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أ.م.د .منى طه أمين

م .تغريد عبد الكاظم جواد
الجامعة المستنصرية /كلية التربية االساسية

مشكلة البحث

تعد الرياضيات من العلوم المهمة لما لها من اسهامات في التطورات العلمية والتقنية فضال

عالالن دور الالا فالالي تنميالالة الموا ال

والمالالدق م و الالي مالالن اعالالدم العلالالوم التالالي عرفهالالا ا نسالالان نظال ار لماجتالاله

اليهالالا فالالي عمليالالة العالالد والقياقموعالالداطلل عليهالالا ب ال م ) 6891اسالالم ملكالالة العلالالوم رتباطهالالا الكبيالالر

بجميالالف فالالروم المعرفالالة ا (الالر  .ب ال )6م6891م  )22وتعالالد الرياضالاليات مالالن المكونالالات ا ساسالالية

للمنا ج الدراسية في جميف المرام .

ويمظالالى تدريس الها با تمالالام (الالال مالالن لالالدن العالالاملين فالالي مجالالا التربيالالةم وعلالالى الالالر م مالالن

ا ميالالة المت اييالالد للرياضالاليات فالالي العلالالر المالالالي ومالالا ط ال أر علالالى منا جهالالا واسالالالي

تدريسالالها مالالن

تطالالورات ا أن الك يالالر مالالن الطلبالالة يعالالانون مالالن لالالعوبات تعلمهالالا  .الكالالر م6899م .) 91وعالالد
ارتبطالالت بتلالالو اللالالعوبات الم(الالاو
الرياضالاليات امالالر لالالع

والقلالالل لالالد الطلبالالةما مر ال ال

ومعقالالد و يقالالدرعلى تعلمهالالا ا

ولالالد لالالديهم الرالالعوربمن تعلالالم

و المسالالتويات العليالالا( 0الالو(ين م6891م

 )98مو ال ا مالالا أكالالدي رالالكر م )6891الالالى أن ال ا الرالالعور لالالد الطلبالالة اد الالالى تكالالوين اتجا الالات
سلبية نمودراسة ماد الرياضيات 0ركر م6891م ) 61

وعالالد ب الالين ابالالو يين الالة م )6889أن مرالالكلة ت الالدني مس الالتو الطلبالالة ف الالي التملالالي تك الالون اك الالر

وضالالوما فالالي مالالاد الرياضالاليات كونهالالا موض الوعا تراكميالالا تعتمالالد فيهالالا ا فكالالار الجديالالد علالالى ا فكالالار

ال سابقة وتلبح بدور ا ماد

فكار مقة مفا ا لم يكن الطال

الرجوم الى تلو ال(برات واعتماد ا ستعا
)5

وار الالار مبيال ال م) 6889ال الالى أن أس الالبا

عد أتقن ماتعلمه جيدا يلع

عليه

ما يبنى عليها من (برات جديد  0ابو يينةم6889م
أن(ت الالال مس الالتو التمل الالي ف الالي الرياض الاليات الالي

طرائقها واسالاليبها ير فعالالةما مالا كانالت تعنالى وتركيعلالى (واريميالات المال والتعالاري

واسالتظهار ا

بغيال الالة أدام ا متمانال الالات والنجال الالاه فيهال الالا مبي ال ال م6889م  )16كمال الالا اوضال الالح مال الالولىم )6888فال الالي
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يرتكبونه والبدي اللميح له يؤد الى تمسالين أدائهالم المسالتقبلي

ي المعرفة تؤد الى ت بيت ا جابة اللميمة وتعييي الا0أمالا تتسالير ال(طالا فيالؤد الالى

يياد فهم المتعلمين للماد التي يدرسونها مما يجعلهم عادرين على تجاوي

ا ال(طم مسالتقب م وان

التهم اللميح لأل(طام افض من تلالميح ال(طالم مالن دون معرفالة اسالبابه" مالولى م6888م )12

.

أكدت العديد مالن الد ارسالات جالدو التعلاليم التر(يلالي الع جالي فالي رفالف مسالتو التملالي

وتنمي ال الالة ال ق ال الالة ف ال الالي ال ال الالنتق ل ال الالد

الطلب ال الالة ف ال الالي مال ال ال المس ال الالائ ا مل ال الالائية كم ال الالا ج ال الالام ف ال الالي د ارس ال الالة

جمعةم )6898ودراسة  ) R oger,Ropert,1995ود ارسالة
اعتمدت البام تان الالى مماولالة تجريال

بعالل ا سالالي

بالةم 0)6885وانط عالا ممالا سالبل

الع جيالة فالي اطالار اسالتراتيجية الترال(يل

والعال ا التالالي أ بالالت فعاليتهالالا وجالالدوا ا فالالي ك يالالر مالالن البلالالدان كمالالا جالالام فالالي د ارسالالة اللالالقرم)6880

ودراسة  ) Merareh,1985سعيا في رفف مستو التملي لد الطلبةم مما دفف البام تان الالى
اجرام

ي الدراسة و ي المقارنة بين اساللوبيين ع جيالين مالا البطاعالات التعليميالة وملالل التقويالة

بع الالد ان ي الالتم تر الال(يل ا (ط الالام وم الالن الالم معالجته الالا بهال ال ين ا س الاللوبيين الع جي الالين لغ الالرل تمدي الالد

ا سلو الع جي ا فض الال

يعمال علالى تمسالين مسالتو تملالي طلبالة المرملالة ا ولالى -عسالم

الرياضيات -كلية التربية ا ساسية في ماد ا ملام.

اهمية البحث:

يت الرياضاليات جميالف فالروم المعرفالة ا (الر كا ملالاموا ميام والكيميالام وعلالوم ا رل

وفال الالي أ علال الالم ا(رم بال الالدان تعال الالد الرياضال الاليات مال الالن مقوماتال الاله ا ساسال الالية ابال الالو يينال الالة م6889م )61

وألال ال ال الالبمت الرياضال ال ال الاليات بم ابال ال ال الالة القاعال ال ال الالد ا ساسال ال ال الالية المتينال ال ال الالة التال ال ال الالي ترتكيعليهال ال ال الالا ك ال ال ال ال العلال ال ال الالوم
ا (ر  0التروم2000م )1ويياد على لو فان الرياضيات ماد ضرورية للتعام بين ا فراد فالي
الميالا اليوميالة بال

ال ي مالن المكونالات ا ساسالية لل قافالة التالي يمتالاا اليهالا كال فالرد فالي المجتمفم ال ا

فضال عما تم لالاله مالالن ميالالدان (ل ال

لتنميالالة اسالالالي

التتكيرالم(تلت الة لالالد الطال

سليمة كالدعة في التعبير والقدر على التنظيم واست(دام اسالي
م2006م )6

واكسالالابهم عالالادات

الت(طيط في م المرك ت .الدباغ

كمالالا بالالين ا مالالين م ) 2006أن منالالا ج الرياضالاليات ترالالهد تطالالو ار ملموظالالا علالالى المسالالتويين

الممل ال الالي والع ال الالالمي تلبيال ال الالة لمتطلب ال الالات العلال ال الالر ومواجه ال الالة تمدياتال ال الاله وم ال الالا سيترضال ال الاله م ال الالن تطال ال الالورات

وتجديداتما مرال

ا ر فالي طرعهالا واسالالي

مجلة كلية التربية األساسية
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م )6881الى أن المعرفه الرياضية وا لمام بمساسياتها وتطبيقاتها في التعلاليم مطلال
في مجتمف متطور يواك

وماجالة ملمالة

التقدم العلمي والتكنولوجي 0ابو لالحم6881م  )1وبالر م من ك

ا تمام فمننا نلمق علور في تدريق الرياضيات ل لو يج

ايجاد أسالي

ال ا

ع جية جديد تسالاعد

عل الالى معالج الالة ا (ط الالام بع الالد تر(يل الالها م الالن ا م الالور المهم الالة ف الالي تك الالوين المعرف الالة الرياض الالية ل الالد

المتعلمينمكمالالا أن الالالتعلم الع جالالي يولالالد لالالد المالالتعلم ا سالالتمتام بالالالتعلم وم ال

ومياي موع

المالالاد التالالي يدرسالالها

ايجابي ايام متابعة التعلم في المستقب مفض عن دوري في تقلي نسبة الرسو بالين

المتعلمين موع و على لو فانه يولد الدافعية لد المعلمين ويمدو بهالم الالى بال

مييالد مالن الجهالد

والنرالالاط فالالي تعلالاليمهم مرلالالا علالالى جالالود التعلالاليم ومماسالالا للمالالاد التالالي يدرسالالونها ماألمالالر ال ال
سلوكا فعا فالي توليالد الميالو والمواعال

ا يجابيالة لالد الطال

يبالالدو

ومملهالم البالا علالى بلالوغ مسالتويات

عليالالا م الالن ا نجايالد ارسالالي ) Mueller,1976,50-51 0ويك الالون الالالتعلم بالتر الال(يل والع ال ا أك الالر
فاعليالالة فالالي مالالالة مالالايكون ترالال(يل المتعلمالالين للموضالالوعات المدروسالالة مبك ال ار وول ال

اإلج الرامات

الع جية على األ رم واست مار ك انوام الترال(يل التربالو كونهالا عمليالات تلالميمية تسالاعد فالي
رف الالف مس الالتو الطلب الالة ال الالى المس الالتو المنر الالودماكدت العدي الالد م الالن الد ارس الالات والبم الالول أ مي الالة ال الالتعلم
الع ج ال ال ال ال الالي ف ال ال ال ال الالي الرياض ال ال ال ال الاليات م ال ال ال ال ال ال د ارس ال ال ال ال الالة جمع ال ال ال ال الالةم )6898ود ارس ال ال ال ال الالة الس ال ال ال ال الالعد م)2002

