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 املعزفة االبتدائي السادس الصف تالميذ اكتساب درجة
ة األساسية الزياضية

ّ
 الزياضيات مقزر املضمن

اكتساب تبلميذ  الدراسة الحالية إلى معرفة درجة ىدفت_ ممخص ال
 -الصف السادس االبتدائي المعرفة الرياضية األساسية )مفاىيم 

ميارات( المضمنّة مقرر الرياضيات, ومعرفة ما إذا كان ىناك عبلقة 
التبلميذ لممفاىيم الرياضية ذات داللة إحصائية بين درجة اكتساب 

األساسية ودرجة اكتساب التبلميذ لمميارات الرياضية األساسية, وطُبق 
الَبْحث عمى عيِّنَة من تبلميذ الصف السادس االبتدائي باإلدارة العامة 

وقد أظيرت  تمميذاً. 160وبََمغ َعَدُدىُم  لمتربية والتعميم بمدينة عرعر,
اب تبلميذ الصف السادس االبتدائي نتائج الدراسة أن درجة اكتس

 المفاىيم الرياضية األساسية المضمنّة مقرر الرياضيات كانت
متوسطة, كما كانت درجة اكتساب تبلميذ الصف السادس االبتدائي 
الميارات الرياضية األساسية المضمنّة مقرر الرياضيات كانت 

مام منخفضة, وأوصت الدراسة في ضوء نتائجيا, بضرورة زيادة اىت
المعممين بتدريب التبلميذ عمى المعرفة الرياضية األساسية ككل ضمن 
مقررات الرياضيات, وتقديميا ليم باألساليب الصحيحة, وضرورة 
االىتمام بتدريس المفاىيم الرياضية, كونيا تؤثر إيجابًا عمى تعمم 

 .الميارات الرياضية

 المقدمة. 1
العممية التعميمية, إذ تغيرت يعد التمميذ المحور الرئيس في       

النظرة إلى دوره من متمق لممعمومات مستظير ليا إلى مشارك 
نشط في اكتساب المعرفة واكتشافيا, وأصبحت العممية التربوية 
عممية نمو ذاتي مستمر, ال يشكل اكتساب المعرفة إال أحد 
جوانبيا, وحتى تحقق العممية التعميمية أىدافيا بفعالية يجب عمى 

تبلميذ اكتساب المعرفة الرياضية األساسية ضمن مقرراتيم ال
التعميمية, خصوصا مع تطور ىذه المناىج ودعميا الكتساب 

 .التبلميذ المعرفة الرياضية األساسية في بنائيا المنيجي
وتعد مرحمة التعميم االبتدائي مرحمة ميمة في إعداد      

بكافة المقررات  التبلميذ, وتزويدىم باألسس والمبادئ المرتبطة
الدراسية, ومن بين ىذه المقررات مقرر الرياضيات, الذي يتطمب 

توظيف األساليب التعميمية الحديثة في تدريسو, نظرًا لطبيعتو 
الخاصة التي تتميز بو عن باقي المقررات الدراسية, إذ تبرز 
أىميتو في تمك المرحمة كونو أداة لمربط بين األنشطة المختمفة 

[. وأكدت 2] في الحياة اليومية في إطار من الفيمالتي تتم 
[ عمى أىمية مقرر الرياضيات, خاصة في 3دراسة شحاتو ]

المرحمة االبتدائية, الحتوائو عمى جوانب معرفية أساسية, وىو 
األمر الذي يساعد المتعمم عمى مسايرة كافة التطورات والتغيرات 

ق فقد أوضح السممي التقنية واالجتماعية, وتأكيًدا لممعنى الساب
[ أن مقررات الرياضيات في المرحمة االبتدائية تقوم عمى 4]

معرفة عممية أساسية, وبتحميل ىذه المعرفة يمكن إدراك أنيا 
مكونة في األساس من مفاىيم وتعميمات وميارات ومشكبلت 

 .رياضية يتعمميا التمميذ وتنعكس في حياتو العممية
مى مفيوم المجموعة والييكل وتقوم دراسة الرياضيات ع     

)الُبنية(, أي مجموعة من العناصر, وىيكل )ُبنية( مبني عمى 
ىذه المجموعة, وينظر إلى الرياضيات عمى أنيا دراسة الُبنى 
والعبلقات فيما بين ىذه البنى, وتعمم الرياضيات يتطمب وجود 
أساس معرفي متين, وليذا التمكن انعكاسو عمى مسيرة التمميذ 

 ].5يمية ]التعم
وفي مجال تعمم الرياضيات تسيم المفاىيم الرياضية بدور      

حيوي؛ نتيجة لكون المفاىيم ىي حجر الزاوية لممعرفة اإلنسانية, 
ولعل السبب في ذلك إنما يعزى في حقيقة األمر إلى كونيا أداة 
لتشكيل وتنظيم المعمومات منذ مراحل الطفولة المبكرة, فالطفل 

العديد من المفاىيم عبر المرحمة السابقة عمى يبدأ في بناء 
المرحمة االبتدائية, كما أنو يطور العمميات التي تمكنو من 
تطبيق مفاىيم حديثة االكتساب, وتوسعة المفاىيم الحالية, 
وتنمية مفاىيم جديدة, كما تعد المفاىيم من أىم نواتج التعمم التي 

ر ذات معنى, لذا يتم بواسطتيا تنظيم المعرفة العممية في صو 
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فيي من أساسيات العمم, وتمتاز المفاىيم الرياضية بأنيا تختمف 
اختبلًفا عن باقي المفاىيم األخرى, كون المفاىيم الرياضية تتسم 

 ].78889810بدقتيا ]
أما الميارات الرياضية فيي تتضمن "قدرة المتعمم عمى       

ب العممية التعامل مع العمميات الرياضية باستخدام األسالي
جراؤىا إجراء رياضًيا متكامبل يتسم بالدقة والسرعة  الصحيحة, وا 

[. ويؤدي تعمم 11والسيولة بأقل جيد ووقت زمني مبذول" ]
الميارات الرياضية دورا ميما في تدريس الرياضيات, فإذا لم 
يطور التمميذ ويحسن مياراتو في أداء بعض األعمال ويكتسب 

يق تعممو لمرياضيات, ويعد بعض الميارات فإن ذلك سيع
أن تعمم الرياضيات ىو  -خاصة أولياء األمور -الكثيرون

اكتساب الميارات األساسية في الرياضيات, خاصة في مجال 
األعداد والترقيم والعمميات الحسابية والجبرية واليندسية, وتعمم 
الميارات يساعد عمى إدراك تطبيقات المفاىيم والتعميمات 

ثم يعمق المعرفة الرياضية التي تتطمبيا المناىج  الرياضية, ومن
 ].5المتقدمة ]

وانطبلقًا من أىمية المرحمة االبتدائية باعتبارىا القاعدة      
األساسية والركيزة إلعداد الناشئين لممراحل التالية  كان البد ليذه 
المرحمة من أن تعمق المعرفة الرياضية لدى التبلميذ, والبد ليا 

م المفاىيم والميارات األساسية في المقررات الدراسية من إكسابي
بصورة عامة, وفي مقرر الرياضيات بصورة خاصة, باعتبارىا 
أساسا لتعمم كثير من العموم األخرى, من ىنا جاءت فكرة البحث 
الحالي لمتعرف عمى درجة اكتساب تبلميذ الصف السادس 

مقرر الرياضيات االبتدائي المعرفة الرياضية األساسية المضمّنة 
 .في المممكة العربية السعودية

 ُمْشِكمة الدراسة. 2
يشكو كثير من التبلميذ من صعوبة فيم ومعرفة المفاىيم      

األساسية في الرياضيات, أو عمى األقل إجراء العمميات 
وليذا يشير  الرياضية األساسية لموصول إلى حمول صحيحة؛

الرغم من األىمية المتزايدة  [ إلى أنو عمى12المجيدل واليافعي ]
لمرياضيات في العصر الحالي, وتنوع استخداميا وتطبيقاتيا في 

جميع مجاالت الحياة, إال أنو يبلحظ أن كثيرا من التبلميذ 
يعانون صعوبات في تعمميم ليذا المقرر, إذ إنيا تمثل لدى فئة 
واسعة من الطبلب مشكمة حقيقية تتطمب دراستيا ميارة وقدرة 

ة, ووجود فكر منطقي يُمكِّن الطالب من التقدم في فيم خاص
 .األفكار الرياضية وطريقة عرضيا

[ في نتائج دراستو, أن ضمان معرفة 13ويشير ستانمي ]      
مفيومًا من المفاىيم الرياضية المحددة يعزز قدرة الطبلب  15

عمى النجاح في مقرر الجبر بالمرحمة الجامعية, وأظيرت دراسة 
[ ضعف الطبلب في تحميل المقادير الجبرية إلى 14الريماوي ]

عوامميا األولية, وأن ضعف الطبلب في جمع وطرح الكسور 
الجبرية يعود لعدم تمكنيم من إيجاد المضاعف المشترك 

[ إلى وجود 15األصغر لممقادير الجبرية, ويشير البستنجي ]
عند أخطاء في مفاىيم الضرب والقسمة, وميارات حسابيا 

وأن نسبة  تبلميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس األساسي,
األخطاء قمت بارتفاع المستوى الصفي والمستوى التحصيمي 

 .لتبلميذ كل صف
تدني مستوى إتقان التبلميذ  [16وأظيرت دراسة الفراج  ]      

لمميارات الرياضية األساسية في الصف األول والثاني االبتدائي, 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نسبة إتقان  وبينت أنو ال

 .الذكور ونسبة إتقان اإلناث لمميارات الرياضية األساسية
وبالنظر إلى منيج الرياضيات لممرحمة االبتدائية الحالي       

في المممكة العربية السعودية يبلحظ توجو اىتماميا نحو تمكن 
ي تعد أساًسا لمتعمم التمميذ من المفاىيم والميارات الرياضية الت

وتبنى المقرر عمييا وفق سمسمة معرفية تراكمية, إذ كما  البلحق,
ىو معموم أن المرحمة االبتدائية تؤسس لممرحمتين المتوسطة 
والثانوية, وكان من الضرورة االطمئنان عمى تمكن التبلميذ من 

 .تمك المفاىيم والميارات الرياضية األساسية
ونظرًا إلخفاق التبلميذ في اكتساب بعض ولتمك األسباب,       

المفاىيم والميارات األساسية, ونتيجة لخبرة الباحثين في الميدان 
التربوي ومناقشتو عددا من المعممين في المرحمتين االبتدائية 

جاءت فكرة ىذا البحث والشعور بضرورة إجرائو,  والمتوسطة؛
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س وذلك لمتعرف عمى درجة اكتساب تبلميذ الصف الساد
االبتدائي المعرفة الرياضية األساسية المضمّنة مقرر 

 .الرياضيات
 أسئمة الدراسةأ. 

سعى البحث لموصول إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس      
ما درجة اكتساب تبلميذ الصف السادس االبتدائي : التالي

المعرفة الرياضية األساسية ضمن مقرر الرياضيات؟ ويتفرع منو 
 :التاليةاألسئمة الفرعية 

ما درجة اكتساب تبلميذ الصف السادس االبتدائي المفاىيم  -1
 الرياضية األساسية ضمن مقرر الرياضيات؟

ما درجة اكتساب تبلميذ الصف السادس االبتدائي الميارات  -2
 الرياضية األساسية ضمن مقرر الرياضيات؟

ما العبلقة بين درجة اكتساب تبلميذ الصف السادس  -3
المفاىيم الرياضية األساسية ودرجة اكتساب الميارات االبتدائي 

 الرياضية األساسية ضمن مقرر الرياضيات؟
 (α≤0.05) ىل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى -4

بين درجة اكتساب تبلميذ الصف السادس االبتدائي المفاىيم 
 الحسابية األساسية ودرجة اكتساب المفاىيم اليندسية األساسية؟

 (α≤0.05) عند مستوىىل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية  -5
بين درجة اكتساب تبلميذ الصف السادس االبتدائي الميارات 

 الحسابية األساسية ودرجة الميارات اليندسية األساسية؟
 أهداف الدراسةب. 
 :ىدفت الدراسة إلى تحقيق اآلتي     

االبتدائي معرفة درجة اكتساب تبلميذ الصف السادس   -1
 .المفاىيم الرياضية األساسية ضمن مقرر الرياضيات

معرفة درجة اكتساب تبلميذ الصف السادس االبتدائي  -2
 .الميارات الرياضية األساسية ضمن مقرر الرياضيات

معرفة العبلقة بين درجة اكتساب تبلميذ الصف السادس   -3
 الميارات االبتدائي لممفاىيم الرياضية األساسية ودرجة اكتساب

 .الرياضية األساسية ضمن مقرر الرياضيات
 اب تبلميذ الصف السادس ـــة اكتســـن درجـــة بيــــة العبلقــــمعرف -4

االبتدائي المفاىيم الحسابية األساسية ودرجة اكتساب المفاىيم 
 .اليندسية األساسية

معرفة العبلقة بين درجة اكتساب تبلميذ الصف السادس  -5
ي الميارات الحسابية األساسية ودرجة الميارات اليندسية االبتدائ

 .األساسية
 أهمية الدراسةج. 
 :من الموضوع الذي تتناولو كما يمي تستمد الدراسة أىميتيا     

تنبع أىمية البحث من كونو بحثا تطبيقيا واقعيا يرصد درجة  -1
اكتساب تبلميذ الصف السادس االبتدائي المعرفة األساسية 

 .مقرر الرياضياتضمن 
ُيؤمل أن يساىم البحث في توضيح الواقع الحالي في  -2

اكتساب تبلميذ الصف السادس االبتدائي المعرفة الرياضية 
وخصوصًا في مرحمة  األساسية المضمّنة مقرر الرياضيات,

 .ميمة وىي المرحمة االبتدائية
قد يعزز الجيود التي تبذل لتطوير مقرر الرياضيات في  -3

مكة العربية السعودية, وبخاصة في مشروع تطوير المم
 .الرياضيات والعموم

 :حدود الدراسةد. 
اقتصرت الدراسة الحالية عمى معرفة درجة  الحدود الموضوعية:

اكتساب تبلميذ الصف السادس االبتدائي المعرفة الرياضية 
األساسية المتمثمة في المفاىيم والميارات الرياضية األساسية 

وىندسية(, ضمن مقرر الرياضيات المقرر تعممو عمى )حسابية 
 .ىـ1434طبلب الصف السادس االبتدائي, طبعة عام 

الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة عمى عيَِّنة من تبلميذ الصف 
 .السادس االبتدائي في المدارس الحكومية في مدينة عرعر

الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة عبر العام الدراسي  
 .ىـ1434/1435

الحدود المكانية : مدارس المرحمة االبتدائية الحكومية )بنين( 
 .التابعة لئلدارة العامة لمتربية والتعميم بمنطقة الحدود الشمالية

 مصطمحات الدراسةه. 
 Degree of Acquiring  درجة اكتساب



 
 

265 

"ىو كمية المتغيرات التي يمكن لممتعمم أن  اكتساب:      
مبلحظتيا مرة واحدة, ويستعيدىا بالصورة يكتسبيا من خبلل 

 ].17] نفسيا التي اكتسبيا بيا
ويعرف بأنو " زيادة أفكار الفرد أو معموماتو أو تعممو       

 ].18] أنماطًا جديدة لبلستجابة وتغيير أنماط استجابتو القديمة"
ويعرف إجرائيًا في ىذه الدراسة بأنو: متوسط الدرجتين أو       

رجتين( المتين يحصل عمييما التمميذ في اختباري )مجموع الد
اكتساب المعرفة الرياضية لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي 

 .ضمن مقرر الرياضيات الذي أعده الباحثان في ىذا البحث
 Basic Mathematical: المعرفة الرياضية األساسية

Knowledge 
ة من الفعل تعرف المعرفة لغوًيا عمى "أنيا كممة مشتق       

 ].19)عرف(, ومعرفة الشيء ىي إدراكو بأحد الحواس" ]
ويمكن النظر لممعرفة عمى أنيا اسم مشتق من الفعل       

وىي إذن كل  يعرف, وتشير إلى القدرة عمى التمييز أو التبلؤم,
ما ىو معروف أو ما ىو مفيوم, والمعنى أن الرصيد المعرفي 

لتفكير الفمسفي والدراسات الناتج من حصيمة البحث العممي وا
الميدانية والتطوير والمشروعات وغيرىا من أشكال اإلنتاج 
الفكري لئلنسان عبر الزمان تتمثل جميعيا في الرصيد المعرفي, 
 أو الكم المعموم القابل لبلستخدام في أي مجال من المجاالت,

أما المعرفة الرياضية فتعرف عمى أنيا ذلك النوع الذي يتضمن 
عناصر أساسية: وىي المغة, ومجموعة من العبارات التي خمسة 

تتمتع بالقبول, متضمنة في ذلك )العبارات والمفاىيم الرياضية, 
والرسوم البيانية, والتعريفات, والنظريات, والبراىين الرياضية(, 
ومجموعة من القواعد المنطقية المتفق عمييا من جانب عمماء 

اضية المتضمنة المعايير التي الرياضيات, وعدد من اآلراء الري
 ].20] يتم عمى أساسيا القيام بعممية البرىان الرياضي

ويمكن تعريفيا إجرائًيا عمى أنيا مجموعة من المفاىيم     
والميارات الرياضية المتضمنة في مقرر الرياضيات, التي 
تساعد عمى اكتساب تمميذ الصف السادس االبتدائي لممحتوى 

, ويمكن قياسيا من خبلل -والميارات المفاىيم -الدراسي
 ة الحسابية ـــان لممعرفـــا الباحثــــي أعدىـــارات التـــة باالختبـــاالستعان

 .واليندسية
 Mathematical Concepts:  الرياضيةالمفاىيم 

يعرف لغويًا المفيوم بأنو "اسم مفعول من فيم, والفيم ىو      
الخارجية إلى غيرىا, وقيل الفيم سرعة انتقال النفس من األمور 

 ].21] تصور المعنى من المفظ
يمكن النظر إلى المفيوم عمى أنو أحد المصطمحات التي      

يقوم الفرد بإنجازىا واكتسابيا في أثناء عممية المعالجة العقمية 
لو, ويمكن تعريف المفيوم بأنو بناء عقمي يكّونو المتعمم نتيجة 

واص أو السمات المشتركة بين مجموعة إدراك العبلقات أو الخ
من المثيرات, ويمّكن المتعمم من تصنيف مجموعة المثيرات في 

 فئة معينة يعبر عنيا بمصطمح معين لو داللتو المفظية
[22823.[ 

ويعرف المفيوم إجرائيًا في ىذا البحث بأنو مجموعة من      
الرياضيات التي المفاىيم الرياضية األساسية المتضمنة في مقرر 

تشترك في عدد من الخصائص أو السمات األساسية, ويعبر 
عنيا عادة باسم أو عنوان يعرف باسم المفيوم, والتي يمكن 
قياسيا باستخدام االختبار التحصيمي لممفاىيم الذي أعده 

 .الباحثان لتبلميذ الصف السادس االبتدائي
 Mathematical Skills: الميارات الرياضية

تعرف الميارة لغويًا بأنيا "الحذق في الشيء, والماىر:      
 ].24] الحاذق بكل عمل والجمع ميرة"

وتعرف اصطبلحًا عمى أنيا تمك القدرة التي يمتمكيا الفرد      
ويعبر عنيا في حيز الممارسة, وقد تكون ىذه القدرة في 

 ].25المجاالت الفنية أو التقنية أو الحرفية ]
ارة إجرائيًا بأنيا مجموعة من الميارات وتعرف المي      

والقدرات الرياضية األساسية المتضمنة في مقرر الرياضيات, 
التي يمكن قياس درجة استيعابيا من جانب تبلميذ الصف 
السادس االبتدائي, باستخدام اختبار الميارات الذي أعده 

 .الباحث
  اإلطار النظري. 3

 : المعرفة الرياضية
 إن القدرة الرياضية عند التبلميذ قد تشكل مزيجًا من العمميات    
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المعرفية, التي تقوم بتمثيل فيم الميارات الرياضية المتنوعة, 
بحيث يتم تطويرىا ضمن المراحل اإلنمائية لدى اإلنسان, حيث 
تشمل عوامل المغة, والمكان والذاكرة, والقدرات والميارات 

فاألعمال والنشاطات التي قام بيا بياجيو الرياضية المختمفة, 
دراك المعرفة 1952 م تعد من أبرز المدخبلت لدراسة وا 

الرياضية عند التبلميذ, وضمن صورتيا الطبيعية المعتاد عمييا, 
فيي تعتمد عمى العبلقة ما بين ثبات المعرفة الرياضية عند 

تم فيم األطفال وقدرتيم عمى اكتساب مفيوم الثبات, مثبًل إذا ما 
 ].26] أن أطوال األشياء قد ال يتم تغييرىا عند تحريكيا

[ إلى أن المعرفة الرياضية 8] كما وأشار ىيل وآخرون       
تعد عبارة عن الرموز والمنيجية والمفاىيم والميارات الرياضية, 
والتي تشكل محتوى ومضمون تعمم وتعميم الرياضيات, فقد 

يوم التمييز بين األشياء يكتسب الفرد منذ سن الطفولة مف
وخاصة تبلميذ المرحمة  - المختمفة, حيث يظير ىؤالء األطفال

 - مدى اكتسابيم لممفاىيم الرياضية التي تعتمد - االبتدائية
عمى عممية العد والجمع والطرح, فالتبلميذ في المرحمة  -مثبلً 

 االبتدائية يقومون بتفسير وحل المسائل الرياضية األكثر تعقيدًا,
وذلك من خبلل إدراكيم لمفيوم الكل والجزء في ىذه المرحمة, 
فقد يكتسب التمميذ القدر األكبر من المرونة في الرياضيات في 
ىذه المرحمة, حيث يكون ذلك بقياميم بشكل تدريجي بتبني 
العديد من االستراتيجيات المختمفة في تعمم الرياضيات, فمثبًل 

عداد فينتقمون منعد تمك عند تعرضيم لمسألة فييا جمع لؤل
العناصر من خبلل اليد إلى استراتيجيات أكثر فعالية وكفاءة 

 .تحتاج إلى قدر قميل من األفعال المعرفية
[ بأن التمميذ في ىذه المرحمة قد يصل 8] كما بين ىيل       

