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 اإلىداء
 

 هللا عملكم ورسوله والمؤمنون" "قـل اعملوا فسيرى

 

وال تطيب وال تطيب المحظات إال بذكرك ك وال يطيب النيار إلى بطاعتك إليي ال يطيب الميل إال بشكر 
 وال تطيب الجنة إال برؤيتك.اآلخرة إال بعفوك 

 
 الحمد والشكر هلل الذي منَّ عمي أن وصمت إلى ىذه المرحمة.

 الكريم صموات اهلل وسالمو عميو.معممي معمم البشرية جمعاء رسولنا 
 

يا نبض القمب وبمسم الجروح يا من عممتني حب الحياة ويا طيب القمب يمن عممتني أن العمم شيء 
 عظيم أبي الحبيب.

 
إليك يا رفيقة الدرب إليك أيتيا المجاىدة، إليك يا أميرة طريقي إليك يا عطاء ال يمل من العطاء أمي 

 الغالية.
 

 تطيب الحياة إلى بقربكم إليكم يا سندا يساندوني في كل وقت إليكم يا من ال
 أختي الغالية، أخواتي األشقياء.

 
 إليك يا أسامة.

 
 ، إلى جداتي الغاليات ومن جاء من نسمكم.إلى أرواح أجدادي

 
 .لحاممين لرسالة العممعممتموني أن العمم رسالة وأمانة معممين معممات دكاترتي األوفياء ا من إليكم يا

 
إليكم يا روعة الحياة، يا أصدقاء الشدة والرخاء يا رفقاء الدرب صديقاتي الغاليات زميالتي الوفيات 

 والجامعة.  أخواتي الجميالت، صديقات المدرسة
 

 الباحثة: سياد عوني الفقيو
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 عرفانالشكر وال
"َقاَل َهَذا ِيٍْ َفْضِم َربِّي ِنَيْبُهَوَِي َأَأشُْكُز َأْو َأْكُفُز َوَيٍْ 

 شََكَز َفِإًَََّا َيشُْكُز ِنَُْفِسِه َوَيٍْ َكَفَز َفِإٌَّ َربِّي َغُِيٌّ َكِزيٌى" 

الدكتورة  إلىبالشكر والثناء  أتقدماليي لك الحمد والشكر، كما ينبغي لجالل وجيك وعظيم سمطانك، 
ناصر، مشرفة رسالتي، والتي كانت داعما لي في كل وقت، والتي لم تبخل عمي بعمميا ومعرفتيا،  إيناس
 يرزقيا كل خير، ويرفع مقاميا عاليا. أنمن اهلل  فأتمنى

 
جامعة القدس، وكمية التربية، بطاقميا العممي ودكاترتيا الذين كانوا مثال  إلىبالشكر والعرفان  أتقدمكما 

، كما أبناءىمالذين يحرصون عمى تعمم  األىلالتفاني في التعميم، منحونا من وقتيم الكثير، كانوا مثال 
 لجنة المناقشة الذين زادوا ىذه الرسالة عمما وجماال. إلىبالشكر  وأتقدم

 
ومادتي العممية الذين لم يبخموا عمي بمعرفتيم،  أدواتيمن ساىم في تحكيم  إلىبجزيل الشكر  وأتقدم كما

جنوب الخميل، بمديرىا محمد تربية مديرية  إلىبجزيل الشكر  وأتقدم، كما واإلرشادوقدموا لي النصح 
 نالمتاوالى مدرسة صالح الدين ومدرسة دورا الثانوية، المدرستان .ى مدرسة ذكور البرج الثانويةلوا سامي،
لتطبيق رسالتي حتى اخرج بيذا العمل، والشكر والتقدير لكل من ساىم في نجاح ىذا  امأبوابيلي  فتحتا

 العمل.

 

 

 

 

 الباحثة:     
 سهاد عوني الفقيه
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 الممخص 
دورة التعمم فوق المعرفية في تنمية التفكير ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام إستراتيجية 

 التحميمي واكتساب المفاىيم الرياضية لدى طمبة الصف العاشر.
،  اختبار اكتساب المفاىيم الرياضيةولتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة ببناء مقياس لمتفكير التحميمي و 
إستراتيجية دورة التعمم فوق المعرفية كما تم تصميم مادة تعميمية لوحدة )اإلحصاء واالحتماالت( وفق 

وذلك من خالل اإلطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة، وطبقتيا  الباحثة عمى عينة قصدية 
( طالبًا وطالبة من مدرسة صالح الدين لمبنين ومدرسة دورا الثانوية لمبنات في الفصل 140تكونت من )

: لدراسة إلى مجموعتين في كل مدرسةتم تقسيم عينة ا ، وقد2012/2012األول من العام الدراسي 
مجموعة ضابطة درست الوحدة المختارة )اإلحصاء واالحتماالت( بالطريقة االعتيادية، ومجموعة تجريبية 

 درست الوحدة باستخدام إستراتيجية دورة التعمم فوق المعرفية. 
 التفكير التحميمي اختبار( في α≤0.05داللة )وقد أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 

تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية، وكذلك وجود فروق دالة إحصائيًا في مقياس التفكير 
التحميمي تعزى لمجنس ولصالح اإلناث، وكذلك وجود فروق دالة إحصائيًا في مقياس التفكير التحميمي 

 نس.تعزى لمتفاعل بين الطريقة والج
في اختبار اكتساب  (α≤0.05وكما  أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

المفاىيم الرياضية تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية، وكذلك وجود فروق دالة إحصائيًا 
فروق دالة إحصائيًا في وعدم وجود في اختبار اكتساب المفاىيم الرياضية تعزى لمجنس ولصالح اإلناث، 
 .اختبار اكتساب المفاىيم الرياضية تعزى لمتفاعل بين الطريقة والجنس

وبناءًا عمى نتائج الدراسة أوصت الباحثة بضرورة توظيف ىذه اإلستراتيجية في تدريس الرياضيات  
جراء المزيد من الدراسات واألبحاث التي تتناول أثر ىذه اإلستراتيجية  في متغيرات  ومباحث دراسية وا 

 أخرى.
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Abstract 

This study aimed investigate the effects of using strategic cognitive learning strategy in 

developing analytical thinking and gaining mathematical concepts for 10
th

 grade students.  

To achieve the goals of this study, the researcher has conducted an analytical cognitive test 

and mathematical concept acquisition test. In addition, the researcher designed a learning 

material for (statistics and probabilities) unit based on strategic cognitive learning course 

through reviewing previous studies and literature review. The researcher selected an 

intentional sample of 140 female and male students from Salah AL-Dein School for boys and 

Durrah Secondary School for girls in the first semester of the 2017/2018. The sample was 

divided into two groups for each School:  

A controlled group that studied the selected unit (statistics and probabilities) in the usual 

methodology, and the experimental group that studied the unit utilizing the cognitive learning 

course. 

The results show  that there are significant differences at (α≤0.05) in the analytical thinking 

scale that is related to teaching methodology for the experimental group interest. The results 

also indicate that there significant differences in the analytical thinking scale due to gender 

and females’ interest. In addition there were significant differences due to interaction 

between teachty methwology and gender .  

The results indicate that there were significant differences at( (α≤0.05  concerning teaching 

methodology for the experimental group through the mathematical concept acquisition test. 

Also, finding a statically differences in mathematical concept acquisition test due to gender 

and female’s segment interest. Moreover, there were no statically differences on the 

mathematical concept test due to the interaction. 

Based on the research results, the researcher recommended the necessity of using this strategy 

in teaching mathematics .And ,to conduct more studies and investigations about the effect of 

this strategy in the variables and other study scholars.  



 
 
 
 
 
 

  الفصل األول

 خلفیة الدراسة وأهمیتها
 

 المقدمة 1.1
فان القطوف المتناثرة ما هي اال جهد المقل الذي یسعى من ورائه الى هدف بعینه، وهو ابعاد الصورة 
القاتمة التي كانت عالقة في اذهان الكثیرین عن الریاضیات، من انها عدیمة القائدة رغم تغلغلها في 

 ن البقال ومرورا بالكیمیائي والفیزیائي الى اطالق الصواریخ وغیر ذلك.جمیع المجاالت بدءا م
 
تعد الریاضیات مادة أساسیة من مواد المنهج الدراسي للطلبة في كافة أنحاء العالم، كونها أداة مهمة  

لتنظیم وتسلسل األفكار، وتختص بتنمیة التفكیر، وال سیما في المراحل األساسیة، حیث أنها تكسب 
بة أهم المفاهیم األساسیة، لتعینهم على دراسة المواد األخرى، ومتابعة دراستهم الالحقة (عدس، الطل

2000.( 
 

عن ما غالبا ما تطرح الموضوعات الریاضیة بصورة جامدة وبمضامین سطحیة، وبعیدة إلى حد      
الصارمة، أي الخارجة ضمن حشد من النظریات والتعریفات والقوانین دم النشاط اإلنساني التفاعلي، وتق

كتب الریاضیات تفصل الریاضیات عن وظیفتها و عن سیاق تاریخي أو ثقافي أو اجتماعي، 
وتقدم بنى مجردة دون سیاق، مرتكزة على القواعد والنظریات والقوانین، ونادرا ما تكون  ،االجتماعیة

 ).2007كشك، و استخداماتها وتوظیفها في سیاق الواقعیة واألصلیة (جابر 
 

مما یجعل كثیر من الطلبة یمتلكون شعورا بالعجز التام عن فهم الریاضیات، ویتساءل المرء لم هذا 
 الشعور بالخوف من الریاضیات.

التقلید األعمى لوسائل تعلیم الریاضیات القدیمة، التي جعلت الریاضیات عبارة عن مادة بحته        
 ة التعلیم ثائرون على هذا الجمود في طریقة التدریس.مجردة، والحق أن عددا كبیرا من المنشغلین بمهن
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لم  ،وٕانعن تقاطعات المنهاج الریاضي مع الواقع، على المعلم مسؤولیة البحث الدائم والمستمرفأصبح 
والواقع الحیاتي  ،یمكن للمعلم توظیف البیئة فإنهتكن موجودة بشكل ظاهر داخل الكتب المدرسیة، 

 ).2007كشك، و بأبسط صورة (جابر 
 

حیث یقوم على تنظیم وتوجیه تعلیم  ،االتجاهات الحدیثة تركز على مفهوم جدید لدور المعلمو        
ال كیف یحفظون  ،تعلیم الطلبة كیف یفكرون يا تصبح المهمة األساسیة للمعلم هالطلبة، وهكذ

 لحیاة (سعادة،دون فهمها واستیعابها أو توظیفها في ا ،المقررات والمناهج الدراسیة عن ظهر قلب
1988 .( 

 
لهذه المعرفة، ألن المعرفة تنشأ لدى الطالب  ما یجعله بانٍ فالمعلم ال یعطي الطالب المعرفة، إن       

نتیجة تفاعله مع العالم المحیط به، فهو من یقوم باكتشافها، وال تنتقل المفاهیم واألفكار من طالب إلى 
هیم یبني لنفسه معنى مختلف عن اآلخرین، فالمعلم ال آخر بنفس المعنى، فالطالب المستقبل للمفا

م من یضع األفكار داخل عقول طالبه، وبالنظر أن الطلبة ال یستطیعون اإلحاطة بكل ما في هذا العال
من المعلم أن یهیئ له الجو للقدرة على التعبیر عما لدیه من أفكار  معلومات ومعارف، فكان ال بد

 ه).1423ومعان (العویشق، 
 
ونظرا لتعدد مواضیع مادة الریاضیات وتشابك أفكارها، ووجودها في سیاق تنظیمي متكامل،       

مفاهیمها، كان هنالك تعتمد على الخبرة السابقة لدى المتعلم، ووجود تباینات مختلفة في نظراتهم حول 

تخدام وجاءت من ھنا فكرة اسفهمه خطوة بخطوة،  حاجة لمعرفة بماذا یفكر الطالب، ومراقبة
  نشطا متفاعال مع الریاضیات الطالب إستراتیجیة حدیثة إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة، ویكون

 تصور تفكیراتھم.ویتمكنون من 
 

ولقد وجد أن التفكیر التحلیلي یساعد المتعلم على التفكیر في المشكالت التي تواجهه بنظرة دقیقة 

بل  ،والوقوف على كافة أبعادها وعناصرها ،ق للمشكلةیمكن من خاللها التفصیل الدقی ،وهادفة

) فال بد لمادة Shobatat, et al, 2010والمقارنة بین أجزائها وأبعادها للوصول إلى حلول لها (

 مهمة كمادة الریاضیات أن تسعى إلى تنمیة هذا التفكیر.
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إذا لم یتم تكوینها بصورة  ،عملیة تكوین المفهوم الریاضي أن) 2000وأشار الشربیني وصادق(       
ألنها تفقد  ،فإن المعلومات التي یتم اكتسابها في مراحل التعلیم الالحقة تبقى مشوشة ،صحیحة وراسخة

 والكتساب المفاهیم الریاضیة أهمیة جلیة. ،األرضیة الصلبة التي تستند إلیها
 إستراتیجیة ،س الریاضیاتإلى استخدام إستراتیجیة جدیدة في تدریومن هنا شعرت الباحثة بالحاجة 

على تنمیة التفكیر  تأثیرها معرفة مدىحدیثة لال ستراتیجیةهذه اإلاستخدام وب ،دورة التعلم فوق المعرفیة
 للمفاهیم الریاضیة.م ، واكتسابهدى الطلبةالتحلیلي ل

 
 مشكلة الدراسة 2.1

سات السابقة، فوجدت أن ظهرت مشكلة الدراسة من خالل اطالع الباحثة على األدب التربوي والدرا
مادة الریاضیات مادة جامدة، تقدم إلى الطلبة بطریقة روتینیة تعتمد على الحفظ، ولیس الفهم، 
وأصبحت مادة عادیة مثل باقي المواد، ولیست مادة تشجع على التفكیر والتحلیل، وكذلك وجود مشكلة 

ضیات بطریقة مغایرة عن الطریقة لدى الطالب في فهم المفاهیم، ورتات الباحثة إلى تدریس الریا
 االعتیادیة.

 
 من خالل ما سبق یمكن تحدید مشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤال الرئیس التالي:

ما أثر استخدام إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة في تنمیة التفكیر التحلیلي واكتساب المفاهیم 
 الریاضیة لدى طلبة الصف العاشر األساسي.

 عن السؤال الرئیسي األسئلة الفرعیة اآلتیة : وانبثق
 

 أسئلة الدراسة3.1 
 تحاول الدراسة اإلجابة عن السؤالین الرئیسین التالیین:

: ما أثر استخدام إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة في تنمیة التفكیر التحلیلي لدى السؤال األول
 ؟التدریس والجنس والتفاعل بینهما طریقة طلبة الصف العاشر؟ وهل یختلف هذا األثر باختالف

: ما أثر استخدام إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة في اكتساب المفاهیم الریاضیة لدى السؤال الثاني
 ؟التدریس والجنس والتفاعل بینهما طلبة الصف العاشر؟ وهل یختلف هذا األثر باختالف طریقة

 
 :سةفرضیات الدرا4.1 

 ن سؤالي الدراسة من خالل الفرضیات  الصفریة التالیة :تم اإلجابة ع  
≥∝الفرضیة األولى: ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( ) بین متوسطات 0.05

 التفكیر التحلیلي تعزى لطریقة التدریس.
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≥∝الفرضیة الثانیة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( توسطات ) بین م0.05
 التفكیر التحلیلي تعزى للجنس.

≥∝الفرضیة الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( ) بین متوسطات 0.05
 التفكیر التحلیلي تعزى للطریقة والجنس والتفاعل بینهما.

≥∝الفرضیة الرابعة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( وسطات ) بین مت0.05
 عالمات الطلبة في اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة تعزى لطریقة التدریس.

≥∝الفرضیة الخامسة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( ) بین متوسطات 0.05
 عالمات الطلبة في اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة تعزى لطریقة الجنس.

≥∝وق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (الفرضیة السادسة: ال توجد فر  ) بین متوسطات 0.05
 عالمات الطلبة في اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة تعزى لطریقة التدریس والجنس والتفاعل بینهما.

 
 أهداف الدراسة 5.1

 هدفت هذه الدراسة إلى:
في تنمیة التفكیر  أثر التدریس باستخدام إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیةاستقصاء  -

یم في التحلیلي، لدى طلبة الصف العاشر في المدارس الحكومیة التابعة لمدیریة التربیة والتعل
 االعتیادیة. جنوب الخلیل مقابل الطریقة

التعرف إلى أثر إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة في اكتساب المفاهیم الریاضیة، لدى طلبة  -
لمدارس الحكومیة التابعة لمدیریة التربیة والتعلیم في الخلیل الصف العاشر األساسي في ا

 مقابل الطریقة االعتیادیة.
الكشف عن أثر التفاعل بین طریقة التدریس والجنس في تنمیة التفكیر التحلیلي واكتساب  -

 المفاهیم الریاضیة.
 

 أهمیة الدراسة6.1 
 تتضح  أهمیة هذه الدراسة فیما یلي:

تفید واضعي المناهج عند صیاغة المناهج وتطویرها فیضعون خطط  دراسیة  األهمیة العلمیة: قد
تراعي إستراتیجیة دورة التعلم فوق العرفیة، وتعد مرجعا للباحثین  وطلبة الدراسات العلیا المهتمین بهذه 
 اإلستراتیجیة، وقد تفتح هذه الدراسة أفاقا لدراسات أخرى تتناول جوانب ومتغیرات مختلفة لم تتطرق
إلیها الدراسة الحالیة، إضافة إلى أنها تقدم اختبارین، اختباري التفكیر التحلیلي واكتساب المفاهیم 

 الریاضیة، مما قد یفید المعلمین، إضافة إلى دلیل للمعلم یوضح كیفیة استخدام هذه اإلستراتیجیة. 
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كإستراتیجیة تدریس، وتلفت  في تدریب المعلمین علیها یة: قد تفید المشرفین التربویتیناألهمیة العمل
 أنظار المعلمین إلى أهمیة هذه اإلستراتیجیة في التدریس فهي تركز على المتعلم.

 
 حدود الدراسة 7.1

 اقتصرت هذه الدراسة على الحدود اآلتیة : 
الحدود البشریة: تقتصر الدراسة على طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومیة  .1

 لیل.في محافظة جنوب الخ
، في محافظة لتابعة لمدیریة التربیة والتعلیمالحدود المكانیة: تم تطبیق الدراسة على المدارس ا .2

 جنوب الخلیل، فلسطین.
الحدود الزمانیة: تم تطبیق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي(  .3

 م).2018 -2017
دة اإلحصاء واالحتماالت من كتاب الموضوعیة: تم تطبیق هذه الدراسة على وح الحدود .4

 الریاضیات للصف العاشر المعتمد من وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة.
الحدود المفاهیمیة:  تم تطبیق الدراسة  بداللة مصطلحاتها المستخدمة في البحث، وفي حدود  .5

 طبیعة األدوات المستخدمة.
 

 مصطلحات الدراسة: 8.1
هي إستراتیجیة تعلیمیة تجمع بین دورة التعلم القائمة على اصطالحا  دورة التعلم فوق المعرفیة:

النظریة البنائیة المعرفیة لبیاجیه، واستراتیجیات ما وراء المعرفة، وتتكون من أربع خطوات 
تدریسیة: االستكشاف للمفهوم، فحص حالة تقدیم المفهوم، فحص حالة التطبیق، فحص حالة تقیم 

 ).Blank, 2000المفهوم (
إجرائیا: الخطوات التي أعدت فیها الباحثة مادة اإلحصاء واالحتماالت من كتاب ویعرف 

الریاضیات للصف العاشر في دلیل المعلم والتي راعت فیها مراحل إستراتیجیة دورة التعلم فوق 
 المعرفیة.

 
ل، الهتمام بالتفاصیقدرة الفرد على مواجهة المشكالت بحرص وااصطالحا  التفكیر التحلیلي:

قبل اتخاذ القرار، وجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات مع تكوین النظرة الشمولیة  والتخطیط
 ). 2007، (المنصور
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إجرائیا: العالمة التي یحصل علیها الطالب في اختبار التفكیر التحلیلي المعد خصیصا لهذا 
 الباحثة.قبل الغرض من 

 
تمییز بین أمثلة المفهوم من ال أمثلته، وتحدید قدرة الطالب على الاصطالحا  اكتساب المفاهیم:

 ).Davis, 1978( الخصائص والشروط الكافیة لیكون أي مثال هو مثال على ذلك المفهوم
 

 إجرائیا: العالمة التي یحصل علیها الطالب في اختبار المفاهیم الریاضیة المعد من قبل الباحثة.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

تناولت الباحثة في هذا الفصل عرضًا لإلطار النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع 
الدراسة، حیث تناول اإلطار النظري عدة محاور: النظریة البنائیة، إستراتیجیة دورة التعلم فوق 

اضیة. ومن ثم تم عرض الدراسات العربیة واألجنبیة المعرفیة، التفكیر التحلیلي،واكتساب المفاهیم الری
 ذات الصلة مرتبة من األحدث إلى األقدم.

 
 اإلطار النظري 1.2

 النظریة البنائیة:1.1.2.
ظهر في العقدین الماضیین تحوال رئیسیا لعملیتي التعلم والتعلیم، وفحوى ذلك هو التحول من التركیز 

علیم المتعلم، مثل: متغیرات المعلم(شخصیته، حماسه، على العوامل الخارجیة التي تؤثر في ت
تعزیزه،....)، وبیئة التعلم، والمنهج، ومخرجات العلم، وغیر ذلك من العوامل، إلى التركیز على 
العوامل الداخلیة التي تؤثر في المتعلم، وخاصة ما یجري داخل عقل المتعلم، مثل: معرفته السابقة، 

 للمعلومات، دافعیته للتعلم، أنماط تفكیره، أسلوب تعلمه، وأسلوبه المعرفي،سعته العقلیة، نمط معالجته 
أي انه تم االنتقال من التعلیم السطحي إلى ما یسمى بـ " التعلم ذي المعنى"، أو "التوجه الحقیقي 

زیتون ( constructivismللتعلم"، وقد واكب ذلك التحول ظهور ما یسمى بالنظریة " البنائیة"  
 ).2006 ون،تزیو 

 لقد تعددت تعریفات النظریة البنائیة فمنها:
)" صفة تطلق على كل النظریات 52، ص1994ما ورد في معجم علوم التربیة (الفارابي وآخرون، 

والتصورات التي تنطلق في تفسیرها للتعلم من مبدأ التفاعل بین الذات والمحیط من خالل العالقات 
 ع المعرفة".التبادلیة بین الذات العارفة وموضو 

7 
 



) النظریة البنائیة أنها "عملیة تفاعل بین ثالثة 339، ص2006كما ویعرفها (عفانة وأبو ملوح، 
عناصر في الموقف التعلیمي: الخبرات السابقة، المواقف التعلیمیة المقدمة للمتعلم، المناخ البیئي الذي 

جدیدة، وتمتاز بالشمولیة تحدث فیه عملیة التعلم، وذلك من اجل بناء وتطویر وتركیب معرفة 
والعمومیة ومقارنة المعرفة السابقة، واستخدام هذه التراكیب المعرفیة الجدیدة في معالجة مواقف بیئیة 

 جدیدة".
) بأنها: "اإلجراءات التي تمكن الطالب من القیام بالعدید من 15، ص2003(المیهي،  هاعرفتو 

اركته الفعلیة في تلك المناشط، بحیث یستنتج المعرفة المناشط التعلیمیة أثناء تعلیمه، وتؤكد على مش
بنفسه، ویحدث عنده التعلم القائم عن الفهم وبمستویات متقدمة تؤدي إلى إعادة تنظیم البنیة المعرفیة 

 للطالب وما فیها من معلومات".
اء المعرفة ) أن المتعلم یعتمد على خبراته ومعارفه السابقة لكي یقوم ببن2010وتعرفها (أبو عاذرة، 

الجدیدة، في وجود معلم میسر ومساعد لبناء المعرفة، من خالل القیام باألنشطة وما یستخدمه من 
استراتیجیات في الموقف التعلیمي، وتشجیعهم على إنتاج تفسیرات متعددة لكي یصبح التعلم ذا معنى 

 لدیهم. 
ي یحدث من خالل بناء معرفة سابقة، وبالنظر إلى التعریفات السابقة ترى الباحثة أن التعلیم البنائ

وٕاضافة معرفة جدیدة، وٕاعادة تنظیم ما هو موجود من أفكار لدیهم، كما وتتفق أن الطالب محور 
 العملیة التعلیمیة.

 
 تیارات الفكر البنائي:

 ):2014یأخذ الفكر البنائي تیارات مختلفة كما ذكرها زیتون (
یار الذي وضعه" جان بیاجیه" والذي یمكن إیجازه في البنائیة البسیطة: وتتجسد مالمح هذا الت -1

 تبني المعرفة بصورة نشطة على ید المتعلم، وال یستقبلها بطریقة سلبیة من البیئة.
البنائیة الجذریة: وتقدم البنائیة الجذریة مبدأ أن التعرف على شيء ما یعد عملیة تكیف  -2

طبیق، فلیس بالضرورة أن یبني العارف دینامیكیة، ویتكیف فیها الفرد مع تفسیرات قابلة للت
 المعرفة من العالم الواقعي.

البنائیة االجتماعیة: یأخذ في االعتبار البیئة المجتمعیة للمتعلم، واالهتمام بالتركیز على التعلم  -3
جوتسكي" الذي ركز على األدوار التي یع كثیرون أن الفضل في ذلك إلى "فالتعاوني، ویرج
 یلعبها المجتمع.

أن ما نحتاج إلیه هو مفهوم جدید للعقل، لیس كمعالج  منظرو هذا االتجاه ائیة الثقافیة: یرىالبن -4
للمعلومات بل كوجود بیولوجي یبني نظاما توجد فیه وبصورة متساویة في ذهن الفرد األدوات 

ها واألنظمة الرمزیة المستخدمة لتسهیل التفاعل االجتماعي والثقافي، ویقصد باألدوات اللغة وغیر 
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من األنظمة الرمزیة، إلى جانب األدوات الفیزیقیة، واألدوات التي نستخدمها للتأثیر على طریقة 
تفكیرنا لتمثل دورها بصفة أساسیة في إعادة توزیع العبء المعرفي للنظام بین األفراد واألدوات 

 أثناء استخدامها.
معرفة اجتماعیة تخاطب السیاق  بأنها )2014كما ورد في زیتون( البنائیة النقدیة: یصفها تایلر -5

االجتماعي الثقافي لبناء المعرفة، ویبرز دورها كمحك ومرجع لإلصالح الثقافي حیث تمثل هذه 
النظریة إطارا فكریا، ویستفاد من النظریة النقدیة من اجل العمل على تنمیة عقلیة متفتحة دائمة 

 التساؤل من خالل التحاور، والتأمل النقدي للذات.
ئیة التفاعلیة: أن المتعلمون یبنون معرفتهم عندما یتفاعلون مع العالم الفیزیقي من حولهم، البنا -6

 ومع غیرهم من األفراد، ویمثل هذا الملمح العالم لهذا النموذج.
البنائیة اإلنسانیة: فالبنائیة اإلنسانیة تؤكد على أن العملیات المعرفیة التي یوظفها المحترفون  -7

 خارقة للعادة هي نفسها التي یوظفها المبتدئون الذین لیس لهم خبرة واسعة الذین ینتجون أعماال
في المجال، ووفقا للمنظور الذي تتبناه البنائیة اإلنسانیة فان المعرفة لیست مجرد نقل بسیط 
لموضوعات وأحداث العالم عن طریق االتصال، إما من خالل المالحظة المباشرة للطبیعة نفسها 

ها من فرد آلخر، فالمعرفة تمثل إطارا هرمي التنظیم للمفاهیم المرتبطة بعالقات أو عن طریق نقل
تبادلیة، وتمثل بناء اإلطار المفاهیمي الفرید عملیة نشطة تتطلب الربط بین المعرفة الجدیدة 
والمعرفة القائمة بالفعل، واعتبارها في مقابل إدراك الفرد لموضوعات وأحداث العالم الواقعي إلى 

 ب المعرفة التي بناها اآلخرون. جان
 

 مبادئ النظریة البنائیة:
یأخذ التعلم البنائي صورة مخصصة به تمیزه عن التعلم في ظل النظریات األخرى فتظهر في العدید 

 )2002من المبادئ التي حددها الطناوي: (الطناوي، 
 التعلم عملیة بنائیة نشطة ومستمرة وغرضیه التوجه. -1
 لمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذي المعنى.المعرفة القبلیة ل -2
الهدف من عملیة التعلم هو إحداث تكیفات تتواءم مع الضغوط المعرفیة الممارسة على خبرة  -3

 الفرد.
 مواجهة المتعلم بمشكلة أو مهمة حقیقیة تهیئ أفضل ظروف للتعلم. -4
 تماعي مع اآلخرین.تتضمن عملیة التعلم إعادة بناء الفرد لمعرفته من خالل عملیة تفاوض اج -5
 أن فعل بناء المعنى هو فعل عقلي یحدث داخل الدماغ. -6
 التعلم عملیة تحتاج لوقت. -7
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 خصائص عناصر العملیة التعلیمیة في النظریة البنائیة:
أثرت النظریة البنائیة في ممارسة العملیة التعلیمیة حیث أصبح المتعلم محور العملیة التعلیمیة، 

وادوار كل من األهداف المعرفیة، والمعلم، والمتعلم، واستراتیجیات التدریس، وبالتالي تغییر خصائص 
 التقویم، المدرسة، وبیئة التعلم.

: أصبحت تتحدد في االحتفاظ بالمعرفة، فهم المعرفة، االستخدام النشط األهداف المعرفیة - أ
 للمعرفة ومهاراتها.

