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 الذراسة ستخلصم

ىدفت الدراسة إىل حبث العالقة بُت التمثيالت الرياضية اؼبتعددة وحل اؼبسائل اللفظية لدى طالب الصف السادس    
االبتدائي . واستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي ، ومت إعداد اختبارين : اختبار التمثيالت الرياضية اؼبتعددة ، واختبار 

اسفرت بتدائي دبنطقة القصيم و الطالب من طالب الصف السادس ا 415ونت عينة الدراسة من وتك حل اؼبسائل اللفظية .
بتدائي ، وذلك اللبفاض مستوى التمثيالت الرياضية اؼبتعددة بوجو عاـ لدى طالب الصف السادس اا:  نتائج الدراسة عن

التمثيالت الرياضية باأللفاظ لدى طالب الصف لبفاض مستوى ا( . وبينت النتائج  5.54عند مستوى داللة إحصائية ) 
جود ستخداـ الرسـو أو اعبداوؿ أو الرموز ، كما بينت النتائج و اي بطريقة أكرب من التمثيالت الرياضية بئالسادس االبتدا

لى حل التمثيالت الرياضية اؼبتعددة والقدرة ع ( ، بُت كل من القدرة على 5.51داللة )  عالقة طردية قوية عند مستوى
القدرة على اؼبسائل اللفظية و  حل اؼبسائل اللفظية ، وكشفت النتائج عن وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بُت كل من

( ، ووجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  5.51التمثيالت الرياضية للرسـو عند مستوى داللة ) 
 ستخداـ التمثيالت الرياضية بالرسـو .الرسـو ، وبُت ستخداـ االلفظية با( ، بُت حل اؼبسائل  5.51إحصائية ) 

ستخداـ الرسـو ، اعبداوؿ ، والرموز ، واأللفاظ ( ارتباطية قوية بُت التمثيالت الرياضية اؼبتعددة ) باوبوجو عاـ توجد عالقة   
، واعبداوؿ ، اتضمن يف حلها : بتدائي على حل اؼبسائل اللفظية ) اليت تالوبُت قدرة طالب الصف السادس ا ستخداـ الرسـو

  ستخداـ الرسـو عالية ،اوالرموز ، واأللفاظ ( على الًتتيب ، ودبعٌت أنو كلما كانت قدرة الطالب على التمثيالت الرياضية ب
وباؼبثل توجد  ستخداـ الرسـو ،احل اؼبسائل اللفظية اليت يعتمد حلها بدرجة كبَتة على  كلما كانت قدرتو عالية أيضًا على

ليت يعتمد حلها ستخداـ اعبداوؿ ، وحل اؼبسائل اللفظية ااقوية بُت قدرة الطالب على التمثيالت الرياضية بعالقة طردية 
ستخداـ اعبداوؿ ، وىكذا العالقات الثنائية بُت التمثيالت الرياضية اؼبتعددة ، وبُت حل اؼبسائل اللفظية ، بدرجة كبَتة على ا
 :   بعدة توصيات منها وأوصت الدراسة

ستخداـ التمثيالت الرياضية اؼبتعددة بكفاءة ، الرتباط ذلك بتنمية قدرهتم ي على ابتدائتدريب طالب الصف السادس اال  
عقد ورش عمل ودورات تدريبية للمعلمُت يف حل اؼبسائل اللفظية بطرؽ متنوعة تعتمد  لى حل اؼبسائل اللفظية اؼبتنوعة وع

ستخداـ التمثيالت الرمزية دوف التعرض لبقية وعدـ االقتصار على التدريب على ا على التمثيالت الرياضية اؼبتعددة ،
معلمُت عند دراسة تقويبية لألداء التدريسي لل واقًتحت الدراسة بإجراء التمثيالت الرياضية اؼبتعددة من رسـو وصور وجداوؿ .

ستخداـ بعض الربؾبيات يف توظيف تعددة ، وإجراء دراسة ذبريبية الستخداـ التمثيالت الرياضية اؼبحل اؼبسائل اللفظية با
 التمثيالت الرياضية اؼبتعددة عند حل اؼبسائل اللفظية.
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ABSTRACT 

 

The study aimed to make a search on the relationship between the multi-mathematical 

representations and the solution of literal equations for the students' of primary sixth grade. 

The researcher applied the analytical and descriptive method by doing two exams: the 

multi-mathematical representations test and the solution of literal equations test. The study 

sample consists of 150 studentfrom the primary sixth grade students at Al-Qasseim 

Governorate. The study resulted in a decrease at the level of multi-mathematical 

representationsin general for the primary sixth grade students, at statistical indication level 

(0.01). The results revealed a reduction in the level of literal mathematical representations 

for the primary sixth grade students in a greater way of the mathematical representations 

through drawings or charts or symbols. 

The results also showed that there is a strong direct relationship at indication level (0.05), 

between the ability for Multi-mathematical representations and the ability for solving the 

literal equations. They also revealed that there is a direct relationship with statistical 

indicationbetween solving the literal equations and the mathematical representations for 

drawingsat indication level (0.05). There is also a direct relationship with statistical 

indication at statistical indication level (0.05) between solving the literal equations using 

drawings and using the mathematical representations through drawings.  

In general, there is a strong linked relationship between the multi mathematical 

representations (using drawings, charts, symbols and words) and the ability of the primary 

sixth grade students to solve the literal equations ( which include in its solution: using 

drawings, charts, symbols and words) in the same order. In other words, the higher ability 

of student to perform the mathematical representations using drawings, the more ability 

they had to solve the literal equations that based greatly on using these drawings. For 

instance, there is a strong direct relation between the student's ability to perform the 

mathematical representations using charts and solving the literal equations that based 

greatly on using these charts. Thus, there are dual relations between multi mathematical 

representations and the solution of literal equations.  

The study has many recommendations, such as:  

The students of primary sixth grade will be trained on using the multi mathematical 

representations efficientlyfor its relationof developing their ability on thesolution of 

various literal equations.  

Holding workshops and training courses for teachers on the solution of the literal equations 

and in various ways based on the multi mathematical representations.  

The training should notbe limited to use the symbolic representations without handling the 

remaining multi mathematical representations as drawings, images and charts.  

The study suggested that we can performa correctional study for the instructional 

performance of teachers when they solve the literal equations using the multi mathematical 

representations and carrying out an experimental study for using some programs in making 

use of the multi mathematical representations at the solution of literal equations. 
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 إهذاء 
 

 

 ىل من هلم الفضل بعد ربيإ 

 على طاعته .ذٌه قزن اهلل بزمها بعبادته أبً وأمً أطال اهلل يف عمزمها لإىل ال

اهلل ملا حيب  وفقهمبنيت اليت أبصزت النىر مع هذا العمل وإىل اإىل سوجيت وأوالدي 

 وٌزضى

 خىاوً األعشاء وأخىاتً الفاضالت أسأل اهلل هلم التىفٍقإىل إ

 هذا العمل  .جناح  وإىل كل مه ساهم يف 
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 شكر وتقدير
 

شرؼ خلق اهلل مل يعلم ، والصالة والسالـ على أاغبمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنساف ما   
 ، وعلى آلو وصبحو أصبعُت  .. وبعد : سيدنا ؿبمد بن عبداهلل

مي إنو ؼبن دواعي الفخر واالعتزاز ، وأنا على مشارؼ االنتهاء من إعداد ىذا اعبهد العل  
زاز وإكبار إىل جامعة أـ القرى ، ىذا الصرح العلمي الشامخ اؼبتواضع أف أقف وقفة إجالؿ وإع

 يف ىذا البلد اؼبعطاء.
أساتذيت الكراـ ، وأخص كما يسعدين ويشرفٍت أف أتقدـ جبزيل الشكر ووافر االحًتاـ إىل 

إظباعيل سرور اؼبشرؼ على سَت ىذه الرسالة منذ أف   بن بالشكر سعادة األستاذ الدكتور / علي
كانت فكرة إىل أف ظهرت حبمد اهلل إىل حيز الوجود ، والذي كاف لو الدور الكبَت بعد اهلل 

ر شك، كما أتقدـ بالسبحانو وتعاىل يف دعمي وتشجيعي وتوجيهي خالؿ مراحل الرسالة اؼبختلفة
سليم اغبريب  بن صاحل اؼبالكي ، وسعادة الدكتور / ابراىيمبن والتقدير لسعادة الدكتور / عوض 

 مناقشة الرسالة . اقتهمعضوي عبنة اؼبناقشة على مواف
كما أتوجو جبزيل الشكر والتقدير لسعادة الدكتور / ظبَت نور الدين فلمباف ، وسعادة الدكتور 

مبارؾ ، وسعادة الدكتور / ؿبمد عبداغبليم حسب اهلل ، وسعادة الدكتور / وائل  / مأموف ؿبمد
، اػبميس عبداهلل مافالدراس ، وسعادة الدكتور / عبيد مزعل اغبريب ، واألستاذ / سليؿبمد 

اعبميعي ، واألستاذ / ؿبمد  عبداهلل ، واألستاذ / عبدالعزيز سليم واألستاذ / صبيل عباس
الشويب . الذين قاموا مشكورين بتحكيم أدايت  عبداهلل يل ، واألستاذ / بدرأباػبعبدالرضبن 

 الدراسة .
اؼبدارس  والتعليم دبنطقة القصيم ، ومديري كما أشكر األخوة يف اإلدارة العامة للًتبية

 أثناء الدراسة . ن ساعدوا الباحث يف تطبيق أدايت البحث، الذيواؼبعلمُت
بريدة األىلية ، وإىل صبيع من ساعدين يف ىذه الدراسة ، وأسأؿ والشكر موصوؿ إىل كليات 

اهلل أف هبعل ىذا العمل خالصًا لوجهو الكرًن ، وأف يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا دبا علمنا ، وأف يزدنا 
 علماً إنو ويل ذلك والقادر عليو .
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 ل األول : مشكلة الدراسة وأبعادىاالفص                    

 مقدمة :ػ
تعد بتدائية حيث ية وتزداد أنبيتها يف اؼبرحلة االتعد الرياضيات من اؼبواد اؼبهمة يف صبيع اؼبراحل الدراس  

من اؼبواد اليت البد من االىتماـ هبا ؼبا تكسبو من أساسيات لتالميذ اؼبرحلة االبتدائية سبكنهم من تعلم 

. وتأيت أنبية التمثيالت الرياضية  ( 4ىػ ،  ص  4144الرياضيات يف اؼبراحل التعليمية الالحقة ) عسَتي، 

 فكار الرياضية يف ذىن اؼبتعلم .اؼبفاىيم واألكوهنا ترتبط بتجسيد ددة يف تعليم وتعلم الرياضيات ،  اؼبتع

(  أف التمثيالت الرياضية   Fennel & Rowan  , 2001 , p 290 ويرى فينيل ورواف )     

مت إعطاء التمثيالت الرياضية أنبية   لدى الطالب ، وأنووتعزز الفهم  ، ذبعل األفكار الرياضية أكثر وضوحاً 

( بعد أف كانت التمثالت الرياضية   NCTM , 2000كربى كأداة لالتصاؿ والتفكَت يف وثيقة عاـ ) 

 ـ . 4191ضمن أحد اؼبعايَت يف وثيقة عاـ 

ة ؼبنهج الرياضيات ىو تعليم (  أف من األىداؼ الرئيس  444ػ  444 ـ ،  4111وتذكر ) خصاونة ،  

(  4صـ ،  4545. ويذكر ) البالصي وبرىم ،و استخداـ لغة الرياضيات سبثيل اؼبواقف رياضيًا  ميذ التال

 التمثيالت الرياضية على أنبية التفسَت واالنتقاؿ بُت أف التمثيالت الرياضية ىي لغة الرياضيات مع الًتكيز

لوصوؿ غبلها وكذلك استخداـ يساعد يف توضيح اؼبسائل وتفسَتىا وا بسهولة ، كما أف التمثيل اللفظي

فبا يساعد على اكتشاؼ العالقات والتعرؼ  ،  الصور والرسـو اإلحصائية ومن أمثلتها استخداـ اعبداوؿ

 على األمباط وربط الرياضيات باغبياة اليومية .

   ياتومي ؼبعلمي الرياضية من خالؿ ما نادى بو اجمللس القبرزت أنبية التمثيالت الرياض وقد  

National Council of Teachers for Mathematics,2000)   على أف التمثيالت تساعد )

 الطالب يف التعرؼ على العناصر الرياضية اؼبشًتكة لألوضاع الرياضية اؼبختلفة ومن خالؿ التمثيالت يتعزز

التمثيالت  ا يكوف الطالب قادرين على استخداـفهم اؼبفاىيم واإلجراءات الرياضية واستخدامها وعندم



 

3 

أو  ثيالت سواء كاف رسوـٌ وأف استخداـ التم بطريقة جيدة ، فإنو من اؼبمكن الوصوؿ غبل اؼبسألة الرياضية

م تفكَتىم ويبكنهم من ذبربة يأو مواد ملموسة أو معادالت وقوانُت يساعد الطالب على تنظ صور

 .تواجههم اؼبسائل واؼبشكالت اليت توجهات ـبتلفة تؤدي إىل فهم واضح واىل حل

( أنو قد وضع اجمللس القومي ؼبعلمي الرياضيات بأمريكا  4، صـ  4545ر  ) البالصي وبرىم ، وقد ذك 

اليت هبب أف  ؽوالطر  ، ربديد احملتوى الرياضي الذي هبب أف يتعلمو الطالب تؾبموعة من الرؤى تضمن

يتعلموا هبا ومت اػبروج دبجموعة من اؼبعايَت اليت مت تقسيمها إىل قسمُت القسم األوؿ معايَت احملتوى الذي 

أما القسم الثاين توى الرياضي للمراحل التعليمية، وحدد فيها احمل، ينبغي على اؼبناىج الرياضية أف تتضمنو 

بعمليات التفكَت وتشمل حل اؼبسائل والتفكَت والربىاف  فقد أختص بتحديد معايَت العمليات اليت زبتص

وكاف من بُت ىذه اؼبعايَت اليت أكد عليها اجمللس القومي ، والتواصل والًتابطات والتمثيالت الرياضية 

( معيار National Council of Teachers for Mathematicsؼبعلمي الرياضيات )  ياألمريك

سألة الرياضية  وكاف من أىم األىداؼ ؽبذا اؼبعيار للصفوؼ من السادس إىل عيار اؼبمالتمثيالت الرياضية و 

ستخداـ التمثيالت الرياضية لتنظيم وتسجيل واتصاؿ أف يبكن اؼبنهج الطالب من بناء واعلى  : الثامن

 . ت الرياضية والًتصبة فيما بينهااألفكار الرياضية واختيار وتطبيق التمثيال

اللفظية من أىداؼ تعليم اؼبفاىيم الرياضية اعبديدة ؼبا يبكنو من تدريب التالميذ وحيث أف حل اؼبسائل   

على اؼبهارات اغبسابية واكتشاؼ مهارات جديدة فضاًل عن مسانبتو الكبَتة يف انتقاؿ أثر التعلم ) اؼبصري 

برزىا فهم (. كما أف حل اؼبسائل اللفظية يستلـز العديد من اؼبتطلبات ولعل من أ 49ـ ، ص  4554، 

اؼبعلومات الواردة يف اؼبسألة اللفظية وكذلك فهم اؼبطلوب وربديد االسًتاتيجية اؼبناسبة للحل مع التفكَت 

(   Staulters , 2006 , p 22حة حسب ما ورد باؼبسألة اللفظية. )باغبل بالطريقة السليمة الصحي

. 
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سابقة ومهاراتو اؼبكتسبة ؼبواجهة موقف غَت وحل اؼبسائل اللفظية عملية يستخدـ فيها الفرد معلوماتو ال 

عادي وىو ما يلقي الضوء على أنبية تعليم التالميذ حل اؼبسائل اللفظية الرياضية يف مراحل التعليم 

ىػ ، 4149اؼبختلفة  ليتمكنوا من القدرة على استخدامها يف حل ما يواجههم يف حياهتم اليومية )اجملنوين، 

 ( 4ص 

صعوبة قراءة اؼبسألة وفهمها وصعوبات تذكر ؼبسائل اللفظية إىل عدة عوامل منها : جع صعوبة حل اوتر   

سبثيل اؼبسألة اؼبعارؼ الرياضية الالزمة للحل ، البفاض الدافعية لتعلم الرياضيات مع عدـ القدرة على 

غاية ويعترب حل اؼبسألة الرياضية نشاطًا يف ( . Staulters , 2006 , p 23 والتخطيط غبلها  )

عميمات اإلثارة وىو الركيزة األساسية عبميع أنواع األنشطة الرياضية فاؼبعارؼ واؼبهارات واؼبفاىيم والت

ىدفًا يف حد ذاهتا إمبا ىي وسائل وأدوات تساعد الفرد  تالدراسية األخرى ليس الرياضية بل وكل اؼبواضيع

ىو الطريق الطبيعي ؼبمارسة التفكَت بوجو على حل ما يواجهو إضافة إىل  ذلك فإف حل اؼبسائل الرياضية 

ـ ،  4554س ىناؾ تفكَت بدوف مسائل لفظية ) اؼبصري،عاـ فليس ىناؾ رياضيات بدوف تفكَت ولي

 (.4ص

وتعد االختبارات اليت تقيس قدرة الطالب على حل اؼبسائل اللفظية دبثابة الكشف عن ؿبصلة العالقة   

 التوصل غبل اؼبسألة أو لرياضية اؼبتعددة وكيفية توظيفها يفبُت درجة سبكن الطالب من التمثيالت ا

 .اؼبشكلة

 ويف ضوء ما سبق قد قبد عالقات متفاوتو يبكن حصر بعضها كما يلي :ػ  

يفها يف ىيم أو قوانُت ولكن ال يستطيع توظرياضية ؼبفاد سبكن الطالب من تكوين سبثيالت قد قب -

 حل اؼبسائل .

 فهم التمثيالت الرياضية اؼبتعددة ومن مث ال يستطيع حل اؼبسألة . قد قبد عدـ سبكن الطالب من -
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اؼبسائل بينما ال  ثيالت وينجح يف توظيف بعضها يف معظمقد يتمكن الطالب من بعض التم -

 يستطيع أف يستخدـ سبثيالت لفظية أو رمزية يف حل مسائل أخرى.        

 اوتساؤالته مشكلة الدراسة

 باإلدارة العامة للًتبية والتعليم دبنطقة القصيم  يف األعواـ السابقة ةاالختبارات التحصيلينتائج من واقع 

. ) األدارة العامة للًتبية والتعليم دبنطقة  لطالب الصف السادس االبتدائي ىػ (4141، 4144، 4144)

وجود قدرات متفاوتة  الحظ الباحث ،ومن خالؿ اؼبمارسة اؼبيدانية يف ؾباؿ تدريس الرياضيات القصيم ( ،

، ويف  لدى الطالب يف التمثيالت الرياضية اؼبتعددة باإلضافة إىل تدين قدراهتم اؼبرتبطة حبل اؼبسائل اللفظية

ضوء نتائج بعض الدراسات السابقة اليت أوضحت جوانب القصور يف حل اؼبسائل اللفظية لدى الطالب  

ـ ( ودراسة  4555ودراسة   ) لطيف ، (  Lewis and Mayer , 1986كدراسة لويس وماير ) 

( فضاًل عن الدراسات اليت كشفت عن مستوى ضعف الطالب يف  Barbu , 2010باربو ) 

عن  لذا ىدفت الدراسة إىل الكشف ـ (  4554 ،عوض اهلل  )اؼبتعددة مثل دراسة  التمثيالت الرياضية

على حل اؼبسائل اللفظية لديهم ومن مث  كوكذل طالبالرياضية اؼبتعددة لدى الالتمثيالت االرتباط بمدى 

 الكشف عن العالقة بينهما .

 :ػ لذا يبكن صياغة التساؤالت التالية

 التمثيالت الرياضية اؼبتعددة لدى طالب الصف السادس االبتدائي ؟مستوى  ما .4

 حل اؼبسائل اللفظية ؟ طالب الصف السادس االبتدائي يف ما مستوى .4

لدى طالب الصف والقدرة على حل اؼبسائل اللفظية ، التمثيالت الرياضية اؼبتعددة ربديد  .4

 ؟السادس االبتدائي 
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 أىداؼ الدراسة

استخداـ التمثيالت الرياضية  مناالبتدائي طالب الصف السادس  التعرؼ على درجة سبكن  (4

 اؼبتعددة .

  .حل اؼبسائل اللفظية السادس االبتدائي منالتعرؼ على درجة سبكن طالب الصف  (4

لدى طالب الصف  حل اؼبسائل اللفظية، و التمثيالت الرياضية اؼبتعددة  العالقة بُتدراسة  (4

 السادس االبتدائي .

 أىمية الدراسة

 التأكيد على توظيف استخداـ التمثيالت الرياضية اؼبتعددة يف حل اؼبسائل اللفظية. .4

ستخدامها يف صياغة الرياضية اؼبتعددة والتدريب على ا ديد التمثيالتفيد اؼبعلمُت يف ربتقد  .4

 اؼبسائل اللفظية .

 ستخداـ التمثيالت الرياضية اؼبتعددة اؼبناسبة لكل مسألة لفظية.تدريب الطالب على ا .4

 حدود الدراسة  

 : منطقة القصيم  الحدود المكانية .4

 ىػ4141/4141: الفصل الدراسي األوؿ للعاـ  الحدود الزمانية .4

ياضية اؼبتعددة يف اقتصرت الدراسة على اؼبسائل اللفظية والتمثيالت الر :  الحدود الموضوعية .4

 ، واإلحصاء والتمثيالت البيانية . والدواؿ األمباط العدديةوحديت :  

 : طالب الصف السادس االبتدائي دبنطقة القصيم . الحدود البشرية .1
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 مصطلحات الدراسة

 التمثيالت الرياضية المتعددة  أوالً : 

( التمثيالت الرياضية بأهنا استخداـ للكلمات واػبطوط والرسومات  ـ 4544عرؼ  ) أبو ىالؿ ،     

 .(  44)صوالصور واالستعانة ببعض التمثيالت على اغباسوب لتعبَت عن فكرة أو مفهـو رياضي 

( التمثيالت الرياضية بأهنا " عملية ترصبة للنص الرياضي من  ـ  4551هبوت وعبدالقادر ، وعرؼ )   

إىل مباذج ؿبسوسة أو  ( ألفاظ أو كلمات ، جداوؿ ، رموز ، أشكاؿ ، عالقات رياضية ) أحد أشكالو

 ( .119)صشكل أخر من أشكالو " 

ية   بالصور أو الرسم  أو قات الرياض( أف التمثيالت ىي عرض العال ـ  4554ويرى ) عوض اهلل ،   

( التمثيالت الرياضية  بأهنا عملية استخداـ اػبطوط أو  ـ4554سرور ،  ؼ )ويعر    (.451الرمز )ص

وذلك عن طريق  ، األشكاؿ لتوضيح مفهـو أو قاعدة رياضية وذلك من خالؿ التجسيد اؼبرئي للعالقات

. (414)ص سوسة اجملسمة اليت يتم التعامل معها يف اغبياة عمل روابط بُت اؼبعارؼ اجملردة والنماذج احمل

(  التمثيل الرياضي   Goldin and shtiengold . 2001 . p3ؼ جولدف وشتاينجولد ) ويعر  

 بأنو عملية إعادة تقدًن الفكرة الرياضية بصورة أخرى .  

ية بالصور أو الرسم أو ياض( التمثيالت الرياضية على أهنا عرض العالقات الر  ـ 4119ويعرؼ ) عبيد ، 

 الرسـو واعبداوؿػ بأهنا  جرائياً ػ إ ؼ الباحث  التمثيالت الرياضية اؼبتعددةويعر   ( . 451الرمز ) ص 

 واأللفاظ والرموز اليت تعرب عن ؿبتوى اؼبسألة اللفظية .

 

 

 

 



 

8 

 المسائل اللفظية  ثانياً : 

دبفردات ورموز لغوية وىي تدور حوؿ موقف  تعرؼ اؼبسائل اللفظية بأهنا " مشكلة رياضية مكتوبة 

راءة كمي يتطلب حل ؽبا بدوف اإلشارة فيها لنوع العملية اؼبطلوبة عند اغبل وتعتمد على الق

 ( 44ـ ، ص4551أو التعليل والتحقق من صحة اغبل ) شتات ، والتحليل والًتصبة والتفسَت 

لفظي يتطلب تفكَتًا وسلسلة من  ويعرفها الباحث إجرائيًا بأهنا موقف رياضي مصاغ بإسلوب

 هبدؼ تفسَت ذلك اؼبوقف بشكل مبسط أو إهباد حل ؼبشكلة متضمنة .، اػبطوات 

 حل المسائل اللفظية 

( بأف حل اؼبسألة اللفظية ىي اؼبمارسات والنشاطات  441، ص  ـ4554يعرفها ) ابراىيم ،  

 العقلية والسلوكية اليت يؤديها التلميذ منفرداً أو ربت توجيو وإرشاد اؼبعلم هبدؼ الوصوؿ إىل اغبل.

فها الباحث إجرائياً بأهنا سبكن الطالب من إهباد تفسَت أو البحث عن مطلوب أو حل اؼبشكلة عر  ي

 اضي اؼبصاغ بأسلوب لفظي .اؼبتضمنة يف اؼبوقف الري

 العالقة بين التمثيالت الرياضية المتعددة وحل المسائل اللفظية 

ستخداـ بعضها أو  التمثيالت الرياضية اؼبتعددة ، وامدى االرتباط بُت  يعرفها الباحث إجرائيًا بأهنا

 .ا يف حل اؼبسائل اؼبصاغة لفظياً كله
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 الفصل الثاني

 أدبيات الدراسة

 أوالً : اإلطار النظري

 التمثيالت الرياضية اؼبتعددة 

 منمن                                                                               حل اؼبسائل اللفظية 

 ثانياً : الدراسات السابقة 

  تاتا عرض الدراسات السابقة 

  التعقيب على الدراسات السابقة 
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 : أدبيات الدراسةالفصل الثاني 

 اإلطار النظري للدراسة

تخطيط ؽبا يف تناوؿ ىذا الفصل التمثيالت الرياضية اؼبتعددة من حيث مفهومها وأنبيتها وأنواعها وال 

ستعرض اؼبسائل اللفظية وماؽبا من أنبية يف ؾباؿ تدريس الرياضيات واالسًتاتيجيات عملية التدريس كما ا

 يف حلها .

 المحور األول : التمثيالت الرياضية المتعددة

 مفهوم التمثيالت الرياضية المتعددة

( بأهنا ترصبة اؼبخططات والنماذج اؼبادية إىل رموز أو كلمات  91، ص ـ 4544يعرفها ) الرواجيو ،  

 . ح معناىا وتسهيل حلهاويستخدـ يف ترصبة اؼبسائل اللفظية وربليلها هبدؼ توضي

ستخداـ اػبطوط أو األشكاؿ التمثيالت الرياضية بأهنا عملية ا(  414، ص ـ 4554ويعرؼ ) سرور ،  

لتوضيح مفهـو أو قاعد رياضية وذلك من خالؿ التجسيد اؼبرئ للعالقات وذلك عن طريق عمل روابط 

 تعامل معها يف اغبياة .يتم البُت اؼبعارؼ اجملردة والنماذج احملسوسة اجملسمة اليت 

( التمثيل الرياضي   Goldin and Shtiengold , 2001, p3ويعرؼ جولدف وشتاينجولد )  

 بأنو عملية إعادة تقدًن الفكرة الرياضية بصورة أخرى .

( التمثيالت الرياضية بأهنا " عملية ترصبة للنص الرياضي من أحد  ـ 4551هبوت وعبدالقادر )  وعرؼ 

أشكالو ألفاظ أو كلمات ، جداوؿ ، رموز ، أشكاؿ  عالقات رياضية إىل مباذج ؿبسوسة أو شكل أخر 

 (  119) ص من أشكالو "

فاىيم ( التمثيالت الرياضية اؼبتعددة بأهنا " ذبسيد رياضي للم  Asli , 2001 , p18وعرؼ أسلي ) 

 واألفكار الرياضية لتعطي نفس اؼبعلومات يف أكثر من شكل "
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( أف التمثيل ليس كياناً مستقاًل لشيء ما إمبا ىو أفكار   Chandra ,2002 , p8وعرؼ شاندرا )  

متعددة األوجو لعالقة رياضية ما أو مفهـو رياضي أو مبدأ فهو يساعد على فهم تصور للعالقات واؼبفاىيم 

 ربطها مع بعضها وإهباد الصلة بينها .الرياضية و 

( التمثيالت الرياضية بأهنا إستخداـ للكلمات واػبطوط والرسومات  ـ4544بو ىالؿ ) وقد عرؼ أ 

 (44لتعبَت عن فكرة أو مفهـو رياضي )ص والصور واالستعانة ببعض التمثيالت على اغباسوب

رض العالقات الرياضية  التمثيالت ىي ع( اف  451ـ ، ص  4554عوض اهلل )  ويرى  

Mathematical Relations ships    بالصورpictorially Graphically   أو الرسم

 أو الرمز .

عرض العالقات الرياضية بالصور ( التمثيالت الرياضية على أهنا  449ـ ، ص 4119ويعرؼ ) عبيد ،   

 أو الرسم أو الرموز .

ويعرؼ الباحث التمثيالت الرياضية اؼبتعددة بأهنا ىي الرسـو والصور واأللفاظ والرموز اليت تعرب عن   

  ؿبتوى اؼبسألة اللفظية .

 أىمية التمثيالت الرياضية المتعددة في الرياضيات 

مي الرياضيات تربز أنبية التمثيالت الرياضية يف إيصاؿ اؼبفاىيم للتالميذ حيث أف اجمللس القومي ؼبعل     

م بالتمثيالت الرياضية اؼبتعددة ألهنا تواصل رياضي ىت(  ا    NCTM , 2000 , p 1بأمريكا  ) 

الرياضيات لتوضيح األفكار الرياضية قراءة وكتابة وربدثًا واستماعا ولذلك البد من ضرورة يستخدـ لغة 

 التواصل أو اغبوار بلغة الرياضيات يف حجرة الدراسة .

( أف أنبية التمثيالت الرياضية يف اؼبناىج اؼبدرسية اغبديثة يعد   91ـ ، ص  4544،  الرواجيةويرى )    

كمعيار ضروري لفهم احملتوى وما يتم فيها من عمليات رياضية كما تسهم يف رفع مستوى ربصيل الطلبة 

 وتشكل لديهم ـبططات معرفية من خالؿ اػبربات اليت يبارسوهنا .
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(  على أف استخداـ    Hawang et al, 2007 : p 192وآخروف )  وكما أكد ىوانج     

ف اؼبعلمُت أالتمثيالت  الرياضية اؼبتعددة ربقق لدى الطالب فهم أفضل وتنمي التفكَت اإلبداعي لديهم و 

يقوموف دبتابعة الطالب يف استخداـ تلك التمثيالت يف حل اؼبسائل اللفظية ؼبعرفة مدى فهم الطلبة وعند 

 ى وصلوا للحل .أي مستو 

(  أف متابعة الطالب يف     Fennel , Rowan , 2001 : p 29 وكما أكد فينيل ورواف )    

 استخداـ التمثيالت يساعدىم على تنظيم األفكار فبا يؤدي إىل اغبل بشكل صحيح .

تسمح (  أف عملية الربط بُت اػبربات اؼبرتبطة بالصور الذىنية  41ـ ، ص  4111وذكر ) سامل ،    

للطالب ببناء تعميمات رياضية وحسابية ـبتلفة كما أف اإلطار العقلي اؼببٍت على اؼبعرفة يظهر عند 

دىم نوع من العالقة تربط بُت ما الطالب كأداة تزودىم بوعي وفهم إضافيُت يف الرياضيات وزبلق عن

 ة .ستنتجها من خربتو الشخصيعند تعلمو وبُت التعليمات اليت ا ستخلصو الطالبا

نو هبعل األفكار الرياضية أكثر حسية وينمي االستدالؿ من التمثيل أداة مهمة للتفكَت حيث إ ويعترب   

خالؿ مساعدة الطالب يف الًتكيز على مظاىر مهمة من اؼبوقف الرياضي كما يساعد على إدراؾ العناصر 

 ( . 411ـ ، ص  4545الرياضية اؼبشًتكة بُت اؼبواقف اؼبختلفة ) السواعي ، 

( أف استخداـ التمثيالت الرياضية اؼبتعددة يف اؼبوقف  1ـ ، ص  4545 ) البالصي وأريج ،وذكر    

التعليمي الواحد وتنمية قدرة الطلبة على إجراء الًتابطات اؼبختلفة من الطرؽ اغبديثة يف التدريس واليت 

أشارت العديد من  (  كماNCTM , 2000ومي األمريكي ؼبعلمي الرياضيات )أقرىا اجمللس الق

الدراسات إىل أنبية استخداـ التمثيالت الرياضية يف دروس الرياضيات ؼبا ؽبا من أثر إهبايب يف تعلم 

 الطالب .
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 Principles and Standardsولقد وردت التمثيالت الرياضية يف وثيقة مبادئ الرياضيات يف     

for school mathematics    
 .ألفكار الرياضية وتسجيلها ونقلهايل اؼبتعدد من أجل تنظيم اابتكار واستخداـ التمث  .4

 اختيار وتطبيق وترصبة التمثيالت الرياضية غبل اؼبسائل .  .4

استخداـ التمثيالت الرياضية من أجل عرض وتفسَت الظواىر اؼبادية واالجتماعية والرياضية   .4

(NCTM , 2000 , p 6  ) 

فوائد التمثيالت اؼبتعددة يف تدريس الرياضيات يعترب من ف (  أ 44ـ ، ص  4111وذكر ) سامل ، 

اؼبعايَت األساسية اليت هبب االعتماد عليها يف تدريس الرياضيات للصفوؼ من التاسع وحىت الثاين 

عشر وأف ىذه الطريقة هبب أف ربل على الطرؽ التقليدية يف تدريس الرياضيات واليت تقـو على حفظ 

 ضية بشكل منفصل وإتباع الطرؽ الروتينية يف عملية حل اؼبسائل .اغبقائق واؼبعلومات الريا

( أنبية التمثيالت   fennel and Rowan , 2001 : p 289 ووبدد فينيل ورواف )    

 الرياضية فيما يلي :

 ستخدـ كأداة قوية للتفكَت وهبعل األفكار أكثر واقعية .ت (4

 خالؿ موقف تعليمي . ساعد التلميذ يف التعرؼ على األفكار الرياضية منت (4

قق الفهم الرياضي لدى التالميذ عند االنتقاؿ من احملسوس إىل اجملرد أو بُت صور التمثييالت رب (4

 الرياضية اؼبتعددة .

يف قوؽبما بأنو ينبغي على اؼبعلم أثناء التخطيط للدرس الًتكيز على اختيار التمثيل  فكما يضيفا

 ؿ اإلجابة عن األسئلة اآلتية :ػ اؼبالئم لتقوًن اػبربة الرياضية من خال

 ة ؽبذا الدرس ؟كيف يبثل التالميذ الفكرة الرئيس 

 ما النماذج اليت قد تفيد التلميذ يف سبثيل الفكرة الرياضية للدرس ؟ 

 كيف يستخدـ التالميذ التمثيل الرياضي يف تسجيل وتنظيم األفكار الرياضية ؟ 
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  مبذجة وتفسَت الظواىر الفيزيائية الرياضية ؟كيف يستخدـ التالميذ التمثيالت الرياضية يف 

( أف أنبية األشكاؿ التمثيلية يف تطوير األنشطة اليت  91ـ ، ص  4544،  وقد ذكر ) الرواجيو

وبتاجها اؼبعلموف لتعليم احملتوى الرياضي كما يساعد الطلبة يف التواصل مع اآلخرين وإعادة بناء 

ثيلية تعطي اؼبعلمُت الفرصة للتفكَت يف أكرب عدد فبكن معارفهم وتنظيمها كما أف األشكاؿ التم

 من اغبلوؿ للمشكلة الواحدة .

( على أنبية استخداـ التمثيالت الرياضية يف   Salkind , 2007 , p 11كما يؤكد سالكيند )      

تنمية  تدريس الرياضيات سواء كانت ملموسة أو رموز أو صور أو لفظية أو بصرية أو داخلية أو خارجية يف

التواصل وحل اؼبسائل كما أف استخداـ التالميذ لتمثيالت الرياضية اؼبتعددة بشكل فعاؿ أثناء تدريس 

 احملتوى وبقق اؼبعرفة العميقة يف الرياضيات .

