍٝططEعـ(عـ(



..22أٚأ44ٚص،الرمجًاٌمغّخعٍٝص،الرمجًاٌمغّخعٍٝططد(د(
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ٔخطٛفٟاٌجش٘بْثبعزخذاَاٌزٕبلطإؽذٜاٌخطٛاداٌزب١ٌخ:(23



أ(ٔضجذصؾخاٌّزمذَِٚٓصُٔخطٛإلصجبدصؾخاٌزبٌٟ.



(ٕٔفٟصؾخاٌزبٌِٟٚٓصُٔخطٛإلصجبدصؾخٔفٟاٌّزمذَ.ة



عـ(ٔفشضٔفٟاٌزبٌِٟٚٓص٠ُمٛدٔبإٌٝاٌزٕبلط.



د(١ٌظِّبعجك.



اٌّخزٍفخرغّٝعجبسح:اإلِىبٔبدإراوبٔذاٌعجبسحصبئجخٌغ١ّع(24



رٕبلطة(رؾص١ًؽبصًأ(



١ٌظِّبعجكد(١ٌغذرؾص١ًؽبصًٚالرٕبلطعـ(



{5،1،2،3}،ط4=1–ط2ِغّٛعخاٌؾًٌٍغٍّخاٌّفزٛؽخ(25



{5،1،2}ة({1،2،3}أ(



١ٌظِّبعجكد(}{عـ(
 

 

سح(26  صبئجخإراوبٔذ:ش , ق )ش( رىْٛاٌعجبسحاٌّغٛ



أ(ِغّٛعخاٌؾًٌٍغٍّخاٌّفزٛؽخق)ط(ٟ٘



ة(ِغّٛعخاٌؾًالرغبِٚٞغّٛعخاٌزع٠ٛط



عـ(ِغّٛعخاٌؾًرغبِٚٞغّٛعخاٌزع٠ٛط



د(١ٌظِّبعجك



صٚعٟ(ثبعزخذاَاٌجش٘بْثبٌزٕبلط:إلصجبدأْ)اٌصفشعذد(27



أ(ٔفشضأْاٌصفشعذدصٚعٟٚٔصًإٌٝرٕبلط.



ة(ٔفشضأْاٌصفشعذدفشدٞٚٔصًإٌٝرٕبلط.



عـ(ٔفشضأْاٌصفشعذدفشدٞٚالٔصًإٌٝرٕبلط



د(١ٌظِّبعجك
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أِٞٓاٌعجبسادا٢ر١خعجبسحرؾص١ًؽبصً:(28



ف˅ة(فف~˅أ(ف



فد(أ+عـ←ف˅عـ(ف



٠ّىٓاٌمٛيثأْاٌعجبسحعجبسحرٕبلطإراوبٔذ:(29



أ(صبئجخٌغ١ّعاإلِىبٔبداٌّزٕبظشح



ة(خبطئخٌغ١ّعاإلِىبٔبداٌّزٕبظشح



عـ(أ+ة



د(١ٌظِّبعجك



ػ،طط،ص عٕذٔفٟاٌعجبسح"(30
2
ص–

2
ص("رصجؼ–=)ط+ص()ط



ػ،طط،صEأ(
2
ص–

2
ص(.–=)ط+ص()ط



ػ:طط،ص Eة(
2
ص–

2
ص(.–)ط+ص()ط≠



ػ،طط،ص عـ(
2
ص–

2
ص(.–ص()ط)ط+≠



ػ،طط،ص د(
2
ص–

2
ص(.–=)ط+ص()ط



ٌٍعجبسح"٠ٛعذعذدؽم١مٟطِؾصٛسث١ٓاٌصفشٚاٌٛاؽذاٌصؾ١ؼ"٘ٛ:ٞاٌزعج١شاٌشِض(31



1<ط<5ػ،طEة(1>ط>5ػ،ط أ(



د(١ٌظِّبعجك1>ط>5ػ:طEعـ(



ٔخطٛفٟاٌجش٘بْ ١شاٌّجبششإؽذٜاٌخطٛاداٌزب١ٌخ:(32



أ(ٔضجذصؾخاٌّزمذَِٚٓصُٔخطٛإلصجبدصؾخاٌزبٌٟ.



ة(ٕٔفٟصؾخاٌزبٌِٟٚٓصُٔخطٛإلصجبدصؾخٔفٟاٌّزمذَ.



.عـ(ٔفشضٔفٟاٌزبٌِٟٚٓص٠ُمٛدٔبإٌٝاٌزٕبلط



د(١ٌظِّبعجك.
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أِٞٓاٌعجبسادا٢ر١خعجبسحرٕبلط:(33



ف~ ˄فة(ف˄أ(ف



ْد(ة+عـ˄ْ(˄عـ()ف





"٘ٛ:2=   1{ :  ش +   2,  1}   ش    Eٔفٟاٌعجبسح"( 34



2≠1{،ط+1،2}طعـ(2=1:ط+{1،2}ط Eأ(





2≠1{،ط+1،2}ط د(2≠1{:ط+1،2}ط Eة(



ٔخطٛفٟاٌجش٘بْاٌّجبششإؽذٜاٌخطٛاداٌزب١ٌخ:(35



ٌٟ.أ(ٔضجذصؾخاٌّزمذَِٚٓصُٔخطٛإلصجبدصؾخاٌزب



ة(ٕٔفٟصؾخاٌزبٌِٟٚٓصُٔخطٛإلصجبدصؾخٔفٟاٌّزمذَ.



عـ(ٔفشضٔفٟاٌزبٌِٟٚٓص٠ُمٛدٔبإٌٝاٌزٕبلط.



د(١ٌظِّبعجك.





"٠ّضًاٌعجبسح:ش ػذد أونٍ : ش ػذد زوجٍ  Eاٌزعج١شاٌشِضٞ"(36



وًاألعذاداأل١ٌٚخصٚع١خة(وًاألعذاداٌضٚع١خأ١ٌٚخأ(



١ٌظِّبعجكد(ثعطاألعذاداأل١ٌٚخصٚع١خعـ(





إرا كبٌ أإلصجبداٌعجبسح"( 37
2
شاٌّجبشش:١"ثبعزخذاَاٌجش٘بْ ػذد فردٌ فئٌ أ ػذد فردٌ 



أ(ٔفشضأْأ
2
عذدصٚعٟٚٔضجذأْأعذدصٚعٟ



ٚٔصًإٌٝرٕبلطة(ٔفشضأْأعذدفشدٞ



عـ(ٔفشضأْأعذدصٚعٟٚٔضجذأْأ
2
عذدصٚعٟ



د(١ٌظِّبعجك
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عذدصٚعٟ"ثبٌجش٘بْاٌّجبشش:1إلصجبدأْاٌعجبسح"إراوبْطعذدفشدٞفئْط+( 38



عذدفشدٞٚٔضجذأْطعذدصٚع1ٟأ(ٔفشضأْط+



عٟعذدص1ٚة(ٔفشضأْطعذدفشدٞٚٔضجذأْط+



عـ(ٔفشضأْطعذدفشدٞٚٔصًإٌٝرٕبلط



د(١ٌظِّبعجك
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 (6يهحق رقى )
 -انبعذي انتشخيصي االختببر

 انقبهي
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 (6يهحك رلى )

 ثؼذٌ(  -االخزجبر انزشخُصٍ )لجهٍ 

 

 خ : ......              انًذرضخ :........................اضى انطبنت: ...............                انشؼج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضئهخ انًؼطبح اخزُبرا  دلُمب  ثحُث رعغ دائرح حىل رهك اإلجبثخ :اخزر اإلجبثخ انصحُحخ فٍ األ

 

:رغّٝ" 4ػذد َمجم انمطًخ ػهً  20" اٌغٍّخ(1



عجبسحة(ص١غخأ(



 ١ٌظِّبعجكد(عـ(١ٌغذعجبسح



"رصجؼ:8=  60ذد لىاضى انؼذد ػعٕذٔفٟاٌعجبسحْ:"(2



8≠65ة(١ٌظصؾ١ؾبأْلٛاعُاٌعذد8≠65أ(عذدلٛاعُاٌعذد



عـ(أ+ةد(١ٌظِّبعجك
 

 

"ونٍش ػذد أ"،ْ:"" َُبَر أول شهىر انطُخ انًُالدَخٌزىٓف:(3



ْرىْٛ:˄فئْف



أ(٠ٕب٠شأٚيشٙٛساٌغٕخا١ٌّالد٠خأٚطعذدأٌٟٚ.



