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 ممخص الرسالة بالمغة العربية
ىدف الدراسة: هحتوى فْ العددي الحس هٍارات توافر هدى إلِ الٓراضٓاتهىٍاجالتعرؼ

لِهدىاكتسابطمبةالصؼالخاهساألساسْلٍا.لمهرحمةاألساسٓة،و ا 

اختبارهٍاراتالحسالعددي.–بطاقةتحمٓؿالهحتوىأداة الدراسة:

كالةالغوثطالبةهفطمبةالصؼالخاهساألساسْفْهدارسو(طالبًاو230)عينة الدراسة:
و التعمٓهٓة، بٓتحاىوفوبٓتالٌٓا ٓاضٓاتلمصفوؼالرابعالرهىٍاجكذلؾهحتوىفْهىطقة

السادساألساسٓة.والخاهسو

جالوصفْالتحمٓمْ.اعتهدتالباحثةالهىٍمنيج الدراسة:

 أىم نتائج الدراسة:

حصمت -1 فقد هٍاراتالحسالعددي: فْضوء الهحتوى بتحمٓؿ ٓتعمؽ الحسابفٓها هٍارة
،أهاهٍارة%59.82لتقدٓرالتقٓربْعمِىسبة،بٓىهاحصمتهٍارةا%15.44الذٌىْعمِ

 %.24.74التأكدهفهعقولٓةالجوابفقدحصمتعمِىسبة
هفدالعٓىةالختبارهٍاراتالحسالعدديفْالصؼالخاهساألساسْجاءأقؿأداءأفراإف -2

%،كهاكافهستوى55.26،حٓثبمغهستوىاكتسابالطمبةلهٍاراتالحسالعددي70%
 الذٌىْ الحساب لهٍارة الطمبة ل%،61.06اكتساب اكتسابٍـ هستوى التقدٓروكاف هٍارة

%.54.67هفهعقولٓةالجوابالتأكدأهاهٍارة%،48.09التقٓربْ
تبٓفعدـوجودفروؽذاتداللةإحصائٓةفْهستوىهٍاراتالحسالعددي -3 هٍارتْوكها

و الذٌىْ الجوابالحساب هعقولٓة هف التأكد هٍارة هحتوى تعزىهىٍاجفْ الٓراضٓات
ر.لمجىس،وكاىتالفروؽفْهٍارةالتقدٓرالتقٓربْلصالحالذكو

الٓراضٓاتلمهرحمةاألساسٓة،بحٓثتساٌـهىٍاجإعادةالىظرفْهحتوىسة:أىم توصيات الدرا
 ة،وتدٓربالهعمهٓفعمِكٓفٓةتىهٓةالحسالعددي.هوضوعاتًفْتىهٓةالحسالعدديلدىالطمب

 .التأكدهفهعقولٓةالجواب-التقدٓرالتقٓربْ-الحسابالذٌىْ-الحسالعددي كممات مفتاحية: 
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Abstract
Study Aim: to identify the availability of number sense skills in the 

content of the mathematics curriculum of the elementary stage and the 

extent of their acquisition by fifth graders 

Study tools: content analysis card - test of the number sense skills 

Study sample: (230) male and female fifth graders at the UNRWA schools 

in Beit Hanoun and Beit Lahiya school district, as well as the mathematics 

curriculum content of the fourth, fifth, and sixth elementary grades. 

Study methodology: the analytical-descriptive approach 

Study most important findings: 

1. With respect to analysis of content in the light of the number sense skills: 

the mental arithmetic skill got a percentage of 15.44, the rough estimate 

skill got a percentage of 59.82, while the skill of ensuring the answer 

reasonableness got a percentage of 24.74. 

2. The sample’s performance on the test of the number sense skills in the 

elementary fifth grade was less than 70%, the level of students' 

acquisition of number sense skills was 55.26%, the level of students' 

acquisition of mental arithmetic skill was 61.06%, the level of students' 

acquisition of rough estimate skill was 48.09%, while their acquisition of 

the skill of ensuring the answer reasonableness was 54.67%. 

3. The findings revealed that there were no statistically significant 

differences in the level of the number sense skills and the mental 

arithmetic skill and ensuring the answer reasonableness skill in the 

content of the mathematics curriculum attributed to the gender variable. 

However, there were differences in the rough estimate skill in favor of 

the male students. 

Study most important recommendations: The study recommended 

reconsidering the content of mathematics curricula of the elementary stage 

so that their themes can contribute to the development of number sense 

among students. It also recommended training teachers on how to develop 

number sense. 

Keywords: number sense – mental arithmetic - rough estimate - ensuring 

the answer reasonableness. 
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 ْاإِلىَدْاءُ 

 وافتقدتدعواتٍاالحاىٓة،إلِهفكاىتتفرحىابأٓرج، إلِهفكىتأىتظرزغآردٌاالٓـو
،إلِهفتدهعالعٓفلذكراٌا،وٓتموعالقمبلفراقٍاابتساهتٍاوحالوةدعائٍاوطٓبةقمبٍا

رحهٍااهللوطٓب،،،أـجهاؿالتتريإلِروحعهتْ)أـزوجْ(وأهْالثاىٓةالحاجة
 ثراٌا.

 هابعبادتًوتوحٓدي،إلِأحؽالىاسبحسفالصحبة:إلِأبْو إلِاَلذٓفقرفاهللبٌر
هاعمِطاعتًوهرضاتً(المذافربٓاىْصغٓرًا،وأرشداىْكبٓرًا،أهْ )أهداهللفْعهٌر
أٌدٍٓهاثهرةغرسٍهاالذيأٓىعحقٍها،ووفاًءببعض،بفضمٍهاسعداىْكثٓرًا،اعترافاًوأ

اهللعىْ.ِوآتِأكمً،كْٓرضٓا،فٓرض
 الٓداف تمؾ ، الٓـو ٓدًٓ بٓف أقؼخجمة أحالهْوإلِهف لتساىدا اهتدتا هىٓاتْ،أالمتاف

أ. إىًىورحٓاتْ...زوجْالغالْ" هىْكؿالحبلتخرجإلِالىور، فمً التتري" أحهد
االخالص.وواالحتراـوالتقدٓر

 ِهمؾ(سهاحو-أحهد-هحهد-ْاألعزاء)حسفاخواتإخواىْوسىديبعداهللإلِعوىْوإل
فمفأبمغ فْالهحافؿ، وىثرتٔلئوصفٍـ فْالكتب، الذٓفلوىشرتطرازهحاسىٍـ

شٓئًاههآكىًلٍـالفؤاد.
 بأرؽ قمبْ وخفؽ تجاٌٍا، الهشاعر بأعذب ىفسْ اعتمت هف )هسؾ( صغٓرتْ إلِ

ا،والعواطؼىح  ٓقرعٓىْبٍا.و،اتأرجوهفاهللجؿفْعاليأفٓجعمٍاهفالصالحٌو
 األلهاس هف أغمِ ٌـ وهف حٓاتْ، فْ الضٓاء جهٓعًا...أجدادي.إلِ أقاربْ إلِ ..

.أبىائٍـخوالْوخالتْوأزواجٍـوأوجداتْأعهاهْوعهاتْو
 ْاىوالْخٓرهعٓف...كؿاألوقاتوكإلِهفاحتهموااىشغالْوقمةسؤالْ..وساىدوىْف

عهاتً.خواتًوأخوالًوخاالتًوأخواىًوزوجاتٍـ،وا ..والدزوجْو.الكراـعائمةزوجْ
 األسودالقابعٓفخمؼاألسوارإلِالشٍداءاألبرار...و
 ًقًآمتهسفًٓعمها ...إلِكؿهفسمؾطٓر

الذيأسأ البحثالهتواضع أٌديٌذا جهٓعًا اهللإلٓكـ الجهٓعوؿ بً ٓىفع خالصًاأف أفٓجعمً
لوجًٍالكٓرـ.
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 شكٌر وتقديرٌ 
َم َضاِحًكا مِّن قَ ْوِلَها َوقَاَل َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوا" ِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا فَ َتَبسَّ

 .]19النمل: [" َك ِفي ِعَباِدَك الصَّاِلِحينَ تَ ْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمتِ 

الذي هلل والحهد حبً، فٓىا وزرع الخٓر آهاىخمؽ قموبىا ىور واًجعؿ عمه، عقولىا فٍداىااًىور ،
...بالىوٓرفلمفضائؿكمٍا،أهابعد

ففإىًهفتهاـشكرالعبدلربًأفٓشكرذويالفضؿعمًٓههفهدوالًٓدالعوفوالهساعدة،وأ
العمهْ لمصرح والعرفاف الشكر آٓات بأسهِ أتقدـ الهىطمؽ ذلؾ وهف ألٌمً، بالفضؿ ٓعترؼ

فْرئٓسالجاهعة،وعهٓدكمٓةالتربٓةوىائبً،الشاهخجاهعتْالغراء"الجاهعةاإلسالهٓة" ههثمًة
ال إلتاحتٍـ التدٓرسٓة الٍٓئة ووأعضاء العمهْ، طٓرقْ لهواصمة لْ بالعا فرصة لْ مـهدادٌـ
والهعرفة،فجزاٌـاهللعىْخٓرالجزاء.

كهآسرىْأفأتقدـبالشكرألستاذيوهشرفْالفاضؿأ.دعزوعفاىة،الذيتعجزالكمهاتأف
توفًٓحقً،حٓثشرفىْباإلشراؼعمٌِذيالرسالة،وتابعىْهىذالخطواتاألولِ،وهىحىْهف

رسالةفْصورتٍاالىٍائٓة،فجزاياهللعىْوقتًوصبريوىصحًوتوجًٍٓوعمهً،حتُِأخرجتال
سعدىْأفأتقدـبالشكروالتقدٓرإلِاألساتذخٓرالجزاء. ةأعضاءلجىةالهىاقشةكهآشرفىْٓو

د./ود./والحكـ:

أتقدـبالشكرإلِلتفضمٍهابهىاقشةالرسالةوتىقٓحٍاكْتخرج بأكهؿوجً،وأفضؿصورة،كها
رشادوهشورة.ا الهحكهٓفلهاقدهويلْهفىصحوجهٓعالسادة

بالعوف جهٓعًا أهدوىْ الذٓف وأسرتً وزوجْ وأسرتْ، الكٓرهٓف والداي إلِ هسبوؽ والشكر
،والهساىدةطٓمةفترةدراستْ إلِحٓزالوجود،أشكركؿهفساٌـفْإخراجٌذيالرسالةوأخٓرًا

.سواءبالكمهةاوبالىصٓحةأوبالهراجعةأوبالتشجٓع
 الباحثة                                                                                

 وسام ماىر زقوت                                                                            
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األول الفصلُ    

 راسةالعام لمدِّ  اإلطارُ 

 :مقدمة 1.1
فْعمـالٓراضٓاتهفأعظـوأقدـالعموـالتْابتدعٍا ٌاهًا االىساف،فٍْتمعبدورًا

حٓاتً،إذالغىِعىٍافْتىظٓـهختمؼىشاطاتًالٓوهٓة،لذافقدتطورتوتقدهتتقدهًاسٓرعًا
شهمتجهٓعهىاحْالحٓاة،ولقدساٌهتالحضاراتاالىساىٓةالهختمفةفْإثرائٍاواألخذبٍا

ٓاتفْخدهةالفرد،وخدهةالهجتهعإلِالهستوىالذيوصمتإلًٓأف،حٓثكاىتالٓراض
الٓوهٓةلألفرادهفزراعةوصىاعة هىذأقدـالعصور،فقداستخدهتفْتٓسٓرشؤوفالحٓاة

وعهراف.

الهواد أكثر هف ْ ٌو عمهْ، تقدـ ألي األساسٓة الدعائـ هف الٓراضٓات هادة وتعد
الط تساعد وهٍارات هعارؼ هف تحتوًٓ لها وحٓوٓة أٌهٓة السمٓـالدراسٓة التفكٓر عمِ مبة

 لهواجٍةالهواقؼالهختمفة.

الهعرفْالتطورعمٍٓآقوـالتْاألساسٓةالهعرفٓةالهجاالتهفالٓراضٓاتتعدكها
وأصبحتالٍائؿوالتقىْ العصر، فٌْذا البشٓرة حٓاتًفْالفردٓحتاجًعمهاًالذيتشٍدي
 (.17،صـ2010الٓوهْ)حهزةوالبالوىة،وهعاشً

وتكىولوجًٓاو عمهًٓا تقدهًا والعشٓرف الحادي القرف وبدآة العشٓرف القرف ىٍآة شٍد
التقدـإلِتغٓراتوتحوالتسٓرعةوهتالحقة،وقدأثرتعمِ ٌائاًل،وقدأدىٌذا وهعموهاتًٓا
ها ٓخفِ وال التقدـ، فْ األساسٓة الركٓزة العمـ عتبر ٓو حولىا، هف الحٓاة هىاحْ جهٓع

هفأٌهٓةكهجاؿعمهْ،بهاتمعبًهفدورفْهعظـالهجاالتالعمهٓةاألخرى.لمٓراضٓات
وفٌْذاالصددتعتبرالٓراضٓاتأحدهجاالتالهعرفةالرئٓسٓةفْإبرازالتطورالعمهْ،لها
تتهتعبًهفهكاىةرائدةبٓففروعالعمـ،ولهالٍاهفتطبٓقاتهتعددةوهتىوعة.حتِأىًٓهكف

هجاالتالتطبٓؽلمٓراضٓاتالهعاصرةتتسعآفاقٍا،وتزدادبهآحقؽلٍاقٓادةحقٓقٓةالقوؿبأف
اهفالهجاالتالتطبٓقٓة)بثٓىة دارةاألعهاؿوغٌٓر فْهجاالتالعموـالطبٓعٓةواالجتهاعٓةوا 

 (.2ـ،2007بدر،
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رىعبٓد) تسٍـ(أفالٓراضٓاتأداةقوٓةوهٍهةفْذلؾالتطور،بها8،صـ1998ٓو
القٓاـ هف بحٓثٓهكىً لدًٓ، الحسالٓراضْ هفحٓثتىهٓة الهتعمـ، شخصٓة فْبىاء بً

 بعهمٓاتٓراضٓةفْهواقؼحٓاتٓةواىشطةهجتهعٓةكهواطفهستىٓر.
هف كغٓري ٓوـ بعد ٓوهًا تجدد ٓو حْٓتطور عمـ الٓراضٓاتبذاتٍا " أف: رىعفاىة ٓو

لـتأتهففراغبؿجاءتىتٓجةلمتطورالفكريوالعمهْالعموـاالخرى،فالٓراضٓاتالحدٓثة
(.3،صـ1995الهستهٓرفلمٍٓكمةالٓراضٓة")عفاىة،

وتحتؿالٓراضٓاتهكاىةٌاهةفْتطورالعموـالهختمفةعمِهرالحضاراتوالعصور،
هستقبالً هتوقع ٌو الثوروها الٓراضٓات عمـ واكب فقد وتكىولوجٓة، عمهٓة هستجدات ةهف

؛فقدًاوتكهفأٌهٓتٍاأٓضالعمهٓةعمِالدواـ، فْأىٍاتعتبراألساسلتعمـوتطوربعضالعمـو
.(2،صـ2009أصبحتالٓراضٓاتلغةالتفاٌـوتبادؿاالفكارفْبعضالعموـ)الشٍراىْ،

الهواقؼخالؿهفالسمٓهة،التفكٓرأسالٓبعمِلمتدٓربخصبهٓداففالٓراضٓات
ابٓفالعالقاتإدراؾتتطمبْالتالهشكمة لهادةالىظرةٌذيإذلحمٍا،والتخطٓطعىاصٌر

صاحبالذيالتقمٓدياألسموببىفسدرستإذاألىٍاذلؾ،هعمهٍٓاعمِتفرضالٓراضٓات
فٍذيالهادةبحاجةالطالب،شخصٓةبىاءالقمٓؿفْإالتقدـالفإىٍاالتقمٓدٓةالٓراضٓاتهىٍاج

 (.72،صـ2004جدٓد)األسطؿوالرشٓد،إلِهدخؿوأسموب

و الهالحظ الواحدإف القرف ٓراضٓات أف ٓالحظ الهدرسٓة الٓراضٓات لتطور  الهتابع
الفٍـالعاـلمهىظوهةالٓراضٓةكهاأىٍاتركزعمِلعشٓرفتركزعمِتىهٓةالتفكٓروهٍاراتًووا

رتعمٓهٍاو،اإلجراءاتهفالعهمٓاتالٓراضٓةوالبىِالٓراضٓةبدالً تعمهٍاوافهفدوافعتطٓو
التعٓرفات و الهفآٌـ و الروتٓىٓة التقمٓدٓة الهٍارات التخمصهف ٌو عبٓد ولٓـ ٓؤكد كها
والخوارزهٓاتأٓمةلمسقوطوالتٌْهشتٍاالحاسباتفْضوءأفاإلىسافٓفكروالحاسبات

(.20،صـ2004،اعاتً)عبٓدتحسبوتٓسربقصدأفٓحؿاإلىسافهشكالتًوٓتقدـبإبد

فْالٓراضٓاتتتهثؿفْهحوٓرف20،صـ2004)ٓرىعبٓدو ر التطٓو أفدوافع )
أساسٓٓفٌها:

عتقداتالخاطئةفْعهمٓةالهالقضاءعمِالهظاٌرالسمبٓةوجوابالقصوروالمحور األول:
تعمـالٓراضٓات.تعمٓـو
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بهالمٓراضٓاتكهادةتعمٓهٓةهفحٓثتجدٓدٌا،إعطاءقدركبٓرهفالحٓوٓةالمحور الثاني:
ىفعٓة، كأداة ودوري وىظٓراتً هوضوعاتً فْ والحداثة وتقدهً الٓراضٓات عمـ ة حٓٓو ٓعكس

الحٓاتْلمٓراضٓات.وكذلؾالدورالتطبٓقْو

لٍذاالتطورفقدتحوؿدورالطالبهفهجردآلةتحسبىتائجالعهمٓاتإلِعقؿ وفقًا
أوٓفكربالعهم قبؿالشروعبحمٍا لمهسألة ىواتجتقٓربٓة إٓجاد التْتحؿالهسألةوهحاولة ٓة

ٓكوفدوريالحكـعمِهعقولٓةالىتائجالتْتظٍرأهاهًعمِشاشة ذٌىًٓا،كها هحاولةحمٍا
ة،وعمًٓفقدأصبحٌدؼتدٓرسالٓراضٓاتفْالهراحؿالدراسٓة الحاسوبأوالحاسبةالٓدٓو

اس ٌو كافة العالقاتباإلضافة و القواىٓف استىتاج و الهفآٌـ تىهٓةتٓعاب اكتسابأو إلِ
ٓراضٓةالتْتىبعهفواقعالٍدؼاالعـواألشهؿهفكؿٌذاٌوحؿالهشكالتالالهٍارات،و

.الطمبة

أصبحهفأٌداؼتدٓرسالٓراضٓاتالهدرسٓةٌو الطالببالهعموهاتوكها د الهٍاراتتزٓو
ـالٓراضٓاتْبشكؿعاـوززالتْتع الذيٓرتبطبالحسالعدديلدٍٓـ،ٌذاالحسالذيتطوٌر

ف حٓوًٓا وٓمعبدورًا األعداد لحركة وفاعمٓة بهروىة عمِاالستجابة القدرة هواضعٍاْ تغٓٓر
(Markovits & Sowder, 1994, P.29)

ا،إالمِالرغـهفتعددهصادرالتعمـوتىوعٍاوعو زاؿهاالهدرسْالكتابأفتطوٌر
وهرجعاً السواء، عمِ والطالب لمهعمـ التعمٓهٓةأساسًٓا العهمٓة فْ فعاؿ األسطؿ،)وسٓط
(.2،صـ2008

الهدرسةتتحوؿألفالهفتاحْوالوسٓطالهحوريالعاهؿٌوالهدرسْالهىٍاجأفشؾوال
إلًٓٓسعِوهآحتوًٓاوهٓعىًٓهابكؿالهىٍاجوٓهثؿالبشري،التفكٓرلتىهٓةهثالْوسطإلِ
ًافْورافداًهىظوهًةفرعٓةًووجداىٓاتوهٍاراتوخبراتهعارؼتىهٓةهف هتعددةهىظوهةثٓر

العربْالعالـفْالتربوٓةالحوزةٓدفعذلؾكؿالشاهؿ،واإلىهاءالتىهٓةعهمٓةلحدوثاألبعاد
رعمِالعهؿلوضع اتٍافْوالهتجددالهستهرالتطٓو الذيالٓقتصرعمِالهعرفة،وسمـأولٓو
(.12،صـ2003،عبٓدوعفاىة)الىصٓة

رهفبىصٓبوافرالعالـدوؿهعظـفْالٓراضٓاتهىٍاجحظٓتولقد والتحدٓثالتطٓو
العالـشٍدٌاوالتْالهجاالت،كافةفْحدثتالتْوالتغٓراتالتطوراتهعىحٍوٓتهشِعمِ
بدوالسىواتفْ حٓاةودخمتاألخرى،العموـفروعغزتقدالٓراضٓاتأفواضحاًاألخٓرةٓو

الحاسباتعفالٓوهٓةالىاس وأصبحتوالتجارة،الصىاعةعالـفْااللكتروىٓةطٓرؽ
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ههاوأسرعأفضؿبشكؿوهعاهالتًحٓاتًأهورتىظٓـفْلتساعديالفردهعتعٓشالٓراضٓات
هجاراةكافولذا،عمًٓكاىت رٌذالزاهًا التطٓو بىاء إعادة و الٓراضٓاتهىٍاجوالتحدٓث،

ىة، بحٓثتأتْهتوافقةهعالىظرةالحدٓثةلمهىٍاج،ولتعدالفردلهواجٍةالحٓاةالعصٓرة)أبوٓز
(.43،ص2011

 شٍدت لٍذاهىٍاجوقد كاف و ر التطٓو و التغٓٓر هف هتالحقة هوجات الٓراضٓات
راألثرالبالغفْاىتقاؿالٓراضٓات هفثورتٍافْالتركٓزعمِالتطبٓقاتواإلجراءاتالتطٓو

الروتٓىٓةإلِالتركٓزعمِالٓراضٓاتالتْتىهْالفٍـوالتفكٓر،ولٍذاكاىتٌىاؾهساحات
الٓراضٓاتلمهفآٌـوالهٍاراتعمِاألعداد،وبالرغـهفذلؾبقٓتاألعدادهىٍاجواسعةفْ

تدورفْفمكًهعظـالهوضوعاتالٓراضٓةوبقٓتاألعدادووعهمٓاتٍاالحسابٓةهركزًاثابتًا
روالهعىِلمٓراضٓاتبرهتٍاوبجهٓعفروعٍا .(21،صـ1997أبوٓزىة،)العهمٓاتالجٌو

ـتحمٓؿفإفلذا صالحٓتً،هدىلتحدٓدضروٓرتافعهمٓتافالهدرسْ،الكتابوتقٓو
ربالتحدٓثوالقٓاـ هفالتْوضعاألٌداؼإلِالوصوؿٓضهفالىتائج،بهاضوءفْوالتطٓو
بٍالمهتعمهٓف،إكسابٍاتحقٓقٍا،وأسسهفأجؿأجؿ لٍـ.وتشٓر

ائٓة،فإفالحسابٌوأحد الفٓٓز كهاتعتبرالٓراضٓاتأساسًالدراسةعموـأخرىكالعمـو
األولِالتْ المبىة ٓعتبر فٍو األساسلباقْالفروعاألخرى، ٓعتبر الٓراضٓاتو تبىِفروع

فإفاألعدادو والهقارىةولٍذا والقٓاس، الهٍاراتاألساسٓةفْالٓراضٓاتكالعد، عمٍٓا
رالٓراضٓات،وٌْىقطةاالىطالؽىحوتعمـالفروعاألخرى،وهف العهمٓاتعمٍٓاٌْجٌو

ٌىاظٍرهصطمحالحسالعددي.

Rayes)بٓىتٓرز الطمبةعمِفٍـاألعدادوالع( تأتْعفافهساعدة همٓاتعمٍٓا
الهعرفة العهمٓاتبجاىباإلتقافو فْإجراء السرعة و الدقة هفخالؿ الطمبة طٓرؽإعداد
ذاالٓتـبهعزؿعفهوضوعالحس بالحقائؽوالهفآٌـاألساسٓةلألعدادوالعهمٓاتعمٍٓا،ٌو

الة،)العددي (.5،صـ1999أبوٓر

أوضحالهجمسالقوهْاالهٓركْلهعم هعآٓرNCTM))هْالٓراضٓاتوقد " بوثٓقة
فالحس، ـوالهىٍجلمٓراضٓاتالهدرسٓة"،أفتعمـالٓراضٓاتٌوىشاطهوجًإلِتكٓو التقٓو
أٌداؼتدٓرسالٓراضٓاتفْالهرحمة أٌـ إفهف السادسبالوثٓقة: تحتالهعٓار جاء كها

الٓراضٓاتفْهىٍاجأفتبىِ،وأىًهفالضروريطمبةتىهٓةالحسالعدديلدىالاألساسٓة
(.3،صـ2008)عبدالعاؿ،عمِالحسالعددياألساسٓةالهرحمة
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 تذكرسدرة الصدد "الٓراضٓات270-269،صصـ1999)وفْضوءٌذا بأف: )
 خالؿاألساسٓةفْالهرحمة التمهٓذ تعمـ ٓراضْٓدعـ األساسالهتٓفلبىاء و تهثؿالدعاهة

الال فْالٓراضٓالهراحؿالتعمٓهٓة تؤثرالخبراتاألولِلمتعمـ إذ فْحقة، لٍا اتعمِتعمهً
ا،وإفالٓراضٓاتتحتاجبصفةعاهةوٓراضٓاتالهرحمةالهستقبؿ،و األساسٓةهٓولًىحٌو

بصفةخاصةإلِاالٌتهاـبعهمٓةتعمهٍاوأفأيتحسٓفهطموبفْالعهمٓةالتعمٓهٓةٓىبغْ
هفحٓثالهىٍاج،الهعمـ".طمبةلصعوباتالتْتواجًالفْبدآةالعهرلمكشؼعفا

التو الٓراضٓات، هف الٍاـ الجزء العددي الحس القراءةٓعد كأٌهٓة أٌهٓتً؛ تهثؿ ْ
ٌوهفالهوضوعاتالتْتتعمؽبالٓراضٓاتهفأجؿالحٓاة.والكتابةفْالمغة،و

لحسالعدديىوع،فإفا(NCTM)حسبهعآٓرالهجمسالقوهْلهعمهْالٓراضٓاتو
عمِاكتسابالهفآٌـالقدرةخدـلٓصؼعهمٓةالحسابالذٌىْ،وهفأىواعالتفكٓرالذيٓست

و األساسٓة، الحقائؽ األعداد،والهٍارات عمِ القائهة الهشكالت التفكٓرحؿ إلِ باإلضافة
التقدٓرالتقٓربْ.التأهمْوالسببٓة،و

الثهاىٓىٓاتوذلؾعىدهابدأتالدعوةإلِإفتطورهفٍوـالحسالعدديبدأفْأوائؿ
 التقٓربْ بالتقدٓر االٌتهاـ بدأ و الحسابالذٌىْ إال العاـ حتِ لمحس1989أىً ٓكف لـ ـ

عاهة األٌداؼبصفة فْ هباشر و واضح أيظٍور ٌذا،العددي الدراساتفْ كثرت ثـ
ب هكوىاتتٍتـ الحسالعدديحوؿهجهوعة هفٍوـ لمهىظوالهجاؿحتِتجهع العاـ هةالفٍـ

او اتساعٍاباإلضافةإلِالعهمٓاتعمٍٓاوالهروىةفْاستخداهٍاالعددٓةوبىشأتٍاوتطوٌر
القراراتو اتخاذ و عمِالتفكٓر الحسابالذٌىْالذيٓىهْالقدرة تىهٓة ذلؾهفأجؿ كؿ

ـ(.2005السعٓد،)هعقولٓةالىتائجِالحكـعم

عتبر تكوفأفعفبالٓراضٓاتتسهوالتْالحدٓثةاالتجاٌاتٌـأهفالحسالعدديٓو
الهعارؼ،فالحسالعدديٌو:"ذلؾالجزءهفالحسالٓراضْعاهةولمهعموهاتتراكـهجرد

الذيٓرتكزعمِالهىظوهةالعددٓة،حٓثٍٓدؼإلِتىهٓةالهفٍوـالعاـلدىالتمهٓذلمعددو
ـالعددوهقارىتًبأعدادأخرىباإلضافةإلِالهروىةالعهمٓاتعمًٓ،والقدرةعمِإدراؾحج

العددٓة العالهة اىتقاء و التقٓربْ، التقدٓر و لمحسابالذٌىْ استراتٓجٓاتهتعددة تىهٓة فْ
واستخداهاتٍا،كؿذلؾٓظٍرفْأداءال هفخالؿبٓئةىشطةوبٓئةٓراضٓةطمبةالههٓزة

بالترابطبٓفطرائؽالحسابالهخت الهواقؼتتسـ و التواصؿبٓفالٓراضٓاتالهدرسٓة و مفة،
(.11،صـ2002عبٓدة،)الحٓاتٓة"
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( السعٓد عرفً العددٓةعم2005ِوقد الهىظوهة هفدراسة الٍدؼالعاـ عمِأىً ـ(
لدىالطالبفْ بالهروىة استراتٓجٓاتتتسـ ٍٓدؼإلِتىهٓة و ا، تطوٌر و اختالؼأىواعٍا

ـ(.2005السعٓد،)جتٍالهواجٍةالهشكالتوالهواقؼالحٓاتٓةتىاوؿاألعدادوهعال

دروهاركوفٓتسوأشار إلِ(,p.171994Markovits & Sowdr ,)دراستٍـفِسٓو
الطرائؽباستخداـتدٓرجٓاتىهووالتْالٓراضٓاتفْالٍاهةاألٌداؼهفالعدديالحسأف

استراتٓجٓاتعمِتعتهدوكذلؾالذٌىْ،الحسابفْالهروىةعمِتعتهدالتْواالستراتٓجٓات
.الىتائجهعقولٓةعمِوالحكـالتقدٓر

وكافهفضهفالتوصٓاتالتْأوصِبٍابعضالباحثٓففْهجاؿتحسٓفتحصٓؿالطمبة
فْهادةالٓراضٓاتأفتدرسالٓراضٓاتهفخالؿتشجٓعٍـعمِالحسالعدديلكْٓتهكىوا

بهختمؼأىواع التفكٓرهفحؿهشكالتٍـ فْتىهٓة الٓراضٓاتكهعرفة أٌهٓة لكْٓروا و ٍا
 (Douglas & Kristin ,2000) لدٍٓـ

وقدأجٓرتالعدٓدهفالدراساتالتْتىاولتالحسالعدديفْالٓراضٓات،هثؿدراسة
القادر)2014بدرالدٓف) الهغربْ)2014ـ(،ودراسةعبد ودراسة ودراسة2012ـ(، ـ(،
،ودراسة(Veloo,2010)ودراسةفٓمو،(Sood,2010)،ودراسةسوود(2012الشٓخ)
اهفالدراساتالعربٓةواألجىبٓة.(Singh,2009)سٓىج  وغٌٓر

هف الحسالعدديواىطالقًا فقدأٌهٓة ٌاهًاهوقعآًحتؿهٍاراتًتعمٓـباتوضرورتً
عمٍٓـالهٍهةثقؿٓجعؿوها،ٍاجهىالعمِوالقائهٓفوالخبراءالهربٓفلدىبارزةوهكاىة
أعظـأكبر الذيالهستقبؿوفْالحاضر،العصرفْالطمبةٓعٓشًالذيالتعقدٌوو

ٌذافْالهختمفةالهجاالتخوضهفٓهكىٍـبهاالتزودإلِفًٓٓحتاجوفحٓثسٓواجٍوىً،
رهفذلؾٓهكىٍـكهافٍٓا،والتفوؽوالهىافسةالعصر، عمِقدرتٍاقٓؽوتحهجتهعاتٍـ، تطٓو
الهعموهاتفًٓوتتسارعلحظة،كؿفْجدٓدٌوهابتقدٓـٓتسـباتعصرفْالهىافسة
.والدوؿالهجتهعاتبٓفواالىتاجاتواألفكار

هع هتفقًا الهدرسْ الهىٍج لجعؿ الحاجة الٓراضٓات بتطوٓر الهٍتهوف أدرؾ لقد و
الذٌىْوالتقدٓركعىاصرأساسٓةواالستخداـالٓوهْلمٓراضٓات؛وذلؾبتضهٓفالحساب

هاأخذتبً ٓهكفهىٍاجثابتةفْالهىٍجوٌذا الٓراضٓاتفْالهرحمةاألساسٓةوٌوها
هالحظتًهفخالؿهاجاءتبًاالٌداؼالعاهةلتعمٓـالٓراضٓاتفْالهرحمةاألساسٓةبأىٍا

هٍا تىهٓة و ذلؾ، الحسابالذٌىْحٓثٓمـز استخداـ عمِ لدىتؤكد راتالحسابالذٌىْ
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لدىالطالبتوجٍٍـهباشرةلحؿأيهسألةهٍهاكاىتدرجة الطالبإالأفالهالحظحالًٓا
تعقٓدٌاإلِاستخداـألةالحاسبة،أواستخداـالورقةوالقمـههااىتججٓاًلٓعاىْهفضعؼ

فْالقدرةعمِاستخداـالحسابالذٌىْ.

ال عمِهٍارةالحسابالذٌىْسٓزدادشعورالتمهٓذبالثقةةطمبوعمِالعكسلودربىا
بالىفسوٓزدادٌذاالشعورعىدهآدرؾالتمهٓذبأىًعىدهآستخدـالحسابالذٌىْوالتقدٓر
هتىقاًلال التقٓربْفْإجراءالحساباتالهختمفة،فإفعقمًأوذٌىًأوتفكٓريأصبحكهبٓوترًا

ة،وبالتالْٓستطٓعإصدارحكـعمِهعقولٓةالىتائجالتْٓحتاجإلِحساباتآلٓةأوٓ دٓو
توصؿلٍابىفسً،وبذلؾٓشعربقٓهةعقمً،ههآساعديذلؾعمِاستهرارىجاحًوتقدهًو

(.5،صـ1997ىٍاد،)دراكًلىواحْالقصوروالضعؼوبالتالْهعالجتٍاإ

العصرالحالْالكفاءةالذٌىٓةوٓؤكدطوهسوفعمِأىًأصبحهفاألٌداؼالهٍهةفْ
فْهىٍاجفْالٓراضٓاتبصفةعاهةوالحساببصفةخاصة،حٓثأكدتالرابطةالقوهٓةلم

عمِأٌهٓةالتواصؿوالترابطبٓفطرائؽالحسابالذٌىْوالكتابْ،فْ واىجمترا اسكتمىدا
األساس الجزء ٌو العددي الحس أف عمِ ٌمتزهاف و برجر هف كؿ أكد تعمـحٓف هف ْ

الكفاءةالذٌىٓةوالقدرةالحسابٓة،والهتعةعىدالتعاهؿطمبةالٓراضٓات،والذيٓبىْلدىال
ـ(.2005السعٓد،)هعالهىظوهةالعددٓة

وبالتالْفإىًالٓهكفالىظرلمحسابالذٌىْكهوضوعهىعزؿأوهىفصؿ،بؿٓجبأف
الدراسة،فضاًلعفأىًٓجبأفٓهارسٓتكاهؿهعالهوضوعاتالٓراضٓةاألخرىطوؿفترة

بصورةهىتظهة.

كهاأفهٍارةالتقدٓرالتقٓربْهفأٌـالهٍاراتالتْٓجبأفٓهتمكٍاالهتعمـوالتْال
ففْكثٓرهف التعاهؿهعاألعداد، عمٓىا التْتحتـ الٓوهٓة فْحٓاتىا ٓهكفاالستغىاءعىٍا

ٓقةلعهمٓةحسابٓة،فٓكوفتقدٓرالىاتجٌوالهخرجٌىا،األحٓافالىستطٓعإٓجاداإلجابةالدق
حٓثإفاإلجابةالتقدٓٓرةتكوفقٓربةهفاإلجابةالصحٓحة،وبالتالْفإىٍاتؤديالغرض.

أهاهٍارةالتأكدهفهعقولٓةالجوابفٍْالتْٓؤكدالهعمهوفعمٍٓاهرارًابعدكؿهسألة
ٓاةالٓوهٓةوخاصةفْتعاهالتالبٓعوالشراء.تواجًالطمبة،فٍْهٍهةأٓضًافْالح

الهعمهٓف بعض آراء باستطالع قاهت فقد بالهشكمة الباحثة إحساس هف واىطالقًا
لٍا أكد فقد بشكؿهمهوسفْأرضالواقع، الهشكمة ٌذي والهختصٓفوالهشرفٓفحوؿوجود

قاهتالباحثةبإجراءدراسةفقدالهختصوفبوجودافتقارعىدالطمبةفْهٍاراتالحسالعددي
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 هحتوى بتحمٓؿ تتعمؽ التْ الباحثة عمـ حدود فْ ىوعٍا هف األولِ الٓراضٓاتهىٍاجٌْ
حٓث هٍاراتالحسالعددي، فْضوء تسمٓطإلِهاسةحاجةٌىاؾأفوجدتالفمسطٓىٓة

اهتالؾوهدىهحتواٌا،فْتضهىًوهدىالفمسطٓىٓة،هىٍاجالفْهوقعًودارسةعمًٓ،الضوء
.لهٍاراتًالطمبة

فالحسالعدديإذفٌوالفٍـالعاـلمهىظوهةالعددٓة،والقدرةعمِتوظٓؼٌذاالفٍـفْ
الحٓاةالٓوهٓة،أيأفتصبحاألعدادوالعهمٓاتعمٍٓاذاتهعىِهرتبطبالحٓاةالواقعٓةالتْ

ثؼالجٍودهفأجؿزرعٌذآحٓاٌاالهتعمـ،وٌذاالفٍـالٓىشأهففراغ،بؿٓحتاجإلِتكا
ٓبرزدورال العهؿعمِهىٍاجالحسعىدالهتعمـ،وٌىا الهدرسٓةودورالهعمـفْضرورة

االستراتٓجٓات و األسالٓب و األىشطة استخداـ طٓرؽ عف الهتعمـ، عىد الحس ٌذا رعآة
سابٍـالعدٓدهفالهىاسبة،التْهفشأىٍااالرتقاءبهستوىالحسالعدديعىدالهتعمهٓفوإك

هٍاراتً،وهفٌىاىبعتٌذيالهشكمة،حٓثىجدطالبىآتعمهوفالٓراضٓاتوالحسابفقط
الهىظوهة أف بها و الحقٓقْ، هعىاٌا بذلؾ الٓراضٓات فتفقد الهدرسٓة، االهتحاىات الجتٓاز

رالبىاءالٓراضْ،كافالبدلٍذيالدراسةهفتسمٓطاألضواءعم ِهوضوعالعددٓةٌْجٌو
ْهٍارةالحسابالذٌىْوهٍارة الحسالعددي،والتركٓزعمِهٍاراتواضحةفْالهىٍاجٌو
التقدٓرالتقٓربْ،وهٍارةالتأكدهفهعقولٓةالجواب،قدوقعاختٓارالباحثةعمِطمبةالصؼ

لِالخاهساألساسْلهعرفةهدىاكتسابٍـلهٍاراتالحسالعدديتمؾ،ألفالطالبٓصؿإ
ٌذاالصؼوقدهربالعدٓدهفالخبراتفْهجاؿاألعدادوالعهمٓاتعمٍٓا.

 :مشكمة الدراسة 1.2
العالهٓةالهحمٓةاالٌتهاهاتهفاىطالقاً وهٍاراتً،وتىهٓةالحسالعددي،بتعمٓـو

جاءتالتعمهٓة،التعمٓهٓةالعهمٓةفْودوريالهدرسْالكتابهفأٌهٓةواىطالقاًلمطمبة،اكسابٍا
اٌتهاهًاهفتمقِالتْاالتجاٌاتالحدٓثةكأحدعمِالحسالعدديالضوءلتسمطالدراسةٌذي

ٓف فْوتبحثوالباحثٓف،التربٓو لمهرحمةالهدرسٓةالٓراضٓاتهىٍاجهحتوىتحمٓؿالدراسة
فْالدراسةهشكمةتتهثؿحٓثالحسالعددي،تضهىٍالهٍاراتدرجةعمِلموقوؼاألساسٓة؛

:التالْالرئٓسلسؤاؿا

ما ميارات الحس العددي المتضمنة في محتوى منياج الرياضيات لممرحمة األساسية و ما 
 مدى اكتساب طمبة الصف الخامس االساسي ليا؟ 

ٓىبثؽهفالسؤاؿالرئٓساألسئمةالفرعٓةالتالٓة:و
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 ?ساسٓةىٍاجالٓراضٓاتلمهرحمةاالفْهحتوىهالهتضهىةالحسالعدديٍاراتهاه -1
إلِ -2 لهٍاراتالحسالعددي الصؼالخاهساألساسْ اكتسابطمبة هستوى ٓصؿ ٌؿ

 %?70هستوى
بٓفهتوسطدرجاتالطالبات(α≤(0.05ٌؿٓوجدفروؽذاتداللةإحصائٓةعىدهستوى -3

 وهتوسطدرجاتالطالبفْاختبارالحسالعددي?
 فرضيات الدراسة:

1-  اكتساب هستوى ٓصؿ الخال الصؼ األساسْطمبة إلِاهس العددي الحس لهٍارات
%.70هستوى

بٓفهتوسطدرجاتالطالبات(α≤(0.05فروؽذاتداللةإحصائٓةعىدهستوى التوجد -2
 وهتوسطدرجاتالطالبفْاختبارالحسالعددي.

 :أىداف الدراسة 1.3
:دراسةالِتحقٓؽاألٌداؼالتالٓةتسعِال

الحسالعددي.ٍاراتلمهرحمةاألساسٓةلههدىتضهفهىٍاجالٓراضٓاتإلِالتعرؼ -1
طمبةالصؼالخاهساألساسْلهٍاراتالحساكتسابإهكاىٓةوصوؿهستوىإلِالتعرؼ -2

 %.70العدديإلِهستوى
هٍاراتالحسالعددياكتسابالتعرؼإلِاهكاىٓةوجودفروؽدالةإحصائًٓافْهستوى -3

تعزىلمجىس.

 أىمية الدراسة: 1.4
ا:قدتكهفأٌهٓةٌ ذيالدراسةفْعددهفالىقاطهفأبرٌز

الحسالعددي -1 ادةالهخزوفالهعرفْالىظريحوؿهفٍـو .ٓز
ٓساعدالهسؤولٓفعفالهىٍاجإظٍارأٌهٓةالحسالعدديفْ -2 هىٍاجالٓراضٓات،هها

ةالهرتقبةفْ الٓراضٓات.هىٍاجبتبىٌْذاالهوضوعفْاإلصالحاتالتربٓو
 .الٓراضٓاتإلِأٌهٓةالحسالعدديبتدٓرسوالهعىٓٓفتوجًٓاىتبايالهدرسٓف -3
4-  هستوى إلِ الهعمهٓف تىبًٓ الاكتساب لدى العددي فرصةطمبةالحس لٍـ ٓتٓح هها

 تىهٓتً.
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قدتفٓدالقائهٓفعمِإعدادالهعمـهفجاهعاتوهعاٌدوكمٓاتتربٓة،فْإعادةالىظر -5
تالعصر،وتدٓربًعمِتوظٓؼهٍاراتفْبراهجإعدادالهعمـبهآتىاسبهعهتغٓرا

الحسالعدديفْهجاؿعهمً.
رتدٓرسالٓراضٓات. -6  هواكبةالحركةالعالهٓةفْتطٓو
 تفتحاألفؽأهاـالباحثٓفلتوجًٓبحوثٍـىحوأبحاثهشابٍة. -7

 :حدود الدراسة 1.5
تتحددالدراسةالحالٓةبهآأتْ:

العد -1 الحس هٍارات عمِ الحالٓة الدراسة اقتصرت هحتوى فْ الهتضهىة هىٍاجدي
هٍارةالحسابالذٌىْ،)الهتهثمةفْ،و2016هرحمةاألساسٓةفْالعاـالٓراضٓاتفْال

 هٍارةالتأكدهفهعقولٓةالجواب(.هٍارةالتقدٓرالتقٓربْ،وو
الخاهس)الرابعوالٓراضٓاتلمصفوؼهىٍاجاقتصرتالدراسةالحالٓةعمِتحمٓؿهحتوى -2

 الثاىْ.زئٓفاألوؿوالسادس(الجو
و -3 والتهآرف واألىشطة األهثمة عمِ اقتصرت الكتبكها هحتوى فْ الواردة الهسائؿ

 الهحممة.
هدارس -4 فْ الهسجمٓف الخاهس الصؼ طمبة هف عٓىة عمِ الحالٓة الدراسة اقتصرت

 حاىوف بٓت هىطقة فْ الغوث ووكالة الدراسْ لمعاـ التعمٓهٓة الٌٓا -2015بٓت
 ـ.2016

الكسورالعشٓرة(هفكتابالكسورالعادٓةو)اختبارالحسالعدديعمِوحدتْاقتصر -5
 الٓراضٓاتلمصؼ)الخاهس/الجزءالثاىْ(.

 :مصطمحات الدراسة 1.6
 تـتعٓرؼهصطمحاتالدراسةاإلجرائٓةكهآمْ:

 :الزهفخالؿسرعةبأقصِهتقف،بشكؿهعٓىةهٍهةأداءعمِالفردقدرة الميارة
 الهحدد.

 الت العددي: الحس هدىالهروىة األٌو هع تعاهمً الطالبفْ هدىْٓبدٍٓا و عداد،
حؿ بالتالْ و عمٍٓا، لمعالقات إدراكً هدى و عمٍٓا، العهمٓات إجراء فْ تجاوبً
الهشكالتالهتعمقةبٍاهفخالؿتوظٓؼالحسابالذٌىْوالتقدٓرالتقٓربْوالتأكدهف
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وٓقاسبالدرجة الجواب، فْاختبارالحسالعدديهعقولٓة الطمبة التْٓحصؿعمٍٓا
 الذيأعدتًالباحثة.

 :ةطرؽالحسابغٓرالتقمٓدٓةوالتْتعتهدغالًباعمِهٍارتشهؿ ميارات الحس العددي
وهٍار الذٌىْ ةالحساب التقدٓر هعقولٓةالتقٓربْ هدى عمِ حكـ إصدار عمِ والقدرة

 الجواب،وتقاسباختبارالحسالعددي.
 :ىاتج ميارة الحساب الذىني إٓجاد عمِ األساسْ الخاهس الصؼ طمبة قدرة ٌْ

العهمٓاتالحسابٓةذٌىًٓادوفالمجوءإلِالكتابة،أيدوفاستخداـالورقةوالقمـوألة
اختبار هف األوؿ الهحور فْ الطمبة عمٍٓا ٓحصؿ التْ بالدرجة تقاس و الحاسبة،

 هٍاراتالحسالعددي.
 ىاتج لتقدير التقريبي:ميارة ا تقدٓر عمِ األساسْ الخاهس الصؼ طمبة قدرة ٌْ

العهمٓاتالحسابٓةذٌىًٓا،حٓثٓتوصؿالطمبةإلِإجابةتقدٓٓرةقٓربةهفاإلجابةالدقٓقة
السابقة، الدراسٓة الصفوؼ فْ تعمهٍا التْ التقٓرب قواعد باستخداـ الحسابٓة لمهسألة

الطمبةفْالهحورالثاىْهفاختبارهٍاراتالحسوتقاسبالدرجةالتْٓحصؿع مٍٓا
  العددي.

