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 الملخص

يهدف البحث الحالي الى التعرف على مدى امتالك طالبات الصف الرابع      

االعدادي لمهارات التفكير المحوري وعالقتها بالتحصيل الدراسي ولتحقيق هدف 

البحث ,وأختبار فرضياته ,أستخدمت الباحثة منهج البحث الوصفي وأعدت  الباحثة 

( فقرة موزعة على مهارات 30من )لف أأختباراً لقياس مهارات التفكير المحوري  ت

 ,مهارة التذكر  ,مهارة جمع المعلومات  ,التفكيرالمحوري وهي  : )مهارات التركيز

مهارة  ,مهارة التكامل  ,مهارة التوليد  ,مهارة التحليل  ,مهارة تنظيم المعلومات 

( , وإعدت الباحثة  87%الختبار وبثبات قدره ) االتقويم( , تحققت الباحثة من صدق 

( فقرة تناولت 30لقياس التحصيل الدراسي  تكون من )  الرياضياتختبار في مادة إ

ختبار على وبعد تطبيق اإل ( %89ثبات قدره )الختيار من متعدد  وكانت قيمته اإل

ومعالجة  الصف الرابع االعدادي الباتمن ط طالبة( 150عينة البحث المؤلفة من )

 وصلت الباحثة الى النتائج االتية:توالبيانات أحصائيا 

مهارات التفكير ل) عينة البحث(  طالبات الصف الرابع االعداديامتالك  .1

 .بمستوى جيدفي الرياضيات المحوري 

لتحصيل الدراسي في امتالك طالبات الصف الرابع االعدادي )عينة البحث(  .2

 مادة الرياضيات.

ة بين مهارات التفكير المحوري وتحصيل الدراسي في مادة توجد عالقة طردي .3

 الرياضيات.

mailto:taghreed199taghreed199@gmail.com
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ABSTRACT 

  aims to identify the extent to which fourth-grade students 

possess the skills of pivotal thinking and their relationship to 

academic achievement and to achieve the goal of the research, 

and to test the hypotheses, the researcher used the descriptive 

research methodology and the researcher prepared a test to 

measure the skills of pivotal thinking consisting of (30) items 

distributed on the skills of pivotal thinking: Concentration skills, 

information gathering skill, remembering skill, information 

organizing skill, analysis skill, generation skill, integration skill, 

evaluation skill), the researcher verified the validity of the test 

and the stability of (87%), and the researcher prepared a test in 

mathematics to measure the achievement Study consists of (30) 

items dealing with multiple choice and the value of stability 

(89%) After applying the test on the research sample consisting 

of (150) female students of the fourth grade preparatory and data 

processing statistically and the researcher reached the following 

results: 

1. The fourth grade preparatory students (research sample) 

possess the skills of pivotal thinking in mathematics at a good 

level. 

2.  The possession of the fourth grade preparatory students 

(research sample) for the achievement of study in mathematics. 

3. There is a direct relationship between the axial thinking 

skills and academic achievement in mathematics. 

 

 الفصل األول

 مشكلة البحث

ان عصرنا الحالي هو عصر التطور المتسارع  والذي يسمى) باالنفجار       

المعرفي ( والتقدم المستمر في األكتشافات واستنتاجات لنظريات جديدة وظهور 

التكنولوجيا واإلجهزة الحديثة ويشمل هذا التطور كافة العلوم وعلى رأسها 
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علم اليوم غير قادر على خزن الرياضيات ، نتيجة لهذا التطور المتسارع اصبح المت

المعلومات في ذاكرته لذا اصبح  من الضروري على التربية ان تعمل عمل جاد على 

تعليم المتعلم كيف يتعلم؟ وكيف يفكر؟ ليعزز قدراته على التعليم الذاتي المستمر 

تعليمه  يجبمفكراً جيداً  متعلمومواكبة التغيرات المعرفية فاذا اردنا ان يكون ال

مرحلة نموه ل والمالئمةارات التفكير من خالل مجموعة من الخطوات الواضحة مهل

في  ةالسائد ةال يمكن ان تحققه الطرائق التدريسي وكل هذاوقدراته العقلية واستيعابه  

والمعلومات وتنوعها والمهارات العقلية لتفكير العلمي لهتماماً أ عطيالتعليم فهي ال ت

 التحصيل .  ضعف فيمما ادى الى 

الى  الضعففالتحصيل في مادة الرياضيات من المشكالت الشائعة وقد يعود هذا    

في استخدام طرائق واستراتيجيات  كثرومن ا تدريس الرياضيات يقةقصور في طر

 ( .  2:  2412،  واخرونتعتمد على التلقين والـحـفـظ  ) كاظم التدريس 

من  هذا ُعدً م الفرد كيف يتعلم؟ وكيف يفكر ؟ والتربية المعاصرة بتعلي اهتمتلذلك   

ذا اردنا فأ قدرة على التعلم الذاتي المستمر, الالفرد  يمتلك من اجل ان أهم أولوياتها 

تحقق  الن تعليه للمهاراتمهارات التفكير لتعليمه  يجبالمتعلم ان يكون مفكراً جيداً 

 يجابية بالنسبة للتحصيل.إشارات إ

أعلى مستويات النشاط  نساني فهو يأتياعقد انواع السلوك اإلمن التفكير  عدُ يُ    

  .ز اإلنسان عن غيره من المخلوقاتالعقلي  كما يعتبر أهم الخصائص التي تمي

هدافنا أن يكون في صدارة إيجب إذ ساسي ال يحتمل التأجيل أالتفكير هدف يُعُد    

 يرافقهابكافة المواد الدراسية وما  هوثيقة الصلإذ إنهُ كون  ألي مادة دراسية هالتربوي

ن وضع إ، والشك ونشاط   من طرائق تدريس و وسائل تعليمية وعمليات تقويمية

بداعي أو محوري ضمن إستنتاجي أو إستقرائي وإبعاده المختلفة من تفكير إالتفكير ب

حيان أمر شكلي ومن ثم نجد ان موقف العلم غلب اإلإهو في  ههدافنا التربويأقوائم 

األمر الذي يعكس المواقف التعليمية والتي تأخذ  فضالً بالشكلية  صفمنه موقفاً يت

على تحقيق  ليعدم قدرة المعلم في الوقت الحا اثبتتاعد بينه وبين الفكر وقد متبشكالً 

لتي تناولت الدراسات االكثير من  هوهذا ما اكدت متعلمينالتفكير او تنميته لدى ال

 .(2412)العيساوي ,ودراسة  (  2412) التميمي ، التفكير منها دراسة

نتائج الدراسات والبحوث التي تناولت بين  اً تفاوت نجد هناكما تقدم انفا م    

موضوعي التفكير والتحصيل الدراسي في مادة الرياضيات , وضعف وانخفاض 

وضعف قدرة الطلبة على حل المسائل والمشكالت مستوى التفكير بانواعه فيها 

, ارتأت الباحثة اجراء دراستها الحالية للتعرف على امتالك طالبات الصف ياضيةالر

الرابع االعدادي  لمهارات التفكيرالمحوري في الرياضيات والمتمثلة بمهارات 

مهارات التركيز ، مهارة جمع المعلومات ، مهارة التذكر ، مهارة تنظيم التفكير : )

( , لتوليد ، مهارة التكامل ، مهارة التقويمالمعلومات ، مهارة التحليل ، مهارة ا

 وعالقتها بالتحصيل الدراسي في مادة اللرياضيات . 

