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  .إلى معلمنا األول ونبینا الحبیب محمد صلى اهللا علیه وسلم ×

  .یبخلو بأرواحهم فداًء للوطن مإلى أرواح شهدائنا األبرار الذین ل ×

ونسأل اهللا أن یتغمده إلى روح أخي الشهید صالح نحسبه عند اهللا كذلك ،  ×
 بواسع رحمته .

(فخرًا بصمودهم وثباتهم)....أسرانا وسامًا إلى من أضعهم على صدري  ×
  فكَّ اهللا أسرهم. البواسل

   .إلى روح عمتي الحبیبة الطاهرة أسكنها اهللا فسیح جناته ×

جنتي وقبلة روحي، إلى من علماني الصبر وأمداني بالحنان، إلى من إلى  ×
من یعطوا دومًا بال مقابل، أطال اهللا ورعیاني كبیرًا... ربیاني صغیرًا 

  .أبي وأمي الحبیبین... عمریهما ورزقني برهما 

إلى الروح التي سكنت روحي فكانت بلسمًا لجروحي... شریك حیاتي،  ×
  .زوجي الغالي ...ومؤنس وحشتي

  .إخوتي وأخواتي... في طریق حیاتي ونجاحي  اً وعون اً سندمن كانوا إلى  ×

مریم  -نور عیني وفلذات قلبي وشركاء كفاحي بناتي العزیزات "رشا إلى  ×
  "منال –رغد   -



  

   ت  

  
وعلى  rسالم على أشرف الخلق سیدنا ونبینا محمد لوالصالة وا ،الحمد هللا رب العالمین
  :أما بعد...آله وصحبه وسلم تسلیمًا كثیرًا 

؛  }152{البقرة:] َفاْذُكُروِين َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِيل َوَال َتْكُفُرونِ [نطالقًا من قوله تعالى ا
دم بالشكر الجزیل إلى أتق (صحیح : رواه أبو داود ) "من لم یشكر الناس الیشكر اهللا ": rوقوله 

ي إخراج هذا البحث إلى ف، ومن كان له الفضل بعد اهللا سبحانه وتعالى منهل العلم، ومرجع العلماء
لما قدمه لي  األستاذ الدكتور /عزو اسماعیل عفانة على الرسالة ، ومن أفتخر بإشرافه حیز النور

  .نجاح هذا العملإ من نصح وٕارشاد ودعم متواصل إلتمام و 

  إلى عضوي لجنة المناقشة كٍل من: كما أتقدم بخالص االشكر والتقدیر 

  حفظه اهللا (مناقشًا داخلیًا)          األسطلإبراهیم الدكتور الفاضل/ 

  حفظه اهللا  (مناقشًا خارجیًا)عبد الكریم فرج اهللا      والدكتور الفاضل/ 

  .اهللا خیر الجزاء ما، فجزاهلتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة، وٕاثرائها بمالحظاتهما وٕارشاداتهما القّیمة

أبدوه من آراء ومالحظات علمیة والشكر موصول لألساتذة محكمي أدوات البحث لما 
  سلیمة، حتى خرجت أدوات بصورتها الرائعة. والشكر للهیئة اإلداریة والتدریسیة بمدرسة ذكور 

 ، وجمیع من ساهم في إنجاح هذا العمل.ابن سینا االبتدائیة

وأقدم كل الشكر والتقدیر والحب إلخوتي وأخواتي وكل من كانوا بجانبي وتحملوا معي 
المتاعب والصعاب زوجي الغالي وبناتي العزیزات؛وٕالى كل من أعانني في أعمالي  العدید من

وال یفوتني أن أعترف  ألتفرغ للدراسة وٕانجاز هذا البحث أمي وأبي وأخي عبداهللا  وأخي محمد؛
بالفضل ألخي نور وأخي سامي في تشجیعي لاللتحاق ببرنامج الدراسات العلیا ودعمي والدعاء لي 

  راستي .طوال فترة د

أخطأت فمن نفسي  ؛ فإن كنت قدي شرف المحاولةولكن یكفین، عي الكمالوأخیرًا ال أدّ 
  فاهللا الموفق والمستعان .... ، وٕان أصبت فبما حاولت وحسبي أني إنسان

  عوانا أن احلمد  رب العاملنيخر دآو
  الباحثة / فاطمة محمد الریاطي

  



  

   ث  

  سةراالد ملخص
في تعدیل التصورات البدیلة  لبعض المفاهیم الریاضیة  K.W.Lأثر توظیف نموذجي بوسنر و

  بمحافظة رفح األساسيلدى طالب الصف الرابع 

في تعدیل التصورات  K.W.Lأثر توظیف نموذجي بوسنر و التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 خالل من بمحافظة رفح األساسيالبدیلة  لبعض المفاهیم الریاضیة لدى طالب الصف الرابع 

  :اآلتیة األسئلة عن اإلجابة

ما هي المفاهیم الریاضیة المتضمنة في وحدة نظریة األعداد المتوفرة في منهاج الریاضیات  .1
 م؟2013 -2012للصف الرابع األساسي للعام

ما التصورات البدیلة لبعض المفاهیم الریاضیة الموجودة لدى طالب الصف الرابع األساسي  .2
 بمحافظة رفح؟

) بین متوسطات درجات طالب  α≥0.05ات داللة إحصائیة عند مستوى(هل توجد فروق ذ .3
المجموعات الثالث في اختبار تشخیص التصورات البدیلة البعدي للمفاهیم الریاضیة تعزى 

 ،الطریقة التقلیدیة)؟K.W.L إلى المتغیرات المستقلة (نموذج بوسنر، نموذج

 إلى م تصنیفه تم األساسي بعراال فالص البط من اً طالب 83 من سةراالد عینة تكونتوقد 
وثالثة  ،)طالباً  )28(K.W.L طالبًا، )27(منهم مجموعتین تجریبیتین (بوسنر  ،ثالث مجموعات
 الریاضیة للمفاهیم الخطأ التصورات اختبار قبلي لتشخیص تطبیق تم ؛طالباً  28ضابطة تقلیدیة 

% فأكثر من 30لدى  والتي تم تكرارها ،مفهومًا خطأً  )22(، وتم اكتشاف المجموعات الثالث على
 راتیجیةاست باستخدام األولى التجریبیة المجموعة بتدریس وبعدها قامت الباحثة ،إجمالي العینة

K.W.L  بالطریقة الضابطة المجموعةو  ،باستخدام استراتیجیة بوسنر الثانیةالتجریبیة  والمجموعة 
  .ةالتقلیدیة العادی

على  أخرى مرة البعدي التشخیصي االختبار الباحثة طبَّقت الدراسة تطبیق من االنتهاء بعد
  .ن التجریبیتین والمجموعة الضابطةطالب المجموعتی

  SPSSللعلوم االجتماعیة  حصائیةالرزم اإلبرنامج تم استخدام  الدراسة أسئلة عن ولإلجابة
والمتمثلة في األسالیب  ،التي تم استخدامها في هذه الدراسة حصائیةفي إجراء التحلیالت اإل

  :اآلتیة حصائیةاإل

 للعینات المستقلة. Kurskal-wallisویلس –اختبار كروسكال  -1

 العینة . حجم اختبار دان البعدي الختبار داللة الفروق بین المجموعات في حال صغر -2



  

   ج   

 طأخال راتالتصو  تعدیل في  K.W.Lالدراسة فاعلیة نموذج بوسنر و نتائج أظهرت وقد
  الریاضیة، وتفصل النتائج إلى:للمفاهیم 

ü فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( وجودα= 0.05 بین متوسط درجات طالب (
المجموعات الثالث في اختبار تشخیص التصورات البدیلة البعدي تعزى إلى المتغیرات 

على  K.W.L، الطریقة التقلیدیة ) لصالح نموذج .K.W.Lالمستقلة ( نموذج بوسنر، نموذج 
الطرق المستخدمة األخرى(نموذج بوسنر والطریقة التقلیدیة )؛ وفعالیة نموذج بوسنر على 

 الطریقة التقلیدیة . 

ü ) وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوىα=0.05 بین متوسط درجات طالب (
 .المجموعات (نموذج بوسنر والطریقة التقلیدیة) لصالح نموذج بوسنر على الطریقة التقلیدیة

ما  نماذجبضرورة إعداد برامج تدریسیة تقوم على  الباحثة أوصت نتائج الدراسة ضوء وفي
لخطأ قبل البدء في التغیر المفاهیمي (بوسنر) إلزالة التصورات ا ونماذج)   K.W.Lوراء المعرفة (

وتنفیذ اختبارات تحصیلیة تشخیصیة في نهایة كل وحدة للوقوف على  ،المنهاجمحتوى تدریس 
  بأول من خالل خطة عالجیة. التصورات الخطأ ومعالجتها أوالً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   ح   

  المحتویاتقائمة 
  

  الصفحة  الموضوع

   أ  قرآن كریم

   ب  اإلهداء

   ت  شكر والتقدیر

   ث  ملخص الدراسة باللغة العربیة

   ح  قائمة المحتویات

   ر  قائمة الجداول

   ز  قائمة المالحق

  الفصل األول
  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  2  المقدمة

  7  مشكلة الدراسة

  7  الدراسة أسئلة

  8  أهداف الدراسة

  8  أهمیة الدراسة

  9  حدود الدراسة

  9  مصطلحات الدراسة

  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  12  أوًال: النظریة البنائیة



  

   خ   

  الصفحة  الموضوع

  17  التصورات البدیلة

  17  أسالیب تشخیص التصورات البدیلة

  19  مصادر التصورات البدیلة وأسباب تكونها

  22  التغیر المفاهیميثانیًا: 

  23  أنواع التغیر المفاهیمي

  24  التغیر المفاهیمي نماذج

  25  بوسنرنموذج ثالثًا: 

  26  تعریف نموذج بوسنر

  26 خطوات نموذج بوسنر

  28 دور المعلم في نموذج بوسنر

  28 دور المتعلم في نموذج بوسنر

  29  ما وراء المعرفة نماذجرابعًا: 

  30  دور المعلم في ما وراء المعرفة

  31  مكونات ما وراء المعرفة

  33  تصنیفات مهارات ما وراء المعرفة

  34  الفرق بین المعرفة وما وراء المعرفة

  35  ما وراء المعرفة نماذجممیزات اكتساب 

  35  ما وراء المعرفة نماذج

  K.W.L  38 نموذجخامسًا: 

  K.W.L  39 نموذجأنواع 

  W.L 41.نموذجمزایا 



  

   د   

  الصفحة  الموضوع

  W.L.  42.نموذجخطوات 

  K.W.L  45 نموذجدور المعلم في 

  K.W.L  46 نموذجدور الطالب في 

  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  49  المحور األول: دراسات تناولت نموذج بوسنر

  56  تعقیب على دراسات المحور األول

  K.W.L  59المحور الثاني: دراسات تناولت نموذج 

  65  تعقیب على دراسات المحور الثاني

  68  ماذا استفادت الباحثة من الدراسات السابقة

  68  ماذا تمیزت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة

  الفصل الرابع
  الطریقة واإلجراءات

  70  منهج الدراسة

  70  عینة الدراسة

  71  األدوات المستخدمة في الدراسة

  80  إجراءات الدراسة

  81  المعالجة اإلحصائیة

  الفصل الخامس
  ومناقشتهانتائج الدراسة 

  83  نتائج السؤال األول ومناقشتها



  

   ذ   

  الصفحة  الموضوع

  84  نتائج السؤال الثاني ومناقشتها

  88  نتائج السؤال الثالث ومناقشتها

  90  والمقترحات التوصیات

  92  مراجع الدراسة

  93  أوًال: المراجع العربیة

  103  ثانیًا: المراجع األجنبیة

  105  مالحق الدراسة

  249    ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة
  
  
 

  قائمة األشكال
    

  رقم الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل

  31  مكونات ما وراء المعرفة  )1شكل (

  
   



  

   ر   

  
  قائمة الجداول

    

  رقم الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  71 التجریبیتین والضابطةیوضح توزیع عینة الدراسة على المجموعات  )1( جدول

  72 جدول تحلیل المحتوى من قبل الباحثة ومعلمة أخرى )2( جدول

  77 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلیة لالختبار )3( جدول

  78 21عدد الفقرات والتباین والمتوسط ومعامل كودر ریتشارد سون  )4( جدول

 )5( جدول
ویلس الختبار تكافؤ المجموعات قبل  –نتائج اختبار كروسكال 

 .إجراء التجربة في تحصیل في الریاضیات
79  

 )6( جدول
ویلس للتعرف على تكافؤ المجموعات قبل  –نتائج اختبار كروسكال 

 .إجراء التجربة في االختبار القبلي
79  

  84 .قائمة المفاهیم الریاضیة الخطأ )7( جدول

  88 ویلس.–نتائج اختبار كروسكال  )8( جدول

  88 یوضح اختبار دان للتعرف إلى داللة الفروق بین المجموعات الثنائیة )9( جدول

  
   



  

   ز   

  قائمة المالحق
  

  رقم الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق

  106  قائمة أسماء السادة المحكمین )1( ملحق

 )2( ملحق
قائمة المفاهیم المتضمنة في وحدة نظریة االعداد للصف الرابع في 

  107  الریاضیات (الجزء الثاني)

 )3( ملحق
جدول مواصفات یوضح توزیع بنود اختبار تشخیص التصورات 
البدیلة للمفاهیم بعد التعدیل على مستویات األهداف والمحتوى 

  الدراسي في وحدة نظریة األعداد للصف الرابع األساسي
108  

  110  قائمة المفاهیم  الریاضیة الخطأ )4( ملحق
  112  بطاقة تحكیم االختبار التشخیصي )5( ملحق

 )6( ملحق
اختبار تشخیص التصورات البدیلة للمفاهیم الریاضیة لدى طالب 

  113  الصف الرابع األساسي

  125 اإلجابة النموذجیة لالختبار )7( ملحق

 )8( ملحق
بطاقة تحكیم دلیل المعلم لتعدیل التصورات البدیلة  لبعض المفاهیم 
الریاضیة المتضمنة في وحدة نظریة األعداد للصف الرابع األساسي 

  الجزء الثاني وفقًا الستراتیجیة بوسنر
126  

 )9( ملحق
دلیل المعلم لتدریس المفاهیم الخطأ من كتاب الریاضیات الجزء 

  127 )بوسنر  ( لنموذجالثاني للصف الرابع األساسي وفقًا 

 )10( ملحق
بطاقة تحكیم دلیل المعلم لتعدیل التصورات البدیلة  لبعض المفاهیم 
الریاضیة المتضمنة في وحدة نظریة األعداد للصف الرابع األساسي 

  K.W.L لنموذجالجزء الثاني وفقًا 
162  

 )11( ملحق
دلیل المعلم لتدریس المفاهیم الخطأ من كتاب الریاضیات الجزء 

  163   ( k.w.l  ) نموذجالثاني للصف  الرابع األساسي وفقًا ل

  230  أوراق العمل )12( ملحق
  248 خطاب تسهیل مهمة )13( ملحق

  



  

  

   

  األول الفصل
  وأهميتها الدراسة خلفية

  

v .المقدمة 
v مشكلة الدراسة.  
v الدراسة أسئلة.  
v الدراسة أهداف.  
v الدراسة أهمیة.  
v حدود الدراسة.  
v الدراسة مصطلحات 



 خلفیة الدراسة وأهمیتها 

   2  

 الفصل األول

  الفصل األول 
  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  المقدمة: 

ولة عن تطویر األفراد بما یمكنهم من ؤ في تنشئة األجیال، وهي المس ًا رئیساً ة دور ن للتربیإ
 ،حسن وجهأالتعامل والتكیف مع هذا التطور واالنفجار المعلوماتي الهائل واالستفادة منه على 

فهي الوسیلة التي من  ؛هداف المنشودةق األمن خالل العملیة التعلیمیة في تحقیهذا الدور ویتمثل 
قوي مثقف متعلم  ءنتاج نشإن تقوم بما علیها من دور ریادي وفعال في أخاللها یمكن للتربیة 

  .جابي یضیف المزید للمعرفة والعلمیإ ءنش ؛متكیف مع بیئته

وجود  ومع تطویره، سبیل في تبذل التي والجهود ،التعلیم في والتقني العلمي للتقدم فالمتتبع
یتصل  ،مهماً  تخصًصا تبقى الریاضیة العلوم أن إال المجاالت، كل في والدقیقة الحدیثة العلوم كل
 من حیث التدریس أنواع أصعب من یعتبر والذي تدریسها، ذلك من واألهم  ،العلوم من علم بكل

 لیكون لدیه ؛الریاضیات فهم في مستوى أعلى إلى لیصل الطالب وتطویر وتأهیله، المعلم إعداد
 االهتمام بأسالیب من البد ولذلك العملیة، حیاته في استخدامه یستطیع الذي الریاضي الحس

 وربط تنمیة  التفكیر في تسهم والتي والعشرین، الحادي القرن في الریاضیات تدریس واستراتیجیات
  )11:2005الحیاة (حمدان ،في  وتعلمه همتعلی یتم ما

روریة ، فهي ضفات تجعلها ملكة العلوم وخادمتهاللریاضیات سمات وص ومن المعلوم أن
اتها؛ غلب موضوعأ؛ ورغم ذلك تمتاز بالتجرید في وترتبط بها جمیعاً  ،لفهم مجاالت العلوم األخرى

  .وقد یكون هذا هو سر عظمتها

مارشال لكن من وجهة نظر العالم  ،ت في الماضي أداة لعلماء الطبیعة"وقد كانت الریاضیا
 ،ضمن تحررها عن العالم الفیزیائيیعد  فإن التغییر الذي حصل في الریاضیات ،)Stoneستون (

، لذا فهي نظام ها الیوم تغزو جمیع فروع المعرفةنرا، فمستقلة تمامَا عن العالم المادي أصبحتف
  . "نفسها وتتكاثر وتنمو بشكل متسارعمستقل ومتكامل من المعرفة تولد 

  )17 :2006 ،العبسيو  باس(ع
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 أحد یحادث فأفالطون السنین، مئات منذ تاریخیة جذور له بالریاضیات االهتمام هذا"

من  النوع هذا دراسة وجوب على قوانیننا في ینص أن جلوكن یا المناسب من ":له فیقول مریدیه
منه  یتمكن وأن" االرثیماطیقیا "یدرس أن العلیا الدولة مناصب یلي من نحمل أن ویجب العلم،

  "والحقیقة الجوهر عالم إلى المادة عالم من النفس صرف تیسیر في به لالنتفاع

  )43:2006 وغراب، إبراهیم(

"ومع تعاظم الدور الحضاري والمنفعي الذي تقوم به الریاضیات في مجاالت المعرفة 
 قویاً  عداداً إن نعد أطفالنا أكنولوجیا یصبح من األهمیة بمكان المعاصرة وأوجه التقدم في العلم والت

تقان مهاراتها إ و  ،دراك مفاهیم الریاضیاتإ و  ،في الریاضیات من حیث تكوین الحس الریاضي وذكیاً 
طر قیمیة ... على مر العصور كان السعي نحو أفي سیاقات مجتمعیة وفي مواقف واقعیة وفي 

  )13:2004 (عبید، ..".ددةالجودة في تعلم وتعلیم الریاضیات من خالل نظریات ومبادرات متج

 ،للتدریب على أسالیب التفكیر المنطقي المنظم خصباً  ولهذا یعد منهاج الریاضیات میداناً 
ا النتائج ثم نشتق منه ،م بصدقهاتبدأ من مقدمات مسلَّ  ،ن مضامین هذه المناهج تكون استداللیةإذ إ

ن مادتها تتمیز أكما  ،از في التعبیریجلغة الریاضیات بالدقة واإل ، وتتمیزباستخدام قواعد منطقیة
شیاء ألوعیة في تفكیرهم وفي حكمهم على امما یكسب التالمیذ الموض ،بالناحیة المنطقیة

ن الریاضیات بها من المواقف المشكلة ما یجعل إلى ذلك فإضافة ، إوالموضوعات الخارجیة
ومن ثم  ،وكیفیة التخطیط لحلهادراك العالقات المختلفة بین عناصرها إالمتعلمین یتدربون على 

واالهتمام بتدریس  ،لى حل مثل هذه المواقفإاكتساب البصیرة والفهم العمیق الذي یقودهم 
لى اكتشاف إبل یتعدى ذلك  ؛الحقائق والمعلومات للتالمیذ فقطالریاضیات ال یقتصر على توصیل 

وكیفیة استخدامها في المواقف دراك العالقة بینها إ و  ،الحقائق والتدرب على طرق الحصول علیها
  )105:2003 ،نبهان ،(عفانة المختلفة.

 مهارات، أو منفصلة روتینیة عملیات لیست أنها الریاضیات به تتمیز ما أهم كان ولما "
 متینًا، متكامالً  بنیاناً  النهایة في لةمشكِّ  وثیقًا، اتصاالً  ببعض بعضها یتصل محكمة أبنیة بل هي
 القواعد المفاهیم من هذه مع یرتبط ما وباقي الریاضیة، المفاهیم هي البناء لهذا ةاألساسی واللبنات

 تكوینها واستیعابها في المفاهیم على كبیراً  اعتماداً  تعتمد الریاضیة والمهارات والتعمیمات
  )133:1990 ،بو زینةأ( ."واكتسابها

حیث تعتمد باقي  ساس لكل مكونات المعرفة الریاضیةكما یعتبر المفهوم الریاضي األ
فلقد توصل  في تكوینها واستیعابها واكتسابها؛ كبیراً  مكونات المعرفة الریاضیة على المفاهیم اعتماداً 

لى (المفاهیم إلى تصنیف المعرفة الریاضیة التي یتضمنها المنهاج الریاضي إمعظم الریاضیین 
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والمسائل  ،هارات الریاضیةوالخوارزمیات والم ،یةوالتعمیمات الریاض والمصطلحات الریاضیة،

ة للمعرفة الریاضیة، ولهذا فإن تكوین األساسیذن فالمفاهیم الریاضیة هي اللبنة إ الریاضیة)،
المفاهیم الریاضیة وتهذیبها لدى الطلبة على اختالف مستویاتهم التعلیمیة یتطلب أسلوبًا تدریسیًا 

  ها واالحتفاظ بها.ئبقا ویحرص علىهیم العلمیة مناسبًا یتضمن سالمة تكوین المفا

 السابقة والخبرة الخبرة بین الترابطات تعلیم على یقوم أن یجب المدرسیة الریاضیات فتعلیم
 هذا الترابط للریاضیات، أفضل فهم في تسهم جدیدة معلومات وبناء تولید أجل من ؛الحالیة

 فالمتعلم التعلم، حدوث من تزید ینخر آلا المتعلمین أو المتعلم لدى سواء الخبرات بین والتفاعل
   والخبرة الخبرة السابقة بین التفاعل خالل من وعالقات واستنتاجات تعمیمات بعمل القیام یستطیع
  )12:2007الجندي،( .إلكترونیاً  أو مباشرة بطریقة له المعلم یوفرها سوف التي الحالیة

 الطرق المستخدمة من لعدد أساًسا منها كل فلسفات یعد عدة األخیرة اآلونة في ظهرت وقد
   نأ تدعو إلى التي Constructivism البنائیة النظریة الفلسفات هذه ومن التدریس، في

 ومع المعرفة مباشر بشكل التعلیمي الموقف مع تفاعله خالل من بنفسه المعرفة المتعلم یبني
   ویشتق .وتوجیهاته المعلم إشراف ضوء في سابقة، معلومات من لدیه بما وربطها الجدیدة

 بناء تهتم بنمط متنوعة تعلیمیة نماذج عدة علیها تقوم تدریسیة، طرق عدة البنائیة النظریة من
 التعلیم التعلم ونظریات نظریات بین الربط على البنائیة النظریة وتقوم، اكتسابها وخطوات المعرفة

 بنیات من یتم المتعلم وما عقل داخل التعلم حدوث بكیفیة البنائیة النظریة تهتم حیث وتكاملها،
 . المتعلم المعلم لتعلیم یفعله وما المدرسة حجرات داخل یحدث وبما به، معرفیة عقلیة

  )10:2010(الشهراني،

 ،االجتماعي بین المتعلمین داخل الصف مصدرًا للتفاعل تعدفجمیع النماذج التعلیمیة 
لتعدیل  نها مصدرٌ أعلى  هذا فضالً  ،لملمعالجة المعلومات وللخبرات الشخصیة للفرد المتع ومصدراً 

ن المعرفة العلمیة تراكمیة والمفاهیم العلمیة یرتبط أ وبما ،وفقًا الستراتیجیات معینة سلوك المتعلمین
أساسًا  و تكونأعقد تدریجیًا أساسًا لتكوین مفاهیم أوالمفاهیم البسیطة تكون  بعضها ببعض،

بین ما یراد تعلمه  المعلمون على زیادة كفاءة الترابطن یركز أخرى، وجب أوتعمیمات لتفسیرات 
  ولیس عن طریق التلقین الذي قد  وبین خبرات الطلبة السابقة، باتباع نماذج تدریسیة فعالة،

لمها صمًا بدون معنى مما غیر المترابطة، ویتم تع لى استقبال المتعلم للمعلومات المفككةإیؤدي 
ن البناء بأكمله سیكون إا تكون المفاهیم السابقة غیر سلیمة فوعندم كثر عرضة للنسیان،أیجعلها 

عمارهم أ و صقلها لدى الطلبة على اختالفأن المفاهیم العلمیة تكوُّ  نَّ إ، وعلیه فخاطئًا ومهزوزاً 
ها ئبقایحرص على العلمیة و  سلوبًا في التدریس یضمن سالمة المفاهیمأومستویات تعلمهم یتطلب 

  .واالحتفاظ بها
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 خالل من تتضح التي المفاهیمیة المعرفة على الریاضیات تدریس في الحدیثة النظرة وتركز

 ربًطا األفكار ربط على والقدرة األفكار تلك بین المتداخلة والعالقات الریاضیة لألفكار فهم الطالب
 وزیادة تنمیة التفكیر، في همتس تدریسیة استراتیجیات استخدام یتطلب ما وهو ى،المعن على یدل

  )21:2006، والعبسي (عباس .الحیاتیة بالمسائل الریاضیات ربط على وتساعد التحصیل،

 بل ،نقاش مجال تعد لم التدریس طرائق واستراتیجیات مجال في التنوع والتغیر عملیة نإ
 أن ینبغي الذي والدور التغیر، سریعة الحیاة بین التوازن إحداث أجل من ؛ةضرورة ملحَّ  أصبحت

 ،لیتها في التدریسعثبتت فاأالتي و  تلك االستراتیجیات أشهر ومن، والتعلیمیة التربویة النظم به تقوم
وهي  ؟)ماذا تعلمت ؟تعلمأن أرید أماذا  ؟عرفأماذا K.W.L ( یة ستراتیجیة بوسنر واستراتیجا

  )know?- What I want to learn?- What I learned?) What I  لىإاختصار 

المفاهیم  ساسًا عنأن الطلبة یحملون مفاهیم متنوعة ذات الفهم الخاطئ تختلف إوحیث 
هذه المفاهیم متماسكة  فكار العلمیة، وتكونوالتي هي في الغالب ال تنسجم مع األ ،مالتي تعلَّ 

  .ومقاومة للتغییر وتؤثر في عملیة التدریس

الكفاءة في التفكیر ن الطلبة ال تنقصهم ألى إ (Novak, 1988) نوفاك شارأوقد 
ن یأخذوا أصبح لزامًا على التربویین أفهمهم الخاطئ، وبذلك فقد  ولكنهم ذهبوا فریسة ،المنطقي
واستجابة  و خبرات جدیدة،أالسابقة لدى الطلبة في االعتبار عند تقدیم مادة تعلیمیة  المعرفة

الجدیدة المقدمة للطلبة لتحقیق  للتوصیات العدیدة، في ضرورة المعرفة السابقة بالخبرات التعلیمیة
  .نتائج أفضل في استیعاب المفاهیم العلمیة

للتغییر المفاهیمي، واألساس الذي  نموذجاً  (posner et al. 1982) بوسنر وقد اقترح
وتعلم األفراد العلوم  ،بین تغییر المفهوم من جهة في العرض العلمي یعتمد علیه هو التشابه القائم

ن تعلم العلوم عملیة عقلیة نشطة یتم فیها بناء المعرفة على أوینطلق من فكرة ، أخرى من جهة
ن عملیة التغییر المفاهیمي تقوم على إوبالمثل ف، (priore knowaledge)أساس المعرفة السابقة

لى إالطلبة من خالل عملیة التعلم، فاألفكار الجدیدة ال تضاف فقط  تحویل المفاهیم التي یحملها
المعرفة الجدیدة  نما تتفاعل معها وتغیرها، وقد یتغیر الطرفان، وضرورة تكاملإ القدیمة، و  األفكار

  .المعرفة السابقة إلحداث التعلم الفعال مع

في استبدال  posner ویلخص بعض التربویین انموذج التغییر المفاهیمي الذي اقترحه
  :تین هماالفهم الخاطئ بالفهم السلیم لدى الطالب ضمن مرحلتین متتالی

   .مرحلة استكشاف أنماط الفهم الخاطئ لدى الطالب -1
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مرحلة استخدام أسلوب للمعالجة، واستراتیجیة مناسبة لتقدیم الفهم العلمي السلیم، وذلك عن  -2

  :طریق

المفهوم الجدید، بشكل واضح ومعقول وذي فائدة. وقد عرفت  تنمیة قدرة الطالب على تمییز -أ
  . (Assimilation ) لتمثیلا هذه المرحلة بمرحلة

للمفهوم الجدید بشكل كامل، وذلك من خالل مقایضة المفهوم  تحقیق عملیة قبول الطالب -ب
نقاص قیمة المفهوم إالقدیم عن طریق رفع المفهوم الجدید على حساب  الجدید بالمفهوم

  .القدیم

من بعض الدراسات التربویة مثل  لذلك حظي نموذج بوسنر للتغیر المفاهیمي اهتماماً 
علیة ثبتت هذه الدراسات فاأ) والتي 2012)، والبیاري (2008والسید( )،2009( دراسة البلعاوي

  .التدریس في ضوء نموذج بوسنر

فالفل  بحوث خالل من ،ةالمعرف وراء ما مصطلح ظهروفي سبعینیات القرن العشرین 
)(Flavel والمتابعة والتقویم التخطیط على وبقدرته كمتعلم، نفسه فهمب المتعلم قیام بكیفیة اهتم الذي 

 في التعلم دور من لها لما المعرفة وراء ما لتنمیة مكاناً  المدارس تكون أن فالفل واقترح، لتعلمه
  )13:2005المزروع، ( .الواعي الذاتي

 ،التعلم في المعرفة وراء ما استراتجیات تلعبه الذي الدور إلى )60: 2002( جروان ویشیر
 عن مباشرة، غیر بصورة یجیدها أن یمكن المتعلم بأن واالفتراض إهمالها ینبغي ال فإنه وبالتالي
 ىیتصد لم ما ناقًصا یظل التفكیر مهارات لتعلم جهد أي وأن التدریس، مادة محتوى دراسة طریق
  . المعرفة وراء ما مهارات تنمیة على الطلبة مساعدة لمهمة

 :متتالیة هي مراحل لثالث طبقاً  التدریس مجال في المعرفة، وراء ما استراتیجیات تنفیذ ویتم
  التدریس. بعد ما ةومرحل التدریس، ومرحلة التدریس، قبل ما مرحلة

 وراء  ما یاتستراتیجا إحدى هي K.W.L یة ستراتیجن اأ )249: (2009عطیة  ویذكر
 السابقة المعرفة جعل إلى يترم إذ ،السابقة أیضاً  المعرفة یات تنشیطستراتیجا من وهي المعرفة
أوجل  دونا واضعها إلى راتیجیةستاال هذه الجدیدة، وتنسب المعرفة علیه تركز الذي االرتكاز محور

Donna Ogle للتعلم معنى تكوین على المتعلمین إلى مساعدة بها یرمي كان الذي.    

التي تركز على المعرفة السابقة یات ما وراء المعرفة ستراتیجوفي ضوء الفلسفة البنائیة وا
على البنیة  ، وجدت الباحثة الحاجة ماسة لتعدیل المفاهیم التي قد تشكل خطراً ساس للتعلمأك

لما یحقق ذلك من نمو معرفي ومهاري ووجداني  ،نها مفاهیم وتصورات خاطئةأل المعرفیة نظراً 
رة المعلوماتیة والتكنولوجیة الهائلة، ومنفعة للمجتمع للطالب، یساعده على مواكبة تحدیات الثو 
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مع التحدیات  رفة بقدر ما هو منتج لها ومتكیفبحیث ال یكون الطالب مجرد وعاء للكم الهائل للمع

  التي تواجه المجتمع.

كما أن الباحثة من خالل عملها كمعلمة للریاضیات في السنوات السابقة، المست تدني       
  الطلبة للمفاهیم الریاضیة. وضعف استیعاب

الباحثة للخوض في موضوع  مما سبق ذكره، نبعت أهمیة الدراسة، مما شكل دافعًا لدى
  . الدراسة

ة في بناء المعرفة الریاضیة وجب البناء على األساسیالمفاهیم الریاضیة هي اللبنة  كما أن
ومن  ،كثر قوة في التفسیر الریاضيأواستبدالها بلبنات  ،والتخلص من اللبنات الضعیفة ،سس متینةأ

 K.W.L هنا برزت مشكلة الدراسة الحالیة وهي محاولة متواضعة لتوظیف نموذج بوسنر ونموذج 
  .األساسي بمحافظة رفحفي تعدیل التصورات البدیلة لدى طالب الصف الرابع 

  

   :مشكلة الدراسة

  :اآلتيمشكلة الدراسة في السؤال الرئیس  تتحدد

البدیلة لدى طالب الصف في تعدیل التصورات  K.W.L ما أثر توظیف نموذج بوسنر ونموذج 
  بمحافظة رفح ؟ األساسيالرابع 

  

  أسئلة الدراسة:
  تیة:سئلة الفرعیة اآلاأل من السؤال الرئیستفرع یو 

ما المفاهیم الریاضیة المتضمنة في وحدة نظریة األعداد المتوفرة في منهاج الریاضیات  .1
 ؟2013-2012للصف الرابع األساسي للعام 

طالب الصف الرابع األساسي بمحافظة  عندما التصورات البدیلة لبعض المفاهیم الریاضیة  .2
 رفح؟

)بین متوسط درجات طالب   α≥0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى( .3
  المجموعات الثالث في اختبار التصورات البدیلة البعدي تعزى إلى المتغیرات المستقلة 

 ، النموذج التقلیدي )K.W.L( نموذج بوسنر، نموذج 
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  فرضیة الدراسة: 
)بین متوسط درجات طالب   α≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى(ال 

  المجموعات الثالث في اختبار التصورات البدیلة البعدي تعزى إلى المتغیرات المستقلة 
 ة).التقلیدیالطریقة ، K.W.L( نموذج بوسنر، نموذج 

  أهداف الدراسة:
  تهدف الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة: 

عداد المتوفرة في منهاج الریاضیات نظریة األیاضیة المتضمنة في وحدة تحدید المفاهیم الر  .1
 .م2013- 2012بمحافظة رفح للعام  األساسيللصف الرابع 

 .األساسيتشخیص التصورات البدیلة للمفاهیم الریاضیة لدى طالب الصف الرابع  .2

معرفة أثر توظیف نموذج بوسنر في تعدیل التصورات البدیلة للمفاهیم الریاضیة المتضمنة  .3
 .األساسية األعداد لدى طالب الصف الرابع في وحدة نظری

في تعدیل التصورات البدیلة للمفاهیم الریاضیة  K.W.Lمعرفة أثر توظیف نموذج  .4
 .األساسيالمتضمنة في وحدة نظریة األعداد لدى طالب الصف الرابع 

   تكمن أهمیة الدراسة في النقاط اآلتیة: :أهمیة الدراسة
ة في تكوین األساسیوالتي تعد اللبنات  أهمیة تعلم المفاهیم،تكمن أهمیة هذه الدراسة في  .1

 .الریاضیة للطلبةالبنیة المعرفیة 

 .البدیلة تفید معلمي الصف الرابع یة عالجیة في تعدیل التصوراتستراتیجقد تقدم ا .2

قد  مما الریاضیة، المفاهیم لبعض البدیلة للتصورات تشخیصي باختبار الباحثین تزود قد .3
 . الریاضیات تدریس مجال في یفیدهم

یتین لم یسبق ستراتیجحدى المحاوالت الهادفة لتعدیل التصورات البدیلة باستخدام اإتعتبر  .4
 الجمع بینهما على حد علم الباحثة.

قد تساعد القائمین على برنامج إعداد المعلمین وتدریبهم أثناء الخدمة على استخدام نموذج  .5
  اضیات.في تدریس الری K.W.Lبوسنر ونموذج  

 جدیدة للبحوث والدراسات أمام البحاث التربویین. قد تفتح آفاقاً  .6
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  :المتغیرات
  ، النموذج التقلیدي.K.W.Lالمتغیرات المستقلة: نموذج بوسنر،نموذج 

 .التصورات البدیلة: التابعةالمتغیرات 
 

   تتمثل حدود الدراسة في النقاط اآلتیة: حدود الدراسة:
  .م2013- 2012الفصل الدراسي الثاني من العام  :الحد الزماني .1

 .األساسي: طالب الصف الرابع الحد البشري .2

  مدرسة ذكور ابن سینا االبتدائیة التابعة لوكالة الغوث الدولیة لمحافظة رفح. :الحد المكاني .3

 عداد من المنهاج الفلسطیني الجدید.: تقتصر الدراسة على وحدة نظریة األالحد األكادیمي .4
  

  مصطلحات الدراسة:
، ساساً أوالتي تعتمد على الفلسفة البنائیة  ،التغیر المفاهیمي نماذج هو أحد :نموذج بوسنر .1

نها حول موضوع فكاره وتصوراته ومعتقداته العلمیة والتي كوَّ أوالقائمة على تبصیر المتعلم ب
تفسیر الظواهر معین قبل البدء بتعلیم ذلك الموضوع، ثم تقییمها من خالل قدرتها على 

فكار والمفاهیم في ضوء المعرفة عادة بناء تلك األإومن ثم القیام ب ،المرتبطة بالموضوع
  .المقبولة علمیاً 

ما وراء المعرفة والتي ترتكز على ثالث خطوات متتالیة  نماذجهو أحد  : K.W.L نموذج .2
وتتلخص في  ،عدادثناء دراسته لوحدة نظریة األأومنظمة یقوم بها طالب الصف الرابع 

؟ ماذا أعرف؟ ماذا أرید أن أعرف؟ ماذا تعلمت بالفعلسئلة ماذا أ ةجابة على ثالثاإل
  سیتعلم؟ ماذا تعلم بالفعل؟

هي مفاهیم وتصورات ومعلومات موجودة في البنیة العقلیة لطالب  :التصورات البدیلة .3
  وهي عداد یاضیة المتضمنة في وحدة نظریة األالصف الرابع عن المفاهیم الر 

تنسجم مع المعرفة العلمیة  والتي ال ،الوحدة السادسة في منهاج الصف الرابع للفصل الثاني
  الصحیحة وتقاس بالدرجة التي یحصل علیها الطالب في االختبار التشخیصي المعد 

 لذلك.
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 المشتركة الخصائص من مجموعة بأنه الریاضي المفهوم "عفانة ": یعرفالریاضي المفهوم .4
 األساس لبناء موحد ریاضي إطار في البعض بعضها مع ترتبط التي الریاضیةللمضامین 

یحددها االختبار  والتي )10:1995(عفانة،. قاعدته أو المفهوم المنطقي لمصطلح
  التشخیصي.

وقد  ،سنوات 10-9تتراوح أعمارهم بین   هم الطالب الذین :األساسيطالب الصف الرابع  .5
  دراسة ثالث سنوات ضمن السلم التعلیمي الفلسطیني. انهو أ



  

  

   

  الثاني الفصل
  اإلطــــار النــظـــري

  

  البنائیة النظریة : أوالً 

  . التغیر المفاهیمي نماذج  :ثانیاً 

  بوسنر  نموذج: ثالثاً 

  ماوراء المعرفة. نماذج رابعًا:

  .K.W.L نموذج خامسًا:
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

فإن اإلطار النظري   .K.W.Lن البحث یدرس أثر توظیف نموذجي بوسنر وإحیث 
  :اآلتیةسیتناول المحاور 

،  التي تنتمي لهایة بوسنر ستراتیجیات التغیر المفاهیمي واستراتیجالنظریة البنائیة، ا
  التي تنتمي لها. . K.W.Lیة ستراتیجوا ،یات ما وراء المعرفةستراتیجاو 

  :أوًال: النظریة البنائیة
بسبب اختالف منظریها، وذلك الختالف الرؤى  للنظریة البنائیةلیس هناك تعریف محدد 

  .یارات الفكریة التي ینتمون إلیهاالتي تعكس الت

تقبال للتراكیب المعرفیة عن عملیة اس) أن "البنائیة عبارة  212: 2002فیرى زیتون (
من خالل التفاعل النشط  ،معرفیة جدیدة لمین لتراكیب ومعانٍ ، یحدث من خاللها بناء المتعالراهنة

  ".ومعرفتهم السابقة وبیئة التعلم ،بین تراكیبهم المعرفیة الحالیة

عن طریق  نظریة تقوم على اعتبار أن التعلم ال یتم) أنها " 106: 2002ویرى الوهر (
وٕانما عن طریق بناء المتعلم معنى ما یتعلمه بنفسه  ،النقل اآللي للمعرفة من المعلم إلى المتعلم

   ."على خبراته ومعرفته السابقةبناء ً 

البنائیة عملیة استقبال تنطوي على إعادة بناء ) أن " 115: 2006السعدني وعودة (ویرى 
حیث تمثل كل من  ،نیة وخبرته السابقة وبیئة التعلمجدیدة داخل سیاق معرفته اآل المتعلم معانٍ 

  .ابقة إلى جانب بیئته مناخ التعلم"خبرات الحیاة الواقعیة، والمعلومات الس

وترى الباحثة من خالل التعریفات السابقة أن النظریة البنائیة هي نظریة قائمة أساسًا على 
السابقة وبیئة تعلمه وتقوم على فكرة التعلم  بناًء على خبراته ومعرفته ،بناء المتعلم لمعرفته بنفسه

   .وتستبعد فكرة النقل اآللي للمعرفة من المعلم إلى المتعلم ،النشط ذو المعنى

  : أعمدة الفلسفة البنائیة
  أن أعمدة الفلسفة البنائیة كما یأتي: )305- 304: 2003( خرونآالنجدي  و  كرذ

یتم نقله من المعلم إلى  ، والالمعرفي للمتعلم نفسهقبل الجهاز بنى ذاتیًا من ن المعنى  یُ إ  -أ 
 .المتعلم

 .نشطة تتطلب جهدًا عقلیاً ن تشكیل المعاني عند المتعلم عملیة نفسیة إ  -ب 
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 .المتعلم تقاوم التغییر بشكل كبیرن البنى المعرفیة المتكونة لدى إ  - ج 

  ة:على حدكٌل  تفسر الباحثة هذه األعمدةو 

كن بالتالي فهي ال یمو ، وجزءًا ال یتجزء منه ،راسخة في ذهن المتعلمیعني أن المعرفة تكون  :األول
وهذا  ،ة تفاعل حواسه مع العالم الخارجي، ویتم تشكیلها نتیجنقلها من المعلم إلى المتعلم

وهنا قد تتكون  ،ه من ربط الخبرات الجدیدة بمعرفته السابقةنیتطلب تزویده بالخبرات التي تمكِّ 
"الفهم غیر السلیم"  ـویتكون ما یعرف ب ،تفقة مع المعنى العلمي السلیمبعض المعاني غیر الم

الفهم أو " ،أو "الفهم األولي" " ،أو "التصورات البدیلة"، أو "الفهم الساذج ،أو "الفهم الخاطئ"
  .دم له تفسیرات منطقیة بالنسبة لهوالتي قد تق ،النامي"

وال یحدث ذلك إال إذا اتفقت معطیات الخبرة  ،رفي متزناً علم لبقاء البناء المعدائمًا یسعى المت :الثاني
یعرفه تحدث لدیه حالة  ختلفت المعطیات الجدیدة عماا، ولكن إذا مع بنائه المعرفيالجدیدة 

  .ط عقله سعیًا وراء إعادة االتزان، وهنا ینشتزان أو اإلضطرابمن عدم اال
فته ، فهو یتمسك دائماً بمعر بنیته المعرفیة متزنةائمًا لجعل : ذكرنا سابقًا أن المتعلم یسعى دالثالث

التي ، فیكون هنا دور المعلم البحث عن التجارب والنشاطات ألنها تقدم له تفسیرات مقنعة
  .لخطأ في الفهم السابق إن وجد، وتبین اتؤكد على صحة معطیات الخبرة

  : البنائیة النظریة ضوء في البنائي المعلم سمات
  وهي: البنائي المعلم بها یتصف التي السمات ) بعض( 190:2003وزیتون زیتون یذكر

  . للمعلومات الرئیس المصدر ولیس المتعلم منها یتعلم التي المصادر أحد یصبح أن –

  . لدیهم السابقة المدركات أو المفاهیم خبرات تتحدى في المتعلمین یدمج –

  .التفكیر تثیر أسئلة خالل من والتساؤل االستفسار روح یشجع –

  . المتعلمین بین البنائیة المناقشة یشجع –

  . واكتشافها المعرفة بین یفصل –

  .االجتماعي والتفاوض والتفاعل الحركة عن ناجمة ضوضاء بوجود یسمح –

  . طالبه اهتمام حیز في تقع التي الموضوعات لتعلم مستعد متعلم معلم البنائي المعلم –

  . التدریسیة الممارسات مختلف مع لتتناسب التقویم مصادر في ینوع –

  . التعلم انتقاء في بالذكاء یتسم –
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  :البنائیین المعلمین ممارسات )3: 2008ویذكر البنا (

 ".التعلیمیة الوسائل" المادیة المواد جانب إلى األولیة، والمصادر الخام البیانات استخدام –

 صیاغة عند" ابن" ، "كهن"ت  ، "حلل "، "صنف "مثل المعرفیة المصطلحات استخدام –
 tasks.المهام

وتغییر  ،سالتدری تیجیاتااستر  وتحویل الدروس، مجرى لتغییر الطالب الستجابات السماح –
 . محتواها

 لهذه المعلمین فهم في المشاركة قبل بهم الخاصة للمفاهیم الطالب فهم عن االستفسار –
 .المفاهیم

 . للطالب األولیة االستجابات لىإ لوصولل السعي –

 . للتفكیر للطالب الفرصة إلعطاء أسئلة طرح بعد كاف لوقت االنتظار –

 .والتمثیالت االستعارات وبناء عالقات لبناء للطالب الوقت توفیر –

 التعلیمیة للدورات المتكرر االستخدام خالل من االستطالع محبي الطالب رعایة –
 .النموذجیة

 اتباع البنائي المعلم على ینبغي ( Brooks& Brooks , 1993 ) "وبروكس بروكس  ویضیف
  :بحیث یقوم المعلم بما یلي: غرفة الصف داخل یأتي ما وتطبیق

 .المفاهیم لتلك الخاص فهمهم وتحریك الدرس بقیادة الطالب مبادرة تشجیع –

 .اآلخرین الطالب ومع المعلم مع والمناقشة الحوار في العمل على الطالب تشجیع –

المحددة  غیرو  المفتوحة النهایات المدروسة ذات األسئلة طرح عند مشاركاتهم تشجیع –
 .البعض لبعضهم

ن خالل أن المعلم البنائي هو المعلم الذي یساعد الطلبة في بناء معرفتهم م وترى الباحثة
ه سوى أن یوجه فما علی ،فهو أحد المصادر المعرفیةوال یعطیها بسهولة،  ،اكتشاف هذه المعرفة

متنوع في مصادر التقویم  ،واالستفسار والمناقشة البنائیةل ؛ ویشجع روح التساؤ العملیة التعلیمیة
  ، وینتظر الطالب لحین التفكیر في األسئلة المطروحة.سب مع مختلف الممارسات التدریسیةلتتنا

 المفاهیم الریاضیة

أربعة  أحد المفاهیم تمثل حیث الریاضیات، لمنهج األساسیة اللبنات الریاضیة المفاهیم ُتعد
والمهارات  والتعمیمات المفاهیم وهي والمتناسق المتكامل الریاضیات جسم منها یتشكل أساسیات
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 NCTM األمریكیة المتحدة بالوالیات الریاضیات لمعلمي القومیة اللجنة وتشیر ، الریاضیة والمسائل

 وأكثر معنى ذات تصبح الریاضیات وأن الریاضیة العملیة جوهر هي الریاضیة المفاهیم أن إلى
 عشر أربعة اللجنة حددت كما ،وتفسیرها ومعناها الریاضیة المفاهیم المتعلم أدرك إذا ووضوحاً فهمًا 

 الریاضیة المعرفة توصیل في للریاضیات المدرسي الكتاب محتوى نجاح مدى على معیارًا للحكم
 المفاهیم وتفسیر فهم من للطالب المحتوى هذا تمكین كیفیة منها الثامن المعیار وكان ،للطالب

  ( www.standrds.nctm.org) . معاییر عدة لذلك قد ُوضعت و الریاضیة

ولكل  للریاضیات البنائیة الوحدة بأنه الریاضي المفهوم )2006:24ویعرف الهویدي( 
ُتعطى  وقد الذهن في صورة له شيء إلى تشیر مجردة فكرة فالمفهوم ، به یرتبط معین مدلول مفهوم

  . علیها لیدل اسماً  الفكرة هذه

 العناصر أو الموضوعات أو الرموز أو األشیاء من مجموعة بأنها كذلك المفاهیم وُعرفت
 ُتضم التي المشتركة الخصائص أو الصفات من أساس على تجمیعها یتم التي الخاصة أو األحداث

   مواد أو خبرات خالل من یتكون مجردة أفكار من أنساق وبأنها محدد، معیار بحسب في فئة
  ) 97: 2008 ،ةیطعدراسیة متتالیة (

وترى الباحثة أن المفهوم الریاضي هو مجموعة األشیاء  والموضوعات التي تجمعها  
مجموعة من الصفات والخصائص المشتركة، وهي عبارة عن أفكار مجردة یمكن التعبیر عنها 

  برمز ذو داللة لفظیة .

  تعلم المفاهیم :
 المفاهیم تعلم في أنه یذكر و التعلم، أنماط من واحداً  ُیعد المفاهیم تعلم أن " جانییه " ویرى
 واللون الشكل مثل الموجودة الخصائص ضوء في مختلفة اتر لمثی االستجابات یتعلم التلمیذ

   معینة وحدة أو معین طول مثل المحسوسة الفیزیقیة الخصائص مقابل في والعدد والموضوع
  )299: 1980صادقو  حطب، أبو (

 بمقدور یجعل الذي التعلم من النوع ذلك بأنه المفاهیم تعلم )77: 1990وُیعرف عفانة (
 المفاهیم وهناك األشیاء، من واحد صنف وكأنها والحوادث المواقف لمجموعة یستجیب أن الفرد

 والتي المجردة المفاهیم وهناك الحسیة، والمالحظات المشاهدات على تعلمها في التي تعتمد المادیة
  . لتعلمها ُتستخدم اللغة

  )99 :2008 طیة،ع( مراحل بعدة المفهوم اكتساب ویمر 

  . المفهوم علیها یتأسس التي المعلومات جمع مرحلة  -

http://www.standrds.nctm.org
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 بقاعدة المرتبطة المثیرات تمیز التي المشتركة السمات واكتشاف المعلومات تصنیف مرحلة  -

  . ما

 یمثل المنطوق االسم أن الفرد یتعلم المرحلة هذه وفي اقتراحه، أو المفهوم اسم تعلم مرحلة  -
  . السابقة المراحل في تشكیله تم الذي صفات المفهوم

  - : الریاضیة المفاهیم وتعلیم تعلم أهمیة

 لدى المعرفیة البنیة مركز في تقع ألنها كبرى أهمیة له الریاضیة المفاهیم تعلیم و تعلم إن
 لبنات من تتكونفهي  والقوانین، المبادئ وتحت الحقائق و المعلومات فوق تقع اإلنسان فهي

 فهي والتعمیمات، والقوانین المبادئ تتشكل ومنها المعرفیة البنیة في قاعدة أوسع وتشكل الحقائق
 تعلیمها النجاح في فإن ولذلك اإلنساني، المعرفي النشاط مكونات في عنصر أوسع تمثل بذلك

 ،طیةع( المعرفي النظام من% 70 سیمتلكون الطلبة أن یعني الدراسي المنهاج خالل من للطلبة
2008 :98 (  

البیئة  مثیرات مع تفاعله لدى واالتساق الثبات من بنوع الفرد بتزوید تقوم المفاهیم أن كما 
 واألفكار والحوادث األشیاء معالجة من وتمكنه الالمتناهیة، تنوعاتها تجاوز على فتساعده المتنوعة،

  . معین صنف إلى لالنتماء تؤهلها التي المشتركة الخصائص بعض خالل من
  : المفاهیم اكتساب و تعلم في المؤثرة العوامل

  : ومنها المفاهیم وتعلم اكتساب في تؤثر التي العوامل من العدید هناك

  . للمفهوم المكونة الصفات طبیعة  -

  . للمفهوم المكونة الصفات بین الربط بموجبه تم الذي األساس  -

  . للمفهوم المكونة الصفات عدد  -

 مجردة سلبیة، أم ایجابیة أمثلة كانت فهل ،المفهوم على الدالة األمثلة به ُأعطیت الذي األسلوب  -
  . مباشرة غیر أم مباشرة خبرات مدعمة، غیر أم برسوم مدعمة أم محسوسة،

 بین التمییز أساس على األشیاء من صنف أو مجموعة مع الشيء وضع على المتعلم قدرة  -
  . المشكالت وحل والتفسیر التنبؤ على قدرته كذلك ،عناصرها

واذا حدثت بعض المعیقات على هذه العوامل قد تشكل لدى الطالب مفاهیمًا خطأ أو 
  تصورات بدیلة للمفاهیم الریاضیة.

  



  اإلطار النظري

  17  

 الثانيالفصل 
   :التصورات البدیلة

  والتصورات القبلیة  (Misconception )لها منها التصورات الخطأ عدة هناك مسمیات 
( Preconceptions )  واألفكار الخاطئة(Erroreous Ideas )  واالستدالل العفوي  

( spontaneous Reasoning )   والنظریات الشخصیة)Person theories(  والمعتقدات
 )Incorrect generalization(والتعمیمات غیر الصحیحة  Naive beliefsالساذجة 

وقد تم اتفاق التربویون على هذا المصطلح  )Alternative conceptions(والتصورات البدیلة 
  .لمعارضة للمعرفة العلمیة الصحیحةاألخیر للداللة على األفكار غیر الصحیحة وا

، بین المعتقدات التي لدى المتعلم وبصفة عامة فإن هذه المصطلحات تستخدم للتمییز
، بحیث تعبر هذه المصطلحات عن المعرفة التي  لدى مجتمع العلماءتي تجد قبوالً واألفكار ال

 .والمنبثقة من خبراته الشخصیة والمختلفة عن الرؤیة المنبثقة بواسطة العلماء ،یمتلكها المتعلم
  )57: 1992(زیتون ،

 البنیة في ومعارف تصورات" بأنها البدیلة التصورات )132:2000 (  عبده وعرف
 الظواهر واستقصاء شرح من تمكنهم وال علمًیا، ةالمقبول المعرفة مع تتفق ال للتالمیذ المعرفیة
  ". مقبولة بطریقة العلمیة

أنها نتاج جهود تخیلیة یقوم بها التالمیذ فقد ذكرا  )5: 1994( عبد الحمیدو  عطیةأما 
تتسق مع خبرات  لممكن أنوالتي من ا ،یاء المجردة التي تشیع في بیئتهملشرح األحداث أو األش

  .، وذلك برغم أنها تعد تفسیرات جزئیة وذات مدى محدودالتالمیذ
التعریفات السابقة نجد أنها جمیعًا اتفقت على أن التصورات البدیلة هي مفاهیم خالل من 

ألنها تقدم له تفسیرًا مناسباً ومقنعًا بالنسبة له،  ؛ومنسجمة مع بنیته المعرفیة ،مقبولة لدى المتعلم
نتیجة احتكاكه ، وهذه المفاهیم تكّونت فسیرًا منطقیًا ومقبوًال علمیاً أنها معارضة أو ال تقدم ت رغم

ووجودها  ،لذلك تسمى بالمعرفة القبلیة ،و نتیجة تعرضه لتعلم مباشر مقصودبالبیئة المحیطة به أ
، وتتسم بالمنطقیة والواقعیة بالنسبة صحیحةیعیق عملیة التعلم وفهم الظواهر العلمیة بصورة 

  لمدخل الطبیعي لها هو تشخیصها.اكما أن ، لهملمعتنقیها ألنها تقدم لهم تفسیرات مقنعة بالنسبة 
   الطرق اآلتیة للكشف عن التصورات البدیلة : (Hashweh ,1986 :232)  حشوة وقد أورد

  

  أسالیب تشخیص التصورات البدیلة :
من المفاهیم ویطلب منه  اً : وفیها یعطى الطالب عدد  Free sort taskالتصنیف الحر  .1

 تصنیفها بأكثر من طریقة دون تحدید للوقت.
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وفیها یعطى الطالب مجموعة من المفاهیم ویطلب  : Concept Mapsالخارطة المفاهیمیة  .2

 منه عمل شبكة مفاهیمیة، تبین العالقات التي تربط المفاهیم مع بعضها البعض.

كتابة  هوفیها یعطى الطالب مفهومًا معینًا ویطلب من : Free associationداعي الحر الت .3
 أكبر عدد من التداعیات الحرة التي تخطر بباله حول هذا المفهوم في وقت محدد.

: وفیها تكتب   Concept Structuring Analysis Techniqueتحلیل بناء المفهوم  .4
من الطالب تحدید المفاهیم التي یعرفها، وٕاعطاء ویطلب  ،المفاهیم على بطاقات صغیرة
ثم یطلب منه ترتیب المفاهیم على ورقة بطریقة تبین ما یفكر  تعریف لكل مفهوم یتم تمییزه،

 به عن تلك المفاهیم، وعن العالقة بینها، وتفسیر سبب قیامه بترتیبها بالشكل الذي رتبها به.

منهجیة والمعرفة عن طریق وضعهما على أسلوب یربط بین ال : وهو Gowinطریقة جوین  .5
هو الجانب المفاهیمي ویشتمل على  :األول ؛والذي یتكون من جانبین  V جانب شكل حرف

وهو الجانب اإلجرائي ویشتمل على التسجیالت  :المفاهیم والمبادئ والنظریات، والثاني
حداث واألشیاء التي توجد دعاءات المعرفیة والقیمیة، ویربط بین الجانبین معًا األوتحویلها واال

ویتم التفاعل بین هذین الجانبین من خالل السؤال الرئیس الذي یقع  ،  Vفي بؤرة الشكل
  Vوللكشف عن األخطاء المفاهیمیة عند الطالب یطلب منه عمل شكل  ، V أعلى الشكل

 الذي أعده Vومن ثم مقارنة الشكل الذي أعده الطالب بالشكل  ،لربط معرفته النظریة
 المتخصص.

تبارًا قبلیًا للكشف عن األخطاء خوفیها یعطى الطلبة ا:  Pre testاالختبارات القبلیة .6
 المفاهیمیة الموجودة لدیهم قبل تعلیمهم .

بالتعبیر عن المفاهیم الموجودة عندهم حول موضوع  ةحیث یكلف الطلب : Drawingالرسم  .7
 معین بالرسم.

وفیها یسأل الطالب عن مفهوم معین،  :Clinical interviewالمقابلة الشخصیة العیادیة  .8
وذلك بشكل فردي وبطریقة مشابهة لما یقوم  ویتم تلقي إجابته، وتفسیر اختیار تلك اإلجابة،

 وتستخدم هذه الطریقة مع طرق أخرى مثل طریقة جوین. به الطبیب مع المرضى،

 یعبر عن أفكاره وفیها یتاح للطالب أن  :Classroom Discussionالمناقشة الصفیة  .9
 حول مفهوم ما في غرفة الصف، وأن یتلقى آراء زمالئه في األفكار التي یطرحها. 

وفیها  : Demonstrate ,Observe ,Explain (DOE) طریقة أعرض ـ الحظ ـ فسر   .10
وأن یحدد الخلفیة  ،یسأل الطالب أن یقوم بتنبؤ معین عن نتیجة عرض عملي یتم وصفه له

ثم إجراء العرض العملي أمامه، ویطلب منه  ،مد علیها للقیام بذلك التنبؤالمعرفیة التي اعت
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مالحظة ما إذا كان هناك خالف بین ما تنبأ به وما الحظه، وتفسیر ذلك االختالف، وقد 

 یعطى إجابات زمالئه الذین سبقوه ویطلب منه إبداء رأیه فیها.

