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 المستخمص:
إلى التعرف عمى أثر استخدام نموذج فراير في تنمية المفاىيم اليندسية  ىدف البحث الحالي
( 50البحث من ) مجموعةلث اإلعدادي باألزىر الشريف, حيث تكونت لدى طالب الصف الثا

طالبًا من طالب الصف الثالث اإلعدادي بمعيدي منقباد والعدر تم تقسيميم إلى مجموعتين 
الزوايا "ًا من طالب معيد منقباد اإلعدادي درست وحدة ( طالب24ضابطة  بمغ عدد طالبيا )

( طالبًا من طالب 26تجريبية بمغ عدد طالبيا ) مجموعةبالطريقة التقميدية, و  "واألقواس في الدائرة
وفق نموذج فراير, وقد  نفسياالصف الثالث اإلعدادي بمعيد العدر اإلعدادي الثانوي درست الوحدة 
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في لعمر الزمني والتحصيل السابق, وقد أعد الباحث اختبار تحصيمي تم تكافؤ المجموعتين في ا
وفق تصنيف بموم  التطبيق( –الفيم  –)التذكر  الثالثة األولى في المستوياتالمفاىيم اليندسية 

, حيث وتم التحقق من صدقو وثباتو, وُطبق االختبار قبميًا وبعديًا عمى مجموعتي البحث لألىداف
داللة إحصائية في التحصيل الكمي بمستويات بموم  والبعدي وجود فرق ذ أظيرت نتائج التطبيق

 الثالثة لصالح المجموعة التجريبية التي درست وفق نموذج فراير.
Abstract: 
The purpose of this research is to define the effect of using Frayer 

Model on developing geometrical concepts for third preparatory grade 

students of Al Azhar Institute. 

The research group consisted of (50) third-preparatory-grade students 

divided into two groups: a control group consisted of (24) third-

preparatory-grade students in Manqabad Preparatory-Secondary Institute, 

who have studied the unit of “circle angles and arcs” traditionally, and an 

experimental group consisted of (26) third-preparatory-grade students in Al 

-Udar Preparatory and Secondary Institute who have studied the same unit 

with Frayer Model. 

Both groups have been equal in age and previous comprehension. 

Also, the researcher has prepared a test according to Bloom’s Taxonomy 

including levels of (remembering, understanding, and application) and it 

has been verified. 

The test has already been pre-and-post applied to both research groups 

as post-application results show variances with a statistical indication in the 

overall comprehension, according to Bloom’s three levels, for the 

experimental group who have studied with Frayer Model. 

 
 
 

 :ُمَقِدمة
 ألي تقدم عممي أو تقني, إذ األساسوفروعيا الُمختمفة وتطبيقاتيا في الحياة  ُتعد الرياضيات

بل ىي في كل جوانب المعرفة, فقد امتدت  ,ال ُينظر إلي الرياضيات اليوم كعمم ُمستقل
االستخدامات الُمختمفة ليا حتى شممت الكثير من المجاالت التطبيقية في العموم االجتماعية 

القتصادية, حيث أصبحت أداة ضرورية لمتعامل بين ادوًرا أساسًيا في التنمية  أدتواإلنسانية, و 
  الحياة اليومية. كافة مناحي األفراد في
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فروع الرياضيات اّلتي أخذت نصيًبا ال بأس بو  في الكتابات التربوية  أحدسة واليند
أّنيا من أكثر فروع الرياضيات  3(341, 7005 ) مصطفى عبد القويواألكاديمية حيث أّكد 

أىمية ألنيا تتطمب طرقا وأساليبا خاصة لمتعامل مع مشكالت تعميميا وتعمميا في ُمختمف مراحل 
التعميم العام, وذلك بسبب ما تزود بو المتعممين من ميارات أساسية وضرورية لمحياة العممية, 

اضيات األخرى, والرتباطيا ببيئة المتعمم ولشموليا لمعديد من جوانب التعمم المتضمنة في فروع الري
 وحياتو اليومية. 

وتمثل المفاىيم اليندسية القواعد األساسية في البناء اليندسي, حيث ُتعد تنميتيا من أىم 
األىداف التي تصبو إلييا عممية تعمم اليندسة, وذلك ألن التمكن من إدراك وتطبيق المفاىيم 

رة إلى التمكن من تعمم الميارات الُمختمفة في اليندسة اليندسية بشكل صحيح؛ يؤدى بالضرو 
 (. 130, 7033)زكريا حناوي, 

ت ظير  ,الرياضيات , والسيما فيمتدريسلوكمحاولة لمتغمب عمى القصور في الطرق الُمعتادة 
الذي كان من أىم كثر فاعمية, ومنيا التعمم النشط الحاجة إلى أنواع أخرى من التعمم تكون أ

يشكو منيا الُمتعممون بعد كل  التي واالرتباكحالة الحيرة  ىي تي ساعدت عمى استخداموالعوامل ال
 فيالمعمومات الجديدة بصورة حقيقية  اندماجيمكن أن تُفسر بأنيا نتيجة عدم  والتي, تعميميموقف 

 (. 13, 7006)كريمان بدير,  تقميدي تعميميعقوليم بعد كل نشاط 
القائمة عمى استخدام التعمم النشط نموذج فراير, وىذا النموذج ىو ومن النماذج التدريسية 

ثمرة مشروع كبير لتعمم المفاىيم مبنى عمى أسس من بحوث "برونر" في التفكير واكتساب 
في  Dorothy Frayer,Klausmeire,Fredrichالمفاىيم, تم تطويره نتيجة جيود كل من:

ىذا المشروع تحقيق خمسة أىداف رئيسة في  , وقد تبنى1969في العام   Wisconsinجامعة 
كان عمى رأسيا الوصول إلى مستوى إتقان المفاىيم, حيث يتيح ىذا  يا,وتعممتعميم المفاىيم 

النموذج لمتالميذ التركيز عمى مفيوم أو مصطمح أو ظاىرة معينة, ثم تناول خصائصيا واألمثمة 
مات في جدول مكون من مستطيل كبير الدالة وغير الدالة عمييا من خالل عرض ىذه المعمو 

مقسم إلى أربعة مربعات صغيرة في وسطيا دائرة يتم عرض المفيوم من خالليا, وفي المربع 
األول, يقوم التالميذ بتعريف المفيوم بكمماتيم ولغتيم الخاصة, وفى المربع الثاني, يقوم التالميذ 

ثالث والرابع لألمثمة الدالة وغير الدالة بكتابة الخصائص األساسية لممفيوم, ويخصص المربعان ال
 ,Smith)عمى المفيوم, حيث يوفر ذلك معينا بصريًا لمتالميذ لتكوين فكرة شاممة حول المفيوم

Bass& Mangione, , ) . 

                                      
تم التوثيق في البحث الحالي بأسموب)االسم األول واألخير لممؤلف, السنة, الصفحة( وبيانات كل مرجع مثبتة في  1

 قائمة المراجع
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وقد أشارت العديد من الدراسات إلي أىمية استخدام ىذا النموذج وفاعميتو في تنمية المفاىيم 
)عالء و (, 7033 )أسماء فندي, وسهام غيدان, :العربية دراسات كل منومن ىذه الدراسات 

)وليد نوافمه, و ,(7033)محمد عسيري, و ,( 7032)خديجة حسن, و , (7037 العزاوي,
. وقد تم استخدام ىذا النموذج في العديد من (7035 )مريم الحربي,و ,(7034ووصال العمرى, 

 الدراسات األجنبية منيا: 
(Monroe,), (Adams, Pegg, ), (Aryanti, Sofian, ), 

(Brook,) , (Estacio, Martinez, ). 