 :  تتلخص المشكلة في السؤالين االتيين

 هل يمتلكن طالبات الصف الرابع االعدادي مهارات التفكير المحوري؟ -1
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ماهي العالقة بين مهارات التفكير المحوري والتحصيل الدراسي في مادة  -2

 الرياضيات لدى طالبات الصف الرابع االعدادي؟

 

 أهمية البحث : 

 تتجلى أهمية البحث الحالي بما يأتي : 

التفكير بشكل عام له اهمية كبيرة فهو ضرورة تربوية الغنى عنها  وهو  -1

 هدف رئيس من إهداف تدريس الرياضيات.

يفيد هذا البحث في التعرف على مهارات التفكير المحوري لطالبات الصف  -2

 الرابع االعدادي . 

قد تسهم في الكشف عن العالقة بين مهارات التفكير المحوري  والتحصيل   -3

 الدراسي , مما يساهم الى رفع مستوى التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات .

ير المحوري بأستخدام المواقف يفيد معلمي الرياضيات في مهارات التفك -0

 التعليمية المناسبة وأتاحة الفرصة المناسبة إلعداد شخصياتهم . 

توجيه القائمين على المناهج والمفردات ومنها كتاب الرياضيات في الصف  -2

الرابع االعدادي الى تنظيمها وعرضها بشكل واضح وبسيط على اساس مهارات 

 التفكير المحوري لدى المتعلمين .

 

 هدف البحث : أ

 -يهدف البحث الحالي إلى التعرف على :           

امتالك طالبات الصف الرابع االعدادي ) عينة البحث( لمهارات التفكير مدى  -1

 المحوري.

لدى طالبات الصف الرابع في مادة الرياضيات  دراسيقياس التحصيل ال  -2

 .االعدادي

في مادة العالقة بين مهارات التفكير المحوري والتحصيل الدراسي  -3

 لدى طالبات الصف الرابع االعدادي.الرياضيات 

 

 فرضيات البحث : 

 لتحقيق اهداف البحث صيغت الفرضيات اإلتية:       

( بين المتوسط  0.05)  عند مستوى دالله ةال يوجد فرق ذو دالله أحصائي -1

الحسابي لدرجات طالبات الصف الرابع االعدادي  والمتوسط الفرضي لمهارات 

 التفكير المحوري.

( بين المتوسط 0.05عند مستوى دالله ) ةال يوجد فرق ذو دالله أحصائي  -2

الحسابي لدرجات طالبات الصف الرابع االعدادي والمتوسط الفرضي لتحصيلهم 

 الدراسي.

( بين  متوسطي 0.05عند مستوى دالله ) ةذات دالله أحصائي ال توجد عالقه  -3

لطالبات ي درجات األختبار لمهارات التفكير المحوري ودرجات األختبار التحصيل

 .في الرياضيات الصف الرابع االعدادي
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 حدود البحث : 
 -( التابعة لمديرية بغداد االزدهار في مدرسة ) طالبات الصف الرابع األعداي -1

 الكرخ الثالثة . 

مهارات التفكير المحوري وتشمل ) مهارات التركيز ، مهارة جمع المعلومات  -2

، مهارة التذكر ، مهارة تنظيم المعلومات ، مهارة التحليل ، مهارة التوليد ، مهارة 

 التكامل ، مهارة التقويم ( . 

 . 2019 -2018الفترة الزمنية شملت الفصل الدراسي الثاني للعام  -3

 

 تحديد المصطلحات :

 التفكير 

 ,بأنه الوظيفة الذهنية التي يفصح بها المتعلم المعنى / ( 2442عرفه )عصر

 (  .  32:  2442مستخلصاً إياه في الخبرة ) عصر ، 

تأدية عمل ما بسرعة  نسان علىقدرة اإل / هي( 2411عرفها)المشهداني ,: المهارة

 (.22:  2411، )المشهداني  ودقة واتقان

 التفكير المحوري :  

  ( عرفهWilson 2002 )جمع ل شخصالتي يقوم بها ال هالعمليات العقلي / هو

التقييم , التخطيط , جراءات التحليل إتخزينها من خالل  والمعلومات وحفظها 

 (. 02:  2442سعادة , لقرارات)ع اصنوالوصول الى استنتاجات و

  ، تستخدم  ةخاص ةعبارة عن عمليات عقلي / هو( 2413عرفه ) ابو جادو

  .( 87:  2413بشكل موحد لتحقيق هدف معين ) ابو جادو ، 

 (:التفكير المحوري) التعريف االجرائي

جمع المعلومات وخزنها ل متعلمال من خاللها يقوم همجموعة العمليات العقليهو 

من خالل حل المشكالت التي تواجهه  و معالجة المواقفلومن ثم استخدامها  الذاكرة

مهارات التركيز ، مهارة جمع المعلومات ، اسالستعانة بمهارات التفكير المحوري )

مهارة التذكر ، مهارة تنظيم المعلومات ، مهارة التحليل ، مهارة التوليد ، مهارة 

 لممتعويمكن تقديرها من خالل قياس مقدار استجابة ال( التكامل ، مهارة التقويم

 لالختبار . 

 :الدراسيالتحصيل 

قياس قدرة الطالب على استيعاب المواد الدراسية المقررة ومدى قدرته على تطبيقها 

 .من خالل وسائل قياس تجريها المدرسة عن طريق االمتحانات

 (24: 2411)المشهداني,                                                                  

 التحصيل الدراسي(:) االجرائي التعريف

الدرجة التي تم الحصول عليها طالبات الصف الرابع االعدادي في االمتحان النهائي 

. 

