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 الملخص
إىل ربديػػد مهػارات اػػا اؼبسػػاظا اللرييػػة الرياضػػية لػػدل طػػطب اؼبرالػػة اؼبت سػػ ة كعط تهػػا  البحػػا اغبػػاي ىػدؼ

 بالرهم القراظي كانقراظية مساظا كتب الرياضيات. 
ال صػري   اططػار النيػرم كالدراسػات السػابقة. ك ػد أعػد  اؼبػنهج اسػتددـ الباااػاف البحػا أىػداؼ كلتحقيػ 

)اختبار اا اؼبساظا اللريية الرياضية، كاختبار الرهم القراظي، كاختبػار انقراظيػة مسػاظا البااااف ثطثة اختبارات سباّلت   :
اللرييػػػػة الرياضػػػػيةّ كللتاّكػػػػد مػػػػل الاػػػػدؽ اليػػػػاىرم لػػػػعدكات عرضػػػػها الباااػػػػاف علػػػػ  ؾب  عػػػػة مػػػػل اػبػػػػ ا  طبػػػػدا   راظهػػػػم 

 راظهػػم. كؼبعر ػػة اقتسػػاؽ الػػداخلي لػػعدكات كملح ظػامم، ك ػػد ّت ت ػػ ير ا دكات لتاػػ ف صػػاغبة للت بيػػ  اؼبيػػدا    ضػػ   
اختبػػػار انقراظيػػػة مسػػػاظا ّ 1 قػػػد اسػػػتددـ الباااػػػاف معادلػػػة )ألرػػػا كػػػرك نبػػػاخّ ككػػػاف ثبػػػات ا دكات علػػػ  النحػػػ  التػػػاي: )

 6.85 اختبػػار اػػا اؼبسػػاظا اللرييػػة الرياضػػية 3ّ) 6.76 ّ اختبػػار مهػػارات الرهػػم القراظػػي2) 6.96اللرييػػة  الرياضػػيات
. كىػػ ا اؼبسػػت ل يػػدؿ علػػ  أف ا دات سبتػػق بدرجػػة صػػدؽ عاليػػة، يباػػل ال ثػػ ؽ  ػػا 6.86 ل ا دكات ؾبت عػػة: ّ مسػػت4)

 كُتسرر عل استنتاجات يعّ ؿ عليها. 
ّ لل عاعبػػات SPSSكلل صػػ ؿ إىل نتػػاظج البحػػا اسػػتددـ الباااػػاف أسػػاليب إااػػاظية ـبتلرػػة باسػػتدداـ برنػػامج )

ّ طالبػػان   اختبػػار انقراظيػػة 376)بلغػػت  عشػػ اظية ضػػياتو. بت بيػػ  ا دكات علػػ  عينػػةاطااػػاظية. تبعػػان  سػػبلة البحػػا ك ر 
ّ طالبان   اختبار اا اؼبساظا اللريية 278ّ طالبان   اختبار مهارات الرهم القراظي. )297مساظا الرياضيات اللريية. )

السػع دية خػطؿ  العربيػة باؼب لاػة يشػةدبحا يػة ب ّ مػدارس اا ميػة16مػل طػطب الاػل الاالػا اؼبت سػ    ) الرياضػية،
 : التالية ىػ. ك د ت صا البحا إىل النتاظج1439ىػ/1438الراا الدراسي الاا  مل العاـ الدراسي: 

مست ل انقراظية اؼبساظا اللريية الرياضية باتب الرياضيات لدل ططب اؼبرالة اؼبت س ة كاف   مست ل الضعل كمل  -
 أدكات ى ا البحا النجاح.ياا إىل مرالة اؼبقا د   

مت سػػ ات درجػػات مسػػت ل مهػػارات الرهػػم القراظػػي لػػدل طػػطب اؼبرالػػة اؼبت سػػ ة كػػاف   مسػػت ل النجػػاح  قػػ  كمل  -
 وبق  التر ؽ اؼب ل ب.

مهػػارات اػػا اؼبسػػاظا اللرييػػة الرياضػػية لػػدل طػػطب اؼبرالػػة اؼبت سػػ ة كػػاف   مسػػت ل الضػػعل كمل ياػػا إىل مرالػػة  -
  ا البحا النجاح.اؼبقا د   أدكات ى

ك ا كشػرت النتػاظج عػل عػدـ كجػ د عط ػة بػت مهػارات اػا اؼبسػاظا اللرييػة الرياضػية كانقراظيػة اؼبسػاظا اللرييػة الرياضػية  
  ػدـ نتػاظج البحػا ك ا أنو ق ت جد عط ة بت مهارات اا اؼبساظا اللريية الرياضػية كمهػارات الرهػم القراظػي. ك  ضػ  

  .الت صيات كاؼبقرتاات مل عددنا البااااف

اؼبسػػػاظا اللرييػػػة الرياضػػة، انقراظيػػػة اؼبسػػػاظا اللرييػػػة الرياضػػػة، الرهػػػم القراظػػػي، اػػػا اؼبسػػػاظا  الكلمـــات المفتاحي ـــة 
 اللريية الرياضة.
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Abstract 
The Skills of the Solution of Mathematic Verbal Questions for Intermediate School 

Students and their Relation to Comprehension and Readability of the Questions of 

Mathematic Books 

 

The research aimed at deciding the skills of solving the verbal mathematic 

questions for the intermediate school students and their relation to comprehension and 

the readability of the mathematic questions. For achieving the aims of the research, the 

researchers used the descriptive approach for the theoretical phase and the previous 

studies. They have designed three tests: 1-On solving verbal mathematic questions 2-On 

comprehension of mathematic questions 3- On the readability of verbal mathematic 

questions. The tests have been validated by a group of experts. Accordingly, the tests 

were developed for application. The equation of Alfa Cornbakh was used. Therefore, 

the validity of the tests was as the following: 1- The readability of verbal mathematic 

questions was (0.96)2- Reading Comprehension was (0.76). 3. The solution of verbal 

mathematic questions was (0.85) 4- The overall measure of the tools was (0.86). It was 

highly valid and will result in deducting valid findings. The statistical program (SPSS) 

was used to help in applying the tools on random samples: (370) students in the 

questions of the readability of verbal mathematic questions. (297) students in reading 

comprehension. (278) students in the solution of verbal mathematic questions. They 

were from ten governmental schools, from Bisha Province in Saudi Arabia, during the 

second semester (1438—1439). The research results are: 1- the students readability of 

the verbal mathematic questions was weak 2- students mean of reading comprehension 

was pass. 3- The skills of solving verbal mathematic questions was weak. The results 

revealed: there is no relation between the skills of the solution of verbal mathematic 

questions and their readability and comprehension. In the light of the results, the 

researchers provided a number of recommendations and suggestions. 

Key words: Verbal mathematic questions, Readability of verbal mathematic questions, 
Reading comprehension, The solution of verbal mathematic questions. 
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 مقدمة 
تُعػػػّد اؼبسػػػاظا اللرييػػػة الرياضػػػية ما نػػػان مه ػػػان لتن يػػػة التراػػػك الرياضػػػي كمهػػػارات اػػػا اؼبشػػػاطت  إذ تسػػػهم   

. ك ا أف اؼبساظا اللريية سباا  رصة لتبسي  بعض الق انت ةبيبالهنة ك اؼبياة ك الرياضية   اغب ت بيقاتالتدريب ال طب عل  
هبابيان   بقا  إتع ي ات كاؼببادئ الرياضية لل طب. كؽبا أنبيتها   ربقي  بعض أىداؼ تدريس الرياضيات. دبا  د يؤثر كال

 أثر تعلم الرياضيات اؼبدرسية لررتة أط ؿ.

كتبعان ؽب ه ا نبية  قد اىت ت كاك مل الدراسات السابقة بتناكؿ مهارات اا اؼبساظا لدل ال طب. كمػل بػت 
، 2615، ا رينػػػو كالشػػػرع،2616)إبػػػراىيم، كبػػػرىم، اسػػػات السػػػابقة الػػػم تناكلػػػت مهػػػارة اػػػا اؼبسػػػاظا اللرييػػػة دراسػػػة: الدر 

اؼباػػػػرم،  ،2663اؼبشػػػهراكم،  ،2669العبػػػ دم،  ،2612العػػػال ؿ،  ،2617الاػػػ ادم كالنقيػػػب،  ،ق1435اغبػػػر ، 
 ،سػػعد ،2669ديػػاب  ،2616داػػطف  ،2613خضػػك ، 2613اسػػل  ،2616جػػ اد كأمػػت  ،2614ت بػػة  ،2663

 ،2614غرػػػ ر  ،2617عر ػػػة، كاؼبقػػػدادم  ،2616ضبػػػد أسػػػعد، كاسػػػل، ك  ،2615سػػػعد  2615كاسػػػل، كعبػػػد ا  
 .2615ّمطغبة،  2614الغلباف  ،2611 يع ير

الرياضػية   ػ ف كؼبا كاف ارتراع مست ل انقراظية اؼبساظا الرياضية يزيد مل  ػدرة ال الػب علػ   هػم اؼبسػالة اللرييػة 
  كيسػػهم   إماانيػػة الهػػا ،ارترػػاع مسػػت ل الرهػػم القراظػػي لػػدل ال ػػطب يزيػػد مػػل مسػػت ل  هػػم مضػػ  ف اؼبسػػالة الرياضػػية

كج د عط ة بت مسػت ل مهػارات اػا مسػاظا الرياضػيات اللرييػة، كبػت الاػياغة اللغ يػة لتلػ   تناكلت بعض الدراساتك 
ظا ا عػامطن ؿبػددان   صػع بات مسػاالػم أكػدت نتاظجهػا أف الاػياغة اللغ يػة سباّػ 1985ّ)مقػداد، اؼبساظا ك ػا   دراسػة 

، 2617علػي، )الانػدرم ك الرياضيات اللريية لػدل ال البػات بالاػل الرابػق اقبتػداظي للبنػات دباػة اؼبارمػة، ك ػا ت صػا 
ييػة. كيػرل عػدد مػل اؼبهت ػت إىل أف  هم اؼبقػرك  يباػا أاػد أسػباب البرػاض مسػت ل ال ػطب   اػا اؼبسػاظا اللر 253ّ

اجمليػدؿ  ،2617ك تحيػة  الانػدرم ، 1996الع ػرم،  ،Allan Niss 2011 ,  Højgaard )بتعلػيم الرياضػيات ماػا: 
أف ضعل ال الب   ك ا أف النجاح   اا اؼبساظا اللريية يعت د عل   را ة اؼبسالة،   1991ّسل ، ا2667كاليا عي 

إىل     اؼبسػػاظا اللرييػػة ال ػػطبالاػػع بات اللغ يػػة كالقراظيػػة الػػم ت اجػػو  كتعػػ دالقػػرا ة يقلّػػا مػػل إماانيػػة قبااػػو   اغبػػا، 
علػػ  القػػرا ة الاػػحيحة لل سػػاظا، كعػػدـ  هػػم بعػػض التعبػػكات، أك اؼباػػ لحات الرنيػػة الػػم أسػػباب منهػػا: ضػػعل القػػدرة 

كجػػ د ارتبػػاط م جػػب مرترػػق بػػت مهػػارات اػػا اؼبسػػالة كأشػػارت إىل  2611ّار )أب شػػندراسػػة  اتتضػػ نها اؼبسػػالة، أكػػدم
 الرياضية اللريية كمست ل اقنقراظية لدل ططب الال الاالا اؼبت س .

 ت، كمشلػػ2611الدكليػػة الػػم أجريػػت   PIRLS، كTIMSSخػػطؿ نتػػاظج ت بيػػ  اختبػػارات  ػػد اتضػػ  مػػل ك 
كج د عط ة ارتباطية م جبػة مرترعػة   القرا ةالرياضيات، ك  هم  ربايل لقياسّ دكلة مل صبيق أكبا  العامل، 37ططبان مل )

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػم القراظػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كرباػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا الرياضػػػػػػػػػػػػػػػػػػيات، ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تراكاػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم معػػػػػػػػػػػػػػػػػػامطت اقرتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط بػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
(6.824 ،6.996 ّ and Lehre  2016) ،Gustafsson ،(Nortvedt.  تعت ػد   معي هػا علػ  مسػاظا  هنػا

أنبية إجرا  دراسة   اا اؼبسػاظا اللرييػة كالرهػم القراظػي  بّينت 2615اىت  2611  الررتة مل  هانتاظجإف  ، بالريية
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لمســائل الػػدل ال ػػطب، إذا أخػػ نا   اقعتبػػار نتػػاظج الدراسػػات الػػم تؤكػػد علػػ  كجػػ د عط ػػة إهبابيػػة بػػت القػػرا ة كاػػا 
  اللفظية الرياضية لدى الطالب

(Adelson، Dickinson ،Cunningham 2015, Bernardo 2005 Björn, Aunola ،Nurmi 2016, 

Catherine، Michel، Pierre ،Michel 2007, Moreauك Coquin‐ Viennot 2003, Nortvedt 

2011, Palm 2008, Verschaffel، Greer، De Corte 2000, Vilenius‐ Tuohimaa، Aunola، 
Nurmi 2008, Vista 2013) 

، عبػد القػادر 2612غرػ ر  ،2616عبػد الاػرو كاغبػر   ،2611العبػ دم  ،2611)الابيػم دراسة  كك ل  نتاظج
ك  السػػياؽ ذاتػػو أكصػػت بعػػض الدراسػػات السػػابقة ضػػركرة التشػػدي   1985ّمقػػداد  ،2617كالرياشػػي  ؽبػػاؼ ،2613

 اؼبست ر لاع بات اا اؼبسالة اللريية.

