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[ سىرة انُسبء االَت ]111

ب

اإلهداء
إنً ريشٌ انحُبٌ وانعطبء ......................
إنً واندٌ انعشَش  ................وإنً واندتٍ
انحُىَت.
أسأل هللا أٌ َزسقٍُ بزهًب وأٌ َزحًهًب كًب
ربُبٍَ صغُزا.
إنً أخىاٍَ وأخىاتٍ ريش انىفبء .................
إنً سوجتٍ انكزًَت انتٍ سبهًت بتهُئت األجىاء
نهبحث واندراست وانًسبعدة ببنزأٌ
وتحًههب انبعد طىال فتزة انبحث.
إنً أبُبئٍ األعشاء انذٍَ اَشغهت عُهى طىال يدة
انبحث.
إنً كم يٍ سبهى فٍ هذا انجهد انًتىاضع.
سبئال انًىنً عش وجم أٌ َتقبهه وَتُفع به.

ج

الشكر والتقدير
أشكراهللالذيلواحلمدأوالًوأخرياًالذىأعانينعلىاستكمالىذهالدراسة 
كماأتقدمبالشكروالتقديرلألستاذالدكتورالفاضل
مسريبننورالدينفلمبانأستاذادلناىجوطرقتدريسالرياضياتادلشارك 
الذىأشرفعليمرشداًوموجهاً ومعلماًالذيكان ألرائوالسديدةوتوجيهاتوالقيمة

ورلهوداتوالوفريةأثرىفإجنازىذهالرسالةمعكثرةأعبائووأشغالو

كماأتقدمبالشكرلعضويجلنةادلناقشةسعادةالدكتور/عباسبنحسنغندورةأستاذ
ادلناىجوطرقتدريسالرياضياتادلشارك،وكذلكسعادةالدكتور/ناصربنعبداهلل
الشهراينأستاذادلناىجوطرقتدريسالعلومادلساعد
يفاحلكمعلىالرسالة،وقبوذلمامبناقشةالرسالة،والشكأنتوجيهاهتماومالحظاهتماكان
اسةبالصورةادلرجوة 
ذلاأثراًكبرياًيفإخراجالدر
َ
كماأتوجوبالشكرلكلمنساعديفىذاالبحث 
وآخردعوناأناحلمدهللربالعادلني .



الباحث /عبدالشكور بن مصلح األزوري

د

المستخلص
ىدفىذاالبحثإىلبيانأثررمسرتوىالتحصريليفالرياضرياتفمرتفرع-متوسر -متردين 
يفالتصررورالبصررريلرردىتالميررذالصررنالسررادسمررنادلرحلررةاالبتدائيررة،باإلضررافةإىلبيرران
العالق ررةب ررنيالتص ررورالبص ررريل رردىتالمي ررذالص ررنالس ررادس،ومقارن ررةى ررذهالق رردرةبنت ررائج
حتص رريلهمالرياض رري.ولتحقي رردى ررذااذل رردفاس ررت دمالباح ررثأداةاختب ررارفاختب ررارالتص ررور
البصررريادلكرراين ،والررذييعرردبعررداًرئيسررياًمررنأبعررادالتصررورالبصررريادلكرراين،حيررثقررام
الباحثبإعدادىذااالختبار،وتكونتعينةالدراسرةمرنف 453تلميرذاًمرنتالميرذالصرن
السرادساالبترردائيمبرردارسإدارةالرتبيررةوالتعلرريممبحافظرةال،ررائن،مرروزعنيعلررىف 4مراكر 
داخلي ررةيفزلافظ ررةال ،ررائنخ رراللالع ررامالدراس رري4343ىر رر4345-ى ر رر.أم ررااألس ررلوب
اإلحص ررائيفق ررداس ررت دمالباح ررثمعام ررلارتب ررا،بريس ررونإلا ررادالعالق ررة،وحتلي ررلالتب رراين
األحاديللكشنعناألثر،وكذلكف LCDدلعرفةأقلالفروقداللةً .

وقدأسفرتنتائجالبحثعنوجرودعالقرةإاابيرة،برنيمتوسر درجراتالتالميرذيفمرادة
الرياضرريات،ومتوس ر درجرراهتميفاختبررارالتصررورالبصررري،أيأنرروتوجرردعالقررةذاتداللررة
إحصررائياً،بررنيالتحصرريلوالتصررورالبصررريادلكرراين.وقرردبينررتنتررائجالبحررثأيض راًوجررود
فروقذاتداللةإحصائية،بنيمتوس،اتدراجاتالتالميذيفتصرورىمالبصرري،تعرىإىل
مس ررتوىحتصر رريلهميفالرياضر رريات،إذحظر رريذووالتحص رريلادلرتفر ررعيفالرياضر رريات،ب ر ر على
درجرراتيفالتصررورالبصررريوترربعهمذووالتحصرريلادلتوس ر ،حذووالتحصرريلادلترردين،ويف
ضوءىذهالنتائجقدمالباحثبعضالتوصياتمنىذهالتوصياتمايلي :
-4حررثادلشرررفنيالرتبررويني،وواضررعيادلنرراىجإىلالرتكير علررىالتصررورالبصررريادلكرراينعنررد
التالميذ،حبيثيكونادلنهجمتكامل .
-2رب احملتوىالدراسيبالتصورالبصريادلكراينحبيرثتتناسرعمرعكرلمرحلرةمرنمراحرل
التدريس .
-4عملورشتدريبيرةللمعلمرنيعرنأ يرةالتصرورالبصرريادلكراينللتالميرذوبيرانأثررذلرك
يفحتصيلهمالدراسي .
ه


Abstract:
The objective of this research is to demonstrate the impact of the level
of achievement in mathematics (High - Middle - low) in the visual
perception of the sixth grade of primary school pupils, in addition to the
statement of the relationship between the visual perception of the sixth
grade students, and compare these results of achievement athletic ability.
To achieve this goal, the researcher used tool Test (Test visual spatial
perception), which is a key dimension of visual spatial perception, where
the researcher prepared this test, study sample consisted of 354 students
from students sixth grade primary school education, the Department of
Education in Taif , the distributors (3) internal centers in Taif during the
academic year 1434 AH --1 435 AH. The statistical method, the
researcher used Pearson correlation coefficient to find a relationship, and
analysis of variance to detect the impact, as well as (LCD) to see less
significant differences.
Search results have resulted in a positive relationship between the
average scores of students in mathematics, and the average test scores in
visual perception, ie that there are statistically significant relationship
between achievement and visual spatial perception. Search Results
showed also no statistically significant differences, between the mean
Bicycle students in the visual perception, due to the level of achievement
in mathematics, as had those with high achievement in mathematics, the
highest degree in visual perception and followed by those with the
collection medium, then people with underachievement, and in light of
these findings the researcher made some recommendations from these
recommendations include:
1. urged the supervisors, curriculum and policy to focus on the visual
perception of spatial when pupils, so that the integrated approach.
2. linking academic content visual spatial perception to suit each stage of
teaching.
3. work training workshops for teachers about the importance of visual
spatial perception of pupils and the statement of its impact on academic
achievement.
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الفصل األكؿ
 مقدمة مشكلة الدراسة وتساؤالهتا فروض الدراسة أىداؼ الدراسة أمهية الدراسة حدود الدراسة -مصطلحات الدراسة

1

مقدمة:
تعد الرياضيات من ا١تواد التعليمية األساسية ،ويرمي منهج الرياضيات إذل تزويد الطلبة با١تفاىيم
وا١تهارات وا١تعلومات اليت تساعدىم يف دراسة ا١تباحث األخرى  ،ومواصلة التعليم العارل
ومتابعة التطورات العلمية.
وقد حصل تطور كبَت يف الرياضيات  ،فقد أصبح ترتبط ّتمي فروع العلوـ الطبيعية
األحياء،والكيمياء،وعلوـ األرض وغَتىا .ويف أي علم آخر ديكن تسميتو .وتلعب الرياضيات
دوراً كبَتاً يف نظ رية االحتماالت ويف العلوـ اإللكًتونية واآلالت اٟتاسبة ،واالقتصاد بنظرياتو،
وكذلك اٟتاؿ بالنسبة للطب والعلوـ االنسانية واالجتماعية.
فالرياضيات من وجهة نظر الرياضيُت ،نظاـ متكامل من ا١تعرفة ،وىي أداة مهمة لتنظيم
األفكار وفهم احمليط الذي نعيش فيو .وىي موضوع يساعد الفرد علي فهم البيئة احمليطة
والسيطرة عليها ( أبوزينة.)35-01 ،3102 ،
ٖتتاج مهنة تدريس الرياضيات إذل إعداد مهٍت وفٍت إلتقاهنا ،ألف تدريس الرياضيات ىو
تفاعل وتداخل متشابك ومعقد بُت ا١تدرس والرياضيات والتلميذ .وللحصوؿ علي تغَتات يف
تدريس وتعلم الرياضيات جيب اعتبار احملاور الثبلث ا١تعلم وا١تنهج والتلميذ  ،فهناؾ دور
جديد للمعلم والتلميذ ،وطرؽ جديدة لعمل األشياء ،وأىداؼ جديدة ،وبٌت جديدة جيب أف
تكتشف ،كل ىذا سوؼ يعطي التلميذ نتائج قيمة لتنمية معرفتو وقدرتو يف الرياضيات
( ياسُت)3 ،3102 ،
"يعترب ا١تعلم رأس حركة التغيَت يف ا١تنظومة الًتبوية ،فهو الذي يهب ا١توقف التعليمي اٟتياة
النابضة الزاخرة اليت تستثَت الفكر وٖتفز ا٢تمة للبحث واالستقصاء ،وترسي يف العقوؿ منهجية
التحليل والنقد  ،وتطلق نوازع الفطرة للبذؿ والعطاء ،ويكوف ا١تعلم ٔتسلكو ىو القدوة يف كل
مكاف ،في زود ا١توقف التعليمي با١تتعة والثراء ،وقوة دافعة يف التحوؿ االجتماعي ا١تنشود".
( راغب)35 ،3102 ،
وتعترب القدرة ا١تكانية من أىم القدرات ا١تعرفية الرياضية اليت ٖتظى باىتماـ القائمُت
وا١تتخصصُت يف مناىج الرياضيات ،وطرائق تدريسها ،ويتزايد دورىا الفاعل من خبلؿ ما تعوؿ
عليو الرياضيات للمرحلة االبتدائية يف حل ا١تسألة ،وتعلم العبلقات ،واألشكاؿ ا٢تندسية .وإذا
2

كان الدعوة تلح علي تطوير مناىج الرياضيات ،وطرائق تدريسها ،فإنو جيدر أف يشكل
اٟتس ا١تكاين بفعالياتو مادة ضرورية يف مناىج الرياضيات التدريسيةْ ،تيث ال ديكن االستغناء
كدا علي أمهيتو للموضوعات اٟتسابية  ،وا٢تندسية علي
عنو يف إعطاء معٌت للخربة الرياضية مؤ ً
حد سواء( .عابد)00 ،3102 ،
بل إنػو بػدوف اٟتػس ا١تكػاين فػإف قػدراتنا سػتكوف ضػعيفة علػي ٖتليػل األشػكاؿ  ،والعبلقػات بػُت
أجزائهػػا ،وعلػػي الػػرغم مػػن ذلػػك ،إال أف ٤تتويػػات منػػاىج الرياض ػيات مػػا زال ػ تفتقػػر إذل دور
فاعػػل للحػػس ا١تكػػاين ،ومػػا زالػ تػراوح مكاهنػػا يف ىيمنػػة القواعػػد واإلج ػراءات عليهػػا ،وىػػذا مػػا
يص ػػرح ب ػػو  Wheatleyم ػػن "أف ش ػػح الت ػػدريبات ا١تكاني ػػة يف كت ػػب الرياض ػػيات ليق ػػدـ دل ػػيبلً
ػحا علػػي أف اٟتػس ا١تكػػاين دل يػػوؿ العنايػة الكافيػػة يف مرحلػػة الرياضػيات االبتدائيػػة"( .عابػػد،
واض ً
 ،3102ص )03
ويف حقػ ػػل الرياضػ ػػيات الًتبويػ ػػة ،فػ ػػإف مصػ ػػطلح "اٟتػ ػػس ا١تكػ ػػاين" يشػ ػػَت إذل فعاليػ ػػات تػ ػػدؿ
علي"ق ػػدرة مكاني ػػة" ،إال أف الق ػػدرة ا١تكاني ػػة تتك ػػوف م ػػن ع ػػاملُت رئيس ػػيُت مه ػػا التص ػػور ا١تك ػػاين
 )Spatialكمػ ػػا

( ، ) Spatial Visualationوالتوجيػ ػػو ا١تكػ ػػاين (orientation
أوضح (.Olknرياف.)044 3114 ،
وديكن تعريف التصور ا١تكاين بأنو القدرة علي تدوير وٖتويل مثَت مقدـ علي شكل صورة
وتتسم ىذه القدرة بالصعوبة والتعقيد.
أما التوجيو ا١تكاين فإنو يشَت إذل ٗتيل دوراف األشياء لوحدات متكاملة وتتعلق ىذه القدرة
با١تهمات البسيطة فالتوجيو ا١تكاين يتطلب إ٧تاز ا١تهمة يف وق ٤تدد(.رياف )043 ،3114 ،
ويرى  Gardnerأف القدرة علي التفكَت ا١تكاين تنطوي علي عدة قدرات أساسها القدرة
علي إدراؾ األشكاؿ ،واألمناط  ،واألجساـ أوالً ،مث القدرة علي إ٧تاز ٖتويبلت ىندسية،
خَتا القدرة علي استعادة أجزاء من ا٠تربة البصرية يف غياب
وتغيَتات يف اإلدراؾ "األورل" ،وأ ً
ا١تثَت اٟتسي ا١تباشر( .عفونة)31 ،3112،
ىذا ،وما زاؿ الباحثوف الًتبويوف يدلوف بدلوىم يف أمهية القدرات ا١تكانية للحياة العملية يف
٥تتلف الوظائف ،واٟترؼ ا١تهنية وكذلك تدريس ا١تواد الدراسية كافة ،والسيما الرياضيات
والعلوـ ا٢تندسية.
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ويف حقل الرياضيات الًتبوية أٚت الباحثوف علي مدى أمهية القدرة ا١تكانية وعلو شأهنا إذ
ذىب البعض إذل تأكيد مدى ارتباط القدرة ا١تكانية "بالنجاح يف تعلم الرياضيات"(.عفونة،
)24 ، 3112
وعلي ذلك ،فالقدرة ا١تكانية تتميز بأمهيتها يف ا١ترحلة االبتدائية ،وىي مرحلة التأسيس -إذ
ٖتظى بأمهية خاصة ،لكوهنا تساعد األطفاؿ يف تصورىم للمواقف اليت تنطوي عليها مسائل
الرياضيات ،حيث أهنا تساعد علي تقدمي مفاىيم الكسور ،إضافة إذل ا١تفاىيم ا٢تندسية.
وانطبلقًا من األمهية اليت ٖتظى هبا القدرة ا١تكانية ،السيما يف رياضيات ا١ترحلة االبتدائية،
واالستجابة لكثَت من التوصيات ،بإجراء مزيد من الدراسات ،وإلقاء الضوء عليها ١تعرفة
ا١تتغَتات اليت تؤثر ،وتتأثر هبا .واقًتاح فعاليات ،ومهارات تأخذ بيد التبلميذ لرف ىذه القدرات
لديهم( .عابد.)02 ،3102 ،
وبرغم ٤تدودية الدراسات اليت تناول القدرة ا١تكانية بشكل مباشر ،أو غَت مباشر  ،إال أهنا
أشارت يف ٣تملها إذل متغَتات ،قد ترتبط بالقدرة ا١تكانية من قريب ،أو بعيد.
وبناءًا علي ذلك تأيت متغَتات ،مثل متغَت التحصيل الرياضي ،ومتغَت اٞتنس  ،وىي متغَتات
بعدا فاعبلً يف عبلقتها م القدرة ا١تكانية ،وىي متغَتات تتمت بأمهية
مرتبطة بالطالب ،لتمثل ً
بعدا فاعبلً يف
بالغة يف ٣تاؿ البحث الًتبوي يف تعلم ،وتعليم الرياضيات ،إضافة إذل أهنا ٘تثل ً
عبلقتها بالقدرة ا١تكانية.
فبالنسبة ١تتغَت التحصيل يف الرياضيات ،فقد أجري العديد من الدراسات ا١تيدانية ،أو
التجريبية ،ومنها
دراسة (ناصر ) 3113 ،اليت تبحث يف العبلقة بُت التحصيل يف الرياضيات ،والقدرة ا١تكانية
لدى طبلب ا١ترحلة األساسية من طبلب الصف الثالث ا١تتوسط ،فقد تكون العينة ا١تختارة
من  223طالبًا ،وطالبة طبق عليهم اختبار القدرة ا١تكانية ،وكشف نتائج الدراسة أف طبلب
الصف الثالث ا١تتوسط يف ٤تافظة بابل ديتلكوف القدرة ا١تكانية يف الرياضيات ،ولكن ليس
با١تستوى ا١تطلوب ،كذلك كشف الدراسة إذل وجود عبلقة إجيابية بُت القدرة ا١تكانية
،والتحصيل الرياضي لدى طبلب ا١ترحلة األساسية.
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أما دراسة (عفونة ،) 3112 ،فقد كان حوؿ العبلقة بُت القدرة ا١تكانية ،والتحصيل يف
الرياضيات لطبلب الصف الساب  ،وتكون عينة الدراسة من  4شعب من طبلب الصف
الساب األساسي ،وقد كشف الدراسة عن وجود ارتباط إجيايب ذو داللة إحصائية علي
مستوى الداللة ( ،)α=1.11بُت التحصيل يف الرياضيات ،والقدرة ا١تكانية عند الطبلب.
أما دراسة جارديرف( ،رياف ،) 3114 ،فقد بين الدراسة أف أداء الطبلب ذوي ا١تستوى
ا١ترتف أفضل من ذوي ا١تستويُت ا١تتوسط ،وا١تنخفض.
أما متغَت اٞتنس ،والذي يتحلى ٔتكانة متميزة لدي الباحثُت يف إطار البحث الًتبوي يف
الرياضيات ،فقد أظهرت بعض الدراسات اليت أجري علي الطبلب ،وجود فروؽ دالة
تبعا ١تتغَت اٞتنس لصاحل الطبلب الذكور ،فقد أظهرت دراسة (رياف
إحصائيًا يف القدرة ا١تكانية ً
 ،) 3114،إذل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف القدرة ا١تكانية ت ًبعا ١تتغَت اٞتنس ،ولصاحل
الطبلب الذكور ،وكشف دراسة (عفونة ) 3112 ،عن أف التبلميذ الذكور لديهم قدرة
مكانية أعلي من التلميذات ،إذ تبُت أف نتائج الطبلب الذكور أعلى من اإلناث.
وأيضاً دراسة (سهيلة  )3115 ،اليت ْتث العبلقة بُت القدرة ا١تكانية والتحصيل يف
الرياضيات لدي تبلميذ الصف السادس األساسي وتكون عينة الدراسة من  334تلميذ
وتلميذة مت اجراء اختبار القدرة ا١تكانية ومقارنتها م درجات ٖتصيلهم يف مادة الرياضيات
ووجدت أنو يو جد ارتباط إجيايب ذو داللة إحصائية بُت التحصيل يف الرياضيات والقدرة
ا١تكانية عند التبلميذ .كما كشف الدراسة بعد إجراء اختبار (ت) بُت متوسط درجات
الذكور ومتوسط درجات اإلناث أف التبلميذ لديهم قدرات مكانية أعلي من التلميذات.
كذلك تبُت أف التبلميذ ذوي التحصيل ا١ترتف ديتلكوف قدرة مكانية مرتفعة مقارنة بأقراهنم من
ذوي التحصيل ا١تتوسط وذوي التحصيل ا١تنخفض.
وتعز ًيزا إلثراء نتائج دراسات سارت يف ىذا ا١تنحى ،ولتسليط ا١تزيد من الضوء علي أمهية
القدرة ا١تكانية ،وعبلقتها ٔتتغَت التحصيل فإين آمل أف ٗتطو ىذه الدراسة خطوة يف طريق
البحث ،متناولة القدرة ا١تكانية وعامل التحصيل يف الرياضيات لدي تبلميذ الصف السادس
من ا١ترحلة اإلبتدائية.
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مشملة الدراسة:
تتحدد مشكلة الدراسة من طرح السؤاؿ الرئيسي التارل
ما العبلقة االرتباطية بُت درجات تبلميذ الصف السادس االبتدائي يف اختبار التصور البصري
ودرجاهتم يف ٖتصيل مادة الرياضيات؟
ويتفرع من السؤاؿ الرئيسي السابق األسئلة الفرعية التالية
 -0ىل توجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥1.11بُت
التصور البصريا١تكاين  ،والتحصيل يف الرياضيات لدي تبلميذ الصف السادس من ا١ترحلة
اإلبتدائية؟
 -3ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) α ≥1.11يف التصور
البصري ا١تكاين لدي تبلميذ الصف السادس اإلبتدائي ،تعزى ١تتغَت التحصيل (مرتف -
متوسط  -منخفض)؟
فركض الدراسة:

بناء علي ٖتديد مشكلو الدراسة فقد مت صياغة الفروض التالية
 -0توجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) α ≥1.11بُت
درجات التبلميذ يف اختبار التصور البصري ا١تكاين ،وبُت درجاهتم التحصيلية يف الرياضيات
لدي تبلميذ الصف السادس من ا١ترحلة اإلبتدائية.
 -3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) α ≥1.11يف التصور البصري
ا١تكاين لدي تبلميذ الصف السادس اإلبتدائي ،تعزى ١تتغَت التحصيل (مرتف  -متوسط -
منخفض).
أىداؼ الدراسة:

ىدف ىذه الدراسة إذل
 - 0بياف أثر مستوى التحصيل يف الرياضيات (مرتف  -متوسط -متدين) يف التصور البصري
ا١تكاين لدي تبلميذ الصف السادس من ا١ترحلة اإلبتدائية.
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 - 3العبلقة بُت التصور البصري ا١تكاين لدي تبلم يذ الصف السادس ،ومقارنة ىذه القدرة
بنتائج ٖتصيلهم الرياضي.
أىمية الدراسة:
تظهر أمهية الدراسة يف النقاط التالية
 - 0قد يستفيد منها ا١تعلموف يف تصميم أشكاؿ ىندسية أثناء األنشطة الرياضية.
 - 3قد يستفيد من ىذه الدراسة ا١تشرفوف الًتبويوف من خبلؿ تصميم ورش عمل ١تناقشة
التصور البصري ا١تكاين وعبلقتها باحملتوى ا٢تندسي يف مادة الرياضيات.
 - 2قد يستفيد من ىذه الدراسة مصممو ا١تناىج من خبلؿ تضمُت احملتويات الرياضية
أشكاؿ ىندسية قائمة علي التصور البصري.
 - 2تكمن أمهية ىذه الدراسة يف أمهية التصور البصري ا١تكاين يف احملتويات الرياضية ويف ٣تاؿ
تدريس الرياضيات.
اختبارا لقياس التصور البصري ا١تكاين قد يستفاد منو يف ٣تاؿ البحوث
 - 1تقدـ ىذه الدراسة ً
الًتبوية والنفسية.
مصطلحات الدراسة :
 -1التصور البصرم المماني:
يعرؼ "بأنو قدرة خاصة تتضمن فهم ،وإدراؾ العبلقات الفراغية  ،وتداوؿ الصور الذىنية،
وتصور األوضاع ا١تختلفة لؤلشكاؿ يف ا١تخيلة"( .معوض)33 ،3114 ،
ويعرؼ "بأنو رسم تقرييب للفكرة ،وا٠ترائط العقلية"( .حسن)044 ،3102 ،
ويعرؼ "بأنو القدرة علي تصور ا١تكاف النسيب لؤلشياء يف الفراغ"( .سيد خَت اهلل،3113 ،
.)34
ويعرؼ اجرائياً ٔتدى قدرة التلميذ يف تصور الشكل من حيث الدوراف واالنعكاس بصورة
مطابقة للواق .
 -3التفمير البصرم:
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يعرؼ "بأنو منظومة من العمليات تًتجم قدرة الفرد علي قراءة الشكل البصري ،وٖتويل اللغة
البصرية اليت حيملها ذلك الشكل إذل لغة لفظية (مكتوبة  ،أو منظومة ) ،واستخبلص
ا١تعلومات منو"( .منصور.)31 ،3102 ،
ويعرؼ بأنو "قدرة الفرد علي الوصوؿ إذل ا١تعرفة من خبلؿ ٖتليل ا١توقف  ،وإدراؾ العناصر
معتمدا علي ا٠تربات السابقة ،وقدراتو الذاتية "٧( .تاتى،
ا١تتضمنة فيو ،وفهمو بصورة كلية
ً
.)33 ،3101
ويعرفها الباحث إجرائياً بأنو قدرة الشخص على ا١تعرفة والتحليل وتصور األشياء وتركيبها يف
الوصوؿ إذل ا١تعلومة بدقةً عالية.
 -3التحصيل الدراسي:

ويقصد بو "مدى ما ٖتقق لدي التلميذ من أىداؼ  ،نتيجة دراستو ١توضوع من ا١توضوعات
الدراسية " (رمضاف ،3101 ،ص  ، )11ويعرفو (سعادة" )35 ،3102 ،بأنو مدى استيعاب
الطبلب للخربات من خبلؿ مقررات دراسية ،ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها الطبلب يف
االختبارات ا١تعدة ٢تذا الغرض".
ويعرؼ إجرائيًا بأنو الدرجة اليت حصل عليها تبلميذ الصف السادس اإلبتدائي يف اختبار ا١تعرفة

الرياضية يف اختبار الفصل األوؿ من كتاب الرياضيات الفصل الدراسي األوؿ للعاـ 0222ىػ ػ
0221ىػ.
حدكد الدراسة:

تنحصر حدود الدراسة علي النحو التارل

الحدكد البشرية اقتصرت عينة الدراسة علي تبلميذ الصف السادس ابتدائي.
الحدكد الممانية مت تطبيق ىذه الدراسة علي عينة عشوائية من مدارس إدارة الًتبية والتعليم

ٔتحافظة الطائف.

الحدكد الزمانية مت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العاـ الدراسي 0222ىػ -

0221ىػ.

الحدكد الموضوعية اقتصرت ىذه الدراسة علي التصور البصري ا١تكاين ( دوراف البطاقات ).
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الفصل الثانى
أوالً -اإلطارى النظرى
ثانياً -الدراسات السابقة
ثالثا -التعقيب علي الدراسات السابقة
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أكالن – االطار النظرم:

يقصد بالتصور البصري ا١تكاين ا١تعاٞتة العقلية لتصػور شػكل  ،أو إعػادة ترتيػب أجػزاء
شيء ما ،ويقاس ىذا العامل ،بأف يعرض على التلميػذ شػيء مسػطح علػى اليمػُت ،ويطلػب منػو

اختبػػار أي مػػن البػػدائل الػػيت علػى اليسػػار ،وتشػػَت إذل شػػيء بعػػد ثػػٍت جوانبػػو ،أو أسػػطحو ،كمػػا
يقاس أيضاً من خبلؿ تقدمي ٣تموعة من األشكاؿ ا٢تندسية ،ويطلػب مػن التلميػذ اختبػاراً واحػداً
من التجميعات اليت ٘تثل ٕتميعاً مناسباً لتلك األشياء( .معوض )33 ، 3114 ،
ويف دراسػة حديثػػة قػػاـ هبػا ( ،)Guven, 2007فقػد حػػدد عناصػػر ٦تيػػزة مػػن القػػدرة
ا١تكانيػػة ،تتػػألف مػػن ا١تهػػارات ا١تكانيػػة ،و القػػدرة ا١تكانيػػة بالعمليػػات العقليػػة الػػيت تسػػتخدـ يف
إدراؾٗ ،تزين ،مذاكرة ،ترتيػب القػرارات ذات الصػلة ا١تكانيػة ،ورأى بػأف القػدرة ا١تكانيػة حػددت
بعدة مراحل ٥تتلفػة منهػا قػدرة فهػم العبلقػات ا١تكانيػة بصػرياً ،وإدخػاؿ تغيػَتات علػى األشػكاؿ،
وإع ػػادة ترتيبه ػػا ،وتفس ػػَتىا ،والق ػػدرة علػ ػى التع ػػرؼ علػ ػى ىوي ػػة ك ػػائن عن ػػدما يعت ػػرب م ػػن ا١تع ػػادل
السػػياحية ا١تختلفػػة ،والقػػدرة علػػي تصػػور اٟتركػػة ، ،وىػػو جػزأ أساسػػي مػػن ا١تشػػكلة ،ومػ ذلػػك،
فقػػد درس القػػدرة ا١تكانيػػة يف عنصػرين رئيسػػيُت مهػػا التصػػور ا١تكػػاين ،والعبلقػػات ا١تكانيػػة ،ويػػرى
الباجػث أنػػو ٦تػػا سػػبق يتضػػح أف مهػػارة التصػػور البصػػري ا١تكػػاين تعتمػػد بدرجػػة كبػػَتة علػػى حاسػػة
اإلبصار وعمليات و إدراؾ العبلقات بُت ٣تموعو من األجزاء وقدرة الفرد علػى التصػور البصػري
١توض ػ جسػػم متحػػرؾ يف الفضػػاء ،وىػػي تركػػز علػػى الدقػػة البص ػرية أو التمييػػز البصػػري  ،وإدراؾ
ا١تساحة أو العمق ،والتوازف العضلي للعينُت عند النظػر و الًتكيػز علػى موضػ شػيء معػُت ١تعرفػة
العبلقة بُت الوض اٟتارل و الوض الذي يصبح فيو ،و كذلك إدراؾ العبلقة بػُت الشػكل اٟتػارل
للجسػػم و الشػػكل الػػذي يتحػػوؿ إلي ػو اٞتسػػم عنػػد ثنيػػو أو عنػػد ٖتريػػك شػػيء معػػُت لليمػػُت أو
لليسار أو وضػ ىػذا الشػيء يف وضػ معكوس،وكػذلك تصػور أوضػاع مكونػات شػيء معػُت إذا
مت فصلها عن بعضها  ،ويف تقدير أبعاد الشكل يف األوضاع ا١تختلفة.
واٞتػػدوؿ رقػػم ( )0-3يوضػػح تعػػاريف ا١تكونػػات ،واالختبػػارات الػػيت ديكػػن اسػػتخدامها لقيػػاس
العناصر ذات الصلة ،وبنود االختبار النموذجية.
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جدكؿ ()1-2
تعاريف الممونات كاالختبارات
مكوف
تعريف

التصور ا١تكاين

العبلقات ا١تكانية

ٗتيل ،تناوب  D3 ،D2األجساـ
بسحب اٞتسم كلو

ٗتيل تناوب األجساـ وأجزائها يف الفضاء.
ٕ ،MGHPتارب التصور ا١تكاين،
ٕتارب البوردو للتصور ا١تكاين.

 ،MGHPاختبار التصور
االختبار
ا١تكاين ،اختبار القدرات العقلية
ا١ترتبط
األولية.
اختبار  D2التناوب العقلية
البنود مكعب با١تقارنة D3 ،التناوب
النموذج العقلية
ية

شكل ٣تلس اإلدارة
ورقة قابلة للطي

بسيطة ا١تهاـ نسبياً

مهاـ معقدة نسبياً

تعقيد

ويػرى الباحػث أف القػدرة ا١تكانيػة تنطػوي علػػى قػدرة مرتفعػة يف إدراؾ و ابتكػار وإعػادة ابتكػػار
الصػػور وٗتيله ػػا  ،ا١تص ػػوروف والفنػػانوف وا١تهندس ػػوف والنح ػػاتوف وا١تعمػػاريوف ٚت ػػيعهم يس ػػتخدموف
الػػذكاء ا١تكػػاين ،االف ػراد األذكيػػاء مكاني ػاً ل ػديهم بصػػَتة نافػػذة للتفصػػيل البصػػري ح ػىت إف كان ػ
طفيفػة ،يسػػتطيعوف رسػػم األفكػػار باسػػتخداـ اٞتػػداوؿ او التخيػػل ،كمػػا أهنػػم قػػادروف علػػى ٖتويػػل
الكلمات واالنطباعات إذل تصورات عقليػة .األفػراد األذكيػاء مكانيػاً يتصػوروف األشػياء ،كمػا أف
لديهم حاسة قوية للمكاف واالٕتاىات .
وا١تقصػػود هب ػا القػػدرة علػػى فهػػم ا١ترئيػػات .وا١تتعلمػػوف وفػػق ىػػذا الػػذكاء يتجهػػوف إذل التفكػػَت
ا١تعتمد علػى اسػتخداـ الصػور البصػرية ،واسػتخداـ قػراءة ا٠تػرائط واألشػكاؿ والصػور ،وأمػا ا١تهػن
والتخصصات اليت ترتبط بالتصور البصري ا١تكاين فهي تلػك ا١تتعلقػة بػالرحبلت أو السػياحة أو
الكش ػػافة أو النحػ ػ أو الف ػػن التش ػػكيلي أو البن ػػاء والتش ػػكيل أو تص ػػميم ال ػػديكور ال ػػداخلي أو
ىندسة البناء أو ا٢تندسة ا١تيكانيكية أو األعماؿ اليدوية ا١تيكانيكة ،أو تصػميم األزيػاء أو اٟتلػي
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أو اجملػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوىرات.
فالقػػدرة علػػى التصػػور ا١تكػػاين وتنسػػيق الصػػور ا١تكانيػػة واإلدراؾ الثبلثػػي األبعػػاد واإلبػػداع الفػػٍت
القػػائم علػػى التخيػػل ا٠تصػػب ،ىػػذا النػػوع ٧تػػده متطػػوراً بشػػكل أرقػػى لػػدى البحػػارة والطيػػارين
والنحاتُت والرسامُت وا١تهندسػُت ا١تعمػاريُت  ،ويف ىػذا اٞتػزء مػن الدراسػة يتنػاوؿ الباحػث اإلطػار
النظ ػػري يف أربػ ػ ٤ت ػػاور رئيس ػػية  ،ى ػػي التص ػػور البص ػػري ا١تك ػػاين والتحص ػػيل والدراس ػػات العربي ػػة
والدراسػػات األجنبي ػػة ،يف ك ػػل ٤ت ػػور ق ػػاـ الباح ػػث بع ػػرض تفص ػػيلي لك ػػل جزئي ػػة ت ػرتبط ٔتوض ػػوع
الدراسة.
-1دكر الوراثة في القدرة الممانية (كراثيات القدرات المعرفية):

يتبػػاين الن ػػاس تباين ػاً كب ػَتاً ،فيمػػا اتف ػػق علػػي تس ػػميتو (الػػذكاء) ،واالختبلف ػػات ال تك ػػوف
ظػػاىرة يف ا١تدرسػػة فحسػػب ،وإمنػػا يف أشػػد الظػػروؼ اعتياديػػة يف الكلمػػات الػػيت يسػػتعملها النػػاس
ويفهموهنػػا ويف تبػػاين قػػدراهتم علػػي قػراءة خريطػػة مػػا ،أو يف إتبػػاع التوجيهػػات ا١تعطػػاة ٢تػػم ،أو يف
تذكر أرقاـ ا٢تواتف.
وتكػػوف ىػػذه االختبلفػػات يف ا١تهػػارات النوعيػػة علػػي درجػػة مػػن الشػػيوعْ ،تيػػث غالبػاً مػػا
تعترب أمراً مسلماً بو.

ويف اٟتقيقػػة أف التفس ػَتات البيئيػػة للتفػػاوت يف القػػدرات ا١تعرفيػػة كان ػ ىػػي السػػائدة يف
علػػم الػػنفس ،ولكػػن معظػػم علمػػاء الػػنفس بػػدءوا حػػديثاً يتقبلػػوف رأي ػاً أكثػػر توازن ػاً ،تتػػأثر ٔتوجبػػو
الطبيعة ،والتنشئة يف تنامي ا١تعرفة ،وأبرزت دراسات الوراثات ،دورا أساسيا للجينات يف تشكيل
مكونات الػذكاء ،حػىت أف البػاحثُت بػدءوا يتعقبػوف اٞتينػات ا١تختصػة بالوظيفػة ا١تعرفيػة ١تعرفػة أثػر
اٞتينات ،والبيئة يف القدرات ا١تعرفية النوعية.
فقد كشف دراسة على التوائم ا١تتطابقة ،والتوائم األخويػة ،أهنػم ينجػزوف اختبػاراً خاصػاً
بالقدرة ا١تكانية ،حيث حياولوف إعادة بناء منوذج ا١تكعب باسػتخداـ قطػ لعػبهم ،ويف مثػل ىػذه
االختبارات اليت يقوـ هبا كل طفل ٔتفرده ،وتكوف درجػات التػوائم متطابقػة (الػيت ديتلػك اٞتينػات
نفسها) أكثر تشػاهباً مػن درجػات التػوائم األخويػة( ،الػيت تتشػارؾ نصػف اٞتينػات تقريبػاً) ،وىػذه
الظاىرة تشَت إذل أف للوريث اٞتيٍت أثراً يف القدرة ا١تكانية.
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-2االختالفات بين الجنسين في القدرة الممانية:
علي الرغم مػن أنػو مػن ا١تقبػوؿ أف يكػوف ىنػاؾ اختبلفػاً بػُت الػذكور ،واإلنػاث يف القػدرة

ا١تكانية ،وطبيعة ،وحجم ىػذا االخػتبلؼ ،فػإف ىنػاؾ تفسػَتات كثػَتة للفػرؽ بػُت للجنسػُت منهػا
(.)Senan, 2013,p89

أ -العوامل البيولوجية:

إذ تؤك ػ ػػد غالبي ػ ػػة الدراس ػ ػػات ال ػ ػػيت تش ػ ػػرح الف ػ ػػروؽ ب ػ ػػُت اٞتنس ػ ػػُت ،م ػ ػػن حي ػ ػػث العوام ػ ػػل
البيولوجية ،أف ا٢ترمونات ،وخاصة ىرموف  gonadalيتصل بتنمية ا١تهارات ا١تكانية.
ب .البيئة االجتماعية كالثقافية:

ويشػػمل قضػػايا ،مثػػل اللعػػب وأدوار اٞتنسػػُت االجتماعيػػة ،وا٠تػربات التعليميػػة الػػيت تػػؤثر
علػى انتبػػاه الطفػػل ،وقػػد وجػػدت أدلػػة علػػي أف الفػوارؽ بػػُت اٞتنسػػُت يف اللعبػػة ا١تفضػػلة٢ ،تػػا أثػػر
على القدرة ا١تكانية.
فاألطفاؿ الذين يقضػوف معظػم الوقػ  ،يلعبػوف لعبػة ا١تكعبػات ،والكتػل ،لػديهم قػدرات
مكانية عالية ،بينما األطفاؿ الذين يقضوف معظم الوق  ،م اٟتيوانات احملنطة ،والػدمى لػديهم
مهارات اجتماعية.
-3خصائص القدرة الممانية:

ديكن معرفة خصػائص القػدرة ا١تكانيػة ،مػن خػبلؿ آثارىػا ،ومػن خػبلؿ مػا نبلحظػو ،ومػا
نراه يف (حسُت)21 ،3102 ،
 ا١تنجزات اٟتركية.
 التنقل ،واالبتعاد.
 التحكم ،والًتكيب
 اٟتركات.
 ا١تنجزات ا٠تطية (رسومات – أشكاؿ – ٥تططات – خرائط)..
 اللغة ا١تفردات ا١تكانية (موردة – صادرة)
 التفكَت ا١تكاين
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 التنبؤ با١تسافة ،والتقطي
 التوجيو ا١تكاين
 الذاكرة البصرية ا١تكانية ،والطوبولوجية.
-4سمات كخصائص التالميذ ذكم القدرة الممانية:
 نقل ورؤية ا١تناظر ا٠تيالية بوضوح.

 نقل تركيبات وعمل ٣تسمات ذات ثبلثة أبعاد أفضل من ىم يف نفس السن.
 إدراؾ العبلقات ا١تكانية بُت األشكاؿ والفراغات وتقدير األحجاـ.
 يعرب عن ا١تواقف اليت ٖتدث لو بالوصف أو الرسم من ا٠تياؿ.
 يستطي أف يصف بدقة ووضوح ا١تناظر ا٠تيالية.
 يقدر ا١تسافات.
 حيلم أحبلـ اليقظة أكثر ٦تن ىم يف مثل مرحلتو العمرية.
 يفضل األنشطة اليت ديارس فيها الرسم والتشكيل الفٍت.
 رسم خطوط أو أشكاؿ للتعبَت عن ا١تهاـ واألعماؿ اليت تسند إليهم.
-5أصناؼ القدرة الممانية:
فقػػد صػػنف ( ريػػاف )031 ،3114،نق ػبلً عػػن  Lin Patrstonالقػػدرة ا١تكانيػػة إذل
ثبلثة أصناؼ
-اإلدراؾ الممػػاني :وتتمثػػل يف القػػدرة علػػي تعػػرؼ العبلقػػات ا١تكانيػػة ،م ػ اٟتفػػاظ علػػي

ىيئته ػػا الكلي ػػة ،وى ػػذا الص ػػنف ديك ػػن الوص ػػوؿ إلي ػػو بفعالي ػػة عن ػػد اس ػػتعماؿ عملي ػػات ح ػػس
حركي ػػة ،وحس ػػب (ا٠تال ػػدي ،)42 ،3102 ،ف ػػإف اإلدراؾ ا١تك ػػاين ي ػػتم قياس ػػو م ػػن خ ػػبلؿ
إعطػاء التلميػذ شػكبلً منوذجيػاً ،ويطلػب فيػػو انتقػاء األشػكاؿ ا١تشػاهبة لػو ،ويبلحػ أف ٚتيػ
األشكاؿ غَت الشكل النموذجي ،إما منحرفة ،أو معكوسة ويتم فيهػا اختيػار األشػكاؿ الػيت
٘تثِّل الشكل ومثاؿ ذلك مايلي
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شكل رقم ( )0 3يوضح اإلدراؾ ا١تكاين

التدكير الذىني :ويشَت إذل القدرة علي تػدوير األشػكاؿ ذىنيػا يف بعػدين ،أو ثبلثػة أبعػادبسػػرعة ،ودقػػة ،ويتطلػػب النجػػاح يف ىػػذا البعػػد ا١تكػػوف اسػػتخداـ عمليػػات التػػدوير الػػذىٍت
بفاعلية.
-التصػػور الممػػاني :يعرفػػو ،بأنػػو القػػدرة علػػي ٗتيػػل األشػػياء ،أو التنػػاوب علػػي أجزائهػػا عػػن

طري ػػق الطػ ػػي ،والف ػػرد علػ ػػي س ػػبيل ا١تثػ ػػاؿ ،ويعتم ػػد علػ ػػي ا١تعاٞت ػػة ا١تعقػ ػػدة متع ػػددة ا١تراحػ ػػل
للمعلوم ػػات ا١تمثل ػػة با١تك ػػاف ،إذ يعتم ػػد التص ػػور ا١تك ػػاين عل ػػي معاٞت ػػات ٖتليلي ػػة ،ؤتس ػػتوى
متميز عن ا١تكونات األخرى ،والنجاح فيها يتطلب مرونة معرفية يف تطبيػق ا٠تػربات السػابقة
أثناء إجراءات اٟتل.)Senan, 2013( .
وحسػػب سػػناف ،عػػزت ،فػػإف األنشػػطة ا١تسػػتخدمة لقيػػاس التصػػور ا١تكػػاين تشػػمل شػػكل
اجمللس ،طي الورؽ ،التنمية السطحية ٢تذه ا١تهاـ تتطلب التبلعب بشكل متكرر.
ويػػرى الباحػػث أف القػػدرة ا١تكانيػػة مهمػػة يف حػػل ا١تسػػائل اللفظيػػة ،وذلػػك ألهنػػا تسػػاعد
الطالب يف ٗتيل ا١توقف الصحيح للمسألة وصوال إذل اٟتل الصحيح.
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شمل رقم ( )2:2يوضح التصور المماني

المصدر:
(نيكوالس ويد.) 23 ،3101 ،

-6الفركؽ الممية ،كالميفية في القدرة الممانية:

توجد فروؽ كمية ،وكيفية للقدرة ا١تكانية كما بين دراسة (حسُت)22 ،3102 ،

-الفركؽ الممية في القدرة الممانية:

تش ػَت الدارسػػات الكميػػة الػػيت أجري ػ علػػي القػػدرة ا١تكانيػػة ،إذل اتسػػاؽ الفػػروؽ الفرديػػة
ا١ترتبطػػة هبػػذه القػػدرة ،مػػن حيػػث تفػػوؽ الػػذكور علػػي اإلنػػاث يف ىػػذه القػػدرة بصػػفة خاصػػة يف
التػدوير ا١تكػاين ،سػواء ا١تثػَتات ا١تألوفػة ،أو غػَت ا١تألوفػة وعلػػي األخػص يف معػدؿ التػدوير العقلػػي
كمػا وجػدت فػروؽ يف القػدرة ا١تكانيػػة ،بػُت األعمػار الزمنيػة ا١تتتابعػة  05 -00 -5 -4لصػػاحل
األعم ػػار الزمني ػػة األعل ػػي ،وبص ػػفة خاص ػػة ترمي ػػز ،وزم ػػن األداء عل ػػي اختب ػػارات الق ػػدرة ا١تكاني ػػة،
يتحسن ٖتسنا داال م تزايد العمر الزمٍت.
 الفركؽ الميفية في القدرة الممانية:تشػػَت الدراسػػات الػػيت أجريػ يف ٣تػػاؿ التنػػاوؿ الكمػػي للقػػدرة ا١تكانيػػة ،إذل وجػػود فػػروؽ
كمية يف ىذه القدرة ،كما سبق أف أشَت إليو ،إال أف السؤاؿ الذي فػرض نفسػو ىػو ىػل ىنػاؾ
فػػروؽ كيفيػػة بػػُت األف ػراد يف اإلس ػًتاتيجيات ،وعمليػػات ا١تعاٞتػػة العقليػػة للمعلومػػات ،أو ا١تث ػَتات
ا١تكانية؟
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ومػ ػ ػػن خ ػ ػ ػػبلؿ اإلجاب ػ ػ ػة ع ػ ػ ػػن ى ػ ػ ػػذا التس ػ ػ ػػاؤؿ ،مت التوص ػ ػ ػػل إذل وج ػ ػ ػػود ف ػ ػ ػػروؽ دال ػ ػ ػػة يف
اإلسًتاتيجيات ا١تستخدمة ،يف حل ا١تشكبلت ا١تكانية.
وق ػ ػػد مت تص ػ ػػنيف األف ػ ػراد ،م ػ ػػن خ ػ ػػبلؿ ى ػ ػػذه اإلس ػ ػًتاتيجيات إذل ٖتليلي ػ ػػوف ،كلي ػ ػػوف يف
ٕتهيػػزىم ،ومعػػاٞتتهم للمعلومػػات ا١تكانيػػة ،فػػالنوع األوؿ ،يأخػػذ وقتػاً أطػػوؿ يف اسػػتجابتهم علػي
أوج ػ ػػو الش ػ ػػبو ،واالخ ػ ػػتبلؼ ب ػ ػػُت ا١تثػ ػ ػَتات ،واألش ػ ػػكاؿ ا١تكاني ػ ػػة ،أم ػ ػػا الكلي ػ ػػوف عن ػ ػػد ٕتهي ػ ػػزىم
للمعلومات ،يستخدموف إسًتإتية اإلدراؾ الكلي ،ومن مث يأخذوف زمناً أقل.
شمل رقم ( )3:2يوضح اختبار القدرة الممانية

المصدر:
(Wooding, D. S., 2014, 24).

-7المتغيرات التي تؤثر في القدرة الممانية:
أف ىناؾ متغَتات تؤثر يف القدرة ا١تكانية منها (رياف)005 ،3114 ،

أ -التطور المعرفي :يرتبط ىػذا العامػل ٔتراحػل التطػور ا١تعػريف ،كمػا حػددىا بياجيػو ،وعليػو
تفسَت الفروؽ يف القدرة ا١تكانية ،إذل التفاوت يف ىذه ا١تراحل.

ب -الخبػرة :فقػػد تبػُت أف القػػدرة ا١تكانيػػة لػدى األفػراد ،تتػأثر بػػا٠تربات ا١تكانيػة ،وىػػذا األثػػر
ديتػػد إذل ٣تمػػل ىػػذه القػػدرة ،أو إذل بعػػض جوانبهػػا ،ويتوقػػف عل ػى طبيعػػة ىػػذه ا٠ت ػربات
وأمناطها.

ت -الجنس :بين نتائج معظم الدراسػات ،وجػود عبلقػة بػُت القػدرة ا١تكانيػة ،واٞتػنس وقػد
تعود ىذه الفروؽ إذل طبيعة اإلسًتاتيجيات ا١تعرفية ا١تتبعة لدى كبل اٞتنسُت.
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ث -الموىبػػة (الػػذلاا العػػاـ) :ت ػرتبط ا١توىبػػة بالقػػدرة ا١تكانيػػة ،فا١توىبػػة ٖتػػدد إس ػًتاتيجيات
ا١تعاٞتة الذىنية لؤلشياء ،وىذا بدوره يؤثر علػي أداء الطػبلب يف اختبػار القػدرة ا١تكانيػة،
ويعكس قدراهتم فيها.
-8العمليات المتعلقة بالقدرة الممانية:
ىناؾ بعض النظريات اٞتزئية اليت توضح العمليات ا١تتعلقة بالقدرة ا١تكانية ،ومنها نظريػة
كوسػلُت حيػػث تناولػ  ،الًتاكيػػب العقليػػة ا١تعرفيػػة ،والعمليػػات العقليػػة ا١تعرفيػػة الػػيت تقػػف خلػػف
القػػدرة ا١تكانيػػة ،وتفػػًتض ىػػذه النظريػػة أرب ػ فئػػات للعمليػػات ا١تتعلقػػة بالقػػدرة ا١تكانيػػة (حسػػُت،
 )23 ،3102وىي
 توليد التصور.
 فحص التصور.
ٖ تويل التصور.
ويقص ػػد بتولي ػػد التص ػػور تك ػػوين ص ػػياغات للتص ػػور البص ػػري اعتم ػػاداً علػ ػى ا١تعلوم ػػات
ا١تختزلة يف الذاكرة الطويلة ا١تدى.
كما يقصد بفحص التصور مسح التصور العقلي لئلجابة علي السؤاؿ ا١تثار حولو عن
طريق التحليل وا١تسح وا١تقارنة بصورة نافذة.
شمل رقم ( )4:2يوضح فحص التصور

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

المصدر:
)(Yarbus, A. L., 2015, 180

-9اختبارات القدرة الممانية:
توج ػػد س ػػبعة اختب ػػارات لقي ػػاس عوام ػػل الق ػػدرة ا١تكاني ػػة ،وق ػػاـ بإع ػػدادىا Ekstrom
ورفاقو( ،عفونة )21 – 33 ،3112 ،وىي

أ-اختبارات تحصيل ثالثية :وىي االختبارات اليت أعدىا أعضاء ىيئة التػدريس بقسػم الفيزيػاء
باٞتامعة األردنية.

شمل رقم ( )6:2يوضح اختبارات التحصيل الثالثية

المصدر:
(شاكر عبد اٟتميد.)33 ،3101 ،
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ب-اختبػػارات مقارنػػة األرقػػاـ :ويتكػػوف مػػن  52فقػػرة يف قسػػمُت متمػػاثلُت ،يشػػمل كػػل منهػػا
 24فقػرة ،وتتكػػوف كػػل فقػرة مػػن األعػػداد ا١تكونػػة مػن عػػدة أرقػػاـ ،ويطلػب مػػن ا١تفحػػوص ٖتديػػد
فيما إذا كاف العدداف يف كل زوج متشاهبُت أـ ٥تتلفُت
ج-اختبار الصور المتطابقة:
ويتكوف من  52فقرة وزع على قسػمُت متمػاثلُت ،يشػمل كػل منهمػا علػى  24فقػرة،
تتكوف كل فقرة من رسم ،أو صػورة تقػ علػى يسػار السػطر ،تقابلهػا ٜتػس رسػوـ ،أو صػور تقػ
علػى ديػػُت السػػطر ،ويطلػػب مػػن ا١تفحػػوص أف حيػػدد يف كػػل فقػػرة ،أي صػػورة مػػن الصػػور ا٠تمػػس
الػواردة علػػي ديػػُت السػػطر ٘تاثػػل ،أو تطػػابق الػواردة الواقعػػة علػى النهايػػة اليسػػرى للسػػطر ،كمػػا يف
ا١تثاؿ التارل

شمل رقم ( )7 :2اختبار الصور المتطابقة

المصدر:
(Susan & write,2014, 50).

د-اختبار الصور المخفية:

ويتكوف من  23فقرة جاءت يف قسمُت كل قسم  02فقػرة ،ويعطػى ا١تفحػوص يف رأس
كل صفحة من صفحات االختبار األربعة ٜتسة أشكاؿ ىندسػية ،خصػص ٢تػا الرمػوز ( A B
 ،)C D Eوكل فقرة عبارة عن مرب حيتوي يف داخلو شكبلً ىندسياً.
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شمل رقم ( )8 :2اختبار الصور المخفية

المصدر:
)(Matter, 2015, 68

ق_اختبار تدكير البطاقات:
يتكػػوف مػػن  31فقػػرة ،وزع ػ يف قسػػمُت متمػػاثلُت كػػل منهمػػا عل ػى  01فق ػرات ،وكػػل
فقػػرة يف سػػطر أفقػػي ،وىػػي عبػػارة عػػن رسػػم بطاقػػة غػػَت منتظمػػة الشػػكل ،وتوجػػد رسػػومات ٙتانيػػة
للبطاقة نفسها ،ديثل بعضها دوراناً للبطاقة وبعضها قلباً ٢تا ،ويطلب من ا١تفحوص ٖتديػد مػا إذا
كاف كل واحد من الرسومات الثمانية ديثل دوراناً للبطاقة أـ ال.

ك-اختبار تدكير الممعبات:

يتكػػوف مػػن  23فقػػرة ،وزع ػ يف قسػػمُت متمػػاثلُت كػػل قسػػم ديثػػل  30فقػػرة ،كػػل فقػػرة
عبػػارة عػػن زوج مػػن ا١تكعبػػات ،ورمػػزت أوجػػو ا١تكعبػػات علػػي أف ال يتشػػابو رمػػز أي وجهػػُت يف
ا١تكعب الواحد ،ويطلب من ا١تفحوص ما إذا كاف ا١تكعب ىػو ا١تكعػب اآلخػر ،وديثػل دورانػاً لػو
أو أنو مكعب ٥تتلف عنو.
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شمل رقم ( )9 :2اختبار تدكير الممعبات

المصدر:
ز-اختبار طي الورقة:

(Susan & write,2014, 53).

يتكػػوف مػػن  31فقػػرة يف قسػػمُت ،لػػل كػػل قسػػم  01فقػرات ،توجػػد كػػل فقػػرة يف سػػطر
أفقػي ،وعلػى يسػار السػػطر األفقػي رٝتػات متتابعػػة ،توضػح طريقػة طػػي الورقػة ،طيتػُت ،أو ثػػبلث
طيات ،وتظهر الرٝتة األخَتة للورقة ا١تطوية مكاف الثقب وعلى ديُت السطر توجػد ٜتػس رٝتػات
يفصػػل بينهمػػا ،وبػػُت األخػػرى علػى اليسػػار خػػط عمػػودي ،ويطلػػب مػػن ا١تفحػػوص أف حيػػدد أي
واحد من الرٝتات ا٠تمسة ،ديثل الورقة ا١تطوية (نادر.)3102،33 ،
ح-اختبار تطوير السطوح:

يتكػػوف مػػن  03فقػػرة ،يف قسػػمُت ،كػػل قسػػم يتكػػوف مػػن  2فقػرات ،كػػل منهػػا لػػو ٜتػػس
بػدائل ،لئلجابػة ،ويقػػدـ للمفحػوص رسػػومات لسػطوح ىندسػية ديكػػن اٟتصػوؿ عليهػػا مػن قطعػػة
من الورقة أو ا١تعادف اللينة ،ويف كػل فقػرة يوجػد رسػم يوضػح كيػف ديكػن قػص قطعػة مػن الورقػة،
وطيها لعمل شكل ىندسي.
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ويػرى الباحػػث أف القػدرة ا١تكانيػػة تػرتبط ارتباطػا وثيقػػا بػػالتفكَت البصػري ،فحػػىت يسػػتطي
الف ػػرد إدراؾ العبلقػ ػػة بػ ػػُت األشػ ػػكاؿ ،وٖتديػ ػػد موقعه ػػا ،وإتاىهػ ػػا البػ ػػد مػ ػػن عمليػ ػػيت اإلبصػ ػػار،
والتخيل ،ومها عمليتُت أساسيتُت يف التفكَت البصري (حسُت.)53 ،3102 ،
فالقػ ػػدرة علػ ػػي التصػ ػػور البصػ ػػري ا١تكػ ػػاين ٢تػ ػػا مكانػ ػػة رفيعػ ػػة ٔتنػ ػػاىج الرياضػ ػػيات وطػ ػػرؽ
تدريسػػها ،فط ػػبلب الرياض ػػيات جيػػب أف يس ػػتفيدوا م ػػن تط ػػوير قػػدراهتم البص ػرية وا١تكاني ػػة ألهن ػػا
تساعد على قراءة وفهم ا١تواد البصرية وا١تخططات والرسوـ البيانية.
فالقػػدرة علػى التفكػػَت بصػرياً ومكانيػاً تلعػػب دوراً مهمػاً يف اكتشػػاؼ القػػدرات اإلبداعيػػة
وحل ا١تشكبلت يف الرياضيات وا٢تندسة.
فق ػػد دل ػ العدي ػػد م ػػن الدراس ػػات أف ىن ػػاؾ عبلق ػػة ب ػػُت الق ػػدرة ا١تكاني ػػة والتحص ػػيل يف
الرياضيات.
 -11مهارات التصور البصرم المماني كأساليب تنميتها
تعد مهارات التصور البصػري ا١تكػاين مػن أىػم ا١تهػارات الػيت ينبغػي أف يتقنهػا ا١تتعلمػوف،
وٓتاصػػة ى ػػؤالء الطػػبلب ا١تعلم ػػوف ا١تتخصصػػوف يف ٣ت ػػاؿ تػػدريس الرياض ػػيات ،وفيمػػا رل نتن ػػاوؿ
مفهوـ التصور البصري ا١تكاين وتعريفو ،وأمهية تنميتو ،وكيف ينمي؟ وطرؽ قياسو.

أ -القدرة الممانيةSpatial Ability :

تنقسػػم القػػدرة الرياضػػية إذل قػػدرات عديػػدة ،مػػن أمههػػا القػػدرة ا١تكانيػػة ،وىػػي الػػيت تتعلػػق
باستبقاء واسًتجاع وٖتويل ا١تعلومات البصػرية يف السػياؽ ا١تكػاين ،وقػاـ البػاحثوف بتحليػل مفهػوـ
القدرة ا١تكانية إذل عوامل ٤تددة ،يعتقدوف أهنا تشًتؾ يف اإلدراؾ ا١تكاين ،وعلى الرغم من ذلك
ال يوجػ ػػد اتفػ ػػاؽ ٤تػ ػػدد بػ ػػُت البػ ػػاحثُت حػ ػػوؿ ماىيػ ػػة ىػ ػػذه العوامػ ػػل وطبيعتهػ ػػا ،ولكػ ػػن قػ ػػدـ لنػ ػػا
" "Kimuraستة عوامل ٤تددة للقدرة ا١تكانية ،توصل إليها عن طريق البحػث العملػي ،وىػذه
العوامل ىي (.)Velez et al., 2005,2
 .0التوجو ا١تكاين
 .3ذاكرة ا١توق ا١تكاين
 .2تتب مسار ا٢تدؼ
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 .2التصور البصري ا١تكاين
 .1التجزئة ا١تكانية
 .2اإلدراؾ ا١تكاين

ب -ماىية التصور البصرم المماني:
تشػَت الدراسػات إذل وجػود عػاملُت مكػانيُت ،مهػا التصػور البصػري ا١تكػاين Spatial
 Visualizationوالتوجػو ا١تكػاين  ،Spatial Orientationحيػث تعػرؼ القػدرة علػي
التصػور البصػػري ا١تكػػاين علػػي أهنػػا القػػدرة علػػي معاٞتػػة األشػػياء ثنائيػػة وثبلثيػػة البعػػد عقليػػا ،بينمػػا
يعرؼ التوجو ا١تكاين بأنو القدرة علػي ٖتديػد توجهػات األشػياء بالنسػبة للشػخص ،ومهػا يرتبطػاف
بالنجػػاح يف ا١تهػػن التقنيػػة ،وتفسػػَت الرسػػوـ والصػػور الذىنيػػة لؤلشػػياء يف بعػػدين ويف ثبلثػػة أبعػػاد.
))Bader & Belland, 2009, 2-4
"والتص ػػور البص ػػري يع ػػٍت الق ػػدرة عل ػػي ا١تعاٞت ػػة الذىني ػػة لؤلش ػػياء البصػ ػرية ال ػػيت تتض ػػمن
متواليات معينة من اٟتركات ،وعادة ما جيد ا١تفحوص أنو من الضروري تدوير شكل أو أكثر أو
جزء من الشكل أو أكثر أو إدارتو أو إمالتو أو قلبو ،ويتم ذلك كلو ذىنيػاً ،وعلػى ا١تفحػوص أف
يتعرؼ علي ا١توضوع أو ا١تكاف اٞتديػد أو ا١تظهػر اٞتديػد لؤلشػياء الػيت حركػ أو عػدل داخػل
شكل معقد( ".أبو حطب.) 241 ،3115 ،
وتلعب القدرة علي التصور البصري ا١تكاين دوراً مهماً يف اختبارات العامل ا١تكاين ،وقػد
وج ػػد "خليف ػػة برك ػػات" أف اختب ػػارات ا٢تندس ػػة تتش ػػب نتائجه ػػا بالق ػػدرة علػ ػى التص ػػور البص ػػري
ا١تكاين( .معوض)21 ،3114 ،
وقد أفادت األْتاث الطبية اليت أجري علػى النصػفُت الكػرويُت للمػل البشػري يف إلقػاء
ا١تزيد من الضوء علػي القػدرة ا١تكانيػة ،فػا١تل يتكػوف مػن نصػف كػروي أديػن ونصػف كػروي أيسػر
ومنطقػ ػػة ت ػ ػربط بينهمػ ػػا ،فالنصػ ػػف األيسػ ػػر يػ ػػتحكم يف اللغػ ػػة والكػ ػػبلـ ،ويتفػ ػػوؽ يف أداء ا١تهػ ػػاـ
ا١تتتابعػة ،والتفكػَت ا١تنطقػي ،والتفكػَت التحليلػي ،بينمػػا يقػوـ النصػف الكػروي األديػن بعمليػة تنبيػػو
الًتكي ػػب كك ػػل ،ك ػػذلك يق ػػوـ بعملي ػػة التص ػػور أو التخي ػػل – فض ػػبل ع ػػن الكلم ػػات ،وي ػػتم رؤي ػػة
الشػػكل ا١تعقػػد ككػػل يف النصػػف الكػػروي األديػػن ،بينمػػا يقػػوـ النصػػف الكػػروي األيسػػر بتحليػػل
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األج ػزاء بشػػكل منفصػػل ،ومػػن الص ػواب القػػوؿ بػػأف النصػػف الكػػروي األديػػن يػػتحكم يف القػػدرة
ا١تكانية) Dickson, 2014, 3-4) .
وتوجػػد مقًتحػػات تقػػوؿ بػػأف الًتبيػػة ا١تدرسػػية ٘تيػػل للًتكيػػز علػػي تطػػوير وتنميػػة القػػدرات
الػػيت يقػػوـ هبػػا النصػػف الكػػروي األيسػػر ،بينمػػا تتجاىػػل نسػػبياً عمليػػات النصػػف الكػػروي األديػػن،
ويف الوق ػ اٟتاضػػر ال نعػػرؼ كيػػف نػػؤثر عل ػى ا١تعرفػػة الػػيت تتعلػػق بعمليػػات ال ػربط بػػُت القػػدرات
والنصفُت الكرويُت من خبلؿ تعلم مناسب)Orton, 2007, 118-120) .
وتشػَت معظػػم الدراسػػات إلمكانيػػة تػػدريس االسػتعدادات البصػرية ا١تكانيػػة – Visuo
 ،Spatial Aptitudesخاصػػة م ػ األنشػػطة الػػيت تعتمػػد علػػي الكمبيػػوتر ،وقػػد افػػًتض
"بيشػػوب  "Bishopأف الًتكيػػز علػػي االسػػتعداد ا١تكػػاين ينمػػي القػػدرة الرياضػػية بشػػكل فعػػاؿ
أكث ػػر مػ ػػن الًتكيػ ػػز عل ػػي احملتػ ػػوى الرياضػ ػػي وا١تهػ ػػارات الرياض ػػية فقػ ػػط ،إال أف دراسػ ػػة "أولسػ ػػوف
وبوليستك  "Olson & Bualystokدلػ علػى أف كػبل ا١تعػاٞتتُت – البصػرية واليدويػة –
أظهرتا داللة إحصائية.)Baker & Belland, 2006, 1-4( .
ويقػػوؿ ف ػؤاد البهػػي أف ىػػذه القػػدرة تبػػدو يف كػػل نشػػاط عقلػػي يتميػػز بالتصػػور البصػػري
ٟتركة األشكاؿ ا١تسطحة واجملسمة ( .البهي)344 – 041 ،3102 ،
ويعد توقي التػدخل لتعلػيم القػدرة ا١تكانيػة والقػدرة علػي التصػور البصػري ا١تكػاين عامػل
حاسػػم ،وىػػذا التوقيػ اختلفػ اآلراء يف ٖتديػػده ،فػػبعض الدراسػػات تشػػَت إذل أنػػو سػػن مػػا قبػػل
البلػػوغ  ،Pre – adolescenceوقػػد أشػػار "بيشػػوب  "Bishopإذل أنػػو وقػ حاسػػم،
وأشػػار "ٝتيػػث وشػػرودر  "Smith & Schroederإذل أف طالبػػات الصػػف الراب ػ قػػد
اسػتفدف مػن ا١تهػارات ا١تكانيػة  ،Spatial Skillsولكػن ذلػك دل يكػن لػو مغػزى عنػد ا١تقارنػة
بػُت البنػػُت والبنػات ،وأشػػارت دراسػة "ٝتيػػث وليتمػاف  "Smith & Litmanإذل اسػػتفادة
البنػػُت أكثػػر مػػن البنػػات يف سػػن  02 – 00ع ػػاـ ،ولكػػن تأجيػػل التػػدريس إذل مرحلػػة مػػا قب ػػل
البلػوغ أدى السػتفادة البنػات أكثػػر ،ويسػتخلص "بػاكَت  "Bakerأف السػن ا١تثػػارل ىػو سػن مػػا
قبل البلوغ.)Baker & Belland, 2006, -4( .
وتش ػ ػ ػ ػ ػ ػػَت الدراس ػ ػ ػ ػ ػ ػػات لوج ػ ػ ػ ػ ػ ػػود ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػاملُت مك ػ ػ ػ ػ ػ ػػانيُت ،مه ػ ػ ػ ػ ػ ػػا التص ػ ػ ػ ػ ػ ػػور أو التخيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل
 ،Visualizationوالتوجػػو  ،Orientationوكم ػػا سػػبق ف ػػإف التصػػور يع ػػٍت القػػدرة عل ػػي
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معاٞتػػة األشػػياء ا١تسػػطحة أو اجملسػػمة ذىنيػا بينمػػا التوجػػو ا١تكػػاين يعػػٍت القػػدرة علػػي ٖتديػػد توجػػو
األشياء (األشكاؿ ا١تسطحة واجملسمة) بالنسبة لشيء ما (شكل أو ٣تسم) ،ومها يرتبطػاف بقػوة.
)) Baker & Belland, 2006,1
والتصور البصري ا١تكاين ىو قدرة خاصة تتضمن فهم وإدراؾ العبلقات الفراغية وتػداوؿ
الصور الذىنية وتصور األوضاع ا١تختلفة لؤلشكاؿ يف ا١تخيلػة ،وتبػدو ىػذه القػدرة يف كػل نشػاط
عقلي يتميز بالتصػور البصػري ٟتركػة األشػكاؿ ا١تسػطحة واجملسػمة ،ويف ٗتيػل اٟتركػة أو اإلحػبلؿ
ا١تكاين للشكل أو بعض أجزائو( .معوض)2-2 ،3114 ،
وقػػد توصػػل "ف ػؤاد البهػػي" إذل انقسػػاـ القػػدرة ا١تكانيػػة إذل قػػدرتُت بسػػيطتُت ،مهػػا القػػدرة
ا١تكانيػة الثنائيػػة أو احملصػػورة ببعػػدين ،والقػػدرة ا١تكانيػػة ثبلثيػة البعػػد ،والقػػدرة ا١تكانيػػة الثنائيػػة تػػدؿ
علي التصور البصري ٟتركة األشكاؿ ا١تسطحة ،مثل دورة األشكاؿ ا١ترسومة علي سطح الػورؽ
يف إتاه عقارب الساعةْ ،تيث تظل ملتصقة بسطح الورقة ( .معوض)2 ،3114 ،
ويقػػوؿ "خليػػل معػػوض" أف األْتػػاث اٟتديثػػة أكػػدت اسػػتقبلؿ عامػػل التصػػور البصػػري
ا١تكاين عن العامل ا١تكاين ،فالتصور البصري يقوـ علي ٗتيل اٟتركة أو اإلحػبلؿ ا١تكػاين للشػكل
أو أجزائو ،ويطلق عليػو "جيلفػورد" معرفػة ٖتػويبلت األشػكاؿ البصػرية ،أمػا العامػل ا١تكػاين فيقػوـ
علػػي إدراؾ العبلقػػات ا١تكانيػػة دوف حركػػة األشػػكاؿ واجملسػػمات ويطلػػق عليػػو "جيلفػػورد" معرفػػة
منظومات األشكاؿ البصرية( .معوض)1 ،3114 ،

-11بعض التعاريف التي تناكلت مفهوـ التصور البصرم المماني:

تعددت التعاريف اليت تناول مصطلح التصور البصػري ا١تكػاين ،ولعػل السػبب يف ذلػك
ىو تنوع اجملاالت اليت توظف فيها ىذه ا١تهارات ،ومن ىذه التعاريف ما يلي
* القدرة علػي تػدوير األشػكاؿ ا١تسػطحة واجملسػمة وتقليبهػا يف الػذىن وتصػور مػا تػؤوؿ إليػو بعػد
دوراهنػػا ،أو تصػػور حركػػة اٞتسػػيمات وأوضػػاعها ا١تختلفػػة أثنػػاء ىػػذه اٟتركػػة ،وكيػػف تتطػػور ىػػذه
األوضاع( .راجح)032 ، 3113 ،
* التصػور الػذىٍت للصػور البصػرية ،كمػا حيػدث يف تصػور األشػكاؿ ا١تختلفػة للرسػوـ ا٢تندسػية( .
٧تايت)021 ،3101 ،
* ا١تعاٞتة الذىنية للموضوعات البصرية (لطفي إبراىيم)011 ،3102 ،
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* استعماؿ الشكل أو ٖتويلو إذل تنظيم بصري آخر ،أو القدرة علي إحداث بعػض التغػَتات يف
األشكاؿ ا١تدركة بصرياً (سيد خَت اهلل)213 ،3113 ،

* قػػدرة خاصػػة تضػػمن فهػػم وإدراؾ العبلقػػات الفراغيػػة وتػػداوؿ الصػػور الذىنيػػة وتصػػور األوضػػاع
ا١تختلفػػة لؤلشػػكاؿ يف ا١تخيلػػة ،وتبػػدو ىػػذه القػػدرة يف كػػل نشػػاط عقلػػي يتميػػز بالتصػػور البصػػري
ٟترك ػػة األش ػػكاؿ ا١تس ػػطحة واجملس ػػمة ،ويف ٗتي ػػل اٟترك ػػة أو اإلح ػػبلؿ ا١تك ػػاين للش ػػكل أو بع ػػض
أجزائو( .معوض)2-2 ،3114 ،
* تناوؿ ودوراف ولف وٖتويل مثَت علي شكل صورة ( عابد)042 ،3102 ،
* خلق صورة بصرية عقلية (كفايف)010 ،3112 ،
* فعػػل نشػػاط ينشػػأ عنػػو ارتبػػاط قػػوي بػػُت ح ػواس الفػػرد وشػػيء آخػػر خػػارجي للحصػػوؿ علػػي
الػػتعلم ،ويتكػػوف التصػػور البصػػري مػػن خػػبلؿ البنػػاءات العقليػػة للموضػػوعات أو العمليػػات الػػيت
تربط الفرد باألحداث ا١تدركة ).(Zazkis & others, 2009
* معاٞتة األشياء ذىنياً أو يف ا٠تياؿ ،أي قدرة األفراد علي معاٞتة.
وبناء علي ما سبق فإف الباحث يعرؼ "القدرة على التصور البصري ا١تكػاين" إجرائيػاً يف
البحػػث اٟتػػارل علػػي أهنػػا "القػػدرة علػػي وصػػف حركػػة جسػػم معػػُت مػػن خػػبلؿ مشػػاىدة منحػػٌت
الشػػكل  ،وكػػذلك القػػدرة علػػي تصػػور ا١تنحػػٌت ا١تناسػػب ٟتركػة معينػػة للجسػػم يف أي ٟتظػػة زمنيػػة
من خبلؿ مشاىدة اٟتركة الفعلية للجسم".

