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 العراؽ داخؿ مف واالكاديمييف الباحثيف جميعمجمة إشراقات تنموية  تدعو
 إلثراء عممية قيمة ذات ببحوث لمكتابة االختصاصات مختمؼ في وخارجو

 .المجلة بالبحوث الرصينة

 في والدراسات البحوث تستقبؿ محكمة، فصيمة مجمة إشراقات تنموية مجمة
 االنكميزية، والمغة دابيا،او  العربية المغة) كافةاالنسانية  االختصاصات

 والنفسية، التربوية والعمـو ،واالرشاد ، ،واالجتماع والجغرافيا، والتاريخ،
 والمغة الكردية،  ،وعمـو القراف ،فةواالعالـ، والفمس ،والعمـو السياسية

 التحرير ىيأة مف العممي لمتقويـ لممجمة المقدمة البحوث وتخضع. (وسواىا
 داخؿ مف كافة العممية االختصاصات في الخبراء االساتذة مف كبير وجمع
وتمتـز المجمة بالِحفاظ عمى حقوؽ الممكية الفكرية لممؤلفيف  وخارجو العراؽ

 .النشروتطبيقيا أخالقيات البحث العممي وبنود لجنة اخالقيات 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٠زم١ذ سئ١ظ ٚاػؼبء ١٘ئخ اٌزؾش٠ش ثؼذَ االػالْ ػٓ ا٠خ ِؼٍِٛخ    -1

رخض اٌجؾٛس اٌّمذِخ ٌٍّغٍخ ػذا اٌّخٛي ِٓ ِإٌف١ٙب ٚاٌّؾشس٠ٓ 

 ٚاالعزشبس١٠ٓ ٚإٌبشش ؽغت اٌؼشٚسح.

اْ ػ١ٍّخ رم٠ُٛ اٌجؾش ِٓ اٌّؾى١ّٓ ٠غبػذ ػٍٝ ارخبر اٌمشاس     -2

إٌّبعت ِٓ ١٘ئخ اٌزؾش٠ش ثخظٛص اٌجؾش اٌّمذَ ٌٍّغٍخ ٟٚ٘ 

ثبٌؼشٚسح  رف١ذٖ  فٟ رؾغ١ٓ ثؾضٗ. ٚرٍزضَ ١٘ئخ اٌزؾش٠ش ئؽبؿخ 

اٌّؾى١ّٓ ػٍّب ثؼٛاثؾ ِٚؼب١٠ش ِٚغزٜٛ سطبٔخ اٌجؾٛس اٌزٟ 

 مالحظات عامة

 

 س ياسة النرش يف اجملةل



ثؼذَ ئػالْ أعّبء اٌّؾى١ّٓ ئال  رمجً ٌٍٕشش فٟ اٌّغٍخ ،وّب رٍزضَ

 ثّٛافمخ خـ١خ ٌٍّؾىُ ٔفغٗ.

٠خؼغ رشر١ت اٌجؾٛس فٟ اٌّغٍخ الػزجبساد ف١ٕخ رزؼٍك ث٠ٛٙخ  -3

 اٌّغٍخ.

٠زـٍت ِٓ ِؾىّٟ اٌجؾٛس اٌزؼبًِ ثغش٠خ ِغ اٌجؾٛس اٌّشعٍخ ٌُٙ.  -4

٠غٛص االفظبػ ػٕٙب اٚ ِٕبلشزٙب ِغ االخش٠ٓ اال ِغ سئ١ظ  ٚال

 ٗ .اٌّغٍخ اٚ ِٓ ٠ٕٛة ػٕ

اػزّبد اٌّؼب١٠ش اٌّٛػٛػ١خ فٟ اٌزؾى١ُ  ٚرغبٚص االٔزمبد اٌشخظٟ  -5

ساء ٚاػؾخ ِغ اٌؾغظ بٌٍجبؽش . ٠ٚغت اْ ٠ىْٛ اٌزؾى١ُ ِؼضصًا ث

اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزٛص١ك ، ٠ٚزٛافك ِغ ػٛاثؾ ِٚؼب١٠ش إٌشش اٌّؼزّذح فٟ 

 اٌّغٍخ.

اشؼبس اٌجبؽش ثمجٛي ثؾضٗ خالي ِذح الظب٘ب شٙش ِٓ ربس٠خ رغ١ٍُ  -6

 .شاٌجؾ

ال ٠غٛص ٌٍجبؽش اْ ٠ـٍت ػذَ ٔشش ثؾضٗ ثؼذ ػشػٗ ػٍٝ ١٘أح  -7

اٌزؾش٠ش اال  ألعجبة رمزٕغ ثٙب ١٘ئخ اٌزؾش٠ش ٠ٚزُ رٌه لجً اشؼبسٖ 

 ثمجٛي ثؾضٗ ٌٍٕشش.

٠ٍزضَ اٌجبؽش ثأعشاء رؼذ٠الد اٌّؾى١ّٓ ػٍٝ ثؾضٗ ٚفك اٌزمبس٠ش  -8

( 15اٌّشعٍخ ا١ٌٗ ِٚٛافبح اٌّغٍخ ثٕغخخ ِؼذٌخ فٟ ِذح ال رزغبٚص )

 خّغخ ػشش ٠ًِٛب.

 .الرؼبد اٌجؾٛس اٌٝ اطؾبثٙب عٛاء ٔششد اْ ٌُ رٕشش -9

 .رٍزضَ اٌّغٍخ ثٕشش اٌجؾٛس اٌزٟ رخً ثششؽ ِٓ ٘زٖ اٌششٚؽ ال -11



ػٍٝ اٌجبؽش/ اٌجبؽض١ٓ االٌزضاَ ثزؼ١ٍّبد ٚػٛاثؾ إٌشش اٌّؼزّذح فٟ  -11

اٌّغٍخ ٚثبعٍٛة وزبثخ اٌجؾش. ٚرب١ِٓ رٛافش ِؼب١٠ش اٌجؾٛس اٌشط١ٕخ 

ٛػ ٘ذف اٌجؾش ٚػشع إٌزبئظ ثٕؾٛ دل١ك ِٚزغٍغً ِٓ ٚػ

ِٕٚبلشخ ٘زٖ إٌزبئظ ثّب ٠ؾمك ا٘ذاف اٌجؾش ِغ رغ٠ٛغ اعشاء اٌجؾش 

ثـشائك ِٛػٛػ١خ. ٠غت اْ ٠ىْٛ اٌجؾش ِؼضصًا ثزفبط١ً إٌشش 

ٌٍّشاعغ اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ. ٠غت اْ ال٠زؼّٓ اٌجؾش ػٍٝ ٔزبئظ ٌجؾٛس 

 ٚػٍٝ اٌجبؽش رٛل١غ رؼٙذ ثزٌه اخش؛ الٔٙب رؼذ عٍُٛن غ١ش  ِمجٌٛخ.

ػٍٝ اٌجبؽش اْ ٠زغٕت االٔزؾبي اٚ الزجبط ػجبساد أٚ افىبس  -12

ٔٙب ػًّ اٌجبؽش اٌخبص، أٚ االلزجبط دْٚ باألخش٠ٓ ٚأدسعٙب و

ؼغ ٌىشف خاإلشبسح ئٌٝ ِظذس٘ب األطٍٟ. ٚاْ وً االثؾبس ر

 االٔزؾبي لجً اسعبٌٙب اٌٝ اٌّؾى١ّٓ ٚلجٛي اٌجؾش .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

مجيع اآلراء الىاردة يف  اجمللت  تعرب عن آراء  كاتبيها وليس 

 بالضرورة  أن تعكس وجهت  نظر اجمللت 



 
 
 

رغؼٝ ١٘أح اٌزؾش٠ش فٟ ِغٍخ ئششالبد ر٠ّٕٛخ اٌٝ االسرمبء ثّؼبًِ رأص١ش 

لبػذح ث١بٔبد اٌّغزٛػجبد ( ر١ّٙذا ٌذخٛي Impact Factorاٌّغٍخ )

اٌؼ١ٍّخ اٌؼب١ٌّخ. ٚػ١ٍٗ رٕشش ِغٍخ ئششالبد ر٠ّٕٛخ االثؾبس اٌزٟ رزغُ 

ٚثغالِخ اٌٍغخ ٚدلخ اٌزٛص١ك فٟ  شطبٔخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌم١ّخ اٌّؼشف١خثبٌ

 االخزظبطبد اإلٔغب١ٔخ ٚٚفك اٌششٚؽ اٌّج١ٕخ فٟ ادٔبٖ:

أْ ال ٠ىْٛ اٌجؾش ِٕشٛسا عبثمب فٟ ِغٍخ اخشٜ. ٚأْ ال ٠ىْٛ عضءًا  -1

ِٓ ثؾش عبثك ِٕشٛس أٚ ِٓ سعبٌخ عبِؼ١خ ٚػٍٝ اٌجبؽش اْ ٠ٛلغ 

ّٔٛرط رؼٙذ ثأال ٠ىْٛ اٌجؾش ِٕشٛسًا أٚعجك رمذ٠ّٗ ٌٍٕشش فٟ ِغٍخ 

أخشٜ. ٚأْ ال ٠مذِٗ ٌٍٕشش فٟ ِغٍخ اخشٜ ثؼذ ٔششٖ فٟ ِغٍخ 

ٚأْ ٠ٛافك ػٍٝ  ٔمً ؽمٛق ٔشش اٌجؾش اٌٝ اٌّغٍخ ئششالبد ر٠ّٕٛخ . 

 فٟ ؽبٌخ لجٛي اٌجؾش ٌٍٕشش )ّٔٛرط اٌزؼٙذ(.

( وٍّخ ثؼّٕٙب 8111أْ ال ٠ض٠ذ ػذد اٌىٍّبد فٟ اٌجؾش ػٍٝ ) -2

 اٌّظبدس ٚاٌّالؽك .

أْ ال ٠زوش اعُ اٌجبؽش أٚ ا٠خ أشبسح رذي ػ١ٍٗ فٟ ِزٓ اٌجؾش ٌؼّبْ  -3

 عش٠خ ٚؽ١بد٠خ ػ١ٍّخ اٌزؾى١ُ

 . أْ رؾزٛٞ اٌظفؾخ األٌٚٝ ِٓ اٌجؾش ػٍٝ ِب ٠أرٟ )وّب فٟ اٌّضبي(:4

 ػٕٛاْ اٌجؾش  . - أ

 اعُ اٌجبؽش ٚدسعزٗ اٌؼ١ٍّخ ٚشٙبدرٗ. - ة

 ػٕٛاْ اٌجبؽش -د

 ثش٠ذ اٌجبؽش اإلٌىزشٟٚٔ. -د

 بٌٍغِخ اإلٔى١ٍض٠خ ٠ىْٛ فٟ ثذا٠خٍِخظبْ أؽذّ٘ب ثبٌٍغِخ اٌؼشث١خ ٚاٌضبٟٔ ث -س

( ٠ؼُ اعُ اٌجبؽش ِٚىبْ ػٍّٗ ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ 12ُ خؾ )اٌجؾش ثؾغ

ا٠ؼب. ٚأْ رؾزٛٞ االثؾبس اٌّىزٛثخ ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ػٍٝ ٍِخض 

وٍّخ ِغجٛلب ثؼٕٛاْ  211ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ )خالطخ( ال رزغبٚص وٍّبرٗ 

 ضوابط النرش يف اجملةل 

 



ٚاٌىّبد اٌّفزبؽ١خ  اٌجؾش ٚاعُ اٌجبؽش ِٚىبْ ػٍّٗ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ا٠ؼب

 ٍخض اٌؼشثٟ ٚاالٔى١ٍضٞ.فٟ ٔٙب٠خ اٌّ

       ( ثخؾ Microsoft Wordرىزت االثؾبس ِىزٛثخ ػٍٝ ثشٔبِظ ) -5

 (Arabic Simplifiedٌالثؾبس )  اٌّىزٛثخ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚ ثخؾ

(Times New Roman ٌالثؾبس اٌّىزٛثخ ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ )

 ( ٌٍؼٕب٠ٚٓ اٌشئ١غخ ٚاٌفشػ١خ . 14( ٌٍّزٓ ٚؽغُ )12)   ٚثؾغُ 

( ٌٍٕشش اٌؼٍّٟ فٟ اٌزٛص١ك ، ٚػٍٝ اٌجبؽش APAرؼزّذ اٌّغٍخ د١ًٌ )  -6

ارجبع لٛاػذ االلزجبط ٚرٛص١ك اٌّظبدس ٚأخالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثّب 

 ٠زٛافك ِغ ٘زا إٌظبَ.