ودراسة الممير م)2006

كمالالا بالالين ييتالالونم )2006عالالددا مالالن ا سالالالي

لللعوبات التعليمية و ي-:

 -6الع ا عن طريل الكت

الع جيالالة الممكالالن أسالالتعمالها بعالالد الترالال(يل

البديلةAlternative Books

 -2الع ا عن طريل كتيبات التدري Exercise Books/Booklet
 -6الع ا عن طريل بطاعات التوضيحFlashcards

 -1الع ا عن طريل ا ستعانة بامد تقنيات التدريقInstructional Technology
 -5الع ا عن طريل التدريق ال(لوليTutoring

 -1الع ا عن طريل ملل التقويةHelpsessions

 -9الع ا عن طريل المجموعات اللغير المتعاونة Small Cooperative Groups
 -9الع ا عن طريل النم جة Modeline

 -8الع ا عن طريل أعاد التدريق Reteachine
مجلة كلية التربية األساسية
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مية التعلم بالتر(يل والع ا في تمقيل نتائج ايجابية في رفف مستويات الطلبة فان

البام تالالان عامتالالا بتطبي الالل أسالاللوبين ع جيالالين ف الالي م ال المس الالائ الرياضالالية علالالى طلب الالة كليالالة التربي الالة
ا ساسية ما-:

أ-العالج بواسطة البطاقات التعليمية
ويتم

مالن السالؤا وا جابالة عناله مالف التعليال م وان

ببطاعة تعليمية لكال سالؤا تمالو الهالد

البطاعات التعليمية بممتوياتهالا ترالك تغ يالة راجعالة مكتوبالة للطالال

والتالي يالر بعضالهم انهالا اسالاق

عملية التعليم والتعلم فهي تؤد دو ار بار اي في العمليالة التعليميالة وعالن طريقهالا يالتم تمتيالي المتعلمالين
التربوية المرجو  0المقطر م6898م0)5-1ان معرفة الطال

ودفعهم لتمقيل ا دا

يدفعالاله الالالى المييالالد مالالن العطالالامم وان معرفتالاله سالالبا

نتيجة ادائاله

أ(طائالاله وطالالرل تلالالميمها تجعلالاله اك الالر تتهمالالا

للموضوعات التي يتعلمهامكما ان التغ ية الراجعة المكتوبة من افض انوام التغ ية ما انه بامكان

المتعلم الرجوم اليها في أ وعت يرام ومن م ا ستتاد منها و تتعرل للنسيان كالتغ يالة الراجعالة

اللتظية .السعد م2002م )20

ب-العالج بواسطة حصص التقوية
يرالالم

ال ا النالالوم مالالن الع ال ا علالالى ت(لالاليل ملالالل اومماض الرات معينالالة لع ال ا ا(طالالام

الالالتعلم ميقالالوم المالالدرق بالتالالدريق لعالالدد مالالن الطلبالالة ال ال ين يرالالتركون فالالي عالالدد مالالن ا(طالالام الالالتعلم بغيالالة
تلميح

ي ا (طام لالديهم مالن (ال

تبيالان ال ي ا (طالام مالف تلالويبها لهمموعالد يتضالمن العال ا

ايضالالا مال ال الطلب الالة لال البعل ا سالالئلة اوالتم الالارين الت الالي تس الالاعد م علالالى تل الالوي
ييتونم2006م )611

ا (ط الالام بانتس الالهم .

مما سبل يتضح ا مية البمل المالي في -:

-6تاتي ا مية له ا البمل من ا مية تدريق الرياضيات وتمقيل ا دافهامفالرياضيات عاعد متينة
ترتكي عليها ك العلوم ا (ر .

-2ينسالالجم البمالالل المالالالي مالالف ا تجا الالات التربويالالة المدي الالة التالالي تسالالعى لتجري ال
مدي ة من اج رفف مستو الطلبة في الرياضيات.

اسالالالي

ع جيالالة

-6ان اسالالت(دام البطاعالالات التعليميالالة وملالالل التقويالالة فالالي عمليالالة الالالتعلم يعيي الالا ويعم ال علالالى رفالالف
مستو التملي لد الطلبة في ماد ا ملام.

 -1ترالال(يل الضالالع

ال ال

يعالالاني منالاله الطلبالالة فالالي م ال المسالالائ الرياضالالية مالالن ( ال

التر(يلية م ومن م معالجة الضع

مجلة كلية التربية األساسية
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-5عالالد تتيالالد نتالالائج البمالالل المالالالي المدرسالالين وواضالالعي المنالالا ج الد ارسالالية فالالي كليالالات التربيالالة ا ساسالالية
سوام في بنام المنا ج الدراسية او في اعتماد اسالي

 -1ان اسالالت(دام ا سالالالي

جديد في التدريق .

الع جيالالة لالاله ا ميالالة كبيالالر فالالي تلالالميح ا(طالالام الطلبالالة مبكال ار ن المعرفالالة

الرياضية تعتمد على ربط ال(برات السابقة بال(برات الجديد .

هدف البحث -:
يهد

البمل المالي الى مقارنالة بالين أساللوبيين ع جيالين فالي مال المسالائ الرياضالية لطلبالة

كلية التربية ا ساسية .

حدود البحث -:

يقتلر البمل المالي على -:

 -6طلبة عسم الرياضيات – المرملة ا ولى-كلية التربية ا ساسية في الجامعة المستنلالرية للعالام
الدراسي .)2008-2009

 -2الموض الالوعات الد ارس الاليةالمجموم والعملي الالات عليه الالا ما مل الالام {مق الالاييق النيع الالة المركيي الالة - :
الوسط المسابي والوسيط والمنوا } من ماد ا ملام المقرر لطلبة المرملة ا ولى .

-6التل الدراسي ال اني للعام .)2008-2009

حتديد املصطلحات-:

-1أسلوب المعالجة-:

عرفال ال الاله ا مال ال الالين م ) 2006بانال ال الاله أنمال ال الالو ا تعليمال ال الالي اعال ال الالد لتمقيال ال الالل ا ال ال الالدا

تعليميال ال الالة معينال ال الالة

ويعتمداساسا في معالجته للمرك ت التعليمية لد المتعلمين على عملية التر(يل التي البالا مالا

تعتمد على ا (تبارات التر(يلية  .ا مينم2006م )659

أما ييتون م  )2006فقد عرفة بمنه نوم من المعالجات التعليمة التي تلي التدريق الجمعي

يالالتم مالالن ( لهالالا ترالال(يل وتلالالميح أ(طالالام الالالتعلم التالالي يقالالف فيهالالا المتعلمالالون فالالي معلومالالاتهم ولالالو
بهم الى ا تقان في تعلم تلو المعلومات .ييتونم2006م )661

التعريف االجرائي السلوب المعالجة :
ا سالالالي

تر(يلها من (

المس الالت(دمة ف الي معالج الالة ا(طالالام طلب الالة المرمل الالة ا ولالالى ف الالي مالالاد ا مل الالام بع الالد
ا (تبارات وال

مجلة كلية التربية األساسية
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 -2البطاقات التعليمية-:

عرفها ييتونم )2006بانه يعالج الطالال

تمال ال الالو الهال ال الالد

م .تغريد عبد الكاظم جواد

ا(طالامي بلالور فرديالة عالن طريالل بطاعالة تعليميالة
وعال ال الالف فيال ال الاله الطال ال ال ال

مال ال الالن الس ال ال الؤا ومعلومال ال الالات تلال ال الالميمية وتتسال ال الاليريةلل(طا ال ال ال ال

 .ييتونم2006م .) 611 – 616

التعريف االجرائي للبطاقة التعليمية-:
بمنه أسلو ع جي يهد

المرملالة ا ولالى فالي كليالة التربيالة ا ساسالية

إلى مسالاعد طال

في تلميح ا(طائهم في ماد ا ملام ومساعدتهم على تمقيل ا دا
بطاعالالة علالالى الهالالد

السالاللوكي واجابالالة الس الؤا ال ال

التعليمية ما ترم كال

ا(تالالل فالالي اجابتالالة الطال ال

واضافة انرطة ا(ر .

مالالف تتسالالير ا جابالالة

-6حصص التقوية-:
عرفه الالا ييتال الالونم ) 2006بانهال الالا أعال الالاد التال الالدريق لمجموع الالة مال الالن الطلبال الالة مال الالو (طال الالا معال الالين

يرتركون فيه بغية تلميمه  .ييتونم2006م )615-611

التعريف االجرائي لحصص التقوية
و اسلو ع جي يرم على ت(ليل وعت اضالافي بعالد وعالت الملالة لغالرل معالجالة

ا(ط الالام طلب الالة المرمل الالة ا ول الالى او اع الالاد ال الالدرق م الالر ا( الالر لغ الالرل تل الالميح ا(ط الالائهم ف الالي م الالاد
ا ملام.

-4المسائل الرياضية-:

عرفها الميلةم )6888بانها د

يلالع

لع

ولكن ناو ما يعيل تمقيقها مأ ان المسالة موع
اما ابويينةم ) 6889فقد عرفها موع

جا ي في مينه .ابويينة م6889م )206

تمقيقالهمأو وضالفمأو موعال

لاله ا الدا

يمتاا الى م  0الميلة م6888م .)699

جديد ومميي يواجه الترد و يكون له عند الترد مال

التعريف االجرائي للمسألة الرياضية:
و موع
مله رياضيا.

رياضي يواجه الطلبة ميتطل
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الدراسات السابقة:

دراسة كوبر()Cooper,1976

اجري ال الالت ف ال الالي الو ي ال الالات المتم ال الالد ا مريكيةمو ال الالدفت ال ال الالى تمدي ال الالد فعالي ال الالة برن ال الالامج للت ال الالدريق

ال(لول الالي باس الالت(دام الوس الالائ الس الالمعية لل الالتعلم مت الالى ال الالتمكن لطال ال

اليراعة في جامعة و ية ميترجان.