ة(١ٌظصؾ١ؾبأ٠ْٕب٠شأٚيشٙٛساٌغٕخا١ٌّالد٠خأٚطعذدأٌٟٚ.



عـ(٠ٕب٠شأٚيشٙٛساٌغٕخا١ٌّالد٠خٚطعذدأٌٟٚ.



د(١ٌظِّبعجك.




ٝ:"رغّ, ش ػذد يىجت 5 <ش اٌغٍّخ"(4



أ(عجبسحة(ص١غخ



عـ(١ٌغذعجبسحد(١ٌظِّبعجك
 

٘ٛ:" 5<  2و : " نُص صحُحب  أٌ ٔفٟاٌعجبسح(5



5>2ة(5=2أ(



5<2د(5≠2عـ(
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:رصجؼػذد فردٌ ( 3ػذد أونٍ و  3) ٔفٟاٌعجبسحعٕذ(6



عذد ١شفشد3ٞعذد ١شأ3ٌٟٚٚأ(



عذدصٚع3ٟعذدأٌٟٚأ3ٚة(



عذدفشد3ٞعذد ١شأٌٟٚأ3ٚعـ(



عذدصٚع3ٟعذد ١شأٌٟٚأ3ٚد(





 

سربِْزىبفئزبْإراوبٔذٌّٙب:ٔمٛيأْاٌعجب(7



أ(ٔفظل١ُاٌصٛاةٌغ١ّعاإلِىبٔبداٌّزٕبظشحٌّشوجبرّٙب



ة(ٔفظل١ُاٌخطأٌغ١ّعاإلِىبٔبداٌّزٕبظشحٌّشوجبرّٙب



عـ(أ+ة



د(١ٌظِّبعجك





" 8≠   5×  3"  ،ْ:" 5>  3" إراوبٔذف:(8



 :  فئْاٌعجبسحص " " األرض رذور حىل انشًَ:



( 8≠   5×  3أو    5≤  3إرا كبَذ األرض ال رذور حىل انشًص فئٌ  )  


٠ّىٓوزبثزٙبعٍٝاٌصٛسح:



ْ(˄ف~)←َ~ة(ْ(˅ف~ )←َأ(



١ٌظِّبعجكد(ْ(˅ف~)←~َعـ(



فئْاٌعجبسح" 1≠  2 – 3" ،ْ:" انرثُغ فصم يٍ فصىل انطُخ "إراوبٔذف:(9



(رىزتعٍٝاٌصٛسح:1=2–3)١ٌظصؾ١ؾبأْاٌشث١عفصًِٓفصٛياٌغٕخإراٚفمطإرا



ْ↔ ~ف~ة(ْ↔ فأ(



١ٌظِّبعجكد(~ْ ↔فعـ(
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أِٞٓاٌعجبسادا٢ر١خرّضًعجبسربِْزىبفئزبْ:(10



ْ˄ف~ف،~ ˄ْ(˅ة()فْ˅ف~ْ، ↔أ(ف



ْ~←ف~ْ،↔فد(ف←ْ،ْ←عـ(ف



"انطجذ أول أَبو األضجىع"،ْ:"انًبء يبدح صهجخٌزىٓف:"(11



ي(٠عجشعٕٙبثـ:~˄)ْ←"فئْاٌعجبسحف2=  1 – 3ي:"



(2=1–3أ(إراوبْاٌّبءِبدحصٍجخفئْ)اٌغجذأٚيأ٠بَاألعجٛعٚ



(2=1–3ٚيأ٠بَاألعجٛعأٚة(إراوبْاٌّبءِبدحصٍجخفئْ)اٌغجذأ



(2≠1–3عـ(إرا٠ٌُىٓاٌّبءِبدحصٍجخفئْ)اٌغجذأٚيأ٠بَاألعجٛعٚ



(2≠1–3د(إراوبْاٌّبءِبدحصٍجخفئْ)اٌغجذأٚيأ٠بَاألعجٛعٚ




"رمغ فٍ فهططٍُثبرَص "،ْ:"انمػ أحذ انحُىاَبد األنُفخٌزىٓف:"(12



ْ(٠عجشعٕٙب:~↔)ف~فئْاٌعجبسح



أ(اٌمطأؽذاٌؾ١ٛأبداأل١ٌفخإراوبٔذثبس٠ظالرمعفٟفٍغط١ٓ



ة(١ٌظصؾ١ؾبأْ)اٌمطأؽذاٌؾ١ٛأبداأل١ٌفخإراوبٔذثبس٠ظالرمعفٟفٍغط١ٓ(



طإراوبٔذثبس٠ظالرمعفٟفٍغط١ٓ(عـ(١ٌظصؾ١ؾبأْ)اٌمطأؽذاٌؾ١ٛأبداأل١ٌفخإراٚفم



د(١ٌظِّبعجك





ِغّٛعخاٌؾًٌٍغٍّخاٌّفزٛؽخط(13
2

صٟ٘:=صفش،ط1ط+2+



{1}ة({1–}أ(



{2–}د({صفش}عـ(
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"٘ٛ:٠،2مجًاٌمغّخع4ٍٝج١شاٌشِضٌٍٞعجبسح"وًعذدصؾ١ؼ٠مجًاٌمغّخعٍٝاٌزع(14



..٠،22مجًاٌمغّخعٍٝ،٠مجًاٌمغّخع44ٍٝص٠مجًاٌمغّخعٍٝص٠مجًاٌمغّخعٍٝطط  أ(أ(



..٠،22مجًاٌمغّخعٍٝ،٠مجًاٌمغّخع44ٍٝص،٠مجًاٌمغّخعٍٝص،٠مجًاٌمغّخعٍٝططEة(ة(



..44ٚٚ22ص،٠مجًاٌمغّخعٍٝص،٠مجًاٌمغّخعٍٝططEعـ(عـ(



..22أٚأ44ٚعٍٝعٍٝص،الرمجًاٌمغّخص،الرمجًاٌمغّخططد(د(





ٔخطٛفٟاٌجش٘بْثبعزخذاَاٌزٕبلطإؽذٜاٌخطٛاداٌزب١ٌخ:(15



أ(ٔضجذصؾخاٌّزمذَِٚٓصُٔخطٛإلصجبدصؾخاٌزبٌٟ.



ة(ٕٔفٟصؾخاٌزبٌِٟٚٓصُٔخطٛإلصجبدصؾخٔفٟاٌّزمذَ.



عـ(ٔفشضٔفٟاٌزبٌِٟٚٓص٠ُمٛدٔبإٌٝاٌزٕبلط.



د(١ٌظِّبعجك.





اٌّخزٍفخرغّٝعجبسح:اإلِىبٔبدإراوبٔذاٌعجبسحصبئجخٌغ١ّع(16



رٕبلطة(رؾص١ًؽبصًأ(



١ٌظِّبعجكد(١ٌغذرؾص١ًؽبصًٚالرٕبلطعـ(





{5،1،2،3}،ط4=1–ط2ِغّٛعخاٌؾًٌٍغٍّخاٌّفزٛؽخ(17



{5،1،2}ة({1،2،3}أ(



١ٌظِّبعجكد(}{عـ(

 

سح(18  صبئجخإراوبٔذ:ش , ق ) ش ( رىْٛاٌعجبسحاٌّغٛ



ق)ط(ٟ٘أ(ِغّٛعخاٌؾًٌٍغٍّخاٌّفزٛؽخ



ة(ِغّٛعخاٌؾًالرغبِٚٞغّٛعخاٌزع٠ٛط
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عـ(ِغّٛعخاٌؾًرغبِٚٞغّٛعخاٌزع٠ٛط



د(١ٌظِّبعجك



إلصجبدأْ)اٌصفشعذدصٚعٟ(ثبعزخذاَاٌجش٘بْثبٌزٕبلط:(19



أ(ٔفشضأْاٌصفشعذدصٚعٟٚٔصًإٌٝرٕبلط.



