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 ملخص البحث

والحاجددة ىلددت الت افددا الايا ددة  ،تدددنو ا الايددادك الة فدداك عددة المعاعددة الايا ددفة    

ألعااد المجتمع ىلت ال حث نن أ سب الطاائد  والوسدائإل صيلدال المعلومداط للطل دة. 

( عدة اتتسدا  7E‘Sومن هنا يسعت هذا ال حدث ىلدت معاعدة أددا دولك الدتعلع المعدلدة 

المفددداهفع الايا دددفة لدددد  تلمفدددذاط اللدددا الخدددامل اختتددددائة. ومدددن  ددد ل ا ت دددال 

 1‚10لفاية اآلتفة  خيوجد عاق ذو دخلة ىحلائفة نندد مسدتو  معنويدة الفا فة ال

( ودلجداط 7E‘Sتفن دلجاط التلمفذاط اللواتة يدّلْسَن تحسدب دولك الدتعلع المعدلدة  

التلمفذاط اللواتة يدّلْسن تالطاياة اخنتفادية عة اتتسا  المفاهفع الايا فة(. اقتلدا 

نة عدة الفلدلفن األول  المجمونداط( وال دا ة ال حث نلت المفداهفع الايا دفة المت دم

 المستافماط والاوايا( من تتا  الايا فاط لللا الخامل اختتدائة للعدا  الدلاسدة 

( . انتمد ال اح ان التلمفع التجاي ة ذا اخ ت ال ال عدد  لمجمدونتفن 4102-4102 

ل نددداط   تجاي فدددة ،  ددداتطة(. وتعدددد أن حدددددط قلدددديا  مدلسدددة الن ددداين اختتدائفدددة ل

المديايددة العامددة لتاتفددة محاعلددة ديددالت لتط فدد  التجاتددة عف ددا، م لدد  ىحددد  ال ددع تفن 

سدد  تلمفددذات ا نلددت وعدد  دولك الددتعلع  وهددة بددع ة   ( المجمونددة التجاي فددة التددة دذلت

(، امددا بددع ة  أ( عاددد م لدد  المجمونددة ال دداتطة التددة جددا  تدددليل 7E‘Sالمعدلددة  

( تلمفدددذك عدددة تدددإل مجموندددة. توع ددد  44ة، وتواقدددع  تلمفدددذات ا تالطايادددة اخنتفاديددد

المجمدددونتفن عدددة مت)فدددااط  العمدددا الامندددة، التحلدددفإل للعدددا  الما دددة للتجاتدددة، 

( عدة اتتسدا  المفداهفع 7E‘Sالتحلفإل المفداهفمة(. لافداأ أددا دولك الدتعلع المعدلدة  

هفع الايا فة لد  تلمفذاط اللا الخامل اختتدائة جدا  تنداا ا ت دال اتتسدا  المفدا

عة مسدتو  جوا دب اتتسدا  المف دو  الد  ت  التاجمدة ،التفسدفا، اخسدتةمال( وتدذل  

ددّدد   ( سددالاخ  لةددإل سددالال د دددة عدداوى  تم ددإل نلددت التاتفددب  تاجمددة ،تفسددفا، 04حذ

استةمال( المف و  المعنة. وتعد تط ف  اخ ت ال ومعالجدة ال فا داط ىحلدائفا  تاسدتخدا  

ندن النتفجدة اآلتفدة  وجدود عداق ذ  دخلدة ىحلدائفة ا ت ال ماتع تدا ، أسدفا ال حدث 

تفن مجمونتة ال حدث عدة اتتسدا  المفداهفع وللدالح تلمفدذاط المجموندة التجاي فدة(. 

 وعة  وا  تفجة ال حث توصإل ال اح ان ىلت ندد من التوصفاط والماتاحاط.

 

 . 7E‘S) أدا دولك التعلع المعدلة   الكلمات المفتاحية
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The impact of the learning cycle amended ((7E'S in the acquisition of 

mathematical concepts to the fifth grade pupils 

by 

prof Dr. faiq Fadel  Ahmad 

  Ali  Khaled Khudair 

Abstract   
      This research seeks to identify the effect of the learning cycle 

amended (7E'S) in the acquisition of mathematical concepts to the pupils  

of the fifth grade . Through testing the following null hypothesis (no 

statistically significant difference at 0.50 level of significance between 

the scores of pupils who are studying , according to the learning cycle 

amended (7E'S) and degrees of pupils who are studying in the usual way 

to acquire mathematical concepts ) . The research is limited on the 

mathematical concepts contained in the first chapters ( groups ) and the 

second ( lines and angles ) of the math book for fifth grade of primary 

school year ( 2013-2014 ) m . The researchers adopted the experimental 

design a post-test to two groups ( experimental , control group ) . Having 

identified Qsidia primary School rivers Girls Primary / General 

Directorate for Educational Diyala province to implement the experiment 

where , represented one of the two divisions namely Division (b ) of the 

experimental group that taught her students on according to the learning 

cycle amended (7E'S), other Division (a) has represented the  controlling 

group who was teaching her students in the usual way , and by (22 ), a 

pupil in each group. Rewarded the two groups in the variables ( 

chronological age , achievement of last year 's experience , conceptual 

collection ) . To measure the impact of the learning cycle amended (7E'S) 

in the acquisition of mathematical concepts to the pupils the fifth grade  ش

a test was built to show the acquisition of concepts in the level of aspects 

of the acquisition of the concept of the three ( translation, interpretation , 

interpolation ) and thus identified (12) question for each question three 

branches represent respectively ( translation , interpretation , completion ) 

on the concept . After the test application and data processing statistically 

using Chi-square test , the results of the research are: ( the presence of a 

statistically significant difference between the two sets of research in the 

acquisition of concepts for the benefit of pupils of the experimental group 

) . In light of the search result researchers to reach a number of 

recommendations and suggestions  .  
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 الفصل األول 

                 التعريف بالبحث 

         مشكلة البحث -أولا  
تتعددد الا دايا المتعلادة تتعلدفع وتعلدع الايا ددفاط وية دا الناداش نن دا مدن ق ددإل  

المعنفددفن ت ددذا المجددال، ذلدد  خن تعلددع الايا ددفاط يم ددإل م ددةلة حددددها العديددد مددن 

ال دداح فن والتاتددويفن والمدلسددفن والطل ددة ا فسدد ع للمااحددإل الدلاسددفة تاعددة  الجمفلددة 

عد من ات دا جوا دب المعاعدة الايا دفة عائددك (. وخن المفاهفع الايا فة ت0:  4110،

عددة تعلددع الايا دددفاط أذ ا  ددا تم إلط اطدددة اخ طدد ق  حدددو تعلددع تاعدددة جوا ددب الدددتعلع 

(. وم ال اخهتما  ت ا يعود ىلت وظففت ا التة ت عد المدتعلع 10: 0191األ ا ط  مفنا،

   داا  عدة نن حفظ ندد ت فا من الحاائ  ممدا خ يتمابدت مدع تدع المعاعدة ال ائدإل الدذ

نلا ا الحا ا، لذل  اهتع الماتون تتحديد المفاهفع األساسفة عة الايا دفاط والتدة 

عة  وئ ا ت نت المفاهفع األ ا  تالمجموندة والعددد والع قداط ....الدف .وعدة  دوا 

معاعة المفاهفع األساسفة يمةن أن ت نت مفاهفع أت ا تعافدا  م إل مف و  الامداك ومف دو  

ون تددإل من ددا مددن مف ددومفن أو أت ددا وتددذل  ت نددت التعمفمدداط التددة يتةدد الحاددإل ....الددف ،

(. وي دو من   ل اخطد ى نلدت نددد مدن الدلاسداط أن هندا  002: 0190المفتة، 

 (، ودلاسدة0111 المعفوف، تد فا ملحوظا  عة اتتسا  المفاهفع الايا فة م إل دلاسة

أن التحلدفإل عدة  (، وهندا  مدن يدا 0111(ودلاسة المحال ،0112،ن د ال)فول 

(. 02: 0194الايا فاط يات ط ايجاتفا  مع تعلع المفاهفع الايا فة واتتسات ا  لطفدة،

لذا عأن اتتسا  المفاهفع يم إل جااا  ت فداا  مدن نملفدة الدتعلع اللدفة ، ىذ مدن اللدعب 

أن يجا  تعلدع أيدة معاعدة ت دةإل جفدد دون اتتسدا  المفداهفع األساسدفة الخاصدة تتلد  

(.لددذا يمةددن تحديددد م ددةلة ال حددث عددة اخجاتددة نددن 021: 0110زينددة، المعاعددة  أتو

( أددا عدة اتتسدا  المفداهفع الايا دفة 7E‘Sالسالال اآلتة:هدإل لددولك الدتعلع المعدلدة  

   لد  تلمفذاط اللا الخامل األتتدائة ؟

 

        همية البحثأ -ثانياا 
أساسفاط المادك ت دف العملفة التعلفمفة عة الايا فاط ىلت اتتسا  المتعلع  

 0111 مفاهفع، ن قاط، طاائ ، م الاط( وأسالفب التفةفا الايا ة ال الف ،

تطولاط متعددك ومتعماة لةة  -نالمفا  ومحلفا  –( ىذ ت  د مناهج الايا فاط 294:

تاو  تدولها المن ود عة مواج ة تحدياط الاان الحاد  والع اين ، وما سففا ه 

أدا تدليل الايا فاط ت ذ  التطولاط والتجديداط من تطولاط وتجديداط ، وقد ت

وما صاح  ا من مستحدداط نلمفة.حتت تذل المختلون عة تدليل الايا فاط 

العديد من الج ود لتطويا تدليس ا ويتجلت ذل  اخهتما  تال حث والتألفا والتاجمة 

ع وتعلع واألنداد لة فا من الةتب والدلاساط التة ت از اختجاهاط الحدي ة عة تعلف

(. وتالاغع من تإل هذا اخهتما  عا نا  لمل قلولا  1: 4110الايا فاط   األمفن، 

(ا ه ط من اللعب ان  جد اخن  (Deniesعة تدليل الايا فاط وتما ياول دينا

مدلسا  للايا فاط يستطفع الاول تأما ة نلمفة تامة تإل بةا نلت ما ياا  عة تدليل 

: 0191دون صعوتة تال)ة عفما هو تسفط ط  تإل ،الايا فاط ع نال  الة فاون يج
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( .وتأ ذ المفاهفع الايا فة موقعا  متمفاا  عة ال نفة الايا فة، اذ خ يستافع المن ج 02

من دون استاامت ا وع م ا تال ةإل الدقف  الذ  و ع  للتع فا ننه ، ان المعاعة 

ع ة تذل  تةون  العلمفة تااتمفة ، وان المفاهفع العلمفة تات ط تع  ا ت عض ،

(. وما دام  المفاهفع ت ةإل 1: 0191اخساأ لتعلع الم ادئ التة ت نت نلف ا  ال او ،

قاندك السلو  المعاعة نند اخ سان تالم ادئ والاوا فن وحإل الم ة ط التة تم إل 

جااا  اساسفا  من اجااا المعاعة اخ سا فة ، وهدعا م ما  عة مااحإل التعلفع والتعلع 

ط تاعة تإل ان تعض ال اح فن عة هذا المجال ياون ان تعلع المفاهفع و للايا فا

اتتسات ا هدف وغاية أساسفة من غاياط التاتفة عة مااحل ا ومستويات ا تاعة 

(.من ال وات  العلمفة ان ما يتعلمه الطالب تاختت اف 201-221: 4110 الحفلة،

ت  تفجة لمعالجة الطالب الذاتة يةون أت ا د اتا  ولسو ا  عة ذهنه ، وهذا يحد

(، لذا Lorsback، 2002: 2للمعلوماط وتحويل ا حتت يلإل الت معلوماط جديدك  

تدأ التاتفا عة مجال التاتفة نلت النماذج المفاهفمفة التة تستخد  م اد ا النلاياط 

المعاعفة و تائج ال حوت المتعلاة ت ا ت دف تفعفإل  نملفتة التعلفع والتعلع دا إل 

( وغفاها من النماذج 7E‘Sهة ت فاك من ا  موذج دولك التعلع المعدلة  اللا ، و

تعلّمفا   -(  موذجا  تعلفمفا  7E‘S(. ان دولك التعلع المعدلة   20: 0111الخوالدك،  

 (.200: 4111ينسجع مع النلاياط المعاصاك عة تعلفع المفاهفع واتتسات ا  زيتون ،

 

         هدف البحث-ثالثاا 
( عة اتتسا  المفاهفع 7E‘Sال حث ىلت تفان أدا دولك التعلع المعدلة  ي دف  

 الايا فة لد  تلمفذاط اللا الخامل اختتدائة.