كالرياضػي اؼبت الػة   اختبػار القػػدرات إف الع ػ  البحاػي ؽبػ ا اؼب ضػ ع يتضػ    العط ػة ال ثيقػػة بػت الرهػم القراظػي 
ال م هبريو اؼبركز ال طين للقياس " ياس" بقس يو اللريي كالاّ ي، ايا يقيس اقختبار القدرات التحليلية كاقسػتدقلية، 

طؿ أم إنو يركز عل  معر ػة القابليػة للػتعّلم بغػض النيػر عػل ال اعػة اػباصػة   م ضػ ع معػّت. كيقػدـ باللغػة العربيػة مػل خػ
 يػاس: القػدرة علػ   هػم اؼبقػرك ، كإدراؾ العط ػات اؼبن قيػة، كاػا مسػاظا مبنيػة علػ  مرػاىيم رياضػية أساسػية، كاقسػػتنتاج 

بت أسبلة تاشل عل استيعاب اؼبقرك   هم نا ص القرا ة كالقدرة عل  ربليلها، كأخرل  ة اقختباركالقياس، تتن ّع صياغ
عت ػػد علػػ   ه هػػا كاسػػتنباط مػػا ربتػػاج إليػػو مػػل تت ػػات لتاػػ يل صبػػا مريػػدة، ت  طك ػػاؿ صبػػا ذات ناػػ ص  اػػكة نا اػػة

كأسػبلة   التنػاظر اللريػػي تتعلػ  بػػ دراؾ العط ػة بػػت زكج مػل الال ػػات   م لػق السػػؤاؿ، ك ياسػها علػػ  نيػاظر مع ػػاة   
طػابق يركػز علػ   هػم اؼبعػ  اقختيارات، كااد منها يباثا مػا جػا    م لػق السػؤاؿ، كمسػاظا تتعلػ  باػب ػا السػيا ي ذات 

العػاـ للج لػة، حت ربديػػد الال ػة الػػم ق يترػ  مػػدل ؽبا مػق سػياؽ اؼبعػػ  العػاـ، كأسػػبلة   اقرتبػاط كاقخػػتطؼ مػتم بػػ دراؾ 
العط ػػػة الػػػم تػػػرب  ثطثػػػة اختيػػػارات ببعضػػػها كربديػػػد اقختيػػػار اؼبدتلػػػل عنهػػػا، أك سبييػػػز العط ػػػة ا كاػػػر ارتباطنػػػا مػػػل بػػػت 

 .ؿرات، كرب ها دبا جا    صدر السؤااقختيا

بنا ن عل  مػا سػب ، كاسػتنادان علػ  نتػاظج الدراسػات السػابقة، كت صػياما  بػرزت  اػرة البحػا اغبػاي طجػرا  دراسػة 
تتناكؿ مهارات اا اؼبساظا اللريية الرياضية لدل ططب اؼبرالة اؼبت س ة، كعط تها بالرهم القراظي كانقراظية مساظا كتب 

 ضيات.الريا

 مشكلة البحث 
الػػػم كشػػػرت عػػػل  1994ّ)اجػػػطف، مػػػل الدراسػػػات الػػػم تناكلػػػت اػػػا اؼبسػػػاظا اللرييػػػة   الرياضػػػيات دراسػػػة 

البراض مست ل ططب الال الاالا مت سػ  دبدينػة ماػة اؼبارمػة   اػا اؼبسػاظا اللرييػة، ايػا بلػر مت سػ  درجػامم 
أف ططب الار ؼ )اػبامس كالسادس  2664ّ)ج ، % مل النهاية العي  ّ ك ا أثبتت نتاظج دراسة 23.18  )نسبة

ؼبسالة كالسابق ا ساسيّ دبحا ية  لقيلية يعان ف مل ضعل مست ل اا اؼبساظا اللريية، كأهنم ي اجه ف صع بات اا ا
عػػدـ تاسػػيس ال ػػطب   الاػػر ؼ السػػابقة، كعػػدـ سباػػل ال ػػطب مػػل اللرييػػة الرياضػػية عب لػػة مػػل  ا سػػباب، كمنهػػا: 
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كأكدت دراسة  مهارات القرا ة، كا تاار اؼبسالة عل  معل مات غك كا ية، كعدـ اتااة اؼبعل ت ل رؽ ـبتلرة غبا اؼبساظا.
الاػػل اػبػػامس اقبتػػداظي دبدينػػة  طػػطب، البرػػاض القػػدرة علػػ  مهػػارات اػػا اؼبسػػاظا اللرييػػة لػػدل قّ 1428)اجملنػػ  ، 

إىل أف تل ي ات الال الرابق دبدينة ال اظل يعانت مل بعض الاع بات  2611ّ)الابيم، ماة اؼبارمة. كخلات دراسة 
  اا اؼبشاطت اللريية ماا صع بات  را ة ك هم اؼبػشالة الرياضػية اللريية كصع بات سبايا اؼبشالة الرياضية اللريية، 

اا اؼبشالة الرياضية اللريية، كصع بات التاكد مل كصع بات التد ي  غبا اؼبػشالة الرياضية اللريية، كصع بات تنري  
 صحة اغبػا.

مسػػت ل مهػػارات اػػا اؼبسػػالة اللرييػػة لػػدل  إىل  كجػػ د ضػػعل   2611ّ)أب شػػنار،ك ػػا أشػػارت نتػػاظج دراسػػة 
أف ال ػػػػطب اؼبعل ػػػػت  2612ّ)غرػػػػ ر، طػػػػطب الاػػػػل الاالػػػػا اؼبت سػػػػ    ؿبا يػػػػة اػبػػػػرج. ك  السػػػػياؽ أكػػػػدت دراسػػػػة 

كاؼبعل ات ي اجه ف صع بات:)اػبل  بت الق انت الرياضية، عدـ القدرة عل   هم صيغة اؼبساظا، كضعل أسل ب معاعبة 
  سبييػػز اغبقػػاظ  الا يػػة كالعط ػػات كعػػدـ تنيي هػػا، كعػػدـ صػػياغة اؼبسػػالة بلغػػة ال الػػب اػباصػػة، كعػػدـ القػػدرة علػػ، اؼبسػػالة

اؼبتضػػ نة   اؼبسػػالة كترسػػكىا، كصػػع بة اختيػػار اػب ػػ ات الػػم سػػتتبق   اػػا اؼبسػػاظا، كضػػعل القػػدرة علػػ  التسلسػػا   
خ ػػ ات اغبػػا، كعػػدـ القػػدرة علػػ  ربػػ  اؼبسػػالة اعبديػػدة باؼبسػػاظا السػػابقة، كاطخرػػاؽ   اسػػتيعاب اؼبسػػالة، كعػػدـ القػػدرة 

كجػػػ د ضػػػعل مسػػػت ل  2612ّكعبيػػػدات، ، )سػػػامل  بعػػػض اؼباػػػ لحات الرياضػػػيةّ.ك ا أكػػػدت دراسػػػة علػػػ   هػػػم معػػػا
اقبتػداظي     رابقمهارات اا اؼبسالة اللريية لدل كا مل ال طب العاديت كذكم صع بات التعلم مل ططب الال ال

% مػػػػل النهايػػػػة العي ػػػػي لطختبػػػػارّ للعػػػػاديت كذكم 8%، 23مدينػػػػة جػػػػدة. ايػػػػا بلغػػػػت النسػػػػبة اؼبب يػػػػة لل ت سػػػػ ات )
إلػػػ  كجػػ د ضػػعل   مسػػت ل طػػطب كليػػة ؾبت ػػق  2612ّ)مشالػػة، صػػع بات الػػتعلم علػػ  الرتتيػػب. ك ػػا أشػػارت دراسػػة 

تدريب غزة   اا اؼبساظا الرياضية اللريية ايا كاف مست ل اا اؼبساظا الرياضية اللريية لدل ىؤق  ال طب يساكم 
إىل كجػػ د صػػع بات    2613ّ)عبػػدالقادر، نتػػاظج دراسػػة %ّ. كأشػػارت 86%ّ، أم دكف مسػػت ل اطتقػػاف )56.44)

س ا ساسي دبحا يات غػزة:) صػع بة ؿباك ػة اػا اؼبسػالة اللرييػة، كصػع بة اا اؼبسالة اللريية لدل طلبة الال الساد
 هػم اؼبسػالة اللرييػة، كصػػع بة التد ػي  غبػا اؼبسػػالة اللرييػة، كصػع بة تنريػػ  اػا اؼبسػالة اللرييػػة، كصػع بة ترصبػة اؼبسػػالة 

البرػػاض مسػػت ل تطميػػ  الاػػل السػػادس اقبتػػداظي دبن قػػة  ىػػػّ 1435)اغبػػر ، اللرييػػةّ. ك ػػا أكضػػحت نتػػاظج دراسػػة 
ّ أم بنسػػبة 25مػػل النهايػػة العي ػػ   8.76القاػػيم،   اػػا اؼبسػػاظا اللرييػػة، ايػػا بلػػر مت سػػ  درجػػامم   اقختبػػار)

كج د ن عيات ـبتلرة مل صع بات اا اؼبسالة اللرييػة لػدل طػطب الاػل  2617ّ)عبدالقادر، %. كبينت دراسة 34
ع بات ترصبػة اؼبسػالة اللرييػة، اغبادم عشر مل اؼبرالة الاان ية دبحا يات غزة. كمنها:)صع بات  هم اؼبسالة اللريية، كص

كصع بات التد ي  غبا اؼبسالة اللريية، كصع بات تنري  اا اؼبسالة اللريية، كصع بات ؿباك ة اا اؼبسػالة اللرييػةّ.  
ة طػػطب الاػػل الاػػا  اؼبت سػػ    مدينػة صػػبيا، مػػل صػػع بات اػػا معانػا 2617ّ)ؽبػػاؼ كالرياشػػي، ك ػا أكػػدت دراسػػة 

اؼبسػػالة اللرييػػػة :)صػػػع بات  ػػػرا ة ك هػػػم اؼبسػػػالة الرياضػػػية اللرييػػػة، صػػػع بات سبايػػػا اؼبسػػػالة الرياضػػػية اللرييػػػة، كصػػػع بات 
اكػد مػل صػحة اػا التد ي  غبا اؼبسالة الرياضية اللريية، كصع بات تنري  اا اؼبسالة الرياضػية اللرييػة، كصػع بات الت

 اؼبسالة الرياضية اللرييةّ.
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كفبػػػا سػػػب  يتضػػػ  أف نتػػػاظج الدراسػػػات السػػػابقة أكػػػدت علػػػ  كجػػػ د ضػػػعل مهػػػارات اػػػا اؼبسػػػاظا اللرييػػػة لػػػدل 
دبا وبّدد مشالة البحا اغباي   ضعل مهارات اا اؼبساظا  ال طب،  ضطن عل معاناة بعضهم مل صع بات   الها

 اللريية لدل ال طب.

  البحث أهداف

 ربديد انقراظية اؼبساظا اللريية الرياضية باتب الرياضيات لدل ططب اؼبرالة اؼبت س ة. -1

 ربديد مست يات الرهم القراظي لدل ططب اؼبرالة اؼبت س ة. -2

 ربديد مهارات اا اؼبساظا اللريية الرياضية لدل ططب اؼبرالة اؼبت س ة.  -3
 اؼبساظا اللريية الرياضية بالرهم القراظي لدل ططب اؼبرالة اؼبت س ة.  تعّرؼ دقلة عط ة انقراظية -4

 اا اؼبساظا اللريية الرياضية.  تعّرؼ دقلة عط ة الرهم القراظي دبهارات ططب اؼبرالة اؼبت س ة   -5

اؼبرالة ل ططب تعّرؼ عط ة انقراظية اؼبساظا اللريية الرياضية باتب الرياضيات، دبهارات اا اؼبساظا الرياضية لد -6
 اؼبت س ة.

    أهمية البحث
 تا ل أنبية ى ا البحا  :

تناكؿ مشالة تعلي ية ترتب  ارتباطان كثيقان دبا ف مهم مل ما نات اؽب ية ال طنية اؼبت اا   اللغػة، إذ أف اقىت ػاـ  -1
 كتارىبو.بتعليم اللغة العربية ياب   تعزيز ثقة اؼبتعلم   يتو ككطنو كارتباطو بدينو كثقا تو 

يت ػاطف  : ت ػ ير تعلػيم العلػـ  كالرياضػيات، كت ػ ير تعلػيم  2636انسجامو مق ؿب ريل بارزيل   الرؤية ال طنيػة  -2
 اللغة العربية.

اقسػػهاـ   د ػػق عجلػػة تن يػػة الػػ طل، ايػػا يهػػتم دبشػػالة تتاػػا بت ػػ ير مقػػررات التعلػػيم العػػاـ،   اللغػػة العربيػػة  -3
 كالرياضيات. 

علػ  تاػ يم كت ػ ير منػاىج اللغػة العربيػة كالرياضػيات ايػا ياشػل عػل بعػض مػ اطل ضػعل  مساعدة القاظ ت -4
 ال طب ال يل يقق عليهم دكر مهم   تن ية ال طل. 