 :ٌْقدرةطمبةالصؼالخاهساألساسْعمِالتحقؽ ميارة التأكد من معقولية الجواب
هفىاتجالعهمٓاتالحسابٓة،ثـإصدارحكـعمِهعقولٓتٍاأوصحتٍا،وتقاسبالدرجة

 فاختبارهٍاراتالحسالعددي.التْٓحصؿعمٍٓاالطمبةفْالهحورالثالثه
   الرياضيات منياج محتوى : 
وأىشطة،عقمٓةوهٍاراتوهفآٌـحقائؽهفاألساسٓةلمهرحمةالٓراضٓاتهىٍاجتحتوًٓهاٌو

هركزبوضعٍاقاـاألساسٓةالتْالهرحمةصفوؼعمِالهقررةالٓراضٓاتكتبفْهتضهىة
ر هىٍاجدولةفْالعالْوالتعمٓـالتربٓةبوازرةهىٍاجالتطٓو اختارتالباحثة قد و فمسطٓف،

الٓراضٓاتلمصفوؼالرابعوالخاهسوالسادسالجزأٓفاألوؿوالثاىْ.

 :الصؼحتِاألساسْاألوؿالصؼبٓفهاالهحصورةالطالبفئةٌْ المرحمة األساسية
بعوالخاهسوالراالصفوؼالباحثةاختارتوقدغزة،قطاعهدارسفْاألساسْالعاشر
 .الٓراضٓاتفٍْاهىٍاجلتحمٓؿاألساسٓةالسادس
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  الهسجموف األساسي: الخامسطمبة الصف الطمبة فْالهدارسالتابعةلوكالةالغوثٌـ
الدراسْ لمعاـ التعمٓهٓة بٓتالٌٓا بٓتحاىوفو تتراوحو،ـ2016-2015فْهىطقة

ـبٓف  .سىة11-10أعهاٌر
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 الثاني الفصلُ 
 راسةالنظري لمدِّ  اإلطارُ 

تقدـالباحثةفٌْذاالفصؿعرضًاتفصٓمًٓالمعىاصراألساسٓةالهكوىةلمدراسةالحالٓةو
 .هٍاراتالحسالعددي، :الٓراضٓات،الحسالعدديٌْثالثةهحاورالتْتتهثؿفْ

 ت: الرياضياالمحور األول 2.1
ضروٓرة قضآا تعد ألفقضآاٌا الروحالبشٓرة، حققتً ها الٓراضٓاتهفأعظـ تعد
قٓىٓةٓقٓىًاالٓهكىىاحٓالًإالأفىسمـبً،وذلؾدفعالهتخصصٓف وصادقةصدقاهطمقًآو
ٓىبغْ الذي الهثاؿ وبأىٍا الدقٓؽ، العمـ الٓراضٓاتٌْ بأف التسمٓـ سواء حد عمِ والعاهة

فْكؿتفكٓرٓقٓىْ)ابرآٌـ،االٌتدا بً الوحٓدة(،113،صـ2006ءواالحتذاء فٍْالمغة
لدىالبشرجهٓعاالتْالتتأثربأيأٌواء،لذلؾفٍْعالهٓة،تتهٓزبالبساطةوالدقةوالحفاظ
وقواعدإحصائٓةلربطهجهوعات لمعهؿعمِالقٓاسات، قواعدوأحكاـ وتقدـ عمِتسمسمٍا،

(.7،صـ2011ضٓات،إىٍافْالىٍآةتشكؿتفكٓرالعمهاء)عوض،القٓاسبالفر
 تعريف الرياضيات 1.2.2

وردتتعٓرفاتلمٓراضٓاتتبرزأٌهٓتٍاوتوضحخصائصٍا،وهفٌذيالتعٓرفات:

سالهة بأىٍا75،صـ1995)عرفٍا ) الذيٓتعاهؿهعالك" هثؿذلؾالعمـ هٓاتالهجردة
."الرهوزالعددوالشكؿو

رىالصا أفالٓراضٓاتتعدتعبٓرًاعفالعقؿالبشريالذي(163،صـ2001)دؽٓو
الىاحٓة فْ الكهاؿ لحد الوصوؿ فْ والرغبة والتعمٓؿ التأهمٓة والقدرة العهمٓة القدرة ٓعكس

الجهالٓة.

ةالهىطقٓةلكـاألشٓاءوكٓفٍاعمـالدارس"فٓعرفٍابأىٍا(15،صـ2010)أهاأبوأسعد
."أىًعمـالدارسةالهجردةالبحتةالتسمسمٓةلمقضآاواألىظهةالٓراضٓةترابطٍا،كهاو

تفؽعفاىةو ؛إذأىٍاة(بأفالٓراضٓاتذاتطبٓعةتركٓب42ٓ،صـ2012)زهالؤيٓو
عفطٓرؽالسٓر،الىظٓراتئجوتبدأهفالبسٓطإلِالهركبفهفهجهوعةالهسمهاتتشتؽالىتا

ابخطواتاستداللٓةتحكهٍاقوا ٌر فْجٌو استداللًٓا ىٓفالهىطؽ،وعمًٓتعتبرالٓراضٓاتبىاًء
هعاألخذبعٓفاالعتبارأفالتجٓردٓصبغالٓراضٓاتبطابعً.
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ابداعالعقؿالبشريوتٍتـهفضهفاضٓاتبأىٍاعمـتجٓرديهفخمؽوكهاتعرؼالٓر
الىظر هكف ٓو التفكٓر، وأىهاط والطرائؽ األفكار تسمسؿ بً تٍتـ خالؿها هف لمٓراضٓات

(:11،صـ2002الجواىبالتالٓةالتْحددٌاعقٓالف)

أو -1 فرضٓة احتهاؿصحة ىسبة وتقرر الهىطقْ، اف البٌر تىظـ التفكٓر فْ وىهط طٓرقة
 قضٓةها.

 لغةتستخدـتعابٓرورهوزهحددةوهعرفةبدقة. -2
 هعرفةهىظهةفْبىٓةلٍاأصولٍاوتىظٓهٍاوتسمسمٍا. -3
وأشكاؿتعىِبدارسة -4 أعداد هف تتضهىً وها فْاألفكار والتتابع أيالتسمسؿ األىهاط،

 ورهوز.
ْكففتتهتعبجهاؿفْتىاسقٍاوترتٓبوتسمسؿاألفكارفٍٓا. -5  "فف"ٌو

فْضوءالتعٓرفاتالسابقةٓتضحلمباحثةأفالٓراضٓاتعمـٓتعاهؿهعاألرقاـوالرهوز
وعٓةوالدقة.الهجردة،ٓستخدـالهىطؽ،وٓتصؼبالهوض

 البنية الرياضية 1.2.1

هف هجهوعة أي والبىٓة، الهجهوعة هفٍوـ عمِ تقوـ الٓراضٓات دارسة أصبحت
ؼالٓراضٓاتعمِأىٍادارسةالبىِرّالعىاصر،وبىٓةهبىٓةعمٌِذيالهجهوعة،وبىاًءعمًٓتع

ب فٓها ووالعالقات وٓىٍا، العىاصر هف هجهوعة عف عبارة الٓراضٓات فْ ٌذيالبىٓة عمِ
وعةهفالقواعدوالعالقاتتحددطرؽالعهؿ،وفٓهآمْوصؼه،أيهجالهجهوعةىضعٌٓكالً

اأبوٓزىة .(37،صـ2001)هوجزلهكوىاتالبىٓةالٓراضٓةكهاذكٌر

جبالتركٓزفْالمفاىيم والمصطمحات: -1 ْالمبىاتاألساسٓةفْالهعرفةالٓراضٓة،ٓو ٌو
األس الهفآٌـ عمِ والعالقةالهىٍاج كالهجهوعة الٓراضٓات لهختمؼفروع الهوحدة اسٓة

ا.  واالقترافوالجهمةالهفتوحةوغٌٓر
الٓرالتعميمات والنظريات: -2 التعهٓهات هفتعرؼ عددا تربط خبٓرة جهؿ بأىٍا اضٓة

ببعض بعضٍا أفالهفآٌـ الٓراضٓة لمتعهٓهات هكف ٓو ٓسمـ، هسمهات بهستوى تكوف
فعمِصحتٍاباالستدالؿالٓراضْأوبهستوىىظ،بصحتٍا  .ٓراتٓبٌر

بعهؿالخوارزميات والميارات الرياضية: -3 لمقٓاـ الروتٓىٓة الطٓرقة بأىٍا تعرؼالخوارزهٓة
إجراء فٍْ الهٍارة أها التربٓعْ، الجذر واستخراج والقسهة الضرب خوارزهٓة هثؿ ها،

 ٓساعد الخوارزهٓة فٍـ كاف ولها وسرعة، بدقة لمهٍارةالخوارزهٓة هعىِ إعطاء فْ
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تثبٓت قبؿ لمخوارزهٓة الطالب فٍـ عمِ التركٓز الضروري هف كاف لذا بٍا، الهرتبطة
 الهٍارةالهطموبة.

ٓتعرضلًالمسائل الرياضية: -4 جدٓد حٓاتْ أو ٓراضْ هوقؼ ٌْ الٓراضٓة الهسألة
 الضروري وهف السابقة، الٓراضٓة الهعموهات استخداـ حمً تطمب ٓو تكوفالطالب، أف

و الهسائؿ الطالبهتىوعة التْتعرضلٍا تتطمبتطبٓقاًالٓراضٓة لمهواقؼالتْ شاهمة
 لمهفآٌـوالتعهٓهاتوالهٍاراتالٓراضٓة.

هفآٌـ هف هىً تتشكؿ وها الٓراضٓة البىٓة أف الباحثة ترى سبؽ ها عمِ تعمٓقًا و
ذيالبىٓةالٓهكفأفتخمووتعهٓهاتوخوارزهٓات،تشكؿفْهجهوعٍاهحتوىالٓراضٓات ٌو

الهٍارات، هف وهضهوىًا ىةشكاًل بٌر و إلٍٓا التوصؿ فْ تحتاج الٓراضٓة البىِ أف حٓث
فكارالحؿأوإجراءاتواضحة،وترتٓبصحتٍا،وإٓجادالترابطبٓىٍاإلِخطواتصحٓحة،

تحتمٍاالهٍاراتفْوتىظٓهٍاوكؿذلؾالٓخموهفالهٍارات،واىطالقًاهفاألٌهٓةالتْ
جهٓعهكوىاتالبىٓةالٓراضٓة،تأتْالدراسةالحالٓةلمبحثعفىوعهفالهٍاراتالتْٓتضهىٍا

هٍاراتالحسالعدديكىوعهىٍاجهحتوى تبىتالدراسة وقد األساسٓة، الٓراضٓاتلمهرحمة
وذلؾلموقوؼعمِهدىتض وأٌهٓتً، لحداثتً فْهأىواعالهٍاراتىظرًا الهحتوىوهدىىً

التركٓزعمًٓ.
 أىمية الرياضيات 1.2.2

تعدالٓراضٓاتهفالهجاالتالهعرفٓةاألساسٓةالتْٓقوـعمٍٓاالتطورالهعرفْوالتقىْ
الفردفْح ٓحتاجً العصر،وأصبحتعمهًا البشٓرةفٌْذا هعاشًٓاتًوالٍائؿالذيتشٍدي

(.17،صـ2010الٓوهْ)حهزةوالبالوىة،

هثؿفْ:تأفأٌهٓةالٓراضٓاتت(16،صـ2007عواشْ)ذكرالىو

والكٓه -1 كالفٓٓزاء العموـ فهعظـ ، العمـو هسائؿالٓراضٓاتلغة تعتبر والفمؾواإلحصاء اء
والٓستطٓعهدرسوالعموـالتدٓرسدوف،لهوضوعاتكثٓرةفٍٓآاًأساساًالٓراضٓاتجزء

بحاجاإللهاـ العمهاء فجهٓع الٓراضٓات، هف ربشْء لتطٓو رصٓىة ٓراضٓة لهعرفة ة
 عموهٍـ.

ا -2 فطٓرقة واالستقرائْ(: )االستىتاجْ االستدالؿ واالستدالؿطرؽ االستىتاجْ الستدالؿ
االستقرائْالمذافٓستخدهافبكثرةفْشتِهجاالتالبحثوالدارسة،لـٓتأصالولـتحدد

 هىٍجٓةكؿهىٍهابشكؿدقٓؽإالعفطٓرؽالٓراضٓات.
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ا -3 التفكٓر فالٓراضٓات الٓراضْ، والتفكٓر فدارسةلهىطقْ ٓىفصالف، ال الهىطؽ وعمـ
الخطوات فْ والضبط الصحٓح اف والبٌر الهىطقْ التفكٓر بىاء عمِ تساعد الٓراضٓات

 والدقةفْاالستىتاج.
قٓـ -4 تىهٓة الٓراضٓاتفْ فتساعد لىفسً، االىساف بالىفسواحتراـ الثقة الٓراضٓاتتىهْ

ادةالتركٓز.راقٓةواتجاٌ  اتسمٓهةكسعةالصدروالصبروالتأىْوالتسمسؿوٓز
التكىولوجٓ -5 فالٓراضٓاتتهثؿ التكىولوجٓا، األدواتالٓراضٓاتعقؿ وتقدـ لمعمـ، العقمٓة ا

عتبرالحاسبهدٓفلمٓراضٓاتفْجهٓعهجاالتً.  الذٌىٓةلمعالـ،ٓو
6-  فصفة البشري، العقؿ لرقْ الٓراضٓاتهؤشر فْ التجٓرد فْالتجٓرد بارزة سهة تعتبر

الفكراإلىساىْوالٓراضٓاتو ْهؤشرعمِتطورالعقؿالبشريو ٌو فٍٓا، لٓسعٓبًا
 رقًٓ.

ضٓؼأبوٓزىةوعبابىة هراحؿهىٍاج(بأفأٌهٓةالٓراضٓاتف13ْ،صـ1997)ٓو
التعمٓـالهختمفةتىبعهفخالؿىظٓرتٓفهتكاهمتٓفلمٓراضٓات:

 :ِمٓراضٓاتعمِأىٍاأداةلالستخداـوالتطبٓؽتعٓفالفردعمِقضاءحاجاتًتىظرلاألول
وتسٓٓرأهوريفْالحٓاة،فٍىاؾهٍاراتٓراضٓةٓحتاجٍاالفردلتىظٓـأهورحٓاتًواالعتىاء
ٓتفاعؿهع لٓعٓشضهفهجتهع الفرد أفٌىاؾهٍاراتٓحتاجٍا كها الخاصة، بشؤوىً

واالجتهاع الثقافٓة هعقوالًهؤشراتً هستوى ذلؾ تطمب ٓو واالقتصادٓة، الهعرفةٓة هف
 فْهجتهعً.اًوهشاركفاعالًاًىاقدالٓراضٓةالتْتهكفالفردهفأفٓكوفهتفتحالعقؿ،

 :عمِأىٍاىظاـهعرفْلًبىٓتًوتىظٓهًالهستقبمْ،والٓراضٓاتتىظرلمٓراضٓاتالثاىٓة
ا تساعد ٌٓكمٓة بىٓة لً هعرفْ بىاءكىظاـ فْ وتسٍـ الىاقد، التفكٓر تىهٓة عمِ لفرد

فْ بالعهؿ الخبرة الكتساب لً الفرصة إتاحة خالؿ هف اإلبداع عمِ وقدرتً شخصٓتً
 الٓراضٓات.

ةوذاتاألٌهٓةفْههاسبؽتستخمصالباحثةأفالٓراضٓاتتعتبرهفالهواداألساسٓ
فْالمغةوالعموـوالفىوف،وفْفٍْهفٓدةالتْتتعدىحدودالٓراضٓاتذاتٍا،،كافةالهجاالت
كافة ،الحٓاة الهتعمـوتزود عمِ التفكٓربالقدرة التعمٓؿ،، فْ والوضوح التحمٓؿ، فْ والدقة

والهىطقٓةعىدإصداراألحكاـ.
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 القيم التربوية لمرياضيات: 1.2.3

ةلمٓراضٓاتبهآمْ:168-166،صصـ2002حددالسمطاىْ) (القٓـالتربٓو
 Practical Value  العمميةيمة الق -1

وتعرؼبالقٓهةالهىفعٓة،حٓثترتبطالٓراضٓاتارتباطًاوثٓقًابحٓاتىاالعهمٓة،وٓستخدـ
 كؿفردالٓراضٓاتبصورةهباشرةأوغٓرهباشرةهفخالؿحٓاتًالٓوهٓة.

 Disciplinary Value  القيمة التنظيمية  -2
وتىهٓةقدراتالتفكٓرواالستىتاجهفالوقائعإفالٓراضٓاتٌْطٓرؽلتىظٓـوترسٓخ

تهتمؾقٓهةتىظٓهٓةحقٓقٓة، فإىٍا الهطمقة العقمٓة والهقدهاتإلِالىتائج،وبسببطبٓعتٍا
اف.  وتىهْوتطورقوىالتفكٓرواالستدالؿوالبٌر

  Cultural value  القيمة الثقافية -3
لقٓهةتتزآدباطرادٓوهًابعدٓوـ،فقدقٓؿأفتهتمؾالٓراضٓاتقٓهةثقافٓةٌائمةوٌذيا

الٓراضٓاتتعدهرآةالحضارةوالتحضر،وقدقدهتالٓراضٓاتإسٍاهًاذاهعىِفْأفٓقؼ
اإلىسافعمِهثؿٌذيالهرحمةالهتقدهةهفالتطوروقداعتهدىجاحالبشٓرةوتقدهٍاالثقافْ

 إلِحدبعٓدعمِتقدـالٓراضٓات.
  vocdtional value المينيةالقيمة  -4

هثؿ الٓراضٓاتلهٍفوحرؼهتىوعة دراسة و)تهدىا التجارة و والهحاسبة الٍىدسة
و الهساحة الحساباتو هراجعة و الحرة .األعهاؿ و الوظائؼبصورةٓعزى..(، ٌذي تطور

ٍىٓةفْالعدٓدكبٓرةلمٓراضٓاتألفالهعموهاتوالهعرفةالٓراضٓةهفٓدةفْتحقٓؽالكفاءةاله
 هفالهجاالت.

 Social value القيمة االجتماعية  -5
لمبىاء الفقري العهود تعد أٓضًا ٌْ و ٓرة، جٌو اجتهاعٓة أٌهٓة الٓراضٓات تهثؿ
فالهعدالت االجتهاعْ،وتساعدفْتىظٓـٌذاالبىاءوالحفاظعمًٓ،وٌْتساعدفْتكٓو

االحصائٓةاالجتهاعٓةوتىفٓذٌا.
 Intellectual value  الفكرية او العقمية القيمة  -6

روت هثؿ:قوةالتفكٓرتىهٓةالعدٓدهفالسهاتالعقمٓةساعددراسةالٓراضٓاتفْتطٓو
و اف، والبٌر اواالستدالؿ التخٓؿ، التفكٓر، أصالة اإلبداع، االستىباط، لتعهٓـاالستقراء،

فتحتوي.االكتشاؼو إلخ، فك.. ٓراضٓةعمِتحٍد لمعقؿ.ريوكؿهسألة جٓدًا تهٓرىًا ٓعد ٌذا
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 Aesthetic valueالقيمة الجمالية )الفنية(  -7
ٓعتقدالىاسعهوهًاأفالٓراضٓاتلٓستفىٓةأولٍاأٓةقٓـجهالٓة،ولكفبالىسبةلطالب
الٓراضٓاتالحقٓقْفإفكمٍاجهاؿ،وتشابًوتهاثؿ،وتىاغـوففوهوسٓقِفٓستهتعالفرد

غاهر تضحٓةبسعادة الحسباف ٌذا سبٓؿ عمِ كاىت و بىجاح، ٓراضٓة هسألة حؿ بعد ة
ثوراحتفااًلباكتشافً)ىظٓرةفٓثاغورث(،وبىفسالطٓرقةأصبحأرشهٓدس100فٓثاغورثبػ

 أعهِهفالفرحلدرجةأىًىسْأىًهجردهفالهالبسبعداكتشافً)هبدأأرشهٓدس(.
 International value  دود القومية(تخطي ح)القيمة العالمية أو الدولية -8

تعدالٓراضٓاتهادةعالهٓة،وتساعدفْخمؽتفاٌـعالهْوإخاءبٓفالدوؿالهختمفة،
وتآرخٍآقدـصورةجٓدةعفتطورحضارتىاككؿ.

  الرياضيات المعاصرة 1.2.4

عمِأساسأىٍاهقسهةإلِأربعةفروعهىف التقمٓدٓةلمٓراضٓاتتقـو صمةكاىتالىظرة
دارسة ىادتبوضع هفالعمهاء ظٍرتهجهوعة ثـ التحمٓؿ، الٍىدسة، الجبر، ٌْالحساب،
شاهمةعفالٓراضٓات،وأفالٓراضٓاتهفالحسابالبسٓطإلِأعمِالهستوٓاتالهجردةفْ
الجبروالٍىدسةوالتحمٓؿٓهكفتكاهمٍاووضعٍابإٓجازبأىٍادارسةالثىائْالهرتب)الهجهوعة

ىحوالٓراضٓات،وبذلؾأصبحٓىظرإلِالٓراضٓاتككٓافىٓة(والب الهعاصرة وإفالىظرة
ابىاءفكرٍ أساسًهفٍوـالهجهوعةوحجرالبىاءفًٌٓو،اًواحدهتىاسؽٓشدبعضًبعضتعتبٌر

البىٓة. هفٍـو

عصٓر فجعمتً الهدرسْ الهىٍج دخمت جدٓدة عمهٓة هادة ٌْ الهعاصرة اًفالٓراضٓات
الٓراضٓاتالهعاصرةهفالهىظوروالتطورٓالئـ ٓوضحاألفكارالعمهٓةالتْٓسودٌاهفٍـو

ْلٓستفقطهادةتصاغبمغةجدٓدةذاتهصطمحاتحدٓثةأوهوضوعاتجدٓدةٍفالتربوي،
التدٓرسأٓض وطٓرقة األٌداؼوالهحتوى تطور ٓشهؿ هفٍوهٍا الٓراضٓاتبؿ كؿاًفْ فْ

 (.23،صـ2002)عقٓالف،ربًٓتأثلبعضأخروهتكاهؿٓؤثربعضًفْا
 خصائص الرياضيات المعاصرة 1.2.5

(:77،صـ1999)هاذكريخمٓفةهىٍاتهٓزتالٓراضٓاتالهعاصرةبعدةهظاٌر،

هفالرهوزٓصعبعمِٓرًاكباًلقدأصبحلمٓراضٓاتلغةخاصةبٍا،فٍْتستعهؿحشد -1
فْالوقتىفسً ولكىٍا ذاتأٌهٓةكبٓرةوبدوىٍآصعبهتابعةغٓرالٓراضٓٓففٍهٍا

 العهؿ.
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الهعاصرة -2 الٓراضٓات فْ ٌاهًا دورًا والعالقة الهجهوعة هفٍوها ىظٓرة،ٓمعب وتقدـ
هتىوعة وقضآا هفآٌـ هف بٍها ٓتصؿ وها الهفٍوهٓف ٌذٓف تتىاوؿ الهجهوعاتالتْ

 اضٓة.وأدواتفعالةوأسالٓبىاجحةلدارسةأيهوضوعهفالهوضوعاتالٓر
كاىتفْالهاضْوحدات -3 هختمفة فروعٓراضٓة بٓفعدة الٓراضٓاتالهعاصرة تدهج

 القدٓهة هف شهواًل أكثر الجدٓدة فالهفآٌـ هتهاسكًا، كاًل هىٍا لتجعؿ والدراسةهستقمة
ٌذيالبىِدراسةالجدٓدةٌْدارسةلبىِٓراضٓةعاهةوالىتائجالتْىحصؿعمٍٓاهف

ك هٍها صحٓحة بٓفتكوف التقٓرب عمِ تعهؿ الهعاصرة فالٓراضٓات العهمٓات، اىت
 الفروعالرئٓسٓةلمٓراضٓاتالتقمٓدٓة)الحسابوالجبروالٍىدسةوالتحمٓؿ(.

ْبخاصٓتْالتعهٓـ -4 تتجًالٓراضٓاتالهعاصرةىحوالتجٓردهبتعدةعفالهحسوساتٌو
ا.والتجٓردتتهكفهفتمبٓةحاجةالكثٓرهفالفروعالٓراضٓ  ةوالفٓٓزائٓةوغٌٓر

تعتهدالٓراضٓاتالهعاصرةعمِاألسموباالفتراضْ،فٍْتبدأبطرحعددهفالهبادئ -5
الىظٓراتبالطرؽاالستىتاجٓة،فالٓراضٓاتإذفلٓستعمـ والهسمهاتثـتستخرجهىٍا

 بالهبادئالتْاىطمؽهىٍا.كمٓاًهطمؽبؿٌْعمـىسبْٓرتبط
الٓراضٓاتالهعا -6 واعتهادتعتهد الهىطؽالصوري، عمِقواعد فْعرضقضآاٌا صرة

بأسموب الٓراضٓاتالهعاصرةعمِالهىطؽأكسبٍاوضوحالفكرةودقةالتعبٓر،وزودٌا
 هوجزلعرضالقضآاالٓراضٓة.



ات هحتٓو بىاء الخصائصعىد ٌذي هف ٓجباالستفادة أىً ذلؾ هف الباحثة وتستىتج
رالهستهرالٓراضٓات،وضرورةههىٍاج اعىدبىاءالهحتوىهفخالؿالتطٓو راعاتٍاوإبراٌز

 الهعموهاتهىٍاجلهحتوى عمِ ر التطٓو ٌذا ٓقتصر ال وأف األفضؿ، إلِ الٓراضٓات
وأسالٓب وأىهاطالتفكٓرالتْتعهؿعمِتىهٓتٍا، التْتستخدهٍا، بؿٓشهؿالمغة والهعارؼ،

التدٓرسالتْٓهكفلمهعمـأفٓتبعٍا.

 :ىداف العامة لتعميم الرياضياتاأل 1.2.6

(أفاألٌداؼالعاهةلتعمٓـالٓراضٓاتتتهثؿفٓهآأتْ:40،صـ2013وردفْأبوالحدآد)

اكتسابهٍاراتتأسٓسٓةلهادةالٓراضٓاتهفحٓثالمغةوالرهوزوالهعموهاتوأسالٓب -1
التفكٓر.

اوسٓمةاتصاؿلألفكاروالهعم -2  وهاتالهختمفة.األلفةبالٓراضٓاتباعتباٌر
 اكتسابهٍاراتأساسٓةتتفؽهعأٌداؼالتعمٓـالعاـوهراحؿالىهوالعقمْلمتمهٓذ. -3
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تىهٓةهٍاراتعقمٓةتهكفالتمهٓذهفاالستفادةهفالهعموهاتالتْٓتعمهٍا،والهٍارات -4
الهجتهعهفحٓثالتىهٓة فْخدهة كفرد هتطمباتً فْخدهة وتوظٓفٍا التْٓكتسبٍا،

 تهاعٓةواالقتصادٓة.االج
التكاهؿفْالهعرفة،هفحٓثاالستفادةهفالهعموهاتالٓراضٓةفْالهجاالتالٓراضٓة -5

 األخرىالىظٓرةوالعهمٓةواعتهادالهوادالدراسٓةعمِبعضٍاالبعض.
 فٍـالٓراضٓاتعمِأىٍاهجاؿهعرفْوفكربشريإىساىْدائـ. -6
إطالؽ -7 و أسالٓبتفكٓرسمٓهة، استعداداتًتىهٓة وتىهٓة التمهٓذ، عىد الطاقاتالكاهىة

 وهٓولً.
وهشاعر -8 واتجاٌات وعادات قٓـ أخٓرفإاكتساب واحتراـ بالىفس الثقة تىهْ ٓجابٓة

والتفاعؿاالجتهاعْداخؿوخارجالهدرسةوحبالوطفوالشعورباالىتهاءوتقدٓرالعمـ
 والعمهاء.

استخ -9 هف العهمٓة الهٍارات بعض القٓاساكتساب وهٍارات الٍىدسٓة األدوات داـ
 أالت.ىشاءاتالٍىدسٓةالعهمٓةوتفعٓؿبعضاألجٍزةوواإل


الهىٍاج "خطة عمًٓ اشتهمت ها حسب الٓراضٓات لتدٓرس العاهة األٌداؼ وجاءت
 العاـ فْ عمِتىفٓذي العهؿ "الذيبدأ زهالؤي2000الفمسطٓىْاألوؿ و عفاىة ا ذكٌر كها ـ

(:60ص،ـ2012)

 اكتسابهعارؼوهٍاراتأساسٓةفْفروعالٓراضٓات. -1
 .كافٓةلهتابعةدارستًالهستقبمٓةاكتسابهعارؼٓراضٓة -2
اكتسابهعارؼوهٍاراتتساعداإلىساففْاحتٓاجاتًفْالحٓاةالعهمٓةوتىهٓةالهجتهع -3

 وتشهؿ:
 ٍرالحسالعدديوالقدرةعمِإجراءالحساباتبوسائؿهختمفةوف  ـأٌهٓةالىتائج.تطٓو
 ًاكتسابهعارؼوهٍاراتتساعداإلىساففْاحتٓاجاتًفْحٓاتًالعاهة،وتفٍـبٓئت

 الهادٓةواالجتهاعٓة،وتواصمًهعالهجتهع.
 .اكتسابهعرفةٓراضٓةضروٓرةلفٍـأىظهةهعرفٓةأخرىهثؿالعموـوالتكىولوجٓا -4
ىٍاوتش -5 ةلمٓراضٓاتوتكٓو  هؿ:تعرؼالطبٓعةالبىٓٓو

 .فالٓراضٓات  تعرؼالحدسالٓراضْ،وأٌهٓتًفْتكٓو
 .ههارسةاالكتشاؼالٓراضْهفخالؿىهاذجهالئهةفْهجاالتالهحتوى 
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 .تعرؼبعضالبىِالٓراضٓة،وتجسٓدٌابصورةهتعددة،والعالقاتالقائهةبٓىٍا 
 العهؿ هثؿ هجردة، وأخرى خبراتحسٓة، خالؿ هف التخٓؿ عمِ القدرة عمِتىهٓة

الت.  الهجسهاتوالتحٓو
 .تىهٓةالفٍـلطبٓعةالٓراضٓاتالتجٓردٓة 

 تىهٓةالتفكٓرالهىطقْوتشهؿ: -6
 واكتشاؼقاعدة األىهاط، وهالحظة والتعهٓـ، عمِالتفكٓراالستقرائْ، اكتسابالقدرة

 الىهط.
 .ْاكتسابالقدرةعمِالتفكٓراالستىتاج 
 افالهختمفة.اكتسابالقدرةعمِاستعهاؿأسالٓبالب  ٌر
 .اكتسابالدقةفْالتفكٓر 

 تىهٓةالقدرةعمِحؿالهشكالتوتشهؿ: -7
 ،التجٓرب أسموب ذلؾ فْ بها عاهة، بصورة الهشكالت هعالجة أسموب اكتساب

 والهالحظةالعهمٓة،وعهؿالتخهٓىاتأوالفرضٓات.
 هفهوضوعاتتىهٓةالقدرةعمِحؿالهسائؿالكالهٓة،والهشكالتغٓرالروتٓىٓة،ض

 الهحتوىالهختمفة.
 اكتساباستراتٓجٓاتهتىوعةلحؿالهشكالت. 
 تىهٓةالتفكٓراإلبداعْ،هفخالؿأىشطةغٓرهألوفة،وصٓاغةهشكالتهفأوضاع

 واقعٓة،والتعبٓرعىٍابىهاذجٓراضٓة.
 اكتسابهٍاراتاستخداـالحاسباتوالحاسوبوتشهؿ: -8

 ةفْإجراءالعهمٓاتالحسابٓةوخاصةالهعقدةهىٍا.كتسابهٍارةاستخداـالحاسبا 
 .استخداـبرهجٓاتحاسوبجاٌزةفْتعمٓـالٓراضٓات 

 تىهٓةقٓـواتجاٌاتإٓجابٓةوتشهؿ: -9
 راتجاٌاتإٓجابٓةىحو  .الهوضوعاكتسابالثقةبالىفسفْهوضوعالٓراضٓات،وتطٓو
 واالستدالؿتوالتهاثالتذوؽالقضآاالجهالٓةفْالٓراضٓات،هثؿاألىهاط. 
 اكتسابقٓـواتجاٌاتإٓجابٓةهثؿاستقاللٓةالتفكٓر،وعدـالتسرع،والهثابرة،والهبادرة

 لمبحث،وتثهٓفاإلجابةالصحٓحةوتحقٓؽالذات.
 ْف القرارات واتخاذ االجتهاعْ، والتطور العهمْ، التقدـ فْ الٓراضٓات دور تثهٓف

 الحٓاة.
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 رالٓراضٓاتتثهٓفدورالعمهاءا .لعربوالهسمهٓففْتطٓو
 :األساسيةالمرحمة في األىداف العامة لتدريس الرياضيات  1.2.7

كالتالْ:(ـ2012)سمطافٓمخصٍا

 :أىداف تتعمق بالمعرفة الرياضية

 اكتسابالهعرفةالٓراضٓةالالزهةلفٍـالجواىبالكهٓةفْالبٓئةوالتعاهؿهعالهجتهع.
 العهمٓاتالٓراضٓةفٍـالهعاىْالكاهىةوراء.
 الخ..اإللهاـبهفرداتلغةالٓراضٓاتهفرهوزوهصطمحاتوأشكاؿورسوـ..
 استثهارالهعرفةالٓراضٓةفْالهجاالتالدراسٓةاألخرى.
  الهعرفة هف هتكاهمة كهىظوهة الٓراضٓات لطبٓعة الفٍـ حدود)تىهٓة الهرحمةفْ

.(األساسٓة
:أىداف تتعمق بالميارات الرياضية 

 فْالحٓاة اكتسابالهٍاراتالٓراضٓةاألساسٓةالالزهةلتفسٓربعضالظواٌروتوظٓفٍا
.الٓوهٓة

 :هثؿ الٓراضْ الحس ف تكٓو عمِ الهساعدة شاىٍا هف التْ الٓراضٓة الهٍارات تىهٓة
(.والحكـعمِهعقولٓةالىتائج،والحسابالذٌىْ،)هٍاراتالتقدٓر

 اءالعهمٓاتالتْتساعدالهتعمـعمِاالختٓارالهىاسبلٍااكتسابأسالٓبهتىوعةإلجر
.بحسبطبٓعةالهوقؼ

 تىهٓةالقدرةعمِجهعوتصىٓؼالبٓاىاتالكهٓةوالعددٓةوجدولتٍاوتهثٓمٍاوقراءتٍا.
 استخداـلغةالٓراضٓاتفْالتواصؿحوؿالهادةوالتعبٓرعفالهواقؼالحٓاتٓة.

:ر وحل المشكالتأىداف تتعمق بأساليب التفكي

 ْاكتسابأسالٓبالتفكٓرالسمٓـواستخداهاتٍافْحؿالهشكالتهثؿاألسموباالستقرائ
...الخ.واالستىتاجْ

 تطبٓؽخطواتأسموبحؿهشكمةٓراضٓةهفخالؿتحمٓؿالهشكمةووضعخطةالحؿ
.وتىفٓذٌاوالتحقؽهفصحةالىاتج

 هٍاراتالٓراضٓةفْالتعاهؿهعهواقؼجدٓدةتىهٓةالقدرةعمِاستخداـالهفآٌـوال. 
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أىداف تتعمق بالميول واالتجاىات والقيم :

  : هثؿ هف إٓجابٓة قٓـ عمِ،الهثابرة،التىظٓـ،الدقة)اكتساب الحكـ فْ الهوضوعٓة
.(واحتراـالرأيأخروحسفاستغالؿالوقت،الهواقؼ

 ْوالىهاذجوهابٍاهفتىاسؽ...(هفخالؿاكتشاؼاألىهاط)تذوؽالجهاؿالٓراض.
 تىهٓةتقدٓرالذاتلمكفاءةالٓراضٓة.
 غرسحبالٓراضٓاتلدىالهتعمـوتعٓززاتجاٌاتًىحوتعمهٍا.
 االستهتاعالٍادؼبالجاىبالترفٍْٓفْالٓراضٓاتكاأللغازوالزخارؼواأللعاب.
 تىهٓةاالتجاٌاتىحواحتراـالعهؿالهٍىْالهىتج.
 ورالٓراضٓاتفْحؿهواقؼحٓاتٓةتقدٓرد.
 (..تىهٓةالوعْالبٓئْهفخالؿالهعالجةالكهٓةلبعضالظواٌرالبٓئٓةهثؿ)التموث..

تضحهفخالؿالعرضالسابؽأفأٌداؼتدٓرسالٓراضٓاتشهمتجواىبالهتعمـ ٓو
الجاى ركز لمهعارؼكها الجاىبالهعرفْعمِاكتسابالهتعمـ حٓثركز يبالهٍارالثالثة

عمِتىهٓةهٍاراتالهتعمـالتْتهكىًهفالتعاهؿهعهتطمباتعصريوهجتهعًالتْكافهف
وأسالٓب الدراسة، ٌذي عمٍٓا ركزت التْ الثالثة العددي الحس هٍارات عمِ التركٓز بٓىٍا

ٓفقٓـوركزالجاىبالوجداىْعمِتكوالتفكٓرالالزهةلمتعاهؿهعالهشكالتواتخاذالقرارات،
واتجاٌاتوهٓوؿإٓجابٓةىحوالٓراضٓاتوعمهائٍا.

وتشٓرالباحثةٌىاإلِأفاألٌـٌوأفٓعهؿالهىٍاجبجهٓعهكوىاتًعمِتحقٓؽٌذي
عهؿعمِبىاء ٓو وضعألجمً، بحٓثٓحقؽتدٓرسالٓراضٓاتها األٌداؼلدىالهتعمهٓف،

ذاٌودورالدا عمِتجريالتْجرتوالتْالتزاؿرساتهتعمـبشخصٓةهتوازىةهتكاهمةٌو
الهىٍاجالفمسطٓىْلمكشؼعفهدىتحقؽٌذياألٌداؼ.

 : الحس العدديالمحور الثاني 2.2
 ? What is Number Sense العددى الحس تعريف 1.1.2

رؤٓةعمِٓعتهدالعددىالحسأفتبٓفالدراساتهفالعدٓداالطالعخالؿهفبدآة
ِعاهةهظمةٌىاؾبأفعمهاًالدراسة،هفوالٍدؼالباحث أهكفولذلؾالعددي،الحسٌو
تحدٓدٌاوسٓتـالتعمٓهِالهوقؼجواىبعفتعبرأبعادأربعةفِالتعٓرفاتٌذيتصىٓؼ
:ٓمِفٓهااألبعادإجرائْ،وتتخمصتعٓرؼعاـوآخرإلِلموصوؿ
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  عممية عقمية الحس العددي: 1.1.1

هٍا:فٌْذاالجاىبهجهَعةهوالتعرٓفاتأٌ

بأىًالحسالعددى (Reys, & Yang, 1998, p.226) كؿهفٓرزوٓاىجٓعرؼ
الفٍـٓشٓرإلِالفٍـالعاـلألعدادوالعهمٓات، تضهفكذلؾالقدرةعمِاستخداـٌذا عمٍٓآو

بطرؽتتسـبالهروىةلصىاعةأحكاـٓراضٓة،باإلضافةإلِإعداداستراتٓجٓاتهعرفٓةلهعالجة
وا ٓمقاألعداد فٍو أخر الجاىب وعمِ عمٍٓا، وْلعهمٓات الهٓؿ عمِ عمِالضوء القدرة

.استخداـاألعدادبطرائؽكهٓةفِهعالجةوتفسٓرالهعموهاتالهتاحةواالتصاؿالحٓاتِ

كَٓرُ دٓاىاهوؿ و Paul & Diaena, 1995, p.51)بوؿ الحسالعددّ( أو
َٓىظرإلًٓ،هوبعدَاتجايأكثرَالتفكٓرفْ،هرَىةعددٓاًبؿٓعىْقدرةالتمهٓذعمِالتعاه

ٓعتبرالحسالعددّقٓهةَ،بٍاهعٍاَؿَالكتابةبَاسطةاألعدادَالتعاهالقراءةأىًعمِ
الهروؿالرٓاضٓاتٓسهحلمتالهٓذبالتعاهؿأساسْهوصهٓنعهوهكوفهىطقٓةفْذاتً

.األعدادَالهطمقهع

إلِأوالحسالعددّ(Holtzman,1999, p.22)&Breasserٓشٓركؿهفكها
َالحسالعددّلٓسَصفاًلمهٍارات،َالتْتغطْهدُالتفكٓرالعددّ،فكرةلٓستهحدَدة

الهرَىةكذلؾَ،زَهعالجةلمقدرةعمِالتفكٓرَإدراكالسببٓةٓػةتجٍػًعهمٓػآٌنَلكىػَالهف
،َالىظرةالعهمٓةلمعدد،التقدٓرلىَاتجالعهمٓاتدرةعمِالحكنَػَالقدداػهعاألعؿفْالتعاه

فْهَاق عمِاستخداهً فهتعددةػَالقدرة إلِالتقدٓرالحسابَْح، الهشكالتؿباإلضافة
.ذيالقدراتٓدَرحَلٍاالحسالعددّػٌكؿ،التْتتعمقباألعداد

الحسالعددي(Reys & Reys et al.,1999, p.61)وٓصؼكؿهفٓرزوٓرز
َالهًٓبأى َالعهمٓاتعمًٓ العدد اإلدراكالكمْلهفآٌن عمِإىتاجؿ َالقدرة إلِاستخداهً

عمِتطَٓرباإلضافةإلِالقدرة،استراتٓجٓاتهرىةىستطٓعهوخاللٍاالحكنعمِالىَاتج
.ذياالستراتٓجٓاتباستهرارٓةػٌ

ال (NCTM) (pp.3-4 ,2001)وتعرفً أىواع الحسالعددىىوعهف تفكٓرعمِأف
ٓستخدـلٓصؼعهمٓةالحسابالذٌىِوالقدرةعمِاكتسابالحقائؽوالهٍاراتاألساسٓة،وحؿ

إفالحس،التقدٓرالتقٓربِالهشكالتالعددٓة،باإلضافةإلِالتفكٓرالتأهمِالدقٓؽ،والسببٓةو
تهعًالفِالهساحاتالسابقة،وأفٌذيالهصطمحاتكؿحديأوهجهٍهاًالعددىٓمعبدوراً
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ىهاٌوٓتطوربتطورالهىظوهةالعددٓةوالعهمٓاتعمٍٓاوٓتسع تصؼالحسالعددىكمٓة،وا 
باتساعٍا.

وتالحظالباحثةهفخالؿهاسبؽأفجهٓعالتعٓرفاتاشتركتفْكوفالحسالعددي
هرىة استراتٓجٓات اىتاج عمِ القدرة وكذلؾ بهروىة عددًٓا التعاهؿ عمِ الطالب قدرة ٓعىْ

ٓستطٓعالطالبهفخاللٍاالحكـعمِالىواتج.

دراؾالتمهٓذلمعددوالعهمٓاتإصؼوتعرؼالباحثةالحسالعدديفٌْذاالجاىببأىًٓ
،والهٍارةيعمًٓ،والقدرةعمِتجٍٓزالهعرفةالٓراضٓة،واستخداـذلؾبهروىةفِالتعاهؿالعدد

و العددٓة، األحكاـ صدار وا  الىواتج تقدٓر والحسابفِ الذٌىِ الحساب طرائؽ بٓف الترابط
.الكتابِ
 ناتج تعميمي الحس العددي: 1.1.2

الهَقف هو الىٍائْ الٍدف هىظَر هو العددّ الحس إلِ ٓىظر الجاىب ٌذا فْ
فٌْذاالصددعدةتعٓرفاتهىٍا:و،التعمٓهْ

تٓرى التِ (Terry,1994, p.203) ٓؤكد الهوضوعات هف العددى الحس أف عمِ
بكؿالهٍاراتالتِتتعم وٓتطمبهفالتمهٓذأفٓكوفهمهًا ؽبالٓراضٓاتهفأجؿالحٓاة،ٌو

وازيأٌهٓتًتهكىًهفالتعاهؿهعٍا.إفالحسالعددىٌوالجزءالٍاـهفالٓراضٓاتالتِت
أٌهٓةالقراءةوالكتابةفْالمغة.