 (المهارات)المحور األول /الفصل الثاني

للمهارات دور كبير في تدريس الرياضيات تساعد المتعلم لفهم المفاهيم الرياضية   

لكثير من اإلعمال الحياتيه واليوميه مع االخرين  تهواإلفكار فهماّ واعياّ وفي تأدي
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خصائص اإلعداد  ومعرفة ةمتنوع ةوتعمل على زيادة قدرته لقيام بأنشط ةبسهول

هي شيء يتعلمه الفرد ويعمل على تأديته المهارات في الرياضيات ف والعمليات عليها,

بسرعة ودقة واتقان اي الوصل للعمل بدرجة من الدقة وتيسر عليه أجراءه بأتقان 

القدرة على إثبات )قاعدة, قانون, رسم شكل, وبأقل وقت وجهد ممكن, تتمثل المهارة 

هي تعلم وتعليم الرياضيات فحل مشكلة, برهنة تمرين( للمهارة اهمية كبيرة عند 

تتضمن عند اداء عمل معين في أوضاع مختلفة ودون أخطاء أي بدقة عالية, يمكن 

إن تكتسب المهارة من خالل الممارسه فهي تقليد إداء عمل مبني على الفهم ثم تأتي 

بعدها مرحلة ممارسة العمل المقلد من أجل الوصول الى أتقان العمل ومن أمثلة 

بية االربعة, المهارات المرتبطة بأنشاءات المهارات هي:) إجراء العمليات الحسا

 ....الخ.مهارة رسم دائرة علم نصف قطرها’ةالهندسية منها مهارة تنصيف زاوي

 

 تصنيف المهارات في الرياضيات

 ارات في الرياضيات كاألتي:ه( الم1280صنف )عبيد ,  

تطبيفه  يجد  كيفية : والتي تتمثل في أدراك معنى المفهوم دون أن المهارات ال -1

أدراك  مثلة عليها )االكانت أم الجبرية ومن اسواء أفي العمليات الكمية الحسابية 

  يم المجموعة ومفاهيم التباين والمجموعة الخالية....الخ(همفا

والمواقف  ثل في الربط بين المواقف الرياضياتيهالمهارات األدائية: والتي تتم -2

العملية من حيث ترجمتها الى عالقات ونماذج رياضية إو الى عمليات أجرائية ومن 

االمثلة عليها )العالقة بين الوتر وإطوال اضالع المثلث القائم, حل المشكالت 

 اللفظية(.

والتي تتمثل في قراءة وكتابة االعداد وأجراء العمليات المهارات الكمية:  -3

 .لعمليات االحصائيةوا الجبرية والحسابية

ية: والتي تتمثل في الرسم بأستخدام اإلدوات الهندسية والقياس ملالمهارات الع -0

 المباشر عن طريق القوانين و الحساب .

المهارات المتعلقة بالشكل: والتي تتمثل بالتعرف على أستخدام خواص  -2

 كال.اإلشكال الهندسية ومعرفة الخواص الهندسيه والمصطلحات المتعلقة باالش

 (66: 1280)عبيد ,                                                          

 تعليم المهارات في الرياضيات

يمكن للفرد تعليم المهارة بالتدريب والتقليد ولكن التدريب والتقليد يكونان غير كافيين 

السبب يعود الى التقليد المطلوب هو التقليد الذي يقوم به المتعلم مزود بمجموعه من 

اإلفكار والمعارف التي تتعلق بالمهارة ألعطاء فرصة كافية للتدريب المناسب والذي 

مهاره لديه وأكتسابها وأتقانها بطريقه ذات معنى بحيث تجعله يفهم  يمكنه من تطوير ال

 مايعمل.

 من اجل ذلك يجب االخذ بنظر االعتبار االمور االتية:

 التعزيز ويتم من خالل الخطوات االتية: -1

 تعزيز الخطوات الصحيحة للمراحل االولى في العليم. -

 المطلوب.من الضروري ان يأتي التعزيز مباشرة بعد ظهور السلوك  -
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 ان يرتبط التعزيز بالسلوك المرغوب فيه. -

 يجب ان ال يعزز السلوك الغير مرغوب فيه. -

التغذيه الراجعه: يجب ان تعمل التغذيه الراجعه كمعزز للسلوك ويجب ان  -2

بين  وازني إذتأتي بعد اإلداء مباشرةً وهي تعمل على تزويد المتعلم بما توصل اليه 

 اإلداء الحقيقي واإلداء القياسي للمهارة.

 (84: 2411)المشهداني,                                                               

 

 التدريب المجدول: يتم من خالل : -3

 يتم توزيع التدريب على فترات. -

يكون التدريب  اعندم يجب ان يكون مقدار التدريب في كل فترة قليل نسبيا -

على فترات يساعد على التذكر لكن التدريب المكثف يكون عرضه للنسيان بعد وقت 

قصير لذا يجب ان يكون التدريب ضمن فترات متقاربة  ويجب ان يكون مقدار 

التدريب في الفترة الواحدة يتناسب مع طبيعه التدريب واعمار المتعلمين وقدراتهم 

 على استعدادهم للتدريب.

وع في التدريب: استمرار التدريب على نفس االسلوب يؤدي الى الملل التن -0

والالمباالة لذلك يجب على المعلم ان يعمل جاهداً على التنوع في التدريب من خالل 

 استخدام االلعاب والتنوع باألسئلة وهذا يجعل التدريب ذا معنى للمتعلم.

 (84: 2411)المشهداني,                                                      

  استراتيجيات تعليم المهارات في الرياضيات

 استراتيجية الكل -0

المعلم هنا يركز على تعلم المهارة زممارستها ككل ووحدة واحدة ويجب ان يوجه 

 المتعلمين الى تعلم التسلسل المناسب لمكونات المهارة.

