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 انسعىدَت انعزبُت انًًهكت

 انعبنٍ انتعهُى وسارة

 انقزي أو جبيعت

 انتزبُت كهُت

 انتدرَس وطزق انًُبهج قسى
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

نَزلَ اللُّه عَلَْيَك اْلِكتَ اَب  )وَأَ 
وَاْلِحْكَمةَ َوعَلََّمَك َما لَْم َتُكْن تَْعلَُم  

 َوَكاَن َفْضلُ اللِّه عَلَْيَك َعِظيًما( 
 [        111 االَت انُسبء سىرة ] 
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 انحُبٌ وانعطبء ...................... نً ريشٌإ

إنً واندتٍ و. ............... إنً واندٌ انعشَش

 . انحُىَت

أسأل هللا أٌ َزسقٍُ بزهًب وأٌ َزحًهًب كًب 

 .صغُزا   ربُبٍَ

 ريش انىفبء ................. أخىاتٍإنً أخىاٍَ و

 

 سبهًت بتهُئت األجىاء انكزًَت انتٍ إنً سوجتٍ

 نهبحث واندراست وانًسبعدة ببنزأٌ

 وتحًههب انبعد طىال فتزة انبحث.

انذٍَ اَشغهت عُهى طىال يدة عشاء األ إنً أبُبئٍ

 انبحث.

 هذا انجهد انًتىاضع. إنً كم يٍ سبهى فٍ

 سبئال  انًىنً عش وجم أٌ َتقبهه وَتُفع به.

 

 هداءإلا



 

 
 د

 
 الشكر والتقدير

 
كمالىذهالدراسةعلىاستعانينألواحلمدأوالًوأخرياًالذىيأشكراهللالذ

 كماأتقدمبالشكروالتقديرلألستاذالدكتورالفاضل
ادلناىجوطرقتدريسالرياضياتادلشاركأستاذمسريبننورالدينفلمبان

ألرائوالسديدةوتوجيهاتوالقيمة كانيالذمعلماًومرشداًوموجهاًي علالذىأشرف 
شغالوأعبائووأسالةمعكثرةورلهوداتوالوفريةأثرىفإجنازىذهالر

أستاذعباسبنحسنغندورةكتور/دسعادةالجلنةادلناقشةيتقدمبالشكرلعضوأكما
ادلناىجوطرقتدريسالرياضياتادلشارك،وكذلكسعادةالدكتور/ناصربنعبداهلل

الشهراينأستاذادلناىجوطرقتدريسالعلومادلساعد
وقبوذلمامبناقشةالرسالة،والشكأنتوجيهاهتماومالحظاهتماكان،كمعلىالرسالةاحليف

ذلاأثراًكبرياًيفإخراجالدراسةبالصورةادلرجَوة
ىذاالبحثكماأتوجوبالشكرلكلمنساعديف

هللربالعادلني.ناحلمدأوآخردعونا
 

 
 
 
 
 
 

 الباحث/ عبدالشكور بن مصلح األزوري

 



 

 
 ه

 

 المستخلص
متردين -متوسر -ىدفىذاالبحثإىلبيانأثررمسرتوىالتحصريليفالرياضرياتفمرتفرع

إىلبيررانباإلضررافة،االبتدائيررةيفالتصررورالبصررريلرردىتالميررذالصررنالسررادسمررنادلرحلررة
العالقررررةبررررنيالتصررررورالبصررررريلرررردىتالميررررذالصررررنالسررررادس،ومقارنررررةىررررذهالقرررردرةبنتررررائج

التصرررروراختبررررارفاختبرررراراضرررري.ولتحقيرررردىررررذااذلرررردفاسررررت دمالباحررررثأداةحتصرررريلهمالري
،حيرررثقرررامالتصرررورالبصرررريادلكررراينمررنأبعرررادرئيسرررياًوالرررذييعررردبعرررداً، البصررريادلكررراين
مرنتالميرذالصرن تلميرذا453ًمرنفالدراسرةعينةوتكونت،االختبارىذاالباحثبإعداد

 مراكرر 4الرتبيررةوالتعلرريممبحافظرةال،ررائن،مرروزعنيعلررىفمبرردارسإدارةاالبترردائيالسرادس
أمررررااألسررررلوبىرررررر.4345-ىررررر4343زلافظررررةال،ررررائنخرررراللالعررررامالدراسررررييفداخليررررة

اإلحصرررائيفقرررداسررررت دمالباحرررثمعامرررلارتبررررا،بريسرررونإلارررادالعالقررررة،وحتليرررلالتبرررراين
لفروقداللًة. دلعرفةأقلاLCDاألحاديللكشنعناألثر،وكذلكف

عالقرةإاابيرة،برنيمتوسر درجراتالتالميرذيفمرادةوجرودوقدأسفرتنتائجالبحثعن
الرياضرريات،ومتوسرر درجرراهتميفاختبررارالتصررورالبصررري،أيأنرروتوجرردعالقررةذاتداللررة

نرررتنترررائجالبحرررثأيضررراًوجرررود.وقررردبي ادلكررراين،برررنيالتحصررريلوالتصرررورالبصرررريإحصرررائياً
إىلىقذاتداللةإحصائية،بنيمتوس،اتدراجاتالتالميذيفتصرورىمالبصرري،تعر فرو

التحصرررريلادلرتفررررعيفالرياضرررريات،برررر علىومسررررتوىحتصرررريلهميفالرياضرررريات،إذحظرررريذو
ويف،وتررربعهمذووالتحصررريلادلتوسررر ،حذووالتحصررريلادلتررردينيفالتصرررورالبصرررريدرجرررات

منىذهالتوصياتمايلي:بعضالتوصياتضوءىذهالنتائجقدمالباحث
عنرردادلكرراينادلشرررفنيالرتبررويني،وواضررعيادلنرراىجإىلالرتكيرر علررىالتصررورالبصررريحررث-4

التالميذ،حبيثيكونادلنهجمتكامل.
رب احملتوىالدراسيبالتصورالبصريادلكراينحبيرثتتناسرعمرعكرلمرحلرةمرنمراحرل-2

التدريس.
ريبيرةللمعلمرنيعرنأ يرةالتصرورالبصرريادلكراينللتالميرذوبيرانأثررذلركعملورشتد-4

.يفحتصيلهمالدراسي
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Abstract: 

  

   The objective of this research is to demonstrate the impact of the level 

of achievement in mathematics (High - Middle - low) in the visual 

perception of the sixth grade of primary school pupils, in addition to the 

statement of the relationship between the visual perception of the sixth 

grade students, and compare these results of achievement athletic ability. 

To achieve this goal, the researcher used tool Test (Test visual spatial 

perception), which is a key dimension of visual spatial perception, where 

the researcher prepared this test, study sample consisted of 354 students 

from students sixth grade primary school education, the Department of 

Education in Taif , the distributors (3) internal centers in Taif during the 

academic year 1434 AH --1 435 AH. The statistical method, the 

researcher used Pearson correlation coefficient to find a relationship, and 

analysis of variance to detect the impact, as well as (LCD) to see less 

significant differences. 

 

  Search results have resulted in a positive relationship between the 

average scores of students in mathematics, and the average test scores in 

visual perception, ie that there are statistically significant relationship 

between achievement and visual spatial perception. Search Results 

showed also no statistically significant differences, between the mean 

Bicycle students in the visual perception, due to the level of achievement 

in mathematics, as had those with high achievement in mathematics, the 

highest degree in visual perception and followed by those with the 

collection medium, then people with underachievement, and in light of 

these findings the researcher made some recommendations from these 

recommendations include: 

 

1. urged the supervisors, curriculum and policy to focus on the visual 

perception of spatial when pupils, so that the integrated approach. 

2. linking academic content visual spatial perception to suit each stage of 

teaching. 

3. work training workshops for teachers about the importance of visual 

spatial perception of pupils and the statement of its impact on academic 

achievement. 
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 اتـــــــقائمة المحتوي
 الصفحة الموضوع

جاإلىداء
دالشكروالتقدير

همست لصالدراسةباللغةالعربية
ومست لصالدراسةباللغةاإلجنلي ية

زقائمةاحملتويات
،قائمةاجلداول
يقائمةاألشكال
كقائمةادلالحد

4 الفصل األول: مدخل عام للدراسة
2مقدمة

6لدراسةمشكلةا
6فروضالدراسة
6أىدافالدراسة
7أ يةالدراسة

7مص،لحاتالدراسة
8حدودالدراسة

9 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة
41أوال:اإلطارالنظري

74ثانيا:الدراساتالسابقة
89السابقةتعقيععلىالدراساتال

94 جراءاتالفصل الثالث: الطريقة واإل
92منهجالدراسة
 92رلتمعالدراسة
 92عينةالدراسة
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94أداةالدراسة
96صدقوثباتأداةالدراسة
99-98 إجراءاتت،بيدالدراسة
99األساليعاإلحصائية

411الفصل الرابع
414 أوال:نتائجالدراسة
413ثانيا:مناقشةالنتائج

416الفصل الخامس
417ئجالدراسةمل صنتا
418 التوصيات
419ادلقرتحات

441المراجع
444ادلراجعالعربية

447 ادلصادراإللكرتونية
449 ادلراجعاألجنبية

424 المالحق
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 قائمة الجداول
 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

44تعارينادلكوناتواالختبارات 4-2ف
94لدراسةأفرادعينةا 4-4ف
93معاملالسهولةلفقراتاالختبار 2-4ف
96-95معاملالتميي لكللفقراتاالختبار 4-4ف
97صدقاالتساقالداخليلفقراتاالختبار 3-4ف

نترررائجحتليرررلالتبرررايناألحررراديللكشرررنعرررنأثررررمسرررتوىالتحصررريلعلرررى 4-3ف
412التصورالبصرييفالرياضيات

 ،للكشرررنعرررنداللرررةالفرررروقبرررنيLCDئجاختبرررارأقرررلفررررقدالفنترررا 2-3ف
414اجملموعاتالثنائيةيفالقدرةادلكانية
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 قائمة األشكال
 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

45اإلدراكادلكاين 2:4ف
46التصورادلكاين 2:2ف
47اختبارالقدرةادلكانية 2:4ف
48تصورفحصال 2:3ف
49حتويلالتصور 2:5ف
49اختباراتالتحصيلالثالثية 2:6ف
21اختبارالصورادلت،ابقة 2:7ف
24اختبارالصورادل فية 2:8ف
22اختبارتدويرادلكعبات 2:9ف
43التحليل 2:41ف
43االختصار 2:44ف
45الرتكيع 2:42ف
46احللول 2:44ف
46التميي  2:43ف
47ادلقارنة 2:45ف
47ادلرونة 2:46ف
47االستنتاج 2:47ف
48اختاذالقرار 2:48ف
48التوسع 2:49ف
49الربىان 2:21ف
34التعميم 2:24ف
34الدافعيةوالتعلم 2:22ف
33التصوراذلندسي 2:24ف
36 جينيااألمريكيةإمتحانواليةفرالتصوراذلندسيف 2:23ف
38مالءمةالعنيواحلركة 2:25ف
38إدراكشكلخلفية 2:26ف
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 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
51ثباتالشكل 2:27ف
54األدواتاحملسوسة 2:28ف
69العالقةبنيالسرعةوال من 2:29ف
71رضلسرعةاألفقيةوالرأسيةلكرةساق،ةحنوس،حاألا 2:41ف
74طائرةإنقاذ 2:44ف
94اختبارالتصورالبصريادلكاينىمثالعل 4:4ف

 
 

 
 

 قائمة المالحق
 الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق

423أمساءاحملكمني4
426اختبارالتصورالبصريادلكاينخ،ابطلعحتكيم2
428التعديالتبعدالتحكيم4
441دلكاينفالصورةالنهائية اختبارالتصورالبصريا3
448دليلاألنش،ةاإلثرائية5
489اخل،اباتالرمسية6
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 مقدمة:
ج الرياضيات إذل تزويد الطلبة با١تفاىيم د التعليمية األساسية، ويرمي منهتعد الرياضيات من ا١توا

دىم يف دراسة ا١تباحث األخرى ، ومواصلة التعليم العارل وا١تهارات وا١تعلومات اليت تساع
 ومتابعة التطورات العلمية.
مي  فروع العلـو الطبيعية  ّت رتبط يف الرياضيات ، فقد أصبح  توقد حصل تطور كبَت

األحياء،والكيمياء،وعلـو األرض وغَتىا. ويف أي علم آخر ديكن تسميتو. وتلعب الرياضيات 
رية االحتماالت ويف العلـو اإللكًتونية واآلالت اٟتاسبة، واالقتصاد بنظرياتو، دورًا كبَتًا يف نظ

 وكذلك اٟتاؿ بالنسبة للطب والعلـو االنسانية واالجتماعية.
فالرياضيات من وجهة نظر الرياضيُت، نظاـ متكامل من ا١تعرفة، وىي أداة مهمة لتنظيم 

فهم البيئة احمليطة  عليساعد الفرد األفكار وفهم احمليط الذي نعيش فيو. وىي موضوع ي
 (.35-01، 3102والسيطرة عليها ) أبوزينة، 

ٖتتاج مهنة تدريس الرياضيات إذل إعداد مهٍت وفٍت إلتقاهنا، ألف تدريس الرياضيات ىو      
تغَتات يف  علي. وللحصوؿ تلميذقد بُت ا١تدرس والرياضيات والتفاعل وتداخل متشابك ومع

، فهناؾ دور  تلميذوال جاحملاور الثبلث  ا١تعلم وا١تنه ضيات جيب اعتبارتدريس وتعلم الريا
أف ، وطرؽ جديدة لعمل األشياء، وأىداؼ جديدة، وبٌت جديدة جيب تلميذجديد للمعلم وال

نتائج قيمة لتنمية معرفتو وقدرتو يف الرياضيات  تلميذتكتشف، كل ىذا سوؼ يعطي ال
 (3، 3102) ياسُت، 

أس حركة التغيَت يف ا١تنظومة الًتبوية، فهو الذي يهب ا١توقف التعليمي اٟتياة يعترب ا١تعلم ر "
النابضة الزاخرة اليت تستثَت الفكر وٖتفز ا٢تمة للبحث واالستقصاء، وترسي يف العقوؿ منهجية 
التحليل والنقد ، وتطلق نوازع الفطرة للبذؿ والعطاء، ويكوف ا١تعلم ٔتسلكو ىو القدوة يف كل 

 "زود ا١توقف التعليمي با١تتعة والثراء، وقوة دافعة يف التحوؿ االجتماعي ا١تنشود.مكاف، في
 (35، 3102) راغب، 

وتعترب القدرة ا١تكانية من أىم القدرات ا١تعرفية الرياضية اليت ٖتظى باىتماـ القائمُت 
ا تعوؿ وا١تتخصصُت يف مناىج الرياضيات، وطرائق تدريسها، ويتزايد دورىا الفاعل من خبلؿ م

عليو الرياضيات للمرحلة االبتدائية يف حل ا١تسألة، وتعلم العبلقات، واألشكاؿ ا٢تندسية. وإذا  
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تطوير مناىج الرياضيات، وطرائق تدريسها، فإنو جيدر أف يشكل  عليكان  الدعوة تلح 
غناء اٟتس ا١تكاين بفعالياتو مادة ضرورية يف مناىج الرياضيات التدريسية، ْتيث ال ديكن االست

 عليأمهيتو للموضوعات اٟتسابية ، وا٢تندسية  عليعنو يف إعطاء معٌت للخربة الرياضية مؤكًدا 
 (00، 3102حد سواء. )عابد، 

ٖتليػل األشػكاؿ ، والعبلقػات بػُت  علػيبل إنػو بػدوف اٟتػس ا١تكػاين فػإف قػدراتنا سػتكوف ضػعيفة 
يات مػػػا زالػػػ  تفتقػػػر إذل دور الػػػرغم مػػػن ذلػػػك، إال أف ٤تتويػػػات منػػػاىج الرياضػػػ علػػػيأجزائهػػػا، و 

فاعػػل للحػػس ا١تكػػاين، ومػػا زالػػ  تػػراوح مكاهنػػا يف ىيمنػػة القواعػػد واإلجػػراءات عليهػػا، وىػػذا مػػا 
مػػػن "أف شػػػح التػػػدريبات ا١تكانيػػػة يف كتػػػب الرياضػػػيات ليقػػػدـ دلػػػيبلً  Wheatley يصػػػرح بػػػو
البتدائيػػة". )عابػػد، أف اٟتػس ا١تكػػاين دل يػػوؿ العنايػة الكافيػػة يف مرحلػػة الرياضػيات ا علػػيواضػًحا 
 (03، ص 3102

ويف حقػػػػػل الرياضػػػػػيات الًتبويػػػػػة، فػػػػػإف مصػػػػػطلح "اٟتػػػػػس ا١تكػػػػػاين" يشػػػػػَت إذل فعاليػػػػػات تػػػػػدؿ     
"قػػػدرة مكانيػػػػة"، إال أف القػػػػدرة ا١تكانيػػػة تتكػػػػوف مػػػػن عػػػػاملُت رئيسػػػيُت مهػػػػا التصػػػػور ا١تكػػػػاين علي
(Visualation Spatial (  والتوجيػػػػو ا١تكػػػػػاين ، )Spatial orientation كمػػػػػا )

 (.044  3114.)رياف، Olkn أوضح
شكل صورة  عليمثَت مقدـ  دوير وٖتويلعلي توديكن تعريف التصور ا١تكاين بأنو القدرة 

 وتتسم ىذه القدرة بالصعوبة والتعقيد.
أما التوجيو ا١تكاين فإنو يشَت إذل ٗتيل دوراف األشياء لوحدات متكاملة وتتعلق ىذه القدرة 

 (043 ،3114توجيو ا١تكاين يتطلب إ٧تاز ا١تهمة يف وق  ٤تدد.)رياف ، با١تهمات البسيطة فال
عدة قدرات أساسها القدرة  عليالتفكَت ا١تكاين تنطوي  عليأف القدرة   Gardner ويرى
، ىندسية إ٧تاز ٖتويبلت علي، مث القدرة أوالً األجساـ و شكاؿ، واألمناط ، إدراؾ األ علي

استعادة أجزاء من ا٠تربة البصرية يف غياب  عليخَتًا القدرة وتغيَتات يف اإلدراؾ "األورل"، وأ
 (31 ،3112ا١تثَت اٟتسي ا١تباشر. )عفونة،

الباحثوف الًتبويوف يدلوف بدلوىم يف أمهية القدرات ا١تكانية للحياة العملية يف  زاؿىذا، وما    
يما الرياضيات ٥تتلف الوظائف، واٟترؼ ا١تهنية وكذلك تدريس ا١تواد الدراسية كافة، والس

 والعلـو ا٢تندسية.
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مدى أمهية القدرة ا١تكانية وعلو شأهنا إذ  عليويف حقل الرياضيات الًتبوية أٚت  الباحثوف    
ذىب البعض إذل تأكيد مدى ارتباط القدرة ا١تكانية "بالنجاح يف تعلم الرياضيات".)عفونة، 

3112  ،24) 
إذ  -تها يف ا١ترحلة االبتدائية، وىي مرحلة التأسيسذلك، فالقدرة ا١تكانية تتميز بأمهي عليو     

ٖتظى بأمهية خاصة، لكوهنا تساعد األطفاؿ يف تصورىم للمواقف اليت تنطوي عليها مسائل 
 تقدمي مفاىيم الكسور، إضافة إذل ا١تفاىيم ا٢تندسية. عليالرياضيات، حيث أهنا تساعد 

نية، السيما يف رياضيات ا١ترحلة االبتدائية، وانطبلقًا من األمهية اليت ٖتظى هبا القدرة ا١تكا
واالستجابة لكثَت من التوصيات، بإجراء مزيد من الدراسات، وإلقاء الضوء عليها ١تعرفة 
ا١تتغَتات اليت تؤثر، وتتأثر هبا. واقًتاح فعاليات، ومهارات تأخذ بيد التبلميذ لرف  ىذه القدرات 

 . (02، 3102)عابد،  لديهم.
الدراسات اليت تناول  القدرة ا١تكانية بشكل مباشر، أو غَت مباشر ، إال أهنا  وبرغم ٤تدودية

 أشارت يف ٣تملها إذل متغَتات، قد ترتبط بالقدرة ا١تكانية من قريب، أو بعيد.
ذلك تأيت متغَتات، مثل متغَت التحصيل الرياضي، ومتغَت اٞتنس ، وىي متغَتات  عليوبناًءا 

ا فاعبًل يف عبلقتها م  القدرة ا١تكانية، وىي متغَتات تتمت  بأمهية مرتبطة بالطالب، لتمثل بعدً 
بالغة يف ٣تاؿ البحث الًتبوي يف تعلم، وتعليم الرياضيات، إضافة إذل أهنا ٘تثل بعًدا فاعبًل يف 

 عبلقتها بالقدرة ا١تكانية.
 ١تيدانية، أوفبالنسبة ١تتغَت التحصيل يف الرياضيات، فقد أجري  العديد من الدراسات ا     

 التجريبية، ومنها 
اليت تبحث يف العبلقة بُت التحصيل يف الرياضيات، والقدرة ا١تكانية (  3113دراسة )ناصر، 

الصف الثالث ا١تتوسط، فقد تكون  العينة ا١تختارة  طبلبا١ترحلة األساسية من  ى طبلبلد
 بالدراسة أف طبل  نتائج طالًبا، وطالبة طبق عليهم اختبار القدرة ا١تكانية، وكشف 223من 

الصف الثالث ا١تتوسط يف ٤تافظة بابل ديتلكوف القدرة ا١تكانية يف الرياضيات، ولكن ليس 
با١تستوى ا١تطلوب، كذلك كشف  الدراسة إذل وجود عبلقة إجيابية بُت القدرة ا١تكانية 

 ا١ترحلة األساسية. بطبل ىلد،والتحصيل الرياضي 
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نية، والتحصيل يف (، فقد كان  حوؿ العبلقة بُت القدرة ا١تكا 3112أما دراسة )عفونة،      
الصف  بشعب من طبل 4ن  عينة الدراسة من الصف الساب ، وتكو  بالرياضيات لطبل

 عليالساب  األساسي، وقد كشف  الدراسة عن وجود ارتباط إجيايب ذو داللة إحصائية 
 . با١تكانية عند الطبلوالقدرة (، بُت التحصيل يف الرياضيات، α=1.11مستوى الداللة )

ذوي ا١تستوى  بفقد بين  الدراسة أف أداء الطبل (، 3114أما دراسة جارديرف، )رياف،    
 ا١ترتف  أفضل من ذوي ا١تستويُت ا١تتوسط، وا١تنخفض.

الباحثُت يف إطار البحث الًتبوي يف  لديأما متغَت اٞتنس، والذي يتحلى ٔتكانة متميزة     
، وجود فروؽ دالة بعلي الطبلفقد أظهرت بعض الدراسات اليت أجري  الرياضيات، 

قد أظهرت دراسة )رياف فالذكور،  بتبًعا ١تتغَت اٞتنس لصاحل الطبل إحصائًيا يف القدرة ا١تكانية
بًعا ١تتغَت اٞتنس، ولصاحل (، إذل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف القدرة ا١تكانية ت 3114،

لديهم قدرة تبلميذ الذكور ( عن أف ال 3112ف  دراسة )عفونة، الذكور، وكش بالطبل
 من اإلناث. ىعلالذكور أ بلب، إذ تبُت أف نتائج الطتلميذاتمن ال عليمكانية أ

( اليت ْتث  العبلقة بُت القدرة ا١تكانية والتحصيل يف 3115وأيضًا دراسة )سهيلة ،    
تلميذ  334ن  عينة الدراسة من تبلميذ الصف السادس األساسي وتكو  لديالرياضيات 

وتلميذة  مت اجراء اختبار القدرة ا١تكانية ومقارنتها م  درجات ٖتصيلهم يف مادة الرياضيات 
ضيات والقدرة ووجدت أنو يو جد ارتباط إجيايب ذو داللة إحصائية بُت التحصيل يف الريا

بُت متوسط درجات . كما كشف  الدراسة بعد إجراء اختبار )ت( تبلميذا١تكانية عند ال
.  تلميذاتلديهم قدرات مكانية أعلي من ال تبلميذالذكور ومتوسط درجات اإلناث أف ال

ذوي التحصيل ا١ترتف  ديتلكوف قدرة مكانية مرتفعة مقارنة بأقراهنم من  تبلميذكذلك تبُت أف ال
 ذوي التحصيل ا١تتوسط وذوي التحصيل ا١تنخفض.

أمهية  عليارت يف ىذا ا١تنحى، ولتسليط ا١تزيد من الضوء وتعزيزًا إلثراء نتائج دراسات س   
القدرة ا١تكانية، وعبلقتها ٔتتغَت التحصيل  فإين آمل أف ٗتطو ىذه الدراسة خطوة يف طريق 

تبلميذ الصف السادس  لديالبحث، متناولة القدرة ا١تكانية وعامل التحصيل يف الرياضيات 
 من ا١ترحلة اإلبتدائية.
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 مشملة الدراسة:
 

 تتحدد مشكلة الدراسة من طرح السؤاؿ الرئيسي التارل 
الصف السادس االبتدائي يف اختبار التصور البصري  تبلميذلعبلقة االرتباطية بُت درجات ما ا

 ودرجاهتم يف ٖتصيل مادة الرياضيات؟
 ي السابق األسئلة الفرعية التالية ويتفرع من السؤاؿ الرئيس

( بُت α ≤1.11ىل توجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -0
الصف السادس من ا١ترحلة  تبلميذ، والتحصيل يف الرياضيات لدي ا١تكاين التصور البصري

 اإلبتدائية؟
( يف التصور  α ≤1.11ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -3

 -١تتغَت التحصيل )مرتف   ىتعز الصف السادس اإلبتدائي،  تبلميذلدي  ا١تكاين البصري
 منخفض(؟ -متوسط 

 فركض الدراسة:
 ٖتديد مشكلو الدراسة فقد مت صياغة الفروض التالية عليبناء 

 ( بُت α ≤1.11توجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -0 
، وبُت درجاهتم التحصيلية يف الرياضيات ا١تكاين درجات التبلميذ يف اختبار التصور البصري

 تبلميذ الصف السادس من ا١ترحلة اإلبتدائية. لدي
 ( يف التصور البصري α ≤1.11توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -3

 -متوسط  -١تتغَت التحصيل )مرتف   ىتعز تبلميذ الصف السادس اإلبتدائي،  لدي ا١تكاين
 منخفض(.

 أىداؼ الدراسة:
 ىدف  ىذه الدراسة إذل 

 متدين( يف التصور البصري -متوسط -بياف أثر مستوى التحصيل يف الرياضيات )مرتف  - 0
 تبلميذ الصف السادس من ا١ترحلة اإلبتدائية. لدي ا١تكاين
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يذ الصف السادس، ومقارنة ىذه القدرة تبلم لدي ا١تكاين العبلقة بُت التصور البصري - 3
                                            بنتائج ٖتصيلهم الرياضي.

 أىمية الدراسة:
 تظهر أمهية الدراسة يف النقاط التالية 

 قد يستفيد منها ا١تعلموف يف تصميم أشكاؿ ىندسية أثناء األنشطة الرياضية. - 0
ة ا١تشرفوف الًتبويوف من خبلؿ تصميم ورش عمل ١تناقشة قد يستفيد من ىذه الدراس - 3

 وعبلقتها باحملتوى ا٢تندسي يف مادة الرياضيات. ا١تكاين التصور البصري
من خبلؿ تضمُت احملتويات الرياضية  ا١تناىج وقد يستفيد من ىذه الدراسة مصمم - 2

 التصور البصري. عليأشكاؿ ىندسية قائمة 
يف احملتويات الرياضية ويف ٣تاؿ  ا١تكاين سة يف أمهية التصور البصريتكمن أمهية ىذه الدرا - 2

 تدريس الرياضيات.
قد يستفاد منو يف ٣تاؿ البحوث  ا١تكاين تقدـ ىذه الدراسة اختباًرا لقياس التصور البصري - 1

 الًتبوية والنفسية.
 

 مصطلحات الدراسة :
 التصور البصرم المماني: -1
الذىنية،  تتضمن فهم، وإدراؾ العبلقات الفراغية ، وتداوؿ الصوريعرؼ  "بأنو قدرة خاصة  

 (33، 3114وتصور األوضاع ا١تختلفة لؤلشكاؿ يف ا١تخيلة". )معوض، 
 (044، 3102ويعرؼ  "بأنو رسم تقرييب للفكرة، وا٠ترائط العقلية". )حسن، 

، 3113خَت اهلل،  تصور ا١تكاف النسيب لؤلشياء يف الفراغ". )سيد عليويعرؼ  "بأنو القدرة 
34). 

ويعرؼ اجرائيًا ٔتدى قدرة التلميذ يف تصور الشكل من حيث الدوراف واالنعكاس بصورة 
 مطابقة للواق .

 التفمير البصرم: -3
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قراءة الشكل البصري، وٖتويل اللغة  علييعرؼ  "بأنو منظومة من العمليات تًتجم قدرة الفرد 
غة لفظية )مكتوبة ، أو منظومة (، واستخبلص البصرية اليت حيملها ذلك الشكل إذل ل

 .(31، 3102ا١تعلومات منو". )منصور، 
الوصوؿ إذل ا١تعرفة من خبلؿ ٖتليل ا١توقف ، وإدراؾ العناصر  عليويعرؼ  بأنو "قدرة الفرد 

ا٠تربات السابقة، وقدراتو الذاتية ". )٧تاتى،  عليا١تتضمنة فيو، وفهمو بصورة كلية معتمًدا 
3101 ،33). 

ويعرفها الباحث إجرائياً  بأنو قدرة الشخص على ا١تعرفة والتحليل وتصور األشياء وتركيبها يف 
 الوصوؿ إذل ا١تعلومة بدقًة عالية.

  التحصيل الدراسي: -3
التلميذ من أىداؼ ، نتيجة دراستو ١توضوع من ا١توضوعات  لديويقصد بو "مدى ما ٖتقق 

( "بأنو مدى استيعاب 35، 3102ويعرفو )سعادة، ( ، 11، ص 3101الدراسية " )رمضاف، 
الطبلب للخربات من خبلؿ مقررات دراسية، ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها الطبلب يف 

 االختبارات ا١تعدة ٢تذا الغرض".
ويعرؼ إجرائًيا بأنو الدرجة اليت حصل عليها تبلميذ الصف السادس اإلبتدائي يف اختبار ا١تعرفة 

ىػ ػ 0222بار الفصل األوؿ من كتاب الرياضيات الفصل الدراسي األوؿ للعاـ الرياضية يف اخت
 .ىػ0221

 حدكد الدراسة:
 النحو التارل  عليتنحصر حدود الدراسة 

 الصف السادس ابتدائي. تبلميذعلي عينة الدراسة  اقتصرت  الحدكد البشرية
ارس إدارة الًتبية والتعليم عينة عشوائية من مد عليمت تطبيق ىذه الدراسة   الحدكد الممانية
 ٔتحافظة الطائف.
 -ىػ 0222مت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العاـ الدراسي   الحدكد الزمانية

 .ىػ0221
 التصور البصري ا١تكاين ) دوراف البطاقات (. علي  اقتصرت ىذه الدراسة الحدكد الموضوعية
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 الفصل الثانى
 

 اإلطارى النظرى-أوالً 
 الدراسات السابقة -ثانياً 
 الدراسات السابقة  عليالتعقيب  -ثالثا
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 االطار النظرم:  –أكالن 
، أو إعػادة ترتيػب أجػزاء تصػور شػكل اين ا١تعاٞتة العقلية لبالتصور البصري ا١تك  يقصد  

لػب منػو اليمػُت، ويط ىعلػشػيء مسػطح  تلميػذال ىعلشيء ما، ويقاس ىذا العامل، بأف يعرض 
اليسػػار، وتشػػَت إذل شػػيء بعػػد ثػػٍت جوانبػػو، أو أسػػطحو، كمػػا  ىعلػػاختبػػار أي مػػن البػػدائل الػػيت 

 واحػداً اختبػارا ً  تلميػذشكاؿ ا٢تندسية، ويطلػب مػن المن خبلؿ تقدمي ٣تموعة من األ يقاس أيضاً 
 (33،  3114)معوض ،  لتلك األشياء. مناسباً  من التجميعات اليت ٘تثل ٕتميعاً 

(، فقػد حػػدد عناصػػر ٦تيػػزة مػػن القػػدرة Guven, 2007) اة حديثػػة قػػاـ هبػػويف دراسػ 
القػػػدرة ا١تكانيػػػة بالعمليػػػات العقليػػػة الػػػيت تسػػػتخدـ يف  وا١تكانيػػػة، تتػػػألف مػػػن ا١تهػػػارات ا١تكانيػػػة، 

إدراؾ، ٗتزين، مذاكرة، ترتيػب القػرارات ذات الصػلة ا١تكانيػة، ورأى بػأف القػدرة ا١تكانيػة حػددت 
األشػكاؿ،  ىعلػ، وإدخػاؿ تغيػَتات نهػا قػدرة فهػم العبلقػات ا١تكانيػة بصػرياً بعدة مراحل ٥تتلفػة م

ىويػػػػة كػػػػائن عنػػػػدما يعتػػػػرب مػػػػن ا١تعػػػػادل  ىعلػػػػالتعػػػػرؼ  ىعلػػػػوإعػػػػادة ترتيبهػػػػا، وتفسػػػػَتىا، والقػػػػدرة 
ىػػو جػػزأ أساسػػي مػػن ا١تشػػكلة، ومػػ  ذلػػك، و تصػػور اٟتركػػة، ،  علػػيالسػػياحية ا١تختلفػػة، والقػػدرة 

ويػػرى رئيسػػيُت مهػػا  التصػػور ا١تكػػاين، والعبلقػػات ا١تكانيػػة،  عنصػػرين س القػػدرة ا١تكانيػػة يففقػػد در  
٦تػػا سػػبق يتضػػح أف مهػػارة التصػػور البصػػري ا١تكػػاين تعتمػػد بدرجػػة كبػػَتة علػػى حاسػػة  نػػوالباجػث أ

و إدراؾ العبلقات بُت ٣تموعو من األجزاء وقدرة الفرد علػى التصػور البصػري  اإلبصار وعمليات
،وىػػي تركػػز علػػى الدقػػة البصػػرية أو التمييػػز البصػػري ، وإدراؾ ١توضػػ  جسػػم متحػػرؾ يف الفضػػاء 

ا١تساحة أو العمق، والتوازف العضلي للعينُت عند النظػر و الًتكيػز علػى موضػ  شػيء معػُت ١تعرفػة 
العبلقة بُت الوض  اٟتارل و الوض  الذي يصبح فيو، و كذلك إدراؾ العبلقة بػُت الشػكل اٟتػارل 

و اٞتسػػػم عنػػد ثنيػػػو أو عنػػػد ٖتريػػك شػػػيء معػػػُت لليمػػػُت أو للجسػػم و الشػػػكل الػػػذي يتحػػوؿ إليػػػ
لليسار أو وضػ  ىػذا الشػيء يف وضػ  معكوس،وكػذلك تصػور أوضػاع مكونػات شػيء معػُت إذا 

 . مت فصلها عن بعضها ، ويف تقدير أبعاد الشكل يف األوضاع ا١تختلفة
 

مها لقيػػػاس ( يوضػػػح تعػػػاريف ا١تكونػػػات، واالختبػػػارات الػػػيت ديكػػػن اسػػػتخدا0-3واٞتػػػدوؿ رقػػػم )
 العناصر ذات الصلة، وبنود االختبار النموذجية.
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 (1-2جدكؿ )
 تعاريف الممونات كاالختبارات

 التصور ا١تكاين  العبلقات ا١تكانية مكوف

األجساـ  D2 ،D3ٗتيل، تناوب  تعريف
 بسحب اٞتسم كلو

 ٗتيل تناوب األجساـ وأجزائها يف الفضاء.

االختبار 
 ا١ترتبط

MGHPصور ، اختبار الت
ا١تكاين، اختبار القدرات العقلية 

 األولية.

MGHP التصور ا١تكاين،  ب، ٕتار
 ٕتارب البوردو للتصور ا١تكاين.

اختبار 
البنود 
النموذج
 ية

D2  التناوب العقلية 
التناوب  D3مكعب با١تقارنة، 

 العقلية

 شكل ٣تلس اإلدارة
 ورقة قابلة للطي 

 نسبياً مهاـ معقدة  بسيطة ا١تهاـ نسبياً  تعقيد 
 

كػار وإعػادة ابتكػػار ويػرى الباحػث أف القػدرة ا١تكانيػة تنطػوي علػػى قػدرة مرتفعػة يف إدراؾ و ابت   
ا١تصػػػوروف والفنػػػانوف وا١تهندسػػػوف والنحػػػاتوف وا١تعمػػػاريوف ٚتػػػيعهم يسػػػتخدموف وٗتيلهػػػا ، الصػػػور 

ىت إف كانػػ  حػػ ديهم بصػػَتة نافػػذة للتفصػػيل البصػػريلػػ الػػذكاء ا١تكػػاين، االفػػراد األذكيػػاء مكانيػػاً 
، كمػػا أهنػػم قػػادروف علػػى ٖتويػػل تخيػػلفكػػار باسػػتخداـ اٞتػػداوؿ او الطفيفػة، يسػػتطيعوف رسػػم األ

يتصػوروف األشػياء، كمػا أف  األفػراد األذكيػاء مكانيػاً  .الكلمات واالنطباعات إذل تصورات عقليػة
 .لديهم حاسة قوية للمكاف واالٕتاىات 

إذل التفكػػػَت يتجهػػػوف ا١تتعلمػػػوف وفػػػق ىػػػذا الػػػذكاء و  القػػػدرة علػػػى فهػػػم ا١ترئيػػػات. اوا١تقصػػػود هبػػػ   
ر، وأمػا ا١تهػن ا١تعتمد علػى اسػتخداـ الصػور البصػرية، واسػتخداـ قػراءة ا٠تػرائط واألشػكاؿ والصػو 

فهي  تلػك ا١تتعلقػة بػالرحبلت أو السػياحة أو  ليت ترتبط بالتصور البصري ا١تكاينوالتخصصات ا
بنػػػاء والتشػػػكيل أو تصػػػميم الػػػديكور الػػػداخلي أو الكشػػػافة أو النحػػػ  أو الفػػػن التشػػػكيلي أو ال

ىندسة البناء أو ا٢تندسة ا١تيكانيكية أو األعماؿ اليدوية ا١تيكانيكة، أو تصػميم األزيػاء أو اٟتلػي 
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 .أو اجملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىرات
 القػػػدرة علػػػى التصػػػور ا١تكػػػاين وتنسػػػيق الصػػػور ا١تكانيػػػة واإلدراؾ الثبلثػػػي األبعػػػاد واإلبػػػداع الفػػػٍتف

 الطيػػػارينرقػػػى لػػػدى البحػػػارة و بشػػػكل أ متطػػػوراً  ٧تػػػده ىػػػذا النػػػوع ا٠تصػػػب، القػػػائم علػػػى التخيػػػل 
ُت ، ويف ىػذا اٞتػزء مػن الدراسػة يتنػاوؿ الباحػث اإلطػار  والرسامُت وا١تهندسػُت ا١تعمػاريوالنحاتُت

النظػػػري يف أربػػػ  ٤تػػػاور رئيسػػػية ، ىػػػي التصػػػور البصػػػري ا١تكػػػاين والتحصػػػيل والدراسػػػات العربيػػػة 
 كػػػل ٤تػػػور قػػػاـ الباحػػػث بعػػػرض تفصػػػيلي لكػػػل جزئيػػػة تػػػرتبط ٔتوضػػػوع والدراسػػػات األجنبيػػػة، يف

 الدراسة.
 دكر الوراثة في القدرة الممانية )كراثيات القدرات المعرفية(:-1
تسػػػميتو )الػػػذكاء(، واالختبلفػػػات ال تكػػػوف  علػػػي، فيمػػػا اتفػػػق كبػػػَتاً   يتبػػػاين النػػػاس تباينػػػاً  

يػػة يف الكلمػػات الػػيت يسػػتعملها النػػاس ظػػاىرة يف ا١تدرسػػة فحسػػب، وإمنػػا يف أشػػد الظػػروؼ اعتياد
قػػراءة خريطػػة مػػا، أو يف إتبػػاع التوجيهػػات ا١تعطػػاة ٢تػػم، أو يف  علػػيويفهموهنػػا ويف تبػػاين قػػدراهتم 

 تذكر أرقاـ ا٢تواتف.
مػػا  درجػػة مػػن الشػػيوع، ْتيػػث غالبػػاً  علػػيوتكػػوف ىػػذه االختبلفػػات يف ا١تهػػارات النوعيػػة  

 بو. مسلماً  تعترب أمراً 
أف التفسػػَتات البيئيػػة للتفػػاوت يف القػػدرات ا١تعرفيػػة كانػػ  ىػػي السػػائدة يف ويف اٟتقيقػػة  

، تتػػأثر ٔتوجبػػو أكثػػر توازنػػاً  يتقبلػػوف رأيػػاً  علػػم الػػنفس، ولكػػن معظػػم علمػػاء الػػنفس بػػدءوا حػػديثاً 
الطبيعة، والتنشئة يف تنامي ا١تعرفة، وأبرزت دراسات الوراثات، دورا أساسيا للجينات يف تشكيل 

ء، حػىت أف البػاحثُت بػدءوا يتعقبػوف اٞتينػات ا١تختصػة بالوظيفػة ا١تعرفيػة ١تعرفػة أثػر مكونات الػذكا
 اٞتينات، والبيئة يف القدرات ا١تعرفية النوعية.

 خاصػاً  التوائم ا١تتطابقة، والتوائم األخويػة، أهنػم ينجػزوف اختبػاراً  ىعلفقد كشف  دراسة  
١تكعب باسػتخداـ قطػ  لعػبهم، ويف مثػل ىػذه بالقدرة ا١تكانية، حيث حياولوف إعادة بناء منوذج ا

االختبارات اليت يقـو هبا كل طفل ٔتفرده، وتكوف درجػات التػوائم متطابقػة )الػيت ديتلػك اٞتينػات 
(، وىػذه مػن درجػات التػوائم األخويػة، )الػيت تتشػارؾ نصػف اٞتينػات تقريبػاً  نفسها( أكثر تشػاهباً 

 لقدرة ا١تكانية.يف ا الظاىرة تشَت إذل أف للوريث اٞتيٍت أثراً 
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 االختالفات بين الجنسين في القدرة الممانية: -2
بػُت الػذكور، واإلنػاث يف القػدرة  الرغم مػن أنػو مػن ا١تقبػوؿ أف يكػوف ىنػاؾ اختبلفػاً  علي 

 للجنسػُت منهػا ا١تكانية، وطبيعة، وحجم ىػذا االخػتبلؼ، فػإف ىنػاؾ تفسػَتات كثػَتة للفػرؽ بػُت  
(Senan, 2013,p89.) 
 مل البيولوجية: العوا -أ
إذ تؤكػػػػػد غالبيػػػػػة الدراسػػػػػات الػػػػػيت تشػػػػػرح الفػػػػػروؽ بػػػػػُت اٞتنسػػػػػُت، مػػػػػن حيػػػػػث العوامػػػػػل  

 يتصل بتنمية ا١تهارات ا١تكانية. gonadalالبيولوجية، أف ا٢ترمونات، وخاصة ىرموف 
 ب. البيئة االجتماعية كالثقافية: 

التعليميػػة الػػيت تػػؤثر ويشػػمل قضػػايا، مثػػل اللعػػب وأدوار اٞتنسػػُت االجتماعيػػة، وا٠تػػربات  
أف الفػػوارؽ بػػُت اٞتنسػػُت يف اللعبػػة ا١تفضػػلة، ٢تػػا أثػػر  علػػيانتبػػاه الطفػػل، وقػػد وجػػدت أدلػػة  ىعلػػ
 القدرة ا١تكانية. ىعل
فاألطفاؿ الذين يقضػوف معظػم الوقػ ، يلعبػوف لعبػة ا١تكعبػات، والكتػل، لػديهم قػدرات  

  اٟتيوانات احملنطة، والػدمى لػديهم مكانية عالية، بينما األطفاؿ الذين يقضوف معظم الوق ، م
 مهارات اجتماعية.

 خصائص القدرة الممانية: -3
ديكن معرفة خصػائص القػدرة ا١تكانيػة، مػن خػبلؿ آثارىػا، ومػن خػبلؿ مػا نبلحظػو، ومػا  

 (  21، 3102نراه يف )حسُت، 
 .ا١تنجزات اٟتركية 
 .التنقل، واالبتعاد 
 التحكم، والًتكيب 
 .اٟتركات 
 خرائط..( –٥تططات  –أشكاؿ  –ة )رسومات ا١تنجزات ا٠تطي 
  صادرة( –اللغة  ا١تفردات ا١تكانية )موردة 
 التفكَت ا١تكاين 
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  التنبؤ با١تسافة، والتقطي 
 التوجيو ا١تكاين 
 .الذاكرة البصرية ا١تكانية، والطوبولوجية 

 سمات كخصائص التالميذ ذكم القدرة الممانية: -4
 .نقل ورؤية ا١تناظر ا٠تيالية بوضوح 
  ذات ثبلثة أبعاد أفضل من ىم يف نفس السن. عمل ٣تسماتنقل تركيبات و 
 .إدراؾ العبلقات ا١تكانية بُت األشكاؿ والفراغات وتقدير األحجاـ 
 .يعرب عن ا١تواقف اليت ٖتدث لو بالوصف أو الرسم من ا٠تياؿ 
 .يستطي  أف يصف بدقة ووضوح ا١تناظر ا٠تيالية 
 .يقدر ا١تسافات 
 ة أكثر ٦تن ىم يف مثل مرحلتو العمرية.حيلم أحبلـ اليقظ 
 .يفضل األنشطة اليت ديارس فيها الرسم والتشكيل الفٍت 
 .رسم خطوط أو أشكاؿ للتعبَت عن ا١تهاـ واألعماؿ اليت تسند إليهم 

 أصناؼ القدرة الممانية: -5
القػػدرة ا١تكانيػػة إذل   Lin Patrston ( نقػػبلً عػػن031، 3114ف ) ريػػاف،فقػػد صػػن   

 ناؼ  ثبلثة أص
 علػػػيتعػػػرؼ العبلقػػػات ا١تكانيػػػة، مػػػ  اٟتفػػػاظ  علػػػيوتتمثػػػل يف القػػػدرة اإلدراؾ الممػػػاني: -

 ىيئتهػػػا الكليػػػة، وىػػػذا الصػػػنف ديكػػػن الوصػػػوؿ إليػػػو بفعاليػػػة عنػػػد اسػػػتعماؿ عمليػػػات حػػػس
يػػػػتم قياسػػػػو مػػػػن خػػػػبلؿ  (، فػػػػإف اإلدراؾ ا١تكػػػػاين42، 3102حركيػػػػة، وحسػػػػب )ا٠تالػػػػدي، 

ويطلػب فيػػو انتقػاء األشػكاؿ ا١تشػاهبة لػو، ويبلحػ  أف ٚتيػػ   ،منوذجيػاً  شػكبلً  تلميػذإعطػاء ال
ويتم فيهػا اختيػار األشػكاؿ الػيت  األشكاؿ غَت الشكل النموذجي، إما منحرفة، أو معكوسة

 ٘تثِّل الشكل  ومثاؿ ذلك مايلي 
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 ( يوضح اإلدراؾ ا١تكاين0  3شكل رقم )                            

 
تػدوير األشػكاؿ ذىنيػا يف بعػدين، أو ثبلثػة أبعػاد  عليويشَت إذل القدرة  التدكير الذىني:-

بسػػػرعة، ودقػػػة، ويتطلػػػب النجػػػاح يف ىػػػذا البعػػػد ا١تكػػػوف اسػػػتخداـ عمليػػػات التػػػدوير الػػػذىٍت 
 بفاعلية.

أجزائهػػا عػػن  علػػيٗتيػػل األشػػياء، أو التنػػاوب  علػػييعرفػػو، بأنػػو القػػدرة  التصػػور الممػػاني:-
ا١تعاٞتػػػػة ا١تعقػػػػدة متعػػػػددة ا١تراحػػػػل  علػػػػييل ا١تثػػػػاؿ، ويعتمػػػػد سػػػػب علػػػػيطريػػػػق الطػػػػي، والفػػػػرد 

معاٞتػػػػات ٖتليليػػػة، ؤتسػػػػتوى  علػػػيللمعلومػػػات ا١تمثلػػػػة با١تكػػػاف، إذ يعتمػػػػد التصػػػور ا١تكػػػػاين 
متميز عن ا١تكونات األخرى، والنجاح فيها يتطلب مرونة معرفية يف تطبيػق ا٠تػربات السػابقة 

 (.Senan, 2013أثناء إجراءات اٟتل. )
سػػناف، عػػزت، فػػإف األنشػػطة ا١تسػػتخدمة لقيػػاس التصػػور ا١تكػػاين تشػػمل شػػكل  وحسػػب

 اجمللس، طي الورؽ، التنمية السطحية ٢تذه ا١تهاـ تتطلب التبلعب بشكل متكرر.
ويػػرى الباحػػث  أف القػػدرة ا١تكانيػػة مهمػػة يف حػػل ا١تسػػائل اللفظيػػة، وذلػػك ألهنػػا تسػػاعد  

 إذل اٟتل الصحيح. الطالب يف ٗتيل ا١توقف الصحيح للمسألة وصوال
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 التصور المماني ( يوضح2:2شمل رقم ) 

 
 المصدر: 

 .( 23، 3101نيكوالس ويد، )
 الفركؽ الممية، كالميفية في القدرة الممانية: -6
 (  22، 3102توجد فروؽ كمية، وكيفية للقدرة ا١تكانية كما بين  دراسة )حسُت،  
 الفركؽ الممية في القدرة الممانية: -
القػػدرة ا١تكانيػػة، إذل اتسػػاؽ الفػػروؽ الفرديػػة  علػػيَت الدارسػػات الكميػػة الػػيت أجريػػ  تشػػ 

اإلنػػػاث يف ىػػػذه القػػػدرة بصػػػفة خاصػػػة يف  علػػػيا١ترتبطػػػة هبػػػذه القػػػدرة، مػػػن حيػػػث تفػػػوؽ الػػػذكور 
األخػص يف معػدؿ التػدوير العقلػػي   علػػيالتػدوير ا١تكػاين، سػواء ا١تثػػَتات ا١تألوفػة، أو غػَت ا١تألوفػة و 

لصػػاحل  05 -00 -5 -4روؽ يف القػدرة ا١تكانيػػة، بػُت األعمػار الزمنيػة ا١تتتابعػة كمػا وجػدت فػ
اختبػػػارات القػػػدرة ا١تكانيػػػة،  علػػػي، وبصػػػفة خاصػػػة ترميػػػز، وزمػػػن األداء علػػػياألعمػػػار الزمنيػػػة األ

 يتحسن ٖتسنا داال م  تزايد العمر الزمٍت.
 
 الفركؽ الميفية في القدرة الممانية:  -
أجريػػ  يف ٣تػػاؿ التنػػاوؿ الكمػػي للقػػدرة ا١تكانيػػة، إذل وجػػود فػػروؽ  تشػػَت الدراسػػات الػػيت  

كمية يف ىذه القدرة، كما سبق أف أشَت إليو، إال أف السؤاؿ الذي فػرض نفسػو ىػو  ىػل ىنػاؾ 
فػػروؽ كيفيػػة بػػُت األفػػراد يف اإلسػػًتاتيجيات، وعمليػػات ا١تعاٞتػػة العقليػػة للمعلومػػات، أو ا١تثػػَتات 

 ا١تكانية؟
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ة عػػػػػػػن ىػػػػػػػذا التسػػػػػػػاؤؿ، مت التوصػػػػػػػل إذل وجػػػػػػػود فػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػة يف ومػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ اإلجابػػػػػػػ 
 اإلسًتاتيجيات ا١تستخدمة، يف حل ا١تشكبلت ا١تكانية.

وقػػػػػد مت تصػػػػػنيف األفػػػػػراد، مػػػػػن خػػػػػبلؿ ىػػػػػذه اإلسػػػػػًتاتيجيات إذل ٖتليليػػػػػوف، كليػػػػػوف يف  
 يعلػػأطػػوؿ يف اسػػتجابتهم  ٕتهيػػزىم، ومعػػاٞتتهم للمعلومػػات ا١تكانيػػة، فػػالنوع األوؿ، يأخػػذ وقتػػاً 

أوجػػػػػو الشػػػػػبو، واالخػػػػػتبلؼ بػػػػػُت ا١تثػػػػػَتات، واألشػػػػػكاؿ ا١تكانيػػػػػة، أمػػػػػا الكليػػػػػوف عنػػػػػد ٕتهيػػػػػزىم 
 أقل. للمعلومات، يستخدموف إسًتإتية اإلدراؾ الكلي، ومن مث يأخذوف زمناً 

 اختبار القدرة الممانية ( يوضح3:2شمل رقم ) 

 
 المصدر: 

(Wooding, D. S., 2014, 24). 

 
 في القدرة الممانية: المتغيرات التي تؤثر -7

 ( 005، 3114أف ىناؾ متغَتات تؤثر يف القدرة ا١تكانية منها )رياف، 
يرتبط ىػذا العامػل ٔتراحػل التطػور ا١تعػريف، كمػا حػددىا بياجيػو، وعليػو التطور المعرفي:  - أ

 تفسَت الفروؽ يف القدرة ا١تكانية، إذل التفاوت يف ىذه ا١تراحل.
األفػػراد، تتػأثر بػػا٠تربات ا١تكانيػة، وىػػذا األثػػر  ىلػدكانيػػة فقػػد تبػُت أف القػػدرة ا١ت الخبػرة: - ب

طبيعػػة ىػػذه ا٠تػػربات  ىعلػػديتػػد إذل ٣تمػػل ىػػذه القػػدرة، أو إذل بعػػض جوانبهػػا، ويتوقػػف 
 وأمناطها.

بين  نتائج معظم الدراسػات، وجػود عبلقػة بػُت القػدرة ا١تكانيػة، واٞتػنس وقػد  الجنس: - ت
 كبل اٞتنسُت.ى  لدا١تعرفية ا١تتبعة تعود ىذه الفروؽ إذل طبيعة اإلسًتاتيجيات 
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تػػػرتبط ا١توىبػػة بالقػػػدرة ا١تكانيػػة، فا١توىبػػػة ٖتػػدد إسػػػًتاتيجيات  الموىبػػة )الػػػذلاا العػػاـ(: - ث
يف اختبػار القػدرة ا١تكانيػة،  بلبأداء الطػ علػيا١تعاٞتة الذىنية لؤلشياء، وىذا بدوره يؤثر 

 ويعكس قدراهتم فيها.
 ة: العمليات المتعلقة بالقدرة المماني-8
ىناؾ بعض النظريات اٞتزئية اليت توضح العمليات ا١تتعلقة بالقدرة ا١تكانية، ومنها نظريػة  

كوسػلُت حيػػث تناولػػ ، الًتاكيػػب العقليػػة ا١تعرفيػػة، والعمليػػات العقليػػة ا١تعرفيػػة الػػيت تقػػف خلػػف 
)حسػػُت، القػػدرة ا١تكانيػػة، وتفػػًتض ىػػذه النظريػػة أربػػ  فئػػات للعمليػػات ا١تتعلقػػة بالقػػدرة ا١تكانيػػة 

 ( وىي  23، 3102
 .توليد التصور 
 .فحص التصور 
 .ٖتويل التصور 

ا١تعلومػػػػات  ىعلػػػػ ويقصػػػػد بتوليػػػػد التصػػػػور  تكػػػػوين صػػػػياغات للتصػػػػور البصػػػػري اعتمػػػػاداً 
 ا١تختزلة يف الذاكرة الطويلة ا١تدى.

السؤاؿ ا١تثار حولو عن  عليور  مسح التصور العقلي لئلجابة صكما يقصد بفحص الت 
 وا١تسح وا١تقارنة بصورة نافذة. طريق التحليل

 التصور فحص  ( يوضح4:2شمل رقم ) 
 
  
 
 
 
 
 

 المصدر: 
(Yarbus, A. L., 2015, 179) 
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أما ٖتويل التصػور  فهػو تغيػَت التصػور مػن صػورة ذىنيػة إذل صػورة أخػرى ٔتػا يصػاحب كػل واحػد 
 منها من تداعيات.
 التصورتحويل )توظيف(  ( يوضح 5:2شمل رقم ) 

 
 
 
 
 
 
 لمصدر: ا

(Yarbus, A. L., 2015, 180) 

 اختبارات القدرة الممانية: -9
 Ekstromتوجػػػػد سػػػػبعة اختبػػػػارات لقيػػػػاس عوامػػػػل القػػػػدرة ا١تكانيػػػػة، وقػػػػاـ بإعػػػػدادىا  

 ( وىي  21 – 33، 3112ورفاقو، )عفونة، 
وىي االختبارات اليت أعدىا أعضاء ىيئة التػدريس بقسػم الفيزيػاء اختبارات تحصيل ثالثية: -أ

 باٞتامعة األردنية.
 اختبارات التحصيل الثالثية ( يوضح 6:2شمل رقم )

 
 المصدر: 

 .(33، 3101شاكر عبد اٟتميد، )
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فقػػرة يف قسػػمُت متمػػاثلُت، يشػػمل كػػل منهػػا  52ويتكػػوف مػػن اختبػػارات مقارنػػة األرقػػاـ: -ب
ٖتديػػد فقػرة، وتتكػػوف كػػل فقػرة مػػن األعػػداد ا١تكونػػة مػن عػػدة أرقػػاـ، ويطلػب مػػن ا١تفحػػوص  24

 ف يف كل زوج متشاهبُت أـ ٥تتلفُتفيما إذا كاف العددا
 اختبار الصور المتطابقة: -ج
فقػرة،  24 ىعلػقسػمُت متمػاثلُت، يشػمل كػل منهمػا  ىعلفقرة وزع   52ويتكوف من  

، أو صػور تقػ   ىعلػتتكوف كل فقرة من رسم، أو صػورة تقػ   يسػار السػطر، تقابلهػا ٜتػس رسػـو
مػػن ا١تفحػػوص أف حيػػدد يف كػػل فقػػرة، أي صػػورة مػػن الصػػور ا٠تمػػس ديػػُت السػػطر، ويطلػػب  ىعلػػ

النهايػػة اليسػػرى للسػػطر، كمػػا يف  ىعلػػديػػُت السػػطر ٘تاثػػل، أو تطػػابق الػػواردة الواقعػػة  علػػيالػػواردة 
 ا١تثاؿ التارل  

 
 

 ( اختبار الصور المتطابقة7: 2شمل رقم )

 
 المصدر:

(Susan & write,2014, 50). 
 : اختبار الصور المخفية-د
فقػرة، ويعطػى ا١تفحػوص يف رأس   02فقرة جاءت يف قسمُت كل قسم  23ويتكوف من  

 A Bية، خصػص ٢تػا الرمػوز )سػكل صفحة من صفحات االختبار األربعة ٜتسة أشكاؿ ىند
C D E ًىندسياً  (، وكل فقرة عبارة عن مرب  حيتوي يف داخلو شكبل. 
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 خفية( اختبار الصور الم8: 2شمل رقم )

 
 ر:المصد

(Matter, 2015, 68) 

 ق_اختبار تدكير البطاقات: 
فقػػرات، وكػػل  01 ىعلػػفقػػرة، وزعػػ  يف قسػػمُت متمػػاثلُت كػػل منهمػػا  31يتكػػوف مػػن  

فقػػرة يف سػػطر أفقػػي، وىػػي عبػػارة عػػن رسػػم بطاقػػة غػػَت منتظمػػة الشػػكل، وتوجػػد رسػػومات ٙتانيػػة 
ويطلب من ا١تفحوص ٖتديػد مػا إذا ٢تا،  للبطاقة وبعضها قلباً  للبطاقة نفسها، ديثل بعضها دوراناً 

 للبطاقة أـ ال. كاف كل واحد من الرسومات الثمانية ديثل دوراناً 
 اختبار تدكير الممعبات: -ك
فقػػرة، كػػل فقػػرة  30فقػػرة، وزعػػ  يف قسػػمُت متمػػاثلُت كػػل قسػػم ديثػػل  23يتكػػوف مػػن  

ي وجهػػػُت يف أف ال يتشػػابو رمػػػز أ علػػػيعبػػارة عػػػن زوج مػػن ا١تكعبػػػات، ورمػػزت أوجػػػو ا١تكعبػػات 
لػو  ا١تكعب الواحد، ويطلب من ا١تفحوص ما إذا كاف ا١تكعب ىػو ا١تكعػب اآلخػر، وديثػل دورانػاً 

 أو أنو مكعب ٥تتلف عنو.
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 ( اختبار تدكير الممعبات9: 2شمل رقم )

 
 المصدر:

(Susan & write,2014, 53). 
 اختبار طي الورقة: -ز
فقػػرات، توجػػد كػػل فقػػرة يف سػػطر  01 فقػػرة يف قسػػمُت، لػػل كػػل قسػػم 31يتكػػوف مػػن  

قػة طػػي الورقػة، طيتػُت، أو ثػػبلث يسػار السػػطر األفقػي رٝتػات متتابعػػة، توضػح طري ىعلػأفقػي، و 
ديُت السطر توجػد ٜتػس رٝتػات  ىعلات، وتظهر الرٝتة األخَتة للورقة ا١تطوية مكاف الثقب و طي  

حػػوص أف حيػػدد أي اليسػػار خػػط عمػػودي، ويطلػػب مػػن ا١تف ىعلػػيفصػػل بينهمػػا، وبػػُت األخػػرى 
 (.3102،33واحد من الرٝتات ا٠تمسة، ديثل الورقة ا١تطوية )نادر، 

 اختبار تطوير السطوح: -ح
فقػػرات، كػػل منهػػا لػػو ٜتػػس  2فقػػرة، يف قسػػمُت، كػػل قسػػم يتكػػوف مػػن  03يتكػػوف مػػن  

بػدائل، لئلجابػة، ويقػػدـ للمفحػوص رسػػومات لسػطوح ىندسػية ديكػػن اٟتصػوؿ عليهػػا مػن قطعػػة 
و ا١تعادف اللينة، ويف كػل فقػرة يوجػد رسػم يوضػح كيػف ديكػن قػص قطعػة مػن الورقػة، من الورقة أ

 وطيها لعمل شكل ىندسي.



23 

 

ويػرى الباحػػث أف القػدرة ا١تكانيػػة تػػرتبط ارتباطػا وثيقػػا بػػالتفكَت البصػري، فحػػىت يسػػتطي   
الفػػػػرد إدراؾ العبلقػػػػة بػػػػُت األشػػػػكاؿ، وٖتديػػػػد موقعهػػػػا، وإتاىهػػػػا البػػػػد مػػػػن عمليػػػػيت اإلبصػػػػار، 

 (.53، 3102ل، ومها عمليتُت أساسيتُت يف التفكَت البصري )حسُت، والتخي  
التصػػػػػور البصػػػػػري ا١تكػػػػػاين ٢تػػػػػا مكانػػػػػة رفيعػػػػػة ٔتنػػػػػاىج الرياضػػػػػيات وطػػػػػرؽ  علػػػػػيفالقػػػػػدرة  

تدريسػػػها، فطػػػبلب الرياضػػػيات جيػػػب أف يسػػػتفيدوا مػػػن تطػػػوير قػػػدراهتم البصػػػرية وا١تكانيػػػة ألهنػػػا 
 ية وا١تخططات والرسـو البيانية.قراءة وفهم ا١تواد البصر  ىعلتساعد 

يف اكتشػػاؼ القػػدرات اإلبداعيػػة  مهمػػاً  تلعػػب دوراً  ومكانيػػاً  التفكػػَت بصػػرياً  ىعلػػفالقػػدرة  
 ة.ل ا١تشكبلت يف الرياضيات وا٢تندسوح
فقػػػد دلػػػ  العديػػػد مػػػن الدراسػػػات أف ىنػػػاؾ عبلقػػػة بػػػُت القػػػدرة ا١تكانيػػػة والتحصػػػيل يف  

 الرياضيات.
  

 بصرم المماني كأساليب تنميتهامهارات التصور ال -11
تعد مهارات التصور البصػري ا١تكػاين مػن أىػم ا١تهػارات الػيت ينبغػي أف يتقنهػا ا١تتعلمػوف،  

وٓتاصػػػة ىػػػؤالء الطػػػبلب ا١تعلمػػػوف ا١تتخصصػػػوف يف ٣تػػػاؿ تػػػدريس الرياضػػػيات، وفيمػػػا رل نتنػػػاوؿ 
 رؽ قياسو.مفهـو التصور البصري ا١تكاين وتعريفو، وأمهية تنميتو، وكيف ينمي؟ وط

 Spatial Abilityالقدرة الممانية:  -أ
إذل قػػدرات عديػػدة، مػػن أمههػػا القػػدرة ا١تكانيػػة، وىػػي الػػيت تتعلػػق  ةتنقسػػم القػػدرة الرياضػػي 

باستبقاء واسًتجاع وٖتويل ا١تعلومات البصػرية يف السػياؽ ا١تكػاين، وقػاـ البػاحثوف بتحليػل مفهػـو 
الرغم من ذلك   ىعلأهنا تشًتؾ يف اإلدراؾ ا١تكاين، و  القدرة ا١تكانية إذل عوامل ٤تددة، يعتقدوف

ال يوجػػػػد اتفػػػػػاؽ ٤تػػػػدد بػػػػػُت البػػػػػاحثُت حػػػػوؿ ماىيػػػػػة ىػػػػذه العوامػػػػػل وطبيعتهػػػػػا، ولكػػػػن قػػػػػدـ لنػػػػػا 
"Kimura ستة عوامل ٤تددة للقدرة ا١تكانية، توصل إليها عن طريق البحػث العملػي، وىػذه "

 (.Velez et al., 2005,2العوامل ىي  )
  كاين. التوجو ا١ت0
 . ذاكرة ا١توق  ا١تكاين3
 . تتب  مسار ا٢تدؼ2
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 . التصور البصري ا١تكاين 2
 . التجزئة ا١تكانية 1
 . اإلدراؾ ا١تكاين2

 ماىية التصور البصرم المماني:  -ب
 Spatial تشػَت الدراسػات إذل وجػود عػاملُت مكػانيُت، مهػا  التصػور البصػري ا١تكػاين 

Visualization اين والتوجػو ا١تكػSpatial Orientation علػي، حيػث تعػرؼ القػدرة 
معاٞتػػة األشػػياء ثنائيػػة وثبلثيػػة البعػػد عقليػػا، بينمػػا  علػػيأهنػػا القػػدرة  علػػيالتصػور البصػػري ا١تكػػاين 

ٖتديػد توجهػات األشػياء بالنسػبة للشػخص، ومهػا يرتبطػاف  علػييعرؼ التوجو ا١تكاين بأنو القدرة 
رسػػـو والصػػور الذىنيػػة لؤلشػػياء يف بعػػدين ويف ثبلثػػة أبعػػاد. بالنجػػاح يف ا١تهػػن التقنيػػة، وتفسػػَت ال

Bader & Belland, 2009, 2-4)) 
ا١تعاٞتػػػػة الذىنيػػػػة لؤلشػػػػياء البصػػػػرية الػػػػيت تتضػػػػمن  علػػػػيوالتصػػػػور البصػػػػري يعػػػػٍت القػػػػدرة " 

متواليات معينة من اٟتركات، وعادة ما جيد ا١تفحوص أنو من الضروري تدوير شكل أو أكثر أو 
ا١تفحػوص أف  ىعلػ، و أو أكثر أو إدارتو أو إمالتو أو قلبو، ويتم ذلك كلو ذىنيػاً  جزء من الشكل

ا١توضوع أو ا١تكاف اٞتديػد أو ا١تظهػر اٞتديػد لؤلشػياء الػيت حركػ  أو عػدل  داخػل  علييتعرؼ 
 (. 241، 3115)أبو حطب،  "شكل معقد.

العامل ا١تكاين، وقػد يف اختبارات  مهماً  التصور البصري ا١تكاين دوراً  عليوتلعب القدرة  
التصػػػػور البصػػػػري  ىعلػػػػوجػػػػد "خليفػػػػة بركػػػػات" أف اختبػػػػارات ا٢تندسػػػػة تتشػػػػب  نتائجهػػػػا بالقػػػػدرة 

 (21، 3114ا١تكاين. )معوض، 
النصػفُت الكػرويُت للمػل البشػري يف إلقػاء  ىعلػوقد أفادت األْتاث الطبية اليت أجري   

صػف كػروي أديػن ونصػف كػروي أيسػر القػدرة ا١تكانيػة، فػا١تل يتكػوف مػن ن علػيا١تزيد من الضوء 
ومنطقػػػػػة تػػػػػربط بينهمػػػػػا، فالنصػػػػػف األيسػػػػػر يػػػػػتحكم يف اللغػػػػػة والكػػػػػبلـ، ويتفػػػػػوؽ يف أداء ا١تهػػػػػاـ 
ا١تتتابعػة، والتفكػَت ا١تنطقػي، والتفكػَت التحليلػي، بينمػػا يقػـو النصػف الكػروي األديػن بعمليػة تنبيػػو 

الكلمػػػات، ويػػػتم رؤيػػػة  فضػػػبل عػػػن –الًتكيػػػب ككػػػل، كػػػذلك يقػػػـو بعمليػػػة التصػػػور أو التخيػػػل 
الشػػكل ا١تعقػػد ككػػل يف النصػػف الكػػروي األديػػن، بينمػػا يقػػـو النصػػف الكػػروي األيسػػر بتحليػػل 



25 

 

األجػػزاء بشػػكل منفصػػل، ومػػن الصػػواب القػػوؿ بػػأف النصػػف الكػػروي األديػػن يػػتحكم يف القػػدرة 
 ( (Dickson, 2014, 3-4ا١تكانية. 

تطػػوير وتنميػػة القػػدرات  علػػيًتكيػػز وتوجػػد مقًتحػػات تقػػوؿ بػػأف الًتبيػػة ا١تدرسػػية ٘تيػػل لل 
عمليػػات النصػػف الكػػروي األديػػن،  الػػيت يقػػـو هبػػا النصػػف الكػػروي األيسػػر، بينمػػا تتجاىػػل نسػػبياً 

ا١تعرفػػة الػػيت تتعلػػق بعمليػػات الػػربط بػػُت القػػدرات  ىعلػػويف الوقػػ  اٟتاضػػر ال نعػػرؼ كيػػف نػػؤثر 
 ((Orton, 2007, 118-120والنصفُت الكرويُت من خبلؿ تعلم مناسب. 

– Visuoوتشػَت معظػػم الدراسػػات إلمكانيػػة تػػدريس االسػتعدادات البصػػرية ا١تكانيػػة  
Spatial Aptitudes  الكمبيػػوتر، وقػػد افػػًتض  علػػي، خاصػػة مػػ  األنشػػطة الػػيت تعتمػػد

بشػػػكل فعػػػاؿ  ةا١تكػػػاين ينمػػي القػػػدرة الرياضػػػي االسػػػتعداد علػػػي" أف الًتكيػػػز Bishop"بيشػػوب 
إال أف دراسػػػػة "أولسػػػػوف  ،فقػػػػط ةياضػػػػي وا١تهػػػػارات الرياضػػػػيعلػػػػي احملتػػػػوى الر أكثػػػػر مػػػػن الًتكيػػػػز 

 –البصػرية واليدويػة  –أف كػبل ا١تعػاٞتتُت  ىعلػ" دلػ  Olson & Bualystokوبوليستك 
 (.Baker & Belland, 2006, 1-4أظهرتا داللة إحصائية. )

ويقػػوؿ فػػػؤاد البهػػػي أف ىػػذه القػػػدرة تبػػػدو يف كػػل نشػػػاط عقلػػػي يتميػػز بالتصػػػور البصػػػري  
 (344 – 041، 3102األشكاؿ ا١تسطحة واجملسمة. ) البهي،  ٟتركة

التصػور البصػري ا١تكػاين عامػل  علػيويعد توقي  التػدخل لتعلػيم القػدرة ا١تكانيػة والقػدرة  
حاسػػم، وىػػذا التوقيػػ  اختلفػػ  اآلراء يف ٖتديػػده، فػػبعض الدراسػػات تشػػَت إذل أنػػو سػػن مػػا قبػػل 

" إذل أنػػو وقػػ  حاسػػم، Bishop ، وقػػد أشػػار "بيشػػوبPre – adolescenceالبلػػوغ 
" إذل أف طالبػػات الصػػػف الرابػػػ  قػػػد Smith & Schroederوأشػػار "ٝتيػػػث وشػػػرودر 

، ولكػن ذلػك دل يكػن لػو مغػزى عنػد ا١تقارنػة Spatial Skillsاسػتفدف مػن ا١تهػارات ا١تكانيػة 
" إذل اسػػتفادة Smith & Litmanبػُت البنػػُت والبنػات، وأشػػارت دراسػة "ٝتيػػث وليتمػاف 

عػػػاـ، ولكػػػن تأجيػػػل التػػػدريس إذل مرحلػػػة مػػػا قبػػػل  02 – 00أكثػػػر مػػػن البنػػػات يف سػػػن  البنػػػُت
" أف السػن ا١تثػػارل ىػو سػن مػػا Bakerالبلػوغ أدى السػتفادة البنػات أكثػػر، ويسػتخلص "بػاكَت 

 (.Baker & Belland, 2006, -4قبل البلوغ. )
ل وتشػػػػػػػػػػػػػَت الدراسػػػػػػػػػػػػػات لوجػػػػػػػػػػػػػود عػػػػػػػػػػػػػػاملُت مكػػػػػػػػػػػػػانيُت، مهػػػػػػػػػػػػػا  التصػػػػػػػػػػػػػور أو التخي ػػػػػػػػػػػػػػ 

Visualization والتوجػػػو ،Orientation علػػػي، وكمػػػا سػػػبق فػػػإف التصػػػور يعػػػٍت القػػػدرة 
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ٖتديػػد توجػػو  علػػيا بينمػػا التوجػػو ا١تكػػاين يعػػٍت القػػدرة معاٞتػػة األشػػياء ا١تسػػطحة أو اجملسػػمة ذىني ػػ
األشياء )األشكاؿ ا١تسطحة واجملسمة( بالنسبة لشيء ما )شكل أو ٣تسم(، ومها يرتبطػاف بقػوة. 