يفالحسالعددإلِأ (Pual & Diaene,1999, p.52) ٓشٓركؿهفباوؿودٓاىاو
الهساحةوالهدىالواسعالبتكارالحموؿالهختمفةهفخالؿطمبةٌوذلؾالٍدؼالذىٓتٓحلم

ةوالهىظورلهعالجةالهشكمةوبالتالِٓتٓحإهكاىٓةتحسٓفوتعددالهىتج .اختالؼالرٓؤ

 جٓرستٓف هف رىكؿ الحس (Gersten & David, 1999, p.18) دٓفٓدوٓو أف
ال ٌو الىسبالعددى الىجاح تكشؼ التِ فِْعدسة الٓراضٓات بىٓة إخفاقات إلِ باإلضافة

العددٓةْالهاض الهىظوهة هع التعاهؿ فِ الهروىة خالؿ هف وذلؾ اإلبداع  .لتىهٓة
أفالحسالعدديٍٓدؼ (Barkly & Cruz, 2001, p263)وٓؤكدكؿهفباركمْوكروز

وبىاءاستراتٓجٓاتهختمفةاألداءتتسـبالهروىةطمبةلفْاألخٓرإلِتىهٓةالفٍـالعدديلدىا
لحؿالهشكالتفْالهواقؼالحٓاتٓة.
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وتالحظالباحثةهفخالؿهاسبؽأفجهٓعتعٓرفاتالحسالعدديأكدتعمِأٌهتً
فْفٍـالٓراضٓاتبشكؿعاـوالهىظوهةالعددٓةبشكؿخاصعىدالطالب،وعمِأىًالٍدؼ

ؼالتعمٓهْ.الىٍائْهفالهوق

وتعرؼالباحثةالحسالعدديفٌِذاالجاىببأىًالٍدؼالعاـهفدراسةالهىظوهة
ا-العددٓة ٍدؼ-عمِاختالؼىوعٍاوتطوٌر إلِتىهٓةاستراتٓجٓاتتتسـبالهروىةٓضاًأٓو
.فِتىاوؿاألعدادوهعالجتٍالهواجٍةالهشكالتوالهواقؼالحٓاتٓةطمبةلدىال
 من منظًر البيئة التعميمية  ددي:الحس الع 1.1.3

هفٍَنالحسالعددّعمِتىشٓطالبٓئةالتعمٓهٓةَتحدٓدالهقَهاتكزفٌْذاالجاىبٓر
هكفالالزهةلتىهٓةالحسالعددّ. التعٓرفاتهفهجهوعةعمِالضوءإلقاءالجاىبٌذافِٓو

:هىٍا

دروهاركوفٓتسأشار أفإلِ(,p.171994Markovits & Sowdr ,)دراستًفِسٓو
الطرائؽباستخداـتدٓرجٓاًتىهووالتِالٓراضٓاتفِالٍاهةاألٌداؼهفالعدديالحس

استراتٓجٓاتعمِتعتهدوكذلؾالذٌىْ،الحسابفِالهروىةعمِتعتهدالتِواالستراتٓجٓات
.الىتائجهعقولٓةعمِوالحكـالتقدٓر

ؤكد ,p521999Poul & Diane ,)ودٓاىاباوؿهفكؿٓو العدديالحسأفعمِ(
ِتىهووالتِاألفكارهفهجهوعةٓشهؿ ٌو خالؿهفتهثٓمًوطرؽالعدد،هعىِإدراؾسوًٓا
الداللةالعقمٓةالىهاذج هفٓىهوذلؾكؿاألعداد،عمِالعهمٓاتوهٍاراتلمعدد،الىسبٓةو
كهىظوهةالٓراضٓاتلطبٓعةالهعمـدراؾإإلِباإلضافةالٓراضٓة،والخبرةالهعرفةخالؿ

اتعهؿهتكاهمة .اىفصاؿدوفتىاغـفِأجزاٌؤ

(أوالحسالعددّ,p271999Gay & Douglas ,)هوغاَّدَغالسرىكؿٓو
ٓعتهدعمِتىهٓةالهٍاراتالعقمٓةحٓثٓعطْالفرصةلمتالهٓذلمعصفالذٌىَْفٍناألعداد

األهثمةَكٓزالترؿَٓىهَذلكهوخال،ةالكنالىسبَْالهطمقهوىاحٓإدراكٍاَفٍهاًعاهاً
.َالهىاقشةالتْتىهْالهٍارةالعقمٓةلمتالهٓذ

تتسـهحددةكٓىوىةلٓسالعدديالحسأففتؤكدعمِ(p.42001 ,) (NCTM)أها
ىهاأخر،لمبعضاهتالكٍاوعدـاهتالكٍاطمبةاللبعضٓهكفبالوراثٓة ؾوذلتىهٓتًٓهكفوا 

اوالتِالٓراضٓاتٓةوالهعرفةالخبرةطٓرؽعف ٓهكفأىًإلِباإلضافةالىشطة،البٓئةتوفٌر
.قٓاسً
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ىشطةبٓئةخالؿهفوذلؾالعدديالحستىهٓةإهكاىٓةوترىالباحثةهفخالؿهاسبؽ
بأىًلذلؾ،وهعدة الجاىب ٌذا فْ الحسالعددي الباحثة تعرؼ األٌداؼو تىهوالتِهف
لمحسابلمتمهٓذفرصةتعطْوالتِاالستراتٓجٓاتتعددعمِتركزىشطةبٓئةخالؿجًٓاهفتدٓر

االستراتٓجٓاتٌذيتتسـحٓثعمٍٓا،والعهمٓاتلألعدادالعاـالفٍـوكذلؾالذٌىْوالكتابْ،
العددي.الحسهٍاراتهفطمبةالبتهكفتسهحوالتِبالهروىة

 يذشخصية لمتممكسمات الحس العددي:  1.1.4

خال هو العددّ الحس إلِ ٓىظر الجاىب ٌذا فْ شخصٓةؿ سهات هو ٓتطمبً ها
:هىٍاالتعٓرفاتبعضتحدٓد،وأهكفالذٓوٓهمكَىًٓذلمتاله

رى هعظـأف(,p.51994Markovits & sowder ,)كؿهفهاركوفٓتسوسودرٓو
هفتىهٓتًٓهكفتِالوالطرؽالتدٓرجْ،وتطوريطبٓعتًعمِتركزالعدديالحستوصٓفات

وهف الحسابعمِالقدرةلٍـٓتٓحهرفبشكؿاألعداداستخداـطمبةاللدىهظاٌريخاللٍا،
تهثٓالتبٓفواالىتقاؿالىتائجهعقولٓةعمِوالحكـاألعداد،حجـعمِوالحكـوالتقدٓر،الذٌىْ
اإلحساسإلِهٓؿالهفٓىشأذلؾكؿوالعهمٓات،بالرهوزاألعدادربطعمِوالقدرةالعدد

.إدراكٍاوهدىالعددٓةبالهواقؼ

رى طمبةالاستراتٓجٓاتٓوضحالعدديالحسأف(,p.17,1997Dehaeneدٌاف)ٓو
بشكؿوذلؾالعددٓةالكهٓاتوهعالجةالىواتج،وتقدٓرالحسابٓةلمعهمٓاتالسٓرعالفٍـفِ

.وسٓرعهختزؿ

عمِ(,Schneider & Thompson 2000:146)طوهسوفواسكٓدرهفكؿٓؤكد
خصائص:هفٓمِبهآتهٓزالعدديٓهتمؾالحسالذيالتمهٓذأف

.الكمٓةاألعدادهىظوهةحوؿوجٓداًعاهاًفٍهآًهتمؾ-

.األعدادهرىًاحوؿفٍهآًهتمؾ-

.أخرىبأعدادوهقارىتًاألعدادبٓفالعددحجـتحدٓدٓستطٓع-

.جدٓدةأعدادىتاجإلالهتاحةاألعداداستخداـ-

.تىفٓذٌاوكٓفٓةهىٍاكؿوأثرالعهمٓاتخصائصإدراؾ-

.الٓراضٓةالجهؿبٓفالهختمفةالعالقاتإدراؾ-
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ٓهتمكوفالذٓفطمبةلمالشخصٓةالسهاتبعضاستىتاجسبؽهاخالؿهفوتهكىتالباحثة
ِالعدديالحس :ٌو

.ددالعوهفٍوـالعددىلمىظاـالعاـاإلدراؾ-

.األعدادعمِالعهمٓاتأثرتحدٓد-

.األخرىباألعدادوهقارىتًالعددحجـإدراؾ-

.والكتابِالذٌىِالحسابطرائؽبٓفالربطعمِالقدرة-

.الذٌىِلمحسابهتعددةاستراتٓجٓاتاستخداـفِالهروىة-

.واستخداهٍاالعددٓةالعالهةهآٌةإدراؾ-
 تعقيب عام:

عاهاًتعٓرفاًاستىتاجهفاألربعةاألبعادفِالسابقةالتعٓرفاتخالؿتالباحثةهفوتهكى
التعمٓهْ،وٌو:الهوقؼجواىبٓراعِحٓثالعدديلمحس

ٍدؼالعددىالىظاـعمِٓركزوالتِالٓراضٓاتفِالٍاـالجزءذلؾٌوالعددىالحس إلِٓو
دراؾعمًٓ،همٓاتوالعالتمهٓذلمعددلدىالعاـاإلدراؾتىهٓة أخرى،بأعدادوهقارىتًالعددحجـوا 

العالهةواختٓارالتقٓربِ،والتقدٓرالذٌىِلمحسابهتعددةاستراتٓجٓاتتىهٓةفِوالهروىة
تتسـٓراضٓةوبىٓةىشطةبٓئةخالؿهفطمبةالأداءفِٓظٍرذلؾكؿالههٓزة،العددٓة
باإلالحسابطرائؽبٓفبالترابط الهدرسٓةالٓراضٓاتبٓفالتواصؿإلِضافةالهختمفة،
الحٓاتٓة.والهواقؼ

التعٓرؼ الطالبفْالعدديلمحساإلجرائْأها التْٓبدٍٓا فٓتهثؿفْهدىالهروىة
تعاهمًهعاالعداد،وهدىتجاوبًفْإجراءالعهمٓاتعمٍٓا،وهدىإدراكًلمعالقاتعمٍٓا،و

ب الهشكالتالهتعمقة التقٓربْوبالتالْحؿ التقدٓر هفخالؿتوظٓؼالحسابالذٌىْو ٍا
الحس اختبار فْ الطمبة عمٍٓا ٓحصؿ التْ بالدرجة ٓقاس و الجواب، هعقولٓة هف التأكد

العدديالذيأعدتًالباحثة.
  :أىمية الحس العددي 1.1.5

ات هعاصرأكدتعمِأٌهٓتًالهىظهاتالهٍىٓةالهتعمقةبتربٓو ٓعدالحسالعدديهفٍـو
ـوالهىٍج لمٓراضٓاتالهدرسٓةالٓراضٓات،حٓثجاءالهعٓارالسادسهفوثٓقةهعآٓرالتقٓو
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Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematicsالتْصدرت
،وجاءتحتـ2000فْعاـ(NCTM) هْلهعمهْالٓراضٓاتكعفالهجمسالقوهْاألهٓر
ٓك الهعٓارأىًربها وفأٌـٌدؼهفأٌداؼتدٓرسالٓراضٓاتالذيٓجبالتركٓزعمًٌٓذا
ٌوتىهٓةالحسالعددي.

 تبىِ أف الضروري هىٍاجوهف الهرحمة الحسالعددياألساسٓةالٓراضٓاتفْ عمِ
درةالتمهٓذقاألساسٓةالذيٓأتْبًاألطفاؿإلِالهدرسة،والبدأفتعكسٓراضٓاتالهرحمة

الٓر التفكٓر إلِاضْعمِ باإلضافة التقدٓر، و الذٌىْ الحساب فًٓ بها العددي والحس ،
.(NCTM,1989)التواصؿالٓراضْ

(إلِىتائجالعدٓدهفالدراساتالتْتجمتفٍٓاأٌهٓةالحسـ2005وٓشٓرالسعٓد)
العدديوهفذلؾ:

واكتشاطمبةٓشجعالحسالعدديال - الهتعمقةباألعداد العالقاتؼعمِاكتشاؼالهفآٌـ
،باإلضافةةلحؿوهواجٍةالهواقؼالٓراضٓةبٓىٍا،وٓعهؿعمِتىهٓةاستراتٓجٓاتهتعدد

الواقعٓةالستخداـاألعدادوٓحددهدىأٌهٓةالٓراضٓات،وطمبةإلِأىًٓربطال بالحٓاة
 .طمبةٓعهؿعمِتىهٓةالتفكٓرالٓراضْلدىال

ال - لدى العددي الحس بأفاإلدراؾطمبةٓبىْ القىاعة إلِ باإلضافة البصٓرة، و العهٓؽ
الٓراضٓاتتعهؿعمِبىاءالحسولٓستهجهوعةهفالقواعدالتْتجهعبٍدؼالتطبٓؽ

 فقط.
ال - طمبةُٓخرج القواعد تطبٓؽ فْ الروتٓىْ القالب الهختمفة–هف لألدوات ٓهكف التْ و

( تىفذٌا أف و...( أالتالحاسبة و –الكهبٓوتر إصدارإلِ عمِ القدرة و العاـ الفٍـ
األحكاـوتحدٓدالهىطقٓةلمىتائجواالعتهادعمِالسببٓةوالتفسٓرات،فالحسٌوالذي
بًالجىسالبشريوبٓفهاتقوـبًأالت؛لذلؾفإفالقرفالحاديو ٓفرؽبٓفهآقـو

 لترببة.العشٓرفسٓرتفعفًٓرصٓدالحسالعدديفْإٌتهاـالقائهٓفعمِا
(عمِأفالحسالعدديتبرزأٌهٓتًفْتعٓززالجاىبالوجداىْـ2008وتؤكدطالب)

هفذلؾحبالٓراضٓاتوالىظرإلٍٓاعمِأىٍاذاتطبٓعةهىطقٓة،وهىظهةوهفٓدة،وفْ
تعٓززالجاىبالذٌىْهفحٓثكوىًٓهثؿىهطًاسموكًٓآسٍـفْتطوٓرالتفكٓرالٓراضْلدى

رالهٍاراتالذٌىٓةوفوؽالذٌىٓةهفخالؿالتفكٓرفْهعقولٓةالحؿ،وتبٓررالتمه ٓذ،وتطٓو
وتعمٓؿوتفسٓراإلجراءاتالذٌىٓةالتْٓقوـبٍا،والىظرإلِاألعدادوالعهمٓاتهفعدة
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ؿزوآاوجواىب،باإلضافةإلِالىظرةالشهولٓةلألعدادوالعهمٓاتعمٍٓافْهعالجةالهسائ
الحسابٓة.

طمبةتىهٓتًأٌهٓةكبٓرة،حٓثٓتٓحلماسبؽأفلمحسالعدديوترىالباحثةهفخالؿهو
وٓىهْسرعةالتمهٓذفْإهكاىٓةاإلدراؾالعهٓؽلألعدادوالهروىةفْالتعاهؿهعٍا،كذلؾفٍ

خاصةفْالهواقؼالحٓاتٓة.األداءو

  إمكانية تنمية الحس العددي 1.1.6

ٓهكفلبعضفأإلِ "NCTM"تشٓر بالوراثٓة تسـ هحددة الحسالعدديلٓسكٓىوىة
لمبعضأخر،طمبةال وعدـاهتالكٍا ٓهكوتىهٓتًَذلكعوطرٓقالخبرةاهتالكٍا َإىها

الىشطة البٓئة تَفرٌا َالتْ الرٓاضٓاتٓة ٓهكو،َالهعرفة أىً إلِ باإلضافة
."NCTM,1989"قٓاسً

إلِأوالحس((Markovits & Sowde,1994, p.20فٓتشَسَٓدركوهارٓؤكدو
تدرٓج تىهَ َالتْ الرٓاضٓات فْ الٍاهة األٌداف هو العددّ الطرائقًٓا باستخدان

تعتهدعمِاستراتٓجٓاتكذلؾَ،َاالستراتٓجٓاتالتْتعتهدعمِالهرَىةفْالحسابالذٌىْ
الىتائج. االلكؿؿَٓرُأوالهدخالتقدٓرَالحكنعمِهعقَلٓة ؿستراتٓجٓاتٌَالتهثٌٓذي

ٌىْ.الذ

إوالحسالعددّٓحتاجإلِبىٓةخاصةفْالرٓاضٓاتحٓثٓخرجبالرٓاضٓاتهو
َٓعتهدفْتىهٓتًعمِتىَعاالستراتٓجٓاتَهراعاةالبىٓة،الهدرسْإلِالحٓاةؿالفصؿداخ

التالهٓذ لدُ الهعرفٓة ٓعا، الذٓو أَلئك حتِ تَاجٍٍن التْ الصعَبات هوَتحدٓد ىَو
ٓدعَإلِأوٓ همهكوفصعَباتفْالتعمنٌَذا الهعمنَاعًٓا بجَاىبً.ٓىهَالحسوبًًا

 ٓخطط عىدها العددّ -إلًٓ ىحَ عمِ-هتكررعمِ الهعمن قدرة عمِ اىتقاءَٓعتهد
.(Tarver& Jung,1995,p.53)استراتٓجٓاتً

أولْ،وحسعددّٓهتمكَاألطفاؿعمِأوهعظن(Dehaene,1997دٌاو)ٓؤكدَ
.َأوٌذاالحسٌَاألساسفْهفٍَهىالأللَاوٌََهربَطبالدهاغ

فْؿَحاَ التْتتعمقبالرٓاضٓاتَخاصة التعرفعمِالهىاطقفْالدهاغ دٌاو
الىصفاألٓسرؿإلِاحتواءَتَص(،...العهمٓاتعمًٓ،هفٍَنالعدد،األعداد)الحسابؿهجا

 َالهىطالذاكرةعمِ لألعدادالحسابٓة الذٌىْ التصَر بعهمٓة الهتعمقة قة ٓحتَُ، حٓو فْ
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َغٓرٌا. الىصفاألٓهوعمِهىاطقالتخطٓطَالتىظٓن بٓوالهىطقتٓوؿأوالتفاعأكدَقد
إحدىجواىبالحسالعددي.عمِتىهٓةالهٍاراتالذٌىٓةلمفردٌَْؿٓعه

العددّٓعتهد(أوالحس,p.1997Gay& Aichele ,35ؿ)هوجاّإٓخكؿوٓرى
هًاعمِتىهٓةالهٍاراتالعقمٓةحٓثٓعطْالفرصةلمتالهٓذلمعصفالذٌىَْفٍناألعدادفٍ

عا الكٍاَإدراهًا الىسبَْالهطمقكـهوىاحٓة ذلكهوخال، عمِاألهثمةكٓزالترؿَٓىهَ
فالىهاذجالعقمٓة.طمبةالهٍارةالعقمٓةلمَالهىاقشةالتْتىهْ عوضًاعفتكٓو

األطفاهعظن الحسالعددّبشكتسبوفٓؿ التفاعؿغٓررسهْهوخالكؿٌذا هعؿ
 قبأباء َاألخَة األطفاؿ رَضة دخَلٍن الهدرسةؿ إلِ دخَلٍن الحسبعد ٌذا ٓزداد َ

التعمٓن عمِ َحصَلٍن َاألطفا، إهدادٌنؿ ذلك ٓتطمب تعمٓن عمِ ٓحصمَا لن الذٓو
عىددخَلًإلِالهدرسةٓعرفأوالعددؿالطفؿالهثاؿفعمِسبٓوالتعمٓهات،بالتَجٍٓات

الذّلنٓتطَرعىديالحسالعددّههكوأوٓعرفؿالطفبٓىهابثالثة5العددهوكبرأ8
(..10Bruer, 1997, pفقط)5هوالعددأكبر8أوالعدد

سبؽ ها خالؿ هف الباحثة ترى باإلو هراعاةهكافأىً عىد العددّ الحس تىهٓة
،االستراتٓجٓاتالتْتتفقهعطبٓعةتدرٓسًاىتقاءإلضافةإلِتىظٓنالهعرفةَبا،التخطٓط

َاال الهىاقشة عمِ التالهٓذ تشجع َالتْ َالهحفزة الىشطة البٓئة تصهٓن كتشاؼَإو
باإلضافةإلِاختٓارالهشكالتَالهَاقف،إلِتىهٓةالحسالعددّيهاتؤد،غالبًاَالتفكٓر

.نإلِالىشاطالعقمَْالهىاقشةَالتفسٓرالتْتستثٓرالتالهٓذَتدفعٍ

   :أىداف تنمية الحس العددي 1.1.7

الحسالعدديفْثالثةهجاالتكالتالْ:أٌدافتىهٓة(ـ2005)السعٓدصىؼ
 أوال: أىداف في الجانب المعرفي

إدراؾالهىظوهةالعددٓةكمٓة. -1
 إدراكالعالقةبٓواألعداد. -2
 الفٍنالعانألثرالعهمٓاتعمِاألعداد. -3
 إدراكهفٍَنالعالهةالعددٓةالههٓزة. -4
 إدراكقَاعدالتقدٓرالتقرٓبْ. -5
 إدراكاستراتٓجٓاتالحسابالذٌىْ. -6
 التهٓٓزبٓوالتقدٓرالتقرٓبَْالحسابالذٌىْ. -7
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 المفظٓةَإعادةترجهتٍا.ؿفٍنالهسائ -8
الَحدات -9 إلِداللة باإلضافة هطمقة بصفة األعداد وإدراكداللة العهمٓاتجٓد، ًافٍن

الهشكالتالرٓاضٓة.ؿَالقٓاسَالهىطقٓةَالسببٓةَذلكلح
 ثانيًا: أىداف في الجانب المياري

 فْالحساب.األداءهواستراتٓجٓاتكثٓرتىظٓنال -1
 الحسابالذٌىْبطرٓقةتتسنبالهرَىةفْالعهمٓاتاألربعة. -2
 َضعٍا.العددٓةالههٓزةَتحدٓدهدُهىاسبتٍاَاستخداهٍافْههةاختٓارالعال -3
 استخدانالتقدٓرالتقرٓبْفْهَاقفهتعددة. -4
 إصداراألحكانعمِهىطقٓةَهدُهعقَلٓةالىتائج. -5
 .تحدٓدالهتهاثالتالحسابٓة -6
 لىَاتجالعهمٓاتفْعهمٓاتالتقدٓرَالحسابالذٌىْ.لههكىةتحدٓداالحتهاالتا -7
 

 ثالثًا: أىداف في الجانب الوجداني

ٓة.الحسابالكفاءةالقدرةَبىاء -1
 هعاألعداد.ؿالثقةبالىفسعىدالتعاه -2
 االستقاللٓةفْإصداراألحكاـ. -3

ؿأوٌذياألٌدافهجتهعةتؤدُإلِالترابطَالتَاصؿهاسبقٓهكوالقَؿهوخال
ىحَالرٓاضٓات.ًٌاإٓجابًٓاالرٓاضَْالذّبدَريٓعىِاتجا

سىصبح فإىىا االٌداؼالسابقة، تأهمىا إذا أىً الباحثة ترى أٌهٓةو بهدى ٓقٓف عمِ
لهعمهْالٓراضٓاتفْالهرحمةاألساسٓة؛ ساهًٓا الحسالعددي،والذيٓجبأفٓكوفٌدفًا

ل فْالٓراضٓاتراسخًا،طمبةلٓكسبوي فٓصبحأساسٍـ باقْالفروعاالخرى،ٌـ؛ وتبىِعمًٓ
ة.تكوفالٓراضٓاتلٓستهجردهادةلمدراسةوتحصٓؿالدرجات،بؿعمهًالمحٓا

  دور المعمم في تنمية الحس العددي 1.1.8

ٓهكفسالح عهمٓة ٌو إىها بالوراثٓة، تتسـ التْ الخصائصالثابتة لٓسهف العددي
تىهٓتٍاعفطٓرؽالخبرةوالهعرفة،وذلؾهفخالؿالتركٓزعمِهفآٌـاألعداد،وهفٌىا

أشارالسعٓد) التْٓج(ـ2005فقد ٓرة هفالىقاطالجٌو الوقوؼإلِهجهوعة بعمِالهعمـ
يوٌْ:طمبةعىدٌا،واألخذبٍا؛لالرتقاءبالحسالعدديلدى
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أفالحسالعدديٓىهوتدٓرجًٓاهفخالؿاالعتهادعمِاإلستراتٓجٓاتالتْتتسـبالهروىة، -
 وباإلضافةإلِتىهٓةالقدرةعمِإصدارالقراراتوالحكـعمِهدىهعقولٓةالىتائج.

الهعمـ - ٓكوف أف و العددي بالحس وعْ فإىًهعمِ بالتالْ و بجواىبً، همهًا تطمباتً،
باإلضافةإلِتىظٓـالهعرفةواىتقاءباإلهكافتىهٓةالحسالعدديعىدهٍارةالتخطٓط،

 االستراتٓجٓاتالتْتتفؽهعطبٓعةتدٓرسً.
ٍآعهؿعمِالكتشاؼاألعدادوأٌهٓتٍاوإدراؾالعالقاتبٓىطمبةإفإعطاءالفرصةلم -

 تىهٓةالحسالعددي.
ا)عدادإفتىهٓةالحسالعدديترتبطبإهكاىٓةالهعمـعمِتقدٓـاأل - وهعىاٌا(فْ،رهوٌز

فىهاذجعقمٓةحولًوتهكىًأٓضًاهفإدراؾهعىاٌا صورةهتوآزةتهكفالتمهٓذهفتكٓو
 عمقةبالعدد.حوؿالهفآٌـالهتطمبةوتهىعهفتكوفالتصوراتالخاطئةلدىال

ذٌىًٓا،وطمبةإفالتخطٓطهفقبؿالهعمـوقدرتًعمِخمؽهىاخفصمْٓتسـباستثارةال -
لًالدورالكبٓرتىهٓةقدرةالتمهٓذعمِالهىاقشةوحباالستطالعواالكتشاؼوالتأهؿ

 .طمبةفْتىهٓةالحسالعدديلدىال
–طمبةإفال - األساسٓة فْصفوؼالهرحمة ٓتعمهوفالٓراضٓاتهفخالؿ–وخاصة

الهواقؼالحٓاتٓة،وٓتـذلؾعفطٓرؽوضعالتمهٓذفْهوقؼهحٓر،ثـإتاحةالفرصة
 لًلمتفكٓر،وتحدٓدهداخؿهختمفةلمتعاهؿهعالهوقؼوصواًللمحموؿالهتعددة.

لدىال - السابقة هطمبةلمخبرة أو جدٓدة بخبرة التمهٓذ هرور عىد تظٍر كبٓرة واقؼأٌهٓة
 حٓاتٓةتعطْلمتمهٓذفرصةاستدعاءهالدًٓهفاستراتٓجٓات.

تدٓرساألعدادٓعتهدعمِتصهٓـأىشطةهتعددةهفقبؿالهعمـ،واختٓارالطرائؽالتْ -
هفخاللٍآهكفتوضٓحهفٍوـاألعداد،والهتهاثالتأوالهتكافئاتالعددٓة،وتوضٓح

 ٓراضٓة،وكٓفٓةالتوصؿلمىاتجذٌىًٓا.أثرالعهمٓاتالهختمفةعمِالجهؿال
تعتبرطٓرقةالهىاقشةهفالطرائؽالهٍهةفْتىهٓةالحسالعدديوخاصةفْالصفوؼ -

األ األسئمة،،ولِالثالثة صٓاغة بكٓفٓة الهتعمقة الهٍارات بعض الهعمـ هف وتتطمب
،حٓثأفطمبةبؿالباإلضافةإلِهٍارةإلقاءالسؤاؿ،وتمقْاالستجاباتالهختمفةهفق

األفكار االستجاباتو تعدد و تعطْفرصلتتابع الواضحة و لمسؤاؿ الجٓدة الصٓاغة
 حوؿالهوقؼالٓراضْ.

لمبحثواالستىتاجتٓزدفرصالىهوالذٌىْوٌوأساستىهٓةطمبةإفإعطاءالفرصةلم -
 الهختمفةلألداء.الحسالعددي،باإلضافةإلِإعطاءالفرصةلٍـلتقٓٓـاالستراتٓجٓات
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وفْضوءاالستراتٓجٓاتالحدٓثةفإفاستراتٓجٓاتالتعمـالتعاوىْوالعهؿفْهجهوعات -
– أوصغٓرة –كبٓرة التْتسهح و األساسٓة، فْالهرحمة هفاالستراتٓجٓاتالهٍهة
الٓراضٓاتطمبةلم فْ االستراتٓجٓات،بالتواصؿ و الطرائؽ بٓف التواصؿ عف عوضًا

 .تمفةلألداءالهخ
وفقًا - التعمـ اهكاىٓة لً ٓتٓح و قدراتً، و لذاتً الهتعمـ تحدي ٓستثٓر الفردي العهؿ

 لخصائصً.
تعتبراأللعابهفالهداخؿالٍاهةفْتدٓرساألعداد،وخاصةألعابالكسوروالجداوؿ -

هثٓر ٓحفزوالتْتعطْلمتمهٓذفرصةلمتفكٓرفْاكثرهفاتجاي،حٓثأىٍاتخمؽجوًا ًا
 عمِالعهؿواألداء.طمبةال

-  فْالصفوؼالثالثة اتضحتأٌهٓتً فقد لخطاالعداد، بالىسبة حٓثٓسهحاألولِو ،
بتوضٓححجـالعددوترتٓبً،والعالقاتبٓفاألعداد،والقٓهةالهكاىٓة،وإدراؾاألقرب

ال لتىهٓة الهٍهة الهٍارات هف ذلؾ وكؿ هحددة، اعداد هف األبعد فْو العددي حس
 .األولِالصفوؼالثالثة

فْالٓراضٓاتٓهكفاختزالٍاإذاهاأسسىاالهعرفةعمِطمبةإفالصعوباتالتْتواجًال -
هواقؼغىٓةولٓسهفآٌـهجردةخالٓةهفالداللةالعمهٓةوالعهمٓة،فالهعمـفْحاجة

لٍاهعىِحسْ،ٓهكىٍـأفكواكوفالعهمٓاتالٓراضٓةرفٓدأعمِطمبةإلِأفٓساعدال
 ٓهتمكويوذلؾعفطٓرؽالبىاءالهعرفْالثريبالىهاذجالعقمٓة.

وترىالباحثةأفاالٌتهاـبتىهٓةالحسالعدديضرورةتحتهٍاطبٓعةالعصرالحالْو
الذيٓتطمبهفالفردالهروىةوالسرعةفْاألداء،والتْٓهكفهفخاللٍاهواجٍةالهواقؼ

ا؛الهتعدد ة،عمِالهستوىالذٌىْوالكتابْ،باإلضافةإلِالقدرةعمِاتخاذالقراراتوتفسٌٓر
و الٓراضٓاتالهدرسٓة بٓف ٓتهثؿفْتضٓٓؽالفجوة الهعمهٓف أفدور لذلؾترىالباحثة و
و الهواقؼالهشكمة صٓاغة فْ الهعمـ قبؿ هف الكفاءة ٓتطمب ٌذا و الحٓاتٓة، الٓراضٓات

شطة،لذلؾفإفالهعمـبحاجةألفٓدرؾكٓؼٓعهؿالعقؿوكٓؼٓعالجالهعموهاتتصهٓـاألى
وهىٍاالتقٓربوالحسابالذٌىْواالداءالحسابْ،فضاًلعفاكتشاؼطرائؽهتعددةلمعهؿ

إلىتاجطرائؽهتىوعةتتهٓزبالسرعةوعمِدرجةعالٓةهفالدقة،طمبةالذٌىْ،وتشجٓعال
ثقةالهتعمـفْالٓراضٓاتكهادةوعمـلهواجٍةهتطمباتالفردفْحٓاتً.فكؿذلؾٓٓزدهف
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 المحور الثالث: ميارات الحس العددي 2.3
 ميارات الحس العددي 1.2.2

 الدراسات هو العدٓد األساسٓةسواءًتىاَلت الهٍارات االىجمٓزٓة أَ العربٓة بالمغة
راضبعضٌذيالدراساتتحتهسهٓاتهتىوعة،لذلؾكافهفالضرورياستعسالعددّػلمح

لموصوؿإلٌِذيالهٍاراتفْصورةإجرائٓةوهفٌذيالدراساتىذكرهآمْ:

دراسة دوغالأشارت و غاي هف كؿ أو(Gay&Douglas,1997, p.12)س إلِ
،األعدادؿالحسالعددّعبارةعوهصطمحٓضنهٍاراتعدٓدةترتبطبالحسالهشتركحَ

َتمكالهٍاراتٌْ:
 لجٓدلهعاىْاألعداد.الفٍنا -1
ر -2  العالقاتالهتعددةبٓواألعداد.تطٓو
 إدراكالكنالىسبْلمعهمٓاتعمِاألعداد. -3
 .هعرفةاألثرالىسبْلمعهمٓاتعمِاألعداد -4

 الهتحدةو الَالٓات فْ الرٓاضٓات لهعمهْ القَهْ الهجمس حدد  األهٓركٓة
(NCTM,1989, p.38) آمْ:هٍاراتالحسالعدديفٓه 

 راكهعىِاألعداد.إد -1
 إدراكأثرالعهمٓاتعمِاألعداد. -2
 إدراكالعالهةالعددٓةالههٓزة. -3
التقٓربْ.الهٍارةفْاستراتٓجٓاتالحسابالذٌىَْالتقدٓر -4

فقدأشاراإلِأفالحسالعدديٓضـ(Paul& Diana,1999,p.56)أهابوؿودٓاىا
ًاوٌْ: هجهوعةهفالهكوىاتتىهوسٓو

 .هعىِالعدد -
 طرؽتهثٓؿالعدد(.)الىهاذجالعقمٓةلمعدد -
 العالقاتوالهقآٓس(.)الداللةالىسبٓةلمعدد -
 هٍارةالعهمٓاتعمِاألعدادوأثركؿهىٍا. -
 الحسابالذٌىْ. -
استراتٓجٓاتالتقدٓرالتقٓربْ. -

بوضعٌٓكمٓةلمحس(Mcintosh et al,1992,p.4)هاكىتوشوآخروفوقاهتدراسة
:هكوىاتًاألساسٓة،والتْتتهثؿفْثالثةهكوىاتأساسٓةالعدديتوضح



38 

 

أواًل:األعداد.
ثاىًٓا:العهمٓات.

ثالثًا:التطبٓؽعمِاألعدادوالعهمٓات.


 
 مكونات الحس العددي (:2 .1شكل )                                    

ق و زهالؤي هاكىتوشو قاـ الهكوىاتالسابقة.Mcintosh et al,1992, p)5)د بتوضٓح
كالتالْ:

،حٓثتتطمبهعرفةاألعدادإدراؾهآمْ:أواًل / األعداد

 .ترتٓباألعداد -1
 التهثٓالتالهتعددةلألعداد. -2
 الهقادٓرالىسبٓةوالهطمقةلألعداد. -3
 العالهةالعددٓةالههٓزة. -4

،وتتهثؿفْ:ياتثانيًا / العمم

 إدراؾتأثٓرالعهمٓاتعمِاألعداد. -1
 إدراؾالخصائصالٓراضٓةلمعهمٓاتعمِاألعداد. -2
 إدراؾالعالقةبٓفالعهمٓات. -3

،وٓتـعفطٓرؽ:ثالثًا / التطبيق عبر التفاعل بين األعداد و العمميات

 وبةلذلؾ.فٍـالعالقةبٓفسٓاؽالهسألةأوالهشكمةوالعهمٓةالحسابٓةالهطم -1
 إدراؾاالستراتٓجٓاتالهتعددةلمحؿ. -2
 استخداـالتهثٓالتالعددٓةأوالطرؽالفعالة. -3
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 الهٓؿإلِهراجعةالىتائجلمحكـعمِهدىهعقولٓتٍا. -4
بٓرتش استطاع الحسأ(Berch, 2005, p.333)كها هكوىات أسهاي ها ٓجهع ف

الٓراضٓةوتعمٓـالٓراضٓاتوالتطورالعدديفْقائهةبعدتصفحًلألدبالهتعمؽبالهعرفة
افْالقائهةهآمْ: الهعرفْفٌْذاالهجاؿ،وأٌـٌذيالهكوىاتالذيذكٌر

 الحدسالعدديىحواألعدادوالحساب. -
 القدرةعمِالتقدٓروالتقٓرب. -
 القدرةعمِتحمٓؿاألعداد. -
 لفٍـىظاـالعدالعشري.القدرةعمِاستخداـوتوظٓؼالعالقاتبٓفالعهمٓاتالحسابٓة -
راستراتٓجٓاتهفٓدة،لحؿالهشكالت -  والهسائؿالهعقدة.أالقدرةعمِتطٓو
 اهتالؾالهعموهاتالكافٓةعفتأثٓرالعهمٓاتعمِاألعداد. -
 اهتالؾالهروىةوالهٍارةفْاالتعاهؿهعاألعداد. -
 فٍـهعاىْاألعداد. -
 داد.فٍـالعالقاتالهتعددةالهوجودةبٓفاالع -
 ىهاطاألعداد.أهعرفةالعالهةالعددٓةالههٓزةو -
 القدرةعمِاكتشاؼاألىهاطالعددٓة. -
 القدرةعمِاستخداـالصٓغوالتهثٓالتالهتكافئةلألعداد. -
 فٍـاألعدادواستخداهٍاكهرجعٓاتلقٓاساألشٓاءفْالعالـالحقٓقْ. -
 ابتكارإجراءاتجدٓدةلمقٓاـبالعهمٓاتالحسابٓة. -
 القدرةعمِتهثٓؿالعددبطرؽهتعددة. -

أفالحس(Berch,2005,p.333)وذكربٓرتش بوضعٍا التْقاـ القائهة هفخالؿ
العددي:

 .عهمٓةتىضجوتتطوربالخبرةوالهعرفة 
 الهفآٌهْوالتْتهكفالشخصهفالتعاهؿهعاألعدادوالعهمٓات لمتىظٓـ شبكةجٓدة

 عمٍٓا.
فْدراستًهكوىاتالحسالعدديفْخهسة213،صـ2007)وٓصىؼشحاتة )

هكوىاتوٌْ:
 تهثٓؿاألعداد. -1
 الداللةالىسبٓةلمعدد. -2
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 العهمٓاتعمِاألعداد. -3
 الحسابالذٌىْ. -4
 التقدٓرالتقٓربْ. -5

استىادًاإلِتقآرراألبحاثوالوثائؽالهتعمقةبالحسالعددي،فقدعرؼٓاىجوآخروفو
 (Yang et al ,2008, p.112):ْهكوىاتالحسالعدديفٓهآم

 استىادًاإلِىظاـالعدالعشري،وٌذآتطمبفٍـفٍـهعاىْاألعدادوالعهمٓاتعمٍٓا
و الهتعددة، أىهاطٍا و العشٓرة، الكسور و العادٓة الكسور و الطبٓعٓة، األعداد هآٌة

 القٓهةالهطمقةلمعدد.
 لألعداد،حتِٓكوفقادرًاعمِالهقارىةبٓىٍا.إدراؾالكهٓاتأوالهقادٓرالىسبٓة 
 هع التعاهؿ فْ الشخصهروىة ٓهىح ٌذا ألف األعداد، تحمٓؿ و تركٓب عمِ القدرة

 األعداد،وٓكسبًالهٍارةفْإجراءالعهمٓاتالحسابٓة.
 .إدراؾتأثٓرالعهمٓاتعمِاألعدادعمِالىتائج 
 ذآكوفذٌىًٓاباستخداـاستراتٓجٓاتالتقدٓرقولٓةالىتائجالحسابٓةعالحكـعمِهدىه ،ٌو

 دوفالمجوءإلِطرؽالحسابالكتابْ.


اتدورحوؿاألعدادأفهكوىاتالحسالعدديالٓتضحلمباحثةههاسبؽو تْسبؽذكٌر
اختمفتو إف و الحسالعددي، هٍارات هصطمح عمٍٓا ٓطمؽ هف ٌىاؾ و العهمٓاتعمٍٓا،

.حدالهسهٓاتفالهضهوفوا

لخصتهٍاراتالحسالعدديفْسبعفقد(424،صـ1999)البالوىةوعمْأهادراسة
ْكالتالْ:هٍارات ٌو

الهتع -1 االستخداهات أودهعرفة الكـ عف لمتعبٓر األعداد الهعمـ ٓستخدـ فقد لألعداد، دة
 لمقٓاسأولمتسهٓة،أولتحدٓدالهكاف.

كفأفٓكوفعددًالصفحاتكتاب،والٓهكفٓه160فالعددتهٓٓزهدىهالئهةاألعداد، -2
كعددلطالبعمِسبٓؿالهثاؿالٓهكفأفٓصمح16.5رشخص،والعددهافٓكوفع

 صؼها،أولعددالسٓاراتالتْتسٓرفْالطٓرؽ.
ا -3  الهواقؼالواقعٓة.الهختمفةباألحداثأواألشٓاءوربطاألعدادبهقادٌٓر
 تخهٓفىتائجالحساب. -4
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 قرش.100،فهثاًلالدٓىار=قاتبٓفاألعداد،وبٓفالقٓاساتعالتهٓٓزال -5
 الكؿ.وءتهٓٓزالعالقةبٓفالجز -6
فٍـالعباراتالتْتؤسسالعالقاتالٓراضٓة،باإلضافةإلِالعالقاتالزهىٓة،عمِىحو -7

 "الحقًا"."سابقًا"،"أكبرهف"،"أقؿهف"،
الحسالعدي؛التكفْلمتعبٓرعفهٍاراتترىالباحثةأفٌذيالهٍاراتالسبعالسابقةو

والتقٓربْالتقدٓرألفالحسابالذٌىْو رالحسالعددي، جٌو ٓتـٌها حٓثلـ هٍاراتً، أٌـ
اإلشارةإلٍٓها،كهاأفالهٍاراتالهذكورةٓهكفأفتتخذكأساسلتىهٓةالحسالعددي،فٍْهف

األساسٓاتالتْٓجبأفٓكوفالهتعمـهمهًابٍا.

دالحظتالباحثةهفخالؿاستعراضٍالمدراساتالسابقةأفٌىاؾاختالفًافْتصىٓؼقو
وه هٍاراتً، أو الحسالعددي الحسكوىات طبٓعة إلِ الباحثة اعتقاد فْ أساسًا ذلؾ ٓعود

اإلختالؼأٓضًا ٓعودٌذا هعالعدٓدهفالهواضٓع،كها العدديكعهمٓةعقمٓةٓهكفتوظٓفٍا
تبآىتالعٓىاتالتْلهكوىاتالحسا فقد فْكؿدراسة الهستٍدفة العٓىة لعدديإلِطبٓعة

اختبرتفْالحسالعدديهفأطفاؿالروضةوصواًلإلِالهعمهٓف.

الحظتالباحثةهفخالؿاطالعٍاعمِكثٓرهفالدراساتالتركٓزعمِهٍارتْكهاو
ثةإجرائًٓاباإلضافةإلِهٍارةالتأكدهفالتْتىاولتٍهاالباحوالتقٓربْالتقدٓروالحسابالذٌىْ
تفصٓؿتمؾالهٍاراتكهآمْ:و،هعقولٓةالجواب

   :الحساب الذىنيميارة  1.2.1

 الحساب الذىني: 

الزالتتهثؿاألـالدائهةالعطاءفْالكثٓرهفجواىبالحٓاةهثمهاكاىتالٓراضٓاتو
ٓهثؿابىٍااالوؿفمًدورأساسْأٓضًافإفالحسابالذٌىْالٓوهٓةلألفرادولمعموـاألخرى،

أسالٓبدقٓقةلمتعاهؿهعالبٓئةولكفألىًطمبةفْالحٓاةالٓوهٓةلكؿإىسافلٓسألىًٓعمـال
حٓثتغٓٓر،ٓساعدعمِرسـارتباطاتبٓفهآدورفْذٌفالفردوهآهربًهفخبرات

زعمِالتدٓرباتوالتطبٓقاتاإلجرائٓةتدٓرسالٓراضٓاتفبعدأفكافتدٓرسالٓراضٓاتٓرك
أصبحأفٓركزعمِتىهٓةالتفكٓرهفخالؿاستخداـاستراتٓجٓاتالحسابالذٌىْوبذلؾ
تغٓٓرأدوارالهعمـوالهتعمـداخؿحجرةالدراسة،حٓثأصبحهفالهىتظرهىًأفٓكوفقادرًا

تح و الٓراضٓات فْ الجدٓدة التعمـ أسالٓب تحدٓد الذٌىْ.عمِ الحساب استراتٓجٓات دٓد
(1،صـ2003)البموشْ،
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فْ فْالتوجٍاتالهعاصرة الٍاهة هفالهٍاراتاألساسٓة هٍارة فالحسابالذٌىْٓعد
تعمـوتعمٓـالٓراضٓاتوالتقؿأٌهٓتٍاعفأٌهٓةهٍارةإجراءالعهمٓاتالحسابٓةبالورقةو

الكت الهاسة الحاجة ظٍور بعد خاصة الهٍاراتالٓراضٓةطمبةسابالالقمـ األدىِهف الحد
وأشارإلِ فْهواقؼحٓاتٓةهختمفة، ٓتعرضوفلٍا الضروٓرةلهواجٍةالهشكالتالتْقد

 بأف كٓاي و كالرؾ هف كؿ ٓتـ80ذلؾ الٓوهٓة الحٓاة فْ الهستعهؿ الحساب هف %
(Heirdsfield,2002, p.86)ذٌىًٓا.

 :أواًل / تعريف الحساب الذىني

 سوودر عرفتً العهمٓة(Sowder,1988, p.15)و ىاتج إٓجاد عمِ القدرة " بأىً
عفطٓرؽاالسترجاعالسٓرعو أخرى، أيوسٓمة أو القمـ و الورقة بدوفاستخداـ الحسابٓة
بٍاالتمهٓذ المحظْلحقائؽاألعداد،والقدرةعمِإٓجاداالجاباتباستخداـاستراتٓجٓاتٓقـو

ٓتعمهٍا".تمقائًٓا،أو

(أىً"التوصؿإلِىاتجعهمٓةهفالعهمٓات130،صـ1997)هحهدوآخروفعرفًو
الحسابٓةأوحؿهسائؿذٌىًٓادوفاالستعاىةبالكتابة".

درعرفًو بأىً"أداةووسٓمةلتىهٓةالتفكٓرالٓراضْوأىً (Weder,1999, p.22)ٓو
وعالقاتٍاالداخمٓةوبالتالْٓساعدعمِابتكارٓساعدعمِفٍـعهٓؽلمعهمٓاتعمِاألعداد
 طرؽلهعالجةاألعدادوالهعرفةبحقائقٍا".

الذٌىْالحساب(NCTM,2000, p.21)الٓراضٓاتلهعمهْالقوهْالهجمسعرفًو
لحؿالهٍارةٓهتمكوفوتجعمٍـالهتعمهٓفلدىالثقةتىهٓةعمِتساعدأساسٓةحٓاتٓةبأىًهٍارة

.وسرعةبدقةٓاضٓةرهسائؿ

 كها )عرفً صـ2002عساؼ بأىً"58، الهتعمـٓجريباستخداهٍاالتْالهٍارة(
هئةدقٓقةإجابةأخرى،هعطٓاًخارجٓةوسٓمةأٓةأوالكتابةإلِالمجوءدوفالحسابٓةالعهمٓات
.فٍٓا"هجاؿلمتقٓربوالبالهئة

ابالذيٓتـإجراؤيتهاهًافْعمِأىًالحس(McIntosh,2005, p.5)هاكىتوشعرفًو
ً.فقطاإلجابةٌْهآتـكتابت(الذٌف)الرأس



43 

 

بأىً"15،صـ2009)الىعٓهْعرفً لبىٓةوالعهٓؽالجٓدالفٍـتىهْووسٓمةأداة(
بدوفاستخداـ األعدادوالعهمٓاتعمٍٓا،وتساعدعمِابتكارطرائؽلهعالجةاألعدادذٌىًٓا

ةهساعداتخارجٓةأخرى".الورقةوالقمـأوأٓ

الهتعمـخاللٍاهفٓجريهٍهةحٓاتٓةهٍارةالذٌىْبأىًالحسابتعٓرؼٓهكفسبؽهها
فْالحاسبةألةأووالقمـالورقةاستخداـدوفالحسابٓةهفالعهمٓاتالكثٓر الوصوؿهعتهدًا
.الذٌفعمِالحسابٓةالعهمٓاتوىواتجحقائؽإلِ

سابالذٌىْإجرائًٓابأىً:وتعرؼالباحثةالح

قدرةطمبةالصؼالخاهساألساسْعمِإٓجادىاتجالعهمٓاتالحسابٓةذٌىًٓادوفالمجوء
التْٓحصؿ وتقاسبالدرجة الحاسبة، الورقةوالقمـوألة أيدوفاستخداـ إلِالكتابة،

عمٍٓاالطمبةفْالهحوراألوؿهفاختبارهٍاراتالحسالعددي.

 عمى ميارة الحساب الذىني: أمثمة

(:جدالىاتجذٌىًٓا:1هثاؿ)

90÷6=

الحؿ:هفإحدىالطرؽالتْقدٓفكرفٍٓاالطالبلمحؿٌْ:

90÷3÷2=30÷2=15.

=5×19(:2هثاؿ)

ٌىاؾهفالطمبةهفٓستخدـخاصٓةالتوٓزعالجهعْ،فٓحؿكأتْ:

(9+10)×5(=9×5(+)10×5=)45+50=95.

وٌىاؾهفٓحؿبطٓرقةأخرى،كأتْ:

(20×5)–(1×5=)100–5=95.

3هثاؿ) هعأحهد :)160 بػ اشترىأقالـ تبرعب26شٓكؿ، و شٓكؿ،احسب34شٓكؿ،
ذٌىًٓاكـشٓكاًلتبقِهعً?
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 ثانيَا / خصائص الحساب الذىني:

ابالذٌىْهجهوعةهفالخصائصالههٓزة،(أفلمحس297،صـ2013ٓؤكدالطائْ)
ٓهكفتمخٓصٍافٓهآمْ:

 األعداد.حسابٌواألساسْهحوري -1
 فٍٓا.لمتقٓربهجاؿوالبالهئةهئةصحٓحةإجابةٓعطْ -2
 والورقة.كالقمـخارجْوسٓطأيبدوفٓتـذٌىٓاً -3
عهؽلمرقـ،الهكاىٓةالقٓهةأٌهٓةعمِٓؤكد -4  .لٍاالهتعمهٓفإدراؾٓو
ؤدياألعداد،بٓفالعالقةٓوضح -5  .بعهؽالعالقةٌذيإدراؾإلِٓو
 .الوقتفْاالقتصادإلِٓؤدي -6
 .الىاتجفْوالتفكٓرالهسألةفْهباشرةالهتعمـاىتبايتركٓزعمِٓساعد -7
وخاصٓةلمعهمٓاتاألساسٓةالخواصتوظٓؼفْٓساعد -8 التجهٓع كخاصٓة الحسابٓة

 التوٓزع.
يوهدىقدرتٍـعمِالتفكٓرواالبداعطمبةٓستطٓعأفٓكتشؼقابمٓةإفالهعمـبواسطتً -9

 عىدهآشجعكؿواحدهىٍـعمِتوضٓحطٓرقتًفْكٓفٓةالتوصؿإلِالحؿذٌىًٓا.
لًأٌهٓةكبٓرةعىدالبدءبتوضٓحدرسجدٓدفْجهٓعهراحؿالدراسة،إذٓعطْأهثمة -10

رشادالهعمـإلِالىاتجأوالحؿبصورةبإطمبةبسٓطةتتضهفأعدادصغٓرة،فٓتوصؿال
 ذٌىٓة،وٓساعدٌـٌذاعمِتركٓزاىتباٌٍـجهٓعًاإلِطٓرقةالحؿ.