ط.ة(ٔفشضأْاٌصفشعذدفشدٞٚٔصًإٌٝرٕبل



عـ(ٔفشضأْاٌصفشعذدفشدٞٚالٔصًإٌٝرٕبلط



د(١ٌظِّبعجك
 

أِٞٓاٌعجبسادا٢ر١خعجبسحرؾص١ًؽبصً:(20



ف˅فة(ف~ ˅أ(ف



فد(أ+عـ←ف˅عـ(ف



جبسحرٕبلطإراوبٔذ:٠ّىٓاٌمٛيثأْاٌعجبسحع(21



أ(صبئجخٌغ١ّعاإلِىبٔبداٌّزٕبظشح



ة(خبطئخٌغ١ّعاإلِىبٔبداٌّزٕبظشح



عـ(أ+ة



د(١ٌظِّبعجك



ػ،طط،ص عٕذٔفٟاٌعجبسح"(22
2
ص–

2
ص("رصجؼ–=)ط+ص()ط



ػ،طط،صEأ(
2
ص–

2
ص(.–=)ط+ص()ط



ػ:طط،ص Eة(
2
ص–

2
ص(.–)ط+ص()ط≠



ػ،طط،ص عـ(
2
ص–

2
ص(.–)ط+ص()ط≠



ػ،طط،ص د(
2
ص–

2
ص(.–=)ط+ص()ط
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ِؾصٛسث١ٓاٌصفشٚاٌٛاؽذاٌصؾ١ؼ"٘ٛ:ٌٍعجبسح"٠ٛعذعذدؽم١مٟطٞاٌزعج١شاٌشِض(23



1<ط<5ػ،طEة(1>ط>5ػ،ط أ(



د(١ٌظِّبعجك1>ط>5ػ:طEعـ(



ٔخطٛفٟاٌجش٘بْ ١شاٌّجبششإؽذٜاٌخطٛاداٌزب١ٌخ:(24



ِٚٓصُٔخطٛإلصجبدصؾخاٌزبٌٟ.أ(ٔضجذصؾخاٌّزمذَ



ة(ٕٔفٟصؾخاٌزبٌِٟٚٓصُٔخطٛإلصجبدصؾخٔفٟاٌّزمذَ.



عـ(ٔفشضٔفٟاٌزبٌِٟٚٓص٠ُمٛدٔبإٌٝاٌزٕبلط.



د(١ٌظِّبعجك.



أِٞٓاٌعجبسادا٢ر١خعجبسحرٕبلط:(25



ف~ ˄فة(ف˄أ(ف



ْد(ة+عـ˄ْ(˄عـ()ف



"٘ٛ:2=   1{ :  ش +   2,  1}   ش    Eٔفٟاٌعجبسح"( 26



2≠1{،ط+1،2}طعـ(2=1{:ط+1،2}ط Eأ(



2≠1{،ط+1،2}ط د(2≠1{:ط+1،2}ط Eة(

 

ٔخطٛفٟاٌجش٘بْاٌّجبششإؽذٜاٌخطٛاداٌزب١ٌخ:(27



أ(ٔضجذصؾخاٌّزمذَِٚٓصُٔخطٛإلصجبدصؾخاٌزبٌٟ.



ة(ٕٔفٟصؾخاٌزبٌِٟٚٓصُٔخطٛإلصجبدصؾخٔفٟاٌّزمذَ.



عـ(ٔفشضٔفٟاٌزبٌِٟٚٓص٠ُمٛدٔبإٌٝاٌزٕبلط.



ِّبعجك.د(١ٌظ











122 

 

"٠ّضًاٌعجبسح:ش ػذد أونٍ : ش ػذد زوجٍ  Eاٌزعج١شاٌشِضٞ"(28



وًاألعذاداأل١ٌٚخصٚع١خة(وًاألعذاداٌضٚع١خأ١ٌٚخأ(



١ٌظِّبعجكد(ثعطاألعذاداأل١ٌٚخصٚع١خعـ(



كبٌ أ إراإلصجبداٌعجبسح"( 29
2
شاٌّجبشش:١"ثبعزخذاَاٌجش٘بْ ػذد فردٌ فئٌ أ ػذد فردٌ 



أ(ٔفشضأْأ
2
عذدصٚعٟٚٔضجذأْأعذدصٚعٟ



ة(ٔفشضأْأعذدفشدٞٚٔصًإٌٝرٕبلط



عـ(ٔفشضأْأعذدصٚعٟٚٔضجذأْأ
2
عذدصٚعٟ



د(١ٌظِّبعجك



"ثبٌجش٘بْاٌّجبشش:ػذد زوجٍ 1ردٌ فئٌ ش + " إرا كبٌ ش ػذد فإلصجبدأْاٌعجبسح( 30



عذدفشدٞٚٔضجذأْطعذدصٚع1ٟأ(ٔفشضأْط+



عذدصٚع1ٟة(ٔفشضأْطعذدفشدٞٚٔضجذأْط+



عـ(ٔفشضأْطعذدفشدٞٚٔصًإٌٝرٕبلط



د(١ٌظِّبعجك
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 (7يهحق رقى )
 بطئتاخل انريبضيت املفبهيى تذريس

 املفبهيى خمططبث ببستخذاو
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 (7ملحق رقم )

 غـــزة  -الجامعة  اإلسـالمية 
 الدراسـات العليــا عمادة
  التربيةكـلـية 

 قسم مناهج وطرق تدريس رياضيات

 

 

  
 تذريس املفبهيى اخلبطئت ببستخذاو خمططبث املفبهيى

  
 إعداد الباحث:

 وجدي محمد رجب أحمد سالم
  

 
 إشراف:

 أ.د.عزو عفانة
 
 

  
 
 
 

 م2011 –ه 1432
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 انذرش األول

 

 انؼجبراد وَفُهب

 


:اٌفُٙاٌصؾ١ؼٌّفَٙٛاٌعجبسحٚٔف١ٙب.انهذف انؼبو



 األهذاف انطهىكُخ : 

أ٠ْعشفاٌطبٌتعٍِٝفَٙٛاٌعجبسحثذلخ. -1

 أ١ّ٠ْضاٌطبٌتث١ٓاٌعجبسحِِٓغّٛعخِٓاٌغًّ. -2

 اد.أ٠ْعطٟاٌطبٌتأِضٍخٌعجبس -3

 أ٠ْؾذداٌطبٌتل١ّخاٌصٛاةٌٍعجبسحثذلخ. -4

 أ٠ْزعشفاٌطبٌتعٍِٝفَٙٛٔفٟاٌعجبسح. -5

 أ٠ْٕفٟاٌطبٌتاٌعجبسح. -6



 انًزطهجبد انطبثمخ :

لشاءحاٌغٍّخأٚاٌعجبسحاٌّعطبحثشىًع١ٍُ. -1

 ِعشفخاٌطبٌتٌّغّٛعبداألعذاداٌزٟدسعٛ٘بعبثمب)ط،ص،ْ،ػ( -2

 ١ٓاٌشِٛصاٌّعطبح.اٌز١١ّضث -3





 انجُىد االخزجبرَخ :

أ٠ْىزتاٌطبٌتاٌغًّا٢ر١خ٠ٚغ١تعٕٙب:-

وُعّشن؟-

 ضحِذ٠ٕخِؾبصشح؟-

دْٚثبق؟2ٍٝاٌعذداٌضٚعٟ٘ٛرٌهاٌعذداٌز٠ٞمجًاٌمغّخع-



عشفِغٛعبداألعذادط،ط-
*

،ص،ْ،ػ



 انىضبئم انزؼهًُُخ :



وشاعخرذس٠جبد(–شفبف١بد–ثطبلبدصف١خ–طجبش١ش–)اٌغجٛسح





 األَشطخ واإلجراءاد :

طبٌت٠مَٛاٌّعٍُثشثطاٌّعٍِٛبداٌغبثمخٌذٜاٌطبٌتِٓخاليإٌّبلشبدِعاٌطٍجخٚرٌهثأ٠ْمشأاٌ

اٌغًّا٢ر١خ:

اٌطمظؽبس.)عٍّخ(-

ر٘تِؾّذإٌٝاٌّذسعخ.)عٍّخ(-

.)عجبسح(185ِغّٛعل١بعبدصٚا٠باٌّضٍش-

٘ٛفٟاٌصفاٌعبشش.)عٍّخ(-

عىبِذ٠ٕخعبؽ١ٍخ.)عجبسح(-



126 

 

ثعذِٕبلشخاٌطبٌتفٟاألِضٍخ:



ّعِٓوٍّبداٌٍغخاٌعشث١خاٌعبد٠خٚسِٛصس٠بظ١خٟ٘رغانجًهخ٠صًاٌطبٌتإٌٝأْ

ِٓأسلبَٚألٛاطٚ ١ش٘ب،ٚالٔغزط١عاٌؾىُع١ٍٙبثبٌصٛاةٚاٌخطأ،ٚلذرىْٛعًّاعزفٙب١ِخأٚ

وُعّشن؟-رعغتِضً:

ِبأعًّاٌطمظ!-





 أيب انؼجبرح : 

١ظوالّ٘ب.ٟ٘عٍّخخجش٠خإِبصبئجخأٚخبطئخٌٚ

٠ٚغّٝاٌؾىُع١ٍٙبثبٌصٛاةأٚاٌخطأثم١ّخاٌصٛاةٌٍعجبسح،صبئجخ)ص(ٚخبطئخ)ؿ(



ٚثعذأ٠ْىْٛٚصًِفَٙٛاٌعجبسحٌٍطبٌتثصٛسحدل١مخ٠طٍتِٓاٌطبٌتإعطبءأِضٍخٌٍعجبساد.