 

                             فرضية البحث -رابعاا 
لتحاف  هدف ال حث صدف)  الفا دفة اللدفاية اآلتفدة:خ يوجدد عداق ذو دخلدة         

( تفن دلجاط التلمفدذاط اللدواتة يدّلْسدَن تحسدب 1010  ىحلائفة نند مستو  معنوية

( ودلجداط التلمفدذاط اللدواتة يدّلْسدَن تالطايادة اخنتفاديدة 7E‘Sدولك التعلع المعدلة 

 عة اتتسا  المفاهفع الايا فة.

 

                                                                             حددود البحدث  -خامساا 
تلمفدذاط اللدا الخدامل اختتددائة عدة مدلسدة الن داين  -0ياتلا ال حدث نلدت :     

اختتدائفددة لل ندداط   المديايددة العامددة لتاتفددة محاعلددة ديددالت الفلددإل األول مددن العددا  

                                ( .4102-4102الدلاسة  

اط( وال دا ة  المسدتافماط المفاهفع الايا فة الوالدك عة الفللفن األول المجمون-4  

 4100والاوايا(من تتا  الايا فاط لللا الخدامل اختتددائة  جم وليدة العدااق، 

:0-21.)              

( مددع المجمونددة التجاي فددة وات دداى الطاياددة E‘S1اسددتخدا  دولك الددتعلع المعدلددة -2

         اخنتفادية مع المجمونة ال اتطة.                 
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المفدداهفع الايا ددفة نلددت وعدد  المسددتو  ال ددا ة الف ع مددن تلددنفا تلددو       اتتسددا  -2

  تاجمة ،تفسفا ،استةمال(.

 

                                                                                               تحديد المصطلحات -سادساا 

:ناع ددا  7E‘S)Learning cycle/  7E‘S)Modifiedدولك الددتعلع المعدلددة  -0

               تُّإل من

 •2001 ،Tinker طاياددة لتنلددفع الدددلأ الددذ  يسددتند نلددت  لايددة الددتعلع ”( تا  ددا

ال ندددائة وتت دددمن سددد ع مااحدددإل هدددة اخ  ددد)ال ، اخستة ددداف، التو دددفح، التوسدددع، 

                      (.Tinker,2001:23”  التمديد، ت ادل المعلوماط ،والتاويع

تعلّمفا  يتةون من س ع  طواط ىجاائفة هدة  - موذجا  تعلفمفا  ”( تأ  ا 4111يتون، ز• 

زيتددون، ”   اصدددالك ، اخستة دداف، التفسددفا، التوسددفع، التمديددد، الت ددادل، و اخ ت ددال

4111 :200.)                                                                     

هة مجمونة الخطواط التة تت دع  -(:7E‘Sالتعلع المعدلة    التعايا اصجاائة لدولك

عة تدليل مو وناط الفللفن األول  المجموناط( وال ا ة  المسدتافماط والاوايدا( 

مددن تتددا  الايا ددفاط لللددا الخددامل اختتدددائة لتلمفددذاط المجمونددة التجاي فددةنلت 

التفسددددفا  ، Exploration، اخستة دددداف  Excitementوعدددد  المااحددددإل  اصدددددالك  

 Explanation  التوسفع،Expansion  التمديد ،Extension،  

 (. Examination، واخ ت ال Exchangingالت ادل 

 :ناعه تُّإل من  Mathematical Conceptالمف و  الايا ة -4

عةاك مجادك تمةن الناأ من تلنفا اخبفاا واخحددات وتحددد ” ( تأ ه 0191تإل ،• 

 0191تدإل، ” واخحدات تعد ام لة أو لفسد  ام لدة تفةداك مجدادك ما ىذا تا   اخبفاا 

:14.)                  

اللددولك الذهنفددة التددة تتةددون لددد  الفدداد  تفجددة تعمددفع ”( تأ دده  4101أتددو زينددة ، • 

صفاط و لائص استنتج  مدن ابدفاا مت دات ة هدة ام لدة ذلد  المف و ،، أتدو زيندة، 

4101 :440.)                            

هو تإل ما ياد مدن ملدطلحاط ل دا  لدائص  -التعايا اصجاائة للمف و  الايا ة:

م ددتاتة أو مدددلوخط ليا ددفة تحمددإل معنددت متفدد  نلفدده الددوالدك عددة الفلددلفن األول     

 المجموناط( وال ا ة   المستافماط والاوايا( من تتا  الايا دفاط لللدا الخدامل 

 اختتدائة. 

          : ناعه تُّإل من  Acquisitionاختتسا  -2

نملفدة تةدوين المفداهفع وحددد دد ت جوا دب أساسدفة لتحافاده هدة   ”( تأ ده 0191تإل،• 

             (. 11: 0191 تإل ،”  التاجمة، التفسفا، اخستةمال(

مد  معاعة التلمفذ تما يم إل المف دو  أو خ يم لده  د ل ا ت اهده ”( تأ ه 0111العما،• 

 (.44: 0111العما، ”   اطاط المعلع ىلت الفعالفاط و 

هدو نملفدة تةدوين المف دو  لدد  تلمفدذاط نفندة ال حدث  -التعايا اصجاائة ل تتسا :

من   ل ىجاتتْ َن نن عانفن نلت اخقإل من د دة عاوى للسالال الخدا  تةدإل مف دو  
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موزنة هذ  الفاوى نلدت الجوا دب  التاجمدة، التفسدفا، اخسدتةمال(  تحسدب التاتفدب 

 لمستو  ال ا ة  الف ع من تلنفا تلو  والتة يت من ا اخ ت ال المعد ل ذا ال)اض.ل

                     
   الفصل الثاني

                            الخلفية النظرية والدراسات السابقة 

                   الخلفية النظرية  -أولا  

هة الل ناط األساسفة والدنائع :Mathematical conceptsالمفاهفع الايا فة -أ

التة ت نت نلف ا المعاعة الايا فة عالم ادئ والاوا فن والنلاياط ن قاط تاتط تفن 

: 0114المفاهفع وتم إل ال فةإل الائفل لل ناا الايا ة  ن فد وآ اون ،

     ( أهمفة المفاهفع تالنااط اآلتفة   4111(.ويلخص  ال اتفنة وآ اون ، 041

     تعاد ال ف ة ىذ ى  ا تلنا ما هو موجود من أبفاا ومواقا.تالإل من  -0

      تعد من الوسائإل التة تعاف ت ا األبفاا الموجودك عة ال ف ة. -4

      تالإل الحاجة ىلت ىنادك التعلع نند مواج ة  أ  موقا جديد. -2

      تساند نلت التوجفه والتن ال والتخطفط أل    اط . -2

  والاتط تفن مجموناط األبفاا واألحدات .          تسمح تالتنلفع -0

( 011: 4111 ال اتفنة وآ اون،                                               

ختساى المفاهفع وت اين ا تحسب مستو  صعوتت ا وتجايدها ولتس فإل دلاست ا صنف ا 

(  0191فنا ،ال اح ون والمتخللون تالتاتفة نلت أصناف نديدك ، عاد صنا  م

المفاهفع تحسب وظففت ا عة تدليل الايا فاط  وعة تناا النلع الايا فة نلت أ  ا      

وتم إل نملفة تجايد تعض اللواها الففايافة ويجا  تعلفم ا  -مفاهفع ا تاالفة : -0

نادك  عة المااحإل األولت لدلاسة الايا فاط ويعاد تناؤها عة مااحإل  متادمة من 

                                         مجمونة ، العدد ....الف.الدلاسة م إل ال

و تت من الملطلحاط غفا المعاعة عة  لا  ليا ة معفن م إل  -مفاهفع أولفة : -4

                    اطة ،  ط مستافع....الف.

وتن أ من استخدا  تعض المفاهفع الايا فة معا  تطاياة معفنة عة  -تعايفاط : -2

         ليا ة معفن م إل تعايا الم لث ، الاماك ....الف. لا

                          م إل الجمع ، الطاح .....الف. -مفاهفع تتعل  تعملفاط : -2

                 م إل الت ديإل ، التجمفع .....الف. -مفاهفع تتعل  تخوا  :  -0

               التةاعال .....الف.م إل التساو  ،  -مفاهفع تتعل  تع قاط ليا فة : -1

  م إل المسلماط ، النلاياط ......الف. -مفاهفع تتعل  تالنلا  الايا ة : -1

(                     09: 0191 مفنا،        

:الخطوك األولت ختتسا  المف و  تتم إل تجمفع نملفاط Acquisitionاختتسا   - 

خلفة ذاط الع قة تاألبفاا أو األحدات التة التعلع المنطلاة من   ااط المتعلع ال 

( . ونملفة اتتسا  المفاهفع  090:  0191يتعامإل مع ا أو تاع تح  حسه    وان ،

( أ  ا                          0111تحا  عائدك ت فاك للمتعلع ىذ يا  اللاا ة وآ اون، 

                  تساند نلت التفسفا والتخطفط  والتن ال . -0
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                        تساند نلت التعامإل تفعالفة مع الم ة ط اخجتمانفة وال ف فة . -4

               تعد أداك  ومفتاحا  للتعلع وتساهع عة الت)لب نلت صعوتاط التعلع . -2

                  تساند عة توسفع   اك الفاد واستماال تعلمه . -2

   ة التدليل تاستخدا  اخستالاا .تعد من األدواط الم مة ع -0

   (020-021: 0111 اللاا ة وآ اون ،                  

ألهمفة مفاهفع الايا فاط ولة اك تلنففات ا عاد تنون  أسالفب قفاأ قدلك المتعلع 

( ان اتتسا  المف و  يت من المجاخط         0191نلت اتتسات ا ، وي فا   تإل ،

ستةمال( للمستو  ال ا ة  الف ع من تلنفا تلو  نلت النحو  التاجمة ،التفسفا ،اخ

هة قدلك المتعلع نلت تاجمة الع الاط اللفلفة  الم ة ط(  -التاجمة : -0 اآلتة 

                         ىلت لموز ليا فة والعةل تالعةل .       

