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  قائمة الجداول

  الصفحة  المحتوىالر

والجنس  مجموعات الدراسة،توزیع عدد أفراد عینة الدراسة حسب المدرسة .1  35  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات أفراد عینة الدراسة  في  .2

   2010/2011ریاضیات في نهایة العام الدراسي مباحث اللغة العربیة والعلوم وال

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات أفراد عینة الدراسة في 

  

36  

داللة الفروق بین متوسطات أفراد عینة الدراسة في المعدل السنوي لمباحث  .3

  36  2010/2011اللغة العربیة والریاضیات والعلوم في نهایة العام الدراسي 

  42  الختبار التحصیليلمواصفات الجدول  .4

  51  تبار التحصیل في العلومالتوزیع التكراري لعالمات أفراد عینة الدراسة على اخ .5

المتوسطات الحسابیة لعالمات عینة الدراسة في المجموعتین الضابطة  .6

والتجریبیة على أسئلة االختبار التحصیلي في مستوى العملیات العلیا وعددها 

  56  ثمانیة أسئلة

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات أفراد عینة الدراسة في  .7

  59  ر التحصیل في العلوماختبا

نتائج تحلیل التباین الثنائي لداللة الفروق في تحصیل طلبة الصف الثامن  .8

  60 األساسي تبعاً  لمتغیري الجنس والطریقة والتفاعل بینهما
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  قائمة األشكال

  الصفحة  المحتوى  الرقم

والتجریبیة في  جموعتین الضابطة لعالمات طلبة المالتكراري المضلع   .1

  53  بار التحصیل في العلوماخت

المضلع التكراري لعالمات الطالب الذكور من المجموعتین الضابطة    .2

  54  والتجریبیة في اختبار التحصیل في العلوم

المضلع التكراري لعالمات الطالبات اإلناث من المجموعتین الضابطة    .3

  54  والتجریبیة في اختبار التحصیل في العلوم

 عینة الدراسة في المجموعتین التجریبیة متوسطات عالمات طلبة   .4

والضابطة في البنود االختیاریة في مستوى العملیات العلیا في االختبار 

  56  التحصیلي

متوسطات عالمات طالب المجموعتین الضابطة والتجریبیة في أسئلة    .5

البنود االختیاریة في مستوى العملیات العلیا في االختبار التحصیلي في 

  57  العلوم

منحى متوسطات عالمات طالبات المجموعتین التجریبیة والضابطة في    .6

  58  البنود االختیاریة في مستوى العملیات العلیا في االختبار التحصیلي
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  قائمة المالحق

  الصفحة  المحتوى  الرقم

المادة التعلیمیة، والخطط التدریسیة الیومیة للمجوعتین الضابطة    .1

  99  )لعناصر والمجموعاتذریات ا(والتجریبیة في وحدة 

المذكورة في " ذریات العناصر والمجموعات"األهداف التعلمیة لوحدة    .2

  111  ضوء مستویات بلوم المعرفیة

  112  جدول المواصفات لالختبار التحصیلي   .3

  113  االختبار التحصیلي   .4

معامالت الصعوبة والتمییز لكل فقرة من فقرات االختبار التحصیلي    .5

  118  ) العناصر والمجموعاتذریات(في وحدة 

  119  أسئلة المقابلة   .6

  