( أف عملية تعلم اؼبفاىيم ليست فقط إضافة معلومات جديدة  49ـ ، ص  4544وذكر  ) أبو ىالؿ ، 

فاعل بُت اؼبعرفة الرياضية والبيئة احمليطة باؼبعلم من خالؿ ربط عملية التعلم لذىن اؼبتعلم بينما ربقق ت

بالواقع احملسوس لدى اؼبعلم سواء كانت كلمات أو صور أو سبثيل بالرموز حيث إف ذلك يتم فيو تعميق 

 الفهم للمفهـو الرياضي والتغلب على نقاط الضعف اليت تظهر أثناء عملية التعلم .

تتنوع حسب اؼبوقف التعليمي  (  أف التمثيالت الرياضية 15ـ ، ص  4551بدوي ، )  وقد وضح   

سواء كاف يف األفكار الرياضية ويف تنظيمها وتسجيلها أو يف التواصل مع اآلخرين أو تفسَت للظواىر أو يف 

 . حل اؼبسائل الرياضية ، ويف الشكل التايل يبُت استخداـ التمثيالت الرياضية
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 ( 4ػ  4شكل ) 

 استخداـ التمثيالت الرياضية

ب بالشيء احملسوس لدى الطال الرياضية ىو ربط اؼبفهـو الرياضيويرى الباحث أف أنبية التمثيالت  

ؿبسوسة ب إىل ذىن الطالب من خالؿ ربويل األفكار الرياضية إىل أشياء ليكوف التعلم أكثر فاعلية وأقر 

 لديو .

األدواخ تىظُف 

انتكُىنىجُح نتىسُع 

 انتًثُالخ انشَاظُح

انذاجح نهعًم عهً تطىَش 

فهًُا نألفكاس انًعمذج يٍ 

سَاظُح خالل تًثُالخ 

 نتهك األفكاس

اَتاج واستخذاو 

انتًثُالخ نتُظُى 

 وتسجُم األفكاس

 انتًثُالخ انشَاظُح

انذاجح نتًثُالخ 

 يتُىعح نتعًُك انفهى

انًساعذج فٍ جعم األفكاس 

 انشَاظُح أكثش يذسىسُح

انطشق انتٍ تًثم تها 

األفكاس انشَاظُح هٍ 

أساط نكُفُح فهى 

واستخذاو انُاط نتهك 

 األفكاس

يشاجعح استخذاو 

انتًثُالخ انشَاظُح 

نتًُُح فهًُا نُماغ 

 انععف وانمىج نذَُا

استخذاو انتًثُالخ انشَاظُح 

نًُزجح وتفسُش انظىاهش 

انشَاظُح وانفُضَائُح 

 واالجتًاعُح
استعًال انتًثُالخ 

انشَاظُح التذ أٌ ًَُى يٍ 

 خالل سُىاخ

اختُاس وتىظُف 

انتًثُالخ انشَاظُح 

نذم انًشكالخ 

 انشَاظُح

استخذاو األدواخ 

انتكُىنىجُح َسًخ 

يستىي أعهً تاستكشاف 

 يٍ انًُارج انتكشاسَح

استخذاو انًُارج َسًخ 

 تعشض انًشاكم



 

16 

 أنواع التمثيالت الرياضية المتعددة 

 تظهر التمثيالت الرياضية اؼبتعددة بأفكار ـبتلفة للموقف الواحد حيث يشَت    

( نقاًل عن جولدف وشتاينجولد إىل أف التمثيالت الرياضية تقسم  4ـ ، ص 4545) البالصي وأريج ،  

 إىل نوعُت :ػ

 صبيع األشكاؿ للفكرة الرياضية الواحدة اليت تقدـ للطالب مثل التمثيالت اػبارجية  : وتتمثل يف .4

 الصور والصيغ والرسـو واحملسوسات واللغة احملكية .

طالبًا يف اؼبدرسة كما يف اعبدوؿ أدناه  41أحصى ؿبمدًا ألواف القمصاف الرياضية اليت يلبسها مثاؿ : 

: 

 العدد اللوف

 49 األزرؽ

 1 األبيض

 1 األخضر

 1 األضبر

 ما الكسر الذي يبث ل القمصاف البيضاء ؟

التمثيالت الداخلية : وسبثل الصور الذىنية اليت يبنيها الطالب للفكرة الرياضية أو اؼبفهـو الرياضي  .4

حيث أف ىذه التمثيالت ال يبكن قياسها وإمبا يستدؿ عليها من خالؿ التمثيالت اػبارجية اليت 

 ( التمثيالت الرياضية إىل  151ػ  154ـ ، ص  4551وقد صنف ) زيتوف ،  يقدمها الطالب .

 أ ػ تصنيف التمثيالت من حيث الوظيفة إىل نوعُت 

( وىي الصور العقلية اليت زباطب   Iinternal representationسبثيالت داخلية  )  .4

 البٌت الداخلية للمعرفة لدى الطالب .
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حيوانًا ؽبا آذاف قصَتٌة ،  41حيوانًا ؽبا ذيوؿ طويلة ، و 49مثاؿ : حديقة حيوانات فيها 

حيواناً ؽبا ذيوؿ طويلٌة وآذاف قصَتٌة . كم حيواناً لو ذيل طويٌل وليس  45ومن ىذه اغبيوانات 

 لو آذاٌف قصَتٌة ؟

( وىي اليت تشَت إىل كل التضمينات   External reprentationسبثيالت خارجية  )  .4

 كل بصري .اؼبمثلة للمعلومات بش

 ، ........ ىو ؟ 41،  44،  44،  41،  1مثاؿ : العدد التايل يف النمط  

 ب ػ تصنيف التثميالت الرمزية حسب اؼبعلومات اؼبراد سبثيلها   

( تنظم اغبقائق أو اػبصائص عن أشخاص أو  Descriptive patternاألمباط الوصفية ) .4

 أماكن أو أشياء أو أحداث ؿبددة .

مللًتاً من اغبليب أثناء صنعها كعكة التمر . فكم لًتاً تساوي  415ج ظبية إىل إضافة مثاؿ : ربتا 

 ىذه الكمية ؟ 

 (  تنظم الوقائع وفق ترتيب زمٍت  Sequence patternالتتابع ) طأمبا .4

( تنظم اؼبعلومات يف شبكة سببية  Process / cause patternاألمباط العملية / السبب ) .4

 نة .تؤدي إىل نتائج معي

من ناتج الضرب ، يكوف الناتج األخَت  9، مث طرحت  1مثاؿ : ما العدد الذي إذا ضربتو يف 

 ؟ 15

 ( إذ تنظم اؼبعلومات يف تنظيم تدعمو األمثلة . Problem solvingمبط اؼبشكلة وحلها ) .1

واحداً يف مًت . فإذا أراد سعود أف يركض كيلومًتاً  455مثاؿ : يبلغ طوؿ مضمار أحد السباقات 

 ىذا اؼبضمار ، فما عدد الدورات اليت عليو أف يقطعها ؟
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( تنظم الفئات العامة أو الطبقات أو األشياء  Concept patternsأمباط اؼبفهـو ) .1

 واألحداث ربت أمباط اؼبفهـو .

كيلومًتًا من بيتها حىت وصلت الفندؽ يف جدة ، مث قطعت   411مثاؿ : قطعت عائلة أضبد 

مًت حىت وصلت البحر . فما اؼبسافة الكلية بالكيلومًتات اليت قطعتها عائلة أضبد  4455مسافة 

 من البيت حىت وصلت إىل البحر ؟

 ج ػ تصنيف التمثيالت وفق الشكل :  

وىي تلك الكلمات اليت تعرب عن  Written representationالتمثيالت اؼبكتوبة   .4

 عن فكرة رياضية . اؼبفهـو ويستطيع الطالب صياغتها والتعبَت هبا

سنوات على عمر أختو . فعرؼ متغَتًا ، واكتب قاعدة  9إذا كاف عمر رائد يزيد دبقدار مثاؿ : 

 الدالة اليت تربط عمر رائد بعمر أختو .

وىي ما يستطيع أف يعرب عنو شفويًا بشكل  representation  Oralالتمثيل الشفوي   .4

 منطوؽ .

 ؟ 45ما مثاؿ : أوجد عددين أوليُت ؾبموعه

: ويشمل التعبَتات الرمزية اليت تسهل  Symbolic representionالتمثيل بالرموز   .4

 التعامل مع اؼبفهـو والتعبَت عنو .

 ؟ 1س ، إذا كاف س=  44مثاؿ : أحسب قيمة العبارة 

وتشمل رسم األشكاؿ   Pictorial representionالتمثيل بالصور والرسومات   .1

 طية والتصوير الفوتوغرايف .واجملسمات والرسـو التخطي

 مثاؿ : اكتب الكسر اؼبمثل بالنموذج أدناه ؟ 
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وتشمل األنشطة اليت يبارسها الطالب  Concrete representationالتمثيل احملسوس   .1

 للتوصل إىل اؼبفهـو وإدراكو من خالؿ مواد يقـو بالتعامل معها .

 اػبوخ ؟مثاؿ : أيهما أثقل صندوؽ الربتقاؿ أـ صندوؽ 

: ويشمل عمليات التصنيف ألمثلة اؼبفهـو  Tabular representionالتمثيل باعبدوؿ   .1

 والالمثلة وكذلك حساب قيم اؼبتغَتات يف  اؼبعادالت والدواؿ إلهباد حلوؿ للمعادلة .

 ؟ 44=  1( حلٌّ للمعادلة  ـ +  1،  1،  4مثاؿ : أي ىذه القيم ) 

 .( أنواع التمثيالت اليت حددىا برونز  419 ـ : ص 4559وقد عرض ) استيتيو ، 

وتكوف من خالؿ األنشطة اليت      Enactive  representionالتمثيالت العملية   .4

يبارسها اؼبتعلم بنفسو مثل قطع دينز و اؼبيزاف أو شرائح الكسور أو القطع اؼبنطقية حبيث وبدث 

ًا ؼبرحلة الطفولة اليت تعد األساس ألي التعلم من خالؿ التمثيل اغبسي ؽبذه األشياء وتكوف غالب

 تعلم الحق .

قالدات باستعماؿ حبات اػبرز اؼبلوف حيث يتطلب عمل القالدة الواحدة  9مثاؿ : تعمل ظبَتة 

النمط حبة بنفسجية وحبة صفراء مث حبتُت بنفسجية وحبة صفراء مث ثالث حبات بنفسجية 

 فكم عدد اػبرز يف القالدات الثماف ؟ وحبة صفراء مث أربع حبات بنفسجية وحبة صفراء ،

ويكوف التعلم من   conic representionالتمثيالت التصويرية واػبيالية ) شبو اغبسية (   .4

خالؿ الصور والرسـو ويستطيع اؼبتعلم أف يتعامل بالصور الذىنية عندما تكوف اؼبعلومات على 

 ستدعي حضور ىذه األشياء .شكل ؿبتوى لغوي وتكوف لدى اؼبتعلم خلفية حسية حبيث ال ي

 مثاؿ : بكم طريقة يستطيع أف يقف ثالثة طالب على صف واحد ؟
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عندما يصل اؼبعلم إىل مرحلة النضج   symbolic representation التمثيالت الرمزية   .4

العقلي يبدأ يتعلم مع األشياء بواسطة الرموز اجملردة دوف االعتماد على خلفيتها اغبسية أو شبو 

  اغبسية حيث تكوف بالكلمات أو األرقاـ بدوف استخداـ الصور أو األشياء اغبقيقية .

 1رياالت ، وشبن علبة اللنب  4صَت مثاؿ : إذا كاف شبن علبة اغبليب ريالُت ، وشبن علبة الع

علب من  1علب من اغبليب ، وعلبيت عصَت ، و 1رياالت . فاكتب العبارة اليت سبثل شبن شراء 

 اللنب ، مث أوجد الثمن الكلي ؽبا .

 ،ـ4551راضها التعليمية وأمثلة عليها  )زيتوف،أمباط التمثيالت وفق أغ ( 4ويوضح اعبدوؿ )  

 .(  144ص 

 وفق أغراضها التعليمية .الرياضية مثيالت أمباط الت

 أمثلة األغراض التعليمية التعريف األشكاؿ 

اػبريطة اؼبعرفية
 

أحد التمثيالت اليت 

تربط اؼبفاىيم داخل 

شكل بيضاوي أو 

مستطيل بينها 

خطوط توضح / أو 

ال توضح شكل 

 االرتباط

  تكشف العالقات بُت

 عيضااؼبو 

 تربط األفكار اؼبعقدة 

  األفكار اعبديدةتولد 

 تدعم فهم األفكار 

 تقييم الفهم 

 خريطة اؼبفاىيم 

 اػبريطة العنقودية 

 اػبريطة العقلية 

 اؼبالحظات النمطية 

 اػبريطة العنكبوتية 

 الشبكة السيمانتية 
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الرسم التخطيطي
 

أحد التمثيالت اليت 

تفيد يف اؼبقارنة بُت 

موضوعُت من خالؿ 

الدوائر حبيث وبد 

 التداخل بينها .

  استدعاء اؼبعلومات

 اؼبًتابطة

  اؼبقارنة وتوضيح أوجو

 االتفاؽ واالختالؼ

 تبسيط العالقات 

  مالحظة الفرعيات

 اؼبتضمنة باؼبفاىيم

 الرسم التخطيطي للمفهـو 

  الرسم التخطيطي الدائري

 للمفهـو

  الرسم التخطيطي

 االستاتيكي

 الرسم أو التمثيل الشجري 

 الرسم األيقوين 

 الرسم البيولوجي 

الصورة
 

ىو أحد أشكاؿ 

التمثيل لكنو يقدـ 

 رسومات وصوراً أ

  انتقاء اؼبعلومات

 اؼبستهدفة

  عرض اؼبعلومات

 اؼبعروفة

  عرض اؼبعلومات غَت

اؼبعتادة من خالؿ 

 عرض ما يشاهبها

  التعاوف مع أشكاؿ

الرسـو واألشكاؿ 

 التخطيطية األخرى

 الصور التمثيلية 

 الصورة التنظيمية 

 الصورة التفسَتية 

 الصورة التحويلية 
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األشكاؿ البيانية
 

ىو أحد أشكاؿ 

التمثيل يتكوف من 

ؿبورين على األقل 

ولكل رقم مدلوؿ 

 أفقي وراسي

  سبثل كم كبَت من

 اؼبعلومات

 ترميز اؼبعلومات 

 عقد اؼبقارنات 

 . األشكاؿ البيانية اػبطية 

 . األشكاؿ الدائرية 

 

اؼبخططات
 

ىي أحد األشكاؿ 

بُت اليت ربدد الروابط 

اؼبتغَتات بشكل 

 قاطع

  تركز على اؼبعلومات

 همةاؼب

  ترتب اؼبعلومات وفق

 األنبية

 توضح التكرارات 

  ربدد تصنيفات

 اؼبعرفة

  

 اؼبخطط الشبكي 

اؼبصفوفة
شكل زبطيطي  

يوضح اإلجراءات 

 واػبطوات

 يعرض اإلجراءات 

  يربط اؼبعلومات ذات

 الصلة ببعضها .

 ء ايساعد على استدع

 اؼبعلومات

 مصفوفة 

  تحاأطر و 

 اؼبلمح السيمانيت 

 اإلطار اؼبفهومي 
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و 

 ي

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

تنوع التمثيالت وعلى اؼبعلم أف يستخدـ التمثيل الرمزي اؼبناسب خالؿ عملية  اعبدوؿ السابقيوضح 

 التدريس .

 التمثيالت الرياضية ونظريات التعلم 

هتتم نظريات التعلم بسلوؾ اؼبتعلم وما يطرأ عليو من تغَتات إهبابية هتدؼ إىل ربسُت ىذا السلوؾ وتطويره 

ة ومن ناحية أخرى تتعلق نظريات التعلم بإهباد أفضل الطرؽ التعليمية اليت وفق ما تظهره األحباث العلمي

 من شأهنا أف ربقق األىداؼ التعليمية يف أقصر وقت وجهد وتكلفة .

 

اؼبخطط االنسيايب
شكل زبطيطي يضم  

أظباء خطوات 

أشكاؿ زبطيطية 

 أخرى

  يوضح البنية الكلية

 للمعلومات

 ذبميع اؼبعلومات 

  تقدًن اؼبعلومات

 بشكل بصري

 يقدـ بنية اؼبعلومات 

 اؼبنظم التصويري 

 اؼبنظمات القصصية 

  اؼبنظمات اليت تدور حوؿ

 موضوع

 منظمات اؼبشكلة / اغبل 

التنظيم الشجري
 

أحد األشكاؿ 

التخطيطية اليت 

توضح العالقات 

 يعضااؽبرمية بُت اؼبو 

  توضح العالقات

 الثانوية

  ًتنظيم اؼبعلومات ىرميا 

 تصنف األفكار 

 تعرض التقسيمات 

 . الشجرة التصنيفية 
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( إىل أف نظريات التعلم هتتم دبا يقـو بو اؼبعلم داخل غرفة  41ـ ، ص  4555وقد أشار ) دروزه ،    

ئو وىي العلم الذي يزود اؼبعلم بإرشادات تبُت لو مىت يستخدـ طريقة الصف وهتدؼ إىل ربسُت وتطوير أدا

 دوف أخرى ويف أي الظروؼ ولتحقيق أي األىداؼ التعليمية .

من أشهر النظريات يف عملية التعلم نظرية جاف أف  (  444ـ ، ص  4545عفانة وآخروف ، )  ويذكر  

ية كيفو اإلضافة إىل اػبربات اؼبباشرة فاعل مع البيئة ببياجيو  حيث يرى أف عملية التعلم للفرد من خالؿ الت

عامل مع البيئة ووصف النمو العقلي يف أربعة مراحل تقسم بأهنا تأيت بالًتتيب من حيث تتابعها الزمٍت  الت

 كما أهنا مراحل تكاملية :

 ػ اؼبرحلة اغبسية اغبركية : 4

 وتبدأ ىذه اؼبرحلة من اؼبيالد حىت سن الثانية وسبتاز دبا يلي :ػ    

 التعامل اؼبباشر مع البيئة حبواسو وحركاتو . - أ

 أفعالو غَت منتظمة أو مًتابطة يف البداية . - ب

ىناؾ بعض األفعاؿ اليت تدؿ على الذكاء عندما يسعى الطفل لتحقيق ىدؼ ما ويف هناية ىذه  - ت

 نع حلوؿ ؼبشكالت دوف اللجو إىل التجريب اؼبرحلة يبدأ الطفل يف ص

 ػ مرحلة ما قبل العمليات   4

 وتبدأ من سن الثانية حىت سن السابعة وسبتاز دبا يلي :

 يتعامل الطفل مع البيئة بصورة غَت مباشرة حيث تتميز ىذه اؼبرحلة باستخداـ الكلمات والرموز . - أ

 يراىا أمامو . يستطيع تكوين الكلمات والرموز وتقليد األفعاؿ اليت - ب

 يستطيع سبثيل األشياء عقلياً وخزف األمور لالستعماؿ الالحق . - ت

 ال يستطيع حل عدد من اؼبشكالت . - ث

 ن ال يبارس العمليات العقلية .كيكوف بعض اؼبفاىيم ول - ج
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 ال يستطيع إدراؾ عكس العملية مثل اإلبداؿ يف اعبمع  - ح

 ػ مرحلة العمليات اؼبادية  4

  الثانية عشر وسبتاز دبا يلي :تبدأ من سن السابعة وحىت

 تكمن أنبية ىذه اؼبرحلة للمدرسة ومعلم اؼبرحلة االبتدائية . - أ

تفكَت الطفل يتصف بالعمليات اؼبادية ألنو يعتمد على اجملسمات واحملسوسات يف التعامل مع األشياء  - ب

 . أي تفكَت منطقي غَت ؿبدد .

 ن احملاولة واػبطأ .اؼبشكالت عن طريق احملاكاة بداًل ميستطيع حل بعض  - ت

 تنمو لديو القدرة على التصنيف والًتتيب مثل الشكل واللوف معاً لبعدين  - ث

 يستطيع الربط بُت اؼبفاىيم اؼبختلفة بعالقات إما رياضية أو منطقية . - ج

 ػ مرحلة العمليات اجملردة  1

 تبدأ من سن الثانية عشر فما فوؽ وسبتاز دبا يلي :

 ظهور العمليات فيها . - أ

 قدرتو على التفكَت اؼبنطقي االفًتاضي اجملرد و متن - ب

 يكتسب مفاىيم النسبة والتناسب والتوافق والتبادؿ  - ت

ويكوف دور اؼبعلم باختيار مهاـ تعليمية تتفق مع مراحل النمو العقلي باستخداـ احملسوسات 

اؼبعلومات  واجملسمات لتنمية اؼبفاىيم لدى التالميذ ألهنم يف مرحلة العمليات احملسوسة وأف تتفق

 حصيلي السابق حىت يكوف للمعلومة اعبديدة أثر تعليمي.اعبديدة اليت تقدـ لتالميذ مع مستواىم الت
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 وقد قسم أوزبل التعليم إىل أربعة أنواع مرتبة من األدىن إىل األعلى على شكل ىرمي 

 (  114ـ ،  ص  4551) زيتوف ، 

 (  Representational learningالتعلم التمثيلي  ) .4

يف بداية األمر على صورة للكلمات اليت يتحدث  لم معٌت الرموز اؼبنفصلة حبيث يكوفويكوف يف تع

هبا اآلباء لألطفاؿ مث تشَت إىل األشياء اليت ينتبو إليها الطفل وبعد ذلك تصبح اؼبعاين اليت يعطيها 

 الطفل للكلمات .

 ويتكوف من مرحلتُت   Concept learningتعلم اؼبفاىيم    .4

اؼبرحلة األوىل  ىو تكوين اؼبفهـو وىي عملية االكتشاؼ االستقرائي للخصائص احملكية لفئة 

اؼبثَتات حيث قبد أف الطفل ليس لديو القدرة على تسمية اؼبفهـو يف ىذه اؼبرحلة بالرغم من أنو 

 قد تعلمو .

حيث يدرؾ الطفل أف  اؼبرحلة الثانية  يبدأ فيها تكوين اسم اؼبفهـو وىو نوع من التعلم التمثيلي

 لفظ الكلمة يبثل اؼبفهـو الذي اكتسبو يف اؼبرحلة األوىل فيكوف ؽبا اؼبعٌت الداليل .

  propositions learningتعلم القضايا     .4

يقصد بالقضية أهنا قاعدة أو مبدأ أو قانوف ومن أمثلتها ؾبموع أي ضلعُت يف اؼبثلث يكوف أكرب 

 من الضلع الثالث .

  Discovery learningكتشاؼ     التعلم باال   .1

ويكوف دبمارسة اؼبتعلم نوعاً من النشاط العقلي يتمثل يف إعادة تنظيم وترتيب مادة التعلم ويهدؼ 

 ىذا التعلم إىل حل اؼبشكلة واالبتكار .

قدمو " أوزبل "   إحدى سبل تكوين الربط بُت ما ت اؼبتقدمة أو التمهيدية وفق ما يوتعد اؼبنظما

تعلم من معلومات سابقة وما يتعلمو حاليًا فقد تتخذ تلك اؼبنظمات شكاًل لفظيًا أو لدى اؼب
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يف ذىنو عن تلك الرابطة فيصبح اليت قد ذبعل اؼبتعلم يبحث  ةشكاًل من األشكاؿ التخطيطي

 ( 114ـ ،  ص  4551تعلمو أعمق وذا معٌت ) زيتوف ، 

اجيو أف الطفل حباجة إىل ؾبموعة من ومن خالؿ تتبع الباحث ؼبراحل التعلم يالحظ عند بي 

التمثيالت اليت تساعده يف عملية التعلم سواء سبثيالت ؿبسوسة أو صورية أو رمزية ويتفاوت اعتماد 

الطفل على تلك التمثيالت من خالؿ مراحل النمو العقلي السابقة عند بياجيو ففي مرحلة اغبس 

رجة كبَتة ويف مرحلة ما قبل العمليات يستطيع حركية يعتمد على التمثيالت احملسوسة والبصرية بد

سبثيل أفكاره بالكلمات لكي يتواصل مع اآلخرين أما يف العمليات احملسوسة فيكوف تفكَته مرتبط 

بالتعامل مع األشياء احملسوسة ويف مرحلة العمليات اجملردة ينمو تفكَته فتكوف لديو القدرة على 

 كاره .التمثيل بالرموز والرسومات وتنظيم أف

ويف نظرية أوزبل يرى الباحث أف يف كل مرحلة من مراحل التعلم وبتاج اؼبتعلم إىل التمثيل   

باعتباره وسيلة لبناء اؼبفهـو وتكوين العالقات بُت األفكار اؼبختلفة حيث أنو كلما استخدـ التمثيل 

التعبَت عنها لتوضيح الفكرة الرياضية للمعلم كلما رسخت يف ذىن اؼبتعلم وأصبح لديو القدرة يف 

 بأكثر من طريقة .
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 نموذج العالقة بين جانبي الدماغ 

 وظائف جانيب الدماغ والعالقة اؼبمكنة بينهما 

 النصف األيبن  ) تركييب (                                    النصف األيسر  ) ربليلي (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ على عملو  4194( الذي حاز على جائزة نوبل عاـ   Roger sperryيرى العامل األمريكي  )   

ىذا والذي أثبت فيو أف لكل جانب من جانيب الدماغ وظائف ؿبددة أنو لن يتم  التعلم الفعاؿ إال إذا مت 

بُت األلفاظ والرموز واألشكاؿ والصور لتقوى  والربط يف عملية التعليم بُت اعبانبُت التحليلي والًتكييب أ

 (  45ـ،ص4111اد التعليمية  ) سامل ، عاب عند اؼبتعلمُت وتزيد قوة تذكرىم للمو عملية االستي

( بأهنا سبثيالت  414ـ ص  4551وتعترب النماذج مهمة يف التمثيالت الرياضية فقد ذكر ) بدوي ،    

ط حسية ومصورة لألفكار الرياضية وىي تساعد الطالب على سبثيل وفهم الرياضيات حيث أهنا تعترب خرائ

عقلية لتصور واستكشاؼ العالقات وحل اؼبشكالت وتنظيم اؼبعلومات كما أف األطفاؿ لديهم القدرة على 

 استعماؿ النموذج على كبو طبيعي يف عمر مبكر لتمثيل تفكَتىم .

 صىس ) أشكال  (

 أجساو  ) كهُاخ  (

 يتعذد

 نفظٍ تصشٌ

 خطٍ

 جضئُاخ

 أسلاو  ) سيىص  (

 أنفاظ  )  نغح  (

 أًَاغ  ) ًَارج  (
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 لتمثيالت الرياضية في عملية التدريس لالتخطيط 

( أف أنبية التمثيل يف  Fennel & Rowan , 2001 : p 290 – 291يرى فينيل ورواف )

 عملية التخطيط لتدريس من خالؿ ؾبموعة من األسئلة :

 كيف سيمثل الطالب األفكار الرياضية اؼبتعلقة بالدرس ؟ (4

 ما ىي النماذج اليت قد تكوف ؾبدية يف سبثيل مثل ىذه األفكار الرياضية ؟ (4

 الرياضية ؟كيف يبكن أف يستخدـ الطالب التمثيالت لتنظيم وتسجيل ونقل األفكار  (4

 كيف يبكن أف ىبتار ويطبق ويًتجم الطالب التمثيالت الرياضية من أجل حل اؼبسائل ؟ (1

ر اؼبادية واالجتماعية كيف سيستخدـ الطالب التمثيالت من أجل عرض وتفسَت الظواى (1

 ؟والرياضية

 Papeومن سلوكيات اؼبعلم وفبارساتو الناجحة يف تدريس الرياضيات كما يرى بيب وتشوزنوؼ )

& Tchoshanov , 2001 : p 125    ) 

 إعطاء الطلبة فرصاً عديدة لًتصبة األفكار الرياضية من خالؿ أنشطة متنوعة . .4

 استخداـ التمثيل كأداة للتفكَت والتفسَت ؟ .4

 فهم الطالب للعالقات التوافقية بُت األشكاؿ اؼبختلفة من التمثيالت اؼبتعددة واؼبعرفة الرياضية . .4

(  ؾبموعة قواعد ىامة يبكن استخدامها    Nakahara , 2007 : p 1)  ويذكر نكاىارا   

 :يف تدريس الرياضيات وخاصة التمثيالت الرياضية وىي 

أو   4+1طرؽ التمثيل  : وىو التعبَتات اؼبلموسة اليت يتم اتباعها لتمثيل مفهـو ما مثل  - أ

 . 4و  1إضافة 

ة اؼبلموسة كالتمثيل من خالؿ الرموز مبط التمثيل :  ىو ؾبموعة من األساليب التمثيلي  - ب

 واألرقاـ .
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 األنظمة التمثيلية : وىي اليت تنظم العالقة اؼبتبادلة بُت التمثيالت اؼبختلفة . - ت

 (   Schultz & Waters , 2000 , p 249ويقًتح شولتز ووترز )     

 :عدة معايَت تتعلق باستخداـ التمثيل الرياضي يف عملية التعلم وىي           

 ما أفضل سبثيل لكي نرقى بفهم اؼبفاىيم الرياضية ؟ .4

 ما أفضل سبثيل يبكن استخدامو إلهباد حلوؿ تقريبية ؟ .4

 ما أفضل سبثيل يبكن استخدامو إلهباد حلوؿ دقيقة ؟ .4

 ما أفضل سبثيل يستخدـ مع برنامج تكنولوجي جاىز ؟ .1

 ما أفضل سبثيل يتمشى مع أسلوب التعلم ويرقى دبستوى الطالب ؟ .1

 ومن خالؿ ذلك يرى الباحث أف استخداـ التمثيالت الرياضية يف عملية التعلم ىي : 

 ما أفضل سبثيل يناسب مستوى اؼبرحلة التعليمية ؟ .4

 ما أفضل سبثيل يتناسب مع قدرات الطلبة ؟ .4

 علمُت ويرسخ اؼبعلومة يف أذىاهنم ؟تما أفضل سبثيل هبذب انتباه اؼب .4

 العادات ويكوف حافزاً يف التعلم ؟ما أفضل سبثيل يتناسب مع القيم و  .1
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 المحور الثاني : المسائل اللفظية 

من حيث مفهومها وأنبيتها وأنواعها والتخطيط ؽبا يف عملية  لفصل اؼبسائل اللفظيةتناوؿ ىذا ا

 وماؽبا من أنبية يف ؾباؿ تدريس الرياضيات واالسًتاتيجيات يف حلها . تدريسال

 مفهوم المسألة اللفظية  

( أف اؼبسألة اللفظية سؤاؿ ؿبَت أو موقف مربك ال يبكن  441، ص  4191وقد ذكر ) اؼبغَتة ، 

إجابتو أو حلو عن طريق اؼبعلومات أو اؼبهارات اعباىزة لدى الشخص الذي يواجو تلك اؼبسألة أو 

أو  اؼبوقف فاؼبسألة تكوف عندما يواجو الشخص دبوقف غَت روتيٍت وليس لديو معلومات أو مهارات

سًتاتيجية جاىزة للتغلب على ىذا اؼبوقف بل عليو أف يضع كل معلوماتو اخوارزميات أو طريقة أو 

والذي عن طريقو قد يتمكن من ، ومهاراتو السابقة وذات العالقة يف قالب جديد ليس لديو من قبل 

 التغلب على ىذه اؼبواقف .

أما بوليا فيعرؼ اؼبسائل اللفظية بأهنا سؤاؿ يتطلب اإلجابة عليو حبيث يشكل ىدفًا للفرد يريد   

ربقيقو وال يستطيع بلوغو بالطرؽ اؼبألوفة لديو ويشكل ربديًا ال يبكن بلوغو بالطرؽ العادية وقبوؿ 

 ( 454، ص 4111شروط اؼبسألة  ) أو زينة ،  الفرد التحدي والتصدي لو شرط أساسي من

( أف اؼبسألة اللفظية ىي عبارة عن موقف كمي  454، ص  ـ 4191يذكر  ) أبو العباس ، و   

عرؼ ) أبو زينة .كما ياؼبوقف والوصوؿ إىل نتيجة ؿبددة  وضع يف صورة كلمات واؼبطلوب حل ىذا 

عند كوف اغبل ( أف اؼبسألة اللفظية ىي موقف جديد وفبيز يواجو الفرد وال ي 454، ص  ـ 4191، 

( اؼبسألة اللفظية بأهنا موقف يشتمل 41، ص  ـ 4111ويعرؼ ) علي ،  . الفرد جاىز يف حينو

على ؾبموعة معلومات مًتابطة وتتضمن يف طياهتا سؤااًل ال يبكن الوصوؿ إىل اإلجابة الصحيحة لو 

 . إلجابة بصورة سريعة بل يتطلب من الفرد توظيف بعض قدراتو العقلية اؼبناسبة للوصوؿ إىل ىذه ا
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 أىمية المسائل اللفظية  

، يف حل تلك اؼبسائل  )اؼبصري خربةيكوف لديو الفرد بعض األسئلة اللفظية فإنو عندما يواجو   

( . ولذلك تعد اؼبسائل اللفظية من أىم اؼبوضوعات اليت شغلت العاملُت يف  4ص ،  4554

يف العلـو مي اؼبتخصصة مثل اؼبركز القو ؾباؿ تدريس الرياضيات على مستوى اؼبؤسسات واؼبراكز 

(  واجمللس القومي ؼبعلمي الرياضيات يف الواليات اؼبتحدة    NMSIيف بريطانيا  ) والرياضيات 

 (NCTM   الباحثُت الًتبويُت ولعل ىذا االىتماـ يعود ؼبا غبل اؼبسألة الرياضة من أثر على )

 ى حل اؼبسائل اؼبختلفة .رفع مستوى التفكَت لدى اؼبعلم وزيادة قدرتو عل

سًتجاع الفرد حل اؼبسائل اللفظية لو أنبية يف ا( أف  4ىػ ، ص 4149وذكر ) اجملنوين ،  

كتسبها وىذا ما يبكن التلميذ  من مواجهة اؼبواقف بقة باإلضافة إىل اؼبهارات اليت ا للمعلومات السا

 اؼبختلفة .

ل اؼبسائل اللفظية لو عالقة بالتفكَت لذلك ( أف أنبية ح 411ـ ، ص 4111ويذكر ) أبو زينة ،  

اىتمت اؼبناىج اغبديثة للرياضيات يف صبيع الدوؿ بتنمية التفكَت لدى الطلبة ويرى جوف ديوي أف 

 خطوات حل اؼبسائل اللفظية لو صلة خبطوات عمليات التفكَت الفعاؿ .

ية عظمى يف (  بأف حل اؼبسألة يكتسب أنب 444ػ  444ـ ، ص 4555ويرى ) عقيالف ،  

للتدريب على تدريس الرياضيات فهو يساعد على تعلم مفاىيم جديدة ويبثل وسيلة ذات معٌت 

عد اؼبعلم على اكتساب آلية لنقل كساهبا معٌت كما أف حل اؼبسألة يسااؼبهارات اغبسابية وا 

إلثارة  ف حل اؼبسألة وسيلةومواقف جديدة باإلضافة إىل ذلك فإؼبفاىيم واؼبهارات إىل أوضاع ا

 الفضوؿ الفكري وحب االستطالع لدى اؼبتعلم .

( أف للمسائل  19ـ ، ص  4551( وشتات )  441ـ ، ص  4554ويرى كل من زيتوف )  

 اللفظية الرياضة فوائد وأنبية يف تعليم التالميذ حل تلك اؼبسائل ونذكر ىذه الفوائد فيما يلي :
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رات التفكَت العليا لدى التالميذ كالتفكَت الناقد تساعد اؼبسائل الرياضية اللفظية يف تنمية مها .4

ف اؼبسائلة اللفظية ربتاج إىل ربليل واسًتجاع للمعلومات والتحليل والًتكيب والتقوًن حيث إ

 السابقة وربطها وتنظيمها مع تلك اؼبعلومات للوصوؿ إىل اغبل مث تقوًن اغبل والتأكد منو .

دة قدرة التالميذ على فهم اؼبعلومات وتذكرىا ألطوؿ تساعد اؼبسائل الرياضية اللفظية يف زيا .4

 فًتة .

تساعد اؼبسائل الرياضة اللفظية على القدرة يف تطبيق اؼبعلومات وتوظيفها خارج النطاؽ  .4

 اؼبدرسي من خالؿ مواجهة اؼبواقف اغبياتية .

اء الرباىُت رياضيا أساسيا يف التعميم والتجريد وبن اشاطحل اؼبسائل الرياضية اللفظية نيعترب  .1

 وتكوين اؼبفاىيم واكتساب اؼبعارؼ اعبديدة .