 ُمشكمة البحث:
ُتعد عممية بناء المفاىيم اليندسية واحدة من العمميات اليامة لكون المفيوم أكثر عمومية 
وشمولية لكثير من الخصائص واألشياء, ويمكن من خالليا أن يصل المتعمم إلى درجة كبيرة من 

ييز الفيم والتعمق, فعندما ُيبنى المفيوم بطريقة جيدة يسيل عمى المتعمم بعد ذلك القدرة عمى التم
بين المفيوم والمفاىيم األخرى؛ وىو ما يؤدى بدوره إلى انتقال المتعمم إلى مرحمة تعميم المفيوم 

)شادي والتفريق بين المفاىيم المتشابية لممفيوم وبالتالي يوفر الوقت والجيد الالزمين لعممية لمتعمم 
 . (1, 7037صيدم, 

اإلعدادية األزىرية في المفاىيم  لدى تالميذ المرحمةممحوظًا الحظ الباحث ضعًفا وقد 
اليندسية بحكم عممو في وظيفة معمم لمرياضيات لفترة تجاوزت خمسة عشر عاًما بالمرحمة 
اإلعدادية, وكذلك من خالل مالحظة أداء التالميذ في الحصص واألنشطة الصفية ومراجعة نتائج 

لموجيين. ولتعزيز مالحظة اختبارات الفصمين الدراسيين, ومناقشات الزمالء من المعممين وا
 الباحث لممشكمة, قام الباحث باإلجراءات اآلتية:

h- :استقشاء الذساسات السابقة 

قام الباحث بمراجعة بعض الدراسات السابقة التي أشارت إلى وجود ضعف في المفاىيم 
 عمى أسباب ىذا الضعف, ومن ىذه الدراسات دراسات والطالة للىقىفاليندسية لدى التالميذ 

)بشرى قاسم و أحمد , و(7006)إيمان أحمد  , و(7007)رنا شهاب, كل من: 
وخالد  ي)مسفر السمول, و(7037العنزي,  ي)فضو (, 7033)زكريا حناوى,, و(7030الزبيدى,
 (.7033)إبراهيم إبراهيم, , و(7032)هيا مرعى, , و(7032خشان, 

غمب ىذه الدراسات بأىمية العمل عمى تنمية المفاىيم اليندسية لدى التالميذ أوقد أوصت 
شراك التالميذ في عممية  استراتيجياتمن خالل استخدام  تدريسية تساعد عمى تنشيط بيئة التعمم وا 

التعمم بفاعمية, وىو ما دعا الباحث الختيار نموذج فراير الستخدامو في تنمية المفاىيم اليندسية 
 .ةل ىذه الدراسمن خال
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 الدراسة االستكشافية -ب
( معمًما 23قام الباحث بإجراء مقابمة مع مجموعة من المعممين والموجيين بمغ عددىم ) -1

, وقد أسفرت نتائج المقابمة عن وموجًيا؛ لسؤاليم عن مستوى تعمم التالميذ لممفاىيم اليندسية
 %. 68.8ضعف في تعمم المفاىيم اليندسية لدى التالميذ بنسبة  وجود

قام الباحث بإعداد اختبار تحصيمي لقياس المفاىيم اليندسية في وحدة "الزوايا واألقواس في  -2
تكون  الفصل الدراسي الثاني, وقد -الدائرة" من مقرر اليندسة لمصف الثالث اإلعدادي 

( بدائل إحداىا فقط 4من النوع اختيار من متعدد لكل مفردة ) مفردة( 15االختبار من )
من تالميذ الصف الثالث اإلعدادي بمعيد  مجموعةاالختبار عمى   , تم تطبيقصحيحة

( تمميذا وبتصحيح االختبار وتحميل نتائجو 30منقباد اإلعدادي الثانوي بنين, بمغ عددىم )
 تم الحصول عمى النتائج اآلتية:

 ( 3جدول رقم)
 التحصيمي في المفاهيم الهندسية نتائج االختبار

 المئوية النسبة راسب ناجح المفاىيم  م

 %53.3 14 16 المفاىيم اليندسية 1

" وجودوبمراجعة الدراسات والبحوث السابقة ونتائج الدراسة االستكشافية, تتبمور مشكمة الدراسة في 
 المفاىيم اليندسية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية األزىرية". في مستوى امتالك ضعف

 سؤال البحث:
 يحاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال اآلتي:

ما أثر استخدام نموذج فراير في تنمية المفاىيم اليندسية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية  -
 األزىرية؟

 ىدف البحث الحالي إلى: هدف البحث:
 المفاىيم اليندسية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية األزىرية باستخدام نموذج فراير.تنمية  -

 أهمية البحث:
 قد يفيد البحث الحالي كاًل من:

قد يفيد ىذ البحث تالميذ المرحمة اإلعدادية األزىرية في تنمية المفاىيم اليندسية لدييم  :التالميذ -
 المفاىيم اليندسية. شطة لمتدريب عمىمن خالل استخدام أوراق العمل وكراسة األن

: قد يفيد المعممين من حيث تزويدىم بنموذج تدريسي ودليل لممعمم يمكنيم استخدامو الُمعممين -
 اليندسية. المفاىيم في تنمية
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: من حيث لفت النظر إلى أىمية إعادة تنظيم المحتوى بما يحقق االستفادة واضعي المناهج -
 ىذا النموذج التدريسي.                          من 
 : قد يفيد ىذا البحث الباحثين في التعرف عمى نقاط بحثية جديدة. الباحثين -

 مصطمحات البحث: 
 :  Frayer Modelنموذج فراير 
بأنو " نموذج تدريسي يتضمن أسموبًا لتحميل المفيوم إلى  (31, 7005 ,شقير)تحية  عّرفتو

عناصره وأسموبًا لتدريس المفيوم, وأسموبًا لقياس اكتساب الطالب لممفيوم, ولذلك يمكن اعتباره 
 نموذجًا شاماًل لتعمم واكتساب المفيوم".

شبو تقوم عمى تحديد أوجو ال استراتيجيةبأنو"  (137, 7033,عبد البارى)ماهر و فعرّ و 
واالختالف بين المفيوم الجديد, والمفاىيم األخرى التي بحوزة المتعمم, ويتم في ىذا النموذج تعميم 

 تباع قاعدة المثال المرتبط بالمفيوم والمثال غير المرتبط بالمفيوم".ان خالل المفاىيم المختمفة م
من خالل  يتم  بصريةالصياغة نموذج تدريسي يعتمد عمى الويعرفو الباحث إجرائيا بأنو "

جدول لتعميم وتعمم المفاىيم المتضمنة في الوحدة الُمختارة عن طريق  الربط بين ما سبق تعممو من 
مفاىيم والمفاىيم الجديدة  اعتمادا عمى خاصية األمثمة المعبرة وغير المعبرة عن المفيوم لتالميذ 

 المرحمة اإلعدادية األزىرية".
 : Conceptالمفهوم 

بأنو  المفيوم (377, 7000وليم عبيد, محمد المفتي, سمير القمص, )عّرف كل من 
"تكوين عقمي ينشأ عن تجريد خاصية أو أكثر من مواقف متعددة يتوفر في كل منيا ىذه الخاصية 
حيث تعزل ىذه الخاصية من يحيط بيا في أي من المواقف المعينة وتعطى اسًما يعبر عنو بمفظة 

 .هذا التعريفتبنى الباحث  قدأو رمز", و 
أنيا "أفكار ُمجردة ُيمكن وصفيا بلمفاىيم اليندسية ا (35, 7006 ,ي)فاضل شطناو وعرف 

 .أو تعريفيا وال ُيمكن إدراكيا بالحواس"
بأنيا "مجموعة من  المفاىيم (176, 7033)ورد في: خولة الحرباوي,  Merrilويعرف 

األشياء المدركة بالحواس أو األحداث التي يمكن تصنيفيا مع بعضيا البعض عمى أساس من 
 الخصائص المشتركة والمميزة, ويمكن أن ُيشار إلييا باسم أو رمز".