Baker & Belland, 2006,1) ) 
والتصور البصري ا١تكاين ىو قدرة خاصة تتضمن فهم وإدراؾ العبلقات الفراغية وتػداوؿ  

لػة، وتبػدو ىػذه القػدرة يف كػل نشػاط الصور الذىنية وتصور األوضاع ا١تختلفة لؤلشكاؿ يف ا١تخي  
اإلحػبلؿ  عقلي يتميز بالتصػور البصػري ٟتركػة األشػكاؿ ا١تسػطحة واجملسػمة، ويف ٗتيػل اٟتركػة أو

 (2-2، 3114ا١تكاين للشكل أو بعض أجزائو. )معوض، 
وقػػد توصػػل "فػػؤاد البهػػي" إذل انقسػػاـ القػػدرة ا١تكانيػػة إذل قػػدرتُت بسػػيطتُت، مهػػا القػػدرة  

ا١تكانيػة الثنائيػػة أو احملصػػورة ببعػػدين، والقػػدرة ا١تكانيػػة ثبلثيػة البعػػد، والقػػدرة ا١تكانيػػة الثنائيػػة تػػدؿ 
سطح الػورؽ  عليركة األشكاؿ ا١تسطحة، مثل  دورة األشكاؿ ا١ترسومة التصور البصري ٟت علي

 (2، 3114يف إتاه عقارب الساعة، ْتيث تظل ملتصقة بسطح الورقة. ) معوض، 
ويقػػػوؿ "خليػػػل معػػػوض" أف األْتػػػاث اٟتديثػػػة أكػػػدت اسػػػتقبلؿ عامػػػل التصػػػور البصػػػري  

اٟتركة أو اإلحػبلؿ ا١تكػاين للشػكل  ٗتيل عليا١تكاين عن العامل ا١تكاين، فالتصور البصري يقـو 
أو أجزائو، ويطلق عليػو "جيلفػورد" معرفػة ٖتػويبلت األشػكاؿ البصػرية، أمػا العامػل ا١تكػاين فيقػـو 

إدراؾ العبلقػػات ا١تكانيػػة دوف حركػػة األشػػكاؿ واجملسػػمات ويطلػػق عليػػو "جيلفػػورد" معرفػػة  علػػي
 (1، 3114منظومات األشكاؿ البصرية. )معوض، 

 ريف التي تناكلت مفهـو التصور البصرم المماني: بعض التعا-11
تعددت التعاريف اليت تناول  مصطلح التصور البصػري ا١تكػاين، ولعػل السػبب يف ذلػك  

 ىو تنوع اجملاالت اليت توظف فيها ىذه ا١تهارات، ومن ىذه التعاريف ما يلي  
تصػور مػا تػؤوؿ إليػو بعػد تػدوير األشػكاؿ ا١تسػطحة واجملسػمة وتقليبهػا يف الػذىن و  علػي* القدرة 

دوراهنػػا، أو تصػػور حركػػة اٞتسػػيمات وأوضػػاعها ا١تختلفػػة أثنػػاء ىػػذه اٟتركػػة، وكيػػف تتطػػور ىػػذه 
 (032،  3113األوضاع. )راجح، 

* التصػور الػذىٍت للصػور البصػرية، كمػا حيػدث يف تصػور األشػكاؿ ا١تختلفػة للرسػـو ا٢تندسػية. ) 
 (021، ٧3101تايت، 

 (011، 3102وضوعات البصرية )لطفي إبراىيم، * ا١تعاٞتة الذىنية للم
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إحداث بعػض التغػَتات يف  علي* استعماؿ الشكل أو ٖتويلو إذل تنظيم بصري آخر، أو القدرة 
 (213، 3113)سيد خَت اهلل،  األشكاؿ ا١تدركة بصرياً 

* قػػدرة خاصػػة تضػػمن فهػػم وإدراؾ العبلقػػات الفراغيػػة وتػػداوؿ الصػػور الذىنيػػة وتصػػور األوضػػاع 
ختلفػػة لؤلشػػكاؿ يف ا١تخيلػػة، وتبػػدو ىػػذه القػػدرة يف كػػل نشػػاط عقلػػي يتميػػز بالتصػػور البصػػري ا١ت

ٟتركػػػة األشػػػكاؿ ا١تسػػػطحة واجملسػػػػمة، ويف ٗتيػػػل اٟتركػػػة أو اإلحػػػػبلؿ ا١تكػػػاين للشػػػكل أو بعػػػػض 
 (2-2، 3114أجزائو. )معوض، 

 (042، 3102شكل صورة ) عابد،  علي* تناوؿ ودوراف ولف وٖتويل مثَت 
 (010، 3112ورة بصرية عقلية )كفايف، * خلق ص

 علػػػي* فعػػػل نشػػػاط ينشػػػأ عنػػػو ارتبػػػاط قػػػوي بػػػُت حػػػواس الفػػػرد وشػػػيء آخػػػر خػػػارجي للحصػػػوؿ 
الػػػتعلم، ويتكػػػوف التصػػػور البصػػػري مػػػن خػػػبلؿ البنػػػاءات العقليػػػة للموضػػػوعات أو العمليػػػات الػػػيت 

 .(Zazkis & others, 2009)تربط الفرد باألحداث ا١تدركة 
 معاٞتة. عليأو يف ا٠تياؿ، أي قدرة األفراد  ء ذىنياً * معاٞتة األشيا

يف  التصور البصري ا١تكػاين" إجرائيػاً  ىعلما سبق فإف الباحث يعرؼ "القدرة  عليوبناء  
وصػػف حركػػة جسػػم معػػُت مػػن خػػبلؿ مشػػاىدة منحػػٌت  علػػيأهنػػا  "القػػدرة  علػػيالبحػػث اٟتػػارل 

ة معينػػة للجسػػم يف أي ٟتظػػة زمنيػػة تصػػور ا١تنحػػٌت ا١تناسػػب ٟتركػػ علػػيالشػػكل ، وكػػذلك القػػدرة 
 من خبلؿ مشاىدة اٟتركة الفعلية للجسم".

 (:NCTM,2000معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ) -12
، ألنػو بفأصبح مادة حية ومركػز جػذب للطػبل برز يف القرف ا١تاضي االىتماـ بعلم ا٢تندسة،    

بللو يعمل ويلعػب أثنػاء تعلمػو، وبلػا ىػذا ا١توضوع غَت التقليدي يف الرياضيات، فالطالب من خ
 National) و عنػدما أوصػى اجمللػس القػومي ١تعلمػي الرياضػيات األمريكػي هػاالىتمػاـ أوج

Council of Teachers of Mathematics) يف مػػؤ٘تره ا١تنعقػػد سػػنة ،
َت ا٢تندسػػة يف ٚتيػػ  ا١تسػػتويات، واعتبارىػػػا مػػن أبػػرز معػػػاي علػػػيإذل ضػػرورة زيػػادة الًتكيػػز  0545

عقػػد التسػػعينيات يف القػػرف العشػػرين، ذلػػك أف ا١تعرفػػة ا٢تندسػػية وإدراؾ عبلقاهتػػا أمػػراف مرتبطػػاف 
ارتباطهما الوثيق ٔتواضي  رياضية وعلمية أخرى، ٦تػا يشػَت  عليببيئة الفرد وحياتو اليومية، عبلوة 
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قػػػػة ـ وثي0545حيػػػث أصػػػػدر ىػػػػذا اجمللػػػػس عػػػػاـ  .إذل اىتمػػػاـ أكػػػػرب با٢تندسػػػػة وكيفيػػػػة تدريسػػػػها
 تضمن  أربعة وٜتسُت معيارًا مقسمة إذل أرب  فئات ىي 

 فئة رياض األطفاؿ إذل الصف الثاين. - أ
 فئة الصف الثالث إذل الصف ا٠تامس. - ب
 فئة الصف ا٠تامس إذل الصف الثامن. - ت
 فئة الصف التاس  إذل الصف الثاين عشر. - ث

نفسػػػػو،  NCTMـ عػػػػن 0551مث ظهػػػرت وثيقػػػػة معػػػػايَت التقػػػػومي للرياضػػػػيات ا١تدرسػػػػية عػػػػاـ 
 NCTMج يطور مقدرة الطالب يف الرياضيات، وأخَتا صػدرت عػن توصي ىذه الوثيقة ٔتنه

ـ 0545ـ، ىػػذه ا١تعػػايَت ٗتتػػزؿ معػػايَت 3111وثيقػػة ا١تبػػادئ وا١تعػػايَت للرياضػػيات ا١تدرسػػية عػػاـ 
وتنظمهػػا وتصػػنفها. وا١تبػػادئ ىػػي عبػػارات ٤تػػددة تعكػػس القواعػػد األساسػػية لتعلػػيم الرياضػػيات 

 (53، 3102وعية العا١تية، وتشمل ا١تبادئ الرئيسة التالية  )فريد، ذات الن
   مبػػػدأ ا١تسػػػاواة  يتطلػػػب التميػػػز يف الرياضػػػيات مسػػػػاواة وتوقعػػػات عاليػػػة ودعػػػم قػػػوي ٞتميػػػػ

 الطبلب.
 باتسػاؽ  الرياضػيات ا١تهمػة ومًتابطػاً  علػيويركػز  ج جيػب أف يكػوف متناسػقاً مبدأ ا١تنهج  ا١تػنه

 عرب الصفوؼ.
 م  التعليم الفعاؿ للرياضيات حيتاج إذل فهم ما يعرفو الطبلب وما حيتاجوف تعلمػو مبدأ التعلي

 .مث ٖتديهم ودعمهم لتعلمو جيداً 
  مبػػػػدأ الػػػػتعلم  جيػػػػب أف يػػػػتعلم الطػػػػبلب الرياضػػػػيات مػػػػ  الفهػػػػم والبنػػػػاء الفعػػػػاؿ للمعلومػػػػات

 اٞتديدة من ا٠تربة وا١تعلومات السابقة.
  تعلػػم الرياضػػيات ا١تهمػػة ويقػػدـ ا١تعلومػػات ا١تفيػػدة لكػػل مبػػدأ التقػػومي  جيػػب أف يػػدعم التقػػومي

 من ا١تعلم والطالب.
  ًيف تعليم وتعلم الرياضيات، فهي تػؤثر يف  أساسياً  مبدأ التكنولوجيا  تعترب التكنولوجيا عنصرا

 تعلم الرياضيات. 
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لطػبلب أما ا١تعايَت فهي تصف الفهم وا١تعلومات وا١تهارات الرياضية اليت جيب أف حيصػل عليهػا ا
،  3102مػػن مرحلػػة مػػا قبػػل الروضػػة وحػػىت الصػػف الثػػاين عشػػر، وتقسػػم ا١تعػػايَت إذل   )السػػيد، 

013).  
 معايَت احملتوى  وىذه ا١تعايَت تصف ما جيب أف يتعلمو الطبلب، وتشمل   .1

 األعداد والعمليات، واٞترب، وا٢تندسة، والقياس، وٖتليل البيانات واالحتماالت.        
يػػػات  وىػػػذه ا١تعػػػايَت تشػػػمل طػػػرؽ اكتسػػػاب واسػػػتخداـ ا١تعػػػرؼ ذات العبلقػػػػة معػػػايَت العمل .2

 باحملتوى، وتشمل  حل ا١تسألة والتفكَت الرياضي والربىاف، واالتصاؿ، والربط، والتمثيل.
 

 معيار محتول الهندسة:-13
وصػف البيئػة وفهمهػا وتنميػة  ىعلػا٢تندسة ىػي ا١توضػوع الػرئيس يف الرياضػيات، فهػي تسػاعد    
رات التفكػػػَت ا١تنطقػػػي والتربيػػػر، وتصػػػل ذروهتػػػا يف العمػػػل مػػػ  الرباىػػػُت يف الصػػػفوؼ العليػػػا، مهػػػا

وتلعب دورًا ىاًما يف النمذجة الرياضية وحل ا١تشكبلت، وٕتدر اإلشػارة ىنػا إذل أف للتكنولوجيػا 
التفكػػػػَت  ىعلػػػػدورًا ىاًمػػػػا ورئيسػػػػًيا يف تعلػػػػيم وتعلػػػػم ا٢تندسػػػػة، ويتضػػػػمن معيػػػػار ا٢تندسػػػػة الًتكيػػػػز 

 .(25، 3102ا٢تندسي ومهارات التفكَت ا١تنطقي من خبلؿ ا١تعايَت الفرعية اآلتية  )السب ، 
  ٖتليل خصائص وصفات األشكاؿ ا٢تندسية ثنائية وثبلثية األبعاد وتنمية اٟتجج الرياضية

 عن العبلقات ا٢تندسية 
ويسػػتطي  حيػػث دييػػل األطفػػاؿ بطبيعػػتهم إذل مبلحظػػة األشػػكاؿ ووصػػفها ووصػػف خصائصػػها،     

األطفػػاؿ تعلػػم األشػػكاؿ ا٢تندسػػية باسػػتخداـ احملسوسػػات، وبعػػد ذلػػك تصػػبح دراسػػة خصػػائص 
. ويف ٚتيػػ  ا١تسػػتويات جيػػب أف يػػتعلم الطػػبلب صػػيا تفسػػَتات األشػػكاؿ وصػػفاهتا أكثػػر ٕتريػػداً 

 مقنعة لتخميناهتم وحلو٢تم. 
  وأنظمػػػػة التمثيػػػػلٖتديػػػػد ا١تواقػػػػ  ووصػػػػف العبلقػػػػات ا١تكانيػػػػة باسػػػػتخداـ ا٢تندسػػػػة اإلحداثيػػػػة 

األخرى  يتعلم األطفاؿ يف البداية مفاىيم ا١توقػ  النسػيب، مثػل فػوؽ، خلػف، قريػب، بػُت، وبعػد 
ذلك يستطيعوف عمل واستخداـ شبكات مستطيلة لتحديد مواقػ  األجسػاـ وقيػاس ا١تسػافة بػُت 

حػداثي خطوط عمودية أو أفقية. ويف الصفوؼ ا١تتوسػطة والثانويػة يكػوف ا١تسػتوى اإل ىعلنقاط 
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فات. وتعمػػػػل ا٢تندسػػػػة الكتشػػػػاؼ وٖتليػػػػل خصػػػػائص األشػػػػكاؿ، وٖتديػػػػد ا١تواقػػػػ  وا١تسػػػػا مفيػػػػداً 
 الربط بُت اٞترب وا٢تندسة.  ىاإلحداثية عل

  تطبيق التحويبلت ا٢تندسية والتماثبلت لتحليل ا١تواقف الرياضػية  يػأيت األطفػاؿ الصػغار إذل
م استكشػػاؼ أنػػواع اٟتركػػات وبإمكػػاهن عػػن كيفيػػة ٖتريػػك األشػػكاؿ ا١تدرسػػة وىػػم ديلكػػوف حدسػػاً 

 الورؽ الشفاؼ أو ا١ترايا. ىعلنعكاس باستخداـ طي األوراؽ أو الرسم واإل  نسحابمثل اإل
  اسػػػتخداـ التصػػػور الػػػذىٍت والتفكػػػَت ا١تكػػػاين والنمذجػػػة ا٢تندسػػػية ٟتػػػل ا١تشػػػكبلت  جيػػػب أف

مػػػػ  األجسػػػػاـ  يطػػػػور الطػػػػبلب يف السػػػػنوات األوذل مهػػػػارات تصػػػػورية مػػػػن خػػػػبلؿ ٕتػػػػارب عمليػػػػة
ا٢تندسية وبعد ذلك بإمكاف الطػبلب التحويػل مػن ا١توقػ  ا١تػادي إذل التصػوري العقلػي والنمذجػة 

(NCTM 2000.)     
     تحليل المحتول:  -14

ج نظاًمػػػػػا يتكػػػػػػوف مػػػػػن أبنيػػػػػة متكاملػػػػػػة ومتماسػػػػػكة، باإلضػػػػػافة إذل ا١تػػػػػػدخبلت يعتػػػػػرب ا١تػػػػػنه     
ر ٔتجموعػػة مػػن العوامػػل الداخليػػة وا٠تارجيػػة، الػػيت ٖتػػدد والعمليػػات وا١تخرجػػات الًتبويػػة الػػيت تتػػأث

ج ووسائلو وعملياتو وما حيققو من نتػائج، و١تعرفػة طبيعػة وفهػم العبلقػات بػُت طبيعة أىداؼ ا١تنه
ىذه ا١تكونػات واألسػس الػيت تقػـو عليهػا، جيػب ٖتليلهػا وٕتزئتهػا إذل عناصػرىا األساسػية. حيػث 

فػػػاىيم وتعميمػػػات ومهػػػارات وخوارزميػػػات ومشػػػكبلت.  يتكػػوف احملتػػػوى الرياضػػػي مػػػن حقػػػائق وم
كمػػػػا أف ىنػػػػاؾ جانبًػػػػا آخػػػػر للمحتػػػػوى وىػػػػو الػػػػذي يتعلػػػػق باالٕتاىػػػػات وا١تيػػػػوؿ والقػػػػيم )اجملػػػػاؿ 

 الوجداين(، أما اجملاؿ النفسحركي يف الرياضيات فهو يتمثل يف النواحي العملية وا١تهارات.
منػو عنػد تطػوير أي برنػامج  ىج أمػر ال بػد( أف عمليػة تقػومي ا١تنػا12، 3102ويؤكد أبو زينػة )  

ج أثنػػػاء تطبيقػػػو، ف  األوذل تتمثػػػل يف مبلحظػػػة ا١تػػػنهج مدرسػػػي، ولتقػػػومي ا١تنػػػاىج طريقتػػػاأو مػػػنه
 والثانية تتمثل يف ٖتليل مطبوعات ا١تناىج من كتب دراسية وأدلة معلمُت.  
وى التعليمػػػي وصػػػًفا وعػػػر ؼب أبػػػو زينػػػة أيضػػػا ٖتليػػػل احملتػػػوى بأنػػػو أسػػػلوب يهػػػدؼ إذل وصػػػف احملتػػػ

يػؤدي إذل ٖتديػد العناصػر األساسػػية للػتعلم، وأف لتحليػل احملتػوى ثبلثػة أبعػػاد  موضػوعًيا ومنهجيػاً 
 أساسية ىي  

ا١تعلومات  ويقصد بو ٣تاالت احملتوى الرياضػي وىػي )األعػداد والعمليػات عليهػا، ا٢تندسػة،  .1
 ومهارات. القياس، اٞترب، البيانات(، وما يتضمنو من مفاىيم وتعميمات
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السػلوؾ  ويقصػد بػو ٖتديػد العبلقػػة بػُت ذلػك احملتػوى وبػػُت التغػَتات الػيت ديكػن إحػػداثها يف  .2
 سلوؾ الطالب، وما يعكسو ىذا السلوؾ من قدرات معرفية ومهارات التفكَت وحل ا١تشكبلت. 

و تصػػميم ا١تواقػػف واألنشػػطة التعليميػػة ا١تناسػػبة ٢تػػذا احملتػػوى متضػػمنة ا١تسػػتويات الثبلثػػة لنمػػ .3
، 3102ا١تعرفة )احملسوس وشبو احملسوس واجملػرد ( ا١تسػئولة عػن ٖتقيػق أىػداؼ التعلػيم )بػدوي، 

12.) 
 
 

 التحصيل فى مادة الرياضيات: -15
تعػػػد مهػػػارة حػػػل ا١تسػػػائل الرياضػػػية وسػػػيلة إلثػػػارة الفضػػػوؿ الفكػػػري وحػػػب االسػػػتطبلع  

مػػػا أهنػػػا تػػػدريب مناسػػػب للفػػػرد لػػػتعلم ا١تبػػػادئ والقػػػوانُت يف مواقػػػف جديػػػدة، ك طبيعيػػػاً  وامتػػػداداً 
حل ا١تشكبلت اليت تواجهو يف حياتػو اليوميػة، لػذلك اىتمػ  ا١تنػاىج اٟتديثػة  علي ليصبح قادراً 

، إذ تقػػ  مسػػئولية تنميػػة عػػادات بلػػدي الطػػبلللرياضػػيات يف ٚتيػػ  دوؿ العػػادل بتنميػػة التفكػػَت 
 (.22-22، 3102مناىج الرياضيات بشكل خاص )الرفي ،  عليالتفكَت الفعاؿ وا١تنتج 

 مػػن ا١تػػربُت وأوليػػاء األمػػور نظػػراً  كبػػَتاً حيػػث يلقػػى التحصػػيل يف مػػادة الرياضػػيات اىتمامػػا ً  
التفكػَت وحػل  علػيلبلعتقاد السائد بالعبلقة الوطيدة اليت تربط التحصيل يف الرياضػيات بالقػدرة 

 (.44، 3113ا١تشكبلت )عبلونة 
، وذلػػك عنػػد ٤تػػاولتهم مسػػاعدة أيضػػاً  مػػا يقػػ  األىػػل يف مشػػكلة نتيجػػة ضػػعفهم وغالبػػاً  

أبنػػػػائهم يف مػػػػادة الرياضػػػػيات، وقػػػػد يكػػػػوف السػػػػبب أف ٤تتػػػػوى الرياضػػػػيات اٟتديثػػػػة سػػػػهل ٦تتنػػػػ  
 ( 12، 3102ما يفتقدوف الطريقة ا١تناسبة ١تساعدة أبنائهم )مراد،  بالنسبة لآلباء الذين غالباً 

١تتاحػػػػة لػػػػو، فمجػػػػاؿ ومػػػػدرس الرياضػػػػيات النػػػػاجح ىػػػػو الػػػػذي حيػػػػاوؿ اسػػػػتغبلؿ الفرصػػػػة ا 
تبلميػذه  لػديا١تدرس أف ينمي القػدرة  ىعلالرياضيات ٣تاؿ خصب لتعليم حل ا١تشكبلت، إف 

 (.23، 3102حل ا١تشكبلت الرياضية )لطيف،  علي
ويؤكػػػد علمػػػاء الػػػنفس الػػػذين ينػػػادوف بتعلػػػيم مهػػػارات التفكػػػَت أمهيػػػة الرياضػػػيات يف رفػػػ   

بلت أو غَتىػػػا مػػػن أنػػػواع التفكػػػَت حيػػػث يػػػذكر مسػػػتوى الطلبػػػة وامػػػتبلكهم ١تهػػػارات حػػػل ا١تشػػػك
أف نفهػػم  علػػيأف التفكػػَت الرياضػػي يسػػتطي  أف يسػػاعدنا  Schoenfeld 2013شػػونفلد 
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إلدراؾ العػػادل وجعلػػو ذا معػٌت لػػذلك عنػػدما  األزمػات ا١تعقػػدة يف حياتنػا، وديكػػن أف يصػػبح طريقػاً 
بلت بصػػػػورة خاصػػػػة، نقػػػػـو بتػػػػدريس الرياضػػػػيات بصػػػػورة عامػػػػة فػػػػنحن نقػػػػـو بتعلػػػػيم حػػػػل ا١تشػػػػك

ٖتويل احملتػوى الرياضػي نفسػو إذل مشػكبلت  علي والتدريس بطريقة حل ا١تشكبلت يقـو أساساً 
مػن اٟتقػائق وا١تهػارات  ذات طبيعة خاصة، وعن طريق حل ىذه ا١تشػكبلت يػتعلم الطالػب كثػَتاً 

جيات وا١تفهومػػػػات والتعميمػػػػات الرياضػػػػية، ىػػػػذا باإلضػػػػافة إذل تعلػػػػم بعػػػػض الطرائػػػػق واإلسػػػػًتاتي
وا١تقًتحػػػػػػات ا١تسػػػػػػػاعدة يف حػػػػػػػل ا١تشػػػػػػػكبلت العامػػػػػػػة الػػػػػػػيت يواجههػػػػػػػا الفػػػػػػػرد يف حياتػػػػػػػو اليوميػػػػػػػة 

(Schoenfeld 2013,1 -4). 
وقػػد بػػدأت ىػػذه الطريقػػة تأخػػذ مكانتهػػا يف اآلونػػة األخػػَتة بػػُت طرائػػق التػػدريس الفاعلػػة  

ال بػأس حيث كثػرت حو٢تػا البحػوث وا١تقػاالت وا١تناقشػات، بػل إف بعػض الػدوؿ قطعػ  شػوطا 
بػػو يف ىػػذا ا١تضػػمار حيػػػث ظهػػرت فعػػبل بعػػػض الكتػػب ا١تدرسػػية ا١تصػػػممة ٢تػػذا الغػػرض )ا١تغػػػَتة 

3115 ،041.) 
وتعػػد مػػادة الرياضػػيات أحػػد اجملػػاالت ا٠تصػػبة الػػيت ديكػػن للمػػدرس أف يقػػدـ مػػن خبل٢تػػا  

اضػيات الري١تػا ٘تتػاز بػو  ا١تشكبلت ا١تناسبة إذل التبلميذ ليقوموا ْتلها ٔتسػتوى علمػي مقبػوؿ نظػراً 
فيهػػا إذل رأي ٤تػػدد وقػػاط  بشػػأف ا١تشػػكبلت، األمػػر  يػػتم التوصػػل عػػن غَتىػػا مػػن العػػـو حيػػث 

 (.014، 3102الذي ال يتوافر هبذا الشكل يف العلـو األخرى )لطيف،
يف الرياضػػيات ا١تدرسػػية، وتػػأيت أمهيػػة حػػػل  ومناسػػػباً  ىامػػاً  ويعػػد حػػل ا١تشػػكبلت منشػػطاً  

ية مػػػػن حيػػػػث كوهنػػػػا النتػػػػاج األخػػػػَت لعمليػػػػة التعلػػػػيم والػػػػتعلم. ا١تشػػػػكبلت يف الرياضػػػػيات ا١تدرسػػػػ
فا١تعارؼ وا١تهارات وا١تفاىيم والتعميمػات الرياضػية، وكػل ا١توضػوعات ا١تدرسػية األخػرى. ليسػ  

حػل مشػكبلتو اٟتقيقيػة. باإلضػافة إذل أف  ىعلػيف ذاهتا وإمنا وسائل وأدوات تسػاعد الفػرد  ىدفاً 
١تمارسػػة التفكػػَت بوجػػو عػػاـ. فلػػيس ىنػػاؾ رياضػػيات دوف  حػػل ا١تشػػكبلت ىػػو الطريػػق الطبيعػػي

 (. 303، 3102دوف رياضيات )عبد الفتاح،  تفكَت تفكَت، وليس ىناؾ
ٖتسػػػُت قػػػدراهتم التحليليػػػة،  ىعلػػػوديكػػػن ٟتػػػل ا١تشػػػكبلت الرياضػػػية أف يسػػػاعد الطػػػبلب  

لػػػم واسػػػتخداـ ىػػػذه القػػػدرات يف مواقػػػف ٥تتلفػػػة، كمػػػا يسػػػاعد حػػػل ا١تشػػػكبلت الطػػػبلب يف تع
اٟتقػػػػائق وا١تهػػػػارات وا١تفػػػػاىيم وا١تبػػػػادئ الرياضػػػػية وذلػػػػك عػػػػن طريػػػػق توضػػػػيح تطبيقػػػػات ا٠تػػػػربات 
الرياضػػية والعبلقػػات ا١تتبادلػػة بينهػػا. كػػذلك يسػػاعد الػػتعلم عػػن طريػػق حػػل ا١تشػػكبلت الطػػبلب 
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تفهػػػػم ا١توضػػػػوعات بصػػػػورة أعمػػػػق، واالحتفػػػػاظ با١تعلومػػػػات ١تػػػػدة أطػػػػوؿ، وٖتسػػػػُت دافعيػػػػة  علػػػػي
، 3112بالنسػػػػبة ٢تػػػػم )ريػػػػك ىبػػػػل  وإثػػػػارةً  م الرياضػػػػيات وجعلهػػػػا أكثػػػػر متعػػػػةً الطػػػػبلب ٨تػػػػو تعلػػػػ

لك ينػػػادي ا١تهتمػػػوف ٔتجػػػاؿ تػػػدريس الرياضػػػيات بػػػأف ديػػػر كػػػل الطػػػبلب ٓتػػػربة حػػػل (، ولػػػذ031
 ا١تشكبلت واالستقصاء كجزء من رياضياهتم ا١تدرسية.

يػػػػدي لقػػػػد اسػػػػتخدم  ٣تموعػػػػة مػػػػن ا١تعلمػػػػُت إسػػػػًتاتيجيات ٥تتلفػػػػة عػػػػن التػػػػدريس التقل 
للرياضػػيات فمػػنهم مػػن كلػػف ٣تموعػػة مػػن الطػػبلب إعػػادة تنظػػيم أحػػد الػػدروس وربطهػػا بػػأجزاء 
الكتاب حُت ذكروا بأهنػا غػَت منظمػة، وبعػد وقػ  قصػَت، وضػ  ا١تػدرس إسػًتاتيجية ا١تناقشػة مػ  
الطبلب وتسجيل النقاط ا١تفتاحية يف مناقشاهتم حػىت انتهػى الػدرس ٔتخطػط عػاـ للػدرس مػنظم 

مػن قبػػل معظػم الطػػبلب، وىنػاؾ معلػػم حيػاوؿ تػػدريس ٣تموعػة مػػن مفػاىيم اٞتػػرب  ومػػاً مفهتنظيمػا ً 
عن طريق رحلة ميدانية يف )ا١تًتو( ْتيث يشرح للطبلب موضوع االٕتاىات واالرتباطات الكليػة 

 (.32، 3101قة ٢تم )وولفولك ي  ة ٦تا جعل من مادة اٞترب مادة شواٞتزئي
 ضيات: مهارات التفمير المرتبطة بالريا -02
مػػػن اٞتػػػدير بالػػػذكر أف نشػػػَت إذل أف مهػػػارات التفكػػػَت تعمػػػل ٣تتمعػػػة )بنظػػػاـ متكامػػػل(،  

ولكػػػن خيتلػػػف ترتيبهػػػا مػػػن مهمػػػة إذل أخػػػرى، ْتيػػػث تكػػػوف إحػػػدى ا١تهػػػارات سػػػائدة ورئيسػػػة يف 
مهمػػة معينػػة وتكػػوف فرعيػػة يف مهمػػة أخػػرى، ويػػتم تبػػادؿ األدوار مػػ  ا١تهػػارات األخػػرى حسػػب 

ومػ  النظػاـ  عملية التفكَت، وبالتارل تتفاعل األنظمة الفرعية م  بعضها بعضػاً ا٢تدؼ والغاية من 
سػبيل ا١تثػاؿ  علػيالرئيس واألنظمة األخرى، لكي يصل الفرد إذل غايتو بطريقة منظمة ودقيقػة، و 

بطريقة حل ا١تشكبلت ألف حل ا١تسائل الرياضػية يسػتخدـ نفػس  وثيقاً  ترتبط الرياضيات ارتباطاً 
 ذىنية اليت تستخدـ يف حل ا١تشكبلت العامة.العمليات ال

الػػػرغم مػػػن انتشػػػار اآلالت اٟتاسػػػبة وأجهػػػزة اٟتاسػػػوب يف وقتنػػػا اٟتاضػػػر، إال أف  علػػػيو  
وذلػػك جملموعػػة كبػػَتة مػػن األسػػباب  وىامػػاً  تػػدريس ا١تهػػارات الرياضػػية واكتسػػاهبا ال يػػزاؿ ضػػرورياً 

 (.3102،002لعل من أمهها  )رمضاف، 
 فهم األفكار وا١تفاىيم الرياضية. ىعلاهنا يساعد ا١تتعلم اكتساب ا١تهارة وإتق -
 اآللة اٟتاسبة باستمرار يعطل التفكَت ويصيبو بالركود وا٠تموؿ. ىعلاالعتماد  -
 اكتساب ا١تهارات الرياضية يسهل أداء كثَت من األعماؿ اليومية. -
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 حػػػل علػػػياكتسػػػاب ا١تهػػػارات يسػػػهل عمليػػػة حػػػل ا١تشػػػكبلت وتنمػػػي القػػػدرة اإلنتاجيػػػة  -
 ا١تسائل.

طريقػة حػػل  ىعلػوقػد تكػوف ىنػاؾ مهػارات كثػػَتة أخػرى ولكػن اختيػار ىػذه ا١تهػػارات اعتمػد 
 ا١تسألة يف الرياضيات وطريقة سَته.

والستخداـ مهارات التفكَت عند حل مشكلة بطريقة مثلى البد أف ٘تر عرب ٣تموعة مػن  
 الشكل التارل   ىعلا١تهارات 

عناصػر ديكػن التعامػل معهػا، وذلػك إذل أجػزاء حقيقيػة وأجػزاء  ٕتزئػة ا١تعلومػات إذلالتحليل:  -أ
 (.01، 3ج  3114مدركة )دي بونو 

 
 
 

 يوضح التحليل ( 11: 2شمل رقم )
 

 
 المصدر:

(Shiraishi, M. and Yamaguchi, Y., 2015, 58) 

مػػا تسػػتخدـ مػػن أجػػل  ٖتديػػد النقػػاط ا٢تامػػة الػػيت ديكػػن التعامػػل معهػػا، وغالبػػاً االختصػػار:  -ب
سػػجيل ا١تعلومػػات ا٢تامػػة بشػػكل ٥تتصػػر، وذلػػك لصػػعوبة التعامػػل مػػ  الكػػم ا٢تائػػل مػػن البيانػػات ت

 (.22، 3102وا١تعلومات ٟتل قضية معينة )سعادة 
 يوضح االختصار ( 11: 2شمل رقم )
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(Santella, A. and DeCarlo, D., 2015, 45) 

لػػػيت ديكػػػن أف تػػػرتبط مػػػ  وتسػػػتخدـ مهػػػارة الًتكيػػػب لوضػػػ  األجػػػزاء واٞتوانػػػب االترليػػػب:  -ت
بعضػها ٟتػػل مػػا أو فهػم مػػا أو مبػػدأ مػػا أو تركيبػة مػػا مػػ  بعضػػها.. عػن طريػػق بنػػاء عبلقػػات ذات 

 Rusbultجديػػػد ) ىػػػذه ا١تعلومػػػات ا١تتكاملػػػة ضػػػمن فهػػػمً  معػػػٌت بػػػُت ا١تعلومػػػات، موحػػػدةً 
2012, 36.) 

 
 
 
 
 
 

 يوضح الترليب ( 12: 2شمل رقم )

 
 المصدر:

(Shiraishi, M. and Yamaguchi, Y., 2015, 59) 

مػا تسػتخدـ ىػذه ا١تهػارة مػن أجػل  إنتػاج عػدد مػن اٟتلػوؿ والبػدائل، وغالبػاً إنتاج الحلوؿ: ث ػ 
مػػػا )سػػػعادة  تشػػػكيل أو طػػػرح حلػػػوؿ ٕتريبيػػػة ١تشػػػكلة مػػػا أو اقػػػًتاح ٗتمينػػػات مرتفعػػػة ٟتػػػل قضػػػيةً 

3102 ،23.) 
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 يوضح الحلوؿ ( 13: 2شمل رقم )
 

 
 المصدر: 

(Rosenholtz, R. ,2015, 151). 

معرفة نقاط االختبلؼ، ويستخدـ التمييز بعد عملية ٚت  ا١تعلومػات حيػث ديكػن التمييز:  -ج
 Rusbult٘تييز مشكلة عن أخرى أو حل عػن آخػر، وىػذا مػا يسػهل عمليػة التعامػل معهػا )

2012, 31.) 
 

 الحلوؿ  يمّيز( 14: 2شمل رقم )

 
 المصدر: 

(Mulligan, J. B. ,2014, 75). 

ٖتديد أوجو الشبو واالختبلؼ بُت ا١تعلومات ا١توجودة، ا١تقارنة ىي جزء ىاـ مػن لمقارنة: ا -ح
التفكػػَت، وا٢تػػدؼ مػػن اسػػتخداـ ا١تقارنػػة كعمليػػة مقصػػودة ىػػو تسػػهيل التعامػػل مػػ  ٣تموعػػة مػػن 
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البيانػػػات أو ا١تشػػػػكبلت..، وبالتػػػػارل ىػػػػذا مػػػػا يسػػػػاعد )كأحػػػػد العوامػػػػل ا٢تامػػػػة( يف الوصػػػػوؿ إذل 
 (.30، 3ج ، 3114التشابو أو االختبلؼ )دي بونو حلوؿ نتيجة 

 
 يوضح المقارنة ( 15: 2شمل رقم )

 
 المصدر:

(Rosenholtz, R. ,2015, 152). 

إجيػػاد طرائػػق أخػػرى، وا١ترونػػة ىػػي عكػػس اٞتمػػود الػػذىٍت الػػذي يعػػٍت تبػػٍت أمنػػاط المركنػػة: خ ػ 
ومػػػن أشػػكاؿ ا١ترونػػة  ا١ترونػػػة وغػػػَت قابلػػة للتغيػػَت حسػػػبما تسػػتدعي اٟتاجػػة،  ذىنيػػة ٤تػػددة سػػلفاً 

التلقائية، وا١ترونة التكيفية، ومرونػة إعػادة التعريػف أو التخلػي عػن مفهػـو أو عبلقػة قدديػة ١تعاٞتػة 
 (.05، 3103مشكلة جديدة )جرواف 

 يوضح المركنة ( 16: 2شمل رقم )

 
 المصدر: 

(Mulligan, J. B., 2014, 74). 

اسػػتخبلص  ىعلػػوصػػوؿ إذل نتيجػػة ٤تػػددة، وىػػي القػػدرة بػػذؿ اٞتهػػود ا١تناسػػبة للاالسػػتنتاج:  -د
إذل ا١تعلومػػات واٟتقػػائق ا١تتػػوافرة،  النتػػائج أو التوصػػل إذل رأي أو قػػرار بعػػد تفكػػَت عميػػق اسػػتناداً 

مػػػا يسػػتخدـ االسػػػتنتاج أثنػػاء البحػػػث عػػػن حلػػوؿ للمشػػػكبلت الدراسػػية أو اٟتياتيػػػة الػػػيت  وغالبػػاً 
 .(033، 3103تواجو الفرد يف حياتو اليومية )مصطفى 
 يوضح االستناج  ( 17: 2شمل رقم )
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 المصدر: 

Lindeberg, T. ,2015, 112).) 
وىي ا١تفاضلة بُت حلػوؿ بديلػة ١تواجهػة مشػكلة ٤تػددة، ومػن مث اختيػار اٟتػل اتخاذ القرار:  -ذ

األمثػل مػن بينهػا، وصػن  القػػرار ىػو عمليػة ديناميػة مسػػتمرة هتػدؼ إذل إحػداث تغيػَتات جوىريػػة 
نظػػاـ التقليػػدي، أو الوصػػوؿ إذل نتػػائج إجيابيػػة حػػوؿ قضػػية أو موقػػف، أو الوصػػوؿ إذل حػػل يف ال

، 3103معلومػػات وبيانػػات صػػحيحة )مصػػطفى  ىعلػػمناسػػب حػػوؿ مشػػكلة معينػػة باالعتمػػاد 
24.) 
 

 يوضح اتخاذ القرار  ( 18: 2شمل رقم )

 
 المصدر: 

(Mulligan, J. B. ,2014, 78). 

تعػػػػٍت ا١تبالغػػػػة يف تفصػػػػيل الفكػػػػرة البسػػػػيطة أو االسػػػػتجابة العاديػػػػة والتوسػػػػ  مهػػػػارة التوسػػػػ :  -ر
وجعلهػػػػػا أكثػػػػػر فائػػػػػدةال أي إضػػػػػافة تفصػػػػػيبلت جديػػػػػدة للفكػػػػػرة أو األفكػػػػػار ا١تطروحػػػػػة )سػػػػػعادة 

3102 ،22.) 
 يوضح التوس   ( 19: 2شمل رقم )
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 المصدر: 

Koenderink, J. J. and van Doorn, A. ,2015, 1678).) 
يسػػتخدـ إلثبػػات وجهػػة نظػػر مػػا، وىػػو يشػػمل األفكػػار واآلراء واألفكػػار مصػػطلح البرىػػاف:  -ز

ا١تسػػػاندة، وىنػػػاؾ تصػػػنيف بسػػػيط للربىػػػاف حيػػػث يقسػػػم إذل )حقيقػػػة، رأي(، وىػػػذا ال يعػػػٍت أف 
اٟتقػػػػائق بػػػػراىُت مرتفعػػػػة بينمػػػػا اآلراء ليسػػػػ  كػػػػذلك، وإمنػػػػا ىنػػػػاؾ مواقػػػػف تكػػػػوف فيهػػػػا اٟتقػػػػائق 

مواقػف  لذلك ىناؾ خطأ يف استعما٢تا، وىنػاؾ أيضػاً  صحيحة ولكنها غَت مناسبة أو غَت كاملة
اآلراء مثػػػػػل رغبػػػػػات النػػػػػاس ومػػػػػا حيبونػػػػػو ويؤمنػػػػػوف بػػػػػو، فاألشػػػػػياء الذاتيػػػػػة ىػػػػػي آراء  علػػػػػيترتكػػػػػز 

أهنػػػا شػػػيء ال جيػػػب  علػػػيوا١توضػػػوعية ىػػػي حقػػػائق، فاٟتقػػػائق ٢تػػػا تطبيػػػق شػػػامل، ويتفػػػق اٞتميػػػ  
، 2ج  3114اؽ عػػػػاـ )دي بونػػػػو إنكػػػاره كػػػػدليل، أمػػػػا اآلراء فهػػػي شخصػػػػية ولػػػػيس عليهػػػا اتفػػػػ

02.) 
الصػحة أو الػدحض ديكػن أف يكػوف نتيجػة تقيػيم حقيقػة فكػرة باسػتخداـ  ىعلوالربىاف  

مقػػػاييس أو معػػػايَت تقيػػػيم معينػػػة، وٖتديػػػد األخطػػػاء )أمػػػر ضػػػمٍت( يتطلػػػب اكتشػػػاؼ أخطػػػاء يف 
لقيػػػػػػػاـ ا١تنطػػػػػػػق واٟتسػػػػػػػابات واإلجػػػػػػػراءات وا١تعرفػػػػػػػة، وإذا كػػػػػػػاف باإلمكػػػػػػػاف، تعريػػػػػػػف حاالهتػػػػػػػا وا

بتصحيحات أو تغيَتات يف ٣ترى التفكَت، وإذا قاد التقػومي فػرد مػا وقػاد شػخص آخػر إذل نتػائج 
أو أف كل واحد منهما قد وصل إذل نتيجة بديلػة  ٥تتلفة، فهذا يعٍت أف أحدمها قد ارتكب خطأً 

 Rusbult 2012, 33).صاٟتة )
 يوضح البرىاف ( 21: 2شمل رقم )
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 المصدر: 

Just, M. A. and Carpenter, P. A ,2015, 438).) 
ويقصد بالتعميم عملية نفسػية مسػئولة عػن اسػتخبلص قاعػدة عامػة أو حكػم أو التعميم:  -س

حػاالت جديػدة دل تػرد يف ا١تعلومػات السػابقة،  ىعلػصفة عامػة مػن ٣تموعػة معلومػات وتطبيقهػا 
معينة مػن ا١توضػوعات أو  والتعميم يتضمن التجريد )ٖتديد العناصر ا١تشًتكة أو أوجو الشبو لفئة
حػػػاالت جديػػػدة دل  ىعلػػػا١تعلومػػػات(، ويزيػػػد عنػػػو يف عمليػػػة تطبيػػػق القاعػػػدة العامػػػة ا١تستخلصػػػة 

تستخدـ يف عملية استخبلص القاعدة أو الصفة، وديتد التعميم يف السلوؾ اإلنساين إذل ٥تتلف 
الواقػػ  أف عمليػػيت أسػػاليب النشػػاط، وتػػرتبط بظػػاىرة التعمػػيم ظػػاىرة أخػػرى ىػػي عمليػػة التمييػػز، و 

التعمػػيم والتمييػػز وجهػػاف لظػػاىرة واحػػدة، فػػاألوذل تتصػػل بظهػػور االسػػتجابة ا١تتعلمػػة يف حضػػور 
٣تموعة من ا١تثَتات ا١تتشػاهبة، يف حػُت تتصػل األخػرى بعػدـ ظهػور االسػتجابة إزاء ا١تثػَتات الػيت 

 .ٗتتلف عن ا١تثَت األصلي بدرجة أكرب 
يف أي جػزء  أو برىانػاً  ة مطلػوب فيهػا أف يقػدـ حػبل  وعند مواجهػة الطالػب ١تسػألة رياضػي 

مػن الرياضػػيات كػاٞترب أو التحليػػل الرياضػي أو ا٢تندسػػة الفراغيػػة.. فبلبػد لػػو مػن خػػبلؿ ا١تهػػارات 
 (012 -010-، 3112النحو اآليت  )ٛتص  ىعلالسابقة أف ينطلق 

 بُت ىذه األجزاء. قراءة نص ا١تسألة للبدء بعملية التحليل إذل أجزاء وإدراؾ العبلقات -
ٖتويػػػل ىػػػػذه األجػػػزاء إذل رمػػػػوز بديلػػػة عػػػػن طريػػػق اسػػػػتخداـ االختصػػػار لسػػػػهولة التعامػػػل مػػػػ   -

 البيانات.
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ربػط ىػذه الرمػوز ببعضػػها بعبلقػات منطقيػة ضػمن حقػػائق ونظريػات راسػخة لًتكيػب عبلقػػات  -
 ٥تتصرة.

عػػػة مػػػن اٟتلػػػوؿ وبعػػػد تركيػػػب ٣تموعػػػة مػػػن العبلقػػػات ا١تختصػػػرة يبػػػدأ ا١تفحػػػوص بإنتػػػاج ٣تمو  -
 والبدائل عن طريق الرسم أو استخداـ القوانُت الرياضية.

ولكي يصل إذل حل منطقي البد لػو مػن اسػتخداـ مهػارة التمييػز ١تعرفػة أوجػو االخػتبلؼ بػُت  -
 ٣تموعة اٟتلوؿ ا١تقًتحة.

يمػا مث حياوؿ التأكد من ىذه اٟتلوؿ عن طريق مهػارة ا١تقارنػة ١تعرفػة أوجػو الشػبو واالخػتبلؼ ف -
 بينها.

 لبلسػتخداـ تقريبػاً  ولنفي الشك يستخدـ مهارة ا١ترونة أي النظر إذل اٟتل الذي أصبح جػاىزاً  -
 من زاوية أخرى ٥تتلفة.

 وبعد دراسة ىذه البيانات يصل بالنهاية إذل استنتاج أو نتيجة ٤تددة تفيده باٟتل ا١تناسب. -
بػػذلك خطػػوات اٟتػػل  جراءات عمليػػة مرتبػػاً بتنفيػػذ اٟتػػل كػػإ وىػػذا االسػػتنتاج جيعلػػو يتخػػذ قػػراراً  -

 النهائي بإعادة ترتيب الرموز اليت وضعها يف البداية.
 مث يتوس  ٔتجموعة الرموز وٖتويلها إذل قوانُت ونظريات راسخة يعتمد عليها يف اٟتل. -
 منو.ليصل يف هناية ا١توضوع إذل إثبات الفكرة وبالتارل الربىاف عليها وإهناء ا١تسألة با١تطلوب  -
مسػػائل  ىعلػػوىػػذا اٟتػػل الػػذي اسػػتخدمو مػػ  ىػػذه ا١تسػػألة يسػػاعده يف تعمػػيم أسػػلوبو باٟتػػل  -

 من األسلوب الكامل يف اٟتل أو من أجزائو. أخرى شبيهة مستفيداً 
وىذا ال ديكػن أف حيػدث دوف مسػتوى معػُت مػن الدافعيػة الػيت ٖتفػز ا١تػتعلم للوصػوؿ إذل  

 اٟتل والربىاف.
 ح التعميم يوض( 21: 2شمل رقم )
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 المصدر: 

Koenderink, J. J. and van Doorn, A,2015, 168).) 
 الدافعية كالتعلم:  -ط
ا١تبلحظػػة الػػيت جيػػب تأكيػػدىا ىػػي دور اٞتانػػب الوجػػداين يف الػػتعلم وٓتاصػػة الرياضػػيات  

أمهيػػػة الدافعيػػػة والقػػػيم وراء حصػػػيل ا١ترتفػػػ  فيهػػػا، و أف االٕتػػػاه السػػػليب مػػػن ا١تػػػادة يعػػػوؽ التحيػػػث 
تفكَت الفرد، ففي أي منحى قوي للتفكَت حيتل البعد الوجداين أمهية خاصة، لذلك وعند تعلػيم 
مهارات التفكَت العقلية ا١تعرفية البػد مػن األخػذ باٟتسػباف بعػض ا١تهػارات الوجدانيػة ا١تعرفيػة الػيت 

التحػػرر  وىػػي  التفكػػَت باسػػتقبللية، وفعػػاالً  إذل جنػػب لكػػي يكػػوف التفكػػَت قويػػاً  تسػػَت معهػػا جنبػػاً 
مػػن التمركػػػز حػػػوؿ الػػػذات والتمركػػػز حػػػوؿ اٞتماعػػػة، ٦تارسػػػة اٟتػػػس العقلػػػي العػػػادؿ، استكشػػػاؼ 
األفكػػار الكامنػػة وراء ا١تشػػػاعر وا١تشػػاعر القائمػػػة وراء األفكػػار، تنميػػة التواضػػػ  الفكػػري وتأجيػػػل 

ريػػػة، اٟتكػػم، تنميػػة الشػػجاعة الفكريػػة، تنميػػة اإلخػػػبلص الفكػػري أو النزاىػػة، تنميػػة ا١تثػػابرة الفك
 (.20-15، 3113تنمية الثقة بالعقل )يونس 

وأىػػم الػػدواف  ا١ترتبطػػة ٔتوضػػوع الػػتعلم  دافػػ  االكتشػػاؼ، دافػػ  االسػػتثارة اٟتسػػية، دافػػ   
حػػب االسػػتطبلع، دافػػ  التنػػافس واٟتاجػػة إذل التقػػدير، دافػػ  اإل٧تػػاز والتحصػػيل، الػػداف  ا١تعػػريف 

علومػات، ويتػأثر منػو ىػذا الػداف  ببيئػة الفػرد احمليطػة ويتمثل يف الرغبة يف ا١تعرفة والفهػم ومعاٞتػة ا١ت
يف منػػوه وتطػػوره، والػػداف  ا١تعػػريف ذو دور ىػػاـ يف الػػػتعلم  ىامػػاً  بػػو، وتلعػػب ا٠تػػربات السػػابقة دوراً 

 ا١تدرسي 
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والػيت تشػَت إذل أف الػتعلم  Clark Hallذكر ا١تعادلة الػيت وضػعها وديكن هبذا الصدد  
ومسػػػػػػػػتوى الػػػػػػػػتعلم السػػػػػػػػابق )العػػػػػػػػادة(، وىػػػػػػػػي  الػػػػػػػػتعلم= ىػػػػػػػػو حصػػػػػػػػيلة الدافعيػػػػػػػػة )الباعػػػػػػػػث( 

و )إيتكػوؿ هػالعادة، والنتيجة ا١تباشرة ىي أف الفرد ال يتعلم إال إذا كػاف ٙتػة دافعيػة تواج×الدافعية
3102 ،343.) 

سػػًتاتيجية، فػػإذا أردنػػا ا١تزيػػد مػػن الطػػبلب ا١تتػػألقُت اإلوالدافعيػػة تػػؤثر يف أىػػداؼ الػػتعلم و  
با١تعلومػػػػات وا١تهػػػػارات الػػػػيت حيتػػػػاجوف إليهػػػػا لتحسػػػػُت العمليػػػػة التعليميػػػػػة علينػػػػا تزويػػػػد ا١تعلمػػػػُت 

تقػػػدمي ا١تناسػػػػب مػػػن التعزيػػػز والتغذيػػػػة  ىعلػػػالتعلميػػػة، فمهػػػارات التػػػػدريس الفعػػػاؿ وقػػػدرة ا١تعلػػػػم 
-252، 3103الراجعػػػػة تعطػػػػي نتػػػػائج مرتفعػػػػة بالنسػػػػبة ١تخرجػػػػات العمليػػػػة التعليميػػػػة )بػػػػرويَت 

212.) 
 دافعية كالتعلم يوضح ال( 22: 2شمل رقم )

 
 المصدر: 

Lindeberg, T, 2015, 110).) 
 التصور الهندسي-17

االبتدائيػػة بنػػوعُت مػػن اإلدراؾ، مهػػا اإلدراؾ  ج اٞتديػػد يف الرياضػػيات للصػػفوؼينػػوه ا١تػػنه 
، ويوصػى بتنػاوؿ كػل مػن spatial senseواإلدراؾ ا٢تندسػي  number senseالعػددي 

 ىذه النوعُت من اإلدراؾ عند تدريس ماديت اٟتساب وا٢تندسة.
ج يػػػػذكر مػػػػا يعنيػػػػو بػػػػاإلدراؾ العػػػػددي يف عػػػػدة مواضػػػػ ، بػػػػل إنػػػػو يسػػػػمى وإف كػػػػاف ا١تػػػػنه 

 الصػػػف الرابػػػػ  بػػػػ "اإلدراؾ العػػػػددي" ويعطػػػػي أمثلػػػة عليػػػػو يف كثػػػَت مػػػػن مراحػػػػل يف كػػػػامبلً فصػػػبل ً 
التػػدريس، إال أنػػو يغفػػل عػػن شػػرح اإلدراؾ ا٢تندسػػي، أو تعريفػػو، أو إعطػػاء أمثلػػة عينيػػة يف ىػػذا 
البػاب، ٦تػا جعػػل الكثػَت مػن ا١تعلمػػُت وا١تعلمػات يسػػألوف مػا ىػو اإلدراؾ ا٢تندسػػي، وكيػف ديكػػن 
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مػػادة ا٢تندسػػة الػػيت يدرسػػوهنا لطبلهبػػم تنػػدرج ٖتػػ  ىػػذا االسػػم "اإلدراؾ تدريسػػو، أو أف كانػػ  
 (.10، 3102ا٢تندسي")منصور 

 ه مخركطيوآباستخداـ مر ( يوضح التصور الهندسي 23:2شمل رقم ) 
 
 
 
 

 
(Jurgis Baltrusaitis,2015, 58) 

 تعريف التصور الهندسي-18
 NCTMيػات ا١تتحػدة األمريكيػػة "يعػرؼ "اجمللػس الػوطٍت ١تعلمػي الرياضػيات يف الوال 

بأنو  "الشعور البػديهي باألشػكاؿ والفػراغ". وإذا كػاف ىػذا  spatial senseاإلدراؾ ا٢تندسي 
 فإف أصحاب التعريف يضيفوف شارحُت   وعاماً  التعريف غامضاً 

التعػػػػػرؼ،  ىعلػػػػػ"إف ىػػػػػذا التصػػػػػور خيػػػػػص ا٢تندسػػػػػة التقليديػػػػػة ٔتػػػػػا يف اإلدراؾ مػػػػػن قػػػػػدرة  
يػػػل، وٖتويػػػل األشػػػكاؿ ا٢تندسػػػية. وىػػػو خيػػػص أيضػػػا ا١تواضػػػي  األقػػػل تقليديػػػة يف التمثو التصػػػور، و 

ا٢تندسػػػػة ا١تسػػػػتوية مثػػػػل طػػػػي الػػػػورؽ، التحػػػػويبلت ا٢تندسػػػػية )كاالنعكػػػػاس والػػػػدوراف واإلزاحػػػػػة( 
 ((Nicholas, Karen,2014,89  التبليط، واإلسقاط".

 مالحظات: 
 ىندسي حػىت عنػدما ال يكػوف مػاثبلً من شكل  ، أو جزءاً ىندسياً    ىو أف نتصور شكبلً التصور

أمامنػػا. مػػثبل أف نتصػػور ارتفػػاع ا٢تػػـر النػػازؿ مػػن الػػرأس أي القاعػػدة. أو القطػػر يف ا١تكعػػب. وىنػػا 
 ٨تتاج إذل قوة ا٠تياؿ.

الورؽ. ىذه الصعوبة تواجهنػا كلمػا أردنػا  ىعل٘تثيلو  ورٝتو أ اٟتديث عن ا١تكعب مثبلً التمثيل: 
 الورؽ ثنائي األبعاد. ىعلبعاد األ ي٘تثيل أو رسم ٣تسم ثبلث

مػثبل يف االنعكػاس واإلزاحػة والػدوراف، نرغػب أف نػرى كيػف يبػدو تحويل األشماؿ الهندسػية: 
الشػػػكل بعػػػد دورانػػػو بزاويػػػة معينػػػة، حػػػوؿ نقطػػػة معينػػػة. أو كيػػػف يبػػػدو عنػػػد انعكاسػػػو يف خػػػط 

 انعكاس.
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دمي يف رسػػػم األشػػػكاؿ ىػػػو طريقػػػة يف الرسػػػم اسػػػتعارتو ا٢تندسػػػة عػػػن فػػػن يابػػػاين قػػػطػػػي الػػػورؽ: 
 ىعلػا٢تندسية وخصوصا الزخرفات، بواسطة طي الورؽ. وعن طريق الورؽ، نستطي  إقامة عمود 

 ، أو إنشاء زاوية قائمة.. اخل.مستقيم مثبلً 
 (  39، 4102، إبراىيم )مستوى. ىعلمستقيم آخر، أو  ىعلىو إجياد مسقط مستقيم اإلسقاط: 

 هندسيالتصور الهندسي ىو االستدالؿ ال-19
آخر غَت "االسػتدالؿ  إف الفقرة األخَتة تقودنا إذل القوؿ إف التصور ا٢تندسي ليس شيئاً  

جػػاءت مػػن   spatial. )الصػػفة spatial reasoningا١تكػػاين"، أو مػػا يسػػمونو باإل٧تليزيػػة 
 أي فضاء أو حيز، وىي كلمات مرادفة للفراغ الثبلثي األبعاد(. spaceكلمة 

حسػػب  -أيػػة حػػاؿ نػػوع واحػػد مػػن أنػػواع الػػذكاء اإلنسػػاين ىعلػػو واالسػػتدالؿ ا١تكػػاين ىػػ 
الػػػذكاء اإلنسػػػاين إذل أنػػػواع منهػػػا الػػػذكاء  Gardnerتصػػػنيف  الغػػػربيُت لػػػو. إذ قسػػػم جػػػاردنر 

اٟتسايب، والذكاء اللغوي، والذكاء ا١توسيقي والذكاء االجتماعي، والذكاء الذايت )فهم الشخص 
 spatialالفضػائي  -والراقصػُت(، والػذكاء البصػري لنفسػو(، والػذكاء اٞتسػمي )عنػد البلعبػُت

intelligence.( 13، 3102)جبلؿ،  ، مضيفا إليها الذكاء الشعوري 
خلػػق تصػػور ذىػػٍت  علػػياالسػػتدالؿ ا٢تندسػػي، وىػػو كمػػا وصػػفو جػػاردنر نفسػػو  "القػػدرة  

طرنج أو الطبيػب للعادل، العادل الواس  كما يراه الطيار وا١تبلح، والعادل احمللي كما يراه العب الش
 (51، 3102)البهي،   التعامل م  ىذا التصور". ىعلاٞتراح، والقدرة 

أف ىػذا الػذكاء   ، لقلػ ١Gardnerتػا يقػوؿ بػو  يإضافة كلمات من عند  وإذا شئ 
وبطريقػػػػة ملموسػػػػة، وإدراؾ االٕتػػػػاه،  خلػػػػق ٘تػػػػثبلت مرنػػػػة للعػػػػادل، وتكييفهػػػػا ذىنيػػػػاً  ىعلػػػػينطػػػػوي 
االنتقػاؿ مػن مكػاف إذل آخػر  ىعلػاز التفاصػيل. إنػو ببسػاطة القػدرة األمػاكن، وإبػر  ىعلػوالتعرؼ 

 ، والوعي الصحيح باالٕتاىات.مثبلً 
 أمثلة من االستدالؿ المماني-21

االسػتدالؿ ا١تكػاين أو عػدـ االسػتدالؿ ا١تكػاين، ىػو عػدـ معرفػة  ىعلػمن أبسػط األمثلػة  
وىػو "التػأقلم مػ  ا١تكػاف" ومػا ا١ترء باٞتهات األربػ ، وىنػاؾ اصػطبلح آخػر جيمػ  ىػذه الصػفات 

معرفػػة موضػػعو يف ا١تكػػاف الػػذي ىػػو فيػػو، والعبلقػػة بينػػو وبػػُت أجسػػاـ  ىعلػػقػػدرة ا١تػػرء  يعػػٍت حتمػػاً 
مػا يفقػد ا١تػرء إحساسػو باالٕتػاه.  )مباف، طػرؽ، أمػاكن(، وبػُت ىػذه األجسػاـ فيمػا بينهػا. وكثػَتاً 



46 

 

معظمنػػا ال يعػػرؼ حقيقػػة العبلقػػة  . وعنػػدما نكػػوف يف مدينػػة كبػػَتة، فػػإفيعػػرؼ اٞتهػػات مػػثبلً  فػػبل
 الػػرغم مػػن أننػػا كنػػا يف ىػػذه ا١تواضػػ  مػػراراً  ىعلػػبػػُت موضػػ  الرب١تػػاف واٞتامعػػة، أو ٤تطػػة القطػػار، 

 (352، 3103) أبوعمة، وتنقلنا بينها.
ولعبػػة ا١تتاىػػة ىػػي مػػن أىػػم اللعػػب الػػيت نسػػتطي  أف منثػػل فيهػػا ٘توضػػ  الطفػػل يف ا١تكػػاف،  

ا١تكانيػة، وأكثرنػا تعػذهبم لعبػة ا١تتاىػة ىػذه، حػُت يرغبػوف يف الػذىاب  إدراؾ العبلقػة علػيوقدرتػو 
 علػػػػيإذل مكػػػاف كػػػانوا فيػػػو، ولكػػػنهم ال يعرفػػػوف كيػػػػف يعػػػودوف إليػػػو. ويف ا٢تندسػػػة قػػػد يصػػػعب 

 الطالب أف يتخيل الزاوية بُت مستويُت مها قاعدة ا٢تػـر وأحػد جوانبػو مػثبل أو كيػف أف مسػتقيماً 
واحػػد مػػػن مسػػتقيمات ىػػػذا  ىعلػػالػػرغم مػػػن أنػػو عمػػػودي  ىعلػػمسػػػتوى  ىعلػػ مػػا لػػيس عموديػػػاً 

 (432، 4104أبو عمة،  )ا١تستوى.
 أىمية التصور الهندسي -21

ال حاجة للخوض يف أمهية التصور ا٢تندسي وتوضيح ما ىو واضح فا٢تندسة ىي دراسػة  
ا١تكػاف العبلقات ا١تكانية، وىي العبلقات اليت تكتنػف حياتنػا مػن حيػث إننػا ٥تلوقػات تعػيش يف 

الثبلثي األبعاد )طوؿ وعرض وارتفاع(. ففي ا١تبلحة البحرية والربية واٞتوية ويف ا٢تندسة ا١تعمارية 
ويف الفن، ٨تتاج إذل ىذا ا٠تياؿ الذىٍت لؤلجسػاـ والعبلقػة بينهػا، حػىت عنػدما تكػوف بعيػدة عنػا. 

ا٠تلػف أو مػػن فا١تهنػدس ا١تتمػرس يػرى واجهػة بيػ ، ويسػتطي  أف يتخيػل كيػف يبػدو البيػ  مػن 
 اٞتانب.

إذل تصػػػػػوير األفكػػػػػار  -وىػػػػػذا دأب الرياضػػػػػيات اٟتديثػػػػػة -ويف اٟتسػػػػػاب نسػػػػػعى دائمػػػػػاً  
أهنػػا قيػػاس مسػػاحة  ىعلػػعمليػػة الضػػرب تصػػور  حسػػية مكانيػػة. فمػػثبلً  اٟتسػػابية وإعطائهػػا صػػوراً 

٤تػػػور  ىعلػػػحلػػػوؿ ٣تموعػػػة مػػػن ا١تتباينػػػات بواسػػػطة تقػػػاط  ٣تموعػػػات اٟتػػػل  كمػػػا أفا١تسػػػتطيل.  
ال ديكن عزؿ االستدالؿ ا١تكاين عن التفكػَت أو االسػتدالؿ التحليلػي، فالواحػد يسػند ، و داألعدا

عػدد  علػينسػتطي  إجبلسػو  اآلخر كما يف ا١تثػاؿ التػارل، الػذي فيػو نريػد أف ٨تسػب كػم شخصػاً 
طػػاوالت موضػػوعة يف صػػف واحػػد، الواحػػدة ّتانػػب األخػػرى، حػػُت  01مػػن الطػػاوالت نفػػرض 

 ( 43، 3102)حسُت، من كل جهة.  تتس  الطاولة لشخص واحد
( يوضح التصور الهندسي من إمتحاف كالية فرجينيا األمريمية : أل 24:2شمل رقم )

 كاحد من األربعة ىو ما نراه من قيمة الجانب. كاماـ المجسم فى الشمل
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 المصدر:

(Susan & write,2014, 56) 
 ج الرياضياتالتصور الهندسي كمنه-22

األشػػكاؿ، تصػػنيفها، صػػفاهتا، بينمػػا يف  ىعلػػسػػة يف ا١تدرسػػة االبتدائيػػة يًتكػػز تعلػػيم ا٢تند 
اٞتانب النظري االسػتقرائي ٢تػذا العلػم. ىػو اٞتانػب الػذي يبػدأ بنظػاـ  ىعلا١تدرسة الثانوية يًتكز 

 البديهيات، االصطبلحات األساسية، النظريات، الرباىُت واالستنتاجات. 
١تػرحلتُت إال أهنػا ومػن جهػة أخػرى تبػدو ٤تػدودة الرغم من أمهية ىػذه الػدروس يف ا ىعلو  

وٖتػػد مػػن تفكػػَت الطالػػػب وفهمػػو اٟتقيقػػي للواقػػػ  ا٢تندسػػي يف العػػادل الػػػذي يعػػيش فيػػو. فتطػػػابق 
ا١تثلثات ليس كل شي يف عا١تنا ا٢تندسي اٟتسي، والكبلـ عن ٦تاسات الدائرة وعبلقتها باألوتػار 

عملية، كبناء البيوت أو تنظيم اٟتدائق أو شق الطػرؽ. يف حياتنا اليومية أو ال مهماً  ال ٖتتل جزءاً 
إحسػػػػاس الطالػػػػب ا٢تندسػػػػي، فػػػػإف علينػػػػا أف نعرضػػػػو إذل جبهػػػػة واسػػػػعة مػػػػن  زيػػػػادة ومػػػػن أجػػػػل 

 الفعاليات ا٢تندسية يف ٚتي  مستويات ومراحل تعليمو.
 يف ىذه الفعاليات ينبغي تعريض الطالب إذل مشاىدات وٕتارب حسية. 

كػػػن أف نػػػراه يف الصػػػور مػػػن ا٠تػػػدع البصػػػرية والػػػيت تغػػػَت نظرتنػػػا إذل ذلػػػك مػػػا دي ىعلػػػوكمثػػػاؿ 
ا٠تدعػة البصػرية الػيت ترينػا  األقل أف ىذه النظرة متأثرة بعوامل خارجيػة. مػثبلً  ىعلالعادل، أو ترينا 

 أف قطعة مستقيمة أطوؿ من األخرى بسبب تغَت وض  األسهم يف أطراؼ ىذه القط . 



48 

 

 ١تػػػػواد الػػػػيت ٨تػػػػاكي فيهػػػػا مػػػػا جيػػػػري يف الطبيعػػػػة، مػػػػثبلً كػػػػذلك ينبغػػػػي اسػػػػتعماؿ األدوات وا
" والتنغػػػػػػراـ، والػػػػػػربامج ا٢تندسػػػػػػية يف geoboardا١تكعبػػػػػػات يف البنػػػػػػاء، أو األلػػػػػػواح ا٢تندسػػػػػػية "
 (52، 3113، ناصر) اٟتواسيب ا١تختصة بعمليات البناء والرسم.

 مرلبات التصور الهندسي-23
القػػػوؿ أف االسػػػتدالؿ ا٢تندسػػػي إذل  Brustingلقػػػد توصػػػل بعػػػض البػػػاحثُت، ومػػػنهم  

أو مهػػارة واحػػدة، بػػل ىػػو ٣تموعػػة مػػن ا١تهػػارات والقػػدرات، نػػذكر منهػػا  واحػػداً  نفسػػو لػػيس شػػيئاً 
  ا١تهارات التالية 

 eye-motor coordinationمالامة العين كالحرلة  -أ
عنػػػدما  مبلئمػػػة حاسػػػة البصػػر مػػػ  حركػػة اٞتسػػػم أو حركػػػة اليػػد، مػػػثبلً  ىعلػػوىػػي القػػػدرة  

ن األطفاؿ أف يصلوا بُت ٣تموعة من النقاط، أو أف يتبعوا مسَتة خط معُت )مثبل عنػد  نطلب م
 الطفل(، أو حُت يطلب منو تظليل أو تلوين أجزاء من صورة. ىعلكتابة األحرؼ بلغة جديدة 

 ( يوضح مالامة العين كالحرلة 25:2شمل رقم ) 

 
 المصدر:

(Susan & write,2014, 57) 
 Figure- ground perceptionة خلفي -إدراؾ شمل -ب
عنػػػدما نرسػػػم القطػػػػرين يف  ٘تييػػػز شػػػكل بػػػػُت رسػػػـو متداخلػػػة. فمػػػثبلً  ىعلػػػوىػػػي القػػػدرة  

مثلثػػات ىػػي ا١تثلثػػات ا١تنفصػػلة الظػػاىرة للعيػػاف. كػػذلك تتضػػمن  2 ىعلػػا١تسػػتطيل، فإننػػا ٨تصػػل 
وذج إكمػػاؿ شػػكل حسػػب منػػو ىػػذه ا١تهػػارات ٘تييػػز شػػكل بػػُت ٣تموعػػة مػػن األشػػكاؿ ا١تتداخلػػة، 

 ( 22، 3102)مراد،  وتركيب صورة من أجزائها.،معطى 
 خلفية    -( يوضح إدراؾ شمل26:2شمل رقم )
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 المصدر:

(Susan & write,2014, 58) 
 Perceptual constancy ثبات الشمل، أك الثبات الشمل إدراليان  -ج
 موضػعو أو اإلدراؾ أف الشكل ال يغَت صفاتو أو ماىيتو، حػىت لػو تغػَت ىعلوىي القدرة  

تغَت زاوية الرؤية اليت ننظػر هبػا إذل الشػكل. وىػي قضػية عاٞتهػا بياجيػو عنػدما ٖتػدث عػن حفػ  
الكمية. فعندما وض  بياجيػو نفػس الكميػة مػن اٟتػرب السػائل يف أنبػوبُت، أحػدمها ٝتيػك واآلخػر 

أف كميػة  دقيق، ارتف  ا١تػاء يف األنبػوب الػدقيق أكثػر ٦تػا ارتفػ  يف السػميك، ْتيػث ظػن األطفػاؿ
 ا١تياه يف األنبوب الدقيق ىي أكرب.

، أمػػا أفقيػػاً  ويف ا٢تندسػػة يػػرى األطفػػاؿ ا١تربػػ  يف "وضػػعو الطبيعػػي" عنػػدما يكػػوف موضػػوعاً  
. وملعػػػب كػػػرة القػػػدـ وىػػػو مسػػػتطيل واحػػػد مػػػن رؤوسػػػو، فقػػػد يرونػػػو معينػػػاً  علػػػيإذا كػػػاف "واقفػػػا" 

بو منحرؼ، وقد نػراه مػن زاويػة أخػرى الشكل يبدو لنا عندما نراه من ا٠تارج من جهة ا١ترمى، ش
متػػوازي أضػػبلع. وعنػػدما نرغػػب برسػػم مكعػػب، فإننػػا نبػػدأ برسػػم متػػوازي أضػػبلع كقاعػػدة ٢تػػذا 
ا١تكعػػب. بينمػػا القاعػػدة اٟتقيقيػػة ىػػي مربػػ . ويف ا٢تػػـر تبػػدو األضػػبلع مػػن اٞتهػػة البعيػػدة عنػػا يف 

، 3114)معػػوض،  الفعػػل.الرسػػم أقصػػر مػػن األضػػبلع القريبػػة، دوف أف يعػػٍت ذلػػك أهنػػا أقصػػر ب
32 ) 
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 (  يوضح ثبات الشمل، أك الثبات الشمل إدراليا  27:2شمل رقم )

 
 المصدر:

(Susan & write,2014, 59) 
والذين ديتلكوف ىذه القدرة أو يكتسبوهنا عن طريق ا١تراف، ويسهل عليهم ٗتيػل شػكل جسػم    

سبيل ا١تثاؿ فرش ٣تسم مثل  عليغيَت. خذوا ما بعد أف ننقلو، أو نديره، أو ٧تري عليو بعض الت
، وىػػي الصػػورة ا٢تندسػػية ا١تسػػتوية الػػيت ٨تصػػل عليهػػا عنػػدما نفكػػك سػػطح ا٢تػػـر  ا١تكعػػب أو ا٢تػػـر
و٧تعلػػو يف مسػػتوى واحػػد. أو عنػػدما نسػػأؿ إف كػػاف شػػكل مسػػتو يصػػلح أف يكػػوف فرشػػا ٢تػػـر أو 

 واحد من اجملسمات.
و أكثػػر، مث نثقبهػػا يف موضػػ  واحػػد، ونعيػػد مثػػاؿ آخػػر عنػػدما نطػػوي ورقػػة مػػرة واحػػدة أ 

فتحهػػػا، فمػػػا ىػػػو الشػػػكل ا١تتكػػػوف. ىػػػذه القػػػدرة تتبػػػ  صػػػورة األشػػػياء الػػػيت تسػػػَت يف سلسػػػلة مػػػن 
 التغيَتات احملسوبة.

ا٠تيػػاؿ أو التخيػػل ديلكهػػا بعػػض النػػاس وال ديلكهػػا  علػػيوكػػل ىػػذه األمػػور تتطلػػب قػػدرة  
اؿ الفعاليػات واألدوات احملسوسػة، إمنػا ينمػػي غػَتىم. وتعلػيم ا٢تندسػة بالشػكل الصػػحيح باسػتعم

 (20، 3102)ماجد،التخيل يف أوضاع مشاهبة، أو حىت يف أوضاع جديدة.  ىعلىذه القدرة 
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 األدكات المحسوسة    (  يوضح28:2شمل رقم )

 
 المصدر: 

(Inward Eye,2014, p47) 
 
 Perception of spatial relationshipsإدراؾ العالقات في الفراغ  -د
رؤية جسمُت أو أكثر بالنسبة لنفسك، أو بالنسبة إذل أحدمها اآلخػر.  ىعلوىو القدرة  

مػا، كمػا يف سلسػلة األشػكاؿ يف  ذلك عندما يطلب مػن طالػب أف يكمػل منوذجػاً  ىعلوكمثاؿ 
امتحانػات البسػػيخومًتي، فػػإف عليػػو أف يرسػم صػػورة ذىنيػػة للعبلقػػة ا١تكانيػة الػػيت تػػربط األشػػكاؿ 

، وىػػػي ا١تهػػػارة التموضػػػ  يف ا١تكػػػاف أيضػػػاً  ىعلػػػبػػػبعض. ىػػػذه القػػػدرة تسػػػتوجب القػػػدرة بعضػػػها 
 ( 22، 3102)السب ، السابقة.

 visual discriminationالتمييز البصرم  عليالقدرة  -ق
التمييػػػز البصػػػري لؤلشػػػياء الػػػيت يراىػػػا ا١تػػػرء وا١تقارنػػػة بينهػػػا، وخصوصػػػا  ىعلػػػوىػػػي القػػػدرة  

اهبة. وبعكػػس ا١تهػػارات السػػابقة، فػػإف ىػػذه ا١تهػػارة غػػَت متعلقػػة عنػػدما تكػػوف ىػػذه األشػػياء متشػػ
طافحػػة هبػػذا النػػوع  ( 0)بصػػورة مباشػػرة با١تكػػاف أو بالعبلقػػات ا١تكانيػػة. وامتحانػػات البسػػيخومًتي

 ( 24، 3102)سعادة،  من التمييز بُت الصور ا١تتشاهبة.
 Position in spaceفي المماف   ( 3)إدراؾ الموض  في المماف، أك التموض  -ك

Perception 
                                                

متحانات القبول لمجامعات اإلسرائيمية وقرر قام مجمس التعميم العالي بتوحيد ا 1981، ففي عام إسرائيلمتحان قبول جامعي معتمد في ا 0
بسيخومتري، امتحان  -إنشاء المركز القطري والذي بدوره يقوم ببناء وتحضير امتحان قبول موحد تم تسميتو امتحان البسيخومتري 

ولكنو مؤسس عمى البسيخومتري ىو امتحان جدًا مشابو المتحان السات األمريكي لكن بنظام عالمات مختمف وطرق قياس وفحص أخرى 
 .نفس الفكرة وطريقة عرض األسئمة

 معنى التموضع: الدل عميو.  4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1981
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أف يشػَت لػك  إدراؾ مواضػ  األشػياء بالنسػبة لػو. فلػو سػأل  طفػبلً  ىعلػوىػي قػدرة ا١تػرء  
بإصبعو إذل اٞتهة الػيت تقػ  فيهػا مدينػة كالقػاىرة مػثبل أو دمشػق أو قػارة كأوربػا ١تػا اسػتطاع. وىػو 

ألمػػاكن، أو بػػُت عجػػز يتصػػف بػػو البػػالغوف أيضػػا، لعػػدـ منػػو حػػس العبلقػػة الوضػػعية بيػػنهم وبػػُت ا
، أي أهنػػػم يعرفػػػػوف كيػػػف يػػػػذىبوف إذل األمػػػاكن بالنسػػػبة ٢تػػػػم. وىػػػؤالء يعيشػػػوف يف ا١تكػػػػاف ٤تليػػػاً 

ا١تدرسة أو مكاف العبادة أو احملطة أو ا١تطار، ولكن العبلقػة بػُت ىػذه ا١تواضػ  مػن حيػث األبعػاد 
 واٞتهات قد ال تعٍت ٢تم الكثَت.