 الاشل عل أسباب ضعل ال طب   مناىج الرياضيات، الم سباا عابان مه ان للتن ية   العار اغبديا.  -5

 بية إىل صع بات  د تقابا ال طب كتؤثر   تعل هم معيم  ركع اؼبعر ة. ت جيو انتباه اؼبهت ت دبناىج اللغة العر  -6

 ر ق كرا ة  هم ال طب للعلـ  ا خرل. اقسهاـ   -7

 . القراظيالرب  بت صع بات انقراظية اؼبساظا اللريية الرياضية كالرهم  -8

 رجاما.إماانية انعااس نتاظجو عل  ت  ير برامج إعداد اؼبعلم باليات الرتبية كذب يد ـب -9

 م اكبة ت جو مركز القياس ال طين   اختبارات القدرات العامة الم تركز عل   ياس اؼبست يت )اللريي كالا يّ.  -16

 تع يم نتاظج البحا عل  ططب الال الاالا اؼبت س    ؿبا ية بيشة. -11
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 أسئلة البحث  
 سع  البحا اغباي لإلجابة عل ا سبلة اآلتية:

 اؼبساظا اللريية الرياضية باتب الرياضيات لدل ططب اؼبرالة اؼبت س ة؟ ما مست ل انقراظية: 1س

 ؼبت س ة؟ما مت س ات درجات مست يات الرهم القراظي لدل ططب اؼبرالة ا: 2س

 ما مست ل مهارات اا اؼبساظا اللريية الرياضية لدل ططب اؼبرالة اؼبت س ة؟ : 3س

 ما دقلة عط ة انقراظية اؼبساظا اللريية الرياضية بالرهم القراظي؟ : 4س

 اا اؼبساظا اللريية الرياضية؟  ما دقلة عط ة الرهم القراظي دبهارات ططب اؼبرالة اؼبت س ة  : 5س

مػػا دقلػػة عط ػػة انقراظيػػة اؼبسػػاظا اللرييػػة الرياضػػية باتػػب الرياضػػيات، دبهػػارات اػػا اؼبسػػاظا الرياضػػية لػػدل طػػطب : 6س
 اؼبرالة اؼبت س ة؟

 فرضيات البحث  
 ( 1.15يتم اختبار صحة الفرضيات التالية عند مستوى داللة ) 

الاالػػا اؼبت سػػ    انقراظيػػة اؼبسػػاظا : ي جػػد ارتبػػاط داؿ اااػػاظيان بػػت درجػػات طػػطب الاػػل الفرضــية الولــ 
   .اللريية كبت درجامم   الرهم القراظي

: ي جد ارتباط داؿ ااااظيان بت درجات طػطب الاػل الاالػا اؼبت سػ    الرهػم القراظػي كبػت الفرضية الثانية
 درجامم   اا اؼبساظا اللريية الرياضية. 

ــة بػػت درجػػات طػػطب الاػػل الاالػػا اؼبت سػػ    انقراظيػػة اؼبسػػاظا  : ي جػػد ارتبػػاط داؿ اااػػاظيان الفرضــية الثالث
 اللريية كبت درجامم   اا اؼبساظا اللريية الرياضية. 

 حدود البحث  
 تقتصر حدود البحث في 

 ت اختيار عينة عش اظية فبالة جملت ق البحا مل ططب الال الاالا اؼبت س    ؿبا ية بيشة.الحدود البشرية   -

 ربديد كا مل: الموضوعية الحدود  -

 .ىػ1439ق/1438انقراظية اؼبساظا اللريية مل كتاب الرياضيات بالال الاالا اؼبت س    الراا الاا   -

مهارات اا اؼبساظا اللريية مل الراػا السػادس )كاػكة اغبػدكدّ مػل كتػاب الرياضػيات بالاػل الاالػا اؼبت سػ   -
 .ىػ1439ق/1438  الراا الاا  

 . ىػ1439ق/1438دراسة الرهم القراظي دبقرر اللغة العربية بالال الاالا اؼبت س    الراا ا كؿ  -

 ىػ.1439ق/1438ت ت بي  البحا اغباي   الراا الدراسي الاا  مل العاـ الدراسي  الحدود الزمانية  -
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قػة عسػك   اؼب لاػة العربيػة : مػدارس ماتػب التعلػيم دبحا يػة بيشػة إاػدل ؿبا يػات إمػارة من الحدود المكانية -
 السع دية، كت اختيارىا  هنا مقر ع ا البااااف االيان فبا يسّها عليه ا تنري  البحا ميدانيان.

 مصطلحات البحث اإلجرائية 
 المسائل اللفظية  -0

باف اؼبسالة اللريية: اؼب ا ل الرياضية الػم تقػدـ لل ػطب بشػاا لريػي غػك مباشػر ضػ ل  1985ّمقداد )عّرؼ 
أم اؼبشاطت الرياضية اؼبات بة دبرردات، كرم ز لغ ية، كالم تدكر ا ؿ م  ل ك ي، كربتاج مناىج الرياضيات اؼبدرسية، 

 م وبتػػ م علػػ  باهنػػا: "أسػػل ب لغػػ 1994ّاجػػطف )إىل اػػا دكف اقشػػارة إىل نػػ ع الع ليػػة اؼب ل بػػة عنػػد اغبػػا. كعرّ هػػا 
 أر اـ أك رم ز يت لب مل التل ي  اطن باستدداـ مهارات كمعارؼ متعددة ت تعل ها سابقان خب  ات معينة".

كإجراظيػػا يعرّ هػػا البحػػا اغبػػاي باهنػػا: مسػػالة دبقػػرر الرياضػػيات اؼبدرسػػية، تقػػدـ لل ػػطب الاػػل الاالػػا اؼبت سػػ ، 
 رياضية، تدكر ا ؿ عط ات كمبادئ رياضية، كتت لب اطن. تعت د عل  ألراظ كعبارات لغ ية كرم ز كمراىيم

  انقرائية المسائل اللفظية -2

 .Readabilityالبحا اغباي ما ل  اقنقراظية  نو  د يا ف أنسب   التعبك عل اؼبا ل  اطقبليزم  تبّ  

باهنا كا الع اما الم تؤثر   النجاح    را ة أك  هم الن ،   2613ّ)الاقري، اقنقراظية  :  Johnsonيعرؼ 
، كالاػػ ر البيانيػػة أك الشػػرح، كمػػدل  كىػػ ه الع امػػا تتضػػ ل دكا ػػق كميػػ ؿ أك اىت امػػات القػػارئ، ككضػػ ح ال باعػػة، كالرسػػـ 

 تعقيد الال ات، كاعب ا، كعط تها بالقدرة القراظية للقارئ.

أنو عبارة عػل مقػدار صػع بة  هػم م ضػ ع مػا مػل طػطب صػل معػت كىػي مت سػ  عػدد  2668ّ)الالي، كيرل 
دل  هم القرا ة لل ادة كسرعتهم اقسرتجاعات الاحيحة للال ات احمل ك ة مل اؼب ض ع عل  ك   اختبار معت كيقاس دب

    را ما  ضط عل ميلهم كب ىا.

أف اقنقراظيػػة تػػؤثر  يهػػا  بتػػاف رظيسػػتاف: خاػػاظ  القػػارئ كعناصػػر  2614ّمػػي كالػػزكيين، )الطيػػرل ىيتل ػػاف  : 
اؼب  ػػل الرعلػػي كاؼبػػدرؾ، ايػػا تتػػاثر بتراعػػا خلريػػات القػػارئ العاطريػػة كاؼبعر يػػة كاللغ يػػة بعضػػها مػػق الػػبعض اآلخػػر، كمػػق 

ب النح يػػة صبيعهػػا داخػػا اؼب ضػػ ع كا غػػراض اؼبقرتاػػة مػػل اجػػا إسبػػاـ ع ليػػة القػػرا ة، كمػػق اختيػػار اؼبؤلػػل لعلرػػاظ كالرتاكيػػ
 تركيب خاص.

يعػرؼ البحػا انقراظيػة اؼبسػاظا الرياضػية باهنػا "مػػدل  هػم ال الػب للناػ ص الرياضػية   اؼبسػاظا اللرييػة الرياضػػية 
باتاب الال الاالا اؼبت س ". حبسب درجاتو   اختبار اقنقراظية ال م ت إعداده كاسػتددامو   البحػا اغبػاي، كىػي 

 ة ؼبت س  الدرجات الم وباا عليها ال الب   اختبار انقراظية اؼبساظا اللريية الرياضية.النسبة اؼبب ي
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 الفهم القرائي  -1

الرهم القراظي ع لية عقلية معقدة، تش ا ؾب  عة مل اؼبهارات ينبغػي أف يت تػق  ػا القػارئ الباػك كىػ ه اؼبهػارات 
كربليلها، كترسكىا، كنقدىا   ض   اؼبعايك اؼب ض عية، كتشػدي  تت اا    ت كر جزظيات اؼبادة اؼبقرك ة، ك هم معناىا، 

 .2614ّ)مدك ر، ج انب الق ة كالضعل   اؼبادة اؼبقرك ة 

الرهػػم القراظػػي ع ليػػة عقليػػة معر يػػة، ياػػا  ػػا القػػارئ إي معر ػػة اؼبعػػا  الػػم يتضػػ نها الػػن  اؼبقػػرك  اعت ػػادا علػػ  
خ اتػػو السػػابقة مػػل خػػطؿ  يامػػو بػػالرب  بػػت الال ػػات، كاعب ػػا، كالرقػػرات رب ػػا يقػػـ  علػػ  ع ليػػات الترسػػك، كاؼب ازنػػة، 

رهم اغبر  للن ، كينتهي بالرهم اطبداعي لو اىت يػت ال مػل بنػا  اؼبعػ  كالتحليا، كالنقد، كيتدرج   مست يات تبدأ بال
. الرهػػػم القراظػػػي ع ليػػػة تراػػػك متعػػػددة ا بعػػػاد، سباػػػل القػػػارئ مػػػل 2615ّ ،)اجػػػاجمػػػل الػػػن  مػػػل خػػػطؿ تراعلػػػو معػػػو 

النجػار، كع ػار، ، )شحاتوالسياؽ استدطص اؼبع  مل الن  اؼبات ب، كالرهم القراظي ع لية تراعا بت القارئ كالن  ك 
2663ّ. 

كالرهم القراظي ى  القدرة عل  إدراؾ اؼبعا . كييهر ذل  برتصبة ا  اار مل ص رة إىل أخرل، كترسػكىا كشػراها 
بنتاظج ك ثار معينػة بنػا  علػ  اؼبسػارات كاقذباىػات اؼبتضػ نة   ىػ ه  "أم ا  اار"ب سهاب أك ب هباز، كالتنبؤ مل خطؽبا 

ا  اار. كا  عاؿ السػل كية اؼبسػتددمة ىػي: يػرتجم، وبػ ؿ، يعيػد صػياغة، يلدػ ، يقػرب، يعػ  عػل، يع ػي ماػاقن، يػرب  
 .2663ّ)النجار، بت، يشرح، يراجق، ب ض ، ياتب، ينا ش، يعلا، يقارف، يعزك، ىب ل، يت  ق، يتنبا، يستنتج 

كعػػرؼ البحػػا اغبػػػاي الرهػػم القراظػػي إجراظيػػػان بانػػو: ع ليػػػة عقليػػة معر يػػة ياػػػا  ػػا القػػارئ إىل  هػػػم الػػن  اؼبقػػػرك  
خ اتػو السػابقة، كتراعلػو مػق الػن ، كذلػ  مػل خػطؿ  يامػو بػالرب  بػت الال ػات، كاعب ػا، كالرقػرات رب ػان  اعت ادان علػ 

 يقـ  عل  ع ليات الترسك، كاؼب ازنة، كالتحليا، كالنقد متض نان مهارات الرهم اغبر ، كاقستنتاجي، كالنقدم، كالت ك ي.

 حل المسائل اللفظية  -4

 تعريفات متعددة لحل المسألة اللفظية نذكر منها ما يلي  تشير أدبيات البحث إل  وجود

 أك التغلب عليو".  و"ع لية  ب ؿ ربد، كالع ا عل  ال :ّ اا اؼبسالة الرياضية بانو1982أب زينة، (عرؼ 

"ع لية ياشل اؼبػتعلم مػل خطؽبػا مركبػات القػ انت كاؼببػادئ  :ّ اا اؼبسالة الرياضية بانو1989)مشايخ، يعرؼ 
تعل ها، كيسػت يق ت بيقهػا علػ  مسػاظا جديػدة، كىػ ا يت لػب دمػج اؼببػادئ الػم تعل هػا مػق مبػادئ أخػرل الم سب  كأف 

 ذات مراتب عليا مل يسب  لو تعل ها، فبا يؤدم إىل إنتاج تعلم جديد".