 َفٍ انؼجبرح :

 ف(~ٔفٟاٌعجبسحف٠شِضٌٙبثبٌشِض)

ِعبوغخٌم١ّخاٌصٛاةٌٍعجبسحفوّبفٟعذٚياٌصٛاة ف(~اٌصٛاةٌٍعجبسح)ٚرىْٛل١ّخ

ا٢رٟ:

















*٘زٖخطٛحرغبعذاٌّزعٍُعٍٝإدسانٚفُٙٚرؾم١كلجٛياٌّفَٙٛ:



أِٞٓاٌغًّا٢ر١خرّضًعجبسحٚؽذدل١ّخاٌصٛاةٌٙب:



إٌٝاٌج١ذر٘تأؽّذ -1

 5=3–ط -2

 7رمجًاٌمغّخع5ٍٝ -3

 ½=35عب -4



صُأٚعذٔفٟاٌعجبساداٌٛاسدحفٟاٌغؤاياٌغبثك.













ف~ف

ؿص

صؿ
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 يخططبد انًفبهُى :



٠مَٛاٌّعٍُثزٛظ١ؼِفَٙٛاٌعجبسحِٓخاليِخططِفب١ٌٍّٟ٘عجبسحٌعالطاٌّفَٙٛاٌخبطئ

ٌذٜاٌطبٌت.




 :انزمىَى

 (أوًّاٌّخطط:1

                         

 
والِٓاٌعجبسادا٢ر١خ)إْوبٔذعجبساد(:2 (أف

(اٌمذطعبصّخفٍغط١ٓ.1

2)6×3=19

5>3(١ٌظصؾ١ؾبأ3ْ

(اٌغجذأؽذأ٠بَاألعجٛع.4



 اٌعجبسح

 ٔفٟاٌعجبسح

 ِضبي ِضبي

 بطئخخ صبئجخ

 إرا كبَذ إرا كبَذ

 إٌفٟ إٌفٟ

 صبئجخ خبطئخ

 ل١ّخاٌصٛاةٌٍعجبسح

 عٍّخخجش٠خخبطئخ

6+8=15 

 عٍّخخجش٠خصبئجخ

عذدأ٠بَاألعجٛع

ٛ٘7 

 دْٚثبق2اٌعذداٌضٚعٟ٘ٛاٌعذداٌز٠ٞمجًاٌمغّخعٍٝ

  

 إٌفٟ ل١ّخاٌصٛاة
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 انذرش انثبٍَ

 

 أدواد انرثػ

 
 انؼبو : انهذف

لذسحاٌطبٌتعٍٝاعزخذاَأدٚاداٌشثطفٟاٌعجبساد.





 األهذاف انطهىكُخ :

أ٠ْشثطاٌطبٌتث١ٓاٌعجبساداٌّعطبحثبعزخذاَ -1

(ٚرٍفع)ٚ(˄أداحاٌشثط)-

(ٚرٍفع)أٚ(˅أداحاٌشثط)-

(ٚرٍفع)إراوبْ....فئْ...(←أداحاٌشثط)-

(ٚرٍفع)إراٚفمطإرا(↔)أداحاٌشثط-



أ٠ْؾذدل١ّخاٌصٛاةٌٍعجبساداٌّشرجطخثأدٚاداٌشثطاٌغبثمخ.-2

أ٠ْٕفٟاٌطبٌتاٌعجبساداٌّشرجطخثأدٚاداٌشثطاٌغبثمخ.-3





 انًزطهجبد انطبثمخ :

ِعشفخِفَٙٛاٌعجبسح. -1

 ِعشفخل١ّخاٌصٛاةٌٍعجبسح. -2

 ٔفٟاٌعجبساداٌّعطبح. -3

 

 

 د االخزجبرَخ : انجُى

عذل١ّخاٌصٛاةٌٍعجبسادا٢ر١خٚٔف١ٙب:

.1=65عب (1

 عذدصٚعٟ.3اٌعذد (2

 ِغّٛعخاألعذاداٌطج١ع١خِغّٛعخعضئ١خِِٓغّٛعخاألعذاداٌصؾ١ؾخ. (3







 انىضبئم انزؼهًُُخ : 

شفبف١بد(–ثطبلبدصف١خ–اٌطجبش١ش–)اٌغجٛسح





 األَشطخ واإلجراءاد : 

عٍُثششػأدٚاداٌشثطثبعزخذاَاٌّخططبداٌّفب١ّ١٘خ.٠مَٛاٌّ
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صُإعطبءأِضٍخِزعذدحعٍٝاألداحاألٌٚٝ)ٚ(ٚرٛظ١ؼأِضٍخاٌىزبةاٌّذسعٟثبٌّخططبد

اٌّفب١ّ١٘خ.































أداحاٌشثط)ٚ(

(˄) 

 خبطئخ صبئجخ

 عٕذِب عٕذِب

ؿ˄ص ص˄ص

ص˄ؿ

 ٔفٟ ؿ˄ؿ

 ؿ˅ؿ

ص˅ؿ

ؿ˅ص

 ص˅ص

 ٔفٟ
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األداح)أٚ(ٚرٛظ١ؼأِضٍخاٌىزبةاٌّذسعٟثبٌّخططبداٌّفب١ّ١٘خصُإعطبءأِضٍخِزعذدحعٍٝ



















(أداحاٌشثط)أٚ

(˅) 

 خبطئخ صبئجخ

 عٕذِب عٕذِب

ص˅ص

ؿ˅ص

ص˅ؿ

 

 ؿ˅ؿ

 ٔفٟ
 

 ص˄ص

 ٔفٟ

ؿ˄ؿ

ص˄ؿ

 ؿ˅ص
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*رٛظ١ؼاٌّخططاٌغبثكثأِضٍخِزعذدح



 أداح انرثػ ) إرا كبٌ.. فئٌ..(

              (← ) 

 رزكىٌ يٍ

 لًُخ انصىاة اٌزبٌٟ اٌّمذِخ

 ص

 ؿ

 ؿ

 ص

 ؿ

 ص

 ص

 ؿ

 ص

 ص

 ص

 ؿ

 َفٍ أداح انرثػ ) إرا كبٌ.. فئٌ..(

                 (← ) 

 

 اٌزبٌٟ ِمذِخ

 إٌفٟ إٌفٟ

 َفٍ انزبنٍ رثجُذ انًمذيخ
(ٚ) 

 انُبرج
 انًمذيخ وَفٍ انزبنٍ

 5>3 5=  2+  3 ِضبي

 إٌفٟ
 

 (5<3و ) (5=3+2)
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أداحاٌشثط

إراٚفمطإرا

(↔) 

 ْ↔ف إٌبرظ (˄) ف←ْ ْ←ف

 (˄) ػذد أون2ٍ ← ػذد فرد5ٌ ػذد فردٌ 5 ←ػذد أونٍ  2
 

 ٔفٟ ٔفٟ

 ػذد زوجٍ 5ػذد أونٍ و  2

 
 (˅) ػذد غُر أونٍ 2ػذد فردٌ و  5

 ف~˄ْ ْ~˄ف
(˅) 
 

 ِضبي

 لًُخ انصىاة نألداح

( ↔ ) 