      هو قدلك المتعلع نلت ت ةفإل وج اط  لا جديدك للمادك . -التفسفا :-4

   هو قدلك المتعلع نلت التن ال تاخستماالية .   -اخستةمال : -2

        (22: 0191 تإل،             

:هة  7E‘S   )Modified (7E‘S ) Learning cycleدولك التعلع المعدلة    -ج

و لاية تفاجفه   Constructivismتط فاا  تاتويا  وتاجمة ل عض أعةال ال نائفة  

 Piaget theory   عة النمو المعاعةCognitive development  زيتون 

 Eتإل ماحلة ت دأ تالحاف  -مااحإل  ( . وتتةون نملفا  من س ع201:  4111،

 ( أد ا  .  0،و طوات ا اصجاائفة تما عة ال ةإل 

 

  
 

 ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت ددف  -:  Excitement phaseماحلدة اخددالك   -0وعفما يأتة وصا لةدإل ماحلدة:

ىلددت تحففددا الطل ددة وىدددالك ع ددول ع و اهتمددام ع  تمو ددوى الددتعلع أو المف ددو  نندددما 

يطاحون تعض األس لة ، وصيلال الطل ة ىلت هذ  الماحلدة ختدد مدن الافدا  تن داط أو 

                                               أت ا يتعل  تتعلع المو وى أو المف و .

اخدالك 

Excitement 

اخستة اف 

Exploration 

التفسفا        

Explanatio

n     

التوسفع 

Expansion 

التمديد  

Extension 

الت ادل 

Exchangi

ng 

اخ ت ال 

Examinatio

n 

7E‘S 

 7E‘S)( دورة التعلم )0شكل )

) 
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ت دددف ىلددت ىل دداا الف ددول وحددب  -: Exploration phaseف ماحلددة اخستة ددا

اخستط ى لد  الطل ة نن طاي  توعفا الخ ااط ل دع والتعداون معدا  خسدتفعا  معندت 

                                               المف و   وىدلاته .

ت دددف ىلددت بدداح وتو ددفح المف ددو   -:Explanation phaseماحلددة التفسددفا -2

                                   ااد تعلمه وتعايا الملطلحاط .الم

ت ددددف ىلددت اتت دداف تط فادداط جديددددك  -:Expansion phaseماحلددة التوسددفع -2

                        للمف و  ، وعف ا يةت ا المتعلع تط فااط جديدك للمف و .

قددة تددفن المف ددو  ت دددف ىلددت تو ددفح الع  -:Extension phaseماحلددة التمديددد -0

والمفدداهفع اخ ددا  ، وعف ددا يجددا  تمديددد المف ددو  ىلددت مو ددوناط جديدددك عددة مددواد 

                                    وعاوى دلاسفة أ ا .

ت ددف الدت ت دادل اخعةدال أو الخ دااط أو  -:Exchanging phaseماحلة الت ادل -1

ائج تحوده وتفسدفااته ت دةإل منفداد أو ت)ففاها ، وعف ا ين ا المتعلع حلفلة ج ود  و ت

                                مع عاي  العمإل الجمانة الذ  نمله معه.

ت دددف ىلددت تافددفع تعلددع ع ددع الطل ددة  -:Examination phaseماحلددة اخ ت ددال -1

 (  201-200: 4111للمفاهفع والم الاط والعملفاط التة جا  تعلم ا. زيتون ، 

 

           سابقةدراسات  -ثانياا 

أجايد  هدذ  الدلاسدة  -(:0111دلاسدة   المدولت ،  -0ناض الدلاسداط السداتاة:  -أ

عة العااق، وهدع  ىلت معاعدة أددا اسدتخدا   مدوذجة الددولك التعلفمفدة  وتوسدنا عدة 

الت)ففددا المفدداهفمة عددة مددادك الفسددلجة الحفوا فددة لددد  طل ددة تلفددة التاتفددة عددة جامعددة 

دلاسددة مدداحلتفن ،الماحلددة الت خفلددفة ط ادد  نلددت طل ددة الموصددإل. ت ددمن  هددذ  ال

-0111الماحلددة ال ال ددة عدددة قسددع نلدددو  الحفدداك عدددة الفلددإل الدلاسدددة ال ددا ة للعدددا  

(طالدددب وطال دددة، أنددددط ال اح دددة ا ت دددالا  011( ، تلدددد نددددد أعدددااد العفندددة 0119

 ت دال ( مف وما  من  وى اخ ت ال من متعدد، وقدد اعداز اخ029مو ونفا  مةو ا  من  

(مف وما  ذا ع ع  اطئ لد  الطل ة. الماحلدة الع جفدة ط اد  نلدت طل دة الماحلدة 12 

( ، تلدد 0111-0119ال ال ة عة قسدع نلدو  الحفداك عدة الفلدإل الدلاسدة اخول للعدا   

( طال دددا  وطال دددة   وزندددوا نلدددت دددد ت مجمونددداط متسددداوية العددددد 10نددددد الطل دددة  

ا فة ، اتطة(، وقدد   دع طل دة هدذ  الماحلدة ىلدت ومتةاع ة تجاي فة أولت ،تجاي فة د

( أسد لة تادفل مسدتو  ع دع 1ا ت ال ن جة متنوى  مادالة ومو دونة( مةدون مدن  

تفددوق المجمددونتفن •( مف ومددا ، وتعددد تحلفددإل ال فا دداط ىحلددائفا  أظ دداط النتددائج: 12 

ة التجددداي فتفن عدددة الت)ففدددا المفددداهفمة عدددة مدددادك الفسدددلجة الحفوا فدددة نلدددت المجمونددد

                                             ال اتطة تفاق دال ىحلائفا  

  المفداهفمة. تدفن المجمدونتفن التجداي فتفن عدة الت)ففدا خيوجد عاق ذو دخلة ىحلائفا  •

                                           ت( -: أ  0111 المولت ،

  الدلاسدة عدة العدااق ، وهددع  ىلدت أجاي  هذ -(:4112دلاسة  ن د الاحمن ،  -4

معاعدددة أددددا أ مدددوذجة دولك الدددتعلع ذاط الددد  ت مااحدددإل ودولك الدددتعلع ذاط الخمدددل 
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مااحددإل عددة تحلددفإل المفدداهفع اخحفائفددة والمفددول العلمفددة لددد  طدد   اللددا ال ددا ة 

المتوسدددط. قدددا  ال احدددث تاخنتمددداد نلدددت التلدددمفع التجاي دددة ذ  اخ ت دددال ال عدددد  

اي فة أولت و تجاي فة دا فة( ذاط   ط جائدة ، تةو د  نفندة ال حدث لمجمونتفن  تج

(طال ا  مدوزنفن نلدت مجمدونتفن وأندد ال احدث ا ت دالا  تحلدفلفا  مو دونفا  91من  

من  وى اخ تفال مدن متعددد ومافاسدا  للمفدول العلمفدة . وتعدد تحلفدإل ال فا داط ىحلدائفا  

اط الخمددل مااحددإل نلددت أ مددوذج توصددإل ال احددث ىلددت أع ددلفة أ مددوذج دولك الددتعلع ذ

دولك الددتعلع ذاط الدد  ت مااحددإل عددة لعددع مسددتو  التحلددفإل والمفددول العلمفددة لددد  

                                                                           (11- 29: 4112ط   اللا ال ا ة المتوسط. ن د الاحمن،

مديندة دولتمو دد  –ذ  الدلاسة عدة الما فداأجاي  ه -(: Prediger, 2007دلاسة  -2

،وهدددع  ىلددت معاعددة أدددا النمدداذج ال نائفددة العالفددة عددة ندد ج المفدداهفع الخاط ددة حددول 

( طال ا  وطال ة  مدن اللدا السداتع 24الةسول وم انفات ا. تةو   نفنة الدلاسة من 

مديندة  األول المتوسط(ىلت اللا العابا  الااتع ال ا و ( من مختلدا المددالأ عدة 

(زوجدددا  واسدددتعمل  ال اح دددة أسدددلو  المادددات ط 01دولتمو دددد، قسدددم  العفندددة نلدددت 

ال خلفة الةتاتفة مع تل  اخزواج واستطان  تحديد مسدتوياط صدعوتاط الطل دة عدة 

تعامل ع مع الةسول، وقد اد ت  ال اح ة وجود ندك مفداهفع  اط دة لدد  الطل دة تاحلد  

ال اح ة تاسدتعمال النمداذج العالفدة ال نائفدة لدد  مع ع من اللفوف الساتاة ، وقد قام  

العفنة  فس ا عة تعديإل تلولات ع الخاط ة.وقدد أظ داط النتدائج الفداوق الحاصدلة عدة 

الماددات ط التاايايددة الا لفددة وال عديددة تددفن الطل ددة تعددد دلاسددت ع التجاي فددة عددة ندد ج 

( 1سددتماط لمدددك المفدداهفع الخاط ددة حددول الةسددول وم ددانفات ا نلمددا  أن التجاتددة أ

                                                              (Prediger،2007: 67-64أساتفع.  

اخستفادك من الدلاساط الساتاة:تعد اط ى ال اح ان نلت أوجه اختفداق واخ دت ف - 

   تفن الدلاساط الساتاة أمةن تحديد تعض جوا ب اصعادك عة هذا ال حث تاآلتة:  

 اخستفادك من  تائج الدلاساط الساتاة عة ىتااز م ةلة ال حث وأهمفته.             -0 

                اخستفادك من ا عة ا تفال التلمفع التجاي ة المناسب وحجع العفنة . -4 

                                           ىنداد أداك ال حث وتنائ ا . -2

لوسائإل اصحلائفة المستخدمة عة الدلاساط الساتاة خ تفال الوسائإل اخستفادك من ا-2

                                                   اصحلائفة الم ئمة لل حث .