ي وحب االستطالع كما الوسائل اليت تثَت الفضوؿ الفكر  حل اؼبسائل الرياضية اللفظية من .1

 .أهنا تدرب اؼبتعلم ليصبح قادراً على حل ما يواجهو من مسائل لفظية 

يمات واؼبهارات الرياضية ومهارات الًتصبة يتعلم التلميذ كثَتًا من اغبقائق واؼبفاىيم والتعم .1

سًتاتيجيات اؼبساعدة يف حل اؼبسائل باإلضافة إىل تعلم بعض الطرؽ واالبصورىا اؼبختلفة 

 اللفظية .

 حل اؼبسائل اللفظية هبعل الرياضيات مادة حيوية وأف ؽبا صلة باغبياة اليومية . .1

لتلميذ لواجهة شؤوف اغبياة اؼبختلفة يساعد حل اؼبسائل الرياضية اللفظية يف التدرب على م .9

 يف ازباذ القرارات وربمل اؼبسؤوليات .

 ومن خالؿ ذلك يرى الباحث أنبية اؼبسائل الرياضية اللفظية فيما يلي :

 ربط الرياضيات باغبياة اليومية داخل اؼبدرسة وخارجها من خالؿ الكتابة والقراءة  (4



 

34 

اؼبعلومات وتذكرىا فبا يزيد من رسوخ اؼبعلومات يف تساىم اؼبسائل اللفظية على اسًتجاع  (4

 ذىن اؼبعلم .

تساعد اؼبسائل اللفظية على اغبوار واؼبناقشة فبا ينتج عنو استنتاج  حلوؿ متعددة من أفكار  (4

 التالميذ .

 تزيد من الرغبة لدى التلميذ يف التعلم كلما كاف لديو القدرة على التفكَت والوصوؿ إىل اغبل . (1

 مسائل اللفظية .تصنيف ال 

 مت تصنيف اؼبسائل اللفظية إىل أنواع متعددة ومن ىذه التصنيفات  

 (    Kloosterman , 1988أوالً : تصنيف كلوسترمان  ) 

( إىل أف  41ـ ، ص  4551( و ـبلوؼ )  49ـ ، ص  4544فقد ذكر كل من شبَت ) 

 تصنيف كلوسًتماف يف تصنيف اؼبسائل اللفظية إىل نوعُت :

 يف مقرر الرياضيات ويكوف حلها بتطبيق  ية : وىي اليت سبثل أغلب اؼبسائلائل الروتيناؼبس

 قاعدة وبعدة خطوات معروفة لدى اؼبعلم  وينقسم إىل أربعة أقساـ :

مسائل اػبوارزميات اؼبباشرة : وىي عبارة عن تدريب الطالب على العمليات اغبسابية  .4

 كذلك اػبوارزميات .األساسية اعبمع والطرح والضرب والقسمة و 

 =  1÷  141مثاؿ : أوجد ناتج ما يلي مث ربقق من إجابتك  

 مسائل لفظية بسيطة الًتصبة : وىي عبارة عن ترصبة األلفاظ الرياضية إىل ر موز وأعداد  .4

؟   اجمللةريااًل فكم شبن  11اف شبن الكتاب رياأًل فإذا ك 14شًتى فهد كتابًا وؾبلة دببلغ امثاؿ:

 ( 41ىػ ، ص 4141الدراسي األوؿ ، بتدائي الفصل الب للصف السادس االكتاب الط)

حتوائها على معلومات أعقد ويطلق لًتصبة : وىذه أصعب من السابقة المسائل لفظية معقدة ا .4

عليها البعض باؼبسائل القصصية وهتدؼ إىل تدريب الطالب على اختيار اليت ؽبا صلة باغبل مث 
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خبطوة واحدة كاعبمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة أو ربتاج إىل ترصبتها إىل رموز وقد ربل 

 عدة خطوات للوصوؿ إىل اغبل .

ساعة يف مطعم ومركز ذباري  14لاير لقاء عملة مدة  4455مثاؿ : حصل حامد على مبلغ 

رة ساعة يف اؼبركز التجاري فكم تكوف أج 41لقاء عملو  لاير 411فإذا علمت أنو حصل على 

 ؟عة العمل يف اؼبطعمحامد عن سا

 قبد ىذه اؼبسألة ربتاج إىل عدة خطوات للوصوؿ إىل اغبل 

 اػبطوة األوىل : أجد عدد ساعات عمل حامد يف اؼبطعم  

 ساعة 49= 14-41           

ري لاير واؼببلغ الذي تلقاه مقابل عملو يف اؼبركز التجا 4455اػبطوة الثانية : أجد الفرؽ بُت 

 لاير 941=  411 -4455وذلك    

 على عدد ساعات عملو يف اؼبطعم  941اػبطوة الثالثة : أجد ناتج قسمة 

 لاير أجرة ساعة العمل يف اؼبطعم .  11.111=  49÷  941      

 ( 41ىػ ، ص4141كتاب الطالب للصف السادس االبتدائي الفصل الدراسي األوؿ ، )
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  اؼبسائل غَت الروتينة 

تتسم بأنو ال يوجد لدى اؼبتعلم حلوؿ جاىزة ؽبا كما أف طريقة حلها  وىي تلك اؼبسائل اليت

غَت معتادة بالنسبة للمتعلم فبا يدفعو  حملاولة استحداث طريقة أو إجراءات مقًتحة غبلها 

 . ( 41ـ ، ص  4551)ـبلوؼ ، 

( أهنا ظبيت بذلك لقلة شيوعها يف الرياضيات وتشتمل  41ـ ، ص  4544ويشَت ) شبَتا ، 

 على ثالثة أنواع : 

 . األلغاز الرياضية : هتدؼ إىل تنمية مهارات التفكَت العليا يف حل اؼبسألة بأكثر من طريقة 

. )كتاب  ، تتضمن عمليتُت ـبتلفتُت وأربعة أعداد 45مثاؿ : اكتب عبارة عددية قيمتها 

 ( 41ىػ ، ص 4144بتدائي الفصل الدراسي األوؿ ، الطالب للصف السادس اال

 سًتاتيجيات أو االستنتاج اؼبنطقي واستخداـ ا اؼبسائل اإلجرائية : تعتمد على التفكَت اؼبفتوح

 حل اؼبسائل وال يبكن حل ىذه اؼبسائل باغبسابات اؼبباشرة .

أصدقاء يف مدرج كرة قدـ إذا جلسوا يف صف واحد واثناف مثاؿ : بكم طريقة يبكن أف هبلس أربعة 

 متجاورين ؟ فمنهم هبلسا

 (   Polya , 1979ثانياً : تصنيف بوليا )  

 ( أف بوليا صنف اؼبسائل اللفظية إىل نوعُت : 41ـ ، ص  4554ذكر ) عسَتي ، 

  فة ىذا اجملهوؿ مسائل اإلهباد :  ىو عبارة عن شيء ؾبهوؿ يف اؼبسألة اللفظية واؼبطلوب معر

 من خالؿ اؼبعطيات والشروط وىذا النوع من اؼبسائل مهم يف اؼبرحلة االبتدائية .

كتب . فإذا   4كتب ، وكتبًا جديدة يف رـز من   1مثاؿ : تبيع مكتبة كتبًا مستعملة يف رـز من 

 يدة ؟ كتاباً ، فما عدد الرـز اليت اشًتاىا من الكتب اؼبستعملة والكتب اعبد  41اشًتى مشعل 
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  بت صحة ما ذكر أو نفيو يف اؼبسألة وتتكوف من ائل اإلثبات : وتكوف بإقامة ما يثمس

 جزأين رئيسيُت نبا اؼبفروض واؼبطلوب وىذه اؼبسائل تناسب اؼبراحل الدراسية اؼبتقدمة .

 (   Hilde Brandt , 1959براندت  )  ثالثاً : تصنيف ىيلد

إىل أف ىيلدبراندت صنف اؼبسائل الرياضية إىل أربع (  415ـ ، ص  4554يشَت ) أبو زينة ، 

 مستويات ىي :

   ًاؼبسائل اليت يستخدـ فيها مفهوما رياضياً أو تعميماً ويشمل موقفاً مل يتعرض لو الفرد سابقا 

دنا تغطيتو بالرمل وكانت إذا أر  امًت  45وعرضو  امًت  15مثاؿ : ملعب مستطيل الشكل طولو 

 ؟فما تكلفة تغطية اؼبلعب كامالً   لاير 4555مربع ىي  مًت 455كل   تكلفة تغطية

   اؼبسائل اليت تتطلب مقداراً من التجريب واؼبالحظة وصبع البيانات قبل أف يقتنع الفرد بأف ىناؾ

 حالً فبكناً للموقف .

 ، ... 44،  44،  1،  4مثاؿ : أكمل النمط  

  الفرد وتتطلب منو إجراء وتغيَت على ىذه اؼبسائل اؼبرتبطة بالظروؼ واؼبواقف اليت يتعرض ؽبا

 الظروؼ .

لاير إذا زاد خالد أبعاد اػبزاف  4555مثاؿ : لدى خالد خزاف ما مكعب الشكل سعر تعبئتو 

 سيزيد سعر التعبئة إىل الضعف أيضاً ؟ وضح ذلك . لإىل الضعف فه

   حة وأدلة أو براىُت على اؼبسائل اؼبرتبطة باؼبواقف اليت تتطلب صياغة فرضيات وتقدًن حلوؿ مقًت

 اغبل .

مثاؿ : فارس وماىر وسلماف ثالثة طالب أحدىم يف الصف الرابع والثاين يف الصف اػبامس 

سم الذي يف الصف ماىراً ليس يف الصف الرابع وأف ا واآلخر يف الصف السادس إذا علمت أف

 اػبامس يتكوف من أكرب عدد من األحرؼ فما صف كل واحد منهم ؟
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 ىػ ( 1417تصنيف أحمد )  رابعاً :

( أف أضبد صنف اؼبسائل الرياضية إىل طبسة  415ػ  411ـ ، ص   4555ذكر ) إبراىيم ، 

 ؾبموعات :

مسائل اؼبفاىيم أو التعاريف : ويكوف اؽبدؼ منها التعرؼ على مدى قدرة الطالب على معرفة  - أ

 ة .حقيقة رياضية أو نظرية أو اكتساب تعريف أو استدعاء معلومات سابق

 مثاؿ : أعط مثاؿ على كسرين متكافئُت ؟

كتسبو من قوانُت رياضية ىل تدريب الطالب على ما ا مسائل اؼبهارات الوصفية : وهتدؼ إ - ب

 وتطبيقها يف اغبل بآلية روتينية ؿبددة .

 = 1+  4( ÷  44 – 45× )  41-415مثاؿ : أوجد قيمة العبارة العددية التالية :   

 بارة عن ترصبة اؼبسائل اللفظية إىل تعبَت رمزي ومن مث إهباد قيمة الرموز .مسائل التطبيق : وىي ع - ت

 45على مثلي عمر ؿبمود فإذا كاف عمر والد ؿبمود  سنوات 45زيد عمر والد ؿبمود  مثاؿ  : ي

 سنة فما عمر ؿبمود ؟

والتقدير مسائل التفكَت اؼبفتوح : هتدؼ ىذه اؼبسائل على تشجيع الطالب يف احملاولة واػبطأ  - ث

والتخمُت مع تقدًن ما يثبت صحة حلو وتتميز ىذه اؼبسائل بإعطاء اغبرية للطالب يف اختيار 

 األسلوب اؼبناسب للحل .

 اغبياة يبكن حلها باستعماؿ ترتيب العمليات ؟ مثاؿ : اكتب مسألة من واقع

 ( 41ىػ ، ص 4144) كتاب الطالب للصف السادس االبتدائي ، الفصل الدراسي األوؿ ،

من خالؿ استعراض التصنيفات السابقة يرى الباحث أف اؼبسائل الروتينية متدرجة يف خطواهتا   

 من السهل إىل الصعب باإلضافة إىل أهنا تربط بُت التمثيالت الرياضية وحل اؼبسائل اللفظية . 
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بذلك تصنيف  ويف اؼبسائل غَت الروتينية قبد أهنا تعتمد على مهارات التفكَت العليا وأهنا توازي

 ىيلدبرانت .

 مشل بالنسبة للتصنيفات األخرى اؼبذكورة . أما تصنيف أضبد الذي اعتربه األ 

 خطوات حل المسائل اللفظية  

( القدرة على حل اؼبسألة الرياضية بأهنا نشاط يتم فيو  1ـ ، ص  4191يعرؼ ) أسعد ، 

معًا وذلك من أجل اغبصوؿ على  التمثيل اؼبعريف للخربة السابقة  ، ومكونات موقف اؼبسألة

اؽبدؼ اؼبخطط لو وتقاس القدرة على حل اؼبسألة الرياضية اللفظية بعالمة الطالب يف اختبار 

 معد من قبل الباحث بالتعاوف مع اؼبشرؼ على الدراسة .

 لقد وضع جورج بوليا أربع خطوات غبل اؼبسألة اللفظية  

 قراءة اؼبسألة وفهمها . .4

ة وربديد اؼبعطيات لب مع التعرؼ على العناصر الرئيسألة لتكوف واضحة للطاإعادة صياغة اؼبس

 واؼبطلوب مع الرسم التوضيحي للمسألة إذا دعت اغباجة إليو .

 ابتكار خطة اغبل  .4

عد تنظيم اؼبعلومات وعمل الًتابطات فيما بينها قد تأيت فكرة اغبل تدرهبيًا بعد ؿباوالت ي

حل يوضح جوانب الغموض اليت تعًتض الطالب يف الوصوؿ للفاشلة للطالب وعلى اؼبعلم أف 

سئلة سابقة ؽبا صلة أو إجراء بعض التعديالت لتوضيح إما بطرح بعض األسئلة أو عرض أ

 اؼبسألة أكثر .

 :تنفيذ اغبل  .4

ىو خطوة ربتاج للمهارة بتنفيذ ما مت يف اػبطة إذا أدرؾ الطالب التفاصيل كاملة ألف النسياف 

 تنفيذ اػبطة من أىم الصعوبات اليت تواجو اؼبتعلمُت .أثناء عملية 
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 مراجعة اغبل  .1

ىو عبارة عن التحقق من صحة اغبل إما بالطريقة العكسية للحل أو بإعادة تفحص خطوات 

 اغبل اليت قاـ هبا . أو بأي طريقة أخرى يف حل اؼبسألة .

 :كما يلي  طوات حل اؼبسألة اللفظية(  خ 451ـ ، ص  4554وقد حدد ) زيتوف ، 

 ربديد متغَتات اؼبسألة  .4

ويكوف بقراءة وفهم اؼبسألة ومن مث ربديد اؼبعطيات واؼبطلوب يف صورة رمزية مع الرسم إف 

 .ذلك أمكن 

 التخطيط غبل اؼبسألة  .4

 .ستخدـ وفق ما ىو معطى يف اؼبسألةسًتاتيجية اؼبناسبة وربديد القانوف اؼبويكوف باختيار اال

 تنفيذ خطة اغبل  .4

 بإجراء التحويالت وتوحيد اؼبقامات يف بعض اؼبسائل مث التعويض بالقانوف وتنفيذويتم 

 .العمليات اغبسابية

 مراجغة وتفسَت اغبل  .1

 تتم مراجعة اغبل بعدة خطوات منها مراجعة خطوات اغبل أو تفسَت اغبل أو تصميمو 

 :(  أف خطوات حل اؼبسألة كما يلي  41ـ ، ص  4191ويرى ) إبراىيم ، 

 :أبعاد اؼبسألة ويكوف ذلك  من خالؿ  فهم .4

 رض فهم اؼبعاين اللفظية والرموز الواردة فيها .قراءة اؼبسألة بغ - أ

 ربديد ما ىو معطى يف اؼبسألة من معلومات . - ب

 معرفة اجملهوؿ الذي يريد إهباده . - ت

 التعرؼ على الشروط الواردة يف اؼبسألة وااللتزاـ هبا . - ث
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لة الفصل بُت كل ىذه العناصر على حده وذلك عن ربليل عناصر اؼبوقف وشروطو وؿباو  - ج

 طريق ترصبة اؼبعطيات إىل عالقات أو رموز .

 وضع خطة اغبل : .4

وذلك من خالؿ بعض التوجيهات اليت تربط بُت اجملهوؿ واؼبطلوب وبُت اؼبعلومات اؼبعطاة يف 

 اؼبسألة وذلك من خالؿ :

مل تتهيأ مسائل على نفس مبط اؼبسألة  استدعاء اؼبواقف اليت ؽبا عالقة باؼبوقف اغبايل إذا - أ

 اؼبطلوب حلها .

التفكَت يف وضع خطة غبل اؼبسألة إذا مل تتوفر مسائل على نفس مبط اؼبسألة اؼبراد حلها  - ب

وذلك من خالؿ التعرؼ على بعض اؼبفاىيم أو القواعد أو التعليمات اليت تعُت يف اغبل 

يف مشكلة مألوفة هبا ؾبهوؿ مشابو لتلك  والتفكَت بإمعاف يف اجملهوؿ باؼبسألة والتفكَت

اؼبسألة والرجوع إىل مسألة سابقة فباثلة غبل اؼبسألة اغبالية لالستفادة منها يف الوصوؿ 

للحل وإعادة قراءة اؼبسألة وربليلها مرة أخرى ويف حالة عدـ وجود مسألة مشاهبة للمسألة 

 ببعض خطوات اغبل .اغبالية ينبغي الرجوع إىل مسألة أبسط وؿباولة القياـ 

 تنفيذ خطة اغبل  .4

وتشمل ىذه اػبطوة العمليات اليت هبب القياـ هبا بعد اكتشاؼ اغبل حبيث يتم اغبل بصورة 

 منطقية .

 التحقق من صحة اغبل . .1

 بعد االنتهاء من اغبل تتم مراجعتو لتأكد من مدى معقوليتو وربقيقو لشروط اؼبسألة .

 :( ست خطوات غبل اؼبسائل اللفظية وىي 411ـ ، ص  4551ويرى حسب اهلل ) 
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 .قراءة اؼبسألة اللفظية بعناية  (4

من خالؿ القراءة بعناية فإف ذلك يكوف لو فهم أعمق فبا يساعد على التغلب يف الصعوبة على 

 اؼبسألة .

 ربديد البيانات يف اؼبسألة :  (4

حبلها فأهنا ربتوي على  من خالؿ اؼبسائل اؼبعروضة يف كتاب الرياضيات واليت يلزمنا أف  نقـو

 معلومات وبيانات فالبد من أف ربدد ذلك البيانات .

 ربديد اؼبطلوب يف اؼبسألة  (4

 من خالؿ تفحص اؼبسألة قد يتم ربديد اؼبطلوب من القراءة األوىل .

 ربديد العمليات اليت زبدـ اؼبسألة يف اغبل  (1

لة جيدًا قد يساعد على قبد أف ربديد العمليات من أصعب اػبطوات اليت سبر يف اؼبسأ

 جو وترشد إىل اختيار العمليات .ااؼبعلومات اليت تو 

 حل اؼبسألة  (1

عد ربديد العمليات يأيت حل اؼبسألة وقد هبد صعوبة يف إجراء بعض العمليات اغبسابية وأنو ب

 من الضروري أف يكوف الطالب ملماً باغبقائق والعمليات اليت بواسطتها وبل اؼبسألة .

 ل مراجعة اغب (1

من الضروري مراجعة اغبل من خالؿ ما مت من عمليات حسابية أجريت يف اؼبسألة للوصوؿ إىل 

 اغبل الصحيح .

ف اختلفت اؼبسميات فهي يف  اتفقوا على خطوات حل اؼبسألة وإوفبا سبق يتضح أف الباحثُت

بعناية والتخطيط مضموهنا سواء فنجد أف ربديد اؼبسألة ىي نفسها فهم اؼبسألة وكذلك قراءهتا 

 ىو ابتكار خطة اغبل مث التنفيذ وأخَتاً مراجعة اغبل .
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ومن خالؿ ذلك يقًتح الباحث اػبطوات التالية غبل اؼبسائلة اللفظية لطالب الصف السادس 

 االبتدائي :

قراءة اؼبسألة مث االستماع ؼبا يلقيو بعض التالميذ من فهم للمسألة شفويًا على شكل قصة أو  .4

 حكاية .

 دوين اؼبعطيات يف اؼبسألة  من خالؿ ما عرضو بعض التالميذ يف قراءة اؼبسألةت .4

 معرفة اؼبطلوب يف اؼبسألة  من قراءة اؼبسألة وما طرحو بعض التالميذ يف اؼبناقشة  .4

 سبثيل اؼبسألة اللفظية برسم أو ترصبة إىل رموز أو غَته  .1

 وضع خطة للحل .1

 تنفيذ اػبطة .1

 التحقق من صحة اغبل  .1

 القدرة على حل المسائل اللفظية . تنمية العوامل المساعدة في 

( إرشادات مساعدة يف القدرة على حل اؼبسائل  444ـ ، ص  4194 فقد أورد ) أبو زينة ،

 الرياضة وىي كالتايل :

مساعدة الطالب يف التكيف على اؼبسائل  حبيث يفهم الطالب أف اؼبسألة موقف وبتاج إىل  .4

 بالتأمل والًتوي . تفكَت إلهباد حلو

نشاء مبوذج تشجيع الطالب على إعادة اؼبسألة بالكالـ وتوضيحها باألشكاؿ وسبثيلها وإ .4

 لشكل أو الرموز فبا يساعد على حلها .تمثيل لة باليوضحها مع زبطيط للمسأ

 مساعدة الطالب إىل استحضار اؼبعلومات السابقة اليت تساعدىم يف حل اؼبسائلة . .4

 ( عدة عوامل تساعد على حل اؼبسائل اللفظية  91ـ ، ص  4111  شعراوي) وتقًتح 

 التأكد من فهم الطالب للمسألة وذلك عن طريق ما يلي  .4
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  إدراؾ الطالب لأللفاظ واؼبصطلحات والرموز الواردة باؼبسألة 

  إدراؾ الطالب لكل اؼبعلومات والشروط اؼبعطاة يف اؼبسألة 

  إدراؾ الطالب ؼبا ىو مطلوب يف اؼبسألة 

 مساعدة الطالب على صبع األفكار اليت تساعدىم يف وضع خطة اغبل وتكوف عن طريق .4

  جعل الطالب وبللوف الشروط اؼبعطاة يف اؼبسألة 

  االستفادة من األساليب اليت استخدمت يف حل مسائل أخرى مشاهبة 

 ت صلة باؼبسألة ولكنها أبسط تبسيط اؼبسألة وذلك بسؤاؿ الطالب أسئلة ذا 

مساعدة الطالب يف النظر إىل اؼبسألة من زاوية أخرى إذا تبطأ عزمهم نتيجة إلتباعهم مدخال  .4

 ال يوصل للحل اؼبطلوب .

 إعطاء الطالب بعض التلميحات اليت تساعدىم يف اغبل لبعض اؼبسائل . .1

الطالب يف القدرة على حل اؼبسائل وىناؾ بعض العوامل اليت ينبغي للمعلم مراعاهتا لتساعد 

 ( 14ـ ، ص  4191اللفظية ) إبراىيم ، 

 أف تكوف كلمات اؼبسألة مفهومة وواضحة ويف مستوى التلميذ . .4

 أف تكوف اؼبعطيات واؼبطلوب يف اؼبسألة واضحة وضوحاً تاماً . .4

 عطاة .أف يتعلم التالميذ أواًل مثاالً يصلح أف يكوف مبوذجاً ودلياًل غبل اؼبسائل اؼب .4

 أف يكوف اؽبدؼ من حل اؼبسألة واضحاً . .1

 أال تكوف كل اؼبسائل على مبط واحد أو وتَتة واحدة . .1

 أف تكوف اؼبسائل متدرجة الصعوبة يف حدود مقدرة التالميذ . .1
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ويرى الباحث أف من العوامل اؼبساعدة يف القدرة على حل اؼبسائل اللفظية قراءة اؼبسألة بتأين 

ؼ بالواقع البيئي لطالب وسبثيلها قدر اؼبستطاع مع إعطاء  الطالب وقت كا ها وربطهالمع ربلي

 للتفكَت يف اإلجابة .

 صعوبات حل المسائل اللفظية  

 مفهوم صعوبة التعلم:

( أف صعوبات التعلم ىي وصف  19ىػ ، ص  4144 ،البصيلي وآخروف )  فقد ذكر   

يستخدـ جملموعة من الطالب الذين يظهروف تناقصًا بُت التحصيل الدراسي اؼبتوقع منهم وبُت 

 لتعلم اؼبتاحة .االتحصيل الفعلي يف حل اؼبسائل وال يستطيعوف االستفادة من أنشطة وخربات 

أف تتمثل يف كل ما يعوؽ التالميذ ( بأف الصعوبة يبكن  44ـ ، ص  4114ويضيف حسن ) 

 للوصوؿ إىل اغبل السليم يف أية مرحلة من مراحل حل اؼبشكلة اللفظية اغبسابية .

 أوالً : الصعوبات اػباصة بالتالميذ .

ولعل من أبرز الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف حل اؼبسائل اللفظية ترجع لعدة أسباب  

 ( 451ػ   451، ص  ـ 4554ومنها ما ذكر ) أبو زينة ، 

عدـ التمكن من مهارة القراءة ووجود عادات غَت سليمة يف القراءة باإلضافة إىل ضعف يف  .4

حصيلة الطالب اللغوية من اؼبفردات . إف عملية القراءة عملية ليست بسيطة فهي تنطوي 

أسلوبا يف على كثَت من اؼبهارات وتتطلب فهمًا واسعًا وقراءة اؼبسألة يف الرياضيات تتطلب 

القراءة خبالؼ ما تتطلبو قراءة مادة صفية أو قراءة قصة أو رواية فاؼبسائل اللفظية تصاغ 

 بعبارات موجزة وأسلوب مقتضب مع كثَت من اؼبصطلحات .

اإلخفاؽ يف استيعاب اؼبسألة وعدـ القدرة على سبييز اغبقائق الكمية والعالقات اؼبتضمنة يف  .4

 اؼبسألة وتفسَتىا .
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يف اختيار اػبطوات اليت ستتبع يف حل اؼبسألة وضعف خطة معاعبة اؼبسألة وعدـ  الصعوبة .4

 تنظيمها . 

( بعدـ انتباه بعض    Staulters , 2006 , p43وقد ترجع ىذه إىل ما ذكره  ) 

الطلبة للمعلومات اؼبهمة الالزمة اليت تساعدىم يف حل اؼبسائل اللفظية فبا يفقدىم القدرة 

 يح .على اغبل بشكل صح

عدـ التمكن من اؼببادئ والقوانُت واؼبفاىيم والعمليات ومعاين بعض اؼبصطلحات الرياضية  .1

 ومهارات العمليات اغبسابية األساسية .

عدـ القدرة على اختيار األساليب اؼبناسبة واستذكار اؼبعلومات األساسية وضعف القدرة على  .1

 التفكَت االستداليل والتسلسل يف خطوات اغبل .

ف التمثيل يغَت من العوامل اؼبسئولة عن لى سبثيل اؼبسألة اللفظية   حيث إالقدرة ععدـ  .1

صعوبات حل اؼبسائل اللفظية فالتمثيل والًتصبة للمسألة اللفظية من األنشطة اؼبعرفية ومن 

خالؽبا يعرب الطلبة عن فهمهم للمسائل اللفظية بصور أو رسم فبا يساعدىم على استيعاب 

 ( .  Kim , 2003 , p 7ة ) اؼبسألة اللفظي

ضعف قدرة الطلبة على التخمُت والتقدير من أجل اغبصوؿ على جواب سريع وعدـ تشجيع  .1

 الطلبة على ذلك واعبو إىل اآللية وحكم العادة يف مباشرة اغبل ومتابعتو .

 ثانياً : صعوبات راجعة للمسألة اللفظية نفسها .

ألفاظ ورموز ومعلومات ال صلة ؽبا باغبل )اجملنوين، وىي صبيع ما يتعلق باؼبسألة اللفظية من 

 (  1ىػ ، ص  4149

 عدد خطوات حل اؼبسألة : وىو عبارة عن العمليات اليت يبكن اغبل هبا  .4
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 رياالً  45ريااًل وؿبمد  41ػبالد  ىم خالد وؿبمد وفهد أعطى األبؤ مثاؿ : أب لو أوالد أظبا

؟ لاير فهل ما معهم يكفي لشراء اؽبدية  455نها ريااًل وأراد األخواف شراء ىدية شب 41وفهد 

 ال تكفي لشراء اؽبدية ؟ كم وبتاجوف لو أف ما معهم من نقودوؼباذا ؟ و 

 تضمن اؼبسألة ؼبعلومات ال صلة ؽبا باغبل  .4

 1من أبواب اغبجرات واستغرؽ ياسر  19مثاؿ : عمل أضبد ؼبدة ست ساعات يف طالء 

 بابا طاله أضبد وياسر معاً ؟ مباباً فك 11ساعات يف طالء 

ترتيب اؼبعلومات الواردة يف اؼبسألة وىي عبارة عن موافقة اؼبعلومات يف اؼبسألة لًتتيب  .4

 اػبطوات يف العمليات اغبسابية اليت تتم يف حل اؼبسألة 

م ريااًل فك 41رياالت للقطعة وكاف معو  4قطع حلوى بسعر  1ى عبدالكرًن ًت شمثاؿ : ا

 ؟ يتبقى معو

 الثاً : صعوبات خاصة بدور اؼبعلم ث

( إىل أف صعوبة اؼبسائل اللفظية قد ترجع إىل   Kim , 2003 , p 8فقد أشار كيم )  

دور اؼبعلم وذلك من خالؿ استخدامو لطرائق التدريس الغَت مالئمة لعملية التعلم داخل 

 الفصل الدراسي من خالؿ إجراءات التدريس أو الوسائل اليت يستخدمها .

 ومن خالؿ تتبع الباحث لصعوبات حل اؼبسائل اللفظية قبد أهنا ترجع إىل :  

الطالب : الذي ىو ؿبور العملية وتكمن الصعوبة إما يف عدـ االنتباه أو عدـ قدرتو على  .4

 اسًتجاع متطلبات التعلم السابقة باإلضافة إىل الفروؽ الفردية بُت الطالب .

مهارة القراءة وما يواجو التالميذ من صعوبة يف القراءة اليت اؼبسائل اللفظية : واليت تعتمد على  .4

 يفقد الًتكيز والقدرة على اختيار األسلوب اؼبناسب للحل . امنه

 اؼبعلم : فقد يكوف ضعيف يف اؼبادة التعليمية مع اختيار طرائق ال تصلح للدرس اؼبعروض . .4
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 ستراتيجيات حل المسائل اللفظية ا 

( بأهنا اػبطة اليت ترسم غبل التمارين  11ـ ، ص  4111الشارؽ ،  سًتاتيجية  يعرفها )اال

واؼبسائل واؼبشكالت الرياضية وسبثل يف الرياضيات الطرؽ اؼبتبعة يف اغبل والربىاف الرياضي مث 

 طرؽ حل اؼبسائل وطرؽ التحليل والربىنة .

اليت يقـو  ( بأهنا ؾبموعة من اػبطوات واإلجراءات 441ـ ، ص  4544وعرفها ) دياب ، 

ىداؼ هبا اؼبعلم مستخدما التقنيات التعليمية واألنشطة اؼبتعددة واليت تساعده على ربقيق األ

 دة مسبقاً .التعليمية اؼبقصودة واحملد

( بأهنا ؾبموعة اػبطوات والتحركات اليت يقـو هبا  41ـ ، ص  4551ويعرفها ) النذير ، 

 و وغالباً يكوف غَت مباشر ووبتاج إىل جهد ذىٍتاؼبتعلم ؼبواجهة موقف أو عائق يتطلب حاًل ل

 وتصوري وإدراكي .

سًتاتيجية  التعليمية بأهنا ؾبموعة من اػبطوات ( اال 41ـ ، ص  4115،  ستُتويعرؼ ) أور 

 واؼبمارسات اليت يتبعها اؼبعلم داخل الفصل حبيث تساعده على ربقيق األىداؼ اؼبنشودة .

( بأهنا ؾبموعة من األفعاؿ اؼبتتابعة  14ـ ، ص  4191كما يعرفها ) نظلو خضر ،  

 اؼبخططة اليت يقـو هبا اؼبعلم للوصوؿ إىل نتائج معينة .

ويعرؼ الباحث االسًتاتيجة  بأهنا ؾبموعة خطوات يقـو هبا اؼبعلم مستخدمًا األنشطة 

 اؼبتعددة اليت تساعده على ربقيق اؽبدؼ التعليمي اؼبراد ربقيقو .
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 ستراتيجية حل المسائل اللفظية ة واالطريقة العاديالفرؽ بين 

 ة العادية تتبع اػبطوات التالية ( أف الطريق 1ـ ، ص  4111ذكر  ) اؼبسوري ، 

 قراءة اؼبسألة ؼبرة واحدة فقط من قبل اؼبعلم . .4

 رسم شكل توضيحي من قبل اؼبعلم وبدوف اآلالت اؽبندسية . .4

 ربديد اؼبعطيات واؼبطلوب  .4

 كتابة خطة اغبل باػبطوات على السبورة من قبل اؼبعلم  .1

سًتاتيجية تتكوف من ثالثة ( يذكر أف عناصر اال 11ـ ، ص  4111أما  ) الشارؽ ،  

 عناصر رئيسة وىي :  

 أسلوب التفكَت يف اغبل ) استقرائي  ػ استداليل  (  .4

 طريقة اغبل  ) أنواع اغبل  ػ مراجعة اغبل  ( .4

 تركييب  ػ  ربليلي   ( أسلوب زبطيط اغبل ) .4

تبارات ) لسيلجر ( عند اختيار ( أنو توجد عدة اع 11ـ ، ص  4111وذكر عفانة )  

 سًتاتيجية اؼبستخدمة يف حل اؼبسألة الرياضية وىي كالتايل :ػاال

 مراعاة الزمن الختيار اإلسًتاتيجية . .4

 سًتاتيجية .توى صعوبة اؼبسألة عند انتقاء االاألخذ بعُت االعتبار مس .4

 سًتاتيجية اؼبراد استخدامها يف حل اؼبسألة .ابقة الختيار االالتعرؼ على الظروؼ الس .4

 سًتاتيجية اؼبختارة عن استخداـ اإلجراءات العلمية لالالكشف عن معدؿ اػبطأ الناتج  .1

 ( اإلسًتاتيجية إىل ثالثة أنواع . 11ـ ، ص  4111وقد صنف ) عفانو ، 

القلق إىل أقل مستوى واحملافظة نقص تصلح ألغراض تركيز االنتباه و سًتاتيجيات وجدانية ا .4

 على الدافعية .
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سًتاتيجيات تصلح لتنظيم اؼبعلومات كالعقدة وإعداد اؼبخططات دبا يف ذلك إعداد ا .4

 اؼبخططات البيانية .

 سًتاتيجيات تصلح لغرض مراقبة اؼبتعلم كاالستجواب الذايت والكشف عن اػبطأ .ا .4

( و )  4554(  و ) بدوي  4554ـ ( و ) أبو زينة ،  455كما صنف كال من ) إبراىيم ، 

 ـ (  إىل نوعُت رئيسيُت نبا  4544( و ) الثبييت ،  4551العويشق ، 

 االسًتاتيجيات العامة  .4

 اؼبعامل للوصوؿ إىل حل اؼبسألة. ( بأهنا خطة عامة ؿبددة 415ـ ، ص  4111عرفها سالمو ) 

 يلي نستعرض االسًتاتيجيات العامة وفيما    

   سًتاتيجية احملاولة واػبطأ   ا Trail and Error  

( أف ىذه اإلسًتاتيجية تعتمد على التخمينات غبل  45ـ ، ص  4551وقد ذكر ) ـبلوؼ ، 

 اؼبسائل اللفظية وذلك باحملاوالت اؼبتعددة حىت يصل إىل اغبل الصحيح لتلك اؼبسائلة .