هنػػػم إذا أداروا وجػػػوىهم ناحيػػػة الشػػػماؿ، فػػػإف أ تبلميػػػذفػػػي الصػػػف الرابػػػ  مػػػثبل يػػػتعلم الف 
يسارىم. ولكػن لػو سػألوىم أيػن سػيق  الشػرؽ والغػرب  عليديينهم والغرب  عليالشرؽ سيكوف 

قػد يسػتطيعوف  أكػرب سػناً  لو أداروا وجػوىهم ناحيػة اٞتنػوب، ١تػا اسػتطاعوا اإلجابػة. ولكػن طبلبػاً 
 اإلجابة عن مثل ىذا السؤاؿ.

 بة يف التعامل ا١تكاين حىت يف األشػكاؿ القريبػة مػنهم، مػثبلً وقد جيد بعض الطبلب صعو  
 يف اللغة اإل٧تليزية، ٦تا يسبب إعاقة يف القراءة والكتابة عندىم. d, b, pالتمييز بُت اٟتروؼ 

وىي صعوبة أو عسر يف القػراءة والكتابػة ويف  DYSLEXIAويبدو أف الدسلكسيا  
التعامل م  ا١تكاف أو اٟتيػز احمللػي. حيػث قػد  ىعلرة الرياضيات، مرتبطة أو متأتية من عدـ القد

)يف األرقػػاـ  3و  2تكػػوف مصػػاحبة لعػػدـ التمييػػز بػػُت اليمػػُت واليسػػار، أو التمييػػز بػػُت العػػددين 
)يف األرقػػػػاـ العربيػػػػة(. ويف اٟتسػػػػاب قػػػػد جيػػػػد الطفػػػػل ا١تصػػػػاب بالدسلكسػػػػيا  5و  2ا٢تنديػػػػة( أو 

 (33، 3102ياسُت، ). .-صعوبة يف التمييز بُت اإلشارتُت + و 
 visual memoryالذالرة البصرية  -ز
تػػػذكر صػػػورة أغػػػراض رأوىػػػا، واالحتفػػػاظ هبػػػذه الصػػػور لفػػػًتة طويلػػػة.  ىعلػػػوىػػػي القػػػدرة  

تػذكر  ىعلػالقدرة  وتشمل ىذه الذاكرة تفاصيل ىذه األغراض وموقعها وترتيبها فيما بينها. مثبلً 
 ىعلػغابػ  عػن العػُت. ويف ا١تقابػل يصػعب  رؼ وترتيبها بعد أف تكوف ىعلاألغراض ا١توضوعة 

تػذكر وجػوه نػاس قػابلوىم وعرفػوىم. ويوصػف النػاس الػذين ديلكػوف مثػل ىػذه  ىعلػبعض النػاس 
القػػدرة بانػػاس أصػػحاب ذاكػػرة فوتوغرافيػػة. ويسػػتطي  ىػػؤالء اسػػتظهار مػػا جػػاء يف صػػفحة كتػػاب  

ور حيػػػػة. وىػػػػم كلمػػػػة كلمػػػػة. يبػػػػدو أف معظػػػػم النػػػػاس يتػػػػذكروف األشػػػػياء عػػػػن طريػػػػق ربطهػػػػا بصػػػػ
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طػػػويبل. ولػػػػذلك ديلػػػك أصػػػػحاب الػػػذاكرة البصػػػػرية ذاكػػػرة )عاديػػػػة(  حيتفظػػػوف هبػػػػذه الصػػػور زمنػػػػاً 
 (23، 3101)٧تاتى، قوية.
 الوسيط الشملي اإلدرالي:-24

 ىلدالتسليم باختبلؼ أساليب التعلم  ىعليقـو دور الوسيط الشكلي يف اضطرابات اإلدراؾ 
ي يعتمد عليو تعلمهم، فبعض الطبلب يكوف تعلمهم األفراد، واختبلؼ الوسيط الشكلي الذ

حاسة السم  أو الوسط السمعي والبعض اآلخر حيتاج إذل  ىعلأفضل وأكثر فاعلية اعتماداً 
تكامل ىذه الوسائط  ىعلإعادة كتابة ما يريد تعلمو، كما قد جيم  البعض يف تعلمو 

 ( 25، 3102سيد، )ال واألساليب يف الوصوؿ إذل ا١تستوى ا١ترغوب من التعلم.
 النظم اإلدرالية كتزايد عبا التجهيز كالمعالجة:-25

إف النشاط العقلي ا١تعريف الذي يقف خلف القدرات اإلدراكية يشكل قضية خبلفية، بسبب 
حدوث عمليات اإلدراؾ داخل العقل وصعوبة قابليتها للمبلحظة واالختبار والقياس، لذا فإف 

اىتمامات علماء علم  ىعلعلم النفس ا١تعريف وقضاياه االستقطاب الذي فرضتو موضوعات 
النفس قاد إذل إبراز أمهية التعلم ا١تعريف وٕتهيز و معاٞتة ا١تعلومات ودور اإلدراؾ والوظائف 

تكاملها، ومن مث  ىعلذلك فإف أي خلل يصيب أي من ىذه النظم يؤثر  ىعلاإلدراكية فيو، و 
 إلدراكية.تنتج اضطرابات يف اإلدراؾ أو الوظائف ا

 التصور السمعي:-26
 ( 22، 3114)٣تيد،  ويتضمن اإلدراؾ السمعي ٣تموعة من ا١تهارات ىي 

٘تييز األصوات ا١تختلفة اليت يتضمنها الكبلـ، والتمييز  عليالتمييز السمعي  وىى القدرة  -
 بُت اٟتروؼ والكلمات ا١تتشاهبة.

صوتية سبق تقدديها للفرد، قد تكوف استدعاء مثَتات  عليالذاكرة السمعية  ىي القدرة  -
 ىذه ا١تثَتات أرقاماً أو كلمات أو ٚتبًل.

 اإلنصات والتفكَت يف األسئلة قبل اإلجابة عليها. عليا١تعاٞتة السمعية  وىى القدرة  -
 التصور البصرم:-27

 (23، 3102)شليب  ويتضمن اإلدراؾ البصري ٣تموعة من ا١تهارات ىي 
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مبلحظة أوجو الشبة وأوجو االختبلؼ بُت عدة مثَتات من  ىعلدرة التمييز البصري  يف الق - أ
 خبلؿ إدراؾ ا٠تصائص الرئيسية ا١تميزة لكل منها.

 استدعاء مثَتات بصرية بعد فًتة من رؤيتها. ىعلالذاكرة البصرية  وىى القدرة  - ب
 إدراؾ وض  األشياء يف توجهها يف ا١تكاف. ىعلالعبلقات ا١تكانية  وىى القدرة  - ت
٘تييز مثَت معُت عن مثَتات أخرى توجد يف  ىعليز بُت الشكل واألرضية  وىى القدرة التمي - ث

 ا٠تلفية احمليطة هبذا ا١تثَت.
عندما تظهر أجزاء من  يالشكل الكل ىعلالتعرؼ  ىعلاإلغبلؽ البصري  وىو القدرة  - ج

 الشكل فقط
 تمامل النظم اإلدرالية: -28
وقد أكػدت ها البعض يف تكامل وترابط وتناغم. تعمل ٚتي  األنظمة السابقة م  بعض حيث   

صػػػػعوبات الػػػػتعلم بصػػػػورة أكثػػػػر مػػػػن  ياألطفػػػػاؿ ذو  الدراسػػػػات وجػػػػود اضػػػػطرابات إدراكيػػػػة بػػػػُت
أف دور العمليػػات  ىعلػػوجودىػا بػػُت أقػػراهنم العػاديُت، وجيمػػ  العديػػد مػػن ا١تتخصصػُت يف اجملػػاؿ 

قضػػػايا ا١تلحػػػة،  حيػػػث تعمػػػل اإلدراكيػػػة يف عػػػبلج أشػػػكاؿ صػػػعوبات الػػػتعلم ديثػػػل واحػػػدة مػػػن ال
تنظػيم وتفسػَت ا١تثػَتات البصػرية والسػمعية، لػذا فاألطفػاؿ الػذين يعػانوف  ىعلػاألنشػطة اإلدراكيػة 

إذل إعاقػػػػػة التناسػػػػػق البصػػػػػري السػػػػػمعي اٟتركػػػػػي  يعوبات يف العمليػػػػػات اإلدراكيػػػػػة تػػػػػؤدمػػػػػن صػػػػػ
َت ا١تثػػَتات ومعرفػػة والعبلقػػات ا١تكانيػػة والتمييػػز البصػػري والسػػمعي، كمػػا أهنػػم ال يسػػتطيعوف تفسػػ

 مهاراهتم األكادديية. ىعلمعناىا ٦تا يؤثر بشكل مباشر 
( إذل أف اضػطرابات Susan & write,2014كذلك فقد أشار كل من سوزاف وراي  )    

تنظػػيم وتكامػػل ا١تثػػَتات الػػواردة إليػػو عػػرب  ىعلػػاإلدراؾ البصػػري تنشػػأ نتيجػػة عػػدـ قػػدرة التلميػػذ 
ذىنيػاً يف إطػار ا٠تػربات السػابقة ٦تػا يػؤدي إذل اختفػاء ا١تعلومػات حاسة البصر وصػعوبة معاٞتتهػا 

التحصػيل  ىعلػأو الكلمات أو األشكاؿ قبل إعطائها ا١تعاين والدالالت ا١تعرفية وينعكس ذلػك 
الدراسػػي يف صػػعوبة نسػػل اٟتػػروؼ وصػػعوبة التمييػػز بػػُت الكلمػػات باإلضػػافة إذل صػػعوبة التمييػػز 

ات ضػرورية يف اكتسػاب ا١تفػاىيم الرياضػية والتحصػيل يف مػادة بُت األشكاؿ واألعداد وىي مهار 
، 3102نػػػادر  ، ) صػػػعوبة تعلػػم العمليػػات اٟتسػػػابية األساسػػية. ىعلػػالرياضػػيات كمػػا يػػػنعكس 

13) 
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 04طفػػػبلً ذوي صػػػػعوبات تعلػػػػم يف القػػػػراءة واٟتسػػػػاب،  23وقػػػد قػػػػارف "السػػػػيد صػػػػقر"  بػػػػُت   
٠تصػػػائص ا١تعرفيػػػة والبلمعرفيػػػة التاليػػػة  االنتبػػػاه، عػػػاديُت مػػػن تبلميػػػذ الصػػػفُت الثالػػػث والرابػػػ  يف ا

اإلدراؾ، والتذكر وتقدير الذات، دافعية اإل٧تاز، القلق، وقد أسفر عن وجود فروؽ بُت التبلميػذ 
ذوي صعوبات التعلم والعاديُت يف  اإلدراؾ واالنتباه، وكذلك يف تقدير الذات والدافعية لئل٧تاز 

سة عن أف أكثر صعوبات التعلم شيوعاً بُت أفراد العينة ىي  لصاحل العاديُت، كما كشف  الدار 
 (24، 3103صعوبات القراءة واٟتساب معاً، تليها صعوبات القراءة، مث اٟتساب. )صقر، 

و٘تشػياً مػ  االفػػًتاض القائػل بػاف العمليػػات اإلدراكيػة تكػوف األسػػاس الكتسػاب وتنميػة ا١تهػػارات 
 علػيات اإلدراؾ البصري وتأثَتىػا يف صػعوبات الػتعلم األكادديية تعرض أمينة شليب  بعض عملي

 (33، 3102النحو التارل  )شليب 
 صعوبات التمييز البصرم -29

يلعػػب التصػػور البصػػري دوراً بػػالا األمهيػػة يف الػػتعلم ا١تدرسػػي، وبصػػفة خاصػػة يف القػػراءة  
بصػػػػرياً  وجيػػػػد األطفػػػػاؿ ذوو صػػػػعوبات الػػػػتعلم صػػػػعوبات ملموسػػػػة يف ا١تهػػػػاـ الػػػػيت تتطلػػػػب ٘تييػػػػزاً 

للحروؼ والكلمات، وكذا األعػداد واألشػكاؿ والتصػميمات ا٢تندسػية، والصػور وكافػة األشػكاؿ 
 ا١ترئية، أو اليت تستقبل من خبلؿ الوسيط اٟتسي البصري. 

اإلدراؾ البصػػػري لػػػدي ذوي صػػػعوبات  ىعلػػػوتشػػػَت الدراسػػػات والبحػػػوث الػػػيت أجريػػػ   
يعػػػػانوف مػػػػن واحػػػػدة أو أكثػػػػر مػػػػن  –تعلم ذوي صػػػػعوبات الػػػػ –الػػػػتعلم إذل أف ىػػػػؤالء األطفػػػػاؿ 

 (023، ٤3102تمد، الصعوبات التالية  )
 صعوبات التمييز البصري لؤلشكاؿ واٟتروؼ/الكلمات وا١تقاط  واألعداد.  -
 صعوبات التمييز بُت الشكل واألرضية أو الشكل وا٠تلفية. -
 صعوبات يف اإلغبلؽ البصرى  - 
 ة.             صعوبات يف إدراؾ العبلقات ا١تكاني -
 األشياء واٟتروؼ.  ىعلصعوبات التعرؼ  -
 صعوبات يف إدراؾ معكوس الشكل أو الرمز.     -
 صعوبات إدراؾ الكل واٞتزء.  -
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ومن خبلؿ مراجعػة أدبيػات البحػث العلمػي يف ٣تػاؿ الًتبيػة وعلػم الػنفس بصػورة عامػة و  ٣تػاؿ 
 Rafee, A & Shams El)الًتبيػػة ا٠تاصػػة وصػػعوبات اإلدراؾ بصػػورة خاصػػة. 

Deen,2007, 27) 
 النحو التارل   ىعلأمكن اإلشارة إذل  كل من ىذه الصعوبات بالعرض والتحليل 

التمييػػػز بػػػُت األشػػػكاؿ، وإدراؾ أوجػػػو الشػػػبو وأوجػػػو  ىعلػػػويشػػػَت التمييػػػز البصػػػري إذل القػػػدرة   
عمػػػػػق االخػػػػػتبلؼ بينهػػػػػا. مػػػػػن حيػػػػػث اللػػػػػوف والشػػػػػكل واٟتجػػػػػم والػػػػػنمط والوضػػػػػ  والوضػػػػػوح وال
نػػادر  ، والكثافػة..اخل. وىػذه القػدرة ضػػرورية لػتعلم الطفػل القػراءة والكتابػػة واٟتسػاب والرسػم.  )

3102 ،20) 
 -إدراؾ التفاصيل الدقيقة، وتقاس ىذه القدرة  ىعلوترتبط ىذه القدرة بسرعة اإلدراؾ والقدرة 

ن األشكاؿ باختبارات إدراؾ الشكل ا١تختلف من بُت ٣تموعة م -التمييز  ىعلالقدرة 
ا١تتماثلة. كأف يطلب من الطفل أف يستخرج حرؼ الػ ص من بُت ٣تموعة من حروؼ الػ ض 

والػ ر من الػ ز، الػ ظ من الػ ط، الػ ؼ من الػ ؽ، والػ ت من الػ ث، والػ ع من الػ غ، الػ ح، من 
وا١تزاوجة الػ خ، واألرنب ذو األذف الواحدة من بُت ٣تموعة من األرانب ذات األذنُت وىكذا. 

 (.3112بُت الكلمات واٟتروؼ واألشكاؿ والصور واألعداد ا١تتماثلة )٤تمد رياف، 
جوانػػػػب التشػػػػابو  ىعلػػػػويعػػػػود التمييػػػػز البصػػػػري إذل اإلجػػػػراءات الػػػػيت ٘تكػػػػن الفػػػػرد مػػػػن التعػػػػرؼ 

واالختبلؼ للمثَتات ذات العبلقة، فالطفل صاحب الصعوبة يصعب عليو أف يدرؾ الشكل أو 
عليػو أف دييػز بػُت الصػورة الصػحيحة وا١تعكوسػة للحػروؼ أو األرقػاـ أو  يصعبا ا١تثَت ككل، كم

األشكاؿ فهو يكتب حرؼ س بصورة معكوسػة وكأنػة يف مػرآة، كػذلك بالنسػبة لؤلرقػاـ وخاصػة 
وىكػػػذا والعكػػػس  3ورقػػػم  2ورقػػػم  2تلػػػك الػػػيت تتطلػػػب إتاىػػػا صػػػحيحا يف كتابتهػػػا مثػػػل رقػػػم 

كمػا يصػعب التمييػز بػُت األشػكاؿ ا٢تندسػية كا١تثلػث   ،0ىكذا  01صحيح، كما يتطلب الرقم 
 (Car, Al ,2009,113)وا١ترب  ويقـو ّتم  العمليات اٟتسابية بطريقة خاطئة. 
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 التمييز البصرم-31
التمييػػػز بػػػُت األشػػػكاؿ وإدراؾ أوجػػػو الشػػػبة وأوجػػػو  ىعلػػػويشػػػَت التمييػػػز البصػػػري إذل القػػػدرة     

لشكل واٟتجم والنمط والوض  والوضوح والعمػق والكثافػة االختبلؼ بينهما، من حيث اللوف وا
 وغَتىا، وىذه القدرة ضرورية لتعلم الطفل القراءة والكتابة والرياضيات والرسم.

إدراؾ التفاصيل الدقيقة، وتقاس ىذه القدرة  عليوترتبط ىذه القدرة بسرعة اإلدراؾ والقدرة     
ة مػػػن األشػػػكاؿ ا١تتماثلػػػة، كػػػأف يطلػػػب مػػػن باختبػػػارات إدراؾ الشػػػكل ا١تختلػػػف مػػػن بػػػُت ٣تموعػػػ

حػػرؼ اؿ ص مػػن بػػُت ٣تموعػػة مػػن اٟتػػروؼ، واألرنػػب ذوى األذف الواحػػدة  يسػػتخرجالطفػػل أف 
بػػػُت ٣تموعػػػة مػػػن األرانػػػب ذات اآلذنػػػُت وىكػػػذا، وا١تزاوجػػػة بػػػُت الكلمػػػات واٟتػػػروؼ واألشػػػكاؿ 

 ( 23، 3102بدوي، والصور واألعداد ا١تتماثلة. )
ي يعػػام مػػن صػػعوبة التمييػػز البصػػري ىػػو الطفػػل الػػذي ال يسػػتطي  إدراؾ ولػػذا يكػػوف الطفػػل الػػذ

الفرؽ بُت مثَتين أو أكثر بصرياً، أو يعام مػن قصػور يف ىػذا اٞتانػب وذلػك فيمػا خيػص اٟتجػم 
والشكل وا١تسافة واللوف. كذلك توجػد حقيقػة واقعػة يف اإلدراؾ والتمييػز البصػري، مؤداىػا   أنػو 

شكاؿ وإدراؾ اٟتروؼ والكلمات بصرياً، فاألشياء عند إدراكها بصرياً األ إدراؾتوجد فروؽ بُت 
ال تتػػػأثر بانعكػػػاس وضػػػعها يف الفػػػراغ أو إتاىهػػػا، فالكرسػػػي يظػػػل كرسػػػياً مهمػػػا كػػػاف وضػػػعو يف 
الفراغ سواء نظر إليو الطفػل مػائبلً أو مسػتوياً، صػغَتاً أو كبػَتاً، واٟتيػواف يظػل عنػد إدراكػو بصػرياً 

جنبػػو، أمػػا  علػػيأو صػػغر، أو نٌظػػر إليػػو مػػن األمػاـ أو ا٠تلػػف أو نائمػػاً أو واقفػػاً  حيوانػاً سػػواء كػػرب
إدراؾ اٟتػػػروؼ والكلمػػػات فيتغػػػَت إدراكهػػػا بصػػػرياً بػػػاختبلؼ وضػػػعها يف الفػػػراغ أو زاويػػػة الرؤيػػػة،  

(، d-b( و )4 -3كػػذلك بتغػػَت هناياهتػػا و إتاىاهتػػا، فهنػػاؾ فػػروؽ كبػػَتة بػػُت إدراؾ الػػرقمُت )
التمييػز  ىعلػتغَت ا١تعٌت، ومن مث القدرة  ىعلبتغَت وضعهما، إذ يؤدى ىذا التغَت ( بصريا 2-3)

 (023، ٤3102تمد، البصري متطلب سابق وأساسي لتعلم القراءة والكتابة والرياضيات. )
 صعوبات اإلغالؽ البصرم-31
كل فقط عندما تظهر أجزاء من الش يإدراؾ الشكل الكل ىعلترتبط ىذه العملية بقدرة الفرد   

واستكماؿ األجزاء الناقصة يف كلمة من الكلمات أو صورة من الصور، وىذه العمليػة ٢تػا عبلقػة 
قػراءة اٞتمػػل قػػد  ىعلػػبصػػفة عامػةال فاألطفػػاؿ الػػذين ديتػازوف بقػػدرة عاليػة  القػراءةواضػحة بعمليػػة 
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درجػػػات مرتفعػػػة يف اختبػػػار اإلغػػػبلؽ البصػػػري أكثػػػر مػػػن األطفػػػاؿ الػػػذين يتصػػػفوف  ىعلػػػحصػػلوا 
 ضعف يف عملية القراءة.ب

معرفػة الصػيغة الكليػة مػن خػبلؿ  ىعلواإلغبلؽ البصري مكوف إدراكي يشَت إذل قدرة الطفل    
صػػيغة جزئيػػة، أو معرفػػة الكػػل حػػُت يفقػػد جػػزء أو أكثػػر مػػن ىػػذا الكػػل، ومػػن أمثلػػة ذلػػك قػػدرة 

مػػن ىػػذه ا١تطبػػوع  علػػيالقرائيػػة عنػػد تغطيػػة النصػػف األ النصػػوصقػػراءة سػػطور بعػػض  علػػيالفػػرد 
التلميحػػػػات أو  علػػػػيالسػػػػطور والكشػػػػف عػػػػن النصػػػػف األدم منهػػػػا، ْتيػػػػث ديكػػػػن االسػػػػتدالؿ 

الدالالت ا١تتعلقة ْتروؼ ىذه السطور، وديكن للطفل العادي القياـ بإغبلؽ بصػري ٢تػا اعتمػادا 
 قدرتو اإلدراكية. ىعل

ين يعػانوف مػن وتشَت الدراسات والبحوث إذل افتقار ذوى صعوبات الػتعلم وخاصػة األطفػاؿ الػذ
اإلغػػػبلؽ البصػػػري اٞتشػػػتطلىت سػػػواء  ىعلػػػاضػػػطراب اإلدراؾ أو الوظػػػائف اإلدراكيػػػة إذل القػػػدرة 

الشػػكل فيبػػدو  علػػيأكػػاف إغبلقػػاً ٝتعيػػا أو بصػػرياً حيػػث يصػػعب علػػيهم بػػأورة أو تركيػػز االنتبػػاه 
 تكػػز عليهػػا.)الشػػكل بالنسػػبة ٢تػػم هنائيػػاً أو ذاتيػػاً أو غػػَت مسػػتقل عػػن األرضػػية أو ا٠تلفيػػة الػػيت تر 

 (32، 3102ياسُت،
 صعوبات الذالرة البصرية-32

اسػػًتجاع ا٠تػػربات البصػػرية اٟتديثػػة وتعػػد ىػػذه القػػدرة  ىعلػػالػػذاكرة البصػػرية تعػػرؼ بأهنػػا القػػدرة 
اٟتػػػػروؼ ا٢تجائيػػػػة واألعػػػػداد وا١تفػػػػردات ا١تطبوعػػػػة وكػػػػذلك يف اللغػػػػة  واسػػػػتدعاءا٢تامػػػػة يف معرفػػػػة 

 ا١تكتوبة والتهجي. 
أهنػا تلػك العمليػة الػيت يػتم  ىعلإذل أف الذاكرة البصرية تعرؼ ( 23، 3115غَتة )ا١تويشَت      

مػػػن خبل٢تػػػا اسػػػًتجاع ا٠تػػػربات البصػػػرية اٟتديثػػػة، وتعػػػد ىػػػذه العمليػػػة مهمػػػة يف معرفػػػة واسػػػتدعاء 
 اٟتروؼ ا٢تجائية واألعداد وا١تفردات ا١تطبوعة وكذلك يف مهارات اللغة ا١تكتوبة والتهجي.

 تحسين الذالرة البصرية يجب إتباع اإلجرااات التالية:كعند القياـ ب 
و مث يطلػػب مػػن الطفػػل أف يػػرى شػػكبلً أو حرفػػاً أو رقمػػاً مث يغلػػق عينيػػة ويعيػػد تصػػوره أو ٗتيلػػ -

 بو. ويفتح عينية للتأكد من إ١تام
 بطاقات مث إخفائها عن الطفل ويطلب منو إعادة كتابتها. ىعليعرض سلسلة من اٟتروؼ  - 
 منهما. ن الطفل أف ينظر إذل اٟتروؼ أو الكلمة أو الشكل أو العدد مث ينطق كبلً يطلب م -



59 

 

يطلب من الطفل أف يعيد تتب  اٟتروؼ أو الكلمات أو األعداد أو األشكاؿ حىت يلػم هبػا مث  -
 تبعد عنو ليعيد كتابتها من الذاكرة.
اف بعػض األطفػاؿ  لػديهم استدعاء الصور البصرية، وإف كػ ىعلوالذاكرة البصرية تتضمن القدرة 

األشػػكاؿ( إال  -اٟتػػروؼ -اسػػًتجاع الصػػور الذىنيػػة للمثػػَتات البصػػرية )الكلمػػات علػػيالقػػدرة 
 (52، 3115متوذل، ا١تثَتات البصرية يف ترتيبها الصحيح. ) تذكرأهنم جيدوف صعوبة يف 

 صعوبات تصور العالقات الممانية-33
  األشياء يف الفراغ،ويتعلق ىذا اٞتانب من وض ىعليشَت ىذا ا١تفهـو إذل قدرة الطفل    

إدراؾ العبلقات ا١تكانية يف الفراغ حيث تبدو ىذه  ىعلبالقدرة  البصريجوانب اإلدراؾ 
ا١تشكبلت كما لو كان  قراءة الكلمات من خبلؿ ا١ترآة )قراءة وكتابة كلمات بطريقة من 

لمة )ع ـ ؿ( ومثل ىذه ا١تشكبلت اليسار إذل اليمُت (، فَتى الفرد كلمو )ؿ ـ ع( بدالً من ك
 تق  يف نطاؽ ا١تشكبلت ا١ترتبطة بتكامل اإلدراؾ ا١تكاين.

إمكانية تسكُت شيء ما  أو رمز أو شكل  ىعلالطفل أف يتعرؼ  ىعلكما يتعُت     
أشكاؿ( يف عبلقة مكانية ٢تذا الشيء م  األشياء األخرى احمليطة  -صور -أعداد -)حروؼ

ا١تثاؿ  جيب أف تستقبل الكلمات كوحدات أو جشتلط أو كينونات  سبيل  عليففي القراءة 
إدراؾ العبلقات ا١تكانية أساسا ىاماً من األسس اليت  ىعلكلية ٤تاطة بالفراغ، و٘تثل القدرة 

 يقـو عليها التعلم وخاصة تعلم الرياضيات والتصميمات ا٢تندسية والبيولوجى والرسم.
ري، وٓتاصة إدراؾ العبلقات ا١تكانيػة، والػتعلم ا١تدرسػي قػد العبلقة بُت قدرات  التصور البص    

حظيػػػػػ  باىتمػػػػػاـ العديػػػػػد مػػػػػن الًتبػػػػػويُت والعديػػػػػد مػػػػػنهم ينظػػػػػر إذل صػػػػػعوبات اإلدراؾ البصػػػػػري 
األقػػػل تسػػػػهم بنسػػػبة كبػػػػَتة يف  ىعلػػػػأهنػػػػا السػػػبب أو  ىعلػػػوصػػػعوبات إدراؾ العبلقػػػات ا١تكانيػػػػة 

 منها األطفاؿ. التعلم اليت يعاينالرئيس ١تشكبلت الفشل األكادديي، وأهنا السبب 
وتشَت نتائج الدراسات يف ىػذا اجملػاؿ أشػارت إذل وجػود فػروؽ دالػو إحصػائياً بػُت األطفػاؿ ذوى 

إدراؾ  ىعلػػصػػعوبات الػػتعلم ٦تػػن لػػديهم اضػػطرابات يف الوظػػائف اإلدراكيػػة والعػػاديُت يف القػػدرة 
 .(22، 3102العبلقات ا١تكانية وذلك لصاحل العاديُت. )القدسي، 
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 صعوبات تمييز الشمل كاألرضية-34
الفصػل أو التمييػز بػُت الشػكل مػن األرضػية  علػيواألرضػية القػدرة  الشػكليقصد بالتمييز بػُت   

فقػرة السػؤاؿ أو الشػكل  عليأو ا٠تلفية احمليطة بو، واألطفاؿ يف ىذا اجملاؿ ال يستطيعوف الًتكيز 
ذلػػك أف ينشػػغل الطفػػل ٔتثػػَت غػػَت ا١تثػػَت  ىعلػػتػػب مسػػتقبلً عػػن ا٠تلفيػػة البصػػرية احمليطػػة بػػو، ويًت 

 ا١تستهدؼ، ومن مث يتشت  انتباىو، ويتذبذب إدراكو وخيطئ يف مدركاتو البصرية.
وترتبط ىػذه الصػعوبة باالنتقائيػة يف االنتبػاه وسػرعو اإلدراؾ، وقػد أجريػ  العديػد مػن الدراسػات 

  تلػػػك الدراسػػػات إذل أف صػػػعوبات الػػػتعلم، وتوصػػػل ىلػػػدتناولػػػ  مشػػػكلة الشػػػكل واألرضػػػية 
األطفػػاؿ ذوى صػػػعوبات الػػػتعلم يصػػعب علػػػيهم التمييػػػز بػػػُت ا١تثػػَت ا٢تػػػدؼ )الشػػػكل(، وا١تثػػػَتات 

 ا١تنافسة )األرضية أو ا٠تلفية( ويؤدى ىذا إذل صعوبات يف تعلم ىؤالء األطفاؿ.
تتمثػػػل سػػػلوكيات الطفػػػل الػػػذي يعػػػاين مػػػػن مشػػػاكل يف التمييػػػز السػػػمعي بػػػُت الشػػػكل وا٠تلفيػػػػة 

 ( 21، 3102فريد، احدة أو أكثر من أمناط السلوؾ اآلتية  )بو 
 عدـ االنتباه للمدرس. -
 من السهل إثارة انتباىو باألصوات. -
 خارجية  الفهم إذا ٝت  اصواتاً  ىعليفقد القدرة  -

 الشيا كالحرؼ ىعلصعوبات التعرؼ -35
اء عنػػػد رؤيتهػػػا أو طبيعػػػة األشػػػي ىعلػػػالتعػػػرؼ  علػػػيتشػػػَت ىػػػذه الصػػػعوبات إذل ضػػػعف القػػػدرة   

اٟتػػروؼ ا٢تجائيػػة واألعػػداد والكلمػػات واألشػػكاؿ  علػػيٗتيلهػػا. وىػػذه تشػػمل صػػعوبات التعػػرؼ 
ا٢تندسػػية مثػػػل  ا١تربػػػ  وا١تثلػػث والػػػدائرة واألشػػػياء مثػػل الكرسػػػي، والزىريػػػة واألبػػاجوره، وقػػػد وجػػػد 

 علػػػػيأف التعػػػرؼ  (Richek.et al.,2006)بعػػػض البػػػاحثُت أمثػػػػاؿ رايتشػػػك وآخػػػػروف 
 ياء واٟتروؼ والكلمات واألشكاؿ منبئ جيد تاب  للتحصيل القرائي. األش

 صعوبات التمييز بُت األشكاؿ أو الرموز ومعكوسها
 بعض األطفاؿ التمييز بُت األشكاؿ أو الرموز ومعكوسها وترتيب حروفها مثل   ىعليصعب 

 (، 3،4(، )3،2األرقاـ ) -
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 (b,d),(p,q),(no,on),(top- pot)يف اللغة اإل٧تليزية  -
 ٛتل(. –أمينة(  )حلم  –لقب( )أمنية  –علم( )قلب  –يف اللغة العربية )عمل  -

وقد وجد أف بعض األطفاؿ ذوي صعوبات الػتعلم يفشػلوف يف عمػل التحسػينات أو التعػديبلت 
 الضرورية للتعميمات اإلدراكية اليت مت تعلمها أو اكتساهبا مبكراً. 

العديػػػػد مػػػػن ا١تفػػػػاىيم السػػػػابق تعلمهػػػػا أو اكتسػػػػاهبا، فيظلػػػػوف ىػػػػؤالء ال يسػػػػتطيعوف التمييػػػػز بػػػػُت 
األقػػل  ىعلػػيسػػتخدموف ىػػذه ا١تفػػاىيم يف غػػَت موضػػعها أو ضػػمن سػػياقات ال تتطلػػب ذلػػك. أو 

 (32، ٨3103تو ما يقتضيو السياؽ. )صقر، عليتتطلب تطويراً يف استخداـ ىذه ا١تفاىيم 
 صعوبات تصور المل من خالؿ الجزا-36
األخرى األكثر أمهيػة مػا يتعلػق بصػعوبات إدراؾ الكػل مػن خػبلؿ اٞتػزء. أو مػا  من الصعوبات  

. ومدركو الكل ىم أولئك الػذين يػروف "Whole Perceivers"يسمي بذوي إدراؾ الكل 
أو يػػدركوف الشػػيء يف صػػيغتو الكليػػة أو التامػػة. بينمػػا مػػدركو اٞتػػزء ىػػم الػػذين دييلػػوف إذل الًتكيػػز 

 األجزاء، ويفتقروف إذل إدراؾ الكليات. التفاصيل الدقيقة أو  ىعل
واٞتمػػ  بػػُت إدراؾ الكػػل وإدراؾ اٞتػػزء يعػػد مطلبػػاً أساسػػياً للػػتعلم الفعػػاؿ، ففػػي مهػػاـ القػػراءة    

التحػػػرؾ ٔترونػػػة وفاعليػػػة مػػػن الكػػػل إذل األجػػػزاء أو  ىعلػػػمػػػثبلً جيػػػب أف يكػػػوف ا١تتعلمػػػوف قػػػادروف 
الكلمػات ككليػات ، كمػا حيتػاجوف إذل إدراؾ  العناصر ا١تكونة لو، حيث حيتاج ىػؤالء إذل إدراؾ

التفاصيل أو اٟتروؼ اليت ٘تيز ىذه الكلمات عن غَتىا من الكلمات األخرى. ومن أمثلة ذلػك 
(house,horse)  العلميػػػػػة (، ٕتػػػػػارب،  –وعربيػػػػػاً )أمنيػػػػػة ،أمينػػػػػة، التجػػػػػارب )العمليػػػػػة

 .(ٕتاوب..اخل
ا٠تاصػػػية إف األطفػػػاؿ ذوي صػػػعوبات ىػػػذه  ىعلػػػوتشػػػَت الدراسػػػات والبحػػػوث الػػػيت أجريػػػ      

الػػػتعلم، وخاصػػػة الػػػذين يعػػػانوف مػػػن اضػػػطرابات اإلدراؾ أو الوظػػػائف اإلدراكيػػػة أي اٞتزئيػػػوف أو 
ىػػػؤالء األطفػػػاؿ جيػػدوف صػػػعوبات ملموسػػػة يف  –مػػدركو اٞتػػػزء، وكػػذا الكليػػػوف أو مػػػدركو الكػػل 

 ( 40، 3111عصر،القراءة والكتابة وإدراؾ الرسـو والرموز واٟتروؼ. )
األطفػػػاؿ ذوي صػػػعوبات الػػػتعلم اإلدراكيػػػة  ىعلػػػويف إحػػػدى التجػػػارب البحثيػػػة الػػػيت أجريػػػ     

اؿ. وقػػػد كانػػػ  ا٠تصػػػائص حيػػػث طلػػػب مػػػن ىػػػؤالء األطفػػػاؿ تلػػػوين بعػػػض الرسػػػومات واألشػػػك
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وقػػد أطلػػق البػػاحثوف  –ىػػؤالء األطفػػاؿ عنػػد إجابػػاهتم أهنػػم يػػروف اٞتػػزء ال الكػػل  ىالسػػائدة لػػد
 اٞتزء. ىؤالء األطفاؿ مدركو ىعل
وديكػػن أف تنػػدرج مثػػل ىػػذه الصػػعوبات ٖتػػ  مػػا يسػػمي النمذجػػة اإلدراكيػػة والػػيت تشػػَت إذل     

 -اٟتركػػي  -السػػمعي البصػػري -البصػػري  -األسػػلوب أو النمػػوذج اإلدراكػػي ا١تفضػػل  السػػمعي 
 والذي دييل الطفل إذل استخدامو. 

زميبلهتػػا يف  ىعلػػة التعػػرؼ وتشػػَت بعػػض الدراسػػات إذل حالػػة الطفلػػة الػػيت تعػػاين مػػن مشػػكل    
اإلدراؾ البصػري ٢تػن. وأهنػا تفشػل يف التعػرؼ علػيهن مػا دل تسػم  أصػوات   ىعلػالفصل اعتماداً 

الػرغم مػن أف حاسػة  ىعلػحاسػتها السػمعية يف الػتعلم  ىعل كل منهن. ومن مث فهي تعتمد كليةً 
الوسػػػيط  ىعلػػػومػػػات ذلػػػك يعتمػػػد إدراكهػػػا للمثػػػَتات أو ا١تعل ىعلػػػالبصػػػر لػػػديها عاديػػػة ٘تامػػػاً. و 

 ( 005، 3102عبد الفتاح، اإلدراكي السمعي والذي ديثل النموذج اإلدراكي ا١تفضل لديها. )
 التحصيل: -37 
تضمن ىذا احملور  ماىية التحصػيل، وأمهيتػو، والعوامػل ا١تػؤثرة فيػو، ودافعيتػو، ومسػتويات  

 األىداؼ ا١تعرفية، وفيما يلي تفصيل لذلك.
 ماىية التحصيل:  -أ
( التحصػػيل بأنػو "ا١تعرفػػة الػيت يػػتم اٟتصػوؿ عليهػػا وا١تهػارة الػػيت 2، 3102عػرؼ بػدوي ) 

تػػػتم تنميتهػػػا يف ا١توضػػػوعات الدراسػػػية با١تػػػدارس وتبينهػػػا بالػػػدرجات الػػػيت يػػػتم اٟتصػػػوؿ عليهػػػا يف 
 االختبارات".

( بأنػػػػو "درجػػػة االكتسػػػػاب الػػػيت حيققهػػػػا فػػػرد، أو مسػػػػتوى 211، 3102وعرفػػػو عابػػػد ) 
حيػػرزه، أو يصػػػل إليػػو يف مػػادة دراسػػية أو ٣تػػػاؿ تعليمػػي أو تػػدرييب معػػُت". وعرفػػػو   النجػػاح الػػذي

( بأنػػػو "٣تموعػػػة مػػن ا١تعلومػػػات وا١تهػػػارات وا١تعػػارؼ الػػػيت يكتسػػػبها الطالػػػب 3، 3112كفػػايف )
بعػػػد دراسػػػتو للوحػػػدة ا١تػػػراد تدريسػػػها، وحيػػػدد بالدرجػػػة الػػػيت حيصػػػل عليهػػػا الطالػػػب يف االختبػػػار 

 التحصيلي".
( التحصػػػيل بامتحػػػاف هنايػػػة العػػػاـ الدراسػػػي فعرفػػػو بأنػػػو 23، 3102سػػػدحاف )وربػػػط ال 

عنػػو بالتقػػدير الػػذي ينالػػو الطالػػب يف امتحػػاف هنايػػة  "مقػػدار مػػا تعلمػػو الطالػػب يف ا١تدرسػػة معػػرباً 
 العاـ الدراسي وىو يعكس مستويات ٖتصيلية متباينة".
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يػػػو الطالػػػب مػػػن ( التحصػػػيل بأنػػػو "مقػػػدار مػػػا حيصػػػل عل02، 3113وعػػػرؼ اٞتػػػابري ) 
عنها بػدرجات يف االختبػار ا١تعػد بشػكل ديكػن معػو قيػاس  معلومات أو معارؼ أو مهارات معرباً 

 ا١تستويات احملددة والذي يتميز بالصدؽ والثبات وا١توضوعية".
وتوصل الباحث إذل أف التحصيل ىو مقدار ما يكتسبو الطالب من مفاىيم وتعميمػات  

بالدرجػػػة الػػػيت حيصػػػل  ع أو وحػػػدة أو مقػػػرر دراسػػػي، مقيسػػػاً ومهػػػارات مػػػن خػػػبلؿ دراسػػػتو ١توضػػػو 
 (. 13-11، 3102عليها يف االختبارات التحصيلية ا١تعدة ٢تذا الغرض )جبلؿ، 

 أىمية التحصيل:  -ب
 ىعلػوجػو التحديػد مػن أىػم ا١تراحػل التعليميػة، بػل وأخطرىػا  علػيتعد ا١ترحلة االبتدائيػة  

ا١تهمة مػن حياتػو،   يف تلك ا١ترحلة تلميذبناء شخصية ال سامهة فعالة يفاإلطبلؽ، ألهنا تساىم م
باألساسيات الضرورية البلزمة الستمرارىم يف ا١تراحػل التعليميػة التاليػة. وتتسػم  تبلميذكما ٘تد ال

الفصػوؿ الدراسػية يف مرحلػة التعلػيم االبتػدائي بسػمة غالبػة ال يكػاد خيتلػف عليهػا اثنػاف يف ٣تػػاؿ 
لفروؽ الفرديػة بػُت ا١تتعلمػُت والػيت تعػد مػن أىػم التحػديات الػيت تواجػو الًتبية وىي وجود ظاىرة ا

ا١تعلمػػُت يف تلػػك ا١ترحلػػة، وىػػذه الظػػاىرة مؤداىػػا وجػػود ظػػاىرة الفػػروؽ الفرديػػة يف كافػػة اٞتوانػػب 
يف أيػػة مرحلػػة مػػن مراحػػل التعلػػيم والسػػيما مرحلػػة التعلػػيم االبتػػدائي، ويػػؤدي عػػدـ  ى التبلميػػذلػد

 تبلميػذيف تلك ا١ترحلة، فنجػد ال تبلميذوجود تباين يف مستوى ٖتصيل الإذل  مراعاة تلك الظاىرة
متػػػدين التحصػػيل )متػػػورل،  تبلميػػذمتوسػػػطي التحصػػيل، وكػػػذلك ال تبلميػػذمرتفعػػي التحصػػػيل، وال

3115،02.) 
لعوامػػػػل ا١تػػػػؤثرة يف التحصػػػػيل ا١تختصػػػػُت يف ٖتديػػػػد ا لػػػػديوىنػػػػاؾ وجهػػػػات نظػػػػر متباينػػػػة  
ىا للتفوؽ الدراسػي أو عدمػو، مكونػو بػذلك عػدة إتاىػات نظريػة ٗتتلػف ، وا١تؤدية بدور تبلميذلل

ما يؤثر يف اجملتم  مػن توجيهػات فكريػة وعقائػد اجتماعيػة حيملهػا أصػحاب  علييف طرحها بناء 
، 3102ىذه النظريات، وأبرز ىذه النظريات  النظرية الوظيفية، والنظرية الصػراعية )السػدحاف، 

23) 
عػن غػَته مػن  تلميذلتحصيل يعد من أىم ما دييز الالقوؿ إف ا ومن خبلؿ ما سبق ديكن 
، واكتسػػػابو للمفػػػاىيم والتعميمػػػات تلميػػػذال، فمػػػن خبللػػػو ديكػػػن أف يعػػػرؼ مػػػدى تقػػػدـ تبلميػػػذال
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مػن حيػث ٧تاحػو أو رسػوبو،  تلميػذعلػي الوا١تهارات، وبالتارل نسػتطي  مػن خبللػو إصػدار حكػم 
 وانتقالو من صف آلخر، ومن مرحلة ألخرى.

 العوامل المؤثرة في التحصيل: -ج
، وذكػر ىػذه العوامػل ال يعػٍت أهنػا تلميػذعوامل يف التػأثَت يف ٖتصػيل اليتداخل عدد من ال 

دوف اآلخػر، أو  السبب الوحيد يف ضعف التحصيل، فقد تعمػل ٣تتمعػة، وقػد يػؤثر عامػل واحػد
 (  25، 3102دوف آخر، وديكن تقسيم تلك العوامل كاآليت )ماجد  تلميذيؤثر عامل يف 

  :عوامل عقلية عامة 
القػػراءة لعػػدـ اإل١تػػاـ بأساسػػياهتا يف وقػػ  مبكػػر، وأيضػػا عػػدـ  علػػيتشػػمل التػػأخر يف القػػدرة 

 التذكر بالشكل الصحيح، باإلضافة إذل القدرات الذكائية ا١تنخفضة. عليالقدرة 
  :عوامل جسمية عامة 

 تفقػد اٞتسػم حيويتػو وبالتػػارل ال وتشػمل ضػعف السػم  والبصػػر وا٢تػزاؿ واإلصػابة بػاألمراض الػػيت
 تتيح لو الفرصة لبذؿ الطاقة ا١تطلوبة يف عملييت التعليم والتعلم.

  :عوامل بيئية تتعلق بالبيئة المدرسية أك المنزؿ أك خارجهما كمن أمثلتها 
بػػُت مػػدارس ٥تتلفػػة يف بيئػػات ٥تتلفػػة تبعػػا لظروفػػو األسػػرية ٦تػػا يتبعػػو تبػػاين  تلميػػذانتقػػاؿ ال -أ 

 وعدـ إ١تامو لبعض أجزاء ا١تنهج الدراسي.  تلميذرؽ التعليمية اليت يتلقاىا البُت الط
 عن ا١تدرسة. تلميذكثرة تغيب ال -ب 
 باألمن النفسي داخل ا١تدرسة أو يف ا١تنزؿ. تلميذدـ شعور الع -ج 
 .تبلميذ١تتبعة للمنهج الدراسي وسن العدـ مبلئمة الطرؽ التدريسية ا -د 
 وزمبلئو با١تدرسة.بوالديو ومعلميو  تلميذعبلقة ال -ق 
 حركة ا١تعلمُت أثناء العاـ الدراسي وزيادة النصاب من اٟتصص. -ك 
 .تلميذفعية للتحصيل عند الازدحاـ ا١تنهج الدراسي وفقداف الدا -ز 
الفجػػػوة بػػػُت ا١تػػػنهج الدراسػػػي وبػػػُت متطلبػػػات البيئػػػة احمليطػػػة وقػػػدـ ا١تعلومػػػات ا١تقدمػػػة يف -ح 

 (54، 3101)رمضاف،  ا١تنهج الدراسي.
 ( أف أىم العوامل ا١تؤثرة يف التحصيل ىي  53، 3102طار نفسو يذكر السدحاف )ويف اإل
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  :العوامل الجسمية 
ضػػعيف البنيػػة أو ا١تصػػاب  تلميػػذسػػمية الداخليػػة وا٠تارجيػػة، فاليف بنػػاىم اٞت تبلميػػذيتبػػاين ال

بػػأمراض مزمنػػة بسػػبب سػػوء التغذيػػة أو غػػَته مػػن األسػػباب الشػػك أنػػو سيشػػعر بالتعػػب واإلهنػػاؾ 
وٖتمػل مشػاقو، وقػد  االسػتذكار عليد بذؿ أقل ٣تهود، وأبرز مظاىر ىذا التعب عدـ القدرة عن

من ىو ضعيف البصر فيكوف ىناؾ خلل يف وصوؿ ا١تعلومػة البصػرية إليػو، أو  تبلميذيوجد من ال
يكوف معتل السم  فيظهر وكأنو غَت حاضر الذىن أو شارد الفكر، ومن ىنا فقػد يتػأثر ٖتصػيلو 

 ( 02، 3102)عبد الفتاح،  األسباب اٞتسمية.بفعل ىذه 
  :العوامل العقلية 

ىنػػاؾ عبلقػػة طرديػػة بػػُت مسػػتوى الػػذكاء والتحصػػيل، ومػػن ىنػػا أصػػبح قيػػاس الػػذكاء خطػػوة 
ا١تػػدى الػػذي ديكػػن أف ضػرورية يلػػـز القيػػاـ هبػػا يف حػػاالت ضػػعف التحصػػيل، ْتيػػث ديكػػن معرفػػة 

 (13، 3102مَتة، . )أبو عالوصوؿ إليو ٖتصيلياً  تلميذيستطي  ال
  :العوامل االنفعالية 

ا١تضػػػطرب  تلميػػذالقلػػق، فال تبلميػػػذمػػل ولعػػل مػػػن أبرزىػػا يف حيػػاة التتعػػدد مظػػاىر ىػػػذه العوا
الًتكيػػػػز أو  علػػػيبسػػػبب القلػػػػق أو غػػػَته مػػػن االضػػػػطرابات االنفعاليػػػة يصػػػبح غػػػػَت قػػػادر  انفعاليػػػاً 

اسػػػتذكاره يف منزلػػو. )ٛتػػػص،  االسػػتيعاب، سػػػواء يف أثنػػاء تلقػػػي الػػدروس يف ا١تدرسػػػة، أو خػػبلؿ
3112 ،20) 
  :العوامل االجتماعية 

، وىػػػػػذه البيئػػػػػة أو احملػػػػػيط تلميػػػػػذلبيئػػػػػة األسػػػػػرية الػػػػػيت يعيشػػػػػها الومػػػػػن أىػػػػػم تلػػػػػك العوامػػػػػلال ا
االجتمػاعي ٔتعنػػاه الشػػامل يشػمل  األسػػرة، اٟتػػي، األصػدقاء، البيئػػة الًتوحييػػة، فممػا الشػػك فيػػو 

وتػػػػػدين مسػػػػػػتوى التحصػػػػػػيل.)  تلميػػػػػػذرية يف حيػػػػػاة الالضػػػػػػطرابات األسػػػػػػأف ىنػػػػػاؾ تبلزمػػػػػػا بػػػػػُت ا
 (30، 3102السيد،
 
  :العوامل المدرسية 

العلػػػم، وتتحػػػدد فيهػػػا مسػػػتوياهتم  تلميػػػذحملضػػػن األساسػػػي الػػػذي يتلقػػػى فيػػػو التعػػػد ا١تدرسػػػة ا
التحصيلية، ويقصد بالعوامل ا١تدرسية ا١تعٌت الواس  لو وىو ما يقصد بو ا١تبٌت ا١تدرسي بتجهيزاتو 
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وا١تعنويػػػػة، وىنػػػػاؾ ا١تػػػػنهج ٔتكوناتػػػػو )األىػػػػداؼ، احملتػػػػوى، الطػػػػرؽ التدريسػػػػية، األنشػػػػطة،  ا١تاديػػػػة
وىػو يف  تلميػذيئتػو ٢تػذه ا١تهمػة. إف وضػ  الالوسائل التعليمية، التقومي(، وىناؾ ا١تعلم بإعداده وهت

مبػػٌت متهالػػك، وفصػػل مػػزدحم، ويتلقػػى منػػاىج قدديػػة وطويلػػة وبطػػرؽ تدريسػػية تقليديػػة بواسػػطة 
دل يؤىل التأىيل الًتبػوي ا١تناسػب ومثقػل باٟتصػص الكثػَتة، سػيكوف يف أسػوأ حاالتػو، وال  معلم

 يتوقػػػػػػ  منػػػػػػػو إال ضػػػػػػعف التحصػػػػػػػيل، بػػػػػػل واإلخفػػػػػػػاؽ يف ٖتقيػػػػػػق التعلػػػػػػػيم ألىدافػػػػػػو األساسػػػػػػػية.
 ( 032، 3111عصر)
  :عوامل أخرل 

لعمػػػػػل ىنػػػػػاؾ عوامػػػػػل أخػػػػػرى تػػػػػؤثر يف التحصػػػػػيل منهػػػػػا االىتمػػػػػاـ، وا١تثػػػػػابرة، واالجتهػػػػػاد يف ا
ات ا١توجهػػػة للطاقػػػة النفسػػػية الدراسػػػي، والدافعيػػػة إذل اإل٧تػػػاز، حيػػػث تعػػػد الدافعيػػػة أحػػػد ا١تتغػػػَت 

السػمات الشخصػية ّتوانبهػا  ٨تو بػذؿ اٞتهػد يف ٣تػاؿ التحصػيل الدراسػي. ومنهػا أيضػاً  تبلميذلل
ا١تتعػػػػددة  كاالسػػػػتقبللية، والتوافػػػػػق الشخصػػػػي، والتوافػػػػػق االجتمػػػػاعي، والثقػػػػػة بػػػػالنفس، وحػػػػػب 

 الستطبلع. ا
 

 الذلاا المنطقي )الرياضي(-38
إذل ا١تنطػػػق والتفكػػػَت االسػػػتدالرل  ٖتليػػػل ا١تشػػػكبلت اسػػتناداً  ىعلػػويشػػَت إذل قػػػدرة الفػػػرد 

ا١تنطقػي والتعامػل مػ  العمليػػات اٟتسػابية واإلعػداد بكفػاءة عاليػػة ،ولديػو مهػارات التفكػَت الناقػػد 
العبلقػػػات بػػػُت ٥تتلػػػف األشػػػياء غػػػَت التصػػػنيفات و  ىعلػػػوحػػػل ا١تشػػػكبلت ،وأيضػػػا لديػػػو القػػػدرة 

الػػذكاء  ىعلػػا١تفهومػػة ،وتنظػػيم األفكػػار والتتػػاب  ، وتقػػدمي الرباىػػُت لعمػػل األشػػياء ويػػتم التعػػرؼ 
 ا١تنطقي الرياضي عند ا١تتعلم من خبلؿ عدد من ا١تؤشرات وا٠تصائص ومنها انو  

  رجيي ولديػو القػدرة غَتىا ،وانػو يفكػر بشػكل مفػاىيمي وتػد ىعليفضل كتب العلـو والرياضيات
 اكتشاؼ األمناط والعبلقات اليت اليكتشفها اآلخروف. ىعل

 . حيب عد وتصنيف األشياء واستخداـ برامج الكومبيوتر 
  حيب األلعاب اليت تستخدـ االستدالؿ ا١تنطقي وا١تعادالت والعمليات الرياضية 
 3102ابػػد، انيػة )عيػتمكن مػن وضػ  الفػروض واختبارىػا ،والػتمكن مػن الرسػـو واألشػكاؿ البي، 

12) 
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األشػياء  ويرى جاف بياجيو أف الفكػر ا١تنطقػي الرياضػي ينشػأ مػ  استكشػاؼ الطفػل كػل
فيهػا، و بعػد  حولػو كالكلمػات و األصػوات و األواين و األمػاكن، فيبػدأ تكػوين توقعاتػو و آمالػو

ة عدد قطػ  يستطي  مقارن فًتة وجيزة يتمكن من إحصائها، و أخَتاً يف عامو السادس أو الساب 
مسػألة منطػق أكثػر منهػا  اٟتلوى م  عػدد الكػرات يف ٣تموعػة ألعػاب، بعػد ذلػك تصػبح الػروابط

 (51، 3112كفايف، ).قوة مبلحظة
أف الفػػػرد الػػػذي يتمتػػػ  هبػػػذا النػػػوع مػػػن  Gardner (Gardner,2013,37) ويػػػذكر   

ٖتػدث يف حياتنػا الذكاء يكوف لديو قدرات قد تغيب عنػد اآلخػرين يسػتخدمها يف أمنػاط ٥تتلفػة 
إذ يتمتػػ  بالتعامػػل مػػ  األرقػػاـ والصػػيا اٟتسػػابية واأللػػواف وإجػػراء البحػػوث وحػػل األلغػػاز وحيػػب 
التحػػدي ٟتػػل ا١تشػػكبلت ا١تعقػػدة ا١تهػػن الػػيت تتناسػػب مػػ  ىػػذا النػػوع مػػن الػػذكاء تشػػمل العلمػػاء 

 فبلسفة. والفيزيائيُت وعلماء الرياضيات وا١تنطق وا١تهندسُت واألطباء واالقتصاديُت وال
 الذلاا المماني )البصرم(. -

إدراؾ ا١تكػػػاف ا١ترئػػػي  والتفكػػػَت البصػػػري ،مػػػن خػػػبلؿ الصػػػور  ىعلػػػويشػػػَت إذل قػػػدرة الفػػػرد   
اسػػتخداـ األلػػواف  ىعلػػوا٠تػػرائط وا١تخططػػات والرسػػـو واألشػػكاؿ ، ويتمثػػل أيضػػا يف قػػدرة الفػػرد 

كػػوين صػػور وٗتػػيبلت عقليػػة إدراؾ العبلقػػات بػػُت األشػػياء داخػػل الرسػػـو واألشػػكاؿ ، وت ىعلػػو 
يسػػتخدمها يف حػػل ا١تشػػكبلت ويتطلػػب ىػػذا النػػوع مػػن الػػذكاء اٟتساسػػية للػػوف وا٠تػػط والشػػكل 

ا١تػتعلم مػن خػبلؿ  ىلػدالػذكاء ا١تكػاين )البصػري(  ىعلوالطبيعة واجملاؿ وا١تساحة ، ويتم التعرؼ 
 عدد من ا١تؤشرات وا٠تصائص منها انو  

 بسرعة إذل األلواف واألشكاؿ والصور . يستجيب صاحب ىذا النوع من الذكاء 
 شياء وتصنيفها .األ حيب تصور 
 . يفضل الكتب ا١تزودة باألشكاؿ وا١تخططات والصور 
 3102ابػػػد،يػػػدقق يف األشػػػكاؿ والرسػػػومات وا١تخططػػػات ويبحػػػث عػػػن عبلقػػػات بينهػػػا.    )ع ،

12) 
 األشياء يف مسػاحة  نظيمعن طريق البصر وت باحملسوسات واجملردات معاً  يتعلم أفراد ىذه الشرحية

 ما .
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  حيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف أف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياء الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت يتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدثوف عنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىت يفهموىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
واألشػػكاؿ وا٠تػػرائط ،والرسػػـو ،واٞتػػداوؿ ، والفػػن ،واألحػػاجي ، وكػػل مػػا  يسػػتمتعوف بػػاأللواف

 يلف  النظر .
  لتأمػػل التفكػػر وا ىعلػػالقػػدرة  البصػػري و –إدراؾ العػػادل ا١تكػػاين  عػػلوالػػذكاء ا١تكػػاين ىػػو القػػدرة

 . بشكل صحيح 
( وىػػذا النػػوع مػػن 30تبصػػروف( سػػورة الػػذاريات آيػػة) ويقػػوؿ تعػػاذل ) ويف أنفسػػكم أفػػبل 

ا٠تلػػػق والػػػتحكم بالصػػػور العقليػػػة  ىعلػػػاحمليطػػػة ،والقػػػدرة  الػػػذكاء يتعلػػػق بػػػالتميز البصػػػري للبيئػػػة
ويشػػمل البحػػث عػػن حلػػوؿ للمشػػكبلت والوصػػوؿ للنتػػائج ٦تػػا  والػػتحكم باٞتسػػم يف ا١تسػػاحة

تلػػك  ىعلػػكالصػػياد ، الكشػػاؼ وإجػػراء ٖتػوالت عقليػػة بنػػاء  اعد يف إدراؾ حقػػائق ملموسػػةيسػ
 كمهندس ديكور داخلي ، مهندس معماري ، رساـ ، أو٥تًتع . اإلدراكات

حساسػية لؤللػواف ،ا٠تطػوط ،األشػكاؿ ،ا٢تيئػات ،ا١تكػاف  علػييشتمل ىذا الػذكاء أيضػا 
التخيل والتمثيػل البيػاين لؤلفكػار  عليشمل القدرة كما ي  1العناصر  ،والعبلقة ا١توجودة بُت تلك

 1توجيػػػػو الػػػػذات بشػػػػكل مناسػػػػب يف قالػػػػب مكػػػػاين  ىعلػػػػوالقػػػػدرة  البصػػػػرية أوا١تكانيػػػػة
 (3102)اشراقة،

اف ىػػػػذا النػػػػوع مػػػػن الػػػػذكاء يتمثػػػػل  Gardner ((Gardner,2013,39 ويػػػػذكر
ء إذل اسػػػتخداـ بػػػالقوؿ )صػػػورة تسػػػاوي ألػػػف كلمػػػة (إذ دييػػػل مػػػن ديتلػػػك ىػػػذا النػػػوع مػػػن الػػػذكا

األشػػكاؿ والصػػور والتصػػميمات والرسػػـو وا٠تػػرائط ولديػػو قػػدرة عاليػػة يف ا١تهػػاـ الػػيت تتطلػػب رؤيػػة 
العػػُت مػػ  العقػػل مثػػل التصػػور والتخيػػل وتشػػكيل الصػػور الذىنيػػة . وا١تهػػن الػػيت تتناسػػب مػػ  ىػػذا 

 . النوع من الذكاء تشمل الفنانُت وا١تصممُت وا١تهندسُت ا١تعماريُت
 نظرية الذكاءات ا١تتعددة   أسس تفسَت

مػن الػذكاء ،ولكػن  ف الشػخص يفقػد نوعػاً إي  عندما تتلف منطقة من الدماغ فالتلف الدماغ-أ
ذكػػاءات أخػػرى تبقػػى قائمػػة مثػػل تلػػف الفػػص األمػػامي األيسػػر للػػدماغ الػػذي يػػؤدي ١تشػػاكل يف 

 ٦تارسة الرياضة. ىعل القراءة والكتابة واٟتديث ،بينما يبقى ا١تصاب قادراً 
أف بعػػض النػػاس لػػديهم قػػدرات عاليػػة يف  (93، 4102ماجددد   اخػػتبلؼ األشػػخاص   يػػرى-ب

جانػػب بينمػػا يكػػوف أداؤىػػم متػػدنيا يف جوانػػب أخػػرى ،قػػد يقػػـو شػػخص بعمليػػات حسػػابية مػػن 
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عدة منازؿ دوف االسػتعانة بالورقػة والقلػم ولكنػو اليسػتطي  إقامػة عبلقػات اجتماعيػة ناجحػة مػ  
 اآلخرين .

نمائي لذكاء األفراد   لكل ذكاء تاريل تطوري ،وق  لطفولة الذكاء ووقػ  لبلوغػو التاريل أل-ج
وآخػػر لبػػدء ا٨تػػداره وتناقصػػو .مثػػل الػػذكاء ا١توسػػيقي يظهػػر يف وقػػ  مبكػػر بينمػػا يتػػأخر الػػذكاء 

 اللغوي . 
 تنمية مهارات التصور البصرم المماني في الرياضيات: -39
لػػػػيت يسػػػػتخدمها ا١تػػػػتعلم يف تلقيػػػػو للمعلومػػػػة، مػػػػن ا١تعػػػػروؼ أنػػػػو كلمػػػػا ازدادت اٟتػػػػواس ا 

ازدادت سػػيطرتو عليهػػا و٘تكنػػو منهػػا، لػػذا انتشػػرت اآلف األسػػاليب والطرائػػق التدريسػػية الػػيت تقػػـو 
توظيػػف أكثػػر مػػن حاسػػة يف تلقػػي ا١تعلومػػات، ومػػن أىػػم ىػػذه الطرائػػق، ىػػو طريقػػة العلػػم  علػػي

علومػػػػة يف شػػػكل بصػػػػري، يتلقاىػػػػا ا١تػػػػتعلم باحملاكػػػاة الكمبيوتريػػػػة، و٘تتػػػػاز ىػػػذه الطريقػػػػة بتمثيػػػػل ا١ت
ْتواسػػو السػػمعية والبصػػرية، ورٔتػػا يسػػتخدـ حاسػػة اللمػػس يف بعػػض البيئػػات الكمبيوتريػػة القائمػػة 

 (Smith&,Altimore,2002, 146)  الواق  االفًتاضي. ىعل
  
التصػػػور البصػػػرم  علػػػيكمػػػن األمثلػػػة العمليػػػة التػػػي توضػػػح إممانيػػػة قيػػػاس القػػػدرة  

 ياضيات ما يلي: المماني في الر 
، فػأي مػن ىػػذه إذا لانػت المنحنيػػات التاليػة توضػح العالقػػة بػين السػرعة كالػػزمن(  0مثػاؿ )

ا١تنحنيػػات يعػػرب عػػن حركػػة السػػيارة ا١توضػػحة أسػػفل ىػػذه ا١تنحنيػػات، علمػػا بػػأف السػػيارة تتحػػرؾ 
 بعجلة صفرية خبلؿ ىذه ا١تدة الزمنية  

 
 (  29:2شمل رقم ) 

 
 (Smith&,Altimore,2002, 148) المصدر: 
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أسػاس أنػو  ىعلػ( Bقػد ينخػدع بػا١تنحٌت ا١توضػح يف ) طالػبمػن خػبلؿ ىػذا ا١تثػاؿ أف اليتضػح و 

يشبو مسار حركة السػيارة، وىػذه اإلجابػة خطػأال ألف السػيارة تتحػرؾ بعجلػة صػفرية، أي بسػرعة 
طالػػب (. ومػػن خػػبلؿ عػػرض ٤تاكػػاة اٟتركػػة أمػػاـ الCثابتػػة، وبالتػػارل تكػػوف اإلجابػػة الصػػحيحة )

 يتبُت لو صحة ىذه اإلجابة.
المحالػػاة التاليػػة تختبػػر تصػػور الطالػػب للسػػرعة األفقيػػة كالرأسػػية لمػػرة سػػاقطة (  3مثػػاؿ )

. وتوضػػػح لػػػو أف السػػػرعة األفقيػػػة ال تػػػؤثر يف زمػػػن السػػػقوط، وبالتػػػارل فػػػإف نحػػػو سػػػطح األرض
 الكرتُت تصبلف إذل سطح األرض يف نفس اللحظة.

 
 (  31:2شمل رقم ) 

 
 (Smith&,Altimore,2002, 148 )صدر:الم

 في تصور حل للمشملة التالية: تالميذ المحالاة التالية تساعد ال(  2مثاؿ )
بعػػػض ا١تػػػدف ا١تنكوبػػػة... مػػػن فضػػػلك سػػػاعد قائػػػد الطػػػائرة يف  ىعلػػػطػػػائرة إنقػػػاذ تلقػػػي بإعانػػػات 

 ( 003، 3103)٤تمود، ٖتديد ا١تكاف الذي يلقي عنده ىذه اإلعانات  
 للمدينة ٔتسافة مناسبة.قبل وصولو  .0
 عندما يكوف فوؽ ا١تدينة بالضبط. .3
 بعد مروره فوؽ ا١تدينة ٔتسافة مناسبة. .2
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 (  31:2شمل رقم ) 

 
 ( Smith&,Altimore,2002, 149 )المصدر:
٢تػػػذه احملاكػػػاة يتضػػػح ٢تػػػم أف قائػػػد الطػػػائرة ينبغػػػي أف يلقػػػي هبػػػذه  تبلميػػػذومػػػن خػػػبلؿ مشػػػاىدة ال

سػرعة الطػائرة وارتفاعهػا عػن سػطح  علػيينػة ٔتسػافة مناسػبة.. تعتمػد اإلعانات قبػل وصػولو للمد
 األرض.

 أىمية تنمية التصور البصرم المماني في مادة الرياضيات:  -41
عمػػل العػػُت فقػػط، وإمنػػا تشػػمل عمػػل  ىعلػػإف عمليػػة اإلبصػػار عنػػد اإلنسػػاف ال تقتصػػر  

التػػدريب ضػػرورية للعػػُت مػػن أجػػل  الفكػػر والػػذاكرة البلزمػػُت للتسػػجيل والًتتيػػب وا١تقارنػػة، فعمليػػة
الرؤيػػة و٘تييػػز األشػػكاؿ، لػػذلك يشػػَت "٤تسػػن عطيػػة" إذل أمهيػػة دور التثقيػػف  ىعلػػتنميػػة قػػدرهتا 

خبلؿ مراحل التعلػيم العػاـ واٞتامعػات، حيػث إنػو يلعػب دورا  Visual Illiteracyالبصري 
 (053، 3112يف عملية التعلم ذاهتا. ) عطية،  أساسياً 

بالعديػد مػن الصػفات، أمههػا مػا يلػي  ) حسػن،  –بصػفة عامػة  –البصػرية وتتميز اللغة  
3102 ،05) 
 .اللغة البصرية لغة عا١تية يفهمها اإلنساف باختبلؼ لغتو أو ٢تجتو 
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  فهم النص ا١تكتوب ا١تصاحب ٢تذه اللغة. ىعلتساعد اللغة البصرية 
  التفكَت وإدراؾ العبلقات ا١تتضمنة هبا. ىعلتنمي قدرة الطالب 
 6 621 ٦تػا يسػمعو، و621 ٦تػا يقػرأه، و 31أف اإلنساف يتذكر حػوارل  قد ثب  علمياً ل

6 ٦تػػا يقولػػو، أي أف مػػا يػػراه اإلنسػػاف يكػػوف أدـو يف الػػذاكرة أكثػػر ٦تػػا ٦11تػػا يبصػػره، و
 يقرأه.
 Visualإذل أمهية عرض الرياضيات بصورة بصرية  Nicholas (2014,25 ) ويشَت

Mathematics  إدراؾ الصػػػلة بػػػُت الرياضػػيات والفػػػن، فالرياضػػػيات  علػػي١تسػػاعدة الطػػػبلب
 إلدراؾ البعد ا٠تلفي غَت الظاىر للعُت مباشرة.  Visual Artمهمة يف دراسة الفن ا١ترئي 

 التصػػػور البصػػػري ا١تكػػػاين يف النقػػػاط التاليػػػة   علػػػيوديكػػػن تلخػػػيص أىػػػم ٦تيػػػزات القػػػدرة 
 ( 24، 3102)القدسي، 

  وىػػذه ا١تهػػػارة ضػػػرورية دة تنظػػػيم وتفسػػَت العبلقػػػات بصػػػرياً الفهػػػم وا١تعاٞتػػة وإعػػػا ىعلػػػتعمػػل ،
 للناحية العملية. 

  التعامل م  األشياء غَت ا١تلموسة.  ىعلتساعد ا١تتعلم 
  .أداة عقلية لفهم العلـو وقضايا التكنولوجية 
  تسهم يف النجاح يف الرياضيات، والعلـو الطبيعية وا٢تندسة ا١تعمارية، و٣تاالت دراسية أخرى

التصور ومعاٞتة الصور يف الفضاء، كتصور حركة الصاروخ، وسفن الفضػاء،  ىعللب ا١تقدرة تتط
وكػػػػذلك تصػػػػور حركػػػػة اٞتسػػػػيمات ٖتػػػػ  تػػػػأثَت قػػػػوى متنوعػػػػة، مثػػػػل  قػػػػوة اٞتاذبيػػػػة، وقػػػػوة اجملػػػػاؿ 

  ا١تغناطيسي، وقوة اجملاؿ الكهريب.
  ا١تشػكبلت مػن قبيػل تسهم يف التعبَت عن ا١تعلومػات واألفكػار يف أعقػد مسػتوياهتا، ويف حػل

 (13، 3111تذكر ا١تشكبلت ذاهتا. )عصر، 
تتضح ٦تا سبق أمهية االىتماـ بتنمية التصور البصري ا١تكاين، كقدرة عقليػة تسػهم يف النجػاح    

يف عػػػدد مػػػن ا١تػػػواد، مثػػػل  الرياضػػػيات، والعلػػػـو الطبيعيػػػة، وا٢تندسػػػة ا١تعماريػػػة، و٣تػػػاالت دراسػػػية 
 حل ا١تشكبلت، وزيادة سعة الذاكرة، وكػذلك يف التعامػل مػ  أخرى، كما تسهم ىذه القدرة يف

 .األشياء اجملردة مكانياً 
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 الدراسات السابقة -ثانيان 
يتنػػاوؿ ىػػذا اٞتػػزء عػػرض للدراسػػات السػػابقة ا١تتصػػلة ٔتوضػػوع القػػدرة ا١تكانيػػة، والتفكػػَت  

 البصري حسب عبلقتها ٔتوضوع الدراسة، وتسلسلها الزمٍت.
 لق بالتفمير البصرمأكال: دراسات تتع

 (:2111دراسة )بدر، -1
ىػػػدف  الدراسػػػة إذل معرفػػػة أثػػػر برنػػػامج مقػػػًتح يف مػػػادة لغػػػة اللوجػػػو وتطبيقهػػػا، وعبلقتػػػو  

التصػػور البصػػري، ومركػػز الػػتحكم لطػػبلب قسػػم اٟتاسػػب اآلرل، للمسػػتوى الثالػػث  ىعلػػبالقػػدرة 
 بكلية ا١تعلمُت قسم الرياضيات.