تراتیجیة بصریة لتنظیم ویقصد بها اس : Graphic Organizerالمنظمات التخطیطیة  .11
 والخرائط العنكبوتیة، المفاهیم، وٕابراز كیفیة ارتباطها مع بعضها، ومن أمثلتها أشكال فن،

 وغیرها. وخرائط العقل،

 اختبارات )، Venn (Diagramsأشكال فن  ) 142،141:  2001وقد أضاف العطار (
 تبریر الثاني والشق البدیل التصور حول سؤاالً  األول الشقبحیث یتضمن  الشقین ذات والقلم الورقة

وهذا النوع من األسالیب المستخدم في أداة الدراسة حیث اعتمدت ، اختارها التي اإلجابة وتفسیر
  ) 2001الباحثة أداة اختبارات الورقة والقلم ذات الشقین كما ذكر (العطار ،

  

  مصادر التصورات البدیلة وأسباب تكونها :
عن غیر صحیح أن المعلمین أنفسهم یكون لدیهم في الغالب فهم أثبتت الدراسات  المعلم: .1

 .وذلك أنهم غیر مدربین جیدًا أو غیر ملمین بالمواد التي یدرسونها ،بعض المفاهیم العلمیة
 ) 497:  1998( الجندي وشهاب، 

المتعلمین : المعرفة التي یكتسبها الطلبة ذاتیًا من خالل تفاعلهم مع بعضهم البعض ومع  .2
(بعارة  .حیث یؤدي ذلك إلى ترسیخ المفاهیم البدیلة في أذهانهم ،البیئة المحیطة بهم

 ) 196: 2004والطروانة، 

الكتب المدرسیة : قد ترجع بعض التصورات البدیلة إلى الكتاب المدرسي الذي یعد مصدر  .3
ي ینتج وذلك ألن الكثافة المعرفیة المطروحة من خالل الكتاب المدرس ،المعلومات للمتعلم

ویصعب معها تحقیق العمق المعرفي المطلوب لدى  ،عنها سطحیة في معرفة المتعلم
واللغة التي یستخدمها الكتاب ربما  ،المتعلم وافتقار الكتب المدرسیة للشرح الكامل للمفهوم

 .تساهم في تكوین التصورات البدیلة ما لم تكن هذه اللغة تناسب المستوى المعرفي للطالب
 ) 640: 1998(زیتون، 

أسالیب تدریس المفهوم: حیث أثبتت الدراسات أن األسالیب التقلیدیة تسهم في تكوین  .4
التصورات البدیلة لدى الطلبة لما فیها من عقم في إیضاح المفهوم وافتقارها للخبرات 

 .المباشرة والمواقف التطبیقیة والتجریبیة في توضیح المفاهیم وتفسیر الظواهر واألحداث
 )54: 2001سالم ،(عبد ال
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ن هناك اختالف في اللغة الیومیة التي یستعملها إاللغة المستعملة في التعلیم: حیث  .5

وتلك التي یستعملها في السیاق المدرسي، مثل مفهوم القوة الذي تختلف داللته في  ،الطالب
 ) 43: 2001( الخالدي،  .الحیاة الیومیة للطالب عن معناه العلمي الصحیح في الفیزیاء

 ،الثقافة السائدة: ما یحمله الطالب من معارف وتفسیرات لمفاهیم معینة عن طریق األسرة .6
 ) 96: 2001(عبد المسیح،  وتقدیمها ألفكار ومعلومات للبالغین والصغار غیر صحیحة.

عدم تعرض الطلبة لخبرات ومواقف تعلیمیة كافیة تسمح لهم باستخدام المفاهیم في التمییز  .7
 )151: 2001(العطار،  .یموالتصنیف والتعم

الرسوم التوضیحیة: المبالغة في استخدام تصویرات وتجسیدات لنماذج متمثلة للمفاهیم  .8
 للمفهوم األصلي.منهم  لنماذج الملموسة دون إدراكالالمجردة تؤدى إلى ألفة التالمیذ 

 ) 152: 2000(عبده، 

الیب التقویمیة على مدى احتفاظ اعتمدت االختبارات واألس االختبارات واألسالیب التقویمیة: .9
مما أفقد االختبارات وأسالیب التقویم  ،وابتعدت عن مناقشة األخطاء ،التالمیذ بالمعلومات

 )237: 2003(بیومي،  .هدفها ومعناها

من معلم ومتعلم  وترى الباحثة بأن أسباب التصورات الخطأ كثیرة وتتعدد بتعدد مصادرها
ة مستعملة وغیرها الكثیر؛ ومن المهم معرفة مصادر هذه التصورات وكتب مدرسیة وثقافة سائدة ولغ

 لتكون مدخًال لتالفیها والحد منها؛ وعالجها أیضًا.

على المعلم ف ،نطلق من معرفة الطالب السابقةنكي یحدث تغیرًا مفاهیمیًا یجب أن  كما أنه
ویمكن أن تكون هي نقطة االنطالق، وهذا  ،س المعرفة القبلیة المناسبة الموجودة لدى الطالبتلمُّ 

ما یؤكده القرآن الكریم حیث یؤكد ارتباط  أسالیب ووسائل التغیر المفاهیمي بنمط الثقافة السائدة 
  والمستوى االجتماعي.

  وعلى سبیل المثال :

  براهیم علیه السالم ومحاجته للنمرود إ ×

َ الَِّذي  (قال تعالى : ِه َأْن آتاُه اهللاَُّ املُْْلَك إِْذ قاَل إِْبراِهيُم َريبِّ َأَملْ َتَر إَِىل الَِّذي َحاجَّ إِْبراِهيَم ِيف َربِّ
ِق َفْأِت ِهب  ْمِس ِمَن املَْْرشِ ا ُحيْيِي َوُيِميُت قاَل َأَنا ُأْحيِي َوُأِميُت قاَل إِْبراِهيُم َفإِنَّ اهللاََّ َيْأِيت بِالشَّ
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 املَْْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواهللاَُّ ال َهيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملَِِني  * َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعىل َقْرَيٍة َوِهيَ  ِمنَ 
ْم كَ  خاِوَيٌة َعىل ُعُروِشها قاَل َأنَّى ُحيْيِي هِذِه اهللاَُّ َبْعَد َمْوِهتا َفَأماَتُه اهللاَُّ ِماَئَة عاٍم ُثمَّ َبَعثَُه قاَل 

َلبِْثَت قاَل َلبِْثُت َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم قاَل َبْل َلبِْثَت ِماَئَة عاٍم َفاْنُظْر إِىل َطعاِمَك َوَرشابَِك َملْ 
ا َيَتَسنَّْه َواْنُظْر إِىل ِمحاِرَك َولَِنْجَعَلَك آَيًة لِلنَّاِس َواْنُظْر إَِىل اْلِعظاِم َكْيَف ُننِْشُزها ُثمَّ َنْكُسوه

َ َلُه قاَل َأْعَلُم َأنَّ اهللاََّ َعىل ُكلِّ يشء َقِديرٌ حلَْ    )259-258البقرة ( ) ًام َفَلامَّ َتَبنيَّ

  موسى علیه السالم مع فرعون وسحرته  ×

َحِقيٌق َعَىلٰ َأْن َال َأُقوَل *  َوَقاَل ُموَسٰى َيا فِْرَعْوُن إِينِّ َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاملََِني  (قال تعالى :
قَّ  ائِيَل  ۚ◌ َعَىل اهللاَِّ إِالَّ اْحلَ ُكْم َفَأْرِسْل َمِعَي َبنِي إِْرسَ اَل إِْن ُكنَْت * َ َقْد ِجْئُتُكْم بَِبيِّنٍَة ِمْن َربِّ

اِدِقَني  ا إِْن ُكنَْت ِمَن الصَّ َوَنَزَع َيَدُه * ُثْعَباٌن ُمبٌِني  َفَأْلَقٰى َعَصاُه َفإَِذا ِهيَ *  ِجْئَت بِآَيٍة َفْأِت ِهبَ
َذا َلَساِحٌر َعلِيٌم *  َفإَِذا ِهَي َبْيَضاُء لِلنَّاظِِريَن  ُيِريُد َأْن *  َقاَل املََْألُ ِمْن َقْوِم فِْرَعْوَن إِنَّ َهٰ

ِرَجُكْم ِمْن َأْرِضُكْم  يَن  َقاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاُه َوَأْرِسْل *  َفَامَذا َتْأُمُروَن  ۖ◌ ُخيْ *  ِيف املََْدائِِن َحاِرشِ
َحَرُة فِْرَعْوَن َقالُوا إِنَّ َلنَا َألَْجًرا إِْن ُكنَّا َنْحُن اْلَغالِبَِني *  َيْأُتوَك بُِكلِّ َساِحٍر َعلِيٍم   َوَجاَء السَّ

بَِني *  ُكْم ملََِن املَُْقرَّ ا َأْن ُتْلقِ *  َقاَل َنَعْم َوإِنَّ ا َأْن َنُكوَن َنْحُن املُْْلِقَني َقاُلوا َيا ُموَسٰى إِمَّ *  َي َوإِمَّ
َهُبوُهْم َوَجاُءوا بِِسْحٍر َعظِيٍم  ۖ◌ َقاَل َأْلُقوا  َوَأْوَحْينَا *  َفَلامَّ َأْلَقْوا َسَحُروا َأْعُنيَ النَّاِس َواْسَرتْ

قُّ َوَبَطَل َما َكاُنوا *  َفإَِذا ِهَي َتْلَقُف َما َيْأفُِكوَن  ۖ◌ إَِىلٰ ُموَسٰى َأْن َأْلِق َعَصاَك  َفَوَقَع اْحلَ
َحَرُة َساِجِديَن *  َفُغلُِبوا ُهنَالَِك َواْنَقَلُبوا َصاِغِريَن *  َيْعَمُلوَن  َقاُلوا آَمنَّا بَِربِّ *  َوُأْلِقَي السَّ
ُتْم بِِه َقْبَل َأْن آَذنَ * َربِّ ُموَسٰى َوَهاُروَن *  اْلَعاملََِني  َذا ملََْكٌر  ۖ◌ َلُكْم  َقاَل فِْرَعْوُن آَمنْ إِنَّ َهٰ

َألَُقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم *  َفَسْوَف َتْعَلُموَن  ۖ◌ َمَكْرُمتُوُه ِيف املَِْدينَِة لُِتْخِرُجوا ِمنَْها َأْهَلَها 
َبنَُّكْم َأْمجَِعَني  نَا ُمنَْقلِ *  ِمْن ِخَالٍف ُثمَّ َألَُصلِّ ا إَِىلٰ َربِّ َوَما َتنِْقُم ِمنَّا إِالَّ َأْن آَمنَّا *  ُبوَن َقاُلوا إِنَّ

نَا ملََّا َجاَءْتنَا  نَا ُمْسلِِمنيَ  ۚ◌ بِآَياِت َربِّ ا َوَتَوفَّ نَا َأْفِرْغ َعَلْينَا َصْربً   )    126-104األعراف ( ﴾ َربَّ
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  محمد علیه الصالة والسالم وقد جاء هادیاً  ومبشرًا لقوم البالغة والفصاحة  ×

َذا اْلُقْرآِن َال َيْأُتوَن بِِمْثلِِه  (:قال تعالى  نُّ َعَىلٰ َأْن َيْأُتوا بِِمْثِل َهٰ ْنُس َواْجلِ ُقْل َلئِِن اْجَتَمَعِت اْإلِ
  )               88اإلسراء(   ) َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهًريا

ْلنَا َعَىلٰ َعْبِدَنا َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِه َواْدُعوا  (وقال تعالى : ُتْم ِيف َرْيٍب ِممَّا َنزَّ َوإِْن ُكنْ
ُتْم َصاِدِقَني  تِي * ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن اهللاَِّ إِْن ُكنْ ُقوا النَّاَر الَّ ْ َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا َفاتَّ َفإِْن َمل

َجاَرُة َوُقوُدَها النَّاُس وَ  ْت لِْلَكافِِرينَ  ۖ◌ اْحلِ   ) 24- 23﴾  البقرة ( ُأِعدَّ
  

  :التغیر المفاهیميثانیًا: 
بأنه العملیة التي یتم من خاللها تعدیل المفاهیم القبلیة أو  ) 136: 2000عبده (عرفه 

دینامیة أي أنها عملیة  .لتصبح متوافقة مع التصورات المقبولة علمیاً  ؛التصورات البدیلة للتالمیذ
  .تستوجب إعادة تنظیم البنیة المعرفیة للمتعلم بهدف إحداث التغیرات المطلوبة

  :اآلتیة الظروف توفرت ما إذا المتعلم لدى المفهومي التغیر عملیة وتحدث

  . بها رضاه وعدم لدیه المتوفرة للمفاهیم المتعلم قبول عدم-1

   . التعلیمیة المواقف في المطروحة) الجدیدة (البدیلة للمفاهیم مدركاً  المتعلم یكون أن -2

  . المطلوب المفهومي التغیر یحدث حتى مؤثرة البدیلة المفاهیم تكون نأ -3

  )247: 2008 والجیش، عفانة(. وقدراته المتعلم لمستوى مالئمة البدیلة المفاهیم تكون أن -4

ركبتان أساسیتان ) بوجود مHewson & Thorley ,1989 :353( وثورلي هیوسن ویؤكد
  :للتغیر المفهومي

  :وهي ،المفهومي التغیر لحصول الجدید المفهوم في توافرها الواجب الشروط أوًال:

 المتعلم یكون أن یعني وهذا  :للمتعلم بالنسبة Intelligibleمعقوالً  المفهوم یكون أن §
 أن بالضرورة ولیس ،داخلیاً  متسًقا یكون وأن له، متماسك تمثیل وبناء قادرًا على تحدید

 . السابقة الخبرة مع للتمثل قابالً  یكون

 أو صحیًحا یكون أن یعني وهذا :للمتعلم بالنسبة Plausible مقبوالً  المفهوم یكون أن §
 ویمكن معها، لالنسجام وقابالً  لها، ومناسًبا المتعلم، لدى الموجودة المفاهیم مع منسجًما

  . للمتعلم السابقة المعرفة علىیكون  المفهوم فقبول بالعكس، أو منها علیه االستدالل
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 قیمة ذا المفهوم یكون أن بمعنى :للمتعلم بالنسبةUseful مفیًدا المفهوم یكون أن §

 لدیه، الموجودة الفهم بأنماط حلها عیستط لم مشاكل حل خالله من یستطیع وأن ،للمتعلم
 .جدیدة وتجارب آفاًقا الجدید المفهوم یوفر وأن

 الموجودة الفهم أنماط بسبب: Dissatisfactionالرضا لعدم مصدرًا  المفهوم یكون أن §
 لالنسجام قابل غیر المتعلم لدى الموجود الفهم نمط یصبح عندما ذلك ویكون، المتعلم لدى
   یتكون وعندما معها، یتعارض عندما أو ،تجاهلها یمكن التي ال الجدیدة الخبرة مع

   الموجودة المفاهیم باستخدام حلها یستطیع ال التي المشكالت من مجموعة الفرد لدى
 .لدیه

 Smith,Blackslee andمع سمیث وبالك سلي وأندرسون Appleton1997ویتفق أبلیتون 
Anderson 1993  في أن الشروط السابقة تمثل وصفًا للمواقف التعلیمیة دون تحدید أدوار المعلم

ث داخل حجرات الدراسة، وهو ما دفع الباحثین والمتعلم أو طریقة تدریسیة محددة تصف ما یحد
(نقًال إلى استخدام نموذج بوسنر في بناء استراتیجیات تدریسیة تساعد على إحداث التغیر المفهومي

  )136: 2000عن عبده،

   ( Conceptual ecology ): المفاهیمیة البیئة ثانًیا:

 شاقاً  یكون التغیر وهذا منها، معناه ویكتسب المفهومي التغیر فیه یحدث الذي السیاق وهي
یتضمن  ةاألساسی مفاهیمه في التغیر نإ إذ ة،األساسی ملتزمًا بافتراضاته الشخص یكون عندما

  . علیها الحصول وطریقة ،والمعرفة العالم عن ةاألساسی افتراضاته تغیرات في

الجدیدة بالنسبة وترى الباحثة أنه لكي یحدث تغیر مفاهیمي یجب أن تتصف المفاهیم 
 وذا قیمة؛ مصدرًا لعدم رضاه عن مفاهیمه السابقة الموجودة لدیه). ،مفیداً ، مقبوالً  ،معقوالً ( للمتعلم بـ

 العالم عن ةاألساسی افتراضاته في یتضمن تغیرات ةاألساسیمفاهیم المتعلم  في التغیر نأكما 
  . علیها الحصول وطریقة والمعرفة

  أنواع التغیر المفاهیمي

 ،عبده(نقًال عن )   (Demastes, Good and peeblws, 1996 ذكر دیماستس، جود وبیبلز
 :أربعة أنماط للتغیر المفاهیمي )135: 2000

 .تغیر متسلسل یبدأ أحد المفاهیم األساسیة ثم یتبعه المفاهیم المرتبطة به بالتتابع .1
 . تغیر كلي حیث تختفي المفاهیم البدیلة لصالح المفاهیم العلمیة .2
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 . حیث تحل المفاهیم العلمیة محل المفاهیم البدیلة بشكل متدرج متنامٍ  تغیر .3
  .بناء مزدوج حیث یمتلك التالمیذ النوعین من التصورات .4

حیث تتم  ،إن عملیة التغیر المفهومي هي عملیة دماغیة من الدرجة األولىوترى الباحثة 
وهذا  المفهوم الخاطئ أو (التصور البدیل)، یر أو إحالل المفهوم العلمي السلیم بدًال منیعملیة تغ

یحدث عندما یتعرض المتعلم لمعلومات تتعارض من معلوماته السابقة مما یحدث نوعًا من عدم 
ذا كانت االختالفات بین المعلومات المعطاة والمكتسبة مسبقًا لصالح إ و  ضطراب،تزان أو االاال

  المعطاة نقول أنه حصل تغیر مفاهیمي.
  

  التغیر المفاهیمي نماذج :ثانیاً 
؛ وتعدل التصورات البدیلة ،التي تساعد في عملیة التغیر المفهومي النماذجوهناك بعض 
  .)147-  145 :2001( ومنها ما أورده العطار

ویعتمد النموذج على استبدال التصور العلمي السلیم بدًال من  نموذج التغیر المفهومي: )1
 :هماصور البدیل  من خالل مرحلتین الت

وذلك  ،تنمیة قدرة الفرد على تمییز التصور الجدید، بشكل واضح ومعقول وذي فائدة -أ
  بتمثله لألفكار الجدیدة داخل المعلومات الموجودة لدیه في الذاكرة.

تحقیق عملیة مواءمة بین التصور واألفكار والمعلومات الموجودة لدى الفرد وٕاحالل  -ب
ر الجدید بدًال من السابق، أي یتم إحالل التصو التصور الجدید بدًال من التصور 

 .التصور القدیم

 : اآلتیةویعتمد هذا النموذج على الخطوات  نموذج هوسن: )2

  الموجودة لدى المتعلمین حول ظاهرة معینة. الخطأتصنیف أنماط المفاهیم  -أ

تعلمین تنظیم المادة الدراسیة بالصورة التي تتالءم وبنیة المفاهیم السابقة لدى الم - ب
، معرفة الجدیدة بالسابقة، أي ربط المفاهیم والم الخاطئة لدیهم عن طریق التكاملوالمفاهی

وتبدیل المفاهیم أي احالل  ،فهوم الجدیدكساب المتعلم القدرة على إدراك وفهم المإأي 
  مفهوم محل آخر وذلك نتیجة الخالف الذي ینشأ لدى المتعلمین بین مفهومین.

وذلك من خالل إیجاد بیئة مناسبة بحیث یتم ربط المفاهیم  )ط المفهوميالربالتجسیر ( - ج
رد معقوًال بحیث یصبح المفهوم المج ،ت مألوفة ذات معنىاة المجردة بخبر األساسی

  . ومقبوًال لدى المتعلم
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یركز هذا النموذج على بنیة المادة الدراسیة للتغلب على الخطأ في المفاهیم التي یتم  -د

 تناولها.

 :في اآلتيمثل خطوات هذا النموذج : وتتوذج التعلم الهرمي لجانییهنم )3

  .لدى الطالبطأ ة التي یوجد بها تصورات خاألساسیتحدید المفاهیم  -أ

  .األساسيتحدید المفاهیم التحتیة والضروریة لتعلم المفهوم  -ب
تقدیم المفاهیم التحتیة وٕاكسابها للمتعلمین تدریجیًا حتى یتم التوصل إلى تعدیل  - ج

 .األساسكتساب المفهوم او 
لجة التصورات : وفیه تستخدم خرائط المفهوم في معاCognitive Mapsالخرائط المعرفیة  )4

 .  Flow Chart، باإلضافة إلى استخدام خرائط التدفق البدیلة لدى الطالب
فقد باستخدام الحاسوب :   Simulation and Animationمتحركة والمحاكیات الرسوم ال )5

، ومحمد    WilliamSon & Abraham 1995استخدم هذا النموذج ویلمسون وأبراهام 
 م الحاسوب في تقدیم رسوم متحركة ومحاكیات في توضیحااستخدتم ، حیث  1999فودة 

یة على أن الرسوم ستراتیجهذه اال عتمادإضافة إلى ا، المفاهیم ذات الطبیعة التجریدیة
المتحركة والمحاكیات باستخدام الحاسوب تسهم في تقدیم فهم عمیق للمعرفة مقارنة 

، في عالج أخطاء ملیة ترمیز ثنائي الكلمة والصورةحیث یتطلب ذلك ع ،بالصور الثابتة
 .  لدى الطالبالفهم المرتبطة بالمفاهیم العلمیة والعملیات المتصلة بها 

  

  بوسنر: نموذجثالثًا: 
والقائمة على فكرة  المفهوميیة للتغیر ستراتیجبوسنر كا نموذجیتناول  إن هذا البحث

وتتم هذه العملیة من خالل اتباع عدد من  ،استبدال للمفاهیم الخطأ بالمفاهیم العلمیة الصحیحة
وقد أكد بوسنر على الدور  ،المفهومي والتجسیر والتبدیل والتمییز التكاملیات وهي ستراتیجاال

كما ركز على فكرة التأقلم ، الفاعل للعوامل االجتماعیة والمحفزة في بیئة التعلم
Accommodation   هیوسنكنوع من التغیر المفهومي والقائمة على نفس الشروط التي ذكرها 

  ،مي) كما ذكرنا سابقًا إلحداث التغیر المفهو Hewson & Thorley ,1989 :353 ( وثورلي
، وظهور المفاهیم الجدیدة بصورة مدركة عن المفاهیم السابقة اوهي باختصار ( عدم الرض

أن تكون معقولة وتسهم في خصوبة وثراء و ، ن المفاهیم الجدیدة مثمرة ومفیدةن تكو أوواضحة، و 
  .)أخیراً مفاهیم الفرد 
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"عملیة یتم من خاللها استبدال  ویعرف بوسنر وآخرون استراتیجیة التغیر المفهومي بأنه:

الموجود لدى الفرد بالفهم العلمي الصحیح الذي یتوافق مع المبادئ العلمیة باتباع عدد  الخطأالفهم 
  ."المفهوميوهي التكامل والتمیز والتبدیل والتجسیر  ،من االستراتیجیات

)Posner  et  al.,1982, p 212(  

 المقابل وفي ، ما موضوع حول المتعلمین لدى الخطأ  المفاهیم بتغییر بوسنر نموذج یقوم
  .سلیماً  علمیا فهًما إكسابهم

  خطوات نموذج بوستر:
) إلى أن التغیر المفهومي لدى Posner et al.,1982قد أشار بوسنر وستریك وهیوسن وجرتزوق(

  المتعلم یمكن أن یحدث كما یلي:

لدراسة ظواهر جدیدة دون أن یجري أي تبدیل قد یستخدم المتعلم أنماط الفهم التي یمتلكها  .1
للبناء المفاهیمي الموجود لدیه، ونموذج التغیر المفهومي هذا یدعى 

 )Assimilationالتمثل(
قد یلجأ المتعلم أحیانًا إلى تبدیل مفاهیمه األساسیة بما یتالءم مع الخبرة الجدیدة ونموذج  .2

 )Accommodationالتغیر المفهومي هذا یدعى التأقلم (المواءمة

إال أن هناك الكثیر من االنتقادات التي وجهت إلى نموذج التغیر المفهومي بسبب إهمال العوامل 
على عملیات  غیر المعرفیة مثل دافعیة المتعلم والمناخ داخل الفصل الدراسي والتي تؤثر بدورها

مي لوضع هذه العوامل التغیر المفهومي،وكان ذلك سببًا في إعادة النظر في نموذج التغیر المفهو 
  )135: 2000في االعتبار.(عبده،

) أن التالمیذ المتفوقین یتفاعلون بحماس مع Trumber,1997وفي هذا المجال یوضح ترمبر (
الصراع المفهومي، ولكن التالمیذ غیرهم إما یهملون هذا الصراع أو یتجنبونه، ویحدد عدة طرق قد 

   تؤدي إلى عدم حدوث التغیر المفهومي وهي

  الفشل في إدراك هذا الصراع المفاهیمي .  .1

  إدراك الصراع ولكن تجنبه عن طریق السلبیة واالعتماد على اآلخرین.  .2

  حل هذا الصراع بصورة جزئیة.   .3

  حل الصراع باستخدام المفاهیم البدیلة.  .4



  اإلطار النظري

  27  

 الثانيالفصل 
بتعدیل نموذج بوسنر بما  ) (Hewson & Hewson ,1983وبناًء على ذلك قام هوسن هوسن 

یتغلب على مواطن االنتقادات والمشكالت في نموذج بوسنر األساسي، حیث تم اعتماد نموذج 
  بوسنر المعدل.

  على اعتبار أن هذا النموذج هو النموذج المطور لنموذج بوسنر ویتكون من الخطوات التالیة:

  

لدى  الموجودة والمفاهیم الجدیدة المفاهیم بین غیرالت إلى ): وتهدف(Integration التكامل .1
 الرابطة  المفاهیم بواسطة عادة یتحقق وهذا آخر، مفهوم مع مفهوم تكامل أو الطالب،

(Bridge Concepts) العروض جراءإ و  والمناقشة، بالشرح، المعلم یقوم أن ویمكن 
 .بها الجدیدة المعرفة بدمج الطلبة لدى السابقة المعرفة لتكامل والتجارب وغیرها،

التفریق  على القدرة التالمیذ إكساب إلى وتهدف )(Differentiation المفاضلة أو التمییز .2
 أو الحاالت في الناقصة أو المشوشة والمفاهیم والمناسبة، الواضحة المفاهیم بین والتمییز

 ذلك تحقیق ویمكن الغامضة، أو الواضحة غیر المفاهیم تعریف عادةإ و  المواقف المختلفة،
 المختلفة، المواقف تفسیر في السابقة ومفاهیمهم تصوراتهم الستخدام الفرص للطلبة بإتاحة
 وتوضیح الجدید المفهوم تقدیم یجب الظواهر، تلك تفسیر تصوراتهم عن إخفاق وعند

 .الظواهر تلك تفسیر البدیلة في أهمیته

 الخطأ التصوراتاستبدال  إلى تهدف وهي): (Exchang المفاهیم تبادل أو المقایضة .3
یكون  أن على ،المتناقضة المفاهیم تعرض  أو وتقدم الصحیحة، العلمیة بالتصورات

 ،التفسیریة الناحیة من لیةعاف أكثر ویكون وضوًحا، أكثر للطلبة بالنسبة الجدید التصور
 . الموجود التصور من أكبر قوة تنبؤیة له ویكون

مفاهیم  بیئة إیجاد إلى تسعى (Conceptual Bridging): المفاهیمي الربط أو التجسیر .4
 لهم، بالنسبة معنى ذات مألوفة بخبرات الجدیدة المفاهیم ربط على تساعد أن یمكن مناسبة
معقوًال  خاللها من الجدید المفهوم ویصبح الطبیعیة، والظواهر األحداث في تفسیر وتسهم
 .التالمیذ لدى ومقبوالً 

  تبدیل المفاهیم الخطأ بأخرى صحیحة من خالل :) أنه یمكن 203: 1998ویذكر محمد (

 . منه المنبثقة واألفكار المتعلم انتباه إثارة ♦

 . السابقة الطالب أفكار ظهارإ و  تحدید ♦

 . الطالب أفكار تركیب إعادة ♦
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  :اآلتیة الطرق من أكثر أو واحدة یستخدم الغرض هذا ولتحقیق

 . الصحیح للمفهوم التطبیق نطاق توسیع ♦

 . المفاهیم بین التمییز ♦

 . المحسوس إلى المجرد من المفهومي التجسیر ♦

 . المركبة للمفاهیم المتدرج البناء ♦
  

 دور المعلم في نموذج بوسنر:
نظرًا ألن نموذج بوسنر یتبع النظریة البنائیة فنجد صفات ودور المعلم في نموذج بوسنر 

  .یة البنائیةهو ذلك الدور للمعلم في النظر 

 اآلتیین: بالدورین یتمثل البنائي المنحى یتبع الذي المعلم دور أن هؤ وزمال بوسنر ویرى
  ).Posner et al., 1882, 223-224( بوسنر وزمالؤه

 في الفهم لألخطاء بل للطالب خصًما ولیس المنطقي، الخصم المعلم موقف یتخذ أن : األول الدور
  . والتفكیر

 نحو الدائم السعي النموذج هذا مظاهر ومن العلمي، للمفكر النموذج دور یلعب أن : الثاني الدور
 االقتصاد نحو والسعي التجریبیة، والدالئل والنظریات المعتقدات بین االتساق اكتشاف

 كانت إذا وما النتائج في لالختالفات والتقدیر النظریات، في والشك  ،في المعتقدات
  . النظریة مع تتفق االختالفات هذه

  بوسنر:دور المتعلم في نموذج 
فنجد صفات ودور المتعلم في نموذج بوسنر هو  ،إن نموذج بوسنر یتبع النظریة البنائیة

  .دور للمتعلم في النظریة البنائیةذلك ال

: (نقًال عن باآلتي البنائي المتعلم (Philips, 1995:340 ) فیلیبس وصف وقد
  ):2012البیاري،

 یناقش والطالب بنشاط یكتسبان والفهم فالمعرفة The active Learner نشط  المتعلم الفرد .1

  .ویحاور
فردي  بشكل المعرفة یبني ال المتعلم فالطالب The scocial Learner اجتماعي المتعلم الفرد .2

 .والتفاوض الحوار طریق عن جماعي بشكل وانما
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 .ابتداعاً  بتدعان ي والفهم فالمعرفة The creative Learner مبدع  المتعلم الفرد .3

المعلم والمتعلم في نموذج بوسنر هو ذلك الدور الذي فرضته النظریة  أن دور الباحثةوترى    
البنائیة والتي حولت المعلم إلى مشرف هدفه األول تلمس األخطاء والتصورات التي قد تعیق عملیة 

كثر والقضاء علیها من أجل تعلم فعال؛ كما أن المتعلم أصبح أ ،ومحاولة عالجها ،وكشفها ،التعلم
  ، بل وأكثر اعترافًا بأخطائه ورغبته القویة في تعدیلها مما یحقق له تعلم أعمق.نشاطًا وفعالیة

  

  ما وراء المعرفة :رابعًا: استراتیجیات 
نظرًا للتطور المعلوماتي الهائل بل الثورة المعلوماتیة العظیمة ،أصبح دور التربیة أكبر في 

المعرفة اإلنسانیة المتضاعف ،ولكي یتسنى لها ذلك یجب تنشئة الفرد وٕاعداده بما یتناسب مع حجم 
إعداد المواطن الذي یمتلك لیس المعرفة بل ما وراء المعرفة ؛ولیس القادر على التفكیر فحسب بل 

  التفكیر في التفكیر .

والذي قد یأخذ عدة ترادفات  Metacongnitionومن هنا ظهر مفهوم ما وراء المعرفة 
راء اإلدراك ،التفكیر في ،ما فوق المعرفي ،ما بعد المعرفة ،المیتا معرفیة ،ما و  منها ما وراء المعرفة

  .التفكیر

) (John Flavell وقد ظهر هذا المفهوم ودخل مجال علم النفس على ید "جون فالفل"
الفرد لما یتعلق بعملیاته  بأنه "معرفة )Flavell,1976:232فالفل ( م وقد عرفه1976عام 

المعرفیة ونواتج تلك العملیات والخصائص المتعلقة بطبیعة المعرفة والمعلومات لدیه ، وكل ما 
یتعلق بها من األولویات المالئمة لتعلیم المعلومات أو المعطیات ،وتستند إلى التقویم النشط وضبط 

  معطیات "وتنظیم هذه العملیات في ضوء الموضوعات المعرفیة أو ال

، حكم في مهارات التفكیر لدى الفرد): المخطط العقلي المت232: 2004ویعرفه زیتون (
  والذي یدیر المهارات بأسلوب ذكي خاضع إلدارة الفرد ووعیه بعملیاته المعرفیة .

) أو التفكیر فیما Cognitionأنها تأمالت عن المعرفة ( :)271: 2009ویذكر عبید (
  :وهي ،أنواع من السلوك العقلي ةویرتبط هذا المفهوم بثالثنفكر وكیف نفكر ؟، 

 .دقته في وصف تفكیره وما یفكر به معرفة الشخص عن عملیات تفكیره  ومدى .1
تحكم الشخص وضبطه الذاتي ومتابعته لما یقوم به عند انشغاله بعمل ذهني مثل حل  .2

 مشكلة معینة ومراقبة جودة استخدامه لهذه المتابعة.
تعلق بالمجال الذي یقة تفكیر الشخص بمعتقداته وحدسیاته ووجدانیاته فیما یمدى تأثر طر  .3

  .ینشغل به ذهنه
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حیث یتطلب من الفرد  ،ویعد هذا النمط من التفكیر وراء المعرفي من أعلى مستویات التفكیر

، كما یعد شكًال من أشكال ة والتقویم لتفكیره بصورة مستمرةأن یمارس عملیات التخطیط والمراقب
 ،العتوم( .الذي یتعلق بمراقبة الفرد لذاته، وكیفیة استخدامه لتفكیره، أي التفكیر في التفكیر التفكیر
2004 :207(  

لمعرفة من مهارات التفكیر العلیا، وهي سمة ) أن ما وراء ا207: 2004( عليویذكر 
، وهي تقویمهاو  نسان وقدرته على الوعي بعملیات وخطوات تفكیره وتنظیمهابشریة فریدة خاصة باإل

  .لیفكر في تفكیره الخاص به ویتحكم فیه ؛نشاط عقلي یأخذ شكل الحوار الداخلي مع النفس للتلمیذ
أو ما فوق  ،وترى الباحثة أن مفهوم ما وراء المعرفة أو أي مصطلح مرادف له (المیتا معرفیة

التفكیر في التفكیر،  یعني باختصار) هو مصطلح كبیر و أو غیر ذلك ،المعرفي أو ما بعد المعرفة
حصل وكیف ولماذا ن ،فهو ال یهتم بالمعرفة ذاتها وٕانما فیما وراء المعرفة ،أو كیف نفكر فیما نفكر

 هوو ؛ نفس التلمیذ وتفكیره والتحكم فیهفهو نشاط عقلي یأخذ شكل الحوار الداخلي بین  ،علیها
حداثة هذا المفهوم على الساحة وقد یكون السبب في ذلك ، مفهوم قد یكون معقدًا بعض الشيء

  التربویة .

  في ما وراء المعرفة:دور المعلم 
 التعلیمیة، للعملیة شامل تطویر خالل من التعلیم من جیدة نوعیة توفیر التربیة هدف ویتطلب

 ،(حسب اهللا :ما یأتي األدوار هذه ومن ،عدة جدیدة أدوارب القیام على قادر معلم إعداد مما یعني
2005(  

 المواقف في یستخدمها أن یمكن التي االستراتیجیات، أنسب اختیار ىعل المتعلم مساعدة )1
  .تفكیره تناسب التي بالطریقة جیًدا یتعلم وبالتالي بها، یمر التي التعلیمیة

 .واالبتكاريالناقد  التفكیر وخاصة التفكیر، من مختلفة أنواع ممارسة ىعل المتعلم مساعدة )2

 من خالل فیه، یفكروا أن یجب بما االهتمام من أكثر التفكیر كیفیة على المتعلمین تدریب )3
 .التفكیر على تبعث تعلیمیة بیئة توفیر

حل    إلى یتوصلون وكیف یفكرون، كیف إدراك على المتعلمین لدى القدرة تنمیة )4
 لمسار تفكیرهم واضح مخطط رسم على یساعدهم بدوره وذلك تواجههم، التي المشكالت

 ). التعلم عملیة علیهم یسهل مما

 العملیات العقلیة إدراك في مساعدتهم خالل من للمتعلمین العقلیة القدرة تنمیة في المساهمة )5
 .هذه العملیات في والتحكم بل فقط ذلك ولیس التعلم، أثناء بها یقومون التي والمعرفیة
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وكیف  ؟یفكرونتضمن تعلیم المتعلمین كیف وقد اتفق التربویون على أن التدریس الفعال ی

 ) 76: 2002 ،الحیلة( وكیف یثیرون دافعیة أنفسهم ؟ ؟یتعلمون

مما سبق تستخلص الباحثة أن مفهوم ما وراء المعرفة هو قدرة الفرد على معرفة العملیات 
ا التي تتطلب التفكیر في التفكیر، المعرفیة حین إنجاز أي عمل، وتعد من مهارات التفكیر العلی

ا أي تعرف ما تعرفه وما والوعي بتفكیرن كیف نثیر دافعیة أنفسنا للتفكیر؟و  ؟نفكروالتفكیر في كیف 
  فهي تؤكد وعي الفرد بعملیات وخطوات تفكیره وتنظیمها وتقویمها. ،ال تعرفه

    ) 133-127: 2007مكونات ما وراء المعرفة ( عفانة والخزندار 

 )1شكل رقم (

  "مكونات ما وراء المعرفة "

  
  )127: 2007:( عفانة والخزندار ، نین رئیسین هماتتكون من مكوِّ ونجد أنها 

ü . الوعي الذاتي بالمعرفة 

ü . التنظیم الذاتي للمعرفة 

ن األول وهو الوعي الذاتي بالمعرفة من المعرفة المفاهیمیة والمعرفة اإلجرائیة حیث یتكون المكوِّ 
  ، ویشتمل على: المعرفة السیاقیةو 

والعالقة فیما  ایم ومكوناتهتتكون من (الوعي بالمفاهیم وتعني معرفة المفاه :المعرفة المفاهیمیة §
، والوعي بالرموز معنى المصطلحات أیًا كان نوعها ، والوعي بالمصطلحات ویعني معرفةبینها

ما وراء 
المعرفة 

التنظیم الذاتي 
للمعرفة

تنظیم 
المعرفة

تقویم 
المعرفة

إدراك 
المعرفة

الوعي الذاتي 
بالمعرفة

المعرفة 
السیاقیة

المعرفة 
اإلجرائیة 

المعرفة 
المفاھیمیة
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، والوعي بالقوانین ویعني معرفة صود بها إذا جاءت ضمن مضمون معینومعرفة معناها والمق

 .)ه وعالقته بقوانین أخرىومكونات معنى القانون

ضیة معینة وتتكون من (إدراك خطوات وهي معرفة لخطوات حل مسألة ریا :المعرفة اإلجرائیة §
ظیم وتكوین أشكال ومخططات ، ومعرفة نماذج وهو الوعي بخطوات تندون التطرق للحل نفسه

مع الحل وأسلوب التعامل ومعرفة حلول وهو طرق حل المسألة وٕادراك خطوات  ،معینة
 .)ات بناء وتركیب أي خطة أو نموذج، ومعرفة تراكیب وهو وعیه بخطو المشكلة

، وعي بظروف وشروط حدوث تعلم معینوتتكون من (الوعي بشروط وهو ال :المعرفة السیاقیة §
عطاء مبرر لماذا لم إٕاعطاء مبررات وهو و ، باب وهو إدراك أسباب لوجود شئ مإادراك أسو 

تحدید معاییر ویعني و  ،ضیح نقاط الضعف التي لدى المتعلموتو  یتمكن المتعلم من حل مسألة
ومحاولة حلها سواء  فهم المسألة أو المشكلة حل مشكالت وهوو ، وحدات قیاسو وضع معاییر 
  ." أو غیر نمطیة )مشكلة مشابهة یستعین بخطوات حلهاوهي مرت علیه كانت نمطیة "

المعرفة ، وتقویم المعرفة ، وتنظیم  إدارةفة فیتكون من وهو التنظیم الذاتي للمعر   :أما المكون الثاني
    المعرفة .

ع خطط  یة المفیدة، وضستراتیجیات  واختیار االستراتیجالمعرفة ویتكون من (تحدید ا ةار إد §
قات ، إدراك عال"الخطوات المرتبة إلنجاز المهمةلتنفیذ مهمة معرفیة معینة، بناء خطوات "

 .المعرفیة، تهیئة ظروف وهو شرط إلنجاز المهمة)لكي یعي المضامین 
تقویم المعرفة ویتكون من (تعدیل نمط  ویعني تعدیل المتعلم أسلوب تعلمه وأنماط سلوكه،  §

، ر فائدةیة التي استخدمها بأخرى أكثستراتیجیة وتعني قیام المتعلم بتبدیل االستراتیجتبدیل ا
، التأكد من حل ویستخدمه ناعًا وجاذبیةقإعادة صیاغته بأسلوب أكثر إتحسین سیاق أي 

 .)طاء ثقة بالخطوات التي استخدمهاالمتعلم إلع
التي ساعدته في  تنظیم  المعرفة ویتكون من (إعطاء مخطط یوضح فیه نقاط الضعف §

ویحدث ذلك من خالل التغذیة الراجعة الموجودة في  تعدیل نتاجات ،عدم الوصول للحل
لتالشیها والتخلص منها في ، توضیح أخطاء وذلك تعدیل نفسهئة الصفیة أو من خالل البی

و أعلى ، تنظیم تفكیر وهذلك من خالل المراجعة والمتابعة، عمل معالجات فوریة و تفكیره
 .)مستویات ما وراء المعرفة

 ،نین معًا (الوعي الذاتي بالمعرفةوترى الباحثة أنه یجب أن یتوفر لدى المتعلم المكوِّ 
، وعملیة تنظیمه ي یستخدمها أثناء تنظیمه المعرفي) فالمعرفة هي اللبنات التي للمعرفةوالتنظیم الذات

  .في فهم المزید وتثبیت ما تم فهمهالمعرفي بنفسه تساعده أكثر 
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  مهارات ما وراء المعرفة :
لى الوعي بما نمتلكه من قدرات واستراتیجیات إتشیر بأنها ) 210 :2004( عليیعرفها 

  .لیة أكثرعنحتاجها ألداء المهام بفا ومصادر ووسائل

ن ما وراء المعرفة إحیث  ؛مفهوم ما وراء المعرفة ومهاراتهاونجد بذلك االرتباط الوثیق بین 
هداف واالستراتیجیات ومراقبة التقدم والتقویم لتحدید تتضمن التخطیط وما یتضمنه من تحدید لأل

  . أین وصل المتعلم

المعرفة تساعد المتعلمین على  أن مهارات ما وراء )381: 1999 ،ویعرفها ( جراون
  . مساك بزمام تفكیرهم بالرویة والتأمل ورفع مستوى الوعي لدیهماإل

دارة إما نمتلكه من قدرات تساعدنا في  وترى الباحثة أن مهارات ما وراء المعرفة تعني
 . معرفتنا

  تصنیفات مهارت  ما وراء المعرفة :
الخاصة بمهارات ما  على الساحة التربویة تعددت التنصنیفات نظرًا لحداثة هذا المفهوم

   وراء المعرفة:

  :)52- 50:  2009تصنیف جراون  (  ³

  ویتضمن ( مهارة التخطیط / مهارات المراقبة والتحكم /مهارات التقییم )    

  :) إلى 656:  2002) وتوضحه لطف اهللا ( 1998تصنیف یور ( ³

اإلدارة الذاتیة للمعرفة ، و رطیةالمعرفة التقریریة واإلجرائیة والش: ویشمل التقویم الذاتي للمعرفة
  وتشمل التخطیط والتقویم والتنظیم .

  :)إلى 657: 2002) وتوضحه لطف اهللا ( 1994تصنیف سكراو ودینسون ( ³

وتصحیح أخطاء ، وٕادارة المعلومات، والضبط والمراقبة المعرفة عن المعرفة وتشمل التخطیط،
 .یمالتعلم والتقو 

 :اآلتيویتضمن )   168: 1998تصنیف جابر ( ³

 .ائي في موقف معین یتالءم مع غرضهتكیف سلوك الفرد القر  –

 .سیة في السیاق وتمییزها وتحدیدهاالتنبؤ باألفكار الرئی –

 .تمرة  للتأكد من أن الفهم قد حدثمراقبة القراءة المس –
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  یة الفرد حین ال یتحقق الهدف .ستراتیجتغییر ا –

عضها أكد على ، وبخر ثالثيآناك تقسیم ثنائي و فه ،الباحثة أن التصنیفات تنوعتوترى 
  . تحكمي اإلجرائي لما وراء المعرفةخر على البعد الالبعد المعرفي  واآل

  )31: 2012(الدیب،الفرق بین المعرفة وما وراء المعرفة 

  ما وراء المعرفة  المعرفة
والتذكر، اإلدراك  عملیات النفسیة:جمیع ال

  والتفكیر . ،والتخیل، والتخزین
وعي الفرد بالعملیات التي یمارسها في مواقف التعلم 

معلومات المختلفة نتیجة حصوله على معرفة أو 
، وتتضمن أن یقوم معینة تتصل بهذه المواقف

الشخص ببعض التأمالت الشخصیة حول كل عملیة 
وأن یكون قادرًا على وضع  ،من هذه العملیات

  .قیام بمراقبتها وتقییمهاابط على المعارف والالضو 
لفهم كیف یتم أداء  مهمةمهارات ما وراء المعرفة    .ء المهمةألدا مهمةمهارات المعرفة 

  المهمة .
   .مهارات ما وراء المعرفة أكثر استمرارًا وعمومیة   .مهارات المعرفة محددة المجال

مهارات المعرفة تمیل إلى أن تكون موجودة 
   .داخل المجاالت أو المواد

حتى  عدةتشمل مهارات ما وراء المعرفة مجاالت 
شیاء المشتركة بین هذه لو كان هناك القلیل من األ

  .المجاالت
یات المعرفیة مصممة أساسًا لتساعد ستراتیجاال

   .الفرد في الوصول لهدفه المعرفي
یات ما وراء المعرفة تساعد الفرد على ستراتیجا

  .قق هدفهفي أنه حالمؤكَّدة الشعور بالثقة 
   .یتعلمها الفرد لیراقب النمو المعرفي   .یتعلمها الفرد لیحدث النمو  المعرفي

المعرفة ضروریة للحصول على معلومات 
  معینة تتصل بالموقف 

  .عملیة)معرفة لیس غایة وٕانما هو وسیلة (ما وراء ال

یات المعرفیة هي الطرق التي ستراتیجتعتبر اال
 ،یقوم المتعلم من خاللها بتوجیه حضوره

  .وتذكره، وتفكیره ،وتعلمه

یات ما وراء المعرفة أكثر تعقیدًا وهي ستراتیجتظهر ا
التي یستخدمها المتعلم لتحدید أي أنواع 

یات المعرفیة التي سیستخدمها للحصول ستراتیجاال
یات ما ستراتیجاو ، المعلوماتمن  على قدر أكبر

یات التي تسمح للمتعلم ستراتیجوراء المعرفة تلك اال
والعملیات  ،بتطویر وعیه بقدراته التعلیمیة الشخصیة

  أو المناهج التي یمكن من خاللها زیادة القدرات .
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  استراتیجیات ما وراء المعرفة 
التي یقوم بها المتعلم بهدف جراءات ) بأنها مجموعة اإل6: 2001( الطناوي اقد عرفتهل

، والوعي ة طبیعة التعلم وعملیاته وأغراضهوتشمل معرف ،تعلم ما وراء المعرفة تحقیق متطلبات
، والتحكم الذاتي في عملیة التعلم ي القیام بها لتحقیق نتیجة معینةجراءات واألنشطة التي ینبغإلبا

  .وتوجیهها
  :) 126: 2007عفانة والخزندار، (یات ما وراء المعرفة للطالب ستراتیجممیزات اكتساب ا

ا المفاهیم المكتسبة والتفكیر فیه لدى الطالب خالل مراجعة الخطأتصحیح المفاهیم  .1
  .ومحاولة تعدیلها أو تطویرها

 تساعد في التحكم بعملیات التفكیر وعدم االنزالق في موضوعات أخرى غیر مرتبطة .2
 .فكیر منصبًا على الفكرة المطلوبةیكون الت، حیث بموضوع التفكیر

، وٕاجراء لك من خالل فهم ما یقرأه المتعلم، وذسن من مهارات القراءة واالستذكارتح .3
، كما أن في ضوء تفحص المضامین والمفردات تعدیالت مستمرة لعملیات االستیعاب

لفهم للمضامین عملیة اأسالیب االستذكار والمراجعة یمكن تغییرها أو تعدیلها إذا لم تكن 
 .العلمیة غیر مجدیة

ل مع المواقف التعلیمیة فهم زیادة وعي المتعلم بمستویات تفكیره وقدراته الذاتیة في التعام .4
علها أكثر رقیًا ، مما یزید من ثقته بنفسه أو محاولة تعدیل أنماط تفكیره بحیث یجالمختلفة

 .وأفضل استخداماً 

الناقد واإلبداعي لدى  فة مما یساعد في تنمیة أنماط التفكیرتزید التفاعل البناء مع المعر  .5
 .المتعلمین

 تمكن المتعلم من حل المشكالت المرتبطة بالمواد التعلیمیة المختلفة وتعمل على نقل أثر .6
 . التعلم إلى مواقف تعلیمیة جدیدة

التركیز في تفكیره وفي  علىوترى الباحثة أن استراتیجیات ما وراء المعرفة تساعد المتعلم 
؛ وتساعد المتعلم على بأول فكار أوالً ا یساعد في عملیة التعدیل على األالفكرة التي یفكر بها مم

  . مما یمكنه من عملیة التقویم الذاتي المستمر ،التوصل للمزید من المعلومات والحقائق والمفاهیم
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  یات ما وراء المعرفة :ستراتیجمن ا

 هذه )355: 2007(ونوفل جادو أبو یلخص  :تعرف ال وماذا تعرف ماذا استراتیجیة )1
 أوغل دونا تهاطور  التي المكتسبة، المعرفة كبیر استراتیجیة حد إلى تشبه نهابأ االستراتیجیة
(K.W.L) تطویر االستراتیجیة هذه تحت ویندرج اللغة، وفنون للقراءة التخرج برنامج ضمن 

 من السابقة، معرفتهم تفعیل في الطلبة لمساعدة والشارحة، المفسرة للنصوص النشطة القراءة
 استراتیجیات من وتعتبر للمتعلم، المعرفي البناء مع بشكل ینسجم وتوظیفه النص فهم أجل

 وما الموضوع؟ هذا عن أعرفه الذي ما تساؤل بإثارة المتعلم یبدأ حیث القرائي، االستیعاب
  ؟ الموضوع هذا عن تعلمته وماالذي ؟ الموضوع هذا عن أتعلمه أن أرید الذي

 األفراد من إبداعیة وآراء أفكار وٕانتاج تولید: ویقصد بها  یة العصف الذهنيستراتیجا )2
 في الذهن وضع أي، ومفیدة جیدة واآلراء هذه األفكار وتكون معینة، مشكلة لحل والمجموعات

 حول األفكار من قدر أكبر لتولید االتجاهات كل في للتفكیر والجاهزیة اإلثارة من حالة
 اآلراء كل بظهور یسمح الحریة من جو للفرد یتاح بحیث المطروح، الموضوع أو المشكلة
  . واألفكار

 عن تنتج التي التفكیریة العملیات ىعل االستراتیجیة هذه تعتمد : یة التعلم التولیديستراتیجا )3
 فالتعلم الیومیة، الحیاة في تطرأ قد التي المشكالت وحل المفاهیم تعلم أثناء الدماغ عمل

 له تعلم إلى لیصل معرفیة وفوق معرفیة استراتیجیات المعلم یستخدم عندما ینشأ التولیدي
 المعنى، على القائم التعلم أو الفهم أجل من التعلم على تقوم االستراتیجیة هذه فإن ولذا معنى،

 وعالقات ارتباطات وتكوین ،الالحقة بخبراته السابقة للمتعلم الخبرات ربط خالل من وذلك
 التصورات تعدیل في یستخدمها تولیدیة عملیات خالل من معرفته المتعلم یبني وأن بینهما،
ویمكن تلخیص خطواتها   .الصحیحة العلمیة المعرفة ضوء فيطأ الخ والمفاهیم البدیلة

عملیة الفهم م لطالبه أن ویوضح المعل ،ن تصورات المتعلمین حول موضوع مابالكشف أوًال ع
، وبناء وع التعلم إلیجاد عالقة ذات معنى؛ ثم یقدم المعلم مفاهیم لها عالقة بموضتولیدیة

ثم یحاول المعلم تحفیز المتعلمین من خالل األنشطة الصفیة التي تؤدي بهم ، معارف جدیدة
المعنى  فسیرثم یوجه انتباه المتعلمین إلى التركیز على بناء وشرح وت إلى التعارض المعرفي؛

 العلمیة، المادة لفهم العالقات من نوعین إلى المتعلمین المعلم ثم یوجه، الذي تم التوصل إلیه
 وخبراتهم المفاهیم هذه بین العالقات وثانیها تعلمها، تم التي بین المفاهیم العالقات أولها

 والبراهین والعروض واألشكال والصور والرسوم المفاهیم مخططات من خالل وذلك السابقة،
 وتطبیق لفهم الدماغیة عملیاتهموالخطوة األخیرة یتم استخدام ، التولیدي التعلم وغیرها لتسهیل

  تعلمها. تم التي المفاهیم واستخدام
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 فإنه یقرأ ، ما حول أسئلة القارئ یطرح عندما تولید األسئلة واشتقاقها (التساؤل الذاتي): )4

 تكون ألن صالحیتها ومدى المقروء، النص في المتضمنةالمعلومات  أهمیة درجة بذلك یحدد
 المرتفعة المستویات ذات األسئلة صیاغة رات مها القارئ یكتسب أن كما، للتساؤالت محوراً 

 الموجودة المعلومات مفتاح على التالمیذ األسئلة یتعرف طرح خالل ومن . التفكي من
 فهمهم مدى لقیاس ذاتي اختبار یعتبر وهذا أسئلة، شكل على المعلومات وصیاغة بالنص،
  .المعلومات على استدعاء قدرتهم مدى تحدید وكذلك النص، لمعاني

 أخرى من خطوة إلى التعلم وتنقل التلخیص، تیجیة إسترا الذاتي التساؤل تیجیة إسترا وتعزز    
یقومون  فإنهم األسئلة، بطرح یقومون حین فالتالمیذ القرائي، الفهم جراءاتإ و  أنشطة خطوات

 یضعون فإنهم ذلك وبعد باألسئلة، فعلیاً  تزودهم أن یمكن التي المهمة المعلومات بتحدید أوالً 
  )110: 2008، عبد الوهاب( .فهمهم مدى تقیس أسئلة شكل على هذه المعلومات

 عن النظر بغض للطلبة المفید من ):الذاتي التساؤل یةستراتیجا (واشتقاقها األسئلة تولید )5
 یقوموا وأن ،نفوسهم في الدرس تركه عنوان الذي االنطباع یتبادلوا أن یدرسونه الذي الموضوع

 . تعلمهم عملیة وبعد وأثناء قبل یدرسونها التي الدراسیة المادة تتناول أسئلة بوضع أنفسهم هم
 استخدام في الطلبة یبدأ وحین ،ومعرفیاً  انفعالیاً  بناءً  تخلق أنها إلى األسئلة هذه فاعلیة وترجع
 أن ویبدو یجابیة،إ أكثر بدور ویقومون تعلمهم عن بالمسؤولیة شعوراً  أكثر یصبحون األسئلة

 السابقة خبراتهم إطار في للتعلم للنظر الطلبة دوافع تثیر األسئلة بطریقة معالجة المعلومات
 ویجعل المدى بعیدة الذاكرة في المعلومات تخزین احتمال یزید مما حیاتهم الیومیة، ومواقف

 )140: 2006(الخزندار وآخرون ، یسیرًا . أمرًا  متنوعة مواقف المستقبل وفي في استخدامها
 لتنمیة تدریسیة یةستراتیجاك المفاهیم مخططات تستخدم :المفاهیم مخططات استراتیجیة )6

 التمثیالت إبراز خالل من المعنى ذي التعلم تحقیق على تعمل حیث المعرفة، وراء ما مهارات
 عامة مفاهیم تحت تندمج التي الفرعیة المفاهیم شبكة عن عبارة فهي ،والفرعیة الرئیسة لألفكار

 أو الخاصة المفاهیم وأهمیة عمومیة الفرعیة األكثر المفاهیم بین هرمیة عالقات خالل من
 في استخدامها للمعلم یمكن التي الخطوات من العدید یةستراتیجاال هذه وتتضمن ،الفرعیة
  الصفیة. البیئة

 تعلمهم، وتنظیم تخطیط عن ولینؤ مس الطلبة یصبح أیضاً  وفیها :الذاتي والتنظیم التخطیط )7
 خطوة كل یدرك وأن ،به قام ما منهم كل یعي أن على یساعد الطلبة أن للمعلم ویمكن

 الالزمة المساعدة له یقدم وبالتالي طالب كل التفكیر لدى طبیعة على یقف وأن یخطوها،
  . حاجاته مع یتفق وبما فردي بشكل
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ن یا وراء المعرفة تتضمن إحدى وثالثیات مستراتیج) أن ا 183: 2004وقد ذكر بهلول (

 What I Know? – What I want toوهي تعني (   .K.W.Lیة ستراتیجمنها ا ،یةستراتیجا
learn?- What I learned?) ، المعرفة السابقة والمكتسبةوهو نموذج یسمى بنموذج (KWL)  

م) في الكلیة الوطنیة للتعلیم 1986عام ( (Dona Ogle) وهو نموذج تدریسي طّورته دونا أوغل
في (إیفانستون) في أمریكا ضمن برنامج التخرج للقراءة وفنون اللغة .. یندرج هذا النموذج التدریسي 

  . تحت نماذج التعلیم المعرفیة

 (H) حیث یشیر الرمز (KWLH) یة مشابهة لها ُیرمز لها بالرمزوقد ظهرت استراتیج
  . كیف (How) لكلمة

  KWLیة ستراتیجتعریف اخامسًا: 
، یة واسعة االستخدامستراتیجا .K.W.Lیة  ستراتیجا"):  183:  2004عرفها بهلول (

إلى تنشیط  ، حیث تهدفالتي تفید في تدریس القراءةیات ما وراء المعرفة ستراتیجوهي إحدى ا
، وجعلها نقطة انطالق أو محور ارتكاز لربطها بالمعلومات الجدیدة الواردة معرفة الطالب السابقة

  .بالنص المقروء"

یات التعلم البنائي حیث یسجل ستراتیج"إحدى ا ): 59: 2008وعرفها عطیة وصالح (
حتاجه في ضوء ما ، ثم یقرر ویسجل ما یدیه من معلومات سابقة عن الموضوعالتلمیذ كل ما ل

ل أهم التطبیقات على ما تم ، ثم یسجذلك یسجل ما تعلمه بالفعل یطرحه المعلم من معلومات، وبعد
  ."مها المعلم حسب ما یتطلبه الموقف، ویمكن أن یتم ذلك بشكل فردي أو في مجموعات ینظتعلمه

والمخططة، وات واإلجراءات المرتبة ) "مجموعة من الخط 21: 2008وعرفتها البركاتي (
ستخدام الطرق واألسالیب ، واطلب من المعلمة تنفیذ األنشطة ، والتيالمدرجة في دلیل المعلمة

، وأسالیب التقویم المتنوعة، والتي تسهم في تنظیم التفكیر، وتلخیصه في ثالثة أعمدة ،والوسائل
، وماذا ف یتعلمهحول معرفة المتعلم عن الموضوع، وما الذي سو  أسئلة ةتتطلب اإلجابة على ثالث

یؤدى إلى ترتیب األفكار وتقنین جهود المتعلم في الدراسة  ، مماالدراسةتعلم عن الموضوع محل 
  .والبحث"

والتي تندرج تحت  ،یات ما وراء المعرفةستراتیجومما سبق تعرفها الباحثة بأنها احدى ا
أسئلة  ةثالث ناإلجابة عكل منها یتطلب  ،أعمدة ة، والتي تتلخص في إكمال ثالثالتعلم البنائي

م في ما ، ثم ماذا یرید أن یتعلسابقة والتي تعتبر نقطة االنطالق، ترتكز على معرفة المتعلم المرتبة
  .یحدث ذلك فردیًا أو بصورة جماعیة، وقد یطرحه المعلم من معلومات، وأخیرًا یلخص ما تعلمه
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  : (KWL)یة ستراتیجتعدیالت (أنواع ) ا
1. (K.W.L.H) ور من قبل دونا أوغل ابقة، وقد طُ یة تعلیم لتنشیط المعرفة السستراتیجوهي ا

  .)2007وقد استخدمتها ( سالم،، م) 1986(

ویدل كل حرف منها على الحرف األول من الكلمة التي تدل على الفاعلیة أو الفنیة التي 
  تمارس في عملیة التفكیر :

 : (K)ماذا أعرف عن الموضوع، وترمز لكلمة (Know) المعرفة السابقة.  

W)ماذا أرید أن أعرف عن الموضوع، وترمز لكلمة : ( (Want) المعرفة المقصودة .  

 : (L) ماذا تعلمت بالفعل عن الموضوع ، وترمز لكلمة (Learned) .المعرفة المكتسبة  

)Hوترمز لكلمة () : كیف نسطیع التعلم أكثر ،How  الحصول على المزید من المعرفة (
  والبحث .واالكتشاف 

  

  (K.W.L.H)یة ستراتیججدول ا

 )K ماذا أعرف؟ (   )W  ماذا أرید أن (
  أعرف ؟

 )L  " ماذا عرفت (
  تعلمت" ؟

)H   الحصول على (
 المزید من المعرفة .

.......................  .....................  ..................  .......................  

2.  (K.W.D.L) یة لتحسین فهم القراءة .ستراتیجوهي ا  

:(K) ماذا أعرف عن الموضوع، وترمز لكلمة (Know) المعرفة السابقة.  

W)(ماذا أرید أن أعرف عن الموضوع، وترمز لكلمة : (Want) المعرفة المقصودة .  

)D) ماذا فعلت ، وترمز لكلمة :(Did .سرد الخطوات والتفكیر بوعي في الخطط والعملیات ،(  

: (L) ماذا تعلمت بالفعل عن الموضوع ، وترمز لكلمة (Learned) .المعرفة المكتسبة  

3. (K.W. L.Q)  ًعمودًا رابعًا (2012عن أبو سلطان ( حیث أضافت شمیث نقال (Q  لألسئلة(
حیث یكتب المتعلم في هذا العمود أسئلة جدیدة لفهم  ) Questionالتي لم یجب علیها (

 .(K.W. L.Q)یة ستراتیجالموضوع لتصبح اال
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4. K.W.L.S)( ) بدراسة حیث أضاف عمودًا رابعًا (  )2004قام الباحث یاسر فاروقS ، (

للدرس ( عطیة وصالح ،  " یقوم فیه المتعلم بكتابة ملخص"Summarizingوالذي یعني 
2008  :64( 

5. K.W.W.L)(  ُستراتیجضیفت خطوة لخطوات هذه االوقد أ) یة وُیرمز لهاWhere(  أین یمكن
وقد وضع لهذه الخطوة   )(K.W.W.Lیة  ستراتیجأتعلم هذا ؟حیث أصبحت رموز هذه االأن 

یة ، یتمثل في المصادر والمراجع التي من الممكن أن یجد ستراتیجعمودًا مستقًال في نموذج اال
 فیها الطالب المعلومات واإلجابات ألسئلتهم التي لم یجدوا لها جوابًا في النص المقروء.