 9لاير من أقربائو يـو العيد وكاف ؾبموع ما معو  455الرضبن على مبلغ مثاؿ :  حصل عبد

ريااًل . فكم عدد أوراؽ النقد اليت حصل عليها  45رياالت و  45أوراؽ نقد من فئيت 

تدائي الفصل الدراسي عبدالرضبن من كل من الفئتُت ؟  ) كتاب الطالب للصف السادس االب

 ( . 41ىػ ، ص  4144األوؿ ، 

   اذبية البحث عن مبط   سًت اlook for pattern strategy 

 .وىي عبارة عن فحص غباالت معطاة بغرض إهباد قاعدة ؽبا تؤدي إىل حل اؼبسألة 

 ، .... ، .... ، .... 41،  41،  44،  41أكمل النمط التايل : مثاؿ :       
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 وضع خطة اغبل : -4 

: البحث عن مبط . ولكن قبل ذلك كبتاج إىل االستعانة سًتاتيجية اؼبناسبة يف حل ىذه اؼبسألة ىي اال

 بنوعُت من االسًتاتيجيات اؼبساعدة ) نبا : التمثيل بالرسم مث عمل جدوؿ ( ، كما يلي :

       : ) مبثل بالرسم بعض اؼبضلعات ) اؼبثلث ، الرباعي ، اػبماسي ، السداسي 

    اؼبثلث : -

 ْ   495ؾبموع زوايا اؼبثلث = 

 

 رباعي : ال -

 الحظ أنو يبكن تقسيمو إىل مثلثُت

 إذف ؾبموع قياسات زواياه الداخلية

 =4×495  =415   ْ 

 

 اػبماسي : -

 مثلثات 4يبكن تقسيمو إىل 

 إذف ؾبموع قياسات زواياه الداخلية

 =4×495  =115   ْ 

 

 السداسي : -

 مثلثات . 1يبكن تقسيمو إىل 

 إذف ؾبموع قياسات زواياه الداخلية

= 1×495  =145 

  

 

  
 



 

52 

 سًتاتيجية العمل للخلف ا 

ا تبدأ من اؼبطلوب إىل اؼبعطى بالرجوع هن( بأ 411ـ ، ص  4554وقد ذكر ) الصادؽ ، 

 للخلف غبل اؼبسائل اللفظية اليت يكوف حالتها معروفة لكن الطريق إليها غَت معروؼ .

ريااًل وتكلفة  411إىل مزرعتو . إذا كاف معو يريد مزارع شراء أفقاص لًتبية الطيور ونقلها  مثاؿ  : 

 ريااًل ، فكم قفصاً يستطيع أف يشًتي ؟ 15ريااًل ، وأجرة نقل كافة األقفاص  41القفص الواحد 

 اغبل    

 : ما معطيات اؼبسألة ؟ افهم

   رياالً . 411اؼببلغ اؼبتوافر مع اؼبزارع ىو 

   رياالً . 41تكلفة القفص 

  رياالً  15أجرة النقل . 

 ؟ ما المطلوب

 كم قفصاً يستطيع اؼبزارع أف يشًتي ؟ 

 : يبكنك اغبل باستعماؿ خطة " اغبل عكسياً " إلهباد عدد األقفاص اليت يبكن للمزارع شراؤىا. خطط

ريااًل أدرة نقل األقفاص كلها ، واقسم  15، وىو اؼببلغ اؼبتوافر مع اؼبزارع ، مث اطرح منو  411ابدأ بالعدد 

 ريااًل ، وىي تكلفة القفص الواحد . 41اؼبتبق على اؼببلغ 

 ريااًل. 491ريااًل = 15 –ريااًل 411أواًل ، اطرح أجرة النقل من اؼببلغ اؼبتوافر مع اؼبزارع  :  حل

  41ريااًل =  41÷ ريااًل  491اقسم اؼببلغ اؼبتبقي على تكلفة القفص الواحد . 

 قفصاً . 41إذف يبكن شراء 
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رياأل ، فإف  411=  15+  491و   491ريااًل =  41× قفصًا  41دبا أف : راجع .  تحقق

، ىػ4141،)كتاب الطالب للصف اػبامس االبتدائي،الفصل الدراسي األوؿاإلجابة صحيحة .

 (11ص

 سًتاتيجيات اؼبساعدة اال .4

سًتاتيجيات اؼبساعدة يف حل ( بعض اال 145ػ  141ـ ، ص  4551) وقد ذكر بدوي    

سًتاتيجيات وات حل اؼبسائل وفيما يلي بعض االالرياضية واليت تعترب من أىم خطاؼبسائل 

 :اؼبساعدة

 سًتاتيجية التمثيل   اAct out 

 لتلميذ لرؤية اؼبتغَتات يف اؼبسألة الرياضية كما يطلق عليها لسًتاتيجية هتيئ الفرصة وىي ا

اؼبوقف يف الواقع العملي وتطبيقها سًتاتيجية احملاكاة بتمثيل ( با 414ـ ، ص  4555) إبراىيم ، 

 على اغبياة الواقعية .

مثاؿ : بكم طريقة يبكن ترتيب أربع كتب يف رؼ فارغ بشرط أف يكوف كتاباف جبانب بعضهما 

 دائما ؟ 

بلصق كتابُت دائما ومن مث حساب عدد حاالت  ه الكتب بطريقة حقيقية إمااغبل :  يبكن سبثيل ىذ

 حاالت . 1ت الًتتيب = الًتتيب سنجد أف عدد حاال

   سًتاتيجية عمل جدوؿ / أو قائمة .ا 

سًتاذبية تنظيم التفكَت حوؿ اؼبسألة بوضع البيانات اؼبعطاة بطريقة منظمة على شكل يتم يف ىذه اال

، ـ4555بينها من عالقات )إبراىيم ، قائمة فبا يساعدنا على اكتشاؼ البيانات اؼبفقودة ويوضح ما 

 ( 414ص 
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رى إبراىيم مسحاً ؼبعرفة الوجبة اؼبفضلة لدى زمالءة من بُت أربعة بدائل ، مستعماًل الرموز مثاؿ : أج

اآلتية ) د ( دجاج ، ) ؿ ( للحم الغنم ، ، ) س ( للسمك ، ) خ ( للخضار . وكانت النتائج كما 

 يأيت :

 د ، ؿ ، خ ، س ، د ، د ، ؿ ، س ، د ، خ ، س ، د ، د ، د ، س ، س ، د ، د ، خ

 لتلميذ االستعانة في الحل بإنشاء جدول على النحو التالي :ل:  ىنا يمكن  الحل

 الوجبة اؼبفضلة

 التكرارات اإلشارات الوجبة

 1  دجاج

 4  غبم غنم

 1  ظبك

 4  خضار

 طالب اػبضار .  4طالب السمك واختار  1اختار 

 زيادة على الذين اختاروا اػبضار .، أي طالبُت اختارا السمك  4=4-1فيكوف 

 (14ىػ ، ص4144)كتاب الطالب للصف السادس االبتدائي ، الفصل الدراسي األوؿ ،

من خالؿ تصفح الباحث لالسًتاتيجيات قبد أف االسًتاتيجيات اؼبساعدة تفيد يف تنظيم 

اؼبسألة واستيعاهبا وىي اؼبعلومات الواردة يف اؼبسألة وإدراؾ العالقات بينها فبا يساعد يف فهم 

 اػبطوة األوىل من خطوات بوليا غبل اؼبسألة الرياضية وىي فهم اؼبسألة .

ألة الرياضية سًتاتيجيات العامة تستخدـ يف اػبطوة الثانية من خطوات بوليا غبل اؼبسأما اال

 حل اؼبسألة .وىي خطة إنشاء 
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 لسابقة: الدراسات اثانياً: 

 إىل ؿبورين نبا :تنقسم الدراسات السابقة  

 احملور األوؿ : دراسات تناولت التمثيالت الرياضية اؼبتعددة 

 اؼبسائل اللفظية  تاحملور الثاين : دراسات تناول

 أوالً : الدراسات المتعلقة بالتمثيالت الرياضية المتعددة

 (  Knuth ,4555دراسة كنث )  .4

بُت التمثيل اعبربي والبياين للدواؿ ىدفت إىل اكتشاؼ مدى فهم التالميذ لالرتباط اؼبتبادؿ 

وىو ما أطلق عليو باالرتباط الكارتيزي ومدى قدرة التالميذ على اختيار واستعماؿ كاًل من 

( تلميذًا ، ومت  419التمثيل اعبربي والبياين واالنتقاؿ بينهما . وتكونت عينة الدراسة من )

دية للجامعة ومدة الدراسة هبا سنتاف حيث اختيارىا من التالميذ الذين التحقوا باؼبرحلة التمهي

يدرسوف يف السنة األوىل اعبرب واؽبندسة ويدرسوف يف السنة الثانية اعبرب اؼبتقدـ والتفاضل 

والتكامل اؼبتقدـ . استخدـ الباحث اختبارًا مكونًا من ست مسائل ـبتلفة ويطلب يف كل 

إىل اغبل مع كتابة خطوات اغبل  مسألة منأف يستخدـ التلميذ االرتباط الكارتيزي للوصوؿ

وشرح أفكاره وقدـ االختبار للتالميذ يف بداية الفصل الدراسي الثاين من العاـ الدراسي الثاين 

ؼبدة عشرة دقائق للتدريب عليو ، مث مت التطبيق الفعلي لالختبار يف منتصف الفصل الدراسي 

غالبية التالميذ يف استخداـ الثاين من نفس العاـ الدراسي وتوصلت الدراسة إىل أخفاؽ 

االرتباط الكارتيزي لالنتقاؿ من التمثيل البياين إىل التمثيل اعبربي. وعدـ استيعاب التالميذ 

لالرتباط الكارتيزي واؼبغزى منو الذي يتمثل يف اغبقيقة التالية : تقع النقطة على اػبط 

ي تلك النقطة وبقق معادلة ىذا اؼبستقيم اؼبمثل بيانيًا يف اؼبستوى إذا وفقط إذا كاف إحداث

لالرتباط الكارتيزي يف اذباه واحد فقط ، وىو االنتقاؿ من  اؼبستقيم .واقتصر فهم التالميذ
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اؼبعادلة إىل التمثيل البياين .وأخفق غالبية التالميذ يف اختيار التمثيل البياين كأسلوب للحل 

وؿ للحل اعبربي ، وليس أسلوباً ورأوا أنو غَت ضروري أو يستخدـ كوسيلة تساعدىم يف الوص

 للح يف حد ذاتو .

 ـ (  4554دراسة ابراىيم )  .4

ىدفت إىل الكشف عن مقدرة طلبة الصفُت السابع والثامن على التمثيل اعبربي واؽبندسي 

للمسألة الرياضية اللفظية ومعرفة نسبة التباين الذي تفسره بعض اؼبتغَتات اؼبتعلقة بالطالب 

طالباً  111لى التمثيل اؽبندسي ؽبذه اؼبسألة . تكونت عينة الدراسة من يف مقدرة الطلبة ع

وطالبة وقد مت اختيارىا بالطريقة العنقودية العشوائية واستخدـ الباحث اختبار ) ت ( أحادي 

العينة وربليل األكبدار اػبطي اؼبتعدد بإستخداـ طريقة التدرج واختبار ) ت ( للعينات اؼبًتابطة 

( للعينات اؼبًتابطة واختبار ) ت ( للعينات اؼبستقلة وأسفرت نتائج التحليالت واختبار ) ت 

اإلحصائية عن وجود تدف يف مستوى مقدرة طلبة الصفُت السابع والثامن على التمثيل اعبربي 

واؽبندسي للمسألة الرياضية اعبربية وكانت مقدرة طلبة الصف السابع على التمثيل اعبربي 

لى التمثيل اؽبندسي يف حُت كانت مقدرة طلبة الصف الثامن على كل أفضل من مقدرهتم ع

                                                                                من التمثيل اعبربي والتمثيل اؽبندسي متقاربة دوف أية داللة إحصائية .                                                           

 ـ ( 4554دراسة عوض اهلل )  .4

ىدفت الدراسة إىل أثر  استخداـ التمثيالت الرياضية من خالؿ طرؽ التدريس اؼبتكاملة يف 

تدريس بعض أساسيات اعبرب لتالميذ الصف اػبامس االبتدائي وعالقة ذلك بتفكَتىم 

اؼبدارس دبحافظة الرياضي وربصيلهم الفوري واؼبؤجل ومت اختيار عينة الدراسة من إحدى 

( طالب من الصف اػبامس االبتدائي وأعد الباحث اختبار  11الغربية وبلغ عددىم ) 

للتفكَت االستداليل وآخر لتحصيل اؼبفاىيم اعبربية ومت تطبيقو على عينة الدراسة واختار 
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دي للمجموعة التجريبية واختبار بع يالباحث التصميم التجرييب جملموعة واحدة مع اختبار قبل

 مؤجل وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي :

داللة إحصائية بُت متوسطي درجات تالميذ الصف اػبامس االبتدائي بُت  تػ وجود فروؽ ذا

 القياس القبلي والبعدي يف اختبار التحصيل وأساسيات اعبرب .

ػ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات تالميذ الصف اػبامس االبتدائي بُت 

 الرياضي لصاحل االختبار البعدي . لقياسُت القبلي والبعدي يف اختبار التفكَت االستداليلا

ػ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات تالميذ الصف اػبامس االبتدائي 

يف القياسُت البعدي والبعدي اؼبؤجل الختبار التحصيل الذين استخدموا التمثيالت الرياضية 

 رؽ التدريس .من خالؿ ط

ػ توجد عالقة ارتباطيو موجبة بُت التحصيل الفوري والتفكَت االستداليل لدى تالميذ الصف 

 اػبامس االبتدائي .

 (   ,Dindyalـ  4554دراسة دندياؿ )  .1

ىدفت إىل حبث استخداـ طالب اؼبرحلة الثانوية التفكَت اعبربي يف استخداـ الرموز 

والعالقات اعبربية واستخداـ األشكاؿ اؼبختلفة للتمثيالت واستخداـ األمباط والتعميم يف 

اؽبندسية ، طبقت الدراسة خالؿ الفصل الدراسي األوؿ على مدرستُت ثانويتُت ، اختَت من  

راسياف طبق عليهما الباحث اختبار اعبرب واختبار فاف ىيل الختيار كل مدرسة فصالف د

ثالثة طالب من كل مدرسة . استخدـ الباحث أسلوب اؼبقابلة مع عينة الدراسة بعدد أربع 

مرات ومالحظة فصوؽبم الدراسية ؼبدة شهرين ، وربليل بعض الوثائق ، مثل االختبارات 

ت مقابلة معلمي ىذين الفصلُت الدراسيُت مرتُت ، القصَتة ، والواجبات اؼبنزلية ، كما سب

واستخدـ الباحث اؼبنهج التفسَتي لتحليل النتائج ، عن طريق اؼبقارنة ، وبناء مبوذج من 
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خالؿ اؼبعلومات اليت مت التوصل إليها . بينت نتائج الدراسة أنو على الرغم من استخداـ 

ة إال أف لديهم صعوبة يف مستوى فهم الطالب التفكَت اعبربي يف حل اؼبشاكل يف اؽبندس

اؼبتغَتات وكتابة اؼبعادلة والصيغ اعبربية وكذلك صعوبة يف مستوى فهم استخداـ األشكاؿ 

 اؼبختلفة للتمثيالت الرياضية باإلضافة إىل صعوبات يف إهباد تعميم من اؿ أمباط الرياضية . 

 ـ (  4551دراسة حشاش )  .1

ري التمثيل واالتصاؿ الرياضيتُت لدى طلبة اؼبرحلة ىدفت إىل معرفة كيفية ربقق معيا

األساسية العليا يف األردف ، يف ضوء مبادئ ومعايَت مناىج الرياضيات اؼبدرسية الصادرة عن 

ـ ،  4555( يف الواليات اؼبتحدة عاـ  NCTMاجمللس القومي ؼبعلمي الرياضيات ) 

باألردف ، مدرسة للذكرو ومدرسة وتكونت عينة الدراسة من مدرستُت يف منطقتُت ريفيتُت 

لإلناث مت اختيارنبا بطريقة قصدية من قبل الباحث مث اختَتت شعبتاف يف كل منهما 

للمشاركة يف الدراسة ، إحدانبا من الصف الثامن ، واألخرى من الصف التاسع ، وبعد ذلك 

يد وطالباف اختَت طبسة طلبة يف كل شعبة مشاركة كأفراد مشاركُت وطالب من اؼبستوى اعب

من اؼبستوى اؼبتوسط وطالب من اؼبستوى دوف اؼبتوسط ، وفق اسًتاتيجية العينة صاحبة أكرب 

تباين . استخدـ الباحث مبوذج مشاىدة ؼبالحظة مهارات االتصاؿ والتمثيل يف الرياضيات 

لدى الطلبة اؼبشاركُت يف أثناء تعلمهم الرياضيات يف حصص اعتيادية اشتمل عليها برنامج 

اؼبالحظة اؼبتفق عليو مع اؼبعلمُت كما اعتمد الباحث على ربليل وثيقتُت من وثائق مالطلبة ، 

نبا : ملخصات الطلبة اؼبشاركُت يف مادة الفصلُت الدراسيُت األوؿ والثاين ، وأوراؽ 

اختباراهتم يف االمتحانات النهائية للفصلُت الدراسيُت األوؿ والثاين حيث مت البحث يف ىاتُت 

وثيقتُت عن مهارات التعبَت الكتايب والتنظيم والًتصبة والنمذجة لألفكار الرياضية . وقاـ ال

الباحث بدور اؼبالحظ ماؼبشارؾ من خالؿ معايشة اؼبوقف والتفاعل معو ، وتسجيل 
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اؼبالحظات بشكل مباشر على مبوذج اؼبشاىدة وربليلها أوؿ بأوؿ ، وتفسَتىا من وجهة نظر 

( حصة موزعة  11باؼبعلمُت والطلبة واؼبشرفُت الًتبويُت وسجل الباحث )  اؼبشاركُت مستعيناً 

 ( حصة يف كل من الصفُت الثامن والتاسع . 41بالتساوي بُت اؼبدرستُت والصفُت ، بواقع ) 

 ( Michaelidou, Gagatsis& Pantazi, 2004)   دراسة ميكليدو وكاجاتسيس وبانتازي .1

سنة حوؿ فهم عملية اعبمع لألرقاـ العشرية ، ومدى  44ىدفت إىل اختبار الطلبة يف سن 

قدرهتم على استخداـ سبثيل اؼبفاىيم اؼبختلفة ؽبا ، كما ىدفت إىل حبث أي من طرؽ التمثيل 

( طالبًا يف  445لألرقاـ العشرية ىي األصعب بالنسبة للطلبة . تكونت عينة الدراسة من ) 

ئية يف ليماسوؿ بقربص ، وقد استخدـ سنة ، اختَتوا من ثالث مدارس ابتدا 44سن 

الباحث يف اإلجابة عن أسئلة الدراسة ثالثة اختبارات على مراحل انتقالية ، ، اؼبرحلة األوىل 

مت إعطاء صبيع الطلبة اختبارًا يضم أسئلة اختيار من متعدد يقيس قدرهتم على سبثيل مفهـو 

ة ) أقساـ اػبط ، خط اؿ أعداد ،ف األعداد العشرية بأنواع ـبتلفة من التمثيالت الرياضي

سطح اؼبستطيل ( ، ويف اؼبرحلة الثانية مت إعطائهم اختبارًا احتوى على تدريبات تتعامل مع 

عمليات اعبمع لألرقاـ العشرية ، مت عرض بعضها بطريقة رمزية ، والبعض األخر مت عرضها 

عداد إىل التمثيل الرمزي على خط األعداد ، الختبار قدرة الطلبة على الًتصبة من خط األ

( طالبًا منهم اختبارًا يضم أربع مشكالت  15وبالعكس ، ويف اؼبرحلة األخَتة مت إعطاء ) 

(  15رياضية ، احتوت على أرقاـ عشرية وإعطائهم اغبرية يف حلها بأي طريقة وببوهنا ، و ) 

د توصلت الدراسة طالبًا الباقُت مت توجيههم غبل نفس اؼبشكالت باستخداـ خط األعداد وق

إىل أف أفضل أداء للطالب يف سبثيل األرقاـ العشرية على أسطح اؼبستطيل ، وكاف أداء الطلبة 

بشكل أفضل يف الًتصبمة من خط األعداد إىل التمثيل الرمزي ، مقارنة مع الًتصبة من التمثيل 

 الرمزي إىل خط األعداد .
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 ـ ( 4551دراسة هبوت وعبدالقادر )  .1

دراسة إىل التعرؼ على تأثَت مدخل التمثيالت الرياضية على بعض مهارات ىدفت ىذه ال

التواصل الرياضي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي . ومت اختيار العينة من مدرستُت من 

( طالب  415اؼبدارس االبتدائية دبحافظة كفر الشيخ فصلُت لكل مدرسة مكوف من ) 

إىل ؾبموعتُت إحدانبا ذبريبية وتتكوف من فصلُت بواقع ) وطالبة وقد مت تقسيم عينة الدراسة 

( طالب وطالبة  11لُت بواقع  ) ( طالب وطالبو واألخرى ضابطة وتتكوف من فص 11

ستخدـ الباحث اختبار التواصل الرياضي لقياس مهارات التواصل الرياضي ) الوصف ، وا

ن نوع اإلكماؿ واالختيار من متعدد ( سؤااًل م 41التمثيل ، التربير ( وتكوف االختبار من ) 

مع التربير . ودلت نتائج الدراسة إىل وجود فروؽ دالة إحصائياً بُت متوسطي درجات تالميذ 

 لتواصل الرياضي لصاحل اجملموعة التجريبية .ااجملموعة التجريبية والضابطة يف مهارات 

 ـ ( 4545دراسة البالصي وبرىم )  .9

أثر استخداـ التمثيالت الرياضية اؼبتعددة يف اكتساب الطالب ىدفت الدراسة إىل استقصاء 

قًتانات لدى ئل اللفظية يف وحدة العالقات واالللمفاىيم الرياضية وقدرهتم على حل اؼبسا

لب من مدرسة اغبمراء الثانوية ( طا 15طلبة الصف الثامن . وتكونت عينة الدراسة من ) 

العينة عشوائيًا إىل ؾبوعتُت ذبريبية درست باستخداـ بنُت يف ؿبافظة اؼبفرؽ وقد مت تقسيم لل

 ناختباريالعادية وكانت أداة الدراسة التمثيالت الرياضية اؼبتعددة وضابطة درست بالطريقة 

(  41األوؿ لقياس اكتساب الطلبة للمفاىيم الرياضية وقد تكوف يف الصورة النهائية من ) 

ياس قدرة الطلبة على حل اؼبسائل اللفظية وتكوف من  فقرة من نوع االختيار اؼبتعدد والثاين لق

( فقرات من نوع اإلجابة القصَتة . وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة  1) 
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يف اكتساب اؼبفاىيم الرياضية وقدرهتم على حل اؼبسائل الرياضية تعزى إىل متغَت  ةإحصائي

 ب الطريقة التقليدية .طريقة التدريس لصاحل اجملموعة التجريبية على حسا

 (   Grossman , 2010دراسة جروظباف )  .1

ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة أثر استخداـ التمثيالت الرياضية اؼبتعددة من أجل بناء تعاوف 

أقوى بُت الطالب وتنمية التفكَت يف حل اؼبسائل الرياضية وذلك من خالؿ استخداـ 

لنماذج اؼبلموسة واؼبعادالت اعبربية وتكونت عينة اعبداوؿ والرسـو البيانية والتصويرية وا

من الصف الثامن للمرحلة اإلعدادية  موزعُت على فصلُت  اً ( طالب 41الدراسة  من ) 

( طالب للمجموعة الضابطة  9( طالب للمجموعة التجريبية وكذلك )  9قع ) ادراسيُت بو 

راسة وأظهرت الدراسة ميل واستخدـ الباحث اختبار ربصيلي بعدي للحصوؿ على نتائج الد

 الطالب إىل استخداـ التمثيالت األيسر  إىل عقوؽبم .

 التعقيب على دراسات المحور األول 

ـ  4545ركزت بعض الدراسات على مهارات الًتصبة للمسائل اللفظية كدراسة ) إبراىيم  

ـ ( كما تباينت نتائج الدراستُت ضعف قدرة الطلبة على إستخداـ  4551، حشاش 

 التمثيل الرياضي يف حل اؼبسائل الرياضية .

 ,Michaelidou)   وقد أشارت نتائج دراسة دراسة ميكليدو وكاجاتسيس وبانتازي

Gagatsis& Pantazi, 2004  إىل قدرة الطلبة يف األنتقاؿ من سبثيل إىل آخر ووصف )

 اؼبعادالت بالرموز الرياضية .

وتتشابو ىذه الدراسة مع تلك الدراسات بتناوؽبا التمثيالت الرياضية والكشف عن 

مستويات الطلبة يف التمثيالت الرياضية وترصبة التعميمات اؽبندسية وترصبة التمثيالت 
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اؼبختلفة لألجساـ ثالثية األبعاد والًتصبة من خط األعداد إىل التمثيل الرمزي وبالعكس 

 نية اللغوية يف القدرة على الًتصبة من الصورة اعبربية واؽبندسية ؽبا .باإلضافة إىل دور الب

ـ ، ودراسة  4554وقد أستخدمت معظم الدراسات االختبارات كدراسة ) عوض اهلل 

ـ ( وكاف األختبار من متعدد مع  4545ـ ، ودراسة جروظباف  4545البالصي وبرىم 

ة اغبالية يف االختبارات على طالب وجود إجابات قصَتة مفتوحة وىذا يتفق مع الدراس

 صف سادس ابتدائي باالختبار من متعدد . 

ـ ودراسة جروظباف  4545برىم ـ ودراسة البالصي و  4545ويف دراسة عوض اهلل 

يتفوؽ التدريس بطريقة التمثيالت الرياضية اؼبتعددة على الطريقة االعتيادية يف ـ 4545

اغبالية بتفوؽ الطلبة يف التمثيالت الرياضية اؼبتعددة ربصيل الطلبة وىذا ما تؤكده الدراسة 

 على حل اؼبسائل اللفظية .

 ثانياً : الدراسات المتعلقة بالمسائل اللفظية 

 ـ (  4191دراسة أضبد )  .4

التالميذ يف الصفوؼ الثالث  ءىدفت الدراسة إىل معرفة أثر أساليب الصياغة اللفظية على أدا

والرابع واػبامس االبتدائي عند حلهم للمسائل الرياضية اللفظية وكانت عينة الدراسة مكونة 

يف مدينة الدوحة بقطر عشوائية من أربع مدارس ابتدائية من كل مدرسة  اً ( تلميذ 155من ) 

داة الدراسة فكانت أما أالرابع واػبامس االبتدائي . لكل صف من الثالث و  ًا تلميذ (415)

اختبارًا يتكوف من ثالثة مباذج يشتمل كل مبوذج على صور متماثلة من اؼبسائل لرياضية 

اللفظية ) أسلوب اؼبسألة الرياضية اللفظية العادية ، أسلوب اؼبسألة التلغرايف ، أسلوب اؼبسألة 

باختالؼ األسلوب فكاف التلغرافية مرفق بصورة ( . وأظهرت النتائج اختالؼ أداء التالميذ 

لصور يليو العادي مث التلغرايف كاف اأفضل األساليب ىو األسلوب اللفظي اؼبرفق بالرسـو و 
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أقلها أداء عند التالميذ كما ىبتلف األداء باختالؼ مستوى الصف وكاف يف صاحل الصف 

 األقل يف الغالب .

 ـ (  4114دراسة مقدادي )  .4

متغَتين مرتبطُت بطبيعة اؼبسألة الرياضية اللفظية يف  ىدفت ىذه الدراسة للتعرؼ على أثر

النسبة والتناسب يف قدرة طلبة الصف الثامن على حلها . وكاف اؼبتغَت األوؿ من نوع 

البيانات ) بيانات عددية صحيحة ، بيانات عددية كسرية ( . واؼبتغَت الثاين ىو طبيعة اؼبسألة 

( طالباً  495عينة الدراسة مكونة من )  ) ذات طابع مادي ، ذات طابع ؾبرد ( كانت

وطالبة من طلبة الصف الثامن يف اؼبدارس التابعة ؼبديرية الًتبية والتعليم وكانت أداة الدراسة 

% من طلبة كل شعبة أحد النماذج بشكل عشوائي 41اختبارًا من أربعة مباذج حبيث تسلم 

سة ايضًا عدـ وجود فروؽ ذات . واستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي . أظهرت نتائج الدرا

داللة إحصائية بُت متوسط أداء الطلبة تعزى للتفاعل بُت نوع البيانات وطبيعة اؼبسألة 

الرياضية وتبُت أنو يوجد فروؽ يف القدرة على حل اؼبسائل الرياضية اللفظية لدى الطلبة تعزى 

 للجنس ولصاحل الطلبة الذكور .

 ـ ( 4111دراسة أبو مشالو )  .4

الدراسة إىل معرفة أثر بعض اؼبتغَتات البنائية للمسائل الرياضية اللفظية يف القدرة على ىدفت 

زة حيث طبقت ىذه الدراسة على عينة مكونة من ) حلها لطلبة الصف التاسع دبحافظة غ

ستخدـ الباحث اختبارين من ا( طالب وطالبة مت اختيارىم من أربع مدارس باحملافظة و  411

ختبار لقياس قدرة الطلبة على حل ا ؼبسألة يف ضوء وجود ىذه اؼبتغَتات مبوذجُت األوؿ ا

والنموذج الثاين اختبار يف ضوء غياب ىذه اؼبتغَتات وكانت نتيجة الدراسة  وجود فروؽ ذات 

داللة إحصائية عند مستوى داللة تعزى إىل نوعية األعداد يف اؼبسألة لصاحل األعداد 
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لة إحصائية لصاحل الطالبات ومل تظهر الدراسة فروقات الصحيحة ، ووجود فروؽ ذات دال

ذات داللة إحصائية بالنسبة للمتغَتات األخرى يف الدراسة . وأوصت الدراسة بضرورة 

 سًتاذبيات ؿبددة عند حلها .ااالىتماـ باؼبسائل اللفظية وإتباع 

 ـ ( 4555دراسة لطيف )  .1

ة فبارسة اؼبعلم ؼبهارات تدريس اؼبسألة ىدفت ىذه الدراسة إىل البحث يف العالقات بُت درج

الرياضية اللفظية للصف العاشر األساسي ومقدرة طلبتو على حلها . وقد تكونت عينة 

وطالبة  ب( طال 141( معلمًا ومعلمة اختربوا بالطريقة العشوائية و )  41الدراسة من ) 

سة . ولتحقيق غرض الدراسة اختربوا بالطريقة العشوائية العنقودية من طلبة معلمي عينة الدرا

أعدت أداتاف األوىل أداة اؼبالحظة الصفية لقياس درجة فبارسة معلمي عينة الدراسة ؼبهارات 

تدريس اؼبسألة الرياضية اللفظية والثانية اختبار ربصيلي لقياس مقدرة طلبتهم على حل 

اشر األساسي على اؼبسائل اللفظية . وأظهرت نتائج الدراسة تدين يف مقدرة طلبة الصف الع

حل اؼبسألة الرياضية اللفظية وأظهرت النتائج أيضًا وجود أثر إهبايب على مقدرة طلبة الصف 

العاشر األساسي يف حل اؼبسألة الرياضية اللفظية يعزى للتفاعل بُت كل من درجة فبارسة 

ال يوجد  معلميهم ؼبهارات تدريس اؼبسألة الرياضية اللفظية وجنس معلميهم ، كما تبُت أنو

 أثر عبنس اؼبعلم يف مقدرة طلبة الصف العاشر على حل اؼبسألة الرياضية اللفظية .

 ـ (  4554دراسة أبو ناموس )  .1

ىدفت ىذه الدراسة ؼبعرفة عوامل تدين طلبة اؼبرحلة اإلعدادية دبنطقة العُت التعليمية يف دولة 

اإلمارات العربية اؼبتحدة يف حل مسائل الرياضيات اللفظية ، وأثر عوامل اعبنس واؼبستوى 

التحصيلي واللغة وقد استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي واستخدـ األساليب 

مثل اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية ، واختبار ) ت ( لعينتُت مستقلتُت، اإلحصائية 
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واؼبقارنات البعدية اؼبتعددة ، واالرتباط ومت إعداد اختبارا وبوي ست مسائل رياضية لفظية مت 

تطبيقو على عينة الدراسة .وأظهرت نتائج الدراسة وجود ضعف يف التحصيل الدراسي لدى 

ل من : ربديد العملية ، تنفيذ العملية ، اؼبهارات اؼبرتبطة حبل اؼبسألة وإهباد الناتج الطلبة يف ك

وأنو توجد عالقة دالة بُت مستوى ضعف الطلبة يف الرياضيات ومستوى ضعفهم يف حل 

اؼبسائل اللفظية تزداد بارتفاع مستواىم الصفي ، ومل تكن ىناؾ أية فروؽ معنوية بُت اؼبستويُت 

 توسط للطلبة .العايل واؼب

 ـ (  4551دراسة لطيف وأبو لـو )  .1

ىدفت إىل البحث يف العالقة بُت مستوى فبارسة اؼبعلم ؼبهارات تدريس اؼبسألة الرياضية 

اللفظية للصف العاشر األساسي وربصيل الطلبة يف الرياضيات وتكونت عينة الدراسة من 

الغرض ربقيق ىدؼ الدراسة أعد ( من طلبتهم يف األردف و  141( معلمًا ومعلمة و ) 41)

الباحثاف أداتُت األوىل أداة اؼبالحظة الصفية والثانية اختبارًا ربصيليًا ، وأظهرت نتائج الدراسة 

وجود أثر إهبايب يف ربصيل طلبة الصف العاشر األساسي يف الرياضيات يعزى لكل من 

وللتفاعل بُت مستوى فبارسة  مستوى فبارسة معلميهم ؼبهارات تدريس اؼبسألة الرياضية اللفظية

معلميهم ؼبهارات تدريس اؼبسألة الرياضية اللفظية وجنس معلميهم وعدـ وجود أثر على 

 ربصيل طلبة الصف العاشر األساسي يف الرياضيات يعزى عبنس معلميهم .

 (  Sepulveda Perez, 2006دراسة سيبوليفيدا بَتيز )   .1

مي اؼبرحلة االبتدائية ذباه حل اؼبسائل الرياضية ىدفت ىذه الدراسة إىل وصف معتقدات معل

ومعرفتهم حبل ىذه اؼبسائل وإىل معرفة العالقة بُت فبارساهتم التدريسية وبُت معتقداهتم ، 

( معلمًا من معلمي اؼبرحلة االبتدائية بغوانيكا يف بورتوريكو  11وتكونت عينة الدراسة من ) 

راسة لتطبيق دراسة متعددة اغباالت ، واستخدـ ، ومت اختيار أربعة معلمُت من عينة الد
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الباحث األدوات التالية : مقياساً لقياس اؼبعتقدات ، اختبارا حل اؼبسائل الرياضية ، اؼبالحظة 

اؼبقابلة ، واظهرت الدراسة أف اؼبعتقدات يف ترتيبها كانت كما يلي ، فهم اؼبفاىيم ضروري يف 

ة الرياضية يبكن حل اؼبسائل الرياضية اليت تستغرؽ الرياضيات ، اعبهد يبكن أف يزيد القدر 

وقتًا طوياًل ، ويف حل اؼبسائل الرياضية وجد أف أثنُت من اؼبعلمُت قد قاموا بالعملية بصورة 

مرضية ومعلمًا وجد قصور يف أدائو واألخر فشل . واؼبمارسات التدريسية للمعلمُت ال 

 . تنسجم دائماً مع اؼبعتقدات اليت أعربوا عنها

 (   Barbu , 2010دراسة باربو )  .9

ىدفت ىذه الدراسة عن الصعوبات اليت يواجهها تالميذ اؼبرحلة االبتدائية يف حل اؼبشكالت 

من اؼبرحلة االبتدائية وكانت أداة  اً ( تلميذ 14الرياضية اللفظية .ومشلت عينة الدراسة ) 

الدراسة اختبار غبل اؼبشكالت ) اؼبسائل ( الرياضية اللفظية وقد أظهرت نتائج الدراسة أف 

التالميذ يواجهوف صعوبات يف حل اؼبشكالت ) اؼبسائل ( الرياضية اللفظية نتيجة الصياغة 

اللغوية فبا ساعد يف يلتهم اؼبعقدة للمسائل اللفظية ) اؼبشكالت ( باإلضافة إىل ضعف حص

 .ضعف مستواىم

 التعقيب على دراسات المحور الثاني 

( الرياضية ج صعوبات حل اؼبسائل )اؼبشكالتركز بعض الدراسات على تشخيص وعال

، بينما أغلب الدراسات ركز على قدرة  ( Barbu , 2010باربو  ة وىي كدراسة  )اللفظي

  الطلبة على حل اؼبسائل الرياضية اللفظية وىذا يتفق مع الدراسة اغبالية .