البنائیة یجب أن یساعد المتعلم على  مما یعني أن أي إستراتیجیة أو نموذج قائم على النظریة 
تخزین أساسیات المعرفة في ذاكرته لتكوین أساس عملي یساعده في فهم للظواهر المحیطة به 

 ).2002وحل المشكالت التي یتعرض لها في حیاته (الطناوي، 
لم : موجها ومرشدا، كما وینظم بیئة التعلم وموفر ألدوات التعلیم ومشارك في إدارة التعالمعلم - ب

وتقویمه والبنائیة تتطلب معلما یقوم بتقلید االستطالع وعمل نموذج له في البحث بدال من 
 ).2001عمله مصدر للمعلومات، ویجعل المفاهیم واضحة لدى التالمیذ (ناصر، 

 ) ثالثة أدوار رئیسة یقوم بها المتعلم البنائي:Prekins، 1999: بینها بریكنس (المتعلم - ت
من أن یسمع ویقرأ ویقوم المتعلم باألعمال الروتینیة، تنادي البنائیة بأن المتعلم فعال: بدال  -1

ویأخذ وجهات النظر قش المتعلم ویضع فرضیات، المعرفة والفهم یكتسبان بنشاط حیث ینا
 المختلفة.

المتعلم االجتماعي: بینت البنائیة أن المعرفة والفهم یبنیان اجتماعیا، فالمتعلم ال یبدأ ببناء  -2
 بشكل فردي، وٕانما بشكل اجتماعي بطریق الحوار مع اآلخرین. المعرفة

المتعلم المبدع: حیث تنادي البنائیة بأن المعرفة والفهم یبتدعان ابتداعا فالمعلمون  -3
 یحتاجون، الن یبتدعوا المعرفة ألنفسهم وال یكفي افتراض دورهم النشط فقط.

 یه الخصائص اآلتیة: ) أن المنهاج البنائي تتوفر ف2001: یرى ناصر(المنهج  - ث
 یركز على مجموعة من المفاهیم األساسیة. -1
 یتطلب استخداما شامال لمصادر التعلم وتقنیاته. -2
 یستخدم االختبارات المكتوبة مؤكدا على حل المسألة. -3

) عدة 2002: یعتمد التعلیم البنائي كما بینها (الحذیفي والعتیبي، استراتیجیات التدریس - ج
 لمعرفة وبنائها لدى المتعلمین، ومن أهم هذه االستراتیجیات:استراتیجیات في تكوین ا

 دورة التعلم. •
 4E'sدورة التعلم المعدلة  •
  5E'sدورة التعلم المعدلة •
  7E'sالنموذج البنائي  •
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 نموذج التعلم المتمركز حول المشكلة. •
 Vنموذج التدریس بخریطة الشكل  •
 نموذج التعلم البنائي. •
 نموذج التحلیل البنائي. •
 بوسنر وزمالئه. نموذج •
 إستراتیجیة األحداث المتناقضة. •
 نموذج التعلیم الواقعي. •
 نموذج البنائیة اإلنسانیة. •
 إستراتیجیة التعلیم التعاوني. •
 الخرائط المفاهیم. •
 إستراتیجیة المتشابهات والمعاییر التشابهیة. •

عة االستطالع وظیفة التقویم البنائي قیاس المعارف التي اكتسبها المتعلمون وطبی التقویم: - ح
الذي ینخرط به المتعلمون، والتركیب المفهومي للمحتوى الذي یتم تدریسه، وهو یتم في عملیة 

 ).2001التعلم ولیس منعزال عنه ( ناصر، 
) أن بیئة التعلم البنائي تؤكد على التعلم أكثر من 2004یرى الكیالني ( المدرسة وبیئة التعلم: - ج

خراط في نقاش مع األنداد وتدعیم التعلیم التعاوني، وتأكید التعلیم وتشجع الدارسین على االن
المواقف الحیاتیة التي یحدث فیه التعلم، وتجنب التعلیم النظري أو المطلق الذي لیس له قرینة، 
وبدال من ذلك التركیز على الخبرة المیدانیة كمصدر من مصادر التعلم حیث أن الخبرة السابقة 

لبنائي تعد مصدرا مهما للنشاط التعلیمي، وتلعب دورا فعاال في عملیة بالنسبة إلى بیئة التعلم ا
 التعلم.

 
 . دورة التعلم: 1.2.2

 دورة التعلم ومراحل تطورها
سیما في من تطبیقات النظریة البنائیة أنموذج دائرة التعلم،  والذي یعتمد على النمو المعرفي، ال

ل طریق في التفكیر، ونشاطا للوصول إلى المعرفة، التوظیف العقلي للمعرفة في مجال التدریس، وتمث
 ).Grayson, 2002فالنظریة البنائیة تفترض أن المتعلم یبني معرفته بنفسه (

، فدورة التعلم هي إحدى النماذج هاومراحل تطویر دورة التعلم  ومن النماذج التعلیمیة إستراتیجیة
عملیة التعلم، وتتعدد تعریفات دورة التعلم  في ءتجمع بین العمل الیدوي واالستقصاالتعلیمیة التي 

) بأنها إستراتیجیة للتعلم البنائي الجمعي یمارس المتعلم فیها أدوارا ایجابیة 2008فیعرفها (األسمر، 
أثناء المواقف التعلیمیة من خالل التفاعل النشط بین المعلم والمتعلم باالعتماد على األنشطة العلمیة، 
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والمضامین العلمیة، ویتم ذلك من خالل ثالث مراحل هي مرحلة االستكشاف، وذلك لتقدیم المفاهیم 
 وتقدیم المفهوم، وتطبیق المفهوم.

) أن دورة التعلم تعد طریقة جیدة ومناسبة لتخطیط الدروس، وتنفیذ عملیتي 2008ویضیف العتیبي (
 التعلیم والتعلم، ومن ثم تطویر المناهج الدراسیة.

 
 مراحل دورة التعلم :

 )2008تتألف دورة التعلم العادیة من ثالث مراحل هي:( العتیبي، 
 مرحلة استكشاف المفهوم. -1
 مرحلة تقدیم المفهوم. -2
 مرحلة تطبیق المفهوم. -3

 ) یوضح مراحلها:1.2والشكل (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) فقد بین 4E'Sدورة التعلم (بكما وحصل هنالك تطورات على دورة التعلم العادیة لیظهر نموذج یعرف 
 ) :2007نها تمر في أربعة مراحل (زیتون، أ

 مرحلة االستكشاف. -1
 مرحلة التفسیر. -2
 مرحلة التوسع. -3
 مرحلة التقویم. -4

 
 
 

 تقدیم المفهوم تطبیق المفهوم

 االستكشاف

دورة التعلم العادیة) مراحل 1.2(الشكل   
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 ) یوضح هذه المراحل: 2.2والشكل (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثم توسعت دورة التعلم الرباعیة لتصبح خمسة مراحل دورة التعلم الخماسیة وتمت اإلشارة إلیها بـ 
)(5E'S رة التعلم الخماسیة: ، مراحل دو 
 مرحلة االنشغال. -1
 االستكشاف. -2
 التفسیر. -3
 التوسع. -4
 )Bybee, 1989التقویم. ( -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرحلة االستكشاف

 مرحلة التوسع مرحلة التفسیر

رحلة التقویمم  

 )4E'S) یوضح مراحل دورة التعلم (2.2الشكل (
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 ) هذه المراحل: 3.2ویوضح الشكل (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 7E'S(تعلم السباعیة، والتي یشار إلیهایعرف بدورة ال ثم تطورت دورة التعلم لتصبح سبع خطوات بما
 ، وهذه المراحل هي:)

 .االنشغال "اإلثارة" -1
 االستكشاف. -2
 التفسیر. -3
 التوسیع. -4
 التمدید. -5
 التبادل. -6
 )2013) (أبو عطا،2007(زیتون،  التقویم. -7

 
 
 
 
 
 
 
 

 االنشغال

 التوسع

 التقویم االستكشاف

 التفسیر

  5E'S) مراحل دورة التعلم3.2الشكل (
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 ) یوضح هذه المراحل:4.2والشكل (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما وراء المعرفة 3.1.2 
أن المتعلمین یقومون بعملیة مراقبة  جون فالفل وقد الحظ فالفلظهر مفهوم ما وراء المعرفة على ید 

لفهمهم الخاص واألنشطة المعرفیة األخرى، أي أن ما وراء المعرفة تقود المتعلمین الختیار وتقویم 
). وقد قام 1996المهام المعرفیة واألهداف واالستراتیجیات التي یمكن لها أن تنظم تعلمهم (الزیات، 

بتحدید مكونین أساسیین في استراتیجیات ما وراء   )2014(جاسم،  كما ورد في )Klwe,1992كلو(
المعرفة: معرفة الشخص عن تفكیره وتفكیر األخریین، وتفكیر الشخص في كیفیة توجیه وتنظیم عملیة 

 تفكیره.
 

وینظر إلى مفهوم ما وراء المعرفة على أنها عملیات عقلیة تركز على فهم الفرد ووعیه للعملیات 
خدامها في فهم واستیعاب المحتوى، وان تنمیة مهارات ما وراء المعرفة یؤدي إلى المعرفیة وتقییمها واست

 ).2006فهم والتعلم االیجابي الفعال، واكتساب مهارات عقلیة تمكن المتعلم من التعلم الذاتي (طه، 

 االنشغال

ستكشافاال تقویمال   

تمدیدال  

تبادلال  

توسیعال  

تفسیرال  

 7E'S) مراحل دورة التعلم 4.2الشكل (
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) أن من أهم خصائص ما وراء المعرفة أنها نشاط عقلي معرفي معقد، وترتبط 2007وبین (شاهین، 
الفرد وعملیاته العقلیة وأنشطته المعرفیة، وتتطلب منه التخطیط والتنظیم والمراقبة لكل أنشطته بوعي 

العقلیة المعرفیة، وتصنف مهاراته إلى مهارات أساسیة هي: الوعي والتخطیط، التنظیم، المراقبة، التقییم 
 ویندرج كل منها مجموعة مهارات فرعیة.

عرفة هي الخطط التي نستخدمها لتوجهنا في تعلیمنا، وهي تشمل ولذلك فان استراتیجیات ما وراء الم
األهداف المطلوب تحقیقها، وتخطیط المنظم لألنشطة، واستخدام المحك المناسب للحكم على مدى 

 تحقق األهداف.
 

أن استراتیجیات ما وراء المعرفة تقوم على األسس اآلتیة: (جبر،  )Dirkesفقد أوضح دیركس (
2010( 
 ومات المكتسبة بالمعلومات السابقة.ربط المعل -1
 االختیار السلیم الستراتیجیات التفكیر المناسبة. -2
 التخطیط والمتابعة وتقویم عملیات التفكیر. -3

 
 )2010) (جبر، 2014(جاسم، بعض استراتیجیات تعلیم المتعلمین استراتیجیات ما وراء المعرفة: 

تمد على قیام المتعلمین بوضع أسئلة : تعSelf-Questioning Strategyالتساؤل الذاتي  -1
ألنفسهم تتناول المادة الدراسیة التي یدرسونها قبل وأثناء، وبعد عملیة تعلمهم، مما یزید احتمال تخزین 
المعلومات في الذاكرة بعدة المدى ویجعل استخدامها في المستقبل وفي مواقف متنوعة أمرا یسیرا 

عندما یطلب من الطلبة أن یعبروا عما یدور في أذهانهم  )، وترى الباحثة2006(الخزندار ومهدي، 
مون بها، وحین یستمعون لوصف الطلبة للعملیات و فإنها تنمي لدیهم الوعي بالعملیات المعرفیة التي یق

 المعرفیة التي یقومون بها فانه ینمي لدیهم مرونة التفكیر. 
 
ختصار النص وٕاعادة بنائه في نص التلخیص: هو خطة عمل یستخدمها المتعلم بوعي ومرونة ال -2

جدید یضارع النص األصلي بحیث یتضمن األفكار الرئیسیة، وهو لیس مهمة یسیرة لذا یجب على 
المدرس أن یدمج إستراتیجیة التلخیص باستمرار أمام المتعلمین كي یحاكوه ثم یعطیهم متسعا من 

نجح المتعلمین بكفاءة عالیة، دون التمكن الوقت لكي یمارسوها بالفعل وال یتصور المعلم إمكانیة أن ی
 من التلخیص بدرجة كبیرة. 

التفكیر بصوت عالي: تساعد هذه اإلستراتیجیة في توضیح عملیات التفكیر لدى المتعلمین  -3
وتطویرها، ومن الطرائق التي تساعد على التفكیر بصوت مرتفع طریقة حل المشكالت في أوضاع 
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ة عن المشكلة ویصف عملیاته في التفكیر، في حین زمیله یستمع له ثنائیة حیث یتحدث احد الطلب
 ویوجه له األسئلة، من اجل مساعدته في توضیح تفكیره، وقد یتم ذلك من خالل مجموعات تعاونیة.

استخدام سجالت التفكیر دفاتر الطلبة: یستخدمها المتعلمین كي یتأملوا في تفكیرهم ویسجلوا  -4
األشیاء الغامضة أو المتناقضة لدیهم ویدونوا تعلیقاتهم في كیفیة تغلبهم عن  مالحظاتهم ویتحدثوا عن

 الصعوبات التي تواجههم، وتعد السجالت دلیال على تقدمهم وتحدید مسارات التفكیر لدیهم.
التخطیط والتنظیم الذاتي: وفیها أیضا یصبح المتعلمین مسئولین عن تخطیط وتنظیم تعلمهم،  -5

یساعد المتعلمین على أن یعي كل منهم ما قام به، وان یدرك كل خطوة یخطوها،  ویمكن للمعلم أن
وان یقف على طبیعة التفكیر لدى كل متعلم وبالتالي یقدم له المساعدة بشكل فردي وبما یتفق مع 

 حاجاته.
عدم دورة التعلم فوق المعرفة : ظهرت نتیجة االنتقادات التي وجهت إلى دورة التعلم العادیة حول -6

اهتمامها بعنصر ما وراء المعرفة الذي أكد علیة كثیر من الباحثین التربویین، وقد قام بتطویر هذه 
، من خالل إدخالهما )Blank, 2000(كما ورد في  )Hennessey and Ellerوالیر ( الدورة هینسي

تعلم واستخدام ، وهي إستراتیجیة تجمع بین دورة الن المتعلمین إظهار تفكیرهم بجدیةأسئلة تطلب م
 استراتیجیات ما وراء المعرفة خالل كل مرحله من مراحلها األربعة.

 
 األهمیة التربویة الستراتیجیات ما وراء المعرفة :

فاستخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في الموقف التعلیمي یساعد على توفیر بیئة تعلیمیة تبعث على 
 لي: التفكیر،  ویمكن أن تسهم في تحقیق ما ی

 تحسین قدرة المتعلم على االستیعاب. -
 تحسین قدرة التعلم على اختیار اإلستراتیجیة الفاعلة واألكثر مناسبة. -
مساعدة المتعلم على القیام بدور ایجابي في جمع المعلومات وتنظیمها ومتابعتها، وتقیمها  -

 أثناء عملیة التعلم.
 ا في مواقف التعلم المختلفة.زیادة قدرة المتعلم على استخدام المعلومات وتوظیفه -
 تحقیق تعلم أفضل من خالل القدرة على التفكیر بطریقة أفضل. -
 تنمیة االتجاه نحو دراسة المادة المتعلمة. -
 ).2004یساعد المتعلم على تخطي الفجوة بین النظریة والتطبیق (عفانة ونشوان،  -

 
 المبادئ األساسیة لتعلیم ما وراء المعرفة:

 )2010تتعلق بتعلیم ما وراء المعرفة ومن أهمها ما یلي: (جبر، هنالك عدة مبادئ 
 .یاته أكثر من التأكید على نواتجهینبغي التأكید على أنشطة التعلم وعملمبدأ العملیة  - أ
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أن یكون للتعلم قیمة، وان یساعد المتعلمین على الوعي باستراتیجیات تعلمهم، ومبدأ التأملیة  - ب
 بین هذه االستراتیجیات والمهارات وأهداف التعلم. ومهارات تنظیم ذاتهم، والعالقة

المعرفة، والوجدانیة للتعلم إن التفاعل بین المكونات المعرفیة وما وراء  مركز مبدأ الوجدانیة - ت
 .مهم 

 .دام المعرفة والمهارات ووظیفتهاینبغي أن یكون المتعلمین على وعي دائم باستخ مبدأ الوظیفیة - ث
بغي أن یكافح المعلمون المتعلمین ویجاهدوا لتحقیق انتقال اثر التعلم ینمبدأ انتقال اثر التعلم  - ج

 .یتحقق دون ممارسة في سیاق مناسب والتصمیم، وان ال یتوقعوا أن
تحتاج استراتیجیات ومهارات تنظیم الذات وتتطلب أن یمارس بانتظام مع توافر مبدأ السیاق  - ح

 وقت كاف، وممارستها في سیاق مناسبة.
ینبغي أن یتعلم المتعلمون كیفیة التنظیم، والتشخیص والمراجعة الذاتي  مبدأ التشخیص - خ

 لتعلمهم.
ینبغي أن یصمم التعلیم بحیث یتحقق التوازن األمثل بین كل النشاط التعلیمي مبدأ النشاط  - د

 وكیفه.
ینبغي التأكید على العالقات مع اآلباء والراشدین اآلخرین بحیث یتحقق اإلشراف مبدأ اإلشراف  - ذ

 المحاوالت األولى في التعلم الذي تنظمه الذات، وخاصة مع المتعلمین األصغر سنا. على
 .دریجیا إلى التالمیذینبغي أن تتحول مسؤولیة التعلم تأو المساندة  دعم التعلیميمبدأ ال - ر
التعاون والنقاش بین المتعلمین ضروریان الن ما وراء المعرفة لیس فقط تعلما فردیا، بل یتخذ  - ز

ن واآلخرون حیث أن هذا النوع من التفكیر ال ینمو إال من خالل المشاركة والعمل صورة، نح
 الجماعي .

یتم تعلم المادة التعلیمیة الجدیدة حیث یتم إرساؤها على  مبدأ المفهوم أو التصور القبلي - س
 .ى المتعلم وعلى مفاهیمه القبلیة المعرفة المتوفرة لد

 .لیالءم تصورات ومفاهیم المتعلمینلیم ینبغي أن یكیف التعمبدأ تصور التعلم  - ش
لیس بالضروري أن یحتوي البرنامج على جمیع هذه المبادئ ولكن أن یلتزم بأكبر عدد منها، بازدیاد 

 المبادئ تزداد الفعالیة .
 

 نموذج دورة التعلم فوق المعرفیة 4.1.2 
اره وأفعاله أثناء التعلم، ومن هنا لتأمل المتعلم ألفكات التعلم سابقة الذكر، اهتماما نماذج دور  لم تول

 جاءت دورة التعلم فوق المعرفیة إلدماج التفكیر ما وراء المعرفي في مراحل دورة التعلم.
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فعرفت دورة التعلم فوق المعرفیة بأنها "أحد طرق التدریس القائمة على نموذج دورة التعلم واستراتیجیات 
بسلوكه المعرفي خالل العملیة التعلیمیة ویكون ذلك من ما وراء المعرفة التي تجعل المتعلم على وعي 

 ).2003خالل وعیه بالغرض من هذه العملیة وبما یعرفه عنها" (حسن، 
 

) على أنها " نموذج تدریسي یجمع بین نظریة بیاجیه واستراتیجیات ما (Blank, 2000وتعرفها بالنك 
ناء الموقف التعلیمي، ویتم ذلك خالل أربع مراحل وراء المعرفة ویؤكد التفاعل بین المعلم والمتعلم في أث

هي: اكتشاف المفهوم، فحص حالة تقدیم المفهوم، فحص حالة تطبیق المفهوم، فحص حالة تقییم 
 المفهوم"

)، 2006محمد( )،2010)، بابطین(2009)، الحربي(Blank, 2000وبین كل من بالنك(
 :أربعة مراحلأن دورة التعلم فوق المعرفیة تمر في  )،2008صالح(

 
یتم عرض المفهوم الجدید بصورة مجردة من خالل طرح مجموعة من  مرحلة االستكشاف: -1

األسئلة، وترك فرصة للطلبة لتأمل أفكارهم العلمیة والتعرف على المعلومات الموجودة لدیهم حول 
ي هذه المرحلة المفهوم الجدید وٕاعطائهم الفرصة الستكشاف الظواهر المرتبطة بالمفهوم. األسئلة ف

 :تدریب الطلبة على أن یسألوها هي والتي یجب
 ما هي األفكار األساسیة في هذا الموقف؟ -
 هل احتاج إلى عمل شيء معین أو نشاط معین لفهم هذا؟ -
 ما هي األسئلة التي من المحتمل أن أواجهها في هذا الموقف؟ -
 .لهم الخاصیقوم الطلبة  بتسجیل إجاباتهم عن تلك األسئلة في سج -
 
یقوم المعلم بجمع البیانات التي سجلها الطلبة ، والتوصل من خالل  فحص حالة تقدیم المفهوم: -2

تلك اإلجابات مع الطلبة إلى المفهوم السلیم، مع إعطاء فرصة للطلبة لكي یعیدوا النظر في أفكارهم 
على أفكارهم. األسئلة في  ومفاهیمهم العلمیة، وتأمل كل طالب، للتعرف على التغیرات التي طرأت

 هذه المرحلة والتي یجب تدریب الطلبة على أن یسألوها بأنفسهم هي :
 هل المفهوم اتضح في ذهني؟ -
 هل المالحظات واالستنتاجات التي توصلت إلیها صحیحة؟ -
 هل استطیع أن أعطي تعریفا للمفهوم؟ -
 .هم الخاصةیقوم الطلبة بتسجیل إجاباتهم عن تلك األسئلة في سجالت -
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في هذه المرحلة تواجهه الطلبة بأمثلة أخرى كتطبیق للمفهوم  فحص حالة تطبیق المفهوم: -3
العلمي، الذي یمكن فهمه من خالل استخدام البیانات التي أنتجت خالل المراحل السابقة، وهذا ما 

ب تدریب الطلبة تلبي غرضه أوراق العمل المعدة لهذا الشأن، األسئلة في هذه المرحلة والتي یج
 على أن یسألوها بأنفسها هي:

 ما وجه استفادتي من هذا المفهوم في حیاتي العامة؟ -
 هل استطیع تطبیق المفهوم في مواقف الحیاة العامة؟ -
 هل من السهل تطبیق هذا المفهوم في أي موقف جدید؟ -
 .یقوم الطلبة بتسجیل إجاباتهم عن  تلك األسئلة في سجلهم الخاص -
 
في هذه المرحلة یتأمل الطلبة أفكارهم العلمیة، ویجب أن یحتفظ كل فحص حالة تقییم المفهوم:  -4

من الطلبة بسجل المفهوم التي تسجل فیه أفكارهم العلمیة، وٕاذا كانت فكرتهم معقولة فإنها یجب أن 
م ضمن تكون قادرة على تقدیم أمثلة للمفهوم وكذلك تفسیر فكرتهم لزمالئهم من خالل مناقشته
 المجموعات. األسئلة في هذه المرحلة والتي یجب تدریب الطلبة على أن یسألوها  بأنفسهم هي:

 ما مدى كفاءتي في هذا المفهوم؟ -
 ما هي الجوانب القوة والضعف في أدائي؟ -
 ما الذي استطیع أن افعله ال تغلب على جوانب الضعف؟ -
 دا؟هل دراستي لهذا الموضوع أضافت إلي شیئا جدی -
 یقوم الطلبة بتسجیل إجابات تلك األسئلة في سجلهم الخاص. -
 

 ) مراحل دورة التعلم فوق المعرفیة:5.2ویبین الشكل (
 

 ) یوضح مراحل دورة التعلم فوق المعرفیة5.2شكل(
 
 

 
 
 
 
 

 اكتشاف المفهوم

 تقدیم المفهوم

 تطبیق المفهوم

ومتقییم المفه  
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عند التخطیط لعملیة التدریس باستخدام إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة ) انه 2010ویرى جبر(
 :یراعى االعتبارات اآلتیة

أن نحدد للطلبة المفهوم المراد التعرف علیه، وأن نهیئ البیئة المحیطة للطلبة لتساعدهم على 
االستكشاف، وتقدیم المواد واألدوات الالزمة لهم، إعطاء الطلبة الوقت الكافي للتفكیر والتساؤل 

 وتسجیل ذلك في سجالتهم الخاصة، وتشجیعهم على العمل .
 

 : التفكیر1.2.2.
یعد التفكیر وظیفة طبیعیة للدماغ، وهو هبة من اهللا وهبها لإلنسان لیستمر وجود اإلنسان في أداء 
الوظائف التي خلق ألجلها، وهو من الوظائف النمائیة التي تتطور عبر مراحل العمر المختلفة، 

 في.فالتفكیر بمعناه العام یشمل كل أنواع النشاط العقلي أو السلوك المعر 
) بأنه نشاط یستخدم الرموز مثل الصور والمعاني واأللفاظ 1996فنجد تعریف التفكیر لدى (الخلیلي، 

واألرقام والذكریات واإلشارات والتعبیرات واإلیحاءات التي تحل محل األشیاء واألشخاص والمواقف 
 واألحداث المختلفة التي یفكر فیها الشخص ألجل فهم الموضوع والمواقف.

) التفكیر معتبرا إیاه نشاط عقلي سواء كان في 2002كما ورد في (سالمة،  2002ه الحارثي وبعرف
حل مشكلة أو اتخاذ قرار أو محاولة فهم الموضوع ما یتضمن تفكیرا فالتفكیر هو ذلك الشيء الذي 

 یحدث في أثناء حل المشكلة وهو الذي یجعل للحیاة معنى.
 أنواع التفكیر: 

 ).2007أنواع التفكیر إلى أربعة وعشرون نوعا (جروان،كما صنف التربویون 
التفكیر ، التفكیر االستقرائي، التفكیر المنتج، الناقد التفكیر، التفكیر المتقارب، التفكیر الفعال

التفكیر ، التفكیر العلمي، التفكیر المجرد، التفكیر التأملي، التفكیر الشامل/الجشطالتي، الجانبي
التفكیر ، المبدع التفكیر، التفكیر المحسوس، التفكیر التحلیلي، عرفيالتفكیر الم، الریاضي
التفكیر فوق ع، التفكیر المتسر ، التفكیر غیر الفعال، التفكیر المنطقي، التفكیر المتباعد، االستنابط
 .الرأسي/ المركز، التفكیر اللفظي، التفكیر العلمي، المعرفي

 
 التفكیر التحلیلي 

لتحلیلي احد أنماط التفكیر المهمة التي یسعى كثیر من الباحثین لتنمیتها لدى یمثل التفكیر ا      
المتعلمین في مراحل مختلفة، فیساعد التفكیر التحلیلي الفرد على توضیح المعلومات وفهمها حتي 
یتمكن من الوصول إلى استنتاجات عقالنیة من خالل الحقائق التي یعرفها، والتخطیط بحرص قبل 

ار، وجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات وتنظیمها، ویساعد على مواجهة المشكالت بطریقة اتخاذ القر 
 ).2013منهجیة واالهتمام بالتفاصیل، وبناء معیار واضح ومحدد للتقویم (البعلي، 
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فیعرف التفكیر التحلیلي على أنه كغیره من أنماط التفكیر، یمكن النظر إلیه بوصفه إحدى        
 ).2007عرفیة التي یمكن اكتسابها بالتعلم أو الممارسة، أو التدریب (عامر، المهارات الم

كما ویعرف على أنه قدرة المتعلم على تحلیل مادة التعلم إلى مكوناتها الجزئیة بما یساعد على        
ر احد فهم التنظیمات البنائیة، وٕادراك العوامل المؤثرة فیها والعالقات التي تربط بین أجزائها، ویعتب

 ).2006مستویات المعرفة (شاهین،
ویعرف كذلك بأنه ما یدل على المهارات الفكریة التي تمكن الفرد من تحلیل أي شيء یفكر فیه       

 &Elderكاألسئلة، والمشكالت، الموضوعات، والتي توفر القاسم المشترك بین جمیع أشكال التحلیل(
,paul2007.( 

سل بخطوات ثابتة في تطورها ویسیر عبر مراحل محددة هو تفكیر منتظم ومتتابع، ومتسل
 ).2008بمعاییر(قطامي وآخرون، 

 
 خصائص التفكیر التحلیلي:

 یتسم التفكیر التحلیلي بعدة خصائص تمیزه عن أنماط التفكیر المختلفة األخرى وهي :
 تمكن الفرد من تقسم الكل إلى أجزائه، ثم استخدام األجزاء إلدراك الشيء األصلي . •
تساهم في إیصال الفرد إلى حالة من االتزان الذهني، فیكون سلوك الفرد مدفوعا ومضبوطا  •

 بالهدف.
 بتطلب استدعاء الخبرات السابقة التي مر بها، والمرتبطة باألهداف. •
 یسیر وفق خطوات منظمة ومتتابعة، ویمكن أن تحدد كل خطوة بمعاییر لتحدید مدى صحتها. •
 ن مرحلة إلى أخرى، ویتغیر كما ونوعا تبعا لنمو خبرات الفرد.یختلف في درجته ومستواه م •
یقوم على ممارسة عملیات ذهنیة، ویستدل علیه من خالل اإلجراءات واآلثار واألفكار التي  •

 ).2009)،(حسن،2014تظهر على الفرد (رمضان،
ساعد الفرد على ) إلى أن التفكیر التحلیلي ی2007عامر،لیلي یؤثر على الفرد فیشیر (فالتفكیر التح

القیام بعزل المشكلة األساسیة عن المشكالت األخرى المحیطة بالمشكلة، وٕادراك العالقات الدقیقة التي 
تربط عناصر المشكلة، واستخدام أكبر عدد من الحواس في إدراك وفهم المشكلة وتحدید المشكلة في 

 إطار السیاق المحیط بها.
 

 مهارات التفكیر التحلیلي:
لتفكیر التحلیلي من العدید من المهارات الفرعیة والتي یمكن تدریب المتعلم علیها وممارستها فیتكون ا

 (&Keyton)، 2003) ،(قطامي،2007في المواقف المختلفة ویمكن توضیحها كما یلي: (جروان،
 ,Vosloo2008.( 
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رة على تحدید السمات أو الصفات: القدرة على تحدید السمات العامة لعدة أشیاء، أو القد •
 استنباط الوصف الجامع.

تحدید الخواص: القدرة على تحدید االسم أو اللقب أو المالمح الشائعة والصفات الممیزة  •
 لألشیاء أو الكائنات.