 (30: 2411)المشهداني,                                                         

 استراتيجية األجزاء -9

يتم هنا تدريس المتعلم األجزاء التي تتكون منها المهارة واحدة بعد واحدة ويجري 

 (.00: 2411التدريب على كل جزء لوحدة اوالً )المشهداني,

 المحوري التفكيرالمحور الثاني / ثانيا: 
 ,دقيقة وحساسة تتداخل بعضها البعض جداً عمليات عقلية متكاملة تكون       

الوصول الى معنى او رؤية منها هدف التفكير اللتنفيذ مهارات عديدة مرات لتستخدم 

عن طريق جمع المعلومات وتنظيمها ومعالجتها ، يرى مارزانو يتم ذلك او معرفة  

وسائل واهداف محدودة وهذه اال هي مالمحورية وزمالءه ان مهارات التفكير ا

على درجة كبيرة من األهمية للمتعلمين في مختلف المراحل تكون المهارات 

شير الى انها غير مترابطة لكن تفي قائمة  المهاراتوان عملية عرض  الدراسية

بعض ، ويتم فصلها بشكل بؤكد ترابطها بعضها تاالستخدام الفعلي لهذه المهارات 

 . ( 22:  2441ستها ) مارزانو وآخرون ، جل درامن اافتراضي 

 وتصنف مهارات التفكير المحوري الى ثمان مهارات وهي : 

 توجيه االهتمام نحو معلومات مختارة وتقسم الى :  وهي:  زكيرأوالً : مهارة الت
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 مهارة وضع االهداف .  - أ

 . مهارة تعريف المشكالت - ب

جمع المعلومات لهي مهارة فكرية التي تستخدم و: مهارة جمع المعلومات : ثانياً 

 وتقسم الى : 

حصول على المعلومات عن لل هي المهارة التي تستخدمو -مهارة المالحظة : - أ

 طريق واحدة من الحواس او اكثر . 

القضايا والمعاني  المهارة تعمل على توضيحوهي  -مهارة صوغ االسئلة : - ب

 . ه نحو المعلومات العامة من خالل االستقصاء  فاألسئلة الجيدة توج

لمدة حفظ المعلومات في الذاكرة  عمل علىهي المهارة التي توثالثاً : مهارة التذكر : 

 وتقسم الى :  طويلة

بعض بربط اجزاء صغيرة من المعلومات بعضها  يقصد بها -مهارة الترميز : - أ

 يسهل استرجاعها .  وهذا شكل مفاتيح اختصاريه بة طويلة المدى في الذاكر

خزن المعلومات بحيث يسهل  مهارة تعمل علىهي  -رة االستدعاء :امه  - ب

 استرجاعها. 

مجموعة من االجراءات تستخدم في ترتيب  هيورابعاً : مهارة تنظيم المعلومات : 

 المعلومات حتى يسهل فهمها ، وتقسم الى : 

فحص شيئين او فكرتين لمعرفة أوجه على  تعمل وهي -المقارنة :مهارة  - أ

 .  فيما بينهما التشابه واالختالف

تشير الى تجمع الفقرات على اساس هي المهارة التي و -مهارة التصنيف : - ب

 الخصائص المشتركة . 

الى التنظيم تبعاً او العناصرتتضمن اخضاع المفردات وهي  -مهارات الترتيب : -ج

 سلفاً.  ةددلمفردات وفقاً لمعايير محامعين أو هي عبارة عن تسلسل لمعيار 

والعالقات  اجدةعملية فحص اجزاء المعلومات المتووهي خامساً : مهارة التحليل : 

تحديد تحديد الخصائص والمكونات , تحديد االنماط والعالقات ,)بينهما ، وتشمل : 

 . (االخطاء

من االفكار والبدائل ،  ةد كبيراعداتعني القدرة على توليد ساساً : مهارة التوليد : 

 وتشمل : 

من لدينا  جدةوهي التفكير في ما هو ابعد من المعلومات المتوا -مهارة االستدالل : -أ

 من البرهان االستقرائي واالستنباطي .  تشكلوت سد الثغرات فيهااجل 

الى مواقف  عتمادنتائج معينة باالمن خالل تصور او توقع  جريي -مهارة التنبؤ :-ب

 محددة . 

المزيد من التفاصيل والشرح  معرفة قدرة المتعلم على -مهارة التوسع : -ج   

 تحسين عملية الفهم.  من اجلوالمعلومات ذات العالقة بالمعرفة السابقة 

يمكن ان توجد بينهما  اذ تعني ربط و توحيد المعلوماتوسابعاً : مهارة التكامل : 

 عالقات مشتركة بحيث تؤدي الى حدث اعمق لتلك العالقات  وتشمل : 

 منساسية ستخالص العناصر اإلإوهي قدرة المتعلم على  -مهارة التلخيص : - أ

 معنى واضح . اعطاء كي تؤدي الى لنص ما 
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اجل  من تغيير البنية المعرفيةيتم من خاللها وهي عملية  -مهارة اعادة البناء : - ب

 . دمج معلومات جديدة فيها

جمع وتحليل المعلومات يتم من خاللها وهي عملية منظمة ثامناً : مهارة التقويم : 

 تقسيم جودة ومعقولية االفكار ، وتقسم الى : من اجل  

للحكم على  عاييروضع مجموعة من الم يتم من خاللها -مهارة بناء المعايير : - أ

 فكار . قيمة ونوعية اإل

 .ة االدعاءات المقدمة حول قضية ماقتأكيد د تقوم علىمهارة التحقق :   - ب

 ( 143:  2446) نوفل ،                                                

 العالقة بين التــفـكير  والرياضـيات  

 ,بجمال التناسق"متاز تإذ  حيث بداع العقل البشريأالرياضيات علم تجريدي من      

تنم عن إبداع  "البنى الرياضية,توليد األفكارالجديدة التسلسل  المنطقي في األفكار, 

ال تعد الرياضيات علماً  , (12: 1226)الشارف، لمتعلم وقدرته على التخيل والحدسا

هي كذلك على التفكير السليم  متعلمينذهان الإهي وسيلة لتدريب وجامدا فحسب بل 

 هطريق هي( Aichele, 1971:45التفكير كما يرى ) تصال وطريقة فيإووسيلة  هلغ

 )      من قضايا سبق برهنتها هستنتاج كل قضيألتنظيم البرهان المنطقي الذي يتم فيه 

(Aichele, 1971: 254 فرص واسعة للتفكير ويساعد  متعلمينالرياضيات تتيح للف

 ذلك إضافة إلى حل بعض المسائل الرياضية وتمكنهم من متعلمينفي تنمية قدرات ال

التي تعد أساس تعلم وتعليم والتفكير يساعد في تعلم المفاهيم والمهارات الرياضية ف

لمواجهة المشكالت التي تواجه  متعلمينال تنمية قدراتتساعد في كذلك  الرياضيات

وإن أهم , (02: 1228)أبوزينة، إختيار الحلول المناسبة لهافي حياته وقدرته على 

فكار هو القدرة على رؤية العالقات التي تربط اإل للمتعلمينها عنصرالواجب توفر

القوانين  متعلمينكتشافها وحتى يفهم الإنماط وعلى تمييز اإل هوالمفاهيم مع القدر

أنواع  ستثماره في جميعإالذي ينبغي التفكيرالرياضية فهماً دقيقاً ولتشجيعهم على 

  .(2: 1222)الحارثي،  الذكاء لتعليم الرياضيات

 