تكونالالت عينالالة الد ارسالالة مالالن جميالالف 9طال

وطالب الالات معه الالد تكنولوجي الالا

وطالبالالات المعهالالد للعالالامين ا تيالالينم العالالام الد ارسالالي

 96/92مجموعة ضابطة وللعا م الدراسي  95/91مجموعة تجريبية.

اسالالت(دم مالالف المجموعالالة التجريبيالالة بطاعالالات تعليميالالة تمت الو علالالى معلومالالات و يقالالة اللالاللة
ب الالالممتو م الالف كتال ال

عمال ال للطال ال

تمت الالو ا الالدا

الس الاللوكية للممت الالو والمماضال الرات وعملي الالات

و(طوات عامةم مالف تنالاو (مسالة ا(تبالارات جمعيالة واتامالة الترلالة للطلبالة عالاد ا (تباربعالد كال

ع ا لغرل الولو الى مد التمكن0المجموعالة الضالابطة اسالت(دم معهالا اساللو المماضالر فالي
التالالدريق دون اسالالت(دم أ اج الرام تر(يلالالي او ع جالالي م وعالالد اظهالالرت النتالالائج -:تتالالول المجموعالالة

التجريبية عند مستو

دراسة(زاير)1111

05م)0على مجموعة الضابطة في التملي ))Cooper,1976

اجريت فالي العالرال مو الدفت الالى معرفالة ا الر اسالالي

طلبة الل

التقالويم التكالويني الع جيالة فالي تملالي

ال(امق ا دبي وا متتاظ به في ماد عواعد اللغالة العربيالة علالى عينالة مكونالة )222

طالبال الالا وطالبال الالةمويعوا عر ال الوائيا الال الالى ال ال ل مجموعال الالات مم لال الالت المجموعال الالة ا ولال الالى المكونال الالة مال الالن
) 95طالبالالا وطالبالالة المجموعالالة التجريبيالالة ا ولالالى التالالي تعالالرل طلبتهالالا للع ال ا عالالن طريالالل اعالالاد

التالالدريق م وم لالالت المجموعالالة التجريبيالالة ال انيالالة التالالي تعالالرل طلبتهالالا للع ال ا عالالن طريالالل التطبيقالالات
ا رائية مبينما المجموعة ال ال ة المكونة من  )96طالبالا وطالبالة م لالت المجموعالة الضالابطة والتالي
تعرل طلبتها الى التمرينات البيتية وبعد ا نتهام من تدريق الومدات الترعية السبف التي اعد لها

س الالبعة ا(تب الالارات تكويني الالةمطبل ا (تب الالار تمل الاليلي بعد موبع الالد مرور الالة اس الالابيف طب الالل ا (تب الالار

المكالالافا ال(الالال با متتالالاظ لالالد الطلبةمولمعرفالالة د لالالة التالالرول ا ملالالائية اسالالت(دم ا(تبالالار تملي ال

التباين وا (تبار التائيم وارارت النتائج الالى تتالول طلبالة المجموعالة التجريبيالة ا ولالى التالي تناولالت

الع ا عن طريل اعاد التدريق في التملي وا متتاظ 0يايرم)6888

دراسة العانيم)2002
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اجريت فالي العالرال م و الدفت الالى معرفالة ا الر ا سالتراتيجية التتاضاللية فالي تملالي الرياضاليات لالد

طالبات الل

ال اني المتوسط.

تكونال الالت العينال الالة مال الالن  )10طالبال الالة ويعال الالت عر ال الوائيا الال الالى مجمال الالوعتين متسال الالاويتينم المجموعال الالة

الضابطة والمجموعة التجريبيةم درست المجموعة التجريبية تدريسالا اعتياديالا الم طبالل نهايالة تالدريق

ك ال ومالالد جيئيالالة ا(تبالالار ترالالكيليي مالالن ضالالمن ا (تبالالارات الترالالكيلية التالالي اعالالدتها البام الالة والبالالال

عدد ا  )9ا(تبارات م فيما ي(ل المجموعة التجريبية فقط وفي ضوئه عسمت المجموعة التجريبية
مسال

المسالالتويات الالالى

الالة اعسالالام ممجموعالالة مالالا دون  %10اسالالت(دم معهالالا برنالالامج ع جالالي مم ال

فالالي ملالالل تقويالالة اضالالافيةم م ا(تبالالار مكالالافام والمجموعالالة ال انيالالة التالالي مسالالتوياتها مالالابين -%10
 %90اس ال الالت(دمت معه ال الالا ت ال الالدريبات وانر ال الالطة اض ال الالافية موالمجموع ال الالة ال ال ال الالة الت ال الالي مس ال الالتوياتها م ال الالا

فالول%90اسالالت(دمت معهالالا انرالالطة ا رائيالالة وبعالالد ا نتهالالام مالالن تطبيالالل التجربالالة التالالي اسالالتغرعت )62

اسبوعا طبل ا(تبار تملي نهائي من اعداد لبام ةمولمعرفالة الد لالة ا ملالائية بالين المتوسالطات

على ادام الطالبات فالي ا (تبالار التملاليلي اسالت(دم ا (تبالار التالائي لعينتالين مسالتقلينموعد ارالارت
ا لنتالالائج الالالى تتالالول المجموعالالة التجريبيالالة علالالى المجموعالالة الضالالابطة فالالي التملالالي مكما دلالالت النتالالائج
على ان ا ر ا ستراتيجية التتاضلية على تملي الطالبات وات التملي المتدني اكبالر ممالا الو

عليه لد الطالبات وات التملي المتوسط والمرتتف .العانيم)2002

دراسة(المحزري)2002،

اجريال ت فالالي اليمنمو الالدفت الالالى معرفالالة ا الالر ال ل طالالرل ع جيالالة فالالي اطالالار اسالالتراتيجية اتقالالان

التعلم على تملي ط

المرملة ا ساسية في الرياضيات واتجا اتهم نمو ا.

تكونت عينالة البمالل مالن )202طالال

مالن طال

اللال

مجموعات موتمت ا جرامات الع جية على النمو ا تي-:

ال الامن ا ساساليمويعت الالى اربالف

 -التجريبية ا ولى )56طالبامعولجت باست(دام ملل التقوية.

 التجريبية ال انية )11طالبامعولجت باست(دام التغ ية الراجعة المكتوبة. -التجريبية ال ال ة )19طالبام است(دم معها التعلم التعاوني.

 -الضابطة )51طالباملم تتعرل للي اجرام ع جي او تر(يلي.

وبع ال الالد تطبي ال الالل التجرب ال الالة الت ال الالي اس ال الالتمرت فلال ال ال د ارس ال الاليامطبل ا(تب ال الالار تمل ال الاليلي جمع ال الالي م ال الالن

اعدادالبامل لقياق تملي الطال

وطبالل مقيالاق ا تجا الات والمعالد ايضالا مالن الباملمولمعرفالة

الترول ا ملائية است(دم ا(تبارتملي التباين ا ماد موا(تبار دانكن.
مجلة كلية التربية األساسية
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ار الالارت النت الالائج ال الالى تت الالول المجموع الالات التجريبي الالة عل الالى المجموعال الة الظابط الالة وتت الالول مجموع الالة

التغ يالالة الراجعالالة علالالى التج الريبتين ا ( الرتين فالالي التملالالي 0كمالالا تتوعالالت مجموعالالات التغ يالالة الراجعالالة
والتعلم التعاوني على المجموعة الضابطة في مقياق ا تجاي نمو الرياضيات 0الممير م)2006

كما افادت الباحثتان من الدراسات السابقة

ا -معرفة ا مية وجدو التعلم التر(يلي الع جي.

-اعداد البطاعات التعليمية التغ ية الراجعة المكتوبة) وملل التقوية.

ا-اعداد ادوات البمل والمعالجات ا ملائية.
د-ا فاد منها عند تتسير النتائج.

اجراءات البحث-:

اوال -مجتمع البحث -:
تكون مجتمف البمل من طلبة المرملة ا ولى– عسم الرياضيات في كلية التربية ا ساسية-

الجامعة المستنلرية – للعام الدراسي 2008-2009والبال عدد م  )690طالبالا وطالبالة للد ارسالة
اللبامية والمسائية .

ثانيا -عينة البحث-:

ا(تيرت عينة البمل من طلبة المرملالة ا ولالى -عسالم الرياضاليات -للعالام الد ارسالي -2009

 2008والبال عدد م )90طالبا وطالبة من الدراسة اللبامية.

اما عينة البمل فقالد بلال عالدد افالراد العينالة )10طالبالا وطالبالة مالويعين علالى عالاعتين ) A,B

بعداستبعاد الطلبة الراسبين املائيا البال عدد م  )60طالبا وطالبة0ميل تم تطبيل ا ساللوبيين
الع جيالالين علالالى عالالاعتين ) A,Bميالالل تالالم معالجالالة ا (طالالام الطلبالالة فالالي عاعالالة- A -البالالال عالالدد م
 ) 20طالباوطالبالالة باسالاللو المعالجالالة بواسالالطة البطاعالالات التعليميالالة بعالالد ترالال(يل ا (طالالام بواسالالطة

ا(تبالالار تر(يلالاليماما عاعالالة -B-فقالالد بل ال عالالدد م  )20طالبالالا وطالبالالة ميالالل تالالم معالجالالة ا (طالالام
باسلو المعالجة بواسطةملل التقوية ومن م المقارنة بين ا سلوبيين الع جيين لغرل تمديالد
أ اسلو ع جي افض من ا (رفي تمسين مستو تملي الطلبة في ماد ا ملام .