عالقة الجزء بالكل: عالقة األشیاء ومكوناتها، بمعنى معرفة األجزاء الصغیرة التي تكون الكل،  •
 الجزء منه، ومعرفة وظیفته بالنسبة للكل.ثم معرفة ما یحدث للكل لو لم یوجد هذا 

إجراء المالحظة: القدرة على اختیار األدوات واإلجراءات المالئمة التي ترشد وتساعد في  •
 عملیة جمع المعلومات.

التفرقة بین المتشابه والمختلف: القدرة على تحدید أوجه التشابه واالختالف بین الموضوعات  •
 ید األشیاء المتشابهة واألشیاء المختلفة ضمن مجال محدد.أو األفكار أو األحداث، أو تحد

المقارنة والمقابلة: القدرة على المقارنة بین شیئین أو شخصین أو فكرتین أو أكثر من عدة  •
 مزایا.

 التجمیع والتبویب: القدرة على تصنیف األشیاء أو العناصر المتشابهة في مجموعات. •
 وضعها في مجموعات.التصنیف: تصنیف المعلومات وتنظیمها و  •
بناء المعیار: تحدید وتقدیر المعاییر األكثر فائدة التي یمكن استخدامها في تقییم عناصر او  •

 بنود ألهمیتها.
الترتیب ووضع األولویات وعمل المتسلسالت: وضع البنود واألحداث في تسلسل هرمي بناء  •

 على قیم نوعیة أو ترتیب أحداث معینة.
 نة بین األفكار واألحداث لتحدید النظام بین اثنین أو أكثر من العملیات.رؤیة العالقات: المقار  •
إیجاد األنماط: التعرف على الفروق الخاصة بین اثنین أو أكثر من الخصائص في عالقة  •

 تؤدي إلى نسق متكرر.
ي التخمین/ التنبؤ/ التوقع: استخدام المعرفة النمطیة أو المقارنة والتباین والعالقات المحددة ف •

 تحدید أو توقع أحداث متشابهة في المستقبل.
 تحدید السبب والنتیجة: تحدید األسباب أو النتائج الكبرى واألكثر قوة ألفعال وأحداث سابقة. •
 إجراء القیاس: تحدید العالقات بین بنود مألوفة أو أحداث متشابهة في موقف جدید. •
جمل التي تشتق من العالقات بین التعمیم: أي القدرة على بناء مجموعة من العبارات وال •

 المفاهیم ذات الصلة.
التتابع: ترتیب الحوادث أو الفقرات أو األشیاء أو المحتویات بشكل منتظم ودقیق، أي وضع  •

 األشیاء بتنظیم محدد یتم اختیاره بعنایة فائقة.
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 مكونات التفكیر التحلیلي:
 یتكون التفكیر التحلیلي من عدة مكونات هي:

 أوعرفي: ویتمثل في المعلومات والحقائق والمفاهیم الخاصة بمحتوى المادة المكون الم •
 الموضوع.

 المكون اإلدراكي: ویتمثل في الوعي، واالنتباه، واألهمیة. •
المكون الوجداني: ویشمل الخصائص الذاتیة، التركیز، الصبر، الدافعیة، االسترخاء، الثقة  •

 بالنفس، أي استعدادات وعوامل شخصیة.
ن التنسیقي: ویشمل تنسیق العقلي، والعضلي، واالستجابات الحركیة، وحركات الحواس المكو  •

 ).2009والحركات العصبیة (حسن،
 

 دور المعلم في تنمیة التفكیر التحلیلي 
وللمعلم دور حیوي ومهم في اكتساب وتنمیة التفكیر التحلیلي، حیث یقوم المعلم باستخدام األنشطة 

طالب، كما ویقوم بتعزیز انفتاح الطلبة لألفكار الجدیدة، وتسهیل التعلم التي تنمي حب الفضول لل
للطلبة بدال من االستیعاب فقط، ویقوم بتوفیر الدعم وتشجیع المناقشات بین الطلبة مما یشكل تحدیا 
لهم ومشاركتهم في التعلم بشكل كامل، ویساعد الطلبة في بناء المعرفة وحل المشكالت، ویؤدي المعلم 

ادوار تنمي مهارات التفكیر والتحلیلي والبحث لدى الطلبة، ومحاولة توفیر بیئة تعلیمیة بنائیة  كذلك
  ).2017(إسماعیل، 

)  1995) كما ورد في (حبیب ،Harrison & baramson, 1982اقترح هاریسون وبرامیسون ( 
السالیب ) وهي مختصر اول حرف من هذه اSIPARوجود خمسة اسالیب للتفكیر اطلق علیها (

یتعامل بها االشخاص مع المعلومات المتاحة حیال ما یواجهونه من مشكالت ومواقف، ویبنى هذا 
التصنیف على اساس السیطرة النصفیة للمخ (النمط االیمن والنمط االیسر)، حیث ان للتركیبة 

ین بالمخ البیولوجیة اهمیة كبرى في عملیة التفكیر ، فنظام معالجة المعلومات بالنصفین الكروی
البشري، فالنصف االیسر یتصف بانه تحلیلي یقوم على التتابع، وله دور كبیر بالنشاطات الخاصة 
بالكلمات والرموز وبالعملیات الواقعیة، في حین ان نصف المخ االیمن تركیبي یقوم على التوازي 

صدر التخیالت المجازیة، وهو م المتزامن، له دور كبیر بالنشاطات الخاصة بالصور وبالعملیات
واالحالم والنصفین الكرویین یعمالن معا طبقا لقوانین البناء وتنظیم المعلومات وتم اعداد مقیاس 

 هاریسون وبرامیسون على وفق هذا.
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 اكتساب المفاهیم الریاضیة:1.3.2.
األولیة تتباین المفاهیم الریاضیة من مفهوم آلخر حیث تصنف المفاهیم إلى عدة تطبیقات منه المفاهیم 

والمشتقة، والمفاهیم المحسوسة والمجردة، ویستدعي ذلك التعامل على قدر كبیر من األهمیة مع 
 المفاهیم ألنها تعتبر اللبنة األساسیة للبنیة الریاضیة.

) أن من أهم المنطلقات والمبادئ الواجب مراعاتها عند بناء المنهاج، الحاجة 2010ویرى (أبو اسعد، 
والمفاهیم الریاضیة لآلخرین، بدقة ووضوح من خالل استخدام لغة الریاضیات في إلى نقل األفكار 

 التواصل الفكري والحضاري.
) أن المفهوم السمة الممیزة أو الصفة التي تتوفر في جمیع األمثلة 2010ویعرفه عفانة وآخرون (
 الدالة على ذلك المفهوم. 

المفهوم، مما یعیق عملیة فهم الطلبة واكتسابهم یكتفي بعض المعلمین بذكر مجموعة من األمثلة على 
للمفاهیم الریاضیة، فعندما یقدم إلیهم المفهوم بشكل مختلف قلیال عما تم شرحه فإنهم یخفقون في 

 التعرف علیه وتطبیقه.
وبذلك یكون المفهوم الریاضي فكرة ریاضیة معممة تنشا عن تجرید صفة أو أكثر، ویعبر عنها لفظیا 

 أو رمزیا.
 

أن عملیة  تعریف المفهوم  )Merrill,et.al, 1992یذكر میرل واخرون ( ولتشكیل المفهوم الریاضي
 تحتاج إلى ثالثة أنشطة یجب القیام بها لتحدید المفهوم : 

 تحدید المحتوى الذي یمكن أن یستخدمه المفهوم. -1
 استخدامه لعملیة تصنیف المفهوم.د االسم أو العنوان الذي سیتم تحدی -2
 تعریف موجز للمفهوم.كتابة  -3

 
فعند تكوین المفهوم یجب أن ینتبه المعلم لدرجة اكتساب المفهوم من قبل الطلبة بمحاولة تقلیص ذلك 

 ).2012الفارق باالستعانة بطرق مختلفة لعرض ذلك المفهوم وتحدید اسم واضح للمفهوم (أبو هالل، 
ربویة، مما شجع كثیر من التربویین حیث احتلت المفاهیم الریاضیة مكانا ممیزا في العملیة الت

والریاضیین أن یتناولوا المفاهیم الریاضیة بالبحث والتحلیل في معانیه وفي أفضل الطرق 
 ). 2009واالستراتیجیات لتدریسها وتنمیتها (ضهیر،

 
 أنواع المفاهیم الریاضیة:

 فاهیم الریاضیة إلى عدة تصنیفات:لقد صنف العدید من الباحثین الم
 للمفاهیم الریاضیة:)  Johnson & Rising,1967( تصنیف جونسون ورایزینجأوال: 
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 مفاهیم متعلقة بالمجموعات یتم التوصل إلیها من خالل تعمیم الخصائص على األمثلة. -1
 مفاهیم متعلقة باإلجراءات تركز على طریقة العمل. -2
 ر.مفاهیم متعلقة بالعالقات تركز على عملیات المقارنة والربط بین العناص -3
 مفاهیم متعلقة بالبنیة الریاضیة كمفهوم العنصر. -4

 ) مجموعة من التصنیفات منها:2007ویذكر سالمة (
 ثانیا: تصنیف برونر:

مفاهیم ربطیة تستخدم أداة الربط "و" أي یجب توفر أكثر من خاصیة واحدة في األشیاء التي  -1
 تقع ضمن المفهوم، مثل المعین.

 بط " أو" مثل مفهوم العدد الصحیح السالب.مفاهیم تفصیلیة تستخدم أداة الر  -2
 مفاهیم العالقات وتشمل على عالقة معینة بین األشیاء كمفهوم اكبر من أو أصغر من. -3

 ثالثا: المفاهیم الداللیة:
 مفاهیم داللیة تستخدم للداللة على شي ما مثل مفهوم " عبارة صائبة"  -1
 األشیاء كمفهوم االتصال. مفاهیم وصفیة تحدد خصائص معینة تتصف بها مجموعة من -2
مفاهیم حسیة أو مادیة یمكن مالحظتها وقیاسها ومفاهیم مجردة داللیة ال یمكن مشاهدة  -3

 مجموعة األشیاء التي تحدد المفهوم، مثل العدد النسبي.
 المفاهیم المفردة مثل النسبة التقریبیة، ومفاهیم عامة مثل مفهوم العدد الطبیعي. -4

 المفاهیم إلى :  )2006( رابعا: صنف الهویدي
 المفاهیم الحسیة والمجردة. -1
 مفاهیم متعلقة باإلجراءات. -2
 مفاهیم أولیة أو مشتقة. -3
 مفاهیم معرفة أو غیر معرفة. -4

 
 استخدام المفاهیم 

 )2011: (أبو زینة، ستخدامات موضحة في النقاط اآلتیةللمفهوم ثالث ا
عن خصائص األشیاء التي تدخل : في هذا االستعمال نتحدث االستعمال االصطالحي للمفهوم -1

ضمن إطار أو حدود المفهوم أو المصطلح الدال على المفهوم فنتكلم مثًال عن خصائص وصفات 
األعداد التي یطلق علیها األعداد النسبیة أو عن الشروط  التي تحدد العدد النسبي عند استعمالنا 

 مصطلح األعداد النسبیة.
نفرز أمثلة المفهوم من الالأمثلة على المفهوم فقد نستخدم  :وهو أناالستعمال الداللي للمفهوم  -2

 مفهوم العدد النسبي لنمیزه عن غیره من األعداد.
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:هو استعمال لغوي أو لفظي إذ أن بعض المفاهیم ال تدرك إال االستعمال التضمیني للمفهوم -3
 بتعریفها عن طریق األلفاظ الكالمیة مثل مفهوم الحجم والمساحة.

 یلخص استخدامات المفاهیم.  )6.2والشكل (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استراتیجیات تعلیم المفاهیم الریاضیة 
إن العنایة بدراسة اثر االستراتیجیات على تعلم المفاهیم هو حدیث العهد، إذ بدأ في العقود الثالثة 

لتالي األخیرة، والبعض یستند إلى االفتراض القائل بان لإلستراتیجیة أثرا على اكتساب المفهوم، وبا
 المفاهیم المرتبطة به.

إذ عرفت إستراتیجیة تعلیم المفهوم بأنها "مجموعة من التحركات التي یقوم بها المعلم عند تعلیم أي 
 ).2001مفهوم  (أبو زینة،

ونظرًا ألهمیة  االستراتیجیات في  تعلیم المفاهیم الریاضیة، فقد أجریت دراسات عدة للبحث عن 
 الستراتیجیات ما یلي:أكثرها فعالیة ومن هذه ا

 اإلستراتیجیة المكونة من تحركات أمثلة االنتماء: -أ
 إذ ُیقدم المعلم أمثلة تصف المفهوم ویدرك الطلبة من خاللها.  

اإلستراتیجیة المكونة من  تحركات أمثلة  االنتماء ، أمثلة عدم االنتماء  ولكن لیس بترتیب -ب
 ثابت أو محدد.

 لة االنتماء، أمثلة عدم االنتماء:إستراتیجیة تعریف، أمث-ج
إذ یبدأ المعلم بإعطاء تعریف المفهوم أوًال ثم یعطي أمثلة یوضح فیها التعریف، ثم یعطي للطلبة ، بعد 

      ذلك الالأمثلة إلزالة سوء الفهم وللتمییز بین المثال المنتمي والمثال غیر المنتمي                                               
 :       ، تعریفإستراتیجیة أمثلة االنتماء، أمثلة عدم االنتماء-د

إذ یبدأ المعلم بعرض أمثلة تحقق سمات المفهوم، ثم یتبع ذلك أمثلة ال تنتمي للمفهوم، ثم یتبع ذلك 
 ).2011إعطاء عبارة تفسر المفهوم تفسیرا لغویا یوضح معناه، أي التعریف (أبو زینة،

 استخدام المفاهیم

الستخدام التضمینيا االستخدام االصطالحي  االستخدام الداللي 

) استخدامات المفاهیم6.2الشكل(  
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 هیم تحركات تعلیم المفا
 ) 2010) ،(أبو اسعد،2009) یلخص تحركات في تعلیم المفاهیم : (عباس والعبسي،7.2الشكل (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهمیة تعلم المفاهیم: 

 )2011فیما یلي: (الخطیب،وضح برونر أهمیة تعلم المفاهیم 
 یجعل المادة الدراسیة أكثر فهما.  -1
 هي الطریق الرئیسة لنقل اثر التعلم. -2
 یزیل الفجوة المتقدمة من المعرفة والمستویات البسیطة منها. -3

 
 اكتساب المفهوم:

) قدرة الطالب على التمییز بین أمثلة المفهوم من ال أمثلته، وتحدید Davis, 1978عرفه دیفز (
 صائص والشروط الكافیة لیكون أي مثال هو مثال على ذلك المفهوم.الخ

تحرك 
 التحدید

تحرك 
 التصنیف

الخاصیة 
 الواحدة

الشرط 
 الضروري

الشرط 
 الكافي

تحرك 
 المقارنة

تحرك 
 التحلیل

الالمثال مع تحرك

 

ك المثال مع تحر 

 

 التحركات في تعلیم المفاهیم

تحركات ال تحركات الرسم التحركات الداللیة

 

ت التعریفتحركا  

الالمثالتحرك رك المثالتح   

) تحركات تعلیم المفهوم7.2الشكل(  
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 من لمجموعة الممیزة للصفات أو المحكیة للخصائص االستقرائي االكتشاف وعرفت على أنها عملیة 
 وصادق،  حطب أبو (للمفهوم الذهنیة الصورة لتشكیل الممیزة الصفات هذه وتندمج المثیرات،

1996.( 
 

 هیم الریاضیة: مراحل اكتساب المفا
هناك عدة مراحل لتعلم المفاهیم الریاضیة، وأن تعلیم المفاهیم یتم وفق مراحل متعاقبة تتشابه إلى حد 
ما مع مراحل بیاجیه للنمو المعرفي، فهو یفترض أن هنالك ستة مراحل لتدریس وتعلم المفاهیم 

 وهي:  )2001(األمین،  الریاضیة
تسمح للطلبة بالتجریب وتعد مرحلة مهمة في تعلم اللعب الحر: هي أنشطة غیر موجهة  -1

 المفهوم.
 األلعاب: یتم فیها مالحظة األنماط في المفهوم.  -2
البحث في الخواص المشتركة: ربما ال یستطیع الطلبة اكتشاف البنیة الریاضیة التي تشترك  -3

بة على یساعد المعلمون الطلفالبحث فیها كل مكونات المفهوم حتى بعد قیامهم باأللعاب، 
 اكتشاف الخواص العامة للمفهوم.

التمثیل: بعد مالحظة العناصر المشتركة للمفهوم یحتاج الطلبة لمعرفة مثال واحد للمفهوم  -4
 یجمع كل الخصائص المشتركة.

الترمیز: یحتاج الطالب في هذه المرحلة إلى تكوین الرموز اللفظیة ولریاضیة المناسبة لوصف  -5
 ما فهمه عن المفهوم.

یل أو الصیاغة الكلیة: بعد أن یتعلم الطلبة المفهوم، علیهم ترتیب خصائص هذا المفهوم التشك -6
 ومعرفة نتائجه.

 
 نتاجات تعلم المفاهیم الریاضیة: 

 یساعدنا تعلم المفاهیم الریاضیة على : 
المهارة في المعالجة: المهارة في الحسابات العددیة والمهارات في إدراك وتمییز العالقات  -1

 ضیة.الریا
 تطبیق المفاهیم في حل المشكالت. -2
نتاج تعلیمي آخر لكنه غیر معرفي: وهو شعور المتعلم بالرضا الناجم عن المعرفة واستخدام  -3

 ).2009المفاهیم الریاضیة (دعنا، 
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 تقویم تعلم المفاهیم :
 هنالك نموذجان شائعان في قیاس مدى تعلم الطلبة للمفاهیم:

 )Davis Model,1978نموذج دیفیس: ( أوال:
اهتم العالم بالمعرفة الریاضیة وطرق تدریسها، واهتم كذلك بالفهم واقتنع بفكرة التحركات في التدریس، 

 وهي تقسیم الحصة الدراسیة إلى خطوات یقوم به المعلم، للمساعدة في عملیة تعلیم المتعلم.
ب المتعلمین للمفهوم وقدراتهم وبین العالم أن اكتساب المفاهیم یكون على مستویین، لیحكم مدى اكتسا

 على استخدامه، حیث یقسم درجة المفاهیم إلى مستویین.
لمفهوم، ویستطیع الطالب لمییز أمثلة المفهوم من ال أمثلة المستوى األول: یقیس قدرة الطالب على ت

 القیام باألمور واإلجراءات التالیة التي تساعده على تمییز أمثلة المفهوم:
 المفهوم. یعطي أمثلة على -1
 یعطي أمثلة على عدم انتماء المفهوم. -2
 یعلل سبب اختیار أمثلة المفهوم. -3
 یعلل سبب اختیار ال أمثلة المفهوم. -4
 یقوم بتحدید أمثلة المفهوم من بین مجموعة من األمثلة المتنوعة. -5

 تي: المستوى الثاني: ویقیس قدرة الطلبة على تمییز خصائص المفهوم، ویستطیع الطالب القیام باال
 یحدد األشیاء التي یجب توفرها في أمثلة المفهوم. )1
 یحدد الخصائص والشروط الكافیة حتى یكون أي مثال هو مثال على المفهوم. )2
 یحدد الطالب الصفات المشتركة بین مفهومین، والصفات غیر المشتركة. )3
 یعطي تعریفا محددا ودقیقا للمفهوم. )4
 فة.یذكر الطالب طرق استخدامات المفهوم المختل )5
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 )2011نموذج إتقان التعلم: (الخطیب، ثانیا:
هنالك قائمة من األعمال التي یمكن أن تكون مقیاسا إلتقان التعلم، وهذه القائمة یمكن إجمالها فیما 

 یلي: 
 العمل الذي یقوم به الطالب الشيء المعطي 
 یعطي مثاال علیه إذا أعطى اسم المفهوم 1
 یعطي مثاال ال ینطبق على المفهوم ومإذا أعطي اسم المفه 2
 یختار الصفة المرتبطة بالمفهوم إذا أعطي اسم المفهوم 3
 یختار الصفة التي ال ترتبط بالمفهوم إذا أعطي اسم المفهوم 4
 یختار تعریف المفهوم إذا أعطي اسم المفهوم 5
 یختار اسم المفهوم إذا أعطي مثال على المفهوم 6
 یختار اسم المفهوم المفهوم إذا أعطي تعریف 7
 یبین العالقة التي تربطهما إذا أعطي اسم المفهومین 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نموذج إتقان تعلم المفاھیم )1.2الجدول (  
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 الدراسات السابقة  2.2
قامت الباحثة بمراجعة ما أمكن من البحوث والدراسات العربیة واألجنبیة، ذات العالقة بموضوع 

علیها الدراسات،  وسیتم عرض الدراسات بشكل الدراسة الحالیة لالستفادة من اإلجراءات التي سارت 
وأدواتها وعینتها، والنتائج التي توصلت  ،یبین هدف كل دراسة، وكذلك التصمیم الذي استخدم فیها

إلیها، مع مراعاة الترتیب الزمني لهذه الدراسات، حیث سوف یتم عرضها من األحدث إلى األقدم، وقد 
 تم تقسیمها إلى ثالثة محاور:

 دراسات تناولت إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة.أوًال: 
 ثانیًا : دراسات تناولت التفكیر التحلیلي.

 ثالثًا: دراسات تناولت اكتساب المفاهیم الریاضیة.
 

 دورة التعلم فوق المعرفیة: .الدراسات المتعلقة بإستراتیجیة1.2.2
 

خدام إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر است )2014جاسم (دراسة 
لتنمیة الفهم القرائي والتحصیل في مادة األحیاء لدى طالبات الصف الثاني المتوسط، وتم استخدام 

) طالبة اختیروا بطریقة عشوائیة من طالبات الصف 50المنهج التجریبي، وتكونت عینة الدراسة من (
، حیث تم 2012/2013لعام  في العراق ة العدنانیة للبناتالثاني المتوسط من طالبات مدرسة ثانوی

) طالبة، درست وفق إستراتیجیة دورة التعلم 25تقسیمهم إلى مجموعتین األولى المجموعة التجریبیة (
استخدام درست بالطریقة االعتیادیة. وتم  ) طالبة25فوق المعرفیة، والثانیة المجموعة الضابطة (

توصلت الدراسة إلى ، تبار تحصیلي، موضوعي قبلي وبعدي لهذا الغرضمقیاس للفهم القرائي، واخ
تفوق المجموعة التجریبیة التي درست وفق إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة على أقرانهن في 

 المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة االعتیادیة في اختبار الفهم القرائي والتحصیل.
 

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلیة استخدام إستراتیجیة دورة التعلم فوق  )2013عبد الرحیم (دراسة 
المعرفیة المطورة في تدریس العلوم على تنمیة التحصیل المعرفي والتفكیر اإلبداعي لدى تالمیذ الصف 

، واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجریبي، وتكونت عینة الدراسة من في مصر الخامس االبتدائي
وقسمت إلى مجموعتین مجموعة تجریبیة وأخرى ضابطة، وتوصلت الباحثة إلى وجود ) تلمیذا 72(

فروق دالة لصالح المجموعة التجریبیة في االختبار التحصیلي واختبار التفكیر اإلبداعي، و وجود 
عالقة ترابطیة موجبة بین تنمیة التحصیل المعرفي وتنمیة التفكیر اإلبداعي لدى المجموعة التجریبیة 

 ي استخدمت إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة.الت
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هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلیة تدریس األحیاء باستخدام نموذج دورة  )2010بابطین (دراسة 
التعلم ما وراء المعرفي في تنمیة التحصیل وعادات العقل لدى طالبات الصف الثاني ثانوي بمدینة مكة 

) طالبة، حیث درست 50ثة المنهج التجریبي، وتألفت عینة البحث من (المكرمة، وقد استخدمت الباح
) طالبة وفق الطریقة االعتیادیة، ولتحقیق هدف 26) طالبة وفق دورة التعلم فوق المعرفیة، و(24(

الدراسة أعدت الباحثة اختبار تحصیلي ومقیاس التقییم الذاتي لعادات العقل، وبطاقة مالحظة 
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات طالبات  الستخدام أداة العقل،

المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة، في اختبار التحصیل ومقیاس التقییم الذاتي لعادات العقل 
 وبطاقة المالحظة لصالح المجموعة التجریبیة.

 
فوق المعرفیة على تنمیة المفاهیم هدفت إلى توظیف إستراتیجیة دورة التعلم  )2010(جبردراسة 

، اتبع المنهج التجریبي في فلسطین،  ومهارات التفكیر البصري في العلوم لدى طلبة الصف العاشر،
ا ) طالب45) طالبا في المجموعة التجریبیة و (45، حیث تكونت من () طالب90بلغ عدد أفراد العینة(

ل إجراء التطبیق القبلي لالختبارین التحصیلي .تم تكافؤ المجموعتین من خالفي المجموعة الضابطة
في تنمیة المفاهیم واختبار المهاري في التفكیر البصري، أدوات الدراسة بناء اختبارین، اختبار 

) فقرة اختیار من متعدد 40) فقرة اختیار من متعدد، واختبار مهاري مكون (42تحصیلي یشمل (
تفوق المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة بداللة  وباستخدام االختبار التائي أظهرت النتائج

 إحصائیة في اختبار المفاهیم العلمیة واختبار مهارات التفكیر البصري.
 

هدفت إلى معرفة فاعلیة نموذج دورة التعلم فوق المعرفیة في تدریس العلوم  )2009الحربي (دراسة 
لمرحلة المتوسطة، استخدم المنهج التجریبي، على تنمیة بعض مهارات ما وراء المعرفة لدى طالب ا

م، 2009حیث طبقة العینة على طلبة الصف الثالث متوسط في مادة العلوم في السعودیة في عام 
) في الضابطة، وقام 24) في المجموعة التجریبیة و (24) طالبا، منهم (48وتكونت العینة من (

فة، وتبین وجود فروق دالة إحصائیا لصالح الباحث بإعداد قائمة تقدیر مهارات ما وراء المعر 
 المجموعة التجریبیة. 

 
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى فاعلیة استخدام دورة التعلم فوق المعرفیة في  )2008صالح (دراسة 

تنمیة التفكیر الناقد والتحصیل في مادة العلوم لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي بالمملكة العربیة 
ستخدم المنهج التجریبي، حیث اقتصرت الدراسة على عینة الصف السادس بمحافظة السعودیة،  ا

م، حیث اعد اختبار لقیاس التفكیر الناقد واختبار 2007/2008بیشة في السعودیة، للعام الدراسي
) 40) طالبا، حیث بلغ عدد طالب المجموعة التجریبیة (80تحصیلي وتكونت عینة الدراسة من (
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)وجد هنالك فروق دالة إحصائیا لصالح المجموعة t-testباستخدام اختبار () و 40والضابطة (
 التجریبیة في مقیاس التفكیر الناقد و االختبار التحصیلي.

 
هدفت إلى بیان أثر دورة التعلم فوق المعرفیة في تحصیل المفاهیم العلمیة  )2008المشایخي (دراسة 

بسلطة عمان، واستخدم المنهج التجریبي، وتكونت  واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف التاسع االساسي
) في 30) طالبا من الصف التاسع االساسي بمدرسة عبد الملك بن حمید، (60عینة الدراسة من (

) في المجموعة الضابطة ، وتم إعداد اختبار تحصیل المفاهیم العلمیة ، 30المجموعة التجریبیة و (
ة إحصائیة بین متوسطات درجات المجموعة الضابطة وأشارت النتائج الى وجود فروق ذات دالل

 والتجریبیة لصالح المجموعة التجریبیة. 
 

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلیة دورة التعلم فوق المعرفیة في تنمیة مهارات ما  )2006محمد (دراسة 
ي، حیث وراء المعرفة والتحصیل الدراسي واالتجاه نحو مادة الفلسفة لدى طلبة الصف األول ثانو 

استخدم المنهج التجریبي، حیث طبقة على طلبة الصف األول ثانوي في اإلسكندریة لعام الدراسي 
م، حیث أعدت الباحثة مقیاس مهارات ما وراء المعرفة واختبار التحصیل الدراسي 2005/2006

) 44ینة () طالبا وطالبة حیث كانت الع177ومقیاس االتجاه نحو مادة الفلسفة، وتكونت العینة من (
) طالبا في المجموعة الضابطة، 44) طالبة و(44) طالبا في المجموعة التجریبیة و(45طالبة و (

وتبین وجود فروق دالة إحصائیا لصالح المجموعة التجریبیة في مقیاس مهارات ما وراء المعرفة 
 واختبار التحصیل ومقیاس االتجاه نحو مادة الفلسفة.

 
دفت إلى التعرف على فاعلیة دورة التعلم فوق المعرفیة ودورة التعلم ه )2002حسام الدین (دراسة 

استخدم المنهج  في مصر، العادیة في تحصیل وعملیات التعلم وبقاء اثر التعلم في مادة العلوم،
) 40) طالب لصف الرابع االبتدائي(120التجریبي للمجموعتین التجریبیتین، بلغ عدد أفراد العینة(

) درسوا بطریقة دورة التعلم 40ة التجریبیة التي درست دورة التعلم فوق المعرفیة و (طالبا في المجموع
) في الطریقة االعتیادیة، اعد اختبارین كأدوات لدراسة التحصیل وعملیات العلم، 40العادیة و (

 أظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائیة لصالح المجموعة التي درست باستخدام دورة التعلم فوق
 المعرفیة مقارنة بدورة التعلم العادیة في التحصیل وعملیات التعلم وبقاء اثر التعلم.

 
هدفت الدراسة للكشف عن فاعلیة نموذج معدل عن دورة التعلم یعرف  ),2000Blankبالنك(دراسة 

بدورة التعلم فوق المعرفیة، وتكونت عینة الدراسة من فصلین دراسیین من فصول الصف السابع، حیث 
یدرس الفصل األول وحدة علم البیئة من منهاج العلوم بدور التعلم فوق المعرفیة ویدرس الفصل الثاني 
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نفس الوحدة ولكن بطریقة دراسیة أخرى خالل الفترة التجریبیة وأظهرت النتائج أن الطالب الذین درسوا 
البیئة مقارنة بزمالئهم بطریقة دورة التعلم فوق المعرفیة لم یحصوا على محتوى معرفي اكبر في علم 

 الذین درسوا بالطرق األخرى، ولكنهم حصلوا على خبرة واسعة في إعادة تنظیم فهمهم لعلم البیئة.
 