"م  ػػل   الرياضػػيات ينيػػر إليػػو الشػػد   :بػػارة عػػلإىل أف اػػا اؼبسػػالة ع ) 1989 ريػػدري  بػػا، (بين ػػا يشػػك 
  .ال م يقـ  باغبا عل  أنو مشالة"

"نشػػاط ذىػػػين معػػر  يقػػػـ  بػػو اؼبػػػتعلم لتنيػػيم الت ايػػػا اؼبعػػػر   :اػػا اؼبسػػػالة الرياضػػية بانػػػو 2615ّأضبػػػد، (يعػػرؼ 
للدػػػ ات السػػػابقة كما نػػػات اؼب  ػػػل اعبديػػػد، مسػػػتددمان اؼبعل مػػػات اؼبع ػػػاة كالقػػػ انت كاؼببػػػادئ الرياضػػػية اؼبناسػػػبة لاػػػياغة 

 ". رضيات اغبا كاختباراما
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(Lynn S. Fuchs، Douglas Fuchs، Donald L. Compton، Carol L. Hamlett، ك Amber 

Y. Wang،2015) كيُعرؼ اا اؼبسالة اللريية الرياضية باهنا شاا مل أشااؿ  هم الن .   

"م  ل   الرياضيات يتض ل ناان، ينير إليو اؼبتعلم عل   :كيعرؼ البحا اغباي اا اؼبساظا اللريية إجراظيان بانو
   ل".أنو يررض ربديان،  يقبا التحدم كيب ؿ نشاطان لرهم كاا اؼبشالة اؼبتض نة باؼب  

  أدبيات البحث
  والدراسات المتعقلة بها أوال  أدبيات حل المسائل اللفظية في الرياضيات

 مدخل 

مل خطؿ ما كرد   بعض ا ديبات الرتب ية   ف اؼبسالة اللريية، ىي عبارة عل سؤاؿ لريي، ك د ت تقسي ها 
  إىل:

ك ػػي تسػػتددـ   تػػدريس الرياضػػيات للتػػدريب مسػاظا لرييػػة علػػ  شػػاا سبػػاريل: عبػػارة عػػل صػػياغة لغ يػػة ؼب  ػػل   -1
، أك تع ي ات تعل ت ادياان.  عل  تعلم اؼبهارات اغبسابية، أك اػب ارزمية الرياضية، أك كت بيقات عل  مرهـ 

مساظا لريية تعت  مشاطت: صياغة لغ ية ؼب  ل ك ي ربتاج إىل استدعا  لبعض اؼبعل مات كاؼبعارؼ كاؼبهارات  -2
تعل هػػػا   السػػػاب  كباسػػػتدداـ طػػػرؽ اسػػػرتاتيجيات  ػػػدؼ ال صػػػ ؿ إىل اؽبػػػدؼ النهػػػاظي كاغبػػػا اغبسػػػابية كالػػػم ت 
 ّ.ق1469الاحي . )اؼبغكة، 

 كاؼبسالة اللريية ؽبا ثطثة ما نات ىي:Gerofsky) ،2664كيرل )

 عنار تنييم، ال م ي  ر احملت ل )عل  سبيا اؼبااؿ، مااف أك  اة اؼبسالة اللرييةّ. -أ 
 ، ال م ي  ر بيانات يبال مل خطؽبا استدطص مب ذج رياضي. عنار اؼبعل مات -ب 

 كى  اؼبه ة الرظيسة اؼب جهة ؼبل وبا اؼبسالة. عنار السؤاؿ، -ج 

 خطوات حل المسألة 

 أربق مرااا يبر  يها اا اؼبسالة ىي : (polya,1957)د ادّ 

  ال الػػب  هػػم اؼبسػػالة، كعقػػد العػػـز علػػ  الهػػا، كإذا مػػا اعػػرتل  ه ػػو أك عزمػػو نقاػػان  ػػط يباػػل  هػػم اؼبسػػالة: علػػ -1
 ا ر الرهم   ف ال اجب اسل اختيار اؼبساظا حبيا تا ف صع بتها   ادكد اات اؿ  ةمسؤكليرب يا ال الب 

ال  ػػت لعرضػػها دباػػا ىػػ ه  ال الػػب، كق تقػػا ع ػػا ياػػك اىت امػػو، كهبػػدر أف تاػػ ف طبيعيػػة كشػػاظعة كردبػػا لػػـز بعػػض
 الا رة.

ابتاػػار اػب ػػة: تتجلػػ  لنػػا اػب ػػة عنػػدما نعػػرؼ أهنػػا دباابػػة اؽبياػػا العػػاـ للع ليػػات اغبسػػابية أك الن ػػاذج أك الرسػػـ   -2
اؽبندسية الم يلـز إجراؤىا بغية ال ص ؿ إىل اغبا. كردبا كػاف مػا بػت  هػم اؼبسػالة كإدراؾ خ ػة غبلهػا مسػا ة ط يلػة 

ش    أف اعبز  الرظيس مل اا اؼبسالة ى  ال ص ؿ إىل  ارة خ ة الها، ك د تتجل  لو تدرهبيا أك كملت ية. كق 



 و علي محمد قعشوش الشهرانيفنيس د. سعيد        مهارات حل المسائل اللفظية الرياضية لدى طالب المرحلة المتوسطة

 061   م2109هـ / إبريل 0441رجب  -4ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 د تسبقو ؿباكقت تبدك  اشلة أك سبضي  رتة تردد، حت يتبدل لو اغبا  جاة كل حػة خاطرػة أك  اػرة نػكة، كأ ضػا 
 ما يست يق اؼبعلم تقديبو ل لبتو تقدو  ارة نكة دكف إ حاـ.

رة اغبا: يعت  تنري  اػب ة مل أسها خ ػ ات اػا اؼبسػالة، خاصػة إذا أدركهػا ال الػب إدراكػان صػحيحان. تنري   ا -3
كأف اػب ػػة غالبػػان مػػا ترػػرض علػػ  ال الػػب مػػل معل ػػو لػػ ا  مػػل السػػها نسػػياهنا، أمػػا إذا ت صػػا إليهػػا بنرسػػو، مػػق 

 ، ليس مل السها نسياهنا. كهبدر بػاؼبعلم مساعدة طبيعية مل معل و كأدرؾ الرارة النهاظية اقان، كا تنق  ا، اينب
 اطغباح عل  ال الب بالتحق  مل كا خ  ة هبريها.

مراجعة اغبا: يبيا أمهر ال لبة عندما يال ف إىل اغبا كتابة خ  اتو ب ضػ ح، كمػل حت إ رػاؿ الاراسػة كالت لػق إىل  -4
ىػػم راجعػػ ا اػػا اؼبسػػالة بعػػد شػػي  جديػػد، كبػػ ل  يرقػػدكف خ ػػ ة مػػل أىػػم خ ػػ ات اغبػػا كأكارىػػا  اظػػدة.  ػػاذا 

اكت الػػو، كأعػػادكا النيػػر   النتيجػػػة كترحاػػ ىا بد ػػة، كسبعنػػػ ا   اػب ػػ ات الػػم أدت  ػػػم إىل ىػػ ه النتيجػػة تػػػزداد 
 معل مامم تركيزان كيزدادكا  درة عل  الها.

ربليػػػا  إف اػػػا اؼبسػػػاظا اللرييػػػة ىػػػ  أاػػػد ؾبػػػاقت الرياضػػػيات كىػػػ  أمػػػر صػػػعب للغايػػػة  نػػػو يسػػػتلـز مػػػل ال ػػػطب
 .(Sokolowski) الرياضيةاحملت ل، كرب يلو إىل سبايطت رياضية، ككضعو   خري ة تبت تراكيبو 

 هي ق تقتضي  ق  اسرتجاع مب ذج معت غبا اؼبساظا مل ال اكرة ط يلة اؼبدل لل تعل ت، با تت لب أيضان إهباد 
 . Swanson، Willson ,2015) ،Liّ  . (Zheng ك، Marcoulides، (2011 اا جديد

ك د اىت ت كاك مل ا دبيات كالدراسات السابقة بتناكؿ مهارات اا اؼبساظا اللريية لدل ال طب. ك ي ا يػا  
أف اػا اؼبسػاظا اللرييػة  Jerman)كRees ،(1972 ايػا تبػت نتػاظج دراسػة  سات.عرض لبعض تل  ا دبيات كالدرا

الرياضية يقا  لدل ططب الال الرابق اقبتداظي يتاثر بع اما ـبتلرة، منها ع اما رياضية كع اما لغ ية، كأف تاثك الع اما
مق تقدـ اؼبتعلم   الع لية التعلي ية بين ا وبدث ارتراع لتاثك الع اما اللغ يػة علػ  اػا ال ػطب لل سػاظا اللرييػة  تدرهبيا

مػػق ارترػػاع اؼبسػػت ل التعلي ػػي مػػق انتقػػاؿ ال ػػطب مػػل الاػػل الرابػػق اػػىت كصػػ لو للاػػل التاسػػق. كتترػػ  مػػق تلػػ  النتػػاظج 
ّ. الم أجريت عل  عينػة مػل ال ػطب اؼبعل ػت بالاػل الاالػا   جامعػة كقيػة , Mirman Jerman، 1973دراسة )

أف الع امػا البناظيػة    اؼبسػاظا اللرييػة  1974ّ)علػي، كيػرل بنسلرانيا، باطضا ة اىل عينة مل معل ي اؼبرالػة اقبتداظيػة. 
 الم تؤثر   اا ططب اؼبرالة اقبتداظية لل ساظا اللريية تت اا  : 

 صعبة غك مال  ةّ.- لغة اؼبسالة كا لراظ اؼبستددمة  يها )بسي ة مال  ة -1

 غريبةّ. –اؼبا لحات ال اردة  ا )مره مة  -2

 أكارّ. –خ  تاف -عدد خ  ات اغبا )خ  ة  -3

 ظ  )قزمة  ق ، زاظدة، غك كا ية للحاّ.مادة اؼبسالة، كاف ربت م عل  اقا -4

 خل  اؼبسالة مل ا ر اـ أك استددامها لعر اـ. -5

 ن عية اؼبسالة )ؿبس سة أـ ؾبردةّ. -6
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 ضدامة ا ر اـ اؼبستددمة   اؼبسالة أك صغرىا. -7

أف ىناؾ ع اما تؤثر   قباح ال طب   اا اؼبسالة اللريية، كىي: عػدد  Nesher)، 1976كأكدت دراسة  )
خ  ات اغبا، اؼبعل مات اطضا ية، كالدققت اللريية. كأكدت تل  الدراسة أف اا اؼبسالة اللريية يتاثر بن عية اغبااية 

لػػػبعض  الرجػػػ عكمػػػل خػػػطؿ اؼبسػػػتددمة، كعػػػدد خ  امػػػا، ككجػػػ د معل مػػػات عدديػػػة إضػػػا ية ق عط ػػػة ؽبػػػا حبػػػا اؼبسػػػالة. 
 الدراسات السابقة الم تناكلت اؼبتغكات البناظية الم تؤثر    درة ال طب عل  اا اؼبسالة اللريية، ماا:

 (Bautista، Mitchelmore، Mulligan، 2009. Björn et al، 2016. Carpenter، Hiebert، 
Moser، 1983. Cook، 1973. Lynn S Fuchs، Douglas Fuchs، Donald L Compton، Carol L 

Hamlett، Amber Y Wang، 2015. Fuchs، Gilbert، Fuchs، Seethaler، N. Martin، 2018. 

Jerman، 1972. Jerman Mirman، 1972، 1973، 1974. Jerman Rees، 1972. Lepik، 1990. 

Suppes، Loftus، Jerman، 1969. Vilenius‐ Tuohimaa et al، 2008)  

 ّ ىي:9 – 4ماانية اا اؼبسالة اللريية   الار ؼ )يتبت اف أىم اؼبتغكات البناظية )الرياضيةّ الم تؤثر   إ

: أف يت لب اا اؼبسالة اللريية رب يا كادات. كمل أمالة ذل  اغباجة لتغيك الساعات Conversionالتح يا  -1
 إىل ث اٍف غبا اؼبسالة.

  اا قستددامها -سب  استددامها   م ا ل سابقة  –: ضركرة استدعا  صيغة معينة (Recall)اقستدعا   -2
 اؼبسالة.

 .: عدد الال ات   اؼبسالةّ(NOWIQ ال  ؿ -3
ّ: كىػػي عػػدد الع ليػػات الاناظيػػة كعػػدد التاػػرارات احملت ػػا اسػػتددامها لاػػا ع ليػػة منهػػػا،   OPER) الع ليػػات -4

 اغبا.
ّ: كىػػ  عػػدد اؼبػػرات الػػم وبػػدث  يهػػا إعػػادة ذب يػػق   كػػا فبارسػػة لع ليػػة NOMCعػػدد مػػرات إعػػادة التج يػػق ) -5

ثنػػػا  اػػػا اؼبسػػػالة. كمػػػل أمالػػػة ذلػػػ  عنػػػػدما ياػػػ ف اػػػا اؼبسػػػالة اللرييػػػة يت لػػػب إجػػػرا  ع ليػػػة الضػػػػرب: ثناظيػػػة أ
ّ،   ف عدد مرات التج يق تا ف عبارة عل عدد مرات إعادة التس ية كالتج يق لنػ اتج الضػرب اعبزظيػة 38×25)

 الة.أثنا  ع لية اغب ا  ليتم صبعها قاقا   ع ليات ضرب جزظية تالية   تل  اؼبس

أف اا اؼبساظا يتاثر ببعض الع اما الم  Henderson ،Davis (Cooney ،1983) دراسة نتاظجك ا بينت   
تتاا بال الب، ماا: القدرة القراظية )القدرة عل   هم ما يقرأ كرب  اعب ا مق بعضها البعض ك هم اؼبع يات كاؼب ل بّ، 

ا: كالقػػدرة الرياضػػية ماػػا: الػػت ال مػػل الع ليػػات الرياضػػية علػػ  اقعػػداد كالرمػػ ز كاغبسػػاب الػػ ىينّ، كالقػػدرة التحليليػػة ماػػ
)كضق خ ة لايرية التعاما مق عناصر اؼبسالةّ، كاغبايلة الرياضية ماا )اايلتو مل اؼبراىيم كاؼببادئ كاؼبهارات الرياضية 

 Lepik)،1996) دراسػةك  السػياؽ ذاتػو اىت ػت الطزمة غبا اؼبسالةّ، كاقذباىات مت الة   اذباىاتو كبػ  الرياضػيات. 
  اعب . كخلات تل  الدراسة إىل أف  اللرييةبتحديد كتانيل اؼبتغكات الم تؤثر    درات ال طب عل  اا اؼبساظا 

ّ متغكات لغ ية كيعين  ا ؾب  عػة اؼبتغػكات 1معيم اؼبتغكات اػباصة حبا اؼبساظا اللريية، يبال تانيرها إىل ؾب  عتت:)
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ّ متغػػكات بناظيػػة كيعػػين  ػػا ؾب  عػػة اؼبتغػػكات الػػم تاػػل خ ارزميػػة  ياسػػية غبػػا 2ل سػػاظا. )الػػم تاػػل التقريػػر الناػػي ل
 اؼبسالة. ك د بينت تل  الدراسة أف اؼبتغكات البناظية الم تؤثر عل  إماانية اا ال طب لل سالة، ىي:

 ن عيات الا يات الم تتض نها اؼبسالة كىي ثطث ن عيات:  -1

 البيانات   اؼبسالة كىي الا يات الم يتم تقدو  ي ها   تقرير اؼبشالة.الا يات اؼبعرك ة أك  -أ 

 الا يات اؼب ل بة ػػ ك يات غك معرك ة   تقرير اؼبسالة. كيباا ربديد  ي ها ى  اؽبدؼ مل اغبا. -ب 

 الا يات اؼبساعدة ػػ ك يات غك معرك ة غك مس اة   تقرير اؼبسالة، كلانها ضركرية غبا اؼبشالة. -ج 

 الم ربددىا صياغة اؼبسالة، ذبد التعبك عنها   صيغة اغبا. -بت الا يات -عط ات الرياضية ال -2

الال الاالا مت س  دبدينة ماة اؼبارمة  ططبمل خطؿ دراستو الم استهدؼ  ا   1994ّ)اجطف،  ت صا
كبت عدد خ ػ ات اغبػا اؼب ل بػة   اغبػا ايػا  ال طبكالعط ة بت اا اؼبساظا اللريية لدل    اا اؼبساظا اللريية،

 كمنها:، ت صا إىل صبلة مل النتاظج

درجػة مػل  115.9البراض مسػت ل ال ػطب   اػا اؼبسػاظا اللرييػة، ايػا بلػر مت سػ  درجػامم   اقختبػار ) -
 %23.18ّ أم بنسبة 566النهاية العي   

عاسي بت قباح ال طب   اا اؼبساظا اللريية كبت عدد خ  ات اغبا   اؼبساظا الم ربتاج  كار التناسب ال -
%ّ علػ  8.5%، 29.7مل خ  ة للحا. ككانت نسبة الػ يل اسػتددم ا ػب ػ تت أك ثػطث خ ػ ات   اغبػا )

  الرتتيب

عل  اا اؼبسػاظا اللرييػة تناسػبان عاسػيان مػق زيػادة عػدد خ ػ ات  ال طبكتبت نتيجة تل  الدراسة تنا    درة  -
 اؼبسالة.