-12معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ( :)NCTM,2000

برز يف القرف ا١تاضي االىتماـ بعلم ا٢تندسة ،فأصبح مادة حية ومركػز جػذب للطػبلب ،ألنػو
ا١توضوع غَت التقليدي يف الرياضيات ،فالطالب من خبللو يعمل ويلعػب أثنػاء تعلمػو ،وبلػا ىػذا

االىتمػاـ أوجهػو عنػدما أوصػى اجمللػس القػومي ١تعلمػي الرياضػيات األمريكػي (National

) ،Council of Teachers of Mathematicsيف مػؤ٘تره ا١تنعقػػد سػػنة
 0545إذل ضػػرورة زيػػادة الًتكيػػز علػػي ا٢تندسػػة يف ٚتي ػ ا١تسػػتويات ،واعتبارىػػا مػػن أبػػرز معػػايَت
عقػػد التسػػعينيات يف القػػرف العش ػرين ،ذلػػك أف ا١تعرفػػة ا٢تندسػػية وإدراؾ عبلقاهتػػا أم ػراف مرتبطػػاف
ببيئة الفرد وحياتو اليومية ،عبلوة علي ارتباطهما الوثيق ٔتواضي رياضية وعلمية أخرى٦ ،تػا يشػَت
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إذل اىتم ػػاـ أك ػػرب با٢تندس ػػة وكيفي ػػة تدريس ػػها .حي ػػث أص ػػدر ى ػػذا اجملل ػػس ع ػػاـ 0545ـ وثيق ػػة
معيارا مقسمة إذل أرب فئات ىي
تضمن أربعة وٜتسُت ً
أ -فئة رياض األطفاؿ إذل الصف الثاين.
ب -فئة الصف الثالث إذل الصف ا٠تامس.
ت -فئة الصف ا٠تامس إذل الصف الثامن.
ث -فئة الصف التاس إذل الصف الثاين عشر.

مث ظه ػػرت وثيق ػػة مع ػػايَت التق ػػومي للرياض ػػيات ا١تدرس ػػية ع ػػاـ 0551ـ ع ػػن  NCTMنفس ػػو،

توصي ىذه الوثيقة ٔتنهج يطور مقدرة الطالب يف الرياضيات ،وأخَتا صػدرت عػن NCTM
وثيقػػة ا١تبػػادئ وا١تعػػايَت للرياضػػيات ا١تدرسػػية عػػاـ 3111ـ ،ىػػذه ا١تعػػايَت ٗتتػػزؿ معػػايَت 0545ـ
وتنظمهػػا وتصػػنفها .وا١تبػػادئ ىػػي عبػػارات ٤تػػددة تعكػػس القواعػػد األساسػػية لتعلػػيم الرياضػػيات
ذات النوعية العا١تية ،وتشمل ا١تبادئ الرئيسة التالية (فريد)53 ،3102 ،
مب ػػدأ ا١تس ػػاواة يتطل ػػب التمي ػػز يف الرياض ػػيات مس ػػاواة وتوقع ػػات عالي ػػة ودع ػػم ق ػػوي ٞتميػ ػ

الطبلب.
مبدأ ا١تنهج ا١تػنهج جيػب أف يكػوف متناسػقاً ويركػز علػي الرياضػيات ا١تهمػة ومًتابطػاً باتسػاؽ

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

مث ٖتديهم ودعمهم لتعلمو جيداً.
مب ػػدأ ال ػػتعلم جي ػػب أف ي ػػتعلم الط ػػبلب الرياض ػػيات مػ ػ الفه ػػم والبن ػػاء الفع ػػاؿ للمعلوم ػػات

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

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

تعلم الرياضيات.
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أما ا١تعايَت فهي تصف الفهم وا١تعلومات وا١تهارات الرياضية اليت جيب أف حيصػل عليهػا الطػبلب
مػػن مرحلػػة مػػا قبػػل الروضػػة وحػػىت الصػػف الثػػاين عشػػر ،وتقسػػم ا١تعػػايَت إذل (السػػيد،3102 ،
.)013
معايَت احملتوى وىذه ا١تعايَت تصف ما جيب أف يتعلمو الطبلب ،وتشمل
.1
األعداد والعمليات ،واٞترب ،وا٢تندسة ،والقياس ،وٖتليل البيانات واالحتماالت.
مع ػػايَت العملي ػػات وى ػػذه ا١تع ػػايَت تش ػػمل ط ػػرؽ اكتس ػػاب واس ػػتخداـ ا١تع ػػرؼ ذات العبلق ػػة
.2
باحملتوى ،وتشمل حل ا١تسألة والتفكَت الرياضي والربىاف ،واالتصاؿ ،والربط ،والتمثيل.
-13معيار محتول الهندسة:
ا٢تندسة ىػي ا١توضػوع الػرئيس يف الرياضػيات ،فهػي تسػاعد علػى وصػف البيئػة وفهمهػا وتنميػة
مه ػػارات التفك ػػَت ا١تنطق ػػي والتربي ػػر ،وتص ػػل ذروهت ػػا يف العم ػػل مػ ػ الرباى ػػُت يف الص ػػفوؼ العلي ػػا،
ىاما يف النمذجة الرياضية وحل ا١تشكبلت ،وٕتدر اإلشػارة ىنػا إذل أف للتكنولوجيػا
دورا ً
وتلعب ً
ىام ػػا ورئيس ػػيًا يف تعل ػػيم وتعل ػػم ا٢تندس ػػة ،ويتض ػػمن معي ػػار ا٢تندس ػػة الًتكي ػػز عل ػ ػى التفكػ ػػَت
دورا ً
ً
ا٢تندسي ومهارات التفكَت ا١تنطقي من خبلؿ ا١تعايَت الفرعية اآلتية (السب .)25 ،3102 ،


ٖتليل خصائص وصفات األشكاؿ ا٢تندسية ثنائية وثبلثية األبعاد وتنمية اٟتجج الرياضية

عن العبلقات ا٢تندسية
حيػػث دييػػل األطفػػاؿ بطبيعػػتهم إذل مبلحظػػة األشػػكاؿ ووصػػفها ووصػػف خصائصػػها ،ويسػػتطي
األطفػػاؿ تعلػػم األشػػكاؿ ا٢تندسػػية باسػػتخداـ احملسوسػػات ،وبعػػد ذلػػك تصػػبح دراسػػة خصػػائص
األشػػكاؿ وصػػفاهتا أكثػػر ٕتريػػداً .ويف ٚتي ػ ا١تسػػتويات جيػػب أف يػػتعلم الطػػبلب صػػيا تفس ػَتات
مقنعة لتخميناهتم وحلو٢تم.
ٖتدي ػػد ا١تواقػ ػ ووص ػػف العبلق ػػات ا١تكاني ػػة باس ػػتخداـ ا٢تندس ػػة اإلحداثي ػػة وأنظم ػػة التمثي ػػل

األخرى يتعلم األطفاؿ يف البداية مفاىيم ا١توقػ النسػيب ،مثػل فػوؽ ،خلػف ،قريػب ،بػُت ،وبعػد
ذلك يستطيعوف عمل واستخداـ شبكات مستطيلة لتحديد مواقػ األجسػاـ وقيػاس ا١تسػافة بػُت
نقاط على خطوط عمودية أو أفقية .ويف الصفوؼ ا١تتوسػطة والثانويػة يكػوف ا١تسػتوى اإلحػداثي
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مفي ػػداً الكتش ػػاؼ وٖتلي ػػل خص ػػائص األش ػػكاؿ ،وٖتدي ػػد ا١تواق ػ ػ وا١تس ػػافات .وتعم ػػل ا٢تندس ػػة
اإلحداثية على الربط بُت اٞترب وا٢تندسة.


تطبيق التحويبلت ا٢تندسية والتماثبلت لتحليل ا١تواقف الرياضػية يػأيت األطفػاؿ الصػغار إذل

ا١تدرسػػة وىػػم ديلكػػوف حدسػاً عػػن كيفيػػة ٖتريػػك األشػػكاؿ وبإمكػػاهنم استكشػػاؼ أنػواع اٟتركػػات
مثل اإلنسحاب واإلنعكاس باستخداـ طي األوراؽ أو الرسم على الورؽ الشفاؼ أو ا١ترايا.
اسػػتخداـ التصػػور الػػذىٍت والتفكػػَت ا١تكػػاين والنمذجػػة ا٢تندسػػية ٟتػػل ا١تشػػكبلت جيػػب أف

يط ػػور الط ػػبلب يف الس ػػنوات األوذل مه ػػارات تص ػػورية م ػػن خ ػػبلؿ ٕت ػػارب عملي ػػة مػ ػ األجس ػػاـ
ا٢تندسية وبعد ذلك بإمكاف الطػبلب التحويػل مػن ا١توقػ ا١تػادي إذل التصػوري العقلػي والنمذجػة

(.)NCTM 2000
 -14تحليل المحتول:

نظام ػ ػػا يتك ػ ػػوف م ػ ػػن أبني ػ ػػة متكامل ػ ػػة ومتماس ػ ػػكة ،باإلض ػ ػػافة إذل ا١ت ػ ػػدخبلت
يعت ػ ػػرب ا١ت ػ ػػنهج ً
والعمليػػات وا١تخرجػػات الًتبويػػة الػػيت تتػػأثر ٔتجموعػػة مػػن العوامػػل الداخليػػة وا٠تارجيػػة ،الػػيت ٖتػػدد
طبيعة أىداؼ ا١تنهج ووسائلو وعملياتو وما حيققو من نتػائج ،و١تعرفػة طبيعػة وفهػم العبلقػات بػُت
ىذه ا١تكونػات واألسػس الػيت تقػوـ عليهػا ،جيػب ٖتليلهػا وٕتزئتهػا إذل عناصػرىا األساسػية .حيػث
يتكػػوف احملتػػوى الرياضػػي مػػن حقػػائق ومفػػاىيم وتعميمػػات ومهػػارات وخوارزميػػات ومشػػكبلت.
كم ػػا أف ىن ػػاؾ جانبً ػػا آخ ػػر للمحت ػػوى وى ػػو ال ػػذي يتعل ػػق باالٕتاى ػػات وا١تي ػػوؿ والق ػػيم (اجمل ػػاؿ
الوجداين) ،أما اجملاؿ النفسحركي يف الرياضيات فهو يتمثل يف النواحي العملية وا١تهارات.
ويؤكد أبو زينػة ( )12 ،3102أف عمليػة تقػومي ا١تنػاىج أمػر ال بػد منػو عنػد تطػوير أي برنػامج
أو م ػػنهج مدرس ػػي ،ولتق ػػومي ا١تن ػػاىج طريقت ػػاف األوذل تتمث ػػل يف مبلحظ ػػة ا١ت ػػنهج أثن ػػاء تطبيق ػػو،
والثانية تتمثل يف ٖتليل مطبوعات ا١تناىج من كتب دراسية وأدلة معلمُت.
ؼ أبػػو زينػػة أيضػػا ٖتليػػل احملتػػوى بأنػػو أسػػلوب يهػػدؼ إذل وصػػف احملت ػوى التعليمػػي وصػ ًػفا
وعػػر ب
موضػوعيًا ومنهجيػاً يػؤدي إذل ٖتديػد العناصػر األساسػػية للػتعلم ،وأف لتحليػل احملتػوى ثبلثػة أبعػػاد
أساسية ىي
ا١تعلومات ويقصد بو ٣تاالت احملتوى الرياضػي وىػي (األعػداد والعمليػات عليهػا ،ا٢تندسػة،
.1
القياس ،اٞترب ،البيانات) ،وما يتضمنو من مفاىيم وتعميمات ومهارات.
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السػلوؾ ويقصػد بػو ٖتديػد العبلقػػة بػُت ذلػك احملتػوى وبػػُت التغػَتات الػيت ديكػن إحػػداثها يف
.2
سلوؾ الطالب ،وما يعكسو ىذا السلوؾ من قدرات معرفية ومهارات التفكَت وحل ا١تشكبلت.
تصػػميم ا١تواقػػف واألنشػػطة التعليميػػة ا١تناسػػبة ٢تػػذا احملتػػوى متضػػمنة ا١تسػػتويات الثبلثػػة لنم ػو
.3
ا١تعرفة (احملسوس وشبو احملسوس واجملػرد ) ا١تسػئولة عػن ٖتقيػق أىػداؼ التعلػيم (بػدوي،3102 ،
.)12

 -15التحصيل فى مادة الرياضيات:
تع ػػد مه ػػارة ح ػػل ا١تس ػػائل الرياض ػػية وس ػػيلة إلث ػػارة الفض ػػوؿ الفك ػػري وح ػػب االس ػػتطبلع
وامت ػػداداً طبيعي ػاً ل ػػتعلم ا١تب ػػادئ والق ػوانُت يف مواق ػػف جدي ػػدة ،كم ػػا أهن ػػا ت ػػدريب مناس ػػب للف ػػرد
ليصبح قادراً علي حل ا١تشكبلت اليت تواجهو يف حياتػو اليوميػة ،لػذلك اىتمػ ا١تنػاىج اٟتديثػة
للرياضػػيات يف ٚتي ػ دوؿ العػػادل بتنميػػة التفكػػَت لػػدي الطػػبلب ،إذ تق ػ مسػػئولية تنميػػة عػػادات
التفكَت الفعاؿ وا١تنتج علي مناىج الرياضيات بشكل خاص (الرفي .)22-22 ،3102 ،
حيػػث يلقػػى التحصػػيل يف مػػادة الرياضػػيات اىتمامػًػا كبػَتاً مػػن ا١تػربُت وأوليػػاء األمػػور نظػراً
لبلعتقاد السائد بالعبلقة الوطيدة اليت تربط التحصيل يف الرياضػيات بالقػدرة علػي التفكػَت وحػل
ا١تشكبلت (عبلونة .)44 ،3113
وغالبػاً مػػا يقػ األىػػل يف مشػػكلة نتيجػػة ضػػعفهم أيضػاً ،وذلػػك عنػػد ٤تػػاولتهم مسػػاعدة
أبن ػػائهم يف م ػػادة الرياض ػػيات ،وق ػػد يك ػػوف الس ػػبب أف ٤تت ػػوى الرياض ػػيات اٟتديث ػػة س ػػهل ٦تتنػ ػ
بالنسبة لآلباء الذين غالباً ما يفتقدوف الطريقة ا١تناسبة ١تساعدة أبنائهم (مراد)12 ،3102 ،
وم ػػدرس الرياض ػػيات الن ػػاجح ى ػػو ال ػػذي حي ػػاوؿ اس ػػتغبلؿ الفرص ػػة ا١تتاح ػػة ل ػػو ،فمج ػػاؿ
الرياضيات ٣تاؿ خصب لتعليم حل ا١تشكبلت ،إف على ا١تدرس أف ينمي القػدرة لػدي تبلميػذه
علي حل ا١تشكبلت الرياضية (لطيف.)23 ،3102 ،
ويؤكػػد علم ػػاء ال ػػنفس الػػذين ين ػػادوف بتعل ػػيم مه ػػارات التفكػػَت أمهي ػػة الرياض ػػيات يف رف ػ
مسػػتوى الطلبػػة وامػػتبلكهم ١تهػػارات حػػل ا١تشػػكبلت أو غَتىػػا مػػن أن ػواع التفكػػَت حيػػث يػػذكر

شػػونفلد  Schoenfeld 2013أف التفكػػَت الرياضػػي يسػػتطي أف يسػػاعدنا علػػي أف نفهػػم
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األزمػات ا١تعقػػدة يف حياتنػا ،وديكػػن أف يصػػبح طريقػاً إلدراؾ العػػادل وجعلػػو ذا معػٌت لػػذلك عنػػدما
نق ػػوـ بت ػػدريس الرياض ػػيات بص ػػورة عام ػػة ف ػػنحن نق ػػوـ بتعل ػػيم ح ػػل ا١تش ػػكبلت بص ػػورة خاص ػػة،
والتدريس بطريقة حل ا١تشكبلت يقوـ أساساً علي ٖتويل احملتػوى الرياضػي نفسػو إذل مشػكبلت
ذات طبيعة خاصة ،وعن طريق حل ىذه ا١تشػكبلت يػتعلم الطالػب كثػَتاً مػن اٟتقػائق وا١تهػارات
وا١تفهوم ػػات والتعميمػ ػػات الرياضػ ػػية ،ى ػػذا باإلضػ ػػافة إذل تعلػ ػػم بع ػػض الطرائػ ػػق واإلس ػ ػًتاتيجيات
وا١تقًتحػ ػ ػػات ا١تسػ ػ ػػاعدة يف حػ ػ ػػل ا١تشػ ػ ػػكبلت العامػ ػ ػػة الػ ػ ػػيت يواجههػ ػ ػػا الفػ ػ ػػرد يف حياتػ ػ ػػو اليوميػ ػ ػػة
).(Schoenfeld 2013,1 -4
وقػػد بػػدأت ىػػذه الطريقػػة تأخػػذ مكانتهػػا يف اآلونػػة األخػػَتة بػػُت طرائػػق التػػدريس الفاعلػػة
حيث كثػرت حو٢تػا البحػوث وا١تقػاالت وا١تناقشػات ،بػل إف بعػض الػدوؿ قطعػ شػوطا ال بػأس
بػػو يف ىػػذا ا١تضػػمار حيػػث ظهػػرت فعػػبل بعػػض الكتػػب ا١تدرسػػية ا١تصػػممة ٢تػػذا الغػػرض (ا١تغػػَتة
.)041 ،3115
وتعػػد مػػادة الرياضػػيات أحػػد اجملػػاالت ا٠تصػػبة الػػيت ديكػػن للمػػدرس أف يقػػدـ مػػن خبل٢تػػا
ا١تشكبلت ا١تناسبة إذل التبلميذ ليقوموا ْتلها ٔتسػتوى علمػي مقبػوؿ نظػراً ١تػا ٘تتػاز بػو الرياضػيات
عػػن غَتىػػا مػػن العػػوـ حيػػث يػػتم التوصػػل فيهػػا إذل رأي ٤تػػدد وقػػاط بشػػأف ا١تشػػكبلت ،األمػػر
الذي ال يتوافر هبذا الشكل يف العلوـ األخرى (لطيف.)014 ،3102،
ويعػػد حػػل ا١تشػػكبلت منشػػطاً ىام ػاً ومناسػػباً يف الرياضػػيات ا١تدرسػػية ،وتػػأيت أمهيػػة حػػل
ا١تش ػػكبلت يف الرياض ػػيات ا١تدرس ػ ػية م ػػن حي ػػث كوهن ػػا النت ػػاج األخ ػػَت لعملي ػػة التعل ػػيم وال ػػتعلم.
فا١تعارؼ وا١تهارات وا١تفاىيم والتعميمػات الرياضػية ،وكػل ا١توضػوعات ا١تدرسػية األخػرى .ليسػ
ىدفاً يف ذاهتا وإمنا وسائل وأدوات تسػاعد الفػرد علػى حػل مشػكبلتو اٟتقيقيػة .باإلضػافة إذل أف
حػػل ا١تشػػكبلت ىػػو الطريػػق الطبيعػػي ١تمارسػػة التفكػػَت بوجػػو عػػاـ .فلػػيس ىنػػاؾ رياضػػيات دوف
تفكَت ،وليس ىناؾ تفكَت دوف رياضيات (عبد الفتاح.)303 ،3102 ،
وديكػػن ٟتػػل ا١تشػػكبلت الرياضػػية أف يسػػاعد الطػػبلب عل ػى ٖتسػػُت قػػدراهتم التحليليػػة،
واس ػػتخداـ ى ػػذه الق ػػدرات يف مواق ػػف ٥تتلف ػػة ،كم ػػا يس ػػاعد ح ػػل ا١تش ػػكبلت الط ػػبلب يف تعل ػػم
اٟتق ػػائق وا١ته ػػارات وا١تف ػػاىيم وا١تب ػػادئ الرياض ػػية وذل ػػك ع ػػن طري ػػق توض ػػيح تطبيق ػػات ا٠تػ ػربات
الرياضػػية والعبلقػػات ا١تتبادلػػة بينهػػا .كػػذلك يسػػاعد الػػتعلم عػػن طريػػق حػػل ا١تشػػكبلت الطػػبلب
32

عل ػػي تفه ػػم ا١توض ػػوعات بص ػػورة أعم ػػق ،واالحتف ػػاظ با١تعلوم ػػات ١ت ػػدة أط ػػوؿ ،وٖتس ػػُت دافعي ػػة
الط ػػبلب ٨ت ػػو تعلػ ػم الرياض ػػيات وجعله ػػا أكث ػػر متع ػػةً وإث ػػارًة بالنس ػػبة ٢ت ػػم (ري ػػك ىب ػػل ،3112

 ،)031ولػػذلك ينػػادي ا١تهتمػػوف ٔتج ػػاؿ تػػدريس الرياضػػيات بػػأف دي ػػر كػػل الطػػبلب ٓتػػربة ح ػػل
ا١تشكبلت واالستقصاء كجزء من رياضياهتم ا١تدرسية.
لق ػػد اس ػػتخدم ٣تموع ػػة م ػػن ا١تعلم ػػُت إسػ ػًتاتيجيات ٥تتلف ػػة ع ػػن الت ػػدريس التقلي ػػدي
للرياضػػيات فمػػنهم مػػن كلػػف ٣تموعػػة مػػن الطػػبلب إعػػادة تنظػػيم أحػػد الػػدروس وربطهػػا بػػأجزاء
الكتاب حُت ذكروا بأهنػا غػَت منظمػة ،وبعػد وقػ قصػَت ،وضػ ا١تػدرس إسػًتاتيجية ا١تناقشػة مػ
الطبلب وتسجيل النقاط ا١تفتاحية يف مناقشاهتم حػىت انتهػى الػدرس ٔتخطػط عػاـ للػدرس مػنظم
تنظيمػاً مفهومػاً مػن قبػػل معظػم الطػػبلب ،وىنػاؾ معلػػم حيػاوؿ تػػدريس ٣تموعػة مػػن مفػاىيم اٞتػػرب
عن طريق رحلة ميدانية يف (ا١تًتو) ْتيث يشرح للطبلب موضوع االٕتاىات واالرتباطات الكليػة
واٞتزئية ٦تا جعل من مادة اٞترب مادة شيقة ٢تم (وولفولك .)32 ،3101
 -02مهارات التفمير المرتبطة بالرياضيات:

مػػن اٞتػػدير بالػػذكر أف نشػػَت إذل أف مهػػارات التفكػػَت تعمػػل ٣تتمعػػة (بنظػػاـ متكامػػل)،
ولكػػن خيتلػػف ترتيبهػػا مػػن مهمػػة إذل أخػػرىْ ،تيػػث تكػػوف إحػػدى ا١تهػػارات سػػائدة ورئيسػػة يف
مهمػػة معينػػة وتكػػوف فرعيػػة يف مهمػػة أخػػرى ،ويػػتم تبػػادؿ األدوار م ػ ا١تهػػارات األخػػرى حسػػب
ا٢تدؼ والغاية من عملية التفكَت ،وبالتارل تتفاعل األنظمة الفرعية م بعضها بعضػاً ومػ النظػاـ
الرئيس واألنظمة األخرى ،لكي يصل الفرد إذل غايتو بطريقة منظمة ودقيقػة ،وعلػي سػبيل ا١تثػاؿ
ترتبط الرياضيات ارتباطاً وثيقاً بطريقة حل ا١تشكبلت ألف حل ا١تسائل الرياضػية يسػتخدـ نفػس
العمليات الذىنية اليت تستخدـ يف حل ا١تشكبلت العامة.
وعل ػػي ال ػػرغم م ػػن انتش ػػار اآلالت اٟتاس ػػبة وأجه ػػزة اٟتاس ػػوب يف وقتن ػػا اٟتاض ػػر ،إال أف
تػػدريس ا١تهػػارات الرياضػػية واكتسػػاهبا ال ي ػزاؿ ضػػرورياً وىام ػاً وذلػػك جملموعػػة كبػػَتة مػػن األسػػباب
لعل من أمهها (رمضاف.)3102،002 ،
 اكتساب ا١تهارة وإتقاهنا يساعد ا١تتعلم على فهم األفكار وا١تفاىيم الرياضية. االعتماد على اآللة اٟتاسبة باستمرار يعطل التفكَت ويصيبو بالركود وا٠تموؿ. اكتساب ا١تهارات الرياضية يسهل أداء كثَت من األعماؿ اليومية.33

 اكتسػػاب ا١تهػػارات يس ػػهل عمليػػة ح ػػل ا١تشػػكبلت وتنم ػػي القػػدرة اإلنتاجي ػػة علػػي ح ػػلا١تسائل.
وقػد تكػوف ىنػاؾ مهػارات كثػػَتة أخػرى ولكػن اختيػار ىػذه ا١تهػػارات اعتمػد علػى طريقػة حػػل
ا١تسألة يف الرياضيات وطريقة سَته.
والستخداـ مهارات التفكَت عند حل مشكلة بطريقة مثلى البد أف ٘تر عرب ٣تموعة مػن
ا١تهارات على الشكل التارل
أ -التحليلٕ :تزئػة ا١تعلومػات إذل عناصػر ديكػن التعامػل معهػا ،وذلػك إذل أجػزاء حقيقيػة وأجػزاء

مدركة (دي بونو  3114ج .)01 ،3

شمل رقم ( )11 :2يوضح التحليل

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

ب -االختصػػارٖ :تديػػد النقػػاط ا٢تامػػة الػػيت ديكػػن التعامػػل معهػػا ،وغالبػاً مػػا تسػػتخدـ مػػن أجػػل
تسػػجيل ا١تعلومػػات ا٢تامػػة بشػػكل ٥تتصػػر ،وذلػػك لصػػعوبة التعامػػل مػ الكػػم ا٢تائػػل مػػن البيانػػات
وا١تعلومات ٟتل قضية معينة (سعادة .)22 ،3102
شمل رقم ( )11 :2يوضح االختصار
34

)(Santella, A. and DeCarlo, D., 2015, 45

ت -الترلي ػػب :وتس ػػتخدـ مه ػػارة الًتكي ػػب لوض ػ األج ػزاء واٞتوان ػػب ال ػػيت ديك ػػن أف ت ػرتبط م ػ
بعضػها ٟتػػل مػػا أو فهػم مػػا أو مبػػدأ مػػا أو تركيبػة مػػا مػ بعضػػها ..عػن طريػػق بنػػاء عبلقػػات ذات
معػػٌت ب ػػُت ا١تعلوم ػػات ،موح ػػد ًة ى ػػذه ا١تعلومػػات ا١تتكامل ػػة ض ػػمن فه ػ ًػم جدي ػػد ( Rusbult
.)2012, 36

شمل رقم ( )12 :2يوضح الترليب

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

ث ػ إنتاج الحلوؿ :إنتػاج عػدد مػن اٟتلػوؿ والبػدائل ،وغالبػاً مػا تسػتخدـ ىػذه ا١تهػارة مػن أجػل
تشػػكيل أو طػػرح حلػػوؿ ٕتريبيػػة ١تشػػكلة مػػا أو اق ػًتاح ٗتمينػػات مرتفعػػة ٟتػػل قضػػيةً مػػا (سػػعادة
.)23 ،3102
35

شمل رقم ( )13 :2يوضح الحلوؿ

المصدر:
(Rosenholtz, R. ,2015, 151).

ج -التمييز :معرفة نقاط االختبلؼ ،ويستخدـ التمييز بعد عملية ٚت ا١تعلومػات حيػث ديكػن
٘تييز مشكلة عن أخرى أو حل عػن آخػر ،وىػذا مػا يسػهل عمليػة التعامػل معهػا ( Rusbult
.)2012, 31
شمل رقم ( )14 :2يميّز الحلوؿ

المصدر:
(Mulligan, J. B. ,2014, 75).

ح -المقارنةٖ :تديد أوجو الشبو واالختبلؼ بُت ا١تعلومات ا١توجودة ،ا١تقارنة ىي جزء ىاـ مػن
التفكػػَت ،وا٢تػػدؼ مػػن اسػػتخداـ ا١تقارنػػة كعمليػػة مقصػػودة ىػػو تسػػهيل التعامػػل م ػ ٣تموعػػة مػػن
36

البيان ػػات أو ا١تش ػػكبلت ،..وبالت ػػارل ى ػػذا م ػػا يس ػػاعد (كأح ػػد العوام ػػل ا٢تام ػػة) يف الوص ػػوؿ إذل
حلوؿ نتيجة التشابو أو االختبلؼ (دي بونو ، 3114ج .)30 ،3
شمل رقم ( )15 :2يوضح المقارنة

المصدر:
(Rosenholtz, R. ,2015, 152).

خ ػ المركنػػة :إجيػػاد طرائػػق أخػػرى ،وا١ترونػػة ىػػي عكػػس اٞتمػػود الػػذىٍت الػػذي يعػػٍت تبػػٍت أمنػػاط
ذىنيػػة ٤تػػددة سػػلفاً وغػػَت قابلػػة للتغيػػَت حسػػبما تسػػتدعي اٟتاجػػة ،ومػػن أشػػكاؿ ا١ترونػػة ا١ترونػػة
التلقائية ،وا١ترونة التكيفية ،ومرونػة إعػادة التعريػف أو التخلػي عػن مفهػوـ أو عبلقػة قدديػة ١تعاٞتػة
مشكلة جديدة (جرواف .)05 ،3103
شمل رقم ( )16 :2يوضح المركنة

المصدر:
(Mulligan, J. B., 2014, 74).

د -االسػػتنتاج :بػػذؿ اٞتهػػود ا١تناسػػبة للوصػػوؿ إذل نتيجػػة ٤تػػددة ،وىػػي القػػدرة علػى اسػػتخبلص
النتػػائج أو التوصػػل إذل رأي أو ق ػرار بعػػد تفكػػَت عميػػق اسػػتناداً إذل ا١تعلومػػات واٟتقػػائق ا١تت ػوافرة،
وغالب ػاً مػػا يسػػتخدـ االسػػتنتاج أثنػػاء البحػػث عػػن حلػػوؿ للمشػػكبلت الدراسػػية أو اٟتياتيػػة الػػيت
تواجو الفرد يف حياتو اليومية (مصطفى .)033 ،3103
شمل رقم ( )17 :2يوضح االستناج
37

المصدر:
)Lindeberg, T. ,2015, 112).

ذ -اتخاذ القرار :وىي ا١تفاضلة بُت حلػوؿ بديلػة ١تواجهػة مشػكلة ٤تػددة ،ومػن مث اختيػار اٟتػل
األمثػل مػن بينهػا ،وصػن القػرار ىػو عمليػة ديناميػة مسػػتمرة هتػدؼ إذل إحػداث تغيػَتات جوىريػػة
يف النظػػاـ التقليػػدي ،أو الوصػػوؿ إذل نتػػائج إجيابيػػة حػػوؿ قضػػية أو موقػػف ،أو الوصػػوؿ إذل حػػل
مناسػػب حػػوؿ مشػػكلة معينػػة باالعتمػػاد عل ػى معلومػػات وبيانػػات صػػحيحة (مصػػطفى ،3103
.)24
شمل رقم ( )18 :2يوضح اتخاذ القرار

المصدر:
(Mulligan, J. B. ,2014, 78).

ر -التوسػ ػ  :والتوسػ ػ مه ػػارة تع ػػٍت ا١تبالغ ػػة يف تفص ػػيل الفك ػػرة البس ػػيطة أو االس ػػتجابة العادي ػػة
وجعلهػ ػػا أكثػ ػػر فائػ ػػدةال أي إضػ ػػافة تفصػ ػػيبلت جديػ ػػدة للفكػ ػػرة أو األفكػ ػػار ا١تطروحػ ػػة (سػ ػػعادة
.)22 ،3102
شمل رقم ( )19 :2يوضح التوس
38

المصدر:
)Koenderink, J. J. and van Doorn, A. ,2015, 1678).

ز -البرىػػاف :مصػػطلح يسػػتخدـ إلثبػػات وجهػػة نظػػر مػػا ،وىػػو يشػػمل األفكػػار واآلراء واألفكػػار
ا١تسػػاندة ،وىنػػاؾ تصػػنيف بسػػيط للربىػػاف حيػػث يقسػػم إذل (حقيقػػة ،رأي) ،وىػػذا ال يعػػٍت أف
اٟتق ػػائق بػ ػراىُت مرتفع ػػة بينم ػػا اآلراء ليسػ ػ ك ػػذلك ،وإمن ػػا ىن ػػاؾ مواق ػػف تك ػػوف فيه ػػا اٟتق ػػائق
صحيحة ولكنها غَت مناسبة أو غَت كاملة لذلك ىناؾ خطأ يف استعما٢تا ،وىنػاؾ أيضػاً مواقػف
ترتكػ ػػز علػ ػػي اآلراء مثػ ػػل رغبػ ػػات النػ ػػاس ومػ ػػا حيبونػ ػػو ويؤمنػ ػػوف بػ ػػو ،فاألشػ ػػياء الذاتيػ ػػة ىػ ػػي آراء
وا١توضػػوعية ىػػي حقػػائق ،فاٟتقػػائق ٢تػػا تطبيػػق شػػامل ،ويتفػػق اٞتمي ػ علػػي أهنػػا شػػيء ال جيػػب
إنك ػػاره ك ػػدليل ،أم ػػا اآلراء فه ػػي شخص ػػية ول ػػيس عليه ػػا اتفػ ػاؽ ع ػػاـ (دي بون ػػو  3114ج ،2
.)02
والربىاف على الصػحة أو الػدحض ديكػن أف يكػوف نتيجػة تقيػيم حقيقػة فكػرة باسػتخداـ
مقػػاييس أو معػػايَت تقي ػػيم معينػػة ،وٖتديػػد األخط ػػاء (أمػػر ضػػمٍت) يتطل ػػب اكتشػػاؼ أخط ػػاء يف
ا١تنطػ ػ ػػق واٟتس ػ ػ ػػابات واإلج ػ ػ ػراءات وا١تعرف ػ ػ ػػة ،وإذا ك ػ ػ ػػاف باإلمك ػ ػ ػػاف ،تعري ػ ػ ػػف حاالهت ػ ػ ػػا والقي ػ ػ ػػاـ
بتصحيحات أو تغيَتات يف ٣ترى التفكَت ،وإذا قاد التقػومي فػرد مػا وقػاد شػخص آخػر إذل نتػائج
٥تتلفة ،فهذا يعٍت أف أحدمها قد ارتكب خطأً أو أف كل واحد منهما قد وصل إذل نتيجة بديلػة
صاٟتة (.(Rusbult 2012, 33
شمل رقم ( )21 :2يوضح البرىاف
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المصدر:
)Just, M. A. and Carpenter, P. A ,2015, 438).

س -التعميم :ويقصد بالتعميم عملية نفسػية مسػئولة عػن اسػتخبلص قاعػدة عامػة أو حكػم أو
صفة عامػة مػن ٣تموعػة معلومػات وتطبيقهػا علػى حػاالت جديػدة دل تػرد يف ا١تعلومػات السػابقة،
والتعميم يتضمن التجريد (ٖتديد العناصر ا١تشًتكة أو أوجو الشبو لفئة معينة مػن ا١توضػوعات أو
ا١تعلومػػات) ،ويزيػػد عنػػو يف عمليػػة تطبيػػق القاعػػدة العامػػة ا١تستخلصػػة عل ػى حػػاالت جديػػدة دل
تستخدـ يف عملية استخبلص القاعدة أو الصفة ،وديتد التعميم يف السلوؾ اإلنساين إذل ٥تتلف
أسػػاليب النشػػاط ،وتػرتبط بظػػاىرة التعمػػيم ظػػاىرة أخػػرى ىػػي عمليػػة التمييػػز ،والواقػ أف عمليػػيت
التعمػػيم والتمييػػز وجهػػاف لظػػاىرة واحػػدة ،فػػاألوذل تتصػػل بظهػػور االسػػتجابة ا١تتعلمػػة يف حضػػور
٣تموعة من ا١تثَتات ا١تتشػاهبة ،يف حػُت تتصػل األخػرى بعػدـ ظهػور االسػتجابة إزاء ا١تثػَتات الػيت
ٗتتلف عن ا١تثَت األصلي بدرجة أكرب .
وعند مواجهػة الطالػب ١تسػألة رياضػية مطلػوب فيهػا أف يقػدـ حػبل أو برىانػاً يف أي جػزء
مػن الرياضػػيات كػاٞترب أو التحليػػل الرياضػي أو ا٢تندسػػة الفراغيػػة ..فبلبػد لػػو مػن خػػبلؿ ا١تهػػارات
السابقة أف ينطلق على النحو اآليت (ٛتص )012 -010- ،3112
 قراءة نص ا١تسألة للبدء بعملية التحليل إذل أجزاء وإدراؾ العبلقات بُت ىذه األجزاء. ٖتوي ػػل ى ػػذه األجػ ػزاء إذل رم ػػوز بديل ػػة ع ػػن طري ػػق اس ػػتخداـ االختص ػػار لس ػػهولة التعام ػػل مػ ػالبيانات.
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 ربػط ىػذه الرمػوز ببعضػػها بعبلقػات منطقيػة ضػمن حقػػائق ونظريػات راسػخة لًتكيػب عبلقػػات٥تتصرة.
 وبع ػػد تركي ػػب ٣تموع ػػة م ػػن العبلق ػػات ا١تختص ػػرة يب ػػدأ ا١تفح ػػوص بإنت ػػاج ٣تموع ػػة م ػػن اٟتل ػػوؿوالبدائل عن طريق الرسم أو استخداـ القوانُت الرياضية.
 ولكي يصل إذل حل منطقي البد لػو مػن اسػتخداـ مهػارة التمييػز ١تعرفػة أوجػو االخػتبلؼ بػُت٣تموعة اٟتلوؿ ا١تقًتحة.
 مث حياوؿ التأكد من ىذه اٟتلوؿ عن طريق مهػارة ا١تقارنػة ١تعرفػة أوجػو الشػبو واالخػتبلؼ فيمػابينها.
 ولنفي الشك يستخدـ مهارة ا١ترونة أي النظر إذل اٟتل الذي أصبح جػاىزاً لبلسػتخداـ تقريبػاًمن زاوية أخرى ٥تتلفة.
 وبعد دراسة ىذه البيانات يصل بالنهاية إذل استنتاج أو نتيجة ٤تددة تفيده باٟتل ا١تناسب. وىػػذا االسػػتنتاج جيعلػػو يتخػػذ قػراراً بتنفيػػذ اٟتػػل كػػإجراءات عمليػػة مرتب ػاً بػػذلك خطػوات اٟتػػلالنهائي بإعادة ترتيب الرموز اليت وضعها يف البداية.
 مث يتوس ٔتجموعة الرموز وٖتويلها إذل قوانُت ونظريات راسخة يعتمد عليها يف اٟتل. ليصل يف هناية ا١توضوع إذل إثبات الفكرة وبالتارل الربىاف عليها وإهناء ا١تسألة با١تطلوب منو. وىػػذا اٟتػػل الػػذي اسػػتخدمو مػ ىػػذه ا١تسػػألة يسػػاعده يف تعمػػيم أسػػلوبو باٟتػػل عل ػى مسػػائلأخرى شبيهة مستفيداً من األسلوب الكامل يف اٟتل أو من أجزائو.
وىذا ال ديكػن أف حيػدث دوف مسػتوى معػُت مػن الدافعيػة الػيت ٖتفػز ا١تػتعلم للوصػوؿ إذل
اٟتل والربىاف.
شمل رقم ( )21 :2يوضح التعميم
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المصدر:
)Koenderink, J. J. and van Doorn, A,2015, 168).

ط -الدافعية كالتعلم:

ا١تبلحظػػة الػػيت جيػػب تأكيػػدىا ىػػي دور اٞتانػػب الوجػػداين يف الػػتعلم وٓتاصػػة الرياضػػيات
حيػػث أف االٕت ػػاه السػػليب م ػػن ا١تػػادة يع ػػوؽ التحص ػػيل ا١ترتف ػ فيه ػػا ،وأمهيػػة الدافعي ػػة والق ػػيم وراء
تفكَت الفرد ،ففي أي منحى قوي للتفكَت حيتل البعد الوجداين أمهية خاصة ،لذلك وعند تعلػيم
مهارات التفكَت العقلية ا١تعرفية البػد مػن األخػذ باٟتسػباف بعػض ا١تهػارات الوجدانيػة ا١تعرفيػة الػيت
تسػػَت معهػػا جنبػاً إذل جنػػب لكػػي يكػػوف التفكػػَت قويػاً وفعػػاالً وىػػي التفكػػَت باسػػتقبللية ،التحػػرر
مػػن التمركػػز حػػوؿ الػػذات والتمركػػز حػػوؿ اٞتماعػػة٦ ،تارسػػة اٟتػػس العقلػػي العػػادؿ ،استكشػػاؼ
األفكػػار الكامنػػة وراء ا١تشػػاعر وا١تشػػاعر القائمػػة وراء األفكػػار ،تنميػػة التواض ػ الفكػػري وتأجيػػل
اٟتكػػم ،تنميػػة الشػػجاعة الفكريػػة ،تنميػػة اإلخػػبلص الفكػػري أو النزاىػػة ،تنميػػة ا١تثػػابرة الفكريػػة،
تنمية الثقة بالعقل (يونس .)20-15 ،3113
وأىػػم الػػدواف ا١ترتبطػػة ٔتوضػػوع الػػتعلم دافػ االكتشػػاؼ ،دافػ االسػػتثارة اٟتسػػية ،دافػ
حػػب االسػػتطبلع ،دافػ التنػػافس واٟتاجػػة إذل التقػػدير ،دافػ اإل٧تػػاز والتحصػػيل ،الػػداف ا١تعػػريف
ويتمثل يف الرغبة يف ا١تعرفة والفهػم ومعاٞتػة ا١تعلومػات ،ويتػأثر منػو ىػذا الػداف ببيئػة الفػرد احمليطػة
بػػو ،وتلعػػب ا٠ت ػربات السػػابقة دوراً ىام ػاً يف منػػوه وتطػػوره ،والػػداف ا١تعػػريف ذو دور ىػػاـ يف الػػتعلم

ا١تدرسي
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وديكن هبذا الصدد ذكر ا١تعادلة الػيت وضػعها  Clark Hallوالػيت تشػَت إذل أف الػتعلم
ى ػ ػ ػػو حص ػ ػ ػػيلة الدافعي ػ ػ ػػة (الباع ػ ػ ػػث) ومسػ ػ ػ ػػتوى ال ػ ػ ػػتعلم الس ػ ػ ػػابق (الع ػ ػ ػػادة) ،وى ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػػتعلم=
الدافعية×العادة ،والنتيجة ا١تباشرة ىي أف الفرد ال يتعلم إال إذا كػاف ٙتػة دافعيػة تواجهػو (إيتكػوؿ
.)343 ،3102
والدافعيػػة تػػؤثر يف أىػػداؼ الػػتعلم واإلسػًتاتيجية ،فػػإذا أردنػػا ا١تزيػػد مػػن الطػػبلب ا١تتػػألقُت
علينػ ػػا تزويػ ػػد ا١تعلمػ ػػُت با١تعلومػ ػػات وا١تهػ ػػارات الػ ػػيت حيتػ ػػاجوف إليهػ ػػا لتحسػ ػػُت العمليػ ػػة التعليميػ ػػة
التعلمي ػػة ،فمه ػػارات الت ػػدريس الفع ػػاؿ وق ػػدرة ا١تعل ػػم علػ ػى تق ػػدمي ا١تناس ػػب م ػػن التعزي ػػز والتغذي ػػة
الراجع ػػة تعطػ ػػي نت ػػائج مرتفعػ ػػة بالنس ػػبة ١تخرجػ ػػات العملي ػػة التعليميػ ػػة (بػ ػػرويَت -252 ،3103
.)212
شمل رقم ( )22 :2يوضح الدافعية كالتعلم

المصدر:
-17التصور الهندسي

)Lindeberg, T, 2015, 110).

ينػػوه ا١تػػنهج اٞتديػػد يف الرياضػػيات للصػػفوؼ االبتدائيػػة بنػػوعُت مػػن اإلدراؾ ،مهػػا اإلدراؾ
العػددي  number senseواإلدراؾ ا٢تندسػي  ،spatial senseويوصػى بتنػاوؿ كػل مػن
ىذه النوعُت من اإلدراؾ عند تدريس ماديت اٟتساب وا٢تندسة.
وإف ك ػػاف ا١ت ػػنهج ي ػػذكر م ػػا يعني ػػو ب ػػاإلدراؾ الع ػػددي يف ع ػػدة مواضػ ػ  ،ب ػػل إن ػػو يس ػػمى
فص ػ ًػبل ك ػػامبلً يف الص ػػف الرابػ ػ ب ػ ػ "اإلدراؾ الع ػػددي" ويعط ػػي أمثل ػػة علي ػػو يف كث ػػَت م ػػن مراح ػػل
التػػدريس ،إال أنػػو يغفػػل عػػن شػػرح اإلدراؾ ا٢تندسػػي ،أو تعريفػػو ،أو إعطػػاء أمثلػػة عينيػػة يف ىػػذا
البػاب٦ ،تػا جعػػل الكثػَت مػن ا١تعلمػػُت وا١تعلمػات يسػػألوف مػا ىػو اإلدراؾ ا٢تندسػػي ،وكيػف ديكػػن
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تدريسػػو ،أو أف كان ػ مػػادة ا٢تندسػػة الػػيت يدرسػػوهنا لطبلهبػػم تنػػدرج ٖت ػ ىػػذا االسػػم "اإلدراؾ
ا٢تندسي"(منصور .)10 ،3102
شمل رقم ( )23:2يوضح التصور الهندسي باستخداـ مرآه مخركطيو

)(Jurgis Baltrusaitis,2015, 58

-18تعريف التصور الهندسي
يعػرؼ "اجمللػس الػوطٍت ١تعلمػي الرياضػيات يف الواليػات ا١تتحػدة األمريكيػػة "NCTM
اإلدراؾ ا٢تندسي  spatial senseبأنو "الشعور البػديهي باألشػكاؿ والفػراغ" .وإذا كػاف ىػذا
التعريف غامضاً وعاماً فإف أصحاب التعريف يضيفوف شارحُت
"إف ىػ ػػذا التصػ ػػور خيػ ػػص ا٢تندسػ ػػة التقليديػ ػػة ٔتػ ػػا يف اإلدراؾ مػ ػػن قػ ػػدرة عل ػ ػى التعػ ػػرؼ،
والتصػػور ،والتمثيػػل ،وٖتويػػل األشػػكاؿ ا٢تندسػػية .وىػػو خيػػص أيضػػا ا١تواضػػي األقػػل تقليديػػة يف
ا٢تندسػ ػػة ا١تسػ ػػتوية مثػ ػػل طػ ػػي الػ ػػورؽ ،التحػ ػػويبلت ا٢تندسػ ػػية (كاالنعكػ ػػاس والػ ػػدوراف واإلزاحػ ػػة)
التبليط ،واإلسقاط") Nicholas, Karen,2014,89) .
مالحظات:

التصور ىو أف نتصور شكبلً ىندسياً ،أو جزءاً من شكل ىندسي حػىت عنػدما ال يكػوف مػاثبلً
أمامنػػا .مػػثبل أف نتصػػور ارتفػػاع ا٢تػػرـ النػػازؿ مػػن الػرأس أي القاعػػدة .أو القطػػر يف ا١تكعػػب .وىنػػا
٨تتاج إذل قوة ا٠تياؿ.
التمثيل :اٟتديث عن ا١تكعب مثبلً رٝتو أو ٘تثيلو على الورؽ .ىذه الصعوبة تواجهنػا كلمػا أردنػا
٘تثيل أو رسم ٣تسم ثبلثي األبعاد على الورؽ ثنائي األبعاد.

تحويل األشماؿ الهندسػية :مػثبل يف االنعكػاس واإلزاحػة والػدوراف ،نرغػب أف نػرى كيػف يبػدو

الش ػػكل بع ػػد دوران ػػو بزاوي ػػة معين ػػة ،ح ػػوؿ نقط ػػة معين ػػة .أو كي ػػف يب ػػدو عن ػػد انعكاس ػػو يف خ ػػط
انعكاس.
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ط ػػي ال ػػورؽ :ى ػػو طريق ػػة يف الرس ػػم اس ػػتعارتو ا٢تندس ػػة ع ػػن ف ػػن ياب ػػاين قػ ػدمي يف رس ػػم األش ػػكاؿ
ا٢تندسية وخصوصا الزخرفات ،بواسطة طي الورؽ .وعن طريق الورؽ ،نستطي إقامة عمود علػى
مستقيم مثبلً ،أو إنشاء زاوية قائمة ..اخل.
اإلسقاط :ىو إجياد مسقط مستقيم على مستقيم آخر ،أو على مستوى(.

إبراىيم)39 ،4102 ،

-19التصور الهندسي ىو االستدالؿ الهندسي

إف الفقرة األخَتة تقودنا إذل القوؿ إف التصور ا٢تندسي ليس شيئاً آخر غَت "االسػتدالؿ
ا١تكػػاين" ،أو مػػا يسػػمونو باإل٧تليزيػػة ( .spatial reasoningالصػػفة  spatialجػػاءت مػػن
كلمة  spaceأي فضاء أو حيز ،وىي كلمات مرادفة للفراغ الثبلثي األبعاد).
واالسػػتدالؿ ا١تكػػاين ىػو علػى أيػػة حػػاؿ نػػوع واحػػد مػػن أنػواع الػػذكاء اإلنسػػاين -حسػػب
تص ػػنيف الغ ػربيُت ل ػػو .إذ قس ػػم ج ػػاردنر  Gardnerال ػػذكاء اإلنس ػػاين إذل أن ػواع منه ػػا ال ػػذكاء
اٟتسايب ،والذكاء اللغوي ،والذكاء ا١توسيقي والذكاء االجتماعي ،والذكاء الذايت (فهم الشخص
لنفسػو) ،والػذكاء اٞتسػمي (عنػد البلعبػُت والراقصػُت) ،والػذكاء البصػري -الفضػائي spatial
 ،intelligenceمضيفا إليها الذكاء الشعوري( .جبلؿ)13 ،3102 ،
االسػػتدالؿ ا٢تندسػػي ،وىػػو كمػػا وصػػفو جػػاردنر نفسػػو "القػػدرة علػػي خلػػق تصػػور ذىػػٍت
للعادل ،العادل الواس كما يراه الطيار وا١تبلح ،والعادل احمللي كما يراه العب الشطرنج أو الطبيػب
اٞتراح ،والقدرة على التعامل م ىذا التصور"( .البهي)51 ،3102 ،
وإذا شئ إضافة كلمات من عندي ١تػا يقػوؿ بػو  ، Gardnerلقلػ أف ىػذا الػذكاء
ينط ػػوي علػ ػى خل ػػق ٘ت ػػثبلت مرن ػػة للع ػػادل ،وتكييفه ػػا ذىنيػ ػاً وبطريق ػػة ملموس ػػة ،وإدراؾ االٕت ػػاه،
والتعرؼ علػى األمػاكن ،وإبػراز التفاصػيل .إنػو ببسػاطة القػدرة علػى االنتقػاؿ مػن مكػاف إذل آخػر
مثبلً ،والوعي الصحيح باالٕتاىات.
-21أمثلة من االستدالؿ المماني
من أبسػط األمثلػة علػى االسػتدالؿ ا١تكػاين أو عػدـ االسػتدالؿ ا١تكػاين ،ىػو عػدـ معرفػة
ا١ترء باٞتهات األربػ  ،وىنػاؾ اصػطبلح آخػر جيمػ ىػذه الصػفات وىػو "التػأقلم مػ ا١تكػاف" ومػا
يعػػٍت حتمػاً قػػدرة ا١تػػرء علػى معرفػػة موضػػعو يف ا١تكػػاف الػػذي ىػػو فيػػو ،والعبلقػػة بينػػو وبػػُت أجسػػاـ
(مباف ،طػرؽ ،أمػاكن) ،وبػُت ىػذه األجسػاـ فيمػا بينهػا .وكثػَتاً مػا يفقػد ا١تػرء إحساسػو باالٕتػاه.
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فػػبل يعػػرؼ اٞتهػػات مػػثبلً .وعنػػدما نكػػوف يف مدينػػة كبػػَتة ،فػػإف معظمنػػا ال يعػػرؼ حقيقػػة العبلقػػة
بػػُت موض ػ الرب١تػػاف واٞتامعػػة ،أو ٤تطػػة القطػػار ،عل ػى الػػرغم مػػن أننػػا كنػػا يف ىػػذه ا١تواض ػ م ػراراً

وتنقلنا بينها (.أبوعمة)352 ،3103 ،
ولعبػػة ا١تتاىػػة ىػػي مػػن أىػػم اللعػػب الػػيت نسػػتطي أف منثػػل فيهػػا ٘توضػ الطفػػل يف ا١تكػػاف،
وقدرتػو علػي إدراؾ العبلقػة ا١تكانيػة ،وأكثرنػا تعػذهبم لعبػة ا١تتاىػة ىػذه ،حػُت يرغبػوف يف الػذىاب
إذل مك ػػاف ك ػػانوا في ػػو ،ولك ػػنهم ال يعرف ػػوف كي ػػف يع ػػودوف إلي ػػو .ويف ا٢تندس ػػة ق ػػد يص ػػعب عل ػػي
الطالب أف يتخيل الزاوية بُت مستويُت مها قاعدة ا٢تػرـ وأحػد جوانبػو مػثبل أو كيػف أف مسػتقيماً
مػػا لػػيس عمودي ػاً عل ػى مسػػتوى عل ػى الػػرغم مػػن أنػػو عمػػودي عل ػى واحػػد مػػن مسػػتقيمات ىػػذا
ا١تستوى (.أبو عمة)432 ،4104 ،
-21أىمية التصور الهندسي

ال حاجة للخوض يف أمهية التصور ا٢تندسي وتوضيح ما ىو واضح فا٢تندسة ىي دراسػة
العبلقات ا١تكانية ،وىي العبلقات اليت تكتنػف حياتنػا مػن حيػث إننػا ٥تلوقػات تعػيش يف ا١تكػاف
الثبلثي األبعاد (طوؿ وعرض وارتفاع) .ففي ا١تبلحة البحرية والربية واٞتوية ويف ا٢تندسة ا١تعمارية
ويف الفن٨ ،تتاج إذل ىذا ا٠تياؿ الذىٍت لؤلجسػاـ والعبلقػة بينهػا ،حػىت عنػدما تكػوف بعيػدة عنػا.
فا١تهنػدس ا١تتمػرس يػرى واجهػة بيػ  ،ويسػتطي أف يتخيػل كيػف يبػدو البيػ مػن ا٠تلػف أو مػػن
اٞتانب.
ويف اٟتس ػ ػػاب نس ػ ػػعى دائم ػ ػاً -وى ػ ػػذا دأب الرياض ػ ػػيات اٟتديث ػ ػػة -إذل تص ػ ػػوير األفك ػ ػػار
اٟتسػػابية وإعطائهػػا صػػوراً حسػػية مكانيػػة .فمػػثبلً عمليػػة الضػػرب تصػػور عل ػى أهنػػا قيػػاس مسػػاحة
ا١تس ػػتطيل .كم ػػا أف حل ػػوؿ ٣تموع ػػة م ػػن ا١تتباين ػػات بواس ػػطة تق ػػاط ٣تموع ػػات اٟت ػػل عل ػى ٤ت ػػور
األعداد ،وال ديكن عزؿ االستدالؿ ا١تكاين عن التفكػَت أو االسػتدالؿ التحليلػي ،فالواحػد يسػند
اآلخر كما يف ا١تثػاؿ التػارل ،الػذي فيػو نريػد أف ٨تسػب كػم شخصػاً نسػتطي إجبلسػو علػي عػدد
مػػن الطػػاوالت نفػػرض  01طػػاوالت موضػػوعة يف صػػف واحػػد ،الواحػػدة ّتانػػب األخػػرى ،حػػُت
تتس الطاولة لشخص واحد من كل جهة( .حسُت)43 ،3102 ،
شمل رقم ( )24:2يوضح التصور الهندسي من إمتحاف كالية فرجينيا األمريمية  :أل
كاحد من األربعة ىو ما نراه من قيمة الجانب .كاماـ المجسم فى الشمل
46

المصدر:
)(Susan & write,2014, 56

-22التصور الهندسي كمنهج الرياضيات

يًتكػػز تعلػػيم ا٢تندسػػة يف ا١تدرسػػة االبتدائيػػة علػى األشػػكاؿ ،تصػػنيفها ،صػػفاهتا ،بينمػػا يف
ا١تدرسة الثانوية يًتكز على اٞتانب النظري االسػتقرائي ٢تػذا العلػم .ىػو اٞتانػب الػذي يبػدأ بنظػاـ
البديهيات ،االصطبلحات األساسية ،النظريات ،الرباىُت واالستنتاجات.
وعلى الرغم من أمهية ىػذه الػدروس يف ا١تػرحلتُت إال أهنػا ومػن جهػة أخػرى تبػدو ٤تػدودة
وٖتػػد مػػن تفكػػَت الطالػػب وفهمػػو اٟتقيقػػي للواق ػ ا٢تندسػػي يف العػػادل الػػذي يعػػيش فيػػو .فتطػػابق
ا١تثلثات ليس كل شي يف عا١تنا ا٢تندسي اٟتسي ،والكبلـ عن ٦تاسات الدائرة وعبلقتها باألوتػار
ال ٖتتل جزءاً مهماً يف حياتنا اليومية أو العملية ،كبناء البيوت أو تنظيم اٟتدائق أو شق الطػرؽ.
وم ػػن أج ػػل زيػ ػػادة إحس ػػاس الطال ػػب ا٢تندسػ ػػي ،ف ػػإف علين ػػا أف نعرضػ ػػو إذل جبه ػػة واس ػػعة مػ ػػن
الفعاليات ا٢تندسية يف ٚتي مستويات ومراحل تعليمو.
يف ىذه الفعاليات ينبغي تعريض الطالب إذل مشاىدات وٕتارب حسية.
وكمثػػاؿ عل ػى ذلػػك مػػا ديكػػن أف ن ػراه يف الصػػور مػػن ا٠تػػدع البص ػرية والػػيت تغػػَت نظرتنػػا إذل
العادل ،أو ترينا على األقل أف ىذه النظرة متأثرة بعوامل خارجيػة .مػثبلً ا٠تدعػة البصػرية الػيت ترينػا
أف قطعة مستقيمة أطوؿ من األخرى بسبب تغَت وض األسهم يف أطراؼ ىذه القط .
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ك ػػذلك ينبغػ ػػي اسػ ػػتعماؿ األدوات وا١ت ػ ػواد الػ ػػيت ٨تػ ػػاكي فيهػ ػػا م ػػا جيػ ػػري يف الطبيعػ ػػة ،مػ ػػثبلً
ا١تكعب ػ ػػات يف البن ػ ػػاء ،أو األلػ ػ ػواح ا٢تندس ػ ػػية " "geoboardوالتنغػ ػ ػراـ ،والػ ػ ػربامج ا٢تندس ػ ػػية يف
اٟتواسيب ا١تختصة بعمليات البناء والرسم( .ناصر)52 ،3113 ،

-23مرلبات التصور الهندسي

لقػػد توصػػل بعػػض الب ػػاحثُت ،ومػػنهم  Brustingإذل القػػوؿ أف االسػػتدالؿ ا٢تندس ػػي
نفسػػو لػػيس شػػيئاً واحػػداً أو مهػػارة واحػػدة ،بػػل ىػػو ٣تموعػػة مػػن ا١تهػػارات والقػػدرات ،نػػذكر منهػػا
ا١تهارات التالية

أ -مالامة العين كالحرلة eye-motor coordination

وىػػي القػػدرة عل ػى مبلئمػػة حاسػػة البصػػر م ػ حركػػة اٞتسػػم أو حركػػة اليػػد ،مػػثبلً عنػػدما
نطلب من األطفاؿ أف يصلوا بُت ٣تموعة من النقاط ،أو أف يتبعوا مسَتة خط معُت (مثبل عنػد
كتابة األحرؼ بلغة جديدة على الطفل) ،أو حُت يطلب منو تظليل أو تلوين أجزاء من صورة.
شمل رقم ( )25:2يوضح مالامة العين كالحرلة

المصدر:
)(Susan & write,2014, 57

ب -إدراؾ شمل -خلفية Figure- ground perception
وى ػػي الق ػػدرة علػ ػى ٘تيي ػػز ش ػػكل ب ػػُت رس ػػوـ متداخل ػػة .فم ػػثبلً عن ػػدما نرس ػػم القطػ ػرين يف
ا١تسػػتطيل ،فإننػػا ٨تصػػل علػى  2مثلثػػات ىػػي ا١تثلثػػات ا١تنفصػػلة الظػػاىرة للعيػػاف .كػػذلك تتضػػمن
ىػػذه ا١تهػػارات ٘تييػػز شػػكل بػػُت ٣تموعػػة مػػن األشػػكاؿ ا١تتداخلػػة ،وإكمػػاؿ شػػكل حسػػب منػوذج
معطى ،وتركيب صورة من أجزائها( .مراد)22 ،3102 ،
شمل رقم ( )26:2يوضح إدراؾ شمل -خلفية
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المصدر:
)(Susan & write,2014, 58

ج -ثبات الشمل ،أك الثبات الشمل إدراليان Perceptual constancy

وىي القدرة على اإلدراؾ أف الشكل ال يغَت صفاتو أو ماىيتو ،حػىت لػو تغػَت موضػعو أو
تغَت زاوية الرؤية اليت ننظػر هبػا إذل الشػكل .وىػي قضػية عاٞتهػا بياجيػو عنػدما ٖتػدث عػن حفػ
الكمية .فعندما وض بياجيػو نفػس الكميػة مػن اٟتػرب السػائل يف أنبػوبُت ،أحػدمها ٝتيػك واآلخػر
دقيق ،ارتف ا١تػاء يف األنبػوب الػدقيق أكثػر ٦تػا ارتفػ يف السػميكْ ،تيػث ظػن األطفػاؿ أف كميػة
ا١تياه يف األنبوب الدقيق ىي أكرب.
ويف ا٢تندسػػة يػػرى األطفػػاؿ ا١تربػ يف "وضػػعو الطبيعػػي" عنػػدما يكػػوف موضػػوعاً أفقيػاً ،أمػػا
إذا كػػاف "واقفػػا" علػػي واحػػد مػػن رؤوسػػو ،فقػػد يرونػػو معين ػاً .وملعػػب كػػرة القػػدـ وىػػو مسػػتطيل
الشكل يبدو لنا عندما نراه من ا٠تارج من جهة ا١ترمى ،شبو منحرؼ ،وقد نػراه مػن زاويػة أخػرى
متػوازي أضػػبلع .وعنػػدما نرغػػب برسػػم مكعػػب ،فإننػػا نبػػدأ برسػػم مت ػوازي أضػػبلع كقاعػػدة ٢تػػذا
ا١تكعػػب .بينمػػا القاعػػدة اٟتقيقيػػة ىػػي مربػ  .ويف ا٢تػػرـ تبػػدو األضػػبلع مػػن اٞتهػػة البعيػػدة عنػػا يف

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

المصدر:
)(Susan & write,2014, 59
والذين ديتلكوف ىذه القدرة أو يكتسبوهنا عن طريق ا١تراف ،ويسهل عليهم ٗتيػل شػكل جسػم
ما بعد أف ننقلو ،أو نديره ،أو ٧تري عليو بعض التغيَت .خذوا علي سبيل ا١تثاؿ فرش ٣تسم مثل
ا١تكعػػب أو ا٢تػػرـ ،وىػػي الصػػورة ا٢تندسػػية ا١تسػػتوية الػػيت ٨تصػػل عليهػػا عنػػدما نفكػػك سػػطح ا٢تػػرـ
و٧تعلػػو يف مسػػتوى واحػػد .أو عنػػدما نسػػأؿ إف كػػاف شػػكل مسػػتو يصػػلح أف يكػػوف فرشػػا ٢تػػرـ أو
واحد من اجملسمات.
مثػػاؿ آخػػر عنػػدما نطػػوي ورقػػة مػػرة واحػػدة أو أكثػػر ،مث نثقبهػػا يف موض ػ واحػػد ،ونعيػػد
فتحهػػا ،فمػػا ىػػو الشػػكل ا١تتكػػوف .ىػػذه القػػدرة تتب ػ صػػورة األشػػياء الػػيت تسػػَت يف سلسػػلة مػػن
التغيَتات احملسوبة.
وكػػل ىػػذه األمػػور تتطلػػب قػػدرة علػػي ا٠تيػػاؿ أو التخيػػل ديلكهػػا بعػػض النػػاس وال ديلكهػػا
غػَتىم .وتعلػيم ا٢تندسػة بالشػكل الصػػحيح باسػتعماؿ الفعاليػات واألدوات احملسوسػة ،إمنػا ينمػػي
ىذه القدرة على التخيل يف أوضاع مشاهبة ،أو حىت يف أوضاع جديدة( .ماجد)20 ،3102،
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شمل رقم ( )28:2يوضح األدكات المحسوسة

المصدر:
)(Inward Eye,2014, p47

د -إدراؾ العالقات في الفراغ Perception of spatial relationships
وىو القدرة على رؤية جسمُت أو أكثر بالنسبة لنفسك ،أو بالنسبة إذل أحدمها اآلخػر.
وكمثاؿ على ذلك عندما يطلب مػن طالػب أف يكمػل منوذجػاً مػا ،كمػا يف سلسػلة األشػكاؿ يف
امتحانػات البسػػيخومًتي ،فػػإف عليػػو أف يرسػم صػػورة ذىنيػػة للعبلقػػة ا١تكانيػة الػػيت تػربط األشػػكاؿ
بعض ػػها ب ػػبعض .ى ػػذه الق ػػدرة تس ػػتوجب الق ػػدرة علػ ػى التموضػ ػ يف ا١تك ػػاف أيضػ ػاً ،وى ػػي ا١ته ػػارة
السابقة(.السب )22 ،3102 ،
ق -القدرة علي التمييز البصرم visual discrimination
وىػػي القػػدرة عل ػى التمييػػز البصػػري لؤلشػػياء الػػيت يراىػػا ا١تػػرء وا١تقارنػػة بينهػػا ،وخصوص ػػا
عنػػدما تكػػوف ىػػذه األشػػياء متش ػاهبة .وبعكػػس ا١تهػػارات السػػابقة ،فػػإف ىػػذه ا١تهػػارة غػػَت متعلقػػة
بصػػورة مباشػػرة با١تكػػاف أو بالعبلقػػات ا١تكانيػػة .وامتحانػػات البسػػيخومًتي( ) 0طافحػػة هبػػذا النػػوع
من التمييز بُت الصور ا١تتشاهبة( .سعادة)24 ،3102 ،

ك -إدراؾ الموض في المماف ،أك التموض

() 3

في المماف Position in space

Perception
0

امتحان قبول جامعي معتمد في إسرائيل ،ففي عام  1981قام مجمس التعميم العالي بتوحيد ا متحانات القبول لمجامعات اإلسرائيمية وقرر

إنشاء المركز القطري والذي بدوره يقوم ببناء وتحضير امتحان قبول موحد تم تسميتو امتحان البسيخومتري  -بسيخومتري ،امتحان

البسيخومتري ىو امتحان جداً مشابو المتحان السات األمريكي لكن بنظام عالمات مختمف وطرق قياس وفحص أخرى ولكنو مؤسس عمى

نفس الفكرة وطريقة عرض األسئمة.