من  لوىدفت بعض الدراسات إىل التعرؼ على بعض اؼبتغَتات يف اؼبسائل اللفظية كدراسة ك

ـ( 4551، بينما ىدفت  دراسة  ) أبو لـو ـ (  4111ـ ،  أبو مشالو   4191) أضبد 

 على التعرؼ على أداء عينة الدراسة يف حل اؼبشكالت الرياضية اللفظية .
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بينما ىدفت بعض الدراسات إىل التعرؼ على مدى االستفادة من بعض االسًتاتيجيات 

 ـ ( 4555لطيف  ة )والطرؽ غبل اؼبسائل اللفظية كدراس

 ـ  4191كل من )أضبد ة  اختارت بعض الدراسات العينة من طالب اؼبرحلة االبتدائية كدراس

العينة من طالب الصف  ـ (4555اختار دراسة لطيف )  ( Barbu , 2010، باربو  

بينما ىناؾ دراسة وحيدة اختارت العينة من طالب الصف التاسع وىي دراسة أبو ر  العاش

 ـ  ( 4111مشالو 

 البتدائي .طالب الصف السادس اأما الدراسة اغبالية فقد مت اختيار عينة الدراسة من 

اتفقت الدراسات السابقة على استخداـ اختبارات منها االختيار من متعدد وبعضها يتكوف 

 من جزأين اختيار من متعدد وإجابات مفتوحة قصَتة .

 ـ ( 4555استخدمت أداة اؼبالحظة الصفية واالختبار التحصيلي يف دراسة ) لطيف ، 

لدراسات السابقة يف استخداـ االختبارات حيث أما بالنسبة للدراسة اغبالية فقد اتفقت مع ا

اختبارين من متعدد لوحديت اعبرب : الدواؿ واألمباط العددية واإلحصاء  الباحث استخدـ

 .والتمثيالت البيانية 

 .م الدراسات اؼبنهج الوصفي  وىذا يتفق مع الدراسة اغبالية اتبعت معظ 

اؼبرفقة بالصور والرسم التوضيحي أفضل أظهرت نتائج بعض الدراسات أف اؼبسائل اللفظية 

  ـ ( 4191ميذ على اغبل وذلك يف دراسة  ) أضبد فبا أدى إىل تنمية قدرات التال

أف التفاعل بُت كل من درجة فبارسة اؼبعلمُت  ـ (أظهرت 4555يف دراس لطيف ) و 

 غبل .على مقدرة الطلبة على ا ثر اإلهبايبؼبهارات تدريس اؼبسألة الرياضية يعود باأل
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 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية 

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف عدة جوانب :

  . ربديد اؼبشكلة وألنبية واألىداؼ ؽبذه الدراسة 

  االستفادة من اإلطار النظري يف بناء موضوع حل اؼبسائل اللفظية وكذلك التمثيالت الرياضية

 اؼبتعدد.

 . االستفادة من أدوات الدراسات السابقة يف بناء األختبار ألداة ىذه الدراسة 

 . االستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة يف االستشهادات العلمية 
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 اإلجراءات المنهجية للدراسة

تناوؿ ىذا الفصل اإلجراءات اؼبنهجية اليت استعاف هبا الباحث لإلجابة عػن تسػاؤالت الدراسػة، دبػا 

وأداة صبػػػػع ، وذلػػػػك مػػػػن خػػػػالؿ عػػػػرض نػػػػوع الدراسػػػػة ومنهجهػػػػا، وؾبتمػػػػع الدراسػػػػة، الدراسػػػػةوبقػػػػق أىػػػػداؼ 

 ، وفيما يلي وصفاً للعناصر السابقة:البيانات، وإجراءات الصدؽ والثبات، وأساليب صبع البيانات

 : منهج الدراسة :والً أ

، وذلػػك التسػػاقها مػػع موضػػوع الدراسػػة نفسػػها اؼبسػحية مػػن الدراسػػات الوصػػفية  الدراسػػةتعػد ىػػذه 

حقػػائق سبكػػن الباحػػث مػػن اغبصػػوؿ علػػى معلومػػات ونوعيػػة اغبقػػائق والوقػػائع اؼبطلػػوب اغبصػػوؿ عليهػػا، وىػػي 

دقيقػػػة عػػػن العالقػػػة بػػػُت التمثػػػيالت الرياضػػػية اؼبتعػػػددة وحػػػل اؼبسػػػائل اللفظيػػػة لػػػدى طػػػالب الصػػػف السػػػادس 

 .  دبنطقة القصيم االبتدائي

وتفيػػػػػد الدراسػػػػػات الوصػػػػػفية التحليليػػػػػة يف الوصػػػػػف الكمػػػػػي والكيفػػػػػي للظػػػػػواىر يف اجملتمػػػػػع  والػػػػػيت 

االجتماعيػػة، وتعتمػػد علػػى صبػػع اغبقػػائق وربليلهػػا وتفسػػَتىا السػػتخالص داللتهػػا  تسػػتهدؼ وصػػف الظػػواىر

وتصل عن طريق ذلك إىل إصدار تعميمات بشأف اؼبوقػف أو الظػاىرة الػيت يقػـو الباحػث بدراسػتها )حسػن، 

 (41-44ص ،  ـ4119

عنهػا مرحلة البحث الوصفي أساساً إىل استكشػاؼ وتوضػيح بعػض الظػواىر الػيت ال تتػوافر  وهتدؼ

معلومات دقيقة، وىذا ينطبق على ىذه الدراسة، لذا تعد الطريقة الوصػفية أو اؼبػنهج الوصػفي األنسػب ؽبػذه 

 الدراسة. 

 

 

 

 الدراسة:  وعينة مجتمعثانياً : 
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صػيم، طػالب الصػف السػادس االبتػدائي دبنطقػة الق من اً ( طالب 4155)  من الدراسةتكوف ؾبتمع 

أربػػػع مػػػدارس عشػػػوائيا مػػػن ؿبػػػافظيت البػػػدائع وريػػػاض اػبػػػرباء ،وىػػػي مدرسػػػة السػػػعودية  حيػػػث اختػػػار الباحػػػث

االبتػػدائي، ومدرسػػة السػػحابُت االبتدائيػػة، ومدرسػػة مالػػك بػػن اغبػػويرث  ىشػػاـ بػػن عػػروةاالبتدائيػػة، ومدرسػػة 

تنفيػػػػذ أدوات إدارة الًتبيػػػػة والتعلػػػػيم ل قبػػػػل الباحػػػث إىل تسػػػػليم اػبطابػػػات الرظبيػػػػة مػػػػن، ومت االبتدائيػػػة للبنػػػػُت 

مػػن طػػالب الصػػف السػػادس االبتػػدائي  اً ( طالبػػ415الدراسػػة حيػػث مت اختيػػار عينػػة الدراسػػة، وتكونػػت مػػن )

 ( :  4دبنطقة القصيم، وفيما يلي توزيع أفراد عينة الدراسة وفق اؼبدارس كما يتضح يف جدوؿ ) 

 ( 4جدوؿ رقم )

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق اؼبدرسة 

 النسبة المئوية الطالبعدد  المدرسة 

 % 4,14 14 ىشام بن عروة 

 % 44 49 السحابين 

 % 41 11 مالك بن الحويرث 

 % 1,45 41 ابتدائية السعودية 

 % 455 415 المجموع 

أفػػراد عينػػة الدراسػػة وفػػق اؼبدرسػػة والنسػػبة الػػيت سبثلهػػا كػػل مدرسػػة توزيػػع  (  4يوضػػح اعبػػدوؿ رقػػم ) 

حيػػػث قبػػػد أف أعلػػػى نسػػػبة سبثلهػػػا ىػػػي مدرسػػػة ىشػػػاـ بػػػن عػػػروة مث مدرسػػػة مالػػػك بػػػن اغبػػػويرث مث مدرسػػػة 

 .السحابُت مث مدرسة السعودية 
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 أدوات الدراسة: ثالثاً : 
 اختبار التمثيالت الرياضة المتعددة:  -أ  

اختبػار لقيػاس مسػتوى التمثػيالت الرياضػية اؼبتعػددة يف مقػرر مػادة الرياضػيات للصػف  أعد الباحث

لقياس مستوى حػل التمثػيالت الرياضػية اؼبتعػددة لطػالب الصػف  ( سؤاالً 41مكوف من ) يالسادس االبتدائ

رقػم السادس االبتدائي دبنطقة القصيم، وقاـ الباحث بتقسيم االختبار إىل أربع أبعػاد كمػا يتضػح يف اعبػدوؿ 

  (4  : ) 

 (4جدوؿ رقم )                            

 اؼبتعددةختبار التمثيالت الرياضية اتوزيع األسئلة يف          

 عدد األسئلة البعد

 45 الرسومات

 1 اعبداوؿ

 1 الرموز

 4 األلفاظ

 41 اجملموع

 حيث مر إعداد االختبار بأكثر من مرحلة كالتايل: 

الرياضػػػيات للصػػػف ربديػػػد وحػػػدة الدراسػػػة اؼبػػػراد تطبيقهػػػا تطبيػػػق التجربػػػة عليهػػػا مػػػن مقػػػرر  -4

  ( 4) السادس االبتدائي وربليلها كما يوضحو اؼبلحق رقم 

ربديد اؽبدؼ من االختبػار: اسػتهدؼ االختبػار التعػرؼ علػى مهػارات حػل اؼبسػائل اللفظيػة  -4

 لطالب الصف السادس االبتدائي يف مادة الرياضيات دبنطقة القصيم.
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إعداد البنود االختيارية: حيث استعاف الباحث باؼبفاىيم العلمية واألنشػطة يف بنػاء االختبػار  -4

 ( بنداً، وقد راعى الباحث عند صياغة بنود االختبار ما يلي: 41اؼبكوف من )

  ف الباحث معلم ؼبقرر الرياضيات للصف السادس االبتدائي.إخربة الباحث، حيث 

  يػػػػػة والدراسػػػػػات السػػػػػابقة يف ىػػػػػذا اجملػػػػػاؿ، للتعػػػػػرؼ علػػػػػى أفضػػػػػل اإلطػػػػػالع علػػػػػى األدبيػػػػػات الًتبو

األسػػػػاليب لقيػػػػاس مسػػػػتوى حػػػػل اؼبسػػػػائل اللفظيػػػػة لػػػػدى الطػػػػالب يف مقػػػػرر الرياضػػػػيات للصػػػػف 

 السادس االبتدائي يف ضوء عملية التحليل وصياغة الفقرات بصورهتا األولية.

 كما راعى الباحث األمور التالية عند صياغة بنود االختبار: 

  البنود الدقة العلمية واللغوية. تراعي أف 

  .أف تكوف البنود ؿبددة وواضحة وخالية من الغموض 

 .مناسبة البند للمستوى الزمٍت والعقلي للطالب 

 وضع تعليمات االختبار:

بعػػد ربديػػد الفقػػرات وصػػياغتها قػػاـ الباحػػث بوضػػع تعليمػػات االختبػػار الػػيت هتػػدؼ إىل شػػرح فكػػرة 

  أبسط صورة فبكنة وقد راعى الباحث عند وضع تعليمات االختبار ما يلي: اإلجابة على االختبار يف

 . بيانات خاصة بالطالب -4

 تعليمات خاصة بوصف االختبار.  -4

 صدؽ االختبار بصورتو األولية:أواًل : 

هتػػدؼ إىل التعػػرؼ  ( فقػػرةً 41األوليػػة، حيػػث اشػػتمل علػػى )يف ضػػوء مػػا سػػبق مت إعػػداد االختبػػار يف صػػورتو  

ات حػػل مسػػائل التمثػػيالت الرياضػػية اؼبتعػػددة دبقػػرر الرياضػػيات للصػػف السػػادس االبتػػدائي، وبعػػد  علػػى مهػػار 

سػػػػاتذة اعبامعػػػػات أكتابػػػػة فقػػػػرات االختبػػػػار مت عرضػػػػها علػػػػى ؾبموعػػػػة مػػػػن احملكمػػػػُت مػػػػن ذوي االختصػػػػاص 
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ومػػػػوجهُت ومعلمػػػػي الرياضػػػػيات للصػػػػف السػػػػادس االبتػػػػدائي  وقػػػػد مت األخػػػػذ بػػػػآرائهم ومالحظػػػػتهم وإجػػػػراء 

 ، وأىم النقاط اليت مت أخذ آراء احملكمُت فيها ىي:  لتعديالت الالزمةا

 مدى انتماء الفقرات لألبعاد اليت وضعت من أجلها.  -4

 مدى السالمة اللغوية.  -4

 مدى الصحة العلمية. -4

 سبثيل بنود االختبار للمحتوى. -1

 إمكانية اغبذؼ واإلضافة. -1

درجة عالية من الصػدؽ لكػن مػع إضػافة بعػد التعػديالت يف وقد رأي احملكموف أف اإلختبار مالئم وأنو على 

 ( 41صياغة األسئلة وبدائلها . وسبثلت ىذه التعديالت يف السؤاؿ رقم ) 

 التجربة االستطالعية لالختبار: ثانياً : 

بعد التأكد من صػدؽ االختبػار مت إعػداد الصػورة التجريبيػة لػو، وصػياغة تعليمػات، ومت تطبيػق االختبػار علػى 

 من طلبة الصف السادس االبتدائي دبقرر الرياضيات وذلك هبدؼ: اً ( طالب15ة استطالعية مكونة من )عين

  .ربديد الزمن الالـز لإلجابة عن االختبار 

 .ربليل فقرات االختبار إلهباد معامل الصعوبة والسهولة والتمييز 

 .إهباد صدؽ االختبار 

 .إهباد ثبات االختبار 
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 حساب زمن االختبار:  -1

مػػن خػػالؿ ربديػػد زمػػن  مت حسػػاب متوسػػط الػػزمن الػػذي يسػػتغرقو الطلبػػة لإلجابػػة علػػى كػػل االختبػػار، وذلػػك

دقيقػػػة،  15طػػػالب بعػػػد مضػػػي ، وآخػػػر عشػػػرة  دقيقػػػة 45أوؿ عشػػػرة طػػػالب االختبػػػار بعػػػد مضػػػي  انتهػػػاء 

 بار.، أي دبعدؿ دقيقة ونصف تقريباً لكل بند من بنود االخت دقيقة 15فكاف متوسط زمن االختبار 

 معامل التمييز ودرجة الصعوبة:  -2

سػػئلة أبعػػد أف مت تطبيػػق االختبػػار علػػى طلبػػة العينػػة االسػػتطالعية مت ربليػػل النتػػائج السػػتجابات الطلبػػة علػػى 

 االختبار، وبذلك هبدؼ التعرؼ على: 

درجة الصػعوبة لكػل سػؤاؿ مػن أسػئلة االختبػار، ويقصػد بػو، نسػبة الطلبػة الػذين أجػابوا علػى إجابػة  -

 صحيحة عن الفقرة أو النسبة اؼبئوية للراسبُت يف االختبار.غَت 

معامػػل التمييػػز لكػػل سػػؤاؿ مػػن أسػػئلة االختبػػار ويقصػػد بػػو قػػدرة االختبػػار علػػى التمييػػز بػػُت الطلبػػة  -

 اؼبمتازين والطلبة الضعاؼ.

 (415ـ ، ص 4119مت حساب درجة الصعوبة وفقاً للمعادلة )الزيود وعلياف، 

)مجموع اإلجابات غير الصحيحة على الفقرة من المجموعتين العليػا والػدنيا/  معامل صعوبة الفقرة =

 %111×عدد األفراد الذين أجابوا عن الفقرة في المجموعتين( 

%( مػػػن عػػػدد 15وقػػػد مت ترتيػػػب درجػػػات الطلبػػػة تنازليػػػاً حبسػػػب عالمػػػاهتم يف االختبػػػار التحصػػػيلي، وأخػػػذ )

تقريبػاً كمجموعػة عليػا، وكػذلك كمجموعػة دنيػا مػع العلػم بأنػو مت اعتبػار  اً طالبػ 45(= 15%×15الطلبة. )

درجػػة واحػػدة لكػػل فقػػرة مػػن فقػػرات االختبػػار، ويعتقػػد العلمػػاء أف مسػػتويات درجػػات الصػػعوبة اؼبناسػػبة الػػيت 

تقػػػع يف منتصػػػف اؼبسػػػافة بػػػُت قيمػػػة معامػػػل الصػػػعوبة الػػػذي يبكػػػن اغبصػػػوؿ عليػػػو عنػػػدما تػػػتم إجابػػػات صبيػػػع 

 باستخداـ التخمُت، وقيمتو عندما تتم إجابات صبيع اؼبفحوصُت على الفقرة بشكل صحيح. اؼبفحوصُت
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%، والػبعض اآلخػر وضػع مػدى 15وقد فصل البعض أف تكوف معامالت الصعوبة عبميػع الفقػرات مسػاوية 

قػػػًتح اآلخػػػروف أف تكػػػوف متدرجػػػة يف صػػػعوبتها، ا%، يف حػػػُت 95-15ؼبعػػػامالت الصػػػعوبة يػػػًتاوح مػػػا بػػػُت 

%(، 15-%45تبدأ بالفقرات السهلة وتنتهي بالفقرات الصعبة، وبالتايل تًتاوح قيمة صعوبتها بػُت ) حبيث

ـ ، 4194%. )أبػػو لبػػدة، 15%( حبيػػث يكػػوف معػػدؿ صػػعوبة االختبػػار ككػػل يف حػػدود 95-%45أو )

 (441ص 

يػو تكػوف متقاربػة، واذا تألف االختبار من أسئلة سهلة جداً أو من أسئلة صعبة جداً، فإف درجات الطلبػة عل

سػئلة تػًتاوح أراد الباحث أف يزيد من ثبات اختباره، فإف عليو أف يؤلف اختباره من أوتقلل من الثبات، وإذا 

 (.491ـ ، ص  4555%(. )ملحم،11-%41يف مدى صعوبتها بُت )

 (171م ، ص 1998تم حساب معامالت التمييز للفقرات وفقاً للمعادلة التالية: )الزيود وعليان، 

عػػدد اإلجابػػات غيػػر  –معامػػل تمييػػز الفقػػرة = )عػػدد اإلجابػػات غيػػر الصػػحيحة فػػي المجمػػوع العليػػا 

 %(111×الصحيحة في المجموعة الدنيا(/ عدد أفراد إحدى المجموعتين( 

، وأنػػو كلمػػا ارتفعػػت درجػػة التمييػػز ( 5.41ال يقػػل عػػن )أوقػػد رأي معظػػم العلمػػاء أف معامػػل التمييػػز هبػػب 

(، وقػػػد اعتمػػػػد الباحػػػث ىػػػذا اؼبػػػػدى 414ـ ، ص 4119أفضػػػل )الزيػػػػود وعليػػػاف،  عػػػن ذلػػػك كلمػػػػا كانػػػت

( يوضػػػػح معػػػػامالت الصػػػػعوبة والتمييػػػػز لتلػػػػك 4( كمعيػػػػار لقبػػػػوؿ الفقػػػػرات. واعبػػػػدوؿ رقػػػػم )5.41-5.11)

 الفقرات: 
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 (4جدوؿ رقم )

للصف السادس  معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار التمثيالت الرياضية اؼبتعددة ؼبادة الرياضيات

 االبتدائي

معامل  م

 التمييز 

معامل 

 الصعوبة 

معامل  م

 التمييز 

معامل 

 الصعوبة 

معامل  م

 التمييز 

معامل 

 الصعوبة 

1 1,41 1,25 11 1,35 1,51 19 1,11 1,31 

2 1,41 1,35 11 1,21 1,35 21 1,41 1,41 

3 1,41 1,31 12 1,31 1,25 21 1,35 1,55 

4 1,31 1,21 13 1,35 1,45 22 1,21 1,35 

5 1,51 1,25 14 1,21 1,25 23 1,65 1,33 

6 1,31 1,41 15 1,21 1,25 24 1,31 1,21 

7 1,41 1,31 16 1,25 1,31 25 1,21 1,35 

8 1,21 1,35 17 1,21 1,31    

9 1,25 1,45 18 1,55 1,25    

 ( ما يلي: 4ويتضح من اعبدوؿ رقم )

(، 5.44( دبتوسػػط بلػػغ )5.15 -5.45إف معػػامالت التميػػز لفقػػرات االختبػػار قػػد تراوحػػت بػػُت ) -

، 9( مػػػا عػػػدا الفقػػػرات رقػػػم )5.41حيػػػث كانػػػت قػػػيم معامػػػل التمييػػػز ألغلػػػب الفقػػػرات أكػػػرب مػػػن )

( والػػػػػيت تغاضػػػػػي الباحػػػػػث عػػػػػن حػػػػػذفها ألىيمتهػػػػػا وتأكيػػػػػد 41، 44، 41، 41، 41، 41، 44
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توسػط ؼبعامػل التميػز عبميػع الفقػرات مقبػوؿ، وعليػو مت قبػوؿ صبيػع فقػرات احملكمُت عليها كما أف اؼب

 االختبار، واليت كانت يف اؼبستوى اؼبعقوؿ من التمييز حسبما يقرره اؼبختصوف يف القياس والتقوًن.

 (، حيػػػػث5.41( دبتوسػػػػط كلػػػػي بلػػػػغ )5.15 -5.41إف معػػػػامالت الصػػػػعوبة قػػػػد تراوحػػػػت بػػػػُت ) -

( والػيت رفػض 41، 1ما عدا الفقرات رقػم ) (5.41من ) قرات أكربالصعوبة للف معامل قيم كانت

الباحػث حػػذفها ألنبيػة الفقػػرات وتأكيػد احملكمػػُت ألنبيتهػػا كمػا أف متوسػػط معامػل الصػػعوبة عبميػػع 

فقػػرات االختبػػػار مقبػػػوؿ، وعليػػو فػػػإف صبيػػػع الفقػػرات مقبولػػػة حيػػػث كانػػت يف اؼبسػػػتوى اؼبعقػػػوؿ مػػػن 

 الصعوبة حسبما يقرره اؼبختصوف.

( صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخلي 14ـ ، ص 4194يعػرؼ )أبولبػػدة،  صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخلي: - 3

شػًتاؾ صبيػع فقػرات االختبػار يف قيػاس خاصػية معينػة ابأنو "التجانس يف أداء من فقرة ألخػرى، أي 

يف الفػػرد "وقػػد مت إهبػػاد صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخلي لالختبػػار بتطبيػػق االختبػػار علػػى عينػػة اسػػتطالعية 

( طالبػػاً بالصػػف السػػادس االبتػػدائي، مػػن خػػارج أفػػراد عينػػة الدراسػػة، ومت حسػػاب 15مكونػػة مػػن )

فقػػرات االختبػػار والدرجػػة الكليػػة لالختبػػار الػػذي معامػػل ارتبػػاط بَتسػػوف بػػُت درجػػات كػػل فقػػرة مػػن 

(  1كمػػا ىػػو موضػػح يف اعبػػدوؿ رقػػم )  (SPSS)تنتمػػي إليػػو وذلػػك باسػػتخداـ الربنػػامج اإلحصػػائي 

 كالتايل:
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 (4جدول رقم )

 معامالت االرتباط بين كل سؤال من أسئلة اختبار التمثيالت الرياضية المتعددة مع الدرجة الكلية 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م االرتباطمعامل  م

1 5,155* 11 5,411* 19 5,941* 
2 5,441* 11 5,141* 21 5,919* 
3 5,155* 12 5,145* 21 5,141* 
4 5,144* 13 5,151* 22 5,111* 
5 5,411* 14 5,111* 23 5,441* 
6 5,111* 15 5,141* 24 5,455* 
7 5,194* 16 5,494* 25 5,414* 
8 5,411* 17 5,454*   
9 5,444* 18 5,114*   

 5,51*دالة عند مستوى 

وىػػذا (، 5.51قػػيم معػػامالت االرتبػػاط دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة )( أف 1يتضػػح مػػن اعبػػدوؿ رقػػم )

 .صدؽ االتساؽ الداخلي لفقرات االختباريدؿ على 

 ثبات االختبارػ  4

اؼبقصػػود بالثبػػات ىػػو "إعطػػاء االختبػػار للنتػػائج نفسػػها تقريبػػاً يف كػػل مػػرة يطبػػق فيهػػا علػػى اجملموعػػة 

عػن  االختبػارويف ىذه الدراسة مت التحقيق من ثبػات (، 414ـ ، ص 4194نفسها من التالميد" )أبولبدة، 

العلـو االجتماعيػػػة باسػػػتخداـ برنػػػامج اغبػػػـز اإلحصػػػائية اػبػػػاص بػػػ التجزئػػػة النصػػػفيةطريػػػق اسػػػتخراج معامػػػل 

SPSS( معامالت ثبات أداة الدراسة.1. ويوضح اعبدوؿ رقم ) 
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 (5جدول رقم )

 لالختبار  التجزئة النصفيةمعامالت ثبات 

 معامل التجزئة النصفية  عدد البنود  المقياس 

 1,721 25 التمثيالت الرياضية المتعددة 

 لالختبػػار عػػاٍؿ بلػػغ معامػػل الثبػػات للتجزئػػة النصػػفية ( أف معامػػل الثبػػات 1يتضػػح مػػن اعبػػدوؿ رقػػم )

 بدرجة عالية من الثبات يبكن االعتماد عليها. يتمتع االختبار(  وىذا يدؿ على أف 5.144)

 ثانياً: اختبارحل المسائل اللفظية:

اختبار لقياس مدى سبكن طالب الصف السادس االبتػدائي مػن حػل اؼبسػائل اللفظيػة  أعد الباحث

( سػػػػؤاؿ لقيػػػػاس مسػػػػتوى حػػػػل اؼبسػػػػائل اللفظيػػػػة لػػػػدى طػػػػالب الصػػػػف السػػػػادس 41وتكػػػػوف االختبػػػػار مػػػػن )

 ( .1االبتدائي دبنطقة القصيم وسبثلت األسئلة يف أربعة أبعاد كما يف جدوؿ )

 (1جدوؿ رقم )

 تبار حل اؼبسائل اللفظيةخاتوزيع األسئلة يف 

 عدد األسئلة البعد

 1 الرسومات

 1 اعبداوؿ

 1 الرموز

 1 األلفاظ

 41 اجملموع

 حيث مر إعداد االختبار بأكثر من مرحلة كالتايل:            
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لرياضػػيات للصػػف السػػػادس ربديػػد وحػػدة الدراسػػة اؼبػػراد تطبيقهػػا تطبيػػق التجربػػػة عليهػػا مػػن مقػػرر ا .4

 (   4)  مملحق رق االبتدائي كما يف

ربديد اؽبدؼ من االختبار: استهدؼ االختبار التعرؼ على مهارات حػل اؼبسػائل اللفظيػة لطػالب  .4

 الصف السادس االبتدائي يف مادة الرياضيات دبنطقة القصيم.

إعداد البنود االختيارية: حيث استعاف الباحث باؼبفاىيم العلمية واألنشطة يف بناء االختبار اؼبكػوف  .4

 ( بنداً، وقد راعى الباحث عند صياغة بنود االختبار ما يلي: 41من )

  ؼبقرر الرياضيات للصف السادس االبتدائي. إف الباحث معلمخربة الباحث، حيث 

  االطالع على األدبيات الًتبويػة والدراسػات السػابقة يف ىػذا اجملػاؿ، للتعػرؼ علػى أفضػل األسػاليب

ب يف مقػرر الرياضػيات للصػف السػادس االبتػدائي يف لقياس مستوى حل اؼبسائل اللفظية لدى الطال

 ضوء عملية التحليل وصياغة الفقرات بصورهتا األولية.

 كما راعى الباحث األمور التالية عند صياغة بنود االختبار: 

  البنود الدقة العلمية واللغوية. تراعي أف 

  .أف تكوف البنود ؿبددة وواضحة وخالية من الغموض 

 مستوى الزمٍت والعقلي للطالب.مناسبة البند لل 

 وضع تعليمات االختبار:

تعليمػػات االختبػػار الػػيت هتػػدؼ إىل شػػرح فكػػرة اإلجابػػة  وضػػع الباحػػث بعػػد ربديػػد الفقػػرات وصػػياغتها

 على االختبار يف أبسط صورة فبكنة وقد راعى الباحث عند وضع تعليمات االختبار ما يلي: 

 .بيانات خاصة بالطالب  .4

 تعليمات خاصة بوصف االختبار.    .4
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 صدؽ االختبار بصورتو األولية:

هتػػدؼ إىل التعػػرؼ  ( فقػػرةً 41يف ضػػوء مػػا سػػبق مت إعػػداد االختبػػار يف صػػورتو األوليػػة، حيػػث اشػػتمل علػػى )

على مهارات حل اؼبسائل اللفظية دبقرر الرياضيات للصػف السػادس االبتػدائي، وبعػد كتابػة فقػرات االخبتػار 

ى ؾبموعػة مػػن احملكمػُت مػن ذوي االختصػاص اسػػاتذة اعبامعػات ومشػريف ومعلمػي الرياضػػيات مت عرضػها علػ

للصػػف السػػادس االبتػػدائي ، وقػػد مت األخػػذ بػػآرائهم ومالحظػػتهم وإجػػراء التعػػديالت الالزمػػة، وأىػػم النقػػاط 

 اليت مت أخذ آراء احملكمُت فيها ىي: 

 مدى انتماء الفقرات لألبعاد اليت وضعت من أجلها.  (4

 مدى السالمة اللغوية.  (4

 مدى الصحة العلمية. (4

 سبثيل بنود االختبار للمحتوى. (1

 إمكانية اغبذؼ واإلضافة. (1

وقد رأي احملكموف أف االختبػار مالئػم وأنػو علػى درجػة عاليػة مػن الصػدؽ لكػن مػع إضػافة بعػض التعػديالت 

 ( 41 ، 1يف صياغة األسئلة وبدائلها ، وسبثلت ىذه التعديالت باألسئلة التالية ) 

 التجربة االستطالعية لالختبار: 

بعد التأكد من صدؽ االختبار مت إعداد الصورة التجريبية لو، وصػياغة التعليمػات، ومت تطبيػق االختبػار علػى 

مػن طلبػة الصػف السػادس االبتػدائي دبقػرر الرياضػيات ومت اختيػارىم  اً ( طالبػ15عينة استطالعية مكونة من )

 بتدائية وذلك هبدؼ:من مدرسة عثماف بن عفاف اال

  .ربديد الزمن الالـز لإلجابة عن االختبار 

 .ربليل فقرات االختبار إلهباد معامل الصعوبة والسهولة والتمييز 

 .إهباد صدؽ االختبار 
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 .إهباد ثبات االختبار 

 حساب زمن االختبار: ػ  1

مت حسػػاب متوسػػط الػػزمن الػػذي يسػػتغرقو الطلبػػة لإلجابػػة علػػى كػػل االختبػػار، وذلػػك مػػن خػػالؿ ربديػػد زمػػن 

% مػػػن إصبػػػايل الطػػػالب ( ، وآخػػػر عشػػػرة 41دقيقػػػة )  15أوؿ عشػػػرة طػػػالب االختبػػػار بعػػػد مضػػػي  انتهػػػاء

ي دقيقػة، أ 15% من إصبايل الطالب ( ، فكاف متوسػط زمػن االختبػار 41دقيقة )  15طالب بعد مضي 

 دبعدؿ دقيقتُت لكل بند من بنود االختبار.

 معامل التمييز ودرجة الصعوبة: ػ  2

سػػئلة أبعػػد أف مت تطبيػػق االختبػػار علػػى طلبػػة العينػػة االسػػتطالعية مت ربليػػل النتػػائج السػػتجابات الطلبػػة علػػى 

 االختبار، وذلك هبدؼ التعرؼ على: 

 ،نسػبة الطلبػة الػذين أجػابوا علػى إجابػة  درجة الصعوبة لكل سؤاؿ من أسػئلة االختبػار، ويقصػد بػو

 غَت صحيحة عن الفقرة أو النسبة اؼبئوية للراسبُت يف االختبار.

  معامػػل التمييػػز لكػػل سػػؤاؿ مػػن أسػػئلة االختبػػار ويقصػػد بػػو قػػدرة االختبػػار علػػى التمييػػز بػػُت الطلبػػة

 اؼبمتازين والطلبة الضعاؼ.

 (415ـ ، ص4119ياف، مت حساب درجة الصعوبة وفقاً للمعادلة )الزيود وعل

معامػػل صػػعوبة الفقػػرة = )مجمػػوع اإلجابػػات غيػػر الصػػحيحة علػػى الفقػػرة مػػن المجمػػوعتين العليػػا 

 %111×والدنيا/ عدد األفراد الذين أجابوا عن الفقرة في المجموعتين( 

%( مػػػن 15وقػػػد مت ترتيػػػب درجػػػات الطلبػػػة تنازليػػػاً حبسػػػب عالمػػػاهتم يف االختبػػػار التحصػػػيلي، وأخػػػذ )

تقريباً كمجموعة عليا، وكذلك كمجموعػة دنيػا مػع العلػم بأنػو  اً طالب 45(= 15%×15طلبة. )عدد ال

مت اعتبار درجة واحدة لكػل فقػرة مػن فقػرات االختبػار، ويعتقػد العلمػاء أف مسػتويات درجػات الصػعوبة 

تػػتم اؼبناسػػبة الػػيت تقػػع يف منتصػػف اؼبسػػافة بػػُت قيمػػة معامػػل الصػػعوبة الػػذي يبكػػن اغبصػػوؿ عليػػو عنػػدما 
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إجابػػػات صبيػػػع اؼبفحوصػػػُت باسػػػتخداـ التخمػػػُت، وقيمتػػػو عنػػػدما تػػػتم إجابػػػات صبيػػػع اؼبفحوصػػػُت علػػػى 

 الفقرة بشكل صحيح.

%، والػبعض اآلخػر وضػع 15ل الػبعض أف تكػوف معػامالت الصػعوبة عبميػع الفقػرات مسػاوية ضوقد ف

ف متدرجػػػة يف قػػػًتح اآلخػػػروف أف تكػػػو ا %، يف حػػػُت95-15مػػػدى ؼبعػػػامالت الصػػػعوبة يػػػًتاوح مػػػا بػػػُت 

صػػعوبتها، حبيػػث تبػػدأ بػػالفقرات السػػهلة وتنتهػػي بػػالفقرات الصػػعبة، وبالتػػايل تػػًتاوح قيمػػة صػػعوبتها بػػُت 

%. 15%( حبيث يكػوف معػدؿ صػعوبة االختبػار ككػل يف حػدود 95-%45%(، أو )15-45%)

 (441ـ ، ص 4194)أبو لبدة ، 

جػػداً، فػػإف درجػػات الطلبػػة عليػػو تكػػوف  واذا تػػألف االختبػػار مػػن أسػػئلة سػػهلة جػػداً أو مػػن أسػػئلة صػػعبة

راد الباحػػث أف يزيػػد مػػن ثبػػات اختبػػاره، فػػإف عليػػو أف يؤلػػف اختبػػاره أمتقاربػػة، وتقلػػل مػػن الثبػػات، وإذا 

 (.491ـ ، ص 4555(. )ملحم،11-%41سئلة تًتاوح يف مدى صعوبتها بُت )أمن 

م ، ص 1998د وعليػػػان، تػػم حسػػاب معػػامالت التمييػػز للفقػػػرات وفقػػاً للمعادلػػة التاليػػة: )الزيػػو 

171) 

عػدد اإلجابػات غيػر  –معامل تمييز الفقرة = )عدد اإلجابات غيػر الصػحيحة فػي المجمػوع العليػا 

 %(111×الصحيحة في المجموعة الدنيا(/ عدد أفراد إحدى المجموعتين( 

التمييػػز ، وأنػػو كلمػػا ارتفعػػت درجػػة 5,41وقػػد رأي معظػػم العلمػػاء أف معامػػل التمييػػز هبػػب أال يقػػل عػػن )

(، وقػػد اعتمػػد الباحػػث ىػػذا اؼبػػػدى 414ـ ،ص 4119عػػن ذلػػك كلمػػا كانػػت أفضػػل )الزيػػػود وعليػػاف، 

( يوضػػح معػػامالت الصػػعوبة والتمييػػز لتلػػك 1( كمعيػػار لقبػػوؿ الفقػػرات. واعبػػدوؿ رقػػم )5,41-5,11)

 الفقرات: 
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 ( 7جدول رقم )
 ادة الرياضيات للصف السادس االبتدائيمعامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار المسائل اللفظية لم

معامل  م

 التمييز 

معامل 

 الصعوبة 

معامل  م

 التمييز 

معامل 

 الصعوبة 

معامل  م

 التمييز 

معامل 

 الصعوبة 

1 1,65 1,31 11 1,65 1,21 19 1,21 1,45 

2 1,35 1,41 11 1,31 1,35 21 1,21 1,95 

3 1,45 1,51 12 1,31 1,41 21 1,25 1,41 

4 1,65 1,55 13 1,45 1,61 22 1,25 1,55 

5 1,71 1,65 14 1,55 1,25 23 1,31 1,45 

6 1,71 1,25 15 1,61 1,21 24 1,41 1,21 

7 1,71 1,35 16 1,21 1,71 25 1,21 1,61 

8 1,71 1,31 17 1,21 1,65    

9 1,63 1,75 18 1,21 1,41    

 ( ما يلي: 1ويتضح من اعبدوؿ رقم )

 (،5.14( دبتوسػػط بلػػغ )5.15 -5.45التميػػز لفقػػرات االختبػػار قػػد تراوحػػت بػػُت )إف معػػامالت  -

، 49، 41، 41رقػػػم ) الفقػػػرات( للفقػػػرات مػػػا عػػػدا 5.41حيػػػث كانػػػت قػػػيم معامػػػل التمييػػػز أكػػػرب مػػػن )

( والػػيت تغاضػػي الباحػػث عػػن حػػذفها ألىيمتهػػا وتأكيػػد احملكمػػُت عليهػػا كمػػا أف اؼبتوسػػط 41، 45، 41

وعليػػػو مت قبػػػوؿ صبيػػػع فقػػػرات االختبػػػار، حيػػػث كانػػػت يف اؼبسػػػتوى  الفقػػػرات مقبػػػوؿ ؼبعامػػػل التميػػػز عبميػػػع

 اؼبعقوؿ من التمييز حسبما يقرره اؼبختصوف يف القياس والتقوًن.
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حيػػػػث  (، 5.11( دبتوسػػػػط كلػػػػي بلػػػػغ )5.11 -5.45إف معػػػػامالت الصػػػػعوبة قػػػػد تراوحػػػػت بػػػػُت ) -

( 41، 41، 45الفقػػرات رقػػػم )( مػػا عػػدا 5.41كانػػت قػػيم معامػػل الصػػعوبة للفقػػرات أكػػرب مػػن )

والػػػيت رفػػػض الباحػػػث حػػػذفها ألنبيػػػة الفقػػػرات وتأكيػػػد احملكمػػػُت ألنبيتهػػػا كمػػػا أف متوسػػػط معامػػػل 

، وعليػو فػإف صبيػع الفقػرات مقبولػة حيػث كانػت يف اؼبسػتوى الصعوبة عبميع فقرات االختبار مقبػوؿ

 اؼبعقوؿ من الصعوبة حسبما يقرره اؼبختصوف.

( صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخلي بأنػػػو 14ـ ، ص 4194عػػػرؼ )أبولبػػػدة، ي صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخلي:
شػػًتاؾ صبيػػع فقػػرات االختبػػار يف قيػػاس خاصػػية معينػػة يف ا"التجػػانس يف أداء مػػن فقػػرة ألخػػرى ، أي 

الفرد " وقد مت إهباد صدؽ االتساؽ الداخلي لالختبار بتطبيق االختبار على عينة اسػتطالعية مكونػة 
س االبتػػػدائي، مػػػن خػػػارج أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة، ومت حسػػػاب معامػػػل ( طالبػػػاً بالصػػػف السػػػاد15مػػػن )

ارتباط بَتسوف بُت درجات كػل فقػرة مػن فقػرات االختبػار والدرجػة الكليػة لالختبػار الػذي تنتمػي إليػو 
 ( كالتايل: 9كما ىو موضح يف اعبدوؿ رقم )  (SPSS)وذلك باستخداـ الربنامج اإلحصائي 

 (8جدول رقم )
 معامالت االرتباط بين كل سؤال من أسئلة اختبار حل المسائل اللفظية مع الدرجة الكلية 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 1,394* 11 1,372* 19 1,341* 
2 1,629* 11 1,663* 21 1,333* 
3 1,346* 12 1,447* 21 1,424** 
4 1,497* 13 1,668* 22 1,462* 
5 1,786* 14 1,314* 23 1,799* 
6 1,472* 15 1,592** 24 1,315* 
7 1,311* 16 1,453* 25 1,555* 
8 1,357* 17 1,439*   
9 1,385* 18 1,323*   

 5,51*دالة عند مستوى 
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وىػذا يػدؿ (، 5.51قيم معامالت االرتباط دالة عنػد مسػتوى داللػة )( أف 9يتضح من اعبدوؿ رقم )

 .الداخلي لفقرات االختبار صدؽ االتساؽعلى 

   إجراءات الثبات:

اؼبقصػػػود بالثبػػػات ىػػػو "إعطػػػاء االختبػػػار للنتػػػائج نفسػػػها تقريبػػػاً يف كػػػل مػػػرة يطبػػػق فيهػػػا علػػػى اجملموعػػػة 

ويف ىػػػذه الدراسػػػػة مت التحقيػػػػق مػػػػن ثبػػػػات ،  (414ـ ، ص 4194نفسػػػها مػػػػن التالميػػػػذ" )أبولبػػػػدة، 

باسػػػتخداـ برنػػػامج اغبػػػـز اإلحصػػػائية اػبػػػاص  صػػػفيةالتجزئػػػة النعػػػن طريػػػق اسػػػتخراج معامػػػل  االختبػػػار

 ( معامالت ثبات أداة الدراسة.1. ويوضح اعبدوؿ رقم )SPSSبالعلـو االجتماعية 

 (9جدول رقم )                                 
 لالختبار  التجزئة النصفيةمعامالت ثبات 

 معامل التجزئة النصفية  عدد البنود  المقياس 

 1,667 25 المسائل اللفظية 

 لالختبػػار عػػاٍؿ بلػػغ معامػػل الثبػػات للتجزئػػة النصػػفية ( أف معامػػل الثبػػات 1يتضػػح مػػن اعبػػدوؿ رقػػم )    

 بدرجة عالية من الثبات يبكن االعتماد عليها. يتمتع االختبار(  وىذا يدؿ على أف 5,111)

 رابعاً : إجراءات التطبيق 

بعد أف أعد الباحث أداة الدراسة يف صورهتا النهائية بدأ الباحث بإجراءات تطبيق الدراسة وىي كما  

 يلي : 

  اغبصوؿ على خطاب عميد كلية الًتبية لسعادة مدير عاـ إدارة الًتبية والتعليم دبنطقة القصيم

 بشأف تطبيق أداة الدراسة .

 القصيم للمدارس االبتدائية بتسهيل مهمة  إستالـ خطاب من مدير التخطيط والتطوير دبنطقة

 الباحث .

 . مت اختيار ؾبموعة من اؼبدارس االبتدائية دبنطقة القصيم لتطبيق أداة الدراسة 
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  مت التطبيق على تلك اؼبدارس اليت مت أختيارىا 

  سبت عملية تصحيح االختبار و تفريغ إجابات الطلبة باستخداـ برنامجSPSS  اإلحصائي، ومت

لو تطبيق اإلحصاءات الالزمة عليها، حبيث وبصل الطالب على درجة واحدة لكل سؤاؿ من خال

يف حاؿ كانت اإلجابة صحيحة، وبذلك تكوف الدرجة اليت حصل عليها الطالب ؿبصورة بُت 

 ( سؤاؿ.41( درجة، حيث يكوف االختبار يف صورتو النهائية من )41-)صفر

 خامساً : األساليب اإلحصائية 

ا       لبيانػػػػػات (، يف ربليػػػػػل اSpssاسػػػػػتخداـ برنػػػػػامج اغبػػػػػـز اإلحصػػػػػائية اػبػػػػػاص بػػػػػالعلـو االجتماعيػػػػػة )مت 

 حيث مت استخداـ: اليت مت تطبيقها على أفراد عينة الدراسة، ختبارلكمية اػباصة باالا

 .ختبارلتحقق من ثبات االلمت استخداـ معامل ألفا كرونباخ  (4

 تساؽ بنود االستبانة الداخلي.معامل ارتباط بَتسوف للتأكد من ا (4

 معامل الصعوبة ومعامل التمييز. (4

إلهباد مستوى درجات الطالب يف التمثيالت الرياضية   One sample T-testاختبار  (1

 اؼبتعددة، وحل اؼبسائل اللفظية.

معامل االرتباط بَتسوف إلهباد العالقة بُت درجات الطالب يف التمثيالت الرياضية اختبار  (1

 وحل اؼبسائل اللفظية.اؼبتعددة 
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 الفصل الرابع

 الدراسة ومناقشتها وتفسيرىا  نتائج 

سػػػعت ىػػػذه الدراسػػػة إىل الكشػػػف عػػػن قػػػدرة  طػػػالب الصػػػف السػػػادس االبتػػػدائي علػػػى اسػػػتخداـ 

علػػى حػػل اؼبسػػائل اللفظيػػة، باإلضػػافة إىل التعػػرؼ التمثػيالت الرياضػػية اؼبتعػػددة، والتعػػرؼ علػػى مػػدى قػػدرهتم 

وسػيتم  على العالقة بُت قدرة الطالب على التمثيالت الرياضية اؼبتعددة وقدرهتم علػى حػل اؼبسػائل اللفظيػة،

فيمػا يلػػي اسػػتعراض النتػائج الػػيت مت التوصػػل إليهػا، مػػن خػػالؿ اإلجابػة عػػن تسػػاؤالت الدراسػة وربليػػل النتػػائج  

 كما يلي: 

 األول: ما مستوى التمثيالت الرياضية المتعددة لدى طالب الصف السادس االبتدائي؟السؤال 

للتعرؼ على مستوى التمثيالت الرياضية اؼبتعددة لدى طالب الصف السادس االبتدائي دبنطقة      
" للتعرؼ على  One Samples Test" :  ) ت ( قاـ الباحث باستخداـ اختبار   القصيم،

النتائج كما يوضحها مستوى التمثيالت الرياضية اؼبتعددة لدى طالب الصف السادس االبتدائي وجاءت 
 :(  45اعبدوؿ ) 

 (11جدول رقم )
 "One Samples Testنتائج اختبار " ت : 

 مستوى التمثيالت الرياضية المتعددة لدى طالب الصف السادس االبتدائي

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي األسئلةعدد  ن االختبار

 2,4 4,1 11 151 التمثيالت الرياضية بالرسوم

 1,6 2,1 6 151 التمثيالت الرياضية بالجداول

 1,4 1,9 6 151 التمثالت الرياضية بالرموز

 1,7 1,1 3 151 التمثيالت الرياضية باأللفاظ

 4,9 9,2 25 151 التمثيالت الرياضية المتعددة

Test Value=12.5   (= "12.5% من الدرجة الكلية لالختبار = 51القيمة المفترض المقارنة بها " ككل  )درجة

 لعينة واحدة ووسط فرضي .  T-test حيث تم استخدام اختبار



 

91 

ؼبسػػػػتوى التمثػػػػيالت الرياضػػػػية اؼبتعػػػػددة لػػػػدى البفػػػػاض  ( نتػػػػائج اختبػػػػار "ت" 45يوضػػػػح اعبػػػػدوؿ رقػػػػم )

القيمػػػػة اؼبفػػػػًتض اؼبقارنػػػػة هبػػػػا " ككػػػػل" مقارنػػػػة بالوسػػػػط الفرضػػػػى )  االبتػػػػدائي،طػػػػالب الصػػػػف السػػػػادس 

لعينػة واحػدة   T-testدرجػة،  حيػث مت اسػتخداـ اختبػار  44,1% من الدرجة الكلية لالختبار = 15=

مسػػػتوى التمثػػػيالت الرياضػػػية اؼبتعػػػددة بأبعادىػػػا  البفػػػاض درجػػػة ويتضػػػح مػػػن النتػػػائج  ووسػػػط فرضػػػي(  .

طػػػالب الصػػػف السػػػادس االبتػػػدائي ، حيػػػث بلػػػغ متوسػػػط درجػػػات التمثػػػيالت الرياضػػػية اؼبختلفػػػة لػػػدى 

(، فبػػػػا يػػػػدؿ علػػػػى البفػػػػاض 1,1درجػػػػة(، بػػػػاكبراؼ معيػػػػاري ) 41مػػػػن  1,4) ككػػػػل   اؼبتعػػػػددة للطػػػػالب

مسػػتوى التمثػػيالت الرياضػػية اؼبتعػػددة لػػدى الطػػالب، كمػػا أظهػػرت النتػػائج البفػػاض مسػػتوى التمثػػيالت 

 نػػوع مػػن أنػػواع التمثػػيالت الرياضػػية اؼبتعػػددة علػػى حػػده ، حيػػث كانػػت درجػػة  كػػل  الرياضػػية للطػػالب يف

(، وأوضػػػػحت النتػػػػائج أف متوسػػػػط التمثػػػػيالت 1,4) باسػػػػتخداـ الرسػػػػـو  متوسػػػػط التمثػػػػيالت الرياضػػػػية 

وكػػػػاف (. 4,4لرمػػػػوز )باسػػػػتخداـ ا (، ومتوسػػػػط التمثػػػػيالت الرياضػػػػية4,4عبػػػػداوؿ )باسػػػػتخداـ االرياضػػػػية 

 اختبار التمثيالت الرياضية اؼبتعددة كما يلي :األسئلة يف ترتيب 

 .  44ػػ س 45ػػ س 41ػػ س 49ػػ س 41ػػ س 44ػػ س 44ػػ س 1ػػ س 4ػػ س 4الرسومات /  س

 . 41ػػ س 41ػػ س 41ػػ س 44ػػ س 1ػػ س 4اعبداوؿ  / س 

 . 44ػػ س 44ػػ س 45ػػ س 1ػػ س 9ػػ س 1الرموز  / س 

 . 41ػػ س  41ػػ س 1س األلفاظ  /

ويرى الباحث أنو على الرغم من ضعف مستوى التمثيالت الرياضية اؼبتعددة ، باؼبقارنة للوسط الفرضي 

ىف درجة سبكن الطالب من أنواع  اً % من الدرجة الكلية لالختبار ، إال أف ىناؾ تفاوت15الذي يبثل 

ىف التمثيالت  التمثيالت الرياضية اؼبتعددة ، فنجد أف مستوى سبكن الطالب من استخداـ الرسـو

الرياضية كاف أفضل مقارنة باستخداـ اعبداوؿ مث الرموز مث األلفاظ ، على الًتتيب ، وقد يرجع ذلك 

 لعدة أسباب ، منها :



 

92 

إف الوزف النسيب الستخداـ الرسومات  ىف  ؿبتوى الكتاب اؼبدرسي كأحد التمثيالت  -4

 الرياضية األخري . الرياضية اؼبتعددة يتم استخدامها بكثرة مقارنة بالتمثيالت

قد يركز معظم اؼبعلموف على استخداـ الصور والرسـو ىف التمثيالت الرياضية بصورة أكرب  -4

 مقارنة بالتمثيالت األخرى ىف مواقف التدريس أثناء اغبصص الدراسية .

 السؤال الثاني: ما مستوى طالب الصف السادس االبتدائي في حل المسائل اللفظية؟

للتعرؼ على مستوى طالب الصف السادس االبتدائي يف حل اؼبسائل اللفظية لدى طالب      
 One:  ) ت ( قاـ الباحث باستخداـ اختبار   الصف السادس االبتدائي دبنطقة القصيم،

Samples" Test للتعرؼ على مستوى حل اؼبسائل اللفظية لدى طالب الصف السادس "
 :(  44)  رقم  كما يوضحها اعبدوؿلنتائج  االبتدائي وجاءت ا

 (11جدول رقم )
 "One Sample Testنتائج اختبار " ت : 

 مستوى طالب الصف السادس االبتدائي في حل المسائل اللفظية 

 المتوسط الحسابي عدد األسئلة عدد أفراد العينة االختبار
االنحراؼ 

 المعياري

 1,1 2,1 5 151 المسائل اللفظية استخدام الرسوم عند حل

 1,3 2,5 7 151 المسائل اللفظية استخدام الجداول عند حل

 1,2 2,12 6 151 المسائل اللفظية استخدام الرموز عند حل

 1,5 2,14 7 151 لمسائل اللفظيةعند حل ا  التعبير باأللفاظ

 3,6 8,76 25 151 ككلالمسائل اللفظية  

Test Value=12.5  = "درجػة(  12,5% مػن الدرجػة الكليػة لالختبػار = 51) القيمػة المفتػرض المقارنػة بهػا " ككػل

 لعينة واحدة ووسط فرضي .  T-testحيث تم استخدام اختبار 
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، عينػػػة الدراسػػػة( نتػػػائج اختبػػػار "ت" ؼبسػػػتوى طػػػالب الصػػػف السػػػادس االبتػػػدائي 44يوضػػػح اعبػػػدوؿ رقػػػم )

لػػدى  ككػػلاؼبسػػائل اللفظيػػة   عنػػد حػػل  (1,11)عنػػد مسػػتوى  ويتضػػح مػػن اعبػػدوؿ وجػػود داللػػة إحصػػائية 

اختبػار اؼبسػائل اللفظيػة الطػالب ىف درجات الكلػي لػتوسط اؼبطالب الصف السادس االبتدائي ، حيث بلغ 

ة اؼبفػػًتض ) القيمػػحيػػث مت اعتبػػار الوسػػط الفرضػػي  (، 4,1(، بػػاكبراؼ معيػػاري )41مػػن  9,11للطػػالب )

فبػػا يػػدؿ علػػى البفػػاض مسػػتوى الطػػالب  درجػػة( 44,1% مػػن الدرجػػة الكليػػة لالختبػػار = 15اؼبقارنػػة هبػػا =

يف حػػػل اؼبسػػػائل اللفظيػػػة يف مقػػػرر الرياضػػػيات بالصػػػف السػػػادس االبتػػػدائي، كمػػػا أظهػػػرت النتػػػائج البفػػػاض 

يف درجػػات الطػػالب  متوسػػط(، وبلػػغ 4.4اؼبسػػائل اللفظيػػة دبتوسػػط ) عنػػد حػػل الرسػػـو  اسػػتخداـمسػػتوى 

درجػات الطػالب  عنػد اسػتخداـ  (، يف حػُت بلػغ متوسػط 4.4اؼبسائل اللفظية ) عند حل الرموز  استخداـ

يف درجػػات الطػػالب عنػػد اسػػتخداـ التعبػػَت باأللفػػاظ (، ومتوسػػط 4.1)حػػل اؼبسػػائل اللفظيػػة   اعبػػداوؿ يف 

 (.  4.51حل اؼبسائل اللفظية بلغ )

دى البفػػاض مسػػتوى درجػػات الطػػالب ىف اختبػػار حػػل اؼبسػػائل اللفظيػػة ككػػل ، وبوجػػو عػػاـ فإنػػو يتضػػح مػػ

وعلػػػى مسػػػتوى  اسػػػتخداـ كػػػل سبثيػػػل مػػػن التمثػػػيالت الرياضػػػية اؼبتعػػػددة عنػػػد حػػػل اؼبسػػػائل اللفظيػػػة ) سػػػواء 

ف إاستخداـ الرسـو أو اعبداوؿ أو الرموز أو التعبَت باأللفاظ او إعادة صياغة اغبل بأسػلوب لفظػي( .حيػث 

ختبػار )وىػى القيمػة % مػن الدرجػة الكليػة لال15الدرجات للطالب ىف كل مسػتوى فرعػي أقػل مػن  متوسط

وكػػاف لعينػػة واحػػدة .test  -Tاؼبفػػًتض اؼبقارنػػة معهػػا ، والػػىت  سبثػػل الوسػػط الفرضػػي ىف حالػػة اسػػتخداـ 

 سئلة يف اختبار حل  اؼبسائل اللفظية على النحو التايل :ترتيب األ

 .  45ػػ س 41ػػ س 41ػػ س 44ػػ س 4الرسومات / س

 . 44ػػ س 49ػػ س 41ػػ س 44ػػ س 1ػػ س 4ػػ س 4اعبداوؿ  /  س

 . 41ػػ س 44ػػ س 41ػػ  س 1ػػ س 1ػػ س 1الرموز  / س

 . 41ػػ س 44ػػ س 41ػػ س 44ػػ س 45ػ س 9ػػ س 1س األلفاظ  /
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 رى الباحث أف ذلك قد يرجع إىل عدة أسباب ، منها :وي

وضيح التمثيالت الرياضية لبعض التعبَتات الرياضػية ، دوف توظيػف ذلػك أثنػاء قد يهتم اؼبعلموف بت -

 حل اؼبسائل اللفظية .

قػػد التوجػػد تلميحػػات أو تنبيهػػات كافيػػة داخػػل الكتػػاب اؼبقػػرر تشػػَت إىل أف اؼبسػػألة اللفظيػػة يبكػػن  -

 حلها باستخداـ سبثيالت رياضية متنوعة .

التمثيالت الرياضية المتعددة والقدرة على حل المسائل  ما العالقة بين القدرة على السؤال الثالث:
للتعرؼ على العالقة بُت القدرة على التمثيالت الرياضية اؼبتعددة والقدرة على حل اؼبسائل و اللفظية؟

اللفظية لدى طالب الصف السادس االبتدائي دبنطقة القصيم، قاـ الباحث باستخداـ اختبار  معامل 
العالقة بُت كل من القدرة على التمثيالت الرياضية اؼبتعددة والقدرة على حل  االرتباط بَتسوف إلهباد

 :(  44) النتائج كما يوضحها اعبدوؿ اؼبسائل اللفظية لدى طالب الصف السادس االبتدائي وجاءت 
 (12جدول رقم )

 حل المسائل اللفظية معامل االرتباط بيرسون للعالقة بين كل من القدرة على التمثيالت الرياضية والقدرة على
 مسائل لفظية باأللفاظ مسائل لفظية بالرموز  مسائل لفظية بالجداول  مسائل لفظية بالرسوم  المسائل اللفظية األبعاد

معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 االرتباط 

مسػػػػػػػػػػػػتوى 
 الداللة

معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 االرتباط 

مسػػػػػػػػػػػػتوى 
 الداللة

معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 االرتباط 

مسػػػػػػػػػػػػتوى 
 الداللة

معامػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 االرتباط 

مسػػػػػػػػػػػػتوى 
 الداللة

معامػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 االرتباط 

مسػػػػػػػػػػػػتوى 
 الداللة

التمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالت 
 الرياضية 

1,198* 1,115 1,217* 1,118 1,198* 1,115 1,129 1,725 1,124 1,131 

التمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالت 
 الرياضية بالرسوم

1,197* 1,116 1,249* 1,112 1,216* 1,111 1,117 1,841 1,111 1,219 

التمثيالت 
الرياضية 
 بالجداول

1,136 1,198 1,117 1,152 1,126 1,124 1,133 1,688 1,115 1,212 

التمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالت 
 الرياضية بالرموز 

1,133 1,114 1,168* 1,141 1,113 1,167 1,133 1,688 1,172 1,378 

التمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالت 
 الرياضية باأللفاظ

1,134 1,113 1,168 1,411 1,159 1,153 1,113 1,969 1,133 1,116 

 (1,15* دالة عند مستوى داللة )

( العالقػػة بػػُت كػػل مػػن القػػدرة علػػى حػػل التمثػػيالت الرياضػػية اؼبتعػػددة والقػػدرة 44يوضػػح اعبػػدوؿ رقػػم )

( بػُت كػل 5.51على حل اؼبسائل اللفظية، ويتضػح مػن وجػود عالقػة طرديػة قويػة عنػد مسػتوى داللػة )
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عػٍت أنػو كػػل مػن القػدرة علػى حػل التمثػيالت الرياضػػية اؼبتعػددة والقػدرة علػى حػل اؼبسػػائل اللفظيػة، فبػا ي

مػػػػا زادت القػػػػدرة علػػػػى حػػػػل التمثػػػػيالت الرياضػػػػية اؼبتعػػػػددة زادت القػػػػدرة علػػػػى حػػػػل اؼبسػػػػائل اللفظيػػػػة، 

 والعكس صحيح.

 (.5.51كما أظهرت النتائج وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

اسػػػتخداـ و  لػػػدى طػػػالب الصػػػف السػػػادس االبتػػػدائي اؼبسػػػائل اللفظيػػػة القػػػدرة علػػػى حػػػل  بػػػُت كػػػل مػػػن

 .التمثيالت الرياضيةكأحد   الرسـو

 ( بػػُت5.51وأظهػػرت النتػػائج وجػػود عالقػػة طرديػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة إحصػػائية )

وبػُت ، ككػل   ، وبػُت التمثػيالت الرياضػيةباسػتخداـ الرسػـو  اؼبسػائل اللفظيػة  قدرة الطالب علػى حػل 

، كمػػػا تبػػػُت وجػػػود عالقػػػة طرديػػػة عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة باسػػػتخداـ الصػػػور والرسػػػـو  والتمثػػػيالت الرياضػػػية

وبػُت التمثػيالت الػىت تتضػمن ىف حلهػا اسػتخداـ الرسػـو ،  اؼبسػائل اللفظيػة  حػل( بػُت 5.1إحصائية )

 الرياضية بالرموز.

( بػػػُت كػػػل مػػػن 5.51ئية )وجػػػود عالقػػػة دالػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة إحصػػػاكمػػػا أبػػػرزت النتػػػائج 

.  اؼبسائل اللفظية باعبداوؿ، وبُت التمثيالت الرياضية بالرسـو

ـ ( الػػيت ركػػزت علػػى مهػػارات 4551ـ ( ودراسػػة ) حشػػاش ، 4545أظهػػرت نتػػائج دراسػػة ) إبػػراىيم ،  

، الًتصبة للمسائل اللفظية بضعف قدرة الطلبة على إسػتخداـ التمثيػل الرياضػي يف حػل اؼبسػائل الرياضػية 

وىذا يتفق مع الدراسة اغبالية اليت أظهرت أف مستوى الطػالب كػاف أفضػل بإسػتخداـ اعبػداوؿ مث الرمػوز 

ـ 4545ـ (  ، ودراسػة )البالصػي وبػرىم ، 4554مث األلفاظ على الًتتيب . ويف دراسػة ) عػوض اهلل ، 

، قصػَتة مفتوحػةعدد مع وجػود إجابػات ـ ( استخدموا االختبارات من مت4545، ودراسة ) جروظباف ، 

 وىذا يتفق مع الدراسة اغبالية يف االختبارات من متعدد فقط. 
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ـ ( أف اؼبسػػائل اللفظيػػة اؼبرفقػػة بالصػػور والرسػػـو التوضػػيحية 4555وقػػد أظهػػرت نتػػائج دراسػػة ) أضبػػد ، 

أفضػػل ، وىػػذا يتفػػق مػػع الدراسػػة اغباليػػة بتفػػوؽ الطػػالب يف حػػل اؼبسػػائل اللفظيػػة بإسػػتخداـ التمثػػيالت 

 الرياضية اؼبتعددة كاف أفضل . 

مثيالت الرياضية كاف أفضل مقارنة باستخداـ أف مستوى سبكن الطالب من استخداـ الرسـو ىف الت

 اعبداوؿ مث الرموز مث األلفاظ ، على الًتتيب ، وقد يرجع ذلك لعدة أسباب ، منها :

  إف الوزف النسيب الستخداـ الرسومات  ىف  ؿبتوى الكتاب اؼبدرسي كأحد التمثيالت الرياضية

 ية األخري .اؼبتعددة يتم استخدامها بكثرة مقارنة بالتمثيالت الرياض

  قد يركز معظم اؼبعلموف على استخداـ الصور والرسـو ىف التمثيالت الرياضية بصورة أكرب مقارنة

 بالتمثيالت األخرى ىف مواقف التدريس أثناء اغبصص الدراسية .

البفػػػػػاض مسػػػػػتوى درجػػػػػات الطػػػػػالب ىف اختبػػػػػار حػػػػػل اؼبسػػػػػائل اللفظيػػػػػة ككػػػػػل ، وعلػػػػػى مسػػػػػتوى   

ثػػيالت الرياضػػية اؼبتعػػددة عنػػد حػػل اؼبسػػائل اللفظيػػة ) سػػواء اسػػتخداـ اسػػتخداـ كػػل سبثيػػل مػػن التم

قػػػد ، و  الرسػػػـو أو اعبػػػداوؿ أو الرمػػػوز أو التعبػػػَت باأللفػػػاظ او إعػػػادة صػػػياغة اغبػػػل بأسػػػلوب لفظػػػي(

 يرجع ذلك  إىل عدة أسباب ، منها :

 وظيػف ذلػك أثنػاء قد يهتم اؼبعلموف بتوضػيح التمثػيالت الرياضػية لػبعض التعبػَتات الرياضػية ، دوف ت

 حل اؼبسائل اللفظية .

  قػػد التوجػػد تلميحػػات أو تنبيهػػات كافيػػة داخػػل الكتػػاب اؼبقػػرر تشػػَت إىل أف اؼبسػػألة اللفظيػػة يبكػػن

 حلها باستخداـ سبثيالت رياضية متنوعة .
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 الفصل الخامس

 والمقترحاتملخص النتائج والتوصيات 

ىدفت الدراسة إىل حبث العالقة بُت التمثيالت الرياضية اؼبتعددة وحل اؼبسائل اللفظية لػدى طػالب الصػف 

، ومت إعػداد اختبػارين : اختبػار التمثػيالت  دـ الباحػث اؼبػنهج الوصػفي اؼبسػحيالسػادس االبتػدائي . واسػتخ

مػػن طػػالب  طالػػب 415نػػت عينػػة الدراسػػة مػػن تكو الرياضػػية اؼبتعػػددة ، واختبػػار حػػل اؼبسػػائل اللفظيػػة .   و 

دايت الدراسػػػػة علػػػػى عينػػػػة البحػػػػث لدراسػػػػة العالقػػػػة أالصػػػػف السػػػػادس االبتػػػػدائي دبنطقػػػػة القصػػػػيم ومت تطبيػػػػق 

 .  حصائية اؼبناسبةساليب اإلاالرتباطية بُت متغَتي الدراسة ، واستخداـ األ

 : :ملخص النتائجأوال

 .دى طالب الصف السادس االبتدائياؼبتعددة بوجو عاـ لالبفاض مستوى التمثيالت الرياضية .4

البفاض مستوى التمثيالت الرياضية باأللفاظ لدى طالب الصف السادس االبتدائي بطريقة أكرب .4

 من التمثيالت الرياضية.

بُت كل من القدرة على حل التمثيالت الرياضية اؼبتعددة والقدرة على حل  ة طردية قويةوجود عالق.4

 اؼبسائل اللفظية .

 .ية والتمثيالت الرياضية للرسـووجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بُت كل من اؼبسائل اللفظ.1

طالب الصف  وبُت قدرة ،بوجو عاـ توجد عالقة ارتباطية قوية بُت التمثيالت الرياضية اؼبتعددة .1

، وىكذا العالقات الثنائية بُت التمثيالت على الًتتيب السادس االبتدائي على حل اؼبسائل اللفظية 

 الرياضية اؼبتعددة ، وبُت حل اؼبسائل اللفظية .
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 توصيات الدراسة: :ثانيا 

 بناء على نتائج الدراسة فإف الباحث يوصي دبا يلي:

 على استخداـ التمثيالت الرياضية اؼبتعددة بكفاءة  تدريب طالب الصف السادس االبتدائى

 ،الرتباط ذلك بتنمية  قدرهتم على حل اؼبسائل اللفظية اؼبتنوعة .

  عقد ورش عمل ودورات تدريبية للمعلمُت ىف حل اؼبسائل اللفظية بطرؽ متنوعة تعتمد على

ـ التمثيالت الرمزية دوف التمثيالت الرياضية اؼبتعددة ، وعدـ االقتصار على التدريب على استخدا

 التعرض لبقية التمثيالت الرياضية اؼبتعددة من رسـو وصور وجداوؿ.

  الًتكيز على تنوع الوسائل التعليمية اؼبستخدمة، والتدريب على العمل الفردي، باإلضافة إىل

 ستخداـ  سبثيالت رياضية متعددة هبدؼ توفَت البيئة التعليمية التشجيع التالميذ على التعلم الذايت، 

 .توظيف استخداـ اسًتاتيجيات تعليمية ابداعية حوؿ استخداـ التمثيالت الرياضية اؼبتعددة 

 :  ثالثا: المقترحات

 اؼبتعػػددة ىف التمثػػيالت الرياضػػية  اؼبرتبطػػة باسػػتخداـ عمػػل دراسػػة للتعػػرؼ علػػى أىػػم اؼبشػػكالت

 .والطالب اؼبعلمُتاؼبسائل اللفظية من وجهة نظر حل 

  دراسػػػػات مقارنػػػػة يف العالقػػػػة بػػػػُت التمثػػػػيالت الرياضػػػػية واؼبسػػػػائل اللفظيػػػػة بػػػػُت كػػػػل مػػػػن  اجػػػػراء

 الطالب والطالبات.

 جراء دراسة تقويبية لألداء التدريسي للمعلمُت عند حل اؼبسائل اللفظية باستخداـ إ

عض الربؾبيات ىف توظيف وإجراء دراسة ذبريبية الستخداـ ب التمثيالت الرياضية اؼبتعددة .

 التمثيالت الرياضية اؼبتعددة عند حل اؼبسائل اللفظية .
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 .141 – 141(، ص ص  1( العدد ) 4. ؾبلد )التربية

االتصال والتمثيل الرياضيَّان لدى طلبة ـ ( .  4551حشاش ، قاسم غازي قويطُت )  .49

.  م 2111لعام  NCTMالمرحلة االساسية العليا في األردن في ضوء معايير 

 رسالة دكتوراة غَت منشورة ، جامعة عماف العربية .
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، عماف ،  4، ط األسئلة التعليمية والتقييم المدرسيـ (  4555دروزة ، أفناف نظَت )  .41

 دار الشروؽ للنشر والتوزيع .

أدواتو وأساليبو غزة: مكتبة  – مناىج البحث العلمي(: 4554) رزؽ دياب، سهيل .45

 آفاؽ.

( أثر استخداـ مبوذج لش  4551) الرواجيو، أسامة حسن. العبيدي، ىاين إبراىيم  .44

(lesh   ،للتمثيالت الرياضياتية اؼبتعددة يف ربصيل طلبة الصف الثامن ) رسالة

 ، عماف. ماجستير غير منشورة

ستراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرؽ التعليم اـ (  4554زيتوف، حسن حسُت )  .44

 ، القاىرة عامل الكتب، مصر.والتعليم

، القاىرة، 4، طة بنائيةتدريس العلوم للفهم رؤيـ (  4554)  عبداغبميد زيتوف، كماؿ .44

 عامل الكتب، مصر.

ـ ( التمثيالت الرمزية للمعرفة يف بيئات التعليم  4551)   دزيتوف، كماؿ عبد اغبمي .41

ػ  دراسات وبحوث المؤتمر العلمي للجمعية العربية لتكنولوجيا التربيةوالتعلم البنائية. 

 .141 – 115تكنولوجيا الًتبية يف ؾبتمع اؼبعرفة ػ مصر، ص ص 

: 4، طمبادئ القياس والتقويم في التربية(: 4119الزيود، فهمي وعلياف ، ىشاـ ) .41

 دار الفكر العريب، القاىرة.
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تعدد يف ـ ( أثر استخداـ مبوذج التمثيل اؼب 4111سامل ؿبمد، )  مسامل، عبد اغبكي .41

تدريس الرياضيات على ربصيل واذباىات طلبة الصف التاسع األساسي يف منطقة 

 ، نابلس.اسة ماجستير غير منشورةدر نابلس، 

ـ ( فاعلية استخداـ الرسومات والتكوينات اػبطية من  4554سرور، علي إظباعيل )  .41

خالؿ التعلم التعاوين يف تنمية مهارات الًتصبة الرياضية والتفكَت االبتكار لدى تالميذ 

، بعنواف  االرياضياتالمؤتمر العلمي السنوي لجمعية تربويات الصف الرابع االبتدائي، 

 .415 – 449: الرياضيات اؼبدرسية : معايَت ومستويات،  ص ص 

ـ ( مهارات التمثيل الرياضي وإجراء العمليات  4545السواعي، عثماف نايف )  .49

ػ  مجلة العلوم التربوية والنفسيةاغبسابية لدى طالب الصف السادس األساسي ، 

 .414ػ  441(، ص ص 4(، العدد )44البحرين، ؾبلد )

ـ ( فاعلية إسًتاتيجية مقًتحة يف تنمية اؼبقدرة الرياضية  4551شتات، رباب ؿبمد )  .41

رسالة ماجستير غير ومهارة حل اؼبسائل اللفظية الرياضية لتالميذ اؼبرحلة االبتدائية، 

 ، جامعة قناة السويس، كلية الًتبية ببورسعيد.منشورة

عية ؼبواجهة ربديات مستقبلية  : إطار ( رياضيات ؾبتم 4119) تاضروس عبيد، وليم  .45

مجلة تربويات مقًتح لتطوير مناىج الرياضيات يف بداية القرف اغبادي والعشرين 

 (.4، العدد )الرياضيات  مصر

، اؽبفوؼ، اؼبملكة 4، ط المناىج المدرسيةـ (  4551العجمي، مها بنت ؿبمد )  .44

 العربية السعودية.
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أثر أسلوب الصياغة اللفظية للمسائل  ىػ(4144عسَتي، خالد معدي أضبد )  .44

واؼبشكالت الرياضية على ربصيل تالميذ الصف اػبامس االبتدائي باؼبرحلة االبتدائية، 

 ، جامعة أـ القرى، كلية الًتبية. رسالة ماجستير غير منشورة

ـ ( فاعلية بعض إسًتاتيجيات تعليمية على ربصيل  4111)  السعيد ، علي السيد .44

لثانوية العامة اؼبعتمدين واؼبستقبلُت يف اجملاؿ اإلدراكي ومهاراهتم يف حل طالب اؼبرحلة ا

 ، جامعة األزىر، مصر.رسالة دكتوراه غير منشورةاؼبشكلة الفيزيائية. 