  ويمةن أن تففد  تائج تعض هذ  الدلاساط عة تفسفا  تائج تح نا هذا . -0

  

  الفصل الثالث

               إجراءات البحث 

       التصميم التجريبي-أولا 

أنتمد ال اح ان التلمفع التجاي ة ذ  اخ ت ال ال عد  لمجمونتة ال حث  

 ..( أد ا  4 التجاي فة ، ال اتطة ( ذاط ال  ط الجائة تما عة ال ةإل  
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 ( التصميم التجريبي المتبع في البحث4شكل )

ن المجموعة  
عتي

و
جم
ؤ الم

تكاف
 

 المتغير التابع        المتغير المستقل  

دورةالتعلم المعدلة      التجريبية   

(7E‘S) 

ب 
سا
اكت

هيم 
المفا

ضية
الريا

 

 الطريقة العتيادية    الضابطة  

 

                                    مجتمع البحث وعينته-ثانياا  
يتةون مجتمع ال حث من تلمفذاط اللا الخامل اختتدائة عة مدالأ ماتا 

( . 4102-4102محاعلة ديالت المنتلماط عة الدلاسة الن الية للعا  الدلاسة 

ا تفاط نفنة ال حث قلديا  من تلمفذاط اللا الخامل اختتدائة عة مدلسة 

عامة لتاتفة محاعلة  ديالت وقد وقع اخ تفال الن اين اختتدائفة لل ناط  المدياية ال

                                 نلت هذ  المدلسة عة تط ف  التجاتة لألس ا  اآلتفة :   

                                                              ىتداا الاائمفن نلت هذ  المدلسة التعاون مع ال اح ان. -0

                                        بع تفن تاو  تتدليس ا معلمة المادك  فس ا.وجود -4

تاال  ال ف ة اخجتمانفة وال ااعفة لتلمفذاط نفنة ال حث . وقد وزن  أعااد نفنة  -2

  (0ال حث نلت المجمونتفن ، تما يو ح الجدول  
 على المجموعتين ( توزيع أفراد عينة البحث0جدول )                      

 

 

 الشعبة

 

عدد التلميذات 

 قبل الستبعاد

 

عدد التلميذات 

 المستبعدات

 

عدد التلميذات بعد 

 الستبعاد

 44 4 42 ب التجريبية

 44 3 45 أ الضابطة

 22 5 24 4 المجموع

 

                                                             تكافؤ مجموعتي البحث -ثالثاا 

لعفنتفن مستالتفن لمعالجة مت)فااط   ( T-testاستخد  ال اح ان اخ ت ال التائة  

            التةاعال اآلتفة ىحلائفا :

حس   أنمال التلمفذاط تاألب ا تعد أن استعان ال اح ان تال طاقة -العما الامنة :-0

(. المجمونتان متةاع تان عة 4المدلسفة  للحلول نلت تل  المعلوماط ،الملح   

(، 4‚100(  أقإل من قفمت ا الجدولفة  1‚122هذا المت)فا ألن قفمة  ط( المحسوتة  

 (.4تما مو ح عة الجدول  
 

 

 

 

 

 

 

 ال فا اط

 المجمونة
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 (الختبارالتائي لمجموعتي البحث في متغير)أعمار أفراد العينة(باألشهر4جدول)        

 

 المجموعة

 

 العدد

 

الوسط 

 الحسابي

 

 التباين 

 

درجة 

 الحرية

 

 القيمة التائية      

الدللة 

الحصائية 

عند 

مستوى 

15‚1 

 الجدولية المحسوبة

 غير دال     4‚100 1‚133    24 02‚534 044‚540 44 التجريبية

 42‚543 044‚525 44 الضابطة

حلدإل ال اح دان نلدت دلجداط التلمفدذاط لمدادك  -التحلفإل للعدا  الما دة للتجاتدة:-4

(  مدددن سدددجإل 4102-4104الايا دددفاط لللدددا الااتدددع اختتددددائة للعدددا  الدلاسدددة  

عددة هددذا  (. المجمونتددان متةاع تددان4الدددلجاط الخددا  تددادالك المدلسددة ،الملحدد   

(، تمدا 4‚100( أقدإل مدن قفمت دا الجدولفدة  1‚119المت)فا خن قفمدة ط( المحسدوتة  

 (2مو ح عة الجدول  

 
 (الختبار التائي لمجموعتي البحث في متغير)التحصيل السابق في مادة الرياضيات(3جدول )

 

 المجموعة

 

 العدد

 

الوسط 

 الحسابي

 

 التباين  

 

درجة 

 الحرية

 

 القيمة التائية   

الدللة 

الحصائية عند 

 الجدولية المحسوبة 1‚15مستوى 

 24 085‚582 01‚808 44 التجريبية

 

 غير دال 4‚100 1‚428

 423‚554 05‚030 44 الضابطة

هو الدلجاط التدة حلدلَن نلف دا تلمفدذاط نفندة ال حدث عدة  -التحلفإل المفاهفمة :-2

(. 4الآلتدددة تعاْ دددَن لددده ق دددإل تدايدددة تنففدددذ التجاتدددة، الملحددد   اخ ت دددال المفددداهفمة 

( أقدإل مددن 1‚001المجمونتدان متةاع تدان عددة هدذا المت)فدا خن قفمددة  ط( المحسدوتة  

 ( .2( ، تما مو ح عة الجدول  4‚100قفمت ا الجدولفة  
 (الختبار التائي لمجموعتي البحث في متغير )التحصيل المفاهيمي(2جدول )

 

 المجموعة

 

 العدد

 

الوسط 

 الحسابي

     

 التباين

 

درجة 

 الحرية

 

 القيمة التائية    

الدللة 

الحصائية 

عند مستوى 

15‚1 
 الجدولية المحسوبة

 غير دال  4‚100 1‚050 24 44‚084 01‚140 44 التجريبية

 43‚452 54‚030 44 الضابطة

 

                    مستلزمات البحث -رابعاا 

لاددددد تم لدددد  المددددادك العلمفددددة تمددددا ت ددددمنه الفلددددلفن  -تحديددددد المددددادك العلمفددددة: -0

األول المجموناط(وال ا ة المسددددتافماط والاوايددددا(من تتددددا  الايا ددددفاط لللددددا 

         (. 21-0: 4100الخددددامل اختتدددددائة مددددن مفدددداهفع ليا ددددفة  جم وليددددة العددددااق ،

الفلدددلفن األول وال دددا ة وحدددددا قدددا  ال اح دددان تتحلفدددإل محتدددو   -تحديدددد المفددداهفع:-4

( 0(مف وما . وقد نا د  نلدت لجندة مدن المحةمدفن الملحد   02مفاهفم ما وال ال)ة  

ماعاة تمفاداط الفللفن للتأتد من صدحة  صددق( التحلفدإل للمفداهفع وقدد أ دذط  سد ة 

٪(عأت ا تفن المحةمفن معفالا  لا دول المف دو  ،واسدتذ عد مف ومدان لوقون مدا 11اتفاق 

                  ( .2عدددددة مفددددداهفع أ دددددا  وأصددددد ح  عدددددة صدددددف)ت ا الن ائفدددددة الملحددددد     دددددمنا  
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عددة  ددوا محتددو  الفلددلفن األول  المجموندداط( -صددفاغة األغددااض السددلوتفة:-3

وال دا ة  المسدتافماط والاوايدا( مدن تتدا  الايا دفاط لللدا الخدامل اختتددائة قدا  

  نلددت لجنددة مددن المحةمددفن ( غا ددا  سددلوتفا  . وقددد نا دد11ال اح ددان تلددفاغة  

( ماعاة تمفاداط الفللفن للتأتد مدن صدحة  صددق( صدفاغت ا السدلوتفة ، 0الملح   

وعددة  ددوا آلائ ددع جددا  تعددديإل تعددض األغددااض حتددت اسددتوط نلددت سددوق ا تعددد ان 

٪( عأت ا من آلاا المحةمفن نلت تدإل غداض وأصد ح  عدة 11حلل  نلت مواعاة 

                                   (.2صف)ت ا الن ائفة الملح   

أنّد ال اح ان  ونان مدن الخطدط الدلاسدفة األول مناسدب  -ىنداد الخطط التدليسفة:-2

(وال دا ة مناسدب لتددليل 7E‘Sلتدليل المجمونة التجاي فدة . دولك الدتعلع المعدلدة  

المجمونة ال اتطة.  الطاياة اخنتفادية(، وقد نا   تعض الخطط التدليسدفة مدع 

ددّدل  0و ددوناط الدلاسددفة نلددت لجنددة مددن المحةمددفن الملحدد  الم ( ختددداا آلائ ددع. نذ

( يو دددح 0الخطدددط التدليسدددفة عدددة  دددوا م حلددداط المحةمدددفن وآلائ ع،الملحددد  

                   موذجان من الخطط التدليسفة.

تأتدد ال اح دان مدن حلدول تلمفدذاط مجمدونتة ال حدث -جدول الدلوأ األس ونة:-5

فسددده مدددن الحلدددص الدلاسدددفة ، ع ددد   ندددن تاتفدددب جددددول الددددلوأ نلدددت العددددد  

األس ونة مع ىدالك المدلسة لفةون تاتفب الحلص الدلاسفة تاتف دا  متةاع دا  تمدا عدة 

 (     0الجدول  
 ( جدول الدروس األسبوعي لمجموعتي البحث5جدول )                   

  

 األحد

 

 األثنين

 

 الثالثاء

 

 األربعاء

 

 الخميس

 شعبة أ شعبة ب شعبة أ شعبة ب شعبة أ األول

 شعبة ب شعبة أ شعبة ب شعبة أ شعبة ب الثاني

         أداة البحث -خامساا:

من متطل اط ال حث تناا ا ت ال اتتسا  المفاهفع نلت وع  المستو  ال ا ة  

 الف ع من تلنفا تلو  للجوا ب التاجمة، التفسفا ،اخستةمال( لذا عاد أنّد ال اح ان 

ا ت الا  مو ونفا  من  وى اخ تفال من متعدد، وهذا النوى من اخ ت الاط يمتاز 

ة األهمفة ىخ أ ه يالإل من عا  التخمفن لوجود تلعوتة تال)ة عة تنائه عا ه عة غاي

(. عاد  012: 4111ألتعة تدائإل د دة من ا  طاَ وتديإل واحد صائب عاط  ناف ن ، 

ّدد   ( سالاخ  لةإل 04أ ذ تنلا اخنت ال ندد المفاهفع وجوا ب اختتسا  وتذل  حذ

ل( المف و  ( تم إل نلت التاتفب  تاجمة ،تفسفا ،استةما2،4،0سالال د دة عاوى  

( لتحاف  0المعنة . وقد نا   عاااط اخ ت ال نلت لجنة من المحةمفن الملح   

اللدق  اللاها ( ل  ت ال ، وعة  وا آلائ ع جا  تعديإل تعض الفاااط حتت 

٪( عات ا من آلاا المحةمفن 11استوط نلت سوق ا تعد ان حلل  نلت مواعاة  

 ت ال نلت نفنة استط نفة مةو ة من جا  تط ف  اخأ(. 1نلت تإل عااك الملح   

( تلمفذك من تلمفذاط اللا الخامل اختتدائة عة مدلسة ال  ائا اختتدائفة 21 

لل ناط   المدياية العامة لتاتفة محاعلة ديالت، وحلإل ذل  يو  اصدنفن المواع  

 اليوم

 الدرس
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تعد -0 .وت ذا أص ح  عاااط اخ ت ال م فأك للتحلفإل اصحلائة :4102 00 2

 ( دقفاة.01  المتوسط الامنة ل  ت ال ت فن أ ه تان  احتسا

ات ح من تط ف  المعادلة أن عاااط اخ ت ال تتدااوح صدعوتت ا  -معامإل اللعوتة:-4

( أن اخ ت دالاط تعدد جفددك ىذا 0192(، وأتد  جداتا ،1( الملح   1‚11-1‚40تفن  

 0192 جداتا، (1‚91-1‚41تا   عااات ا تت اين عة مسدتو  صدعوتت ا لتةدون تدفن  

(، وت ددددددذا تعددددددد عاددددددااط اخ ت ددددددال ما ولددددددة ومعامددددددإل صددددددعوتت ا م ئددددددع .                      11:

ات دح مدن تط فد  المعادلدة أن عادااط اخ ت دال  تتدااوح تمففاهدا  -معامإل التمففا :-2

( ىلت أن الفاداك تةدون جفددك 0111(، وي فا  اللاها،1( الملح   1‚10-1‚21تفن  

(، لددذل  عددان 02: 0111عددأت ا(  اللدداها ،1‚41 دد  قدددلت ا التمففايددة  التمففددا ىذا تا

                                 جمفع عاااط اخ ت ال ذاط قوك تمففاية ما ولة.