ٓتبارىالهىٍاجٓؤديإلِإثراءال -11 ٓستعهؿكاأللغازأواأللعابالحسابٓة، بٍاطمبةكها
 عىدها الهعمـ ٓستعهمٍا هفالوسائؿالترفٍٓٓة ٓعد أىً كها ٓصٓبلمتوصؿإلِالىاتج،

 شٓئًاهفالهمؿ.طمبةال
ثالثًا / أىمية الحساب الذىني:

ادةعمِالقدرةلدًٓتكوفذٌىٓاًالحسابٓةالعهمٓاتأداءهفالهتهكفالهتعمـٓتهكفعىدها ٓز
الذٌىْلمحسابالىظرٓهكفالفإىًوبالتالْوإدراكًلألعداد،وإجراءالعهمٓاتعمٍٓا؛فٍهً

فترةطواؿاألخرىالٓراضٓةالهوضوعاتهعٓتكاهؿأفٓجببؿصؿ،هىفأوهعزوؿكهوضوع
ٓجبأف أىً عف فضاًل الىصؼأفإلِالدارساتوتشٓرهىتظهة،بصورةٓهارسالدارسة،

الذٌىْالحساببعهمٓةالهتعمقةوالهىطقةالذاكرةالحسابٓةعمِٓحتوياإلىسافهخهفاألٓسر
التخطٓطوالتىظٓـ،وأفالحسابالذٌىْهىاطؽعمِهفاألٓالىصؼٓحتويحٓففْلألعداد

وتىهٓةاالستراتٓجٓاتالهختمفةحوؿالعددوالعهمٓاتعمًٓتولدوتىشططاقةحسابٓةتهكف
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فْالهواقؼالهختمفة. -238،صصـ2011الطائْوالسعدي،)االىسافهفاستخداهٍا
239.)

التْاإلٓجابٓاتهفأخرىهجهوعةٌىاؾإفؿبذلؾعمِالذٌىْالحسابأٌهٓةتقتصروال
عمِلمحسابالفرداستخداـعىدتتحقؽ اطالعٍا ىقاطبعد الباحثةفْعدة الذٌىْتمخصٍا

كالتالْ: األدبٓات هف ٓزىة،)هجهوعة 1997أبو )قاسـ،182-181ـ: ،)1997 (،7-5ـ:
(20،صـ2012)عفاىة،

 .الحسابٓةوالعهمٓاتاألعدادفٍـهفٓٓزد -
 .العهمٓاتلىواتجوالتقدٓرالحكـعمِالقدرةٓىهْ -
 .تواجًٍالتْالهشكالتحؿعمِالقدرةٓىهْ -
 .والتأهمْالٓراضْالتفكٓربتىهٓةٓسهح -
 األعداد.عمِالعهمٓاتأثرفٍـهفٓٓزد -
 .هتعددةهواقؼفْالعدداستخداـفْٓساعد -
 .ائجالىتهعقولٓةهدىعمِوالحكـالقراراتإصدارهفٓهكف -
 .وسٓرعهختزؿبشكؿالعددٓةالكهٓاتهعالجةعمِٓساعد -
 .الحكـإصدارفْاالستقاللٓةهفٓٓزد -
.التصوريالفٍـأساسعمِالتعهٓـوالحدس،والتفكٓرلتىهٓةكوسٓمةاستخداهًٓهكف -
هاٌذاوالهتعمـ،لدىالعدديالحستىهٓةفْأساسٓاًدورآًمعبالذٌىْالحسابأف -

.ـ1989لمعاـالٓراضٓاتلتعمٓـالقوهْالهجمسلًٓإأشار
.الحسابٓةالعهمٓاتىواتجلتقدٓرأساسٓاًهتطمبآًعتبر -
عمًٓتسٍؿاستراتٓجٓاتابتكارفْالهتعمـٓجتٍدحٓثاإلبداعٓة؛الهتعمـطاقاتٓىهْ -

.لدًٓاإلبداعروحٓىهْالذياألهرذٌىًٓا،الحؿ
والقرار،اتخاذوالتصرؼ،حسفوكالتركٓز،الهٍاراتهفالعدٓدالهتعمـعىدٓىهْ -

.الهوقؼهعبذكاءالتعاهؿ
رأساسآًعتبر - .الهتعمهٓفعىدالكتابْالحسابلتطٓو
ـتوظٓؼعمِقادٓرفأفرادإعدادعمِٓعهؿ - الحٓاتٓةالهواقؼلهواجٍةأفضؿبشكؿتفكٌٓر

 .خارجٍاأـالهدرسةداخؿذلؾأكافسواءالهختمفة،
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(298،صـ2013عبدالكاظـ،)رابعًا / أىداف تعميم الحساب الذىني:

ٍٓدؼتعمٓـالحسابالذٌىْإلِ:

ةفْالحسابوالٓراضٓاتبصفةعاهة. -1  التقٓو
.التخٓؿهٍاراتتىهٓةخالؿهفالتركٓزعمِالقدرةتقوٓة -2
ةالثقةبالىفسلدىالتمهٓذهفخالؿإبرازقدراتًالذٌىٓة. -3  تقٓو
 التحمٓؿ.والفٍـهٍاراتةتقٓو -4
ادةفْفٍـاألعدادوالعهمٓاتالحسابٓة. -5  الٓز
ادة -6  .األعدادعمِالعهمٓاتأثرفٍـفْالٓز
 الهساعدةفْتىهٓةالتفكٓرالٓراضْ. -7
 تىهٓةالقدرةعمِالحكـوالتقدٓرلىواتجالعهمٓات. -8
 تىشٓطوتقوٓةالذاكرة. -9


 التقريبي  التقديرميارة  1.2.2

ٓرهكاىةرئٓسٓةأٓضًافْالٓراضٓات،ففْبعضاألحٓافالتٍهىااإلجابةلهوضوعالتقد
الدقٓقةلمتهٓرفبقدرهآٍهىاالهجاؿالتْتقعفًٓاإلجابةالصحٓحةأوعددقٓربهفاإلجابة

هثاًلهحاولةتقدٓرارتفاعبابأوبىآةأوتقدٓرهعدؿالفترةطمبةالصحٓحة،فإذاطمبهفال
ٓىاهٍ أوالتْ بىآة، بقٓاسارتفاع الشروع فالداعْهفحٓثالهبدأ االىسافخالؿحٓاتً ا

االىسافالذيٓعتبرخطوةغٓر الساعاتالتْٓىاهٍا ضبطالساعةوالبدءفْحسابعدد
عهمٓةأوغٓرهىطقٓةإلِحٍدها،إفالٍدؼٌواعتهادهبدأالتقدٓرالذيٓرتكزعمِأسس

(177،صـ2007،)جابرٓراضٓةهىطقٓة.

 :أواًل / تعريف التقدير التقريبي

الوصوؿبأىًىواتجالعهمٓاتالحسابٓةلالتقدٓرالتقٓربْ(17،صـ1990ٓاسٓف)عرؼ
جراءالعهمٓاتالحسابٓةباألسموبالخوارزهْالهعتاد،أوتحدٓدإإلِتقدٓرتقٓربْلمىاتجدوف

ـاختبارصحتًفْضوءعالقتًبالىاتجالهضبوط،الهدىالذيٓقعفًٓالىاتج،وٌذاالىاتجٓت
اكثر داخؿالفصؿعمِأسالٓبالتقدٓرالتقٓربْحتٓصبحوا وٓهكفتدٓربالطالبٓوهًٓا

.هٍارةفْحؿالهشكالت



47 

 

(بأىً:"إعطاءىاتجتقٓربْسٓرعقٓربهفالىاتجالصحٓح36،صـ2014)البمويعرؼو
وألةالحاسبة".بدوفاستخداـالورقةوالقمـ

إعطاءإجابةشفوٓةأوكتابٓةسٓرعةلحؿالهسألةهعٓىةٌووترىالباحثةأفالتقدٓرالتقٓربْ
أدوات دوفاستخداـ بشكؿكاٍؼ هفالواقع حٓثتكوفقٓربة فْهجاالتالحسابوالقٓاس،

القٓاس.

وتعرؼالباحثةهٍارةالتقدٓرالتقٓربْإجرائًٓابأىٍا:

بةالصؼالخاهساألساسْعمِتقدٓرىاتجالعهمٓاتالحسابٓةذٌىًٓا،حٓثٓتوصؿقدرةطم
التقٓرب قواعد باستخداـ الحسابٓة لمهسألة الدقٓقة هفاإلجابة قٓربة تقدٓٓرة إلِإجابة الطمبة
فْ الطمبة عمٍٓا ٓحصؿ التْ تقاسبالدرجة و السابقة، الصفوؼالدراسٓة فْ تعمهٍا التْ

ىْهفاختبارهٍاراتالحسالعددي.الهحورالثا

إلِأف(Segovia & Castro,2009, p.501)وقدأشاركؿهفسٓغوفٓاوكاسترو
التقدٓرىوعافٌها:

العهمٓاتالتقدير الحسابي:  -1 بىتائج تتعمؽ التْ األحكاـ بإصدار ٓتعمؽ الذي ٌو و
 الحسابٓة.

120000≈2345×56هثاؿ/
الالتقدير القياسي:  -2 القٓاساتوٌو التْتتعمؽبالكهٓاتأو ذيٓتعمؽبإصداراألحكاـ

.الهختمفةكتقدٓرالطوؿأوالوزف،أوتقدٓرارتفاعشئها
أمثمة عمى ميارة التقدير التقريبي:

x38 22(:اختراإلجابةالصحٓحةلمتهٓرف:1هثاؿ)

 836-د152-ج386-ب616 -أ
الحؿبالتقدٓر:

22 x38≈20x 40=800

.800ٌوالعدداألقربإل836ِالعدد

(:أيإجابةتختارلتعبرعفطوؿهسهار?2هثاؿ)

 2همـ12-سـد4.0-دسـج2-ـب0.3 -أ
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السؤاؿلفحصهدىتهكفالطالبهفوحداتالقٓاسوهدىقدرتًعمِهالئهة ٍٓدؼٌذا
سـٌْبالطبعاإلجابة4.0لمغرضالهرادتقدٓرقٓاسً،القٓهةالعددٓةووحدةالقٓاسالهىاسبة

الصحٓحة.

طابقًا?31(:كـتقدرارتفاعبىآةهف3هثاؿ)

 هتر32-هترد90-هترج320-هترب150 -أ
فٌْذاالتهٓرفىعتهدعمِهعموهاتهفواقعحٓاتىا،وٌْأفارتفاعطابؽواحدوفؽهعآٓر

هترحٓث:90هتربالتقٓرب،وعمًٓفإفاإلجابةاألقربلمواقع3ٌٍْاٌوالبىاءالهعهوؿب

31x 3=93≈90

(:رتباألغراضالتالٓةهفاألثقؿوزىًالألخؼوزىًاثـقدروزفكؿهىٍا:4هثاؿ)

سٓارة،دفتر،شاحىة،اسفىجة،خزاىة،أرىب،ضفدع.

ٌوالتقٓرب،فهفٍوـالتقدٓرأعـوأشهؿهفالتقٓرب،وٌىاتىويالباحثةإلِأفالتقدٓرلٓس
حٓثأفٌىاؾعدةاستراتٓجٓاتلمتقدٓرالحسابْ،والتقٓربٌوأحدٌذياالستراتٓجٓاتالتْ
ىمجأإلٍٓالتقدٓرىاتجالعهمٓاتالحسابٓة،وفٌْذيالدراسةتتعاهؿالباحثةهعهصطمحالتقدٓر

لعهمٓاتالحسابٓةباستخداـقواعدالتقٓربالتْٓتعمهٍاالطمبةفْىًتقدٓرىاتجاأالتقٓربْعمِ
،وكذلؾالتقٓربوٌكذا10،100الهرحمةاألساسٓةكالتقٓربألقربعددصحٓحوألقرب

فْهجاؿالقٓاسات.
 :مبررات توظيف التقدير التقريبيثانيًا / 

وكاسترشأٌىاؾعدةأسبابجعمتهفالتقدٓرضرورةالبدهىٍا،وقد سٓغوفٓا  وارإلٍٓا
Segovia & Castro,2009, pp.505-506)):ْوٌْكالتال

 ،الحقٓقْلألشٓاء العدد أو الحقٓقٓة، القٓهة هعرفة فْكثٓرهفاألحٓافالٓهكىىا أىً
 فٓكوفالهخرجٌىاٌوالتقدٓر،وٌوعمِأيحاؿٓؤديالغرض.

 عىداًاتوالهعاهالتالحسابٓة،وخصوصأىىاىحتاجإلِالتقدٓرفْكثٓرهفالهعالج
 .التعاهؿهعاألعدادالعشٓرةوالدوٓرة

 ٓهكفاتخاذالتقدٓركوسٓمةلإلٓضاح،فهثاًلفْوسائؿاإلعالـٓتـاستخداـالتقدٓربداًل
وضوحًا أكثر ٓقدهوىٍا التْ الهعموهات تكوف حتِ الحقٓقٓة؛ االعداد أو الكهٓات هف

هٍاواستٓعابٍا،فعمِسبٓؿالهثاؿإذاأرادواتقدٓـإحصائٓةعفلمجهٍور،وٓسٍؿفٍ
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فإىٍـسٓمجئوفإلِالتقدٓرباستخداـالعدد148739421شئهعٓفتشتهؿعمِالعدد
 همٓوفألىًأبسطوأكثروضوحًا.150

 الحسابذٌىًٓا؛ وبشكؿخاصعىد التقدٓرلتسٍٓؿإجراءالعهمٓاتالحسابٓة، ٓستخدـ
 التعاهؿهعأعدادأسٍؿوأكثربساطة.حٓثٓتـ

 :أنوو ترى الباحثة أن ىنالك أىمية لمتقدير التقريبي تكمن في 

 ٓاًهٍارةعهمٓةٓهارسٍاكؿشخصٓوه. 

 ْهضبوطةإجابةإلِىحتاجوالتكفْالتقٓربٓةاإلجابةالٓوهٓةالحٓاتٓةالهواقؼهفكثٓرف
100%.

 ْبالهائةهئةوهضبوطةدقٓقةإجابةعمِوؿالحصجداًالصعبهفاألحٓافبعضف
 .حاسبةآلةأووورقةقمـهعىاكافلوحتِ

 .ٓساعدفْتىهٓةهٍارةحؿالهشكالت 
 ٓٓزددافعٓةالطمبةلمتعمـ. 
 .ٓساعدفْفٍـبعضالهفآٌـالٓراضٓة 
 .ٓستخدـكوسٓمةهساعدةلمحساباتالدقٓقة 
 الحسابالذٌىْ.لمتقدٓردوربارزفْتىهٓةالحسالعدديو 

من خالل الحديث عن ميارتي الحساب الذىني و التقدير التقريبي ترى الباحثة:

عالقة ٓوجد التقٓربْ،الذٌىْالحساببٓفوثٓقةأىً هكوِّفالذٌىْفالحسابوالتقدٓر
ٌـالخصائصالتْتهٓزالحسابالذٌىْالتوصؿإلِإجابةدقٓقةأفهفلمتقدٓر،وفّعاؿأساسْ
استخداـالورقةوالقمـ،فْحٓفأفعهمٓةالتقدٓرتتهٓزبالتوصؿإلِإجابةتقٓربٓة،أيبدوف

لهٍاراتاهتالكًبدوفجٓدبشكؿٓقدرأفٓستطٓعال،فالفردقٓربةهفاإلجابةالدقٓقةلمهسألة
هعقولٓةهدىعمِوالحكـالىاتجعمِالحصوؿفْٓساعدالىاتجتقدٓرأفكهاالذٌىْالحساب
.ذٌىٓاًإٓجاديعىدالىاتج

  :ميارة التأكد من معقولية الجواب 1.2.3

فحصصحةاإلجابةٌْخطوةضروٓرةلمتأكدهفصحةالحؿوهعقولٓتً،لعؿكثٓرًا
هفالهعمهٓفهآؤكدوفعمِضرورتٍابٓفالحٓفوأخرفْهسائؿشتِوهواضعهختمفة،

هف الرغـ ٓولْذلؾعمِ الطالب هف قمٓؿ ٓحاوؿربها و بؿ خاصة، أٌهٓة الخطوة ٌذي
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الحؿ)دوفالفحص(ٌوالجزءالرئٓسْفْ التخمْعىٍاألسبابعدة،هعتبرًا البعضأحٓاىًا
عمِتفعٓؿ أساسًا تعتهد الحسالعدديالتْ فْ هسائؿ هع لكـ بصددٌا، التٌْو الهسألة

ذر،بحٓثٓكوففحصهىطؽالهىطؽوالحدسأكثرهفالخوارزهٓاتالهألوفةعمٓىاتوخْالح
أذٌاىىا. عف ٓغٓب ىدعً وال أعٓىىا، ىصب دائهًا وهعقولٓتٍا )جابراإلجابة ـ،2007،

.(180ص

وتعرؼالباحثةهٍارةالتأكدهفهعقولٓةالجوابإجرائًٓابأىٍا:

قدرةطمبةالصؼالخاهساألساسْعمِالتحقؽهفىاتجالعهمٓاتالحسابٓة،ثـإصدارحكـ
عقولٓتٍاأوصحتٍا،وتقاسبالدرجةالتْٓحصؿعمٍٓاالطمبةفْالهحورالثالثهفعمِه

اختبارهٍاراتالحسالعددي.

وهفبعضاألسئمةالتْضممتالطالب:

20كـباعتقادؾٓكوفطولًفْسف،ـ1.5سىوات10(:طوؿكهاؿوٌوفْسف1هثاؿ)
سىة?

رفوؼ،كـكتابًآوجدعمِكؿرؼ?4كتابًاعم13ِ(:ىٓردأفىوزع2هثاؿ)
 طرق التأكد من معقولية الجواب:

هفخالؿاطالعالباحثةعمِاألدبٓاتوالدراساتالسابقةترىأفٌىاؾعدةطرؽلمتأكدهف
هعقولٓةالجواب،وٌْكالتالْ:

كأفٓطمبهفالطالبأفٓتحقؽهفعهمٓة -1 التحقؽهفالحؿبعكسالعهمٓةالحسابٓة،
طرحبعكسٍاأيبعهمٓةالجهع،وكذلؾأفٓتحقؽهفىاتجالقسهةباستخداـالضربوال

 ٌكذا.
(:اطرحثـتحقؽباستخداـالجهع:1هثاؿ)
9.758–5.42=
(:جدىاتجالقسهةوتحقؽبالضرب:2هثاؿ)
450÷9=

سابٓةالتحقؽهفالحؿباستخداـقواعدالتقدٓر،كأفٓطمبهفالطالببعدحؿهسألةح -2
 هاأفٓتحقؽباستخداـالتقدٓر.

(:اجهعوتحقؽبالتقدٓر:1هثاؿ)
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5897+4012=
(:جدىاتجالقسهةوتحقؽبالتقدٓر:2هثاؿ)
1510÷31=

ٓكوفالتعاهؿهع -3 الطٓرقةعىدها تستخدـٌذي ها الحاسبة،وغالبًا ألة التحقؽباستخداـ
 أعدادكبٓرةىوعًاها.

وتحقؽباستخداـألةالحاسبة.24÷32514لقسهةالهطولةإلٓجادىاتجهثاؿ:استخدـا
التحقؽهفصحةالحؿباستخداـخوارزهٓاتإعادةالحؿ،وغالبًاهاتستخدـٌذيالطٓرقة -4

ثـ ة، أوطوؿأوزآو التعاهؿهعالقٓاسات،كأفٓطمبهفالطالبأفٓقدرحجـ عىد
 دٓريبالقٓاسباستخداـاألداةالهىاسبة.ٓطمبهفالطالبالتحقؽهفصحةتق

(:قدرطوؿالقطعةالهستقٓهةوتحقؽبالقٓاسباستخداـالهسطرة.1هثاؿ)
ٌؿالىاتجهعقوؿ?،30=120÷3600(:2هثاؿ)

تحقؽبإجراءعهمٓةالقسهة
 الحدس()استخداـاستراتٓجٓةالتخهٓفوالتحقؽ -5

تتكوفٌذياالستراتٓجٓةهفجزئٓف:
هٓف:ٓعىْإٓجادتوقعهىطقْلحؿالهسألة.التخ

التحقؽ:ٓعىْاستعهاؿٌذاالتوقعفْىصالهسألةوالىظرإلِصحتً،وهىاسبتًلٍاكحؿ.
إذفلحؿبعضالهسائؿٓهكفعهؿتخهٓفهىطقْثـالتحقؽهىًفْالهسألةىفسٍاوبعدذلؾ

ر أوتحسٓفالتخهٓفإلِأفٓتـالوصوؿٓهكفاستخداـالىتائجالتْتـالوصوؿإلٍٓافْتطٓو
 لحؿالهسألة،وغالبًاهاتستخدـٌذياالستراتٓجٓةفْالهسائؿالمفظٓة.

 فهاعددكؿهف،64،وعددأرجمٍا20هثاؿ:فْهزرعةأحهدطٓوروخراؼعددٌاهعًا
الطٓوروالخراؼفْالهزرعة?

ىسبْلهقارىةهستوىاكتسابالطمبة%(كهتوسط70أهاعفسبباختٓارالباحثةلهستوى)
لهٍاراتالحسالعدديبً،فبعداطالعالباحثةعمِهجهوعةهفالدراساتالتْتىاولتفْ

ـ(أف2008هضهوىٍاهٍاراتتفكٓرعمٓافإىٍاالحظتهآمْ:أظٍرتىتائجدراسةالطىة)
بغ األساسْ الثاهف الصؼ طمبة لدى الٍىدسْ التفكٓر هٍارات حدهستوى إلِ ٓصؿ ال زة

( بىسبة تحدٓدي تـ وقد األسهر)60الكفآة دراسة أها أف%2016(، أظٍرتىتائجٍا فقد ـ(
هستوىهٍاراتالتفكٓرالهىتجلدىطمبةالصؼالعاشراألساسْفْهدٓىةرفحجاءأقؿهف

الهطموب) )70الهستوى وىوفؿ هرعْ دراسة أف كها اهتالؾ%2007(، درجة بٓىتأف ـ(
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ًاوالذيحددبػال طمبةلهٍاراتالتفكٓرالىاقدلدىأفرادعٓىةالبحثدوفالهستوىالهقبوؿتربٓو
(80( عفاىة وأظٍرتدراسة كمٓة%1998(، لدىطمبة الىاقد افهستوىهٍاراتالتفكٓر ـ(

وٓعدأدىِهفهستوىالتهكفالذي61التربٓةفْالجاهعةاإلسالهٓةبغزةوصؿإلِ) %(ٌو
ـ(أظٍرتأفالوزفالىسبْلجهٓعهٍارات2010%(عمِاألقؿ،أهادراسةالفرا)85بػ)حددي

( ٌو تطبٓؽاالختبار بعد الباحثة الذيحصمتعمٍٓا اإلبداعْ وكذلؾ67.32التفكٓر ،)%
ة2010بٓىتدراسةعٓاصرةوحهادىة) ـ(أفدرجةالتفكٓراإلبداعْلدىطمبةالهرحمةالثاىٓو

ْضهفالهستوىالهقبوؿتربوًٓا.%(69.43كاىت) ٌو
الصؼالخاهساألساسْ هقارىةهستوىاكتسابطمبة الىسبقررتالباحثة عمٌِذي وبىاًء

%(.70لهٍاراتالحسالعدديبهستوى)
 :مدى استفادة الباحثة من اإلطار النظري

 الهتعمقة بالجواىبالىظٓرة واإللهاـ كافاالطالععمِاألدبالتربوي، بهوضوعالدراسةلقد
و الطٓرؽ، أىارتلٍا قوٓة عمهٓة خمفٓة شكؿلٍا إذ الدراسة؛ إلىجاز الحقٓقْلمباحثة السىد
وضحتلٍاهعالـٌذيالدراسة،وتسردالباحثةاستفادتٍاهفاإلطارالىظريفْالىقاطالتالٓة:

 .تحدٓدهشكمةالدراسةتحدٓدًاواضحًا 
 فخمفٓةعمهٓةواسعةعفهوض  وعالدراسة.تكٓو
 الفٍـالعهٓؽلهوضوعالدراسة،األهرالذيهكفالباحثةهفالتعمٓؽوالتعقٓبعمِها

ٓرة.  وردفْاإلطارالىظريبتعمٓقاتسدٓدةوجٌو



 










 الفصُل الثالث 3
 الدراساُت السابقة
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 الفصُل الثالث
 الدراساُت السابقة 

ذاتالعال الدراساتالسابقة الفصؿ التْٓستعرضٌذا و الحالٓة الدراسة بهوضوع قة
تهكىتالباحثةهفجهعٍاواالطالععمٍٓا،وذلؾلالستفادةهىٍافْالدراسةالحالٓة،وقد
قاهتالباحثةباستعراضالدراساتالتْتىاولتالحسالعدديأوبعضهٍاراتً،وتىويالباحثة

دديوهٍاراتًبتحمٓؿالهحتوىفْإلِأىٍالـتجدأيدراسةوصفٓةقاهتبتوظٓؼالحسالع
هفاألحدثإلِاألقدـ،واىتٍتبتعقٓب ضوئٍا،وقدقاهتالباحثةبترتٓبالدراساتزهىًٓا
عمٌِذيالدراسات،وهاتهٓزتبًالدراسةالحالٓةعفالدراساتالسابقةوكذلؾهدىاستفادة

الباحثةهفٌذيالدراسات.

 :لعددي في الرياضياتالدراسات التي تناولت الحس ا 3.1
 (م2016)عطيفي  دراسة -1

التحصٓؿفْالذٌىْالحساباستراتٓجٓاتبعضاستخداـفاعمٓةقٓاسإلٌِدفتالدراسة
االبتدائْ،ولتحقٓؽٌذاالٍدؼاتبعتالباحثةالثالثالصؼطمبةلدىالعدديالذكاءتىهٓةو

هف الدراسة وتكوىتعٓىة 30)الهىٍجالتجٓربْ، الجاهعةهدرسةطمبةهفوتمهٓذةمهٓذاًت(
تجٓربٓة،وتهثمتأدواتالدراسةفْاختبارهٍارةالحسابكهجهوعةأسٓوطبهحافظةاألساسٓة

العددي، الذكاء اختبار داللةذوفرؽوجودعمِهؤكدةالدارسةىتائججاءتوقدالذٌىْو
0.01)هستوىعىدإحصائٓة والقبمْالتطبٓؽهفكؿفْطمبةالدرجاتهتوسطاتبٓف(
الذكاءواختبارالذٌىْ،الحسابهٍارةاختبارهفكؿفْالتجٓربٓةالدارسةلهجهوعةالبعدي
ذا.التجٓربٓةلمهجهوعةالبعديالتطبٓؽلصالحالعددي استراتٓجٓاتاستخداـفاعمٓةٓؤكدٌو
.االبتدائْثالثالالصؼطمبةلدىالعدديوالذكاءالتحصٓؿتىهٓةفْالذٌىْالحساب

 (م2014) دراسة بدر الدين -2
الهستوىالثاىْ)ٌدفتالدراسةإلِتشخٓصوتىهٓةالحسالعدديلدىأطفاؿالروضة
سىوات(هفذويصعوباتالتعمـ،ولتحقٓؽٌذاالٍدؼاتبعتالباحثةالهىٍجشب6ً-5هف

ـهفالتجٓربْ،واختارتعٓىةالدراسةهفأطفاؿالروضةبهدٓىةق 6-5ىاههفتتراوحأعهاٌر
حٓثبمغعددٌا) اعشوائًٓا وطفمةهوزعٓفطفالً(180سىوات)الهستوىالثاىْ(تـاختٓاٌر

عمِثالثروضاتهختمفة،حٓثتـتشخٓصاألطفاؿذويصعوباتالتعمـثـتحدٓدهدى
سةوالذيتـهٍاراتٍـفْالحسالعدديهفخالؿاختبارالحسالعدديلطفؿهاقبؿالهدر
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تعٓربًوتقىٓىًفٌْذيالدراسة،كهاتـتطبٓؽبرىاهجاىهائْفْالحسالعدديلألطفاؿذوي
هتوسط بٓف إحصائٓة داللة ذات فروؽ وجود إلِ الدراسة ٌذي وتوصمت التعمـ، صعوبات

ديدرجاتاألطفاؿذويصعوباتالتعمـفْالتطبٓؽالقبمْوهتوسطدرجاتٍـفْالتطبٓؽالبع
التعمٓهٓة األىشطة فاعمٓة إلِ توصمت كها البعدي، التطبٓؽ لصالح الحسالعددي الختبار

الهقترحةفْتىهٓةالحسالعدديلألطفاؿذويصعوباتالتعمـ.

 م(2014دراسة البموي ) -3
ٌدفتالدراسةإلِإعدادبرىاهجهقترحفْالتقدٓرالتقٓربْوالحسابالذٌىْودراسةأثري
الصؼالسادساالبتدائْ،ولتحقٓؽٌذاالٍدؼاتبعطمبةهٓةهٍاراتالحسالعدديلدىفْتى

الدراسةهف) وتكوىتعٓىة هف30الباحثالهىٍجالتجٓربْ، تمهٓذًا الصؼالسادسطمبة(
االبتدائْفْالهدٓىةالهىورة،وتهثمتأداةالدراسةفْإعداداختبارالحسالعددي،وأظٍرت

قبؿتطبٓؽالبرىاهج،وكذلؾوجودطمبةأفهستوىالحسالعدديلدىالالىتائج كافهتدىًٓا
فعالٓةكبٓرةلمبرىاهجالهقترحفْتىهٓةالحسالعددي.

 (م2014) عبدالقادر دراسة -4
الٓراضٓاتتىهٓةفْهقترحةاستراتٓجٓةأثرهعرفةإلِالدراسةٌدفت فْ التحصٓؿ

اتبعالٍدؼٌذالتحقٓؽوهصر،فْاألساسٓةالهرحمةمبةطلدىالعدديالحسوهٍارات
بفعهرهدرسةهفتمهٓذةوتمهٓذاً(70)هفالدراسةعٓىةتكوىتوالتجٓربْ،الهىٍجالباحث
تهثمتوالضابطة،والتجٓربٓةالهجهوعةبفبالتساويوزعتالقاٌرة،فْاألساسٓةالخطاب
التحصٓؿاختبارفْالدراسةأدوات فاعمٓةالىتائجأظٍرتوالعددي،الحساختبارو

.العدديالحسهٍاراتوالتحصٓؿعمِالهقترحةاالستراتٓجٓة
 (Purnomo et al, 2014) دراسة برنومو و آخرون -5

و االساسٓة هكوىاتً الحسالعدديو الطالبفْ أداء كٓفٓة إلِهعرفة ٌدفتالدراسة
(80)دؼاتبعالباحثالهىٍجالوصفْ،تكوىتالعٓىةهفهكوىاتًالفرعٓة،ولتحقٓؽٌذاالٍ

ـبٓف)اًطالب (سىة،كاىتالعٓىةهف13-12هفطالبالصؼالسادسههفتتراوحأعهاٌر
،وتهثمتأداةالدراسةفْثالثهدارسهختمفةوالتْتهثؿالهدٓىةوالٓرؼوالقرىالصغٓرة

فْالحسالعددياألساسٓةأفأداءطمبةالهرحمةأشارتالىتائجإلِو،اختبارالحسالعددي
.الٓزاؿضعٓفًاوخاصةفْفٍـهعىِاألعداد،وخاصةفْهجاؿالكسورالعادٓةوالعشٓرة
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 (م2013)عبده  دراسة -6
تىهٓةفْالهىقوصةالحاسبةعمْقائهةاستراتٓجٓةفعالٓةهدىتحدٓدإلٌِدفتالدراسة
الهىٍجاألساسٓةالهرحمةطمبةلدىالعدديالحس الباحث اتبع الٍدؼ ٌذا لتحقٓؽ و ،

الىٓؿبهدرسةاالبتدائْالرابعالصؼطمبةهفتمهًٓذا(76)هفالدراسةعٓىةوتكوىتالتجٓربْ،
وتجٓربٓةبالتساويإحداٌهاهجهوعتٓفإلِتقسٓهٍـتـالهىصورة،بهدٓىةالىهوذجٓةاألساسٓة

الهطمؽالكـإدراؾهٍارة)العدديالحساختبارفْالدراسةةأداوتهثمتاألخرىضابطة،
الههٓزةالعددٓةالعالهةاىتقاءهٍارةاألعداد،عمِالعهمٓاتأثرإدراؾهٍارةلألعداد،والىسبْ

عٓىةعمْوبعدٓاًقبمٓاًاالختباروطبؽ،(التقٓربْوالتقدٓرالعقمْالحسابهٍارةواستخداهٍا،
أىًإلِالدراسةئجىتاوتوصمتالبحث، (0001)داللةهستوىعىدإحصائًٓاداؿفرؽٓوجد:

البعديالتطبٓؽفْالضابطةوالهجهوعةالتجٓربٓةالهجهوعةطمبةدرجاتهتوسطْبٓف
الهجهوعةلصالححدةعمْكؿالفرعٓةهٍاراتًهفهٍارةوكؿككؿالعدديالحسالختبار

التجٓربٓة.
 م(2013) دراسة الطائي -7
هعمهْعىداستخداهاًالذٌىْالحساباستراتٓجٓاتأكثرعمِالتعرؼإلٌِدفتالدراسة

الٍدؼاتبعتالباحثةالهىٍجالوصفْ،وتكوىت هفالبحثعٓىةالٓراضٓات،ولتحقٓؽٌذا
الدراسْلمعاـالثالثةوالرصافةاألولِوالرصافةالثالثةالكرخهدٓٓراتهفوهعمهةهعمهاً(175)
رئٓسٓةاستراتٓجٓاتثالثةهفالهكوىةالدراسةأداةبىاءالباحثةواستطاعت(.2011-2012)

كؿأقساـٓوضحفرعٓةهثاؿاستراتٓجٓةولكؿفرعٓةاستراتٓجٓاتالِوتقسهٍاالذٌىْلمحساب
عددبمغحٓثفرعٓةاستراتٓجٓة 35)الفقرات الدراسة( ىتائج أشارت و أفإلِفقرة،
أصغربإضافةالعد)و(العشراتأوالخهساتأوباالثىٓىاتلألهاـالعد)الفرعٓةتاالستراتٓجٓا

الٓراضٓات.هادةهعمهْقبؿهفاستخداهاًأكثرتعد(الجهعتكرار)و(العددٓف
 (م2012) دراسة المغربي -8

فٌْدفت التحصٓؿ العدديو الذكاء و الحسالعددي بٓف العالقة هعرفة إلِ الدراسة
ا ضٓاتلدىطمبةالصؼالسابعاالساسْفْهحافظةالخمٓؿ،ولتحقٓؽٌذاالٍدؼاتبعالٓر

 طالبًاوطالبةهفطمبةالصؼ(4193وتكوفهجتهعالدراسةهف)الباحثالهىٍجالوصفْ،

،وطالبةاًبطال(169السابعاألساسْبهحافظةالخمٓؿاختٓرتهىًعٓىةعشوائٓةتكوىتهف)
اختبارالحسالعدديلمباحثهىٓركرهةواختبارالذكاءالعدديالدراسةفْوتهثمتأدوات

ولقٓاسالتحصٓؿفْالٓراضٓاتتـبىاءاختبارلمتحصٓؿ،وتوصمت،لمباحثىبٓؿالهغربْ
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ٌذيالدراسةإلِعددهفالىتائجهفأٌهٍا:بمغتقٓهةهعاهؿاالرتباطبٓفالحسالعدديو
بٓف0.77بٓفالحسالعدديوالتحصٓؿفْالٓراضٓاتو0.70و0.81الذكاءالعددي

الذكاءالعدديوالتحصٓؿفْالٓراضٓاتوجهٓعٍادالةإحصائٓة.
 (م2012دراسة عفانة ) -9

لدىٌدفت العددي الحس هٍارات لتىهٓة هقترح برىاهج أثر عمِ التعرؼ إلِ الدراسة
بعتالباحثةالهىٍجالتجٓربْ،وتكوىتعٓىةطالباتالصؼالخاهس،ولتحقٓؽٌذاالٍدؼات

هف) البمحاإلعدادٓة80الدراسة دٓر هفطالباتالصؼالخاهساألساسْبهدرسة طالبة )
فْهٍارتْالحسابالذٌىْوالتقدٓرهفإعدادالباحثةاختبارتهثمتأداةالدراسةفْو)ب(،

ائُٓابٓفهتوسطْدرجاتالطالباتفْوتوصمتالباحثةإلِوجودفروؽدالةإحصالتقٓربْ،
هٍارة و الذٌىْ الحساب هٍارة فْ الضابطة الهجهوعة فْ ىاتٍف قٓر و التجٓربٓة الهجهوعة

التقدٓرالتقٓربْلصالحطالباتالهجهوعةالتجٓربٓة.

 (م2012دراسة الشيخ ) -10
الفرعٓةالتْالدراسةإلِالتعرؼعمِطبٓعةالفروؽفْالحسالعدديوهٍاراتًٌدفت
تعزىإلِاالختالؼفْكؿهفالىوعاالجتهاعْوهستوىالتحصٓؿواألسموبأفٓهكف

ت،ولتحقٓؽٌذاالٍدؼ الهعرفْوالتفاعالتبٓىٍـلدىطالبالهرحمةالهتوسطةبدولةالكٓو
( هف الدراسة وتكوىتعٓىة الهقارف، الوصفْ الهىٍج الباحثة 333اتبعت هف تمهٓذًا طمبة(

ت، اختباراألشكاؿتهثمتأدواتالدراسةفْوالصؼالتاسعبالهرحمةالهتوسطةبدولةالكٓو
 الجهعْ أىور)الهتضهىة ترجهة هف و آخروف و تألٓؼوتكف هف ٌو و الجهعٓة( الصورة

 هف العددي الحس اختبار استخدهت كذلؾ و الشٓخ، الخضري سمٓهاف و عدادإالشرقاوي
راسةإلِوجودفروؽذاتداللةإحصائٓةفْاختبارالحسالعدديووتوصمتالدالباحثة،

هٍاراتًلصالحالهتفوقٓفهفالجىسٓف،كهاأىًالتوجدفروؽذاتداللةإحصائٓةفْاختبار
الحسالعدديتعزىلمجىس.

 م(2012دراسة سمولي والخالدي ) -11
 التدٓرسٓة الههارسات واقع التعرؼعمِ إلِ الدراسة الٓراضٓاتلمصؼٌدفت لهعمهات

السادساالبتدائْوهستوىأداءتمهٓذاتالصؼالسادساالبتدائْلهٍاراتالحسالعددي،و
الٍدؼ ٌذا الباحثلتحقٓؽ الهىٍجاستخدـ اف التحمٓمْ، هوالوصفْ الدراسة عٓىة فتكوىت

( الٓراضوعددٌـ بهدٓىة االبتدائْ السادس الصؼ 20هعمهات وتمهٓذات هعمهة الصؼ(
( وعددٌف االبتدائْ )400السادس بواقع تمهٓذة أدوات20( تهثمت و هعمهة، لكؿ تمهٓذة )
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بطاقة و اختبار السادسو لمصؼ الٓراضٓات هعمهات ألداء الهالحظة بطاقة فْ الدراسة
تإلٍٓاالدراسةتوصمهفأٌـالىتائجالتْوهقابمةلتمهٓذاتالصؼالسادسفْالحسالعددي،

فرو هتوسطاتدرجاتهعمهاتٓراضٓاتالصؼالسادسوجود بٓف إحصائٓة ذاتداللة ؽ
ؿ االبتدائْفْههارستٍفالتدٓرسٓةلتىهٓةهٍاراتالحسالعدديُتعزىلهتغٓراتالخبرةوالهٌؤ

العمهْ.

 م(2012دراسة الرباط ) -12
ٓاضٓةلتىهٓةٌدفتالدراسةإلِالكشؼعففاعمٓةبرىاهجقائـعمِأىشطةالترابطاتالر

الصؼالخاهساالبتدائْ،ولتحقٓؽٌذاالٍدؼاتبعتالباحثةالهىٍجطمبةالحسالعدديلدي
(تمهٓذًاوتمهٓذةلمهجهوعةالتجٓربٓةالتْتدرسوحدة42التجٓربْ،وتكوىتعٓىةالدراسةهف)

لمهجهوعةضابطة(تمهٓذًاوتمهٓذة43الكسورببرىاهجقائـعمِأىشطةالترابطاتالٓراضٓةو)
وتهثمتأداةالدراسةفْاختبار،التْتدرسبالطٓرقةالتقمٓدٓةبإحدىهدارسهحافظةالقمٓوبٓة

الدراسةوجودفروؽذاتداللةإحصائٓة الىتائجالتْتوصمتإلٍٓا الحسالعددي،وهفأٌـ
الختبارالحسالهجهوعةالتجٓربٓةوالضابطةفْالتطبٓؽالبعديطمبةبٓفهتوسطْدرجات

بٓة. العدديلصالحالهجهوعةالتجٓر
 (م2011دراسة الخطيب ) -13
ٌدفتالدراسةإلِتقصْأثراستخداـاستراتٓجٓةحؿالهشكالتفْالحسالعدديواألداء

لتحقٓؽٌذا و لدىطالبالصؼالسادساألساسْفْاألردف، الحسابْوالهواقؼالعددٓة
ا الباحثالهىٍج )الٍدؼاتبع هف الدراسة تكوىتعٓىة و هفطالباًطالب(100لتجٓربْ،

الصؼالسادساألساسْ،قسهواإلِهجهوعتٓفعشوائًٓا،تجٓربٓةدرستباستخداـاستراتٓجٓة
اختبارلقٓاس،وتهثمتأدواتالدراسةفْحؿالهشكالت،وضابطةدرستبالطٓرقةاالعتٓادٓة

ؼالعددٓة،وقدأظٍرتالىتائجالهتعمقةبالحسالعدديالحسالعدديواألداءالحسابْوالهواق
طالب عمِ التجٓربٓة الهجهوعة طالب تفوؽ العددٓة والهواقؼ الحسابْ واألداء بهجاالتً

الهجهوعةالضابطة.
 (م2011) دراسة السعدي و الطائي -14
 الهرحمة تالهذة تواجً التْ الصعوبات عمِ التعرؼ إلِ الدراسة ْفاألساسٓةٌدفت

الهىٍج الباحثتاف اتبعت الٍدؼ ٌذا لتحقٓؽ و الهعمهٓف، ىظر وجٍة هف الذٌىْ الحساب
 البحثهف تكوىتعٓىة و (100)الوصفْ، الكرخ هدٓٓرتْ هف هعمهة و واألولِهعمهًا

 الدراسْ)األولِالرصافة فْقائهةهكوىةهف(،2011-2010لمعاـ الدراسة وتهثمتأداة
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وهفالىتائجفْالحسابالذٌىْ،طمبةهختمؼالصعوباتالتْتواجًالتعرضبٍا(فقرة29)
قدرةالتالهذةعمِإعطاءفكرةشفٍٓةسٓرعةتكوفقٓربةهفالتْتوصمتإلٍٓاالدراسةضعؼ

القمـ و بالورقة و بدقة الحسابٓة العهمٓات إجراء القٓاسأو أدوات استخداـ بدوف و،الواقع
لم الذٌىٓة خواصضعؼالقدرة استخداـ خالؿ هف هضبوطة ىتٓجة إلِ الوصوؿ فْ تالهذة

 األعدادوالىظاـالعشريلمعدد.

 (م2011)سعد  بن دراسة -15
تىهٓةفْهقترحةتدٓرساستراتٓجٓةأثرعمِالتعرؼإلٌِدفتالدراسة العدديالحس:

لتحقٓؽوالهتوسط،ٓـالتعمهفاألولِالسىةطمبةلدىبالىفسوالثقةالٓراضٓاتىحوواالتجاي
تمهٓذةوتمهٓذاً(161)هفالدراسةعٓىةتكوىتوالتجٓربْ،الهىٍجالباحثاتبعالٍدؼٌذا
التجٓربٓةالهجهوعةتهثؿ(88)هىٍااألغواط،بهدٓىةالهتوسطالتعمٓـهفاألوؿالسىةطمبةهف
هقٓاسوالعدديالحسراختبافْالدراسةأدواتتهثمتوالضابطة،الهجهوعةتهثؿ(73)و

لمحسهتدفهستوىوجودالىتائجأظٍرتوالثقة،هؤشرهقٓاسوالٓراضٓات،ىحواتجاي
وجودوالكمٓة،لمعٓىةالٓراضٓاتىحوهوجبةاتجاٌاتوجودوالكمٓة،العٓىةعىدالعددي
.الكمٓةالعٓىةعىدلمثقةهىخفضهؤشر

 م(2011دراسة غنية ) -16
      البىائْفْتىهٓةٌدفتالدراسة التعمـ فْضوء برىاهجهقترح إلِالكشؼعففعالٓة

،ولتحقٓؽٌذاالٍدؼاتبعتالباحثةالهىٍجاألساسٓةالهرحمةطمبةهٍاراتالحسالعدديلدى
(40الوصفْوكذلؾالتجٓربْذيالهجهوعةالتجٓربٓةالواحدة،حٓثتكوىتعٓىةالدراسةهف)

صؼالخاهساالبتدائْ،وتهثمتأدواتالدراسةفْاختبارهٍاراتالحستمهٓذًاوتمهٓذةهفال
بٓف،العددي إحصائٓة داللة ذات فرؽ وجود الدراسة إلٍٓا توصمت التْ الىتائج أٌـ وهف

بٓةفْالتطبٓقٓفالقبمْوالبعديالختبارهٍاراتطمبةهتوسطْدرجات هجهوعةالدراسةالتجٓر
.تطبٓؽالبعديالحسالعدديوذلؾلصالحال

 (Taso & Pan,2011)دراسة تسيو وبان  -17
داءطمبةالصؼالخاهسفْالتقدٓرالحسابْفْتآوافأٌدفتالدراسةإلِفحصهستوى

الدراسةواتجاٌٍـىحوي،ولتحقٓؽٌذاالٍدؼاتبعالباحثافالهىٍجالوصفْ،وتهثمتعٓىة
ـهفهفطمبةالصؼالخاهس،الذٓفتـاخت(235(فْ هدارسلمهرحمةاألساسٓةفْ(4)ٓاٌر

فْاختبارالتقدٓرالحسابْ،وهقٓاساتجايلمتعرؼعمِأدواتالدراسةتهثمت،وهدٓىةتآبًٓ
هفالبىوداالختبآرةالتْ(28)اتجاٌاتالطمبةىحوالتقدٓرالحسابْ،وقدتهثؿاالختبارفْ
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ٓةوالكسٓرة،وقدأشارتالىتائجأفىسبةاالجاباتتىاولتاالعدادالطبٓعٓة،واألعدادالعشر
كاىت كاف58.48الصحٓحة الطبٓعٓة باألعداد تتعمؽ التْ البىود فْ الطمبة أداء أف %و

أفضؿهفأدائٍـفْتمؾالتْتتعمؽباألعدادالعشٓرةوالكسٓرة،أهاالىتائجالتْكاىتتتعمؽ
هحاو الذيتكوفهفخهسة ىحوبهقٓاساالتجاي لمطمبة العاـ أشارتإلِأفاالتجاي فقد ر،

كاىتالىتائجالتْتتعمؽبالهحوراألوؿالذيٓتعمؽبخإالتقدٓرالحسابْكاف رةبٓجابًٓا،كها
التقدٓر الطالبفْ خبرة إلِأف ٓشٓر هها العاـ، الهعدؿ الحسابْدوف التقدٓر الطالبفْ

الحسابْغٓركافٓة.