ثالثا -تكافؤ مجموعتي البحث-:

عل ال الالى ال ال الالر م م ال الالن ان التويي ال الالف العرال ال الوائي م ال الالن ر ال الالمنه ان يمق ال الالل التك ال الالافؤ ب ال الالين المجموع ال الالات

اليوبعيم6896م )609لكن البام تان ارتاتا ان تتمققا من بعل المتغيرات التي تؤ ر على نتائج
مجلة كلية التربية األساسية
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التجربة ل لو عامتا بتمديد متوسطات وانمرافات ك من المتغيرات ا تية -:العمر اليمني ودرجالات
د ل ال الالة الت ال الالرل بال الالين ال ال ال ي المتوس ال الالطات وا نم ارف ال الالات

التملال الالي الس ال الالابل ف ال الالي الرياضال الاليات ومس ال الالا

للمجموعتين وفيما ياتي عرل له ي المتغيرات -:

ا-العمر الزمني -:

مس الالبت اعم الالار الطال ال

با ر الالهر لغاي الالة ر الالهر  2008/60بع الالد اس الالت(راجها م الالن البطاع الالات

المدرسالالية الموجالالود فالالي كليالالة التربيالالة ا ساسالالية ملمالالل )6واسالالت(راا المتوسالالط المسالالابي وا نم ال ار
المعيار جدو

)6

جدو )6

المتوسط المسابي وا نم ار
المجموعة

المعيار لمجموعتي البمل في متغير العمر
ا نم ار

المتوسط با رهر

المعيار

التجريبيةا ولى

85م265

991م62

التجريبيةال انية

8م265

669م8

ولمعرفة د لالة التالرول بالين المتوسالطين اسالت(دم ا (تبالار التالائي  t-testواتضالح ان التالرول

ل الالم تك الالن ا د ل الالة امل الالائيةما ان القيم الالة التائي الالة الممس الالوبة 0610م )0و الالي ال الالغر م الالن عيم الالة

الجدولي ال الالة البالغ ال الالة 191م )6عن ال الالد مس ال الالتو د ل ال الالة 05م )0ودرج ال الالة مري ال الالة  )69و ال ال ال ا يعن ال الالي ان
المجموعتين متكافئة في

ا المتغير.

ب -التحصيل السابق في الرياضيات -:
ويقلال الالد بال الاله درجال الالات طلبال الالة عينال الالة البمال الالل فال الالي الل ال ال

 ) 2009-2009في ماد الرياضيات م وعد مل على

السال الالادق ا عال الالداد للعال الالام الد ارسال الالي

ي الدرجات من السج العام الموجالود

فالالي كليالالة التربيالالة ا ساسالالية ملمالالل  )2واسالالت(راا المتوسالالط المسالالابي وا نم ال ار

موضح في جدو

.)2

المعيالالار كمالالا الالو

جدول()2

المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري لدرجات التحصيل السابق لمجموعتي البحث في مادة
الرياضيات
المجموعة
مجلة كلية التربية األساسية
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التجريبيةا ولى

18

601م66

التجريبيةال انية

19

965م9

وعند است(دام ا (تبار التائي ) )t-testظهر ان الترل بين متوسطات المجموعتين لم يكن

ا د ل الالة امل الالائية م ا ان القيم الالة التائي الالة الممس الالوبة بلغ الالت 665م )0و الالي ال الالغر م الالن عيمته الالا

الجدولي الالة البالغ الالة 191م )6عن الالد مس الالتو د ل الالة 05م )0ودرج الالة مري الالة  )69و ال ال ا يوض الالح تك الالافؤ
مجموعتي البمل في متغير التملي السابل .

رابعا  -مستلزمات البحث-:
 -1تحديد المادة العلمية-:
مددت الماد العلمية ب

ة موضوعات مالن مماضالرات مالاد ا ملالام فالي المرملالة ا ولالى

فالي كليالة التربيالة ا ساسالية و الي  -:المجمالالومم العمليالات عليهالا ما ملالام مقاييق النيعالة المركييالالة
-:الوسالالط المسالالابي والوسالاليط والمنوا )و ال ي الموضالالوعات تالالدرق فالالي التل ال الد ارسالالي ال الالاني مالالن
العام الدراسي 0)2008-2009

 -2االهداف السلوكية-:

اعتمالالد ال ا البمالالل علالالى ا الالدا

العامالالة وا الالدا

السالاللوكية التالالي تالالم ارالالتقاعها بعالالد ا ط ال م علالالى ا الالدا

ال(الالالة لتالالدريق مالالاد ا ملالالام فالالي المرملالالة ا ولالالى -كليالالة التربيالالة ا ساسالالية

لموضوعات المجموم والعمليات عليها وا ملام على وفل مستويات بلوم المعرفيالة ال
معرفةم استيعا متطبيل)في المجا المعرفي.
وبعالالد ان عامالالت البام تالالان بد ارسالالة ا

الالدا

الة ا ولالى

السالاللوكية المطلوبالالة علالالى وفالالل مسالالتويات بلالالوم

المعرفيالالة وضالالعت عائمالالة (الالالة بهالالا بل ال عالالدد فقراتهالالا  )62فقالالر ملمالالل  )6م الالم عامالالت البام تالالان
بعالالرل ا الالدا

السالاللوكية علالالى مجموعالالة مالالن ال(بالرام والم(تلالالين فالالي ط ارئالالل تالالدريق الرياضالاليات

والعلوم ململ  )1ليمددوا مد ل ميتها في بنام ا (تبار التمليلي في ماد ا ملام .

خامسا  -ادوات البحث:

أ-االختبارات التشخيصية-:
تطبل ا (تبارات التر(يلالية عنالدا نتهام مالن تالدريق ومالد تعليميالة معينالة بهالد

تلالني

الطلب ال الالة ف ال الالي ع ال الالد مجموع ال الالات مو ل ال الالو لتمدي ال الالد مس ال الالتويات ادام الطلب ال الالة ف ال الالي اط ال الالار تل ال الالو ا ال الالدا

عال مم2006م  )25وعالالد اس الت(دم فالالي ال ا البمالالل لغالالرل التعالالر علالالى مسالالتويات ادامالطلبالالة فالالي
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ضال الالوم ا ال الالدا

أ.م.د .منى طه أمين

م .تغريد عبد الكاظم جواد

السال الاللوكية مو لال الالو بعال الالد تال الالدريق ك ال ال ومال الالد مال الالن الومال الالدات الد ارسال الالية عيال الالد البمال الالل

ململ )5يوضح لو .استعدادا لتقديم ا سالي

الع جية المعد ل لو .

ب -االختبارالتحصيلي النهائي -:

و ا(تبار مكالافا ل (تبالارات التر(يلالية عالدم للطلبالة بعالد تقالديم ا سالالي

الع جيالة بهالد

تيوي الالد الطلب الالة بتغ ي الالة راجع الالة لتل الالميح ا(ط الالائهم ف الالي ا (تب الالارات التر(يل الالية ف الالي كال ال وم الالد م الالن

الومدات الدراسية ومن م المقارنة بين

ي ا سالي

تدريق م المسائ الرياضية في ماد ا ملام .

لغرل تمديد ا سلو الع جي ا فض في

خطوات اعداد بناء االختبارين

ال(طوات التي است(دمت في اعداد ا (تبارين ي-:

-1تحديد الهدف من االختبارين
ان اله الالد

م الالن بن الالام ا (تب الالارين للموض الالوعات ال

و ابت للتعر على مستويات ط

الالة الالو المل الالو عل الالى مقي الالاق ل الالادل

المرملالة ا ولالى فالي مالاد ا ملالام للموضالوعات الال ل عيالد

البمالالل فالالي المس الالتويات  BIoomللمجالالا المعرف الالي معرفالالةمفهممتطبيل) به الالد

تمديالالد أ اس الاللو

ع جي افض في تلميح ا(طام الطلبة في م المسائ الرياضية في ماد ا ملام .

 -2تحديد عدد الفقرات االختبارين -:

مددت عدد فقرات ا (تبارين التر(يلي -النهائي) بعدد ا دا

في

ا البمل ميل بل

مجلة كلية التربية األساسية
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م .تغريد عبد الكاظم جواد

أ.م.د .منى طه أمين

جدول ()2

عدد االهداف والفقرات لكل موضوع من الموضوعات قيد البحث
الموضوعات

ا دا

ا (تبار

السلوكية

المجموم

61

61

العمليات

1

1

1

1

الوسط المسابي

5

المنوا

5

الوسيط

5
5

 -2صدق االختبارين-:
يكون ا (تبار لادعا ا ا كان يقيق فع ما وضف لقياسه  .المغير م6898م  0)298ومالن

اجال التمقالالل مالالن لالالدل ا (تبالالارين فقالالد اسالالت(دم اللالالدل الظا ر م يجالالاد اللالالدل الظالالا ر عامالالت
البام تان بعرل فقرات ا (تبارين البال عدد ا  )62فقر ململ 5م )1على مجموعالة مالن ال(بالرام

في طرائل تدريق الرياضيات والعلوم ململ  )1ليمددوا مد ل مية فقالرات ا (تبالارموفي ضالوم
ارائهم لوبت بعل التقرات ا اجمف  %90منهم على س مة ا (تبار منطقيا.

-4ثبات االختبار التشخيصي

يعني ال بات دعة القياق عود م 6888م )615و ج مسا

بات ا (تبار طبل ا (تبار

على عينة استط عية من طلبالة المرملالة ا ولالى – عسالم الرياضاليات -الد ارسالة المسالائية مكونالة مالن
)20طالبا من ير عينة البمل وعد اسالت(دمت معادلالة كيالودر -ريراردسالون) ا تعالد مالن الطالرل

المناسبة لقياق بات ا (تبار موجد معام ال بات 91م )0و و مؤرر جيد ل بات ا (تبار.
سادسا -التحليل االحصائي لالختبار التحصيلي النهائي-:

طبل ا (تبار على عينة استط عية من طلبة المرملة ا ولى– عسم الرياضيات – الدراسة

المسائية في كلية التربية ا ساسية مكونه من  )20طالبا من يرعينة البمل و لو لغرل :

 -6بيان مد وضوه فقرات ا (تبار.