رىزت ِظبدس اٌجؾش فٟ  طفؾخ أٚ طفؾبد ِغزمٍخ ِشرجخ ٚفمًب  -7

ّإٌف، اعّٗ .) عٕخ ٌألطٛي اٌّؼزّذح ػٍٝ ٚفك اٌزشر١ت االرٟ: و١ٕخ اٌ

(. داس إٌشش. ِىبْ 3اٌـجغ( .ػٕٛاْ اٌىزبة. سلُ اٌـجؼخ)ؽ

 ٌزٛص١ك اٌّظبدس(. APAإٌشش)اٌّذ٠ٕخ(.  أٔظش )ٔظبَ  

( ٌٍجبؽش ال  Short Biographyرمذ٠ُ ع١شح ػ١ٍّخ لظ١شح ) -8

( ِٕفظً ػٓ اٌجؾش فٟ ٔفظ Wordاعـش ٚ ثٍّف ) 4بٚص ــــرزغ

 اٌمشص.

(  ؽ١ش Turnitinض االعزالي ثبعزخذاَ ثشٔبِظ )رـجك اٌّغٍخ ٔظبَ فؾ -9

٠زُ سفغ ٔشش االثؾبس اٌزٟ رزغبٚص ف١ٙب ٔغجخ االعزالي إٌغجخ 

 اٌّمجٌٛخ ػب١ٌّب.

٠خؼغ اٌجؾش ٌفؾض أٌٟٚ رمَٛ ثٗ ١٘ئخ اٌزؾش٠ش فٟ اٌّغٍخ ٚرٌه  -11

ٌزمش٠ش أ١ٍ٘خ اٌجؾش ٌٍزؾى١ُ، ٠ٚؾك ٌٙب أْ رؼززس ػٓ لجٛي اٌجؾش  

 ة.دْٚ رمذ٠ُ االعجب

رزجغ اٌّغٍخ اٌزم٠ُٛ اٌّضدٚط اٌغشٞ ٌج١بْ طالؽ١خ اٌجؾش ٌٍٕشش، ؽ١ش  -11

٠ؼشع اٌجؾش اٌّمذَ ٌٍٕشش ػٍٝ ِؾى١ّٓ اص١ٕٓ ِٓ رٚٞ االخزظبص 

أؽذّ٘ب ِٓ داخً اٌؼشاق ٚاالخش ِٓ خبسعٗ ٠ٚزُ اخز١بسّ٘ب ثغش٠خ 

ِـٍمخ. فؼال ػٓ ػشع اٌجؾش ػٍٝ خج١ش ٌغٛٞ ٌزم٠ُٛ عالِزٗ 

 اٌٍغ٠ٛخ.



ثؾبس اٌزٟ ٠مزشػ اٌّؾىّْٛ اعشاء رؼذ٠الد ػ١ٍٙب ٌزىْٛ طبٌؾخ اال -12

ٌٍٕشش رؼبد اٌٝ اطؾبثٙب ألعشاء اٌزؼذ٠الد اٌّـٍٛثخ ػ١ٍٙب ٚال ٠ُؼبد 

 اٌجؾش ئٌٝ طبؽجٗ ئرا ٌُ ٠ُمجً ٌٍٕشش.

٠شزشؽ ٌٕشش االثؾبس اٌّغزٍخ ِٓ سعبئً اٌّبعغز١ش ٚاؿبس٠ؼ  -13

ػٍٝ اٌجؾش، ٚفك اٌذوزٛساٖ ِٛافمخ خـ١خ ِٓ األعزبر اٌّششف 

 إٌّٛرط اٌّؼزّذ فٟ اٌّغٍخ. )ِٛافمخ اٌّششف (

ُرؼّجش األثؾبس إٌّشٛسح فٟ اٌّغٍخ ػٓ آساء أطؾبثٙب، ال ػٓ سأٞ  -14

 اٌّغٍخ.

رٕشش اٌّغٍخ أػذاد خبطخ ثبٌّإرّشاد اٌؼ١ٍّخ اٌّزٛافمخ ِغ رخظض  -15

 اٌّغٍخ.

ثبؽض١ٓ ِٓ  ال رغزٛفٟ اٌّغٍخ اٞ اعٛس ٌٕشش االثؾبس اٌّمذِخ ِٓ -16

خبسط اٌؼشاق. ٚرىْٛ اعٛس ٔشش اٌجؾش ٌٍجبؽض١ٓ ِٓ داخً اٌؼشاق 

 ( اٌف د٠ٕبس.111)

 ٠ّىٓ رغ١ٍُ االثؾبس اٌّمذِخ ٌٍٕشش فٟ اٌّغٍخ ػٍٝ ٚفك ِب ٠أرٟ: -17

ِمبثً /  ّٛايٍخ فٟ شبسع فٍغـ١ٓ / رمزـغ اٌ.  ٠ذ٠ٚب فٟ ِمش اٌّغ أ

 . اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ

 ٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ ٌٍّغٍخ ٚفك اٌشاثؾ:ػجش رؾ١ًّ اٌجؾش ػٍ - ة

https://ishraqaat.com/ 

 ِشاعٍخ اٌّغٍخ ػٍٝ ػٕٛاْ اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ ٌٍّغٍخ: - د 

al.tanmeia2016@yahoo.com 

 رئيس التحرير                                                             

 
 
 
 

  



 Author Guidelinesدليل املؤلف 
أدناه الشروط والمتطمبات الواجب مراعاتيا مف قبؿ الباحث لمنشػر فػي 

 المجمة: 
 يجب أف يكوف عنواف البحث موجزًا قدر اإلمكاف ومعبر عف البحث. . 1
. اسػػماء البػػاحثيف: تكتػػب اسػػماء البػػاحثيف وعنػػاويف عمميػػـ بصػػورة واضػػحة 2

 مع البريد االلكتروني لمباحث األوؿ. 
تخمص مػػػػوجزًا واضػػػػحًا عػػػػف البحػػػػث مكػػػػوف مػػػػف . يجػػػػب أف يتضػػػػمف المسػػػػ3

كممػػػة ويتبػػػع المسػػػتخمص اسػػػماء وعنػػػاويف البػػػاحثيف ويكتػػػب  251-311
 بقطعة واحدة مستمرة بدوف فقرات. 

. المقدمػػػػة: وتتضػػػػمف مراجعػػػػة المعمومػػػػات وثيقػػػػة الصػػػػمة بموضػػػػوع البحػػػػث 4
 الموجودة، وتنتيي المقدمة بأىداؼ الدراسة وأساسيا المنطقي. 

رائؽ العمؿ: تػذكر طرائػؽ العمػؿ بشػكؿ مفصػؿ إف كانػت جديػدة . المواد وط5
أمػػػػػا إذا كانػػػػػت منشػػػػػورة فتػػػػػذكر بشػػػػػكؿ مختصػػػػػر مػػػػػع اإلشػػػػػارة لممصػػػػػدر 

 System (S.I.UNITS)وتسػػػػتعمؿ وحػػػػػدات النظػػػػػاـ العػػػػػالمي 
International of Units 

. النتػػائج والمناقشػػة: تعػػر  بشػػكؿ مػػوجز وىػػادؼ وبنظػػاـ متػػوالي وتعػػر  6
النتػػػػائج بأفضػػػػؿ صػػػػورة معبػػػػرة وتوضػػػػع الجػػػػداوؿ واألشػػػػكاؿ فػػػػي أماكنيػػػػا 

 المخصصة بعد اإلشارة إلييا في النتائج. 



. يسػػتعمؿ نظػػاـ األرقػػاـ العربيػػة وىكػػػذا فػػي البحػػوث المرسػػمة لمنشػػر وتمثػػػؿ 7
 موجزًا عف النتائج وتفسيراتيا.مناقشة النتائج تعبيرًا 

. المسػػػتخمص اإلنكميػػػزي يجػػػب أف يكػػػوف وافيػػػًا ومعبػػػرًا عػػػف البحػػػث بصػػػورة 8
 دقيقة وليس بالضرورة أف يكوف ترجمة حرفية لممستخمص العربي. 

  



م 
ّ
 Reviewer Guidelinesدليل املقي

أدنػػاه الشػػػروط والمتطمبػػػات الواجػػب مراعاتيػػػا مػػػف قبػػؿ المقػػػيـ لمبحػػػوث  
 المرسمة لمنشر في المجمة: 

. مػػؿء اسػػتمارة التقػػويـ المرسػػمة رفقػػة البحػػث المطمػػوب تقييمػػو بشػػكؿ دقيػػؽ 1
 وعدـ ترؾ أي فقرة بدوف إجابة. 

. عمػػػى المقػػػّيـ  التأكػػػد مػػػف تطػػػابؽ وتوافػػػؽ عنػػػواف البحػػػث بػػػالمغتيف العربيػػػة 2
 نكميزية وفي حالة عدـ تطابقيما اقتراح العنواف البديؿ. واإل

. أف يبّيف المقّيـ ىؿ أف الجداوؿ واألشكاؿ التخطيطية الموجودة فػي البحػث 3
 وافية ومعبرة. 

 . أف يبّيف المقيـ ىؿ أف الباحث أتبع األسموب اإلحصائي الصحيح. 4
 نطقية. . أف يوضح المقّيـ ىؿ أف مناقشة النتائج كانت وافية وم5
تحديػػػػػد مػػػػد  اسػػػػػتخداـ الباحػػػػث لممراجػػػػػع العمميػػػػة الرصػػػػػينة . عمػػػػى المقػػػػّيـ 6

 وحداثتيا. 
 . أف يؤشر المقّيـ بشكؿ واضح عمى واحد مف ثالث اختيارات وىي: 7

 البحث صالح لمنشر.  -
 البحث صالح لمنشر بعد إجراء التعديالت.   -
 البحث غير صالح لمنشر.  -

ورقػػة منفصػػمة مػػا ىػػي التعػػديالت األساسػػية التػػي . يجػػب أف يوضػػح المقػػّيـ ب8
 يقترحيا لغر  قبوؿ البحث. 



. لممقّيـ حؽ طمب إعػادة البحػث إليػو بعػد إجػراء التعػديالت المطموبػة لمتأكػد 9
 مف التزاـ الباحث بيا. 

. عمػػى المقػػّيـ تسػػجيؿ اسػػمو ودرجتػػو العمميػػة وعنوانػػو وتػػاريخ إجػػراء التقيػػيـ 11
 التقييـ المرسمة رفقة البحث المرسؿ لو لمتقييـ. مع التوقيع عمى استمارة 

  



 املصادر
وبعػػػػػػػ  اسػػػػػػػتعماؿ ( SI. يسػػػػػػػتخدـ النظػػػػػػػاـ القياسػػػػػػػي الػػػػػػػدولي لموحػػػػػػػدات )1

لميػػًا عمػػى أف تكتػػب بشػػكؿ مختصػػرات المصػػطمحات العمميػػة المعتمػػدة عا
 كاممة أوؿ في النص. 

. تػػػرقـ الجػػػداوؿ واألشػػػكاؿ عمػػػى التػػػوالي حسػػػب ورودىػػػا فػػػي البحػػػث وتػػػزود 2
بعنػػػػاويف دالػػػػة عمػػػػى مضػػػػموف الجػػػػدوؿ أو الشػػػػكؿ ويشػػػػار إلػػػػى كػػػػؿ منيػػػػا 

 بالتسمسؿ نفسو في متف البحث. 
. تكتػػػب االسػػػماء العمميػػػة )الالتينيػػػة( لمنباتػػػات والحيوانػػػات وغيرىػػػا بحػػػروؼ 3

اء المػػػػػواد الكيمياويػػػػػػة مائمػػػػػة لتمييزىػػػػػا  عػػػػػػف بػػػػػاقي الػػػػػػنص وتسػػػػػمى اسػػػػػػم
 المبيدات، األدوية،...الخ( باسمائيا العممية وليست التجارية. )

 . يشار إلى المصادر في نياية البحث كما يمي: 4
ذا  المقب أو االسـ الثالث لممؤلؼ والسنة إذا كاف البحػث بأسػـ باحػث واحػد، وا 

ذا كػػػػانوا ثالثػػػػة فػػػػأكثر فيػػػػذكر اسػػػػـ األوؿ  كػػػػاف مػػػػؤلفيف فيػػػػذكراف والسػػػػنة وا 
 وآخروف والسنة. 