 الدراسات السابقة الفصل الثالث / 

 (  9109دراسة الموسوي )  -0

انموذج ابعاد التعلم في تحصيل استراتيجيتين لتعرف على اثر الى ا ههدفت الدراس  

 الكيمياء والتفضيل المعرفي وتنمية مهارات التفكير المحوري لطالب الخامس العلمي 

هما المتغير التابع ويمثل التحصيل ومهارات التفكير  متغيريناستخدام الباحث 

حيث بعاد التعلم والتفضل المعرفي أنموذج إالمحوري والمتغير المستقل ويمثل 

حيث ( طالباً من طالب الخامس العلمي 110على عينة مكونة من ) هجريت الدراسا

منها  حصائيةإكان المنهج المستخدم هو المنهج التجريبي واستخدم عدة وسائل 

ختبار التائي ، مربع كاي ، معامل ارتباط بيرسون ، معادلة كيودر ، معادلة اإل"

نتائج هي تفوق الكانت حيث  "معادلة فاعلية البدائل الخاطئة,التمييز ,معامل الصعوبة 

وتنمية مهارات طالب المجموعتين التجريبية على المجموعة الضابطة في التحصيل 

 التفكير المحوري
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 (  9102عيساوي ) دراسة ال -9

مهارات التفكير المحوري على اثر التدريس  التعرف علىهدفت الدراسة الى    

يجابي عند طالبات حياء والتفكير اإلستقصاء العقالني في تحصيل مادة على اإلواإل

التحصيل "مثل والتي ت ةمتغيرات التابعالباحث الم دالصف الثالث المتوسط واستخ

مهارات التفكير المحوري " مثلالمتمثلة  ةالمستقل اتوالمتغير "والتفكير االيجابي

( طالبة من 140اجريت الدراسة على عينة مكونة من )"واالستقصاء العقالني 

طالبات الصف الثالث المتوسط وكان المنهج هو المنهج التجريبي واستخدام عدة 

فعالية البدائل ، معامل الصعوبة ، معامل التمييز ، "وسائل احصائية منها معادلة 

 –الحادي ومعادلة كوبر معامل الفاكرونباخ ، معامل االرتباط بيرسون تحليل التباين ا

وق المجموعة االولى والمجموعة التدريبية الثانية فنتائج هي تالوكانت  حجم االثر"

 على المجموعة الضابطة في التحصيل والتفكير .  

 (  9102دراسة الخفاجي )  -3

د نبناء برنامج تدريسي لتعليم مهارات التفكير ع عن عرفالتهدفت الدراسة الى   

 الباحث المعلمين واثره التدريسي والتفكير المحوري لتالميذهم واستخدم –الطلبة 

 –برنامج تدريبي لتعليم مهارات التفكير عند الطلبة  "مثل والتي ت ةمتغيرات المستقلال

االداء التدريسي والتفكير المحوري "شمل ت ةالتابع اتيروالثاني يمثل المتغ"المعلمين 

( طالباً وطالبة احدهما تمثل 22من )مكونة واجريت الدراسة على عينة "لتالميذهم 

خرى تالمذتهم من تالمذة الصف الخامس االبتدائي وكان المعلمين واأل –الطلبة 

المنهج هو المنهج التجريبي واستخدمت عدة وسائل احصائية ألغراض الدراسة منها 

االختبار التائي ، معامل الصعوبة ، معامل التمييز ، مربع كاي ، معامل الفاكرونباخ "

 –تائج تفوق الطلبة نالكانت   "، معامل االرتباط بيرسون ، معادلة حجم االثر

المعلمين في المجموعة الضابطة في  –المعلمين في المجموعة التجريبية على الطلبة 

 االداء التدريسي . 

 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة :

 االستفادة من نتائج الدراسات السابقة لبيان مشكلة البحث وأهميته. -1

 ستفادة منها.التعرف على األساليب األحصائية المستخدمة واأل -2

افادت الدراسات السابقة في كيفية بناء أداة الدراسة مع كيفية استخدام الوسائل  -3

 اإلحصائية المناسبة للبحث.

االهتداء إلى كثير من الكتب و المجالت العلمية والمراجع التي تثري البحث  -0

 الحالي .

 تفيد نتائج بعض الدراسات لتفسير نتائج البحث الحالي.  -2
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 الفصل الرابع / إجراءات البحث

 منهج البحث وإجراءاته:

 مته لطبيعة أهداف البحث.ءلمال استخدمت الباحثة المنهج الوصفي منهج البحث :

يتكون مجتمع البحث من طالبات الصف الرابع االعدادي مجتمع البحث وعينته: 

 346)البالغ عددهم ) والثالثةعامة لتربية بغداد/الكرخ األولى والثانية التابعة لمديرية ال

 طالبة.150) ( وشملت عينة البحث )2019-2018للعام الدراسي )

طالبات الصف الرابع االعدادي ( طالبة من 70تألفت من )العينة االستطالعية : 

 اختيروا من مجتمع البحث. 

 البحث : تيأدا -

الصف طالبات لدى  محوريهدف البحث إلى التعرف على مهارات التفكير ال  

ولعدم وجود  الرياضياتوعالقتها بتحصيلهم الدراسي في مادة  الرابع االعدادي

  لطالبات الصف الرابع االعدادي محورياختبار خاص بقياس مهارات التفكير ال

 أعدت الباحثة ما يأتي :،  البحث واختبار فرضياته ولتحقيق هدفي

 :محورياختبار مهارات التفكير ال -

أنواع من مهارات  ثمان  المحوريالتفكير مهارات ستوى استخدمت لقياس م    

التركيز ، مهارة جمع المعلومات ، مهارة التذكر ، مهارة  ةمهارالتفكير هي  :  )

( تنظيم المعلومات ، مهارة التحليل ، مهارة التوليد ، مهارة التكامل ، مهارة التقويم

دبيات التي تناولتها اإل محوريبعد اطالعها على اختبارات مهارات التفكير ال

 هعدت الباحثإ ( فقرة32ولية من )ختبار في صورته اإلتألف اإل , والدراسات السابقة

ُعرض على عدد من المحكمين والمختصين في  إذختبار عن اإل هجابتعليمات اإل

 لتحديد مدى صالحية فقراتوعلم النفس مجال التربية وطرائق تدريس الرياضيات 

 فقرتينحذف  جرىوفي ضوء اقتراحاتهم محوري مهارات التفكيراللقياس  اإلختبار

 ( فقرة.30ختبار يتألف من )مع اجراء بعض التعديالت وبذلك أصبح اإل

 : اختبار التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات  -

وقد تألف من  عينة البحث الباتاختبارلقياس التحصيل الدراسي لطالباحثة  اعدت  

ُعرض على عدد من المحكمين  إذختيار من متعدد بثالثة بدائل ( فقرة من نوع اإل30)