 -2تمديد اليمن المستغرل ل جابة عن ا سئلة.

 -6ايجاد معام اللعوبة لك فقر من فقرات ا (تبار.
مجلة كلية التربية األساسية
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أ.م.د .منى طه أمين

 -1ايجاد عو التمييي لك فقر من فقرات ا (تبار.
 -5مسا

م .تغريد عبد الكاظم جواد

معام ال بات ل (تبار.

وفيما ياتي ايضاه لو-:

 -6وضوح فقرات االختبار-:
بالنسبة لوضوه التقرات ا (تبار فقد تبين ان فقرات ا (تبار كانت واضمة0

 -2الزمن المستغرق لالجابة عن االسئلة-:
تراوه يمن ا جابة  )10-10دعيقة.

 -2ايجاد معامل صعوبة الفقرات-:

ان ل الالعوبة فق الالر ا (تب الالار تق الالدر بالنس الالبة المئوي الالة للطلب الالة الال ال ين اج الالابوا عل الالى التق الالر بل الالور

لالالميمة .و ج ال مسالالا

معام ال اللالالعوبة لك ال فقالالر مالالن فق الرات ا (تبالالار فقالالد اسالالت(دمت معادلالالة

معام اللعوبة ا وجد معام اللعوبة يتراوه بين )% 90-60م وير بلوم ان ا (تبارات تعد
جيد ا ا كانت تتباين فالي مسالتو لالعوبتها مالا بالين  . (Bloom,1971,66))%90-20جالدو
)1وعلى

ا ا ساق يعد مستو لعوبة التقرات مناسبا

 -4قوة تمييز الفقرات-:
تعنالالي مالالد عالالدرتها علالالى التمييالالي بالالين الطال

و المسالالتويات العليالالا والالالدنيا بالنسالالبة لللالالتة

التي يقيسها ا (تبار .عود م6888م  )299وعد مسبت عو تمييي ك فقر من فقرات ا (تبارم

وجدت القو التميييية للتقرات جيد  .جدو

 )1يوضح لو.

ا يرال الالير ) (Ebelان التق ال ال ارت تعال الالد جيال الالد ولال الالالمة ا ا ملال الاللت علال الالى عال الالو تمييييال الالة عال الالدر ا

60م )0فاك ر اليوبعيم6896م 0)90
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م .تغريد عبد الكاظم جواد

أ.م.د .منى طه أمين

جدو )1

يبين معام لعوبة وعو التمييي لك فقر من فقرات ا (تبار
ت

لعوبة التقر %

عو التمييي%

ت

لعوبة فقر %

عو التمييي%

6

90

10

69

90

10

2

90

10

69

55

60

6

95

80

68

95

50

1

95

60

20

50

10

5

90

10

26

90

90

1

55

50

22

95

90

9

90

80

26

90

10

9

15

90

21

10

60

8

10

10

25

15

10

60

10

10

21

90

10

66

90

10

29

10

10

62

90

10

29

15

50

66

95

80

28

95

60

61

90

90

60

90

10

65

15

50

66

90

10

61

10

10

62

50

10

 -5ثبات االختبار-:
يقلال ال ال الالد بال ال ال الاله ان يعطال ال ال الالي ا (تبال ال ال الالار النتال ال ال الالائج نتسال ال ال الالها ا ا مال ال ال الالا كررتطبيقال ال ال الاله فال ال ال الالي ظال ال ال الالرو

متر ال الالابهة .الميلةم6888م )109م و ج ال ال ال مس ال الالا

بال ال الالات ا (تب ال الالار اسال ال الالت(دمت معادلال ال الالة كيودر–

ريراردس الالون  ) 20-ا تع الالد م الالن الط الالرل المناس الالبة لقي الالاق ب الالات ا (تب الالار م وج الالد ان معامال ال

ب الالات

ا (تبار بل 99م )0و و مؤرر جيد ل بات ا (تبار وتجانق فقراته.(Gronlund,1981,25).

سابعا  -اعداد االساليب العالجية -:

-1االسلوب العالجي االول (استخدام البطاقات التعليمية)
مجلة كلية التربية األساسية
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أ.م.د .منى طه أمين

أع ال الالدت البطاع ال الالات التعليمي ال الالة ف ال الالي ض ال الالوم ا ال الالدا

م .تغريد عبد الكاظم جواد

الس ال الاللوكية وعل ال الالى اس ال الالاق ا (تب ال الالارات

التر(يلية لك موضوم م وعدد ا مطابل لتقرات ا (تبارات التر(يلية و ي )62بطاعة بواعف
 )61بطاعال الالة لموضال الالوم المجمال الالوم و  )1بطاعال الالة لموضال الالوم العمليال الالات علال الالى المجمال الالوم و  )5بطاعال الالة

لموضوم الوسط المسابي و  )1بطاعة لموضوم الوسيط و  )5بطاعة لموضوم المنوا .
وعد اتبف في اعداد ك بطاعة ا مور ا تية-:

 -6ارعار الطال
 -2ارعار الطال
 -6كتابة الهد

بانه ا(طم في اجابة السؤا ال

ان سب

(للت له تلو البطاعة.

(طمي عد يعود لعدم فهمه للهد

السلوكي ال

السلوكي بالبطاعة.

 -1كتابة ا جابة اللميمة للتقر مف التعلي والتوضيح.

 -5اضافة نراط براي الغرل السلوكي المراد تمقيقه لد الطال
للطال

تقيسه التقر .

المتمكن في اجابته.

المتع ر بولالته نرالاطا ا رائيالا

صالحية البطاقات التعليمية-:
عرضت البطاعات التعليميالة علالى السالاد ال(بالرام ملمالل  )1مرفالل بهالا نسال(ة مالن ا الدا

الس الاللوكية ونس الال(ة م الالن ا (تب الالارات التر(يل الالية لكال ال موضال الوم م الالن موض الالوعات الد ارس الالةموعد كان الالت
التعدي ت عليلة لوضوه مكونات ك بطاعة وارتباطهالا با الدا

الساللوكية وا (تبالارات التر(يلالية

موبعد لو البمت البطاعات التعليمية جا ي للتطبيل.ململ )9يوضح لو.

 -2االسلوب العالجي الثاني (استخدام حصص التقوية)

است(دمت ملل التقوية بعد تدريق ك موضوم على اساق ا (تبارات التر(يلية لك

لموض الالومم لغ الالرل تل الالميح ا(ط الالام الطلب الالة م مي الالل يق الالوم الم الالدرق بتمدي الالد وع الالت مع الالين بع الالد وع الالت

ملل ماد ا ملام لغرل اعاد رره الدرق مف لتت ا نظار الى ا (طام التي يعاني منهالا
الطلبة في المرملة ا ولى في ماد ا ملالام عالن طريالل اعطالام ام لالة او تمالارين لغالرل تلالميح

ا(طائهم بغية رفف مستو تملي الطلبة في ماد ا ملام.

ثامنا -مرحلة التطبيق-:

عامت امد البام تان بتدريق ك موضوم على وفل الطريقة ا عتيادية وفي نهاية تالدريق

ك ال موضالالوم طبالالل ا (تبالالار التر(يلالالي علالالى عالالاعتي  )A,Bوبعالالد تلالالميح ا (تبالالار التر(يلالالي
لقاعالالة) ( Aيالالتم تسالالليم كال طال ال

ورعالالة ا سالالئلة مالالف البطاعالالات التعليميالالةم وطل ال

البطاعات التعليمية لتلميح ا(طائهم في ا (تبار التر(يلي بمعرفة الهد
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أ.م.د .منى طه أمين

م .تغريد عبد الكاظم جواد

اللالالميمةم امالالا القاعالالة) )Bفقالالد (لالالل لهالالم وعالالت معالالين (الالارا ملالالل مالالاد ا ملالالام لغالالرل
اع الالاد ر الالره م الالاد ا مل الالام الت الالي وع الالف فيه الالا الطلب الالة با(ط الالام بغي الالة تل الالميح ا(ط الالائهم ف الالي م الالاد

ا ملامم وبعد ا نتهام من تدريق الممتو المقرر واجالرامات الترال(يل والعال ا طبالل ا (تبالار
التملال الاليلي ا(تبال الالار بعال الالد ) علال الالى مجمال الالوعتي البمال الالل بتال الالاري  2009-1-8لمعرفال الالة أ اسال الاللو

ع جي افض في تمسين مسالتو تملالي الطلبالة فالي مالاد ا ملالام مولالممت اجابالات الطلبالة
باس الالت(دام انم الالو ا التل الالميح المع الالد مس الالبقا وس الالجلت درج الالاتهم ف الالي ج الالداو (ال الالة بال ال لو لغ الالرل

معالجتها املائيا .ململ )9

تاسعا -الوسائل االحصائية-:
است(دم في

ا البمل الوسائ ا ملائية ا تية-:

 -1االختبار التائي )-:(t-test

اسالالت(دم لمعرفالالة د لالالة التالالرول بالالين المجمالالوعتين فالالي ا (تبالالار البعالالد والمتغي الرات العمالالر اليمنالالي-

التملي الدراسي السابل).

ن)6-6

ت = ن+6ن)2-2
ميل ان-:

2
م6

+

ق- 6

ق2

ن)6-2م2

2

ن+6ن)2-2

6 + 6
ن6

ق=6الوسط المسابي للعينة ا ولى0
ق =2الوسط المسابي للعينةال انية0

ن=6عدد افراد العينة ا ولى0
ن=2عدد افراد العينة ال انية

م =62التباين للعينة ا ولى0

م =22التباين للعينة ال انية 0عدقم6888م 0)626

 -2معادلة كيودر -ريتشاردسون(Kuder-Richardson-20) 20-
استخدمت لحساب ثبات االختبار.
ن

= KR-20

ن6-
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أ.م.د .منى طه أمين

م .تغريد عبد الكاظم جواد

ميل ان-:
ل= معام لعوبة التقر .