 )50:  2005(العلیان ، 
6. K.W.H.L ) (ونالحظ أنها تختلف عن نموذج(K.W.L.H)  في مكان العمود (H )  )H :(

زید من المعرفة واالكتشاف ) الحصول على الم How، وترمز لكلمة (كیف نسطیع التعلم أكثر
 )81: 2007(أبو جادو ونوفل ، .والبحث

7. K.W.L.A )  ( وقد أوجده عطیة وصالح)حیث یعني الرمز ( ) 2008A (Application"  "
 وتعني أهم التطبیقات لما تم تعلمه في شتى المجاالت .

8. K.W.L.M) (  وقد أضافته ایملیاناEmaliana,2012:2)  حیث أضافت عمودًا رابعًا (
)M) ویعني (More.ویقومون بكتابة المزید مما یریدون تعلمه ( 

9. K.W.L.C) (  ، أبو سلطان ) حیث أضافت عمودًا رابعًا ( 44: 2012وقد أضافته (C   (
ما تعلمه وما ویقوم فیها المتعلم بكتابة تعلیقه بعد مرحلة الموازنة بین Comment" ویعني "

وذلك لمعرفة مستوى  تعلمه وما كان یعرفه، ، وكذلك الموازنة بین ماكان یرید أن یتعلمه
 .لدیه قبل التعلم الخطأالنجاح الذي تحقق وتعدیل بعض المعتقدات أو األفكار 

یمكننا و  ،ومتعددةیة مرنة ستراتیجا ) (.K.W.Lیة ستراتیجومما سبق تالحظ الباحثة أن ا
 ) (.K.W.L، لذلك اكتفت الباحثة بنموذج ة بما یتالئم مع أهدافنا البحثیةإضافة المزید من األعمد

   اآلتي: الذي تعني رموزه

:(K) ماذا أعرف عن الموضوع، وترمز لكلمة (Know) المعرفة السابقة .  
W)(ماذا أرید أن أعرف عن الموضوع، وترمز لكلمة : (Want) المعرفة المقصودة . 

 :(L)ماذا تعلمت بالفعل عن الموضوع ، وترمز لكلمة (Learned) .المعرفة المكتسبة 
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  : K.W.Lیة ستراتیجمزایا ا
أن مزایا  )252: 2009) نقًال عن عطیة ( (Livingston,1996 لیفینیجستونقد ذكر ل

  تتضمن اآلتي:  .K.W.Lاستراتیجیة 
 تجعل الطالب محور العملیة التعلیمیة وتؤكد مبدأ التعلم الذاتي واالعتماد على النفس. –
 .تحقیق تقدم كبیر في بنیة التعلم ن المتعلم منتمكِّ  –
تلك ، وموازنة ما یریدون تعلمهالدراسي لتحدید  یمكن استخدامها مع الطلبة في بدایة العام –

 .بما تعلموه في نهایة الدراسة
، وتمكنهم من تعلم الموضوعات قة وتثیر فضول الطلبة في التفكیرتنشط المعرفة الساب –

 .الدراسیة مهما كانت درجة صعوبتها
 .ع المراحل الدراسیة ومواد التعلمیمكن استخدامها في جمی –
 وقیادة أنفسهم في عملیة التعلیم.تمكن الطلبة من تطویر ما یتعلمونه،  –

  یة تكمن في:ستراتیجذكرت أن أهمیة هذه االفقد ) 41- 40: 2007أما سالم ( 
: مثل المعنى البنائي، وتنظیم تساهم في تعلم المعرفة التقریریة بأنواعها المختلفة –

 .المعلومات، وتخزین المعلومات
 .الذاكرة طویلة المدىالمخزونة في السابقة  تعمل على تنشیط المعرفة –
لها یمكن تنشیط عملیات تؤدي إلى زیادة مهارة التساؤل واالستجواب الذاتي، والتي من خال –

 .المراقبة
، والوصالت والتشابكات تدویر المعلومات وٕاعادة تنظیم البنیة المعرفیة ىتساعد عل –

اإلطار المعرفي  بما یحقق ترابط وتماسك ،ط بین المعلومة القدیمة والحدیثةللرب ،العصبیة
 للفرد .

یة ستراتیجأسئلة اال عنخاصة وأن اإلجابة  ،تنظیم التفكیر وعملیاته وتسلسلهاتساعد على  –
 .جمل بسیطة عنیتطلب عرض األفكار وٕاضافة معلومات، ولیس مجرد اإلجابة 

، كما نات من المصادر األولیة الثانویةوضع اللبنة األولى للتخطیط ولجمع البیافي تساعد  –
 .التنبؤ بمصادر متنوعة للمعلومات أنها تشمل

ألنه یمثل دعوة للتجول العقلي والتفحص إلیجاد أحداث مرتبطة ؛ تسهم في الفهم القرائي –
 بالتعلم الجدید.
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حیث یعتمد هذا النوع من  تسهم في تكوین فرص لالبتكار والتفكیر المتجدد والجانبي، –

 .ة إعادة صیاغتها في شكل جدیدحاول، ومتفكیر على تنشیط المعرفة السابقةال
أهمیة كبیرة في تدریس موضوع معین من خالل ما تبرزه من   .K.W.Lیةستراتیجوال

مهارات متعددة للطالب مثل مهارة طرح األسئلة وتنمیة مهارات التفكیر فوق المعرفي وتنمیة مهارات 
یة ستراتیجأن استخدام هذه االالبحث واالستقصاء  وتنمیة مهارات القراءة والكتابة ، باإلضافة إلى 

یهدف إلى تحدید الهدف من الموضوع وربط المعلومات السابقة بالمعلومات الجدیدة، وجمع وترتیب 
المعلومات وعرضها بصورة بصریة ،حیث یكون الطالب هو محور العملیة التعلیمیة ، والباحث عن 

مرشد والموجه للمعرفة ، وهذا یكون المعرفة والمخطط  والمقوم لمعلوماته من خالل دور المدرس ال
یات ما وراء المعرفة (أمبو ستراتیجكونها أحد ا .K.W.Lیة ستراتیجمن خالل المهارات التي تقدمها ا

  )152: 2008سعیدي والعریمي، 
یات ما ستراتیجتكمن في كونها إحدى ا  .K.W.Lیة ستراتیجوترى الباحثة أن أهم ممیزات ا

، وتنشط المعرفة وتؤكد مبدأ التعلم الذاتي متعلم محور العملیة التعلیمیة،وراء المعرفة التي تجعل ال
كما یمكن استعمالها في بدایة العام الدراسي لمقارنة ما تم تعلمه  ،السابقة وتثیر التفكیر لدى الطالب

، باإلضافة إلى أنها تنمي بعض مراحل التعلیمیة وجمیع الموضوعاتولجمیع ال خالل هذا العام،
ر فوق المعرفي والبحث ومهارات التفكی ،هارات التساؤل واالستجواب الذاتيالمهارات كم
أما دور المعلم فهو ، ، وتدویر المعلومات وٕاعادة تنظیم البنیة المعرفیة، والقراءة والكتابةواالستقصاء

   .لمرشد والموجه للعملیة التعلیمیةا
  

  .K.W.Lیة ستراتیجخطوات ا
  :اآلتيفي  .K.W.Lیة ستراتیج) خطوات اJennifer,2006:2-4ذكر جینفر(

 اختیار النص أو الموضوع المراد تدریسه. )1
 على السبورة أو على شفافیة ویجب أن یكون لدى كل طالب جدول.K.W.Lرسم جدول  )2

K.W.L..                 

 .K.W.Lیة  ستراتیججدول ا

L)(  W )( K)(  

......................  ..................  ..................  
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بالموضوع ( كنوع من العصف یسأل المعلم عن الكلمات والمصطلحات والعبارات التي ترتبط  )3

 ؟ )(?K What dowe know)، ویتم تدوینه في العمود األول من ماذا أعرف الذهني

یسأل المعلم طالبه عما یریدون معرفته عن الموضوع، ویتم تسجیل هذه األسئلة في العمود  )4
 ؟) ?W )What do we want to know الخاص بماذا أرید أن أعرف 

وهذا العمود  ؟ L، ماذا تعلمت طالب بتدوین ما تعلموه في العمود، یقوم البعد قراءة النص )5
 .  Wینها في العمود عبارة عن إجابات لألسئلة التي تم تدو 

 .  Lمناقشة الطالب في المعلومات التي توصلو لها في العمود  )6

 تشجیع الطالب في البحث عن إجابات لألسئلة التي لم یجب علیها النص. )7
  : اآلتیة) الخطوات 2008ذكرت البركاتي (

 ). الكرة ( موضوع المثال سبیل فعلى تدریسه، المراد الموضوع أو النص اختیار )1
 تعبئة كیفیة على المتعلمات المعلمة تدرب ،السبورة على  K.W.L مخطط المعلمة ترسم )2

 :اآلتیة الخطوات خالل من المخطط
 . المخطط أعلى في الموضوع كتابة  . أ

 . الطالب على نشاط كأوراق المخطط توزیع  . ب

 عن نعرفه ما كل فیه یسجل األول العمود أن إلى المتعلمات اهتمام ویوجه الجدول یعرض  . ت
 ثم  ،الموضوع حول سابقاً  یعرفنه ما ومناقشة عقولهن استثارة خالل من)   K( الموضوع

 بالمعلومات السابقة المعلومات ربط بهدف السبورة، على المعلمة قبل من اإلجابات تسجل
 في األساس هي السابقة المعلومات أن من البنائیة، النظریة ذلك على أكدت الحالیة، كما

 األساس للمتعلمة السابقة الخبرة، وتعد الجدیدة بالمعلومات السابقة المعلوماتربط ، و التعلم
 في أهمیة الخطوات أكثر من الخطوة هذه تعد لذا ، الجدیدة المعرفة منه لبناء تنطلق الذي
 .التعلم هدف نحو للتوجه لدى المتعلمة، التحدي خلق

 التعلم في الشمولیة إلى للوصول وذلك األفراد، داخل من المعرفة تنطلق: الهدف تحدید   . ث
 إلى الداخل من ینتقل التعلم أن أي ( التعلم بؤرة إلى للوصول المساعدة الخبرات لتعزز
 . )الخارج

عن   معرفته یردن ما كل یسجلن ، وفیه)   Wالثاني ( العمود إلى المتعلمات اهتمام یوجه  . ج
 المراد األسئلة ویضعن معرفته، المطلوب حول إیحائیة بأسئلة المعلمة وتساعدهن الموضوع،
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 تمارسه الذي الحقیقي، التعلم عن عبارة هي التي: المعرفة استخدام بواسطة ،اإلجابة علیها

 .النشط والتعلم الذاتي التعلم على ذلك ویشتمل مستهلكة، ولیستة منتج المتعلمة لتكون

أسئلة  ویضعن ،األسئلةعن  اإلجابة ویحاولن األول، العمود في كتبنه ما المتعلمات تصحح   . ح
 . الثاني العمود ملء عند تعلمنه ما خالل من جدیدة

الموضوع،  عن تعلمنه ما ) ، ویسجلنLالثالث ( العمود في األسئلة عن المتعلمات تجیب  . خ
 تنتج والتي المعرفیة، للثغرات المالئة البحثیة التساؤالت مجموعة هي: المتبقیة واألسئلة

 للتعلم.  الصورة النهائیة

 .األفكار وعرض ،والتعلم للتفكیر، المنتجة التفضیالت :المفضلة األسالیب  . د

تقویمیة   كعملیة ذهنیة، خریطة أو مفاهیمیة، خریطة في تعلمنه ما المتعلمات تلخص   . ذ
 . ستراتیجیةلال

 للدرس.  ملخص متعلمة كل تكتب  . ر

  :اآلتيیة في ستراتیجوتلخص الباحثة خطوات هذه اال

 وكتابته وسط السبورة .عرض موضوع الدرس،  .1

أو  ،مماثل له في كراساتهم  (KWL)ویطلب من الطالب رسم جدول  (KWL )یرسم جدول  .2
 إعطاء الطالب جدول على ورقة نشاط  وتوزع على جمیع الطالب.

، یطلب من الطالب تعبئة العمود ن المواضیع الفرعیةویابعد قراءة عنوان الموضوع، وعن .3
  .؟)Kاألول ( ماذا تعرف 

یحدد ما یرید معرفته عن الموضوع من خالل تساؤالت المعلم التي یطرحها ویتم تعبئته في  .4
رس بالطریقة التي ، وتتم عملیة المناقشة وشرح الد)  Wالعمود الثاني (ماذاترید أن تعرف؟

 .یرتئیها المعلم

وبذلك  ؟ )  Lیسجل الطالب ما تعلموه عن الموضوع في العمود الثالث ( ماذا تعلمت  .5
 .یكتمل تعبئة الجدول

بعد ذلك تتم عملیة تلخیص للموضوع ومقارنة العمود األول بالثالث للكشف عن التصورات  .6
، وعمل خریطة ذهنیة مفاهیمیة كعملیة تقویمیة التي تم تصویبها في نهایة الدرس الخطأ

      .یةستراتیجلال
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   (KWL )    دور المعلم في استراتیجیة
أكثر أهمیة وفق هذا النموذج من الدور التقلیدي القائم على التلقین یؤدي المعلم أدوارًا 

  )24: 2011(الزهراني ، : باآلتي (KWL) والشرح، ویمكن تحدید أدوار المعلم وفق نموذج

   . المخطط ألهداف الدرس وفق النصوص المختارة التي تساعد في تحقیق تلك األهداف  -

  . أساس للتعلیم الجدیدالكاشف عن معارف الطلبة السابقة ك  -
  .الضابط الذي یضبط الظروف الصفیة وٕادارة مجموعات النقاش  -
    .الموجه والمنظم لمعرفة الطلبة ضمن مخطط تنظیمي فاعل  -
  .المحاور والمولد لألسئلة التي تعمل على إثارة تفكیر الطلبة  -
  .ةالمصحح ألخطاء الطلبة التي بنیت على معرفتهم وخبرتهم السابق  -
  . المقوم ألداء الطلبة ومدى تحقیقهم للتعلم المنشود  -
  :اآلتيدور المعلم في   )98: 2008( البركاتي حددت وقد
 عن أعرف (ماذاتي اآل السؤال أنفسهم سؤال ثم ومن قراءة الموضوع، نحو المتعلمین توجیه .1

استخدام  في التقدم مع األسئلة، من قدر أكبر تولید على مساعدته ضرورة مع ) ؟الموضوع
 .یةستراتیجاال

فكلما زاد  المتعلمین، طالقة تنمیة لمقدار المالئم الوقت بحساب وذلك األسئلة، زیادة متابعة .2
 یةستراتیجاال أعطت كلما قصیر، زمن في الوقت تقدم مع متعلم، كل یضعها عدد األسئلة التي

 .أكثر لیةعاف

 األسئلة تتكرر وال المعلومة تثبت ىحت استجاباتهم، أثناء المتعلمین مع األسئلة تكرار ضرورة .3
 .آخرین متعلمین مع

كانت  ٕوان بالموضوع، عالقة لها فكرة أي قبول ضرورة مع األول، العمود في األفكار كتابة .4
 .خطأ

 ویحصل ) الموضوع؟ عن معرفته تریدون ماذا ( المتعلمین یسأل أن المعلم على القراءة، قبل .5
 .حولها األسئلة ویكتب أفكار )ستة أو خمسة( على

 یبدأ هنا )النص؟ من أعرفه أن أرید ماذا ( سؤاالً  المتعلمون یضع أن القراءة وبعد مرحلة في .6
 األسئلة بصیاغة البدء وضرورة ،القراءة من ألنفسهم الهدف بوضع المتعلمین بتوجیه المعلم

 .العموم بصیغة
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 .القراءة أثناء النص أكدها التي الفكرة بقرب " * " عالمة وضع یتم .7

 النص، المتعلمون یقرأ دقائق، خمس إلى ثالث بین ما للطالب الفرصة المعلم یتیح ذلك بعد .8
 عمله ویمكن ؟) الموضوع عن تعلمته الذي ما ( الجدول من الثالث العمود بملء ونویقوم

  .منزلي كنشاط

یة في التدریس یتطلب من المدرس ستراتیج) أن استخدام هذه اال254: 2009( عطیة ویرى
   :فیحدد محددة تعلیمیة أهداف نحو التعلیمیة العملیة یوجه أن

 .تعلمه الطالب من یرید ما )1

 .تعلمه الطالب أراد ما )2

 .الطالب یفهمه أن یجب ما )3

  .یجیةتراستاال هذه خطوات في مستقلین الطالب لجعل الالزمة الترتیبات )4

فهو المخطط ألهداف  ؛دورًا عظیماً   (KWL)یة ستراتیجوترى الباحثة أن دور المعلم في ا
، والذي یطرح المزید من األسئلة، والمناقش والمحاور طالب السابقةالدرس والكاشف عن معرفة ال

، ل مساعدة الطلبة في تعبئة الجدول، والمصحح ألخطاء الطالبوالمرتب لخطوات الدرس من خال
  والمقوم لتعلم وأداء الطلبة .

  یة:ستراتیجالطالب في هذه االدور 
  :اآلتي) أن دور الطالب  یتمثل في  25: 2011وتذكر الزهراني (

 .منه المطروحة األفكار ویستوعب للموضوع، یستمع أو یشاهد أو یقرأ )1

 .السابقة معرفته على المبنیة المعرفیة حاجاته تلبي التي األسئلة یطرح )2

 .الموضوع حولها یدور التي واألفكار القضایا في المستقل التفكیر یمارس )3

 .وفرعیة أساسیة محاور إلى الموضوع في الواردة األفكار یصنف )4

 .مجموعته أفراد مع التعاوني التفكیر ممارسة على یتدرب )5

 .الصف في ویحاور یناقش )6

 .خطأ وحقائق معلومات من السابق المعرفي بنائه في رسخ ما یصوب )7

 على جدول توزیع) فقد ذكر أن التعلم بهذه الطریقة یتطلب  251: 2009أما عطیة (
 :كاآلتي وهو ،السابقة المراحل  من لمرحلة یخصص حقل كل حقوًال عدة، الطالب یتضمن
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  :یأتي كما وذلك السابق الجدول ملء الطالب من ویطلب

 .الموضوع عن یعرفونه بما األول الحقللؤون یم )1
 .معرفته یریدون بما الثاني الحقل یملؤون )2
 معرفتها یریدون التي األشیاء ذكر مع تعلموه بما الثالث العمود یملؤون الموضوع دراسة بعد )3

 .حالیاً  معرفتها یریدون ال ولكن
 .یتعلموه أن أرادو بما تعلموه ما یقارنون )4
 التعدیالت یدخلون سابقاً  اعتقدوه فیما خطأ وجدوا فإن ،یعتقدون كانوا بما تعلموه ما یقارنون )5

 .األول الحقل في علیه الالزمة
  ي اآلتي:الباحثة أن دور الطالب یتمثل ف وترى

   .یعرفه في العمود األول، یسجل ما یقرأ عنوان الدرس، ویستوعب األفكار المطروحة فیه –

ویسجل ما یرید معرفته  ،یطرح األسئلة التي تلبي حاجاته المعرفیة المبنیة على معرفته السابقة –
  في العمود الثاني.

   .یمارس التفكیر المستقل –

   .یتدرب على ممارسة التفكیر التعاوني مع أفراد المجموعات –

  الثالث.، ثم یسجل ما تم تعلمه في العمود یناقش ویحاور –

   خطأ.یصوب ما رسخ في بنائه المعرفي السابق من معلومات وحقائق  –

یقرر ما تعلمه بالفعل من الموضوع ویحاول أن یستمر في البناء المعرفي لدیه من خالل تولید  –
 .أسئلة جدیدة

ما أعرفه عن 
  الموضوع ؟

ما أرید أن أعرفه عن 
  الموضوع ؟

ما تعلمته 
  بالفعل ؟

الحصول على المزید من 
  المعلومات

        

        



  

 

   

  الثالث الفصل
  السابقةالدراسات 

  

v دراسات تناولت نموذج بوسنرالمحور األول : 
 التغییر المفهومي.

 
v دراسات تناولت نموذج يالمحور الثان :K.W.L 
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

 في ، والتي ساهمتذات العالقة بموضوع الدراسةتعرض الباحثة في هذا الجزء الدراسات 
وتصنف في محورین؛ محور تناول نموذج بوسنر في التغیر  المحاور، من عدد في الدراسة إثراء

ولم تصنف محورًا للتصورات البدیلة، حیث تم تناولها   .k.w.lالمفهومي واآلخر تناول نموذج 
  وحسب تسلسلها التاریخي.، ضمن المحور األول نموذج بوسنر في التغیر المفهومي

  

  المحور األول
  المفهومير دراسات تناولت نموذج بوسنر في التغی 

  ):2013( عباسدراسة  .1

 في "بوسنر" نموذج استخدام على قائم مقترح برنامج فاعلیة على الوقوف هدفت الدراسة
  . اإلعدادیة المرحلة تالمیذ لدى الجغرافیة المفاهیم لبعض الخاطئة التصورات البدیلة تصویب

 بوحدة الجغرافیة المتضمنة بالمفاهیم قائمة بإعداد عباس قام البحث إلیه هدف ما ولتحقیق
 التصورات واختبار اإلعدادي، للصف الثالث االجتماعیة الدراسات مقرر من الطبیعیة الجغرافیا

 رد حول تقویم واستبانه ،)التفسیر التمییز، ،الترجمة (في مستویات الجغرافیة المفاهیم لبعض البدیلة
 باستخدام المفاهیم الجغرافیة تلك لتصویب مقترح برنامج وكذلك ،حالمقتر  البرنامج نحو فعل التالمیذ

 لنموذج وفقاً  معد الدراسة وحدة في وكتیب للتلمیذ ، للبرنامج العام اإلطار"  تضمن "بوسنر"نموذج
 وجود إلى البحث توصل؛ وقد "بوسنر لنموذج وفقاً  الدراسة لتدریس وحدة للمعلم ودلیل ،ربوسن

 استخدام فاعلیة لىإ و  اإلعدادي، الثالث تالمیذ الصف لدى الجغرافیة المفاهیم لبعض بدیلة تصورات
 تالمیذ ىلد (الجغرافیة المفاهیم لبعض الخاطئة البدیلة تصویب التصورات في بوسنر نموذج

  .عامة بصفة یجابیاً إ كان البرنامج عن التالمیذ فعل رد نإ و  اإلعدادي، الصف الثالث

  ):2012الزهراني (دراسة  .2

 تعدیل في المقترحة المفهومي التغیر ستراتیجیةا فاعلیة على الوقوف الدراسة هدفت
 . بها واحتفاظهم المتوسط الثاني الصف طالب لدى النحویة المفاهیم بعض عن البدیلة التصورات
  ، النحویة المفاهیم في البدیلة التصورات لكشف الوصفي المنهج الزهراني استخدم ذلك ولتحقیق

 فاعلیة لمعرفة والضابطة التجریبیة :المجموعتین تصمیم على المعتمدشبه تجریبي منهج آخر و  
  الستخراج  لمحتوىاتحلیل : هما ،أداتین لذلك وصمم ،التصورات تعدیل في المقترحة ستراتیجیةاال
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 المتوسط الثاني للصف الخالدة لغتي كتاب من والثانیة األولىبالوحدتین  ضمنةتالم النحویة المفاهیم
 تعدیل في المقترحة ستراتیجیةلیة االفاع لمعرفة التشخیصي واالختبار ،األول الدراسي الفصل

 دلیلي: هما بحثیتین مادتین صمم كما، المعدلة النحویة بالمفاهیم االحتفاظ وفي ،البدیلة التصورات
 أن وبعد . النحویة المفاهیم بعض عن )الصحیحة غیر( البدیلة التصورات لتعدیل والطالب المعلم
 عینة : الدراسة عینة على تطبیقها في شرع وثباتها الدراسة أدوات صدق من الباحث تحقق

 الصف طالب من طالًبا )42(من المكونة التجربة وعینة , طالًبا )213( من المكونة التشخیص
  .المتوسط الثاني

 وجود منها ،النتائج بعض إلى الدراسة توصلت الالزمة حصائیةاإل التحلیالت إجراء وبعد
 التجریبیة المجموعة درجات متوسطي بین (0.05) داللة مستوى عند إحصائی ا دالة فروق

 ،األفعال ،األسماء( مفاهیم عن البدیلة التصورات لتعدیل البعدي االختبار في والضابطة
 فاعلیة یعني ما التجریبیة المجموعة لصالح )التوابع ،المجرورات ،المنصوبات ،المرفوعات

  .التصورات تعدیل في المقترحة ستراتیجیةاال

   ):2009وقدوري ( السامرائيراسة د .3

 وتحصیل المفهومي التغییر في بوسنر أنموذج استخدام هدفت الدراسة التعرف إلى أثر
 المفاهیم بتشخیص قاما وقد ط،المتوس الثاني الصف طالب لدى الریاضیة المعرفة في الطالب

 فیها یتكرر التي المفاهیم لتحدید بالمختصین االستعانة خالل من وذلك الخطأ، الفهم ذات الریاضیة
 الصدق من التحقق وتم، الخطأ الفهم ذات المفاهیم لتحدید  عالجي اختبار عدادإ ثم ،الخطأ

 وجود لىإ النتائج وأشارت ،طالب )200( عینة على وطبق لالختبار المحتوى وصدق الظاهري
 اختبار في الدراسة أدوات وتمثلت مقترحًا؛ خطأً  مفهوماً  )32( أصل من خطأ مفهوماً  )29(

 عینة وكانت بحثهما، تطبیق في التجریبي المنهجالباحثان  استخدم وقد تحصیلي؛ خرآو  عالجي
 عشوائیاً  شعبتین اختیار تم حیث ،بعقوبة في للبنین الثانویة الشهداء بالط مدرسة من قصدیة البحث
 العالجي االختبارین نتائج أظهرت وقد، شعبتین أصل من تجریبیة واألخرى الضابطة حداهاإ لتمثل

 طالب على بوسنر بأنموذج درسوا والذین ،االختبارین كال في التجریبیة المجموعة تفوق والتحصیلي
  .االعتیادیة بالطریقة درسوا الذین الضابطة المجموعة

  ):2009( البلعاوي دراسة .4

ومنها نموذج  المفهومي التغیر استراتیجیات بعض استخدام أثر معرفة الدراسة هدفت
 الباحث اتبع، و بغزة األساسي العاشر الصف طلبة لدى البدیلة الریاضیة المفاهیم تعدیل فيبوسنر 

 طالباً  (326) من الوصفیة الدراسة عینة تكونت حیث والتجریبي، الوصفي المنهجین دراسته في
 الباحث قام لذلك ؛غزة بمدینة األساسي العاشر الصف في وطالبة طالباً  (3263) أصل من وطالبة
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 وذلك ،األساسي العاشر للصف المنطق وحدة في البدیلة المفاهیم لتحدید تشخیصي اختبارٍ  بإعداد

 وعددها البدیلة المفاهیم تحدید تموقد  ،التربوي األدب في المعتبر المحتوى تحلیل وحدة باستخدام
، البدیلة الریاضیة المفاهیم تعدیل في المفهومي التغیر استراتیجیات إعداد تم ذلك ضوء وفي ،(9)

 واألخرى ضابطة إحداهما ذكور شعبتین شعب، (4) من مكونة قصدیة تجریبیة عینة اختیار تمو 
 طالباً  )170( العینة حجم وبلغ تجریبیة، واألخرى ضابطة إحداهما لإلناث وشعبتین تجریبیة،
  التجریبیة، الدراسة عینة على وبعدیاً  قبلیاً  لألخطاء تشخیصي اختبار بتطبیق الباحث قام ،وطالبة

 المفاهیم تعدیل في الباحث اتبعها التي المفهومي التغیر استراتیجیات لیةعفا الدراسة أظهرت وقد
  :اآلتیة للنتائج التوصل تم ذلك خالل ومن ،العاشر الصف لطلبة البدیلة الریاضیة

   : )2008( العلیماتدراسة  .5

 التغیر إحداث في بوسنر نموذج باستخدام التدریس أثر لىإ التعرفهدفت الدراسة 
 بهذا واحتفاظهم ة،األساسی الكیمیائیة للمفاهیم األساسي الثامن الصف طالب لدى المفاهیمي

 بشكل شعبتین اختیار جرى حیث التجریبي، شبه المنهج الباحث استخدم وقد، الفهم في التغییر
 من شعبتین في موزعین طالباً  )75( من تكونت فقد راسةدال عینة أما شعب، ثماني من عشوائي

 التجریبیة المجموعة للبنین، األولى ةاألساسی المفرق مدرسة في األساسي الثامن الصف شعب
 وقد طالبًا، )37( وعددها (التقلیدیة) الضابطة المجموعة ،طالباً  )38( وعددها بوسنر) نموذج(

 ذات فقرة 40 وتضمین ، )بعدي قبلي( ةاألساسی الكیمیائیة المفاهیم (اختبار أداتین الباحث استخدم
 مذكرات المفهوم، حول خطأً  أفكار تمثل البدائل وباقي صحیح، واحد بدیل منها بدائل أربعة

  .)الیومي للتحضیر خطة )12( وتطویر بإعداد الباحث قام حیث الیومي التحضیر

 الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد أنه إلى راسةدال توصلت وقد
)(0.01=α منها االنتهاء وبعد التجریبیة المعالجة قبل التجریبیة، المجموعة أداء متوسطي بین 

 كال عند الطلبة أداء معرفة في واضح تحسن ووجود التجریبیة، المعالجة بعد األداء لصالح
 التجریبیة. المجموعة طلبة عند أكبر أنه إال ة،األساسی الكیمیاء بمفاهیم المجموعتین

 :)2008السید( راسةد .6

التى تدرسها طالبات شعبة الطفولة بكلیة  المفاهیم العلمیة والریاضیةدفت الدراسة تحدید ه
الموجودة لدى طالبات  المفاهیم العلمیة والریاضیةوتحدید التصورات البدیلة حول ، التربیة بسوهاج

المفاهیم حول بعض  تصویب التصورات البدیلةو ، الفرقة الثالثة شعبة الطفولة بكلیة التربیة بسوهاج
الموجودة لدى طالبات الفرقة الثالثة شعبة الطفولة بكلیة التربیة بسوهاج باستخدام  العلمیة والریاضیة
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وقد استخدمت الباحثة فى إعداد هذه الدراسة المنهجین التالیین: المنهج الوصفى  ،"بوسنر" نموذج

  والمنهج شبه التجریبى (تصمیم المجموعة الواحدة وبتطبیق القیاس القبلى والبعدى).

 البدیلة التصورات لتحدید تشخیصى (اختبار :اآلتیة البحث أدوات بإعداد الباحثة وقامت
 -الترجمة( هى:عدة،  مستویات عند متعدد من االختیار شكل فى الریاضیة المفاهیم بعض حول

 واختبار، مستوى كل أسفل الخاطئ الفهم نوعیة تحدید تم كما )حل المشكلة - التفسیر - التمییز
 عند متعدد من االختیار شكل فى العلمیة المفاهیم بعض حول البدیلة التصورات لتحدید تشخیصى
 الخاطئ الفهم نوعیة تحدید تم كما المشكلة، حل - التفسیر -التمییز - الترجمة هى:عدة،  مستویات

  .)مستوى كل أسفل

 لدى الریاضیة المفاهیم بعض حول بدیلة تصورات (وجود إلى: الدراسة توصلتقد و 
 المجموعة، مفاهیم هى: المفاهیم وهذه بسوهاج، التربیة بكلیة الطفولة شعبة الثالثة الفرقة طالبات
 طالبات لدى العلمیة المفاهیم بعض حول بدیلة تصورات ووجود، الهندسیة المفاهیم العدد، مفهوم
 الضوء، المغناطیسیة، الطفو، هى: المفاهیم وهذه بسوهاج، التربیة بكلیة الطفولة شعبة الثالثة الفرقة

 عینة طالبات درجات متوسطى بین إحصائیة داللة ذو فرق وجودكذلك و ، الحرارة المادة، الصوت،
 لصالح الریاضیة، المفاهیم حول البدیلة التصورات الختبار والبعدى القبلى التطبیق فى البحث

 فى البحث عینة طالبات درجات متوسطى بین إحصائیة داللة ذو فرق ووجود، البعدى التطبیق
  .البعدى) التطبیق لصالح العلمیة، المفاهیم حول البدیلة التصورات الختبار والبعدى القبلى التطیق

   ):2008خاجي( و الباوي دراسة .7

 التصورات تعدیل في وبوسنر البنائي التعلم أنموذجى استخدام ثرأ إلى الدراسة هدفت
 المادة، نحو واتجاهاتهم المعلمین إعداد معاهد طالب لدى الفیزیائیة المفاهیم لبعض الخاطئة
 تضبط تجریبیتین مجموعتین من والبعدي القبلي االختبار اذ التجریبي التصمیم الباحثان واستخدم

 قصدیة بصورة للمعاهد عینة بوصفه بعقوبة في المعلمین إعداد معهد اختیار تم األخرى، منهما كالً 
 ،عشوائیة بصورة الشعبتین إحدى اختیار للباحث هیئت الثالث للصف شعبتان المعهد في ویوجد
 شعبة تكون وبذلك ،طالباً  )28( طالبها وعدد (أ) شعبة فكانت ،األولى التجریبیة المجموعة لتكون
  . طالباً  )27( طالبها وعدد الثانیة التجریبیة المجموعة (ب)

 االتجاه مقیاس للمفاهیم، بعدي / قبلي اختبار ( هما أداتین عدادإ في  البحث أداة وتمثلت
 ،األربعة البدائل ذي متعدد من االختیار نوع من فكان المفاهیم الختبار وبالنسبة، الفیزیاء) نحو

  والثبات. والصدق االنتشار حیث من الموضوعیة االختبارات كثرأ من النوع هذا ویعتبر
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 بین )0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذو فرق وجود عدم الدراسة نتائج أظهرت وقد
 داللة ذو فرق وجود النتائج أظهرت كما ،الخاطئة التصورات بتعدیل یتعلق فیما البحث مجموعتي
 في األولى التجریبیة المجموعة ولصالح البحث مجموعتي بین )0.05( مستوى عند إحصائیة
 وبوسنر البنائي التعلم أنموذجي باعتماد الباحث یوصي ذلك ضوء وفي ،الفیزیاء مادة نحو االتجاه

 االتجاه تنمیة في المؤثر لدورهما المعلمین عدادإ معاهد في (الفیزیاء) العامة العلوم مادة تدریس في
  الفیزیاء. مادة نحو

  ):2007( الخوالدة دراسة .8

 المفاهیم، خریطة واستراتیجیة ،المفهومي التغیر استراتیجیة فاعلیة استقصاء الدراسة هدفت
 التنفس لمفاهیم العلمي الثانوي األول الصف طالب فهم في بینهما الجمع على تقوم واستراتیجیة

 المنهج استخدم ووقد، األحیاء تدریس في التقلیدیة بالطریقة مقارنة الفهم بهذا واحتفاظهم الخلوي،
 على اعتماداً  الدراسة هذه في المستخدم الخلوي التنفس مفاهیم اختبار تطویر تم التجریبي شبه

 ذي التربوي األدب ومراجعة الطالب مع المقابالت خالل من علیها الحصول تم التي البیانات
 طالب من طالباً  (164) على احتفاظ واختبار وبعدي قبلي كاختبار تطبیقه تم حیث الصلة،
 منطقة في للذكور الثانویة المدارس إحدى في شعب أربع في موزعین العلمي الثانوي األول الصف
 ،الثالث التجریبیة والمجموعات الضابطة المجموعة لتشكیل عشوائیاً  الشعب هذه وزعت وقد، مدنیة

 ،المفهومي التغییر نصوص باستراتیجیة تدریسها تم )فقد40األولى(ن= التجریبیة المجموعة أما
 درست حین في المفاهیم، خریطة )باستراتیجیة41ن=( الثانیة التجریبیة المجموعة ودرست

 وخریطة المفهومي التغییر نصوص بین تجمع باستراتیجیة )41(ن= الثالثة التجریبیة المجموعة
 وأشارت االعتیادیة(التقلیدیة)، بالطریقة تدریسها تم فقد )،42ن=( الضابطة المجموعة أما ،المفاهیم

 التغییر ونصوص المفاهیم، وخریطة ،المفهومي التغییر نصوص مجموعات تفوق إلى الدراسة نتائج
 للتنفس المفهومي الفهم في الضابطة المجموعة على إحصائیة وبداللة المفاهیم خریطة/المفهومي

 التجریبیة المجموعات بین إحصائیاً  دالة فروق وجود عدم النتائج أظهرت كما ،به واالحتفاظ الخلوي
  .به واالحتفاظ الخلوي للتنفس المفهومي الفهم في الثالث

  : ) 2005( ملوح وأبو عفانة دراسة .9

 السابع الصف طالب لدى الریاضیة للمفاهیم الخطأ التصورات عن لكشفالدراسة ات هدف
باستخدام  التصورات تلك عالج في المقترح األنموذج أثر على والوقوف، وتحدیدها بغزةاألساسي 

 بالمفاهیم همظاحتفا ومدى الریاضیات، في التحصیل منخفضي الطالب لدىنموذج بوسنر 
 ،المنهجین الوصفي التحلیلي والتجرییي استخدما وقد األنموذج، باستخدام عالجها تم التي الریاضیة
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 التصورات تلك عن للكشف نیالباحث عدادإ من تشخیصي اختبار عن عبارة الدراسة أداة وكانت
 خطأ تصور لدیهم كونی الذین وهم ،المنخفض التحصیل ذوي الطالب عن كشف وقد الخطأ،
 طالبًا، )32( عددهم وكان التجریبیة، البحث عینة هم وكانوا فأكثر، %70 بنسبة الریاضیة للمفاهیم

 الطالب لدى الریاضیة للمفاهیم الخطأ التصورات عن النتائج كشفت ،علیهم األنموذج تطبیق وتم
 الریاضیة، للمفاهیم الخطأ التصورات عالج في المقترح األنموذج وفاعلیة التحصیل، منخفضي
  .المفاهیم لتلك واحتفاظهم

   ),2003Joseجوز( دراسة .10

 اكتساب في المفهومي التغیر واستراتیجیات المنطقي، التفكیر أثر معرفة إلى الدراسة هدفت
 الصف طلبة من طالباً  (155) من الدراسة عینة وتكونت المیكانیكا، لمفاهیم العاشر الصف طلبة

  .سبانیاأ في العاشر

 المعرفة لقیاس واآلخر المنطقي، التفكیر لقیاس أحدهما اختبارین في الدراسة أدوات تمثلت
  .وبعدها التجربة قبلتم تطبیقهما و  المیكانیكا، بموضوع المفاهیمیة

 البدیلة مفاهیمهم یغیرون المجرد المنطقي التفكیر ذوي الطلبة أن الدراسة نتائج أظهرت
 متناسق، تركیب ذات السابقة المفاهیمیة معرفتهم كانت إذا بسهولة السلیمة العلمیة المفاهیم لصالح

 العلمیة المفاهیم لصالح البدیلة مفاهیمهم المحسوس المنطقي التفكیر ذوي الطلبة یغیر حین في
 أن إلى یشیر وهذا تناسًقا؛ أقل تركیب ذات السابقة المفاهیمیة معرفتهم كانت إذا بسهولة السلیمة
 البدیلة المفاهیم من التخلص عملیة یعوق المحسوس التفكیر ذوي للطلبة المعرفیة البنیة تماسك
  .السلیمة العلمیة المفاهیم لصالح

   : )2000( رداد دراسة .11

 إنجاز دافع على المفهومي یرالتغ استراتیجیات استخدام أثر استقصاء إلى الدراسة هدفت
 "الغذاء موضوع في والمؤجل اآلني وتحصیلهم الحیاة علم  مادة في األساسي التاسع الصف طلبة

 وطالبة طالباً  )144( من تكونت عینة على الدراسة أدوات تطبیق تم وقد ؛ اإلنسان" جسم وأجهزة
 محافظة وتعلیم تربیة لمدیریة التابعة الحكومیة المدارس في األساسي التاسع الصف طلبة من

 لإلناث)، ومدرستان للذكور، (مدرستان مختلفة مدارس أربع في شعب أربع على موزعین طولكرم،
 ،التجریبیتین الشعبتین تمثالن عشوائیة بطریقة لإلناث) وأخرى للذكور، (شعبة شعبتان واختیرت
 بالطریقة درستا فقد األخریان الشعبتان أما ،التغیر المفهومي استراتیجیات باستخدام ودرستا

 صدقه من التحقق وتم المجموعتین، تكافؤ من للتأكد القبلیة المعرفة اختبار وأعد التقلیدیة،
 دعِ وأُ  )،0.81( قیمته فكانت )،20( ریتشاردسون كودر معادلة باستخدام ثباته وحساب بالمحكمین،
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 فروق وجود نتائجها من وكان "، اإلنسان جسم وأجهزة "الغذاء موضوع في العلمي التحصیل اختبار

 المجموعتین في للطلبة العلمي التحصیل متوسطات بین) α = 0.01( عند إحصائیة داللة ذات
  .التجریبیة المجموعة لصالح والضابطة التجریبیة

  – (Merenluoto&Lehtinen,2000).:ولهتینین تو میرنلو دراسة .12

 تعلم صعوبات عالج في المفهومي التغیر یاتستراتیجا أثر معرفة لىإ الدراسة هدفت
 األعداد بموضوع تتعلق التي القبلیة الطالب (معرفة: األول ،قسمین لىإ قسمت وقد ،الریاضیات

 المفاهیم (اختبار األخر أما المفاهیم) تلك تعلم في یاتستراتیجاال هذه وأثر والحقیقیة النسبیة
 عشوائیاً  اختیارهم وتم التفاضل، دراسة أنهوا الذین الطلبة من طالباً ) 640( على وطبق العددیة)

 التغیر یاتستراتیجا عدادإ تمثم  ومن المحیطة، الظروف نفس لهم اً دراسی اً صف )24( بین من
 نقطة الدوال، اتصال النسبیة،األعداد الحقیقیة، (األعداد مفاهیم أربعةعن  اإلجابة لتشمل المفهومي

  .الدوال) نهایة

وبعد تطبیق االختبار البعدي على عینة الدراسة واستخدام األسالیب االحصائیة المناسبة 
  وجدت فروق لصالح المجموعة التجریبیة.
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  ولاأل  المحوردراسات  على عقیبت
  :لألهداف بالنسبة

  في المفاهیمي التغییر یاتستراتیجا بعض أثر معرفة إلى السابقة الدراسات بعض هدفت )1
 ؛)2009( البلعاوي كدراسة الریاضیة المفاهیم لبعض (الخطأ) البدیلة التصورات تعدیل

 دراسة في )،2000( رداد ودراسة )،2000( میرنلوولهتینین ودراسة )2012( والزهراني
 المفاهیم؛ خریطة إلى باإلضافة المفاهیمي التغیر نصوص أثر تناولت )2007( الخوالدة
 التفكیر جانب إلى المفاهیمي التغیر یاتستراتیجا أثر دراسة إلى هدفت )2003( جوز ودراسة

  المنطقي.
 كدراسة البدیلة التصورات لعالج مقترح برنامج أثر تناولت التي الدراسات بعض هناك )2

   .)2005( وملوح عفانة ودراسة )،2007( رصرص
 المفهومي التغیر إحداث في بوسنر نموذج استخدام أثر على التعرف إلى بعضها هدفت بینما )3

 ،ودراسة )2009( السامرائي ودراسة )2013( عباس )ودراسة 2008السید( كدراسة
  )2008العلیمات(

 طالب لدى البدیلة التصورات تعدیل في k.W.Lو بوسنر نموذج أثر إلى الدراسة هذه هدفت )4
 )2013( عباس ودراسة )2008( السید دراسة مع تتفق بذلك وهي ،االبتدائي الرابع الصف
 وتختلف، بوسنر نموذج استخدام في )2008( العلیمات ودراسة )،2009( السامرائي ودراسة

 الهدف. من الدراسات بقیة عن
  :المختارة للعینة بالنسبة

  / التعلیمیة المرحلة -
 الزهراني دراسة مثل االبتدائیة المرحلة طالب من الدراسة عینة الدراسات بعض اختارت )1

 المتوسط. الثاني الصف تناولوا )2009( وقدوري والسامرائي )2012(

 عباس دراسة مثل اإلعدادیة المرحلة طالب من الدراسة عینة الدراسات بعض اختارت )2
 )2005( ملوح وأبو عفانة ودراسة )، الثامن الصف ( )2008( العلیمات ودراسة ،)2013(

 التاسع). (الصف) 2000( رداد ودراسة )، السابع (الصف

 البلعاوي دراسة مثل  الثانویة المرحلة طالب من الدراسة عینة الدراسات بعض اختارت )3
 )2007( رصرص  ودراسة الثانوي) (األول) 2007( الخوالدة العاشر) الصف ( )2009(

 ولهتینین تو میرنلو ودراسة العاشر)، (الصف) 2003( جوز دراسة األدبي)، الثانوي (األول
)2000(. 
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 السید دراسة مثل والمعاهد الجامعات طالب من الدراسة عینة الدراسات بعض اختارت )4

 )2008( وخاجي الباوي ودراسة ، التربیة بكلیة األطفال ریاض شعبة تناولت )،2008(
   المعلمین. إعداد معاهد طالب تناولت

  العینة اختیار في الدراسات اختلفت / العینة جنس -
 .)2008( السید كدراسة فقط اإلناث اختار من منهم )1
 ودراسة )2012( الزهراني ودراسة )2013( عباس كدراسة الذكور من العینة اختار من ومنهم )2

 دراسة )2008( وخاجي الباوي ودراسة )2008( العلیمات ودراسة )2009( السامرائي
   میرنلو ودراسة )2003( جوز ودراسة )2005( وملوح عفانة ودراسة )2007( الخوالدة

 .)2000( ولهتینین تو
 رصرص ودراسة )2009( البلعاوي كدراسة واإلناث الذكور من العینة اختار من منهم )3

 .)2000( رداد ودراسة )2007(
 من )2009( وقدوري ،)2012( الزهراني دراسة دراسة مع الحالیة الدراسة اتفقت سبق ومما )4

 )،2012( الزهراني ودراسة )،2013( عباس دراسة ومع للعینة، التعلیمیة المرحلة حیث
 )،2008( وخاجي الباوي ودراسة )،2008( العلیمات ودراسة )،2009( السامرائي ودراسة

  ودراسة )،2003( جوز ودراسة )،2005( وملوح عفانة ودراسة )،2007( الخوالدة دراسةو 
  . الذكور من الدراسة عینة كون في )2000( ولهتینین تو میرنلو

 ملوح وأبو عفانة ودراسة ،)2008( العلیمات ودراسة ،)2013( عباس دراسة عن تختلف )5
 دراسة عن وتختلف اإلعدادیة؛ التلعیمیة المرحلة حیث )2000( رداد ودراسة ،)2005(

 ،)2003( جوز دراسة )،2007( رصرص  ودراسة ،)2007( الخوالدة ،)2009( البلعاوي
 دراسة عن وتختلف الثانویة؛ التعلیمیة المرحلة اختیار في )2000(ولهتینین تو میرنلو ودراسة
  الجامعیة. التعلیمیة المرحلة تناول في )2008( وخاجي الباوي ودراسة ،)2008( السید

 )2009( البلعاوي دراسة وعن ) فقط (إناث السید دراسة عن تختلف فهي العینة جنس في وأما )6
 معًا) وٕاناث (ذكور) 2000( ودراسة

 : المستخدمة لألدوات بالنسبة
 متعدد من االختیار نوع من ) بعدي ، قبلي تشخیصیًا(  اختباراً  استخدمت الدراسات أغلب )1

 ودراسة )2009( السامرائي ودراسة )،2012( الزهراني ودراسة )،2013( عباس كدراسة
 الباوي ودراسة )،2008( السید ودراسة )،2008( العلیمات ودراسة )،2009( البلعاوي

 )،2005( عفانة ودراسة )،2007( رصرص ودراسة )،2007( الخوالدة ودراسة )،2008(
 ).2000( ولهتینین تو میرنلو ودراسة
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 ودراسة )،2009( السامرائي كدراسة الشخصیة المقابالت أسلوب استخدمت الدراسات بعض )2

  ).2007( الخوالدة

 ).2007( رصرص ودراسة )،2013( عباس كدراسة االستبانة استخدمت الدراسات بعض )3

 )،2013( عباس كدراسة الشائعة األخطاء لعالج مقترحاً  برنامجاً  أعدت الدراسات بعض )4
 ).2005( عفانة وأبو ملوح ودراسة

 الخوالدة ودراسة )،2009( السامرائي كدراسة تحصیلیاً  اختباراً  استخدمت الدراسات بعض )5
 ).2000( رداد ودراسة )،2003( جوز ودراسة )،2007(

 ).2008( الباوي ودراسة )،2000( رداد كدراسة لالتجاه  مقیاساً  استخدمت الدراسات بعض )6

 ،متعدد من االختیار نوع من ) بعدي قبلي،( تشخیصیاً  اختباراً  الحالیة الدراسة استخدمت وقد )7
 مع بذلك متفقة كلینیكیةاإل المقابالت واستخدمت، األول الجزء دراسات مع تتفق بذلك فهي

 . األجزاء بقیة دراسات مع وتختلف، الثاني الجزء دراسات
  / الدراسة لمنهج بالنسبة

 .)2009( السامرائي كدراسة التجریبي المنهج استخدمت الدراسات أغلب )1

 .)2008( العلیمات كدراسة التجریبي شبه المنهج استخدمت الدراسات بعض )2

 .)2009( البلعاوي كدراسة  معاً  التجریبي والمنهج الوصفي المنهج استخدمت الدراسات بعض )3

 .)2012( الزهراني كدراسة معاً  التجریبي شبه والمنهج الوصفي المنهج استخدمت الدراسات بعض )4

 فقط. الوصفي المنهج تناولت دراسات یوجد وال )5

، الثالث الجزء دراسات مع یتفق وهذا ،التجریبي الوصفي المنهج الحالیة الدراسة استخدمت )6
  . األجزاء بقیة عن ویختلف

  /للنتائج بالنسبة

 المفهومي التغیر واستراتیجیات بوسنر یةستراتیجا لیةعاف على التجریبیة الدراسات جمیع أكدت )1
 فقد )،2008( الباوي دراسة عدا ما ،والریاضیة العلمیة للمفاهیم الخطأ التصورات تعدیل في

 البحث مجموعتي بین )0.05( مستوى عند إحصائیة داللة يذ فرق وجود عدمعلى  أكدت
  .طأالخ التصورات بتعدیل یتعلق فیما

 في لیتهاعفا وأثبتت بوسنر استراتیجیة تناولت التي الدراسات جمیع مع الدراسة هذه تتفق وبذلك )2
  ).2008( الباوي دراسة عن وتختلف الخطأ، التصورات تعدیل
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  المحور الثاني
  K.W.Lدراسات تناولت نموذج  

  ): 2012دراسة أبو سلطان ( .1

التفكیر المنطقي تنمیة المفاهیم و  في K.W.L  یةستراتیجا إلى أثرالتعرف الدراسة هدفت 
حیث تم  ،واستخدمت لذلك المنهج التجریبي ،األساسيفي الریاضیات لدى طالبات الصف التاسع 

نة وتكونت عی ،ة للبنات التابعة لمدارس الحكومةعدادیعلى مدرسة الشیخ عجلین اإل التجریب
وتمثلت  ؛) طالبة38وضابطة ( ،)طالبة38حداهما تجریبیة (إ، ) طالبة76الدراسة من شعبتین (

 دواتأوتم التاكد من صدق ، اختبار التفكیر المنطقيدوات الدراسة في اختبار للمفاهیم الریاضیة و أ
ي لقیاس الفروق بین متوسط )ت(واستخدمت اختبار  ،ة بعرضها على مجموعة من المحكمینالدراس

تنمیة  في K.W.Lیة  ستراتیجثر الومربع ایتا لقیاس حجم األ ،المجموعتین الضابطة والتجریبیة
؛ ومن األساسيالمفاهیم الریاضیة والتفكیر المنطقي في الریاضیات لدى طالبات الصف التاسع 

بین متوسطي درجات ) α= 0.05(عند مستوى  إحصائیةرز نتائجها وجود فروق ذات داللة بأ
)  في اختبار المفاهیم الریاضیة ) والضابطة(التقلیدیةK.W.Lالطالبات في المجموعتین التجریبیة  (

) α= 0.05(عند مستوى  إحصائیة، ووجود فروق ذات داللة البعدي لصالح المجموعة التجریبیة
) والضابطة(التقلیدیة )  في K.W.Lمتوسطي درجات الطالبات في المجموعتین التجریبیة  (بین 

الدراسة وصت أاختبار التفكیر المنطقي في الریاضیات البعدي لصالح المجموعة التجریبیة. وقد 
ثر في تنمیة ألما لها من  . K.W.Lیات ما وراء المعرفة وخاصة ستراتیجبضرورة االهتمام با

  .یب المعلمین على كیفیة استخدامهاوتدر  ،م والتفكیر المنطقي في الریاضیاتالمفاهی
  ):2012دراسة عرام ( .2

المفاهیم ومهارات  اكتساب في K.W.Lاستراتیجیة  استخدام أثر الدراسة التعرف إلى هدفت
، واستخدمت لذلك المنهج الوصفي في تحلیل األساسي السابع الصف طالبات لدى الناقد التفكیر 

والمنهج  ،تحدید المفاهیم العلمیة المتضمنةم ل2012- 2011ولى لمنهج الصف السابع الوحدة األ
)طالبة من طالبات الصف السابع من مدرسة 97وكانت العینة قصدیة وهي عبارة عن ( ،التجریبي
) طالبة  في المجموعة التجریبیة  48لى (إتوزعت  خان یونس، بمدینة المشتركة ةاألساسیعیلبون 

 العلمیة، بالمفاهیم قائمة إعداد تم راسةالد أهداف ولتحقیق ؛) طالبة في المجموعة الضابطة49(و
 ،الناقد لمهارات التفكیر اختباراً  وكذلك ،العلمیة للمفاهیم  واختباراً  بمهارات التفكیر الناقد وقائمة
 إحصائیة داللة ذات فروق هم نتائجها وجودأوكان من  ،للطالبات وصحائف عمل للمعلم ودلیل
 والمجموعة التجریبیة المجموعة طالبات درجات متوسطات بین )α=0.05( داللة مستوى عند
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، التجریبیة الناقد لصالح المجموعة التفكیر مهارات واختبار العلمیة المفاهیم اختبار في الضابطة

وراء المعرفة خاصة یات ما ستراتیجاالهتمام باوكانت أهم التوصیات التي توصلت إلیها الدراسة 
  وتنمیة مهارات التفكیر لدى الطلبة خاصة التفكیر الناقد.   .K.W.Lیة ستراتیجا

   ) :2012دراسة نایف وردام ( .3

 الثاني الصف طالب تحصیل في .K.W.Lیة ستراتیجمعرفة أثر استعمال االدراسة هدفت 
 اذ اً تجریبی اً الباحثان تصمیم وللتحقق من ذلك استخدم ؛اإلسالمي العربي التاریخ في مادة المتوسط

ي كربالء ، واختار الباحثان عینة البحث عشوائیًا لتكون متوسطة النهضة للبنین فالضبط الجزئي
ن المجموعتین طالبًا في كل م )33(طالبًا بواقع  )66(، إذ بلغ عددهم المقدسة ناحیة الحسینیة

تحصیل الطالب بعد  صیلي لقیاس مستوىوتمثلت أداة الدراسة في اختبار تح، الضابطة والتجریبیة
وكانت قیمة معامل الثبات  ؛فقرة من نوع اختیار من متعدد )40(ن من وتكوَّ  ،إتمام التجربة

  في التدریس. .K.W.Lیة ستراتیج)، وتوصلت الدراسة إلى فاعلیة ا0.73(

  ) : 2011دراسة الزهراني ( .4

على التحصیل الدراسي في    .K.W.Lیة ستراتیجاستخدام ا الدراسة التعرف إلى أثرهدفت 
وقد استخدم المنهج  ،المكرمةنجلیزیة لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدینة مكة مقرر اللغة اإل
وتمثلت  ،عینة ضابطةك) طالبة 31، (عینة تجریبیةكطالبة  )31، وتكونت العینة من (شبه التجریبي

) .K.W.Lیة ستراتیجلتدریس الوحدة باستخدام ارشادي إ، دلیل دوات الدراسة في ( اختبار تحصیليأ
)بین متوسطات α=0.05عند مستوى ( إحصائیةوكان من أهم نتائجها وجود فروق ذات داللة 

من مستویات بلوم المعرفیة  درجات المجموعة التجریبیة والضابطة في التحصیل البعدي عند كل
  ) وعند الدرجة الكلیة لالختبار .فهم، تطبیق ،(تذكر

   ) :2010دراسة عقیلي ( .5

 العلوم تدریس في المعرفة وراء ما یاتاستراتیج استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
 استخدم المكفوفین، التالمیذ لدى المادة نحو واالتجاه المعرفة وراء ما ومهارات، التحصیل على

 الذاتي، التساؤل النمذجة، هي المعرفة وراء امن استراتیجیات م راتیجیاتستا ثالث البحث
K.W.L.، للمكفوفین النور مدرسة من الدراسة عینة وأخذت ،التجریبي شبه المنهج واستخدم 
 باستخدام تجریبیة طالب )5و( تقلیدیة، ضابطة طالب )5( الدراسة عینة وكانت بسوهاج،

 مقیاس تحصیلي، اختبار( للدراسة أدوات ثالث دت، وأعالمذكورة المعرفة وراء ما یاتستراتیجا
 ذات فروق وجود نتائجها أهم من وكان العلوم، مادة نحو اتجاه مقیاس المعرفة، وراء ما مهارات
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 المجموعة لصالح األكادیمي التحصیل اختبار في ) α=0.05( مستوى عند إحصائیة داللة

  التجریبیة.