إلى درجة من القدرات المعرفية التي تتعمق بالمعالجة المغوية 
يذ بالقيام بالتعبير عن العدد بالمغة والمفظ, التي يستطيع فييا التمم

( أن يمفظيا )اثنان وأربعون(, والعكس أيضًا بأن يمتمك 42مثبًل )
التمميذ القدرة عمى الترجمة, كتحويل المفظ إلى عدد مثبًل )اثنان 

(, فنمو المفيوم ىذا قد يتيح الفرصة 42وأربعون( يترجميا )
الحسابية التي تتسم بأنيا أكثر  لمتبلميذ بأن يقوموا بأداء العمميات

تعقيدًا, ويقوموا بحساب ذلك بأذىانيم, حيث ال يرجع ذلك إلى 
استخدام االستراتيجيات التي تتصل بما اكتسبوه سابقًا من 
االستراتيجيات, لذا يمكن القول بأن المفاىيم والميارات الرياضية 

ميارات  التي ترتبط بالمعرفة الرياضية قد تنمو وتتطور مع زيادة
التبلميذ بالقيام بالعمميات الحسابية, ومدى معرفتيم التصورية 

 .بصورة متزامنة مع زيادة أسّنانيم
 أوال: المفاىيم الرياضية

إن واقع الحياة البشرية يظير أن األشخاص جميعيم ليسوا       
عمى مستوى واحد من التفكير واإلبداع, ألن مستوى تفكيرىم 

تعمميم ومواىبيم وميوليم  وبيئتيم التي يختمف تبعًا ألنماط 
يستقرون بيا, كذلك األمر بالنسبة لممفاىيم الرياضية التي تتباين 
وتختمف من مفيوم آلخر, حيث يتم تصنيفيا إلى عدة مفاىيم 
وتصنيفات, منيا المفاىيم األولية والمشتقة, والمفاىيم المحسوسة 

فاىيم بشكل بالغ والمجردة, حيث يتطمب ذلك التعامل مع ىذه الم
 ].27األىمية, ألنيا تعد الجدار األساسي لمبنية الرياضية ]

[ أن المفاىيم ىي عبارة عن األساس 28ويبين أبو ىبلل ]      
التكويني لمخوارزميات والميارات الرياضية التي يمكن أن توصل 
إلى التعميمات بأنواعيا وأدوارىا بالوسائل الرياضية, وباعتبارىا 

لدعم المفاىيم الرياضية, وأن من أىم المبادئ الواجب الطريق 
مراعاتيا عند بناء المنيج الرياضي الحاجة لنقل المفاىيم 

 .الرياضية واألفكار لآلخرين بوضوح
ويتم نقل تمك األفكار عن طريق استخدام لغة الرياضيات        

في التواصل االجتماعي والفكري واإلبداعي, ويتم ذلك التواصل 
ريق الرموز والتمثيبلت الرياضية المتعددة لممفيوم, فعندما عن ط

يكون باستطاعة المتعمم التعبير عن الفكرة بأكثر من طريقة كان 
بمقدوره أن يصل إلى الفكرة بوضوح, لذلك يجب أن تشمل 
أىداف تدريس الرياضيات المرحمة االبتدائية من أجل اكتساب 

 مجاالت الحياة العمميةالمفاىيم األساسية وتطبيقيا في مختمف 
[29.[ 

ونظرًا ألىمية المفاىيم الرياضية فإنو ينظر إلييا ضمن      
إطار تعمم ىرمي, وأن المفاىيم الرياضية تقع في قمة اليرم, 
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والتعميمات الرياضية ينظر إلييا باعتبارىا جزءا من فئات 
العبلقات بين فئات من المفاىيم تسمى بمصطمح القواعد, لذلك 

عمم المفاىيم الرياضية ىدفًا تربويًا يعم في مختمف مستويات يعد ت
التعميم, ويؤكد خبراء المناىج عمى االىتمام بتحصيل المفاىيم 
الرياضية في مختمف مراحل التعميم وتنميتيا من أجل استيعاب 

 ].30] أساسيات المعرفة
 :تعريف المفيوم الرياضي

ربوية الحديثة يعد مصطمح المفيوم من المصطمحات الت      
التي اختمف العمماء في تحديدىا, وقد عرف كل من زكريا 

[ المفيوم الرياضي بأنو "بناء عقمي عام, أو تجريد 32وفضيمة ]
ذىني غير محسوس, حيث تتكون لدى الفرد من خبللو صورة 
ذىنية, وذلك نتيجة لتعميم الصفات من األمور المتشابية 

 ".ض ليا مستقببلً والمتقاربة, وعمى أمور يتم التعر 
[ المفيوم الرياضي بأنو "اسم أو استجابة 31وعّرف جودة ]     

لجممة من الخصائص المشتركة بين المثيرات أو المواقف أو 
األحداث أو غير ذلك, وبأنو فكرة لتمثيل العنصر المشترك الذي 

 ".يتم عن طريقو التمييز بين المجموعات واألصناف المختمفة
[ تعريفًا لممفيوم الرياضي بأنو "فكرة 29م ضيير ]بينما قد       

مجردة تتمثل في مجموعة موضوعات أو ظواىر تتصف 
بالمواصفات نفسيا التي تحمميا الفكرة وتجمعيا بصفة أو 
مجموعة صفات مشتركة, أي باعتبارىا كممة تشمل عدة صفات 

 ".مشتركة
فيوم تعريفًا آخر لمم [33في حين جعل نيمسون وميشيل ]       

الرياضي ىو تصور عام لؤلحداث التي يتمكن من الوصول 
إلييا عن طريق عمميات التصنيف والتشبيو, وذلك باستخدام 
المغة الرمزية, ويعتبر تصورا بسيطا مختصرا يمخص األمور 

 .الكثيرة
[ تعريفًا لممفيوم الرياضي بأنو 28بينما قدم أبو ىبلل ]       

األشياء التي تدرك بالحواس أو "تشكيل من مجموعات  عبارة عن
     بالمواقف واألحداث التي يمكن تجزئتيا وتصنيفيا عمى
 أساس مجموعة من الخصائص التي تشترك بيا تمك المجموعات 

 ".وتتميز بيا, ويمكن اإلشارة إلييا بأسماء أو رموز
  خصائص المفيوم الرياضي

إن لممفيوم الرياضي عدة خصائص تميزه عن غيره, وعند       
اإلشارة لتمك الخصائص يحسن في البداية إيجاد التباين 
واالختبلف بين خصائص المفيوم وخصائص الحقيقة, وقد قدم 

تمييزًا لمخصائص بين المفيوم والحقيقة عمى النحو  [34] ميسني
 :اآلتي وفي ثبلثة خصائص

المفيوم جممة من التصنيفات لممواقف التمييز: باعتبار أن  -3
واألشياء, إال أنو يتم بذلك التمييز بينيما, لتتم التصنيفات عن 
طريق العناصر المشتركة مع بعضيا, لذلك يكون لممفيوم أىمية 

 .في القدرة عمى تمخيص األشياء والخبرات اإلنسانية
التعميم: يتصف المفيوم بخاصية التعميم التي تقوم عمى  -2
أ الشمولية, باعتباره ال ينطبق عمى شيء واحد, كما ىو مبد

الوضع في الحقيقة التي ال تعتمد عمى التعميم والشمولية؛ بل 
تنطبق عمى شيء واحد, وبذلك يصنف المفيوم باألكثر شمولية 

 .من الحقيقة
الرمزية: يتصف المفيوم بالرمزية, وذلك ألنو يرمز لشيء  -4

غير المحسوسة لذلك المفيوم  واحد فقط من الخصائص المجردة
 .أكثر تجريدًا من الحقيقة

 :[ أن المفاىيم تتميز بعدة خصائص ىي31وقد بّين جودة ]
قابمية التعمم: تختمف قابمية التعمم لممفاىيم لدى األطفال وفقًا  -

لدرجة النضج والتعمم لدييم, وذلك بأن ىناك مفاىيم يتم تعمميا 
ومدى االختبلف في درجة بطريقة أسرع من باقي المفاىيم 

 .تعمميا
تختمف المفاىيم تبعًا لدرجة قابمية  قابمية االستخدام: -

استخداميا, أي أن ىناك مفاىيم استخدمت في الفيم واالستيعاب 
ووضع القوانين والعمل عمى حل المشكبلت أكثر من غيرىا من 
المفاىيم, وقد يختمف ذلك في إمكانية استخدام المفاىيم لدى 

 .ال وفقًا لقدراتيم التعميميةاألطف
يتم تحديد الصدق في المفيوم من خبلل الدرجة التي  الصدق: -

يتقنيا المتخصصون لممفيوم, وقد يتم الزيادة في صدق المفيوم 
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لدى الطفل الواحد عن طريق زيادة مستوى تعممو ومدى اقترابو 
 .من المفيوم الذي تم تشكمو لدى المتخصصين

فاىيم قد تختمف وفقًا لدرجة عموميتيا, وذلك إن الم العمومية: -
ألن ىناك كثيرا من المفاىيم التي تتضمنيا, وقد تزداد الصفات 
المميزة واليامة لتعريف المفيوم كمما أصبح المفيوم أقل 

 .عمومية
البنية: يتم تحديد البنية لممفيوم من خبلل العبلقة المتاحة بين  -

ة المفيوم تعقيدًا عن طريق كل من مكونات المفيوم, وتزداد بني
 .نقصان الدرجة وعمومية المفيوم

قد يتم تحديد قدرة المفيوم من خبلل تفسيره لمدى  القدرة: -
اكتساب المفاىيم األخرى, وقد أشار "برونر" لضرورة تدريس 
المفاىيم التي تتمتع بالصعوبة, حيث ليا القدرة عمى التفسير 

لتيسير وتسييل تعمم المفاىيم أكثر من غيرىا, كما تعمل أيضًا 
 .األخرى

 القابمية إلدراك األمثمة الدالة عمى المفيوم حسيًا أو عقميًا: - 
تختمف المفاىيم تبعًا لقابمية إدراكيا لؤلمثمة الدالة عمى المفيوم 
حسيًا أو عقميًا, والتي تمّكن الشخص من مدى إدراكيا, بمعنى 

ممفاىيم ازدادت درجة أنو كمما ازدادت مستويات تعمم الطفل ل
إدراكو لممفاىيم األقل بيانًا ووضوحًا, فأي طفل يتمقن تعمم 
المفاىيم عن طريق رؤية األشياء ومدى تداوليا عبر الوقت الذي 
بذلو الطفل في التعمم, ويدل ذلك عمى زيادة نضجو كمما زادت 

 .قدرتو عمى استقبال المفاىيم وتعمميا عن طريق الرموز
بعض المفاىيم ليا أمثمة  الدالة عمى المفيوم: تعدد األمثمة -

واضحة تدل عمييا, ولكنيا قد تختمف في العدد الذي تمثمو تمك 
األدلة, وقد يتراوح ذلك العدد بين مثال واحد إلى عدد النيائي 

 .منيا
 باإلضافة إلى أن ىناك عددا من الخصائص التي يتصف بيا 

عن طبيعة  المفيوم الرياضي, وقد تعطي دالالت واضحة
المفيوم الرياضي وكيفية تكوينو في أذىان التبلميذ, ويذكر أبو 

 :[ بعض من ىذه الخصائص28ىبلل ]
 ة من األفكار ـرة أو جممـــن فكـــون مـــد يتكـــي قــــوم الرياضــــالمفي -

 .العقمية التي تكون المفيوم
 .المفاىيم عبارة عن المبنة األساسية لممعرفة الرياضية -
يتم التعبير عن المفيوم الرياضي وتمثيمو بأكثر من طريقة,  -

 .سواء كان لفظيًا أم رمزيًا أم بالصور أم بالرسم
يتم توليد المفاىيم الرياضي من خبلل الخبرة والممارسة  -

 .لممفاىيم, ومن غيرىا يكون المفيوم ناقصًا في عقول المتعممين
لخبرات السابقة لدى تعتمد المفاىيم الرياضي بشكل عام عمى ا -

 .المتعممين
يمكن لممفيوم الرياضي التعبير عنو بأكثر من طريقة, حتى  -

لو استطاع المتعمم التعبير عنو بمغتو الخاصة, والعمل عمى 
وبيذا يزداد ترسيخ المفيوم  ربطو بالمفاىيم والتطبيقات األخرى,

 .في عقوليم وبنيتيم المعرفية
 أنواع المفاىيم الرياضية

اىيم الرياضية أنواع مختمفة, وذلك تبعًا لتصنيفات كثير من لممف
تصنيفًا لممفاىيم الرياضية  [35الباحثين, وقد وضع ويمسون ]

 :كما يمي
مفاىيم متعمقة بالفئات التي يتم التوصل إلييا عن طريق  -5

 .تعميم الخصائص عمى األمثمة
 .مفاىيم متعمقة بالمنيجية التي تعتمد عمى طريقة العمل -6
مفاىيم متعمقة بالعبلقات التي تعتمد عمى عمميات المقارنة  -7

 .والربط بين العناصر المختمفة
 .مفاىيم ذات صمة بالبنية الرياضية كمفيوم لمعنصر -8

وىناك مجموعة أخرى من التصنيفات لممفاىيم, ومنيا تصنيفات 
 :لممفاىيم الرياضية [36ىوراك ]

مفاىيم رابطة, أي تستخدم أداة مفاىيم متعمقة بالربط وتسمى  -9
 ."الربط "و

 مفاىيم متعمقة بالفصل, وتسمى مفاىيم فصمية, أي -10
 .تستخدم أداة الربط "أو", مثل مفيوم العدد الصحيح غير السالب

المفاىيم التي ليا صمة بالعبلقات, وتحتوي عمى عبلقة  -11
 .معينة بين األشياء, مثل مفيوم أكبر من أو أصغر من

 ًا آخر من أنواع ــاك نوعـــ[ أن ىن37ة ]ــــت آل رحمـنــد بيّ ـــوق      
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المفاىيم الرياضية ىو المفاىيم الداللية, التي تستخدم من أجل 
الداللة عمى شيء ما, مثل مفيوم "عبارة خاطئة", ومنيا المفاىيم 
الوصفية التي تحدد بعض الخصائص المعينة التي تصف بيا 

أساس مفيوم االتصال, باإلضافة إلى  جممة من األشياء عمى
المفاىيم الحسية أو المادية التي يمكن مبلحظتيا وقياسيا, وأن 
المفاىيم المجردة عبارة عن داللة ال يمكن مشاىدتيا مثل العدد 

 .النسبي الذي يحدده المفيوم
باإلضافة إلى أنو يمكن التمييز بين ثبلثة أنواع من المفاىيم وقد 

 :[ فيما يمي32ريا وفضيمة ]أوردىا كل من زك
المفيوم الموحد: وىو ذات صفات مشتركة تجمع بين جميع  -

 (.أفراده مثل )مفيوم الدائرة
المفيوم غير الموحد: وىو لو صفة من عدة صفات متاحة  -

 .بدل من أن تكون لو جميع الصفات
المفيوم العبلئقي: وىو الذي يتم فيو إظيار األفراد لمعبلقة  -

 .المميزة
 استخدامات المفاىيم الرياضية

لممفيوم الرياضي عدة استخدامات وقد بينيا كثير من الباحثين, 
الذي يرى أن المفيوم الرياضي لو  [31ومنيم جودة  ]
 :استخدامات ومنيا

االستخدام الداللي: الذي يتم استخدامو من أجل التمييز بين  -
وم عمى المفاىيم المختمفة, أي باعتبار استخدام تصنيفي يق

أساس الفرز لممفاىيم مثل استخدام مفيوم العدد الطبيعي وتمييزه 
 .عن غيره من األعداد

االستخدام االصطبلحي: ىو يستخدم لمحديث عن صفات  -
األشياء وخصائصيا التي يحتوييا المفيوم وتخل ضمن حدوده, 

 .مثل تناول خصائص األعداد الطبيعية
 فيو استخدام مصطمح  االستخدام التضميني: ىو الذي يتم -

المفيوم أكثر من األشياء التي تسمى بو, أي باعتبار وجود 
 .صفات مرادفة لممفيوم, مثل تعريف العدد الطبيعي

[ أن لممفيوم الرياضي ثبلثة 28وقد ذكر أبو ىبلل ]     
 :استعماالت وىي كاآلتي

االستخدام االصطبلحي لممفيوم: ومن خبلل ىذا االستخدام  -
ر إلى الخصائص في األشياء التي تدخل في إطار يتم النظ

 .وحدود المفيوم الذي يدل عميو
االستخدام الداللي: ومن خبلل ىذا االستخدام يتم النظر إلى  -

 .مصطمح العدد النسبي لتمييزه من غيره من األعداد النسبية
لممفيوم: في ىذا االستخدام يتم المجوء  االستخدام التضميني -

إلى استخدام مصطمح المفيوم من حيث الشروط الحتمية 
والكافية لتكوين صورة المفيوم أكثر مما نتحدث عن األشياء 

 .التي تم تسميتيا بو
[ عدة استخدامات لممفيوم 37كما وأضاف كرانتز ]      

 :الرياضي كما يمكن استخدامو فيما يمي
 .: حيث يمكن لممفاىيم أن تصنف األشكال واألعدادالتصنيف -
التمييز بين األشياء: حيث يمكن لممفيوم أن يبين لممتعمم  -

الذي يمتمك معرفة مفيوم العدد الطبيعي أن يميزه من بين أعداد 
 .أخرى

االتصال والتفاىم: عند قيام المعمم بإعطاء درس جمع الكسور  -
بمقدوره التعامل والتفاىم مع ذات المقامات المختمفة فإنو ليس 

م المتعممين الذين ال يممكون المعرفة بالمصطمحات التي سوف يت
كسور متجانسة, مضاعف التطرق إلييا في الدرس مثبل: )

 .(.... مشترك, بسط ومقام
التعميم: ومن خبلل المعرفة بالمفاىيم يمكن تعميم المفيوم  -

تعميمو عمى عمى الجميع مثل: مفيوم المساحة الذي يمكن 
 .جميع األشكال

 .:مراحل تعمم وتعميم المفاىيم الرياضية
تؤخذ أىمية تعمم المفاىيم الرياضية وتعميميا مركزًا متميزًا       

في العممية التربوية, وذلك باختبلف الطرق واألساليب التي يقوم 
المعممون باستخداميا في طرق تدريس المفاىيم الدراسية داخل 

ختمف أيضًا من معمم آلخر, حتى التباين حجرة الصف, وت
واالختبلف قد يتم داخل المعمم نفسو في إمكانية عرض 
لمفيومين رياضيين ذات اختبلف واضح داخل الحجرة الصفية 

 ].29الواحدة ]
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[ أن عممية تعمم المفيوم وتعميمو قد 39] وقد بين كبلوسن       
تم االنتقال إلى تبدأ بالمرتبة األولى باإلدراك الحسي ومن ثم ي

اإلدراك الذىني أو العقمي, أي قد يتكون مفيوم ما عند طفل 
يشاىد شيئًا ألول مرة قد تتكون لديو الصورة الذىنية عن ذلك 
الشيء ومن ثم يأتي اإلدراك العقمي, وبذلك ال يتم اإلدراك 

[ عمى 34] العقمي إال بعد اإلدراك الحسي وقد عمل ميسنر
يوم وتعميمو إلى ثبلث مراحل وىي تقسيم عممية تعمم المف

 :كاآلتي
حيث يتم في ىذه المرحمة قيام الفرد بجمع  أواًل: مرحمة التمييز:

عدة مبلحظات لمجموعة من األشياء والظواىر التي تمييز بين 
 .أوجو االختبلف والتشابو فيما بينيا

والتي يتم فييا استنتاج الفرد لبعض  ثانيًا: مرحمة التعميم:
عن طريق نقاط االختبلف والتشابو وقد يخرج  المبلحظات
 .بنتيجة معينة

يقوم الفرد في ىذه المرحمة بتقديم عممية  ثالثًا: مرحمة القياس:
قياس أو مقارنة بين المفاىيم الموجودة أمامو وبين المعايير التي 

 .كونيا عقمو
أن تعمم المفاىيم  [31] [ وجودة30ويرى كل من ريان ]       

 :تعميميا قد تتمحور في المراحل التاليةالرياضية و 
يقدم  المرحمة األولى: تقديم المعمومات والتعرف عمى المفيوم: -

المعمم في ىذه المرحمة بعض األمثمة المحددة من قبمو, ويعمل 
عمى المقارنة بين األمثمة مع التبلميذ والطمب منو التبلميذ 

المفيوم وبين المقارنة بين األمثمة التي تتوافر فييا خصائص 
األمثمة التي ال تتوافر فييا خصائص المفيوم ويقوم بعد ذلك 
التبلميذ بفرض الخيارات والفروض واختبارىا وتحديدًا تعريفًا 

 .قائمًا عمى البناء ويحتوي عمى الخصائص األساسية لممفيوم
 في ىذه المرحمة  المرحمة الثانية: اختبار التوصل إلى المفيوم: -

التبلميذ عمى أمثمة أخرى يقومون بتحديدىا إذا كانت يتم تعرف 
مبلئمة لممفيوم أم ال, أي باعتبارىا ايجابية أم سمبية, وقد يؤكد 
المعمم عمى االفتراضات لممفاىيم وقد يقدم أسماء مختمفة لممفاىيم 

 ن ـب مـــا, ويطمـــائصيــًا لخصـــــا وفقـــــادة صياغتيـــى أعــل عمـــويعم

 .يذ أن يقدموا بعض األمثمة من عندىمالتبلم
في ىذه المرحمة  المرحمة الثالثة: تحميل استراتيجيات التفكير: -

يقصد باالستراتيجية في تحميل المفاىيم والتفكير بأنيا تقوم عمى 
ترتيب القرارات التي يتخذىا األفراد عند تعرضيم لمفاىيم جديدة, 

 :عدة أعمال ومنياويتم تحميل التفكير عند قيام التبلميذ ب
العمل عمى وصف األفكار التي تأتيو في عممية التنظيم  -

 .والتصنيف لممعمومات واألسس
والقيام بمناقشة دور الفروض والخصائص, مع مناقشة لنوع  -