4

معنى التموضع :الدل عميو.
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وىػي قػدرة ا١تػرء علػى إدراؾ مواضػ األشػياء بالنسػبة لػو .فلػو سػأل طفػبلً أف يشػَت لػك
بإصبعو إذل اٞتهة الػيت تقػ فيهػا مدينػة كالقػاىرة مػثبل أو دمشػق أو قػارة كأوربػا ١تػا اسػتطاع .وىػو
عجػػز يتصػػف بػػو البػػالغوف أيضػػا ،لعػػدـ منػػو حػػس العبلقػػة الوضػػعية بيػػنهم وبػػُت األمػػاكن ،أو بػػُت
األم ػػاكن بالنس ػػبة ٢ت ػػم .وى ػػؤالء يعيش ػػوف يف ا١تك ػػاف ٤تليػ ػاً ،أي أهن ػػم يعرف ػػوف كي ػػف ي ػػذىبوف إذل
ا١تدرسة أو مكاف العبادة أو احملطة أو ا١تطار ،ولكن العبلقػة بػُت ىػذه ا١تواضػ مػن حيػث األبعػاد
واٞتهات قد ال تعٍت ٢تم الكثَت.
ففػػي الصػػف الراب ػ مػػثبل يػػتعلم التبلميػػذ أهنػػم إذا أداروا وجػػوىهم ناحيػػة الشػػماؿ ،فػػإف
الشرؽ سيكوف علي ديينهم والغرب علي يسارىم .ولكػن لػو سػألوىم أيػن سػيق الشػرؽ والغػرب
لو أداروا وجػوىهم ناحيػة اٞتنػوب١ ،تػا اسػتطاعوا اإلجابػة .ولكػن طبلبػاً أكػرب سػناً قػد يسػتطيعوف
اإلجابة عن مثل ىذا السؤاؿ.
وقد جيد بعض الطبلب صعوبة يف التعامل ا١تكاين حىت يف األشػكاؿ القريبػة مػنهم ،مػثبلً
التمييز بُت اٟتروؼ  d, b, pيف اللغة اإل٧تليزية٦ ،تا يسبب إعاقة يف القراءة والكتابة عندىم.
ويبدو أف الدسلكسيا  DYSLEXIAوىي صعوبة أو عسر يف القػراءة والكتابػة ويف
الرياضيات ،مرتبطة أو متأتية من عدـ القدرة على التعامل م ا١تكاف أو اٟتيػز احمللػي .حيػث قػد
تكػػوف مصػػاحبة لعػػدـ التمييػػز بػػُت اليمػػُت واليسػػار ،أو التمييػػز بػػُت العػػددين  2و ( 3يف األرقػػاـ
ا٢تندي ػػة) أو  2و ( 5يف األرق ػػاـ العربي ػػة) .ويف اٟتس ػػاب ق ػػد جي ػػد الطف ػػل ا١تص ػػاب بالدسلكس ػػيا
صعوبة يف التمييز بُت اإلشارتُت  +و  (. .-ياسُت)33 ،3102،
ز -الذالرة البصرية visual memory

وى ػػي الق ػػدرة عل ػى ت ػػذكر ص ػػورة أغػ ػراض رأوى ػػا ،واالحتف ػػاظ هب ػػذه الص ػػور لف ػػًتة طويل ػػة.
وتشمل ىذه الذاكرة تفاصيل ىذه األغراض وموقعها وترتيبها فيما بينها .مثبلً القدرة علػى تػذكر
األغراض ا١توضوعة على رؼ وترتيبها بعد أف تكوف غابػ عػن العػُت .ويف ا١تقابػل يصػعب علػى
بعض النػاس علػى تػذكر وجػوه نػاس قػابلوىم وعرفػوىم .ويوصػف النػاس الػذين ديلكػوف مثػل ىػذه
القػػدرة بانػػاس أصػػحاب ذاكػػرة فوتوغرافيػػة .ويسػػتطي ىػػؤالء اسػػتظهار مػػا جػػاء يف صػػفحة كتػػاب
كلم ػػة كلم ػػة .يب ػػدو أف معظ ػػم الن ػػاس يت ػػذكروف األش ػػياء ع ػػن طري ػػق ربطه ػػا بصػ ػور حي ػػة .وى ػػم
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حيتفظ ػػوف هب ػػذه الص ػػور زمنػ ػاً ط ػػويبل .ول ػػذلك ديل ػػك أص ػػحاب ال ػػذاكرة البصػ ػرية ذاك ػػرة (عادي ػػة)
قوية٧(.تاتى)23 ،3101 ،
-24الوسيط الشملي اإلدرالي:
يقوـ دور الوسيط الشكلي يف اضطرابات اإلدراؾ على التسليم باختبلؼ أساليب التعلم لدى
األفراد ،واختبلؼ الوسيط الشكلي الذي يعتمد عليو تعلمهم ،فبعض الطبلب يكوف تعلمهم
أفضل وأكثر فاعلية اعتماداً على حاسة السم أو الوسط السمعي والبعض اآلخر حيتاج إذل
إعادة كتابة ما يريد تعلمو ،كما قد جيم البعض يف تعلمو على تكامل ىذه الوسائط
واألساليب يف الوصوؿ إذل ا١تستوى ا١ترغوب من التعلم( .السيد)25 ،3102 ،

-25النظم اإلدرالية كتزايد عبا التجهيز كالمعالجة:

إف النشاط العقلي ا١تعريف الذي يقف خلف القدرات اإلدراكية يشكل قضية خبلفية ،بسبب
حدوث عمليات اإلدراؾ داخل العقل وصعوبة قابليتها للمبلحظة واالختبار والقياس ،لذا فإف
االستقطاب الذي فرضتو موضوعات علم النفس ا١تعريف وقضاياه على اىتمامات علماء علم
النفس قاد إذل إبراز أمهية التعلم ا١تعريف وٕتهيز و معاٞتة ا١تعلومات ودور اإلدراؾ والوظائف
اإلدراكية فيو ،وعلى ذلك فإف أي خلل يصيب أي من ىذه النظم يؤثر على تكاملها ،ومن مث
تنتج اضطرابات يف اإلدراؾ أو الوظائف اإلدراكية.
-26التصور السمعي:
ويتضمن اإلدراؾ السمعي ٣تموعة من ا١تهارات ىي (٣تيد)22 ،3114 ،
 التمييز السمعي وىى القدرة علي ٘تييز األصوات ا١تختلفة اليت يتضمنها الكبلـ ،والتمييزبُت اٟتروؼ والكلمات ا١تتشاهبة.
 الذاكرة السمعية ىي القدرة علي استدعاء مثَتات صوتية سبق تقدديها للفرد ،قد تكوفىذه ا١تثَتات أرقاماً أو كلمات أو ٚتبلً.
 -ا١تعاٞتة السمعية وىى القدرة علي اإلنصات والتفكَت يف األسئلة قبل اإلجابة عليها.

-27التصور البصرم:

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

الذاكرة البصرية وىى القدرة على استدعاء مثَتات بصرية بعد فًتة من رؤيتها.
العبلقات ا١تكانية وىى القدرة على إدراؾ وض األشياء يف توجهها يف ا١تكاف.
التمييز بُت الشكل واألرضية وىى القدرة على ٘تييز مثَت معُت عن مثَتات أخرى توجد يف
ا٠تلفية احمليطة هبذا ا١تثَت.
اإلغبلؽ البصري وىو القدرة على التعرؼ على الشكل الكلي عندما تظهر أجزاء من
الشكل فقط

-28تمامل النظم اإلدرالية:

حيث تعمل ٚتي األنظمة السابقة م بعضها البعض يف تكامل وترابط وتناغم .وقد أكػدت
الدراس ػػات وج ػػود اض ػػطرابات إدراكي ػػة ب ػػُت األطف ػػاؿ ذوي ص ػػعوبات ال ػػتعلم بص ػػورة أكث ػػر م ػػن
وجودىػا بػػُت أقػراهنم العػاديُت ،وجيمػ العديػػد مػػن ا١تتخصصػُت يف اجملػػاؿ علػى أف دور العمليػػات
اإلدراكيػػة يف عػػبلج أشػػكاؿ صػػعوبات الػػتعلم ديثػػل واحػػدة مػػن القضػػايا ا١تلحػػة ،حيػػث تعمػػل
األنشػطة اإلدراكيػة علػى تنظػيم وتفسػَت ا١تثػَتات البصػرية والسػمعية ،لػذا فاألطفػاؿ الػذين يعػانوف
مػ ػػن ص ػ ػعوبات يف العمليػ ػػات اإلدراكي ػ ػػة ت ػ ػػؤدي إذل إعاقػ ػػة التناس ػ ػػق البصػ ػػري الس ػ ػػمعي اٟترك ػ ػػي
والعبلقػػات ا١تكانيػػة والتمييػػز البصػػري والسػػمعي ،كمػػا أهنػػم ال يسػػتطيعوف تفسػَت ا١تثػَتات ومعرفػػة
معناىا ٦تا يؤثر بشكل مباشر على مهاراهتم األكادديية.
كذلك فقد أشار كل من سوزاف وراي ( )Susan & write,2014إذل أف اضػطرابات
اإلدراؾ البصػػري تنشػػأ نتيجػػة عػػدـ قػػدرة التلميػػذ عل ػى تنظػػيم وتكامػػل ا١تث ػَتات ال ػواردة إليػػو عػػرب
حاسة البصر وصػعوبة معاٞتتهػا ذىنيػاً يف إطػار ا٠تػربات السػابقة ٦تػا يػؤدي إذل اختفػاء ا١تعلومػات
أو الكلمات أو األشكاؿ قبل إعطائها ا١تعاين والدالالت ا١تعرفية وينعكس ذلػك علػى التحصػيل
الدراسػػي يف صػػعوبة نسػػل اٟتػػروؼ وصػػعوبة التمييػػز بػػُت الكلمػػات باإلضػػافة إذل صػػعوبة التمييػػز
بُت األشكاؿ واألعداد وىي مهارات ضػرورية يف اكتسػاب ا١تفػاىيم الرياضػية والتحصػيل يف مػادة
الرياضػػيات كمػػا يػػنعكس عل ػى صػػعوبة تعلػػم العمليػػات اٟتسػػابية األساسػػية( .نػػادر ،3102 ،
)13
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وق ػػد ق ػػارف "الس ػػيد ص ػػقر" ب ػػُت  23طفػ ػبلً ذوي ص ػػعوبات تعل ػػم يف القػ ػراءة واٟتس ػػاب04 ،
عػػاديُت مػػن تبلميػػذ الصػػفُت الثالػػث والراب ػ يف ا٠تصػػائص ا١تعرفيػػة والبلمعرفيػػة التاليػػة االنتبػػاه،
اإلدراؾ ،والتذكر وتقدير الذات ،دافعية اإل٧تاز ،القلق ،وقد أسفر عن وجود فروؽ بُت التبلميػذ
ذوي صعوبات التعلم والعاديُت يف اإلدراؾ واالنتباه ،وكذلك يف تقدير الذات والدافعية لئل٧تاز
لصاحل العاديُت ،كما كشف الدارسة عن أف أكثر صعوبات التعلم شيوعاً بُت أفراد العينة ىي
صعوبات القراءة واٟتساب معاً ،تليها صعوبات القراءة ،مث اٟتساب( .صقر)24 ،3103 ،
و٘تشػياً مػ االفػًتاض القائػل بػاف العمليػػات اإلدراكيػة تكػوف األسػػاس الكتسػاب وتنميػة ا١تهػػارات
األكادديية تعرض أمينة شليب بعض عمليات اإلدراؾ البصري وتأثَتىػا يف صػعوبات الػتعلم علػي
النحو التارل (شليب )33 ،3102

 -29صعوبات التمييز البصرم

يلعػػب التصػػور البصػػري دوراً بػػالا األمهيػػة يف الػػتعلم ا١تدرسػػي ،وبصػػفة خاصػػة يف الق ػراءة
وجي ػػد األطف ػػاؿ ذوو ص ػػعوبات الػ ػػتعلم ص ػػعوبات ملموس ػػة يف ا١ته ػػاـ الػ ػػيت تتطل ػػب ٘تيي ػ ػزاً بص ػ ػرياً
للحروؼ والكلمات ،وكذا األعػداد واألشػكاؿ والتصػميمات ا٢تندسػية ،والصػور وكافػة األشػكاؿ
ا١ترئية ،أو اليت تستقبل من خبلؿ الوسيط اٟتسي البصري.
وتشػػَت الدراس ػػات والبح ػػوث الػػيت أجري ػ عل ػى اإلدراؾ البصػػري ل ػػدي ذوي ص ػػعوبات
ال ػػتعلم إذل أف ى ػػؤالء األطف ػػاؿ – ذوي ص ػػعوبات ال ػ ػتعلم – يع ػػانوف م ػػن واح ػػدة أو أكث ػػر م ػػن
الصعوبات التالية (٤تمد)023 ،3102 ،
 صعوبات التمييز البصري لؤلشكاؿ واٟتروؼ/الكلمات وا١تقاط واألعداد. صعوبات التمييز بُت الشكل واألرضية أو الشكل وا٠تلفية. صعوبات يف اإلغبلؽ البصرى صعوبات يف إدراؾ العبلقات ا١تكانية. صعوبات التعرؼ على األشياء واٟتروؼ. صعوبات يف إدراؾ معكوس الشكل أو الرمز. -صعوبات إدراؾ الكل واٞتزء.
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ومن خبلؿ مراجعػة أدبيػات البحػث العلمػي يف ٣تػاؿ الًتبيػة وعلػم الػنفس بصػورة عامػة و ٣تػاؿ
الًتبيػػة ا٠تاصػػة وصػػعوبات اإلدراؾ بصػػورة خاصػػة(Rafee, A & Shams El .
)Deen,2007, 27
أمكن اإلشارة إذل كل من ىذه الصعوبات بالعرض والتحليل على النحو التارل
ويش ػػَت التميي ػػز البص ػػري إذل الق ػػدرة علػ ػى التميي ػػز ب ػػُت األش ػػكاؿ ،وإدراؾ أوج ػػو الش ػػبو وأوج ػػو
االخػ ػػتبلؼ بينه ػ ػػا .مػ ػػن حي ػ ػػث الل ػ ػػوف والشػ ػػكل واٟتج ػ ػػم وال ػ ػػنمط والوض ػ ػ والوض ػ ػػوح والعم ػ ػػق
والكثافػة..اخل .وىػذه القػدرة ضػػرورية لػتعلم الطفػل القػراءة والكتابػػة واٟتسػاب والرسػم( .نػػادر ،
)20 ،3102
وترتبط ىذه القدرة بسرعة اإلدراؾ والقدرة على إدراؾ التفاصيل الدقيقة ،وتقاس ىذه القدرة -
القدرة على التمييز  -باختبارات إدراؾ الشكل ا١تختلف من بُت ٣تموعة من األشكاؿ
ا١تتماثلة .كأف يطلب من الطفل أف يستخرج حرؼ الػ ص من بُت ٣تموعة من حروؼ الػ ض
والػ ر من الػ ز ،الػ ظ من الػ ط ،الػ ؼ من الػ ؽ ،والػ ت من الػ ث ،والػ ع من الػ غ ،الػ ح ،من
الػ خ ،واألرنب ذو األذف الواحدة من بُت ٣تموعة من األرانب ذات األذنُت وىكذا .وا١تزاوجة
بُت الكلمات واٟتروؼ واألشكاؿ والصور واألعداد ا١تتماثلة (٤تمد رياف.)3112 ،
ويع ػػود التميي ػػز البص ػػري إذل اإلج ػ ػراءات ال ػػيت ٘تك ػػن الف ػػرد م ػػن التع ػػرؼ عل ػ ػى جوان ػػب التشػ ػػابو
واالختبلؼ للمثَتات ذات العبلقة ،فالطفل صاحب الصعوبة يصعب عليو أف يدرؾ الشكل أو
ا١تثَت ككل ،كما يصعب عليػو أف دييػز بػُت الصػورة الصػحيحة وا١تعكوسػة للحػروؼ أو األرقػاـ أو
األشكاؿ فهو يكتب حرؼ س بصورة معكوسػة وكأنػة يف مػرآة ،كػذلك بالنسػبة لؤلرقػاـ وخاصػة
تل ػػك ال ػػيت تتطل ػػب إتاى ػػا ص ػػحيحا يف كتابته ػػا مث ػػل رق ػػم  2ورق ػػم  2ورق ػػم  3وىك ػػذا والعك ػػس
صحيح ،كما يتطلب الرقم  01ىكذا  ،0كمػا يصػعب التمييػز بػُت األشػكاؿ ا٢تندسػية كا١تثلػث
وا١ترب ويقوـ ّتم العمليات اٟتسابية بطريقة خاطئة(Car, Al ,2009,113) .
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-31التمييز البصرم
ويشػػَت التمييػػز البص ػػري إذل القػػدرة عل ػى التميي ػػز بػػُت األشػػكاؿ وإدراؾ أوج ػػو الشػػبة وأوج ػػو
االختبلؼ بينهما ،من حيث اللوف والشكل واٟتجم والنمط والوض والوضوح والعمػق والكثافػة
وغَتىا ،وىذه القدرة ضرورية لتعلم الطفل القراءة والكتابة والرياضيات والرسم.
وترتبط ىذه القدرة بسرعة اإلدراؾ والقدرة علي إدراؾ التفاصيل الدقيقة ،وتقاس ىذه القدرة
باختبػػارات إدراؾ الشػػكل ا١تختلػػف مػػن بػػُت ٣تموع ػة مػػن األشػػكاؿ ا١تتماثلػػة ،كػػأف يطلػػب مػػن
الطفػػل أف يسػػتخرج حػػرؼ اؿ ص مػػن بػػُت ٣تموعػػة مػػن اٟتػػروؼ ،واألرنػػب ذوى األذف الواحػػدة
بػػُت ٣تموعػػة مػػن األرانػػب ذات اآلذنػػُت وىكػػذا ،وا١تزاوجػػة بػػُت الكلمػػات واٟتػػروؼ واألشػػكاؿ
والصور واألعداد ا١تتماثلة( .بدوي)23 ،3102 ،
ولػػذا يكػػوف الطفػػل الػػذي يعػػام مػػن صػػعوبة التمييػػز البصػػري ىػػو الطفػػل الػػذي ال يسػػتطي إدراؾ
الفرؽ بُت مثَتين أو أكثر بصرياً ،أو يعام مػن قصػور يف ىػذا اٞتانػب وذلػك فيمػا خيػص اٟتجػم
والشكل وا١تسافة واللوف .كذلك توجػد حقيقػة واقعػة يف اإلدراؾ والتمييػز البصػري ،مؤداىػا أنػو
توجد فروؽ بُت إدراؾ األشكاؿ وإدراؾ اٟتروؼ والكلمات بصرياً ،فاألشياء عند إدراكها بصرياً
ال تتػػأثر بانعك ػػاس وض ػػعها يف الف ػراغ أو إتاىه ػػا ،فالكرسػػي يظ ػػل كرس ػػياً مهم ػػا ك ػػاف وض ػػعو يف

الفراغ سواء نظر إليو الطفػل مػائبلً أو مسػتوياً ،صػغَتاً أو كبػَتاً ،واٟتيػواف يظػل عنػد إدراكػو بصػرياً
حيوانػاً سػواء كػػرب أو صػػغر ،أو نٌظػػر إليػػو مػػن األمػاـ أو ا٠تلػػف أو نائمػاً أو واقفػاً علػػي جنبػػو ،أمػػا
إدراؾ اٟتػػروؼ والكلمػػات فيتغ ػػَت إدراكهػػا بص ػرياً بػػاختبلؼ وضػػعها يف الف ػراغ أو زاويػػة الرؤي ػػة،
كػػذلك بتغػػَت هناياهتػػا و إتاىاهتػػا ،فهنػػاؾ فػػروؽ كبػػَتة بػػُت إدراؾ الػػرقمُت ( )4 -3و (،)d-b
( )3-2بصريا بتغَت وضعهما ،إذ يؤدى ىذا التغَت على تغَت ا١تعٌت ،ومن مث القدرة علػى التمييػز
البصري متطلب سابق وأساسي لتعلم القراءة والكتابة والرياضيات٤( .تمد)023 ،3102 ،
-31صعوبات اإلغالؽ البصرم

ترتبط ىذه العملية بقدرة الفرد على إدراؾ الشكل الكلي عندما تظهر أجزاء من الشكل فقط
واستكماؿ األجزاء الناقصة يف كلمة من الكلمات أو صورة من الصور ،وىذه العمليػة ٢تػا عبلقػة
واضػحة بعمليػػة القػراءة بصػػفة عامػةال فاألطفػػاؿ الػػذين ديتػازوف بقػػدرة عاليػة علػى قػراءة اٞتمػػل قػػد
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حصػػلوا عل ػى درجػػات مرتفعػػة يف اختبػػار اإلغػػبلؽ البصػػري أكثػػر مػػن األطفػػاؿ الػػذين يتصػػفوف
بضعف يف عملية القراءة.
واإلغبلؽ البصري مكوف إدراكي يشَت إذل قدرة الطفل على معرفػة الصػيغة الكليػة مػن خػبلؿ
صػػيغة جزئيػػة ،أو معرفػػة الكػػل حػػُت يفقػػد جػػزء أو أكثػػر مػػن ىػػذا الكػػل ،ومػػن أمثلػػة ذلػػك قػػدرة
الفػػرد علػػي قػراءة سػػطور بعػػض النصػػوص القرائيػػة عنػػد تغطيػػة النصػػف األعلػػي ا١تطبػػوع مػػن ىػػذه
الس ػػطور والكش ػػف ع ػػن النص ػػف األدم منه ػػاْ ،تي ػػث ديك ػػن االس ػػتدالؿ عل ػػي التلميح ػػات أو
الدالالت ا١تتعلقة ْتروؼ ىذه السطور ،وديكن للطفل العادي القياـ بإغبلؽ بصػري ٢تػا اعتمػادا
على قدرتو اإلدراكية.
وتشَت الدراسات والبحوث إذل افتقار ذوى صعوبات الػتعلم وخاصػة األطفػاؿ الػذين يعػانوف مػن
اض ػػطراب اإلدراؾ أو الوظ ػػائف اإلدراكي ػػة إذل الق ػػدرة عل ػى اإلغ ػػبلؽ البص ػػري اٞتش ػػتطلىت سػ ػواء
أكػػاف إغبلق ػاً ٝتعيػػا أو بصػرياً حيػػث يصػػعب علػػيهم بػػأورة أو تركيػػز االنتبػػاه علػػي الشػػكل فيبػػدو
الشػػكل بالنسػػبة ٢تػػم هنائيػاً أو ذاتيػاً أو غػػَت مسػػتقل عػػن األرضػػية أو ا٠تلفيػػة الػػيت ترتكػػز عليهػػا(.
ياسُت)32 ،3102،

-32صعوبات الذالرة البصرية
الػػذاكرة البص ػرية تعػػرؼ بأهنػػا القػػدرة عل ػى اسػػًتجاع ا٠ت ػربات البص ػرية اٟتديثػػة وتعػػد ىػػذه القػػدرة
ا٢تام ػػة يف معرف ػػة واس ػػتدعاء اٟتػ ػػروؼ ا٢تجائي ػػة واألع ػػداد وا١تفػ ػػردات ا١تطبوع ػػة وك ػػذلك يف اللغػ ػػة
ا١تكتوبة والتهجي.
ويشَت ا١تغَتة ( )23 ،3115إذل أف الذاكرة البصرية تعرؼ على أهنػا تلػك العمليػة الػيت يػتم
مػػن خبل٢تػػا اسػػًتجاع ا٠ت ػربات البص ػرية اٟتديثػػة ،وتعػػد ىػػذه العمليػػة مهمػػة يف معرفػػة واسػػتدعاء
اٟتروؼ ا٢تجائية واألعداد وا١تفردات ا١تطبوعة وكذلك يف مهارات اللغة ا١تكتوبة والتهجي.
كعند القياـ بتحسين الذالرة البصرية يجب إتباع اإلجرااات التالية:

 يطلػػب مػػن الطفػػل أف يػػرى شػػكبلً أو حرف ػاً أو رقم ػاً مث يغلػػق عينيػػة ويعيػػد تصػػوره أو ٗتيل ػو مثيفتح عينية للتأكد من إ١تامو بو.
 يعرض سلسلة من اٟتروؼ على بطاقات مث إخفائها عن الطفل ويطلب منو إعادة كتابتها. يطلب من الطفل أف ينظر إذل اٟتروؼ أو الكلمة أو الشكل أو العدد مث ينطق كبلً منهما.58

 يطلب من الطفل أف يعيد تتب اٟتروؼ أو الكلمات أو األعداد أو األشكاؿ حىت يلػم هبػا مثتبعد عنو ليعيد كتابتها من الذاكرة.
والذاكرة البصرية تتضمن القدرة على استدعاء الصور البصرية ،وإف كػاف بعػض األطفػاؿ لػديهم
القػػدرة علػػي اسػػًتجاع الصػػور الذىنيػػة للمث ػَتات البص ػرية (الكلمػػات -اٟتػػروؼ -األشػػكاؿ) إال
أهنم جيدوف صعوبة يف تذكر ا١تثَتات البصرية يف ترتيبها الصحيح( .متوذل)52 ،3115 ،
-33صعوبات تصور العالقات الممانية

يشَت ىذا ا١تفهوـ إذل قدرة الطفل على وض األشياء يف الفراغ،ويتعلق ىذا اٞتانب من
جوانب اإلدراؾ البصري بالقدرة على إدراؾ العبلقات ا١تكانية يف الفراغ حيث تبدو ىذه
ا١تشكبلت كما لو كان قراءة الكلمات من خبلؿ ا١ترآة (قراءة وكتابة كلمات بطريقة من
اليسار إذل اليمُت ) ،فَتى الفرد كلمو (ؿ ـ ع) بدالً من كلمة (ع ـ ؿ) ومثل ىذه ا١تشكبلت
تق يف نطاؽ ا١تشكبلت ا١ترتبطة بتكامل اإلدراؾ ا١تكاين.
كما يتعُت على الطفل أف يتعرؼ على إمكانية تسكُت شيء ما أو رمز أو شكل
(حروؼ -أعداد -صور -أشكاؿ) يف عبلقة مكانية ٢تذا الشيء م األشياء األخرى احمليطة
ففي القراءة علي سبيل ا١تثاؿ جيب أف تستقبل الكلمات كوحدات أو جشتلط أو كينونات
كلية ٤تاطة بالفراغ ،و٘تثل القدرة على إدراؾ العبلقات ا١تكانية أساسا ىاماً من األسس اليت
يقوـ عليها التعلم وخاصة تعلم الرياضيات والتصميمات ا٢تندسية والبيولوجى والرسم.
العبلقة بُت قدرات التصور البصري ،وٓتاصة إدراؾ العبلقات ا١تكانيػة ،والػتعلم ا١تدرسػي قػد
حظي ػ ػ باىتمػ ػػاـ العديػ ػػد مػ ػػن الًتبػ ػػويُت والعديػ ػػد مػ ػػنهم ينظػ ػػر إذل صػ ػػعوبات اإلدراؾ البصػ ػػري
وص ػػعوبات إدراؾ العبلق ػػات ا١تكاني ػػة علػ ػى أهن ػػا الس ػػبب أو علػ ػى األق ػػل تس ػػهم بنس ػػبة كب ػػَتة يف
الفشل األكادديي ،وأهنا السبب الرئيس ١تشكبلت التعلم اليت يعاين منها األطفاؿ.
وتشَت نتائج الدراسات يف ىػذا اجملػاؿ أشػارت إذل وجػود فػروؽ دالػو إحصػائياً بػُت األطفػاؿ ذوى
صػػعوبات الػػتعلم ٦تػػن لػػديهم اضػػطرابات يف الوظػػائف اإلدراكيػػة والعػػاديُت يف القػػدرة عل ػى إدراؾ
العبلقات ا١تكانية وذلك لصاحل العاديُت( .القدسي.)22 ،3102 ،

59

-34صعوبات تمييز الشمل كاألرضية
يقصد بالتمييز بػُت الشػكل واألرضػية القػدرة علػي الفصػل أو التمييػز بػُت الشػكل مػن األرضػية
أو ا٠تلفية احمليطة بو ،واألطفاؿ يف ىذا اجملاؿ ال يستطيعوف الًتكيز علي فقػرة السػؤاؿ أو الشػكل
مسػػتقبلً عػػن ا٠تلفيػػة البص ػرية احمليطػػة بػػو ،ويًتتػػب عل ػى ذلػػك أف ينشػػغل الطفػػل ٔتثػػَت غػػَت ا١تثػػَت
ا١تستهدؼ ،ومن مث يتشت انتباىو ،ويتذبذب إدراكو وخيطئ يف مدركاتو البصرية.
وترتبط ىػذه الصػعوبة باالنتقائيػة يف االنتبػاه وسػرعو اإلدراؾ ،وقػد أجريػ العديػد مػن الدراسػات
تناول ػ مش ػػكلة الش ػػكل واألرض ػػية ل ػػدى ص ػػعوبات ال ػػتعلم ،وتوص ػػل تل ػػك الدراس ػػات إذل أف
األطفػػاؿ ذوى صػػعوبات الػػتعلم يصػػعب علػػيهم التمييػػز بػػُت ا١تثػػَت ا٢تػػدؼ (الشػػكل) ،وا١تث ػَتات
ا١تنافسة (األرضية أو ا٠تلفية) ويؤدى ىذا إذل صعوبات يف تعلم ىؤالء األطفاؿ.
تتمث ػػل س ػػلوكيات الطف ػػل ال ػػذي يع ػػاين م ػػن مش ػػاكل يف التميي ػػز الس ػػمعي ب ػػُت الش ػػكل وا٠تلفي ػػة
بواحدة أو أكثر من أمناط السلوؾ اآلتية (فريد)21 ،3102 ،
 عدـ االنتباه للمدرس. من السهل إثارة انتباىو باألصوات. -يفقد القدرة على الفهم إذا ٝت اصواتاً خارجية

-35صعوبات التعرؼ على الشيا كالحرؼ

تشػػَت ىػػذه الصػػعوبات إذل ضػػعف القػػدرة علػػي التعػػرؼ عل ػى طبيعػػة األشػػياء عنػػد رؤيته ػػا أو
ٗتيلهػػا .وىػػذه تشػػمل صػػعوبات التعػػرؼ علػػي اٟتػػروؼ ا٢تجائيػػة واألعػػداد والكلمػػات واألشػػكاؿ
ا٢تندسػػية مثػػل ا١ترب ػ وا١تثلػػث والػػدائرة واألشػػياء مثػػل الكرسػػي ،والزىريػػة واألبػػاجوره ،وقػػد وجػػد
بع ػػض الب ػػاحثُت أمث ػػاؿ رايتش ػػك وآخ ػػروف ) (Richek.et al.,2006أف التع ػػرؼ عل ػػي
األشياء واٟتروؼ والكلمات واألشكاؿ منبئ جيد تاب للتحصيل القرائي.
صعوبات التمييز بُت األشكاؿ أو الرموز ومعكوسها
يصعب على بعض األطفاؿ التمييز بُت األشكاؿ أو الرموز ومعكوسها وترتيب حروفها مثل
 األرقاـ (،)3،4( ،)3،261

 يف اللغة اإل٧تليزية )(top- pot),(no,on),(p,q),(b,d يف اللغة العربية (عمل – علم) (قلب – لقب) (أمنية – أمينة) (حلم – ٛتل).وقد وجد أف بعض األطفاؿ ذوي صعوبات الػتعلم يفشػلوف يف عمػل التحسػينات أو التعػديبلت
الضرورية للتعميمات اإلدراكية اليت مت تعلمها أو اكتساهبا مبكراً.
ى ػػؤالء ال يس ػػتطيعوف التميي ػػز ب ػػُت العدي ػػد م ػػن ا١تف ػػاىيم الس ػػابق تعلمه ػػا أو اكتس ػػاهبا ،فيظل ػػوف
يسػػتخدموف ىػػذه ا١تفػػاىيم يف غػػَت موضػػعها أو ضػػمن سػػياقات ال تتطلػػب ذلػػك .أو علػى األقػػل
تتطلب تطويراً يف استخداـ ىذه ا١تفاىيم علي ٨تو ما يقتضيو السياؽ( .صقر)32 ،3103،

-36صعوبات تصور المل من خالؿ الجزا

من الصعوبات األخرى األكثر أمهيػة مػا يتعلػق بصػعوبات إدراؾ الكػل مػن خػبلؿ اٞتػزء .أو مػا
يسمي بذوي إدراؾ الكل " ."Whole Perceiversومدركو الكل ىم أولئك الػذين يػروف
أو يػػدركوف الشػػيء يف صػػيغتو الكليػػة أو التامػػة .بينمػػا مػػدركو اٞتػػزء ىػػم الػػذين دييلػػوف إذل الًتكيػػز
على التفاصيل الدقيقة أو األجزاء ،ويفتقروف إذل إدراؾ الكليات.
واٞتم ػ بػػُت إدراؾ الكػػل وإدراؾ اٞتػػزء يعػػد مطلب ػاً أساسػػياً للػػتعلم الفعػػاؿ ،ففػػي مهػػاـ الق ػراءة
مػػثبلً جيػػب أف يكػػوف ا١تتعلمػػوف قػػادروف عل ػى التحػػرؾ ٔترونػػة وفاعليػػة مػػن الكػػل إذل األج ػزاء أو
العناصر ا١تكونة لو ،حيث حيتاج ىػؤالء إذل إدراؾ الكلمػات ككليػات  ،كمػا حيتػاجوف إذل إدراؾ
التفاصيل أو اٟتروؼ اليت ٘تيز ىذه الكلمات عن غَتىا من الكلمات األخرى .ومن أمثلة ذلػك
)(house,horseوعربيػ ػ ػاً (أمني ػ ػػة ،أمين ػ ػػة ،التج ػ ػػارب (العملي ػ ػػة – العلمي ػ ػػة )ٕ ،ت ػ ػػارب،
ٕتاوب..اخل).
وتشػػَت الدراسػػات والبح ػػوث الػػيت أجري ػ عل ػى ىػػذه ا٠تاص ػػية إف األطفػػاؿ ذوي ص ػػعوبات
الػػتعلم ،وخاص ػػة ال ػػذين يع ػػانوف مػػن اض ػػطرابات اإلدراؾ أو الوظ ػػائف اإلدراكي ػػة أي اٞتزئي ػػوف أو
مػػدركو اٞتػػزء ،وكػػذا الكليػػوف أو مػػدركو الكػػل – ىػػؤالء األطفػػاؿ جيػػدوف صػػعوبات ملموسػػة يف
القراءة والكتابة وإدراؾ الرسوـ والرموز واٟتروؼ( .عصر)40 ،3111،
ويف إح ػػدى التج ػػارب البحثي ػػة ال ػػيت أجري ػ عل ػى األطف ػػاؿ ذوي ص ػػعوبات ال ػػتعلم اإلدراكي ػػة
حيػػث طلػػب مػػن ىػػؤالء األطفػػاؿ تلػػوين بعػػض الرسػػومات واألشػػكاؿ .وقػػد كان ػ ا٠تصػػائص
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السػػائدة لػػدى ىػػؤالء األطفػػاؿ عنػػد إجابػػاهتم أهنػػم يػػروف اٞتػػزء ال الكػػل – وقػػد أطلػػق البػػاحثوف
على ىؤالء األطفاؿ مدركو اٞتزء.
وديكػػن أف تنػػدرج مثػػل ىػػذه الصػػعوبات ٖت ػ مػػا يسػػمي النمذجػػة اإلدراكيػػة والػػيت تشػػَت إذل
األسػػلوب أو النمػػوذج اإلدراكػػي ا١تفضػػل السػػمعي  -البصػػري  -السػػمعي البصػػري -اٟتركػػي -
والذي دييل الطفل إذل استخدامو.
وتشػػَت بعػػض الدراسػػات إذل حالػػة الطفلػػة الػػيت تعػػاين مػػن مشػػكلة التعػػرؼ عل ػى زميبلهتػػا يف
الفصل اعتماداً علػى اإلدراؾ البصػري ٢تػن .وأهنػا تفشػل يف التعػرؼ علػيهن مػا دل تسػم أصػوات
كل منهن .ومن مث فهي تعتمد كليةً على حاسػتها السػمعية يف الػتعلم علػى الػرغم مػن أف حاسػة
البصػػر ل ػػديها عادي ػػة ٘تام ػاً .وعل ػى ذل ػػك يعتمػػد إدراكه ػػا للمث ػَتات أو ا١تعلومػػات عل ػى الوس ػػيط
اإلدراكي السمعي والذي ديثل النموذج اإلدراكي ا١تفضل لديها( .عبد الفتاح)005 ،3102 ،
-37التحصيل:

تضمن ىذا احملور ماىية التحصػيل ،وأمهيتػو ،والعوامػل ا١تػؤثرة فيػو ،ودافعيتػو ،ومسػتويات
األىداؼ ا١تعرفية ،وفيما يلي تفصيل لذلك.

أ -ماىية التحصيل:

عػرؼ بػدوي ( )2 ،3102التحصػػيل بأنػو "ا١تعرفػػة الػيت يػػتم اٟتصػوؿ عليهػػا وا١تهػارة الػػيت
تػػتم تنميتهػػا يف ا١توضػػوعات الدراسػػية با١تػػدارس وتبينهػػا بالػػدرجات الػػيت يػػتم اٟتصػػوؿ عليهػػا يف
االختبارات".
وعرف ػػو عاب ػػد ( )211 ،3102بأن ػػو "درج ػػة االكتس ػػاب ال ػػيت حيققه ػػا ف ػػرد ،أو مس ػػتوى
النجػػاح الػػذي حيػػرزه ،أو يصػػل إليػػو يف مػػادة دراسػػية أو ٣تػػاؿ تعليمػػي أو تػػدرييب معػػُت" .وعرفػػو
كفػػايف ( )3 ،3112بأنػػو "٣تموعػػة مػػن ا١تعلومػػات وا١تهػػارات وا١تعػػارؼ الػػيت يكتسػػبها الطالػػب
بعػػد دراس ػػتو للوح ػػدة ا١ت ػراد تدريس ػػها ،وحي ػػدد بالدرجػػة ال ػػيت حيص ػػل عليه ػػا الطال ػػب يف االختب ػػار
التحصيلي".
ورب ػػط الس ػػدحاف ( )23 ،3102التحص ػػيل بامتح ػػاف هناي ػػة الع ػػاـ الدراس ػػي فعرف ػػو بأن ػػو
"مقػػدار مػػا تعلمػػو الطالػػب يف ا١تدرسػػة مع ػرباً عنػػو بالتقػػدير الػػذي ينالػػو الطالػػب يف امتحػػاف هنايػػة
العاـ الدراسي وىو يعكس مستويات ٖتصيلية متباينة".
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وع ػػرؼ اٞت ػػابري ( )02 ،3113التحص ػػيل بأن ػػو "مق ػػدار م ػػا حيص ػػل علي ػػو الطال ػػب م ػػن
معلومات أو معارؼ أو مهارات معرباً عنها بػدرجات يف االختبػار ا١تعػد بشػكل ديكػن معػو قيػاس

ا١تستويات احملددة والذي يتميز بالصدؽ والثبات وا١توضوعية".
وتوصل الباحث إذل أف التحصيل ىو مقدار ما يكتسبو الطالب من مفاىيم وتعميمػات
ومهػػارات مػػن خػػبلؿ دراسػػتو ١توضػػوع أو وحػػدة أو مقػػرر دراسػػي ،مقيس ػاً بالدرجػػة الػػيت حيصػػل
عليها يف االختبارات التحصيلية ا١تعدة ٢تذا الغرض (جبلؿ.)13-11 ،3102 ،
ب -أىمية التحصيل:

تعد ا١ترحلة االبتدائيػة علػي وجػو التحديػد مػن أىػم ا١تراحػل التعليميػة ،بػل وأخطرىػا علػى
اإلطبلؽ ،ألهنا تساىم مسامهة فعالة يف بناء شخصية التلميذ يف تلك ا١ترحلة ا١تهمة مػن حياتػو،
كما ٘تد التبلميذ باألساسيات الضرورية البلزمة الستمرارىم يف ا١تراحػل التعليميػة التاليػة .وتتسػم
الفصػوؿ الدراسػية يف مرحلػة التعلػيم االبتػدائي بسػمة غالبػة ال يكػاد خيتلػف عليهػا اثنػاف يف ٣تػػاؿ
الًتبية وىي وجود ظاىرة الفروؽ الفرديػة بػُت ا١تتعلمػُت والػيت تعػد مػن أىػم التحػديات الػيت تواجػو
ا١تعلمػػُت يف تلػػك ا١ترحلػػة ،وىػػذه الظػػاىرة مؤداىػػا وجػػود ظػػاىرة الفػػروؽ الفرديػػة يف كافػػة اٞتوانػػب
لػدى التبلميػػذ يف أيػػة مرحلػػة مػػن مراحػػل التعلػػيم والسػػيما مرحلػػة التعلػػيم االبتػػدائي ،ويػػؤدي عػػدـ
مراعاة تلك الظاىرة إذل وجود تباين يف مستوى ٖتصيل التبلميذ يف تلك ا١ترحلة ،فنجػد التبلميػذ
مرتفعػػي التحصػػيل ،والتبلميػػذ متوسػػطي التحصػػيل ،وكػػذلك التبلميػػذ متػػدين التحصػػيل (متػػورل،
.)3115،02
وىن ػػاؾ وجه ػػات نظ ػػر متباين ػػة ل ػػدي ا١تختص ػػُت يف ٖتدي ػػد العوام ػػل ا١ت ػػؤثرة يف التحص ػػيل
للتبلميذ ،وا١تؤدية بدورىا للتفوؽ الدراسػي أو عدمػو ،مكونػو بػذلك عػدة إتاىػات نظريػة ٗتتلػف
يف طرحها بناء علي ما يؤثر يف اجملتم مػن توجيهػات فكريػة وعقائػد اجتماعيػة حيملهػا أصػحاب
ىذه النظريات ،وأبرز ىذه النظريات النظرية الوظيفية ،والنظرية الصػراعية (السػدحاف،3102 ،
)23
ومن خبلؿ ما سبق ديكن القوؿ إف التحصيل يعد من أىم ما دييز التلميذ عػن غػَته مػن
التبلميػػذ ،فمػػن خبللػػو ديكػػن أف يعػػرؼ مػػدى تقػػدـ التلميػػذ ،واكتسػػابو للمفػػاىيم والتعميمػػات
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وا١تهارات ،وبالتارل نسػتطي مػن خبللػو إصػدار حكػم علػي التلميػذ مػن حيػث ٧تاحػو أو رسػوبو،
وانتقالو من صف آلخر ،ومن مرحلة ألخرى.
ج -العوامل المؤثرة في التحصيل:
يتداخل عدد من العوامل يف التػأثَت يف ٖتصػيل التلميػذ ،وذكػر ىػذه العوامػل ال يعػٍت أهنػا
السبب الوحيد يف ضعف التحصيل ،فقد تعمػل ٣تتمعػة ،وقػد يػؤثر عامػل واحػد دوف اآلخػر ،أو
يؤثر عامل يف تلميذ دوف آخر ،وديكن تقسيم تلك العوامل كاآليت (ماجد )25 ،3102
 عوامل عقلية عامة:

تشػػمل التػػأخر يف القػػدرة علػػي القػراءة لعػػدـ اإل١تػػاـ بأساسػػياهتا يف وق ػ مبكػػر ،وأيضػػا عػػدـ
القدرة علي التذكر بالشكل الصحيح ،باإلضافة إذل القدرات الذكائية ا١تنخفضة.
 عوامل جسمية عامة:

وتشػمل ضػعف السػم والبصػػر وا٢تػزاؿ واإلصػابة بػاألمراض الػػيت تفقػد اٞتسػم حيويتػو وبالتػػارل ال
تتيح لو الفرصة لبذؿ الطاقة ا١تطلوبة يف عملييت التعليم والتعلم.
 عوامل بيئية تتعلق بالبيئة المدرسية أك المنزؿ أك خارجهما كمن أمثلتها:

أ -انتقػػاؿ التلميػػذ بػػُت مػػدارس ٥تتلفػػة يف بيئػػات ٥تتلفػػة تبعػػا لظروفػػو األسػرية ٦تػػا يتبعػػو تبػػاين
بُت الطرؽ التعليمية اليت يتلقاىا التلميذ وعدـ إ١تامو لبعض أجزاء ا١تنهج الدراسي.

ب-

كثرة تغيب التلميذ عن ا١تدرسة.

ج-

عدـ شعور التلميذ باألمن النفسي داخل ا١تدرسة أو يف ا١تنزؿ.

ق-

عبلقة التلميذ بوالديو ومعلميو وزمبلئو با١تدرسة.

د -عدـ مبلئمة الطرؽ التدريسية ا١تتبعة للمنهج الدراسي وسن التبلميذ.
ك -حركة ا١تعلمُت أثناء العاـ الدراسي وزيادة النصاب من اٟتصص.

ز -ازدحاـ ا١تنهج الدراسي وفقداف الدافعية للتحصيل عند التلميذ.
ح-الفجػػوة بػػُت ا١تػػنهج الدراسػػي وبػػُت متطلبػػات البيئػػة احمليطػػة وقػػدـ ا١تعلومػػات ا١تقدمػػة يف
ا١تنهج الدراسي( .رمضاف)54 ،3101 ،
ويف اإلطار نفسو يذكر السدحاف ( )53 ،3102أف أىم العوامل ا١تؤثرة يف التحصيل ىي
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 العوامل الجسمية:
يتبػػاين التبلميػػذ يف بنػػاىم اٞتسػػمية الداخليػػة وا٠تارجيػػة ،فالتلميػػذ ضػػعيف البنيػػة أو ا١تصػػاب
بػػأمراض مزمنػػة بسػػبب سػػوء التغذيػػة أو غػػَته مػػن األسػػباب الشػػك أنػػو سيشػػعر بالتعػػب واإلهنػػاؾ
عند بذؿ أقل ٣تهود ،وأبرز مظاىر ىذا التعب عدـ القدرة علي االسػتذكار وٖتمػل مشػاقو ،وقػد
يوجد من التبلميذ من ىو ضعيف البصر فيكوف ىناؾ خلل يف وصوؿ ا١تعلومػة البصػرية إليػو ،أو
يكوف معتل السم فيظهر وكأنو غَت حاضر الذىن أو شارد الفكر ،ومن ىنا فقػد يتػأثر ٖتصػيلو
بفعل ىذه األسباب اٞتسمية( .عبد الفتاح)02 ،3102 ،
 العوامل العقلية:

ىنػػاؾ عبلقػػة طرديػػة بػػُت مسػػتوى الػػذكاء والتحصػػيل ،ومػػن ىنػػا أصػػبح قيػػاس الػػذكاء خطػػوة
ضػرورية يلػػزـ القيػػاـ هبػػا يف حػػاالت ضػػعف التحصػػيلْ ،تيػػث ديكػػن معرفػػة ا١تػػدى الػػذي ديكػػن أف
يستطي التلميذ الوصوؿ إليو ٖتصيلياً( .أبو عمَتة)13 ،3102 ،
 العوامل االنفعالية:

تتعػػدد مظػػاىر ىػػذه العوامػػل ولعػػل مػػن أبرزىػػا يف حيػػاة التبلميػػذ القلػػق ،فالتلميػػذ ا١تضػػطرب
انفعاليػ ػاً بس ػػبب القل ػػق أو غ ػػَته م ػػن االض ػػطرابات االنفعالي ػػة يص ػػبح غ ػػَت ق ػػادر عل ػػي الًتكي ػػز أو
االسػػتيعاب ،س ػواء يف أثنػػاء تلقػػي الػػدروس يف ا١تدرسػػة ،أو خػػبلؿ اسػػتذكاره يف منزلػػوٛ( .تػػص،
)20 ،3112
 العوامل االجتماعية:

ومػ ػػن أىػ ػػم تلػ ػػك العوامػ ػػلال البيئػ ػػة األس ػ ػرية الػ ػػيت يعيشػ ػػها التلميػ ػػذ ،وىػ ػػذه البيئػ ػػة أو احمل ػ ػػيط
االجتمػاعي ٔتعنػػاه الشػػامل يشػمل األسػػرة ،اٟتػػي ،األصػدقاء ،البيئػػة الًتوحييػػة ،فممػا الشػػك فيػػو
أف ىن ػ ػػاؾ تبلزم ػ ػػا ب ػ ػػُت االض ػ ػػطرابات األسػ ػ ػرية يف حي ػ ػػاة التلمي ػ ػػذ وت ػ ػػدين مس ػ ػػتوى التحص ػ ػػيل(.
السيد)30 ،3102،
 العوامل المدرسية:
تعػػد ا١تدرسػػة احملض ػػن األساسػػي الػػذي يتلق ػػى فيػػو التلميػػذ العل ػػم ،وتتحػػدد فيهػػا مس ػػتوياهتم
التحصيلية ،ويقصد بالعوامل ا١تدرسية ا١تعٌت الواس لو وىو ما يقصد بو ا١تبٌت ا١تدرسي بتجهيزاتو
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ا١تادي ػػة وا١تعنوي ػػة ،وىن ػػاؾ ا١ت ػػنهج ٔتكونات ػػو (األى ػػداؼ ،احملت ػػوى ،الط ػػرؽ التدريس ػػية ،األنش ػػطة،
الوسائل التعليمية ،التقومي) ،وىناؾ ا١تعلم بإعداده وهتيئتػو ٢تػذه ا١تهمػة .إف وضػ التلميػذ وىػو يف
مبػػٌت متهالػػك ،وفصػػل مػػزدحم ،ويتلقػػى منػػاىج قدديػػة وطويلػػة وبطػػرؽ تدريسػػية تقليديػػة بواسػػطة
معلم دل يؤىل التأىيل الًتبػوي ا١تناسػب ومثقػل باٟتصػص الكثػَتة ،سػيكوف يف أسػوأ حاالتػو ،وال
يتوق ػ ػ ػ منػ ػ ػػو إال ضػ ػ ػػعف التحصػ ػ ػػيل ،بػ ػ ػػل واإلخفػ ػ ػػاؽ يف ٖتقيػ ػ ػػق التعلػ ػ ػػيم ألىدافػ ػ ػػو األساسػ ػ ػػية.
عصر()032 ،3111
 عوامل أخرل:

ىنػ ػػاؾ عوامػ ػػل أخػ ػػرى تػ ػػؤثر يف التحصػ ػػيل منهػ ػػا االىتمػ ػػاـ ،وا١تثػ ػػابرة ،واالجتهػ ػػاد يف العمػ ػػل
الدراس ػػي ،والدافعي ػػة إذل اإل٧ت ػػاز ،حي ػػث تع ػػد الدافعي ػػة أح ػػد ا١تتغ ػػَتات ا١توجه ػػة للطاق ػػة النفس ػػية
للتبلميذ ٨تو بػذؿ اٞتهػد يف ٣تػاؿ التحصػيل الدراسػي .ومنهػا أيضػاً السػمات الشخصػية ّتوانبهػا
ا١تتعػ ػػددة كاالسػ ػػتقبللية ،والتوافػ ػػق الشخصػ ػػي ،والتوافػ ػػق االجتمػ ػػاعي ،والثقػ ػػة بػ ػػالنفس ،وحػ ػػب
االستطبلع.
-38الذلاا المنطقي (الرياضي)
ويشػػَت إذل قػػدرة الفػػرد عل ػى ٖتليػػل ا١تشػػكبلت اسػػتناداً إذل ا١تنطػػق والتفكػػَت االسػػتدالرل

ا١تنطقػي والتعامػل مػ العمليػػات اٟتسػابية واإلعػداد بكفػاءة عاليػػة ،ولديػو مهػارات التفكػَت الناقػػد
وح ػػل ا١تش ػػكبلت ،وأيض ػػا لدي ػػو الق ػػدرة علػ ػى التص ػػنيفات والعبلق ػػات ب ػػُت ٥تتل ػػف األش ػػياء غ ػػَت
ا١تفهومػػة ،وتنظػػيم األفكػػار والتتػػاب  ،وتقػػدمي الرباىػػُت لعمػػل األشػػياء ويػػتم التعػػرؼ عل ػى الػػذكاء
ا١تنطقي الرياضي عند ا١تتعلم من خبلؿ عدد من ا١تؤشرات وا٠تصائص ومنها انو
 يفضل كتب العلوـ والرياضيات على غَتىا ،وانػو يفكػر بشػكل مفػاىيمي وتػدرجيي ولديػو القػدرة
على اكتشاؼ األمناط والعبلقات اليت اليكتشفها اآلخروف.
 حيب عد وتصنيف األشياء واستخداـ برامج الكومبيوتر .
 حيب األلعاب اليت تستخدـ االستدالؿ ا١تنطقي وا١تعادالت والعمليات الرياضية
 يػتمكن مػن وضػ الفػروض واختبارىػا ،والػتمكن مػن الرسػوـ واألشػكاؿ البيانيػة (عابػػد،3102 ،
)12
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ويرى جاف بياجيو أف الفكػر ا١تنطقػي الرياضػي ينشػأ مػ استكشػاؼ الطفػل كػل األشػياء
حولػو كالكلمػات و األصػوات و األواين و األمػاكن ،فيبػدأ تكػوين توقعاتػو و آمالػو فيهػا ،و بعػد
فًتة وجيزة يتمكن من إحصائها ،و أخَتاً يف عامو السادس أو الساب يستطي مقارنة عدد قطػ
اٟتلوى م عػدد الكػرات يف ٣تموعػة ألعػاب ،بعػد ذلػك تصػبح الػروابط مسػألة منطػق أكثػر منهػا
قوة مبلحظة(.كفايف)51 ،3112 ،
ويػػذكر (Gardner,2013,37) Gardnerأف الفػػرد الػػذي يتمت ػ هبػػذا النػػوع مػػن
الذكاء يكوف لديو قدرات قد تغيب عنػد اآلخػرين يسػتخدمها يف أمنػاط ٥تتلفػة ٖتػدث يف حياتنػا
إذ يتمت ػ بالتعامػػل م ػ األرقػػاـ والصػػيا اٟتسػػابية واألل ػواف وإج ػراء البحػػوث وحػػل األلغػػاز وحيػػب
التحػػدي ٟتػػل ا١تشػػكبلت ا١تعقػػدة ا١تهػػن الػػيت تتناسػػب مػ ىػػذا النػػوع مػػن الػػذكاء تشػػمل العلمػػاء
والفيزيائيُت وعلماء الرياضيات وا١تنطق وا١تهندسُت واألطباء واالقتصاديُت والفبلسفة.
-الذلاا المماني (البصرم).

ويشػػَت إذل قػػدرة الفػػرد عل ػى إدراؾ ا١تكػػاف ا١ترئػػي والتفكػػَت البصػػري ،مػػن خػػبلؿ الصػػور
وا٠تػرائط وا١تخططػػات والرسػػوـ واألشػػكاؿ  ،ويتمثػػل أيضػػا يف قػػدرة الفػػرد علػى اسػػتخداـ األلػواف
وعل ػى إدراؾ العبلقػػات بػػُت األشػػياء داخػػل الرسػػوـ واألشػػكاؿ  ،وتكػػوين صػػور وٗتػػيبلت عقليػػة
يسػػتخدمها يف حػػل ا١تشػػكبلت ويتطلػػب ىػػذا النػػوع مػػن الػػذكاء اٟتساسػػية للػػوف وا٠تػػط والشػػكل
والطبيعة واجملاؿ وا١تساحة  ،ويتم التعرؼ على الػذكاء ا١تكػاين (البصػري) لػدى ا١تػتعلم مػن خػبلؿ
عدد من ا١تؤشرات وا٠تصائص منها انو
 يستجيب صاحب ىذا النوع من الذكاء بسرعة إذل األلواف واألشكاؿ والصور .
 حيب تصور األشياء وتصنيفها .
 يفضل الكتب ا١تزودة باألشكاؿ وا١تخططات والصور .
 يػػدقق يف األشػػكاؿ والرسػػومات وا١تخططػػات ويبحػػث عػػن عبلقػػات بينهػػا( .عابػػد،3102،
)12
 يتعلم أفراد ىذه الشرحية باحملسوسات واجملردات معاً عن طريق البصر وتنظيم األشياء يف مسػاحة
ما .

67

 حيب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف أف ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػروا األش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػياء ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيت يتح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدثوف عنه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىت يفهموى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
يسػػتمتعوف بػػاأللواف واألشػػكاؿ وا٠ت ػرائط ،والرسػػوـ ،واٞتػػداوؿ  ،والفػػن ،واألحػػاجي  ،وكػػل مػػا
يلف النظر .
 والػػذكاء ا١تكػػاين ىػػو القػػدرة عػػل إدراؾ العػػادل ا١تكػػاين – البصػػري و القػػدرة علػى التفكػػر والتأمػػل
بشكل صحيح .
ويقػػوؿ تعػػاذل ( ويف أنفسػػكم أفػػبل تبصػػروف) سػػورة الػػذاريات آيػػة( )30وىػػذا النػػوع مػػن
الػػذكاء يتعلػػق بػػالتميز البصػػري للبيئػػة احمليطػػة ،والقػػدرة عل ػى ا٠تلػػق والػػتحكم بالصػػور العقليػػة
والػػتحكم باٞتسػػم يف ا١تسػػاحة ويشػػمل البحػػث عػػن حلػػوؿ للمشػػكبلت والوصػػوؿ للنتػػائج ٦تػػا
يسػاعد يف إدراؾ حقػػائق ملموسػػة كالصػػياد  ،الكشػػاؼ وإجػراء ٖتػوالت عقليػػة بنػػاء علػى تلػػك
اإلدراكات كمهندس ديكور داخلي  ،مهندس معماري  ،رساـ  ،أو٥تًتع .
يشتمل ىذا الػذكاء أيضػا علػي حساسػية لؤللػواف ،ا٠تطػوط ،األشػكاؿ ،ا٢تيئػات ،ا١تكػاف
،والعبلقة ا١توجودة بُت تلك العناصر  1كما يشمل القدرة علي التخيل والتمثيػل البيػاين لؤلفكػار
البص ػ ػرية أوا١تكاني ػػة والق ػػدرة عل ػ ػى توجي ػػو ال ػػذات بش ػػكل مناس ػػب يف قال ػػب مكػ ػػاين 1
(اشراقة)3102،
وي ػػذكر  (Gardner,2013,39( Gardnerاف ىػ ػػذا النػ ػػوع م ػػن الػ ػػذكاء يتمثػ ػػل
ب ػػالقوؿ (ص ػػورة تس ػػاوي أل ػػف كلم ػػة )إذ ديي ػػل م ػػن ديتل ػػك ى ػػذا الن ػػوع م ػػن ال ػػذكاء إذل اس ػػتخداـ
األشػػكاؿ والصػػور والتصػػميمات والرسػػوـ وا٠تػرائط ولديػػو قػػدرة عاليػػة يف ا١تهػػاـ الػػيت تتطلػػب رؤيػػة
العػػُت مػ العقػػل مثػػل التصػػور والتخيػػل وتشػػكيل الصػػور الذىنيػػة  .وا١تهػػن الػػيت تتناسػػب مػ ىػػذا
النوع من الذكاء تشمل الفنانُت وا١تصممُت وا١تهندسُت ا١تعماريُت.
أسس تفسَت نظرية الذكاءات ا١تتعددة
أ-التلف الدماغي عندما تتلف منطقة من الدماغ فإف الشػخص يفقػد نوعػاً مػن الػذكاء ،ولكػن
ذكػػاءات أخػػرى تبقػػى قائمػػة مثػػل تلػػف الفػػص األمػػامي األيسػػر للػػدماغ الػػذي يػػؤدي ١تشػػاكل يف
القراءة والكتابة واٟتديث ،بينما يبقى ا١تصاب قادراً على ٦تارسة الرياضة.
ب-اخػػتبلؼ األشػػخاص يػػرى ماجددد  )93 ،4102أف بعػػض النػػاس لػػديهم قػػدرات عاليػػة يف
جانػػب بينمػػا يكػػوف أداؤىػػم متػػدنيا يف جوانػػب أخػػرى ،قػػد يقػػوـ شػػخص بعمليػػات حسػػابية مػػن
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عدة منازؿ دوف االسػتعانة بالورقػة والقلػم ولكنػو اليسػتطي إقامػة عبلقػات اجتماعيػة ناجحػة مػ
اآلخرين .
ج-التاريل ألنمائي لذكاء األفراد لكل ذكاء تاريل تطوري ،وق لطفولة الذكاء ووقػ لبلوغػو
وآخػػر لبػػدء ا٨تػػداره وتناقصػػو .مثػػل الػػذكاء ا١توسػػيقي يظهػػر يف وق ػ مبكػػر بينمػػا يتػػأخر الػػذكاء
اللغوي .
-39تنمية مهارات التصور البصرم المماني في الرياضيات:

م ػػن ا١تع ػػروؼ أن ػػو كلم ػػا ازدادت اٟت ػ ػواس ال ػػيت يس ػػتخدمها ا١ت ػػتعلم يف تلقي ػػو للمعلومػ ػػة،
ازدادت سػػيطرتو عليهػػا و٘تكنػػو منهػػا ،لػػذا انتشػػرت اآلف األسػػاليب والطرائػػق التدريسػػية الػػيت تقػػوـ
علػػي توظيػػف أكثػػر مػػن حاسػػة يف تلقػػي ا١تعلومػػات ،ومػػن أىػػم ىػػذه الطرائػػق ،ىػػو طريقػػة العلػػم
باحملاك ػػاة الكمبيوتري ػػة ،و٘تت ػػاز ى ػػذه الطريق ػػة بتمثي ػػل ا١تعلوم ػػة يف ش ػػكل بص ػػري ،يتلقاى ػػا ا١ت ػػتعلم
ْتواسػػو السػػمعية والبصػرية ،ورٔتػػا يسػػتخدـ حاسػػة اللمػػس يف بعػػض البيئػػات الكمبيوتريػػة القائمػػة
على الواق االفًتاضي(Smith&,Altimore,2002, 146) .
كم ػػن األمثل ػػة العملي ػػة الت ػػي توض ػػح إمماني ػػة قي ػػاس الق ػػدرة عل ػػي التص ػػور البص ػػرم
المماني في الرياضيات ما يلي:
مثػاؿ ( )0إذا لانػت المنحنيػػات التاليػة توضػح العالقػػة بػين السػرعة كالػػزمن ،فػأي مػن ىػػذه
ا١تنحنيػػات يعػػرب عػػن حركػػة السػػيارة ا١توضػػحة أسػػفل ىػػذه ا١تنحنيػػات ،علمػػا بػػأف السػػيارة تتحػػرؾ
بعجلة صفرية خبلؿ ىذه ا١تدة الزمنية
شمل رقم ()29:2

المصدر(Smith&,Altimore,2002, 148) :
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ويتضػح مػن خػبلؿ ىػذا ا١تثػاؿ أف الطالػب قػد ينخػدع بػا١تنحٌت ا١توضػح يف ( )Bعلػى أسػاس أنػو
يشبو مسار حركة السػيارة ،وىػذه اإلجابػة خطػأال ألف السػيارة تتحػرؾ بعجلػة صػفرية ،أي بسػرعة
ثابتػػة ،وبالتػػارل تكػػوف اإلجابػػة الصػػحيحة ( .)Cومػػن خػػبلؿ عػػرض ٤تاكػػاة اٟتركػػة أمػػاـ الطالػػب
يتبُت لو صحة ىذه اإلجابة.

مثػػاؿ ( )3المحالػػاة التاليػػة تختبػػر تصػػور الطالػػب للسػػرعة األفقيػػة كالرأسػػية لمػػرة سػػاقطة
نح ػػو س ػػطح األرض .وتوض ػػح ل ػػو أف الس ػػرعة األفقي ػػة ال ت ػػؤثر يف زم ػػن الس ػػقوط ،وبالت ػػارل ف ػػإف
الكرتُت تصبلف إذل سطح األرض يف نفس اللحظة.
شمل رقم ()31:2

المصدر)Smith&,Altimore,2002, 148 (:
مثاؿ ( )2المحالاة التالية تساعد التالميذ في تصور حل للمشملة التالية:
طػػائرة إنقػػاذ تلقػػي بإعانػػات عل ػى بعػػض ا١تػػدف ا١تنكوبػػة ...مػػن فضػػلك سػػاعد قائػػد الطػػائرة يف
ٖتديد ا١تكاف الذي يلقي عنده ىذه اإلعانات (٤تمود)003 ،3103 ،
 .0قبل وصولو للمدينة ٔتسافة مناسبة.
 .3عندما يكوف فوؽ ا١تدينة بالضبط.
 .2بعد مروره فوؽ ا١تدينة ٔتسافة مناسبة.
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شمل رقم ()31:2

المصدرSmith&,Altimore,2002, 149 (:

)

ومػػن خػػبلؿ مشػػاىدة التبلميػػذ ٢تػػذه احملاكػػاة يتضػػح ٢تػػم أف قائػػد الطػػائرة ينبغػػي أف يلقػػي هبػػذه
اإلعانات قبػل وصػولو للمدينػة ٔتسػافة مناسػبة ..تعتمػد علػي سػرعة الطػائرة وارتفاعهػا عػن سػطح
األرض.
 -41أىمية تنمية التصور البصرم المماني في مادة الرياضيات:

إف عمليػػة اإلبصػػار عنػػد اإلنسػػاف ال تقتصػػر عل ػى عمػػل العػػُت فقػػط ،وإمنػػا تشػػمل عمػػل
الفكػػر والػػذاكرة البلزمػػُت للتسػػجيل والًتتيػػب وا١تقارنػػة ،فعمليػػة التػػدريب ضػػرورية للعػػُت مػػن أجػػل
تنميػػة قػػدرهتا عل ػى الرؤيػػة و٘تييػػز األشػػكاؿ ،لػػذلك يشػػَت "٤تسػػن عطيػػة" إذل أمهيػػة دور التثقيػػف
البصري  Visual Illiteracyخبلؿ مراحل التعلػيم العػاـ واٞتامعػات ،حيػث إنػو يلعػب دورا
أساسياً يف عملية التعلم ذاهتا ( .عطية)053 ،3112 ،
وتتميز اللغة البصػرية – بصػفة عامػة – بالعديػد مػن الصػفات ،أمههػا مػا يلػي ( حسػن،
)05 ،3102
 اللغة البصرية لغة عا١تية يفهمها اإلنساف باختبلؼ لغتو أو ٢تجتو.
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 تساعد اللغة البصرية على فهم النص ا١تكتوب ا١تصاحب ٢تذه اللغة.
 تنمي قدرة الطالب على التفكَت وإدراؾ العبلقات ا١تتضمنة هبا.
 لقد ثب علمياً أف اإلنساف يتذكر حػوارل ٦ 631تػا يقػرأه ،و ٦ 621تػا يسػمعو ،و621

٦تػػا يبصػػره ،و٦ 611تػػا يقولػػو ،أي أف مػػا ي ػراه اإلنسػػاف يكػػوف أدوـ يف الػػذاكرة أكثػػر ٦تػػا
يقرأه.
ويشَت  )2014,25( Nicholasإذل أمهية عرض الرياضيات بصورة بصرية Visual
١ Mathematicsتسػػاعدة الطػػبلب علػػي إدراؾ الصػػلة بػػُت الرياضػػيات والفػػن ،فالرياضػػيات
مهمة يف دراسة الفن ا١ترئي  Visual Artإلدراؾ البعد ا٠تلفي غَت الظاىر للعُت مباشرة.
وديك ػػن تلخ ػػيص أى ػػم ٦تي ػزات الق ػػدرة عل ػػي التص ػػور البص ػػري ا١تك ػػاين يف النق ػػاط التالي ػػة
(القدسي)24 ،3102 ،
 تعمػػل عل ػى الفهػػم وا١تعاٞتػػة وإعػػادة تنظػػيم وتفسػػَت العبلقػػات بص ػرياً ،وىػػذه ا١تهػػارة ضػػرورية
للناحية العملية.
 تساعد ا١تتعلم على التعامل م األشياء غَت ا١تلموسة.
 أداة عقلية لفهم العلوـ وقضايا التكنولوجية.
 تسهم يف النجاح يف الرياضيات ،والعلوـ الطبيعية وا٢تندسة ا١تعمارية ،و٣تاالت دراسية أخرى
تتطلب ا١تقدرة على التصور ومعاٞتة الصور يف الفضاء ،كتصور حركة الصاروخ ،وسفن الفضػاء،
وك ػػذلك تص ػػور حرك ػػة اٞتس ػػيمات ٖتػ ػ ت ػػأثَت ق ػػوى متنوع ػػة ،مث ػػل ق ػػوة اٞتاذبي ػػة ،وق ػػوة اجمل ػػاؿ
ا١تغناطيسي ،وقوة اجملاؿ الكهريب.
 تسهم يف التعبَت عن ا١تعلومػات واألفكػار يف أعقػد مسػتوياهتا ،ويف حػل ا١تشػكبلت مػن قبيػل
تذكر ا١تشكبلت ذاهتا( .عصر)13 ،3111 ،
تتضح ٦تا سبق أمهية االىتماـ بتنمية التصور البصري ا١تكاين ،كقدرة عقليػة تسػهم يف النجػاح
يف عػػدد مػػن ا١ت ػواد ،مثػػل الرياضػػيات ،والعلػػوـ الطبيعيػػة ،وا٢تندسػػة ا١تعماريػػة ،و٣تػػاالت دراسػػية
أخرى ،كما تسهم ىذه القدرة يف حل ا١تشكبلت ،وزيادة سعة الذاكرة ،وكػذلك يف التعامػل مػ
األشياء اجملردة مكانياً.
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ثانيان -الدراسات السابقة

يتنػػاوؿ ىػػذا اٞتػػزء عػػرض للدراسػػات السػػابقة ا١تتصػػلة ٔتوضػػوع القػػدرة ا١تكانيػػة ،والتفكػػَت

البصري حسب عبلقتها ٔتوضوع الدراسة ،وتسلسلها الزمٍت.

أكال :دراسات تتعلق بالتفمير البصرم
-1دراسة (بدر:)2111 ،

ىػػدف الدراسػػة إذل معرفػػة أثػػر برنػػامج مقػػًتح يف مػػادة لغػػة اللوجػػو وتطبيقهػػا ،وعبلقتػػو
بالقػػدرة علػى التصػػور البصػػري ،ومركػػز الػػتحكم لطػػبلب قسػػم اٟتاسػػب اآلرل ،للمسػػتوى الثالػػث
بكلية ا١تعلمُت قسم الرياضيات.
وطبقػ الدراسػػة التجريبيػػة علػػي عينػػة مػػن  32طالبػاً ،كػػل طػػبلب شػػعبة اٟتسػػاب اآلرل
بكلية ا١تعلمُت بالرياض ،يف عػاـ  3111ـ ،واسػتخداـ الباحػث طريقػة احملاضػرة يف التػدريس مػ
العػػرض علػػي جهػػاز ( ،)show dataوقػػد مت التػػدريس بواقػ  2سػػاعات أسػػبوعياً ،وأظهػػرت
نتائج الدراسة
 .0للربنامج ا١تقًتح درجة فاعلية مقبولة بلغ 0.31
 .3توج ػػد عبلق ػػة ارتباطي ػػة إجيابي ػػة دال ػػة إحص ػػائيا ب ػػُت ك ػػل درج ػػات التحص ػػيل يف اللوج ػػو،
ودرجات الطبلب يف كل من اختبار مركز التحكم والقدرة على التصور البصري.
 .2ديكػػن التنبػػؤ بالتحصػػيل يف اللوجػػو إذل حػػد مػػا مػػن خػػبلؿ القػػدرة علػى التصػػور البصػػري
ا١تكاين واختبار مركز التحكم.

 .-2دراسة (محمد)2111 :

ىػػدف الدراسػػة إذل اق ػًتاح برنػػامج يف الرياضػػيات لتنميػػة التفكػػَت البصػػري لػػدي الطلبػػة
الصم يف ا١ترحلة االبتدائية وطبق الربنامج على عينة من  03تلميذ ،واستخدم طريقة التواصػل
الكلي اليت ٕتم بُت أكثر مػن طريقػة اتصػاؿ مثػل لغػة اإلشػارة ،وقػراءة الشػفاه ،وقػدم أنشػطة
بص ػرية متنوعػػة ،مثػػل طػػي الػػورؽ ،وأنشػػطة رسػػوـ بيانيػػة ،وأنشػػطة تتعلػػق باسػػتخداـ الكمبيػػوتر،
وأنشػطة فنيػػة ،وأظهػػرت النتػػائج مػػا يلػػي فعاليػػة الربنػػامج ا١تقػػًتح ،يف تنميػػة التفكػػَت البصػػري لػػدى
عينة الدارسة ،ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ،بُت البنُت والبنات ،يف التفكَت البصري بعػد
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التجػ ػرييب ،توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػُت متوس ػػط درج ػػات الط ػػبلب الص ػػم ومتوس ػػط
درجات الطبلب الذين لديهم بقايا ٝت يف اختبار التفكَت لصاحل الذين لديهم بقايا السم .
 .-3دراسة (عفانة:)2111 ،
ىػػدف الدراسػػة إذل معرفػػة أثػػر اسػػتخداـ ا١تػػدخل البصػػري ،يف تنميػػة القػػدرة عل ػى حػػل
ا١تسائل الرياضية واالحتفاظ هبا لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغػزة ،وقػد اسػتخدـ الباحػث
يف ىذه الدراسة ا١تنهج التجرييب.
وطبق الدارسة على عينػة قصػدية مػن مدرسػيت إعػداديتُت ٔتنطقػة ا١تغػازي بغػزة إحػدامها
للػػذكور ،واألخػػرى لئلنػػاث ،ومهػػا مدرسػػة ا١تغػػازي اإلعداديػػة للبنػػُت ،ومدرسػػة ا١تغػػازي اإلعداديػػة
للبنات ،وقد استخدـ الباحث أداتُت للدراسة مها اختبار القػدرة علػى حػل ا١تسػائل الرياضػية يف
موضوع ا١تساحة ،والتحليل ا١تقررين على الصف الثامن األساسي.
والثانيػ ػػة دليػ ػػل للمعلػ ػػم بػ ػػُت كيفيػ ػػة اسػ ػػتخداـ ا١تػ ػػدخل البصػ ػػري كإس ػ ػًتاتيجية يف تعلػ ػػيم
الرياضيات للطلبة.
وكػػاف مػػن أىػػم نتػػائج الدراسػػة ،وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة يف القػػدرة عل ػى حػػل ا١تس ػػائل
الرياضية بػُت طلبػة اجملمػوعتُت التجريبيػة الػذين تعلمػوا الرياضػيات ،بإسػًتاتيجية ا١تػدخل البصػري،
وطلبة اجملموعة والضابطة الذين تعلموا الرياضػيات بإسػًتإتية ا١تػدخل التقليػدي ولصػاحل اجملموعػة
التجريبية.