 

 .الدراسات المتعلقة بتنمیة التفكیر التحلیلي:2.2.2
 

جالیین للتخیل الموجه على  هدفت الدراسة إلى بیان أثر استخدام إستراتیجیة )2017إسماعیل (دراسة 
نمیة بعض مهارات التفكیر التحلیلي في العلوم لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة، واستخدمت الباحثة ت

) طالب وطالبة من طلبة األول إعدادي في 32المنهج التجریبي، على عینة تضمنت مجموعتین (
) طالب وطالبة في المجموعة الضابطة ، حیث طبقة في مصر، واعدت 32المجموعة التجریبیة، و(

، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة في بار في مهارات التفكیر التحلیليلباحثة اختا
 اختبار التفكیر التحلیلي بین المجموعة الضابطة والتجریبیة لصالح المجموعة التجریبیة.

 
حسین هدفت الدراسة إلى بیان استخدام استراتیجیات التقییم من اجل التعلم في ت )2014رزق (دراسة 

التفكیر التحلیلي والتواصل العلمي في العلوم لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي،واستخدم المنهج 
) طالب 90التجریبي، واختیرت عینة الدراسة من مجتمع طلبة الصف السادس االبتدائي ممثلین من (

التفكیر التحلیلي في  ، وقدمت الباحثة أداتین للبحث اختباربدولة مصر وطالبة في المجموعة التجریبیة
العلوم واختبار التواصل العلمي، وأظهرت النتائج وجود دالئل تشیر إلى تحسینات في تفكیر الطلبة 

 التحلیلي والتواصل العلمي.
 

بینت الدراسة التفاعل بین إستراتیجیة قبعات التفكیر الست والنمو العقلي في  )2014رمضان(دراسة 
نمیة مهارات التفكیر التحلیلي واتخاذ القرار لدى طالب الصف األول تحصیل المفاهیم الفیزیائیة وت

واختیرت عینة الدراسة من طالب الصف األول الثانوي وقسمت إلى  وطبقة في دولة مصر ثانوي،
مجموعتین تجریبیة وضابطة، وتم تطبیق أدوات البحث التي أعدتها الباحثة وهي اختبار المفاهیم 

ات التفكیر التحلیلي واختبار اتخاذ القرار واختبار بیاجیه للنمو العقلي لتقسیم الفیزیائیة واختبار مهار 
الطالب حسب مراحلهم النمو العقلي لهم، وأظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى 

) بین متوسطي درجات الطالب المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي لصالح 0.1(
جموعة التجریبیة في اختبار تحصیل المفاهیم الفیزیائیة واختبار التحلیلي واختبار اتخاذ القرار طالب الم

) بین متوسطات 0.1وفقا لمراحل النمو العقلي المختلفة. ووجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى (
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فاهیم درجات طالب المجموعة التجریبیة بین مراحل النمو العقلي وبعضها في اختبار تحصیل الم
الفیزیائیة واختبار مهارات التفكیر التحلیلي واختبار اتخاذ القرار البعدي لصالح المراحل العلیا للنمو 
العقلي وكذلك ال یوجد تفاعل دال إحصائیا بین قبعات التفكیر الست والنمو العقلي على اختبار 

القرار في تطبیق البعدي لطالب تحصیل المفاهیم الفیزیائیة واختبار التفكیر التحلیلي واختبار اتخاذ 
 المجموعة التجریبیة.

 
كوستا وكالیك لعادات العقل  وروحدة مقترحة في العلوم وفق منظ بینت فعالیة )2013البعلي (دراسة 

في تنمیة لتفكیر التحلیلي والمیول العلمیة لدى تالمیذ الصف األول المتوسط بالمملكة العربیة 
وتكونت عینة الدراسة تم اختیارها من طلبة االول المتوسط ،تجریبياستخدمت المنهج الالسعودیة، و 

واعدت الباحثة اختبار التفكیر التحلیلي ومقیاس المیول  ) طالبا،44بمدینة بیشة حیث بلغ عدد العینة(
العلمیة ، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة لصالح المجموعة التجریبیة في تنمیة التفكیر التحلیلي 

 یول العلمیة . ومقیاس الم
 

فقد هدفت إلى التعرف )Panasan & Nuangchalerm, 2010نوانجشالیرم ( و باناساندراسة 
على فاعلیة استخدام نموذجي االستقصاء الدوري والتعلم القائم على المشروع في التحصیل وتنمیة 

هدف تم اعداد مهارات عملیات العلم والتفكیر التحلیلي لدى طلبة الصف الخامس، ولتحقیق هذا ال
طالبا  88اختبار تحصیلي واختبار عملیات العلم واختبار التفكیر التحلیلي، وتكونت عینة الدراسة من 

وطالبة ، حیث قسمت إلى مجموعتین األولى درست نفس المفاهیم وفق نموذج التعلم القائم على 
لتفكیر التحلیلي قبلیا وبعدیا م واختبار الالمشروع وتم تطبیق االختبار التحصیلي واختبار عملیات الع

على مجموعتي الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین 
 متوسطات درجات تالمیذ المجموعتین في كل من التحصیل الدراسي وعملیات العلم والتفكیر التحلیلي.

 
فت إلى التعرف على هد )Wongsri& Nuangchalerm,2010( نوانجشالیرم و ريسنجدراسة 

فعالیة استخدام نموذج التعلم القائم على القضایا العلمیة المجتمعیة في التحصیل وتنمیة مهارات 
التفكیر التحلیلي واالستدالل العلمي لدى طلبة الصف السابع، ولتحقیق هذا الهدف تم إعداد اختبار 

) طالبا 72وتكونت عینة الدراسة من ( تحصیلي واختبار التفكیر التحلیلي واختبار االستدالل العلمي،
وطالبة من طلبة الصف السابع، حیث تم تقسیمها إلى مجموعتین التجریبیة وفق نموذج التعلم القائم 
على القضایا المجتمعیة والضابطة بالطریقة االعتیادیة، وقد أظهرت الدراسة عن فاعلیة نموذج القائم 

دراسي ومهارات التفكیر التحلیلي واالستدالل العلمي لدى على القضایا العلمیة في تنمیة التحصل ال
 الطلبة.
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هدفت إلى تدریس بعض القضایا البیئیة بالجدل العلمي لتنمیة القدرة  )2009حسام الدین (دراسة 

على التفسیر العلمي والتفكیر التحلیلي لطالب الصف األول الثانوي في مصر، وتم استخدام المنهج 
شبه التجریبي، واعدت الباحثة اختبار القدرة على التفسیر العلمي واختبار التفكیر التجریبي والتصمیم 

) في 46) في المجموعة التجریبیة و (46) طالبة (92التحلیلي حیث تكونت عینة الدراسة من( 
المجموعة الضابطة، وأظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات الطالبات في 

 علمي واختبار التحلیلي لصالح المجموعة التجریبیة. التفسیر ال
 

هدفت الدراسة إلى بیان استخدام برنامج مقترح لتعلیم التفكیر التحلیلي وفاعلیته  )2009حسن (دراسة 
في تنمیة الفهم القرائي والوعي بعملیات التفكیر لدى طلبة المرحلة اإلعدادیة، واستخدم المنهج التجریبي 

، بدولة مصر ) طالبا في المجموعة الضابطة45طالبا في المجموعة التجریبیة و () 45وتكونت من (
واتضح من البرنامج تعلیم التفكیر التحلیلي فاعلیته في تنمیة الفهم القرائي والوعي بعملیات التفكیر 

 لصالح المجموعة التجریبیة.
 

والتي هدفت إلى ) Nuangchalerm & Thammasena, 2009( ثماسینا و نوانجشالیرمدراسة 
التعرف على فعالیة استخدام التعلم القائم على االستقصاء في التحصیل وتنمیة مهارات التفكیر 
التحلیلي والرضا عن التعلم لدى طلبة الصف الثاني االبتدائي ولتحقیق هذا الهدف تم إعداد اختیار 

) طالب 10عینة الدراسة من (تحصیلي واختبار التفكیر التحلیلي ومقیاس الرضا عن التعلم، وتكونت 
وتم تطبیق أدوات الدراسة قبلیا على عینة الدراسة، ثم درس جمیع الطلبة بعض األنشطة العلمیة وفق 
إستراتیجیة التعلم القائم على االستقصاء وأسفرت الدراسة عن فعالیة التعلم القائم على االستقصاء في 

وتحسین مستوى الرضا عن التعلم لدى طلبة الصف  تنمیة التحصیل الدرس ومهارات التفكیر التحلیلي
 الثاني االبتدائي.

 
 .الدراسات المتعلقة باكتساب المفاهیم الریاضیة:3.2.2

 
هدفت الدراسة إلى معرفة اثر استخدام نموذج بكستون في اكتساب  )2017حسن وعباس (دراسة 

تم استخدام المنهج التجریبي، قام و في العراق، المفاهیم الریاضیة لدى طالب الصف الثاني المتوسط، 
) طالبا وتم إعداد 32) طالبا و ضابطة (30الباحثان باختیار مجموعتي أحداهما تجریبیة بواقع (

ستخدام اختبار الكتساب المفاهیم الریاضیة، وتوصلت النتائج تفوق المجموعة التجریبیة التي درست با
 لمفاهیم الریاضیة.بكستون على المجموعة الضابطة في اكتساب ا نموذج
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النمذجة الریاضیة على استیعاب  هدفت الدراسة إلى معرفة اثر إستراتیجیة )2014توبة(دراسة 

 ، في فلسطین،المفاهیم وحل المسائل الریاضیة في وحدة القیاس لطالب الصف السابع االساسي
) طالبة حیث 76من (واستخدمت الباحثة المنهج التجریبي والتصمیم شبه التجریبي، وتكونت العینة 

) وتجریبیة 38تكونت العینة من طالبات الصف السابع وتم تقسیم العینة إلى مجموعتین ضابطة(
م للعام الدراسي الثاني، وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات  2014/ 2013) ، طبقت في الفصل 38(

یة، واالختبار التحصیلي داللة إحصائیة بین متوسطات عالمات الطالبات في االختبار المفاهیم الریاض
 لصالح المجموعة التجریبیة.

 
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام إستراتیجیة تدریس مبنیة على نظریة  )2014النمراوي (دراسة 

الذكاءات المتعددة في اكتساب طلبة معلم الصف للمفاهیم الریاضیة وفي تنمیة معتقداتهم نحو تعلم 
) في المجموعة التجریبیة 28) طالبا وطالبة، (58ت عینة الدراسة من (الریاضیات في األردن، وتكون

الباحث باستخدام المنهج التجریبي، وبناء اختبار المفاهیم  ) في المجموعة الضابطة، وقام30( و
الریاضیة وكذلك مقیاس المعتقدات نحو الریاضیات وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة 

علم الصف للمفاهیم الریاضیة وفي تطویر معتقداتهم نحو تعلیم الریاضیات لصالح في اكتساب طلبة م
 المجموعة التجریبیة. 

 
الدراسة إلى التعرف على اثر أنموذج (جیرالك وایلي) في  هدفت )2013الطائي والجمیلي (دراسة 

عینة البحث من  اكتساب المفاهیم الریاضیة واستبقائها لدى طالبات الصف الثاني المتوسط ، ،تكونت
) طالبة 30) طالبة اختارتهن الباحثة قصدیًا من مجتمع الدراسة موزعین على مجموعتین بواقع (60(

) طالبة في المجموعة الضابطة ، وقد أعدت الباحثة اختبارًا الكتساب 30في المجموعة التجریبیة و(
وتم التحقق من صدقِه وثباته  ) فقرة من نوع االختیار من متعدد69المفاهیم الریاضیة مكونًا من (

على عینة البحث وتحلیل النتائج إحصائیا كشفت النتائج عن تفوق  الخطأ، وبعد تطبیقهوفعالیة البدائل 
 المجموعة التجریبیة التي درست بأنموذج (جیرالك وایلي) في اكتساب المفاهیم الریاضیة.

 
ي المفاهیم الریاضیة لألطفال المعاقین هدف البحث إلى إعداد حقیبة تعلیمیة ف )2013محمد(دراسة 

عقلیا في اقل وقت ممكن وبأقل جهد وتكلفة من اجل دمج هذه الفئة في المجتمع واستخدم الباحث 
) في 15) في المجموعة الضابطة و (15) طفل ، منهم (3المنهج شبه التجریبي وتكونت العینة من (

قیاس الذكاء وقائمة المفاهیم والمهارات لتعلم لوتم إعداد اختبار كاتل  بمصر تجریبیةالمجموعة ال
المفاهیم الریاضیة واختبار تحصیل المفاهیم الریاضیة، واظهر البحث وجود فروق ذات داللة إحصائیة 
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بین متوسطات درجات األطفال في المجموعة التجریبیة في االختبار التحصیلي واكتساب المفاهیم 
 الریاضیة.

 
في  -لنتعلم معا-فت الدراسة إلى معرفة اثر إستراتیجیة التعلم التعاونيهد )2012ابراهیمي(دراسة 

اكتساب المفاهیم الریاضیة لدى طلبة السنة األولى متوسط، في الجزائر، وتم استخدام المنهج التجریبي 
) 34) طالبا في المجموعة الضابطة و (35) طالبا حیث كان العدد (69، حیث تكونت العینة من (

لمجموعة التجریبیة ، وكشفت النتائج وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطي درجات طالبا في ا
 الطالب في المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة لصالح المجموعة التجریبیة.

 
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التمثیالت الریاضیة على اكتساب المفاهیم  )2012أبو هالل (دراسة 

، تم اختیار المنهج التجریبي بفلسطینلدى طالب الصف السادس االساسي  والمیل نحو الریاضیات
حیث اعد الباحث اختبار الكتساب المفاهیم الریاضیة ومقیاس المیل نحو الریاضیات وطبقت الدراسة 

) طالبا ، وتوزعت في مجموعة تجریبیة وضابطة وتم تطبیق الدراسة خالل  80على عینة بلغ عددها (
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في  2010/2011الثاني الفصل الدراسي 

متوسطات درجات الطالب في اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة ومقیاس المیل نحو الریاضیات 
 لصالح المجموعة التجریبیة. 

 
في شارك) -زاوج-فكر ( هدف البحث إلى معرفة اثر استخدام إستراتیجیة )2012غفور (دراسة 

اكتساب المفاهیم الریاضیة لدى طالب الصف الثالث معهد إعداد المعلمین في العراق، للعام الدراسي 
) في المجموعة 23) طالبا،( 46واستخدم التصمیم شبه التجریبي وتكونت العینة ( 2011/2012

یة، واظهر ) في المجموعة الضابطة  واعدت الباحثة اختبار اكتساب المفاهیم الریاض23التجریبیة و(
البحث وجود فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات اكتساب المفاهیم الریاضیة لصالح المجموعة 

 التجریبیة.
 

التي هدفت إلى استقصاء أثر استخدام التمثیالت الریاضیة المتعددة  )2010البالصي وبرهم (دراسة 
اللفظیة، في وحدة العالقات في اكتساب الطالب للمفاهیم الریاضیة، وقدراتهم على حل المسائل 

) طالبا من مدرسة الحمراء 68، وتكونت العینة من (باالردن واالقترانات لدى طلبة الصف الثامن
الثانویة للبنین في محافظة المفرق وقد تم تقسیمها عشوائیا إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة ولتحقیق 

ساب الطلبة للمفاهیم الریاضیة والثاني مقیاس هدف الدراسة تم بناء اختباري الدراسة األول لقیاس اكت
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قدرة الطلبة على حالل المسائل اللفظیة، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة في اكتساب 
 المفاهیم الریاضیة وقدراتهم على حل المسائل الریاضیة لصالح المجموعة التجریبیة. 

 
لعراق كلیة التربیة األساسیة /الجامعة المستنصریة في أجریت هذِه الدراسة في ا) 2010البیاتي( دراسة

كلوزمایر في اكتساب المفاهیم الریاضیة  نموذجاد وهدفت إلى معرفة أثر استعمال محافظة بغد
) طالب وطالبة تم 63واستبقائها لدى طلبة الصف الخامس االبتدائي تكون عدد أفراد العینة ( 

اقع اهما المجموعة التجریبیة واألخرى المجموعة الضابطة وبو اختیارهم من شعبتین عشوائیا لتمثل إحد
) طالب وطالبة في المجموعتین على التوالي أعدت الباحثة اختبارًا تحصیلیًا  لهذا الغرض 31و  32(

)  فقرة   من نوع االختیار من متعدد بثالثة بدائل وقد تم التحقق من صدقه وثباته 40مؤلفًا من (
ت اإلحصائیة لفقراته (معامل الصعوبة ،القوة التمییزیة ،فعالیة البدائل الخاطئة) وكذلك أجراء التحلیال

 -tولغرض معالجة البیانات استعملت الباحثة الوسائل اإلحصائیة اآلتیة وهي ، االختبار التائي
test الوسط الحسابي ،معامل ارتباط بیرسون، مربع كاي ، كوسائل إحصائیة لمعالجة البیانات إذ،
ت النتائج عن تفوق  طلبة المجموعة التجریبیة على طلبة المجموعة الضابطة في اختبار اكتساب أسفر 

 . المفاهیم الریاضیة
 

التي هدفت إلى التحقق من تأثیر التمثیالت لریاضیة )Lioyd et.al,2005لوید وآخرون (دراسة 
طالبا من طالب  123على  على فهم الطالب واكتساب المفاهیم الریاضیة وأجریت الدراسة التجریبیة

، وشملت الدراسة أیضا على simpsonالمدارس الثانویة على حل المتسلسالت الحسابیة ومتناقصة 
) معلمین من المدارس المتوسطة على جوانب مختلفة من تمثیل الریاضیات في 8نتائج المسح (

كبیر على نتائج التعلم وعلى أثر لها الفصول الدراسیة، وتوصلت الدراسة إلى أن التمثیالت الریاضیة 
 فهم المحتوى الریاضي ومعرفة أنماط التعلم .

 
 
 

 التعقیب على الدراسات السابقة  3.2
اتضح للباحثة من خالل تفحص وتحلیل الدراسات السابقة أن هنالك أثر فعال الستخدام إستراتیجیة 

حیاء والفلسفة، وقد األالعلوم و دورة التعلم فوق المعرفیة في بعض المتغیرات، وأنها طبقت في مادة 
اتفقت الدراسات مع الدراسة الحالیة على أن دورة التعلم فوق المعرفیة تعمل على تنمیة أنواع من 

)، والتفكیر 2008)، والتفكیر الناقد كدراسة (صالح، 2010التفكیر كالتفكیر البصري كدراسة (جیر، 
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الدراسة عن الدراسات بأنها عملت على متغیر  ). واختلفت هذه2013اإلبداعي كدراسة(عبد الرحیم، 
 التفكیر التحلیلي.

 
واتفقت الدراسات مع الدراسة الحالیة على أن دورة التعلم فوق المعرفیة یمكن تطبیقها على المفاهیم، 

) التي عملت على تنمیة المفاهیم العلمیة في مادة العلوم، وتحصیل المفاهیم 2010كدراسة (جبر،
)، واختلفت هذه الدراسة عن الدراسات األخرى 2008في مادة العلوم كدراسة (المشایخي،واالحتفاظ بها 

أنها عملت على متغیر اكتساب المفاهیم الریاضیة دون غیرها من المفاهیم في وحدة اإلحصاء 
 واالحتماالت في مادة الریاضیات للصف العاشر.

 
بتنمیة التفكیر التحلیلي انه یمكن للتفكیر وظهر من خالل االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة 

التحلیلي أن ینمو ویتطور لدى الفرد من خالل استراتیجیات مختلفة، حیث اتفقت الدراسات السابقة مع 
). وهنا أرادت 2002الدراسة الحالیة على أنه یمكن قیاس مستوى التفكیر التحلیلي كدراسة (حسام،

رة التعلم فوق المعرفیة في تنمیة هذا التفكیر باعتبار أن التفكیر الباحثة بیان هل یمكن إلستراتیجیة دو 
، وحسب علم الباحثة انها الرسالة األولى التي لتفكیر التي یحتاج إلیها الطالبالتحلیلي من أهم أنواع ا

 تبحث في تنمیة التفكیر التحلیلي بتطبیق إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة.
 

ع الدراسات األخرى انه تم تطبیق إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة، وان هنالك تتشابه هذه الدراسة م
دراسات قامت بقیاس مستوى التفكیر التحلیلي، واكتساب المفاهیم الریاضیة، واختلفت في حدود علم 

ي الباحثة أنها الرسالة الوحیدة التي تتطرق إلى استخدام إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة ف
الریاضیات، وكذلك الرسالة الوحیدة التي استخدمت إستراتیجیة دور التعلم فوق المعرفیة في المتغیرین 

 التفكیر التحلیلي واكتساب المفاهیم الریاضیة.
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 الفصل الثالث

 طریقة الدراسة وٕاجراءاتها
 

 مقدمة 
الباحثة في الدراسة، متضمنا منهج الدراسة، الفصل عرضًا إلجراءات الدراسة التي اتبعتها  هذا تناول

التي اختیرت على أساسها، كما یشمل أدوات الدراسة، وطرق  ومجتمع الدراسة، وعینتها والطریقة
 إضافة إلى المعالجة اإلحصائیة. التحقق من صدقها وثباتها،

 
 : منهج الدراسة 1.3 

لتجریبي الستقصاء أثر استخدام إستراتیجیة المنهج التجریبي، والتصمیم شبه اقامت الباحثة باستخدام 
دورة التعلم فوق المعرفیة في تنمیة التفكیر التحلیلي واكتساب المفاهیم لدى طلبة الصف العاشر 

 األساسي في فلسطین، لمالءمته لموضوع الدراسة .
 

 مجتمع الدراسة :  2.3
رس الحكومیة التابعة لمدیریة تكون مجتمع الدراسة من جمیع طلبة الصف العاشر األساسي في المدا

طالب وطالبة، وذلك وفقًا إلحصائیات  )3243التربیة والتعلیم في جنوب الخلیل، والبالغ عددهم (
مدیریة التربیة والتعلیم في جنوب الخلیل، والمنتظمین في الدراسة للفصل الدراسي األول من العام 

 راد مجتمع الدراسة.) توزیع أف1.3م)، ویبین الجدول (2017/2018الدراسي (
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 ): توزیع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا  لعدد المدارس وعدد الطلبة وعدد الشعب1.3جدول (
 عدد الطلبة عدد الشعب عدد المدارس الجنس
 1342 54 25 ذكور
 1660 50 22 إناث

 241 17 15 المختلطة
 3243 121 62 المجموع

 
 عینة الدراسة :  3.3

سة من مدرستین من بین مدارس مدیریة التربیة والتعلیم  في جنوب الخلیل، مدرسة تكونت عینة الدرا
ذكور صالح الدین الثانویة، ومدرسة بنات دورا الثانویة، حیث تم اختیارهما بطریقة قصدیة الحتوائهما  

اقم على عدد مناسب من الشعب الدراسیة  المناسبة للدراسة، وكذلك سهولة الوصول إلیهما وتعاون الط
) شعب للصف العاشر ذكور و مدرسة بنات 4اإلداري مع الباحثة، فمدرسة صالح الدین تتكون من (

) شعب للصف العاشر، وتم تعیین الشعب في كل مدرسة عشوائیًا 7دورا الثانویة التي تتكون من (
تمثل  عشوائیا ، ثم من بین الشعبتین تم اختیار شعبةمن كل مدرسة عشوائیا حیث اختیرت شعبتین

الشعبة تجریبیة، درست وحدة اإلحصاء واالحتماالت من كتاب الریاضیات للصف العاشر األساسي 
دورة التعلم فوق المعرفیة، وأخرى ضابطة درست الوحدة نفسها بالطریقة  إستراتیجیةباستخدام 

د عینة ) توزیع أفرا2.3) طالب وطالبة، ویبین الجدول (140االعتیادیة، وقد بلغت عینة الدراسة (
 الدراسة تبعًا للمدرسة والمجموعة (تجریبیة، ضابطة ).

 
 ): توزیع عینة الدراسة تبعًا للمدرسة والمجموعة2.3جدول(

 المجموع المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة المدرسة

 64 30 34 مدرسة صالح الدین للبنین

 76 37 39 مدرسة دورا الثانویة للبنات

 140 67 73 المجموع
     

 المادة التعلیمیة 4.3
قامت الباحثة بإعداد مادة تعلیمیة التي تتمثل في دلیل المعلم الذي أعدته لتدریس اإلحصاء 
واالحتماالت من كتاب الریاضیات للصف العاشر وفقًا إلستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة، 
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یاس التفكیر التحلیلي، واختبار اكتساب وباإلضافة إلى استخدام أداتین في هذه الدراسة، تتمثالن في مق
المفاهیم الریاضیة، الستقصاء أثر استخدام إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة في تنمیة التفكیر 

 التحلیلي واكتساب المفاهیم الریاضیة لدى طلبة الصف العاشر في فلسطین.
 كما یلي:وكانت اإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في إعداد مادة الدراسة 

 
 المادة التعلیمیة ( دلیل المعلم وفق إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة):1.4.3.

 
قامت الباحثة بتحلیل محتوى وحدة اإلحصاء واالحتماالت، وهي الوحدة الثالثة في كتاب الریاضیات، 
 للصف العاشر األساسي، والذي یدّرس في المدارس الحكومیة في فلسطین للعام الدراسي

م)، وتشتمل المادة الدراسیة في هذه الوحدة على ثمانیة دروس وهي: االرتباط الخطي، 2017/2018(
معامل ارتباط بیرسون، معامل ارتباط سبیرمان، االنحدار الخطي البسیط، مبدأ العد، التبادیل، 

صة بإستراتیجیة وبعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة الخا.التوافیق، نظریة ذات الحدین
دورة التعلم فوق المعرفیة، قامت الباحثة بإعداد دلیل المعلم لتدریس وحدة اإلحصاء واالحتماالت وفقًا 

)، وتضمن الدلیل مقدمة ونبذة عامة عن اإلستراتیجیة، وعرض مفصل 1لإلستراتیجیة، ملحق (
ضافة إلى األهداف العامة لخطوات تطبیق إستراتیجیة، وتوجیهات عامة تتعلق بتدریس الوحدة، باإل

المرتبطة بتدریس الوحدة، والتوزیع الزمني للموضوعات المراد تدریسها، وقد تم تدریس الوحدة في مدة 
 ) دقیقة لكل حصة.45) حصة دراسیة، بزمن قدرة (25(

وشملت خطة السیر في تدریس الوحدة على األهداف السلوكیة لكل درس، والمصادر والوسائل 
 الخطوات اإلجرائیة إلستراتیجیة  دور التعلم فوق المعرفیة. التعلیمیة، و 

 
 صدق المادة التعلیمیة:

قامت الباحثة بالتحقق من صدق المادة التعلیمیة، بعرضها على مجموعة من المحكمین المختصین 
ضافة بالمناهج، وأسالیب التدریس من أساتذة جامعیین ومشرفین تربویین من وزارة التربیة والتعلیم، باإل

إلى معلمي الریاضیات للصف العاشر األساسي، لالستفادة من خبراتهم ومالحظاتهم حول المادة 
 .)1التعلیمیة، وٕاجراء التعدیالت الالزمة لتخرج المادة التعلیمیة بشكلها النهائي ملحق (

 
 أدوات الدراسة 5.3

 الباحثة بإعداد األدوات اآلتیة: قامت 
 لي :. مقیاس التفكیر التحلی1.5.3

 قامت الباحثة بإعداد مقیاس للتفكیر التحلیلي وفق الخطوات اآلتیة :
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قامت الباحثة باالطالع على األدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة بالتفكیر التحلیلي  -
 ).2009)، (حسام الدین،2014كدراسة (رمضان،

 قامت الباحثة بتحدید الهدف من اختبار التفكیر التحلیلي. -
 احثة على دراسات سابقة تخدم موضوع التفكیر التحلیلي.اطلعت الب -
لقیاس  وبارمتون قامت الباحثة باختیار فقرات مناسبة لموضوع بحثها من مقیاس هاریسون -

 ) فقرة.16التفكیر التحلیلي وخرجت باختبار التفكیر التحلیلي المكون من (
محكمین من ذو الخبرة  أعدت الباحثة االختبار وقامت بقیاس الصدق من خالل عرضها على -

 واالختصاص، واألخذ بآرائهم.
قامت الباحثة بقیاس الثبات للمقیاس من خالل تطبیقه على عینة من المجتمع خارج الدراسة  -

من طالب الصف العاشر في مدرسة ذكور البرج الثانویة، ثم أعادت تطبیق المقیاس بعد 
 مرور أسبوعین.

 
 :ضیةاختبار اكتساب المفاهیم الریا2.5.3.

 قامت الباحثة بإعداد اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة وفق الخطوات اآلتیة:
تحدید الوحدة المراد تدریسها باستخدام إستراتیجیة، وتم اختیار الوحدة الثالثة (اإلحصاء  −

 واالحتماالت) من كتاب الریاضیات للصف العاشر األساسي.
إلى قیاس مدى اكتساب الطلبة للمفاهیم  في تحدید الهدف من االختبار، حیث یهدف االختبار  −

 وحدة اإلحصاء واالحتماالت من كتاب الریاضیات للصف العاشر األساسي.
) ودراسة 2014كدراسة (توبة، االطالع على العدید من االختبارات المشابهة لدراسات سابقة -

 )، لالستفادة منها في بناء فقرات االختبار موضوع اإلعداد.2012هالل، (أبو
 .تحدید المفاهیم الریاضیة المراد قیاسها −
 بناء اختبار لقیاس المفاهیم الریاضیة. −
صیاغة تعلیمات االختبار ووضعها في مقدمة االختبار مع مراعاة وضوحها، ومالمتها  −

 لمستوى الطلبة.
 قیاس الصدق من خالل عرضه على ذو الخبرة واالختصاص. −
 تطبیقه مرة أخرى بعد مرور أسبوعین. قیاس الثبات من خالل تطبیق االختبار وٕاعادة −

 
 صدق االختبارین: 1.2.5.3.