، كػػل طػػبلب شػػعبة اٟتسػػاب اآلرل طالبػػاً  32عينػػة مػػن  علػػيوطبقػػ  الدراسػػة التجريبيػػة  
ـ، واسػتخداـ الباحػث طريقػة احملاضػرة يف التػدريس مػ   3111بكلية ا١تعلمُت بالرياض، يف عػاـ 

، وأظهػػرت سػػاعات أسػػبوعياً  2(، وقػػد مت التػػدريس بواقػػ  show dataجهػػاز ) علػػيالعػػرض 
 نتائج الدراسة  

 0.31لغ  للربنامج ا١تقًتح درجة فاعلية مقبولة ب .0
توجػػػد عبلقػػػػة ارتباطيػػػػة إجيابيػػػػة دالػػػػة إحصػػػػائيا بػػػػُت كػػػػل درجػػػػات التحصػػػػيل يف اللوجػػػػو،  .3

 التصور البصري. ىعلودرجات الطبلب يف كل من اختبار مركز التحكم والقدرة 
التصػػور البصػػري  ىعلػػديكػػن التنبػػؤ بالتحصػػيل يف اللوجػػو إذل حػػد مػػا مػػن خػػبلؿ القػػدرة  .2

 ا١تكاين واختبار مركز التحكم.
 (2111. دراسة )محمد: -2
الطلبػػػة  لػػػديىػػدف  الدراسػػػة إذل اقػػػًتاح برنػػػامج يف الرياضػػػيات لتنميػػػة التفكػػػَت البصػػػري  

تلميذ، واستخدم  طريقة التواصػل  03عينة من  ىعلالصم يف ا١ترحلة االبتدائية وطبق الربنامج 
وقػدم  أنشػطة  الكلي اليت ٕتم  بُت أكثر مػن طريقػة اتصػاؿ مثػل لغػة اإلشػارة، وقػراءة الشػفاه،

بصػػرية متنوعػػػة، مثػػػل طػػػي الػػورؽ، وأنشػػػطة رسػػػـو بيانيػػػة، وأنشػػطة تتعلػػػق باسػػػتخداـ الكمبيػػػوتر، 
 ىلػػدفعاليػػة الربنػػامج ا١تقػػًتح، يف تنميػػة التفكػػَت البصػػري  طة فنيػػة، وأظهػػرت النتػػائج مػػا يلػػيوأنشػػ

َت البصري بعػد ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية، بُت البنُت والبنات، يف التفك، عينة الدارسة
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توجػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػػائية بػػػُت متوسػػػػط درجػػػات الطػػػػبلب الصػػػم ومتوسػػػػط ، التجػػػرييب
 درجات الطبلب الذين لديهم بقايا ٝت  يف اختبار التفكَت لصاحل الذين لديهم بقايا السم .

 (:2111. دراسة )عفانة، -3
حػػػل  ىعلػػػالقػػػدرة ىػػدف  الدراسػػػة إذل معرفػػػة أثػػػر اسػػػتخداـ ا١تػػدخل البصػػػري، يف تنميػػػة  

طلبة الصف الثامن األساسي بغػزة، وقػد اسػتخدـ الباحػث  ىلدا١تسائل الرياضية واالحتفاظ هبا 
 يف ىذه الدراسة ا١تنهج التجرييب.

عينػة قصػدية مػن مدرسػيت إعػداديتُت ٔتنطقػة ا١تغػازي بغػزة إحػدامها  ىعلوطبق  الدارسة  
اديػػة للبنػػُت، ومدرسػػة ا١تغػػازي اإلعداديػػة للػػذكور، واألخػػرى لئلنػػاث، ومهػػا مدرسػػة ا١تغػػازي اإلعد

حػل ا١تسػائل الرياضػية يف  ىعلػللبنات، وقد استخدـ الباحث أداتُت للدراسة  مها اختبار القػدرة 
 الصف الثامن األساسي. ىعلموضوع ا١تساحة، والتحليل ا١تقررين 

م والثانيػػػػػة دليػػػػػل للمعلػػػػػم بػػػػػُت كيفيػػػػػة اسػػػػػتخداـ ا١تػػػػػدخل البصػػػػػري كإسػػػػػًتاتيجية يف تعلػػػػػي 
 الرياضيات للطلبة.

حػػػل ا١تسػػػائل  ىعلػػػوكػػػاف مػػػن أىػػػم نتػػػائج الدراسػػػة، وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة يف القػػػدرة  
الرياضية بػُت طلبػة اجملمػوعتُت التجريبيػة الػذين تعلمػوا الرياضػيات، بإسػًتاتيجية ا١تػدخل البصػري، 

ولصػاحل اجملموعػة  وطلبة اجملموعة والضابطة الذين تعلموا الرياضػيات بإسػًتإتية ا١تػدخل التقليػدي
 التجريبية.

 (:2116. دراسة )مهدم، -4
التفكػػػػَت  ىعلػػػػفاعليػػػػة اسػػػػتخداـ بر٣تيػػػػات تعليميػػػػة  ىعلػػػػىػػػػدف  الدراسػػػػة، إذل التعػػػػرؼ  

 طالبات الصف اٟتادي عشر بغزة. ىلدالبصري، والتحصيل يف التكنولوجيا 
دراسػػػة، وقػػػد إذل ٖتقيػػػق أىػػػداؼ ال واسػػػتخدـ الباحػػػث ا١تػػػنهج البنػػػائي والتجػػػرييب وصػػػوالً  

 اختبار ٖتصيلي(. –صمم الباحث أداتُت مها )اختبار مهارات التفكَت البصري 
( طالبة، من طالبات مدرسػة كفػر قاسػم، مت 42عينة مكونة من ) عليوطبق  الدراسة  

( طالبػة ومػن أىػم 23( طالبػة، والثانيػة ضػابطة )٣20تمػوعتُت األوذل ٕتريبيػة مػن ) علػيتػوزيعهم 
التفكػػػػػَت البصػػػػػري، والتحصػػػػػػيل يف  ىعلػػػػػل إليهػػػػػا وجػػػػػود فاعليػػػػػة الرب٣تيػػػػػات النتػػػػػائج الػػػػػيت توصػػػػػ

 التكنولوجيا.
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 (:2118دراسة )المالمي،  -5
 ىدف  الدراسة إذل   

العبلقػػػػػػة بػػػػػػُت مهػػػػػػارات التصػػػػػػور البصػػػػػػري ا١تكػػػػػػاين وا١تهػػػػػػارات الفنيػػػػػػة يف  ىعلػػػػػػالتعػػػػػػرؼ  .0
 طبلب، وطالبات الصف الثاين ا١تتوسط ٔتدينة مكة. ىلدالرياضيات، 

وجػػػود اخػػػتبلؼ يف مهػػػػارة التصػػػور البصػػػري ا١تكػػػاين يف الرياضػػػيات، بػػػػُت  علػػػيتعػػػرؼ ال .3
 طبلب وطالبات الصف الثاين ا١تتوسط ٔتدينة مكة.

ولتحقيػػق ىػػدؼ الدراسػػة، قػػاـ الباحػػث ببنػػاء اختبػػار لقيػػاس مهػػارة التصػػور البصػػري ا١تكػػاين، 
الطػػبلب، والطالبػػات يف الرياضػػيات لطػػبلب وطالبػػات الصػػف الثػػاين ا١تتوسػػط، وٖتديػػد مسػػتوى 

الدرجػػة الػيت حصػػل عليهػػا كػل فػػرد يف مقػػرر  ىعلػػومت ٖتديػد عينػػة الدارسػة يف ا١تهػػارة الفنيػػة، بنػاء 
 الًتبية الفنية.

طالبػػة، يف  054، طالبػػاً  301عينػػة الدراسػػة البػػالا عػػددىم  ىعلػػوبعػػد تطبيػػق االختبػػار  
 ـ.3114هناية الفصل الدراسي األوؿ لعاـ 

سػػػة، إذل وجػػػود عبلقػػػة ارتباطيػػػة قويػػػة، وإجيابيػػػة بػػػُت مهػػػارة التصػػػور وأظهػػػرت نتػػػائج الدرا 
 حد سواء. ىعلالطبلب، والطالبات  ىلدالبصري ا١تكاين يف الرياضيات، وا١تهارة الفنية 

، إذل وجػػػػود فػػػػػرؽ داؿ إحصػػػػائيا بػػػػُت أداة طػػػػػبلب كمػػػػا أشػػػػارت نتػػػػائج الدراسػػػػػة أيضػػػػاً  
البصػػػػري ا١تكػػػػاين يف الرياضػػػػيات لصػػػػػاحل وطالبػػػػات الصػػػػف الثػػػػاين ا١تتوسػػػػط، يف مهػػػػػارة التصػػػػور 

 الطبلب.
 (:2119دراسة )شعث،  -6
ىػػدف  الدراسػػة إذل إثػػراء ٤تتػػوى وحػػدة ا٢تندسػػة الفراغيػػة للصػػف العاشػػر األساسػػي، يف  

ضػػوء مهػػػارات التفكػػػَت البصػػػري، واتبػػػ  الباحػػػث ا١تػػنهج الوصػػػفي التحليلػػػي، حيػػػث قػػػاـ بتحليػػػل 
مهػػارات  ىعلػػخػػبلؿ أداة ٖتليػل مت بناؤىػػا باالعتمػاد وحػدة ا٢تندسػػة الفراغيػة للصػػف العاشػر مػػن 

 التفكَت البصري.
 ىعلػػػػولتحقيػػػػق ىػػػػدؼ الدراسػػػػة، اسػػػػتخدـ الباحػػػػث أداة ٖتليػػػػل احملتػػػػوى، إذ اشػػػػتمل   

مهػػػارات التفكػػػَت البصػػػري لوحػػػدة ا٢تندسػػػة الفراغيػػػة للصػػػف العاشػػػر األساسػػػي، كمػػػا اسػػػػتخدـ 
تكون  أداة التحليل يف صػورهتا النهائيػة  األساليب اإلحصائية من تكرارات، ونسب مئوية، وقد
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مػػن ثػػبلث مهػػارات، وىػػي ٘تثيػػل ا١تعلومػػات، تفسػػَت ا١تعلومػػات، ٖتليػػل ا١تعلومػػات، وقػػد توصػػل  
 الدراسة إذل تدين نسب توافر ىذه ا١تهارات.

   (:2112، مولليدراسة ) -7
ب ا١ترحلػػة طػبل لػديمسػتوى التصػور البصػػري ا١تكػاين  ىعلػىػدف  ىػذه الدراسػة إذل التعػػرؼ    

ا١تتوسػطة، كمػػا ىػدف  إذل الكشػػف عػن وجػػود فػروؽ بػػُت الطػبلب يف مسػػتوى التصػور البصػػري 
ا١تكػاين بػاختبلؼ ا١تراكػز، ولتحقيػق ىػديف ىػذه الدراسػة قػاـ الباحػث باسػتخداـ ا١تػنهج الوصػػفي 

( طالبػا مػػوزعُت 320ىػديف الدراسػػة وأسػئلتها، وتكونػ  عينػػة الدراسػة مػػن ) ىعلػػ اً ا١تسػحي بنػاء
ثبلثػة مراكػز، بينمػا ٘تثلػ  أداة الدراسػة يف اختبػار التصػور البصػري ا١تكػاين لطػبلب الصػف  يعل

الثالث ا١تتوسػط قػاـ الباحػث بإعػداده، أمػا األسػلوب اإلحصػائي فقػد اسػتخدـ الباحػث النسػب 
( One – way ANOVAا١تئوية، وا١تتوسطات اٟتسابية واال٨ترافات ا١تعياريػة، واختبػار )

من ،وقد توصل  الدراسة إذل النتػائج التاليػة قلة كأساليب إحصائية للدراسة.لثبلث عينات مست
توجػد ، و طبلب ا١ترحلة ا١تتوسطة بشػكل عػاـ ىلدتدين مستوى التصور البصري ا١تكاين  أمهها  

  .فروؽ بُت الطبلب يف مستوى التصور البصري ا١تكاين باختبلؼ ا١تراكز
 الدراسات التي تتعلق بالقدرة الممانية -

 أ. الدراسات العربية: 
 
 (: 1994دراسة )عابد،  -1
التعلػػيم الطلبػػة يف مػػرحليت  ىلػػدىػػدف  ىػػذه الدراسػػة إذل تقصػػي تطػػور القػػدرة ا١تكانيػػة،  

ا١تسػػتوى الثػػامن، العاشػػر، األوؿ الثػػانوي العلمػػي، الثػػاين الثػػانوي العلمػػي،  ، األساسػػي والثػػانوي
بالتوجيػو ا١تكػاين  قياس القدرة ا١تكانية متمػثبلً  ولتحقيق ىذا ا٢تدؼ فقد استخدـ الباحث اختبار

، وطالبة موزعُت ( طالباً 442عينة الدراسة مكونة من ) ىعل)دوراف البطاقات(، وطبق االختبار 
شػػػعبة مػػػن شػػػعب الصػػػف الثػػامن، والعاشػػػر، واألوؿ الثػػػانوي العلمػػػي، والثػػػاين الثػػػانوي  22 علػػي

 – ١50تفػػػرؽ، وضػػػواحيها، يف األردف عػػػاـ مػػػدارس حكوميػػػة واقعػػػة يف مدينػػػة ا 01العلمػػػي، يف 
، واتبػػ  الباحػػث ا١تػػنهج الوصػػفي، وأسػػفرت نتػػائج الدراسػػة عػػن وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائية، 53

بػػُت متوسػػطات درجػػات الطلبػػة يف قػػدراهتم ا١تكانيػػة، بػػاختبلؼ ا١ترحلػػة الدراسػػية األساسػػػية، أو 
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يػػة، يف ضػػوء متوسػػطات درجػػات الثانويػػة، كمػػا كشػػف  النقػػاب عػػن منػػط التطػػور يف القػػدرة ا١تكان
 اختبار الدراسة. عليالطلبة 

 (: 1995دراسة )عابد،  -2
ىدف  الدراسة إذل بياف أثػر متغػَتين مػن ا١تتغػَتات ا١ترتبطػة بالطالػب يف القػدرة ا١تكانيػة،  

طلبػػة الصػػف العاشػػر مػػن ا١ترحلػػة األساسػػية، كػػذلك ىػػدف  الدراسػػة إذل بيػػاف أثػػر  ىلػػدوذلػػك 
طلبػة  ىلدالقدرة ا١تكانية  ىعلمتدين(  –منخفض  –الرياضيات )مرتف   مستوى التحصيل، يف

 ىلػػػدالصػػف العاشػػػر األساسػػػي، كمػػػا ىػػػدف  إذل تقصػػػي أثػػػر عامػػػل اٞتػػػنس يف القػػػدرة ا١تكانيػػػة 
الطلبة، ولتحقيق ىذه األىداؼ، استخدـ الباحث اختبار قياس "التوجيو ا١تكػاين  اختبػار دوراف 

 البطاقات". 
( 002وطالبػػػة مػػػنهم ) ( طالبػػػاً 322عينػػػة الدراسػػػة ا١تكونػػػة مػػػن ) ىعلػػػوطبػػػق االختبػػػار  

( شػػػػعب للطالبػػػػات، 2( للطػػػػبلب، )2شػػػػعب بواقػػػػ  ) 4 علػػػػي( طالبػػػػة مػػػػوزعُت 035، )طالبػػػػاً 
وجود فػروؽ ذات  النتائج اليت توصل إليها الباحث واستخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي، ومن أىم

إذل مسػػتوى ٖتصػػيلهم  ىتعػػز دراهتم ا١تكانيػػة داللػة إحصػػائية بػػُت متوسػػطات درجػػات الطلبػػة يف قػػ
إذل عامػل اٞتػنس، وكشػف  ىػذه النتػائج  ىتعز وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ، يف الرياضيات

 النقاب عن أف أداء الطبلب قد فاؽ بوضوح أداء الطالبات.
 (: 1995دراسة )عباد،  -3
 التبلميػذ الػذكور ىدف  الدراسة إذل معرفة، ىػل توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية، بػُت 

 واإلناث يف اكتساب مفاىيم ا١تكاف والتخيل العقلي.
ولتحقيػػػػق ىػػػػذا ا٢تػػػػدؼ اسػػػػتخدـ الباحػػػػث ثبلثػػػػة اختبػػػػارات يف مفػػػػاىيم ا١تكػػػػاف العػػػػاـ،  

 والتخيل العقلي.
، وتلميػػػذة يف مرحلػػػة العمليػػػػات تلميػػػذاً  334عينػػػة مكونػػػػة مػػػن  ىعلػػػوطبقػػػ  الدراسػػػة  

 .ناثمن اإل 324، ذكوراً  241فظة عدف منهم الصورية يف مدارس ٥تتلفة يف ٤تا
واتب  الباحث ا١تنهج الوصفي، ومن أىم النتائج اليت توصل إليهػا الباحػث، أنػو ال توجػد  

فػػروؽ جوىريػػة بػػُت الػػذكور، واإلنػػاث للطػػبلب اليمنيػػُت يف ٦تارسػػة العمليػػات الصػػورية الكتسػػاب 
 مفاىيم ا١تكاف، والتخيل العقلي.
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 (1996دراسة )عفونة،  -4
ىػػػػدف  ىػػػػذه الدراسػػػػة إذل الكشػػػػف عػػػػن العبلقػػػػة بػػػػُت القػػػػدرة ا١تكانيػػػػة، والتحصػػػػيل يف  

 الرياضيات لطلبة الصف الساب .
كمػػػا سػػػع  لكشػػػف عػػػن مصػػػداقية عمليػػػة التقػػػومي يف ا١تػػػدارس، ومعرفػػػة الفروقػػػات بػػػُت  

 الطلبة ذوي القدرات ا١تكانية ا١ترتفعة، وذوي القدرات ا١تكانية ا١تنخفضة.
األىػػػػػداؼ، اسػػػػتخدـ الباحثػػػػػة أداة )ويتلػػػػػي( الختبػػػػار القػػػػػدرة ا١تكانيػػػػػة،  ولتحقيػػػػق ىػػػػػذه 

 واختبار ا١تقابلة الذي أعدتو الباحثة خصيصا ٢تذا الغرض.
شػعب مػن طلبػة الصػف السػاب  األساسػي، وعػددىم  4عينػة مػن  ىعلوطبق  الدراسة  

 شعب للذكور. 2شعب لئلناث،  2 عليطالبا، وطالبة موزعُت  342
ثػػػة ا١تػػػنهج الوصػػػفي، ومػػػن أىػػػم النتػػػائج الػػػيت توصػػػل  إليهػػػا الباحثػػػة وجػػػود واتبعػػػ  الباح 

(، بػػػُت التحصػػػيل يف = 0.05مسػػػتوى الداللػػػة ) ىعلػػػارتبػػػاط إجيػػػايب ذو داللػػػة إحصػػػائية 
كػػػػػػػذلك كشػػػػػػػف  الدراسػػػػػػػة عػػػػػػػن أف الطػػػػػػػبلب  الرياضيات، وعبلقة القدرة ا١تكانية عند الطلبة.

 من الطالبات. ىعللديهم قدرات مكانية أ
 (:1996دراسة )عابد،  -5
التبلميػػػذ يف ا١ترحلػػػة االبتدائيػػػة،  ىلػػػدىػػػدف  الدراسػػػة إذل تقصػػػي تطػػػور القػػػدرة ا١تكانيػػػة  

بارتقػػاء ا١تسػػتوى التعليمػػي الصػػفوؼ )الثػػاين، الثالػػث، الرابػػ ( كمػػا ىػػدف  الدراسػػة إذل بيػػاف أثػػر  
 اٞتػػنس متػػدين(، ومتغػػَت –متوسػػط  –كػػل مػػن متغػػَت مسػػتوى التحصػػيل يف الرياضػػيات )مرتفػػ  

 التبلميذ. ىلدتلميذات(، وذلك يف القدرة ا١تكانية  –)تبلميذ 
ولتحقيػػػػق ىػػػػذه األىػػػػداؼ، اسػػػػتخدـ الباحػػػػث اختبػػػػار العبلقػػػػات ا١تكانيػػػػة، وىػػػػو أحػػػػد  

 اختبارات القدرات العقلية االبتدائية.
( 05) ىعلػػػ( تلميػػذ، وتلميػػػذة مػػػوزعُت 120عينػػة مكونػػػة مػػػن ) ىعلػػػوطبقػػ  الدراسػػػة  

( مػدارس حكوميػة واقعػة يف 2لصػفوؼ الثػاين، والثالػث، والرابػ  االبتدائيػة يف )شعبة من شعب ا
 مدينة ا١تفرؽ، وضواحيها يف األردف.
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واستخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي، ومن أىم نتائج ىذه الدراسة أهنا أسفرت عػن وجػود  
كػػل مػػن   إذل ىتعػػز فػػروؽ دالػػة إحصػػائية، بػػُت متوسػػطات درجػػات التبلميػػذ يف قػػدراهتم ا١تكانيػػة، 

 مستوياهتم التعليمية، ومستوى ٖتصيلهم يف الرياضيات، وجنسهم.
 (: 1999دراسة )العمرم، -6
ىػػػدف  الدراسػػػة إذل معرفػػػة أثػػػر اسػػػتخداـ اٟتاسػػػوب ا١تػػػربمج بلغػػػة )لوغػػػو(، يف تػػػدريس  

ا١تفػػاىيم ا٢تندسػػية، ومػػػدى تطػػور القػػدرة ا١تكانيػػػة عنػػد الدارسػػُت، باسػػػتخداـ اٟتاسػػوب، كػػػذلك 
أمهية اٟتاسوب التعليمي، ومدى فاعليتو يف تدريس  ىعلطبلع وزارة الًتبية والتعليم ىدف  إذل إ

 ا١تناىج، وتطوير القدرة ا١تكانية عند الدارسُت.
ولتحقيق ىذا ا٢تدؼ اسػتخدـ الباحػث اختبػار التحصػيل يف ا١تفػاىيم ا٢تندسػية، واختبػار  

الصػػػػف  تبلميػػػذطالبػػػا مػػػن  (55عينػػػػة تتكػػػوف مػػػن ) ىعلػػػالقػػػدرات ا١تكانيػػػة، وطبقػػػ  الدراسػػػة 
 .53/  52السادس، يف ا١تدارس اٟتكومية التابعة ١تديرية إربد األوذل خبلؿ العاـ الدراسي 

وجػػود فػػروؽ ذات  النتػػائج الػػيت توصػػل إليهػػا الباحػػثواتبػػ  الباحػػث ا١تػػنهج التجػػرييب، ومػػن أىػػم 
يػػػة الػػػيت (، بػػػُت متوسػػػط درجػػػات اجملموعػػػة التجريب= 0.05داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى )

اسػتخدم  اٟتاسػوب، ومتوسػػط درجػات اجملموعػػة الضػابطة الػيت اسػػتخدم  الطريقػة التقليديػػة، 
وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى ، ار التحصػػػيل يف ا١تفػػػاىيم ا٢تندسػػػيةاختبػػػ ىعلػػػ
(= 0.05 بػُت متوسػط درجػػات اجملموعػة التجريبيػة الػػيت اسػتخدم  اٟتاسػوب، ومتوسػػط ،)

اختبػػػار القػػػدرات ا١تكانيػػػة  ىعلػػػالضػػػابطة الػػػيت اسػػػتخدم  الطريقػػػة التقليديػػػة درجػػػات اجملموعػػػة 
 للفرد.

 (: 2111دراسة )حسين،  -7
ىػػدف  الدراسػػة إذل معرفػػة الفػػروؽ يف درجػػة القػػدرة ا١تكانيػػة، بػػُت مسػػتويات تعلػػم بعػػض  

 ا١تنخفض(. –ا١تتوسط  –مهارات ا١تبارزة )ا١ترتف  
 ىعلػات، بُت درجات القدرة ا١تكانيػة والقػدرة طبيعة العبلق ىعلكذلك ىدف  للتعرؼ  

 تعلم بعض مهارات ا١تبارزة.
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ولتحقيػػق ىػػذه األىػػداؼ اسػػتخدـ الباحػػث ا١تػػنهج الوصػػفي التحليلػػي وطبقػػ  الدراسػػة  
مػػن طػػبلب ٗتصػػص ا١تبػػارزة وا١تسػػجلُت ١تػػادة ا١تبػػارزة  ( طالبػػاً 21عينػػة البحػػث مكونػػة مػػن ) ىعلػػ

 ـ. 3111/  0555الدراسي  بالفرقتُت الثالثة، والرابعة للعاـ
التصػػػور البصػػػري  علػػػيالقػػػدرة ا١تكانيػػػة )القػػػدرة ، ومػػػن أىػػػم النتػػػائج الػػػيت توصػػػل إليهػػػا الباحػػػث  

ىنػػػاؾ عبلقػػػة ارتباطيػػة دالػػػة إحصػػػائية بػػػُت ، ىػػػاـ يف تعلػػم بعػػػض مهػػػارات ا١تبػػارزةا١تكػػاين(، مػػػؤثر 
ة إحصػػػائية يف درجػػػة توجػػػد فػػػروؽ دالػػػ، ومسػػػتوى تعلػػػم بعػػػض مهػػػارات ا١تبػػػارزةالقػػػدرة ا١تكانيػػػة، 

 منخفض(. –متوسط  –١تستوى تعلم بعض مهارات ا١تبارزة )مرتف   القدرة ا١تكانية، وفقاً 
 (: 2113دراسة )لامل،  -8

تبلميػػػذ  ىلػػػدىػػػدف  الدراسػػػة إذل بيػػػاف فاعليػػػة الربنػػػامج ا١تقػػػًتح يف منػػػو القػػػدرة ا١تكانيػػػة  
اختبػػار القػػدرة ا١تكانيػػة،  الصػػف الثػػاين اإلعػػدادي، ولتحقيػػق ىػػذا ا٢تػػدؼ اسػػتخدـ الباحػػث

 لتبلميذ الصف الثاين اإلعدادي.
ء ٣تموعػػػػة مػػػػن تبلميػػػػذ الصػػػػف الثػػػػاين اإلعػػػػدادي ٔتدرسػػػػة اٞتػػػػبل ىعلػػػػوطبػػػػق االختبػػػػار  

 واستخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي وا١تنهج التجرييب.، اإلعدادية بنُت، ٔتحافظة أسيوط
داللػػة إحصػػائية بػػُت متوسػػط  وجػػود فػػروؽ ذات النتػػائج الػػيت توصػػل إليهػػا الباحػػثومػػن أىػػم 

البعػػػػدي الختبػػػػار القػػػػدرة ا١تكانيػػػػة، عنػػػػد مسػػػػتوى  –درجػػػػات التبلميػػػػذ يف التطبيػػػػق القبلػػػػي 
 ( لصاحل التبلميذ يف التطبيق البعدي.1.11)
 (: 2114دراسة )الصليبي،  -9
مفهػػػـو التفكػػػَت االبتكػػػاري، و٦تارسػػػتو، والقػػػدرة  علػػػيىػػػدف  الدراسػػػة إذل إلقػػػاء الضػػػوء  

 طبلب وطالبات الثانوية يف الفرع العلمي ٔتنطقة ا٠تليل. لديا١تكانية 
 وطالبة، واستخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي. ( طالباً 22) عليوطبق  الدراسة  

(، يف = 0.05توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية ) النتائج اليت توصل إليها الباحثومن أىم 
إذل  ىيف منطقػة ا٠تليػل تعػز  / الفػرع العلمػي طلبػة ا١ترحلػة الثانويػة ىلدمتوسطات القدرة ا١تكانية 

(، بػػُت متوسػػطات القػػدرة ا١تكانيػػة، = 0.05ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية )، اٞتػنس
طلبػػػػة ا١ترحلػػػػة الثانويػػػػة / الفػػػػرع العلمػػػػي يف منطقػػػػة  ىلػػػػدومتوسػػػػطات التحصػػػػيل يف الرياضػػػػيات 

وسػػػػػطات التفكػػػػػَت (، بػػػػُت مت= 0.05ال توجػػػػػد عبلقػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية )، ا٠تليػػػػل
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طلبػػػة ا١ترحلػػػة الثانويػػػة / الفػػػرع العلمػػػي يف منطقػػػة  ىلػػػداالبتكػػػاري، ومتوسػػػطات القػػػدرة ا١تكانيػػػة 
 ا٠تليل.
 ىناؾ نوعاف من األىداؼ ٢تذه الدراسة مها  (: 2115دراسة )كفاا، -11

حيػػث ىػػدف  الدراسػػة ١تعرفػػة عبلقػػة اضػػطراب القػػدرة ا١تكانيػػة مػػ  قػػدرة الفهػػم اللفظػػي،  
 ابُت باإلعاقة اٟتركية ذات األصل العصيب.عند ا١تص

ومعرفػػػة مػػػدى تػػػأثَت اإلعاقػػػة اٟتركيػػػة ذات األصػػػل العصػػػيب كاضػػػطراب عصػػػيب، وحسػػػي،  
 ىذه الفئة ا٠تاصة من ا١تعوقُت. ىلدقدرة الفهم اللفظي  ىعليف معظم األحياف  ولغوي أيضاً 

٘تػػارين القػػدرة  ىلػػعتفيػػد نتػػائج ىػػذه الدراسػػة، يف خلػػق تقنيػػات و٘تػػارين عبلجيػػة ترتكػػز  
 ا١تكانية، وتطوير قدرة الفهم اللفظي عند ىذه الفئة ا٠تاصة.

كمػػػػا ديكػػػػن إفػػػػادة مراكػػػػز خاصػػػػة بًتبيػػػػة، وإعػػػػادة تأىيػػػػل فئػػػػة ا١تصػػػػابُت هبػػػػذه اإلعاقػػػػة،  
فخصػػػػائص القػػػػدرة ا١تكانيػػػػة، وقػػػػدرة الفهػػػػم اللفظػػػػي، وبالتػػػػارل خلػػػػق طػػػػرؽ، وبػػػػرامج لتعليمهػػػػا، 

 وٖتضَتىم لبلندماج ا١تدرسي.
عينػة مػن األطفػاؿ ا١تصػابُت باإلعاقػة اٟتركيػة ذات األصػل العصػيب،  ىعلطبق  الدراسة  

 ( سنة.00-3فرد يًتاوح سنهم من ) 22ولد ٔتجموع  03بن ،  03تكون  من 
اعتمػػػػد الباحػػػػث ا١تػػػػنهج الوصػػػػفي االرتبػػػػاطي الػػػػذي يهػػػػتم بالكشػػػػف، عػػػػن العبلقػػػػة بػػػػُت  

 متغَتين أو أكثر.
عمل  بطاريػػات )كوفمػػاف( لتقيػػيم األطفػػاؿ الػػيت تتكػػوف لتحقيػػق فرضػػيات الدراسػػة اسػػت 

قياس ا١تعرفة ا١تكتسبة من  ىعلمن جزئُت  األوؿ لقياس الذكاء، واٞتزء الثاين التحصيل، ويرتكز 
وجد ارتباط موجب بُت القدرة ا١تكانية،  وأظهرت النتائج ما يلي بيئة الطفل األسرية، وا١تدرسية.

عػػدـ وجػػود فػػروؽ بػػُت ، 1.11داللػػة إحصػػائية عنػػد ا١تسػػتوى الفهػػم اللفظػػي ذات  ىعلػػوالقػػدرة 
 عدـ وجود فروؽ بُت اٞتنسُت يف اختبار الفهم اللفظي.، نسُت يف اختبار القدرة ا١تكانيةاٞت
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 (: 2115دراسة )البيطار:  -11
فعاليػة برنػامج للػتعلم الػذايت باسػتخداـ الكمبيػوتر  ىعلػىدف  ىذه الدراسة إذل التعػرؼ  

طػبلب الصػف الثالػث الثػانوي  ىلدرر حساب اإلنشاءات يف تنمية القدرة ا١تكانية، لتدريس مق
العبلقػة بػُت التحصػيل الدراسػي يف حسػاب  ىعلػٗتصص العمارة، وكػذلك للتعػرؼ  –الصناعي 

 تبلميذ الصف الثالث الثانوي الصناعي ٗتصص العمارة. ىلداإلنشاءات، والقدرة ا١تكانية، 
تخدـ الباحػػػػث اختبػػػػار ٖتصػػػػيلي يف وحػػػػدات الدراسػػػػة، ولتحقيػػػػق ىػػػػذه األىػػػػداؼ، اسػػػػ 

٣تموعػػة مػػن طػػبلب  ىعلػػوكػػذلك اختبػػار القػػدرة ا١تكانيػػة )الثنائيػػة والثبلثيػػة(، وطبقػػ  الدراسػػة 
٣تموعػة  –ٗتصص العمارة ٔتدرسػة أسػيوط )٣تموعػة ٕتريبيػة  –الصف الثالث الثانوي الصناعي 

ومػن أىػم النتػائج الػيت توصػل  ج التجػرييب.وكػذلك ا١تػنهضابطة(، واتب  الباحث ا١تنهج الوصفي، 
تبلميػػذ اجملمػػوعتُت  ال يوجػػد فػروؽ ذوات داللػػة إحصػػائية بػػُت متوسػطات درجػػات إليهػا الباحػػث

يوجػػد فػػروؽ ذوات ، (1.10ئيػػة عنػػد مسػػتوى )الضػػابطة والتجريبيػػة الختبػػار القػػدرة ا١تكانيػػة الثنا
ابطة والتجريبيػػة يف اختبػػار القػػدرة داللػػة إحصػػائية بػػُت متوسػػطي درجػػات تبلميػػذ اجملمػػوعتُت الضػػ

ال يوجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػُت ، (1.10لثنائيػػػػة البعػػػػدي عنػػػػد مسػػػػتوى )ا١تكانيػػػػة ا
عػدـ وجػود عبلقػة ارتباطيػة ، متوسطي درجات تبلميذ اجملموعتُت الختبار القدرة ا١تكانية الثبلثيػة
تبلميػػذ  ىلػػدكانيػػة الثنائيػػة موجبػػة، بػػُت التحصػػيل الدراسػػي يف حسػػاب اإلنشػػاءات، والقػػدرة ا١ت

 ٗتصص العمارة. –الصف الثالث الثانوي الصناعي 
 (:2115دراسة )الهنداكم، -12

ىدف  الدراسة إذل معرفة مػدى امػتبلؾ طلبػة معاىػد إعػداد ا١تعلمػُت، وا١تعلمػات للقػدرة  
 ا١تكانية يف الرياضيات.

رة، وطبػػػق االختبػػػار ( فقػػ22ولتحقيػػق ىػػػذا ا٢تػػدؼ قػػػاـ الباحػػث ببنػػػاء اختبػػار يتضػػػمن ) 
عينػػػػة مػػػػن طلبػػػػة معاىػػػػد إعػػػػداد ا١تعلمػػػػُت، وا١تعلمػػػػات / الصػػػػفُت الرابػػػػ ، وا٠تػػػػامس / فػػػػرع  علػػػػي

، والبػػػػػالا 3111/  3112الرياضػػػػيات يف ٤تافظػػػػػة بغػػػػػداد للدراسػػػػػة الصػػػػػباحية للعػػػػػاـ الدراسػػػػػي 
 طالبة. 233طالبا،  031( طالب، وطالبة، منهم 213عددىم )

أف طلبػػػة معاىػػػد إعػػػداد ا١تعلمػػػُت،  ي، وكانػػػ  النتػػػائج كػػػاآليتج الوصػػػفواسػػػتخدـ الباحػػػث ا١تػػػنه
وجػود فػػروؽ ذات ، ة ا١تكانيػة الكافيػة يف الرياضػػياتوا١تعلمػات )عينػة الدراسػػة( ال ديتلكػوف القػػدر 
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ال ، طلبػػػة الصػػػف الرابػػػ ، ولصػػػاحل الػػػذكور، بػػػُت ٣تمػػػوعيت 1.11داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى 
ال ، ، بػُت ٣تمػوعيت طلبػة الصػف ا٠تػامس1.11ى توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتو 

 ١تتغَت الصفوؼ الدراسية. ىتعز ، 1.11توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 (: 2116دراسة )عطية، -13

تنميػػػة  ىعلػػىػػدف  الدراسػػة ١تعرفػػة أثػػر اسػػتخداـ الوسػػػائط التعليميػػة يف تػػدريس ا٢تندسػػة    
ة أثر استخداـ الوسائط التعليمية يف تػدريس مهارات حل ا١تشكبلت ا٢تندسية، كذلك دراس

القدرة ا١تكانية، وْتث العبلقة بػُت مهػارات حػل ا١تشػكبلت ا٢تندسػية، والقػدرة  ىعلا٢تندسة 
ا١تكانية، مت اختيار عينة البحث من تبلميذ الصػف الثػاين اإلعػدادي الػذين يدرسػوف ىندسػة 

حػػػل ا١تشػػػكبلت ا٢تندسػػػية،  التحػػػويبلت، بسػػػبب تػػػدين مسػػػتوى ىػػػؤالء التبلميػػػذ يف مهػػػارات
٣تموعػػات الًتبيػػة العمليػػة، ومػػن خػػبلؿ  ىعلػػحيػػث ظهػػر ذلػػك مػػن خػػبلؿ إشػػراؼ الباحػػث 

، مت تقسػػػيمهم إذل ( تلميػػػذاً 32نتػػائج االمتحانػػػات الشػػػهرية، حيػػػث بلػػػا عػػدد أفػػػراد العينػػػة )
٣تمػػوعتُت متكػػافئتُت، ومت تطبيػػق أدوات البحػػث الدراسػػة )اختبػػار حػػل ا١تشػػكبلت ا٢تندسػػية 

تبػػػػػار القػػػػػدرة ا١تكانيػػػػػة(، مث درسػػػػػ  إحػػػػػدى اجملمػػػػػوعتُت باسػػػػػتخداـ الوسػػػػػائط ا١تتعػػػػػددة واخ
)التجريبية(، ودرس  األخرى بالطريقة العادية، وبعد االنتهاء مػن التػدريس مت تطبيػق أدوات 

أفػػػراد  ىعلػػتبػػُت تفػػوؽ أفػػراد اجملموعػػة التجريبيػػة  ، ؤتعاٞتػػة البيانػػات إحصػػائياً الدراسػػة بعػػدياً 
ضػػابطة يف اختبػػار مهػػارات حػػل ا١تشػػكبلت ا٢تندسػػية، حيػػث كانػػ  الفػػروؽ دالػػة اجملموعػػة ال

أفػراد اجملموعػة الضػابطة  ىعلػ، كما تفوؽ أفػراد اجملموعػة التجريبيػة 1.10عند مستوى داللة 
أيضػا، كمػا وجػد  1.10يف اختبار القػدرة ا١تكانيػة، وكانػ  الفػروؽ دالػة عنػد مسػتوى داللػة 

 شكبلت ا٢تندسية، والقدرة ا١تكانية.ارتباط قوي بُت مهارات حل ا١ت
 (: 2117دراسة )ناصر،  -02

الطلبػػػػة يف عينػػػػة  ىلػػػػدالقػػػػدرة ا١تكانيػػػػة، والتحصػػػػيل  ىعلػػػػالتعػػػػرؼ  ىػػػػدف  الدراسػػػػة إذل 
ياضػي العبلقة بُت القػدرة ا١تكانيػة، والتحصػيل الر  ىعلالتعرؼ ، الدراسة )طلبة ا١ترحلة األساسية(

اختبػار ، ١تتغَت اٞتػنس درة ا١تكانية، تبعاً ار داللة الفروؽ يف القاختب، الطلبة يف عينة الدراسة ىلد
، مػػنخفض( –وسػػط  –ل الرياضػػي )مرتفػػ  ١تتغػػَت التحصػػي داللػػة الفػػروؽ يف القػػدرة ا١تكانيػػة تبعػػاً 

 . حضر( –للموق  البيئي للمدرسة )أرياؼ  اختبار داللة الفروؽ يف القدرة ا١تكانية، تبعاً 
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سػػة متمثلػة باختبػػار للقػدرة ا١تكانيػة مكػػوف مػن سػػؤالُت  األوؿ اسػتخدـ الباحػث أدوات الدرا
( فقػرة، 34( فقرة، كل واحدة منها ٢تا أربعة بدائل، والسؤاؿ الثاين يتكوف مػن )32يتكوف من )

 ديثل مطابقة بُت األشكاؿ يف اٞتدوؿ )أ( م  صورىا يف اٞتدوؿ )ب(.
( فقػرة، وقػد كػاف 21) كذلك أخذ الباحث اختبار التحصػيل الرياضػي وىػو يتكػوف مػن 

( مػػػن طلبػػػة الصػػػف 001اختبػػػارا موضػػػوعيا اختيػػػار مػػػن متعػػػدد، وتكونػػػ  عينػػػة الدراسػػػة مػػػن )
 الثالث ا١تتوسط يف مدرسة العرفاف ا١تختلطة.

 الػيت توصػل إليهػا الباحػث مػا يلػي واسػتخدـ الباحػث ا١تػنهج الوصػفي، ومػن أىػم النتػائج 
ديتلكػػوف القػػدرة ا١تكانيػػػة يف الرياضػػيات ولكػػػن طلبػػة الصػػف الثالػػػث ا١تتوسػػط يف ٤تافظػػة )بابػػػل( 

الرياضػػية احملػػػددة  لػػيس با١تسػػػتوى ا١تطلػػوب، كمػػػا أف ٖتصػػيلهم الرياضػػػي ضػػعيف يف ا١توضػػػوعات
طلبػة الصػف  ىضػي لػدىناؾ عبلقة إجيابية بُت القدرة ا١تكانيػة، والتحصػيل الريا، بالبحث اٟتارل

( يف القػدرة 1.11نػد مسػتوى الداللػة )ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ع، الثالث األساسي
توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد ، غػػػَت اٞتػػػنس بػػػُت الطػػػبلب والطالبػػػاتت١ت ىتعػػػز ا١تكانيػػػة 

 –متوسػػػػػط  –١تتغػػػػػَت التحصػػػػػيل )عػػػػػارل  ىتعػػػػػز ( يف القػػػػػدرة ا١تكانيػػػػػة 1.11مسػػػػػتوى الدالليػػػػػة )
حصػػػائية عنػػػد توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إ، صػػػلحة ذوي التحصػػػيل الرياضػػػي العػػػارلضػػػعيف(، و١ت

( يف القػدرة ا١تكانيػة بػُت طلبػة مػدارس األريػاؼ، وطلبػة مػدارس اٟتضػر، 1.11مستوى الداللػة )
 ولصاحل طلبة مدارس اٟتضر.

 (: 2117دراسة )يعقوب،  -15
ىػػػػدف  الدراسػػػػة ١تعرفػػػػػة مسػػػػتوى القػػػػدرة ا١تكانيػػػػػة، ومكوناهتػػػػا، وىػػػػي اإلدراؾ والتصػػػػػور  

الطػبلب يف الصػفوؼ السػاب ، والتاسػ ، واٟتػػادي  ىلػدىػا ا١تكػاين، والتوجيػو ا١تكػاين، ومنػط تطور 
، وطالبػػػة يف ٤تافظػػػة راـ اهلل، وىػػػي عينػػػة طبقيػػػة طالبػػػاً  0223عشػػػر تكونػػػ  عينػػػة الدراسػػػة مػػػن 
سػػػبعة اختبػػػارات ىػػػي  الصػػػور ا١تخفيػػػة لقيػػػاس اإلدراؾ  ىعلػػػعشػػػوائية اشػػػتمل  أدوات الدراسػػػة 

البطاقات لقياس التوجيو ا١تكاين، واختبار طػي  ا١تكاين، واختبار مقارنة ا١تكعبات، واختبار تدوير
الػػورؽ، واختبػػار تطػػوير السػػطوح لقيػػاس مسػػتوى التصػػور ا١تكػػاين، وقػػد تبػػُت أف مسػػتوى القػػدرة 

مػن الصػف اٟتػادي عشػر، ٦تػا قػد يعػٍت  ىعلػالصفُت الساب ، والتاس  أ ىلدا١تكانية، ومكوناهتا 
ة مسػتوى القػدرة ا١تكانيػة، كمػا وجػد أف وجود أثر للتػدريب مػن خػبلؿ الكتػب الدراسػية يف تنميػ
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القػػػدرة ا١تكانيػػػة تتطػػػور عنػػػد الطالبػػػات بعكػػػس الطػػػبلب، وأف ال فػػػرؽ بػػػُت اٞتنسػػػُت يف الصػػػف 
 ىعلػػػػػالطػػػػبلب يف الصػػػػػف التاسػػػػ ، وتفػػػػػوؽ الطػػػػبلب  ىعلػػػػػالسػػػػاب ، بينمػػػػا تفوقػػػػػ  الطالبػػػػات 
 الطالبات يف الصف اٟتادي عشر.

 (: 2118دراسة )رياف،  -16
اسػة إذل معرفػة أثػر متغػَت اٞتػنس، والعمػر، وا١تعػدؿ الًتاكمػي، والتفاعػػل ىػدف  ىػذه الدر  

طلبػػػة جامعػػػة القػػػدس ا١تفتوحػػػة يف ٗتصػػػص الًتبيػػػة االبتدائيػػػة،  ىلػػػدالقػػػدرة ا١تكانيػػػة  ىعلػػػبينهمػػػا 
ولتحقيق ىذا ا٢تدؼ استخدـ الباحث اختبار )تيتس وىرزماف(، مت ترٚتتو إذل العربيػة، وللتحقػق 

 ٣تموعة من احملكمُت، وذوي ا٠تربة، واالختصاص. ىعلمن صدقة مت عرضو 
طالبة(  013، طالباً  31، وطالبة )( طالباً 023عينة تألف  من ) عليوطبق  الدارسة  

اختػػَتوا بطريقػػػة العينػػػة الطبقيػػػة مػػن طلبػػػة جامعػػػة القػػػدس ا١تفتوحػػة، يف ٗتصػػػص الًتبيػػػة االبتدائيػػػة 
 3112يف الفصػػل األوؿ مػػن العػػاـ الدراسػػي مسػػتوى السػػنة الرابعػػة، يف منطقػػة ا٠تليػػل التعليميػػة 

/3113. 
واتب  الباحث ا١تنهج الوصفي، ومن أىم النتائج اليت توصػل إليهػا الباحػث، وجػود فػروؽ  

١تتغػػػػػَت اٞتػػػػػنس، لصػػػػػاحل الػػػػػذكور و١تتغػػػػػَت ا١تعػػػػػدؿ  ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية يف القػػػػػدرة ا١تكانيػػػػػة تبعػػػػػاً 
١تتغػػػَتات  كػػػن للفػػػروؽ داللػػػة إحصػػػائية تبعػػػاً الًتاكمػػي، ولصػػػاحل فئػػػة ا١تعػػػدؿ ا١ترتفعػػػة يف حػػػُت دل ت

 .العمر، والتفاعل بُت متغَتات الدراسة
 ب. الدراسات األجنبية:

 (Brably & bodnr, 1987: )1987دراسة بربلي، بودنر  -1
ىػػػدف  إذل التنبػػػؤ بالعبلقػػػة بػػػُت القػػػدرة ا١تكانيػػػة، وٖتصػػػيل طلبػػػة الكيميػػػاء العضػػػػوية يف  

بػة أربعػة مسػاقات يف الكيميػاء تعطػى لطلبػة الزراعػة، والبيولوجيػػا جامعػة بػوردو، وللػ  العينػة طل
ثػبلث  ىعلػوالعلـو الصحية، والطب، والصيدلية، والكيميػاء، وا٢تندسػة الكيميائيػة، ووزع الطلبػة 

اختيػػاراهتم يف اختبػػار لتػػدوير ا١تكػػاين، وأحجيػػة إجيػػاد الشػػمل، والعبلقػػة ا١تكانيػػة  ىعلػػشػػعب بنػػاء 
مكانية عالية، قػدرة مكانيػة متوسػطة، قػدرة مكانيػة منخفضػة، وكػاف مػن الكلية، وىذه ىي قدرة 

نتائج الدراسة تفوؽ الطلبة ذوي القدرة ا١تكانيػة العاليػة، يف األسػئلة الػيت تتطلػب التعامػل الػذىٍت 
الرسػػػومات  ىعلػػػمػػػ  اٞتزئيػػػات يف بعػػػدين، وتبػػػُت أف الطلبػػػة ذوي القػػػدرات ا١تكانيػػػة، يعتمػػػدوف 
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رسػػػومات  ىعلػػػحػػػُت اعتمػػػد الطلبػػػة ذوي القػػػدرات ا١تكانيػػػة ا١تنخفضػػػة،  األوليػػػة اإلضػػػافية، ويف
 (.0552مناسبة يف األسئلة اليت تتطلب ذلك )نقبل عن عابد  

 (Westely, 1989(: )1989دراسة )كستلي  -2
ىػػدف  الدراسػػة إذل فحػػص االخػػتبلؼ يف ا١تعرفػػة الرياضػػية بػػُت الطػػبلب ذوي القػػدرات  

( مػػػن 12ونػػػ  عينػػػة الدراسػػػة مػػػن )رات ا١تكانيػػػة ا١تنخفضػػػة، وتكا١تكانيػػػة ا١ترتفعػػػة، وذوي القػػػد
 2الختبػػار، اختبػػار )ويتلػػي( الصػػف ا٠تػػامس مػػن مدرسػػة ابتدائيػػة أمريكيػػة، وبعػػد إجػػراء ا تبلميػػذ

6 مػػػػن كػػػػل طػػػػرؼ(، وأخضػػػػعهم إذل سلسػػػػلة مػػػػن 01مػػػػن ذوي الػػػػدرجات ا١تتطرفػػػػة ) تلميػػػػذات
االخػػػػتبلؼ  رياضػػػػية، وتفكػػػػَتىن، وتبػػػػُت أفا١تقػػػػاببلت التحليليػػػػة الفرديػػػػة، لدراسػػػػة معلومػػػػاهتن ال

ذوي القػػدرات ا١تكانيػػة ا١ترتفعػػة، وذوي القػػدرة ا١تكانيػػة ا١تنخفضػػة يف  تبلميػػذاألكػػرب، كػػاف بػػُت ال
عملية الضرب، ومن نتائج ىذه الدراسة، أف القدرة ا١تكانية متنبئ جيد للمعرفة الرياضػية، وتبػُت 

يػة ومنظمػة، بينمػا كانػ  انيػة العاليػة كانػ  منهجذوي القػدرات ا١تك تبلميػذاٟتل عند ال أيضا أف
عػػػن عفونػػػة   ذوي القػػػدرات ا١تكانيػػػة ا١تنخفضػػػة عشػػػوائية، وغػػػَت منهجيػػػة. )نقػػػبلً  تبلميػػػذعنػػػد ال
0552.) 

 (Batesia, 1990(: )1991دراسة )باتيستا -3
العبلقة بُت القدرات ا١تكانية، والفروؽ بُت اٞتنسُت يف  ىعلىدف  الدراسة إذل التعرؼ  
 طلبة ا١ترحلة الثانوية. ىلدادة ا٢تندسة م
طبقػػػػ  الباحثػػػػة اختبػػػػارات قيػػػػاس القػػػػدرات ا١تكانيػػػػة، وا١تنطػػػػق االسػػػػتدالرل، والتحصػػػػيل  

، طالبػػاً ( 31ا٢تندسػػة، بلػػا قوامهػػا ) عينػػة مػػن الطلبػػة الثػػانويُت ا١تسػػجلُت يف مػػادة علػػيا٢تندسػػي 
 ( شعب مدرسية.1موزعُت يف ) طالبة( 12و)
اسػػػػػة وجػػػػود عبلقػػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػائية بػػػػػُت القػػػػػدرات ا١تكانيػػػػػة، أظهػػػػرت نتػػػػػائج الدر  

 ىعلػػػيف متوسػػػطات أداء الطػػبلب الػػػذكور،  والتحصػػيل يف ا٢تندسػػػة، كمػػا أظهػػػرت النتػػػائج تفوقػػاً 
 الطالبات اإلناث يف القدرات ا١تكانية، وبفارؽ داللة إحصائية.

 (Tras, 1990(: )1991دراسة )تراس  -4
العبلقػػػة بػػػُت عػػػادات اللعػػػب، والتوجػػػو األسػػػري  ىعلػػػرؼ ىػػػدف  ىػػػذه الدراسػػػة إذل التعػػػ 

( 343عينػػة مكونػػة مػػن ) ىعلػػا١تػػرتبط بػػاٞتنس، والقػػدرة ا١تكانيػػة، والتحصػػيل يف العلػػـو وأجػػرى 
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الصف ا٠تامس، وكاف مػن نتػائج تلػك الدراسػة، أف الػذكور ديتلكػوف مهػارات مكانيػة  تبلميذمن 
تفوؽ  القدرة ا١تكانية، وتبُت أيضاً  ىعلباٞتنس ، وال يوجد أثر للتوجيو األسري ناثعلي من اإلأ
،  تبلميػػذال ذوي القػػدرات ا١تكانيػػة  تبلميػػذال ىعلػػذوي القػػدرات ا١تكانيػػة العاليػػة يف ٖتصػػيل العلػػـو

 ا١تنخفضة.
 (Car, 1999(: )1999دراسة )لارك  -5
اإل٧تػػػاز  ىعلػػػمسػػػامهة ا١تهػػػارات الرياضػػػية، والقػػػدرة  ىعلػػػىػػػدف  ىػػػذه الدراسػػػة للتعػػػرؼ  
كػػػػاين يف الفيزيػػػػاء يف إحػػػػدى ا١تػػػػدارس الثانويػػػػة بػػػػأنقرة، واسػػػػتخدـ الباحػػػػث اختبػػػػارات القػػػػدرة ا١ت

 ا١تكانية واختبار التحصيل يف الفيزياء.
وأظهػػرت نتػػػائج الدراسػػة أف معامػػػل االرتبػػاط للمهػػػارات الرياضػػية، وٖتقيػػػق الفيزيػػاء كػػػاف  

١تكانيػػػػة، والتحصػػػػيل يف ، كػػػػذلك أشػػػػارت النتػػػػائج، أف ىنػػػػاؾ عبلقػػػػة كبػػػػَتة بػػػػُت القػػػػدرة ا1.22
القػػػػدرة ا١تكانيػػػػة، واإل٧تػػػػاز يف  ىعلػػػػالفيزيػػػاء، كػػػػذلك أشػػػػارت الدراسػػػػة، إذل وجػػػػود تػػػأثَت مباشػػػػر 

 الفيزياء.
 (Arbec, 2006(: )2115دراسة )اربك -6
أسػاس التوجيػو  ىعلػىدف  الدراسة إذل التحقيػق يف طبيعػة القػدرة ا١تكانيػة، والػيت تقػاس  

، وللػػ  عينػػة ا١تدرسػػة االبتدائيػػة ا١تشػػاركة يف الدراسػػة لرياضػػي لتبلميػػذوعبلقتػػو بػػاألداء اا١تكػػاين، 
الػػػػذين تػػػػًتاوح  تلميػػػػذة  11، تلميػػػػذاً  33مدرسػػػػة ابتدائيػػػػة، مػػػػنهم  تبلميػػػػذمػػػػن  033الدراسػػػػة 

 .عاماً  00، 01أعمارىم بُت 
واسػػػتخدـ الباحػػػث اختبػػػار القػػػدرة ا١تكانيػػػة لقيػػػاس العبلقػػػات ا١تكانيػػػة، والتوجيػػػو ا١تكػػػاين  

 ارب، التصور ا١تكاين للتجارب، وأعطى لكل منها ساعتُت.للتج
 وأشارت النتائج لوجود عبلقة إجيابية كبَتة بُت القدرة ا١تكانية، واألداء الرياضي. 
كذلك أشارت إذل عدـ وجود فروؽ بُت اٞتنسُت يف العبلقة بُت القػدرة ا١تكانيػة واألداء  

 الرياضي.
 (Gradren, 2006(: )2116دراسة )جارديرف  7
العبلقػػة بػػُت القػػدرة ا١تكانيػػة، والتحصػػيل، فقػػد طبقػػ   ىعلػػىػػدف  الدراسػػة إذل التعػػرؼ  

الصػف السػادس االبتػدائي، ومػن أبػرز النتػائج الػيت توصػل  إليهػا الدراسػة،  تبلميػذ ىعلػالدراسة 
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اختبػػػار التصػػور ا١تكػػػاين، تبًعػػػا ١تسػػػتوى  ىعلػػػالصػػػف السػػادس  تبلميػػػذأنػػو توجػػػد فػػػروؽ بػػُت أداء 
ذوي ا١تسػػتوى ا١ترتفػػ ، أفضػػل مػػن ذوي  تبلميػػذنػػ  نتػػائج الدراسػػة، أف أداء الل، وقػػد بيالتحصػػي

 (.3114ا١تستويُت ا١تتوسط، وا١تنخفض. )نقبلً عن رياف  
 (Raffe & Shams, 2007(: )2117دراسة )راف  كشمس الدين  -8
لكفػػػاءة ىػػػدف  ىػػػذه الدراسػػػة، إذل دراسػػػة العوامػػػل الػػػيت قػػػد تػػػؤثر يف القػػػدرة ا١تكانيػػػة، وا 

الذاتيػػػػة لػػػػتعلم الرسػػػػم ا٢تندسػػػػي يف السػػػػنة التأسيسػػػػية، وبالتحديػػػػد يف تشػػػػكيل أربػػػػ  مسػػػػػتويات 
 للمدارس الثانوية يف ماليزيا.

مػػػن اإلنػػػاث،  31، وطالبػػػة بيػػػنهم طالبػػػاً  332عينػػػة مكونػػػة مػػػن  ىعلػػػوطبقػػػ  الدراسػػػة  
 من الذكور. 025و
ذلك أشارت إذل العبلقة ا١تتبادلة، وأشارت النتائج إذل تعلم الطبلب بالتجربة ا١تكانية، ك 

 بُت ا١تتغَتات باعتداؿ والعامل ا١تكاين.
وأظهرت وجود عبلقة معتدلة بُت القدرة ا١تكانية، وعامل ا٠تربة، كذلك أشارت الدراسة  

إذل أف ا١تشاركُت الذكور، لديهم قدرة مكانية عالية، ولديهم إجيابية يف التعلم ا٢تندسػي، با١تقارنػة 
 من اإلناث. م  نظرائهم

 (Guven, 2007(: )2117دراسة)غوفن  -9
الطػبلب ا١تعلمػُت  ىعلػىدف  ىذه الدراسة إذل فحص تأثَت دينامية ىندسػة الرب٣تيػات،  

للمهػػارات ا١تكانيػػة، واسػػتخدم  الدراسػػة ٣تموعػػة واحػػدة، تظػػاىرة التػػدخل، تصػػميم ٕتػػرييب يف 
مػن الػذكور،  طالبػاً  33ت، مػنهم طالب مدرسي للرياضػيا 21ىذا السياؽ، وتكون  العينة من 

 من اإلناث. 04
ىػؤالء  ىعلػواستخدـ اختبار تظاىرة يف بداية الدراسة، ومػن مث بعػض تطبيقػات أجريػ   

 أسابي . ١4تدة  Cabri 3-Dالطبلب، باستخداـ برنامج 
وكان  النتائج  أف الرب٣تيات ا٢تندسية سامه  يف دعم أنشطة التنمية للطالػب ا١تدرسػي  

 ت، وا١تهارات ا١تكانية.للرياضيا
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 (David, 2007(: )2117دراسة )ديفيد،  -11

هتػػدؼ ىػػذه الدراسػػة إذل استكشػػاؼ العبلقػػة بػػُت التجربػػة ا١تكانيػػة، والقػػدرة ا١تكانيػػة يف  
، وطالبػػػة مػػػن الطلبػػػة طالبػػػاً  223عينػػػة مػػػن الطػػػبلب ا١توىػػػوبُت الصػػػينيُت، وتكونػػػ  العينػػػة مػػػن 

 ا١توىوبُت يف اٞتامعات الصينية.
( لقيػػاس القػػدرة 3112واسػػتخدـ االختبػػار ا١تتعػػدد األبعػػاد )االختبػػار ا١تكػػاين ٞتاكسػػوف  

رؤيػة األشػياء اجملػردة مػن خػبلؿ مواقػ  ٥تتلفػة  ىعلػا١تكانية، وىو اختبار يقػيم ا١تسػتجيبُت للقػدرة 
ف يف الفضػاء الثبلثػػي األبعػػاد، وينبغػػي أف يراعػي الفػػروؽ اٟتاٝتػػة بػػُت البػدائل بصػػورة أعػػم، ويتكػػو 

بنػد، وكػل بنػد يتكػوف مػن الػرقم ا١تعيػار ا١تقػدـ لليسػار، وٜتسػة بػدائل للمبػاراة،  11االختبار من 
دقائق الستكماؿ البنود، وأشارت النتائج إذل أف األثر الرئيسػي بػُت اٞتنسػُت كػاف   01وأعطي  

 كبَتًا لصاحل الذكور.
 الدراسات السابقة عليالتعقيب  -ثالثان 

السػابقة وجػد الباحػث، أف ىنػاؾ عبلقػة بػُت تلػك الدراسػات، بعد استعراض الدراسػات  
 والدراسة اٟتالية.

فقد أظهرت الدراسة أف ىناؾ عبلقة قوية بُت القدرة ا١تكانيػة، والتحصػيل، كمػا جػاء يف  
(، ودراسػة 0551(، ودراسة )عابد، 0552(، ودراسة )عفونة، 3113دراسة كل من )ناصر، 

 (.0551(، ودراسة )باتيستا، 0555(، ودراسة )كار، 3111)أربك، 
مػن  ىعلذوي التحصيل ا١ترتف  ديتلكوف قدرة مكانية أ تبلميذكما أظهرت الدراسة أف ال 

ذوي التحصػػيل ا١تتوسػػط ديتلكػػوف  التبلميػػذأقػػراهنم ذوي التحصػػيل ا١تتوسػػط، كػػذلك أظهػػرت أف 
(، 0552بػد، من أقراهنم ذوي التحصػيل ا١تػنخفض، كمػا جػاء يف دراسػة )عا ىعلقدرة مكانية أ

 (.3112(، ودراسة جارديرف )0552ودراسة )عفونة، 
أما بالنسبة ١تتغَت اٞتػنس، وعبلقتػو بالقػدرة ا١تكانيػة، فقػد أظهػرت الدراسػة تفػوؽ الػذكور  
( الػيت أشػارت، إذل وجػود فػروؽ ذات 3114اإلناث كمػا أشػارت إذل ذلػك دراسػة )ريػاف،  ىعل

(، )عابػػد، 3112 الطلبػػة الػػذكور، ودراسػػة )عفونػػة، ١تتغػػَت اٞتػػنس، ولصػػاحل داللػػة إحصػػائية تبعػػاً 
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(، ودراسػة )رافػ  ولػس الػػدين، 0551(، ودراسػة )باتيسػتا، 0551(، ودراسػة )تػراس، 0552
3113.) 

 اتفق  ىذه الدراسة م  الدراسة السابقة فيما يلي  
 أف ىناؾ عبلقة إجيابية بُت القدرة ا١تكانية، والتحصيل يف الرياضيات. .0
الطلبة ترج   ىلدذات داللة إحصائية يف القدرة ا١تكانية يف الرياضيات،  أف ىناؾ فروؽ .3

 ١تتغَت اٞتنس، ولصاحل الطلبة الذكور. 
الطلبة ترج   لديإف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية يف القدرة ا١تكانية يف الرياضيات،  .2

 ١تتغَت التحصيل.
(، والػيت 3102راسة )عابد، (، ود3113بينما ٗتتلف ىذه الدراسة م  كل من دراسة )ناصر، 

 أشارت إذل عدـ وجود فروؽ بُت الذكور، واإلناث يف القدرة ا١تكانية.
 ما إفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: 

 .اختيار عينة الدراسة وٖتديدىا 
  اختبار التوجيو ا١تكاين. –إجراءات الدراسة وتصميم أداهتا 
 ة للدراسة اٟتالية.استخداـ األساليب اإلحصائية ا١تناسب 
  .التعريف اإلجرائي ١تصطلحات الدراسة 
  مقارنػػػة النتػػػائج الػػػيت توصػػػل  إليهػػػا مػػػ  النتػػػائج الػػػيت توصػػػل  إليهػػػا الدراسػػػات

 السابقة.
 ما تميزت بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 

   مػػػنخفض  –تناولػػػ  ىػػػذه الدراسػػػات مسػػػتويات التحصػػػيل الػػػثبلث )مرتفػػػ– 
 متوسط(.

   الصػػػػػف السػػػػػادس تبلميػػػػػذ  الدراسػػػػػة عينػػػػػة مػػػػػن البيئػػػػػة السػػػػػعودية وىػػػػػي للػػػػػ
 اإلبتدائي.

   ا١تػػػػنهج  مت إعػػػداد اختبػػػػار التوجيػػػػو ا١تكػػػػاين )دوراف البطاقػػػػات( ٔتػػػػا يتناسػػػػب مػػػػ 
 السعودي.
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وصػػف جملتمػػ  الدراسػػة، وعينتهػػا وأداة  ىعلػػمػػنهج الدراسػػة، و  ىعلػػحيتػػوي ىػػذا الفصػػل  
 الدراسة وإجراءاهتا، والتحليل اإلحصائي الذي استخدـ فيها.

 منهج الدراسة: 
ـ الباحػػػػػػث ا١تػػػػػػنهج الوصػػػػػػفي يف ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة، باعتبػػػػػػاره ا١تػػػػػػنهج ا١تناسػػػػػػب يف سػػػػػػتخدا 

ذل وصػػػػف الظػػػػاىرة كمػػػػا يف الواقػػػػ ، وذلػػػػك ّتمػػػػ  البيانػػػػات البلزمػػػػة، الدراسػػػػات الػػػػيت هتػػػػدؼ إ
 .اختبار التصور البصري ا١تكاينباستخداـ 

، أو قضػػية موجػػودة ويعػػرؼ ا١تػػنهج الوصػػفي  ىػػو ا١تػػنهج الػػذي يػػدرس ظػػاىرة، أو حػػدثاً  
معلومػػات ٕتيػػػب عػػػن أسػػئلة الدراسػػػة، دوف تػػدخل الباحػػػث فيهػػػا.  ىعلػػػ، للحصػػػوؿ منهػػا حاليػػاً 

 (.42، 3102ياسُت، )
 مجتم  الدراسة:

يتكػػػوف ٣تتمػػػ   الدراسػػػة مػػػن ٚتيػػػ  تبلميػػػذ الصػػػف السػػػادس اإلبتػػػدائي ٔتػػػدارس إدارة الًتبيػػػة    
ىػػػػػ، وقػػػد بلػػػا عػػػػددىم 0221 -ىػػػػ 0222والتعلػػػيم ٔتحافظػػػة الطػػػائف خػػػبلؿ العػػػاـ الدراسػػػػي 

2525  . 
 عينة الدراسة: 

ف السػادس اإلبتػدائي ٔتػدارس مػن تبلميػذ الصػ ( تلميػذاً 212تألف  عينة الدراسة مػن ) 
( مراكػػز 2) ىعلػػ، مػػوزعُت مت إختيػػارىم بطريقػػة عشػػوائية إدارة الًتبيػػة والتعلػػيم ٔتحافظػػة الطػػائف 

 داخلية   ٤تافظة الطائف.
 ( يوضح أفراد عينة الدراسة ا١تراكز الداخلية   ٤تافظة الطائف.0 -2واٞتدوؿ رقم ) 
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 (1-3جدكؿ ) 
 أفراد عينة الدراسة

 
 أداة الدراسة: 

مػػػػن اعػػػػداد  (اختبػػػػار التصػػػػور البصػػػػري ا١تكػػػػايناسػػػػتخدـ يف ىػػػػذه الدراسػػػػة أداة اختبػػػػار ) 
من أبعاد القدرة ا١تكانية، حيث قاـ الباحث بإعػداد االختبػار،  رئيسياً  والذي يعد بعداً  الباحث 

اقػة فقػرة، وكػل فقػرة تتكػوف مػن شػكل ىندسػي موضػوع يف بط 01وىو اختبار كتايب يتكوف مػن 
د، موضػػوع   -ج  –ب  –شػػكل ىندسػػي تقابلهػػا أربعػػة أشػػكاؿ ىندسػػية أخػػرى مرقمػػة أ  ىعلػػ

التلميػػذ  ىعلػػللشػػكل، و  للشػػكل أو ال ديثػػل، دورانػػاً  شػػكل ديثػػل دورانػػاً  ىعلػػكػػل منهػػا يف بطاقػػة 
 اختيار االجابة الصحيحية ويضعها   جدوؿ االجابات ا١ترفق باالختبار .  

 كما يف ا١تثاؿ التارل 

 
اختبار التصور البصرم المماني ىعل(: مثاؿ 1: 3شمل رقم )ال  
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 ( دقيقة إل٧تاز ىذا االختبار.21خيصص زمن قدره ) تبلميذوبعد تقدمي التعليمات لل
 معامل السهولة لفقرات االختبار: 

ٟتسػاب معامػل السػهولة  تلميػذاً  21عينة مكونػة مػن  ىعلقاـ الباحث بتطبيق االختبار  
 ومعامل التمييز.

عامل السهولة = م
عدد الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة على الفقرة  

  عدد ا١تتقدمُت الكلي للفقرة

وبتطبيػػػق ا١تعادلػػػة السػػػابقة مت حسػػػاب معامػػػل السػػػهولة لكػػػل فقػػػرة مػػػن فقػػػرات االختبػػػار  
 ( يوضح معامل السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار.3 -2واٞتدوؿ )

 (2 -3جدكؿ )
 السهولة لفقرات االختبار معامل

 معامل السهولة ـ معامل السهولة ـ
0 1.23 20 1.23 
3 1.34 23 1.10 
2 1.12 22 1.23 
2 1.10 22 1.32 
1 1.33 21 1.23 
2 1.15 22 1.12 
3 1.13 23 1.13 
4 1.20 24 1.32 
5 1.24 25 1.13 
01 1.22 21 1.21 
00 1.23 20 1.25 
03 1.25 23 1.34 
02 1.14 22 1.33 
02 1.22 22 1.12 
01 1.32 21 1.12 
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(، 1.34، 1.23يتضػػح مػػن اٞتػػدوؿ السػػابق أف معػػامبلت السػػهولة قػػد تراوحػػ  بػػُت ) 
يػونس وعليو فإف ٚتي  الفقرات مقبولة، حيث كان  يف اٟتػد ا١تعقػوؿ مػن السػهولة حسػبما قػرره 

 ،3113يػػونس، ( )1.41، 1.31الػػذي يعتػػرب بػػأف معػػامبلت السػػهولة يفضػػل أف تػػًتاوح بػػُت )
223.) 

 . معامل التمييز لفقرات االختبار: 2
قاـ الباحث ْتساب معامل التمييز لفقرات االختبار ويقصػد ٔتعامػل التمييػز قػدرة الفقػرة  
الضػػعاؼ يف  تبلميػػذالػػيت يقيسػػها االختبػػار وبػػُت الا١تمتػػازين يف الصػػفة  تبلميػػذالتمييػػز بػػُت ال ىعلػػ

 لة التالية  تلك الصفة، وحيسب با١تعاد
 

 معامل التمييز = 
عدد اجمليبيُت بشكل صحيح من طلبة الفئة العليا-عدد اجمليبيُت بشكل صحيح من طلبة الفئة العليا

  نصف عدد اجمليبيُت

فقػػػرات االختبػػػار بعػػػد  وبتطبيػػػق ا١تعادلػػػة السػػػابقة مت حسػػػاب معامػػػل التمييػػػز لكػػػل فقػػػرة مػػػن
( يوضػػح معامػػل التمييػػز لكػػل فقػػرة مػػن 2 -2يػػا ودنيػػا واٞتػػدوؿ )؟ إذل فئتػػُت علتبلميػػذتقسػػيم ال

 فقرات االختبار.
 (3 -3جدكؿ )

 معامل التمييز لفقرات االختبار
 معامل التمييز ـ معامل التمييز ـ
0 1.30 20 1.12 
3 1.34 23 1.22 
2 1.24 22 1.22 
2 1.14 22 1.32 
1 1.35 21 1.22 
2 1.15 22 1.12 
3 1.11 23 1.32 
4 1.31 24 1.21 
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5 1.22 25 1.32 
01 1.23 21 1.35 
00 1.11 20 1.32 
03 1.31 23 1.22 
02 1.22 22 1.32 
02 1.23 22 1.41 
01 1.12 21 1.21 

 
(، 1.41، 1.22يتضػػح مػػػن اٞتػػػدوؿ السػػابق أف معػػػامبلت التمييػػػز قػػد تراوحػػػ  بػػػُت ) 

١تعقوؿ من التمييز حسبما قػرره أبػو لبػدة وعليو فإف ٚتي  الفقرات مقبولة، حيث كان  يف اٟتد ا
 (.223، 3113)يونس،  (1.21الذي يعترب بأف معامبلت التمييز يفضل أف تزيد عن )

 صدؽ كثبات أداة الدراسة: 
 21عػددىا  بتػدائيالصػف السػادس اإل تبلميػذمػن  اسػتطبلعية عينػة ىعلطبق االختبار  

 بات االختبار حساب الزمن ا١تناسب لو.، خارج عينة الدراسة، وذلك إلجياد صدؽ وثتلميذاً 
 أكال: صدؽ االختبار

 مت التأكد من صدؽ االختبار عن طريق  
 أ. صدؽ المحممين:

٣تموعػة مػن احملكمػُت، مػن  ىعلػحيث ٖتقق ذلك أثنػاء بنػاء االختبػار، عنػدما مت عرضػو  
وؿ مػػدى ذوي ا٠تػػربة، واالختصػػاص يف ٣تػػاؿ منػػاىج وطػػرؽ تػػدريس الرياضػػيات ١تعرفػػة آرائهػػم حػػ

مناسػػبة تعليمػػات االختبػػار للفئػػة ا١تسػػتهدفة منػػػو، ووضػػوحها، ومػػدى صػػبلحية األسػػئلة للغػػػرض 
لتعػػديبلت ا١تقًتحػػة، مػػن قبػػل احملكمػػُت الػػيت تضػػمن  اا١تنشػػود منهػػا، وقػػد قػػاـ الباحػػث بػػإجراء 

وىػػػى تغػػػَت كلمػػػػة التصػػػور ا٢تندسػػػػى إذل   تعػػػديل بعػػػض الصػػػػياغات اللغويػػػة لتعليمػػػات االختبػػػػار
 .ا٢تندسي وكذلك ٖتويل كلمة تدوير إذل دوراف  التحويل

 صدؽ االتساؽ الداخلي: 
مت حسػػاب معػػامبلت االتسػػاؽ الػػداخلي لبلختبػػار وذلػػك ْتسػػاب معامػػل ارتبػػاط درجػػة   

 كل فقرة من فقرات االختبار م  الدرجة الكلية باستخداـ معادلة بَتسوف  
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 ر =   
 

 حيث أف  
 ر = معامل ارتباط بُت ا١تتغَتات.

 = درجات ا١تتغَت األوؿ. س
 ص = درجات ا١تتغَت الثاين.