 .-4دراسة (مهدم:)2116 ،

ى ػػدف الدراس ػػة ،إذل التع ػػرؼ علػ ػى فاعلي ػػة اس ػػتخداـ بر٣تي ػػات تعليمي ػػة علػ ػى التفك ػػَت
البصري ،والتحصيل يف التكنولوجيا لدى طالبات الصف اٟتادي عشر بغزة.
واسػػتخدـ الباحػػث ا١تػػنهج البن ػػائي والتج ػرييب وصػػوالً إذل ٖتقي ػػق أىػػداؼ الدراسػػة ،وق ػػد
صمم الباحث أداتُت مها (اختبار مهارات التفكَت البصري – اختبار ٖتصيلي).
وطبق الدراسة علي عينة مكونة من ( )42طالبة ،من طالبات مدرسػة كفػر قاسػم ،مت
تػوزيعهم علػي ٣تمػوعتُت األوذل ٕتريبيػة مػن ( )20طالبػة ،والثانيػة ضػابطة ( )23طالبػة ومػن أىػم
النت ػ ػػائج ال ػ ػػيت توصػ ػ ػل إليه ػ ػػا وج ػ ػػود فاعلي ػ ػػة الرب٣تي ػ ػػات علػ ػ ػى التفك ػ ػػَت البص ػ ػػري ،والتحص ػ ػػيل يف
التكنولوجيا.
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 -5دراسة (المالمي:)2118 ،
ىدف الدراسة إذل
 .0التع ػ ػػرؼ علػ ػ ػى العبلق ػ ػػة ب ػ ػػُت مه ػ ػػارات التص ػ ػػور البص ػ ػػري ا١تك ػ ػػاين وا١ته ػ ػػارات الفني ػ ػػة يف
الرياضيات ،لدى طبلب ،وطالبات الصف الثاين ا١تتوسط ٔتدينة مكة.
 .3التع ػػرؼ عل ػػي وج ػػود اخ ػػتبلؼ يف مه ػػارة التص ػػور البص ػػري ا١تك ػػاين يف الرياض ػػيات ،ب ػػُت
طبلب وطالبات الصف الثاين ا١تتوسط ٔتدينة مكة.
ولتحقيػػق ىػػدؼ الدراسػػة ،قػػاـ الباحػػث ببنػػاء اختبػػار لقيػػاس مهػػارة التصػػور البصػػري ا١تكػػاين،
يف الرياضػػيات لطػػبلب وطالبػػات الصػػف الثػػاين ا١تتوسػػط ،وٖتديػػد مسػػتوى الطػػبلب ،والطالبػػات
ومت ٖتديػد عينػػة الدارسػة يف ا١تهػػارة الفنيػػة ،بنػاء علػى الدرجػػة الػيت حصػػل عليهػػا كػل فػػرد يف مقػػرر
الًتبية الفنية.
وبعػػد تطبيػػق االختبػػار علػى عينػػة الدراسػػة البػػالا عػػددىم  301طالبػاً 054 ،طالبػػة ،يف
هناية الفصل الدراسي األوؿ لعاـ 3114ـ.
وأظهػػرت نتػػائج الدراسػػة ،إذل وجػػود عبلقػػة ارتباطيػػة قويػػة ،وإجيابيػػة بػػُت مهػػارة التصػػور
البصري ا١تكاين يف الرياضيات ،وا١تهارة الفنية لدى الطبلب ،والطالبات على حد سواء.
كمػ ػػا أشػ ػػارت نتػ ػػائج الدراسػ ػػة أيض ػ ػاً ،إذل وجػ ػػود فػ ػػرؽ داؿ إحصػ ػػائيا بػ ػػُت أداة طػ ػػبلب
وطالبػ ػػات الصػ ػػف الثػ ػػاين ا١تتوسػ ػػط ،يف مهػ ػػارة التصػ ػػور البصػ ػػري ا١تكػ ػػاين يف الرياضػ ػػيات لصػ ػػاحل
الطبلب.
 -6دراسة (شعث:)2119 ،

ىػػدف الدراسػػة إذل إث ػراء ٤تتػػوى وحػػدة ا٢تندسػػة الفراغيػػة للصػػف العاشػػر األساسػػي ،يف
ضػػوء مهػػارات التفكػػَت البصػػري ،واتب ػ الباحػػث ا١تػػنهج الوصػػفي التحليلػػي ،حيػػث قػػاـ بتحليػػل
وحػدة ا٢تندسػػة الفراغيػة للصػػف العاشػر مػػن خػػبلؿ أداة ٖتليػل مت بناؤىػػا باالعتمػاد علػى مهػػارات
التفكَت البصري.
ولتحقي ػػق ى ػػدؼ الدراس ػػة ،اس ػػتخدـ الباحػ ػػث أداة ٖتلي ػػل احملت ػػوى ،إذ اش ػػتمل عل ػ ػى
مه ػػارات التفك ػػَت البص ػػري لوح ػػدة ا٢تندس ػػة الفراغي ػػة للص ػػف العاش ػػر األساس ػػي ،كم ػػا اس ػػتخدـ
األساليب اإلحصائية من تكرارات ،ونسب مئوية ،وقد تكون أداة التحليل يف صػورهتا النهائيػة
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مػػن ثػػبلث مهػػارات ،وىػػي ٘تثيػػل ا١تعلومػػات ،تفسػػَت ا١تعلومػػاتٖ ،تليػػل ا١تعلومػػات ،وقػػد توصػػل
الدراسة إذل تدين نسب توافر ىذه ا١تهارات.
 -7دراسة (موللي:)2112 ،
ىػدف ىػذه الدراسػة إذل التعػػرؼ علػى مسػتوى التصػور البصػػري ا١تكػاين لػدي طػبلب ا١ترحلػػة
ا١تتوسػطة ،كمػػا ىػدف إذل الكشػػف عػن وجػػود فػروؽ بػػُت الطػبلب يف مسػػتوى التصػور البصػػري
ا١تكػاين بػاختبلؼ ا١تراكػز ،ولتحقيػق ىػديف ىػذه الدراسػة قػاـ الباحػث باسػتخداـ ا١تػنهج الوصػػفي
ا١تسػحي بنػاءاً علػى ىػديف الدراسػػة وأسػئلتها ،وتكونػ عينػػة الدراسػة مػػن ( )320طالبػا مػػوزعُت
علي ثبلثػة مراكػز ،بينمػا ٘تثلػ أداة الدراسػة يف اختبػار التصػور البصػري ا١تكػاين لطػبلب الصػف
الثالث ا١تتوسػط قػاـ الباحػث بإعػداده ،أمػا األسػلوب اإلحصػائي فقػد اسػتخدـ الباحػث النسػب
ا١تئوية ،وا١تتوسطات اٟتسابية واال٨ترافات ا١تعياريػة ،واختبػار ()One – way ANOVA
لثبلث عينات مستقلة كأساليب إحصائية للدراسة .وقد توصل الدراسة إذل النتػائج التاليػة،من
أمهها تدين مستوى التصور البصري ا١تكاين لدى طبلب ا١ترحلة ا١تتوسطة بشػكل عػاـ ،وتوجػد
فروؽ بُت الطبلب يف مستوى التصور البصري ا١تكاين باختبلؼ ا١تراكز.
 -الدراسات التي تتعلق بالقدرة الممانية

أ .الدراسات العربية:
 -1دراسة (عابد:)1994 ،
ىػػدف ىػػذه الدراسػػة إذل تقصػػي تطػػور القػػدرة ا١تكانيػػة ،لػػدى الطلبػػة يف مػػرحليت التعلػػيم
األساسػػي والثػػانوي  ،ا١تسػػتوى الثػػامن ،العاشػػر ،األوؿ الثػػانوي العلمػػي ،الثػػاين الثػػانوي العلمػػي،
ولتحقيق ىذا ا٢تدؼ فقد استخدـ الباحث اختبار قياس القدرة ا١تكانية متمػثبلً بالتوجيػو ا١تكػاين
(دوراف البطاقات) ،وطبق االختبار على عينة الدراسة مكونة من ( )442طالباً ،وطالبة موزعُت
علػػي  22شػػعبة مػػن شػػعب الصػػف الثػػامن ،والعاشػػر ،واألوؿ الثػػانوي العلمػػي ،والثػػاين الثػػانوي
العلمػػي ،يف  01م ػػدارس حكومي ػػة واقع ػػة يف مدين ػػة ا١تف ػػرؽ ،وض ػواحيها ،يف األردف ع ػػاـ – 50
 ،53واتبػ الباحػػث ا١تػػنهج الوصػػفي ،وأسػػفرت نتػػائج الدراسػػة عػػن وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائية،
بػػُت متوسػػطات درجػػات الطلبػػة يف قػػدراهتم ا١تكانيػػة ،بػػاختبلؼ ا١ترحلػػة الدراسػػية األساسػػية ،أو
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الثانويػػة ،كمػػا كشػػف النقػػاب عػػن منػػط التطػػور يف القػػدرة ا١تكانيػػة ،يف ضػػوء متوسػػطات درجػػات
الطلبة علي اختبار الدراسة.
 -2دراسة (عابد:)1995 ،
ىدف الدراسة إذل بياف أثػر متغػَتين مػن ا١تتغػَتات ا١ترتبطػة بالطالػب يف القػدرة ا١تكانيػة،
وذلػػك لػػدى طلبػػة الصػػف العاشػػر مػػن ا١ترحلػػة األساسػػية ،كػػذلك ىػػدف الدراسػػة إذل بيػػاف أثػػر
مستوى التحصيل ،يف الرياضيات (مرتف – منخفض – متدين) على القدرة ا١تكانية لدى طلبػة
الصػػف العاشػػر األساسػػي ،كمػػا ىػػدف إذل تقصػػي أثػػر عامػػل اٞتػػنس يف القػػدرة ا١تكانيػػة لػػدى
الطلبة ،ولتحقيق ىذه األىداؼ ،استخدـ الباحث اختبار قياس "التوجيو ا١تكػاين اختبػار دوراف
البطاقات".
وطب ػػق االختب ػػار عل ػى عين ػػة الدراس ػػة ا١تكون ػػة م ػػن ( )322طالب ػاً وطالب ػػة م ػػنهم ()002
طالبػ ػاً )035( ،طالب ػػة م ػػوزعُت عل ػػي  4ش ػػعب بواقػ ػ ( )2للط ػػبلب )2( ،ش ػػعب للطالب ػػات،
واستخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي ،ومن أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث وجود فػروؽ ذات
داللػة إحصػػائية بػػُت متوسػػطات درجػػات الطلبػػة يف قػدراهتم ا١تكانيػػة تعػػزى إذل مسػػتوى ٖتصػػيلهم
يف الرياضيات ،وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إذل عامػل اٞتػنس ،وكشػف ىػذه النتػائج
النقاب عن أف أداء الطبلب قد فاؽ بوضوح أداء الطالبات.

 -3دراسة (عباد:)1995 ،

ىدف الدراسة إذل معرفة ،ىػل توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية ،بػُت التبلميػذ الػذكور
واإلناث يف اكتساب مفاىيم ا١تكاف والتخيل العقلي.
ولتحقي ػػق ىػ ػػذا ا٢ت ػػدؼ اسػ ػػتخدـ الباحػ ػػث ثبلث ػػة اختبػ ػػارات يف مف ػػاىيم ا١تكػ ػػاف العػ ػػاـ،
والتخيل العقلي.
وطبقػ ػ الدراس ػػة علػ ػى عين ػػة مكون ػػة م ػػن  334تلمي ػػذاً ،وتلمي ػػذة يف مرحل ػػة العملي ػػات
الصورية يف مدارس ٥تتلفة يف ٤تافظة عدف منهم  241ذكوراً 324 ،من اإلناث.
واتب الباحث ا١تنهج الوصفي ،ومن أىم النتائج اليت توصل إليهػا الباحػث ،أنػو ال توجػد
فػػروؽ جوىريػػة بػػُت الػػذكور ،واإلنػػاث للطػػبلب اليمنيػػُت يف ٦تارسػػة العمليػػات الصػػورية الكتسػػاب
مفاىيم ا١تكاف ،والتخيل العقلي.
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 -4دراسة (عفونة)1996 ،
ى ػػدف ى ػػذه الدراس ػػة إذل الكش ػػف ع ػػن العبلق ػػة ب ػػُت الق ػػدرة ا١تكاني ػػة ،والتحص ػػيل يف
الرياضيات لطلبة الصف الساب .
كمػػا سػػع لكشػػف عػػن مصػػداقية عمليػػة التقػػومي يف ا١تػػدارس ،ومعرفػػة الفروقػػات بػػُت
الطلبة ذوي القدرات ا١تكانية ا١ترتفعة ،وذوي القدرات ا١تكانية ا١تنخفضة.
ولتحقيػ ػػق ىػ ػػذه األىػ ػػداؼ ،اسػ ػػتخدـ الباحثػ ػػة أداة (ويتلػ ػػي) الختبػ ػػار القػ ػػدرة ا١تكانيػ ػػة،
واختبار ا١تقابلة الذي أعدتو الباحثة خصيصا ٢تذا الغرض.
وطبق الدراسة على عينػة مػن  4شػعب مػن طلبػة الصػف السػاب األساسػي ،وعػددىم
 342طالبا ،وطالبة موزعُت علي  2شعب لئلناث 2 ،شعب للذكور.
واتبع ػ الباحثػػة ا١تػػنهج الوصػػفي ،ومػػن أىػػم النتػػائج الػػيت توصػػل إليهػػا الباحثػػة وجػػود
ارتب ػػاط إجي ػػايب ذو دالل ػػة إحص ػػائية علػ ػى مس ػػتوى الدالل ػػة ( ،)= 0.05ب ػػُت التحص ػػيل يف
الرياضيات ،وعبلقة القدرة ا١تكانية عند الطلبة .كػ ػ ػػذلك كشػ ػ ػػف الدراسػ ػ ػػة عػ ػ ػػن أف الطػ ػ ػػبلب
لديهم قدرات مكانية أعلى من الطالبات.

 -5دراسة (عابد:)1996 ،

ىػػدف الدراسػػة إذل تقصػػي تطػػور القػػدرة ا١تكانيػػة لػػدى التبلميػػذ يف ا١ترحلػػة االبتدائيػػة،
بارتقػػاء ا١تسػػتوى التعليمػػي الصػػفوؼ (الثػػاين ،الثالػػث ،الرابػ ) كمػػا ىػػدف الدراسػػة إذل بيػػاف أثػػر
كػػل مػػن متغػػَت مسػػتوى التحصػػيل يف الرياضػػيات (مرتفػ – متوسػػط – متػػدين) ،ومتغػػَت اٞتػػنس
(تبلميذ – تلميذات) ،وذلك يف القدرة ا١تكانية لدى التبلميذ.
ولتحقي ػػق ى ػػذه األىػ ػػداؼ ،اس ػػتخدـ الباحػ ػػث اختب ػػار العبلق ػػات ا١تكانيػ ػػة ،وى ػػو أحػ ػػد
اختبارات القدرات العقلية االبتدائية.
وطبق ػ الدراسػػة عل ػى عينػػة مكونػػة مػػن ( )120تلميػػذ ،وتلميػػذة مػػوزعُت عل ػى ()05
شعبة من شعب الصػفوؼ الثػاين ،والثالػث ،والرابػ االبتدائيػة يف ( )2مػدارس حكوميػة واقعػة يف
مدينة ا١تفرؽ ،وضواحيها يف األردف.
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واستخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي ،ومن أىم نتائج ىذه الدراسة أهنا أسفرت عػن وجػود
فػػروؽ دالػػة إحصػػائية ،بػػُت متوسػػطات درجػػات التبلميػػذ يف قػػدراهتم ا١تكانيػػة ،تعػػزى إذل كػػل مػػن
مستوياهتم التعليمية ،ومستوى ٖتصيلهم يف الرياضيات ،وجنسهم.

-6دراسة (العمرم:)1999 ،

ى ػػدف الدراس ػػة إذل معرف ػػة أث ػػر اس ػػتخداـ اٟتاس ػػوب ا١ت ػػربمج بلغ ػػة (لوغ ػػو) ،يف ت ػػدريس
ا١تفػػاىيم ا٢تندسػػية ،ومػػدى تطػػور القػػدرة ا١تكانيػػة عنػػد الدارسػػُت ،باسػػتخداـ اٟتاسػػوب ،كػػذلك
ىدف إذل إطبلع وزارة الًتبية والتعليم على أمهية اٟتاسوب التعليمي ،ومدى فاعليتو يف تدريس
ا١تناىج ،وتطوير القدرة ا١تكانية عند الدارسُت.
ولتحقيق ىذا ا٢تدؼ اسػتخدـ الباحػث اختبػار التحصػيل يف ا١تفػاىيم ا٢تندسػية ،واختبػار
الق ػػدرات ا١تكاني ػػة ،وطبقػ ػ الدراس ػػة علػ ػى عين ػػة تتك ػػوف م ػػن ( )55طالب ػػا م ػػن تبلمي ػػذ الص ػػف
السادس ،يف ا١تدارس اٟتكومية التابعة ١تديرية إربد األوذل خبلؿ العاـ الدراسي .53 / 52
واتبػ الباحػػث ا١تػػنهج التج ػرييب ،ومػػن أىػػم النتػػائج الػػيت توصػػل إليهػػا الباحػػث وجػػود فػػروؽ ذات
داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( ،)= 0.05بػػُت متوسػػط درجػػات اجملموعػػة التجريبيػػة الػػيت
اسػتخدم اٟتاسػوب ،ومتوسػػط درجػات اجملموعػػة الضػابطة الػيت اسػػتخدم الطريقػة التقليديػػة،
عل ػى اختب ػار التحصػػيل يف ا١تفػػاىيم ا٢تندسػػية ،وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى
( ،)= 0.05بػُت متوسػط درجػػات اجملموعػة التجريبيػة الػػيت اسػتخدم اٟتاسػوب ،ومتوسػػط
درج ػػات اجملموع ػػة الض ػػابطة ال ػػيت اس ػػتخدم الطريق ػػة التقليدي ػػة عل ػى اختب ػػار الق ػػدرات ا١تكاني ػػة
للفرد.

 -7دراسة (حسين:)2111 ،
ىػػدف الدراسػػة إذل معرفػػة الفػػروؽ يف درجػػة القػػدرة ا١تكانيػػة ،بػػُت مسػػتويات تعلػػم بعػػض
مهارات ا١تبارزة (ا١ترتف – ا١تتوسط – ا١تنخفض).
كذلك ىدف للتعرؼ على طبيعة العبلقات ،بُت درجات القدرة ا١تكانيػة والقػدرة علػى
تعلم بعض مهارات ا١تبارزة.
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ولتحقيػػق ىػػذه األىػػداؼ اسػػتخدـ الباحػػث ا١تػػنهج الوصػػفي التحليلػػي وطبق ػ الدراسػػة
علػى عينػػة البحػػث مكونػػة مػػن ( )21طالبػاً مػػن طػػبلب ٗتصػػص ا١تبػػارزة وا١تسػػجلُت ١تػػادة ا١تبػػارزة
بالفرقتُت الثالثة ،والرابعة للعاـ الدراسي  3111 / 0555ـ.

ومػػن أىػػم النتػػائج الػػيت توصػػل إليهػػا الباحػػث ،القػػدرة ا١تكانيػػة (القػػدرة علػػي التصػػور البصػػري

ا١تكػػاين) ،مػػؤثر ىػػاـ يف تعلػػم بعػػض مهػػارات ا١تبػػارزة ،ىنػػاؾ عبلقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائية بػػُت
القػػدرة ا١تكاني ػػة ،ومس ػػتوى تعل ػػم بع ػػض مه ػػارات ا١تبػػارزة ،توج ػػد ف ػػروؽ دال ػة إحص ػػائية يف درج ػػة
القدرة ا١تكانية ،وفقاً ١تستوى تعلم بعض مهارات ا١تبارزة (مرتف – متوسط – منخفض).
 -8دراسة (لامل:)2113 ،

ىػػدف الدراس ػػة إذل بي ػػاف فاعليػػة الربن ػػامج ا١تق ػػًتح يف من ػػو القػػدرة ا١تكاني ػػة ل ػػدى تبلمي ػػذ
الصػػف الثػػاين اإلعػػدادي ،ولتحقيػػق ىػػذا ا٢تػػدؼ اسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار القػػدرة ا١تكانيػػة،
لتبلميذ الصف الثاين اإلعدادي.
وطب ػػق االختبػ ػػار عل ػ ػى ٣تموعػ ػػة م ػػن تبلميػ ػػذ الص ػػف الثػ ػػاين اإلع ػػدادي ٔتدرسػ ػػة اٞتػ ػػبلء
اإلعدادية بنُتٔ ،تحافظة أسيوط ،واستخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي وا١تنهج التجرييب.
ومػػن أىػػم النتػػائج الػػيت توصػػل إليهػػا الباحػػث وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت متوسػػط
درج ػػات التبلمي ػػذ يف التطبيػ ػػق القبل ػػي – البعػ ػػدي الختب ػػار الق ػػدرة ا١تكانيػ ػػة ،عن ػػد مسػ ػػتوى
( )1.11لصاحل التبلميذ يف التطبيق البعدي.

 -9دراسة (الصليبي:)2114 ،

ىػػدف الدراسػػة إذل إلق ػػاء الضػػوء عل ػػي مفهػػوـ التفكػػَت االبتك ػػاري ،و٦تارسػػتو ،والق ػػدرة
ا١تكانية لدي طبلب وطالبات الثانوية يف الفرع العلمي ٔتنطقة ا٠تليل.
وطبق الدراسة علي ( )22طالباً وطالبة ،واستخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي.
ومن أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية ( ،)= 0.05يف
متوسطات القدرة ا١تكانية لدى طلبػة ا١ترحلػة الثانويػة  /الفػرع العلمػي يف منطقػة ا٠تليػل تعػزى إذل
اٞتػنس ،ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ( ،)= 0.05بػػُت متوسػػطات القػػدرة ا١تكانيػػة،
ومتوس ػػطات التحص ػػيل يف الرياض ػػيات ل ػػدى طلب ػػة ا١ترحل ػػة الثانوي ػػة  /الف ػػرع العلم ػػي يف منطق ػػة
ا٠تليػ ػػل ،ال توجػ ػػد عبلقػ ػػة ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية ( ،)= 0.05بػ ػػُت متوسػ ػػطات التفكػ ػػَت
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االبتكػػاري ،ومتوسػػطات القػػدرة ا١تكانيػػة لػػدى طلبػػة ا١ترحلػػة الثانويػػة  /الفػػرع العلمػػي يف منطقػػة
ا٠تليل.
-11دراسة (كفاا :)2115 ،ىناؾ نوعاف من األىداؼ ٢تذه الدراسة مها
حيػػث ىػػدف الدراسػػة ١تعرفػػة عبلقػػة اضػػطراب القػػدرة ا١تكانيػػة مػ قػػدرة الفهػػم اللفظػػي،
عند ا١تصابُت باإلعاقة اٟتركية ذات األصل العصيب.
ومعرفػػة مػػدى تػػأثَت اإلعاقػػة اٟتركيػػة ذات األصػػل العصػػيب كاضػػطراب عصػػيب ،وحسػػي،
ولغوي أيضاً يف معظم األحياف على قدرة الفهم اللفظي لدى ىذه الفئة ا٠تاصة من ا١تعوقُت.
تفيػػد نتػػائج ىػػذه الدراسػػة ،يف خلػػق تقنيػػات و٘تػػارين عبلجيػػة ترتكػػز عل ػى ٘تػػارين القػػدرة
ا١تكانية ،وتطوير قدرة الفهم اللفظي عند ىذه الفئة ا٠تاصة.
كم ػػا ديك ػػن إف ػػادة مراك ػػز خاص ػػة بًتبي ػػة ،وإع ػػادة تأىي ػػل فئ ػػة ا١تص ػػابُت هب ػػذه اإلعاق ػػة،
فخص ػػائص القػ ػػدرة ا١تكاني ػػة ،وقػ ػػدرة الفه ػػم اللفظػ ػػي ،وبالت ػػارل خلػ ػػق ط ػػرؽ ،وب ػ ػرامج لتعليمهػ ػػا،
وٖتضَتىم لبلندماج ا١تدرسي.
طبق الدراسة على عينػة مػن األطفػاؿ ا١تصػابُت باإلعاقػة اٟتركيػة ذات األصػل العصػيب،
تكون من  03بن  03 ،ولد ٔتجموع  22فرد يًتاوح سنهم من ( )00-3سنة.
اعتم ػػد الباح ػػث ا١ت ػػنهج الوص ػػفي االرتب ػػاطي ال ػػذي يه ػػتم بالكش ػػف ،ع ػػن العبلق ػػة ب ػػُت
متغَتين أو أكثر.
لتحقيػػق فرضػػيات الدراسػػة اسػػتعمل بطاريػػات (كوفمػػاف) لتقيػػيم األطفػػاؿ الػػيت تتكػػوف
من جزئُت األوؿ لقياس الذكاء ،واٞتزء الثاين التحصيل ،ويرتكز على قياس ا١تعرفة ا١تكتسبة من
بيئة الطفل األسرية ،وا١تدرسية .وأظهرت النتائج ما يلي وجد ارتباط موجب بُت القدرة ا١تكانية،
والقػػدرة علػى الفهػػم اللفظػػي ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد ا١تسػػتوى  ،1.11عػػدـ وجػػود فػػروؽ بػػُت
اٞتنسُت يف اختبار القدرة ا١تكانية ،عدـ وجود فروؽ بُت اٞتنسُت يف اختبار الفهم اللفظي.
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 -11دراسة (البيطار:)2115 :
ىدف ىذه الدراسة إذل التعػرؼ علػى فعاليػة برنػامج للػتعلم الػذايت باسػتخداـ الكمبيػوتر
لتدريس مقرر حساب اإلنشاءات يف تنمية القدرة ا١تكانية ،لدى طػبلب الصػف الثالػث الثػانوي
الصناعي – ٗتصص العمارة ،وكػذلك للتعػرؼ علػى العبلقػة بػُت التحصػيل الدراسػي يف حسػاب
اإلنشاءات ،والقدرة ا١تكانية ،لدى تبلميذ الصف الثالث الثانوي الصناعي ٗتصص العمارة.
ولتحقي ػػق ى ػػذه األى ػػداؼ ،اس ػ ػتخدـ الباحػ ػػث اختب ػػار ٖتص ػػيلي يف وح ػػدات الدراسػ ػػة،
وكػػذلك اختبػػار القػػدرة ا١تكانيػػة (الثنائيػػة والثبلثيػػة) ،وطبق ػ الدراسػػة عل ػى ٣تموعػػة مػػن طػػبلب
الصف الثالث الثانوي الصناعي – ٗتصص العمارة ٔتدرسػة أسػيوط (٣تموعػة ٕتريبيػة – ٣تموعػة
ضابطة) ،واتب الباحث ا١تنهج الوصفي ،وكػذلك ا١تػنهج التجػرييب .ومػن أىػم النتػائج الػيت توصػل
إليهػا الباحػػث ال يوجػػد فػروؽ ذوات داللػػة إحصػػائية بػػُت متوسػطات درجػػات تبلميػػذ اجملمػػوعتُت
الضػػابطة والتجريبيػػة الختبػػار القػػدرة ا١تكانيػػة الثنائيػػة عنػػد مسػػتوى ( ،)1.10يوجػػد فػػروؽ ذوات
داللػػة إحصػػائية بػػُت متوسػػطي درجػػات تبلميػػذ اجملمػػوعتُت الضػابطة والتجريبيػػة يف اختبػػار القػػدرة
ا١تكاني ػػة الثنائيػ ػػة البع ػػدي عنػ ػػد مسػ ػػتوى ( ،)1.10ال يوج ػػد فػ ػػروؽ ذات دالل ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػُت
متوسطي درجات تبلميذ اجملموعتُت الختبار القدرة ا١تكانية الثبلثيػة ،عػدـ وجػود عبلقػة ارتباطيػة
موجبػػة ،بػػُت التحصػػيل الدراسػػي يف حسػػاب اإلنشػػاءات ،والقػػدرة ا١تكانيػػة الثنائيػػة لػػدى تبلميػػذ
الصف الثالث الثانوي الصناعي – ٗتصص العمارة.

-12دراسة (الهنداكم:)2115 ،

ىدف الدراسة إذل معرفة مػدى امػتبلؾ طلبػة معاىػد إعػداد ا١تعلمػُت ،وا١تعلمػات للقػدرة
ا١تكانية يف الرياضيات.
ولتحقيػػق ىػػذا ا٢تػػدؼ قػػاـ الباحػػث ببنػػاء اختبػػار يتضػػمن ( )22فق ػرة ،وطبػػق االختبػػار
عل ػػي عين ػػة م ػػن طلب ػػة معاى ػػد إع ػػداد ا١تعلم ػػُت ،وا١تعلم ػػات  /الص ػػفُت الرابػ ػ  ،وا٠ت ػػامس  /ف ػػرع
الرياضػ ػػيات يف ٤تافظػ ػػة بغػ ػػداد للدراسػ ػػة الصػ ػػباحية للعػ ػػاـ الدراسػ ػػي  ،3111 / 3112والبػ ػػالا
عددىم ( )213طالب ،وطالبة ،منهم  031طالبا 233 ،طالبة.
واسػػتخدـ الباح ػػث ا١ت ػػنهج الوص ػػفي ،وكان ػ النتػػائج ك ػػاآليت أف طلب ػػة معاى ػػد إع ػػداد ا١تعلم ػػُت،
وا١تعلمػات (عينػة الدراسػػة) ال ديتلكػوف القػػدرة ا١تكانيػة الكافيػة يف الرياضػػيات ،وجػود فػػروؽ ذات
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داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى  ،1.11بػػُت ٣تمػػوعيت طلبػػة الصػػف الراب ػ  ،ولصػػاحل الػػذكور ،ال
توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى  ،1.11بػُت ٣تمػوعيت طلبػة الصػف ا٠تػامس ،ال
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،1.11تعزى ١تتغَت الصفوؼ الدراسية.

-13دراسة (عطية:)2116 ،

ىػػدف الدراسػػة ١تعرفػػة أثػػر اسػػتخداـ الوسػػائط التعليميػػة يف تػػدريس ا٢تندسػػة عل ػى تنميػػة
مهارات حل ا١تشكبلت ا٢تندسية ،كذلك دراسة أثر استخداـ الوسائط التعليمية يف تػدريس
ا٢تندسة على القدرة ا١تكانية ،وْتث العبلقة بػُت مهػارات حػل ا١تشػكبلت ا٢تندسػية ،والقػدرة
ا١تكانية ،مت اختيار عينة البحث من تبلميذ الصػف الثػاين اإلعػدادي الػذين يدرسػوف ىندسػة
التحػػويبلت ،بسػػبب تػػدين مسػػتوى ىػػؤالء التبلميػػذ يف مهػػارات حػػل ا١تشػػكبلت ا٢تندسػػية،
حيػػث ظهػػر ذلػػك مػػن خػػبلؿ إشػراؼ الباحػػث علػى ٣تموعػػات الًتبيػػة العمليػػة ،ومػػن خػػبلؿ
نتػػائج االمتحانػػات الشػػهرية ،حيػػث بلػػا عػػدد أف ػراد العينػػة ( )32تلميػػذاً ،مت تقسػػيمهم إذل
٣تمػػوعتُت متكػػافئتُت ،ومت تطبيػػق أدوات البحػػث الدراسػػة (اختبػػار حػػل ا١تشػػكبلت ا٢تندسػػية
واختب ػ ػػار الق ػ ػػدرة ا١تكاني ػ ػػة) ،مث درسػ ػ ػ إح ػ ػػدى اجملم ػ ػػوعتُت باس ػ ػػتخداـ الوس ػ ػػائط ا١تتع ػ ػػددة
(التجريبية) ،ودرس األخرى بالطريقة العادية ،وبعد االنتهاء مػن التػدريس مت تطبيػق أدوات
الدراسػػة بعػػدياً ،ؤتعاٞتػػة البيانػػات إحصػػائياً تبػػُت تفػػوؽ أف ػراد اجملموعػػة التجريبيػػة عل ػى أف ػراد
اجملموعػػة الضػػابطة يف اختبػػار مهػػارات حػػل ا١تشػػكبلت ا٢تندسػػية ،حيػػث كانػ الفػػروؽ دالػػة
عند مستوى داللة  ،1.10كما تفوؽ أفػراد اجملموعػة التجريبيػة علػى أفػراد اجملموعػة الضػابطة
يف اختبار القػدرة ا١تكانيػة ،وكانػ الفػروؽ دالػة عنػد مسػتوى داللػة  1.10أيضػا ،كمػا وجػد
ارتباط قوي بُت مهارات حل ا١تشكبلت ا٢تندسية ،والقدرة ا١تكانية.
 -02دراسة (ناصر:)2117 ،

ى ػػدف الدراس ػػة إذل التع ػػرؼ علػ ػى الق ػػدرة ا١تكاني ػػة ،والتحص ػػيل ل ػػدى الطلب ػػة يف عين ػػة
الدراسة (طلبة ا١ترحلة األساسية) ،التعرؼ على العبلقة بُت القػدرة ا١تكانيػة ،والتحصػيل الرياضػي
لدى الطلبة يف عينة الدراسة ،اختبار داللة الفروؽ يف القدرة ا١تكانية ،تبعاً ١تتغَت اٞتػنس ،اختبػار
داللػػة الفػػروؽ يف القػػدرة ا١تكانيػػة تبعػاً ١تتغػػَت التحصػػيل الرياضػػي (مرتفػ – وسػػط – مػػنخفض)،
اختبار داللة الفروؽ يف القدرة ا١تكانية ،تبعاً للموق البيئي للمدرسة (أرياؼ – حضر).
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اسػتخدـ الباحػث أدوات الدراسػػة متمثلػة باختبػػار للقػدرة ا١تكانيػة مكػػوف مػن سػؤالُت األوؿ
يتكوف من ( )32فقرة ،كل واحدة منها ٢تا أربعة بدائل ،والسؤاؿ الثاين يتكوف مػن ( )34فقػرة،
ديثل مطابقة بُت األشكاؿ يف اٞتدوؿ (أ) م صورىا يف اٞتدوؿ (ب).
كذلك أخذ الباحث اختبار التحصػيل الرياضػي وىػو يتكػوف مػن ( )21فقػرة ،وقػد كػاف
اختب ػػارا موض ػػوعيا اختي ػػار م ػػن متع ػػدد ،وتكونػ ػ عين ػػة الدراس ػػة م ػػن ( )001م ػػن طلب ػػة الص ػػف
الثالث ا١تتوسط يف مدرسة العرفاف ا١تختلطة.
واسػتخدـ الباحػث ا١تػنهج الوصػفي ،ومػن أىػم النتػائج الػيت توصػل إليهػا الباحػث مػا يلػي
طلبػػة الصػػف الثالػػث ا١تتوسػػط يف ٤تافظػػة (بابػػل) ديتلكػػوف القػػدرة ا١تكانيػػة يف الرياضػػيات ولكػػن
لػػيس با١تسػػتوى ا١تطلػػوب ،كمػػا أف ٖتصػػيلهم الرياضػػي ضػػعيف يف ا١توضػػوعات الرياضػػية احملػػددة
بالبحث اٟتارل ،ىناؾ عبلقة إجيابية بُت القدرة ا١تكانيػة ،والتحصػيل الرياضػي لػدى طلبػة الصػف
الثالث األساسي ،ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )1.11يف القػدرة
ا١تكانيػػة تعػػزى ١تتغػػَت اٞتػػنس بػػُت الطػػبلب والطالبػػات ،توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد
مسػ ػػتوى الدالليػ ػػة ( )1.11يف الق ػ ػػدرة ا١تكانيػ ػػة تع ػ ػػزى ١تتغػ ػػَت التحص ػ ػػيل (عػ ػػارل – متوس ػ ػػط –
ض ػػعيف) ،و١تص ػػلحة ذوي التحص ػػيل الرياض ػػي الع ػػارل ،توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد
مستوى الداللػة ( )1.11يف القػدرة ا١تكانيػة بػُت طلبػة مػدارس األريػاؼ ،وطلبػة مػدارس اٟتضػر،
ولصاحل طلبة مدارس اٟتضر.
 -15دراسة (يعقوب:)2117 ،

ىػ ػػدف الدراسػ ػػة ١تعرفػ ػػة مسػ ػػتوى القػ ػػدرة ا١تكانيػ ػػة ،ومكوناهتػ ػػا ،وىػ ػػي اإلدراؾ والتصػ ػػور
ا١تكػاين ،والتوجيػو ا١تكػاين ،ومنػط تطورىػا لػدى الطػبلب يف الصػفوؼ السػاب  ،والتاسػ  ،واٟتػػادي
عشػػر تكون ػ عينػػة الدراسػػة مػػن  0223طالب ػاً ،وطالبػػة يف ٤تافظػػة راـ اهلل ،وىػػي عينػػة طبقيػػة
عش ػوائية اشػػتمل أدوات الدراسػػة عل ػى سػػبعة اختبػػارات ى ػػي الصػػور ا١تخفيػػة لقي ػػاس اإلدراؾ
ا١تكاين ،واختبار مقارنة ا١تكعبات ،واختبار تدوير البطاقات لقياس التوجيو ا١تكاين ،واختبار طػي
الػػورؽ ،واختبػػار تطػػوير السػػطوح لقيػػاس مسػػتوى التصػػور ا١تكػػاين ،وقػػد تبػػُت أف مسػػتوى القػػدرة
ا١تكانية ،ومكوناهتا لدى الصفُت الساب  ،والتاس أعلػى مػن الصػف اٟتػادي عشػر٦ ،تػا قػد يعػٍت
وجود أثر للتػدريب مػن خػبلؿ الكتػب الدراسػية يف تنميػة مسػتوى القػدرة ا١تكانيػة ،كمػا وجػد أف
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الق ػػدرة ا١تكاني ػػة تتط ػػور عن ػػد الطالب ػػات بعك ػػس الط ػػبلب ،وأف ال ف ػػرؽ ب ػػُت اٞتنس ػػُت يف الص ػػف
السػ ػػاب  ،بينمػ ػػا تفوق ػ ػ الطالبػ ػػات عل ػ ػى الطػ ػػبلب يف الصػ ػػف التاس ػ ػ  ،وتفػ ػػوؽ الطػ ػػبلب عل ػ ػى
الطالبات يف الصف اٟتادي عشر.

 -16دراسة (رياف:)2118 ،

ىػدف ىػذه الدراسػة إذل معرفػة أثػر متغػَت اٞتػنس ،والعمػر ،وا١تعػدؿ الًتاكمػي ،والتفاعػػل
بينهمػػا عل ػى القػػدرة ا١تكانيػػة لػػدى طلبػػة جامعػػة القػػدس ا١تفتوحػػة يف ٗتصػػص الًتبيػػة االبتدائيػػة،
ولتحقيق ىذا ا٢تدؼ استخدـ الباحث اختبار (تيتس وىرزماف) ،مت ترٚتتو إذل العربيػة ،وللتحقػق
من صدقة مت عرضو على ٣تموعة من احملكمُت ،وذوي ا٠تربة ،واالختصاص.
وطبق الدارسة علي عينة تألف من ( )023طالباً ،وطالبة ( 31طالباً 013 ،طالبة)
اختػػَتوا بطريقػػة العينػػة الطبقيػػة مػػن طلبػػة جامعػػة القػػدس ا١تفتوحػػة ،يف ٗتصػػص الًتبيػػة االبتدائيػػة
مسػػتوى السػػنة الرابعػػة ،يف منطقػػة ا٠تليػػل التعليميػػة يف الفصػػل األوؿ مػػن العػػاـ الدراسػػي 3112
.3113/
واتب الباحث ا١تنهج الوصفي ،ومن أىم النتائج اليت توصػل إليهػا الباحػث ،وجػود فػروؽ
ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية يف القػ ػػدرة ا١تكانيػ ػػة تبع ػ ػاً ١تتغػ ػػَت اٞتػ ػػنس ،لصػ ػػاحل الػ ػػذكور و١تتغػ ػػَت ا١تعػ ػػدؿ
الًتاكمػػي ،ولصػػاحل فئػػة ا١تعػػدؿ ا١ترتفعػػة يف حػػُت دل تكػػن للفػػروؽ داللػػة إحصػػائية تبع ػاً ١تتغ ػَتات
العمر ،والتفاعل بُت متغَتات الدراسة.
ب .الدراسات األجنبية:

 -1دراسة بربلي ،بودنر )Brably & bodnr, 1987( :1987
ى ػػدف إذل التنب ػػؤ بالعبلق ػػة ب ػػُت الق ػػدرة ا١تكاني ػػة ،وٖتص ػػيل طلب ػػة الكيمي ػػاء العض ػػوية يف
جامعػة بػوردو ،وللػ العينػة طلبػة أربعػة مسػاقات يف الكيميػاء تعطػى لطلبػة الزراعػة ،والبيولوجيػػا
والعلوـ الصحية ،والطب ،والصيدلية ،والكيميػاء ،وا٢تندسػة الكيميائيػة ،ووزع الطلبػة علػى ثػبلث
شػػعب بنػػاء علػى اختيػػاراهتم يف اختبػػار لتػػدوير ا١تكػػاين ،وأحجيػػة إجيػػاد الشػػمل ،والعبلقػػة ا١تكانيػػة
الكلية ،وىذه ىي قدرة مكانية عالية ،قػدرة مكانيػة متوسػطة ،قػدرة مكانيػة منخفضػة ،وكػاف مػن
نتائج الدراسة تفوؽ الطلبة ذوي القدرة ا١تكانيػة العاليػة ،يف األسػئلة الػيت تتطلػب التعامػل الػذىٍت
م ػ اٞتزئي ػػات يف بع ػػدين ،وتب ػػُت أف الطلب ػػة ذوي الق ػػدرات ا١تكاني ػػة ،يعتم ػػدوف عل ػى الرس ػػومات
85

األولي ػػة اإلض ػػافية ،ويف ح ػػُت اعتم ػػد الطلب ػػة ذوي الق ػػدرات ا١تكاني ػػة ا١تنخفض ػػة ،علػ ػى رس ػػومات
مناسبة يف األسئلة اليت تتطلب ذلك (نقبل عن عابد .)0552
 -2دراسة (كستلي )Westely, 1989( :)1989
ىػػدف الدراسػػة إذل فحػػص االخػػتبلؼ يف ا١تعرفػػة الرياضػػية بػػُت الطػػبلب ذوي القػػدرات
ا١تكاني ػػة ا١ترتفع ػػة ،وذوي الق ػػدرات ا١تكاني ػػة ا١تنخفض ػػة ،وتكونػ ػ عين ػػة الدراس ػػة م ػػن ( )12م ػػن
تبلميػػذ الصػػف ا٠تػػامس مػػن مدرسػػة ابتدائيػػة أمريكيػػة ،وبعػػد إجػراء االختبػػار ،اختبػػار (ويتلػػي) 2
تلمي ػػذات م ػػن ذوي ال ػػدرجات ا١تتطرف ػػة ( 601م ػػن ك ػػل ط ػػرؼ) ،وأخض ػػعهم إذل سلس ػػلة م ػػن
ا١تق ػػاببلت التحليلي ػػة الفردي ػػة ،لدراس ػػة معلوم ػػاهتن الرياض ػػية ،وتفك ػػَتىن ،وتب ػػُت أف االخ ػػتبلؼ
األكػػرب ،كػػاف بػػُت التبلميػػذ ذوي القػػدرات ا١تكانيػػة ا١ترتفعػػة ،وذوي القػػدرة ا١تكانيػػة ا١تنخفضػػة يف
عملية الضرب ،ومن نتائج ىذه الدراسة ،أف القدرة ا١تكانية متنبئ جيد للمعرفة الرياضػية ،وتبػُت
أيضا أف اٟتل عند التبلميػذ ذوي القػدرات ا١تكانيػة العاليػة كانػ منهجيػة ومنظمػة ،بينمػا كانػ
عن ػػد التبلمي ػػذ ذوي الق ػػدرات ا١تكاني ػػة ا١تنخفض ػػة عش ػوائية ،وغ ػػَت منهجي ػػة( .نقػ ػبلً ع ػػن عفون ػػة
.)0552
-3دراسة (باتيستا )Batesia, 1990( :)1991

ىدف الدراسة إذل التعرؼ على العبلقة بُت القدرات ا١تكانية ،والفروؽ بُت اٞتنسُت يف
مادة ا٢تندسة لدى طلبة ا١ترحلة الثانوية.
طبقػ ػ الباحث ػػة اختب ػػارات قي ػػاس الق ػػدرات ا١تكاني ػػة ،وا١تنط ػػق االس ػػتدالرل ،والتحص ػػيل
ا٢تندسػػي علػػي عينػػة مػػن الطلبػػة الثػػانويُت ا١تسػػجلُت يف مػػادة ا٢تندسػػة ،بلػػا قوامهػػا ( )31طالب ػاً،
و( )12طالبة موزعُت يف ( )1شعب مدرسية.
أظهػ ػػرت نتػ ػػائج الدراسػ ػػة وجػ ػػود عبلقػ ػػة ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػُت القػ ػػدرات ا١تكانيػ ػػة،
والتحصػػيل يف ا٢تندسػػة ،كمػػا أظهػػرت النتػػائج تفوق ػاً يف متوسػػطات أداء الطػػبلب الػػذكور ،عل ػى
الطالبات اإلناث يف القدرات ا١تكانية ،وبفارؽ داللة إحصائية.
 -4دراسة (تراس )Tras, 1990( :)1991

ىػػدف ىػػذه الدراسػػة إذل التع ػرؼ عل ػى العبلقػػة بػػُت عػػادات اللعػػب ،والتوجػػو األسػػري
ا١تػرتبط بػػاٞتنس ،والقػػدرة ا١تكانيػػة ،والتحصػػيل يف العلػػوـ وأجػػرى عل ػى عينػػة مكونػػة مػػن ()343
86

من تبلميذ الصف ا٠تامس ،وكاف مػن نتػائج تلػك الدراسػة ،أف الػذكور ديتلكػوف مهػارات مكانيػة
أعلي من اإلناث ،وال يوجد أثر للتوجيو األسري باٞتنس على القدرة ا١تكانية ،وتبُت أيضاً تفوؽ
التبلميػػذ ذوي القػػدرات ا١تكانيػػة العاليػػة يف ٖتصػػيل العلػػوـ ،علػى التبلميػػذ ذوي القػػدرات ا١تكانيػػة
ا١تنخفضة.
 -5دراسة (لارك )Car, 1999( :)1999

ىػػدف ىػػذه الدراسػػة للتعػػرؼ عل ػى مس ػػامهة ا١تهػػارات الرياضػػية ،والقػػدرة عل ػى اإل٧ت ػػاز
ا١تك ػػاين يف الفيزي ػػاء يف إح ػػدى ا١ت ػػدارس الثانويػ ػػة ب ػػأنقرة ،واس ػػتخدـ الباح ػػث اختب ػػارات القػ ػػدرة
ا١تكانية واختبار التحصيل يف الفيزياء.
وأظهػػرت نتػػائج الدراسػػة أف معامػػل االرتبػػاط للمهػػارات الرياضػػية ،وٖتقيػػق الفيزيػػاء كػػاف
 ،1.22ك ػػذلك أش ػػارت النت ػػائج ،أف ىن ػػاؾ عبلق ػػة كب ػػَتة ب ػػُت الق ػػدرة ا١تكاني ػػة ،والتحص ػػيل يف
الفيزي ػػاء ،ك ػػذلك أش ػػارت الدراس ػػة ،إذل وج ػػود ت ػػأثَت مباش ػػر علػ ػى الق ػػدرة ا١تكاني ػػة ،واإل٧ت ػػاز يف
الفيزياء.
-6دراسة (اربك )Arbec, 2006( :)2115

ىدف الدراسة إذل التحقيػق يف طبيعػة القػدرة ا١تكانيػة ،والػيت تقػاس علػى أسػاس التوجيػو
ا١تكػػاين ،وعبلقتػػو بػػاألداء الرياضػػي لتبلميػػذ ا١تدرسػػة االبتدائيػػة ا١تشػػاركة يف الدراسػػة ،وللػ عينػػة
الدراس ػػة  033مػ ػػن تبلميػ ػػذ مدرسػ ػػة ابتدائيػ ػػة ،م ػػنهم  33تلميػ ػػذاً 11 ،تلميػ ػػذة الػ ػػذين ت ػ ػًتاوح
أعمارىم بُت  00 ،01عاماً.
واسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار القػػدرة ا١تكانيػػة لقيػػاس العبلقػػات ا١تكانيػػة ،والتوجيػػو ا١تكػػاين
للتجارب ،التصور ا١تكاين للتجارب ،وأعطى لكل منها ساعتُت.
وأشارت النتائج لوجود عبلقة إجيابية كبَتة بُت القدرة ا١تكانية ،واألداء الرياضي.
كذلك أشارت إذل عدـ وجود فروؽ بُت اٞتنسُت يف العبلقة بُت القػدرة ا١تكانيػة واألداء
الرياضي.
 7دراسة (جارديرف )Gradren, 2006( :)2116

ىػػدف الدراسػػة إذل التعػػرؼ علػى العبلقػػة بػػُت القػػدرة ا١تكانيػػة ،والتحصػػيل ،فقػػد طبقػ
الدراسة علػى تبلميػذ الصػف السػادس االبتػدائي ،ومػن أبػرز النتػائج الػيت توصػل إليهػا الدراسػة،
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تبعػػا ١تسػػتوى
أنػػو توجػػد فػػروؽ بػػُت أداء تبلميػػذ الصػػف السػػادس عل ػى اختبػػار التصػػور ا١تكػػاينً ،
التحصػػيل ،وقػػد بين ػ نتػػائج الدراسػػة ،أف أداء التبلميػػذ ذوي ا١تسػػتوى ا١ترتف ػ  ،أفضػػل مػػن ذوي
ا١تستويُت ا١تتوسط ،وا١تنخفض( .نقبلً عن رياف .)3114

 -8دراسة (راف كشمس الدين )Raffe & Shams, 2007( :)2117
ىػػدف ىػػذه الدراسػػة ،إذل دراسػػة العوامػػل ال ػػيت قػػد تػػؤثر يف القػػدرة ا١تكانيػػة ،والكف ػػاءة
الذاتيػ ػػة لػ ػػتعلم الرسػ ػػم ا٢تندسػ ػػي يف السػ ػػنة التأسيسػ ػػية ،وبالتحديػ ػػد يف تشػ ػػكيل أرب ػ ػ مسػ ػػتويات
للمدارس الثانوية يف ماليزيا.
وطبق ػ الدراسػػة عل ػى عينػػة مكونػػة مػػن  332طالب ػاً ،وطالبػػة بيػػنهم  31مػػن اإلنػػاث،
و 025من الذكور.
وأشارت النتائج إذل تعلم الطبلب بالتجربة ا١تكانية ،كذلك أشارت إذل العبلقة ا١تتبادلة،
بُت ا١تتغَتات باعتداؿ والعامل ا١تكاين.
وأظهرت وجود عبلقة معتدلة بُت القدرة ا١تكانية ،وعامل ا٠تربة ،كذلك أشارت الدراسة
إذل أف ا١تشاركُت الذكور ،لديهم قدرة مكانية عالية ،ولديهم إجيابية يف التعلم ا٢تندسػي ،با١تقارنػة
م نظرائهم من اإلناث.
 -9دراسة(غوفن )Guven, 2007( :)2117
ىدف ىذه الدراسة إذل فحص تأثَت دينامية ىندسػة الرب٣تيػات ،علػى الطػبلب ا١تعلمػُت
للمهػػارات ا١تكانيػػة ،واسػػتخدم الدراسػػة ٣تموعػػة واحػػدة ،تظػػاىرة التػػدخل ،تصػػميم ٕت ػرييب يف
ىذا السياؽ ،وتكون العينة من  21طالب مدرسي للرياضػيات ،مػنهم  33طالبػاً مػن الػذكور،
 04من اإلناث.
واستخدـ اختبار تظاىرة يف بداية الدراسة ،ومػن مث بعػض تطبيقػات أجريػ علػى ىػؤالء
الطبلب ،باستخداـ برنامج ١ Cabri 3-Dتدة  4أسابي .
وكان النتائج أف الرب٣تيات ا٢تندسية سامه يف دعم أنشطة التنمية للطالػب ا١تدرسػي
للرياضيات ،وا١تهارات ا١تكانية.
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 -11دراسة (ديفيد)David, 2007( :)2117 ،
هتػػدؼ ىػػذه الدراسػػة إذل استكشػػاؼ العبلقػػة بػػُت التجربػػة ا١تكانيػػة ،والقػػدرة ا١تكانيػػة يف
عين ػػة م ػػن الط ػػبلب ا١توى ػػوبُت الص ػػينيُت ،وتكونػ ػ العين ػػة م ػػن  223طالب ػاً ،وطالب ػػة م ػػن الطلب ػػة
ا١توىوبُت يف اٞتامعات الصينية.
واسػػتخدـ االختبػػار ا١تتعػػدد األبعػػاد (االختبػػار ا١تكػػاين ٞتاكسػػوف  )3112لقيػػاس القػػدرة
ا١تكانية ،وىو اختبار يقػيم ا١تسػتجيبُت للقػدرة علػى رؤيػة األشػياء اجملػردة مػن خػبلؿ مواقػ ٥تتلفػة
يف الفضػاء الثبلثػػي األبعػػاد ،وينبغػػي أف يراعػي الفػػروؽ اٟتاٝتػػة بػػُت البػدائل بصػػورة أعػػم ،ويتكػػوف
االختبار من  11بنػد ،وكػل بنػد يتكػوف مػن الػرقم ا١تعيػار ا١تقػدـ لليسػار ،وٜتسػة بػدائل للمبػاراة،
وأعطي  01دقائق الستكماؿ البنود ،وأشارت النتائج إذل أف األثر الرئيسػي بػُت اٞتنسػُت كػاف
كبَتا لصاحل الذكور.
ً
ثالثان  -التعقيب علي الدراسات السابقة

بعد استعراض الدراسػات السػابقة وجػد الباحػث ،أف ىنػاؾ عبلقػة بػُت تلػك الدراسػات،
والدراسة اٟتالية.
فقد أظهرت الدراسة أف ىناؾ عبلقة قوية بُت القدرة ا١تكانيػة ،والتحصػيل ،كمػا جػاء يف

دراسة كل من (ناصر ،)3113 ،ودراسة (عفونة ،)0552 ،ودراسة (عابد ،)0551 ،ودراسػة
(أربك ،)3111 ،ودراسة (كار ،)0555 ،ودراسة (باتيستا.)0551 ،
كما أظهرت الدراسة أف التبلميذ ذوي التحصيل ا١ترتف ديتلكوف قدرة مكانية أعلى مػن
أقػراهنم ذوي التحصػػيل ا١تتوسػػط ،كػػذلك أظهػػرت أف التبلميػػذ ذوي التحصػػيل ا١تتوسػػط ديتلكػػوف
قدرة مكانية أعلى من أقراهنم ذوي التحصػيل ا١تػنخفض ،كمػا جػاء يف دراسػة (عابػد،)0552 ،
ودراسة (عفونة ،)0552 ،ودراسة جارديرف (.)3112
أما بالنسبة ١تتغَت اٞتػنس ،وعبلقتػو بالقػدرة ا١تكانيػة ،فقػد أظهػرت الدراسػة تفػوؽ الػذكور
على اإلناث كمػا أشػارت إذل ذلػك دراسػة (ريػاف )3114 ،الػيت أشػارت ،إذل وجػود فػروؽ ذات
داللػػة إحصػػائية تبعػاً ١تتغػػَت اٞتػػنس ،ولصػػاحل الطلبػػة الػػذكور ،ودراسػػة (عفونػػة( ،)3112 ،عابػػد،
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 ،)0552ودراسػة (تػراس ،)0551 ،ودراسػة (باتيسػتا ،)0551 ،ودراسػة (رافػ ولػس الػػدين،
.)3113
اتفق ىذه الدراسة م الدراسة السابقة فيما يلي
 .0أف ىناؾ عبلقة إجيابية بُت القدرة ا١تكانية ،والتحصيل يف الرياضيات.
 .3أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية يف القدرة ا١تكانية يف الرياضيات ،لدى الطلبة ترج
١تتغَت اٞتنس ،ولصاحل الطلبة الذكور.
 .2إف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية يف القدرة ا١تكانية يف الرياضيات ،لدي الطلبة ترج
١تتغَت التحصيل.
بينما ٗتتلف ىذه الدراسة م كل من دراسة (ناصر ،)3113 ،ودراسة (عابد ،)3102 ،والػيت
أشارت إذل عدـ وجود فروؽ بُت الذكور ،واإلناث يف القدرة ا١تكانية.
ما إفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 اختيار عينة الدراسة وٖتديدىا.

 إجراءات الدراسة وتصميم أداهتا – اختبار التوجيو ا١تكاين.
 استخداـ األساليب اإلحصائية ا١تناسبة للدراسة اٟتالية.
 التعريف اإلجرائي ١تصطلحات الدراسة.
 مقارن ػػة النت ػػائج ال ػػيت توص ػػل إليه ػػا م ػ النت ػػائج ال ػػيت توص ػػل إليه ػػا الدراس ػػات
السابقة.

ما تميزت بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

 تناول ػ ى ػػذه الدراس ػػات مس ػػتويات التحص ػػيل ال ػػثبلث (مرتف ػ – م ػػنخفض –
متوسط).
 لل ػ ػ الدراس ػ ػػة عين ػ ػػة مػ ػػن البيئ ػ ػػة الس ػ ػػعودية وىػ ػػي تبلمي ػ ػػذ الص ػ ػػف الس ػ ػػادس
اإلبتدائي.
 مت إع ػػداد اختب ػػار التوجي ػػو ا١تك ػػاين (دوراف البطاق ػػات) ٔت ػػا يتناس ػػب مػ ػ ا١ت ػػنهج
السعودي.
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الفصل الثالث
 منهج الدراسة.
٣ تتم الدراسة.

الطريقة كاإلجرااات

 عينة الدراسة.
 أداة الدراسة.
 األساليب اإلحصائية.
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حيتػػوي ىػػذا الفصػػل عل ػى مػػنهج الدراسػػة ،وعل ػى وصػػف جملتم ػ الدراسػػة ،وعينتهػػا وأداة
الدراسة وإجراءاهتا ،والتحليل اإلحصائي الذي استخدـ فيها.
منهج الدراسة:
اس ػ ػػتخدـ الباح ػ ػػث ا١ت ػ ػػنهج الوص ػ ػػفي يف ى ػ ػػذه الدراس ػ ػػة ،باعتب ػ ػػاره ا١ت ػ ػػنهج ا١تناس ػ ػػب يف
الدراس ػػات ال ػػيت هتػ ػػدؼ إذل وص ػػف الظ ػػاىرة كمػ ػػا يف الواق ػ ػ  ،وذل ػػك ّتم ػ ػ البيان ػػات البلزمػ ػػة،
باستخداـ اختبار التصور البصري ا١تكاين.
ويعػػرؼ ا١تػػنهج الوصػػفي ىػػو ا١تػػنهج الػػذي يػػدرس ظػػاىرة ،أو حػػدثاً ،أو قضػػية موجػػودة
حالي ػاً ،للحصػػوؿ منهػػا عل ػى معلومػػات ٕتيػػب عػػن أسػػئلة الدراسػػة ،دوف تػػدخل الباحػػث فيهػػا.
(ياسُت.)42 ،3102 ،
مجتم الدراسة:

يتك ػػوف ٣تتمػ ػ الدراس ػػة م ػػن ٚتيػ ػ تبلمي ػػذ الص ػػف الس ػػادس اإلبت ػػدائي ٔت ػػدارس إدارة الًتبي ػػة
والتعل ػػيم ٔتحافظ ػػة الط ػػائف خ ػػبلؿ الع ػػاـ الدراس ػػي 0222ى ػ ػ 0221 -ى ػ ػػ ،وق ػػد بل ػػا ع ػػددىم
. 2525

عينة الدراسة:

تألف عينة الدراسة مػن ( )212تلميػذاً مػن تبلميػذ الصػف السػادس اإلبتػدائي ٔتػدارس
إدارة الًتبيػػة والتعلػػيم ٔتحافظػػة الطػػائف مت إختيػػارىم بطريقػػة عشػوائية  ،مػػوزعُت علػى ( )2مراكػػز
داخلية ٤تافظة الطائف.
واٞتدوؿ رقم ( )0 -2يوضح أفراد عينة الدراسة ا١تراكز الداخلية
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٤تافظة الطائف.

جدكؿ ()1-3
أفراد عينة الدراسة

أداة الدراسة:
اس ػػتخدـ يف ى ػػذه الدراس ػػة أداة اختب ػػار (اختب ػػار التص ػػور البص ػػري ا١تك ػػاين) م ػػن اع ػػداد
الباحث والذي يعد بعداً رئيسياً من أبعاد القدرة ا١تكانية ،حيث قاـ الباحث بإعػداد االختبػار،
وىو اختبار كتايب يتكوف مػن  01فقػرة ،وكػل فقػرة تتكػوف مػن شػكل ىندسػي موضػوع يف بطاقػة
علػى شػػكل ىندسػػي تقابلهػػا أربعػػة أشػػكاؿ ىندسػػية أخػػرى مرقمػػة أ – ب – ج  -د ،موضػػوع
كػػل منهػػا يف بطاقػػة علػى شػػكل ديثػػل دورانػاً للشػػكل أو ال ديثػػل ،دورانػاً للشػػكل ،وعلػى التلميػػذ
اختيار االجابة الصحيحية ويضعها جدوؿ االجابات ا١ترفق باالختبار .
كما يف ا١تثاؿ التارل

الشمل رقم ( :)1 :3مثاؿ على اختبار التصور البصرم المماني
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وبعد تقدمي التعليمات للتبلميذ خيصص زمن قدره ( )21دقيقة إل٧تاز ىذا االختبار.
معامل السهولة لفقرات االختبار:

قاـ الباحث بتطبيق االختبار على عينة مكونػة مػن  21تلميػذاً ٟتسػاب معامػل السػهولة

ومعامل التمييز.

معامل السهولة =

عدد الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة على الفقرة
عدد ا١تتقدمُت الكلي للفقرة

وبتطبيػػق ا١تعادلػػة السػػابقة مت حسػػاب معامػػل الس ػػهولة لكػػل فقػػرة مػػن فق ػرات االختب ػػار
واٞتدوؿ ( )3 -2يوضح معامل السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار.
جدكؿ ()2 -3

معامل السهولة لفقرات االختبار
ـ

معامل السهولة

ـ

معامل السهولة

0

1.23

20

1.23

3

1.34

23

1.10

2

1.12

22

1.23

2

1.10

22

1.32

1

1.33

21

1.23

2

1.15

22

1.12

3

1.13

23

1.13

4

1.20

24

1.32

5

1.24

25

1.13

01

1.22

21

1.21

00

1.23

20

1.25

03

1.25

23

1.34

02

1.14

22

1.33

02

1.22

22

1.12

01

1.32

21

1.12
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يتضػػح مػػن اٞتػػدوؿ السػػابق أف معػػامبلت السػػهولة قػػد تراوحػ بػػُت (،)1.34 ،1.23
وعليو فإف ٚتي الفقرات مقبولة ،حيث كان يف اٟتػد ا١تعقػوؿ مػن السػهولة حسػبما قػرره يػونس
الػػذي يعتػػرب بػػأف معػػامبلت السػػهولة يفضػػل أف تػًتاوح بػػُت (( )1.41 ،1.31يػػونس،3113 ،
.)223

 .2معامل التمييز لفقرات االختبار:

قاـ الباحث ْتساب معامل التمييز لفقرات االختبار ويقصػد ٔتعامػل التمييػز قػدرة الفقػرة
علػى التمييػػز بػػُت التبلميػػذ ا١تمتػػازين يف الصػػفة الػػيت يقيسػػها االختبػػار وبػػُت التبلميػػذ الضػػعاؼ يف
تلك الصفة ،وحيسب با١تعادلة التالية
معامل التمييز =
عدد اجمليبيُت بشكل صحيح من طلبة الفئة العليا-عدد اجمليبيُت بشكل صحيح من طلبة الفئة العليا
نصف عدد اجمليبيُت
وبتطبيػػق ا١تعادلػػة السػػابقة مت حسػػاب معامػػل التمييػػز لكػػل فقػػرة مػػن فق ػرات االختبػػار بعػػد
تقسػػيم التبلميػػذ؟ إذل فئتػػُت عليػػا ودنيػػا واٞتػػدوؿ ( )2 -2يوضػػح معامػػل التمييػػز لكػػل فقػػرة مػػن
فقرات االختبار.
جدكؿ ()3 -3

معامل التمييز لفقرات االختبار
ـ

معامل التمييز

ـ

معامل التمييز

0

1.30

20

1.12

3

1.34

23

1.22

2

1.24

22

1.22

2

1.14

22

1.32

1

1.35

21

1.22

2

1.15

22

1.12

3

1.11

23

1.32

4

1.31

24

1.21
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5

1.22

25

1.32

01

1.23

21

1.35

00

1.11

20

1.32

03

1.31

23

1.22

02

1.22

22

1.32

02

1.23

22

1.41

01

1.12

21

1.21

يتضػػح مػػن اٞتػػدوؿ السػػابق أف معػػامبلت التمييػػز قػػد تراوح ػ بػػُت (،)1.41 ،1.22
وعليو فإف ٚتي الفقرات مقبولة ،حيث كان يف اٟتد ا١تعقوؿ من التمييز حسبما قػرره أبػو لبػدة
الذي يعترب بأف معامبلت التمييز يفضل أف تزيد عن (( )1.21يونس.)223 ،3113 ،
صدؽ كثبات أداة الدراسة:

طبق االختبار على عينػة اسػتطبلعية مػن تبلميػذ الصػف السػادس اإلبتػدائي عػددىا 21
تلميذاً ،خارج عينة الدراسة ،وذلك إلجياد صدؽ وثبات االختبار حساب الزمن ا١تناسب لو.
أكال :صدؽ االختبار

مت التأكد من صدؽ االختبار عن طريق

أ .صدؽ المحممين:

حيث ٖتقق ذلك أثنػاء بنػاء االختبػار ،عنػدما مت عرضػو علػى ٣تموعػة مػن احملكمػُت ،مػن
ذوي ا٠تػػربة ،واالختصػػاص يف ٣تػػاؿ منػػاىج وطػػرؽ تػػدريس الرياضػػيات ١تعرفػػة آرائهػػم حػوؿ مػػدى
مناسػػبة تعليمػػات االختبػػار للفئػػة ا١تسػػتهدفة منػػو ،ووضػػوحها ،ومػػدى صػػبلحية األسػػئلة للغػػرض
ا١تنشػػود منهػػا ،وقػػد قػػاـ الباحػػث بػػإجراء التعػػديبلت ا١تقًتحػػة ،مػػن قبػػل احملكمػػُت الػػيت تضػػمن
تع ػػديل بع ػػض الص ػػياغات اللغوي ػػة لتعليم ػػات االختب ػػار وى ػػى تغ ػػَت كلم ػػة التص ػػور ا٢تندس ػػى إذل
التحويل ا٢تندسي وكذلك ٖتويل كلمة تدوير إذل دوراف .
صدؽ االتساؽ الداخلي:

مت حسػػاب معػػامبلت االتسػػاؽ الػػداخلي لبلختبػػار وذلػػك ْتسػػاب معامػػل ارتبػػاط درجػػة
كل فقرة من فقرات االختبار م الدرجة الكلية باستخداـ معادلة بَتسوف
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ر=
حيث أف
ر = معامل ارتباط بُت ا١تتغَتات.
س = درجات ا١تتغَت األوؿ.
ص = درجات ا١تتغَت الثاين.
ف = عدد الدرجات.
٣تػ .س ص = ٣تموع حاصل ضرب درجات ا١تتغَت س × درجات ا١تتغَت ص.
٣تػ  .س = ٣تموع درجات ا١تتغَت األوؿ س.
٣تػ  .ص = ٣تموع درجات ا١تتغَت ص
٣تػ  .س٣ = 2تموع مربعات ا١تتغَت س
٣تػ  .ص٣ = 2تموع مربعات ا١تتغَت ص

(٣تػ  .س) = 2مرب ٣تموعات درجات ا١تتغَت س
(٣تػ  .ص) = 2مرب ٣تموعات درجات ا١تتغَت ص
واٞتدوؿ ( )2 -2يوضح ذلك

الجدكؿ ()4 -3

صدؽ االتساؽ الداخلي لفقرات االختبار
رقم
الفقرة

معامل
بَتسوف

مستوى
الداللة

رقم
الفقرة

معامل
بَتسوف

مستوى
الداللة

0

1.13

1.10

3

1.11

1.10

2

1.25

1.10

2

1.21

1.10

1

1.24

1.10

2

1.13

1.10

3

1.22

1.10

4

1.20

1.10

5

1.21

1.10

01

1.12

1.10

00

1.21

1.10

03

1.22

1.10
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02

1.15

1.10

01

1.22

1.10

02

1.31

1.10

ويبلحػ مػػن اٞتػػدوؿ ( )2 -2أف ٚتي ػ فقػرات االختبػػار مرتبطػػة ارتباط ػاً داالً إحصػػائياً
عنػد ( )= 0.01مػ اجملمػوع الكلػي لبلختبػار ،وىػذا يعػٍت أف ٚتيػ الفقػرات صػادقة ومرتبطػة
داخلياً.
ثانيا :ثبات االختبار
لقد مت التأكد من ثبات االختبار عن طريق

أ .التجزئة النصفية:

حيػ ػػث مت ٕتزئػ ػػة االختبػ ػػار إذل نصػ ػػفُت ،الفق ػ ػرات الفرديػ ػػة مقابػ ػػل الفق ػ ػرات الزوجيػ ػػة ،مث
حساب معامل ارتباط بَتسوف بُت النصػفُت علػى االختبػار ككػل فكػاف مسػاوياً ( ،)1.41مث مت
تعديل طوؿ االختبار باستخداـ معامل سبَتماف  /براوف ،فأصبح مساوياً ( ،)1.44وىػذا يشػَت
إذل أف االختبار يتمت بدرجة ثبات مرتفعة تؤكد صبلحيتو لبلستخداـ.

ب .لودر – رتشاردسوف (:)21

حيث يشَت ارتفاع معامل الثبات إذل أف فقرات االختبػار تعػرب عػن مضػموف واحػد ،كمػا
أف ىذا ا١تعامل يدؿ على اٟتد األدم١ ،تعامل الثبات ،وقد وجد أنو يساوي (٦ ،)1.42تػا يؤكػد
أف االختبػ ػػار يتمت ػ ػ بدرجػ ػػة ثبػ ػػات داخلػ ػػي جيػ ػػدة تؤكػ ػػد وحػ ػػدة مضػ ػػمونو ،وبالتػ ػػارل صػ ػػبلحيتو
لبلستخداـ.