 ( وكما باألمثمة المذكورة:APA. ترتب المصادر حسب الصيغة العممية )5
 أ. بحث في مجمة.

اسـ الباحث أو الباحثوف، )السنة(، عنواف البحث، اسػـ المجمػة، المجمػد،      
 العدد وصفحتي البدء واالنتياء لمبحث.

 كتب. -ب



اسػػػػـ المؤلػػػػؼ أو المؤلفػػػػوف، )السػػػػنة(، عنػػػػواف الكتػػػػاب، دار النشػػػػر وعػػػػدد    
 الصفحات.

 الرسائؿ واالطاريح الجامعية. -ج
اسػػػػػػـ الباحػػػػػػث، )السػػػػػػنة(، عنػػػػػػواف الرسػػػػػػالة أو األطروحػػػػػػة، العنػػػػػػواف )الكميػػػػػػة 

 والجامعة(، وعدد الصفحات. 
 بحث في وقائع مؤتمر أو ندوة عممية. -د

)السػػػنة(، عنػػػواف البحػػػث، اسػػػـ المػػػؤتمر أو النػػػدوة اسػػػـ الباحػػػث أو البػػػاحثوف، 
 العممية، مكاف االنعقاد، صفحتي البدء واالنتياء لمبحث. 

 
 ترسل البحوث إلى مجمة إشراقات تنموية / مؤسسة العراقة لمثقافة والتنمية

 العراق بغداد عمى البريد االلكتروني
@yahoo.comal.tanmeia2016 
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 (امللكية الفكريةتعهد )
أنػػػػي الباحػػػػث )..........................................( صػػػػاحب البحػػػػث 

..............( .....الموسػػػػػػػػـو )...........................................
وخػارج  اتعيد بأف البحث قد انجػز مػف قبمػي ولػـ ينشػر فػي مجمػة اخػر  داخػؿ

العػػراؽ وارغػػب بنشػػره فػػي )مجمػػة اشػػراقات تنمويػػة( فػػي مؤسسػػة العراقػػة لمثقافػػة 
 والتنمية.

 
 
 

 التوقيع:
 التاريخ: 

  



 
 

 
 نقل حقىق الطبع والتىزيع(تعهد )

أنػػػػي الباحػػػػث )..........................................( صػػػػاحب البحػػػػث 
..............( .....)...........................................الموسػػػػػػػػـو 

فػػػي  لطبػػع والتوزيػػع والنشػػػر إلػػى )مجمػػة اشػػراقات تنمويػػة(بنقػػؿ حقػػوؽ ااتعيػػد 
 مؤسسة العراقة لمثقافة والتنمية.

 
 
 

 التوقيع:
 التاريخ: 

 
 

 

 

 

 



 ددـلمة العـك
 هادي كطفان شونبقمم أ.د.

 رئيس التحرير
ِغٍخ ِٓ  ( 24)، ٠غشٔب أْ ٔؼغ ث١ٓ ا٠ذ٠ىُ اٌؼذد ٚاالفزخبس االػزضاصثجبٌغ 

 الخ ٌٍضمبفخ ٚاٌز١ّٕخ ،ٌٚمذ وبْػٓ ِإعغخ اٌؼش )ئششالبد ر٠ّٕٛخ( اٌزٟ رظذس

ِٓ اٌّإعغبد اٌؼ١ٍّخ اٌؼب١ٌّخ اٌّغبّ٘بد اٌؼ١ٍّخ ٌٍجبؽض١ٓ داخً اٌؼشاق ٚخبسعخ 

اٌؼشث١خ ٚاٌؼشال١خ ِٚشاوض اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ِٚذ٠ش٠بد اٌزشث١خ فٟ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚ

فٟ االػذاد اٌغبثمخ األصش اٌىج١ش اٌؼشال١خ ٚإٌخت اٌؼ١ٍّخ فٟ ِإعغبد اٌذٌٚخ اٌّخزٍفخ 

ا ٌغشع ٔشش اٌجؾٛس ٚاٌؾبفض اٌّؼٕٛٞ فٟ أْ ٔىْٛ أشذَّ ؽشطًب ػٍٝ ئطذاس ػذدٔب ٘ز

ّغبي أِبَ األلالَ اٌؼ١ٍّخ ٚإٌّٙغ١خ ٚاٌّزخظظخ إلصشاء ، ٚفغؼ اٌشط١ٕخ اٌؼ١ٍّخ اٌ

 ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ فغؾخ اٌجؾش فٟ اٌّغبالد اٌذساعبد االٔغب١ٔخ

 اٌّخزٍفخ.

ٚئِؼبًء ٌٍٕٙظ اٌؼٍّٟ اٌزٞ اػزّذٔبٖ فٟ األػذاد اٌغبثمخ ِٓ ِغٍخ )ئششالبد 

١ٌؼ١ف ِب عجمٗ ِٓ أػذاد ثؾٛصًب  ِؼشف١خ ِزٕٛػخ،ثؾٛصًب فٟ ر٠ّٕٛخ(، أزظُ ٘زا اٌؼذد 

ٚدساعبد رٕبٌٚٙب ثبؽضْٛ أعالء ٌزٍّئ اٌفؼبءاد اٌجؾض١خ فٟ ِغبالد اٌّؼشفخ 

 اٌّخزٍفخ.

فجؾٛس ٚدساعبد ٘زا اٌؼذد عبءد ِزٕٛػخ ثزٕٛع رخظظبد اٌّخزٍفخ 

 ٚا٘زّبِبد ثبؽض١ٙب، ِٚز١ّضح ثشطبٔزٙب اٌؼ١ٍّخ، ٚرـج١مٙب ألعظ ِٕٚٙغ١خ ػ١ٍّخ ع١ٍّخ

 .ِؼب٠ش اٌغٛدح فٟ إٌشش اٌؼٍّٟ اٌؼبٌّٟ ػٍٝ ٚفك 



ٚلبِبد  اٌزٟ رظٍٙب ٚرؾى١ّٙب ثٕخت ٚاعزؼبٔذ اٌّغٍخ فٟ عج١ً رفؼ١ً األثؾبس

ِٓ األعبرزح اٌّخزظ١ٓ ِٓ اٌغبِؼبد اٌؼشال١خ ٚاٌؼشث١خ ٚاٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  ػ١ٍّخ

السرمبء ثٕٛػ١خ اٌؼب١ٌّخ، اٌز٠ٓ أثذٚا رؼبٚٔب ػ١ًٍّب وج١شًا، وبْ ٌٗ اٌفؼً فٟ اٚاٌجؾض١خ 

ًَ ف١ٙب ِغ عشػخ  األثؾبس، ثزأو١ذ ٔمبؽ اٌز١ّض ٚاٌمٛح ف١ٙب، ٚرؼذ٠ً ِب ٠غزٛعت اٌزؼذ٠

 .أغبص اٌزم٠ُٛ اٌؼٍّٟ ٚاٌٍغٛٞ

وّب ال ٠فٛرٕب أْ ٔىشس ٕ٘ب أْ ٘زا اٌغٙذ ٌُ ٠ىٓ ١ٌشٜ إٌٛس ٌٛال ؽشص 

ٍٝ ئٔغبصٖ ٚػٍُّٙ اٌذؤٚة ػٚاٌّالن االداسٞ ٚاٌفٕٟ ٚاٌزمٕٟ  أػؼبء ١٘ئخ اٌزؾش٠ش

 ٚٚػؼٗ ث١ٓ أ٠بدٞ اٌذاسع١ٓ ٚاٌجبؽض١ٓ .

ٚخزبًِب ٔغأي اهلل رؼبٌٝ أْ ٠ىْٛ ػٍّٕب ٘زا خبٌظًب ٌٛعٙٗ اٌىش٠ُ ٚأْ ١٠غش ٌٕب 

 االعزّشاس ثٙب، فٙٛ اٌّٛفك ٚ٘ٛ اٌّؼ١ٓ .
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 يف حتصيم طانبات انصف االول املتىسط   Hayesانتدريس باسرتاتيجية  أثر

 وتفكريهن انرياضي

 مازن كريم م.م سروة

 1الكرخ /مديرية تربية بغداد 

 الممخص

في التحصيل والتفكير الرياضي  لمادة  Hayes اثر التدريس بإنموذج عن الكشف ىذه الدراسة إلى ىدفت 
( طالبة من الصف االول في ٚ٘اختيرت عينة قصدية مكونة من )ول المتوسط,الرياضيات لدى طالبات اال

، كما تّم إعداد اختبار طالبة لممجموعة الضابطة  (ٜٕ( طالبة المجموعة التجريبية، و)ٕٛ)بواقع شعبتين،
ثم  ،تحصيمي واختبار التفكير الرياضي وتطبيقو عمى العينة االستطالعية من اجل التحقق من الصدق والثبات 

طبق عمى عينة البحث ،أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في كل من 
 .اختبار التحصيل والتفكير في الرياضّيات 

                

Abstract:                                                          

       This study aimed to reveal the effect of teaching in the Hayes model on 

mathematics achievement and mathematical thinking among first – average student. 

An intentional sample was chosen consisting of (57) first – grade students in two 

divisions, by (28) students of the experimental group, and (29) students of the group. 

Control, and an achievement test and a mathematical thinking test were prepared and 

applied to the exploratory sample in order to verify the validity and consistency, and 

then applied to the research sample, the results showed statistically significant 

differences in favor of the experimental group in both the achievement test and 

thinking in mathematics.         
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 انفصم االول

 اواًل: مشكمة البحث : 

من حيث اعادة بناء المقررات  عمى الرغم من التطورات والتغيرات الحاصمةفي مجال الرياضيات
عالقة في تدريس الرياضيات ،لعل ابرزىا الدراسية ، اال ان ىناك الكثير من المشكالت التي الزالت 
ادة والمراحل الدراسية كافة ال سيما مدارس تدني مستوى التحصيل والتفكير الرياضي في ىذه الم

، ) ( ٕٚٔٓذلك مثل دراسة )جزاع ،  المتوسطة واالعدادية حيث اوضحت العديد من الدراسات
 ( .ٕٚٓٓالكبيسي ، 

 وبذلك تبرز مشكمة البحث في االجابة عن التساؤل االتي :

 فكيرىن الرياضي ؟في تحصيل طالبات الصف االول المتوسط وت   Hayesما أثر استراتيجية 

 تبرز اهمية البحث الحالي من خالل النقاط االتية : ثانيًا : اهمية البحث :

اىمية تدريس الرياضيات لممرحمة المتوسطة فيي تساعد الطالب عمى اكتساب المعرفة  (ٔ
 الرياضية والقدرة عمى حل المشكالت واتخاذ القررات المناسبة .

التدريس ومعالجة االنتقادات الموجية ضد االساليب اىمية استعمال االساليب الحديثة في  (ٕ
والتركيز   Hayes التقميدية المستعممة في معظم مدارسنا ، من خالل استخدام استراتيجية

 عمى دور المتعمم في العممية التعميمية 
 الرياضي.وزيادة تفكيرىن  في زيادة تحصيل الطالبات  Hayesقد تساعد استراتيجية  (ٖ

 يهدف البحث الحالي التعرف عمى : : بحث وفرضياتهثالثًا : هدف ال

في تحصيل طالبات االول متوسط لمادة الرياضيات   Hayes اثر التدريس بأستراتيجية
 وتفكيرىن الرياضي .