يةدون ال دديإل الخطدأ ععداخ  عدة اخ ت دالاط المو دونفة مدن  -ععالفة ال دائإل الخطدأ:-2

ت مذك المجموندة الدد فا يايدد ندن نددد  وى اخ تفال من متعدد نندما يجذ  نددا  من 

(، وتعد دلاسة ععالفدة ال ددائإل الخطدأ  041:0119ت مذك المجمونة العلفا  ال )داد  ،

لفاااط اخ ت ال وجد ان ندد التلمفدذاط اللدواتة ا جدذْتَن لل دديإل الخطدأ عدة الف دة الدد فا 

                    (.1ملح  أت ا منْ َن عة الف ة العلفا ، لذل  ندط جمفع ال دائإل ععالة ال

( K.R-20(   41-ات ددح مددن تط فدد  معادلددة تودل ليت الدسددون-معامددإل ال  دداط:-0

(، ىذ أبدالط 1(وهدو معامدإل د داط جفدد الملحد   1‚91أن معامإل د اط اخ ت دال تلدد 

عددأت ا(  سددمالك 1‚10األدتفدداط ىلددت أن اخ ت ددالاط تذعددد جفدددك ىذا تددان معامددإل د ات ددا  

 (.041: 0191،وآ اون 

 

                                                          إجراءات التطبيق -سادساا 

أذجاي  التجاتة عة الفلإل الدلاسة األول للعا  الدلاسة  -تط ف  التجاتة: -0

، وا ت   يو   4102 1 41( ، وتدأط عة يو  األحد المواع   4102-4102 

                                                         . 4102 01 20الخمفل المواع  

تعد اص ت اا من تدليل محتو  مادك ال حث نلت وع  الامن  -تط ف  اخ ت ال : -4

المحدد للتجاتة ولمجمونتة ال حث ، طذ ت  ا ت ال اتتسا  المفاهفع يو  األحد 

 ال ق إل أس وى من موند . تعد ىت غ التلمفذاط تموند اخ ت 4102 00 01المواع  

وتعد تلحفح ىجاتاط التلمفذاط نن اخ ت ال تحسب معفال التلحفح الذ  انت ا 

( دلجة والفااك الخطأ  صفا( دلجة تا   النتائج تما عة 0الفااك اللحفحة  

 (.9الملح  

 

 الوسائل الحصائية -سابعاا 

              -استخد  ال اح ان الوسائإل اصحلائفة اآلتفة :       

         (.Gronlund ,1965:211النس ة الم وية  -0

(.                     491-499: 0119معامإل التمففا نودك، -2معامإل اللعوتة  -4

(.                                            040: 0190ععالفة ال ديإل الخطأ  نودك ، -2

                                               (.        240: 0119معامإل ال  اط  نودك،-2
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(.                                         201: 4111 الااو ،الافمة التائفة المحسوتة -0

 (.290: 4111قفمة ماتع تا  المحسوتة الااو ،-1

 

   الفصل الرابع 

   عرض النتائج  

       عرض النتائج وتفسيرها  -أولا 

خ يوجددد  -يمةددن التحادد  مددن صددحة الفا ددفة اللددفاية التددة تددنص نلددت ا دده:  

( تدفن دلجداط التلمفدذاط اللدواتة 1‚10عاق ذو دخلة ىحلائفة نند مسدتو  معنويدة  

( ودلجدداط التلمفددذاط اللددواتة يدّلْسددَن 7E‘Sيدّلْسددَن تحسددب دولك الددتعلع المعدلددة  

 .(1فة ، من   ل م حلة الجدول  تالطاياة اخنتفادية عة اتتسا  المفاهفع الايا 

 
 (نتائج اختبار مربع كاي بين مجموعتي البحث في اكتساب المفاهيم الرياضية0جدول )

 

 المجموعة

 

 عدد المفاهيم

 

درجة 

 الحرية

         

 قيمة مربع كاي    

الدللة الحصائية 

 1‚15عند مستوى 

 الجدولية المحسوبة غير المكتسبة المكتسبة

 0 4 01 التجريبية

 

 دال 3‚820 0‚020

 8 2 الضابطة

( أن قفمددة تا1يت ددح مددن الجدددول   
4

( وهددة أت ددا مددن قفمت ددا 1‚010( المحسددوتة 

( وهددذا يعنددة ان 1‚10( ومسددتو  الدخلددة  0( ننددد دلجددة حايددة  2‚920الجدولفددة  

تلمفددذاط الفدداق تددفن مجمددونتة ال حددث عددة اتتسددا  المفدداهفع دال ىحلددائفا  وللددالح 

المجمونة التجاي فة ونلفه تداعض الفا دفة اللدفاية.و التدأ  ال اح دان دلاسدة أددا 

تددإل مف ددو  مددن المفدداهفع الايا ددفة لددد  مجمددونتة ال حددث  وذلدد  تتحديددد التلمفددذاط 

(، يمةدن ىي داح 2 المةتس اط وغفا المةتس اط( لةدإل مف دو  نلدت التاتفدب الملحد   

 .(1ذل  من   ل م حلة الجدول  

 
 (نتائج اختبارمربع كاي بين مجموعتي البحث في الكتساب بالنسبة لكل مفهوم2جدول)

 

 

تسلسل 

 المفهوم

 

عدد تلميذات المجموعة 

 التجريبية

 

عدد تلميذات المجموعة 

 الضابطة

 

 

درجة 

 الحرية

 

 قيمة مربع كاي

 

الدللة 

اإلحصائية 

عند 

‚15مستوى

1 

 

 المكتسبات

 

 غير المكتسبات

 

 المكتسبات

  

 غير المكتسبات

 

 المحسوبة

 

 الجدولية

0- 40 0 04 01  

 

 

 

 

 

0 

 

808‚4  

 

 

 

 

820‚3 

 دال

 دال 0‚822 8 02 0 40 -4

 دال 0‚215 00 00 3 04 -3

 دال 5‚434 4 03 4 41 -2

 دال 2‚054 8 02 4 41 -5

 غير دال 3‚244 2 05 4 41 -0

 غير دال 3‚131 8 02 3 04 -2

 دال 5‚020 5 02 1 44 -8

 دال 5‚351 01 04 3 04 -4
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 دال 2‚045 4 03 3 04 -01

 غير دال 3‚311 03 4 2 05 -00

 دال 2‚045 4 03 3 04 -04

 

( ل دا  طدواط تددليل 7E‘Sوقد يذعا  الس ب عة ذلد  ىلدت أن دولك الدتعلع المعدلدة  

التلمفدذك تداتط تدفن المفداهفع وا حة ومحددك ومنلمة ومتتاتعة الخطواط، وهذا يجعإل 

 الائفسددة والفانفددة(مما يجعددإل التلمفددذك تمددا تانددادك تعلددع تاسددتماال ممددا يسدد إل نلددت 

تلمفددذك اتتسددا  المفدداهفع ،عددة حددفن ىن الطاياددة اخنتفاديددة التددة دلسدد  ت ددا تلمفددذاط 

المجمونة ال اتطة ذاط  طواط اقإل تااتطا  وو وحا  وتما يالدا سل ا  نلدت اتتسدا  

( ساند نلت ىحدااز تادد  وا دح 7E‘Sفع . وىن التدليل تدولك التعلع المعدلة  المفاه

عة اتتسا  المفاهفع لةو  ا تجعإل من التلمفدذك محدول نملفدة الدتعلع ممدا يسداندْهَن عدة 

زيادك قدلتْ َن نلت م حلة الع قاط التة تاتط المفاهفع مع تع  ا واصعادك من دا عدة 

  ا.تنفت ا المعاعفة المخاو ة لدي

 

الستنتاجات                                                                                -ثانياا 

( تذايد من   اط وعانلفة التلمفذاط عة أدناا الدلأ 7E‘Sىن دولك التعلع المعدلة   -0

الفّعالة  لما تمتاز ته هذ  الدولك من است الك   اط التلمفذاط وتحففاْهَن نلت الم التة

    عة الدلأ.

( يذايد من عانلفة نملفة التدليل وياعع    7E‘Sاستخدا  دولك التعلع المعدلة   -4

 من تفاات ا مما ا عةل ىيجاتفا  نلت اتتسا  المفاهفع الايا فة.

 

 التوصيات  -ثالثاا 

أهمفة اط ى معلّمة ومعلّماط ومعاعت ع الايا فاط عة الخدمة نلت -0   

التاتوية من أجإل استخدام ا عة نملفة التدليل ، م إل دولك التعلع المعدلة المستجداط 

 7E‘S.وغفاها من المستجداط، وذل  من   ل دولك تدلي فة عة أدناا الخدمة )               

( عة تدليل المو وناط 7E‘S اولك تأتفد استخدا  دولك التعلع المعدلة  -4 

  هفع.الايا فة لادلت ا نلت اتتسا  المفا

تما يفسا نلت معلّمة 7E‘S) ت مفن دلفإل المعلع لخطواط دولك التعلع المعدلة  -2

 الايا فاط ومعلّمات ا استخدام ا عة تدليل المو وناط الايا فة.

 المقترحات  -رابعاا 

( عة 7E‘Sىجااا دلاسة ممادلة ل ذ  الدلاسة لمعاعة أدا دولك التعلع المعدلة  -0   

 يا فة لمواد دلاسفة  أ ا .اتتسا  المفاهفع الا

( عة 7E‘Sىجااا دلاسة ممادلة لدلاستنا هذ  لمعاعة أدا دولك التعلع المعدلة  -4  

   اتتسا  المفاهفع الايا فة لت مفذ الماحلة اختتدائفة.

عة ندد من المت)فااط  7E‘S)ىجااا دلاسة لمعاعة أدا دولك التعلع المعدلة  -2

م إل: التحلفإل ،م الاط حإل المسائإل الايا فة ، اخست ااا، التفةفا الايا ة، 

 .....الف.
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  المصادر

 المصادر العربية -أولا  
، 0، طمناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها(: 0110أتو زينة، عايد تامإل   -0

            مةت ة الف ح للن ا، األلدن.

، تطور مناهج الرياضيات المدرسية وتعليمها(: 4101 ----------------------4

          ، دال وائإل للن ا والتوزيع، نمان.0ط

، طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات(: 4110األمفن، ىسمانفإل محمد  -2

     ، جامعة حلوان، دال الفةا العاتة للن ا والتوزيع، الااهاك.0ط

األخطاء الشائعة في فهم المفاهيم الفيزيائية لدى (:0191ال او ، ماجدك ىتااهفع  -2

، لسالة ماجستفا، جامعة ت)داد، طلبة الصف الخامس العلمي في مركز مدينة بغداد

                   ىتن ال ف ع.  -تلفة التاتفة 

هج وطرق األهداف والختبارات في المنا(: 0119ال )داد ، محمد ل ا  -0

       ، دال الفةا العاتة، ملا.التدريس بين النظرية والتطبيق

، تاجمة محمد أمفن المفتة طرق تدريس الرياضيات(: 0191تإل، عادلي   -1

       وممدوح محمد سلفمان، الدال العاتفة للن ا والتوزيع، الااهاك.