 ( م2011) ميخائيلدراسة  -18
ٌدفتالدراسةإلِالتعرؼعمِأثرأسموبحؿالهشكالتكهدخؿلتىهٓةالحسالعددي

الٍدؼاتبعتالباحثةالهىٍجالتجٓربْ،وتكوىتعٓىة لطفؿهاقبؿالهدرسة،ولتحقٓؽٌذا
هف) اختبار31الدراسة فْ تهثمتأدواتالدراسة و هفأطفاؿالروضة، تمهٓذة و تمهٓذًا )

ال حؿالحس أسموب عمِ هصههة ٓراضٓة أىشطة الباحثة وأعدت الروضة، لطفؿ عددي
الهشكالت،وتوصمتىتائجالدراسةإلِوجودفرؽذيداللةإحصائٓةبٓفهتوسطْدرجات
التجٓربٓةعمِاختبارالحسالعدديلطفؿالروضةلصالح القٓاسالقبمْوالبعديلمهجهوعة

أوضحتالدراسةأٓضًاخاصةبأسموبحؿالهشكالت،والبعديأيبعداستخداـاألىشطةال
بٓفالذكورواإلىاثعمِاختبارالحسالعدديلطفؿ إحصائٓة فروؽذاتداللة وجود عدـ

الروضةبعداستخداـأىشطةأسموبحؿالهشكالت.
(م2011)أبو ستة دراسة  -19
الذكاءاتالهتعددةعمِإلِبحثأثراستخداـالوسائطالهتعددةوفؽىظٓرةالدراسةٌدفت

تىهٓةهٍاراتالحسالعدديوالهٍاراتالهىطقٓةالٓراضٓةلدىأطفاؿالروضة،ولتحقٓؽٌذا
الٍدؼاتبعتالباحثةالهىٍجالتجٓربْ،وتكوىتعٓىةالدراسةهفهجهوعةأطفاؿهفالروضة

ٌـىتائجٍافْأهف،وتهثمتأدواتالدراسةفْاختبارهٍاراتالحسالعددي،وفْهصر
وجودفروؽذاتداللةإحصائٓةبٓفهتوسطْرتبدرجاتالهجهوعتٓفالتجٓربٓةوالضابطة
الهجهوعة لصالح وذلؾ الكمٓة، الدرجة وكذلؾ العددي، الحس لهٍارات البعدي القٓاس فْ

ٓتراوحبٓف ٓعدتأث40.96ٓ،و33.81التجٓربٓة،كهاأفحجـالتأثٓرلقٓـهربعإٓتا ذا رًا،ٌو
.الروضةكبٓرًا،ههآشٓرإلِأثرالوسائطالهتعددةفْتىهٓةٌذيالهٍاراتلدىأطفاؿهرحمة
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 (م2010) حسين دراسة -20
فْالتحصٓؿتىهٓةفْالتعمٓهٓةاأللعاباستخداـفاعمٓةهدىهعرفةإلٌِدفتالدراسة

األلعاباستخداـفاعمٓةهدىهعرفةكذلؾواالبتدائْ،الثالثالصؼطمبةلدىالٓراضٓات
ٌذيلتحقٓؽواالبتدائْ،الثالثالصؼطمبةلدىالعدديالحسهٍاراتتىهٓةفْالتعمٓهٓة
الصؼطمبةهفعشوائٓةعٓىةفْالعٓىةوتهثمتالتجٓربْ،شبًالهىٍجالباحثاتبعاألٌداؼ
ٌهاهجهوعتٓفإلِتقسٓهٍاوتـالعاـبالتعمٓـاالبتدائْالثالث والتْ–التجٓربٓةهوعةالهج:
والهعتادة،بالطٓرقةدرستوالتْ–الضابطةوالهجهوعةالتعمٓهٓة،األلعابباستخداـدرست

لدىالعدديالحسهٍاراتلقٓاسأخروتحصٓمْأحدٌهاتهثمتأدواتالدراسةفْاختبآرف
طمبةدرجاتهتوسطْبٓفإحصائٓةداللةذيفرؽوجودإلِالىتائجتوصمتو،طمبةال

وكؿككؿ،العدديالحسهٍاراتالختباروالبعديالقبمْالتطبٓقٓففْالتجٓربٓةالهجهوعة
استخداـفاعمٓةكذلؾوالبعدي،التطبٓؽلصالح-حدةعمِكؿ-الفرعٓةهٍاراتًهفهٍارة

إلِضافةباإلالتجٓربٓة،الهجهوعةطمبةلدىالعدديالحسهٍاراتتىهٓةفْالتعمٓهٓةاأللعاب
التحصٓؿاختباريفْالتجٓربٓةالهجهوعةطمبةدرجاتبٓفهوجبةارتباطٓةعالقةوجودعدـ
.العدديالحسوهٍاراتالٓراضٓات،فْ
 (م2010) الغضوري دراسة -21
لدىالعدديالحسفْتىهٓةالهباشرالتدٓرساستخداـأثرعفالكشؼإلِالدراسةٌدفت

التحصٓؿعمِاألسموبٌذاتأثٓرهدىعفالكشؼوكذلؾلتعمـ،اصعوباتذواتالتمهٓذات
هفالصؼصعوباتلذواتالٓراضٓاتلتعمـالدافعٓةوالدراسْ االبتدائْفْالرابعالتعمـ

ت، هفالدراسةعٓىةتكوىتوالتجٓربْ،الهىٍجالباحثاتبعالٍدؼٌذالتحقٓؽودولةالكٓو
وتهثمت،ضابطةالثاىٓةوتجٓربٓةاألولِهجهوعتٓفإلِبالتساويتقسٓهٍـتـتمهٓذة(18)

فْاختبار الٓراضٓاتفْتحصٓمْاختباروالمغويغٓرالذكاءأدواتالدراسة اختبارو
التدٓرسألسموبداؿهوجبأثروجودالدراسةىتائجأظٍرتوالعددي،الحسلهٍارات
باإلضافةالتقٓربْ،التقدٓروالعددهعىِادراؾهٍارتْعمِالعدديالحسفْتىهٓةالهباشر

الدرجةكذلؾوالذٌىْ،الحسابوالههٓزةالعددٓةالعالقةهٍارتْفْالواضحالتحسفإلِ
.االبتدائْالرابعالصؼتمهٓذاتهفالتعمـصعوباتلذواتالكمٓة
 (م2010دراسة باشا ) -22
ٓاضْوالحسالعدديلدىطمبةٌدفتالدراسةإلِالكشؼعفالعالقةبٓفالتفكٓرالر

وتكوىتعٓىة الباحثالهىٍجالوصفْ، الٍدؼاتبع ولتحقٓؽٌذا الصؼاألوؿالهتوسط،
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وطالبةهفطمبةالصؼاألوؿالهتوسطفْهدارسهدٓىةبغداد،واًطالب(400)الدراسةهف
رالٓراضْحٓثتكوف،أحدٌهالقٓاسالتفكٓأعدٌهاالباحثاختبآرفتهثمتأدواتالدراسةفْ

،وهفأٌـالىتائجالتْفقرة(35)فقرة،وأخرلقٓاسالحسالعدديإذتكوفهف(40)هف
هستوىأداءالطمبةفْاختبارالتفكٓرالٓراضْكافأفضؿهفهستواٌـتـالتوصؿإلٍٓاأف

الحسالعددي اختبار فْ كذلؾ و الصؼا، طمبة درجاتأداء هتوسط فْ فرؽ ألوؿٓوجد
لهتغٓرالجىسولصالحالطالبات ،الهتوسطفْاختباريالتفكٓرالٓراضْوالحسالعدديتبعًا

وجودعالقةارتباطٓةهوجبةبٓفدرجاتأداءطمبةالصؼاألوؿالهتوسطعمِباإلضافةإلِ
.اختباريالتفكٓرالٓراضْوالحسالعددي

 (م2010دراسة عبدالكريم ) -23
لتعرؼعمِفاعمٓةاستخداـاستراتٓجٓةالتعمـالتعاوىْفْتحسفأداءالدراسةإلِاٌدفت
ٌذاطمبة لتحقٓؽ و وهٍاراتالحسالعددي، التحصٓؿ هف فْكؿ االبتدائْ الصؼالرابع

فْالصؼالرابعاالبتدائْطمبةالٍدؼاتبعتالباحثةالهىٍجالتجٓربْ،واختارتعٓىةهف
و إلِهجهالقاٌرة، تقسٓهٍـ فْتـ تهثمتأدواتالدراسة و أخرىضابطة، و تجٓربٓة وعة

التحصٓؿ وحدتْواختبار صٓاغة بإعادة الباحثة وقاهت العددي، الحس هٍارات اختبار
 والقٓاسفْضوءاستراتٓجٓة القسهة"، شارؾ(–زاوج–فكر)"الهضاعفاتوالعواهؿوقابمٓة

لمتمهٓذودلٓاًللمهعمـوأشارتىت –ائجالدراسةإلِوجودفاعمٓةالستراتٓجٓة)فكروأعدتكتابًا
شارؾ(فْتىهٓةكؿهفالتحصٓؿوهٍاراتالحسالعددي.–زاوج
 م(2010دراسة عويضة ) -24
الحس     تىهٓة فْ وخطاألعداد الهائة لوحة استخداـ أثر الكشؼعف إلِ ٌدفتالدراسة

الٍدؼاتبعالباحثالصؼاألوؿاالبتدائطمبةالعدديواألداءالحسابْلدى ْ،ولتحقٓؽٌذا
الصؼاألوؿاالبتدائْبإدارةطمبةالهىٍجالتجٓربْ،حٓثأجرىالباحثالدراسةعمِعٓىةهف

كفرالشٓخالتعمٓهٓة،فْهقررالٓراضٓاتلمصؼاألوؿاالبتدائْ،وتهثمتأدواتالدراسةفْ
الباحثببىائ الحسابْقاـ فروؽاختبارالحسالعدديواألداء وأسفرتالىتائجعفوجود ،ً

الهجهوعتٓفالتجٓربٓةوالضابطةعمِطمبةذاتداللةإحصائٓةبٓفهتوسطْالدرجاتالبعدٓةل
اختباراألداءالحسابْالكتابْواختبارالحسالعدديلصالحالهجهوعةالتجٓربٓةوكذلؾوجود

يوبٓفأدائٍـعمِاختباراألداءعمِاختبارالحسالعددطمبةعالقةارتباطٓةبٓفأداءال
.الحسابْالكتابْوكاًلهىٍـٓؤثروٓتأثربأخر
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 (Sood,2010دراسة سوود ) -25
ثرتدٓرسالحسالعدديفْاكتسابالكفاءةالٓراضٓةواالحتفاظأالدراسةإلِتقٓٓـٌدفت

لدى الروضةأبٍا الباحثالهىٍجالتجفراد الٍدؼاتبع ولتحقٓؽٌذا وتكوىتعٓىة، ٓربْ،
( هف إ(101الدراسة طمبة األهف الهرحمة هدارس بىسمفاىٓاحدى والٓة غرب شهاؿ ساسٓة

حداٌآتـتدٓرسٍاببرىاهجالحسالعدديالذيتـإعداديإتـتقسٓهٍـإلِهجهوعتٓف،األهٓركٓة
عددٌـ حٓثبمغ الهعتادة بالطٓرقة تدٓرسٍـ إلِ طالبًا،61)باإلضافة اله( األخرىو جهوعة

اختبارستاىفوردلمتحصٓؿوهجهوعةتهثمتأدواتالدراسةفْو،درستبالطٓرقةالهعتادةفقط
أخرىهفهقآٓسالحسالعدديوالتْتـتطبٓقٍابعدثالثةأسابٓعهفالهرةاألولِ،وقد

 الضابطة الهجهوعة طمبة عمِ التجٓربٓة الهجهوعة طمبة تفوؽ إلِ الىتائج كؿأشارت فْ
الهقآٓسفْالتطبٓؽالبعديوكذلؾفْإعادةالتطبٓؽ،ههآدؿعمِفعالٓةالبرىاهجالذيتـ
العددي الحس فْ األساسٓة األفكار عمِ ركز الذي و التجٓربٓة الهجهوعة لطمبة تدٓرسً

 .كالعالقاتالهكاىٓةوعالقةالجزءبالكؿ
 (Bana,2010 &Louangeدراسة لونج و بانا ) -26
ٌدفتالدراسةإلِهعرفةالعالقةالهوجودةبٓفالحسالعدديوالقدرةعمِحؿالهشكالت

 ـ أعهاٌر تبمغ الذٓف األساسٓة الهرحمة طمبة اتبع(7)لدى الٍدؼ ٌذا لتحقٓؽ و سىوات،
الباحثافالهىٍجالوصفْ،وتـاختٓارثالثةصفوؼهفثالثهدارسهختمفةلتجريالدراسة

كاىعمٍٓـ، الدراسْ،و العاـ استهرتعمِطوؿ إذ األهد مة طٓو الدراسة كافكؿتٌذي و
قبمْ فْاختبار تهثمتأدواتالدراسة و الٓراضٓاتاألكفاء، هعمهْ هف هعمـ صؼٓدرسً

الهشكالت، حؿ فْ آخر و لمحسالعددي، العاـبعدي أوؿ فْ االختبار اعطاء تـ حٓث
كؿصؼهفالصفوؼالثالثةوخالؿالعاـالدراسْتـالدراسْ،والبعديفْىٍآةالعاـل

 كؿاًدرس(30)هالحظة درسفْ بهعدؿ لمطمبة، ا اعطاٌؤ تـ التْ دروسالٓراضٓات هف
جراءهقابالتهعالطمبةوهعمهٍٓـخالؿالهدةالتْتـفٍٓاجهعالبٓاىات،وقدإأسبوع،كهاتـ

 العدديوالقدرةعمِحؿالهشكالتبكفاءة.أظٍرتالدراسةأفٌىاؾعالقةقوٓةبٓفالحس
 (Lan et al,2010)دراسة الن وآخرون  -27
الدراسةإلِهعرفةأثرتطبٓؽسٓىآروتعمٓهْٓتكوفهفثالثهراحؿتقوـعمِحؿٌدفت

الهشكالتالهتعمقةبالتقدٓرالحسابْ،بحٓثٓكوفذلؾهصحوبًابالٍاتؼالىقاؿ،ولتحقٓؽٌذا
هفطمبةالصؼ(طالبا28ًتكوىتعٓىةالدراسةهف)الباحثوفالهىٍجالتجٓربْ،والٍدؼاتبع

ـعشوائًٓاهفإحدىهدارسالهرحمةاألساسٓةبهدٓىةتآبًٓفْ الرابعاألساسْ،الذٓفتـاختٓاٌر
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هىٍها كؿ إلِهجهوعتٓفتضـ تقسٓهٍـ تـ و الهجهوعة(14)تآواف، إحداٌها لتهثؿ طالبًا؛
والتجٓربٓ قبمْبعدي، فْاختبار تهثمتأدواتالدراسة و الضابطة، األخرىالهجهوعة ةو

حٓث ر، لمتصٓو دٓجٓتاؿ كاهٓرات استخداـ تـ الصفٓة الغرفة داخؿ التفاعؿ هدى لهالحظة
أشارتالىتائجإلِأفالسٓىآروالتعمٓهْالذيتـتدٓرسًكاففعااًلفْهساعدةالطمبةعمِ

تعمـهٍاراتالتق عمٓتًبؿساعدعمِافاستخداـالٍاتؼالىقاؿزادهففأدٓرالحسابْ،كها
راستراتٓجٓاتهاوراءالهعرفةالتْتتعمؽبالتقدٓر. شٓوعروحالتعاوفبٓفالطمبةوتطٓو

 (Veloo,2010)دراسة  فيمو  -28
ات،وٌدفتالدراسةإلِتىهٓةالحسالعدديوالحسابالذٌىْواالتجايىحوالٓراضٓ

(تمهٓذًاو210لتحقٓؽٌذاالٍدؼاتبعالباحثالهىٍجالتجٓربْ،وتكوىتعٓىةالدراسةهف)
(واألخرىضابطةتكوىتهف118)تمهٓذة،قسهواإلِهجهوعتٓفاألولِتجٓربٓةتكوىتهف

ت(تمهٓذًاوتمهٓذة،وتهثمتأدواتالدراسةفْاختبارالحسالعدديوهقابمة،وأظٍر92)
الىتائجفاعمٓةالتدخالتالتدٓرسٓةفْتىهٓةالحسالعدديوالحسابالذٌىْ.

 (م2009دراسة البالونة وعمي ) -29
ٌدفتالدراسةإلِبىاءبرىاهجهقترحقائـعمِاألىشطةالٓراضٓةوقٓاسأثرٌذاالبرىاهج

الهكاىْلدىطفؿالروضة، الحسالعدديو الٍدؼفْتىهٓة لتحقٓؽٌذا الباحثافو اتبع
حدىٓراضإوطفمةهفطفالً(60)تكوىتعٓىةالدراسةهفالهىٍجالوصفْوالتجٓربْ،و

عهاف، فْهدٓىة األردىٓة التعمٓـ و التربٓة لوزارة التابعة فْواألطفاؿ تهثمتأدواتالدراسة
لتْتوصمتإلٍٓااختبآرفأحدٌهالمحسالعدديوأخرلمحسالهكاىْ،وكاىتأٌـالىتائجا

الحس هستوى فْ التجٓربٓة الهجهوعة لصالح إحصائٓة داللة ذات فروؽ وجود الدراسة،
العددي،وفْهستوىالحسالهكاىْتعزىلبرىاهجاألىشطةالٓراضٓة،ههآثبتفعالٓةٌذا

البرىاهج.
  (م2009) دراسة المنذري -30
تدٓرس فْ الهشكالت حؿ استراتٓجٓة استخداـ فاعمٓة هدى هعرفة إلِ الدراسة ٌدفت

الحسابالذٌىْلدى هٍارة تىهٓة الصؼاالوؿاألساسْطمبةالٓراضٓاتعمِالتحصٓؿو
عٓىةالباحثةبسمطىةعهاف،ولتحقٓؽٌذاالٍدؼاتبعتالباحثةالهىٍجالتجٓربْ،واختارت

هفهدرسةكؿهففصمٓفاختٓارتـاألساسْ،كهالمتعمٓـهدرستٓفهفقصدٓةبطٓرقةالدراسة
واألوؿالصؼفصوؿ عهاف، سمطىة فْ :هجهوعتٓفإلِعشوائٓاًتصىٓفٍـتـاألساسْ

32)فًٓطمبةالوعددالتجٓربٓةالهجهوعة 34)الضابطةوالهجهوعةوتمهٓذةتمهٓذاً( تمهٓذاً(
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أدوات تهثمت و أحدٌهاالوتمهٓذة، الباحثة إعداد هف اختبآرف فْ فْلمتحصٓؿدراسة
عىدإحصائٓاًداؿفرؽٓوجدالذٌىْ،وأشارتالىتائجإلِأىًلمحسابالٓراضٓاتوأخر

0.05)الهستوى فْالضابطةوالهجهوعةالتجٓربٓةالهجهوعةطمبةدرجاتهتوسطْبٓف(
إحصائٓاًداؿفرؽالتجٓربٓة،وكذلؾٓوجدالهجهوعةلصالحالٓراضٓاتفْالتحصٓؿاختبار
فْالضابطةوالهجهوعةالتجٓربٓةالهجهوعةطمبةدرجاتهتوسطْبٓف(0.05)الهستوىعىد

ذيالهجهوعةلصالحالذٌىْالحساباختبار ٌو استخداـفاعمٓةتؤكدالىتائجالتجٓربٓة،
الذٌىْالحسابهٍارةتىهٓةوالتحصٓؿعمِالٓراضٓاتتدٓرسفْالهشكالتحؿاستراتٓجٓة

 األوؿاألساسْبسمطىةعهاف.الصؼطمبةلدى
 (م2009)النعيمي  دراسة -31
والتحصٓؿفْالذٌىْالحساباستراتٓجٓاتاستخداـأثرعمِالتعرؼإلِالدراسةٌدفت

ذاٌلتحقٓؽوالٓراضٓات،هادةىحوهٓمٍفواألساسٓةالهرحمةتمهٓذاتلدىاإلبداعْالتفكٓر
تمهٓذاتهفتمهٓذة(81)هفالدراسةعٓىةتكوىتوالتجٓربْ،الهىٍجالباحثةاتبعتالٍدؼ
عشوائٓاًوزعتبغداد،هحافظةفْلمبىاتاألساسٓةالىدىهدرسةهفاالبتدائْالخاهسالصؼ
40)تمهٓذاتٍاعددتجٓربٓةإحداٌهاهجهوعتٓفإلِ عددضابطةاألخرىوتمهٓذة(

41)تمهٓذاتٍا 50)هفتكوفإذالتحصٓؿاختبارفْالدراسةأدواتتهثمتوتمهٓذة،( فقرة(
إعدادتـكهاالٓراضٓات،هادةىحوالهٓؿهقٓاسواالبداعْ،لمتفكٓراختباروهوضوعٓة،

باستخداـالتدٓرسفاعمٓةالىتائجأظٍرتولمحساب،الهفضمةالطٓرقةالختٓاراستباىة
والٓراضٓات،ىحوالهٓؿواالبداعْالتفكٓروالتحصٓؿعمٌِىْالذالحساباستراتٓجٓات

 .الذٌىْالحساباستراتٓجٓاتباستخداـالحسابتدٓرستفضٓؿىسبةازدٓادكذلؾ
  (Singh,2009دراسة سينج ) -32
إحدى فْ ة الثاىٓو الهرحمة طمبة لدى العددي الحس هستوى تقٓٓـ إلِ الدراسة ٌدفت

ـبٓف)الوالٓاتفْهالٓٓزا، وتكوىتعٓىةالدراسةهفسىة،(16-13والذٓفتتراوحأعهاٌر
هف)1756) تهثمتأدواتالدراسةفْاختبارالحسالعدديالذيتـ(هدرسة،و13(طالبًا

آخروف، و )هاكىتوش دراسة هف ىجاحـ1997اقتباسً ىسبة أف إلِ الىتائج أشارت وقد ،)
تتراوحبٓف إذ الٓوجد47.7-%37.3الطالبكاىتهىخفضة، اىً بٓىتالىتائج قد و ،%

فروؽذاتداللةاحصائٓةبٓفهتوسطْدرجاتالصفْاألوؿوالثاىْالثاىوي،وكذلؾبٓف
عمِهستوىالجىسفقدحصؿالذكورأهتوسطْدرجاتالصفْالثالثوالرابعالثاىوي، ها

ذاكاففْالصؼاألوؿالثاىوي فقط،وىتائجٌذيالدراسةاكدتدرجاتأعمِهفاإلىاث،ٌو
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وٌذافهعظـطالبالهرحمةالثاىوٓةٓعتهدوففْإجراءالحساباتعمِالورقةوالقمـ،أعمِ
كمًٓكوفعمِحسابالفٍـالواعْلألعدادوالذيٓتهثؿفْالحسالعددي.

 (Sood,2009دراسة سوود ) -33
عمِهٍاراتالحسابالٓراضٓةلدىٌدفتالدراسةالختبارفعالٓةتدٓرسالحسالعددي

ودراؾالهعمهٓفالستراتٓجٓةالتعمٓـالهعٓىة،إإضافةإلِاختبارالطالبفْٓراضاألطفاؿ،
طالبًاوطالبة(107عٓىةالدراسة)تكوىتولتحقٓؽٌذاالٍدؼاتبعالباحثالهىٍجالتجٓربْ،

،بىسمفاىٓااألهٓركٓةهاؿشرؽوالٓةفْشاألساسٓةهفخهسةفصوؿدراسٓةفْإحدىالهدارس
وقدأظٍرتخضاعالطالبلهقٓاسصهـخصٓصًالقٓاستأثٓراالستراتٓجٓاتالتعمٓهٓة،إوتـ

،العالقاتالهكاىٓة)ىتائجالدراسةأفالطالبأظٍرواتحسىًاهمحوظًافْهٍاراتالحسالعددي
الح و إلِعشرة، خهسة الهقآٓسهف و المفظٓة(عالقاتاألرقاـ، الهٍاراتساباتغٓر و

 وأكدتىتائج)الحسابٓةعهوهًا التعرؼعمِاألرقاـ( العد، فْالهٍاراتالحسابٓة، الطالقة
 الدراسةأفالطالبلـٓكتسبوافقطالهٍاراتوالهعرفةبؿاستطاعواالحفاظعمٍٓا.

  (Fuchang, 2009)دراسة فيوتشانج -34
ولتحقٓؽالطمبةفْتقدٓرحاصؿضرباألعدادالطبٓعٓة،ٌدفتالدراسةإلِتقٓٓـأداء

طالبًاوطالبةهف(403)وتكوىتعٓىةالدراسةهفٌذاالٍدؼاتبعالباحثالهىٍجالوصفْ،
الخاهسفْالصٓف، الصؼالثالثو فْوطمبة الهقابمةتهثمتأدواتالدراسة االختبارو

سٓستخدهٍاالطمبةفْالحؿ،وقدأشارتالىتائجإلِكأدواتلمتعرؼعمِاالستراتٓجٓاتالتْ
أفأداءالطمبةفْاالختباركافأفضؿهفأدائٍـفْالهقابمة)شفًٍٓا(،كهاأفطمبةالصؼ
إلِ الخاهس الصؼ طمبة ٓهٓؿ كاف حٓف فْ التقٓرب، استخداـ إلِ ٓهٓموف كاىوا الثالث

هٓاتالكتابٓة،وقدتوصمتٌذيالدراسةإلِاستخداـاالستراتٓجٓاتالتْتعتهدعمِالخوارز
ذٌىًٓا،والحصوؿعمِأفالطالبلفٓمجأإلِالتقدٓرلحؿكسألةها،إذاكافقادرًاعمِحمٍا

.إجابةصحٓحةلٍا،فالحسابالذٌىْسٓكوفالخٓاراألوؿ

 (Yang.Reys,Reys,2009)دراسة  ريز و ريز  -35
إلِفحصاستراتٓجٓ هفٌدفتالدراسة عٓىة عىد الخاطئة الهفآٌـ اتالحسالعدديو

الهعمهٓفالهتدربٓفالتآواىٓٓف،ولتحقٓؽٌذاالٍدؼاتبعالباحثوفالهىٍجالوصفْ،وتكوىت
( هف الدراسة و280عٓىة هالحظة بطاقة فْ تهثمتأدواتالدراسة و لمٓراضٓات، هعمهَا )

هتدربٓفوظفوااستراتٓجٓاتهعتهدةعمِالحسهقابمة،وأظٍرتالىتائجأفخهسالهعمهٓفال
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و الطرؽ إلِ استىدوا اخهاس أربعة ٓهثؿ بها الهتدربٓف الهعمهٓف أغمبٓة أف و العددي،
اإلجراءاتالهعتهدةعمِالقواعداألساسٓة.

 (م2008) دراسة سيد -36
العدد الحس لتىهٓة الٓراضٓات فْ برىاهج فاعمٓة هدى هعرفة إلِ الدراسة وٌدفت ي

،ولتحقٓؽٌذاالٍدؼاتبعتالباحثةفْأسٓوطاألساسٓةالهرحمةطمبةالتواصؿالٓراضْلدى
اختبارلمحسالعدديوآخرلمتواصؿالٓراضْتهثمتأدواتالدراسةفْالهىٍجالتجٓربْ،و
الباحثة إعداد وهف العددي الحس تىهٓة فْ الهقترح البرىاهج فاعمٓة الىتائج أظٍرت و ،

واصؿالٓراضْ.الت

 م(2008دراسة الصيداوي ) -37
ٌدفتالدراسةإلِهعرفةالعالقةبٓفالحسالعدديوالحسابالذٌىْفْهادةالٓراضٓات

و الوصفْ، الهىٍج الباحث الٍدؼاتبع ٌذا لتحقٓؽ و الهتوسط، الصؼالثالث لدىطمبة
الثالثالهتوسطفْهدارس(طالبًاوطالبةهفطمبةالصؼ240تكوىتعٓىةالدراسةهف)

لمحسالعدديإذتكوفهف) (40هدٓىةبغداد،وتهثمتأدواتالدراسةفْاختبآرفأحدٌها
وأخرلمحسابالذٌىْوتكوفهف) وأظٍرتالىتائجأفهستوىالحس30فقرة، فقرة، )

الذٌىْلدىالعدديلدىأفرادالعٓىةهىخفضودوفالهستوىالهطموب،وأفهستوىالحساب
بٓفبٓفالحسالعدديو إحصائًٓا وجودعالقةهوجبةودالة وأٓضًا هتوسط، العٓىة أفراد
الحسابالذٌىْ،وكذلؾالتوجدفروؽفْالدرجاتالختبارالحسالعدديوالحسابالذٌىْ

تبعًالمجىس.
 م(2008دراسة عبد العال ) -38
لٓراضٓاتوتىهٓةالحسالعدديوالتفكٓرٌدفتالدراسةإلِرفعهستوىالتحصٓؿفْا

االبتكاريوذلؾهفخالؿتصهٓـوحدةتعمٓهٓةتتعمؽبالكسورالعشٓرةوفقًالمفكرالبىائْ،و
(تمهٓذًاو220)لتحقٓؽٌذاالٍدؼاتبعالباحثالهىٍجالتجٓربْ،وتكوىتعٓىةالدراسةهف

ثمتأدواتالدراسةفْثالثةاختباراتاألوؿالصؼالخاهساالبتدائْ،وتهطمبةتمهٓذةهف
ىتائج أظٍرت و الٓراضْ، التفكٓر الثالثفْ و التحصٓؿ فْ الثاىْ و الحسالعددي فْ

الدراسةفاعمٓةالتدٓرسوفقًالمىهوذجالبىائْ.
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 م(2008دراسة قاسي ) -39
فْحؿال ا الحسابالذٌىْوهعرفةدوٌر الدراسةإلِتقٓٓـهٍارة هشكالتٌدفتٌذي

 عىد الهىٍجطمبةالٓراضٓة الباحثة الٍدؼاتبعت ٌذا لتحقٓؽ و الصؼالسادساالبتدائْ،
الصؼالسادسفْالجزائر،تـطمبة(تمهٓذًاهف284الوصفْ،وتكوىتعٓىةالدراسةهف)

( هف قصدٓة بطٓرقة ـ هف10اختٓاٌر تكوف اختبار فْ الدراسة أدوات تهثمت و هدارس، )
الحسابالذٌىْ،وأخرلقٓاستحكـالجزأٓف،األ فْحؿالهشكالتطمبةوؿلقٓاسهٍارة

فْالحسابالذٌىْ،وكذلؾوجودعالقةطمبةالٓراضٓة،وأظٍرتالىتائجضعؼهستوىال
ارتباطٓةقوٓةبٓفهٍارةالحسابالذٌىْوالتحكـفْحؿالهشكالتالٓراضٓة.

 م(2008دراسة مجمل ) -40
سةإلِالتعرؼعمِهستوىهٍاراتالحسالعدديلدىطمبةالصؼالسادسٌدفتالدرا

هفهرحمةالتعمٓـاألساسْهفهرحمةالتعمٓـاألساسْبأهاىةالعاصهة،ولتحقٓؽٌذاالٍدؼ
( هف الدراسة تكوىتعٓىة و التجٓربْ، شبً الهىٍج الباحث هىٍـ833اتبع وطالبة طالبًا )

بطٓرقةعشوائٓةهف)(طالبة418(طالبًا،)415) (هدرسةأساسٓةهفهىطقتٓف17اختٓروا
وهفأٌـ الباحث، الحسالعدديهفإعداد فْاختبار  تهثمتأدواتالدراسة و تعمٓهٓتٓف،
واإلىاثفْ الذكور بٓف إحصائٓة فروؽذاتداللة وجود الدراسة التْتوصمتإلٍٓا الىتائج

 اختبارالحسالعدديلصالحاإلىاث.
 (م2007)سة العقبي درا -41
باستخداـ الهتوسط االوؿ الصؼ طمبة لدى العددي الحس تىهٓة إلِ الدراسة ٌدفت

وتكوىت،ولتحقٓؽٌذاالٍدؼاتبعتالباحثةالهىٍجالتجٓربْ،استراتٓجٓاتالحسابالذٌىْ
رسةطالبةهفطالباتالصؼاألوؿالهتوسطاختٓرتعشوائًٓاهفهد(41)عٓىةالدراسةهف

و الهتوسطة بغداد هدٓىة هدارس بٓف هف قصدُٓا الهدرسة اختٓار تـ قد و لمبىات إٓالؼ
اختبارلمحسالعدديتـبىاؤيهفقبؿوتهثمتأدواتالدراسةفْاألساسٓة)هجتهعالبحث(،

و(13)الباحثةهكوفهف استراتٓجٓاتالحسابأشارتىتائجالدراسةفقرة، إلِأفاستخداـ
قدعهؿعمِتىهٓةالحسالعدديلدىطالباتالصؼاألوؿالهتوسط.الذٌىْ

 م(2007دراسة البنا و آدم ) -42
وٌوهآعرؼأحٓاىًا-ٌدفتالدراسةإلِالتعرؼعمِهدىفاعمٓةىهوذجبآبْالبىائْ

الخهاسٓة التعمـ عؿحؿالهشكالتالٓراضٓة-باستراتٓجٓة القدرة الحسالعدديو فْتىهٓة
الصؼالخاهساالبتدائْفْهصر،ولتحقٓؽٌذاالٍدؼاتبعتالباحثتافالهىٍجطمبةلدى
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 فْهجهوعةهفطمبة الدراسة وتكوىتعٓىة وطمبةالتجٓربْ، الصؼالخاهساالبتدائْ،
تهثمتأدواتالدراسةفْاختبارالحسالعدديواختبارالقدرةعمِحؿالهشكالتالٓراضٓة،

جالدراسةفاعمٓةالتدٓرسباستخداـىهوذجبآبْالبىائْفْتىهٓةالحسالعدديوأظٍرتىتائ
والقدرةعمِحؿالهشكالتالٓراضٓة.

 م(2007دراسة شحاتة ) -43
ٌدفتالدراسةإلِهعرفةهدىفاعمٓةوحدةهطورةفْالعهمٓاتعمِاألعداد)قائهةعمِ

لحسالعدديوالتحصٓؿفْالٓراضٓاتلدىهعآٓرعالهٓةلتدٓرسالٓراضٓات(فْتىهٓةا
الٍدؼاتبعالباحثالهىٍجالتجٓربْ،وتكوىتعٓىةاألساسٓةالهرحمةطمبة ،ولتحقٓؽٌذا

(33(تمهٓذًاهفهصر،وزعتعشوائًٓاعمِالهجهوعةالتجٓربٓةالهكوىةهف)65الدراسةهف)
( هف الهكوىة الضابطة الهجهوعة و تمهٓذا32ًتمهٓذًا اختبار( فْ تهثمتأدواتالدراسة و ،

لموحدة كبٓرة فاعمٓة الىتائج أظٍرت و الٓراضٓات، فْ التحصٓؿ اختبار و العددي الحس
الهطورةعمِالحسالعدديوالتحصٓؿ.

 (م2007دراسة بسومي ) -44
ٌدفتالدراسةبصورةرئٓسٓةالتعرؼإلِهدىاكتسابطمبةالصفوؼالسادسوالثاهف
شرهٍارتْالتقدٓرالحسابْوالحسابالذٌىْوبٓافأثرالهتغٓراتالهرتبطةبالهتعمهٓفوالعا

و الهستخدهة، االستراتٓجٓات و كالجىس، الهٍارتٓف لٍاتٓف بالىسبة الدراسْ تحصٓمٍـ فْ
 الباحثالهىٍجالوصفْ، الٍدؼاتبع هفلتحقٓؽٌذا الدراسة تكوىتعٓىة عشوائٓةو عٓىة

هف) بواقع)(1355تكوىت طالبة و )(671طالبًا و طالباً(684طالبة الهرحمةهف طمبة
األساسٓةهفالصفوؼالسادسالثاهفوالعاشرهفالذكورواإلىاث،فْهىطقةراـاهللو

الدراسْ) العاـ هف األوؿ الدراسْ الفصؿ فْ لهدارسالسمطة2006/2007البٓرة التابعٓف )
اختباراتخصصتلٍذاتهثمتأدواتالدراسةفْوة،ثالدولٓالوطىٓةوهدارسوكالةالغو

وهفأٌـالىتائجالتْأشارتإلٍٓاالدراسةأىًالغرضكاختبارٓرزوٓرزواختبارهاكىتوش،
كافأداءوداءالطالببشكؿعاـهتدىًٓافْاختباريالتقدٓروالحسابالذٌىْأىكافهستو

باريالتقدٓروالحسابالذٌىْأفضؿهفأداءطمبةالصؼطمبةالصؼالثاهففْكؿهفاخت
وكافأداءطمبةالصؼلعاشرأفضؿهفأداءطمبةالصؼالسادسبٓىهاالتوجد،السادس

الصؼالعاشر الصؼالثاهفوطمبة إحصائٓةبٓفأداءطمبة وفروؽذاتداللة كافأداء،
الذكورفْاختبارالتقدٓرالحسابْأفضؿ التوجدفروؽذات،هفأداءاإلىاثالطمبة بٓىها

داللةإحصائٓةبٓفأداءالذكورواإلىاثفْاختبارالحسابالذٌىْ.



70 

 

 (Sood&Jitendra,2007دراسة سوود و جيتندرا ) -45
الثالثة لمصفوؼ تدرس التْ التقمٓدٓة الٓراضٓات كتب بٓف الهقارىة إلِ الدراسة ٌدفت

و األساسٓة الهرحمة كتابهدرسْهطور)األولِهف فٓهاEveryday Mathematicsبٓف )
ٓتعمؽبالحسالعددي،هفحٓثهدىاتباعهبادئالتدٓرسالفعاؿوهدىوضوحالتعمٓهاتو

باإلضافةإلِكٓفٓةتوظٓؼالسقاالتالتعمٓهٓةاألفكارالهتعمقةبالحسالعدديفٌْذيالكتب،
الكتبالسابقة،ولتحقٓؽٌذياألٌداؼاتبعالوسٓطة،وهدىكفاءةأسموبالعرضفْكؿهف

فٓهاالباحثافالهىٍجالوصفْالهقارف،باستخداـبطاقةتحمٓؿالهحتوىوقدأشارتالىتائج
الكتبٓخصالحسالعدديأىً فْحالة هٍاراتالحسالعدديأكبر كاىتفرصههارسة

الهدرسٓةالتقمٓدٓة.
 (Yun Hing,2007دراسة يان ىينج ) -46
و الحسالعددي، الحسابْو التقدٓر بٓف العالقة إلِالكشؼعف أٓضًاٌدفتالدراسة

الكشؼعفهٍاراتالحسالعدديالهوجودةلدىطبةالصؼاألوؿالثاىويفٌْوىغكوىغ،و
طالبًاهف(165)وتكوىتعٓىةالدراسةهفلتحقٓؽٌذاالٍدؼاتبعالباحثالهىٍجالوصفْ،

اختبارقبمْبعديفْالحسالعددي،،وتهثمتأدواتالدراسةفْوىغالثاىوٓةهدرسةٌوىغك
واختبارفْالحسابالكتابْقبمْفقط،واشارتالىتائجإلِأىًتـتعٓززالحسالعدديلدى

(كهابٓىتالىتائجوجودعالقةطردٓةبٓفأداءالطمبةفa=0.05ْالطمبةعىدهستوىداللة)
إالأفأداءالطمبةفْالحسابالكتابْكافأفضؿوأدائٍـفْالحسالعددي،الحسابالكتابْ

ٓدؿعمِأفقدراتالحسابالكتابْلدىالطمبة ذا ٌو فْاختبارالحسالعددي، هفأدائٍـ
أفضؿهفقدراتٍـفْالحسالعددي.

 (Whitacre &Nicherson,2006دراسة ويتكير و نكرسون ) -47
ا إلِ الدراسة رٌدفت لتطٓو الذٌىْ الحساب فْ تعمٓهْ تدٓرسبرىاهج أثر لكشؼعف

الٍدؼالحسالعدديلدىالطمبةالهعمهٓف، والهىٍجالتجٓربْ،اتبعالباحثافولتحقٓؽٌذا
حدىالجاهعاتفْالوالٓاتالهتحدةإطالبًاوطالبةهفخٓرجْ(50)تكوىتعٓىةالدراسةهف

سةفْاختبارقبمْبعديفْالحسالعددي،كهاتـعقدهقابمةواتالدراداالهٓركٓة،وتهثمتأ
(،كهاتـهتابعةاألعهاؿالكتابٓةالتْكافٓقوـبٍاالطمبة،وقد13)هعبعضأفرادالعٓىة

أشارتالىتائجإلِتطورالحسالعدديلدىالطمبةىتٓجةهشاركتٍـفْاألىشطةالصفٓة.
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 م(2005دراسة محمد عمي ) -48
ٌدف ت التعمـالدراسة ىهوذج ضوء فْ العددي الحس هٍارات لتىهٓة ىهوذج إعداد إلِ

البىائْودراسةفعالٓةاستخداـالىهوذجالبىائْفْالتدٓرسعمِتىهٓةهٍاراتالحسالعددي
الذكاءالهىطقْ وتحسٓفاألداءفْاختبارالهواقؼالعددٓةوالتحصٓؿفْالٓراضٓاتوتىهٓة

 لدى الحسبةطمالٓراضْ بٓف االرتباطٓة العالقة عمِ والتعرؼ االبتدائْ السادس الصؼ
الباحثالهىٍجالتجٓربْ،واقتصرتالدراسةولتحقٓؽٌذياألٌداؼاتبعالعدديوكؿهىٍها،

الصؼالسادساالبتدائْ فْ وتطبٓقاتً والتىاسب وتطبٓقاتٍا الىسبة وحدتْ تهثمتعمِ و ،
الباحثوٌْاختبارالحسالعدديأدواتالدراسةفْاختبارات واختبارالهواقؼهفإعداد

وأشارتىتائجالدراسةإلِتفوؽ،العددٓةواالختبارالتحصٓمْواختبارالذكاءالهىطقْالٓراضْ
الهجهوعةالتجٓربٓةعمِالهجهوعةالضابطةفْاختبارالحسالعدديواختبارالهواقؼالعددٓة

.رالذكاءالهىطقْالٓراضْواالختبارالتحصٓمْواختبا
 (Yang,2005دراسة يانج ) -49
وٌدفتالدراسةإلِتقٓٓـهستوىالحسالعدديلدىطالبالصؼالسادسفْتآواف،

(طالبًاهف26وتكوىتعٓىةالدراسةهف)لتحقٓؽٌذاالٍدؼاتبعالباحثالهىٍجالوصفْ،
ـهف) دارسفْجىوبتآواف،وتهثمتأدوات(ه4طالبالصؼالسادساألساسْتـاختٓاٌر

حٓثتـطرحهجهوعةهفاألسئمةالدراسةفْهقابمةصههتلتقٓٓـالحسالعدديتـعقدٌاب
ذياألسئمةكاىتتتعمؽباألعدادالطبٓعٓةواألعدادالعشٓرة، وقدأشارتالىتائجإلِعمٍٓـٌو

العددي)كالعالهةالههٓزةوالتقدٓر(،فالطمبةاستخدهواعددهحدودهفاستراتٓجٓاتالحسإ
كهاأشارتالىتائجإلِأفالطمبةكاىوآهٓموفإلِاستخداـالخوارزهٓاتالكتابٓةالتقمٓدٓةفْ

الحؿبالشكؿالذيٓؤديإلِهحدودٓةالتفكٓرلدٍٓـ.

 (Tsao, 2004)دراسة تسيو  -50
واألداءفْكؿهفالحسابالدراسةإلِالكشؼعفالعالقةبٓفالحسالعددي،ٌدفت

الذٌىْوالحسابالكتابْلدىهعمهْالٓراضٓاتهاقبؿالخدهةلمهرحمةاألساسٓة،وكذلؾ
فحصاالرتباطبٓفكؿهفهٍاراتالحسابالذٌىْوالحسابالكتابْ،والقضآاالعاطفٓة

ديهفجٍةأخرى،التْتتعمؽباتجايالطمبةالهعمهٓفىحوالٓراضٓاتهفجٍة،والحسالعد
الٍدؼاتبعالباحثالهىٍجالوصفْ،و لتحقٓؽٌذا تكوىتو الدراسة 155هف)عٓىة هف(
دواتالدراسةفْأتهثمتوفْتآواف،الطمبةالهعمهٓفلمهرحمةاألساسٓةفْإحدىالجاهعات

اختبا و الحسالعددي، فْ اختبار وثالثاختبارات: الٓراضٓات، ىحو فْهقٓاسلالتجاي ر
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إلِوجودعالقةارتباطٓةهوجبةالىتائجالحسابالذٌىْوآخرفْالحسابالكتابْ،وأشارت
 هستوىداللة الحساب0.01عىد و الهقٓاس، تىاولٍا التْ العاطفٓة القضآا بٓفثالثهف

 .الذٌىْ،والحسابالكتابْهفجٍة،والحسالعدديهفجٍةأخرى
 (م2004دراسة المومني ) -51
ٌدفتالدراسةإلِالكشؼعفأثربرىاهجتدٓربْفْالحسابالذٌىْفْاكتسابطمبة

الجهعوالطرحوالضرب)الصؼالسادساألساسْلهٍارةالحسابالذٌىْوهٍاراتًالفرعٓة
واتجاٌٍـىحوالهٍارة،ولتحقٓؽٌذاالٍدؼاتبعالباحث،والقسهةوحؿالهسألةالمفظٓة(

وطالبةهفطمبةالصؼالسادس40الدراسةهف)تعٓىةٓربْ،وتكوىالهىٍجالتج (طالبًا
االبتدائْالهمتحقٓففْالهدارسالحكوهٓةفْهدٓٓرةالتربٓةوالتعمٓـلهىطقةإربد،وتـإعداد
هادةتعمٓهٓةخاصةباستراتٓجٓاتالحسابالذٌىْ،واختبارتحصٓمْوهقٓاسلالتجاٌات،و

كاختبارقدطبؽكؿه الدراسةوجودأثرداؿإحصائًٓا)ىٍها قبمْوبعدي(وأظٍرتىتائج
لطٓرقةالتدٓرسفْهستوىتحصٓؿالطمبةلصالحالهجهوعةالتجٓربٓة،وكذلؾوجودأثرداؿ

إحصائًٓالهتغٓرالجىسفْهستوىتحصٓؿالطمبةلصالحالذكور.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2
 أوال/ األىداف: 

ٌدفتبعضالدراساتإلِبىاءبرىاهج،ودراسةأثريفْتىهٓةالحسالعددي،كدراسة)بدر -
دراسةـ2014الدٓف، و دراسةـ2012عفاىة،)(، و وعمْ،)(، دراسة،(ـ2009البالوىة  و

(Whitacre &Nicherson,2006،ْـ2004(،ودراسة)الهوهى). 
حسالعدديوهتغٓراتاخرى،كدراسةكهاٌدفتدراساتأخرىإلِإٓجادالعالقةبٓفال -

( 2016عطٓفْ، دراسة و )ـ(، ـ2012الهغربْ، دراسة و و،(ـ2010باشا،)(،
 .(Tsao, 2004)ودراسة،(Yun Hing,2007دراسة)

الحاؿفْدراسة - ٌو كها الحسالعددي، ٌدفتبعضالدراساتإلِتقٓٓـ و)كها برىوهو
و،(ـ2007بسوهْ،)ودراسةـ(،2012دي،ودراسة)سمولْوالخال،(ـ2014آخروف،
 (.Yang,2005) دراسة

كهاٌدفتبعضالدراساتإلِالتعرؼعمِأثرتدٓرسبعضاألىشطةعمِتىهٓةالحس -
العدديأوبعضهٍاراتً، )كدراسة القادر، ودراسة)عبدي،2014عبد وـ(،2013ـ(،

 ـ(.2011الخطٓب،)دراسة
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الحالٓة - ٌدفتالدراسة إلِالكشؼعفهٍاراتالحسالعدديالهتضهىةفْهحتوىبٓىها
الصؼالخاهس هدىاكتسابطمبة كذلؾهعرفة و األساسٓة، هىٍاجالٓراضٓاتلمهرحمة

 األساسْلٍا.
 / المنيج: ثانياً 

التجٓربْ - كاستخدهتبعضالدراساتالهىٍج بمويال)دراسة )عفاىة،(،ـ2014، دراسة و
(،كهاواستخدهتـ2010الغضوري،)ودراسة،(،Sood,2010ودراسة)ـ(،2012
 (الهىٍجشبًالتجٓربْ.ـ2014بدرالدٓف،)دراسة

(،ودراسةـ2012دراسة)الهغربْ،كفْحٓفاستخدهتبعضالدراساتالهىٍجالوصفْ -
(Taso & Pan,2011)و ،، دراسة )و )ـ2010باشا، دراسة و ،)Singh,2009) ،و

(فقداتبعتالهىٍجالتجٓربْـ2009البالوىةوعمْ،)أهادراسة،(ـ2007بسوهْ،)دراسة
 والوصفْهعًا.

-  كدراسة الهقارف الوصفْ الهىٍج بعضالدراسات استخدهت و )كها و،(ـ2012الشٓخ،
 (.Sood&Jitendra,2007دراسة)

تهٓزتعف - تكوفقد وبٍذا استخدهتالهىٍجالوصفْالتحمٓمْ، فقد الحالٓة الدراسة أها
 جهٓعالدراساتسابقةالذكر.