 .الفروض وعددىا
 قواعد واستراتيجيات المفاىيم الرياضية

أمثمة  عند قيام المعمم بتقديم مفيوم ما يبدأ أواًل بإعطاء     
ايجابية عمى المفيوم, أي يعمل عمى تحريك المثال, ويعقب 
عميو بتعريف آخر يطمق عميو اسم تحرك التعريف, مع إعطاء 
مثال مضاد لممفيوم ويطمق عميو اسم تحرك البلمثال, وكل فئة 
متتالية من ىذه التحركات التي يقدميا المعمم يطمق عميو 

[  بعض من ىذه 36] راكاستراتيجية تعميم المفيوم, ويذكر ىو 
 :االستراتيجيات في تعميم المفيوم ومنيا

االستراتيجية التي تتكون من مجموعة من تحركات أمثمة  -
 .االنتماء

االستراتيجية التي تتكون من أمثمة االنتماء وأمثمة عدم  -
 .االنتماء

االستراتيجية التي تتكون من التعريف وأمثمة االنتماء وأمثمة  -
 .االنتماءعدم 

االستراتيجية التي تتكون من أمثمة االنتماء وأمثمة عدم  -
 .االنتماء والتعريف

 .االستراتيجية التي تتكون من تحرك الرسم وتحرك المقارنة -
 وىناك مجموعة من القواعد األساسية في تعميم المفيوم الرياضي 
والتي ينبغي أخذىا بصفة خاصة عند تقديم المفاىيم 

 :[ فيما يمي37] واستراتيجياتيا وبينيا كرانتز
 .عمى المتعمم القيام بإضافة المفاىيم إلى بنائو المعرفي -
 ر معنًا عند ــح األكثــــبـمم يصتعـــوم لممـــيـم مفـــديــم تقــــعمـى المـــعم -
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 .المختمفةارتباطو بخبرات المتعمم 
إن المفاىيم عند المتعمم قد تنمو وتطور إذا تعرضت لعدة  -

 .خبرات مختمفة
قد تتشكل المفاىيم بشكل سيل عند المتعمم إذا جاءت تمك  -

 .المفاىيم من واقع حياتو وشارك بيا بكل نشاط وفعالية
عند تعمم التمميذ لممفيوم يفضل أن يستخدم المفيوم أواًل ثم  -

 .عنو بالرموز والكتابة يقوم بالتعبير
يجب أن يؤخذ بعين االعتبار عند تقديم المفيوم  استعداد  -

 .التمميذ ومدى دافعيتو نحو تعمم المفيوم
 مراحل اكتساب المفاىيم الرياضية

إن المفاىيم الرياضية تتضمن عدة مراحل يتم من خبلليا تعمم 
م [ أن التعرف عمى المفاىي39تمك المفاىيم فيرى كبلوسين ]

الرياضية وتعمميا يتم في عدة مراحل متتالية قد تتشابو مع 
مراحل النمو المعرفي عند بياجيو إلى حد ما, ويبين أن ىناك 

 :عدة مراحل لتدريس وتعمم المفاىيم الرياضية أال وىي
ىو عبارة عن أنشطة تسمح  Free play المعب الحر -12

ليم, وىذه لممتعممين بالتجريب بشكل غير مباشر وغير موجو 
 .المرحمة تعد من المراحل الضرورية لتعمم المفيوم

يتم في ىذه المرحمة مبلحظة األنماط  Games األلعاب -13
 .التي يتضمنيا المفيوم, ويكتشف المتعمم بأن فييا قواعد محددة

 Searchالبحث عن الخواص المشتركة -14

communalities يستطيعون  إن البعض من التبلميذ ال
البنية الرياضية المشتركة بين مكونات المفيوم حتى بعد  اكتشاف

قياميم باأللعاب الرياضية, فعمى المعمم ىنا مساعدة المتعممين 
 .عمى اكتشاف تمك الخواص العامة داخل المفيوم

بعد أن تم تعرف المتعممين  Representation التمثيل -15
مثال واحد عمى العناصر المشتركة لممفيوم, فعمى المعمم تقديم 

عمى المفيوم وذلك من أجل حاجة المتعممين لمعرفة الخصائص 
 .المشتركة في المفيوم

في ىذه المرحمة قد يحتاج  Symbolization لترميزا -16
 ب وفيم ــاســي تتنــة التــالمتعمم إلى تكوين الرموز المفظية والرياضي

 .المفيوم
في ىذه  Formalization التشكيل أو الصياغة الشكمية -17

المرحمة يتم فييا التشكيل أو إعادة  الصياغة الشكمية لممفيوم, 
 .وذلك بترتيب خصائص المفيوم ومعرفة نتائجو

     نتاجات تعمم المفاىيم الرياضية
يعد اكتساب المفاىيم الرياضية نتاجًا ضروريًا عند تعمم 

يعني بأن ىذه النتاجات ىي المرغوب بيا  الرياضيات, وىذا ال
فقط يل ىناك العديد من النتائج التعميمية المرغوب فييا عند 

 [40] القيام باكتساب المفاىيم الرياضية وقد ذكر كل من لونقو
 :ما يمي [41وليفيل ]

الميارة في المعالجة: ويقصد بالميارة ىنا الميارة في  -
 .لتمييز في العبلقات الرياضيةالحسابات العددية وفي اإلدراك وا

 .العمل عمى تطبيق المفاىيم الرياضية في حل المشكبلت -
نتاج تعميمي آخر لكنو غير معرفي: وىو مدى الشعور الذي  -

يممكو المتعمم بالرضا عن المعرفة وكيفية استخدام المفاىيم 
 .الرياضية

 [ أنو يتم التوصل إلى النتائج32ويرى كل من زكريا وفضيمة ]
في تعمم المفاىيم بدرجة كبيرة عندما يقوم المعمم بالزيادة في 
تقديم أساليب التدريس في تعمم المتعممين وطرق عرضيا 
واستخداماتيا في التمثيبلت الرياضية التي تعمل عمى مساعدة 

 .المعمم عمى الربط والتحميل بين العبلقات واألفكار الرياضية
 م الرياضيتقويم مدى اكتساب التبلميذ لممفيو 

ىناك خطوات تعمل عمى تقويم مدى اكتساب التمميذ لممفيوم     
[ 28الرياضي ومن ىذه الخطوات كما جاءت عند أبوىبلل ]

[ أال وىي القيام بتحديد نوع المفيوم و 42وكيربيري وبوليتي ]
العمل عمى صياغة تعريف لممفيوم المراد تعميمو والقيام أيضًا 

المفيوم والتي يتم من خبلليا تصنيف  بتحديد الصفات التي تميز
المثيرات في نوع المفيوم, باإلضافة إلى تحديد قاعدة المفيوم قد 
تختمف القواعد المعرفية لممفيوم وذلك تبعًا الختبلف طبيعة ونوع 

مفاىيم المفيوم ذاتو, والقيام بتحديد موقع المفيوم ومكانو وفقًا لم
عمى االختيار المناسب , مع العمل األخرى في اليرم التعميمي
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عميو في كيفية لؤلمثمة التي تنطمق عمى المفيوم والتي ال تنطبق 
 .العمل عمى تطبيقو وانتقال أثرهاكتساب المفيوم, و 

 ثانيًا: الميارات الرياضية
تعد الميارات الرياضية جزءًا ال يتجزأ في محتوى منيج      

م العام, حيث أن الرياضيات في كافة المراحل التعميمية في التعمي
ىذه المعرفة قد تتصل بكيفية عمل شيء ما, كتعمم التمميذ مثبًل 
كيف يقيم عمودًا عمى مستقيم, أو كيف يضرب مقدارًا جذريًا في 

 ].43مقدار جذري آخر حيث يطمق عمى ىذه األمور الميارات ]
[ أنو عند التحدث عن الميارات 45] وقد بين الشافعي     

م التحدث عن السموكيات التي توصف تمك الرياضية فإنو يت
الميارات والتي تتسم بالدقة والسرعة, وأيضًا قد تشتمل عمى 
المادة الرياضية نفسيا, والتي تحتوي عمى الخوارزميات الرياضية 
ذات الطرق واألساليب المعينة, باإلضافة إلى أن ىناك العديد 

فرد االستغناء من الميارات الرياضية األساسية التي ال يستطيع ال
عنيا, والتي قام بتحديدىا المجمس القومي لمعممي الرياضيات 

, بحيث تضمن عشرة NCTM في الواليات المتحدة األمريكية
األعداد, يسة عن الميارات الرياضية وىي: )موضوعات رئ

الجمل والعبارات الرياضية, العمميات الحسابية, اليندسة, 
اإلحصاء, الرسم, الرياضيات القياس, العبلقات واالقترانات, 

 (.المالية والمعيشية, والتعميل الرياضي
وقد جاءت العديد من الدراسات التي أكدت عمى أىمية      

الميارات الرياضية األساسية التي تتضمنيا مناىج الرياضيات, 
والتي بينت بأن اكتسابيا والقدرة عمى إتقانيا قد يساعد التبلميذ 

دراك المبا دئ واألفكار المختمفة واستيعاب الحقائق عمى فيم وا 
الرياضية, مما يعمل عمى جعل دراسة منيج الرياضيات أكثر 
سبلسة ويسرًا, عمى الرغم من مواجية التبلميذ لمضعف في 

 كيفية اكتساب تمك الميارات ومدى مبلحظة المعممين ليذا 
 ].11الضعف وقدرتيم عمى مواجيتو ]

[ أىم األىداف في مجال 46] كما وبينت دراسة العبسي      
الميارات الرياضية والتي تتمثل في تزويد التبلميذ بالميارات 
الرياضية الواجبة في حياتيم اليومية, مع تنمية لتمك الميارات 

في إجراء الحسابات الذىنية واستخداميا في التخطيط اليومي 
اء لحياتو العممية والتعميمية, مع استخدام وسائل تعميمية في إجر 

الحسابات وتمثيل العبلقات الرياضية بشكل بياني والقدرة عمى 
 .استخدام أدوات قياس مختمفة ومتنوعة

 تعريف الميارة
ىناك عديد من المفاىيم "لمميارة" بشكل عام فمنيم من      

عرفيا بأنيا قدرة من القدرات التي يتصف بيا الفرد عند قيامو 
 ].43ارية بالسرعة والدقة ]بعمل ما, بحيث تشمل ىذه القدرة المي

[ بأنيا نوع من القدرة الذاتية عمى 44وعرفيا أيضًا بنكمي ]     
ترجمة بعض المنيجية الفعمية التي تعمل عمى إتقان العمل 

 .بشكل سريع ودقيق بحيث يقمل ويقتصد في الجيد
[ بأن الميارة ىي القدرة عمى إثبات 47ويبين ماشنتوش ]      

تمرين, أو رسم شكل ما, أو حل مشكمة بدرجة قاعدة, أو برىنة 
عالية من اإلتقان, وأضاف أيضا أنو من الممكن أن تتفرع 
الميارات إلى ميارات تتعمق بالتواصل مع العالم, وميارات 

 .تتعمق بالتفكير بما يحيط بالتبلميذ
[ تعريفًا لمميارة وبينيا بأنيا "تشمل 48] وأضاف الخزيم      

إلدراك لمعديد من المنيجية في األعمال الدقة والسرعة وا
 ".المتنوعة من أجل القدرة عمى إتقانيا

 :تعريف الميارات الرياضية
[ الميارات الرياضية بأنيا قدرة التمميذ 45] يعرف الشافعي      

عمى استخدام األساليب والطرق الرئيسية المتبعة في الرياضيات 
األداء وتبادل الرموز بشكل دقيق, باإلضافة إلى السرعة في 

والحسابات المختمفة كإجراء العمميات الحسابية واالستدالل 
 .واالستقراء والتجريد

[ الميارات الرياضية 49كما وعرف بوروفيكوجاردينر ]      
بأنيا الميارات الحركية اليدوية التي تمثل مجموعة من الميارات 

قياس, التي ترتكز عمى العمل اليدوي كميارات الرسم وال
باإلضافة إلى أنيا ميارات عقمية تعميمية أكاديمية تمثل مجموعة 
من الميارات التعميمية التي تمكن التبلميذ من تعمم الرياضيات, 

 .كميارات التعبير والتطبيق والتخطيط والتعميل الرياضي وغيرىا
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[ تعريفًا لمميارات الرياضية بأنيا 11] وأضاف الزىراني      
ميات العقمية المحددة والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا "جممة من العم

 ."بالوحدات الرياضية المقررة
الميارة الرياضية "مجموعة من  [50بينما عرفت عويس ]

العمميات واإلجراءات التي قد يتوقع من التبلميذ والمعممين 
 ".إجرائيا وتطبيقيا بشكل سريع وبدقة عالية

ن مفيوم الميارة الرياضية إلى أ[ 51] وقد أشار كيرياكو      
تتمحور حول قدرة التمميذ عمى كيفية استخدام الرموز الرياضية 
في حل العمميات الرياضية بشكل سمس وبأقل وقت ممكن, 
وأضاف أيضا انو عمى التمميذ معرفة المواد والبرامج الرياضية, 
وعمى المعمم أن يتعرف عمى المحتوى الرياضي وتعريفيا 

 .لمتبلميذ
 :الميارات الرياضية أىمية
تمتمك الميارات الرياضية أىمية بالغة في تعمم الرياضيات       

فيي تعمل جميعيا ضمن إطار نظامي ومتكامل, فيي من 
الميارات السائدة في تكوين ميمة معينة حيث يتم تبادل األدوار 
مع ىذه الميارات حسب الغاية واليدف في طريقة التفكير, ومن 

ارات واألنظمة الفرعية مع بعضيا البعض من ثم تتفاعل المي
أجل الوصول بالفرد إلى ىدفو المنشود وبشكل منظم ودقيق, 
فمثبًل الرياضيات تتصل بطريقة حل المشكبلت وذلك كون 
المسائل الرياضية تستخدم العمميات الذىنية التي يتم استخداميا 

 ].52] في الحياة اليومية
رات الرياضية واكتسابيا ضمن حيث تكمن أىمية تدريس الميا   

 ].53جممة من األسباب وكان من أىميا عمى النحو التالي ]
تقانيا قد يساعد التمميذ عمى  - إن اكتساب الميارة الرياضية وا 

دراك األفكار والمفاىيم الرياضية المختمفة  .فيم وا 
 إن االرتكاز عمى اآللة الحاسبة بشكل دائم ومستدام قد يعمل  -

التفكير في ذىن الطالب حيث يصيبو جمود التفكير عمى تعطيل 
 .وركوده

يسيل اكتساب الميارات الرياضية أداء التبلميذ في كثير من  -
 .األعمال اليومية

يسيل اكتساب الميارات الرياضية عمميات حل المشكبلت,  -
باإلضافة غمى تنمية القدرات اإلنتاجية في حل المسائل المفظية 

 .الرياضية
 :ميارات الرياضية األساسيةأنواع ال
[ إلى أن ىناك ميارات أساسية ال غنى 5يشير أبوزينة ]     

 : لكل تمميذ عنيا إذا أراد مع غيره بسيولة ويسر وىي كما يمي
األرقام واألعداد: وىي الميارة التي يتم عن طريقيا معالجة  -

, , وكتابتيايب األرقام, وقراءتيااألرقام بعدة أشكال كترت
 .يمياوتحو 

القياس: وىي الميارة التي يكتسبيا التمميذ إذ يقوم باستخداميا  -
وفق أدوات القياس المعتاد عمييا والمعروفة لكي يتم الحصول 
عمى البيانات الكمية كاألطوال واألحجام والمساحات وقراءة 

 .الخرائط وتقدير المسافات بين األماكن والمواقع
وىي الميارة التي يتم عن العمميات الحسابية وخصائصيا:  -

دأعداد نسبية مكافئة ألعداد أخرى طريقيا إعطاء راك , وا 
, حل مسائل تتضمن خصائص العمميات وبعض األعداد

, أو النسبة عمى الكسور, أو النسبة والتناسب العمميات األساسية
 .المئوية

اإلحصاء واالحتماالت: وىي الميارة التي يكتسبيا التمميذ عند  -
نظرة مستقبمية لما يحدث, والتي قد ترتكز عمى أدلة قائمة تكوينو 

, لتبنى عمى أساس عممي, وحساب المتوسط والوسيط والمنوا
 .حساب مقاييس التشتت المختمفة

ل : تمثل ىذه الميارة تكوين جمالحمل والعبارات الرياضية -
وعبارات رياضية من مسائل لفظية, وحل المعادالت الخطية 

 .ل الجمل والعبارات الرياضية إلى مسائل, وتحويالبسيطة
اليندسة: والتي يتم من خبلليا تمييز الخطوط المتوازية  -

, تقاطعة, تصنيف األشكال اليندسيةوالمتعامدة واألفقية والم
, إدراك مفاىيم التشابو ساب المحيطات والمساحات لممضمعاتح

 .والتطابق والتعرف عمييا
يارة التي تتضمن تفسير : وىي المالعبلقات واالقتران -

, وتطبيق خبلل األشكال البيانية والرسوماتالمعمومات من 
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مفاىيم النسبة والتناسب في إنشاء األشكال والرسومات والخرائط 
 .وتحديد العبلقات الكمية

يذ لرسم األشياء الرسم: وىي الميارة التي يستخدميا التمم -
, خبلل الرسم د أبعاده الحقيقية من, وتحديبمقياس رسم معين

 .قراءة الرسومات وتحميل النتائج منيا
أمثمة التعميل الرياضي: وىي الميارة التي تتضمن إعطاء  -

, جمع المعمومات والبيانات التي نقيض الختبار صدق العبارات
 . تدعم نتيجة ما وعرض ىذه البيانات

مميذ الرياضيات المالية والمعيشية: وىي الميارة التي تكسب الت
يف الفعمية لؤلشياء , وتقدير التكالالتخطيط لميزانيتو المعيشية

, واستخدام المعادالت البسيطة لمصاريف حياتو التي يحتاجيا
 .اليومية
[ عدة ميارات رياضية أخرى قد يكتسبيا 54وأضاف نجم ]     

 :التمميذ خبلل فترة تعممو لمرياضيات ومنيا
كتسبيا التمميذ من خبلل ميارة االستقراء: وىي الميارة التي ي -

البحث عن نمط معين, واكتشاف النمط والتعبير عنو من خبلل 
 .استخدام لغة الرياضيات التي تتكون من رموز ومتغيرات

ميارة البرىان الرياضي: والتي تمثل سمسمة من العبارات  -
الرياضية كاالستدالل والمنطق واستخدام المسممات والنظريات 

 .المبرىنة من قبل
ميارة التفكير المنطقي: يقصد بيذه الميارة التنوع في الوصول  -

إلى نتيجة معينة كاستخدام أدوات الربط, واستخبلص النتائج 
 .الصحيحة

ميارة التعميل والتبرير )السببية(: وقد تتضمن ميارات التعميل  -
 .كذكر األسباب والمقارنة وتكوين األسئمة واإلجابات المتنوعة

سألة الرياضية: وىي الميارة التي يكتسبيا ميارة حل الم -
 التمميذ عند تعرضو لموقف جديد ومن ثم يقوم بتحميمو ضمن

 .معرفة رياضية تم تعمميا سابقًا إليجاد الحل المبلئم ليا
[ لعدد من الميارات الرياضية التي 53وأشار المنصور]       

ئية يكتسبيا التمميذ من منيج الرياضيات في المرحمة االبتدا
 :وىي

ميارة الرسم والتمثيل: أن يكتسب التمميذ ميارة الرسم البياني  -
 .والتمثيل وتوظيفيا في حل المسائل الرياضية

: وىي الميارة التي يقوم التمميذ باكتسابيا ميارة حل المسائل -
أثناء التعمم حيث يتكون لديو القدرة عمى حل المسائل ضمن 

 .باالستجابة ليذا الموقفموقف جديد يواجيو, ويقوم 
ميارة التفكير الرياضي: وىي الميارة التي يكتسبيا التمميذ في  -

مواجية المشكبلت والمسائل الرياضية والعمل عمى حميا, 
باعتبارىا تتعمق بالعمميات العقمية كعمميات الحل, والعمميات 

 .المنطقية التي تتكون منيا عممية حل المسائل المختمفة
تخدام األدوات اليندسية: وىي أن يكتسب التمميذ ميارة اس -

ميارات استخدام األدوات اليندسية وتوظيفيا في حل المسائل 
 .الرياضية

ميارة حل المشكبلت: وىي الميارة الرياضية التي يكتسبيا  -
التمميذ والتي تحتاج منو استخدام المعارف الرياضية التي تعمميا 

المدونة أو المفظية التي تقدم  من قبل, باإلضافة إلى المعمومات
 .لو من أجل الوصول إلى حل لممشكمة

 :خصائص الميارات الرياضية
[ بعض من الخصائص العامة لمميارات 43] حدد الشريف     

 :الرياضية وبينيا عمى النحو التالي
التآزر: ويقصد بالتآزر ىو مدى أىمية اإليقاع الحركي 

بات, بحيث تكون واضحة عند والتنسيقات بين المثيرات واالستجا
 .إتاحة تمك الصفة في األداء المياري

السرعة والدقة: يجب أن يتسم السموك المياري بالسرعة والدقة 
 .الفائقة

االستراتيجية: يقصد بيا أن يشتمل السموك المياري عمى الجانب 
 .المعرفي بحيث يحتوي عمى الفيم واإلدراك لمعديد من الخطوات

اء تحت الضغط: وىي قدرة التمميذ عمى أن يكون القدرة عمى األد
 .ماىرًا في العمل تحت الضغط

 :[ بأن خصائص الميارة تتسم بأنيا55كما بين أنثوني ووالشو ] 
 .تعمل عمى تنمية عمميات التدريب والممارسة عن التبلميذ -
 ة ـــــــدقـــا: الــــمـن ىــــاريــن معيــــمـاري ضــــيـم األداء المـــيـيـقـوم بتــــتق -
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 .والسرعة
تعمل عمى تكوين وتأسيس المعرفة أو المعمومات لكونو جزءًا  -

ال يمكن االستغناء عنو في األداء المياري, فيتم النظر عمييا 
 .بأنيا القدرة عمى استخدام المعرفة ضمن األداء المعين

تقوم بتكوين مزيج من االستجابات السموكية العقمية  -
 .واالجتماعية والحركية
 :تنمية الميارة الرياضية

بّين عدد من الباحثين والتربويين أىمية االىتمام بتنمية      
 :الميارات الرياضية, حيث يرجع إلى عدة أسباب ومنيا