دال الن  ة ، 9، طالتقويم والقياس التربوي(: 0192جاتا،جاتان د الحمفد  -1

                    العاتفة ،ملا.

الرياضيات (: 4100المدياية العامة للمناهج  -جم ولية العااق، وزالك التاتفة-9

، ال اتة العامة 4، تألفا طالق بع ان لجب وآ اون ،طللصف الخامس البتدائي

             ص تاج المستلاماط التاتوية.

ر يجيات تدريسية للتغييأثر استخدام ثالث استرات (:4110الجمفلة، هابع محمد  -1

المفاهيمي لمعالجة الفهم الخاطئ للمفاهيم الرياضية لدى طالب المرحلة 

   ، اطاوحة دتتولا ، الجامعة المستنلاية، تلفة التاتفة.المتوسطة

، دال 0ط طرائق التدريس واستراتيجياته(: 4110الحفلة، محمد محمود  -01

      اصمالاط العاتفة المتحدك.الةتا  الجامعة، 

، وزالك التاتفة طرق التدريس العامة (:0111الخوالدك، محمد محمود وآ اون -00

                         والتعلفع، الفمن.

، دال الةتب للط انة 4، طحصاءالمدخل إلى األ(: 4111الااو ،  ابع محمود -04

                 والن ا، جامعة الموصإل.

، ة واستراتيجيات تدريس العلومالنظرية البنائي  (: 4111زيتون، نايش محمود -02

 ، دال ال اوق للن ا والتوزيع، نمان.0ط

، مبادئ القياس والتقويم النفسي في التربية(: 0191سمالك، نايا وآ اون -02

      ، دال الفةا، نمان.0ط

، الجامعة المدخل لتدريس الرياضيات(: 0111ال الف، أحمد العايض -00

                    المفتوحة، لف فا.

نمو المفاهيم العلمية لألطفال برنامج (: 4111ال اتفنة، زتايا وآ اون -01

، دال الفةا العاتة، ملا.              0، طمقترح وتجارب لطفل ما قبل المدرسة
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، ةمبادئ القياس والتقويم في التربي(: 0111اللاها، زتايا محمد وآ اون -01

         ، مةت ة دال ال ااعة للن ا والتوزيع، نمان.0ط

مقارنة أثر استخدام أنموذجي دورة التعلم (: 4112ن د الاحمن، ج ال أحمد -09

، في تحصيل المفاهيم الحيائية والميول العلمية لدى طلبة الصف الثاني المتوسط

            ىتن ال ف ع. -لسالة ماجستفا، جامعة ت)داد، تلفة التاتفة

األخطاء الشائعة في إجراء العمليات (: 0112ن د ال)فول، أزهال ن د المجفد -01

، لسالة ماجستفا، جامعة ت)داد، تلفة الحسابية لتالميذ المرحلة الموحدة في اليمن

                            ىتن ال ف ع. -التاتفة

مةت ة اص جلو  ،2، ط(: تربويات الرياضيات0114ن فد، ولفع وآ اون -41

             الملاية، الااهاك.

، 0، طمناهج الرياضيات وأساليب تدريسها(: 4111ناف ن، ىتااهفع محمد -40

               دال المسفاك للن ا والتوزيع، نمان.

، توي  تايما، 0، طالمتعلم في علم النفس التربوي(: 0111العما، تدل -44

              الةوي .

، المط عة القياس والتقويم في العملية التدريسية(:0190، أحمد سلفمان نودك-42

        الوطنفة ، األلدن.

، دال 4، طالقياس والتقويم في العملية التدريسية(:0119 ------------------42

                  األمإل للن ا والتوزيع، نمان.

ة الايا فاط عة الماحلة (: الع قة تفن مد  ع ع معلمّ 0194لطفة، لطففة -40

المجلة العربية للبحوث اختتدائفة العلفا للمفاهفع الايا فة ومد  ع ع ت مفذهع ل ا، 

          (، قطا.2(، المجلد 0، العدد  التربوية

، أساليب تدريس الدراسات الجتماعية(:0111اللاا ة، أحمد حسفن وآ اون -41

     ، مةت ة دال ال ااعة للن ا، صنعاا.0ط

تنسون وهليدا تابا في –ميرل  يأثر أنموذج(:0111 ، ن د هللا ن اأ لالمحا-41

، لسالة اكتساب المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف السابع الساسي في اليمن

 ىتن ال ف ع. -ماجستفا، جامعة ت)داد، تلفة التاتفة

ضيات فدي العالقة بين فهم واكتساب مدرس ي الريا(: 0111المعفوف، لاعد تحا -49

، المرحلددة المتوسددطة للمفدداهيم والمهددارات الرياضددية وفهددم واكتسدداب طلبددتهم لهددا

   ىتن ال ف ع. –لسالة ماجستفا، جامعة ت)داد، تلفة التاتفة 

، تعلدديم وتعلددم الرياضددياتا دار الثقافددة(:0190المفتددة، محمددد أمددفن وآ دداون  -41

              الااهاك .

أثر استخدام أنمدوذجي الددورة التعليميدة وبوسدنر (:0111المولت، مآل  محمد -21

، لسدالة في التغيير المفداهيمي فدي مدادة الفسدلجة الحيوانيدة لددى طلبدة كليدة التربيدة

   ماجستفا، جامعة الموصإل، تلفة التاتفة.

، دال ال ااعة، الاداهاك. قضايا في تعليم وتعلم الرياضيات(:0191مفنا، عايا مااد -20

(:مستو  معاعة معلّمة العلو  عدة األلدن للمفداهفع 0191  وان، يعاو  حسفن -24
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(، 4، العددددد المجلدددة العربيدددة للبحدددوث التربويدددةالعلمفدددة وطددداق تعلم دددا وتعلفم دددا، 

   (، تو ل.1المجلد 
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publisher (                     www.coe.ilsty Ed    cienceed    lor  ac    257 

lrcy.hyml).                                                                            

35-Prediger,Susanne(2007):The relevance of didactic categories 

For analyzing obstacles in conceptlual change Revisiting the 

case  of Multiplication of fractions, Education University of 

Dortmund, publication in Learning and Instruction,   

Mathematik.uni-Dortmund.de.               
36-Tinker,J.(2001):Learning  cycle In structionl Model, 

Maryland,The Maryland virtal High School of science and 

math ematics publisher,(h                    1.mbhs.edul).             
                                      

  

 المالحق
 (السادة الخبراء الذين استعان بهم الباحثان0الملحق )

 

 ت

 

 اسم الخبير

 

اللقب 

 العلمي

 

 الختصاص

 

 مكان العمل

 نوع الستشارة

0 4 3 2 

0- 

 

 

د. عباس ناجي عبد 

 المير

ج. المستنصرية/ك. التربية  ط. ت. الرياضيات أستاذ

 األساسية

* * * * 

 *  *  ج. ديالى/ك. التربية الصمعي قياس وتقويم أستاذ د. عدنان محمود عباس -4

 *    ج. المستنصرية/ ك. التربية رياضيات أستاذ د. نادر جورج منصور -3

 * * * * ج. المستنصرية/ ك. التربية الرياضياتط. ت.  أ. مساعد د. أحالم عبد علي ناصر -2

 * * * * ج. بغداد/ ك .التربية ابن الهيثم ط. ت. الرياضيات أ. مساعد د. إلهام جبار فارس -5

 * * * * ج. المستنصرية/ ك. التربية ط. ت. الرياضيات أ. مساعد د. رياض فاخر الشرع -0

ج. المستنصرية/ك. التربية  وتقويمقياس  أ. مساعد د. عبد هللا أحمد خلف -2

 األساسية

 *  * 

ج. المستنصرية/ك. التربية  ط. ت. الرياضيات أ. مساعد د. منى طه أمين -8

 األساسية

* * * * 

  * * * ج. ديالى /ك. التربية الساسية ط. ت .الكيمياء أ. مساعد د. منذر مبدر عبد الكريم -4

ج. المستنصرية/ك. التربية  ت. الرياضيات ط. أ. مساعد د. هاشم محمد حمزة -01

 األساسية

* * * * 

 * * * * ج. ديالى /ك. التربية الساسية ط. ت. الرياضيات مدرس د. إيمان كاظم أحمد -00

  * * * ج. ديالى /ك. التربية الساسية ط. ت .الكيمياء مدرس د. فالح عبد الحسن عويد -04

 *    ج. ديالى /ك. التربية الساسية رياضيات     مدرس محمد علي مراد -03

http://www.coe.ilsty/
http://www.coe.ilsty/
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مدرسة المهند البتدائية  رياضيات معلمة بشرى عبد الرزاق وهيب -02

 المختلطة

* * * * 

مدرسة المهند البتدائية  رياضيات معلمة خولة أحمد وهاب -05

 المختلطة

* * * * 

 

                                             *ط فعة اخست الك:                                  

تاويع تحلفإل المفاهفع الايا فة.                                                             -0

تاويع األغااض السلوتفة.                                                                    -4

.                                                                    تاويع الخطط التدليسفة - 2

 تاويع اخ ت ال الن ائة. -2
 

 (بيانات متغيرات تكافؤ مجموعتي البحث4الملحق )

 

 

 ت

  المجموعة التجريبية

 

 ت

 المجموعة الضابطة

  

العمر 

 الزمني

التحصيل 

للعام 

الماضي 

 للتجربة

 

التحصيل 

 المفاهيمي

 

العمر 

 الزمني

التحصيل 

للعام 

الماضي 

 للتجربة

 

التحصيل 

 المفاهيمي

0- 044 51 25 0- 040 51 22 

4- 045 51 28 4- 040 51 20 

3- 045 51 51 3- 043 50 51 

2- 040 50 54 2- 042 50 51 

5- 040 50 54 5- 045 50 54 

0- 042 50 53 0- 045 54 53 

2- 048 54 53 2- 040 53 53 

8- 048 53 53 8- 040 53 52 

4- 048 53 52 4- 042 52 55 

01- 048 53 52 01- 048 52 50 

00- 048 52 58 00- 048 50 52 

04- 031 52 54 04- 030 00 52 

03- 031 50 01 03- 030 02 01 

02- 030 01 00 02- 034 00 00 

05- 030 00 02 05- 033 02 05 

00- 034 00 05 00- 032 25 00 

02- 034 05 08 02- 035 84 00 

08- 033 02 04 08- 035 83 08 

04- 032 25 24 04- 030 85 21 

41- 035 88 25 41- 030 84 25 

40- 035 40 25 40- 030 41 20 

44- 032 44 24 44- 032 40 28 

 
 (المفاهيم الرياضية للمادة التعليمية3الملحق )

 اسم المفهوم ت اسم المفهوم ت

-2 المجموعة. -0 .توازي المستقيمات   

 الزاوية. 8- النتماء. -4

 الزاوية المستقيمة. 4- تقاطع المجموعات. -3
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 الزاويتان المتقابلتان بالرأس. 01- اتحاد المجموعات. -2

 الزاويتان المتجاورتان. 00- تقاطع المستقيمات. -5

 .الزاويتان المتكاملتان -04 تعامد المستقيمات. -0

 

(األغراض السلوكية الخاصة بموضوع البحث                                           2الملحق )

 -نتوقع من التلميذة في نهاية الخبرة التعليمية تكون قادرةا على أن:
 الغرض السلوكي ت الغرض السلوكي ت

 تذكر رمز لتعامد مستقيمين. -35 تتعرف على مفهوم المجموعة. -0

تستعمل المثلث القائم الزاوية لختبار تعامد  -30 المجموعة.تُعرف  -4

 مستقيمين.