( التمثيالت لرياضية من خالؿ بعض طرؽ  4551عوض اهلل، ؿبمد عيد حسن )  .41

ؼبرحلة االبتدائية، وعالقة ذلك التدريس اؼبتكاملة مدخل لتدريس أساسيات اعبرب لتالميذ ا

ػ مصر،  ة تربويات الرياضياتمجل بتفكَتىم االستداليل وربصيلهم الفوري واؼبؤجل.

 .414 – 455(، ص ص 4(، العدد )1اجمللد ) 

ـ ( العالقة بُت درجة فبارسة اؼبعلم ؼبهارات تدريس اؼبسألة  4555)  لطيف، ؾبيد أضبد .41

رسالة ماجستير غير الرياضية اللفظية للصف العاشر األساسي ومقدرة طلبتو على حلها، 

 ، اعبامعة األردنية، عماف، األردف. منشورة

 ىػ ( قدرة تالميذ الصف اػبامس االبتدائي على حل 4149اجملنوين، غازي منور )  .41

رسالة ماجستير غير اؼبسائل اللفظية الرياضية يف ضوء بعض اؼبتغَتات البنائية ؽبا، 

 ، كلية الًتبية، جامعة أـ القرى.منشورة

االتجاىات الحديثة في ـ (  4551ؿبمود، حسُت بشَت والوكيل،، حلمي أضبد )  .41

 . القاىرة، دار الفكر العريب.تخطيط وتطوير مناىج المرحلة األولى
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ـ ( الفروؽ الفردية يف إسًتاتيجيات حل اؼبشكالت  4551ساف ـبلوؼ ) ـبلوؼ، ح .49

رسالة اللفظية الرياضية طبقا ألمباط ـبتلفة من اؼبفردات ) بنائية واختيار من متعدد (، 

 ، جامعة حلواف، كلية الًتبية.ماجستير غير منشورة

،  4، ط مناىج البحث في التربية وعلم النفسـ ( .  4555ملحم ، سامي ؿبمد )  .41

 عماف دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع .

ـ ( إسًتاتيجية مقًتحة غبل اؼبسألة اؽبندسية وأثرىا يف  4111)  اؼبسوري، ؿبمد حسن .15

رسالة ماجستير غير مقدرة طلبة التاسع يف اعبمهورية اليمنية على حل ىذه اؼبسألة، 

 . جامعة الَتموؾ، إربد، األردف.منشورة

ـ ( أثر استخداـ إسًتاتيجية بوليا يف تدريس اؼبشكلة  4554اؼبصري، ماجد موسى )  .14

الرياضية اؽبندسية يف مقدرة طلبة الصف التاسع األساسي على حلها يف اؼبدارس 

، جامعة النجاح الوطنية يف رسالة ماجستير غير منشورةاغبكومية التابعة حملافظة جنُت. 

 نابس.

جامعة الملك ـ ( طرؽ تدريس الرياضيات، الرياض،  4191عثماف )  اؼبغَتة، عبدا هلل .14

 ، اؼبملكة العربية السعودية.سعود

ـ ( " أثر متغَتين مرتبطُت بطبيعة اؼبسألة اللفظية يف 4114مقدادي ، موسى فرحاف )  .14

رسالة ماجستير غير النسبة والتناسب يف مقدرة طلبة الصف الثامن على حلها "، 

 الَتموؾ ، األردف .، جامعة منشورة 
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ـ ( ربليل اسًتاتيجيات حل اؼبشكلة الرياضية  4551)  النذير، ؿبمد بن عبد اهلل .11

واألمباط الرياضية أثناء اغبل والسمات اعبرافولوجية لدى طالب زبصص الرياضيات 

 14ػ1(، مارس،ص ص  44، اجمللد ) مجلة تربويات الرياضياتبكليات اؼبعلمُت، 

استراتيجيات ـ (  4559عيد  والدليمي، طو علي حسُت )   ناؽبامشي، عبد الرضب .11

 ، عماف، األردف، دار الشروؽ للنشر والتوزيع.4، طحديثة في فن التدريس

كتاب الطالب لمادة الرياضيات للصف السادس ىػ (  4141وزارة الًتبية والتعليم )  .11

العبيكاف  لألحباث  ، الطبعة اؼبعدلة، الرياض، شركةاالبتدائي ) الفصل الدراسي األول (

 والتطوير.
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 (  1ملحق رقم ) 
كتاب الرياضيات للصف السادس تحليل محتوى  

 االبتدائي للفصل الدراسي األول
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ربليل ؿبتوى كتاب الرياضيات للصف السادس االبتدائي الفصل الدراسي األوؿ
 الفصل األوؿ : الدواؿ واألمباط العددية
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 اؽبدؼ اؼبفهـو الدرس

 اػبطوات األربع غبل اؼبسألة

 اػبطوات األربع
 السؤاؿ الذي تريد اإلجابة عنوأفهم  : ما 

 خطط : ما اػبطة اليت ستستعملها
 حل : أبدأ باغبل

 ربقق : ىل إجابتك معقولة .

أف وبل الطالب مسائل 
 باستعماؿ اػبطوات األربع .

 العوامل األولية

العامل : عند ضرب عددين أو أكثر فإف كل عدد منها 
 يسمى عامالً 

عامالف فقط نبا العدد األويل : ىو العدد الذي لو 
 والعدد نفسو 4العدد 

العدد غَت األويل ) اؼبؤلف ( : ىو العدد الذي لو أكثر 
 من عاملُت

التحليل إىل عوامل أولية : كل عدد غَت أويل يبكن 
 التعبَت عنو على صورة ضرب أعداد أولية .

أف وبلل الطالب العدد إىل 
 عواملو األولية .

 القوى واألسس
 ؼبتكرراألساس : العامل ا

 األس : عدد مرات التكرار
 القوى : األعداد اؼبكتوبة على صورة أسس

أف يستعمل الطالب القوى 
 واألسس يف العبارات .

 ترتيب العمليات
 العبارة العددية : ؾبموعة من األعداد والعمليات

 ترتيب العمليات : يدؿ على العملية اليت تنفذ أوالً 

أف هبد الطالب قيم العبارة 
العددية باستعماؿ أولويات 

 العمليات اغبسابية .

 اعبرب : اؼبتغَتات والعبارات

 اعبرب: ىو لغة الرموز اليت تتضمن متغَتات
 اؼبتغَت : ىو رمز تعرب عنو حبرؼ يبثل العدد اجملهوؿ

العبارة اعبربية : ىي ذبمع من اؼبتغَتات واألعداد مع 
 عملية واحدة على األقل تربط بينهما

 عبارة : ىي حساب اؼبتغَتات يف العبارةقيمة ال

أف هبد الطالب قيم العبارة 
 اعبربية .

 اعبرب : الدواؿ

الدالة : عالقة ربدد ـبرجة واحدة فقط للمدخلة 
 الواحدة

جدوؿ الدالة : ىي اليت يتم فيها تنظيم قيم اؼبدخالت 
 واؼبخرجات

 قاعدة الدالة : ىي العالقة بُت اؼبدخالت واؼبخرجات
 اؼبتغَت : ىو الذي يبثل اؼبدخلة

أف يكمل الطالب جداوؿ 
 الدواؿ وإهباد قواعدىا .

خطة حل اؼبسألة : التخمُت 
 والتحقق

 أفهم  : ما السؤاؿ الذي تريد اإلجابة عنو
 خطط : ما اػبطة اليت ستستعملها

 حل : أبدأ باغبل
 ربقق : ىل إجابتك معقولة .

أف وبل الطالب مسائل 
لتخمُت باستعماؿ خطة ا
 والتحقق .
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 اؼبعادلة : صبلة ربتوي على إشارة اؼبساواة اعبرب : اؼبعادالت
أف وبل الطالب اؼبعادالت 
باستعماؿ اغبساب الذىٍت 
 وخطة التخمُت والتحقق .

 الفصل الثاين : اإلحصاء والتمثيالت البيانية

خطة حل اؼبسألة : إنشاء 
 جدوؿ

 عنوأفهم  : ما السؤاؿ الذي تريد اإلجابة 
 خطط : ما اػبطة اليت ستستعملها

 حل : أبدأ باغبل
 ربقق : ىل إجابتك معقولة .

أف وبل الطالب مسائل بإنشاء 
 جدوؿ .

 التمثيل باألعمدة وباػبطوط

البيانات : ىي بيانات تكوف يف الغالب عددية وغالباً 
 ما تكوف معروضة يف جدوؿ .

البيانات التمثيل البياين : ىو الطريقة األنسب لعرض 
 بصرياً .

التمثيل باألعمدة : يستعمل للمقارنة بُت البيانات 
 وتصنيفها .

التمثيل باػبطوط : يستعمل لتوضيح تغَت ؾبموعة من 
 البيانات مع مرور الزمن .

أف يعرض الطالب البيانات 
ووبللها باستعماؿ التمثيل 

 باألعمدة وباػبطوط .

 التمثيل بالنقاط

شكل يوضح تكرار البيانات على التمثيل بالنقاط : ىو 
فوؽ كل عدد × " خط األعداد وذلك بوضع إشارة " 

من أعداد البيانات على خط األعداد يف كل مرة يظهر 
 فيها ذلك العدد .

أف يعرض الطالب البيانات 
ووبللها ويفسرىا باستعماؿ 

 التمثيل بالنقاط .

 وعة البياناتاؼبتوسط اغبسايب : ىو نقطة توازف ؾبم اؼبتوسط اغبسايب
أف هبد الطالب اؼبتوسط 
 اغبسايب جملموعة بيانات.

 الوسيط واؼبنواؿ واؼبدى

الوسيط : ىو العدد األوسط للبيانا اؼبرتبة من األصغر 
إىل األكرب أو العكس وذلك عندما يكوف عددىا فردياً 
أو اؼبتوسط اغبسايب للعددين األوسطُت عندما يكوف 

 عدد البيانات زوجياً .
 واؿ : ىو القيمة أو القيم األكثر تكراراً يف البيانات.اؼبن

اؼبدى : ىو الفرؽ بُت أكرب قيم اجملموعة وأصغرىا . 
ويدؿ اؼبدى الكبَت للبيانات على انتشارىا الواسع أما 

 اؼبدى الصغَت فيدؿ على ذبمعها .

أف هبد ويفسر الطالب الوسيط 
واؼبنواؿ واؼبدى جملموعة بيانات 

. 

 

       
 يتضمن الفصل األوؿ   

 . استعماؿ ضرب األعداد الكلية وقسمتها غبل اؼبسائل 
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 . استعماؿ مبوذج غبل اؼبسألة 
 . اختيار إحدى اػبطط اؼبالئمة غبل اؼبسألة 
 .  كتابة زبمينات من خالؿ أمباط أو ؾبموعات من األمثلة والال أمثلة 
 . التحليل إىل العوامل األويل باستعماؿ األسس 
  ترتيب العمليات لتبسيط العبارات العددية .استعماؿ 
 . ربديد تطبيقات رياضية مرتبطة باػبربات اليومية يف أنشطة داخل اؼبدرسة وخارجها 

 بناء أساسيات اعبرب :
 . استعماؿ جداوؿ ورموز لتمثيل عالقات 
 . ترصبة اؼبسائل اللفظية إىل معادالت 

 يتضمن الفصل الثاين 
  اؼبسألة دبا فيها إنشاء جدوؿ .اختيار خطة مناسبة غبل 
 . اختيار سبثيل مناسب لتقدًن وعرض البيانات واستعماؽبا 
 . حل مسائل من خالؿ صبع البيانات ، وتنظيمها ، وعرضها ، وتفسَتىا 
 . ربديد اؼبتوسط اغبسايب ، والوسيط ، واؼبنواؿ ، واؼبدى جملموعة من البيانات 
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 (2ملحق )

 قائمة بأسماء المحكمين على أدوات البحث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 على أدوات البحث المحكمين قائمة بأسماء

 جهة العمل التخصص الدرجة العلمية اسم احملكم ـ
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مناىج وطرؽ تدريس  أستاذ مشارؾ ظبَت نور الدين فلمباف 4
 رياضيات

 كلية الًتبية ػ جامعة أـ القرى

مناىج وطرؽ تدريس  أستاذ مشارؾ مأموف ؿبمد مبارؾ 4
 رياضيات

 كلية الًتبية ػ جامعة أـ القرى

ؿبمد عبداغبليم حسب  4
 اهلل

مناىج وطرؽ تدريس  أستاذ مشارؾ
 رياضيات

 كلية العلـو واألداب ػ جامعة القصيم

مناىج وطرؽ تدريس  ساعداستاذ م الدراسؿبمد وائل  1
 رياضيات

 كلية العلـو واألداب ػ جامعة القصيم

مناىج وطرؽ تدريس  أستاذ مساعد مزعل اغبريبعبيد  1
 رياضيات

 كلية العلـو واألداب ػ جامعة القصيم

مناىج وطرؽ تدريس  ماجستَت اػبميسعبداهلل سليماف  1
 رياضيات

 كلية العلـو واألداب ػ جامعة القصيم

 كلية العلـو واألداب ػ جامعة القصيم رياضيات ماجستَت صبيل عباس سليم 1

عبدالعزيز عبداهلل  9 
 اعبميعي

مشرؼ دبكتب الًتبية والتعليم دبحافظة  رياضيات بكالوريوس
 البدائع

 معلم بإدارة الًتبية والتعليم بالقصيم رياضيات بكالوريوس ؿبمد عبدالرضبن أباػبيل 1

 معلم بإدارة الًتبية والتعليم بالقصيم رياضيات بكالوريوس الشويببدر عبداهلل  45
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 (3ملحق )

 خطاب طلب تحكيم أداة الدراسة

 

 

 

 

 

 

 
 

 بسم اهلل الرضبن الرحيم
 خطاب طلب تحكيم أداة الدراسة العلمية بعنوان
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العالقة بين التمثيالت الرياضية المتعددة وحل المسائل اللفظية لدى طالب الصف السادس االبتدائي بمنطقة 
 القصيم
 /............................................................. حفظو اهللسعادة 

 السالـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو                 وبعد
يقـو الباحث بإعداد دراسة علمية للحصوؿ على درجة اؼباجستَت  يف مناىج وطرؽ تدريس الرياضيات من جامعة أـ 

لدراسة إىل العالقة بُت التمثيالت الرياضية اؼبتعددة وحل اؼبسائل اللفظية لدى طالب القرى دبكة اؼبكرمة وهتدؼ ىذه ا
الصف السادس االبتدائي دبنطقة القصيم . ومن واقع االختبارات التحصيلية لطالب الصف السادس االبتدائي ومن 

تة لدى الطالب يف التمثيالت خالؿ اؼبمارسة اؼبيدانية يف ؾباؿ تدريس الرياضيات الحظ الباحث وجود قدرات متفاو 
الرياضية اؼبتعددة باإلضافة إىل تدين قدراهتم على حل اؼبسائل اللفظية  لذا ىدفت الدراسة إىل الكشف عن مدى التعاوف 
يف القدرات اؼبرتبطة بالتمثيالت الرياضية اؼبتعددة لدى الطالب وكذلك قدرهتم على حل اؼبسائل اللفظية لديهم  وقد أعد 

ختبار يف اؼبسائل اللفظية وكذلك اختبار يف التمثيالت الرياضية اؼبتعددة يف الفصل األوؿ للفصلُت األوؿ والثاين الباحث ا
. 

ويشرفٍت االستفادة من خرباتكم وإطالعاتكم الكبَتة يف ؾباؿ طرؽ تدريس الرياضيات وؽبذا فإين أمل من سعادتكم 
 .مراجعة وربكيم االختبارات وإبداء أرائكم بشأهنا 

 معلومات المحكم
 : ........................................... األسم

 : .................................. الدرجة العلمية
 :....................................... لتخصصا

 : .................................... جهة العمل
 : ....................................... الهاتف

                                                                                                                 
 
 
 

 الباحث                                                

 ؿبمد سويد اغبريب                                                                              
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 (4ملحق )

 اختبار التمثيالت الرياضية المتعددة في صورتو األولية 
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 أختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي :ػ

 دقيقة إذا أستمر على مبط معُت  41/ أي من اعبداوؿ اآلتية يوضح كمية اؼباء اليت سبالء الربكة بعد 4س

 أ(  

 

 

 ب( 

 

 

 ج (  

 

 

 د (  

 

 

   

 

 

 

 

 41 45 41 49 44 1 الزمن بالدقائق

 1155 4455 4155 955 155 455 كميةاؼباء باللًتات

 41 45 41 49 44 1 الزمن بالدقائق

 4455 4555 955 155 155 455 كميةاؼباء باللًتات

 41 45 41 49 44 1 الزمن بالدقائق

 4155 4555 155 155 455 455 كميةاؼباء باللًتات

 41 45 41 49 44 1 الزمن بالدقائق

 4155 4155 4455 155 155 455 كميةاؼباء باللًتات
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/ أي من األشكاؿ اآلتية يزيد عدد األشخاص الذين يستعملوف شبكة اإلنًتنت يف أوروبا على عدد  4س

 الذين يستعملوهنا يف أفريقيا ؟

 ) ب (                                             ) أ (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىو  41/ التحليل الدقيق للعوامل األولية للعدد  4س

           41ب (                                                 41أ (            

           1     ×1                                                1    ×1 

      4   ×4  ×1  ×4                                     4     ×1  ×4  ×4 

 41د (                                                     41ج (       

        1     ×1                                                  44   ×4 

      4  ×4 ×4  ×4                                        4  ×1  ×4 

                                                                 4  ×4 ×1  ×4 

    

    

 ) ج (                                                       ) د (   



 

124 

كم 1كم ويف يـو األثنُت 1كم ويف يـو األحد 4/ اشًتؾ سامل يف فريق اعبري فقطع يف يـو السبت  1س

كم فإذا إستمر على ىذا النمط فأي اعبداوؿ اآلتية يوضح كم كيلو مًتاً يقطع سامل يف 44ويف يـو الثالثاء 

 يـو األربعاء ؟

 أ (  

 

 ب(  

 

 ج ( 

 

 د( 

 األربعاء الثالثاء األثنُت األحد السبت اليـو

 41 44 1 1 4 اؼبسافة بػ ) كم (

 األربعاء الثالثاء األثنُت األحد السبت اليـو

 41 44 1 1 4 اؼبسافة بػ ) كم (

 األربعاء الثالثاء األثنُت األحد السبت اليـو

 44 44 1 1 4 اؼبسافة بػ ) كم (

 األربعاء الثالثاء األثنُت األحد السبت اليـو

 49 44 1 1 4 اؼبسافة بػ ) كم (
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 / أي من الرسـو التالية يوضح أقل فرؽ بُت طوؿ ؿبمد وطوؿ سامل  1س

 علب من العصَت ىو ؟ 4عبوات من اللنب وعبويت حليب و 1/ التعبَت اللفظي الذي يبثل شبن شراء  1س

 علب عصَت  4عبوات لنب زائد شبن عبويت حليب زائد شبن  1أ (   شبن 

 علب عصَت 4عبوات لنب زائد شبن عبويت حليب ضرب شبن  1ب ( شبن 

 علب عصَت 4عبوات لنب ضرب شبن عبويت حليب ضرب شبن  1ج ( شبن 

 علب عصَت  4عبوات لنب قسمة شبن عبويت حليب قسمة شبن  1د ( شبن 

 

 

                 

            

 ) أ (                                                             ) ب ( 

 )ج (                                                              ) د ( 
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ت فأي العبارات رياال 1رياالف وشبن عبوة اللنب  رياالت وشبن عبوة اغبليب1/ شبن علبة العصَت  1س

 علب من العصَت  1عبوات من اللنب وعبويت حليب و 4العددية التالية سبثل شبن شراء 

 رياالً  4×  1×  رياالت 1+  4+  رياالت 1 ×4 ( أ

 رياالً  4 – 1ريااًل +  4 – 1+  رياالت 4 – 1  ( ب

 رياالً  4+  1× رياالت  1+  4×  رياالت 1+ 4ج( 

 رياالت 1×  1رياالت +  4×  4ريااًل +  1×  4د( 

 

 

ريااًل عن كل يـو عمل فإف العبارة اعبربية اليت تربط  455/ يقبض عامل يف أحد اؼبصانع مبلغ  9س

 األجزاء الكلية بعدد األياـ اليت يعمل فيها ىذا العامل ىي :

 + س455س                                   ب (  × 455 ( أ

 س  -455س                                    د ( ÷ 455ج( 

 

 

سنوات على عمر أختو وعرفنا عمر أختو بالرمز ع فإف قاعدة  1يزيد دبقدار  / إذا كاف عمر وليد 1س

 الدالة اليت تربط عمر رائد بعمر أختو ىي :

 1ب ( ع +                                                 1× أ (  ع 

 1÷ د ( ع                                                 1 –ع  ج (

 

 



 

127 

قطعة من الكعك لضيوفها وعرفنا عدد الضيوؼ بالرمز ض فإف قاعدة الدالة  15 / قدمت عيدة 45س

 اليت تربط عدد الكعك لكل ضيف بعدد الضيوؼ ىي 

 ض×  15ض                                             ب ( ÷  15أ ( 

 _ ض 15+ ض                                            د (  15ج ( 

 

 فبثلة يف اعبدوؿ اآليت :  1 –س  4/ قاعدة الدالة   44س

 أ (                                                            ب (    

                                                          

   

 

 

 

                                                                                                                       

                                                       ج (                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

  س

 4 1 

1 9 

1 44 

1 41 

  س

5 1 

4 1 

4 44 

4 41 

  س 

4 44 

1 49 

1 11 

44 19 

  س

4 4 

1 4 

9 1 

44 1 

 د (
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كتب فإذا اشًتى مشعل   4 كتب وكتباً جديدة يف رـز من  1/ تبيع مكتبة كتباً مستعملة يف رـز من  44س

 كتاباً فإف عدد الرـز اليت أشًتاىا من الكتب اؼبستعملة والكتب اعبديدة تكوف فبثلة يف اجملموعة :  41

 أ (                                                       ب (

 

 

 ج (                                                     د ( 

 

 

 

 / الشكل التايل يف النمط أدناه ىو          44س

 

 ...............  ؟                                                                                       

                                                                        

 ب (                                                        أ (        

 

 ج (                                                              د (

 

 

 

كت3

 ب
 جذَذج

 كتة 5

 يستعًهح

 كتة 5

 يستعًهح

 كتة 5

 يستعًهح

 كتة 5

 كتة 5 يستعًهح

 يستعًهح

 كتة 5

 يستعًهح

 كتة 5

 يستعًهح

 كتة 5

 يستعًهح

 كتة 5

 يستعًهح

كت3

 ب
 جذَذج

كت3

 ب
 جذَذج

كت3

 ب
 جذَذج

كت3

 ب
 جذَذج

كت3
 ب

 جذَذج

كت3
 ب

 جذَذج
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 فريقُت فقط ؟ 41و  44/ أي من اعبداوؿ اآلتية يوضح أف عدد الفرؽ اليت سجلت نقاطاً بُت  41س

 أ (                                            

 

 

 

 ج (                                                  د (       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط فرؽ كرة القدـ

44   41   44   41   44   44 

44   44   41   41   44   41 

 نقاط فرؽ كرة القدـ

41   41   41   45   41   41 

49   44   49   41   45   41 

 فرؽ كرة القدـنقاط 

44   41   44   41   44   44 

44   44   41   41   44   41 

 نقاط فرؽ كرة القدـ

44   44   44   41   41   41 

44   44   44   41   41   41 

 ب (
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األتية  / أجرى إبراىيم مسحاً ؼبعرفة الوجبة اؼبفضلة لدى زمالئو من بُت أربعة بدائل مستعماًل الرموز 41س

) د ( للدجاج ، ) ؿ ( للحم الغنم ، ) س ( للسمك ، ) خ ( للخضار وكانت النتائج كما يأيت د ، ؿ ، 

خ ، س ، د ، د ، ؿ ، س ، د ، ؿ ، خ ، س ، د ، د ، د ، س ، س ، د ، د ، خ ، فأي من اعبداوؿ 

 التكرارية اآلتية يبثل عدد الطالب يف كل وجبة :

أ(                                                        ب (

 

 

 

 

 

 

 

ج (                                                       د ( 

 

 

 

 

 

 

 

 الوجبة اؼبفضلة

 التكرارات اإلشارات الوجبة

 45  الدجاج

 4  غبم غنم

 4  ظبك

 1  خضار

 الوجبة اؼبفضلة

 التكرارات اإلشارات الوجبة

 1  دجاج

 4  غبم غنم

 1  ظبك

 4  خضار

 الوجبة اؼبفضلة

 التكرارات اإلشارات الوجبة

 9  الدجاج

 4  غبم غنم

 1  ظبك

 4  خضار

 الوجبة اؼبفضلة

 التكرارات اإلشارات الوجبة

 1  الدجاج

 1  غبم غنم

 1  ظبك

 1  خضار
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/ توضح اعبداوؿ اآلتية بعض وسائل االتصاؿ وعدد الطالب الذين يفضلوف كل وسيلة منها فأي  41س

 اعبداوؿ الذي توجد بو رسائل اعبواؿ األكثر تفضياًل ؟

 أ (                                                         ب (

                       

 

 

 

 

 

 

 

 ج (                                                    د (     

       

                                                                

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 الوسيلة اؼبفضلة لالتصاؿ

 العدد ) التكرار( الوسيلة

 41 الربيد اإللكًتوين

 44 رسائل اعبواؿ

 1 الرسائل الربيدية

 4 الفاكس

 الوسيلة اؼبفضلة لالتصاؿ

 العدد ) التكرار ( الوسيلة

 44 الربيد اإللكًتوين

 45 رسائل اعبواؿ

 4 الرسائل الربيدية

 1 الفاكس

 الوسيلة اؼبفضلة لالتصاؿ

 العدد )التكرار( الوسيلة

 45 الربيد اإللكًتوين

 44 رسائل اعبواؿ

 1 الرسائل الربيدية

 4 الفاكس

 الوسيلة اؼبفضلة لالتصاؿ

 )التكرار(العدد  الوسيلة

 1 الربيد اإللكًتوين

 1 رسائل اعبواؿ

 1 الرسائل الربيدية

 4 الفاكس
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 / أي من البيانات اؼبمثلة باػبطوط التالية سبثل اعبدوؿ أدناه :   41

 

 

 

 

 

 

 ) أ (                                                  ) ب (

 

 

 

 

 ) د (          ) ج (                                       

 

 

 

 

 

 

 عذد سكاٌ األسض

 عذد انسكاٌ تانًالٍَُ انسُح

 190 هـ 1110

 910 هـ 1220

 1260 هـ 1210

 1650 هـ 1320

 2555 هـ 1310

 6010 هـ 1420
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 / زادت قيمة فاتورة كهرباء منزؿ أضبد من شهر صبادى األوىل حىت شهر رمضاف مث ألبفضت يف  49

شهر شواؿ مث عادت لتزداد مرة أخرى حىت شهر ذو اغبجة  فأي من البيانات اؼبمثلة باػبطوط التالية سبثل 

 فاتورة كهرباء منزؿ أضبد ؟ 

 ) أ (                                                    ) ب ( 

 

 

 

 

 

 

 ) ج (                                                 ) د (
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طالبًا من طالب الصف السادس  44/ أي سبثيل بالنقاط فبا يأيت يعرض عدد القصص لدى 41س

 االبتدائي 

 ) أ (                                                               ) ب ( 

                                                                        

                                                          

  
 

 

 ) ج (                                                         ) د (  

                                                            

 

                                                                  

 

سبثيالف لدرجات طالبُت يف سبعة مواد بأف درجات الطالب األوؿ أكثر ذبمعًا من  / وصف عبد اهلل45س

 ؟  درجات الطالب الثاين والتمثيالف غَت متماثلُت ، فأي من التمثيالت التالية قاـ بوصفو عبد اهلل

 ) أ (                                                  ) ب ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

        20          15      10          5        0 

 

        20          15      10          5         0 

 

        20          15       10         5          0 
 

        20          15       10         5         0 

                   

                                                   × 

                      ×    ×         ×         × 

                      ××  ×     ×  ×  ×    × 

     ×         ×   ××  ×     ×  ×  ××  × 

                    عذد انمصص انتٍ ًَتهكها غالب انصف انسادط االتتذائٍ

                                                     

                      ×    ×         ×          × 

                      ××  ×     ×  ×  ×     × 

     ×         ×   ××  ×     ×  ×  ××   × 

                   

                                                    × 

                      ×                           × 

                      ××  ×     ×  ×  ×     × 

      ×        ×   ××  ×     ×  ×  × ×  × 

                   

                                                    × 

                      ×    ×         ×          × 

                      ××  ×         ×  ×     × 

                ×   ××   ×         ×  ×  × × 

 ًَتهكها غالب انصف انسادط االتتذائٍ عذد انمصص انتٍ

 ب انصف انسادط االتتذائٍعذد انمصص انتٍ ًَتهكها غال عذد انمصص انتٍ ًَتهكها غالب انصف انسادط االتتذائٍ

 دسجاخ انطانة األول                            

                                   ×       × 

         ×       ×        ×   ×       × 

 
    100   95   90   15   10   15   10   65   60    55 

 دسجاخ انطانة انثاٍَ          ×               

          ×   × 

          ×       ×  ×   × 

 
    100   95   90   15   10   15   10   65   60    55 

 انطانة األولدسجاخ ×                         

          ×   × 

          ×       ×  ×   × 

 
    100   95   90   15   10   15   10   65   60    55 

     دسجاخ انطانة انثاٍَ                           
                                   ×       × 

         ×       ×   ×       ×        × 

 
    100   95   90   15   10   15   10   65   60    55 
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 ) ج (                                                      ) د ( 

 

 

 

 

 

/ يوضح اعبدوؿ اجملاور أعداد السيارات اليت باعها معرض للسيارات يف العاـ اؼباضي ) حسب  44س

 ألواهنا ( . أي سبثيالت األعمدة اآلتية األكثر دقة يف عرض بيانات اعبدوؿ ؟

 

 

 

 ) أ (                                                   ) ب ( 

 

 

 

 

 ) ج (        

 ) د (                                          

 

 

 انعذد انهىٌ

 163 أسىد

 145 أصسق

 129 أدًش

 212 فعٍ

 205 أتُط

 

     

     

 دسجاخ انطانة األول         ×              

          ×   × 

          ×       ×  ×   × 

 
    100   95   90   15   10   15   10   65   60    55 

 دسجاخ انطانة انثاٍَ         ×              

          ×   × 

          ×       ×  ×   × 

 
    100   95   90   15   10   15   10   65   60    55 

   دسجاخ انطانة األول                               
         ×                ×   ×   × 

         ×        ×                ×   ×   × 

 
    100   95   90   15   10   15   10   65   60    55 

 دسجاخ انطانة انثاٍَ×             ×              

          ×        ×       ×   × 

          ×   ×  ×   ×  ×   × 

 
    100   95   90   15   10   15   10   65   60    55 
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 إىل عواملو األولية  415/ أي العبارات اآلتية األكثر دقة يف التعبَت عن ربليل العدد  44س

               41×  44ب (                                   1×  44×  44أ (   

 41×  1×  44د (                                               14ج (  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

سنوات متتالية فأي العبارات اآلتية يعد  1/ يوضح اعبدوؿ اآليت عمر كل من نور ورًن على مدار  44س

 أفضل سبثيل لعمر رًن بداللة عمر نور  ؟         

 

 4س             ب ( س +  4أ (    

  4ص             د (  ص +  4ج (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمر نور 

 بالسنوات ) س (

عمر رًن بالسنوات 

 ) ص (

4 1 

4 1 

1 1 

1 9 
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 خالؿ ستة أشهر باألعمدة على النحو اآليت :/ مثلت مبيعات صحيفة يومية  41س

 

 

 

 

 

 أي اعبمل اآلتية تتفق مع التمثيل ؟

 أ ( مت بيع أكثر من نصف مبيعات الصحيفة يف شهري صبادى األوىل ورجب

 ب ( اؼببيعات يف صبادى األوىل حىت رجب أكثر من اؼببيعات يف شعباف حىت شواؿ

 لف نسخة خالؿ شهر رمضاف .أ 15ج ( مت بيع 

 ألف نسخة يف شعباف ورمضاف وشواؿ  . 411د ( مت بيع أكثر من 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 / أي اؼبواقف اآلتية ربتوي بيانات يكوف سبثيلها باػبطوط ىو األفضل ؟ 41س

 أ (  عدد الطالب الذين يفضلوف مادة الرياضيات يف الصف السادس االبتدائي . 

 سنوات . 1ب ( الدخل السنوي لشركة خالؿ 

 اؼ اليت سجلها فريق لكرة القدـ خالؿ ىذا اؼبوسم .ج ( عدد األىد

 د ( عدد الكيلومًتات اليت يقطعها كل طالب يف الصف للوصوؿ إىل اؼبدرسة .      