 أقتصر البحث الحالي عمى:
و معيد العدر  من تالميذ الصف الثالث اإلعدادي بمعيد منقباد اإلعدادي الثانوي مجموعتين -1

 اإلعدادي الثانوي.
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وحدة "الزوايا واألقواس في الدائرة" من كتاب اليندسة لمصف الثالث اإلعدادي الفصل الدراسي  -2
 الثاني.

 .تطبيق( -فيم -قياس المستويات الثالثة األولى من تصنيف بموم )تذكر -3
 مواد البحث وأدواته:

 قام الباحث بإعداد ما يمي:
  تجريبيةاليندسية المتضمنة في الوحدة ال قائمة بالمفاىيم                          . 

   التجريبيةلوحدة ا المفاىيم اليندسية فيكراسة أنشطة لمتمميذ لمتدرب عمى 
  التجريبية.الوحدة  تدريس لتنفيذ نموذج فراير فييوضح خطوات  ممعمملدليل 
 تجريبيةفي الوحدة ال المتضمنة المفاىيم اليندسية لقياس تحصيمي اختبار   . 

 اإلطار النظري:
 نشأة نموذج فراير: 

( واحدًا من أىم النماذج التي تستخدم لمساعدة الطالب  Frayer Modelُيعد نموذج فراير )
عمى تعمم المفردات و المفاىيم واستخداميا, حيث تم تطوير ىذا النموذج عمى يد دورثي 

بالواليات المتحدة  (Wisconsinويسكونسون )وزمالئيا في جامعة ( Dorothy Frayer)فراير
, حيث يساعد ىذا المنظم التخطيطي الطالب في تعمم المعاني الدقيقة  1969األمريكية في العام 

لممفاىيم األساسية ألنو يمثل عامل أساسي في معظم الغرف الصفية كونو يمثل منظمًا رسوميًا 
 & Estacio) ب عمى تنظيم وتحديد المعمومات المتعمقة بالمفاىيم األساسيةيساعد الطال

Martinez, 2017, 38). 
أن نموذج فراير ىو استراتيجية أو نموذج يقوم من خاللو   Macceca  (2014, 64)ويرى 

الطالب باستخدام المنظم الرسومي كوسيمة لتوضيح الفرق بين المفاىيم وبعضيا البعض والتي قد 
يتعمميا الطالب حيث يشمل مخطط نموذج فراير الكممة الخاصة بالمفيوم  وخصائصو واألمثمة 

وذلك من خالل  الدالة واألمثمة غير الدالة عميو حتي يستوضح الطالب الفروق الدقيقة بين المفاىيم
 الشكل التالي:
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 )  Macceca, 2014, 65( نموذج فراير )1شكل رقم  )               

وطبقًا لمشكل السابق يتضح أن نموذج فراير ىو وسيمة تعميمية فعالة لتعميم المفردات 
التي تساعد الطالب عمى تعمم المفاىيم وتوسيع قاعدة  باستخدام المنظمات الرسومية البيانية

المفردات لدييم من خالل تسجيل المعمومات المتعمقة بالمفيوم حيث يفضل استخدام صورة توضح 
المفيوم لترسيخ صورة المفيوم لدي الطالب وكذلك استخدام األمثمة الدالة وغير الدالة عمى المفيوم 

 .(Aryanti, 2017, 4)ًا وما ال يمثل مفيومًا لتوضيح الفرق بين ما يمثل مفيوم
 خطوات تطبيق نموذج فراير ومراحمه:

من الميم قبل تطبيق نموذج فراير في عممية التدريس مراعاة النقاط اآلتية حتى تصبح 
  (NBSS, 2015, 1) عممية التدريس باستخدام ىذا النموذج أكثر فاعمية وذلك كما حددتيا

    يقوم المعمم بشرح مخطط فراير لمطالب مستخدمًا كممة مألوفة لتوضيح المكونات المختمفة  -1
  األمثمة, مع التفكير بصوت عال  إعطاءلمنموذج محددًا نوع ومستوي اإلجابة المرغوبة عند      
 استخدام الصور والرموز. إمكانيةمحاولة تقديم األمثمة واألمثمة المضادة مع   عند      

   بعد ذلك يقوم المعمم بمراجعة قائمة الكممات المفاىيمية المفتاحية المعدة مسبقًا مع الطالب  -2
 قراءة الموضوع في الكتاب وبعدىا يقرا النص.  قبل      

      يختار المعمم إحدى الكممات المفتاحية من الموضوع الذي تمت قراءتو ويجعل الطالب  -3 
 يساعدونو في تكممة مخطط فراير.      

 يوزع المعمم نسخًا فارغة من  نموذج فراير عمى الطالب أو يجعميم يصنعونيا بأنفسيم. -4
          بعد ذلك يكمف المعمم الطالب بتنفيذ االستراتيجية في ثنائيات أو مجموعات صغيرة  -5

 كممات  إعطاءدة في الموضوع, ويمكن المفاىيم والمصطمحات المفتاحية الوار  مستخدمين      
 مختمفة لكل مجموعة. ةمفاىيمي    
 تقوم المجموعات بمشاركة مخططاتيم المكتممة مع بعضيم البعض, وبعد ذلك يمكن لمطالب  -6

      إضافة كممات وصور ورموز إضافية إلى أن تصبح الفئات األربع مكتممة بشكل واف,      
 ب مخطط مكتمل باستثناء الكممة المفتاحية وعمييم اكتشاف ذلك.الطال إعطاءيمكن  كما    

حميد غضبان, و , (7033زينب الالمي )وبمراجعة بعض األدبيات مثل دراسات كل من: 
محمد الجمبّي   (,7033(,  نضال رشيد )7032نصير غزال ),  (7032شجن نهاد )

 يق نموذج فراير في اآلتي:يمكن تمخيص خطوات ومراحل تطب (7035عمى العتابّي ) (,7034)
وتسمى مرحمة تحميل المفيوم و فييا يتم تناول اسم المفيوم وعنوانو, ثم  المرحمة األولى:

تعريفو واألمثمة الدالة والمعبرة عنو, ثم األمثمة التي ال تعبر عن المفيوم أو األمثمة السالبة, ثم 
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المفيوم, ثم الصفات المتغيرة والتي تختمف الصفات التعريفية المميزة والتي توجد في جميع أمثمة 
 باختالف المثال, ثم المفاىيم الرئيسية والفرعية.