أف اؼبعل ػػػت كال ػػػطب يػػػركف أف طػػػطب الاػػػر ؼ )اػبػػػامس كالسػػػادس كالسػػػابق  2664ّ)جػػػ ، كأكػػػدت دراسػػػة 
اللرييػة الرياضػية   ؿبا يػة  لقيليػة،  سػباب عديػدة كمنهػا: ا ساسيّ دبحا ية  لقيلية يعان ف مل صع بات اا اؼبسالة 

عدـ تاسيس ال طب   الار ؼ السابقة، كعدـ سبال ال طب مػل مهػارات القػرا ة، ككجػ د مع يػات زاظػدة   اؼبسػالة، 
 1428)اجملنػ  ،  دراسػةكا تاار اؼبسالة عل  معل مات كا ية، كعدـ اتااة اؼبعل ػت ل ػرؽ ـبتلرػة غبػا اؼبسػاظا. كتناكلػت 

الال اػبامس اقبتداظي، ك د  العط ة بت اؼبتغكات البناظيػة لل ػساظا الرياضػية اللرييػة كالقػدرة عل  الها لدل ططب قّ
ة اللريية بزيادة عػدد عل  اا اؼبسال ال طبخلات إىل: البراض القدرة عل  مهارات اا اؼبساظا اللريية، كتقا  درة 

عل  اا اؼبسالة اللرييػة ب جػ د معل مػات ك يػة زاظػدة   اؼبسػالة اللرييػة ق  ال طبخ  ات اؼبسالة اللريية، كتقا  درة 
عط ة ؽبا باغبػا، كتقػا  ػدرة علػ  اػا اؼبسػالة اللرييػة ب ضػق اؼبعل مػات الا يػة   اؼبسػالة خػطؼ الرتتيػب الػ م يقتضػيو 

بتحديػػد صػػع بات اػػػا اؼبشػػاطت الرياضػػػية  2611ّ)الابيػػػم، ة )التتػػابق السػػالبّ. كاىت ػػػت دراسػػة اػػا اؼبسػػالة اللرييػػػ
اللريية لدل تل ي ات الال الرابق اقبتداظي مل كجهة نير معل ات كمشر ات الرياضيات دبدينة ال اظل. كخلات إىل 

اؼبشػػالة اللرييػػة الناذبػػة،  أف تل يػػ ات الاػػل الرابػػق يعػػانت مػػل بعػػض الاػػع بات   اػػا اؼبشػػاطت اللرييػػة ماػػا: اػػا
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ػشالة الرياضػية اللريية، كسبايا اؼبشالة الرياضية اللريية، كالتد ي  غبا اؼبػشالة الرياضية اللريية، كتنريػ  ك را ة ك هم اؼب
اػػا اؼبشػػالة الرياضػػية اللرييػػة، كالتاكػػد مػػل صػػحة اغبػػػا، كضػػعل انقراظيػػة كتػػاب الرياضػػيات   الاػػل الرابػػق اقبتػػداظي. 

ضػػػعل مسػػػت ل مهػػػارات اػػػا اؼبسػػػالة اللرييػػػة لػػػدل طػػػطب الاػػػل الاالػػػا   2611ّ)أب شػػػنار، كأكػػػدت نتػػػاظج دراسػػػة 
استقػػاا  أثػػر بعػػض اؼبتغػكات البناظيػػة  2612ّ، مشالػة)كىد ت دراسة  اؼبت س  دبحا ية اػبرج باؼب لاة العربية السع دية.

 ػرؽ داؿ إااػاظيا   القػدرة علػ  اػا لل ػساظا الرياضػية اللرييػة  ػػي القػػدرة علػ  الهػا ك ػد ت صػلت الدراسػة إىل كجػ د 
 لػ ب   رسػم اؼبسػالة لاػامل اؼبسػالة اؼبرسػ مة، كمتغػك م  ػق اؼباؼبسػاظا الرياضػية اللرييػة تعػزل لاػا مػل اؼبتغػكات التاليػة: 

اؼبسالة لاامل اؼب ل ب  ػي  خػر اؼبػسالة، كمتغيػػر ن عيػػة ا عػػداد  ػػي اؼبسػالة لاػامل ا عػداد الاػحيحة   اؼبسػالة، كمتغػك 
كعبيػػدات، ، )سػػاملك ػػا أجرل ااتػػ ا  اؼبسػػالة علػػ  معل مػػات زاظػػدة لاػػامل اؼبسػػالة الػػم ق ربتػػ م علػػػ  معل مػػػات زاظػػدة.

دراسػة لتعػّرؼ مهػارات اػا اؼبسػالة اللرييػة لػدل عينػة مػل ال ػطب العػاديت كذكم صػع بات الػتعلم مػل طػطب  2612ّ
مل  ك د بينت نتاظج الدراسة ضعل مست ل مهارات اا اؼبسالة اللريية لدل كا، الال الرابق اقبتداظي   مدينة جدة

%ّ مػػل النهايػػة العي ػػي 8%، 23ال ػػطب العػػاديت كذكم صػػع بات الػػتعلم، ايػػا بلغػػت النسػػبة اؼبب يػػة لل ت سػػ ات )
ب جرا  دراسة ىدؼ مهنا  2612ّ)غر ر، ك  السياؽ ذاتو  اـ  كذكم صع بات التعلم عل  الرتتيب.، لطختبارّ للعاديت

ف ك ػد بينػت النتػاظج إف ال ػطب ي اجهػ  ، كاؼبعل ػات ربليا صع بات اا اؼبساظا الرياضية الم ي اجهها ال طب اؼبعل ػ ف
صػػع بات، ماػػػا: اػبلػػ  بػػػت القػػػ انت الرياضػػية، كعػػػدـ  هػػم اؼبسػػػالة، كعػػػدـ  هػػم اغبقػػػاظ  الا يػػة كالعط ػػػات اؼبتضػػػ نة   
اؼبسالة، كصع بة اختيار اػب ػ ات اؼبناسػبة للحػا، كعػدـ القػدرة علػ  ربػ  اؼبسػالة اعبديػدة باؼبسػالة السػابقة، كعػدـ القػدرة 

بدراسػػة ىػػدؼ منهػػا الاشػػل عػػل  2613ّ)عبػػدالقادر، ك  السػػياؽ  ػػاـ  .علػػ   هػػم معػػا  بعػػض اؼباػػ لحات الرياضػػية
صع بات اا اؼبسالة اللريية   الرياضيات لدل طلبة الال السادس ا ساسي دبحا يات غزة مل كجهة نير اؼبعل ت، 

ؿباك ػػػة اػػػا اؼبسػػػالة اللرييػػػة، ك هػػػم اؼبسػػػالة  كخلاػػػت الدراسػػػة إىل كجػػػ د صػػػع بات   اػػػا اؼبسػػػالة الرياضػػػية سبالػػػت  :
)عبػػدالقادر، ك ػػا أجػػرل  سػػالة اللرييػػة، كتنريػػ  اػػا اؼبسػػالة اللرييػػة، كترصبػػة اؼبسػػالة اللرييػػة.التد ػػي  غبػػا اؼب، ك اللرييػػة
دراسػة للاشػػل عػػل صػع بات اػػا اؼبسػػالة اللرييػػة   الرياضػيات لػػدل طػػطب اؼبرالػة الاان يػػة دبحا يػػات غػػزة.  2617ّ

ـبتلرة مل صع بات اا اؼبسالة اللريية لدل ططب الال اغبادم عشر مل اؼبرالة كخلات الدراسة اىل كج د ن عيات 
 هم اؼبسالة اللرييػة، كترصبػة اؼبسػالة اللرييػة، الاان ية، مل كجهة نير معل ي كمعل ات الرياضيات. سبالت الاع بات  : 

)ؽبػػػاؼ، كىػػػد ت دراسػػػة لة اللرييػػػة. كالتد ػػػي  غبػػػا اؼبسػػػالة اللرييػػػة، كتنريػػػ  اػػػا اؼبسػػػالة اللرييػػػة، كؿباك ػػػة اػػػا اؼبسػػػا
الاشػػل عػػلن صػػع بات اػػا اؼبسػػالة اللرييػػة   الرياضػػيات لػػدل طػػطب الاػػل الاػػا  اؼبت سػػ  مػػل  2617ّكالرياشػػي، 

عيػػات ـبتلرػػة مػػل صػػع بات اػػا اؼبسػػالة اللرييػػة لػػدل طػػطب كجهػػة نيػػر اؼبعل ػػت، كخلاػػت نتػػاظج الدراسػػة اىل كجػػ د ن  
 را ة ك هم اؼبسالة الرياضية اللريية، كترصبة اؼبسالة الرياضية اللريية، كالتد ي  غبا اؼبسالة  الال الاا  اؼبت س ، كمنها:

 ة اللريية.الرياضية اللريية، كتنري  اا اؼبسالة الرياضية اللريية، كالتاكد مل صحة اا اؼبسالة الرياضي
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 تعقيب ومبررات دراسة مهارات حل المسائل اللفظية 
  ض   العرض الساب  لبعض اقدبيات كالدراسات السػابقة الػم تناكلػت مهػارات كصػع بات اػا اؼبسػاظا اللرييػة، يتبػّت 

 أف:

كالاػػان م كلػػدل ضػػعل مهػػارات اػػا اؼبسػػاظا اللرييػػة لػػدل ال ػػطب   مرااػػا التعلػػيم العػػاـ  اقبتػػداظي كاؼبت سػػ   -1
 ال طب اؼبعل ت.

 اا اؼبساظا اللريية يتاثر بع اما ماا: -2

الرياضػية،  القدرة القراظية، كالرهم القراظي لدل ال ػطب، كالقػدرة ّ ماا:Subject Variablesع اما شداية ) -أ 
 كالقدرة التحليلية، كاغبايلة الرياضية، كاقذباىات كب  الرياضيات.

ط ؿ اؼبسالة، كدرجة صع بة ا لراظ كاؼبرردات اللغ ية  يها،  ية لل ساظا اللريية، ماا:ع اما تتاا بالبنية الرياض -ب 
اغبسػابية اؼبسػتددمة  يهػا.  كنػ ع الع ليػةكم  ق اؼب ل ب منها، كاشػت اؽبا علػ  معل مػات زاظػدة ق صػلة ؽبػا باغبػا، 

معل مػات عدديػة زاظػدة ق تسػتددـ عدد خ  ات اا اؼبسالة، عدد الع ليات الاناظية الطزمة غبػا اؼبسػالة، كجػ د 
   اا اؼبسالة، مدل الت ا   بت ترتيب اؼبعل مات العددية ال ارد   اؼبسالة مق ترتيب الع ليات   اغبا.

نتػػاظج الدراسػػات السػػابقة الػػم تناكلػػت اؼبتغػػكات الرياضػػية )البناظيػػةّ كاؼبتغػػكات اللغ يػػة إف اؼبتغػػكات الرياضػػية  بّينػػت -3
كبك   الار ؼ اؼببارة باؼبرالة اقبتداظية كيَِقاُّ ى ا التاثك بارترػاع مسػت ل الاػل الدراسػي، كإف   يا ف ؽبا تاثك

اؼبتغكات اللغ ية يا ف ؽبا تاثك أ ّا مل اؼبتغكات البناظية   الار ؼ ا كىل بين ا ياب  ا مر معا سان   اؼبرااا 
اسػػة العط ػػة بػػت مهػػارات اػػا اؼبسػػاظا اللرييػػة، كبػػت انقراظيػػة الدراسػػية ا علػػ . كمػػل ىنػػا اىػػتم البحػػا اغبػػاي بدر 

 اؼبساظا اللريية كالرهم القراظي لدل ال طب.

