
 
  كلية التربية       

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

     

 
 

 
 

  الرياضيات"درجة املاجستري يف التربية ختصص "املناهج وطرق تدريس  لنيل ةمقدم رسالة
  

 

 
  األزهرية بإدارة سوهاجمعلم رياضيات 

   

  
 

 
  وم ـأستاذ املناهج وطرق تدريس العل                                 أستاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات 

  جامعة سوهاج –كلية التربية ب املتفرغ                             جامعة سوهاج      –كلية التربية ب املتفرغ 
  

  م٢٠١٨/ ـه١٤٣٩

 



 

               
  

Faculty of Education 

Curricula and Methodology Dept. 
  

 
The Effectiveness of Self-Regulated Learning Strategies in 

Learning Geometry on Cognitive Achievement 

 And Developing Decision-Making Skills 

 for  Preparatory Stage Pupils  

  

A Thesis submitted for the Master’s Degree in Education “Mathematics Curricula 

and Teaching Methods” 

 
 
 

Prepared By 

Ahmed Ragab El-Sayed Awad  
A Teacher of Mathematics at Sohag Azhari management 

 

 Supervised By  
 

 

 

 
 

     2018 

Dr. Sabry Basset Ahmed  
Prof. Of Curricula & Methods of  

Teaching Science. Faculty of Education, 
Sohag University 

 

Dr. Abdel Azim Mohammed Zahran 

Prof. Of Curricula & Methods of  
 Teaching Mathematics. Faculty of 

Education, Sohag University 
 




ومهارات اختاذ اهلندسة على التحصيل  تعلم يف ذاتياًاملنظم التعلم  إستراتيجيات فاعليةإىل معرفة البحث  هدف

تلميذ من تالميذ الصف الثالـث   )٦٤(من  البحثوتكونت عينة ، لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي القرار
تقسيمهم إىل جمموعتني إحدامها جتريبية درسـت وحـدة " الزوايـا     مت .اإلعداديمبعهد بنني سوهاج اإلعدادي 
. واألخرى ضابطة درسـت نفـس الوحـدة    ذاتياًإستراتيجيات التعلم املنظم الدائرة " باستخدام  يفواألقواس 

  بالطريقة املعتادة.

ويف كل مستوى ككل  املعريفيف التحصيل التعلم املنظم ذاتياً  استراتيجيات فاعلية نتائج البحث عن وأسفرت
اختاذ يف ذات فاعلية التعلم املنظم ذاتياً  استراتيجيات كما أنالتجريبية. الفرعية لدى تالميذ اموعة من مستوياته

 باستخدامالبحث  وصيويف ضوء هذه النتائج أ التجريبية. الفرعية لدى تالميذ اموعة مهاراته ككل ويف القرار
لدى  اختاذ القراراالهتمام بتنمية مهارات الرياضيات، وكذلك  مناهجتدريس يف التعلم املنظم ذاتياً استراتيجيات 

  .يساعدهم على اختيار احلل املناسباملشكالت املختلفة بأسلوب علمي حىت ميكنهم مواجهة املتعلمني؛ 

  

Abstract  

The research aims to discuss the effectiveness of self-regulated learning 
strategies in learning geometry on achievement and decision-making skills for 
third preparatory grade Pupils. The study sample consists of (64) third 
preparatory grade Pupils at Suhag Azhari Boys’ Preparatory Institute. They were 
divided into two groups; an empirical group studying the unit “Angles and Arcs 
in the Circle” using self-regulated learning strategies and the other is a control 
group studying the same unit using the traditional method. 

The research reached to: Self-regulated learning strategies are effective in 
cognitive achievement as a whole and at each sub-level of the empirical group 
Pupils, and Self-regulated learning strategies are effective in decision-making as 
a whole and in its five sub-skills for the empirical group Pupils. 

In light of these findings, the researcher recommends using self-regulated 
learning strategies in teaching mathematics courses, as well as the interest in 
developing decision-making skills for learners in order to be able to face various 
problems using a scientific method that helps them select the appropriate 
solution. 

 