 

 انتهت األسئلة

 مع سبنيايت للجميع بالتوفيق ،،،

 

ف
ال

ِ
تا
خ 

س
انُ

د 
عذ
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 :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي 

كجم 91كجم تقريباً ووزف عشرة علب عسل صغَتة 495/ إذا كاف وزف عشرة علب عسل كبَتة  4س
 : تقريبا فإف وزف العلب الصغَتة للعسل يقل عن وزف العلب الكبَتة للعسل بػ 

 كجم 11ب (                                  كجم  411  ( أ

 كجم9د (                 كجم                      49ج ( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

سنوات فإذا كاف القسط الشهري  1على أف يدفع شبنها بأقساط شهرية ؼبدة  / اشًتى خالد أرض 4س
 يكوف : رياالً فإف شبن األرض 1155

 ريااًل 115555ريااًل                                       ب (   44155 أ ( 

 ػػرياالً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ415555د (               ريااًل                          111555ج ( 

طوات اليت يبشيها من بيتو إىل اؼبسجد فإذا كاف يبشي إىل مقياساً ليجد عدد اػب / يستعمل أضبد 4س
 خطوة ) ذىاباً وإيابا ( فإف عدد اػبطوات اليت يبشيها يف األسبوع تقريباً ؟ 155اؼبسجد يف كل صالة 

 خطوة 15555خطوة                                       ب (  41555 أ (  

 خطوة 41555خطوة                                       د (  45555ج ( 

ذا كاف عدد عدداً من اؼبغلفات ربتوي كل منها على العدد نفسو من بطاقات التهنئة فإ / إشًتى زياد 1س
 يح لعدد اؼبغلفات وعدد البطاقات بطاقة فأي من اإلمكانات الثالثة صح 45 البطاقات اليت إشًتاىا

 1مغلفات يف كل منهما  1بطاقات ،  45مغلفات يف كل منهما  4،  بطاقة 41أ( مغلفاف يف كل منهما 
 بطاقات

 1ها نمغلفات يف كل م1بطاقات ،1مغلفات يف كل منهما 1بطاقات ، و4مغلفات يف كل منهما 45ب(
 بطاقات

 1بطاقات ، مغلفاف يف كل منهما  1مغلفات يف كل منهما  1بطاقات ،  1مغلفات يف كل منهما 1ج( 
 بطاقات

مغلفات يف كل منهما  1بطاقات ،  1مغلفات يف كل منهما  1بطاقات ،  1مغلفات يف كل منهما  1د( 
 بطاقات  1
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صورة ؾبموع ثالثة أعداد أولية . ب 1/ يبكن التعبَت عن صبيع األعداد الفردية األكرب من أو تساوي  1س
 نبا : 11فأف األعداد الثالثة األولية اليت ؾبموعهما 

  44،  41، 1ب (                                         49،  41، 1أ ( 

  41،  44،  4د (                                        9،  41،  41ج ( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تساوي : 445كلم تقريباً فأف قيمة    445سافة بُت مدينيت الرياض وجدة  / تبلغ اؼب 1س

 كلم  454كلم                                                ب (   45أ ( 

 كلم  4555كلم                                             د (   455ج ( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يكوف : اءعدد التقرييب لسكاف مدينة اػبرب ف النسمة تقريباً فإ 145 / يسكن مدينة اػبرباء 1س

 نسمة 45555نسمة                                        ب (  455555أ (  

 نسمة  1455نسمة                                      د (  4555555ج ( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ريااًل فإف  41ولغَت األعضاء  رياالً  41الرياضي  تذكرة دخوؿ األعضاء لنادي الرمة/ إذا كاف شبن  9س
من  شخاص من غَت األعضاء وأربعة أشخاصية اليت سبثل تكلفة دخوؿ النادي ػبمسة أالعبارة العدد

 األعضاء ىي :ػ

 ريااًل  1×  1ريااًل +  41×  41ريااًل                  ب (  41×  1ريااًل +  41× 1أ ( 

 ريااًل  41×  1ريااًل +  41×  1ريااًل                       د (  41×  1×  41×  1ج ( 
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ياالت شبن تذكرة الدخوؿ وريالُت ر  1إىل مدينة األلعاب ، فإذا دفع كل منهم  / ذىب أربعة أصدقاء 1س
 يكوف :ػ  فإف ؾبموع ما دفعو األصدقاء األربعةشبن علبة عصَت لاير 4شبن شطَتة و

 ريااًل  41ريااًل                                          ب (  41أ ( 

 رياالً  19د (                 ريااًل                            1ج ( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

س حيث  س1ػ  15دفاتر ىو  1ريااًل شبناً لػ  15/ أعاد بائع مكتبة نقوداً إىل عبداهلل بعد أف أعطاه  45س
 رياالت ىو 4إذا كاف شبن الدفًت الواحد  البائع إىل عبداهلل سبثل شبن كل دفًت فنجد مقدار اؼببلغ الذي أعاده

 رياالً 41ب (           ريااًل                            41أ (   

 رياالً 19د (                 رياالت                     1ج (   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 4دتو إلهباد مساحة مثلث يزيد ارتفاعو على طوؿ قاع 4÷  أ( ×  1+ أ  / تستعمل العبارة ) 44س
 وحدات ؟ 1طوؿ القاعدة أوجد مساحة ىذا اؼبثلث الذي طوؿ قاعدتو  وحدات ، حيث يبثل اؼبتغَت أ 

 وحدة مربعة 45وحدة مربعة                              ب (  41أ (   

 وحدة مربعة  44د (                   وحدة مربعة               41ج ( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

م لدخوؿ رياالت كرس 1غ ريااًل باإلضافة إىل مبل 15/ تبيع مدينة ألعاب بطاقة األلعاب دببلغ  44س
 أصدقاء للمدينة وحصل كل منهم على بطاقة فسيدفع اعبميع  1اؼبدينة . فإذا دخل 

 رياالً  15ريااًل                                     ب (  445أ ( 

 رياالً  45ريااًل                                      د (  41ج ( 
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 411رياال  قيمتها اإلصبالية  15،  45،  1،  4قة نقد من الفئات : ور  41/  إذا كاف مع صاحل  44س
 من كل فئة ىي :ػ . فإف عدد األوراؽ اليت مع صاحل رياالً 

 ورقتُت من كل من الفئات الباقية .و  ريااًل ،  15أوراؽ من فئة  4أ ( 

 ورقة واحدة من كل من الفئات الباقية .و رياالً ،  15أوراؽ من فئة  4ب ( 

  . رياالً وسبع ورقات من كل من الفئات الباقية 15( ورقة واحدة من فئة ج 

 .من كل الفئات النقدية  د (  ورقتاف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كاف ؾبموع   فإذا أمثاؿ عمر أضبد  وعمر بدر  يساوي مثلي عمل ؿبمد 1/ عمر ؿبمد يساوي  41س
 سنة فإف عمر كل منهم يكوف :ػ 14أعمارىم الثالثة يساوي 

 سنوات . 1 سنة ، عمر أضبد 49 سنة ، عمر ؿبمد 11 أ ( عمر بدر

 سنوات . 1 سنة ، عمر أضبد 49 سنة ، عمر بدر 11 ب ( عمر ؿبمد

 سنوات . 1 سنة ، عمر بدر 11 سنة ، عمر ؿبمد 49 ج ( عمر أضبد 

 سنوات  1 سنة ، عمر أضبد 94 ة ، عمر ؿبمدسن 11 د ( عمر بدر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كيلومًت تقريبا عن   415/ سافر فيصل بسيارتو من مدينة حائل متوجهاً إىل مدينة بريدة اليت تبعد  41س
 كيلومًتاً يف الساعة فإنو سيصل إىل مدينة حائل بعد :  15. فإذا كانت سرعة السيارة  حائل

 ساعات 1 ساعات                                           ب (  1أ ( 

 ساعات  4د (                                               ( ساعتاف ج
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فإذا اتفق مع التاجر على أف يسدد ىذا  ريااًل إصبايل قيمة مكيف وثالجة 4155/ دفع ماجد  41س 
 اؼببلغ على طبس دفعات متساوية فإف قيمة كل دفعة تكوف :

 رياالً  4455ب (            ريااًل                               155أ ( 

 رياالً  4455ريااًل                                        د (  155ج ( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ظهرًا كم الزمن  4:41صباحاً وأهنى عملو الساعة   9:55/ بدأ الدواـ الرظبي ؼبوظف الساعة  41س
 ؟ ذي استغرقو اؼبوظف يف عملو التقرييب ال

 ساعات  1ساعة                                                ب (   1أ (   

 ساعات  9ساعات                                              د  (   1ج ( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 م ؟كل  14كلم . كم لًتاً تستهلك تقريباً يف   45لًتات من البنزين  لكل  1/ تستهلك سيارة   49س

 لًتا 41لًت                                                         ب (   15أ (  

 لًتاً  11لًت                                                       د (  41ج ( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 / سبثل األعداد اآلتية مقدار ما وفره طالب ) بالرياالت ( خالؿ شهر   41س

 .  فإف متوسط ما وفره الطالب ىو :   9،  45،  49،  44،  44،  44،  44،   45،   45،  41

 رياالً  44ريااًل                                             ب (   44أ ( 

 رياالً  41د (               ريااًل                                41ج ( 
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،  41،  45،  1،  1،  44،  9:  إجريت مسابقة ثقافية جملموعة من الطالب وكانت نقاطهم/  45س
 فإف الوسيط ؽبذه النقاط ىو :   41

  1 ب (                                               1   أ ( 

 41د (                                              44  ج (

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اؼبعلومات اآلتية عن عدد القصص القصَتة اليت قرأهتا زميالهتا خالؿ أسبوع  / صبعت عائشة 44س

 عدد القصص القصَتة اؼبقروءة

4    1    4    4    4    1    1   4     4 

1    1    4    4    1    1    9    1    4 

 قصص ؟ فأي اؼبقاييس اآلتية يبثل شبانية             

 أ (  اؼبتوسط اغبسايب                                ب (  اؼبدى 

 الوسيط  ج ( اؼبنواؿ                                           د (

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

إف ؿبصلة ريااًل منها كل أربعة أسابيع ف 41رياالً كل أسبوعُت ، وتصرؼ  45/ ذبمع طالبة   44س
 أسبوعاً  : 44األدخار النهائي ؽبا بعد 

 رياالً  491ريااًل                                            ب ( 441أ (  

 رياالً 451ريااًل                                            د (  445ج ( 
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فإف سعر الكتاب    44،  49،  41،  45،  1) بالرياالت ( :  أقالـ 1/ كانت أسعار   44س
 :رياالً  41ىو  سط اغبسايب ألسعار الكتب الستوإذا كاف اؼبتو  السادس

 رياالً  45ريااًل                                             ب ( 49أ ( 

 ريااًل 41ريااًل                                            د  ( 41ج ( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وكانت إجابة عبدالكرًن أف  1والفرؽ بينهما  14بو إهباد عددين ؾبموعهما / طلب اؼبعلم من طال 41س
 ؟ فلماذا كانت إجابة عبدالكرًن خطأ 44و  41العددين نبا 

 1يساوي  44و  41الفرؽ بُت   ب (                     1ال يساوي  44و  41أ ( الفرؽ بُت 

  14يساوي  44و  41ؾبموع    د (                      14ال يساوي  44و  41ج ( ؾبموع 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

سنة فيكوف عمر  11سنة عن عمر أخيها فإذا كاف ؾبموع عمريهما  44/ يزيد عمر فاطمة   41س
 فاطمة :

 سنة 49ب (                                             سنة 41أ (  

 سنة 41د (                                              سنة 41ج ( 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 انتهت األسئلة ،،،

 ونتمٌت لكم التوفيق ،،،
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 (6ملحق رقم )

 النهائية يالت الرياضية المتعددة في صورتوختبار التمثا
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 الصحيحة فيما يلي :ػختر اإلجابة ا

 إذا أستمر على مبط معُت؟دقيقة  41/ أي من اعبداوؿ اآلتية يوضح كمية اؼباء اليت سبالء الربكة بعد 4س

 أ(  

 

 

 ب( 

 

 

 ج (  

 

 

 د (  

 

 

   

 

 

 

 

 

 41 45 41 49 44 1 الزمن بالدقائق

 1155 4455 4155 955 155 455 كميةاؼباء باللًتات

 41 45 41 49 44 1 الزمن بالدقائق

 4455 4555 955 155 155 455 كميةاؼباء باللًتات

 41 45 41 49 44 1 الزمن بالدقائق

 4155 4555 155 155 455 455 كميةاؼباء باللًتات

 41 45 41 49 44 1 الزمن بالدقائق

 4155 4155 4455 155 155 455 كميةاؼباء باللًتات
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األشخاص الذين يستعملوف شبكة اإلنًتنت يف أوروبا على عدد / أي من األشكاؿ اآلتية يزيد عدد  4س

 الذين يستعملوهنا يف أفريقيا ؟

 ) ب (                                             ) أ (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىو  41/ التحليل الدقيق للعوامل األولية للعدد  4س

           41ب (                                                 41أ (            

           1     ×1                                                1    ×1 

      4   ×4  ×1  ×4                                     4     ×1  ×4  ×4 

 41د (                                                     41ج (       

        1     ×1                                                  44   ×4 

      4  ×4 ×4  ×4                                        4  ×1  ×4 

                                                                 4  ×4 ×1  ×4 

    

    

 ) ج (                                                       ) د (   
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كم 1ثنُت كم ويف يـو اال1كم ويف يـو األحد 4/ اشًتؾ سامل يف فريق اعبري فقطع يف يـو السبت  1س

مًتاً يقطع سامل يف ستمر على ىذا النمط فأي اعبداوؿ اآلتية يوضح كم كيلو اكم فإذا 44ويف يـو الثالثاء 

 يـو األربعاء ؟

 أ (  

 

 ب(  

 

 ج ( 

 

 د( 

 األربعاء الثالثاء األثنُت األحد السبت اليـو

 41 44 1 1 4 اؼبسافة بػ ) كم (

 األربعاء الثالثاء األثنُت األحد السبت اليـو

 41 44 1 1 4 اؼبسافة بػ ) كم (

 األربعاء الثالثاء األثنُت األحد السبت اليـو

 44 44 1 1 4 كم (  اؼبسافة بػ )

 األربعاء الثالثاء األثنُت األحد السبت اليـو

 49 44 1 1 4 اؼبسافة بػ ) كم (
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 ؟ / أي من الرسـو التالية يوضح أقل فرؽ بُت طوؿ ؿبمد وطوؿ سامل  1س

 العصَت ىو ؟علب من  4عبوات من اللنب وعبويت حليب و 1/ التعبَت اللفظي الذي يبثل شبن شراء  1س

 علب عصَت  4عبوات لنب زائد شبن عبويت حليب زائد شبن  1أ (   شبن 

 علب عصَت 4عبوات لنب زائد شبن عبويت حليب ضرب شبن  1ب ( شبن 

 علب عصَت 4عبوات لنب ضرب شبن عبويت حليب ضرب شبن  1ج ( شبن 

 علب عصَت  4عبوات لنب قسمة شبن عبويت حليب قسمة شبن  1د ( شبن 

 

 

                 

            

 ) أ (                                                             ) ب ( 

 )ج (                                                              ) د ( 
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رياالت فأي العبارات  1رياالت وشبن عبوة اغبليب رياالف وشبن عبوة اللنب 1/ شبن علبة العصَت  1س

 ؟علب من العصَت  1عبوات من اللنب وعبويت حليب و 4العددية التالية سبثل شبن شراء 

 رياالً  4×  1× رياالت  1+  4رياالت +  1× 4 ( ت

 رياالً  4 – 1ريااًل +  4 – 1رياالت +  4 – 1  ( ث

 رياالً  4+  1× رياالت  1+  4× رياالت  1+ 4 ج(

 رياالت 1×  1رياالت +  4×  4ريااًل +  1×  4د( 

 

لاير عن كل يـو عمل فإف العبارة اعبربية اليت تربط األجزاء  455/ يقبض عامل يف أحد اؼبصانع مبلغ  9س

 الكلية بعدد األياـ اليت يعمل فيها ىذا العامل ىي :

 + س455ب (                        س             × 455 ( ب

 س  -455س                                    د ( ÷ 455ج( 

 

 

سنوات على عمر أختو وعرفنا عمر أختو بالرمز ع فإف قاعدة  1/ إذا كاف عمر وليد يزيد دبقدار  1س

 بعمر أختو ىي : وليد الدالة اليت تربط عمر

 1ب ( ع +                                                 1× أ (  ع 

 1÷ د ( ع                                                 1 –ج ( ع 
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قطعة من الكعك لضيوفها وعرفنا عدد الضيوؼ بالرمز ض فإف قاعدة الدالة  15/ قدمت عيدة  45س

 اليت تربط عدد الكعك لكل ضيف بعدد الضيوؼ ىي 

 ض×  15ب (                                   ض           ÷  15أ ( 

 _ ض 15+ ض                                            د (  15ج ( 

 

 فبثلة يف اعبدوؿ اآليت :  1 –س  4/ قاعدة الدالة   44س

 أ (                                                            ب (    

                                                          

   

 

 

 

                                                                                                                       

                                                       ج (                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

  س

 4 1 

1 9 

1 44 

1 41 

  س

5 1 

4 1 

4 44 

4 41 

  س 

4 44 

1 49 

1 11 

44 19 

  س

4 4 

1 4 

9 1 

44 1 

 د (
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كتب فإذا اشًتى مشعل   4كتب وكتباً جديدة يف رـز من   1/ تبيع مكتبة كتباً مستعملة يف رـز من  44س

 شًتاىا من الكتب اؼبستعملة والكتب اعبديدة تكوف فبثلة يف اجملموعة :اكتاباً فإف عدد الرـز اليت   41

 أ (                                                       ب (

 

 

 ج (                                                     د ( 

 

 

 

 / الشكل التايل يف النمط أدناه ىو          44س

 

 ...............  ؟                                                                                       

                                                                        

 أ (                                                                ب (

 

 ج (                                                              د (

 

 

 

كت3

 ب
 جذَذج

 كتة 5

 يستعًهح

 كتة 5

 يستعًهح

 كتة 5

 يستعًهح

 كتة 5

 كتة 5 يستعًهح

 يستعًهح

 كتة 5

 يستعًهح

 كتة 5

 يستعًهح

 كتة 5

 يستعًهح

 كتة 5

 يستعًهح

كت3

 ب
 جذَذج

كت3

 ب
 جذَذج

كت3

 ب
 جذَذج

كت3

 ب
 جذَذج

كت3
 ب

 جذَذج

كت3
 ب

 جذَذج
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 فريقُت فقط ؟ 41و  44سجلت نقاطاً بُت / أي من اعبداوؿ اآلتية يوضح أف عدد الفرؽ اليت  41س

 أ (                                            

 

 

 

 د (                                                (ج         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط فرؽ كرة القدـ

41   41   41   45   41   41 

49   44   49   41   45   41 

 نقاط فرؽ كرة القدـ

44   41   44   41   44   44 

44   44   41   41   44   41 

 نقاط فرؽ كرة القدـ

44   41   44   41   44   44 

44   44   41   41   44   41 

 نقاط فرؽ كرة القدـ

44   44   44   41   41   41 

44   44   44   41   41   41 

 ب (
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تية ) الوجبة اؼبفضلة لدى زمالئو من بُت أربعة بدائل مستعماًل الرموز اآل / أجرى إبراىيم مسحًا ؼبعرفة 41

د ( للدجاج ، ) ؿ ( للحم الغنم ، ) س ( للسمك ، ) خ ( للخضار وكانت النتائج كما يأيت د ، ؿ ، 

خ ، س ، د ، د ، ؿ ، س ، د ، ؿ ، خ ، س ، د ، د ، د ، س ، س ، د ، د ، خ ، فأي من اعبداوؿ 

 تية يبثل عدد الطالب يف كل وجبة ؟ة اآلالتكراري

                                              أ(          ب (

 

 

 

 

 

 

 

ج (                                                       د ( 

 

 

 

 

 

 

 

 الوجبة اؼبفضلة

 التكرارات اإلشارات الوجبة

 45  الدجاج

 4  غبم غنم

 4  ظبك

 1  خضار

 الوجبة اؼبفضلة

 التكرارات اإلشارات الوجبة

 1  دجاج

 4  غبم غنم

 1  ظبك

 4  خضار

 الوجبة اؼبفضلة

 التكرارات اإلشارات الوجبة

 9  الدجاج

 4  غبم غنم

 1  ظبك

 4  خضار

 الوجبة اؼبفضلة

 التكرارات اإلشارات الوجبة

 1  الدجاج

 1  غبم غنم

 1  ظبك

 1  خضار
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/ توضح اعبداوؿ اآلتية بعض وسائل االتصاؿ وعدد الطالب الذين يفضلوف كل وسيلة منها فأي  41س

 اعبداوؿ الذي توجد بو رسائل اعبواؿ األكثر تفضياًل ؟

 أ (                                                         ب (

                       

 

 

 

 

 

 

 

 ج (                                                    د (     

       

                                                                

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 الوسيلة اؼبفضلة لالتصاؿ

 التكرار( العدد ) الوسيلة

 41 الربيد اإللكًتوين

 44 رسائل اعبواؿ

 1 الرسائل الربيدية

 4 الفاكس

 الوسيلة اؼبفضلة لالتصاؿ

 العدد ) التكرار ( الوسيلة

 44 الربيد اإللكًتوين

 45 رسائل اعبواؿ

 4 الرسائل الربيدية

 1 الفاكس

 الوسيلة اؼبفضلة لالتصاؿ

 العدد )التكرار( الوسيلة

 45 الربيد اإللكًتوين

 44 رسائل اعبواؿ

 1 الرسائل الربيدية

 4 الفاكس

 الوسيلة اؼبفضلة لالتصاؿ

 العدد )التكرار( الوسيلة

 1 الربيد اإللكًتوين

 1 رسائل اعبواؿ

 1 الرسائل الربيدية

 4 الفاكس
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   طوط التالية سبثل اعبدوؿ أدناه ؟/ أي من البيانات اؼبمثلة باػب 41

 

 

 

 

 

 

 ) أ (                                                  ) ب (

 

 

 

 

 ) د (          ) ج (                                       

 

 

 

 

 

 

 

 عذد سكاٌ األسض

 عذد انسكاٌ تانًالٍَُ انسُح

 190 هـ 1110

 910 هـ 1220

 1260 هـ 1210

 1650 هـ 1320

 2555 هـ 1310

 6010 هـ 1420
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 لبفضت يف ا/ زادت قيمة فاتورة كهرباء منزؿ أضبد من شهر صبادى األوىل حىت شهر رمضاف مث  49

اغبجة  فأي من البيانات اؼبمثلة باػبطوط التالية سبثل ي شهر شواؿ مث عادت لتزداد مرة أخرى حىت شهر ذ

 فاتورة كهرباء منزؿ أضبد ؟ 

 ) أ (                                                    ) ب ( 

 

 

 

 

 

 

 ) ج (                                                 ) د (
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قصة من طالب الصف السادس  44طالب فأكثر لديهم  1/ أي سبثيل بالنقاط فبا يأيت يعرض 41س

 االبتدائي ؟

 ) أ (                                                               ) ب ( 

                                                                        

                                                          

  
 

 

 ) ج (                                                         ) د (  

                                                            

 

                                                                  

 

سبثيالف لدرجات طالبُت يف سبعة مواد بأف درجات الطالب األوؿ أكثر ذبمعًا من  / وصف عبد اهلل45س

 ؟  درجات الطالب الثاين والتمثيالف غَت متماثلُت ، فأي من التمثيالت التالية قاـ بوصفو عبد اهلل

 ) أ (                                                  ) ب ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

        20          15      10          5        0 

 

        20          15      10          5         0 

 

        20          15       10         5          0 
 

        20          15       10         5         0 

                   

                                                   × 

                      ×    ×         ×         × 

                      ××  ×     ×  ×  ×    × 

     ×         ×   ××  ×     ×  ×  ××  × 

                    عذد انمصص انتٍ ًَتهكها غالب انصف انسادط االتتذائٍ

                                                     

                            ×         ×          × 

                      ××  ×     ×  ×  ×     × 

     ×         ×   ××  ×     ×  ×  ××   × 

                   

                                                    × 

                     ×                           × 

                     ×     ×     ×  ×  ×     × 

      ×        ×  ××   ×     ×  ×  × ×  × 

                   

                                                    × 

                      ×    ×         ×          × 

                      ××  ×         ×  ×     × 

                ×   ××   ×         ×  ×  × × 

 انتٍ ًَتهكها غالب انصف انسادط االتتذائٍعذد انمصص 

 غالب انصف انسادط االتتذائٍعذد انمصص انتٍ ًَتهكها  عذد انمصص انتٍ ًَتهكها غالب انصف انسادط االتتذائٍ

 دسجاخ انطانة األول                            

                                   ×       × 

         ×       ×        ×   ×       × 

 
    100   95   90   15   10   15   10   65   60    55 

 دسجاخ انطانة انثاٍَ          ×               

          ×   × 

          ×       ×  ×   × 

 
    100   95   90   15   10   15   10   65   60    55 

 طانة األولدسجاخ ان×                         

          ×   × 

          ×       ×  ×   × 

 
    100   95   90   15   10   15   10   65   60    55 

     دسجاخ انطانة انثاٍَ                           
                                   ×       × 

         ×       ×   ×       ×        × 

 
    100   95   90   15   10   15   10   65   60    55 
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 ) ج (                                                      ) د ( 

 

 

 

 

 

/ يوضح اعبدوؿ اجملاور أعداد السيارات اليت باعها معرض للسيارات يف العاـ اؼباضي ) حسب  44س

 ألواهنا ( . أي سبثيالت األعمدة اآلتية األكثر دقة يف عرض بيانات اعبدوؿ ؟

 

 

 

 ) أ (                                                   ) ب ( 

 

 

 

 

 ) ج (        

 ) د (                                          

 

 

 انعذد انهىٌ

 163 أسىد

 145 أصسق

 129 أدًش

 212 فعٍ

 205 أتُط

 

     

     

 دسجاخ انطانة األول         ×              

          ×   × 

          ×       ×  ×   × 

 
    100   95   90   15   10   15   10   65   60    55 

 دسجاخ انطانة انثاٍَ         ×              

          ×   × 

          ×       ×  ×   × 

 
    100   95   90   15   10   15   10   65   60    55 

   دسجاخ انطانة األول                               
         ×                ×   ×   × 

         ×        ×                ×   ×   × 

 
    100   95   90   15   10   15   10   65   60    55 

 دسجاخ انطانة انثاٍَ×             ×              

          ×        ×       ×   × 

          ×   ×  ×   ×  ×   × 

 
    100   95   90   15   10   15   10   65   60    55 



 

161 

 ؟إىل عواملو األولية  415/ أي العبارات اآلتية األكثر دقة يف التعبَت عن ربليل العدد  44س

               41×  44ب (                                   1×  44×  44أ (   

 41×  1×  44د (                                               14ج (  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

سنوات متتالية فأي العبارات اآلتية يعد  1/ يوضح اعبدوؿ اآليت عمر كل من نور ورًن على مدار  44س

 أفضل سبثيل لعمر رًن بداللة عمر نور  ؟         

 

 4س             ب ( س +  4أ (    

  4ص             د (  ص +  4ج (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمر نور 

 بالسنوات ) س (

عمر رًن بالسنوات 

 ) ص (

4 1 

4 1 

1 1 

1 9 
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 أشهر باألعمدة على النحو اآليت :/ مثلت مبيعات صحيفة يومية خالؿ ستة  41س

 

 

 

 

 

 أي اعبمل اآلتية تتفق مع التمثيل ؟

 أ ( مت بيع أكثر من نصف مبيعات الصحيفة يف شهري صبادى األوىل ورجب

 ب ( اؼببيعات يف صبادى األوىل حىت رجب أكثر من اؼببيعات يف شعباف حىت شواؿ

 خالؿ شهر رمضاف .ألف نسخة  15ج ( مت بيع 

 ألف نسخة يف شعباف ورمضاف وشواؿ  . 411د ( مت بيع أكثر من 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 / أي اؼبواقف اآلتية ربتوي بيانات يكوف سبثيلها باػبطوط ىو األفضل ؟ 41س

 أ (  عدد الطالب الذين يفضلوف مادة الرياضيات يف الصف السادس االبتدائي . 

 سنوات . 1ب ( الدخل السنوي لشركة خالؿ 

 ج ( عدد األىداؼ اليت سجلها فريق لكرة القدـ خالؿ ىذا اؼبوسم .

 د ( عدد الكيلومًتات اليت يقطعها كل طالب يف الصف للوصوؿ إىل اؼبدرسة .      

 

 انتهت األسئلة
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 :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي 

كجم 91كجم تقريباً ووزف عشرة علب عسل صغَتة 495/ إذا كاف وزف عشرة علب عسل كبَتة  4س
 : تقريبا فإف وزف العلب الصغَتة للعسل يقل عن وزف العلب الكبَتة للعسل بػ 

 كجم 11ب (                                  كجم  411  ( أ

 كجم9كجم                                     د (  49ج ( 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

إذا كاف القسط الشهري سنوات ف 1أف يدفع شبنها بأقساط شهرية ؼبدة / اشًتى خالد أرض على  4س
 فإف شبن األرض يكوف : لاير 1155

  لاير115555ب (                                        لاير  44155أ (  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لاير415555د (                                        لاير 111555ج ( 

/ يستعمل أضبد مقياساً ليجد عدد اػبطوات اليت يبشيها من بيتو إىل اؼبسجد فإذا كاف يبشي إىل  4س
 .خطوة ) ذىاباً وإيابا ( فإف عدد اػبطوات اليت يبشيها يف األسبوع تقريباً  155اؼبسجد يف كل صالة 

 خطوة 15555ب (                          خطوة               41555أ (   

 خطوة 41555خطوة                                       د (  45555ج ( 

شًتى زياد عدداً من اؼبغلفات ربتوي كل منها على العدد نفسو من بطاقات التهنئة فإذا كاف عدد ا/  1س
 حيح لعدد اؼبغلفات وعدد البطاقات؟الثالثة صبطاقة فأي من اإلمكانات  45شًتاىا االبطاقات اليت 

 1مغلفات يف كل منهما  1بطاقات ،  45مغلفات يف كل منهما  4بطاقة ،  41أ( مغلفاف يف كل منهما 
 بطاقات

 1مغلفات يف كل منها 1بطاقات ،1مغلفات يف كل منهما 1بطاقات ، و4مغلفات يف كل منهما 45ب(
 بطاقات

 1بطاقات ، مغلفاف يف كل منهما  1مغلفات يف كل منهما  1اقات ، بط 1مغلفات يف كل منهما 1ج( 
 بطاقات
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مغلفات يف كل منهما  1بطاقات ،  1مغلفات يف كل منهما  1بطاقات ،  1مغلفات يف كل منهما  1د( 
 بطاقات  1

لية . بصورة ؾبموع ثالثة أعداد أو  1/ يبكن التعبَت عن صبيع األعداد الفردية األكرب من أو تساوي  1س
 :ىي 11فإف األعداد الثالثة األولية اليت ؾبموعهما 

  44،  41،  1ب (                                           41،  41،  1أ ( 

  41،  44،  4د (                                        41،   41،  49ج ( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تساوي : 445كلم تقريباً فإف قيمة    445/ تبلغ اؼبسافة بُت مدينيت الرياض وجدة   1س

 كلم  454كلم                                                ب (   45أ ( 

 كلم  4555كلم                                             د (   455ج ( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نسمة تقريباً فإف العدد التقرييب لسكاف مدينة اػبرباء يكوف : 145/ يسكن مدينة اػبرباء  1س

 نسمة 45555نسمة                                        ب (  455555أ (  

 نسمة  1455نسمة                                      د (  4555555ج ( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ريااًل فإف  41ريااًل ولغَت األعضاء  41/ إذا كاف شبن تذكرة دخوؿ األعضاء لنادي الرمة الرياضي  9س
العبارة العددية اليت سبثل تكلفة دخوؿ النادي ػبمسة أشخاص من غَت األعضاء وأربعة أشخاص من 

 األعضاء ىي :ػ

 ريااًل  1×  1ريااًل +  41×  41ب (            ريااًل        41×  1ريااًل +  41× 1أ ( 

 ريااًل  41×  1ريااًل +  41×  1ريااًل                       د (  41×  1×  41×  1ج ( 
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رياالت شبن تذكرة الدخوؿ وريالُت  1/ ذىب أربعة أصدقاء إىل مدينة األلعاب ، فإذا دفع كل منهم  1س
 شبن علبة عصَت فإف ؾبموع ما دفعو األصدقاء األربعة يكوف :ػ ترياال 4شبن شطَتة و

 ريااًل  41ريااًل                                          ب (  41أ ( 

 رياالً  19ريااًل                                           د (  1ج ( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

س حيث س 1ػػػػػػ 15دفاتر ىو  1ريااًل شبناً لػ  15/ أعاد بائع مكتبة نقوداً إىل عبداهلل بعد أف أعطاه  45س
 :رياالت ىو 4مقدار اؼببلغ الذي أعاده البائع إىل عبداهلل إذا كاف شبن الدفًت الواحد فإف سبثل شبن كل دفًت 

 رياالً 41ريااًل                                      ب ( 41أ (   

 رياالً 19رياالت                                     د ( 1ج (   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 4مثلث يزيد ارتفاعو على طوؿ قاعدتو  إلهباد مساحة 4÷ أ ( ×  1/ تستعمل العبارة ) أ +  44س
 :ىيوحدات  1مساحة ىذا اؼبثلث الذي طوؿ قاعدتو فإف وحدات ، حيث يبثل اؼبتغَت أ  طوؿ القاعدة 

 وحدة مربعة 45وحدة مربعة                              ب (  41أ (   

 وحدة مربعة  44وحدة مربعة                                د (  41ج ( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

رياالت كرسم لدخوؿ  1ريااًل باإلضافة إىل مبلغ  15/ تبيع مدينة ألعاب بطاقة األلعاب دببلغ  44س
 أصدقاء للمدينة وحصل كل منهم على بطاقة فسيدفع اعبميع  1اؼبدينة . فإذا دخل 

 رياالً  15ريااًل                                     ب (  445أ ( 

 رياالً  45ريااًل                                      د (  41ج ( 
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 411رياال  قيمتها اإلصبالية  15،  45،  1،  4ورقة نقد من الفئات :  41/  إذا كاف مع صاحل  44س
 ريااًل . فإف عدد األوراؽ اليت مع صاحل من كل فئة ىي :ػ

 الفئات الباقية . ريااًل ،  و ورقتُت من كل من 15أوراؽ من فئة  4أ ( 

 رياالً ، و ورقة واحدة من كل من الفئات الباقية . 15أوراؽ من فئة  4ب ( 

 رياالً وسبع ورقات من كل من الفئات الباقية .  15ج ( ورقة واحدة من فئة 

 د (  ورقتاف  من كل الفئات النقدية .

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أمثاؿ عمر أضبد  وعمر بدر  يساوي مثلي عمل ؿبمد فإذا كاف ؾبموع  1/ عمر ؿبمد يساوي  41س
 سنة فإف عمر كل منهم يكوف :ػ 14يساوي أعمارىم الثالثة 

 سنوات . 1سنة ، عمر أضبد  49سنة ، عمر ؿبمد  11أ ( عمر بدر 

 سنوات . 1سنة ، عمر أضبد  49سنة ، عمر بدر  11ب ( عمر ؿبمد 

 سنوات . 1سنة ، عمر بدر  11سنة ، عمر ؿبمد  49ج ( عمر أضبد  

 سنوات  1سنة ، عمر أضبد  94سنة ، عمر ؿبمد  11د ( عمر بدر 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كيلومًت تقريبا عن   415/ سافر فيصل بسيارتو من مدينة حائل متوجهاً إىل مدينة بريدة اليت تبعد  41س
 يف الساعة فإنو سيصل إىل مدينة حائل بعد : كيلومًت  15حائل . فإذا كانت سرعة السيارة 

 ساعات 1ساعات                                           ب (   1أ ( 

 ساعات  4ج ( ساعتاف                                              د ( 
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إصبايل قيمة مكيف وثالجة فإذا اتفق مع التاجر على أف يسدد ىذا  لاير 4155/ دفع ماجد  41س 

 اؼببلغ على طبس دفعات متساوية فإف قيمة كل دفعة تكوف :

 رياالً  4455ب (                  ريااًل                         155أ ( 

 رياالً  4455ريااًل                                        د (  155ج ( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ظهرًا كم الزمن  4:41صباحاً وأهنى عملو الساعة   9:55/ بدأ الدواـ الرظبي ؼبوظف الساعة  41س
 التقرييب الذي استغرقو اؼبوظف يف عملو  ؟

  ساعات 1ساعة                                                ب (   1أ (   

 ساعات  9ساعات                                              د  (   1ج ( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كلم ؟  14كلم . كم لًتاً تستهلك تقريباً يف   45لًتات من البنزين  لكل  1/ تستهلك سيارة   49س

 لًتأ 41ب (                                                           اً لًت  15أ (  

 لًتاً  11د (                                                       اً لًت  41ج ( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 / سبثل األعداد اآلتية مقدار ما وفره ؾبموعة من الطالب ) بالرياالت ( خالؿ شهر   41س

 .  فإف متوسط ما وفره الطالب ىو :   9،  45،  49،  44،  44،  44،  44،   45،   45،  41

 رياالً  44ريااًل                                             ب (   44أ ( 

 رياالً  41ريااًل                                             د (  41( ج 
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،  41،  45،  1،  1،  44،  9جريت مسابقة ثقافية جملموعة من الطالب وكانت نقاطهم : أ/  45س
 فإف الوسيط ؽبذه النقاط ىو :   41

  1ب (                                                1أ (    

 41د (                                              44  ج (

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 / صبعت عائشة اؼبعلومات اآلتية عن عدد القصص القصَتة اليت قرأهتا زميالهتا خالؿ أسبوع  44س

 عدد القصص القصَتة اؼبقروءة

4    1    4    4    4    1    1   4     4 

1    1    4    4    1    1    9    1    4 

 فأي اؼبقاييس اآلتية يبثل شباين قصص ؟             

 أ (  اؼبتوسط اغبسايب                                ب (  اؼبدى 

 ج ( اؼبنواؿ                                           د ( الوسيط 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ها كل أربعة أسابيع فإف ؿبصلة ريااًل من 41رياالً كل أسبوعُت ، وتصرؼ  45/ ذبمع طالبة   44س
 أسبوعاً  : 44ا بعد دخار النهائي ؽباال

 لاير 491ب (                                             لاير441أ (  

 لاير451د (                                              لاير445ج ( 
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فإف سعر الكتاب    44،  49،  41،  45،  1أقالـ ) بالرياالت ( :  1/ كانت أسعار   44س
 رياالً : 41اؼبتوسط اغبسايب ألسعار الكتب الستو ىو السادس إذا كاف 

 رياالً  45ريااًل                                             ب ( 49أ ( 

 ريااًل 41ريااًل                                            د  ( 41ج ( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وكانت إجابة عبدالكرًن أف  1والفرؽ بينهما  14/ طلب اؼبعلم من طالبو إهباد عددين ؾبموعهما  41س
 فلماذا كانت إجابة عبدالكرًن خطأ ؟ 44و  41العددين نبا 

 1يساوي  44و  41ب (  الفرؽ بُت                      1ال يساوي  44و  41أ ( الفرؽ بُت 

  14يساوي  44و  41د (   ؾبموع                       14ال يساوي  44و  41ج ( ؾبموع 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

سنة فيكوف عمر  11عن عمر أخيها فإذا كاف ؾبموع عمريهما  سنة 44/ يزيد عمر فاطمة   41س
 فاطمة :

 سنة 49سنة                                           ب (   41أ (  

 سنة 41سنة                                            د (   41ج ( 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 انتهت األسئلة ،،،

 ونتمٌت لكم التوفيق ،،،
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 (8ملحق رقم )

 لسعادة مدير عام إدارة التربية والتعليم بمنطقة القصيمخطاب عميد كلية التربية 
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 (9ملحق رقم )

 التخطيط والتطوير بمنطقة القصيم للمدارس االبتدائية خطاب مدير
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