أن التمميذ إذا اكتسب الميارات في أداء عمل معين فإنو  -
 .سيؤدي عممو بكفاءة عالية, ويعود بالمنفعة لديو

أن العمل عمى تنمية الميارات الرياضية عند التبلميذ  -
يساعدىم عمى مواجية المشكبلت والتحديات أثناء حياتو 
اليومية, فيتخذ القرارات الصائبة عمى أساس التفكير الذاتي, 
باإلضافة إلى اكتساب الفرد لمميارات والميول اإليجابية تجاه 

 ].43التعمم من أجل مسايرة كل حديث في العمم ]
إلى أن ىناك جممة من  [56] وأشار ساريتاسوأكديمير     

العوامل التي إذا توفرت عند أداء التمميذ تعمل عمى تنمية 
الميارات الرياضية, حيث إن من شروط نجاحيا توفير الوقت 
المناسب والكافي لممارسة الميارات التي يجب تنميتيا, وأيضًا 

واضح, والتخطيط ليذه مدى فيم المعمم ألىداف الميارة بشكل 
األىداف؛ وليس لما تقصده تمك األىداف, كما يجب أن تتوفر 
الوسائل والمواد المطموبة, كتوفير البيئة اإليجابية السميمة التي 
تسمح لمتبلميذ بأداء الميارات بشكل جيد, كما ينبغي عند 
التخطيط لتدريس الميارات التركيز عمى ميارات محددة ألداء 

 .العمل
عددا من االقتراحات من أجل  [57] وأضاف جرووسوسيبوال     

 :تنمية الميارات الرياضية عند التبلميذ, وبينيا عمى النحو التالي
 .تنمية الفيم قبل تطبيق الميارة -
 .التقميل من التدريب المعتاد عميو والروتيني في العمل -
 .مراجعة شرح الميارات ثانية عند الحاجة إلييا -

إلى استخدام أفكار بنائو جديدة من أجل ترسيخ التطرق  -
 .الميارات

 .توليد الحماس والدافعية عند التبلميذ -
 :استراتيجيات تدريس الميارات الرياضية

استراتيجيات تدريس الميارات الرياضية  [58] أوضح سوان     
 :عمى النحو التالي

التمميذ  استراتيجية األجزاء: وىي االستراتيجية التي يتم تعميم -
من خبلل األجزاء التي تتكون منيا كل ميارة من الميارات 
الرياضية وقبل أن تتكامل أجزائيا, حيث يتم التدريب عمى كل 
جزء من أجزائيا وحدىا, كالتدرج في تعميم ميارة حل المعادلة 
الرياضية, حيث تسبقيا ميارة إيجاد قيمة المقدار الجبري وجمع 

يات وتساوييا, وعن طريقيا يتم وطرح وضرب وتبسيط الحدود
تعميم التمميذ ميارة جديدة, كميارة الجمع والتعويض وتبسيط 

 .المعادلة الرياضية
وفي ىذه االستراتيجية يقوم المعمم بتوجيو  استراتيجية الكل: -

التمميذ إلى التعمم التسمسمي الذي يبلئم مكونات الميارة, وبداًل 
فقط يتم التوجو إلى ممارستو,  من أن يكون االعتماد عمى التعميم

حيث يتم ممارسة كل جزء وحده, وقد يكون االعتماد عمى تعمم 
 .وممارسة الكل باعتباره وحدة واحدة
 مراحل اكتساب الميارة الرياضية

[ إلى أن اكتساب وفيم الميارة الرياضية 59يشير بروك ]      
المفاىيم تمر بعدة مراحل, فبداية عمى التمميذ أن يفيم الرموز و 

الرياضية, ثم بعد ذلك عميو أن يميز بين ىذه الرموز وأماكن 
استخداميا, وبعد معرفة معنى كل رمز عميو أن يبدأ باستخدام 
ىذه الرموز في المسائل الحسابية, والتعرف عمى كيفية تحميل 

 .الرموز والبيانات الرياضية الخاصة بكل ميارة
راحل اكتساب الميارات م [60] وضح ميمر وكوسمينجأكما و      

 الرياضية التي يمر بيا التمميذ خبلل اكتسابو لمميارات والتي
 :تتمثل فيما يمي

أواًل: مرحمة اإلدراك, ويقصد بيا قدرة التمميذ عمى فيم الميارة 
من أجل اكتسابيا, ومكونات ىذه الميارة وشروط تعمميا وأدائيا, 
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اء الميارة الرئيسة وتكمن ميمة المعمم في ىذه المرحمة بيان أجز 
 .وتوضيحيا

ثانيًا: مرحمة التثبيت, التي يتم فييا ممارسة المعارف الصحيحة, 
وخفض االستجابات الخاطئة لممعرفة, حيث تبقى تمك 
االستجابات ضمن سمسمة متتالية يتم فييا تشكيل مجموعة من 

 .الميارات المرغوب تدريسيا
المرحمة تنمية الميارات ثالثًا: مرحمة االستقبلل, يتم في ىذه 

 .الرياضية بشكل تدريجي من خبلل ممارستيا
[ لمراحل أخرى في اكتساب 61بينما أشار أبو شعبان ]     

 :الميارات الرياضية وىي
المرحمة األولى: مرحمة النموذج, ىي المرحمة التي يتم فييا  -

تقديم نموذج لمتمميذ, حيث يتم محاكاتو ومناقشتو من خبللو, 
 .مب منو مثبًل القيام بميارة ماكالط

المرحمة الثانية: مرحمة التطبيق أو التدريب مع الممارسة,  -
تتضمن ىذه المرحمة تييئة الفرصة لمتمميذ عمى التدريب عمى 

 .الميارات مع مساعدة المعمم لو
 المرحمة الثالثة: مرحمة التطبيق أو التدريب بعد المراجعة, -

الفرصة لمتمميذ عمى التدرب عمى  وتنتيي ىذه المرحمة بإتاحة
 .الميارة أمام التبلميذ بعد إجراء مراجعة ذاتية حول تمك الميارة

المرحمة الرابعة: مرحمة األداء المستقل, حيث يتم في ىذه  -
المرحمة تحفيز التبلميذ من أجل القيام بالميارة من غير مساعدة 

لتبلميذ المعمم ليم أو عمل مراجعة قصيرة, بل يمكن تحفيز ا
وتشجيعيم عمى تكممة الميارة في مواقف جديدة خارجية غير 

 .التي تمت داخل الغرفة الصفية
وتتم في ىذه المرحمة إتاحة  المرحمة الخامسة: مرحمة اإلبداع, -

الفرصة لمتبلميذ في التحسن والتقدم واإلبداع من خبلل 
استخداماتيم الخاصة لمميارات المتعددة, حيث يكون ذلك من 

 بلل تحفيزىم عمى تعديل الميارة عن طريق موضوعات حديثة خ
 .وذات محتوى مبلئم من إبداعاتيم الخاصة

 :تقويم مدى اكتساب التبلميذ لمميارة الرياضية
 مدى[ بعض المقترحات لمعرفة 62يضيف حمزة والببلونة ]     

اكتساب التبلميذ لمميارة, فالمتعمم يجب أن يكون لديو القدرة 
يبرر العممية ويعرف الخواص المتضمنة فييا أو يربط عمى أن 

, لذلك فمن المفضل لممعمم عن لعممية بتعريف العممية اإلجرائيةا
تقويم التبلميذ أن يعين تمارين قميمة تتطمب تفكيرا في الحل بدال 
من تمارين عديدة تبحث عن االستجابات اآللية, كما تكون ىذه 

 .كتشافالتمارين تساعد التمميذ عمى اال
ولمعرفة مدى اكتساب التبلميذ لمميارات الرياضية يجب       

أن يستطيع التمميذ إجراء العمميات الحسابية والجبرية المناسبة, 
والتقريب والتقدير التقريبي, والقياس, والتعامل مع األشكال 
اليندسية, والوعي بمدى معقولية النتائج, وتفسير وقراءة الجداول 

نية, واستخدام األساليب الرياضية في التفكير واألشكال البيا
والتخطيط واكتشاف الظواىر, واستخدام األسموب الكمي في 
معالجة المواقف المناسبة, مشكبلت الحياة اليومية واستخدام 

 ].18األساليب الرياضية في حل المشكبلت بصفو عامة ]
 الدراسات السابقة. 4

 :الدراسات العربية (1)
الدراسات التي تناولت اكتساب التبلميذ المعرفة المحور األول: 

   الرياضية
[ دراسة ىدفت إلى معرفة مستوى إتقان 16قدمت الفراج ]      

دبي طمبة الصف األول الثانوي األكاديمي بفرعية العممي واأل
, ومعرفة ما إذا كان مستوى إتقان لمميارات الرياضية األساسية

باختبلف جنسيم, ونوع  الطمبة لمميارات األساسية يختمف
( 480وتكونت عينة الدارسة من ) أىمي(, –المدرسة )حكومي 

طالبا وطالبة, ولغرض تحقيق أىداف الدارسة أعدت الباحثة 
( فقرة موضوعية لقياس إتقان 52اختبارا تحصيميا مكونا من )

الطمبة لمميارات الرياضية األساسية, وأظيرت نتائج الدراسة 
لطمبة لمميارات الرياضية األساسية, حيث تدني مستوى إتقان ا

%( لمطمبة المشاركين في 50كانت نسبة اإلتقان أقل من )
الدراسة, كما بينت أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن 

( بين نسبة إتقان الذكور ونسبة إتقان اإلناث 0.05مستوى )
لمميارات الرياضية األساسية, في حين تفوق طمبة المدارس 
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مية عمى طمبة المدارس الحكومية وبداللة إحصائية عند األى
(, وكذلك تفوق طمبة الفرع العممي عمى طمبة 0.05مستوى )

(, كما وجد 0.05الفرع األدبي بداللة إحصائية عند مستوى )
اختبلف في متوسط نسبة إتقان الطمبة لمميارات الرياضية 

عداد باختبلف المجال, وكان أعمى متوسط لمجال ميارات األ
 .والعمميات عمييا, وأدني متوسط لمجال ميارات القياس

[ دراسة ىدفت إلى البحث في أثر 63كما أجرى عيسى ]      
فيم المفاىيم والميارات الرياضية لدى طمبة الصف العاشر 
األساسي في تحصيميم لممفاىيم العممية, اىتمت الدراسة 

بعبلقات معينة مع بتحصيل الطمبة لممفاىيم العممية التي ترتبط 
, خاصاً  المعرفة الرياضية, وتتطمب بالتالي فيما رياضياً 

واختيرت العينة بطريقة طبقية عنقودية من مجتمع الدراسة, 
وطالبة, ولتحقيق أىداف الدراسة  ( طالباً 695وتكونت من )

استخدم الباحث في ىذه الدارسة ست أدوات ىي: اختبار كولوب 
قياس نمط التعمم(, واختبار االتجاىات المعدل لمنمط التعميمي )ل

العممية )لقياس االتجاىات العممية(, واختبار االستدالل العممي 
)لقياس القدرة عمى االستدالل العممي(, واستبانة الوضع 

 االقتصادي )لتحديد مستوى تعميم كل من األبوين, -االجتماعي
ي ووظيفة األب, والدخل السنوي لؤلسرة(, واختبار تحصيمي ف

المفاىيم وميارات الرياضيات, واختبار تحصيمي في المفاىيم 
العممية الواردة في "وحدة الضوء" لمصف العاشر, وكشفت نتائج 
الدراسة عن أن انحدار تحصيل الطمبة في المفاىيم العممية عمى 

%( تقريبا من التباين الكمي 39.2جميع متغيرات الضبط فسر )
في المفاىيم العممية(, كما وجد لممتغير التابع )تحصيل الطمبة 

 أنو عند إضافة المتغير المستقل إلى متغيرات الضبط السابقة
%( تقريبا من التباين 54.7فإن ىذه المتغيرات مجتمعة تفسر )

الكمي لممتغير التابع, وبذلك فإن المتغير المستقل )فيم المفاىيم 
%( من التباين الكمي 15.5والميارات الرياضية( قد فسر )

لممتغير التابع, وىذه الزيادة في النسبة دالة إحصائيا, وكذلك 
تبين من حساب معامبلت االرتباط بين المتغير التابع وبين 

ىما فيم المفاىيم والميارات  -المتغيرات األخرى أن متغيرين فقط

ارتبطا ارتباطا موجبا قويا  -الرياضية واالستدالل العممي
صيل الطمبة في المفاىيم العممية بالمتغير التابع, وبذلك فإن تح

يتأثر بكل منيما عمى الترتيب, ومن أىم توصيات الدراسة 
ضرورة اىتمام المعممين في مجال العموم بحصر المفاىيم 
والميارات الرياضية البلزمة لتعميم العموم, والتأكد من إتقان 

 .الطمبة ليا قبل تدريسيم المفاىيم والميارات العممية
[ دراسة ىدفت إلى التعرف عمى مدى 46عبسي ]وقدم ال     

اكتساب تبلميذ المرحمة األساسية العميا لممفاىيم والميارات 
الرياضية العددية, كما ىدفت إلى معرفة أثر الجنس والمستوى 
التعميمي في اكتساب تبلميذ المرحمة األساسية العميا لممفاىيم 

( تمميذ 900) والميارات العددية, وقد تكونت عينة الدراسة من
وتمميذة من تبلميذ الصفوف السادس, والثامن, والعاشر, حيث 
تم اختيار خمس مدارس ذكور وخمس مدارس إناث, وتم اختيار 

تمميذًا وتمميذة لكل من الصفوف الثبلثة من كل مدرسة, وقد  30
قام الباحث بإعداد اختبار تحصيمي يقيس مدى اكتساب تبلميذ 

ا لممفاىيم والميارات الرياضية العددية, المرحمة األساسية العمي
وقد تم التحقق من صدق االختبار, وتوصمت نتائج الدراسة إلى: 
قبول مستوى أداء التبلميذ في المفاىيم والميارات الرياضية 
العددية عمى مستوى المعرفة المفاىيمية والمعرفة اإلجرائية 

ت التبلميذ لمصفوف الثبلثة, حيث تجاوزت النسبة المئوية إلجابا
%(, أما عمى مستوى حل المسألة 50عمى فقرات االختبار )

الرياضية فكان مستوى أداء التبلميذ منخفضًا في الصفوف, 
حيث لم تتجاوز النسبة المئوية إلجابات التبلميذ في أعبلىا 

(42%.) 
[ إلى معرفة مستوى اكتساب 64وىدفت دراسة أحمد ]      

لحسابية األساسية, ومعرفة طمبة الصف السادس لمميارات ا
مستوى اكتسابيم لممفاىيم والميارات الجبرية, والتعرف عمى 
العبلقة بين مستوى اكتسابيم لمميارات الحسابية األساسية 

وتكونت عينة الدراسة من  واكتسابيم لممفاىيم والميارات الجبرية,
( طالبا وطالبة من المدارس الحكومية في مديريتي التربية 635)
تعميم لجينين وقباطية في فمسطين, ولغرض تحقيق أىداف وال
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الدراسة أعد الباحث اختبارين: أحدىما يقيس مستوى اكتساب 
الطمبة لمميارات الحسابية األساسية الواردة في منياج 
الرياضيات, واآلخر يقيس مستوى اكتساب الطمبة لممفاىيم 

الدراسة  وأظيرت نتائج والميارات الجبري في منياج الرياضيات,
تدنيا ممموسا في اكتساب الطمبة لمميارات الحسابية األساسية, 
بينما كان اكتسابيم لممفاىيم والميارات الجبرية مقبوال, كما 
أظيرت النتائج وجود عبلقة إيجابية بين مستوى اكتساب الطمبة 
لمميارات الحسابية األساسية ومستوى اكتسابيم لممفاىيم 

 .والميارات الجبرية
[ دراسة ىدفت إلى التعرف 65وأجرى مقدادي والخطيب ]      

عمى مدى اكتساب تبلميذ مرحمة التعميم األساسي العميا في 
األردن لمقدرة عمى استخدام ميارتي التقدير والحساب الذىني, 
لى معرفة أثر كل من الجنس والمستوى التعميمي ونوع المدرسة  وا 

( شعبة, ست 12ن )في تمك القدرة, وتكونت عينة الدراسة م
( تمميذًا 345منيا من الذكور وست من اإلناث, وقد ضمت )

وتمميذة اختيروا عشوائيًا )بالطريقة العشوائية العنقودية( من 
المدارس الحكومية والخاصة, من الصفوف السادس والسابع 

, واستخدم 2000/2001والثامن األساسي لمعام الدراسي 
, إذ بمغ ثبات ذلك االختبار الباحثان اختبارًا من إعدادىما

واستخدم الباحثان اختبار "تحميل التباين الثبلثي" لتحميل  ,0.83
البيانات وتفسيرىا, وأظيرت نتائج الدراسة أن متوسط تحصيل 

تقدير جميع تبلميذ عينة الدراسة في قدرتيم في ميارتي ال
, ىذه القيمة تقل عن المستوى %45.6والحساب الذىني بمغت 

%, ولم تظير النتائج فروقًا ذات داللة 50تربويًا والبالغ  المقبول
في مستوى تحصيل  = α) 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

التبلميذ تعود الختبلف الصف الدراسي لمتبلميذ, واختبلف نوع 
المدرسة )خاص, حكومي(, بينما أظيرت فروقًا ذات داللة 

 مستوى تحصيل في  = α) 0.05الداللة )إحصائية عند مستوى 
 .التبلميذ بين الذكور واإلناث وذلك لصالح اإلناث

[ دارسة ىدفت عمى معرفة مدى 18بينما أعد السامعي ]      
اكتساب تبلميذ الصف الثامن األساسي بمدنية تعز لمميارات 

الرياضية األساسية واتجاىاتيم نحو الرياضيات, كما ىدفت إلى 
يذ لمميارات الرياضية األساسية معرفة العبلقة بين اكتساب التبلم

وبين اتجاىاتيم نحو الرياضيات, ومعرفة أثر الجنس ونوع 
أىمي( في اكتساب التبلميذ لمميارات  –المدرسة )حكومي 

الرياضية األساسية, واتجاىاتيم نحو الرياضيات, تكونت عينة 
( تمميذا وتمميذة من تبلميذ الصف الثامن 490الدراسة من )

مدارس الحكومية واألىمية في مدينة تعز, األساسي في ال
ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث بإعداد اختبار تحصيمي, 
كما استخدم الباحث مقياسا جاىزا لقياس اتجاىاتيم نحو 
الرياضيات, وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود تدن ممحوظ في 
مستوى اكتساب التبلميذ لمميارات الرياضية األساسية, كما 

ت النتائج أن اتجاىات تبلميذ الصف الثامن األساسي نحو أظير 
الرياضيات كانت إيجابية, وكشفت النتائج عن وجود عبلقة 
ارتباط موجبة بين اكتساب التبلميذ لمميارات الرياضية األساسية 

 .وبين اتجاىاتيم نحو الرياضيات
دراسة ىدفت إلى تحديد مستوى المعرفة  [66وأعد يحيى ]      
ية لتبلميذ الصف الثامن األساسي في محافظة قمقيمية, الرياض

كما ىدفت إلى تحديد مستوى المعرفة الرياضية لمعممي 
الرياضيات الذين يدرسون ىؤالء التبلميذ في محاولة لدراسة أثر 
بعض المتغيرات السياقية عمى مستوى المعرفة الرياضية, لتحديد 

فة الرياضية بصورة تمك المتغيرات التي تؤثر في مستويات المعر 
إيجابية أو سمبية بما يمكن من توجيو برامج اإلعداد األكاديمي 
لممعممين قبل الخدمة وأثناءىا, وتمكن من توجيو أيام العمل 
الدراسية التي تنظمو مديريات التربية في موضوع الرياضيات, 
ولتحقيق أىداف الدراسة تم اعداد اختبارين, أحدىما لمتمميذ 

سؤااًل لما يعتقد  20مم, اشتمل اختبار المعمم عمى واآلخر لممع
أنو مفيوم خاطئ )بديل( لدى معممي الثامن األساسي في 
مجاالت المحتوى كالجبر, والبيانات والفرص, واليندسة, ونظرية 

( فقرة موزعة 40األعداد, أما اختبار التمميذ فقد اشتمل عمى )
نسب والتناسب, مجاالت المحتوى: األعداد ونظرية األعداد وال

واليندسة والقياس, والجبر, والبيانات والفرص, وقد أشارت نتائج 
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الدراسة إلى تدني مستوى المعرفة الرياضية لدى التبلميذ 
 (,49885والمعممين, حيث بمغ متوسط عبلمات التبلميذ )

(, أما بالنسبة لممعممين 7841واالنحراف المعياري لعبلماتيم )
(, 100(, من )63850بلماتيم )فكان الوسط الحسابي لع

(, وبمغ أعمى متوسط 3875واالنحراف المعياري ليذه العبلمات )
(, وأدنى متوسط 51858لتحصيل التبلميذ في ميارات الجبر )

(. أما بالنسبة 44832لمتحصيل في ميارات اليندسة حيث بمغ )
 لممعممين فقد بمغ أعمى متوسط في ميارات الجبر, حيث بمغ

حين بمغ أدنى مستوى في ميارات اليندسة,  (, في73874)
(, كما اتضح أن أداء التبلميذ تدنى في 46821حيث بمغ )

(, واتضح أن متوسط أداء التبلميذ كان 42855ميارات التحميل )
(, ومن أىم توصيات الدراسة: 53881مرتفعًا في ميارة المعرفة )

توى إجراء دراسات أخرى حول العوامل التي تساىم في تدني مس
المعرفة الرياضية لمتبلميذ, وعقد دورات تدريبية يتم من خبلليا 
عرض بعض المفاىيم البديمة في الرياضيات, وضرورة مراجعة 
مناىج وكتب الرياضيات المدرسية لمصف الثامن, بحيث تركز 
أسئمتيا وتمارينيا عمى مستوى حل المسألة, وأن تتضمن تمك 

 .الكتب عمى نمط االختيار من متعدد
المحور الثاني: الدراسات التي تناولت معرفة المعممين والطبلب 

 )ميارات –المعممين بالمعرفة الرياضية )مفاىيم 
[ بالتعرف إلى مستوى المعرفة الرياضية 67أعد شطناوي ]      

والبيداغوجية )أصول التدريس( عند معممي ومعممات الصفوف 
كل من الجنس  الثبلثة األولى في محافظة إربد, ومعرفة أثر