 خبطئخ صبئجخ

ص↔ص

ؿ↔ؿ

 

ؿ↔ص

ص↔ؿ
 

 عٕذِب عٕذِب

 ػذد فردٌ 5 ↔ػذد أونٍ 2
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(↔ اسحاٌشثط)إراٚفمطإرا()إعطبءأِضٍخِزعذدحعٍٝأد
 انزمىَى :

 

(إراوبٔذف:اٌّضٍشِزغبٚٞاألظالع1

ْ:اٌّضٍشِزغبٚٞاٌضٚا٠ب



عجشعٓاٌشِٛصا٢ر١خثبٌىٍّبدٚؽذدل١ّخاٌصٛاةٌىًِٕٙب:



ف←(2ْْ←(ف1



ْ~←(ف4ْ←ف~(3



 ف~←ْ~(6ْ~←ف~(5



 ْ↔ف~(8ْ↔(ف7



 

 

 

(أوًّاٌغذٚيا٢رٟ:2



ْ↔فْ←فْ˅فْ˄فْف

صص

ؿص

صؿ

ؿؿ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 ثبنثانذرش ان

 

 انؼجبرربٌ انًزكبفئزبٌ


 انهذف انؼبو : 

لذسحاٌطبٌتعٍٝر١١ّضِفَٙٛاٌزىبفؤاٌش٠بظٟ







 األهذاف انطهىكُخ :

أ٠ْعشفاٌطبٌترىبفؤاٌعجبساد. -1

 .ٓأ١ّ٠ْضاٌطبٌتاٌعجبسر١ٓاٌّزىبفئز١ -2

أ٠ْغزخذَاٌزىبفؤفٟؽًاٌّغبئًاٌّعطبح. -3







 انًزطهجبد األضبضُخ :

جبسح.ِفَٙٛاٌع -1

 سثطاٌعجبسادثبعزخذاَأدٚاداٌشثط. -2







 انجُىد االخزجبرَخ :

1رمجًاٌمغّخع5ٍٝعذدصٚعْٟ:4إراوبٔذف:



عجشعٓاٌشِٛصا٢ر١خثبٌىٍّبد:

ف˅ْ،ْ˄ف

ْ↔ْ،ف←ف







 انىضبئم انزؼهًُخ :

وشاعخرذس٠جبد(–ثطبلبدصف١خ–اٌطجبش١ش–)اٌغجٛسح









 األَشطخ وانخجراد :

٠مَٛاٌّعٍُثعًِّخططِفب١ٌّٟ٘زٛظ١ؼرىبفؤاٌعجبساد.
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ْ(ِزىبفئزبْ؟~˅ف~ْ(،)˄)ف~:ً٘اٌعجبسر١ٓيثبل





 اٌعجبسربْ

  ١شِزىبفئز١ٓ ِزىبفئزبْ

 عٕذِب عٕذِب

٠ىٌّْٛٙبٔفظل١ُ

 اٌصٛاة

ال٠ىٌّْٛٙبٔفظل١ُ

 اٌصٛاة

 ف←ْ،ْ←ف

 ِضبي

 ف≡(ف~)~

 ِضبي

 ْ(˄)ف~

 ˄ ْ ف

 ْ˄ف

 (ْ˄ف)~

 ْ~˅ف~

 ف

  ˅ ْ~ ف~

ْ 

 ْ~˅ف~

 يزكبفئزبٌ ) نهًب َفص لُى انصىاة (
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 يثبل :                                       

أوًّاٌغذٚيا٢رٟ:



 ٌ ~ ˅ف  ~ ٌ ~ ٌ( ˄)ف  ~ ٌ ˄ف  ٌ ف











ِٚٓخالياإلعبثبد٠ؾذداٌطبٌتأْ



ٌ ~ ˅ف  ~≡(ٌ ˄ف ) ~





 انزمىَى :

ثبعزخذاَعذٚياٌصٛاة:

فِزىبفئزبْ؟←ْ،ْ←ً٘اٌعجبسربْف



 ف ←ٌ  ٌ ← ف ٌ ف

صص

ؿص

صؿ

ؿؿ
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 انذرش انراثغ

 

 ػجبراد رحصُم انحبصم وانزُبلط


 انهذف انؼبو :

رؾم١كاٌفُٙاٌصؾ١ؼٌعجبسادرؾص١ًاٌؾبصًٚاٌزٕبلط





 هذاف انطهىكُخ :األ

أ٠ْزوشاٌطبٌتِفَٙٛرؾص١ًاٌؾبصً. -1

 أ٠ْزوشاٌطبٌتِفَٙٛاٌزٕبلط. -2

 أ٠ْزؾمكاٌطبٌتِٓوْٛاٌعجبسحرؾص١ًؽبصً. -3

 أ٠ْزؾمكاٌطبٌتِٓوْٛاٌعجبسحرٕبلط. -4





 انًزطهجبد انطبثمخ : 

أ٠ْشثطاٌطبٌتث١ٓاٌعجبسادثبعزخذاَأدٚاداٌشثط. -1

 اٌّعطبح.داٌعجبساأ٠ْٕفٟاٌطبٌت -2

 .دأ٠ْغذل١ُاٌصٛاةٌٍعجبسا -3







 انجُىد االخزجبرَخ : 

37<33،ْ:4=1+3إراوبٔذف:



ْ←ْ،ف˄أوزتاٌعجبساد:ف

ْ←ف~ْ،↔أٚعذل١ّخاٌصٛاةٌٍعجبساد:ف







 انىضبئم انزؼهًُُخ :

وشاعخرذس٠جبد(–ثطبلبدصف١خ–اٌطجبش١ش–)اٌغجٛسح







 األَشطخ واإلجراءاد : 

ثبعزخذاَِخططبداٌّفب١ُ٘.٠مَٛاٌّعٍُثششػاٌذسط
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فرؾص١ًؽبصًأَرٕبلطأَ ١شرٌه؟←ف(7:ً٘اٌعجبسح)فيثبل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ؽبص١ًٌغذرٕبلطٚالرؾص١ً



 اٌعجبسح

 رٕبلط رؾص١ًؽبصً

 إراوبٔذ إراوبٔذ

صبئجخٌغ١ّع

 ل١ُاٌصٛاة

خبطئخٌغ١ّع

 ل١ُاٌصٛاة

 

 ْ←ْ(˄)ف ْ~˄ف

 ِضبي ِضبي

 ف←ْ(˅)ف

 ˅ ْ ف

ف ْ˅ف

 ف←ْ(˅)ف

← 
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٠مَٛاٌّعٍُثئعطبءأِضٍخِزعذدح.



رؾص١ًؽبصًأَرٕبلطأَ ١شرٌه:خث١ٓإراوبٔذاٌعجبسادا٢ر١-



ْ(˅)ف˅ف~ (1



ْ(˅)ف←ْ(˄)ف (2







 انزمىَى : 

ؽذدأٞاٌعجبسادا٢ر١خرؾص١ًؽبصًٚأ٠ٙبرٕبلط:



ْ←]ف˄ْ(←)ف[ (1



ْ˄ف~ (2



 ْ(˄)ف~ (3



ْ(↔)ف˅ْ(←)ف (4
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 انذرش انخبيص

 انجًهخ انًفزىحخ ويجًىػخ حههب

 
 انهذف انؼبو :

رؾم١كِفَٙٛاٌغٍّخاٌّفزٛؽخٚإ٠غبدِغّٛعخاٌؾًٌٙب.





 األهذاف انطهىكُخ :

 أ٠ْعشفاٌغٍّخاٌّفزٛؽخ. -5

أ٠ْعشفِغّٛعخاٌؾًٌٍغٍّخاٌّفزٛؽخ. -6

 ِغّٛعخؽًاٌغٍّخاٌّفزٛؽخ.أ٠ْٛعذاٌطبٌت -7







 انًزطهجبد انطبثمخ : 

أ٠ْعطٟاٌطبٌتأِضٍخٌغٍّخِفزٛؽخرؾزٛٞعٍِٝغٙٛيٚاؽذ. -4

 أ٠ْعٛضاٌطبٌتعٓل١ّخاٌّغٙٛيفٟاٌغٍّخاٌّفزٛؽخ. -5







 انجُىد االخزجبرَخ : 

8=2ط+3إراوبٔذ

خاٌّعطبح؟ِبرارىْٛل١ّخاٌصٛاةٌٍغ2ٍّثبٌزع٠ٛطعٓط=

ِبرارىْٛل١ّخاٌصٛاةٌٍغٍّخاٌّعطبح؟5ثبٌزع٠ٛطعٓط=







 انىضبئم انزؼهًُُخ :

وشاعخرذس٠جبد(–ثطبلبدصف١خ–)شفبف١بد







 األَشطخ واإلجراءاد : 

رٛظ١ؼِفُٙاٌغٍّخاٌّفزٛؽخٚؽٍٙبثبٌّخططبداٌّفب١ّ١٘خ.

