 ولمتحقق من ىدف البحث وضعت الباحثة الفرضيتين الصفريتين االتيتين :
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مجموعة التجريبية الالتي (بين متوسط درجات طالبات ال٘ٓ,ٓاليوجد فرق ذو داللة ) (ٔ
ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي   Hayesيدرسن وفق استراتيجية 

 يدرسن وفقًا لمطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل .
(بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي ٘ٓ,ٓاليوجد فرق ذو داللة ) (ٕ

درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي  ومتوسط  Hayesيدرسن وفق استراتيجية 
 . ادية في اختبار التفكير الرياضييدرسن وفقًا لمطريقة االعتي

 رابعًا : حدود البحث : يقتصر البحث الحالي عمى 

طالبات الصف االول المتوسط في ثانوية فمسطين لمبنات التابعة لممديرية العامة لتربية  (ٔ
 (ٕٕٓٓ -ٜٕٔٓلمعام الدراسي ) ٔبغداد الكرخ 

 كتاب الرياضيات لمصف االول المتوسط  (ٕ
  الفصل الدراسي االول (ٖ

 : خامسًا : تحديد المصطمحات
  ٜٔٛٔسنة   Hayes: ىي استراتيجية لحل المشكالت اقترحيا  Hayesاستراتيجية    (ٔ

بخطوات منظمة ومتسمسمو تعتمد عمى نشاط الطالب الذاتي لتقديم حمول المشكالت 
 (.ٜٕٖ:  ٕٚٓٓبنفسو                          )ابو جادو ونوفل ، المطروحة واكتشفيا 

التعريف االجرائي : مجموعة من الخطوات المنظمة والمتسمسمو التي تتبعيا الباحثة اثناء 
تدريس المجموعة التجريبية بحيث يكون الطالب محور العممية التعميمية لمتعرف عمى مدى 

 الرياضي . لتفكيرفي تحصيل مادة الرياضيات وااثرىا 
:المعرفة والميارات المكتسبة من قبل الطمبة كنتيجة لدراسة موضوع او وحدة التحصيل  (ٕ

 (.٘ٛ:  ٕٓٔٓالنجار ، )  تعميمية 
 ر التحصيمي.ختبا: الدرجة التي تحصل عمييا الطالبة بعد اجراء اال التعريف االجرائي
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مجموعة من العمميات العقمية المرتبة والمنظمةالتي يقوم بيا المتعمم : التفكير الرياضي (ٖ
عندما يواجو موقفًا او مشكمة وال توجد اجابة جاىزة لديو وىذا مايدفع المتعمم الى مراجعة 

              الموقف او المشكمة وترتيب خبراتو الرياضية السابقة لمبحث عن الحل النيائي       
 (.ٜٓٔ: ٖٕٓٓ)عفانة ونبيان ،                                                   

:مجموعة من العمميات العقمية التي تقوم بيا الطالبة في الصف االول  التعريف االجرائي
 المتوسط , وتقاس بالدرجة التي تحصل عمييا في اختبار التفكير الرياضي .

 

 انفصم انثاني
 واندراسات انسابقة اخلهفية اننظرية

 اواًل : الخمفية النظرية 
 Hayseتسمسميًا لحل المشكالت وعرف ىذا النمط بأستراتيجية  اقترح ىايز نمطاً        

وقد تضمنت ىذه االستراتيجية خطوات اساسية يجب اتباعيا عند التدريس وفق طريقة حل 
 (.ٜٕٖ:  ٕٚٓٓالمشكالت )ابو جادو ونوفل ، 

 -خطوات االستراتيجية كما عرضيا ىايز كاالتي :

 تحديد المشكمة وهذا التحديد يقتضي : (1

 التعرف عمى نص المشكمة في الموقف المطروح او البيانات المعطاة . ( أ
 تحديد عناصر اليدف او الغاية المرغوبة والحالة الراىنة والعقبات الفاصمة بينيما . ( ب
 او العناصر المسببة لمعقبات .تحديد العناصر الجدلية  ( ت
 تحديد المشكالت االساسية والثانوية . ( ث

 (تمثيل المشكمة او ايضاحيا من خالل :ٕ

 أ( تعريف المصطمحات والشروط .
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 ب(تحديد العناصر الرئيسة من حيث االىداف ، عمميات الحل ، المعطيات ، المجاىيل .

ريق الصور واالشكال واالرقام تحويل عناصرالمشكمة بمغة مختمفة او بالرموز عن طج(
 وغير ذلك .

 -( اختيار خطة الحل ويتضمن ما يأتي :ٖ

 أ(إعادة صياغة المشكمة المطموب حميا .

مصفوفة  –ب(أختيار خطة مالئمة لحل المشكمة من بين الخيارات االتية )التجربة والخطأ 
قسيم المشكمة الى ت –وضع الفرضيات وأختبارىا _تطبيق معادالت معينة –متعددة االبعاد 

العمل –العمل بالرجوع من الحمول المتخيمة الى نقطة البداية  –مشكالت فرعية وثانوية 
 بقياس المشكمة الحالية عمى مشكالت سابقة معروفة (

 ج(توقع العقبات والتخطيط لمعالجتيا .

 (توضيح الخطة ويتضمن الميمات االتية ٗ

 أ( مراقبة عممية الحل .

 عند بروزىا . ب(ازالة العقبات

 تكييف االساليب او تعديميا عند الحاجة .ج(

 -( االستنتاج ويتضمن :٘

 أ( أظيار النتائج وصياغتيا .

 ب( اعطاء ادلة داعمة واسباب لمنتائج .

 ( التقويم )التحقق( ويكون من خالل ٙ

 أ( التحقق من النتائج في ضوء االىداف واالساليب المستخدمة .
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 (Hayes , 1981 : 12)الساليب وخطة الحل بوجو عام . ب(التحقق من فاعمية ا

 : التفكير الرياضي

تعد الرياضيات عمى عالقة وثيقة بميارات التفكير وذلك لكونيا تنطوي عمى تركيب االفكار 
عادة ترتيبيا وترجمتيا كما يمكن النظر الى الرياضيات عمى انيا في  وتنظيم المعمومات وا 

 (.ٜٕٓ:  ٕٗٔٓ،  ذاتيا طريقة تفكير )مصطفى
مجموعة من العمميات المحددة التي نمارسيا ونستخدميا عن قصد وتعدميارات التفكير  

في تحميل المعمومات ومعالجتيا ومن ميارات التفكير الرياضي التي حددتيا الباحثة ىي 
التفكير البصري : يرتبط ىذا النوع من التفكير بعمميات التصور العقمي لألشكال  -ٔ

ر البصريةداخل العقل البشري ،وان التعمم البصري يرتبط بقدرة المتعمم عمى قراءة والعناص
وتفسير الرموز واالشكال التي يتمقاىا عن طريق بصره ، حيث تساعده في فيم واكتساب 

ويرتبط االتصال البصري بقدرة المعمومات والتفاعل معيا الحداث تغيرات سموكية مرغوبة 
 (.ٖٗ٘:  ٕٗٔٓطفى ، المتعمم عمى الترميز )مص

التفكير االستقرائي :ىو التوصل الى قاعدة العامة بواسطة المالحظات والمشاىدة -ٕ
وتسمى )القوانين العممية او الطبيعية (من المالحظات والمشاىدات والتي نصل بيا الى 

 (.ٕٛ: ٕٕٓٓبعض القضايا الكمية الرياضية )البكري والكسواني ، 
ىو عممية تفكيرية يتم عن طريقيا الوصول الى الجزئيات بواسطة التفكير االستنتاجي:  -ٖ

مبادىء عامة )قاعدة او قوانين( اي االنتقال من الكميات الى الجزئيات من خالل الربط 
بين المعمومات الموجودة لدى الطالب والخبرات السابقة التي يمتمكيا في بنيتو المعرفية 

 (.ٜٗ، ٕٕٓٓ)حسين وفخرو :
لترابطي: يعد ىذا النوع من التفكير اساس تفكير االنسان الن الفرد يحاول التفكير ا -ٗ

التعرف عمى العالقات التي تربط بين مختمف الظواىر ، والرياضيات تركيبات عالقية بين 
المفاىيم المتعمقة بالعددوتطبيقاتيا العممية ، والتعرف عمى العالقات الرياضية يعد ميارة 

 ( .ٖٚ:  ٕٓٔٓوالممارسة )ابو زينة ،  تفكيرية تتطور بالتدريب
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حل المسألة المفظية : وىي احد االىداف الميمة في التربية ، حيث تساعد عمى تنمية  -٘
القدرة عمى حل المسائل الرياضية ومنيا الحياتية ، والمسألة )المشكمة ( في الرياضيات ىي 

ز في حينياو انيا موقف موقف جديد ومميز يواجو الفرد حيث ال يوجد لدى الفرد حل جاى
يحتوي عمى سؤال يتطمب االجابة  كمي مصاغ في صورة لفضية ،وىذا الموقف

 (.ٗٗ:  ٕٗٔٓعميو)المشيداني ،
 

 ثانيًا الدراسات السابقة :
 Hayesدراسات تناولت استراتيجية  -المحور االول :

اسم  ت
 الباحث

 العينة عنوان الدراسة
الوسائل 
 االحصائية

ادوات 
 ةالدراس

 النتائج

 جان 1
ٕٓٔٔ 

 السعودية

 طريقة راث 
Hayes  لحل

المشكالت في 
تنمية 

الذكاءاالخالقي 
والتحصيل لمادة 
العموم لدى 
تمميذات السادس 
االبتدائي بمدينة 

 مكة المكرمة 

ٛٗ 
تمميذة لمصف 

السادس 
 االبتدائي

معامل 
الصدق 
الثبات 
السيولة 
معادلة 

كروسكال 
 واليس 
 اختبار

 مان وتني 

تبار اخ
 تحصيمي 
مقياس 
شحاتو 
لمذكاء 

 االخالقي

وجود فرق ذو داللة 
 احصائية لصالح

المجموعة 
التجريبيةالمتي درسن 

في  Hayes بطريقة
ابعاد االختبار 
التحصيمي باالضافة 
الى وجود نمو في 

 الذكاء االخالقي  

 صالح 2
ٕٓٔٛ 
 العراق

اثر التدريس  
بأستراتيجية 

Hayes في
تحصيل طالبات 

ي المتوسط الثان
لمادة الفيزياء 

وتفكيرىن 
 االبداعي

طالبةفي ٛ٘
الصف الثاني 

 المتوسط

معادلة الفا 
كرونباخ 
معامل 
 السيولة

معادلة كيودر 
 ريتشاردسون

اختبار 
 التفكير 

االبداعي 
واختبار 
 التحصيل

وجود فرق ذو داللة 
 احصائية لصالح
المجموعة التجريبية 

التي درسن فقا ال
 استرتيجية ىايز في
اختبار التحصيل 

 والتفكير االبداعي
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 دراسات تناولت التفكير الرياضي  -المحور الثاني :

 ت
 اسم الباحث

عنوان 
 الدراسة

 العينة
الوسائل 
 االحصائية

 النتائج ادوات الدراسة

 السراي ٔ
ٕٓٔٚ 
 العراق

استخدام 
استراتيجية 

التعميم 
المتمايز 

واثره في 
التفكير 

الرياضي 
لدى تالميذ 

 الصف
الخامس 
 االبتدائي

تمميذفي ٖ٘
الصف 
الخامس 
 االبتدائي

-tاختبار 
test 

معادلة 
كيودر 

ريتشردسون 
-20 

مقياس انماط 
 التعمم

اختبار التفكير 
 الرياضي

وجود فرق ذو 
داللة احصائية في 
درجات  اختبار 
التفكير الرياضي 
لصالح المجموعة 

 التجريبية

 جزاع ٕ
ٕٓٔٚ 
 العراق

ثر انموذج ا
تسريع 

تفكير في ال
تحصيل 
طالبات 
الصف 
االول 

المتوسط 
وتفكيرىن 
 الرياضي 

معامل  طالبة ٔ٘
بوينت 
 بايسرية
t-test 

اختبار 
 التفكيرالرياضي 
 اختبار التحصيل

وجود فرق ذو 
داللة احصائية بين 
درجات التفكير 
الرياضي ككل 
ومجاالت التفكير 
لصالح المجموعة 

 التجريبية
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 ات السابقة جوانب االفادة من الدراس

 االطالع عمى الخطوات واالجراءات المتبعة في تنظيم تمك الدراسات -ٔ
 اعداد ادوات الدراسة )اختبار التحصيل ، اختبار التفكير الرياضي( -ٕ
 االطالع عمى المصادر والمراجع ذات العالقة بموضوع البحث -ٖ

 

 فصم انثانثان

 منهج انبحث وإجراءات

نيج التجريبي ، عبر ىذا المنيج يستطيع الباحث ان اعتمد الم: اواًل :منهجية البحث
 عمى النتيجة )المتغير التابع((يعرف اثر السبب )المتغير المستقل 

 (. ٕٚٚ:ٕٓٔٓ)العساف ،                                                            
 بة: ىو مخطط وبرنامج عمل لكيفية تنفيذ التجر  ثانيًا : التصميم التجريبي

  (ٙٓٔ: ٕٔٔٓ)داود، 
 ( التصميم التجريبي الفراد عينة البحث1جدول )