تم التأكد من صدق االختبارین (التفكیر التحلیلي واكتساب المفاهیم الریاضیة) وذلك من خالل 
عرضهما على مجموعة من المحكمین من ذوي االختصاص في مجال المناهج  وأسالیب 
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ات من ذوي الخبرة من أجل التأكد من أن فقرات تدریس الریاضیات، ومشرفي ومعلمي الریاضی
االختبارین تحقق األهداف التي وضعت من أجلها، وكذلك مناسبتها لمستوى الطلبة والوقت 
المخصص لها، واألخذ بعین االعتبار بآراء ومالحظات المحكمین وٕاجراء التعدیالت المناسبة، 

) اختبار 3التفكیر التحلیلي، ملحق ( ) اختبار2لیخرج االختبارین بصورتهما النهائیة ملحق(
 اكتساب المفاهیم الریاضیة.

 ومن المالحظات التي سجلت على االختبارین من قبل السادة المحكمین : 
 إعادة صیاغة بعض الفقرات بأسلوب ابسط. -
 عمل تدقیق لغوي لبعض الفقرات. -
 تغیر وحذف بعض الفقرات والمموهات. -

 
 ثبات االختبارین:      

باحثة باستخراج معامل الثبات  لكل من اختبار التفكیر التحلیلي واكتساب المفاهیم قامت ال
) للتحقق من أن االختبارین Pretest –post testالریاضیة، باستخدام طریقة اإلعادة (

قادرین على تحقیق أغراض الدراسة، حیث تم تطبیق االختبار على عینة استطالعیة من أفراد 
)  طالبا من طالب  مدرسة ذكور البرج 35خارج عینتها، وتكونت من (مجتمع الدراسة، ومن 

) 0.72الثانویة ، وٕاعادة االختبار بعد أسبوعین، وبلغ معامل الثبات لالختبار التفكیر التحلیلي(
ویعد هذا المعامل جیدًا ألغراض إجراء الدراسة وكذلك بلغ معامل الثبات  الختبار اكتساب 

 ). 0.82المفاهیم الریاضیة (
 

 زمن االختبار : 
من خالل التطبیق االستطالعي لالختبارین  قامت الباحثة بتقدیر الزمن المناسب لكل اختبار من 
خالل حساب متوسط الزمن الذي استغرقه الطالب في اإلجابة على كل اختبار، حیث بلغ زمن 

) 40لمفاهیم الریاضیة () دقیقة، وكذلك بلغ زمن اختبار اكتساب ا40االختبار التفكیر التحلیلي (
 دقیقة

 یز :یمعامل الصعوبة والتم
قامت الباحثة بحساب معامل الصعوبة والتمییز لفقرات االختبارین (اختبار التفكیر التحلیلي و 

) طالبا، 35اكتساب المفاهیم الریاضیة)، وذلك بعد تطبیقه على العینة االستطالعیة المكونة من (
 الصعوبة لكل فقرة  من فقرات االختبارینة التالیة لحساب معامل ة المعادلوقد استخدمت الباحث
 %100×س       معامل الصعوبة =

 ن                        
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 صحیحة . إجابةحیث س :عدد الطالب الذین أجابوا عن السؤال 
 ن: مجموع الطالب.     

)، وقد تراوحت 0.75-0.35وقد تراوحت معامالت الصعوبة لفقرات اختبار التفكیر التحلیلي بین (
) وهي قیم متفقة 0.80-0.32معامالت الصعوبة لفقرات اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة بین (

 مع معیار الصعوبة المقبول ألغراض البحوث التربویة.
 یز فقد تم حسابه كما یأتي:یأما معامل التم
 ص -س  معامل التمیز =                  

 ن                                       
 صحیحة. إجابة أجابوایا في االختبار الذین لحیث س: عدد طالب الفئة الع

 صحیحة. إجابةعلى السؤال  أجابواص: عدد طالب الفئة العلیا في التحصیل الذین      
 المجموعتین. إحدىن: مجموع طالب      

)، وقد تراوحت 0.75-0.31یلي بین (لفقرات اختبار التفكیر التحل تمییزمالت الوقد تراوحت معا
 )0.84-0.30لفقرات اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة بین ( تمییزمعامالت ال

المقبول  تمییزوهي قیم متفقة مع معیار ال ،ینیز تم اعتماد فقرات االختبار یوبناء على معامالت التم
 ). 2000 (عودة، 0.3اكبر من ألنها  ألغراض البحوث التربویة.

 
 الطریقة واإلجراءات  6.3

 اتبعت الباحثة في تنفیذ دراستها الخطوات اآلتیة : 
مراجعة كلیة الدراسات العلیا بجامعة القدس، والحصول على كتاب تسهیل المهمة الموجه إلى  -

مدیریة التربیة والتعلیم  في جنوب الخلیل،  لتسهیل مهمة تطبیق الدراسة في المدارس، ملحق 
)4( 

إلى  تسهیل مهمة الموجه جنوب الخلیل والحصول على كتابیریة التربیة والتعلیم التوجه إلى مد -
مدرسة ذكور البرج الثانویة، وٕالى مدرسة صالح الدین للذكور ومدرسة بنات دورا الثانویة 

 ).5( لتسهیل مهمة تطبیق الدراسة ملحق للبنات
 وضوع الدراسة.االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بم -
اختیار المادة الدراسیة وهي وحدة اإلحصاء واالحتماالت من كتاب الریاضیات للصف العاشر  -

م، وٕاعداد دلیل المعلم للوحدة وفق إستراتیجیة دورة 2018/  2017األساسي في الفصل األول 
التعلم فوق المعرفیة، والتحقق من صدقه بعرضه على مجموعة من المحكمین ذوي الخبرة 

 ).6ملحق (

47 
 



إعداد أدوات الدراسة (اختبار التفكیر التحلیلي، اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة )، والتحقق  -
الالزمة والتحقق من التعدیالت من صدقها بعرضها على مجموعة من المحكمین وٕاجراء 

 ثباتهما.
للتحقق ؛تطبیق األدوات على عینة استطالعیة من مجتمع الدراسة، ومن خارج عینة الدراسة  -

من ثبات االختبارین، والتحقق من سالمة الفقرات ووضوحها وتدوین استفسارات الطلبة 
،وحساب معامل الصعوبة والتمییز لفقرات االختبارین، وتحدید الزمن الالزم لالختبارین (من 
خالل حساب متوسط الوقت الذي استغرقه أول طالب أنهى االختبار والوقت الذي استغرقه 

 ).آخر طالب 
اختیار المدارس التي تم تطبیق الدراسة فیها، واالجتماع مع المدیر والمعلمین للتعاون مع  -

الباحثة، من اجل تطبیق الدراسة وتعیین الشعب التجریبیة والضابطة فیها، وتوزیع المادة 
یة الدراسیة على المعلمین  بعد صیاغتها وتعریفها باستخدام  إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرف

 لالسترشاد بها، واالستفادة منها وشرحها للطلبة في الشعب التجریبیة.
تدریب المعلمین على تطبیق الدراسة من خالل سلسلة من اللقاءات معهم، تم من خاللها  -

 مناقشة الدلیل، والخطوات الالزم إتباعها في التدریس.
 ابطة ).تطبیق االختبارین بشكل قبلي على عینة الدراسة (التجریبیة والض -
تطبیق التجربة (حیث تم تدریس الوحدة الثالثة (اإلحصاء واالحتماالت) للمجموعة التجریبیة  -

 باستخدام دورة التعلم فوق المعرفیة والشعبة األخرى تدریسها  بالطریقة االعتیادیة ).
ي یاضیة بشكل بعدتطبیق االختبارین اختبار التفكیر التحلیلي، واختبار اكتساب المفاهیم الر  -

 التجریبیة والضابطة في نفس الوقت.على المجموعتین 
جمع االختبارات ورصد النتائج، والقیام بالمعالجات اإلحصائیة المناسبة الستخراج النتائج   -

 وتفسیرها.
 كتابة التوصیات والمقترحات ووضع تجربة الباحثة بین یدي الباحثین الالحقین. -
 متغیرات الدراسة 3.7

 المتغیرات اآلتیة:ت الدراسة على اشتمل
 المتغیر المستقل:

 التعلم فوق المعرفیة). طریقة التدریس وهي بمستویین: (الطریقة االعتیادیة، وٕاستراتیجیة دورة
 المتغیرات التابعة:

 لیلي واكتساب المفاهیم الریاضیة)وتشمل (التفكیر التح
 المتغیر المعدل:

 الجنس وله مستویان:(ذكور وٕاناث).
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 سةتصمیم الدرا 8.3
 

E :  O1O2    x   O3O4 
C: O1O2        O3O4 

 
E    المجموعة التجریبیة : 
C المجموعة الضابطة : 
O1.اختبار التفكیر التحلیلي القبلي : 
O2  قبلي.ال: اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة 
O3 بعدي.ال: اختبار تنمیة التفكیر التحلیلي 
O4 عدي.بال: اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة 
X .(إستراتیجیة  دورة التعلم فوق المعرفیة) المعالجة التجریبیة : 
 

 المعالجات اإلحصائیة9.3 
تم استخراج المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لعالمات المجموعة التجریبیة، والمجموعة 

الریاضیة، كما تم  الضابطة على االختبارین، اختبار التفكیر التحلیلي، واختبار اكتساب المفاهیم
) لحساب معامل الثبات، حیث تم استخدام تحلیل التغایر المصاحب pretest- post testاستخدام (

الثنائي لمقارنة متوسطات أداء الطلبة على أدوات الدراسة، واإلجابة على أسئلة الدراسة، ولمعرفة داللة 
ة ،والجنس، والتفاعل بینهما، الفروق في متوسطات أداء الطلبة في االختبارین حسب المجموع

 ).SPSSباستخدام برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة (
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 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة 
 مقدمة

استخدام  تناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إلیها الدراسة، والتي هدفت إلى استقصاء أثر
التحلیلي واكتساب المفاهیم الریاضیة لدى طلبة  فوق المعرفیة في تنمیة التفكیرإستراتیجیة دورة التعلم 

الصف العاشر ، في مدیریة تربیة جنوب الخلیل، وكذلك معرفة ما إذا كان هذا األثر یختلف باختالف 
 طریقة التدریس والجنس والتفاعل بینهما.

 
 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول :  1.4
ثر استخدام إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة في تنمیة التفكیر التحلیلي لدى طلبة الصف ما أ

 العاشر؟ وهل یختلف هذه األثر باختالف طریقة التدریس والجنس والتفاعل بینهما ؟
 

 وانبثق عن السؤال الفرضیة الصفریة اآلتیة:
≥∝لة ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدال        ) بین المتوسطات  0.05

الحسابیة الختبار التفكیر التحلیلي لدى طلبة الصف العاشر تعزى لطریقة التدریس والجنس والتفاعل 
 بینهما.

والختبار هذه الفرضیة، تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لعالمات الطلبة في الصف 
ب الجنس وطریقة التدریس، یبین الجدول سي وذلك بحفي اختبار التفكیر التحلیل األساسيالثامن 

 ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة.1.4(
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة في اختبار التفكیر التحلیلي  )1.4جدول (
 القبلي والبعدي حسب طریقة التدریس والجنس

 الجنس
اإلحصاءات 

 الوصفیة

نتائج اختبار التفكیر التحلیلي 
 القبلي

نتائج اختبار التفكیر التحلیلي 
 البعدي

 المجموع التجریبیة الضابطة المجموع التجریبیة الضابطة

 ذكور

 64 34 30 64 34 30 العدد
المتوسط 
 الحسابي

5.37 4.35 4.83 6.53 11.59 9.22 

االنحراف 
 المعیاري

2.31 2.65 2.53 2.96 2.23 3.62 

 إناث

 76 39 37 76 39 37 العدد
المتوسط 
 الحسابي

4.59 4.05 4.32 8.57 11.13 9.88 

االنحراف 
 المعیاري

2.53 2.69 2.61 2.40 2.82 2.91 

 المجموع

 140 73 67 140 73 67 العدد
المتوسط 
 الحسابي

4.94 4.19 4.55 7.66 11.34 9.52 

االنحراف 
 المعیاري

2.45 2.66 2.58 2.83 2.57 3.26 

 
) أن هناك فروقًا ظاهریة في المتوسطات الحسابیة لعالمات لطلبة الصف 1.4ویالحظ من الجدولین (

العاشر تبعا للطریقة التدریس والجنس في اختبار التفكیر التحلیلي البعدي، كما أظهرت النتائج من 
قل من المتوسطات ) أن المتوسطات الحسابیة لعالمات المجموعة الضابطة ا1.4خالل الجدول (

) 11.34الحسابیة لعالمات المجموعة التجریبیة، حیث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجریبیة (
). كما 2.83) بانحراف معیاري قیمته (7.66)، والمجموعة الضابطة (2.57بانحراف معیاري قیمته (

الذكور اقل من  المتوسطات الحسابیة لعالمات أن) 1.4وأظهرت النتائج من خالل الجدول (
) بانحراف 9.88( اإلناث، حیث كانت متوسطات عالمات اإلناثالمتوسطات الحسابیة لعالمات 

) في اختبار التفكیر 3.62) بانحراف معیاري قیمته (9.22) ومتوسطات الذكور(2.91معیاري قیمته (
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بیة لعالمات الطلبة التحلیلي البعدي. ولمعرفة ما إذا كانت الفروق  الظاهریة في المتوسطات الحسا
)، تم استخدام اختبار تحلیل التغایر المصاحب α≥ 0.05ذات داللة  إحصائیة عند المستوى (

)ANCOVA) یوضح ذلك.2.4)، والجدول ( 
 
 

 الصف العاشر  طلبةمتوسطات عالمات ) لANCOVA) نتائج تحلیل التغایر المصاحب (2.4جدول (
 .ب المجموعة والجنس والتفاعل بینهمابحسالبعدي في اختبار التفكیر التحلیلي 

 مصدر التباین
مجموع 

 المربعات
درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 *02. 6.04 39.69 1 39.69 االختبار القبلي
 *00. 81.27 534.12 1 534.12 المجموعة

 0.04* 4.23 27078 1 27078 الجنس
 *00. 8.85 58.15 1 58.15 المجموعة×الجنس
 6.57 135 887.45 الخطأ

  
 139 1474.14 الدرجة الكلیة المصححة

   
 )α≥ 0.05*دالة عند المستوى (

 
 النتائج المتعلقة بالمجموعة : 

) أن قیمة  (ف) المحسوبة للفرق بین متوسطي درجات  طلبة 2.4یتضح من الجدول رقم (
) ، وأن 81.27تفكیر التحلیلي  بحسب المجموعة هي (المجموعتین الضابطة والتجریبیة في اختبار ال

)، وعلیه یتم رفض α≥ 0.05) وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة (0.00قیمة الداللة اإلحصائیة (
" ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة فریة والتي تنص على أنه الفرضیة الص

)∝≤ العاشر  في اختبار التفكیر التحلیلي تعزى لطریقة  )بین متوسطات عالمات طلبة الصف0.05
 ≤αالتدریس " األمر الذي یقودنا إلى االستنتاج أن هناك أثٌر ذا داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (

 ) لتطبیق إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة في التفكیر التحلیلي یعزى للمجموعة.0.05
ب المتوسطات الحسابیة المعدلة واألخطاء المعیاریة لمتغیر  ولمعرفة لصالح من الفروق تم حسا

 ) :3.4اختبار التفكیر التحلیلي، كما في الجدول (
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ب ) المتوسطات الحسابیة المعدلة واألخطاء المعیاریة في اختبار التفكیر التحلیلي حس3.4جدول(
 لمجموعةا
 
 
 
 
 
) أن المتوسط المعدل للمجموعة الضابطة التي درست بالطریقة االعتیادیة 3.4یتبین من الجدول ( 

)، مما یدل على أن الفروق 11.43)، وهو أقل من متوسط المجموعة التجریبیة الذي بلغ (7.46هو (
 المجموعة التجریبیة.بین المجموعتین كانت لصالح 

 
 النتائج المتعلقة بمتغیر الجنس :

) أن قیمة (ف) المحسوبة للفرق بین متوسطي عالمات طلبة المجموعتین 2.4یالحظ من الجدول (
)، وأن قیمة الداللة 4.32بحسب الجنس هي ( تجریبیة في اختبار التفكیر التحلیليالضابطة وال
رضیة )، وعلیه یتم رفض الفα≥ 0.05مستوى الداللة ( ) وهذه القیمة اقل من0.04اإلحصائیة (

≥∝" ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (الصفریة والتي تنص على أنه 
)بین متوسطات عالمات طلبة الصف العاشر في اختبار التفكیر التحلیلي تعزى للجنس"، األمر 0.05

) لتطبیق α≥ 0.05ا داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (الذي یقودنا إلى االستنتاج أنه یوجد أثٌر ذ
إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة في اختبار التفكیر التحلیلي لدى طلبة الصف العاشر تعزى 

 للجنس.
ولمعرفة لصالح من الفروق تم حساب المتوسطات الحسابیة المعدلة واألخطاء المعیاریة لمتغیر  

 ) :4.4، كما في الجدول (اختبار التفكیر التحلیلي
) المتوسطات الحسابیة المعدلة واألخطاء المعیاریة في اختبار التفكیر التحلیلي حسب 4.4جدول(
 الجنس 

 العدد المجموعة
األوساط الحسابیة 

 المعدلة
 ةاألخطاء المعیاری

 0.302 7.46 67 ضابطة
 0.317 11.43 73 تجریبیة

 العدد الجنس
األوساط الحسابیة 

 المعدلة
 األخطاء المعیاریة

 0.32 9.00 64 ذكر
 0.30 9.90 76 أنثى
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)، وهو أقل من متوسط اإلناث  الذي 9.00ر هو () أن المتوسط المعدل للذكو 4.4یتبین من الجدول (
 )، مما یدل على أن الفروق بین المجموعتین كانت لصالح اإلناث.9.90بلغ (

 
 النتائج المتعلقة بالتفاعل بین المجموعة والجنس :

) أن قیمة (ف) المحسوبة للفرق بین متوسطي عالمات طلبة المجموعتین 2.4یتضح من الجدول (
درست بالطریقة االعتیادیة) والتجریبیة (التي درست باستخدام إستراتیجیة دورة التعلم الضابطة (التي 

) وأن 8.85فوق المعرفیة) في اختبار التفكیر التحلیلي بحسب التفاعل بین المجموعة والجنس هي (
≥∝)، وهي أقل من مستوى الداللة (0.00قیمة الداللة اإلحصائیة ( )، وعلیه یتم رفض 0.05

الصفریة التي تنص على أنه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة الفرضیة 
)∝≤ ) بین متوسطات عالمات طلبة الصف العاشر في اختبار التفكیر التحلیلي تعزى  0.05

للتفاعل بین طریقة التدریس والجنس  "، األمر الذي یقودنا إلى االستنتاج أن هناك أثرًا ذا داللة 
≥∝د مستوى الداللة (إحصائیة عن )  لتطبیق استراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة لدى طلبة 0.05

 الصف العاشر یعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس.
ولمعرفة لصالح من الفروق تم حساب المتوسطات الحسابیة المعدلة واألخطاء المعیاریة لمتغیر اختبار 

 ) :5.4عة والجنس، كما في الجدول (التفكیر التحلیلي بحسب التفاعل بین المجمو 
 

،واألخطاء المعیاریة في اختبار التفكیر التحلیلي حسب ) المتوسطات الحسابیة المعدلة5.4جدول (
 التفاعل بین المجموعة والجنس

 
)  أن المتوسط المعدل للمجموعة التجریبیة للذكور (التي درست باستخدام دورة 5.4یتبین من الجدول (

) ، وهو أعلى من متوسط المجموعة الضابطة للذكور (التي درست 11.63التعلم فوق المعرفیة ) هو (
)، مما یدل على أن الفروق كانت لصالح المجموعة التجریبیة، 6.36ي بلغ (بالطریقة االعتیادیة) الذ

وأن المتوسط المعدل للمجموعة التجریبیة لإلناث (التي درست باستخدام دورة التعلم فوق المعرفیة) هو 

 العدد الجنس المجموعة
األوساط 

 الحسابیة المعدلة
 األخطاء المعیاریة

 ضابطة
 0.47 6.36 30 ذكر
 0.42 8.56 37 أنثى

 تجریبیة
 0.44 11.63 34 ذكر
 0.41 11.23 39 أنثى
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)  وهو أعلى من متوسط المجموعة الضابطة لإلناث (التي درست بالطریقة االعتیادیة) الذي 11.23(
 )، مما یدل على أن الفروق كانت لصالح المجموعة التجریبیة.8.56بلغ (

ویالحظ أن هناك فروق بین المجموعة والجنس، حیث كان المتوسط الحسابي المعدل للذكور في 
) ، 11.23) والمتوسط الحسابي المعدل لإلناث في المجموعة التجریبیة (11.63المجموعة التجریبیة (

 ادوا من إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة أكثر من اإلناث بفارق قلیل.مما یدل على أن الذكور استف
 

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول : 
لدى طلبة  اكتساب المفاهیم الریاضیةما أثر استخدام إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة في 

 ریس والجنس والتفاعل بینهما ؟الصف العاشر؟ وهل یختلف هذه األثر باختالف طریقة التد
 

 وانبثق عن السؤال الفرضیة الصفریة اآلتیة:
≥∝ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (         ) بین المتوسطات  0.05

الحسابیة الختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة لدى طلبة الصف العاشر تعزى لطریقة التدریس والجنس 
 ا.والتفاعل بینهم

 
ري لعالمات الطلبة في الصف والختبار هذه الفرضیة، تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیا

االساسي في اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة وذلك بحسب الجنس وطریقة التدریس، یبین  العاشر
 ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة.6.4الجدول (
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة في اختبار اكتساب المفاهیم  )46.جدول (
 الریاضیة القبلي والبعدي حسب طریقة التدریس والجنس

 الجنس
اإلحصاءات 

 الوصفیة

نتائج اختبار التفكیر التحلیلي 
 القبلي

نتائج اختبار التفكیر التحلیلي 
 البعدي

 المجموع التجریبیة الضابطة عالمجمو  التجریبیة الضابطة

 ذكور

 64 34 30 64 34 30 العدد
المتوسط 
 الحسابي

6.07 9.15 7.70 16.63 28.82 23.11 

االنحراف 
 المعیاري

4.09 5.35 5.01 8.38 5.99 9.42 

 إناث

 76 39 37 76 39 37 العدد
المتوسط 
 الحسابي

4.95 5.74 5.36 18.03 31.15 24.76 

االنحراف 
 اريالمعی

3.56 4.38 3.99 5.80 5.06 8.53 

 المجموع

 140 73 67 140 73 67 العدد
المتوسط 
 الحسابي

5.45 7.33 6.43 17.40 30.07 24.01 

االنحراف 
 المعیاري

3.82 5.12 4.62 7.05 5.60 8.95 

 
لصف ) أن هناك فروقًا ظاهریة في المتوسطات الحسابیة لعالمات لطلبة ا6.4ویالحظ من الجدولین (

العاشر تبعا للطریقة التدریس والجنس في اختبار التفكیر التحلیلي البعدي، كما أظهرت النتائج من 
) أن المتوسطات الحسابیة لعالمات المجموعة الضابطة اقل من المتوسطات 6.4خالل الجدول (

) 30.07( الحسابیة لعالمات المجموعة التجریبیة، حیث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجریبیة
). 7.05) بانحراف معیاري قیمته (17.40)، والمجموعة الضابطة (5.60بانحراف معیاري قیمته (

المتوسطات الحسابیة لعالمات الذكور اقل من  أن) 6.4كما وأظهرت النتائج من خالل الجدول (
اف ) بانحر 24.76( اإلناث، حیث كانت متوسطات عالمات اإلناثالمتوسطات الحسابیة لعالمات 

) في اختبار 9.42) بانحراف معیاري قیمته (23.11) ومتوسطات الذكور(8.53معیاري قیمته (
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التفكیر التحلیلي البعدي. ولمعرفة ما إذا كانت الفروق  الظاهریة في المتوسطات الحسابیة لعالمات 
المصاحب  )، تم استخدام اختبار تحلیل التغایرα≥ 0.05الطلبة ذات داللة  إحصائیة عند المستوى (

)ANCOVA) یوضح ذلك.7.4)، والجدول ( 
 

) لعالمات الطلبة في اختبار اكتساب ANCOVA) نتائج تحلیل التغایر المصاحب (7.4جدول (
 المفاهیم الریاضیة  بحسب المجموعة والجنس والتفاعل بینهما

 

 مجموع المربعات مصدر التباین
درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة ف 
 المحسوبة

وى مست
 الداللة

 0.00 44.56 1341.60 1 1341.60 االختبار القبلي
 0.00* 139.27 4192.95 1 4192.95 المجموعة

 0.00* 13.07 393.55 1 393.55 الجنس
 0.17 1.87 56.32 1 56.32 المجموعة×الجنس
   30.12 135 4064.35 الخطأ

    139 11140.99 الدرجة الكلیة المصححة
 )α≥ 0.05ى (*دالة عند المستو 

 
 النتائج المتعلقة بالمجموعة : 

) أن قیمة  (ف ) المحسوبة للفرق بین متوسطي درجات  طلبة 7.4یتضح من الجدول رقم (
المجموعتین الضابطة (التي درست بالطریقة االعتیادیة)والتجریبیة (التي درست باستخدام إستراتیجیة 

ساب المفاهیم الریاضیة  بحسب المجموعة هي دورة التعلم فوق المعرفیة) في اختبار الحل اكت
)، α≥ 0.05) ،وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة (0.00) ،وأن قیمة الداللة اإلحصائیة (139.27(

وعلیه یتم رفض الفرضیة الصفریة والتي تنص على أنه  " ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند 
≥∝مستوى الداللة ( طلبة الصف العاشر  في اختبار اكتساب  بین متوسطات عالمات )0.05

المفاهیم الریاضیة  تعزى لطریقة التدریس " ،األمر الذي یقودنا إلى االستنتاج أن هناك أثرًا ذا داللة 
) الستخدام إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة  یعزى α≥ 0.05إحصائیة عند مستوى الداللة (

 للمجموعة.
حساب المتوسطات الحسابیة المعدلة ،واألخطاء المعیاریة لمتغیر   ولمعرفة لصالح من الفروق تم

 ) :8.4اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة ، كما في الجدول (
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)  المتوسطات الحسابیة المعدلة، واألخطاء المعیاریة في اختبار اكتساب المفاهیم 8.4جدول (
 الریاضیة حسب المجموعة :

 
) أن المتوسط المعدل للمجموعة الضابطة التي درست بالطریقة االعتیادیة هو 9.4یتبین من الجدول (

) وهوأقل من متوسط المجموعة التجریبیة (التي درست باستخدام دورة التعلم فوق المعرفیة) 17.99(
 )، مما یدل على أن الفروق بین المجموعتین كانت لصالح المجموعة التجریبیة.29.99ي بلغ (الذ
 

 النتائج المتعلقة بمتغیر الجنس :
) أن قیمة (ف ) المحسوبة للفرق بین متوسطي عالمات طلبة 7.4یالحظ من الجدول رقم (

التي درست باستخدام إستراتیجیة المجموعتین الضابطة (التي درست بالطریقة االعتیادیة) والتجریبیة (
)، 13.07دورة التعلم فوق المعرفیة) في اختبار الحل كتساب المفاهیم الریاضیة، بحسب الجنس هي (

)، وعلیه یتم α≥ 0.05)، وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة (0.00وأن قیمة الداللة اإلحصائیة (
فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة رفض الفرضیة الصفریة والتي تنص على أنه " ال توجد 

)∝≤ ) بین متوسطات عالمات طلبة الصف العاشر في اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة  0.05
تعزى للجنس"، األمر الذي یقودنا إلى االستنتاج أن هناك أثرًا ذا داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

)α≥ 0.05م فوق المعرفیة  في اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة  ) الستخدام إستراتیجیة دورة التعل
 لدى طلبة الصف العاشر یعزى للجنس.

ولمعرفة لصالح من الفروق تم حساب المتوسطات الحسابیة المعدلة واألخطاء المعیاریة لمتغیر  
 ).9.4اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة ، كما في الجدول (

المعدلة واألخطاء المعیاریة في اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة ) المتوسطات الحسابیة 9.4جدول (
 حسب الجنس

 األخطاء المعیاریة األوساط الحسابیة المعدلة العدد الجنس

 0.70 21.89 64 ذكر
 0.64 25.37 76 أنثى

 األخطاء المعیاریة ة المعدلةاألوساط الحسابی العدد المجموعة

 0.65 17.99 67 ضابطة
 0.68 29.26 73 تجریبیة
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) وهو أقل من متوسط المعدل 21.89) أن المتوسط المعدل للذكور هو(9.4یتبین من الجدول (
 )، مما یدل على أن الفروق في متغیر الجنس كانت لصالح اإلناث.25.37لذي بلغ(لإلناث ا

 
 النتائج المتعلقة بالتفاعل بین المجموعة والجنس :

) أن قیمة (ف) المحسوبة للفرق بین متوسطي عالمات طلبة المجموعتین 7.4یتضح من الجدول (
التي درست باستخدام إستراتیجیة دورة التعلم الضابطة (التي درست بالطریقة االعتیادیة) ،والتجریبیة (

فوق المعرفیة) في اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة  بحسب التفاعل بین المجموعة والجنس هي 
≥∝)، وهي أعلى من مستوى الداللة (0.17) ، وأن قیمة الداللة اإلحصائیة (1.87( )، وعلیه 0.05

" ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى یتم قبول الفرضیة الصفریة التي تنص على أنه 
≥∝الداللة ( ختبار اكتساب المفاهیم ) بین متوسطات عالمات طلبة الصف العاشر في ا0.05
تعزى  للتفاعل بین طریقة التدریس والجنس  "، األمر الذي یقودنا إلى االستنتاج أنه ال یوجد الریاضیة 

≥∝لة (أثرًا ذا داللة إحصائیة عند مستوى الدال )، الستخدام استراتیجیة دورة التعلم فوق 0.05
المعرفیة في اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة  لدى طلبة الصف العاشر یعزى للتفاعل بین المجموعة 

 والجنس.
 