لقياس التحصيل الدراسي  وفي ضوء  ةفقرات هوالمختصين لتحديد مدى صالحي

 فقرة. آرائهم لم يتم حذف أي

 إجراءات التطبيق :

ختبارين ووضوح للتأكد من وضوح تعليمات اإلستطالعي:   التطبيق اإل  -

ن يختبارطبق اإلبالتطبيق ها نلها  والمدة التي يستغرق الباتفهم الطمدى فقراتهما و

/  3/  10  – 13ستطالعية يومي االربعاء و الخميس الموافقين :  ) االعلى العينة 

 : وقد تبين بعد التطبيق ما يأتي ( ,2417

 . الباتوتعليماتهما للط ينختبارالتأكد من وضوح اإل  -1

( دقيقة ، أما اختبار 45) محوريال استغرق تطبيق اختبار مهارات التفكير -2

 ( دقيقة .40فقد استغرق تطبيقه ) الرياضيات
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 ختبارين : اإلتصحيح فقرات   -

بإعطاء درجة واحدة لكل إجابة  مهارات التفكير المحوري ختبارإ تصحيح جرى     

أما  ( .30صحيحة ودرجة صفر لإلجابة الخاطئة فكانت الدرجة العظمى )

 ( درجة .30فكانت الدرجة العظمى ) الدراسيالتحصيل اختبار

 :*الخصائص السايكو مترية

 صدق اإلختبار -1

 ثبات اإلختبار-2

 التحليل األحصائي لفقرات األختبار -3

:وهو يقيس األختبار ما وضع من أجله حتى يمكن ان  يعطي صدق األختبار  -1

  2010)العبسي،صورة كاملة وواضحة لمقدرة الطالب على الخاصية المراد قياسها 

 :210      .) 

 -وقد تم التحقق من صدق األختبار كاألتي:

 الصدق الظاهري -

حتى يمكن التحقق من صدق األختبار استخدم أحد جوانب الصدق وهو صدق 

الظاهري حيث يشير الى مدى تمكن االختبار لقياس الغرض الذي وضع الجله 

حيث مفرداته وكيفيه صياغتها  ظاهرياً ويقصد به هو المظهر الخارجي لألختبار من

(, حيث قامت الباحثة  94: 2008ودرجة وضوحها و مدى موضوعيتها)العزاوي ، 

 بعرض االختبارين على الخبراء والمحكمين وتم التحقق من صدق االختبارين. 

تعد  إذيتحقق الصدق من خالل حساب القوة التمييزيه للفقرات  :صدق البناء -

هذه القوة مؤشرا ً من المؤشرات لصدق البناء. بما إن معامل التمييز يتم أيجاده 

 للفقرات كما سيرد الحقاَ لذا فان االختبار يتمتع بصدق البناء.

 

 : لالختبارين الثبات -9

 ثبات أختبار التفكير المحوري:  - أ

لحساب معامل  (KR – 20)معادلة للتأكد من ثبات االختبار استخدمت الباحثة   

ذ أجـتماعية ، جـيد فـي العـلوم التربوية واإلقيمه وهي  %(87الثبات  وبلغت قيمته )

 نً إ

%(85تبار يعــد جـيداً  إذا كـان معامل ثباتـه أكــثر مـن )ـاألخ 
  
. 

 ثبات احتبار التحصيل الدراسي:  - ب

%( 89)لحساب معامل الثبات  وبلغت قيمته  (KR – 20)معادلة استخدمت الباحثة  

تبار يعــد جـيدا ً إذا ـجـتماعية ، إذ أن األخجـيد فـي العـلوم التربوية واإلقيمه وهي 

%(85كـان معامل ثباتـه أكــثر مـن )
  
 .(362 : 1222عودة, )

 حصائي لفقرات االختبارين :اإل التحليل -3

حصائية لفحص فقرات االختبارين اتبعت أللحصول على مؤشرات   

 تية :الخطوات اإلالباحثة

 ختبارين .على اإل ةلكل طالب هالكلي هجابات حددت الدرجبعد تصحيح األ -
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( إلى أقل 27ترتيباً تنازلياً من أعلى درجة وكانت ) رتبت درجات الطالبات -

التحصيل فكانت ختبار إأما محوري ختبار مهارات التفكير الإ( في 9درجة وكانت )

(  ، وألن حجم العينة 10( إلى أقل درجة وكانت )30هي ) همن أعلى درج

العليا من  ه( تمثل المجموع35فقد تم تحديد )ة ( طالب70تألف من ) هستطالعياإل

( من الطالبات 35على أعلى درجات والمجموعة الدنيا ) تالحاصالالبات الط

جابات الصحيحة للمجموعتين األحساب عدد  جرىو على أوطأ درجات تالحاصال

 حصائية للفقرات :نتائج التحليالت األ ليالعليا والدنيا , وفيما ي

 التفكير المحوري: -أ

 :للفقرات  الصعوبة معامل* 

إن قيم معامل تبين  هالخاص ةستخدام المعادلإب هاستخراج معامل الصعوب ما تم بعد    

عدا ما (0.75–0.33قد تراوحت بين ) محوريختبار مهارات التفكير الإل هالصعوب

حسب  المصادر والتي  حذفها جرى( لذا 0.17بلغ معامل صعوبتها ) فقد فقرة واحدة

( يمكن أن تكون مقبولة 0.80–0.20اشارت إلى أن أي فقرة تقع ضمن المدى )

  .(322:  1222)عودة ,  وينصح باالحتفاظ بها

 

 *معامل التمييز للفقرات :

تم حساب القوة التمييزيه لفقرات اختبار التفكير المحوري بأستخدام المعادله الخاصه 

قوة ماعدا فقرة واحدة فقد بلغ  ( 0.56 -0.24بها أذ وجد ان قيمتها تتراوح بين  ) 

حسب  المصادر والتي اشارت إلى أن أي فقرة تقع  ( لذا تم حذفها0.18) تمييزها

 .يمكن أن تكون مقبولة وينصح باالحتفاظ بهافما فوق( 0.20 ضمن المدى )

 