 المتغير التابع المتغير المستقل اجراءات التكافؤ المجموعة
 اختبار الذكاء التجريبية

 التحصيل السابق
استراتيجية 
Hayes 

 اختبار التحصيل
 اختبار التفكير الرياضي

 الطريقة االعتيادية الضابطة
 

: تكون مجتمع البحث من طالبات الصف االول المتوسط  : مجتمع البحث وعينتهثالثًا 
 .ٔمدارس الثانوي الحكومية التابعة لمديرية تربية بغداد الكرخ في 
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لمديرية  ثانوية فمسطين لمبنات التابعة: طالبات الصف االول المتوسط في  عينة البحث
, تم اختيار ثانوية فمسطين (ٕٕٓٓ- ٜٕٔٓتربية بغداد الكرخ االولى لمعام الدراسي )

 لمبنات بشكل قصدي مكان لمتجربة لالسباب االتية : 
 المدرسة التي تدرس فييا الباحثة  (ٔ
 ابداء ادارة المدرسة استعدادىا لمتعاون مع الباحث  (ٕ

: تم اجراء التكافؤ بين المجموعتين في بعض المتغيرات التي رابعًا: تكافؤ المجموعات
 مى المتغير التابع في البحث وىي )التحصيل السابق و اختبار الذكاء(يكون ليا تاثير ع

:بعد الحصول عمى درجات طالبات مجموعتي البحث )التجريبية  التحصيل السابق (ٔ
كما والضابطة (لمصف السادس االبتدائي في مادة الرياضيات من السجالت المدرسية 

-tتخدام اختبار )(، وبعد استخراج المتوسط الحسابي واسٚوٙفي الممحق )
test أظيرت النتائج عدم وجود فرق ذو داللة احصائية بين مجموعتي البحث في ىذا)

 المتغير وكما موضح في الجدول االتي 
 (ٕجدول )

 تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة من حيث التحصيل السابق لمادة الرياضيات

 عددال المجموعة
الوسط 
الحساب

 ي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الداللة

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية

 الداللة
 الجدولية المحسوبة

 ٜٛٗٗ.ٕٔ ٜٗٙ.ٕٚ ٕٛ التجريبية
 غير دال ٓٓٓ.ٕ  ٖٙ٘.ٓ ٘٘ ٘ٓ.ٓ

 ٕٗٚٙ.ٗٔ ٖٜٔ.ٓٚ ٜٕ الضابطة

تغير الذكاء طبقت الباحثة مقياس لمتحقق من تكافؤ أفراد العينة في م :( مستوى الذكاءٕ
(فقرة وىو 45(وىو اختبار ذكاء غير لفظي يتألف من  )1986االستدالل عمى األشكال )دانميز 
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مالئم لمبيئة العراقية بعد ان استخرجت لو دالالت الصدق والثبات في دراسة )الدليمي ،عبداهلل : 
ات عينة البحث وبعد استخراج المتوسط ( وىو مالئم لمفئة العمرية التي تنتمي الييا طالب 2004

(أظيرت النتائج عدم وجود فرق ذو داللة احصائية بين t-testالحسابي واستخدام اختبار )
 وضح في الجدول االتي وكما م (ٙوٚممحق )مجموعتي البحث في ىذا المتغير 

 ( 3جدول )

لية لممجموعتين ( المحسوبة والجدو t-testالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )
 التجريبية والضابطة في اختبار الذكاء

 العدد المجموعة
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

 ٗٚٓ.ٕ ٕٔٛ.ٛ ٕٛ التجريبية
ٓ.ٓ٘ ٘٘ ٓ,٘ٙٓ ٕ.ٕٓٔ 

غير 
 ٜٔٙ.ٕ ٕٚٔ.ٜ ٜٕ الضابطة دال

 

 : تم بناء اداتان لجمع البيانات و اختبار الفروض لمبحث هي سادسًا: اداتا البحث 

:يستخدم اختبار التحصيل في تقييم نواتج التعمم في المدرسة  اختبار التحصيل الدراسي ( أ
وىو محاولة لمكشف عن اثر ما تعممو المتعمم او تدرب عميو في اثناء دراستو لموضوع 

(  اعد اختبار التحصيل وفقًا ٜٖٚ: ٕٓٔٓمعينة)عمر واخرون،  معين اووحدة تعميمية
لمحتوى المادة الدراسية واالغراض السموكية المحددة عمى وفق تصنيف بموم لممستويات 

(غرضًا سموكيًا، وباالعتماد عمى المحتوى العممي لكتاب  ٕٓٔالستةوالتي بمغ عددىا )
خالل الخطة الدراسية اليومية لكل من  ومن الجزء االول الرياضيات لمصف االول المتوسط

(خطة دراسية يوميةوقد تم عرض انموذج من ٓٗمجموعتي البحث  حيث اعدت الباحثة )
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م تم اعداد جدول المواصفات االتي ىذه الخطط عمى مجموعة من الخبراء والمختصين كما
                                 لممادة العممية واالغراض السموكيوفقًا 

 ( جدول المواصفاتٗجدول )

وزن  المحتوى
 الفصل

 مجموع وزن االغراض السموكية
 تذكر
23% 

 استيعاب
22% 

 تطبيق
27% 

 تحميل
12% 

 تركيب
11% 

 تقويم
7% 

 ٓٔ ٔ ٔ ٔ ٖ ٕ ٕ %٘٘ الفصل الثاني
 ٓٔ ٔ ٔ ٔ ٖ ٕ ٕ %٘ٗ الفصل الثالث

 ٔٓٓ% ٗ ٗ ٙ ٕ ٕ ٕ ٕٓ 
ة االختبارية مع االغراض السموكية لالختبار عمى مجموعة عرضت الباحثة الخاط :صدق االختبار

من الخبراء والمختصين وتم االتفاق عمى صحتيا ودقتيا وبذلك تاكدت الباحثة من صدق المحتوى 
 الختبار التحصيل .

:تم تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية من خارج  التطبيق االستطالعي الختبار التحصيل 
(طالبة وبعد تصحيح اجابات الطالبات رتبت الدرجات تنازليًا وتم ٓٓٔمن )عينة البحث متكونة 

من المجموعة السفمى لمدرجات فكان عدد طالبات %27من المجموعة العميا و  %27اخذ نسبة 
ة وتم استخراج معامل الصعوبة ومعامل بطال ٕٚطالبة والمجموعة السفمى  ٕٚالمجموعة العميا 

 ا يمي التميز وفعالية البدائل كم

: يقصد بو النسبة المئوية لعدد االفراد الذين اجابو عن كل سؤال من  معامل الصعوبة .ٔ
االختبار اجابة صحيحة من بين افراد المجموعتين العميا والدنيا، ويتم حساب معامل 

% او ٕٓالصعوبة لفقرات االختبار بيدف حذف الفقرات التي يقل معامل صعوبتيا عن 
(.وعند حساب معامل الصعوبة لفقرات االختبار ٓٚٔ: ٕٛٓٓ،  % )ابو دقةٓٛيزيد عن 

( يبين ذلك لذا فان جميع فقرات ٖ( وممحق )ٓ,  ٔٙ -ٓ, ٕٙوجد انيا تتراوح بين  )
 .االختبار مقبولة
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: اليدف االساس من معامل تمييز الفرات ىو التعرف عمى الفقرات  معامل تمييز الفقرة .ٕ
، والفقرات الضعيفة ىي التي يكون معامل تمييزىا  الضعيفة غير المميزة من اجل حذفيا

(،وبعد حساب القوة التمييزية لفقرات االختبار ٕٚٔ:  ٕٛٓٓ%)ابو دقة ،  ٕٓاقل من 
( وبذلك تعد الفقرات ٖكما موضح في ممحق ) (ٓ,ٚٗ-ٓ,ٕٕ)وجد ان قمتيا تتراوح بين 

 مقبولة وجيدة التمييز.
ت الموضوعية التي تكون من نوع االختيار من متعدد :ان االختبارا فعالية البدائل الخاطئة .ٖ

يكون البديل الخاطئ اكثر فعالية كمما زادت قيمتو في السالب )الكبيسي والساعدي ، 
البدائل الخاطئة جميعا فاعمة لفقرات ( تعد ٗ(، وكما موضح في الممحق )ٜٔ:  ٕٓٔٓ

 االختبار.

يا اذا ما اعيد تطبيقو عمى االفراد انفسيم في : عندما يعطي االختبار النتائج نفس ثبات االختبار
الباحثة معادلة الفا كرونباخ  بار ثابت  ولحساب ثبات االختبار طبقتالظروف نفسيا يكون االخت

وتعد ىذه القيمة جيدة ، اذا ان االختبارات تعتبر جيدة اذا كان معامل  ٓ,ٚٚوبمغ معامل الثبات 
 (.ٜٚ: ٕٛٓٓفأكثر)العزاوي ،  ٓ,ٓ٘ثباتيا 

:ييدف االختبار الى قياس ميارات التفكير الرياضي وبعد اطالع اختبار التفكير الرياضيب(
الباحثة عمى عدد من االدبيات والدراسات السابقة تم تحديد الميارات المكونة لمتفكير الرياضي في 
ي ضوء المفيوم االجرائي الذي اعتمد ،واستفادت الباحثة من بعض اختبارات التفكير الرياض

واعتماد المواقف المناسبة منيا فيما تم تحوير وتعديل بعض المواقف لتنسجم مع اىداف الدراسة 
 . الحالية 

تم عرض اختبار التفكير الرياضي عمى مجموعة من الخبراء :  صدق اختبار التفكير الرياضي
ذلك %،كٓٛوالمحكمين من اجل التحقق من الصدق الظاىري لالختبار وقبمت الفقرات بنسبة 

( الى ان طريقة معامل ٕٙٓٓاعتمدت الباحثة صدق البناء الختبار التفكير الرياضي يشير )عالم 
االتساق الداخمي الذي يقصد بو االرتباط بين درجات فقرات االختبار ، اي درجة قياس الفقرات 



 الرابع والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا

 

  
 361 

 (، وتمٔٔٔ:  ٕٙٓٓلمسمة نفسيا ، يعد احد مؤشرات داللة صدق البناء لالختبار )عالم ، 
من صدق االتساق الداخمي بعد تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية من خالل ايجاد التاكد

العالقة االرتباطية بين كل فقرة بالدرجة الكمية لالختبار باستخدام معامل ارتباط بيرسون فوجد انيا 
توى (عند مسٓ,  ٜٙٗٔكبر من القيمة الجدولية البالغة) (وىي آ ,ٖٔٗ ٓ- ٓ ,ٕٔٗتتراوح بين )

(مما يدل عمى وجود ارتباط دال احصائيًابين درجات الفقرات ٜٛ(ودرجة حرية )ٓ,٘ٓداللة )
 .والدرجة الكمية لالختبار

 بعد حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار وجد انيا  معامل الصعوبة :
وصالحة (وىذا يعني ان جميع فقرات االختبار مقبولة ٖ(ممحق ),.ٓ٘  - ,.  ٕٗتتراوح )
 لمتطبيق.

 تعد ,( ٓ ,ٛٗ,.-ٕٕ,:تراوحت قوة تمييز فقرات اختبار التفكير الرياضي ) معامل التميييز
( لذا  : 156ٕٕٓٓ%فاكثر )عبد اليادي ،ٕٓالفقرة مميزة اذا كانت قوة تمييزىا اكثر من 
 (ٖتعتبر فقرات اختبار التفكير مقبولة ممحق )

 ( ٘فعال كمما ازدادت قيمتو في السالب وممحق ) فعالية البدائل الخاطئة : يكون البديل
 يوضح ان جميع البائل فعالة .

كرونباخ  ،وتتطبق ىذه -تم التاكد من ثبات االختبارباستخدام معادلة الفا ثبات االختبار :      
الصيغة لحساب الثبات سواء كانت اجزاء االختبار عبارة عن نصفين ام كانت اجزاء االختبار 

( ,.ٜٚبمغ معامل الثبات ) (ٕٙٔ: ٕٔٔٓن تكون بنود االختبار جميعيا )االمام ، تتعدد الى ا
 ويعد مؤشر ثبات جيد.