 الدراسة : ملخص نتائج    3.4
≥∝توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (     1. ات بین متوسطات عالم )0.05

ولصالح إستراتیجیة دورة تعزى لطریقة التدریس  ،في اختبار التفكیر التحلیلي اشرطلبة الصف الع
 التعلم فوق المعرفیة .

≥∝.  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (2 ) بین متوسطات عالمات طلبة 0.05
 اث.الصف العاشر في اختبار التفكیر التحلیلي، تعزى للجنس ولصالح اإلن

≥∝توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( 3. ) بین متوسطات عالمات طلبة 0.05
 للتفاعل بین طریقة التدریس والجنس.  في اختبار التفكیر التحلیلي تعزىالصف العاشر 

≥∝فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( توجد 4. عالمات طلبة بین متوسطات  )0.05
تعزى لطریقة التدریس ولصالح إستراتیجیة دورة  ،ختبار اكتساب المفاهیم الریاضیةفي ا الصف العاشر

 التعلم فوق المعرفیة.
≥∝توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( 5. طلبة  بین متوسطات عالمات )0.05

 ناث.، تعزى للجنس وكانت لصالح اإلختبار اكتساب المفاهیم الریاضیةالصف العاشر في ا
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≥∝. ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (6 عالمات طلبة بین متوسطات  )0.05
، تعزى إلى طریقة التدریس والجنس والتفاعل الریاضیة الصف العاشر في اختبار اكتساب المفاهیم

 بینهما.
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 الفصل الخامس

 التوصیاتمناقشة النتائج و 
 

 مقدمة :
إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة في تنمیة التفكیر سعت الدراسة الحالیة إلى معرفة أثر استخدام 

 ، وتم فیما یلي مناقشة  نتائج الدراسة.التحلیلي واكتساب المفاهیم الریاضیة لدى طلبة الصف العاشر
 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.5
 

ما أثر استخدام إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة في تنمیة التفكیر التحلیلي لدى األول :   السؤال
 طلبة الصف العاشر؟ وهل یختلف هذه األثر باختالف طریقة التدریس والجنس والتفاعل بینهما ؟

 

 عاشرلصف اللدى طلبة ا فكیر التحلیليأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة في اختبار الت
إستراتیجیة دورة التعلم تبعًا للمجموعة، حیث كانت لصالح المجموعة التجریبیة،والتي ُدرَّست باستخدام 

فیما یتعلق بتدریس هذه اإلستراتیجیة في تنمیة التفكیر التحلیلي ، وهذا یدل على فاعلیة  فوق المعرفیة
 یاضیات.في مادة الر اإلحصاء واالحتماالت) وحدة الوحدة الثالثة (

 
استخدام إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة، والتي أظهرت  هذه النتیجة إلى فاعلیة ةعزو الباحثتو 

طریقة مغایرة في التدریس خالفا للطرق التقلیدیة، فدورة التعلم فوق المعرفیة بمراحلها األربعة مرحلة 
المفهوم، فحص حالة تقیم  االستكشاف، ومرحلة فحص حالة تقدیم المفهوم ، فحص حالة تطبیق

المفهوم. قدمت للطلبة فائدة من خالل القدرة على مراجعة المعلومات لدیهم بشكل دوري، في كل 
أمل أفكارهم العلمیة، والتعرف الى المفهوم لدیهم، قدم للطلبة فرصة لت مرحلة من مراحلها األربعة. كما

ة، وكأن المعرفة أصبحت ملكا للطلبة، في الكتشاف المفهوم، وتدوین ذلك في سجالتهم الخاصوفرصة 
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بدورة التعلم أوقات الحقة كان المعلم یمكن أن یحصل على فكرة للموضوع من نسبة قلیلة بالصف، أما 
لدیه فرصة حتى یتعرف المعلم عما یجول في فكره  الطالب ذو التحصیل المتدني أصبحفوق المعرفیة 

م ساعدت الطلبة على مراجعة دروسهم، وكتابة نقاط عملیات التقیی أنكما من معلومات وأفكار، 
ضعفهم وقوتهم، دون حرج أو خوف، وهذا جعل للمعلم القدرة على معالجة ضعف طالبه، فكون لدى 

، حیث أن المراحل جعلت المعلومات مرتبة لدیهم ه، واكتساب مهاراتلتحلیليالطلبة القدرة على التفكیر ا
اوجد لدیهم قدرة على التخمین والتنبؤ، وكذلك إیجاد العالقات والنمط ترتبا متسلسال، والتساؤل الذاتي 

ة أوجدت لدى الطلبة القدرة وترتیب األولویات، وفي مرحلة تقدیم المفهوم في دورة التعلم فوق المعرفی
(عبد اسةدر نتائج هذه الدراسة مع  تفقتاو  تعمیم المفاهیم وبناء العبارات وتكوین المفهومعلى 
) كونها عملت على 2008(صالح، )، و2010)، و(جبر،2010سة (بابطین،)، ودرا2013الرحیم،

 تنمیة التفكیر وعادات العقل.
 

تبعًا  لتفكیر التحلیليأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات الطلبة في اختبار ا كما
 للجنس، وهذه الفروق كانت لصالح اإلناث.

 
تفوقهن في قد یعود جیة متالئمة مع اإلناث أكثر بقلیل من الذكور، و ویعود ذلك إلى أن اإلستراتی

اهتممن كثیرا بكتابة أفكارهن وما یجول بخاطرهن بصورة أكبر من الطالب، فكانت  هنار انختباال
سجالتهن ممیزة من حیث الكتابة والترتیب، واعتبرن السجالت كأنهن مراجع یمكن الرجوع إلیهن، 

یرهن وتأمالتهن أكثر من الطالب، الذین كانت سجالتهم تتحدث عن ومعرفة مدى تطویر تفك
یل المعلومات بطریقة مختصرة نوعا ما، فعملت تنظیمهن للسجالت وقدرتهن على ترتیب األفكار وتسج

قدرة على التأني في اإلجابة والتفكیر باإلجابة ملیا، البیانات المطلوبة منهن، حیث اكسب تنظیمهن 
 لتاني باإلجابة. وجمع المعلومات وا

 
تعزى للتفاعل بین الطریقة  لتفكیر التحلیليوأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیًا في اختبار ا
 والجنس ولصالح المجموعة التجریبیة عند الذكور واإلناث.

 
یعود السبب في ذلك كون المعلم والمعلمة قاموا بتطبیق اإلستراتیجیة وفق خطوات واضحة من دلیل 

 م واستخدموا األدوات نفسها. المعل
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 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  2.5
 

دورة التعلم فوق المعرفیة في اكتساب المفاهیم الریاضیة لدى طلبة الصف  إستراتیجیةما أثر استخدام 
 ؟ وهل یختلف هذا األثر باختالف طریقة التدریس والجنس والتفاعل بینهما ؟العاشر

 
لدى طلبة  اكتساب المفاهیم الریاضیةئج وجود فروق ذات داللة إحصائیة في اختبار أظهرت النتا

تبعًا للمجموعة، حیث كانت لصالح المجموعة التجریبیة،والتي ُدرَّست باستخدام  عاشرالصف ال
هذه اإلستراتیجیة في اكتساب المفاهیم ، وهذا یدل على فاعلیة  إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة

 في مادة الریاضیات.اإلحصاء واالحتماالت) وحدة الوحدة الثالثة (فیما یتعلق بتدریس ریاضیة ال
 

وتعزو الباحثة ذلك إلى دور إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة ومراحلها في قدرة الطالب على إعادة 
ه، قدرته على صیاغة المفاهیم بنفسه وتفاعله معها مما یسمح للطالب في معرفة نقاط ضعفه وقوت

السیر مع المفهوم بخطواته اكسبه القدرة على معالجة األخطاء أثناء سیر العملیة التعلیمة ولیس بعد 
اكسبه  ،إلى انتهاء الدرس ،فمراقبته المستمرة لسیره في مراحل بدئه بالتعرف إلى المفهوم ،إنهائها فقط

مكن المعلم من معرفة ما لدى الطالب  القدرة على التعمق في فهم المفهوم من جوانب مختلفة، كذلك
لقدرة المعلم على التعرف  ،وتنمیة جوانب القوة ،عن المفهوم وٕاعادة تصحیح األخطاء الموجودة ،أفكار

مع دراسة هذه الدراسة واتفقت على ما لدى الطلبة أفكار استطاع الطالب صیاغتها وكتابتها 
 ة التعلم على تدریس المفاهیم واالحتفاظ بها.) في قدرة دور 2008المشایخي،() ودراسة 2010(جبر،

 
د فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات عالمات طلبة الصف العاشر في و وجكما بینت النتائج 

 اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة، تعزى للجنس وكانت لصالح اإلناث.
 
ث الدرس، والتسجیل في ، وتتبع أحداسبب في ذلك إلى انتباههن اثناء الحصةالتعزو الباحثة و 

سجالتهن الخاصة، والذي اكسبهن قدرة على معرفة نقاط الضعف والقوة لدیهن في المفهوم، واهتمامهن 
بإعادة قراءة السجالت مرة أخرى في البیت، وتصور ماذا ستكون أجباتهن ومعرفتهن للمفهوم في 

ضا نضجهم في فهم المفاهیم المجردة لة تطرح إلیهن بعد دراسة المفهوم، تبین ایالسجل، لو كانت األسئ
 .اكثر من الطالب

 
لدى طلبة  اكتساب المفاهیم الریاضیةوجود فروق ذات داللة إحصائیة في اختبار عدم أظهرت النتائج 

 تفاعل بین المجموعة والجنس.تبعًا لل عاشرالصف ال
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 للذكور واإلناث.هذه اإلستراتیجیة في اكتساب المفاهیم الریاضیة، وهذا یدل على فاعلیة   
 

واتفقت الدراسات مع الدراسة الحالیة على أن دورة التعلم فوق المعرفیة یمكن تطبیقها على المفاهیم، 
) التي عملت على تنمیة المفاهیم العلمیة في مادة العلوم، وتحصیل المفاهیم 2010كدراسة (جبر،

فت هذه الدراسة عن الدراسات األخرى )، واختل2008واالحتفاظ بها في مادة العلوم كدراسة (المشایخي،
أنها عملت على متغیر اكتساب المفاهیم الریاضیة دون غیرها من المفاهیم في وحدة اإلحصاء 

 واالحتماالت في مادة الریاضیات للصف العاشر.
 
 
 التوصیات 3.5 
 .تهاتدریس الریاضیات بمختلف مجاالإستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة . ضرورة استخدام 1
 حققه من فائدة للطلبة.استخدام إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة ی. تدریب المعلمین على 2
 لدى المتعلمین.تنمیة التفكیر التحلیلي معلمي الریاضیات على كیفیة  . تدریب3
 بناء المناهج الفلسطینیة.دورة التعلم فوق المعرفیة في . ضرورة  تضمین 4
راحل وم أخرىومتغیرات  أخرىلمواد  اإلستراتیجیةشبیهة واستخدام هذه  أخرى أبحاث. توصیة لعمل 5

 .أخرىتعلیمیة 
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 ، الشروق، عمان.یات تدریس العلومالنظریة البنائیة واستراتیج). 2007(. زیتون، عایش
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 القاهرة.
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 )1ملحق (
 نموذج التحكیم

 العلمیة:...................... الدرجة                                   :  ........ حضرة األستاذ
 الوظیفة المكان:.....................                                         ..........التخصص:

 
 ورحمة اهللا وبركاتهالسالم علیكم 

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان" اثر استخدام إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة في تنمیة التفكیر 
التحلیلي واكتساب المفاهیم الریاضیة لطلبة الصف العاشر" وذلك لنیل درجة الماجستیر في أسالیب 

میة لوحدة اإلحصاء واالحتماالت من كتاب التدریس في جامعة القدس، واستلزم ذلك إعداد مادة عل
 .، وفق اإلستراتیجیةالریاضیات الجزء األول للصف العاشر

 اآلراء في ضوء خبرتكم، من حیث: ءلذا نرجو من سیادتكم التكرم بتحكیمها وأبدا
 مدى مالءمة ووضوح الفقرات ومناسبتها لمستوى الطلبة. •
 مدى مالئمة الفقرات لموضوع البحث. •
 ة الفقرات علمیا ولغویا.دقة وسالم •
 كفایة عدد الفقرات ومالءمتها للطلبة. •
 إجراء ما ترونه لصالح الدراسة من إضافة أو حذف أو تعدیل. •

 شكرا لحسن تعاونكم
                                                                                                                          

 لباحثةا
 سهاد عوني الفقیه
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 دلیل المعلم وفق إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة
 

دلیل المعلم لتدریس الوحدة الثالثة ( اإلحصاء واالحتماالت) من كتاب الریاضیات الجزء األول للصف 
 العاشر وفقا إلستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة .

 لفقیه.إعداد الباحثة: سهاد عوني ا
 فلسطین -القدس
 م 2018

 
 المقدمة:

یعتبر دلیل المعلم بمثابة المرشد الذي سیقوم بإرشادك إلى كیفیة استخدام إستراتیجیة معینة في تدریس 
الریاضیات، ونضع بین یدیك هذا الدلیل، وقد تم إعداده من خالل االطالع على الدراسات األدبیة 

ة باإلستراتیجیة، لیكون  لك عونا في تدریس مفاهیم الوحدة الثالثة ( التربویة، والدراسات السابقة المرتبط
، وفقا إلستراتیجیة الجزء األول من مقرر الصف العاشراإلحصاء واالحتماالت) من كتاب الریاضیات 

دورة التعلم فوق المعرفیة، والتي هي من استراتجیات التعلیم البنائي، والتي تسهم في بناء المعرفي 
 خالل االسترشاد بالبینیة المعرفیة الموجودة لدى الطالب حول موضوعات الدروس. للطالب من

 یشتمل الدلیل على ما یلي : 
نبذه عامة عن إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة، توجیهات عامة تتعلق بتدریس الوحدة الثالثة(  -1

 .األولاإلحصاء واالحتماالت) من كتاب الریاضیات للصف العاشر الجزء 
 الخطوات اإلجرائیة إلستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة وخطوات سیر الدرس . -2
 األهداف العامة المرتبطة بتدریس الوحدة. -3
 خطة تدریس كل من دروس الوحدة متضمنا: -4
 األهداف السلوكیة -
 المفاهیم والمصطلحات -
 الوسائل التعلیمیة -

 فوق المعرفیة: إرشادات عامة للمعلم الستخدام إستراتیجیة دورة التعلم
 عزیزي المعلم علیك دراسة المادة جیدا ،وفق إستراتیجیة دورة التعلم وفقهم خطواتها. -1
 ما یكتبه الطالب في سجله الخاص یجب االطالع علیه . -2
 علیك معرفة خصائص الطلبة لدیك. -3
 طالب وتعین قائد لهم. 6-5قم بتقسیم الطالب إلى مجموعات تتكون من  -4
 لوسائل المناسبة للدرس مسبقا.قم بتحضیر األدوات وا -5
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 إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة : خطوات
 تقوم دورة التعلم فوق المعرفیة وفق الخطوات التالي :

یتم عرض المفهوم الجدید بصورة مجردة من خالل طرح مجموعة من األسئلة،  مرحلة االستكشاف :
حول المفهوم  ملى المعلومات الموجودة لدیهطلبة لتأمل أفكارهم العلمیة والتعرف علوترك فرصة ل

الجدید وٕاعطائهم الفرصة الستكشاف الظواهر المرتبطة بالمفهوم. األسئلة في هذه المرحلة والتي 
 یجب تدریب الطلبة على أن یسألوها هي :

 ما هي األفكار األساسیة في هذا الموقف؟ -
 هل احتاج إلى عمل شيء معین أو نشاط معین لفهم هذا؟ -
 ما هي األسئلة التي من المحتمل أن أواجهها في هذا الموقف؟ -
 یقوم الطلبة  بتسجیل إجاباتهم عن تلك األسئلة في سجلهم الخاص -

وصل من خالل تلك التبجمع البیانات التي سجلها الطلبة ، و  یقوم المعلم فحص حالة تقدیم المفهوم:
لكي یعیدوا النظر في أفكارهم  لطلبةفرصة ل اإلجابات مع الطلبة إلى المفهوم السلیم، مع إعطاء

لتعرف على التغیرات التي طرأت على أفكارهم. األسئلة في لومفاهیمهم العلمیة، وتأمل كل طالب، 
 على أن یسألوها بأنفسهم هي : لبةهذه المرحلة والتي یجب تدریب الط

 هل المفهوم اتضح في ذهني؟ -
 ت إلیها صحیحة؟هل المالحظات واالستنتاجات التي توصل -
 هل استطیع أن أعطي تعریفا للمفهوم؟ -
 یقوم الطلبة بتسجیل إجاباتهم عن تلك األسئلة في سجالتهم الخاصة -

في هذه المرحلة تواجهه الطلبة بأمثلة أخرى كتطبیق للمفهوم العلمي،  فحص حالة تطبیق المفهوم:
ل المراحل السابقة، وهذا ما تلبي الذي یمكن فهمه من خالل استخدام البیانات التي أنتجت خال

غرضه أوراق العمل المعدة لهذا الشأن، األسئلة في هذه المرحلة والتي یجب تدریب الطلبة على أن 
 یسألوها بأنفسها هي:

 ما وجه استفادتي من هذا المفهوم في حیاتي العامة؟ -
 هل استطیع تطبیق المفهوم في مواقف الحیاة العامة؟ -
 طبیق هذا المفهوم في أي موقف جدید؟هل من السهل ت -
 یقوم الطلبة بتسجیل إجاباتهم عن  تلك األسئلة في سجلهم الخاص -

في هذه المرحلة یتأمل الطلبة أفكارهم العلمیة، ویجب أن یحتفظ كل من  فحص حالة تقییم المفهوم:
لة فإنها یجب أن تكون الطلبة بسجل المفهوم التي تسجل فیه أفكارهم العلمیة، وٕاذا كانت فكرتهم معقو 

قادرة على تقدیم أمثلة للمفهوم وكذلك تفسیر فكرتهم لزمالئهم من خالل مناقشتهم ضمن المجموعات. 
 األسئلة في هذه المرحلة والتي یجب تدریب الطلبة على أن یسألوها  بأنفسهم هي:
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 ما مدى كفاءتي في هذا المفهوم؟ -
 ما هي الجوانب القوة والضعف في أدائي؟ -
 ما الذي استطیع أن افعله ال تغلب على جوانب الضعف؟ -
 هل دراستي لهذا الموضوع أضافت إلي شیئا جدیدا؟ -
 الخاص. مبتسجیل إجابات تلك األسئلة في سجله یقوم الطلبة -

هو سجل یسجل فیه الطلبة، مالحظاتهم ویجیبون عن األسئلة  سجل الطالب (سجل الطالب الخاص):
ن الدرس، وفي هذه الدراسة تم إعداد نموذج لسجل الطلبة من قبل الباحثة وعلى التي تطرح إلیهم ضم

 الطلبة اإلجابة عن األسئلة التي تطرح لهم وتدوینها في دفتر خاص .
 

األهداف العامة المرتبطة بتدریس الوحدة الثالثة ( اإلحصاء واالحتماالت) من منهج الریاضیات الجزء 
 األول للصف العاشر:

 .االرتباط الخطي من شكل االنتشار الطالب على یتعرف أن -1
 یجد الطالب معامل االرتباط لمجموعتین من البیانات. أن -2
یتعرف الطالب على االنحدار الخطي البسیط ویوضح معادلته ویوظف مسائل عملیة  أن -3

 متعلق به.
 یتعرف الطالب على مبدأ العد ویحسب المضروب . أن -4
 التبادیل.یتعرف الطالب على التوافیق و  أن -5
 یوظف نظریة ذات الحدین ویجد معامالت الحدود . أن -6
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 التوزیع الزمني لموضوعات الوحدة الثالثة ( اإلحصاء واالحتماالت):
 عدد الحصص الموضوع الوحدة

الوحدة الثالثة ( اإلحصاء 
 واالحتماالت)

 2 االرتباط الخطي )1
 3 معامل ارتباط بیرسون )2
 3 مانمعامل ارتباط سبیر  )3
االنحدار الخطي  )4

 البسیط.
2 

 3 مبدأ العد )5
 3 التبادیل )6
 3 التوافیق )7
 3 نظریة ذات الحدین )8
 3 تماریت عامة )9

 حصة 25 المجموع
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 الدرس األول
 االرتباط الخطي

 أهداف الدرس : بانتهاء الدرس یتوقع أن یكون الطالب قادرا على أن :
 النتشار.یتعرف على شكل ا -1
 أن یحدد نوع االرتباط بین متغیرین من شكل االنتشار . -2

 خطوات سیر الدرس 
 ألدوات الالزمة:ا

 ، طباشیرسبورة ، أقالم  -1
 خارطة فلسطین . -2
 ، أقالم، لوح بیاني) ة أدوات هندسیة ( مسطر  -3
 كتب ودفاتر الطلبة . -4
 سجل الطالب. -5

 :  في الدرس مفهومین أساسیین سیتعرف إلیهما الطالب وهما
 .مفهوم شكل االنتشارأوال: 
 مفهوم االرتباط الخطي  ثانیًا:

 وفق إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة سیتم تناول كل مفهوم على حده بخطواته . 
 

 أوال: شكل االنتشار
 مرحلة االستكشاف

 التالمیذ خارطة فلسطین، وتوزیع المدن علیها . أمامیعرض المعلم  -1
میذ تعین  مدن فلسطینیة الخلیل ، نابلس ، رام اهللا، القدس ، النقب ، یطلب المعلم من التال -2

 . أریحا
یرسم المعلم مستوى دیكارتي على اللوح البیاني ویتخیل كیف تتوزع مدینة الخلیل والقدس ورام  -3

 اهللا على المستوى الدیكارتي . 
دن فلسطینیة م أربعةیطلب المعلم من كل طالبین رسم مستوى دیكارتي وتخیل كیف تتوزع  -4

 علیه.
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 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص. -5

 : فحص حالة تقدیم المفهوم
 ل المعلم الطلبة ماذا قمنا بعمله ................................أیس -1
 . 69صفحة  2حل نشاط  ةیطلب المعلم من الطلب -2
 ر.شكل االنتشاهذا ما یعرف ب لبةأنیبین المعلم للط -3
یطلب المعلم من الطلبة كتابة تعریف لمفهوم شكل االنتشار ویعرض على اللوح مفهوم شكل  -4

 االنتشار 
 ( شكل االنتشار: الشكل الناتج من تعیین النقاط على المستوى الدیكارتي ) 

 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص. -5
 لمفهومتطبیق افحص حالة 

وهو عن بیانات لطول اإلنسان وكتلته  69صفحة  3حل نشاط  بةیطلب المعلم من الطل -1
 وتمثیل شكل النتشار.

 اطلب من الطلبة تأمل شكل االنتشار للرسوم اآلتیة. -2
 
 
 
 
 
 

 
 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص. -3
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 یم المفهومیتق فحص حالة
 بشكل االنتشار ............................................................. ماذا نعني -1
 األولائل الفرع سیطلب من الطالب حل السؤال الثاني من تمارین وم -2
 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص. -3

 
 مفهوم االرتباط الخطي ثانیا: 

 فمرحلة استكشا
التي  قاموا یرسمها  األربعةمالنقاط ظیحاولوا رسم مستقیم یمر بمع أنعلم من الطلبة یطلب الم -1

 للمدن الفلسطینیة .
 2التي قاموا برسمها في النشاط رقم النقاط ،  مظیطلب المعلم من الطلبة رسم مستقیم یمر بمع -2

 . 3و 
 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص. -3

 تقدیم المفهوم :فحص حالة 
م النقاط فان العالقة التي تربط المتغیرین ضرسم مستقیم یمر بمع إذاأمكنانه  لبةیبین المعلم للط
 عالقة خطیة .

 .........................ي یعرفوا ماذا یعني االرتباط الخط أنیطلب المعلم من الطالب  -1
 خطي .......................الواالرتباط غیر  -2
 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص. -3

 تطبیق المفهوم :فحص حالة 
 . 71صفحة  1یطلب من المعلم من الطلبة حل تمارین ومسائل السؤال  -1
 .  71صفحة  2حل سؤال  طلبةیطلب من ال -2
 یطلب من الطلبة تأمل األشكال اآلتیة : -3
 ن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص.یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة ع -4
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 م المفهوم :یتقی فحص حالة
 یطلب المعلم من الطلبة تعریف االرتباط الخطي :............................ -1
 خطي ................................................الوتعریف االرتباطغیر  -2
 . 71صفحة  3حل سؤال  -3
 ابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص.یطلب المعلم من الطلبة اإلج -4
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 الدرس الثاني:
 معامل ارتباط بیرسون

 أهداف الدرس : بانتهاء الدرس یتوقع أن یكون الطالب قادرا على أن :
 إیجاد معامل ارتباط بیرسون .  -1
 إیجاد معامل االرتباط لمجموعتین من البیانات. -2
 لحسابیة على معامل االرتباطإیجاد اثر العملیات ا -3

 المواد واألدوات الالزمة:
 لوح ، طباشیر، أقالم .  -1
 جهاز عرض . -2
 الكتاب المدرسي ودفاتر الطلبة. -3
 سجل الطلبة الخاص بكل طالب. -4

 اكتشاف المفهوم
األرض، وري المزروعات، الحاج شحدة  ثالحاج شحدة مزارع ، یحب أرضه كثیرا، یحرص على حر 

 إنتاج أرضه من محصول العنب.  كان یرید أن یراقب
فبدأ یراقب قطعة األرض ، وجمع البیانات لیرى هل هنالك عالقة بین محصول العنب وعدد مرات 

 األرض فجمع البیانات اآلتیة :  ثحر 
عدد مرات 
حراثة األرض 

 في السنة
1 2 3 4 5 

إنتاج العنب 
 بالطن

2 3 4 5 5.5 

 
تار هل هنالك عالقة بین عدد مرات حراثة األرض في السنة سجل الحاج شحدة هذه البیانات لكنه اح

وٕانتاج العنب، ففكر كیف یمكن له معرفة العالقة ، نصحه احد التجار بسؤال احد طالب الصف 
 العاشر االساسي.

 هیا بنا نساعد العم شحدة ، حسب ما تعلمنا في درس االنتشار
 هیا نرسم شكل االنتشار. -1
 هنالك ارتباط؟ هل -2
 األرض؟ ثكمیة إنتاج العنب بزیادة عدد مرات حر  تزداد هل -3
 نوعیة ؟ أمالبیانات التي یحتویها الجدول كمیة  هل -4
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 األرض وٕانتاج العنب؟ ثیسال الحاج شحدة عن مقدار االرتباط بین عدد مرات حر  -5
 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص. -6

 تقدیم المفهومفحص حالة 
 ، معلومات انه LCDض المعلم على یعر 

إذا كان شكل االنتشار خطا مستقیما فهنالك ارتباط بین المتغیرین، یمكن التعبیر عنه عددیا  -1
 بمعامل االرتباط.

 تقاس عالقات االرتباط بمقیاس یسمى معامل االرتباط یرمز له بالرمز   ((( ر ))) -2
بمعامل ارتباط )) فان االرتباط یقاس  رقمإذا كان كال المتغیرین مقاسا بقیاس كمي (( أي  -3

 بیرسون.
 إذا كانت س و ص مجموعتین من القیم المتناظرة فیعرف ارتباط بیرسون ر كما یلي : -4

 ((یعرض قانون بیرسون))
 شرح لمدلوالت القانون.

 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص. -5
 تطبیق المفهومفحص حالة 

  73صفحة  2بحل نشاط نقوم  -1
عالماتهم  استلمواورفاقه في الصف العاشر، یعیشون في حي الیاسمینة في نابلس، خالد  -2

المدرسیة، بعد اختبارات الشهرین، فأرادوا دراسة العالقة بین عالماتهم في مبحثي اللغة 
 العربیة واللغة االنجلیزیة، من خالل حساب معامل ارتباط بیرسون.

اللغة العربیة 
 س

20 25 20 15 30 

اللغة 
 االنجلیزیة ص

25 22 18 20 30 
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 نطبق على القانون 
 س ص  2ص^ 2س^ ص س
20 25    
25 22  484  
20 18 400   
15 20    
30 30   900 

  2733  115 110المجموع 
 

 احسب :
 الوسط الحسابي س -1
 الوسط الحسابي ص -2
 احسب معامل ارتباط بیرسون . -3

 
 75صفحة  3لطالب حل نشاط اطلب من ا -4
 أعمارلخمسة مرضى من  لألعلىالعیادات الصحیة تم قیاس ضغط الدم  إحدىفي  -5

 :اآلتیةمختلفة، وبوبت البیانات 
 40 45 60 55 50 العمر س

ضغط الدم 
 ص

120 140 130 150 130 

 احسب معامل ارتباط بیرسون ؟ 
 في سجلهم الخاص. یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة -6

 . م فهم المفهومیتقی
 ما هو قانون معامل ارتباط بیرسون . -1
 ما هي المعلومات التي نحتاجها لحساب معامل ارتباط بیرسون. -2
 ما رأیك بقیمة ر الناتجة في كل مرة ؟؟  -3
 تتراوح قیمة ر من أي عدد إلى أي عدد؟؟ -4
 في السؤال السابق هال معامل ارتباط قوي أو ضعیف ؟؟ -5
 االرتباط طردي أو عكسي؟؟ معامل -6
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اطلب من الطالب حل السؤال التالیة لتأكد من فهم معامل ارتباط بیرسون جیدا وقیم (( ر )) 
 وتوضیح قوة االرتباط ونوعه .