ولتعمم المفاىيم فقد اقترحت فراير العمميات اآلتية وتسمى مرحمة تعمم المفيوم  المرحمة الثانية: 
 باعتبارىا ذات صمة بتعميم المفاىيم:

 قيمة الصفة ألمثمة المفيوم. معرفة -1
 قيم الصفة بعناوينيا. ربط -2
 .)األمثمة السالبة و الموجبة(معرفة مثال ما, كمثال أو ال مثال لممفيوم -3
 .بعناوينوربط مثال المفيوم  -4
 معرفة الصفات التعريفية المميزة لكل أمثمة المفيوم. -5
 معرفة القاعدة المفاىيمية المتصمة بالصفات التعريفية. -6
 المفاىيم الرئيسية والفرعية لو. يوم ومعرفة العالقة بين المف -7

حيث ترى فراير أن تعمم المفيوم يكون نتيجة التفاعل المعقد بين العمميات المعرفية األولية, 
لمام إولذلك عند تدريس أي مفيوم يجب مراعاة مستوى المتعممين وخبراتيم السابقة التي تحدد مدى 

 .(743-740, 7033)عباس المشهداني,  مالمتعممين بالمعرفة األساسية المتصمة بالمفيو 
وتسمى مرحمة اكتساب المفيوم وقد اقترحت فراير أداة تستعمل لقياس مستوى  المرحمة الثالثة:

اكتساب المفيوم تتكون من ثالثة عشر سموكًا من السموكيات الخاصة بتعمم المفاىيم, حيث تقوم 
ىذه األداة بعممية عكس لمعمميات المعرفية المتضمنة في تعميم المفاىيم, ويمكن أن تكون اختيارًا 

و تكممة اإلجابة الناقصة, وتستخدم ىذه األداة لمعرفة كيفية التمييز بين الصفات, من متعدد أ
وعنوان حاالت المفيوم والتفريق بين الصفات التعريفية المميزة والمتغيرة, و صمة المفيوم بالمفاىيم 

 الرئيسية والفرعية.
المفاىيم لدى المتعممين ىي والسموكيات الثالثة عشر التي يقوم عمييا نموذج فراير الكتساب 

 أن يكون المتعمم قادرًا عمى القيام باآلتي:
 يعطي مثااًل عمى المفيوم إذا ُأعطى اسم المفيوم. -1
 ُيعطى اسم المفيوم إذا أعطى مثااًل سالبًا عمى المفيوم. -2
 مثااًل عمى المفيوم. أعطىيذكر المفيوم إذا  -3
 ذا أعطى ىذه الصفة.يعطي مثااًل عمى الصفة التعريفية إ -4
 اسم قيمة الصفة التعريفية إذا أعطى مثااًل ليا. -5
 يكتب الصفة التعريفية المميزة إذا أعطى اسم المفيوم. -6
 يكتب الصفة المتغيرة إذا أعطى اسم المفيوم. -7
 يكتب اسم المفيوم إذا أعطى تعريفًا لو. -8
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 يكتب تعريفًا لممفيوم إذا أعطى اسم المفيوم. -9
  المفيوم الرئيس إذا أعطى اسم المفيوم. -10
 المفيوم الفرعي إذا أعطى اسم المفيوم. -11
 اسمييما. أعطىالعالقة بين مفيومين إذا  -12
 حل لمشكمة معطاة لو بواسطة تطبيق. -13

 العوامل المؤثرة في عممية التعمم والتعمم عند فراير:
إلى أن ىناك العديد من العوامل التي تؤثر في  (742,  7032عباس المشهداني )وأشار 

عمميتي التعميم والتعمم من وجية نظر فراير سواًء كانت ىذه العوامل داخمية أو خارجية وفيما يمي 
 توضيح لكل من ىذه العوامل:

وىي العوامل المتعمقة بالمتعمم نفسو ومن أمثمتيا االستعداد والدوافع والقدرة  * العوامل الداخمية:
 مى التمييز واإلدراك والتصنيف وما إلى ذلك.ع

* العوامل الخارجية:  وىي المتمثمة في كل ماال يتعمق بالمتعمم مثل المحتوى والمعمم والبيئة 
 المدرسية والبيئة والمجتمع ويمكن تصنيفيا كما يمي:

 مدى مالئمة المادة الدراسية لنضج و عمر المتعمم العقمي. -1
 ونوعيتو.كمية التعمم  -2
 القوى الخارجية التي تؤثر في فاعمية التعمم مثل البيئة األسرية والمجتمع. -3
 خصائص المعمم مثل أسموبو وشخصيتو وكفايتو. -4
 خصائص المتعمم والتي تتمثل في الفروق الفردية بين المتعممين. -5
 البنايات المدرسية وما يتوفر بيا من وسائل تعميمية. -6

 نموذج فراير: مميزات استخدام
تقان المفاىيم يتميز بالعديد من المميزات والخصائص  إن نموذج فراير كنموذج الكتساب وا 

أن  (Cox, 2014)التي شجعت عمى استخدامو في العديد من الدراسات واألبحاث, حيث أشارت 
 من أىم مميزات نموذج فراير اآلتي:

 يتعممونو من مفاىيم جديدة يساعد الطالب في الربط بين معرفتيم السابقة وما -1
 يمكن استخدامو قبل أو أثناء أو بعد القراءة. -2
 يحسن من مستوى االحتفاظ بالتعمم. -3
 ويمكن المتعممين من كيفية ربط مفيوم بمفيوم آخر. -4
 يعمل عمى تنمية التفكير الناقد. -5
 الكبيرة. ُيمكن استخدامو بشكل فردي أو مع المجموعات الصغيرة و -6
 يعتمد عمى المعرفة السابقة لمطالب إلعداد مرجع مرئي لمقارنة األمثمة. -7
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 المميزات اآلتية:  (106, 7035العتابي )وأضاف  عمي 
يعتمد عمى النشاط والحيوية, والتفاعل والتدريب مما يجعل المتعمم يشارك بطريقة ايجابية في  -1

 الموقف التعميمي.
ثارة ىمتيم في جو من الحرية  مالمتعممين وتوجييي يقتصر فيو دور المعمم عمى تشجيع -2 وا 

 وقت كاف لمتفكير فيما يتعممونو. إعطاءوالنشاط مع 
تستخدم فيو عبارات الثناء والتشجيع مع مجموعات التالميذ ذوي األداء المميز, وال مانع من  -3

 استخداميا مع بقية المجموعات مع تقديم بعض التوجييات.
 يذ عمى تطبيق ما تعمموه في مواقف جديدة.ينمي قدرة التالم -4

أنو من ضمن مميزات نموذج فراير منحو الطالب طرق مختمفة لتذكر   (Eakluas, 2019) وأشار
الكممة ومعانييا, و يسمح لمطالب بتوسيع تفكيرىم عند التفكير في األمثمة المعبرة وغير 

 المعبرة عن الكممة أو المفيوم.
 فراير:معوقات استخدام نموذج 

وىناك بعض أوجو القصور والتي تحول دون نجاح التدريس وفق نموذج فراير وتحقيق 
 (:107, 7035)عمي العتابّي, أىدافو منيا ما ذكره 

قد يسيطر في بعض األحيان أحد أفراد المجموعة عمى المجموعة, لوجود بعض التالميذ لدييم  -1
 حب السيطرة واالستئثار بالعمل.