 ف = عدد الدرجات.
 درجات ا١تتغَت ص.× ٣تػ. س ص = ٣تموع حاصل ضرب درجات ا١تتغَت س 

 ٣تػ . س = ٣تموع درجات ا١تتغَت األوؿ س.
 ٣تػ . ص = ٣تموع درجات ا١تتغَت ص 

 = ٣تموع مربعات ا١تتغَت س  ٣2تػ . س
 ات ا١تتغَت ص= ٣تموع مربع ٣2تػ . ص

 = مرب  ٣تموعات درجات ا١تتغَت س 2)٣تػ . س(
 = مرب  ٣تموعات درجات ا١تتغَت ص  2)٣تػ . ص(
 ( يوضح ذلك2 -2واٞتدوؿ )

 (4 -3الجدكؿ )
 صدؽ االتساؽ الداخلي لفقرات االختبار

رقم 
 الفقرة

معامل 
 بَتسوف

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 بَتسوف

مستوى 
 الداللة

0 1.13 1.10 3 1.11 1.10 
2 1.25 1.10 2 1.21 1.10 
1 1.24 1.10 2 1.13 1.10 
3 1.22 1.10 4 1.20 1.10 
5 1.21 1.10 01 1.12 1.10 
00 1.21 1.10 03 1.22 1.10 
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02 1.15 1.10 02 1.31 1.10 
01 1.22 1.10    

 إحصػػائياً  الً دا ( أف ٚتيػػ  فقػػرات االختبػػار مرتبطػػة ارتباطػػاً 2 -2ويبلحػػ  مػػن اٞتػػدوؿ ) 
( مػ  اجملمػوع الكلػي لبلختبػار، وىػذا يعػٍت أف ٚتيػ  الفقػرات صػادقة ومرتبطػة = 0.01عنػد )
 .داخلياً 

 ثانيا: ثبات االختبار
 لقد مت التأكد من ثبات االختبار عن طريق   

 التجزئة النصفية: أ. 
يػػػػػة، مث حيػػػػث مت ٕتزئػػػػػة االختبػػػػػار إذل نصػػػػػفُت، الفقػػػػرات الفرديػػػػػة مقابػػػػػل الفقػػػػػرات الزوج 

(، مث مت 1.41) االختبػار ككػل فكػاف مسػاوياً  ىعلػحساب معامل ارتباط بَتسوف بُت النصػفُت 
(، وىػذا يشػَت 1.44) تعديل طوؿ االختبار باستخداـ معامل سبَتماف / براوف، فأصبح مساوياً 
 إذل أف االختبار يتمت  بدرجة ثبات مرتفعة تؤكد صبلحيتو لبلستخداـ.

 (:21رتشاردسوف ) –ب. لودر 
حيث يشَت ارتفاع معامل الثبات إذل أف فقرات االختبػار تعػرب عػن مضػموف واحػد، كمػا  

(، ٦تػا يؤكػد 1.42اٟتد األدم، ١تعامل الثبات، وقد وجد أنو يساوي ) ىعلأف ىذا ا١تعامل يدؿ 
، وبالتػػػػػارل صػػػػػبلحيتو وثبػػػػػات داخلػػػػػي جيػػػػػدة تؤكػػػػػد وحػػػػػدة مضػػػػػمونأف االختبػػػػػار يتمتػػػػػ  بدرجػػػػػة 

 لبلستخداـ.
 الدراسة:  تطبيق اااتإجر 
 قاـ الباحث باإلجراءات التالية   
 . ( اختبار التصور البصري ا١تكاينإعداد اختبار القدرة ا١تكانية ) - 0
 ىعل٣تموعة من احملكمُت ١تعرفة آرائهم يف االختبار من حيث قدرتو  ىعلعرض االختبار  - 3

 إلبتدائي.قياس القدرة ا١تكانية، ومبلئمتو لتبلميذ الصف السادس ا
 ختبار بصورتو النهائية.إلألخذ بآراء احملكمُت يتم إعداد ابعد ا - 2
إذف رٝتي من عمادة الدراسات العليا ّتامعة أـ القرى موجو إذل إدارة   ىعلاٟتصوؿ  - 2 

 الًتبية والتعليم ٔتحافظة الطائف من أجل تسهيل مهمة تطبيق اإلختبار.
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 ة من قبل إدارة تعليم الطائف.ورقة تسهيل ا١تهم ىعلا١تصادقة  - 1
 ٖتديد أفراد ٣تتم  الدراسة يف ٤تافظة الطائف. - 2
 ٖتديد عينة الدراسة . - 3
 ختبار.ا١تدارس اليت يتم فيها اجراء اإل ٥تاطبة مديري – 4
 عينة الدراسة. ىعلختبار تطبيق اإل – 5

الداخلي لفقرات  حساب معامل الصدؽ والثبات ومعامل السهولة والتمييز واالتساؽ  -01
 االختبار.

 .لتصور البصري ا١تكاينار ايف اختب تبلميذرصد عبلمات ال  -00
 ختبار.ٖتليل نتائج اإل  -03
 ٖتديد التبلميذ من ذوي التحصيل العارل والتبلميذ من ذوي التحصيل ا١تنخفض.  -02
 إجراء ا١تعاٞتة اإلحصائية للبيانات ا١تستحصلة.  -02
 والنتائج. تفسَت البيانات  -01
 وض  التوصيات وا١تقًتحات.  -02
 .اإلثرائيةة طدليل األنش -03

 األساليب اإلحصائية: 
 ىذه الدراسة استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية  يف ة لئلجابة عن األسئل 

 والتحصػيل يف  تصػور البصػري ا١تكػاينجياد العبلقػة بػُت المعامل ارتباط بَتسوف إل
 الرياضيات.

 تصػػػػور ال ىعلػػػػثػػػػر مسػػػػتوى التحصػػػػيل ٖتليػػػػل التبػػػػاين األحػػػػادي للكشػػػػف عػػػػن أ
 يف الرياضيات. البصري ا١تكاين

 ( يف حالة وجود فروؽ دالة استخدـ الباحثLCD .١تعرفة أقل الفروؽ داللة ) 
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 الفصل الراب 
 نتائج الدراسة.: أكالن 
 مناقشة النتائج: ثانيان 
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 أكال: نتائج الدراسة
، والتحصػػيل يف تصػور البصػػري ا١تكػاينالعبلقػػة بػُت ال قصػاءىػدف  ىػذه الدراسػػة إذل است 

، كمػػا ىػػدف  إذل بيػػاف أثػػر متغػػَت مسػػػتوى بتػػػدائيالصػػف السػػادس اإل تبلميػػذ ىلػػدالرياضػػيات 
 تبلميػذ ىلػد، تصػور البصػري ا١تكػاينمتدين( يف ال –متوسط  –التحصيل يف الرياضيات )مرتف  

 الصف السادس اإلبتدائي.
 ىعلػة، وإجػراء التحلػيبلت اإلحصػائية ا١تناسػبة، مت اٟتصػوؿ بعد تطبيق إجراءات الدراسػ 

 النتائج التالية 
 اختبار صحة الفرض األكؿ:

توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة " ىعلالذي ينص  
(1.15≥ α بين درجات التالميذ في اختبار التصور البصرم ) كبين درجاتهم المماني ،

 . "لرياضيات لدم تالميذ الصف السادس من المرحلة اإلبتدائيةالتحصيلية في ا
أنػو  ىعلػالػذي يػنص فػرض الصػفري والختبار صحة ىذا الفرض قاـ الباحػث باختبػار ال 

بػػُت درجػات التبلميػػذ  α ≤ 0.05ال توجػد عبلقػة ارتباطيػػو ذات داللػة إحصػػائية عنػد مسػتوى 
 صيل مادة الرياضيات.ودرجاهتم يف ٖت  ي ا١تكاينتصور البصر يف اختبار ال

لذا قاـ الباحث باستخداـ معامل ارتباط بَتسوف ٟتسػاب معامػل االرتبػاط بػُت درجػاهتم  
ودرجػػاهتم يف ٖتصػػيل الرياضػػيات، فوجػػدت أف قيمػػة معامػػل  ي ا١تكػػاينلتصػػور البصػػر يف اختبػػار ا

ودرجػة  α  =0.01وىي قيمة دالة إحصائية عند مسػتوى  0.363االرتباط احملسوب تساوي 
  226رية ح
أنػو توجػد  علػيالػذي يػنص وقبػوؿ الفػرض البػديل  ير فوىذا يشَت إذل رفض الفرض الص 

يف اختبػار  تبلميػذبػُت درجػات ال α ≤ 0.05عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 ودرجاهتم يف ٖتصيل مادة الرياضيات. تصور البصري ا١تكاينال
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 اختبار صحة الفرض الثاني:
 ≥ αتوجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػائية عنػػػد مسػػػتول الداللػػػة )" ىعلػػص الػػذي يػػػن 

لمتغيػػػػر  لتعػػػػز ميػػػػذ الصػػػػف السػػػػادس، تال للػػػػد تصػػػػور البصػػػػرم الممػػػػاني( فػػػػي ال0.05
 ."منخفض( –متوسط  –التحصيل )مرتف  

أنػو  ىعلػوالختبار صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باختبار الفرض الصفري والذي يػنص  
 ( يف التصػػور البصػػريα ≤ 0.05إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة )ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة 

مػػنخفض(  –متوسػػط  –١تتغػػَت التحصػػيل )مرتفػػ   ىالصػػف السػػادس تعػػز تبلميػػذ  ىلػػد ا١تكػػاين
والختبار صحة ىذا الفػرض اسػتخدـ الباحػث ٖتليػل التبػاين األحػادي، فوجػدت أف قيمػة )ؼ( 

( 0-2( واٞتدوؿ )α  =0.01ند )وىي أكرب من قيمة ؼ اٞتدولية ع 02.2احملسوبة تساوي 
  يوضح ذلك 

 (1-4الجدكؿ رقم )
 التصور البصرم علنتائج تحليل التباين األحادم للمشف عن أثر مستول التحصيل 

 في الرياضيات المماني
 في الرياضيات المماني التصور البصرم المجاؿ
 اجملموع داخل  بُت اجملموعات  البياف

 30345.5 04110.2 3324.1 ٣تموع ا١تربعات
 333 331 3 درجات اٟترية
  43.21 0225.3 متوسط ا١تربعات
 02.2 قيمة ؼ احملسوبة
 α  =0.01 الداللة اإلحصائية

( يف التصػػور α  =0.01وىػػذا يشػػَت إذل أنػػو توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ) 
متوسط  –)مرتف   ١تتغَت التحصيل ىتعز  الصف السادس اإلبتدائي ى تبلميذلد ا١تكاين البصري

 منخفض(. –
 وبالتارل ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة.
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تبلميػػذ الصػػف السػػادس،  ىلػػد ا١تكػػاين وللكشػف عػػن إتػػاه الفػػروؽ يف التصػػور البصػػري 
( 3-2(، واٞتػػػدوؿ رقػػػػم )LCDوفػػػق متغػػػَت التحصػػػػيل، مت اسػػػتخداـ اختبػػػػار أقػػػل فػػػػرؽ داؿ )

 يوضح ذلك.
 (2-4الجدكؿ رقم )

وعات (، للمشف عن داللة الفركؽ بين المجمLCDئج اختبار أقل فرؽ داؿ )نتا
 تصور البصرم الممانيالثنائية في ال

 منخفض متوسط  مرتف   التحصيل 
 **03.23 **2.24 - مرتف 
 **3.42 -  متوسط
 -   منخفض
 0.01** دالة عند 

 ( ما يلي  3 -2يبلح  من اٞتدوؿ رقم )
تبلميػػػذ  ىلػػػد، التصػػػور البصػػػري ا١تكػػػاين( يف α  =0.01ية عنػػػد )* توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائ

الصػػف السػػادس ذوي التحصػػيل ا١ترتفػػ ، وأقػػراهنم ذوي التحصػػيل ا١تتوسػػط، ولصػػاحل التحصػػيل 
 ا١ترتف .

تبلميػػػذ  ىلػػػد، ا١تكػػػاين تصػػػور البصػػػري( يف الα  =0.01* توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائية عنػػػد )
اهنم ذوي التحصػػػػػيل ا١تػػػػنخفض، ولصػػػػػاحل ذوي الصػػػػف السػػػػادس ذوي التحصػػػػػيل ا١ترتفػػػػ ، وأقػػػػر 

 التحصيل ا١ترتف .
تبلميػػػذ  ىلػػػد، التصػػػور البصػػػري ا١تكػػػاين( يف α  =0.01* توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائية عنػػػد )

ذوي التحصػػػيل ا١تتوسػػػط، وأقػػػراهنم ذوي التحصػػػيل ا١تػػػنخفض، ولصػػػػاحل ذوي  الصػػػف السػػػادس
 التحصيل ا١تتوسط.
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 وصيات كالمقترحات.التثانيا: مناقشة النتائج ككض  
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤاؿ األكؿ:

لقػػد بينػػ  نتػػائج الدراسػػة، أنػػو توجػػد عبلقػػة إجيابيػػة، بػػُت متوسػػط درجػػات التبلميػػذ يف مػػادة     
الرياضػػػيات، ومتوسػػػط درجػػػاهتم يف اختبػػػار التصػػػور البصػػػري، أي أنػػػو توجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػة 

 .ا١تكاين والتصور البصري ، بُت التحصيل يف الرياضيات،إحصائياً 
للتبلميذ، وىػذا مػا توصػل  إليػو دراسػات  0.363ووجد أف معامل ارتباط بَتسوف ر=  

(، مػن وجػود ارتبػاط إجيػايب، بػُت التصػور 3102(، )عابػد، 3113(، )ناصػر، 3112)عفونػة، 
التصػػػور البصػػػري الػػػرغم مػػن أف متوسػػػط درجػػات  ىعلػػ، والتحصػػيل الرياضػػػي، و ا١تكػػػاين البصػػري

يف  سػػػتغل بكاملػػػويدل  التصػػػور البصػػػري ا١تكػػػاينذوي التحصػػػيل ا١ترتفػػػ ، إال أف  تبلميػػػذلل كػػػاينا١ت
 عملية التدريس، ونتيجة لذلك ديكن القوؿ  

أف  ىعلػ، ىػو مؤشػر حقيقػي ا١تكػاين إف ىذا ا١تتوسػط ا١ترتفػ  يف اختبػار التصػور البصػري 
 ظهرهتػا نتػائج اختبػار التصػور البصػريتبلميذنا لو أتيح  ٢تم الفرصة، للتعبػَت عػن قػدراهتم الػيت أ

اعتبار، أف ىنػاؾ عبلقػة "إجيابيػة" ذات  ىعلفهم الرياضيات  ىعل، فسيكوف لديهم قدرة ا١تكاين
، وديكػػػن القػػػوؿ أيضػػػا أف ٖتصػػػيل ا١تكػػػاين داللػػػة إحصػػػائية، بػػػُت الرياضػػػيات، والتصػػػور البصػػػري

ة بػدال مػن ا١تػداخل التقليديػة و٢تػذا التبلميذ سَتتف  يف الرياضيات، لػو مت تدريسػهم بػالطرؽ ا١ترئيػ
 ىعلػػػػالًتكيػػػػز  ىعلػػػػيقػػػػًتح الباحػػػػث أف يػػػػزداد االىتمػػػػاـ بالصػػػػور يف ا١تنػػػػاىج ا١تدرسػػػػية، والعمػػػػل 

 استخداـ الصور، واألشكاؿ يف التدريس.
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤاؿ الثاني:

 متدين(. –ط متوس –ْتث  ىذه الدراسة يف أثر متغَت التحصيل يف الرياضيات )مرتف  
وبينػ  النتػػائج وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية، بػػُت متوسػػطات دراجػػات التبلميػػذ يف  

إذل مستوى ٖتصيلهم يف الرياضيات، إذ حظػي ذو التحصػيل ا١ترتفػ  يف  ىتعز تصورىم البصري، 
وتػػبعهم ذوو التحصػػيل ا١تتوسػػػط، مث ذوو  ا١تكػػاين تصػػور البصػػػريدرجػػات بال ىعلالرياضػػيات، بػػأ

 ا١تتدين. التحصيل
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بالتحصػػيل  ا١تكػػاين طبيعػػة مػا يػػربط التصػػور البصػػري ىعلػػإف ىػذه النتيجػػة تلقػػي الضػػوء،  
 ا١تكػػػػػاين مػػػػن ا١تعػػػػادل الػػػػيت تػػػػربط التصػػػػور البصػػػػري يف الرياضػػػػيات، ومسػػػػتوياتو، وأف ٖتػػػػدد شػػػػيئاً 

 تبلميذ ا١ترحلة االبتدائية. لدئتستويات التحصيل ا١تختلفة 
(، والػيت سػجل فيهػا 3102يف نتػائج دراسػة )عابػد،  وتنسجم ىذه الدراسة مػ  مػا جػاء 

يف قػػدراهتم ا١تكانيػػة، تفوقػػػوا فيػػو بشػػكل صػػػريح،  اً متميػػز  اً ل الرياضػػي ا١ترتفػػ ، ارتقػػػاءذوو التحصػػي
 نظرائهم من ذوي التحصيل الرياضي ا١تتدين. ىعل
 وبذلك، فإف ىذه الدراسة يف إجراءاهتا، وفيما توصل  إليو من نتػائج، قػد تضػ  لبنػة يف 

الػيت تتميػز، بأمهيػة خاصػة يف  ا١تكانية صرح البحث الرياضي الًتبوي بتصديها للتصورات البصرية
طبيعػػة عبلقتهػػا مػػ  الرياضػػيات، و٤تتػػوى مناىجهػػا، وٙتػػة مػػا ديكػػن ٢تػػذه الدراسػػة أف تضػػيفو ىػػو 

، مهػػا مسػامهتها بتعزيػز رأي، أو بتأكيػػد نتيجػة يف بيػػاف أثػر متغػػَتين فػاعلُت يف الرياضػػيات الًتبويػة
مسػػتوى التحصػػيل يف الرياضػػيات، يف ذات الوقػػ  الػػذي ٘تهػػد فيػػو لطريػػق البحػػث يف ا١تتغػػَتات 

، ومػػػا ديكػػػن ٢تػػػا أف تػػؤثر، أو تتػػػأثر بػػػو تعلػػػم، وتعلػػػيم تصػػػورات البصػػػرية ا١تكانيػػةا١تعرفيػػة، ومنهػػػا ال
 الرياضيات.
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 الفصل الخامس
 

 ملخص نتائج الدراسة أكالن:
 وصياتالت ثانيان:
 ا١تقًتحات ثالثان:
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 ملخص نتائج الدراسة كالتوصيات كالمقترحات
يف ىذا الفصل قاـ الباحث بعمل ملخص لنتائج الدراسة اليت توصل إليها، وعمل توصيات 
ومقًتحات تسهم للباحثُت يف الدراسة، واالستفادة ، وكذلك اإلضافة يف التصور البصري 

 اٞتوانب ، ٦تايثري ا١تيداف الًتبوي بكل جديد وتطور. ا١تكاين ودراسة ٚتي 
 أكالن: ملخص نتائج الدراسة:

 توصل  الدراسة إذل النتائج التالية 
توجد عبلقة بُت التصور البصري ا١تكاين والتحصيل يف مادة الرياضيات لدى تبلميذ  -0

 ا١ترحلة اإلبتدائية.
دى تبلميذ ا١ترحلة اإلبتدائية ترتبط ٔتستوى توجد فروؽ فردية يف التصور البصري ا١تكاين ل -3

 منخفض(. –متوسط  –التبلميذ )مرتف  
إف التفكَت البصري ١تا لو من أمهية ، ديثل أداة عظيمة لتبادؿ األفكار بسرعة قياسية ، سواء -2

تسجيل األفكار وا١تعلومات بصورة  ىعلمت ذلك بصورة فردية أو ٚتاعية ، حيث يساعد 
ض ما ديكن عملو أو معاٞتتو ٕتاه موضوع أو مشروع ما بصورة واضحة ، منظمة ، بغرض عر 

وباإلضافة إذل ٘تيز ىذا األسلوب من التفكَت يف تنظيم ا١تعلومات ا١تعقدة ، فإف اختبلط األلواف 
ما  ىعلزيادة القدرة  عليو الصور و األشكاؿ يف ا١تشاىد ا١تتتابعة ا١تلتقطة بواسطة العُت تعمل 

ذات فائدة ٚتة من خبلؿ التحصيل العلمي الستيعاب  يا١تشاىدة ،  وى يسمى باستحضار
      . ا١تعلومات اٞتديدة بسرعة واتقاف 

ديو تنمية التفكَت ل عليا١تتعلم من العوامل اليت تساعد  ىلدإف تنمية اٞتانب البصري -2
ا١تتعددة اليت   عملية التعلم لديو ، وذلك ضمن نظرية الذكاءات يوٖتسُت أدائو ، وبالتارل تقو 

 Visualتعتمد ٙتانية اسًتاتيجيات لتنمية الذكاء ، من أمهها االستكشاؼ البصري )
Discovery األشكاؿ والرسـو ا١تختلفة ، واإلجابة عن أسئلة  ىعل( من خبلؿ االعتماد

التصور البصري وعمليات التمثيل العقلية واستحضار  ىعلا١تعلم داخل الفصل باالعتماد 
 الذاكرة. الصور من 
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قراءة الشكل البصري  عليإف التفكَت البصري منظومة من العمليات تًتجم قدرة الفرد  -1

وٖتويل اللغة البصرية اليت حيملها ذلك الشكل إذل لغة لفظية )مكتوبة أو منطوقة( واستخبلص 
 -صفو الشكل وو  عليا١تعلومات منو ، وتتضمن ىذه ا١تنظومة ا١تهارات التالية   مهارة التعرؼ 

 –مهارة إدراؾ وتفسَت الغموض  -مهارة ربط العبلقات يف الشكل  -مهارة ٖتليل الشكل 
 مهارة استنتاج ا١تعاين             

 : التوصياتنيان ثا
 من خبلؿ النتائج اليت توصل إليها الباحث يف ىذه الدراسة فإنو يوصي ٔتا يلي  

عبلقػة ارتباطيػو بػُت التصػور البصػري  زيادة االىتماـ بتطوير التصػور البصػري ألنػو توجػد  -0
 والتحصيل يف الرياضيات.

التصػػور البصػػري  ىعلػػ١تشػػرفُت الًتبػػويُت، وواضػػعي ا١تنػػاىج إذل الًتكيػػز البػػد مػػن توجيػػو ا  -3
 .ج متكامبلً ، ْتيث يكوف ا١تنهعند التبلميذ

أف يػػتم توعيػػة ا١تدرسػػُت بأمهيػػة التصػػور البصػػري يف تػػدريس الرياضػػيات، ورسػػم ا١تسػػائل   -2
 لرياضية ما أمكن.ا
ربط احملتوى الدراسي بالتصور البصري ا١تكاين ْتيث تتناسب م  كل مرحلػة مػن مراحػل  -2

 التدريس.
لتبلميػػػػذ الرياضػػػػيات بكافػػػػة أشػػػػكا٢تا يف ٤تتػػػػوى التصػػػػور البصػػػػري ا١تكػػػػاين بضػػػػرورة االىتمػػػػاـ -1

ا١تدرسػػية ،  الكتػػب ىعلػػا١ترحلػػة االبتدائيػػة ١تػػا ٢تػػا مػػن أثػػر يف إضػػفاء عنصػػري اٞتػػذب والتشػػويق 
 التصػػور وكػذلك يف ضػوء مػا أسػفرت عنػو نتػائج البحػث مػن أثرىػا يف ٖتقيػق العديػد مػن مهػارات

 تبلميذ اجملموعة التجريبية . ىلد ا١تكاين البصري
وتوظيفهػػػا التصػػور البصػػػري ا١تكػػاين اسػػتخداـ  ىعلػػػاالىتمػػاـ بتػػدريب ا١تعلمػػػُت أثنػػاء ا٠تدمػػة -2

 دراسة .داخل صفوؼ الالرياضيات أثناء تدريس 
اسػػتخداـ أكػػرب عػػدد ٦تكػػن مػػن  ىعلػػضػػرورة اىتمػػاـ ا١تؤسسػػات التعليميػػة بتػػدريب ا١تتعلمػػُت -3

االحتفػػاظ هبػػػا واسػػًتجاعها بسػػهولة ويسػػػر يف  ىعلػػاٟتػػواس خػػبلؿ عمليػػػة الػػتعلم ٦تػػا يسػػػاعدىم 
 . صور ذىنية تسهم يف التمثيل الفكري
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 المقترحات: ثالثان: 

 يقًتح الباحث مايلي 
التصػور البصػري ، ؤتػا يسػهم يف  ىعلػدراسات حوؿ أثػر متغػَتات أخػرى  ضرورة إجراء  -0

 إثراء ْتوث التصورات البصرية.
البصػػػػػػػري، والقػػػػػػػدرة ا١تكانيػػػػػػػة، والتحصػػػػػػػيل يف التصػػػػػػػور  إجػػػػػػػراء دراسػػػػػػػات عػػػػػػػن عبلقػػػػػػػة  -3

 الرياضيات.
، والتحصػػػػيل يف مراحػػػػل التعلػػػػيم ا١تكػػػػاين إجػػػػراء دراسػػػػات عػػػػن عبلقػػػػة التصػػػػور البصػػػػري  -2

 ا١تختلفة.
 ، والتحصيل يف مواد دراسية ٥تتلفة. ا١تكايناء دراسات عن عبلقة التصور البصري إجر   -2
 ، وأنواع التفكَت ا١تختلفة.ا١تكاين إجراء دراسات عن عبلقة التصور البصري   -1
 أثر استخداـ اسًتاتيجيات تدريسية ٥تتلفة علي تنمية مهارات التفكَت البصري . -2
يف التوافػق بػُت ا١تكػاين التصػور البصػري ٠تدمػة السػتخداـ برنامج تدرييب للمعلمُت أثنػاء ا -3

 .  توسطةا١ترحلة ا١ت طبلبلالرياضيات جانيب ا١تل من خبلؿ تدريس 
تبلميػػػذ ا١ترحلػػػة  ىلػػػدل يف تنميػػػة مهػػػارات التخي ػػػا١تكػػػاين التصػػػور البصػػػري أثػػػر اسػػػتخداـ  -4

 االبتدائية .
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 لمراج  كالمصادر العربيةأكال: ا
 القرآف المريم:

  ،التصورات البصرية، دار الشروؽ، القاىرة. .(3102) .لطفيإبراىيم إبراىيم 
 (، مكتبػة أ٧تلػو ا١تصػرية، 3القػدرات العقليػة، ط ) .(3102). عبػداللطيف أبو حطب، فؤاد

 القاىرة. –مصر 
 الرياضػػي، جامعػػة أـ درمػػاف، دراسػػة ٖتليلػػة للقلػػق  .(3111) .أبػػو صػػادية ، ا١تعػػروؼ رمضػػاف

 السوداف. 
 العلـو الرياضية، اٞتامعة األدرنية، األردف. .(3103).أبو عمة، خليل فهمى 
 اٞتديد   العلـو الرياضية، اٞتامعة األدرنية، األردف. .(3102).أبو عمَتة، السماف حسن 
 لطاف قػػابوس، اإلدراؾ ا١تكػػام   الرياضػػيات، جامعػػة السػػ .(3102).أبوزينػػة، السػػيد متػػورل

 عماف. 
 ية، ترٚتة ياسُت ٤تمود، دار العلم، القاىرة. ضا١تعادالت الريا .(3102).إيتكوؿ، إيرؾ 
  أثر استخداـ اآلرل يف تػدريس الرياضػيات يف تنميػة . (3112)سلماف عبود .باصاحل، خالد

وت، ، جامعػػة حضػػرمكليػػة الًتبيػػةرسػػالة ماجسػػتَت غػػَت منشػػورة،    ،طلبػػة لػػديالقػدرة ا١تكانيػػة 
 اليمن. 

 مقػػػػرر مقػػػػًتح يف مػػػػادة لغػػػػة اللوجػػػػو، وتطبيقاهتػػػػا، وعبلقتػػػػو .( 3111) إبراىيم.بػػػػدر، ٤تمػػػػود
التصور البصػري، ومركػز الػتحكم لطػبلب قسػم اٟتاسػب اآلرل ا١تسػتوى  عليبالقدرة ا١تكانية 

، ٣تلػػة كليػػة 22دراسػػات يف ا١تنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس ع ،الثالػػث بكليػػة ا١تعلمػػُت بالرياضػػيات
 .ة، اإلماراتالًتيب

  ٖتصػػػػػيل الرياضػػػػػيات، منشػػػػػورات جامعػػػػػة عػػػػػُت لػػػػػس،  .(3102).بػػػػػدوي، ا١تػػػػػرزوؽ ٤تمػػػػػد
 القاىرة.  

 اٞتديػػػد   ا١تهػػارات ا٢تندسػػػية، ترٚتػػة ياسػػػُت ٤تمػػود، دار العلػػػم،  .(3103) .بػػرويَت، سػػوي
 القاىرة.

  ،ا١تكتبة االكادديية، القاىرة.القدرات العقلية،  .(3102) .فايز عليالبهي 
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 فعالية برنامج التعليم الذايت، باستخداـ الكمبيوتر لتدريس .(3111). ٤تمد طار، ٛتديالبي
مقػػرر حسػػاب اإلنشػػاءات يف تنميػػة التحصػػيل الدراسػػي، والدافعيػػة لبل٧تػػاز، والقػػدرة ا١تكانيػػة 

، رسػػػالة دكتػػػوراه غػػػَت منشػػػورة، كليػػػة الًتبيػػػة، جامعػػػة ميػػػذ ا١ترحلػػػة الثانويػػػة الصػػػناعيةلػػػدي تبل
 أسيوط.

 مهػػارات التفكػػَت العلميػػة، ترٚتػػة يػػونس ٤تسػػن، ، دار الفػػاروؽ،  .(3103).ف، بنتػػاس جػػروا
 القاىرة.

 جامعػة  -ا١تفػاىيم اٟتديثػة للتحصػيل الدراسػى، كليػة الًتبيػة  .(3102). ٧تاح جبلؿ، نرمُت
 ا١تستقبل، األردف. 

  التصورات ا١تكانية، دار الكتب اٞتامعية، اإلسكندرية. .(3102).حسن، مدحية 
 دراسػػػػة ٖتليلػػػػة للقػػػػدرات ا١تكانيػػػػة، دار الكتػػػػب اٞتامعيػػػػة،  .(3102) .ُت، وفػػػػاء ٤تمػػػػدحسػػػػ

 اإلسكندرية. 
  ا١تهارات اٟتديثة   العلـو الرياضية، دار الفكر، القاىرة. .(3112).ٛتص، ٤تمد سعيد 
 طػػػػػػرؽ التفكػػػػػػَت العلمػػػػػػى اٟتديثػػػػػػة، ترٚتػػػػػػة يػػػػػػونس ٤تسػػػػػػن، ، دار  .(3114).دي بونػػػػػػو، راز

 .الفاروؽ، القاىرة
 خصائص القدرات العقلية، دار الفكر، القاىرة. .(3113). عزت راجح، أٛتد 
  إتاىات تدريس الرياضيات، دار الفكر، القاىرة. .(3102) .عليراغب، مدكور 
  التصػػورات ا١تكػػام   الرياضػػيات، اٞتامعػػة العراقيػػة،  .(3102).الرشػػيد، السػػعيد ا١تنصػػوري

 العراؽ. 
  التحيل   ا١تواد الرياضية، دار احملرؽ، البحرين .(3102).عليالرفي ، السيد 
 ا١تهارات   الرياضيات، دار الفكر، القاىرة.  .(3101).رمضاف، ٤تمد عبد الغٌت 
  إسػػػػػػًتاتيجيات تػػػػػػدريس الرياضػػػػػػيات، ترٚتػػػػػػة مسػػػػػػعد عػػػػػػوض، دار  .(3112).ريػػػػػك، ىبػػػػػػل

 الفاروؽ، القاىرة . 
  ، دار اٞتوىرة، ا١تنصورة.   ،تطوير العلـو ا٢تندسية . (3102) ٤تمد زايد.السب 
 التحصػػػيل الدراسػػػى للرياضػػػيات، اٞتامعػػػة األدرنيػػػة،  .(3102) .السػػػدحاف، فػػػاروؽ الكامػػػل

 األردف. 
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 مهػػارات التفكػػػَت   العلػػػـو الرياصػػية، اٞتامعػػػة األردنيػػػة،   .(3102) .سػػعادة، مػػػدكور العلػػػي
 كلية ا٢تندسة. األردف. 

  يثة لئلدراؾ البصري،  دار الفكر، القاىرة.ا١تفاىيم اٟتد .(3113).سيد خَت اهلل، رزؽ 
 مهارات تطوير الرياضيات، دار اٞتوىرة، ا١تنصورة.  .(3102) .السيد، رامى شحاتو 
 دار الكتاب الجامعى، الفنون البصريو وعبقريو االدراك (.4102.  عبد الحميد، شاكر ،

  . 4102اإلسكندرية، 
 ٢تندسػػػػػة الفراغيػػػػػة للصػػػػػف العاشػػػػػر إثػػػػػراء ٤تتػػػػػوى وحػػػػػدة ا .(3115) أٛتػػػػػد. ، ناىػػػػػلثشػػػػػع

 –كليػة الًتبيػة   –األساسي، يف ضوء مهارات التفكَت البصري، رسالة ماجستَت غَت منشػورة 
 غزة. –اٞتامعة اإلسبلمية 

  عمليػػػات اإلدراؾ البصػػػري وتأثَتىػػػا يف صػػػعوبات الػػػتعلم .(3102).شػػػليب، أمينػػػة ٤تمػػػد – 
 . 0س، العدد جامعة عُت ل –دراسة تطبيقية، ٣تلة كلية الًتبية 

 ا٠تصػػائص ا١تعرفيػػة والبلمعرفيػػة بػػُت التبلميػػذ ذوي صػػعوبات  .(3103)أٛتػػد. صػػقر، السػػيد
 .3جامعة اإلسكندرية، العدد –٣تلة كلية الًتبية ، التعلم والعاديُت

 دار الكتب اٞتامعية، اإلسكندرية.  .(3102) .عابد، رقية حسُت 
 ،مػنخفض  –ل، يف الرياضػيات )مرتفػ  أثر مسػتوى التحصػي .(0552)  .٤تمد خليفة عابد

، ْتػث غػَت منشػور، كليػة طلبة الصف العاشر األساسي لديالقدرة ا١تكانية  عليمتدين(  –
 الًتبية، جامعة بَتزي . 

 ،الطلبػػػػة يف مػػػرحليت التعلػػػػيم  لػػػديتطػػػػور القػػػدرة ا١تكانيػػػػة،  .(0551)  .٤تمػػػػد خليفػػػة عابػػػد
، كليػػػة الًتبيػػػة، اشػػػر، األوؿ الثػػػانوي العلمػػػياألساسػػػي والثػػػانوي بانتفػػػاء ا١تسػػػتوى الثػػػامن، الع

 جامعة بَتزي .
  ،ا١تشػػػػػػاكل   تػػػػػػدريس العلػػػػػػـو الرياضػػػػػػية، ا١تكتبػػػػػػة  .(3102) .٤تػػػػػػروس علػػػػػػيعبػػػػػػد الفتػػػػػػاح

 االكادديية، القاىرة.
  تنمية التصورات، دار الكتاب اٞتامعى، اإلسكندرية.  .(3111).عصر، حسٌت 
  حػػل  علػػيا١تػدخل البصػػري يف تنميػػة القػدرة  "أثػػر اسػػتخداـ .(3110)إٝتاعيػل.عفانػة، عػػزو

ا١تسػػائل، واالحتفػػاظ هبػػا لػػدي طلبػػة الصػػف الثػػامن األساسػػي بغػػزة". ا١تػػؤ٘تر العلمػػي الثالػػث 
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جامعػػة عػػُت  –عشػػر )منػػاىج التعلػػيم، والثػػورة ا١تعرفيػػة، والتكنولوجيػػة ا١تعاصػػرة( اٞتػػزء الثػػاين 
 يوليو. 31 – 32لس، 

  التحصيل الرياضي، اٞتامعة األدرنية، األردفطرؽ   .(3112).عفونة، ٤تمد عادؿ 
 اٞتامعة األدرنية، األردف.٤تتوى العلـو الرياضية،  .(3103) .عبلونة، ٤تمد راشد 
 الطرؽ ا١تعرفية، دار الشروؽ، القاىرة. .(3111) .فتح اهلل، إبراىيم 
 األطفػػػػاؿ بوصػػػػفها وسػػػػيلة  لػػػػديمهػػػػارات قػػػػراءة الصػػػػورة  .(3113). صػػػػاحل الفػػػػرا، إٝتاعيػػػػل

-32تعليميػػػػػػػػػػة تعلميػػػػػػػػػػػة" دراسػػػػػػػػػػػة ميدانيػػػػػػػػػػػة، مػػػػػػػػػػػؤ٘تر ثقافػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػورة، ا١تنعقػػػػػػػػػػػد بتػػػػػػػػػػػاريل 
 األردف .  –، يف جامعة فيبلدلفيا 3113/نيساف/32

  التطوير   الرياضيات، دار الشروؽ، القاىرة. .(3102). عليفريد، مدحية 
  ف. أمهية العلـو الرياضية،ػ جامعة ا١تستقبل، األرد .(3102).القدسي، زىراف خليل 
 برنامج مقًتح يف الدراسات االجتماعية لتنمية مهػارات  .(3112). خَتالدين كامل، ٣تدي

، رسػػالة ماجسػتَت غػػَت منشػورة، كليػػة تبلميػػذ ا١ترحلػة اإلعداديػة لػديا٠تػرائط والقػدرة ا١تكانيػػة 
  الًتبية، جامعة أسيوط. 

  عية، اإلسكندرية.اإلدراؾ البصري، دار الكتب اٞتام .(3112).كفايف، جابر عبد اٟتميد 
 أمهية تدريس الرياضػيات   التعلػيم األساسػى، ا١تكتبػة  .(3102) .لطيف، ٤تِت الدين أٛتد

 االكادديية، القاىرة. 
  التحصػػػػيل العلمػػػػػي، طػػػػػرؽ التحصػػػػيل الدراسػػػػػى، دار الكتػػػػػب  .(3102).ماجػػػػد، يوسػػػػػف

 اٞتامعية، اإلسكندرية.
 البصػػػػري ا١تكػػػػاين يف الرياضػػػػيات العبلقػػػػة بػػػػُت التصػػػػور . (3114) صػػػػاحل . ا١تػػػػالكي، عػػػػوض

،  ٣تلػػػة  ٔتدينػػػة مكػػػة ا١تكرمػػػة طػػػبلب وطالبػػػات الصػػػف الثػػػاين ا١تتوسػػػط لػػػديوا١تهػػػارة الفنيػػػة 
 .تربويات الرياضيات

 أمهيػػػػة التحصػػػػيل الرياضػػػػيات لػػػػدي طػػػػبلب ا١ترحلػػػػة  .(3115). متػػػػورل نػػػػور ، طػػػػارؽمتػػػػورل
 .2وط، العددجامعة أسي –دراسة ميدانية، ٣تلة كلية الًتبية  –االبتدائية 

  الطالب، ا١تكتبة االكادديية، القاىرة. عليأثر القلق  .(3114).٣تيد، السعيد فريد 
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 لػديبرنامج مقػًتح يف الرياضػيات لتنميػة التفكػَت البصػري  .(3110) .٤تمد، صابرين ٤تمد 
 جامعة اإلسكندرية.  -الطلبة الصم ، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية

  القلق الرياضي، دار الكتب اٞتامعية، اإلسكندرية. .(3102).٤تمد، فاروؽ 
  برنامج مقًتح يف الرياضيات لتنمية التفكَت البصري، . ( 3110).٤تمد، مدحية حسن

مؤ٘تر اٞتمعية ا١تصرية لًتبويات الرياضيات ،  ،الطالب األصم يف ا١ترحلة االبتدائية لدي
 فرباير. 30-33

 التفكَت البصري يف الرياضيات، مكتبة عادل الكتب،  تنمية .(3112). ة حسن٤تمد، مدحي
 القاىرة. –مصر 

 ( ا١تهارات   الرياضيات، دار الكتب العربية، القاىرة. ٤3103تمود، ٤تمد على ) 
 اٞتديد   الرياضيات، دار الصفوة، البحَتة.  .(3102).مراد، عيسي الغوؿ 
 ا٢تندسػػػػػية، دار الصػػػػػفوة، مهػػػػػارات التفكػػػػػَت   العلػػػػػـو  .(3102).مصػػػػػطفى، رمػػػػػزى ٤تمػػػػػد

 البحَتة.
 مصر. –قدرات، وٝتات ا١توىوبُت، بورسعيد  .(3114) ميخائيل. معوض، خليل 
 قدرات التحصيل الرياضي، اٞتامعة األدرنية، األردف. .(3115).ا١تغَتة، سلمي ٤تمود 
   جامعػة ا١تنيػا،  –الطرؽ الرياضية اٟتديثػة، كليػة ا٢تندسػة  .(3102).منصور، السيد مدح

 صر. م
 التفكػَت البصػػري،  علػيفاعليػة اسػتخداـ بر٣تيػات تعليميػة  .(3112). رْتػي مهػدي، حسػن

والتحصيل يف التكنولوجيا لدي طالبات الصف اٟتػادي عشػر، رسػالة ماجسػتَت غػَت منشػورة 
 غزة. ،اٞتامعة اإلسبلمية  ،كلية الًتبية   ،
  طػػػبلب  لػػدي١تكػػاين مسػػتوى التصػػور البصػػري ا .(3103).مػػوكلي، فهػػد ابػػراىيم بػػن اٛتػػد

 مكة ا١تكرمة. ، جامعة اـ القرى ،غَت منشورة  ا١ترحلة ا١تتوسطة . رسالة ماجستَت
  اختبارات التصػورات ا١تكانيػة، دار ا١تعرفػة اٞتامعيػة،  .(3102). عز الدين علينادر، يسرية

 اإلسكندرية. 
 طلبػة  لػديي، عبلقة القدرة ا١تكانية بالتحصيل الرياض. (3113). عبداٞتليل ناصر، حسُت

 ، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة بغداد. ا١ترحلة األساسية"
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  التصورات العقلية، ا١تكتبة االكادديية، القاىرة.  .(3101).٧تاتى، ٤تمد راضى 
 دار األوىدددددام البصدددددريو عمميدددددا وفنيدددددا(. ترجمدددددة محمدددددد عبددددددالوىاب،  4102.  نيكدددددوالس ويدددددد ،

  الشروق، القاىرة،  

 القػدرة ا١تكانيػة لػدي طلبػة معاىػد إعػداد ا١تعلمػُت،  .(3111). ٤تمػد ا٢تنداوي، عبد الستار
  ، رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة ا١تستنصرية، بغداد. وا١تعلمات"

  عبلقػػػة اضػػػػطرابات القػػػدرة ا١تكانيػػػػة بقػػػدرة الفهػػػػم اللفظػػػي عنػػػػد . (3111).وفػػػاء، بلخػػػػَتي
، رسػالة ماحسػتَت غػَت منشػورة، كليػة ذات األصػل العصػيب األطفاؿ ا١تصابُت باإلعاقة اٟتركيػة
  اآلداب، جامعة اٟتاج ٠تضر. 

  تػػػػدريس الرياضػػػػيات، ترٚتػػػػة مسػػػػعد عػػػػوض، دار الفػػػػاروؽ،  .( 3101).وولفولػػػػك، ىػػػػايس
 القاىرة. 

 تدريس الرياضيات، دار الكتاب اٞتامعى، اإلسكندرية.  .(3102) .ياسُت، هني ٤تمد 
 الطػػػػػبلب  لػػػػػديمسػػػػػتوى القػػػػػدرة ا١تكانيػػػػػة منػػػػػط تطورىػػػػػا  .(3113). لطفػػػػػي يعقػػػػػوب، هنػػػػػى

، رسػػالة ماجسػػتَت غػػَت منشػػورة،  الفلسػػطينيُت بػػُت الصػػفوؼ السػػاب  والتاسػػ  واٟتػػادي عشػػر
 كلية الًتبية، جامعة بَتزي . 

  اٟتػػػديث   مهػػػارات العلػػػـو الرياضػػػية،  ا١تكتبػػػة االكاددييػػػة،  .(3113).يػػونس، ٤تمػػػد فريػػػد
 القاىرة.
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 المصادر االلمتركنية  ثانيا:
 مواق  عربية

 (. فعاليػػػػة برنػػػػامج التعلػػػػيم الػػػػذايت، باسػػػػتخداـ الكمبيػػػػوتر 3111البيطػػػػار، ٛتػػػػدي ٤تمػػػػد" .)
لتػدريس مقػػرر حسػػاب اإلنشػاءات يف تنميػػة التحصػػيل الدراسػي، والدافعيػػة لبل٧تػػاز، والقػػدرة 

مػػػػن 3102/ 3/ 04 مت اسػػػًتجاعو بتػػػاريلا١تكانيػػػة لػػػدي تبلميػػػذ ا١ترحلػػػة الثانويػػػة الصػػػناعية"
 الرابط 

Htm. فعالية برنامج التعليم الذايت باستخداـ الكمبيوتر /:file://H  
 (.مقػػػرر مقػػػًتح يف مػػػادة لغػػػة اللوجػػػو، وتطبيقاهتػػػا، وعبلقتػػػو 3111بػػػدر، ٤تمػػػود إبػػػراىيم" .)

التصور البصػري، ومركػز الػتحكم لطػبلب قسػم اٟتاسػب اآلرل ا١تسػتوى  عليبالقدرة ا١تكانية 
 من الرابط  3102/ 2/ 4مت اسًتجاعو بتاريل لية ا١تعلمُت بالرياضيات" الثالث بك

www.khayma.com\..\study%20 abs %20 Mahmood % 
Bar.htm 

 (. أثػػػػر اسػػػتخداـ اآلرل يف تػػػػدريس الرياضػػػيات يف تنميػػػػة 3112باصػػػاحل، خالػػػػد سػػػلماف" .)
 3102/  3/ 04 اريلمت اسػًتجاعو بتػحضرموت". –طلبة كلية الًتبية  لديالقدرة ا١تكانية 

 من الرابط 
Htm. أثر استخداـ اٟتاسب اآلرل يف تدريس الرياضيات\: file://h 

 (. التفكػػػَت البصػػػري يف التعلػػػيم والتػػػدريب3115حسػػػٍت، إبػػػراىيم حسػػػُت". )  مت اسػػػًتجاعو
 من الرابط  3102/ 3/ 3 بتاريل 

htm التفكَت البصري يف التعليم والتدريب\: file: //H 
 تنميػة  علػي(. "أثػر اسػتخداـ الوسػائط ا١تتعػددة يف تػدريس ا٢تندسػة 3112ىيم .)عطية، إبػرا

مهػػػارات حػػػل ا١تشػػػكبلت ا٢تندسػػػية، وأثػػػر اسػػػتخداـ الوسػػػائط ا١تتعػػػددة يف تػػػدريس ا٢تندسػػػة، 
مػػػن 3102/ 2/  4 مت اسػػػًتجاعو بتػػػاريل تنميػػػة مهػػػارات حػػػل ا١تشػػػكبلت اإلعداديػػػة" علػػػي

 الرابط 
vbl.alwazer.com/t20277.html  
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 ( .تنميػػػػة مهػػػػارات ا٠تػػػػرائط، والقػػػػدرة ا١تكانيػػػػة 3112عمػػػػراف، خالػػػػد عبػػػػداللطيف". )لػػػػدي 
 من الرابط  3102/  2/ 4 مت اسًتجاعو بتاريل تبلميذ ا١ترحلة اإلعدادية"

htm تنمية مهارات ا٠ترائط، والقدرة ا١تكانية \ : file // H 
 (. مهػػػػارة قػػػػراءة الصػػػػور 3113الفػػػػرا، إٝتاعيػػػػل صػػػػاحل" .)طفػػػػاؿ، بوصػػػػفها وسػػػػيلة األ لػػػػدي

 من الرابط  3102/  3/  2 مت اسًتجاعو بتاريل تعليمية دراسة ميدانية"
www.scribd.com /doc//069963117 

 ( .برنػػػػػامج مقػػػػػًتح يف الدراسػػػػػات االجتماعيػػػػػة لتنميػػػػػة 3112كامػػػػػل، ٣تػػػػػدي خَتالػػػػػدين" .)
/  2/ 4 ًتجاعو بتػاريلمت اسػتبلميذ ا١ترحلة اإلعداديػة" لديمهارات ا٠ترائط والقدرة ا١تكانية 

 من الرابط   3102
Drkaledomran. Blogsote.com/ 1/6/2009/ bgog- post- 
9214.html 

 ( .برنػػػامج مقػػػًتح يف الرياضػػػيات لتنميػػػة التفكػػػَت البصػػػري، ٤3110تمػػػد، مدحيػػػة حسػػػن" .)
 من الرابط  3102/  3/  3 مت اسًتجاعو بتاريل الطالب األصم يف ا١ترحلة االبتدائية" لدي

www.alajman.net /vb/ printthread.php? t=28921 
 ( .عبلقػػػة القػػػدرة ا١تكانيػػػة بالتحصػػػيل الرياضػػػي، 3113ناصػػػر، حسػػػُت عبػػػداٞتليل" .)لػػػدي 

 من الرابط  3102/  3/ 3 مت اسًتجاعو بتاريل طلبة ا١ترحلة األساسية"
htm القدرات العقلية / عبلقة القدرة ا١تكانية بالتحصيل الرياضي \ : file: //H 

 ( .القػدرة ا١تكانيػة لػدي طلبػة معاىػد إعػداد ا١تعلمػُت، 3111ا٢تنداوي، عبد الستار ٤تمػد .)
 من الرابط  3102/ 3/ 04مت اسًتجاعو بتاريل وا١تعلمات" 

htm طلبة معاىد إعداد ا١تعلمُت  لديالقدرة ا١تكانية،   \:file://H 
 ( .مسػػػػتوى القػػػػدرة ا١تكانيػػػػة منػػػػط تط3113يعقػػػػوب، هنػػػػى لطفػػػػي" .) الطػػػػبلب  لػػػػديورىػػػػا

/ 3/ 2 مت اسػػػًتجاعو بتػػػاريل الفلسػػػطينيُت بػػػُت الصػػػفوؼ السػػػاب  والتاسػػػ  واٟتػػػادي عشػػػر"
 من الرابط   3102

Home. Bir2et- edu/ Library/ uploaded-thesis-files/ QA 
278.2../abstract-ar-pdf. 
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 جهة العمل التخصص الدرجة العلمية األسماا ـ
مناىج وطرؽ تدريس  أستاذ أ.د/ علي بن إٝتاعيل سرور 1

 الرياضيات
عة أـ جام-كلية الًتبية 

 القرى
جامعة  –كلية العلـو  رياضيات أستاذ أ.د/ خالد بن سعد ٥تيمر 2

 الطائف
مناىج وطرؽ تدريس  أستاذ مشارؾ د/ مأموف بن مبارؾ الشناؽ 3

 الرياضيات
جامعة أـ  –كلية الًتبية 

 القرى
جامعة  –كلية العلـو  إحصاء أستاذ مساعد د/ السيد بن خليل العجاف 4

 الطائف
جامعة  –كلية العلـو  إحصاء توبولوجي أستاذ مساعد حل بن عياد العمرافد/ صا 5

 الطائف
جامعة  –كلية العلـو  إحصاء رياضي أستاذ مساعد د/ ٤تمد بن ٤تمود رزؽ 6

 الطائف
جامعة  –كلية العلـو  رياضيات تطبيقية أستاذ مساعد د/ حسُت بن السيد ٤تمد حسُت 7

 الطائف
مناىج وطرؽ تدريس  ماجستَت الثبييتأ/ ٤تمد بن عوض اهلل  8

 الرياضيات
معلم بإدارة الًتبية 
والتعليم ٔتحافظة 

 الطائف
مناىج وطرؽ تدريس  ماجستَت أ/ فايز بن ٤تمد القرشي 9

 الرياضيات
معلم بإدارة الًتبية 
والتعليم ٔتحافظة 

 الطائف
دارة مشرؼ تربوي بإ رياضيات بكالوريوس أ/ عبدا٠تالق بن سعيد العامري 11

الًتبية والتعليم ٔتحافظة 
 الطائف

مشرؼ تربوي بإدارة  رياضيات بكالوريوس أ/ نوار بن متعب العصيمي 11
الًتبية والتعليم ٔتحافظة 

 الطائف
معلم بإدارة الًتبية  رياضيات بكالوريوس أ/ يوسف بن حويتاف األزوري 12

والتعليم ٔتحافظة 
 الطائف

معلم بإدارة الًتبية  رياضيات لوريوسبكا أ/ مشعل بن عتيق ا١تالكي 13
والتعليم ٔتحافظة 

 الطائف
معلم بإدارة الًتبية  رياضيات بكالوريوس أ/ ماجد بن ٤تمد الثبييت 14

والتعليم ٔتحافظة 
 الطائف
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 اختبار التصور البصرم الممانيخطاب طلب تحميم 
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 ثظى هللا انززًٍ انززٛى

 ًًهكخ انؼزثٛخ انظؼٕدٚخ ان

 ٔسارح انتؼهٛى انؼبنٙ  

 خبيؼخ أو انمزٖ   

 كهٛخ انتزثٛخ     

 لظى انًُبْح ٔطزق انتذرٚض

 

 عؼجدر ثألعضجر ثُذًضٞس                                                            ٝكوٚ هللا

 ٝكوٚ هللا                          عؼجدر ثألعضجر                                           

 انظالو ػهٛكى ٔرزًخ هللا ٔثزكبتّ ..                      ٔثؼذ                       

درخخ  ٗػهأثٍٛ نظؼبدتكى أٌ انجبزث طٕف ٚمٕو ثئخزاء دراطخ اطتكًبالً نًتطهجبد انسظٕل 

( ، ثؼُٕاٌ: " انؼاللخ ثٍٛ انًبخظتٛز فٙ انتزثٛخ تخظض ) يُبْح ٔطزق تذرٚض انزٚبضٛبد 

تاليٛذ انًززهخ اإلثتذائٛخ ثًسبفظخ  ٖنذانتظٕر انجظز٘ انًكبَٙ ٔانتسظٛم فٙ يبدح انزٚبضٛبد 

انطبئف ". ٔتظتهشو ْذِ انذراطخ ثُبء اختجبر فٙ انتظٕر انجظز٘ انًكبَٙ نهظف انظبدص إثتذائٙ; 

 ك ٔإثذاء يزئٛبتكى زٕنّ يٍ زٛث:االختجبر انًزف ٗػهنذا أرخٕا يٍ طؼبدتكى انتكزو ثبإلطالع 

 .َٙيذٖ لٛبص يظتٕٖ انتظٕر انجظز٘ انًكب 

  .انٕضٕذ ٔانذلخ انؼهًٛخ 

 .ٙيُبطجتّ نتاليٛذ انظف انظبدص اإلثتذائ 

 .انذلخ انهغٕٚخ 

 .ًزذف ٔإضبفخ يبتزَّٔ يُبطجب 

هللا انؼهٙ شبكزاً ٔيمذراً ندٕٓدكى فٙ اإلطتفبدح يٍ خجزاتكى ٔيزئٛبتكى زٕل ْذا اإلختجبر طبئالً 

 انمذٚز انتٕفٛك ٔانظذاد نكى.

 انجبزث/                                                                           

 ػجذانشكٕر ثٍ يظهر طبنى األسٔر٘                                                               

                                                    ams7555@gmail.com 

 1553147121خٕال/                                                     

 اطى انًسكى/ ......................................

 انذرخخ انؼهًٛخ/ ..................................

 / ................................انتخظض/ .......................................  اندٓخ
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 التعديالت بعد التحميم
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 الفقرة بعد التعديل نوع التعديل العبارة م

 انعكاس الشكل حول محور أفقً  إعادة صٌاغة انعكاس الشكل حىل حمىر سًين   1

كل حول محور انعكاس الش إعادة صٌاغة انعكاس الشكل حول محور صادي  2
 رأسً 

انعكاس الشكل التالٌ حىل حمىر أفقٌ يصبح  3

        على صىرَ :
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حذف

دوران الشكل باتجاه عقارب  إعادة صٌاغة تدوٌر الشكل باتجاه عقارب الساعة . 4
 الساعة.

( إلى 1التصور الهندسً الذي ٌحول الشكل ) 5
 (.2الشكل )

دسً الذي ٌحَول التحوٌل الهن إعادة صٌاغة
 (.2( إلى الشكل )1الشكل )

 التخىيل اهلندسٌ التالٌ هى : 6

                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 

  حذف

الشكل الذٍ ميثل تصغريًا للشكل التالٌ بعد  7

 تدويزه هى :

                
 

 
 
 
 
 
 
 

  حذف

  –ة        -أ 

   

 

    -د                            -ج
 

 انسخاب. -ب انعكاس ودوران. -أ

 -د  انعكاس فقط. -ج

 دوران فقط.

  

 -أ
 

  -ب        
 

 

 

 -ج
 

 -د   
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 لبصرم الممانياختبار التصور ا

 ) الصورة النهائية (
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 ثإلخضذجس صؼ٤ِٔجس

 

 

 :انتبنٛخ انتؼهًٛبد يتبثؼخ ػهٛك ، انًكبَٙ انجظز٘ انتظٕر نمٛبص اختجبر ٚذٚك ثٍٛ: انتهًٛذ ػشٚش٘

 /انتبنٛخ انجٛبَبد أكًم: أٔالً 

  انتهًٛذ اطى

  انًذرطخ

 

 .طسٛر ٔازذ خٛبر طؤال نكم أٌ زٛث طؤال، نكم انًطزٔزخ ٔانخٛبراد ثؼُبٚخ انظؤال إلزأ: ثبَٛبً 

 .انتخًٍٛ تسبٔل ٔال ، انتبنٛخ األطئهخ خًٛغ ػٍ أخت: ثبنثبً 

 :األطئهخ ػٍ نإلخبثخ انتبنٙ اندذٔل اطتخذو: راثؼبً 

 

 ثُغؤثٍ سهْ

 

 

 ثإلؽجدز

 

 ثُغؤثٍ سهْ

 

 ثإلؽجدز

 

 ثُغؤثٍ سهْ

 

 ثإلؽجدز

 

(1) 

  

(2) 

  

(3) 

 

 

(4) 

  

(5) 

  

(6) 

 

 

(7) 

  

(8) 

  

(9) 

 

 

(11) 

  

(11) 

  

(12) 

 

 

(13) 

  

(14) 

  

(15) 

 

 

 .اندذٔل فٙ تذُٔٚٓب يٍ ٔانتأكذ انخٛبراد ثًزاخؼخ لى األطئهخ خًٛغ زم يٍ اإلَتٓبء ثؼذ: خبيظبً 
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 األطئهخ

 

 : ثبنشكم كًب ٚكٌٕ  أفمٙ يسٕر زٕل انتبنٙ انشكم إَؼكبص -1

 

            

 

   -د           -ج            -ة          -أ

 

 

 :ثبنشكم كًب ٚكٌٕ أفمٙ يسٕر زٕل انتبنٙ انشكم إَؼكبص -2

             

          
 

  -د          -ج           -ة              -أ

               

 

 :ثبنشكم كًب ٚكٌٕ طٙرأ يسٕر زٕل انتبنٙ انشكم إَؼكبص -3

                         
 

  -د        -ج      -ة      -أ

 

 

 :ثبنشكم كًب ٚكٌٕ رأطٙ يسٕر زٕل انتبنٙ انشكم إَؼكبص -4

                     

  -د       -ج        -ة        -أ
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 :ثبنشكم كًب ٚكٌٕ ̊ 91 ثًمذار انظبػخ ػمبرة ثبتدبِ انتبنٙ انشكم دٔراٌ -5

 

 

  -د       -ج     -ة       -أ

 

 

 :ثبنشكم كًب ٚكٌٕ ̊ 91 ثًمذار ظبػخان ػمبرة ثبتدبِ انتبنٙ انشكم دٔراٌ -6

              

 

  -د        -ج     -ة       -أ
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 :ثبنشكم كًب ٚكٌٕ ̊ 181 ثًمذار انظبػخ ػمبرة ثبتدبِ انتبنٙ انشكم دٔراٌ -7

              

 

   -د        -ج       -ة        -أ

 

 

 :ثبنشكم كًب ٚكٌٕ ̊ 181 ثًمذار انظبػخ ػمبرة ثبتدبِ انتبنٙ انشكم دٔراٌ  -8

              

 

  -د     -ج      -ة        -أ

 

 

 :ثبنشكم كًب ٚكٌٕ ̊ 91 ثًمذار انظبػخ ػمبرة اتدبِ ػكض فٙ انتبنٙ انشكم دٔراٌ -9

                  

 

 

  -د     -ج      -ة     -أ
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 :ثبنشكم كًب ٚكٌٕ ̊ 91 ثًمذار انظبػخ ػمبرة اتدبِ ػكض فٙ انتبنٙ انشكم دٔراٌ -11

 

 

  -د     -ج      -ة      -أ

 

 

 

 :ثبنشكم كًب ٚكٌٕ ̊ 181 ثًمذار انظبػخ مبرةػ اتدبِ ػكض فٙ انتبنٙ انشكم دٔراٌ -11

                   

 

 

   -د   -ج   -ة     -أ

 

 

 :ثبنشكم كًب ٚكٌٕ ̊ 181 ثًمذار انظبػخ ػمبرة اتدبِ ػكض فٙ انتبنٙ انشكم دٔراٌ -12

                 

 

 

  -د     -ج   -ة     -أ
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 : ْٕ( 2) انشكم إنٗ( 1) انشكم ٚسٕل انذ٘ انُٓذطٙ انتسٕٚم -13

 

     (1(                            )2     ) 

 

 . اَظسبة -أ

 . ̊ 91 ثًمذار دٔراٌ -ة

 .أفمٙ يسٕر زٕل اَؼكبص -ج

 .رأطٙ يسٕر زٕل اَؼكبص -د

 

 

 : ْٕ( 2) انشكم إنٗ( 1) انشكم يٍ انُٓذطٙ انتسٕٚم -14

 

     (1(                          )2        ) 

 

 ̊. 181 ثًمذار دٔراٌ -أ

 .اَظسبة -ة

 .رأطٙ يسٕر زٕل اَؼكبص -ج

 .ٔدٔراٌ اَؼكبص -د
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 : ْٕ تذٔٚزِ ثؼذ انتبنٙ انشكم ٚطبثك انذ٘ انشكم -15

 

 

 

 

 

       -د                     -ج                        -ة     -أ

 

 

 

 

 

 

 ثإلؽجدز ٗٔٞرػ
 

 

 ثُغؤثٍ سهْ

 

 

 ثإلؽجدز

 

 ثُغؤثٍ سهْ

 

 ثإلؽجدز

 

 ثُغؤثٍ سهْ

 

 ثإلؽجدز

 

(1) 

 

 ة

 

(2) 

 

 ج

 

(3) 

 

 ج

 

(4) 

 

 د

 

(5) 

 

 د

 

(6) 

 

 أ

 

(7) 

 

 ج

 

(8) 

 

 د

 

(9) 

 

 ة

 

(11) 

 

 ة

 

(11) 

 

 أ

 

(12) 

 

 ج

 
(13) 

 
 د

 
(14) 

 
 ة

 
(15) 

 
 أ

 ص

 ص

 ص

 ص      
 ص

 ص
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 دليل األنشطة اإلثرائية         
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 دليل األنشطة اإلثرائية 
 العالقة بين التصور البصرم المماني فى 

 كالتحصيل في مادة الرياضيات 
 

 اعداد الطالب:
 األزكرم بن سالم عبدالشمور بن مصلح

43288413 
 
 

 إشراؼ الدلتور :
 سمير بن نورالدين فلمباف

 
 أستاذ المناىج كطرؽ التدريس المشارؾ

 العاـ الدراسي:
 ىػ1435ىػ ػػػ 1434

 
 

 

 

 ثُغؼٞد٣ز ثُؼشد٤ز ثٌُِٔٔز

 ثُؼج٢ُ ثُضؼ٤ِْ ٝصثسر

 ثُوشٟ أّ ؽجٓؼز

 

 

 

 ثُضشد٤ز ٤ًِز

  ثُضذس٣ظ ٝهشم ثُٔ٘جٛؼ هغْ
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ابنى التمميذ/ 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو، وبعد: 
نشداط يقدوم بتشددكيل النمداذج والعالقدات اليندسددية، وىدذا بطبيعددة إن الرياضديات ينظدر ليددا حدديىا عمدى أنيددا    

وىي بحاجة أيضًا إلى مرونة في تداول الصدور الذىنيدة، أي القددرة عمدى التصدور ، الحال يتطمب حسًا مكانياً 
البصدددري المكددداني، فدددالمتعمم لمرياضددديات يجدددب أن يكدددون لديدددو القددددرة عمدددى خمدددق أشدددياء مجدددردة فدددي مخيمتدددو 

يممسددو أو يتداولددو، وبالتددالي فددعن ضددعفو عمددى التخمددين والتقدددير والتصددور فددي ىددذه المددادة يددؤدي انطالقددًا ممددا 
 . إلى تدني مستوى تحصيمو فييا 

مدددن مشدددكالت فدددي التصدددور البصدددري المكددداني والتحصددديل فدددي مدددادة الرياضددديات بحيدددث  تالميدددذأي يعددداني ال
ضددديا أو بنفسددديا بطريقدددة ىابتدددة، وقابمدددة يصددعب عمدددييم ترجمدددة مدددا يدددرون، وقدددد ال يميدددزون عالقدددة األشدددياء ببع

ىنددا قددد ال يسددتطيع تقدددير المسددافة، أو يددرى األشددياء بصددورة مزدوجددة و مشوشددة ، وقددد يعدداني  تمميددذلمتنبددؤ، فال
أيضدددًا مدددن ضدددعف الدددذاكرة  تالميدددذمدددن مشدددكالت فدددي الحكدددم عمدددى حجدددم األشدددياء...ال ، أو يعددداني ىدددؤالء ال

  .  البصرية أو التصور البصري
ليدددا منزلدددة رفيعدددة مدددن بدددين القددددرات المعرفيدددة  فدددى مدددادة الرياضددديات مدددى التصدددور البصدددري المكدددانيوالقددددرة ع

المرتبطددة بمندداىر الرياضدديات وطرائددق تدريسدديا، ىددذا مددا دعددا إليددو المجمددس القددومي لمعممددي الرياضدديات فددي 
نداء تعمدم الرياضديات حيدث وأيضًا ليذه القددرة دور رئيسدي فدي تفعيدل الفيدم واالسدتيعاب أى.  الواليات المتحدددددة 

  .  تساعد عمى فيم السموك البنائي لممتعمم وتعزز قدرة المتعمم عمى حل المسائل الرياضية
المكانيدة التدي نريدد أن ننمييدا لمفدرد المدتعمم موجدودة فيدو ولكدن بمسدتويات البصدرية إن ىذه القددرات كالقددرة    

بياجيددو أن المراحددل المختمفددة تشدديد نمددوًا فددي كفدداءات  ويددرى ،مختمفددة منددذ الطفولددة وتنمددو بتقدددم مراحددل العمددر
وقدرات عقمية متنوعة فمرحمدة المراىقدة مدىاًل تشديد نمدوًا فدي  مفيدوم البعدد الىالدث أو الحجدم، التجريدد الدذىني، 
التنظير(. وكشفت بعض الدراسات أن القدرة المكانيدة تتطدور بداختالف المسدتوى التعميمدي، ىدذا يددل عمدى أن 

 . كانية تنمو بتقدم المراحلالقدرة الم

وعميددو فالبددد مددن إيجدداد طرائددق يددتم مددن خالليددا تنميددة ىددذه القدددرات الخاصددة، واسددتخدام وسددائل تعميميددة قددادرة 
عمدى فعددل مدداال يمكددن فعمدو بواسددطة الطرائددق التقميديددة، والبدد مددن إعددادة النظددر فدي العمميددة التعميميددة والتربويددة 

 التعميم التقميدي  إطار لمخروج من والعمل عمى تطويرىا والتفكير جدياً 
 ولكي تتم الفائدة من هذا الدليل الذي تدرسه يرجى منك إتباع ما يمي:

 

، التددي ينب دي االلتددزام بيددار بالتصدور البصددري المكدانياقدرأ أىددداف الددليل فددي ر لتتعدرف عمددى أىدم ميددارات  -
 ليخرج حل المسائل بوجو مكتمل وتحقق اليدف منيا.

 مات والنماذج المتصمة بكل درس باىتمام.اقرأ المعمو  -
 تابع معممك وىو يشرح الدرس بانتباه وتركيز. -
 اسأل معممك عما يصعب عميك فيمو واستيعابو. -



141 

 

 .التصور البصري المكانيكن إيجابيا مع معممك في أىناء المناقشةر لتتمكن من اكتساب ميارات  -
 .التصور البصري المكانيميةر لتطور ميارتك في قم بأداء التدريبات وأجب عن األسئمة التقوي -
 في الفصل أو في المنزل. -من أنشطة وتدريبات -التزم بما يكمفك المعمم بأدائو -
 حافظ عمى كتابك من اإلىمال أو الضياع. -

 أهداف الدليل: 
 وعمدى إجدادة التحصديل التصدور البصدري المكدانيتيدف ىذه الوحدة إلدى تنميدة قددرتك فدى مجداالت  

فددى مددادة الرياضدديات فددي المواقددف الحياتيددة التددي تتطمددب منددك التواصددل مددع كافددة المسددائل الحسددابيةر إلنجدداز 
 األعمال، وقضاء المصالح.

 وتتمثل األهداف العامة لمدليل في: 
لدددى تالميدددذ  تعددرف أىددم الجواندددب المرتبطددة بالتصددور البصدددري المكدداني والتحصددديل فددي مددادة الرياضددديات -

 ر مددن حيددث: مفيومددو، وأىميتددو ومياراتددو العامددة، ومجاالتددو، واسددتخداماتو الوظيفيددةبتدددائيالصددف السددادس اال
 العممية واالجتماعية.

وتوظيفيدا فدي تصدور البصدري المكداني والتحصديل فدي مدادة الرياضديات إتقدان الميدارات العامدة األساسدية لم -
 تحصيل كل المجاالت الرياضية الوظيفية المختمفة توظيفا جيدا.

بالوحددة وتوظيفيدا فدي تحصديل مدادة التصدور البصدري المكداني إتقان الميدارات النوعيدة الخاصدة بمجداالت  -
 الرياضيات ليذه المجاالت توظيفا جيدا. 

 ممارسة صحيحة.التصور البصري المكاني والتحصيل في مادة الرياضيات تنمية قدرتك عمى ممارسة  -
حسددابية ومراحميددا، مددن حيدث: التخطدديط السددميم والمددنظم لمددا التددرب عمددى توظيددف عمميددات حدل المسددائل ال -

تكتدددب وتعبدددر عندددو قبدددل قيامدددك بعمميدددة الحدددل، والتعدددود عمدددى مراجعدددة الحدددل بعدددد كتابتدددور مدددن حيدددث: الفكدددرة، 
 واألسموب، والتنظيم، والتنسيق..ر حتى تخرج كتابتك فى الحمول بشكل واضح ودقيق، وتحقق اليدف منيا.

 فكريا، ول ويا، وفنيا، وتصويب األخطاء.التحصيل في مادة الرياضيات قويم التدرب عمى أساليب ت -
تنميدددة ىروتدددك فدددى مجدددال الرياضددديات مدددن خدددالل مدددا ستدرسدددو مدددن دروس ونمددداذج ومدددا سدددتتعرض لدددو مدددن  -

 مسائل حسابية.
 
 

 واهلل الموفق                                                  
 الباحث                                               
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

 ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ
صوش٣خ ثٌُغٞس ٝثألػذثد 

 ثٌُغش٣ز
 

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :ٞسثً ٝأػذثًدث ًغش٣ز.أهشح ًغ  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط 

 :ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر  

  :ثُٔوجسٗز د٤ٖ ٓوذثس٣ٖ ًغش٤٣ٖ.ٓج هذَ ثُذسط 

  :ثُضوش٣خ ُِققٍٞ ػ٠ِ ٗضجةؼ ٓؼوُٞز.  مٖٔ ثُذسط 

 :صٔغ٤َ ٓٞثهق صضنٖٔ ؽٔغ ًغٞس ٝهشفٜج، ٝثعضؼٔجٍ ثُؾٔغ ٝثُطشؿ ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ًغًٞسث.  ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 ٝفذثس ػ٠ِ ٝسهز ٓشدؼجس، ٝصظ٤َِ     ثُٔغضط٤َ. 7× ٝفذثس  ٖإ٠ُ ثُطالح سعْ ٓغضط٤َ ، دُؼذثٙ ثهِخ 

 عْ ثعأٍ:

 ٓج ػذد ثُٔشدؼجس ثُٔظِِز ك٢ ثُٔغضط٤َ؟ ٕٔ 

  9ٓج ػذد ثُٔشدؼجس ؿ٤ش ثُٔظِِز؟ 

  ٣ذذٝ إٔ إؽجدز ٌٓٔ٘ز: ٗقلٚ؛ ألٗٓج ؽضء ثُٔغضط٤َ ثُز١ صؼضوذ أٗي ظِِضٚ صوش٣ذًج: ال ؽ٢ء ، ٗقلٚ، ًِٚ؟ ٚ

 ثُٔ٘طوز ثُٔظِِز صـط٢ ٗقق ثُٔغضط٤َ صوش٣ذجً.

  ٙٝفذثس.7× ٝفذثس ًٖشس ثألعتِز ثُغالعز ثُغجدوز ػ٘ذ صظ٤َِ     ،      ُٔغضط٤َ دُؼذث 

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه" دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

 إ٠ُ أهشح ٗقق. ٔهشح    

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صقون ٖٓ كٜٔي: 
 هشح ًالّ ٓٔج ٣أص٢ إ٠ُ أهشح ٗقٍق:

  ٔ        ٔ)ٛـ(                                            فلش )ؽـ(            

 .ٗظش ًضجح ثُطجُخث

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 

 أصأًذ: 
ثُغٔجد: ُضش عٔجد دجُٔجء. كأ٣ٜٔج أكنَ ُٚ، ػ٘ذ ؽشثةٚ ٘ٔصسثػز: ٝؽذ ٓضثسع أٗٚ ٣قضجػ ك٢ صغ٤ٔذ أسمٚ إ٠ُ ٓضػ    ( 9

إ٠ُ ثألػ٠ِ ٣ٞكش ُِٔضثسع ٤ًٔز  ٘ٔإ٠ُ ثألػ٠ِ، إر إٕ صوش٣خ     إ٠ُ ثألػ٠ِ أّ إ٠ُ ثألد٠ٗ؟ ٝمـ إؽجدضي.  ٘ٔإٔ ٣وشح    

 ًجك٤ز ٖٓ ثُغٔجد.           

 .ٗظش دجه٢ أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخث

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 هشح ًالَّ ٓٔج ٣أص٢ إ٠ُ أهشح ٗقق: 

(ٔٓ)               ٔ                                                          (ٔٙ)                                     (ٔ9)    ٖ           ٖ 

 ثٗظش دجه٢ أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

  .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :٢ُ ع٤ٌٕٞ فٍٞ صوذ٣ش ؽٔغ ثٌُغٞس ٝهشفٜج. ُزث أهِخ إ٤ُْٜ صٞهغ ٤ًق أخذش ثُطالح دإٔ ثُذسط ثُضج  صؼِْ الفن

 ع٤غجػذ دسعْٜ ثُقج٢ُ فٍٞ صوش٣خ ثٌُغٞس ػ٠ِ كْٜ ثُذسط ثُضج٢ُ.

ثرًش ثُطالح دإٔ ٣شثؽؼٞث ثُذطجهجس ثُٔٞؽٞدر ك٢ ؽ٤ٞح ٓط٣ٞجصْٜ؛ ُ٘وِٜج إ٠ُ ؽ٤خ "ٓجرث أػشف؟"  ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس:

 ٢ إٔ أػشف"؟ ٝإمجكز دطجهجس إ٠ُ ؽ٤خ "ٓجرث ػِ

 فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ٖ:
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 ٖ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

 ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ
أفَ )خطز فَ ثُٔغأُز

ثُٔغجةَ دجعضؼٔجٍ خطز 

 "صٔغ٤َ ثُٔغأُز"

 

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أفَ ثُٔغجةَ دجعضؼٔجٍ خطز "صٔغ٤َ ثُٔغأُز"  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط 

 :ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر  

  :صغٔـ خطز ))صٔغ٤َ ثُٔغأُز(( ُِطالح دضؼشف ثُٔغأُز دقش٣جً أٝ فغ٤َّج دجعضؼٔجٍ ٓٞثّد ٓقغٞعز. ٓج هذَ ثُذسط

 ٢ٛٝ ٓل٤ذر دؾٌَ خجؿ ك٢ ٓٞثم٤غ ثُو٤جط ٝثالفضٔجالس ٝثٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز.   