 -6ل)= معام سهولة التقر  0عود م6888م .)651
ص
100x

 -2صعوبة الفقرة =
ك
ميل ان-:

ل=مجموم ا جابات اللميمة على التقر في المجموعتين العليا والدنيا0

و= مجموم افراد المجموعتين العليا والدنيا 0جابرم 6896م )106
صع-

 -4قوة التمييز للفقرات

صد

=
2/ 6و

ميل ان-:

لم = عدد ا جابات اللميمة على التقر فراد المجموعة العليا.
لد = عدد ا جابات اللميمة على التقر فراد المجموعة الدنيا.

و = مجموم عدد افراد المجموعتين العليا والدنيا 0اب ار يم ورنطاو م6898م .)99

عرض النتائج وتفسريها-:
فيما يتعلل بالهد

من

ا البمل في التعر على مقارنة بين أسلوبيين ع جيين فالي مال

المسالالائ الرياضالالية لطلبالالة كليالالة التربيالالة ا ساسالاليةمعامت البام تالالان بتتريال نتالالائج ا (تباروعنالالد اج الرام

المقارن الالات امل الالائيا باس الالت(دام ا (تب الالار الت الالائي  )t-testظه الالر وج الالودفرل ا د ل الالة امل الالائيةم ا

بلغت القيمة التائية الممسوبة 605-م)6والقيمة التائية الجدولية 191-م ) 6بدرجة مرية )69

عند مستو د لة 05م )0جدو

 ) 5يوضح لو.
جدو

)5

يبين المتوسط والتباين والقيمة التائية الممسوبة والجدولية لدرجات المجموعتين التجريبيتين
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الم

الطلبة

التباين

درجة

ا

المرية

م

ل ا س
ع ل ت

تو

سط

التجريبيةا ولى

ت

المجموعة

عدد

م .تغريد عبد الكاظم جواد

ي جو
م د
وا

ا ل ل
6
م

س

و
ب

يتضح من الجدو اع ي ان القيمة التائية الممسوبة اكبر من القيمة التائية الجدولية عند مستو
د ل الالة 05م )0وعلي الاله يوج الالد ف الالرل ا د ل الالة امل الالائية ب الالين متوس الالط درج الالات المجم الالوعتين ولل الالالح
المجموعة التجريبية ال انية التي است(دم فيها ا سلو الع جي ملل التقوية).

يتضح من الجدو اعال ي ان القيمالة التائيالة الممسالوبة اكبالر مالن القيمالة التائيالة الجدوليالة عنالد

مستو د لة 05م)0وعليه يوجد فرل ا د لة املائية بين متوسط درجات المجموعتين وللالح
المجموعة التجريبية ال انية التي است(دم فيها ا سلو الع جي ملل التقوية).
وتعيو البام تان الى فاعلية ا ستراتيجية ملل التقوية) المست(دمه في

ادت الى رفف مستو التملي لد الطلبة بعد ان تم الكرال

وب الالاأل(ل و المس الالتو الض الالعي

م الالن (ال ال

الع ا فضال علالى مالا تتضالمنه ا سالالي

ا البمل التي

عالن ا (طالام التالي يقالف فيهالا الطلبالة

ا (تب الالار التر(يلال الي ما م الالر الال ال

س الاله عملي الالة
للمالاد

الع جيالة مالن تعييالي وتغ يالة راجعالة فوريالة وترتيال

العلمية والتدرا والسهولة في عرل المعلومات عت عبو لد الطلبة و(لولالا ملالل التقويالة
ميل يتم عرل الماد العلمية بمسلو ريل مما يؤد الى ترسي الماد العلمية في ا ان الطلبة

ويالالتم تنتي ال ا (الالارا نطالالال الملالالة الد ارسالالية بعيالالدا عالالن الضالالغوط المدرسالاليةم ا مالالر ال ال
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ويجعله اك ر تتاؤ و(الة ان الترلة مهيئالة لاله ليرفالف مالن مسالتواي للولالو الالى

مستو اعلى ويقل من الترول التردية بين الطلبة والولو بغالبية الطلبة الى النجالاه و الو ا مالر

ال

يعكق ا ري في طموماتهم ويياد ال قة بمنتسهم والر بة في دراسة ماد ا ملام مودفعهم الى

المييالالد مالالن ا جتهالالاد و ال ايؤد الالالى ييالالاد مسالالتو تملالاليلهم فالالي مالالاد ا ملالالام 0و ال ا يتتالالل مالالف

دراسة ك من دراسة يايرم )6888ودراسة العانيم)2002ودراسة الممري م.)2006

االستنتاجات -:

-6ان ل (تبارات التر(يلية دور مهم في تر(يل مالواطن الضالع
بعل الطلبة ا مر ال

يستليم تقديم اسالي

ع جية لهم.

وا (طالام التالي يعالاني منهالا

-2است(دام ملل التقوية كمساللو ع جالي فالي عمليالة التالدريق يالؤد الالى ييالاد امتتالاظ الطلبالة
بالمعلومات وترسي(ها في ا انهم .

-6ان التعلالاليم الع جالالي يعالاليي ادام المتعلمالالين ويمسالالن اتجا الالاتهم ايام الموضالالوعات التالالي يدرسالالونها
مما يؤد الى رفف مستو تمليلهم .

 -1ان لملل التقوية دور مهم في معالجة ا (طام التي يعاني منها الطلبة في ماد ا ملالام
مما يؤد الى رفف مستو تملي الطلبة وتمقيل ا دا

مجلة كلية التربية األساسية
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التوصيات -:

 -6أعامة دورات تدريبية لمدرسي ماد الرياضيات في كليات التربية ا ساسية على كيتيالة اسالت(دام
ع جية في التدريق .

ا سالي

-2ضرور تدري

المدرسين في كليات التربية ا ساسية عن كيتيالة اعالداد ا (تبالارات التر(يلالية

لك ومد دراسية ن تمديد ا (طام بواسطة

ي ا (تبارات له ا ر ايجالابي فالي سالير العمليالة

التعليمية برك سليم .

-6ا ستتاد من اسلو ملل التقوية بولته مطلبا اساسيا لمعالجة الترول التردية بين الطلبة.
-1ضالرو تجريال

اسالالي

ع جيالالة مدي الة فالي تلالميح ا(طالالام التالي يقالف بهالا الطلبالة مالن اجال رفالالف

مستو تملي الطلبة.

املقحرحات -:

 -6اجرام دراسة مما لة للدراسة المالية على اسالي
-2تجري ال

ا سالالالي

ع جية ا(ر .

الع جيالالة المسالالت(دمة فالالي ال ي الد ارسالالة علالالى مالالواد رياضالالية م(تلتالالة وم ارم ال

تعليمية أ(ر .

-6اجرام دراسة ولتية لتعر على وجهات نظر المدرسين على اسالت(دام ا سالالي
التعليم.

 -1فاعلية است(دام اسالي

الع جيالة فالي

الع جية في تنمية اتجا ات وميو الطلبة في تعلم الرياضيات .

 -5بم الالل ا الالر اس الالت(دام ا س الالالي

الع جي الالة ف الالي معالج الالة ا (ط الالام الرياض الالية للم ارمال ال التعليمي الالة

الم(تلتة.

مصادر البحث:

-6اب ار يممعا د ورنطاو معبد الكريم )6898ممبادئ القياس والتقييم في التربيةة،ط6مدار عمانمعمالان
.
-2ابالالو يينالالةم فريالالد كام ال وا(الالرون  )6889مالرياضةةيات مناهجهةةا واصةةول تدريسةةها ،ط1مدار الترعالالان
معمان.
-6ابولالحممممد لبمي وا(الرون )6881ممنةاه الرياضةيات واسةاليب تدريسةهامط6ممطالابف الكتالا
المدرسيملنعام.
-1ا مينماس ال ال الالماعي ممم ال ال الالد  )2006مطةةةةةةةرق تةةةةةةةدريس الرياضةةةةةةةيات(نظريات وتطبيقةةةةةةةات)مط6مدار
التكرالعربيمالقا ر .
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-5بال م فريالدريوم ترجمالة مممالد امالين المتتالي وممالدوه مممالد سالليمان )6891مطةرق تةدريس الرياضةةيات
(لجزءاالول) ،ط6م الدارالعربيةم القا ر .
-1الترومبس الالام عب الالد ال الالرممن مس الالين )2000م"ا ارس الالت(دام طريق الالة التعل الاليم المب الالرمج عل الالى تمل الالي طال ال
الل ال ال التاسالالالف ا ساسال الالي فال الالي مبمالالالل الرياضالالاليات"مرسةةةةالة ماجستير(نيرمنشةةةةورة)مجامعال الالة النجال الالاه
الوطنية.
-9مبي معبالالد المسالالين رالالاكر )6889م"ا ارسالالت(دام نمالالو جي اويبال وبرونالالر التعليميالالين فالالي اسالالتعا طلبالالة
الل ال اني المتوسط للمتا يم الرياضية وتطبيقهالا"مرسالة ماجستير(نير منشةورة)مكليالة التربيالة ابالن
الهي م مجامعة بغداد.
-9الميلةممممد مممود )6888مالتصميم التعليمي نظرية وممارسةمط6مدار الميسر معمان.
-8جابرمجابر عبد المميد )6896مالتقويم التربوي والقياس النفسي ،ط6مدار النهضة العربيةمالقا ر .