 * فعالية البدائل الخاطئه 

تم تطبيق معادله معامل فعالية البدائل الخاطئه لكل فقره من فقرات األختبار   

بأستخدام المعادله الخاصه بها وقد ظهر أن جميع المعامالت سالبة, ماعدا فقرة واحدة 

 .(328،326:  1222)عودة , موجبة لذا تم حذفها

 :حصيل الدراسيالت -ب

 :* معامل الصعوبة للفقرات 

إن قيم معامل بعد ما تم استخراج معامل الصعوبه بإستخدام المعادلة الخاصه تبين     

وتعد هذه القيم  (0.79–0.33قد تراوحت بين ) التحصيل الدراسيالصعوبه إلختبار 

–0.20إلى أن أي فقرة تقع ضمن المدى ) والتي اشارت المصادر حسب مقبولة 

                                                                 .كون مقبولة وينصح باالحتفاظ بها( يمكن أن ت0.80

 *معامل التمييز للفقرات :

تم حساب القوة التمييزيه لفقرات اختبار التفكير المحوري بأستخدام المعادله الخاصه 

 (. 0.60 -0.29) بها أذ وجد ان قيمتها تتراوح بين  

 (322،322:  1222)عودة ,                                               

  

 



   0202لسنة  اذار ثمانون .وال الحادي ........ العدد......................................مجلة الفتح ......................... 
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-083- 
 

 * فعالية البدائل الخاطئه 

فعالية البدائل الخاطئه لكل فقره من فقرات األختبار تم تطبيق معادله معامل   

 بأستخدام المعادله الخاصه بها وقد ظهر أن جميع المعامالت سالبة.

 (328 -326:  1222)عودة ,                                                                 

 الوسائل اإلحصائية :  -

معامل ": اآلتية(  spssحصائي )حصائية للبرنامج اإلالوسائل األ هالباحثأستخدمت   

معامل ارتباط بيرسون ، معادلة فعالية البدائل الخاطئة ، والتمييز للفقرات ،  الصعوبة

 .لعينتين مستقلتين"لعينة واحدة و tار ب، ، اخت (KR – 20)معادلة  كوردريتشارد 

 

 الفصل الخامس/

 عرض النتائج ومناقشتها:

 تنص:  والتياإلولى الصفريه ة فرضيالتحقق من  من أجل -1

( بين المتوسط  0.05)  ال يوجد فرق ذو دالله أحصائيه عند مستوى دالله            

الحسابي لدرجات طالبات الصف الرابع االعدادي والمتوسط الفرضي لمهارات 

 التفكير المحوري.

( والمتوسط 15.6267اظهرت تحليل اجابات الطالبات ان المتوسط الحسابي )  

(, وبأستعمال االختبار 6.70024( واالنحراف المعياري بلغ قيمة )15الفرضي )

(  22.49لعينة واحدة لمعرفة داللة الفرق, تبين ان القيمة التائية المحسوبة هي ) التائي

(, ممايعني ان 0.05( عند مستوى داللة )1.96وهي اكبرمن القيمة الجدولية البالغة )

كما في الجدول ,الصف الرابع االعدادي يمتلكون مهارات التفكير المحوريطالبات 

 ( االتي:1)

 (1جدول )

 النتائج األحصائية ألختبار مهارات التفكير المحوري

 

يمتلكن مستوى جيداً من  عداديالصف الرابع اال طالبات( ان 1يتضح من جدول )

اضافة الى  طرائق تدريس متنوعةاستخدام  يرجع ذلك الى مهارات التفكير المحوري

مرتبط ومشكالت رياضية يحتوي على مسائل وتدريبات الذي  الدراسيالمنهج 

النتيجه متفقة مع نتائج الدراسات والتي توصلت الى وجود فروق داله فبالحياة 

لمهارات التفكير والمتوسط الفرضي  لطالباتأحصائيه بين متوسط الدرجات ل

 (.2416الخفاجي :)بعاً للصفوف الدراسية مثل دراسةت المحوري

 من أجل التحقق من الفرضيه الصفريه الثانية حيث تنص:

مجموعة 

طالبات 

عينة 

 البحث

المتوسط  العينة

 الحسابي

المتوسط 

 الفرضي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

الداللة  القيمة التائية

عند 

مستوى 

(0.05) 

 الجدولية المحسوبة

الصف 

الرابع 

 االعدادي

دالة  1.96 22.49 149 6.70024 15 15.6267 150

 احصائية
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( بين المتوسط 0.05ال يوجد فرق ذو دالله أحصائيه عند مستوى دالله ) -2

الحسابي لدرجات طالبات الصف الرابع األعدادي والمتوسط الفرضي للتحصيل 

 الدراسي.

( والمتوسط 16.9333إظهرت تحليل إجابات الطالبات إن المتوسط الحسابي )  

( وبإستعمال اإلختبار 8.44299( واإلنحراف المعياري بلغ قيمة ) 15الفرضي )

(  23.55التائية لعينه واحده لمعرفه داللة الفرق تبين ان القيمة التائيه المحسوبة هي )

(, ممايعني ان 0.05( عند مستوى داللة )1.96من القيمة الجدوليه البالغه )اكبروهي 

 تحصيل دراسي. يمتلكونلصف الرابع االعدادي طالبات ا

 ( االتي:2كما في الجدول )

 (2جدول )

 التحصيلالنتائج األحصائية ألختبار 

مجموعة 

طالبات 

عينة 

 البحث

المتوسط  العينة

 الحسابي

المتوسط 

 الفرضي

االنحراف 

ة  المعياري
ج

در

ية
حر

ال
 

 الداللة القيمة التائية

عند 

 مستوى

(0.05) 

 الجدولية المحسوبة

الصف 

الرابع  

 االعدادي

دالة  1.96 23.55 149 8.44299 15 16.9333 150

 احصائية

 

تحصيل دراسي  يمتلكن( ان طالبات الصف الرابع االعدادي في 2يتضح من جدول )

ائق تدريس متنوعة تجعل المتعلم هو محور العملية  يعود السبب الى استخدام طر

ومسائل ومشكالت متنوعة مرتبطة بالحياة واعطاء واجبات كذلك استخدام امثلة 

يومية وهذا يزيد من تفكير الطالبات  وكل هذا له دور كبير في رفع مستوى تحصيل 

 .الطالبات

 من أجل التحقق من الفرضيه الصفريه الثالثة حيث تنص : -3

( بين  متوسطي 0.05ال توجد عالقه ذات دالله أحصائيه عند مستوى دالله )