 / العينة:ثالثًا 

تىاولتالدراساتالسابقةعٓىاتهختمفةهفحٓثالهرحمةالتعمٓهٓةألفرادالعٓىةكهآمْ:

البوفالسً،)(،ودراسةـ2014بدرالدٓف،)كاىتالعٓىةهفأطفاؿالروضةكهافْدراسة -
 .(Sood,2010(،ودراسة)ـ2011

-  هف العٓىة كاىت و فْ كها األساسٓة الهرحمة طمبة )دراسة 2012الرباط، دراسةـ(، و
(،ودراسةـ2007بسوهْ،)ودراسة،(ـ2010الغضوري،)،ودراسةـ(2012)الهغربْ،

(Yang,2005). 
- ( دراسة فْ كها الثاىوٓة الهرحمة طمبة هف العٓىة كاىت دراسةSingh,2009بٓىها و ،)

(Yun Hing,2007.) 
ـ(إذكاىتهفهعمهْالٓراضٓات،2013هفىوعآخرفْدراسة)الطائْ،ةوكاىتالعٓى -

 )و Whitacre &Nicherson,2006دراسة و ،)(Tsao, 2004)الطمبة هف كاىتا إذ
 الهعمهٓف.
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كتب - كذلؾ و األساسْ، الخاهس الصؼ طمبة الحالٓة الدراسة فْ العٓىة كاىت بٓىها
 األساسٓة.لسادسالٓراضٓاتلمصفوؼالرابعوالخاهسوا

 رابعًا / األدوات: 

فْدراسةاألداةكافاالختبارٌو - الدراساتالسابقةكها هعظـ عطٓفْ،)التْاستخدهتٍا
(،وSingh,2009،ودراسة)(Lan et al,2010)(،وـ2014،عبدالقادر)ـ(،2016
 .(ـ2007بسوهْ،)دراسة

 (Yang,2005وتـاستخداـالهقابمةكهافْدراسة) -
(،Bana,2010&Louangeفْحٓفتـاستخداـالهقابمةواالختبارهعًاكهافْدراسة) -

 (.Whitacre &Nicherson,2006،ودراسة)(Fuchang, 2009)ودراسة
-  الحاؿ ٌو كها هعا االتجاي هقٓاس و االختبار استخداـ تـ حٓف دراسةفْفْ

(Sood,2010ودراسة،)(Tsao, 2004)،(.ـ2004وهىْ،اله)ودراسة 
 (.Sood&Jitendra,2007أهابطاقةتحمٓؿالهحتوىفقداستخدهتفْدراسة) -
فْالدراسةالحالٓةوبٍذاتهٓزتاًكهاوتـاستخداـاالختباروبطاقةتحمٓؿالهحتوىهع -

 الدراسةعفسابقاتٍا.
 خامسًا / النتائج و التوصيات:

و - األىشطة فاعمٓة الدراساتإلِ فْتوصمتهعظـ االستراتٓجٓاتالهستخدهة و البراهج
 دراسة فْ كها هٍاراتً، و العددي الحس الرباط)تىهٓة ـ2012، دراسة و عفاىة،)(،

ـ2012 دراسة و ،)( )ـ2011الخطٓب، دراسة و ،)Sood,2010دراسة و ،)
(Bana,2010&Louangeودراسة،) (Lan et al,2010). 

التْتوصمتلٍا - أشارتالىتائج و بعضالدراساتبتدىْهستوىالحسالعدديأوكها
 & Taso)(،ودراسةPurnomo et al,2014بعضهٍاراتًلدىالطمبةكهافْدراسة)

Pan,2011)،(ودراسةSingh,2009(ودراسة،)Yang,2005). 
كدتالىتائجالتْتوصمتلٍادراساتأخرىعمِوجودعالقةقوٓةبٓفالحسالعدديأكها -

هتغٓر و فْأات كها خرى )دراسة و2016عطٓفْ، ـ(، )دراسة وـ2012الهغربْ، ،)
 .(Sood,2009(،ودراسة)ـ2010،باشا)دراسة

كهاأوصتجهٓعالدراساتالسابقةبضرورةاالٌتهاـبتىهٓةالحسالعدديلدىالهتعمهٓف، -
 اسٓة.وأىًهفاألساسٓاتالتْٓجبأفٓهتمكٍاالهتعمـوخاصةفْالهرحمةاألس
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 عن الدراسات السابقة:تميز الدراسة الحالية  3.3
تهٓزتالدراسةالحالٓةعفالدراساتالسابقةبهآمْ:

 بأىٍا هحتوى هٍاراتالحسالعدديهىٍاجاٌتهتبتحمٓؿ الٓراضٓاتفْضوء حٓث،
ٌىاؾدراساتتىاولتالحسالعدديكهتغٓرهستقؿعمِشكؿبرىاهجهقترح،ودراسات

هىٍاجسةالحالٓةلهعرفةهوقعًفْهحتوىالراولتًكهتغٓرتابع،بٓىهاٌدفتالدأخرىتىا
وهدىاكتسابالطمبةلهٍاراتً.

 الٓراضٓاتلمصفوؼالرابعوالخاهسوالسادساألساسٓةفْفمسطٓفهىٍاجتحمٓؿهحتوى
فْضوءهٍاراتالحسالعددي.

 الحسابالذٌى التقدٓرالتقٓربْوهٍارةبىاءاختبارلمحسالعدديٓتضهفهٍارة ْوهٍارة
هدىاكتسابالطمبة الصؼالخاهساألساسْلهعرفة الجوابلطمبة هفهعقولٓة التأكد

 .لهٍاراتً

 ؟من الدراسات السابقة االستفادة 3.4
 تمثمت استفادة الباحثة من الدراسات السابقة فيما يمي:

 .تحدٓدهشكمةالدراسةوفروضٍا
 ف التْسٓتىاولٍااإلطارالىظري.تحدٓدأبرزوأٌـالعىآو
 .بىاءأدواتالدراسة،والتعرؼإلِالخطواتالعمهٓةلمتأكدهفصدقٍاوثباتٍا
 .تحدٓداألسالٓباإلحصائٓةالهىاسبةلتحمٓؿالبٓاىات 

 :خالصات واستنتاجات 3.5
 ريلدىال  .طمبةاٌتهتأغمبالدراساتالسابقةبالحسالعدديهفىاحٓةتىهٓتًوتطٓو
 ساتالتْاستخدهتالتحمٓؿلهٍاراتالحسالعدديكاىتقمٓمةجدًا.الدرا 
 .ْالتركٓزفْالدراساتالسابقةعمِهٍارتْالحسابالذٌىْوالتقدٓرالتقٓرب 
 .ىدرةالدراساتالتْتحدثتعفهٍارةالتأكدهفهعقولٓةالجواب 



 












 الفصُل الرابع 4
 إجراءاُت الدِّراسة
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 الفصُل الرابع
 جراءاُت الدِّراسةإ 


وقدالدارسة،ٌذيفْالباحثةاتبعتٍاالتْالهىٍجٓةلإلجراءاتعرضاًالفصؿٌذآتىاوؿ

كهاالدارسةهجتهعتحدٓدوطٓرقةالهستخدـالهىٍجشهمت ألدواتوصفاًشهمتوعٓىتٍا،
فْبعتاتالتْاإلجراءاتووثباتٍا،صدقٍاهفالتأكدوأسالٓبإعدادٌا،وخطواتالدارسة
لذلؾ:تفصٓالًٓمْوفٓهااإلحصائٓةالهستخدهة،والهعالجاتالدارسة،تطبٓؽ

 منيج الدراسة: 4.1
تحمٓؿتـحٓثالتحمٓمْ،الوصفْالهىٍجالباحثةاستخدهتالدارسةأٌداؼتحقٓؽأجؿهف

تحدٓدتـكهاالحسالعددي،هٍاراتضوءفْاألساسٓةلمهرحمةالٓراضٓاتهىٍاجهحتوى
االختبارخالؿهفالحسالعدديلهٍاراتاألساسْالخاهسالصؼطمبةاكتسابهستوى
.لذلؾالهعد

 مجتمع الدراسة: 4.2
هف:الدارسةهجتهعتكوف

 حاىوفطمبةالصؼالخاهساألساسْفْالهدارسالتابعةلوكالةالغوثفْهىطقةبٓت
(طالبًاو2406ـ)،والبالغعددٌـ2016-2015التعمٓهٓةلمعاـالدراسْالٌٓابٓتو

 :(4.1)(هدرسة،وتفصٓؿهجتهعالدراسةٓتضحفْالجدوؿ13هوزعٓفعمِ)طالبة
 توزيع أفراد المجتمع حسب النوع (:4 .1جدول )

 النسبة العدد النوع
%94839.4 ذكور
%145860.6 إناث

 %100 2406 المجموع
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 عينة الدراسة: 4.3
شهمتعٓىةالدراسةهآمْ:

 لكؿالٓراضٓاتهىٍاجهحتوىفْالواردةوالتعهٓهاتوالهسائؿوالتهآرفواألىشطةاألهثمة
 .األساسٓةوالسادسوالخاهسالرابعهفالصفوؼ

هكف :(4.2)الجدوؿفْالكتبعٓىةتفصٓؿٓو


 مواصفات عينة الكتب المحممة (:4 .2جدول )
 عدد الصفحات عدد الوحدات الجزء الصف

5114األوؿ)الهىٍجالقدٓـ( الرابع األساسي
6178األوؿ)الهىٍجالجدبد(

5127الثاىْ
4130األوؿ الخامس األساسي

4143الثاىْ
4131األوؿ السادس األساسي

5115الثاىْ


 هفشعبةاختٓاركهاوتـ،طبقٓةعشوائٓةبطٓرقة(هدارس6باختٓار)الباحثةهتقاكها
لتطبٓؽوذلؾعشوائٓة،بطٓرقةالهدارسهفهدرسةكؿهفالخاهساألساسْالصؼشعب
)عمٍٓا،الحسالعددياختبار العٓىة أفراد بمغت230وبمغعدد وقد وطالبة، طالبًا )

 حجـ إلِ العٓىة حجـ ىسبة حوالْ األصمْ ٌذي،%9.56الهجتهع أف الباحثة تعتقد و
 الىسبةهىاسبةوههثمةلهجتهعالدراسة.

:(4.3)الجدوؿوفؽالتوٓزعوكاف
 توزيع أفراد العينة حسب النوع (:4 .3جدول )

 النسبة العدد النوع
%11148.3 ذكور
%11951.7 إناث

 %100 230 المجموع
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 :وفٓهآمْتوٓزعأفرادالعٓىةحسبالهدارس

 توزيع أفراد العينة حسب المدارس (:4 .4جدول )

 النسبة العدد النوع اسم المدرسة
%4620طالبات بنات خميل عويضة االبتدائية

%3414.8طالبات ديدةبنات جباليا االبتدائية الج
%3917طالبات حمب االبتدائية المشتركة "ب"

%3414.8طالب ذكور قميبو االعدادية
%4419.1طالب ذكور بيت حانون االبتدائية "ب"

%3314.3طالب ذكور عزبة بيت حانون االعدادية
%230100طمبة المجموع

 

 أدوات الدراسة: 4.4
:التالٓةاألدواتالباحثةاستخدهتالدارسة،أسئمةعفلإلجابة

 األساسٓة.لمصفوؼالٓراضٓاتهىٍاجهحتوىتحمٓؿأداة 
 لٍا.الطمبةاكتسابهدىعمِلمتعرؼالحسالعددي،هٍاراتاختبار 

 

 أداة تحميل المحتوى: -أوالً 

االواجبالحسالعدديبهٍاراتقائهةالهحتوىتحمٓؿأداةتضهىت هىٍاجهحتوٓاتفْتوافٌر
ْالتحمٓؿ،إجراءاتإلِباإلضافةاألساسٓة،لمهرحمةلٓراضٓاتا كالتالْ:ٌو

  :الرياضيات في الحس العددي ميارات قائمة إعداد  -1
 :الصورة األولية لمقائمة 
هجاؿهٍاراتالحسالعددي،فْالسابقةوالدارساتالتربوياألدبعمِاالطالعخالؿهف

االباحثةفْفصؿ1997قاسـ)ـ(،ودراسة2004هثؿدراسةالهوهىْ) ـ(والتْلـتذكٌر
هٍاراتالحسالعددي أٌـ تحدٓد تـ قدٓهة، دراسة ألىٍا بهحتوىالهرتبطةالدراساتالسابقة

هعتتىاسبالتْوالهؤشراتاألبعادأٌـإلِباإلضافةاألساسٓة،لمهرحمةالٓراضٓاتهىٍاج
العددي،قائهةاءبىتـثـاألساسٓة،لمهرحمةالٓراضٓاتهحتوى الحس وضعهٍارات و
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(هٍاراتأساسٓةهوضحة3الهؤشراتالفرعٓةلكؿهٍارة،وقداشتهمتالقائهةاألولٓةعمِ)
.(3)فْهمحؽرقـ

 :ضبط القائمة 
حوؿالرأيإلبداءالهختصٓف،الهحكهٓفهفهجهوعةعمِتوٓزعٍاتـالقائهةإعدادبعد
التْالتعدٓالتبعضإجراءعفالتحكٓـعهمٓةأسفرتوقدشهولٓتٍا،وهدىالقائهةهىاسبة
الهحكهوف.إلٍٓاأشار
 :الصورة النيائية لمقائمة 
الحسالعدديفْهٍاراتقائهةوضعتـالهحكهوف،إلٍٓاأشارالتْالتعدٓالتإجراءبعد

(هٍارات،وٌْكالتالْ:3(حٓثتضهىت)4صورتٍاالىٍائٓة،همحؽرقـ)
 (هؤشرفرعْ.2ابالذٌىْ:وتشهؿ)هٍارةالحس
 (هؤشراتفرعٓة.5هٍارةالتقدٓرالتقٓربْ:وتشهؿ)
 (هؤشراتفرعٓة.4هٍارةالتأكدهفهعقولٓةالجواب:وتشهؿ)

)تحمٓؿأداةصورةفْإعدادٌابعدالقائهةوضعتـثـ وذلؾ(،5هحتوىهمحؽرقـ
هؤشراتتكراراترصدأجؿهفاألساسٓة،لمهرحمةالهدرسٓةالٓراضٓاتكتبعمِلتطبٓقٍا
.الهحتوىفْالهٍارات

 إجراءات تحميل المحتوى: -2
السادسلمصفوؼالٓراضٓاتهىٍاجهحتوىتحمٓؿعهمٓةتهت و الخاهس و الرابع
:التالْالىحوعمِالٓراضٓاتفْالحسالعدديهٍاراتقائهةضوءفْاألساسٓة

عمِاالطالعخالؿهفالدراسةأٌداؼلتحقٓؽاسبةالهىالهحتوىتحمٓؿطرؽإلِالتعرؼ -1
.الجاىببٍذاالهتعمؽالتربوياألدب

التحمٓؿٌدؼتحدٓد -2 الحسهٍاراتتوافرهدىإلِالتعرؼالعهمٓةٌذيٌدفتحٓث:
طمبةاكتسابوهدىاألساسٓة،الهرحمةعمِالهقررةالٓراضٓاتهىٍاجهحتوىالعدديفْ

.هٍارةكؿتكرارورصدالفمسطٓىْ،الهىٍجوفؽلٍاالصؼالخاهساألساسْ
الصفوؼعمِالهقررالٓراضٓاتهحتوىعمِالتحمٓؿعٓىةاشتهمت:التحمٓؿعٓىةتحدٓد -3

 .والثاىْاألوؿبجزئٍٓااألساسٓةالرابعوالخاهسوالسادس
(هٍاراتأساسٓةلمحسالعددي،وكاىت3تحدٓدهحاورالتحمٓؿ:اعتهدتالدراسةعمِ) -4

  كالتالْ:
 فرعْهؤشر(2)تشهؿو:الذٌىْالحسابهٍارة.
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 فرعٓةهؤشرات(5)تشهؿو:التقٓربْالتقدٓرهٍارة.
 فرعٓةهؤشرات(4)تشهؿو:الجوابهعقولٓةهفالتأكدهٍارة. 
الٓراضٓاتهحتوىلتحمٓؿكوحداتوالفكرةالفقرةوحدةاختٓرتحٓث:التحمٓؿوحدةتحدٓد -5

 الحسالعددي.لهٍاراتهؤشراتهفالهحتوىٓتضهفقدهاتهثؿأىٍااعتبارعمِ
 :التالٓةلمضوابطالتحمٓؿعهمٓةتحتكـ:التحمٓؿعهمٓةضوابط -6

 العاهةاألٌداؼتحمٓؿعمِتشهؿوالفقط،الهحتوىضوءفْالتحمٓؿعهمٓةتهت
.الخاصةاألٌداؼأولمهرحمة

 والتعهٓهاتوالهسائؿوالتهآرفىشطةواألاألهثمةتحمٓؿعمِالتحمٓؿعهمٓةاقتصرت
السادسالصفوؼهفلكؿالٓراضٓاتهىٍاجهحتوىفْالواردة الخاهسو الرابعو

.ذلؾدوفهاواستثىتاألساسٓة،
 الخاهسوالٓراضٓاتهىٍاجهحتوىعمِالتحمٓؿعهمٓةشهمت و لمصفوؼالرابع

.والثاىْاألوؿالجزءالسادس
 فْوالهوضحةتحمٓؿ،وفئةوحدةكؿرصدهعالىتائجلرصدعدةالهالبطاقةاستخداـ

 (.5الهمحؽرقـ)
 :التالٓةالخطواتوفؽالتحمٓؿعهمٓةتهتحٓث:التحمٓؿعهمٓةخطوات -7

 تحمٓمٓة،قراءةالرابعوالخاهسوالسادسالصفوؼهفلكؿالٓراضٓاتهحتوىقراءة
 التحمٓؿ.عهمٓةلكوىٍاهوضوع

 قائهةفْالهتضهىةلمهٍاراتالهحتوىتضهفهدىلتحدٓدتحمٓؿالبعهمٓةالبدء
 .التحمٓؿ

 مٍاالتحمٓؿ،عهمٓةلىتائجالرصدقوائـفْوتصىٓفٍاالتحمٓؿىتائجتفٓرغ إلِوتحٓو
ةىسبإلِثـتكرارات والتعمٓؽ8رقـ)همحؽفْكهاهئٓو ا بحٓثٓهكفتفسٌٓر ،)
 عمٍٓا.

بالخطواتالباحثةقاهتالهحتوىتحمٓؿأداةصدؽهفكدولمتأالهحتوى:تحمٓؿأداةصدؽ -8
 :التالٓة

 الهحكهٓفهفهجهوعةعمِ(3)رقـهمحؽفْالهوضحةالهٍاراتقائهةعرض
ٓفالهشرفٓفوبعضالتربٓةهجاؿفْالخبراء آراءٌـأبدواوقد(،1رقـ)همحؽالتربٓو

إلًٓ،تىتهْالذيبالهحورالهؤشراتوارتباطالعبارات،وضوححٓثهفالقائهةفْ
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تـعمٍٓاالهوافقةإبداءوبعدألجمً،وضعتبهاتفْالقائهةأفإلِأشارواوقد
 .الهحتوىتحمٓؿفْاستخداهٍا

 اختٓاريتـحٓثاألساسْ،السادسلمصؼالٓراضٓاتكتابهفاألوؿالجزءتحمٓؿ
لهعظـالعدديالحسهٍاراتقائهةشهولٓةالتحمٓؿهفوتبٓفعشوائْ،بشكؿ

ةالهؤشرات  .الهحتوىفْالهىطٓو
 التالٓة:باإلجراءاتالباحثةقاهتذلؾهفلمتحقؽو:التحمٓؿأداةثبات -9
 :الزمن عبر التحميل ثبات - أ

بشكؿالجزءاألساسْالخاهسلمصؼالٓراضٓاتكتابباختٓارالباحثةقاهت الثاىْ
فترةوبعداألداة،ثباتهفلمتحقؽوذلؾالحسالعددي،هٍاراتضوءفْوتحمٓمًعشوائْ
بٓفاالتفاؽىقاطاحتسابثـٓوهًاقاهتالباحثةبإعادةتحمٓؿهحتوىالكتابهرةأخرى،ثالثٓف

وٌْ:Holstiىتٓجةالتحمٓمٓفباستخداـهعادلةالثباتلٍولستْ


(226ـ،ص2004)طعٓهة،هعاهؿالثبات=
ف:إحٓث

ف:ىقاطاالتفاؽبٓفالتحمٓمٓف.
:عددالبىودالتْوردتفْالتحمٓؿاألوؿ.1ف
:عددالبىودالتْوردتفْالتحمٓؿالثاىْ.2ف

ٓوضحهعاهالتالثباتبٓفالتحمٓمٓف:(4.5)والجدوؿ
 نتائج عممية التحميل عبر الزمن (:4 .5جدول )

 النسبة المئوية لالتفاق عدد نقاط االتفاق التحميل الثاني التحميل األول الميارة
%30323096.77 الحساب الذىني
%82848096.39 التقدير التقريبي

التأكد من معقولية 
 الجواب

474747100%

%15916315797.52 المجموع

بٓفالتحمٓمٓفاألوؿوالثاىْلمهٍاراتالكمٓةأفىسبةاالتفاؽ(4.5)السابؽٓتضحهفالجدوؿ
%(وٌْىسبةعالٓةتدؿعمِثباتعهمٓةالتحمٓؿعبرالزهف.97.52بمغت)
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 ثبات عممية التحميل عبر األفراد: - ب
قاهتحٓثاألفراد،عبرالتحمٓؿثباتخالؿهفالثبات،هفبالتأكدالباحثةقاهتكها

الٓراضٓاتوٓعهؿهدرسًالمٓراضٓاتفْفْالهاجستٓرةدرجٓحهؿآخرهحمؿهعباالجتهاع
لوحدةهفكتابآلٓةالتحمٓؿوإجراءتحمٓؿهشترؾعمِواالتفاؽإحدىالهدارسالحكوهٓة،

اتفاؽوجودعفالىتائجوأسفرتوالتوضٓح،االسترشادسبٓؿعمِالصؼالخاهسالجزءالثاىْ
باستخداـذلؾوتـاألفراد،عبرالتحمٓؿعهمٓةباتثٓدلؿعمِههاالتحمٓؿ،عهمٓاتفْكبٓر

.Holstiٌولستْهعادلة
ٓوضحهعاهالتالثباتبٓفالتحمٓمٓف:(4.6)والجدوؿ

 نتائج عممية التحميل عبر األفراد (:4 .6جدول )

التحميل  الميارة
 األول

التحميل 
 الثاني

 عدد نقاط
 االتفاق

النسبة المئوية 
 لالتفاق

%32313198.42 الحساب الذىني
%84797996.93 التقدير التقريبي

%47454597.83 التأكد من معقولية الجواب
%16315515597.48 المجموع

 الجدوؿ هف ٓتضح بمغت(4.6)السابؽو الثاىْ الهحمؿ و الباحثة بٓف االتفاؽ ىسبة أف
وٌْىسبةعالٓةتدؿعمِثباتعهمٓةالتحمٓؿعبراألفراد.%(97.48)

 اختبار الحس العددي: -ثانياً 

السابقة،قاهتبإعدادالحسالعددياختباراتوبعضالتربوي،األدبعمِالباحثةاطالعبعد
اختبارٓتكوفهفثالثهحاور،ٓهثؿكؿهحورفًٓهٍارةهفهٍاراتالحسالعددي،وقد

حثةاالختباروفؽالخطواتالتالٓة:أعدتالبا
االختبار من اليدف تحديد -1 الصؼطمبةاهتالؾهدىقٓاسإلِاالختبارٍٓدؼحٓث:

 .الحسالعدديلهٍاراتاألساسْالخاهس
هفإعداد جدول المواصفات -2 السادسة و الخاهسة بتحمٓؿهحتوىالوحدة قاهتالباحثة :

ضوءهٍاراتالحسالعدديإلٓجاداألوزافكتابالٓراضٓاتلمصؼالخاهساألساسْفْ
الىسبٓةلٍافْالهحتوى،ثـقاهتبحسابعددفقراتاالختبارحسباألوزافالىسبٓةلكؿ

 (ٓوضحافذلؾعمِالترتٓب.8.4(والجدوؿ)7.4هىٍا،والجداوؿ)
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 والسادسة الخامسة الوحدة محتوى في المتضمنة العددي الحس ياراتلم النسبي الوزن (:4 .7جدول )

 الثاني الجزء – األساسي الخامس لمصف

 المحتوى
 ميارات الحس العددي


التأكد من معقولية  التقدير التقريبي الحساب الذىني المجموع

 الجواب

الوحدةالخاهسة
الكسورالعادٓة

الىسبة%التكرارالىسبة%تكرارالالىسبة%التكرارالىسبة%التكرار

1012.82%911.54%810.26%2734.62%

الوحدةالسادسة
الكسور
العشٓرة

1721.80%1215.38%2228.20%5165.38%

100%78%3038.46%2126.92%2734.62الهجهوع

 
 اختبار ميارات الحس العدديلفقرات اصفات جدول مو  (:4 .8جدول )

 المحتوى
 فقرات االختبار ميارات الحس العددي

 الحساب الذىني
35% 

 التقدير التقريبي
25% 

 الجوابالتأكد من معقولية 
 %100 المجموع 40%

الوحدةالخاهسة
الكسورالعادٓة

34.62%
2237

الوحدةالسادسة
الكسورالعشٓرة

65.38%
53513

الهجهوع
100%75820

 
االختبار فقرات صياغة -3 ثالثتضهفبحٓثلمحسالعددياختبارببىاءالباحثةقاهت:

 :تكوفبحٓثاالختبارفقراتإعدادوتـهفهٍاراتالحسالعددي،هٍارات
 الحسالعدديلهٍاراتهىاسبة.
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 عمهًٓا.ولغوٓاًسمٓهة 
 الغهوضهفخالٓةوواضحة. 
 العمهْىلمهحتوههثمة. 
 الطمبة.لهستوىهىاسبة 
الوو عمِ الباحثة بإعدادي قاهت الذي االختبار هحتوى )الكسوراشتهؿ الخاهسة حدة

( السادسة والوحدة الٓراضٓاتلمصؼالعادٓة(، هحتوىهىٍاج هف العشٓرة( الخاهسالكسور
و الثاىْ، لمجزء )االساسْ هف االختبار ثالثه20تكوف هف حٓثتكوف فقرة، لكؿ( حاور

هحورهٍارةهفهٍاراتالحسالعددي.
 توزيع فقرات االختبار حسب الميارات (:4 .9جدول )

 الفقرات عدد الفقرات الميارة
(7-1السؤاؿاالوؿ)7الحسابالذٌىْ
(5-1السؤاؿالثاىْ)5التقدٓرالتقٓربْ

(8-1السؤاؿالثالث)8ٓةالجوابالتأكدهفهعقول
-20الهجهوع

 
ٓرشدبحٓثهىًاألولِالصفحةعمِاالختبارتعمٓهاتوضعتـ:االختبار تعميمات كتابة -4

 :ٓمْكهاالتعمٓهاتوكاىتاإلجابة،كٓفٓةإلِالطمبة
 اقرأجهٓعاألسئمةبعىآةوأجبعىٍاحسبالهطموب. -1
 ٓهىعاستخداـألةالحاسبة. -2
فْالهكاف -3 اإلجابة كتابة الثاىْإالعىد فْالسؤالٓفاألوؿو القمـ ٓهىعاستخداـ

 الهحدد.
 استخدـالقمـالرصاصلكتابةاإلجابةوٓهىعاستخداـأيىوعهفاألقالـاألخرى. -4
الطالب -5 عالهة هف تحتسب لف و البحث ألغراض ستستخدـ االختبار عالهة

 الهدرسٓة.
 األسئمة.حاوؿاإلجابةعفجهٓع -6

(،6)رقـهمحؽالحسالعدديالختباراألولٓةالصورةإعدادتـ:لالختبار األولية الصورة -5
عرضً )هفهجهوعةعمِثـ رقـ همحؽ وذلؾ1الهحكهٓف حوؿآرائٍـالستطالع(،

 :التالٓةاألهور
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 الحسالعدديلهٍاراتاالختبارفقراتهالئهةهدى.
 بالطاللهستوىاألسئمةهىاسبةهدى.
 عمهًٓاولغوًٓا.االختبارفقراتصالحٓةهدى
 االختبار.فقراتفْالتعدٓؿأواالضافةأوالحذؼإهكاىٓة 
قاهتالباحثةبتعدٓؿهاأوصِإلِإعادةصٓاغةبعضالفقرات،وقدأشارالهحكهوفو

(.7بًالهحكهوف،وتـفْالىٍآةإخراجاالختبارفْصورتًالىٍائٓةهمحؽرقـ)
):االختبار حتصحي -6 هف االختبار الفقرة20ٓتكوف تأخذ بحٓث تصحٓحً تـ و فقرة، )

 الصحٓحةدرجةواحدة،واإلجابةالخاطئةدرجةصفر.
 :استطالعية عينة عمى االختبار تطبيق -7

(طالبًاوطالبةهفطمبةالصؼ80)هفهكوىةاستطالعٓةعٓىةعمِاالختبارتطبٓؽتـ
 كاف حٓث االساسْ، والسادس االعدادٓة، حاىوف بٓت عزبة ذكور هدرسة هف الطالب

ضة :بٍدؼوذلؾ،األساسٓةالطالباتهفهدرسةبىاتخمٓؿعٓو
 .باالختبارالخاصةوالتعمٓهاتاألسئمةوضوحهفالتحقؽ -
االختبارفقراتعمِلإلجابةالهىاسبالزهفبتحدٓدالباحثةقاهت:االختبارزهفتحدٓد -

عمِاإلجابةفْاالستطالعٓةأفرادالعٓىةاستغرقٍاالتْالهدةهتوسطحسابطٓرؽعف
حسابوآخرطالبةأوؿاستغرقتًالذيالوقتتسجٓؿتـحٓثاالختبار، و طالبة

الهتوسط،وكذلؾالزهفالذياستغرقًأوؿطالبوآخرطالبوحسابالهتوسط،ثـ
وذلؾ(دقٓقة،45رٌوحوالْ)وجدتالباحثةأفزهفاالختباوقدحسابالهتوسطالعاـ،

 :التالٓةالهعادلةبتطبٓؽ

 متوسط الزمن =
 سمه إجابت أول طالب + سمه إجابت آخز طالب

1 

اختبارالحسالعدديٌْ) - األعمِلدرجة التْٓحصؿ20الحد بحٓثتكوفالدرجة ،)
 (درجة.20-0عمٍٓاالطالبهحصورةبٓف)

 الصعوبة: معامل حساب -
قاس حسابهفالٍدؼوكافخاطئة،إجابةالسؤاؿعمِأجابوالهفالهئوٓةبالىسبةٓو

تٓزدأو0.20عفصعوبتٍادرجةتقؿالتْالفقراتحذؼٌواالختبارلفقراتالصعوبةدرجة
حب0.80عف (170ص،ـ2008دقة،أبو:)التالٓةبالهعادلةٓو
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 درجة صعوبة الفقرة =
 اطئةإجابة خ السؤالعدد الذين أجابوا عن 

×100% 
 عدد المفحوصين


ٓبٓفهعاهؿالصعوبةلكؿفقرةهففقراتاختبارالحسالعددي.(4.10)الجدوؿو

 معامالت الصعوبة لفقرات اختبار الحس العددي (:4 .10جدول )

 معامل الصعوبة الفقرة معامل الصعوبة الفقرة
1 0.50 11 0.52 
2 0.75 12 0.59 
3 0.77 13 0.77 
4 0.50 14 0.48 
5 0.73 15 0.59 
6 0.50 16 0.57 
7 0.68 17 0.68 
8 0.70 18 0.61 
9 0.61 19 0.55 
10 0.70 20 0.66 

0.623معامل الصعوبة الكمي =   

هابٓفٓتضحهفالجدوؿالسابؽأفهعاهالتالصعوبةكاىتهىاسبةلجهٓعالفقرات،وتتراوح
وعمًٓفإفجهٓعالفقراتهقبولة.،0.623بهتوسطقدري(0.77–0.48)

 التمييز:حساب معامل  -
قصدبًقدرةالفقرةعمِالتهٓٓزبٓفالطمبةهفحٓثالفروؽالفردٓةبٓىٍـ،وقدرتٍاأٓضًا ٓو

 التهٓٓز هعاهؿ حساب هف الٍدؼ وكاف الدىٓا، والفئة العمٓا الفئة بٓف التهٓٓز لفقراتعمِ
اعف ألىٍاتعتبرضعٓفة.0.20االختبارٌوحذؼالفقراتالتْٓقؿهعاهؿتهٌٓٓز

(170ص،ـ2008وبحسببالهعادلةالتالٓة:)أبودقة،

 معامل تمييز الفقرة  =
 عدد اإلجابات الصحيحة –عدد اإلجابا الصحيحة عمى الفقرة في المجموعة العميا 

 في المجموعة الدنيا 
 إحدى المجموعتينعدد أفراد 



88 

 

 .ٓبٓفهعاهؿالتهٓٓزلكؿفقرةهففقراتاختبارالحسالعددي(4.11)والجدوؿ
معامالت التمييز لفقرات اختبار الحس العددي (:4 .11جدول )

 معامل التمييز الفقرة معامل التمييز الفقرة
1 0.73 11 0.77 
2 0.32 12 0.73 
3 0.45 13 0.36 
4 0.64 14 0.59 
5 0.45 15 0.55 
6 0.45 16 0.77 
7 0.55 17 0.45 
8 0.32 18 0.32 
9 0.50 19 0.27 
10 0.50 20 0.59 

  0.516معامل التمييز الكمي = 

أفهعاهالتالتهٓٓزكاىتهىاسبةلجهٓعالفقرات،وتتراوحهابٓف(4.11)ٓتضحهفالجدوؿ
وعمًٓفإفجهٓعالفقراتهقبولة.0.516(بهتوسطقدري0.77–0.27)

التحقؽهفصدؽاالتساؽالداخمْوالثباتلالختبار. -
 :االختبار و ثبات صدق -8

الختباروالثباتالصدؽبحسابالباحثةقاهتلالختبار،والثباتالصدؽهعاهالتهفلمتحقؽ
بحسابقاهتكهااالختبار،هحاورهفهحورلكؿالصدؽحسابثـككؿ،الحسهٍارات
الحس.هٍاراتالختبارالثبات

:كالتالْذلؾوتفصٓؿ
 :صدق اختبار الحس العددي 

(إلػػػػػِأفالصػػػػػدؽٌػػػػػو"أفتقػػػػػٓساألداةهػػػػػا104ـ،ص2007ٓشػػػػػٓراألغػػػػػاواألسػػػػػتاذ)
ادةأوىقصاف"وٓهثؿصػدؽاالختبػارإحػدىالوسػائؿ الٍاهػةفػْوضعتلقٓاسًفقطدوفأيٓز

الصػدؽبحسػابالباحثػةقاهػتلالختبػار،الصػدؽهعػاهالتهفلمتحقؽكـعمِصالحٓتً،والح
قتٓف هػػػا،بطػػػٓر هػػػفبالتفصػػػٓؿىعرضػػػٍاوسػػػوؼالػػػداخمْ،االتسػػػاؽوصػػػدؽالهحكهػػػٓفصػػػدؽٌو

 :التالْخالؿ
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 :المحكمين صدق - أ
ذويهفالهحكهٓفهفهجهوعةعمِعرضًتـاألولٓةصورتًفْاالختبارإعدادبعد

الخبرة،ذويهفالٓراضٓاتهادةوهعمهْطرؽالتدٓرس،وهشرفْوهىٍاجالفْصاصاالخت
الهتفؽالىقاطتعدٓؿتـآرائٍـضوءفْواالختبار،حوؿآرائٍـذلؾالستطالع(و1همحؽرقـ)

.عمٍٓا
 :الداخمي االتساق صدق -ب

لكمٓةاالدرجةهعاالختبارفقراتهففقرةكؿاتساؽهدىالداخمْباالتساؽٓقصد
الحسالعدديهٍاراتاختبارفقراتبٓفلبٓرسوفاالرتباطهعاهالتحسابتـوعمًٓلالختبار،
تضحلالختبار،الكمٓةبالدرجةالفقراتارتباطهدىلهعرفةوذلؾلالختبار،الكمٓةوالدرجة ٓو

:(4.12)الجدوؿخالؿهفذلؾ
 لالختبارارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكمية  تمعامال (:4 .12جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة
 0...دالة عند  0.583 11 0...دالة عند  0.659 1

 0...دالة عند  0.633 12 0...دالة عند  0.259 2

 0...دالة عند  0.310 13 0...د دالة عن 0.531 3

 0...دالة عند  0.448 14 0...دالة عند  0.517 4

 0...دالة عند  0.443 15 0...دالة عند  0.374 5

 0...دالة عند  0.631 16 0...دالة عند  0.346 6

 0...دالة عند  0.437 17 0...دالة عند  0.477 7

 0...دالة عند  0.367 18 0...دالة عند  0.222 8

 0...دالة عند  0.302 19 0...دالة عند  0.390 9

 0...دالة عند  0.477 20 0...دالة عند  0.444 10

0.283(=0.01(وعىدهستوىداللة)78رالجدولٓةعىددرجةحٓرة)

 0.217(=0.05(وعىدهستوىداللة)78رالجدولٓةعىددرجةحٓرة)

اتدالةإحصائٓاًاختبارالحسالعدديتراأفجهٓعفق(4.12)ٓتضحهفالجدوؿ عىدهستٓو
ذا(0.659و0.222)وحتهعاهالتاالرتباطهابٓفتراحٓث(0.05)و(0.01)داللة ٌو

تجعؿالباحثةههاتتهتعبدرجةعالٓةهفالصدؽالحسالعدديهٍاراتترآدؿعمِأففق
هطهئىةإلِصالحٓةتطبٓؽاالختبارعمِعٓىةالدارسة.
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فٍْ لمهٍارة الكمٓة الدرجة و هٍارة فقراتكؿ بٓف ٓتعمؽبحسابهعاهالتاالرتباط فٓها و
.(4.15)،والجدوؿ(4.14)،والجدوؿ(4.13)هوضحةفْالجدوؿ

 لممحورالدرجة الكمية مع  ميارة الحساب الذىنيارتباط كل فقرة من فقرات  تمعامال (:4 .13جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة الميارة

 الحساب الذىني

0.01دالةعىد 10.657
0.01دالةعىد 20.327
0.01دالةعىد 30.631
0.01دالةعىد 40.668
0.01دالةعىد 50.527
0.01دالةعىد 60.634
0.01دالةعىد 70.480

ا هف ٓتضح الذٌىْ(4.13)لجدوؿ الحساب هٍارة فقرات ارتباط هعاهالت جهٓع دالةأف
(0.668و0.327(،حٓثتراوحتهعاهالتاالرتباطبٓف)0.01إحصائًٓاعىدهستوىداللة)

ففقراتهٍارةالحسابالذٌىْتتهتعبدرجةعالٓةهفالصدؽتجعؿالباحثةأوٌذآدؿعمِ
عمِعٓىةالدارسة.هطهئىةإلِصالحٓةتطبٓقً

 لممحورمع الدرجة الكمية  ميارة التقدير التقريبيارتباط كل فقرة من فقرات  تمعامال (:4 .14جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة الميارة

 التقدير التقريبي

0.01دالةعىد 10.474
0.01عىددالة 20.546
0.01دالةعىد 30.584
0.01دالةعىد 40.785
0.01دالةعىد 50.693

الجدوؿ هف (4.14)ٓتضح ارتباط هعاهالت جهٓع أف هٍارة التقٓربْفقرات التقدٓر دالة
( داللة هستوى عىد )0.01إحصائًٓا بٓف االرتباط هعاهالت تراوحت حٓث و0.474(،

ٓدؿعم0.785ِ وٌذا أ( فقراتهٍارة عالٓةهفالصدؽالتقدٓرالتقٓربْف تتهتعبدرجة
تجعؿالباحثةهطهئىةإلِصالحٓةتطبٓقًعمِعٓىةالدارسة.
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 لمميارةية مع الدرجة الكم ميارة التأكد من معقولية الجوابارتباط كل فقرة من فقرات  تمعامال (:4 .15جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة الميارة

التأكدهفهعقولٓةالجواب

0.01دالةعىد 10.453
0.01دالةعىد 20.465
0.01دالةعىد 30.507
0.01دالةعىد 40.636
0.01دالةعىد 50.641
0.01دالةعىد 60.422
0.01دالةعىد 70.499
0.01دالةعىد 50.609

أفجهٓعهعاهالتارتباط(4.15)ؿٓتضحهفالجدو التأكدهفهعقولٓةفقراتهٍارة
الجواب عىد إحصائًٓا )دالة داللة 0.01هستوى تراوحت حٓث بٓف(، االرتباط هعاهالت

و0.641و0.422) ٓدؿعمِ( فأٌذا الجوابفقراتهٍارة تتهتعبدرجةالتأكدهفهعقولٓة
الصدؽتجعؿالباحثةهطهئىةإلِصالحٓةتطبٓقًعمِعٓىةالدارسة.عالٓةهف

كػؿهٍػارةاالختبارتـحسابهعاهالتاالرتباطبػٓفدرجػةهحاورالداخمْلتساؽولمتأكدهفاال
:الجدوؿالتالْٓةلالختباركهاٌوهوضحفْوالدرجةالكمهفاختبارالحسالعددي

 لالختبار الكمية والدرجة الحس العددي اختبار ميارات بين االرتباط معامل (:4 .16جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط الميارة

 0...دالة عند  0.806 الحساب الذىني

 0...دالة عند  0.737 التقريبي التقدير

 0...دالة عند  0.811 الجوابالتأكد من معقولية 

ٓ هف السابؽتضح الكمٓة(4.16)الجدوؿ بالدرجة االختبار هٍارات ارتباط هعاهالت أف
عمِهستوىالداللة) ٓدؿعمِالتىاسؽالداخمْلهجاالت0.01لالختباردالةاحصائًٓا (هها

االختبار.
 ثبات اختبار الحس العددي 

قصدبً ساألداةفْىفسالحصوؿعمِىفسالىتائجعىدتكرارالقٓاسباستخداـىف"ٓو
حسبهعاهؿالثباتبطرؽعدٓدةالظروؼ" وقدقاهتالباحثةبإٓجادهعاهؿالثباتبطٓرقتْ،ٓو

 :عمِالىحوالتال20ْٓرتشاردسوف-التجزئةالىصفٓةوكودر
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 معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية.  - أ
تاالختبارإلِىصفٓف،تـحسابهعاهؿالثباتبطٓرقةالتجزئةالىصفٓة،حٓثتـتقسٓـفقرا

وتـحسابهعاهؿاالرتباطبٓفهجهوعفقراتالىصؼاالوؿ،وهجهوعفقراتالىصؼالثاىْ
لالختبار،وقدبمغهعاهؿاالرتباطلبٓرسوفلمدرجةالكمٓةالختبارهٍاراتالحسالعدديبٍذي

(،و417.0الكمْ)(وباستخداـهعادلةسبٓرهافبراوفأصبحهعاهؿالثبات0.555الطٓرقة)
.هقبولةٌذادلٓؿعمِأفاختبارهٍاراتالحسالعدديٓتهتعبدرجةثبات

(263صـ،2005همحـ،) الثباتالهعدؿ=



 209ريتشارد سىن -ثاويا9 طزيقت كىدر

كودر هعادلة استخداـ تـ االختبار، ثبات هدي -لهعرفة ٓرتشارد ألبعاد20سوف
أي،االختبار خطا ها صوابوا  إها أسئمتٍا لالختباراتالتْتكوفىتٓجة هىاسبة ْطٓرقة ٌو

لمدرجةالكمٓة20ٓرتشاردسوف-لمهتغٓراتالثىائٓة،حٓثتـالحصوؿعمْقٓهةهعاهؿكودر
 (263ـ،ص2005،)همحـلالختبارككؿطبقالمهعادلةالتالٓة:



 
 

ضفْالهعادلة 20،والتْلالختبارككؿ20ٓرتشاردسوف-قٓهةكودرٓتـحسابوبالتعٓو
وهعاهؿثبات0.785بمغت)  ٓؤكدعمِثباتاختبارهٍاراتالحسالعددي.هقبوؿ(،ٌو
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 : الدراسة خطوات 4.5
 الحسالعددي.بهوضوعالهتصمةوالدارساتالتربوياألدبعمِاالطالع 

 هٍارةاراتهٍقائهةبىاء و الذٌىْ، الحساب هٍارة فْ الهتهثمة و العددي، الحس
بصورتٍاإلخراجٍاالقائهةوتحكٓـالتقدٓرالتقٓربْ،وهٍارةالتأكدهفهعقولٓةالجواب،

 (4رقـ)همحؽالىٍائٓة

 السادسلمصفوؼالٓراضٓاتهىٍاجهحتوىتحمٓؿأداةإعداد و الخاهس و الرابع
 .األساسٓة

 فْلمصفوؼالٓراضٓاتتوىهحتحمٓؿ السادساألساسٓة الخاهسو ضوءالرابعو
 وثباتٍا.صدقٍاهفالتأكدبعدذلؾهٍاراتالحسالعدديوفقًالمهعآٓرالهحددة،قائهة

 ة،وىسبتكراراتصورةفْالبٓاىاتتفٓرغ اجداوؿفْوتىظٓهٍاهئٓو والتعمٓؽوتفسٌٓر
 .عمٍٓا

 العدديهٍاراتلقٓاساختبارتصهٓـ عمِاالطالعبعدوذلؾالطمبة،عىدالحس
بصورتًإخراجًثـاالختصاصٓٓف،قبؿهفوتحكٓهًالسابقة،والدارساتالتربوياألدب

 .(7رقـ)همحؽالىٍائٓة،

 إجراءاتتطبٓؽفْالباحثةهٍهةلتسٍٓؿوكالةالغوثبغزةهفاإلذفعمِالحصوؿ
 (.2الدراسة،همحؽرقـ)

 (طالبًا80)قواهٍااستطالعٓةعٓىةعمِتطبٓقًبعدوثباتًاالختبارصدؽهفالتأكد
ضة عٓو خمٓؿ بىات و االعدادٓة، حاىوف بٓت عزبة ذكور هدرستْ هف طالبة و

 عمِالترتٓب.األساسٓة

 ـهف)230قواهٍا)والدارسةعٓىةعمِاالختبارتطبٓؽ (6(طالبًاوطالبةتـاختٓاٌر
 ٓة،ثالثهدارسلمطالبوثالثهدارسلمطالبات.هدارسبطٓرقةعشوائ

 ا،الىتائجوتحمٓؿاالختبارتصحٓح  .الهىاسبةوالهقترحاتالتوصٓاتووضعوتفسٌٓر
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 :االحصائية المعالجة أساليب 4.6
استخداـSPSSبرىاهجخالؿهفالبٓاىاتوتحمٓؿبإدخاؿالباحثةقاهت تـ و االحصائْ،

:التالٓةاإلحصائٓة

 والتكراراتوالهتوسطاتالهئوٓةىسبال. 

 (اختبار(tهستقمتٓفعٓىتٓفهتوسطْبٓفلمفرؽ. 