: تم تحديد الفصول الثاني والثالث من كتاب الرياضيات لمصف االول المتوسط  اجراءات البحث 
الى  ٜٕٔٓ\ ٓٔ\٘ٔالجزء االول  لتدريس طالبات مجموعتي البحث ، نفذت الباحثة التجربة من 

ٕ٘\ٕٔ\ٕٜٓٔ. 
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 : الوسائل االحصائيةسابعًا :
 استعممت الباحثة الوسائل االحصائية المناسبة في اجراءات البحث وتحميل بيانتو     

  (spssواالستعانة بالبرنامج االحصائي )
لعينتين مستقمتين : استخدم لمعرفة دالالت الفروق بين مجموعتي  (t-test(اختبار )1

 فؤ بينيا وكذلك استعمل في استخراج نتائج البحث البحث عند اجراء التكا
 : لحساب ثبات اختبار التحصيل والتفكير الرياضي  (معادلة الفا كرونباخ2
 االتساق الداخمي لتحقق من صدق اختبار التفكير الرياضي  (معامل ارتباط بيرسون :3
 اضي لحساب صعوبة فقرات اختبار التحصيل والتفكير الري ( معامل الصعوبة :4
معامالت القوة التمييزية لمفقرة في اختبار التحصيل لحساب  (معامل تمييز الفقرة :5

 والتفكير الرياضي 

اليجاد فعالية البدائل الخاطئة لفقرات اختبار التحصيل والتفكير  ( فعالية البدائل :6      
 الرياضي .

 

 عرض نتائج البحث وتفسيرها :

  :عرض النتائج اواًل:
اليوجد فرق ذو داللة التحقق من الفرضية الصفرية االولى التي نصت عمى ان :(1
(بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن وفق استراتيجية ٘ٓ,ٓ)

Hayes   ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي يدرسن وفقًا لمطريقة
 .االعتيادية في اختبار التحصيل
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 ( 5ل ) جدو

 نتائج االختبار التائي لدرجات اختبار التحصيل لطالبات مجموعتي البحث

 العدد المجموعة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

 ٜٔ٘.ٕ ٕٓٓ٘.ٙٔ ٕٛ التجريبية
 دال ٓٓٓ.ٕ ٜ٘ٔ.ٗ ٘٘ ٘ٓ.ٓ

 ٖٙٙ.ٕ ٖ٘ٗ.ٖٔ ٜٕ الضابطة

( ان القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة  ٘يتضح من النتائج المعروضة في الجدول ) 
فان ىذا يدل عمى وجود فرق ذو داللة احصائية لصالح (ٚوٙبالنسبة لبيانات ممحق )الجدولية 

ة الى حساب حجم طالبات المجموعة التجريبية وبذلك ترفض الفرضية الصفرية . وعمدت الباحث
( في متغيرىا التابع )التحصيل(، وبإستعمال المعادلة     Hayes األثر لممتغير المستقل )أنموذج

الخاصة بحساب الحجم، إذ ان مستوى الداللة اإلحصائية بمفردىا ال تشير الى قوة التالزم بين 
( في Hayesر)أنموذج ولحساب حجم أث ير األثر،متغيرين، لذلك فْإن حجم األثر يوجينا نحو تفس

(كما في   2تحصيل طالبات المجموعة التجريبية لمادة الرياضيات، قامت الباحثة بحساب مربع )
 (.ٙ) جدول

 (  6جدول ) 

ع المعيار المرجعي لحجم األثر ( وبمقارنتيا مٕٗ.ٓ( ان قيمة مربع ايتا بمغت )  ٙيبين جدول ) 
( كان  Hayes(، ويشير ذلك الى ان )أنموذج   ٕٗٓٓ:ٕٗيظير انو كبيرحسب معيار )عفانة :

 حجم األثر 2قيمة  المحسوبة  tقيمة  الجدوليةt قيمة 

 كبير 2224 4.195 2.222
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ذا أثر كبير في زيادة تحصيل طالبات المجموعة التجريبية لمادة الرياضيات  قياسًا بقريناتين في 
 المجموعة الضابطة.

 فرية الثانية  التي نصت عمى ان :الفرضية الص ( التحقق من2

(بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي ٘ٓ,ٓاليوجد فرق ذو داللة ) (ٔ
ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي   Hayesيدرسن وفق استراتيجية 

 يدرسن وفقًا لمطريقة االعتيادية في اختبار التفكير الرياضي .
 اظير النتائج االتيةٚو ٙمحق بعد تحميل بيانات م

 (7جدول )

 نتائج االختبار التائي لدرجات اختبار التفكير الرياضي لطالبات مجموعتي البحث

 العدد المجموعة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستو 
ى 
الدالل
 ة

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية

 الداللة
 الجدولية المحسوبة

 ٖ٘ٙ.ٕ ٖٗٔ.ٕٔ ٕٛ التجريبية
ٓ.ٓ٘ ٘٘ ٗ.ٜٓٔ ٕ.ٓٓٓ 

 

 ٔ٘ٓ.ٖ ٖٓٔ.ٛٔ ٜٕ الضابطة دال

 

( ان القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة  ٚيتضح من النتائج المعروضة في الجدول )       
الجدولية فان ىذا يدل عمى وجود فرق ذو داللة احصائية لصالح طالبات المجموعة التجريبية 

 .وبذلك ترفض الفرضية الصفرية 
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 ثانيًا تفسير النتائج  :

اسفرت نتيجة البحث عن تفوق طالبات المجموعة التجريبية التي درست عمى وفق )استراتيجية 
Hayes   عمى طالبات المجموعة الضابطة التي درست عمى وفق الطريقة االعتيادية في )

 التحصيل والتفكير الرياضي بمادة الرياضيات وذلك يعود الى :

دى ذلك الى كمة وتعرف الطالبات عمى نص المشكمة ثم تحويميا الى صور واشكال ا(تحديد المشٔ
 تعممين ميارات التفكير

(ايجاد خطة الحل المناسبة واعادة صياغة المشكمة ومراقبة الحل بشكل متسمسل ساعدذلك ٕ
ل كبير التساع االدراك المعرفي لدى الطالبات مما ادى الى تفوق طالبات المجموعة التجريبية بشك

 عمى اقرانين في المجموعة الضابطة . 

 االستنتاجات :في ضوء انتائج البحث نستنتج ما ياتي 

ذو اثر كبير في تحصيل طالبات الصف االول المتوسط  Hayes التدريس بأستراتيجية ان (1
 .لمادة الرياضيات

وسط ذو اثر كبير في تعمم  طالبات الصف االول المت Hayes التدريس بأستراتيجية ان (2
 .لميارات التفكير الرياضي

 التوصيات :

فتح دورات تدريبية لمكوادر التدريسية لالطالع عمى االستراتيجيات الحديثة ومن ضمنيا (1 
 Hayes.  استراتيجية 

(تشجيع المدرسين عمى االىتمام بتعميم التفكير بشكل عام والتفكير الرياضي بشكل خاص بوصفو ٕ
 قال التعمم الى حيز التطبيق والحياة العممية .نشاطًا عقميًا يساعد عمى انت
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( االفادة من اختبار التحصيل والتفكير الرياضي كمعيار في نجاح مدرس الرياضيات في تحقيق ٖ
 االىداف التدريسية .

 المقترحات :

 اجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في مواد دراسية اخرى ومراحل دراسية مختمفة .(1

 ونماذج تعميمية اخرى .Hayes    مقارنة بين استراتيجية(اجراء دراسة ٕ

 المصادر:

، تعميم التفكير ، النظرية (ٕٚٓٓابو جادو ، صالح محمد عمي و محمد بكر نوفل ) (1
 دار المسيرة لمنشر ، عمان .والتطبيق ، 

، القياس والتقويم الصفي )المفاهيم واالجراءا لتعميم فعال ((،ٕٛٓٓبو دقة ،سناء )ا (ٕ
 اسامة لمنشر والتوزيع ، عمان. ،دارٕط

، دار وائل لمطباعة والنشر  ٔ،ط الرياضيات المدرسية وتعميمهاابو زينة ،فريد كامل ،  (ٖ
 والتوزيع .

،  ٕط اساليب تعمم العموم والرياضيات ،(، ٕٕٓٓالبكري ، امل والكسواني ، عفاف ) (ٗ
 الفكر لمطباعة والنشر ، عمان . 

لحل مشكالت   Hayes، اثر استخدامطريقة (ٕٔٔٓ) جان ، خديجة محمد سعيد عبداهلل (5
في تنمية الذكاء االخالقي والتحصيل الدراسي لمادة العموم لدى عينة من تمميذات الصف 

المممكة العربية السادس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة ، رسالة ماجستير منشورة ، 
 . السعودية

لتفكير في تحصيل طالبات الصف (، اثر انموذج تسريع إٚٔٓجزاع ، داليا عباس ) (ٙ
الجامعة  -، كمية التالبية االساسية رسالة ماجستيراالول المتوسط وتفكيرىن الرياضي ، 

 المستنصرية .
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دار اسامة لمنشر والتوزيع ودار ، مناهج البحث العممي والتربوي ، (ٕٔٔٓداود ، عزيز ) (7
 المشرق الثقافي ، عمان .

دام استراتيجية التعميم المتمايزواثره في التفكير السراي ، مرتضى حسن ضاري ، استخ (ٛ
،كمية رسالة ماجستير غير منشورة الرياضي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي ، 

 الجامعة المستنصرية . –التربية االساسية 
في تحصيل طالبات   Hayes(، اثر التدريس باستراتيجية ٕٛٔٓصالح ، االء باسم ) (ٜ

، كمية التربية  رسالة ماجستير، لفيزياء وتفكيرىن االبداعي الثاني المتوسط لمادة ا
 الجامعة المستنصرية .  -االساسية 

، دار  تدريسها اساسيات العموم والرياضيات واساليب( ،ٕٕٓٓعبد اليادي ، نبيل ) (ٓٔ
 الصفاء ، عمان .

دار دجمة لمنشر  ٔ، ط مقدمة في منهج البحث العممي(، ٕٛٓٓ، رحيم يونس )العزاوي  (ٔٔ
 التوزيع ، عمان .و 

،دار ٘ط، المدخل الى البحث في العموم السموكية ،  (ٕٓٔٓالعساف ، صالح بن حمد ) (12
 الزىراء لمنشر والتوزيع ن الرياض .

، دار (،االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية 2226) عالم ، صالح الدين محمود (ٖٔ
 العموم لمطباعة والنشر .

،  دار المسيرة لمطباعة  القياس النفسي والتربوي، (ٕٓٔٓعمر ، محمود احمد واخرون ) (ٗٔ
 والنشر ، عمان .

، دار ٔطالقياس والتقويم تجديدات ومناقشات ، ( ، ٕٚٓٓالكبيسي ، عبد الواحد حميد ) (٘ٔ
 جرير لمنشر .