والمؤىل العممي والخبرة, والتفاعل بينيا في مستوى معرفة 
وقد تكّون مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعممات  المعممين,

الصفوف الثبلثة األولى في المدارس الحكومية في محافظة 
( معممًا ومعممة, واختيرت عينة 1621إربد, إذ بمغ عددىم )
%( من 30ممًا ومعممة بنسبة )( مع486طبقية عشوائية بمغت )

مجتمع الدراسة, وقام الباحث بإعداد أداتين ىما: اختبار في 
( فقرة موزعة عمى المفاىيم 50المعرفة الرياضية تكون من )

والميارات والتعميمات وحل المسألة, واختبار في المعرفة 

( فقرة موزعة عمى التخطيط والتنفيذ 50البيداغوجية وتكّون من )
م, وقد توصمت الدراسة إلى أبرز النتائج التالية: وجود تدن والتقوي

في مستوى معرفة معممي ومعممات الصفوف الثبلثة األولى في 
المعرفة الرياضية والبيداغوجية, إذ بمغ المتوسط الحسابي المئوي 

( وفي المعرفة 5287ألداء المعممين في المعرفة الرياضية )
المستوى المقبول تربويًا لكل ( وىما أقل من 4589البيداغوجية )

في  (α = 0,05) ووجدت فروق ذو داللة إحصائية منيما,
مستوى معرفة المعممين في المفاىيم وحل المسألة وفي التخطيط 
والتقويم يعزى لمتفاعل بين المؤىل العممي والخبرة, وذلك لصالح 
حممة المؤىل الجامعي في مستويات الخبرة كافة, وفي ضوء 

سابقة توصي الدراسة بعمل لقاءات تربوية دورية النتائج ال
متخصصة بإشراف مشرفين تربويين متخصصين في مادة 
الرياضيات لممعممين في المدارس المتجاورة وأثناء الدوام 
الرسمي, وتدريس مادة الرياضيات في الصفوف الثبلثة األولى 

 .من قبل معمم مختص في الرياضيات
إلى معرفة  [68السمولي ]وىدفت دراسة المطرب و        

المعممين البلزمة لتدريس اليندسة في المرحمة االبتدائية في 
المممكة العربية السعودية, من خبلل تعمم المزيد حول طبيعة 
المعرفة الرياضية التي يحتاجيا المعممون لمتدريس, وتيدف إلى 

لم يتبع  التعرف إلى المعرفة التي يمتمكونيا حاليا عند تدريسيم,
لباحثان منيجا دراسيا معينا؛ بل تمثل الكفايات التي يستعمميا ا

المعممون في المرحمة االبتدائية في تدريس الرياضيات, وتمثيل 
وتفسير إجابات التبلميذ غير االعتيادية, وتوقع  مفاىيميا,

الصعوبات التي قد تواجييم في تعمم الرياضيات, استخدم 
الخاصة باليندسة,   (MKT)الباحثان مقاييس المعرفة الرياضية

تكونت العينة من جميع معممي ومعممات الرياضيات في المرحمة 
االبتدائية في إحدى المدن متوسطة الحجم التابعة لمنطقة 

معممة(يدرسون  30معمما و 40) وكان مجموع العينة الرياض,
الرياضيات في المرحمة االبتدائية, وأظيرت نتائج الدراسة وجود 

كما أظيرت النتائج وجود  عام, وبمتوسط متدن,ضعف بشكل 
قصور في معرفة المعممين بخصائص األشكال اليندسية, والقدرة 
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ومعرفة الصور الخاصة وغير  عمى الحكم عمى صحتيا,
الشائعة لبعض األشكال اليندسية بناء عمى فيم تعريفات 
ومفاىيم ىذه األشكال, كما أظيرت نتائج الدراسة حاجة المعممين 

مزيد من التعمق في معرفتيم بمفيوم المحيط, والقدرة عمى لم
كما أشارت الدراسة  حسابو في أشكال بسيطة وأشكال مركبة,
 .إلى تدني المعرفة الرياضية لدى المعممين

 :الدراسات األجنبية (2)
المحور األول: الدراسات التي تناولت اكتساب التبلميذ المعرفة 

  : الرياضية
دراسة ىدفت إلى  [69أجرى كل من كوون  وآخرون ]      

في  الرياضية والميارات المعرفة من الطبلب فحص مدى استفادة
التفاضمية, وقد استخدم الباحث المنيج  فصول المعادالت

التجريبي القائم عمي االختبارات البعدية عمى الطبلب في نوعين 
عمي من الحصص, وىي حصص المعادالت التفاضمية القائمة 

استراتيجية طرح التساؤل وحصص المعادالت الرياضية 
التقميدية, وقد أظيرت نتائج الدراسة استطاعة الطبلب المذين 
سجموا ببرامج الرياضة التفاضمية والقائمة عمي استراتيجية طرح 
األسئمة  تحقيق مزيد من الفيم واالستفادة من المفاىيم بدرجة 

بتمك البرامج واكتفوا بالحضور  أكبر من أقرانيم الذين لم يسجموا
في حصص المعادالت التفاضمية التقميدية, كما زادت قدرتيم 
عمي حل المسائل البيانية  النوعية وتفوقوا عمي أقرأنيم في نتائج 
االختبارات البعدية, وكذلك عدم وجود فروق بين الطبلب الذين 
حضروا حصص المعادالت التفاضمية القائمة عمي استراتيجية 
طرح التساؤل وأقرانيم المذين حضروا حصص المعادالت 

 .الرياضية التقميدية فيما يخص فيم خطوات حل المسائل
[ دراسة ىدفت إلى تحديد المفاىيم 13وأجرى ستانمي ]     

الرياضية الحالية الميمة لنجاح الطبلب بالكمية في فرع الجبر 
بالدراسة  بمقرر الرياضيات, حيث تم مناقشة ثبلثة من العناصر

وقد  وىي: المفاىيم األساسية, المفاىيم اإلضافية والنتائج العامة,
( من معممي الجبر بالكميات 30تكونت عينة الدراسة من عدد )

الموجودة بالواليات المتحدة األمريكية, وقد استخدم الباحث 

المنيج الوصفي القائم عمي أداة االستبانة, والتي احتوت عمي 
فاىيم الرياضية, وكذلك  استخدم الباحث ( من الم58) عدد

أسموب دلفي كأداة لجمع البيانات من أجل تعريف قائمة من 
المفاىيم الرياضية الحالية, والتي يعتقد بأىميتيا في تحقيق نجاح 

وقد توصمت الدراسة إلى عدد من  الطبلب في الجبر بالكمية,
 ( من المفاىيم الرياضية15معرفة عدد ) النتائج أىميا:

األصمية, والتي تتدرج بداية من معرفة األرقام والعمميات 
األساسية وحتى حل المعادالت الثنائية, والتي تعتبر ىامة 
لتحقيق النجاح لدى الطبلب بالكمية في تخصص الجبر, وأن 

لنجاح الطبلب بالجبر -تقريبا-نصف المفاىيم الرياضية اليامة
نوية في فرع الجبر, تأتي بالكمية تم تقديميا لمطبلب بالمرحمة الثا

المفاىيم اإلضافية في المرتبة الثانية من حيث أىميتيا في نجاح 
الطبلب في مادة الجبر بالكمية, ولكن ينبغي عمي الطبلب 
معرفة اثنين من المفاىيم اإلضافية لضمان نجاحيم بالكمية, 
ىما: المفاىيم التي توضح العبلقة بين األصفار, والدوال 

لمفيوم الثاني ىو قدرة الطبلب عمي القراءة مع الرياضية, وا
 .الفيم لمكممات الرياضية

[ دراسة ىدفت إلى التعرف عمى مدى فيم 70وأعد وايت ]      
الطبلب لممفاىيم الرياضية, ومدى إسيام ذلك الفيم في التأثير 
عمى ميارات حل المشكبلت بين صفوف الطبلب, وقد تكونت 

بلب الصف التاسع بأحد المدارس ( من ط20عينة الدراسة من )
الحضرية الخاصة بكاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية, وقد 
استخدم الباحث المنيج التجريبي القائم عمى أحد برامج التدخل 
التي استغرقت ثبلثة أشير بقصد تحسين مستوى المفاىيم 
والمعارف اإلدراكية الخاصة بالطبلب في مادة الرياضيات, كما 

تعان الباحث بالمبلحظات داخل بيئات التعمم الصفية, اس
وتسجيل مدى مشاركة الطبلب في األنشطة األربعة التي 
تضمنيا برنامج التدخل, ولقياس مدى نجاح الطبلب في 
اكتساب المفاىيم والمعارف المختمفة التي تمكنيم من حبلل 
 المشكمة قام الباحث باالستعانة بعدد من االختبارات القبمية
والبعدية لقياس مستوى التقدم, ويمكن تقسيم تمك األنشطة 
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األربعة كما يمي: النشاطان األول والثاني تضمنا عددا من 
المشكبلت الحسابية وعددا من الشروح المختمفة لحميا, أما 
النشاط الثالث فتضمن مشكمة حسابية وحميا, وعمى الطالب أن 

ح, وأخيرًا فإن يقوم بكتابة الشرح لموصول إلى الحل الصحي
النشاط الرابع تضمن مشكمة رياضية فقط, وعمى الطالب أن يقوم 
بكتابة الشرح المناسب لموصول إلى الحل الصحيح, وأظيرت 
نتائج الدراسة فاعمية برنامج التدخل في تحسين مستوى الطبلب 
في ميارات حل المشكبلت وميارات الشرح والتفسير, وصواًل إلى 

كمة الرياضية المطروحة, وكذلك تنوع الناتج الصحيح لممش
األدوار الخاصة بالطبلب في ذلك البرنامج, فيم شركاء ثم قراء 
لممشكمة ثم مستمعون لوجيات نظر اآلخرين حول الكيفية التي 
يمكن من خبلليا االستعانة في حميا, ثم قادة يمكنيم االعتماد 

 .عمى أنفسيم لحل المشكمة الرياضية
دراسة ىدفت إلى  [71فانديرىيدين وآخرون ]وقدم كل من        

زيادة المقاييس التي تقيس الميارات الرياضية والنمو الرياضي 
المبكر لدي طبلب مرحمة الروضة من خبلل تقييم وتطوير ستة 
من المقاييس الجديدة, والتي تقيس القدرة الرياضية المبكرة لدي 

مقاييس الطبلب, كما فحصت الدراسة أيضا عدد أربعة من ال
( من 46وقد تكونت عينة الدراسة من عدد ) الرياضية الحالية,

األطفال المسجمين بفصمين من فصول الحضانات العامة في 
جنوب شرق الواليات المتحدة. وقد استخدم الباحث المنيج 
الوصفي القائم عمي أداة المقياس, مثل مقياس استكمال 

لنظري الكتساب النموذج, والذي ييدف لقياس الفيم الطبلب ا
( مفردة, وكذلك نموذج اكتمال 12) النماذج, وقد تكون من عدد

وقد  الشكل, والذي يقيس فيم الطبلب لؤلشكال الرياضية,
توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج, ومنيا استطاعت الدراسة 
تطوير عدد من المقاييس التي ثبت نجاحيا في تقييم نمو 

كتمال النموذج, ومقياس الطبلب الرياضي, مثل: مقياس ا
اكتمال الشكل, ومقياس جمع وطرح األرقام, ومقياس المقارنات 
بين المجموعات ذات المفردات غير المتساوية, ومقياس اختيار 

 .األرقام, ورسم الدوائر, وكتابة األرقام

المحور الثاني: الدراسات التي تناولت معرفة المعممين بالمعرفة 
   الرياضية
دراسة ىدفت إلى فحص  [72ركاتساس ومالون ]قدم با      

معتقدات معممي الرياضيات نحو طبيعة الرياضيات وكيفية تعمم 
المفاىيم الرياضية وتعميميا, كما ىدفت إلى فحص العبلقة بين 
تمك المعتقدات وممارساتيم التدريسية, تكونت عينة الدراسة من 

ة في ( مدرسة ثانوي٥٤( معمما ومعممة موزعين عمى )٥٦٤)
اليونان, استخدم الباحث أسموب االستبانة لجمع المعمومات, 
أظيرت نتائج الدراسة أن معتقدات المعممين ترتبط بشكل قوي 
بالرؤية المعاصرة نحو تعمم الرياضيات وتعميميا, وخمصت 
الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات, من أبرزىا أن معتقدات 

ة, وتؤثر عمى اكتساب المعممين تؤثر عمى ممارساتيم الصفي
التبلميذ المفاىيم الرياضية, وأن معتقدات المعممين بشكل عام 
تتشكل في مراحل مبكرة من الدراسة, في حين أن المعتقدات 

 .المتعمقة بتعميم الرياضيات تتشكل أثناء االلتحاق بالجامعة
 المعرفة وكيفية دراسة تيدف إلى مدى [8قدم ىيل ]       

تساىم في تحقيق المكاسب  المعممين في التدريس,الرياضية عند 
واستخدم الباحث المنيج  تحصيل التبلميذ في الرياضيات, في

الوصفي والتحميمي, حيث استخدم أسموب االستبانة لجمع 
المعمومات, وقام الباحث أيضًا باستعراض أدبيات سابقة ذات 
صمة بالموضوع, وتكونت العينة من مجموعة من التبلميذ 

وأظيرت نتائج  مدرسة ابتدائية في أمريكا, (115) معممين فيوال
الدراسة أن المعرفة الرياضية عند المعممين مرتبطة إلى حد كبير 
في تحقيق التحصيل العممي لمتبلميذ في كل من الصفين األول 
والثالث االبتدائي بعد ضبط متغيرات التمميذ والمعمم عمى 

أيضًا أنو يجب دعم المحتوى الرئيسي, وأظيرت النتائج 
المبادرات السياسة التعميمية التي تيدف إلى تحسين إنجاز 

 التبلميذ في الرياضيات, وذلك بتحسين المعرفة الرياضية عند 
 .المعممين

دراسة تيدف إلى تناول بعض  [73وأجرى بوتاري وآخرون ]     
القضايا عن طبيعة المعرفة الرياضية لممعممين في الثانوية في 
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واستخدم الباحث المنيج  حساب التفاضل والتكامل, مجال
الوصفي, حيث استخدم أسموب المبلحظة والمقابمة, وتكونت 

وأظيرت نتائج الدراسة أن  معممين( في أمريكا, 9العينة من )
المعرفة الرياضية المتخصصة تبدو أنيا محددة المحتوى, 

ة, وتحتاج لمتطوير بشكل متواز مع المحتوى التربوي لممعرف
األمر الذي تم عبلجو من قبل الباحثين اآلخرين في مجال تعميم 

 .الرياضيات لممعمم
دراسة تيدف إلى البحث في أىمية  [74وأجرى باوميرت ]      

المحتوى المعرفي والمضمون التربوي لدى المعممين في التعميم 
عالي الجودة, وتقدم التبلميذ في الرياضيات لممرحمة الثانوية, 

م الباحث المنيج الوصفي, حيث استخدم أسموب واستخد
االستبانة لجمع المعمومات, وتكونت العينة من مجموعة من 

فصول( في أمريكا  10التبلميذ ومعممي الرياضيات في )
وأظيرت نتائج الدراسة أن معرفة المحتوى التربوي  وألمانيا,

ت لممعممين تميز نظريًا وتجريبيًا عن محتوى معرفتيم, كما أظير 
النتائج أيضًا أن ىناك تأثيرا إيجابيا كبيرا من معرفة المحتوى 
التربوي عمى مكاسب التعمم عند التبلميذ, والذي تم بواسطتو 

 .توفير التنشيط المعرفي ودعم التعمم الفردي
[ بدراسة ىدفت إلى تناول العبلقة بين 75] قام جينكتورك     

تعميمية وتحصيل المعرفة الرياضية لممعممين وممارساتيم ال
واستخدم الباحث المنيج الوصفي, حيث استخدم  التبلميذ,

أسموب المقابمة واالستبانة لجمع المعمومات, وتكونت العينة من 
وأظيرت نتائج الدراسة  ( معممًا في أمريكا,21( تمميذا و)873)

أن وجيات نظر المعممين المستندة إلى المعرفة الرياضية تميل 
لمتعميم بطرق مختمفة موجية لتحقيق وطرح المزيد من األسئمة 
عمى التبلميذ, وأن المعممين الذين تكون معرفتيم الرياضية 
محدودة تكون ممارساتيم سطحية, وأظيرت النتائج أيضًا أن 

 شوشة وغير واضحة عند معممي المستوى خيارات العمل م
 .الحالي لممعرفة الرياضية واستخداميم لمكتب المدرسية

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
 ف السادس ــذ الصـــالدراسات التي تناولت درجة اكتساب تبلمي. 1

االبتدائي المعرفة الرياضية المضمنة مقرر الرياضيات قد تكون 
 .قميمة ونادرة

يتم إجراء دراسة من قبل عن درجة اكتساب تبلميذ الصف لم . 2
السادس االبتدائي المعرفة الرياضية المضمنة مقرر الرياضيات 

 .في المممكة العربية السعودية
اختمف حجم عينة الدراسة عن الدراسات السابقة والوحدات . 3

 .المختارة لمدراسة والفترة الزمنية لمدراسة
جميع الدراسات في استخدام المنيج اتفقت الدِّراَسة مع . 4

 .الوصفي
تختمف الدِّراَسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث البيئة . 5

كذلك في بعض  واألماكن الجغرافية التي أجريت فييا, وتختمف
األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل معموماتيا, وعمى 

كون المعرفة أنيا تتفق معيا في م الرغم من ىذا االختبلف إال
 .األساسية  وىي اكتساب المعرفة الرياضية

تقاربت نتائج بعض الدراسات السابقة, حيث أظيرت نتائجيا . 6
أن ُمسَتَوى اكتساب التبلميذ المفاىيم الرياضية كان بَدَرَجة 

[, وبَدَرَجة منخفضة في 66كما في دراسة يحيى ] متوسطة,
ودراسة  [66يحيى ] اكتساب الميارات الرياضية, كما في دراسة

 ].46[ ودراسة العبسي ]18السامعي ]
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج الدراسةأ. 
من أجل تحقيق أىداف الدراسة قام الباحثان باتباع المنيج     

الوصفي المسحي وتحميل المحتوى, ويتكون مجتمع البحث من 
بمدينة جميع تبلميذ الصف السادس االبتدائي بالمرحمة االبتدائية 
( 1471عرعر في المممكة العربية السعودية, ويبمغ عددىم )

 تمميذًا )اإلدارة العامة لمتربية والتعميم بمنطقة الحدود الشمالية,
 مدرسة(, كما 35ىـ(, ويبمغ عدد مدارس مجتمع البحث )1434

( 7تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية ,حيث تم اختيار )
ومن ثم اختيار  مدارس المجتمع,مدارس عشوائيًا من جميع 

( تمميذًا من المدارس تمك, وَحْسَب َطبيعة مجتمع الَبْحث 160)
 % من مجتمع 11يعد مقبواًل, حيث تمثل  نسبة  َفِإنَّ َحْجَم الَعيَِّنة
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 .الدراسة
 أدوات الدراسةب. 