-60جمعةمملالطتى مممالالد )6885م"ا الالر اسالتراتيجية اتقالالان الالالتعلم فالالي تملالي واتجا الالات الطلبالالة بمبمالالل
الرياضيات"مرسالة ماجستير مجامعة اليرموو.
(-66و(ينم مترجمة الهامي توفيل اب ار يم )6 891مثم ماذامدار يرمموسكو.
-62الالالدباغمافراه ياسالالين مممالالد )2006م"ا الالر اسالالت(دام مالواد البروتوكو التسالالجي ت التربويالالة فالالي اكتسالالا
الطلبالالة المدرس الالين)بعل المه الالارات الم(تبري الالة وتنمي الالة اتجا الالاتهم نم الالو مالالاد عل الالوم المي الالا )"ماطروحةةةة
دكتوراه(نيرمنشورة)مكلية التربيةمجامعة المول .
-66يايرمسالالعدعلي )6888م"ا الالر اسالالالي التقالالويم التكالالويني الع جيالالة فالالي تملالالي طلبالالة المرملةا عداديالالة
وا متتاظ به في عواعد اللغة العربية"مرسالة دكتوراه (نيرمنشورة)مكلية التربية ابن ررد.
 -61ييتونممسن مسين )2006متصميم التدريس رؤية منظومية مط2معالم الكت مجامعة طنطا.
-65اليوبعيمعبد الجلي اب ار يم )6896ماالختبارات والمقاييس النفسيةمدار الكتا مجامعة المول .
-61السعد مرفاي عييي كريم )2002م"ا ر است(دام التعلم التعاونيالة لمعالجالة ا (طالام الرياضالية لطالبالات
الل ال اني المتوسط وتمليلهن الد ارسالي"مرسالة ماجستير (نير منشورة)مكليالة المعلمينمالجامعالة
المستنلرية.
 -69ركر مس الاليد امم الالد )6891م"ا تجا الالات نم الالو م الالاد الرياض الاليات وع عاتهابا(تي الالار ن الالوم الت(ل الالل
الدراسي وبعل المتغيرات ا (ر لد بعل ت مي اللال ا و ال الانو القطالريين"مرسةالة الخلةي
العربيمم69مالريال.

-69لالالقرممممد مسالالين سالالالم )6880م"ا ارسالالت(دام طالريقتين مالالن الطالالرل التر(يلالالية الع جيالالة فالالي اطالالار
نظرية التعلم متى التمكن على تملي واتجا ات ت ميال الترعالة ال انيالة مالن المرملالة ا عداديالة لمقالرر
العلوم"م اطروحة دكتوراه،جامعة طنطا.
-68العانيم يدام فاض لالح )2002م"ا ار ستراتيجية التتاضلية في تملي الرياضيات لد طالبات
الل ال اني المتوسط"مرسالة ماجستير(نير منشورة)،كلية التربية ابن الهي ممجامعة بغداد.
-20عدقمعبد الرممن )6888ماالحصاء في التربيةمط6مدار التكرمعمان.
مجلة كلية التربية األساسية
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-26ع ممل ه الدين مممود )2006ماالختبا ارت التشخيصية مرجعية المحكمدار التكرالعربيمالقا ر .
-22عود ماممد سليمان )6888مالقياس والتقويم في العملية التدريسيةمط6مدا ار م ما ردن.
-26الكر ممممداممالالد )6889م"د ارسالالة تمليليالالة لالالبعل العوام ال التربويالالة المؤديالالة الالالى تالالدني التملالالي
في ماد الرياضيات بالمرملة ال انوية بدولة عطر كما ي ار ا المعلمالون والطال ممجلةة
العلمي للط
مركز البحوث التربويةمم61مجامعة عطر.
-21الممير معب الالد الل الالة عب الالاق )6888م"ا الالر نم الالو جي مي الالر تيس الالون و يل الالدا تاب الالا ف الالي اكتس الالا المت الالا يم
الل السابف ا ساسي في اليمن"م رسالة ماجستير (نيرمنشورة)،كلية التربية
الرياضية لد ط
ابن الهي ممجامعة بغداد.
-25المغير معبد اهلل بن ع مان )6898مطرق تدريس الرياضيات مط6مجامعة الملو سعود م الريال.

-21المقطر مامين علي عبدي )6898م"ا ر بعل انماط التغ ية الراجعة على التملي في الرياضيات
الل ال اني ا عداد "مرسالة ماجستير(نيرمنشورة)مكلية التربيةمجامعة اليرمووماربد.
لد ط
-29مولىممميد مجيد )6888م"ا ر است(دام اسلوبيين للتغ ية الراجعة في تملي طلبة الل ا و –
كلية المعلمين-في ماد المنطل الرياضي"ممجلة كلية المعلمينمم69مبغداد.

 -29بة اب ار يم عبد اللة )6885م"تر(يل مواطن الضع والقو لد طلبة اللتو السالادق والسالابف
ال الالامن ف الالي وم الالد المع الالاد ت ال(طي الالة وع جه الالا"مرسةةةةالة ماجسةةةةتيرم كلي الالة الد ارس الالات العليامالجامع الالة

ا ردنية.
29-Bloom,B.S and others(1971),Hand book on Formutive and
Summative EvaLuation of Student Learning,Mc Graw Hill book
company,NewYork.
30-Cooper,Ternce Henry(1976),"Evaluation ofAn Audio- Tutorial Mastery
Learning Progrom In Soil Science forAgricultural
31-Gronlund,N.E.(1981),Measurement
and
EvaLuation
In
th
Teaching,4 (ed),Macmillon Publishing Co.,Inc,NewYork.
32-MerarechZ.R(1985),"The effects of cooperative Mastery Learning Strategies
on
Mathematical
achievement",Journal
of
Educational
research,Vol.78,No.6.
33-Mueller,D.J.(1976),Mastery Learning Partly Boondoggle
,Teachers
College Record,78 .
34-Roger,A. andRopert,M. (1995),The effects of Computer presented
feedback on Learning from Computer based instruction:AuetaAnalysis,Canada AmeriCon.
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المجموعة التجريبية ا ولى

ت
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-2
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261
229
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269

-60

210

-60

225

-66

215

-66
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-62
-66
-61
-65
-61
-69
-69
-68
-20

218
225
221
228

-62
-66
-61
-65
-61
-69

221

-69

211

-68

262

-20

265
268
268
229
258
251
211
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229

229
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ململ ) 2
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درجات افراد عينة البمل في ا(تبار التملي السابل في ماد الرياضيات
للعام الدراسي ) 2009-2009
ت

المجموعة التجريبية ا ولى

ت

المجموعة التجريبية ال انية

58

-6

59

-6
-2
-6
-1
-5
-1
-9
-9
-8

-60
-66
-62
-66
-61
-65
-61
-69
-69
-68
-20
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ململ )6
السلوكية ومستو القياق للتلو ال

االنراض السلوكية
نتوقع في
المجموم
 -2ي كر
 -6يعر

مالئم

نهاية تدريس المادة أن يكون الطالب قاد ار على ان  -6 --:يعر رمي
∑
2
∑ xi
مجموم مربف القيم .
2
مربف مجموم القيم ∑ xi

م .تغريد عبد الكاظم جواد
ة عيد البمل
نير
مالئم

يحتاج الى
تعديل

المستوى
ت كر
ت كر
ت كر

 -1يمييي بين مجموم مربف القيم ومربف مجموم القيم.

فهم

 -5يجد مجموم مربف القيم

تطبيل

 -1يجد مربف مجموم القيم.
 -9يعر مجموم مال ضر متغيرين ∑ xi yi
 -9يعر مال ضر مجموعين ) ∑ xi ) ∑ yi
 -8يم مسملة عن مجموم مال ضر متغيرين
 -60يم مسالة عن مال ضر مجموعين

تطبيل
ت كر
ت كر
تطبيل
تطبيل

 -66يمييي بين مجموم مال ضر متغيرين ومال
ضر مجموعيين.
 -62يجد ناتج مجموم مال ضر متغيرين.
 .66يجد ناتج مال ضر مجموعين.

فهم

 -61يمييي الطال

بين مجموم عسمة البسط

البسط على عسمة المقام  xi .
 yi

xi

 yi

تطبيل
تطبيل
على المقام وعسمة مجموم

 -65يعر مجموم العدد ال ابت ∑c

ت كر

 -61يعر مجموم العدد ال ابت في المتغير∑ cxi .
 -69يجد جمف متغيرين و مجموم جمعهم.
∑) xi + yi = ∑ xi + ∑yi
 -69يعر رمي الوسط المسابي X

ت كر
تطبيل
ت كر

 -68يم مسملة عن الوسط المسابي للبيانات ير مبوبة.

تطبيل

 -20يم مسملة عن الوسط المسابي للبيانات المبوبة.
 -26ي كر عانون الوسط المسابي للبيانات ير مبوبة .
 -22ي كرعانون ناتج الوسط المسابي للبيانات المبوبة .
 -26يمييي بين وسط مسابي للبيانات المبوبة و ير مبوبة.
 - -21يعر رميالوسيط )me .
 --25ي كر عانون الوسط المسابي للبيانات المبوبة.

تطبيل
ت كر
ت كر
فهم
ت كر
ت كر

-21يعيين الوسيط للبيانات ير مبوبة.
 -29يعيين الوسيط للبيانات المبوبة.
 -29يعر رمي المنوا .)Mo
 -28ي كر عانون المنوا للبيانات المبوبة .
-60يجد المنوا للبيانات ير مبوبة.
 -66يم مسالة عن المنوا للبيانات ير مبوبة.
 --62يم مسالة عن المنوا للبيانات المبوبة.