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 ًَٕٙ فق ٜٓ٘ج ٓوؼذثٕ؟  فلجً ، إرث ًجٕ ك٢ ٖٔٓج ػذد ثُٔوجػذ ك٢ 

إرث ًجٕ كٜذ دغضط٤غ إٔ ٣ؾِظ كوو ك٢ ثُٔوؼذ ثأل٣غش ٖٓ ثُقق ثألٓج٢ٓ، ٝدؾجٗخ عؼ٤ذ ، كٔج ػذد ثُطشم ثُٔخضِلز ثُض٢ 

 ٕ ٣غضط٤غ ثألفذهجء ثألسدؼز ٖٓ خالُٜج إٔ ٣ؾِغٞث؟

 ٌٞٓوؼذ٣ٖ، كَٜ إرث ًجٕ ٖٓ ثُٔوشس إٔ ٣ؾِظ كٜذ ٝٓجٛش ك٢ فق ٝثفذ دؾجٗخ دؼنٜٔج ، ًَٝ فق ٜٓ٘ٔج ٣ض ٖٓ ٕ

ال، دٔج إٔ ػذد ثألفذهجء أسدؼز، ٝٛ٘جى فلجٕ ٖٓ ٛ٘جى إٌٓج٤ٗز ُؼذّ ؽِٞط عؼ٤ذ ٝػ٢ِ دؼنٜٔج دؾجٗخ دؼنٜٔج؟ 

ثُٔوجػذ ك٢ ًَ ٜٓ٘ٔج ٓوؼذثٕ، ٣ٝش٣ذ إٔ ٣ؾِظ ثع٘جٕ ٜٓ٘ٔج دؾجٗخ دؼنٜٔج ، ُزث كجُؾخقجٕ ث٥خشثٕ الدذ ُٜٔج ٖٓ 

 ثُؾِٞط دؾجٗخ دؼنٜٔج أ٣َنج.

 

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 ثعضؼَٔ ثُخطز ثُٔ٘جعذز ٓٔج ٣أص٢ ُقَ ثُٔغأُز:

 ٖ)  :٣ش٣ُذ ٣جعش إٔ ٣ضٝس عالعز ٓٞثهغ إٗضشٗش ُٔؤعغجس ف٤ٌٓٞز. كذٌْ صشص٤ذجَ ٣ٌٔ٘ٚ ص٣جسر ٛزٙ ثُٔٞثهغ؟إٗضشٗش 

 :    ثكْٜ 

 ٣ش٣ذ ٣جعش إٔ ٣ضٝس عالعز ٓٞثهغ إٗضشٗش ُٔؤعغجس ف٤ٌٓٞز.

 

 ٌ٘ز.ثٓغَ ثُضشص٤ذجس ثُٔٔ   خطو: 

  ٙ   :فَ 

 

 :   صقون 

 ٓشثس ك٢ ثُٔٞهغ ثألٍٝ ٝثُغج٢ٗ ٝثُغجُظ. ٙصقون ٖٓ ثإلؽجدز دٔالفظز إٔ ًَ ٗٞع ؽجء 

 

 ثٗظش دجه٢ أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

 
ْ٣

ٞ
ضو

ثُ
 

 :٘أهِخ إ٠ُ ثُطالح ثٌُضجدز ػٖ هش٣وز ثعضؼٔجُْٜ إٗؾجء خطز "صٔغ٤َ ثُٔغأُز" ُقَ ثُغؤثٍ  كْٜ ثُش٣جم٤جس. 

 ُٔٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.   ط٣ٞجس:ٓضجدؼز ث 

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

 ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ
ؽٔغ ثٌُغٞس ثُٔضؾجدٜز 

 ٝهشفٜج
 

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :هشفٜج.أؽٔغ ًغٞسثَ ٓضؾجدٜز ٝأ  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط 

 :ثٌُغٞس ثُٔضؾجدٜز  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر. 

  :ػَٔ ٗٔجرػ ػ٠ِ ثُؾٔغ ٝثُطشؿ صضنٖٔ ًغًٞسث.ٓج هذَ ثُذسط 

  :ثعضؼٔجٍ ػ٤ِٔجس ثُؾٔغ ، ٝثُطشؿ، ٝثُنشح ، ٝثُوغٔز ُقَ ٓغجةَ ػ٠ِ ثٌُغٞس. مٖٔ ثُذسط  

 :ٔرغ ٝثٌُرشؿ ُقرَ ٓغرجةَ ػَٔ ٗٔجرػ ػ٠ِ ثُؾٔغ ٝثُطرشؿ ُٔٞثهرق صضنرٖٔ ًغرًٞسث. ٝثعرضؼٔجٍ ثُؾ ٓج دؼذ ثُذسط

 صضنٖٔ ًغًٞسث.

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
أًضخ ٓنٕٔٞ ثُغؤثٍ ػ٠ِ ثُغذٞسر ػ٘ذ صٞؽ٤ٜٚ ُِطالح ، عْ أهِخ إ٤ُْٜ إٔ ٣ٌضذٞث ػذجسر س٣جم٤ز ٓ٘جعذز ُٔنٕٔٞ ٛزث 

 ثُغؤثٍ.

 :عْ أعجٍ

  ٤ًق ٣ٌٔ٘ي ًضجدز "ٓؾٔٞع ثٌُغش٣ٖ      ٝ   " ػِز فٞسر ػذجسر س٣جم٤ز؟        +  

       ٤ًق ٣ٌٔ٘ي ًضجدز "ثُلشم د٤ٖ ثٌُغش٣ٖ    ٝ   " ػ٠ِ فٞسر ػذجسر س٣جم٤ز؟-   
 

      ٤ًق ٣ٌٔ٘ي ًضجدٞ "     ٓطشًٝفج ٖٓ     " ػ٠ِ فٞسر ػذجسر س٣جم٤ز؟-   
 

 ٤ًق ٣ٌٔ٘ي ًضجدز "    ٓنجكجً إ٤ُٚ     " ػ٠ِ فٞسر ػذجسر س٣جم٤ز؟     + 

 :ٗؾجه  

 جه" دٌضجح ثُطجُخ.أهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر"ثُ٘ؾ

 :ٟٞثُٔقض  

 ؽٔغ ثٌُغٞس ثُٔضؾجدٜز

  أٝؽذ ٗجصؼ ؽٔغ    +      ،عْ أًضذٚ ك٢ أدغو فٞسر.( ٔ)        

 ثٗظش  ًضجح ثُطجُخ.

 :صقون ٖٓ كٜٔي 
 أٝؽذ ٗجصؼ  ؽٔغ ًَ ٓٔج ٣أص٢ ،عْ ثًضذٚ ك٢ أدغو فٞسر:   

 

                             (         +       ؽـ                                                             ٔ(       +        ح  

 .ٗظش ًضجح ثُطجُخث

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أصأًذ 
ًَّ ٓٔج ٣أص٢ ك٢ أدغو فٞسٍر:  أٝؽذ ٗجصؼ ؽٔغ أٝ هشؿ ً

ٕ                          +        )٘ )       -                                        ٙ )       -                

 .ٗظش دجه٢ أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخث

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
ًَّ ٓٔج ٣أص٢ ك٢ أدغو فٞسٍر:  أٝؽذ ٗجصؼ ؽٔغ أٝ هشؿ ً

 
 

 

 

 

 
 

8         ) +               ٔ          ٔٓ )                 +  ٔ                 ٔ8)        -                  

 تِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.ثٗظش دجه٢ أع

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ثٗظش ًضجح ثُٔؼِْ.   دطجهز ٌٓجكأر 

 :ًّش ثُطالح دإٔ ٣ٌْٜٔ٘ صِخ٤ـ ٓج صؼِٔٞٙ ػٖ ؽٔغ ثٌُغٞس ٝهشفٜج ك٢ ثُٔط٣ٞز ثُخجفز  ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس أر

رُي. ٝثه٘شؿ ػ٤ِْٜ ٓشثؽؼز ثُذطجهجس ثُٔٞؽٞدر ك٢ ؽ٤ٞح دٜزث ثُلقَ ، ٝثؽؾؼْٜ ػ٠ِ ًضجدز ٓغجٍ صٞم٤ق٢ ػ٠ِ 

 ٓط٣ٞجصْٜ.                                     ثٗظش ًضجح ثُٔؼِْ.

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

 ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ
ٜز ؽٔغ ثٌُغٞس ؿ٤ش ثُٔضؾجد

 ٝهشفٜج
 

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أؽٔغ ًغٞس٣ٖ ؿ٤ش ٓضؾجد٤ٜٖ ٝأهشفٜٔج.  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط 

 :ثٌُغٞس ؿ٤ش ثُٔضؾجدٜز  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر. 

  :صٔغ٤َ ثُؾٔغ ٝثُطشؿ،ٝثُٔضنٖٔ ًغًٞسث.ٓج هذَ ثُذسط 

  :ٓٞثهق ػ٠ِ ؽٔغ ثٌُغٞس ٝهشفٜج، ٝثعضؼٔجٍ ػ٤ِٔض٢ ثُؾٔغ ٝثُطشؿ ُقَ ٓغجةَ ػ٠ِ ثٌُغٞس  مٖٔ ثُذسط. 

 :د٘جء أعجع٤جس ثُؾذش: ثعضؼٔجٍ ثُقشٝف ُضٔغ٤َ ه٤ٔز ٓؾٍٜٞ ك٢ ٓؼجدُز.   ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 ٓٔده٤وز ٝ  ٖٓثعأٍ ثُطالح عؤثالً ؽذ٤ٜج دٔغجٍ "أعضؼذ" ك٢ ثُذسط: ٓج ثٌُغش ٖٓ ثُغجػز ثُز١ ٣غج١ٝ ٓؾٔٞع 

 دهجةن؟

 :عْ أعجٍ

  عجػز =  ×    ده٤وز  ٖٓ ٖ ثُغجػز. ٤ًٝق ٣ٌٔ٘ي إٔ صقغخ ٛزٙ ثُو٤ٔز؟ده٤وز ػ٠ِ فٞسر ًغش ٓ ٖٓأٝؽذ ه٤ٔز 

  عجػز = ×    دهجةن  ٓٔ صقغخ ٛزٙ ثُو٤ٔز؟دهجةن ػ٠ِ فٞسر ًغش ٖٓ ثُغجػز، ٤ًٝق ٣ٌٔ٘ي إٔ  ٓٔأٝؽذ ه٤ٔز 
 

        .ٖعجػز+     عجػز =     عجػزأٝؽذ ه٤ٔز ٓؾٔٞع ثُض٤٘ٓ 
 

    .عجػز أًضخ     عجػز ك٢ أدغو فٞسر 

 عضؼَٔ إؽجدضي ػٖ ثألعتِز ثُغجدوز ُضؾذ ه٤ٔز     عجػز +        عجػز ػ٠ِ فٞسر ًغش ٖٓ ثُغجػز.ث 

 :ثعضؼذ  

 أهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر "أعضؼذ" دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

 ؽٔغ ًغٞسؿ٤ش ٓضؾجدٜز

  أٝؽذ ٗجصؼ:     +( ٔ)        

 ثٗظش دٌضجح ثُطجُخ.

 :صقون ٖٓ كٜٔي 
 ج ٣أص٢ ،عْ ثًضذٚ ك٢ أدغو فٞسر:أٝؽذ ٗجصؼ  ؽٔغ ًَ ٓٔ

 

                  (       +       ؽـ (     +                                                                       أ  

             

 

 .  ٗظش دجه٢ أعتِز صأًذ ًضجح ثُطجُخث

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

ًَّ ٓٔج ٣أص٢ ك٢ أدغ  و فٞسٍر:أٝؽذ ٗجصؼ ؽٔغ أٝ هشؿ ً

 

 ٖ       )-                                           ٘ )                  + 

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 ثعضؼَٔ صشص٤خ ثُؼ٤ِٔجس ك٢ إ٣ؾجد ٗجصؼ ؽٔغ أٝ هشؿ ًَ ٓٔج ٣أص٢ ك٢ أدغو فٞسٍر:

 

 ٖٕ)               +-                                                                                            ٖٖ)                            +      + ٔ 
 

 ثٗظش دجه٢ أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :٣ضؼِن دؾٔغ ثٌُغٞس  ثهِخ إ٠ُ ثُطالح إٔ ٣ٌضذٞث ثُٔلج٤ْٛ ثُض٢ دسعٞٛج ك٢ ثُذسط ثُغجدن ٓٔج  دطجهز ٌٓجكأر

 ثُٔضؾجدٜز ٝهشفٜج، ٝثُض٢ عجػذصْٜ ك٢ كْٜ ثُذسط ثُقج٢ُ.

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.  ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ
ؽٔغ ثألػذثد ثٌُغش٣ز 

 ٝهشفٜج
 

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أؽٔغ أػذثًدث ًغش٣ز ٝأهشفٜج.  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط 

 :ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر  

  :صٔغ٤َ ثُؾٔغ ٝثُطشؿ ٝثُٔضنٖٔ ًغًٞسث.  ٓج هذَ ثُذسط 

  :صٔغ٤َ ٓٞثهق ػ٠ِ ؽٔغ ثٌُغٞس ٝهشفٜج، ٝثعضؼٔجٍ ثُؾٔغ ٝثُطشؿ ُقَ ٓغجةَ ػ٠ِ ثٌُغٞس.  مٖٔ ثُذسط 

 د٘جء أعجع٤جس ثُؾذش: ثعضؼٔجٍ ثُقشٝف ُضٔغ٤َ ه٤ٔز ٓؾٍٜٞ ك٢ ٓؼجدُز.  ُذسط:ٓج دؼذ ث 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
+    ، عْ ثهِخ إ٤ُْٜ إٔ  ٔثعضؼَٔ ٓغطشر ُضٔغ٤َ ٓغجةَ ُِطالح صضؼِن دؾٔغ ثٌُغٞس ٝهشفٜج. ثدذأ رُي دضٔغ٤َ     

 ٣غضؼِٔٞث ٓغجهشْٛ ٣ٝؼِٔٞث ٗٔجرػ ًٔج ػِٔش. 

 :عْ أعجٍ

     ٔٓ٘ضقق ثُٔغجكز د٤ٖ  ػ٠ِ ثُٔغطشر؟ ٔأ٣ٖ ٓٞهغ ،ٕ 
 

 ْعْ     عْ فض٠ ٕإؽجدز ٌٓٔ٘ز: ثالٗضوجٍ إ٠ُ ث٤ٔ٤ُٖ   عْ فض٠ صقَ إ٠ُ  ؟٤ًق ٣ٌٔ٘٘ج إٔ ٗقشى ثُ٘وطز ثُغجدوز   ع ،

 ٕصقَ إ٠ُ   
 

       ؟+     ٔٓج ٗجصؼ      ٕ 
          

  عْ إ٠ُ إٔ ٔ، عْ أصقشى ٣غجًسث ٕإؽجدز ٌٓٔ٘ز: أدذأ ٖٓ ػ٠ِ ثُٔغطشر؟  ٔ   - ٤ًٕق ٗغضط٤غ صٞم٤ـ ػ٤ِٔز ثُطشؿ

 .، عْ أٗضوَ     ٣غجًسث إ٠ُ    ٔأفَ إ٠ُ 

 :ثعضؼذ  

 أهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر "أعضؼذ" دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

 إػجدر ًضجدز ثألػذثد ُطشفٜج

 ٕ     -٘أٝؽذ ٗجصؼ:   ( ٖ)        

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 ٜٔي:صقون ٖٓ ك 
 أٝؽذ ٗجصؼ  هشؿ ًَ ٓٔج ٣أص٢ ك٢ أدغو فٞسر:

 

                 ٕ     ٖ     - ٙ(     ؿ                                                          ٗ       ٕ     - 7(  ٛـ  

 .ٗظش ًضجح ثُطجُخث

خ
س٣

ضذ
ثُ

 
 :صأًذ 

ًَّ ٓٔج ٣أص٢ ك٢ أدغو فٞسرٍ   :أٝؽذ ٗجصؼ ؽٔغ أٝ هشؿ ً

ٔ)      ٘  -     ٔ       ٗ                                                                            ٗ)    ٙ        +8        ٔ٘   

 .ٗظش دجه٢ أعتِز صأًذ ًضجح ثُطجُخث

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
ًَّ ٓٔج ٣أص٢ ك٢ أدغو فٞسٍر:  أٝؽذ ٗجصؼ ؽٔغ أٝ هشؿ ً

ٖٔ)    ٖ     +  ٙ       ٔٓ                              ٔ٘)      ٙ  -      ٗ          ٕ  

 ثٗظش دجه٢ أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ذٞث ٤ًق ٣ٌٖٔ أخذش ثُطالح دإٔ ثُذسط ثُضج٢ُ ٣ضؼِن دضوش٣ش ٗٞثصؼ مشح ثٌُغٞس. ٝثهِخ إ٤ُْٜ إٔ ٣ٌض  صؼِْ الفن

 إٔ ٣غجػذْٛ ثُذسط ثُقج٢ُ ػ٠ِ صؼِْ ثُذسط ثُضج٢ُ.

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.   ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  ؼ مشح ثٌُغٞسصوذ٣ش ٗٞثص ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أهذس ٗٞثصؼ مشح ثٌُغٞس دجعضؼٔجٍ ثألػذثد ثُٔض٘جؿٔز ٝثُضوش٣خ.  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط 

 :ثألػذثد ثُٔض٘جؿٔز.  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر 

  :ثعضؼٔجٍ مشح ثألػذثد ث٤ٌُِز ُقَ ٓغجةَ.ٓج هذَ ثُذسط       

  :ًدث ٗغذ٤ز.ثعضؼٔجٍ ثُؼ٤ِٔجس ثُٔ٘جعذز ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ أػذث  مٖٔ ثُذسط    

 صٔغ٤َ مشح ثٌُغٞس دجعضؼٔجٍ ثُ٘ٔجرػ ٝثألػذثد.      

 :ثعضؼٔجٍ مشح ثٌُغٞس ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ًغًٞسث.  ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
[، ٖٓ ٖ[، ]ثُطجُخٕ[،]ثُطجُخٔهجُذج إٔ ٣ولٞث ٓضؾجٝس٣ٖ أٓجّ ؿشكز ثُقق. عْ أهٍٞ: ٤ُضوذّ ]ثُطجُخ ٕٔثهِخ إ٠ُ 

 خطٞر إ٠ُ ثألٓجّ:  كنٌِْ 

 :عْ أعجٍ

 ( ٕٔإؽجدز ٌٓٔ٘ز: ٣ٔغَ ػذد ثُطالح ثُٞثهل٤ٖ ) ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ٗقذد ثٌُغش ثُذثٍ ػ٠ِ ثُطالح ثُز٣ٖ صوذٓٞث إ٠ُ ثألٓجّ؟

 .( ثُذغو.ُزث، كجٌُغش ٛٞ:    ٖٓوجّ ثٌُغش، ػ٠ِ ف٤ٖ ٣ؾَٔ ػذد ثُطالح ثُز٣ٖ صوذٓٞث إ٠ُ ثألٓجّ )ٝثُز١ ٣غج١ٝ 
 

 ُذ٤ٖ آخش٣ٖ ثُضوذّ إ٠ُ ثألٓجّ. ٤ًق ٣ٌٔ٘ي إٔ صؾذ ثٌُغش ثُذثٍ ػ٠ِ ػذد ثُطالح ثُز٣ٖ ُْ ٣ضوذٓٞث إ٠ُ عْ ثهِخ إ٢ُ هج

ًٔج ٛٞ؛ ألٕ ػذد ثُطالح ثُٞثهل٤ٖ ُْ ٣ضـ٤ش ٣ٝٔغَ ثُذغو ػذد ثُطالح ثُز٣ٖ ُْ  ٕٔإؽجدز ٌٓٔ٘ز: دو٢ ثُٔوجّ ثألٓجّ؟ 

  .. ُزث ٣ٌٕٞ ثٌُغش ٛٞ:   ٣7ضقشًٞثإ٠ُ ثألٓجّ ٝٛٞ 

 ذ:ثعضؼ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر "أعضؼذ" دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  
 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :صقون ٖٓ كٜٔي 
 هذس ٗجصؼ ثُنشح ك٢ ًَ ٓٔج ٣أص٢:

 

            ٓ= ٓ×  ٔ       (       ثُــٝ                                                =  ٔ ××               (    د  

 .ِز صأًذ  دٌضجح ثُطجُخٗظش دجه٢ أعتث

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 أصأًذ: 
 هذس ٗجصؼ ثُنشح ك٢ ًَ ٓٔج ٣أص٢:

 7=  7ٓ×        8ٙ(         ثُــ ٗ              ٕ=  ٙٔ×       ٘ٔ×       (   ٔ

 .ٗظش دجه٢ أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخث

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
ُُ كجهٔز ؽطجةش دثةش٣ز ُــ  (9ٔ ُٜج دق٤ظ صخقـ ؽط٤شر ٌَُ ٝثفذر. أٝؽذ دقٞسر صوش٣ذ٤ز ػذد فذ٣وز  ٔٔؽطجةش: صؼَذ

 ؽطجةش. ٖ×     =  ٕٔإؽجدز ٌٓٔ٘ز: هطغ ثُؾطجةش ثُض٢  ٣ضطِخ إػذثدٛج. 
 

 ثٗظش دجه٢ أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ٕٕصوذ٣ش ٗجصؼ مشح     ٝ  ثعأٍ ثُطالح صٞم٤ـ ٤ًق ٣ٌْٜٔ٘  دطجهز ٌٓجكأر. 

أرًش ثُطالح دإٔ ٣ِخقٞث ٓج صؼِٔٞٙ فٍٞ صوذ٣ش ٗٞثصؼ مشح ثٌُغٞس ك٢ ٓط٣ٞجصْٜ. ٝصأًذ ٖٓ إٔ  ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس:

 ٣نٔ٘ٞث رُي ػ٤٘جس ٖٓ ًَ ٓغجٍ ك٢ ٛزث ثُذسط.

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  مشُح ثٌُغٞس ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أمشح ثٌُغٞس.   ثُٜذف ٖٓ ثُذسط 

 :ثُٔوِٞح  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر 

  :ثعضؼٔجٍ مشح ثألػذثد ث٤ٌُِز ٝهغٔضٜج ُقَ ٓغجةَ.ٓج هذَ ثُذسط 

  :ث.  مٖٔ ثُذسط ًٝ  صٔغ٤َ مشح ثٌُغٞس دجُضٔجرػ ٝثألػذثد ،ٝثعضؼٔجُٚ ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ًغش

 ثعضؼٔجٍ ثُؼ٤ِٔجس ثُٔ٘جعذز ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ أػذثًدث ٗغذ٤ز.  ذ ثُذسط:ٓج دؼ  

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 هطغ ػّذ أٓجّ ثُطالح: ٙثػشك 

 :عْ أعجٍ

  ٙهطغ. ٝٗقق ثُؼذد  ٙإؽجدز ٌٓٔ٘ز: ٖٓ خالٍ ػّذٛج ، صٞؽذ ٤ًق ٣ٔي إ٣ؾجد ٗقق ٛزٙ ثُوطغ؟  ٖٞٛ. 

  ؟ٙٓج ثُٔؼجدُز ثُض٢ صٞمـ ٗقق ثُؼذد       ×ٙ =ٖ  
 

  إؽجدز ٌٓٔ٘ز: أٝصع هطغ ثُؼذ إ٠ُ عالط ٓؾٔٞػجس ٓضغج٣ٝز. ٝأفغخ ػذد ثُوطغ ك٢ ٤ًق ٣ٌٖٔ إ٣ؾجد عِغ٢ هطغ ثُؼذ؟

 ٓؾٔٞػض٤ٖ.
      

 ؟    ٙٓج ثُٔؼجدُز ثُض٢ صٞمـ عِغ٢ ثُؼذد ×ٙ =ٕ 

 

 :ثعضؼذ  

 أهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر "أعضؼذ" دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

 مشح ثٌُغٞس

  ×أٝؽذ ٗجصؼ:     ( ٔ)        

 دٌضجح ثُطجُخ. 7ٙٔثٗظش  فـــ  

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

                         ٙ    ٓٔ(     × هـ (      ×                                                            ص  

 .ٗظش ًضجح ثُطجُخث

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 أصأًذ: 
ًَّ ٓٔج ٣أص٢ ،   عْ أًضذٚ ك٢ أدغو فٞسٍر:أٝؽذ ٗجصؼ ثُنشح ك٢ ً

 

ٔ                                                     ×       )٘ )                × 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
ًِْٖٙؽـشثك٤ج: صذِؾ ٓغجفز ؽجٓؼز ثُِٔي ػذذهللا ُِؼِّٞ ٝثُضو٤٘ز  (ٖ٘

ٕ
 ، صـط٢ ثُٔذج٢ٗ ثُغ٤ٌ٘ز ٝثُؾجٓؼ٤ز ٝثُٔشثكن

7ًِْثُٔشًض٣ز     ٛزٙ ثُٔغجفز. أٝؽذ ٓغجفز ٛزث ثُؾضء؟    
ٕ

 

 

 ثٗظش دجه٢ أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ثٗظش ًضجح ثُٔؼِْ  دطجهز ٌٓجكأر. 

ثٌُٔجٕ ثُخجؿ دنشح ثٌُغٞس ك٢ ثؽؾغ ثُطالح ػ٠ِ ًضجدز ٓغجةَ ٓؾجدٜز ُألٓغِز، ٝصذ٣ٜٝ٘ج ك٢  ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس:

 ٓط٣ٞجصْٜ.

 :ٖفَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  مشح ثألػذثد ثٌُغش٣ز ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أمشح أػذثًدث ًغش٣ز.  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط 

 :ثُٔوِٞح  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر 

 ثعضؼٔجٍ مشح ثألػذثد ث٤ٌُِز ٝهغٔضٜج ُقَ ٓغجةَ.ط: ٓج هذَ ثُذس 

  :ثعضؼٔجٍ ثُنشح ُقَ ٓغجةَ صق١ٞ ًغًٞسث.  مٖٔ ثُذسط 

 :ثعضؼٔجٍ ثُؼ٤ِٔجس ثُٔ٘جعذز ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ أػذثًدث ٗغذ٤ز.  ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 ٓشدؼجس.  ػ٠ِ ٝسم  ٕثهِخ إ٠ُ ثُطالح إٔ ٣شعٔٞث ٗٔٞرًؽج ُِؼذد ثٌُغش١   

 :عْ أعجٍ

  ؟ٕك٢    ٤ًٕق ٣ٌٔ٘ي ثعضؼٔجٍ ٛزث ثُ٘ٔٞرػ ُضؾذ  

  ٗ=    ٕ×  ٕإؽجدز ٌٓٔ٘ز: ثسعْ ثُ٘ٔٞرػ ٓشص٤ٖ، ٝثفغخ ػذدثُٔشدؼجس ثُٔظِِز: 
 

  ٓشثس، ٝأفغخ ػذد ٗٝأًشسٙ  ٖإؽجدز ٌٓٔ٘ز: أسعْ ٗٔٞرًؽج ُــ    ؟ ٖك٢    ٤ًٗق ٣ٌٔ٘ي إٔ صشعْ ٗٔٞرًؽج ُضٞم٤ـ

 .    ٖ×   ٗ:ثُٔشدؼجس

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر "أعضؼذ" دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

 مشح ًغش ك٢ ػذد ًغش١

 

 

 

  ٗ×    أٝؽذ ٗجصؼ:     ( ٖ)        

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :صقون ٖٓ كٜٔي 
ّٔ٘ٔ ّ أٝؽذ ٓغجفضٜج.    9ّ ، ٝػشمٜج   ٘ٔه٤جعجس: فذ٣وز ٓ٘ض٤ُز ٓغضط٤ِز ثُؾٌَ، هُُٜٞج   ( د  

ٕ
    

 

 

 .ٗظش ًضجح ثُطجُخث

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 أصأًذ: 
 أٝؽذ ٗجصؼ ثُنشح ك٢ ًَ ٓٔج ٣أص٢ ٝأًضذٚ ك٢ أدغو فٞسر:

 

 

ٔ   )         ×ٕ            ٔ                           ٖ     )ٔ       ×ٕ          ٗ 

 ٗظش دجه٢ أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخث

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 ًَ ٓٔج ٣أص٢، ٝأًضذٚ ك٢ أدغو فٞسر: أٝؽذ ٗجصؼ ثُنشح ك٢

 

ٕٙ)      ٖ   ×ٗ      ×ٕ                  ٗٓ                         

 ثٗظش دجه٢ أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :د٣ز ٝمشح ثألػذثد ثٌُغش٣ز، ٝإٔ ٣ٞمقٞث ثهِخ إ٠ُ ثُطالح إٔ ٣وجسٗٞث د٤ٖ مشح ثٌُغٞس ثالػض٤ج  صؼِْ عجدن

 ٤ًق عجػذْٛ ثُذسط ثُغجدن ػ٠ِ صؼِْ ثُذسط ثُقج٢ُ.

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.   ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  هغٔز ثٌُغٞس ثُٔٞمٞع  ٤ُّٞث

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أهغْ ًغًشث ػ٠ِ ًغشِ آخش.   ثُٜذف ٖٓ ثُذسط 

 :ثُٔوِٞح.  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر 

  :ثعضؼٔجٍ مشح ثألػذثد ث٤ٌُِز ٝهغٔضٜج ُقَ ٓغجةَ.ٓج هذَ ثُذسط 

  :ثعضؼٔجٍ مشح ثٌُغٞس ٝهغٔضٜج ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ًغًٞسث.  مٖٔ ثُذسط 

 :ثُؼ٤ِٔجس ثُٔ٘جعذز ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ أػذثًدث ٗغذ٤ز.ثعضؼٔجٍ   ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
أهذّ ثُقٞثس ث٥ص٢ ُِطالح: ٣ؼَٔ ؽخـ ٓؾشكًج ك٢ أفذ أهغجّ ٓطؼْ. ٣ٝٞؽذ ك٢ ثُوغْ عالط أٗٞثع ٖٓ ثُطجٝالس: ع٘جة٤ز 

أسدؼز أؽخجؿ.ٝصْ إفنجس ٣ؾِظ ػ٤ِٜج ؽخقجٕ، ٝأخشٟ عالع٤ز ٣ؾِظ ػ٤ِٜج عالعز أؽخجؿ ، ٝسدجػ٤ز ٣ؾِظ ػ٤ِٜج 

 ؽش٣قز.  ٕٔهطؼض٤ٖ ٖٓ ثُؾطجةش ٌَُ هجُٝز، ٝصضٌٕٞ ًَ هطؼز ٖٓ 

 عْ أعجٍ:

  ؽش٣قز ٕٔإرث ًجٗش ثُؾشثةـ ٓضغج٣ٝز كأفغخ: ػذ ثُؾشثةـ ثُض٢ ع٤ققَ ػ٤ِٜجٖٓ ٣ؾِظ ػ٠ِ ثُطجُٝز ثُغ٘جة٤ز؟  

   ـؽشثة8ػذد ثُؾشثةـ ثُض٢ ع٤ققَ ػ٤ِٜج ًَ ٖٓ ٣ؾِظ ػ٠ِ ثُطجُٝز ثُغالع٤ز؟ 
 

 ؽشثةـ ٙ ػذد ثُؾشثةـ ثُض٢ ع٤ققَ ػ٤ِٜج ًج ٖٓ ٣ؾِظ ػ٠ِ ثُطجُٝز ثُشدجػ٤ز؟ 
 

 إؽجدز ٌٓٔ٘ز: سعٔش ٗٔٞرؽجً ، عْ فغذش ػذد ثُؾشثةـ ػ٠ِ ػذد ثُؾخجؿ ك٢ ًَ هجُٝز.     ٤ًق هٔش دقَ ثُٔغأُز؟ 
 

 :ٗؾجه  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه" دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

 غش ثػض٤جد١ثُوغٔز ػ٠ِ ً

 

 

 ÷    أٝؽذ ٗجصؼ:     ( ٖ)

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صقون ٖٓ كٜٔي: 
  هطغ ٓضغج٣ٝز ثُٔغجفز أٝؽذ ثٌُغش ثُز١ ٣ذٍ ػ٠ِ ًَ هطؼز ٜٓ٘ج.     ٗه٤جعجس: هغٔش    هطؼز أسك صسثػ٤ز إ٠ُ( د  

 .ٗظش ًضجح ثُطجُخث

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أصأًذ 
 ك٢ أدغو فٞسر:أٝؽذ ٗجصؼ ثُوغٔز ك٢ ًَ ٓٔج ٣أص٢ ٝأًضذٚ 

ٙ   )                    ÷ٔ                          8  )٘                 ÷ٔ7 

 ٗظش دجه٢ أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخث

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 أٝؽذ ٓوِٞح ًَ ػذد ٓٔج ٣أص٢:

 

 
 

ٕٔ                          )ٗ                                                                   8 )   8                   

 ثٗظش دجه٢ أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ثٗظش ًضجح ثُٔؼِْ.   دطجهز ٌٓجكأر 

 :ثٌُٔجٕ ثُخجؿ  أرًش ثُطالح دإٔ ٣ٌضذٞث أعتِز ٓؾجدٜز ٌَُ ٓغجٍ ٝثسد ك٢ ثُذسط، ٝرُي ك٢ ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس

 دٔٞمغ هغٔز ثٌُغٞس ك٢ ٓط٣ٞجصْٜ.

 :ٖفَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  هغٔز ثألػذثد ثٌُغش٣ز ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أهغْ أػذثًدث ًغش٣ز.   ثُٜذف ٖٓ ثُذسط 

 :ٔوِٞحثُ  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر. 

  :ثُؼ٤ِٔجس ثُٔ٘جعذز ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ أػذثًدث ٗغذ٤ز. ثعضؼٔجٍٓج هذَ ثُذسط 

  :ثعضؼٔجٍ مشح ثٌُغٞس ٝهغٔضٜج ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ًغًٞسث.  مٖٔ ثُذسط 

 :ثعضؼٔجٍ مشح ثألػذثد ث٤ٌُِز ٝهغٔضٜج ُقَ ٓغجةَ.  ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
عجػز، كٌْ كقالً صغضط٤غ إٔ  ٔإرث ً٘ش صقضجػ ُوشثءر ثُلقَ ثُٞثفذ ٖٓ ًضجح عوجك٢ إ٠ُ     أهذّ ثُقٞثس ث٥ص٢ ُِطالح: 

 عجػجس؟ 7صوشأ ك٢       

 عْ أعجٍ:

  إؽجدز ٌٓٔ٘ز: أسعْ ؽٌالً، أخٖٔ عْ أصقون ، أعضؼَٔ ٓج خطز فَ ثُٔغأُز ثُض٢ ٣ٌٔ٘ي إٔ صغضؼِٜٔج ُقَ ٛزٙ ثُٔغأُز؟

 ؼوُٞز.ٗٔٞرؽج، أخضجس ػ٤ِٔز ، أفذد إؽجدز ٓ

  إؽجدز ٌٓٔ٘ز: أسعْ خو أػذثد ٖٓ ثعضؼَٔ خطز ُقَ ثُٔغأُز )أػو ثُطالح ٝهضجً ًجك٤ًج ُِقَ( ٤ًق ٣ٌٔ٘ي فَ ثُٔغأُز؟

ٝأفغخ ػذد ٛزٙ ثُٔوجهغ. أؽذ  7فض٢      ٔٝأػ٤ٖ ػ٤ِٚ أٗقجكجً. عْ أفذ ػ٤ِٜٔوجهغ هٍٞ ًَ ٜٓ٘ج     ٓٔفلش إ٠ُ 

 .ٔػ٠ِ      7  . عْ أهغْ  ٗ= ٕ÷8ؽٞثدًج ٓؼوٞالً ٖٓ خالٍ ثُضوذ٣ش ٝثُوغٔز

 :ثعضؼذ  

 أهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر "أعضؼذ" دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

 ثُوغٔز ػ٠ِ ػذد ًغش١

 

 

  ٖ÷       8أٝؽذ ٗجصؼ:    ( ٖ)

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :صقون ٖٓ كٜٔي 
 ُٞؿٔ ٝثفذ ْٜٓ٘؟    هلالً دجُضغج١ٝ. كٔج ٗق٤خ ًَ ُٕٔٞؿ ؽًٞٞالصز ػ٠ِ  ٙٔأُٞثؿ ؽًٞٞالصز: ٝصع    ( ٛـ  

 .ٗظش ًضجح ثُطجُخث

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 أصأًذ: 
 أٝؽذ ٗجصؼ ثُوغٔز ك٢ ًَ ٓٔج ٣أص٢ ٝأًضذٚ ك٢ أدغو فٞسر:

 

 ٔ   )  ٖ  ÷ٕ         ٔ                            ٕ   )8      ÷ٔ       ٙ 

 .ٗظش دجه٢ أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخث

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
ػذد ًشٝٓٞعٞٓجس ردج٣ز ثُلجًٜز. كٔج ػذد  ٘، ٝثُز١ ٣غج١ٝ    ٙٗػذد ًشٝٓٞعٞٓجس ثإلٗغجٕ ػِّٞ: ٣ذِؾ  (ٕٔ

 ًشٝٓٞعٞٓجس 8ًشٝٓٞعٞٓجس ٛزٙ ثُزدجدز؟ 

 ثٗظش دجه٢ أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :صؼِْ ثُذسط ثُغجدن ثُٔضؼِن دوغٔز ثٌُغٞس ػ٠ِ إدسثى ثهِخ إ٠ُ ثُطالح إٔ ٣ذ٤٘ٞث ٤ًق عجػذ  صؼِْ عجدن ْٛ

 ٓلّٜٞ هغٔز ثألػذثد ثٌُغش٣ز ك٢ ثُذسط ثُقج٢ُ.

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.   ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  ثُ٘غذٚ ٝثُٔؼذٍ ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أػذش ػٖ ثُ٘غخ ٝثُٔؼجدالس دقٞسر ًغش٣ز.  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط  

 :ثُ٘غذز، ثُٔؼذٍ، ٓؼذٍ ثُٞفذر  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر   

  :ص٣ٌٖٞ ًغٞس ٓضٌجكتز. ٓج هذَ ثُذسط 

  :صٔغ٤َ ثُ٘غخ. ص٣ٌٖٞ فٞسر ٓضٌجكتز ٖٓ ثألػذثد ثُ٘غذ٤ز. مٖٔ ثُذسط 

 :د٘جء أعجط ؽذش١: ثعضؼٔجٍ ثُ٘غخ ُِضٞفَ إ٠ُ ص٘ذؤثس ٖٓ خالٍ ٓغجةَ ثُض٘جعخ. ٓج دؼذ ثُذسط 

 صوذ٣ش فٍِٞ ٓغجةَ صطذ٤و٤ز ٝإ٣ؾجدٛج دجعضؼٔجٍ ػالهجس ثُض٘جعخ. 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
ضخ ثُؼذد٣ٖ ػ٠ِ أٝؽذ ػذد ثُطالح ثُز٣ٖ ٣قِٕٔٞ فوجةخ عٞدثء ٝػذد ثُطالح ثُز٣ٖ ٣قِٕٔٞ فوجةخ ؿ٤ش عٞدثء، ٝثً

 عْ ثعأٍ:ثُغذٞسر.                                             

  ِٕٞٔٓج ثٌُغش ثُز١ ٣ٔغَ ػذد ثُطالح ثُز٣ٖ ٣قِٕٔٞ فوجةخ عٞدثء؟ ٝٓج ثٌُغش ثُز١ ٣ٔغَ ػذد ثُطالح ثُز٣ٖ ٣ق

 صخضِق ثإلؽجدجس. فوجةخ ؿ٤ش عٞدثء؟

 ُطالح ثُز٣ٖ ٣قِٕٔٞ فوجةخ عٞدثء ٓغ ػذد ثُطالح ثُز٣ٖ ٤ًق صغضؼَٔ ثٌُغش ُضٌضخ ٗغذز ُِٔوجسٗز د٤ٖ ػذد ث

إؽجدز  ٌٓٔ٘ز: أؽؼَ ػذد ثُطالح ثُز٣ٖ ٣قِٕٔٞ فوجةخ عٞدثء دغطجً ٌُِغش، ٝػذد ٣قِٕٔٞ فوجةخ ؿ٤ش عٞدثء؟ 

ج ٌُِغش. ًٓ  ثُطالح ثُز٣ٖ  ٣قِٕٔٞ فوجةخ ؿ٤ش عٞدثء ٓوج

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ٗؾجه" ًضجح ثُطجُخ.

 ُٔقضٟٞ:ث  

 ًضجدز ثُ٘غذز ك٢ أدغو فٞسر

 ثًضخ ثُ٘غذز ثُض٢ صوجسٕ د٤ٖ ػذد ثُٔؾجدي ثُقٔشثء إ٠ُ ػذد ثُٔؾجدي ثُضسهجء.

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

أهٔجس  ٣ٖٞؽذ      ٕ)أ( ثًضخ ثُ٘غذز ثُض٢ صوجسٕ د٤ٖ ػذد ثُؾٔٞط إ٠ُ ػذد ثألهٔجس ك٢ أدغو فٞسر، عْ ثؽشؿ ٓؼ٘جٛج.  

 ٖ                                                                                    ٌَُ ؽٔغ٤ٖ.                  
 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 ثًضخ ًَ ٗغذز ػ٠ِ فٞسر ًغش ك٢ أدغو فٞسر، عْ ثؽشؿ ٓؼ٘جٛج:

ٔ  )     ٖ    

                                             ٗ  

 فٔجٓجس ٣ٞؽذ دؽجؽضجٕ ٌَُٖ   ٖ ؟فٔجٓز، ٓج ٗغذز ػذد ثُقٔجّ إ٠ُ ػذد ثُذؽجػ ٕٔدؽجؽجس ٝ  8 ه٤ٞس: ُذٟ أفٔؼ(  ٖ

                                                                                                             ٕ     

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
ج ، ٝ ٕ٘ٓؾٞٛشثس: ُػشك  (ٔٔ) ًٔ ِغِز رٛذ٤ز ك٢ ٓقَ د٤غ ثُٔؾٞٛشثس. ٓج ٗغذز ػذد ثُغالعَ ثُزٛذ٤ز إ٠ُ ع ٘ٔخجص

 عالعَ رٛذ٤ز خٔغز خٞثصْ. ٣ٖوجدَ ًَ      ٖ ػذد ثُخٞثصْ؟ 

            ٘     

   ٘ثًضخ ثُ٘غذز ثُض٢ صوجسٕ د٤ٖ ػذد ثٌُضخ ثُض٢ كشأٛج ٛالٍ إ٠ُ ػذد ثٌُضخ ثُض٢ هشثٛج سثةذ.  (ٕٕ)

                                                                                        ٔٔ        
 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ إٔ ٣ؾذ ٓؼذٍ ثُٞفذر دجعضؼٔجٍ ثُٔؼِٞٓجس ث٥ص٤ز: هجد ك٤قَ ع٤جسصٚ ٓغجكز   دطجهز ٌٓجكجر

ُضشثً ٖٓ ثُٞهٞد، كٔج ثُٔغجكز ثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وطؼٜج ك٤قَ دغ٤جسصٚ ٓغضؼٔالً ُضشثً ٝثفذثً ٖٓ 8ٔؼٔجٍ ًِْ دجعض8ٓٔ

 ٤ًِٞٓضًشثٕٓثُٞهٞد. إؽجدز ٌٓٔ٘ز: 

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  جدرثُٔ -ثُقق   ثُضجس٣خ

  صجدغ ثُ٘غذٚ ٝثُٔؼذٍ ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أػذش ػٖ ثُ٘غخ ٝثُٔؼجدالس دقٞسر ًغش٣ز.  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط  

 :ثُ٘غذز، ثُٔؼذٍ، ٓؼذٍ ثُٞفذر  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر   

  :ص٣ٌٖٞ ًغٞس ٓضٌجكتز. ٓج هذَ ثُذسط 

  :صٔغ٤َ ثُ٘غخ. ز ٖٓ ثألػذثد ثُ٘غذ٤ز.ص٣ٌٖٞ فٞسر ٓضٌجكت مٖٔ ثُذسط 

 :د٘جء أعجط ؽذش١: ثعضؼٔجٍ ثُ٘غخ ُِضٞفَ إ٠ُ ص٘ذؤثس ٖٓ خالٍ ٓغجةَ ثُض٘جعخ. ٓج دؼذ ثُذسط 

 صوذ٣ش فٍِٞ ٓغجةَ صطذ٤و٤ز ٝإ٣ؾجدٛج دجعضؼٔجٍ ػالهجس ثُض٘جعخ. 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
ح ثُز٣ٖ ٣قِٕٔٞ فوجةخ ؿ٤ش عٞدثء، ٝثًضخ ثُؼذد٣ٖ ػ٠ِ أٝؽذ ػذد ثُطالح ثُز٣ٖ ٣قِٕٔٞ فوجةخ عٞدثء ٝػذد ثُطال

 عْ ثعأٍ:ثُغذٞسر.                                             

  ِٕٞٔٓج ثٌُغش ثُز١ ٣ٔغَ ػذد ثُطالح ثُز٣ٖ ٣قِٕٔٞ فوجةخ عٞدثء؟ ٝٓج ثٌُغش ثُز١ ٣ٔغَ ػذد ثُطالح ثُز٣ٖ ٣ق

 صخضِق ثإلؽجدجس. فوجةخ ؿ٤ش عٞدثء؟

  َٔثٌُغش ُضٌضخ ٗغذز ُِٔوجسٗز د٤ٖ ػذد ثُطالح ثُز٣ٖ ٣قِٕٔٞ فوجةخ عٞدثء ٓغ ػذد ثُطالح ثُز٣ٖ ٤ًق صغضؼ

إؽجدز  ٌٓٔ٘ز: أؽؼَ ػذد ثُطالح ثُز٣ٖ ٣قِٕٔٞ فوجةخ عٞدثء دغطجً ٌُِغش، ٝػذد ٣قِٕٔٞ فوجةخ ؿ٤ش عٞدثء؟ 

ج ٌُِغش. ًٓ  ثُطالح ثُز٣ٖ  ٣قِٕٔٞ فوجةخ ؿ٤ش عٞدثء ٓوج

 :ثعضؼذ  

 خ هشثءر كوشر "ٗؾجه" ًضجح ثُطجُخ.ثهِخ إ٠ُ ثُطجُ

 :ٟٞثُٔقض  

 إ٣ؾجد ٓؼذٍ ثُٞفذر

 فؾشر ث٤ُؼغٞح: ثعضؼَٔ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔؼطجر ك٢ ثُٜجٓؼ ُضؾذ ًْ ٤ًِٞٓضًشث صط٤ش فؾشر ث٤ُؼغٞح ثألعضشث٤ُز ك٢ ثُغجػز.

 ثٗظش دٌضجح ثُطجُخ.

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

 س٣جالً 8ٓلاير. كٌْ ٣ذكغ ثُؾخـ ثُٞثفذ ْٜٓ٘؟   ٓٓٗأؽخجؿ هجسدجً دقش٣ًج د٤ِٔؾ  ٘)ؽـ( ٗضٛز دقش٣ز: ثعضأؽش 
 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 ثًضخ ًَ ٓؼذٍ ٓٔج ٣أص٢ ػ٠ِ فٞسر ٓؼذٍ ٝفذر:

    ٓضًشث٘.ٕٔ  ٓضًشث ك٢ عج٤ٗض٤ٖ    ٕ٘(  ٙ                س٣جالس   ٖ س٣جالس ُغالط ًؼٌجس.           9 ( ٘

 ًؼٌز                                                                 عج٤ٗز                                               

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز   
ػذٞر ٖٓ ثُ٘ٞع ٕٗس٣جالً، ٝعٖٔ ف٘ذٝم ٣قض١ٞ  ٕٔػذٞثس ٤ٓجٙ ٓؼذ٤ٗز  ٙف٘جد٣ن: ٣ذِؾ عٖٔ ف٘ذٝم ٣قض١ٞ  (ٕ٘)

عٖٔ ثُؼذٞر ثُٞثفذر ك٢ ثُق٘ذٝم ثُز١ ٣قض١ٞ  ٚ أهَ؟ كغش إؽجدضي. س٣جالً. أ١ ثُق٘ذٝه٤ٖ عٖٔ ثُؼذٞر ثُٞثفذر ك٤ٓٗٗلغٚ 

لاير صوش٣ذًج؛ أ١ إٔ عٖٔ 7ٙ.ٔػذٞر ٛٞ ٕٗػذٞثس ٛٞ س٣جالٕ، د٤٘ٔج عٖٔ ثُؼذٞر ثُٞثفذر ك٢ ثُق٘ذٝم ثُز١ ٣قض١ٞ  ٙ

 ثُؼذٞر ك٢ ثُق٘ذٝم ثُغج٢ٗ أهَ ٖٓ عٖٔ ثُؼذٞر ك٢ ثُق٘ذٝم ثألٍٝ.

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

  ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج:أعتِز ٜٓجسثس 

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ إٔ ٣ؾذ ٓؼذٍ ثُٞفذر دجعضؼٔجٍ ثُٔؼِٞٓجس ث٥ص٤ز: هجد ك٤قَ ع٤جسصٚ ٓغجكز   دطجهز ٌٓجكجر

ُضشثً ٖٓ ثُٞهٞد، كٔج ثُٔغجكز ثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وطؼٜج ك٤قَ دغ٤جسصٚ ٓغضؼٔالً ُضشثً ٝثفذثً ٖٓ 8ًِْٔ دجعضؼٔجٍ 8ٓٔ

 ٤ًِٞٓضًشثٕٓؽجدز ٌٓٔ٘ز: ثُٞهٞد. إ

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  ؽذثٍٝ ثُ٘غخ ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :ؽذثٍٝ ثُ٘غخ ُضٔغ٤َ ٓغجةَ ثُ٘غخ ثُٔضٌجكتز.أعضؼَٔ    ثُٜذف ٖٓ ثُذسط 

 :ؽذثٍٝ ثُ٘غذز، ثُ٘غخ ثُٔضٌجكتز.  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر 

  :ٝفق ثُؼالهز د٤ٖ ٓؾٔٞػض٤ٖ ٖٓ ثُذ٤جٗجس. ٓج هذَ ثُذسط 

 :فَ ثُٔغجةَ دجعضؼٔجٍ ثُ٘غخ ثُٔضٌجكتز ٝثُٔؼذالس. مٖٔ ثُذسط 

 ٘جعخ ٝػالهجس أخشٟ.ثعضؼٔجٍ ؽذثٍٝ ُضٔغ٤َ ٝٝفق ثُض                        

 :د٘جء أعجط ؽذش١: ثعضؼٔجٍ ؽذثٍٝ ُِققٍٞ ػ٠ِ ف٤ؾ صٔغ٤َ ػالهجس صضنٖٔ ثُٔق٤و ٝثُٔغجفز. ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 ثسعْ ٗٔطًج ٖٓ ؽ٤ٌِٖ ػ٠ِ ثُغذٞسر؛ ٓغَ: دثةشر ، ٗؾٔز، دثةشر، دثةشر.

 عْ ثعأٍ:

 ٔ؛ ٖ: ٔفذر إ٠ُ عالط دٝثةش، ٗؾٔز ٝث ٓج ثُ٘غذز د٤ٖ ػذد ثُ٘ؾّٞ ٝثُذٝثةش؟ 

                                                                                                     ٖ 

  ٖ؛ ٗ: ٖثؽٌجٍ  ٗدٝثةش إ٠ُ  ٖٓج ثُ٘غذز د٤ٖ ػذد ثُذٝثةش ٝثألؽٌجٍ؟ 

                                                                                  ٗ  

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :ثعضؼذ  

 ًضجح ثُطجُخ. 7ٔثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ"فـ 

 :ٟٞثُٔقض  

 ٗغخ ٌٓجكتز د٤ٌٔجس أفـش

ده٤وز. كـزث ًجٗش ثُغ٤جسر صغ٤ش دٔؼذٍ عجدش، ثعضؼَٔ ؽذٍٝ ثُ٘غذز  ٤ًِٕٔٞٓضًشث ك٢ ٗ٘عذجم هطؼش ع٤جسر عذجم ٓغجكز 

 ٤ِٞٓضشثس ثُض٢ صوطؼٜج ًَ ده٤وض٤ٖ.ُضقذ٣ذ ػذد ثٌُ

 دٌضجح ثُطجُخ. ٕثٗظش ٓغجٍ 

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

ًٞدجً ٖٓ ثُضٞس ُق٘جػز ٓشد٠ ثُضٞس. ثعضؼَٔ ؽذٍٝ ثُ٘غذز ُضؾذ ًٔغز ًٙٔٞح ٖٓ ثُغٌش ٌَُ  ٕٔ)ح( ٓشد٠: ٣نجف 

 أًٞثح ٖأًٞثح ٖٓ ثُضٞس ُق٘غ ثُٔشد٠؟    ٗثُغٌش ثُض٢ صنجف إ٠ُ 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ 

ضذ
ثُ

خ
س٣

 

 :صأًذ 
 ثعضؼَٔ ؽذثٍٝ ثُ٘غذز ثُٔؼطجر ُقَ ثُٔغجةَ:

س٣جالس ًَ أعذٞع ٓوجدَ ؽشثةٚ ٖٓ أفذ ثُٔضجؽش. كٔج ثُٔذِؾ ثإلؽٔج٢ُ ُِخقْ 7ٗوٞد: ٣ققَ فٔذ ػ٠ِ خقْ ٓوذثسٙ  ( ٔ

 س٣جاًل      8ٕأعجد٤غ؟            ٗثُز١ ٣أخزٙ فٔذ دؼذ 

 .ثٗظش دجه٢ أعتِز صأًذ ًضجح ثُطجُخ

 ُٔغأُز:صذسح ٝفَ ث  
 ثعضؼَٔ ؽذثٍٝ ثُ٘غذز ثُٔؼطجر ُقَ ثُٔغجةَ:

ج صقضجػ إ٤ُٚ ُؼَٔ ٓٔصذد٤ش ٓ٘ض٢ُ: صقضجػ ٤ٛلجء إ٠ُ ٤ًِٞ ؽشث٤ٖٓ ٖٓ ثُضلجؿ ُؼَٔ  (٘) ًٓ  ًٓٗؼٌجس صلجؿ. كٌْ ٤ًِٞؽشث

 ٤ًِٞؽشثٓجس  8 ًؼٌز ٓ٘ٚ:  

عجػجس كٌْ ػذد  ٖهجةشر ًَ  ّٕٗ؛ ًجٕ ٓؼذٍ ػذد سفالس ثُطجةشثس ك٢ ٓطجس ثُِٔي خجُذ ٖٕٓٓعلش: ك٢ ػجّ   (ٖٔ)

 سفِز  9ٕٔثُشفالس ك٢ ث٤ُّٞ ثُٞثفذ ٝكن ثُٔؼذٍ ٗلغٚ؟     

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ إٔ ٣ٌضخ ٤ًق عجػذصٚ ٓلج٤ْٛ ثُذسط ثُغجدن ػ٠ِ كْٜ ثُذسط ثُقج٢ُ. صؼِْ عجدن 

 أؽؾغ ثُطجُخ ػ٠ِ ًضجدز صؼش٣ق ًَ ٖٓ: ثُ٘غذز، ثُٔؼذٍ، ٓؼذٍ ثُٞفذر، دٌِٔجصٚ ثُخجفز   جس:ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞ

 ٝأرًشٙ دضنٖٔ ؽذثٍٝ ٓط٣ٞجصٚ أٓغِز ٝصؼش٣لجس.

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  ثُ٘غخ صجدغ ؽذثٍٝ ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أعضؼَٔ ؽذثٍٝ ثُ٘غخ ُضٔغ٤َ ٓغجةَ ثُ٘غخ ثُٔضٌجكتز.   ثُٜذف ٖٓ ثُذسط 

 :ؽذثٍٝ ثُ٘غذز، ثُ٘غخ ثُٔضٌجكتز.  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر 

  :ٝفق ثُؼالهز د٤ٖ ٓؾٔٞػض٤ٖ ٖٓ ثُذ٤جٗجس. ٓج هذَ ثُذسط 

  :فَ ثُٔغجةَ دجعضؼٔجٍ ثُ٘غخ ثُٔضٌجكتز ٝثُٔؼذالس.مٖٔ ثُذسط 

 ثعضؼٔجٍ ؽذثٍٝ ُضٔغ٤َ ٝٝفق ثُض٘جعخ ٝػالهجس أخشٟ.                        

 :د٘جء أعجط ؽذش١: ثعضؼٔجٍ ؽذثٍٝ ُِققٍٞ ػ٠ِ ف٤ؾ صٔغ٤َ ػالهجس صضنٖٔ ثُٔق٤و ٝثُٔغجفز. ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 ثسعْ ٗٔطًج ٖٓ ؽ٤ٌِٖ ػ٠ِ ثُغذٞسر؛ ٓغَ: دثةشر ، ٗؾٔز، دثةشر، دثةشر.

 :عْ ثعأٍ

 ٔ؛ ٖ: ٔٗؾٔز ٝثفذر إ٠ُ عالط دٝثةش،  ٓج ثُ٘غذز د٤ٖ ػذد ثُ٘ؾّٞ ٝثُذٝثةش؟ 

                                                                                                     ٖ 

  ٖ؛ ٗ: ٖثؽٌجٍ  ٗدٝثةش إ٠ُ  ٖٓج ثُ٘غذز د٤ٖ ػذد ثُذٝثةش ٝثألؽٌجٍ؟ 

                                                                                  ٗ  

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :ثعضؼذ  

 ًضجح ثُطجُخ. 7ٔثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ"فـ 

 :ٟٞثُٔقض  

 ثعضؼٔجٍ ثُوغٔز ٝثُنشح ٓؼًج.

 ػِذز.  ُ٘ٔ٘غذز إل٣ؾجد عٖٔ س٣جالً، ثعضؼَٔ ؽذٍٝ ث ٓٗػِخ دغ٣ٌٞش ك٢ أفذ ثُٔضجؽش دـ  ٓٔٓضجؽش: صذجع ًَ 

 دٌضجح ثُطجُخ. ٖثٗظش ٓغجٍ 

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

دٞفجس، كجعضؼَٔ ؽذٍٝ ثُ٘غذز  ٓٔع٘ضٔضشثً صغج١ٝ صوش٣ذًج ٕ٘ع٘ضٔضشثس. كئرث ًجٕ ٘ٓٔ)ؽـ( أهٞثٍ: ٣ذِؾ هٍٞ هلَ 

 دٞفز. ُٕٗضوذ٣ش هٍٞ ثُطلَ دجُذٞفجس.    

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 ٘غذز ثُٔؼطجر ُقَ ثُٔغجةَ:ثعضؼَٔ ؽذثٍٝ ثُ

ًٞدًج ٖٓ ثُؼق٤ش، كٌْ 8ٔٓالػن ٖٓ ثُغٌش. إرث ؽشح أفذ ثألؽخجؿ ًٓٔٞدًج ٖٓ ثُؼق٤ش ػ٠ِ  ٕٔػق٤ش: ٣قض١ٞ  ( ٖ

 ِٓؼوز ٘ٔٓؼِوز ٖٓ ثُغٌش ٣ٌٕٞ كذ ثعضِِٜي؟            

 .ثٗظش دجه٢ أعتِز صأًذ ًضجح ثُطجُخ

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 جر ُقَ ثُٔغجةَ:ثعضؼَٔ ؽذثٍٝ ثُ٘غذز ثُٔؼط

ج ٖٓ ؽشثح ثُغٌش صٌل٢ إلهؼجّ 8ٗه٤ٞس: إرث ػِٔش إٔ  (ٓٔ)  ًٓ ج ٖٓ ٖٙه٤ٞس ه٘جٗز ك٢ ث٤ُّٞ ًٝجٕ ُذ٣ي  8ؽشث ًٓ ؽشث

 ه٤ٞس ٙ ؽشثح ثُغٌش، كٌْ هجةشثً صٌل٢ ٛزٙ ث٤ٌُٔز؟  

ػجس كٌْ ػذد عج ٖهجةشر ًَ  ّٕٗ؛ ًجٕ ٓؼذٍ ػذد سفالس ثُطجةشثس ك٢ ٓطجس ثُِٔي خجُذ ٖٕٓٓعلش: ك٢ ػجّ   (ٖٔ)

 سفِز  9ٕٔثُشفالس ك٢ ث٤ُّٞ ثُٞثفذ ٝكن ثُٔؼذٍ ٗلغٚ؟     

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ إٔ ٣ٌضخ ٤ًق عجػذصٚ ٓلج٤ْٛ ثُذسط ثُغجدن ػ٠ِ كْٜ ثُذسط ثُقج٢ُ. صؼِْ عجدن 

 :ُخ ػ٠ِ ًضجدز صؼش٣ق ًَ ٖٓ: ثُ٘غذز، ثُٔؼذٍ، ٓؼذٍ ثُٞفذر، دٌِٔجصٚ ثُخجفز أؽؾغ ثُطج  ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس

 ٝأرًشٙ دضنٖٔ ؽذثٍٝ ٓط٣ٞجصٚ أٓغِز ٝصؼش٣لجس.

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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  ُض٘جعخث ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 أفذد إٕ ًجٗش ث٤ٌُٔضجٕ ٓض٘جعذض٤ٖ أّ ال.  ٖٓ ثُذسط: ثُٜذف  

 :ثُٔض٘جعخ، ثُض٘جعخ ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر    

  :ص٣ٌٖٞ ًغٞس ٓضٌجكتز. ٓج هذَ ثُذسط 

  :فَ ثُٔغجةَ دجعضؼٔجٍ ثُ٘غخ ثُٔضٌجكتز ٝثُٔؼذالس. مٖٔ ثُذسط 

 .ثعضؼٔجٍ ؽذثٍٝ ُضٔغ٤َ ٝٝفق ثُض٘جعخ ٝػالهجس أخشٟ                         

 :د٘جء أعجط ؽذش١: صوذ٣ش فٍِٞ ٓغجةَ صطذ٤و٤ز ٝإ٣ؾجدٛج دجعضؼٔجٍ ثُؼالهجس.  ٓج دؼذ ثُذسط  

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
           ثهشأ ثُٔغأُز ثُٞثسدر ك٢ كوشر" ثعضؼذ" دٞمٞؿ.

 عْ ثعأٍ:

 قق ثألٍٝ ٖٓ إؽجدز ٌٓٔ٘ز: أسعْ ؽذٝالً ٖٓ فل٤ٖ، عْ أع٢ٔ ثُ ٤ًق ٣ٌٔ٘ي ػَٔ ؽذٍٝ ٗغذز ُقَ ثُٔغأُز؟

 ثُؼٔٞد ثألٍٝ "ػذد ثُقٞس ثُٔطذٞػز" ، ٝأع٢ٔ ثُقق ثُغج٢ٗ ٖٓ ثُؼٔٞد ثألٍٝ "ثُضٌِلز ")لاير(".

  ٤ًٕق عضٔأل ثُقق دؼذد ثُقٞس ثُٔطذٞػز؟ ،ٙ 

  فٞس ٙ،      فٞسر٤ًٕق عضٔأل ثُقق ث٥خش ُِضقون إٕ ًجٗش ثُ٘غذضجٕ ث٥ص٤ضجٕ ٓضغج٣ٝض٤ٖ؟  

 لاير     ٖٓس٣جالس     ٓٔ                                                                                    

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :ثعضؼذ  

 ًضجح ثُطجُخ. ٕٕثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ"فـ 

 :ٟٞثُٔقض  

 ثعضؼٔجٍ ٓؼذالس ثُٞفذر

 عجػجس. ٤ً9ِٞٓضًشث ك٢  ٘ٗعجػجس ، ٤ًِ٘ٞ ٓضًشث ك٢ ٕٓ

 ح ثُطجُخ.دٌضج ٔثٗظش ٓغجٍ 

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

هالدر ألسدغ فذ٣وجس. كَٜ ٛزثٕ ثُٔؼذالٕ  ٕٔهالةذ ُخٔظ فذ٣وجس، ػ٠ِ ف٤ٖ ف٘ؼش خُٞز ٓٔ)أ( ؽٞثٛش: ف٘ؼش عؼجد 

 ؿ٤ش ٓضغج٤٣ٖٝ، كئٕ ثُٔؼذ٤ُٖ ؿ٤ش ٓض٘جعذ٤ٖ.   هالةذ ٖٝ      هالدرٕال، دٔج إٔ ٓؼذ٢ُ ثُٞفذر   ٓض٘جعذجٕ؟ كغش رُي.    

 فذ٣وز  ٔفذ٣وز       ٔ                                                             

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 َٛ ث٤ٌُٔجس ك٢ ًَ صٝػ ٖٓ ثُ٘غخ أٝ ثُٔؼذالس ث٥ص٤ز ٓض٘جعذز أّ ال؟ كغش إؽجدضي ، ٝػذش ػٖ ًَ ػالهز ص٘جعذ٤ز ك٢ فٞسر ص٘جعخ:

 ٗؼْ،   ٝؽذجس هؼجّ.     ٘ث فشثس٣جً ك٢ عؼشً  ٓ٘ٗٝؽذجس هؼجّ،  ٖعؼًشث فشثس٣ًج ك٢  7ٕٓ (ٔ

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  

 ٕٔهالح ك٢ ٓذسعز ثُقذ٣ن ٣ؾضشٕٝ ؽطجةش ٖٓ ثُٔوقق، ٝإٔ  ٘هالح ٖٓ د٤ٖ  ٖدسثع٤ز ٓغق٤ز: ُٞفع إٔ   (ٖٔ

ال، إؽجدز ٌٓٔ٘ز: دضي.     هجُذًج ك٢ ٓذسعز ثُلجسٝم ٣لؼِٕٞ رُي. كَٜ ٛزٙ ثُ٘ضجةؼ ٓض٘جعذز؟ كغش إؽج 9ٔهجُذجً ٖٓ د٤ٖ 

ٝٛٞ دغو ثٌُغش ثُغج٢ٗ، د٘جء ػ٤ِٚ ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ٓوجّ ثٌُغش ثُغج٢ٗ  ٕٔ= ٗ× ٖدجُ٘ظش إ٠ُ ثٌُغٞس ثُٔضٌجكتز صالفع إٔ 

                                             ك٢ ثٌُغش ثُغج٢ٗ.  ٕٓٝثُٔوجّ ال ٣غج١ٝ  .؛ ٢ً ٣ٌٕٞ ثُٔؼذالٕ ٓض٘جعذ٤ٖٕٓ= ٗ× ٘

 ِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج:أعت 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ 

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 عجػجس، ٝ ٤ًِٖٞٓضًشث ك٢ ٖٖٓثػشك ثُٔؼط٤جس ث٥ص٤ز ػ٠ِ ثُطجُخ: هطؼش ع٤جسر ٓغجكز  :كْٜ ثُش٣جم٤جس

٤ًِٞٓضًشث ك٢ عجػض٤ٖ. عْ ثهِخ إ٤ُٚ إٔ ٣غؾَ ثُطش٣وز ثُض٢ ع٤غضؼِٜٔج ُضقذ٣ذ إٕ ًجٗش ثُؼالهز د٤ٖ ثُ٘غذض٤ٖ ٕٓٙ

 ؼذ٤ش ػٜ٘ج دض٘جعخ أّ ال.٣ٌٖٔ ثُض

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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  صجدغ ثُض٘جعخ ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :ًجٗش ث٤ٌُٔضجٕ ٓض٘جعذض٤ٖ أّ ال.أفذد إ  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط ٕ  

 :ثُٔض٘جعخ، ثُض٘جعخ ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر    

  :ص٣ٌٖٞ ًغٞس ٓضٌجكتز. ٓج هذَ ثُذسط 

  :فَ ثُٔغجةَ دجعضؼٔجٍ ثُ٘غخ ثُٔضٌجكتز ٝثُٔؼذالس. مٖٔ ثُذسط 

 ثعضؼٔجٍ ؽذثٍٝ ُضٔغ٤َ ٝٝفق ثُض٘جعخ ٝػالهجس أخشٟ.                         

 :جء أعجط ؽذش١: صوذ٣ش فٍِٞ ٓغجةَ صطذ٤و٤ز ٝإ٣ؾجدٛج دجعضؼٔجٍ ثُؼالهجس.  د٘ ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 ثهشأ ثُٔغأُز ثُٞثسدر ك٢ كوشر" ثعضؼذ" دٞمٞؿ.          

 عْ ثعأٍ:

 إؽجدز ٌٓٔ٘ز: أسعْ ؽذٝالً ٖٓ فل٤ٖ، عْ أع٢ٔ ثُقق ثألٍٝ ٖٓ  ٤ًق ٣ٌٔ٘ي ػَٔ ؽذٍٝ ٗغذز ُقَ ثُٔغأُز؟

 ثألٍٝ "ػذد ثُقٞس ثُٔطذٞػز" ، ٝأع٢ٔ ثُقق ثُغج٢ٗ ٖٓ ثُؼٔٞد ثألٍٝ "ثُضٌِلز ")لاير(". ثُؼٔٞد

  ٤ًٕق عضٔأل ثُقق دؼذد ثُقٞس ثُٔطذٞػز؟ ،ٙ 

  فٞس ٙ،      فٞسر٤ًٕق عضٔأل ثُقق ث٥خش ُِضقون إٕ ًجٗش ثُ٘غذضجٕ ث٥ص٤ضجٕ ٓضغج٣ٝض٤ٖ؟  

 لاير     ٖٓس٣جالس     ٓٔ                                                                                    

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :ثعضؼذ  

 ًضجح ثُطجُخ. ٕٕثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ"فـ 

 :ٟٞثُٔقض  

 ثعضؼٔجٍ ثٌُغٞس ثُٔضٌجكتز

 ٓقجُٝز. ٗٔأٛذثف ٖٓ  9ٓقجٝالس، ٝأفشص ػذذثُؼض٣ض  7أٛذثف ًشر عِز ٖٓ  ٖأفشص ٜٓ٘ذ 

 دٌضجح ثُطجُخ. ٕٗفـــ   ٗش ٓغجٍ ثٗظ

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

 ٓض٘جعذزلاير.    ٖٓٓدطجهجس أخشٟ  ٓٔس٣جالً، ٝصٌِق ٓ٘ٔدطجهجس ؽٞثٍ  ٘)ؽـ( صٌِق 

 ٓض٘جعذزؿ٤ش  .أٝالد ٗأؽخجؿ ْٜٓ٘  8ُٝذثً ، ٝػجةِز أخشٟ ٖٓ ٕٔؽخًقج ْٜٓ٘  ٙٔ)د( صضٌٕٞ ػجةِز ٖٓ 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
دهجةن. كَٜ   ٘صٔش٣ً٘ج ك٢  ٖٓٔدهجةن ٣ٝغضط٤غ خ٤َِ ػَٔ ٖصٔش٣ٖ مـو ك٢  7٘: ٣غضط٤غ عِطجٕ ػَٔ س٣جمز  (٘

 ال    ٛزثٕ ثُٔؼذالٕ ٓض٘جعذجٕ؟ كغش إؽجدضي.    

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
َٔ ثُطجُذ٤ٖ ُٚ ٓؼذٍ ده٤وز. كَٜ ػ ٓٗٓغأُز ك٢  8ٔده٤وز، د٤٘ٔج فَ سثؽذ  ٖٓٓغجةَ ك٢  ٙثخضذجسثس: فَ كٜذ   (ٗٔ)

    ٓغجةَ 9=   ٓغأُز 8ٔ د٤٘ٔج فَ سثؽذ  = ث ٓغأُز ٓغجةَ ٙال، فَ كٜذ ثُض٘جعخ ٗلغٚ؟ كغش إؽجدضي.     

 ده٤وز   ٕٓده٤وز      ٓٗدهجةن                     ٘ده٤وز       ٖٓ                                                     

  ثُؼ٤ِج:أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :عجػجس، ٝ ٤ًِٖٞٓضًشث ك٢ ٖٖٓثػشك ثُٔؼط٤جس ث٥ص٤ز ػ٠ِ ثُطجُخ: هطؼش ع٤جسر ٓغجكز  كْٜ ثُش٣جم٤جس

٤ًِٞٓضًشث ك٢ عجػض٤ٖ. عْ ثهِخ إ٤ُٚ إٔ ٣غؾَ ثُطش٣وز ثُض٢ ع٤غضؼِٜٔج ُضقذ٣ذ إٕ ًجٗش ثُؼالهز د٤ٖ ثُ٘غذض٤ٖ ٕٓٙ

 ّ ال.٣ٌٖٔ ثُضؼذ٤ش ػٜ٘ج دض٘جعخ أ

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  ثُؾذش: فَ ثُض٘جعخ  ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أفَ ص٘جعذجس.   ثُٜذف ٖٓ ثُذسط 

 شدثس ثُؾذ٣ذر:ثُٔل   

  :ثُٔوجسٗز د٤ٖ ٓوذثس٣ٖ ًغش٣ٖ ك٢ ٓٞثهق ػ٠ِ فَ ٓغأُز. ٓج هذَ ثُذسط 

  :ثعضؼٔجٍ مشح ثألػذثد ث٤ٌُِز ٝهغٔضٜج ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ٓٞثهق ػ٠ِ ٗغخ ٝٓؼذالس ٓضٌجكتز. مٖٔ ثُذسط 

 ثعضؼٔجٍ ثُ٘غخ ُِض٘ذؤ ك٢ ٓغجةَ ص٘جعخ.                             

 :ثعضؼٔجٍ ثُوغٔز إل٣ؾجد ٓؼذالس ٝفذر ٝٗغخ ك٢ ػالهجس ص٘جعذ٤ز.  ٓج دؼذ ثُذسط 

 د٘جء أعجط ؽذش١: ثُققٍٞ ػ٠ِ ف٤ؾ دجعضؼٔجٍ ٓوج٤٣ظ ثُشعْ.                            

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
الدظ س٣جم٤ز صٞفَ إ٠ُ ص٘جعذجس دجعضؼٔجٍ ثُ٘غذز د٤ٖ ثُطالح ثُز٣ٖ ٣شصذٕٝ ٓالدظ ػجد٣ز ٝثُطالح ثُز٣ٖ ٣شصذٕٝ ٓ

 كٔغال، ثهِخ إ٠ُ هجُخ ٣شصذ١ ٓالدظ س٣جم٤ز ٝهجُذ٤ٖ ٣شصذ٣جٕ ٓالدظ ػجد٣ز ثُٞهٞف أٓجّ ثُقق. 

 عْ ثعأٍ:

 ٓج ثُ٘غذز د٤ٖ ػذد ثُز٣ٖ ٣شصذٕٝ ٓالدظ س٣جم٤ز إ٠ُ ػذد ثُز٣ٖ ٣شصذٕٝ ٓالدظ ػجد٣ز؟ ٔ  

                                                                                                           ٕ 

 ثٗظش ًضجح ثُٔؼِْ.

 :ثعضؼذ  

 ًضجح ثُطجُخ.إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ"ثهِخ 

 :ٟٞثُٔقض  

 ثُقَ دجعضؼٔجٍ ثٌُغٞس ثُٔضٌجكتز.