 تتعرف على مفهوم توازي المستقيمات. -32 تذكر مثالا للمجموعة. -3

تكتب عناصر المجموعة باستخدام شكل  -2

 ڤن.

 تذكر متى يسمى المستقيمان متوازيين. -38

تذكر عناصر المجموعة باستخدام  -5

 .} {القوسين

 تذكر مثالا لتوازي مستقيمين. -34

تكتب العناصر في المجموعة بدون  -0

 تكرار.

 تذكر لمثال لتوازي مستقيمين. -21

 تذكر عالمة لبيان توازي مستقيمين. -20 تذكر رمز النتماء. -2

 تذكر رمز لتوازي مستقيمين. -24 تذكر مثالا لالنتماء. -8

تستعمل المسطرة والمثلث القائم الزاوية  -23 تذكر رمز عدم النتماء. -4

 لختبار توازي مستقيمين.

 تُعرف الزاوية. -22 تذكر مثالا لعدم النتماء. -01

 تسمي الزاوية. -25 تستخدم رمز النتماء من خالل أمثله. -00

تستخدم رمز عدم النتماء من خالل  -04

 أمثله.

 تذكر مثالا للزاوية. -20

تذكر للزوايا ثالثة أنواع )حادة اقائمة  -22 مفهوم تقاطع المجموعات.تتعرف على  -03

 امنفرجة(. 

 تكون زوايا من المستقيمات. -28 تذكر مثالا لمجموعة التقاطع. -02

ترمز للمجموعة بأحد الرموز  -05

 ساصا....

 تكون زوايا من قطع المستقيمات. -24

تستعمل المنقلة لبيان نوع الزاوية من خالل  -51 تمثل مجموعة التقاطع بالرسم. -00

 القياس.

 تتعرف على مفهوم الزاوية المستقيمة. -50 تذكر رمز لتقاطع المجموعات. -02

تحدد مجموعة التقاطع لمجموعتين من  -08

 خالل الرسم.

 تُعرف الزاوية المستقيمة. -54

 مستقيمة. تذكر مثالا لزاوية -53 تجد مجموعة التقاطع لمجموعتين. -04

 تذكر لمثال لزاوية مستقيمة. -52 تتعرف على مفهوم اتحاد المجموعات. -41

تتعرف على مفهوم الزاويتان المتقابلتان  -55 تذكر مثالا لمجموعة التحاد. -40

 بالرأس.

 تُعرف الزاويتان المتقابلتان بالرأس. -50 تمثل مجموعة التحاد بالرسم. -44

تستنتج كل زاويتين متقابلتين بالرأس  -52 لتحاد المجموعات.تذكر رمز  -43

 متساويتان بالقياس.

تحدد مجموعة التحاد لمجموعتين من  -42

 خالل الرسم.

 تذكر مثالا لزاويتين متقابلتين بالرأس. -58

 تذكر لمثال لزاويتين متقابلتين بالرأس. -54 تجد مجموعة التحاد لمجموعتين. -45

 تتعرف على مفهوم الزاويتان المتجاورتان. -01 تتعرف على مفهوم تقاطع المستقيمات. -40

 تُعرف الزاويتان المتجاورتان. -00 تذكر مثالا لتقاطع مستقيمين. -42
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 تذكر مثالا لزاويتين متجاورتين. -04 تذكر ل مثال لتقاطع مستقيمين. -48

تذكر نوع الزوايا الناتجة من تقاطع  -44

 مستقيمين.

 تذكر لمثال لزاويتين متجاورتين. -03

تجد قياس زاوية بحسب تعريف الزاويتان  -02 تتعرف على مفهوم تعامد المستقيمات. -31

 المتجاورتان.

 تُعرف الزاويتان المتكاملتان. -05 تذكر متى يسمى المستقيمان متعامدين. -30

 مثالا لزاويتين متكاملتين.تذكر  -00 تذكر مثالا لتعامد مستقيمين. -34

 تذكر لمثال لزاويتين متكاملتين. -02 تذكر لمثال لتعامد مستقيمين. -33

   تذكر عالمة لبيان تعامد مستقيمين. -32
 

 (7E‘S(نموذج خطة يومية على وفق دورة التعلم المعدلة)5الملحق)
 المو وى: تااطع المجموناط  المادك: الايا فاط  -اللا وال ع ة: الخامل اختتدائة

األغااض السلوتفة: يذتوقع من التلمفذك عة   اية الدلأ تةون قادلك  نلت أن   -أوخ  

تتعاف نلت مف و  تااطع المجموناط.                                                    -0

                            تذتا م اخ  لمجمونة التااطع.                                    -4

تاما للمجمونة تأحد الاموز أ،  ،.....                                               -2

تم إل مجمونة التااطع تالاسع.                                                             -2

                                     تذتا لما لتااطع المجموناط.                         -0

تحدد مجمونة التااطع لمجمونتفن من   ل الاسع.                                    -1

 تجد مجمونة التااطع لمجمونتفن.-1

 الوسائإل التعلفمفة: الس ولك، اق   الح ا العفنة الملو ة، تف ة اللا الدلاسة -دا فا  

تعاعندا عدة الددلأ السدات   -دقدائ (: 0ماحلدة اصددالك -0مااحدإل تنففدذ الددلأ: -دال دا  

والعنلدا   نلت اخ تماا، حفدث لما دا للعنلدا الدذ  ينتمدة ىلدت المجموندة تدالاما

، العنلدا }1،2،4،0{=1العددد . عم    أ=مجمونة نوامدإل ∌الذ  خينتمة تالاما

أ.أمدددا دلسدددنا الجديدددد هدددو  تاددداطع المجمونددداط( ، ابدددتا  ∌0أ والعنلدددا  4

مجمونددة مددن الت مددذك الاسددامفن عددة المسدداتاة التددة تافم ددا احددد  المدددالأ عةا دد  

أحمدد، سدالك، مداها،  دول، {مجمونة الت مذك الذين يف لون الاسع تاخلوان الايتفة=

أحمددد، لائددد، {ذ الددذين يف ددلون الاسددع تدداخلوان المائفددة=ومجمونددة الت مفدد }يوسددا

                                                                                                        }.                              مددايع، م نددد،  ددول

مدذك الدذين يف دلون مجموندة الت    أحمدد و دول  -دقدائ (: 0ماحلة اخستة داف -4

الاسددع تدداخلوان  الايتفددة والمائفددة(، ا  ان أحمددد و ددول هددة العناصددا الم ددتاتة تددفن 

المجمددددددونتفن، هددددددذ  العناصددددددا تةددددددون مجمونددددددة تسددددددمت مجمونة التادددددداطع(.                 

لنفدداض ان مجمونددة الت مددذك الددذين يف ددلون الاسددع  -دقددائ (: 0ماحلددة التفسددفا -2

ومجموندة الت مدذك الدذين يف دلون الاسدع تداخلوان المائفدة=  تاخلوان الايتفدة=أ 

 يمةن تم فإل المجمونتفن تالاسع 

          تما عة ال ةإل المجاول(.

             ∩،  اما لتااطع المجموناط تالاما

          وتااأ المجمونة أ∩تةتب أ 

 تااطع المجمونة  .

 سارة

 ماهر 

 يوسف
 أحمد

 نور

 رائد

 مريم

 مهند

 ص  س     

 مجموعة التقاطع     
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و  =  04لدددتةن أ = مجموندددة نوامدددإل العددددد  -دقدددائ (: 0ماحلدددة التوسدددفع -2

 ،  م إل المجمونتفن أ و   معا  100220مجمونة القا  العدد 

            تما عة ال ةإل المجاول(.

                                              2،2،0مجمونة التااطع ت ع العناصا

 .}2،2،0{ = أذن أ

  

                                               

          عة ال ةإل المجاول -دقائ (: 0ماحلة التمديد -0

          أ   ، جـ د مستافمان،

 جـ د،                                                 أ   وتذل  الناطة     الناطة  

 .                                                                    } {جـ د =  أذن أ  

 من هذا  ستنتج  يتااطع المستافمان تناطة واحدك عاط(.

يطلب من التلمفذاط اصجاتة نن سالالة  ولقة العمإل(  -دقائ (:9ماحلة الت ادل  -1

            اآلتفة

           ( من ال ةإل المجاول، حدد  مجمونة التااطع  0أ

 ولو ة منطاة التااطع.

 

عان العنلا  }1،2{ = ، أ}، 1،أ،0{،  =}1،2،2 {( ىذا تا   أ=4أ

 --------والعنلا   هو العدد  -------أ هو العدد 

                  -دقائ (:0ماحلة اخ ت ال  -1

         ( من ال ةإل المجاول،0أ

         أتت ة نناصا المجموناط أ،  ، 

  .                    أ

 4،  = مجمونة م انفاط العدد 9( ىذا نلع ان أ= مجمونة نوامإل العدد 4أ

   وم لف ا تالاسع. ، أوجد  أ 00اخص)ا من 

( الخاصة 44-40صفحة (، 4-0دقفاة(: حإل تمالين 4الواجب ال فتة  -لاتعا  

 تمو وى تااطع المجموناط.

 (نموذج خطة يومية على وفق الطريقة العتيادية5تابع الملحق )
 أ    المادك: الايا فاط   المو وى: تااطع المجموناط -اللا وال ع ة: الخامل اختتدائة 

                      اخغااض السلوتفة:  فس ا عة  موذج الخطة األولت. -أوخ  

            الوسائإل التعلفمفة:  فس ا عة  موذج الخطة األولت. -دا فا  

تعاعنا عة الدلأ السات  نلت  -دقائ (: 0المادمة -0 طواط تنففذ الدلأ: -دال ا  

والعنلا الذ    اخ تماا، حفث لما ا للعنلا الذ  ينتمة ىلت المجمونة تالاما 

، العنلا    }1،2،4،0{=  1مإل العدد . عم    أ= مجمونة نوا ∌خينتمة تالاما 

 أ،اما دلسنا الجديد هو  تااطع المجموناط(. ∌ 0أ والعنلا   4

8 
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والمجمونة }أ،  ، جـ، هـ{لنفاض ان المجمونة أ=  -دقفاة(: 40العاض  -4

 المجمونتفن أ ،   معا ، أ  ان   ، جـ   ،   حظ   ، جـ } ، جـ، د، و{ = 

هة العناصا الم تاتة تفن المجمونتفن، هذ  العناصا تةون مجمونة تسمت 

                          مجمونة التااطع(. ويمةن تم فإل المجمونتفن تالاسع 

                تما عة ال ةإل المجاول(

              ، تةتب  اما لتااطع المجموناط تالاما

             المجمونة أ تااطع المجمونة   وتااأ  أ

.  