إجرااات تطبيق الدراسة:
قاـ الباحث باإلجراءات التالية
 - 0إعداد اختبار القدرة ا١تكانية (اختبار التصور البصري ا١تكاين) .
 - 3عرض االختبار على ٣تموعة من احملكمُت ١تعرفة آرائهم يف االختبار من حيث قدرتو على
قياس القدرة ا١تكانية ،ومبلئمتو لتبلميذ الصف السادس اإلبتدائي.
 - 2بعد األخذ بآراء احملكمُت يتم إعداد اإلختبار بصورتو النهائية.
 - 2اٟتصوؿ على إذف رٝتي من عمادة الدراسات العليا ّتامعة أـ القرى موجو إذل إدارة
الًتبية والتعليم ٔتحافظة الطائف من أجل تسهيل مهمة تطبيق اإلختبار.
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 - 1ا١تصادقة على ورقة تسهيل ا١تهمة من قبل إدارة تعليم الطائف.
ٖ - 2تديد أفراد ٣تتم الدراسة يف ٤تافظة الطائف.
ٖ - 3تديد عينة الدراسة .
٥ – 4تاطبة مديري ا١تدارس اليت يتم فيها اجراء اإلختبار.
 – 5تطبيق اإلختبار على عينة الدراسة.
 -01حساب معامل الصدؽ والثبات ومعامل السهولة والتمييز واالتساؽ الداخلي لفقرات
االختبار.
 -00رصد عبلمات التبلميذ يف اختبار التصور البصري ا١تكاين.
ٖ -03تليل نتائج اإلختبار.
ٖ -02تديد التبلميذ من ذوي التحصيل العارل والتبلميذ من ذوي التحصيل ا١تنخفض.
 -02إجراء ا١تعاٞتة اإلحصائية للبيانات ا١تستحصلة.
 -01تفسَت البيانات والنتائج.
 -02وض التوصيات وا١تقًتحات.
 -03دليل األنشطة اإلثرائية.
األساليب اإلحصائية:

لئلجابة عن األسئلة يف ىذه الدراسة استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية
 معامل ارتباط بَتسوف إلجياد العبلقػة بػُت التصػور البصػري ا١تكػاين والتحصػيل يف
الرياضيات.
ٖ تلي ػػل التب ػػاين األح ػػادي للكش ػػف ع ػػن أث ػػر مس ػػتوى التحص ػػيل عل ػ ػى التص ػػور
البصري ا١تكاين يف الرياضيات.
 يف حالة وجود فروؽ دالة استخدـ الباحث (١ )LCDتعرفة أقل الفروؽ داللة.
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الفصل الراب

أكالن :نتائج الدراسة.
ثانيان :مناقشة النتائج
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أكال :نتائج الدراسة
ىػدف ىػذه الدراسػػة إذل استقصػاء العبلقػػة بػُت التصػور البصػػري ا١تكػاين ،والتحصػػيل يف
الرياضػػيات لػػدى تبلميػػذ الصػػف السػػادس اإلبتػػدائي ،كمػػا ىػػدف إذل بيػػاف أثػػر متغػػَت مسػػتوى
التحصيل يف الرياضيات (مرتف – متوسط – متدين) يف التصػور البصػري ا١تكػاين ،لػدى تبلميػذ
الصف السادس اإلبتدائي.
بعد تطبيق إجراءات الدراسػة ،وإجػراء التحلػيبلت اإلحصػائية ا١تناسػبة ،مت اٟتصػوؿ علػى
النتائج التالية
اختبار صحة الفرض األكؿ:

الذي ينص على "توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة
( ) α ≥1.15بين درجات التالميذ في اختبار التصور البصرم المماني ،كبين درجاتهم
التحصيلية في الرياضيات لدم تالميذ الصف السادس من المرحلة اإلبتدائية" .
والختبار صحة ىذا الفرض قاـ الباحػث باختبػار الفػرض الصػفري الػذي يػنص علػى أنػو
ال توجػد عبلقػة ارتباطيػػو ذات داللػة إحصػػائية عنػد مسػتوى  0.05 ≤ αبػػُت درجػات التبلميػػذ
يف اختبار التصور البصري ا١تكاين ودرجاهتم يف ٖتصيل مادة الرياضيات.
لذا قاـ الباحث باستخداـ معامل ارتباط بَتسوف ٟتسػاب معامػل االرتبػاط بػُت درجػاهتم
يف اختبػػار التصػػور البصػػري ا١تكػػاين ودرجػػاهتم يف ٖتصػػيل الرياضػػيات ،فوجػػدت أف قيمػػة معامػػل
االرتباط احملسوب تساوي  0.363وىي قيمة دالة إحصائية عند مسػتوى  0.01 = αودرجػة
حرية 226
وىذا يشَت إذل رفض الفرض الصفري وقبػوؿ الفػرض البػديل الػذي يػنص علػي أنػو توجػد
عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05 ≤ αبػُت درجػات التبلميػذ يف اختبػار
التصور البصري ا١تكاين ودرجاهتم يف ٖتصيل مادة الرياضيات.
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اختبار صحة الفرض الثاني:
الػػذي يػػنص عل ػى "توجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتول الداللػػة (≤ α
 )0.05فػ ػػي التصػ ػػور البصػ ػػرم الممػ ػػاني لػ ػػدل تالميػ ػػذ الصػ ػػف السػ ػػادس ،تعػ ػػزل لمتغيػ ػػر
التحصيل (مرتف – متوسط – منخفض)".
والختبار صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باختبار الفرض الصفري والذي يػنص علػى أنػو
ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )0.05 ≤ αيف التصػػور البصػػري
ا١تكػػاين لػػدى تبلميػػذ الصػػف السػػادس تعػػزى ١تتغػػَت التحصػػيل (مرتف ػ – متوسػػط – مػػنخفض)
والختبار صحة ىذا الفػرض اسػتخدـ الباحػث ٖتليػل التبػاين األحػادي ،فوجػدت أف قيمػة (ؼ)
احملسوبة تساوي  02.2وىي أكرب من قيمة ؼ اٞتدولية عند ( )0.01 = αواٞتدوؿ ()0-2
يوضح ذلك
الجدكؿ رقم ()1-4

نتائج تحليل التباين األحادم للمشف عن أثر مستول التحصيل عل التصور البصرم
المماني في الرياضيات
التصور البصرم المماني في الرياضيات

المجاؿ
البياف

بُت اجملموعات

داخل

اجملموع

٣تموع ا١تربعات

3324.1

04110.2

30345.5

درجات اٟترية

3

331

333

متوسط ا١تربعات

0225.3

43.21

قيمة ؼ احملسوبة

02.2

الداللة اإلحصائية

0.01 = α

وىػػذا يشػػَت إذل أنػػو توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )0.01 = αيف التصػػور
البصري ا١تكاين لدى تبلميذ الصف السادس اإلبتدائي تعزى ١تتغَت التحصيل (مرتف – متوسط
– منخفض).
وبالتارل ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة.
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وللكشػف عػػن إتػػاه الفػػروؽ يف التصػػور البصػػري ا١تكػػاين لػػدى تبلميػػذ الصػػف السػػادس،
وف ػػق متغ ػػَت التحص ػػيل ،مت اس ػػتخداـ اختب ػػار أق ػػل ف ػػرؽ داؿ ( ،)LCDواٞت ػػدوؿ رق ػػم ()3-2
يوضح ذلك.

الجدكؿ رقم ()2-4

نتائج اختبار أقل فرؽ داؿ ( ،)LCDللمشف عن داللة الفركؽ بين المجموعات
الثنائية في التصور البصرم المماني
التحصيل

مرتف

متوسط

منخفض

مرتف

-

**2.24

**03.23

-

**3.42

متوسط

-

منخفض

** دالة عند 0.01
يبلح من اٞتدوؿ رقم ( )3 -2ما يلي
* توجػػد فػػروؽ دال ػػة إحصػػائية عن ػػد ( )0.01 = αيف التصػػور البصػػري ا١تك ػػاين ،لػػدى تبلمي ػػذ
الصػػف السػػادس ذوي التحصػػيل ا١ترتف ػ  ،وأق ػراهنم ذوي التحصػػيل ا١تتوسػػط ،ولصػػاحل التحصػػيل
ا١ترتف .
* توجػػد فػػروؽ دال ػػة إحصػػائية عن ػػد ( )0.01 = αيف التصػػور البصػػري ا١تك ػػاين ،لػػدى تبلمي ػػذ
الصػ ػػف السػ ػػادس ذوي التحصػ ػػيل ا١ترتف ػ ػ  ،وأقػ ػػراهنم ذوي التحصػ ػػيل ا١تػ ػػنخفض ،ولصػ ػػاحل ذوي
التحصيل ا١ترتف .
* توجػػد فػػروؽ دال ػػة إحصػػائية عن ػػد ( )0.01 = αيف التصػػور البصػػري ا١تك ػػاين ،لػػدى تبلمي ػػذ
الص ػػف الس ػػادس ذوي التحص ػػيل ا١تتوس ػػط ،وأقػ ػراهنم ذوي التحص ػػيل ا١ت ػػنخفض ،ولص ػػاحل ذوي
التحصيل ا١تتوسط.
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ثانيا :مناقشة النتائج ككض التوصيات كالمقترحات.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤاؿ األكؿ:
لقػػد بينػ نتػػائج الدراسػػة ،أنػػو توجػػد عبلقػػة إجيابيػػة ،بػػُت متوسػػط درجػػات التبلميػػذ يف مػػادة
الرياضػػيات ،ومتوس ػػط درج ػػاهتم يف اختب ػػار التص ػػور البصػػري ،أي أن ػػو توج ػػد عبلق ػػة ذات دالل ػػة
إحصائياً ،بُت التحصيل يف الرياضيات ،والتصور البصري ا١تكاين.

ووجد أف معامل ارتباط بَتسوف ر=  0.363للتبلميذ ،وىػذا مػا توصػل إليػو دراسػات
(عفونػة( ،)3112 ،ناصػر( ،)3113 ،عابػد ،)3102 ،مػن وجػود ارتبػاط إجيػايب ،بػُت التصػور
البصػػري ا١تكػػاين ،والتحصػػيل الرياضػػي ،وعل ػى الػػرغم مػػن أف متوسػػط درجػػات التصػػور البصػػري
ا١تكػػاين للتبلميػػذ ذوي التحصػػيل ا١ترتف ػ  ،إال أف التصػػور البصػػري ا١تكػػاين دل يسػػتغل بكاملػػو يف
عملية التدريس ،ونتيجة لذلك ديكن القوؿ
إف ىذا ا١تتوسػط ا١ترتفػ يف اختبػار التصػور البصػري ا١تكػاين ،ىػو مؤشػر حقيقػي علػى أف
تبلميذنا لو أتيح ٢تم الفرصة ،للتعبػَت عػن قػدراهتم الػيت أظهرهتػا نتػائج اختبػار التصػور البصػري
ا١تكاين ،فسيكوف لديهم قدرة على فهم الرياضيات على اعتبار ،أف ىنػاؾ عبلقػة "إجيابيػة" ذات
دالل ػػة إحص ػػائية ،ب ػػُت الرياض ػػيات ،والتص ػػور البص ػػري ا١تك ػػاين ،وديك ػػن الق ػػوؿ أيض ػػا أف ٖتص ػػيل
التبلميذ سَتتف يف الرياضيات ،لػو مت تدريسػهم بػالطرؽ ا١ترئيػة بػدال مػن ا١تػداخل التقليديػة و٢تػذا
يق ػػًتح الباح ػػث أف ي ػػزداد االىتم ػػاـ بالص ػػور يف ا١تنػ ػػاىج ا١تدرس ػػية ،والعم ػػل عل ػ ػى الًتكي ػػز عل ػ ػى
استخداـ الصور ،واألشكاؿ يف التدريس.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤاؿ الثاني:

ْتث ىذه الدراسة يف أثر متغَت التحصيل يف الرياضيات (مرتف – متوسط – متدين).
وبينػ النتػػائج وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،بػػُت متوسػػطات دراجػػات التبلميػػذ يف
تصورىم البصري ،تعزى إذل مستوى ٖتصيلهم يف الرياضيات ،إذ حظػي ذو التحصػيل ا١ترتفػ يف
الرياضػػيات ،بػػأعلى درجػػات بالتصػػور البصػػري ا١تكػػاين وتػػبعهم ذوو التحصػػيل ا١تتوسػػط ،مث ذوو
التحصيل ا١تتدين.
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إف ىػذه النتيجػػة تلقػػي الضػػوء ،علػى طبيعػػة مػا يػربط التصػػور البصػػري ا١تكػػاين بالتحصػػيل
يف الرياضػ ػػيات ،ومسػ ػػتوياتو ،وأف ٖتػ ػػدد شػ ػػيئاً مػ ػػن ا١تعػ ػػادل الػ ػػيت ت ػ ػربط التصػ ػػور البصػ ػػري ا١تكػ ػػاين
ٔتستويات التحصيل ا١تختلفة لدي تبلميذ ا١ترحلة االبتدائية.
وتنسجم ىذه الدراسة مػ مػا جػاء يف نتػائج دراسػة (عابػد ،)3102 ،والػيت سػجل فيهػا
ذوو التحصػػيل الرياضػػي ا١ترتف ػ  ،ارتقػػاءاً متميػػزاً يف قػػدراهتم ا١تكانيػػة ،تفوق ػوا فيػػو بشػػكل ص ػريح،
على نظرائهم من ذوي التحصيل الرياضي ا١تتدين.
وبذلك ،فإف ىذه الدراسة يف إجراءاهتا ،وفيما توصل إليو من نتػائج ،قػد تضػ لبنػة يف
صرح البحث الرياضي الًتبوي بتصديها للتصورات البصرية ا١تكانية الػيت تتميػز ،بأمهيػة خاصػة يف
طبيعػػة عبلقتهػػا م ػ الرياضػػيات ،و٤تتػػوى مناىجهػػا ،وٙتػػة مػػا ديكػػن ٢تػػذه الدراسػػة أف تضػػيفو ىػػو
مسػامهتها بتعزيػز رأي ،أو بتأكيػػد نتيجػة يف بيػػاف أثػر متغػَتين فػاعلُت يف الرياضػػيات الًتبويػة ،مهػػا
مسػػتوى التحصػػيل يف الرياضػػيات ،يف ذات الوق ػ الػػذي ٘تهػػد فيػػو لطريػػق البحػػث يف ا١تتغ ػَتات
ا١تعرفيػػة ،ومنهػػا التصػػورات البص ػرية ا١تكانيػػة ،ومػػا ديكػػن ٢تػػا أف تػػؤثر ،أو تتػػأثر بػػو تعلػػم ،وتعلػػيم

الرياضيات.
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الفصل الخامس
أكالن :ملخص نتائج الدراسة
ثانيان :التوصيات
ثالثان :ا١تقًتحات
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ملخص نتائج الدراسة كالتوصيات كالمقترحات
يف ىذا الفصل قاـ الباحث بعمل ملخص لنتائج الدراسة اليت توصل إليها ،وعمل توصيات
ومقًتحات تسهم للباحثُت يف الدراسة ،واالستفادة  ،وكذلك اإلضافة يف التصور البصري
ا١تكاين ودراسة ٚتي اٞتوانب ٦ ،تايثري ا١تيداف الًتبوي بكل جديد وتطور.
أكالن :ملخص نتائج الدراسة:

توصل الدراسة إذل النتائج التالية
 -0توجد عبلقة بُت التصور البصري ا١تكاين والتحصيل يف مادة الرياضيات لدى تبلميذ
ا١ترحلة اإلبتدائية.
 -3توجد فروؽ فردية يف التصور البصري ا١تكاين لدى تبلميذ ا١ترحلة اإلبتدائية ترتبط ٔتستوى
التبلميذ (مرتف – متوسط – منخفض).
 -2إف التفكَت البصري ١تا لو من أمهية  ،ديثل أداة عظيمة لتبادؿ األفكار بسرعة قياسية  ،سواء
مت ذلك بصورة فردية أو ٚتاعية  ،حيث يساعد على تسجيل األفكار وا١تعلومات بصورة
منظمة  ،بغرض عرض ما ديكن عملو أو معاٞتتو ٕتاه موضوع أو مشروع ما بصورة واضحة ،
وباإلضافة إذل ٘تيز ىذا األسلوب من التفكَت يف تنظيم ا١تعلومات ا١تعقدة  ،فإف اختبلط األلواف
و الصور و األشكاؿ يف ا١تشاىد ا١تتتابعة ا١تلتقطة بواسطة العُت تعمل علي زيادة القدرة على ما
يسمى باستحضار ا١تشاىدة  ،وىي ذات فائدة ٚتة من خبلؿ التحصيل العلمي الستيعاب
ا١تعلومات اٞتديدة بسرعة واتقاف .
-2إف تنمية اٞتانب البصري لدى ا١تتعلم من العوامل اليت تساعد علي تنمية التفكَت لديو
وٖتسُت أدائو  ،وبالتارل تقوي عملية التعلم لديو  ،وذلك ضمن نظرية الذكاءات ا١تتعددة اليت
تعتمد ٙتانية اسًتاتيجيات لتنمية الذكاء  ،من أمهها االستكشاؼ البصري ( Visual
 )Discoveryمن خبلؿ االعتماد على األشكاؿ والرسوـ ا١تختلفة  ،واإلجابة عن أسئلة
ا١تعلم داخل الفصل باالعتماد على التصور البصري وعمليات التمثيل العقلية واستحضار
الصور من الذاكرة.
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 -1إف التفكَت البصري منظومة من العمليات تًتجم قدرة الفرد علي قراءة الشكل البصري
وٖتويل اللغة البصرية اليت حيملها ذلك الشكل إذل لغة لفظية (مكتوبة أو منطوقة) واستخبلص
ا١تعلومات منو  ،وتتضمن ىذه ا١تنظومة ا١تهارات التالية مهارة التعرؼ علي الشكل ووصفو -
مهارة ٖتليل الشكل  -مهارة ربط العبلقات يف الشكل  -مهارة إدراؾ وتفسَت الغموض –
مهارة استنتاج ا١تعاين

ثانيان :التوصيات

من خبلؿ النتائج اليت توصل إليها الباحث يف ىذه الدراسة فإنو يوصي ٔتا يلي
 -0زيادة االىتماـ بتطوير التصػور البصػري ألنػو توجػد عبلقػة ارتباطيػو بػُت التصػور البصػري
والتحصيل يف الرياضيات.
 -3البػػد مػػن توجيػػو ا١تشػػرفُت الًتبػػويُت ،وواضػػعي ا١تنػػاىج إذل الًتكيػػز علػى التصػػور البصػػري
عند التبلميذْ ،تيث يكوف ا١تنهج متكامبلً.
 -2أف يػػتم توعيػػة ا١تدرسػػُت بأمهيػػة التصػػور البصػػري يف تػػدريس الرياضػػيات ،ورسػػم ا١تسػػائل
الرياضية ما أمكن.

 -2ربط احملتوى الدراسي بالتصور البصري ا١تكاين ْتيث تتناسب م كل مرحلػة مػن مراحػل
التدريس.
-1ض ػػرورة االىتم ػػاـ بالتص ػػور البص ػػري ا١تك ػػاين بكاف ػػة أش ػػكا٢تا يف ٤تت ػػوى الرياض ػػيات لتبلمي ػػذ
ا١ترحلػػة االبتدائيػػة ١تػػا ٢تػػا مػػن أثػػر يف إضػػفاء عنصػػري اٞتػػذب والتشػػويق عل ػى الكتػػب ا١تدرسػػية ،
وكػذلك يف ضػوء مػا أسػفرت عنػو نتػائج البحػث مػن أثرىػا يف ٖتقيػق العديػد مػن مهػارات التصػػور
البصري ا١تكاين لدى تبلميذ اجملموعة التجريبية .
-2االىتمػػاـ بتػػدريب ا١تعلمػػُت أثنػػاء ا٠تدمػػة عل ػى اسػػتخداـ التصػػور البصػػري ا١تكػػاين وتوظيفهػػا
أثناء تدريس الرياضيات داخل صفوؼ الدراسة .
-3ضػػرورة اىتمػػاـ ا١تؤسسػػات التعليميػػة بتػػدريب ا١تتعلمػػُت علػى اسػػتخداـ أكػػرب عػػدد ٦تكػػن مػػن
اٟت ػواس خػػبلؿ عمليػػة الػػتعلم ٦تػػا يسػػاعدىم عل ػى االحتفػػاظ هبػػا واسػػًتجاعها بسػػهولة ويسػػر يف
صور ذىنية تسهم يف التمثيل الفكري.
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ثالثان :المقترحات:

يقًتح الباحث مايلي
 -0ضرورة إجراء دراسات حوؿ أثػر متغػَتات أخػرى علػى التصػور البصػري  ،ؤتػا يسػهم يف
إثراء ْتوث التصورات البصرية.
 -3إج ػ ػ ػراء دراسػ ػ ػػات عػ ػ ػػن عبلقػ ػ ػػة التصػ ػ ػػور البصػ ػ ػػري ،والقػ ػ ػػدرة ا١تكانيػ ػ ػػة ،والتحصػ ػ ػػيل يف
الرياضيات.
 -2إجػ ػراء دراس ػػات ع ػػن عبلق ػػة التص ػػور البص ػػري ا١تك ػػاين  ،والتحص ػػيل يف مراح ػػل التعل ػػيم
ا١تختلفة.
 -2إجراء دراسات عن عبلقة التصور البصري ا١تكاين ،والتحصيل يف مواد دراسية ٥تتلفة.
 -1إجراء دراسات عن عبلقة التصور البصري ا١تكاين  ،وأنواع التفكَت ا١تختلفة.
 -2أثر استخداـ اسًتاتيجيات تدريسية ٥تتلفة علي تنمية مهارات التفكَت البصري .
 -3برنامج تدرييب للمعلمُت أثنػاء ا٠تدمػة السػتخداـ التصػور البصػري ا١تكػاين يف التوافػق بػُت
جانيب ا١تل من خبلؿ تدريس الرياضيات لطبلب ا١ترحلة ا١تتوسطة .
 -4أثػػر اسػػتخداـ التصػػور البصػػري ا١تكػػاين يف تنميػػة مهػػارات التخي ػل لػػدى تبلميػػذ ا١ترحلػػة
االبتدائية .
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المراج
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أكال :المراج كالمصادر العربية
القرآف المريم:

 إبراىيم ،إبراىيم لطفي .)3102( .التصورات البصرية ،دار الشروؽ ،القاىرة.
 أبو حطب ،فؤاد عبػداللطيف  .)3102(.القػدرات العقليػة ،ط ( ،)3مكتبػة أ٧تلػو ا١تصػرية،
مصر – القاىرة.
 أبػػو صػػادية  ،ا١تعػػروؼ رمضػػاف .)3111( .دراسػػة ٖتليلػػة للقلػػق الرياضػػي ،جامعػػة أـ درمػػاف،
السوداف.
 أبو عمة ،خليل فهمى .)3103(.العلوـ الرياضية ،اٞتامعة األدرنية ،األردف.
 أبو عمَتة ،السماف حسن .)3102(.اٞتديد
 أبوزينػػة ،السػػيد متػػورل .)3102(.اإلدراؾ ا١تكػػام

العلوـ الرياضية ،اٞتامعة األدرنية ،األردف.
الرياضػػيات ،جامعػػة الس ػلطاف قػػابوس،

عماف.
 إيتكوؿ ،إيرؾ .)3102(.ا١تعادالت الرياضية ،ترٚتة ياسُت ٤تمود ،دار العلم ،القاىرة.
 باصاحل ،خالد سلماف عبود  .)3112(.أثر استخداـ اآلرل يف تػدريس الرياضػيات يف تنميػة
القػدرة ا١تكانيػػة لػػدي طلبػػة ،رسػػالة ماجسػػتَت غػػَت منشػػورة ،كليػػة الًتبيػػة ،جامعػػة حضػػرموت،
اليمن.
 ب ػػدر٤ ،تم ػػودإبراىيم. )3111( .مق ػػرر مق ػػًتح يف م ػػادة لغ ػػة اللوج ػػو ،وتطبيقاهت ػػا ،وعبلقت ػػو
بالقدرة ا١تكانية علي التصور البصػري ،ومركػز الػتحكم لطػبلب قسػم اٟتاسػب اآلرل ا١تسػتوى
الثالػػث بكليػػة ا١تعلمػػُت بالرياضػػيات ،دراسػػات يف ا١تنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس ع٣ ،22تلػػة كليػػة
الًتيبة ،اإلمارات.
 بػ ػػدوي ،ا١تػ ػػرزوؽ ٤تمػ ػػد ٖ .)3102(.تصػ ػػيل الرياضػ ػػيات ،منشػ ػػورات جامعػ ػػة عػ ػػُت لػ ػػس،
القاىرة.
 بػػرويَت ،سػػوي .)3103( .اٞتديػػد
القاىرة.

ا١تهػػارات ا٢تندسػػية ،ترٚتػػة ياسػػُت ٤تمػػود ،دار العلػػم،

 البهي ،علي فايز .)3102( .القدرات العقلية ،ا١تكتبة االكادديية ،القاىرة.
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 البيطارٛ ،تدي ٤تمد .)3111(.فعالية برنامج التعليم الذايت ،باستخداـ الكمبيوتر لتدريس
مقػػرر حسػػاب اإلنشػػاءات يف تنميػػة التحصػػيل الدراسػػي ،والدافعيػػة لبل٧تػػاز ،والقػػدرة ا١تكانيػػة
لػػدي تبلمي ػػذ ا١ترحلػػة الثانوي ػػة الصػػناعية ،رس ػػالة دكت ػػوراه غػػَت منش ػػورة ،كليػػة الًتبي ػػة ،جامع ػػة
أسيوط.
 جػػرواف ،بنتػػاس  .)3103(.مهػػارات التفكػػَت العلميػػة ،ترٚتػػة يػػونس ٤تسػػن ، ،دار الفػػاروؽ،
القاىرة.
 جبلؿ ،نرمُت ٧تاح  .)3102(.ا١تفػاىيم اٟتديثػة للتحصػيل الدراسػى ،كليػة الًتبيػة  -جامعػة
ا١تستقبل ،األردف.
 حسن ،مدحية  .)3102(.التصورات ا١تكانية ،دار الكتب اٞتامعية ،اإلسكندرية.
 حسػ ػُت ،وف ػػاء ٤تم ػػد .)3102( .دراس ػػة ٖتليل ػػة للق ػػدرات ا١تكاني ػػة ،دار الكت ػػب اٞتامعي ػػة،
اإلسكندرية.
ٛ تص٤ ،تمد سعيد  .)3112(.ا١تهارات اٟتديثة

العلوـ الرياضية ،دار الفكر ،القاىرة.

 دي بون ػ ػػو ،راز .)3114(.ط ػ ػػرؽ التفك ػ ػػَت العلم ػ ػػى اٟتديث ػ ػػة ،ترٚت ػ ػػة ي ػ ػػونس ٤تس ػ ػػن ، ،دار
الفاروؽ ،القاىرة.
 راجح ،أٛتد عزت  .)3113(.خصائص القدرات العقلية ،دار الفكر ،القاىرة.
 راغب ،مدكور علي .)3102( .إتاىات تدريس الرياضيات ،دار الفكر ،القاىرة.
 الرشػػيد ،السػػعيد ا١تنصػػوري  .)3102(.التصػػورات ا١تكػػام
العراؽ.

الرياضػػيات ،اٞتامعػػة العراقيػػة،

 الرفي  ،السيد علي .)3102(.التحيل ا١تواد الرياضية ،دار احملرؽ ،البحرين
 رمضاف٤ ،تمد عبد الغٌت .)3101(.ا١تهارات الرياضيات ،دار الفكر ،القاىرة.
 ري ػ ػػك ،ىب ػ ػػل  .)3112(.إسػ ػ ػًتاتيجيات ت ػ ػػدريس الرياض ػ ػػيات ،ترٚت ػ ػػة مس ػ ػػعد ع ػ ػػوض ،دار
الفاروؽ ،القاىرة .
 السب ٤ ،تمد زايد .)3102( .تطوير العلوـ ا٢تندسية  ،دار اٞتوىرة ،ا١تنصورة.
 السػػدحاف ،فػػاروؽ الكامػػل .)3102( .التحصػػيل الدراسػػى للرياضػػيات ،اٞتامعػػة األدرنيػػة،
األردف.
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 سػػعادة ،مػػدكور العلػػي .)3102( .مهػػارات التفكػػَت

العلػػوـ الرياصػػية ،اٞتامعػػة األردنيػػة،

كلية ا٢تندسة .األردف.
 سيد خَت اهلل ،رزؽ  .)3113(.ا١تفاىيم اٟتديثة لئلدراؾ البصري ،دار الفكر ،القاىرة.
 السيد ،رامى شحاتو .)3102( .مهارات تطوير الرياضيات ،دار اٞتوىرة ،ا١تنصورة.
 شاكر ،عبد الحميد .)4102 .الفنون البصريو وعبقريو االدراك ،دار الكتاب الجامعى،
اإلسكندرية.4102 ،

 شػ ػػعث ،ناىػ ػػل أٛتػ ػػد .)3115( .إث ػ ػراء ٤تت ػ ػػوى وحػ ػػدة ا٢تندسػ ػػة الفراغيػ ػػة للصػ ػػف العاش ػ ػػر
األساسي ،يف ضوء مهارات التفكَت البصري ،رسالة ماجستَت غَت منشػورة – كليػة الًتبيػة –
اٞتامعة اإلسبلمية – غزة.
 شػػليب ،أمينػػة ٤تم ػػد  .)3102(.عمليػػات اإلدراؾ البصػػري وتأثَتى ػػا يف صػػعوبات ال ػػتعلم –
دراسة تطبيقية٣ ،تلة كلية الًتبية – جامعة عُت لس ،العدد .0
 صػػقر ،السػػيد أٛتػػد .)3103(.ا٠تصػػائص ا١تعرفيػػة والبلمعرفيػػة بػػُت التبلميػػذ ذوي صػػعوبات
التعلم والعاديُت٣ ،تلة كلية الًتبية – جامعة اإلسكندرية ،العدد.3

 عابد ،رقية حسُت .)3102( .دار الكتب اٞتامعية ،اإلسكندرية.
 عابد٤ ،تمد خليفة .)0552 ( .أثر مسػتوى التحصػيل ،يف الرياضػيات (مرتفػ – مػنخفض
– متدين) علي القدرة ا١تكانية لدي طلبة الصف العاشر األساسيْ ،تػث غػَت منشػور ،كليػة
الًتبية ،جامعة بَتزي .
 عاب ػػد٤ ،تم ػػد خليف ػػة .)0551 ( .تط ػػور الق ػػدرة ا١تكاني ػػة ،ل ػػدي الطلب ػػة يف م ػػرحليت التعل ػػيم
األساسػػي والثػػانوي بانتفػػاء ا١تسػػتوى الثػػامن ،العاشػػر ،األوؿ الثػػانوي العلمػػي ،كليػػة الًتبي ػػة،
جامعة بَتزي .
 عب ػ ػػد الفت ػ ػػاح ،عل ػ ػػي ٤ت ػ ػػروس .)3102( .ا١تش ػ ػػاكل ت ػ ػػدريس العل ػ ػػوـ الرياض ػ ػػية ،ا١تكتب ػ ػػة
االكادديية ،القاىرة.
 عصر ،حسٌت  .)3111(.تنمية التصورات ،دار الكتاب اٞتامعى ،اإلسكندرية.
 عفانػة ،عػػزو إٝتاعيػل" .)3110(.أثػػر اسػػتخداـ ا١تػدخل البصػػري يف تنميػػة القػدرة علػػي حػػل
ا١تسػػائل ،واالحتفػػاظ هبػػا لػػدي طلبػػة الصػػف الثػػامن األساسػػي بغػػزة" .ا١ت ػؤ٘تر العلمػػي الثالػػث
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عشػػر (منػػاىج التعلػػيم ،والثػػورة ا١تعرفيػػة ،والتكنولوجيػػة ا١تعاصػػرة) اٞتػػزء الثػػاين – جامعػػة عػػُت
لس 31 – 32 ،يوليو.
 عفونة٤ ،تمد عادؿ  .)3112(.طرؽ التحصيل الرياضي ،اٞتامعة األدرنية ،األردف
 عبلونة٤ ،تمد راشد٤ .)3103( .تتوى العلوـ الرياضية ،اٞتامعة األدرنية ،األردف.
 فتح اهلل ،إبراىيم .)3111( .الطرؽ ا١تعرفية ،دار الشروؽ ،القاىرة.
 الفػ ػرا ،إٝتاعي ػػل ص ػػاحل  .)3113(.مه ػػارات قػ ػراءة الص ػػورة ل ػػدي األطف ػػاؿ بوص ػػفها وس ػػيلة
تعليميػ ػ ػ ػ ػػة تعلميػ ػ ػ ػ ػػة" دراسػ ػ ػ ػ ػػة ميدانيػ ػ ػ ػ ػػة ،م ػ ػ ػ ػ ػؤ٘تر ثقافػ ػ ػ ػ ػػة الصػ ػ ػ ػ ػػورة ،ا١تنعقػ ػ ػ ػ ػػد بتػ ػ ػ ػ ػػاريل -32
/32نيساف ،3113/يف جامعة فيبلدلفيا – األردف .
 فريد ،مدحية علي  .)3102(.التطوير الرياضيات ،دار الشروؽ ،القاىرة.
 القدسي ،زىراف خليل  .)3102(.أمهية العلوـ الرياضية،ػ جامعة ا١تستقبل ،األردف.
 كامل٣ ،تدي خَتالدين  .)3112(.برنامج مقًتح يف الدراسات االجتماعية لتنمية مهػارات
ا٠تػرائط والقػدرة ا١تكانيػػة لػدي تبلميػػذ ا١ترحلػة اإلعداديػة ،رسػػالة ماجسػتَت غػػَت منشػورة ،كليػػة
الًتبية ،جامعة أسيوط.
 كفايف ،جابر عبد اٟتميد  .)3112(.اإلدراؾ البصري ،دار الكتب اٞتامعية ،اإلسكندرية.
 لطيف٤ ،تِت الدين أٛتد .)3102( .أمهية تدريس الرياضػيات التعلػيم األساسػى ،ا١تكتبػة
االكادديية ،القاىرة.
 ماجػ ػػد ،يوسػ ػػف  .)3102(.التحصػ ػػيل العلمػ ػػي ،طػ ػػرؽ التحصػ ػػيل الدراسػ ػػى ،دار الكتػ ػػب
اٞتامعية ،اإلسكندرية.
 ا١ت ػػالكي ،ع ػػوض ص ػػاحل  .)3114( .العبلق ػػة ب ػػُت التص ػػور البص ػػري ا١تك ػػاين يف الرياض ػػيات
وا١تهػػارة الفنيػػة لػػدي ط ػػبلب وطالبػػات الصػػف الثػػاين ا١تتوس ػػط ٔتدينػػة مكػػة ا١تكرمػػة ٣ ،تل ػػة
تربويات الرياضيات.
 متػ ػػورل ،طػ ػػارؽ متػ ػػورل نػ ػػور  .)3115(.أمهيػ ػػة التحصػ ػػيل الرياضػ ػػيات لػ ػػدي طػ ػػبلب ا١ترحلػ ػػة
االبتدائية – دراسة ميدانية٣ ،تلة كلية الًتبية – جامعة أسيوط ،العدد.2
٣ تيد ،السعيد فريد  .)3114(.أثر القلق علي الطالب ،ا١تكتبة االكادديية ،القاىرة.
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٤ تمد ،صابرين ٤تمد .)3110( .برنامج مقػًتح يف الرياضػيات لتنميػة التفكػَت البصػري لػدي
الطلبة الصم  ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية الًتبية -جامعة اإلسكندرية.
٤ تمد ،فاروؽ  .)3102(.القلق الرياضي ،دار الكتب اٞتامعية ،اإلسكندرية.
٤ تمد ،مدحية حسن  . )3110(.برنامج مقًتح يف الرياضيات لتنمية التفكَت البصري،
لدي الطالب األصم يف ا١ترحلة االبتدائية ،مؤ٘تر اٞتمعية ا١تصرية لًتبويات الرياضيات ،
 33-30فرباير.
٤ تمد ،مدحية حسن  .)3112(.تنمية التفكَت البصري يف الرياضيات ،مكتبة عادل الكتب،
مصر – القاىرة.
٤ تمود٤ ،تمد على ( )3103ا١تهارات الرياضيات ،دار الكتب العربية ،القاىرة.
 مراد ،عيسي الغوؿ .)3102(.اٞتديد الرياضيات ،دار الصفوة ،البحَتة.
 مصػ ػػطفى ،رم ػ ػػزى ٤تم ػ ػػد .)3102(.مه ػ ػػارات التفك ػ ػػَت

العل ػ ػػوـ ا٢تندس ػ ػػية ،دار الص ػ ػػفوة،

البحَتة.
 معوض ،خليل ميخائيل .)3114( .قدرات ،وٝتات ا١توىوبُت ،بورسعيد – مصر.
 ا١تغَتة ،سلمي ٤تمود .)3115(.قدرات التحصيل الرياضي ،اٞتامعة األدرنية ،األردف.
 منصور ،السيد مدح  .)3102(.الطرؽ الرياضية اٟتديثػة ،كليػة ا٢تندسػة – جامعػة ا١تنيػا،
مصر.
 مهػدي ،حسػن رْتػي  .)3112(.فاعليػة اسػتخداـ بر٣تيػات تعليميػة علػي التفكػَت البصػػري،
والتحصيل يف التكنولوجيا لدي طالبات الصف اٟتػادي عشػر ،رسػالة ماجسػتَت غػَت منشػورة
 ،كلية الًتبية  ،اٞتامعة اإلسبلمية  ،غزة.
 مػػوكلي ،فهػػد اب ػراىيم بػػن اٛتػػد  .)3103(.مسػػتوى التصػػور البصػػري ا١تكػػاين لػػدي طػػبلب
ا١ترحلة ا١تتوسطة  .رسالة ماجستَت غَت منشورة  ،جامعة اـ القرى ،مكة ا١تكرمة.
 نادر ،يسرية علي عز الدين .)3102( .اختبارات التصػورات ا١تكانيػة ،دار ا١تعرفػة اٞتامعيػة،
اإلسكندرية.
 ناصر ،حسُت عبداٞتليل  .)3113(.عبلقة القدرة ا١تكانية بالتحصيل الرياضي ،لػدي طلبػة
ا١ترحلة األساسية" ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية الًتبية ،جامعة بغداد.
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٧ تاتى٤ ،تمد راضى  .)3101(.التصورات العقلية ،ا١تكتبة االكادديية ،القاىرة.
 نيكد د دوالس وي د ددد .)4102 .ترجم د ددة محم د ددد عب د دددالوىاب ،األوى د ددام البصد د دريو عممي د ددا وفني د ددا ،دار
الشروق ،القاىرة،

 ا٢تنداوي ،عبد الستار ٤تمػد  .)3111(.القػدرة ا١تكانيػة لػدي طلبػة معاىػد إعػداد ا١تعلمػُت،
وا١تعلمات" ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة ا١تستنصرية ،بغداد.
 وف ػػاء ،بلخ ػػَتي  .)3111(.عبلق ػػة اض ػػطرابات الق ػػدرة ا١تكاني ػػة بق ػػدرة الفه ػػم اللفظ ػػي عن ػػد
األطفاؿ ا١تصابُت باإلعاقة اٟتركيػة ذات األصػل العصػيب ،رسػالة ماحسػتَت غػَت منشػورة ،كليػة
اآلداب ،جامعة اٟتاج ٠تضر.
 وولفول ػػك ،ى ػػايس  . )3101(.ت ػػدريس الرياض ػػيات ،ترٚت ػػة مس ػػعد ع ػػوض ،دار الف ػػاروؽ،
القاىرة.
 ياسُت ،هني ٤تمد .)3102( .تدريس الرياضيات ،دار الكتاب اٞتامعى ،اإلسكندرية.
 يعقػ ػػوب ،هنػ ػػى لطفػ ػػي  .)3113(.مسػ ػػتوى القػ ػػدرة ا١تكانيػ ػػة منػ ػػط تطورىػ ػػا لػ ػػدي الطػ ػػبلب
الفلسػػطينيُت بػػُت الصػػفوؼ السػػاب والتاس ػ واٟتػػادي عشػػر ،رسػػالة ماجسػػتَت غػػَت منشػػورة،
كلية الًتبية ،جامعة بَتزي .
 يػػونس٤ ،تمػػد فريػػد  .)3113(.اٟتػػديث مهػػارات العلػػوـ الرياضػػية ،ا١تكتبػػة االكاددييػػة،
القاىرة.
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ثانيا :المصادر االلمتركنية
مواق عربية

 البيط ػػارٛ ،ت ػػدي ٤تم ػػد " .)3111(.فعالي ػػة برن ػػامج التعل ػػيم ال ػػذايت ،باس ػػتخداـ الكمبي ػػوتر
لتػدريس مقػػرر حسػػاب اإلنشػاءات يف تنميػػة التحصػػيل الدراسػي ،والدافعيػػة لبل٧تػػاز ،والقػػدرة
ا١تكاني ػػة ل ػػدي تبلمي ػػذ ا١ترحل ػػة الثانوي ػػة الص ػػناعية"مت اس ػػًتجاعو بت ػػاريل 3102/ 3/ 04م ػػن
الرابط
 /:file://Hفعالية برنامج التعليم الذايت باستخداـ الكمبيوتر Htm.
 بػػدر٤ ،تم ػػود إب ػراىيم" .)3111(.مق ػػرر مق ػػًتح يف م ػػادة لغ ػػة اللوج ػػو ،وتطبيقاهت ػػا ،وعبلقت ػػو
بالقدرة ا١تكانية علي التصور البصػري ،ومركػز الػتحكم لطػبلب قسػم اٟتاسػب اآلرل ا١تسػتوى
الثالث بكلية ا١تعلمُت بالرياضيات" مت اسًتجاعو بتاريل  3102 /2 /4من الرابط
www.khayma.com\..\study%20 abs %20 Mahmood %
Bar.htm
 باص ػػاحل ،خال ػػد س ػػلماف " .)3112(.أث ػػر اس ػػتخداـ اآلرل يف ت ػػدريس الرياض ػػيات يف تنمي ػػة
القدرة ا١تكانية لدي طلبة كلية الًتبية – حضرموت".مت اسػًتجاعو بتػاريل 3102 / 3 /04
من الرابط
\: file://hأثر استخداـ اٟتاسب اآلرل يف تدريس الرياضيات Htm.
 حس ػػٍت ،إب ػراىيم حس ػػُت ". )3115(.التفك ػػَت البص ػػري يف التعل ػػيم والت ػػدريب مت اس ػػًتجاعو
بتاريل  3102 /3 /3من الرابط
\: file: //Hالتفكَت البصري يف التعليم والتدريب htm
 عطية ،إبػراىيم " .)3112(.أثػر اسػتخداـ الوسػائط ا١تتعػددة يف تػدريس ا٢تندسػة علػي تنميػة
مهػػارات حػػل ا١تشػػكبلت ا٢تندسػػية ،وأثػػر اسػػتخداـ الوسػػائط ا١تتعػػددة يف تػػدريس ا٢تندسػػة،
علػػي تنميػػة مهػػارات حػػل ا١تشػػكبلت اإلعداديػػة" مت اسػػًتجاعو بتػػاريل 3102 /2 / 4م ػػن
الرابط
vbl.alwazer.com/t20277.html
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 عمػ ػراف ،خال ػػد عب ػػداللطيف". )3112( .تنمي ػػة مه ػػارات ا٠تػ ػرائط ،والق ػػدرة ا١تكاني ػػة ل ػػدي
تبلميذ ا١ترحلة اإلعدادية" مت اسًتجاعو بتاريل  3102 / 2 /4من الرابط
 \ : file // Hتنمية مهارات ا٠ترائط ،والقدرة ا١تكانية htm
 الفػ ػرا ،إٝتاعي ػػل ص ػػاحل " .)3113(.مه ػػارة ق ػ ػراءة الص ػػور ل ػػدي األطف ػػاؿ ،بوص ػػفها وس ػػيلة
تعليمية دراسة ميدانية" مت اسًتجاعو بتاريل  3102 / 3 / 2من الرابط
www.scribd.com /doc//069963117
 كامػ ػػل٣ ،تػ ػػدي خَتالػ ػػدين" .)3112( .برنػ ػػامج مقػ ػػًتح يف الدراسػ ػػات االجتماعيػ ػػة لتنميػ ػػة
مهارات ا٠ترائط والقدرة ا١تكانية لدي تبلميذ ا١ترحلة اإلعداديػة"مت اسػًتجاعو بتػاريل / 2 /4
 3102من الرابط
Drkaledomran. Blogsote.com/ 1/6/2009/ bgog- post9214.html
٤ تمػػد ،مدحي ػػة حس ػػن" .)3110( .برن ػػامج مقػػًتح يف الرياض ػػيات لتنمي ػػة التفك ػػَت البص ػػري،
لدي الطالب األصم يف ا١ترحلة االبتدائية" مت اسًتجاعو بتاريل  3102 / 3 / 3من الرابط
www.alajman.net /vb/ printthread.php? t=28921
 ناصػػر ،حسػػُت عبػػداٞتليل" .)3113( .عبلقػػة القػػدرة ا١تكانيػػة بالتحصػػيل الرياضػػي ،لػػدي
طلبة ا١ترحلة األساسية" مت اسًتجاعو بتاريل  3102 / 3 /3من الرابط
 \ : file: //Hالقدرات العقلية  /عبلقة القدرة ا١تكانية بالتحصيل الرياضي htm
 ا٢تنداوي ،عبد الستار ٤تمػد .)3111( .القػدرة ا١تكانيػة لػدي طلبػة معاىػد إعػداد ا١تعلمػُت،
وا١تعلمات" مت اسًتجاعو بتاريل  3102 /3 /04من الرابط
 \:file://Hالقدرة ا١تكانية ،لدي طلبة معاىد إعداد ا١تعلمُت htm
 يعق ػػوب ،هنػ ػػى لطفػ ػػي" .)3113( .مس ػػتوى القػ ػػدرة ا١تكانيػ ػػة من ػػط تطورىػ ػػا لػ ػػدي الطػ ػػبلب
الفلس ػػطينيُت ب ػػُت الص ػػفوؼ الس ػػاب والتاسػ ػ واٟت ػػادي عش ػػر" مت اس ػػًتجاعو بت ػػاريل /3 /2
 3102من الرابط
Home. Bir2et- edu/ Library/ uploaded-thesis-files/ QA
278.2../abstract-ar-pdf.
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الدرجة العلمية

التخصص

جهة العمل

ـ

األسماا

مناىج وطرؽ تدريس

كلية الًتبية -جامعة أـ

1

أ.د /علي بن إٝتاعيل سرور

أستاذ

الرياضيات

القرى

2

أ.د /خالد بن سعد ٥تيمر

أستاذ

رياضيات

3

د /مأموف بن مبارؾ الشناؽ

أستاذ مشارؾ

مناىج وطرؽ تدريس
الرياضيات

كلية الًتبية – جامعة أـ
القرى

4

د /السيد بن خليل العجاف

أستاذ مساعد

إحصاء

كلية العلوـ – جامعة
الطائف

5

د /صاحل بن عياد العمراف

أستاذ مساعد

إحصاء توبولوجي

كلية العلوـ – جامعة
الطائف

6

د٤ /تمد بن ٤تمود رزؽ

أستاذ مساعد

إحصاء رياضي

كلية العلوـ – جامعة

7

د /حسُت بن السيد ٤تمد حسُت

أستاذ مساعد

رياضيات تطبيقية

كلية العلوـ – جامعة
الطائف

الطائف
كلية العلوـ – جامعة
الطائف

8

أ٤ /تمد بن عوض اهلل الثبييت

ماجستَت

مناىج وطرؽ تدريس
الرياضيات

معلم بإدارة الًتبية
والتعليم ٔتحافظة
الطائف

9

أ /فايز بن ٤تمد القرشي

ماجستَت

مناىج وطرؽ تدريس
الرياضيات

معلم بإدارة الًتبية
والتعليم ٔتحافظة
الطائف

11

أ /عبدا٠تالق بن سعيد العامري

بكالوريوس

رياضيات

مشرؼ تربوي بإدارة
الًتبية والتعليم ٔتحافظة
الطائف

11

أ /نوار بن متعب العصيمي

بكالوريوس

رياضيات

مشرؼ تربوي بإدارة
الًتبية والتعليم ٔتحافظة
الطائف

12

أ /يوسف بن حويتاف األزوري

بكالوريوس

رياضيات

معلم بإدارة الًتبية
والتعليم ٔتحافظة
الطائف

13

أ /مشعل بن عتيق ا١تالكي

بكالوريوس

رياضيات

معلم بإدارة الًتبية

14

أ /ماجد بن ٤تمد الثبييت

بكالوريوس

رياضيات

والتعليم ٔتحافظة
الطائف
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معلم بإدارة الًتبية
والتعليم ٔتحافظة
الطائف
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ثظى هللا انززًٍ انززٛى
انًًهكخ انؼزثٛخ انظؼٕدٚخ
ٔسارح انتؼهٛى انؼبنٙ
خبيؼخ أو انمزٖ
كهٛخ انتزثٛخ
لظى انًُبْح ٔطزق انتذرٚض

عؼجدر ثألعضجر ثُذًضٞس

ٝكو ٚهللا

عؼجدر ثألعضجر

ٝكو ٚهللا
ٔثؼذ

انظالو ػهٛكى ٔرزًخ هللا ٔثزكبتّ ..

أث ٍٛنظؼبدتكى أٌ انجبزث طٕف ٚمٕو ثئخزاء دراطخ اطتكًبالً نًتطهجبد انسظٕل ػهٗ درخخ
انًبخظتٛز ف ٙانتزثٛخ تخظض ( يُبْح ٔطزق تذرٚض انزٚبضٛبد )  ،ثؼُٕاٌ " :انؼاللخ ثٍٛ
انتظٕر انجظز٘ انًكبَٔ ٙانتسظٛم ف ٙيبدح انزٚبضٛبد نذٖ تاليٛذ انًززهخ اإلثتذائٛخ ثًسبفظخ
انطبئف "ٔ .تظتهشو ْذِ انذراطخ ثُبء اختجبر ف ٙانتظٕر انجظز٘ انًكبَ ٙنهظف انظبدص إثتذائ;ٙ
نذا أرخٕا يٍ طؼبدتكى انتكزو ثبإلطالع ػهٗ االختجبر انًزفك ٔإثذاء يزئٛبتكى زٕنّ يٍ زٛث:
 يذٖ لٛبص يظتٕٖ انتظٕر انجظز٘ انًكبَ.ٙ
 انٕضٕذ ٔانذلخ انؼهًٛخ.
 يُبطجتّ نتاليٛذ انظف انظبدص اإلثتذائ.ٙ
 انذلخ انهغٕٚخ.
 زذف ٔإضبفخ يبتزَّٔ يُبطجبً.
شبكزاً ٔيمذراً ندٕٓدكى ف ٙاإلطتفبدح يٍ خجزاتكى ٔيزئٛبتكى زٕل ْذا اإلختجبر طبئالً هللا انؼهٙ
انمذٚز انتٕفٛك ٔانظذاد نكى.
انجبزث/
ػجذانشكٕر ثٍ يظهر طبنى األسٔر٘
ams7555@gmail.com
خٕال1553147121 /
اطى انًسكى...................................... /
انذرخخ انؼهًٛخ.................................. /
انتخظض ....................................... /اندٓخ................................ /
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م

نوع التعديل

العبارة

الفقرة بعد التعديل

1

انعكاس الشكل حىل حمىر سًين

إعادة صٌاغة

انعكاس الشكل حول محور أفقً

2

انعكاس الشكل حول محور صادي

إعادة صٌاغة

انعكاس الشكل حول محور
رأسً

3

انعكاس الشكل التالٌ حىل حمىر أفقٌ يصبح

حذف

على صىرَ :
أ-

ج-

ة–

د-

4

تدوٌر الشكل باتجاه عقارب الساعة .

إعادة صٌاغة

5

التصور الهندسً الذي ٌحول الشكل ( )1إلى
الشكل (.)2
التخىيل اهلندسٌ التالٌ هى :

إعادة صٌاغة

6

أ -انعكاس ودوران.

حذف

ب -انسخاب.
د-

ج -انعكاس فقط.
دوران فقط.
7

حذف

الشكل الذٍ ميثل تصغرياً للشكل التالٌ بعد
تدويزه هى :

أ-
ج-

ب-
د-

129

دوران الشكل باتجاه عقارب
الساعة.
ٌحول
التحوٌل الهندسً الذي َ
الشكل ( )1إلى الشكل (.)2
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131

صؼِٔ٤جس ثإلخضذجس
ػشٚش٘ انتهًٛذ :ثٚ ٍٛذٚك اختجبر نمٛبص انتظٕر انجظز٘ انًكبَ ، ٙػهٛك يتبثؼخ انتؼهًٛبد انتبنٛخ:
أٔالً :أكًم انجٛبَبد انتبنٛخ/
اطى انتهًٛذ
انًذرطخ
ثبَٛبً :إلزأ انظؤال ثؼُبٚخ ٔانخٛبراد انًطزٔزخ نكم طؤال ،زٛث أٌ نكم طؤال خٛبر ٔازذ طسٛر.
ثبنثبً :أخت ػٍ خًٛغ األطئهخ انتبنٛخ ٔ ،ال تسبٔل انتخً.ٍٛ
راثؼبً :اطتخذو اندذٔل انتبن ٙنإلخبثخ ػٍ األطئهخ:
سهْ ثُغؤثٍ

ثإلؽجدز

ثإلؽجدز

سهْ ثُغؤثٍ

سهْ ثُغؤثٍ

() 1

() 2

() 3

() 4

() 5

() 6

() 7

() 8

() 9

()11

()11

()12

()13

()14

()15

ثإلؽجدز

خبيظبً :ثؼذ اإلَتٓبء يٍ زم خًٛغ األطئهخ لى ثًزاخؼخ انخٛبراد ٔانتأكذ يٍ تذُٔٓٚب ف ٙاندذٔل.

131

األطئهخ
 -1إَؼكبص انشكم انتبن ٙزٕل يسٕر أفمٚ ٙكٌٕ كًب ثبنشكم :

ة-

أ-

د-

ج-

 -2إَؼكبص انشكم انتبن ٙزٕل يسٕر أفمٚ ٙكٌٕ كًب ثبنشكم:

ة-

أ-

د-

ج-

 -3إَؼكبص انشكم انتبن ٙزٕل يسٕر رأطٚ ٙكٌٕ كًب ثبنشكم:

ة-

أ-

د-

ج-

 -4إَؼكبص انشكم انتبن ٙزٕل يسٕر رأطٚ ٙكٌٕ كًب ثبنشكم:

أ-

ة-

ج-

د-
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 -5دٔراٌ انشكم انتبن ٙثبتدبِ ػمبرة انظبػخ ثًمذار ٚ ̊ 91كٌٕ كًب ثبنشكم:

أ-

ة-

ج-

د-

 -6دٔراٌ انشكم انتبن ٙثبتدبِ ػمبرة انظبػخ ثًمذار ٚ ̊ 91كٌٕ كًب ثبنشكم:

أ-

ة-

ج-

د-
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 -7دٔراٌ انشكم انتبن ٙثبتدبِ ػمبرة انظبػخ ثًمذار ٚ ̊ 181كٌٕ كًب ثبنشكم:

أ-

ج-

ة-

د-

 -8دٔراٌ انشكم انتبن ٙثبتدبِ ػمبرة انظبػخ ثًمذار ٚ ̊ 181كٌٕ كًب ثبنشكم:

أ-

ة-

ج-

د-

 -9دٔراٌ انشكم انتبن ٙف ٙػكض اتدبِ ػمبرة انظبػخ ثًمذار ٚ ̊ 91كٌٕ كًب ثبنشكم:

أ-

ة-

ج-

د-
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 -11دٔراٌ انشكم انتبن ٙف ٙػكض اتدبِ ػمبرة انظبػخ ثًمذار ٚ ̊ 91كٌٕ كًب ثبنشكم:

أ-

ة-

ج-

د-

 -11دٔراٌ انشكم انتبن ٙف ٙػكض اتدبِ ػمبرة انظبػخ ثًمذار ٚ ̊ 181كٌٕ كًب ثبنشكم:

أ-

ة-

ج-

د-

 -12دٔراٌ انشكم انتبن ٙف ٙػكض اتدبِ ػمبرة انظبػخ ثًمذار ٚ ̊ 181كٌٕ كًب ثبنشكم:

أ-

ة-

ج-

د-
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 -13انتسٕٚم انُٓذط ٙانذ٘ ٚسٕل انشكم ( )1إنٗ انشكم (: ْٕ )2
()2

() 1
أ -اَظسبة .
ة -دٔراٌ ثًمذار . ̊ 91
ج -اَؼكبص زٕل يسٕر أفم.ٙ
د -اَؼكبص زٕل يسٕر رأط.ٙ

 -14انتسٕٚم انُٓذط ٙيٍ انشكم ( )1إنٗ انشكم (: ْٕ )2
() 1

( )2

أ -دٔراٌ ثًمذار .̊ 181
ة -اَظسبة.
ج -اَؼكبص زٕل يسٕر رأط.ٙ
د -اَؼكبص ٔدٔراٌ.
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 -15انشكم انذ٘ ٚطبثك انشكم انتبن ٙثؼذ تذٔٚزِ ْٕ :
ص
ص

ص

ص
ص

ص

أ-

ة-

د-

ج-

ٗٔٞرػ ثإلؽجدز
سهْ ثُغؤثٍ

ثإلؽجدز

سهْ ثُغؤثٍ

ثإلؽجدز

سهْ ثُغؤثٍ

ثإلؽجدز

()1

ة

()2

ج

()3

ج

()4

د

()5

د

()6

أ

()7

ج

()8

د

()9

ة

()11

ة

()11

أ

()12

ج

()13

د

()14

ة

()15

أ

137

ملحق رقم 5
دليل األنشطة اإلثرائية
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ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز
ٝصثسر ثُضؼِ ْ٤ثُؼجُ٢
ؽجٓؼز أّ ثُوشٟ

ًِ٤ز ثُضشد٤ز
هغْ ثُٔ٘جٛؼ ٝهشم ثُضذس٣ظ

دليل األنشطة اإلثرائية

فى العالقة بين التصور البصرم المماني
كالتحصيل في مادة الرياضيات
اعداد الطالب:
عبدالشمور بن مصلح بن سالم األزكرم
43288413

إشراؼ الدلتور :
سمير بن نورالدين فلمباف
أستاذ المناىج كطرؽ التدريس المشارؾ
العاـ الدراسي:
1434ىػ ػ ػ 1435ىػ
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ابنى التمميذ/
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،وبعد:
إن الرياضديات ينظدر ليددا حدديىا عمدى أنيددا نشداط يقدوم بتشددكيل النمداذج والعالقدات اليندسددية ،وىدذا بطبيعددة

الحال يتطمب حسًا مكانيًا ،وىي بحاجة أيضًا إلى مرونة في تداول الصدور الذىنيدة ،أي القددرة عمدى التصدور
البص ددري المك دداني ،ف ددالمتعمم لمرياض دديات يج ددب أن يك ددون لدي ددو الق دددرة عم ددى خم ددق أش ددياء مج ددردة ف ددي مخيمت ددو

انطالقدًا ممددا يممسددو أو يتداولددو ،وبالتددالي فددعن ضددعفو عمددى التخمددين والتقدددير والتصددور فددي ىددذه المددادة يددؤدي
إلى تدني مستوى تحصيمو فييا .

أي يع دداني التالمي ددذ م ددن مش ددكالت ف ددي التص ددور البص ددري المك دداني والتحص دديل ف ددي م ددادة الرياض دديات بحي ددث
يصددعب عمددييم ترجمددة مددا يددرون ،وقددد ال يميددزون عالقددة األشددياء ببعضدديا أو بنفسدديا بطريقددة ىابتددة ،وقابمددة

لمتنبددؤ ،فالتمميددذ ىنددا قددد ال يسددتطيع تقدددير المسددافة ،أو يددرى األشددياء بصددورة مزدوجددة و مشوشددة  ،وقددد يعدداني
م ددن مش ددكالت ف ددي الحك ددم عم ددى حج ددم األش ددياء...ال  ،أو يع دداني ىد دؤالء التالمي ددذ أيضد دًا م ددن ض ددعف ال ددذاكرة

البصرية أو التصور البصري.

والقدددرة عم ددى التص ددور البصددري المك دداني ف ددى مددادة الرياض دديات لي ددا منزلددة رفيع ددة م ددن بددين الق دددرات المعرفي ددة
المرتبطددة بمندداىر الرياضدديات وط ارئددق تدريسدديا ،ىددذا مددا دعددا إليددو المجمددس القددومي لمعممددي الرياضدديات فددي

الواليات المتحد دددة  .وأيضاً ليذه القددرة دور رئيسدي فدي تفعيدل الفيدم واالسدتيعاب أىنداء تعمدم الرياضديات حيدث
تساعد عمى فيم السموك البنائي لممتعمم وتعزز قدرة المتعمم عمى حل المسائل الرياضية.

إن ىذه القددرات كالقددرة البصدرية المكانيدة التدي نريدد أن ننمييدا لمفدرد المدتعمم موجدودة فيدو ولكدن بمسدتويات
مختمفددة منددذ الطفولددة وتنمددو بتقدددم م ارحددل العمددر ،ويددرى بياجيددو أن الم ارحددل المختمفددة تشدديد نم دواً فددي كفدداءات

ال تشديد نمدوًا فدي مفيدوم البعدد الىالدث أو الحجدم ،التجريدد الدذىني،
وقدرات عقمية متنوعة فمرحمدة المراىقدة مدى ً
التنظير) .وكشفت بعض الدراسات أن القدرة المكانيدة تتطدور بداختالف المسدتوى التعميمدي ،ىدذا يددل عمدى أن

القدرة المكانية تنمو بتقدم المراحل.
وعميددو فالبددد مددن إيجدداد ط ارئددق يددتم مددن خالليددا تنميددة ىددذه القدددرات الخاصددة ،واسددتخدام وسددائل تعميميددة قددادرة
عمدى فعددل مدداال يمكددن فعمدو بواسددطة الط ارئددق التقميديددة ،والبدد مددن إعددادة النظددر فدي العمميددة التعميميددة والتربويددة

والعمل عمى تطويرىا والتفكير جديًا لمخروج من إطار التعميم التقميدي

ولكي تتم الفائدة من هذا الدليل الذي تدرسه يرجى منك إتباع ما يمي:
 اقد أر أىددداف الددليل فددي ر لتتعدرف عمددى أىدم ميددارات بالتصدور البصددري المكداني ،التددي ينب دي االلتدزام بيددارليخرج حل المسائل بوجو مكتمل وتحقق اليدف منيا.
 اق أر المعمومات والنماذج المتصمة بكل درس باىتمام. -تابع معممك وىو يشرح الدرس بانتباه وتركيز.

 اسأل معممك عما يصعب عميك فيمو واستيعابو.141

 كن إيجابيا مع معممك في أىناء المناقشةر لتتمكن من اكتساب ميارات التصور البصري المكاني. قم بأداء التدريبات وأجب عن األسئمة التقويميةر لتطور ميارتك في التصور البصري المكاني. التزم بما يكمفك المعمم بأدائو -من أنشطة وتدريبات -في الفصل أو في المنزل. حافظ عمى كتابك من اإلىمال أو الضياع.أهداف الدليل:

تيدف ىذه الوحدة إلدى تنميدة قددرتك فدى مجداالت التصدور البصدري المكداني وعمدى إجدادة التحصديل

فددى مددادة الرياضدديات فددي المواقددف الحياتيددة التددي تتطمددب منددك التواصددل مددع كافددة المسددائل الحسددابيةر إلنجدداز
األعمال ،وقضاء المصالح.
وتتمثل األهداف العامة لمدليل في:

 تعددرف أىددم الجوانددب المرتبطددة بالتصددور البصددري المكدداني والتحصدديل فددي مددادة الرياضدديات لدددى تالميددذالصددف السددادس االبتدددائير مددن حيددث :مفيومددو ،وأىميتددو وميا ارتددو العامددة ،ومجاالتددو ،واسددتخداماتو الوظيفيددة
العممية واالجتماعية.

 إتقدان الميدارات العامدة األساسدية لمتصدور البصدري المكداني والتحصديل فدي مدادة الرياضديات وتوظيفيدا فديتحصيل كل المجاالت الرياضية الوظيفية المختمفة توظيفا جيدا.
 -إتقان الميدارات النوعيدة الخاصدة بمجداالت التصدور البصدري المكداني بالوحددة وتوظيفيدا فدي تحصديل مدادة

الرياضيات ليذه المجاالت توظيفا جيدا.
 -تنمية قدرتك عمى ممارسة التصور البصري المكاني والتحصيل في مادة الرياضيات ممارسة صحيحة.

 التددرب عمددى توظيددف عمميددات حدل المسددائل الحسددابية ومراحميددا ،مددن حيدث :التخطدديط السددميم والمددنظم لمدداتكتددب وتعب ددر عن ددو قبددل قيام ددك بعممي ددة الحددل ،والتع ددود عم ددى مراجعددة الح ددل بع ددد كتابتددور م ددن حي ددث :الفكد درة،
واألسموب ،والتنظيم ،والتنسيق..ر حتى تخرج كتابتك فى الحمول بشكل واضح ودقيق ،وتحقق اليدف منيا.
 التدرب عمى أساليب تقويم التحصيل في مادة الرياضيات فكريا ،ول ويا ،وفنيا ،وتصويب األخطاء. -تنميددة ىروتددك ف ددى مجددال الرياضدديات م ددن خددالل مددا ستدرس ددو مددن دروس ونمدداذج وم ددا سددتتعرض لددو م ددن

مسائل حسابية.

واهلل الموفق
الباحث
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

صوش٣خ ثٌُغٞس ٝثألػذثد
ثٌُغش٣ز

ثُٞعجةَ

 ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أهشح ًغٞسثً ٝأػذثدًث ًغش٣ز.

ثُضوذْ٣

 ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر:
ٓ ج هذَ ثُذسط :ثُٔوجسٗز دٓ ٖ٤وذثسً ٖ٣غش.ٖ٤٣
 مٖٔ ثُذسط :ثُضوش٣خ ُِقق ٍٞػِٗ ٠ضجةؼ ٓؼوُٞز.
ٓ ج دؼذ ثُذسط :صٔغٞٓ َ٤ثهق صضنٖٔ ؽٔغ ًغٞس ٝهشفٜجٝ ،ثعضؼٔجٍ ثُؾٔغ ٝثُطشؿ ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ًغً ٞسث.
 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

ثهِخ إُ ٠ثُطالح سعْ ٓغضط ، َ٤دُؼذثٝ ٖ ٙفذثس × ٝ 7فذثس ػِٝ ٠سهز ٓشدؼجسٝ ،صظِ ٗ َ٤ثُٔغضط.َ٤
7
عْ ثعأٍ:
ٓ ج ػذد ثُٔشدؼجس ثُٔظِِز ك ٢ثُٔغضطَ٤؟ ٕٔ
ٓ ج ػذد ثُٔشدؼجس ؿ٤ش ثُٔظِِز؟ 9
ٓ ج ؽضء ثُٔغضط َ٤ثُز ١صؼضوذ أٗي ظِِض ٚصوشً ٣ذج :ال ؽ٢ء ٗ ،قلًِٚ ،ٚ؟ إؽجدز ٌٓٔ٘زٗ :قلٚ؛ ألٗ٣ ٚذذ ٝإٔ
ثُٔ٘طوز ثُٔظِِز صـطٗ ٢قق ثُٔغضط َ٤صوش٣ذجً.
ً شس ثألعتِز ثُغالعز ثُغجدوز ػ٘ذ صظُِٔ ٙ ، َٔ٤غضط َ٤دُؼذثٝ ٖ ٙفذثس× ٝ7فذثس.
7
7
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه" دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
هشح ٘ ٔ إُ ٠أهشح ٗقق.
8
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صقون ٖٓ كٜٔي:

ٗقق:
هشح ًالّ ٓٔج ٣أص ٢إُ ٠أهشح
ٍ
(ؽـ) ٕ
فلش
9

(ٛـ) ٕ ٔ ٔ ٔ
ٕ
٘
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 أصأًذ:

ٖ
 )9صسثػزٝ :ؽذ ٓضثسع أٗ٣ ٚقضجػ ك ٢صغٔ٤ذ أسم ٚإُٓ ٠ضػ ُ ٔ٘ 8ضش عٔجد دجُٔجء .كأٜٔ٣ج أكنَ ُ ،ٚػ٘ذ ؽشثة ٚثُغٔجد:
ٖ
إٔ ٣وشح ٘ٔ إُ ٠ثألػِ ٠أّ إُ ٠ثألدٗ٠؟ ٝمـ إؽجدضي .إُ ٠ثألػِ ،٠إر إٕ صوش٣خ ٖ ٘ٔ إُ ٠ثألػِٞ٣ ٠كش ُِٔضثسع ًٔ٤ز
8
8

ًجك٤ز ٖٓ ثُغٔجد.

ثُضذس٣خ

ثٗظش دجه ٢أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ.

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:

هشح ًالَّ ٓٔج ٣أص ٢إُ ٠أهشح ٗقق:
(ٔ)ٔٙ
(ٓٔ) ٘
ٔ
ٙ

ٖ

ٔ
ٕ

(ٖ ٕ )ٔ9
ٖ

ٔ ٖ

ٕ

ثٗظش دجه ٢أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 صؼِْ الفن :أخذش ثُطالح دإٔ ثُذسط ثُضج ُ ٢ع ٌٕٞ٤ف ٍٞصوذ٣ش ؽٔغ ثٌُغٞس ٝهشفٜجُ .زث أهِخ إُ ْٜ٤صٞهغ ً٤ق
ع٤غجػذ دسع ْٜثُقجُ ٢ف ٍٞصوش٣خ ثٌُغٞس ػِ ٠ك ْٜثُذسط ثُضجُ.٢
ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس :ثرًش ثُطالح دإٔ ٣شثؽؼٞث ثُذطجهجس ثُٔٞؽٞدر ك ٢ؽٞ٤ح ٓط٣ٞجصْٜ؛ ُ٘وِٜج إُ ٠ؽ٤خ "ٓجرث أػشف؟"
ٝإمجكز دطجهجس إُ ٠ؽ٤خ "ٓجرث ػِ ٢إٔ أػشف"؟
ًضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

خطز فَ ثُٔغأُز(أفَ
ثُٔغجةَ دجعضؼٔجٍ خطز
"صٔغ َ٤ثُٔغأُز"

ثُٞعجةَ

 ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أفَ ثُٔغجةَ دجعضؼٔجٍ خطز "صٔغ َ٤ثُٔغأُز"

ثُضوذْ٣

 ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر:
ٓ ج هذَ ثُذسط :صغٔـ خطز ((صٔغ َ٤ثُٔغأُز)) ُِطالح دضؼشف ثُٔغأُز دقش٣ج ً أ ٝفغَّ٤ج دجعضؼٔجٍ ٓٞث ّد ٓقغٞعز.
ٓ ٢ٛٝل٤ذر دؾٌَ خجؿ كٞٓ ٢ثم٤غ ثُو٤جط ٝثالفضٔجالس ٝثٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:
ثُضذس٣ظ

ٓج ػذد ثُٔوجػذ ك ٖٔ ٢فلج ً  ،إرث ًجٕ ك ًَ ٢فق ٜٓ٘ج ٓوؼذثٕ؟ ٕٙ
إرث ًجٕ كٜذ دغضط٤غ إٔ ٣ؾِظ كوو ك ٢ثُٔوؼذ ثأل٣غش ٖٓ ثُقق ثألٓجٓٝ ،٢دؾجٗخ عؼ٤ذ  ،كٔج ػذد ثُطشم ثُٔخضِلز ثُض٢
٣غضط٤غ ثألفذهجء ثألسدؼز ٖٓ خالُٜج إٔ ٣ؾِغٞث؟ ٕ
إرث ًجٕ ٖٓ ثُٔوشس إٔ ٣ؾِظ كٜذ ٓٝجٛش ك ٢فق ٝثفذ دؾجٗخ دؼنٜٔج  ًَٝ ،فق ٜٓ٘ٔج ٣ضٌٓ ٖٓ ٕٞوؼذ ،ٖ٣كَٜ
٘ٛجى إٌٓجٗ٤ز ُؼذّ ؽِٞط عؼ٤ذ ٝػِ ٢دؼنٜٔج دؾجٗخ دؼنٜٔج؟ ال ،دٔج إٔ ػذد ثألفذهجء أسدؼز٘ٛٝ ،جى فلجٕ ٖٓ
ثُٔوجػذ كٜٔ٘ٓ ًَ ٢ج ٓوؼذثٕ٣ٝ ،ش٣ذ إٔ ٣ؾِظ ثع٘جٕ ٜٓ٘ٔج دؾجٗخ دؼنٜٔج ُ ،زث كجُؾخقجٕ ث٥خشثٕ الدذ ُٜٔج ٖٓ
أ٣نج.
ثُؾِٞط دؾجٗخ دؼنٜٔج َ



 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ثعضؼَٔ ثُخطز ثُٔ٘جعذز ٓٔج ٣أصُ ٢قَ ثُٔغأُز:
 )ٖ إٗضشٗش٣ :شُ ٣ذ ٣جعش إٔ ٣ضٝس عالعز ٓٞثهغ إٗضشٗش ُٔؤعغجس فٌ٤ٓٞز .كذٌْ صشص٤ذج َ  ٌٚ٘ٔ٣ص٣جسر ٛز ٙثُٔٞثهغ؟
ثك:ْٜ
٣ش٣ذ ٣جعش إٔ ٣ضٝس عالعز ٓٞثهغ إٗضشٗش ُٔؤعغجس فٌ٤ٓٞز.