  ّ=   ٗفَ ًالً ٖٓ ثُض٘جعذجس ث٥ص٤ز:  

                                      7   ٖ٘  

 جح ثُطجُخ.دٌض ٔثٗظش ٓغجٍ 

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

 فَ ًالَّ ٖٓ ثُض٘جعذجس ث٥ص٤ز:

  ٘      ع=     ٖٓ)ح(                          ٙ      ٕ=     ٕ)أ( 

     ٖ       9                                        ٘ٗ       9     

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
هجُذًج ك٢ إفذٟ ثُٔذثسط ٣لنِٕٞ ثُغذجفز ػ٠ِ ؿ٤شٛج ٖٓ ثُش٣جم٤جس، كٔج  َٖٓ هجُذًج ٖٓ ً 7ٔٛٞث٣جس: إرث ًجٕ ( ٗ

  هجُذجَ  7ٓٔهجُخ ٖٓٓػذد ثُطالح ث٤ُٖ ٣لنِٕٞ ثُغذجفز ٖٓ د٤ٖ 
 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  

 فَ ًال ٖٓ ثُض٘جعذجس ث٥ص٤ز:
 7               ٙٔ=     ٗ (ٓٔ)                        ٙ       ٛـ=     ٕ (7) 

   8ٕط                                              ٘ٔ      ٘        

(9) 7     =ٖ٘   ٕ                   (ٖٔ) ٙ     =ٔ8               ٕٔ 

      ؽـ           7                                 ٍٓٔ             

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 ل٤ٌش ثُؼ٤ِج:أعتِز ٜٓجسثس ثُض 

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :إ٠ُ ثُطجُخ صٞم٤ـ ٤ًق عجػذٙ ثُذسط ثُغجدن ػٖ ثُض٘ج٣ذجس ػ٠ِ إدسثى  ٓلج٤ْٛ ثُذسط ثُقج٢ُ. صؼِْ عجدن 

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ُقق ث  ثُضجس٣خ

  صجدغ ثُؾذش: فَ ثُض٘جعخ  ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أفَ ص٘جعذجس.   ثُٜذف ٖٓ ثُذسط 

 :ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر   

  :ثُٔوجسٗز د٤ٖ ٓوذثس٣ٖ ًغش٣ٖ ك٢ ٓٞثهق ػ٠ِ فَ ٓغأُز. ٓج هذَ ثُذسط 

  :هغٔضٜج ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ٓٞثهق ػ٠ِ ٗغخ ٝٓؼذالس ٓضٌجكتز.ثعضؼٔجٍ مشح ثألػذثد ث٤ٌُِز ٝ مٖٔ ثُذسط 

 ثعضؼٔجٍ ثُ٘غخ ُِض٘ذؤ ك٢ ٓغجةَ ص٘جعخ.                             

 :ثعضؼٔجٍ ثُوغٔز إل٣ؾجد ٓؼذالس ٝفذر ٝٗغخ ك٢ ػالهجس ص٘جعذ٤ز.  ٓج دؼذ ثُذسط 

 ؼٔجٍ ٓوج٤٣ظ ثُشعْ.د٘جء أعجط ؽذش١: ثُققٍٞ ػ٠ِ ف٤ؾ دجعض                            

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
صٞفَ إ٠ُ ص٘جعذجس دجعضؼٔجٍ ثُ٘غذز د٤ٖ ثُطالح ثُز٣ٖ ٣شصذٕٝ ٓالدظ ػجد٣ز ٝثُطالح ثُز٣ٖ ٣شصذٕٝ ٓالدظ س٣جم٤ز 

 كٔغال، ثهِخ إ٠ُ هجُخ ٣شصذ١ ٓالدظ س٣جم٤ز ٝهجُذ٤ٖ ٣شصذ٣جٕ ٓالدظ ػجد٣ز ثُٞهٞف أٓجّ ثُقق. 

 عْ ثعأٍ:

 ٖػذد ثُز٣ٖ ٣شصذٕٝ ٓالدظ س٣جم٤ز إ٠ُ ػذد ثُز٣ٖ ٣شصذٕٝ ٓالدظ ػجد٣ز؟ ٓج ثُ٘غذز د٤ ٔ  

                                                                                                           ٕ 

 ثٗظش ًضجح ثُٔؼِْ.

 :ثعضؼذ  

 ًضجح ثُطجُخ. ٕٙثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ"فـ 

 :ٟٞثُٔقض  

 ثُض٘ذؤ ك٢ ٓٞثهق ثُض٘جعخ

هجُذًج ٣لنِٕٞ ص٘جٍٝ ٝؽذز ثُـذثء ك٢ ٓطؼْ ثُؾجٓؼز، كجعضؼَٔ ٛزٙ  ٘ٔهجُذًج ؽجٓؼ٤ًج ٖٓ د٤ٖ ًَ ٕٔٓطجػْ: إرث ًجٕ 

 هجُخ. ٓٓ٘ثُ٘غذز ُٔؼشكز ػذد ثُطالح ثُز٣ٖ ٣لنِٕٞ ص٘جٍٝ ٝؽذز ثُـذثء ك٢ ٓطؼْ ثُؾجٓؼز ٖٓ د٤ٖ 

 دٌضجح ثُطجُخ. ٗثٗظش ٓغجٍ 

 قون ٖٓ كٜٔي:ص 

ػِخ ٖٓ ثُ٘ٞع  7عؼشثس فشس٣ز، كٌْ عؼًشث فشثس٣ًج صوش٣ذًج ك٢  8ٔٓػِخ ٓغِؾجس كج٤ِ٤ٗج ػ٠ِ ٖ)د( ٓغِؾجس: صقض١ٞ 

        عؼًشث فشثس٣ًج98ٓٔٗلغٚ؟ 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
، كٔج ػذد ثُطجُذجس ثُِٞثص٢ ال ٣قِِٖ هجُذز ال صقَ ثُٞثؽذجس ثُٔ٘ض٤ُز ٕٔفَ ثُٞثؽذجس: إرث ًجٗش هجُذز ٝثفذر ٖٓ ًَ ( ٘

 هجُذز 8ٖهجُذز؟  ٙ٘ٗثُٞثؽذجس ٖٓ د٤ٖ 

 ًؼٌز 9ٓهلالً؟  ٖٓهلالً ك٢ ثفضلجٍ، كٌْ ًؼٌز صٌل٢ الفضلجٍ  8ًٕؼٌز صٌل٢  8ٗثفضلجالس: إرث ًجٗش ( ٙ 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
هالح ُؾشثء ٝؽذجس هؼجّ ُْٜ فغخ  ّٓٔ ُْٜ. أٝؽذ ٓج ٣٘لوٚ س٣جالً ُؾشثء ٝؽذجس هؼج 8ٗهؼجّ: ٣٘لن هالح ٓذِؾ  (7ٔ)

 س٣جالً ٕٓٔٛزث ثُٔؼذٍ؟    

مشدز فغخ ٛزث  ٓٗٔدهجةن. كٌْ ده٤وز صذِؾ ك٤ٜج ػذد دهجس ثُوِخ  ٓٔمشدز ك٢  7ٓٓفقز: ػذد دهجس ثُوِخ  (9ٔ)

 ده٤وضجٕثُٔؼذٍ؟    

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 طجُخ ثٗظش ًضجح ثُ

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :إ٠ُ ثُطجُخ صٞم٤ـ ٤ًق عجػذٙ ثُذسط ثُغجدن ػٖ ثُض٘ج٣ذجس ػ٠ِ إدسثى  ٓلج٤ْٛ ثُذسط ثُقج٢ُ. صؼِْ عجدن 

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ذثة٢ ثُغجدط ثالدض ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  خطز فَ ثُٔغأُز ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أفَ ثُٔغجةَ دجعضؼٔجٍ خطز" ثُذقظ ػٖ ٗٔو".  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط  

 :ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر   

 :٣ٌٖٔ ثعضؼٔجٍ خطز " ثُذقظ ػٖ ٗٔو" فَ ثُٔغأُز ٛزٙ ُقَ أٗٞثع ٓخضِلز ٖٓ ثُٔغجةَ. كوذ ٣قذد  ٓج هذَ ثُذسط

   ج ٤ُؾذٝث ثُقَ ٝصؼضذش خطز " ثُذقظ ػٖ ٗٔو" ثعجع٤ز ك٢ ٓؼشكز ثُٔضضجدؼجس ٝصقذ٣ذ ثُذٝثٍ.ثُطالح ٗٔطً 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 

 

 

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 ثعضؼَٔ ث١ خطز ٖٓ ثُخطو ث٥ص٤ز ُقَ ثُٔغجةَ::

 ٔٓ) ٓغ٢ِ ث٤ٌُٔز ثُٔذ٤ؼز ًضجدًج ػ٤ًِٔج، ٝٛٞ ٓج ٣ض٣ذ ػ٠ِ  8ٙدِـش ٓذ٤ؼجس إفذٟ ثٌُٔضذجس ٣ّٞ ثإلع٤ٖ٘  :ًضخ ػ٤ِٔز

 ٣ّٞ ثُخ٤ٔظ دغٔج٤ٗز، كٌْ ًضجدًج ػ٤ًِٔج د٤غ ٣ّٞ ثُخ٤ٔظ؟ 

 :    أكْٜ 

ًضجدًج ٣ّٞ ثإلع٤ٖ٘ ٣ٝض٣ذ ٛزث ثُؼذد ػ٠ِ ٓغ٢ِ ث٤ٌُٔز ثُٔذ٤ؼز ٣ّٞ  8ٙدِؾ ٓذ٤ؼجس إفذٟ ثٌُٔضذجس ٖٓ ثٌُضخ           

 ثُخ٤ٔظ دغٔج٤ٗز.  

 

 ز ٣ّٞ ثُخ٤ٔظ.ثدقظ ػٖ ٗٔو إل٣ؾجد ػذد ثٌُضخ ثُٔذجػ   خطو: 

 ًضجدًج 9ٖ   :فَ 

 

    . صقون  

 ثسثؽغ ٓؼط٤جس ثُٔغأُز ٝأهذوٜج ٓغ ثُقَ.   

 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

  ِْثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ ًضجدز كوشر ٗخضقشر فٍٞ ػالهز ثُ٘غذز ٝثُض٘جعخ دجُ٘غذز ثُٔت٣ٞز )ٓٞمٞع ثُذسط  :الفنصؼ

 ثُوجدّ(. 
 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ 

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

 ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ
ثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز ٝثٌُغٞس 

 ثالػض٤جد٣ز
 

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :ثػض٤جد٣ز، ٝأفٍٞ ثٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز إ٠ُ ٗغخ ٓت٣ٞز.أفٍٞ ثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز إ٠ُ ًغٞس  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط   

 :ثُ٘غذز ثُٔت٣ٞز. ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر   

 :ثعضؼٔجٍ ثُ٘ٔجرػ ُشدو ثٌُغٞس ثُؼؾش٣ز دجٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ثُض٢ صقذد ثألػؾجس أٝ ثألؽضثء ٖٓ ٓتز        ٓج هذَ ثُذسط 

 أٝ ثألؽضثء ٖٓ أُق.                     

   :صٔغ٤َ ثُ٘غخ ٝثُ٘غخ ثُٔت٣ٞزدجٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز.   فَ إ٠ُ فٞس ٌٓضجكتز ُِؼذثد ثُ٘غذ٤ز.ثُضٞ مٖٔ ثُذسط 

 فَ ٓغجةَ ٖٓ خالٍ صلغ٤ش ثُذ٤جٗجس.                               

 :ثُضق٣َٞ د٤ٖ ثٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ٝثٌُغٞس ثُؼؾش٣ز، ٝثألػذثد ث٤ٌُِز ، ٝثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز.  ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 ِز ثُضؼض٣ض:أعت  
لاير ٖٓ ٗوٞد ثُِؼخ، ٝثهِخ إ٠ُ ًَ ٓؾٔٞػز إٔ ٓٓٔهغْ ثُطالح إ٠ُ ٓؾٔٞػجس فـ٤شر، ٝأػو ًَ ٓؾٔٞػز ٓج ه٤ٔضٚ 

 صخقـ ؽضءث ٖٓ ٛزث ثُٔذِؾ ٌَُ ٓؾجٍ ٖٓ ثُٔؾجالس ث٥ص٤ز: صشك٤ٚ، هؼجّ، ٓالدظ، ثدخجس.

 عْ ثعأٍ:

 ٌ٘ز: ُٔؾجٍ ثُٔالدظ؛ ألٕ ثُٔالدظ أػ٠ِ عؼًشث ٖٓ إؽجدز ٓٔ أ١ ٓؾجٍ خقـ ُٚ ثُٔذِؾ ثألًذش ٖٓ ثُٔجٍ؟ ُٝٔجرث؟

 ثألؽ٤جء ثألخشٟ.

  س٣جالً.ٕٓإؽجدز  ٌٓٔ٘ز: ٓج ثُٔذِؾ ثُز١ خقـ ُالدخجس؟ 

  ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ صغضؼَٔ ثٌُغش ثالػض٤جد١ أٝ ثُ٘غذز ثُٔت٣ٞز ُضقق رُي ثُؾضء ٖٓ ثُٔذِؾ ثُز١ خقـ ُالدخجس؟

 ُالدخجس.ك٢ ثُٔتز ٖٓ ثُٔذِؾ خقـ  ٕٓإؽجدز ٌٓٔ٘ز: خٔظ أٝ 

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ" ًضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

 % ػ٠ِ فٞسر ػذ ًغش١ ك٢ أدغو فٞسر.ٕ٘ٔثًضخ ثُ٘غذز ثُٔت٣ٞز: 

 دٌضجح ثُطجُخ. ٕثٗظش ٓغجٍ 

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

ثٌُغش ثُز١ صٔغِٚ ٛزٙ  % ك٢ ثالعضطالع ٗلغٚ أْٜٗ ٣ِضوطٕٞ ثُقٞس دٜٞثصلْٜ ثُ٘وجُز. كٔج8ٕ)د( ٛٞثصق ٗوجُز: أؽجح 

      7ثُ٘غذز ٖٓ ٓج٢ٌُ ثُٜٞثصق؟  

                                  ٖ٘  

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 ثًضخ ًَ ٓت٣ٞز ك٤ٔج ٣أص٢ ػ٠ِ فٞسر ًغش أٝ ػذد ًغش١ ك٢ أدغو فٞسر:

ٔ )ٔ٘%       ٖ                                    ٖ  )ٔ8ٓ  %  ٗ   ٔ 

                    ٕٓ                                                       ٘                 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.          

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 ثًضخ ًَ ٓت٣ٞز ك٤ٔج ٣أص٢ ػ٠ِ فٞسر ًغش أٝ ػذد ًغش١ ك٢ أدغو فٞسر:

ٕٔ )ٔٗ%       7                                ٔٙ)  ٔ8٘  %  ٔ7   ٔ 

                     ٘ٓ                                                     ٕٓ     

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

  ِْثُذسط ثُالفن  ، ػ٠ِ كْٜ٘ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ إٔ ٣ٌضخ ٤ًق ٣غجػذٙ ثُذسط ثُقج٢ُ، ٝخقًٞفج ٓغجٍ :الفنصؼ

 فٍٞ"ًضجدز ثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز ػ٠ِ فٞسر ًغٞس ػؾش٣ز".

 :رًش ثُطالح دإٔ ٣ن٤لٞث إ٠ُ ٓط٣ٞجصْٜ أٓغِز ُطش٣وز ًضجدز ثٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ػ٠ِ فٞسر   ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس

 ٗغخ ٓت٣ٞز، ٝثُؼٌظ دجُؼٌظ.

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -دط ثالدضذثة٢ ثُغج ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

 ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ
غ ثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز ٝثٌُغٞس صجد

 ثالػض٤جد٣ز
 

 

 

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أفٍٞ ثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز إ٠ُ ًغٞس ثػض٤جد٣ز، ٝأفٍٞ ثٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز إ٠ُ ٗغخ ٓت٣ٞز. ثُٜذف ٖٓ ثُذسط   

 :ثُ٘غذز ثُٔت٣ٞز. ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر   

 :ػ ُشدو ثٌُغٞس ثُؼؾش٣ز دجٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ثُض٢ صقذد ثألػؾجس أٝ ثألؽضثء ٖٓ ٓتز       ثعضؼٔجٍ ثُ٘ٔجر ٓج هذَ ثُذسط 

 أٝ ثألؽضثء ٖٓ أُق.                     

   :صٔغ٤َ ثُ٘غخ ٝثُ٘غخ ثُٔت٣ٞزدجٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز.   ثُضٞفَ إ٠ُ فٞس ٌٓضجكتز ُِؼذثد ثُ٘غذ٤ز. مٖٔ ثُذسط 

 ٓغجةَ ٖٓ خالٍ صلغ٤ش ثُذ٤جٗجس.  فَ                              

 :ثُضق٣َٞ د٤ٖ ثٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ٝثٌُغٞس ثُؼؾش٣ز، ٝثألػذثد ث٤ٌُِز ، ٝثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز.  ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
لاير ٖٓ ٗوٞد ثُِؼخ، ٝثهِخ إ٠ُ ًَ ٓؾٔٞػز إٔ ٓٓٔهغْ ثُطالح إ٠ُ ٓؾٔٞػجس فـ٤شر، ٝأػو ًَ ٓؾٔٞػز ٓج ه٤ٔضٚ 

 ـ ؽضءث ٖٓ ٛزث ثُٔذِؾ ٌَُ ٓؾجٍ ٖٓ ثُٔؾجالس ث٥ص٤ز: صشك٤ٚ، هؼجّ، ٓالدظ، ثدخجس.صخق

 عْ ثعأٍ:

 إؽجدز ٌٓٔ٘ز: ُٔؾجٍ ثُٔالدظ؛ ألٕ ثُٔالدظ أػ٠ِ عؼًشث ٖٓ  أ١ ٓؾجٍ خقـ ُٚ ثُٔذِؾ ثألًذش ٖٓ ثُٔجٍ؟ ُٝٔجرث؟

 ثألؽ٤جء ثألخشٟ.

  س٣جالً.ٕٓإؽجدز  ٌٓٔ٘ز: ٓج ثُٔذِؾ ثُز١ خقـ ُالدخجس؟ 

 ً ٤ق ٣ٌٖٔ إٔ صغضؼَٔ ثٌُغش ثالػض٤جد١ أٝ ثُ٘غذز ثُٔت٣ٞز ُضقق رُي ثُؾضء ٖٓ ثُٔذِؾ ثُز١ خقـ ُالدخجس؟

 ك٢ ثُٔتز ٖٓ ثُٔذِؾ خقـ ُالدخجس. ٕٓإؽجدز ٌٓٔ٘ز: خٔظ أٝ 

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ" ًضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

 َِ ٖٓ ثُ٘ٔٞرػ إ٠ُ ث٤ُغجس.ثًضخ ثُ٘غذز ثُٔت٣ٞز ثُض٢ صٔغَ ثُؾضء ثُٔظ

 دٌضجح ثُطجُخ. ٘ثٗظش ٓغجٍ 

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

 ثًضخ ًالَّ ٖٓ ثٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز أٝ ثألػذثد ثٌُغش٣ز أٝ ثُؾضء ثُٔظَِ ك٢ ثُ٘ٔٞرد ػ٠ِ فٞسر ٗغذز ٓتٞدز:

  %9ٕٓ   ٕ  9 )ٝ(                       %ٓٙ     ٖ )ٛـ(  

         ٘                                                   ٔٓ 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 
 :صأًذ 

 ثًضخ ثُ٘غذز ثُٔت٣ٞز ثُض٢ صٔغَ ثُؾضء ثُٔظَِ ٖٓ ًَ ٗٔٞرػ ٓٔج ٣جص٢:

8 )       9ٓ                     %ٔٓ  )        ٕٔ٘% 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.          

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز                                                                                                                 
      %9ٕ ؟       ٖٓ ثُذط٤خز. كٔج ثُ٘غذز ثُٔت٣ٞز ثُضوش٣ذ٤ز ٤ٌُٔز ثُٔجء ك٢ ثُذط٤خ ٖٕهؼجّ: ٣ؾٌَ ثُٔجء ٗقٞ ( 7ٕ

                                     ٕ٘                         

 ٗظش ًضجح ثُطجُخ.ث

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ػ٠ِ كْٜ ثُذسط ثُالفن ٘ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ إٔ ٣ٌضخ ٤ًق ٣غجػذٙ ثُذسط ثُقج٢ُ، ٝخقًٞفج ٓغجٍ صؼِْ الفن ،

 فٍٞ"ًضجدز ثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز ػ٠ِ فٞسر ًغٞس ػؾش٣ز".

 :٠ُ ٓط٣ٞجصْٜ أٓغِز ُطش٣وز ًضجدز ثٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ػ٠ِ فٞسر رًش ثُطالح دإٔ ٣ن٤لٞث إ  ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس

 ٗغخ ٓت٣ٞز، ٝثُؼٌظ دجُؼٌظ.

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

 ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ
ثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز ٝثٌُغٞس 

 ثُؼؾش٣ز
 

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 ُأفٍٞ ثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز إ٠ُ ًغٞس ػؾش١، ٝأفٍٞ ثٌُغٞس ثُؼؾش١ إ٠ُ ٗغخ ٓت٣ٞز.  ذسط:ثُٜذف ٖٓ ث  

 :ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر   

  :ثعضؼٔجٍ ثُ٘ٔجرػ ُشدو ثٌُغٞس ثُؼؾش٣ز دجٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ثُض٢ صقذد ثألػؾجس أٝ ثألؽضثء ٖٓ  ٓج هذَ ثُذسط 

 ٓتز أٝ ثألؽضثء ٖٓ أُق.                    

 :قٍٞ ػ٠ِ فٞس ٓضٌجكتز ُألػذثد ثُ٘غذ٤ز.ثُق مٖٔ ثُذسط  

 صٔغ٤َ ثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز دجٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ٝثٌُغٞس ثُؼؾش٣ز.                    

 :ثُضق٣َٞ د٤ٖ ثٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ٝثٌُغٞس ثُؼؾش٣ز، ٝثألػذثد ثُقق٤قز ، ٝثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز. ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
فذز ٜٓ٘ج، عْ 9ٖٔٓ ثألؽ٤جء ثُقـ٤شر ٓغَ فذجس ثُلجف٤ُٞجء، أٝ ٓؾجدي ثُٞسم، ٝثكقَ  ٓٓٔأفنش إ٠ُ ؿشكز ثُقق 

 ثهشؿ ثُغتِز ث٥ص٤ز ػ٠ِ ثُطالح.)ًٝشس ٛزث ثُ٘ؾجه ٓغ ٤ًٔجس أخشٟ ٖٓ ثُلجف٤ُٞجء(.

 عْ ثعأٍ:

 9ٔ؟ ٤ًق صٌضخ ػذد فذجس ثُلجف٤ُٞجء ثُض٢ كقِضٜج ػ٠ِ فٞسر ًغش ثػض٤جد١ 

                                                                                         ٔٓٓ 

  ٤ًٔ9ق صٌضخ ػذد فذجس ثُلجف٤ُٞجء ثُض٢ كقِضٜج ػ٠ِ فٞسر ٗغذز ٓت٣ٞز؟% 

 فذز، عْ ثعأٍ: ٓٓٔفذز كجف٤ُٞجء ٖٓ ثُـ ٓ٘خز 

  ٤ً٘ٓق صٌضخ ػذد فذجس ثُلجف٤ُٞجء ثُض٢ كقِضٜج ػ٠ِ فٞسر ًغش ثػض٤جد١؟    =ٔ 

                                                                                          ٔٓٓ     ٕ 

  ٤ًق صٌضخ ػذد فذجس ثُلجف٤ُٞجء ثُض٢ كقِضٜج ػ٠ِ فٞسر ٗغذز ٓت٣ٞز؟  ٘ٓ % 

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ" ًضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

     8ٖ.٠ٓ فٞسر ٗغذز ٓت٣ٞز   ثًضخ ًَ ًغش ػؾش١ ٓٔج ٣أص٢ ػِ

 دٌضجح ثُطجُخ. ٗثٗظش ٓغجٍ 

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

 ثًضخ ًَ ًغش ػؾش١ ٓٔج ٣أص٢ ػ٠ِ فٞسر ٗغذز ٓت٣ٞز:

  %7٘ٔ   7٘.ٔ )ٛـ(                       %7ٗ      7ٗ.ٓ )د(  

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 ثًضخ ًَ ٗغذز ٓت٣ٞز ٓٔج ٣أص٢ ػ٠ِ فٞسر ًغش ػؾش١:

ٔ )   ٕ7               %ٓ.ٕ7         ٖ  )ٗ               %ٓ.ٓٗ                 ٘  )ٔٔ٘        %  ٔ.ٔ٘ 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 ثًضخ ًَ ٗغذز ٓت٣ٞز ٓٔج ٣أص٢ ػ٠ِ فٞسر ًغش ػؾش١:

ٔٗ )   ٔ7               %ٓ.ٔ7      ٔ7  )ٖ          %  ٓ.ٖٓ                 ٕٓ  )ٔٔ             %  ٓ.ٔٔ 

 % ػ٠ِ فٞسر ًغش ػؾش١. ٗ%.ثًضخ ٗٗوٞد: ٝصػش إفذٟ ثُؾشًجس ثُٔغجٛٔز أسدجفج ػ٠ِ ثُٔغج٤ٖٔٛ د٘غذز ( ٖٕ

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 ػ٠ِ فٞسر ٗغذز ٓت٣ٞز، ٣ٌٝضخ ث٣نج  88.ٓثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ إٔ ٣ٌضخ ثٌُغش ثُؼؾش١   :كْٜ ثُش٣جم٤جس

 ثُخطٞثس ثُض٢ ثصذؼٜج ك٢ ثُضٞفَ إ٠ُ رُي.

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  ثالفضٔجٍ ٞعثُٔٞم  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أؽذ ثفضٔجٍ فجدعز دغ٤طز ٝأكغشٙ   ثُٜذف ٖٓ ثُذسط. 

 :ثُ٘ٞثصؼ، فجدعز دغ٤طز، ثإلفضٔجٍ، ثُقجدعضجٕ ثُٔض٘جٓضجٕ، ػؾٞثة٢.  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر  

  :ثعضؼٔجٍ ٗضجةؼ ثُضؾشدز ُِضٞفَ إ٠ُ ص٘ذؤثس. ٓج هذَ ثُذسط 

 :ٌغٞس ثُؼؾش٣ز، ٝإ٣ؾجد ثفضٔجٍ فجدعز دغ٤طز ٝثفضٔجٍ ٓضٔٔز صٔغ٤َ ثُ٘غخ دجٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ٝثُ مٖٔ ثُذسط         

 فجدعز.                      

 :إ٣ؾجد ثفضٔجٍ فٞثدط ٓغضوِز. ٓج دؼذ ثُذسط  

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 عْ ثعأٍ:             ثػشك ٌٓؼخ ثألسهجّ ػ٠ِ ثُطالح.

 ّٙ؟ ٓج ػذد أٝؽٚ ٌٓؼخ ثألسهج 

 ٜٔش ػ٠ِ أٝؽٚ ٌٓؼخ ثألسهجّ؟ ٓج ثألػذثد ثُض٢ صظ ،ٕ ،ٖ ،ٗ ،٘ ،ٙ 

  ْال   ػ٘ذ س٢ٓ ثٌُٔؼخ ًذ٤شر؟  َٔٛ كشفز ظٜٞس ثُشه 

   ًْٜج ٝثفًذث كوو ك٢ ٌٓؼخ ثألسهجّ ٣قَٔ ثُشهْ   ًذ٤شر؟ ُٔٔجرث ال صٌٕٞ كشفز ظٜٞس ثُشه  .ٔألٕ ٛ٘جى ٝؽ

  ألٕ ٛ٘جى ػذد٣ٖ ٤ُٝظ ػذًدث ٝثفًذث.إؽجدز ٌٓٔ٘ز: ٗؼْ؛  ؟ ُٝٔجرث؟ٔأًذش ٖٓ كشفز ظٜٞس  ٗأٝ  َٕٛ كشفز ظٜٞس 

 صض٘ٞع ثإلؽجدجس. َٛ ٣ٌٖٔ إٔ صؼط٢ٌ ٓغجالً ُؼذد ٣غضق٤َ ظٜٞسٙ ػ٘ذ س٢ٓ ثٌُٔؼخ؟ 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ" ًضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

 ػ٘ذ س٢ٓ ثٌُٔؼخ. ٙأٝؽذ ثفضٔجٍ ظٜٞس ثُؼذد 

 خ.دٌضجح ثُطجُ ٔثٗظش ٓغجٍ 

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

أدس ٓؤؽش ثُوشؿ ثُذٝثس ثُٔذ٤ٖ إ٠ُ ث٤ُغجس ٓشر ٝثفذر عْ أٝؽذ ثفضٔجٍ ًَ ثُقٞثدط ث٥ص٤ز ٝثًضخ إؽجدضي ػ٠ِ فٞسر 

 ٖؿ )فشف ػِز(      )ؽـ(                      ٔؿ )ٝ(         )أ(    ًغش ثػض٤جد١:

                                         ٔٓ                                                    ٔٓ 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 ثخض٤شس دطجهز صقَٔ فشكًج دؾٌَ ػؾٞثة٢. أٝؽذ ثفضٔجٍ ًَ ٖٓ ثُقٞثدط ث٥ص٤ز، ٝثًضخ إؽجدضي ػ٠ِ فٞسر ًغش ثػض٤جد١:

 ٘ؿ )٤ُظ فشف ػِز(      (٘)                   ٔؿ )ط أٝ ف أٝ ٍ(      (ٗ)                    ٔؿ )د(      (ٔ)

                  9                                                       ٖ                                                       9     

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ 

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
ؽذ ثفضٔجٍ ًَ ٖٓ ثُقٞثدط ث٥ص٤ز، ٝثًضخ إؽجدضي ػ٠ِ فٞسر ًغش إرث أد٣ش ٓؤؽش ثُوشؿ ث٤ُٔذٖ إ٠ُ ث٤ُغجس ٓشر ٝثفذر. كأٝ

 ثػض٤جد١:

 ٔ    (9أٝ  7ؿ )(  ٘ٔ                           ٖؿ )أفٔش أٝ أفلش(    (  ٓٔ               ٔؿ )أصسم(    ( 8  

                       ٗ                                                   8                                                   ٘ 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 ػ٘ذ س٢ٓ ثٌُٔؼخ؟  ٙثػشك ٌٓؼخ ثألسهجّ عْ ثهشؿ ثألعتِز ث٥ص٤ز: ٓج ثفضٔجٍ ظٜٞس ثُشهْ  :دطجهز ٌٓجكجر 

 ؟ ٙٞس ثُشهْ ٓج ثفضٔجٍ ٓضٔٔز فجدعز ظٜ               

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  صجدغ ثالفضٔجٍ ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :ز دغ٤طز ٝأكغشٙأؽذ ثفضٔجٍ فجدع   ثُٜذف ٖٓ ثُذسط. 

 :ثُ٘ٞثصؼ، فجدعز دغ٤طز، ثإلفضٔجٍ، ثُقجدعضجٕ ثُٔض٘جٓضجٕ، ػؾٞثة٢.   ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر 

  :ثعضؼٔجٍ ٗضجةؼ ثُضؾشدز ُِضٞفَ إ٠ُ ص٘ذؤثس. ٓج هذَ ثُذسط 

  :صٔغ٤َ ثُ٘غخ دجٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ٝثٌُغٞس ثُؼؾش٣ز، ٝإ٣ؾجد ثفضٔجٍ فجدعز دغ٤طز ٝثفضٔجٍ ٓضٔٔز    مٖٔ ثُذسط      

 فجدعز.                      

 :إ٣ؾجد ثفضٔجٍ فٞثدط ٓغضوِز.  ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 عْ ثعأٍ:ثػشك ٌٓؼخ ثألسهجّ ػ٠ِ ثُطالح.             

 ّٙ؟ ٓج ػذد أٝؽٚ ٌٓؼخ ثألسهج 

  ٔٓج ثألػذثد ثُض٢ صظٜش ػ٠ِ أٝؽٚ ٌٓؼخ ثألسهجّ؟ ،ٕ ،ٖ ،ٗ ،٘ ،ٙ 

 ال   ػ٘ذ س٢ٓ ثٌُٔؼخ ًذ٤شر؟  ُٔشهْ َٛ كشفز ظٜٞس ث 

   ًْٜج ٝثفًذث كوو ك٢ ٌٓؼخ ثألسهجّ ٣قَٔ ثُشهْ   ًذ٤شر؟ ُٔٔجرث ال صٌٕٞ كشفز ظٜٞس ثُشه  .ٔألٕ ٛ٘جى ٝؽ

  إؽجدز ٌٓٔ٘ز: ٗؼْ؛ ألٕ ٛ٘جى ػذد٣ٖ ٤ُٝظ ػذًدث ٝثفًذث. ؟ ُٝٔجرث؟ٔأًذش ٖٓ كشفز ظٜٞس  ٗأٝ  َٕٛ كشفز ظٜٞس 

  ًصض٘ٞع ثإلؽجدجس. ُؼذد ٣غضق٤َ ظٜٞسٙ ػ٘ذ س٢ٓ ثٌُٔؼخ؟ َٛ ٣ٌٖٔ إٔ صؼط٢ٌ ٓغجال 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :ثعضؼذ  

 ًضجح ثُطجُخ. إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذثهِخ 

 :ٟٞثُٔقض  

 .ٔك٢ ثُٔغجٍ  ٙأٝؽذ ثفضٔجٍ ػذّ ظٜٞس ثُشهْ 

 دٌضجح ثُطجُخ. ٖثٗظش ٓغجٍ 

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

ٓشر ٝثفذر عْ أٝؽذ ثفضٔجٍ ًَ ثُقٞثدط ث٥ص٤ز ٝثًضخ إؽجدضي ػ٠ِ فٞسر أدس ٓؤؽش ثُوشؿ ثُذٝثس ثُٔذ٤ٖ إ٠ُ ث٤ُغجس 

 ٖؿ )فشف ػِز(      )ؽـ(                      ٔؿ )ٝ(         )أ( ًغش ثػض٤جد١:   

                                         ٔٓ                                                    ٔٓ 

 ُخ.ثٗظش ًضجح ثُطج

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
% فق ٓضٔٔز ٛزٙ ثُقجدعز، ٕ٘أُؼجح: ثفضٔجٍ ثخض٤جس دطجهز )ثسؽغ خطٞر إ٠ُ ثُخِق( ك٢ ُؼذز ثُِٞفز ٣غج١ٝ   (7)

ٝأٝؽذ ثفضٔجٍ ثُٔضٔٔز ػ٠ِ فٞسر ًغش ثػض٤جد١ ًٝغش ػؾش١ ٝٗغذز ٓت٣ٞز.  ٓضٔٔز )ثسؽغ خطٞر إ٠ُ ثُخِق( ٢ٛ أ٣ز 

 % 7٘، 7٘.ٓ،  ٖ ثُٔضٔٔز ٛٞدطجهز أخشٟ ؿ٤ش ٛزٙ ثُذطجهز. ثفضٔجٍ 

                                                               ٗ     

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
صقذ: إرث ًجٕ ػذد ثألؽضثء ك٢ ُؼذز ٓؤؽش ثُوشؿ ثُذٝثس أًغش ٖٓ عالعز ًٝجٗش ًِٜج ٓضغج٣ٝز، ًٝجٕ ثفضٔجٍ ٝهٞف   (ٕٖ)

 ض٤ٖ ُٜزٙ ثُِؼذز. ٝكغش ُٔجرث صٌٕٞ ًَ ٜٓ٘ٔج ٓوذُٞز.     ٘ض٤ٖ ٌٓٔ، كقْٔ ُٞف٘.ِٕٓٞ ثألصسم ٣غج١ٝ ثُٓؤؽش ثُوشؿ ػ٠ِ 

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ٌٔؼخ؟ ػ٘ذ س٢ٓ ثُ ٙثػشك ٌٓؼخ ثألسهجّ عْ ثهشؿ ثألعتِز ث٥ص٤ز: ٓج ثفضٔجٍ ظٜٞس ثُشهْ  دطجهز ٌٓجكجر 

 ؟ ٙٓج ثفضٔجٍ ٓضٔٔز فجدعز ظٜٞس ثُشهْ                

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  كنجء ثُؼ٤٘ز ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أٗؾب كنجء ثُؼ٤٘ز دجعضؼٔجٍ ثُشعْ ثُؾؾش١.   ثُٜذف ٖٓ ثُذسط 

 :ٓذذأ ثُؼذ ثألعجع٢، كنجء ثُؼ٤٘ز، ثُشعْ ثُؾؾش١.  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر  

 :إ٣ؾجد ثفضٔجٍ فٞثدط دغ٤طز ٝثفضٔجالس ٓضٔٔجصٜج. ٓج هذَ ثُذسط 

   :١، ٝإ٣ؾجد ثفضٔجٍ فجدعز دغ٤طز.ًضجدز كنجء ثُؼ٤٘ز دجعضؼٔجٍ ثُوٞثةْ أٝ ثُشعْ ثُؾؾش مٖٔ ثُذسط 

 :ًضجدز كنجء ثُؼ٤٘ز ُضؾجسح دغ٤طز أٝ ٓشًذز.  ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 ثًضخ ػ٠ِ ثُغذٞسر خ٤جسثس ثُٔالدظ ثالص٤ز: عٞح ثعٞد، عٞح د٢٘، ؿضشر د٤نجء، ؿضشر فٔشثء.

 عْ ثعأٍ:

 ٌٓٔ٘ز: عٞح أعٞد ٝؿضشر فٔشثء.إؽجدز ؟ ثرًش هش٣وز صثفذر الخض٤جس ص١ ًجَٓ ٖٓ ٛزٙ ثُوطغ 

  إؽجدز ٌٓٔ٘ز: عٞح د٢٘ ٝؿضشر د٤نجء.ثرًش هش٣وز أخشٟ؟ 

  عٞح أعٞد ٝؿضشر د٤نجء، عٞح  أعٞد ٝػضشر ٓج ؽ٤ٔغ ثُطشم ثُٔخضِلز ُض٣ٌٖٞ ص١ ًجَٓ ٣ضنٖٔ ثُغٞح ثألعٞد؟

 فٔشثء.   

 أسدؼز  ر؟ٓج ػذد ؽ٤ٔغ ثُطشم ثُٔخضِلز ثُض٢ ٣ٌٖٔ ص٣ٌٜٞ٘ج ٖٓ خ٤جسثس ثُٔالدظ ثُٔزًٞس 

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ" ًضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

 ثعضؼَٔ ثُشعْ ثُؾؾش١ إل٣ؾجد ػذد ثُطشم ثٌُٔٔ٘ز الخض٤جس ػِذز أ٣غٌش٣ْ إرث ثٌٖٓ ثالخض٤جس ٖٓ د٤ٖ فؾ٤ٖٔ ٖٓ ثُؼِخ:

 دٌضجح ثُطجُخ. ٕثٗظش ٓغجٍ 

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

ذد ثٌُِٔجس ثُٔخضِلز ثُض٢ ٣ٌٖٔ ص٣ٌٜٞ٘ج دجعضؼٔجٍ ًَ ًِٔز ٓٔج ٣أص٢: كقَ، ثعضؼَٔ ثُشعْ ثُؾؾش١ إل٣ؾجد ػ )ح( 

 ٓذسعز، ؿشكز، د٤ش، ٓغ ثُن٤ٔش٣ٖ ثُٔضق٤ِٖ: ْٛ، ٖٛ:  

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
ثفطلجف: دٌْ هش٣وز ٣ٌٖٔ إٔ ٣قطق سثةذ ٝهجعْ ٝكٞثص أٓجّ هجُٝز أ٤ٖٓ ثٌُٔضذز ُضغؾ٤َ ثٌُضخ ثُض٢ ثعضؼجسٛج؟   (ٔ)

م، كٞثص: ف.  إرٕ ثُطشم ثُٔخضِلز ٢ٛ: س م ف، س ف م، م س ف،  :ك أٗٚ ٣شٓض إ٠ُ سثةذ دجُقشف س، ٝهجعْثكش

  هشم الفطلجف ثُطالح أٓجّ هجُٝز أ٤ٖٓ ثٌُٔضذز. ٙم ف س ، ف س م ، ف م س ؛ أ١ إٔ ٛ٘جى 

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
٣شصخ فَ ٝثؽذجس ثسدغ ٓٞثد؟ ثسكل إٔ سٓٞص ثُٔٞثد ػ٠ِ ثُ٘قٞ ث٥ص٢: ٝثؽذجس ٓ٘ض٤ُز: دٌْ هش٣وز ٣ٌٖٔ ُغج٢ٓ إٔ (  ٘

 ٕٗ.......إرٕ ٛ٘جى .ٖٕٔٗ، ٕٖٔٗ، ٕٖٔٗكضٌٕٞ ثُطشم ثُٔخضِلز ٢ٛ  .ٗ، ثُشثدؼزٖ، ثُغجُغز ٕٝثُغج٤ٗز ٔأ٠ُُٞ: 

  هش٣وز ُقَ ثُٞثؽذجس.    

ذثدٛج دجخض٤جس ٗٞع ٝثفذ ٖٓ ثُخذض: ثألد٤ل أٝ هؼجّ ثعضؼَٔ ٓذذأ ثُؼذ ثألعجع٢ إل٣ؾجد ػذد ثُؾطجةش ثُض٢ ٣ٌٖٔ إػ  (ٙٔ)

ثألعٔش، ٝٗٞع ٝثفذ ٖٓ ثُِقّٞ: ُقْ ثإلدَ أٝ ُقْ ثُنإٔ أٝ ُقْ ثُذؽجػ، ٝٗٞع ٝثفذ ٖٓ ثُؾذٖ: ثُؾشثةـ أٝ ثُوجدِز 

 ُِذٖٛ.   

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ثالفضٔجٍ( ػ٠ِ  ٗ-7جُخ إٔ ٣ٌضخ ثألكٌجس ثُٔضؼِوز دجُطش٣وز ثُض٢ عجػذٙ ك٤ٜج ثُذسط ثهِخ إ٠ُ ثُط صؼِْ عجدن(

 ًضجدز كنجء ثُؼ٤٘ز.

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ جسس٣جم٤ -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  صجدغ كنجء ثُؼ٤٘ز ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أٗؾب كنجء ثُؼ٤٘ز دجعضؼٔجٍ ثُشعْ ثُؾؾش١.   ثُٜذف ٖٓ ثُذسط 

 :ٓذذأ ثُؼذ ثألعجع٢، كنجء ثُؼ٤٘ز، ثُشعْ ثُؾؾش١.   ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر 

 :إ٣ؾجد ثفضٔجٍ فٞثدط دغ٤طز ٝثفضٔجالس ٓضٔٔجصٜج. ٓج هذَ ثُذسط 

   :ز كنجء ثُؼ٤٘ز دجعضؼٔجٍ ثُوٞثةْ أٝ ثُشعْ ثُؾؾش١، ٝإ٣ؾجد ثفضٔجٍ فجدعز دغ٤طز.ًضجد مٖٔ ثُذسط 

 :ًضجدز كنجء ثُؼ٤٘ز ُضؾجسح دغ٤طز أٝ ٓشًذز.  ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 ثًضخ ػ٠ِ ثُغذٞسر خ٤جسثس ثُٔالدظ ثالص٤ز: عٞح ثعٞد، عٞح د٢٘، ؿضشر د٤نجء، ؿضشر فٔشثء.

 عْ ثعأٍ:

 إؽجدز ٌٓٔ٘ز: عٞح أعٞد ٝؿضشر فٔشثء.؟ وز صثفذر الخض٤جس ص١ ًجَٓ ٖٓ ٛزٙ ثُوطغثرًش هش٣ 

  إؽجدز ٌٓٔ٘ز: عٞح د٢٘ ٝؿضشر د٤نجء.ثرًش هش٣وز أخشٟ؟ 

  عٞح أعٞد ٝؿضشر د٤نجء، عٞح  أعٞد ٝػضشر ٓج ؽ٤ٔغ ثُطشم ثُٔخضِلز ُض٣ٌٖٞ ص١ ًجَٓ ٣ضنٖٔ ثُغٞح ثألعٞد؟

 فٔشثء.   

 أسدؼز  ز ثُض٢ ٣ٌٖٔ ص٣ٌٜٞ٘ج ٖٓ خ٤جسثس ثُٔالدظ ثُٔزًٞسر؟ٓج ػذد ؽ٤ٔغ ثُطشم ثُٔخضِل 

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ" ًضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

فؼ: صوذّ إفذٟ فٔالس ثُقؼ خذٓجس ٓض٘ٞػز ًٔج ك٢ ثُؾذٍٝ ثُٔؾجٝس. ثعضؼَٔ ٓذذأ ثُؼذ ثألعجع٢ إل٣ؾجد ثُؼذد ث٢ٌُِ 

 ُغلش ٌٝٓجٕ ثُٔخ٤ْ.ُ٘ٞثصؼ ثٌُٔٔ٘ز الخض٤جس ٝع٤ِز ث

 دٌضجح ثُطجُخ. ٖثٗظش ٓغجٍ 

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

أُو٢ ٌٓؼخ أسهجّ ٝأد٣ش ٓؤؽش هشؿ دٝثس ٓوغْ إ٠ُ أسدؼز أؽضثء ٓضغج٣ٝز ثؽ٤ش إ٤ُٜج دجُقشٝف أ ، ح، ؽـ ، د.  )ؽـ( 

 ٗجصًؾج ًٌٓٔ٘ج    ٕٗ=  ٗ× ٙثعضؼَٔ ٓذذأ ثُؼذ ثألعجع٢ إل٣ؾجد ثُؼذد ث٢ٌُِ ُِ٘ٞثصؼ ثٌُٔٔ٘ز.    

 .ٗظش ًضجح ثُطجُخث

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 ٝثخض٤جس فشف ٖٓ ث٤ٌُظ ثُٔؾجٝس؟  ٙ-ٔٓج ػذد ثُ٘ٞثصؼ ثٌُٔٔ٘ز ػ٘ذ س٢ٓ ٌٓؼخ أسهجّ  (ٖ)

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 ثعضؼَٔ ثُشعْ ثُؾؾش١ ُؼشك كنجء ثُؼ٤٘ز ٌَُ ٓٞهق، عْ عؾَ ػذد ثُ٘ٞثصؼ ثٌُٔٔ٘ز:

 ٗٞثصؼ ٌٓٔ٘ز ٙأعٞد أٝ ٗذ٢.  ؽٔجؽ أفٔش أٝ أد٤ل ٝعٞح أد٤ل أٝ ( 8 

 ٗجصؾج ًٌٓٔ٘ج ٕٗأؽضثء ٓضغج٣ٝز ٝس٢ٓ ٌٓؼخ أسهجّ.   ٗصذ٣ٝش ٓؤؽش هشؿ دٝثس ٓوغْ إ٠ُ ( ٓٔ

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ثالفضٔجٍ( ػ٠ِ  ٗ-7ك٤ٜج ثُذسط  ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ إٔ ٣ٌضخ ثألكٌجس ثُٔضؼِوز دجُطش٣وز ثُض٢ عجػذٙ صؼِْ عجدن(

 ًضجدز كنجء ثُؼ٤٘ز.

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  خطز فَ ثُٔغأُز ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ثُ
ْ٣

وذ
ض

 

 :أفَ ثُٔغأُز دغضؼٔجٍ خطز "فَ ٓغأُز أدغو".  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط  

 :ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر   

  :ثُٔل٤ذ أف٤جٗج إٔ صُؾضأ ثُٔغأُز ثُٔشًذز إ٠ُ أؽضثء ٣ٌٕٞ فِٜج أدغو. كوذ ٣ضنٖٔ ٛزث فَ خطٞر  ٓج هذَ ثُذسط ٖٓ

  ٝثفذر ٖٓ ثُٔغأُز، أٝ ثعضؼٔجٍ أػذثد أفـش، أٝ صوش٣خ ثألػذثد.

ذس
ُض

ث
ظ

٣
 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 ثػشك ثُٔٞهق ثُق٤جص٢ ث٥ص٢ ػ٠ِ ثُطالح: صخ٤َ إٔ ُذ٣ي ٤ًًغج ِٓٔٞءث دجُش٣جالس.

 عْ ثعأٍ:

  ْصؼضوذ إٔ ٖٓ ثُغَٜ ػذ ٛزٙ ثُش٣جالس ًِٜج ٓؾضٔؼز؟ أّ صؼضوذ إٔ ٖٓ ثألكنَ صوغ٤ٜٔج إ٠ُ ٓؾٔٞػجس فـ٤شر ع َٛ

ػ٘ذ ػذ ٓؾٔٞػجس فـ٤شر؛ إر هذ صقؼخ ٓضجدؼز ثُؼذ  إؽجدز ٌٓٔ٘ز: عٞف ٣ٌٕٞ ثألٓش أعَٜػذٛج؟ ثؽشؿ إؽجدضي.  

 ك٢ ثُٔؾٔٞػز ثٌُذ٤شر ًِٜج.

  س٣جالس إؽجسر ػ٠ِ ٝسهز ٓوجدَ ًَ ٓٔٓؾٔٞػجس ك٢ ًَ ٜٓ٘ج  ٓٔإؽجدز ٌٓٔ٘ز: أػذ ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ صؼذ ٛزٙ ثُش٣جالس؟

 لاير. ٓٓٔ

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 ثعضؼَٔ ثُخطز ثُٔ٘جعذز ٓٔج ٣أص٢ ُقَ ثُٔغجةَ:

 ٔٔ)  ُٚٞعْ ُضؼِوٜج ػ٠ِ ٘عْ إ٠ُ هطغ هٍٞ ًَ ٜٓ٘ج 8ٓٔٝؽجؿ: صش٣ذ ٛ٘ذ إٔ صؾضا ؽش٣طًج ٖٓ ثُٞؽجؿ ه

فذٝس أهلجٍ ثُشٝمز.كئرث ًجٗش ًَ ػ٤ِٔز هـ صغضـشم عج٤ٗز ٝثفذر، كٔج ثُٞهش ثُز١ صغضـشهٚ ػ٤ِٔز هـ 

 عْ؟  ٘ثُؾش٣و ًِٚ إ٠ُ هطغ هٍٞ ًَ ٜٓ٘ج 

 :    أكْٜ 

عْ، صؾضـشم ػ٤ِٔز هـ ٘عْ، دق٤ظ صٌٕٞ هٍٞ ثُوطؼز ثُقـ٤شر هُٜٞج 8ٓٔثُز١ هُٞٚ  صش٣ذ ٛ٘ذ إٔ صؾضا ثُؾش٣و  

 ثُؾش٣و ثُٞثفذ عج٤ٗز ٝثفذر.

 

 ثعضؼَٔ خطز فَ ٓغأُز أدغو.   خطو: 

 ط ٖ٘   :فَ 

    . صقون  

 ثسثؽغ ٓؼط٤جس ثُٔغأُز ٝأهذوٜج ٓغ ثُقَ.   

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 ثعضؼٔجٍ خطز"فَ ٓغأُز أدغو" ُقَ ثُٔغأُز ث٥ص٤ز: ًغخ ٓقٔٞد ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ  :كْٜ ثُش٣جم٤جس

% ٖٓ ٛزث ثُٔذِؾ  ٓوجدَ ػِٔٚ ك٢ إفذٟ ثٌُٔضذجس. كٌْ س٣جالً ًغخ ٓٙس٣جالً ك٢ ثُقق ثُٔجم٢. ٝهذ ًغخ 8ٖٓٔ

 ٖٓ ػِٔٚ ك٢ ثٌُٔضذز؟ ٤ًٝق صٞفِش إ٠ُ فَ ثُٔغأُز؟ 

 :ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  صوذ٣ش ثُضٝث٣ج ٝسعٜٔج ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أهذس ه٤جط ثُضٝث٣ج ٝأسعٜٔج   ثُٜذف ٖٓ ثُذسط 

 :ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر   

  :جةـ ثألعجع٤ز ُألؽٌجٍ ثُٜ٘ذع٤ز. صقذ٣ذ ثُخق ٓج هذَ ثُذسط 

 :صوذ٣ش ثُو٤جعجس. مٖٔ ثُذسط 

  :ثعضؼٔجٍ ثُٔلج٤ْٛ ٝثُخقجةـ ثُٜ٘ذع٤ز ُقَ ثُٔغجةَ.  ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
ثسعْ أفذ مِؼ٢ صٝث٣ز ػ٠ِ ثُغذٞسر، أٝ ػ٠ِ ؽٜجص ػشك كٞم ثُشأط، عْ ثهِخ إ٠ُ ثُطالح إٔ ٣غجػذى ك٢ إًٔجٍ سعْ 

 عْ ثعأٍ:                                                       صٝث٣ز.

 دجُنذو° 9ٓثُضٝث٣ز ثُض٢ ه٤جعٜج  ٓج ثُضٝث٣ز ثُوجةٔز؟ 

  إؽجدز ٌٓٔ٘ز: دشعْ ٗقق ٓغضو٤ْ ػٔٞد٣جً ػ٠ِ مِغ ثُضٝث٣ز ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ٌَٗٔ سعْ ٛزٙ ثُضٝث٣ز ُضقذـ هجةٔز؟

 ثُٔشعّٞ.

  دجُنذو.° ٢ٔ8ٓ ه٤جعٜج ثُضٝث٣ز ثُضٓج ثُضٝث٣ز ثُٔغضو٤ٔز؟ 

  إؽجدز ٌٓٔ٘ز: ٣ٔذ ثُنِغ ثُٔشعّٞ ػ٠ِ ثعضوجٓضٚ ٖٓ ٗوطز ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ٌَٗٔ سعْ ٛزٙ ثُضٝث٣ز ُضقذـ ٓغضو٤ٔز؟

 دذث٣ضٚ.

  ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ٗغضؼَٔ ٓج ٗؼشكٚ ػٖ ثُضٝث٣ز ثُوجةٔز ٝثُضٝث٣ز ثُٔغضو٤ٔز ٌَُ٘ٔ سعْ ٛزٙ ثُضٝث٣ز ُضقذـ فجدر؟

ُزُي ٣ٌٖٔ إٔ ٗشعْ ٗقق ٓغضو٤ْ دق٤ظ ٣ٌٕٞ د٤ٖ ثُنِغ ° 9ٓثُقجدر أهَ ٖٓ إؽجدز ٌٓٔ٘ز: ه٤جط ثُضٝث٣ز 

 ثُٔشعّٞ ٗقق ثُٔغضو٤ْ ثُؼٔٞد١ ػ٠ِ ثُنِغ ثُٔشعّٞ.

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

 هذس ه٤جط ثُضٝث٣ز ثُٔؾجٝسر.

 دٌضجح ثُطجُخ. ٔثٗظش ٓغجٍ 

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

 ط ًَ ٖٓ ثُضٝث٣ض٤ٖ ث٥ص٤ض٤ٖ: هذس ه٤ج

 صوش٣ذًج     ° ٓٙ)ح(صوش٣ذًج           ° 9ٓ    ( أ)

 .ًضجح ثُطجُخ ثٗظش

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 هذس ه٤جط ًَ ٖٓ ثُضٝث٣ج ث٥ص٤ز:

 صوش٣ذًج° ٖٓ  (  ٕصوش٣ذًج              °  ٕٓٔ( ٔ

 .ثٗظش دجه٢ أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 ٖٓ ثُضٝث٣ج ث٥ص٤ز:هذس ه٤جط ًَ 

 صوش٣ذًج° ٓ٘ٔ(  ٕٔصوش٣ذًج                  ° ٘ٗ ( 9

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 7ٓٔثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ إٔ ٣شعْ صٝث٣ز ه٤جعٜج  :دطجهز ٌٓجكجر.° 

ُقق ػٖ ٓوج٤٣ظ ٓشؽؼ٤ز ألٗٞثع ثُضٝث٣ج ثُٔخضِلز؛ ثهضشؿ ػ٠ِ ثُطالح إٔ ٣ذقغٞث ك٢ ؿشكز ث ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس:

٤ُن٤لٞٛج إ٠ُ ٓط٣ٞجصْٜ. كؼ٠ِ ع٤ذَ ثُٔغجٍ ٣ٔغَ سًٖ ثُٔوؼذ صٝث٣ز هجةٔز، ٣ٝٔغَ هِْ ثُشفجؿ صٝث٣ز ٓغضو٤ٔز. ٣ٌٖٝٔ 

 صٔغ٤َ ؽ٤ٔغ أٗٞثع ثُضٝث٣ج دٞعجهز فجكض٢ ثٌُضجح ػ٘ذ كضقٚ.

 :ٖدٌضجح ثُضٔجس٣ٖ.فَ ثألعتِز  ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   جس٣خثُض

  صوذ٣ش ثُضٝث٣ج ٝسعٜٔجصجدغ  ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أهذس ه٤جط ثُضٝث٣ج ٝأسعٜٔج   ثُٜذف ٖٓ ثُذسط 

 :ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر   

  :صقذ٣ذ ثُخقجةـ ثألعجع٤ز ُألؽٌجٍ ثُٜ٘ذع٤ز.  ٓج هذَ ثُذسط 

 :صوذ٣ش ثُو٤جعجس. مٖٔ ثُذسط 

  :ثعضؼٔجٍ ثُٔلج٤ْٛ ٝثُخقجةـ ثُٜ٘ذع٤ز ُقَ ثُٔغجةَ.  ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
ثسعْ أفذ مِؼ٢ صٝث٣ز ػ٠ِ ثُغذٞسر، أٝ ػ٠ِ ؽٜجص ػشك كٞم ثُشأط، عْ ثهِخ إ٠ُ ثُطالح إٔ ٣غجػذى ك٢ إًٔجٍ سعْ 

 ثعأٍ:عْ صٝث٣ز.                                                       

 دجُنذو° 9ٓثُضٝث٣ز ثُض٢ ه٤جعٜج  ٓج ثُضٝث٣ز ثُوجةٔز؟ 

  إؽجدز ٌٓٔ٘ز: دشعْ ٗقق ٓغضو٤ْ ػٔٞد٣جً ػ٠ِ مِغ ثُضٝث٣ز ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ٌَٗٔ سعْ ٛزٙ ثُضٝث٣ز ُضقذـ هجةٔز؟

 ثُٔشعّٞ.

  دجُنذو.° 8ٓٔثُضٝث٣ز ثُض٢ ه٤جعٜج ٓج ثُضٝث٣ز ثُٔغضو٤ٔز؟ 

 إؽجدز ٌٓٔ٘ز: ٣ٔذ ثُنِغ ثُٔشعّٞ ػ٠ِ ثعضوجٓضٚ ٖٓ ٗوطز ذـ ٓغضو٤ٔز؟ ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ٌَٗٔ سعْ ٛزٙ ثُضٝث٣ز ُضق

 دذث٣ضٚ.

  ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ٗغضؼَٔ ٓج ٗؼشكٚ ػٖ ثُضٝث٣ز ثُوجةٔز ٝثُضٝث٣ز ثُٔغضو٤ٔز ٌَُ٘ٔ سعْ ٛزٙ ثُضٝث٣ز ُضقذـ فجدر؟

٤ٖ ثُنِغ ُزُي ٣ٌٖٔ إٔ ٗشعْ ٗقق ٓغضو٤ْ دق٤ظ ٣ٌٕٞ د° 9ٓإؽجدز ٌٓٔ٘ز: ه٤جط ثُضٝث٣ز ثُقجدر أهَ ٖٓ 

 ثُٔشعّٞ ٗقق ثُٔغضو٤ْ ثُؼٔٞد١ ػ٠ِ ثُنِغ ثُٔشعّٞ.

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

 °.7ٗثعضؼَٔ ثُٔ٘وِز ٝثُٔغطشر ُشعْ صٝث٣ز ه٤جعٜج 

 دٌضجح ثُطجُخ. ٕثٗظش ٓغجٍ 

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

 ثُو٤جعجس ث٥ص٤ز: ثعضؼَٔ ثُٔ٘وِز ٝثُٔغطشر ُشعْ ثُضٝث٣ج ثُض٢ ُٜج

 °  8٘    )ٛـ(                                      °8ٙ    )ؽـ(      

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 ثعضؼَٔ ثُٔ٘وِز ٝثُٔغطشر ُشعْ ثُضٝث٣ج ثُض٢ ُٜج ثُو٤جعجس ث٥ص٤ز:

ٙ )ٕ٘   °                                  8 )ٙٓ ° 

 .ٌضجح ثُطجُخثٗظش دجه٢ أعتِز صأًذ د

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 هذس ه٤جط ًَ ٖٓ ثُضٝث٣ج ث٥ص٤ز:

 صوش٣ذًج ° ٘ٓٔ ٝهش: هذس ه٤جط ثُضٝث٣ز ثُض٢ صضٌٕٞ ٖٓ ػوشد٢ ثُغجػز ك٢ ثُؾٌَ ثُٔؾجٝس.  ( ٕٔ

 صوش٣ذًج ، ال ٣وِْ°  8ٓ(  9ٕصوش٣ذًج، ال ٣وِْ         ° 7ٓ( 7ٕ

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 ٤ِج:أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :7ٓٔثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ إٔ ٣شعْ صٝث٣ز ه٤جعٜج  دطجهز ٌٓجكجر.° 

ثهضشؿ ػ٠ِ ثُطالح إٔ ٣ذقغٞث ك٢ ؿشكز ثُقق ػٖ ٓوج٤٣ظ ٓشؽؼ٤ز ألٗٞثع ثُضٝث٣ج ثُٔخضِلز؛  ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس:

٣ٝٔغَ هِْ ثُشفجؿ صٝث٣ز ٓغضو٤ٔز. ٣ٌٖٝٔ  ٤ُن٤لٞٛج إ٠ُ ٓط٣ٞجصْٜ. كؼ٠ِ ع٤ذَ ثُٔغجٍ ٣ٔغَ سًٖ ثُٔوؼذ صٝث٣ز هجةٔز،

 صٔغ٤َ ؽ٤ٔغ أٗٞثع ثُضٝث٣ج دٞعجهز فجكض٢ ثٌُضجح ػ٘ذ كضقٚ.

 :ٖفَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  ثُؼالهجس د٤ٖ ثُضٝث٣ج ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 أف٘ق ثُؼالهجس د٤ٖ ثُضٝث٣ج.  ُذسط:ثُٜذف ٖٓ ث  

 :ثُضٝث٣ضجٕ ثُٔضوجدِضجٕ دجُشأط، ثُضٝث٣ضجٕ ثُٔضطجدوضجٕ، ثُضٝث٣ضجٕ ثُٔضٌجِٓضجٕ، ثُضٝث٣ضجٕ   ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر 

  ثُٔضضجٓضجٕ.                           

 :ثعضؼٔجٍ ه٤جعجس ثُضٝث٣ج ك٢ صق٘ل٤ٜج. ٓج هذَ ثُذسط 

   :س ثُضٝث٣ج ُضق٤٘ق أصٝثػ ثُضٝث٣ج إ٠ُ صٝث٣ض٤ٖ ٓضضجٓض٤ٖ أٝ صٝث٣ض٤ٖ ٓضٌجِٓض٤ٖ.ثعضؼٔجٍ ه٤جعج مٖٔ ثُذسط 

 :ثعضؼٔجٍ ثُٔلج٤ْٛ ٝثُخقجةـ ثُٜ٘ذع٤ز ُقَ ثُٔغجةَ ػ٠ِ دؼل ثُٔؾجالس، ٓغَ ثُلٖ ٝٛ٘ذعز  ٓج دؼذ ثُذسط

  ثُؼٔجسر.

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 هطشثً ٣ذذأ ٖٓ ثُشًٖ ثأل٣غش ثُغل٢ِ ُٞسهز ٓالفظجس. ثهِخ إ٠ُ ثُطالح إٔ ٣شعٔٞث دٞعجهز ثُٔغطشر ٝهِْ ثُشفجؿ

 عْ ثعأٍ:

 صٝث٣ز هجةٔز ٓج ٗٞع ثُضٝث٣ز ثُض٢ صؾٌِٜج فجكضج ثُٞسهز ػ٘ذ ٛزث ثُشًٖ؟ 

  إؽجدز ٌٓٔ٘ز: صٌٞٗش صث٣ٝضجٕ.ٓجرث فقَ ُٜزٙ ثُضٝث٣ز ػ٘ذٓج سعٔش ثُوطش؟ 

  ٠ سأط ًَ صٝث٣ز ٜٓ٘ٔج ٝأؽؼَ ثُضذس٣ؼ إؽجدز ٌٓٔ٘ز: أمغ ٓشًض ثُٔ٘وِز ػ٤ًِق صؾذ ه٤جط ًَ ٖٓ ثُضث٣ٝض٤ٖ؟

 فلشثً ُِٔ٘وِز ػ٠ِ ثعضوجٓز أفذ مِؼ٢ ثُضٝث٣ز، عْ أهشأ ثُو٤جط ثُز١ ٣وجدَ ثُنِغ ث٥خش ُِضٝث٣ز ػ٠ِ ثُٔ٘وِز.

  9ٓٓؾٔٞع ه٤جع٤ٜٔج ٓجرث ٣ٌٖٔ إٔ صوٍٞ ػٖ ٓؾٔٞع ه٤جع٢ ٛجص٤ٖ ثُضٝث٣ض٤ٖ؟.° 

 :ثعضؼذ  

 ثُطجُخ. ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه"دٌضجح

 :ٟٞثُٔقض  

  ٓضضجٓض٤ٖ، أٝ ٓضٌجِٓض٤ٖ، أٝ ؿ٤ش رُي: :ف٘ق ًال ٖٓ صٝؽ٢ ثُضٝث٣ج ث٥ص٤٤ٖ إ٠ُ

 دٌضجح ثُطجُخ. ٕثٗظش ٓغجٍ 

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

 ٓضضجٓض٤ٖ، أٝ ٓضٌجِٓض٤ٖ، أٝ ؿ٤ش رُي: :ف٘ق ًال ٖٓ صٝؽ٢ ثُضٝث٣ج ث٥ص٤٤ٖ إ٠ُ

  )د(                         )ؽـ(      

 .جح ثُطجُخثٗظش ًض

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 ٓضضجٓض٤ٖ، أٝ ٓضٌجِٓض٤ٖ، أٝ ؿ٤ش رُي: :ف٘ق ًال ٖٓ صٝؽ٢ ثُضٝث٣ج ث٥ص٤٤ٖ إ٠ُ

 ٓضضجٓض٤ٖ  (ٖ        ٓضٌجِٓض٤ٖ     ( ٔ

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 ٓضضجٓض٤ٖ، أٝ ٓضٌجِٓض٤ٖ، أٝ ؿ٤ش رُي: :ف٘ق ًال ٖٓ صٝؽ٢ ثُضٝث٣ج ث٥ص٤٤ٖ إ٠ُ

 ٓضضجٓضجٕ      ( ٕٔٓضضجٓضجٕ                  ( 8

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 ٝثهِخ إ٤ُٚ إٔ ٣قق ٛجص٤ٖ ثُضٝث٣ض٤ٖ °7ٖٔ، م > ح = ° ٓ٘=  ٔ > ثخذش ثُطجُخ إٔ م  :كْٜ ثُش٣جم٤جس ،

 ٣ٌٝضخ ثُخطٞثس ثُض٢ ثصذؼٜج ُِضق٤٘ق.

 ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٣ٞجس:ٓضجدؼز ثُٔط 

 :ًٖضجح ثُضٔجس٣ٖ.فَ ثألعتِز  ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  صجدغ ثُؼالهجس د٤ٖ ثُضٝث٣ج ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أف٘ق ثُؼالهجس د٤ٖ ثُضٝث٣ج.  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط  

 :ثُضٝث٣ضجٕ ثُٔضوجدِضجٕ دجُشأط، ثُضٝث٣ضجٕ ثُٔضطجدوضجٕ، ثُضٝث٣ضجٕ ثُٔضٌجِٓضجٕ، ثُضٝث٣ضجٕ   ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر 

 ثُٔضضجٓضجٕ.                            

 :ثعضؼٔجٍ ه٤جعجس ثُضٝث٣ج ك٢ صق٘ل٤ٜج. ٓج هذَ ثُذسط 

   :صٝث٣ض٤ٖ ٓضضجٓض٤ٖ أٝ صٝث٣ض٤ٖ ٓضٌجِٓض٤ٖ.ثعضؼٔجٍ ه٤جعجس ثُضٝث٣ج ُضق٤٘ق أصٝثػ ثُضٝث٣ج إ٠ُ  مٖٔ ثُذسط 

 :ثعضؼٔجٍ ثُٔلج٤ْٛ ٝثُخقجةـ ثُٜ٘ذع٤ز ُقَ ثُٔغجةَ ػ٠ِ دؼل ثُٔؾجالس، ٓغَ ثُلٖ ٝٛ٘ذعز  ٓج دؼذ ثُذسط

 ثُؼٔجسر. 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 ُٞسهز ٓالفظجس.ثهِخ إ٠ُ ثُطالح إٔ ٣شعٔٞث دٞعجهز ثُٔغطشر ٝهِْ ثُشفجؿ هطشثً ٣ذذأ ٖٓ ثُشًٖ ثأل٣غش ثُغل٢ِ 

 عْ ثعأٍ:

 صٝث٣ز هجةٔز ٓج ٗٞع ثُضٝث٣ز ثُض٢ صؾٌِٜج فجكضج ثُٞسهز ػ٘ذ ٛزث ثُشًٖ؟ 

  إؽجدز ٌٓٔ٘ز: صٌٞٗش صث٣ٝضجٕ.ٓجرث فقَ ُٜزٙ ثُضٝث٣ز ػ٘ذٓج سعٔش ثُوطش؟ 

  إؽجدز ٌٓٔ٘ز: أمغ ٓشًض ثُٔ٘وِز ػ٠ِ سأط ًَ صٝث٣ز ٜٓ٘ٔج ٝأؽؼَ ثُضذس٣ؼ ٤ًق صؾذ ه٤جط ًَ ٖٓ ثُضث٣ٝض٤ٖ؟

 فلشثً ُِٔ٘وِز ػ٠ِ ثعضوجٓز أفذ مِؼ٢ ثُضٝث٣ز، عْ أهشأ ثُو٤جط ثُز١ ٣وجدَ ثُنِغ ث٥خش ُِضٝث٣ز ػ٠ِ ثُٔ٘وِز.

  9ٓٓؾٔٞع ه٤جع٤ٜٔج ٓجرث ٣ٌٖٔ إٔ صوٍٞ ػٖ ٓؾٔٞع ه٤جع٢ ٛجص٤ٖ ثُضٝث٣ض٤ٖ؟.° 

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

  ٓضضجٓض٤ٖ، أٝ ٓضٌجِٓض٤ٖ، أٝ ؿ٤ش رُي: :ثُضٝث٣ج ث٥ص٤٤ٖ إ٠ُف٘ق ًال ٖٓ صٝؽ٢ 

 دٌضجح ثُطجُخ. ٕثٗظش ٓغجٍ 

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

 أٝؽذ ه٤ٔز ط ك٢ ًَ ٖٓ ثألؽٌجٍ ث٥ص٤ز:

  )ٝ(                  ٓٗ     )ٛـ(

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 أٝؽذ ه٤ٔز ط ك٢ ًَ ٖٓ ثُؾٌجٍ أالص٤ز:

ٗ )    ٔٓ                 ٙ ) ٖٓ 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  

 9ٓ     خ٤ٍٞ: ٓج ه٤ٔز ط ك٢ ثُقجؽض ثُٔذ٤ٖ ك٢ ثُقٞسر ثُٔؾجٝسر؟( ٕٓ

                                          إؽجدز ٌٓٔ٘ز: صٝث٣ز ٓ٘لشؽز ٓج ٗٞع ثُضٝث٣ز ثٌُِٔٔز ُضٝث٣ز فجدر.  أ(ٖٗ

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 ٓ ٜجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج:أعتِز 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ٝثهِخ إ٤ُٚ إٔ ٣قق ٛجص٤ٖ ثُضٝث٣ض٤ٖ °7ٖٔ، م > ح = ° ٓ٘=  ٔ > ثخذش ثُطجُخ إٔ م  كْٜ ثُش٣جم٤جس ،

 ٣ٌٝضخ ثُخطٞثس ثُض٢ ثصذؼٜج ُِضق٤٘ق.

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  ثُٔغِغجس ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أف٘ق ثُٔغِغجس ، عْ أؽذ ه٤جعجس صٝث٣ج ٓؾُٜٞز ك٤ٜج.   ثُٜذف ٖٓ ثُذسط 

 :ػ ثُضٝث٣ز، ثُوطؼز ثُٔغضو٤ٔز، ثُوطغ ٓغِظ فجد ثُضٝث٣ج، ٓغِظ هجةْ ثُضٝث٣ز، ٓغِظ ٓ٘لش ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر 

   ثُٔغضو٤ٔز ثُٔضطجدوز، ٓغِظ ٓخضِق ثألمالع، ٓغِظ ٓضطجدن ثُنِؼ٤ٖ، ٓغِظ ٓضطجدن ثألمالع.                      

  :ثعضؼٔجٍ ه٤جعجس ثُضٝث٣ج ثُضٝث٣ج ُضق٤٘ق ثُضٝث٣ج إ٠ُ فجدر أٝ هجةٔز أٝ ٓ٘لشؽز. ٓج هذَ ثُذسط 

 :د٤ٖ ثُضٝث٣ج ٝه٤جعجصٜج ك٢ ثُٔغِظ. صؼشف ثُؼالهز مٖٔ ثُذسط 

 :ثعضؼٔجٍ ثُخقجةـ ُضق٤٘ق ثُٔغِغجس ٝثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز.  ٓج دؼذ ثُذسط 

 د٘جء ثعجط ؽذش١: ف٤جؿز ٓؼجدالس ُٔغأُز ٖٓ ٝثهغ ثُق٤جر.                         