   : )2009( سعید راسةد .6

 وهما المعرفة وراء مااستراتیجیتین من استراتیجیات  لیةعفا مدى إلى التعرف راسةالد هدفت
K.W.L و PQ4R واالتجاه  الناقد والتفكیر التحصیل :وهي ،تابعة متغیرات ثالثة تنمیة في وذلك

 وقد اإلعدادیة، المرحلة في النحو وهو العربیة اللغة فروع من فرع في االتجاه وتغییر ،نحو المادة
 لقیاس اختبارو  النحویة، القواعد تطبیقات في الناقد التفكیر بمهارات قائمة في الدراسة أدوات تمثلت

 عینة تكونت للمعلم، ودلیل المادة، نحو للتالمیذ اتجاه ومقیاس الناقد، للتفكیر واختبار التحصیل،
 30 ) عددها تجریبیتین مجموعتین مجموعات، ثالث إلى تقسیمهم تم طالبًا، ( 90 ) من  الدراسة

 طالبًا، ( 30 )عددها K.W.L باستخدام تدرس إحداهما PQ4R باستخدام تدرس والثانیة طالبًا، (
 على  K.W.L یةستراتیجا تفوق إلى النتائج توصلت وقد التقلیدیة، بالطریقة تدرس ضابطة وثالثة

 فيفاعلیة االستراتیجیتین  إلى التوصل تم وقد ،ةالثالث  المتغیرات تنمیة في PQ4R استرتیجیة
 تدریس في المتبعة التقلیدیة باألسالیب مقارنة وذلك ،عامة بصفة الثالثة التابعة المتغیرات تنمیة
  .النحو

  : )2009(الجلیدي دراسة .7
 مهارات تنمیة في (K.W.L.Plus)   استیرایتجیة فاعلیة عن الكشف الدراسة هدفت

 وتكونت التجریبي، شبه المنهج الباحث واستخدم الثانوي، الثاني الصف طالب لدى األدبي التذوق
 التذوق مهارات قائمة في البحث أدوات وتمثلت المجموعتین، في طالباً  (66) من  الدراسة عینة

 وجود إلى الدراسة نتائج توصلت وقد األدبي، التذوق  مهارات لقیاس تحصیلي اختبارو  األدبي،
 التذوق لمهارات البعدي التحصیل في ( α= 0.01) الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق
  .(K.W.L.Plus) باستخدام درست التي التجریبیة المجموعة لصالح األدبي

  ,Siribunnam & Tayraukham ) 2009 ( وتایركهام سیربونام  دراسة .8
 الكیمیاء نحو واالتجاه العلمي والتحصیل التحلیلي التفكیر مقارنة إلى الدراسة هدفت

 ساراكام مها مقاطعة في التقلیدیة والطریقة ).k.w.lو 7 التعلم (دورة یتینستراتیجا باستخدام
 الصف طالب من طالباً  )154( في الدراسة عینة وتمثلت ،التجریبي المنهج واستخدما، بتایالند
 االتجاه ومقیاس تحصیلي واختبار التحلیلي للتفكیر اختبار في الدراسة دواتأ وتمثلت، فیما الخامس

 التفكیر اختبار في إحصائیة داللة ذات فروق وجود نتائجها همأ من وكان، ـ الكیمیاء تعلم نحو
 وارتفاع ).k.w.lو 7 التعلم (دورة التجریبیتین المجموعتین لصالح الطالب بین والتحصیلي التحلیلي
  المجموعتین. طالب لدى الكیمیاء تعلم نحو  االتجاه مستوى
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  ):2008( البركاتي .9

 والقبعات المتعددة الذكاءات یاتستراتیجا باستخدام التدریس ثرالدراسة التعرف إلى أ هدفت
 المتوسط الثالث الصف طالبات لدى الریاضي والترابط والتواصل التحصیل في K.W.L  و الست
 یاتستراتیجاال وفق الوحدة هذه ودرست ،الهندسة وحدة على طبقت حیث المكرمة، مكة بمدینة

 واستخدمت الریاضي، والتواصل الترابط مهارتي لقیاس خرآو  تحصیلي اختبار عدادإ تم وقد الثالث،
 عینة وتكونت، والبعدي القبلي االختبارین ذات المتكافئة غیر الضابطة المجموعة تصمیم الباحثة
 همأ من وكان ضابطة)؛ 1 تجریبیة، 3( ربعاأل المجموعات على توزعت طالبة )95( من الدراسة
 حیث من الضابطة المجموعة على الثالث التجریبیة المجموعات من مجموعة كل تفوق نتائجها

  الریاضي. الترابط حیث ومن الدراسي التحصیل
  )  Tok,2008( توك دراسة .10

 تدوین یةستراتیجوا )K.W.L( یةستراتیجا استخدام أثر تحدید إلى لدراسةا هدفت
 وقد والتكنولوجیا؛ العلوم مقررات نحو واتجاهاتهم للتالمیذ الدراسي التحصیل في المالحظات

 الصف تالمیذ من تلمیذاً  )121( من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، الشبه المنهج استخدم
 مجموعات ثالث هناك وكانت بتركیا، هاتاى بمقاطعة العامة المدارس في بتدائياال الخامس
   المالحظات)، تدوین یةستراتیجبا تدرس 2 (تجریبیة و )، K.W.L یةستراتیجیا تدرس 1 (تجریبیة

 االتجاه ومقیاس تحصیلي، اختبار في الدراسة أدوات وتمتلث التقلیدیة)؛ بالطریقة تدرس و(ضابطة
 تدوین یةستراتیجوا K.W.L یتيستراتیجا تفوق نتائجها أبرز من وكان والتكنولوجیا، العلوم نحو

  والتكنولوجیا. العلوم مقرر نحو واالتجاه الدراسي التحصیل تنمیة في المالحظات
  ): 2008( ستاهل دراسة  .11

 ، K.W.L ،الموجه التفكیر( هي تدریسیة ستراتیجیاتا ثالث إلى التعرف الدراسة هدفت
  الدراسة عینة تكونتو  التجریبي، بهش المنهج واستخدم العلوم، وفهم قراءة على )المتحركة الصور

 ثالث مجموعات، أربع من العینة وتكونت بنیویورك، الثاني الصف طالب من طالباً  )32(من
 منوكان  ضابطة، وواحدة ) المتحركة الصور ، K.W.L ، الموجه التفكیر( تجریبیة مجموعات

 المتحركة الصور باستخدام درسوا الذین الطالب درجات متوسط بین فرق وجود نتائجها أهم
 المجموعتین لصالح االختبار في الضابطة المجموعة  طالب درجات متوسط وبین الموجه والتفكیر

 المجموعة طالب درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال بینما التجریبیتین،
  . الضابطة المجموعة  طالب درجات ومتوسط K.W.L تیجیةار است باستخدام درسوا الذین التجریبیة

  



  الدراسات السابقة

  63  

 الثالثالفصل 
  ): 2007( سالم دراسة .12

 دافعیة وبرنامج المعدلة K.W.L.Hهدفت الدراسة التعرف إلى أثر استخدام استراتیجات     
 في العلوم مقرر في االبتدائي الثالث الصف أطفال لدى المعرفة وراء ما تنمیة في بالهدف االلتزام
 المنهج الباحثة اتبعتوقد  بالهدف، االلتزام دافعیة ونظریة الدماغ إلى المستند التعلم نظریة ضوء

 شعب ثالث على البحث عینة واشتملت التجریبیتین، والمجموعتین الضابطة المجموعة ذا التجریبي
 برنامج علیها طبق )1( تجریبیة ومجموعة تلمیذة، )15(  ضابطة مجموعة عشوائیًا، اختیارها تم

KWLH )15 ( تجریبیة ومجموعة ، تلمیذة )15( بالهدف  االلتزام دافعیة برنامج علیها طبق )2 ( 
 ،الشرطیة) اإلجرائیة، (التقریریة، المعرفةوراء  ما اختبار من الدراسة أدوات وتكونت ، تلمیذة

 إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة نتائج توصلتقد و  بالهدف، االلتزام دافعیة واختبار
 البعدیة القیاسات في (2 ) التجریبیة والمجموعة (1 ) التجریبیة والمجموعة الضابطة المجموعة بین

 التجریبیة المجموعتین بین فروق توجد ال لكن التجریبیتین، المجموعتین لصالح البحث لمتغیرات
 والشرطیة  واإلجرائیة التقریریة المعرفة أنواع في المجموعتین أداء تحسن على یدل مما (2 )و )(1

  .للبرنامجین التعرض نتیجة
   ):2005( العلیان دراسة .13

 ،تهاونشأ التاریخیة، خلفیتها حیث من K.W.L ستراتجیةا تحدیدالدراسة إلى  هدفت
 الدراسات نتائج وأهم فیها، المركزیة المفاهیم كأحد السابقة بالمعلومات یتعلق وما وتطورها،
 واألسلوب النظري، الرصد على البحث واقتصر تها؛وممیزا وفوائدها حولها، أجریت التي واألبحاث
 تحدید إلى دراسته نتائج خالل من الباحث توصل وقد .االستراتیجیة هذه حول كتب لما التحلیلي،

 معارف تنشیط إلى تهدفو  المعرفة، وراء ما استراتیجیات إحدى بوصفها االستراتیجیة مفهوم
 الباحث وحدد كما المقروء، النص في الواردة الجدیدة بالمعلومات وربطها السابقة، الطالب وخبرات
 القراءة، وبعد القراءة، وأثناء القراءة، قبل ما مرحلة تتضمن التي الثالث، االستراتیجیة مراحل

   .منها مرحلة كل وخطوات

  : )2005( اهللا حسب دراسة  .14

 تنمیة في المعرفة وراء ما یاتستراتیجا على مقترح برنامج الدراسة التعرف إلى أثر هدفت    
 وشملت بالبیضاء. المعلمین بكلیة المعلمات الطالبات لدى الریاضیة المشكالت حل تدریس مهارات

 وتكونت والتجریبي، التحلیلي الوصفي المنهج واستخدمت ، )K.W.L فیلیبس، ولن ( یاتستراتیجاال
 في الدراسة أدوات وتمثلت، البیضاء بكلیة الرابعة السنة طالبات من طالبة )21( من الدراسة عینة

 التي النتائج أهم ومن الریاضیة، المشكالت حل تدریس لمهارات مالحظة وبطاقة التدریبي، البرنامج



  الدراسات السابقة

  64  

 الثالثالفصل 
 في التجریبیة المجموعة درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلیها توصلت
  .البعدي القیاس لصالح الریاضیة المشكالت حل تدریس لمهارات والبعدي القبلي القیاسین

  : 2004 علي دراسة  .15
 تحصیل في المعرفة وراء ما استراتیجیات استخدامالدراسة التعرف إلى أثر  هدفت

 استراتیجیة الباحث اتبع حیث ؛االبتدائي الخامس الصف تالمیذ لدى المشكالت، وحل الریاضیات
 عدد بین الباحث دمج حیث ،المعرفة وراء ما استراتیجیات كإحدى K.W.L  خطوات هي خطواتها

 قبل ما (مرحلة :وهي ،الثالث خطواتها في تتشابه والتي المعرفیة، وراء ما االستراتیجیات من
 الجزء في الوصفي المنهج لباحثا استخدم وقد ،)التدریس بعد ما مرحلة، التدریس مرحلة ،التدریس
 أعد وقد الدراسة، فروض صحة من للتحقق التجریبي شبه والمنهج النظریة، باألدبیات الخاص
 كیفیة على المتعلمین لتدریب المعلم یتبعها التي التدریس طرق لتوضیح للمعلم دلیالً  الباحث
 تحصیل مدى لقیاس اً تحصیلیًا اختبار  الباحث استخدم كما المعرفة، وراء ما استراتیجیات استخدام
 التدریس استراتیجیات ضوء في الریاضیات مادة في الثاني الدراسي الفصل مقرر لمحتوى التالمیذ
 اً ذتلمی 60 من الدراسة عینة تراوحت وقد الریاضیة، المشكالت حل مهارات اختبار وكذلك المتبعة،

 وجود على الدراسة هذه نتائج دلت وقد ،الضابطة للمجموعة تلمیًذا 60 و التجریبیة، للمجموعة
  .المعرفة وراء ما استراتیجیات بواسطة درست التي التجریبیة لمجموعةا لصالح إحصائیاً  دالة فروق
   )Shaw&et.al,1997( وأخرون شو دراسة .16

 في K.W.D.L یةستراتیجا باستخدام التعاوني التعلم استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هدفت
 ؟ فعلت ماذا D بإضافة المعروفة  K.W.L استراتیجیة تعدیل تم حیث الریاضیة، المشكالت حل
 المنهج باستخدام الرابع، الصف طالب من عینة على بعدیة قبلیة اختبارات الباحثون استخدم وقد

 حل في المستخدمة االستراتیجیة لیةعفا إلى الدراسة وتوصلت المیسیسیبي، والیة في التجریبي
  الریاضیة. المشكالت
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  الثاني المحوردراسات  على تعقیب
   لألهداف بالنسبة
 والتي  المعرفة وراء ما یاتستراتیجا بعض أثر معرفة إلى السابقة الدراسات بعض هدفت )1

 الذاتي والتساؤل النمذجة ( )2010( العقیلي كدراسة k.w.l استراتیجیة منها كان
)  2009( سیربونام ودراسة ) PQ4R ، k.w.l  ( )2009( سعید ودراسة )؛k.w.lو

 الست والقبعات المتعددة (الذكاءات )2009( البركاتي ودراسة )، k.w.l و 7 التعلم (دورة
 دراسةو  )، k.w.lو  المالحظات تدوین استراتیجیة ( )2008( توك ودراسة )، k.w.l و

 التحصیل في وأثرها )،2004( علي ودراسة ، ) k.w.lو فیلبس (ولن )2005( اهللا حسب
  الریاضي. والترابط والتواصل المادة نحو واالتجاه

 أنماط تنمیة في  k.w.l  استراتیجیة استخدام أثر لىإ التعرف الدراسات بعض دفته )2
 .)2012 عرام أبو و(دراسة، )2012 سلطان (أبو كدراسة المختلفة التفكیر

 لدى البدیلة التصورات تعدیل في k.W.Lو بوسنر نموذج أثر إلىالحالیة  الدراسة هدفت )3
 استخدام في السابقة الدراسات مع تتفق بذلك وهي ،االبتدائي الرابع الصف طالب
 أثره. ودراسة .k.w.lنموذج

 
  : المختارة للعینة بالنسبة

  / التعلیمیة المرحلة-
 نایف دراسة( مثل االبتدائیة المرحلة طالب من الدراسة عینة الدراسات بعض اختارت )1

 البركاتي ودراسة )،2009( سیربونام ودراسة )،2011( الزهراني دراسةو  )،2012(  وردام
 .)1997( شو ودراسة ،)2004( علي ودراسة ،)2008( توك ودراسة )،2009(

 سلطان أبو دراسة مثل اإلعدادیة المرحلة طالب من الدراسة عینة الدراسات بعض اختارت )2
 سعید ودراسة السابع)، (الصف )2012( عرام أبو ودراسة ، التاسع) الصف ( )2012(
)2009(. 

 الجلیدي دراسة مثل الثانویة المرحلة طالب من الدراسة عینة الدراسات بعض اختارت )3
)2009(. 

 اهللا حسب دراسة مثل والمعاهد الجامعات طالب من الدراسة عینة الدراسات بعض اختارت )4
)2005.( 
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   العینة جنس 

 سلطان أبو كدراسة فقط اإلناث اختار من فمنهماختلفت الدراسات في اختیار العینة،  )1
 .)2012( عرام أبو ودراسة )،2012(

   ).2009( سعید ودراسة )،2010( عقیلي كدراسة الذكور من العینة اختار من ومنهم )2

 ودراسة )،2011( الزهراني دراسةو  )،2012( وردام نایف دراسة مع الحالیة الدراسة اتفقت )3
   علي ودراسة ،)2008( توك ودراسة )،2009( البركاتي ودراسة )،2009( سیربونام

  .للبحث لعینة اإلبتدائیة المرحلة اختیارتم  حیث )1997( شو ودراسة ،)2004(

 سعید ودراسة )،2010( عقیلي دراسة معالدراسة الحالیة  تتفق العینة جنس حیث من )4
 .الذكور من الدراسة عینة كون في )2009(
   المستخدمة لألدوات بالنسبة

  ).2005( اهللا حسب كدراسة  مالحظة بطاقة استخدمت الدراسات بعض )1

 اهللا حسب كدراسة الشائعة األخطاء لعالج مقترحاً  برنامجاً  أعدت الدراسات بعض )2
)2005.( 

 عرام وأبو )،2012( سلطان أبو كدراسة تحصیلیاً  اختباراً  استخدمت الدراسات معظم )3
 ).2009( الجلیدي ودراسة )،2012(

 توك ودراسة ،)2009( سیربونام كدراسة لالتجاه مقیاساً  استخدمت الدراسات بعض )4
 ).2009( سعید ودراسة )،2008(

 ،متعدد من االختیار نوع من بعدي) قبلي،( تشخیصیاً  اختباراً  الحالیة الدراسة استخدمت )5
  السابقة. الدراسات عن تختلف بذلك فهي

  الدراسة لمنهج بالنسبة

 سیربونامودراسة  ،)2012( سلطان أبو كدراسة التجریبي المنهج استخدمت الدراسات أغلب )1
)2009(. 

ودراسة  ،)2011( الزهراني كدراسة التجریبي شبه المنهج استخدمت الدراسات بعض )2
 .)2010( العقیلي

 عرام أبو كدراسة معاً  التجریبي والمنهج الوصفي المنهج استخدمت الدراسات بعض )3
)2012(. 
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 علي كدراسة معاً  التجریبي شبه والمنهج الوصفي المنهج استخدمت الدراسات بعض )4

)2004(. 
 ).2005( العلیان كدراسة الوصفي المنهج استخدمت الدراسات بعض )5
، الثالث الجزء دراسات مع یتفق وهذا ،التجریبي الوصفي المنهج الحالیة الدراسة استخدمت )6

 .األجزاء بقیة عن ویختلف
  للنتائج بالنسبة
 وراء ما واستراتیجیات k.w.l یةستراتیجا لیةعفا على التجریبیة الدراسات جمیع أكدت )1

  .التحصیل في أو المختلفة التفكیر أنماط أو المفاهیم تنمیة في  المعرفة
 لیةعاف مقابل  k.w.l لیةعفا أثبتت حیث الدراسات جمیع مع الدراسة هذه تتفق وبذلك )2

 .التقلیدیة الطریقة
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  السابقة الدراسات على العام التعقیب
 المستخدمة االستراتیجیات لیةعفا في السابقة الدراسات جمیع مع الحالیة الدراسة اتفقت )1

 التقلیدیة. الطریقة على وتفوقها
 دراستها یجب بدیلة تصورات وجود الحالیة الدراسة مع السابقة الدراسات جمیع أكدت )2

 تعدیلها. في والبحث وتشخیصها
  

  ؟ السابقة الدراسات من الباحثة استفادت ماذا
  : التالیة النقاط في السابقة الدراسات من الباحثة استفادت

 .الحالیة للدراسة النظري اإلطار تنظیم )1

 الریاضیة. للمفاهیم الخطأ التصورات تشخیص اختبار بناء )2

 .الدراسة تفید التي المراجع من العدید لىإ التعرف )3

 .المناسبة حصائیةاإل األسالیب اختیار )4

 للدراسة. المناسب التجریبي التصمیم اختیار )5

 السابقة. الدراسات بنتائج الحالیة الدراسة نتائج مقارنة )6

 
  

  ؟ السابقة الدراسات عن الحالیة الدراسة تمیزت ماذا
  :اآلتیة النقاط في السابقة الدراسات عن الحالیة الدراسة تمیزت
  الریاضیة المفاهیم لبعض البدیلة التصورات تعدیل لىإ تسعى نهاأ في الدراسة هذه تتمیز )1

 الباحثة). علم (حسب بینهما الجمع یسبق ولم )K.W.L و (بوسنر نموذجین خالل من
 حسب( الریاضیة للمفاهیم الخطأ التصورات تعدیل في K.W.L نموذج استخدام یسبق لم )2

 من نوع وتنمیة ،مفاهیمال وتنمیة ،التحصیل في غالباً  استخدامها تم حیث )،الباحثة علم
 التفكیر. أنواع

 میدان في أكبر بشكل واستخدم ،قلیالً  كان الریاضیات میدان في K.W.L نموذج استخدام )3
  واإلنجلیزیة. العربیة اللغة
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  الرابـع الفصـل
  واإلجراءات الطریقة

 الدراسـة أسـئلة عـن لإلجابة الباحثة اتبعتها التي الدراسة وٕاجراءات طریقة الفصل هذا یتناول
 الدراســـة وعینـــة لمجتمـــع ووصـــف الدراســـة، فـــي لمتبـــعا مـــنهجال عـــن الحـــدیث ثـــم ،فروضـــها واختبـــار
 وضــبط الــداخلي، واتســاقها وثباتهــا، صــدقها والتأكــد مــن الدراســة، أداة بنــاء وبیــان اختیارهــا، وأســلوب

 التـــي حصـــائیةاإل والمعالجـــة وٕاجرائهـــا، الدراســـة تنفیـــذ كیفیـــة علـــى الفصـــلیشـــتمل  كمـــا المتغیـــرات،
  البیانات. تحلیل في استخدمت

  :الدراسة منهج
 حیـث المحتـوى، تحلیـل أسـلوب خـالل مـن الوصـفي المـنهج الباحثـة اسـتخدمت :الوصفي المنهج )1

 الرابــع للصــف  الریاضــیات كتــاب فــي ) األعـداد (نظریــة السادســة الوحــدة محتــوى بتحلیــل قامـت
 .فیها المتضمنة المفاهیم وتحدید الستخراج وذلك "الثاني الجزء"  األساسي

 یمكــــن حالیــــاً  موجــــودة قضــــیة أو حــــدثاً  أو ظــــاهرة یــــدرس الــــذي المــــنهج هــــو الوصــــفي والمــــنهج
 األغـــا ( .فیهـــا الباحـــث تـــدخل دون البحـــث أســـئلة عـــن تجیـــب معلومـــات علـــى منهـــا الحصـــول
  )83:2003 واألستاذ،

 یسـیطر ظـروف فـي المتغیـرات بـین العالقـات عـن للكشف یسعى "الذي وهو : التجریبي المنهج )2
 فالتجریـب ولذلك محددة، ظاهرة تسبب التي الظروف لمعرفة أخرى؛ متغیرات على الباحث فیها

 ذاتـــه" الحـــدث فـــي التغییـــرات ومالحظـــة مـــا، لحـــدث المحـــددة بالشـــروط مضـــبوط متعمـــد تغییـــر
  ) 9: 2007، (الشربیني
 بوســــنر)  نمــــوذج(ي: وهــــ الدراســــة هــــذه فــــي ةالمســــتقل اتالمتغیــــر  الباحثــــة أخضــــعت حیــــث

 وهـــــو التـــــابع المتغیـــــر علـــــى أثـــــره لقیـــــاس للتجربـــــة ) التقلیدیـــــة (الطریقـــــة و ) .K.W.L ونمـــــوذجو(
  الدراسة. لهذه األنسب هو التجریبي المنهج نإ حیث البدیلة التصورات

    :الدراسة عینة
 كون  وذلك ،قصدیة بطریقة رفح محافظة في ةاألساسی  سینا ابن ذكور مدرسة اختیار تم

 الضابطة المجموعة تمثل شعبة شعب، ثالث من العینة تكونت وقد المدرسة، هذه في الباحثة عمل
   المجموعة تمثل وشعبة )،33( وعددهم )1 (الرابع التقلیدیة بالطریقة الوحدة درست والتي

 المجموعة تمثل وشعبة )،34 وعددهم 2 (الرابع  .K.W.L  بنموذج درست والتي األولى التجریبیة



  الطریقة واإلجراءات

  71  

 الرابعالفصل 
 عشوائیًا. التعیین تم وقد )،33 وعددهم 3 (الرابع بوسنر  بنموذج درست والتي الثانیة التجریبیة

  حیث تم تعیین الشعبة والنموذج الذي سیطبق علیها بطریقة عشوائیة

 العینـة لتكـون  الـدائم تغیبهم بسبب الطالب من عدد استبعاد تم المجموعات تكافؤ ولضمان
   كما یأتي:

   )1( جدول
  والضابطة التجریبیتین المجموعات على الدراسة عینة توزیع یوضح

  المتبقي العدد  المستبعد العدد  المسجل العدد  المجموعة  الشعبة
  28  5  33  التقلیدیة  1 الرابع
  K.W.L 34  6  28  2 الرابع
  27  6  33  بوسنر  3الرابع

  83  المجموع

  :الدراسة في المستخدمة األدوات
  K.W.Lو بوسنر نموذجي توظیف أثر لىإ التعرف في تتمثل والتي الدراسة أهداف لتحقیق

 قامـت ،األساسـي الرابـع الصـف طـالب لـدى الریاضـیة المفـاهیم لبعض  البدیلة التصورات تعدیل في
  :في اآلتي تتمثل والتي ،الدراسة أدوات بإعداد الباحثة

  أداة تحلیل لمحتوى. -1
  اختبار تشخیص التصورات البدیلة. -2

  وفیما یلي شرح لهذه التصورات:
  :المحتوى تحلیل أداة أوًال:

 تحدیـد لـىإ یـؤدي ممـا ،ومنهجیـاً  موضـوعیاً  المحتـوى وصـف لـىإ یهـدف "أسـلوب بـه ویقصد
  )60:2003، (بدوي للتعلم. ةاألساسی العناصر
  محتوى: ال تحلیل خطوات
  :اآلتیة العناصر المحتوى تحلیل خطوات تتضمن

 التحلیل: من الهدف  ) أ
 الدراســي الفصــل األساســي الرابــع للصــف األعــداد نظریــة وحــدة فــي الــواردة الریاضــیة المفــاهیم تحدیــد
  الثاني.
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 التحلیل: عینة  ) ب

  الثاني). (الجزء األساسي الرابع للصف الریاضیات كتاب من األعداد نظریة وحدة
  التحلیل: وحدة )ج

  للتحلیل. كوحدة المفهوم اعتماد
  التسجیل: وحدة ) د

  درس. كل في المفاهیم تكررات
  التحلیل: عملیة ضوابط )ه

 نهایـــة وأنشـــطة تمـــارین الســـتبعاد باإلضـــافة درس، كـــل فـــي والرســـومات التمـــارین اســـتبعاد ســـیتم
  الوحدة.
  :التحلیل عملیة موضوعیة

  :التحلیل صدق -أ
 في الرأي إلبداء الخبرة ذوي من معلمین على الباحثة به قامت الذي التحلیل عرض تم

 التحلیل معاییر ضوء في علیه الحكم خالل من التحلیل صدق ویتحدد ونتائجه، التحلیل طریقة
 :اآلتیةوقد أجمعوا على أن التحلیل لوحدة المجموعات راعى المعاییر  جه، ونتائ

  :التحلیل معاییر
  بوضوح؟ محددة التحلیل وحدة هل
  التحلیل؟ لفئة اإلجرائي بالتعریف المحلل أخذ هل
  المحددة؟ التحلیل لضوابط وفًقا التحلیل تم هل
   األفراد عبر الثبات بحساب الباحثة قامت:التحلیل ثبات -ب

   )2( جدول

  أخرى ومعلمة الباحثة قبل من المحتوى تحلیل جدول

  الناتجة المفاهیم
  االختالف نقاط  االتفاق نقاط  المعلمة تحلیل  الباحثة تحلیل

10  9  9  1  

وتم االختالف على اعتبار مفهوم العدد الزوجي كمفهوم مستقل عن مفهوم قابلیة القسمة   
ومفهوم العدد الزوجي كمفهوم واحد  2، حیث اعتبرت المعلمة مفهوم قابلیة القسمة على 2على 
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ومفهوم العدد  2مفاهیم، في حین فصلت الباحثة مفهوم قابلیة القسمة على  9وأصبح لدیها 

  الزوجي. 

  )134:1999 (عفانة،معادلة هولستي  اآلتیة  باستخدام الثبات معامل حساب وتم

معامل هولستي = 
21 nn

2N
+  

  ) : عدد نقاط االتفاق.Nحیث (

     )n1 األول.) : عدد نقاط التحلیل  

     )n2.عدد نقاط التحلیل الثاني :(  

109فوجد أن معامل ثبات هولستي = 
92

19
18947.0

+
×

==  

  األفراد. عبر الثبات یسمى الثبات من النوع وهذا للتحلیل، عالٍ  ثبات على یدل وهذا
  :التحلیل نتائج

 قائمة یوضح (2) رقم والملحق ریاضیة، مفاهیم عشرة السادسة الوحدة تحلیل عننتج  لقد       
  .الثاني) (الجزء الریاضیات في الرابع للصف األعداد نظریة وحدة في المتضمنة المفاهیم

   الباحثة إعداد من الریاضیة للمفاهیم التشخیصي االختبار ثانیًا:
 مواطن عن للكشف تستخدم أداة: ) االختبار التشخیصي بأنه41: 2006( ویعرف عالم

  محددة. لمهمات أو معین دراسي لموضوع األخطاء أو والضعف القوة
 من التي السلوكیة األهداف ضوء في الریاضیة المفاهیم اختبار بإعداد الباحثة قامتوقد 

  الوحدة. نهایة في تحققها المفترض
 أربع  بواقع متعدد، من االختیار نوع من فقرة) 40( من األولیة صورته في تبارخاال نوتكوَّ 

  مفهوم. لكل
  اآلتیة: للخطوات وفقاً  االختبار بناء تم ولقد

 الجزء الثاني. –تحلیل محتوى الوحدة السادسة من كتاب الریاضیات للصف الرابع األساسي - 
حصر المفاهیم الریاضیة في وحدة نظریة األعداد من كتاب ریاضیات الصف الرابع الجزء  - 

 الثاني.
التصورات البدیلة للمفاهیم تحدید الهدف من االختبار: یهدف االختبار إلى تشخیص  - 

 الریاضیة المتضمنة في وحدة نظریة األعداد.
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األوزان النسبیة لمستویات األهداف المراد تصمیم جدول المواصفات: بحیث توزع علیه  - 

قیاسها، أما بالنسبة لموضوعات المحتوى فتم إعطاء أوزان نسبیة تعكس االهتمام الذي 
 )3رقم (ملحق  تحظى به في عملیة التدریس.

  

  :تیةاآل األمور الباحثة راعت قدل :االختبار فقرات صیاغة

  .وریاضیاً  لغویاً  سلیمة البنود تكون أن •

 .المحدد العلمي للمحتوى شاملة االختباریة البنود تكون أن •

 .الغموض من وخالیة وواضحة محددة االختباریة البنود تكون أن •

  .صحیحة منها واحدة ،التخمین لتقلیل بدائل ةأربع تعقبها مقدمة من بند كل یتكون أن •

 المتعلمین. لمستوى مناسبة االختباریة البنود تكون أن •
 

  : االختبار فقرات كتابة

 اختبارًیا بنًدا )40( بناء في العلمیة المفاهیم بقائمة ةالباحث تاستعان :االختباریة البنود إعداد •
 من االختیار نوع من أسئلة من یتكون األول الشق الشق، ثنائي متعدد من االختیار نوع من

 أربع من فیتكون الثاني الشق أما ،صحیح فقط منها واحد بدیل ،بدائل أربعة ذي متعدد
 ،بدیلة تفسیرات ةثالث :منها أیًضا ،متعدد من االختیار نوع من األول للشق محتملة تفسیرات
 .الصحیح العلمي التفسیر هو والرابع

 من الثاني الشق في والتفسیرات األول الشق في األربع البدائل تحدید في ةالباحث تاعتمد وقد
  :على ختباریةاال البنود

  .التدریس في السابقة الباحثة خبرة –

  .الخبرة ذوي الریاضیات بمعلمي االستعانة –

 وتبدأ ،للتالمیذ المعرفیة البنیة تحلیل أسالیب من المقابالت وتعتبر :اإلكلینیكیة المقابالت –
 من تفكیره لیهإ سیؤدي ما تتبع مع بحریة یتكلم التلمیذ ویترك مفتوح بسؤال المقابلة

 من إلیه توصل لما أسباب تقدیم على بمساعدته أفكاره مسار تحدید ومحاولة ،استنتاجات
 طالب من عدد بمقابلة الباحثة قامت وقد .وتنبؤات تبریرات من قدمه ما أو استدالالت

قبل تنفیذ التجربة ( الدراسة موضوع الوحدة دراسة أنهوا الذین األساسي الرابع الصف
 عنه یتحدث الطالب وترك ریاضي مفهوم عرض في المقابلة وتمثلت ،)العالجیة علیهم
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 التي البدیلة التصورات من العدید رصد تم المقابالت وتحلیل تسجیل خالل ومن ،بحریة

 .الطالب الستجابات المتوقعة االختباریة البنود تحدید في الباحثة بها استعانت

 التشخیصیة واالختبارات السابقة والبحوث والدراسات التربویة األدبیات على االطالع –
 (البیاري، )،2006 (البلبیسي، )،2002 (الفرا، )،1998 زیتون،( ومنها ،البدیلة للمفاهیم
 .)2008( األسمر )،2012

 واحدة. دفعة والمتعلم المعلم یراه بحیث الصفحة نفس في األربعة وبدائله السؤال یقع –

 عشوائیة. بطریقة اإلجابة موقع تغییر تم –

 . التعقید ودرجة الطول حیث من متوازنة األربعة البدائل –

   الرموز البدائل تأخذ بینما   )4  ،   )3   ،  )2  ، )1 األرقام االختبار فقرات تأخذ –
 )4  ، )3 ، )2 ، )1 األرقام فتأخذ التفسیرات أما     د)    ،  ج)   ،   ب)   ،  أ)
 فقراته. وعدد وزمنه االختبار، من الهدف توضیح تم وقد االختبار، تعلیمات كتابة –
 .االختبار من للمطلوب الطالب فهم لتسهیل التعلیمات من مجموعة بتقدیم الباحثة قامت –

  :أقسام ثالثة إلى التعلیمات قسمت وقد
 .المبحث الصف، المدرسة، االسم، على تشتمل والتي للطالب األولیة البیانات •

 بنوده وعدد االختبار من الهدف عن مبسطة فكرة الطالب إعطاء تم :االختبار تعلیمات •
 .علیه اإلجابة وطریقة

 .بالحل البدء قبل االختباریة البنود عن اإلجابة كیفیة حول للطالب توضیحي مثال وضع تم •
  

  :التجربة االستطالعیة لالختبار

بعد إعداد االختبار بصورته األولیة، قامت الباحثة بتطبیق االختبار على عینة استطالعیة 
 طالبًا من طالب الصف الرابع األساسي، تم اختیارهم من خارج عینة الدراسة، ممن )32(عددهم 

  .نهوا دراسة الوحدة السادسة من منهاج الریاضیات للصف الرابع الجزء الثانيأ

  :ة االستطالعیة بهدفوقد أجریت التجرب

  .التأكد من وضوح األسئلة والتعلیمات -

  .حساب مدى صدق وثبات االختبار -
  .تحدید الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبیقه على عینة البحث -
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  اآلتي:وقد دلت نتائج التطبیق االستطالعي على 

   .األلفاظ والتعلیمات الخاصة باالختبار واضحة - 

دقیقة حیث تم حساب الزمن ألول  ( 60 )وجد أن الزمن المناسب ألداء االختبار هو   - 
  .طالب أنهى االختبار وأخر طالب أنهى االختبار ثم تم حساب متوسط الزمن

 

  :االختبار صدق
   :المحكمین صدق- 1

 ذوي من المحكمین من مجموعة على عرضه تم األولیة صورته في االختبار إعداد بعد
 ذوي من الریاضیات ومعلمي ومشرفي الریاضیات، تدریس وطرق المناهج مجال في االختصاص

یوضح قائمة بأسماء المحكمین الذین تم  (1 ) رقم ملحق، و محكمین ( 10 ) عددهم بلغ الخبرة
  :اآلتیة النقاط حول ومالحظاتهم آرائهم إلبداء وذلكعرض االختبار علیهم، 

 .قیاسها  المراد لألهداف االختبار فقرات تمثیل –
 .للمحتوى االختبار فقرات تغطیة –
 .لغویًا وعلمیاً  االختبار فقرات صحة –
 .األساسي الرابع الصف طالب لمستوى االختبار فقرات مناسبة –
  :منها، االختبار في واآلراء المالحظات بعض المحكمون أبدى قدو 
  .األسئلة لبعض اللغویة الصیاغة إعادة –

  .الطالب مستویات مع تتناسب بحیث اللغة تبسیط –

 من مكوناً  النهائیة صورته في االختبار أصبح بحیث الالزم تعدیل تم اآلراء تلك ضوء في
  فقرة. )40(

  :الداخلي االتساق صدق- 2

 من طالباً  )32( من مكونة استطالعیة عینة على االختبار بتطبیق الباحثة قامت حیث
 بحساب الباحث وقام الدراسة، عینة خارج من اختیارهم تم وقد ،األساسي الرابع الصف طالب
  :ذلك یوضح التالي والجدول ،لالختبار الكلیة والدرجة فقرة كل درجة بین االرتباط معامل
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   )3( جدول

  لالختبار الكلیة الدرجة مع االختبار فقرات من فقرة كل ارتباط معامل
 الداللة مستوى

Sig.(2-tail) 
 االرتباط معامل

Pearson 
Correlation 

 الفقرة رقم
  

 الداللة مستوى
Sig.(2-tail) 

  االرتباط معامل
Pearson 

Correlation 

 رقم
  الفقرة

 1 *456. 0.05 مستوى عند دالة 21 **536. 0.01 مستوى عند دالة
 2 **594.  0.01 مستوى عند دالة 22 *457. 0.05 مستوى عند دالة

 3 -003.-  دالة غیر 23 151. دالة غیر
 4 266. دالة غیر 24 **586. 0.01 مستوى عند دالة
 5 **649. 0.01 مستوى عند دالة 25 **586. 0.01 مستوى عند دالة
 6 **654. 0.01 مستوى عند دالة 26 **667. 0.01 مستوى عند دالة
 7 *475. 0.05 مستوى عند دالة 27 **732. 0.01 مستوى عند دالة

 8 **638. 0.01 مستوى عند دالة 28 278. دالة غیر
 9 *438. 0.05 مستوى عند دالة 29 **828. 0.01 مستوى عند دالة
 10 *433. 0.05 مستوى عند دالة 30 **633. 0.01 مستوى عند دالة
 11 145. دالة غیر 31 **554. 0.01 مستوى عند دالة

 12 **497. 0.01 مستوى عند دالة 32 222. دالة غیر
 13 **603. 0.01 مستوى عند دالة 33 *437. 0.05 مستوى عند دالة
 14 **653. 0.01 مستوى عند دالة 34 *485. 0.05 مستوى عند دالة
 15 *424. 0.05 مستوى عند دالة 35 **541. 0.01 مستوى عند دالة
 16 **628. 0.01 مستوى عند دالة 36 *410. 0.05 مستوى عند دالة
 17 **580. 0.01 مستوى عند دالة 37 **586. 0.01 مستوى عند دالة
 18 *443. 0.05 مستوى عند دالة 38 *381. 0.05 مستوى عند دالة
 19 174. دالة غیر 39 *391. 0.05 مستوى عند دالة

 20 -022.- دالة غیر 40 008. دالة غیر
  0.463 = )0.01( داللة مستوى وعند )30( حریة درجة عند الجدولیة **ر
 0.361 = )0.05( داللة مستوى وعند )30( حریة درجة عند الجدولیة *ر

   الفقــرات وهــي حــذفها، تــم إحصــائیاً  دالــة غیــر فقــرات )9( وجــود الســابق الجــدول مــن یتضــح
 حصـائیاً إ دالـة الفقـرات بـاقي أن یتضح كما  )40 ، 32 ، 28 ، 23 ، 20 ، 19 ، 11 ، 4 ، 3(

 ،الصـدق مـن عالیـة بدرجـة یتمتـع االختبـار أن یؤكـد وهذا ) 0.05و( ، ) 0.01( داللة مستوى عند
  )5( رقم ملحق. فقرة )31( من النهائیة صورته في االختبار لیصبح الضعیفة الفقرات حذف وتم
 إلــى أدنــى كحــد درجــة صــفر مــن ككــل االختبــار علــى الــدرجات قیمــة تتــراوح :االختبــار تصــحیح •

 إجابــة أجــاب إذا الواحــد للســؤال درجتــین علــى الطالــب یحصــل بحیــث أعلــى، كحــد درجــة ) 62(
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 األول الشـقعـن  صحیحة إجابة أجاب إذا أما ،الثاني والشق األول الشق من كل نع صحیحة
 عــن خطــأ إجابـة أجــاب إذا أمـا فقــط، واحــدة درجـة علــى فیحصـل الثــاني الشــقطــأ عـن خ وٕاجابـة
طـأ خ إجابـة أجاب إذا وكذلك درجة، أي یأخذ فال الثاني الشقعن  صحیحة وٕاجابة األول الشق
 إكســـابه المـــراد العلمـــي المفهـــوم االختبـــار مـــن األول الشـــق یحـــدد حیـــث الشـــقین، مـــن كـــل علـــى

 تفســیًرا فیعطــي الثــاني الشــق أمــا كبیــرة، أهمیــة الشــق هــذا یكتســب لــذا ،صــحیحة بصــورة للطالــب
 .الریاضي للمفهوم الطالب الختیار

  : االختبار ثبات من التحقق

 الظــروف فــي القیــاس تكــرار عنــد تقریبــاً  نفســها النتــائج علــى "الحصــول: نــهأب الثبــات یعــرف
  طریقتین الباحثة استخدمت وقد )108 : 2003، واألستاذ (األغا .نفسه" المقیاس وباستخدام نفسها،
   .االختبار ثبات من للتحقق

 النصفیة: التجزئة طریقة : أوالً 

 وتطبیـق  SPSS برنـامج باسـتخدام النصـفیة التجزئـة بطریقـة االختبـار ثبـات من التحقق تم
 الثبـات معامـل فكـان فقـرة)، 31 ( فردیة االختبار فقرات عدد ألن وذلك Guttmann جتمان معادلة
  الدراسة. عینة على االختبار تطبیق إلى الباحثة یطمئن مرتفع ثبات معامل وهو ) (0.831یساوى

 Richardson and Kuder:  21ریتشارد سون  -ثانیًا: طریقة كودر
طرق حساب الثبات، وذلك إلیجاد معامل ثبات استخدمت الباحثة طریقة ثانیة من 

للدرجة الكلیة لالختبار ككل طبقًا  21االختبار، حیث حصلت على قیمة معامل كودر ریتشارد سون
   ) 8: 2012(عفانة،  ) یوضح ذلك :3للمعادلة التالیة :  والجدول (

21 ر
1ك

1ك
عك

م)ك(م
2 =








−







−

−  

  :  التباین  2الفقرات             عن :  م  :  المتوسط             ك  : عدد إحیث 
  

   )4( جدول
  21عدد الفقرات والتباین والمتوسط ومعامل كودر ریتشارد سون 

  عدد الفقرات 
 ك

  التباین
 2ع 

  المتوسط 
 م

21معامل كودرریتشاردسون   

31 53.963 15.500 0.885 
  

لالختبــــار ككــــل كانــــت  21یتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن معامــــل كــــودر ریتشــــارد شــــون 
 ) وهي قیمة عالیة تطمئن الباحثة إلى تطبیق االختبار على عینة الدراسة. 0.885(
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 التجریب: بدء قبل المتغیرات ضبط

 یتوجـــب التـــي الدخیلـــة العوامـــل آلثـــار وتجنبـــاً  ، النتـــائج ســـالمة علـــى الحـــرص مـــن انطالقـــاً 
 طریقـة الباحثـة َتبَنت والتعمیم، لالستعمال قابلة صالحة نتائج إلى للوصول آثارها من والحد ضبطها

 وتطــــابق تكــــافؤ علـــى ویعتمــــد ، التجربــــة وبعـــد قبــــل باختبــــارین والضـــابطة التجریبیــــة نیالمجمـــوعت "
 المتوسـطات ومقارنـة ،لمجموعـات الدراسـة العشـوائي االختیـار علـى االعتمـاد خـالل من المجموعتین

  اآلتیة: المتغیرات بضبط الباحثة قامت لذا ،العوامل أو المتغیرات بعض في الحسابیة
سنوات وتم استثناء  10- 9تراوحت أعمار الطالب من  تكافؤ مجموعات الدراسة في العمر: .1

 الطالب األكبر عمرًا.
حیث جمیعهم من نفس البیئة  تكافؤ مجموعات الدراسة في البیئة االجتماعیة واالقتصادیة: .2

 ومتقاربون في المستوى االجتماعي واالقتصادي.
قامت  وللتحقق من ذلكإجراء التجربة في تحصیل الریاضیات، تكافؤ مجموعات الدراسة قبل  .3

 .لسیو  كروسكال باستخدام اختبار  الباحثة
  )5( جدول

  في  إجراء التجربةالختبار تكافؤ المجموعات قبل  لسیو  –كروسكال نتائج اختبار 
  في الریاضیات. تحصیل

2كا متوسط الرتب العدد الطریقة  مستوى الداللة قیمة الداللة 
 K.W.L( 28 42.196ستراتیجیة (ا

غیر دالة  0.684 0.760
 إحصائیاً 

 44.778 27 ستراتیجیة (بوسنر)ا
 39.125 28 التعلیم التقلیدي

وهذا یعني عدم وجود فروق ذات  ،حصائیاً إغیر دالة 2یتضح من الجدول السابق أن قیمة كا
  .الریاضیات تحصیلوهذا یعني أن المجموعات متكافئة في  داللة إحصائیة بین المجموعات الثالث،

قامت  وللتحقق من ذلك، تكافؤ مجموعات الدراسة قبل تطبیق البرنامج في االختبار القبلي .4
 یلس.و  كروسكال باستخدام اختبار  الباحثة

   )6( جدول
  في االختبار القبلي. إجراء التجربةللتعرف على تكافؤ المجموعات قبل  لسیو  –كروسكال نتائج اختبار 

 العدد الطریقة
متوسط 
 الرتب

2كا  
قیمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 K.W.L( 28 43.536ستراتیجیة (ا
 

2.867 
 

0.238 
غیر دالة 
 إحصائیاً 

 35.796 27 ستراتیجیة (بوسنر)ا
 46.446 28 التعلیم التقلیدي
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وهذا یعني عدم وجود فروق  ،حصائیاً إغیر دالة  2یتضح من الجدول السابق أن قیمة كا

في  إجراء التجربةقبل ذات داللة إحصائیة بین المجموعات، وهذا یعني أن المجموعات متكافئة 
  االختبار القبلي.

  تطبیق االختبار التشخیصي 
من طالب الصف الرابع  طالباً  83بعد تقنین االختبار تم تطبیقه على مجموعة مكونة من 

شعب وذلك لتحدید المفاهیم الریاضیة الخطأ لدى  3موزعین على ، م 2013مارس األساسي 
  الطلبة.

 الدراسة إجراءات
 :اآلتي في الدراسة إجراءات تلخصت

 ونمـوذج بوسـنر لنمـوذج تعرضـت التـي دبیـاتواأل والبحـوث السـابقة الدراسـات على االطالع §
K.W.L البدیلة. التصورات ودراسات 

 الوحدة. هذه مفاهیم واستخراج السادسة الوحدة محتوى تحلیل §

 ومشـرفي معلمـي آراء وأخذ التدریس، في الباحثة خبرة على اعتماداً  البدیلة التصورات تحدید §
 المفهوم. عن حریة بكل للتحدث فردیة بصورة الطلبة بعض ومقابلة الریاضیات،

 الریاضیة للمفاهیم البدیلة التصورات لتعدیل تشخیصي اختبار وهي الدراسة داةأ عدادإ .1
 المحكمین. من مجموعة على وعرضه، األساسي الرابع الصف طالب لدى

 وتطبیق ،الدراسة أدوات لتنفیذ الدولیة الغوث وكالة من رسمي بطلب الباحثة تقدمت .2
 الدولیة. الغوث لوكالة التابعة االبتدائیة سینا ابن ذكور مدرسة على الدراسة

 الوحـدة دراسـة اأنهـو  ممـن الرابـع الصـف طالب من استطالعیة عینة على الدراسة داةأ تنفیذ §
 السادسة.

  االختبار. وثبات صدق وحساب الدراسة داةأ تقنین §

 تكافؤها. من للتأكد الثالث العینات على لالختبار القبلي التطبیق تم §

وتــم تحدیــد الطلبـــة  ،)3تصــحیح االختبــار وتحلیلیــه وتحدیــد التصــورات الخطـــأ ملحــق رقــم(  §
 الذین سیتم التطبیق علیهم بناًء على وجود تصورات لدیهم.

 آخـر معلـم دلیـل عـدادإ و  السادسـة، الوحدة تدریس في بوسنر نموذج یوظف معلم دلیل عدادإ §
 . .K .W.L نموذج یوظف
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 الدراسـة عینـة علـى نمـوذج وتنفیـذ ،األولـى التجریبیـة الدراسـة عینـة على بوسنر نموذج تنفیذ §

 العینــات تعیــین تــم، حیــث الضــابطة العینــة علــى التقلیدیــة الطریقــة تنفیــذو  .الثانیــة التجریبیــة
 الباحثة. تدرسها شعب ثالث بین من عشوائیة بطریقة والضابطة التجریبیة العینات واختیار

 أسبوعیًا. حصص 6 بواقع ؛ حصة11 التجربة استغرقت §

 .K.W.Lو والتقلیدیـة بوسـنر نمـوذجي وفاعلیـة أثـر لمعرفـة لالختبـار البعـدي التطبیـق جراءإ §
 البدیلة. التصورات تعدیل في

 وتفسیرها. ومناقشتها النتائج لىإ الوصول •

 .والمقترحات التوصیات من مجموعة وضع •
  

  : حصائیةاإل المعالجة
 SPSS االجتماعیـــة للعلـــوم حصـــائیةاإل الـــرزمبرنـــامج  الدراســـة هـــذه فـــي الباحثـــة اســـتخدمت  

 حصـائیةاإل التحلـیالت إجـراء فـي Statistics  Package For Social Science باسـم والمعروفـة
  :اآلتیة حصائیةاإل األسالیب في والمتمثلة ،الدراسة هذه في استخدامها تم التي

 النسب المئویة للتعرف إلى درجة الشیوع. -1

ویلس لداللة الفروق بین ثالثة مجموعات مستقلة في حال  كروسكالاستخدام اختبار  -2
 ).256: 1998صغر حجم العینات (اختبار البارامتري) (عفانة، 

في حالة وجود داللة إحصائیة.  Dunn's Post Hoc testاستخدام اختبار دان البعدي  -3
 ) 3 26: 1998(عفانة، 
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  ن  حجم العینات الكلي.



 

   

  اخلامس الفصل
  نتائج الدراسة ومناقشتها

 
v  وتفسیرهإجابة السؤال األول. 
v إجابة السؤال الثاني  وتفسیره. 
v إجابة السؤال الثالث وتفسیره. 
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  الفصل الخامس
  ومناقشتها الدراسة نتائج

 خالل من إلیها التوصل تم التي للنتائج تفصیلي بعرض الفصل هذا في الباحثة ستقوم
 اإلجابة خالل من نتائج من إلیه التوصل تم ما ومناقشة تفسیر إلى باإلضافة الدراسة، أدوات تطبیق

  فروضها: من والتحقق الدراسة تساؤالت عن

  : ومناقشتها األول السؤال نتائج
 في المتضمنة الریاضیة المفاهیم هي "ما : على الدراسة أسئلة من األول السؤال ینص

 ؟2013-2012 للعام األساسي الرابع للصف الریاضیات منهاج في المتوفرة األعداد نظریة وحدة

 السادسـة الوحـدة فـي المتضمنة الریاضیة بالمفاهیم قائمة وضع تم السؤال هذا عن ولإلجابة
   الریاضـــیات ومشـــرفي مدرســـي علـــى عرضـــها ثـــم الشخصـــیة، خبراتهـــا خـــالل مـــن األعـــداد" "نظریـــة
 خمسة على موزعة مفاهیم )10( من تكونت وقد للقائمة، النهائیة بالصورة والخروج )،1 رقم (ملحق
 الـــدرس مفـــاهیم وعـــدد مفهومـــًا، )2( األول الـــدرس مفـــاهیم عـــدد بلـــغ حیـــث )، 2 رقـــم (ملحـــق دروس
مفهـومین  الرابـع الـدرس مفـاهیم وعـدد ،مفهومین فقـط الثالث الدرس مفاهیم وعدد مفاهیم، )3( الثاني
   فــي المفــاهیم تــدریس یــتم بحیــثال غیــر،  واحــدٍ  مفهــوم علــى احتــوى واألخیــر الخــامس والــدرس ،فقــط

  دراسیة. حصة )11(

 ولقـد الباحثـة، خبـرة إلـى إضافة المدرسي الكتاب من للمفاهیم اللفظیة الداللة صیاغة تم وقد
  .المحكمین آراء على بناءً  المفاهیم لبعض اللفظیة الداللة تعدیل تم
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: ومناقشتها الثاني السؤال نتائج  

 الریاضیة المفاهیم لبعض البدیلة التصورات "ما على: الدراسة أسئلة من الثاني السؤال ینص
  ؟ رفح بمحافظة األساسي الرابع الصف طالب لدى الموجودة

 فـي الریاضـیة المفـاهیم لـبعض البدیلـة التصـورات برصد الباحثة قامت السؤال هذا عن ولإلجابة
 تشــخیص اختبــار فــي المتاحــة البــدائل  علــى الطلبــة إجابــات تحلیــل خــالل مــن األعــداد نظریــة وحــدة

 أن مـن للتأكـد وذلـك ،العینـة إجمـالي مـن فـأكثر ( 30 %) لـدى تكرارهـا تـم والتـي البدیلـة التصـورات
 أكثـر یحدد )8رقم ( والجدول ،العشوائیة عن بعیدو  حقیقیة بصورة الطلبة لدى ممتلك البدیل التصور

  .شیوًعا التصورات هذه

   )7( جدول
  قائمة المفاهیم الریاضیة الخطأ

 البدیل التصور م الموضوع
  الشیوع نسبة

مجموعة  الكلي
 تقلیدیة

مجموعة
K.W.L 

مجموعة
 بوسنر

 قواسم
  العدد وعوامل

1.  

 یكون 4 العدد على 32 العدد قسمة عند
 هو 32 العدد آحاد رقم ألن صفر الباقي

 المقسوم كان إذا صفراً  الباقي (یكون2
 المقسوم) آحاد على القسمة یقبل علیه

35.48 46.88 25.93 36.67 

2.  
 أرقامه مجموع كان إذا عوامل 5 له العدد

 یساوي ما لعدد العوامل (عدد5 یساوي
  ) العدد هذا أرقام مجموع

35.48 37.5 44.44 38.89 

 قابلیة
  القسمة

  2 على

 حاصل كان إذا 2 على القسمة العدد (یقبل  .3
 زوجي) عدد هو له المكونة األرقام ضرب

25.81 46.88 37.04 36.67 

4.  
 ألنه 2 على القسمة یقبل 326 العدد

 2 الرقم على یحتوى
19.35 53.13 18.52 31.11 

5.  
  آحاده كان إذا 2 على القسمة العدد یقبل
 فقط 2 الرقم

38.71 18.75 40.74 32.22 

6.  
 آخر كان إذا 2 على القسمة یقبل العدد
 2 فیه رقم

35.48 43.75 29.63 36.67 

  .7 العدد
 10 أرقامه مجموع كان إذا زوجي العدد
 صفر آحاده والذي

32.26 34.38 25.93 31.11 
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 البدیل التصور م الموضوع
  الشیوع نسبة

مجموعة  الكلي
 تقلیدیة

مجموعة
K.W.L 

مجموعة
 بوسنر

  الزوجي
8.  

 رقمین ضرب عن ینتج الذي العدد
 زوجي عدد هو متساویین

45.16 31.25 40.74 38.89 

  الفردي العدد

9.  
 من یتكون الذي العدد هو الفردي العدد
 واحد رقم

25.81 37.5 29.63 31.11 

10.  
 من یتكون ألنه فردیاً  عدداً  11 العدد
 1، 1 متساویین رقمین

41.94 37.5 14.81 32.22 

 33.33 29.63 34.38 35.48 13 العدد یحوي ألنه فردیاً  عدداً  135 العدد  .11
 القسمة قابلیة

  .12  5 على
 یقبل فإنه 5 الرقم على العدد احتوى إذا

 5 على القسمة
32.26 31.25 40.74 34.44 

 القسمة قابلیة
  .13  10 على

 یقبل فإنه 10 الرقم على العدد احتوى إذا
 10 على القسمة

41.94 53.13 37.04 44.44 

 قابلیة
 على القسمة
3  

14.  
 آخر ألن 3 على القسمة یقبل 326 العدد
 3 هو 326 العدد في رقم

38.71 28.13 59.26 41.11 

15.  
 ألن 3 على القسمة یقبل 1053 العدد
 3 الرقم آحاده

29.03 37.5 33.33 33.33 

 48.89 51.85 46.88 48.39 3 على القسمة یقبل 3 الرقم آحاده الذي العدد  .16
 38.89 40.74 40.63 35.48 3 الرقم آحاده ألن 3 على القسمة یقبل 213  .17

18.  
 مجموع كان إذا 3 على القسمة یقبل العدد
 بالرقم یبدأ والذي 13 للعدد مضاعف أرقامه

3 
45.16 56.25 29.63 44.44 

 قابلیة
 على القسمة
9  

19.  
 ألن 9 على القسمة یقبل 9729 العدد
 9 الرقم آحاده

45.16 43.75 59.26 48.89 

20.  
 آخر كان إذا  9 على القسمة العدد یقبل
 9 الرقم هو فیه رقم

29.03 40.63 48.15 38.89 

21.  
 حاصل كان إذا 9 على القسمة العدد یقبل

 9 یساوي منه المكون الرقمین ضرب
41.94 21.88 40.74 34.44 

22.  
 آحاده كان إذا 9 على القسمة العدد یقبل
 9 الرقم

22.58 40.63 29.63 31.11 
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 عینة لدى السابق الجدول في الریاضیة للمفاهیم البدیلة التصورات عرض خالل من

  یتبین اآلتي:  الدراسة

   العدد وعوامل قواسم بمفهوم المتعلقة البدیلة التصورات : أوالً 

 على منزلتین من عدد قسمة عند أنه منها كان والتي البدیلة التصورات من العدید هناك تبین –
 اً صفر  الباقي یكون وعندما ،المقسوم آحاد على علیه المقسوم قسمة تتم واحدة منزلة من آخر
  .36.67 التصور هذا شیوع نسبة بلغت حیث ،للمقسوم قاسم علیه المقسوم أن نقول

 مجموع یساوي ما عدد عوامل عدد أن وهو العدد عوامل مفهوم حول  بدیل تصور وهناك –
 .38.89 شیوعه ةنسب بلغت وقد أرقامه،

   2 العدد على القسمة قابلیة بمفهوم المتعلقة البدیلة التصورات ثانیًا:

  : كالتالي وهي بدیلة، تصورات ةأربع كانت وقد

 على زوجي) عدد هو له المكونة األرقام ضرب حاصل كان إذا 2 على القسمة العدد (یقبل –
 نسبة على وحصل زوجي؛ عدد 4= 1× 4 ألن 2 على القسمة یقبل عدد 41 المثال سبیل
 .36.67 شیوع

 .31.11 هي شیوعه نسبة وكانت ؛ 2 الرقم على یحتوى ألنه 2 على القسمة یقبل –
 .32.22 هي شیوعه نسبة  ؛وكانت فقط 2 الرقم  آحاده كان إذا 2 على القسمة العدد یقبل –
 .36.67 هي  شیوعه نسبة ،وكانت 2 الرقم هو فیه رقم آخر كان إذا  2 على القسمة یقبل –

  : هما تصوران وهناك، الزوجي العدد بمفهوم المتعلقة البدیلة التصورات ثالثًا:

 الرقم وجود وجوب على یدلل وهذا ،صفر آحاده والذي 10 أرقامه مجموع هو الزوجي العدد –
 .31.11 شیوعه نسبة كانت قد و زوجیًا، یكون لكي العدد في صفر

 العدد المثال سبیل على متساویین، عددین ضرب عن ینتج الذي العدد  هو الزوجي العدد –
 .38.89 شیوع نسبة على حصل وقد، نامتساوی ناعدد وهما 7×7 حیث زوجیاً  عدداً  49

   الفردي العدد بمفهوم المتعلقة البدیلة التصورات :رابعاً 

 .31.11 تساوي شیوعه نسبة وكانت واحد رقم من یتكون الذي العدد هو الفردي العدد –
 نسبة وكانت 88 والعدد  11 كالعدد متساویین، رقمین من یتكون عدد هو الفردي العدد –

 .32.22 شیوعه
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 (یقبل تصور شیوع تبین فقد ،5 على القسمة قابلیة بمفهوم المتعلقة البدیلة التصورات خامسًا:

  .34.44 بنسبة )5 الرقم على العدد احتوى إذا 5 على القسمة العدد
 (یقبل تصور شیوع تبین فقد ،10 على القسمة قابلیة بمفهوم المتعلقة البدیلة التصورات :سادساً 

  .44.44 بنسبة )10 الرقم على احتوى إذا 10 على القسمة العدد

 هما تصوران هناك تبین فقد ،3 على القسمة قابلیة بمفهوم المتعلقة البدیلة التصورات :سابعاً 
 ،33,33( متفاوتة بنسب ذلك وكان "3 أحاده رقم كان إذا 3 على القسمة العدد "یقبل

  .41.39 هو النسب هذه ومتوسط )44,44 ،38,89 ،48,89

 "3 الرقم هو العدد في رقم خرآ كان إذا 3 على القسمة العدد "یقبل فهو اآلخر التصور أما
  .41.11 شیوعه نسبة وكانت

 حول بدیلة تصورات ةثالث هناك ،9 على القسمة قابلیة بمفهوم المتعلقة البدیلة التصورات ثامنًا:
 بنسب وكان " 9 یساوي حادهآ رقم كان إذا 9 على القسمة العدد فالتصور"یقبل المفهوم، هذا

  .%40 هو النسب هذه ومتوسط ) 31.11، 48.89( مئویة

 "9 الرقم هو فیه رقم آخر كان إذا  9 على القسمة العدد یقبل " فهو اآلخر التصور أما
  .38.89 هي شیوعه نسبة وكانت

 المكون الرقمین ضرب حاصل كان إذا 9 على القسمة العدد یقبل وهو" األخیر التصور أما
 .34.44 هي شیوعه نسبة وكانت "9 یساوي منه

  .األولي العدد مفهوم حول تصورات یوجد ال      
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 الثالث ومناقشته: نتائج السؤال

"هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد ینص السؤال الثالـث مـن أسـئلة الدراسـة علـى:   
) بین متوسطات درجـات المجموعـات الـثالث فـي اختبـار تشـخیص التصـورات α≥0.05مستوى (

، الطریقـــة  K.W.Lالبدیلـــة البعـــدي تعـــزى إلـــى المتغیـــرات المســـتقلة (نمـــوذج بوســـنر، نمـــوذج 
  یة )؟التقلید

: ال توجــد فــروق السـؤال قامــت الباحثــة بصـیاغة الفــرض الصــفري التـاليهــذا ولإلجابـة عــن 
) بــین متوســطات درجــات المجموعــات الــثالث فــي α≥0.05ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى (

اختبار تشخیص التصورات البدیلة البعدي تعزى إلى المتغیرات المستقلة (نمـوذج بوسـنر، نمـوذج 
K.W.L قة التقلیدیة ).، الطری  

كما یوضحه  لسیو  –كروسكال وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار  -
 الجدول التالي:

   )8( جدول
  .لسیو  –كروسكال نتائج اختبار 

متوسط  العدد الطریقة
2كا الرتب مستوى  قیمة الداللة 

 الداللة
 K.W.L( 28 58.679یة (استراتیج

29.837 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 43.722 27 یة (بوسنر)استراتیج
 23.661 28 التعلیم التقلیدي

في متوسط رتب المجموعات یتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائیة 
أي أنه توجد فروق وبالتالي نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البدیل،  الثالث في االختبار،
 بین المجموعات الثنائیة ولمعرفة الفروق، االستراتیجیة المستخدمةنوع لتعزى ذات داللة إحصائیة 

  ) یوضح ذلك:10قامت الباحثة باستخدام اختبار دان البعدي والجدول (
   )9( جدول

  یوضح اختبار دان للتعرف إلى داللة الفروق بین المجموعات الثنائیة

 
 الطریقة التقلیدیة یة (بوسنر)استراتیج )K.W.Lیة (استراتیج
23.661متوسط الرتب  43.722متوسط الرتب   58.679الرتب متوسط   

   K.W.L( 0یة (استراتیج
  0 14.957* یة (بوسنر)استراتیج

 0 20.061* 35.018* الطریقة التقلیدیة
  0.05* دالة إحصـــائیًا عند مستوى   
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یتضح في ضوء الجدول السابق أن الفروق بین متوسط مجموع الرتب بین المجموعات 

) وبمقارنة هذه المتوسطات في الرتب بالمدى 20.061) (35.018) (14.957الثنائیة تساوي (
عند مستوى داللة إحصائیة  13.462المعیاري الختبار دان، حیث إن المدى المعیاري الختبار = 

وبالتالي فإن الفرق   14.957واستراتیجیة  بوسنر  .K.W.L نموذجق بین ، حیث كان الفر 0.05
نرفض الفرض الصفري ونقبل فإننا  13.462 >بین متوسط مجموع الرتب بین المجموعتین 

بین متوسطات درجات  α  =0.05البدیل، أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
بار تشخیص التصورات البدیلة البعدي لصالح طالب وبوسنر) في اخت  .K.W.Lالمجموعتین ( 

  ..K.W.Lبنموذج المجموعة الذین تعلموا 

وبالتالي فإن الفرق  35.018والطریقة التقلیدي .K.W.Lكذلك كان الفرق بین استراتیجیة 
، فإننا نرفض  13.462 >والتقلیدیة)  .K.W.Lبین متوسط مجموع الرتب بین المجموعتین (

  α  =0.05الفرض الصفري ونقبل البدیل، أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
نموذج بین متوسطات درجات المجموعتین لصالح طالب المجموعة الذین تعلموا باستخدام 

K.W.L.  