 
 

 
 

 . 76اطلب من الطالب حل تمارین ومسائل الكتاب صفحة  -7
 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص. -8
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 الدرس الثالث 
 معامل ارتباط سبیرمان

 
 أهداف الدرس : بانتهاء الدرس یتوقع أن یكون الطالب قادرا على أن :

 إیجاد معامل ارتباط سبیرمان .  -4
 إیجاد معامل االرتباط لمجموعتین من البیانات. -5
 إیجاد اثر العملیات الحسابیة على معامل ارتباط سبیرمان .   -6

 
 :زمة الال األدوات
 لوح ، طباشیر ، أقالم. -1
 جهاز عرض. -2
 كتب وأقالم ودفاتر الطلبة. -3
 سجل الطلبة الخاص. -4

 
 كشاف ستامرحلة 

 *المعلم یراجع الطالب في معامل ارتباط بیرسون 
 ما نوع البیانات التي یستطیع قانون بیرسون حسابها...........................................

 .......................................بین  ونقیمة معامل ارتباط بیرس
 ضعیف أمما نوع االرتباط............................... قوي  1-إذا ظهر  معامل ارتباط  
 ضعیف  أمما نوع االرتباط............................قوي  0.2إذا كان معامل االرتباط   

البیانات للطلبة ، فراس واحمد وسعاد ومها ، وهي *قم بعرض هذا البیانات على الطالب ، هذه 
 تقدیراتهم في مبحثي اللغة العربیة والریاضیات.

 مها سعاد احمد فراس أسماء الطلبة
 مقبول  ممتاز ضعیف جید اللغة العربیة س 
 ضعیف جید جدا جید مقبول الریاضیات ص 

 ابة عن األسئلة اآلتیة:بعد عرض هذه البیانات على شاشة العرض اطلب من الطلبة اإلج
 من األول في مبحث اللغة العربیة ؟ -1
 من المرتبة األخیرة في مبحث الریاضیات؟ -2
 رتب  الطلبة في مبحث اللغة العربیة من األعلى إلى األدنى؟ -3
 رتب الطلبة في مبحث الریاضیات من األعلى إلى األدنى؟ -4
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لغة العربیة والریاضیات، وٕایجاد أرد المعلم أن یحدد العالقة بین تحصیل الطلبة في مبحثي ال -5
 معامل ارتباط بینهما، هل یستطیع إیجاد معامل ارتباط بیرسون لهذه البیانات؟؟ لماذا ؟؟

 اعبر عن البیانات الوصفیة بقیم عددیة، بإعطاء رتب للطلبة في المبحثین؟ نكمل .. -6
 مها سعاد حمدأ فراس أسماء الطلبة

 الثالثة  الرابع  اللغة العربیة س
  األولى   الریاضیات ص

     ف 
     2ف^

 
 ما عدد قیم كل من المتغیرین ؟ -7
 اوجد قیمة ف (الفرق بین رتب س ورتب ص) -8
 ؟ 2اوجد قیمة ف^ -9

 
 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص.

 
 تقدیم المفهوم فحص حالة 

 معامل ارتباط سبیرمان -1
 بیرمان نجد رتب كل من المتغیرینلحساب معامل ارتباط س

 نجد قیمة ف وهي الفرق في رتب المتغیرین س والمتغیر ص 
 ونجد قیمة ن عدد القیم كل من المتغیرین 

 ونجد معامل ارتباط سبیرمان بین المتغیرین 

 
 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص.
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 متطبیق المفهو فحص حالة 
 

  78ص  3# اطلب من الطلبة حل نشاط 
 2ف^ ف رتب ص رتب س ص س
 0.25  4 3.5 جید جید

 4  4 6 جید ضعیف
  0  1 ممتاز ممتاز

  0 2  جید جدا جید جدا
 1  6  ضعیف مقبول

  0.5-  3.5 جید جید
     5.5 

 اجب عن األسئلة اآلتیة:
 تساوت الرتب ؟ ماذا نفعل إذا -1
 یرمان؟جد معامل ارتباط سب -2

 79صفحة  4حل نشاط  بة# اطلب من الطل      
 

 احسب معامل ارتباط سبیرمان للبیانات في الجدول األتي: 
 2ف^ ف رتب ص رتب س ص س
60 70 9 6 3  
80 60     
65 70 7    
70 90  1.5   
85 70 2  -4  
65 60     
75 80  3   
55 75     
65 65     
90 90     

  1   0.25 
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 ن=............................................

 ر=............................................
 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص.

 یم فهم المفهوم یتقفحص حالة 
 نص قانون معامل ارتباط سبیرمان؟................................. -1
 ذا نحتاج عند حساب معامل ارتباط سبیرمان؟...........................ما -2
 ما نوع البیانات التي یمكن حساب معامل ارتباط سبیرمان لها؟........................ -3
 .81اطلب من الطلبة حل أسئلة تمارین ومسائل صفحة  -4
 قارن بین معامل ارتباط سبرسونوسبیرمان ؟ -5
 اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص.یطلب المعلم من الطلبة  -6

 الدرس الرابع
 االنحدار الخطي البسیط

 أهداف الدرس : بانتهاء الدرس یتوقع أن یكون الطالب قادرا على أن :
 التعرف إلى  االنحدار الخطي البسیط . -7
 أن یجد معادلة خط انحدار احد المتغیرین على األخر.  -8
 حل مسائل عملیة . -9

 : الزمة األدوات ال
 لوح ، طباشیر، أقالم. -1
 كتب الطلبة ودفاترهم. -2
 جهاز عرض. -3
 سجل الطلبة الخاص بكل طالب. -4

 اكتشاف المفهوم
 یراجع المعلم الطالب في معامل ارتباط بیرسون وسبیرمان. -1
 من الكتاب  1طلب من الطالب حل نشاط ا -2

ازداد بشكل ملحوظ حیث أصبح تشیر اإلحصاءات إلى أن عدد السیارات في فلسطین في السنوات األخیرة 
ثالثة أمثال ما كان علیه في العقد الماضي، مما أدى إلى االزدحام واألزمات المروریة، وتأخر وصول 

 المواطنین إلى األماكن التي یقصدونها، في ساعات الصباح بخاصة، وساعات ما بعد الظهر.
 لعقد الماضي.اكتب معادلة تمثل عدد السیارات حالیا، مقارنة مع عددها في ا -1

 ص=......................................................
 تمثل ص ................................................ -2
 تمثل س ............................................... -3
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 اعرض أمام الطالب المعادلة اآلتیة : -4
  4س+5ص= 
  6-س  0.5ص= 

 ادلة ص= أس + ب إذا كانت صورة المع •
 اوجد قیمة أ ، اوجد قیمة ب  •
 ، فكم قیمة ص =؟؟ 3في المعادلة األولى إذا علمت أن قیمة س =  •
 ، فكم قیمة س =؟؟؟ 2في المعادلة الثانیة إذا علمت أن قیمة ص= •
 یعرض المعلم أمام الطالب الجدول اآلتي :  -1
 5 2- 8 6 3 س
 4- 6 0 1 7 ص
 تربط بین قیم المتغیرین س ، ص ؟؟؟ كیف یمكن لنا كتابة معادلة  

 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص.
 

 تقدیم المفهومفحص حالة 
ص على  معادلة خط االنحدار، والتي تربط بین قیم المتغیرین س، ص  ص= أس+بتسمى المعادلة  

 س 
 أ= 

 ب= 
 
 . اطلب من الطالب توضیح الرموز الموجودة •
 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص. •

 
 تطبیق المفهومفحص حالة 

 اطلب من الطلبة المساعدة ایجاد معادلة خط االنحدار للجدول السابق 
 5 2- 8 6 3 س
 4- 6 0 1 7 ص

 
 حیث الوسط الحسابي ل س= 

 الوسط الحسابي ل ص = 
 قیمة أ =
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 قیمة ب= 
 س ص  2س^ ص س
3 7  21 
6 1 36  
8 0   
-2 6   
5 -4 25 -20 

 
 معادلة االنحدار: ص=...........س +..................

 
 وتدوینها في دفتر الحل . 84من الكتاب صفحة  3#یطلب المعلم من الطلبة حل نشاط 

 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص.
 یم فهم المفهومیتق فحص حالة

 
 ماذا نحتاج لحساب معادلة االنحدار ؟  -1
 هل یمكن لنا استخدام معادلة االنحدار لحساب قیم ص اذا علمت قیم س ؟  -2
 كیف یمكن لنا الحصول على معادلة االنحدار من شكل االنتشار ؟  -3
 . 85اطلب من الطلبة حل تمارین ومسائل صفحة  -4
 األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص.یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن  -5
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 الدرس الخامس
 مبدأ العدّ 

 أهداف الدرس : بانتهاء الدرس یتوقع أن یكون الطالب قادرا على أن :
 التعرف إلى مبدأ العد.  -1
 أن یستخدم الشجرة البیانیة في توضیح النواتج الممكنة لتجربة عشوائیة . -2
 حساب المضروب لعدد معطى . -3

 :الالزمة  األدوات
 لوح ، طباشیر ، أقالم. -1
 جهاز عرض. -2
 كتب وأقالم ودفاتر الطلبة. -3
 سجل الطلبة الخاص. -4

 :كشاف ستمرحلة اال
 )1نشاط ( -1

 ى جهاز العرض.یعرض المعلم النشاط األول عل
یعاني الشعب الفلسطیني من اعتداءات االحتالل أثناء السفر والتنقل بین المدن الفلسطینیة،  سواء 

 أو إغالق طرق، أو غیر ذلك من المضایقات الیومیة. كانت حواجز،
فإذا أراد علي أن یسافر من الخلیل إلى رام اهللا مرورا بالقدس، علما أن بإمكانه أن یسافر من الخلیل 

من القدس إلى رام أو بالحافلة سیارة خاصة، أو إلى القدس بإحدى ثالث وسائل نقل هي: سیارة أجرة، 
 : الحافلة أو سیارة األجرة.اهللا بإحدى وسیلتین هما

 یمكن لعلي السفر من الخلیل إلى القدس بالحافلة، أو......... أو................ •
 عدد الطرق التي یمكن أن یسافر بها=........................................... •
........ عدد یمكن السفر من القدس إلى رام اهللا بواسطة..........................أو........ •

 الطرق=......................
عدد الطرق التي یمكن لعلي أن یسافر بها من الخلیل إلى رام اهللا مرورا بالقدس  •

.....................................=.............×...................= 
 مبدأ العد االساسي:

، وتتم الثانیة 1یث تتم األولى بطرق عددها نإذا أمكننا إجراء عملیة ما على خطوات عددها ك ، بح
، وهكذا حتى الخطوة األخیرة التي تتم بطرق عددها ن ك، فان عدد الطرق الكلیة 2بطرق عددها ن

 ن ك.×...×3ن×2ن×1التي تتم بها العملیة هي: ن
 ) 2نشاط (
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م طریقة یمكن یراد تكوین مجلس إدارة لشركة ما،  مكون من رئیس ونائب رئیس، وأمین للصندوق، بك
 ؟ 5تكوین هذا المجلس، إذا كان عدد األشخاص المرشحین 

 الختیار الرئیس، هناك.....................طرق مختلفة، لماذا؟؟
 الختیار أمین الصندوق هناك ............ طرق مختلفة.

 = .......... طرق مختلفة . 3×.........×عدد الطرق المختلفة لتكوین المجلس=.......
 

 ) 3نشاط(
 ؟  6،8، 5،  1كم عددا مكونا من منزلتین، یمكن تكوینه من مجموعة األرقام: 

 أوال : 
 إذا سمح بتكرار الرقم في أكثر من منزلة.

تتم العملیة في مرحلتین: المرحلة األولى اختیار منزلة اآلحاد، وتتم بـ ........... طرق واختیار منزلة 
 ق العشرات وتتم أیضا بـ ....... طر 

 طریقة  16......×................= إذا عدد الطرق الكلیة = 
 ثانیا:

 إذا لم یسمح بتكرار الرقم في أكثر من منزلة.
 عدد طرق اختیار منزلة اآلحاد....... طرق، عدد طرق اختیار منزلة العشرات .............. طرق 

طریقة، أي أن: عدد األعداد  12..................×................=عدد الطرق المختلفة= 
 عددا . 12المختلفة 

 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص.
 

 تقدیم المفهوم :فحص حالة 
 بكم طریقة مختلفة یمكن لخمسة أشخاص أن یجلسوا في خمسة أماكن في خط مستقیم؟

 طریقة مختلفة. 120= 1×2×3×4×5حسب مبدأ العّد: عدد الطرق المختلفة هي 
 .5!، وتقرأ مضروب 5على صورة  1×2×3×4×5اصطلح على كتابة حاصل الضرب 

 تعریف:
 كان ن عددًا صحیحًا موجبًا، فان مضروب العدد ن، ویرمز له بالرمز ن!  إذا

  1×2×3) .... 2-) (ن1-حیث: ن! = ن (ن
0  = !1  

 وحة في سجلهم الخاص.یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطر 
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 تطبیق المفهوم:فحص حالة 
 :  اآلتیةیطلب المعلم من الطالب حساب القیم 

6 ! 
5 /!3 ! 
8) /!5 !3 (! 
5/ !0 ! 

 )! بأبسط صورة .2-اكتب  ن!/ (ن
 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص.

 فهم المفهوم: ییمتقفحص حالة 
 :  األسئلةاآلتیةحل  بةمن الطل یطلب المعلم

 !  4اقرأ  -1
 ! 0 اقرأ -2
 ! = ......................................... 8عبر عن قیمة العدد  -3
 كراسي، في خط مستقیم. 8الجلوس على  أشخاصبكم طریقة یمكن لستة  -4
 . 89حل تمارین ومسائل صفحة   -5
 سجلهم الخاص. یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في -6
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 الدرس السادس 
 التبادیل

 هداف الدرس : بانتهاء الدرس یتوقع أن یكون الطالب قادرا على أن :أ
 التعرف إلى مفھوم  التبادیل. -1
 حساب قیمة التبادیل -2

 :المواد واألدوات الالزمة 
 لوح ، طباشیر ، أقالم. -1
 جهاز عرض. -2
 كتب وأقالم ودفاتر الطلبة. -3
 الخاص. سجل الطلبة -4

 مرحلة االستكشاف
 ) 1نشاط  (

برز دلیل على ذلك تأهیل أخطوات واسعة، ولعل  األخیرةلقد خطت الریاضة الفلسطینیة في السنوات 
 . 2015، في العام آسیامنتخب فلسطین في كرة السلة لكأس أمم 

یة للفریق ، فان عدد الطرق الكلتذكاریةصورة  ألخذالمنتخب الوقوف على خط مستقیم،  فإذاأردا
 هي :  ألخذالصورة

5.................. =......×.......×......×.... × 
الصورة، هي عدد الترتیبات المختلفة  ألخذیقف فیها،  أنعدد الطرق المختلفة التي یمكن للفریق 

 .لالعبین
ث جمیعا في كل مرة، هو ن!، ویرمز له بالرمز ل(ن،ن) ، حی مأخوذةعدد تبادیل ن من العناصر 

 ص الموجبة  تنتمیإلى
  1×2×3)× .....× 2-) (ن1-= ن(ن1ل ( ن،ن)= ن

 :قیمة  إیجادیطلب من الطالب 
 ) 6،6ل (
 ............................  ماذا تالحظ؟) 5،5ل( 

 )3نشاط (
 أجد عدد األعداد المكونة من منزلتین، التي یمكن تكوینها من مجموعة األرقام:

 یسمح بتكرار الرقم في أكثر من منزلة.، إذا لم 9، 7، 5، 3،  1
.............................................................. 

 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص.

94 
 



 فحص حالة تقدیم المفهوم
 یعرض المعلم للطلبة:

 عناصر، ویرمز له بالرمز ل (ن،ر)أن عدد التبادیل الرائیة لمجموعة مكونة من ن من ال
 ر)! حیث ن، ر عددان طبیعیان، ن أكبر ویساوي ر .-یساوي ن! تقسیم (ن

 ماذا نعني بالتبادیل الثنائیة ؟
 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص.

 تطبیق المفهومفحص حالة 
 :قیمة  إیجادیطلب من الطالب 

 ) 6،6ل ( -1
 ) 5،5ل(  -2
 )3ل ( ن،  -3
 ) 1ل(ن، -4
 )0ل ( ن، -5
 ل(ن،ن) -6
بكم طریقة یمكن تشكیل لجنة مكونة من رئیس، نائب رئیس، أمین سر، من بین سبعة  -7

 أشخاص؟
 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص. -8

 فهم المفهوم ییمتقفحص حالة 
 .............ماذا نعني بالتبادیل ........................ -1
 .  92حل تمارین ومسائل صفحة  -2
 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص. -3
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 الدرس السابع 
 التوافیق

 أهداف الدرس : بانتهاء الدرس یتوقع أن یكون الطالب قادرا على أن :
 التعرف إلى مفھوم التوافیق. -1
 توافیق . أن یعرف القانون الخاص بال -2

 :الالزمة  األدوات
 لوح ، طباشیر ، أقالم. -1
 كتب وأقالم ودفاتر الطلبة. -2
 سجل الطلبة الخاص. -3

 مرحلة استكشاف
مدن العالم.ذهب  أریحاأقدمفي فلسطین، مثل سبسطیة في نابلس وقصر هشام في  األثریةتكثر المعالم 

سبسطیة  إلىاشر في رحلة : محمد ، یزن، عالء خالد ، خلیل من طلبة الصف العأصدقاءخمسة 
الطعام للجمیع، فاقترح احدهم  إلعداد، وفي موعد الغداء اتفقوا على اختیار ثالثة منهم األثریة

محمد ، یزن ،  مجموعات ثالثیة مثل: محمد، یزن وخالد إلىالقرعة وذلك لتقسیم المجموعة  إلىیلجأواأن
 ، خلیل 

 باقي المجموعات ؟  إكمالاطلب من الطلبة 
 المجموعات یزن خالد محمد ؟ لماذا ؟ إحدى تكون  أنمكن هل ی

 عدد المجموعات التي یمكن تكوینها .................................... مجموعة .
 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص.

 تقدیم المفهومفحص حالة 
 ن العناصر، ویرمز له بالرمز:عدد التوافیق الرائیة لمجموعة فیها ن م
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 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص.
 تطبیق المفهومفحص حالة 

  4و 3و 2اطلب حل نشاط 
 

 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص.
 مرحلة تقییم المفهوم

 ؟التوافیق تعریفما 
 ثاال حیاتیا علیه ؟ هاتي م

 . 95اطلب من الطلبة حل تمارین ومسائل ص 
 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص.
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 الدرس الثامن 
 نظریة ذات الحدین

 أهداف الدرس : بانتهاء الدرس یتوقع أن یكون الطالب قادرا على أن :
 استخدام القوانین البدیلة. -1
 یجد معامالت الحدود  أن -2

 یحل مسائل على نظریة ذات الحدین
 خطوات سیر الدرس 

 ألدوات الالزمة:ا
 ، طباشیر.سبورة ، أقالم -1
 كتب ودفاتر الطلبة . -2
 سجل الطالب. -3

 مرحلة استكشاف
 :  األتيمفكوك كل من  بةإیجاداطلب من الطل

 =  2(أ+ب)^
 = 3(أ+ب)^
 = 4(أ+ب)^

 =  15قة إلیجاد مفكوك (أ+ب)^التفكیر في طری بةاطلب من الطل
 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص.

 تقدیم المفهوم فحص حالة
 .  یننظریة ذات الحدبة نكتب على اللوح لطلبمساعدة ا

 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص.
 مرحلة تطبیق المفهوم

  4، نشاط  3، نشاط  2ب من الطلبة حل نشاط اطل
 یطلب المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص

 مرحلة تقییم المفهوم
 اطلب من الطالب اإلجابة عن األسئلة اآلتیة: 

 ما تعریف نظریة ذات الحدین ؟  -1
 بماذا تساعدنا هذه النظریة؟  -2
  98حل تمارین ومسائل صفحة  -3
 المعلم من الطلبة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في سجلهم الخاص. یطلب -4
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 )1(سجل الطالب
 الدرس األول     
 االرتباط الخطي 

 
 أوال : مفھوم شكل االنتشار

 
 مرحلة االكتشاف

 التي تتبادر إلى ذهني عندما یعرض أمامي مفهوم شكل االنتشار؟ ما هي األفكار األساسیة   -1
 
 

معین أو القیام بشي معین یساعدني في تخیل مواقع األشیاء على ج إلى نشاط حتاأهل  -2
 المستوى الدیكارتي ؟ 

 
 

 ؟  ما هي األسئلة التي من المحتمل أن أواجهها -3
 
 

 فحص حالة تقدیم المفهوم
 ؟ياتضح في ذهن مفهوم شكل االنتشارهل  -1

 
 

 صحیحة؟ إلیهاهل المالحظات واالستنتاجات التي توصلت  -2
 
 
 

 مفهوم شكل االنتشار؟تعریفا لل يأنأعطهل استطیع  -3
 فحص حالة تطبیق المفهوم

 ما وجه استفادتي من هذا المفهوم في حیاتي العامة؟ -1
 
 

 
 هل استطیع تطبیق المفهوم في مواقف الحیاة العامة؟  -2
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 هل من السهل تطبیق هذا المفهوم في أي موقف جدید؟ -3

 
 

 فحص حالة تقییم المفهوم
 

 ؟النتشارمفهوم شكل ا ما مدى كفاءتي في -1
 
 

 ما هي الجوانب القوة والضعف في أدائي؟ -2
 

 
 على جوانب الضعف؟ ألتغلبما الذي استطیع أن افعله  -3

 
 

 هل دراستي لهذا الموضوع أضافت إلي شیئا جدیدا؟ -4
 
 

 ثانیاً : االرتباط الخطي 
 مرحلة االكتشاف

 التي تتبادر إلى ذهني عن االرتباط الخطي؟ ما هي األفكار األساسیة  _ 1
 
 
 ج إلى نشاط معین أو القیام بشي معین یساعدني في التوصل إلى االرتباط الخطي ؟ حتاأهل _ 2
 
 
 ؟  ما هي األسئلة التي من المحتمل أن أواجهها_ 3
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 فحص حالة تقدیم المفهوم
 ؟ياتضح في ذهن مفهوم االرتباط واالرتباط الخطيهل  -1
 ة؟صحیح إلیهاهل المالحظات واالستنتاجات التي توصلت  -2
 

 
 مفهوم االرتباط؟ االرتباط الخطي ؟ االرتباط غیر الخطي ؟تعریفا لل أنأعطيهل استطیع  -3

 
 فحص حالة تطبیق المفهوم

 ما وجه استفادتي من هذا المفهوم في حیاتي العامة؟ -1
 
 

 
 هل استطیع تطبیق المفهوم في مواقف الحیاة العامة؟ -2

 
 
 

 ؟هل من السهل تطبیق هذا المفهوم في أي موقف جدید -3
 
 

 فحص حالة تقییم المفهوم
 

 ؟مفهوم االرتباط وانواعه ما مدى كفاءتي في -1
 
 

 ما هي الجوانب القوة والضعف في أدائي؟ -2
 
 

 
 على جوانب الضعف؟ ألتغلبما الذي استطیع أن افعله  -3

 

101 
 



 
 ؟ذا الموضوع أضافت إلي شیئا جدیداهل دراستي له -4
 )2(سجل الطالب

 الدرس الثاني     
 ن معامل ارتباط بیرسو

 
 مرحلة االكتشاف

 التي تتبادر إلى ذهني للعالقة بین إنتاج العنب وحراثة األرض ؟ ما هي األفكار األساسیة  _ 1
 
 
 ج إلى نشاط معین أو القیام بشي معین یساعدني في معرفة العالقة؟ حتاأهل _ 2
 
 
 ؟  ما هي األسئلة التي من المحتمل أن أواجهها_ 3
 
 

 فحص حالة تقدیم المفهوم
 ؟ياتضح في ذهن مفهوم معامل ارتباط بیرسونل ه -1

 
 

 صحیحة؟ إلیهاهل المالحظات واالستنتاجات التي توصلت  -2
 
 
 

 مفهوم ارتباط بیرسون؟تعریفا لل أنأعطيهل استطیع  -3
 
 

 فحص حالة تطبیق المفهوم
 ما وجه استفادتي من هذا المفهوم في حیاتي العامة؟ -1
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 حیاة العامة؟ستطیع تطبیق المفهوم في مواقف الأهل   -2
 هل من السهل تطبیق هذا المفهوم في أي موقف جدید؟ -3

 
 

 فحص حالة تقییم المفهوم
 

 ؟فهم ارتباط بیرسون ما مدى كفاءتي في -1
 
 

 ما هي الجوانب القوة والضعف في أدائي؟ -2
 
 

 
 على جوانب الضعف؟ ألتغلبما الذي استطیع أن افعله  -3

 
 

 ا؟هل دراستي لهذا الموضوع أضافت إلي شیئا جدید -4
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 )3(سجل الطالب
 الدرس الثالث     

 معامل ارتباط سبیرمان
 مرحلة االستكشاف

 التي تتبادر إلى ذهني من اإلجابات التي حصلت علیها؟ ما هي األفكار األساسیة  _ 1
 
 
 ج إلى نشاط معین أو القیام بشي معین یساعدني الحل؟ حتاأهل _ 2
 
 
 ؟  مل أن أواجههاما هي األسئلة التي من المحت_ 3
 
 

 فحص حالة تقدیم المفهوم
 ؟ياتضح في ذهن مفهوم معامل ارتباط سبیرمانهل  -1

 
 

 صحیحة؟ إلیهاهل المالحظات واالستنتاجات التي توصلت  -2
 
 
 

 مفهوم معامل ارتباط سبیرمان؟تعریفا لل أنأعطيهل استطیع  -3
 
 

 فحص حالة تطبیق المفهوم
 اتي العامة؟ما وجه استفادتي من هذا المفهوم في حی -1
 
 
 
 هل استطیع تطبیق المفهوم في مواقف الحیاة العامة؟  -2
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 هل من السهل تطبیق هذا المفهوم في أي موقف جدید؟ -3

 
 

 فحص حالة تقییم المفهوم
 
 ؟مفهوم معامل ارتباط سبیرمان ما مدى كفاءتي في -1
 
 
 ما هي الجوانب القوة والضعف في أدائي؟ -2
 
 
 
 على جوانب الضعف؟ بألتغلما الذي استطیع أن افعله  -3
 
 

 هل دراستي لهذا الموضوع أضافت إلي شیئا جدیدا؟ -4
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 )4(سجل الطالب
 الدرس الرابع    

 االنحدار الخطي البسیط 
 

 مرحلة االستكشاف
 التي تتبادر إلى ذهني ؟ ما هي األفكار األساسیة  _ 1
 
 
 ي الحل؟ ج إلى نشاط معین أو القیام بشي معین یساعدني فحتاأهل _ 2
 
 
 ؟  ما هي األسئلة التي من المحتمل أن أواجهها_ 3
 
 

 فحص حالة تقدیم المفهوم
 ؟ياتضح في ذهن مفهوم معامل معادلة االنحدار الخطيهل  -1

 
 

 صحیحة؟ إلیهاهل المالحظات واالستنتاجات التي توصلت  -2
 
 
 

 مفهوم معادلة االنحدار؟تعریفا لل أنأعطيهل استطیع  -3
 
 

 لمفهومفحص حالة تطبیق ا
 ما وجه استفادتي من هذا المفهوم في حیاتي العامة؟ -1
 
 
 
 هل استطیع تطبیق المفهوم في مواقف الحیاة العامة؟  -2
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 هل من السهل تطبیق هذا المفهوم في أي موقف جدید؟ -3
 
 

 فحص حالة تقییم المفهوم
 

 ؟مفهوم معادلة االنحدار ما مدى كفاءتي في -1
 
 

 ي؟ما هي الجوانب القوة والضعف في أدائ -2
 
 

 
 على جوانب الضعف؟ ألتغلبما الذي استطیع أن افعله  -3

 
 

 هل دراستي لهذا الموضوع أضافت إلي شیئا جدیدا؟ -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107 
 



 )5(سجل الطالب
 الدرس الخامس    

 مبدأ العّد 
 

 مرحلة االستكشاف
 التي تتبادر إلى ذهني ؟ ما هي األفكار األساسیة  _ 1
 
 
 القیام بشي معین یساعدني في الحل؟  ج إلى نشاط معین أوحتاأهل _ 2
 
 
 ؟  ما هي األسئلة التي من المحتمل أن أواجهها_ 3
 
 

 فحص حالة تقدیم المفهوم
 ؟ياتضح في ذهنمفهوم مبدأ العّد هل  -1

 
 

 صحیحة؟ إلیهاهل المالحظات واالستنتاجات التي توصلت  -2
 
 
 

 مفهوم ؟تعریفا لل أنأعطيهل استطیع  -3
 
 

 فحص حالة تطبیق المفهوم
 ما وجه استفادتي من هذا المفهوم في حیاتي العامة؟ -1
 
 
 
 هل استطیع تطبیق المفهوم في مواقف الحیاة العامة؟  -2
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 هل من السهل تطبیق هذا المفهوم في أي موقف جدید؟ -3
 
 

 فحص حالة تقییم المفهوم
 

 ؟مفهوم مبدأ العدّ  ما مدى كفاءتي في -1
 
 

 ما هي الجوانب القوة والضعف في أدائي؟ -2
 
 

 
 على جوانب الضعف؟ ألتغلبذي استطیع أن افعله ما ال -3

 
 

 هل دراستي لهذا الموضوع أضافت إلي شیئا جدیدا؟ -4
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 )6(سجل الطالب
 الدرس السادس    

 التبادیل
 

 مرحلة االستكشاف
 التي تتبادر إلى ذهني عن التوافیق ؟ ما هي األفكار األساسیة  _ 1
 
 
 لقیام بشي معین یساعدني في الحل؟ ج إلى نشاط معین أو احتاأهل _ 2
 
 
 ؟  ما هي األسئلة التي من المحتمل أن أواجهها_ 3
 
 

 فحص حالة تقدیم المفهوم
 ؟ياتضح في ذهن مفهوم التبادیلهل  -1

 
 