بعػػض الدراسػػػات السػػػابقة أجريػػػت   دكؿ كبيبػػػات أخػػػرل زبتلػػػل   مقػػػررات الرياضػػػيات عنهػػػا   اؼب لاػػػة، ماػػػا  -4
)سػػػػلي اف،  2615ّ، ) سػػػػعد 2667ّ)اجمليػػػػدؿ كاليػػػػا عي،  1991ّ)اسػػػػل،  2615ّ)ا رينػػػػو كالشػػػػرع، دراسػػػػة 
 .2612ّ)غر ر،   2612ّ)مشالة،  2615ّ

الػم تناكلػت تقػ و اػا اؼبسػاظا اللرييػة   اؼب لاػة العربيػة السػع دية، أجريػت منػ  أكاػر معيم الدراسات السػابقة  -5
) اجػػػطف،  قّ 1422)اعبحػػػدي، مػػػل عشػػػر سػػػن ات أم  بػػػا تنريػػػ  اؼبػػػنهج اؼب ػػػ ر اؼبنرػػػ  االيػػػان، ماػػػا دراسػػػة  

. أم أف تلػػػ  الدراسػػػات أجريػػػت   ظػػػركؼ ـبتلرػػػة عػػػل كا ػػػق اؼبقػػػررات اغباليػػػة، ك ػػػا إف ت ػػػ ر أسػػػاليب 1994ّ
 كظركؼ اجملت ق ت ر أيضان إجرا  دراسات أخرل.

اؼبرالػػة اؼبت سػػ ة باؼب لاػػة العربيػػة إف الدراسػػات السػػابقة الػػم تناكلػػت تقػػ و اػػا اؼبسػػاظا اللرييػػة   التعلػػيم العػػاـ ب -6
السع دية ؿبدكدة، ك قان للدراسات الم ك ل عليها البحا اغباي   م  ق اؼباتبة اقلارتكنية، ق سي ا الدراسػات 
الػػم أجريػػت   الاػػل الاالػػا اؼبت سػػ . كيباػػل تاػػنيل الدراسػػات الػػم ت ااػػرىا اػػ ؿ صػػع بات اػػا اؼبسػػاظا 

 اؼب لاة العربية السع دية اؼبساظا، ك قان لل رالة الدراسية الم أجريت  يها الدراسة، إىل:اللريية بالتعليم العاـ ب
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بالاػل الرابػق  1994ّ)اجػطف، دراسات تناكلت تق و اا اؼبساظا اللريية   اؼبرالػة اقبتداظيػة، ماػا: دراسػة  -
 2612ّ)سػامل كعبيػدات، عل  ططب الال اػبامس اقبتداظي، كدراسػة  ّق1428)اجملن  ، اقبتداظي، دراسة 

 عل  ططب الال الرابق اقبتداظي.

أجريػت  2617ّ)ؽبػاؼ كالرياشػي، دراسات تناكلت تق و اا اؼبساظا اللرييػة   اؼبرالػة اؼبت سػ ة، ماػا: دراسػة  -
بالسػػع دية بالاػػل الاالػػا مت سػػ ، كدراسػػة  1994ّ)اجػػطف، علػػ  طػػطب الاػػل الاػػا  اؼبت سػػ ، ك دراسػػة 

 عل  ططب الال الاالا اؼبت س  دبحا ية اػبرج باؼب لاة العربية السع دية.  2611ّ)أب شنار، 

ىػػ 1431إف الدراسات السابقة الم تناكلت تق و اا اؼبساظا اللرييػة بعػد ت بيػ  اؼبنػاىج اؼب ػ رة ابتػدا ن مػل عػاـ  -7
)ؽبػػػاؼ  2611ّ)أب شػػػنار، لسػػػع دية ؿبػػػدكدة تنحاػػػر   دراسػػػتت  قػػػ  نبػػػا باؼبرالػػػة اؼبت سػػػ ة باؼب لاػػػة العربيػػػة ا

، ك قان للدراسات الػم ك ػل عليهػا البحػا اغبػاي   م  ػق اؼباتبػة اقلارتكنيػة. كتاػاد تنحاػر 2617ّكالرياشي، 
 .2611ّ)أب شنار، الدراسات التق يبية   الال الاالا اؼبت س    دراسة كاادة ىي دراسة 

بالنسبة للدراستت اللتت تناكلتا تق و اا اؼبساظا اللرييػة باؼبرالػة اؼبت سػ ة باؼب لاػة العربيػة السػع دية بعػد ت بيػ   -8
 اؼبناىج اؼب  رة يطاظ أف:

استددمت    ياس مهارات اا اؼبساظا الرياضػية اللرييػة اسػتبانة  2617ّ) ؽباؼ، ك الرياشي، ة بالنسبة لدراس -أ 
نيػػر  لتعػّرؼ كجهػة نيػر اؼبعل ػت   صػع بات اػا اؼبسػالة اللرييػة لػدل طػطب الاػل الاػا  اؼبت سػ  مػل كجهػة

اؼبعل ت. كيرل البحا اغباي إف اقعت اد عل  اختبارات لقياس تل  الاػع بات  ػد ياػ ف ضػركريان، كيعػد كسػيلة 
مباشػػػرة كمريػػػدة   ربديػػػد مهػػػارات كصػػػع بات اػػػا اؼبسػػػاظا اللرييػػػة، ا مػػػر الػػػ م د ػػػق البحػػػا اغبػػػاي قعت ػػػاد 

 ا سباا كجهة نير ال طب أنرسهم. اقختبارات بديطن لطستبانة،  ضط عل عينة البحا اغباي اي

اللرييػة علػ  اختبػار    هنا استددمت    ياس مهػارات اػا اؼبسػاظا الرياضػية 2611ّ)أب شنار، بالنسبة لدراسة  -ب 
دبحا ية اػبرج، بت بي  اختبار يتض ل أربعػة أسػبلة لرييػة سػب  أف تعل هػا ال ػطب   الاػرت ا كؿ اقعػدادم  
إذ إف اعت اد تل  الدراسة عل   ياس مهارات اػا اؼبسػاظا اللرييػة مػل خػطؿ أسػبلة دكف مسػت ل ال ػطب بعػاـ 

ؿ مسػػاظا   مسػػت ل طػػطب الاػػل الاالػػا اؼبت سػػ  أنرسػػهم، كعػػامت هبعػػا مػػل اؼبن قػػي إجػػرا  دراسػػة مػػل خػػط
  ضط عل اقختطؼ   ادكد الدراستت اؼباانية، كالزمانية.

 ه والدراسات المتعقلة ب ثانياً  أدبيات الفهم القرائي
 مدخل  -أ 

باللغػػة وبرػػظ الػػرتاث الاقػػا  كينتقػػا مػػل جيػػا إىل جيػػا، كمػػل أىػػم مهػػارات اللغػػة الػػم يسػػتددمها ا  ػػراد   نقػػا 
اؼبعر ػة القػػرا ة  ك هنػػا كسػػيلة الت اصػػا كالترػاىم بػػت أ ػػراد اجملت ػػق، كالسػػبيا إىل ت سػيق   ػػاؽ الرػػرد العقليػػة، كمضػػاعرة  ػػرص 

الن ػػ  العقلػػي، كاقنرعػػاي للرػػرد، كؽبػػا  ي تهػػا اقجت اعيػػة، كالاقا يػػة، كتعػػد اػبػػ ة اطنسػػانية لديػػو   هػػي عامػػا مػػل ع امػػا 
القرا ة ال سيلة الرظيسة   ؾباؿ التعليم، ايا تتحّ ا اعبز  ا كػ    ربقيػ  أىػداؼ ع ليػم التعلػيم كالػتعلم،  علػ  الػرغم 

  إق أهنػا تتحػ ؿ لتاػب  كسػيلة ق ىػد ا مل إف تعليم القػرا ة يعػد مػل أكؿ ا ىػداؼ الػم هبػب أف تتحقػ  عنػد كػا مػتعلم
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لػػ اما.  ػػالقرا ة ليسػػت مػػادة منراػػػلة عػػل اؼبػػ اد التحاػػيلية ا خػػػرل بػػا جػػز  مػػل كػػا مػػػادة،  هػػي كسػػيلة اغباػػ ؿ علػػػ  
اؼبعل مات مل ىػ ه اؼبػ اد، كبالتػاي  ػ ف ضػعل سباػل ال ػطب مػل القػرا ة، كنقػ   ػدرامم القراظيػة يػؤثر علػ  رباػيلهم   

. إف اؽبدؼ مل كا مقرك  ى   هػم اؼبعػ ، كاػب ػ ة 2617ّ،  عليك تحية  )عبد الرضبل الاندرم راسية ا خرل اؼب اد الد
ياػا اؼبعػ  مػل كل ػة  ا كىل   ى ه الع لية ىي خ ة القارئ بالرمز، كى  أمر ضركرم، كيعد أكؿ أشػااؿ الرهػم، ك ػد ق

كااػػدة  بػػا يسػػت يق القػػارئ اعبيػػد أف يرسػػر الال ػػات مػػل تركيبهػػا السػػيا ي، كيرهػػم الال ػػات باعتبارىػػا أجػػزا ن للج ػػا، 
كاعب ا أجزا ن للرقرات، كالرقرات أجزا ن لل  ض ع أك الن .  الرهم القراظي ى  الرب  الاحي  بػت الرمػز كاؼبعػ ، كإخػراج 

اختيػػػػػػار اؼبعػػػػػػ  اؼبناسػػػػػػب لتنيػػػػػػيم ا  اػػػػػػار اؼبقػػػػػػرك ة، كاسػػػػػػتددامها   بعػػػػػػض ا نشػػػػػػ ة اغباضػػػػػػرة اؼبعػػػػػػ  مػػػػػػل السػػػػػػياؽ، ك 
 . 2617ّ)سامل، كالشحات، كعاش ر، كاؼبستقبلية.

القػرا ة بعػدة مرااػا   رػي بدايػة ىػ ا القػرف كانػت القػرا ة ع ليػة مياانيايػة مقاػ رة علػ   ليػػات  كلقد مػر مرهػـ 
القػرا ة ماا  تعّرؼ الال ات، كاغبركؼ كن قها، حت ت  ر مرهـ  القرا ة ايا أثبتت الدراسات، كا حباث الم أجريت   

ؾب  عة مل اؼبهارات العقلية العليا الضركرية للقارئ اعبيػد العشرينات مل ى ا القرف إف القرا ة ع لية عقلية معقدة، تش ا 
.  ػاؼبرهـ  اغبػديا للقػرا ة يعػين ن ػ  الرمػ ز ك ه هػا، كربليػا مػا 2614ّ)مػدك ر، ماا  التحليا كالترسك كالنقػد كالتقػ و 
و، كاط ػػػادة منػػػو   اػػػا اؼبشػػػاطت، كاقنترػػػاع بػػػو   اؼب ا ػػػل اغبياتيػػػة، كربقيػػػ  اؼبتعػػػة ىػػػ  ماتػػػ ب، كنقػػػده، كالتراعػػػا معػػػ

ّ كج د معامطت ارتباط مرترعة بت ما نات 2616. كلقد أثبتت دراسة )قبا ، 2613ّ)بدير، النرسية باؼبادة اؼبقرك ة.
الالػي  ال اكرة العاملة كالرهم القراظي الالي كمهاراتو اؼبدتلرة، ك د تنبات ما نات ال اكرة العاملة اللريية بػالرهم القراظػي

كمهاراتػػو اؼبدتلرػػة، بين ػػا مل تتنبػػا ما نػػات الػػ اكرة العاملػػة غػػك اللرييػػة أك الػػ اكرة العاملػػة الاليػػة بػػام مهػػارة مػػل مهػػارات 
الرهػػػم القراظػػػي، كذلػػػ  لػػػدل طػػػطب اؼبرالػػػة اقبتداظيػػػة. كػّباػػػت مهػػػارات الرهػػػم القراظػػػي ك قػػػا لل سػػػت يات التاليػػػة: ) هػػػم 

  ن ّ.الال ة، ك هم اعب لة، ك هم ال

ربليػػا ك  تػػ كر جزظيػػات اؼبػػادة اؼبقػػرك ة ك هػػم معناىػػا،إف القػػارئ الباػػك ىػػ  الػػ م يت تػػق باؼبهػػارات القراظيػػة التاليػػة: 
كنقػػد اؼبػػػادة اؼبقػػرك ة   ضػػ   اؼبعػػػايك اؼب ضػػ عية ماػػػا: التشػػريعات اطؽبيػػة، كاغبقػػػاظ  العل يػػة، كال ا ػػػق ، كترسػػك ىػػ ه اؼبػػػادة

، كتقػػػ و اؼبػػادة اؼبقػػرك ة: أم تشػػػدي  ج انػػب القػػ ة كالضػػعل  يهػػػا، كتعزيػػز ج انػػب القػػػ ة، اؼب ضػػ عي، كاػبػػ ة اطنسػػانية
 ػػالقرا ة ليسػػت مهػػارة  ليػػة بسػػي ة، كنشػػاط باػػرم ينتهػػي بتعػػرؼ . 2614ّ)مػػدك ر، كعػػطج ج انػػب القاػػ ر كالضػػعل 

ا  ق   إمبا القرا ة نشاط ينبغي أف وب م كا أمبػاط التراػك، كالتقػ و، كاغباػم، كالتحليػا، الرم ز اؼب ب عة، أك  هم دققم
. كيتضػ ل ماػ ف 132ّ، 2661)طعي ػة، كاا اؼبشاطت أم إهنا ع ليػة ذىنيػة تامليػة تسػتند إي ع ليػات عقليػة عليػا 

، Sainsbury ،and، 2009أنػػ اع مػػل ع ليػػات الرهػػم ) أربعػػة 2611عػػاـ  (pirls)ت بكلػػز الرهػػم القراظػػي   اختبػػارا
Martin ،Trong،Kennedy،I. V. Mullis, ،كاسػػػػرتجاعها، كتقػػػػدوّ الرتكيػػػػز علػػػػ  معل مػػػػات ؿبػػػػددة صػػػػرااة 

 باشرة، كترسك كدمج ا  اار كاؼبعل مات، ك ح  كتقييم احملت ل، كاللغة كالعناصر الناية.استدققت م

 طػػطبّ بعػػض الع ليػػات ال ىنيػػة اؼباػػاابة للتعػػرؼ علػػ   هػػم اؼبقػػرك  لػػدل 2666كأكضػػحت )صػػرا  سػػل اف، 
 الال الاا  اطعدادم كى ه الع ليات ىي: 

javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%8C%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D9%8A%D8%AF%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%20';search();
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 ل اعب لة للت كك برهم الرارة.الع ليات اعبزظية: كسباا اختيار كادات صغكة م 
  :العاظػد ماػاالع ليات التااملية: كمتم باستنتاج العط ات بت أجزا  اعب لة، كتتضػ ل ثػطث ع ليػات  رعيػة ىػي 

 الض اظر، كالركاب  كالعط ات، كاستنتاج معل مات مل عط ات اعب ا.
 .الع ليات الالية: كتعين ب ريقة تنييم الن  القراظي 
  الع ليات الترايلية اؼبا لة: كمتم بتقدو استنتاجات غك مقيدة  ػدؼ الااتػب، كتتضػ ل طبػس ع ليػات  رعيػة

ىي: ا رتاض مػا سػيحدث، كاطك ػاؿ دبعل مػات مػل خلريػة القػارئ، كالتاػ ر الػ ىين للتعبػكات اجملازيػة، كاغبقيقػة، 
هػػػم القراظػػػي علػػػ  أهنػػػا مهػػػارات متعػػػددة علػػػ  كتػػدرس ع ليػػػة الركاسػػتجابة القػػارئ، كمسػػت ل اسػػتجابات تراػػكه. 