مجلة كلية التربية األساسية

فهم

تطبيل
تطبيل
ت كر
ت كر
تطبيل
تطبيل
تطبيل
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م .تغريد عبد الكاظم جواد

أ.م.د .منى طه أمين

ململ ) 1

اسماء السادة الخبراء والمحكمين التي تم االستعانة بهم في مستلزمات البحث واختباراته
ت

ا سم

6

اممد عبدا لي ر

ا.م.د

2

عباق ناجي المرهداني

ا.م.د

اللق

ا دا

لدل

البطاعة

الموعف

ا (تلال

السلوكية

ا (تبار

التعليمية

طرائل تدريق العلوم

كلية التربية ا ساسية

*

*

طرائل تدريق

كلية التربية ا ساسية

*

*

العلمي

*

الرياضيات

6

يوس

1

فاض علوان

ارم مممد ممي

ا.م.د

طرائل تدريق العلوم

كلية التربية ا ساسية

*

*

ا.م.د

طرائل تدريق

كلية التربية ا ساسية

*

*

*

الرياضيات

5

افاعة مجي

مدرق

1

مدركة لالح عبد اللة

مدرق

كلية التربية ا ساسية

طرائل تدريق

*

*

الرياضيات
كلية التربية ا ساسية

طرائل تدريق

*

*

الرياضيات

ملحق ()5
انموذج الختبار تشخيصي في مادة االحصاء لتشخيص اخطاء طلبة المرحلة االولى لموضوع
المجموع ∑

ق -: 6ان رمي مجموم عيم  xiو.-----------
S2 -

أ∑ xi -

ا∑yi-

ق -: 2ان مجموم مربف القيم
أ-

2

) ∑ xi

دxi-

متغير و .------------
ا∑ 2xi -

∑ 2-

ق -: 6ان مربف مجموم القيم و .-----------
أ∑x i -

ق-: 1ا ا كان

ا∑ xi 2-

) ∑ xi 2-

د∑ xi 2 -

د∑2 xi 2 -

xi=1,5,3,6,

جد م عارن
2

2- )∑ xi

2

1- ∑ xi

ق - :5ا ا كان  xi=2,4,5فان
أ50-

54 -

ق -:1ا ا كان  xi=1,2,3فان

أ63 -

2

36 -

 ∑ xiو.------------
ا40-

2

د45-

 ) ∑ xiو-----------

ا60 -

د30 -

ق -9ان مجموم مال ضر متغيرين و ------------

مجلة كلية التربية األساسية
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أ) ∑ xi ) ∑ yi -

أ.م.د .منى طه أمين

∑ xi-

م .تغريد عبد الكاظم جواد

ا ∑ xi yi -دMe-

ق-:9ان مال ضر مجموعين و------------
∑ xi2 yi -

أ) ∑ xi ) ∑ yi -
ق-: 8ا ا كان

x3= 4
,y3= 5

جد:
ق -:60ا ا كان

x2= 2 ,
,y2= 7
∑ xi yi

x2=3 , x3= 4
,y2= 6 ,y3= 8
) ∑ xi ) ∑ yi

جد:
ق-:66ا ا كان

x1= 1 ,
Y1= 3

x1= 2 ,
Y1= 1

x2= 5 , x3= 4
,y2= 3 ,y3= 1

جد م عارن

x1=7 ,
Y1= 2
yi

1- ∑ xi
2- ) ∑ xi ) ∑ yi

ق -:62ا ا كان xi=4,8,5

أ-

ا ∑ xi yi-د∑c -

35-

45

 yi=1,2,3فان
ا54-

 ∑ xiyiو.------------

د 53-

ق -:66ا ا كان yi= 1,2,3 xi=4,8,5,فان  ) ∑ xi ) ∑ yiو.------

أ120 -

ا102-

100-

ق -:61ا ا كان

د125-

x2= 5, x3= 3
,y2=4 ,y3=1

جد م عارن
xi

 yi

مجلة كلية التربية األساسية

x1= 10 ,
Y1= 2

 xi
 yi

2-
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م .تغريد عبد الكاظم جواد

أ.م.د .منى طه أمين

ملحق ()6

اختبار تحصيلي في مادة االحصاء
ق -: 6ان رمي مجموم عيم  xiو.-----------

أS -

ا∑xi-

X-

ق -: 2ان مجموم مربف القيم
أ-

2

متغير و .------------

∑ c-

∑ xi

ا∑ cxi -

ق -: 6ان مربف مجموم القيم و .-----------

أ∑ xi yi -

ق-: 1ا ا كان

دLog-

ا∑ xi 2-

) ∑ xi 2-

د-

2

) ∑ xi

دMe-

xi=3,4,2,1

جد م عارن

2

2- )∑ xi

2

1- ∑ xi

ق - :5ا ا كان  xi=5,3 ,2فان

أ38-

83 -

أ18-

92-

ق -:1ا ا كان  xi=2,3,4فان

2

 ∑ xiو.------------

ا80-
2

ا81-

د100-

 ) ∑ xiو-----------
د29-

ق -9ان مجموم مال ضر متغيرين و ------------
) ∑ xi ) ∑ yi

-

ا ∑ xi yi -دMo-

∑ xi-

ق-:9ان مال ضر مجموعين و------------

أ) ∑ xi ) ∑ yi -
ق-: 8ا ا كان
جد:

ق -:60ا ا كان
جد:

ق-:66ا ا كان

جد م عارن
مجلة كلية التربية األساسية

-

ا ∑ xi yi-د∑c -

∑ xi
x3= 5
,y3=4

x2=3,
,y2=6
∑ xi yi

x2=2, x3= 3
,y2=5 ,y3=8
) ∑ xi ) ∑ yi

x1=1,
Y1=4

x2=4, x3= 6
,y2=3 ,y3=5
xi
yi
777
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2- ) ∑ xi ) ∑ yi

ق -:62ا ا كان  yi=4,8,5 , xi=1,2,3فان  ∑ xi yiو0------------
-

25

45-

ا40-

د 35

35

102-

ا120-

د23-

ق-:66

ا ا كان  yi=4,8,5 , xi=1,2,3فان  ) ∑ xi ) ∑ yiو0------

-

ق -:61ا ا كان

x2=4, x3= 1
,y2=4 ,y3=2

جد م عارن
xi

 yi

x1=8,
Y1=1

 xi
 yi

2-

1

ق -:65ان مجموم العدد  5و0------------

أ∑ 2 -

∑3 -

ا∑ 5 -

د∑8 -

∑2 -

ا∑ xi-

د∑ xi 2-

ق-61ا ا كان xi, c=2فان رمي مجموعهما و-----------

أ-

∑ 2 xi

ق-:69ا ا كان

xi=3,2,4
Yi=1,5,2
∑)xi+yi)= ∑ xi+∑yi

ان-:

ق -:69ان رمي الوسط المسابي و 0-------------

أS 2-

Mo -

اẊ-

دS-

ق-:68ا ا كان درجات المرار ربعة ايام متتالية و 5,6,1,4
جد معد درجة المرار ؟

ق -:20جد الوسط المسابي  )Ẋللجدو التوييف التكرار ا تي :
9-13
14-18
19-23
24-28
29-33
1
2
4
2
1
ق-:26ما و عانون الوسط المسابي للبيانات يرمبوبة --------
أẊ=  -
xi

n

∑xiyi -

مجلة كلية التربية األساسية

ا-

 xiyi
=Ẋ
 fi
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أ.م.د .منى طه أمين

ق -:22ما و عانون الوسط المسابي للبيانات المبوبة --------

أẊ=  -

∑xi 2-

xi

n

ا-

xiyi

م .تغريد عبد الكاظم جواد

 Ẋ= د∑xiyi -

 fi

ق-:26أ عانون للوسط المسابي يست(دم ا ا كانت القيم ------15,10,25,15أ-
xiyi

Ẋ= 

اẊ=  -

∑ xi-

 fi

xi

n

دS-

ق -:21ما و رمي الوسيط 0------------
Mo-

أẊ -

Rد

اMe-

ق-:25في است(راا الوسيط للبيانات المبوبة نست(دم القانون 0--------
ق-:21ا ا كان القيم  9,10,5,13,12فان الوسيط و----------
12-

أ5-

د10-

ا9-

ق-:29جد الوسيط  )Meللجدو التكرار ا تي-:
16-19
20-23
24-27
28-31
32-35
3
8
4
2
1
ق -:29ان رمي المنوا و 0-------------

أ∫ -

Ẋ-

اMo-

12-15
2

C
Fi

دMe-

ق-28في است(راا المنوا للبيانات المبوبة نست(دم القانون0-----------
ق-:60جد المنوا للبيانات ا تية 5,2,5,8,5,2,10,2-:

ق-:66جد المنوا للبيانات  2,3,5,3,15و0-----------

أ3-

5-

ا15-

د2-

ق-:62جد المنوا )Moللجدو التكرار ا تي-:
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
2
6
9
4
2

مجلة كلية التربية األساسية

776

10-14
3

C
Fi

العدد الثالث والستون0202 /

مقارنة بين أسلوبيين عالجيين في حل المسائل الرياضية لطلبة كلية التربية االساسية ......................

أ.م.د .منى طه أمين

ململ )1

م .تغريد عبد الكاظم جواد

انمو ا لبطاعة تعليمية لموضوم المجموم ∑
-عييي الطال

وعد يرجف السب

اجابتو عن السؤا ال الل ير لميمة
الى عدم فهمو للهد

ان يجد مربف مجموم القيم

2

)∑ xi

منه و و

ا جابة اللميمة في البدي ال الل )81
ن

=81

2

= )2+3+4

2

)∑ xi

نراط
ا ا كان  xi=1,5,4جد

2

م النراط

100

=
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)∑ xi
= (1+5+4)2

2

)∑ xi
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) 9

ململ

م .تغريد عبد الكاظم جواد

 درجات افراد العينة في ا(تبار التملي -ت

المجموعة التجريبية ا ولى

-6
-2
-6
-1
-5
-1
-9
-9
-8

-60
-66
-62
-66
-61
-65
-61
-69
-69
-68
-20
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21
29
62
21
29
62
29
21

ت
-6
-2
-6
-1
-5
-1
-9
-9
-8

-60
-66

25

-62

60

-66

25
26
29
60
25

-61
-65
-61
-69
-69
-68
-20

المجموعة التجريبية ال انية
60
29
21
21
60
28
28
66
62
60
66
28
60
66
60

26

29

62

62

28
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م .تغريد عبد الكاظم جواد

60

62

28

29
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