 صحیحة؟ إلیهاهل المالحظات واالستنتاجات التي توصلت  -2
 
 
 

 مفهوم التبادیل بلغتي الخاصة؟تعریفا لل أنأعطيهل استطیع  -3
 
 

 ص حالة تطبیق المفهومفح   
 ما وجه استفادتي من هذا المفهوم في حیاتي العامة؟ -1
 
 
 
 هل استطیع تطبیق المفهوم في مواقف الحیاة العامة؟  -2
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 هل من السهل تطبیق هذا المفهوم في أي موقف جدید؟ -3
 
 

 فحص حالة تقییم المفهوم
 
 ؟مفهوم التبادیل ما مدى كفاءتي في -1
 
 
 في أدائي؟ما هي الجوانب القوة والضعف  -2
 
 
 
 على جوانب الضعف؟ ألتغلبما الذي استطیع أن افعله  -3
 
 
 هل دراستي لهذا الموضوع أضافت إلي شیئا جدیدا؟ -4
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 )7(سجل الطالب
 الدرس السابع     

 التوافیق  
 

 مرحلة االكتشاف
 منها الفرق؟  التي تتبادر إلى ذهني إلیجاد المجموعات التي یتكونما هي األفكار األساسیة  _ 1
 
 
 لحلها؟ حتاج إلى عمل شيء معین أو نشاط معین أهل _ 2
 
 
؟ ما هي الطریقة التي یمكن أن تساعدني إلیجاد ما هي األسئلة التي من المحتمل أن أواجهها_ 3

 مجموعات اكبر ؟ 
 
 

 مرحلة تقدیم المفهوم
 ؟ياتضح في ذهن مفهوم التوافیقهل  -1

 
 

 صحیحة؟ إلیهاي توصلت هل المالحظات واالستنتاجات الت -2
 
 
 

 مفهوم للتوافیق؟تعریفا لل أنأعطيهل استطیع  -3
 
 

 مرحلة تطبیق المفهوم
 ما وجه استفادتي من هذا المفهوم في حیاتي العامة؟ -1
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 هل استطیع تطبیق المفهوم في مواقف الحیاة العامة؟  -2
 
 
 
 هل من السهل تطبیق هذا المفهوم في أي موقف جدید؟ -3
 

 
 هوممرحلة تقییم المف

 
 ؟مفهوم التوافیق ما مدى كفاءتي في -1
 
 
 ما هي الجوانب القوة والضعف في أدائي؟ -2
 
 
 
 ما الذي استطیع أن افعله ال تغلب على جوانب الضعف؟ -3
 
 
 هل دراستي لهذا الموضوع أضافت إلي شیئا جدیدا؟ -4
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 )8(سجل الطالب
 الدرس الثامن    

 نظریة ذات الحدین 
 مرحلة االكتشاف

 ؟  15التي تتبادر إلى ذهني إلیجاد مفكوك (أ+ب)^هي األفكار األساسیة  ما _ 1
 
 
 لحلها؟ حتاج إلى عمل شيء معین أو نشاط معین أهل _ 2
 
 
؟ ما هي الطریقة التي یمكن أن تساعدني إلیجاد ما هي األسئلة التي من المحتمل أن أواجهها_ 3

 المفكوك؟ 
 
 

 مرحلة تقدیم المفهوم
 ؟ياتضح في ذهن ات الحدینمفهوم نظریة ذهل  -1

 
 

 صحیحة؟ إلیهاهل المالحظات واالستنتاجات التي توصلت  -2
 
 
 

 مفهوم نظریة ذات الحدین؟تعریفا لل أنأعطيهل استطیع  -3
 

 مرحلة تطبیق المفهوم
 ما وجه استفادتي من هذا المفهوم في حیاتي العامة؟ -1
 
 
 
 هل استطیع تطبیق المفهوم في مواقف الحیاة العامة؟  -2
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 من السهل تطبیق هذا المفهوم في أي موقف جدید؟هل  -3

 
 

 مرحلة تقییم المفهوم
 
 ؟مفهوم نظریة ذات الحدین ما مدى كفاءتي في -1
 
 
 ما هي الجوانب القوة والضعف في أدائي؟ -2
 
 
 
 ما الذي استطیع أن افعله ال تغلب على جوانب الضعف؟ -3
 
 

 هل دراستي لهذا الموضوع أضافت إلي شیئا جدیدا؟ -4
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 )2(ملحق 
 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العلیا
 كلیة العلوم التربویة

 
 الموضوع: تحكیم اختبار التفكیر التحلیلي

 
 حضرة الدكتور/ة:...................................................المحترم

 وبعد: السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته
إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة في تنمیة التفكیر  ر استخداماثتقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان" 

" وذلك لنیل درجة الماجستیر في أسالیب طلبة الصف العاشر لدى التحلیلي واكتساب المفاهیم الریاضیة
 .للتفكیر التحلیلي اختبار جامعة القدس، واستلزم ذلك إعداد منالتدریس 

 اآلراء في ضوء خبرتكم، من حیث: الختبار،وٕابداءا التكرم بتحكیم حضرتكملذا نرجو من 
 مدى مالءمة ووضوح الفقرات ومناسبتها لمستوى الطلبة. •
 مدى مالئمة الفقرات لموضوع البحث. •
 دقة وسالمة الفقرات علمیا ولغویا. •
 كفایة عدد الفقرات ومالءمتها للطلبة. •
 إجراء ما ترونه لصالح الدراسة من إضافة أو حذف أو تعدیل. •

 ملحسن تعاونك شكرا
 الباحثة: سهاد عوني الفقیه

 اسم المحكم:................................
 المؤهل العلمي والصفة:......................
 التخصص:.................................

 مكان العمل:..................................
 
 
 
 
 
 



 اختبار التفكیر التحلیلي
 بة أعزائي الطل

تقوم الباحثة بإجراء بحث بعنوان" أثر استخدام إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة في تنمیة التفكیر 
 التحلیلي واكتساب المفاهیم الریاضیة لدى طلبة الصف العاشر " 

مقیاس فرعي من مقیاس (هاریسون وبرامسون) اختبار التفكیر التحلیلي، مستمد من حیث یوجد أمامك 
 فقرة منها متبوعة بخمس اختیارات محتملة.فقرة كل  )16(لتفكیر یحتوي ألنماط ا

 .هذه المعلومات لغایة البحث العلمي فقط
 ) في المكان المخصص فیما یلي : xالقسم األول : یرجى عزیزي الطالب وضع إشارة (

 الجنس: ذكر (     )       أنثى   (     ) 
 یلي)اختبار التفكیر التحلالقسم الثاني : (

 الرجاء اختیار اإلجابة التي ترى بأنها تنطبق علیك، مع عدم اختیار أكثر من إجابة.
 سمع المعلم والطالب یتناقشون عن فكرة، أمیل إلى تفضیل الجانب الذي :أعندما  )1

 النقاش. نهيی -1
 یعبر بشكل أفضل عن األفكار والقیم المتضمنة. -2
 یعكس بشكل أفضل فكرتي وخبراتي السابقة. -3
 واالتساع . یةالفكرة المنطقحتوي ی -4
 یعبر عن الفكرة بشكل فعال ومختصر. -5

 :  بـعندما أبدا العمل في نشاط مع المجموعة، فانا اهتم  )2
 فهم أهداف وقیم النشاط. -1
 المجموعة. بةاكتشاف أهداف وقیم طل -2
 تحدید الخطوات التي یجب أن تتخذ لتنفیذ النشاط بفعالیة. -3
 .طلبةوللفهم كم سیحقق النشاط من فائدة لي  -4
 تنظیم النشاط. -5

 الصفیة بشكل عام، استوعب األفكار الجدیدة بشكل أفضل عن طریق : ةفي المناقش )3
 ربطها باألنشطة الحالیة والمستقبلیة. -1
 تطبیقها في مواقف مجردة. -2
 .لمتقنالتركیز والتحلیل ا -3
 لألفكار المعروفة. شابهةفهم كیف أن هذه األفكار الجدیدة م -4
 . مقارنتها بأفكار أخرى -5
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 :ما تكون المعلومات في أي كتاب هي عادة فان بالنسبة لي )4
 مهمة جدا إذا أظهرت حقیقة النتائج. -1
 مهمة فقط لفحص دقة الحقائق. -2
 مفیدة، إذا دعمت ووضحت من قبل المؤلف. -3
 مهمة فقط من حیث استخالص النتائج منها. -4
 لیست مهمة لي أكثر وال اقل من معرفة المؤلف. -5

 :بـ ولیة في توضیح فكرة ما من المحتمل أن ابدأ إذا وضعت في موقع مسؤ  )5
 الفكرة من وجهة نظر خارجیة. مالئمةمحاولة معرفة مدى  -1
 اتخاذ قرار كیف یتم حل الفكرة بأقل وقت واقل جهد. -2
 توقع النتائج المحتملة. -3
 تحدید ما إذا كانت الفكرة ستنفذ أم ال . -4
 محاولة صیاغة المشكلة بشكل كلي ما أمكن . -5

 ني جمع معلومات من طالب الصف  سأفضل:إذا طلب م )6
 تشكیل رأي خاص بالحقائق والقضایا، ومن ثم أسال أسئلة محددة. -1
 عقد اجتماع مع الطالب واطلب منهم إعطاء وجهات نظرهم. -2
 مقابلتهم بمجموعات صغیرة وتوجیه أسئلة عامة لهم. -3
حصول على ، للمستوى التحصیل العاليالمدرسة ذو لبة اللقاء بشكل غیر رسمي مع ط -4

 .أفكارهم
 اطلب منهم إعطائي معلومات بشكل مكتوب. -5

 من المحتمل أن اعتقد بان شیئا ما حقیقیا: )7
 إذا كان مخالفا للرأي المقابل -1
 إذا تالءم مع أشیاء أخرى اعتقد أنها حقیقیة. -2
 جید عن طریق الممارسة. هإذا أثبت أن -3
 إذا كان منطقیا وعلمیا. -4
 س.إذا أمكن تحقیقه بشكل واقعي ملمو  -5
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 یمكن أن أشارك بشكل أفضل داخل الصف إذا طلب مني :  )8
 تعریف أهداف وأغراض الدرس. -1
 تحدید األولویات بین الدروس المختارة. -2
 تحدید كیفیة توفیر الوقت والجهد . -3
 تحدید اآلثار العلمیة المترتبة للدرس . -4
 ین المصادر التي اشتقت منها معلومات الدروس.یتحدید وتع -5

 :لـِ  كبرأسالة سبق أن تعلمتها أعطي انتباها عندما أقرأ م )9
 عالقة المادة بخبراتي السابقة. -1
 قابلة للتحقیق على ارض الواقع . إذا ما كانت مسالةلل -2
 صالحیة الحل للتخزین في الذاكرة . -3
 فهم كاتب المسالة لألهداف واألغراض. -4
 المصادر التي اشتقت منها المسالة . -5

 : سأله لنفسي هول شي أ، فان أولي مهمة ما وكلتعندما  )10
 ؟النجاز المهمةما األسلوب األفضل  -1
 من یرید العمل ومتى؟ -2
 لماذا تستحق المهمة القیام بها؟ -3
 أخرى محتملة؟ ةیمكن أن تؤثر على مهمهل و  عليّ  هار یثأما ت -4
 ما المصلحة من وراء القیام بهذه المهمة؟ -5

 أنا عادة أتعلم أكثر حول كیفیة القیام بشي جدید عن طریق : )11
 فهم كیف یرتبط بأشیاء أخرى اعرفها. -1
 البدء بممارسته بالسرعة الممكنة. -2
 االستماع لوجهات نظر مختلفة حول كیفیة القیام به. -3
 كیفیة القیام به. إلىأن یكون هنالك من یرشدني  -4
 كیفیة عمله بالطریقة الفضلى.تحلیل  -5

 أفضل أن یكون االختبار عن طریق :،فإنني إذا كنت في موضع اختبار ما )12
 أسئلة موضوعیة ( اختیار من متعدد) موجهة حول الموضوع. -1
 إجراء مناقشة مع آخرین یتم فحصهم أیضا. -2
 تقدیم أو عرض شفوي یغطي ما اعرفه. -3
 تقریر رسمي حول كیفیة قیامي بتطبیق ما تعلمته. -4
 تقریر مكتوب یغطي الخلفیة، السؤال واألسلوب. -5
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 أجد فكرة ما مفیدة إذا كانت :  )13
 كار التي تعلمتها وأطبقها.تتناسب مع األف -1
 توضح األشیاء لي بطریقة جدیدة مؤثرة. -2
 تستطیع أن توضح عددا من المواقف المرتبطة ذات العالقة بشكل نظامي. -3
 ضح خبرتي الخاصة ومالحظاتي.و ت -4
 ممكنة. تطبیقها على ارض الواقع -5

 : قد أفضل أن یكون ،حد زمالئي نتائج لموضوع ماأعندما یقدم  )14
 لتي ستتحقق.األهداف اوضّح  -1
 كیف یمكن تطبیق النتائج. وضحّ  -2
 النتائج بدعم الهدف الكلي. یة قیامكیف بینّ  -3
 النتائج وأرفقها بمعلومات وبخطة. خزنّ  -4
 اخذ بعین االعتبار االیجابیات والسلبیات. -5

 من المحتمل جدا أن أقوم بقراءة  موضوع لم یسبق لي أن تعلمته مسبقا بسبب: )15
 صة .اهتمامي بتحسین معرفتي الخا -1
 أنني أخبرت انه سیكون مفیدا من قبل شخص احترمه. -2
 كیف یفكر اآلخرون. لرغبة بالمعرفة أكثر حو  -3
 رغبة بإیجاد أفكار فیها تحد لي. -4
 رغبة بتعلم الموضوع المحدد الذي سیفیدني. -5

 من المحتمل أن :  ةعندما أواجه مشكلة ألول مر  )16
 أحاول ربطها بمشكلة أو نظریة خارجیة. -1
 .ةللحصول على حل سریع للمشكل ةانظر في طریق -2
 أفكر في عدد من الطرق المختلفة لحلها. -3
 ابحث عن طریق قام اآلخرون بحل المشكلة من خاللها. -4
 أحاول إیجاد الطرق الفضلى لحلها.   -5
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 نموذج التصحیح الختبار التفكیر التحلیلي 

 السؤال اختیار من متعدد كل فرع (عالمة واحدة)

 اإلجابة رقم الفقرة
1 4 
2 3 
3 3 
4 1 
5 5 
6 5 
7 4 
8 3 
9 3 
10 1 
11 5 
12 5 
13 3 
14 3 
15 1 
16 5 
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 )3ملحق (
 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العلیا
 كلیة العلوم التربویة

 
 
 

 الموضوع: تحكیم اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة
 

 ........................المحترمحضرة الدكتور/ة:...........................
 وبعد: السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

اثر استخدام إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة في تنمیة التفكیر تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان" 
الیب " وذلك لنیل درجة الماجستیر في أسطلبة الصف العاشر لدى التحلیلي واكتساب المفاهیم الریاضیة

 .الكتساب المفاهیم الریاضیة اختبار جامعة القدس، واستلزم ذلك إعداد منالتدریس 
 اآلراء في ضوء خبرتكم، من حیث: االختبار،وٕابداء التكرم بتحكیم حضرتكملذا نرجو من 

 مدى مالءمة ووضوح الفقرات ومناسبتها لمستوى الطلبة. •
 مدى مالئمة الفقرات لموضوع البحث. •
 فقرات علمیا ولغویا.دقة وسالمة ال •
 كفایة عدد الفقرات ومالءمتها للطلبة. •
 إجراء ما ترونه لصالح الدراسة من إضافة أو حذف أو تعدیل. •

 مشكرا لحسن تعاونك
 الباحثة: سهاد عوني الفقیه

 اسم المحكم:................................
 المؤهل العلمي والصفة:......................

 ...........................التخصص:......
 مكان العمل:..................................

 
 
 
 



 اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة

 اسم الطالب/ة:.............................. وزارة التربیة والتعلیم
 الصف: العاشر (   ) مدیریة جنوب الخلیل 

/     /  التاریخ:....................... ........اسم المدرسة:..........................
 م2017

 عالمة 40مجموع العالمات: المبحث: الریاضیات
یهدف هذا االختبار للتعرف الى اثر استخدام إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة في اكتساب المفاهیم 

 الریاضیة لدى طلبة الصف العاشر"

 تعلیمات االختبار:

 فقط. أسئلةار من ستة یتكون االختب •

 یعقد االختبار بعد االنتهاء من تدریس وحدة اإلحصاء واالحتماالت. •

 ) دقیقة. 40یعقد االختبار بحصة صفیة واحدة ( •

فقرة اختیار من متعدد حیث یتم وضع دائرة حول رمز  24فقرة،  30یحتوي االختبار على  •

 فقرات إنشائیة. 6اإلجابة الصحیة، 

 ) عالمة موزعة كما یأتي:40تبار (العالمة الكلیة لالخ •

 

 توزیع العالمات العالمة رقم السؤال
 عالمة واحدة لكل فقرة 24 1
 عالمتان لكل فقرة 4 2
 للفرع أربع عالمات 4 3
 للفرع أربع عالمات 4 4
 عالمتان 2 5
 عالمتان 2 6
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 :السؤال األول

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي

 :ة تمثل معامل ارتباط بين متغيرينالقيم اآلتي ىحدإ -1

 5.2-(د0.2(ج3-(ب5.2(أ

 كانإذا    -2    
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1 v

55 s
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5
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1 v

540 w


 ، 
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1 v

170 ws


 ، s=3 ، 

w=11بيرسونمعامل ارتباط      فان: 

  2(د                    1  (ج          1 -(  ب           1(  أ         

 لدينا  -3   
7
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1 v
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   ،فان معامل ارتباط سبيرمان، صلمتغيرين س: 

(   ج                  1-(   ب              1(   أ         
1
2

 - (د                  
1
2

 

  قيمةفان ،  1-لقيم س،ص يساوي إذا كان معامل ارتباط سبيرمان  -4  
6

2

1 v

t


 :تساوي

 33(د                    01-(  ج                   01(  ب               33-(  أ        

قيمة ،فان  3=س  ةوكانت قيم 1+س 2=ص إذا كانت معادلة االنحدار بين متغيرين، -3  

  :ص

 3-(د                     3( ج                    0( ب               6(  أ         

= وكانت معادلة االنحدار للمتغير هو ص s =12 ،w=23 :لدينا المعلومات االتية  -6

  :قيمة ب  فان،ب +س2

 13-(د                     13( ج                   1-(  ب               1(  أ         

إذا لم يسمح } 0، 3، 1،3{ كم عددا من منزلتين يمكن تكوينه من مجموعة االرقام -0

 ؟العدد الواحدفي  بتكرار الرقم

 16(د                  0(    ج              22(       ب            12(     أ         
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 :هو 1×2×3×...× 0×2    يمثل الذيالعدد  -2

 1(د   !            2( ج               3×36(      ب             2(    أ         

 :المفهوم المطبق هو ، (2)في الفقرة  -9

 التوافيق( المضروب       د( معامل ارتباط بيرسون        ج( تباديل         ب ( أ

قيمة العدد  -11
!5
!3

 :تساوي 

(أ         
5
3

(ب      
3
5

 13(د                     21( ج                    

 المقدارقيمة  -11
!5
!0!5

  :يساوي 

 1(د                     121 (ج                     1(ب                3( أ   

المقدار  -12
  

 

2 k 1 k
2 k

 



!
!

ن
 :هو بسط صورةبا 

ن( ن                    ج( ب(          2-ن()1-ن)ن( أ   
2

ن(ن             د -
2

-1 

 ؟قيمة ن  فما ،1!=اذا كانت ن -13

 }1،1{(صفر                     د (ج                     1-(ب                 1(أ         

 ؟مستديرة أشخاص حول طاولة  3كم طريقة يمكن جلوس  -14

 21(د                     23( ج!                     4(ب!                 3(أ         

 :المفهوم الذي طبق، ( 14)في الفقرة  -13

 المضروب( التوافيق               د (شكل االنتشار        ج( تباديل         ب ( أ

 

اذا سمح  }2،3،3،4،0 {كم عددا زوجيا يمكن تكوينه من ثالث منازل من بين األعداد -16

 ؟بتكرار  الرقم 

 121(د                     61( ج                    31( ب                 123(أ         
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 : (2، 3)ل ناتج  -10

 9(د                      23(ج                     13(ب                21( أ         

 

  :قيمة ن  ، 31(=،ن  6) ل اذا كان  -12

 121(د                     2( ج                     3(ب                6( أ         

 : (1، 0) لناتج  -19

 !0(د                      1(ج                    1( ب                 0(أ         

 ؟قيمة ن  فما  211(=3ن ، )لاذا كان  -21

 01(د                      0(ج                   3(  ب                211( أ         

ناتج  -21 53 يساوي:      

 11(د                      121(ج                    6( ب                21( أ         

    اذا  علمت أن  -22   kk
4 3   قيمة ن  ،فان:  

 0(د                      3(ج                     2(ب                 3(أ         

إذا كان    -23 3v     =1     ؟ ر فما قيم 

 } 3،  1 { (د                     1( ج                     1(ب                 3(أ         

قيمة ما     -24 k0  ؟ 

 1(ن                      د(صفر                     ج(ب!                 ن(أ         
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 :السؤال الثاني

 :صف العالقة بينهما من حيث ، تمثل شكل االنتشار لمتغيرين  االتيةاألشكال 

 .االيجابية أو السلبية أو عدم وجود ارتباط -1
 .خطي أم غير خطي  - 2           

 

 

 :السؤال الثالث 

من شهري كانون  خمسةفي األسابيع ال حسب ثائر معدل درجات الحرارة في قريته،

أول وكانون ثاني، وعد اسطوانات الغاز التي تستهلكها أسرته للتدفئة في كل 

 :أسبوع، فكانت على النحو اآلتي

 2 2- 1 3 1- (س)درجة الحرارة معدل 

عدد اسطوانات الغاز 
 (ص)المستهلكة

3 1 2 3 1 

 ؟معامل ارتباط بيرسون ما (1

 :السؤال الرابع

 :الجدول اآلتي تقديرات مجموعة من طلبة الصف الثاني، في الفصلين األول والثانييمثل 

تقديرات 
الفصل 
 األول

 ج د أ ب أ ج ب أ

تقديرات 
الفصل 
 الثاني

 د ج ج أ أ ب ب ب

 

 أحسب معامل ارتباط سبيرمان
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 : خامسالسؤال ال

ه الثالثة الذهاب إلى المسجد األقصى، واتفقوا على أن يدخل كل منهم من أراد احمد وأخوت

السبعة، بكم طريقة مختلفة يمكن لألخوة األربعة  المسجد االقصىباب مختلف من أبواب 

 الوصول إلى المسجد األقصى؟

 

 

 :سالسؤال الساد

 ين؟بكم طريقة يمكن تكوين فريق لكرة السلة، يتم اختياره من بين ثمانية العب

 

 

 

 

 







انتهتاالسئلة

 معتمنياتيلكمبالنجاحوالتوفيق



 )4حق (مل
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 )5ملحق (
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 )6ملحق (

 : أسماء السادة أعضاء لجنة التحكیم للمادة التعلیمیة وأدوات الدراسة

 
 
 
 
 
 
 
 

 الرقم
 

 مكان العمل التخصص االسم

 جامعة القدس المناهج وأسالیب تدریس د.محسن عدس 1
 جامعة القدس المناهج وأسالیب التدریس د. إبراهیم عرمان 2
 جامعة القدس وأسالیب التدریس المناهج د. عفیف زیدان 3
 جامعة القدس المناهج وأسالیب التدریس د . غسان سرحان 4
 جامعة القدس المناهج وأسالیب التدریس د. زیاد قباجة 5

 د. سهیل صالحة 6
المناهج وأسالیب تدریس 

 الریاضیات
 جامعة النجاح

 جامعة النجاح  المناهج واسالیب التدریس د.محمود الشمالي 7
 جامعة القدس المفتوحة علم نفس التربوي  د.نبیل المغربي 8

 د. صالح یاسین 9
مناهج واسالیب تدریس 

 الریاضیات
 جامعة النجاح الوطنیة

 عوني الفقیهأ. 10
ماجستیر اسالیب تدریس 

 الریاضیات
مشرف تربوي مدیریة 

 جنوب الخلیل

 أ . حاتم الدرابیع 12
ماجستیر أسالیب تدریس 

 ریاضیات
سة ذكور العروب مدر 

 الثانویة

 وفاء طنینه 13
ماجستیر اسالیب تدریس 

 الریاضیات
 مدرسة المازنیه

 مدرسة صالح الدین ماجستیر ریاضیات ابراهیم التالحمة 14

 بكالوریس ریاضیات خولة العرجان 15
مدرسة بنات دورا 

 الثانویة
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 فھرس األشكال 

 12 ةمراحل دورة التعلم العادی ) 1.2شكل (
 4E'S 13مراحل دورة التعلم  )2.2شكل (
 5E'S 14مراحل دورة التعلم  )3.2شكل (
 7E'S 15مراحل دورة التعلم  )4.2شكل (
 20 مراحل دورة التعلم فوق المعرفیة )5.2شكل (
 27 استخدامات المفاهیم )6.2شكل (
 28 تحركات تعلیم المفهوم )7.2شكل (
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 فھرس الجداول

 

 

 

 

 

 31 نموذج إتقان تعلم المفاهیم ):1.2جدول (
 43 لعدد المدارس وعدد الطلبة وعدد الشعبوزیع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا ت ):1.3جدول (
 43 توزیع عینة الدراسة تبعًا للمدرسة والمجموعة ):2.3جدول(
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة في اختبار  ):1.4جدول (

 التفكیر التحلیلي القبلي والبعدي حسب طریقة التدریس والجنس.
51 

) لمتوسطات عالمات طلبة ANCOVAنتائج تحلیل التغایر المصاحب ( ):2.4جدول (
الصف العاشر  في اختبار التفكیر التحلیلي البعدي بحسب المجموعة 

 والجنس والتفاعل بینهما.

52 

دلة واألخطاء المعیاریة في اختبار التفكیر المتوسطات الحسابیة المع ):3.4جدول (
 التحلیلي حسب المجموعة

 

53 

المتوسطات الحسابیة المعدلة واألخطاء المعیاریة في اختبار التفكیر  ):4.4جدول (
 التحلیلي حسب الجنس

53 

المتوسطات الحسابیة المعدلة، واألخطاء المعیاریة في اختبار التفكیر  ):5.4جدول (
 التفاعل بین المجموعة والجنس التحلیلي حسب

54 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة في اختبار  ):46.جدول (
 اكتساب المفاهیم الریاضیة القبلي والبعدي حسب طریقة التدریس والجنس

56 

) لعالمات الطلبة في اختبار ANCOVAنتائج تحلیل التغایر المصاحب ( ):7.4جدول (
 تساب المفاهیم الریاضیة  بحسب المجموعة والجنس والتفاعل بینهمااك

57 

المتوسطات الحسابیة المعدلة، واألخطاء المعیاریة في اختبار اكتساب  ):8.4جدول (
 المفاهیم الریاضیة حسب المجموعة :

58 

المتوسطات الحسابیة المعدلة واألخطاء المعیاریة في اختبار اكتساب  ):9.4جدول (
 فاهیم الریاضیة حسب الجنسالم

58 
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 فهرس المالحق 

 72 دلیل المعلم :)1ملحق رقم (
 116 التفكیر التحلیلياختبار  :)2ملحق رقم (
 122 اختبار اكتساب المفاهیم الریاضیة :)3ملحق رقم (
 129 ورقة تسهیل المهمة من جامعة القدس :)4ملحق رقم (
 130 تسهیل مهمة من مدیریة التربیة والتعلیمورقة  :)5ملحق رقم (
 131 لجنة التحكیم أعضاءالخبراء والمختصین من  أسماء :)6ملحق رقم (
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 فھرس المحتویات 

 أ اإلقرار

 ب الشكر والعرفان

 ج الملخص بالعربیة

 د الملخص باالنجلیزیة

 1 الفصل األول: مشكلة الدراسة وأهمیتها

 1 المقدمة  1.1

 3 مشكلة الدراسة 2.1

 3 أسئلة الدراسة 3.1

 3 فرضیات الدراسة 4.1

 4 أهداف الدراسة 5.1

 4 أهمیة الدراسة  6.1

 5 حدود الدراسة  7.1

 5 مصطلحات الدراسة  8.1

 7 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 7 اإلطار النظري 1.2

 النظریة البنائیة المحور األول  1.1.2

 دورة التعلم 2.1.2

 ما وراء المعرفة 3.1.2

7 

11 

15 

 18 المحور الثاني دورة التعلم فوق المعرفیة  4.1.2

 21 المحور الثالث التفكیر التحلیلي  1.2.2

 25 المحور الرابع اكتساب المفاهیم الریاضیة 1.3.2

 32 الدراسات السابقة  2.2

 32 ة بدورة التعلم فوق المعرفیة الدراسات المتعلق 1.2.2

 35 الدراسات المتعلقة بالتفكیر التحلیلي  2.2.2

 37 الدراسات المتعلقة باكتساب المفاهیم الریاضیة  3.2.2
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 40 التعقیب على الدراسات السابقة  3.2

 42 الفصل الثالث: الطریقة واإلجراءات

 42 منهج الدراسة  1.3

 42 مجتمع الدراسة  2.3

 43 عینة الدراسة  3.3

 43 دلیل المعلم  4.3

 44 أدوات الدراسة  5.3

 47 إجراءات الدراسة  6.3

 49 متغیرات الدراسة  7.3

 49 تصمیم الدراسة  8.3

 49 المعالجة اإلحصائیة  9.3

 50 الفصل الرابع 

 50 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.4

 55 نيالنتائج المتعلقة بالسؤال الثا 2.4

 59 ملخص نتائج الدراسة  3.4

 61 الفصل الخامس

 61 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول للدراسة  1.5

 63 للدراسة مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.5

 64 توصیات الدراسة 3.5

 65 قائمة المصادر والمراجع

 72 مالحق

 132 فهرس األشكال

 133 فهرس الجداول

 134 فهرس المالحق

 135 فهرس المحتویات
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