بمعرفة درجة اكتساب  لتحقيق أىداف الدراسة التي تمثمت      
السادس االبتدائي لممعرفة الرياضية األساسية تبلميذ الصف 

ضمن مقرر الرياضيات, وبعد االطبلع عمى األدبيات والدراسات 
السابقة ذات الصمة بموضوع البحث؛ قام الباحثان بإعداد 

 :األدوات التالية
 –كتاب الطالب اقة تحميل محتوى كتب الرياضيات )بط -21

ىـ 1434عة عام كتاب النشاط(, بقسميو األول والثاني طب
 .الستخراج المعرفة الرياضية األساسية

اختبار تحصيمي لمعرفة درجة اكتساب تبلميذ الصف  -22
 )حسابية, السادس االبتدائي المفاىيم الرياضية األساسية

 .ىندسية( ضمن مقرر الرياضيات
 اختبار ميارات لمعرفة درجة اكتساب تبلميذ الصف -3
 ة,ـــــابيــــ)حس ةــــاسيــة األســــاضيـــارات الريــــالميدائي ــــادس االبتــــالس

 .ىندسية( ضمن مقرر الرياضيات 
  بطاقة تحميل محتوى كتاب الرياضيات. 1

استخدم الباحثان بطاقة تحميل محتوى كتاب الرياضيات       
لمصف السادس االبتدائي بقسميو األول والثاني طبعة عام 

, واستعمل الباحثان أداة تحميل -الباحثينمن ِإْعَداد  -ىـ 1434
المحتوى, وذلك الستخراج المعرفة الرياضية المضمّنة مقرر 

 .الرياضيات
اختبار تحصيمي لمعرفة درجة اكتساب تبلميذ الصف . 2

السادس االبتدائي المفاىيم الرياضية األساسية )حسابية, 
 ىندسية( ضمن مقرر الرياضيات

 إعداد االختبار
تحميل كتاب الرياضيات لمصف السادس االبتدائي بعد     

ىندسية( لكل وحدة  –)حسابية  يم الرياضيةوتحديد نسب المفاى
(, ثم تحديد عدد أسئمة كل وحدة 1كما يتضح في الجدول )

 (.2بحسب النسبة الناتجة من ذلك كما يتضح في الجدول )
 1جدول 

 (المفاهيم الرياضيةرياضيات لمصف السادس االبتدائي )ب اليوضح تحميل كتا
الوحدة 
 الدراسية

 المفاهيم الهندسية المفاهيم الحسابية المفاهيم األساسية

 النسبة العدد النسبة العدد الهندسية الحسابية
األنماط العددية 

 والدوال
العدد األولي, العدد غير األولي, 
 األساس, األس, القوة, التربيع,

 التكعيب, المتغير, الدالة, المعادلة

--- 10 14% 0 0 

اإلحصاء 
والتمثيبلت 

 البيانية

التكرار, المتوسط الحسابي, البيانات, 
الفترة, مقاييس النزعة المركزية, 

 المدى

 %5 2 %9 6 المحور الرأسي, المحور األفقي

العمميات عمى 
الكسور 
 العشرية

الكسر العشري, الصيغة القياسية, 
الصيغة المفظية, الصيغة التحميمية, 
الكسور العشرية المتكافئة, الفاصمة 
العشرية, المتباينة, خط األعداد, 
العدد الكمي, العدد الموجب, الكسر 

 العشري الموجب

--- 11 16% 0 0 

الكسور 
االعتيادية 
والكسور 
 العشرية

القاسم المشترك األكبر, الكسور 
صورة, المتكافئة, الكسر في أبسط 

المضاعف المشترك األصغر, القاسم 
المشترك, العوامل األولية, العدد 

الكسري, الكسر الفعمي, المضاعف 
 المشترك, المقام المشترك األصغر

 %3 1 %14 10 شكل فن
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القياس: الطول 
 والكتمة والسعة

السعة, الكتمة, النظام المتري, المتر, 
المممتر, السنتمتر, الكيمومتر 

الجرام, الكيموجرام, المتر, المميجرام, 
 المميمتر

--- 12 17% 0 0 

العمميات عمى 
الكسور 
 االعتيادية

 0 0 %3 2 --- األعداد المتناغمة, مقموب عدد

النسبة 
 والتناسب

النسبة, المعدل, معدل الوحدة, النسب 
المتكافئة, جدول النسبة, الكميات 

 المتناسبة, التناسب

--- 7 10% 0 0 

المئوية النسبة 
 واالحتماالت

النسبة المئوية, النواتج, حادثة 
بسيطة, االحتمال, النواتج العشوائية, 
الحادثتان المتتامتان, فضاء العينة, 

 مبدأ العد األساسي

--- 8 12% 0 0 

 اليندسة:
الزوايا 

 والمضمعات

الزاوية, رأس الزاوية, الدرجة, الزاويتان المتقابمتان بالرأس,  ---
ن, الزاويتان المتتامتان, المتطابقتان, الزاويتان المتكاممتاالزاويتان 
, مثمث حاد الزوايا, مثمث قائم الزاوية, مثمث منفرج المثمث

الزاوية, القطعة المستقيمة, القطع المستقيمة المتطابقة, مثمث 
مختمف األضبلع, مثمث متطابق الضمعين, مثمث متطابق 

لمربع, متوازي األضبلع, الشكل الرباعي, المستطيل, ا
 األضبلع, المعين, شبة المنحرف

0 0 22 56% 

القياس: 
المحيط 
والمساحة 
 والحجم

مساحة متوازي األضبلع, مساحة 
 المثمث, مساحة سطح المنشور

الدائرة, مركز الدائرة, الوتر, القطر, المحيط, نصف القطر, 
قاعدة متوازي األضبلع, ارتفاع متوازي األضبلع, قاعدة 

رتفاع المثمث, المنشور الرباعي, الحجم, الوحدات المثمث, ا
 المكعبة, المخطط

3 4% 14 36% 

 %100 39 %100 69 المجموع الكمي
2 جدول  

 األساسية الرياضية المفاهيم الختبار عامة مواصفات يوضح
عدد المفاهيم 

 الحسابية
نسبة المفاهيم 

 الحسابية
عدد المفاهيم 

 الهندسية
نسبة المفاهيم 

 الهندسية
عدد المفاهيم 
 األساسية ككل

عدد أسئمة 
 المفاهيم الحسابية

عدد أسئمة 
المفاهيم 
 الهندسية

عدد األسئمة الكمي 
 لممفاهيم األساسية

69 64 % 39 36 % 108 26 14 40 
 3 جدول

 األساسية الرياضية المفاهيم الختبار تفصيمية مواصفات يوضح
 المفاهيم الرياضية األساسية الوحدة الدراسية

عدد أسئمة المفاهيم 
 الحسابية

 النسبة عدد أسئمة المفاهيم الهندسية النسبة

 0 0 %10 4 األنماط العددية والدوال
 %285 1 %5 2 اإلحصاء والتمثيبلت البيانية 
 0 0 %10 4 العمميات عمى الكسور العشرية

 0 0 %10 4 الكسور االعتيادية والكسور العشرية 
 0 0 %10 4 القياس: الطول والكتمة والسعة 
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 0 0 %285 1 العمميات عمى الكسور االعتيادية
 0 0 %785 3 النسبة والتناسب 

 0 0 %785 3 النسبة المئوية واالحتماالت 
 %20 8 0 0 اليندسة: الزوايا والمضمعات 

 %1285 5 %285 1 القياس: المحيط والمساحة والحجم
 %35 14 %65 26               المجموع                                                                                                                      

 سؤاالً  40 المجموع الكمي 
 درجة من لمتأكد التحصيمي االختبار الباحثان استخدم وقد      
 الرياضية المفاىيم االبتدائي السادس الصف تبلميذ اكتساب
 وأعد, الرياضيات مقرر ضمن( ىندسية حسابية,) األساسية
 المفاىيم الختبار عامة مواصفات يوضح جدول الباحثان
 األساسية المفاىيم عدد لتحديد( 2 جدول) األساسية الرياضية
 يوضح جدول وأيضاً  اليندسية, األساسية المفاىيم وعدد الحسابية
( 2 جدول) األساسية الرياضية المفاىيم الختبار عامة مواصفات

 أسئمة وعدد األساسية الحسابية المفاىيم أسئمة عدد لتحديد
 يوضح جدول الباحثان عمل كما األساسية, اليندسية المفاىيم

 جدول) األساسية الرياضية المفاىيم الختبار تفصيمية مواصفات
 وىندسي, حسابي مفيوم لكل وحدة كل أسئمة عدد فيو يحدد( 3

 تحتوي األساسية الرياضية المفاىيم اختبار أسئمة عدد كان بحيث
 لكل يكون بحيث الحصة, لزمن مراعاة وذلك فقرة,( 40) عمى
  الرياضية لممفاىيم سؤاالً ( 26) إلى مقسمة واحدة, دقيقة سؤال

   .اليندسية الرياضية لممفاىيم سؤاالً ( 14)و الحسابية,
 ىيئة أعضاء من المحكمين من مجموعة عمى عرضو وتم     

 الرياضيات تدريس وطرق مناىج في المتخصصين التدريس
 أخذ وقد االبتدائية, بالمرحمة الرياضيات وُمَعمِّمي والمشرفين
 تم حيث المحكمون, السادة أبداىا التي بالممحوظات الباحثان
 .واحدة فقرة وتغيير فقرات ثبلث تعديل

 السادس الصف تبلميذ اكتساب درجة لمعرفة ميارات اختبار. 3
 ضمن( ىندسية حسابية,) األساسية الرياضية الميارات االبتدائي

  الرياضيات مقرر
  االختبار إعداد
 االبتدائي, السادس لمصف الرياضيات كتاب تحميل بعد      
 وحدة لكل( ىندسية – حسابية)  الرياضية الميارات نسب وتحديد

 وحدة كل أسئمة عدد تحديد ثم ,(4) الجدول في يتضح كما
 (.5) الجدول في يتضح كما ذلك من الناتجة النسبة بحسب

 4 جدول
 (الرياضية المهارات) االبتدائي السادس لمصف الرياضيات كتاب محتوى تحميل يوضح

 المهارات الهندسية المهارات الحسابية المهارات األساسية الوحدة الدراسية
 النسبة العدد النسبة العدد الهندسية الحسابية

األنماط العددية 
 والدوال

استعمال الخطوات األربعة لحل المسألة, التحميل 
إلى عوامل أوليو, كتابة القوى كحاصل ضرب, 
كتابة القوى وحاصل الضرب, التحميل إلى عوامل 
أولية باستعمال األسس, ترتيب العمميات, حساب 
قيمة العبارة الجبرية, كتابة قاعدة الدالة, حل 

 المعادلة, حل المعادلة ذىنيا

--- 10 13% 0 0 

اإلحصاء 
والتمثيبلت 

 البيانية

تحميل تمثيل النقاط, إيجاد المتوسط الحسابي 
لمبيانات, إيجاد المدى, إيجاد الوسيط, إيجاد 

 المنوال

التمثيل باألعمدة, التمثيل بالخطوط, 
 التمثيل بالنقاط

5 6% 2 30% 

العمميات عمى 
 الكسور العشرية

كتابة الكسر العشري بالصيغة القياسية, كتابة 
الكسر العشري بالصيغة التحميمية, مقارنة الكسور 
العشرية, ترتيب الكسور العشرية, تقريب الكسور 

--- 11 14% 0 0 
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الكسور  العشرية, جمع الكسور العشرية, طرح
العشرية, ضرب الكسور العشرية في أعداد كمية, 
ضرب الكسور العشرية, قسمة الكسور العشرية 

 عمى أعداد كمية, قسمة الكسور العشرية
الكسور 
االعتيادية 

 والكسور العشرية

إيجاد القاسم المشترك األكبر, كتابة كسور متكافئة, 
األعداد الكسرية  كتابة الكسور بأبسط صورة, كتابة

في صورة كسور غير فعمية, إيجاد المضاعف 
المشترك األصغر, مقارنة الكسور واألعداد 

 الكسرية, ترتيب الكسور

--- 7 9% 0 0 

القياس: الطول 
 والكتمة والسعة

استعمال وحدات النظام المتري لقياس الكتمة, 
استعمال وحدات النظام المتري لقياس السعة, حل 

تعمال مقياس مرجعي, التحويل بين المسألة باس
 الوحدات في النظام المتري

--- 4 5% 0 0 

العمميات عمى 
الكسور 
 االعتيادية

جمع الكسور المتشابية, طرح الكسور المتشابية, 
كتابة الكسر بأبسط صورة, حساب قيمة عبارة 
تتضمن كسورا, جمع األعداد الكسرية, طرح 

الكسرية, ضرب األعداد الكسرية, تقدير األعداد 
الكسور, ضرب الكسور واألعداد الكمية, ضرب 
األعداد الكسرية, القسمة عمى كسر اعتيادي, 
 القسمة عمى عدد كمي, القسمة عمى عدد كسري

--- 13 17% 0 0 

كتابة النسبة في أبسط صورة, استعمال النسبة  النسبة والتناسب
لمقارنة األجزاء بالكل, إيجاد معدل الوحدة, 

استعمال جدول النسبة, حل التناسب, حل المسألة 
 باستعمال خطة البحث عن نمط

--- 6 8% 0 0 

النسبة المئوية 
 واالحتماالت

كتابة النسبة المئوية في صورة كسر اعتيادي, 
كتابة الكسر االعتيادي في صورة نسبة مئوية, 

كتابة النسبة المئوية في صورة كسر عشري, كتابة 
صورة نسبة مئوية, إيجاد الكسر العشري في 

احتمال متممة حادثة, إيجاد فضاء العينة , الرسم 
 الشجري, استعمال مبدأ العد األساسي

--- 8 10% 0 0 

اليندسة: الزوايا 
 والمضمعات

إيجاد قياس الزاوية, إيجاد قياس زاوية مجيولة, 
إيجاد قياسات زوايا المثمث, إيجاد قياس زاوية في 

 المسألة باستعمال خطة الرسمالشكل الرباعي, حل 

تقدير قياس الزاوية, رسم الزاوية, تصنيف 
أزواج الزوايا, تصنيف المثمثات حسب 

زواياه, تصنيف المثمثات حسب 
 أضبلعو, تصنيف األشكال الرباعية

5 6% 6 60% 

القياس: المحيط 
والمساحة 
 والحجم

إيجاد القطر, إيجاد نصف القطر, إيجاد محيط 
مساحة متوازي األضبلع, إيجاد  الدائرة, إيجاد

مساحة المثمث, حل المسألة باستعمال خطة إنشاء 
نموذج, إيجاد حجم المنشور الرباعي, إيجاد 

 مساحة سطح المنشور الرباعي

 %10 1 %10 8 تقدير محيط الدائرة,

 %100 10 %100 77 المجموع الكمي
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5 جدول  
 األساسية الرياضية المهارات الختبار عامة مواصفات يوضح

عدد المهارات 
 الحسابية

نسبة المهارات 
 الحسابية

عدد المهارات 
 الهندسية

نسبة المهارات 
 الهندسية

عدد المهارات 
 األساسية ككل

عدد أسئمة 
المهارات 
 الحسابية

عدد أسئمة 
المهارات 
 الهندسية

عدد األسئمة الكمي 
 لممهارات األساسية

77 89 % 10 11 % 87 18 2 20 
6 جدول  

 األساسية الرياضية المهارات الختبار تفصيمية مواصفات يوضح
 المهارات الرياضية األساسية الوحدة الدراسية

عدد أسئمة المهارات 
 الحسابية

 النسبة عدد أسئمة المهارات الهندسية النسبة

 0 0 %10 2 األنماط العددية والدوال
 %5 1 %5 1 اإلحصاء والتمثيبلت البيانية 

 0 0 %15 3 عمى الكسور العشريةالعمميات 
 0 0 %10 2 الكسور االعتيادية والكسور العشرية 

 0 0 %5 1 القياس: الطول والكتمة والسعة 
 0 0 %15 3 العمميات عمى الكسور االعتيادية

 0 0 %5 1 النسبة والتناسب 
 0 0 %10 2 النسبة المئوية واالحتماالت 
 %5 1 %5 1 اليندسة: الزوايا والمضمعات 

 0 0 %10 2 القياس: المحيط والمساحة والحجم
 %10 2 %90 18               المجموع                                                                                                                      

 سؤاالً  20 المجموع الكمي 
 درجة من لمتأكد الميارات اختبار الباحثان استخدم وقد       
 الرياضية الميارات االبتدائي السادس الصف تبلميذ اكتساب
 وأعد, الرياضيات مقرر ضمن( ىندسية حسابية,) األساسية
 الميارات الختبار عامة مواصفات يوضح جدول الباحثان
 األساسية الميارات عدد لتحديد( 5 جدول) األساسية الرياضية
 جدول وأيضاً  اليندسية, األساسية الميارات وعدد الحسابية
 األساسية الرياضية الميارات الختبار عامة مواصفات يوضح

 وعدد األساسية الحسابية الميارات أسئمة عدد لتحديد( 5 جدول)
 جدول الباحثان عمل كما األساسية, اليندسية الميارات أسئمة
 جدول) األساسية الميارات الختبار تفصيمية مواصفات يوضح

 وىندسية, حسابية ميارة لكل وحدة كل أسئمة عدد فيو يحدد( 6
 األساسية الرياضية الميارات اختبار أسئمة عدد كان بحيث
 بحيث الحصة, لزمن مراعاة وذلك فقرة,( 20) عمى تحتوي

 لمميارات سؤاالً ( 18) إلى مقسمة دقيقتان, سؤال لكل يكون
 .اليندسية الرياضية لمميارات وسؤاالن الحسابية, الرياضية
 أعضاء من المحكمين من مجموعة عمى عرضو وتم        

 الرياضيات تدريس وطرق مناىج في المتخصصين التدريس ىيئة
 أخذ وقد االبتدائية, بالمرحمة الرياضيات وُمَعمِّمي والمشرفين
 تم حيث المحكمون, السادة أبداىا التي بالممحوظات الباحثان
 .أخرى فقرة وتغيير االختبار في فقرة تعديل
 األساسية الرياضية المعرفة اختباري صدق
 تم األساسية الرياضية المعرفة اختباري صدق من لمتحقق      
 التدريس ىيئة أعضاء من المحكمين من مجموعة عمى عرضيا

 والمشرفين الرياضيات تدريس وطرق مناىج في المتخصصين
 الباحثان أخذ وقد االبتدائية, بالمرحمة الرياضيات وُمَعمِّمي

 تعديل في تمثمت والتي المحكمون أبداىا التي بالممحوظات
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 الخاصة الرسومات بعض وتعديل األسئمة, بعض صياغة
 .مناسبتيا لعدم األسئمة بعض وتعديل باألسئمة,

 صورتو في األساسية الرياضية المعرفة اختبارا وأصبح      
 المعرفة محاور عمى توزعت فقرة,( 60) عمى يحتويان النيائية

 ويحتوي األساسية, الرياضية المفاىيم ِمحور األساسية, الرياضية
 األساسية, الرياضية الميارات وِمحور سؤااًل, أربعين عمى

 .سؤاالً  عشرين عمى ويحتوي
 االختبار زمن
 طريق عن الرياضية المفاىيم اختبار زمن بتحديد الباحثان قام  

 ورقة استبلم بين المتوسط بحساب وذلك االستطبلعية, العينة

 في طالب آخر إجابة ورقة استبلم وبين طالب, أول إجابة
 .دقيقة( 40) ىو المتوسط وكان االختبار,

 استبلم بين الزمن متوسط فكان الرياضية الميارات اختبار أما
 بذلك فيكون دقيقة,( 40) ىو طالب وآخر طالب أول ورقة
 عينة عمى االختباران طبق عميو وبناء دقيقة,( 80) الكمي الزمن
 .متتاليتين حصتين في البحث
 األساسية الرياضية المعرفة اكتساب درجة تحديد
 المعرفة اكتساب درجة اكتساب تقدير َدَرَجة ولتحديد    

 جدول يوضحو الذي السمم وفق وحدة كل في األساسية الرياضية
(10:) 

 7 جدول
 األساسية الرياضية المعرفة اكتساب درجة تقدير يوضح سمم

 درجة اكتساب المعرفة الرياضية األساسية
 منخفضة متوسطة عالية

 %33أقل من  %66% إلى أقل من 33 من % فأكثر 66من 
 :ثبات اختباري المعرفة الرياضية األساسية

تم حساب ثبات اختباري المعرفة الرياضية, عن طريق      
إعادة االختبار األول في المفاىيم الرياضية عمى العينة 
االستطبلعية بعد أسبوعين من تاريخ التطبيق األول, وبحساب 

حيث وجد  (Pearson Correlation) معامل ارتباط بيرسون
(, وعدت ىذه القيمة 0884أن معامل ثبات االختبار يساوي )

 .مقبولة ألغراض البحث
كما تم حساب معامل ثبات اختبار  الميارات الرياضية عن      

طريق إعادة االختبار عمى العينة االستطبلعية بعد أسبوعين من 

 بيرسونتاريخ التطبيق األول, وبحساب معامل ارتباط 
(Pearson Correlation)  وجد أن معامل ثبات االختبار

 .(, وعدت ىذه القيمة مقبولة ألغراض البحث0887يساوي )
 نتائج ومناقشتها. ال5

 :النتائج المتعمقة بالسؤال األول
ما درجة اكتساب تبلميذ الصف السادس  الذي ينص عمى:

 الرياضيات؟االبتدائي المفاىيم الرياضية األساسية ضمن مقرر 
ولئلجابة عن السُّؤال السابق تمَّ ِحَساب تكرار اإلجابات 

 (.8 الصحيحة لكل مفيوم كما في )جدول
 8جدول 

 يوضح درجة اكتساب تالميذ الصف السادس االبتدائي المفاهيم الرياضية األساسية المضمّنة مقرر الرياضيات بالنسبة لكل مفهوم
 النسبة تكرار اإلجابات الخاطئة النسبة تكرار اإلجابات الصحيحة المفاهيم الرياضية األساسية

 %64837 103 %35863 57 العدد األولي
 %91825 146 %8875 14 التربيع
 %6785 108 %3285 52 القوة

 %63812 101 %36888 59 المتغير
 %79837 127 %20863 33 المحور األفقي

 %67837 103 %35863 57 التكرار
 %21825 34 %78875 126 الزاويتان المتقابمتان بالرأس

 %88875 142 %11825 18 العوامل األولية
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 %6285 100 %3785 60 الكسر الفعمي
 %6785 108 %3285 52 القاسم المشترك األكبر

 %68812 109 %31888 51 المضاعف المشترك األصغر
 %8785 140 %1285 20 الكسور العشرية المتكافئة

 %68875 110 %31825 50 الكسر العشري
 %80862 129 %19838 31 الكسر في أبسط صورة

 %80 128 %20 32 الصيغة القياسية لمكسر العشري
 %1785 28 %8285 132 مقموب عدد
 %30 48 %70 112 الكيمومتر
 %6785 108 %3285 52 السعة
 %63812 101 %36888 59 السنتمتر

 %60 96 %40 64 النظام المتري
 %68875 110 %31825 50 التناسب

 %69837 111 %30863 49 معدل الوحدة
 %75862 121 %24838 39 جدول النسبة
 %6285 100 %3785 60 النسبة المئوية

 %76825 122 %23875 38 الحادثتان المتتامتان
 %7285 116 %2785 44 الصيغة المفظية لمكسر العشري

 %55 88 %45 72 المستطيل
 %5285 84 %4785 76 الزاويتان المتكاممتان
 %55862 89 %44838 71 متوازي األضبلع

 %63875 102 %36825 58 مثمث مختمف األضبلع
 %78812 125 %21888 35 الدرجة

 %74837 119 %25863 41 شبة المنحرف
 %69837 111 %30863 49 مثمث متطابق األضبلع

 %78812 125 %21888 35 الزوايامثمث حاد 
 %31825 50 %68875 110 رأس الزاوية

 %8285 132 %1785 28 الزاويتان المتتامتان
 %63812 101 %36888 59 مركز الدائرة
 %76887 123 %23813 37 نصف القطر
 %59837 95 %40863 65 ارتفاع المثمث

 %3785 60 %6285 100 الدائرة
وتم حساب جميع المفاىيم الرياضية لكل وحدة وحساب النسبة   

 المئوية لذلك, وتحديد َدَرَجة اكتساب المفاىيم الرياضية األساسية
َل إلى النتائج الموضحة في جدول   (:9) لكل وحدة, وَتمَّ الَتَوصَّ

 9جدول 
 المضمّنة مقرر الرياضيات وفق كل وحدة درجة اكتساب تالميذ الصف السادس االبتدائي المفاهيم الرياضية األساسية

المفاهيم الرياضية األساسية  الوحدة الدراسية
 المختارة عشوائيا

تكرار اإلجابات 
 الصحيحة

تكرار اإلجابات  النسبة
 الخاطئة

 درجة اكتسابها النسبة

األنماط العددية 
 والدوال

العدد األولي, التربيع, القوة, 
 المتغير

 منخفضة 71856% 458 28844% 182

اإلحصاء والتمثيبلت 
 البيانية

 منخفضة %72 230 %28 90 المحور األفقي, التكرار
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العمميات عمى 
 الكسور العشرية