الفرق بین  وبالتالي فإن 20.061بوسنر والطریقة التقلیدیة نموذج كذلك كان الفرق بین 
فإننا نرفض الفرض  13.462 > متوسط مجموع الرتب بین المجموعتین (بوسنر والتقلیدیة)

بین  α  =0.05الصفري ونقبل البدیل، أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
متوسطات درجات المجموعتین (بوسنر والتقلیدیة) في اختبار تشخیص التصورات البدیلة البعدي 

  بوسنر.  نموذجح طالب المجموعة الذین تعلموا بلصال

  لألسباب التالیة: ي النموذج التقلید مقابلنموذج بوسنر  فاعلیة الباحثة وتعزو

 إخراج في ومشاركاً  مساهماً  الطالب تجعلو  جذابة، بطریقة المفاهیم تعرض بوسنرنموذج  –
  التقلیدیة. الطریقة عن تختلف كاملة بصورة الدرس

 الخطأ ألفكاره الطالب رفض على وتؤكد السابقة، الطالب معرفة من تنطلق بوسنرنموذج  –
 الطریقة من أفضل بشكل البدیلة التصورات تعدیل في یساعد مما تعدیلها، في ورغبته

 التقلیدیة.

 الطالب. بین الفردیة الفروق تراعي بوسنرنموذج  –
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 النموذج التقلیدي لألسباب التالیة: مقابل   K.W.Lفعالیة نموذجو 

 المتعلم یساعد تعلم) ماذا –یتعلم أن یرید ماذا – یعرف (ماذا .k.w.lلنموذج  المنطقي التتابع –
 التعلم. عملیة تنظیم في

تعرف)،  ماذا مرحلة (في الخطأ السابقة لمفاهیمهم الطالب معرفة في .k.w.lنموذج ساعد –
 بصورة الموضوع تفسیر في السابقة معرفتهم فشل اكتشافهم بعد تعدیلها في القویة رغبتهم

 صحیحة.

 لألسباب التالیةمقابل نموذج بوسنر یرجع  K.W.Lفعالیة نموذجو 

  .التعلم عملیة في تنظیم   K.W.L فعالیة نموذج –
  واألنشطة األخرى. الجدول تعبئة خالل من الطالب تفاعل –
  یعرف الطالب ما یرید تعلمه وما توصل إلیه.  –
  ساعدت على عمل تلخیصات للدروس المتعلمة. –
  باكتشافها بنفسه. الخطأ التصورات تعدیل –

  التوصیات:

 الدراسي العام بدایة في المختلفة الدراسیة المراحل في الخطأ التصورات تشخیص ضرورة .1
 وعالجها. وتعدیلها الخطأ التصورات تلك على للوقوف

 )  K.W.L( المعرفة وراء ما یاتستراتیجا على تقوم تدریسیة برامج إعداد ضرورة .2
 تدریس في البدء قبل الخطأ التصورات إلزالة (بوسنر) المفاهیمي التغیر یاتستراتیجوا

 المنهاج.

 الخطأ التصورات على للوقوف وحدة كل نهایة في تشخیصیة تحصیلیة اختبارات تنفیذ .3
 عالجیة. خطة خالل من بأول أوالً  ومعالجتها

 أجل من ؛التشخیصیة التحصیلیة االختبارات إعداد حول الریاضیات لمعلمي دورات عقد .4
 الخطأ. التصورات عن الكشف

ضرورة مساعدة القائمین على برنامج إعداد المعلمین وتدریبهم أثناء الخدمة على استخدام  .5
  في تدریس الریاضیات. K.W.Lنموذج بوسنر ونموذج 
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  المقترحات:

  في ضوء نتائج الدراسة، یمكنتقدیم المقترحات التالیة: 

 بینهما) الجمع (أو ) K.W.L نموذج (أو بوسنر نموذج على تقوم میدانیة دراسات إجراء .1
 مختلفة. تدریسیة مراحل في البدیلة التصورات عن للكشف

 صعوبات على التغلب في ) بینهما الجمع )(أو   K.W.L (أو بوسنر نموذج أثر دراسة .2
 التعلم. صعوبات ذوي الطالب لدى الریاضیات تعلم

 وتنمیة الدراسي التحصیل في فعالیتهما في   K.W.L و بوسنر نموذجي بین المقارنة .3
  بأنواعه. التفكیر

  



 

  

  

             

   

  الدراسة مراجع
  

 المراجع العربیة أوًال:    
 

 المراجع األجنبیةثانیًا:    
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  المراجعالمصادر و قائمة 
  

   الكریم القرآنالمصادر/ 

  قائمة المراجع:

 والتعلیم التفكیر سلسلة التفكیر، وتعلم اإلبداعي التدریس ):2005( مجدي، إبراهیم .1
 .الكتب عالم : القاهرة، )3( ،والتعلم

  مهاراته  طبیعته  تعریفة تربوي منظور من التفكیر :)2005( عزیز مجدي، إبراهیم .2
  .الكتب عالم: القاهرة ،أنماطه تنمیته

 االحتیاجات لذوي الریاضیات تدریس سلسلة ):2006( رفعت وغراب، ............... .3
  . الكتب عالم :القاهرة ،"الخاصة

عمان: دار ، تعلیم التفكیر النظریة والتطبیق ):2007أبو جادو، صالح ونوفل، محمد ( .4
 .المسیرة

مكتبة  : القاهرة ، "المتقدم التربوي النفس علم" ):1980(آمال وصادق، فؤاد ، حطب أبو .5
 . المصریة األنجلو

 :، األردنعمان ، 4 ط، " تدریسها أصول منهاجها الریاضیات" ):1990( فرید، زینة أبو .6
 .دار الفرقان

أثر برنامج تعلیمي حاسوبي  ):2010محمد عبد الحافظ (  امفضي والمطیري، أبو هوال، .7
في تغییر المفاهیم البدیلة في مادة العلوم لدى طالب الصف الثاني المتوسط في المملكة 

 .389- 347)، ص4( 26– دمشق جامعة مجلة ،العربیة السعودیة

 لدى العلمیة للمفاهیم البدیلة التصورات تعدیل في التعلم دورة أثر ):2008( رائد، األسمر .8
، التربیة كلیة، منشورة غیر ماجستیر رسالة ،نحوها واتجاهاتهم السادس الصف طلبة

 . غزة، سالمیةاإل الجامعة
 غزة: ،3ط ،مقدمة في تصمیم البحث التربوي ):2003محمود ( إحسان واألستاذ، األغا، .9

 مطبعة الرنتیسي للطباعة والنشر.
المنظمات  ):2008العزیز (باسمة بنت عبد  أمبو سعید، عبداهللا بن خمیس والعریمي، .10

 .مكتبة الفالح للنشر والتوزیع الكویت: ،1، طالمعرفیة (التخطیطیة )مفاهیم وتطبیقات



  

  94  

 مراجع الدراسة
أثر استخدام أنموذجي التعلم  ):2008ثاني حسین ( براهیم و خاجي،إالباوي، ماجدة  .11

في تعدیل التصورات الخاطئة لبعض المفاهیم الفیزیائیة لدى طالب  البنائي و بوسنر
 مجلة دیال، العدد الرابع عشر.معاهد إعداد المعلمین واتجاهاتهم نحو المادة، 

 األردن: عمان، .الریاضات تعلم وتقویم تعلیم في اتستراتیجا :)2003( رمضان بدوي، .12
 الفكر. دار

 والقبعات المتعددة الذكاءات یاتستراتیجا باستخدام التدریس ثرأ ):2008نیفین( البركاتي، .13
 الثالث الصف طالبات لدى الریاضي والترابط والتواصل التحصیل في K.W.L  و الست

 . القرى أم جامعة، التربیة كلیة دكتوراة، رسالة ،المكرمة مكة بمدینة المتوسط

 المسألة حل مهارات تنمیة في المتعددة الوسائل استخدام أثر ):2007( هند البشیتي، .14
، منشورة غیر ماجستیر رسالة ،األساسي الخامس الصف طالبات لدى بها واالحتفاظ
 غزة. -سالمیةاإل الجامعة

أثر استراتیجیات التغیر المفاهیمي في تغییر  :)2004رة، حسین والطروانة، محمد (بعا .15
، الصف التاسع األساسيالمفاهیم البدیلة المتعلقة بمفهوم الطاقة المیكانیكیة لدى طالب 

 .229- 185ص )،1(31 الجامعة األردنیة،دراسات العلوم التربویة، 

 التصورات تعدیل في المتناقضات ستراتیجیةا استخدام أثر ):2006( اعتماد البلبیسي، .16
 رسالة ،األساسي العاشر الصف طالبات لدي العلمیة المفاهیم لبعض البدیلة

 . غزة – اإلسالمیة الجامعة )، منشورة ماجستیر(غیر

 تعدیل في المفهومي التغیر استراتیجیات بعض استخدام أثر ):2009( حسام البلعاوي، .17
 غیر ماجستیر رسالة ،بغزةاألساسي  العاشر الصف طالب لدى البدیلة الریاضیة المفاهیم
 غزة. سالمیة،اإل الجامعة، منشورة

وراء المعرفة في تعلیم  ما اتجاهات حدیثة في استراتیجیات ):2004( إبراهیم، بهلول .18
 جامعة، التربیة كلیة والمعرفة، للقراءة المصریة الجمعیة ،القراءة، مجلة القراءة والمعرفة

 .260-183ص )30( العدد، شمس عین

 الخطأ التصورات تعدیل في بوسنر استراتیجیة استخدام أثر ):2012 آمال(، البیاري .19
 منشورة، غیر ماجستیر رسالة ،األساسي الرابع الصف طالبات لدى الریاضیة للمفاهیم
 . غزة– سالمیةاإل الجامعة
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األخطاء الشائعة في كتابة المعادلة الكیمائیة لدى معلمي ): 2003بیومي، مصطفى( .20

، )89لمناهج وطرق التدریس، العدد (، دراسات في االعلوم وطالب الصف الثالث اإلعدادي
 .242-219ص

، القاهرة: دار الفكر 1ط ،استراتیجیات التدریس والتعلم): 1998(جابر جابر، عبد الحمید  .21
 العربي.

دار النهضة  :القاهرة ،قراءات في تعلیم التفكیر والمنهج): 1997( ............... .22
 .العربیة

 دار، األردن: ، عمان4ط ،وتطبیقات مفاهیم، التفكیر تعلیم ): 2009( جروان، فتحي .23
 . والتوزیع للنشر الفكر

  .العربي الفكر دار :عمان، وتطبیقات مفاهیم، التفكیر تعلیم :)2002( ............... .24

 الكتاب دار االمارات:، وتطبیقات مفاهیم، التفكیر تعلیم ):1999( ............... .25
 الجامعي.

 لتدریس العالمیة المعاییر ضوء في مقترحة استراتیجیة ):2007( حسن، الجندي .26
 تالمیذ لدى الذاكرة وراء ما وعملیات الریاضیة المقدرة تنمیة على وأثرها الریاضیات

  . طنطا جامعة، التربیة كلیة، منشورة غیر دكتوراه رسالة، االبتدائیة المرحلة

 على سالمياإل بالفكر الریاضیة المفاهیم بعض اثراء ثرأ ):2007( موسى جودة، .27
 رسالة نحوها، واتجاهاتهم الریاضیات مادة في بغزةاألساسي  العاشر الصف طلبة تحصیل

 غزة. سالمیة،اإل الجامعة، منشورة غیر ماجستیر

 على قائم مقترح برنامج فاعلیة ):2005( محمد الحلیم عبد محمد، اهللا حسب .28
 لدى الریاضیة المشكالت حل تدریس مهارات تنمیة في المعرفة وراء ما استراتیجیات

 .دمیاط المنصورة، جامعة ،بالبیضاء المعلمین بكلیة المعلمات الطالبات

 .لوائ دار :، األردنعمان، الریاضیات تدریس أسالیب ):2005( خلیل فتحي، حمدان .29

 : القاهرة، المعلوماتیة عصر في الریاضیات تدریس فعالیات ):2002( محمد، الحیلة .30
 الكتب. عالم

أسباب نشوئها  –المفاهیم البدیلة التي یحمال الطلبة : )2001الخالدي، موسى ( .31
 )، مركز القطان للبحث التربوي والتطویر، رام اهللا.4رؤى تربویة، العدد( ،وتصحیحها
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، التربیة مجلة، العلوم تدریس في البنائیة الفلسفة مضامین ):1996( خلیل، الخلیلي .32

 )116(العدد، والعلوم والثقافة للتربیة القطریة الوطنیة اللجنة
المكاملة بین استراتیجیتي نصوص التغییر المفاهیمي وخریطة  ):2007( سالم الخوالدة، .33

 المجلة ،المفاهیم لتدریس طالب الصف األول الثانوي العلمي مفاهیم التنفس الخلوي
 .233- 213ص )،3(3 التربویة، العلوم في ردنیةاأل

فاعلیة استراتیجیات ما وراء المعرفة في تعدیل التصورات  ): 2012 ( محمد، الدیب .34
 غیر ماجستیر رسالة، لة للمفاهیم العلمیة في العلوم لدى طالب الصف التاسعالبدی

 . غزة، سالمیةاإل الجامعة، منشورة

 طلبة نجازإ دافع على المفاهیمي التغییر استراتیجیات استخدام أثر: )2000( أیمن، رداد .35
 المدارس في فیها والمؤجل اآلني وتحصیلهم الحیاة مادة فياألساسي   التاسع الصف

 منشورة، غیر ماجستیر رسالة ،طولكرم محافظة وتعلیم تربیة لمدیریة التابعة الحكومیة
 نابلس. الوطنیة، النجاح جامعة

 التحصیل على   .K.W.L یةستراتیجا استخدام  أثر : )2011( غیداء الزهراني، .36
 مكة بمدینة المتوسط األول الصف طالبات لدى نجلیزیةاإل  اللغة مقرر في الدراسي
 العربیة المملكة القرى، أم جامعة، التربیة كلیة، منشورة غیر ماجستیر رسالة المكرمة،
 السعودیة.

 في المفهومي الّتغیُّر على قائمة مقترحة ستراتیجیةا فاعلیة ):2012( محمد، الزهراني .37
 المتوسط الثاني الّصف طالب لدى حویةالن المفاهیم بعض عن البدیلة التَّصورات تعدیل

 . القرى أم جامعة التربیة، كلیة منشورة، غیر هدكتورا رسالة ،بها واحتفاظهم

 منظور من والتدریس التعلم": )2003( الحمید عبد كمال وزیتون، حسین حسن، زیتون .38
 الكتب. عالم القاهرة:، 1 ط ،"البنائیة

 أبستمولوجي منظور "البنائیة ):1992( ............. ............. ............. .39
 المعارف. منشأة، االسكندریة وتربوي"

 الشروق دار ، األردن:عمان ،3ط، العلوم تدریس أسالیب ):2004( عایش زیتون، .40
 والنشر. للطباعة

  .الكتب دار : القاهرة، 1ط ،بنائیة رؤیة للفهم العلوم تدریس ):2002( كمال زیتون، .41
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 المرحلة تالمیذ لدى تكونها وأسباب البدیلة التصورات تحلیل ):1998( .............. .42

 ،أغسطس )5ـ2( الثاني العلمي المؤتمر العملیة، للتربیة المصریة الجمعیة ،اإلعدادیة
  .اإلسماعیلیة (2) المجلد

 K.W.LHتنمیة ما وراء المعرفة باستخدام كل من استراتیجیة ): 2007أماني ( سالم، .43
على التحصیل لدى األطفال (في ضوء  المعدلة وبرنامج دافعیة االلتزام بالهدف وأثره

جامعة القاهرة، معهد الدراسات  ،نظریة التعلم المستند إلى الدماغ ونظریة الهدف)
  .112- 2)،  ص 2مجلة العلوم التربویة، العدد (التربویة، 

 أنموذج استخدام ثرأ :)2009 ( براهیمإ القادر عبد، وقدوري فاضل فائق السامرائي، .44
 مجلة ،المتوسط الثاني الصف طالب لدى والتحصیل الریاضیة المفاهیم تغییر في بوسنر
 والثالثون. الرابع العدد، دیالي

 مداخلها العلمیة التربیة ):2006( ثناء عودة، والسید الرحمن عبد السعدني، .45
  .الحدیث الكتاب دار القاهرة: ،1ط ،اتهاستراتیجوا

لبعض  تصویب التصورات البدیلة"بوسنر" فى  نموذجفعالیة  ):2008(أسماء السید، .46
 بكلیة التربیة بسوهاج، ریاض األطفاللدى طالبات شعبة  المفاهیم العلمیة والریاضیة

  جامعة سوهاج. رسالة ماجستیر غیر منشورة ،
 حل مهارات لتنمیة المتشابهات على قائم مقترح برنامج ):2010لمیاء( الشافعي، .47

 الجامعة، منشورة غیر ماجستیر رسالة ،بغزة التاسع الصف طالبات لدى الریاضیة المسألة
 غزة. سالمیة،اإل

  المصریة. األنجلو مكتبة القاهرة: ،التجارب وتصمیم اإلحصاء ):2007( زكریا الشربیني، .48
تصحیح التصورات البدیلة لبعض المفاهیم  ):1998شهاب، منى والجندي، أمینة ( .49

لطالب الصف األول الثانوي في   Vالعلمیة باستخدام نموذجي التعلم البنائي والشكل 
، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، المؤتمر العلمي الثالث مادة الفیزیاء واتجاهاتهم نحوها

 .االسماعیلیة ،)2یولیو، المجلد( ) 28- 25(
 على الریاضیات تدریس في ویتلي نموذج استخدام أثر ):2010( محمد، الشهراني .50

 دكتوراه رسالة، االبتدائي السادس الصف تالمیذ لدى نحوها واالتجاه الدراسي التحصیل
 .القرى أم جامعة، التربیة كلیة، منشورة غیر

 .العربي الفكر دار :القاهرة ،1 ط ،الریاضیات تدریس طرق ):2001( إسماعیل الصادق، .51
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 التصورات عالج في التولیدي التعلم یةستراتیجا استخدام أثر ):2009( خالد، ضهیر .52

 ماجستیر رسالة ،األساسي الثامن الصف طالب لدى الریاضیة المفاهیم لبعض البدیلة
 . سالمیة،غزةاإل الجامعة، التربیة كلیة، منشورة غیر

المعرفة في تدریس استخدام استراتیجیات ما وراء ): 2001الطناوي، عفت مصطفى( .53
الكیمیاء لزیادة التحصیل المعرفي وتنمیة التفكیر الناقد وبعض مهارات عملیات العلم 

، مجلة البحوث النفسیة والتربویة، العدد الثاني، السنة السادسة لدى طالب المرحلة الثانویة
 عشر، كلیة التربیة، جامعة المنوفیة. 

 في "بوسنر" نموذج استخدام على قائم مقترح برنامج فاعلیة ):2013( حسام، عباس .54
 المرحلة تالمیذ لدى الجغرافیة المفاهیم لبعض الخاطئة البدیلة التصورات تصویب

 الغردقة، الوادي، جنوب جامعة، التربیة كلیة، منشورة غیر ماجستیر رسالة ،اإلعدادیة
 مصر.

 المرحلة في الریاضیات تدریس وأسالیب مناهج :)2006محمد(، العبسي، محمد، عباس .55
 . المسیرة دار :، األردنعمان ،"الدنیا ةاألساسی

، 1، طاالتجاهات الحدیثة في تدریس العلوم :)2001مصطفى عبد السالم ( عبد السالم، .56
 القاهرة : دار الفكر العربي.

التصورات الخاطئة لبعض المفاهیم البیئیة لدى  ):2001عبد المسیح، عبد المسیح ( .57
، مجلة كلیة التربیة، األفراد وتصویب بعضها لدى طالب المرحلة الثانویةفئات متنوعة من 

 كلیة التربیة، جامعة عین شمس. )،5الجزء( )،25العدد(
 التناقض ستراتیجیةا فاعلیة : )2009( محمد سمیحة سلیمان، و علي سمیة الوارث، عبد .58

 طالبات لدى الناقد التفكیر وتنمیة الفیزیاء في الخاطئة التصورات تعدیل في المعرفي
 الطائف. جامعة، التربیة كلیة ،الثانوي األول الصف

http://www.abegs.org/Aportal/Article/ShowDetails?id=6281  

 المعرفة راء و مااستراتیجیات  على التدریب أثر:  ( 2008 )الناصر عبد الوهاب، عبد .59
 التعلم صعوبات ذوي التالمیذ لدى القرائي الفهم مهارات تنمیة في تعاونیة مواقف في

  .دمیاط المنصورة، جامعة التربیة، كلیة ،االبتدائیة بالمرحلة

http://www.abegs.org/Aportal/Article/ShowDetails?id=6281
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 تالمیذ لدى العلمیة المفاهیم لبعض البدیلة التصورات "تصویب (2000): فایز عبده، .60

 عین جامعة، العلمیة للتربیة المصریة الجمعیة، العلمیة التربیة مجلة، "االبتدائیة المرحلة
  . 164- 129ص )،3(3، شمس

 أطر – الجودة ثقافة سیاق في والتعلم التعلیم یاتستراتیجا :)2009( ولیم عبید، .61
  .للنشر والتوزیع المسیرة دار   ، األردن:عمان، 1 ط تطبیقیة، ونماذج مفاهیمیة

 المسیرة. دار عمان، األطفال، لجمیع الریاضیات تعلیم :)2004( ............. .62

 دار عمان:والتطبیق، النظریة بین المعرفي النفس علم :)2004( یوسف عدنان العتوم، .63
  والتوزیع. للنشر المسیرة

 ومهارات المفاهیم اكتساب في  K.W.L  یةستراتیجا استخدام اثر ):2012(مرفت عرام، .64
 كلیة منشورة، غیر ماجستیر رسالة ،األساسي السابع الصف طالبات لدى الناقد التفكیر
 . فلسطین، غزة سالمیة،اإل الجامعة التربیة،

 التصورات تصویب في العملیة التجارب فعالیة : )2001عبدالرءوف( محمد العطار، .65
جامعة ، العلمیة التربیة مجلة، المعلمین الطالب لدى الكهربیة مفاهیم بعض حول البدیلة

 .170-137ص )،3(4 القاهرة،، عین شمس

 – زاوج – فكر و(  K.W.L یةستراتیجا فعالیة ): 2008( محمد، صالح و إبراهیم، عطیة .66
 المرحلة تالمیذ لدى الریاضي واإلبداع التواصل تنمیة على الریاضیات تدریس في ) شارك

  .85- 50ص )،76( 18، بنها جامعة، التربیة كلیة مجلة، اإلبتدائیة

 الصلة ذات الظواهر عن األطفال :تصورات )1994حمدي وعبد الحمید، عایدة ( عطیة، .67
 والنشر. للطباعة الوفاء دار :المنصورة تغییرها"، یاتستراتیجوا بالعلوم

 ان، األردن:عم ،المقروء فهم في المعرفة وراء ما ستراتیجیاتا (2009):محسن عطیة، .68
 .والتوزیع للنشر المناهج دار

 للنشر المناهج دار ، األردن:،عمان"نهجموال الشاملة الجودة "):2008(.............  .69
 .والتوزیع

الطفل  على تطبیقات ،الحدیثة للریاضیات االستراتیجي التدریس ):1990عزو( ،عفانة .70
 . اإلسالمیة الجامعة : غزة ،" الفلسطیني
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 الخطأ التصورات لعالج مقترح أنموذج  أثر ): 2005عفانة، عزو  وأبو ملوح، محمد ( .71

 بغزة،األساسي  السابع الصف في التحصیل منخفضي الطالب لدى الریاضیة للمفاهیم
، الثاني التربوي المؤتمر، المستقبل وطموحات الواقع تحدیات بین الفلسطیني الطفل مؤتمر

 .58- 29، صفلسطین، غزة اإلسالمیة، الجامعة
، 1ط، المتعددة بالذكاوات الصفي التدریس ):2007( نائلة، والخزندار عزو، عفانة .72

 والتوزیع. للنشر دار المسیرة :، األردناألردن، عمان
 في النتائج مصداقیة عن الكشف في واستخداماته التأثیر حجم :)2000( عزو، عفانة .73

 البحوث جمعیة، الفلسطینیة التربویة والدراسات البحوث مجلة، والنفسیة التربویة البحوث
 .)3( العدد، والنفسیة التربویة والدراسات

 الدراسات طلبة لدى التربویة البحوث تصامیم في شائعة أخطاء ):1999( ............. .74
 كلیة )،( 57 العدد التدریس، وطرق المناهج في دراسات ،الفلسطینیة لجامعاتا في العلیا

  .شمس عین جامعة التربیة،
، األولى الطبعة، "الحدیثة للریاضیات ستراتیجياال التدریس" ):1995( ............. .75

 .فلسطین، غزة، اإلسالمیة الجامعة، مقداد مطبعة
 ذي بالدماغ والتعلم :التدریس )2008( إبراهیم یوسف، الجیش و إسماعیل عزو، عفانة .76

 آفاق. مكتبة :فلسطین غزة،، 1ط الجانبین،
 في اإلجرائیة والمعرفة المفاهیمیة المعرفة بین التبادلیة العالقة ):2001( ............. .77

  ، )5العدد(، الفلسطینیة التربویة والدراسات البحوث مجلة، الریاضیات وتعلم تعلیم
  .25-1ص

 ،1 ط )لي االستدال اإلحصاء : الثاني الجزء ( التربوي اإلحصاء :)1998( ............. .78
  . المقداد مطبعة :غزة، فلسطین

إعداد المعلم الفلسطیني لتوظیف اإلحصاء في عملیات ): 2012(  ............. .79
 فلسطین ، الجامعة اإلسالمیة. -، غزة التقویم

 العلوم تدریس في المعرفة وراء ما یاتستراتیجا استخدام أثر :)2010(  سمیر عقیلي، .80
   التالمیذ لدى المادة نحو واالتجاه المعرفة وراء ما ومهارات التحصیل على

 ینایر، ،)154( العدد التدریس، وطرق المناهج في  دراسات مجلة مصر،  ،المكفوفین
 .66- 26ص 

 عمان، )،1ط( ،االختبارات والمقاییس التربویة والنفسیة ):2006( صالح الدین عالم، .81
 . دار الفكر للنشر والتوزیع األردن:
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، إجراءتها، مفهومها القراءة تدریس في K.W.L استراتیجیة ):2005( فهد، العلیان .83
  م،2005 - هـ1426 محرم األول العدد، الخامس المجلد المعلمین، كلیات مجلة ،" فوائدها

 .65- 26ص
أثر التدریس باستخدام نموذج بوسنر في إحداث التغییر ) : 2008العلیمات، علي مقبل ( .84

المفاهیمي لدى طالب الصف الثامن األساسي للمفاهیم الكیمیائیة األساسیة واحتفاظهم 
) 77العدد  (، مجلة الشارقة للعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة "في الفهم بهذا التغییر

http://www.jamaa.net/showarticles.php?artid=269659   
 حل مهارات علىاألساسي  العاشر الصف طالبات تدریب ثرأ ):1999( محمد عواد، .85

 رسالة ،نابلس مدینة في الحكومیة المدارس في بولیا نموذج وفق الریاضیة المسألة
 نابلس. الوطنیة، النجاح جامعة منشورة، غیر ماجستیر

 الصف طلبة ىلد الفیزیائیة للمفاهیم البدیلة التصورات ):2007( صالح هبة الغلیظ، .86
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 . غزة، اإلسالمیة الجامعة، التربیة

 األخطاء تقویم على المعرفیة بالخرائط الكیمیاء تدریس أثر ):2002( معمر الفرا، .87
 ماجستیر رسالة ،التاسع الصف تالمیذ لدى االختبار قلق وخفض المفاهیمیة

 وكلیة شمس عین جامعة التربیة، كلیة بین المشترك الدراسات برنامج (غیرمنشورة)،
 .األقصى جامعة التربیة،

 المفاهیم تنمیة في المعرفة وراء ما یاتستراتیجا توظیف أثر ):2008( أحمد قشطة، .88
 رسالة ،بغزةاألساسي  الخامس الصف طلبة لدى بالعلوم الحیاتیة والمهارات العلمیة

 غزة.، سالمیةاإل الجامعة، منشورة غیر ماجستیر
 التحصیل في وأثرها المعرفة وراء ما مهارات تنمیة ):2002( سمعان نادیة، اهللا لطف .89

 المصریة الجمعیة، العلوم تدریس طرق مادة خالل والمعلم الطالب لدى التعلم أثر وانتقال
، التربیة كلیة، المجتمع وثقافة العلمیة التربیة، السادس العلمي المؤتمر، العلمیة للتربیة
 شمس. عین جامعة

http://www.jamaa.net/showarticles.php?artid=269659
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أثر استراتیجیات التغیر المفهومي في تطویر مستوى ): 1998محمد، رفعت محمود( .90

معرفة وتطبیق مفاهیم الحرارة واالحتفاظ بها لدى طالب الفرقة الثالثة شعبتي التعلیم 
، كلیة التربیة بقنا، ، مجلة العوم التربویةاالبتدائي والطبیعة والكیمیاء بكلیة التربیة بقنا

 ).10العدد(
 ما مهارات تنمیة في وفاعلیتها الدائري البیت شكل یةستراتیج:ا)2005( هیا وع،المزر  .91

 العقلیة السعات ذوات الثانویة المرحلة طالبات لدى العلوم وتحصیل المعرفة وراء
 .67- 13، ص )67-13( )96،العدد( العربي الخلیج رسالة المختلفة،

وسبل  الطالب لدى المغلوطة الفیزیائیة المفاھیم بعض ):1990( خلیفة فاطمة، مطر، .92
 الخلیج دول في العام التعلیم في والفیزیاء الریاضیات تدریس ندوة وقائع، تصحیحھا

 .الریاض ،العربي الخلیج لدول التربیة مكتب ،العربي
 لمفاهیم البدیلة التصورات تعدیل في المعلومات خرائط فاعلیة ):2011( صالح، الناقة .93

 الدراسات سلسلة( اإلسالمیة الجامعة مجلة ،األساسي الثامن الصف طالب لدى الضوء
  ISSN 1726-6807، 115-91ص )،2( 19)، اإلنسانیة

http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical  

 في .K.W.L  یةستراتیجا استعمال أثر ):2012( عبید یحیى وردام، كاظم عزیز نایف، .94
 ماجستیر رسالة ،اإلسالمي العربي التاریخ مادة في المتوسط الثاني الصف طالب تحصیل

  . العراق، كربالء جامعة اإلنسانیة، للعلوم التربیة كلیة، منشورة غیر
 یاتستراتیجوا وأسالیب طرق :)2003( منى الهادي، وعبد علي راشد، و أحمد النجدي، .95

 العربي. الفكر دار : القاهرة العلوم، تدریس في حدیثة

دار الكتاب  العین: ،"الریاضیات تدریس واستراتیجیات أسالیب "):2006( زید الهویدي، .96
 الجامعي.

رجة معرفة معلمي العلوم للنظریة البنائیة وأثر تأهیلهم د: )2002الوهر، محمود ( .97
ر العدد طمجلة مركز البحوث التربویة ، جامعة ق األكادیمي والتربوي وجنسهم علیها،

 . 126- 93ص ،)11) السنة (22(
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  مالحق الدراسة
  

 .المحكمین السادة أسماء قائمة ×

 .الریاضیة المفاهیم قائمة ×

 الخطأ الریاضیة  المفاهیم قائمة ×

 . الریاضیة للمفاهیم البدیلة التصورات تشخیص اختبار ×

 لالختبار النموذجیة اإلجابة ×

 ) بوسنر نموذج (وفق المعلم دلیل ×

 ) K.W.L نموذج وفق ( المعلم دلیل ×

 خطاب تسهیل مهمة ×
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  ) 1( رقم ملحق

  المحكمین السادة أسماء قائمة

  العمل مكان  العلمیة الدرجة  االسم  م

 وطرق مناهج في دكتور أستاذ  عفانة عزو أ.د.  1
   الریاضیات تدریس

  اإلسالمیة الجامعة

 وطرق مناهج في هدكتورا  األسطل إبراهیم د.  2
   الریاضیات تدریس

  اإلسالمیة الجامعة

  اللولو د.فتحیة  3
 وطرق مناهج في دكتور أستاذ

  اإلسالمیة الجامعة  العلوم تدریس

  الحمضیات د.محمود  4
 وطرق مناهج في هدكتورا

  الدولیة الغوث وكالة  الریاضیات تدریس

  رصرص د.حسن  5
 وطرق مناهج في دكتوراة

  الریاضیات تدریس
  المفتوحة القدس جامعة

  عفانة الرازق أ.عبد  6
 تدریس وطرق مناهج ماجستیر

  ریاضیات
 " أ ذ/" مدرسة مدیر

  رفح  اإلعدادیة

  ماجستیر ریاضیات  أنور الفیومي  . أ  7
مشرف تربوي/ منطقة 

  خانیونس

 تدریس وطرق مناهج ماجستیر  سلطان أبو أ.كمیلیا  8
  ریاضیات

  ریاضیات معلمة

 ابن ذ/ مدرسة مدیر نائب  ریاضیات بكالوریوس  بركات نصر  9
  اإلبتدائیة سینا

  ریاضیات معلمة  ریاضیات بكالوریوس  العید شیخ سماح  10
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  )2( رقم ملحق

  الثاني) (الجزء الریاضیات في الرابع للصف االعداد نظریة وحدة في المتضمنة المفاهیم قائمة

  اللفظیة الداللة  المفهوم  الدرس رقم

 "قواسم االول:
  "العوامل"" العدد

 القسمة العدد یقبل التي األعداد هي العدد: قواسم  العدد قواسم - 1
  . باقي دون علیها

  . قواسمه هي العدد عوامل  العدد عوامل - - 2

قابلیة " :الثاني
القسمة على العدد 

2  

 القسمة قابلیة - 1
  2 على

 2 على القسمة العدد یقبل :2 على القسمة قابلیة
                                                                                                   8أو 6أو 4 أو 2 أو 0 آحاده رقم ذاإ

  الزوجي العدد - 2

  

 2 على القسمة یقبل الذي العدد هو الزوجي العدد
  8أو 6أو4أو2 أو0 احاده رقم الذي وأ  . باقي دون

   2 على القسمة یقبل ال الذي العدد هو الفردي العدد   الفردي العدد - 3

   9 او 7 او 5 او 3 او 1 حادهآ رقم الذي وأ

 قابلیة الثالث:
 5 على القسمة
،10  

 القسمة قابلیة - 1
  5 على

 ذاإ 5 على القسمة العدد :یقبل5 على القسمة قابلیة
   5 أو 0 حادهآ رقم كان

 القسمة قابلیة - 2
  10 على

 10 على القسمة العدد :یقبل10 على القسمة قابلیة
  .صفراً  حادهآ رقم كان ذاإ

 :قابلیة الرابع
 3 على القسمة
،9  

 القسمة قابلیة - 1
   3 على

 ذاإ 3 على القسمة العدد :یقبل3 على القسمة قابلیة
   3 على القسمة یقبل النهائي رقامهأ جمع ناتج كان

 القسمة قابلیة - 2
   9 على

 ذاإ 9: یقبل العدد القسمة على 9قابلیة القسمة على 
  3رقامه النهائي یقبل القسمة على أكان ناتج جمع 

 العدد الخامس:
  ليو األ 

 اثنان مختلفان عامالن له الذي :هو األولي العدد   األولي العدد - 1
   الصحیح والواحد نفسه العدد هما فقط
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  )3رقم (ملحق 

 
خیص التصورات البدیلة للمفاهیم بعد التعدیل على جدول مواصفات یوضح توزیع بنود اختبار تش

  مستویات األهداف والمحتوى الدراسي في وحدة نظریة األعداد للصف الرابع األساسي

  الموضوع
  السلوكیةاألهداف 

مجموع 
  األسئلة

األوزان 
  النسبیة

 11تذكر 
  هدفاً 

 10فهم 
  أهداف

 10تطبیق 
  أهداف

قواسم وعوامل 
  حصص) 3العدد (

4  3  3  10  30%  

قابلیة القسمة على 
  (حصتان) 2

2  2  2  6  20%  

قابلیة القسمة على 
  (حصتان) 10،  5

2  2  2  6  20%  

قابلیة القسمة على 
  (حصتان) 9، 3

2  2  2  6  20%  

العدد األولي 
  (حصة)

1  1  1  3  10%  

  31  10  10  11  مجموع األسئلة
    %32.25  %32.25  %35.5  األوزان النسبیة  100%
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التعدیل على  بلقخیص التصورات البدیلة للمفاهیم جدول مواصفات یوضح توزیع بنود اختبار تش
  مستویات األهداف والمحتوى الدراسي في وحدة نظریة األعداد للصف الرابع األساسي

  

  الموضوع
  السلوكیةاألهداف 

مجموع 
  األسئلة

األوزان 
  النسبیة

 11تذكر 
  هدفاً 

 10فهم 
  أهداف

 10تطبیق 
  أهداف

قواسم وعوامل 
  حصص) 3العدد (

4  4  4  12  30%  

قابلیة القسمة على 
  (حصتان) 2

3  3  3  9  20%  

قابلیة القسمة على 
  (حصتان) 10،  5

3  3  2  8  20%  

قابلیة القسمة على 
  (حصتان) 9، 3

3  3  2  8  20%  

العدد األولي 
  (حصة)

1  1  1  3  10%  

  40  12  14  14  مجموع األسئلة
100%  

    %32.25  %32.25  %35.5  األوزان النسبیة
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  ) 4(  رقم ملحق

  الخطأ الریاضیة  المفاهیم قائمة

 التصور البدیل م الموضوع
  الكلي  نسبة الشیوع

 بوسنر K.W.L تقلیدیة

قواسم 
وعوامل 

 العدد

1.  

 4على العدد  32عند قسمة العدد 
یكون الباقي صفر ألن رقم آحاد 

(یكون الباقي صفرًا 2هو  32العدد 
إذا كان المقسوم علیه یقبل القسمة 

 على آحاد المقسوم)

35.48  46.88 25.93 36.67 

2.  
عوامل إذا كان مجموع  5العدد له 

العوامل لعدد (عدد 5أرقامه یساوي 
  ما یساوي مجموع أرقام هذا العدد )

35.48 37.5 44.44  38.89 

 قابلیة
  القسمة

 2 على

3.  
إذا كان  2(یقبل العدد القسمة على 

حاصل ضرب األرقام المكونة له هو 
 عدد زوجي)

25.81 46.88 37.04 36.67 

4.  
ألنه  2یقبل القسمة على  326العدد 

 31.11 18.52 53.13 19.35 2یحتوى على الرقم 

5.  
إذا كان  2یقبل العدد القسمة على 

 فقط 2آحاده  الرقم 
38.71 18.75 40.74  32.22 

إذا كان  2العدد یقبل القسمة على   .6
 36.67 29.63 43.75 35.48 2آخر رقم فیه 

العدد 
 الزوجي

العدد زوجي إذا كان مجموع أرقامه   .7
 31.11 25.93 34.38 32.26 والذي آحاده صفر 10

العدد الذي ینتج عن ضرب رقمین   .8
 38.89 40.74 31.25 45.16 متساویین هو عدد زوجي

العدد 
 الفردي

العدد الفردي هو العدد الذي یتكون   .9
 31.11 29.63 37.5 25.81 من رقم واحد

عددًا فردیًا ألنه یتكون من  11العدد   .10
 32.22 14.81 37.5 41.94 1، 1رقمین متساویین 

عددًا فردیًا ألنه یحوي  135العدد   .11
 33.33 29.63 34.38 35.48 13العدد 
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 التصور البدیل م الموضوع
  الكلي  نسبة الشیوع

 بوسنر K.W.L تقلیدیة
 قابلیة
 القسمة

 5 على
فإنه  5إذا احتوى العدد على الرقم   .12

 34.44 40.74  31.25 32.26 5یقبل القسمة على 

قابلیة 
القسمة 

 10على 
فإنه  10إذا احتوى العدد على الرقم   .13

 44.44 37.04 53.13 41.94 10یقبل القسمة على 

قابلیة 
القسمة 

 3على 

ألن  3یقبل القسمة على  326العدد   .14
 41.11 59.26 28.13 38.71 3هو  326آخر رقم في العدد 

 3یقبل القسمة على  1053العدد   .15
 33.33  33.33 37.5 29.03 3ألن آحاده الرقم 

یقبل  3العدد الذي آحاده الرقم   .16
 48.89 51.85 46.88 48.39 3القسمة على 

17.  
  

ألن آحاده  3یقبل القسمة على  213
 38.89 40.74 40.63 35.48 3الرقم 

18.  
إذا كان  3العدد یقبل القسمة على 

 13مجموع أرقامه مضاعف للعدد 
 3والذي یبدأ بالرقم 

45.16 56.25 29.63 44.44 

 قابلیة
 القسمة

 9 على

 9على یقبل القسمة  9729العدد   .19
 48.89 59.26 43.75 45.16 9ألن آحاده الرقم 

إذا كان   9یقبل العدد القسمة على   .20
 38.89 48.15 40.63 29.03 9آخر رقم فیه هو الرقم 

21.  
إذا كان  9یقبل العدد القسمة على 

حاصل ضرب الرقمین المكون منه 
 9یساوي 

41.94 21.88 40.74 34.44 

إذا كان  9على یقبل العدد القسمة   .22
 31.11 29.63 40.63 22.58 9آحاده الرقم 
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  )5ملحق رقم (

  بطاقة تحكیم االختبار التشخیصي
  
  

  السید الدكتور /االستاذ ..............................................المحترم           
  الدرجة العلمیة :............................................

  
  علیكم ورحمة اهللا وبركاته : السالم

  
  تحكیم االختبار التشخیصي/ الموضوع 

  
المناهج وطرق  في میلیة للحصول على درجة الماجستیرجراء دراسة تكإتقوم الباحثة ب

 K.W.L"أثر توظیف نموذجي بوسنر و وهي بعنوان ،سالمیةإلالتدریس من كلیة التربیة بالجامعة ا
ساسي في تعدیل التصورات البدیلة لبعض المفاهیم الریاضیة لدى طالب الصف الرابع األ 

واستلزم ذلك إعداد اختبار تشخیصي یتعلق بوحدة نظریة األعداد للصف الرابع بمحافظة رفح" 
والمطلوب من سیادتكم مراعاة  ؛عدةوالذي یشتمل على اختبار موضوعي من فقرات  ،ساسياأل

  مور التالیة :التحكیم في األ
 .بار من الناحیة العلمیة واللغویةصیاغة عبارات االخت .1
 مناسبة أسئلة االختبار لمستوى طالب الصف الرابع. .2
 .دائل لكل فقرة من فقرات االختبارمناسبة الب .3
  .القدرة على حل المسألة لدى الطالب من حیث الصعوبة والسهولة .4
 .ضافةللحذف واإل ما ترونه مناسباً  .5

  لكم حسن تعاونكم وداعین المولى عز وجل أن یجعله في میزان حسناتكمشاكرین 
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر

    

  فاطمة محمد الریاطي/ الباحثة
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  )6ملحق رقم (

   الریاضیة للمفاهیم البدیلة التصورات تشخیص اختبار

  األساسي الرابع الصف طالب لدى

   أولیة بیانات أوًال:
     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : المدرسة           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مــــاالس
     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : الشعبة           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : فــــالص

   م2013 - 2012: الدراسي العام          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : المبحث

  االختبار تعلیمات. 1

  / الطالب عزیزي

   وبركاته اهللا ورحمة علیكم السالم
  : التالیة التعلیمات اتباع الرجاء

 أوًال. األولیة البیانات امأل .1

 من یتكون سؤال وكل ، متعدد من االختیار نوع من سؤاًال، )31( من اختبار یدیك بین .2
 ، ج ، ب ، أ(  التالیة الرموز تأخذ بدائل أربعة ویتبعه المفهوم؛ یتناول األول الشق شقین،

 األول، الشق في الصحیحة اإلجابة لرمز اختیارك في السبب فیتناول الثاني الشق أما ؛ )د
 . )4، 3 ، 2 ، 1( األعداد تأخذ بدائل ةأربع یوجد حیث

 یمثل الذي العدد حول ودائرة ، األو الشق في  الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع .3
 . األول الشق إجابة الختیار المبرر أو التفسیر

 الثاني. والشق األول الشق في الصحیحة اإلجابة حول فقط واحدة دائرة ضع .4

 123 العدد قواسم من مثال: .5
  3د)    23ب)  6أ)

  : ألن
  .3 الرقم آحاده   )1
  .6 أرقامه مجموع    )2
  .2 الرقم یحتوي   )3
   23 وعشراته آحاده رقم  )4

 2ج)
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  : اإلختباریة البنود )2

 في الصحیح البدیل رقم حول ودائرة األول، الشق في الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع
  : الثاني الشق

   العدد قواسم من قاسم 3 )العدد1

  31د)  29ج)   27ب)  13أ)

   ألن
  .3 یساوي آحاده رقم )1 
  .3 الرقم على یحتوي )2 
  . 3 للعدد مضاعف أرقامه مجموع )3 
  .3 للعدد مضاعف آحاده رقم )4 
  
   الباقي یكون 8 العدد على 64 العدد قسمة عند )2

  10 د)  8ج)   4ب)  0أ)

  ألن
  8 یساوي علیه المقسوم )1
  4 هو 64 العدد آحاد رقم )2 
  . 10 یساوي  أرقامه مجموع )3 
 4( 8 ×8 = 64  
  
   هو الصندوق في وضعه المناسب الرقم فإن 2 على القسمة یقبل 52         العدد  )3

  18د)  5ج)   3ب)  0أ)

  ألن
  زوجي. عدد 10 یساوي أرقامه مجموع )1
  زوجي. آحاده رقم )2
  . صفر والباقي 9 = 2÷ 18 )3
  .  زوجي عدد 10= 2 × 5 )4
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   على القسمة یقبل 326 العدد )4

  26د)  6ج)   3ب)  2أ)

  ألن
  . 2 الرقم على یحتوى )1
  .6 آحاده )رقم2 
  . 3 هو 326 العدد في رقم )آخر3 
  .  26 للعدد مضاعف وعشراته آحاده رقم )4 
  
   16من قواسم العدد  )5

  7د)  6ج)  4ب)  3أ)

  ألن 
  .6رقم آحاده یساوي  )1 
  0والباقي  4=4÷16 )2 
  . 7مجموع أرقامه = )3 
  .3یقبل القسمة على 6آحاده   )4 
  
  یكون الباقي  4على العدد  32) عند قسمة العدد 6

  5د)   4ج)   2ب)  0أ)

  ألن
  4) المقسوم علیه یساوي 1
  2 هو 32رقم آحاد العدد  )2 
  . 5مجموع أرقامه  یساوي  )3 
 4 (32÷4=8  
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  عوامل    5العدد الذي له  )7

  32د)  16ج)   10ب)  5أ)

  ألن
  . 5) آحاده یساوي 1
  . 5) مجموع أرقامه یساوي 2
  .  5) مضاعف للعدد 3
4 (1×16=2×8=4×4  
  
  فإن الرقم المناسب وضعه في الصندوق هو  2یقبل القسمة على  30العدد           )8

  12د)  3ج)   2ب)  1أ)

  ألن
   2یقبل القسمة على  4= 3+ 0+ 1) 1
  )رقم آحاده زوجي.2 
  والباقي صفر . 6=  2÷ 12)3 
  3) یحتوى الرقم 4 
  
  هو  2)العدد الذي یقبل القسمة على 9

  521د)  255ج)  74ب)  11أ)

  ألن
  . 2) یحتوى على الرقم 1
 2(1  +1 =2   
   2)آخر رقم فیه 3 
  .4) رقم آحاده 4 
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    هو یلي فیما الزوجي العدد )10

  70د)  49ج)  33ب)  25أ)

  ألن
  . متساویین رقمین على یحتوى )1
  صفر. آحاده )رقم2 
  . 49 = 7 × 7 متساویین عددین ضرب حاصل عن عبارة 49)3 
  2 العدد على یحتوي )4 
  

   هو الصندوق في وضعه المناسب الرقم ؛فإن زوجیاً  عدداً  9           العدد )11

  33د)  20ج)   9ب)  4أ)

  ألن
  . متساویین رقمین على سیحتوى )1
  زوجي. آحاده رقم )2
   3، 3 متساویین رقمین من یتكون )3
  2 على القسمة یقبل 20 )4
  

  ) من األعداد الزوجیة   12

  76د)  19ج)  25ب)  55أ)

  ألن
  ) یحتوى على رقمین متساویین .1
  والذي آحاده صفر 10)مجموع أرقامه 2 
  25= 5× 5) ألنه عبارة عن حاصل ضرب عددین متساویین 3 
  2) رقم آحاده یقبل القسمة على 4 
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  ) من األعداد الفردیة  13

  700د)  485ج)   94ب)   1أ)

  ألن
  ) یحتوى رقمًا فردیًا 1
  )یتكون من فرد واحد أو عنصر واحد  2 
  ) رقم آحاده فردي 3 
  ) مجموع أرقامه عددًا فردیًا 4 
  

  عددًا فردیًا ؛فإن الرقم المناسب وضعه في الصندوق هو 1 3) العدد           14

  13د)  654ج)   5ب)   0أ)

  ألنه
  ) سیصبح رقم آحاده فردیًا 1
   13)یحوي العدد 2 
  ) یحتوى رقمًا فردیاً 3 
  ) سیصبح مجموع أرقامه یساوي عددًا فردیاً 4 
  

   هو یلي فیما الفردي العدد )15

  900د)  627ج)   56 ب)  8أ)

  ألن
  7 یساوي آحاده رقم )1
   واحد رقم من )یتكون2 
  . رقمین من یتكون )3 
  . 9 هو رقم آخر )4 
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   هو الصندوق في وضعه المناسب الرقم فإن ؛فردیا عدداً  1         العدد )16

  300د)  12ج)   11 ب)  1أ)

  ألن
  1 یساوي آحاده رقم )1
  1، 1 متساویین رقمین من )یتكون2 
  .  3 هو رقم آخر )3 
  . 3 یساوي أرقامه مجموع )4 
  

   هو 5 على القسمة یقبل الذي )العدد17

  513د)  100ج)   104 ب)  256أ)

  ألن
  .  5 هو فیه رقم آخر )1
  5 یساوي أرقامه )مجموع2
   صفر آحاده )3 
  . 5 الرقم على یحتوي )4 
  

   5)من األعداد التي تقبل القسمة على 18

  302د)  52ج)   351ب)   300أ)

  ألن
  . 5) مجموع أرقامه یساوي العدد 1
  )رقم آحاده صفر 2 
   5) ألنه یحتوي على الرقم 3 
 5) آخر رقم فیه یساوي 4 
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   10من األعداد التي تقبل القسمة على  )19

  28د)  108ج)   200ب)   502أ)

  ألنه
  10) یحوي العد د1
  ) یحتوي على الرقم صفر 2
  ) آحاده صفر 3
  10) مجموع أرقامه یساوي 4
  

 فإن الرقم المناسب وضعه في الصندوق هو  ؛10عددًا یقبل القسمة على 31        ددـــــــالع ) 20

  604د)  55ج)   10ب)   0أ)

  ألن
  0) یحتوى على الرقم 1
  10) یحتوى على العدد 2
   10) مجموع أرقامه یساوي3
  ) آحاده صفر4
  

   على القسمة یقبل 3070 )العدد21

  21د)  10ج)   3 ب)  0أ)

  ألن
  .3 هو فیه رقم آخر )1
  . 21 یساوي 3 العدد في 7 العدد ضرب حاصل )2
   صفر آحاده )3 
  10 یساوي أرقامه مجموع )4 
  
  

 



  

  121  

 مالحق الدراسة
  هو 10 على القسمة یقبل الذي العدد )22

  604د)  140ج)   104 ب)  55أ)

  ألن
  0 الرقم على یحتوى )1
  10 العدد على یحتوى )2
   10یساوي أرقامه مجموع )3
  صفر آحاده )4
  

   على القسمة یقبل 1053 )العدد23

  10د)  5ج)  3 ب)  0أ)

  ألن
  10 العدد على یحتوى )1
  3 الرقم آحاده )2
   9یساوي أرقامه مجموع )3 
  5 الرقم یحتوي )4 
  

   هو 3 على القسمة یقبل الذي )العدد24

  622د)  431ج)  353 ب)  15أ)

  ألن
  3 العدد على یحتوى )1
  3 الرقم آحاده )2
  3 للعدد مضاعف 6 هو رقم آخر )3 
   6یساوي أرقامه مجموع )4 
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    3)من األعداد التي تقبل القسمة على 25

  98د)  136ج)  213ب)   23أ)

  ألن
  3) آخر رقم فیه مضاعف للعدد 1
  3) آحاده الرقم 2
  3) مجموع أرقامه یساوي عددًا مضاعفًا للعدد 3
  3) یحتوي الرقم 4
  

  ؛فإن الرقم المناسب وضعه في الصندوق هو 3عددًا یقبل القسمة على  35) العدد          26

  13د)  5ج)  3ب)   1أ)

  ألنه
  3) یحتوى على العدد 1
  3) سیصبح رقم آحاده الرقم 2
  3والذي یبدأ بالرقم  13) سیصبح مجموع أرقامه مضاعف للعدد 3 
   3) سیصبح مجموع أرقامه مضاعف للعدد 4 
  

   على القسمة یقبل 9729 )العدد27

  72د)  9ج)  7 ب)  2أ)

  ألن
  9 الرقم آحاده )1
   7 العدد على یحتوى )2
  72 العدد على یحتوى )3 
    27 یساوي أرقامه مجموع )4 
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  هو 9 على القسمة یقبل الذي )العدد28

  92د)  342ج)  179 ب)  372أ)

  ألن
  3 على القسمة یقبل )1
    9 الرقم هو فیه رقم آخر )2
  9 یساوي أرقامه مجموع )3 
  9 الرقم آحاده )4 
  

  9 على القسمة تقبل التي األعداد )من29

  72د)  91ج)  392 ب)  29أ)

     ألن
  9 الرقم آحاده )1
  9 للعدد مضاعف أرقامه مجموع )2
  9 یساوي منه المكون الرقمین ضرب حاصل )3 
    9 العدد على یحتوى )4 
  

 هو الصندوق في وضعه المناسب الرقم ؛فإن 9 على القسمة یقبل عدداً  47          العدد )30

  92د)  9ج)  7 ب)  1أ)

  ألن
   3 للعدد مضاعف أرقامه مجموع )1
   9 الرقم آحاده )2
   3 للعدد مضاعف أرقامه مجموع )3
  9 الرقم على یحتوي )4
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  هو الصندوق في وضعه المناسب الرقم ؛فإن أولیاً  عدداً  4       العدد )31

  9د)  5ج)  2 ب)  1أ)

 السبب:
   مختلفة ضرب عملیتا صورة في كتابة یمكن الناتج العدد أن )1
  . أولي عدد وهو 2 على القسمة یقبل )2
  الصحیح. والواحد نفسه العدد على القسمة یقبل  الناتج العدد أن )3
  . أولي عدد وهو 5 على القسمة یقبل )4

  

 
  األسئلة انتهت
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  )7( رقم ملحق

 لالختبار النموذجیة اإلجابة

  
   

 البند رقم
  االختباري

 البند رقم   اإلجابة
  االختباري

  اإلجابة

  الثاني الشق  األول الشق  الثاني الشق  األول الشق

  4  أ  17  3  ب  1

  4  ج  18  4  أ  2

  2  ب  19  2  أ  3

  4  ب  20  2  أ  4

  4  د  21  2  د  5

  3  ج  22  2  أ  6

  1  ب  23  1  ج  7

  2  أ  24  1  أ  8

  3  ب  25  3  ج  9

  4  أ  26  3  ج  10

  3  ب  27  4  ج  11

  4  أ  28  3  ب  12

  2  د  29  4  أ  13

  3  ب  30  4  ج  14

  3  أ  31  3  ج  15

        2  ب  16
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  )8رقم ( ملحق

بطاقة تحكیم دلیل المعلم لتعدیل التصورات البدیلة  لبعض المفاهیم الریاضیة المتضمنة في 
  وحدة نظریة األعداد للصف الرابع األساسي الجزء الثاني وفقًا الستراتیجیة بوسنر

  
  ستاذ ..............................................المحترم           السید الدكتور /األ

  الدرجة العلمیة :............................................
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته :
  

  تحكیم دلیل المعلم وفق استراتیجیة بوسنر/ موضوعال
  

المناهج وطرق في  على درجة الماجستیر میلیة للحصولتقوم الباحثة بإجراء دراسة تك
  "أثر توظیف نموذجي بوسنر : سالمیة وهي بعنوانالتدریس من كلیة التربیة بالجامعة اإل

في تعدیل التصورات البدیلة لبعض المفاهیم الریاضیة لدى طالب الصف الرابع   K.W.Lو 
اتیجیة بوسنر لوحدة نظریة للمعلم وفق استر  واستلزم ذلك إعداد دلیلٍ ، "ساسي بمحافظة رفحاأل

  األعداد من كتاب الریاضیات الجزء الثاني للصف الرابع األساسي.
  :كرم بتحكیم الدلیل في ضوء خبرتكم، وذلك من حیثلذلك نرجو من سیادتكم الت

ü مة وتمشي  دلیل المعلم مع خطوات استراتیجیة بوسنر.ءمدى مال 

ü  بالدلیل.دقة الصیاغة السلوكیة ألهداف الدروس المتضمنة 

ü هداف التعلیمیة لكل درس ومحتواهوجود اتساق بین األ. 

ü  الصیاغة اللغویة والعلمیة للدلیلدقة وسالمة. 

ü ورق العمل بالنسبة لمستوى الطلبة، وكذلك مة األنشطة الواردة في الدروسءمال. 

ü تخدمة لما یتضمنه الدرس واألهدافمة أسالیب التقویم المسءمال. 