141 

 




 انجًهخ انًفزىحخ حم

 



 اٌغٍّخاٌّفزٛؽخ

 ١ٌغذعجبسح عجبسح

 ِبعٕذ

 خبطئخ صبئجخ

ال٠عطٌٍّٝزغ١شل١ّخ

 ِع١ٕخ

إعطبءاٌّزغ١ش

ل١ّخِع١ٕخ

رغًّاٌغٍّخ

 صبئجخ

زغ١شإعطبءاٌّ

ل١ّخِع١ٕخ

رغًّاٌغٍّخ

 خبطئخ

 ِغّٛعخاٌزع٠ٛط

عٕبصشرغعًاٌغٍّخ

 عجبسحصبئجخ

عٕبصشرغعًاٌغٍّخ

 عجبسحخبطئخ

ِغّٛعخ

 ؽًاٌغٍّخاٌّفزٛؽخ

الرٕزٌّّٟغّٛعخ

 ؽًاٌغٍّخاٌّفزٛؽخ
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                يثبل :

 
 

 انزمىَى :

فخعٍِٝغّٛعخاٌزع٠ٛطاٌّمبثٍخٌىًِٕٙب: أٚعذِغّٛعخؽًاٌغًّاٌّفزٛؽخا٢ر١خاٌّعش



ْ،ط5(=2()ط+4–(ق)ط(:)ط1



(ع)ص(:ص2
2

≤5


ص،ط



(٘ـ)ط(:عب3
2
ط+عزب

2
ػ،ط1ط=



(َ)ط(:ط4
2
ص،ط5=9–

 

 

 

 

 

اٌغٍّخاٌّفزٛؽخ

 5=2ط+3

ِغّٛعخاٌزع٠ٛط

} 1،2،3{

فخ  عٍِٝعش

 عٕذِب

2ط= 1ط=

 3ط=

 عجبسحخبطئخ عجبسحصبئجخ

ِغّٛعخاٌؾً

}1{
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 انذرش انطبدش

 

 انؼجبراد انًطى رح وَفُهب


 انهذف انؼبو : 

سحٚٔف١ٙبٔف١بصؾ١ؾب. لذسحاٌطبٌتعٍٝرشعّخاٌعجبساداٌّغٛ







 األهذاف انطهىكُخ :

سحو١ٍبإٌٝسِٛص. -4 أ٠ْزشعُاٌطبٌتاٌعجبساداٌّغٛ

سحعضئ١بإٌٝسِٛص. -5 أ٠ْزشعُاٌطبٌتاٌعجبساداٌّغٛ

سحو١ٍب.أ٠ْغذاٌطبٌتل١ّخاٌصٛاةٌ -6  ٍعجبسحاٌّغٛ

سحعضئ١ب. -7  أ٠ْغذاٌطبٌتل١ّخاٌصٛاةٌٍعجبسحاٌّغٛ

سح. -8  أ٠ْٕفٟاٌطبٌتاٌعجبساداٌّغٛ

أ٠ْٛظفِبعجكفٟؽًاٌّغبئًإٌّز١ّخٌٍّٛظٛع. -9





 انًزطهجبد األضبضُخ :

ؽًاٌغٍّخاٌّفزٛؽخ. -1

ٔفٟاٌعجبساداٌّعطبح. -2





 انجُىد االخزجبرَخ :

ّٛعخؽًاٌغٍّخاٌّفزٛؽخا٢ر١خ:(عذِغ1

ط،ط،ص8ص=3ق)ط،ص(:ط+
*



(أفاٌعجبسحا٢ر١خ:2

3×4≥12





 انىضبئم انزؼهًُخ :

وشاعخرذس٠جبد(–شفبف١بد–ثطبلبدصف١خ–اٌطجبش١ش–)اٌغجٛسح





 األَشطخ وانخجراد :

سحثبعزخذاَاٌّخططبداٌّفب١ّ١٘خٚإعطبءأِضٍخ٠مَٛاٌّعٍُ ثششػِفَٙٛاٌعجبسحاٌّغٛ

ِزعذدحعٍٝاٌّٛظٛع.
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 اٌعجبسحاٌّغٛسح

عجبسحِغٛسح

 و١ٍب

ِغٛسحعجبسح

 عضئ١ب

 رعجشعٓ رعجشعٓ

 

ٌىً،ع١ّع

 ِّٙبرىٓ،ألٞ
 ثعط،٠ٛعذ

E)ط:ق)ط

 ثبٌشِٛص

 ط،ق)ط(

 ثبٌشِٛص

 

 خبطئخ صبئجخ

رطبوٌ  ال يجًىػخ انحم

 يجًىػخ انزؼىَط

يجًىػخ انحم رطبوٌ 

 يجًىػخ انزؼىَط

 خبطئخ صبئجخ

 رطبوٌ  يجًىػخ انحم

            

وجذ رؼىَط واحذ 

 َجؼم انجًهخ ػجبرح    

 صبئجخ        
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 انزمىَى :انزمىَى :

ٌىاًٌىاً(أفِوًِٓاٌعجبساداٌّغٛسحا٢ر١خثذْٚاعزخذا١ٌَظصؾ١ؾب صُؽذدل١ّاخاٌصاٛاة(أفِوًِٓاٌعجبساداٌّغٛسحا٢ر١خثذْٚاعزخذا١ٌَظصؾ١ؾب صُؽذدل١ّاخاٌصاٛاة11

ِٕٙب:ِٕٙب:

11))E55==22ػ:ط+ػ:ط+طط

22))Eػ:طػ:ططط
22

>>

55

ػ،طعذدفشدٞ.ػ،طعذدفشدٞ.طط((33

(وًِضٍشٌٗصالصخأظالع.(وًِضٍشٌٗصالصخأظالع.44









(عجشعٓاٌغًّا٢ر١خثبعزخذاَاٌشِٛص:(عجشعٓاٌغًّا٢ر١خثبعزخذاَاٌشِٛص:22



a.. .٠ٛعذعذدصؾ١ؼثؾ١شأِْشثعٗعبٌت.٠ٛعذعذدصؾ١ؼثؾ١شأِْشثعٗعبٌت

b.. ٞٚ185185ِغّٛعل١بعبدصٚا٠باٌّضٍشرغبِٚٞغّٛعل١بعبدصٚا٠باٌّضٍشرغب.. 

(ع١ّعاألفبعٟؽ١ٛأبدصاؽفخ.(ع١ّعاألفبعٟؽ١ٛأبدصاؽفخ.33



 

 

 

 

 

َفٍ انؼجبرح 

رح  انًطى 

 ط،ق)ط(

 

E(ط:ق)ط

 
 إٌفٟ إٌفٟ

 

E:ق)ط(~ط 

 ق)ط(~ط، 
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 انذرش انطبثغ

 

 غرق انجرهبٌ


 انهذف انؼبو : 

لذسحاٌطبٌتعٍٝاعزخذاَطشقاٌجش٘بْفٟإصجبداٌعجبساداٌششط١خ.