 التحصيل الدراسيودرجات اختبار  مهارات التفكير المحوري ختبار الدرجات إل

 .عداديالصف الرابع اال طالباتلدى 

مهارات يجاد العالقة بين ( إلPearsonتم أستخدام معامل ارتباط بيرسون )    

رات التفكير المهن معامل أرتباط أذ تبين إ والتحصيل الدراسي التفكير المحوري

 بلغ والتحصيل الدراسي  المحوري
 
(.291

**
(  و القيمة 0.05( عند مستوى داللة ) 

( وبدرجة حرية  0.165( وهي اكبر من القيمة الجدولية )( 5.715بلغت إذالتائية 

 (:3في جدول )توضيحه  جرى( كما 149)
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 (3جدول )                                       

مهارات عينة البحث في اختباري  طالباتبين درجات بيرسون قيمة معامل االرتباط 

 التفكير المحوري والتحصيل الدراسي

 

حصائية بين  درجات إتوجد عالقة طردية قوية ذات داللة  3 )يتبين من جدول )

  مهارات التفكير المحوري والتحصيل الدراسيعينة البحث في اختباري  طالبات

 مهارات التفكير المحوريفأن أرتفاع مستوى  رتباط طرديتجاه معامل اإلإوبما أن 

لديهم ,  التحصيل الدراسيفي عينة البحث يؤدي الى ارتفاع مستوى  طالباتلدى 

المنهج  فضال عنوالعكس صحيح نتيجة الطرق المتنوعة المستخدمة في التدريس 

  .المرتبط بالحياة واستخدام الوسائل التعليمية المتنوعة

 

 اإلستنتاجات

المحوري وبدرجة ات التفكير إن طالبات الصف الرابع االعدادي يمتلكن مهار  -1

 جيدة

 يمتلكن تحصيل. إن طالبات الصف الرابع االعدادي   -2

توجد عالقة طردية بين مهارات التفكير المحوري طالبات الصف الرابع االعدادي -3

وبذلك تبين أن ارتفاع مستوى مهارات التفكير المحوري للطالبات يرافقه بالمقابل 

 س صحيح.والعك تحصيلهم الدراسيارتفاع في مستوى 

 

 التوصيات 

أن تقوم مديريه األعداد والتطوير في وزارة التربية بأعداد دورات تدريبيه   -1

مهارات التفكير للمعلمين على كيفيه أستخدام طرق مختلفة التي تساعد على تنمية 

 المحوري لدى الطالبات.

توعية معلمي الرياضيات على أعتماد االساليب المختلفة في التقويم تركز   -2

عرضها في هذا  جرىواالستفادة من المواقف التي  مهارات التفكير المحوريعلى 

 البحث.

مهارات التفكير األستفاده من الدراسات والبحوث  وبرامج تعليميه حول  -3

 تبعه بالتدريس.حتى نتمكن من تغيير الطرق التقليديه الم المحوري

 

 المقترحات
 أستكماالً للبحث الحالي تقترح الباحثه كاألتي:

 اجراء دراسة مماثلة للبحث الحالي مع مرحلة دراسية اخرى .  -1

معامل  العينة االختبار

 االرتباط

درجة 

 الحرية

الداللةعند  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة (0.05مستوى)

مهارات التفكير 

 المحوري

150 .291
**

 دالة احصائية 0.165 5.715 149 

 التحصيل

 الدراسي

150 
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 اجراء دراسة وصفية لمقارنة مهارات التفكير المحوري مع اي متغير آخر .  -2

أجراء دراسه تتناول أعداد برنامج تدريبي لمعلمي الرياضيات قائم على  -3

  .مهارات التفكير المحوريأستراتيجيات تنمي 

 

 المصادر العربية

، دار  0، ط تعليم التفكير النظرية والتطبيق :( 2413), واخرونابو جادو -1

 المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان . 

، 0، طالرياضيات مناهجها أصول تدريسها(: 1228)  ,فريد كامل و ابو زينة -2

 دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان.

( : " اثر استخدام استراتيجية تألف االشتات 2412),سندس عبد الحسن  والتميمي -3

في التفكير الهندسي وحل المسائل لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة 

، ، بغداد ، كلية التربية االساسية  منشورة غيرالرياضيات " ، رسالة ماجستير 

 الجامعة المستنصرية. 

، الرياض، مكتبة الملك فهد تعليم التفكير( : 1222),إبراهيم احمد  و الحارثي-0

 الوطنية.

توافر معايير اعداد المعلم في الطلبة  :( 2416),ابتسام جعفر جواد  و الخفاجي-2

المطبقين لقسم العلوم العامة / كلية التربية االساسية من وجهة نظر التدريسيين 

 .  0، العدد  22العلوم االنسانية ، مجلد  –واالدارات المدرسية ، مجلة جامعة بابل 

االمثلة )مع مئات من  تدريس مهارات التفكير :(  2442) ,جودت احمد  و سعادة-6

 ، دار الشروق للتوزيع والنشر ، عمان .  1التطبيقية( ، ط

 ,طرابلسالمدخل لتدريس الرياضيات( : 1226) ,أحمد العريفي و الشارف-8

 الجامعه المفتوحه.

، مكتبة الفالح للنشر  التفكير والمنهاج المدرسي( : 2443), واخرونعبيد -7

 االمارات .  –، العين  1طوالتوزيع ، 

( : " القوة الرياضية مدخل حديث لتطوير 2442),رضا مسعد السعيد وعصر-2

تقويم تعليم الرياضيات بمراحل التعليم العام ومجلة تربويات الرياضيات " ،مج 

   .11 –1،ص: 7

، دار  3ط، القياس والتقويم في العملية التدريسية( : 1222),احمد سلمان وعودة -14

 االمل ، عمان .

تعليم التفكير مع االمثلة التطبيقية  :(2412),سيف طارق حسين والعيساوي -11
 ، دار الرضوان للنشر والتوزيع ، عمان .  1, ط واالختبارات التفكيرية

تعليمي على وفق  –( : تصميم تعليمي 2412),عباس فاضل و كاظم-12

استراتيجيات اللعب المعرفي واثره في تحصيل مادة الكيمياء والتفكير البصري 

  ابن الهيثم ، العراقبغداد ، –الب الرابع العلمي  ، كلية التربية للعلوم الصرفة لط

,ترجمة:فيصل يونس ابعاد التعلم قراءات في مهارات(:2441واخرون)مارزانو,-13

 , دار النهضة العربيه,القاهرة.
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تعليم المفاهيم والمهارات في  :( 2411) ,عباس ناجي عبد االمير,المشهداني -10
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