 لرضى الذي يصيب بعض التالميذ عند العمل في مواقف تعاونية.السخط وعد ا -2
عدم العمل والجدية بقدر كاف من بعض أعضاء المجموعة مما يعرض المجموعة ككل  -3

 لممعاناة أو الفشل في أداء الميمة.
 عدم كفاية زمن الحصة وعدم المرونة في الجدول المدرسي. -4
التي تساعد عمى تنفيذ النموذج, وزيادة عدد  انياتاإلمك عدم توافر الوسائل المساعدة و -5

 التالميذ داخل الصف الدراسي.
 أنو من ضمن معوقات االستفادة الكاممة من ىذا النموذج و (Eakluas, 2019) وأضاف

أوجو القصور في تطبيقو أن المتعممين قد يعانون في البحث عن األمثمة المعبرة وغير المعبرة عن 
 ا أنيم قد يستيمكون الكثير من الوقت لرسم صورة المفيوم أو الكممة.مفيوم أو كممة, كم

نظرًا ألىمية ىذا النموذج والمميزات العديدة التي يتضمنيا فقد جرى استخدامو في العديد  و
بقة التي تناولو الباحث بالعرض والتحميل من خالل الدراسات الساما من الدراسات واألبحاث وىو 

إلى وجود فرق دال إحصائيا  (7001السامحي )ُأجريت عمى ىذا النموذج, حيث توصمت دراسة 
( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق 0.05عند مستوى )

البعدي لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام نموذج  فراير الكتساب المفاىيم عمى 
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التي أظيرت نتائجيا أن استخدام التعمم  Karajala (2010) لتحصيل في الرياضيات, ودراسةا
المباشر مع نموذج فراير أدي إلى زيادة معدالت نتائج االختبارات السريعة وأثر بشكل إيجابي عمى 

( التي توصمت إلى 2012تصورات التالميذ حول نموذج فراير, ودراسة زيد السمين, رشا صاحب )
( لصالح التطبيق البعدي  لممجموعة التجريبية 0.05ود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )وج

 في اكتساب المفاىيم الفيزيائية وفق نموذج فراير.
ومن خالل نتائج الدراسات السابقة يتضح أىمية استخدام نموذج فراير لتنمية المفاىيم من 

 .خالل توظيفو في مواقف تعميمية مناسبة
 الهندسية: المفاهيم

إن تعمم المفاىيم واستخداميا في المواقف التعميمية المختمفة أصبح يمقى اىتمامًا بالغًا 
ومتزايدًا لدى الكثير من الميتمين بعمميات التعميم والتعمم, ومرجع ذلك أن كل أنواع التعميم والتفكير 

, وتسيل من والعمل تستند عمى المفاىيم كقاعدة أساسية ليا ألنيا توسع آفاق المعرفة وتثرييا
 (.77, 7033)عباس المشهداني, عمميات االتصال وتبادل المعمومات بشكل سريع وأكثر فاعمية 

إلى أن عممية تعمم المفاىيم تبدأ باإلدراك الحسي أواًل, ثم تنتقل  Jean Piagetوقد أشار 
األولي فإن ىذا بعد ذلك إلى مرحمة اإلدراك الذىني أو العقمي, فعندما يشاىد الطفل شيئًا لممرة 

يترتب عميو تكوين صورة ذىنية ليذا الشيء, أي يتكون لديو مفيوم ما حول ىذا الشيء مما يؤكد 
  .(307, 7033)مرفت محمد,   فكرة أن اإلدراك الحسي يسبق اإلدراك العقمي

وتمثل المفاىيم اليندسية القواعد األساسية في البناء اليندسي, حيث ُتعد تنميتيا من أىم 
ىداف التي تصبو إلييا عممية تعمم اليندسة, وذلك ألن التمكن من إدراك وتطبيق المفاىيم األ

)زكريا اليندسية بشكل صحيح؛ يؤدى بالضرورة إلى التمكن من تعمم الميارات الُمختمفة في اليندسة 
 (. 130, 7033حناوي, 

 (:7031, 7032)أحمد داوود, ويحدد برونر ثالث مراحل الكتساب المفيوم كما يمي 
وىى مرحمة عرض البيانات وتحديد المفيوم وفييا يتم تقديم األمثمة ذات العالقة  المرحمة األولى:

بالمفيوم, ومقارنة الطالب بين األمثمة والألمثمة, وتوليد الطالب لمفرضيات واختبارىا, ووضع 
 بعض التعريفات بناًء عمى السمات األساسية لممفيوم.

اختبار تحصيل المفيوم وفييا يقوم المعمم بإعطاء أمثمة ويطمب من الطالب : المرحمة الثانية
ال(, كما يؤكد عمى الفرضيات واسم المفيوم, ويعيد تعريف المفيوم بناءًا عمى –اإلجابة ب )نعم 

 السمة األساسية, ويعطي الطالب أمثمة عمى ذلك.
فييا يضع الطالب األفكار ويناقشوا : وىى الخاصة بتحميل استراتيجيات التفكير و المرحمة الثالثة

 الفرضيات والسمات, ونوع وعدد االستراتيجيات المستخدم.
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 أهمية تعمم المفاهيم:
المفاىيم اليندسية واحدة من العمميات اليامة لكون المفيوم أكثر  وتعمم ُتعد عممية بناء

متعمم إلى درجة عمومية وشمولية لكثير من الخصائص واألشياء, ويمكن من خالليا أن يصل ال
كبيرة من الفيم والتعمق, فعندما ُيبنى المفيوم بطريقة جيدة يسيل عمى المتعمم بعد ذلك القدرة عمى 
التمييز بين المفيوم والمفاىيم األخرى؛ وىو ما يؤدى بدوره إلى انتقال المتعمم إلى مرحمة تعميم 

يوفر الوقت والجيد الالزمين لعممية لمتعمم المفيوم والتفريق بين المفاىيم المتشابية لممفيوم وبالتالي 
 . (1, 7037)شادي صيدم, 

 أىمية تعمم المفاىيم لممتعممين في اآلتي: (50, 7030)عماد الدين حمدان, بينما أوضح 
 . تعقدىا من التقميل و تصنيفيا و الحقائق تجميع عمى تساعد المفاىيم إن -
 تنميـة إلـى ذلـك يـؤدي المفـاىيم بعـض خالليـا يكتـسب و الـتعمم عممية يمارس الذي المتعمم إن -

 .التجريد و المشتركة الخصائص تحديد و التمييز و الربط و التنظيم مثل مياراتـو العقمية
 و المواقف تفسير عمى بدوره يساعده ىذا و التطبيق و التفسير عمى يساعد المفاىيم تعمم إن -

 معنـى و لـو, بالنـسبة مألوفـة غيـر أو جديـدة كانـت سـواء الفـرد ليـا يتعـرض األحداث التـي
 .التعمم أثر انتقال عمى المفـاىيم يساعد تعمـم أن ذلـك

 المـتعمم لـدى يكـون فعنـدما نـشاط, ألي والتخطـيط التنبـؤ و التوجيـو عمـى تـساعد المفـاىيم إن -
 سـوف لمـا التنبـؤ عمـى قـادرا يجعمـو فـذلك مـثال حـسابية مـسألة لعمـل الخاصـة إدراك بالـشروط

 .ىـذه المسألة إليـو تنتيـي
 مـرة كـل فـي يطبقـو فإنـو المفيـوم الفـرد يـتعمم حـين أنـو إذ المـستمر, الـتعمم إلـى الحاجـة اختـزال -

 .جديد تعمم إلى دون الحاجة
 .الجميع عمييا يتفق عامة مفاىيم صورة في الواقع تبسيط طريق عن ذلك و االتصال, تسييل -
 بينيـا مـا و العامـة الـشاممة التكوينـات دمـج عمميـة تـسيل فالمفـاىيم , لمفـرد المعرفـي البنـاء إثـراء -