ثُضذس٣خ

خطو :ثٓغَ ثُضشص٤ذجس ثٌُٔٔ٘ز.
فَٙ :
صقون:
صقون ٖٓ ثإلؽجدز دٔالفظز إٔ ًَ ٗٞع ؽجء ٓ ٙشثس ك ٢ثُٔٞهغ ثألٝ ٍٝثُغجٗٝ ٢ثُغجُظ.
ثٗظش دجه ٢أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 ك ْٜثُش٣جم٤جس :أهِخ إُ ٠ثُطالح ثٌُضجدز ػٖ هش٣وز ثعضؼٔجُ ْٜإٗؾجء خطز "صٔغ َ٤ثُٔغأُز" ُقَ ثُغؤثٍ٘.
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

ؽٔغ ثٌُغٞس ثُٔضؾجدٜز
ٝهشفٜج




ثُضوذْ٣





ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أؽٔغ ًغٞسثَ ٓضؾجدٜز ٝأهشفٜج.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثٌُغٞس ثُٔضؾجدٜز.
ٓج هذَ ثُذسط :ػَٔ ٗٔجرػ ػِ ٠ثُؾٔغ ٝثُطشؿ صضنٖٔ ًغً ٞسث.
مٖٔ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ػِٔ٤جس ثُؾٔغ ٝ ،ثُطشؿٝ ،ثُنشح ٝ ،ثُوغٔز ُقَ ٓغجةَ ػِ ٠ثٌُغٞس.
ٓج دؼذ ثُذسط :ػَٔ ٗٔجرػ ػِ ٠ثُؾٔغ ٝثُطرشؿ ُٔٞثهرق صضنرٖٔ ًغرً ٞسثٝ .ثعرضؼٔجٍ ثُؾٔرغ ٝثٌُرشؿ ُقرَ ٓغرجةَ
صضنٖٔ ًغً ٞسث.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:
أًضخ ٓنٔ ٕٞثُغؤثٍ ػِ ٠ثُغذٞسر ػ٘ذ صٞؽُِ ٜٚ٤طالح  ،عْ أهِخ إُ ْٜ٤إٔ ٌ٣ضذٞث ػذجسر س٣جم٤ز ٓ٘جعذز ُٔنٔٛ ٕٞزث
ثُغؤثٍ.
:
أعجٍ
عْ
٘ ٔ
٘ ٔ
٤ً ق ٌ٘ٔ٣ي ًضجدز "ٓؾٔٞع ثٌُغش "ٔ7 ٝ ٘7 ٖ٣ػِز فٞسر ػذجسر س٣جم٤ز؟ 7 +7
٤ً ق ٌ٘ٔ٣ي ًضجدز "ثُلشم د ٖ٤ثٌُغش " ٝ ٖ٣ػِ ٠فٞسر ػذجسر س٣جم٤ز؟ ٘ ٔ -

ثُضذس٣ظ

7 7
٘ ٔ7
٤ً ق ٌ٘ٔ٣ي ًضجدٔ" ٞ
ٓطشٝفج ٖٓ ٘ " ػِ ٠فٞسر ػذجسر س٣جم٤ز؟ - 7
ً
7
٘ ٔ7
7
٤ً ق ٌ٘ٔ٣ي ًضجدز " ٘ ٓنجكج ً إُ " ٔ ٚ٤ػِ ٠فٞسر ػذجسر س٣جم٤ز؟ +
7 7
7
7

7

ٗ ؾجه:

أهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر"ثُ٘ؾجه" دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
ؽٔغ ثٌُغٞس ثُٔضؾجدٜز
(ٔ) أٝؽذ ٗجصؼ ؽٔغ ٗ ، ٖ +عْ أًضذ ٚك ٢أدغو فٞسر.
٘ ٘
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صقون ٖٓ كٜٔي:

ٗ

أٝؽذ ٗجصؼ ؽٔغ ًَ ٓٔج ٣أص، ٢عْ ثًضذ ٚك ٢أدغو فٞسر:
٘
ٔ
٘
ٔ
+
ؽـ)
ٔ
+
ح)
9
9
ٙ
ٙ
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.
ٗ

ٕ
ٖ

 أصأًذ:

أٝؽذ ٗجصؼ ؽٔغ أ ٝهشؿ ً ًَّ ٓٔج ٣أص ٢ك ٢أدغو فٞس ٍر:
ٖ
٘) ٗ ٔ -
ٖ
ٕ) ٕ ٔ +
7

7

7

٘

٘

ٙ )ٙ
7

٘

دجه ٢أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ.
ث ٗظش ٗ

 ٕ7

ٗ
7

ثُضذس٣خ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
أٝؽذ ٗجصؼ ؽٔغ أ ٝهشؿ ً ًَّ ٓٔج ٣أص ٢ك ٢أدغو فٞس ٍر:
)8

ٗ ٖ +
٘
٘

ٕٔ
٘

7
ٓٔ) ٖ +
8
8

ٔ ٔ

ٕ - 7 )ٔ8
ٕٔ
ٕٔ

ٗ

ثٗظش دجه ٢أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

٘
ٕٔ

 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 دطجهز ٌٓجكأر :ثٗظش ًضجح ثُٔؼِْ.
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجس :أر ًّش ثُطالح دإٔ  ٌْٜ٘ٔ٣صِخ٤ـ ٓج صؼِٔ ٙٞػٖ ؽٔغ ثٌُغٞس ٝهشفٜج ك ٢ثُٔط٣ٞز ثُخجفز
دٜزث ثُلقَ ٝ ،ثؽؾؼ ْٜػًِ ٠ضجدز ٓغجٍ صٞم٤ق ٢ػِ ٠رُيٝ .ثه٘شؿ ػِٓ ْٜ٤شثؽؼز ثُذطجهجس ثُٔٞؽٞدر ك ٢ؽٞ٤ح
ثٗظش ًضجح ثُٔؼِْ.
ٓط٣ٞجص.ْٜ
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

ؽٔغ ثٌُغٞس ؿ٤ش ثُٔضؾجدٜز
ٝهشفٜج

ثُضوذْ٣







ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أؽٔغ ًغٞس ٖ٣ؿ٤ش ٓضؾجدٝ ٖ٤ٜأهشفٜٔج.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثٌُغٞس ؿ٤ش ثُٔضؾجدٜز.
ًغٞسث.
ٓج هذَ ثُذسط :صٔغ َ٤ثُؾٔغ ٝثُطشؿٝ،ثُٔضنٖٔ
ً
مٖٔ ثُذسطٞٓ :ثهق ػِ ٠ؽٔغ ثٌُغٞس ٝهشفٜجٝ ،ثعضؼٔجٍ ػِٔ٤ض ٢ثُؾٔغ ٝثُطشؿ ُقَ ٓغجةَ ػِ ٠ثٌُغٞس.
ٓج دؼذ ثُذسط :د٘جء أعجع٤جس ثُؾذش :ثعضؼٔجٍ ثُقشٝف ُضٔغ َ٤هٔ٤ز ٓؾ ٍٜٞكٓ ٢ؼجدُز.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثعأٍ ثُطالح عؤثالً ؽذٜ٤ج دٔغجٍ "أعضؼذ" ك ٢ثُذسطٓ :ج ثٌُغش ٖٓ ثُغجػز ثُز٣ ١غجٓ ١ٝؾٔٞع ٖٓ ده٤وز ٔٓ ٝ
دهجةن؟
ٖٓ
عْ أعجٍ:
ٔ
 أٝؽذ هٔ٤ز ٖٓ ده٤وز ػِ ٠فٞسر ًغش ٖٓ ثُغجػز٤ًٝ .ق ٌ٘ٔ٣ي إٔ صقغخ ٛز ٙثُؤ٤ز؟ ٖٓ ده٤وز ×ٓ ٙعجػز =ٓٙ
ٓٔ
 أٝؽذ هٔ٤ز ٓٔ دهجةن ػِ ٠فٞسر ًغش ٖٓ ثُغجػز٤ًٝ ،ق ٌ٘ٔ٣ي إٔ صقغخ ٛز ٙثُؤ٤ز؟ ٓٔ دهجةن × ٔ عجػز =
ٖٓ

ٓٔ

ٓٗ

ثُضذس٣ظ

 أٝؽذ هٔ٤ز ٓؾٔٞع ثُضٓ٘ ٙٓ .ٖ٤عجػزٙٓ +عجػز = ٓ ٙعجػز
ٕ
ٓٗ
عجػز
 أًضخٓ ٙعجػز ك ٢أدغو فٞسرٖ .
ٔ
ٔ
 ث عضؼَٔ إؽجدضي ػٖ ثألعتِز ثُغجدوز ُضؾذ هٔ٤ز ٕ عجػز  ٙ +عجػز ػِ ٠فٞسر ًغش ٖٓ ثُغجػز.
 ثعضؼذ:
أهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر "أعضؼذ" دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
ؽٔغ ًغٞسؿ٤ش ٓضؾجدٜز
ٔ ٔ
(ٔ) أٝؽذ ٗجصؼ+ :
ٕ ٗ
ثٗظش دٌضجح ثُطجُخ.
ٗ

ٓٙ

 صقون ٖٓ كٜٔي:

ثُضذس٣خ

أٝؽذ ٗجصؼ ؽٔغ ًَ ٓٔج ٣أص، ٢عْ ثًضذ ٚك ٢أدغو فٞسر:
ؽـ) ٔ ٖ +
أ) ٔ ٕ +
8
ٗ
ٖ ٙ
ٗ
ثٗظش دجه ٢أعتِز صأًذ ًضجح ثُطجُخ.
أٝؽذ ٗجصؼ ؽٔغ أ ٝهشؿ ً ًَّ ٓٔج ٣أص ٢ك ٢أدغو فٞس ٍر:
ٔ
ٔ
ٕ
ٔ
٘) ٖ ٔ +
ٖ) ٖ -
ٙ
ٕ
٘
ٓٔ
ٕ
ٗ
 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ثعضؼَٔ صشص٤خ ثُؼِٔ٤جس ك ٢إ٣ؾجد ٗجصؼ ؽٔغ أ ٝهشؿ ًَ ٓٔج ٣أص ٢ك ٢أدغو فٞس ٍر:
ٕٖ) 7
ٕٔ

٘+
8

 ٘ٙ

ٔ
ٕٗ

ٖٖ) + ٕ + 9
ٓٔ

ٖ

ثٗظش دجه ٢أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

ٔٔ
٘ٔ

٘
8

٘ٔ
ٙ

 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 دطجهز ٌٓجكأر :ثهِخ إُ ٠ثُطالح إٔ ٌ٣ضذٞث ثُٔلج ْ٤ٛثُض ٢دسعٛٞج ك ٢ثُذسط ثُغجدن ٓٔج ٣ضؼِن دؾٔغ ثٌُغٞس
ثُٔضؾجدٜز ٝهشفٜجٝ ،ثُض ٢عجػذص ْٜك ٢ك ْٜثُذسط ثُقجُ.٢
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ٓٙ

ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

ؽٔغ ثألػذثد ثٌُغش٣ز
ٝهشفٜج

ثُٞعجةَ

 ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أؽٔغ أػذثدًث ًغش٣ز ٝأهشفٜج.

ثُضوذْ٣









ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر:
ًغٞسث.
ٓج هذَ ثُذسط :صٔغ َ٤ثُؾٔغ ٝثُطشؿ ٝثُٔضنٖٔ
ً
مٖٔ ثُذسط :صٔغٞٓ َ٤ثهق ػِ ٠ؽٔغ ثٌُغٞس ٝهشفٜجٝ ،ثعضؼٔجٍ ثُؾٔغ ٝثُطشؿ ُقَ ٓغجةَ ػِ ٠ثٌُغٞس.
ٓج دؼذ ثُذسط :د٘جء أعجع٤جس ثُؾذش :ثعضؼٔجٍ ثُقشٝف ُضٔغ َ٤هٔ٤ز ٓؾ ٍٜٞكٓ ٢ؼجدُز.
أعتِز ثُضؼض٣ض:
ٖ
ٔ

ثعضؼَٔ ٓغطشر ُضٔغٓ َ٤غجةَ ُِطالح صضؼِن دؾٔغ ثٌُغٞس ٝهشفٜج .ثدذأ رُي دضٔغ ، ٗ+ ٔ ٕ َ٤عْ ثهِخ إُ ْٜ٤إٔ
٣غضؼِٔٞث ٓغجهش٣ٝ ْٛؼِٔٞث ٗٔجرػ ًٔج ػِٔش.
عْ أعجٍ:
ٔ
 أٞٓ ٖ٣هغ ٕ ٔ ػِ ٠ثُٔغطشر؟ ٓ٘ضقق ثُٔغجكز دٕ، ٔ ٖ٤
ٔ
٤ً ق ٌ٘٘ٔ٣ج إٔ ٗقشى ثُ٘وطز ثُغجدوز ٖ عْ؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :ثالٗضوجٍ إُ ٠ثُٔ ٖ٤ٔ٤عْ فض ٠صقَ إُ ،ٕ ٠عْ
ٔ
ٗ
ٕ
ٗ
صقَ إُٕ ٗ ٠
ٔ

ٓ ج ٗجصؼ ٔ ٔ  ٖ +؟

ٗ

ٕ

عْ فض٠

ٕ

ٗ

ثُضذس٣ظ

ٖ
٤ً ق ٗغضط٤غ صٞم٤ـ ػِٔ٤ز ثُطشؿ ٕ  ٔ -ػِ ٠ثُٔغطشر؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :أدذأ ٖٓ ٕ ،عْ أصقشى ٣غج ًسث ٔعْ إُ ٠إٔ
ٔ ٗ
أفَ إُ ،ٔ ٠عْ أٗضوَ ٖ ٣غج ًسث إُ. ٠
ٗ
ٗ
 ثعضؼذ:
أهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر "أعضؼذ" دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
إػجدر ًضجدز ثألػذثد ُطشفٜج
ٔ
(ٖ) أٝؽذ ٗجصؼٕ ٗ -٘ :
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.
ٗ

 صقون ٖٓ كٜٔي:

أٝؽذ ٗجصؼ هشؿ ًَ ٓٔج ٣أص ٢ك ٢أدغو فٞسر:
ٗ
ٖ
ٕ
ؿ) ٕ ٖ - ٙ
ٛـ) ٗ ٖ ٕ ٔ - 7
٘
٘
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ٘ .
ٗ
ٗ
ٗ
 صأًذ:
أٝؽذ ٗجصؼ ؽٔغ أ ٝهشؿ ً ًَّ ٓٔج ٣أص ٢ك ٢أدغو فٞس ٍر:
ٗ) ٔ٘ ٖ 8 ٔ + ٙ 9
ٔ) ٖ ٘ ٗ ٔ ٔ ٔ -
ٗ

ٕ

ٗ

ٓٔ

ٗ

ٕٓ

ثٗظش دجه ٢أعتِز صأًذ ًضجح ثُطجُخ.

ثُضذس٣خ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
أٝؽذ ٗجصؼ ؽٔغ أ ٝهشؿ ً ًَّ ٓٔج ٣أص ٢ك ٢أدغو فٞس ٍر:
ٓٔ
ٖٔ) ٖٖ ٙ ٘ +
8

8

٘
٘ٔ) ٗ - ٙ ٙ
ٗٔ
7

ٔ
ٕٕ

ثٗظش دجه ٢أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 صؼِْ الفن :أخذش ثُطالح دإٔ ثُذسط ثُضجُ٣ ٢ضؼِن دضوش٣ش ٗٞثصؼ مشح ثٌُغٞسٝ .ثهِخ إُ ْٜ٤إٔ ٌ٣ضذٞث ً٤ق ٌٖٔ٣
إٔ ٣غجػذ ْٛثُذسط ثُقجُ ٢ػِ ٠صؼِْ ثُذسط ثُضجُ.٢
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

صوذ٣ش ٗٞثصؼ مشح ثٌُغٞس

ثُضوذْ٣







ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أهذس ٗٞثصؼ مشح ثٌُغٞس دجعضؼٔجٍ ثألػذثد ثُٔض٘جؿٔز ٝثُضوش٣خ.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثألػذثد ثُٔض٘جؿٔز.
ٓج هذَ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ مشح ثألػذثد ثٌُِ٤ز ُقَ ٓغجةَ.
مٖٔ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُؼِٔ٤جس ثُٔ٘جعذز ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ أػذثدًث ٗغذ٤ز.
صٔغ َ٤مشح ثٌُغٞس دجعضؼٔجٍ ثُ٘ٔجرػ ٝثألػذثد.
ًغٞسث.
ٓج دؼذ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ مشح ثٌُغٞس ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ
ً


 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثهِخ إُ ٕٔ ٠هجُذج إٔ ٣ولٞث ٓضؾجٝس ٖ٣أٓجّ ؿشكز ثُقق .عْ أه٤ُ :ٍٞضوذّ [ثُطجُخٔ][،ثُطجُخٕ][ ،ثُطجُخٖ]ٖٓ ،
كنٌِْ خطٞر إُ ٠ثألٓجّ:
عْ أعجٍ:
٤ً ق  ٌٖٔ٣إٔ ٗقذد ثٌُغش ثُذثٍ ػِ ٠ثُطالح ثُز ٖ٣صوذٓٞث إُ ٠ثألٓجّ؟ إؽجدز ٌٓٔ٘زٔ٣ :غَ ػذد ثُطالح ثُٞثهل)ٕٔ( ٖ٤
ٓوجّ ثٌُغش ،ػِ ٠ف٣ ٖ٤ؾَٔ ػذد ثُطالح ثُز ٖ٣صوذٓٞث إُ ٠ثألٓجّ (ٝثُز٣ ١غج )ٖ ١ٝثُذغوُ.زث ،كجٌُغش . ٖ :ٞٛ
ٕٔ

ثُضذس٣ظ

 عْ ثهِخ إُ ٢هج ُذ ٖ٤آخش ٖ٣ثُضوذّ إُ ٠ثألٓجّ٤ً .ق ٌ٘ٔ٣ي إٔ صؾذ ثٌُغش ثُذثٍ ػِ ٠ػذد ثُطالح ثُز٣ ُْ ٖ٣ضوذٓٞث إُ٠
ثألٓجّ؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :دو ٢ثُٔوجّ ٕٔ ًٔج ٞٛ؛ ألٕ ػذد ثُطالح ثُٞثهل٣ ُْ ٖ٤ضـ٤ش ٔ٣ٝغَ ثُذغو ػذد ثُطالح ثُزُْ ٖ٣
٣ضقشًٞثإُ ٠ثألٓجّ ُ .7 ٞٛٝزث  ٌٕٞ٣ثٌُغش .7 :ٞٛ
ٕٔ
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر "أعضؼذ" دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صقون ٖٓ كٜٔي:
هذس ٗجصؼ ثُنشح كٔٓ ًَ ٢ج ٣أص:٢
د) ٘ × ٔ ٔ × ٔ = ٔ
ٕ
8
ٗ ٕ
ٗ

 ٘ )ٝثُــ ٔ ٔ × ٓ =ٓ
ثُطجُخ9 .
ثٗظش دجه ٢أعتِز صأًذ دٌضجح ٙ

 أصأًذ:

هذس ٗجصؼ ثُنشح كٔٓ ًَ ٢ج ٣أص:٢
ٔ) ٔ × ٘ٔ ٔ × ٕ = ٔٙ
8

8

ٔ

ٔ

ثُضذس٣خ

ٗ) ٓٔ ثُــ 7 = 7ٓ×ٔٓ ٙ8
ثٗظش دجه ٢أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ.

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
 )ٔ9ؽطجةش :صؼذَُُ كجهٔز ؽطجةش دثةش٣ز ُــ ٔٔ فذ٣وز ُٜج دق٤ظ صخقـ ؽط٤شر ٌَُ ٝثفذر .أٝؽذ دقٞسر صوش٣ذ٤ز ػذد
هطغ ثُؾطجةش ثُض٣ ٢ضطِخ إػذثدٛج .إؽجدز ٌٓٔ٘ز ٖ = ٔ × ٕٔ :ؽطجةش.
ٗ

ثٗظش دجه ٢أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 دطجهز ٌٓجكأر :ثعأٍ ثُطالح صٞم٤ـ ً٤ق  ٌْٜ٘ٔ٣صوذ٣ش ٗجصؼ مشح ٖ .ٕٕ ٝ
٘
ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس :أرًش ثُطالح دإٔ ِ٣خقٞث ٓج صؼِٔ ٙٞف ٍٞصوذ٣ش ٗٞثصؼ مشح ثٌُغٞس كٓ ٢ط٣ٞجصٝ .ْٜصأًذ ٖٓ إٔ
٣نٔ٘ٞث رُي ػ٘٤جس ٖٓ ًَ ٓغجٍ كٛ ٢زث ثُذسط.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

مشح ثٌُغٞس
ُ



ثُضوذْ٣







ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أمشح ثٌُغٞس.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُٔوِٞح
ٓج هذَ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ مشح ثألػذثد ثٌُِ٤ز ٝهغٔضٜج ُقَ ٓغجةَ.
مٖٔ ثُذسط :صٔغ َ٤مشح ثٌُغٞس دجُضٔجرػ ٝثألػذثد ٝ،ثعضؼٔجُُ ٚقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ًغش ًٝث.
ٓج دؼذ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُؼِٔ٤جس ثُٔ٘جعذز ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ أػذثدًث ٗغذ٤ز.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:
ثػشك  ٙهطغ ػ ّذ أٓجّ ثُطالح:
عْ أعجٍ:
٤ً ق ٔ٣ي إ٣ؾجد ٗقق ٛز ٙثُوطغ؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز ٖٓ :خالٍ ػذّٛج  ،صٞؽذ  ٙهطغٗٝ .قق ثُؼذد .ٖ ٞٛ ٙ
ٓ ج ثُٔؼجدُز ثُض ٢صٞمـ ٗقق ثُؼذد ٙ؟ ٔ × ٖ= ٙ
ٕ

ثُضذس٣ظ

٤ً ق  ٌٖٔ٣إ٣ؾجد عِغ ٢هطغ ثُؼذ؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :أٝصع هطغ ثُؼذ إُ ٠عالط ٓؾٔٞػجس ٓضغج٣ٝزٝ .أفغخ ػذد ثُوطغ ك٢
ٓؾٔٞػض.ٖ٤
ٕ
ٓ ج ثُٔؼجدُز ثُض ٢صٞمـ عِغ ٢ثُؼذدٙ؟ ×ٕ= ٙ
ٖ

 ثعضؼذ:
أهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر "أعضؼذ" دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
مشح ثٌُغٞس
ٔ ٔ
×
ٗجصؼ:
أٝؽذ
(ٔ)
ٖ ٗ
ثٗظش فـــ  ٔٙ7دٌضجح ثُطجُخ.
ٗ

 صقون ٖٓ كٜٔي:
ص) ٖ × ٗ
ٗ

 أصأًذ:

9
ٗ

هـ) ٖ × ٓٔ
٘
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

أٝؽذ ٗجصؼ ثُنشح كٔٓ ًَّ ً ٢ج ٣أص ، ٢عْ أًضذ ٚك ٢أدغو فٞس ٍر:
ٔ
ٔ) ٔ × ٔ
٘) ٖ ×
8

ٕ

ٔٙ

ٓٔ

٘
ٙ

ثُضذس٣خ

ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ٙ

ٔ
ٕ
ٗ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:

ٖ٘) ؽـشثك٤ج :صذِؾ ٓغجفز ؽجٓؼز ثُِٔي ػذذهللا ُِؼِٝ ّٞثُضو٘٤ز  ، ًِْٕٖٙصـط ٢ثُٔذجٗ ٢ثُغٌ٘٤ز ٝثُؾجٓؼ٤ز ٝثُٔشثكن
ٔ
ٕ
ثُٔشًض٣ز ٔ ٛز ٙثُٔغجفز .أٝؽذ ٓغجفز ٛزث ثُؾضء؟ ًِْ٘7
٘

ثٗظش دجه ٢أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 دطجهز ٌٓجكأر :ثٗظش ًضجح ثُٔؼِْ.
ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس :ثؽؾغ ثُطالح ػًِ ٠ضجدز ٓغجةَ ٓؾجدٜز ُألٓغِزٝ ،صذٜ٘٣ٝج ك ٢ثٌُٔجٕ ثُخجؿ دنشح ثٌُغٞس ك٢
ٓط٣ٞجص.ْٜ
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

مشح ثألػذثد ثٌُغش٣ز



ثُضوذْ٣







ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أمشح أػذثدًث ًغش٣ز.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُٔوِٞح
ٓج هذَ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ مشح ثألػذثد ثٌُِ٤ز ٝهغٔضٜج ُقَ ٓغجةَ.
مٖٔ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُنشح ُقَ ٓغجةَ صقً ١ٞغً ٞسث.
ٓج دؼذ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُؼِٔ٤جس ثُٔ٘جعذز ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ أػذثدًث ٗغذ٤ز.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ٔ

ٗٔٞرؽج ُِؼذد ثٌُغش ٕ ٖ ١ػِٝ ٠سم ٓشدؼجس.
ثهِخ إُ ٠ثُطالح إٔ ٣شعٔٞث
ً
عْ أعجٍ:
ٔ
٤ً ق ٌ٘ٔ٣ي ثعضؼٔجٍ ٛزث ثُ٘ٔٞرػ ُضؾذ ٕ كٕٖ ٢؟
ٔ
ٔ
إؽجدز ٌٓٔ٘ز :ثسعْ ثُ٘ٔٞرػ ٓشصٝ ،ٖ٤ثفغخ ػذدثُٔشدؼجس ثُٔظِِزٖٗ = ٕٖ×ٕ :
ٖ

ثُضذس٣ظ

ٗٔٞرؽج ُــ ٝ ٖ 8أًشسٓٗ ٙشثسٝ ،أفغخ ػذد
ٗٔٞرؽج ُضٞم٤ـ ٗ كٖ ٖ ٢؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :أسعْ
٤ً ق ٌ٘ٔ٣ي إٔ صشعْ
ً
ً
8
ثُٔشدؼجس.ٖٖ ×ٗ:
8
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر "أعضؼذ" دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
مشح ًغش ك ٢ػذد ًغش١
ٔ ٗ
(ٖ) أٝؽذ ٗجصؼٗ ٘ × ٗ :
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صقون ٖٓ كٜٔي:

د) ه٤جعجس :فذ٣وز ٓ٘ضُ٤ز ٓغضطِ٤ز ثُؾٌَ ،هُُٜٞج ٔ ّ٘ٔ ٝ ،ػشمٜج ٖ  ّ9أٝؽذ ٓغجفضٜجّٔ٘ٔ ٔ .
8
ٗ
ٕ
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ٕ

 أصأًذ:

ثُضذس٣خ

أٝؽذ ٗجصؼ ثُنشح كٔٓ ًَ ٢ج ٣أصٝ ٢أًضذ ٚك ٢أدغو فٞسر:
9
ٖ
ٔ ٖ
ٗ
ٗ
ٖ) ٖ ٔ × ٕ
ٔ
× ٕ
ٔ)
ٔٙ
ٓٔ
٘
ٕ 8
ٗ
ثٗظش دجه ٢أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
أٝؽذ ٗجصؼ ثُنشح كٔٓ ًَ ٢ج ٣أصٝ ،٢أًضذ ٚك ٢أدغو فٞسر:
ٔ

ٕ

ٕ ٖ × ٗ ٕ ×ٖ ٕ )ٕٙ
٘

ٗ
٘

ٓٗ
ثٗظش دجه ٢أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 صؼِْ عجدن :ثهِخ إُ ٠ثُطالح إٔ ٣وجسٗٞث د ٖ٤مشح ثٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ٝمشح ثألػذثد ثٌُغش٣زٝ ،إٔ ٞ٣مقٞث
ً٤ق عجػذ ْٛثُذسط ثُغجدن ػِ ٠صؼِْ ثُذسط ثُقجُ.٢
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

هغٔز ثٌُغٞس

ثُضوذْ٣







ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أهغْ ًغ ًشث ػًِ ٠غشِ آخش.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُٔوِٞح.
ٓج هذَ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ مشح ثألػذثد ثٌُِ٤ز ٝهغٔضٜج ُقَ ٓغجةَ.
مٖٔ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ مشح ثٌُغٞس ٝهغٔضٜج ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ًغً ٞسث.
ٓج دؼذ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُؼِٔ٤جس ثُٔ٘جعذز ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ أػذثدًث ٗغذ٤ز.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

أهذّ ثُقٞثس ث٥صُِ ٢طالح٣ :ؼَٔ ؽخـ ٓؾشكًج ك ٢أفذ أهغجّ ٓطؼْٞ٣ٝ .ؽذ ك ٢ثُوغْ عالط أٗٞثع ٖٓ ثُطجٝالس :ع٘جة٤ز
٣ؾِظ ػِٜ٤ج ؽخقجٕٝ ،أخش ٟعالع٤ز ٣ؾِظ ػِٜ٤ج عالعز أؽخجؿ ٝ ،سدجػ٤ز ٣ؾِظ ػِٜ٤ج أسدؼز أؽخجؿٝ.صْ إفنجس
هطؼض ٖٓ ٖ٤ثُؾطجةش ٌَُ هجُٝزٝ ،صضٌ ًَ ٕٞهطؼز ٖٓ ٕٔ ؽش٣قز.
عْ أعجٍ:
 إرث ًجٗش ثُؾشثةـ ٓضغج٣ٝز كأفغخ :ػذ ثُؾشثةـ ثُض ٢ع٤ققَ ػِٜ٤جٖٓ ٣ؾِظ ػِ ٠ثُطجُٝز ثُغ٘جة٤ز؟ ٕٔ ؽش٣قز
 ػذد ثُؾشثةـ ثُض ٢ع٤ققَ ػِٜ٤ج ًَ ٖٓ ٣ؾِظ ػِ ٠ثُطجُٝز ثُغالع٤ز؟ 8ؽشثةـ
 ػذد ثُؾشثةـ ثُض ٢ع٤ققَ ػِٜ٤ج ًج ٖٓ ٣ؾِظ ػِ ٠ثُطجُٝز ثُشدجػ٤ز؟  ٙؽشثةـ
٤ً ق هٔش دقَ ثُٔغأُز؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :سعٔش ٗٔٞرؽج ً  ،عْ فغذش ػذد ثُؾشثةـ ػِ ٠ػذد ثُؾخجؿ ك ًَ ٢هجُٝز.

ٗ ؾجه:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه" دٌضجح ثُطجُخ.

 ثُٔقض:ٟٞ
ثُوغٔز ػًِ ٠غش ثػض٤جد١
ٔ ٖ
(ٖ) أٝؽذ ٗجصؼ÷ :
8

ٗ

ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صقون ٖٓ كٜٔي:

ٔ
ٕ
د) ه٤جعجس :هغٔش ٖ هطؼز أسك صسثػ٤ز إُ ٗ٠هطغ ٓضغج٣ٝز ثُٔغجفز أٝؽذ ثٌُغش ثُز٣ ١ذٍ ػِ ًَ ٠هطؼز ٜٓ٘جٙ .
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 أصأًذ:
أٝؽذ ٗجصؼ ثُوغٔز كٔٓ ًَ ٢ج ٣أصٝ ٢أًضذ ٚك ٢أدغو فٞسر:
ٔ
ٕ ÷ ٘ )8
ٔ ÷ ٘ )ٙ
ٕ ٔ7
ٔٔ
7
ٕ
ٖ
ٙ
ثٗظش دجه ٢أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ

ثُضذس٣خ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
أٝؽذ ٓوِٞح ًَ ػذد ٓٔج ٣أص:٢
ٕٔ) ٔ
ٗ
ٗ

8 )8

ٔ
8

ثٗظش دجه ٢أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 دطجهز ٌٓجكأر :ثٗظش ًضجح ثُٔؼِْ.
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجس :أرًش ثُطالح دإٔ ٌ٣ضذٞث أعتِز ٓؾجدٜز ٌَُ ٓغجٍ ٝثسد ك ٢ثُذسطٝ ،رُي ك ٢ثٌُٔجٕ ثُخجؿ
دٔٞمغ هغٔز ثٌُغٞس كٓ ٢ط٣ٞجص.ْٜ
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

هغٔز ثألػذثد ثٌُغش٣ز



ثُضوذْ٣







ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أهغْ أػذثدًث ًغش٣ز.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُٔوِٞح.
ٓج هذَ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُؼِٔ٤جس ثُٔ٘جعذز ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ أػذثدًث ٗغذ٤ز.
مٖٔ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ مشح ثٌُغٞس ٝهغٔضٜج ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ًغً ٞسث.
ٓج دؼذ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ مشح ثألػذثد ثٌُِ٤ز ٝهغٔضٜج ُقَ ٓغجةَ.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ٔ

ثُضذس٣ظ

أهذّ ثُقٞثس ث٥صُِ ٢طالح :إرث ً٘ش صقضجػ ُوشثءر ثُلقَ ثُٞثفذ ٖٓ ًضجح عوجك ٢إُ ٕٔ ٠عجػز ،كٌْ كقالً صغضط٤غ إٔ
صوشأ ك 7 ٔ ٢عجػجس؟
ٕ
عْ أعجٍ:
ٓ ج خطز فَ ثُٔغأُز ثُضٌ٘ٔ٣ ٢ي إٔ صغضؼِٜٔج ُقَ ٛز ٙثُٔغأُز؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :أسعْ ؽٌالً ،أخٖٔ عْ أصقون  ،أعضؼَٔ
ٗٔٞرؽج ،أخضجس ػِٔ٤ز  ،أفذد إؽجدز ٓؼوُٞز.
ً
ثُٔغأُز؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :أسعْ خو أػذثد ٖٓ
 ثعضؼَٔ خطز ُقَ ثُٔغأُز (أػو ثُطالح ٝهضج ًجكً٤ج ُِقَ) ً٤ق ٌ٘ٔ٣ئفَ
ٔ
فلش إُٝ ٔٓ ٠أػ ٖ٤ػِ ٚ٤أٗقجكجً .عْ أفذ ػِٜٔ٤وجهغ هٜ٘ٓ ًَ ٍٞج ٕ ٔ فضٝ 7 ٕ ٢أفغخ ػذد ٛز ٙثُٔوجهغ .أؽذ
ؽٞث ًدج ٓؼوٞالً ٖٓ خالٍ ثُضوذ٣ش ٝثُوغٔز .ٗ= ٕ÷8عْ أهغْ ٔ  7ػِ.ٔ ٔ ٠
ٕ
ٕ
 ثعضؼذ:
أهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر "أعضؼذ" دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
ثُوغٔز ػِ ٠ػذد ًغش١
(ٖ) أٝؽذ ٗجصؼٖ ٔ ÷ 8 ٗ :
٘
٘
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صقون ٖٓ كٜٔي:
ٖ
ٔ
ٛـ) أُٞثؿ ؽًٞٞالصزٝ :صع ُٞ ٔٙؿ ؽًٞٞالصز ػِ ٕٔ ٠هلالً دجُضغج .١ٝكٔج ٗق٤خ ًَ ٝثفذ ْٜٓ٘؟ ُٞٔ 8ؿ
ٕ
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.
 أصأًذ:
أٝؽذ ٗجصؼ ثُوغٔز كٔٓ ًَ ٢ج ٣أصٝ ٢أًضذ ٚك ٢أدغو فٞسر:
ٖ
ٔ
ٕ) ٔ ÷ 8
ٔ) ٘ ٖ ÷ ٕ ٗ ٔ
ٙ

ٖ

ٙ

ثُضذس٣خ

ثٗظش دجه ٢أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ.

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:

ٖ
ٕٔ) ػِ٣ :ّٞذِؾ ػذد ًشٞٓٝعٓٞجس ثإلٗغجٕ ٝ ،ٗٙثُز٣ ١غج ٘ ١ٝػذد ًشٞٓٝعٓٞجس ردج٣ز ثُلجًٜز .كٔج ػذد
ٗ

ًشٞٓٝعٓٞجس ٛز ٙثُزدجدز؟ ً 8شٞٓٝعٓٞجس
ثٗظش دجه ٢أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 صؼِْ عجدن :ثهِخ إُ ٠ثُطالح إٔ ٣ذٞ٘٤ث ً٤ق عجػذ ْٛصؼِْ ثُذسط ثُغجدن ثُٔضؼِن دوغٔز ثٌُغٞس ػِ ٠إدسثى
ٓل ّٜٞهغٔز ثألػذثد ثٌُغش٣ز ك ٢ثُذسط ثُقجُ.٢
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

ثُ٘غذٝ ٚثُٔؼذٍ

ثُٞعجةَ

ثُضوذْ٣

 ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أػذش ػٖ ثُ٘غخ ٝثُٔؼجدالس دقٞسر ًغش٣ز.
 ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُ٘غذز ،ثُٔؼذٍٓ ،ؼذٍ ثُٞفذر
ٓ ج هذَ ثُذسط :صًٌ ٖ٣ٞغٞس ٓضٌجكتز.
 مٖٔ ثُذسط :صٌ ٖ٣ٞفٞسر ٓضٌجكتز ٖٓ ثألػذثد ثُ٘غذ٤ز .صٔغ َ٤ثُ٘غخ.
ٓ ج دؼذ ثُذسط :د٘جء أعجط ؽذش :١ثعضؼٔجٍ ثُ٘غخ ُِضٞفَ إُ ٠ص٘ذؤثس ٖٓ خالٍ ٓغجةَ ثُض٘جعخ.
صوذ٣ش فِٓ ٍٞغجةَ صطذ٤و٤ز ٝإ٣ؾجدٛج دجعضؼٔجٍ ػالهجس ثُض٘جعخ.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

أٝؽذ ػذد ثُطالح ثُز٣ ٖ٣قِٔ ٕٞفوجةخ عٞدثء ٝػذد ثُطالح ثُز٣ ٖ٣قِٔ ٕٞفوجةخ ؿ٤ش عٞدثءٝ ،ثًضخ ثُؼذد ٖ٣ػِ٠
عْ ثعأٍ:
ثُغذٞسر.
ٓ ج ثٌُغش ثُزٔ٣ ١غَ ػذد ثُطالح ثُز٣ ٖ٣قِٔ ٕٞفوجةخ عٞدثء؟ ٓٝج ثٌُغش ثُزٔ٣ ١غَ ػذد ثُطالح ثُز٣ ٖ٣قِٕٔٞ
فوجةخ ؿ٤ش عٞدثء؟ صخضِق ثإلؽجدجس.
٤ً ق صغضؼَٔ ثٌُغش ُضٌضخ ٗغذز ُِٔوجسٗز د ٖ٤ػذد ث ُطالح ثُز٣ ٖ٣قِٔ ٕٞفوجةخ عٞدثء ٓغ ػذد ثُطالح ثُزٖ٣
٣قِٔ ٕٞفوجةخ ؿ٤ش عٞدثء؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :أؽؼَ ػذد ثُطالح ثُز٣ ٖ٣قِٔ ٕٞفوجةخ عٞدثء دغطج ً ٌُِغشٝ ،ػذد
ثُطالح ثُز٣ ٖ٣قِٔ ٕٞفوجةخ ؿ٤ش عٞدثء ٓوج ًٓج ٌُِغش.
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ٗؾجه" ًضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
ًضجدز ثُ٘غذز ك ٢أدغو فٞسر
ثًضخ ثُ٘غذز ثُض ٢صوجسٕ د ٖ٤ػذد ثُٔؾجدي ثُقٔشثء إُ ٠ػذد ثُٔؾجدي ثُضسهجء.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
(أ) ثًضخ ثُ٘غذز ثُض ٢صوجسٕ د ٖ٤ػذد ثُؾٔٞط إُ ٠ػذد ثألهٔجس ك ٢أدغو فٞسر ،عْ ثؽشؿ ٓؼ٘جٛجٞ٣ ٕ .ؽذ ٖ أهٔجس
ٖ
ٌَُ ؽٔغ.ٖ٤
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:
ثًضخ ًَ ٗغذز ػِ ٠فٞسر ًغش ك ٢أدغو فٞسر ،عْ ثؽشؿ ٓؼ٘جٛج:
ٖ
ٔ)
ٗ
ٖ) هٞ٤سُ :ذ ٟأفٔؼ  8دؽجؽجس  ٕٔ ٝفٔجٓزٓ ،ج ٗغذز ػذد ثُقٔجّ إُ ٠ػذد ثُذؽجػ؟ ٖ ٌَُ ٖ فٔجٓجس ٞ٣ؽذ دؽجؽضجٕ
ٕ

ثُضذس٣خ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
(ٔٔ) ٓؾٛٞشثس :ػُشك ٕ٘خجص ًٔج  ٔ٘ ٝ ،ع ِغِز رٛذ٤ز كٓ ٢قَ د٤غ ثُٔؾٛٞشثسٓ .ج ٗغذز ػذد ثُغالعَ ثُزٛذ٤ز إُ٠
ػذد ثُخٞثصْ؟ ٖ ٣وجدَ ًَ ٖ عالعَ رٛذ٤ز خٔغز خٞثصْ.
٘
(ٕٕ) ثًضخ ثُ٘غذز ثُض ٢صوجسٕ د ٖ٤ػذد ثٌُضخ ثُض ٢كشأٛج ٛالٍ إُ ٠ػذد ثٌُضخ ثُض ٢هشثٛج سثةذ٘.
ٔٔ
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 دطجهز ٌٓجكجر :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ إٔ ٣ؾذ ٓؼذٍ ثُٞفذر دجعضؼٔجٍ ثُٔؼِٓٞجس ث٥ص٤ز :هجد ك٤قَ ع٤جسصٓ ٚغجكز
ٓ ًِْٔ8دجعضؼٔجٍ ُٔ8ضشثً ٖٓ ثُٞهٞد ،كٔج ثُٔغجكز ثُض ٌٖٔ٣ ٢إٔ ٣وطؼٜج ك٤قَ دغ٤جسصٓ ٚغضؼٔالً ُضشثً ٝثفذثً ٖٓ
ثُٞهٞد .إؽجدز ٌٓٔ٘زِٓٞ٤ًٕٓ :ض ًشث
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

صجدغ ثُ٘غذٝ ٚثُٔؼذٍ

ثُٞعجةَ

ثُضوذْ٣

 ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أػذش ػٖ ثُ٘غخ ٝثُٔؼجدالس دقٞسر ًغش٣ز.
 ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُ٘غذز ،ثُٔؼذٍٓ ،ؼذٍ ثُٞفذر
ٓ ج هذَ ثُذسط :صًٌ ٖ٣ٞغٞس ٓضٌجكتز.
 مٖٔ ثُذسط :صٌ ٖ٣ٞفٞسر ٓضٌجكتز ٖٓ ثألػذثد ثُ٘غذ٤ز .صٔغ َ٤ثُ٘غخ.
ٓ ج دؼذ ثُذسط :د٘جء أعجط ؽذش :١ثعضؼٔجٍ ثُ٘غخ ُِضٞفَ إُ ٠ص٘ذؤثس ٖٓ خالٍ ٓغجةَ ثُض٘جعخ.
صوذ٣ش فِٓ ٍٞغجةَ صطذ٤و٤ز ٝإ٣ؾجدٛج دجعضؼٔجٍ ػالهجس ثُض٘جعخ.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

أٝؽذ ػذد ثُطالح ثُز٣ ٖ٣قِٔ ٕٞفوجةخ عٞدثء ٝػذد ثُطالح ثُز٣ ٖ٣قِٔ ٕٞفوجةخ ؿ٤ش عٞدثءٝ ،ثًضخ ثُؼذد ٖ٣ػِ٠
عْ ثعأٍ:
ثُغذٞسر.
ٓ ج ثٌُغش ثُزٔ٣ ١غَ ػذد ثُطالح ثُز٣ ٖ٣قِٔ ٕٞفوجةخ عٞدثء؟ ٓٝج ثٌُغش ثُزٔ٣ ١غَ ػذد ثُطالح ثُز٣ ٖ٣قِٕٔٞ
فوجةخ ؿ٤ش عٞدثء؟ صخضِق ثإلؽجدجس.
٤ً ق صغضؼَٔ ثٌُغش ُضٌضخ ٗغذز ُِٔوجسٗز د ٖ٤ػذد ثُطالح ثُز٣ ٖ٣قِٔ ٕٞفوجةخ عٞدثء ٓغ ػذد ثُطالح ثُزٖ٣
٣قِٔ ٕٞفوجةخ ؿ٤ش عٞدثء؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :أؽؼَ ػذد ثُطالح ثُز٣ ٖ٣قِٔ ٕٞفوجةخ عٞدثء دغطج ً ٌُِغشٝ ،ػذد
ثُطالح ثُز٣ ٖ٣قِٔ ٕٞفوجةخ ؿ٤ش عٞدثء ٓوج ًٓج ٌُِغش.
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ٗؾجه" ًضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
إ٣ؾجد ٓؼذٍ ثُٞفذر
فؾشر ثُ٤ؼغٞح :ثعضؼَٔ ثُٔؼِٓٞجس ثُٔؼطجر ك ٢ثُٜجٓؼ ُضؾذ ًْ ًِٓٞ٤ض ًشث صط٤ش فؾشر ثُ٤ؼغٞح ثألعضشثُ٤ز ك ٢ثُغجػز.
ثٗظش دٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
(ؽـ) ٗضٛز دقش٣ز :ثعضأؽش ٘ أؽخجؿ هجسدج ً دقش ً٣ج دِٔ٤ؾ ٓٓٗلاير .كٌْ ٣ذكغ ثُؾخـ ثُٞثفذ ْٜٓ٘؟ ٓ8س٣جالً
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:
٘)  9س٣جالس ُغالط ًؼٌجس.

ثًضخ ًَ ٓؼذٍ ٓٔج ٣أص ٢ػِ ٠فٞسر ٓؼذٍ ٝفذر:
ٕٓ٘ )ٙض ًشث ك ٢عجٗ٤ضٖ٤
ٖ س٣جالس
ًؼٌز

ٕ٘ٓٔ.ض ًشث
عجٗ٤ز

ثُضذس٣خ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:

(ٕ٘) ف٘جد٣ن٣ :ذِؾ عٖٔ ف٘ذٝم ٣قض ٙ ١ٞػذٞثس ٓ٤جٓ ٙؼذٗ٤ز ٕٔ س٣جالًٝ ،عٖٔ ف٘ذٝم ٣قضٕٗ ١ٞػذٞر ٖٓ ثُ٘ٞع
ٗلغٗٓ ٚس٣جالً .أ ١ثُق٘ذٝه ٖ٤عٖٔ ثُؼذٞر ثُٞثفذر ك ٚ٤أهَ؟ كغش إؽجدضي .عٖٔ ثُؼذٞر ثُٞثفذر ك ٢ثُق٘ذٝم ثُز٣ ١قض١ٞ
 ٙػذٞثس  ٞٛس٣جالٕ ،دٔ٘٤ج عٖٔ ثُؼذٞر ثُٞثفذر ك ٢ثُق٘ذٝم ثُز٣ ١قضٕٗ ١ٞػذٞر ٔ.ٙ7 ٞٛلاير صوشً ٣ذج؛ أ ١إٔ عٖٔ
ثُؼذٞر ك ٢ثُق٘ذٝم ثُغجٗ ٢أهَ ٖٓ عٖٔ ثُؼذٞر ك ٢ثُق٘ذٝم ثأل.ٍٝ
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 دطجهز ٌٓجكجر :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ إٔ ٣ؾذ ٓؼذٍ ثُٞفذر دجعضؼٔجٍ ثُٔؼِٓٞجس ث٥ص٤ز :هجد ك٤قَ ع٤جسصٓ ٚغجكز
ٓ ًِْٔ8دجعضؼٔجٍ ُٔ8ضشثً ٖٓ ثُٞهٞد ،كٔج ثُٔغجكز ثُض ٌٖٔ٣ ٢إٔ ٣وطؼٜج ك٤قَ دغ٤جسصٓ ٚغضؼٔالً ُضشثً ٝثفذثً ٖٓ
ثُٞهٞد .إؽجدز ٌٓٔ٘زِٓٞ٤ًٕٓ :ض ًشث
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

ؽذث ٍٝثُ٘غخ

ثُضوذْ٣







ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أعضؼَٔ ؽذث ٍٝثُ٘غخ ُضٔغٓ َ٤غجةَ ثُ٘غخ ثُٔضٌجكتز.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ؽذث ٍٝثُ٘غذز ،ثُ٘غخ ثُٔضٌجكتز.
ٓج هذَ ثُذسطٝ :فق ثُؼالهز دٓ ٖ٤ؾٔٞػض ٖٓ ٖ٤ثُذ٤جٗجس.
مٖٔ ثُذسط :فَ ثُٔغجةَ دجعضؼٔجٍ ثُ٘غخ ثُٔضٌجكتز ٝثُٔؼذالس.
ثعضؼٔجٍ ؽذثُ ٍٝضٔغٝٝ َ٤فق ثُض٘جعخ ٝػالهجس أخش.ٟ
ٓج دؼذ ثُذسط :د٘جء أعجط ؽذش :١ثعضؼٔجٍ ؽذثُِ ٍٝقق ٍٞػِ ٠ف٤ؾ صٔغ َ٤ػالهجس صضنٖٔ ثُٔق٤و ٝثُٔغجفز.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

ثسعْ ٗٔطًج ٖٓ ؽٌِ ٖ٤ػِ ٠ثُغذٞسر؛ ٓغَ :دثةشر ٗ ،ؾٔز ،دثةشر ،دثةشر.
عْ ثعأٍ:
ٓ ج ثُ٘غذز د ٖ٤ػذد ثُ٘ؾٝ ّٞثُذٝثةش؟ ٗؾٔز ٝثفذر إُ ٠عالط دٝثةشٖ :ٔ ،؛ ٔ
ٖ
ٓ ج ثُ٘غذز د ٖ٤ػذد ثُذٝثةش ٝثألؽٌجٍ؟ ٖ دٝثةش إُ ٗ ٠ثؽٌجٍ ٖٗ :؛ ٖ
ٗ
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ"فـ ً ٔ7ضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
ٗغخ ٌٓجكتز دٌٔ٤جس أفـش
عذجم هطؼش ع٤جسر عذجم ٓغجكز ًِٗ٘ٓٞ٤ض ًشث ك ٕٔ ٢ده٤وز .كـزث ًجٗش ثُغ٤جسر صغ٤ش دٔؼذٍ عجدش ،ثعضؼَٔ ؽذ ٍٝثُ٘غذز
ُضقذ٣ذ ػذد ثٌُِٓٞ٤ضشثس ثُض ٢صوطؼٜج ًَ ده٤وض.ٖ٤
ثٗظش ٓغجٍ ٕ دٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
(ح) ٓشد٣ :٠نجف ٕٔ ًٞح ٖٓ ثُغٌش ٌَُ ًٞٔٙدج ً ٖٓ ثُضٞس ُق٘جػز ٓشد ٠ثُضٞس .ثعضؼَٔ ؽذ ٍٝثُ٘غذز ُضؾذ ًٔغز
ثُغٌش ثُض ٢صنجف إُ ٗ ٠أًٞثح ٖٓ ثُضٞس ُق٘غ ثُٔشد٠؟ ٖ أًٞثح
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 صأًذ:
ثعضؼَٔ ؽذث ٍٝثُ٘غذز ثُٔؼطجر ُقَ ثُٔغجةَ:
ٔ) ٗوٞد٣ :ققَ فٔذ ػِ ٠خقْ ٓوذثس 7 ٙس٣جالس ًَ أعذٞع ٓوجدَ ؽشثة ٖٓ ٚأفذ ثُٔضجؽش .كٔج ثُٔذِؾ ثإلؽٔجُُِ ٢خقْ
ً ٕ8
س٣جال
ثُز٣ ١أخز ٙفٔذ دؼذ ٗ أعجد٤غ؟
ثٗظش دجه ٢أعتِز صأًذ ًضجح ثُطجُخ.

ثُضذس٣خ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ثعضؼَٔ ؽذث ٍٝثُ٘غذز ثُٔؼطجر ُقَ ثُٔغجةَ:
(٘) صذد٤ش ٓ٘ضُ :٢صقضجػ ٤ٛلجء إُ ِٞ٤ً ٠ؽشثٓ ٖٓ ٖ٤ثُضلجؿ ُؼَٔ ًٓٔؼٌجس صلجؿ .كٌْ ًِٞ٤ؽشث ًٓج صقضجػ إُُ ٚ٤ؼَٔ ٓٗ
ًؼٌز ِٓ٘ٞ٤ً 8 :ٚؽشثٓجس
(ٖٔ) علش :ك ٢ػجّ ّٖٕٓٓ؛ ًجٕ ٓؼذٍ ػذد سفالس ثُطجةشثس كٓ ٢طجس ثُِٔي خجُذ ٕٗ هجةشر ًَ ٖ عجػجس كٌْ ػذد
ثُشفالس ك ٢ثُ ّٞ٤ثُٞثفذ ٝكن ثُٔؼذٍ ٗلغٚ؟ ٕ ٔ9سفِز
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 صؼِْ عجدن :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ إٔ ٌ٣ضخ ً٤ق عجػذصٓ ٚلج ْ٤ٛثُذسط ثُغجدن ػِ ٠ك ْٜثُذسط ثُقجُ.٢
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجس :أؽؾغ ثُطجُخ ػًِ ٠ضجدز صؼش٣ق ًَ ٖٓ :ثُ٘غذز ،ثُٔؼذٍٓ ،ؼذٍ ثُٞفذر ،دٌِٔجص ٚثُخجفز
ٝأرًش ٙدضنٖٔ ؽذثٓ ٍٝط٣ٞجص ٚأٓغِز ٝصؼش٣لجس.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

صجدغ ؽذث ٍٝثُ٘غخ

ثُضوذْ٣







ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أعضؼَٔ ؽذث ٍٝثُ٘غخ ُضٔغٓ َ٤غجةَ ثُ٘غخ ثُٔضٌجكتز.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ؽذث ٍٝثُ٘غذز ،ثُ٘غخ ثُٔضٌجكتز.
ٓج هذَ ثُذسطٝ :فق ثُؼالهز دٓ ٖ٤ؾٔٞػض ٖٓ ٖ٤ثُذ٤جٗجس.
مٖٔ ثُذسط :فَ ثُٔغجةَ دجعضؼٔجٍ ثُ٘غخ ثُٔضٌجكتز ٝثُٔؼذالس.
ثعضؼٔجٍ ؽذثُ ٍٝضٔغٝٝ َ٤فق ثُض٘جعخ ٝػالهجس أخش.ٟ
ٓج دؼذ ثُذسط :د٘جء أعجط ؽذش :١ثعضؼٔجٍ ؽذثُِ ٍٝقق ٍٞػِ ٠ف٤ؾ صٔغ َ٤ػالهجس صضنٖٔ ثُٔق٤و ٝثُٔغجفز.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

ثسعْ ٗٔطًج ٖٓ ؽٌِ ٖ٤ػِ ٠ثُغذٞسر؛ ٓغَ :دثةشر ٗ ،ؾٔز ،دثةشر ،دثةشر.
عْ ثعأٍ:
ٓ ج ثُ٘غذز د ٖ٤ػذد ثُ٘ؾٝ ّٞثُذٝثةش؟ ٗؾٔز ٝثفذر إُ ٠عالط دٝثةشٖ :ٔ ،؛ ٔ
ٖ
ٓ ج ثُ٘غذز د ٖ٤ػذد ثُذٝثةش ٝثألؽٌجٍ؟ ٖ دٝثةش إُ ٗ ٠ثؽٌجٍ ٖٗ :؛ ٖ
ٗ
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ"فـ ً ٔ7ضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
ثعضؼٔجٍ ثُوغٔز ٝثُنشح ٓؼًج.
ٓضجؽش :صذجع ًَ ٓٔ ػِخ دغٌ٣ٞش ك ٢أفذ ثُٔضجؽش دـ ٓٗ س٣جالً ،ثعضؼَٔ ؽذ ٍٝثُ٘غذز إل٣ؾجد عٖٔ ٘ٔ ػِذز.
ثٗظش ٓغجٍ ٖ دٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
(ؽـ) أهٞثٍ٣ :ذِؾ ه ٍٞهلَ ٘ٓٔع٘ضٔضشثس .كئرث ًجٕ ٕ٘ع٘ضٔضشث ً صغج ١ٝصوشً ٣ذج ٓٔ دٞفجس ،كجعضؼَٔ ؽذ ٍٝثُ٘غذز
ُضوذ٣ش ه ٍٞثُطلَ دجُذٞفجس ٕٗ .دٞفز.
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:
ثعضؼَٔ ؽذث ٍٝثُ٘غذز ثُٔؼطجر ُقَ ثُٔغجةَ:
ٖ) ػق٤ش٣ :قضًٞ ٕٔ ١ٞدًج ٖٓ ثُؼق٤ش ػِٓٔٓ ٠الػن ٖٓ ثُغٌش .إرث ؽشح أفذ ثألؽخجؿ ًٞٔ8دًج ٖٓ ثُؼق٤ش ،كٌْ
٘ٔ ِٓؼوز
ٓؼِوز ٖٓ ثُغٌش  ٌٕٞ٣كذ ثعضِِٜي؟
ثٗظش دجه ٢أعتِز صأًذ ًضجح ثُطجُخ.

ثُضذس٣خ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ثعضؼَٔ ؽذث ٍٝثُ٘غذز ثُٔؼطجر ُقَ ثُٔغجةَ:
(ٓٔ) هٞ٤س :إرث ػِٔش إٔ ٗ8ؽشث ًٓج ٖٓ ؽشثح ثُغٌش صٌل ٢إلهؼجّ  8هٞ٤س ه٘جٗز ك ٢ثًُٝ ّٞ٤جٕ ُذ٣ي ٖٙؽشث ًٓج ٖٓ
ؽشثح ثُغٌش ،كٌْ هجةشث ً صٌلٛ ٢ز ٙثٌُٔ٤ز؟  ٙهٞ٤س
(ٖٔ) علش :ك ٢ػجّ ّٖٕٓٓ؛ ًجٕ ٓؼذٍ ػذد سفالس ثُطجةشثس كٓ ٢طجس ثُِٔي خجُذ ٕٗ هجةشر ًَ ٖ عجػجس كٌْ ػذد
ثُشفالس ك ٢ثُ ّٞ٤ثُٞثفذ ٝكن ثُٔؼذٍ ٗلغٚ؟ ٕ ٔ9سفِز
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 صؼِْ عجدن :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ إٔ ٌ٣ضخ ً٤ق عجػذصٓ ٚلج ْ٤ٛثُذسط ثُغجدن ػِ ٠ك ْٜثُذسط ثُقجُ.٢
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجس :أؽؾغ ثُطج ُخ ػًِ ٠ضجدز صؼش٣ق ًَ ٖٓ :ثُ٘غذز ،ثُٔؼذٍٓ ،ؼذٍ ثُٞفذر ،دٌِٔجص ٚثُخجفز
ٝأرًش ٙدضنٖٔ ؽذثٓ ٍٝط٣ٞجص ٚأٓغِز ٝصؼش٣لجس.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

ثُض٘جعخ

ثُضوذْ٣








ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أفذد إٕ ًجٗش ثٌُٔ٤ضجٕ ٓض٘جعذض ٖ٤أّ ال.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُٔض٘جعخ ،ثُض٘جعخ
ٓج هذَ ثُذسط :صًٌ ٖ٣ٞغٞس ٓضٌجكتز.
مٖٔ ثُذسط :فَ ثُٔغجةَ دجعضؼٔجٍ ثُ٘غخ ثُٔضٌجكتز ٝثُٔؼذالس.
ثعضؼٔجٍ ؽذثُ ٍٝضٔغٝٝ َ٤فق ثُض٘جعخ ٝػالهجس أخش.ٟ
ٓج دؼذ ثُذسط :د٘جء أعجط ؽذش :١صوذ٣ش فِٓ ٍٞغجةَ صطذ٤و٤ز ٝإ٣ؾجدٛج دجعضؼٔجٍ ثُؼالهجس.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:
ثهشأ ثُٔغأُز ثُٞثسدر ك ٢كوشر" ثعضؼذ" دٞمٞؿ.

ثُضذس٣ظ

عْ ثعأٍ:
٤ً ق ٌ٘ٔ٣ي ػَٔ ؽذٗ ٍٝغذز ُقَ ثُٔغأُز؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :أسعْ ؽذٝالً ٖٓ فل ،ٖ٤عْ أعٔ ٢ثُقق ثألٖٓ ٍٝ
ثُؼٔٞد ثأل" ٍٝػذد ثُقٞس ثُٔطذٞػز" ٝ ،أعٔ ٢ثُقق ثُغجٗ ٖٓ ٢ثُؼٔٞد ثأل" ٍٝثُضٌِلز "(لاير)".
٤ً ق عضٔأل ثُقق دؼذد ثُقٞس ثُٔطذٞػز؟ ٕٙ ،
٤ً ق عضٔأل ثُقق ث٥خش ُِضقون إٕ ًجٗش ثُ٘غذضجٕ ث٥ص٤ضجٕ ٓضغج٣ٝضٖ٤؟ ٕفٞسر  ٙ ،فٞس
ٓٔ س٣جالس ٖٓ لاير
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ"فـ ٕٕ ًضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
ثعضؼٔجٍ ٓؼذالس ثُٞفذر
ًٕٓٓ ِٞ٤ض ًشث ك٘ ٢عجػجس ِٓٞ٤ً ٗ٘ ،ض ًشث ك 9 ٢عجػجس.
ثٗظش ٓغجٍ ٔ دٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
(أ) ؽٞثٛش :ف٘ؼش عؼجد ٓٔهالةذ ُخٔظ فذ٣وجس ،ػِ ٠ف ٖ٤ف٘ؼش خُٞز ٕٔ هالدر ألسدغ فذ٣وجس .كٛ َٜزثٕ ثُٔؼذالٕ
ٓض٘جعذجٕ؟ كغش رُي .ال ،دٔج إٔ ٓؼذُ ٢ثُٞفذر ٕهالدر  ٖ ٝهالةذ ؿ٤ش ٓضغج ،ٖ٤٣ٝكئٕ ثُٔؼذُ ٖ٤ؿ٤ش ٓض٘جعذ.ٖ٤
ٔ فذ٣وز ٔ فذ٣وز
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:
 َٛثٌُٔ٤جس ك ًَ ٢صٝػ ٖٓ ثُ٘غخ أ ٝثُٔؼذالس ث٥ص٤ز ٓض٘جعذز أّ ال؟ كغش إؽجدضي ٝ ،ػذش ػٖ ًَ ػالهز ص٘جعذ٤ز ك ٢فٞسر ص٘جعخ:

ٔ) ٓ ٕ7عؼ ًشث فشثسً٣ج كٝ ٖ ٢ؽذجس هؼجّ ٗ٘ٓ ،عؼ ًشث فشثس٣ج ً كٝ ٘ ٢ؽذجس هؼجّ.
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ٗؼْ،

ثُضذس٣خ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ٖٔ) دسثع٤ز ٓغق٤زُٞ :فع إٔ ٖ هالح ٖٓ د ٘ ٖ٤هالح كٓ ٢ذسعز ثُقذ٣ن ٣ؾضش ٕٝؽطجةش ٖٓ ثُٔوققٝ ،إٔ ٕٔ

هجُذج ً ٖٓ د ٔ9 ٖ٤هجُ ًذج كٓ ٢ذسعز ثُلجسٝم ٣لؼِ ٕٞرُي .كٛ َٜز ٙثُ٘ضجةؼ ٓض٘جعذز؟ كغش إؽجدضي .ال ،إؽجدز ٌٓٔ٘ز:
دجُ٘ظش إُ ٠ثٌُغٞس ثُٔضٌجكتز صالفع إٔ ٖ× ٗ= ٕٔ  ٞٛٝدغو ثٌُغش ثُغجٗ ،٢د٘جء ػِ٣ ٚ٤ؾخ إٔ ٓ ٌٕٞ٣وجّ ثٌُغش ثُغجٗ٢
٘× ٗ= ٕٓ؛ ً ٌٕٞ٣ ٢ثُٔؼذالٕ ٓض٘جعذٝ .ٖ٤ثُٔوجّ ال ٣غج ٕٓ ١ٝك ٢ثٌُغش ثُغجٗ.٢
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

ثُضوْ٣ٞ

ًِٓٞ٤ضشث كٖ ٢عجػجسٝ ،
 ك ْٜثُش٣جم٤جس :ثػشك ثُٔؼط٤جس ث٥ص٤ز ػِ ٠ثُطجُخ :هطؼش ع٤جسر ٓغجكز ٖٖٓ
ً
ِٓٓٞ٤ًٕٙض ًشث ك ٢عجػض .ٖ٤عْ ثهِخ إُ ٚ٤إٔ ٣غؾَ ثُطش٣وز ثُض ٢ع٤غضؼِٜٔج ُضقذ٣ذ إٕ ًجٗش ثُؼالهز د ٖ٤ثُ٘غذضٖ٤
 ٌٖٔ٣ثُضؼذ٤ش ػٜ٘ج دض٘جعخ أّ ال.
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

صجدغ ثُض٘جعخ

ثُضوذْ٣








ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أفذد إٕ ًجٗش ثٌُٔ٤ضجٕ ٓض٘جعذض ٖ٤أّ ال.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُٔض٘جعخ ،ثُض٘جعخ
ٓج هذَ ثُذسط :صًٌ ٖ٣ٞغٞس ٓضٌجكتز.
مٖٔ ثُذسط :فَ ثُٔغجةَ دجعضؼٔجٍ ثُ٘غخ ثُٔضٌجكتز ٝثُٔؼذالس.
ثعضؼٔجٍ ؽذثُ ٍٝضٔغٝٝ َ٤فق ثُض٘جعخ ٝػالهجس أخش.ٟ
ٓج دؼذ ثُذسط :د٘ جء أعجط ؽذش :١صوذ٣ش فِٓ ٍٞغجةَ صطذ٤و٤ز ٝإ٣ؾجدٛج دجعضؼٔجٍ ثُؼالهجس.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:
ثهشأ ثُٔغأُز ثُٞثسدر ك ٢كوشر" ثعضؼذ" دٞمٞؿ.