  
  كم وداعین المولى عز وجل أن یجعله في میزان حسناتكمشاكرین لكم حسن تعاون

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر
  

 فاطمة محمد الریاطي/ الباحثة
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  ) 9( رقم ملحق
  المعلم دلیل

   للصف الثاني الجزء الریاضیات كتاب من الخطأ المفاهیم لتدریس المعلم دلیل
 ) بوسنر ( الستراتیجیة وفقاً  األساسي الرابع

 وفق مادته تدریس في المعلم به یستعین الذي المرشد المعلم دلیل یعتبر ...المعلم عزیزي
 كتاب من الخطأ المفاهیم تدریس على یعینك لكي الدلیل هذا لك وأقدم معینة، استراتیجیة
 المعلم دلیل یعتبر حیث ؛بوسنر  الستراتیجیة وفقاً  األساسي الرابع للصف الثاني الجزء الریاضیات

 ،األنشطة لتنفیذ الالزمة والوسائل األدوات وتجهیز التعلیمیة األهداف تحقیق على المعلم تساعد أداة
  .الدرس تنفیذ في سیره أثناء بصیرة على ویجعله

 بوسنر، الستراتیجیة وفقاً  إعدادها تم التي الدروس الدلیل، أهداف على: الدلیل هذا ویشتمل
 التعلیمیة، والوسائل ،االختباریة والبنود، السابقة المتطلبات الدرس، أهداف درس: كل ویتضمن

  .والتقویم التدریسیة، واإلجراءات
  : المعلم دلیل أهداف

  :على قادراً  یكون أن الریاضیات معلم الدلیل هذا یساعد أن یمكن

 .سلیمة سلوكیة بصورة وصیاغتها تحقیقها المرجو التعلیمیة األهداف تحدید .1

 .للطلبة تعلیمها المراد التعلیمیة المادة تحدید .2

 .للموضوعات المناسبة التعلیمیة األنشطة تحدید .3

 .المنشودة التعلیمیة األهداف لتحقیق الالزمة التعلیمیة الوسائل تحدید .4

 .تعلیمیة أهداف من تحقق ما مدى لمعرفة المناسبة التقویم أسالیب تحدید .5

 .بوسنر الستراتیجیة وفقاً  الدروس في السیر .6

 .التعلیمیة األهداف لتحقیق مناسب زمني جدول وضع .7
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    األولى الحصة

  العدد قواسم

  :السلوكیة األهداف

 العدد. قواسم مفهوم الطالب یستنتج .1

 العدد. قواسم لمفهوم أمثلة یذكر .2

 المفهوم أمثلة وال أمثلة بین الطالب یمیز .3

  

 الضرب جدول لوحة – الطالب كراسات - الملون الطباشیر -  السبورة : التعلیمیة التعلمیة الوسائل
  L.C.D عرض جهاز –

  

 المتطلبات
  التقویم  ریةاالختبا البنود  ةاألساسی

 حقائق یختزن
 والقسمة الضرب

  ةاألساسی

  : ناتج اكتب
7×2.............=  
8×5.............=  

  =..........والباقي.......4÷28
  =...........والباقي........3÷9

  =..........والباقي.......5÷17

  نتائجه   أدواته
 المشاركة تعزیز

 تفاعل ومراقبة
  الطالب

 عدد رصد
 اإلجابات
  الصحیحة
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  التقویم  التعلیمیة التعلمیة اإلجراءات  األهداف

 الطالب یستنتج
 قواسم مفهوم

  العدد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أمثلة  یذكر
 قواسم لمفهوم

  العدد
  
  
  
  
  

  

 نالحظ األساسي المتطلب مناقشة خالل من /التكامل
 غیر أحیاناً  و صفر یكون القسمة باقي أحیاناً  أنه

  ذلك.
 ورقة في 1 نشاط حل الى الطالب المعلم یوجه
   العمل

  =.............والباقي...............1÷8
  =.............والباقي...............2÷8
  =.............والباقي...............4÷8
  =.............والباقي...............8÷8

   .................................... : تالحظ ماذا
  :..................................... تستنتج ماذا
 ؟ ولماذا ؟ 6 على القسمة 48 العدد یقبل :هل 1مثال

 ؟ ولماذا ؟ 7 على القسمة64 العدد یقبل :هل2مثال 
 یقبل التي األعداد هي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : أكمل
 . باقي بدون علیها القسمة العدد

 
 في تصوراتهم الستخدام للطالب فرصة نترك /التمییز
 المفهوم نقدم فشلهم وعند ؛ المختلفة المواقف تفسیر
   أهمیته وتوضیح الجدید

  
   السبب اذكر : مثال

 ؟ 15 العدد قواسم من قاسم 5 العدد •
 ؟36 العدد قواسم من قاسم 4 العدد •
   العمل ورقة من 2 تدریب حل الطالب من یطلب

  

 االنتباه مالحظة
  والمشاركة

 االجابات رصد
  . الصحیحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجیب الطالب تعزیز
  
  
  
  
  

   التبریر صحة مالحظة
  

  اإلجابة صحة مالحظة
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  التقویم  اإلجراءات التعلمیة التعلیمیة  األهداف

 الطالب یمیز
 وال أمثلة بین

  المفهوم أمثلة
  

  × أو √ إشارة ضع
v 14 العدد قواسم من قاسم 2 العدد )   (  
v 8 العدد قواسم من قاسم 8 العدد )   ( 
v 50 العدد قواسم من قاسم 1 العدد )    (  

  

  /المفهومي التبدیل
 64 العدد قواسم من قاسماً  لیس 7 :العدد مثال

 اسبب؟) (اذكر
  (اذكر السبب؟) 14لیس قاسمًا من قواسم العدد  4العدد 
   العمل ورقة من 3 تدریب حل الطالب من یطلب
  : الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع

   العدد قواسم من قاسماً  لیس 6 العدد •
  46د)  36ج)  30ب)  24أ)

  

  العدد قواسم من قاسماً  3 العدد •

  23د)  19ج)  13ب)  9أ)

       

   المفهومي الربط أو /التجسیروتثبیته المفهوم تعزیز
  المقرر الوزاري الكتاب من 4 صفحة 1 سؤال حل

 كما في المثال × أو  √استخدم حقائق القسمة واكتب 
  )   (  10 العدد قواسم من قاسم 5 :العدد مثال
 )   (  20 العدد قواسم من قاسم 5 العدد  - أ
 )   (     7 العد قواسم من قاسم 2 العدد  - ب
 )   (  18 العدد قواسم من قاسم 3 العدد  - ت
   )   (  30 العدد قواسم من قاسم 9 العدد  - ث
  4 صفحة 2 سؤال : بیتي نشاط

  
  
  
  
  

  التبریر صحة مالحظة
  
  
  

  اإلجابة صحة ةمالح
  

  
  
  
  
  
  

 الطالب متابعة
 االجابات وتصحیح

   العمل ورقة على
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   الثانیة الحصة
  العدد عوامل

  : السلوكیة األهداف

 العدد عوامل مفهوم یتعرف )1

 العدد عوامل لمفهوم أمثلة یذكر )2

 المفهوم أمثلة وال أمثلة بین یمیز )3

  

   :التعلمیة التعلیمیة الوسائل

  الضرب جدول لوحة – الطالب كراسات - الملون الطباشیر -  السبورة

  

  التقویم  االختباریة البنود  ةاألساسی المتطلبات

 حقائق یختزن
  ةاألساسی الضرب

  : أكمل

3×7 ......=  

8× 4.....=  

2×5 .....=  

9× 8.....=  

  نتائجه  أدواته

 ومراقبة المشاركة تعزیز
  الطالب تفاعل

 اإلجابات عدد رصد
  الصحیحة
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  التقویم  التعلیمیة التعلمیة اإلجراءات  األهداف

 الطالب یستنتج
 عوامل مفهوم
  العدد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 لمفهوم أمثلة یذكر
  العدد قواسم

  

  

 عن تكشف قد التي األسئلة من مجموعة المعلم یطرح /التكامل
  . العدد عوامل لموضوع سابقة معرفة

  ؟ 20 الناتج كان 5 العدد في ُضرب إذا الذي العدد ما

  ؟ 12 الناتج كان 4 العدد في ُضرب إذا الذي العدد ما

  ؟ 5 العدد في 3 العدد ضرب عن الناتج العدد ما

  ؟ 6 الناتج كان ُضربا إذا اللذان العددان ما

  ؟ المضروبین العددین اسم ما الضرب عملیة في

  20= 5×4 الضرب جملة في

   الضرب ناتج ؟إنه 20 العدد نسمى ماذا

  20 للعدد عامالً  منهما كالً  نسمى ؟ 4،5 العددین نسمي وماذا

 إذا التي األعداد ....أي العدد عوامل مفهوم على سنتعرف
  . الضرب ناتج ظهر بعض في ُضربت

 أكمل : تدریب

 بعضها في ُضربت إذا التي األعداد _____________هي
  . الضرب ناتج ظهر

 

 تفسیر في تصوراتهم الستخدام للطالب فرصة نترك /التمییز
 وتوضیح الجدید المفهوم نقدم فشلهم وعند ؛ المختلفة المواقف
   أهمیته

 ؟15العدد عوامل من عامل 3 العدد أن :بّین1 مثال

  ؟ 42 العدد عوامل من عاملین 7،6 العددین أن :بّین2 مثال

 

 االنتباه مالحظة
  والمشاركة

  

  

  

  

  المجیب الطالب تعزیز

  

  

  

  

  

 اإلجابات رصد
  الصحیحة

  

  

  

  

  اإلجابة صحة مالحظة
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  التقویم  التعلیمیة التعلمیة اإلجراءات  األهداف

  

  

  

  

  

 بین الطالب یمیز
 أمثلة وال أمثلة

  المفهوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   التدریب حل الطالب من یطلب

  × أو √ إشارة ضع

v 36 العدد عوامل من عامل 4 العدد )   ( 

v 18 العدد عوامل من عامل 3 العدد)   (  

  
  /المفهومي التبدیل

  ؟ ولماذا   9العدد عوامل من عامالً  4العدد  هل مثال:

  التدریب حل الطالب من یطلب

  : الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع

   العدد عوامل من عامالً  لیس 3 العدد §

  17د)  15ج)  9ب)  6أ)

   العدد عوامل من عامالً  لیس 5 العدد §

  45د)  38ج)  30ب)  15أ)

       

   المفهومي الربط أو /التجسیروتثبیته المفهوم تعزیز

   الكتاب من 5 صفحة 2 وسؤال 1 سؤال حل

  
   المناسب العامل :اكتب بیتي نشاط

×___3 =18  

6 =___×24  

36=4___×  

  

 اإلجابات رصد
  الصحیحة

  

  

 التبریر صحة مالحظة

  

  

  

  اإلجابة صحة مالحظة

  

  

  

  

  

  

  

 الطالب متابعة
 االجابات وتصحیح

  العمل ورقة على
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  الثالثة الحصة
  العدد وعوامل قواسم 

  : السلوكیة األهداف

   وعوامله العدد قواسم مفهوم بین العالقة  یذكر )1

 معطى عدد (عوامل) قواسم جمیع یجد )2

  
   الضرب جدول لوحة – الطالب كراسات -الملون الطباشیر -  السبورة : التعلمیة التعلیمیة الوسائل

 

  

  التقویم  االختباریة البنود  ةاألساسی المتطلبات

 حقائق یختزن
 والقسمة الضرب
  ةاألساسی

   ناتج جد
3×5......=  
2×7.....=  

12÷6.....=  
45÷9.....=  

  نتائجه  أدواته

 المشاركة تعزیز
 تفاعل ومراقبة

  الطالب
 عدد رصد

 اإلجابات
  الصحیحة
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  التقویم  التعلیمیة التعلمیة اإلجراءات  األهداف

  
  
  
  
  
  
  

 بین العالقة یذكر
 قواسم مفهوم
  العدد وعوامل
  
  
  
  
  
  
  
  

 عوامل یجد
 عدد (قواسم)

  معطى
  
  
  

 عن تكشف قد التي األسئلة من مجموعة المعلم یطرح /التكامل
   بینهما للربط وقواسمه العدد عوامل لموضوع سابقة معرفة

  ؟ العدد قواسم هي ما
 ؟ العدد عوامل هي ما
  ؟ قواسمه و العدد عوامل بین العالقة هي ما

  ؟ العدد قواسم مفهوم عن یختلف العدد عوامل مفهوم هل
  

 تفسیر في تصوراتهم الستخدام للطالب فرصة نترك /التمییز
 وتوضیح الجدید المفهوم نقدم فشلهم وعند ؛ المختلفة المواقف
   أهمیته
  ؟ ذلك فسر  12 العدد عوامل من 3 العدد مثال:
  ؟ ذلك فسر 12 العدد قواسم من قاسم 3 العدد
  ؟............................. تالحظ ماذا
 ؟............................. تستنتج ماذا

   التدریب حل الطالب من یطلب
  × أو √ إشارة ضع

  )    ( عوامله هي العدد قواسم
  

  /المفهومي التبدیل
  15 العدد ) (قواسم  عوامل جمیع :اكتب مثال

  أكمل : 1تدریب
14=1   × ___  
   ×___=7  
  __،__،__،__. هي 14 العدد عوامل إذن

 االنتباه مالحظة
  والمشاركة

  
  

  المجیب الطالب تعزیز
  
  

 التبریر صحة مالحظة
  
  
  
  
  

 اإلجابات رصد
  الصحیحة

  
  

  اإلجابة صحة مالحظة
  
  
  

 اإلجابات رصد
  الصحیحة
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  التقویم  التعلیمیة التعلمیة اإلجراءات  األهداف
  
  
  
  
  
  
  

  9 العدد عوامل :اكتب2تدریب
=___×___9  
=___×___9  

  __،___،___،___ هي 9 العدد عوامل إذن
  24 العدد قواسم :اكتب3 تدریب

24___=___÷  
24___=___÷  
24___=___÷  
24___=___÷  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هي 24 العدد قواسم إذن

       

   المفهومي الربط أو /التجسیروتثبیته المفهوم تعزیز
  : الصحیحة إلجابة رمز حول دائرة ضع
  28 العدد قواسم من §

  7د)  6ج)  5ب)  3أ)
  

 36 العدد عوامل من §

  35د)  9ج)  8ب)  7أ)
  

  عدا ما 24 للعدد عوامل یلي ما جمیع §

  8د)  5ج)  4ب)  3أ)

 
   7 صفحة1 ،سؤال 4 سؤال حل

  

  7 صفحة 5 ،سؤال3 :سؤال بیتي نشاط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التبریر صحة مالحظة
  

  اإلجابة صحة مالحظة
  
  

 الطالب متابعة
 االجابات وتصحیح

  العمل ورقة على
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   الرابعة الحصة
  2 على القسمة قابلیة

  

  : السلوكیة األهداف

 2 على القسمة قابلیة مفهوم الطالب  یستقرئ أن )1

  2 على القسمة تقبل ألعداد أمثلة یذكر )2

  المفهوم أمثلة وال أمثلة بین یمیز )3

 
  الضرب جدول لوحة – الطالب كراسات -الملون الطباشیر -  السبورة : التعلمیة التعلیمیة الوسائل

  

  التقویم  االختباریة البنود  ةاألساسی المتطلبات

 حقائق یختزن •
 ةاألساسی الضرب

  اآلحاد. منزلة یمیز •

  : ناتج اكتب

7×2.............=  

2×3.............=  

20×2...........=  

  أكمل:

 تقبل 2 العدد مضاعفات §
  .... على القسمة

 الفردي العدد §
 . 2 على .........القسمة

 هو658 العدد في اآلحاد رقم §
........ 

  

  نتائجه   أدواته

 المشاركة تعزیز
 تفاعل ومراقبة

  الطالب

 عدد رصد
 اإلجابات
  الصحیحة
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  التقویم  التعلیمیة التعلمیة اإلجراءات  األهداف

 الطالب  یستقرئ
 قابلیة  مفهوم
   2 على القسمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قد التي األسئلة من مجموعة المعلم یطرح /التكامل
  2 على القسمة قابلیة لموضوع سابقة معرفة عن تكشف
 األسئلة بعض ویطرح األساسي المتطلب المعلم یناقش

  . الفردي والعدد الزوجي العدد مفهوم عن
  .2 العدد ضرب جدول حول وأسئلة
  ؟2 على القسمة العدد یقبل متى
 القسمة قابلیة معرفة في المطولة القسمة الى نحتاج هل

  ؟2 على
 تقبل التي األعداد عن للكشف سهلة طریقة هناك هل

  ؟ الطویلة للقسمة الرجوع بدون 2 على القسمة
 القسمة لقابلیة معرفتي في العدد منازل عدد سیؤثر هل

 ؟2 على
 الكتاب في  النشاط حل الى الطالب المعلم یوجه

   8 صفحة
  اآلتي: الجدول في 2 العدد مضاعفات أ)أكمل
2  4  6  8  10  

12  14  16  18  20  

          

          

        50  

  : العبارة ب)أكمل
  ..... على القسمة تقبل أعداد هي 2 العدد مضاعفات

  
  

 االنتباه مالحظة
  والمشاركة

  
  
  

  المجیب الطالب تعزیز
  
  
  
  
  
  

 اإلجابات رصد
  الصحیحة
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  التقویم  التعلیمیة التعلمیة اإلجراءات  األهداف
  
  
  

 لمفهوم أمثلة یذكر
 على القسمة قابلیة

2   
  
  
  
  
  

 بین الطالب یمیز
 أمثلة وال أمثلة

  المفهوم
  
  

 المضاعفات في اآلحاد منزلة في األرقام ُأكتب ج)
  .....،.....،.....،.....،.....  السابقة:

 القسمة الیقبل 9،11،13،15، 7 األعداد من د)كلٌ 
  . ذلك .أبّین 2 على
  تستنتج؟........................................ ماذا

  

   :أكمل1 تدریب
 آحاده رقم كان إذا 2 على القسمة العدد یقبل

....،....،....،....،.... 
  

 في تصوراتهم الستخدام للطالب فرصة نترك /التمییز
 المفهوم نقدم فشلهم وعند ؛ المختلفة المواقف تفسیر
   أهمیته وتوضیح الجدید
   السبب اذكر : مثال

  2على القسمة یقبل 52 العدد •
 2 على القسمة یقبل 4 العدد •
 القسمة تقبل ألعداد أمثلة ذكر طالبه من المعلم یطلب
 2 على
  التفسیر مع

   العمل ورقة من 2 تدریب حل الطالب من یطلب
   مناسب برقم أكمل
   2 على القسمة یقبل 48__ العدد یجعل الذي الرقم

  

  /المفهومي التبدیل
  2 على القسمة یقبل الذي العدد :حوط مثال

6753 ،972 ،328 ،845  
  

 صحة مالحظة
  اإلجابة
  
  

 اإلجابات رصد
  الصحیحة

  
  
  
  
  
  
  
 صحة مالحظة

 التبریر
  
  
  
 صحة مالحظة

  اإلجابة
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  التقویم  التعلیمیة التعلمیة اإلجراءات  األهداف
   العمل ورقة من 3 تدریب حل الطالب من یطلب
  2 على القسمة یقبل الذي العدد :حوط3 تدریب
427 ،198 ، 63 ،700  

  
   المفهومي الربط أو /التجسیروتثبیته المفهوم تعزیز
   الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع
  باقي بدون 2على القسمة یقبل الذي العدد

  38د)  25ج)  13ب)  7أ)

   هو 2 على القسمة یقبل 76__ العدد یجعل الذي الرقم

  9د)  8ج)  5ب)  3أ)

   عدا ما 2 على القسمة تقبل التالیة األعداد جمیع

  978د)  100ج)  69ب)  4أ)
  

   9 صفحة 2 وسؤال  1 سؤال حل
  × أو √ إشارة ضع : بیتي نشاط

 آحاده كان إذا 2 على القسمة العدد یقبل •
 )   ( فقط 2،4

 )   ( 2 على القسمة 25 العدد یقبل •
  )   (327 العدد قواسم من قاسم 2 العدد •

 الطالب متابعة
 االجابات وتصحیح

  العمل ورقة على
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  الحصة الخامسة
  2قابلیة القسمة على العدد 

  األهداف السلوكیة :

 ُیعرف مفهوم العدد الزوجي. )1

 ُیعرف مفهوم العدد الفردي. )2

 زوجیة. ألعداد أمثلة یذكر )3

 فردیة. ألعداد أمثلة یذكر )4

  یمیز بین األعداد الزوجیة واألعداد الفردیة. )5

  

   الضرب جدول لوحة – الطالب كراسات -الملون الطباشیر -  السبورة : الوسائل التعلیمیة التعلمیة

  

  التقویم  البنود االختباریة  المتطلبات األساسیة

 حقائق یختزن •
 الضرب

 األساسیة

 منزلة یمیز •
  اآلحاد.

  اكتب ناتج :
• 5×2.............=  
• 2×4.............= 
• 7×3............=  
 :أكمل

 تقبل 2 العدد مضاعفات •
  العدد......... على القسمة

 658 العدد في اآلحاد رقم •
 هو........

  

  نتائجه  أدواته 

 تعزیز
 المشاركة

 تفاعل ومراقبة
  الطالب

 عدد رصد
 اإلجابات
  الصحیحة
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  التقویم  التعلیمیةاإلجراءات التعلمیة   األهداف

ُیعرف مفهوم  )1
العدد 

 الزوجي.

ُیعرف مفهوم  )2
  العدد الفردي

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لمفهوم أمثلة یذكر
العدد الزوجي 

والعدد الفردي "مع 
  التعلیل"

  
  
  

 عن تكشف قد التي األسئلة من مجموعة المعلم /یطرحالتكامل
 .العدد الزوجي والعدد الفردي لموضوع سابقة معرفة
 عن األسئلة بعض ویطرح األساسي المتطلب المعلم یناقش
  الفردي. والعدد الزوجي العدد مفهوم
 .2العدد ضرب جدول حول وأسئلة
  ؟2العددالقسمةعلى یقبل متى

  ؟2ماذا نسمى األعداد التي تقبل القسمة على 
  ؟2ماذا نسمى األعداد التي ال تقبل القسمة على 

وع العدد زوجیًا أو لن معرفتي في العدد منازل عدد سیؤثر هل
 فردیًا؟
  .في ورقة العمل  1تدریب  حل الى الطالب المعلم یوجه

  أكمل الفراغ:أ)
 2العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو العدد الذي یقبل القسمة على 

  8أو6أو 4أو 2أو  0ویكون آحاده 
 2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو العدد الذي ال یقبل القسمة على العدد 

  9أو7أو 5أو 3أو  1ویكون آحاده 
  

 تفسیر في تصوراتهم الستخدام للطالب فرصة نترك /التمییز
 وتوضیح الجدید المفهوم نقدم فشلهم وعند المختلفة؛ المواقف
  .أهمیته
  السبب اذكر مثال:
 عددًا زوجیاً  52العدد •
 عددًا زوجیاً  540العدد •
 عددًا فردیاً  835العدد  •
  عددًا فردیاً  4209العدد  •

 االنتباه مالحظة
  والمشاركة

  
  
  

  المجیب الطالب تعزیز
  
  
  
  
  
  

 اإلجابات رصد
  الصحیحة
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  التقویم  اإلجراءات التعلمیة التعلیمیة  األهداف

  
  
  
  
  
  
  
  

 بین الطالب یمیز
العدد الزوجي 
  والعدد الفردي

  

 زوجیة وأخردى فردیة ألعداد أمثلة ذكر طالبه من المعلم یطلب
 التفسیر مع

  العمل ورقة من 2 تدریب حل الطالب من یطلب
  مناسب برقم أكمل
  عددًا زوجیًا 48ــــــــــــ  العدد یجعل الذي الرقم

  فردیاً عددًا 10الرقم الذي یجعل العدد  ــــــــــــ 
    

 /المفهومي التبدیل
  الزوجي وضع خطًا تحت العدد الفردي العدد مثال:حوط

6753،972،368،8145 ،11،22  
  

  العمل ورقة من 3 تدریب حل الطالب من یطلب
  الزوجي وضع خطًا تحت العدد الفردي العدد :حوط3تدریب
427، 1984، 6322، 705  
  المفهومي الربط أو التجسیر /وتثبیته المفهوم تعزیز
  الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع

  من األعداد الزوجیة 

  38د)  25ج)  33ب)  7أ)

  هوعددًا فردیًا 76العدد__ یجعل الذي الرقم

  14د)  11ج)  50ب)  3أ)
  ×   أو  √  إشارة ضع :بیتي نشاط

 )   (2العدد الزوجي یقبل القسمة على  •
 )   (2جمیع األعداد الفردیة تقبل القسمة على  •

  قاسم لجمیع األعداد الزوجیة (   ) 2العدد 

  
  اإلجابة صحة ظةمال

  
 اإلجابات رصد

  الصحیحة
  
  
  
  
  
  

 التبریر صحة مالحظة
  
  
  

  اإلجابة صحة مالحظة
  
  
  
  
  

 الطالب متابعة
 االجابات وتصحیح

  العمل ورقة على
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   السادسة  الحصة
  5 على القسمة قابلیة

  : السلوكیة األهداف

 5 على القسمة قابلیة مفهوم الطالب  یستقرئ أن )1

 5 على القسمة تقبل ألعداد أمثلة  یذكر )2

 . المفهوم أمثلة وال أمثلة بین یمیز )3

  

   الضرب جدول لوحة – الطالب كراسات -الملون الطباشیر -  السبورة : التعلمیة التعلیمیة الوسائل

 

  التقویم  االختباریة البنود  ةاألساسی المتطلبات

 حقائق یختزن •
 ةاألساسی الضرب

 5 للعدد
  اآلحاد منزلة یمیز •

  : ناتج اكتب
• 7×5.............=  
• 8×5.............=  
 تقبل 5 العدد مضاعفات •

  العدد......... على القسمة
 564 العدد في اآلحاد رقم •

 هو........
  

  نتائجه   أدواته

 تعزیز
 المشاركة

 تفاعل ومراقبة
  الطالب

 عدد رصد
 اإلجابات
  الصحیحة
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  التقویم  التعلیمیة التعلمیة اإلجراءات  األهداف

 الطالب  یستقرئ
 قابلیة  مفهوم
   5 على القسمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عن تكشف قد التي األسئلة من مجموعة المعلم یطرح /التكامل
  5 على القسمة قابلیة لموضوع سابقة معرفة
  األسئلة بعض ویطرح األساسي المتطلب المعلم یناقش
 منازل عدد وهل باقي؟ بدون 5 على القسمة العدد قبل متى
 إلى سأحتاج أم ؟5 على القسمة لقابلیة معرفتي ستعیق العدد
 ؟5 على القسمة قابلیة لمعرفة الطویلة القسمة عملیة

)........................(................. 
 الكتاب من 11 صفحة 1 نشاط حل الى الطالب المعلم یوجه

   الوزاري
  اآلتي: الجدول في5 العدد مضاعفات أ)أكمل

5  10  15  20  

25  30  35  40  

        

        

      100  

 على القسمة تقبل أعداد هي 5 العدد مضاعفات : ب)أكمل
......  

 السابقة المضاعفات في اآلحاد منزلة في األرقام ج)أكتب
......،.....:  

 49 ،48 ،27 ،36 ،24 ، 13، 12، 11 : األعداد من د)كلٌ 
 . ذلك .أبّین 5 على القسمة الیقبل

  
  :.................................................... نستنتج

  

  :أكمل1 تدریب
  ....أو.... آحاده كان إذا 5 على القسمة العدد یقبل

 االنتباه مالحظة
  والمشاركة

  
  
  
  
  

  المجیب الطالب تعزیز
  
  
  
  
  
  

 اإلجابات رصد
  الصحیحة

  
  
  
  
  

  اإلجابة صحة مالحظة
 اإلجابات رصد

  الصحیحة
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  التقویم  اإلجراءات التعلمیة التعلیمیة  األهداف

 لمفهوم أمثلة یذكر
 على القسمة قابلیة

5   
  
  
  
  
  
  
  

 بین الطالب یمیز
 أمثلة وال أمثلة

  المفهوم
  

/ نترك فرصة للطالب الستخدام تصوراتهم في تفسیر التمییز
المواقف المختلفة ؛ وعند فشلهم نقدم المفهوم الجدید وتوضیح 

  أهمیته 
     السبب اذكر :1 مثال

 ؟5 على القسمة یقبل 25 العدد •
  ؟5 على القسمة یقبل800 العدد •
  ، مع ذكر السبب؟5:اعط أمثلة ألعداد تقبل القسمة على 2مثال 
   :أكمل2تدریب
   5 على القسمة یقبل 486__ العدد یجعل الذي الرقم

  

  /المفهومي التبدیل
   5 على القسمة یقبل الذي العدد :حوط مثال

5672 ، 320 ،6525 ،541 ،335  
  

  5 على القسمة یقبل الذي العدد :حوط3 تدریب
352 ،545 ،2340، 578 ،620 ،2145  
   المفهومي الربط أو /التجسیروتثبیته المفهوم تعزیز

 : الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع
   هو 5 على القسمة یقبل الذي العدد §

  234د)  310ج)  254ب)  521أ)

  عدا ما 5 على القسمة تقبل التالیة األعداد جمیع §

  601د)  305ج)  90ب)  45أ)

 یكون 5 على القسمة یقبل الذي الزوجي العدد §
 آحاده

  5د)  4ج)  2ب)  0أ)

  12 صفحة  2، 1 سؤال : بیتي نشاط

  
  
  
  
  
  

 التبریر صحة مالحظة
  

  
  

  اإلجابة صحة مالحظة
  
  
  
  

 الطالب متابعة
 االجابات وتصحیح

  العمل ورقة على
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  السابعة  الحصة
  10 على القسمة قابلیة 

  : السلوكیة األهداف

 10 على القسمة قابلیة مفهوم الطالب یستقرئ أن )1

 10 على القسمة تقبل ألعداد أمثلة یذكر )2

 . المفهوم أمثلة وال أمثلة بین یمیز )3
  

  الضرب جدول لوحة – الطالب كراسات -الملون الطباشیر -  السبورة : التعلمیة التعلیمیة الوسائل
  

  التقویم  االختباریة البنود  ةاألساسی المتطلبات

 حقائق یختزن •
 ةاألساسی الضرب

  10 للعدد
  اآلحاد منزلة یمیز •

 : أكمل
• 6×10.............=  
• 9×10.............=  
 تقبل 10 العدد مضاعفات •

  العدد......... على القسمة
 2540 العدد في اآلحاد رقم •

 هو........
  

  نتائجه   أدواته

 المشاركة تعزیز
 تفاعل ومراقبة

  الطالب
 عدد رصد

 اإلجابات
  الصحیحة
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 مالحق الدراسة

  التقویم  التعلیمیة التعلمیة اإلجراءات  األهداف

 الطالب یستقرئ
 قابلیة  مفهوم
  10 على القسمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أمثلة یذكر
 قابلیة لمفهوم
  10 على القسمة

  
  

 عن تكشف قد التي األسئلة من مجموعة المعلم یطرح /التكامل
  10 على القسمة قابلیة لموضوع سابقة معرفة
  األسئلة بعض ویطرح األساسي المتطلب المعلم یناقش
 العدد منازل عدد وهل باقي؟ بدون 10 على القسمة العدد قبل متى

 عملیة إلى سأحتاج أم ؟10 على القسمة لقابلیة معرفتي ستعیق
 المعلم یوجه        10 على القسمة قابلیة لمعرفة الطویلة القسمة

   الوزاري الكتاب من 11 صفحة 2 نشاط حل الى الطالب
  اآلتي: الجدول في 10 العدد مضاعفات أ)أكمل

10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  
110                  200  

  

  :.... السابقة المضاعفات  من كل في اآلحاد منزلة رقم ب)أكتب
 38 ،37 ،26 ،25 ،14 ، 13، 11،12 : األعداد من ج)كلٌ 

 . ذلك .أبّین 10 على القسمة الیقبل 39،
  

  :.......................................... نستنتج
  
  

  :أكمل 1 تدریب
  .... آحاده كان إذا 10 على القسمة العدد یقبل

  

 تفسیر في تصوراتهم الستخدام للطالب فرصة نترك /التمییز
   أهمیته وتوضیح الجدید المفهوم نقدم فشلهم وعند ؛ المختلفة المواقف

   السبب اذكر :1 مثال
 ؟ 10 على القسمة یقبل 20 العدد •
   ؟ 10 على القسمة یقبل 800 العدد •

 االنتباه مالحظة
  والمشاركة

  
  
  

 الطالب تعزیز
  المجیب

  
  
  

 اإلجابات رصد
  الصحیحة

  
  
 صحة مالحظة

  اإلجابة
  
  

 اإلجابات رصد
  الصحیحة
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 مالحق الدراسة

  التقویم  اإلجراءات التعلمیة التعلیمیة  األهداف

  
  
  
  
  

 الطالب یمیز
 وال أمثلة بین

  المفهوم أمثلة
  

 ذكر مع  10 على القسمة تقبل ألعداد أمثلة :اعط 2 مثال
 السبب؟
   :أكمل 2 تدریب
  10 على القسمة یقبل  547__ العدد یجعل الذي الرقم

  
  /المفهومي التبدیل

   10 على القسمة یقبل الذي العدد :حوط مثال
2540  ، 245  ، 367  ، 800  ، 6570   

 
  10 على القسمة یقبل الذي العدد :حوط3 تدریب
359 ،550 ،65، 30 ،620 ،687  

  
   المفهومي الربط أو /التجسیروتثبیته المفهوم تعزیز

 : الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع
   هو 10 على القسمة یقبل الذي العدد §

  350د)  254ج)  201ب)  28أ)

  عدا ما 10 على القسمة تقبل التالیة األعداد جمیع §

  100د)  90ج)  87ب)  60أ)

  10 على القسمة یقبل ال الذي الزوجي العدد §

  700د)  402ج)  320ب)  180أ)

 10 على القسمة یقبل وال 5 على القسمة یقبل الذي العدد §

  7050د)  1750ج)  705ب)  570أ)
 

  12 صفحة  4، 3 سؤال : نشاط بیتي

 صحة مالحظة
 التبریر
  
 صحة مالحظة

  اإلجابة
  
  
  
  
  
  
 صحة مالحظة

 التبریر
 صحة مالحظة

  اإلجابة
  
  

 الطالب متابعة
 االجابات وتصحیح

  العمل ورقة على
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 مالحق الدراسة

  الثامنة الحصة
  3 على القسمة قابلیة

  
  : السلوكیة األهداف

 3 على القسمة قابلیة مفهوم الطالب  یستقرئ أن )1
 3 على القسمة قابلیة لمفهوم أمثلة  یذكر )2
  المفهوم أمثلة وال أمثلة بین یمیز )3
 

  الضرب جدول لوحة – الطالب كراسات -الملون الطباشیر -  السبورة : التعلمیة التعلیمیة الوسائل
  

  التقویم  االختباریة البنود  ةاألساسی المتطلبات

 حقائق یختزن •
 الضرب
 للعدد ةاألساسی

3  
 عددین یجمع •

   صحیحین

 : أكمل
• 3×9.....=  
• 3×5.....= 
• 3+4......= 
• 5+6+1.....=  
 القسمة تقبل 3 العدد مضاعفات •

  العدد......... على
 هي 359 العدد أرقام مجموع •

....=....+....+.... 
  

  نتائجه   أدواته

 المشاركة تعزیز
 تفاعل ومراقبة

  الطالب
 عدد رصد

 اإلجابات
  الصحیحة
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 مالحق الدراسة

  التقویم  التعلیمیة التعلمیة اإلجراءات  األهداف

 یستقرئ
 الطالب
  مفهوم
 قابلیة

 القسمة
  3 على

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سابقة معرفة عن تكشف قد التي األسئلة من مجموعة المعلم یطرح /التكامل
  3 على القسمة قابلیة لموضوع

  األسئلة بعض ویطرح األساسي المتطلب المعلم یناقش
 معرفتي ستعیق العدد منازل عدد وهل ؟ باقي بدون 3 على القسمة العدد قبل متى

 قابلیة لمعرفة الطویلة القسمة عملیة إلى سأحتاج أم ؟ 3 على القسمة لقابلیة
   ؟3 على القسمة قابلیة لمعرفة اآلحاد برقم سأستعین ؟هل3 على القسمة

  

   الوزاري الكتاب من 13 صفحة  نشاط حل الى الطالب المعلم یوجه
  اآلتي: الجدول أ)أكمل

 مضاعفات
  3العدد

9  12  15  30  33  36  45  666  9999999 

 جمع ناتج
   مضاعفات

  3 العدد

9  3  6          18    

  

  ............. على القسمة تقبل أعداد هي 3 العدد :مضاعفات ب)أكمل
  : هي الجدول في 3 العدد مضاعفات أرقام جمع ج)أكمل:ناتج

3، 6 ،9 ....،....،....، 
  ..... على القسمة یقبل حالة كل في 3 العدد مضاعفات أرقام جمع د)أكمل:ناتج

 ذلك؟ .أبّین 3 على القسمة الیقبل 49، 25، 22، 17، 5: األعداد من هـ)كلٌ 
  

  :........................................................... نستنتج
  

  :أكمل1 تدریب
  .................................. كان إذا 3 على القسمة العدد یقبل

  14 صفحة 1 سؤال :حل 2 تدریب
  

 ؛ المختلفة المواقف تفسیر في تصوراتهم الستخدام للطالب فرصة نترك /التمییز
   أهمیته وتوضیح الجدید المفهوم نقدم فشلهم وعند

 مالحظة
 االنتباه

  والمشاركة
  
  

 الطالب تعزیز
  المجیب

  
  
  
  
  
  

 مالحظة
 صحة
  اإلجابة
  
  
  
  
  
 رصد

 اإلجابات
  الصحیحة
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 مالحق الدراسة

  التقویم  اإلجراءات التعلمیة التعلیمیة  األهداف

یذكر 
أمثلة 

لمفهوم 
قابلیة 

القسمة 
  3على 

  
  
  

یمیز 
الطالب 

بین أمثلة 
وال أمثلة 
  المفهوم

  : اذكر السبب 1مثال 
 ؟3یقبل القسمة على  27العدد  •
 ؟3یقبل القسمة على  39العدد  •
  ؟3یقبل القسمة على  51العدد  •
  ، مع ذكر السبب؟ 3:اعط أمثلة ألعداد تقبل القسمة على 2مثال 

    

  :أكمل    3تدریب
  3یقبل القسمة على   23الرقم الذي یجعل العدد __

  

 التبدیل المفهومي/ 
   3مثال :حوط العدد الذي یقبل القسمة على 

27  ،98 ،53 ،123  ،69،32  
 

  3:حوط العدد الذي یقبل القسمة على  4تدریب 
309 ،650 ،75 ،30 ،623 ،627  

  14صفحة  2: سؤال 5تدریب 
  

  /التجسیر أو الربط المفهومي تعزیز المفهوم وتثبیته
 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة :

  هو  3العدد الذي یقبل القسمة على  §
  501د)  254ج)  250ب)  148أ)
 ما عدا  3جمیع األعداد التالیة تقبل القسمة على  §

  100د)  90ج)  87ب)  60أ)
  3العدد الزوجي الذي ال یقبل القسمة على  §

  750د)  502ج)  330ب)  180أ)
 2وال یقبل القسمة على  3العدد الذي یقبل القسمة على  §

  7050د)  1750ج)  705ب)  570أ)

  
  14صفحة  5، 4، 3: سؤال  نشاط بیتي

 مالحظة
 صحة
 التبریر
  
  
  

 مالحظة
 صحة
  اإلجابة
  
  

 مالحظة
 صحة
 التبریر

 مالحظة
 صحة
  اإلجابة
  
  
 متابعة
 الطالب
 وتصحیح
 االجابات

 ورقة على
  العمل
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   التاسعة الحصة
  9 على القسمة قابلیة

  : السلوكیة األهداف
 .9 على القسمة قابلیة مفهوم یستقرئ .1
 .9 على القسمة قابلیة لمفهوم أمثلة یذكر .2
 . المفهوم أمثلة وال أمثلة بین یمیز .3

 
  الضرب جدول لوحة – الطالب كراسات -الملون الطباشیر -  السبورة : التعلمیة التعلیمیة الوسائل

  

  التقویم  االختباریة البنود  ةاألساسی المتطلبات

 یختزن •
 حقائق

 الضرب
 ةاألساسی

  9 للعدد
 یجمع •

 عددین
   صحیحین

 : أكمل
• 2×9.....=  
• 9×8.....= 
• 4+5......= 
• 7+2+3.....=  
 القسمة تقبل 9 العدد مضاعفات •

  العدد......... على
 هي204 العدد أرقام مجموع •

....=....+....+.... 
  

  نتائجه   أدواته

 المشاركة تعزیز
 تفاعل ومراقبة

  الطالب
 عدد رصد

 اإلجابات
  الصحیحة
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  التقویم  التعلیمیة التعلمیة اإلجراءات  األهداف

  
 یستقرئ
 الطالب
  مفهوم
 قابلیة

 القسمة
  9 على

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سابقة معرفة عن تكشف قد التي األسئلة من مجموعة المعلم یطرح /التكامل
  9 على القسمة قابلیة لموضوع

  األسئلة بعض ویطرح األساسي المتطلب المعلم یناقش
 معرفتي ستعیق العدد منازل عدد وهل باقي؟ بدون 9 على القسمة العدد قبل متى

 القسمة قابلیة لمعرفة الطویلة القسمة عملیة إلى سأحتاج أم ؟9 على القسمة لقابلیة
  ؟ 9 على القسمة قابلیة لمعرفة اآلحاد برقم سأستعین ؟هل9 على
   الوزاري الكتاب من 15 صفحة  نشاط حل الى الطالب المعلم یوجه

  اآلتي: الجدول أ)أكمل
  81  72  63  54  45  36  27  18  9  9العدد مضاعفات

 مضاعفات جمع ناتج
  9 العدد

9        9          

  
  : هي الجدول في 9 للعدد المضاعفة األعداد أرقام :مجموع ب)أكمل

9،18 .....،.....،  
 القسمة یقبل حالة كل في 9 للعدد المضاعفات العدد أرقام جمع ج)أكمل:ناتج

  ..... على
 ذلك؟ .أبّین 9 على القسمة الیقبل 100، 71، 65، 43، 12: األعداد من د)كلٌ 

  
  :........................................................... نستنتج

  

 مالحظة
 االنتباه

  والمشاركة
  

 الطالب تعزیز
  المجیب

  
  
  
  
  
  

 مالحظة
 صحة
  اإلجابة
  
  
 رصد

 اإلجابات
  الصحیحة

  
  
  
  
  

  :أكمل1 تدریب
  .................................. كان إذا 9 على القسمة العدد یقبل

   16 صفحة 2 سؤال :حل2 تدریب
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 مالحق الدراسة

  التقویم  اإلجراءات التعلمیة التعلیمیة  األهداف

 یذكر
 أمثلة

 لمفهوم
 قابلیة

 القسمة
  9 على

  
  
  
  
  

 یمیز
 الطالب

 أمثلة بین
 أمثلة وال

  المفهوم

 ؛ المختلفة المواقف تفسیر في تصوراتهم الستخدام للطالب فرصة نترك /التمییز
   أهمیته وتوضیح الجدید المفهوم نقدم فشلهم وعند
   السبب اذكر :1 مثال

 ؟9 على القسمة یقبل 72 العدد •
 ؟ 9 على القسمة یقبل 99 العدد •
  ؟ 9 على القسمة یقبل 108 العدد •
 السبب؟ ذكر مع ، 9 على القسمة تقبل ألعداد أمثلة :اعط 2 مثال

   :أكمل3تدریب
  9 على القسمة یقبل 61__ العدد یجعل الذي الرقم

  15 صفحة 1 سؤال حل :4 تدریب
  

  /المفهومي التبدیل
  9 على القسمة یقبل الذي العدد :حوط مثال
27 ، 36 ،13 ،153 ، 64 ،306  

  

  9 على القسمة یقبل الذي العدد :حوط5 تدریب
309 ،620 ،45، 612 ،609 ،927  

  

   المفهومي الربط أو /التجسیروتثبیته المفهوم تعزیز
 : الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع
   هو 9 على القسمة یقبل الذي العدد §

  801د)  624ج)  148ب)  109أ)
  عدا ما 9 على القسمة تقبل التالیة األعداد جمیع §

  109د)  90ج)  63ب)  27أ)
 9 على القسمة یقبل وال 3 على القسمة یقبل الذي العدد §

  7650د)  3753ج)  465ب)  207أ)
 

  16 صفحة 4، 3 سؤال : نشاط بیتي

 مالحظة
  التبریر صحة

  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظة
 صحة
  اإلجابة
  
  

مالحظة 
 صحة التبریر
مالحظة 

  صحة اإلجابة
  
 متابعة
 الطالب
 وتصحیح
 االجابات

 ورقة على
  العمل
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 مالحق الدراسة

  العاشرة الحصة
  األولي العدد 

  
  : السلوكیة األهداف

 األولي. العدد مفهوم یستقرئ .1
 األولي. العدد لمفهوم أمثلة یذكر .2
 . المفهوم أمثلة وال أمثلة بین یمیز .3

 
  الضرب جدول لوحة – الطالب كراسات -الملون الطباشیر -  السبورة : التعلمیة التعلیمیة الوسائل

  التقویم  االختباریة البنود  ةاألساسی المتطلبات

 عوامل یذكر •
 المعطى. العدد

 أمثلة یذكر •
 تقبل ألعداد
 ،2 على القسمة

3، 5 ،9  
  
  
  
  
  

 الطالب یستقرئ
   األولي العدد  مفهوم

  

  یناسبه: بما الفراغ أكمل
 57 ـــــ لیكون الفراغ في وضعه المناسب الرقم •

 معًا. 5، 2 على القسمة یقبل
 ،ـــــــــ ،ــــــــ ـــــــــ هي:ـــــــ، 14 العدد عوامل •
  . ،ـــــــــــ ـــــــــ هي: 7 العدد عوامل •
 64 ـــــ لیكون الفراغ في وضعه المناسب الرقم •

  .3 على القسمة یقبل
 ـــــ 1 لیكون الفراغ في وضعه المناسب الرقم •

 معًا. 3، 9 على القسمة یقبل  5
 یقبل وال  3 على القسمة یقبل زوجي عدد •

  هوــــــــــــ. 9 على القسمة
 التي األسئلة من مجموعة المعلم یطرح /التكامل

  األولي العدد لمفهوم  سابقة معرفة عن تكشف قد
 بعض ویطرحاألساسي  المتطلب المعلم یناقش
  األسئلة

  

  نتائجه   أدواته

 تعزیز
 المشاركة

 تفاعل ومراقبة
  الطالب

 عدد رصد
 اإلجابات
  الصحیحة

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظة
 االنتباه

  والمشاركة
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 مالحق الدراسة

  التقویم  التعلیمیة التعلمیة اإلجراءات  األهداف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لمفهوم أمثلة یذكر
 على القسمة قابلیة

9  
  
  
  
  

 فقط واحدة بطریقة عاملین ضرب كعملیة العدد كتابة یمكن هل
 من بأكثر عاملین ضرب كعملیة كتابتها یمكن أعداد هناك ؟هل

 ضرب كعملیة كتابتها یمكن ال التي األعداد نسمى ماذا طریقة؟
  ؟. واحدة بطریقة إال عاملین

  

   من كلٌ  عوامل مثال:اذكر
  ـــــــــــــ ×ـــــــــــ = ـــــــــــــ×=ـــــــــ 6

  ـــــــــــــ ×ـــــــــــ = ـــــــــــــ×=ـــــــــ 14
   ـــــــــــــ×=ـــــــــ 7
  ـــــــــــــ×=ـــــــــ 5
   ـــــــــــــ×=ـــــــــ 1

 والعدد الصحیح الواحد ؛هما فقط عامالن لهما 7 ، 5 أن نالحظ
  أولیًا. عدداً  العددین هذین نسمي الحالة هذه ؛وفي نفسه

 األولي العدد :إن نستنتج
  هو...........................................................

  

  :أكمل1 تدریب
 والواحد نفسه العدد هما مختلفان عامالن له الذي العدد هو ـــــــــــــــــــــــــــ

  الصحیح.
  

 تفسیر في تصوراتهم الستخدام للطالب فرصة نترك /التمییز
 وتوضیح الجدید المفهوم نقدم فشلهم وعند ؛ المختلفة المواقف
   أهمیته
  ؟ 23، 17، 3 أولیة التالیة األعداد كون في السبب اذكر :1مثال
  السبب؟ ذكر مع أخرى أولیة ألعداد أمثلة :اعط2 مثال

  

 تعزیز
 الطالب
  المجیب

  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظة
 صحة
  اإلجابة
  
 رصد

 اإلجابات
  الصحیحة

  

 مالحظة
 صحة
 التبریر
  

 مالحظة
 صحة
  اإلجابة
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  التقویم  اإلجراءات التعلمیة التعلیمیة  األهداف

  
  

 بین الطالب یمیز
 أمثلة وال أمثلة

  المفهوم
  

   :أكمل3تدریب
   ــــــــــــ هو 35، 30 بین محصور أولي عدد

  /المفهومي التبدیل
   األولي العدد :حوط مثال
37 ، 56 ،75 ،21 ، 13 ،17 

  18 صفحة 1 سؤال :حل4تدریب
    

  
   المفهومي الربط أو /التجسیروتثبیته المفهوم تعزیز

  : الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع
  هو یلي فیما األولي العدد •

  25د)  21ج)  13ب)  9أ)

   عدا ما أولیة التالیة األعداد جمیع •

  7د)  5ج)  2ب)  1أ)

  التالیة األعداد في األولي الفردي العدد •

  49د)  35ج)  27ب)  13أ)

 
  هو الزوجي األولي العدد •

  13د)  11ج)  7ب)  2أ)

   له الذي هو األولي العدد •
د)لیس مما   ج)عامالن   ب)عامل واحد  عوامل 3أ)

  سبق

   18 صفحة2 سؤال : بیتي نشاط

 مالحظة
 صحة
 التبریر

 مالحظة
 صحة
  اإلجابة
  

    
  
  

 متابعة
 الطالب
 وتصحیح
 االجابات

 ورقة على
  العمل
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  عشر الحادیة الحصة
  وأنشطة مسائل 

  
  : السلوكیة األهداف

   أولیین عددین ضرب حاصل صورة في العدد یكتب أن .1
   األولي العدد لمفهوم منتمیة تمارین یحل .2

 
  الضرب جدول لوحة – الطالب كراسات -الملون الطباشیر -  السبورة : التعلمیة التعلیمیة الوسائل

  التقویم  االختباریة البنود  ةاألساسی المتطلبات

 العدد عوامل یذكر •
 المعطى.

 ألعداد أمثلة یذكر •
   أولیة

  یناسبه: بما الفراغ أكمل
 كان إذا 2 على القسمة العدد یقبل §

 ،ـــــ ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ، ـــــ آحاده رقم
 معاً  10، 5 على القسمة العدد یقبل §

 ـــــــــــ آحاده رقم كان إذا
 ـــــ. هو األولي الزوجي العدد §
 9، 3 على القسمة یقبل الذي العدد §

 القسمة یقبل أرقامه مجموع یكون معاً 
 . ــــــــ على

  

  نتائجه   أدواته

 المشاركة تعزیز
 تفاعل ومراقبة

  الطالب
 عدد رصد

 اإلجابات
  الصحیحة
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  التقویم  التعلیمیة التعلمیة اإلجراءات  األهداف

  
  
  
  
  
  
  
 عوامل یذكر أن

    )العدد (قواسم
  
  
  
  
  
  

 األعداد یمیز
 القسمة تقبل التي
  3، 5، 2 على

،9  ،10   
  
  
  
  
  

 تكشف قد التي األسئلة من مجموعة المعلم یطرح /التكامل
   سابقة معرفة عن

  األسئلة بعض ویطرح األساسي المتطلب المعلم یناقش
 تقبل التي األعداد تمییز یمكنك العدد؟هل عوامل جمیع اذكر

 معرفة یمكنه ؟هل 9، 3،  10، 5، 2 من كلٍ  على القسمة
  وتمییزه؟...................) األولي العدد تعریف

  
   مثال:أكمل

  . ،ــــــ ،ـــــ ،ـــــ ـــــ هي 15 العدد قواسم
  ـــــــ. ،ـــــــ، ـــــــ ، ـــــ هي 8 العدد عوامل

 
  :أكمل 1 تدریب
  . ،ـــــ ،ـــــ ـــــ هي 9 العدد قواسم
  ـــــــ،ـــــــ،ـــــــ. ،ـــــــ، ـــــــ ، ـــــ هي 12 العدد عوامل

 
 تفسیر في تصوراتهم الستخدام للطالب فرصة نترك /التمییز
 وتوضیح الجدید المفهوم نقدم فشلهم وعند ؛ المختلفة المواقف
   أهمیته

  × أو √ إشارة ضع : مثال
  )  (  9 على القسمة یقبل 19 العدد §
  )  ( 5 على القسمة یقبل 135 العدد §
  )  زوجیًا( عدداً  287 العدد §

  
  

 مالحظة
 االنتباه

  والمشاركة
  

 الطالب تعزیز
  المجیب

  
  
 صحة مالحظة

  اإلجابة
  

 اإلجابات رصد
  الصحیحة

  
  
  
  
  
 صحة مالحظة

  اإلجابة
 مالحظة

 التبریر صحة
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  التقویم  التعلیمیة التعلمیة اإلجراءات  األهداف
  
  
  
  
  
  

 العدد یعرف
  األولي

  × أو √ إشارة ضع : تدریب 
 )   ( 3 على القسمة یقبل 53 العدد §
 5 على القسمة یقبل 10 على القسمة یقبل الذي العدد §

)   ( 
 )   زوجیًا( عدداً  178 العدد §
  )   ( 9 على القسمة یقبل 289 العدد §

  /المفهومي التبدیل
  ـــــــــــــــ هو 50، 45 بین المحصور األولي مثال:العدد

  ،ــــــــــــــــ ــــــــــــ هو 15، 10 بین المحصور األولي العدد تدریب
  
   المفهومي الربط أو /التجسیروتثبیته المفهوم تعزیز

   المناسب بالرقم أكمل
  3 على القسمة العدد یقبل 73 ــــــــ العدد
   معاً  10، 5، 2 على القسمة العدد یقبل 59 ــــــــ العدد

  
  :أكمل بیتي نشاط
  . ،ــــــ ،ـــــــ ـــــ هي 25 العدد قواسم §
  ــــــــــــــ هو األولي الزوجي العدد §
  ــــــــــ آحاده رقم كان إذا5 على القسمة العدد یقبل §

  

 صحة مالحظة
  اإلجابة
  
  
  
  
  
  
  
  

 الطالب متابعة
 وتصحیح

 على االجابات
  العمل ورقة
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  )10(ملحق رقم 

بطاقة تحكیم دلیل المعلم لتعدیل التصورات البدیلة  لبعض المفاهیم الریاضیة المتضمنة في 
  K.W.Lوحدة نظریة األعداد للصف الرابع األساسي الجزء الثاني وفقًا الستراتیجیة 

  السید الدكتور /االستاذ ..............................................المحترم           

  الدرجة العلمیة :............................................

    السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته :
  

  K.W.Lتحكیم دلیل المعلم وفق استراتیجیة / الموضوع 

المناهج وطرق في  میلیة للحصول على درجة الماجستیرتقوم الباحثة بإجراء دراسة تك
"أثر توظیف نموذجي بوسنر  : سالمیة وهي بعنوانإلالتدریس من كلیة التربیة بالجامعة ا

في تعدیل التصورات البدیلة لبعض المفاهیم الریاضیة لدى طالب الصف الرابع   K.W.Lو
لوحدة نظریة  K.W.Lللمعلم وفق استراتیجیة  واستلزم ذلك إعداد دلیلٍ ، ساسي بمحافظة رفح "األ

  األعداد من كتاب الریاضیات الجزء الثاني للصف الرابع األساسي.

  لذلك نرجو من سیادتكم التكرم بتحكیم الدلیل في ضوء خبرتكم ، وذلك من حیث :

ü مة وتمشي  دلیل المعلم مع خطوات استراتیجیة ءمدى مالK.W.L. 

ü .دقة الصیاغة السلوكیة ألهداف الدروس المتضمنة بالدلیل 

ü  جود اتساق بین األهداف التعلیمیة لكل درس ومحتواه .و 

ü . دقة وسالمة الصیاغة اللغویة والعلمیة للدلیل 

ü وكذلك ورق العمل بالنسبة لمستوى الطلبة.مة األنشطة الواردة في الدروسءمال ، 

ü تخدمة لما یتضمنه الدرس واألهدافمة أسالیب التقویم المسءمال. 

  المولى عز وجل أن یجعله في میزان حسناتكم شاكرین لكم حسن تعاونكم وداعین

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر
  

  فاطمة محمد الریاطي/ الباحثة
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 ) 11( رقم ملحق
  المعلم دلیل

 األساسي الرابع  للصف الثاني الجزء الریاضیات كتاب من الخطأ المفاهیم لتدریس المعلم دلیل
   ( k.w.l  ) الستراتیجیة وفقاً 

 وفق مادته تدریس في المعلم به یستعین الذي المرشد المعلم دلیل دیع ...المعلم عزیزي
 كتاب من الخطأ المفاهیم تدریس على یعینك لكي الدلیل هذا لك وأقدم معینة، استراتیجیة
 المعلم دلیل یعتبر حیث .،بوسنر  الستراتیجیة وفقاً  األساسي الرابع للصف الثاني الجزء الریاضیات

 األنشطة لتنفیذ الالزمة والوسائل األدوات وتجهیز التعلیمیة األهداف تحقیق على المعلم تساعد أداة
  .الدرس تنفیذ في سیره أثناء بصیرة على ویجعله

 الستراتیجیة وفقاً  إعدادها تم التي الدروس الدلیل، أهداف على: الدلیل هذا ویشتمل
 والوسائل االختباریة والبنود السابقة المتطلبات الدرس، أهداف درس: كل ویتضمن بوسنر،

  . والتقویم التدریسیة، واإلجراءات التعلیمیة،
  : المعلم دلیل أهداف
  :على قادراً  یكون لكي الریاضیات معلم الدلیل هذا یساعد أن یمكن
 . سلیمة سلوكیة بصورة وصیاغتها تحقیقها المرجو التعلیمیة األهداف تحدید .1
 . للطلبة تعلیمها المراد التعلیمیة المادة تحدید .2
 . للموضوعات المناسبة التعلیمیة األنشطة تحدید .3
 . المنشودة التعلیمیة األهداف لتحقیق الالزمة التعلیمیة الوسائل تحدید .4
 . تعلیمیة أهداف من تحقق ما مدى لمعرفة المناسبة التقویم أسالیب تحدید .5
 . بوسنر الستراتیجیة وفقاً  الدروس في السیر .6
  التعلیمیة األهداف لتحقیق مناسب زمني جدول وضع .7

  
  : .K.W.L یةستراتیجا وفق التدریس خطوات
 ). اطره عن مختصرة ونبذة الدرس (عنوان العامة وأبعاده الموضوع عن االعالن مرحلة .1
 ). السبورة على (ویرسم العمل جدول عرض مرحلة .2
 كل أفراد ویسمى أفضل؛ مجموعات الى الطالب (تقسیم الدراسة أسلوب تحدید .3

 مجموعة).
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 . الجدول من األول الحقل ملئ الطالب على .4
 أثناء في ،أو الموضوع دراسة بعد عنها اإلجابة یریدون أسئلة (كتابة تعلمه یراد ما تحدید .5

 ). للموضوع دراستهم
 ) والتمارین واألمثلة  األنشطة خالل (من معمق بشكل الموضوع دراسة .6
 . تعلمه تم ما تدوین .7
 ذكر ؛مع الثاني الحقل بمفردات الثالث الحقل مفردات  موازنة خالل (من التقویم مرحلة .8

 كانوا بما تعلموه ما موازنة خالل من .أي لها إجابة على یحصلوا لم التي األسئلة
 األفكار أو المعتقدات بعض وتعدیل تحقق الذي النجاح مستوى لمعرفة ؛وذلك یعرفونه
 ) الجدید التعلم قبل لدیهم الخاطئة

 ؛وتحدید تعلموه ما أهم (تلخیص الطالب من المعلم یطلب ؛حیث التعلم تأكید مرحلة .9
 ) تعلموه لما شفهي عرض تقدیم ؛ تعلموه مما االستفادة مجاالت

  
  K.W.L جدول

 ) L ( ؟ تعلمت ماذا  )  W ( ؟ تتعلم أن ترید ماذا ( K  ) ؟ أعرف ماذا

............................  ...........................  ............................  
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   األولى الحصة
  العدد قواسم

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 االعالن
 عن

  الموضوع

 "قواسم السبورة على الدرس عنوان المعلم یكتب
 السبورة على ).K.W.L( مخطط یرسم العدد"،ثم

   التالي الشكل في كما

K(أعرف)  Wأرید) 
 ) أتعلم أن

L(تعلمت)  C(تعلیق)  

        

 استراتیجیة لهم یقدم سوف بأنه الطلبة ویخبر •
 هذه تسمى التعلم عملیة تنظیم على تساعد

 أن أرید ،(أعرف ) K.W.L( یةستراتیجاال
 تعلمت). ،أتعلم

 رمز. كل یعنى ماذا لهم یوضح •
 لكل ویعین مجموعات في الطلبة یوزع •

 الجدول تعبئة عن مسئول یكون قائد مجموعة
 مجموعة. بكل الخاص

 مجموعة كل على . K.W.L جدول توزیع •
  . السبورة على المرسوم الجدول غرار على

 أحد یقرأ
 عنوان الطلبة

  الدرس
  

  
  

 الطلبة یستعد
 كل في

 للبدء مجموعة
 خطوات في
  یةستراتیجاال

 كل قائد یستلم
 مجموعة

 من الجدول
  . المعلم

  
  
  

  
  

  
 مالحظة

 اهتمام مدى
 الطلبة

 بالموضوع
 ومالحظة
 استعداد

 ومدى الطلبة
  . شغفهم

 تحدید
 المعرفة
 السابقة

)K(  

 السابقة بالمعرفة الخاصة األسئلة المعلم یطرح
  : المثال سبیل وعلى
  : ناتج اكتب

7×2.............=  
8×5.............=  

  =..........والباقي.......4÷28
  =...........والباقي........3÷9

  =..........والباقي.......5÷17

 كل یقوم
 كل في طالب

 مجموعة
 باسترجاع
 معلوماته

 عن لیجیب
 التي األسئلة
 المعلم یطرحها
.  

 تعزیز
 المشاركة
 ومراقبة
 تفاعل
  الطالب
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  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 في االجابات كتابة الطلبة من المعلم یطلب ثم
 باإلجابة یتعلق الذي الجدول من األول العمود

  ؟ تعرف ماذا السؤال عن
 ؟وماهو علیه المقسوم هو وما  المقسوم هو ما

 والمقسوم المقسوم بین العالقة هي ؟وما الباقي
  والباقي؟ علیه

  
  
  

 األول العمود في اإلجابات بتسجیل المعلم ویقوم
)K( المعلومات ربط بهدف وذلك السبورة على 

  . الحالیة بالمعلومات السابقة

 كل قائد یأخذ
 مجموعة
 من اإلجابات
 طالب

 مجموعته
 بتعبئتها ویقوم
 العمود في

 من األول
  )K( الجدول
  

 كل قائد یملي
 مجموعة
 _المعلم

 _اإلجابات
 سجلها التي
 العمود في

 من األول
  )K( الجدول

 الى االستماع
  اإلجابات

 ما تحدید
 یراد

 )Wتعلمه(

 یریدون ما كل كتابة الى الطالب المعلم یوجه
 في أسئلة صورة في الموضوع حول معرفته
 یساعد وهنا )W( الجدول من الثاني العمود
 إیحائیة بأفكار األسئلة تولید في الطالب المعلم
 ، للقواسم (تعریف مثل معرفته المطلوب حول
 ،وكیف آخر عدد على القسمة العدد یقبل متى

  .....) العدد قواسم جمیع حصر یمكن
  

 یشترك
 كل طالب

 مجموعة
 األسئلة بطرح

 الخاصة
 ما بتحدید

  . تعلمه یراد
 قائد یسجل

 تعزیز
 المشاركة
 ومتابعة
  الطالب
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 ما بتحدید الخاصة األسئلة بتسجیل المعلم یقوم
  السبورة. على )W( الثاني العمود في تعلمه یراد

 مجموعة كل
 التي األسئلة
 في طرحت
 الثاني العمود

 الجدول من
)W.(  

  
 كل قائد یملي

– مجموعة
 – المعلم
 التي األسئلة
 في سجلها
 الثاني العمود

 الجدول من
)W(  

  
  
 الى االستماع

  األسئلة

 البدء
 بالدرس
   الهدف

 یستنتج أن
 الطالب
 مفهوم
 قواسم
   العدد

 ورقة في 1 نشاط حل الى الطالب المعلم یوجه
   العمل

  =.............والباقي...............1÷8
  =.............والباقي...............2÷8
  =.............والباقي...............4÷8
  =.............والباقي...............8÷8

   =صفر الباقي الحاالت جمیع في :انه نالحظ
 على القسمة یقبل المقسوم أن یقال :لذا نستنتج
   صفر الباقي كان إذا علیه المقسوم

   ؟6 على القسمة 48 العدد یقبل :هل1 مثال

 الطالب یحل
 النشاط
  . المطلوب
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظة
 االنتباه

  والمشاركة
 رصد

 االجابات
  . الصحیحة
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 ÷ 48 أن نالحظ باقي الیوجد أو باقي یوجد هل
   صفر والباقي 8=6

  48=6×8 ألن صفر الباقي لماذا
  . 6 على القسمة تقبل 48 نقول اذن
  ؟7 على القسمة64 العدد یقبل :هل2مثال
  ؟ 64 الناتج یكون 7 في ُضرب إذا عدد هناك هل

   63=9×7 أن حیث 63 نجد قریب عدد في نبحث
   1 والباقي 9=7÷64 إذن
   ال ؟ 7 على القسمة 64 یقبل هل إذن
 القسمة العدد یقبل التي لألعداد تعریف هناك إذن

  ......................... وهي باقي بدون علیها

  
  
  
  
  
  
 أحد یجیب

 الطالب
 قواسم بمفهوم

  . العدد

  
  
  
  
  
  
  

 الطالب تعزیز
  المجیب

 یذكر
 أمثلة

 لمفهوم
 قواسم
   العدد

 من لیتأكد المفهوم على دالة أمثلة المعلم یعطي
  . الطالب فهم

   السبب اذكر : مثال
 ؟ 15 العدد قواسم من قاسم 5 العدد •
 ؟36 العدد قواسم من قاسم 4 العدد •

  
 

   العمل ورقة من 2 تدریب حل الطالب من یطلب
  × أو √ إشارة ضع
  )   ( 14 العدد قواسم من قاسم 2 العدد
  )   ( 8 العدد قواسم من قاسم 8 العدد
  )    ( 50 العدد قواسم من قاسم 1 العدد

 أحد یبرر
 أن الطالب

 قاسم 5 العدد
 قواسم من

  15 العدد
 قاسم 4 والعدد
 قواسم من
  . 36 العدد

  
 الطالب یجیب
 التدریب على

  العمل ورقة في

 مالحظة
  التبریر صحة

  
  
  
  
  
  

 مالحظة
  اإلجابة صحة

 مالحظة الطالب یبرر 64 العدد قواسم من قاسماً  لیس 7 :العدد مثال یمیز
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 الطالب
 أمثلة بین
 أمثلة وال

   المفهوم

  اسبب؟) (اذكر
 (اذكر 14 العدد قواسم من قاسماً  لیس 4 العدد

  السبب؟)
  

   العمل ورقة من 3 تدریب حل الطالب من یطلب
  : الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع

   العدد قواسم من قاسماً  لیس 6 العدد •

  30د)  46ج)  36ب)  24أ)
  

  العدد قواسم من قاسماً  3 العدد •

  23د)  19ج)  9ب)  13أ)

  : ختامي تقویم
 الوزاري الكتاب من 4 صفحة 1 سؤال حل

   المقرر
 في كما × أو √ واكتب القسمة حقائق استخدم
   المثال
  )  ( 10 العدد قواسم من قاسم 5 :العدد مثال
 )  ( 20 العدد قواسم من قاسم 5 العدد  -  ج
 )  ( 7 العد قواسم من قاسم 2 العدد  -  ح
 )  ( 18 العدد قواسم من قاسم 3 العدد  -  خ
   )  (30 العدد قواسم من قاسم 9 العدد  - د

   4 صفحة 2 سؤال : بیتي نشاط
  
  

 وراء السبب
 لیس 7 العدد

 قاسمًامن
  64 قواسم
 لیس 4 والعدد

 من قاسماً 
 العدد قواسم
14 .  
  