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 ث٣ز ٖٓ صٝث٣جٙ، ثهِخ إ٠ُ ًَ هجُخ إٔ ٣شعْ ٓغِغًج ػ٠ِ ٝسهز، ٣ٝو٤ظ ًَ صٝ

 عْ ثعأٍ:

 صخضِق ثإلؽجدجس. ٓج ه٤جط ًَ صٝث٣ز ٖٓ صٝث٣ج ثُٔغِظ ثُز١ سعٔضٚ؟ 

  8ٓٔٓج ٓؾٔٞع ه٤جعجس ٛزٙ ثُضٝث٣ج؟° 

  ال. ]إرث أؽجح أفذ ثُطالح دــ ٗؼْ، كجهِخ إ٤ُٚ ؟ °8َٓٔٛ سعْ أفذًْ ٓغِغجًث ًجٕ ٓؾٔٞع ه٤جعجس صٝث٣جٙ ال ٣غج١ٝ

[إٔ ٣ؼ٤ذ ه٤جط صٝث٣ج ثُٔغِظ ٓشر أ ُْ  خشٟ دجُٔ٘وِْز

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

  ف٘ق ثُٔغِغ٤ٖ ث٥ص٤٤ٖ إ٠ُ فجد: فجد ثُضٝث٣ج، أٝ هجةْ ثُضٝث٣ز، أٝ ٓ٘لشػ ثُضٝث٣ز:

 دٌضجح ثُطجُخ.ٔثٗظش ٓغجٍ 

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

 ٝث٣ز، أٝ ٓ٘لشػ ثُضٝث٣ز:ف٘ق ثُٔغِغ٤ٖ ث٥ص٤٤ٖ إ٠ُ فجد: فجد ثُضٝث٣ج، أٝ هجةْ ثُض

 هجةْ ثُضٝث٣ز  )ح(   ٓ٘لشػ ثُضٝث٣ز                )أ( 

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 ف٘ق ًالً ٖٓ ثُٔغِغ٤ٖ ث٥ص٤٤ٖ إ٠ُ: فجد ثُضٝث٣ج، أٝ هجةْ ، أٝ ٓ٘لشػ ثُضٝث٣ز:

 فجد ثُضٝث٣ز       ( ٕٓ٘لشػ ثُضٝث٣ز                ( ٔ

 طجُخثٗظش ًضجح ثُ

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
ف٘ق ًال ٖٓ ثُٔغِغجس ث٥ص٤ز ثُٔشعٞٓز أٝ ثُض٢ أػط٤ش ه٤جعجس صٝث٣جٛج أدٗجٙ إ٠ُ: فجد ثُضٝث٣ج، أٝ هجةْ ثُضٝث٣ز، أٝ 

 ٓ٘لشػ ثُضٝث٣ز:

 ٓ٘لشػ ثُضٝث٣ز                  °ٖٖ، °ٖٖ، °ٗٔٔ( ٖٔٓ٘لشػ ثُضٝث٣ز                            °ٖ٘، °٘ٗ، °ٓٓٔ( ٔٔ

        °٘ٓٔ ؟ °َٓ٘ٝ °ٕ٘ٓج ه٤جط ثُضٝث٣ز ثُغجُغز ك٢ ٓغِظ ه٤جط ثُضث٣ٝض٤ٖ ث٥خش٤٣ٖ ك٤ٚ:   (7ٕ)

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ثُذسط ثُؼالهجس د٤ٖ ثُضٝث٣ج(( ػ٠ِ كْٜ )ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ إٔ ٣ٌضخ ٤ًق عجػذٙ ثُذسط ثُغجدن ) صؼِْ عجدن

 ثُقج٢ُ ))ثُٔغِغجس((.

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ًٖضجح ثُضٔجس٣ٖ.ألعتِز فَ ث ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  صجدغ ثُٔغِغجس ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :ف٘ق ثُٔغِغجس ، عْ أؽذ ه٤جعجس صٝث٣ج ٓؾُٜٞز ك٤ٜج.أ   ثُٜذف ٖٓ ثُذسط 

 :ٓغِظ فجد ثُضٝث٣ج، ٓغِظ هجةْ ثُضٝث٣ز، ٓغِظ ٓ٘لشػ ثُضٝث٣ز، ثُوطؼز ثُٔغضو٤ٔز، ثُوطغ  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر 

   ثُٔغضو٤ٔز ثُٔضطجدوز، ٓغِظ ٓخضِق ثألمالع، ٓغِظ ٓضطجدن ثُنِؼ٤ٖ، ٓغِظ ٓضطجدن ثألمالع.                      

 ٓ :ثعضؼٔجٍ ه٤جعجس ثُضٝث٣ج ثُضٝث٣ج ُضق٤٘ق ثُضٝث٣ج إ٠ُ فجدر أٝ هجةٔز أٝ ٓ٘لشؽز. ج هذَ ثُذسط 

 :صؼشف ثُؼالهز د٤ٖ ثُضٝث٣ج ٝه٤جعجصٜج ك٢ ثُٔغِظ. مٖٔ ثُذسط 

 :ثعضؼٔجٍ ثُخقجةـ ُضق٤٘ق ثُٔغِغجس ٝثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز.  ٓج دؼذ ثُذسط 

 ؿز ٓؼجدالس ُٔغأُز ٖٓ ٝثهغ ثُق٤جر.د٘جء ثعجط ؽذش١: ف٤ج                         

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 ثهِخ إ٠ُ ًَ هجُخ إٔ ٣شعْ ٓغِغًج ػ٠ِ ٝسهز، ٣ٝو٤ظ ًَ صٝث٣ز ٖٓ صٝث٣جٙ، 

 عْ ثعأٍ:

 صخضِق ثإلؽجدجس. ٓج ه٤جط ًَ صٝث٣ز ٖٓ صٝث٣ج ثُٔغِظ ثُز١ سعٔضٚ؟ 

  8ٓٔٓج ٓؾٔٞع ه٤جعجس ٛزٙ ثُضٝث٣ج؟° 

 ٕال. ]إرث أؽجح أفذ ثُطالح دــ ٗؼْ، كجهِخ إ٤ُٚ ؟ °8ٓٔٓؾٔٞع ه٤جعجس صٝث٣جٙ ال ٣غج١ٝ  َٛ سعْ أفذًْ ٓغِغجًث ًج

] ُْ  إٔ ٣ؼ٤ذ ه٤جط صٝث٣ج ثُٔغِظ ٓشر أخشٟ دجُٔ٘وِْز

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

  :أٝ ٓضطجدن ثألمالع ف٘ق ًال ٖٓ ثُٔغِغ٤ٖ ث٥ص٤٤ٖ ٓخضِق ثألمالع، أٝ ٓضطجدن ثُنِؼ٤ٖ،
 دٌضجح ثُطجُخ.٘ثٗظش ٓغجٍ 

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

 ف٘ق ًال ٖٓ ثُٔغِغ٤ٖ ث٥ص٤٤ٖ إ٠ُ ٓخضِق ثُنالع، أٝ ٓضطجدن ثُنِؼ٤ٖ، أٝ ٓضطجدن ثألمالع:

 ٓضطجدن ثُنِؼ٤ٖ                            )د(              ٓضطجدن ثُنالع ٝٓضطجدن ثُنِؼ٤ٖ     )ؽـ(

 ُطجُخ.ثٗظش ًضجح ث

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 أٝؽذ ه٤ٔز ط ك٢ ًَ ٖٓ ثُٔغِغ٤ٖ ث٥ص٤٤ٖ: 

ٖ )    ٗ٘                     ٗ )       ٔٓ٘ 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 أٝؽذ ه٤ٔز ط ك٢ ًَ ٖٓ ثُٔغِغجس ث٥ص٤ز:

 9٘              ° ٕ٘، °ٓٙ، °ط (°ٔ8                       ٖٓ       ( ٗٔ

ٓغأُز ٓلضٞفز: ثسعْ ٓغِغج ٓخضِق ثألمالع  ٝٓ٘لشػ ثُضٝث٣ز ٓغضؼٔالً ثُٔ٘وِز ٝثُٔغطشر ٝعؾَ ػ٤ِٚ أهٞثٍ   (ٖٓ)

 إؽجدز ٌٓٔ٘ز:  أمالػٚ ٝه٤جعجس صٝث٣جٙ. 
 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ثُؼالهجس د٤ٖ ثُضٝث٣ج(( ػ٠ِ كْٜ ثُذسط )خ إٔ ٣ٌضخ ٤ًق عجػذٙ ثُذسط ثُغجدن )ثهِخ إ٠ُ ثُطجُ صؼِْ عجدن

 ثُقج٢ُ ))ثُٔغِغجس((.

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 جةَثُٞع س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  ثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أف٘ق ثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز ٝأؽذ ه٤جط صٝث٣ز ٓؾُٜٞز ك٢ ثُؾٌَ ثُشدجػ٢.  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط  

 :ثُؾٌَ ثُشدجػ٢، ٓضٞثص١ ثألمالع، ثُٔغضط٤َ، ثُٔشدغ، ثُٔؼ٤ٖ، ؽذٚ ثُٔ٘قشف.  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر  

 :ُألؽٌجٍ ثُٜ٘ذع٤ز دٔج ك٢ رُي ثألؽضثء ثُٔضطجدوز، ٝثألمالع ثُٔضٞثص٣ز  صقذ٣ذ ثُخقجةـ ثألعجع٤ز ٓج هذَ ثُذسط 

 ، ٝثألمالع ثُٔضؼجٓذر.                 

  :صقذ٣ذ ثُؼالهز ثُض٢ صشدو د٤ٖ صٝث٣ج ثُٔغِغجس، ٝثُؼالهز ثُض٢ صشدو د٤ٖ صٝث٣ج ثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز. مٖٔ ثُذسط 

 :ٝثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز. ثعضؼٔجٍ ثُخقجةـ ُضق٤٘ق ثُٔغِغجس  ٓج دؼذ ثُذسط 

 د٘جء ثعجط ؽذش١: ف٤جؿز ٓغأُز ٖٓ ٝثهغ ثُق٤جر ػ٘ذ إػطجء ٓؼجدُز دغ٤طز.                 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 ٝمـ ُِطالح إٔ ًِٔز: "ؽٌَ سدجػ٢" صؼ٢٘ إٔ ُٚ أسدؼز ثمالع ٝأسدغ صٝث٣ج.

 عْ ثعأٍ:

 ثُٔشدغ أ٣ٜٔج ٣ؼذ ؽٌال سدجػ٤ج: ثُٔغِظ أّ ثُٔشدغ؟ 

 َٛ  ثُٔغضط٣َ٤ٌٖٔ إٔ صؼط٢ ٓغجال آخش ػ٠ِ ثُؾٌَ ثُشدجػ٢؟ 

   ثٗظش سعّٞ ثُطالحَٛ ٣ٌٖٔ إٔ صشعْ ؽٌالً سدجػ٤ج ال ٣ٌٕٞ ٓشسدؼجً أٝ ٓغضط٤الً؟ 

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

  أٝؽذ ه٤ٔز ط ك٢ ثُؾٌَ ثُشدجػ٢ ثُٔؾجٝس.

 جُخ.دٌضجح ثُطٔثٗظش ٓغجٍ  

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

 أٝؽذ ه٤ٔز ط ك٢ ًَ ٖٓ ثُؾ٤ٌِٖ ثُشدجػ٤٤ٖ ث٥ص٤٤ٖ:

 °                          ٔٙٔ  )ح(   ° 8٘     )أ(      

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 أٝؽذ ه٤ٔز ط ك٢ ًَ ٖٓ ثُؾ٤ٌِٖ ثُشدجػ٤٤ٖ ث٥ص٤٤ٖ: 

ٔ )    7٘                         ٕ )       ٖٕٔ 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 ف٘ق ًال ٖٓ ثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز ث٥ص٤ز:

 ٓضٞثص١ أمالع  ( ٖٔ                          ٓغضط٤َ  ( ٔٔ

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 .طجُخثٗظش ًضجح ثُ

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ثُؼالهجس د٤ٖ ثُضٝث٣ج(( ػ٠ِ كْٜ ثُذسط )سط ثُغجدن )ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ إٔ ٣ٌضخ ٤ًق عجػذٙ ثُذ صؼِْ عجدن 
 ثُقج٢ُ ))ثُٔغِغجس((.                

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ًٖضجح ثُضٔجس٣ٖ.فَ ثألعتِز  ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  صجدغ ثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أف٘ق ثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز ٝأؽذ ه٤جط صٝث٣ز ٓؾُٜٞز ك٢ ثُؾٌَ ثُشدجػ٢.  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط  

 :ثُؾٌَ ثُشدجػ٢، ٓضٞثص١ ثألمالع، ثُٔغضط٤َ، ثُٔشدغ، ثُٔؼ٤ٖ، ؽذٚ ثُٔ٘قشف.   ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر 

 :ز ُألؽٌجٍ ثُٜ٘ذع٤ز دٔج ك٢ رُي ثألؽضثء ثُٔضطجدوز، ٝثألمالع ثُٔضٞثص٣ز صقذ٣ذ ثُخقجةـ ثألعجع٤ ٓج هذَ ثُذسط 

 ، ٝثألمالع ثُٔضؼجٓذر.                 

  :صقذ٣ذ ثُؼالهز ثُض٢ صشدو د٤ٖ صٝث٣ج ثُٔغِغجس، ٝثُؼالهز ثُض٢ صشدو د٤ٖ صٝث٣ج ثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز. مٖٔ ثُذسط 

 :س ٝثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز.ثعضؼٔجٍ ثُخقجةـ ُضق٤٘ق ثُٔغِغج  ٓج دؼذ ثُذسط 

 د٘جء ثعجط ؽذش١: ف٤جؿز ٓغأُز ٖٓ ٝثهغ ثُق٤جر ػ٘ذ إػطجء ٓؼجدُز دغ٤طز.                 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 ٝمـ ُِطالح إٔ ًِٔز: "ؽٌَ سدجػ٢" صؼ٢٘ إٔ ُٚ أسدؼز ثمالع ٝأسدغ صٝث٣ج.

 عْ ثعأٍ:

 ثُٔشدغ أ٣ٜٔج ٣ؼذ ؽٌال سدجػ٤ج: ثُٔغِظ أّ ثُٔشدغ؟ 

 ٛ ثُٔغضط٤ََ ٣ٌٖٔ إٔ صؼط٢ ٓغجال آخش ػ٠ِ ثُؾٌَ ثُشدجػ٢؟ 

   ثٗظش سعّٞ ثُطالحَٛ ٣ٌٖٔ إٔ صشعْ ؽٌالً سدجػ٤ج ال ٣ٌٕٞ ٓشسدؼجً أٝ ٓغضط٤الً؟ 

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

  إؽجدز هق٤شر: ٓج ه٤ٔز ط ك٢ ٓضٞثص١ ثألمالع ثُٔوجدَ.
 دٌضجح ثُطجُخ.ٍٖ  ثٗظش ٓغج

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

 8ٗ، ٕٖٔ .   إؽجدز هق٤شر: أٝؽذ م> ّ، م > ٍ دجُذسؽجس ك٢ ثُٔؼ٤ٖ ثُٔؾجٝس  )د( 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 

 °٘ٔٔ  إؽجدز هق٤شر: أٝؽذ ه٤ٔز ط ك٢ ٓضٞثص١ ثُنالع ثُٔؾجٝس. (ٗ

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 ٘ق ؽ٤ت٤ٖ ٓخضِل٤ٖ ٖٓ ٝثهغ ثُق٤جر ٣ٔغالٕ أؽٌجال سدجػ٤ز، عْ ف٘ق ٛزٙ ثألؽٌجٍ.ٓغأُز ٓلضٞفز: ف (ٖٕ)

 إؽجدز ٌٓٔ٘ز: ٓغضط٤َ ٝعؾجدر ثُـشكز: ٓشدغ.  

 فذد إرث ًجٗش ًَ ػذجسر ٖٓ ثُؼذجسثس ث٥ص٤ز فق٤قز أف٤جٗجًأّ دثةٔج أٝ ؿ٤ش فق٤قز. كغش إؽجدضي:

 أف٤جٗج، إرث صطجدوش أمالػٚ.   ثُٔغضط٤َ ٛٞ ٓشدغ  (7ٕ)     طجدوز.أف٤جٗج، إرث ًجٗش صٝث٣جٙ ٓض  ثُٔؼ٤ٖ ٛٞ ثُٔشدغ  (ٕ٘)

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ثُؼالهجس د٤ٖ ثُضٝث٣ج(( ػ٠ِ كْٜ ثُذسط )ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ إٔ ٣ٌضخ ٤ًق عجػذٙ ثُذسط ثُغجدن ) صؼِْ عجدن 
 ٢ ))ثُٔغِغجس((.ثُقجُ                

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  خطز فَ ثُٔغأُز ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :عضؼٔجٍ خطز "ثُشعْ".أفَ ثُٔغجةَ دج ثُٜذف ٖٓ ثُذسط   

 :ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر   

 :صغجػذ خطز ))ثُشعْ(( ثُطالح ػ٠ِ صق٣ٞش ثُٔغأُز ٝإ٣ؾجد فِٜج. ًٔج إٔ ثُشعْ ٣غجػذ ثُطالح  ٓج هذَ ثُذسط

   ػ٠ِ صقذ٣ذ ثُٔؼِٞٓجس ثُض٢ ٣قضجؽٕٞ إ٤ُٜج ُقَ ثُٔغأُز. 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 هٍٞ ٓوؼذ ثُطجُخعجػذ ثُطالح ػ٠ِ ه٤جط ػشك ؿشكز ثُقق ٝ

 عْ ثعأٍ:

   صخضِق ثإلؽجدجسٓج ػشك ؿشكز ثُقق؟ 

  صخضِق ثإلؽجدجسٓج هٍٞ ٓوؼذ ثُطجُخ؟ 

 إؽجدز ٌٓٔ٘ز:  ٤ًق ٣ٌٖٔ ثعضؼٔجٍ ثُشعْ إل٣ؾجد ػذد ثُٔوجػذ ثُض٢ ٣ٌٖٔ فلٜج ػ٠ِ ثٓضذثد ػشك ؿشكز ثُقق؟

 ك ثُـشكز.ثسعْ ٓخططج ُـشكز ثُقق، ٝػ٤ٖ ػ٤ِٚ ثُؼشك ، ٝثسعْ ٓوجػذ ػ٠ِ ثٓضذثد ػش

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 ثعضؼَٔ ثُخطز ثُٔ٘جعذز ٓٔج ٣أص٢ ُقَ ثُٔغجةَ:

 ٔٗ)  ٤ًِٞٓضًشث ك٢ ٤ً8ِ٘ٞٓضًشث دجُغ٤جسر ُض٣جسر ؽو٤وضٚ. كئرث ًجٗش عشػز ثُغ٤جسر ٖ٘ٗسفِز: هطغ ٓ٘قٞس ٓغجكز

 ػز ثعضـشهش ثُشفِز؟٤ًِٞٓضًشث ك٢ ثُغجػز ُذو٤ز ثُشفِز، كٌْ عج٤ً9ِٓٞٓضًشث، ٕٝ٘٘ثُغجػز خالٍ أٍٝ 

 :    أكْٜ 

٤ًِٞٓضشثً ثألُٝٚ ٝ ػ٠ِ ٤ًِٕ٘٘ٞٓضًشث ك٢ ثُغجػز  ثُــ ٤ً8ِ٘ٞٓضشثً ، ًٝجٗش عشػز ثُغ٤جسر ٖ٘ٗهطغ ٓ٘قٞس ٓغجكز   

 ٤ًِٞٓضًش ثُذو٤ز ثُشفِز.9ٓ

 

 ثعضؼَٔ خطز ثُشعْ.   خطو: 

 عجػجس٘   :فَ 

 

    . صقون  

 ثسثؽغ ٓؼط٤جس ثُٔغأُز ٝأهذوٜج ٓغ ثُقَ.   

 .ش ًضجح ثُطجُخثٗظ

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ٙثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ إٔ ٣ٌضخ ثُخطٞثس ثُض٢ أصذؼٜج ُقَ ثُٔغأُز  كْٜ ثُش٣جم٤جس. 

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ًٖضجح ثُضٔجس٣ٖ.فَ ثألعتِز  ًضجح ثُضٔجس٣ 



178 

 

 

 

 

 ثُٞعجةَ سس٣جم٤ج -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  ٓق٤و ثُذثةشر ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أهذس ه٤جط ثُضٝث٣ج ٝأسعٜٔج.  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط  

 :ثُذثةشر ، ثُٔشًض ، ثُٞصش، ثُوطش، ثُٔق٤و، ٗقق ثُوطش.   ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر 

 :ثعضؼٔجٍ ثُو٤جط ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ثُطٍٞ. ٓج هذَ ثُذسط 

  :ثُذثةشر، ٝهطشٛج، ٝٓق٤طٜج. ٝصوذ٣ش ه٤جعجس ٖٓ مٜٔ٘ج ٓق٤و ٝفق ثُؼالهز د٤ٖ ٗقق هطش  مٖٔ ثُذسط

 ثُذثةشر.

  :صوذ٣ش ثُو٤جعجس، ٝفَ ٓغجةَ صطذ٤و٤ز صضنٖٔ ثُٔق٤و.   ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 أػو ًَ هجُخ هذوج دثةش٣ًج ٖٓ ثُٞسم، عْ ثهِخ إ٤ُْٜ ثعضؼٔجٍ ثُٔغطشر ُو٤جط ثُٔغجكز فٍٞ ثُطذن.

 عْ ثعأٍ:

 إؽجدز ٌٓٔ٘ز: ه٤ش ٛزٙ ثُٔغجكز دضوغ٤ٜٔج إ٠ُ  ُخطٞثس ثُض٢ ثصذؼضٜج ك٢ ه٤جط ثُٔغجكز فٍٞ ثُطذن ثُذثةش١؟ٓج ث

 أؽضثء هٍٞ ًَ ٜٓ٘ج ع٘ضٔضش ٝثفذ ٝٝمؼش ػالٓز ػ٠ِ ًَ ؽضء، عْ فغذش ػذد ثألؽضثء.

  ُٜٞج ٓ٘ق٤٘ز د٤٘ٔج إؽجدز  ٌٓٔ٘ز: فؼذز؛ ألٕ فجكز ثُطذن ثُٔشثد ه٤جط هَٛ ٛزٙ ثُٜٔٔز عِٜز أّ فؼذز؟ ُٝٔجرث؟

 ثُٔغطشر ٓغضو٤ٔز.

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ"دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

 ّ.8أٝؽذ هطش دثةشر ٗقق هطشٛج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

 أٝؽذ ٗقق ثُوطش أٝ ثُوطش ٌَُ دثةشر ٓٔج ٣أص٢:

 عْ   8ّ       ٙٔ)ؽـ( م = عْ                  ٙ    عْ    ٖ)ح( م = ِْٓ           ٘.ِْٔٔٓ.    ٖٕ)أ( م = 

 ثٗظش دجه٢ أعتِز "صقون ٖٓ كٜٔي" دٌضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 أٝؽذ ٗقق ثُوطش ثٝ ثُوطش ٌَُ دثةشر ٓٔج ٣أص٢:

 ِْٓ    ٓٔ  ِْٓ   ٕٓم = (  ٖ                         ّ    ٘.ٔ              ّ ٖم = (  ٔ

                                     شر ٓٔج ٣أص٢:هذس ٓق٤و ًَ دثة

 عْ  ٙٙ   (  ٙ                       عْ    ٕٗ(  ٗ

 .ثٗظش دجه٢ أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 أٝؽذ ٗقق ثُوطش ثٝ ثُوطش ٌَُ دؽجةشر ٓٔج ٣أص٢:

 ِْٓ   7ٕ  ِْٓ     ٖٙ ٗن =   (ٗٔ)ِْٓ                 ٘.ٕ  ِْٓ     ٘م =     (ٔٔ)

 هذس ٓق٤و ًَ دثةشر ٓٔج ٣جص٢: 

 عْ ٕٗ   (٘ٔ)

 ثٗظش دجه٢ أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.  

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 ٘ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ إ٣ؾجد هطش دثةشر ٝٓق٤طٜج إرث ًجٕ ٗقق هطشٛج   :دطجهز ٌٓجكجر.ًِْ 

 :جدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.ٓض ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ًٖضجح ثُضٔجس٣ٖ.فَ ثألعتِز  ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  صجدغ ٓق٤و ثُذثةشر ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أهذس ه٤جط ثُضٝث٣ج ٝأسعٜٔج.  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط  

 ثُذثةشر ، ثُٔشًض ، ثُٞصش، ثُوطش، ثُٔق٤و، ٗقق ثُوطش.   ر:ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذ 

 :ثعضؼٔجٍ ثُو٤جط ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ثُطٍٞ. ٓج هذَ ثُذسط 

  :ٝفق ثُؼالهز د٤ٖ ٗقق هطش ثُذثةشر، ٝهطشٛج، ٝٓق٤طٜج. ٝصوذ٣ش ه٤جعجس ٖٓ مٜٔ٘ج ٓق٤و  مٖٔ ثُذسط

 ثُذثةشر.

  :ز صضنٖٔ ثُٔق٤و. صوذ٣ش ثُو٤جعجس، ٝفَ ٓغجةَ صطذ٤و٤  ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 أػو ًَ هجُخ هذوج دثةش٣ًج ٖٓ ثُٞسم، عْ ثهِخ إ٤ُْٜ ثعضؼٔجٍ ثُٔغطشر ُو٤جط ثُٔغجكز فٍٞ ثُطذن.

 عْ ثعأٍ:

 إؽجدز ٌٓٔ٘ز: ه٤ش ٛزٙ ثُٔغجكز دضوغ٤ٜٔج إ٠ُ  ٓج ثُخطٞثس ثُض٢ ثصذؼضٜج ك٢ ه٤جط ثُٔغجكز فٍٞ ثُطذن ثُذثةش١؟

 ٜ٘ج ع٘ضٔضش ٝثفذ ٝٝمؼش ػالٓز ػ٠ِ ًَ ؽضء، عْ فغذش ػذد ثألؽضثء.أؽضثء هٍٞ ًَ ٓ

  إؽجدز  ٌٓٔ٘ز: فؼذز؛ ألٕ فجكز ثُطذن ثُٔشثد ه٤جط هُٜٞج ٓ٘ق٤٘ز د٤٘ٔج َٛ ٛزٙ ثُٜٔٔز عِٜز أّ فؼذز؟ ُٝٔجرث؟

 ثُٔغطشر ٓغضو٤ٔز.

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ"دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

 عْ، ٓوشدًج إ٠ُ أهشح ؽضء ٖٓ ػؾشر.ٗدثةشر هطشٛج أٝؽذ ٓق٤و 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

 أٝؽذ ٗقق ثُوطش أٝ ثُوطش ٌَُ دثةشر ٓٔج ٣أص٢:

 7ِِْْٕٓٓ      ٕٔٗن =  )ٝ(ّ               ّٖٓ        ٘ٗن =  )ٛـ(عْ               ٕٔعْ.    7م =  د()

 ثُطجُخ. ثٗظش دجه٢ أعتِز "صقون ٖٓ كٜٔي" دٌضجح

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 (: ٖٗٔٓ أٝؽذ ٓق٤و ًَ دثةشر ٓٔج ٣أص٢ ٓوشدًج إ٠ُ أهشح ؽضء ٖٓ ػؾشر )ثعضؼَٔ ه 

 عْ     ٔ.9ٙ  (9ّ       ٓ.ٗٗ(  8عْ    8.ٓٗ (  7

 .ثٗظش دجه٢ أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 ع7.7ْٖق٤طٚ ٓوشدًج إ٠ُ أهشح ػؾش. عْ. أٝؽذ ٕٓٔأهشثؿ ٓذٓؾز: ٣ذِؾ هطش ثُوشؿ ثُٔذٓؼ  (7ٕ)

عْ، دٕٝ ثعضؼٔجٍ ث٥ُز ثُقجعذز.  ٕٗعْ، أًذش أّ أفـش ٖٓ ٗصوذ٣ش: فذد إٔ ًجٕ ٓق٤و ثُذثةشر ثُض٢ ٗقق هطشٛج  (ٖٔ) 

، كئٕ ثُٔق٤و ع٤ٌٕٞ أًذش ٖعْ. ٝدٔج إٔ ه أًذش ه٤ِالً ٖٓ 8عْ، كئٕ ثُوطش ٗأًذش ٖٓ؛ إؽجدز ٌٓٔ٘ز: دٔج إٔ ٗقق ثُوطش 

 عْ.        ٕٗٝثُز١ ٣غج١ٝ  8مشح  ٖٖٓ ه٤ِالً 
 ثٗظش دجه٢ أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.  

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :٘ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ إ٣ؾجد هطش دثةشر ٝٓق٤طٜج إرث ًجٕ ٗقق هطشٛج   دطجهز ٌٓجكجر.ًِْ 

 :ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس  ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ٖفَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  ٓغجفز ٓضٞثص١ ثألمالع ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أؽذ ٓغجفز ٓضٞثص١ ثألمالع. ثُٜذف ٖٓ ثُذسط   

 :ثُوجػذر ،ثالسصلجع.  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر  

 ثعضؼٔجٍ ثُق٤ؾ ثُش٣جم٤ز ك٢ فغجح ثُٔغجفجس. ذَ ثُذسط: ٓج ه 

 :ثعض٘ضجػ ف٤ؾ صضنٖٔ ثُٔغجفز. ثعضؼٔجٍ ثُؾذثٍٝ ٝثُشٓٞص ُٞفق ثُٔغجفز. مٖٔ ثُذسط 

 فَ ٓغجةَ صضنٖٔ ثُٔغجفز.                  

 :د٘جء أعجط ؽذش١: ثعض٘ضجػ ف٤ؾ صضقٖٔ ثُٔغجفز ، ٝفَ ٓغجةَ ػ٤ِٜج.  ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 عتِز ثُضؼض٣ض:أ  
ٝفذثس ٓشدؼز ػ٠ِ ثُِٞفز  8صٝد ثُطالح دِٞفجس ٛ٘ذع٤ز ٝٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٔطجه. ٝثهِخ إ٤ُْٜ صؾ٤ٌَ ٓغضط٤َ ٓغجفضٚ 

 عْ ثعأٍ:ثُٜ٘ذع٤ز.                                                          

 إؽجدز ٌٓٔ٘ز: ٝؽذس دؼذ٣ٚ  ُٔطِٞح؟٤ًق ثخضشس ٌٓجٕ ٝمغ ثُٔطجهز ػ٠ِ ثُِٞفز ثُٜ٘ذع٤ز ُضؾ٤ٌَ ثُٔغضط٤َ ث

 .8ػ٠ِ إٔ ٣ٌٞس فجفَ مشدٜٔج 

  إؽجدز  ٌٓٔ٘ز: فؼذز؛ الَٛ ُؾ٤ٔغ ثُٔغضط٤الس ثُض٢ ؽٌِٜج ثُطالح ثألدؼجد ٗلغٜج؟ 

  ٖٝث٥ٕ ثعضؼَٔ ٓطجهز أخشٟ ُضؾٌغَ ٓضٞثص١ أمالع ػ٠ِ أال ٣ٌٕٞ ٓغضط٤ال ٝصٌٕٞ ثُٔ٘طوز ثُٔؾضشًز د٤

إؽجدز ٌٓٔ٘ز: ز ٝٓضٞثص١ ثألمالع أًخ ٓج ٣ٌٖٔ. عْ هجسٕ د٤ٖ ٓغجفض٠ ثُؾ٤ٌِٖ؟ ثُٔغضط٤َ ثُز١ ؽٌِضٚ ك٢ ثُذذث٣

 ُٜٔج ثُٔغجفز ٗلغٜج. 

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

  أٝؽذ ٓغجفز ًَ ٓضٞثص١ أمالع ك٤ٔج ٣أص٢:

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

ٝفذر ٖ٘)أ( 
ٕ

ّٗٙ)ح(                        
ٕ
  

 ثٗظش دجه٢ أعتِز "صقون ٖٓ كٜٔي" دٌضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 أٝؽذ ٓغجفز ًَ ٓضٞثص١ أمالع ك٤ٔج ٣أص٢:

ٝفذر 8ٔ     (  ٔ
ٕ

                                 ٖ  )        77ّ
ٕ
  

 .ثٗظش دجه٢ أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 ًَ ٓضٞثص١ ثمالع ك٤ٔج ٣أص٢:أٝؽذ ٓغجفز 

ٝفذر ٙٔ     ( ٙ)
ٕ

ع7ْٕ      ( 8)     
ٕ

    

ّٗ.ٕٖ  ّ 8.ّٗ ٝثسصلجػ7٘ٚ.ٙأٝؽذ ٓغجفز ٓضٞثص١ أمالع هٍٞ هجػذصز  (ٖٔ)
ٕ

 

 ثٗظش دجه٢ أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.  

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

  ِْٓغجفز ٓضٞثص١ ثألمالع(( ػ٠ِ كْٜ )خ إٔ ٣خٖٔ ٤ًق ع٤غجػذٙ ثُذسط ثُقج٢ُ )ثهِخ إ٠ُ ثُطجُ :الفنصؼ

 ثُذسط ثُالفن ))ٓغجفز ثُٔغِظ((.

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ًٖضجح ثُضٔجس٣ٖ.فَ ثألعتِز  ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ جسس٣جم٤ -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

 ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ
صجدغ ٓغجفز ٓضٞثص١ 

 ثألمالع
 

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أؽذ ٓغجفز ٓضٞثص١ ثألمالع. ثُٜذف ٖٓ ثُذسط   

 :ثُوجػذر ،ثالسصلجع.  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر  

  :ثعضؼٔجٍ ثُق٤ؾ ثُش٣جم٤ز ك٢ فغجح ثُٔغجفجس. ٓج هذَ ثُذسط 

 :٘ضجػ ف٤ؾ صضنٖٔ ثُٔغجفز.ثعض ثعضؼٔجٍ ثُؾذثٍٝ ٝثُشٓٞص ُٞفق ثُٔغجفز. مٖٔ ثُذسط 

 فَ ٓغجةَ صضنٖٔ ثُٔغجفز.                  

 :د٘جء أعجط ؽذش١: ثعض٘ضجػ ف٤ؾ صضقٖٔ ثُٔغجفز ، ٝفَ ٓغجةَ ػ٤ِٜج.  ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
ػ٠ِ ثُِٞفز  ٝفذثس ٓشدؼز 8صٝد ثُطالح دِٞفجس ٛ٘ذع٤ز ٝٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٔطجه. ٝثهِخ إ٤ُْٜ صؾ٤ٌَ ٓغضط٤َ ٓغجفضٚ 

 عْ ثعأٍ:ثُٜ٘ذع٤ز.                                                          

 إؽجدز ٌٓٔ٘ز: ٝؽذس دؼذ٣ٚ  ٤ًق ثخضشس ٌٓجٕ ٝمغ ثُٔطجهز ػ٠ِ ثُِٞفز ثُٜ٘ذع٤ز ُضؾ٤ٌَ ثُٔغضط٤َ ثُٔطِٞح؟

 .8ػ٠ِ إٔ ٣ٌٞس فجفَ مشدٜٔج 

 إؽجدز  ٌٓٔ٘ز: فؼذز؛ الٗلغٜج؟  َٛ ُؾ٤ٔغ ثُٔغضط٤الس ثُض٢ ؽٌِٜج ثُطالح ثألدؼجد 

  ٖٝث٥ٕ ثعضؼَٔ ٓطجهز أخشٟ ُضؾٌغَ ٓضٞثص١ أمالع ػ٠ِ أال ٣ٌٕٞ ٓغضط٤ال ٝصٌٕٞ ثُٔ٘طوز ثُٔؾضشًز د٤

إؽجدز ٌٓٔ٘ز: ثُٔغضط٤َ ثُز١ ؽٌِضٚ ك٢ ثُذذث٣ز ٝٓضٞثص١ ثألمالع أًخ ٓج ٣ٌٖٔ. عْ هجسٕ د٤ٖ ٓغجفض٠ ثُؾ٤ٌِٖ؟ 

 ُٜٔج ثُٔغجفز ٗلغٜج. 

 :ثعضؼذ  

 خ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.ثهِ

 :ٟٞثُٔقض  

عؾجد: ٣ؼشك ٓقَ د٤غ عؾجد ٓض٘ٞػز، ٖٓ د٤ٜ٘ج هطؼز عؾجد ٓغضط٤ِز ثُؾٌَ ٝفٔشثء ثُِٕٞ ٝؽضء ٜٓ٘ج أعٞد ثُِٕٞ 

 ػ٠ِ ؽٌَ ٓضٞثص١ أمالع. أٝؽذ ٓغجفز ٓضٞثص١ ثألمالع ر١ ثُِٕٞ ثألعٞد.

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

ٝفذر ٖ٘)أ( 
ٕ

ّٗٙ)ح(                        
ٕ
  

 ثٗظش دجه٢ أعتِز "صقون ٖٓ كٜٔي" دٌضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 

عْٕٙ.ٖٔ   ٓضٞثص١ ثمالع: أٝؽذ ٓغجفز ٓضٞثص١ ثألمالع ثُٔٔغَ ك٢ ثُؾٌَ ثُٔؾجٝس. (٘
ٕ

   

 .ثٗظش دجه٢ أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
ّٗ.ٕٖ  ّ 8.ّٗ ٝثسصلجػ7٘ٚ.ٙٓضٞثص١ أمالع هٍٞ هجػذصز أٝؽذ ٓغجفز  (ٖٔ) 

ٕ
 

8ّٓٓٔصخط٤و: أسك ػ٠ِ ؽٌَ ٓضٞثص١ أمالع ٓغجفضٜج  (8ٔ)
ٕ

ّ، كَٜ 7٘. إرث ًجٕ هٍٞ هجػذر ٓضٞصث١ ثألمالع 

8ّٓٓٔال؛ ُضٌٕٞ ٓغجفز ٓضٞثص١ ثألمالع ّ؟ كغش إؽجدضي   ٣ٌٕٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ ثسصلجػٚ 
ٕ
ّ، الدذ إٔ 7٘ٝهٍٞ هجػذصٚ  

 ّ.               ٕٗ= 7٘÷ 8ٓٓٔسصلجػٚ ٣غج١ٝ ث

 ثٗظش دجه٢ أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.  

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ٓغجفز ٓضٞثص١ ثألمالع(( ػ٠ِ كْٜ )ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ إٔ ٣خٖٔ ٤ًق ع٤غجػذٙ ثُذسط ثُقج٢ُ ) صؼِْ الفن

 ثُذسط ثُالفن ))ٓغجفز ثُٔغِظ((.

 ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. جدؼز ثُٔط٣ٞجس:ٓض 

 :ٖفَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  ٓغجفز ثُٔغِظ ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أؽذ ٓغجفز ثُٔغِظ.  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط  

 ر:ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذ   

  :ثعضؼٔجٍ ثُق٤ؾ ثُش٣جم٤ز ك٢ فغجح ثُٔغجفجس. ٓج هذَ ثُذسط 

  :ثعضؼٔجٍ ثُشٓٞص ُضٔغ٤َ ػالهجس ٓض٘جعذز ٝٝفلٜج ٓغَ ثُٔغجفز. مٖٔ ثُذسط 

 فَ ٓغجةَ صطذ٤و٤ز صضنٖٔ ثُٔغجفز.                            

 :جس ثُٔشصذطز دجُٔلج٤ْٛ ثُٔأُٞكز، ًجُٔغجفز.د٘جء أعجط ؽذش١: صٔغ٤َ ثُذ٤جٗجس د٤ج٤ٗجً ُضٞم٤ـ ثُؼاله ٓج دؼذ ثُذسط 

 فَ ٓغجةَ صطذ٤و٤ز صضنٖٔ ٓغجفجس ٓنِؼجس.                       

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
ٝفذثس ٖٓ ٝسم ٓشدؼجس، ٝه٢ ٛزث ثُٔغضط٤َ ػشم٤ًج إ٠ُ ٗقل٤ٖ  ٗٝفذثس، ٝ 8ثهِخ إ٠ُ ثُطالح هـ ٓغضط٤َ دؼذثٙ 

 إ٠ُ ٓ٘ضقق هجػذر ثُٔغضط٤َ.عْ كشدٙ ٝه٢ ثُش٤ًٖ٘ ثُؼ٤٣ِٖٞ 

 عْ ثعأٍ:

 إؽجدز ٌٓٔ٘ز: ٗؾذ ػذد ثُٞفذثس ثُض٢ صٔغَ ًال ٖٓ هٍٞ ثُٔغضط٤َ  ٤ًق صؾذ ٓغجفز ثُٔغضط٤َ؟ ٝٓج ٓغجفضٚ؟

 ٝفذر ٓشدؼز. ٕٖ= ٗ×8ٝػشمٚ، عْ ٗنشح 

  ٣ٝجٕ.ٓضغجثٗظش إ٠ُ ثُٔغِظ ثٌُذ٤ش ثُ٘جصؼ ػٖ ثُط٢، ٓج ثُؼالهز د٤ٖ ثسصلجع ٛزث ثُٔغِظ ٝػشك ثُٔغضط٤َ؟ 

  ٓغجفز ثُٔغِظ ثٌُذ٤ش صغج١ٝ ٗقق ٓغجفز ثُٔغضط٤َ. ٓج ثُؼالهز د٤ٖ ٓغجفز ثُٔغِظ ثٌُذ٤ش ٝٓغجفز ثُٔغضط٤َ؟ 

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ"دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

  أٝؽذ ٓغجفز ًَ ٓغِظ ك٤ٔج ٣أص٢:

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

ٝفذر ٕ٘)أ( 
ٕ

عْ٘.ٖٔ)ح(                        
ٕ
  

 ثٗظش دجه٢ أعتِز "صقون ٖٓ كٜٔي" دٌضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 أٝؽذ ٓغجفز ًَ ٓغِظ ٓٔج ٣أص٢:

ٝفذر ٙ        (ٔ
ٕ

                          ٖ)  87.7٘ ّ 

 .ثٗظش دجه٢ أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 :أٝؽذ ٓغجفز ًَ ٓغِظ ك٤ٔج ٣أص٢

(9)       87.٘ ًِْ
ٕ

ّّٕ٘ٗ.       ّٖ٘، ٝهٍٞ ثُوجػذر ٗٔثالسصلجع (ٔٔ)          
ٕ

 

 ثٗظش دجه٢ أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.  

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :د ٓغجفز ٓضٞثص١ ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ ثُضل٤ٌش ك٢ ثُٔلج٤ْٛ ثُض٢ صؼِٜٔج ك٢ ثُذسط ثُغجدن فٍٞ إ٣ؾج صؼِْ عجدن

 ثألمالع، عْ ثهِخ إ٤ُٚ صٞم٤ـ ٤ًق عجػذٙ رُي ثُذسط ػ٠ِ كْٜ ٤ًل٤ز إ٣ؾجد ٓغجفز ٓغِظ.

 :رًش ثُطجُخ دإٔ ٣نْ ثُذطجهض٤ٖ ك٢ ؽ٤خ ثُٔغجفز ك٢ ٓط٣ٞجصٚ ف٤ـز إ٣ؾجد ٓغجفز ثُٔغِظ،  ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس

ًضجدز ٓغجةَ صضؼِن دجُٔغجفز، ٝؽشؿ  ًَٝ ثُق٤ؾ ثألخشٟ إل٣ؾجد ثُٔغجفز ثُٞثسدر ك٢ ٛزث ثُلقَ. ٝثؽؾؼٚ ػ٠ِ

 دؼل ٓغجةَ ثُٔغجفز ثُٞثسدر ك٢ ثُلقَ ػ٠ِ ثُذطجهض٤ٖ.

 :ًٖضجح ثُضٔجس٣ٖ.فَ ثألعتِز   ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ
 

 

 ٓغجفز ثُٔغِظ صجدغ
 

 

 

 

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :فز ثُٔغِظ.أؽذ ٓغج  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط  

 :ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر   

  :ثعضؼٔجٍ ثُق٤ؾ ثُش٣جم٤ز ك٢ فغجح ثُٔغجفجس. ٓج هذَ ثُذسط 

  :ثعضؼٔجٍ ثُشٓٞص ُضٔغ٤َ ػالهجس ٓض٘جعذز ٝٝفلٜج ٓغَ ثُٔغجفز. مٖٔ ثُذسط 

 فَ ٓغجةَ صطذ٤و٤ز صضنٖٔ ثُٔغجفز.                            

 :٤جٗجس د٤ج٤ٗجً ُضٞم٤ـ ثُؼالهجس ثُٔشصذطز دجُٔلج٤ْٛ ثُٔأُٞكز، ًجُٔغجفز.د٘جء أعجط ؽذش١: صٔغ٤َ ثُذ ٓج دؼذ ثُذسط 

 فَ ٓغجةَ صطذ٤و٤ز صضنٖٔ ٓغجفجس ٓنِؼجس.                       

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
ٝفذثس ٖٓ ٝسم ٓشدؼجس، ٝه٢ ٛزث ثُٔغضط٤َ ػشم٤ًج إ٠ُ ٗقل٤ٖ  ٗٝفذثس، ٝ 8ثهِخ إ٠ُ ثُطالح هـ ٓغضط٤َ دؼذثٙ 

 كشدٙ ٝه٢ ثُش٤ًٖ٘ ثُؼ٤٣ِٖٞ إ٠ُ ٓ٘ضقق هجػذر ثُٔغضط٤َ. عْ

 عْ ثعأٍ:

 إؽجدز ٌٓٔ٘ز: ٗؾذ ػذد ثُٞفذثس ثُض٢ صٔغَ ًال ٖٓ هٍٞ ثُٔغضط٤َ  ٤ًق صؾذ ٓغجفز ثُٔغضط٤َ؟ ٝٓج ٓغجفضٚ؟

 ٝفذر ٓشدؼز. ٕٖ= ٗ×8ٝػشمٚ، عْ ٗنشح 

 ٓضغج٣ٝجٕ.ثُٔغِظ ٝػشك ثُٔغضط٤َ؟  ثٗظش إ٠ُ ثُٔغِظ ثٌُذ٤ش ثُ٘جصؼ ػٖ ثُط٢، ٓج ثُؼالهز د٤ٖ ثسصلجع ٛزث 

  ٓغجفز ثُٔغِظ ثٌُذ٤ش صغج١ٝ ٗقق ٓغجفز ثُٔغضط٤َ. ٓج ثُؼالهز د٤ٖ ٓغجفز ثُٔغِظ ثٌُذ٤ش ٝٓغجفز ثُٔغضط٤َ؟ 

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ"دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

ّ. كٔج ٓغجفز ثُؤجػ ثُٔغضؼَٔ ُٜزٙ ّٕ ٝثسصلجػٚ ٖٚ خ٤جّ: ثُٞثؽٜز ثألٓج٤ٓز ُِخ٤ٔز ك٢ ثُقٞسر ػ٠ِ ؽٌَ ٓغِظ هجػذص

 ثُٞثؽٜز؟

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

عْٓٔعْ. أٝؽذ ٓغجفضٜج. ٘عْ ٝهٍٞ هجػذصٚ ٗ)ؽـ(  دغ٣ٌٞش: هطؼز دغ٣ٌٞش ػ٠ِ ؽٌَ ٓغِظ ثسصلجػٚ 
ٕ

                        
 ثٗظش دجه٢ أعتِز "صقون ٖٓ كٜٔي" دٌضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 
 ًذ:صأ 

عْ٘ٗ فشف ٣ذ٣ٝز: ف٘ؼش ف٘ذٝهج ٝسه٤ًج ٓغِغ٢ ثُؾٌَ ًٔج ك٢ ثُؾٌَ ثُٔؾجٝس. ٓج ٓغجفز ٝؽٜٚ ثُؼ١ِٞ؟ ( ٗ
ٕ

 

 .ثٗظش دجه٢ أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  

عْٗٔعْ، ٙٔ  (7ٔ)
ٕ

                     (ٔ7)  ٘ٓ ،ِِْْٕٓٔٓٓ
ٕ

       

 ُخ.  ثٗظش دجه٢ أعتِز صذسح دٌضجح ثُطج   

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ ثُضل٤ٌش ك٢ ثُٔلج٤ْٛ ثُض٢ صؼِٜٔج ك٢ ثُذسط ثُغجدن فٍٞ إ٣ؾجد ٓغجفز ٓضٞثص١  صؼِْ عجدن

 ثألمالع، عْ ثهِخ إ٤ُٚ صٞم٤ـ ٤ًق عجػذٙ رُي ثُذسط ػ٠ِ كْٜ ٤ًل٤ز إ٣ؾجد ٓغجفز ٓغِظ.

 :رًش ثُطجُخ دإٔ ٣نْ ثُذطجهض٤ٖ ك٢ ؽ٤خ ثُٔغجفز ك٢ ٓط٣ٞجصٚ ف٤ـز إ٣ؾجد ٓغجفز ثُٔغِظ،  ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس

ًَٝ ثُق٤ؾ ثألخشٟ إل٣ؾجد ثُٔغجفز ثُٞثسدر ك٢ ٛزث ثُلقَ. ٝثؽؾؼٚ ػ٠ِ ًضجدز ٓغجةَ صضؼِن دجُٔغجفز، ٝؽشؿ 

 دؼل ٓغجةَ ثُٔغجفز ثُٞثسدر ك٢ ثُلقَ ػ٠ِ ثُذطجهض٤ٖ.

 :ًٖضجح ثُضٔجس٣ٖ.فَ ثألعتِز   ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  خطز فَ ثُٔغأُز ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أفَ ثُٔغجةَ دجعضؼٔجٍ خطز" إٗؾجء ٗٔٞرػ".  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط  

 :ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر   

  :أُز ٝثُضخط٤و ُقِٜج، ف٤ظ ٣ٌْٜٔ٘ ثعضؼٔجٍ خطز "إٗؾجء ٗٔٞرػ" صغجػذ ثُطالح ػ٠ِ صقٞس ثُٔغ ٓج هذَ ثُذسط

ثألؽ٤جء ثُقغ٤ز أٝ ثُشعْ العضٌؾجف فَ ثُٔغأُز. ٢ٛٝ ٓل٤ذر أ٣ًنج ك٢ ثُذسع٤ٖ ثُوجد٤ٖٓ ف٤ظ ٣ذسط ك٤ٜج ثٌُالح 

  ثُقؾْ ٝثُٔغجفز ثُغطق٤ز.

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  

   فق ٣ق١ٞ ٓوؼذ٣ٖ ص٣جدر ػ٠ِ ثُقق ثُز١ إؽجدز ٌٓٔ٘ز: ًٓج ثُؼالهز ثُض٢ صشدو د٤ٖ أػذثد ثُٔوجػذ ك٢ ثُقلٞف؟ َ

 ٣غذوٚ.

  إؽجدز ٌٓٔ٘ز: عأسعْ ؽٌالً ٣ذ٤ٖ ػذد ٤ًق عضشعْ ؽٌالً ُقَ ثُٔغأُز إرث ُْ ٣ٌٖ ُذ٣ي هطغ ػذ ُضٔغ٤َ ثُٔغأُز؟

 ثُقلٞف ٝػذد ثُٔوجػذ ك٢ ًَ فق.

  فلًج ٌٕٔٔ٘ز: ال؛ ألٕ إؽجدز ٓ فلًج دجُطش٣وز ٗلغٜج؟ ٕٔٓوؼًذث، كَٜ ٣ٌٔ٘ٚ صشص٤ذٜج ك٢  ٖٕٓثكشك إٔ ُذٟ هجسم

 ٓوؼًذث كوو. 8ٕٕعضضنٖٔ 

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 ثعضؼَٔ ثُخطز ثُٔ٘جعذز ٓٔج ٣أص٢ ُقَ ثُٔغجةَ:

 ٙ)  َٔ8ٔهجُذًج ْٜٓ٘ ٣لنِٕٞ ُؼذز ًشر ثُوذّ، ٝ ٕٕهجُذًج صذ٤ٖ إٔ ٓ٘س٣جمز: ٖٓ خالٍ ٓغـ إفقجة٢ ؽ 

 د ثُطالح ثُز٣ٖ ال ٣لنِٕٞ أ٣ج ٖٓ ثُِؼذض٤ٖ؟٣لنِٕٞ ثُِؼذض٤ٖ ًٓؼج. ٓج ػذ ٣ٙلنِٕٞ ًشر ثُغِز، ٝ

 :    أكْٜ 

 هالح ٣لنِٕٞ ثُِؼذض٤ٖ ًٓؼج. ٙهجُذًج ٣لنِٕٞ ُؼذز ًشر ثُغِز، ٝ 8ٔهجُذجً ٣لنِٕٞ ُؼذز ًشر ثُوذّ، ٝ  ٕٕ

 

 ثعضؼَٔ خطز إٗؾجء ٗٔٞرػ.   خطو: 

 هجُذًج. ٙٔ   :فَ 

 

    . صقون  

 ثسثؽغ ٓؼط٤جس ثُٔغأُز ٝأهذوٜج ٓغ ثُقَ.   

 دجه٢ ثالعتِز دٌضجح ثُطجُخ. ثٗظش

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 ع٤غضؼِٕٔٞ خطز ))إٗؾجء ٗٔٞرػ((  ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ ًضجدز كوشر هق٤شر ٣ٞمقٕٞ ك٤ٜج ٤ًق :كْٜ ثُش٣جم٤جس

 ُقَ ثُٔغجٍ ثإلمجك٢، ٝثهِخ إ٤ُْٜ سعْ أؽٌجٍ صٞم٤ق٤ز ُ٘ٔجرؽْٜ.

 :ٓضجدؼز ٝص٘ذ٤ٚ ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج. ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس 

 :ًٖضجح ثُضٔجس٣ٖ.فَ ثألعتِز  ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  فؾْ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ٢ ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أؽذ فؾْ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ٢.  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط  

 :ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ٢، ثُقؾْ، ثُٞفذثس ثٌُٔؼذز.  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر  

 ٓ :ثخض٤جس ثُٞفذثس ثُٔ٘جعذز ُو٤جط ثُقؾْ ٝثعضؼٔجُٜج. ج هذَ ثُذسط 

 فَ ٓغجةَ صطذ٤و٤ز صضنٖٔ ثُقؾْ.   ثعض٘ضجػ ف٤ـض٤ٖ إل٣ؾجد فؾْ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ٢. : مٖٔ ثُذسط 

 :د٘جء أعجط ؽذش١: ثعض٘ضجػ ف٤ؾ صضنٖٔ ثُقؾْ.  ٓج دؼذ ثُذسط  

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
  إؽجدز ٌٓٔ٘ز: دؼل ثُٔذج٢ٗ، ثُـشف، ثُق٘جد٣ن. ػ٠ِ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ٢؟أػو أٓغِز ٖٓ ٝثهغ ثُق٤جر 

  ُٔجرث صؼضوذ أٗٚ ٖٓ ثُنشٝس١ أف٤جًٗج ٓؼشكز ٓوذثس ثُق٤ض ثُز١ ٣ق٣ٞٚ ثُٔؾغْ، أٝ ٓوذثس ثُق٤ض ثُز١ ٣ق١ٞ ثُٔؾغْ؟

صخضٜٗج دثخِٚ.  إؽجدز ٌٓٔ٘ز:  ػ٘ذٓج صؼشف ٓوذثس ثُق٤ض ثُز١ ٣ق٣ٞٚ ف٘ذٝم، صغضط٤غ ٓؼشكز ث٤ٌُٔز ثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ

 ٝػ٘ذٓج صؼشف ٓوذثس ثُق٤ض ثُز١ ٣ق١ٞ ثُق٘ذٝم صغضط٤غ ٓؼشكز ثٌُٔجٕ ثُز١ ٣ٌٖٔ إٔ صخضٕ ٛزث ثُق٘ذٝم ك٤ٚ.

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ٗؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.

  

 :ٟٞثُٔقض  

  أٝؽذ فؾْ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ٢ ك٢ ثُؾٌَ ثُٔؾجٝس.
 دٌضجح ثُطجُخ. ٔثٗظش ٓغجٍ 

 ٖٓ كٜٔي: صقون 

 أٝؽذ فؾْ ًَ ٓ٘ؾٞس سدجػ٢ ٓٔج ٣أص٢: 

عْٕ٘ٔ)أ(  
ٖ

عْٕٓٗ)ح(                         
ٖ

                       

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 ؽذ فؾْ ًَ ٓ٘ؾٞس سدجػ٢ ك٤ٔج ٣أص٢:أٝ

عْ٘ٔ    ( ٔ
ٖ

عْٗ٘.ٕٙٔ    ( ٖ                
ٖ

 

 " دٌضجح ثُطجُخ.ثٗظش دجه٢ أعتِز "صقون ٖٓ كٜٔي

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  

عْ٘.7ٕٕٓ     فو٤ذز: أٝؽذ فؾْ  ثُقو٤ذز ك٢ ثُقٞسر ثُٔؾجٝسر.  (ٖٔ)
ٖ

 
 

عْ٘.7ٖٕٓأٝؽذ هٍٞ ٓ٘ؾٞس سدجػ٢، فؾٔٚ ( ٘ٔ) 
ٕ

   عْ ٘.8ٔ    عْ.9عْ، ٝثسصلجػٚ 7ٔ، ٝػشمٚ 

 ثٗظش دجه٢ أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.  

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 .ًضجح ثُطجُخثٗظش 

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 أفنش ف٘ذٝهج ٝمؼٚ أٓجّ ثُطجُخ ٝعؾَ ػ٠ِ ثُغذٞسر ًال ٖٓ: هُٞٚ، ٝػشمٚ، ٝثسصلجػٚ، عْ  :دطجهز ٌٓجكجر

 ثهِخ إ٤ُٚ إ٣ؾجد فؾٔٚ.

 :رًش ثُطجُخ دٌضجدز ف٤ـز فؾْ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ٢ ػ٠ِ إفذٟ ثُذطجهض٤ٖ ك٢ ؽ٤خ ثُقؾْ ك٢  ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس

 ٤ٖ دطجهز سعٞٓج صٞم٤ق٤ز ُِٔ٘ؾٞس ثُشدجػ٢ ٝخطٞثس إ٣ؾجد فؾٔٚ.ٓط٣ٞجصٚ، ٝثؽؾؼٚ ػ٠ِ صنٔ

 :ًٖضجح ثُضٔجس٣ٖ.فَ ثألعتِز  ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

  صجدغ فؾْ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ٢ ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أؽذ فؾْ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ٢.  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط  

 :ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ٢، ثُقؾْ، ثُٞفذثس ثٌُٔؼذز.  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر  

  :ثخض٤جس ثُٞفذثس ثُٔ٘جعذز ُو٤جط ثُقؾْ ٝثعضؼٔجُٜج. ٓج هذَ ثُذسط 

 فَ ٓغجةَ صطذ٤و٤ز صضنٖٔ ثُقؾْ.   ثعض٘ضجػ ف٤ـض٤ٖ إل٣ؾجد فؾْ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ٢. : مٖٔ ثُذسط 

 :ضنٖٔ ثُقؾْ.  د٘جء أعجط ؽذش١: ثعض٘ضجػ ف٤ؾ ص ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 إؽجدز ٌٓٔ٘ز: دؼل ثُٔذج٢ٗ، ثُـشف، ثُق٘جد٣ن. أػو أٓغِز ٖٓ ٝثهغ ثُق٤جر ػ٠ِ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ٢؟ 

  ُٔجرث صؼضوذ أٗٚ ٖٓ ثُنشٝس١ أف٤جًٗج ٓؼشكز ٓوذثس ثُق٤ض ثُز١ ٣ق٣ٞٚ ثُٔؾغْ، أٝ ٓوذثس ثُق٤ض ثُز١ ٣ق١ٞ ثُٔؾغْ؟

ف ٓوذثس ثُق٤ض ثُز١ ٣ق٣ٞٚ ف٘ذٝم، صغضط٤غ ٓؼشكز ث٤ٌُٔز ثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ صخضٜٗج دثخِٚ. إؽجدز ٌٓٔ٘ز:  ػ٘ذٓج صؼش

 ٝػ٘ذٓج صؼشف ٓوذثس ثُق٤ض ثُز١ ٣ق١ٞ ثُق٘ذٝم صغضط٤غ ٓؼشكز ثٌُٔجٕ ثُز١ ٣ٌٖٔ إٔ صخضٕ ٛزث ثُق٘ذٝم ك٤ٚ.

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ٗؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.

  

 :ٟٞثُٔقض  

  رث ًجٗش أدؼجد ػِذز ثُؼق٤ش ًٔج ك٢ ثُؾٌَ ثُٔؾجٝس. كجٝؽذ فؾٜٔج.ٓٞثد ؿزثة٤ز: إ

 دٌضجح ثُطجُخ. ٖثٗظش ٓغجٍ 

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

ع7ْٓٔعْ   ٘.8عْ، ٝثسصلجػٚ ٗعْ، ٝػشمٚ ٘)ؽـ( أٝػ٤ز: أٝؽذ فؾْ ٝػجء ػ٠ِ ؽٌَ ٓ٘ؾٞس سدجػ٢ هُٞٚ 
ٖ

                        
 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 عْ، أٝؽذ ٤ًٔز ثُٔجء ثُض٢ ٕٓٔعْ، ٝثسصلجػٚ ٕٓٓعْ، ٝػشمز ٕٓ٘ضثٕ ٓجء ػ٠ِ ؽٌَ ٓ٘ؾٞس هُٞٚ ٓجء: خ (٘

عْٓٓٓٓٓٓٙ صِٔؤٙ        
ٖ

 

 ثٗظش دجه٢ أعتِز "صقون ٖٓ كٜٔي" دٌضجح ثُطجُخ.

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
 أٝؽذ فؾْ ًَ ٓ٘ؾٞس سدجػ٢ ك٤ٔج ٣أص٢:

ّ صوش٣ذًج. أٝؽذ فؾٜٔج ٕ٘.ّٔٔ صوش٣ذًج، ٝػشمٜج ّٕٔ، ٝهُٜٞج ٗٔ ثٌُؼذز ثُٔؾشكز: ٣ذِؾ ثسصلجع ثٌُؼذز ثُٔؾشكز (ٗٔ)

ع89ْٓٔثُضوش٣ذ٢. 
 ٖ

  صوش٣ذًج 

ع٘ضٔضًشث  8ٓٔعْ ػ٠ِ أٗٚ أفـش ٖٓ ٕ.ٕٔعْ ٝثسصلجػٚ ٖعْ ٝػشمٚ 8.٘صوذ٣ش: هذسس أَٓ فؾْ ٓ٘ؾٞس هُٞٚ  (ٕٗ)

ع8ْٓٔ=  ٕٔ× ٖ× ٤٘٘ٔج ثُقؾْ أًذش ٖٓ ال؛ ألٕ ثُضوذ٣ش إ٠ُ ثألد٠ٗ، د    ٌٓؼذًج. كَٜ صوذ٣شٛج فق٤ـ؟ كغش إؽجدضي. 
ٖ
. 

 ثٗظش دجه٢ أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.  

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :أفنش ف٘ذٝهج ٝمؼٚ أٓجّ ثُطجُخ ٝعؾَ ػ٠ِ ثُغذٞسر ًال ٖٓ: هُٞٚ، ٝػشمٚ، ٝثسصلجػٚ، عْ  دطجهز ٌٓجكجر

 ثهِخ إ٤ُٚ إ٣ؾجد فؾٔٚ.

 ُرًش ثُطجُخ دٌضجدز ف٤ـز فؾْ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ٢ ػ٠ِ إفذٟ ثُذطجهض٤ٖ ك٢ ؽ٤خ ثُقؾْ ك٢  ٔط٣ٞجس:ٓضجدؼز ث

 ٓط٣ٞجصٚ، ٝثؽؾؼٚ ػ٠ِ صن٤ٖٔ دطجهز سعٞٓج صٞم٤ق٤ز ُِٔ٘ؾٞس ثُشدجػ٢ ٝخطٞثس إ٣ؾجد فؾٔٚ.

 :ٖفَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس٣ٖ. ًضجح ثُضٔجس٣ 
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 ثُٞعجةَ م٤جسس٣ج -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

 ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ
ٓغجفز عطـ ثُٔ٘ؾٞس 

 ثُشدجػ٢
 

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أٝؽذ ٓغجفز عطـ ٓ٘ؾٞس سدجػ٢.  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط  

 :ٓغجفز ثُغطـ.  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر  

 :ثخض٤جس ثُق٤ؾ ثُٔ٘جعذز ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ثُٔغجفز، ٝثعضؼٔجُٜج. ٓج هذَ ثُذسط 

  :ُضٞم٤ـ ٓـّٜٞ ٓغجفز عطـ ؽٌَ عالع٢ ثألدؼجد.د٘جء أعظ ٛ٘ذع٢: ػَٔ ٓخطو  مٖٔ ثُذسط  

 :إ٣ؾجد ثُٔغجفز ثُؾجٗذ٤ز ٝثُٔغجفز ث٤ٌُِز ُغٌـ ًَ ٖٓ: ثُٔ٘ؾٞس ،ٝثُٜشّ، ٝثألعطٞثٗز.  ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 ثهِخ إ٠ُ ثُطالح إ٣ؾجد ه٤جعجس هٍٞ ًضجح ثُش٣جم٤جس ، ٝػشمٚ ، ٝثسصلجػٚ ٓوشدز إ٠ُ أهشح ع٘ضٔضش.

 ثعأٍ:عْ 

 ثُطٍٞ ٝثُؼشك. أ١ ثألدؼجد عضغضؼِٜٔج إل٣ؾجد ٓغجفز ثُـالك٤ٖ ثُؼ١ِٞ ٝثُغل٢ِ ٌُِضجح؟ 

  ثُطٍٞ ٝثالسصلجع.أ١ ثألدؼجد عضغؼِٜٔج إل٣ؾجد ٓغجفز ًؼخ ثٌُضجح؟ 

  إؽجدز ٌٓٔ٘ز: أسعْ ؽٌالً ٣ذ٤ٖ ٤ًق صقغخ ػذد ثُغ٘ضٔضشثس ثُٔشدؼز ٖٓ ٝسهز صـ٤ِق صٌل٢ ُؼَٔ ؿالف ثٌُضجح؟

عْ إ٠ُ أػ٠ِ ثُؾٌَ ٖعْ أٝ ٕثُـشك٤ٖ ثُؼ١ِٞ ٝثُغل٢ِ ٌُِضجح ٝثٌُؼخ( ٓغ إمجكز )ح ٝٛٞ ٓلضٞؿ دؼذ١ ثٌُضج

 ٝثعلِٚ ٝإ٠ُ ؽجٗذ٤ٚ ، عْ فغجح ثُٔغجفز ث٤ٌُِز ُِؾٌَ ثُ٘جصؼ.  

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ٗؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.

 :ٟٞثُٔقض  

  أٝؽذ ٓغجفز عطـ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ٢ ثُٔوجدَ. 

 

 دٌضجح ثُطجُخ. ٔٗظش ٓغجٍ ث

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

ّٕ٘)أ( أٝؽذ ٓغجفز عطـ ثُٔ٘ؾٞس ثُٔوجدَ.   
ٕ

                        

 ثٗظش دجه٢ أعتِز "صقون ٖٓ كٜٔي" دٌضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 
 أٝؽذ ٓغجفز عطـ ًَ ٓ٘ؾٞس ك٤ٔج ٣أص٢:

ع9ْٕٓ ( ٔ
ٕ

             ٖ )     ٖٓٓ.7ِْ٘ٓ
ٕ
  

 .أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخثٗظش دجه٢ 

 :صذسح ٝفَ ثُٔغأُز  
ٓؼشٝمجس: ٣نغ عِطجٕ ع٤جسصٚ ثُِؼذز دثخَ ف٘ذٝم دالعض٢ٌ٤ ؽلجف ًٔج ك٢ ثُؾٌَ ثُٔؾجٝس ٤ُؼشمٜج ػ٠ِ  (ٔٔ

عْٓ٘٘ٔ    أفذهجةٚ. أٝؽذ ٓغجفز عطـ ٛزث ثُق٘ذٝم. 
ٕ

 

. كَٜ ٕعْٓٙٗعْ دــ 8صلجػٚ ّ، ٝثسّٙ، ٝػشمٚ ٕ.ٖٔصوذ٣شى هذسس ٛذٟ ٓغجفز عطـ ٓ٘ؾٞس سدجػ٢ هُٞٚ  (ٖٔ)

( = 8× ٙ× ٕ( + )8× ٖٔ× ٕ( + )ٙ× ٖٔ× ٕٗؼْ، ٓغجفز عطقٚ ثُضوش٣ذ٤ز ٢ٛ:    صوذ٣شٛج ٓؼوٍٞ؟ كغش إعض٘ضجؽي.  

ّٗٙٓ
ٕ

 

 ثٗظش دجه٢ أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 .ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 ػ٠ِ ؽٌَ ٓ٘ؾٞس سدجػ٢، عْ ثهِخ إ٤ُٚ صقذ٣ذ فؾٔٚ، ٝأهَ ٓوذثس ٖٓ ثُٞسم أػو ثُطجُخ ف٘ذٝهج   :دطجهز ٌٓجكجر

 ٣ٌل٢ ُضـ٤ِلٚ.

 :رًش ثُطجُخ دٌضجدز ف٤ـز ٓغجفز ثُغطـ ٝأٓغِز صٞم٤ق٤ز ػ٠ِ ٤ًل٤ز إ٣ؾجدٛج ػ٠ِ ثُذطجهز  ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس

 ثُغج٤ٗز ك٢ ؽ٤خ ثُٔغجفز ك٢ ٓط٣ٞضٚ.

 :ٌٖضجح ثُضٔجس٣ٖ.فَ ثألعتِز  د ًضجح ثُضٔجس٣ 



188 

 

 

  

 ثُٞعجةَ س٣جم٤جس -ثُغجدط ثالدضذثة٢  ثُٔجدر -ثُقق   ثُضجس٣خ

 ثُٔٞمٞع  ث٤ُّٞ
صجدغ ٓغجفز عطـ ثُٔ٘ؾٞس 

 ثُشدجػ٢
 

 

ْ٣
وذ

ُض
ث

 

 :أٝؽذ ٓغجفز عطـ ٓ٘ؾٞس سدجػ٢.  ثُٜذف ٖٓ ثُذسط  

 :ٓغجفز ثُغطـ.  ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر  

 :ٝثعضؼٔجُٜج.ثخض٤جس ثُق٤ؾ ثُٔ٘جعذز ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ثُٔغجفز ٓج هذَ ثُذسط ، 

  :د٘جء أعظ ٛ٘ذع٢: ػَٔ ٓخطو ُضٞم٤ـ ٓـّٜٞ ٓغجفز عطـ ؽٌَ عالع٢ ثألدؼجد. مٖٔ ثُذسط  

 :إ٣ؾجد ثُٔغجفز ثُؾجٗذ٤ز ٝثُٔغجفز ث٤ٌُِز ُغٌـ ًَ ٖٓ: ثُٔ٘ؾٞس ،ٝثُٜشّ، ٝثألعطٞثٗز.  ٓج دؼذ ثُذسط 

ظ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :أعتِز ثُضؼض٣ض  
 جم٤جس ، ٝػشمٚ ، ٝثسصلجػٚ ٓوشدز إ٠ُ أهشح ع٘ضٔضش.ثهِخ إ٠ُ ثُطالح إ٣ؾجد ه٤جعجس هٍٞ ًضجح ثُش٣

 عْ ثعأٍ:

 ثُطٍٞ ٝثُؼشك. أ١ ثألدؼجد عضغضؼِٜٔج إل٣ؾجد ٓغجفز ثُـالك٤ٖ ثُؼ١ِٞ ٝثُغل٢ِ ٌُِضجح؟ 

  ثُطٍٞ ٝثالسصلجع.أ١ ثألدؼجد عضغؼِٜٔج إل٣ؾجد ٓغجفز ًؼخ ثٌُضجح؟ 

 إؽجدز ٌٓٔ٘ز: أسعْ ؽٌالً ٣ذ٤ٖ الف ثٌُضجح؟ ٤ًق صقغخ ػذد ثُغ٘ضٔضشثس ثُٔشدؼز ٖٓ ٝسهز صـ٤ِق صٌل٢ ُؼَٔ ؿ

عْ إ٠ُ أػ٠ِ ثُؾٌَ ٖعْ أٝ ٕثُـشك٤ٖ ثُؼ١ِٞ ٝثُغل٢ِ ٌُِضجح ٝثٌُؼخ( ٓغ إمجكز )دؼذ١ ثٌُضجح ٝٛٞ ٓلضٞؿ 

 ٝثعلِٚ ٝإ٠ُ ؽجٗذ٤ٚ ، عْ فغجح ثُٔغجفز ث٤ٌُِز ُِؾٌَ ثُ٘جصؼ.  

 :ثعضؼذ  

 ثهِخ إ٠ُ ثُطجُخ هشثءر كوشر "ٗؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.

 ضٟٞ:ثُٔق  

عْ، ٝثسصلجػٚ 7عْ، ٝػشمٚ 8ٔؽ٤ُٞٞؽ٤ج: ٝمؼش دِٞسر ًش٣غضجٍ ػ٠ِ ؽٌَ ٓ٘ؾٞس سدجػ٢ دثخَ ف٘ذٝم هُٞٚ 

 عْ. أٝؽذ ٓغجفز عطـ ثُق٘ذٝم.ٔٗ

 

 دٌضجح ثُطجُخ. ٕثٗظش ٓغجٍ 

 :صقون ٖٓ كٜٔي 

عْٕٕٓ٘ٓج.   )ح( هالء: أسثدس سثةذر هالء ثُق٘ذٝم ثُخؾذ٢ ك٢ ثُؾٌَ ثُٔؾجٝس، أٝؽذ ثُٔغجفز ثُض٢ صش٣ذ هالءٛ
ٕ

                        
 ثٗظش دجه٢ أعتِز "صقون ٖٓ كٜٔي" دٌضجح ثُطجُخ.

خ
س٣

ضذ
ثُ

 

 :صأًذ 

 أُؼجح: صق٘غ أؽٜضر أُؼجح ثُل٤ذ٣ٞ ػجدر ػ٠ِ ؽٌَ ٓ٘ؾٞس سدجػ٢، أٝؽذ ٓغجفز عطـ ؽٜجص ثألُؼجح ثُٔؾجٝس. ( ٗ

عْٕٙٔٔ
ٕ

  

 .ثٗظش دجه٢ أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:  
عْ. أٝؽذ ثفـش ٓغجفز عطـ ف٘ذٝم ٕعْ، ٝثسصلجػٜج 8ٔعْ، ٝػشمٜج ٕٗٛذث٣ج: ثؽضشس عج٤ٓز ًؼٌز هُٜٞج  (ٕٔ)

ّٕٖٓٔػ٠ِ ؽٌَ ٓ٘ؾٞس سدجػ٢ ُٞمغ ثٌُؼٌز ك٤ٚ.                      
ٕ

  

جفز عطقٚ ؽقٖ: ٣ٔغَ ثُؾٌَ ث٥ص٢ ٗٞػ٤ٖ ُِطشٝد ثُذش٣ذ٣ز. كج٣ٜٔج ٓغجفز عطقٜج أًذش؟ َٝٛ ثُ٘ٞع ثُز١ ٓغ (ٖٕ)

عْ ٖٓٗٔ( = ٔٓغجفز عطـ ثُ٘ٞع )    أًذش ٛٞ ثألًذش فؾٔج؟ كغش إؽجدضي.  
ٕ

( = ٕ، ٓغجفز عطـ ثُ٘ٞع )

عْٕٓٙ٘
ٕ

 ( ٓغجفز عطقٚ أًذش.ٔ. ثُ٘ٞع )

 ثٗظش دجه٢ أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

 :أعتِز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج 

 ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ْ٣
ٞ
ضو

ثُ
 

 :ذٝهج ػ٠ِ ؽٌَ ٓ٘ؾٞس سدجػ٢، عْ ثهِخ إ٤ُٚ صقذ٣ذ فؾٔٚ، ٝأهَ ٓوذثس ٖٓ ثُٞسم أػو ثُطجُخ ف٘  دطجهز ٌٓجكجر

 ٣ٌل٢ ُضـ٤ِلٚ.

 :رًش ثُطجُخ دٌضجدز ف٤ـز ٓغجفز ثُغطـ ٝأٓغِز صٞم٤ق٤ز ػ٠ِ ٤ًل٤ز إ٣ؾجدٛج ػ٠ِ ثُذطجهز  ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس

 ثُغج٤ٗز ك٢ ؽ٤خ ثُٔغجفز ك٢ ٓط٣ٞضٚ.

 :ٖفَ ثألعتِز  دٌضجح ثُضٔجس٣ ًضجح ثُضٔجس٣.ٖ 



189 

 

 
 
 
 
 
 
 

6ملحق رقم   
 الخطابات الرسمية  



191 

 

 
 
 



191 

 

 
 
 



192 

 

 
 
 
 



193 

 

 
 
 
 



194 

 

 
 

 
 


	قائمة المحتويات - بصورتها النهائية
	الرساله بصورتها النهائية