، اثر استخدام نموذج   (ٕٓٔٓالكبيسي ، عبد الواحد حميد والساعدي ، عمار طعمة ) (ٙٔ
مبة الصف الثاني المتوسط لممفاهيم الرياضية واستبقائها ، التعمم التوليدي في تحصيل ط

 (.ٖٔدراسة منشورة ، مجمة العموم التربوية والنفسية ، المجمد )
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تعميم التفكير رؤى تنظيرية ومسارات ( ، ٕٗٔٓمصطفى ، ايمان محمد صبري واخرون ) (ٚٔ
، دار الفكر  ٔ، ط المغة العربيةو العموم الرياضيات والدراسات االجتماعية –تطبيقية 

 العربي القاىرة . 
القياس والتقويم مدخل تطبيقي مع التطبيقات ، (، ٕٓٔٓالنجار ، نبيل جمعة صالح ) (ٛٔ

 ، دار الحامد ، عمان .  ٔط
19) Hayes, j. (1981) the complete problem solves Philadelphia, a: 

Franklin institute press.    
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 املالحق

 (1ممحق )
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 (2ممحق )

 مفتاح تصحيح اختبار التفكير الرياضيمفتاح تصحيح االختبار التحصيمي                   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 الرمز ت الرمز ت
 د ٔٔ ب ٔ
 ج ٕٔ د ٕ
 د ٖٔ أ ٖ
 ب ٗٔ ب ٗ
 أ ٘ٔ ب ٘
 ب ٙٔ ج ٙ
 ج ٚٔ د ٚ
 ب ٛٔ ب ٛ
 أ ٜٔ أ ٜ
 أ ٕٓ ج ٓٔ

 الرمز ت الرمز ت
 ب ٗٔ أ ٔ
 أ ٘ٔ د ٕ
 د ٙٔ ج ٖ
 ب ٚٔ أ ٗ
 د ٛٔ ب ٘
 ج ٜٔ أ ٙ
 ج ٕٓ ب ٚ
 ب ٕٔ أ ٛ
 أ ٕٕ ب ٜ
 د ٖٕ ج ٓٔ
 ج ٕٗ ب ٔٔ
 ج ٕ٘ د ٕٔ
   أ ٖٔ
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 (ٖممحق )

 ين العميا والدنيالممجموعتمعامل الصعوبة والقوة التميزيية لفقرات االختبار التحصيمي 

الصعو  الدنيا العميا ت  ةيز ممالقوة ال الصعوبة الدنيا العميا ت
 بة

القوة 
 المميزة

ٔ 13 6 0.35 0.26 ٔٔ 12 4 0.30 0.31 
ٕ 15 7  0.40 0.30 ٕٔ 16 7 0.43 0.33 
ٖ 19 7 0.48 0.44 ٖٔ 12 5 0.31 0.26 
ٗ 13 5 0.33 0.30 ٔٗ 20 11 0.57 0.33 
٘ 15 9 0.44 0.22 ٔ٘ 18 7 0.46 0.47 
ٙ 17 6 0.42 0.41 ٔٙ 21 13 0.61 0.30 
ٚ 18 9 0.50 0.33 ٔٚ 13 7 0.37 0.22 
ٛ 14 3 0.31 0.41 ٔٛ 11 3 0.26 0.30 
ٜ 12 3 0.28 0.33 ٜٔ 17 6 0.42 0.40 
ٔٓ 17 9 0.48 0.30 ٕٓ 14 8 0,40 0.22 

 

 لممجموعتين العميا والدنياكير لتميزيية لفقرات االختبار التفمعامل الصعوبة والقوة ا

الصعو  الدنيا العميا ت القوة المميزة  الصعوبة الدنيا العميا ت
 بة

القوة 
 المميزة

ٔ 18 7 0.46 0.40 ٔٗ 15 5 0.37 0.36 
ٕ 11 5 0.29 0.22 ٔ٘ 11 2 0.24 0.33 
ٖ 9 1 0.29 0.30 ٔٙ 16 5 0.39 0.40 
ٗ 13 4 0.31 0.33 ٔٚ 18 7 0.46 0.41 
٘ 10 4 0.26 0.22 ٔٛ 12 1 0.24 0.40 
ٙ 14 5 0.35 0.41 ٜٔ 17 6 0.43 0.41 
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ٚ 12 5 0.31 0.25 ٕٓ 13 5 0.33 0.30 
ٛ 17 9 0.48 0.29 ٕٔ 14 5 0.35 0.41 
ٜ 15 4 0.35 0.40 ٕٕ 16 6 0.41 0.37 
ٔٓ 19 7 0.48 0.44 ٕٖ 19 8 0.50 0.40 
ٔٔ 16 4 0.37 0.44 ٕٗ 14 5 0.35 0.41 
ٕٔ 20 7 0.50 0.48 ٕ٘ 17 8 0.46 0.40 
ٖٔ 12 3 0.27 0.33      

 

 فعالية البدائل الخنبار التحصيل(4ممحق )

 البدائل      المجموعة ت
 د    ج     ب     أ    

 فعالية البدائل                               
 د      ج             ب   أ

 ع ٔ
 د

3  
5 

13 
6 

4 
9 

3 
7 

-0.07  -0.18 -0.14 

 ع ٕ
 د

5 
8 

3 
5 

4 
7 

15 
7 

-0.11 -0.07 -0.11  

 ع ٖ
 د

19 
7 

2 
8 

5 
7 

1 
5 

 -0.19 -0.07 -0.15 

 ع ٗ
 د

6 
10 

13 
5 

4 
7 

4 
5 

-0.15  -0.11 -0.03 

 ع ٘
 د

3 
6 

15 
9 

6 
8 

3 
4 

-0.11  -0.74 -0.03 

 ع ٙ
 د

3 
5 

4 
7 

17 
6 

3 
9 

-0.07 -0.11  -0.22 

 ع ٚ
 د

4 
7 

2 
6 

3 
5 

18 
9 

-0.11 -0.14 -0.07  

 ع ٛ
 د

5 
9 

14 
3 

3 
8 

5 
7 

-0.14  -0.18 -0.07 
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 ع ٜ
 د

12 
3 

7 
11 

3 
6 

5 
7 

 -0.14 -0.11 -0.07 

 ع ٓٔ
 د

4 
6 

4 
5 

17 
9 

2 
7 

-0.07 -0.03  -0.18 

 ع ٔٔ
 د

4 
7 

5 
9 

6 
7 

12 
4 

-0.11 -0.14 -0.03  

 ع ٕٔ
 د

5 
8 

3 
7 

16 
7 

3 
5 

-0.11 -0.14  -0.07 

 ع ٖٔ
 د

5 
7 

4 
8 

6 
7 

12 
5 

-0.07 -0.14 -0.03  

 ع ٗٔ
 د

1 
7 

20 
11 

2 
4 

4 
5 

-0.22  -0.07 -0.03 

 ع ٘ٔ
 د

18 
7 

4 
11 

2 
5 

3 
4 

 -0.26 -0.11 -0.03 

 ع ٙٔ
 د

1 
3 

21 
13 

3 
6 

2 
5 

-0.07  -0.11 -0.11 

 ع ٚٔ
 د

6 
9 

5 
6 

13 
7 

3 
5 

-0.11 -0.03  -0.07 

 ع ٛٔ
 د

6 
9 

11 
3 

5 
7 

5 
8 

-0.11  -0.07 -0.11 

 ع ٜٔ
 د

17 
6 

3 
7 

2 
4 

5 
10 

 -0.14 -0.07 -0.18 

 ع ٕٓ
 د

14 
8 

6 
10 

4 
5 

3 
4 

 -0.14 -0.03 -0.03 
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 (5ممحق )

 فعالية البدائل الختبار التفكير الرياضي

المجموع ت
 ة

 البدائل          
            د    ج    ب    أ  

 فعالية البدائل              
 ج          د         ب   أ

 ع ٔ
 د           

18 
7 

4 
10 

3 
5 

2 
3 

 -0.22 -0.07 -0.03 

 ع ٕ
 د

5 
8 

5 
6 

6 
8 

11 
5 

-0.11 -0.03 -0.07  

 ع ٖ
 د

4 
7 

7 
11 

9 
1 

7 
8 

-0.11 -0.14  -0.03 

 ع ٗ
 د

13 
4 

4 
9 

7 
10 

3 
4 

 -0.18 -0.11 -0.11 

 ع ٘
 د

6 
9 

10 
4 

5 
7 

6 
7 

-0.11  -0.07 -0.03 

 ع ٙ
 د

14 
5 

4 
8 

6 
10 

3 
4 

 -0.14 -0.14 -0.03 

 ع ٚ
 د

7 
8 

12 
5 

5 
7 

3 
7 

-0.03  -0.07 -0.19 

 ع ٛ
 د

17 
9 

3 
8 

5 
6 

2 
4 

 -0.19 -0.03 -0.07 

 ع ٜ
 د

3 
8 

15 
4 

7 
11 

2 
4 

-0.19  -0.14 -0.07 

 ع ٓٔ
 د

2 
5 

3 
8 

19 
7 

3 
7 

-0.11 -0.18  -0.14 

 ع ٔٔ
 د

2 
5 

16 
4 

5 
10 

4 
8 

-0.11  -0.03 -0.14 

  0.19- 0.26- 0.03- 20 1 3 3 ع ٕٔ
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 7 6 10 4 د
 ع ٖٔ

 د
12 
3 

2 
6 

5 
7 

8 
11 

 -0.19 -0.07 -0.18 

 ع ٗٔ
 د

3 
8 

15 
5 

1 
5 

8 
9 

-0.18  -0.15 -0.03 

 ع ٘ٔ
 د

11 
2 

7 
10 

3 
5 

6 
10 

 -0.11 -0.07- -0.15 

 ع ٙٔ
 د

3 
8 

5 
7 

3 
7 

16 
5 

-0.19 -0.07 -0.14  

 ع ٚٔ
 د

2 
6 

18 
7 

3 
7 

4 
7 

-0.15  -0.14 -0.25 

 ع ٛٔ
 د

7 
10 

2 
5 

6 
11 

12 
1 

-0.11 -0.11 -0.18  

 ع ٜٔ
 د

2 
5 

3 
5 

17 
6 

5 
9 

-0,11 -0.07  -0.19 

 ع ٕٓ
 د

3 
5 

4 
7 

13 
5 

7 
10 

-0.07 -0.11  -0.11 

 ع ٕٔ
 د

3 
5 

14 
5 

6 
10 

4 
7 

-0.07  -0.15 -0.11 

 ع ٕٕ
 د

16 
6 

3 
8 

4 
7 

4 
6 

 -0.19 -0.11 -0.07 

 ع ٖٕ
 د

5 
10 

2 
4 

1 
5 

19 
8 

-0.19 -0.07 -0.14  

 ع ٕٗ
 د

3 
5 

7 
10 

14 
5 

3 
7 

-0.03 -0.11  -0.14 

 ع ٕ٘
 د

3 
5 

5 
8 

17 
8 

2 
6 

-0.07 -0.11  -0.15 
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 ( 6ممحق  )

 التجريبية بيانات العينة

التحصيل  الذكاء ت
 قالساب

التفكير  التحصيل
 الرياضي

1 9.00 92.00 18.00 25.00 
2 8.00 85.00 16.00 24.00 
3 10.00 65.00 13.00 22.00 
4 10.00 70.00 18.00 24.00 
5 8.00 60.00 12.00 19.00 
6 9.00 87.00 18.00 20.00 
7 12.00 82.00 20.00 18.00 
8 8.00 80.00 17.00 17.00 
9 12.00 91.00 12.00 20.00 
12 8.00 77.00 18.00 24.00 
11 8.00 68.00 19.00 23.00 
12 12.00 64.00 14.00 24.00 
13 6.00 73.00 16.00 19.00 
14 6.00 63.00 17.00 18.00 
15 6.00 54.00 16.00 15.00 
16 7.00 57.00 12.00 20.00 
17 8.00 80.00 18.00 22.00 
18 11.00 54.00 19.00 21.00 
19 10.00 79.00 15.00 24.00 
22 6.00 50.00 15.00 20.00 
21 12.00 94.00 20.00 25.00 
22 8.00 64.00 18.00 23.00 
23 6.00 80.00 19.00 22.00 
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24 8.00 80.00 15.00 21.00 
25 11.00 83.00 14.00 19.00 
26 7.00 78.00 11.00 18.00 
27 9.00 75.00 17.00 22.00 
28 12.00 58.00 18.00 23.00 

 

 ( 7ممحق )

 الضابطة بيانات العينة

التحصيل  الذكاء ت
 السابق

التفكير  التحصيل
 الرياضي

1 9.00 56.00 15.00 15.00 
2 9.00 59.00 17.00 18.00 
3 8.00 73.00 11.00 19.00 
4 10.00 55.00 14.00 17.00 
5 13.00 87.00 13.00 20.00 
6 8.00 65.00 13.00 22.00 
7 12.00 84.00 12.00 24.00 
8 13.00 71.00 16.00 14.00 
9 5.00 67.00 13.00 15.00 
10 11.00 82.00 11.00 22.00 
11 10.00 77.00 19.00 18.00 
12 5.00 87.00 10.00 22.00 
13 9.00 52.00 15.00 15.00 
14 8.00 50.00 12.00 14.00 
15 12.00 65.00 18.00 16.00 
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16 12.00 90.00 10.00 18.00 
17 5.00 74.00 17.00 20.00 
18 7.00 50.00 12.00 22.00 
19 7.00 54.00 14.00 21.00 
22 11.00 90.00 11.00 14.00 
21 7.00 79.00 14.00 21.00 
22 9.00 50.00 17.00 18.00 
23 12.00 86.00 10.00 22.00 
24 7.00 74.00 11.00 16.00 
25 11.00 55.00 13.00 16.00 
26 4.00 92.00 11.00 20.00 
27 12.00 88.00 10.00 15.00 
28 8.00 88.00 16.00 17.00 
29 12.00 57.00 12.00 14.00 
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 (8ممحق )

 Hayesانموذج خطة يومية لممجموعة التجريبية بأستخدام استراتيجية 

 توسطالمادة : رياضيات                                     الصف : االول الم

 دقيقة 45الموضوع : الربح والتقسيم التناسبي                    الوقت : 