 اكتـساب عمـى بـدورىا تـساعد التكوينـات تمـك , لمفرد المعرفي البناء في فرضية مـن ارتباطات
 . لمفرد المعرفي البناء من كجزء بيا االحتفاظ و اشـتقاقية جديدة معـاني

 و الفروض وضع أثناء تنظيميا إعادة و بينيا الربط و المفاىيم باستخدام المشكالت حل -
 يواجييا التي لممشكالت مغزى و معنى ذات حمول إلى الوصول يمكن و بذلك اختبارىا,

   الفرد.
  البحث:و خطوات إجراءات 

 التجريبي:أواًل التصميم 
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اعتمد الباحث التصميم التجريبي القائم عمى المجموعتين الضابطة و التجريبية بالتطبيق القبمي 
والبعدي لقياس أثر استخدام نموذج فراير في تنمية المفاىيم اليندسية لدى طالب المرحمة 

 اإلعدادية.
 (2جدول رقم )

 مخطط التصميم التجريبي لمبحث
 المتغير التابع المتغير المستقل التكافؤ المجموعات
 -العمر الزمني الضابطة

 التحصيل السابق
 المفاىيم اليندسية نموذج فراير

 التجريبية

 البحث. مجموعةثانيًا: 
ة التجريبية من معيد مجموعة الضابطة من معيد منقباد اإلعدادي الثانوي والمجموعتم اختيار ال

مختمفين لمنع انتقال أثر التعمم من  عيدينتين من ممجموعال اختيارالعدر اإلعدادي الثانوي وقد تم 
( طالبًا من طالب 26ة التجريبية من )مجموعالمجموعة التجريبية إلى الضابطة, حيث تكونت ال

الصف الثالث اإلعدادي بمعيد العدر اإلعدادي الثانوي تدرس وحدة "الزوايا واألقواس في الدائرة" 
( طالبًا من طالب معيد منقباد 24مجموعة الضابطة بمغ عدد أفرادىا )وفق نموذج فراير, وال

 مجموعةبالطريقة المعتادة وبذلك تصبح  التجريبية اإلعدادي الثانوي يدرس طالبيا نفس الوحدة
 ( طالبًا.50البحث )

 :مجموعتي البحثثالثًا تكافؤ 
ر الزمني لمتالميذ قبل التجربة قام الباحث بضبط تكافؤ المجموعتين في متغيرات العم

 والمعرفة السابقة باليندسة والتحصيل السابق.
 :إعداد مواد البحثرابعًا 

تحديد المادة العممية التي تدرس ألفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية والمتمثمة في وحدة  -1
 الزوايا واألقواس في الدائرة من ىندسة الصف الثالث اإلعدادي الفصل الدراسي الثاني.

إعداد قائمة بالمفاىيم اليندسية المتضمنة في الوحدة المختارة وعرضيا عمى مجموعة من  -2
 والخبراء لبيان مدى تغطيتيا لموحدة. المحكمين

 إعداد دليل لممعمم لشرح الوحدة المختارة وفق نموذج فراير. -3
األنشطة بعرضيما  إعداد كراسة لألنشطة لتدريب الطالب وتحكيم كاًل من دليل المعمم وكراسة -4

 عمى مجموعة من الخبراء لبيان مطابقتيما لنموذج فراير.
 البحث: ةخامسًا أدا
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 التجريبيةمن متطمبات البحث الحالي إعداد اختبار لقياس المفاىيم اليندسية في الوحدة 
 .تطبيق( -فيم -)تذكر المقرر تدريسيا وفق مستويات بموم الثالثة

 إعداد جدول المواصفات: -3
 جدول المواصفات كما في الجدول بإعدادقام الباحث 

 
 (1)رقم جدول 

 جدول المواصفات الختبار المفاهيم الهندسية المتضمنة في الوحدة
 الوجوىع هضتىٌبث التحصٍل عٌبصز الىحدة م

 تطبٍق فهن تذكز

 03 4 5 4 الزاوٌت الوزكزٌت وقٍبس األقىاس 0

والوحٍطٍت الوشتزكتٍي فً العالقت بٍي الزاوٌتٍي الوزكزٌت  2

 القىس

0 2 0 4 

 3 3 - - الزواٌب الوحٍطٍت الوزصىهت على ًفش القىس 3

 4 2 0 0 الشكل الزببعً الدائزي 4

 4 4 - - خىاص الشكل الزببعً الدائزي 5

 6 2 2 2 العالقت بٍي هوبصبث الدائزة 6

 6 0 3 2 الزاوٌت الووبصٍت 7

 41 07 03 01 الوجوىع

 االختبار: مفرداتإعداد  -7
ومن خالل جدول المواصفات وتحديد األوزان النسبية تم تحديد عدد فقرات االختبار حيث 

( بدائل إحداىا فقط 4( مفردة من نوعية االختيار من متعدد لكل مفردة )40تكون االختبار من )
 .تطبيق( -فيم -)تكرصحيحة وقد روعي في وضع االختبار تغطيتو لمستويات بموم الثالثة

 صدق االختبار: -1
 تم حساب الصدق لالختبار عن طريق 

جراء التعديالت الالزمة. -أ  صدق المحكمين: من خالل عرضو عمى مجموعة من المحكمين وا 
 حساب الصدق بطريقة المقارنة الطرفية. -ب
 التحميل اإلحصائي لفقرات االختبار: -2

قام الباحث بتطبيق ىذا االختبار عمى عينة استطالعية من غير عينة البحث  اإلجراءلتنفيذ ىذا 
( طالبًا من طالب الصف الثالث 32الثانوي بمغ عدد أفرادىا ) اإلعداديبمعيد بني حسين 

اإلعدادي ممن درسوا المحتوى التعميمي, وبعد تصحيح استجاباتيم تم ترتيب درجات التالميذ تنازليًا 
% من كل نصف من المجموعتين العميا والدنيا حيث تم حساب معامل الصعوبة 27وتم أخذ نسبة 
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التي  ( وحساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات االختبار0.71 -0.46وتراوحت قيمتو بين )
 جاىزة لمتطبيق. ( وبيذا تعد فقرات االختبار مقبولة و0.563 -0.25تراوحت بين )

 :في المفاهيم الهندسية ثبات االختبار التحصيمي -3
ألنيا تستخدم  في حساب الثبات  ألفا كرونباختم حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة 

لالختبارات الموضوعية و المقالية عمى حد السواء وقد وجد الباحث أن معامل ثبات االختبار 
انات اإلحصائية ا يشير إلى أن االختبار ذو ثبات عال, والجدول التالي يوضح البيم( م0.75)

 المتعمقة بمعامل ثبات االختبار.
 (2جدول )

 حساب معامل ثبات اختبار المفاهيم الهندسية
عدد أصئلت 

 االختببر )ى(

هجوىع تببٌي أصئلت 

االختببر )هجـ ع
2
 ى( 

هتىصط درجبث 

 االختببر الكلٍت )م(

تببٌي الدرجت الكلٍت 

لالختببر )ع
2

) 

هعبهل 

 الثببث

α 

41 96068 256469 346505 167532 

 :األساسية إجراءات تطبيق التجربة -4
في المفاىيم اليندسية,  تطبيقًا  الختبار التحصيميتم تطبيق ا الدراسة: ةالتطبيق القبمي ألدا

وذلك بيدف التأكد من تكافؤ  ;قبميًا عمى المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل البدء في التدريس
بعد حساب النسبة الفائية  , وقد تم رصد نتائجو في الجدول التاليالمجموعتين في المفاىيم اليندسية

وُيالحظ أن 2.68(=0.01, 23, 25وقيمة ف الجدولية ف ) 3.077حيث كانت ف المحسوبة = 
 :قيمة ف المحسوبة أكبر من الجدولية وىو ما يؤدي لرفض التجانس وقبول عدم التجانس

 (3جدول )
التطبيق اختبار "ت"  لمكشف عن داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية و الضابطة في نتائج 

 القبمي الختبار المفاهيم الهندسية 
 0.01الداللة  تقيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة

 الجدولية المحسوبة
 دالةغير  2.406 1.971 1.766 16.875 24 الضابطة
 5.434 17.923 26 التجريبية

( مما يشير إلى تكافؤ مجموعتي 0.01ويالحظ من الجدول أن قيمة ت غير دالة عند مستوى ) 
 الدراسة في التطبيق القبمي الختبار المفاىيم اليندسية قبل بدء التجربة.