                  

 

 . 09،  = مجمونة نوامإل العدد 04( لتةن أ= مجمونة نوامإل العدد 0م ال  

 م لة المجمونتفن، دع جد  مجمونة التااطع.

 }09،1،1،2،4،0{،  =}04،1،2،2،4،0{( أ= 0الحإل  

                                                                        

    } 1،2،4،0 {  =   ، أ                                                    

 

 

         ( من ال ةإل المجاول،4م ال 

 حدد   مجمونة التااطع ولو ة منطاة التااطع.

  

 

 ،          }9،0{( مجمونة التااطع = 4الحإل 

            ( من ال ةإل المجاول، 0أ  -دقائ (: 0التاويع   -2

  . أتت ة نناصا المجموناط أ،  ، أ

 

 

 

 

 4م انفاط العدد ،  = مجمونة 9( ىذا نلع ان أ= مجمونة نوامإل العدد 4أ

   وم لف ا تالاسع. ، أوجد  أ00اخص)ا من 
 دقائ (:  فسه عة  موذج الخطة األولت. 0الواجب ال فتة   -لاتعا  

 

 (اختبار اكتساب المفاهيم في صيغته النهائية ومفتاح تصحيحه *0الملحق )

 هة: 00مجمونة نوامإل العدد  -0( 0أ

 }00،0،2،0{د*(   }00،2،2،0{جـ(     }00،0{{       (0،2أ( } 

 التجمع من اخبفاا هو: -4

 أ(اخ تماا             (العنلا          جـ*( المجمونة            د(العدد

 ب

 جـ
 أ

 هـ
 د

 و

 ص  س   

 مجموعة التقاطع
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 من ال ةإل المجاول، المجمونة أ هة: -2

 أ،  ، د{ *(     }أ،  ، جـ {أ(

 }أ، جـ، د{د(   } ، جـ، د{جـ(

 الااوية أ   ى هة: ∌الناطة التة  -0( 4أ

 أ(             *(ل              جـ(أ             د(ى

 أ  ننلا من نناصا المجمونة هو: -4

 يتااطع مع ا     ( يتحد مع ا    جـ*( ينتمة ىلف ا   د(خ ينتمة ىلف ا ( أ

 ، عان قفمة ى هة:} 0،ى ،2، 0 {   1ىذا تان   -2

 1د(                1جـ*(              1 (          2أ(

  = ، عان أ}0،2،0{و  = }1،0،2،4{لتةن أ = -0(2أ

 }1،0،0{د(         }2،4،0{جـ(         }1،0{ (       }0،2{أ*(

 العناصا الم تاتة تفن المجمونتفن تةون مجمونة: -4

 أ(اخ تماا       (العوامإل         جـ*(التااطع         د(اختحاد

  = من ال ةإل المجاول، أ -2

 }0،2{ (       }2،4{أ(

 }0،2،4{د*(   }2،4،0{جـ(

  = ، عان أ}1،0،2،4{و  = }0،4{ىذا تا   أ= -0( 2أ

 }0{د(            }0،4{جـ(        }0،2،4{ (     }1،0،2،4{أ*(

 المجمونتفن تةون مجمونة:العناصا  الم تاتة وغفا الم تاتة(تفن  -4

 أ(التااطع             (اخ تماا          جـ*(اختحاد         د(اخنداد 

  = من ال ةإل المجاول، أ -2

   }أ، د{ (        }أ،  {أ(

    }أ،  ، د، هـ{د*(    } ، د، هـ{جـ(

 المجاول، المستافمان أ  ، جـ د:من ال ةإل  -0(0أ

 أ(متعامدان      *(متااطعان

 جـ(متوازيان   د ( متاالتان

 ىذا تةو   زوايا من مستافمفن ع ما: -4

 أ(متوازيفن       (متعامدين     جـ*(متااطعفن      د(مت اندين

 المتااطعان هما:من ال ةإل المجاول، المستافمان -2

 أ*(أ   ،ى ل     (أ  ، أ  

 جـ(أ  ، ى ل     د( أ ى،   ل

 

 

 من ال ةإل المجاول، المستافمان أ  ، جـ د: -0( 1أ

  متوازيان           ( مت اندانأ(

 جـ(متااطعان        د*(متعامدان 
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 مستافمان و تج نن تااطع ما زوايا قائمة يسمت المستافمان:ىذا تااطع  -4

 أ(متاالتفن       *(متعامدين      جـ(متوازيفن       د(متااطعفن

 من ال ةإل المجاول، المستافمان المتعامدان هما: -2

 أ(أ  ، أ          (أ  ، جـ د

 جـ*( أ  ، جـ د    د(أ جـ ،   د       

 

 من ال ةإل المجاول، المستافمان   جـ، دهـ: -0(1أ

 أ(متااطعان     *(متوازيان

 جـ(متعامدان     د( متاالتان

 المستافمان اللذان ت ات المساعة تفن ما داتتة وخ يتااطعان اتدا  هما: -4

 د(المتعامدين    أ*( المتوازيفن     (المتااطعفن     جـ(المتاالتفن   

 من ال ةإل المجاول، المستافمان المتوازيان هما:-2

 أ(أ   ، أ        (أ   ،جـ د

 جـ( أ جـ،   د   د*(أ  ، جـ د                                    

 من ال ةإل المجاول، تسمت الااوية: -0(9أ

 أ(  أ جـ        *(أ   جـ

  جـ(  جـ أ      د(جـ أ 

 ال ةإل الناتج من بعانفن ي تاتان عة  اطة ال داية هو: -4

 أ(المستافع       (قطعة المستافع        جـ*(الااوية        د(ال عاى

 

 من ال ةإل المجاول، اسع الااوية الم ال ىلف ا تالع مة ؟ هة: -2

 أ*(  ن ل     ( أ ن ى

 جـ(  ن ى    د(أ ن ل 

 لف ا تالع مة ؟ هو:ىمن ال ةإل المجاول، قفاأ الااوية الم ال  -0(1أ

  °041د(    °042جـ(    °044 *(      °041أ(

  هة: °091الااوية التة قفاس ا=-4

 جـ(الاائمة       د*(المستافمةأ(الحادك           (المنفاجة       

 

 من ال ةإل المجاول،  وى الااوية أ     هو: -2

 جـ*(مستافمة       د(منفاجة    أ(قائمة        (حادك

  من ال ةإل المجاول، قفاأ الااوية الم ال ىلف ا تالع مة؟ هو: -0( 01أ

  

 °90 (     °10أ*( 

   °010د(      °10جـ(

وتإل  لع من ا  ى الااوية األولت  ،الااويتان الم تاتتان عة  اطة الاأأ -4

 نلت استاامة واحدك مع أحد  لعة الااوية ال ا فة هما : 

ج
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 ب
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 أ(المتجاولتان    (المتةاملتان    جـ( المتللتان   د*( المتااتلتان تالاأأ

 من ال ةإل المجاول، الااويتان المتااتلتان تالاأأ هما: -2

 أ(أ    ،   ن جـ      (أ    ، أ ن د

  جـ(أ   أ،   ن د     د*(أ   أ ،     

 

 من ال ةإل المجاول، قفاأ الااوية الم ال ىلف ا تالع مة ؟هو: -0(00أ

 °22 *(            °21أ(

 °21د(           °21جـ(

 

 الااويتان اللتان ل ما  اطة الاأأ  فس ا و لع م تا  هما: -4

 أ(المتااتلتان تالاأأ    *(المتجاولتان    جـ(المتةاملتان    د(المنفللتان

 هما:من ال ةإل المجاول، الااويتان المتجاولتان -2

 أ(أ   أ،               (ى ن  ، ل ن أ

 جـ*(أ    ،          د(    أ، ل ن أ 

 

 من ال ةإل المجاول، قفاأ الااوية الم ال ىلف ا تالع مة؟هو: -0(04أ

 °001 *(          °11أ(

 °001د(       °021جـ(

 هما: °091الااويتان اللتان مجموى قفاس ما = -4

 أ*(المتةاملتان       ( المنفللتان     جـ(المستافمتان      د(المتللتان

 الااويتان المتةاملتان، قد يةون  ون ما:-2

 أ(حادك وقائمة      (حادك ومستافمة     جـ*(حادك ومنفاجة   د(قائمة ومنفاجة
 

 لتمييز وفعالية البديل الخطأ لختبار العينة الستطالعية(معامال الصعوبة وا2الملحق)

 

 ت

 

 معامل

فعالية 

البديل 

 الخطأ

 

 ت

 

 معامل

فعالية 

البديل 

 التمييز الصعوبة التمييز الصعوبة الخطأ

 فاعل 1‚25 1‚28 04 فاعل 1‚51 1‚05 0

 فاعل 1‚35 1‚23 41 فاعل 1‚55 1‚38 4

 فاعل 1‚35 1‚38 40 فاعل 1‚55 11‚53 3

 فاعل 1‚25 1‚34 44 فاعل 1‚51 1‚55 2

 فاعل 1‚55 1‚58 43 فاعل 1‚55 1‚08 5

 فاعل 1‚05 1‚23 42 فاعل 1‚25 1‚38 0

 فاعل 1‚21 1‚05 45 فاعل 1‚21 1‚21 2

 فاعل 1‚51 1‚25 40 فاعل 1‚51 1‚25 8

 فاعل 1‚21 1‚51 42 فاعل 1‚35 1‚58 4

 فاعل 1‚51 1‚51 48 فاعل 1‚21 1‚01 01

 فاعل 1‚21 1‚55 44 فاعل 1‚25 1‚23 00

 فاعل 1‚35 1‚33 31 فاعل 1‚51 1‚01 04

 فاعل 1‚35 1‚33 30 فاعل 1‚35 1‚53 03

 د

 ب

 ص

 ن

 م

041° 

 س

 جـ

 أ

 ؟

52° 
 أ   

 ن     

 ب 

 ب

 أ 

 جـ
21° 

 س
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 ص
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 فاعل 1‚30 1‚20 34 فاعل 1‚25 1‚48 02

 فاعل 1‚23 1‚40 33 فاعل 1‚21 1‚21 05

 فاعل 1‚22 1‚54 32 فاعل 1‚51 1‚31 00

 فاعل 1‚50 1‚20 35 فاعل 1‚51 1‚51 02

 فاعل 1‚51 1‚21 30 فاعل 1‚51 1‚21 08

 

 (نتائج تطبيق اختبار اكتساب المفاهيم النهائي8الملحق)

 

تسلسل 

 المفهوم*

 

 عدد تلميذات المجموعة التجريبية

 

 عدد تلميذات المجموعة الضابطة

 غير المكتسبات المكتسبات غير المكتسبات المكتسبات

0 40 0 04 01 

4 40 0 02 8 

3 04 3 00 00 

2 41 4 03 4 

5 41 4 02 8 

0 41 4 05 2 

2 04 3 02 8 

8 44 1 02 5 

4 04 3 04 01 

01 04 3 03 4 

00 05 2 4 03 

04 04 3 03 4 

 (2*الملح        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