ثُضذس٣ظ

عْ ثعأٍ:
٤ً ق ٌ٘ٔ٣ي ػَٔ ؽذٗ ٍٝغذز ُقَ ثُٔغأُز؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :أسعْ ؽذٝالً ٖٓ فل ،ٖ٤عْ أعٔ ٢ثُقق ثألٖٓ ٍٝ
ثُؼٔٞد ثأل" ٍٝػذد ثُقٞس ثُٔطذٞػز" ٝ ،أعٔ ٢ثُقق ثُغجٗ ٖٓ ٢ثُؼٔٞد ثأل" ٍٝثُضٌِلز "(لاير)".
٤ً ق عضٔأل ثُقق دؼذد ثُقٞس ثُٔطذٞػز؟ ٕٙ ،
٤ً ق عضٔأل ثُقق ث٥خش ُِضقون إٕ ًجٗش ثُ٘غذضجٕ ث٥ص٤ضجٕ ٓضغج٣ٝضٖ٤؟ ٕفٞسر  ٙ ،فٞس
ٓٔ س٣جالس ٖٓ لاير
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ"فـ ٕٕ ًضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
ثعضؼٔجٍ ثٌُغٞس ثُٔضٌجكتز
أفشص ٜٓ٘ذ ٖ أٛذثف ًشر عِز ٖٓ ٓ 7قجٝالسٝ ،أفشص ػذذثُؼض٣ض  9أٛذثف ٖٓ ٗٔ ٓقجُٝز.
ثٗظش ٓغجٍ ٗ فـــ ٕٗ دٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
(ؽـ) صٌِق ٘ دطجهجس ؽٞثٍ ٓ٘ٔس٣جالًٝ ،صٌِق ٓٔ دطجهجس أخشٖٓٓ ٟلايرٓ .ض٘جعذز
قج ُٕٓ٘ٝٔ ْٜذث ً ٝ ،ػجةِز أخش 8 ٖٓ ٟأؽخجؿ ٓ٘ ٗ ْٜأٝالد .ؿ٤ش ٓض٘جعذز
(د) صضٌ ٕٞػجةِز ٖٓ  ٔٙؽخ ً
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:

ثُضذس٣خ

٘) س٣جمز٣ :غضط٤غ عِطجٕ ػَٔ ٘ 7صٔش ٖ٣مـو كٖ ٢دهجةن ٣ٝغضط٤غ خِ َ٤ػَٔ ٖٓٔ صٔشً٘٣ج ك ٘ ٢دهجةن .كَٜ
ٛزثٕ ثُٔؼذالٕ ٓض٘جعذجٕ؟ كغش إؽجدضي .ال
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
(ٗٔ) ثخضذجسثس :فَ كٜذ ٓ ٙغجةَ ك ٖٓ ٢ده٤وز ،دٔ٘٤ج فَ سثؽذ ٓ ٔ8غأُز ك ٗٓ ٢ده٤وز .ك َٜػَٔ ثُطجُذٓ ُٚ ٖ٤ؼذٍ
ثُض٘جعخ ٗلغٚ؟ كغش إؽجدضي .ال ،فَ كٜذ ٓ ٙغجةَ = ث ٓغأُز دٔ٘٤ج فَ سثؽذ ٓ ٔ8غأُز = ٓ 9غجةَ
ٓٗ ده٤وز ٕٓ ده٤وز
ٖٓ ده٤وز ٘ دهجةن
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

ًِٓٞ٤ضشث كٖ ٢عجػجسٝ ،
 ك ْٜثُش٣جم٤جس :ثػشك ثُٔؼط٤جس ث٥ص٤ز ػِ ٠ثُطجُخ :هطؼش ع٤جسر ٓغجكز ٖٖٓ
ً
ِٓٓٞ٤ًٕٙض ًشث ك ٢عجػض .ٖ٤عْ ثهِخ إُ ٚ٤إٔ ٣غؾَ ثُطش٣وز ثُض ٢ع٤غضؼِٜٔج ُضقذ٣ذ إٕ ًجٗش ثُؼالهز د ٖ٤ثُ٘غذضٖ٤
 ٌٖٔ٣ثُضؼذ٤ش ػٜ٘ج دض٘جعخ أّ ال.
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

ثُؾذش :فَ ثُض٘جعخ

ثُٞعجةَ

ثُضوذْ٣

 ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أفَ ص٘جعذجس.
 ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر:
ٓ ج هذَ ثُذسط :ثُٔوجسٗز دٓ ٖ٤وذثسً ٖ٣غش ٖ٣كٞٓ ٢ثهق ػِ ٠فَ ٓغأُز.
 مٖٔ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ مشح ثألػذثد ثٌُِ٤ز ٝهغٔضٜج ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ٓٞثهق ػِٗ ٠غخ ٓٝؼذالس ٓضٌجكتز.
ثعضؼٔجٍ ثُ٘غخ ُِض٘ذؤ كٓ ٢غجةَ ص٘جعخ.
ٓ ج دؼذ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُوغٔز إل٣ؾجد ٓؼذالس ٝفذر ٗٝغخ ك ٢ػالهجس ص٘جعذ٤ز.
د٘جء أعجط ؽذش :١ثُقق ٍٞػِ ٠ف٤ؾ دجعضؼٔجٍ ٓوج٤٣ظ ثُشعْ.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

صٞفَ إُ ٠ص٘جعذجس دجعضؼٔجٍ ثُ٘غذز د ٖ٤ثُطالح ثُز٣ ٖ٣شصذٓ ٕٝالدظ ػجد٣ز ٝثُطالح ثُز٣ ٖ٣شصذٓ ٕٝالدظ س٣جم٤ز
كٔغال ،ثهِخ إُ ٠هجُخ ٣شصذٓ ١الدظ س٣جم٤ز ٝهجُذ٣ ٖ٤شصذ٣جٕ ٓالدظ ػجد٣ز ثُٞهٞف أٓجّ ثُقق.
عْ ثعأٍ:
ٓ ج ثُ٘غذز د ٖ٤ػذد ثُز٣ ٖ٣شصذٓ ٕٝالدظ س٣جم٤ز إُ ٠ػذد ثُز٣ ٖ٣شصذٓ ٕٝالدظ ػجد٣ز؟ ٔ
ٕ
ثٗظش ًضجح ثُٔؼِْ.
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ"ًضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
ثُقَ دجعضؼٔجٍ ثٌُغٞس ثُٔضٌجكتز.
فَ ًالً ٖٓ ثُض٘جعذجس ث٥ص٤زّ = ٗ :
ٖ٘ 7
ثٗظش ٓغجٍ ٔ دٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
فَ ًالَّ ٖٓ ثُض٘جعذجس ث٥ص٤ز:
(ح) ٖٓ = ع ٘
(أ) ٕ = ٕ ٙ
9
ٗ٘
9
ٖ
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:
ٗ) ٞٛث٣جس :إرث ًجٕ  ٔ7هجُ ًذج ٖٓ ًَ ٖٓ هجُذًج ك ٢إفذ ٟثُٔذثسط ٣لنِ ٕٞثُغذجفز ػِ ٠ؿ٤شٛج ٖٓ ثُش٣جم٤جس ،كٔج
ػذد ثُطالح ثُ٣ ٖ٤لنِ ٕٞثُغذجفز ٖٓ د ٖٓٓ ٖ٤هجُخٓ ٔ7هجُذج َ
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ثُضذس٣خ

فَ ًال ٖٓ ثُض٘جعذجس ث٥ص٤ز:
(ٛ = ٕ )7ـ
٘ٔ
٘
(ٕ ٖ٘ = 7 )9
ٍ ٓٔ

ٙ

(ٓٔ) ٗ = ٔٙ
ط ٕ8
ٕٔ
(ٖٔ) ٔ8 = ٙ
ؽـ
7
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

7

 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 صؼِْ عجدن :إُ ٠ثُطجُخ صٞم٤ـ ً٤ق عجػذ ٙثُذسط ثُغجدن ػٖ ثُض٘ج٣ذجس ػِ ٠إدسثى ٓلج ْ٤ٛثُذسط ثُقجُ.٢
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

صجدغ ثُؾذش :فَ ثُض٘جعخ

ثُٞعجةَ

ثُضوذْ٣

 ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أفَ ص٘جعذجس.
 ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر:
ٓ ج هذَ ثُذسط :ثُٔوجسٗز دٓ ٖ٤وذثسً ٖ٣غش ٖ٣كٞٓ ٢ثهق ػِ ٠فَ ٓغأُز.
 مٖٔ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ مشح ثألػذثد ثٌُِ٤ز ٝهغٔضٜج ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ٓٞثهق ػِٗ ٠غخ ٓٝؼذالس ٓضٌجكتز.
ثعضؼٔجٍ ثُ٘غخ ُِض٘ذؤ كٓ ٢غجةَ ص٘جعخ.
ٓ ج دؼذ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُوغٔز إل٣ؾجد ٓؼذالس ٝفذر ٗٝغخ ك ٢ػالهجس ص٘جعذ٤ز.
د٘جء أعجط ؽذش :١ثُقق ٍٞػِ ٠ف٤ؾ دجعضؼٔجٍ ٓوج٤٣ظ ثُشعْ.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

صٞفَ إُ ٠ص٘جعذجس دجعضؼٔجٍ ثُ٘غذز د ٖ٤ثُطالح ثُز٣ ٖ٣شصذٓ ٕٝالدظ ػجد٣ز ٝثُطالح ثُز٣ ٖ٣شصذٓ ٕٝالدظ س٣جم٤ز
كٔغال ،ثهِخ إُ ٠هجُخ ٣شصذٓ ١الدظ س٣جم٤ز ٝهجُذ٣ ٖ٤شصذ٣جٕ ٓالدظ ػجد٣ز ثُٞهٞف أٓجّ ثُقق.
عْ ثعأٍ:
ٓ ج ثُ٘غذز د ٖ٤ػذد ثُز٣ ٖ٣شصذٓ ٕٝالدظ س٣جم٤ز إُ ٠ػذد ثُز٣ ٖ٣شصذٓ ٕٝالدظ ػجد٣ز؟ ٔ
ٕ
ثٗظش ًضجح ثُٔؼِْ.
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ"فـ ً ٕٙضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
ثُض٘ذؤ كٞٓ ٢ثهق ثُض٘جعخ
ٓطجػْ :إرث ًجٕ ٕٔهجُذًج ؽجٓؼ ً٤ج ٖٓ د ٔ٘ ًَ ٖ٤هجُ ًذج ٣لنِ ٕٞص٘جٝ ٍٝؽذز ثُـذثء كٓ ٢طؼْ ثُؾجٓؼز ،كجعضؼَٔ ٛزٙ
ثُ٘غذز ُٔؼشكز ػذد ثُطالح ثُز٣ ٖ٣لنِ ٕٞص٘جٝ ٍٝؽذز ثُـذثء كٓ ٢طؼْ ثُؾجٓؼز ٖٓ د ٘ٓٓ ٖ٤هجُخ.
ثٗظش ٓغجٍ ٗ دٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
عؼشث فشثسً٣ج صوش٣ذًج ك 7 ٢ػِخ ٖٓ ثُ٘ٞع
(د) ٓغِؾجس :صقضٖ ١ٞػِخ ٓغِؾجس كجٗ٤ِ٤ج ػِ 8ٔٓ ٠عؼشثس فشس٣ز ،كٌْ
ً
عؼشث فشثسً٣ج
ٗلغٚ؟ ًٓ ٔ98
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:
٘) فَ ثُٞثؽذجس :إرث ًجٗش هجُذز ٝثفذر ٖٓ ًَ ٕٔ هجُذز ال صقَ ثُٞثؽذجس ثُٔ٘ضُ٤ز ،كٔج ػذد ثُطجُذجس ثُِٞثص ٢ال ٣قِِٖ
ثُٞثؽذجس ٖٓ د ٗ٘ٙ ٖ٤هجُذز؟  ٖ8هجُذز
 )ٙثفضلجالس :إرث ًجٗش ًٗ 8ؼٌز صٌل ٕ8 ٢هلالً ك ٢ثفضلجٍ ،كٌْ ًؼٌز صٌل ٢الفضلجٍ ٖٓ هلالً؟ ًٓ 9ؼٌز
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضذس٣خ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:

( )ٔ7هؼجّ٘٣ :لن هالح ٓذِؾ  ٗ8س٣جالً ُؾشثء ٝؽذجس هؼجّ ُ .ْٜأٝؽذ ٓج ٘٣لو ٔٓ ٚهالح ُؾشثء ٝؽذجس هؼجّ ُ ْٜفغخ
ٛزث ثُٔؼذٍ؟ ٕٓٔس٣جالً
( )ٔ9فقز :ػذد دهجس ثُوِخ ٓٓ 7مشدز ك ٔٓ ٢دهجةن .كٌْ ده٤وز صذِؾ كٜ٤ج ػذد دهجس ثُوِخ ٓٗٔ مشدز فغخ ٛزث
ثُٔؼذٍ؟ ده٤وضجٕ
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

ثُضوْ٣ٞ

 صؼِْ عجدن :إُ ٠ثُطجُخ صٞم٤ـ ً٤ق عجػذ ٙثُذسط ثُغجدن ػٖ ثُض٘ج٣ذجس ػِ ٠إدسثى ٓلج ْ٤ٛثُذسط ثُقجُ.٢
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

خطز فَ ثُٔغأُز

ثُٞعجةَ

ثُضوذْ٣

 ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أفَ ثُٔغجةَ دجعضؼٔجٍ خطز" ثُذقظ ػٖ ٗٔو".
 ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر:
ٓ ج هذَ ثُذسط ٌٖٔ٣ :ثعضؼٔجٍ خطز " ثُذقظ ػٖ ٗٔو" فَ ثُٔغأُز ٛزُ ٙقَ أٗٞثع ٓخضِلز ٖٓ ثُٔغجةَ .كوذ ٣قذد
ثُطالح ٗٔطً ج ُ٤ؾذٝث ثُقَ ٝصؼضذش خطز " ثُذقظ ػٖ ٗٔو" ثعجع٤ز كٓ ٢ؼشكز ثُٔضضجدؼجس ٝصقذ٣ذ ثُذٝثٍ.

ثُضذس٣ظ
 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ثعضؼَٔ ث ١خطز ٖٓ ثُخطو ث٥ص٤ز ُقَ ثُٔغجةَ::
ً )ٔٓ ضخ ػِٔ٤ز :دِـش ٓذ٤ؼجس إفذ ٟثٌُٔضذجس  ّٞ٣ثإلعً٘ 8ٙ ٖ٤ضجدًج ػًِٔ٤جٓ ٞٛٝ ،ج ٣ض٣ذ ػِٓ ٠غِ ٢ثٌُٔ٤ز ثُٔذ٤ؼز
 ّٞ٣ثُخٔ٤ظ دغٔجٗ٤ز ،كٌْ ًضجدًج ػًِٔ٤ج د٤غ  ّٞ٣ثُخٔ٤ظ؟
أك:ْٜ

ثُضذس٣خ

دِؾ ٓذ٤ؼجس إفذ ٟثٌُٔضذجس ٖٓ ثٌُضخ ً 8ٙضجدًج  ّٞ٣ثإلع٘٣ٝ ٖ٤ض٣ذ ٛزث ثُؼذد ػِٓ ٠غِ ٢ثٌُٔ٤ز ثُٔذ٤ؼز ّٞ٣
ثُخٔ٤ظ دغٔجٗ٤ز.
خطو :ثدقظ ػٖ ٗٔو إل٣ؾجد ػذد ثٌُضخ ثُٔذجػز  ّٞ٣ثُخٔ٤ظ.
فًَ ٖ9 :ضجدًج
صقون .
ثسثؽغ ٓؼط٤جس ثُٔغأُز ٝأهذوٜج ٓغ ثُقَ.
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 صؼِْ الفن :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ ًضجدز كوشر ٗخضقشر ف ٍٞػالهز ثُ٘غذز ٝثُض٘جعخ دجُ٘غذز ثُٔت٣ٞز (ٓٞمٞع ثُذسط
ثُوجدّ).
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

ثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز ٝثٌُغٞس
ثالػض٤جد٣ز



ثُضوذْ٣






ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أف ٍٞثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز إًُ ٠غٞس ثػض٤جد٣زٝ ،أف ٍٞثٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز إُٗ ٠غخ ٓت٣ٞز.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُ٘غذز ثُٔت٣ٞز.
ٓج هذَ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُ٘ٔجرػ ُشدو ثٌُغٞس ثُؼؾش٣ز دجٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ثُض ٢صقذد ثألػؾجس أ ٝثألؽضثء ٖٓ ٓتز
أ ٝثألؽضثء ٖٓ أُق.
مٖٔ ثُذسط :ثُضٞفَ إُ ٠فٞس ٌٓضجكتز ُِؼذثد ثُ٘غذ٤ز .صٔغ َ٤ثُ٘غخ ٝثُ٘غخ ثُٔت٣ٞزدجٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز.
فَ ٓغجةَ ٖٓ خالٍ صلغ٤ش ثُذ٤جٗجس.
ٓج دؼذ ثُذسط :ثُضق َ٣ٞد ٖ٤ثٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ٝثٌُغٞس ثُؼؾش٣زٝ ،ثألػذثد ثٌُِ٤ز ٝ ،ثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

هغْ ثُطالح إُٓ ٠ؾٔٞػجس فـ٤شرٝ ،أػو ًَ ٓؾٔٞػز ٓج هٔ٤ضٔٓٓ ٚلاير ٖٓ ٗوٞد ثُِؼخٝ ،ثهِخ إُٓ ًَ ٠ؾٔٞػز إٔ
صخقـ ؽضءث ٖٓ ٛزث ثُٔذِؾ ٌَُ ٓؾجٍ ٖٓ ثُٔؾجالس ث٥ص٤ز :صشك ،ٚ٤هؼجّٓ ،الدظ ،ثدخجس.
عْ ثعأٍ:
عؼشث ٖٓ
 أٓ ١ؾجٍ خقـ ُ ٚثُٔذِؾ ثألًذش ٖٓ ثُٔجٍ؟ ُٔٝجرث؟ إؽجدز ٌٓٔ٘زُٔ :ؾجٍ ثُٔالدظ؛ ألٕ ثُٔالدظ أػِ٠
ً
ثألؽ٤جء ثألخش.ٟ
ٓ ج ثُٔذِؾ ثُز ١خقـ ُالدخجس؟ إؽجدز ٌٓٔ٘زٕٓ :س٣جالً.
٤ً ق  ٌٖٔ٣إٔ صغضؼَٔ ثٌُغش ثالػض٤جد ١أ ٝثُ٘غذز ثُٔت٣ٞز ُضقق رُي ثُؾضء ٖٓ ثُٔذِؾ ثُز ١خقـ ُالدخجس؟
إؽجدز ٌٓٔ٘ز :خٔظ أ ٕٓ ٝك ٢ثُٔتز ٖٓ ثُٔذِؾ خقـ ُالدخجس.
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ" ًضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
ثًضخ ثُ٘غذز ثُٔت٣ٞز %ٕٔ٘ :ػِ ٠فٞسر ػذ ًغش ١ك ٢أدغو فٞسر.
ثٗظش ٓغجٍ ٕ دٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
(د) ٞٛثصق ٗوجُز :أؽجح  %ٕ8ك ٢ثالعضطالع ٗلغ ٚأِٗ٣ ْٜضوط ٕٞثُقٞس دٜٞثصل ْٜثُ٘وجُز .كٔج ثٌُغش ثُز ١صٔغِٛ ٚزٙ
ثُ٘غذز ٖٓ ٓجٌُ ٢ثُٜٞثصق؟ 7
ٖ٘
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:
ٔ) ٘ٔ%

ٖ
ٕٓ

ثُضذس٣خ

ثًضخ ًَ ٓت٣ٞز كٔ٤ج ٣أص ٢ػِ ٠فٞسر ًغش أ ٝػذد ًغش ١ك ٢أدغو فٞسر:
ٖ) ٓٔ ٗ %ٔ8
٘
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ٕٔ) ٗٔ%

ثًضخ ًَ ٓت٣ٞز كٔ٤ج ٣أص ٢ػِ ٠فٞسر ًغش أ ٝػذد ًغش ١ك ٢أدغو فٞسر:
ٔ ٔ7 %ٔ8٘ )ٔٙ
7
ٕٓ
ٓ٘
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

ٝخقٞفج ٓغجٍ٘ ،ػِ ٠ك ْٜثُذسط ثُالفن
 صؼِْ الفن :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ إٔ ٌ٣ضخ ً٤ق ٣غجػذ ٙثُذسط ثُقجُ،٢
ً
فً"ٍٞضجدز ثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز ػِ ٠فٞسر ًغٞس ػؾش٣ز".
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجس :رًش ثُطالح دإٔ ٣ن٤لٞث إُٓ ٠ط٣ٞجص ْٜأٓغِز ُطش٣وز ًضجدز ثٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ػِ ٠فٞسر
ٗغخ ٓت٣ٞزٝ ،ثُؼٌظ دجُؼٌظ.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر
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ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

صجدغ ثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز ٝثٌُغٞس
ثالػض٤جد٣ز



ثُضوذْ٣






ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أف ٍٞثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز إًُ ٠غٞس ثػض٤جد٣زٝ ،أف ٍٞثٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز إُٗ ٠غخ ٓت٣ٞز.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُ٘غذز ثُٔت٣ٞز.
ٓج هذَ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُ٘ٔجر ػ ُشدو ثٌُغٞس ثُؼؾش٣ز دجٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ثُض ٢صقذد ثألػؾجس أ ٝثألؽضثء ٖٓ ٓتز
أ ٝثألؽضثء ٖٓ أُق.
مٖٔ ثُذسط :ثُضٞفَ إُ ٠فٞس ٌٓضجكتز ُِؼذثد ثُ٘غذ٤ز .صٔغ َ٤ثُ٘غخ ٝثُ٘غخ ثُٔت٣ٞزدجٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز.
فَ ٓغجةَ ٖٓ خالٍ صلغ٤ش ثُذ٤جٗجس.
ٓج دؼذ ثُذسط :ثُضق َ٣ٞد ٖ٤ثٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ٝثٌُغٞس ثُؼؾش٣زٝ ،ثألػذثد ثٌُِ٤ز ٝ ،ثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

هغْ ثُطالح إُٓ ٠ؾٔٞػجس فـ٤شرٝ ،أػو ًَ ٓؾٔٞػز ٓج هٔ٤ضٔٓٓ ٚلاير ٖٓ ٗوٞد ثُِؼخٝ ،ثهِخ إُٓ ًَ ٠ؾٔٞػز إٔ
صخق ـ ؽضءث ٖٓ ٛزث ثُٔذِؾ ٌَُ ٓؾجٍ ٖٓ ثُٔؾجالس ث٥ص٤ز :صشك ،ٚ٤هؼجّٓ ،الدظ ،ثدخجس.
عْ ثعأٍ:
عؼشث ٖٓ
 أٓ ١ؾجٍ خقـ ُ ٚثُٔذِؾ ثألًذش ٖٓ ثُٔجٍ؟ ُٔٝجرث؟ إؽجدز ٌٓٔ٘زُٔ :ؾجٍ ثُٔالدظ؛ ألٕ ثُٔالدظ أػِ٠
ً
ثألؽ٤جء ثألخش.ٟ
ٓ ج ثُٔذِؾ ثُز ١خقـ ُالدخجس؟ إؽجدز ٌٓٔ٘زٕٓ :س٣جالً.
٤ ً ق  ٌٖٔ٣إٔ صغضؼَٔ ثٌُغش ثالػض٤جد ١أ ٝثُ٘غذز ثُٔت٣ٞز ُضقق رُي ثُؾضء ٖٓ ثُٔذِؾ ثُز ١خقـ ُالدخجس؟
إؽجدز ٌٓٔ٘ز :خٔظ أ ٕٓ ٝك ٢ثُٔتز ٖٓ ثُٔذِؾ خقـ ُالدخجس.
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ" ًضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
ثًضخ ثُ٘غذز ثُٔت٣ٞز ثُض ٢صٔغَ ثُؾضء ثُٔظَِ ٖٓ ثُ٘ٔٞرػ إُ ٠ثُ٤غجس.
ثٗظش ٓغجٍ ٘ دٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
ثًضخ ًالَّ ٖٓ ثٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز أ ٝثألػذثد ثٌُغش٣ز أ ٝثُؾضء ثُٔظَِ ك ٢ثُ٘ٔٞرد ػِ ٠فٞسر ٗغذز ٓتٞدز:
(%ٕ9ٓ ٕ 9 )ٝ
(ٛـ) ٖ ٓ%ٙ
ٓٔ
٘
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:
ثًضخ ثُ٘غذز ثُٔت٣ٞز ثُض ٢صٔغَ ثُؾضء ثُٔظَِ ٖٓ ًَ ٗٔٞرػ ٓٔج ٣جص:٢
)8

ٓ%9

ٕ٘ٔ%

ٓٔ)

ثُضذس٣خ

ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
 )ٕ7هؼجّ٣ :ؾٌَ ثُٔجء ٗق ٖٓ ٕٖ ٞثُذط٤خز .كٔج ثُ٘غذز ثُٔت٣ٞز ثُضوش٣ذ٤ز ٌُٔ٤ز ثُٔجء ك ٢ثُذط٤خ؟
ٕ٘
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ٕ%9

ثُضوْ٣ٞ

ٝخقٞفج ٓغجٍ٘ ،ػِ ٠ك ْٜثُذسط ثُالفن
 صؼِْ الفن :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ إٔ ٌ٣ضخ ً٤ق ٣غجػذ ٙثُذسط ثُقجُ،٢
ً
فً"ٍٞضجدز ثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز ػِ ٠فٞسر ًغٞس ػؾش٣ز".
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجس :رًش ثُطالح دإٔ ٣ن٤لٞث إ ُٓ ٠ط٣ٞجص ْٜأٓغِز ُطش٣وز ًضجدز ثٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ػِ ٠فٞسر
ٗغخ ٓت٣ٞزٝ ،ثُؼٌظ دجُؼٌظ.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر
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ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

ثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز ٝثٌُغٞس
ثُؼؾش٣ز

ثُٞعجةَ

ثُضوذْ٣

 ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أف ٍٞثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز إًُ ٠غٞس ػؾشٝ ،١أف ٍٞثٌُغٞس ثُؼؾش ١إُٗ ٠غخ ٓت٣ٞز.
 ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر:
ٓ ج هذَ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُ٘ٔجرػ ُشدو ثٌُغٞس ثُؼؾش٣ز دجٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ثُض ٢صقذد ثألػؾجس أ ٝثألؽضثء ٖٓ
ٓتز أ ٝثألؽضثء ٖٓ أُق.
 مٖٔ ثُذسط :ثُق ق ٍٞػِ ٠فٞس ٓضٌجكتز ُألػذثد ثُ٘غذ٤ز.
صٔغ َ٤ثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز دجٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ٝثٌُغٞس ثُؼؾش٣ز.
ٓ ج دؼذ ثُذسط :ثُضق َ٣ٞد ٖ٤ثٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ٝثٌُغٞس ثُؼؾش٣زٝ ،ثألػذثد ثُقق٤قز ٝ ،ثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

أفنش إُ ٠ؿشكز ثُقق ٓٓٔ ٖٓ ثألؽ٤جء ثُقـ٤شر ٓغَ فذجس ثُلجف٤ُٞجء ،أٓ ٝؾجدي ثُٞسمٝ ،ثكقَ ٔ9فذز ٜٓ٘ج ،عْ
ثهشؿ ثُغتِز ث٥ص٤ز ػِ ٠ثُطالحًٝ(.شس ٛزث ثُ٘ؾجه ٓغ ًٔ٤جس أخش ٖٓ ٟثُلجف٤ُٞجء).
عْ ثعأٍ:
٤ً ق صٌضخ ػذد فذجس ثُلجف٤ُٞجء ثُض ٢كقِضٜج ػِ ٠فٞسر ًغش ثػض٤جد١؟ ٔ9
ٓٓٔ
٤ً ق صٌضخ ػذد فذجس ثُلجف٤ُٞجء ثُض ٢كقِضٜج ػِ ٠فٞسر ٗغذز ٓت٣ٞز؟ %ٔ9
خز ٓ٘فذز كجف٤ُٞجء ٖٓ ثُـ ٓٓٔ فذز ،عْ ثعأٍ:
٤ً ق صٌضخ ػذد فذجس ثُلجف٤ُٞجء ثُض ٢كقِضٜج ػِ ٠فٞسر ًغش ثػض٤جد١؟ ٓ٘ = ٔ
ٓٓٔ ٕ
٤ً ق صٌضخ ػذد فذجس ثُلجف٤ُٞجء ثُض ٢كقِضٜج ػِ ٠فٞسر ٗغذز ٓت٣ٞز؟ ٓ٘%
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ" ًضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
ثًضخ ًَ ًغش ػؾشٔٓ ١ج ٣أص ٢ػِ ٠فٞسر ٗغذز ٓت٣ٞز ٓ.ٖ8
ثٗظش ٓغجٍ ٗ دٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
ثًضخ ًَ ًغش ػؾشٔٓ ١ج ٣أص ٢ػِ ٠فٞسر ٗغذز ٓت٣ٞز:
(ٛـ) ٘%ٔ7٘ ٔ.7
%ٗ7
(د) ٓ.ٗ7
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:
ٔ) %ٕ7

ثًضخ ًَ ٗغذز ٓت٣ٞز ٓٔج ٣أص ٢ػِ ٠فٞسر ًغش ػؾش:١
٘) ٘ٔٔ%
ٗٓٓ.
ٖ) ٗ%
ٓ.ٕ7
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

٘ٔٔ.

ثُضذس٣خ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ثًضخ ًَ ٗغذز ٓت٣ٞز ٓٔج ٣أص ٢ػِ ٠فٞسر ًغش ػؾش:١
ٔٔٓ.
ٕٓ) ٔٔ%
ٖٓٓ.
%ٖ )ٔ7
ٓ.ٔ7
ٗٔ) %ٔ7
ٖٕ) ٗوٞدٝ :صػش إفذ ٟثُؾشًجس ثُٔغجٔٛز أسدجفج ػِ ٠ثُٔغج ٖ٤ٔٛد٘غذز ٗ.%ثًضخ ٗ %ػِ ٠فٞسر ًغش ػؾش.١
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 ك ْٜثُش٣جم٤جس :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ إٔ ٌ٣ضخ ثٌُغش ثُؼؾش ٓ.88 ١ػِ ٠فٞسر ٗغذز ٓت٣ٞزٌ٣ٝ ،ضخ ث٣نج
ثُخطٞثس ثُض ٢ثصذؼٜج ك ٢ثُضٞفَ إُ ٠رُي.
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

ثالفضٔجٍ

ثُٞعجةَ

 ثُٜذف ٖٓ ثُذسط:
 ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُ٘ٞثصؼ ،فجدعز دغ٤طز ،ثإلفضٔجٍ ،ثُقجدعضجٕ ثُٔض٘جٓضجٕ ،ػؾٞثة.٢
ٓ ج هذَ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ٗضجةؼ ثُضؾشدز ُِضٞفَ إُ ٠ص٘ذؤثس.
 مٖٔ ثُذسط :صٔغ َ٤ثُ٘غخ دجٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ٝثُ ٌغٞس ثُؼؾش٣زٝ ،إ٣ؾجد ثفضٔجٍ فجدعز دغ٤طز ٝثفضٔجٍ ٓضٔٔز
أؽذ ثفضٔجٍ فجدعز دغ٤طز ٝأكغش.ٙ

ثُضوذْ٣

فجدعز.
ٓ ج دؼذ ثُذسط :إ٣ؾجد ثفضٔجٍ فٞثدط ٓغضوِز.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:
عْ ثعأٍ:

ثُضذس٣ظ

ثػشك ٌٓؼخ ثألسهجّ ػِ ٠ثُطالح.
ٓ ج ػذد أٝؽٌٓ ٚؼخ ثألسهجّ؟ ٙ
ٓ ج ثألػذثد ثُض ٢صظٜش ػِ ٠أٝؽٌٓ ٚؼخ ثألسهجّ؟ ٔٙ ،٘ ،ٗ ،ٖ ،ٕ ،
 َٛ كشفز ظٜٞس ثُشهْ ٔ ػ٘ذ سٓ ٢ثٌُٔؼخ ًذ٤شر؟ ال
ُٔ جرث ال صٌ ٕٞكشفز ظٜٞس ثُشهْ ٔ ًذ٤شر؟ ألٕ ٘ٛجى ٝؽ ًٜج ٝثفذًث كوو كٌٓ ٢ؼخ ثألسهجّ ٣قَٔ ثُشهْ ٔ.
 َٛ كشفز ظٜٞس ٕ أ ٗ ٝأًذش ٖٓ كشفز ظٜٞس ٔ؟ ُٔٝجرث؟ إؽجدز ٌٓٔ٘زٗ :ؼْ؛ ألٕ ٘ٛجى ػذد٤ُٝ ٖ٣ظ ػذدًث ٝثفذًث.
 ٌٖٔ٣ َٛ إٔ صؼطٌٓ ٢غجالً ُؼذد ٣غضق َ٤ظٜٞس ٙػ٘ذ سٓ ٢ثٌُٔؼخ؟ صض٘ٞع ثإلؽجدجس.
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ" ًضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
أٝؽذ ثفضٔجٍ ظٜٞس ثُؼذد  ٙػ٘ذ سٓ ٢ثٌُٔؼخ.
ثٗظش ٓغجٍ ٔ دٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
أدس ٓؤؽش ثُوشؿ ثُذٝثس ثُٔذ ٖ٤إُ ٠ثُ٤غجس ٓشر ٝثفذر عْ أٝؽذ ثفضٔجٍ ًَ ثُقٞثدط ث٥ص٤ز ٝثًضخ إؽجدضي ػِ ٠فٞسر
(ؽـ) ؿ (فشف ػِز) ٖ
ٔ
ًغش ثػض٤جد( :١أ) ؿ ()ٝ
ٓٔ
ٓٔ
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:

ثخض٤شس دطجهز صقَٔ فشكًج دؾٌَ ػؾٞثة .٢أٝؽذ ثفضٔجٍ ًَ ٖٓ ثُقٞثدط ث٥ص٤زٝ ،ثًضخ إؽجدضي ػِ ٠فٞسر ًغش ثػض٤جد:١
(٘) ؿ (ُ٤ظ فشف ػِز) ٘
(ٗ) ؿ (ط أ ٝف أٔ )ٍ ٝ
(ٔ) ؿ (د) ٔ
9
ٖ
9
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

ثُضذس٣خ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
إرث أد٣ش ٓؤؽش ثُوشؿ ثُٔ٤ذٖ إُ ٠ثُ٤غجس ٓشر ٝثفذر .كأٝؽذ ثفضٔجٍ ًَ ٖٓ ثُقٞثدط ث٥ص٤زٝ ،ثًضخ إؽجدضي ػِ ٠فٞسر ًغش
ثػض٤جد:١

 )8ؿ (أصسم) ٔ
ٗ

ٓٔ) ؿ (أفٔش أ ٝأفلش) ٖ
8
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

٘ٔ) ؿ ( 7أٔ )9 ٝ
٘

 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 دطجهز ٌٓجكجر :ثػشك ٌٓؼخ ثألسهجّ عْ ثهشؿ ثألعتِز ث٥ص٤زٓ :ج ثفضٔجٍ ظٜٞس ثُشهْ  ٙػ٘ذ سٓ ٢ثٌُٔؼخ؟
ٓج ثفضٔجٍ ٓضٔٔز فجدعز ظٜٞس ثُشهْ ٙ؟
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

صجدغ ثالفضٔجٍ

ثُٞعجةَ

 ثُٜذف ٖٓ ثُذسط:
 ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُ٘ٞثصؼ ،فجدعز دغ٤طز ،ثإلفضٔجٍ ،ثُقجدعضجٕ ثُٔض٘جٓضجٕ ،ػؾٞثة.٢
ٓ ج هذَ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ٗضجةؼ ثُضؾشدز ُِضٞفَ إُ ٠ص٘ذؤثس.
 مٖٔ ثُذسط :صٔغ َ٤ثُ٘غخ دجٌُغٞس ثالػض٤جد٣ز ٝثٌُغٞس ثُؼؾش٣زٝ ،إ٣ؾجد ثفضٔجٍ فجدعز دغ٤طز ٝثفضٔجٍ ٓضٔٔز
أؽذ ثفضٔجٍ فجدعز دغ٤طز ٝأكغش.ٙ

ثُضوذْ٣

فجدعز.
ٓ ج دؼذ ثُذسط :إ٣ؾجد ثفضٔجٍ فٞثدط ٓغضوِز.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:
عْ ثعأٍ:

ثُضذس٣ظ

ثػشك ٌٓؼخ ثألسهجّ ػِ ٠ثُطالح.
ٓ ج ػذد أٝؽٌٓ ٚؼخ ثألسهجّ؟ ٙ
ٓ ج ثألػذثد ثُض ٢صظٜش ػِ ٠أٝؽٌٓ ٚؼخ ثألسهجّ؟ ٔٙ ،٘ ،ٗ ،ٖ ،ٕ ،
 َٛ كشفز ظٜٞس ثُشهْ ٔ ػ٘ذ سٓ ٢ثٌُٔؼخ ًذ٤شر؟ ال
ُٔ جرث ال صٌ ٕٞكشفز ظٜٞس ثُشهْ ٔ ًذ٤شر؟ ألٕ ٘ٛجى ٝؽ ًٜج ٝثفذًث كوو كٌٓ ٢ؼخ ثألسهجّ ٣قَٔ ثُشهْ ٔ.
 َٛ كشفز ظٜٞس ٕ أ ٗ ٝأًذش ٖٓ كشفز ظٜٞس ٔ؟ ُٔٝجرث؟ إؽجدز ٌٓٔ٘زٗ :ؼْ؛ ألٕ ٘ٛجى ػذد٤ُٝ ٖ٣ظ ػذدًث ٝثفذًث.
 ٌٖٔ٣ َٛ إٔ صؼطٌٓ ٢غجالً ُؼذد ٣غضق َ٤ظٜٞس ٙػ٘ذ سٓ ٢ثٌُٔؼخ؟ صض٘ٞع ثإلؽجدجس.
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ ًضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
أٝؽذ ثفضٔجٍ ػذّ ظٜٞس ثُشهْ  ٙك ٢ثُٔغجٍ ٔ.
ثٗظش ٓغجٍ ٖ دٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
أدس ٓؤؽش ثُوشؿ ثُذٝثس ثُٔذ ٖ٤إُ ٠ثُ٤غجس ٓشر ٝثفذر عْ أٝؽذ ثفضٔجٍ ًَ ثُقٞثدط ث٥ص٤ز ٝثًضخ إؽجدضي ػِ ٠فٞسر
(ؽـ) ؿ (فشف ػِز) ٖ
ٔ
ًغش ثػض٤جد( :١أ) ؿ ()ٝ
ٓٔ
ٓٔ
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:

ثُضذس٣خ

( )7أُؼجح :ثفضٔجٍ ثخض٤جس دطجهز (ثسؽغ خطٞر إُ ٠ثُخِق) كُ ٢ؼذز ثُِٞفز ٣غج %ٕ٘ ١ٝفق ٓضٔٔز ٛز ٙثُقجدعز،
ٝأٝؽذ ثفضٔجٍ ثُٔضٔٔز ػِ ٠فٞسر ًغش ثػض٤جدًٝ ١غش ػؾشٗٝ ١غذز ٓت٣ٞزٓ .ضٔٔز (ثسؽغ خطٞر إُ ٠ثُخِق)  ٢ٛأ٣ز
دطجهز أخش ٟؿ٤ش ٛز ٙثُذطجهز .ثفضٔجٍ ثُٔضٔٔز %7٘ ،ٓ.7٘ ، ٖ ٞٛ
ٗ
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
(ٕٖ) صقذ :إرث ًجٕ ػذد ثألؽضثء كُ ٢ؼذز ٓؤؽش ثُوشؿ ثُذٝثس أًغش ٖٓ عالعز ًٝجٗش ًِٜج ٓضغج٣ٝزًٝ ،جٕ ثفضٔجٍ ٝهٞف
ٓؤؽش ثُوشؿ ػِ ٠ثُِ ٕٞثألصسم ٣غج ،ٓ.٘ ١ٝكقْٔ ُٞفضٌ٘ٔٓ ٖ٤ضُٜ ٖ٤ز ٙثُِؼذزٝ .كغش ُٔجرث صٌٜٔ٘ٓ ًَ ٕٞج ٓوذُٞز.
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 دطجهز ٌٓجكجر :ثػشك ٌٓؼخ ثألسهجّ عْ ثهشؿ ثألعتِز ث٥ص٤زٓ :ج ثفضٔجٍ ظٜٞس ثُشهْ  ٙػ٘ذ سٓ ٢ثٌُٔؼخ؟
ٓج ثفضٔجٍ ٓضٔٔز فجدعز ظٜٞس ثُشهْ ٙ؟
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

كنجء ثُؼ٘٤ز



ثُضوذْ٣






ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أٗؾب كنجء ثُؼ٘٤ز دجعضؼٔجٍ ثُشعْ ثُؾؾش.١
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذرٓ :ذذأ ثُؼذ ثألعجع ،٢كنجء ثُؼ٘٤ز ،ثُشعْ ثُؾؾش.١
ٓج هذَ ثُذسط :إ٣ؾجد ثفضٔجٍ فٞثدط دغ٤طز ٝثفضٔجالس ٓضٔٔجصٜج.
مٖٔ ثُذسطً :ضجدز كنجء ثُؼ٘٤ز دجعضؼٔجٍ ثُوٞثةْ أ ٝثُشعْ ثُؾؾشٝ ،١إ٣ؾجد ثفضٔجٍ فجدعز دغ٤طز.
ٓج دؼذ ثُذسطً :ضجدز كنجء ثُؼ٘٤ز ُضؾجسح دغ٤طز أٓ ٝشًذز.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

ثًضخ ػِ ٠ثُغذٞسر خ٤جسثس ثُٔالدظ ثالص٤ز :عٞح ثعٞد ،عٞح د٘ ،٢ؿضشر د٤نجء ،ؿضشر فٔشثء.
عْ ثعأٍ:
 ثرًش هش٣وز صثفذر الخض٤جس صً ١جَٓ ٖٓ ٛز ٙثُوطغ؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :عٞح أعٞد ٝؿضشر فٔشثء.
 ثرًش هش٣وز أخشٟ؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :عٞح د٘ٝ ٢ؿضشر د٤نجء.
ٓ ج ؽٔ٤غ ثُطشم ثُٔخضِلز ُضٌ ٖ٣ٞصً ١جَٓ ٣ضنٖٔ ثُغٞح ثألعٞد؟ عٞح أعٞد ٝؿضشر د٤نجء ،عٞح أعٞد ٝػضشر
فٔشثء.
ٓ ج ػذد ؽٔ٤غ ثُطشم ثُٔخضِلز ثُض ٌٖٔ٣ ٢صٌٜ٘٣ٞج ٖٓ خ٤جسثس ثُٔالدظ ثُٔزًٞسر؟ أسدؼز
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ" ًضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
ثعضؼَٔ ثُشعْ ثُؾؾش ١إل٣ؾجد ػذد ثُطشم ثٌُٔٔ٘ز الخض٤جس ػِذز أ٣غٌش ْ٣إرث ثٌٖٓ ثالخض٤جس ٖٓ د ٖ٤فؾٔ ٖٓ ٖ٤ثُؼِخ:
ثٗظش ٓغجٍ ٕ دٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
(ح) ثعضؼَٔ ثُشعْ ثُؾؾش ١إل٣ؾجد ػ ذد ثٌُِٔجس ثُٔخضِلز ثُض ٌٖٔ٣ ٢صٌٜ٘٣ٞج دجعضؼٔجٍ ًَ ًِٔز ٓٔج ٣أص :٢كقَ،
ٓذسعز ،ؿشكز ،د٤شٓ ،غ ثُنٔ٤ش ٖ٣ثُٔضقِ:ٖٛ ،ْٛ :ٖ٤
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 صأًذ:
(ٔ) ثفطلجف :دٌْ هش٣وز  ٌٖٔ٣إٔ ٣قطق سثةذ ٝهجعْ ٝكٞثص أٓجّ هجُٝز أٓ ٖ٤ثٌُٔضذز ُضغؾ َ٤ثٌُضخ ثُض ٢ثعضؼجسٛج؟
ثكشك أٗ٣ ٚشٓض إُ ٠سثةذ دجُقشف سٝ ،هجعْ :م ،كٞثص :ف .إرٕ ثُطشم ثُٔخضِلز  :٢ٛس م ف ،س ف م ،م س ف،
م ف س  ،ف س م  ،ف م س ؛ أ ١إٔ ٘ٛجى  ٙهشم الفطلجف ثُطالح أٓجّ هجُٝز أٓ ٖ٤ثٌُٔضذز.
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ثُضذس٣خ

٘) ٝثؽذجس ٓ٘ضُ٤ز :دٌْ هش٣وز ُ ٌٖٔ٣غجٓ ٢إٔ ٣شصخ فَ ٝثؽذجس ثسدغ ٓٞثد؟ ثسكل إٔ سٓٞص ثُٔٞثد ػِ ٠ثُ٘ق ٞث٥ص:٢
أُٝ ٔ :٠ُٞثُغجٗ٤زٕ ،ثُغجُغز ٖ ،ثُشثدؼزٗ .كضٌ ٕٞثُطشم ثُٔخضِلز ........ٕٖٗٔ ،ٖٕٗٔ ،ٖٕٗٔ ٢ٛإرٕ ٘ٛجى ٕٗ
هش٣وز ُقَ ثُٞثؽذجس.
( )ٔٙهؼجّ ثعضؼَٔ ٓذذأ ثُؼذ ثألعجع ٢إل٣ؾجد ػذد ثُؾطجةش ثُض ٌٖٔ٣ ٢إػذثدٛج دجخض٤جس ٗٞع ٝثفذ ٖٓ ثُخذض :ثألد٤ل أٝ
ثألعٔشٞٗٝ ،ع ٝثفذ ٖٓ ثُِقُ :ّٞقْ ثإلدَ أُ ٝقْ ثُنإٔ أُ ٝقْ ثُذؽجػٞٗٝ ،ع ٝثفذ ٖٓ ثُؾذٖ :ثُؾشثةـ أ ٝثُوجدِز
ُِذ.ٖٛ
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 صؼِْ عجدن :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ إٔ ٌ٣ضخ ثألكٌجس ثُٔضؼِوز دجُطش٣وز ثُض ٢عجػذ ٙكٜ٤ج ثُذسط ( ٗ-7ثالفضٔجٍ) ػِ٠
ًضجدز كنجء ثُؼ٘٤ز.
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر
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ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

صجدغ كنجء ثُؼ٘٤ز



ثُضوذْ٣






ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أٗؾب كنجء ثُؼ٘٤ز دجعضؼٔجٍ ثُشعْ ثُؾؾش.١
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذرٓ :ذذأ ثُؼذ ثألعجع ،٢كنجء ثُؼ٘٤ز ،ثُشعْ ثُؾؾش.١
ٓج هذَ ثُذسط :إ٣ؾجد ثفضٔجٍ فٞثدط دغ٤طز ٝثفضٔجالس ٓضٔٔجصٜج.
مٖٔ ثُذسطً :ضجد ز كنجء ثُؼ٘٤ز دجعضؼٔجٍ ثُوٞثةْ أ ٝثُشعْ ثُؾؾشٝ ،١إ٣ؾجد ثفضٔجٍ فجدعز دغ٤طز.
ٓج دؼذ ثُذسطً :ضجدز كنجء ثُؼ٘٤ز ُضؾجسح دغ٤طز أٓ ٝشًذز.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

ثًضخ ػِ ٠ثُغذٞسر خ٤جسثس ثُٔالدظ ثالص٤ز :عٞح ثعٞد ،عٞح د٘ ،٢ؿضشر د٤نجء ،ؿضشر فٔشثء.
عْ ثعأٍ:
 ثرًش هش٣وز صثفذر الخض٤جس صً ١جَٓ ٖٓ ٛز ٙثُوطغ؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :عٞح أعٞد ٝؿضشر فٔشثء.
 ثرًش هش٣وز أخشٟ؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :عٞح د٘ٝ ٢ؿضشر د٤نجء.
ٓ ج ؽٔ٤غ ثُطشم ثُٔخضِلز ُضٌ ٖ٣ٞصً ١جَٓ ٣ضنٖٔ ثُغٞح ثألعٞد؟ عٞح أعٞد ٝؿضشر د٤نجء ،عٞح أعٞد ٝػضشر
فٔشثء.
ٓ ج ػذد ؽٔ٤غ ثُطشم ثُٔخضِل ز ثُض ٌٖٔ٣ ٢صٌٜ٘٣ٞج ٖٓ خ٤جسثس ثُٔالدظ ثُٔزًٞسر؟ أسدؼز
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ" ًضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
فؼ :صوذّ إفذ ٟفٔالس ثُقؼ خذٓجس ٓض٘ٞػز ًٔج ك ٢ثُؾذ ٍٝثُٔؾجٝس .ثعضؼَٔ ٓذذأ ثُؼذ ثألعجع ٢إل٣ؾجد ثُؼذد ثٌُِ٢
ُ٘ٞثصؼ ثٌُٔٔ٘ز الخض٤جس ٝعِ٤ز ثُغلش ٌٓٝجٕ ثُٔخ.ْ٤
ثٗظش ٓغجٍ ٖ دٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
(ؽـ) أُوٌٓ ٢ؼخ أسهجّ ٝأد٣ش ٓؤؽش هشؿ دٝثس ٓوغْ إُ ٠أسدؼز أؽضثء ٓضغج٣ٝز ثؽ٤ش إُٜ٤ج دجُقشٝف أ  ،ح ،ؽـ  ،د.
ٗجصؾج ًٌٓٔ٘ج
ثعضؼَٔ ٓذذأ ثُؼذ ثألعجع ٢إل٣ؾجد ثُؼذد ثٌُُِِٞ٘ ٢ثصؼ ثٌُٔٔ٘زً ٕٗ = ٗ ×ٙ .
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:
(ٖ) ٓج ػذد ثُ٘ٞثصؼ ثٌُٔٔ٘ز ػ٘ذ سٌٓٓ ٢ؼخ أسهجّ ٔٝ ٙ-ثخض٤جس فشف ٖٓ ثٌُ٤ظ ثُٔؾجٝس؟
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ثُضذس٣خ

ثعضؼَٔ ثُشعْ ثُؾؾشُ ١ؼشك كنجء ثُؼ٘٤ز ٌَُ ٓٞهق ،عْ عؾَ ػذد ثُ٘ٞثصؼ ثٌُٔٔ٘ز:
 )8ؽٔجؽ أفٔش أ ٝأد٤ل ٝعٞح أد٤ل أ ٝأعٞد أٗ ٝذٞٗ ٙ .٢ثصؼ ٌٓٔ٘ز
ٓٔ) صذ٣ٝش ٓؤؽش هشؿ دٝثس ٓوغْ إُ ٗ ٠أؽضثء ٓضغج٣ٝز ٝسٌٓٓ ٢ؼخ أسهجّٗ ٕٗ .جصؾج ًٌٓٔ٘ج
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 صؼِْ عجدن :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ إٔ ٌ٣ضخ ثألكٌجس ثُٔضؼِوز دجُطش٣وز ثُض ٢عجػذ ٙكٜ٤ج ثُذسط ( ٗ-7ثالفضٔجٍ) ػِ٠
ًضجدز كنجء ثُؼ٘٤ز.
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

خطز فَ ثُٔغأُز

ثُٞعجةَ

ثُضوذْ٣

 ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أفَ ثُٔغأُز دغضؼٔجٍ خطز "فَ ٓغأُز أدغو".
 ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر:
ٓ ج هذَ ثُذسط ٖٓ :ثُٔل٤ذ أف٤جٗج إٔ صُؾضأ ثُٔغأُز ثُٔشًذز إُ ٠أؽضثء  ٌٕٞ٣فِٜج أدغو .كوذ ٣ضنٖٔ ٛزث فَ خطٞر
ٝثفذر ٖٓ ثُٔغأُز ،أ ٝثعضؼٔجٍ أػذثد أفـش ،أ ٝصوش٣خ ثألػذثد.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:
ثُضذس٣ظ

غج ِٓٔٞءث دجُش٣جالس.
ثػشك ثُٔٞهق ثُق٤جص ٢ث٥ص ٢ػِ ٠ثُطالح :صخ َ٤إٔ ُذ٣ي ًً ٤
عْ ثعأٍ:
 َٛ صؼضوذ إٔ ٖٓ ثُغ َٜػذ ٛز ٙثُش٣جالس ًِٜج ٓؾضٔؼز؟ أّ صؼضوذ إٔ ٖٓ ثألكنَ صوغٜٔ٤ج إُٓ ٠ؾٔٞػجس فـ٤شر عْ
ػذٛج؟ ثؽشؿ إؽجدضي .إؽجدز ٌٓٔ٘ز :عٞف  ٌٕٞ٣ثألٓش أع َٜػ٘ذ ػذ ٓؾٔٞػجس فـ٤شر؛ إر هذ صقؼخ ٓضجدؼز ثُؼذ
ك ٢ثُٔؾٔٞػز ثٌُذ٤شر ًِٜج.
٤ً ق  ٌٖٔ٣إٔ صؼذ ٛز ٙثُش٣جالس؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :أػذ ٓٔ ٓؾٔٞػجس كٜ٘ٓ ًَ ٢ج ٓٔس٣جالس إؽجسر ػِٝ ٠سهز ٓوجدَ ًَ
ٓٓٔ لاير.

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ثعضؼَٔ ثُخطز ثُٔ٘جعذز ٓٔج ٣أصُ ٢قَ ثُٔغجةَ:
ٝ )ٔٔ ؽجؿ :صش٣ذ ٘ٛذ إٔ صؾضا ؽش٣طًج ٖٓ ثُٞؽجؿ هٔ8ٓ ُٚٞعْ إُ ٠هطغ هٜ٘ٓ ًَ ٍٞج ٘عْ ُضؼِوٜج ػِ٠
فذٝس أهلجٍ ثُشٝمز.كئرث ًجٗش ًَ ػِٔ٤ز هـ صغضـشم عجٗ٤ز ٝثفذر ،كٔج ثُٞهش ثُز ١صغضـشه ٚػِٔ٤ز هـ
ثُؾش٣و ًِ ٚإُ ٠هطغ هٜ٘ٓ ًَ ٍٞج ٘عْ؟

ثُضذس٣خ

أك:ْٜ
صش٣ذ ٘ٛذ إٔ صؾضا ثُؾش٣و ثُز ١هٔ8ٓ ُٚٞعْ ،دق٤ظ صٌ ٕٞه ٍٞثُوطؼز ثُقـ٤شر هُٜٞج ٘عْ ،صؾضـشم ػِٔ٤ز هـ
ثُؾش٣و ثُٞثفذ عجٗ٤ز ٝثفذر.
خطو :ثعضؼَٔ خطز فَ ٓغأُز أدغو.
فَ ٖ٘ :ط
صقون .
ثسثؽغ ٓؼط٤جس ثُٔغأُز ٝأهذوٜج ٓغ ثُقَ.
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 ك ْٜثُش٣جم٤جس :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ ثعضؼٔجٍ خطز"فَ ٓغأُز أدغو" ُقَ ثُٔغأُز ث٥ص٤زً :غخ ٓقٔٞد
ٖٓٔ8س٣جالً ك ٢ثُقق ثُٔجمٝ .٢هذ ًغخ ٓٛ ٖٓ %ٙزث ثُٔذِؾ ٓوجدَ ػِٔ ٚك ٢إفذ ٟثٌُٔضذجس .كٌْ س٣جالً ًغخ
ٖٓ ػِٔ ٚك ٢ثٌُٔضذز؟ ٤ًٝق صٞفِش إُ ٠فَ ثُٔغأُز؟
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

صوذ٣ش ثُضٝث٣ج ٝسعٜٔج

ثُٞعجةَ

ثُضوذْ٣

 ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أهذس ه٤جط ثُضٝث٣ج ٝأسعٜٔج
 ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر:
ٓ ج هذَ ثُذسط :صقذ٣ذ ثُخقجةـ ثألعجع٤ز ُألؽٌجٍ ثُٜ٘ذع٤ز.
 مٖٔ ثُذسط :صوذ٣ش ثُو٤جعجس.
ٓ ج دؼذ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُٔلجٝ ْ٤ٛثُخقجةـ ثُٜ٘ذع٤ز ُقَ ثُٔغجةَ.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

ثسعْ أفذ مِؼ ٢صٝث٣ز ػِ ٠ثُغذٞسر ،أ ٝػِ ٠ؽٜجص ػشك كٞم ثُشأط ،عْ ثهِخ إُ ٠ثُطالح إٔ ٣غجػذى ك ٢إًٔجٍ سعْ
عْ ثعأٍ:
صٝث٣ز.
ٓ ج ثُضٝث٣ز ثُوجةٔز؟ ثُضٝث٣ز ثُض ٢ه٤جعٜج ٓ °9دجُنذو
٤ً ق  ٌٖٔ٣إٔ ٌَٗٔ سعْ ٛز ٙثُضٝث٣ز ُضقذـ هجةٔز؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :دشعْ ٗقق ٓغضو ْ٤ػٔٞد٣ج ً ػِ ٠مِغ ثُضٝث٣ز
ثُٔشع.ّٞ
ٓ ج ثُضٝث٣ز ثُٔغضؤ٤ز؟ ثُضٝث٣ز ثُض ٢ه٤جعٜج ٓ °ٔ8دجُنذو.
٤ً ق  ٌٖٔ٣إٔ ٌَٗٔ سعْ ٛز ٙثُضٝث٣ز ُضقذـ ٓغضؤ٤ز؟ إؽجدز ٌٓٔ٘زٔ٣ :ذ ثُنِغ ثُٔشع ّٞػِ ٠ثعضوجٓضٗ ٖٓ ٚوطز
دذث٣ض.ٚ
٤ً ق  ٌٖٔ٣إٔ ٗغضؼَٔ ٓج ٗؼشك ٚػٖ ثُضٝث٣ز ثُوجةٔز ٝثُضٝث٣ز ثُٔغضؤ٤ز ٌَُ٘ٔ سعْ ٛز ٙثُضٝث٣ز ُضقذـ فجدر؟
إؽجدز ٌٓٔ٘ز :ه٤جط ثُضٝث٣ز ثُقجدر أهَ ٖٓ ُٓ °9زُي  ٌٖٔ٣إٔ ٗشعْ ٗقق ٓغضو ْ٤دق٤ظ  ٌٕٞ٣د ٖ٤ثُنِغ
ثُٔشعٗ ّٞقق ثُٔغضو ْ٤ثُؼٔٞد ١ػِ ٠ثُنِغ ثُٔشع.ّٞ
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
هذس ه٤جط ثُضٝث٣ز ثُٔؾجٝسر.
ثٗظش ٓغجٍ ٔ دٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
هذس ه٤جط ًَ ٖٓ ثُضٝث٣ض ٖ٤ث٥ص٤ض:ٖ٤
(أ)

(ح)
ٓ °9صوش٣ذًج
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ٓ °ٙصوش٣ذًج

 صأًذ:
هذس ه٤جط ًَ ٖٓ ثُضٝث٣ج ث٥ص٤ز:
ٔ)

ثُضذس٣خ

ٕ)
ٕٓٔ °صوش٣ذًج
ثٗظش دجه ٢أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ.

ٖٓ °صوش٣ذًج

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
هذس ه٤جط ًَ ٖٓ ثُضٝث٣ج ث٥ص٤ز:
٘ٗ °صوش٣ذًج
)9

ٕٔ)
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ٓ٘ٔ °صوش٣ذًج

 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 دطجهز ٌٓجكجر :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ إٔ ٣شعْ صٝث٣ز ه٤جعٜج ٓ.°ٔ7
ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس :ثهضشؿ ػِ ٠ثُطالح إٔ ٣ذقغٞث ك ٢ؿشكز ثُقق ػٖ ٓوج٤٣ظ ٓشؽؼ٤ز ألٗٞثع ثُضٝث٣ج ثُٔخضِلز؛
ُ٤ن٤لٛٞج إُٓ ٠ط٣ٞجص .ْٜكؼِ ٠ع٤ذَ ثُٔغجٍ ٔ٣غَ سًٖ ثُٔوؼذ صٝث٣ز هجةٔزٔ٣ٝ ،غَ هِْ ثُشفجؿ صٝث٣ز ٓغضؤ٤زٌٖٔ٣ٝ .
صٔغ َ٤ؽٔ٤غ أٗٞثع ثُضٝث٣ج دٞعجهز فجكض ٢ثٌُضجح ػ٘ذ كضق.ٚ
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

صجدغ صوذ٣ش ثُضٝث٣ج ٝسعٜٔج

ثُٞعجةَ

ثُضوذْ٣

 ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أهذس ه٤جط ثُضٝث٣ج ٝأسعٜٔج
 ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر:
ٓ ج هذَ ثُذسط :صقذ٣ذ ثُخقجةـ ثألعجع٤ز ُألؽٌجٍ ثُٜ٘ذع٤ز.
 مٖٔ ثُذسط :صوذ٣ش ثُو٤جعجس.
ٓ ج دؼذ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُٔلجٝ ْ٤ٛثُخقجةـ ثُٜ٘ذع٤ز ُقَ ثُٔغجةَ.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

ثسعْ أفذ مِؼ ٢صٝث٣ز ػِ ٠ثُغذٞسر ،أ ٝػِ ٠ؽٜجص ػشك كٞم ثُشأط ،عْ ثهِخ إُ ٠ثُطالح إٔ ٣غجػذى ك ٢إًٔجٍ سعْ
عْ ثعأٍ:
صٝث٣ز.
ٓ ج ثُضٝث٣ز ثُوجةٔز؟ ثُضٝث٣ز ثُض ٢ه٤جعٜج ٓ °9دجُنذو
٤ً ق  ٌٖٔ٣إٔ ٌَٗٔ سعْ ٛز ٙثُضٝث٣ز ُضقذـ هجةٔز؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :دشعْ ٗقق ٓغضو ْ٤ػٔٞد٣ج ً ػِ ٠مِغ ثُضٝث٣ز
ثُٔشع.ّٞ
ٓ ج ثُضٝث٣ز ثُٔغضؤ٤ز؟ ثُضٝث٣ز ثُض ٢ه٤جعٜج ٓ °ٔ8دجُنذو.
٤ً ق  ٌٖٔ٣إٔ ٌَٗٔ سعْ ٛز ٙثُضٝث٣ز ُضقذـ ٓغضؤ٤ز؟ إؽجدز ٌٓٔ٘زٔ٣ :ذ ثُنِغ ثُٔشع ّٞػِ ٠ثعضوجٓضٗ ٖٓ ٚوطز
دذث٣ض.ٚ
٤ً ق  ٌٖٔ٣إٔ ٗغضؼَٔ ٓج ٗؼشك ٚػٖ ثُضٝث٣ز ثُوجةٔز ٝثُضٝث٣ز ثُٔغضؤ٤ز ٌَُ٘ٔ سعْ ٛز ٙثُضٝث٣ز ُضقذـ فجدر؟
إؽجدز ٌٓٔ٘ز :ه٤جط ثُضٝث٣ز ثُقجدر أهَ ٖٓ ُٓ °9زُي  ٌٖٔ٣إٔ ٗشعْ ٗقق ٓغضو ْ٤دق٤ظ  ٌٕٞ٣د ٖ٤ثُنِغ
ثُٔشعٗ ّٞقق ثُٔغضو ْ٤ثُؼٔٞد ١ػِ ٠ثُنِغ ثُٔشع.ّٞ
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
ثعضؼَٔ ثُٔ٘وِز ٝثُٔغطشر ُشعْ صٝث٣ز ه٤جعٜج ٗ.°7
ثٗظش ٓغجٍ ٕ دٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
ثعضؼَٔ ثُٔ٘وِز ٝثُٔغطشر ُشعْ ثُضٝث٣ج ثُضُٜ ٢ج ثُو٤جعجس ث٥ص٤ز:
(ٛـ) ٘° 8
(ؽـ) °ٙ8
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:
° ٕ٘ )ٙ

ثعضؼَٔ ثُٔ٘وِز ٝثُٔغطشر ُشعْ ثُضٝث٣ج ثُضُٜ ٢ج ثُو٤جعجس ث٥ص٤ز:
°ٙٓ )8
ثٗظش دجه ٢أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ.

ثُضذس٣خ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
هذس ه٤جط ًَ ٖٓ ثُضٝث٣ج ث٥ص٤ز:
ٕٔ) ٝهش :هذس ه٤جط ثُضٝث٣ز ثُض ٢صضٌ ٖٓ ٕٞػوشد ٢ثُغجػز ك ٢ثُؾٌَ ثُٔؾجٝس.
ٓ ° 8صوش٣ذًج  ،ال ٣وِْ
)ٕ9
ٓ °7صوش٣ذًج ،ال ٣وِْ
)ٕ7
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

٘ٓٔ °صوش٣ذًج

ثُضوْ٣ٞ

 دطجهز ٌٓجكجر :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ إٔ ٣شعْ صٝث٣ز ه٤جعٜج ٓ.°ٔ7
ٓضجدؼز ثُٔط٣ٞجس :ثهضشؿ ػِ ٠ثُطالح إٔ ٣ذقغٞث ك ٢ؿشكز ثُقق ػٖ ٓوج٤٣ظ ٓشؽؼ٤ز ألٗٞثع ثُضٝث٣ج ثُٔخضِلز؛
ُ٤ن٤لٛٞج إُٓ ٠ط٣ٞجص .ْٜكؼِ ٠ع٤ذَ ثُٔغجٍ ٔ٣غَ سًٖ ثُٔوؼذ صٝث٣ز هجةٔزٔ٣ٝ ،غَ هِْ ثُشفجؿ صٝث٣ز ٓغضؤ٤زٌٖٔ٣ٝ .
صٔغ َ٤ؽٔ٤غ أٗٞثع ثُضٝث٣ج دٞعجهز فجكض ٢ثٌُضجح ػ٘ذ كضق.ٚ
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

ثُؼالهجس د ٖ٤ثُضٝث٣ج





ثُضوذْ٣





ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أف٘ق ثُؼالهجس د ٖ٤ثُضٝث٣ج.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُضٝث٣ضجٕ ثُٔضوجدِضجٕ دجُشأط ،ثُضٝث٣ضجٕ ثُٔضطجدوضجٕ ،ثُضٝث٣ضجٕ ثُٔضٌجِٓضجٕ ،ثُضٝث٣ضجٕ
ثُٔضضجٓضجٕ.
ٓج هذَ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ه٤جعجس ثُضٝث٣ج ك ٢صق٘لٜ٤ج.
مٖٔ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ه٤جعج س ثُضٝث٣ج ُضق٘٤ق أصٝثػ ثُضٝث٣ج إُ ٠صٝث٣ضٓ ٖ٤ضضجٓض ٖ٤أ ٝصٝث٣ضٓ ٖ٤ضٌجِٓض.ٖ٤
ٓج دؼذ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُٔلجٝ ْ٤ٛثُخقجةـ ثُٜ٘ذع٤ز ُقَ ثُٔغجةَ ػِ ٠دؼل ثُٔؾجالسٓ ،غَ ثُلٖ ٘ٛٝذعز
ثُؼٔجسر.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

ثهِخ إُ ٠ثُطالح إٔ ٣شعٔٞث دٞعجهز ثُٔغطشر ٝهِْ ثُشفجؿ هطشثً ٣ذذأ ٖٓ ثُشًٖ ثأل٣غش ثُغلُِٞ ٢سهز ٓالفظجس.
عْ ثعأٍ:
ٓ ج ٗٞع ثُضٝث٣ز ثُض ٢صؾٌِٜج فجكضج ثُٞسهز ػ٘ذ ٛزث ثُشًٖ؟ صٝث٣ز هجةٔز
ٓ جرث فقَ ُٜز ٙثُضٝث٣ز ػ٘ذٓج سعٔش ثُوطش؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :صٌٗٞش صث٣ٝضجٕ.
٤ً ق صؾذ ه٤جط ًَ ٖٓ ثُضث٣ٝضٖ٤؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :أمغ ٓشًض ثُٔ٘وِز ػِ ٠سأط ًَ صٝث٣ز ٜٓ٘ٔج ٝأؽؼَ ثُضذس٣ؼ
فلشثً ُِٔ٘وِز ػِ ٠ثعضوجٓز أفذ مِؼ ٢ثُضٝث٣ز ،عْ أهشأ ثُو٤جط ثُز٣ ١وجدَ ثُنِغ ث٥خش ُِضٝث٣ز ػِ ٠ثُٔ٘وِز.
ٓ جرث  ٌٖٔ٣إٔ صو ٍٞػٖ ٓؾٔٞع ه٤جعٛ ٢جص ٖ٤ثُضٝث٣ضٖ٤؟ ٓؾٔٞع ه٤جعٜٔ٤ج ٓ.°9
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
ف٘ق ًال ٖٓ صٝؽ ٢ثُضٝث٣ج ث٥ص ٖ٤٤إُٓ :٠ضضجٓض ،ٖ٤أٓ ٝضٌجِٓض ،ٖ٤أ ٝؿ٤ش رُي:
ثٗظش ٓغجٍ ٕ دٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
ف٘ق ًال ٖٓ صٝؽ ٢ثُضٝث٣ج ث٥ص ٖ٤٤إُٓ :٠ضضجٓض ،ٖ٤أٓ ٝضٌجِٓض ،ٖ٤أ ٝؿ٤ش رُي:
(د)
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

(ؽـ)

 صأًذ:
ف٘ق ًال ٖٓ صٝؽ ٢ثُضٝث٣ج ث٥ص ٖ٤٤إُٓ :٠ضضجٓض ،ٖ٤أٓ ٝضٌجِٓض ،ٖ٤أ ٝؿ٤ش رُي:
ٓضٌجِٓضٖ٤

ٔ)

ٓضضجٓضٖ٤

ٖ)

ثُضذس٣خ

ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ف٘ق ًال ٖٓ صٝؽ ٢ثُضٝث٣ج ث٥ص ٖ٤٤إُٓ :٠ضضجٓض ،ٖ٤أٓ ٝضٌجِٓض ،ٖ٤أ ٝؿ٤ش رُي:
)8

ٓضضجٓضجٕ

ٕٔ)
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ٓضضجٓضجٕ

 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 ك ْٜثُش٣جم٤جس :ثخذش ثُطجُخ إٔ م < ٔ = ٓ٘ ، °م < ح = ٝ ،°ٖٔ7ثهِخ إُ ٚ٤إٔ ٣قق ٛجص ٖ٤ثُضٝث٣ضٖ٤
ٌ٣ٝضخ ثُخطٞثس ثُض ٢ثصذؼٜج ُِضق٘٤ق.
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

صجدغ ثُؼالهجس د ٖ٤ثُضٝث٣ج





ثُضوذْ٣





ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أف٘ق ثُؼالهجس د ٖ٤ثُضٝث٣ج.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُضٝث٣ضجٕ ثُٔضوجدِضجٕ دجُشأط ،ثُضٝث٣ضجٕ ثُٔضطجدوضجٕ ،ثُضٝث٣ضجٕ ثُٔضٌجِٓضجٕ ،ثُضٝث٣ضجٕ
ثُٔضضجٓضجٕ.
ٓج هذَ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ه٤جعجس ثُضٝث٣ج ك ٢صق٘لٜ٤ج.
مٖٔ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ه٤جعجس ثُضٝث٣ج ُضق٘٤ق أصٝثػ ثُضٝث٣ج إُ ٠صٝث٣ضٓ ٖ٤ضضجٓض ٖ٤أ ٝصٝث٣ضٓ ٖ٤ضٌجِٓض.ٖ٤
ٓج دؼذ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُٔلجٝ ْ٤ٛثُخقجةـ ثُٜ٘ذع٤ز ُقَ ثُٔغجةَ ػِ ٠دؼل ثُٔؾجالسٓ ،غَ ثُلٖ ٘ٛٝذعز
ثُؼٔجسر.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

ثهِخ إُ ٠ثُطالح إٔ ٣شعٔٞث دٞعجهز ثُٔغطشر ٝهِْ ثُشفجؿ هطشثً ٣ذذأ ٖٓ ثُشًٖ ثأل٣غش ثُغلُِٞ ٢سهز ٓالفظجس.
عْ ثعأٍ:
ٓ ج ٗٞع ثُضٝث٣ز ثُض ٢صؾٌِٜج فجكضج ثُٞسهز ػ٘ذ ٛزث ثُشًٖ؟ صٝث٣ز هجةٔز
ٓ جرث فقَ ُٜز ٙثُضٝث٣ز ػ٘ذٓج سعٔش ثُوطش؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :صٌٗٞش صث٣ٝضجٕ.
٤ً ق صؾذ ه٤جط ًَ ٖٓ ثُضث٣ٝضٖ٤؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :أمغ ٓشًض ثُٔ٘وِز ػِ ٠سأط ًَ صٝث٣ز ٜٓ٘ٔج ٝأؽؼَ ثُضذس٣ؼ
فلشثً ُِٔ٘وِز ػِ ٠ثعضوجٓز أفذ مِؼ ٢ثُضٝث٣ز ،عْ أهشأ ثُو٤جط ثُز٣ ١وجدَ ثُنِغ ث٥خش ُِضٝث٣ز ػِ ٠ثُٔ٘وِز.
ٓ جرث  ٌٖٔ٣إٔ صو ٍٞػٖ ٓؾٔٞع ه٤جعٛ ٢جص ٖ٤ثُضٝث٣ضٖ٤؟ ٓؾٔٞع ه٤جعٜٔ٤ج ٓ.°9
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
ف٘ق ًال ٖٓ صٝؽ ٢ثُضٝث٣ج ث٥ص ٖ٤٤إُٓ :٠ضضجٓض ،ٖ٤أٓ ٝضٌجِٓض ،ٖ٤أ ٝؿ٤ش رُي:
ثٗظش ٓغجٍ ٕ دٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
أٝؽذ هٔ٤ز ط ك ٖٓ ًَ ٢ثألؽٌجٍ ث٥ص٤ز:
ٓٗ

(ٛـ)

()ٝ
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:
أٝؽذ هٔ٤ز ط ك ٖٓ ًَ ٢ثُؾٌجٍ أالص٤ز:
ٗ)

ٓٔ

ثُضذس٣خ

)ٙ
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ٖٓ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ٕٓ) خٓ :ٍٞ٤ج هٔ٤ز ط ك ٢ثُقجؽض ثُٔذ ٖ٤ك ٢ثُقٞسر ثُٔؾجٝسر؟
ٖٗأ) ٓج ٗٞع ثُضٝث٣ز ثٌُِٔٔز ُضٝث٣ز فجدر .إؽجدز ٌٓٔ٘ز :صٝث٣ز ٓ٘لشؽز
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ٓ9

ثُضوْ٣ٞ

 ك ْٜثُش٣جم٤جس :ثخذش ثُطجُخ إٔ م < ٔ = ٓ٘ ، °م < ح = ٝ ،°ٖٔ7ثهِخ إُ ٚ٤إٔ ٣قق ٛجص ٖ٤ثُضٝث٣ضٖ٤
ٌ٣ٝضخ ثُخطٞثس ثُض ٢ثصذؼٜج ُِضق٘٤ق.
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

ثُٔغِغجس





ثُضوذْ٣





ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أف٘ق ثُٔغِغجس  ،عْ أؽذ ه٤جعجس صٝث٣ج ٓؾُٜٞز كٜ٤ج.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذرٓ :غِظ فجد ثُضٝث٣جٓ ،غِظ هجةْ ثُضٝث٣زٓ ،غِظ ٓ٘لشػ ثُضٝث٣ز ،ثُوطؼز ثُٔغضؤ٤ز ،ثُوطغ
ثُٔغضؤ٤ز ثُٔضطجدوزٓ ،غِظ ٓخضِق ثألمالعٓ ،غِظ ٓضطجدن ثُنِؼٓ ،ٖ٤غِظ ٓضطجدن ثألمالع.
ٓج هذَ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ه٤جعجس ثُضٝث٣ج ثُضٝث٣ج ُضق٘٤ق ثُضٝث٣ج إُ ٠فجدر أ ٝهجةٔز أ٘ٓ ٝلشؽز.
مٖٔ ثُذسط :صؼشف ثُؼالهز د ٖ٤ثُضٝث٣ج ٝه٤جعجصٜج ك ٢ثُٔغِظ.
ٓج دؼذ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُخقجةـ ُضق٘٤ق ثُٔغِغجس ٝثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز.
د٘جء ثعجط ؽذش :١ف٤جؿز ٓؼجدالس ُٔغأُز ٖٓ ٝثهغ ثُق٤جر.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

ثهِخ إُ ًَ ٠هجُخ إٔ ٣شعْ ٓغِغًج ػِٝ ٠سهز٣ٝ ،و٤ظ ًَ صٝث٣ز ٖٓ صٝث٣ج،ٙ
عْ ثعأٍ:
ٓ ج ه٤جط ًَ صٝث٣ز ٖٓ صٝث٣ج ثُٔغِظ ثُز ١سعٔضٚ؟ صخضِق ثإلؽجدجس.
ٓ ج ٓؾٔٞع ه٤جعجس ٛز ٙثُضٝث٣ج؟ ٓ°ٔ8
 َٛ سعْ أفذًْ ٓغِغجًث ًجٕ ٓؾٔٞع ه٤جعجس صٝث٣ج ٙال ٣غج°ٔ8ٓ ١ٝ؟ ال[ .إرث أؽجح أفذ ثُطالح دــ ٗؼْ ،كجهِخ إُٚ٤
إٔ ٣ؼ٤ذ ه٤جط صٝث٣ج ثُٔغِظ ٓشر أخش ٟدجُٔ٘وِ ْزُْ ]
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
ف٘ق ثُٔغِغ ٖ٤ث٥ص ٖ٤٤إُ ٠فجد :فجد ثُضٝث٣ج ،أ ٝهجةْ ثُضٝث٣ز ،أ٘ٓ ٝلشػ ثُضٝث٣ز:
ثٗظش ٓغجٍ ٔدٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
ف٘ق ثُٔغِغ ٖ٤ث٥ص ٖ٤٤إُ ٠فجد :فجد ثُضٝث٣ج ،أ ٝهجةْ ثُضٝث٣ز ،أ٘ٓ ٝلشػ ثُضٝث٣ز:
(أ)

ٓ٘لشػ ثُضٝث٣ز

(ح)
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

هجةْ ثُضٝث٣ز

 صأًذ:

ف٘ق ًالً ٖٓ ثُٔغِغ ٖ٤ث٥ص ٖ٤٤إُ :٠فجد ثُضٝث٣ج ،أ ٝهجةْ  ،أ٘ٓ ٝلشػ ثُضٝث٣ز:

ٔ)

ٓ٘لشػ ثُضٝث٣ز

ٕ)
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

فجد ثُضٝث٣ز

ثُضذس٣خ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ف٘ق ًال ٖٓ ثُٔغِغجس ث٥ص٤ز ثُٔشعٓٞز أ ٝثُض ٢أػط٤ش ه٤جعجس صٝث٣جٛج أدٗج ٙإُ :٠فجد ثُضٝث٣ج ،أ ٝهجةْ ثُضٝث٣ز ،أٝ
ٓ٘لشػ ثُضٝث٣ز:
ٓ٘لشػ ثُضٝث٣ز
ٖٔ) ٗٔٔ°ٖٖ ،°ٖٖ ،°
ٓ٘لشػ ثُضٝث٣ز
ٔٔ) ٓٓٔ°ٖ٘ ،°ٗ٘ ،°
(ٓ )ٕ7ج ه٤جط ثُضٝث٣ز ثُغجُغز كٓ ٢غِظ ه٤جط ثُضث٣ٝض ٖ٤ث٥خش ٖ٤٣ك°٘ٓ َٝ °ٕ٘ :ٚ٤؟ ٘ٓٔ°
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 صؼِْ عجدن :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ إٔ ٌ٣ضخ ً٤ق عجػذ ٙثُذسط ثُغجدن ((ثُؼالهجس د ٖ٤ثُضٝث٣ج)) ػِ ٠ك ْٜثُذسط
ثُقجُ(( ٢ثُٔغِغجس)).
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

صجدغ ثُٔغِغجس





ثُضوذْ٣





ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أ ف٘ق ثُٔغِغجس  ،عْ أؽذ ه٤جعجس صٝث٣ج ٓؾُٜٞز كٜ٤ج.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذرٓ :غِظ فجد ثُضٝث٣جٓ ،غِظ هجةْ ثُضٝث٣زٓ ،غِظ ٓ٘لشػ ثُضٝث٣ز ،ثُوطؼز ثُٔغضؤ٤ز ،ثُوطغ
ثُٔغضؤ٤ز ثُٔضطجدوزٓ ،غِظ ٓخضِق ثألمالعٓ ،غِظ ٓضطجدن ثُنِؼٓ ،ٖ٤غِظ ٓضطجدن ثألمالع.
ٓج هذَ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ه٤جعجس ثُضٝث٣ج ثُضٝث٣ج ُضق٘٤ق ثُضٝث٣ج إُ ٠فجدر أ ٝهجةٔز أ٘ٓ ٝلشؽز.
مٖٔ ثُذسط :صؼشف ثُؼالهز د ٖ٤ثُضٝث٣ج ٝه٤جعجصٜج ك ٢ثُٔغِظ.
ٓج دؼذ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُخقجةـ ُضق٘٤ق ثُٔغِغجس ٝثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز.
د٘جء ثعجط ؽذش :١ف٤جؿز ٓؼجدالس ُٔغأُز ٖٓ ٝثهغ ثُق٤جر.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

ثهِخ إُ ًَ ٠هجُخ إٔ ٣شعْ ٓغِغًج ػِٝ ٠سهز٣ٝ ،و٤ظ ًَ صٝث٣ز ٖٓ صٝث٣ج،ٙ
عْ ثعأٍ:
ٓ ج ه٤جط ًَ صٝث٣ز ٖٓ صٝث٣ج ثُٔغِظ ثُز ١سعٔضٚ؟ صخضِق ثإلؽجدجس.
ٓ ج ٓؾٔٞع ه٤جعجس ٛز ٙثُضٝث٣ج؟ ٓ°ٔ8
 َٛ سعْ أفذًْ ٓغِغجًث ًجٕ ٓؾٔٞع ه٤جعجس صٝث٣ج ٙال ٣غج°ٔ8ٓ ١ٝ؟ ال[ .إرث أؽجح أفذ ثُطالح دــ ٗؼْ ،كجهِخ إُٚ٤
إٔ ٣ؼ٤ذ ه٤جط صٝث٣ج ثُٔغِظ ٓشر أخش ٟدجُٔ٘وِ ْزُْ ]
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ

ف٘ق ًال ٖٓ ثُٔغِغ ٖ٤ث٥صٓ ٖ٤٤خضِق ثألمالع ،أٓ ٝضطجدن ثُنِؼ ،ٖ٤أٓ ٝضطجدن ثألمالع:
ثٗظش ٓغجٍ ٘دٌضجح ثُطجُخ.