 تدريس وحدة "الزوايا واألقواس في الدائرة" لمجموعتي الدراسة:
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بالشرح لممجموعة التجريبية وفق نموذج فراير, وفي نفس الوقت قام معمم الفصل حث اقام الب -1
 25/2/2020بالشرح لممجموعة الضابطة وفق الطريقة التقميدية بدًأ من يوم الثالثاء الموافق 

 .11/3/2020وحتى يوم الثالثاء الموافق 
 تم تطبيق االختبار بعديًا عمى مجموعتي البحث وتم رصد نتائجو تمييدًا لمعالجتيا إحصائيا. -2

 عرض النتائج وتفسيرها:
لإلجابة عمى سؤال البحث قام الباحث ب تحميل نتائج االختبار لكل من المجموعتين حيث كانت 

 النتائج كاآلتي:
 (4جدول )

نتائج اختبار "ت"  لمكشف عن داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية و الضابطة في التطبيق 
 البعدي الختبار المفاهيم الهندسية 

 المجموعة

عدد
ال

 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  قيمة ت
0.03 

مربع ايتا 


 جدولية محسوبة 2
 0.575 دالة 7.204 33.101 7.775 35.344 72 الضابطة

 مرتفع 73.774 76.333 74 التجريبية

ويتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين 
, حيث بمغت قيمة ت الضابطة والتجريبية  في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية

( وىي 0.72معادلة مربع إيتا وبمغت قيمتيا )(, وقد تم حساب حجم األثر باستخدام 11.303)
و ىو ما  قيمة كبيرة لتأثير المتغير المستقل )نموذج فراير( عمى المتغير التابع )المفاىيم اليندسية(

 )عالء العزاوي,و (, 2011 وسيام غيدان, ,)أسماء فندييتفق مع نتائج دراسات كاًل من: 
 .( 2014)خديجة حسن, و ( ,2012

 التوصيات:
 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث باآلتي:

استخدام نموذج فراير في تدريس مادة الرياضيات لتنمية المفاىيم اليندسية لدى طالب الصف  -1
 الثالث اإلعدادي.

ضرورة حث معممي الرياضيات عمى استخدام نماذج واستراتيجيات قائمة عمى التعمم النشط  -2
 ل.تحفز التالميذ عمى التعمم والتحصي

 المقترحات:
 استكمااًل لما توصل إليو البحث الحالي يقترح الباحث اآلتي:
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إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى طالب المرحمة الثانوية لمتعرف عمى أثر النموذج  -1
 الحالي عمى التحصيل في الرياضيات.

 ناقد في الرياضيات.إجراء دراسة لمعرفة أثر استخدام نموذج فراير في تنمية التفكير ال -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر:
 أواًل المصادر العربية:

تنمية  فيفاعمية نموذج مقترح لمتعمم المستند إلى المشروع  (.2015إبراىيم رفعت إبراىيم. ) -
مجمة كمية . طالب المرحمة اإلعدادية استيعاب المفاىيم اليندسية وميارات القيادة لدى

 .488-450(, ص ص.2) 13, التربية بأسيوط
. عّمان: دار يافا العممية لمنشر أصول التدريس: النظري و العممي(. 2014أحمد عيسى داوود. ) -

 والتوزيع.
(. أثر نموذجي االنتقاء وفراير في اكتساب 2011أسماء كاظم فندي , سيام عيد غيدان. ) -

 .56-23,ص ص.25الفتح, . مجمة المفاىيم النحوية لدى طالبات الصف األول المتوسط
(. ضعف تالميذ الصف الثاني اإلعدادي في استيعاب المفاىيم 2008إيمان كامل أحمد. ) -

المجمة اليندسية والربط بينيا وقصور تفكيرىم في حل التمارين والمشكالت اليندسية. 
 .449-446, ص ص 72سوهاج, –التربوية كمية التربية 
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(. أثر األسئمة السابرة في اكتساب 2012د الزبيدي. )بشرى محمود قاسم, أحمد محمد عب -
مجمة القادسية المفاىيم اليندسية لدى طالب الصف األول المتوسط في مادة الرياضيات. 

 .208-188(, ص ص 1)33في اآلداب والعموم التربوية, 
فعالية نموذج فراير التدريسي في تنمية بعض المفاهيم (. 2007تحية محمد شقير. ) -

. رسالة ماجستير غير ولوجية والميل نحو المادة لدى طالب الصف األول الثانويالبي
 منشورة. كمية التربية جامعة حموان, القاىرة.

(. أثر أنموذج فراير في اكتساب مفاىيم ومادة مبادئ 2014حميد قاسم غضبان, شجن رعد نياد. )
 3جامعة واسط,  -التربيةمجمة كمية الفمسفة وعمم النفس لدى طمبة الصف الخامس أدبي. 

. استرجعت من: 310-267(, ص ص. 17)
https://eduj.uowasit.edu.iq/index.php/eduj/article/view/309/277 

حيح األخطاء الشائعة لدى ثر استعمال أنموذج فراير في تص(. أ2014خديجة عبيد حسين. ) -
مجمة جامعة بابل لمعموم اإلنسانية, . طالبات الصف الثاني المتوسط في المفاىيم الكيميائية

 .218-196(, ص ص.1)77
(. تقويم استيعاب معممي الرياضيات من غير ذوي 2011خولة مصطفى الحرباوي. ) -

مجمة جامعة ائق تدريسيا. االختصاص لممفاىيم الرياضية واتجاىاتيم نحو الرياضيات وطر 
 .423-393(, ص ص.4)36تكريت لمعموم, 

فعالية استخدام إستراتيجية التعمم البنائي مقارنة بإستراتيجية (. 2003رنا محمد شياب. ) -
االستقراء في اكتساب المفاهيم الهندسية لطمبة الصف الثامن من التعميم األساسي في 

 غير منشورة, كمية التربية جامعة صنعاء, اليمن.. رسالة ماجستير الجمهورية اليمنية
المفاىيم  فاعمية استخدام المدخل البصري المكاني في تنمية (.2011زكريا جابر حناوى. ) -

 75مجمة كمية التربية بأسيوط, .االبتدائية لدى تالميذ المرحمة المكانياليندسية والحس 
 .389-349(.ص ص 1)

(. أثر استخدام أنموذج فراير في اكتساب 2012سين الصاحب. )زيد بيمول سمين, رشا عبد الح -
 –مجمة العموم التربوية والنفسية المفاىيم الفيزيائية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط. 