 اواًل : اهداف الدرس 

 (االىداف الخاصة ٔ-ٔ)

 عمى اكتساب  ةالمجال المعرفي : مساعدة الطالب ( أ
 , الربح المفاىيم العممية التالية : النسبة المئوية  (ٔ
 التفكير بموضوعات الرياضيات  تدريب الطالبة عمى استخدام الطريقة العممية في (ٕ
 المجال الوجداني : ( ب

 تنمية االتجاه االيجابي نحو مادة الرياضيات  (ٔ
 تنمية حب االستطالع واالكتشاف من خالل االستفسار والتساؤل (ٕ

 ( االغراض السموكية يتوقع من الطالبة بعد انتياء الدرس ان تكون قادرة عمى ان ٕ-ٔ)   

 يميز النسبة المئوية (ٔ
 سبة المئويةيحول الن (ٕ
 يجد الربح المطموب  (ٖ
 يميز التقسيم التناسبي  (ٗ
 يطبق  التقسيم التناسبي  (٘

 ثانيًا : الوسائل التعميمية :) سبورة ، اقالم ممونة (

   ثالثًا : خطوات الدرس 

 د( ٘المقدمة :        ) ( أ

 الربح  : ىو مقدار المكسب الذي يكسبو الشخص من تجارتو او صناعتو .
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ابائنا في التجارة او الصناعة فيكسبون المال ، اليوم سندرس كيف نحسب يعمل الكثير من 
 قيمة ىذا الربح من خالل المسائل التي ستطرح اثناء الدرس

 د(  ٖٓ:      )hayes عرض الدرس وفقًا لخطوات استراتيجية  ( ب
الشخص من تحديد المشكمة : نريد ان نحسب بشكل دقيق مقدار الربح الذي حصل عميو  (ٔ

 او صناعتو تجارتو 
مميون 10تمثيل المشكمة : احدى الطالبات لدى والدىا معرض سيارات فاشترى سيارة بمبمغ  (ٕ

 ما مقدار الربح الذي حصل عميو ؟ % 10ثم باعيا بزيادة 
 اختيار خطة الحل : (ٖ

 المدرسة : ماىو مطموب السؤال ؟
 احدى الطالبات : مقدار الربح من السيارة 

 ح ؟: مقدار نسبة الربالمدرسة 
 % 10احدى الطالبات : 

 المدرسة : كيف احول النسبة المئوية ؟
  احدى الطالبات : 

   
 

 المدرسة : كيف نجد نسبة الربح 
 احدى الطالبات : نضرب النسبة المئوية في المبمغ 

  

   
 الربح  دينار                   

م فإذا كان تقسيم الربح من تجارتي  150000توضيح خطة الحل :ربح سامر وعمار مبمغ  (ٗ
 فما حصة كل منيما ؟ 4:6بين سامر وعمار بنسبة 

             10= 6+4المدرسة : اول خطوة خطوة نجمع النسبة 
 المدرسة :  كيف نجد حصة سامر 

          =     60000احدى الطالبات :   حصة سامر        دينار 
 

  
 

 المدرسة : كيف نجد حصة عمار    
         =    90000الطالبات :   حصة عمار            دينار   احدى 
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:لو اجرينا مراجعة لالمثمة السابقة نالحظ ان في بعض الحاالت يكون المطموب االستنتاج  (٘
الربح كما في المثال االول فحولنا النسبة المئوية ثم ضربناىا في المبمغ المطموب اما في 

 وب التقسيم التناسبي لمربح بين شخصين المثال الثاني فكان المطم
 فجمعنا النسب ثم وزعناىا وضربناىا في المبمغ اليجاد المطموب 

التقويم : تقوم المدرسة بطرح االسئمة عمى الطالبات لمتحقق من النتائج في ضوء االىداف  (ٙ
 كاالتي :

 المدرسة : ماىو رمز النسبة المئوية 
 %احدى الطالبات : 
 %20المئوية   كيف احول النسبة 

  احدى الطالبات  :   

   
 

 دينار  3000000من بيع قطعة ارض بسعر  %7المدرسة : اذا كانت نسبة الربح 
 فما ىي نسبة الربح ؟

      210000       =  3000000احدى الطالبات : دينار      

   
 

فما حصة  3:7ة دينار عيديةالى اية واحمد  بنسب  100000المدرسة : منح االب مبمغ 
 كل منيما ؟

  10=   7+3احدى الطالبات : 

       =  300000   عيدية اية 
 

  
 

 

       =  700000 عيدية احمد 
 

  
 

  ٓ٘سادسُا :الخاتمة : حل تمارين الكتاب صفحة 
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 (9ممحق )

 اختبار التحصيل 

ٔ  ) 

  
          

                     ب                   ج                 د            أ(  

 سنة فأكبر اصدار البطاقة الوطنية  x    ،12( يحق لممواطن الذي عمره ٕ   

 أ                    ب                            ج                   د         

   ٖ )              

 8-د(              4ج(  2ب(   4-أ(           

                ,           فإذا كان     مثمث قائم الزاوية في       (   ٗ  
 ؟       فما طول الوتر   

 10د(               5ج(  15ب( 25أ( 

    -     7من          6( ناتج طرح ٘  

 13د( 11- ج(           13-ب(                              1-أ(  

 ، فما العددان   12( عددان فرديان متتاليان مجموعيما ٙ

 8,4د(    5,7 ج(    7,9 ب( 5,3أ(  

 بصيغة عدد نسبي           عبر عن ( ٚ

 أ( 

    
  ب(   

   
   ج(      

  
  د(            

    
 

 {             }( عناصر المجموعة االتية ٛ
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 {    }د(   {   } ج(        {    } ب( {    }( أ

                     ( مجموع الحدود الجبرية االتية   ٜ
 

 
       

   أ( 

 
  ب(  

 
 ج(             

  

 
 د(     

 

 
              

ٔٓ   )       = 

 4-د(   1ج(             4ب(  0أ(  

 بالصورة العممية      130000    (    ٔٔ

         د(             ج(               ب(              أ(  

   √تقدير ناتج جذر ( ٕٔ

   7د(                          ج(                      ب(                      أ( 

(  √   )   ( قيمة العبارةٖٔ     (   √   
 

 )                  

 14-د(   -32ج(   -46ب( -56أ( 

| | (مخرجات قاعدة الدالةٗٔ  ىي {       }لممدخالت      

 {     } د(      {      }ج(       {      } ب(           {      }أ( 

فما عدد   8 : 4إطار لمسيارات الصغيرة والكبيرة بنسبة   2400ينتج مصنع اطارات  (٘ٔ
 لتي ينتجيا لكل نوع من السيارات ؟االطارات ا

      و    د(         و    ج(       و    ب(          و    أ( 

     ( حد مشابو لمحد الجبري    ٙٔ

 ج(                      ب(                     أ(
 

 
    د(                  
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ٔٚ  )   = 

 36د(               6ج(                        1ب(  0أ(

ٔٛ )√  
  = 

ٜٔ )   |  |  = 

 25د(  (25-)ج(                        5-ب(  5أ( 

ٕٓ){         } {     } 

                        ب                         ج                                      د                    أ( 

 (ٓٔممحق )

 اختبار التفكير الرياضي

 ميارة التفكير البصري 

 بين الشكل المختمف من االتي

ٔ) 

 د  ج               ب         أ 

ٕ)    

 د ج                         أ                           ب 

ٖ) 

  د  ج     ب أ 

ٗ)lived           بالنسبة الىDevil  لى ا  6323مثل 
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 6332د( 3326ج( 2336ب( 3236أ(

 ( كم مثمث في الصورة٘

 

 

 9د( 16ج( 8ب( 4أ(

 ميارت التفكير االستقرائي

 يساوي ٘(من مالحظة االمثمة االتية يكون ناتج رقم ٙ

1)             = 1         

2)              =- 1      

          = 1     (3 

  4 )               =- 1     

          =   ?     (5 

 -202د(                 1-ج(                     0ب(             1أ(

 (قاعدة الدالة لمدخالت ومخرجات الجدول التالي ٚ

 مدخالت  مخرجات
110  10 
132  11 
156  12 
182  13 
210  14 
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                   د(             ج(               ب(      أ(

 ( اكمل الجدولٛ

A 5 20 50 ؟ 
B 1 4 7 ؟ 
C 5 5 5 5 
 

 30,10د(    25,15ج(            5,15ب(  10,35أ(

(من االشكال المضمعات ادناه نستنتج ان عدد المثمثات دائما يساوي عدد االضالع ٜ
 ناقص.............

 4د(     3ج(  2ب(  1أ(

 

 

ٔٓ) 

 
 

 
 

 

 
   

 
 

  
 

  

 
   

 
 

  
 

  

 
   

 فان التعميم الذي تستنتجو مما سبق        اذاكان  

    ب(         أ(  
 

 
   ج         

 

 
        د(            

 التفكير االستنتاجي 
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 اذا كان    (احتمالية كون قيمة المتغير ٔٔ

  عدد صحيح√     

  عدد صحيح موجب√ 

 ج( سالب             د(موجب وسالب    ب(سالب او موجب أ(موجب 

 

(من مالحظة الشكل المجاور حول نسب النجاح يتبين ان اقل نسبة نجاح في مادة ........ٕٔ

 

 Eأ(عموم                ب(رياضيات                   ج( اجتماعيات            د( 

 سمة عمى اثنان (عدد اليقبل القٖٔ

 4404د(      7890ج(  3398   ب(             2361أ( 

 وعند ضربو بحد جبري يكون الناتج              (اذا كان المقدار الجبري ىو ٗٔ

 فأن الحد الجبري ىو                  

    د(                  ج(                          3xب(   10yأ(

 

 

 علوم

E

 رياضيات

 اجتماعيات
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 ( ضع االشارة المناسبة لمعددين بين االقواس ليكون الناتج ٘ٔ

   = -40.4 (10. 1)   -4       

 د( سالب وموجب         ب( سالب           ج( سالب او موجب أ( موجب 

 

 التفكير الترابطي 

 30cm    a 2( في الشكل المجاور دائرة في داخميا مثمث مساحتوٙٔ

 فأن  مساحة الدائرة تساوي 6cmوطول ضمعو القائم 

  314cmد(           344cmج(         311cmب(    312cmأ(

 (مطمق عددان نسبيان ىما ٚٔ
  

 
  أعطيما االشارة المناسبة  

 ليكون ناتج جمعيم  
   

 أ(
 
  

  
  ب(             

  
 
 (          ج(  

  
 
  د(              

  
  
  

 (قياس الزاويةالحمراء  في الشكل المقابل ٛٔ

     د(                ج(              ب(         أ( 

كممة في    90د فإذا طبع   15كممة في الدقيقة لينجز عممو خالل    30( يطبع احمد ٜٔ
 الدقيقة سينيي عممو خالل 

 15د(                5ج(               10ب(  د  20أ( 

  (  الشكل المجاور مساحتو أعطيت بالعالقة ٕٓ

Z=20m  ,h=10m, w= 30m    ,             
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 تساوي  Aفأن قيمة 

 235د(  250ج(      220ب(  200أ ( 

 حل المسألة

احاده (عدد صحيح مؤلف من رقمين , رقم عشراتو ثالثة امثال رقم احاده ومجموع رقمي ٕٔ
 فان العدد ىو  12وعشراتو يساوي 

 7,5د(        6,9ج(             3,9ب(  2,6أ( 

  %5دينار عراقي ونسبة الربح ىي  300000إذا كانت كمفة صناعة الثالجة ىي  (ٕٕ

 ما السعر الكمي لمثالجة  ؟           

 1500000د(  500000ج(  15000ب( 3150000أ(

 تمميذ 600فإذا كان عدد التالميذ   4:5نسبة التمميذات الى التالميذ  (مدرسة ابتدائية مختمطةٖٕ

 فما عدد التمميذات؟

  480د(  441ج(  459ب(                   400أ(

 دينار؟ 140000دينار فكم كرسي تستطيع شراءه  105000كرسي ىو    15(اذا كان ثمن ٕٗ

 35د( 20ج(                    25ب(  30أ( 

 15أكبر من   3اينة التي تمثل ضعف عدد زائد (المتبٕ٘

            X+3 ≤  15د(       X+3 2>   15ج(      5X+3>   15     ب(≤ 3X + 2   1 5أ(
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