ت كر معا  الال ات، كاستنتاج معا  كل ة مل الػرغم مػل أهنػا ع ليػة ترايػر غك ؿبس سة. كى ه اؼبهارات تش ا 
خطؿ الن ، كاهباد إجابات كاضحة مباشرة لعسبلة أك مل خطؿ إعادة صياغة احملتػ ل، كربػ  ا  اػار اؼب جػ دة 

  مق بعضها بعضا، كالقياـ باستنتاجات مػل خػطؿ  ػرا ة الػن ، كإدراؾ ىػدؼ الااتػب كم  رػو، كادتػو،   الن
)اغبلػػ ا ،  كمزاجػػو، كالتعػػرؼ علػػ  اسػػل ب كطريقػػة الااتػػب   التػػاليل، كمتابعػػة الرتكيبػػة اللغ يػػة للق عػػة القراظػػي.

تلـز تعّرؼ اؼبادة اؼبقػرك ة، ك هػم مػا رب لػو ّ. فبا سب  يبال الق ؿ إف الرهم القراظي ع لية عقلية معقدة تس2663
مل معا  مل خطؿ خ ات اؼبتعلم السػابقة مػق معر ػة الغػرض كاؽبػدؼ مػل ع ليػة القػرا ة، كالرهػم القراظػي يت لػب 
ترػػاعطن مػػق الػػن ، كيػػتم ىػػ ا التراعػػا مػػل خػػطؿ القػػارئ كالػػن  كالسػػياؽ، كال صػػ ؿ إىل اؼبعػػا  اػبريػػة أك مػػا كرا  

ى ه اؼبعا  دبا ى  ـبزف   العقا قسػتقرا  النتػاظج، كاسػل الت  ػق كالتنبػؤ دبػا سػيا ف عليػو ال ا ػق،  الس  ر، كرب 
كمػػػل حت النجػػػاح كالتقػػػدـ ا كػػػاديبي   اؼبدرسػػػة. ككػػػا ذلػػػ  يػػػتم بػػػالقرا ة ال اعيػػػة للقػػػارئ، كالػػػم سبانػػػو مػػػل ذبديػػػد 

ه اؼبادة اؼبقرك ة، كمل حت  درة القارئ عل  اا ا  اار كتنيي ها كتق يبها كتلدياها طصدار أاااـ م ض عية ذبا
 اؼبشاطت الم ت اجهو   ااضره كمستقبلو.

 دور الفهم القرائي في تعلم المواد الدراسية المختلفة في مراحل التعليم. -ب 

لػتعلم  ترجق أنبية الرهم القراظي كضركرة تن ية مهاراتػو إىل أثػره اطهبػا    تعلػم ال ػطب. إف الرهػم القراظػي أسػاس 
كػػػػا مقػػػػرك ، كىػػػػ  يقلػػػػا مػػػػل أخ ػػػػا  ال ػػػػطب   القػػػػرا ة، كيرتقػػػػي بلغػػػػتهم، كيػػػػزكدىم با اػػػػار ثريػػػػة، كمعل مػػػػات مريػػػػدة، 

 كيساعدىم عل  التع      هم الن  اؼبقرك ، كياسب ال طب مهارات النقد اؼب ض عي، كين ي لديهم القدرة عا

 .2668ّ)اا ظ، التنبؤ مل خطؿ اؼبعل مات اؼبقدمة ؽبم 

أف الضعل   الرهم القراظي سبب رظيس   التاخر الدراسي   ه  يؤثر عل  ص رة  1998ّالزيات )كل ل  يرل 
الػػ ات. كىػػ ا يػػ ز مػػدل أنبيػػة الػػ ات لػػدل التل يػػ ، كعلػػ  شػػع ره بالارػػا ة ال اتيػػة بػػا  ػػد يقػػ ده التػػاخر إىل سػػ   تقػػدير 

النجاح   صبيق مياديل اغبياة، كيت لب ذل  تدريبان   عل  مهارات الرهم القراظي،  هي السبيا إىل ربقي  ال طبتدريب 
دراؾ معػػػا  . كتت اػػػا ميػػػاىر  هػػػم اؼبقػػػرك     إ2663ّ) جػػػاد، د يقػػػان كمسػػػت ران للعقػػػا علػػػ  النقػػػد ك التحليػػػا ك الترسػػػك

الال ػػات، ك هػػم معػػا، اعب ػػا، كمعػػا  الرقػػرات، كالال ػػات الغريبػػة، كالعط ػػات، كا  اػػار ا ساسػػية، ك  سػػرعة الرهػػم، 
. كيابػػػت الرهػػػم القراظػػػي 2668ّ)سػػػعد، كسػػػرعة القػػػرا ة، ك هػػػم اؼبعػػػ  الالػػػي، كسبييػػػز الال ػػػات، كتنيػػػيم اؼبػػػادة اؼبقػػػرك ة 
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باسػػتجابة القػػارئ لل قػػرك ، كتيهػػر ىػػ ه اقسػػتجابة   ترسػػكه الػػد ي  ؼبػػا يقػػرأ، كإجابتػػو الاػػحيحة عػػل ا سػػبلة الػػم تػػدكر 
ا ؿ اؼبقرك ، كإصداره  اااـ ك را  بنا ن عل  اؼبعا  ال اردة   الن  اؼبات ب، كالو ؼبشاطت خارجة، أك إضا ة شي  

و، ّ. كعل  الرغم مل أنبية الرهم القراظي باعتبارىا تسع  مقررات القرا ة إىل ربقيق2661، ) ضا ا جديد يا ا ما  رأ 
كما أشار إليو بعض الرتب يت، كمػا أكدتػو نتػاظج الدراسػات السػابقة   ىػ ا اجملػاؿ، إق أنػو مػل اؼبطاػظ إف ىػ ا اؽبػدؼ ق 

يدكركف    ل  الال ة، كن قها، كضعرهم   الرهم القراظي  اظ ان. كفبا  ال طبيااد يتحق  عل  أرض ال ا ق، كق يزاؿ 
لعربيػػة كخباصػة   اؼبرااػػا اقبتداظيػػة ق تػزاؿ تقػػل عنػػد اؼبعػ  اؼبياػػانياي للقػػرا ة  بػػا إف يؤكػد ذلػػ  إف كاػػكان مػل اؼبػػدارس ا

اؼبػدارس اطعداديػة كالاان يػة مل تلترػت إىل الرهػػم إق مػؤخران، أمػا اػا اؼبشػاطت، أك ربػػ  اؼبعل مػات الػم ياتسػبها القػػارئ 
 .2667ّ)ي نس، طت،  ه ا شي  ق تااد تعر و اؼبدارس مل القرا ة دبعل ماتو السابقة، كاستدداـ اػب ات   اا اؼبشا

 مستويات الفهم القرائي ومهاراته  -ج 

تشك أدبيات البحا إىل مست يات متدرجة للرهم القراظي، كوب م كا مست ل ؾب  عة مل اؼبهارات. ك د اختلػل 
كمهاراتػو: صػنل  البااا ف   تانيرهم ؽب ه اؼبست يات كا اسب كجهة نيره. ك ي ا يلي عرض ؼبست يات الرهػم القراظػي

(1982 ،Callahan and،Clark كجػػػػػرام ّGRAY   : ، مسػػػػػت يات الرهػػػػػم القراظػػػػػي إىل ثطثػػػػػة  2667ّ)العبػػػػػد ا
 :مست يات، ا ل كا مست ل عددان مل اؼبهارات كىي

للال ػػػات كمهػػػارات القػػارئ   ىػػػ ا اؼبسػػت ل تت اػػػا  : الرهػػم اللريػػػي   ػػػرا ة مػػا علػػػ  الّسػػ  ر: :اؼبسػػت ل ا كؿ
كاعب ػػػا كالرتاكيػػػب، كالرّتكيػػػز علػػػ  اؼبرػػػردات كذب يعهػػػا مػػػق بعضػػػها   كاػػػدة لغ يػػػة متااملػػػة حبيػػػا يع ػػػي كػػػط منهػػػا كزهنػػػا 

 اغبقيقي   الّسياؽ، كإدراؾ ما رب لو ى ه اؼبرردات مل معاٍف.

 اػد الااتػب كترسػك   را ة مػا بػت الّسػ  ر: كمهػارات القػارئ   ىػ ا اؼبسػت ل تت اػا  : تعػّرؼ :اؼبست ل الاا 
 أ ااره، كإصدار بعض ا اااـ عل  ما   الّن  مل مرردات كأ اار.

كمهارات القارئ   ى ا اؼبست ل تت اا  : استدطص تع ي ات كأ اار   را ة ما كرا  الّس  ر: :اؼبست ل الاالا
الرهػم القراظػي إىل 2661ّا ا  ) ضػكصػنل  جديدة، كت ظيل ا  اػار اؼبتضػ نة   اؼبػادة اؼبقػرك ة غبػا مشػالة ت اجهػو.

 ثطثة مست يات:

مسػػػت ل الرهػػػم اغبػػػر : مهػػػارات القػػػارئ   ىػػػ ا اؼبسػػػت ل تت اػػػا  : معر ػػػة اؼبعػػػا  اغبقيقيػػػة للال ػػػات الػػػ اردة   
 اؼب ضػػ ع اؼبقػػرك ، كربديػػد  ارتػػو الاػػروبة، كربديػػد تراصػػيلو، ك هػػم تنيػػيم الااتػػب لػػو، كاسػػتيعاب التعلي ػػات كالت جيهػػات

 ال اردة  يو.

مهػػارات القػػارئ   ىػػ ا اؼبسػػت ل تت اػػا  : ترسػػك اؼبرػػردات اجملازيػػة، كإدراؾ مػػا مػػدؼ  مسػػت ل الرهػػم الترسػػكم:
إليو، كربديد ا  اار الض نية، كاستدطص النتاظج مل اؼبعل مات اؼبعركضة، كسبييز ا اداث ال اردة، كربليا مشاعر كاتب 

 عل  لساهنا. اؼب ض ع، كالشدايات الم يتحدث

مهػػػارات القػػػارئ   ىػػػ ا اؼبسػػػت ل تت اػػػا  : نقػػػد اؼبقػػػرك  ب صػػػدار ااػػػم أك رأم  يػػػو،  مسػػػت ل الرهػػػم الت بيقػػػي:
كربديد مدل د تو العل ية، كالت ييز بت ما  يو مل اقاظ  ك را ، كاقسترادة منو   اا اؼبشاطت، كاستا اره لريا ك ارا 
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اؼبال ؼ. كيطاػظ علػ  فبػا سػب  اترػاؽ  ضػا ا    تقسػي و ؼبسػت يات الرهػم القراظػي عند الاطـ أك الاتابة باعبديد غك 
مق كا مػل ك قىػاف ككػطرؾ، ككجػرام كرك كسػت دت  ايػا أشػار كػا مػنهم إىل اؼبسػت ل ا د، للرهػم القراظػي باؼبسػت ل 

م )عػػ   ػػرا ة مػػا بػػت السػػ  رّ، كإىل اؼبسػػت ل ا كسػػ  للرهػػم القراظػػي باؼبسػػت ل الترسػػك  اغبػػر  )عػػ   ػػرا ة السػػ  رّ، كإىل
عجاج ك  2666ّصرا  سل اف ) اؼبست ل ا عل  للرهم القراظي باؼبست ل الت بيقي )ع   را ة ما كرا  الس  رّ. كاترقت 

 أف ما نات مهارات الرهم القراظي تش ا: 1998ّ)

  اؼبتشا ة، كاؼبتضادة، كالغريبة. إدراؾ مع  الال ة: إدراؾ كتانيل الال ات 

  إدراؾ معػػ  اعب لػػة: الت  يػػ  بػػت الال ػػات لتاػػ يل صبلػػة مريػػدة، كاسػػتبداؿ اعب لػػة بال ػػة تػػؤدم معناىػػا، كتا لػػة
 اعب لة بال ات مع اه أك بدكف، كترتيب الال ات لتا يل صبا مريدة.