 األهذاف انطهىكُخ : 

أ٠ْجش٘ٓعجبسحششط١خثبعزخذاَاٌجش٘بْاٌّجبشش. -1

٘بْ ١شاٌّجبشش.أ٠ْجش٘ٓعجبسحششط١خثبعزخذاَاٌجش -2

أ٠ْجش٘ٓعجبسحششط١خثبعزخذاَاٌجش٘بْثبٌزٕبلط. -3







 انًزطهجبد األضبضُخ :

ِفَٙٛاٌعجبسحاٌششط١خ. -1

ٔفٟاٌعجبسحاٌششط١خ. -2

 





 انجُىد االخزجبرَخ :

إراوبٔذف:أعذدصٚعْٟ:أ
2
عذدفشدٞ



ْثبٌصٛسحاٌٍغ٠ٛخ.←أوزتف (1

فثبٌصٛسحاٌٍغ٠ٛخ~←ْ~أوزت (2







 انىضبئم انزؼهًُخ :

وشاعخرذس٠جبد(–ثطبلبدصف١خ–اٌطجبش١ش–)اٌغجٛسح









 األَشطخ وانخجراد :

رٛظ١ؼاعزخذاَطشقاٌجش٘بْثبٌّخططبداٌّفب١ّ١٘خٚإعطبءأِضٍخِزعذدح.
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 يثبل                                                                                          


 

 اٌجش٘بْاٌّجبشش

 إصجبدأْ

 ْ←ف

 (1اٌخطٛح)

ٔفشضصؾخ

 اٌعجبسحف

 (2اٌخطٛح)

صؾخٔضجذ

 اٌعجبسحْ

 ْ←ف

 إٌز١غخ

أصجذأٔٗإراوبْ

أعذدصٚعٟفئْأ
2
 عذدصٚعٟ

ف:أ ف:أعذدصٚعٟ
2
 عذدصٚعٟ

 طهىة إثجبدانً

 ْ←ف


أْٔفشض

 أعذدصٚعٟ

 ن2أ=

أ
2
ن4=

2 

أ
2
ن2)2=

2
) 

 

أ
2
 عذدصٚعٟ
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ٚإعطبءأِضٍخِزعذدحعٍٝطشقاٌجش٘بْاٌغبثمخ.











 اٌّجبشش ١شاٌجش٘بْ

 إصجبدأْ

 ْ←ف

 (1اٌخطٛح)

ٔفشضصؾخ

 ٔفٟاٌعجبسحْ

 (2اٌخطٛح)

صؾخٔفٟٔضجذ

 اٌعجبسحف

 ف~←ْ~

 إٌز١غخ

 اٌجش٘بْثبٌزٕبلط

أْٔفشض

صؾ١ؼإٌفٟ

 ْ~˄ف

 اٌفشضخبطئ

ْ~˄ف

 خبطئخ

 عٓطش٠كإصجبد

 ف~←ْ~

ْ←ف

 صؾ١ؾخ

 إٌٝٔصً

 رٕبلط

 أٞأْ

 أٞأْ

 أٞأْ

ْ←ف

 صؾ١ؾخ

 أٞأْ
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 انزمىَى :

 

ا٢ر١خ:دثش٘ٓصؾخاٌعجبسا



إراوبْط (1
2

عذدصٚعٟفئْطعذدصٚعٟ



اٌصفشعذدصٚعٟ (2



 .ةعذدافشد٠بفئْوالِٓأ،ةعذدفشدٞ.إراوبْأ (3



إراوبْْعذدافشد٠ب،َعذداصٚع١بفئَْ+ْعذدفشدٞ. (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

 
 
 
 

 (8يهحق رقى )
 تذريببث كراست
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 (8ملحق رقم )

 غـــزة  -الجامعة  اإلسـالمية 
 الدراسـات العليــا عمادة
  التربيةكـلـية 

 قسم مناهج وطرق تدريس رياضيات

 

 

  
 كراست انتذريببث

 "النشاط البيتي"
 
 
 

 إعداد الباحث:
 وجدي محمد رجب أحمد سالم

  

 
 إشراف:

 أ.د.عزو عفانة
 
 

  
 

 م2011 –ه 1432
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 ثطى هللا انرحًٍ انرحُى

 كراضخ رذرَجبد فٍ انىحذح األونً نهصف انؼبشر

 

 

 

 انطؤال األول :

 

 ُرهب فٍ انجًم اِرُخ وحذد لًُخ انصىاة نهؼجبرح يُهب ثى أكزت َفُب  نهب : يُس انؼجبراد يٍ غ

 

 دِشكعبصّخاٌعشاق.دِشكعبصّخاٌعشاق.( ( 11

(ً٘عزز٘تإٌٝاٌجؾش؟(ً٘عزز٘تإٌٝاٌجؾش؟22

33))22++33==55 

44))55××77==3535

55))77>>55 

 (أدسطع١ذا .(أدسطع١ذا .66

 (اٌغّبءصبف١خ.(اٌغّبءصبف١خ.77

 ..44عذد٠مجًاٌمغّخعٍٝعذد٠مجًاٌمغّخع2525ٍٝ((88

ٛع.ٛع.(اٌضالصبءأؽذأ٠بَاألعج(اٌضالصبءأؽذأ٠بَاألعج99

(أال١ٌذاٌشجبة٠عٛد٠ِٛب.(أال١ٌذاٌشجبة٠عٛد٠ِٛب.1515



 

 انطؤال انثبٍَ : انطؤال انثبٍَ : 

 

عذدصٚعٟعذدصٚع22ٟإراوبٔذف:إراوبٔذف:

عذدأٌٟٚعذدأ22ٌْٟٚ:ْ:

:َ:َ11××22==55



عجشثبٌىٍّبدعٓاٌعجبساداٌّشوجخا٢ر١خٚؽذدل١ّخاٌصٛاةٌىًِٕٙب:عجشثبٌىٍّبدعٓاٌعجبساداٌّشوجخا٢ر١خٚؽذدل١ّخاٌصٛاةٌىًِٕٙب:



ْْ˄˄فف ((11

22)) ْْ˅˅ََ 

 ََ←←فف ((33

 فف↔↔ْْ ((44

 ََ←←ْ(ْ(˄˄)ف)ف ((55

 ْ(ْ(←←فف~~))↔↔ََ~~ ((66

 فف˄˄َ(َ(~~˅˅)ْ)ْ ((77

 ََ~~˅˅ف(ف(←←)ْ)ْ ((88

 ْ(ْ(↔↔ََ~~))˅˅َ(َ(←←)ف)ف ((99

 َ(َ(˄˄)ْ)ْ←←ْ(ْ(˅˅)ف)ف ((1515
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 انطؤال انثبنث : انطؤال انثبنث : 

 

55رمجًاٌمغّخعٍٝرمجًاٌمغّخع1515ٍٝإراوبٔذف:إراوبٔذف:

ْ:اٌمذطعبصّخفٍغط١ْٓ:اٌمذطعبصّخفٍغط١ٓ



أوزتوال ِٓاٌعجبسادا٢ر١خثبٌصٛسحاٌشِض٠خٚؽذدل١ّخاٌصٛاةٌىًِٕٙب:أوزتوال ِٓاٌعجبسادا٢ر١خثبٌصٛسحاٌشِض٠خٚؽذدل١ّخاٌصٛاةٌىًِٕٙب:



فئْاٌمذطعبصّخفٍغط١ٓ.فئْاٌمذطعبصّخفٍغط١ٓ.55رمجًاٌمغّخعٍٝرمجًاٌمغّخع1515ٍٝإراوبْإراوبْ ((11

 ٚاٌمذط١ٌغذعبصّخفٍغط١ٓ.ٚاٌمذط١ٌغذعبصّخفٍغط١ٓ.55رمجًاٌمغّخعٍٝرمجًاٌمغّخع1515ٍٝ ((22

 أٚاٌمذطعبصّخفٍغط١ٓ.أٚاٌمذطعبصّخفٍغط١ٓ.55الرمجًاٌمغّخعٍٝالرمجًاٌمغّخع1515ٍٝ ((33

 ..55رمجًاٌمغّخعٍٝرمجًاٌمغّخع1515ٍٝاٌمذطعبصّخفٍغط١ٓإراٚفمطإرااٌمذطعبصّخفٍغط١ٓإراٚفمطإرا ((44

 (.(.55مغّخعٍٝمغّخعٍٝالرمجًاٌالرمجًا١ٌ1515ٌظصؾ١ؾب أْ)اٌمذطعبصّخفٍغط١ٌٚٓ١ظصؾ١ؾب أْ)اٌمذطعبصّخفٍغط١ٓٚ ((55

..55الرمجًاٌمغّخعٍٝالرمجًاٌمغّخع1515ٍٝاٌمذطعبصّخفٍغط١ٓإراٚفمطإرااٌمذطعبصّخفٍغط١ٓإراٚفمطإرا ((66

 

 

 انطؤال انراثغ :