 الطالب یجیب
 التدریب على

  العمل ورقة في
  
  
  
  

 الطالب یحل
 النشاط
  الختامي

  التبریر صحة
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظة
  االجابة صحة

  
  
  
  

 الطالب متابعة
 وتصحیح

 على االجابات
  العمل ورقة

  
  

 النشاط متابعة
  البیتي
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 ما تدوین
 تعلمه تم
)L(  

 المطلوبة التمارین وحل الموضوع دراسة بعد
 من تعلموه ما تدوین الطالب من المعلم یطلب

 الثالث العمود في خبرات من اكتسبوه وما معارف
 السؤال عن باإلجابة الخاصة )L( الجدول من

  ؟ تعلمت ماذا  الثالث

 یسجل
 ما الطالب

 وبذلك تعلموه
 على یحصلوا

 إجابات
 التي لألسئلة
 في طرحوها

 الثاني العمود
 الجدول من

)W( 

 متابعة
 الطالب
 ومراقبة
  نشاطهم

 مرحلة
   التقویم

 كانوا وما تعلموه ما بین الموازنة الطلبة من یطلب
   معرفته یریدوا
   یعرفونه كانوا وما تعلموه ما وبین

 الطلبة یوازن
 تعلموه ما بین

 كانوا وما
  معرفته یریدوا

 ما وبین
 وما تعلموه

  یعرفونه كانوا

 متابعة
 الطالب
  ومراقبتهم

 تأكید
 التعلم

)C( 

 اختالف هناك یوجد وهل الجدول مالحظة یطلب
 العمود في ؟وما والثالث األول العمود في ما بین

  ؟ والثالث الثاني
  ؟ علیها یجیبوا لم أسئلة هناك وهل

 العمود في تعلیقاتهم تدوین الطالب من یطلب
 النجاح مستوى لمعرفة ،وذلك الجدول من الرابع
 أو المعتقدات بعض وتعدیل تحقق  الذي

  . التعلم لدیهمقبل الخاطئة التصورات

 یكتب
 الطالب
  تعلیقاتهم

 متابعة
 تعلیقات
 الطالب
 وتقدیم
 التغذیة
  الراجعة
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 مالحق الدراسة

   الثانیة الحصة
  العدد عوامل

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 االعالن
 عن

  الموضوع

 "عوامل السبورة على الدرس عنوان المعلم یكتب
 السبورة على ).K.W.L( مخطط یرسم ثم العدد"،

   التالي الشكل في كما

K(أعرف)  Wأن (أرید 
  (تعلیق)C  (تعلمت)L ) أتعلم

        

 استراتیجیة لهم یقدم سوف بأنه الطلبة ویخبر •
 هذه تسمى التعلم عملیة تنظیم على تساعد

 أن أرید ـ )(أعرف K.W.L( یةستراتیجاال
 تعلمت). ـ أتعلم

 لكل ویعین مجموعات في الطلبة یوزع •
 الجدول تعبئة عن مسئول یكون قائد مجموعة
 . مجموعة بكل الخاص

 مجموعة كل على . K.W.L جدول توزیع •
  . السبورة على المرسوم الجدول غرار على

  

 أحد یقرأ
 عنوان الطلبة

  الدرس
  

  

  
 الطلبة یستعد
 كل في

 للبدء مجموعة
 خطوات في
  یةستراتیجاال

  
 قائد یستلم

 مجموعة كل
 من الجدول
  . المعلم

  
  
  
  
  
 مدى مالحظة
 الطلبة اهتمام

 بالموضوع
 ومالحظة

 الطلبة استعداد
 شغفهم ومدى

.  

 تحدید
 المعرفة
 السابقة

)K(  

 تكشف قد التي األسئلة من مجموعة المعلم یطرح
  . العدد عوامل لموضوع سابقة معرفة عن
 الناتج كان 5 العدد في ُضرب إذا الذي العدد ما

  ؟ 20
 الناتج كان 4 العدد في ُضرب إذا الذي العدد ما

  ؟ 12
  ؟ 5العدد في 3 العدد ضرب عن الناتج العدد ما

 كل یقوم
 كل في طالب

 مجموعة
 باسترجاع
 معلوماته

 عن لیجیب
 التي األسئلة

 تعزیز
 المشاركة
 ومراقبة
 تفاعل
  الطالب
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  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

  ؟ 6 الناتج كان ُضربا إذا اللذان العددان ما
  : قصیر اختبار
  : أكمل

3×7......=  
8×4.....=  
2×5.....=  
9×8.....=  

 اإلجابات هذه تسجیل الطلبة من المعلم ویطلب
 یتعلق الذي الجدول من األول العمود في

  ؟ تعرف ماذا السؤال عن باإلجابة
  
  
  
  
  
  

 العمود في اإلجابات هذه بتسجیل المعلم ویقوم
  . السبورة على المرسوم الجدول من األول

 یطرحها
  . المعلم
  
  
  

  
  

 كل قائد یأخذ
 مجموعة
 من اإلجابات
 طالب

 مجموعته
 بتعبئتها ویقوم
 العمود في

 من األول
  )K( الجدول
  

 كل قائد یملي
 مجموعة
 _المعلم

 _اإلجابات
 سجلها التي
 العمود في

 من األول
  )K( الجدول
  

  
  
  
  
  
  
  
 الى االستماع

  اإلجابات
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  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 ما تحدید
 یراد

  )Wتعلمه(

 یریدون ما كل كتابة الى الطالب المعلم یوجه
 في أسئلة صورة في الموضوع حول معرفته
 یساعد وهنا )W( الجدول من الثاني العمود
 إیحائیة بأفكار األسئلة تولید في الطالب المعلم
  : مثل معرفته المطلوب حول
  ؟ المضروبین العددین اسم ما الضرب عملیة في
  الناتج؟ اسم ما
  
  
  
  
  
  
  
  

 ما بتحدید الخاصة األسئلة بتسجیل المعلم یقوم
  السبورة. على )W( الثاني العمود في تعلمه یراد

 یطرح
 الطالب

 التي األسئلة
 یریدون

 عنها اإلجابة
 بما والخاصة

  تعلمه یراد
  
 قائد یسجل

 مجموعة كل
 التي األسئلة
 في طرحت
 الثاني العمود

 الجدول من
)W.(  

  
 كل قائد یملي

– مجموعة
 – المعلم
 التي األسئلة
 في سجلها
 الثاني العمود

 الجدول من
)W(  

 تعزیز
  المشاركة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 الى االستماع

  األسئلة

 البدء
  بالدرس

   20= 5×4 الضرب جملة في
   الضرب ناتج ؟إنه 20 العدد نسمى ماذا

 االستماع
  جیداً 

 مالحظة
 االنتباه
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  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 الهدف
 یعرف
 مفهوم
 عوامل
   العدد

 منهما كالً  نسمى ؟4،5 العددین نسمي وماذا
  20 للعدد عامالً 

 ....أي العدد عوامل مفهوم على سنتعرف
 ناتج ظهر بعض في ُضربت إذا التي األعداد
  . الضرب

  تدریب:أكمل
 إذا التي األعداد _____________هي

  . الضرب ناتج ظهر بعضها في ُضربت

  
  
  
  
  

  التدریب حل

  والمشاركة
  
  
  
 رصد

 اإلجابات
  الصحیحة

 یذكر
 أمثلة

 لمفهوم
 عوامل
  العدد

 عوامل من عامل 3 العدد أن :بّین1 مثال
  ؟15العدد
 ناتج كان 3 في ُضرب إذا عدد في نبحث

   15 الضرب
 عوامل من عاملین 7،6 العددین أن :بّین2 مثال
  ؟ 42 العدد
 ناتج فیكون 6×7 العددین ضرب خالل من

  42 الضرب
  42 العدد عوامل من 7،6 العددین إذن
  

  × أو √ إشارة :ضع تدریب
   36 العدد عوامل من عامل 4 العدد §

)   ( 
  18 العدد عوامل من عامل 3 العدد §

)   (  

 في المشاركة
 عن اإلجابة

  األسئلة
  
  
  
  

  التدریب حل

 تعزیز
 المشاركة
 واإلجابة
  الصحیحة

  
  
  
  
  
  
 رصد

 اإلجابات
  الصحیحة

 بین یمیز
 وال أمثلة

 عوامل من عامالً  لیس 4العدد أن مثال:بّین
  . 9العدد

 في المشاركة
 عن اإلجابة

 مالحظة
 االنتباه
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  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 أمثلة
   المفهوم

 إذا عدداً  4 العدد ضرب جدول في یوجد هل
  9 الضرب ناتج یكون 4 في ُضرب

 یكون 4 في مضروب صحیح عدد الیوجد إذن
  . 9 الناتج
  9 العدد عوامل من عامالً  لیس 4العدد إذن

  : الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة :ضعتدریب
   العدد عوامل من عامالً  لیس 3 العدد §

  15د)  17ج)  9ب)  6أ)

   العدد عوامل من عامالً  لیس 5 العدد §

  15د)  30ج)  45ب)  38أ)
 5 صفحة 2 وسؤال 1 سؤال :حل ختامي تقویم

   الكتاب من
   المناسب العامل :اكتب بیتي نشاط

×___3 =18  
6 =___×24  

36=4___×  

  األسئلة
  
  
  
  
  

  التدریب حل
  

  
  

 النشاط حل
  الختامي

  
  

 النشاط حل
  البیتي

 والمشاركة
 وتعزیز
 اإلجابات
  الصحیحة

  
  

  
 رصد

 اإلجابات
  الصحیحة

  
  
  
  
  

 النشاط متابعة
  البیتي

 ما تدوین
 تعلمه تم
)L(  

 المطلوبة التمارین وحل الموضوع دراسة بعد
 من تعلموه ما تدوین الطالب من المعلم یطلب

 الثالث العمود في خبرات من اكتسبوه وما معارف
 السؤال عن باإلجابة الخاصة )L( الجدول من

  ؟ تعلمت ماذا  الثالث

 الطالب یسجل
 تعلموه ما

 یحصلوا وبذلك
 إجابات على

 التي لألسئلة
 في طرحوها

 الثاني العمود
 الجدول من

)W( 

 متابعة
 الطالب
 ومراقبة
  نشاطهم
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 مرحلة
  التقویم

 كانوا وما تعلموه ما بین الموازنة الطلبة من یطلب
   معرفته یریدوا
   یعرفونه كانوا وما تعلموه ما وبین

 الطلبة یوازن
 تعلموه ما بین

 كانوا وما
  معرفته یریدوا

 ما وبین
 وما تعلموه

  یعرفونه كانوا

 متابعة
 الطالب
  ومراقبتهم

 تأكید
 التعلم

)C( 

 اختالف هناك یوجد وهل الجدول مالحظة یطلب
 العمود في ؟وما والثالث األول العمود في ما بین

  ؟ والثالث الثاني
  ؟ علیها یجیبوا لم أسئلة هناك وهل

 العمود في تعلیقاتهم تدوین الطالب من یطلب
 النجاح مستوى لمعرفة ،وذلك الجدول من الرابع
 أو المعتقدات بعض وتعدیل تحقق  الذي

  . التعلم لدیهمقبل الخاطئة التصورات

 یكتب
 الطالب
  تعلیقاتهم

 متابعة
 تعلیقات
 الطالب
 وتقدیم
 التغذیة
  الراجعة
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  الثالثة الحصة
  العدد وعوامل قواسم

  التقویم  واإلجراءات األنشطة  الخطوة

  الطالب دور  المعلم دور

 االعالن
 عن

  الموضوع

 "قواسم السبورة على الدرس عنوان المعلم یكتب
 على ).K.W.L( مخطط یرسم ،ثم العدد" وعوامل
   التالي الشكل في كما السبورة
K  

  (أعرف)
W أن (أرید 

 ) أتعلم
L   

  ) (تعلمت
C  

  (تعلیق)

        

 استراتیجیة لهم یقدم سوف بأنه الطلبة ویخبر •
 هذه تسمى التعلم عملیة تنظیم على تساعد

 ـ أتعلم أن أرید ـ )(أعرف K.W.L( یةستراتیجاال
 تعلمت).

 مجموعة لكل ویعین مجموعات في الطلبة یوزع •
 بكل الخاص الجدول تعبئة عن مسئول یكون قائد

 . مجموعة
 على مجموعة كل على . K.W.L جدول توزیع •

  . السبورة على المرسوم الجدول غرار
  

 أحد یقرأ
 الطلبة
 عنوان
  الدرس
  
  
  

 الطلبة یستعد
 كل في

 مجموعة
 في للبدء

 خطوات
  یةستراتیجاال

  
  
  
  
  
 قائد یستلم

 مجموعة كل
 من الجدول
  . المعلم
  

  
  
  
  
  

 مالحظة
 مدى
 اهتمام
 الطلبة

 بالموضوع
 ومالحظة
 استعداد
 الطلبة
 ومدى
  . شغفهم
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 مالحق الدراسة

  التقویم  واإلجراءات األنشطة  الخطوة

  الطالب دور  المعلم دور

 تحدید
 المعرفة
 السابقة

)K(  

 عن تكشف قد التي األسئلة من مجموعة المعلم یطرح
 للربط وقواسمه العدد عوامل لموضوع سابقة معرفة
   بینهما

  ؟ العدد قواسم هي ما
 ؟ العدد عوامل هي ما

  : قصیر اختبار
   ناتج جد
3×5......=  
2×7.....=  

12÷6.....=  
45÷9.....=  
  

 في اإلجابات هذه تسجیل الطلبة من المعلم ویطلب
 عن باإلجابة یتعلق الذي الجدول من األول العمود
  ؟ تعرف ماذا السؤال

  
  
  
  
  

 األول العمود في اإلجابات هذه بتسجیل المعلم ویقوم
  . السبورة على المرسوم الجدول من

 كل یقوم
 في طالب

 مجموعة كل
 باسترجاع
 معلوماته

 عن لیجیب
 التي األسئلة

 یطرحها
  . المعلم
  

 كل قائد یأخذ
 مجموعة
 من اإلجابات
 طالب

 مجموعته
 بتعبئتها ویقوم
 العمود في

 من األول
  )K( الجدول
  

 قائد یملي
 مجموعة كل

 _المعلم
 _اإلجابات

 سجلها التي
 العمود في

 من األول
  )K( الجدول

 تعزیز
 المشاركة
 ومراقبة
 تفاعل
  الطالب
  
  
  
  
  
  

 االستماع
 الى

  اإلجابات
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 مالحق الدراسة

  التقویم  واإلجراءات األنشطة  الخطوة

  الطالب دور  المعلم دور

 ما تحدید
 یراد

  )Wتعلمه(

 معرفته یریدون ما كل كتابة الى الطالب المعلم یوجه
 من الثاني العمود في أسئلة صورة في الموضوع حول

 تولید في الطالب المعلم یساعد وهنا )W( الجدول
  : مثل معرفته المطلوب حول إیحائیة بأفكار األسئلة

  
  ؟ وقواسمه العدد عوامل بین العالقة هي ما

 قواسم مفهوم عن یختلف العدد عوامل مفهوم هل
  ؟ العدد

  
  
  
  
  

 یراد ما بتحدید الخاصة األسئلة بتسجیل المعلم یقوم
  السبورة. على )W( الثاني العمود في تعلمه

 یطرح
 الطالب

 التي األسئلة
 یریدون

 عنها اإلجابة
 بما والخاصة

  تعلمه یراد
  
 قائد یسجل

 مجموعة كل
 التي األسئلة
 في طرحت

 العمود
 من الثاني

 الجدول
)W.(  

  
 قائد یملي

 مجموعة كل
 – المعلم–

 التي األسئلة
 في سجلها

 العمود
 من الثاني

 الجدول
)W(  

  

 تعزیز
  المشاركة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 االستماع
 الى

  األسئلة
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  التقویم  واإلجراءات األنشطة  الخطوة

  الطالب دور  المعلم دور

 البدء
  بالدرس
 الهدف
 یذكر

 العالقة
 مفهوم بین

 قواسم
 العدد

    وعوامله

   12 العدد عوامل من 3 العدد مثال:
 یكون 3 العدد في ُضرب إذا عدد هناك ألن وذلك
   12 الناتج

 والباقي  4= 3÷ 12 الى الضرب عملیة عكسنا ولو
   صفر
   صفر الباقي ؛ألن 12 العدد قواسم من قاسم 3 إذن
  ______________ المفهومین أن نالحظ إذن
 لعدد قاسماً  أو عامالً  یسمى أن یمكن 3 العدد أن أي
12   
   واحداً  مفهوماً  هما والعامل القاسم إذن
  ___________ هي العدد قواسم إذن

  × أو √ إشارة ضع تدریب
  )    ( عوامله هي العدد قواسم

 االستماع
  جیداً 
  
  
  
  
  
  
  

  التدریب حل

 مالحظة
 االنتباه

  والمشاركة
  
  
  
  
  
  
 رصد

 اإلجابات
  الصحیحة

 جمیع یجد
 قواسم

 (عوامل)
 عدد

   معطى

   15 العدد عوامل جمیع :اكتب مثال
   1 بالعدد ونبدأ الجدول في نبحث
   15= 15×1 أن نجد

   2العدد ضرب لجدول ننتقل وبعدها
   15 الناتج یكون2 في نضربه عدد یوجد ال أنه نجد

   3 العدد جدول وبعدها
   15=5×3 أنه نجد

   4 العدد وبعدها
   15 الناتج یكون 4 في نضربه عدد یوجد ال أنه نجد

   5 العدد وبعدها
   15=3×5 أن نجد

 المشاركة
 اإلجابة في
  األسئلة عن

  
  
  
  
  
  
  
  

 تعزیز
 المشاركة
 واإلجابة
  الصحیحة
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 مالحق الدراسة

  التقویم  واإلجراءات األنشطة  الخطوة

  الطالب دور  المعلم دور
   نتوقف تكرار أول حدوث وعند
 5، 3، 1 هي 15 )العدد (قواسم عوامل جمیع إذن

،15 .   
  :أكمل1 تدریب

14=1   × ___  
   ×___=7   
  __،__،__،__. هي 14 العدد عوامل إذن

  

  9 العدد عوامل :اكتب2تدریب
=___×___9  
=___×___9  

  __،___،___،___ هي 9 العدد عوامل إذن
  24العدد قواسم :اكتب3تدریب

24___=___÷  
24___=___÷  
24___=___÷  
24___=___÷  
   هي 24 العدد قواسم إذن

  : ختامي تقویم
  : الصحیحة إلجابة رمز حول دائرة ضع
   28 العدد قواسم من §

  5د)  3ج)  6ب)  7أ)

  36 العدد عوامل من §

  8د)  7ج)  9ب)  35أ)

  
  
  

  التدریب حل
  
  
  

  التدریب حل
  
  
  
  

  التدریب حل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 رصد

 اإلجابات
  الصحیحة

  
  
 رصد

 اإلجابات
  الصحیحة

  
  
  
 رصد

 اإلجابات
  الصحیحة
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 مالحق الدراسة

  التقویم  واإلجراءات األنشطة  الخطوة

  الطالب دور  المعلم دور

  عدا ما 24 للعدد عوامل یلي ما جمیع §

  4د)  5ج)  3ب)  8أ)

   7 صفحة 1 ،سؤال 4 سؤال حل
  7 صفحة 5 ،سؤال3 :سؤال بیتي نشاط

  
  

 النشاط حل
  البیتي

  
 متابعة
 النشاط
  البیتي

 ما تدوین
 تعلمه تم
)L(  

 یطلب المطلوبة التمارین وحل الموضوع دراسة بعد
 وما معارف من تعلموه ما تدوین الطالب من المعلم

 )L( الجدول من الثالث العمود في خبرات من اكتسبوه
  ؟ تعلمت ماذا  الثالث السؤال عن باإلجابة الخاصة

 یسجل
 ما الطالب
 تعلموه
 وبذلك
 یحصلوا
 على

 إجابات
 التي لألسئلة
 في طرحوها

 العمود
 من الثاني

 الجدول
)W( 

 متابعة
 الطالب
 ومراقبة
  نشاطهم

  
  

 مرحلة
   التقویم

 كانوا وما تعلموه ما بین الموازنة الطلبة من یطلب
   معرفته یریدوا
   یعرفونه كانوا وما تعلموه ما وبین

 الطلبة یوازن
 ما بین
 وما تعلموه
 یریدوا كانوا

  معرفته
 ما وبین
 وما تعلموه

 كانوا
  یعرفونه

 متابعة
 الطالب
  ومراقبتهم
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  التقویم  واإلجراءات األنشطة  الخطوة

  الطالب دور  المعلم دور

 تأكید
 )C( التعلم

 بین اختالف هناك یوجد وهل الجدول مالحظة یطلب
 الثاني العمود في ؟وما والثالث األول العمود في ما

  ؟ والثالث
  ؟ علیها یجیبوا لم أسئلة هناك وهل

 الرابع العمود في تعلیقاتهم تدوین الطالب من یطلب
 تحقق  الذي النجاح مستوى لمعرفة ،وذلك الجدول من

 الخاطئة التصورات أو المعتقدات بعض وتعدیل
  . التعلم لدیهمقبل

 یكتب
 الطالب
  تعلیقاتهم

 متابعة
 تعلیقات
 الطالب
 وتقدیم
 التغذیة
  الراجعة
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   الرابعة الحصة
  2 على القسمة قابلیة درس

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 االعالن
 عن

الموضو 
  ع

 القسمة "قابلیة السبورة على الدرس عنوان المعلم یكتب
 كما السبورة على ).K.W.L( مخطط یرسم "،ثم2 على
   التالي الشكل في
K(أعرف)  Wأتعلم (أریدأن (  L(تعلمت)  C(تعلیق)  

        

 تساعد استراتیجیة لهم یقدم سوف بأنه الطلبة ویخبر •
 یةستراتیجاال هذه تسمى التعلم عملیة تنظیم على

)K.W.L تعلمت). ـ أتعلم أن أرید ـ )(أعرف 
 قائد مجموعة لكل ویعین مجموعات في الطلبة یوزع •

 بكل الخاص الجدول تعبئة عن مسئول یكون
 . مجموعة

 على مجموعة كل على . K.W.L جدول توزیع •
  . السبورة على المرسوم الجدول غرار

  

 أحد یقرأ
 الطلبة
 عنوان
  الدرس

  
 الطلبة یستعد
 كل في

 للبدء مجموعة
 خطوات في
  یةستراتیجاال

 كل قائد یستلم
 مجموعة

 من الجدول
  . المعلم

  
  

  
  

 مالحظة
 مدى
 اهتمام
 الطلبة

 بالموضوع
 ومالحظة
 استعداد
 الطلبة
 ومدى
  . شغفهم

 تحدید
 المعرفة
 السابقة

)K(  

 وعلى السابقة بالمعرفة الخاصة األسئلة المعلم یطرح
  : المثال سبیل
  : ناتج اكتب

7×2.............=  
2×3.............=  

20×2...........=  
  
  

 كل یقوم
 في طالب

 مجموعة كل
 باسترجاع
 معلوماته

 عن لیجیب
 التي األسئلة

 یطرحها
  . المعلم

 تعزیز
 المشاركة
 ومراقبة
 تفاعل
  الطالب
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  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

  أكمل:
  .... على القسمة تقبل 2 العدد مضاعفات §
 . 2 على .........القسمة الفردي العدد §
 ........ هو 658 العدد في اآلحاد رقم §
  . الفردي والعدد الزوجي العدد مفهوم عن المعلم یسأل

  .2 العدد ضرب جدول حول وأسئلة
 العمود في االجابات كتابة الطلبة من المعلم یطلب ثم

 ماذا السؤال عن باإلجابة یتعلق الذي الجدول من األول
  ؟ تعرف

  

 )K( األول العمود في اإلجابات بتسجیل المعلم ویقوم
 السابقة المعلومات ربط بهدف وذلك السبورة على

  . الحالیة بالمعلومات

 كل قائد یأخذ
 مجموعة
 من اإلجابات
 طالب

 مجموعته
 بتعبئتها ویقوم
 العمود في

 من األول
  )K( الجدول
  

 كل قائد یملي
 مجموعة
 _المعلم

 _اإلجابات
 سجلها التي
 العمود في

 من األول
  )K( الجدول

  
  
  
  
  
  
  

  
 االستماع

 الى
  اإلجابات

 ما تحدید
 یراد

  تعلمه
)W( 

 معرفته یریدون ما كل كتابة الى الطالب المعلم یوجه
 من الثاني العمود في أسئلة صورة في الموضوع حول

 تولید في الطالب المعلم یساعد وهنا )W( الجدول
 (متى مثل معرفته المطلوب حول إیحائیة بأفكار األسئلة

  ؟2 على القسمة العدد یقبل
 القسمة قابلیة معرفة في المطولة القسمة الى نحتاج هل

  ؟2 على
  

 یشترك
 كل طالب

 مجموعة
 بطرح
 األسئلة
 الخاصة

 ما بتحدید
  . تعلمه یراد

 تعزیز
 المشاركة
 ومتابعة
  الطالب
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  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 تقبل التي األعداد عن للكشف سهلة طریقة هناك هل
  ؟ الطویلة للقسمة الرجوع بدون 2 على القسمة

 القسمة لقابلیة معرفتي في العدد منازل عدد سیؤثر هل
  ؟2 على

  
  
  
  
  
  

 تعلمه یراد ما بتحدید الخاصة األسئلة بتسجیل المعلم یقوم
  السبورة. على )W( الثاني العمود في

 قائد یسجل
 مجموعة كل

 التي األسئلة
 في طرحت

 العمود
 من الثاني

 الجدول
)W.(  

  
  

 كل قائد یملي
– مجموعة
 – المعلم
 التي األسئلة
 في سجلها
 الثاني العمود

 الجدول من
)W(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 االستماع
  األسئلة الى

 البدء
 بالدرس
   الهدف

 أن
 یستقرئ
 الطالب
 مفهوم
 قابلیة

   8 صفحة الكتاب في  النشاط حل الى الطالب المعلم یوجه
  اآلتي: الجدول في 2 العدد مضاعفات أ)أكمل

2  4  6  8  10  
12  14  16  18  20  
          
          
        50  

  
  

 یحل
 الطالب
 النشاط
  . المطلوب
  
  
  
  

 مالحظة
 االنتباه

  والمشاركة
 رصد

 االجابات
   الصحیحة
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 القسمة
  2 على

  : العبارة ب)أكمل
  ..... على القسمة تقبل أعداد هي 2 العدد مضاعفات

 المضاعفات في اآلحاد منزلة في األرقام ُأكتب ج)
  .....،.....،.....،.....،..... السابقة:

 على القسمة الیقبل 9،11،13،15، 7 األعداد من د)كلٌ 
  . ذلك .أبّین 2

  نستنتج؟........................................ ماذا
  

   :أكمل1تدریب
 آحاده رقم كان إذا 2 على القسمة العدد یقبل

....،....،....،....،....  

  
  
  
  
  
  
  

  
 أحد یجیب

  الطالب

  
  
  
  
  

  
  

 تعزیز
 الطالب
  المجیب

 یذكر
 أمثلة

 ألعداد
 تقبل

 القسمة
  2 على

  الطالب. فهم من لیتأكد المفهوم على دالة أمثلة المعلم یعطي
   السبب اذكر : مثال

  2على القسمة یقبل 52 العدد •
 2 على القسمة یقبل 4 العدد •
 القسمة تقبل ألعداد أمثلة ذكر طالبه من المعلم یطلب
  التفسیر مع 2 على

 

   العمل ورقة من 2 تدریب حل الطالب من یطلب
   مناسب برقم أكمل
   2 على القسمة یقبل 48__ العدد یجعل الذي الرقم

 أحد یبرر
  الطالب

  
  
  

 یجیب
 على الطالب
 في التدریب

  العمل ورقة

 مالحظة
 صحة
  التبریر
  
  
  

 مالحظة
 صحة
  اإلجابة

 یمیز
 الطالب
 بین
 وال أمثلة

 أمثلة

  2 على القسمة یقبل الذي العدد :حوط مثال
6753 ،972 ،328 ،845  

  
   العمل ورقة من 3 تدریب حل الطالب من یطلب

 یمیز
 الطالب

 التي األعداد
 القسمة تقبل
 من 2 على

 مالحظة
 صحة
  التبریر
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  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

  2 على القسمة یقبل الذي العدد :حوط3 تدریب  المفهوم
427 ،198 ، 63 ،700  
   الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة :ضع ختامي تقویم
  باقي بدون 2على القسمة یقبل الذي العدد

  38د)  25ج)  13ب)  7أ)

   هو 2 على القسمة یقبل 76__ العدد یجعل الذي الرقم

  9د)  8ج)  3ب)  5أ)

   عدا ما 2 على القسمة تقبل التالیة األعداد جمیع

  100د)  69ج)  978ب)  4أ)

   9 صفحة 2 وسؤال  1 سؤال حل
  × أو √ إشارة ضع : بیتي نشاط
 2،4 آحاده كان إذا 2 على القسمة العدد یقبل §

 )   ( فقط
 )   (2 على القسمة 25 العدد یقبل §
  )   (327 العدد قواسم من قاسم 2 العدد §

  . غیرها
  

 یجیب
 على الطالب
 في التدریب

  العمل ورقة
  
  
  

 الطالب یحل
 النشاط
  الختامي

  
 النشاط حل

  البیتي

  
  

 مالحظة
 صحة
  االجابة
  
  

 متابعة
 الطالب
 وتصحیح
 االجابات

 ورقة على
  العمل
 متابعة
 النشاط
  البیتي

 ما تدوین
 تعلمه تم
)L(  

 المعلم یطلب المطلوبة التمارین وحل الموضوع دراسة بعد
 من اكتسبوه وما معارف من تعلموه ما تدوین الطالب من

 الخاصة )L( الجدول من الثالث العمود في خبرات
  ؟ تعلمت ماذا  الثالث السؤال عن باإلجابة

 الطالب یسجل
 وبذلك تعلموه ما

 على یحصلوا
 لألسئلة إجابات
 طرحوها التي
 العمود في

 من الثاني
 )W( الجدول

 متابعة
 الطالب
 ومراقبة
  نشاطهم

 مرحلة
   التقویم

 یریدوا كانوا وما تعلموه ما بین الموازنة الطلبة من یطلب
   معرفته

 الطلبة یوازن
 ما بین
 وما تعلموه

 متابعة
 الطالب
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  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 یریدوا كانوا   یعرفونه كانوا وما تعلموه ما وبین
  معرفته

 ما وبین
 وما تعلموه

  یعرفونه كانوا

  ومراقبتهم

 تأكید
 التعلم

)C( 

 ما بین اختالف هناك یوجد وهل الجدول مالحظة یطلب
  ؟ والثالث الثاني العمود في ؟وما والثالث األول العمود في

  ؟ علیها یجیبوا لم أسئلة هناك وهل
 من الرابع العمود في تعلیقاتهم تدوین الطالب من یطلب

 تحقق  الذي النجاح مستوى لمعرفة ،وذلك الجدول
 لدیهمقبل الخاطئة التصورات أو المعتقدات بعض وتعدیل
  . التعلم

 یكتب
 الطالب
  تعلیقاتهم

 متابعة
 تعلیقات
 الطالب
 وتقدیم
 التغذیة
  الراجعة
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  لخامسةا الحصة
  العدد الزوجي والعدد الفردي درس

  الخطوة
  األنشطةواإلجراءات

  التقویم
  دورالطالب  دورالمعلم

 عن االعالن
  الموضوع

العدد " السبورة على الدرس عنوان المعلم یكتب
 مخطط یرسم ثم "،الزوجي والعدد الفردي

)K.W.L.( التالي الشكل في كما السبورة على:  
K(أعرف)  W(أریدأنأتعلم)  L(تعلمت)  C(تعلیق)  

        

 لهم یقدم سوف بأنه الطلبة ویخبر •
 التعلم عملیة تنظیم على تساعد استراتیجیة

 (أعرف )K.W.L( یةستراتیجاال هذه تسمى
 ـتعلمت). أتعلم أن ـأرید

یوزع الطلبة في مجموعات ویعین لكل  •
مجموعة قائد یكون مسئول عن تعبئة 

 الجدول الخاص بكل مجموعة.
على كل مجموعة  K.W.Lتوزیع جدول  •

 على غرار الجدول المرسوم على السبورة
  

 أحد یقرأ
 الطلبة
 عنوان
  الدرس

  

 الطلبة یستعد
 كل في

 للبدء مجموعة
 خطوات في
  یةستراتیجاال

 كل قائد یستلم
 مجموعة

 من الجدول
  المعلم.

  
  
  

 مالحظة
 مدى
 اهتمام
 الطلبة

 بالموضوع
 ومالحظة
 استعداد
 الطلبة
 ومدى
  شغفهم.

 المعرفة تحدید
  )K( السابقة

 السابقة بالمعرفة الخاصة األسئلة المعلم یطرح
  المثال: سبیل وعلى

  ناتج: اكتب

5×2.............=  

2×4.............=  

7×3...........=  

  

 كل یقوم
 في طالب

 مجموعة كل
 باسترجاع
 معلوماته

 عن لیجیب
 التي األسئلة

 یطرحها
  المعلم.

 تعزیز
 المشاركة
 ومراقبة
 تفاعل
  الطالب
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  الخطوة
  األنشطةواإلجراءات

  التقویم
  دورالطالب  دورالمعلم

  
  أكمل:

 على القسمة تقبل  2العدد مضاعفات §
....  

 هو........ 658  العدد في اآلحاد رقم §

 والعدد الزوجي العدد مفهوم عن المعلم یسأل
  الفردي.

 في االجابات كتابة الطلبة من المعلم یطلب ثم
 باإلجابة یتعلق الذي الجدول من األول العمود

  تعرف؟ ماذا السؤال عن
 العمود في اإلجابات بتسجیل المعلم ویقوم

 ربط بهدف وذلك السبورة على )Kاألول(
  الحالیة. بالمعلومات السابقة المعلومات

 كل قائد یأخذ
 مجموعة
 من اإلجابات
 طالب

 مجموعته
 بتعبئتها ویقوم
 العمود في

 من األول
  )Kالجدول(

  

 كل قائد یملي
 -مجموعة

المعلم_اإلجا
 التي بات

 في سجلها
 األول العمود

 من
  )Kالجدول(

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 االستماع

 الى
  اإلجابات

 یراد ما تحدید
  تعلمه

)W( 

 یرید ما كل كتابة الى الطالب المعلم یوجه
 في أسئلة صورة في الموضوع حول ومعرفته
 یساعد وهنا )W( الجدول من الثاني العمود
 إیحائیة بأفكار األسئلة تولید في الطالب المعلم
ما هو العدد الزوجي ( مثل معرفته المطلوب حول

  ؟ ما هو العدد الفردي؟
  

األعداد  عن للكشف سهلة طریقة هناك هل
  الزوجیة واألعداد الفردیة؟

 یشترك
 كل طالب

 مجموعة
 بطرح
 األسئلة
 الخاصة

 ما بتحدید
  تعلمه. یراد

 قائد یسجل

 تعزیز
 المشاركة
 ومتابعة
  الطالب
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  الخطوة
  األنشطةواإلجراءات

  التقویم
  دورالطالب  دورالمعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ما بتحدید الخاصة األسئلة بتسجیل المعلم یقوم
  السبورة. )علىW( الثاني العمود في تعلمه یراد

 مجموعة كل
 التي األسئلة
 في طرحت

 العمود
 من الثاني

 الجدول
)W.(  

  

 كل قائد یملي
–مجموعة

 األسئلة–المعلم
 سجلها التي
 العمود في

 من الثاني
  )W( الجدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 االستماع
  األسئلة الى

  بالدرس البدء
  الهدف

  
  
  
  
  
  
  

مفهوم العدد   )1
 الزوجي.

  ؟2العددالقسمةعلى یقبل متى
  ؟2ماذا نسمى األعداد التي تقبل القسمة على 

  ؟2ماذا نسمى األعداد التي ال تقبل القسمة على 
لنوع  معرفتي في العدد منازل عدد سیؤثر هل

 العدد زوجیًا أو فردیًا؟
في ورقة  1یب تدر  حل الى الطالب المعلم یوجه

  العمل 
  أكمل الفراغ:أ)

العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو العدد الذي یقبل 
أو 4أو 2أو  0ویكون آحاده  2القسمة على 

  8أو6

 یحل
 الطالب
 النشاط

  المطلوب.
  
  
  
  
  
  
 أحد یجیب

 مالحظة
 االنتباه

   والمشاركة
 رصد

 االجابات
  الصحیحة

  
  
  
  

 تعزیز
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  الخطوة
  األنشطةواإلجراءات

  التقویم
  دورالطالب  دورالمعلم

ُیعرف مفهوم  )2
  العدد الفردي

  

الذي ال یقبل العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو العدد 
أو 5أو 3أو  1ویكون آحاده  2القسمة على 

  9أو7
  

 الطالب  الطالب
  المجیب

 ألعداد أمثلة یذكر
زوجیة وأخرى 

  فردیة 

 فهم من لیتأكد المفهوم على دالة أمثلة المعلم یعطي
  الطالب.

  السبب اذكر مثال:
 عددًا زوجیاً  52العدد •
 عددًا زوجیاً  540العدد •
 عددًا فردیاً  835العدد  •
 عددًا فردیاً  4209العدد  •
زوجیة  ألعداد أمثلة ذكر طالبه من المعلم یطلب

 التفسیر مع وأخردى فردیة
  ورقةالعمل من2تدریب حل الطالب من یطلب
  مناسب برقم أكمل
  عددًا زوجیًا 48ــــــــــــ  العدد یجعل الذي الرقم

  عددًا فردیاً 10الرقم الذي یجعل العدد  ــــــــــــ 

  

 أحد یبرر
  الطالب

  
  
  

 یجیب
 على الطالب
 في التدریب

  العمل ورقة

مالحظة
 صحة
  التبریر
  
  
  

 مالحظة
 صحة
  اإلجابة

 بین الطالب یمیز
الزوجي   العدد

  والعدد الفردي

الزوجي وضع خطًا تحت  العدد حوط مثال:
  العدد الفردي

6753،972،368،8145 ،11،22  
  

  العمل ورقة من 3 تدریب حل الطالب من یطلب
الزوجي وضع خطًا تحت  العدد حوط :3تدریب

 یمیز
 الطالب

 التي األعداد
 القسمة تقبل
 من 2 على

  غیرها.

مالحظة
 صحة
  التبریر
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  الخطوة
  األنشطةواإلجراءات

  التقویم
  دورالطالب  دورالمعلم

  705   ،6322  ، 1984 ،427  العدد الفردي
  الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع

  من األعداد الزوجیة 

38د)  25ج)  33ب)  7أ)

  هوعددًا فردیًا 76العدد__ یجعل الذي الرقم

14د)  11ج)  50ب)  3أ)
  ×  أو  √  إشارة ضع :بیتي نشاط
 )    ( 2العدد الزوجي یقبل القسمة على  •
   2جمیع األعداد الفردیة تقبل القسمة على  •

)   ( 
  قاسم لجمیع األعداد الزوجیة (   ) 2العدد  §

  
 یجیب
 على الطالب
 في التدریب

  العمل ورقة
  
  
  

 الطالب یحل
 النشاط
  الختامي

  
 النشاط حل

  البیتي

  
 مالحظة
 صحة
  االجابة
  
  
  

 متابعة
 الطالب
 وتصحیح
 االجابات

 ورقة على
  العمل
 متابعة
 النشاط
  البیتي

  تعلمه تم ما تدوین
)L(  

 المطلوبة التمارین وحل الموضوع دراسة بعد
 من تعلموه ما تدوین الطالب من المعلم یطلب

 الثالث العمود في خبرات من اكتسبوه وما معارف
 السؤال عن باإلجابة الخاصة )L( الجدول من

  تعلمت؟ ماذا الثالث

 الطالب یسجل
 وبذلك تعلموه ما

 على یحصلوا
 لألسئلة إجابات
 طرحوها التي
 العمود في

 من الثاني
 )W( الجدول

 متابعة
 الطالب
 ومراقبة
  نشاطهم

 كانوا وما تعلموه بینما الموازنة الطلبة من یطلب  التقویم مرحلة
  یعرفونه كانوا وما تعلموه ما وبین، معرفته یریدوا

 الطلبة یوازن
 تعلموه بینما
 كانوا وما

 متابعة
 الطالب
  ومراقبتهم
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  الخطوة
  األنشطةواإلجراءات

  التقویم
  دورالطالب  دورالمعلم

ن یریدو 
  معرفته

 ما وبین 
 وما تعلموه

  یعرفونه كانوا

 اختالف هناك یوجد وهل الجدول مالحظة یطلب )C( التعلم تأكید
 العمود في وما والثالث؟ األول العمود في ما بین

  والثالث؟ الثاني
  علیها؟ یجیبوا لم كأسئلة هنا وهل

 العمود في تعلیقاتهم تدوین الطالب من یطلب
 النجاح مستوى لمعرفة وذلك الجدول، من الرابع
 أو المعتقدات بعض وتعدیل تحقق الذي

  التعلم. قبل لدیهمالخطأ التصورات

 یكتب
 الطالب
  تعلیقاتهم

 متابعة
 تعلیقات
 الطالب
 وتقدیم
 التغذیة
  الراجعة
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   السادسة الحصة
  5 على القسمة قابلیة 

  

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 االعالن
 عن

  الموضوع

 القسمة "قابلیة السبورة على الدرس عنوان المعلم یكتب
 كما السبورة على ).K.W.L( مخطط یرسم "،ثم5 على
   التالي الشكل في

K(أعرف)  W  
 أتعلم) أن (أرید

L  
  ) (تعلمت

C  
  (تعلیق)

        

 استراتیجیة لهم یقدم سوف بأنه الطلبة ویخبر •
 هذه تسمى التعلم عملیة تنظیم على تساعد

 ـ أتعلم أن أرید ـ )(أعرف K.W.L( یةستراتیجاال
 تعلمت).

 قائد مجموعة لكل ویعین مجموعات في الطلبة یوزع •
  مجموعة بكل الخاص الجدول تعبئة عن مسئول یكون

 على مجموعة كل على . K.W.L جدول توزیع •
  . السبورة على المرسوم الجدول غرار

 أحد یقرأ
 الطلبة
 عنوان
   الدرس

  

 الطلبة یستعد
 كل في

 للبدء مجموعة
 خطوات في
   یةستراتیجاال

  

 كل قائد یستلم
 مجموعة
 من الجدول
  . المعلم

  
  

 مالحظة
 اهتمام مدى

 الطلبة
 بالموضوع
 ومالحظة
 استعداد
 الطلبة
 ومدى
  . شغفهم

 تحدید
 المعرفة
 السابقة

)K(  

 وعلى السابقة بالمعرفة الخاصة األسئلة المعلم یطرح
  : المثال سبیل
  : ناتج اكتب
• 7×5.............=  
• 8×5.............=  
 على القسمة تقبل 5 العدد مضاعفات •

  العدد.........
 هو........ 564 العدد في اآلحاد رقم •

 كل یقوم
 كل في طالب

 مجموعة
 باسترجاع
 معلوماته

 عن لیجیب
 التي األسئلة
 یطرحها
  . المعلم

 تعزیز
 المشاركة
 ومراقبة
 تفاعل
  الطالب
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  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 العمود في االجابات كتابة الطلبة من المعلم یطلب ثم
 ماذا السؤال عن باإلجابة یتعلق الذي الجدول من األول
  ؟ تعرف

  
  
  
  
  
  
  

 )K( األول العمود في اإلجابات بتسجیل المعلم ویقوم
 السابقة المعلومات ربط بهدف وذلك السبورة على

  . الحالیة بالمعلومات

 كل قائد یأخذ
 مجموعة
 من اإلجابات

 طالب
 مجموعته

 بتعبئتها ویقوم
 العمود في

 من األول
  )K( الجدول

  
 كل قائد یملي

 مجموعة
 _المعلم

 _اإلجابات
 سجلها التي
 العمود في

 من األول
  )K( الجدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 االستماع
 الى

  اإلجابات

 ما تحدید
 یراد

 )wتعلمه(

 معرفته یریدون ما كل كتابة الى الطالب المعلم یوجه
 من الثاني العمود في أسئلة صورة في الموضوع حول

 تولید في الطالب المعلم یساعد وهنا )W( الجدول
 مثل معرفته المطلوب حول إیحائیة بأفكار األسئلة
 عدد وهل باقي؟ بدون 5 على القسمة العدد قبل (متى
 أم ؟5 على القسمة لقابلیة معرفتي ستعیق العدد منازل

 قابلیة لمعرفة الطویلة القسمة عملیة إلى سأحتاج
  ؟..................)5 على القسمة

 یشترك
 كل طالب

 مجموعة
 بطرح

 األسئلة
 الخاصة
 ما بتحدید

  . تعلمه یراد

 تعزیز
 المشاركة
 ومتابعة
  الطالب
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  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

  
  
  
  
  
  
  
  

 یراد ما بتحدید الخاصة األسئلة بتسجیل المعلم یقوم
  السبورة. على )W( الثاني العمود في تعلمه

 قائد یسجل
 مجموعة كل

 التي األسئلة
 في طرحت
 العمود
 من الثاني

 الجدول
)W.(  
  

 كل قائد یملي
– مجموعة

 – المعلم
 التي األسئلة
 في سجلها
 الثاني العمود

 الجدول من
)W(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 االستماع
  األسئلة الى

 البدء
 بالدرس
   الهدف

 أن
  یستقرئ
 الطالب
 مفهوم
 قابلیة

 القسمة

 من 11 صفحة 1 نشاط حل الى الطالب المعلم یوجه
   الوزاري الكتاب
  اآلتي: الجدول في 5 العدد مضاعفات أ)أكمل
5  10  15  20  

25  30  35  40  

        

        

      100  

  

 یحل
 الطالب
 النشاط

  . المطلوب
  
  
  
  
  

 مالحظة
 االنتباه

  والمشاركة
 رصد

 االجابات
   الصحیحة
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  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 القسمة تقبل أعداد هي 5 العدد مضاعفات : ب)أكمل   5 على
  ...... على

 المضاعفات في اآلحاد منزلة في األرقام ج)أكتب
  :.....،...... السابقة
 ،27 ،36 ،24 ، 13، 12، 11 : األعداد من د)كلٌ 

 . ذلك .أبّین 5 على القسمة الیقبل 49 ،48
  

  :............................................ نستنتج
  

  :أكمل1 تدریب
  ....أو.... آحاده كان إذا 5 على القسمة العدد یقبل

  
  
  
  
  
  

 أحد یجیب
   الطالب

  
  
  
  
  
  

 تعزیز
 الطالب
  المجیب

 یذكر
 أمثلة

 لمفهوم
 قابلیة

 القسمة
   5 على

 فهم من لیتأكد المفهوم على دالة أمثلة المعلم یعطي
  . الطالب

   السبب اذكر :1 مثال
 ؟5 على القسمة یقبل 25 العدد •
  ؟5 على القسمة یقبل800 العدد •
 مع ، 5 على القسمة تقبل ألعداد أمثلة :اعط2 مثال
  السبب؟ ذكر

   :أكمل2تدریب
   5 على القسمة یقبل 486__ العدد یجعل الذي الرقم

 أحد یبرر
  الطالب

  
  
  

 یجیب
 على الطالب
 في التدریب

   العمل ورقة

 مالحظة
 صحة
  التبریر
  
  

 مالحظة
 صحة
  اإلجابة

 یمیز
 الطالب

 أمثلة بین
 أمثلة وال

   المفهوم

   5 على القسمة یقبل الذي العدد :حوط مثال
5672 ، 320 ،6525 ،541 ،335  

  
  
  

 یمیز
 الطالب

 الذي العدد
 القسمة یقبل
  5 على

 مالحظة
 االنتباه

  والمشاركة
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

  5 على القسمة یقبل الذي العدد :حوط3 تدریب
352 ،545 ،2340، 578 ،620 ،2145  

  
  : ختامي تقویم

 : الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع
   هو 5 على القسمة یقبل الذي العدد §

234د)  310ج)  254ب)  521أ)

 5 على القسمة تقبل التالیة األعداد جمیع §
  عدا ما

601د)  305ج)  90ب)  45أ)

 5 على القسمة یقبل الذي الزوجي العدد §
 آحاده یكون

  4د)  2ج)  0ب)  5أ)

 
   12 صفحة  2، 1 سؤال : بیتي نشاط

 یجیب
 على الطالب
 في التدریب

   العمل ورقة
  

 الطالب یحل
 النشاط

   الختامي
  
  
  
  
  
  

 النشاط یحل
  البیتي

 مالحظة
 صحة
  االجابة
  

 متابعة
 الطالب
 وتصحیح
 االجابات

 ورقة على
  العمل
 ورصد

 االجابات
  الصحیحة

  
 متابعة
 النشاط
  البیتي

 ما تدوین
 تعلمه تم
)L(  

 یطلب المطلوبة التمارین وحل الموضوع دراسة بعد
 وما معارف من تعلموه ما تدوین الطالب من المعلم

 )L( الجدول من الثالث العمود في خبرات من اكتسبوه
  ؟ تعلمت ماذا  الثالث السؤال عن باإلجابة الخاصة

  
  
  
  

 یسجل
 ما الطالب
 وبذلك تعلموه

 على یحصلوا
 إجابات
 التي لألسئلة
 في طرحوها
 الثاني العمود

 الجدول من
)W( 

 متابعة
 الطالب
 ومراقبة
  نشاطهم
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 مرحلة
   التقویم

 كانوا وما تعلموه ما بین الموازنة الطلبة من یطلب
   معرفته یریدوا
   یعرفونه كانوا وما تعلموه ما وبین

 الطلبة یوازن
 ما بین

 وما تعلموه
 یریدوا كانوا

   معرفته
 ما وبین

 وما تعلموه
 كانوا

  یعرفونه

 متابعة
 الطالب
  ومراقبتهم

 تأكید
 التعلم

)C( 

 بین اختالف هناك یوجد وهل الجدول مالحظة یطلب
 الثاني العمود في ؟وما والثالث األول العمود في ما

  ؟ والثالث
  ؟ علیها یجیبوا لم أسئلة هناك وهل

 الرابع العمود في تعلیقاتهم تدوین الطالب من یطلب
 تحقق  الذي النجاح مستوى لمعرفة ،وذلك الجدول من

 لدیهم الخاطئة التصورات أو المعتقدات بعض وتعدیل
  . التعلم قبل

 یكتب
 الطالب
   تعلیقاتهم

 متابعة
 تعلیقات
 الطالب
 وتقدیم
 التغذیة
  الراجعة
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 مالحق الدراسة

  السابعة الحصة
  10 على القسمة قابلیة 

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 عن االعالن
  الموضوع

 القسمة "قابلیة السبورة على الدرس عنوان المعلم یكتب
 السبورة على ).K.W.L( مخطط یرسم "،ثم10 على
   التالي الشكل في كما

 K  
  (أعرف)

 Wأن (أرید 
 ) أتعلم

L  
  ) (تعلمت

C  
  (تعلیق)

        

 استراتیجیة لهم یقدم سوف بأنه الطلبة ویخبر •
 هذه تسمى التعلم عملیة تنظیم على تساعد

 ـ أتعلم أن أرید ـ )(أعرف K.W.L( یةستراتیجاال
 تعلمت).

 مجموعة لكل ویعین مجموعات في الطلبة یوزع •
 الخاص الجدول تعبئة عن مسئول یكون قائد
  مجموعة بكل

 على مجموعة كل على . K.W.L جدول توزیع •
  . السبورة على المرسوم الجدول غرار

 أحد یقرأ
 الطلبة
 عنوان
  الدرس
  
 الطلبة یستعد
 كل في

 للبدء مجموعة
 خطوات في
  یةستراتیجاال

  
 كل قائد یستلم

 مجموعة
 من الجدول
  . المعلم

  
  
  
  
  

 مالحظة
 مدى
 اهتمام
 الطلبة

 بالموضوع
 ومالحظة
 استعداد
 الطلبة
 ومدى
  . شغفهم

 المعرفة تحدید
  )K( السابقة

 وعلى السابقة بالمعرفة الخاصة األسئلة المعلم یطرح
  : المثال سبیل
  : ناتج اكتب
• 6×10.............=  
• 9×10.............=  
 على القسمة تقبل 10 العدد مضاعفات •

  العدد.........
 هو........ 2540 العدد في اآلحاد رقم •

 كل یقوم
 كل في طالب

 مجموعة
 باسترجاع
 معلوماته

 عن لیجیب
 التي األسئلة

 یطرحها
  . المعلم

 تعزیز
 المشاركة
 ومراقبة
 تفاعل
  الطالب
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 العمود في االجابات كتابة الطلبة من المعلم یطلب ثم
 السؤال عن باإلجابة یتعلق الذي الجدول من األول
  ؟ تعرف ماذا

  
  
  
  
  
  
  

 )K( األول العمود في اإلجابات بتسجیل المعلم ویقوم
 السابقة المعلومات ربط بهدف وذلك السبورة على

  . الحالیة بالمعلومات

 كل قائد یأخذ
 مجموعة
 من اإلجابات
 طالب

 مجموعته
 بتعبئتها ویقوم
 العمود في

 من األول
  )K( الجدول
  

 كل قائد یملي
 مجموعة
 _المعلم

 _اإلجابات
 سجلها التي
 العمود في

 من األول
  )K( الجدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 االستماع
 الى

  اإلجابات

 یراد ما تحدید
 )Wتعلمه(

 معرفته یریدون ما كل كتابة الى الطالب المعلم یوجه
 من الثاني العمود في أسئلة صورة في الموضوع حول

 تولید في الطالب المعلم یساعد وهنا )W( الجدول
 مثل معرفته المطلوب حول إیحائیة بأفكار األسئلة
 وهل باقي؟ بدون 10 على القسمة العدد قبل (متى
 على القسمة لقابلیة معرفتي ستعیق العدد منازل عدد
 لمعرفة الطویلة القسمة عملیة إلى سأحتاج أم ؟10

  ؟..................)10 على القسمة قابلیة

 یشترك
 كل طالب

 مجموعة
 بطرح
 األسئلة
 الخاصة

 ما بتحدید
  . تعلمه یراد

 تعزیز
 المشاركة
 ومتابعة
  الطالب
  
  
  
  



  

  204  

 مالحق الدراسة

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

  
  
  
  
  
  
  
  

 یراد ما بتحدید الخاصة األسئلة بتسجیل المعلم یقوم
  السبورة. على )W( الثاني العمود في تعلمه

 قائد یسجل
 مجموعة كل

 التي األسئلة
 في طرحت

 العمود
 من الثاني

 الجدول
)W.(  

  

 كل قائد یملي
– مجموعة
 – المعلم
 التي األسئلة
 في سجلها
 الثاني العمود

 الجدول من
)W(  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 االستماع

  األسئلة الى

 بالدرس البدء
   الهدف

 یستقرئ أن
 مفهوم الطالب
 القسمة قابلیة
  10 على

 من 11 صفحة 2 نشاط حل الى الطالب المعلم یوجه
   الوزاري الكتاب
  اآلتي: الجدول في 10 العدد مضاعفات أ)أكمل

10  20  30  40  50  

60  70  80  90  100  

          

160        200  

  
  
  

 یحل
 الطالب
 النشاط
  . المطلوب
  
  
  
  
  

 مالحظة
 االنتباه

  والمشاركة
 رصد

 االجابات
 الصحیحة

.  
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 المضاعفات  من كل في اآلحاد منزلة رقم ب)أكتب
  :.... السابقة
 ،25 ،14 ، 13، 12، 11 : األعداد من ج)كلٌ 

 .أبّین 10 على القسمة الیقبل 39، 38 ،37 ،26
 . ذلك

  

  :........................................... نستنتج
  

  :أكمل1 تدریب
  .... آحاده كان إذا 10 على القسمة العدد یقبل

  
  
  
 أحد یجیب

  الطالب

  
  
  

 تعزیز
 الطالب
  المجیب

 أمثلة یذكر
 قابلیة لمفهوم
 القسمة

   10على

 فهم من لیتأكد المفهوم على دالة أمثلة المعلم یعطي
  . الطالب

   السبب اذكر :1 مثال
 ؟10 على القسمة یقبل 20 العدد •
  ؟10 على القسمة یقبل800 العدد •
 مع ، 10 على القسمة تقبل ألعداد أمثلة :اعط2 مثال
  السبب؟ ذكر

  

   :أكمل2تدریب
 على القسمة یقبل 547__ العدد یجعل الذي الرقم
10   

 أحد یبرر
 الطالب

  
  
  
  

 یجیب
 على الطالب
 في التدریب

  العمل ورقة

 مالحظة
 صحة
  التبریر
  
  
  

 مالحظة
 صحة
  اإلجابة

 الطالب یمیز
 وال أمثلة بین

   المفهوم أمثلة

   10 على القسمة یقبل الذي العدد :حوط مثال
2540 ، 245 ،367 ،800 ،6570  

  
  
  

 یمیز
 الطالب

 الذي العدد
 القسمة یقبل

  10 على
  

 مالحظة
 االنتباه

  والمشاركة
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

  10 على القسمة یقبل الذي العدد حوط :3 تدریب
359 ،550 ،65، 30 ،620 ،687  

  
  : ختامي تقویم

 : الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع
   هو 10 على القسمة یقبل الذي العدد §

  28د)  350ج)  254ب)  201أ)

  عدا ما 10 على القسمة تقبل التالیة األعداد جمیع §

  60د)  100ج)  90ب)  87أ)

  10 على القسمة الیقبل الذي الزوجي العدد §
  180د)   402ج)  700ب)  320أ)

 على القسمة یقبل وال 5 على القسمة یقبل الذي العدد §
10 

  570د)  1750ج)  705ب)  7050أ)

   12 صفحة  4، 3 سؤال : بیتي نشاط

 یجیب
 على الطالب
 في التدریب

  العمل ورقة
  

 الطالب یحل
 النشاط
  الختامي

  
  
  
  
  
  

 النشاط یحل
  البیتي

  
 مالحظة
 صحة
  االجابة
  

 متابعة
 الطالب
 وتصحیح
 االجابات

 ورقة على
  العمل
 ورصد

 االجابات
  الصحیحة

  
 متابعة

  البیتي النشاط

 تم ما تدوین
  )L( تعلمه

 یطلب المطلوبة التمارین وحل الموضوع دراسة بعد
 وما معارف من تعلموه ما تدوین الطالب من المعلم

 )L( الجدول من الثالث العمود في خبرات من اكتسبوه
  ؟ تعلمت ماذا  الثالث السؤال عن باإلجابة الخاصة

  
  
  
  

 یسجل
 ما الطالب

 وبذلك تعلموه
 على یحصلوا

 إجابات
 التي لألسئلة
 في طرحوها

 الثاني العمود
 الجدول من

)W( 

 متابعة
 الطالب
 ومراقبة
  نشاطهم
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 كانوا وما تعلموه ما بین الموازنة الطلبة من یطلب   التقویم مرحلة
   معرفته یریدوا
   یعرفونه كانوا وما تعلموه ما وبین

 الطلبة یوازن
 تعلموه ما بین

 كانوا وما
  معرفته یریدوا

 ما وبین
 وما تعلموه

  یعرفونه كانوا

 متابعة
 الطالب
  ومراقبتهم

 التعلم تأكید
)C( 

 بین اختالف هناك یوجد وهل الجدول مالحظة یطلب
 الثاني العمود في ؟وما والثالث األول العمود في ما

  ؟ والثالث
  ؟ علیها یجیبوا لم أسئلة هناك وهل

 الرابع العمود في تعلیقاتهم تدوین الطالب من یطلب
 تحقق  الذي النجاح مستوى لمعرفة ،وذلك الجدول من

 لدیهم الخاطئة التصورات أو المعتقدات بعض وتعدیل
  . التعلم قبل

 یكتب
 الطالب
  تعلیقاتهم

 متابعة
 تعلیقات
 الطالب
 وتقدیم
 التغذیة
  الراجعة
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 مالحق الدراسة

  الثامنة الحصة
  3على القسمة قابلیة 

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 عن االعالن
  الموضوع

 القسمة "قابلیة السبورة على الدرس عنوان المعلم یكتب
 كما السبورة على ).K.W.L( مخطط یرسم ثم "،3 على
   التالي الشكل في
K(أعرف)  Wأتعلم أن (أرید ( Lتعلمت) (  C(تعلیق)  

        

 تساعد استراتیجیة لهم یقدم سوف بأنه الطلبة ویخبر •
 یةستراتیجاال هذه تسمى التعلم عملیة تنظیم على

)K.W.L تعلمت). ـ أتعلم أن أرید ـ )(أعرف 
 مجموعة لكل ویعین مجموعات في الطلبة یوزع •

 بكل الخاص الجدول تعبئة عن مسئول یكون قائد
  مجموعة

 على مجموعة كل على . K.W.L جدول توزیع •
  . السبورة على المرسوم الجدول غرار

 أحد یقرأ
 عنوان الطلبة

  الدرس
  
 الطلبة یستعد
 كل في

 للبدء مجموعة
 خطوات في
  یةستراتیجاال

  
 كل قائد یستلم

 مجموعة
 من الجدول
  . المعلم

  
  
  
  

 مالحظة
 مدى
 اهتمام
 الطلبة

 بالموضوع
 ومالحظة
 استعداد
 الطلبة
 ومدى
  . شغفهم

 المعرفة تحدید
  )K( السابقة

 وعلى السابقة بالمعرفة الخاصة األسئلة المعلم یطرح
  : المثال سبیل
  : ناتج اكتب
• 3×9.....=  
• 3×5.....= 
• 3+4......= 
• 5+6+1.....=  
 على القسمة تقبل 3 العدد مضاعفات •

  العدد.........