 (اختبار(t.لعٓىةواحدة 






 









 الفصُل الخامس 5
 نتائج الدِّراسة وتفسيرىا
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 الخامس الفصلُ 
 راسة وتفسيرىانتائج الدِّ 


لمىتائجالفصؿٌذآتىاوؿ تفصٓمًٓا أدواتتطبٓؽبعدا،إلٍٓالتوصؿتـالتْعرضًا

الرابعو)األساسٓةالهرحمةلصفوؼالٓراضٓاتهىٍاجهحتوىتحمٓؿأداةفْالهتهثمةالدارسة
الخاهسوالسادس(،واختبارهٍاراتالحسالعدديالذيطبؽعمِطمبةالصؼالخاهس

التعمٓهٓة،حٓث جهعتـاألساسْالتابعٓفلوكالةالغوثفْهىطقةبٓتحاىوفوبٓتالٌٓا
ذلؾلمتحقؽوهعالجتٍاالبٓاىات و ثـأسئمتٍا،عمِواإلجابةالدارسة،فروضهفإحصائًٓا،
.والهقترحاتالتوصٓاتوتقدٓـالىتائج،تفسٓر

:الدارسةلىتائجوتفسٓرعرضٓمْوفٓها

 :األول السؤال إجابة 5.1
:ٓمْهاعمِاألوؿالسؤاؿىص

 "الرياضيات لممرحمة االساسية ؟ منياجمحتوى  في المتضمنةالحس العددي  ياراتما م" 
السابقة،والدارساتالتربوي،األدبعمِباالطالعالباحثةقاهتالسؤاؿٌذاعفولإلجابة
الحسالعدديهٍاراتقائهةإعدادثـالحالٓة،الدارسةبهوضوعالصمةذاتالعمهٓةوالرسائؿ
صوهفهجهوعة عمِوعرضٍا فْ إخراجٍا و وقدالهحكهٓف الىٍائٓة، قائهةتكوىترتٍا
(هٍارات،وٌْكالتالْ:3(هؤشرًاهوزعةعمِ)11هف)الهٍارات

 هٍارةالحسابالذٌىْ. -1
 هٍارةالتقدٓرالتقٓربْ. -2
هٍارةالتأكدهفهعقولٓةالجواب. -3
فٓهآمْتفصٓاًللكؿهٍارةهفٌذيالهٍارات:و
 ميارة الحساب الذىني: - أ

دوفالحسابٓةالعهمٓاتهفالكثٓرالهتعمـخاللٍاهفٓجريهٍهةحٓاتٓةهٍارةٌْو
الحسابٓةالعهمٓاتوىواتجحقائؽإلِالوصوؿفْهعتهداًالحاسبةألةأووالقمـالورقةاستخداـ

.الذٌفعمِ
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عمِالخاهساألساسْالصؼطمبةقدرة":بأىًإجرائٓاًالذٌىْالحسابالباحثةوتعرؼ
والقمـوالورقةاستخداـدوفأيالكتابة،إلِالمجوءدوفذٌىٓاًالحسابٓةالعهمٓاتىاتجإٓجاد
هٍاراتاختبارهفاألوؿالهحورفْالطمبةعمٍٓآحصؿالتْبالدرجةتقاسوالحاسبة،ألة
."العدديالحس

:(5.1)قداشتهمتهٍارةالحسابالذٌىْعمِهؤشٓرففرعٓٓفهوضحةفْالجدوؿو


 المؤشرات الفرعية لميارة الحساب الذىني (:5 .1جدول )

الهؤشرالفرعْالرقـالهٍارة
الحساب
الذٌىْ

ٓتىاوؿالهحتوىالحسابالذٌىْفْإجراءالخوارزهٓات.1
.الحسابالذٌىْفْحؿالهسألةالمفظٓةٓتىاوؿالهحتوى2



 التقريبي:ميارة التقدير  - ب
هجاالتفْهعٓىةهسألةلحؿسٓرعةكتابٓةأوشفوٓةإجابةإعطاءٌوالتقٓربْالتقدٓر
.القٓاسأدواتاستخداـدوفكاؼٍبشكؿالواقعهفقٓربةتكوفحٓثوالقٓاس،الحساب
:بأىٍاإجرائٓاًالتقٓربْالتقدٓرهٍارةالباحثةوتعرؼ
ٓتوصؿحٓثذٌىًٓا،الحسابٓةالعهمٓاتىاتجقدٓرتالخاهساألساسْعمِالصؼطمبةقدرة

بةتقدٓٓرةإجابةإلِالطمبة التقٓربقواعدباستخداـالحسابٓةلمهسألةالدقٓقةاإلجابةهفقٓر
فْالطمبةعمٍٓآحصؿالتْبالدرجةوتقاسالسابقة،الدراسٓةالصفوؼفْتعمهٍاالتْ

 .ديالعدالحسهٍاراتاختبارهفالثاىْالهحور
:(5.2)(هؤشراتفرعٓةهوضحةفْالجدوؿ5قداشتهمتهٍارةالتقدٓرالتقٓربْعمِ)و

 المؤشرات الفرعية لميارة التقدير التقريبي (:5 .2جدول )

الهؤشرالفرعْالرقـالهٍارة



 التقدير التقريبي

هجاؿالحسابات.التقدٓرفْٓتضهفالهحتوى1
التقدٓرفْهجاؿالقٓاسات.ٓتضهفالهحتوى2
التقدٓرفْهجاؿحؿالهسألةالمفظٓة.ٓتىاوؿالهحتوى3
لمطالباختٓارالتقدٓراألفضؿهفبٓفهجهوعةالهحتوىٓتٓح4

تقدٓرات.
قٓربألقربقٓهةهىزلٓةهعطاة.التالهحتوىٓوج5ً
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قولية الجواب:ميارة التأكد من مع-ج

بأىٍا: إجرائًٓا الجواب هعقولٓة هف التأكد هٍارة الباحثة الخاهس"تعرؼ الصؼ طمبة قدرة
رحكـعمِهعقولٓتٍاأوصحتٍا،األساسْعمِالتحقؽهفىاتجالعهمٓاتالحسابٓة،ثـإصدا

الحسو هٍارات اختبار هف الثالث الهحور فْ الطمبة عمٍٓا ٓحصؿ التْ بالدرجة تقاس
."العددي

الجوابعمِ)و التأكدهفهعقولٓة اشتهمتهٍارة (هؤشراتفرعٓةهوضحةفْالجدوؿ4قد
(5.3):

 المؤشرات الفرعية لميارة التأكد من معقولية الجواب (:5 .3جدول )

 المؤشر الفرعي الرقم الميارة

التأكد من معقولية 
 الجواب

هفالحؿبعكسالعهمٓةالحسابٓة.ٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكد1
هفالحؿبالتقدٓر.ٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكد2
الهحتوىلمطالباستخداـألةالحاسبةلمتحقؽهفالحؿ.ٓتٓح3
خوارزهٓات4 باستخداـ الحؿ هف التأكد لمطالب الهحتوى ٓتٓح

إعادةالحؿ.

ٌذ عمِ ووبىاًء الثالث الهٍارات بتحمٓؿي الباحثة قاهت الفرعٓة واألىشطةاألهثمةهؤشراتٍا
السادسالرابعوالخاهسولمصفوؼالٓراضٓاتكتبفْالواردةوالتعهٓهاتوالهسائؿوالتهآرف
والثاىْ.األوؿبجزئٍٓااألساسٓة

:التحمٓؿلىتائجتفصٓمْعرضٓمْوفٓها

 الٓراضٓاتلمهرحمةهىٍاجالعدديالهتضهىةفْهحتوىالىتائجالهتعمقةبهٍاراتالحس
 األساسٓة:
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 الرياضيات منياجميارات الحس العددي المتضمنة في محتوى  (:5 .4جدول )

 الميارة



 كتب الصف الرابع األساسي
كتب الصف الخامس 

 األساسي
كتب الصف السادس 

 اسياألس
كمي

ع ال
مو

مج
ال

ة% 
كمي

ة ال
سب

الن
 

يب
ترت
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رار
لتك

ا
ة% 

سب
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ترت
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رار 

لتك
ا

ة% 
سب

الن
يب 

ترت
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رار 
لتك

ا
ة% 

سب
الن

يب 
ترت
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الحساب
الذٌىْ

199.41%35419.29%33016.22%210315.44%3

التقدٓر
التقٓربْ

13566.83%113748.93%112768.65%139959.82%1

كدالتأ
هف

هعقولٓة
الجواب

4823.76%28931.78%22815.13%316524.74%2

-%667100-%18527.74-%28041.98-%20230.28الهجهوع

هآمْ:(5.4)وٓتضحهفالجدوؿ

 ٌْوكاىت59.82أفهٍارةالتقدٓرالتقٓربْحصمتعمِأعمِىسبةهئوٓةو،%
%،ثـفْكتب68.65ؼالسادساألساسْحٓثكاىتأعمِىسبةلٍافْكتبالص

األساسْحٓثجاءتبىسبة فْكتبالصؼالخاهس66.83الصؼالرابع ثـ ،%
 %.48.93األساسْبىسبة

 ة هئٓو بىسبة الثاىٓة الهرتبة عمِ الجواب هعقولٓة هف التأكد هٍارة حصمت و
حٓثكاىت%،وجاءتأعمِىسبةلٍافْكتبالصؼالخاهساألساس24.74ْ
%،ثـف23.76ْ%،ثـفْكتبالصؼالرابعاألساسْحٓثجاءتبىسبة31.78

 %.15.13كتبالصؼالسادساألساسْبىسبة
 ة هئٓو بىسبة األخٓرة و الثالثة الهرتبة عمِ الذٌىْ الحساب هٍارة حصمت فٓها

%،وجاءتأعمِىسبةلٍافْكتبالصؼالخاهساألساسْحٓثكاىت15.44
%،ثـفْكتب16.22%،ثـفْكتبالصؼالسادسحٓثجاءتبىسبة19.29

 %.9.41الصؼالرابعبىسبة
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:يمي كما األساسية المرحمة صفوف من صف كل في ترتيبيا حسب الميارات ىذه وتفصيل

 ها(5.4)الجدوؿٓظٍراألساسْ،الرابعالصؼكتبهحتوىتحمٓؿبىتائجٓتعمؽفٓها
%،وجاءتهٍارة66.83قدٓرالتقٓربْعمِالهرتبةاألولِبىسبةاحتمتهٍارةالت:ٓمْ

%،ثـهٍارةالحسابالذٌى23.76ْالتأكدهفهعقولٓةالجوابفْالهرتبةالثاىٓةبىسبة
 %.9.41فْالهرتبةالثالثةواألخٓرةبىسبة

 (5.4)الجدوؿٓظٍراألساسْ،الخاهسالصؼكتابهحتوىتحمٓؿبىتائجٓتعمؽوفٓها
:ٓمْها

%،وجاءتهٍارةالتأكد48.93احتمتهٍارةالتقدٓرالتقٓربْعمِالهرتبةاألولِبىسبة
الثاىٓةبىسبة الجوابفْالهرتبة الحسابالذٌىْف31.78ْهفهعقولٓة ثـهٍارة ،%

%.19.29الهرتبةالثالثةواألخٓرةبىسبة
 (5.4)الجدوؿٓظٍراألساسْ،السادسالصؼكتابهحتوىتحمٓؿبىتائجٓتعمؽوفٓها

:ٓمْها
هٍارةجاءتو،%68.65بىسبةاألولِالهرتبةعمِالتقٓربْالتقدٓرهٍارةاحتمت

فْالجوابهعقولٓةهفالتأكدهٍارةثـ،%16.22بىسبةالثاىٓةالهرتبةالحسابالذٌىْفْ
%.15.13بىسبةاألخٓرةوالثالثةالهرتبة

تبٓف الهحتوىأكثرعمٍٓاركزقدالتقدٓرالتقٓربْهٍارةأفالسابؽالعرضخالؿهفٓو
ا،هف التْالكبٓرةاألٌهٓةعمِٓدؿوذلؾالثالثة،الصفوؼفْاألكبرالىصٓبواحتمتغٌٓر

حٓثطبٓعٓةالىتٓجةٌذيأفالباحثةوتعتقدالٓراضٓات،كتبفْالتقدٓرالتقٓربْهٍارةتحتمٍا
اضٓاتوطبٓعتًالحٓاتٓةالتْٓستخدـفٍٓاالفردالتقٓربوالتقدٓرالٓربىاءهعذلؾٓتىاسب

التقٓربْىسبأفٓتبٓفكهافْأغمبالوقت. التقدٓر فْحدإلِهتقاربةجاءتهٍارة ها
السادس، أفبٍذاالباحثةوترىالصفوؼالرابعو التوٓزعٓراعوالـهىٍاجالواضعْالتوٓزع
 الهٍارة وحسالهتدرجلىسبٌذي العقمْالعهريلمطمبة، إعادةبالىهو ٓشٓرإلِضرورة ٌذا

الىظرفْتوٓزعالهٍارةفٓهآتىاسبهعالتقدـالعقمْلمطمبة.

التأكدهفهعقولٓةالجوابالتْاحتمتالهرتبةالثاىٓةفْهحتوى فٓهآخصهٍارة أها
الهىٍاج تعتقد جاءتبىسبة فإىٍا األساسٓة حٓثكاىتالٓراضٓاتلمهرحمة قمٓمة أىٍا باحثة

%،وترىالباحثةفٌْذاالصددأفٌذيالهٍارةهفاألٌهٓةبهكافأفتحظِعم24.74ِ
فْ هسألة كؿ حؿ عىد ضروٓرة و ٌاهة خطوة لكىٍا هٍارة فقط لٓست ألىٍا عالٓة ىسبة

اىتٍِهفالٓراضٓات،فكثٓرهفالطمبةٓعتقدأىًبهجردأفحصؿعمِىتٓجةالهسألةإذفٌو



101 

 

ًلىاالهعمهوفبأفالطالب حؿالهسألة،وتعتقدالباحثةأفٌذيالىسبةجاءتهتفقةهعهآرٓو
فْاألغمبالٓتحقؽهفصحةحمًهعأفالهعمهٓفهرارًاهآؤكدوفعمٌِذيالخطوة،ولذلؾ

ٓشجعوالٓمفتٌوالذيالهىٍاجتعتقدالباحثةأفعدـتوافرٌذيالهٍارةبكثرةفْهحتوىال
ىظرالطالبإلِالتحقؽهفصحةحمًعىدحؿكؿهسألة،لذلؾتشٓرالباحثةإلِضرورة

الىظرفْهحتوى ٓخصالتركٓزعمِهٍارةهىٍاجإعادة فٓها األساسٓة الٓراضٓاتلمهرحمة
ةعدـتدرجٌذيالهٍار(5.4)التأكدهفهعقولٓةالجواب،كهآالحظأٓضًاهفخالؿالجدوؿ

هفصؼٔخربهآتفؽهعالىهوالعقمْوالعهريلمطمبةفىجدٌاجاءتفْالهرتبةاألولِ
وكذلؾٓتضح،فْكتبالصؼالخاهساألساسْ،ثـالرابعاألساسْ،ثـالسادساألساسْ

أفالىسبةكاىتهتقاربةفْكتبالصؼالخاهساألساسْوالرابعاألساسْبٓىهاكاىتبعٓدة
لٍذيالهٍارة.هىٍاجبالصؼالسادسههآدلؿعمِعدـعدالةواضعْالعفىسبةكت

حٓث الباحثةبأىٍاضئٓمةجدًا الحسابالذٌىْ،فقدجاءتبىسبةتعتقد أهاعفهٍارة
%،وٌذيىسبةبعٓدةجدًاعفىسبةاستخداـاألشخاصالعادٓٓفلهٍارةالحساب15.44كاىت

%هفالحسابالهستعهؿفْالحٓاة80الرؾوكٓايبأفالذٌىْٓوهًٓا،حٓثأشاركؿهفك
الٓوهٓةٓتـذٌىًٓا.

وٌذآشٓرحسبرأيالباحثةإلِعدـوجودهتخصصٓففْدهجالهٍاراتالٓراضٓة
الهىٍجٓةهعالهٍاراتالحٓاتٓة،وتؤكدالباحثةٌىاعمِضرورةتعٓززٌذيالهٍارةوالتركٓز

االتزافبٓفالواقعالهىٍجْوالواقعالحٓاتْالٓوهْ،كهاوٓوضحعمٍٓاوتىهٓتٍابشكؿٓحقؽ
و(5.4)الجدوؿ العقمْ الىهو هع ٓتفؽ بها هفصؼٔخر الهٍارة ٌذي تدرج عدـ أٓضًا

العهريلمطمبةفىجدٌاجاءتفْالهرتبةاألولِفْكتبالصؼالخاهساألساسْ،ثـالسادس
لذلؾ األساسْ، الرابع ثـ الاألساسْ، عمِواضعْ لزاهًا الهٍارةهىٍاجكاف فٌْذي التدرج

العقمٓةهفالرابعإلِالخاهسإلِالسادس.













102 

 

 بك هفهٍاراتالحسالعدديوالىتائجالهتعمقة فْهحتوىؿهٍارة هىٍاجهدىتضهىٍا
 الٓراضٓاتلمهرحمةاألساسٓة:

 ميارة الحساب الذىني -أوالً 

.لمهرحمةاألساسٓةفْضوءهٍارةالحسابالذٌىْالٓراضٓاتهىٍاجتحمٓؿهحتوى
الرياضيات لممرحمة األساسية في ضوء ميارة الحساب الذىني منياجنتائج تحميل محتوى  (:5 .5جدول )

المؤشرات 
الفرعية لميارة 
 الحساب الذىني

خامس كتب الصف ال كتب الصف الرابع األساسي
 األساسي

كتب الصف السادس 
 األساسي
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يب 
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ٓتىاوؿ-1
الهحتوى

الحسابالذٌىْ
فْإجراء
الخوارزهٓات.

19 100% 1 54 100% 1 28 93.33% 1 101 98.06% 1 

تىاوؿٓ-2
الهحتوى

الحسابالذٌىْ
فْحؿالهسألة

المفظٓة.

0 0% 2 0 0% 2 2 6.67% 2 2 1.94% 2 

 - %233 232 1 %18.22 23 2 %41.31 43 2 %27.34 28 المجموع



 :ٓمْها(5.5)الجدوؿهفٓتضح

 (ٓتىاوؿالهحتوىالحسابالذٌىْفْإجراءالخوارزهٓات"قدحصؿ1أفالهؤشررقـ")
 عمِ األولِبىسبة إلِأف98.06الهرتبة ذلؾ تعزيالباحثة و الٓراضٓاتهىٍاج%،

فْعهمٓة الهتهثمة و األساسٓة األربعة العهمٓاتالٓراضٓة تعزز عمِأساسأىٍا هبىٓة
الجهع،الطرح،الضربوالقسهةسواًءفْالحسابالكتابْأوالحسابالذٌىْ،وكذلؾ

إ ذلؾ السببفْ الباحثة هحتوٓاتتعزي أف تكاهمْهىٍاجلِ بشكؿ الٓراضٓاتهبىٓة
بحٓثتعتهدكؿهرحمةعمِهاقبمٍا،أيتطبٓؽهاتعمهًالطمبةفْالصفوؼالسابقةو

ادةعمًٓالهعموهاتوالهٍاراتالجدٓدة.  ٓز
 (والذيٓىصعمِ"ٓتىاوؿالهحتوى2وحصؿالهؤشررقـ)الحسابالذٌىْفْحؿ

%،وٌْىسبةقمٓمةجدًابالهقارىةهع1.94"عمِالهرتبةالثاىٓةبىسبةالهسألةالمفظٓة
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(،حٓثلـتأتسوىبتكرآرففْالصفوؼالثالثة،وٌْتشٓرإلِقمة1الهؤشررقـ)
الحسابالذٌىْ،والتركٓزعمِ الهحتوىعمِالهسائؿالمفظٓةفْهجاؿهٍارة اعتهاد

وتدعوالباحثةواضعْالالهسائؿالحسابٓةوالخوارزهٓات إلِضرورةهىٍاجالكتابٓة،
افْالهحتوى،وذلؾألٌهٓتٍا_هفوجٍةىظرالباحثة_فْتغٓٓر االٌتهاـبٍاوتعٓزٌز

والهتهثؿفْحؿالهسائؿالمفظٓةعفطٓرؽهىٍاجالروتٓفالذياعتادعمًٓالطمبةفْال
 الشرحالكتابْوتوضٓحخوارزهٓةالحؿ.

 
تعتقو المفظٓةعفطٓرؽالحسابالذٌىْٓعززاستخداـ أفحؿالهسألة الباحثة ٌذيد

جعؿالطالبأكثرسرعةو إٓجادالحؿعىدهآواجًحساباتدقةفْالهٍارةفْالحٓاةالٓوهٓةٓو
قمـأوآلةحاسبة.ولـٓجدورقةو

:يمي كما األساسية المرحمة صفوف من صف كل في ترتيبيا حسب الميارات ىذه وتفصيل

 ٓتعمؽبىتائجتحمٓؿهحتوىكتبالصؼالرابعاألساسْ،ٓظٍرالجدوؿ ها(5.5)فٓها
(فقدخال2أهاالهؤشررقـ)،%100(الهرتبةاألولِبىسبة1احتؿالهؤشررقـ)ٓمْ:

هىًهحتوىهىٍاجالٓراضٓاتلمصؼالرابعاألساسْ.
 ها(5.5)األساسْ،ٓظٍرالجدوؿفٓهآتعمؽبىتائجتحمٓؿهحتوىكتبالصؼالخاهس

 ٓمْ:
 ( رقـ الهؤشر 1احتؿ بىسبة األولِ الهرتبة هىٍاج،100%( هحتوى هىً خال كها

(.2الٓراضٓاتلمصؼالخاهساألساسْهفالهؤشررقـ)
 ها(5.5)فٓهآتعمؽبىتائجتحمٓؿهحتوىكتبالصؼالسادساألساسْ،ٓظٍرالجدوؿ

 ٓمْ:
 ( رقـ الهؤشر 1جاء ) بىسبة  األولِ الهرتبة الهؤشر)93.33فْ احتؿ بٓىها  ،%2)

 %.6.67الهرتبةالثاىٓةحٓثجاءبىسبة
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 ثانيًا / ميارة التقدير التقريبي

الٓراضٓاتلمهرحمةاألساسٓةفْضوءهٍارةالتقدٓرالتقٓربْهىٍاجتحمٓؿهحتوى
 الرياضيات لممرحمة األساسية في ضوء ميارة التقدير التقريبي منياجنتائج تحميل محتوى  (:5 .6جدول )

المؤشرات 
الفرعية لمهارة 
 التقدير التقريبي

كتب الصف الرابع 
 األساسي

كتب الصف الخامس 
 األساسي

كتب الصف السادس 
 األساسي
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يتضمن  ـ1

التقدير المحتوى 
في مجال 
 .الحسابات

128.89%46547.44%14031.5%211729.32%2

يتضمن  ـ2

 المحتوى 
التقدير في مجال 

 .القياسات

139.63%33021.9%35644.09%19924.81%3

يتناول  ـ3

التقدير  حتوىالم
في مجال حل 
 .المسألة اللفظية

21.48%532.19%543.15%492.26%5

المحتوى يتيح  ـ4

للطالب اختيار 
التقدير األفضل 

من بين مجموعة 
 .تقديرات

2317.04%285.84%410.79%5328.02%4

 يوجه ـ5

 المحتوى
قريب ألقرب الت

قيمة منزلية 
 معطاة.

8562.96%13122.63%22620.47%314235.59%1

 - %100 399 3 %31.83 127 1 %34.34 137 2 %33.83 135 المجموع
هآمْ:(5.6)ٓتضحهفالجدوؿ

 (الذيٓىصعمِ"5أفالهؤشررقـ) قريب ألقرب قيمة منزلية معطاة" الت المحتوى يوجه

حثةالسببفْذلؾإلِ%،وتعزيالبا35.59قدحصؿعمِأعمِهرتبةبىسبةهئوٓة
التقدٓر فًٓ توجً سؤااًل تطرح عىدها فٍْ الفردٓة الفروؽ هراعاة فْ الٓراضٓات طبٓعة
ألقربهىزلة،فٍْبذلؾتكوفهوضحةالٍدؼهفالسؤاؿ،وهوضحةىطاؽاإلجابة،و

 بذلؾٓستطٓعالطمبةالحكـعمِىاتجالهسألة.
 (الذيٓىصعمِ"1وحصؿالهؤشررقـ) التقدٓرفْهجاؿالحساباتضهفالهحتوىٓت"

%،وٌْىسبةهىاسبةفْاعتقادالباحثةو29.32عمِالهرتبةالثاىٓة،حٓثجاءبىسبة
تؤكدعمِالحساباتفْهٍارةهىٍاجتعزيالسببفْذلؾإلِأف ها الٓراضٓاتغالبًا
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ف أو باألسئمة أو باألهثمة سواء الهٍارات هف ا غٌٓر و طبٓعةالتقدٓر فٍذي االىشطة، ْ
 الٓراضٓاتالتْٓشكؿفٍٓاالحسابالجزءاألكبر.

 (الذيٓىصعمِ"2وحصؿالهؤشررقـ) التقدٓرفْهجاؿالقٓاساتٓتضهفالهحتوى
%،وتعتقدالباحثةأفٌذيالىسبةهتىاسبةهع24.81"عمِالهرتبةالثالثة،وكافبىسبة
هىٍاجالىسبةلوحداتالهىٍاج،وتدعوالباحثةواضعْالعددوحداتالٍىدسةوالقٓاسب

افْال ٌر  بشكؿأفضؿ.هىٍاجإلِضرورةتعٓززٌذيالهٍارةوتطٓو
 ( رقـ الهؤشر حصؿ "4فٓها ٓىصعمِ الذي )  ٓتٓح التقدٓرالهحتوى اختٓار لمطالب

وٌْ%،8.02"عمِالهرتبةالرابعة،وكافبىسبةاألفضؿهفبٓفهجهوعةتقدٓرات
ىسبةهتدىٓةىوعًاها،وتعتقدالباحثةأفالسببفْذلؾأىٍاقدتعتبرهفهٍاراتالتفكٓر

 العمٓاالتْغالبًاهآخطئفٍٓاالطمبةوألفاالجاباتغالبًاهاتكوفقٓربةهفبعضٍا.
 (الهؤشررقـ التقدٓرفْهجاؿحؿالهسألةٓتىاوؿالهحتوى (والذيٓىصعمِ"3أها

لمفظٓةا بىسبة حٓثجاء االخٓرة، و الخاهسة الهرتبة ىاؿ فقد تشكؿ2.26" ٌْ  ،%
ها الٓراضٓاتالتْغالبًا السببفْذلؾإلِطبٓعةهادة الىسبةاألقؿ،وتعزيالباحثة
تعتهدالهسائؿالحسابٓةأكثرهفالهسائؿالمفظٓة،وتعتقدالباحثةأفالتركٓزعمِالهسائؿ

حهٍارةالتقدٓرالتقٓربْإىهاٌوضروريجدًا،ألفالطالبفٌْذيالهرحمةالمفظٓةفْطر
إلِ تحتاج الٓوهٓة حٓاتً هواقؼفْ هف ٓواجًٍ ها و الهدرسة فْ تعمهً ها بٓف ٓربط

واضعْال الباحثة لذلؾتدعو التقٓرب، فْالهىٍاجاستخداـ الىظر هفهىٍاجإلِإعادة
 الهٍارة، ٌذي عمِ التركٓز تعٓززحٓث إلِ الٓراضٓات هعمهْ الباحثة تدعو كذلؾ و

 الهسائؿالمفظٓةخالؿالشرح.
:يمي كما األساسية المرحمة صفوف من صف كل في ترتيبيا حسب الميارات ىذه وتفصيل

 ٓظٍرالجدوؿ ٓتعمؽبىتائجتحمٓؿهحتوىكتبالصؼالرابعاألساسْ، 5.6)فٓها ها(
%،وجاءالهؤشررقـ62.96رتبةاألولِبىسبة(عمِاله5حصؿالهؤشررقـ)ٓمْ:
(فْالهرتبةالثالثةو2%،كهاكافالهؤشررقـ)17.04(فْالهرتبةالثاىٓةبىسبة4)

 بىسبة )9.63جاء الهؤشررقـ تالي تـ ،%1 بىسبة الرابعة فْالهرتبة أها8.89( ،%
%.1.48ة(فقدجاءفْالهرتبةالخاهسةواألخٓرةبىسب3الهؤشررقـ)

 ها(5.6)فٓهآتعمؽبىتائجتحمٓؿهحتوىكتبالصؼالخاهساألساسْ،ٓظٍرالجدوؿ
 ٓمْ:
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( الهؤشررقـ 1احتؿ األولِبىسبة الهرتبة الهؤشررقـ)47.44( بٓىها ف%5ْ، جاء )
 بىسبة الثاىٓة )22.63الهرتبة رقـ الهؤشر أها بىسبة%2، الثالثة الهرتبة فْ فكاف )

ت21.9 ثـ ،%( الهؤشررقـ 4الي بىسبة الرابعة الهرتبة فْ ف5.84ْ( و أخٓرًا و ،%
%.2.19(بىسبة3الهرتبةالخاهسةجاءالهؤشررقـ)

 ها(5.6)فٓهآتعمؽبىتائجتحمٓؿهحتوىكتبالصؼالسادساألساسْ،ٓظٍرالجدوؿ
 ٓمْ:

( رقـ الهؤشر 2احتؿ الهرتبة األولِ( الهؤش44.09بىسبة تالي ثـ ،%( رقـ ف1ْر )
 بىسبة الثاىٓة )31.5الهرتبة رقـ الهؤشر كاف و بىسبة%5، الثالثة الهرتبة فْ )

%،أهاالهؤشررقـ3.15(فْالهرتبةالرابعةبىسبة3%،ثـتاليالهؤشررقـ)20.47
%.0.79(فكاففْالهرتبةالخاهسةواألخٓرةبىسبة4)
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 د من معقولية الجوابثالثًا / ميارة التأك

الٓراضٓاتلمهرحمةاألساسٓةفْضوءهٍارةالتأكدهفهعقولٓةالجوابهىٍاجتحمٓؿهحتوى
 الرياضيات لممرحمة األساسية في ضوء ميارة  منياجنتائج تحميل محتوى  (:5 .7جدول )

 التأكد من معقولية الجواب

شرات الفرعية المؤ 
لميارة التأكد من 
 معقولية الجواب

كتب الصف الخامس  كتب الصف الرابع األساسي
 األساسي

كتب الصف السادس 
 األساسي

كمي
ع ال

مو
مج

ال
ة% 

كمي
ة ال

سب
الن

 

يب
ترت

ال
 

رار
لتك

ا
ة% 

سب
الن

يب 
ترت

ال
رار 

لتك
ا

ة% 
سب

الن
يب 

ترت
ال

رار 
لتك

ا
ة% 

سب
الن

يب 
ترت

ال
 

ٓتٓحالهحتوىـ1
لتأكدهفلمطالبا

الحؿبعكس
العهمٓةالحسابٓة.

2143.75%11921.35%213.57%44124.85%2

ٓتٓحالهحتوىـ2
لمطالبالتأكدهف

الحؿبالتقدٓر.
612.5%31719.1%3828.57%2

31


18.79%3

ٓتٓحالهحتوىـ3
لمطالباستخداـ
ألةالحاسبة

لمتحقؽهفالحؿ.

12.08%477.86%41242.86%12012.12%4

ٓتٓحالهحتوىـ4
لمطالبالتأكدهف
الحؿباستخداـ

خوارزهٓاتإعادة
الحؿ.

2041.67%24651.69%1725%37344.24%1

 - %100 165 3 %16.97 28 1 %53.94 89 2 %29.09 48 المجموع

هآمْ:(5.7)ٓتضحهفالجدوؿ

 (الذيٓىصع4حصؿالهؤشررقـ)"ِٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكدهفالحؿباستخداـ م
%،وتعزيالباحثةالسببإل44.24ِبىسبةاألولِخوارزهٓاتإعادةالحؿ"عمِالهرتبة

التحقؽهىً هفالحؿو التأكد ألفٓعززلدىالطمبة أفهحتوىالٓراضٓاتٓسعِدائهًا
رق حسابٓة الهسألة كاىت سواء الحؿ، خوارزهٓة كأفبإعادة ٌىدسٓة، هسألة حتِ أو هٓة

ٓطمبالهحتوىهفالطمبةتقدٓرهساحةأوحجـأوقٓاسزاوٓةأوقٓاسقطعةهستقٓهة...
هعٓىة،إلخ خوارزهٓة بتطبٓؽ بالقٓاسأو ـ تقدٌٓر صحة هف التأكد الطمبة ٓطمبهف ثـ
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اءالتحكٓـأىٍـباستخداـقاىوفهعٓف،وتؤكدالباحثةهفخالؿاستعراضآراءالهعمهٓفأثى
 أشارواإلٌِذاالهؤشرالفرعْبأىًاألكثراستخداهًاواألكثرشٓوعًابٓفالطمبة.

 (الذيٓىصعمِ"1فٓهااحتؿالهؤشررقـ) هفالحؿبعكسٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكد
عمِالهرتبةالثاىٓةبىسبةالعهمٓةالحسابٓة %،وتعزيالباحثةالسببفْذلؾ24.85"

إلِطبٓعةالٓراضٓاتفْهحاولةربطالعهمٓاتالحسابٓةاألساسٓةهعالهٍارات،وكذلؾ
 لتوضحلمطالبالعالقةبٓفكؿعهمٓةحسابٓة.

 (الذيٓىصعمِ"2وجاءالهؤشررقـ) هفالحؿبالتقدٓرٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكد"
وعًاها،وتشٓرالباحثةأىًٓجب%،وٌْىسبةهتدىٓةى18.79فْالهرتبةالثالثةبىسبة

التقدٓر هٍارة بٓف الربط الطالبأي عىد لتتأكد الهٍارات بٓف ترابطًا الهحتوى ٓحدث أف
إلِإعادةالىظرهىٍاجالتقٓربْوهٍارةالتحقؽهفالجواب،لذلؾتدعوالباحثةواضعْال

رعطرؽالتحقؽهفهعقولٓة،ألفالباحثةتعتقداىٍاهفأسهىٍاجوتعٓززٌذاالهؤشرفْال
 الجواب.

 ( رقـ الهؤشر "3أها الذيٓىصعمِ و الحاسبةٓتٓح ( ألة لمطالباستخداـ الهحتوى
 بىسبة واألخٓرة الرابعة جاءفْالهرتبة فقد وٌْىسبة12.12لمتحقؽهفالحؿ" ،%

أفالطمبةسواًءهتدىٓةهقارىةبىسبالهؤشراتاالخرى،وتعزيالباحثةالسببفْذلؾإلِ
ألة استخداـ عمِ قادٓرف غٓر زالوا السادسها الخاهسأو او الصؼالرابع فْ كاىوا
الحاسبةبهٍارة،كهاأفبعضهوضوعاتودروسالكتابتكوفههىوعفٍٓااستخداـألة
ألة باستخداـ تحقؽ الطمبة عمِ ٓشترط أف االختبار لواضع ٓجوز ال عىدٌا الحاسة،

سبة،باإلضافةإلِأفاستخداـألةالحاسبةفْالصؼهفقبؿجهٓعالطمبةقدٓحدثالحا
لذلؾتعتقد و الحاسبة، ألة هعجهٓعالطمبة الٓتواجد ربها وأٓضًا شغبفْالصؼ،
الباحثةأفٌذيالىسبةكافٓةلٍذاالهؤشر،وكذلؾتدعوالباحثةهعمهْالٓراضٓاتإلِعدـ

الهٍ ٌذي هجاؿإغفاؿ فْ خاصة و الحاسبة ألة استخداـ عمِ الطالب تدٓرب و ارة
الكسور.

:يمي كما األساسية المرحمة صفوف من صف كل في ترتيبيا حسب الميارات ىذه وتفصيل

 هآمْ:(5.7)فٓهآتعمؽبىتائجتحمٓؿهحتوىكتبالصؼالرابعاألساسْ،ٓظٍرالجدوؿ
(ف4ْ%،ثـتاليالهؤشررقـ)43.75األولِبىسبة(عمِالهرتبة1احتؿالهؤشررقـ)

 بىسبة الثاىٓة )41.67الهرتبة رقـ الهؤشر أها بىسبة%2، الثالثة الهرتبة فْ جاء فقد )
%.2.08(فْالهرتبةالرابعةواألخٓرةحٓثكافبىسبة3%،وكافالهؤشررقـ)12.5
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 ٓتعمؽبىتائجتحمٓؿهحتوىكتبالصؼالخاهساأل ها(5.7)ساسْ،ٓظٍرالجدوؿفٓها
 ٓمْ:

(ف1ْ%،ثـتاليالهؤشررقـ)51.69(عمِالهرتبةاألولِبىسبة4حصؿالهؤشررقـ)
%،19.1(فْالهرتبةالثالثةبىسبة2%،وجاءالهؤشررقـ)21.35الهرتبةالثاىٓةبىسبة

%.7.86(فقدحصؿعمِالهرتبةالرابعةواألخٓرةبىسبة3أهاالهؤشررقـ)
 ٓتعمؽبىتائجتحمٓؿهحتوىكتبالصؼالسادساألساسْ،ٓظٍرالجدوؿ ها(5.7)فٓها

 ٓمْ:
%،وتاليالهؤشررقـ42.86(عمِالهرتبةاألولِحٓثكافبىسبة3احتؿالهؤشررقـ)

الهؤشررقـ)28.57(فْالهرتبةالثاىٓةبىسبة2) (فقدجاءفْالهرتبةالثالثة4%،أها
%.3.57(فْالهرتبةالرابعةواألخٓرةبىسبة1%،بٓىهاكافالهؤشررقـ)25بىسبة
رالجاىبفٌْذاالو التْقاهتبٍاهىٍاجتشٓرالباحثةإلِأىًوفْضوءعهمٓةتطٓو

،فإفالباحثةقاهتـ2016لمعاـ(4-1الهرحمةاألساسٓةالدىٓا)هىٍاجوزارةالتربٓةوالتعمٓـل
اله هٍاراتبتحمٓؿالجزء األساسْفْضوء هفهىٍاجالٓراضٓاتلمصؼالرابع توافرحالًٓا

الهٍاراتفْ ىسبتواجد تكراراتو لهقارىة ٓمْجدوؿ فٓها و الذكر، الحسالعدديسابقة
الجزءاألوؿ.-الهىٍاجالقدٓـوالهىٍاجالجدٓدلمصؼالرابعاألساسْ

مقارنة تكرارات و نسب تواجد ميارات الحس العددي في المنياج القديم و المنياج الجديد (:5 .8جدول )
 الجزء األول. –لمصف الرابع األساسي 

 المنياج الجديد  المنياج القديم الميارة
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

%4930.62%1914.18هٍارةالحسابالذٌىْ
%8050%8361.94هٍارةالتقدٓرالتقٓربْ
هٍارةالتأكدهف
هعقولٓةالجواب

3223.88%3119.38%

 %100 160 %100 134 المجموع

 الجدوؿ خالؿ هف 5.8)ٓتضح هٍاراتالحسالعدديفْ( ىسبتواجد و تكرار أف
ثكاىتهجهوعتكراراتالهىٍاجالجدٓدكاىتأكبرهفىسبتواجدٌافْالهىٍاجالقدٓـ،حٓ

فْالهىٍاجالقدٓـ،و134تكرارًا،بٓىهاكاىت160هٍاراتالحسالعدديفْالهىٍاجالجدٓد
إلِ الهىٍاج واضعْ الباحثة تدعو الصدد ٌذا فْ و همحوظ، بشكؿ هتباعدة الىسب كاىت

رال  .هىٍاجاالستهرارفْتطٓو
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 :الثاني السؤال إجابة 5.2
:ٓمْهاعمِالثاىْالسؤاؿىص
ىل يصل مستوى اكتساب طمبة الصف الخامس األساسي لميارات الحس العددي إلى " 

 %؟"70مستوى 
 لإلجابةعفالسؤاؿالثاىْقاهتالباحثةبصٓاغةالفرضٓةالصفٓرةالتالٓة:و
"ال يصل مستوى اكتساب طمبة الصف الخامس األساسي لميارات الحس العددي إلى مستوى  

70."% 
لكشؼ(one sample t test)واحدةلعٓىةتاستخداـاختبارتـفقدالفرضٌذاوالختبار
الحسابْالهتوسطعفالفروؽ الىتائج70الىسبْ و ككؿ، لالختبار و فرعٓة هٍارة %لكؿ

:(5.9)هوضحةهفخالؿالجدوؿ
المحسوبة عند متوسط افتراضي " ت"وقيمة  النسبي والوزن ياريالمع واالنحراف المتوسط (:5 .9جدول )

 ميارات االختبار من ميارة لكل %(70)

عدد  الميارة  
 الفقرات

مجموع 
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
 قيمة الداللة T. value النسبي

الحساب 
 الذىني

 0.01دالةعىد 5.068- 61.06 1.873 4.274 983 7

 ديرالتق
 0.01دالةعىد 8.628- 48.09 1.926 2.404 553 5 التقريبي

التأكد من 
معقولية 
 الجواب

 0.01دالةعىد 8.043- 54.67 2.312 4.374 1006 8

الدرجة 
 الكمية

 0.01دالةعىد 9.587- 55.26 4.663 11.052 2542 20

 1.98=(0.05)داللةهستوىوعىد(228)حٓرةدرجةعىدالجدولٓة"ت"قٓهة
2.58(=0.01)داللةهستوىوعىد(228)حٓرةدرجةعىدالجدولٓة"ت"قٓهة
  الجدوؿ خالؿ هف العاـ(5.9)تبٓف الهتوسط بٓف إحصائٓة داللة ذات فروؽ وجود

وبصفة،االفتراضْلصالحالهتوسطالهٍاراتوبٓفالهتوسطالعاـلكؿ%70االفتراضْ
ا لكؿ الحسابْ الهتوسط بمغ عاهة الحساب11.025ْالختبار الهتوسط هف أقؿ و ٌو ،

14االفتراضْ ىسبْ حسابْ بهتوسط االفتراض55.26، الهستوى هف أقؿ ٌو و ،%ْ
والطالباتأقؿهفالهستوىلطالبلكؿهفاالحسالعدديهٍاراتأيأفهستوى%،70
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هفخالؿاالطالععمِهجهوعةهفالدارساتواألبحاثالسابق تحدٓدي الذيتـ ذاة، ٌو
 أف عمِ اهٍاراتٓدؿ إلِضعؼلحسالعددي ٓشٓر هها الهطموب، الهستوى هف أقؿ

وتأتٌْذيالىتٓجةهتفقةالحسالعدديلدىطمبةالصؼالخاهساألساسْ،هٍاراتهستوى
 دارسة وآخروف)هع 2014برىوهو دراسة و )ـ(، الصٓداوي2014بفسعد دراسة و ـ(،

 ـ(.2008)
 الذٌىْقدهستوىاكتسابالطمبةلهٍارةالحسابأف(5.9)ؿالجدوؿكهآتضحهفخال

ٓمْذلؾهستوى%(،61.06)جاءفْالهرتبةاألولِهفحٓثالوزفالىسبْبهعدؿهقداري
لهٍارة اكتسابٍـ هعقولٓة هف الجوابالتأكد ىسبْالذي بوزف الثاىٓة الهرتبة عمِ احتؿ

احتؿعمِالتقٓربْالذيالتقدٓراكتسابٍـلهٍارةثـجاءفْالىٍآةهستوى%(،54.67)
.%(48.09بوزفىسبْ)واألخٓرةالهرتبةالثالثة

:هىٍاكثٓرة،عواهؿإلِالهتدىٓةىوعًاهاالىسبٌذيالباحثةوترجع
 عاـ.بشكؿالحسالعدديهٍاراتلتىهٓةهوجًبشكؿهعدةغٓرهىٍاجالهحتوٓاتأف 
 التفكٓرالعمٓابهافٍٓاهٍاراتهٍاراتإتقافعمِالخدهةوأثىاءقبؿالهعمهٓفتدٓربوعدـ

عمِتعهؿهتىوعةتدٓرسٓةاستراتٓجٓاتواستخداـلمطمبة،إكسابٍاوكٓفٓةالحسالعددي
 .تىهٓتٍا

 .الضعؼالعاـعىدالطمبةفْهٍاراتالتفكٓرالعمٓا 
 عمِبعضٍاالبعض،كهاأفأفهٍاراتالحسالعدديذاتطبٓعةتراكهٓةهستهرةوهبىٓة

ٓدعو ها فْاكثرهفصؼوفْأكثرهفهوقؼتعمٓهْواحد،وٌذا الطالبٓتعمهٍا
الهعمـ ٓقـ تعمهًفْصؼسابؽأولـ ٓتذكرها لـ فإذا هىٍا، الطالبألفٓتذكرالعدٓد

 لٍا.بشرحًلًأليسبب،فإفذلؾٓؤديإلِعدـاكتسابًلٍذيالهٍاراتأوتدىْاكتسابً
 عدـاعتٓادالطمبةعمٌِذاالىوعهفاالختباراتالتْٓهىعفٍٓااستخداـالقمـإالعىدكتابة

االجابة،هعالتشدٓدعمِعدـاستخداـاألدواتالهدرسٓةاألخرىكالههحاة،حٓثتـأخذ
ٓثالعدٓدهفاالحتٓاطاتالتْتؤهفعدـاستخداـالطمبةلمخوارزهٓاتالكتابٓةفْالحؿ،ح

سٓكوفالحؿذٌىًٓا،األهرالذيشكؿصدهةلدىالعدٓدهفالطمبةحٓثلـٓعتادواعمِ
 إجراءالعهمٓاتالحسابٓةذٌىًٓا.