 .119-88, ص ص. 91, العراق
(. أثر أنموذج فراير في اكتساب المفاىيم الجغرافية واستبقائيا لدى 2014زينب عمي الالمّي. ) -

. 228-203(, ص ص. 6) 31مجمة الباحث, طالبات الصف الثاني المتوسط. 
 c=fulltext&aId=95293https://www.iasj.net/iasj?funاسترجعت من: 

https://eduj.uowasit.edu.iq/index.php/eduj/article/view/309/277
https://eduj.uowasit.edu.iq/index.php/eduj/article/view/309/277
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=95293
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ندسية هيم الهأثر توظيف نموذج ميرل وتنيسون في بناء المفا(. 2012شادي محمد صيدم. ) -
. رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية الصف الثامن األساسي بمحافظة غزة بةملدى ط

 جامعة غزة, فمسطين.
(. أخطاء تالميذ 2010طالل بن سعد الحربي, عادل إبراىيم الباز, محمد أحمد الخطيب. ) -

مجمة جامعة طيبة لمعموم المرحمة االبتدائية في المفاىيم اليندسية ومدى وعي معممييم بيا. 
. متاح عمى 215-165(. ص ص. 2)3التربوية, 

http://0810gud0f.1106.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg
/Record/775460 

. عّمان: دار طرائق ونماذج تعميمية في تدريس الرياضيات(. 2011عباس ناجي المشيداني. ) -
 اليازوري العممية لمنشر والتوزيع.

 .ستراتيجيات وتقويم نواتج التعمم()المفهوم واإل التعمم النشط(. 2012عقيل محمود رفاعى. ) -
 اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة.

في  أثر أنموذج فراير في تحصيل طمبة الصف الثاني المتوسط (.2012عالء جبار العزاوي. ) -
 .507-474, ص ص.51, مجمة الفتح. مادة اإلمالء

(. فاعمية أنموذج فراير في اكتساب مفاىيم مادة االجتماعيات لدى 2017عمي عطية العتابّي. ) -
. 318-301(, ص ص.223)7مجمة األستاذ, تالميذ الصف الخامس االبتدائي. 

 unc=fulltext&aId=134050https://www.iasj.net/iasj?fاسترجعت من: 
مدى مطابقة المفاهيم الرياضية المتضمنة في كتب (. 2010عماد الدين عوني حمدان. ) -

. رسالة في فمسطين NCTMالرياضيات في المرحمة األساسية العميا لممعايير الدولية 
 جامعة األزىر, غزة. –ماجستير غير منشورة. كمية التربية 

. عّمان: أسس الرياضيات والمفاهيم الهندسية األساسية(. 2008فاضل سالمة شطناوى. ) -
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

المفاهيم  إكسابفي   Geogebraفاعمية استخدام برنامج (. 2012فضي بن محمد العنزي. ) -
 .(Davis)حسب مستويات ديفيس الهندسية لطالب الصف األول الثانوى بمدينة حائل

رسالة ماجستير غير منشورة. كمية العموم االجتماعية, جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 اإلسالمية, المممكة العربية السعودية.

 . عّمان: دار المسيرة.التعمم النشط(. 2008كريمان محمد بدير. ) -
 . عّمان: دار المسيرة.7التعمم النشط. ط(. 2012. )---------- -
. 1ط والتطبيق(. ةستراتيجيات تعميم المفردات)النظريإ(. 2011ماىر شعبان عبد البارى. ) -

 عّمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

http://0810gud0f.1106.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/775460
http://0810gud0f.1106.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/775460
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=134050
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مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها (. 2009محمد إبراىيم راشد, خالد حممى خشان. ) -
 . عّمان: دار الجنادرية لمنشر والتوزيع.لمصفوف األساسية

أثر استخدام إستراتيجية فراير والتعارض المعرفي في تنمية (. 2015الياللى عسيري. )محمد  -
. رسالة المفاهيم في مادة الحديث والوعي بالقضايا المعاصرة لدى طالب المرحمة الثانوية

 دكتوراة غير منشورة, كمية التربية جامعة أم القرى, مكة المكرمة.
(. فاعمية كل من أنموذجي فراير و دانيال في اكتساب المفاىيم العممية 2016محمد خالد الجمبّي. ) -

(, 219) 7مجمة األستاذ, وتنمية الدافع المعرفي لدى طالب الصف الثاني المتوسط. 
. استرجعت من: 466-441ص ص. 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117314 
. عّمان: مركز دي بونو لتعميم مصادر تطوير تعميم الرياضيات(. 2015مرفت محمود محمد. ) -

 التفكير.
(. فاعمية نموذج فراير في تعديل التصورات البديمة لبعض 2017مريم ضويحي الحربي. ) -

مجمة العموم السعودية.  -ف الثاني المتوسط بمدينة تبوك المفاىيم العممية لدى طالبات الص
 .109-81(, ص ص.4)3, التربوية والنفسية

(. األخطاء الشائعة في المفاىيم اليندسية 2014مسفر سعود السمولي, خالد حممى خشان. ) -
مجمة رسالة وطبيعتيا لدى طالب الصف السادس االبتدائي في المممكة العربية السعودية. 

 .154-137, صص.131, الخميج العربي
. فاعمية إستراتيجية التدريس بحل المشكمة في تنمية التفكير )2007مصطفى محمد عبد القوى. ) -

مجمة دراسات في المناهج وطرق اليندسي والتحصيل لدى تالميذ الصف األول الثانوي. 
 .202-162, ص ص.125, التدريس

. عّمان: دار غيداء 3ط ب تدريس الرياضيات المعاصرة.أسالي(. 2011نائل جواد الناطور. ) -
 لمنشر.

(. أثر أنموذج فراير في اكتساب مفاىيم القياس والتقويم لدى طالبات 2014نصير خزعل نزال. ) -
 (, ص ص.83) 70مجمة كمية التربية األساسية, معيد اعداد المعممات. 

(. أثر أنموذجي الندا و فراير في اكتساب المفاىيم البالغية عند 2015نضال مزاحم رشيد. ) -
مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية, طالب الصف الخامس األدبي وتنمية تفكيرىم الناقد. 

.أسترجعت من: 344-284(, ص ص. 11) 77
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=114591 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117314
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117314
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=114591
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=114591
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(. أثر نموذج فراير التدريسي في اكتساب المفاىيم 2016وليد حسين نوافمو, وصال ىاني العمري. ) -
مجمة العممية لدى طالب الصف السابع األساسي في مادة العموم واتجاىاتيم نحوه. 

 .560-540(, ص ص.3)30امعة السمطان قابوس, ج -الدراسات التربوية والنفسية
. القاىرة: مكتبة تربويات الرياضيات(. 2000وليم عبيد, محمد أمين المفتي, سمير اليا القمص. ) -

 .األنجمو المصرية
في إكساب  (GPS)أثر استخدام برمجية الرسم الهندسي (. 2014ىيا عثمان مرعى. ) -

. المفاهيم الهندسية والتحويالت الهندسية لدى طمبة الصف السابع األساسي في األردن
 رسالة ماجستير غير منشورة, كمية الدراسات العميا, الجامعة األردنية, األردن.

. عّمان: دار البازورى األساليب الحديثة في التعميم والتعمم(. 2008يحيي محمد نبيان. ) -
 لمنشر والتوزيع.العالمية 
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