 صقون ٖٓ كٜٔي:
ف٘ق ًال ٖٓ ثُٔغِغ ٖ٤ث٥ص ٖ٤٤إُٓ ٠خضِق ثُنالع ،أٓ ٝضطجدن ثُنِؼ ،ٖ٤أٓ ٝضطجدن ثألمالع:
(ؽـ)

ٓضطجدن ثُنالع ٓٝضطجدن ثُنِؼٖ٤
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ٓضطجدن ثُنِؼٖ٤

(د)

 صأًذ:
أٝؽذ هٔ٤ز ط ك ٖٓ ًَ ٢ثُٔغِغ ٖ٤ث٥ص:ٖ٤٤
ٖ)

٘ٗ

ٗ)
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

٘ٓٔ

ثُضذس٣خ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
أٝؽذ هٔ٤ز ط ك ٖٓ ًَ ٢ثُٔغِغجس ث٥ص٤ز:
٘9
 )ٔ8ط°ٕ٘ ،°ٙٓ ،°
ٖٓ°
ٗٔ)
(ٖٓ) ٓغأُز ٓلضٞفز :ثسعْ ٓغِغج ٓخضِق ثألمالع ٘ٓٝلشػ ثُضٝث٣ز ٓغضؼٔالً ثُٔ٘وِز ٝثُٔغطشر ٝعؾَ ػِ ٚ٤أهٞثٍ
أمالػٝ ٚه٤جعجس صٝث٣ج .ٙإؽجدز ٌٓٔ٘ز:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 صؼِْ عجدن :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ إٔ ٌ٣ضخ ً٤ق عجػذ ٙثُذسط ثُغجدن ((ثُؼالهجس د ٖ٤ثُضٝث٣ج)) ػِ ٠ك ْٜثُذسط
ثُقجُ(( ٢ثُٔغِغجس)).
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

ثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز



ثُضوذْ٣






ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أف٘ق ثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز ٝأؽذ ه٤جط صٝث٣ز ٓؾُٜٞز ك ٢ثُؾٌَ ثُشدجػ.٢
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُؾٌَ ثُشدجػٓ ،٢ضٞثص ١ثألمالع ،ثُٔغضط ،َ٤ثُٔشدغ ،ثُٔؼ ،ٖ٤ؽذ ٚثُٔ٘قشف.
ٓج هذَ ثُذسط :صقذ٣ذ ثُخقجةـ ثألعجع٤ز ُألؽٌجٍ ثُٜ٘ذع٤ز دٔج ك ٢رُي ثألؽضثء ثُٔضطجدوزٝ ،ثألمالع ثُٔضٞثص٣ز
ٝ ،ثألمالع ثُٔضؼجٓذر.
مٖٔ ثُذسط :صقذ٣ذ ثُؼالهز ثُض ٢صشدو د ٖ٤صٝث٣ج ثُٔغِغجسٝ ،ثُؼالهز ثُض ٢صشدو د ٖ٤صٝث٣ج ثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز.
ٓج دؼذ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُخقجةـ ُضق٘٤ق ثُٔغِغجس ٝثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز.
د٘جء ثعجط ؽذش :١ف٤جؿز ٓغأُز ٖٓ ٝثهغ ثُق٤جر ػ٘ذ إػطجء ٓؼجدُز دغ٤طز.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

ٝمـ ُِطالح إٔ ًِٔز" :ؽٌَ سدجػ "٢صؼ٘ ٢إٔ ُ ٚأسدؼز ثمالع ٝأسدغ صٝث٣ج.
عْ ثعأٍ:
 أٜٔ٣ج ٣ؼذ ؽٌال سدجػ٤ج :ثُٔغِظ أّ ثُٔشدغ؟ ثُٔشدغ
 ٌٖٔ٣ َٛ إٔ صؼطٓ ٢غجال آخش ػِ ٠ثُؾٌَ ثُشدجػ٢؟ ثُٔغضطَ٤
 ٌٖٔ٣ َٛ إٔ صشعْ ؽٌالً سدجػ٤ج ال ٓ ٌٕٞ٣شسدؼج ً أٓ ٝغضط٤الً؟ ثٗظش سع ّٞثُطالح
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
أٝؽذ هٔ٤ز ط ك ٢ثُؾٌَ ثُشدجػ ٢ثُٔؾجٝس.
ثٗظش ٓغجٍ ٔدٌضجح ثُطجُخ.

 صقون ٖٓ كٜٔي:
أٝؽذ هٔ٤ز ط ك ٖٓ ًَ ٢ثُؾٌِ ٖ٤ثُشدجػ ٖ٤٤ث٥ص:ٖ٤٤
(أ)

ٔ°ٔٙ

( °٘8ح)
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:
أٝؽذ هٔ٤ز ط ك ٖٓ ًَ ٢ثُؾٌِ ٖ٤ثُشدجػ ٖ٤٤ث٥ص:ٖ٤٤
ٔ)

٘7

ثُضذس٣خ

ٕ)
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ٕٖٔ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ف٘ق ًال ٖٓ ثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز ث٥ص٤ز:
ٔٔ)

ٓغضطَ٤

ٖٔ)
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ٓضٞثص ١أمالع

 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 صؼِْ عجدن :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ إٔ ٌ٣ضخ ً٤ق عجػذ ٙثُذسط ثُغجدن ((ثُؼالهجس د ٖ٤ثُضٝث٣ج)) ػِ ٠ك ْٜثُذسط
ثُقجُ(( ٢ثُٔغِغجس)).
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

صجدغ ثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز



ثُضوذْ٣






ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أف٘ق ثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز ٝأؽذ ه٤جط صٝث٣ز ٓؾُٜٞز ك ٢ثُؾٌَ ثُشدجػ.٢
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُؾٌَ ثُشدجػٓ ،٢ضٞثص ١ثألمالع ،ثُٔغضط ،َ٤ثُٔشدغ ،ثُٔؼ ،ٖ٤ؽذ ٚثُٔ٘قشف.
ٓج هذَ ثُذسط :صقذ٣ذ ثُخقجةـ ثألعجع ٤ز ُألؽٌجٍ ثُٜ٘ذع٤ز دٔج ك ٢رُي ثألؽضثء ثُٔضطجدوزٝ ،ثألمالع ثُٔضٞثص٣ز
ٝ ،ثألمالع ثُٔضؼجٓذر.
مٖٔ ثُذسط :صقذ٣ذ ثُؼالهز ثُض ٢صشدو د ٖ٤صٝث٣ج ثُٔغِغجسٝ ،ثُؼالهز ثُض ٢صشدو د ٖ٤صٝث٣ج ثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز.
ٓج دؼذ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُخقجةـ ُضق٘٤ق ثُٔغِغجس ٝثألؽٌجٍ ثُشدجػ٤ز.
د٘جء ثعجط ؽذش :١ف٤جؿز ٓغأُز ٖٓ ٝثهغ ثُق٤جر ػ٘ذ إػطجء ٓؼجدُز دغ٤طز.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

ٝمـ ُِطالح إٔ ًِٔز" :ؽٌَ سدجػ "٢صؼ٘ ٢إٔ ُ ٚأسدؼز ثمالع ٝأسدغ صٝث٣ج.
عْ ثعأٍ:
 أٜٔ٣ج ٣ؼذ ؽٌال سدجػ٤ج :ثُٔغِظ أّ ثُٔشدغ؟ ثُٔشدغ
 ٌٖٔ٣ َ ٛ إٔ صؼطٓ ٢غجال آخش ػِ ٠ثُؾٌَ ثُشدجػ٢؟ ثُٔغضطَ٤
 ٌٖٔ٣ َٛ إٔ صشعْ ؽٌالً سدجػ٤ج ال ٓ ٌٕٞ٣شسدؼج ً أٓ ٝغضط٤الً؟ ثٗظش سع ّٞثُطالح
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
إؽجدز هق٤شرٓ :ج هٔ٤ز ط كٓ ٢ضٞثص ١ثألمالع ثُٔوجدَ.
ثٗظش ٓغجٍ ٖدٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
(د) إؽجدز هق٤شر :أٝؽذ م< ّ ،م < ٍ دجُذسؽجس ك ٢ثُٔؼ ٖ٤ثُٔؾجٝس.
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ٕٖٔٗ8 ،

 صأًذ:
ٗ) إؽجدز هق٤شر :أٝؽذ هٔ٤ز ط كٓ ٢ضٞثص ١ثُنالع ثُٔؾجٝس.
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

٘ٔٔ°

ثُضذس٣خ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
(ٖٕ) ٓغأُز ٓلضٞفز :ف ٘ق ؽ٤تٓ ٖ٤خضِلٝ ٖٓ ٖ٤ثهغ ثُق٤جر ٔ٣غالٕ أؽٌجال سدجػ٤ز ،عْ ف٘ق ٛز ٙثألؽٌجٍ.
إؽجدز ٌٓٔ٘زٓ :غضطٝ َ٤عؾجدر ثُـشكزٓ :شدغ.
فذد إرث ًجٗش ًَ ػذجسر ٖٓ ثُؼذجسثس ث٥ص٤ز فق٤قز أف٤جٗجًأّ دثةٔج أ ٝؿ٤ش فق٤قز .كغش إؽجدضي:
(ٕ٘) ثُٔؼ ٞٛ ٖ٤ثُٔشدغ أف٤جٗج ،إرث ًجٗش صٝث٣جٓ ٙضطجدوز )ٕ7( .ثُٔغضطٓ ٞٛ َ٤شدغ أف٤جٗج ،إرث صطجدوش أمالػ.ٚ
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 صؼِْ عجدن :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ إٔ ٌ٣ضخ ً٤ق عجػذ ٙثُذسط ثُغجدن ((ثُؼالهجس د ٖ٤ثُضٝث٣ج)) ػِ ٠ك ْٜثُذسط
ثُقجُ(( ٢ثُٔغِغجس)).
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

خطز فَ ثُٔغأُز

ثُٞعجةَ

ثُضوذْ٣

 ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أفَ ثُٔغجةَ دجعضؼٔجٍ خطز "ثُشعْ".
 ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر:
ٓ ج هذَ ثُذسط :صغجػذ خطز ((ثُشعْ)) ثُطالح ػِ ٠صق٣ٞش ثُٔغأُز ٝإ٣ؾجد فِٜجًٔ .ج إٔ ثُشعْ ٣غجػذ ثُطالح
ػِ ٠صقذ٣ذ ثُٔؼِٓٞجس ثُض٣ ٢قضجؽ ٕٞإُٜ٤ج ُقَ ثُٔغأُز.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:
ثُضذس٣ظ

عجػذ ثُطالح ػِ ٠ه٤جط ػشك ؿشكز ثُقق ٝهٓ ٍٞوؼذ ثُطجُخ
عْ ثعأٍ:
ٓ ج ػشك ؿشكز ثُقق؟ صخضِق ثإلؽجدجس
ٓ ج هٓ ٍٞوؼذ ثُطجُخ؟ صخضِق ثإلؽجدجس
٤ً ق  ٌٖٔ٣ثعضؼٔجٍ ثُشعْ إل٣ؾجد ػذد ثُٔوجػذ ثُض ٌٖٔ٣ ٢فلٜج ػِ ٠ثٓضذثد ػشك ؿشكز ثُقق؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز:
ثسعْ ٓخططج ُـشكز ثُققٝ ،ػ ٖ٤ػِ ٚ٤ثُؼشك ٝ ،ثسعْ ٓوجػذ ػِ ٠ثٓضذثد ػشك ثُـشكز.

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ثعضؼَٔ ثُخطز ثُٔ٘جعذز ٓٔج ٣أصُ ٢قَ ثُٔغجةَ:
ًِٓٞ٤ضشث ك٢
ًِٓٞ٤ضشث دجُغ٤جسر ُض٣جسر ؽو٤وض .ٚكئرث ًجٗش عشػز ثُغ٤جسر ٘8
 )ٔٗ سفِز :هطغ ٓ٘قٞس ٓغجكز ٖ٘ٗ
ً
ً
ثُغجػز خالٍ أِٓٞ٤ًٕ٘٘ ٍٝض ًشثِٓٞ٤ً9ٓٝ ،ض ًشث ك ٢ثُغجػز ُذو٤ز ثُشفِز ،كٌْ عجػز ثعضـشهش ثُشفِز؟

ثُضذس٣خ

أك:ْٜ
ً
ً
ًِٓٞ٤ضشث ك ٢ثُغجػز ثُــ ًِٕ٘٘ٓٞ٤ضشث ثأل ٝ ُٚٝػِ٠
هطغ ٓ٘قٞس ٓغجكز ًِٖ٘ٗٓٞ٤ضشث ًٝ ،جٗش عشػز ثُغ٤جسر ٘8
ً
ِٓٓٞ٤ً9ض ًش ثُذو٤ز ثُشفِز.
خطو :ثعضؼَٔ خطز ثُشعْ.
فَ٘ :عجػجس
صقون .
ثسثؽغ ٓؼط٤جس ثُٔغأُز ٝأهذوٜج ٓغ ثُقَ.
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 ك ْٜثُش٣جم٤جس :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ إٔ ٌ٣ضخ ثُخطٞثس ثُض ٢أصذؼٜج ُقَ ثُٔغأُز .ٙ
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

ٓق٤و ثُذثةشر

ثُضوذْ٣








ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أهذس ه٤جط ثُضٝث٣ج ٝأسعٜٔج.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُذثةشر  ،ثُٔشًض  ،ثُٞصش ،ثُوطش ،ثُٔق٤وٗ ،قق ثُوطش.
ٓج هذَ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُو٤جط ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ثُط.ٍٞ
مٖٔ ثُذسطٝ :فق ثُؼالهز دٗ ٖ٤قق هطش ثُذثةشرٝ ،هطشٛجٓٝ ،ق٤طٜجٝ .صوذ٣ش ه٤جعجس ٖٓ مٜٔ٘ج ٓق٤و
ثُذثةشر.
ٓج دؼذ ثُذسط :صوذ٣ش ثُو٤جعجسٝ ،فَ ٓغجةَ صطذ٤و٤ز صضنٖٔ ثُٔق٤و.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

أػو ًَ هجُخ هذوج دثةش ً٣ج ٖٓ ثُٞسم ،عْ ثهِخ إُ ْٜ٤ثعضؼٔجٍ ثُٔغطشر ُو٤جط ثُٔغجكز ف ٍٞثُطذن.
عْ ثعأٍ:
ٓ ج ث ُخطٞثس ثُض ٢ثصذؼضٜج ك ٢ه٤جط ثُٔغجكز ف ٍٞثُطذن ثُذثةش١؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :ه٤ش ٛز ٙثُٔغجكز دضوغٜٔ٤ج إُ٠
أؽضثء هٜ٘ٓ ًَ ٍٞج ع٘ضٔضش ٝثفذ ٝٝمؼش ػالٓز ػِ ًَ ٠ؽضء ،عْ فغذش ػذد ثألؽضثء.
ٛ َٛ ز ٙثُٜٔٔز عِٜز أّ فؼذز؟ ُٔٝجرث؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :فؼذز؛ ألٕ فجكز ثُطذن ثُٔشثد ه٤جط هُٜٞج ٓ٘ق٘٤ز دٔ٘٤ج
ثُٔغطشر ٓغضؤ٤ز.
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ"دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
أٝؽذ هطش دثةشر ٗقق هطشٛج .ّ8
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ
 صقون ٖٓ كٜٔي:
أٝؽذ ٗقق ثُوطش أ ٝثُوطش ٌَُ دثةشر ٓٔج ٣أص:٢
8عْ
(ؽـ) م = ّٔٙ
ٙعْ
(ح) م = ٖعْ
(أ) م = ِِْْٖٕٓٓٔٔ.٘ .
ثٗظش دجه ٢أعتِز "صقون ٖٓ كٜٔي" دٌضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:
ٔ) م = ّٖ
ٗ)

ّ٘ٔ.

أٝؽذ ٗقق ثُوطش ث ٝثُوطش ٌَُ دثةشر ٓٔج ٣أص:٢
ٖ) م = ٕٓ ِْٓ ٓٔ ِْٓ
هذس ٓق٤و ًَ دثةشر ٓٔج ٣أص:٢

ٕٗعْ

ثُضذس٣خ

ٙٙعْ
)ٙ
ثٗظش دجه ٢أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ.

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
أٝؽذ ٗقق ثُوطش ث ٝثُوطش ٌَُ دؽجةشر ٓٔج ٣أص:٢
(ٗٔ) ٗن = ِْٖٓٙ
ِْٕ٘ٓ.
(ٔٔ) م = ِْ٘ٓ
هذس ٓق٤و ًَ دثةشر ٓٔج ٣جص:٢
(٘ٔ)

ِْٕٓ7

ٕٗعْ
ثٗظش دجه ٢أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 دطجهز ٌٓجكجر :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ إ٣ؾجد هطش دثةشر ٓٝق٤طٜج إرث ًجٕ ٗقق هطشٛج ًِْ٘.
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ض جدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

صجدغ ٓق٤و ثُذثةشر

ثُضوذْ٣








ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أهذس ه٤جط ثُضٝث٣ج ٝأسعٜٔج.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُذثةشر  ،ثُٔشًض  ،ثُٞصش ،ثُوطش ،ثُٔق٤وٗ ،قق ثُوطش.
ٓج هذَ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُو٤جط ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ثُط.ٍٞ
مٖٔ ثُذسطٝ :فق ثُؼالهز دٗ ٖ٤قق هطش ثُذثةشرٝ ،هطشٛجٓٝ ،ق٤طٜجٝ .صوذ٣ش ه٤جعجس ٖٓ مٜٔ٘ج ٓق٤و
ثُذثةشر.
ٓج دؼذ ثُذسط :صوذ٣ش ثُو٤جعجسٝ ،فَ ٓغجةَ صطذ٤و٤ز صضنٖٔ ثُٔق٤و.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

أػو ًَ هجُخ هذوج دثةش ً٣ج ٖٓ ثُٞسم ،عْ ثهِخ إُ ْٜ٤ثعضؼٔجٍ ثُٔغطشر ُو٤جط ثُٔغجكز ف ٍٞثُطذن.
عْ ثعأٍ:
ٓ ج ثُخطٞثس ثُض ٢ثصذؼضٜج ك ٢ه٤جط ثُٔغجكز ف ٍٞثُطذن ثُذثةش١؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :ه٤ش ٛز ٙثُٔغجكز دضوغٜٔ٤ج إُ٠
أؽضثء هٜ٘ٓ ًَ ٍٞج ع٘ضٔضش ٝثفذ ٝٝمؼش ػالٓز ػِ ًَ ٠ؽضء ،عْ فغذش ػذد ثألؽضثء.
ٛ َٛ ز ٙثُٜٔٔز عِٜز أّ فؼذز؟ ُٔٝجرث؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :فؼذز؛ ألٕ فجكز ثُطذن ثُٔشثد ه٤جط هُٜٞج ٓ٘ق٘٤ز دٔ٘٤ج
ثُٔغطشر ٓغضؤ٤ز.
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ"دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
أٝؽذ ٓق٤و دثةشر هطشٛج ٗعْٓ ،وشدًج إُ ٠أهشح ؽضء ٖٓ ػؾشر.
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ
 صقون ٖٓ كٜٔي:
أٝؽذ ٗقق ثُوطش أ ٝثُوطش ٌَُ دثةشر ٓٔج ٣أص:٢
(ٗ )ٝن = ِْٕٔٓ ِْٕٓ7
ٖٓ ّ
(ٛـ) ٗن = ّ٘
(د) م = 7عْ ٕٔ .عْ
ثٗظش دجه ٢أعتِز "صقون ٖٓ كٜٔي" دٌضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:
أٝؽذ ٓق٤و ًَ دثةشر ٓٔج ٣أصٓ ٢وش ًدج إُ ٠أهشح ؽضء ٖٓ ػؾشر (ثعضؼَٔ ه :)ٖٓٔٗ 
)7

ٗٓ.8عْ )8

)9
ّٓٗٗ.
ثٗظش دجه ٢أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ.

ٔٙ9.عْ

ثُضذس٣خ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
( )ٕ7أهشثؿ ٓذٓؾز٣ :ذِؾ هطش ثُوشؿ ثُٔذٓؼ ٕٔعْ .أٝؽذ ٓق٤طٓ ٚوشدًج إُ ٠أهشح ػؾشٖ7.7 .عْ
(ٖٔ) صوذ٣ش :فذد إٔ ًجٕ ٓق٤و ثُذثةشر ثُضٗ ٢قق هطشٛج ٗعْ ،أًذش أّ أفـش ٖٓ ٕٗعْ ،د ٕٝثعضؼٔجٍ ثُ٥ز ثُقجعذز.
أًذش ٖٓ؛ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :دٔج إٔ ٗقق ثُوطش ٗعْ ،كئٕ ثُوطش 8عْٝ .دٔج إٔ ه أًذش هِ٤الً ٖٓ ٖ ،كئٕ ثُٔق٤و ع ٌٕٞ٤أًذش
هِ٤الً ٖٓ ٖ مشح ٝ 8ثُز٣ ١غجٕٗ ١ٝعْ.
ثٗظش دجه ٢أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 دطجهز ٌٓجكجر :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ إ٣ؾجد هطش دثةشر ٓٝق٤طٜج إرث ًجٕ ٗقق هطشٛج ًِْ٘.
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس.ٖ٣

179

ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

ٓغجفز ٓضٞثص ١ثألمالع

ثُضوذْ٣








ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أؽذ ٓغجفز ٓضٞثص ١ثألمالع.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُوجػذر ،ثالسصلجع.
ٓج هذَ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُق٤ؾ ثُش٣جم٤ز ك ٢فغجح ثُٔغجفجس.
مٖٔ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُؾذثٝ ٍٝثُشٓٞص ُٞفق ثُٔغجفز .ثعض٘ضجػ ف٤ؾ صضنٖٔ ثُٔغجفز.
فَ ٓغجةَ صضنٖٔ ثُٔغجفز.
ٓج دؼذ ثُذسط :د٘جء أعجط ؽذش :١ثعض٘ضجػ ف٤ؾ صضقٖٔ ثُٔغجفز ٝ ،فَ ٓغجةَ ػِٜ٤ج.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

صٝد ثُطالح دِٞفجس ٘ٛذع٤ز ٓٝؾٔٞػز ٖٓ ثُٔطجهٝ .ثهِخ إُ ْٜ٤صؾٌٓ َ٤غضطٓ َ٤غجفضٝ 8 ٚفذثس ٓشدؼز ػِ ٠ثُِٞفز
عْ ثعأٍ:
ثُٜ٘ذع٤ز.
٤ً ق ثخضشس ٌٓجٕ ٝمغ ثُٔطجهز ػِ ٠ثُِٞفز ثُٜ٘ذع٤ز ُضؾٌ َ٤ثُٔغضط َ٤ثُٔطِٞح؟ إؽجدز ٌٓٔ٘زٝ :ؽذس دؼذٚ٣
ػِ ٠إٔ ٌٞ٣س فجفَ مشدٜٔج .8
ُ َٛ ؾٔ٤غ ثُٔغضط٤الس ثُض ٢ؽٌِٜج ثُطالح ثألدؼجد ٗلغٜج؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :فؼذز؛ ال
ٝ ث ٕ٥ثعضؼَٔ ٓطجهز أخشُ ٟضؾٌغَ ٓضٞثص ١أمالع ػِ ٠أال ٓ ٌٕٞ٣غضط٤ال ٝصٌ ٕٞثُٔ٘طوز ثُٔؾضشًز دٖ٤
ثُٔغضط َ٤ثُز ١ؽٌِض ٚك ٢ثُذذث ٣ز ٓٝضٞثص ١ثألمالع أًخ ٓج  .ٌٖٔ٣عْ هجسٕ دٓ ٖ٤غجفض ٠ثُؾٌِٖ٤؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز:
ُٜٔج ثُٔغجفز ٗلغٜج.
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
أٝؽذ ٓغجفز ًَ ٓضٞثص ١أمالع كٔ٤ج ٣أص:٢
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صقون ٖٓ كٜٔي:
ٕ
(ح)
ٖ٘ ٝفذر
ثٗظش دجه ٢أعتِز "صقون ٖٓ كٜٔي" دٌضجح ثُطجُخ.

(أ)

ّٗٙ

ٕ

 صأًذ:
أٝؽذ ٓغجفز ًَ ٓضٞثص ١أمالع كٔ٤ج ٣أص:٢
ٔ)

ٝ ٔ8فذر

ٕ

ّ77

ثُضذس٣خ

ٖ)
ثٗظش دجه ٢أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ.

ٕ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
أٝؽذ ٓغجفز ًَ ٓضٞثص ١ثمالع كٔ٤ج ٣أص:٢
ٝ ٔٙفذرٕ ()8
()ٙ
(ٖٔ) أٝؽذ ٓغجفز ٓضٞثص ١أمالع ه ٍٞهجػذصز ٘ٝ ّٙ.7ثسصلجػّٖٕ.ٗ ّٗ.8ٚ
ثٗظش دجه ٢أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ٕ

ٕ7عْ

ٕ

ثُضوْ٣ٞ

 صؼِْ الفن :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ إٔ ٣خٖٔ ً٤ق ع٤غجػذ ٙثُذسط ثُقجُٓ(( ٢غجفز ٓضٞثص ١ثألمالع)) ػِ ٠كْٜ
ثُذسط ثُالفن ((ٓغجفز ثُٔغِظ)).
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

صجدغ ٓغجفز ٓضٞثص١
ثألمالع

ثُضوذْ٣








ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أؽذ ٓغجفز ٓضٞثص ١ثألمالع.
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُوجػذر ،ثالسصلجع.
ٓج هذَ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُق٤ؾ ثُش٣جم٤ز ك ٢فغجح ثُٔغجفجس.
مٖٔ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُؾذثٝ ٍٝثُشٓٞص ُٞفق ثُٔغجفز .ثعض٘ضجػ ف٤ؾ صضنٖٔ ثُٔغجفز.
فَ ٓغجةَ صضنٖٔ ثُٔغجفز.
ٓج دؼذ ثُذسط :د٘جء أعجط ؽذش :١ثعض٘ضجػ ف٤ؾ صضقٖٔ ثُٔغجفز ٝ ،فَ ٓغجةَ ػِٜ٤ج.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

صٝد ثُطالح دِٞفجس ٘ٛذع٤ز ٓٝؾٔٞػز ٖٓ ثُٔطجهٝ .ثهِخ إُ ْٜ٤صؾٌٓ َ٤غضطٓ َ٤غجفضٝ 8 ٚفذثس ٓشدؼز ػِ ٠ثُِٞفز
عْ ثعأٍ:
ثُٜ٘ذع٤ز.
٤ً ق ثخضشس ٌٓجٕ ٝمغ ثُٔطجهز ػِ ٠ثُِٞفز ثُٜ٘ذع٤ز ُضؾٌ َ٤ثُٔغضط َ٤ثُٔطِٞح؟ إؽجدز ٌٓٔ٘زٝ :ؽذس دؼذٚ٣
ػِ ٠إٔ ٌٞ٣س فجفَ مشدٜٔج .8
ُ َٛ ؾٔ٤غ ثُٔغضط٤الس ثُض ٢ؽٌِٜج ثُطالح ثألدؼجد ٗلغٜج؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :فؼذز؛ ال
ٝ ث ٕ٥ثعضؼَٔ ٓطجهز أخشُ ٟضؾٌغَ ٓضٞثص ١أمالع ػِ ٠أال ٓ ٌٕٞ٣غضط٤ال ٝصٌ ٕٞثُٔ٘طوز ثُٔؾضشًز دٖ٤
ثُٔغضط َ٤ثُز ١ؽٌِض ٚك ٢ثُذذث٣ز ٓٝضٞثص ١ثألمالع أًخ ٓج  .ٌٖٔ٣عْ هجسٕ دٓ ٖ٤غجفض ٠ثُؾٌِٖ٤؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز:
ُٜٔج ثُٔغجفز ٗلغٜج.
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثُ٘ؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
عؾجد٣ :ؼشك ٓقَ د٤غ عؾجد ٓض٘ٞػز ٖٓ ،دٜ٘٤ج هطؼز عؾجد ٓغضطِ٤ز ثُؾٌَ ٝفٔشثء ثُِٝ ٕٞؽضء ٜٓ٘ج أعٞد ثُِٕٞ
ػِ ٠ؽٌَ ٓضٞثص ١أمالع .أٝؽذ ٓغجفز ٓضٞثص ١ثألمالع ر ١ثُِ ٕٞثألعٞد.
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
(أ)

ٕ
(ح)
ٖ٘ ٝفذر
ثٗظش دجه ٢أعتِز "صقون ٖٓ كٜٔي" دٌضجح ثُطجُخ.

ّٗٙ

ٕ

 صأًذ:
٘) ٓضٞثص ١ثمالع :أٝؽذ ٓغجفز ٓضٞثص ١ثألمالع ثُٔٔغَ ك ٢ثُؾٌَ ثُٔؾجٝس.
ثٗظش دجه ٢أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ.

ثُضذس٣خ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:

ٖٔ.ٕٙعْ
ٕ

ٕ

(ٖٔ) أٝؽذ ٓغجفز ٓضٞثص ١أمالع ه ٍٞهجػذصز ٘ٝ ّٙ.7ثسصلجػّٖٕ.ٗ ّٗ.8ٚ
( )ٔ8صخط٤و :أسك ػِ ٠ؽٌَ ٓضٞثص ١أمالع ٓغجفضٜج ٓٓ . ّٕٔ8إرث ًجٕ ه ٍٞهجػذر ٓضٞصث ١ثألمالع ٘ ،ّ7كَٜ
 ٌٖٔ٣إٔ  ٌٕٞ٣ثسصلجػّٕٔ ٚ؟ كغش إؽجدضي ال؛ ُضٌٓ ٕٞغجفز ٓضٞثص ١ثألمالع ٓٓٝ ّٕٔ8ه ٍٞهجػذص ،ّ7٘ ٚالدذ إٔ
٣غج ١ٝثسصلجػ.ّٕٗ =7٘ ÷ٔ8ٓٓ ٚ
ثٗظش دجه ٢أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 صؼِْ الفن :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ إٔ ٣خٖٔ ً٤ق ع٤غجػذ ٙثُذسط ثُقجُٓ(( ٢غجفز ٓضٞثص ١ثألمالع)) ػِ ٠كْٜ
ثُذسط ثُالفن ((ٓغجفز ثُٔغِظ)).
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

ٓغجفز ثُٔغِظ

ثُٞعجةَ

ثُضوذْ٣

 ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أؽذ ٓغجفز ثُٔغِظ.
 ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر:
ٓ ج هذَ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُق٤ؾ ثُش٣جم٤ز ك ٢فغجح ثُٔغجفجس.
 مٖٔ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُشٓٞص ُضٔغ َ٤ػالهجس ٓض٘جعذز ٝٝفلٜج ٓغَ ثُٔغجفز.
فَ ٓغجةَ صطذ٤و٤ز صضنٖٔ ثُٔغجفز.
ٓ ج دؼذ ثُذسط :د٘جء أعجط ؽذش :١صٔغ َ٤ثُذ٤جٗجس د٤جٗ٤ج ً ُضٞم٤ـ ثُؼاله جس ثُٔشصذطز دجُٔلج ْ٤ٛثُٔأُٞكزً ،جُٔغجفز.
فَ ٓغجةَ صطذ٤و٤ز صضنٖٔ ٓغجفجس ٓنِؼجس.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

ثهِخ إُ ٠ثُطالح هـ ٓغضط َ٤دؼذثٝ 8 ٙفذثسٝ ٗٝ ،فذثس ٖٓ ٝسم ٓشدؼجسٝ ،هٛ ٢زث ثُٔغضط َ٤ػشمً٤ج إُٗ ٠قلٖ٤
عْ كشدٝ ٙه ٢ثُشً٘ ٖ٤ثُؼِ ٖ٤٣ٞإُ٘ٓ ٠ضقق هجػذر ثُٔغضط.َ٤
عْ ثعأٍ:
٤ً ق صؾذ ٓغجفز ثُٔغضطَ٤؟ ٓٝج ٓغجفضٚ؟ إؽجدز ٌٓٔ٘زٗ :ؾذ ػذد ثُٞفذثس ثُض ٢صٔغَ ًال ٖٓ ه ٍٞثُٔغضطَ٤
ٝػشم ،ٚعْ ٗنشح ٝ ٖٕ= ٗ×8فذر ٓشدؼز.
 ثٗظش إُ ٠ثُٔغِظ ثٌُذ٤ش ثُ٘جصؼ ػٖ ثُطٓ ،٢ج ثُؼالهز د ٖ٤ثسصلجع ٛزث ثُٔغِظ ٝػشك ثُٔغضطَ٤؟ ٓضغج٣ٝجٕ.
ٓ ج ثُؼالهز دٓ ٖ٤غجفز ثُٔغِظ ثٌُذ٤ش ٓٝغجفز ثُٔغضطَ٤؟ ٓغجفز ثُٔغِظ ثٌُذ٤ش صغجٗ ١ٝقق ٓغجفز ثُٔغضط.َ٤
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ"دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
أٝؽذ ٓغجفز ًَ ٓغِظ كٔ٤ج ٣أص:٢
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ

 صقون ٖٓ كٜٔي:
(أ)

ٕ
ٖ٘ٔ.عْ
(ح)
ٕ٘ ٝفذر
ثٗظش دجه ٢أعتِز "صقون ٖٓ كٜٔي" دٌضجح ثُطجُخ.

ٕ

 صأًذ:
أٝؽذ ٓغجفز ًَ ٓغِظ ٓٔج ٣أص:٢
ٔ)

ٕ

ٝ ٙفذر

ثُضذس٣خ

ٖ)
ثٗظش دجه ٢أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ.

ّ٘ 87.7

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
أٝؽذ ٓغجفز ًَ ٓغِظ كٔ٤ج ٣أص:٢
()9

ٕ
(ٔٔ)ثالسصلجع ّٗٔٝ ،ه ٍٞثُوجػذر ّٖ٘.
ًِْ٘ 87.
ثٗظش دجه ٢أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

ٕ

ّٕ٘ٗ

 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 صؼِْ عجدن :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ ثُضلٌ٤ش ك ٢ثُٔلج ْ٤ٛثُض ٢صؼِٜٔج ك ٢ثُذسط ثُغجدن ف ٍٞإ٣ؾجد ٓغجفز ٓضٞثص١
ثألمالع ،عْ ثهِخ إُ ٚ٤صٞم٤ـ ً٤ق عجػذ ٙرُي ثُذسط ػِ ٠ك٤ً ْٜل٤ز إ٣ؾجد ٓغجفز ٓغِظ.
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجس :رًش ثُطجُخ دإٔ ٣نْ ثُذطجهض ٖ٤ك ٢ؽ٤خ ثُٔغجفز كٓ ٢ط٣ٞجص ٚف٤ـز إ٣ؾجد ٓغجفز ثُٔغِظ،
 ًَٝثُق٤ؾ ثألخش ٟإل٣ؾجد ثُٔغجفز ثُٞثسدر كٛ ٢زث ثُلقَٝ .ثؽؾؼ ٚػًِ ٠ضجدز ٓغجةَ صضؼِن دجُٔغجفزٝ ،ؽشؿ
دؼل ٓغجةَ ثُٔغجفز ثُٞثسدر ك ٢ثُلقَ ػِ ٠ثُذطجهض.ٖ٤
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُٞعجةَ

صجدغ ٓغجفز ثُٔغِظ

ثُضوذْ٣

 ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أؽذ ٓغجفز ثُٔغِظ.
 ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر:
ٓ ج هذَ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُق٤ؾ ثُش٣جم٤ز ك ٢فغجح ثُٔغجفجس.
 مٖٔ ثُذسط :ثعضؼٔجٍ ثُشٓٞص ُضٔغ َ٤ػالهجس ٓض٘جعذز ٝٝفلٜج ٓغَ ثُٔغجفز.
فَ ٓغجةَ صطذ٤و٤ز صضنٖٔ ثُٔغجفز.
ٓ ج دؼذ ثُذسط :د٘جء أعجط ؽذش :١صٔغ َ٤ثُذ٤جٗجس د٤جٗ٤ج ً ُضٞم٤ـ ثُؼالهجس ثُٔشصذطز دجُٔلج ْ٤ٛثُٔأُٞكزً ،جُٔغجفز.
فَ ٓغجةَ صطذ٤و٤ز صضنٖٔ ٓغجفجس ٓنِؼجس.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

ثهِخ إُ ٠ثُطالح هـ ٓغضط َ٤دؼذثٝ 8 ٙفذثسٝ ٗٝ ،فذثس ٖٓ ٝسم ٓشدؼجسٝ ،هٛ ٢زث ثُٔغضط َ٤ػشمً٤ج إُٗ ٠قلٖ٤
عْ كشدٝ ٙه ٢ثُشً٘ ٖ٤ثُؼِ ٖ٤٣ٞإُ٘ٓ ٠ضقق هجػذر ثُٔغضط.َ٤
عْ ثعأٍ:
٤ً ق صؾذ ٓغجفز ثُٔغضطَ٤؟ ٓٝج ٓغجفضٚ؟ إؽجدز ٌٓٔ٘زٗ :ؾذ ػذد ثُٞفذثس ثُض ٢صٔغَ ًال ٖٓ ه ٍٞثُٔغضطَ٤
ٝػشم ،ٚعْ ٗنشح ٝ ٖٕ= ٗ×8فذر ٓشدؼز.
 ثٗظش إُ ٠ثُٔغِظ ثٌُذ٤ش ثُ٘جصؼ ػٖ ثُطٓ ،٢ج ثُؼالهز د ٖ٤ثسصلجع ٛزث ثُٔغِظ ٝػشك ثُٔغضطَ٤؟ ٓضغج٣ٝجٕ.
ٓ ج ثُؼالهز دٓ ٖ٤غجفز ثُٔغِظ ثٌُذ٤ش ٓٝغجفز ثُٔغضطَ٤؟ ٓغجفز ثُٔغِظ ثٌُذ٤ش صغجٗ ١ٝقق ٓغجفز ثُٔغضط.َ٤
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ثعضؼذ"دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
خ٤جّ :ثُٞثؽٜز ثألٓجٓ٤ز ُِخٔ٤ز ك ٢ثُقٞسر ػِ ٠ؽٌَ ٓغِظ هجػذصٝ ّٖ ٚثسصلجػ .ّٕ ٚكٔج ٓغجفز ثُؤجػ ثُٔغضؼَٔ ُٜزٙ
ثُٞثؽٜز؟
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ
 صقون ٖٓ كٜٔي:
ٕ
(ؽـ) دغٌ٣ٞش :هطؼز دغٌ٣ٞش ػِ ٠ؽٌَ ٓغِظ ثسصلجػٗ ٚعْ ٝه ٍٞهجػذص٘ ٚعْ .أٝؽذ ٓغجفضٜجٔٓ .عْ
ثٗظش دجه ٢أعتِز "صقون ٖٓ كٜٔي" دٌضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:
ٗ) فشف ٣ذ٣ٝز :ف٘ؼش ف٘ذٝهج ٝسهً٤ج ٓغِغ ٢ثُؾٌَ ًٔج ك ٢ثُؾٌَ ثُٔؾجٝسٓ .ج ٓغجفز ٝؽ ٜٚثُؼِ١ٞ؟
ثٗظش دجه ٢أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ.

ٕ

٘ٗعْ

ثُضذس٣خ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
()ٔ7

ٕ
()ٔ7
ٔٙعْٔٗ ،عْ
ثٗظش دجه ٢أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.

ِِْْٕٓ٘ٓٓٔٓ ،

ٕ

 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 صؼِْ عجدن :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ ثُضلٌ٤ش ك ٢ثُٔلج ْ٤ٛثُض ٢صؼِٜٔج ك ٢ثُذسط ثُغجدن ف ٍٞإ٣ؾجد ٓغجفز ٓضٞثص١
ثألمالع ،عْ ثهِخ إُ ٚ٤صٞم٤ـ ً٤ق عجػذ ٙرُي ثُذسط ػِ ٠ك٤ً ْٜل٤ز إ٣ؾجد ٓغجفز ٓغِظ.
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجس :رًش ثُطجُخ دإٔ ٣نْ ثُذطجهض ٖ٤ك ٢ؽ٤خ ثُٔغجفز كٓ ٢ط٣ٞجص ٚف٤ـز إ٣ؾجد ٓغجفز ثُٔغِظ،
 ًَٝثُق٤ؾ ثألخش ٟإل٣ؾجد ثُٔغجفز ثُٞثسدر كٛ ٢زث ثُلقَٝ .ثؽؾؼ ٚػًِ ٠ضجدز ٓغجةَ صضؼِن دجُٔغجفزٝ ،ؽشؿ
دؼل ٓغجةَ ثُٔغجفز ثُٞثسدر ك ٢ثُلقَ ػِ ٠ثُذطجهض.ٖ٤
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس.ٖ٣
183

ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر
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ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

خطز فَ ثُٔغأُز

ثُٞعجةَ

ثُضوذْ٣

 ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أفَ ثُٔغجةَ دجعضؼٔجٍ خطز" إٗؾجء ٗٔٞرػ".
 ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر:
ٓ ج هذَ ثُذسط :خطز "إٗؾجء ٗٔٞرػ" صغجػذ ثُطالح ػِ ٠صقٞس ثُٔغ أُز ٝثُضخط٤و ُقِٜج ،ف٤ظ  ٌْٜ٘ٔ٣ثعضؼٔجٍ
أ٣نج ك ٢ثُذسع ٖ٤ثُوجدٓ ٖ٤ف٤ظ ٣ذسط كٜ٤ج ثٌُالح
ثألؽ٤جء ثُقغ٤ز أ ٝثُشعْ العضٌؾجف فَ ثُٔغأُزٓ ٢ٛٝ .ل٤ذر ً
ثُقؾْ ٝثُٔغجفز ثُغطق٤ز.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:
ٓ ج ثُؼالهز ثُض ٢صشدو د ٖ٤أػذثد ثُٔوجػذ ك ٢ثُقلٞف؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز َ ً :فق ٣قٓ ١ٞوؼذ ٖ٣ص٣جدر ػِ ٠ثُقق ثُز١
ثُضذس٣ظ

٣غذو.ٚ
٤ً ق عضشعْ ؽٌالً ُقَ ثُٔغأُز إرث ُْ ُ ٌٖ٣ذ٣ي هطغ ػذ ُضٔغ َ٤ثُٔغأُز؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :عأسعْ ؽٌالً ٣ذ ٖ٤ػذد
ثُقلٞف ٝػذد ثُٔوجػذ ك ًَ ٢فق.
 ثكشك إٔ ُذ ٟهجسم ٖٕٓ ٓوؼذًث ،ك ٌٚ٘ٔ٣ َٜصشص٤ذٜج ك ٕٔ ٢فلًج دجُطش٣وز ٗلغٜج؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :ال؛ ألٕ ٕٔفلجً
عضضنٖٔ ٓ ٕٕ8وؼذًث كوو.

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ثعضؼَٔ ثُخطز ثُٔ٘جعذز ٓٔج ٣أصُ ٢قَ ثُٔغجةَ:
 )ٙ س٣جمز ٖٓ :خالٍ ٓغـ إفقجة ٢ؽَٔ ٓ٘هجُذًج صذ ٖ٤إٔ ٕٕ هجُذًج ٓ٘٣ ْٜلنُِ ٕٞؼذز ًشر ثُوذّٔ8ٝ ،
٣لنًِ ٕٞشر ثُغِز٣ ٙٝ ،لنِ ٕٞثُِؼذضً ٓ ٖ٤ؼجٓ .ج ػذد ثُطالح ثُز ٖ٣ال ٣لنِ ٕٞأ٣ج ٖٓ ثُِؼذضٖ٤؟

ثُضذس٣خ

أك:ْٜ
ٕٕ هجُذج ً ٣لنُِ ٕٞؼذز ًشر ثُوذّ ٔ8 ٝ ،هجُذًج ٣لنُِ ٕٞؼذز ًشر ثُغِز ٙٝ ،هالح ٣لنِ ٕٞثُِؼذضً ٓ ٖ٤ؼج.
خطو :ثعضؼَٔ خطز إٗؾجء ٗٔٞرػ.
فَ ٔٙ :هجُذًج.
صقون .
ثسثؽغ ٓؼط٤جس ثُٔغأُز ٝأهذوٜج ٓغ ثُقَ.
ثٗظش دجه ٢ثالعتِز دٌضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 ك ْٜثُش٣جم٤جس :ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ ًضجدز كوشر هق٤شر ٞ٣مق ٕٞكٜ٤ج ً٤ق ع٤غضؼِٔ ٕٞخطز ((إٗؾجء ٗٔٞرػ))
ُقَ ثُٔغجٍ ثإلمجكٝ ،٢ثهِخ إُ ْٜ٤سعْ أؽٌجٍ صٞم٤ق٤ز ُ٘ٔجرؽ.ْٜ
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجسٓ :ضجدؼز ٝص٘ذ ٚ٤ثُطالح ُِٔط٣ٞجس ٝهش٣وز ثعضخذثٜٓج.
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

فؾْ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ٢

ثُضوذْ٣








ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أؽذ فؾْ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ.٢
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ ،٢ثُقؾْ ،ثُٞفذثس ثٌُٔؼذز.
ٓج هذَ ثُذسط :ثخض٤جس ثُٞفذثس ثُٔ٘جعذز ُو٤جط ثُقؾْ ٝثعضؼٔجُٜج.
مٖٔ ثُذسط :ثعض٘ضجػ ف٤ـض ٖ٤إل٣ؾجد فؾْ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ .٢فَ ٓغجةَ صطذ٤و٤ز صضنٖٔ ثُقؾْ.
ٓج دؼذ ثُذسط :د٘جء أعجط ؽذش :١ثعض٘ضجػ ف٤ؾ صضنٖٔ ثُقؾْ.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

 أػو أٓغِز ٖٓ ٝثهغ ثُق٤جر ػِ ٠ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ٢؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :دؼل ثُٔذجٗ ،٢ثُـشف ،ثُق٘جد٣ن.
ُٔ جرث صؼضوذ أٗ ٖٓ ٚثُنشٝس ١أف٤جًٗج ٓؼشكز ٓوذثس ثُق٤ض ثُز٣ ١ق ٚ٣ٞثُٔؾغْ ،أٓ ٝوذثس ثُق٤ض ثُز٣ ١ق ١ٞثُٔؾغْ؟
إؽجدز ٌٓٔ٘ز :ػ٘ذٓج صؼشف ٓوذثس ثُق٤ض ثُز٣ ١ق ٚ٣ٞف٘ذٝم ،صغضط٤غ ٓؼشكز ثٌُٔ٤ز ثُض ٌٖٔ٣ ٢إٔ صخضٜٗج دثخِ.ٚ
ٝػ٘ذٓج صؼشف ٓوذثس ثُق٤ض ثُز٣ ١ق ١ٞثُق٘ذٝم صغضط٤غ ٓؼشكز ثٌُٔجٕ ثُز ٌٖٔ٣ ١إٔ صخضٕ ٛزث ثُق٘ذٝم ك.ٚ٤
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ٗؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.

 ثُٔقض:ٟٞ
أٝؽذ فؾْ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ ٢ك ٢ثُؾٌَ ثُٔؾجٝس.
ثٗظش ٓغجٍ ٔ دٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
أٝؽذ فؾْ ًَ ٓ٘ؾٞس سدجػٔٓ ٢ج ٣أص:٢
(أ)

ٕ٘ٔعْ

ٖ

ٕٓٗعْ

(ح)
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ٖ

 صأًذ:
أٝؽذ فؾْ ًَ ٓ٘ؾٞس سدجػ ٢كٔ٤ج ٣أص:٢
ٔ)

ثُضذس٣خ

ٖ
ٕٗ٘ٔٙ.عْ
ٖ)
٘ٔعْ
ثٗظش دجه ٢أعتِز "صقون ٖٓ كٜٔي" دٌضجح ثُطجُخ.

ٖ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ٕ٘7ٕٓ.عْ

(ٖٔ) فو٤ذز :أٝؽذ فؾْ ثُقو٤ذز ك ٢ثُقٞسر ثُٔؾجٝسر.

ٖ

(٘ٔ) أٝؽذ ه٘ٓ ٍٞؾٞس سدجػ ،٢فؾٕٔ7ٖٓ.٘ ٚعْٕٝ ،ػشمٔ7 ٚعْٝ ،ثسصلجػ9 ٚعْٔ8.٘ .عْ
ثٗظش دجه ٢أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 دطجهز ٌٓجكجر :أفنش ف٘ذٝهج ٝمؼ ٚأٓجّ ثُطجُخ ٝعؾَ ػِ ٠ثُغذٞسر ًال ٖٓ :هٝ ،ُٚٞػشمٝ ،ٚثسصلجػ ،ٚعْ
ثهِخ إُ ٚ٤إ٣ؾجد فؾٔ.ٚ
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجس :رًش ثُطجُخ دٌضجدز ف٤ـز فؾْ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ ٢ػِ ٠إفذ ٟثُذطجهض ٖ٤ك ٢ؽ٤خ ثُقؾْ ك٢
ٓط٣ٞجصٝ ،ٚثؽؾؼ ٚػِ ٠صنٔ  ٖ٤دطجهز سعٓٞج صٞم٤ق٤ز ُِٔ٘ؾٞس ثُشدجػٝ ٢خطٞثس إ٣ؾجد فؾٔ.ٚ
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

صجدغ فؾْ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ٢

ثُضوذْ٣








ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أؽذ فؾْ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ.٢
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر :ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ ،٢ثُقؾْ ،ثُٞفذثس ثٌُٔؼذز.
ٓج هذَ ثُذسط :ثخض٤جس ثُٞفذثس ثُٔ٘جعذز ُو٤جط ثُقؾْ ٝثعضؼٔجُٜج.
مٖٔ ثُذسط :ثعض٘ضجػ ف٤ـض ٖ٤إل٣ؾجد فؾْ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ .٢فَ ٓغجةَ صطذ٤و٤ز صضنٖٔ ثُقؾْ.
ٓج دؼذ ثُذسط :د٘جء أعجط ؽذش :١ثعض٘ضجػ ف٤ؾ صضنٖٔ ثُقؾْ.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

 أػو أٓغِز ٖٓ ٝثهغ ثُق٤جر ػِ ٠ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ٢؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :دؼل ثُٔذجٗ ،٢ثُـشف ،ثُق٘جد٣ن.
ُٔ جرث صؼضوذ أٗ ٖٓ ٚثُنشٝس ١أف٤جًٗج ٓؼشكز ٓوذثس ثُق٤ض ثُز٣ ١ق ٚ٣ٞثُٔؾغْ ،أٓ ٝوذثس ثُق٤ض ثُز٣ ١ق ١ٞثُٔؾغْ؟
إؽجدز ٌٓٔ٘ز :ػ٘ذٓج صؼش ف ٓوذثس ثُق٤ض ثُز٣ ١ق ٚ٣ٞف٘ذٝم ،صغضط٤غ ٓؼشكز ثٌُٔ٤ز ثُض ٌٖٔ٣ ٢إٔ صخضٜٗج دثخِ.ٚ
ٝػ٘ذٓج صؼشف ٓوذثس ثُق٤ض ثُز٣ ١ق ١ٞثُق٘ذٝم صغضط٤غ ٓؼشكز ثٌُٔجٕ ثُز ٌٖٔ٣ ١إٔ صخضٕ ٛزث ثُق٘ذٝم ك.ٚ٤
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ٗؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.

 ثُٔقض:ٟٞ
ٓٞثد ؿزثة٤ز :إ رث ًجٗش أدؼجد ػِذز ثُؼق٤ش ًٔج ك ٢ثُؾٌَ ثُٔؾجٝس .كجٝؽذ فؾٜٔج.
ثٗظش ٓغجٍ ٖ دٌضجح ثُطجُخ.
 صقون ٖٓ كٜٔي:
ٖ
(ؽـ) أٝػ٤ز :أٝؽذ فؾْ ٝػجء ػِ ٠ؽٌَ ٓ٘ؾٞس سدجػ ٢ه٘ ُٚٞعْٝ ،ػشمٗ ٚعْٝ ،ثسصلجػ8.٘ ٚعْ ٓٔ7عْ
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:
٘) ٓجء :خضثٕ ٓجء ػِ ٠ؽٌَ ٓ٘ؾٞس هٕ٘ٓ ُٚٞعْٝ ،ػشمز ٕٓٓعْٝ ،ثسصلجػٕٔٓ ٚعْ ،أٝؽذ ًٔ٤ز ثُٔجء ثُض٢
ٖ
صِٔؤٙٓٓٓٓٓٓ ٙعْ
ثٗظش دجه ٢أعتِز "صقون ٖٓ كٜٔي" دٌضجح ثُطجُخ.

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ثُضذس٣خ

أٝؽذ فؾْ ًَ ٓ٘ؾٞس سدجػ ٢كٔ٤ج ٣أص:٢
(ٗٔ) ثٌُؼذز ثُٔؾشكز٣ :ذِؾ ثسصلجع ثٌُؼذز ثُٔؾشكز ّٗٔٝ ،هُٜٞج ّٕٔ صوش٣ذًجٝ ،ػشمٜج ٕ٘ ّٔٔ.صوش٣ذًج .أٝؽذ فؾٜٔج
ثُضوش٣ذٔ89ٓ .٢عْ ٖ صوش٣ذًج
(ٕٗ) صوذ٣ش :هذسس أَٓ فؾْ ٓ٘ؾٞس ه٘.8 ُٚٞعْ ٝػشمٖ ٚعْ ٝثسصلجػٕٔ.ٕ ٚعْ ػِ ٠أٗ ٚأفـش ٖٓ ٓ ٔ8ع٘ضٔض ًشث
ٌٓؼذًج .ك َٜصوذ٣شٛج فق٤ـ؟ كغش إؽجدضي .ال؛ ألٕ ثُضوذ٣ش إُ ٠ثألدٗ ،٠دٔ٘٤ج ثُقؾْ أًذش ٖٓ ٘× ٖ× ٕٔ = ٓٔ8عْٖ.
ثٗظش دجه ٢أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 دطجهز ٌٓجكجر :أفنش ف٘ذٝهج ٝمؼ ٚأٓجّ ثُطجُخ ٝعؾَ ػِ ٠ثُغذٞسر ًال ٖٓ :هٝ ،ُٚٞػشمٝ ،ٚثسصلجػ ،ٚعْ
ثهِخ إُ ٚ٤إ٣ؾجد فؾٔ.ٚ
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجس :رًش ثُطجُخ دٌضجدز ف٤ـز فؾْ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ ٢ػِ ٠إفذ ٟثُذطجهض ٖ٤ك ٢ؽ٤خ ثُقؾْ ك٢
ٓط٣ٞجصٝ ،ٚثؽؾؼ ٚػِ ٠صنٔ ٖ٤دطجهز سعٓٞج صٞم٤ق٤ز ُِٔ٘ؾٞس ثُشدجػٝ ٢خطٞثس إ٣ؾجد فؾٔ.ٚ
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز ًضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

ٓغجفز عطـ ثُٔ٘ؾٞس
ثُشدجػ٢

ثُضوذْ٣








ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أٝؽذ ٓغجفز عطـ ٓ٘ؾٞس سدجػ.٢
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذرٓ :غجفز ثُغطـ.
ٓج هذَ ثُذسط :ثخض٤جس ثُق٤ؾ ثُٔ٘جعذز ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ثُٔغجفزٝ ،ثعضؼٔجُٜج.
مٖٔ ثُذسط :د٘جء أعظ ٘ٛذع :٢ػَٔ ٓخطو ُضٞم٤ـ ٓـٓ ّٜٞغجفز عطـ ؽٌَ عالع ٢ثألدؼجد.
ٓج دؼذ ثُذسط :إ٣ؾجد ثُٔغجفز ثُؾجٗذ٤ز ٝثُٔغجفز ثٌُِ٤ز ُغٌـ ًَ ٖٓ :ثُٔ٘ؾٞس ٝ،ثُٜشّٝ ،ثألعطٞثٗز.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

ثهِخ إُ ٠ثُطالح إ٣ؾجد ه٤جعجس هً ٍٞضجح ثُش٣جم٤جس ٝ ،ػشمٝ ، ٚثسصلجػٓ ٚوشدز إُ ٠أهشح ع٘ضٔضش.
عْ ثعأٍ:
 أ ١ثألدؼجد عضغضؼِٜٔج إل٣ؾجد ٓغجفز ثُـالك ٖ٤ثُؼِٝ ١ٞثُغلٌُِِ ٢ضجح؟ ثُطٝ ٍٞثُؼشك.
 أ ١ثألدؼجد عضغؼِٜٔج إل٣ؾجد ٓغجفز ًؼخ ثٌُضجح؟ ثُطٝ ٍٞثالسصلجع.
ً
٤ً ق صقغخ ػذد ثُغ٘ضٔضشثس ثُٔشدؼز ٖٓ ٝسهز صـِ٤ق صٌلُ ٢ؼَٔ ؿالف ثٌُضجح؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :أسعْ ؽٌال ٣ذٖ٤
دؼذ ١ثٌُضجح ٓ ٞٛٝلضٞؿ ( ثُـشك ٖ٤ثُؼِٝ ١ٞثُغلٌُِِ ٢ضجح ٝثٌُؼخ) ٓغ إمجكز ٕعْ أٖ ٝعْ إُ ٠أػِ ٠ثُؾٌَ
ٝثعلِٝ ٚإُ ٠ؽجٗذ ، ٚ٤عْ فغجح ثُٔغجفز ثٌُِ٤ز ُِؾٌَ ثُ٘جصؼ.
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ٗؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
أٝؽذ ٓغجفز عطـ ثُٔ٘ؾٞس ثُشدجػ ٢ثُٔوجدَ.
ثٗظش ٓغجٍ ٔ دٌضجح ثُطجُخ.

 صقون ٖٓ كٜٔي:
ٕ

ّٕ٘
(أ) أٝؽذ ٓغجفز عطـ ثُٔ٘ؾٞس ثُٔوجدَ.
ثٗظش دجه ٢أعتِز "صقون ٖٓ كٜٔي" دٌضجح ثُطجُخ.

 صأًذ:
أٝؽذ ٓغجفز عطـ ًَ ٓ٘ؾٞس كٔ٤ج ٣أص:٢
ٔ)

ٕٓ9عْ

ٕ

ٖ)
ثٗظش دجه ٢أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ.

ِْٖ٘ٓٓٓ.7

ٕ

ثُضذس٣خ

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ٔٔ) ٓؼشٝمجس٣ :نغ عِطجٕ ع٤جسص ٚثُِؼذز دثخَ ف٘ذٝم دالعض ٢ٌ٤ؽلجف ًٔج ك ٢ثُؾٌَ ثُٔؾجٝس ُ٤ؼشمٜج ػِ٠
ٕ
أفذهجة .ٚأٝؽذ ٓغجفز عطـ ٛزث ثُق٘ذٝمٔ٘٘ٓ .عْ
(ٖٔ) صوذ٣شى هذسس ٛذٓ ٟغجفز عطـ ٓ٘ؾٞس سدجػ ٢هٝ ،ّٖٔ.ٕ ُٚٞػشمٝ ،ّٙ ٚثسصلجػ8 ٚعْ دــ ٓٗٙعْٕ .كَٜ
صوذ٣شٛج ٓؼوٍٞ؟ كغش إعض٘ضجؽيٗ .ؼْٓ ،غجفز عطق ٚثُضوش٣ذ٤ز = )8 ×ٙ ×ٕ( + )8 ×ٖٔ ×ٕ( + )ٙ ×ٖٔ ×ٕ :٢ٛ
ٕ
ّٓٗٙ
ثٗظش دجه ٢أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 دطجهز ٌٓجكجر :أػو ثُطجُخ ف٘ذٝهج ػِ ٠ؽٌَ ٓ٘ؾٞس سدجػ ،٢عْ ثهِخ إُ ٚ٤صقذ٣ذ فؾٔٝ ،ٚأهَ ٓوذثس ٖٓ ثُٞسم
ٌ٣لُ ٢ضـِ٤ل.ٚ
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجس :رًش ثُطجُخ دٌضجدز ف٤ـز ٓغجفز ثُغطـ ٝأٓغِز صٞم٤ق٤ز ػِ٤ً ٠ل٤ز إ٣ؾجدٛج ػِ ٠ثُذطجهز
ثُغجٗ٤ز ك ٢ؽ٤خ ثُٔغجفز كٓ ٢ط٣ٞض.ٚ
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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ثُضجس٣خ

ثُقق  -ثُٔجدر

ثُغجدط ثالدضذثة - ٢س٣جم٤جس

ثُّٞ٤

ثُٔٞمٞع

صجدغ ٓغجفز عطـ ثُٔ٘ؾٞس
ثُشدجػ٢

ثُضوذْ٣








ثُٞعجةَ

ثُٜذف ٖٓ ثُذسط :أٝؽذ ٓغجفز عطـ ٓ٘ؾٞس سدجػ.٢
ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذرٓ :غجفز ثُغطـ.
ٓج هذَ ثُذسط :ثخض٤جس ثُق٤ؾ ثُٔ٘جعذز ُقَ ٓغجةَ صضنٖٔ ثُٔغجفزٝ ،ثعضؼٔجُٜج.
مٖٔ ثُذسط :د٘جء أعظ ٘ٛذع :٢ػَٔ ٓخطو ُضٞم٤ـ ٓـٓ ّٜٞغجفز عطـ ؽٌَ عالع ٢ثألدؼجد.
ٓج دؼذ ثُذسط :إ٣ؾجد ثُٔغجفز ثُؾجٗذ٤ز ٝثُٔغجفز ثٌُِ٤ز ُغٌـ ًَ ٖٓ :ثُٔ٘ؾٞس ٝ،ثُٜشّٝ ،ثألعطٞثٗز.

 أعتِز ثُضؼض٣ض:

ثُضذس٣ظ

ثهِخ إُ ٠ثُطالح إ٣ؾجد ه٤جعجس هً ٍٞضجح ثُش ٣جم٤جس ٝ ،ػشمٝ ، ٚثسصلجػٓ ٚوشدز إُ ٠أهشح ع٘ضٔضش.
عْ ثعأٍ:
 أ ١ثألدؼجد عضغضؼِٜٔج إل٣ؾجد ٓغجفز ثُـالك ٖ٤ثُؼِٝ ١ٞثُغلٌُِِ ٢ضجح؟ ثُطٝ ٍٞثُؼشك.
 أ ١ثألدؼجد عضغؼِٜٔج إل٣ؾجد ٓغجفز ًؼخ ثٌُضجح؟ ثُطٝ ٍٞثالسصلجع.
ً
٤ً ق صقغخ ػذد ثُغ٘ضٔضشثس ثُٔشدؼز ٖٓ ٝسهز صـِ٤ق صٌلُ ٢ؼَٔ ؿالف ثٌُضجح؟ إؽجدز ٌٓٔ٘ز :أسعْ ؽٌال ٣ذٖ٤
دؼذ ١ثٌُضجح ٓ ٞٛٝلضٞؿ ( ثُـشك ٖ٤ثُؼِٝ ١ٞثُغلٌُِِ ٢ضجح ٝثٌُؼخ) ٓغ إمجكز ٕعْ أٖ ٝعْ إُ ٠أػِ ٠ثُؾٌَ
ٝثعلِٝ ٚإُ ٠ؽجٗذ ، ٚ٤عْ فغجح ثُٔغجفز ثٌُِ٤ز ُِؾٌَ ثُ٘جصؼ.
 ثعضؼذ:
ثهِخ إُ ٠ثُطجُخ هشثءر كوشر "ٗؾجه"دٌضجح ثُطجُخ.
 ثُٔقض:ٟٞ
ؽُٞٞ٤ؽ٤جٝ :مؼش دِٞسر ًش٣غضجٍ ػِ ٠ؽٌَ ٓ٘ؾٞس سدجػ ٢دثخَ ف٘ذٝم هٔ8 ُٚٞعْٝ ،ػشم7 ٚعْٝ ،ثسصلجػٚ
ٔٗعْ .أٝؽذ ٓغجفز عطـ ثُق٘ذٝم.
ثٗظش ٓغجٍ ٕ دٌضجح ثُطجُخ.

 صقون ٖٓ كٜٔي:
(ح) هالء :أسثدس سثةذر هالء ثُق٘ذٝم ثُخؾذ ٢ك ٢ثُؾٌَ ثُٔؾجٝس ،أٝؽذ ثُٔغجفز ثُض ٢صش٣ذ هالءٛجٕٕٓ٘ٓ .عْ
ثٗظش دجه ٢أعتِز "صقون ٖٓ كٜٔي" دٌضجح ثُطجُخ.

ٕ

 صأًذ:
ٗ) أُؼجح :صق٘غ أؽٜضر أُؼجح ثُل٤ذ ٞ٣ػجدر ػِ ٠ؽٌَ ٓ٘ؾٞس سدجػ ،٢أٝؽذ ٓغجفز عطـ ؽٜجص ثألُؼجح ثُٔؾجٝس.
ٕٔٔٙعْ

ٕ

ثٗظش دجه ٢أعتِز صأًذ دٌضجح ثُطجُخ.

 صذسح ٝفَ ثُٔغأُز:
ثُضذس٣خ

(ٕٔ) ٛذث٣ج :ثؽضشس عجٓ٤ز ًؼٌز هُٜٞج ٕٗعْٝ ،ػشمٜج ٔ8عْٝ ،ثسصلجػٜج ٕعْ .أٝؽذ ثفـش ٓغجفز عطـ ف٘ذٝم
ٕ
ّٕٖٓٔ
ػِ ٠ؽٌَ ٓ٘ؾٞس سدجػُٞ ٢مغ ثٌُؼٌز ك.ٚ٤
(ٖٕ) ؽقٖٔ٣ :غَ ثُؾٌَ ث٥صٞٗ ٢ػُِ ٖ٤طشٝد ثُذش٣ذ٣ز .كجٜٔ٣ج ٓغجفز عطقٜج أًذش؟  َٛٝثُ٘ٞع ثُزٓ ١غجفز عطقٚ
ٓغجفز عطـ ثُ٘ٞع (ٔ) = ٖٓٗٔ عْٕٓ ،غجفز عطـ ثُ٘ٞع (ٕ) =
أًذش  ٞٛثألًذش فؾٔج؟ كغش إؽجدضي.
ٕٓ٘ٙعْٕ .ثُ٘ٞع (ٔ) ٓغجفز عطق ٚأًذش.
ثٗظش دجه ٢أعتِز صذسح دٌضجح ثُطجُخ.
 أعتِز ٜٓجسثس ثُضلٌ٤ش ثُؼِ٤ج:
ثٗظش ًضجح ثُطجُخ.

ثُضوْ٣ٞ

 دطجهز ٌٓجكجر :أػو ثُطجُخ ف٘ ذٝهج ػِ ٠ؽٌَ ٓ٘ؾٞس سدجػ ،٢عْ ثهِخ إُ ٚ٤صقذ٣ذ فؾٔٝ ،ٚأهَ ٓوذثس ٖٓ ثُٞسم
ٌ٣لُ ٢ضـِ٤ل.ٚ
ٓ ضجدؼز ثُٔط٣ٞجس :رًش ثُطجُخ دٌضجدز ف٤ـز ٓغجفز ثُغطـ ٝأٓغِز صٞم٤ق٤ز ػِ٤ً ٠ل٤ز إ٣ؾجدٛج ػِ ٠ثُذطجهز
ثُغجٗ٤ز ك ٢ؽ٤خ ثُٔغجفز كٓ ٢ط٣ٞض.ٚ
ً ضجح ثُضٔجس :ٖ٣فَ ثألعتِز دٌضجح ثُضٔجس.ٖ٣
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