 ثبضزخذاو جذول انصىاة انًُبضت ثٍُ إرا كبَذ انؼجبراد اِرُخ يزكبفئخ أو ال :

 

ْ˄~ف،~ف˄ْ(˅()ف1

ْ(،ْ˅)~ف˄(2ْ

 ْ˅ْ،~ف↔(ف3

ْ(،ف˅)ف˄(ف4

ْ↔~ْ(،ف↔(~)ف5

ْ←~ْ(،ف˄(~)ف6

ْ↔ف(،~ف↔~)ْ˄(ف7

ي(←)ف˄ْ(←ي(،)ف˄ْ←)(ف8

ْ←~~ي(˄،)في(←ْ←)(ف9

ْ(←)ف↔،ف~ْ˄(ف15

 

 انطؤال انخبيص :

كىٌ جذول انصىاة نكم ػجبرح يًب َأرٍ ثى ثٍُ أَب يُهب رحصُم حبصم وأَب يُهب رُبلط وأَب يُهب غُر 

 رنك :

ْ(˅ف←)ْ(˄)ف (1

ْ(←ف←)~ْ(˄)~ف (2

 ْ←]ف˄ْ(←)ف[ (3

 ف←ف(˅)ف (4

 ْ(˅)ف˅~ف (5

 ْ(˅ف←)ف (6

 ~ْ˄ْ(˄)ف (7

 ْ(↔ف←)ْ(˄)ف (8

 ْ(↔)ف˄ْ(←)ف (9

ْ(˅(~)~ف15
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 : انطؤال انطبدش

 أوجذ يجًىػخ انحم نهجًم انًفزىحخ اِرُخ :

ط،ط5>1+ط2>3-(ق)ط(:1
*

(ي)ط(:ط2
2

،طعذدصؾ١ؼ9=

ص،ط5(=1–()ط3ط+2(َ)ط(:)3

(ن)ط(:ص4
3

ط،ص125-=
*

(ْ)ط(5


ط،ط2>:ط
*

5(٘ـ)ط(:طعذدأٌٟٚأل6ًِٓ

٘ـ)ط(7(ػ)ط(:ْ)ط(7

ط،ط،ص4(َ)ط،ص(:ط+ص=8
*

(ق)ط(:ط9
2

١ؼ،طعذدصؾ5=1ط+2+

}5،1،2،3{،ط15=4ط+3(ي)ط(:15



 : انطؤال انطبثغ

 ػجر ػٍ انؼجبراد انًطىرح اِرُخ ثبنريىز :

وًِغزط١ًِ٘ٛزٛاصٞأظالع. (1

 ثعطاألعذاداأل١ٌٚخصٚع١خ. (2

 وًِشثعٌٗلطشاْ. (3

 .2غّخعٍٝف٠ٛٙمجًاٌم4وًعذدصؾ١ؼ٠مجًاٌمغّخعٍٝ (4

 .15ٚال٠مجًاٌمغّخع٠ٝ4ٍٝٛعذعذدصؾ١ؼ٠مجًاٌمغّخعٍ (5

 ثعطاٌضٚا٠بؽبدح. (6

 ثعطاألفبعٟعبِخ. (7

 ع١ّعاٌط١ٛسٌٙبس٠ش. (8

 ثعطاألعذاداٌصؾ١ؾخِٛعجخ. (9

 (ثعطِشثعبداألعذاداٌؾم١م١خعبٌجخ.15



 انطؤال انثبيٍ :

 أوجذ لًُخ انصىاة نهؼجبراد انًطىرح اِرُخ :

 

1) E4=2ط+ػ:ط

2) Eطػ:ط
2

>5 

 .185طِضٍش،ِغّٛعل١بعبدصٚا٠بطاٌذاخٍخ= (3

 طعذدأٌٟٚ،طعذدفشدٞ. (4

5) Eِشثع:طٌٗصالصخأظالع.ط 

 ثعطاألعذاداٌصؾ١ؾخِٛعجخ. (6

 .2ألٞعذدصٚعٟط،ط٠مجًاٌمغّخعٍٝ (7

ػ،طط (8
2
 ط<

 ٠ٕغؾٛافٟاٌصفاٌزبعع.وًطالةاٌصفاٌعبششٌُ (9

15) Eص:طط
3
+1=5 
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 : انطؤال انزبضغ

 اَف   انؼجبراد انًطىرح اِرُخ : 

 

وًِغزط١ًِ٘ٛشثع. (1

2) E5=1ط+ػ:ط 

3) Eطػ:ط
2

 ط <

 طعذدأٌٟٚ،طعذدفشدٞ. (4

 ٠ٛعذفٟفٍغط١ِٓذْعبؽ١ٍخ. (5

 ثعطاٌضٚا٠بلٛائُ. (6

 ١م١خِٛعجخ.ع١ّعِشثعبداألعذاداٌؾم (7

8) E5<ص:طط 

 وًاألعذادإٌغج١خأعذادؽم١م١خ. (9

 ص≥:ط5<صE،5<ط (15







 انطؤال انؼبشر : 

 ثرهٍ صحخ انؼجبراد اِرُخ :

 

عذدصؾ١ؼصٚعٟ.1إراوبْطعذدصؾ١ؼفشدٞفئْط+ (1

 عذدصٚعٟ.2إراوبْطعذدصٚعٟفئْط+ (2

 صٚعٟ.ِغّٛعأٞعذد٠ٓصٚع١١ٓ٘ٛعذد (3

 ؽبصًظشةعذدصٚعٟفٟعذدفشدٞ٘ٛعذدصٚعٟ (4

إراوبْْعذداصؾ١ؾبفئْْ (5
2
 .٠ْ2مجًاٌمغّخعٍٝ–

 .3(٠مجًاٌمغّخع2ٍٝ()ْ+1إراوبْْعذداطج١ع١بفئْْ)ْ+ (6

إراوبٔذط،ص،عأعذادصؾ١ؾخٚطرمغُصٚرمغُع،فئْطرمغُص+ع. (7
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 (9يهحق رقى )
 املهًت تسهيم ورقت
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 (9يهحك رلى )

 ورلخ رطهُم انًهًخ
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Abstract 

The  study aims  to know the effect of using concepts' map  in  treatment 

of wrong  mathematical concepts for  tenth grade students in Gaza . The 

researcher followed  the descriptive and experimental style in the study , 

whereas study  sample consisted of  207 student, including 109  male 

student, and  98 female student, from the tenth grade in northern Gaza, so,  

the researcher prepared  diagnostic test to determine wrong mathematical 

concepts in the logic unit  for primary tenth grade   using the content  

analysis unit adopted in  the educational literature. 

15 Wrong mathematical concepts  were determined . Because of that, 

concepts'  schemes for treatment of wrong mathematical concepts  have 

been prepared . purposive experimental sample consisting of four sections 

has been selected ,including two male sections ,one is experimental 

sample , And the another is control sample .The others are two female 

sections , one is experimental and the another  is control one. The whole 

used sample consists of 207 male and female students. 

The researcher applied pre and post  mistakes' diagnostic test on the study 

experimental sample  using  two independent samples. The researcher 

also applied Eta squared  test to make sure that  volume of differences is 

essential , and did not come as  result of an accident, in addition to 

Pearson correlation coefficient test for calculating the internal 

consistency, and , tests of Spearmen and Brown coefficient for  mid-term 

equal retail , and tests of  Atman's unequal   mid-term retail, and alpha 

correlation coefficient for Knoblauch. The study  demonstrates   the 

effectiveness of  concepts' schemes use applied by the researcher in the 

treatment of wrong  mathematical concepts for  tenth grade students,   

through reaching the following results :  

 

* There are differences of  statistical significance on the  (α = 51.) level  

In the post test between scores average  of students in the control group 

who studied using  traditional method, and scores average of students in 

the experimental group who  studied using  concepts'  schemes .   

 

* There are differences of statistical significance on the (α = 51.) level  In 

the post test between scores average of students in the control group who 

studied using traditional method, and scores average of male students in 

the experimental group who  studied using  concepts'  schemes . 



II 

 

* There are differences of  statistical significance on the (α = 51.) level  

In the post test between scores average  of female students in the control 

group who studied using traditional method, and scores average of female 

students in the experimental group who studied using  concepts'  schemes.  

 

In the light of previous results, the researcher recommends using  

concepts' schemes  in the treatment of wrong mathematical  schemes .  
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