 كل یقوم
 كل في طالب

 مجموعة
 باسترجاع
 معلوماته

 عن لیجیب
 التي األسئلة
  المعلم یطرحها

  

 تعزیز
 المشاركة
 ومراقبة
 تفاعل
  الطالب
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 ....+....+....=.... هي359 العدد أرقام مجموع •
 العمود في االجابات كتابة الطلبة من المعلم یطلب ثم

 ماذا السؤال عن باإلجابة یتعلق الذي الجدول من األول
  ؟ تعرف

  
  
  
  

 )K( األول العمود في اإلجابات بتسجیل المعلم ویقوم
 السابقة المعلومات ربط بهدف وذلك السبورة على

  . الحالیة بالمعلومات

 كل قائد یأخذ
 مجموعة
 من اإلجابات
 طالب
 ویقوم مجموعته
 في بتعبئتها
 األول العمود

 الجدول من
)K(  

  
 كل قائد یملي

 _المعلم مجموعة
 التي _اإلجابات
 في سجلها

 من األول العمود
  )K( الجدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 االستماع
 الى

  اإلجابات

 یراد ما تحدید
 )Wتعلمه(

 معرفته یریدون ما كل كتابة الى الطالب المعلم یوجه
 من الثاني العمود في أسئلة صورة في الموضوع حول

 تولید في الطالب المعلم یساعد وهنا )W( الجدول
 (متى مثل معرفته المطلوب حول إیحائیة بأفكار األسئلة

 منازل عدد وهل باقي؟ بدون 3 على القسمة العدد قبل
 سأحتاج أم ؟3 على القسمة لقابلیة معرفتي ستعیق العدد
 على القسمة قابلیة لمعرفة الطویلة القسمة عملیة إلى
 القسمة قابلیة لمعرفة اآلحاد برقم سأستعین ؟هل3

  ؟..................) 3على
  

 طالب یشترك
 مجموعة كل

 األسئلة بطرح
 الخاصة

 یراد ما بتحدید
  . تعلمه
 قائد یسجل

 مجموعة كل
 التي األسئلة
 في طرحت
 الثاني العمود

 تعزیز
 المشاركة
 ومتابعة
  الطالب
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

  
  
  

 یراد ما بتحدید الخاصة األسئلة بتسجیل المعلم یقوم
  السبورة. على )W( الثاني العمود في تعلمه

 الجدول من
)W.(  
 كل قائد یملي

 المعلم– مجموعة
 التي األسئلة –

 في سجلها
 الثاني العمود

 الجدول من
)W(  

  
  
  
  
  

 االستماع
  األسئلة الى

 بالدرس البدء
   الهدف

  یستقرئ أن
 مفهوم الطالب
 القسمة قابلیة
   3 على

  اآلتي: الجدول أ)أكمل
 من 13 صفحة  نشاط حل الى الطالب المعلم یوجه

  الوزاري الكتاب
  

 القسمة تقبل أعداد هي 3 العدد :مضاعفات ب)أكمل
  ............. على

 في 3 العدد مضاعفات أرقام جمع ج)أكمل:ناتج
  : هي الجدول

3، 6 ،9 ....،....،....،  
 كل في 3 العدد مضاعفات أرقام جمع د)أكمل:ناتج

  ..... على القسمة یقبل حالة
 الیقبل 49، 25، 22، 17، 5: األعداد من هـ)كلٌ 
 ذلك؟ .أبّین 3 على القسمة
  :........................................... نستنتج

  33  30  15  12  9  3مضاعفات العدد 
ناتج جمع 

      6  3  9  3مضاعفات العدد 

    9999999  666  45  36  3مضاعفات العدد 
ناتج جمع 

      18      3مضاعفات العدد 

 الطالب یحل
 النشاط
  . المطلوب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظة
 االنتباه

  والمشاركة
 رصد

 االجابات
 الصحیحة

.  
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

  :أكمل1 تدریب
 كان إذا 3 على القسمة العدد یقبل

..................................  
  14 صفحة 1 سؤال :حل2 تدریب

  
 أحد یجیب

  الطالب

 تعزیز
 الطالب
  المجیب

 أمثلة یذكر
 قابلیة لمفهوم
   3على القسمة

 فهم من لیتأكد المفهوم على دالة أمثلة المعلم یعطي
  . الطالب

   السبب اذكر :1 مثال
 ؟3 على القسمة یقبل 27 العدد •
 ؟3 على القسمة یقبل 39 العدد •
  ؟3 على القسمة یقبل 51 العدد •
 مع ، 3 على القسمة تقبل ألعداد أمثلة :اعط2 مثال
  السبب؟ ذكر

  
   :أكمل3تدریب
   3 على القسمة یقبل 23__ العدد یجعل الذي الرقم

 أحد یبرر
 الطالب

  
  
  
  
  
  

 الطالب یجیب
 التدریب على

  العمل ورقة في

 مالحظة
 صحة
  التبریر
  
  
  
  
  

 مالحظة
 صحة
  اإلجابة

 الطالب یمیز
 وال أمثلة بین

   المفهوم أمثلة

   3 على القسمة یقبل الذي العدد :حوط مثال
27 ، 98 ،53 ،123 ، 69 ،32  
  
  
  
  

  3 على القسمة یقبل الذي العدد :حوط4 تدریب
309 ،650 ،75، 30 ،623 ،627  
  14 صفحة 2 سؤال :5 تدریب

 الطالب یمیز
 الذي العدد
 القسمة یقبل

  3 على
  
  

 الطالب یجیب
 التدریب على

  العمل ورقة في

 مالحظة
 االنتباه

  والمشاركة
  
  
  

 مالحظة
 صحة
  االجابة
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

  : ختامي تقویم
 : الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع
   هو 3 على القسمة یقبل الذي العدد §

148د)  250ج)  254ب)  501أ)

 3 على القسمة تقبل التالیة األعداد جمیع §
  عدا ما

  60د)  100ج)  90ب)  87أ)

  3 على القسمة الیقبل الذي الزوجي العدد §

180د)  502ج)  750ب)  330أ)

 یقبل وال 3 على القسمة یقبل الذي العدد §
 2 على القسمة

570د)  1750ج)  705ب)  7050أ)

 
   14 صفحة 5، 4، 3 سؤال : بیتي نشاط

  
 الطالب یحل
  الختامي النشاط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 النشاط یحل
  البیتي

 متابعة
 الطالب
 وتصحیح
 االجابات

 ورقة على
  العمل
 ورصد

 االجابات
  الصحیحة

  
  
  
  

 متابعة
 النشاط
  البیتي

 تم ما تدوین
  )L( تعلمه

 یطلب المطلوبة التمارین وحل الموضوع دراسة بعد
 وما معارف من تعلموه ما تدوین الطالب من المعلم

 )L( الجدول من الثالث العمود في خبرات من اكتسبوه
  ؟ تعلمت ماذا  الثالث السؤال عن باإلجابة الخاصة

  
  
  
  

 یسجل
 ما الطالب

 وبذلك تعلموه
 على یحصلوا

 إجابات
 التي لألسئلة
 في طرحوها

 الثاني العمود
 الجدول من

)W( 

 متابعة
 الطالب
 ومراقبة
  نشاطهم
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 یریدوا كانوا وما تعلموه ما بین الموازنة الطلبة من یطلب   التقویم مرحلة
   معرفته
   یعرفونه كانوا وما تعلموه ما وبین

 الطلبة یوازن
 تعلموه ما بین

 كانوا وما
  معرفته یریدوا

 ما وبین
 وما تعلموه

  یعرفونه كانوا

 متابعة
 الطالب
  ومراقبتهم

 التعلم تأكید
)C( 

 بین اختالف هناك یوجد وهل الجدول مالحظة یطلب
 الثاني العمود في ؟وما والثالث األول العمود في ما

  ؟ والثالث
  ؟ علیها یجیبوا لم أسئلة هناك وهل

 من الرابع العمود في تعلیقاتهم تدوین الطالب من یطلب
 تحقق  الذي النجاح مستوى لمعرفة ،وذلك الجدول
 لدیهم الخاطئة التصورات أو المعتقدات بعض وتعدیل

  . التعلم قبل

 الطالب یكتب
  تعلیقاتهم

 متابعة
 تعلیقات
 الطالب
 وتقدیم
 التغذیة
  الراجعة
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 مالحق الدراسة
   التاسعة الحصة

  9على القسمة قابلیة

  الخطوة
  التقویم  واإلجراءات األنشطة

  الطالب دور  المعلم دور

 عن االعالن
  الموضوع

 القسمة "قابلیة السبورة على الدرس عنوان المعلم یكتب
 السبورة على ).K.W.L( مخطط یرسم "،ثم9 على
   التالي الشكل في كما
K(أعرف)  Wأتعلم أن (أرید (  Lتعلمت) (  C(تعلیق)  

        

 استراتیجیة لهم یقدم سوف بأنه الطلبة ویخبر •
 هذه تسمى التعلم عملیة تنظیم على تساعد

 ـ أتعلم أن أرید ـ )(أعرف K.W.L( یةستراتیجاال
 تعلمت).

 مجموعة لكل ویعین مجموعات في الطلبة یوزع •
 بكل الخاص الجدول تعبئة عن مسئول یكون قائد

  مجموعة
  

 مجموعة كل على . K.W.L جدول توزیع •
  . السبورة على المرسوم الجدول غرار على

  

 الطلبة أحد یقرأ
   الدرس عنوان

  
  
  
  
  

 في الطلبة یستعد
 مجموعة كل

 خطوات في للبدء
   یةستراتیجاال
  

 كل قائد یستلم
 الجدول مجموعة

  . المعلم من

  
  
  
  
  
  
  

 مالحظة
 اهتمام مدى

 الطلبة
 بالموضوع
 ومالحظة
 استعداد

 ومدى الطلبة
  . شغفهم

 المعرفة تحدید
  )K( السابقة

 وعلى السابقة بالمعرفة الخاصة األسئلة المعلم یطرح
  : المثال سبیل
  : ناتج اكتب
• 2×9.....=  
• 9×8.....= 
• 4+5......= 
• 7+2+3.....=  

 طالب كل یقوم
 مجموعة كل في

 باسترجاع
 لیجیب معلوماته

 األسئلة عن
 یطرحها التي

   المعلم

 تعزیز
 المشاركة
 ومراقبة
 تفاعل
  الطالب
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  التقویم  واإلجراءات األنشطة

  الطالب دور  المعلم دور
 على القسمة تقبل 9 العدد مضاعفات •

  العدد.........
 هي204 العدد أرقام مجموع •

....=....+....+.... 
  
  
  
  
 العمود في االجابات كتابة الطلبة من المعلم یطلب ثم

 السؤال عن باإلجابة یتعلق الذي الجدول من األول
  ؟ تعرف ماذا

  
  

 )K( األول العمود في اإلجابات بتسجیل المعلم ویقوم
 السابقة المعلومات ربط بهدف وذلك السبورة على

  . الحالیة بالمعلومات

 كل قائد یأخذ
 مجموعة
 من اإلجابات

 مجموعته طالب
 في بتعبئتها ویقوم

 من األول العمود
  )K( الجدول

  
 كل قائد یملي

 _المعلم مجموعة
 التي _اإلجابات

 العمود في سجلها
 من األول

  )K( الجدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 الى االستماع

  اإلجابات

 یراد ما تحدید
 )Wتعلمه(

 معرفته یریدون ما كل كتابة الى الطالب المعلم یوجه
 من الثاني العمود في أسئلة صورة في الموضوع حول

 تولید في الطالب المعلم یساعد وهنا )W( الجدول
 مثل معرفته المطلوب حول إیحائیة بأفكار األسئلة
 عدد وهل باقي؟ بدون 9 على القسمة العدد قبل (متى
 أم ؟9 على القسمة لقابلیة معرفتي ستعیق العدد منازل

 قابلیة لمعرفة الطویلة القسمة عملیة إلى سأحتاج
 لمعرفة اآلحاد برقم سأستعین ؟هل9 على القسمة
  ؟..................) 9 على القسمة قابلیة

 طالب یشترك
 مجموعة كل

 األسئلة بطرح
 بتحدید الخاصة

  . تعلمه یراد ما
 كل قائد یسجل

 مجموعة
 التي األسئلة
 في طرحت

 تعزیز
 المشاركة
 ومتابعة
  الطالب
  
  
  
  
  



  

  216  

 مالحق الدراسة

  الخطوة
  التقویم  واإلجراءات األنشطة

  الطالب دور  المعلم دور
  
  
  
  
  

 یراد ما بتحدید الخاصة األسئلة بتسجیل المعلم یقوم
  السبورة. على )W( الثاني العمود في تعلمه

  
  
  

 الثاني العمود
 الجدول من
)W.(  
  

 كل قائد یملي
 المعلم– مجموعة

 التي األسئلة –
 العمود في سجلها
 من الثاني

  )W( الجدول

  
  
  
  
  
 الى االستماع

  األسئلة

 بالدرس البدء
   الهدف

 یستقرئ أن
 مفهوم الطالب
 القسمة قابلیة
   3 على

 من 15 صفحة  نشاط حل الى الطالب المعلم یوجه
   الوزاري الكتاب
  اآلتي: الجدول أ)أكمل

  45  36  27  18  9  9مضاعفات العدد
ناتج جمع 

  9مضاعفات العدد 
9        9  

    81  72  63  54  9مضاعفات العدد
ناتج جمع 

  9مضاعفات العدد 
          

  

 9 للعدد المضاعفة األعداد أرقام :مجموع ب)أكمل
  ،.....،..... 9،18   : هي الجدول في

 9 للعدد المضاعفات العدد أرقام جمع ج)أكمل:ناتج
  ..... على القسمة یقبل حالة كل في

 الیقبل 100، 71، 65، 43، 12: األعداد من د)كلٌ 
 ذلك؟ .أبّین 9 على القسمة
  :.......................................... نستنتج

 الطالب یحل
 النشاط
  . المطلوب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظة
 االنتباه

  والمشاركة
 رصد

 االجابات
  . الصحیحة
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  التقویم  واإلجراءات األنشطة

  الطالب دور  المعلم دور
  :أكمل1 تدریب
 كان إذا 9 على القسمة العدد یقبل

..................................  
  16 صفحة 2 سؤال :حل2 تدریب

 أحد یجیب
  الطالب

 الطالب تعزیز
  المجیب

 أمثلة یعطي
 قابلیة لمفهوم
   3 على القسمة

 فهم من لیتأكد المفهوم على دالة أمثلة المعلم یعطي
  . الطالب

   السبب اذكر :1 مثال
 ؟9 على القسمة یقبل 72 العدد •
 ؟9 على القسمة یقبل 99 العدد •
  ؟9 على القسمة یقبل 108 العدد •
 مع ، 9 على القسمة تقبل ألعداد أمثلة :اعط2 مثال
  السبب؟ ذكر

  
   :أكمل3تدریب
  9 على القسمة یقبل 61__ العدد یجعل الذي الرقم

  15 صفحة 1 سؤال حل :4 تدریب

 أحد یبرر
  الطالب

  
  
  
  
  
  
  

 الطالب یجیب
   التدریب على

 مالحظة
 صحة
  التبریر
  
  
  
  
  
  

 مالحظة
  اإلجابة صحة

 الطالب یمیز
 وال أمثلة بین

   المفهوم أمثلة

   9 على القسمة یقبل الذي العدد :حوط مثال
27 ، 36 ،13 ،153 ، 64 ،306  
  

  9 على القسمة یقبل الذي العدد :حوط5 تدریب
309 ،620 ،45، 612 ،609 ،927  

  
  
  

 الطالب یمیز
 یقبل الذي العدد

  9 على القسمة
  

 الطالب یجیب
   التدریب على

  
  

 مالحظة
 االنتباه

  والمشاركة
  

 مالحظة
  االجابة صحة
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  التقویم  واإلجراءات األنشطة

  الطالب دور  المعلم دور
  : ختامي تقویم

 : الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع
   هو 9 على القسمة یقبل الذي العدد §

148د)  624ج)  109ب)  801أ)
  عدا ما 9 على القسمة تقبل التالیة األعداد جمیع §

63د)  109ج)  90ب)  27أ)
 القسمة یقبل وال 3 على القسمة یقبل الذي العدد §

 9 على
270د)  3753ج)  465ب)  7650أ)

 
   16 صفحة 4، 3 سؤال : بیتي نشاط

  
 الطالب یحل

   الختامي النشاط
  
  
  
  
  

 النشاط یحل
  البیتي

  
 الطالب متابعة

 وتصحیح
 على االجابات

  العمل ورقة
 ورصد

 االجابات
  الصحیحة

  
 النشاط متابعة

  البیتي

 تم ما تدوین
  )L( تعلمه

 یطلب المطلوبة التمارین وحل الموضوع دراسة بعد
 وما معارف من تعلموه ما تدوین الطالب من المعلم

 )L( الجدول من الثالث العمود في خبرات من اكتسبوه
  ؟ تعلمت ماذا  الثالث السؤال عن باإلجابة الخاصة

  
  
  
  

 الطالب یسجل
 وبذلك تعلموه ما

 على یحصلوا
 لألسئلة إجابات

 طرحوها التي
 العمود في

 من الثاني
 )W( الجدول

 متابعة
 الطالب
 ومراقبة
  نشاطهم

 كانوا وما تعلموه ما بین الموازنة الطلبة من یطلب   التقویم مرحلة
   معرفته یریدوا
   یعرفونه كانوا وما تعلموه ما وبین

 بین الطلبة یوازن
 وما تعلموه ما

 یریدوا كانوا
   معرفته
 تعلموه ما وبین
  یعرفونه كانوا وما
  

 متابعة
 الطالب
  ومراقبتهم
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 مالحق الدراسة

  الخطوة
  التقویم  واإلجراءات األنشطة

  الطالب دور  المعلم دور

 التعلم تأكید
)C( 

 بین اختالف هناك یوجد وهل الجدول مالحظة یطلب
 الثاني العمود في ؟وما والثالث األول العمود في ما

  ؟ والثالث
  ؟ علیها یجیبوا لم أسئلة هناك وهل

 الرابع العمود في تعلیقاتهم تدوین الطالب من یطلب
 تحقق  الذي النجاح مستوى لمعرفة ،وذلك الجدول من

 لدیهم الخاطئة التصورات أو المعتقدات بعض وتعدیل
  . التعلم قبل

 الطالب یكتب
   تعلیقاتهم

 متابعة
 تعلیقات
 الطالب
 وتقدیم
 التغذیة
  الراجعة
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 مالحق الدراسة
  العاشرة الحصة

  األولي العدد 

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 االعالن
 عن

  الموضوع

 األولي "العدد السبورة على الدرس عنوان المعلم یكتب
 في كما السبورة على ).K.W.L( مخطط یرسم "،ثم

   التالي الشكل
K  

  (أعرف)
W  

 ) أتعلم أن (أرید
L  

  ) (تعلمت
C  

  (تعلیق)

        

 تساعد استراتیجیة لهم یقدم سوف بأنه الطلبة ویخبر •
 یةستراتیجاال هذه تسمى التعلم عملیة تنظیم على

)K.W.L تعلمت). ـ أتعلم أن أرید ـ )(أعرف 
 مجموعة لكل ویعین مجموعات في الطلبة یوزع •

 بكل الخاص الجدول تعبئة عن مسئول یكون قائد
  مجموعة

 على مجموعة كل على . K.W.L جدول توزیع •
  . السبورة على المرسوم الجدول غرار

 الطلبة أحد یقرأ
   الدرس عنوان

  
  
  
  

 في الطلبة یستعد
 مجموعة كل

 خطوات في للبدء
   یةستراتیجاال
  

 كل قائد یستلم
 الجدول مجموعة

  . المعلم من

  
  
  
  
  
  

 مالحظة
 اهتمام مدى

 الطلبة
 بالموضوع
 ومالحظة
 استعداد

 ومدى الطلبة
  . شغفهم

 تحدید
 المعرفة
 السابقة

)K(  

 وعلى السابقة بالمعرفة الخاصة األسئلة المعلم یطرح
  : المثال سبیل
  یناسبه: بما الفراغ أكمل

 یقبل 57 ـــــ لیكون الفراغ في وضعه المناسب الرقم •
 معًا. 5، 2 على القسمة

 ،ـــــــــ ،ــــــــ ـــــــــ هي:ـــــــ، 14 العدد عوامل •
  . ،ـــــــــــ ـــــــــ هي: 7 العدد عوامل •
 64 ـــــ لیكون الفراغ في وضعه المناسب الرقم •

  .3 على القسمة یقبل

 طالب كل یقوم
 مجموعة كل في

 باسترجاع
 لیجیب معلوماته

 األسئلة عن
 یطرحها التي

   المعلم
  
  

 تعزیز
 المشاركة
 ومراقبة
 تفاعل
  الطالب
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  الخطوة
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  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

  5 ـــــ 1 لیكون الفراغ في وضعه المناسب الرقم •
 معًا.9،3 على القسمة یقبل

 یقبل وال  3 على القسمة یقبل زوجي عدد •
  هوــــــــــــ. 9 على القسمة

  
  
  
 العمود في االجابات كتابة الطلبة من المعلم یطلب ثم

 ماذا السؤال عن باإلجابة یتعلق الذي الجدول من األول
  ؟ تعرف

  
  

 )K( األول العمود في اإلجابات بتسجیل المعلم ویقوم
 السابقة المعلومات ربط بهدف وذلك السبورة على

  . الحالیة بالمعلومات

 كل قائد یأخذ
 مجموعة
 من اإلجابات

 مجموعته طالب
 في بتعبئتها ویقوم

 من األول العمود
  )K( الجدول

  
 كل قائد یملي

 _المعلم مجموعة
 التي _اإلجابات

 العمود في سجلها
 من األول

  )K( الجدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 الى االستماع

  اإلجابات

 ما تحدید
 یراد

 )Wتعلمه(

 معرفته یریدون ما كل كتابة الى الطالب المعلم یوجه
 من الثاني العمود في أسئلة صورة في الموضوع حول

 تولید في الطالب المعلم یساعد وهنا )W( الجدول
 (هل مثل معرفته المطلوب حول إیحائیة بأفكار األسئلة
 واحدة بطریقة عاملین ضرب كعملیة العدد كتابة یمكن
 ضرب كعملیة كتابتها یمكن أعداد هناك ؟هل فقط

 ال التي األعداد نسمى ماذا طریقة؟ من بأكثر عاملین
 واحدة بطریقة إال عاملین ضرب كعملیة كتابتها یمكن

  ؟..................)
  

 طالب یشترك
 مجموعة كل

 األسئلة بطرح
 بتحدید الخاصة

  . تعلمه یراد ما
 كل قائد یسجل

 األسئلة مجموعة
 في طرحت التي

 من الثاني العمود
  ).W( الجدول

  

 تعزیز
 المشاركة
 ومتابعة
  الطالب
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 یراد ما بتحدید الخاصة األسئلة بتسجیل المعلم یقوم
  السبورة. على )W( الثاني العمود في تعلمه

  

 كل قائد یملي
 المعلم– مجموعة

 التي األسئلة –
 العمود في سجلها
 من الثاني

  )W( الجدول

  
  
  
 الى االستماع

  األسئلة

 البدء
 بالدرس
   الهدف

  یستقرئ أن
 الطالب
 مفهوم
 العدد

   األولي

   من كلٌ  عوامل مثال:اذكر
  ـــــــــــــــــــــــــــ ×ــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــ×ـــــــــــــــــــ=ـــــ 6

  ـــــــــــــــــــــــــــ ×ــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــ×ــــــــــــــــــــــــ = 14
   ـــــــــــــــــــــــــ×ــــــــــــــــــــــــ = 7
   ـــــــــــــــــــــــــ×ــــــــــــــــــــــــ = 5
  ـــــــــــــــــــــــــ×ــــــــــــــــــــــــ = 1 

 الواحد ؛هما فقط عامالن لهما 7 ، 5 أن نالحظ
 هذین نسمي الحالة هذه ؛وفي نفسه والعدد الصحیح
  أولیًا. عدداً  العددین
 األولي العدد :إن نستنتج

  هو.............................................
  

  :أكمل1 تدریب
 العدد هما مختلفان عامالن له الذي العدد هو ـــــــــــــــــــــــــــ
  الصحیح. والواحد نفسه

 الطالب یحل
 النشاط

  . المطلوب
  
  
  
  
  
  
  

 أحد یجیب
   الطالب

 مالحظة
 االنتباه

  والمشاركة
 رصد

 االجابات
  . الصحیحة
  
  
  
  

 الطالب تعزیز
  المجیب

 أمثلة یذكر
 لمفهوم
 العدد

    األولي

 فهم من لیتأكد المفهوم على دالة أمثلة المعلم یعطي
  . الطالب

 3 أولیة التالیة األعداد كون في السبب اذكر :1 مثال
  ؟ 23، 17،

 أحد یبرر
  الطالب

  
  

 مالحظة
 صحة
  التبریر
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  السبب؟ ذكر مع أخرى أولیة ألعداد أمثلة :اعط2 مثال
  

   :أكمل3تدریب
   ــــــــــــــــــــ هو 35، 30 بین محصور أولي عدد

 الطالب یجیب
 في التدریب على
   العمل ورقة

 مالحظة
  اإلجابة صحة

 یمیز
 الطالب

 أمثلة بین
 أمثلة وال

   المفهوم

   األولي العدد :حوط مثال
37 ، 56 ،75 ،21 ، 13 ،17  
  

   18 صفحة 1 سؤال :حل4 تدریب
  

  : ختامي تقویم
  : الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع

  هو یلي فیما األولي العدد •
  13ج)  21ب)  9أ)
   عدا ما أولیة التالیة األعداد جمیع •

  5ج)  2ب)  1أ)
  التالیة األعداد في األولي الفردي العدد •

  27ج)  13ب)  35أ)
  هو الزوجي األولي العدد •

  13ج)  11ب)  7أ)
   له الذي هو األولي العدد •

   ج)عامالن  واحد ب)عامل  عوامل 3أ)

   18 صفحة2 سؤال : بیتي نشاط
  

 الطالب یمیز
  األولي العدد

  
 الطالب یجیب
   التدریب على

  
  
  
  

 الطالب یحل
   الختامي النشاط

  
  
  
  
  

 النشاط یحل
  البیتي

 مالحظة
 االنتباه

  والمشاركة
  

 مالحظة
  االجابة صحة

  
 متابعة
 الطالب
 وتصحیح
 االجابات

 ورقة على
  العمل
 ورصد

 االجابات
  الصحیحة

  
 النشاط متابعة

  البیتي

 الطالب یسجل یطلب المطلوبة التمارین وحل الموضوع دراسة بعد ما تدوین
 وبذلك تعلموه ما

 متابعة
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 تعلمه تم
)L(  

 وما معارف من تعلموه ما تدوین الطالب من المعلم
 )L( الجدول من الثالث العمود في خبرات من اكتسبوه
  ؟ تعلمت ماذا  الثالث السؤال عن باإلجابة الخاصة

  
  

 على یحصلوا
 لألسئلة إجابات

 في طرحوها التي
 من الثاني العمود
 )W( الجدول

 الطالب
 ومراقبة
  نشاطهم

 مرحلة
   التقویم

 یریدوا كانوا وما تعلموه ما بین الموازنة الطلبة من یطلب
   معرفته
   یعرفونه كانوا وما تعلموه ما وبین

 بین الطلبة یوازن
 وما تعلموه ما

 یریدوا كانوا
   معرفته
 تعلموه ما وبین
  یعرفونه كانوا وما

 متابعة
 الطالب
  ومراقبتهم

 التعلم تأكید
)C( 

 بین اختالف هناك یوجد وهل الجدول مالحظة یطلب
 الثاني العمود في ؟وما والثالث األول العمود في ما

  ؟ والثالث
  ؟ علیها یجیبوا لم أسئلة هناك وهل

 من الرابع العمود في تعلیقاتهم تدوین الطالب من یطلب
 تحقق  الذي النجاح مستوى لمعرفة ،وذلك الجدول
 لدیهم الخاطئة التصورات أو المعتقدات بعض وتعدیل

  . التعلم قبل

 الطالب یكتب
   تعلیقاتهم

 متابعة
 تعلیقات
 الطالب
 وتقدیم
 التغذیة
  الراجعة
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   عشر الحادیة الحصة
  وأنشطة مسائل 

  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

 عن االعالن
  الموضوع

 ثم وأنشطة"، "مسائل السبورة على الدرس عنوان المعلم یكتب
 الشكل في كما السبورة على ).K.W.L( مخطط یرسم
   التالي
K(أعرف)  Wأن (أرید 

 ) أتعلم
Lتعلمت) (  C(تعلیق)  

        

 تساعد استراتیجیة لهم یقدم سوف بأنه الطلبة ویخبر •
 یةستراتیجاال هذه ةتسمى التعلم عملیة تنظیم على

)K.W.L تعلمت). ـ أتعلم أن أرید ـ )(أعرف 
 قائد مجموعة لكل ویعین مجموعات في الطلبة یوزع •

  مجموعة بكل الخاص الجدول تعبئة عن مسئول یكون
 غرار على مجموعة كل على . K.W.L جدول توزیع •

  . السبورة على المرسوم الجدول
  

 أحد یقرأ
 عنوان الطلبة
   الدرس

  
  
  

 في الطلبة یستعد
 مجموعة كل

 في للبدء
 خطوات

   یةستراتیجاال
  

 كل قائد یستلم
 الجدول مجموعة

  . المعلم من

  
  
  
  
  
  

 مالحظة
 مدى
 اهتمام
 الطلبة

 بالموضوع
 ومالحظة
 استعداد
 الطلبة
 ومدى
  . شغفهم

 تحدید
 المعرفة
  )K( السابقة

 سبیل وعلى السابقة بالمعرفة الخاصة األسئلة المعلم یطرح
  : المثال
  یناسبه: بما الفراغ أكمل
 ، ـــــ آحاده رقم كان إذا 2 على القسمة العدد یقبل §

 ،ـــــ ـــــ ، ـــــ ، ـــــ
 رقم كان إذا معاً  10، 5 على القسمة العدد یقبل §

 ـــــــــــ آحاده

 كل یقوم
 كل في طالب

 مجموعة
 باسترجاع
 معلوماته

 عن لیجیب
 التي األسئلة
   المعلم یطرحها

 تعزیز
 المشاركة
 ومراقبة
 تفاعل
  الطالب
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 ـــــ. هو األولي الزوجي العدد §
 یكون معاً  9، 3 على القسمة یقبل الذي العدد §

 . ــــــــ على القسمة یقبل أرقامه مجموع
  
  
  
  
 العمود في االجابات كتابة الطلبة من المعلم یطلب ثم

 ماذا السؤال عن باإلجابة یتعلق الذي الجدول من األول
  ؟ تعرف

  
  

 على )K( األول العمود في اإلجابات بتسجیل المعلم ویقوم
 بالمعلومات السابقة المعلومات ربط بهدف وذلك السبورة
  . الحالیة

 كل قائد یأخذ
 مجموعة
 من اإلجابات

 طالب
 ویقوم مجموعته
 في بتعبئتها
 من األول العمود
  )K( الجدول
 كل قائد یملي

 مجموعة
 _المعلم

 التي _اإلجابات
 في سجلها
 األول العمود

 الجدول من
)K(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 االستماع
 الى

  اإلجابات

 ما تحدید
 یراد

 )Wتعلمه(

 حول معرفته یریدون ما كل كتابة الى الطالب المعلم یوجه
 الجدول من الثاني العمود في أسئلة صورة في الموضوع

)W( بأفكار األسئلة تولید في الطالب المعلم یساعد وهنا 
 عوامل جمیع (اذكر مثل معرفته المطلوب حول إیحائیة

 كلٍ  على القسمة تقبل التي األعداد تمییز یمكنك العدد؟هل
 العدد تعریف معرفة یمكنه ؟هل 9، 3، 5،10، 2 من

  وتمییزه؟...................) األولي
  
  
  

 طالب یشترك
 مجموعة كل

 األسئلة بطرح
 الخاصة
 یراد ما بتحدید
  . تعلمه
 قائد یسجل

 مجموعة كل
 التي األسئلة
 في طرحت

 تعزیز
 المشاركة
 ومتابعة
  الطالب
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  الخطوة
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  التقویم
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 تعلمه یراد ما بتحدید الخاصة األسئلة بتسجیل المعلم یقوم
  السبورة. على )W( الثاني العمود في

 الثاني العمود
 الجدول من
)W.(  
  

 كل قائد یملي
– مجموعة

 – المعلم
 التي األسئلة
 في سجلها
 الثاني العمود

 الجدول من
)W(  

  
  
  
  
  
  
  

 االستماع
 الى

  األسئلة

 بالدرس البدء
   الهدف

 یذكر أن
 عوامل

    العدد (قواسم)

   مثال:أكمل
  .ـــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــ هي 15 العدد قواسم
  .ـــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــ هي 8 العدد عوامل

  
  :أكمل1 تدریب
  ـــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــ هي 9 العدد قواسم
  .ــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــ هي 12 العدد عوامل

  

 یشارك
 في الطالب

  . المثال حل
  
  

   الطالب یجیب
 التدریب على
   العمل ورقة في

 مالحظة
 االنتباه

  والمشاركة
 رصد

 االجابات
  الصحیحة

  

 تعزیز
 الطالب
  المجیب

 األعداد یمیز
 تقبل التي

 على القسمة
2 ،5 ،3 
،9 ،10    

  × أو √ إشارة ضع : مثال
  )  (  9 على القسمة یقبل 19 العدد §
  )  ( 5 على القسمة یقبل 135 العدد §
  )  زوجیًا( عدداً  287 العدد §

 عن یجیب
   المعلم أسئلة

  
  

  
 مالحظة
 صحة
  اإلجابة
 مالحظة
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  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

  × أو √ إشارة ضع : تدریب 
 )   ( 3 على القسمة یقبل 53 العدد §
 القسمة یقبل 10 على القسمة یقبل الذي العدد §

 )   ( 5 على
 )   زوجیًا( عدداً  178 العدد §
  )   ( 9 على القسمة یقبل 289 العدد §

 الطالب یجیب
   التدریب على

  
  
  
  

 االنتباه
  والمشاركة

  
 مالحظة
 صحة
  االجابة

 العدد یعرف
  األولي

  ـــــــــــــــ هو 50، 45 بین المحصور األولي مثال:العدد
  
  
  ــــــــــــــــ ، هوــــــــــــ 15، 10 بین المحصور األولي العدد تدریب
  
  
  
   المناسب بالرقم الختامي:أكمل التقویم

   3 على القسمة العدد یقبل 73 ــــــــ العدد
   معاً  10، 5، 2 على القسمة العدد یقبل 59 ــــــــ العدد

  

  :أكمل بیتي نشاط
  . ،ــــــ ،ـــــــ ـــــ هي 25 العدد قواسم §
  ــــــــــــــ هو األولي الزوجي العدد §
   ــــــــــ آحاده رقم كان إذا 5 على القسمة العدد یقبل §

 في یشارك
 عن اإلجابة
   السؤال
 عن یجیب
 في السؤال

   العمل ورقة
  

 على اإلجابة
 الختامي التقویم

   العمل ورقة في
  

 النشاط یحل
   البیتي

 مالحظة
 االنتباه

  والمشاركة
 رصد

 اإلجابات
  الصحیحة

  
  
 رصد

 اإلجابات
  الصحیحة

  
 متابعة
 النشاط
  البیتي

 تم ما تدوین
  )L( تعلمه

 المعلم یطلب المطلوبة التمارین وحل الموضوع دراسة بعد
 من اكتسبوه وما معارف من تعلموه ما تدوین الطالب من

 الخاصة )L( الجدول من الثالث العمود في خبرات
  ؟ تعلمت ماذا  الثالث السؤال عن باإلجابة

 یسجل
 ما الطالب
 وبذلك تعلموه

 على یحصلوا

 متابعة
 الطالب
 ومراقبة
  نشاطهم
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  الخطوة
  واإلجراءات األنشطة

  التقویم
  الطالب دور  المعلم دور

  
  
  
  

 إجابات
 التي لألسئلة
 في طرحوها
 الثاني العمود

 الجدول من
)W( 

 مرحلة
   التقویم

 یریدوا كانوا وما تعلموه ما بین الموازنة الطلبة من یطلب
   معرفته
   یعرفونه كانوا وما تعلموه ما وبین

 الطلبة یوازن
 تعلموه ما بین
 كانوا وما

   معرفته یریدوا
 ما وبین

 وما تعلموه
  یعرفونه كانوا

 متابعة
 الطالب
  ومراقبتهم

 التعلم تأكید
)C( 

 ما بین اختالف هناك یوجد وهل الجدول مالحظة یطلب
  ؟ والثالث الثاني العمود في ؟وما والثالث األول العمود في

  ؟ علیها یجیبوا لم أسئلة هناك وهل
 من الرابع العمود في تعلیقاتهم تدوین الطالب من یطلب

 وتعدیل تحقق  الذي النجاح مستوى لمعرفة ،وذلك الجدول
  . التعلم قبل لدیهم الخاطئة التصورات أو المعتقدات بعض

 الطالب یكتب
   تعلیقاتهم

 متابعة
 تعلیقات
 الطالب
 وتقدیم
 التغذیة
  الراجعة
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  )12ملحق رقم (
 أوراق العمل

  1ورقة عمل 
  عنوان الدرس : قواسم العدد

  
ــــــــ                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         التاریخ /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالیوم /ـــــــــــــ

  
  اكتب ناتج :

7×2.............=  
8×5.............=  

  =..........والباقي.......4÷28
  =...........والباقي........3÷9

  =..........والباقي.......5÷17
  : أكمل1نشاط 
  =.............والباقي...............1÷8
  =.............والباقي...............2÷8
  =.............والباقي...............4÷8
  =.............والباقي...............8÷8

  ماذا تالحظ :............................................... 
  ماذا تستنتج :................................................

  / أكمل  1تدریب 
  ــ هي األعداد التي یقبل العدد القسمة علیها بدون باقي .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ×أو  √/ ضع إشارة  2تدریب 
  (   ) 14قاسم من قواسم العدد  2العدد  –
 (   ) 8قاسم من قواسم العدد  8العدد  –
  (    ) 50قاسم من قواسم العدد  1العدد  –
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  / ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة : 3تدریب 

  لیس قاسمًا من قواسم العدد  6العدد  •

  46د)  36ج)     30ب)     24أ)     

 قاسمًا من قواسم العدد  3العدد  •

  23د)     19ج)     13ب)     9أ)     

 من الكتاب الوزاري المقرر  4صفحة  1تعزیز المفهوم وتثبیته :حل سؤال 
 كما في المثال × أو  √استخدم حقائق القسمة واكتب 

  ) (    10قاسم من قواسم العدد  5مثال :العدد 
 )  (   20قاسم من قواسم العدد  5العدد   - ذ
 )  (      7قاسم من قواسم العد  2العدد   -  ر
 )  (   18قاسم من قواسم العدد  3العدد   -  ز
 )    (   30قاسم من قواسم العدد  9العدد   -  س

 
  4صفحة  2نشاط بیتي : سؤال 
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  2ورقة عمل 

  عوامل العددعنوان الدرس / 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           ـــــــــــــــــــــالیوم /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         التاریخ /ـــــــــ

  
  مل :أك

3×7 ......=  
8 ×4.....=  
2×5 .....=  
9 ×8.....=  

 أكمل : 1تدریب
  _____________هي األعداد التي إذا ُضربت في بعضها ظهر ناتج الضرب .

  
  ×أو  √: ضع إشارة  2تدریب 

v  36عامل من عوامل العدد  4العدد (   ) 
v  18عامل من عوامل العدد  3العدد(   )  

  
  اإلجابة الصحیحة : : ضع دائرة حول رمز 3تدریب 
  لیس عامًال من عوامل العدد  3العدد  §

  17د)  15ج)  9ب)  6أ)

  لیس عامًال من عوامل العدد  5العدد  §

  45د)  38ج)  30ب)  15أ)

  من الكتاب  5صفحة  2وسؤال  1تعزیز المفهوم وتثبیته :حل سؤال 
  نشاط بیتي :اكتب العامل المناسب 

___ × 3 = 18  
6  × ___ = 24  

36 = 4 × ___  
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  3ورقة عمل 

  قواسم وعوامل العدد عنوان الدرس:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           ـــــــــــــــــــــالیوم /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         التاریخ /ـــــــــ

  جد ناتج 
3×5......=  
2×7.....=  

12÷6.....=  
45÷9.....=  
  فسر ذلك ؟  12من عوامل العدد  3: العدد  نشاط
  فسر ذلك ؟ 12قاسم من قواسم العدد  3العدد 

  ؟.............................ماذا تالحظ 
  ماذا تستنتج ؟.............................

  
  ×أو  √/ ضع إشارة  1تدریب 

  قواسم العدد هي عوامله (    )
  

  /  أكمل 2تدریب
14=1   ___ ×  
   ×___=7  

  هي __،__،__،__. 14إذن عوامل العدد 
  

  9اكتب عوامل العدد :3تدریب
=___×___9  
=___×___9  

  هي __،___،___،___ 9عوامل العدد إذن 
  24:اكتب قواسم العدد 4تدریب 

24___=___÷  
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24___=___÷  
24___=___÷  
24___=___÷  

  هي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24إذن قواسم العدد 
  

  ضع دائرة حول رمز إلجابة الصحیحة : وتثبیته المفهوم تعزیز
  28من قواسم العدد  §

  7د)  6ج)  5ب)  3أ)

  
 36من عوامل العدد  §

  35د)  9ج)  8ب)  7أ)

  
 ما عدا  24جمیع ما یلي عوامل للعدد  §

  8د)  5ج)  4ب)  3أ)

 
   7صفحة 1،سؤال  4حل سؤال 

  
  صفحة 5،سؤال 3نشاط بیتي :سؤال 
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  4ورقة عمل

  2القسمة على قابلیة عنوان الدرس / 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           ـــــــــــــــــــــالیوم /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         التاریخ /ـــــــــ

  تب ناتج :اك
7×2.............=  
2×3.............=  

20×2...........=  
  أكمل:
  تقبل القسمة على .... 2مضاعفات العدد  §
 . 2العدد الفردي .........القسمة على  §
 هو ........658رقم اآلحاد في العدد  §

   8نشاط صفحة 
  في الجدول اآلتي: 2أ)أكمل مضاعفات العدد 

2  4  6  8  10  

12  14  16  18  20  

          

          

        50  

  ب)أكمل العبارة :
  هي أعداد تقبل القسمة على ..... 2مضاعفات العدد      

  ج) ُأكتب األرقام في منزلة اآلحاد في المضاعفات السابقة:
    .....،.....،.....،.....،.....  

  .أبّین ذلك . 2الیقبل القسمة على  9،11،13،15، 7د)كٌل من األعداد 
  تستنتج؟............................................. ماذا    
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  :أكمل 1تدریب 

  إذا كان رقم آحاده ....،....،....،....،.... 2یقبل العدد القسمة على 
  

  : أكمل برقم مناسب  2تدریب 
   2یقبل القسمة على  48الرقم الذي یجعل العدد __

  
  2حوط العدد الذي یقبل القسمة على :3تدریب 

427 ،198  ،63 ،700  
  

  وتثبیته المفهوم تعزیز
  ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة  

  بدون باقي 2العدد الذي یقبل القسمة على

  38د)  25ج)  13ب)  7أ)

  هو  2یقبل القسمة على  76الرقم الذي یجعل العدد __

  9د)  8ج)  5ب)  3أ)

  ما عدا  2جمیع األعداد التالیة تقبل القسمة على 

  978د)  100ج)  69ب)  4أ)
  

   9صفحة  2وسؤال   1حل سؤال 
  

  ×أو  √نشاط بیتي : ضع إشارة 
 فقط (   ) 2،4إذا كان آحاده  2یقبل العدد القسمة على  •
 (   ) 2القسمة على  25یقبل العدد  •
 (   )327قاسم من قواسم العدد  2العدد  •
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    5ورقة عمل   
  العدد الزوجي والعدد الفردي عنوان الدرس :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           ـــــــــــــــ/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         التاریخ /ـــــــــــــــالیوم 
  ناتج: اكتب

5×2.............=  

2×4.............=  

7×3...........=  

  أكمل:

  تقبل القسمة على ....  2مضاعفات العدد §
  هو........ 658رقم اآلحاد في العدد   §

 أكمل الفراغ::1تدریب 

  8أو6أو 4أو 2أو  0ویكون آحاده  2العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو العدد الذي یقبل القسمة على 
  9أو7أو 5أو 3أو  1ویكون آحاده  2العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو العدد الذي ال یقبل القسمة على 

  : أكمل برقم مناسب2تدریب
  عددًا زوجیًا 48الرقم الذي یجعل العدد ــــــــــــ 

  عددًا فردیاً 10یجعل العدد  ــــــــــــ  الرقم الذي
  العدد الزوجي وضع خطًا تحت العدد الفردي :حوط3تدریب

427     ،     1984     ،     6322        ،705  
  نشاط ختامي: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة

  من األعداد الزوجیة 
 38د) 25ج) 33ب) 7أ)

  فردیًا هوعددًا 76الرقم الذي یجعل العدد__
 14د) 11ج) 50ب) 3أ)

  × أو √  ضع إشارة  :نشاط بیتي
  (   )  2العدد الزوجي یقبل القسمة على  •
 (   )  2جمیع األعداد الفردیة تقبل القسمة على  •
    قاسم لجمیع األعداد الزوجیة (   ) 2العدد  •
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  6ورقة عمل 

  10قابلیة القسمة على  عنوان الدرس :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           ـــــــــــــــ/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         التاریخ /ـــــــــــــــالیوم 

 أكمل :
• 6×10.............=  
• 9×10.............=  
  تقبل القسمة على العدد......... 10مضاعفات العدد  •
 هو........ 2540رقم اآلحاد في العدد  •
•  

  من الكتاب الوزاري  11صفحة  2حل نشاط 
  في الجدول اآلتي: 10أ)أكمل مضاعفات العدد 

10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  

110                  200  

  
  ب)أكتب رقم منزلة اآلحاد في كل من  المضاعفات السابقة :....

 10الیقبل القسمة على  39، 38، 37، 26، 25، 14،  13، 11،12ج)كٌل من األعداد : 
  .أبّین ذلك .

  نستنتج :...........................................................
  

  :أكمل 1تدریب 
  إذا كان آحاده .... 10یقبل العدد القسمة على 

  

  :أكمل  2تدریب 
  10یقبل القسمة على   547الرقم الذي یجعل العدد __

  

  10حوط العدد الذي یقبل القسمة على :3تدریب 
359 ،550 ،65 ،30 ،620 ،687  
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   وتثبیته المفهوم تعزیز

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة :
  هو  10العدد الذي یقبل القسمة على  §

  350د)  254ج)  201ب)  28أ)

 ما عدا  10جمیع األعداد التالیة تقبل القسمة على  §

  100د)  90ج)  87ب)  60أ)

  10العدد الزوجي الذي ال یقبل القسمة على  §

  700د)  402ج)  320ب)  180أ)

 10وال یقبل القسمة على  5العدد الذي یقبل القسمة على  §

  7050د)  1750ج)  705ب)  570أ)

 
   12صفحة   4، 3نشاط بیتي : سؤال 
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 مالحق الدراسة
  7ورقة عمل 

  3قابلیة القسمة على  عنوان الدرس :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           ـــــــــــــــــــــالیوم /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         التاریخ /ـــــــــ

 أكمل :
• 3×9.....=  
• 3×5.....= 
• 3+4......= 
• 5+6+1.....=  
  تقبل القسمة على العدد......... 3مضاعفات العدد  •
 هي ....+....+....=.... 359مجموع أرقام العدد  •

 
  من الكتاب الوزاري  13نشاط  صفحة 

  أ)أكمل الجدول اآلتي:
 9999999  666  45  36  33  30  15  12  9  3مضاعفات العدد

ناتج جمع 
  3مضاعفات العدد 

9  3  6          18    

  
  هي أعداد تقبل القسمة على ............. 3ب)أكمل :مضاعفات العدد 

  : في الجدول هي 3ج)أكمل:ناتج جمع أرقام مضاعفات العدد 
3 ،6 ،9 ....،....،....، 

  في كل حالة یقبل القسمة على ..... 3د)أكمل:ناتج جمع أرقام مضاعفات العدد 
 .أبّین ذلك؟ 3الیقبل القسمة على  49، 25، 22، 17، 5هـ)كٌل من األعداد :

  نستنتج :...........................................................
  :أكمل1تدریب 

  إذا كان .................................. 3العدد القسمة على یقبل 
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 14صفحة  1:حل سؤال  2تدریب 
  
  :أكمل    3تدریب

  3یقبل القسمة على   23الرقم الذي یجعل العدد __
  

  3:حوط العدد الذي یقبل القسمة على  4تدریب 
309 ،650 ،75 ،30 ،623 ،627  

  
  14صفحة  2: سؤال 5تدریب 

  
   وتثبیته المفهوم تعزیز

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة :
  هو  3العدد الذي یقبل القسمة على  §

  501د)  254ج)  250ب)  148أ)

 ما عدا  3جمیع األعداد التالیة تقبل القسمة على  §

  100د)  90ج)  87ب)  60أ)

  3العدد الزوجي الذي ال یقبل القسمة على  §

  750د)  502ج)  330ب)  180أ)

 2وال یقبل القسمة على  3یقبل القسمة على العدد الذي  §

  7050د)  1750ج)  705ب)  570أ)

  
  14صفحة  5، 4، 3نشاط بیتي : سؤال 
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  8ورقة عمل 

  9قابلیة القسمة على عنوان الدرس: 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           ــــالتاریخ /ــــــــــــــــــــــــــ    الیوم /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

  
 أكمل :
• 2×9.....=  
• 9×8.....= 
• 4+5......= 
• 7+2+3.....=  
  تقبل القسمة على العدد......... 9مضاعفات العدد  •
 هي ....+....+....=....204مجموع أرقام العدد  •

  من الكتاب الوزاري  15حل نشاط  صفحة 
  أ)أكمل الجدول اآلتي:

  81  72  63  54  45  36  27  18  9  9مضاعفات العدد
ناتج جمع 

  9مضاعفات العدد 
9        9          

  
  في الجدول هي : 9ب)أكمل :مجموع أرقام األعداد المضاعفة للعدد 

9،18 .....،.....،  
  في كل حالة یقبل القسمة على ..... 9أرقام العدد المضاعفات للعدد  ج)أكمل:ناتج جمع
  .أبّین ذلك؟ 9الیقبل القسمة على  100، 71، 65، 43، 12د)كٌل من األعداد :

  نستنتج :...........................................................
  

  :أكمل1تدریب 
  ..................................إذا كان  9یقبل العدد القسمة على 

  
   16صفحة  2:حل سؤال 2تدریب 
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  أكمل :3تدریب

  9یقبل القسمة على  61الرقم الذي یجعل العدد __
  

  15صفحة  1حل سؤال  :4تدریب 
  

  9:حوط العدد الذي یقبل القسمة على 5تدریب 
309 ،620 ،45 ،612 ،609 ،927  

  
   وتثبیته المفهوم تعزیز

 رمز اإلجابة الصحیحة : ضع دائرة حول
  هو  9العدد الذي یقبل القسمة على  §

  801د)  624ج)  148ب)  109أ)

 ما عدا  9جمیع األعداد التالیة تقبل القسمة على  §

  109د)  90ج)  63ب)  27أ)

 9وال یقبل القسمة على  3العدد الذي یقبل القسمة على  §

  7650د)  3753ج)  465ب)  207أ)

 
  صفحة  4، 3نشاط بیتي : سؤال 
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  9ورقة عمل 
  العدد األولي عنوان الدرس :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           ـــــــــــــــــــــالیوم /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         التاریخ /ـــــــــ
  

  أكمل الفراغ بما یناسبه:
 معًا. 5، 2یقبل القسمة على  57الرقم المناسب وضعه في الفراغ لیكون ـــــ  •
 هي:ـــــــ، ـــــــــ ،ــــــــ ،ـــــــــ 14عوامل العدد  •
  هي: ـــــــــ ،ـــــــــــ . 7العدد عوامل  •
  .3یقبل القسمة على  64الرقم المناسب وضعه في الفراغ لیكون ـــــ  •
 معًا. 3، 9یقبل القسمة على   5ـــــ  1الرقم المناسب وضعه في الفراغ لیكون  •
 هوــــــــــــ. 9وال یقبل القسمة على   3عدد زوجي یقبل القسمة على  •

  كٌل من نشاط :اذكر عوامل 
  ـــــــــــــ× ـــــــــــــ = ـــــــــــ×=ـــــــــ 6

  ـــــــــــــ× ـــــــــــــ = ـــــــــــ×=ـــــــــ 14
  ـــــــــــــ ×=ـــــــــ 7
  ـــــــــــــ×=ـــــــــ 5
  ـــــــــــــ ×=ـــــــــ 1

لعدد نفسه ؛وفي هذه الحالة نسمي لهما عامالن فقط ؛هما الواحد الصحیح وا 7،  5نالحظ أن 
  هذین العددین عددًا أولیًا.

  نستنتج :إن العدد األولي هو...........................................................
  

  :أكمل1تدریب 
  ـــــــــــــــــــــــــــ هو العدد الذي له عامالن مختلفان هما العدد نفسه والواحد الصحیح.

  
  :أكمل 2تدریب

  هو ــــــــــــ  35، 30عدد أولي محصور بین 
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  18صفحة  1:حل سؤال 3تدریب

  
   وتثبیته المفهوم تعزیز

  ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة :
 العدد األولي فیما یلي هو  •

  25د)  21ج)  13ب)  9أ)    

 جمیع األعداد التالیة أولیة ما عدا   •

  7د)  5ج)  2ب)  1أ)    

  الفردي األولي في األعداد التالیةالعدد  •

  49د)  35ج)  27ب)  13أ)    

 العدد األولي الزوجي هو  •

  13د)  11ج)  7ب)  2أ)   

  العدد األولي هو الذي له  •

د)لیس مما   ج)عامالن   ب)عامل واحد  عوامل 3أ)   
  سبق

 
  18صفحة 2نشاط بیتي : سؤال 
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  10ورقة عمل 
  العدد األولي عنوان الدرس :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           ـــــــــــــــــــــالیوم /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         التاریخ /ـــــــــ
  

  ا یناسبه:أكمل الفراغ بم
 هي:ـــــــ، ـــــــــ ،ــــــــ  25عوامل العدد  •
 هي: ـــــــــ ،ـــــــــــ ، ـــــــــــ ، ــــــــــــــ 10عوامل العدد  •
 من األعداد األولیة ــــــــ ،ـــــــــــ ، ــــــــــــــ ،ــــــــــ ، ــــــــــــــــ. •

 

  :اكتب العدد في صورة حاصل ضرب عددین أولیین 1تدریب 
  ــــــــ×=ــــــــ9

  ـــــــــ×ـــــــــ×=ـــــــ12
  :  2تدریب 

  ما هو العدد األولي؟
  اذكر أمثلة ألعداد أولیة ؟

  كون عددًا من مجموع عددین أولیین ؟
  كون عددًا من ضرب عددین أولیین ؟

  

  19صفحة  1:حل سؤال  3تدریب
  

   وتثبیته ومالمفه تعزیز
  ×أو  √ضع إشارة 
 عددًا أولیًا (  ) 9یعتبر العدد  §
 العدد األولي له عامل واحد فقط (  ) §
 جمیع األعداد األولیة فردیة (  ) §
 (  )2العدد األولي الزوجي الوحید هو  §
 العدد األولي له عامالن هما الواحد الصحیح والعدد نفسه (  ) §

   19صفحة 2نشاط بیتي : سؤال 
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  11 ورقة عمل

  عنوان الدرس :مسائل وأنشطة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             ـــــــــــــــــــــالیوم /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         التاریخ /ـــــــــ

  أكمل الفراغ بما یناسبه:
 إذا كان رقم آحاده ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ،ـــــ 2یقبل العدد القسمة على  §
 معًا إذا كان رقم آحاده ـــــــــــ 10، 5یقبل العدد القسمة على  §
 العدد الزوجي األولي هو ـــــ. §
 وع أرقامه یقبل القسمة على ــــــــ .معًا یكون مجم 9، 3العدد الذي یقبل القسمة على  §

  

  :أكمل 1تدریب 
  هي ـــــ ،ـــــ ،ـــــ . 9قواسم العدد 
  هي ـــــ ، ـــــــ ،ـــــــ، ـــــــ،ـــــــ،ـــــــ. 12عوامل العدد 

  

  ×أو  √: ضع إشارة  2تدریب
 (   ) 3یقبل القسمة على  53العدد  §
 (   ) 5القسمة على یقبل  10العدد الذي یقبل القسمة على  §
 عددًا زوجیًا(   ) 178العدد  §
  (   ) 9یقبل القسمة على  289العدد  §

  

  هو ــــــــــــ ،ــــــــــــــــ 15، 10العدد األولي المحصور بین : 3تدریب
  

   وتثبیته المفهوم تعزیز
  أكمل بالرقم المناسب 

  3یقبل العدد القسمة على  73العدد ــــــــ 
  معًا  10، 5، 2یقبل العدد القسمة على  59العدد ــــــــ 

  نشاط بیتي :أكمل
  هي ـــــ ،ـــــــ ،ــــــ . 25قواسم العدد  §
  العدد الزوجي األولي هو ــــــــــــــ §
  إذا كان رقم آحاده ـــــــ5یقبل العدد القسمة على  §
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  )13ملحق رقم (

 خطاب تسهیل مهمة
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 There are statistically significant differences at a level of (α  )0.05=  
between the average grades of the experimental groups students (Posner and 
K.W.L  models) and the control group (conventional) in regard to the diagnostic 
post-test which was held to measure the alternative conceptions relating to 
mathematical concepts in favor of K.W.L  model.and The effectiveness of Posner 
model on the conventional model in favor of the Posner model. 

In light of the study results, the researcher drew up a recommendation 
which includes the need to prepare and design teaching programs which are 
based on K.W.L. strategies and Posner conceptual change strategies to get rid of 
the wrong conceptions held by the students before educating the students about 
the contents of the curriculum, and conduct diagnostic achievement tests at the 
end of each unit to instantly identify and address the wrong conceptions through 
adopting a remedial plan. 
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Abstract  
The impact of using Posner and K.W.L. models in modifying the alternative 

conceptions relating to some mathematical concepts for the  
elementary 4th grade students in Rafah governorate 

The study aimed to identify the impact of using Posner and K.W.L. models 
in modifying the alternative conceptions relating to some mathematical concepts 
for the elementary 4th grade students in Rafah governorate by addressing the 
following questions: 

1. What are the mathematical concepts included in the numbers theory unit of the 
Mathematics curriculum of the elementary 4th grade for the academic year 
2012-2013? 

2. What are the alternative conceptions which students of the elementary 4th 
grade in Rafah governorate have towards some mathematical concepts? 

3. Are there statistically significant differences at a level(α≤0.05) between the 
average grades of the three groups in regard to the diagnostic post-test which 
was held to measure the alternative conceptionsrelating to mathematical 
concepts attributed to the independent variables (Posner,K.W.L. and 
conventional models)? 

The study sample consisted of 83 students from the elementary 4th grade 
who were divided into three groups; two experimental groups (Posner 27 
students, K.W.L. 28 students) and a third group comprising of 28 students. A 
diagnostic pre-test was applied to diagnose the wrong conceptions relating to 
mathematical concepts which are maintained by the three groups, 22 wrong 
concepts have been identified and assigned a frequency ratio of more than 30% 
of the overall sample responses. The researcher then educated the experimental 
group (1) using K.W.L. strategy and the experimental group (2) using Posner 
model, and the third control group using the usual and conventional methods 

Following the application of the study, the researcher applied the 
diagnostic post-test again on the students of both experimental groups and 
control group. 

To answer the study questions, SPSS program package for social sciences 
has been used to conduct statistical analyses which have been adopted in the 
study, these statistical methods are as follows: 

1) Kurskal-wallis test(Significance of differences test between independent 
groups in the case of small sample. 

2) Post Dan test  
The study results showed that both Posner and K.W.L. models have been 

effective in changing the wrong conceptions relating to mathematical concepts 
by concluding with the following results: 
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