الكسر العشري, الصيغة القياسية 
لمكسر العشري, الكسور العشرية 

المفظية المتكافئة, الصيغة 
 لمكسر العشري

 منخفضة 77819% 494 22881% 146

الكسور االعتيادية 
 والكسور العشرية

العوامل األولية, الكسر الفعمي, 
, األكبرالقاسم المشترك 

المضاعف المشترك األصغر, 
 الكسر في أبسط صورة

 منخفضة 7385% 588 2685% 212

العمميات عمى 
 الكسور االعتيادية

 عالية %1785 28 %8285 132 مقموب عدد

القياس: الطول 
 والكتمة والسعة

الكيمومتر, السعة, السنتمتر, 
 النظام المتري

 متوسطة 55816% 353 44884% 287

التناسب, معدل الوحدة, جدول  النسبة والتناسب
 النسبة

 منخفضة 71825% 342 28875% 138

النسبة المئوية 
 واالحتماالت

النسبة المئوية, الحادثتان 
 المتتامتان

 متوسطة 45856% 82 54844% 98

اليندسة: الزوايا 
 والمضمعات

الزوايا المتقابمة بالرأس, 
المستطيل, الزاويتان المتكاممتان, 
الزاويتان المتتامتان, متوازي 
األضبلع, مثمث مختمف 
األضبلع, مثمث متطابق 

األضبلع, مثمث حاد الزوايا, 
الدرجة, شبة المنحرف, رأس 

 الزاوية

 متوسطة 60818% 1059 39882% 701

القياس: المحيط 
 والمساحة والحجم

مركز الدائرة, نصف القطر, 
 ارتفاع المثمث, الدائرة

 متوسطة 59822% 379 40878% 261

 متوسطة %6489 4153 %3581 2247 المجموع
 :( ما يمي9 يتضح من )جدول

فييــــا التبلميـــذ عمـــى درجـــة اكتســــاب  أواًل: الوحـــدات التـــي حصـــل
 :منخفضة لممفاىيم الرياضية األساسية ىي

 وحدة األنماط العدد والدوال, وكانت اإلجابات الصحيحة . 1
 (.%28844إجابة بنسبة ) (182)
وحـــــــدة اإلحصـــــــاء والتمثـــــــيبلت البيانيـــــــة, وكانـــــــت اإلجابـــــــات . 2

 (.%28( إجابة بنسبة )90الصحيحة )
 الكسور العشرية, وكانت اإلجابات وحدة العمميات عمى. 3

 (.%22881( إجابة بنسبة )146الصحيحة )
وحدة الكسور االعتياديـة والكسـور العشـرية, وكانـت اإلجابـات . 4

 (.%2685( إجابة بنسبة )212الصحيحة )
 ( 138وحدة النسبة والتناسب, وكانت اإلجابات الصحيحة ). 5

 (.%28875إجابة بنسبة )
حصــول التبلميــذ عمــى درجــة منخفضــة فــي ويمكــن تفســير       

ــــى أنيــــا تشــــترك فــــي مفيــــوم  اكتســــاب الوحــــدات الســــابقة يعــــود إل
ـــدييم صـــعوبة فـــي فيـــم بنيـــة الكســـر  الكســـر, حيـــث إن التبلميـــذ ل
وكيفيــــة التعامــــل معــــو, والمفــــاىيم المتعمقــــة بالكســــور, وقــــد يكــــون 
ىناك أسباب تتعمق بطريقة تقديم مفيوم الكسر مـن قبـل المعممـين 

التبلميــــذ, أو فــــي طبيعــــة األمثمــــة والتــــدريبات المضــــمنة فــــي  إلـــى
الكتاب المدرسي, وعدم تدرجيا في تقديم مفيوم الكسر والعمميات 
الرياضـــية المرتبطـــة بالكســـور االعتياديـــة والكســـور العشـــرية, كمـــا 
فـــــي وحـــــدة اإلحصـــــاء واالحتمـــــاالت وىـــــذا المفيـــــوم جديـــــد عمـــــى 

 .التبلميذ وكذلك المعممين
 ذ عمى درجة اكتساب ـا التبلميـــل فييـــي حصـــدات التــــوحـــالًا: ـــثاني



 
 

291 

 :متوسطة لممفاىيم الرياضية األساسية ىي
وحـــدة القيــــاس: الطـــول, والكتمــــة, والســـعة, وكانــــت اإلجابــــات . 6

 (.%44884( إجابة بنسبة )287الصحيحة )
وحــــــــدة النســــــــبة المئويــــــــة واالحتمــــــــاالت, وكانــــــــت اإلجابــــــــات . 7

 (.%54844( إجابة, بنسبة )98الصحيحة )
ــــــات . 8 وحــــــدة اليندســــــة: الزوايــــــا, والمضــــــمعات, وكانــــــت اإلجاب

 (.%39882( إجابة, بنسبة )701الصحيحة )
وحدة القياس: المحيط, والمساحة, والحجـم, وكانـت اإلجابـات . 9

 (.%40878( إجابة, بنسبة )261الصحيحة )
نيـــا ويمكـــن تفســـير حصـــول التبلميـــذ عمـــى درجـــة متوســـطة أ     

النســـبة  تشـــترك فـــي ثـــبلث وحـــدات فـــي مفيـــوم اليندســـة, ووحـــدة
المئويــة واالحتمــاالت, وىــذا المفيــوم جديــد عمــى التبلميــذ وكــذلك 
المعممــين, حيــث تـــم إقــراره عمــى الصـــف الســادس االبتــدائي عنـــد 
ـــى  إقـــرار سمســـمة ماجروىيـــل, ممـــا يجعـــل المعممـــين فـــي حاجـــة إل

ــــــدريبات مكثفــــــة لكيفيــــــة نقــــــل المفــــــاىيم اإل حصــــــائية والمفــــــاىيم ت
االحتماليــة المتضــمنة بــالمنيج بالشــكل الصــحيح لمتبلميــذ, وكــذلك 
تدريبات تختص بالطرائق الحديثة لتدريس اإلحصاء واالحتماالت 
لمصــفوف األوليــة, كمـــا أن المفــاىيم اليندســية عمـــى وجــو العمـــوم 
عـــادة مـــا تكـــون أقـــل فيمـــا لـــدى التبلميـــذ مـــن المفـــاىيم الرياضـــية 

 .األخرى
ـــــد مـــــن       ـــــو العدي ـــــدى المعممـــــين أشـــــارت إلي وىـــــذا الضـــــعف ل

 [68] الدراسات, منيا عمى سبيل المثال دراسة المطرب والسمولي
التـــي أوضـــحت وجــــود قصـــور فـــي معرفــــة المعممـــين بخصــــائص 
األشـــكال اليندســـية, والقـــدرة عمـــى الحكـــم عمـــى صـــحتيا, ومعرفـــة 

بنــاء  الصــور الخاصــة وغيــر الشــائعة لــبعض األشــكال اليندســية,
عمــى فيــم تعريفــات ومفــاىيم ىــذه األشــكال, ممــا يــؤثر بالتــالي فــي 
تعمــم تبلميـــذىم لتمــك المفـــاىيم اليندســـية, وكــذلك دراســـة شـــطناوي 

[ التـــي توصـــمت إلـــى وجـــود تـــدن فـــي مســـتوى معرفـــة معممـــي 67]
 .ومعممات الصفوف الثبلثة األولى في المعرفة الرياضية

ميـــذ عمـــى درجـــة اكتســـاب ثالثـــًا: الوحـــدات التـــي حصـــل فييـــا التبل
 :عالية لممفاىيم الرياضية األساسية ىي

وحــدة العمميــات عمــى الكســور االعتياديــة, وكانــت اإلجابــات . 10
 (.%8285( إجابة, بنسبة )132الصحيحة )

ويمكن تفسير ذلك لتعود التبلميذ عمى التعامل مع الكسـور       
ديم ىـــــذا االعتياديــــة وكـــــذلك المعممـــــين, كمـــــا يقــــوم المعممـــــين بتقـــــ

المفيوم أمام التبلميذ بشكل صـحيح وذلـك بتعريـف البسـط والمقـام 
 .وكيفية التعامل مع بنية الكسر

أمـــا فيمـــا يتعمـــق بدرجـــة اكتســـاب تبلميـــذ الصـــف الســـادس        
االبتدائي المفاىيم الرياضية األساسية المضمّنة مقرر الرياضيات 

ئلجابـــات فكانـــت بدرجـــة متوســـطة, حيـــث بمغـــت النســـبة المئويـــة ل
%(, وىـذه النسـبة 3581الصحيحة لممجموع الكمـي ليـذا المحـور )

تعد غير مرضية, ألنيا أقل من المتوسط وقريبة جدا مـن الدرجـة 
المنخفضــة بكثيــر. وىــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا توصــمت إليــو عديــد 

[ التـي أشـارت نتائجيـا إلـى 66من الدراسات, مثـل دراسـة يحيـى ]
بمـــا فييـــا مـــن مفـــاىيم  -الرياضـــية تـــدني مســـتوى جوانـــب المعرفـــة

لــــدى تبلميــــذ الصــــف الثــــامن األساســــي فــــي محافظــــة  -رياضــــية
 .قمقيمية
ـــف نتـــائج تمـــك البحـــث مـــع مـــا توصـــمت إليـــو دراســـة        وتختم

[, حيـث أشـارت نتائجيـا إلـى أن مسـتوى أداء تبلميـذ 46العبسي ]
)الصـفوف: السـادس, والثـامن, والعاشـر(  المرحمة األساسية العميـا

مســـــتوى المعرفـــــة  -مــــى مســـــتوى المفــــاىيم الرياضـــــية األساســــيةع
مقبـــواًل, حيـــث تجـــاوزت النســـبة  - المفاىيميـــة والمعرفـــة اإلجرائيـــة

  (.%50المئوية إلجابات التبلميذ عمى فقرات االختبار )
 :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني

ـــذ الصـــف الســـادس  ـــة اكتســـاب تبلمي ـــى: مـــا َدَرَج ـــذي يـــنص عم ال
الميــــــــارات الرياضــــــــية األساســــــــية المضــــــــمّنة مقــــــــرر االبتــــــــدائي 
ولئلجابة عميو تمَّ ِحَساب تكرار اإلجابـات الصـحيحة  الرياضيات؟

 (.10 لكل ميارة كما في )جدول
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 11جدول 
 مقرر الرياضيات بالنسبة لكل مهارةالمضمّنة  يوضح درجة اكتساب تالميذ الصف السادس االبتدائي المهارات الرياضية األساسية

 النسبة تكرار اإلجابات الخاطئة النسبة تكرار اإلجابات الصحيحة المهارة الرياضية األساسية
 %25 56 %65 104 حل المعادلة

 %70 112 %30 48 حساب قيمة العبارة الجبرية
 %91825 146 %8875 14 إيجاد المدى
 %86825 138 %13875 22 التمثيل بالنقاط

ضرب الكسور العشرية في أعداد 
 كمية

14 8875% 146 91825% 

 %9785 156 %285 4 تقريب الكسور العشرية
 %58875 94 %41825 66 مقارنة الكسور العشرية

 %93813 149 %6888 11 إيجاد القاسم المشترك األكبر
 %96888 155 %3813 5 ترتيب الكسور

التحويل بين الوحدات في النظام 
 المتري

12 785% 148 9285% 

 %44838 71 %55863 89 جمع الكسور المتشابية
 %91888 147 %8813 13 القسمة عمى عدد كسري

 %7285 116 %2785 44 ضرب الكسور واألعداد الكمية
 %80 128 %20 32 حل التناسب

 %285 %9785 156 %285 إيجاد فضاء العينة
كتابة الكسر االعتيادي في صورة 

 مئوية نسبة
13 8813% 147 91888% 

 %75863 121 %24838 39 إيجاد قياسات زوايا المثمثات
 %61825 98 %38875 62 تصنيف األشكال الرباعية
 %99.38 159 %0863 1 إيجاد مساحة المثمث
 %93875 150 %6825 10 إيجاد محيط الدائرة

وتم حساب جميع الميارات الرياضية لكل وحدة وحساب النسبة 
المئوية لذلك, وتحديد َدَرَجة اكتساب الميارات الرياضية 

َل إلى النتائج الموضحة في  األساسية لكل وحدة, وَتمَّ الَتَوصَّ
 (:11جدول )

 11جدول 
 المضمّنة مقرر الرياضيات بالنسبة لكل وحدة األساسييوضح درجة اكتساب تالميذ الصف السادس االبتدائي المهارات الرياضية 

المهارات الرياضية األساسية  الوحدة الدراسية
 المختارة عشوائيا

تكرار اإلجابات 
 الصحيحة

تكرار اإلجابات  النسبة
 الخاطئة

درجة اكتساب  النسبة
 التالميذ

األنماط العددية 
 والدوال

 حل المعادلة -
حساب قيمة العبارة  -

 الجبرية

 متوسطة 5285% 168 4785% 152

اإلحصاء 
 والتمثيبلت البيانية

 إيجاد المدى -
 التمثيل بالنقاط -

 منخفضة 88875% 284 11825% 36

العمميات عمى 
 الكسور العشرية

ضرب الكسور العشرية  -
 في أعداد كمية

 تقريب الكسور العشرية -
 مقارنة الكسور العشرية -

 منخفضة 8285% 396 1785% 84

 منخفضة %95 304 %5 16إيجاد القاسم المشترك  -الكسور االعتيادية 
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 األكبر والكسور العشرية
 ترتيب الكسور -

العمميات عمى 
 الكسور االعتيادية

التحويل بين الوحدات في النظام 
 المتري

 منخفضة 9285% 148 785% 12

القياس: الطول 
 والكتمة والسعة

 جمع الكسور المتشابية -
القسمة عمى عدد  -

 كسري
ضرب الكسور  -

 واألعداد الكمية

 منخفضة 69858% 334 30842% 146

 منخفضة %80 128 %20 32 حل التناسب النسبة و التناسب
النسبة المئوية 
 واالحتماالت

 إيجاد فضاء العينة -
كتابة الكسر االعتيادي  -

 في صورة نسبة مئوية

 منخفضة 94869% 303 5831% 17

اليندسة : الزوايا 
 والمضمعات

إيجاد قياسات زوايا  -
 المثمثات

تصنيف األشكال  -
 الرباعية

 منخفضة 68844% 219 31856% 101

القياس: المحيط 
 والمساحة والحجم

 إيجاد مساحة المثمث -
 إيجاد محيط الدائرة -

 

 منخفضة 96856% 309 3844% 11

 منخفضة %81803 2593 %18897 607 المجموع
 :يمي ما( 11) الجدول من يتضح

 اكتساب درجة عمى التبلميذ فييا حصل التي الوحدات :أوالً 
 :ىي األساسية الرياضية لمميارات منخفضة

 اإلجابات وكانت البيانية, والتمثيبلت اإلحصاء وحدة -
 (.%11825) بنسبة إجابة,( 36) الصحيحة

 اإلجابات وكانت العشرية, الكسور عمى العمميات وحدة -
 (.%1785) بنسبة إجابة,( 84) الصحيحة

 اإلجابات وكانت العشرية, والكسور االعتيادية الكسور وحدة -
 (.%5) بنسبة إجابة,( 16) الصحيحة

 اإلجابات وكانت االعتيادية, الكسور عمى العمميات وحدة -
 (.%785) بنسبة إجابة,( 12) الصحيحة

 اإلجابات وكانت والسعة, والكتمة الطول: القياس وحدة -
 (.%30842) بنسبة إجابة,( 146) الصحيحة

( 32) الصحيحة اإلجابات وكانت والتناسب, النسبة وحدة -
 (.%20) بنسبة إجابة,

 الصحيحة اإلجابات وكانت واالحتماالت, المئوية النسبة وحدة -
 (.%5831) بنسبة إجابة,( 17)
 اإلجابات وكانت والمضمعات, الزوايا: اليندسة وحدة -

 (.%31856) بنسبة إجابة,( 101) الصحيحة
 اإلجابات وكانت والحجم, والمساحة المحيط: القياس وحدة -

 (.%3844) بنسبة إجابة,( 11) الصحيحة
 الميارات اكتساب درجة انخفاض أسباب تفسير ويمكن     

 حيث االختبار, نوعية إلى الوحدات ىذه في األساسية الرياضية
 اختبار تقديم مدى عن التبلميذ سؤال وعند مقالي, االختبار كان
 مرة ألول بأنو جماعي شبو بشكل اإلجابة فكانت الشكل بيذا

 األسئمة عمى تعودوا حيث األسئمة, ىذه مثل في يختبرون
 بأن القول يمكن أي وغيرىا, متعدد من كاختيار الموضوعية,

 عمى التبلميذ تساعد ال المدارس في المتبعة التقييم أساليب
 الميارة قياس أن إذ األساسية, الرياضية الميارات اكتساب
ظيار والتطبيق الممارسة التمميذ من يتطمب الرياضية  قدرتو وا 
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 التي الموضوعية االختبارات تستطيع ال ما وىو األداء, عمى
 .قياسو المدارس في تستخدم

 اكتساب درجة عمى التبلميذ فييا حصل التي الوحدات :ثانياً 
 :ىي األساسية الرياضية لمميارات متوسطة

 الصحيحة اإلجابات وكانت والدوال, العددية األنماط وحدة -
 (.%4785) بنسبة إجابة,( 152)

 ميارة عمى تشتمل الوحدة ىذه أن بسبب ذلك تفسير ويمكن     
 المعممين أغمب يعرضيا التي الوحيدة الميارة وىي المعادلة, حل
 األمثمة طبيعة أن عمى عبلوة ىذا مقالي, بشكل اختباراتو في

 التمميذ من تتطمب المدرسي بالكتاب المتضمنة والتدريبات
 في واضح بشكل ساىم مما واضحة, بصورة الميارة تمك ممارسة
 .المعادالت حل في التبلميذ ميارة تنمية
  األساسية الرياضية الميارات اكتساب درجة كانت بينما      
 الرياضية الميارات اكتساب في موجودة غير عالية بدرجة

 األساسية الرياضية الميارات أىمية من الرغم عمى األساسية,
 اكتساب في واضح قصور وجود يعنى ما وىو المرحمة, ىذه في

 .االبتدائي السادس الصف تبلميذ لدى الرياضية الميارات
 السادس الصف تبلميذ اكتساب درجة في يتعمق فيما أما      

 مقرر المضمّنة األساسية الرياضية الميارات االبتدائي
 المئوية النسبة بمغت حيث, منخفضة فكانت الرياضيات
%(, 18897) المحور ليذا الكمي لممجموع الصحيحة لئلجابات

 عمى كبير, بشكل منخفضة ألنيا جدا, مرضية غير النسبة وىذه
 األساسية الرياضية الميارات اكتساب أىمية من الرغم

 الميارات أن كما القادمة, التعميمية المراحل في الستخداميا
 تعمم في لمنجاح ورئيساً  أساسياً  مطمباً  تعد األساسية الرياضية

 نوع شيوع إلى التبلميذ لدى القصور ىذا يرجع وقد الرياضيات,
 تمك وترتكز الرياضيات, معممي لدى التدريسية الممارسات من

 التعامل عند والخوارزميات الروتينية المنيجية عمى الممارسات
 تمك وراء المعنى فيم عمى تركيزىا من أكثر الرياضية الميارة مع

 مع ىذا ويتفق الرياضية, الميارة تدريس عند الروتينية اإلجراءات
 إلى نتائجيا أشارت التي[ 66] يحيى دراسة إليو توصمت ما

 ميارات من فييا بما - الرياضية المعرفة جوانب مستوى تدني
 محافظة في األساسي الثامن الصف تبلميذ لدى - رياضية
 ممحوظ تدن وجود أوضحت التي[ 18] السامعي ودراسة قمقيمية,

 لمميارات األساسي الثامن الصف تبلميذ اكتساب مستوى في
 المستوى من أقل أدائيم مستوى كان حيث األساسية, الرياضية
 إلى نتائجيا أشارت حيث[ 46] العبسي ودراسة تربويا, المقبول

: الصفوف) العميا األساسية المرحمة تبلميذ أداء مستوى أن
 الرياضية الميارات مستوى عمى( والعاشر والثامن, السادس,
 .منخفضاً  الرياضية المسألة حل ميارة وبخاصة األساسية,

 :الثالث بالسؤال المتعمقة النتائج
 الصف تبلميذ اكتساب درجة بين العبلقة ما: عمى ينص الذي

 اكتساب ودرجة األساسية الرياضية المفاىيم االبتدائي السادس
  الرياضيات؟ مقرر ضمن األساسية الرياضية الميارات

 التبلميذ درجات حساب خبلل من السؤال ىذا عمى اإلجابة تمت
 واالنحراف الحسابي والمتوسط الرياضية المعرفة اختباري في

 لمتبلميذ الرياضية المعرفة اختباري من اختبار لكل المعياري
 بين بيرسون ارتباط معامل حساب عمى عبلوة البحث, عينة

 النتائج إلى التوصل وتم االختبارين, عمى التبلميذ درجات
 (.12) جدول في الموضحة

 12 جدول
 األساسية الرياضية المهارات واختبار األساسية الرياضية المفاهيم اختبار من كل   في التالميذ درجات بين بيرسون ارتباط معامل يوضح

 الداللة اإلحصائية معامل ارتباط بيرسون االنحراف المعياري المتوسط عدد التالميذ الدرجة العظمى نوع االختبار
اختبار المفاهيم 

 األساسيةالرياضية 
40 160 14804 5.26  

08133 
 

دال عند مستوى 
0805 

اختبار المهارات 
 الرياضية األساسية

20 160 3879 3814 
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 جدول) في المتضمنة النتائج مراجعة خبلل من يتضح      
 الصف تبلميذ درجات بين موجبو ارتباطية عبلقة وجود( 12

 الرياضية المفاىيم اختبار في البحث عينو االبتدائي السادس
 األساسية, الرياضية الميارات اختبار في درجاتيم وبين األساسية

 عند إحصائيا دال االرتباط معامل أن إلى النتائج تشير كما
 (.0805) يساوي أو من أقل مستوى
 الصف تبلميذ اكتساب مستوى تغير كمما أنو يعنى وىذا     

 فإنو الرياضيات بمنيج المضمنة الرياضية لممفاىيم السادس
 سواء -الرياضية لمميارات اكتسابيم مستوى ليا تبعا يتغير

ن -السمب أو باإليجاب  مستوى في الحادث التغيير ىذا كان وا 
 يساوي ال االرتباط معامل ألن تماما؛ متساو   غير االكتساب

 .الصحيح الواحد
 بين االرتباط ىذا تفسير يمكن السابقة النتيجة عمى وتأسيساً      
 ميارة كل بأن الرياضية والميارات الرياضية المفاىيم من كل  