 الهىٍجوضٓؽ وذلؾلكثافة الهعمهٓفالستراتٓجٓاتتىهْالحسالعددي، قمةاستخداـ
وقتالحصص.
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 :الثالث السؤال إجابة 5.3
:ٓمْهاعمِالثالثالسؤاؿىص

بين متوسط درجات الطالبات و  (α≤(0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ىل"
 "متوسط درجات الطالب في اختبار الحس العددي؟

 لإلجابةعفالسؤاؿالثاىْقاهتالباحثةبصٓاغةالفرضٓةالصفٓرةالتالٓة:و
الطالبات و بين متوسط درجات  (α≤(0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "

 ".متوسط درجات الطالب في اختبار الحس العددي
هتوسطْبٓفالفروؽهستقمٓف،لدارسةلعٓىتٓف"ت"اختبارإٓجادتـالفرضٓةٌذيلمتحقؽهف

تضحالحسالعددي،اختبارفْالطالباتوالطالبدرجات :(5.10)الجدوؿخالؿهفذلؾٓو
الطالب في اختبار ت و اختبار "ت" لدراسة الفروق بين متوسطي درجات الطالبا (:5 .10جدول )

 (230الحس العددي )ن = 

 مستوى الداللة قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط العدد الجنس الميارة
 1.726 1.999 4.054 111 ذكر الحساب الذىني

  
غٓردالة
 1.731 4.479 119 اىثِ احصائٓا

 3.371 1.781 2.838 111 ذكر التقريبي التقدير
  

 0.01دالةعىد
 1.974 2.000 119 اىثِ

التأكد من معقولية 
 الجواب

 1.344 2.310 4.162 111 ذكر
  

غٓردالة
 2.305 4.571 119 اىثِ احصائٓا

 0.006 4.777 11.054 111 ذكر الدرجة الكمية
  

غٓردالة
 4.575 11.050 119 ثِاى احصائٓا

 1.98(=0.05)داللةهستوىوعىد(228)حٓرةدرجةعىدالجدولٓة"ت"قٓهة
 2.58(=0.01)داللةهستوىوعىد(228)حٓرةدرجةعىدالجدولٓة"ت"قٓهة
 ٓرةفروؽوجودعدـالىتائجخالؿهفتبٓف هستوىإحصائٓةداللةذاتجٌو بٓفعىد

اتفْاألساسْاهسالخطالبوطالباتالصؼ الٓراضٓات،فْالحسالعدديهستٓو
بأىً: القائمة الصفٓرة قبوؿالفرضٓة عىدإحصائٓةداللةذاتفروؽتوجدال وبالتالْتـ

اختبارفْالطالبدرجاتهتوسطوالطالباتدرجاتهتوسطبٓف(α≤0.05)هستوى
ذاالعددي،الحس هفالهستوىىفستقٓرباًٍـلدٓواإلىاثالذكورالطمبةأفعمِٓدؿٌو
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حٓففْدرجة،(11.054)الطالبفْالحسالعدديهتوسطبمغحٓثالحسالعددي،
السببفْذلؾأفالطالبو(11.050)الطالباتهتوسطبمغ الباحثة وتعتقد درجة،

الطالباتلٍذيالفئةالعهٓرةغالبًاهآكوفلٍـىفسدرجةالتفكٓروخاصةفْالهٍارات
العمٓا،وٌذاهاأشارعمًٓهعمهوالٓراضٓاتعىدتحكٓـاختبارالحسالعددي،وتتفؽ

ـ(،ودراسةالصٓداوي2011ـ(،ودراسةهٓخائٓؿ)2012ٌذيالىتٓجةهعدراسةالشٓخ)
(2008( دراسةكؿهفباشا هعىتٓجة الىتٓجة وتتعارضٌذي ودراسة2010ـ(، ـ(،

( التْأشارتإ2008هجهؿ فْهستوىالحسـ( إحصائٓة فروؽذاتداللة لِوجود
سٓىج) دراسة و الطالبات، فروؽذات2009العدديلصالح التْأشارتإلِوجود ـ(

 داللةإحصائٓةفْهستوىالحسالعدديلصالحالطالب.
 ٓرةفروؽعدـوجود(5.10)الجدوؿفْالهوضحةالىتائجخالؿهفتبٓفكها ذاتجٌو

اكتسابٍـهستوىفْاألساسْالخاهسبالصؼوالطالباتالطالببٓفإحصائٓةداللة
الحسابالذٌىْ) الحسابالذٌىْ،حٓثبمغهتوسطالطالبفْهٍارة (4.054لهٍارة

هتوسطالطالبات) بمغ فْحٓف هستوى4.479درجة، ٓدؿعمِوجود ٌذا و درجة، )
طالباتفْالصؼالخاهسهتساويفْهٍارةالحسابالذٌىْعىدكؿهفالطالبوال

طمبة بٍا ٓهر التْ العهٓرة الهرحمة إلِطبٓعة الىتٓجة ٌذي الباحثة تعزو و األساسْ،
الصؼالخاهساألساسْ،باإلضافةإلِالضعؼالعاـفْهٍاراتالتفكٓرالعمٓا،وكذلؾ

الهعمهوففْهدارسالطالباتوهدار فعالٓةطرؽالتدٓرسالتْٓستخدهٍا سإلِعدـ
الطالبفْتدٓرسٌذيالهٍارة،أياتباعالهعمهٓفوالهعمهاتلىفسطٓرقةالشرحتقٓربًا
أحد هقابمة بعد التفسٓرحصمتعمًٓ أفٌذا الباحثة تىوي و الهٍارة، التطرؽلٍذي عىد
هشرفْالٓراضٓاتفْوكالةالغوث،وأشارهعمهوالٓراضٓاتإلِاحتهالٓةوجودتدٍف

يالهٍارةألفالطمبةلـٓتعودواعمِهثؿٌذياألىهاطهفاالسئمة،وتتفؽواضحفٌْذ
 ـ(.2007ـ(،ودراسةبسوهْ)2008ٌذيالىتٓجةهعىتٓجةدراسةكؿهفالصٓداوي)

 ٓرةفروؽوجودلوحظفقدالتقدٓرالتقٓربْ،لهٍارةبالىسبة بٓفإحصائٓةداللةذاتجٌو
وذلؾالتقدٓرالتقٓربْهٍارةهستوىفْاألساسْهسفْالصؼالخاوالطالباتالطالب
الطالب،وٌذآدؿعمِأفالطالبلدٍٓـهستوىأعمِهفالطالباتفْهٍارةلصالح

(درجة،ف2.838ْالتقدٓرالتقٓربْ،حٓثبمغهتوسطالطالبفْهٍارةالتقدٓرالتقٓربْ)
ةالسببفٌْذيالىتٓجةإلِ(درجة،وتعزيالباحث2.000حٓفبمغهتوسطالطالبات)

ـ هثؿحضوٌر التقدٓر، فٍٓا ٓستخدـ لهواقؼحٓاتٓة تعرضًا أكثر الذكور هف الطمبة أف
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الهبآراتوتعاهمٍـهعالبٓعوالشراءوغٓرذلؾهفالهواقؼ،ههآجعؿقدرتٍـعمِ
 (.2007التقدٓرأفضؿهفقدرةاإلىاث،وتأتٌْذيالىتٓجةهتفقةهعدراسةبسوهْ)

 ٓرةفروؽأهافٓهآخصهٍارةالتأكدهفهعقولٓةالجواب،فقدلوحظعدـوجود ذاتجٌو
اكتسابٍـهستوىفْاألساسْالخاهسبالصؼوالطالباتالطالببٓفإحصائٓةداللة

لهٍارةالتأكدهفهعقولٓةوالجواب،حٓثبمغهتوسطالطالبفْهٍارةالتأكدهفهعقولٓة
(درجة،وٌذآدؿعم2.305ِدرجة،فْحٓفبمغهتوسطالطالبات)(2.310الجواب)

فْهٍارةالتأكدهفهعقولٓةالجوابعىدكؿهفالطالبوالطالباتوجودهستوىهتساوٍ
 أيدراسةخالؿبحثٍافْالصؼالخاهساألساسْ، تجد لـ الباحثةعمِأىٍا وتؤكد

التأكدهفهعقولٓةالجوابلٓت بالىتٓجةالتْحصمتعمٍٓاتىاولتهٍارة ـهقارىةىتائجٍا
 الٓراضٓاتلمصؼالخاهسالباحثة، هىٍاج هحتوى أف إلِ الىتٓجة ٌذي الباحثة وتعزو

هعمو بالتالْ و الهحتوى، هوضوعات أغمب فْ الهٍارة ٌذي عمِ ٓؤكد كاف األساسْ
تواجدتفْالهحتوى،وىعودبالتأكٓدح أٓىها لىاالٓراضٓاتٓؤكدوفعمٍٓا رواي سبها

هعمهْالٓراضٓاتفْهدارسالطالبو الشرحعىد هشرفْالٓراضٓاتأفطٓرقة أحد
هدارسالطالباتلصفوؼالهرحمةاألساسٓةغالبًاهاتكوفهتشابٍةوٌذاهآىعكسعمِ

بًافٌْذيالهٍارة.  درجاتطمبتٍـفْاالختبار،وبالتالْلٍـىفسالهستوىتقٓر
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 :الدراسة ومقترحات ياتتوص 5.4
:التالٓةوالهقترحاتالتوصٓاتالباحثةتقدـالدارسة،ىتائجعىًأسفرتهاضوءفْ

 :الدراسة توصيات -أوالً 

 تساٌـبحٓثفمسطٓف،فْاألساسٓةلمهرحمةالٓراضٓاتهىٍاجهحتوىفْالىظرإعادة
 .الطمبةلدىالحسالعدديتىهٓةفْهوضوعاتً

 هتوازف،وبشكؿالحسالعدديهٍاراتكافةاألساسٓةلمهرحمةلٓراضٓاتاهىٍاجتشهؿأف
 .لمطمبةالىهائٓةالخصائصهعوهتفؽ

 الهٍاراتتىهٓةعمِوالتركٓزبالكـ،البالكٓؼاالٌتهاـخالؿهفالطالببهستوىاالرتقاء
 .والتمقٓفالحفظالعمٓاوالفٍـ،ال

 ادةالهعمهٓفلتوعٓةبراهجإعداد لمطمبة،اكسابٍاوأٌهٓةبهٍاراتالحسالعددي،ٍٓـوعلٓز
 .لدٍٓـتىهٓتًكٓفٓةعمِوتدٓربٍـ

 ادةالفمسطٓىٓة،بالجاهعاتالتربٓةكمٓاتقٓاـ الخدهة،قبؿالٓراضٓاتبهعمـاالٌتهاـبٓز
دي التْالتفكٓروهٍاراتالحسالعدديوهٍاراتالتدٓرس،فْالحدٓثةباالتجاٌاتوتزٓو
 .الطمبةلدىٓتٍاتىهعمًٓ

 توصْالدراسةهعمهْوهعمهاتالٓراضٓاتبضرورةربطهٍاراتالحسالعدديوخاصة
ٓٓزد و بأٌهٓتٍا ـ ٓشعٌر هها لمطمبة الٓوهٓة بالحٓاة التقٓربْ والتقدٓر الذٌىْ الحساب

 اٌتهاهٍـبٍا.
 ا عدـ و االساسٓة، الهرحمة خالؿ الطمبة الحسالعدديلدى بتىهٓة إلًٓاالٌتهاـ لىظر

الهواد و لمٓراضٓات، االخرى الفروع باقْ هع ٓتكاهؿ أف ٓجب بؿ هىعزؿ، كهوضوع
 العمهٓةاألخرى.

 تضهٓفكتابدلٓؿالهعمـالستراتٓجٓاتالحسابالذٌىْوالتقدٓرالتقٓربْوطرؽالتأكد
تدٓرسٍـ عىد استخداهٍا و هىٍا الهعمهٓف استفادة أجؿ هف الجواب، هعقولٓة هف

 ٓاضٓات.الر
 ر  الٓراضٓاتلجهٓعالصفوؼفْضوءهٍاراتالحسالعددي.هىٍاجإثراءوتطٓو
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 المقترحات: -ثانياً 

 .إجراءدراسةههاثمةلمدراسةالحالٓةعمِهراحؿدراسٓةأخرى 
 إجراءالهٓزدهفالدراساتلمتعرؼعمِهدىتضهٓفبقٓةكتبالٓراضٓاتلهٍاراتالحس

 العددي.
 رىاهجتدٓربْلمهعمهٓففْإكسابٍـهٍاراتالحسالعدديعمِتىهٓةالحسدراسةأثرب

 العدديلدىالطمبة.
 ر إجراءدراسةلمكشؼعفالصعوباتالتْتواجًطمبةالهرحمةاألساسٓةوالتْتعٓؽتطٓو

 الحسالعدديلدٍٓـ.
 لطمبةفْالتخطٓطالستراتٓجٓةعالجٓةهفقبؿالهعمهٓففْضوءالصعوباتالتْتواجًا

 هجاؿالحسالعددي.
 هدى و هٍاراتالحسالعددي، تعمٓـ لطرؽ الهعمهٓف هعرفة هدى دراساتحوؿ إجراء

 تضهٓىٍـلٍافْالتدٓرس.
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 .كمٓةالتربٓة،جاهعةالفٓوـ(.رسالةهاجستٓرغٓرهىشورة)بسمطىةعهاف

سعٓد الهىوفْ، وبعضالهتغٓرا2001). العددي الحس .) بً. الهرتبطة البحوثت هجمة
 .253-227كمٓةالتربٓة،جاهعةالهىوفٓة،الىفسٓةوالتربوٓة،
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قصْ 2004).الهوهىْ، الحسابالذٌىْفْاكتسابطمبة(. تدٓربْعمِ برىاهج فعالٓة
البرىاهج ىحو واتجاٌاتٍـ الذٌىْ الحساب لهٍارة األساسْ السادس رسالة)الصؼ

 هعةالٓرهوؾ،إربد،األردف.جا(.هاجستٓرغٓرهىشورة

(.أسموبحؿالهشكالتكهدخؿلتىهٓةالحسالعدديلطفؿهاقبؿ2011).هٓخائٓؿ،إهمْ
.363-308(،1)27جاهعةأسٓوط،-هجمةكمٓةالتربٓةالهدرسة.

عهاف:دارالهسٓرةالٓراضٓاتلجهٓعاألطفاؿوتطبٓقاتٍاالعهمٓة.(.2007).الىعواشْ،قاسـ
 والتوٓزعوالطباعة.لمىشر

أثراستخداـاستراتٓجٓاتالحسابالذٌىْفْالتحصٓؿوالتفكٓر(.2009).الىعٓهْ،حهدٓة
رسالةدكتوراي)االبداعْلدىتمهٓذاتالهرحمةاالبتدائٓةوهٓمٍفىحوهادةالٓراضٓات

 ابفالٍٓثـ،جاهعةبغداد.-كمٓةالتربٓة(.غٓرهىشورة

 .عهاف:دارأساهة.لشاهؿفْتدٓرسالٓراضٓاتا(.2005).ٌادي،غساف

(2005)ْعم،هحهد،اهللعبد،وائؿ عمِ. وتأثٓري العددي الحس لتىهٓة بىائْ ىهوذج
تحصٓؿالٓراضٓاتوالذكاءالهىطقْالٓراضْلدىتالهٓذالصؼالسادساالبتدائْ،

طرؽالتدٓرس،هجمةدراساتفِالهىاٌجوطرؽالتدٓرس،الجهعٓةالهصٓرةلمهىاٌجو
(108)،248-302.
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 قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة: (1ممحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص االسم الرقم
ٓسالٓراضٓاتروطرؽتدهىٍاجأستاذالأ.دعزواسهاعٓؿعفاىة1
زكْعٓس2ِ الٓراضٓاتوطرؽتدٓرسهىٍاجأستاذهساعدفْالد.حاـز
وطرؽتدٓرسالعمـوهىٍاجأستاذهشارؾفْالد.صالحأحهدالىاقة3
أستاذهساعدفْتكىولوجٓاالتعمٓـد.هجديسعٓدعقؿ4
وطرؽالتدٓرسهىٍاجأستاذالأ.دهحهدسمٓهافأبوشقٓر5
وطرؽتدٓرسالٓراضٓاتهىٍاجأستاذهساعدفْالعمِىصار.د6
هاجستٓرٓراضٓاتزعاشورهحهدفآأ.7
بكالوٓروسٓراضٓاتوأسالٓبتدٓرسٍاىورالبغداديأ.8
بكالوٓروسٓراضٓاتوأسالٓبتدٓرسٍاأ.خمودأحهد9
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 خطاب تسييل ميمة: (2ممحق رقم )
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 بطاقة تحكيم قائمة ميارات الحس العددي في صورتيا األولية: (3ممحق رقم )
 

 ب تحكيم أدوات الدراسةخطا

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 الجامعة اإلسالمية بغزة

 الدراسات العلياشئون البحث العلمي و

 كلية التربية

 طرق التدريسو منهاجقسم ال

 
 السيد/.............................................المحترم،،،

 السالم عميكم و رحمة اهلل و بركاتو،،
 م قائمة ميارات الحس العددي في الرياضيات.تحكي/ الموضوع

هحتوىهىٍاج فْ الهتضهىة "هٍاراتالحسالعددي بعىواف عمهٓة بدراسة الباحثة الٓراضٓاتتقـو
األساسٓة هدىاكتسابطمبةالصؼالخاهساألساسْلٍا"؛وذلؾلمحصوؿعمِدرجةو،لمهرحمة

.وطرؽتدٓرسهىٍاجالهاجستٓرفْالتربٓة/تخصص
تٍدؼٌذيالدراسةإلِهعرفةهستوىهٍاراتالحسالعدديالهتضهىةفْهىٍاجالٓراضٓاتوهعرفة

وهفأجؿتحقٓؽٌذاالٍدؼقاهتالباحثةبإعداد،هستوىاهتالؾطمبةالصؼالخاهساألساسْلٍا
التقدٓر )الحسابالذٌىْ، ْ لمحسالعدديٌو هٍاراتتضهىتثالثهٍاراتفرعٓة تقٓربْالقائهة

والتأكدهفهعقولٓةالجواب(.
لذآرجِهفسٓادتكـاالطالععمِتمؾالهٍاراتوتحدٓد:

هدىوضوحصٓاغتٍا. -
هدىهىاسبتٍالهٍاراتالحسالعددي. -
 هدىاىتهاءكؿهٍارةلمفقرةالتْتىدرجتحتٍا. -

 

                 .................                                      .اسم المحكم:

 .................                                            .التخصص: 

 ................الدرجة العلمية:

  الباحثة        
 وسام ماهر حسن زقوت
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قائمة ميارات الحس العددي

غير  مالئمة المؤشرات الفرعية الميارة
 مالئمة

 مالحظات

 
 
 
 

ميارة الحساب 
 يالذىن

فْ -1 الذٌىْ الحساب الكتاب ٓتىاوؿ
إجراءعهمٓةالجهع.



فْ -2 الذٌىْ الحساب الكتاب ٓتىاوؿ
إجراءعهمٓةالطرح.



فْ -3 الذٌىْ الحساب الكتاب ٓتىاوؿ
إجراءعهمٓةالضرب.



فْ -4 الذٌىْ الحساب الكتاب ٓتىاوؿ
إجراءعهمٓةالقسهة.



الكتاب -5 فْٓتىاوؿ الذٌىْ الحساب
.الهسألةالمفظٓةحؿ



 
 
 

ميارة التقدير 
التقريبي

1-  الكتاب هجاؿٓتضهف فْ التقدٓر
الحسابات.



الكتاب -2 هجاؿٓتضهف فْ التقدٓر
القٓاسات.



التقدٓرفْهجاؿحؿٓتىاوؿالكتاب -3
الهسألةالمفظٓة.



التقدٓرالكتابٓتٓح -4 لمطالباختٓار
األفضؿهفبٓفهجهوعةتقدٓرات.



قٓهةالتالكتابٓوجً -5 ألقرب قٓرب
هىزلٓةهعطاة.



 
ميارة التأكد 
من معقولية 

 الجواب

بعكسالكتابٓتحقؽ -1 الحؿ هف
العهمٓةالحسابٓة.



هفالحؿبالتقدٓر.الكتابٓتحقؽ -2
3-  ٓستخدـ فْالكتاب الحاسبة ألة

.التأكدهفالحؿ
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 العددي في صورتيا النيائيةقائمة ميارات الحس : (4ممحق رقم )

غير  مالئمة المؤشرات الفرعية الميارة
 مالئمة

 مالحظات

 
ميارة الحساب 

 الذىني

ٓتىػػاوؿالكتػػابالحسػػابالػػذٌىْفػػْ -1
إجراءالخوارزهٓات.



الحسػػابالػػذٌىْفػػْٓتىػػاوؿالكتػػاب -2
.حؿالهسألةالمفظٓة



 
 
 

ميارة التقدير 
التقريبي

فػػػْهجػػػاؿالتقػػػدٓرٓتضػػػهفالكتػػػاب -1
الحسابات.



التقػػػدٓرفػػػْهجػػػاؿٓتضػػػهفالكتػػػاب -2
القٓاسات.



التقدٓرفْهجػاؿحػؿٓتىاوؿالكتاب -3
الهسألةالمفظٓة.



لمطالػػباختٓػػارالتقػػدٓرالكتػػابٓتػػٓح -4
األفضؿهفبٓفهجهوعةتقدٓرات.



ػػػبألقػػػربقٓهػػػةالتالكتػػػابٓوجػػػً -5 قٓر
هىزلٓةهعطاة.



 
 

ميارة التأكد 
ن معقولية م

 الجواب

هػػػػػفالحػػػػػؿبعكػػػػػسالكتػػػػػابٓتحقػػػػػؽ -1
العهمٓةالحسابٓة.



هفالحؿبالتقدٓر.الكتابٓتحقؽ -2
ألػػػػةالحاسػػػػبةفػػػػْالكتػػػػابٓسػػػتخدـ -3

.التأكدهفالحؿ


ٓتػػػػٓحالهحتػػػػوىلمطالػػػػبالتأكػػػػدهػػػػف -4
الحػػػػؿباسػػػػتخداـخوارزهٓػػػػاتإعػػػػادة

الحؿ.
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 لمحتوىبطاقة تحميل ا: (5ممحق رقم )
 الجزء:                                                   الصف: 

 النسبة العدد التكرار المؤشرات الفرعية الميارة
 

ميارة الحساب 
 الذىني

ٓتىػػػػػاوؿالهحتػػػػػوىالحسػػػػػابالػػػػػذٌىْفػػػػػْ -1
إجراءالخوارزهٓات.



الحسػػابالػػذٌىْفػػْحػػؿٓتىػػاوؿالهحتػػوى -2
.الهسألةالمفظٓة



 
 
 

ارة التقدير مي
التقريبي

التقػػػػػػدٓرفػػػػػػْهجػػػػػػاؿٓتضػػػػػػهفالهحتػػػػػػوى -1
الحسابات.



التقػػػػػػدٓرفػػػػػػْهجػػػػػػاؿٓتضػػػػػػهفالهحتػػػػػػوى -2
القٓاسات.



التقػػػدٓرفػػػْهجػػػاؿحػػػؿٓتىػػػاوؿالهحتػػػوى -3
الهسألةالمفظٓة.



لمطالػػػػػباختٓػػػػػارالتقػػػػػدٓرالهحتػػػػػوىٓتػػػػػٓح -4
األفضؿهفبٓفهجهوعةتقدٓرات.



بألقربقٓهةهىزلٓػةقٓرالتالهحتوىٓوجً -5
هعطاة.



 
 

ميارة التأكد 
من معقولية 

 الجواب

هػػػفالحػػػؿٓتػػػٓحالهحتػػػوىلمطالػػػبالتأكػػػد -1
بعكسالعهمٓةالحسابٓة.



هػػػفالحػػػؿٓتػػػٓحالهحتػػػوىلمطالػػػبالتأكػػػد -2
بالتقدٓر.



الهحتػػػػػػوىلمطالػػػػػباسػػػػػػتخداـألػػػػػػةٓتػػػػػٓح -3
الحاسبةلمتحقؽهفالحؿ.



الػػػبالتأكػػػدهػػػفالحػػػؿٓتػػػٓحالهحتػػػوىلمط -4
باستخداـخوارزهٓاتإعادةالحؿ.
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 بطاقة تحكيم الصورة االولية الختبار ميارات الحس العددي الرياضيات: (6ممحق رقم )
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                

 الجامعة اإلسالمية بغزة

 لدراسات العلياشئون البحث العلمي وا

 كلية التربية

 طرق التدريسو هجالمناقسم 

                        

 ،،، المحترم السيد/.............................................

 ،،بركاتوالسالم عميكم و رحمة اهلل و 

 تحكيم اختبار ميارات الحس العددي في الرياضيات. الموضوع/

بعىواف"هٍاراتالحسالعددياله       عمهٓة بدراسة الباحثة فْهحتوىهىٍاجتقوـ تضهىة
ذلؾلمحصوؿبطمبةالصؼالخاهساألساسْلٍا"وهدىاكتساسٓة،والٓراضٓاتلمهرحمةاألسا

طرؽتدٓرس.وهىٍاججستٓرفْالتربٓة/تخصصعمِدرجةالها

العدد الحس هٍارات هستوى هعرفة إلِ الدراسة ٌذي هىٍاجتٍدؼ فْ الهتضهىة ي
اهالٓراضٓاتو هستوى هعرفة وتالؾ لٍا، الخاهساألساسْ الصؼ عمِطمبة اقتصرت قد

هفأجؿتحقٓؽٌذاو،والتأكدهفهعقولٓةالجواب(التقٓربْالتقدٓرٍارات)الحسابالذٌىْ،ه
الٍدؼقاهتالباحثةبإعداداختبارالحسالعدديفْتمؾالهٍارات.

،شاكرًةو،الزهاًالباحثةبأخذرأٓكـفْاالختبار،واضافةهاتروىًتتشرؼو حذؼهاالٓمـز
دهتـذخرًا.و،سفتعاوىكـلكـح

             ................                                                  .اسم المحكم:

 ................                                                      .التخصص:

 ...............الدرجة العممية:
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 اختبار ميارات الحس العددي

 التأكد من معقولية الجواب( –التقريبيالتقدير  –)الحساب الذىني 
 

 ....................:الصف             .......                 .............اسم الطالب:
 2016.. /... /.:يخالتار                                .....................المدرســـــة:

 

 /تعميمات االختبار
 ٓقعفْثالثةأسئمة.(فقرة،و20ٓتكوفاالختبارهف) -1
 الثاىْذٌىٓا.اقرأجهٓعاألسئمةبعىآةوأجبعفالسؤاؿاألوؿو -2
 ٓهىعاستخداـألةالحاسبة. -3
 حدد.الثاىْإالعىدكتابةاإلجابةفْالهكافالهتخداـالقمـفْالسؤالٓفاألوؿوٓهىعاس -4
 ٓهىعاستخداـأيىوعهفاألقالـاألخرى.ـالرصاصلكتابةاإلجابةواستخدـالقم -5
 لفتحتسبهفعالهةالطالبالهدرسٓة.االختبارستستخدـألغراضالبحثوعالهة -6
 حاوؿاإلجابةعفجهٓعاألسئمة. -7

 

 مالحظة/ 
بالتعمٓهاتالسابقةفالرجاء الرجاءااللتزاـبهاسبؽ...سٓتـسحبورقةاإلجابةههفالٓمتـز

هفتعمٓهات.
 :السؤال األول/ أجد الناتج ذىنياً 

1- 
7
6+10.....= 

2- 
3
47-

1
44.....= 

3- 60094+90105.....= 
4- 5x0041x 2.....= 
5- 0034x 2.....= 
6- 102x 004.....= 
7- 405÷3.....= 

 

**..**..**..**..**..**..** 
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 السؤال الثاني/ قدر الناتج:

1- 
3
419+

1
33.............. 

2- 
7
8-

1
9...................... 

3- 140268+9062........... 
4- 704 x 00921.............. 
5- 36039÷5093............ 

 

 السؤال الثالث/ ىل الحل معقول؟ تحقق من معقولية الحل بالطريقة المناسبة:

 

1- 
3
42+

1
515=

19
 الىعـ2017

 ..............................التحقؽ:

2- 
15
16-

7
8=

3
 الىعـ16

 ..............................التحقؽ:

 الىعـ110947=60237+5071 -3
 ..............................التحقؽ:

 الىعـ60521=1000÷65201 -4
 ..............................التحقؽ:

5- 3001x22=66022الىعـ 
 ..............................التحقؽ:

6- 603x501=35الىعـ 
 ..............................التحقؽ:
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 الىعـ3015=5÷1508 -7
 ..............................التحقؽ:

 ىعـال4002=20004-16002 -8
..............................التحقؽ:



142 

 

 اختبار ميارات الحس العددي في صورتو النيائية: (7ممحق رقم )
 اختبار ميارات الحس العددي

 التأكد من معقولية الجواب( –التقريبيالتقدير  –)الحساب الذىني 
 

 

 ....................:الصف          .......                  .............اسم الطالب:

 2016.. /... /.:التاريخ                            .....................المدرســـــة: 
 

 تعميمات االختبار /

 وٓقعفْثالثةأسئمة.،(فقرة20ٓتكوفاالختبارهف) -1
 اقرأجهٓعاألسئمةبعىآةوأجبعىٍاحسبالهطموب. -2
 ٓهىعاستخداـألةالحاسبة. -3
األوؿ -4 السؤالٓف فْ القمـ استخداـ الهكافٓهىع فْ اإلجابة كتابة عىد إال الثاىْ و

 الهحدد.
 استخدـالقمـالرصاصلكتابةاإلجابةوٓهىعاستخداـأيىوعهفاألقالـاألخرى. -5
 عالهةاالختبارستستخدـألغراضالبحثولفتحتسبهفعالهةالطالبالهدرسٓة. -6
 حاوؿاإلجابةعفجهٓعاألسئمة. -7

 

 مالحظة/ 

بالتعمٓهاتالسابقةفالرجاءسٓتـسحبورقةاإل ..الرجاءااللتزاـبهاسبؽ.جابةههفالٓمتـز
هفتعمٓهات.
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 ثم ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة: السؤال األول/ أجد الناتج ذىنيًا،

1) 
3
5+

7
5= 

5-د3-ج2-ب1-أ



2) 
3
47-

1
44= 

-أ
2
-ب 43

1
43

12-ج
-د

2
34

 
3) 60094+90105= 

150199-د105199-ج151099-ب15199 -أ
 
4) 5x0041 x 2= 

0041-د401-ج41-ب00041 -أ
 
5) 0034 x 2= 

806-د0086-ج608-ب0068 -أ
 
6) 102x 004= 

0048-د00048-ج408-ب48 -أ
 
7) 405÷3= 

00105-د105-ج15-ب0015 -أ
 

**..**..**..**..**..**..** 
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 السؤال الثاني/ قدر الناتج:

التقػػدٓػػرالسػػػػػػؤاؿالرقـ
13

419+
1
33



27
8-

1
9



3140268+9062
4704 x 00921
536039÷5093

السؤال الثالث/ ىل الحل معقول؟ أجب بنعم أو ال بعد أن تتحقق من معقولية الحل بالطريقة 
 التقدير أو عكس العممية(:)المناسبة

1) 
3
42+

1
515=

19
 الىعـ2017

..............................التحقؽ:

............................... 

2) 
15
16-

7
8=

3
 الىعـ16

.............................التحقؽ:.

.............................. 

 الىعـ110947=60237+5071 (3
..............................التحقؽ:

............................... 

 الىعـ60521=1000÷65201 (4
..............................التحقؽ:

............................... 
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5) 3001x22=66022ىعـال 
..............................التحقؽ:

............................... 

6) 603x501=35ىعـال 
..............................التحقؽ:

............................... 

 ىعـال3015=5÷1508 (7
..............................التحقؽ:

.............................. 

 ىعـال4002=20004-16002 (8
..............................التحقؽ:

...............................
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نتائج تحميل كل جزء من كتب الصفوف الرابع و الخامس و السادس :(8ممحق رقم )
 ئمة ميارات الحس العددياألساسية وفقًا لقا

 األول الجزء:                                      الرابع                  الصف: 

 الترتيب النسبة% التكرار المؤشرات الفرعية الميارة
 

ميارة الحساب 
 الذىني

ٓتىاوؿالهحتوىالحسابالذٌىْفْإجراء-1
الخوارزهٓات.

19100%1

الحسابالذٌىْفْحؿٓتىاوؿالهحتوى-2
.الهسألةالمفظٓة

00%2

 3 %14.18 19 المجموع
 
 
 
 
 

ميارة التقدير 
التقريبي

2%910.84التقدٓرفْهجاؿالحسابات.ٓتضهفالهحتوى-1

3%33.61التقدٓرفْهجاؿالقٓاسات.ٓتضهفالهحتوى-2
التقدٓرفْهجاؿحؿالهسألةٓتىاوؿالهحتوى-3

.المفظٓة
11.21%5

لمطالباختٓارالتقدٓراألفضؿالهحتوىٓتٓح-4
هفبٓفهجهوعةتقدٓرات.

22.41%4

قٓربألقربقٓهةهىزلٓةالتالهحتوىٓوجً-5
هعطاة.

6881.93%1

 1 %61.94 83 المجموع
 
 
 

ميارة التأكد من 
 معقولية الجواب

هفالحؿبعكسٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكد-1
مٓةالحسابٓة.العه

1856.25%1

3%26.25هفالحؿبالتقدٓر.ٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكد-2
الهحتوىلمطالباستخداـألةالحاسبةٓتٓح-3

لمتحقؽهفالحؿ.
13.13%4

ٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكدهفالحؿباستخداـ-4
خوارزهٓاتإعادةالحؿ.

1134.37%2

 2 %23.88 32 المجموع
 - %100 134 المجموع الكمي لميارات الحس العددي
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 الثاني الجزء:                             الرابع              الصف: 

 الترتيب النسبة% التكرار المؤشرات الفرعية الميارة
 

ميارة الحساب 
 الذىني

ٓتىاوؿالهحتوىالحسابالذٌىْفْإجراء-1
الخوارزهٓات.

00%-

الحسابالذٌىْفْحؿٓتىاوؿالهحتوى-2
.الهسألةالمفظٓة

00%-

 3 %0 0 المجموع
 
 
 

ميارة التقدير 
التقريبي

التقػػػػػػػػدٓرفػػػػػػػػْهجػػػػػػػػاؿٓتضػػػػػػػػهفالهحتػػػػػػػػوى-1
الحسابات.

35.77%4

التقػػػػػػػػدٓرفػػػػػػػػْهجػػػػػػػػاؿٓتضػػػػػػػػهفالهحتػػػػػػػػوى-2
القٓاسات.

1019.23%3

التقػػػػػدٓرفػػػػػْهجػػػػػاؿحػػػػػؿٓتىػػػػػاوؿالهحتػػػػػوى-3
ألةالمفظٓة.الهس

11.92%5

لمطالػػػػػػػباختٓػػػػػػػارالتقػػػػػػػدٓرالهحتػػػػػػػوىٓتػػػػػػػٓح-4
األفضؿهفبٓفهجهوعةتقدٓرات.

2140.39%1

ػػبألقػػربقٓهػػةهىزلٓػػةالتالهحتػػوىٓوجػػً-5 قٓر
هعطاة.

1732.69%2

 1 %76.47 52 المجموع
 
 

ميارة التأكد 
من معقولية 

 الجواب

حػػػػػؿهػػػػػفالٓتػػػػػٓحالهحتػػػػػوىلمطالػػػػػبالتأكػػػػػد-1
بعكسالعهمٓةالحسابٓة.

318.75%3

هػػػػػفالحػػػػػؿٓتػػػػػٓحالهحتػػػػػوىلمطالػػػػػبالتأكػػػػػد-2
بالتقدٓر.

425%2

الهحتػػػػػػػوىلمطالػػػػػػػباسػػػػػػػتخداـألػػػػػػػػةٓتػػػػػػػٓح-3
الحاسبةلمتحقؽهفالحؿ.

00%4

ٓتػػػػػٓحالهحتػػػػػوىلمطالػػػػػبالتأكػػػػػدهػػػػػفالحػػػػػؿ-4
باستخداـخوارزهٓاتإعادةالحؿ.

956.25%1

 2 %23.53 16 المجموع
 - %100 68 المجموع الكمي لميارات الحس العددي
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 المنياج الجديد(األول ) الصف: الرابع                  الجزء:
 الترتيب النسبة% التكرار المؤشرات الفرعية الميارة
 

ميارة الحساب 
 الذىني

إجراء-1 فْ الذٌىْ الحساب الهحتوى ٓتىاوؿ
الخوارزهٓات.

49100%1

الهحتوى-2 حؿٓتىاوؿ فْ الذٌىْ الحساب
.الهسألةالمفظٓة

00%2

 2 %30.62 49 المجموع
 
 
 

ميارة التقدير 
التقريبي

4%1113.75التقدٓرفْهجاؿالحسابات.ٓتضهفالهحتوى-1

2%1822.5التقدٓرفْهجاؿالقٓاسات.ٓتضهفالهحتوى-2
لهسألةالتقدٓرفْهجاؿحؿآتىاوؿالهحتوى-3

المفظٓة.
1215%3

األفضؿالهحتوىٓتٓح-4 التقدٓر لمطالباختٓار
هفبٓفهجهوعةتقدٓرات.

78.75%5

هىزلٓةالتالهحتوىٓوجً-5 قٓهة ألقرب قٓرب
هعطاة.

3240%1

 1 %50 80 المجموع
 
 

ميارة التأكد من 
 معقولية الجواب

الهحتوىلمطالبالتأكد-1 بعكٓتٓح الحؿ سهف
العهمٓةالحسابٓة.

1754.84%1

4%00هفالحؿبالتقدٓر.ٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكد-2
الحاسبةٓتٓح-3 ألة استخداـ لمطالب الهحتوى

لمتحقؽهفالحؿ.
516.13%3

ٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكدهفالحؿباستخداـ-4
خوارزهٓاتإعادةالحؿ.

929.03%2

 3 %19.38 31 المجموع
 - %100 160 المجموع الكمي لميارات الحس العددي

 



149 

 

 الخامس            الجزء: األول   الصف: 
 الترتيب النسبة% التكرار المؤشرات الفرعية الميارة
 

ميارة الحساب 
 الذىني

ٓتىػػػاوؿالهحتػػػوىالحسػػػابالػػػذٌىْفػػػْإجػػػراء-1
الخوارزهٓات.

22100%1

الػػػػذٌىْفػػػػْحػػػػؿالحسػػػػابٓتىػػػػاوؿالهحتػػػػوى-2
.الهسألةالمفظٓة

00%2

 3 %18.8 22 المجموع
 
 
 

ميارة التقدير 
التقريبي

التقػػػػػػػػػػدٓرفػػػػػػػػػػْهجػػػػػػػػػػاؿٓتضػػػػػػػػػػهفالهحتػػػػػػػػػػوى-1
الحسابات.

1528.3%2

3%611.32التقدٓرفْهجاؿالقٓاسات.ٓتضهفالهحتوى-2
التقدٓرفْهجاؿحؿالهسػألةٓتىاوؿالهحتوى-3

المفظٓة.
11.89%5

لمطالباختٓػارالتقػدٓراألفضػؿالهحتوىٓتٓح-4
هفبٓفهجهوعةتقدٓرات.

23.77%4

ػػػػبألقػػػربقٓهػػػةهىزلٓػػػػةالتالهحتػػػوىٓوجػػػً-5 قٓر
هعطاة.

2954.72%1

 1 %45.3 53 المجموع
 
 
 

ميارة التأكد من 
 معقولية الجواب

هػفالحػؿبعكػسٓتٓحالهحتوىلمطالػبالتأكػد-1
ٓة.العهمٓةالحساب

921.43%2

هػػػػػػفالحػػػػػػؿٓتػػػػػػٓحالهحتػػػػػػوىلمطالػػػػػػبالتأكػػػػػػد-2
بالتقدٓر.

49.52%3

الهحتػػوىلمطالػػباسػػتخداـألػػةالحاسػػبةٓتػػٓح-3
لمتحقؽهفالحؿ.

37.14%4

ٓتػػػػػػٓحالهحتػػػػػػوىلمطالػػػػػػبالتأكػػػػػػدهػػػػػػفالحػػػػػػؿ-4
باستخداـخوارزهٓاتإعادةالحؿ.

2661.91%1

 2 %35.9 42 المجموع
 - %100 117 ع الكمي لميارات الحس العدديالمجمو 
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 الثاني الجزء:    الخامس        الصف: 

 الترتيب النسبة% التكرار المؤشرات الفرعية الميارة
 
 

ميارة الحساب 
 الذىني

ٓتىاوؿالهحتوىالحسابالذٌىْفْإجراء-1
الخوارزهٓات.

32100%1

الحسابالذٌىْفْحؿٓتىاوؿالهحتوى-2
.هسألةالمفظٓةال

00%2

 3 %19.63 32 المجموع
 
 
 

 
ميارة التقدير 

التقريبي

1%5059.53التقدٓرفْهجاؿالحسابات.ٓتضهفالهحتوى-1

2%2428.57التقدٓرفْهجاؿالقٓاسات.ٓتضهفالهحتوى-2
التقدٓرفْهجاؿحؿالهسألةٓتىاوؿالهحتوى-3

المفظٓة.
23.38%4

لمطالباختٓارالتقدٓراألفضؿالهحتوىٓتٓح-4
هفبٓفهجهوعةتقدٓرات.

67.14%3

قٓربألقربقٓهةهىزلٓةالتالهحتوىٓوجً-5
هعطاة.

22.38%5

 1 %51.53 84 المجموع
 
 
 

ميارة التأكد من 
 معقولية الجواب

هفالحؿبعكسٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكد-1
العهمٓةالحسابٓة.

1021.28%3

2%1327.66هفالحؿبالتقدٓر.ٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكد-2
الهحتوىلمطالباستخداـألةالحاسبةٓتٓح-3

لمتحقؽهفالحؿ.
48.51%4

ٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكدهفالحؿباستخداـ-4
خوارزهٓاتإعادةالحؿ.

2042.55%1

 2 %28.84 47 المجموع
 - %100 163 لميارات الحس العدديالمجموع الكمي 
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 األول الجزء:    السادس        الصف:

 الترتيب النسبة% التكرار المؤشرات الفرعية الميارة
ميارة الحساب 

 الذىني
ٓتىػػػػاوؿالهحتػػػػوىالحسػػػػابالػػػػذٌىْفػػػػْإجػػػػراء-1

الخوارزهٓات.
1990.48%1

الحسػػػػػػابالػػػػػػذٌىْفػػػػػػْحػػػػػػؿٓتىػػػػػػاوؿالهحتػػػػػػوى-2
.فظٓةالهسألةالم

29.52%2

 3 %16.15 21 المجموع
 
 
 

ميارة التقدير 
التقريبي

1%3643.9التقدٓرفْهجاؿالحسابات.ٓتضهفالهحتوى-1

3%1619.51التقدٓرفْهجاؿالقٓاسات.ٓتضهفالهحتوى-2
التقػػدٓرفػػْهجػػاؿحػػؿالهسػػألةٓتىػػاوؿالهحتػػوى-3

المفظٓة.
33.66%4

لمطالػػباختٓػػارالتقػػدٓراألفضػػؿالهحتػػوىٓتػػٓح-4
هفبٓفهجهوعةتقدٓرات.

11.22%5

ػػػػػبألقػػػػػربقٓهػػػػػةهىزلٓػػػػػةالتالهحتػػػػػوىٓوجػػػػػً-5 قٓر
هعطاة.

2631.71%2

 1 %63.08 82 المجموع
 
 

ميارة التأكد من 
 معقولية الجواب

هػػفالحػػؿبعكػػسٓتػػٓحالهحتػػوىلمطالػػبالتأكػػد-1
العهمٓةالحسابٓة.

00%4

2%829.63هفالحؿبالتقدٓر.الهحتوىلمطالبالتأكدٓتٓح-2
الهحتػػػوىلمطالػػػباسػػػتخداـألػػػةالحاسػػػبةٓتػػػٓح-3

لمتحقؽهفالحؿ.
1244.44%1

ٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكدهفالحؿباسػتخداـ-4
خوارزهٓاتإعادةالحؿ.

725.93%3

 2 %20.77 27 المجموع

 - %100 130 العدديالمجموع الكمي لميارات الحس 
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 السادس           الجزء: الثاني الصف:
 الترتيب النسبة% التكرار المؤشرات الفرعية الميارة
 
 

ميارة الحساب 
 الذىني

ٓتىػػػاوؿالهحتػػػوىالحسػػػابالػػػذٌىْفػػػْإجػػػراء-1
الخوارزهٓات.

9100%1

الحسػػػػابالػػػػذٌىْفػػػػْحػػػػؿٓتىػػػػاوؿالهحتػػػػوى-2
.الهسألةالمفظٓة

00%2

 2 %16.36 9 المجموع
 
 
 

ميارة التقدير 
التقريبي

1- الهحتوى هجاؿٓتضهف فْ التقدٓر
الحسابات.

48.89%3

2- الهحتوى هجاؿٓتضهف فْ التقدٓر
القٓاسات.

4088.89%1

التقدٓرفْهجاؿحؿالهسألةٓتىاوؿالهحتوى-3
المفظٓة.

12.22%3

دٓراألفضؿلمطالباختٓارالتقالهحتوىٓتٓح-4
هفبٓفهجهوعةتقدٓرات.

00%4

هىزلٓةالتالهحتوىٓوجً-5 قٓهة ألقرب قٓرب
هعطاة.

00%4

 1 %81.82 45 المجموع
 
 
 

ميارة التأكد من 
 معقولية الجواب

هفالحؿبعكسٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكد-1
العهمٓةالحسابٓة.

1100%1

التأكد-2 لمطالب الهحتوى الحؿهٓتٓح ف
بالتقدٓر.

00%2

الهحتوىلمطالباستخداـألةالحاسبةٓتٓح-3
لمتحقؽهفالحؿ.

00%2

الحؿ-4 هف التأكد لمطالب الهحتوى ٓتٓح
باستخداـخوارزهٓاتإعادةالحؿ.

00%2

 3 %1.82 1 المجموع
 - %100 55 المجموع الكمي لميارات الحس العددي
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 األول + الثاني الجزء:           الرابع       الصف: 

 الترتيب النسبة% التكرار المؤشرات الفرعية الميارة
ميارة الحساب 

 الذىني
ٓتىػػػػاوؿالهحتػػػػوىالحسػػػػابالػػػػذٌىْفػػػػْإجػػػػراء-1

الخوارزهٓات.
19100%1

الحسػػػػػػابالػػػػػػذٌىْفػػػػػػْحػػػػػػؿٓتىػػػػػػاوؿالهحتػػػػػػوى-2
.الهسألةالمفظٓة

00%2

 3 %9.41 19 المجموع
 
 
 

ارة التقدير مي
التقريبي

4%128.89التقدٓرفْهجاؿالحسابات.ٓتضهفالهحتوى-1
3%139.63التقدٓرفْهجاؿالقٓاسات.ٓتضهفالهحتوى-2
التقػػدٓرفػػْهجػػاؿحػػؿالهسػػألةٓتىػػاوؿالهحتػػوى-3

المفظٓة.
21.48%5

لمطالػػباختٓػػارالتقػػدٓراألفضػػؿالهحتػػوىٓتػػٓح-4
دٓرات.هفبٓفهجهوعةتق

2317.04%2

ػػػػػبألقػػػػػربقٓهػػػػػةهىزلٓػػػػػةالتالهحتػػػػػوىٓوجػػػػػً-5 قٓر
هعطاة.

8562.96%1

 1 83%.66 135  المجموع
 
 

ميارة التأكد من 
 معقولية الجواب

هػػفالحػػؿبعكػػسٓتػػٓحالهحتػػوىلمطالػػبالتأكػػد-1
العهمٓةالحسابٓة.

2143.75%1

3%612.5ٓر.هفالحؿبالتقدٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكد-2
الهحتػػػوىلمطالػػػباسػػػتخداـألػػػةالحاسػػػبةٓتػػػٓح-3

لمتحقؽهفالحؿ.
12.08%4

ٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكدهفالحؿباسػتخداـ-4
خوارزهٓاتإعادةالحؿ.

2041.67%2

 2 %23.76 48 المجموع
 - %100 202 المجموع الكمي لميارات الحس العددي
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 األول + الثاني الجزء:            الخامس    الصف: 

 الترتيب النسبة% التكرار المؤشرات الفرعية الميارة
 

ميارة الحساب 
 الذىني

ٓتىػػػػاوؿالهحتػػػػوىالحسػػػػابالػػػػذٌىْفػػػػْإجػػػػراء-1
الخوارزهٓات.

54100%1

الحسػػػػػػابالػػػػػػذٌىْفػػػػػػْحػػػػػػؿٓتىػػػػػػاوؿالهحتػػػػػػوى-2
.الهسألةالمفظٓة

00%2

 3 %19.29 54 المجموع
 
 
 

ميارة التقدير 
التقريبي

1%6547.44التقدٓرفْهجاؿالحسابات.ٓتضهفالهحتوى-1

3%3021.9التقدٓرفْهجاؿالقٓاسات.ٓتضهفالهحتوى-2
التقػػدٓرفػػْهجػػاؿحػػؿالهسػػألةٓتىػػاوؿالهحتػػوى-3

المفظٓة.
32.19%5

لمطالػػباختٓػػارالتقػػدٓراألفضػػؿالهحتػػوىٓتػػٓح-4
ةتقدٓرات.هفبٓفهجهوع

85.84%4

ػػػػػبألقػػػػػربقٓهػػػػػةهىزلٓػػػػػةالتالهحتػػػػػوىٓوجػػػػػً-5 قٓر
هعطاة.

3122.63%2

 1 %48.93 137 المجموع
ميارة التأكد من 
 معقولية الجواب

هػػفالحػػؿبعكػػسٓتػػٓحالهحتػػوىلمطالػػبالتأكػػد-1
العهمٓةالحسابٓة.

1921.35%2

3%1719.1ر.هفالحؿبالتقدٓٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكد-2
الهحتػػػوىلمطالػػػباسػػػتخداـألػػػةالحاسػػػبةٓتػػػٓح-3

لمتحقؽهفالحؿ.
77.86%4

ٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكدهفالحؿباسػتخداـ-4
خوارزهٓاتإعادةالحؿ.

4651.69%1

 2 %31.78 89 المجموع
 - %100 280 المجموع الكمي لميارات الحس العددي
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 الجزء: األول + الثاني         السادس      الصف:
 الترتيب النسبة% التكرار المؤشرات الفرعية الميارة
 

 

ميارة الحساب 
 الذىني

ٓتىػػػػاوؿالهحتػػػػوىالحسػػػػابالػػػػذٌىْفػػػػْإجػػػػراء-1
الخوارزهٓات.

2893.33%1

الحسػػػػػػابالػػػػػػذٌىْفػػػػػػْحػػػػػػؿٓتىػػػػػػاوؿالهحتػػػػػػوى-2
.الهسألةالمفظٓة

26.67%2

 2 %16.22 30 المجموع
 
 
 
 

ميارة التقدير 
التقريبي

2%4031.5التقدٓرفْهجاؿالحسابات.ٓتضهفالهحتوى-1

1%5644.09التقدٓرفْهجاؿالقٓاسات.ٓتضهفالهحتوى-2
التقػػدٓرفػػْهجػػاؿحػػؿالهسػػألةٓتىػػاوؿالهحتػػوى-3

المفظٓة.
43.15%4

لمطالػػباختٓػػارالتقػػدٓراألفضػػؿالهحتػػوىٓتػػٓح-4
جهوعةتقدٓرات.هفبٓفه

10.79%5

ػػػػػبألقػػػػػربقٓهػػػػػةهىزلٓػػػػػةالتالهحتػػػػػوىٓوجػػػػػً-5 قٓر
هعطاة.

2620.47%3

 1 %68.65 127 المجموع
 
 

ميارة التأكد من 
 معقولية الجواب

هػػفالحػػؿبعكػػسٓتػػٓحالهحتػػوىلمطالػػبالتأكػػد-1
العهمٓةالحسابٓة.

13.57%4

2%828.57تقدٓر.هفالحؿبالٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكد-2
الهحتػػػوىلمطالػػػباسػػػتخداـألػػػةالحاسػػػبةٓتػػػٓح-3

لمتحقؽهفالحؿ.
1242.86%1

ٓتٓحالهحتوىلمطالبالتأكدهفالحؿباسػتخداـ-4
خوارزهٓاتإعادةالحؿ.

725%3

 3 %15.13 28 المجموع
 - %100 185 المجموع الكمي لميارات الحس العددي

 
 