 الرياضية المفاىيم من أكثر أو مفيوم عمى تتأسس رياضية
 األساسية الرياضية المفاىيم تمك اكتساب فإن ثم ومن األساسية,

 يعد - الرياضية الميارات تمك اكتساب عمى بالضرورة يساعد
 مستوى أن في جميا ذلك ويظير - كاف   غير ولكنو الزما شرطا

 األساسية الرياضية لممفاىيم البحث عينو التبلميذ اكتساب
 الرياضية لمميارات اكتسابيم مستوى من أعمى%( 3581)

 (.%18897) األساسية
 التي [70] وايت دراسة مع يتفق الحالي البحث ونتائج     
 المدارس بأحد التاسع الصف طبلب فيم إسيام عمى أكدت

 األمريكية المتحدة بالواليات بكاليفورنيا الخاصة الحضرية
 بين المشكبلت حل ميارات عمى التأثير في الرياضية لممفاىيم
 .الطبلب صفوف
 والميارات المفاىيم من التبلميذ تمكن بأن القول يمكننا كما      

 والميارات المفاىيم تعمم عمى يساعدىم األساسية الرياضية
 األخرى, الدراسية لممواد تعمميم في ويسيم األخرى, الرياضية

[ 63] عيسى دراسة بو أوصت ما مع تتفق  النتيجة وىذه
 المفاىيم بحصر العموم مجال في المعممين اىتمام بضرورة

 إتقان من والتأكد العموم, لتعميم البلزمة الرياضية والميارات
 .العممية والميارات المفاىيم تدريسيم قبل ليا الطمبة

 :الرابع بالسؤال المتعمقة النتائج
 عند إحصائية داللة ذات عبلقة توجد ىل: عمى ينص الذي

 السادس الصف تبلميذ اكتساب درجة بين (α ≤ 0.05) مستوى
 المفاىيم اكتساب ودرجة األساسية الحسابية المفاىيم االبتدائي
 األساسية؟ اليندسية

 النتائج تحميل خبلل من السؤال ىذا عن الباحثان يجيب      
 الرياضية المفاىيم اختبار جزئي من كل   في رصدىا تم التي

 األساسية الحسابية بالمفاىيم الخاصة الدرجات: وىما األساسية,
 وحساب األساسية, اليندسية بالمفاىيم الخاصة والدرجات
 جزئي من جزء لكل المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 عبلوة البحث, عينة لمتبلميذ األساسية الرياضية المفاىيم اختبار
 عمى التبلميذ درجات بين بيرسون ارتباط معامل حساب عمى

 (.13) الجدول في الموضحة النتائج إلى التوصل وتم الجزأين,
 13 جدول

 الهندسية المفاهيم واختبار الحسابية المفاهيم اختبار من كل   في التالميذ درجات بين بيرسون ارتباط معامل يوضح
معامل ارتباط  االنحراف المعياري المتوسط عدد التالميذ الدرجة العظمى نوع االختبار

 بيرسون
 الداللة اإلحصائية

اختبار المفاهيم 
 الحسابية

26 160 7859 3837  
08411 

دال عند مستوى 
0805 

المفاهيم اختبار 
 الهندسية

14 160 6828 2886 

( يستنتج وجود 13بتحميل النتائج المتضمنة في )جدول       
عبلقة ارتباطية موجبو بين درجات تبلميذ الصف السادس 
االبتدائي عينو البحث في اختبار المفاىيم الحسابية )الجزء األول 

الرياضية األساسية( وبين درجاتيم في من اختبار المفاىيم 
اختبار المفاىيم اليندسية )الجزء الثاني من اختبار المفاىيم 

 اط ــــل االرتبــــا تشير النتائج إلى أن معامــالرياضية األساسية(, كم
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 (.0805) دال إحصائيا عند مستوى أقل من أو يساوي
تبلميذ الصف وىذا يعنى أنو كمما تغير مستوى اكتساب       

السادس لممفاىيم الحسابية المضمنة بمنيج الرياضيات فإنو 
سواء  - يتغير تبعا ليا مستوى اكتسابيم لممفاىيم اليندسية

ن كان ىذا التغيير الحادث في مستوى  - باإليجاب أو السمب وا 
االكتساب غير متساو  تماما, ألن معامل االرتباط ال يساوي 

 .الواحد الصحيح
يسًا عمى النتيجة السابقة يمكن تفسير ىذا االرتباط بين وتأس     

كل  من المفاىيم الحسابية والمفاىيم اليندسية إلى أن المفاىيم 
تمثل  - سواء كانت حسابية أم ىندسية -الرياضية األساسية

شبكة معرفيو رياضية واحدة مرتبطة ببعضيا بعضا, وأن 
كن أن يسيم اكتساب التبلميذ لبعض المفاىيم الحسابية يم

ويساعد في اكتسابو بعض المفاىيم اليندسية, ألن الرياضيات 
 .قوياً  بطبيعتيا عمم متكامل متماسك ومترابط بين فروعو ترابطاً 

وىذا بدوره يتطمب ضرورة استخدام معممي الرياضيات       
بالمرحمة االبتدائية طرائق تدريسية من شأنيا مساعدة تبلميذىم 

اىيم الحسابية التي يدرسونيا من ناحية؛ عمى الربط بين المف
وبين المفاىيم اليندسية التي يدرسونيا من ناحية أخرى, عبلوة 

عمى محاولة الربط بين شبكة المفاىيم الحسابية والمفاىيم 
اليندسية كمما كان ذلك ممكنا؛ ألن المفاىيم الرياضية تمثل 

ا أنيا المبنة األساسية في عممية تعميم وتعمم الرياضيات, كم
 .تساىم في تحقيق أىداف تعميم الرياضيات بالمرحمة االبتدائية

 :النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس
الذي ينص عمى: ىل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند 

بين درجة اكتساب تبلميذ الصف السادس  (α ≤ 0.05) مستوى
اليندسية االبتدائي الميارات الحسابية األساسية ودرجة الميارات 

 األساسية؟
عمى ىذا السؤال من خبلل تحميل النتائج التي  تمت اإلجابة     

تم رصدىا في كل  من جزئي اختبار الميارات الرياضية 
األساسية, وىما: الدرجات الخاصة بالميارات الحسابية األساسية 
والدرجات الخاصة بالميارات اليندسية األساسية, وحساب 

نحراف المعياري لكل جزء من جزئي المتوسط الحسابي واال
اختبار الميارات الرياضية األساسية لمتبلميذ عينة البحث, عبلوة 
عمى حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات التبلميذ عمى 

 (.14) الجزأين, وتم التوصل إلى النتائج الموضحة في الجدول

 14جدول 
 بيرسون بين درجات التالميذ في كل  من اختبار المهارات الحسابية واختبار المهارات الهندسيةمعامل ارتباط 

معامل ارتباط  االنحراف المعياري المتوسط عدد التالميذ الدرجة العظمى نوع االختبار
 بيرسون

 الداللة اإلحصائية

دال عند مستوى  08379 2885 3826 160 18 اختبار الميارات الحسابية
 0862 0853 160 2 اختبار الميارات اليندسية 0805

 بأن القول يمكن( 14) جدول في الموضحة النتائج باستقراء     
 السادس الصف تبلميذ درجات بين موجبة ارتباطية عبلقة ىناك

 الجزء) الحسابية الميارات اختبار في البحث عينو االبتدائي
 درجاتيم وبين( األساسية الرياضية الميارات اختبار من األول
 الميارات اختبار من الثاني الجزء) اليندسية الميارات اختبار في

 االرتباط معامل أن إلى النتائج تشير كما ,(األساسية الرياضية
 (.0805) يساوي أو من أقل مستوى عند إحصائيا دال

 الصف تبلميذ اكتساب مستوى تغير كمما أنو يعنى وىذا      
 فإنو الرياضيات بمنيج المضمنة الحسابية لمميارات السادس

 سواء - اليندسية لمميارات اكتسابيم مستوى ليا تبعا يتغير
ن - السمب أو باإليجاب  مستوى في الحادث التغيير ىذا كان وا 
 يساوي ال االرتباط معامل ألن تماما, متساو   غير االكتساب

 .الصحيح الواحد
 تحصيل متوسط بأن القول يمكنا السابقة النتائج في وبالتأمل    

 لمميارات تحصيميم متوسط من أقل الحسابية لمميارات التبلميذ
 التي [66] يحيى دراسة نتائج مع تختمف النتيجة وىذه اليندسية,
 الجبر ميارات في التبلميذ تحصيل متوسط أن إلى توصمت
 .اليندسة ميارات في تحصيميم متوسط من أعمى
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 الرياضيات معممين استخدام ضرورة يتطمب بدوره وىذا      
 تبلميذىم مساعدة شأنيا من تدريسية طرائق االبتدائية بالمرحمة

 التي واليندسية الحسابية الميارات في أدائيم تنمية عمى
 بين الربط محاولة عمى عبلوة سواء, حد عمى يدرسونيا
 ألن ممكنا, ذلك كان كمما اليندسية والميارات الحسابية الميارات

 أىداف تحقيق في يسيم الرياضية الميارات من التبلميذ تمكن
 .االبتدائية بالمرحمة الرياضيات تعميم

 . التوصيات6
 المعرفة عمى التبلميذ بتدريب المعممين اىتمام زيادة ضرورة. 1

 إجرائيا, عمى وتعويدىم الرياضيات مقررات ضمن الميارية
 .لمتبلميذ ميسر بشكل وتقديميا

 تؤثر كونيا الرياضية؛ المفاىيم بتدريس االىتمام ضرورة .2
 .الرياضية الميارات تعمم عمى إيجاباً 

تقان اكتساب من التأكد. 3  في األساسية الرياضية الميارات وا 
 مقالية, تشخيصية اختبارات عقد خبلل من الرياضيات مقرر

 قدر االبتعاد مع فييا, والقوة الضعف نواحي عمى لمتعرف
 .موضوعي بشكل االختبار وضع من اإلمكان

 مشرفين-التعميمية العممية عمى القائمين اىتمام زيادة ضرورة. 4
 الصف تبلميذ اكتساب درجة بمعرفة-لمرياضيات ومعممين
 األساسية الرياضية المعرفة جوانب جميع االبتدائي السادس
 .الرياضيات مقرر ضمن

 بتقديم الدراسية المناىج تصميم عمى القائمين اىتمام ضرورة. 5
 المفاىيم الخصوص وجو وعمى - الرياضية المعرفة جوانب

 االبتدائية بالمرحمة الرياضيات مقررات ضمن - والميارات
 والميارات المفاىيم اكتسابيم في وتسيم التبلميذ تساعد بطريقة

 .األساسية الرياضية
 في المعممين توعية عمى جيودىا بكل التعميم وزارة تعمل أن. 6

 الحديثة التدريس أساليب واستخدام تفعيل بأىمية المدارس
 التبلميذ تحصيل مستوى تنمية شأنيا من التي والموجودة,

 .األساسية الرياضية والميارات المفاىيم
  عمى مــــيـبـدريـتـل اتــــاضيــريــال يــــمـعمـمـل ةــــيـبـدريـــت دورات دــــعق. 7

 الرياضيات مقررات المتضمنة الجديدة الرياضية الموضوعات
 مع يتناسب ميسر بأسموب لتبلميذىم تقديميا وكيفية الجديدة,
 .االبتدائية بالمرحمة التبلميذ طبيعة

 معممي بإعداد التربية كميات عمى القائمين اىتمام ضرورة. 8
 باألساليب وتزويدىم , الجديدة المناىج متطمبات وفق الرياضيات

 .لمتدريس الحديثة
 المراجع

 أ. المراجع العربية
 القرآن الكريم. [1]

فاعمية وحدة مطورة في العمميات  م(.2007شحاتو, محمد ) [3]
عمى األعداد قائمة عمى معايير عالمية لتدريس الرياضيات 
في تنمية العددي والتحصيل في الرياضيات لدى تبلميذ 

, دراسات في المناىج وطرق التدريسالمرحمة االبتدائية, 
 . 232-201, ص129مصر, ع

ت درجة إسيام معممي الرياضيا(. 2013) السممي, تركي [4]
في تنمية ميارات حل المشكمة الرياضية لدى طبلب 

, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة أم المرحمة االبتدائية
 القرى, مكة المكرمة, السعودية.

مناىج الرياضيات المدرسية م(: 2011أبو زينة, فريد ) [5]
 الكويت: مكتبة الفبلح. وتدريسيا,

. برنامج لتصحيح م(2011عباس, ىناء؛ َوالجمل, أماني ) [7] 
األخطاء المفاىيمية في الكيمياء العضوية و تنمية عمميات 
العمم لدى طالبات شعبة االقتصاد المنزلي باستخدام 

, دراسات في المناىج وطرق التدريسالوسائط المتعددة, 
 .130-101 , ص168مصر, ع 

تحديد الميارات الرياضية (. 2006) الزىراني, يحيى [11]
اختبارات القبول بكميات المعممين لمطبلب األساسية في 

", رسالة المستجدين "تخصص رياضيات التعميم االبتدائي
 .رة, جامعة أم القرى, مكة المكرمةماجستير غير منشو 
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صعوبات  م(.2009المجيدل, عبداهلل؛ واليافعي, فاطمة ) [12]
تعمم الرياضيات لدى تبلميذ الحمقة األولى من التعميم 

فار من وجية نظر معممات الرياضيات, األساسي في ظ
 . 177-135 , صمجمة جامعة دمشق

تشخيص األداء الرياضي لدى  (.1990الريماوي, ىالة ) [14]
, طمبة الصفوف اإلعدادية في اختبار متعدد المستويات
 رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة األردنية: عمان. 

طمبة  أنماط أخطاء (.1993البستنجي, مصطفى ) [15]
الصفوف الرابع والخامس والسادس في مفاىيم الضرب 

, رسالة ماجستير غير منشورة, والقسمة وميارات حسابيا
 الجامعة األردنية: عمان.

مستوى إتقان طمبة المرحمة الثانوية  (.1993الفراج, سارة ) [16]
, رسالة ماجستير لمميارات الرياضية األساسية في األردن

 ة األردنية: عمان.غير منشورة, الجامع

تفكير األطفال وتطوره وطرق م(. 1998قطامي, يوسف ) [17]
 , عمان: األىمية لمنشر.تعميمو

مدى اكتساب تبلميذ  (.2009) السامعي, عبدالغني [18]
الصف الثامن األساسي لمميارات الرياضية األساسية 

, رسالة ماجستير غير وعبلقتو باتجاىاتيم نحو الرياضيات
 امعة صنعاء, اليمن.منشورة, ج

إدارة المعرفة وأثرىا عمى تميز  (.2011الزمطة, نضال ) [19]
األداء: دراسة تطبيقية عمى الكميات والمعاىد التقنية 

, رسالة ماجستير غير المتوسطة العاممة في قطاع غزة
 غزة.  منشورة, الجامعة اإلسبلمية:

تاج العروس من جواىر  م(.2000الزبيدي, السيد ) [21]
, تحقيق إبراىيم الترزي, المجمس الوطني لمثقافة القاموس

 والفنون واآلداب, الكويت. 

فاعمية أسموب التعمم النشط في  م(.2011كوثر ) بمجون, [23]
الجاذبية العممية في مجال فيزياء الحركة و تنمية المفاىيم 

, مجمة القراءة والمعرفةلدى طالبات المرحمة الثانوية, 
 .123-94 , ص116 مصر, عدد

, لسان العربد.ت(, ابن منظور, جمال الدين محمد ) [24]
 , دار صادر بيروت.5المجمد 

دراسة أساليب التفكير السائدة م(. 2010) الفاعوري, أييم [26]
, رسالة لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمم في الرياضيات

 ماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة دمشق, سوريا.

أثر استخدام التمثيبلت (. 2012) بلل, محمدأبو ى [28]
الرياضية عمى اكتساب المفاىيم والميول نحو الرياضيات 

, رسالة ماجستير لدى طبلب الصف السادس األساسي
 غير منشورة, كمية التربية, الجامعة اإلسبلمية, غزة.

أثر استخدام استراتيجية التعمم (. 2009) ضيير, خالد [29]
التصورات البديمة لبعض المفاىيم التوليدي في عبلج 

, رسالة الرياضية لدى طبلب الصف الثامن األساسي
ة, ماجستير غير منشورة, كمية التربية, الجامعة اإلسبلمي

 غزة.

فعالية استخدام استراتيجية (. 2010) ريان, سوزان [30]
فيجوتسكي في تدريس الرياضيات وبقاء أثر التعمم لدى 

, رسالة ماجستير غير بغزةطالبات الصف السادس 
 منشورة, كمية التربية, الجامعة اإلسبلمية, غزة.

أثر إثراء بعض المفاىيم (. 2007) جودة, موسى [31]
الرياضية بالفكر اإلسبلمي عمى تحصيل طمبة الصف 
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تدريس بعض الميارات الخاصة بالرسوم البيانية عمى 
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رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة أم القرى, مكة 
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ئم عمى برنامج مقترح قا(. 2010) الشافعي, لمياء [45]
المتشابيات لتنمية ميارات حل المسألة الرياضية لدى 

رسالة ماجستير غير منشورة,  طالبات الصف التاسع بغزة,
 الجامعة اإلسبلمية, غزة.

مدى اكتساب طمبة المرحمة (. 2002) العبسي, محمد [46]
األساسية العميا لممفاىيم والميارات الرياضية العددية في 

, رسالة ماجستير غير منطقة إربد مدارس وكالة الغوث في
 منشورة, جامعة عمان العربية, األردن.

درجة تضمين مقرر الرياضيات (. 2012) الخزيم, ىارون [48]
لمصف الرابع االبتدائي لميارات التفكير العميا من وجية 

, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة أم نظر المعممين
 القرى, مكة المكرمة, السعودية.

(. فاعمية المعب في إكساب أطفال 2005) عويس, رزان [50]
 مجمة جامعة ة, ـاضيــارات الريــــن الميـــة مـــوعــة مجمـــالروض

 .398-367ص  (1(, العدد )12, المجمد )دمشق

(. التحصيل في الرياضيات 2011) المنصور, غسان [53]
وعبلقتو بميارات التفكير دراسة ميدانية عمى عينة من 
تبلمذة الصف السادس األساسي في مدارس مدينة دمشق 

(, العدد 27, المجمد )مجمة جامعة دمشقالرسمية, 
 .69-19(, ص 3+4)

(. أثر برنامج تدريبي لتنمية التفكير 2012) نجم, خميس [54]
صيل طمبة الصف السابع األساسي في الرياضي في تح

(, العدد 28جمد ), الممجمة جامعة دمشقالرياضيات, 
 .525-491(, ص 2)

أثر استخدام استراتيجية (. 2010) أبو شعبان, نادر [61]
تدريس األقران عمى تنمية ميارات التفكير الناقد في 
الرياضيات لدى طالبات الصف الحادي عشر قسم العموم 

, رسالة ماجستير غير منشورة, ألدبي( بغزةاإلنسانية )ا
 الجامعة اإلسبلمية, غزة.

مناىج (. 2011حمزة, محمد؛ الببلونو, فيمي ) [62]
األردن, دار جميس  الرياضيات واستراتيجيات تدريسيا,

 الزمان.

العبلقة بين فيم المفاىيم  (.2000عيسى, شاىيناز ) [63]
وبين تحصيميم الرياضية لطمبة الصف العاشر األساسي 

رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة  في المفاىيم العممية,
 األردنية, عمان.

عبلقة جنس طالب الصف م(. 2003, مازن )أحمد [64]
السادس األساسي باكتساب المفاىيم والميارات الجبرية 

, رسالة والميارات الحسابية األساسية في محافظة جنين
 النجاح الوطنية, فمسطين.ماجستير غير منشورة, جامعة 
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مدى اكتساب  (.2003) مقدادي, فاروق؛ والخطيب, عمي [65]
طمبة مرحمة التعميم األساسي العميا في األردن لميارتي 

, المجمد مجمة جامعة دمشقالتقدير والحساب الذىني, 
 .98-71(, ص 2(, العدد )19)

ى أثر بعض المتغيرات السياقية عم(. 2009) يحيى, جياد [66]
المعرفة الرياضية لدى معممي الصف الثامن وتحصيل 
طبلبيم في الرياضيات في محافظة قمقيمية )دراسة 

TIMSS )رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة نموذجًا ,
 النجاح, نابمس, فمسطين.

مستوى المعرفة الرياضية (. 2007) شطناوي, مصطفى [67]
الثبلثة األولى والبيداغوجية عند معممي ومعممات الصفوف 

أطروحة دكتوراه غير منشورة, الجامعة  في محافظة إربد,
 األردنية, األردن.

(, المعرفة 2014) المطرب, خالد؛ والسمولي, مسفر [68]
سة لدى معممي المرحمة الرياضية البلزمة لتدريس اليند

, جامعة الممك سعود, مجمة العموم التربوية, االبتدائية
 (.3(, العدد )26) المجمد
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DEGREE OF ACQUIRING THE BASIC 

MATHEMATICAL KNOWLEDGE 

EMBEDDED IN THE MATHEMATICAL 

CURRICULUM BYSIXTH GRADE 

ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 

ABDELAZIZ RAWAF ALENIZY 

MOHAMAD ABDULLAH ALNATHEER 

Saudi Arabia 

ABSTRACT_ The study aimed to know  the degree of primary Sixth graders’ acquisition of basic 

mathematical Knowledge (concepts-skills) which includes math curriculum, and see if there was a 

statistically significant relationship between students’ acquisition degree of basic mathematical 

concepts and their acquisition of basic mathematical skills. were selected (7) schools and what 

they contain of students in a simple random way, numbered (160) students, The percentage of the 

total correct answers for this axis (35.1%). This percentage is unsatisfying as it is less than the 

average and very near to the low grade, the acquisition degree of the basic mathematical skills 

embedded the mathematical curriculum was low, as the percentage of the total correct answers for 

this axis (18.97), this really was unsatisfactory result as it was very low.There was a positive 

correlation between the degrees of sixth grade students “the study sample” in the basic 

mathematical concepts test and their degree in basic mathematical skills test; a positive 

correlation between their degree in the arithmetical concepts test and their degree in the 

geometric concepts skills; and a positive correlation between their degree in the arithmetical skills 

test and their grades in geometrical skills test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