  ة.إدراؾ مع  الرقرة:  هم معا  الرقرات، كترتيب اعب ا لتا يل  قر 

الرهم القراظي إىل أربعة مست يات ض ت عددا   2664ّالاندرل كصطح )، ك 2663ّكاجمل كب )، صطح ك ّسم
النا ػة مل اؼبهارات: مست ل الرهم اغبر ، مست ل الرهم الترسكم. مست ل الرهم النا د، مست ل الرهم اطبػداعي. ك ػدـ 

مسػػت ل الرهػػم اؼبباشػػر، مسػػت ل الرهػػم اقسػػتنتاجي،  تاػػنيران للرهػػم القراظػػي   طبسػػة مسػػت يات ىػػي: 2664ّكاػػا ظ )
كػا مػل ايهػاب لرهم النقدم، مست ل الرهم التػ ك ي، مسػت ل الرهػم اطبػداعي. ك ػد كردت بنحػ  متقػارب عنػد  مست ل ا
 مست يات الرهم القراظي إىل ن عت نبا:  2666ّالعيس م كالينحا  )م ك سّ  2611ّعبػػدالبػػارم ). ك 2667ّطلبة )

  مست يات الرهم ا  قي: 

 اتب كالقارئ. هم مع  الال ة: كيت اا   مراعاة مقتض  اغباؿ كالسياؽ ال م جا ت  يو الال ة لاا مل الا

  هم مع  اعب لة: كيعت د  هم اعب لة عل   هم كل اما كترتيبها كتتابعها.

 هم مع  الرقرة: كى ا يت لب  هم غرض الااتب كتنيي و   ااره كتتػابق كتسلسػا اعب ػا، ك هػم الال ػات الػم تتاػ ف 
جػػزا  لل  ضػػ ع، حت تاامػػا ىػػ ه اعب ػػػا منهػػا اعب ػػا، ك هػػم اعب ػػا الػػم تتاػػ ف منهػػا الرقػػرات، ك هػػم الرقػػرات ب صػػرها أ

 كتداخلها   نياـ متناس  لتا يل ص رة كاضحة للن  اؼبقرك .

 :مست يات الرهم الرأسي 

 مست ل الرهم اغبر : كيعين  هم الال ات كاعب ا كا اداث ك ا كردت   الن .

ككظيرينػا، كتق يبهػا كمػدل تاثكىػا علػ  مست ل الرهم النقدم: كيقاد بو إصػدار ااػم علػ  اؼبػادة اؼبقػرك ة، لغ ينػا 
 القارئ ك قان ؼبعايك مناسبة كمنضب ة.

مسػػت ل الرهػػػم اقسػػػتنتاجي: كيقاػػد بػػػو  ػػػدرة ال الػػػب علػػ  اسػػػتنتاج العط ػػػات، كالػػػرب  بػػت اؼبعػػػا  لرهػػػم الػػػن  
 اؼبقرك . 

قػارئ دبػا أاػس بػو الااتػب مست ل الرهم الت ك ي: كى  الرهم القاظم عل  خ ة تامليػة صباليػة تبػدك   إاسػاس ال
أك الشػػاعر، ككػػ ل  إاسػػاس القػػارئ بػػالرارة الػػم يرمػػي إليهػػا الػػن ، مػػل خػػطؿ اػب ػػة الػػم رظبهػػا الااتػػب للتعبػػك عػػل 
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معر ػة كل ػػات مهػارات اسػتيعاب اؼبقػرك  اؼبناسػػبة ل ػطب اؼبرالػة اطعداديػة  ي ػا يلي:  2666ّسػل اف )كأصبلػت الراػرة. 
اؼبتضػػادات )اؼبتقػػابطتّ، كاسػػتنتاج ا  اػػار كتاػػنيل الال ػػات علػػ  أسػػاس اؼبرتاد ػػات ك ، جديػػدة ؼبعػػ  كااػػد )مراد ػػاتّ

ا ساسػػية، كالقػػدرة علػػػ  ربػػ  الرمػػ ز با  اػػػار الػػم تػػدؿ عليهػػػا، كاطؼبػػاـ بالتراصػػيا، كتركيػػػز اقنتبػػاه   ؿبت يػػات اؼبقػػػرك ، 
النتػػاظج مػػل كمعر ػػة التتػػابق  ي ػػا يقػػرأ، كالقػػدرة علػػ   ػػرا ة التعلي ػػات، كربديػػد اؼبعل مػػات اؼباتسػػبة مػػل القػػرا ة، اسػػتدطص 

اؼبقرك ، كالقدرة عل  ربليا كنقد اؼب ض ع، كمعر ة مب  الاتابة، كالقدرة عل  تق و اؼبقرك  كاغبام عليو، كالقػدرة علػ  ربػ  
إىل ثطثة مست يات   2667ّالعبدا  )كأشار اؼبقرك  باػب ة السابقة، كالقدرة عل  اؼبقارنة، ربديد ىدؼ الااتب كاذباىو. 

 للرهم القراظي متدرجة مل البسي  إىل اؼبعقد.

 يا للرهػػػػػم القراظػػػػػي   ثػػػػػطثة مسػػت يات أساسػػية، سػػػػػ -تاػػػػػنيل ىػػػػػارييس  2666ّعبػػد اغب يػػد ) ىبػػة كذكػػػػػرت 
 تندرج ربتها عدة مهارات  رعية، كىي كالتاي:

  اؼبست ل ا كؿ يتض ل مهارات الرهم اغبر : كيش ا اؼبهارات التالية: ت  ير الاركة اللغ ية، البحا عل التراصػيا
  ، تنري  تعلي ات.كت كرىا، الت صا للرارة اؼبركزية اؼبارح  ا،  هم مب  الن

  اؼبسػػت ل الاػػا  يتضػػ ل مهػػارات الرهػػم الترسػػكم: كيشػػت ا علػػ : الاػػركة اللغ يػػة كاؼبعػػ  اجملػػازم، الت صػػا للراػػرة
 اؼبركزية غك اؼبارح  ا، خل  مقارنات، اك اؿ مضامت كترسك كربليا مشاعر.

  مشاطت،  را ة نا دة.اؼبست ل الاالا يتض ل مهارات الرهم الت بيقي: كيشت ا عل : اا 

ك نبية الرهم القراظي تناكلتو الدراسات السابقة للتعرؼ عل  مسػت يات ال ػطب   مهاراتػو، كمػل ىػ ه الدراسػات 
، سػػػػل اف، 2666ق ، ،2664اػبرػػػػاجي، ،2664، اللبػػػػ دم، 2663، عػػػػ ض كسػػػػعيد، 2666عبػػػػد ا ، ) مػػػػا يلػػػػي: 
، عبػػػػدال ىاب، 2668، عبداغب يػػػػد، 2668، اػػػػا ظ، 2667، عيػػػػد، 2667، الشػػػػايق، 2667، عبدالسػػػػطـ، 2666
، عبػػػد 2616، ا سػػػ ا، 2616، أبػػػ  سػػػات، 2669، الغامػػػدم، 2669، الُعػػػ يقي، 2669، عبػػػد البػػػارم، 2668
 .2614ّ، ، إبراىيم، ك ؿب  د، ك سعيد،2612، اؼب كم، 2612، اػب الدة، 2616العاطي، 

كاىتم البااا ف ب جرا  التجارب الرتب ية الم تاشل عل  اعلية اقسرتاتيجيات كال امج التعلي ية اؼبدتلرة   تن ية 
)جػػػاب ا ،   اؼبرااػػػا التعلي يػػػة اؼبدتلرػػػة. كمػػػل ىػػػ ه البحػػػ ث كالدراسػػػات مػػػا يلي:مهػػػارات ال ػػػطب   الرهػػػم القراظػػػي 

، عػ ض 2662، اسػاـ الػديل 2661ا ،  ،  ضػا2666، عبد ا ، 2666، أضبد ك اسم، 1999، الش رم، 1996
، 2667، الشػايق، 2666، ع يػة، 2666، العيسػ م كالينحػا ، 2666، اليرػكم، 2665، غػازم، 2663كسعيد، 

، 2668، ؿب ػػػػػد، 2667، عيسػػػػػ ، 2668، عبػػػػػدال ىاب، 2667، عيػػػػػد، 2667، عبدالسػػػػػطـ، 2667عبػػػػػداغبا ظ، 
، أبػػ  2614، أبػػ  سػرااف، 2613، هنابػة، 2612، ا ضبػدم، 2612، سػػلي اف، 2612، اؼب ػكم، 2669امػدم، الغ

 .2617ّاػبك، 

 الفهم القرائي وتعلم الرياضيات 
ّ أف مػػل بػػت أشػااؿ صػػع بات تعلػػم الرياضػيات اؼبرتب ػػة باؼبعاعبػػة اللغ يػػة  2667يػرل كػػا مػػل اجمليػدؿ كاليػػا عي )

كأجػػػػرل بػػػ   اقسػػػتجابة   اػػػا الت ػػػػاريل، كأف بعػػػض صػػػع بات اػػػػا اؼبسػػػاظا اللرييػػػة سػػػببها ضػػػػعل اسػػػتيعاب اللغػػػة. 
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(Adelson et al)    دراسػػة مسػػحية للعط ػػة بػػت التحاػػيا   الرياضػػيات كالرهػػم القراظػػي، لػػدل صبيػػق  2615عػػاـ
ّ   سن ات متعددة عل  مست ل كقية كاملة بال قيات اؼبتحدة  أشارت النتاظج إىل كج د 11-3ال طب مل )الار ؼ 

 ارتباط م جب مرترق بت الرهم القراظي كالتحايا   الرياضيات.

(Adelson et al.،2015) (Nortvedt ،2011) (Palm ،2008) (Palm،2008) (Vilenius-Tuohimaa 

et al.، 2008) (Moreau Coquin-Viennot ، 2003)  

 ّ(Nortvedt et al. 2016 بػت الرهػم القراظػي كرباػيا الرياضػيات لػدل ال ػطب. كتناكلػت دراسػةكج د عط ػة إهبابيػة 
، 2611ّ دكلة مل الدكؿ الم طبقت  ا تل  اقختبػارات   عػاـ PIRLS (  37ك، TIMSSربليا نتاظج اختبارات 

كاؼبغرب. كانت مت س ات درجات ال طب   الرهم القراظي أعل   باستانا  تايبيو الاينية، كسنغا  رة كى نر ك نج كمال ا
منو   الرياضيات عل  مست ل الال، كتراكات  يم معامطت اقرتباط بت التحايا   الرياضيات كالرهػم القراظػي مػل 

كاف اقرتباط بت ككانت  يم معامطت اقرتباط دالة كمرترعة   صبيق الدكؿ. كباستانا  ثطثة بلداف   6.996إىل  6.824
 Adelson et al)، 2615. كى ا يترػ  مػق ا حبػاث السػابقة. كتبػت دراسػة )6.96الرهم القراظي كالرياضيات أك  مل 

كج د ارتباط م جب مرترق بت كا مل  هم القرا ة كا دا  الرياضي س ا  عل  مست ل ال طب، أك عل  مست ل اؼبدرسة، 
فبا يبػت أنبيػة جػ دة التعلػيم   ربسػت كػا مػل الرهػم القراظػي كا دا    الرياضػيات. كبالتػاي ا رتاػت تلػ  الدراسػة تعلػيم 

ية   اا  الرياضيات. كتعت  مشالة ضعل ال طب    را ة اؼبساظا الرياضية اسرتاتيجيات القرا ة   الرا ؿ الدراس
اللريية ك ه ها، ك هم اؼب ل ب منها، كمل حت اطجابة عل اؼبشالة الرياضية الػ اردة  يهػا إاػدل اؼبشػاطت الػم تػ اجههم 

 . 2617ّعلي، )الاندرم، ك أثنا  دراسة مادة الرياضيات 

  الفهم القرائي وحل المسائل اللفظية
 تناكلت كاك مل الدراسات العط ة بت الرهم القراظي كاا اؼبساظا اللريية، كمنها:

 2668) دراسة ،Vilenius‐ Tuohimaa et al:ّ  ىد ت إىل ربليا العط ة بت مهارات اا اؼبساظا اللريية
 ىتّ   مدارس دبدف  ريبة مل ىلسناي  118 تيات ك 167تل ي ا ) 225القراظي. ككانت عينة الدراسة  كالرهم

سن ات )بالال الرابق اقبتداظيّ. أظهرت النتاظج كج د ارتباط مرترق  16-9عاص ة  نلندا ترتاكح أع ارىم بت 
ظػي. ك ػد عػزت الدراسػة ذلػ  إىل اعت ػاد مهػار  بت ا دا    اا اؼبساظا اللريية الرياضػية كا دا    الرهػم القرا

)الرهم القراظي، اا اؼبساظا اللرييةّ عل  التراك اؼبن قي. ك ا أثبتت الدراسة عدـ كج د  ركؽ بت اعبنسػت   
دراسػػة ىػػد ت إىل ربديػػد دكر مهػػارة الرهػػم القراظػػي    Vistaّ، 2613) أدا  اػػا اؼبسػػاظا اللرييػػة ك ػػا، أجػػرل

اظا اللرييػػة، كالن ػػ    رباػػيا الرياضػػيات. كأكضػػحت نتػػاظج الدراسػػة تػػاثك الرهػػم القراظػػي علػػ  القػػدرة اػػا اؼبسػػ
ّ بدراسػػػة  ىػػػد ت إىل and Nurmi ،Aunola ،Björn، 2616القػػدرة علػػػ  اػػػا اؼبسػػػاظا اللرييػػػة. ك ػػػاـ )

الرنلنػديت ني   ضػ    التحق  مل القدرة التنببية دبهارات اا اؼبساظا اللرييػة   اؼبدرسػة الاان يػة ني بػت ال ػطب
مدل  ه هم للنا ص باؼبدرسة اقبتداظية. كأظهػرت النتػاظج إف مهػارات  هػم الػن    الاػل الرابػق مػل اؼبدرسػة 

 اقبتداظية تتنبا بالقدرة عل  اا اؼبساظا اللريية   الرياضيات   اؼبدرسة الاان ية.
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 ( 2615ك  السياؽ ذاتو  اـ، and Wang، Hamlett،Compton ،Fuchs ،Fuchs ىد ت إىل ّ بدراسة
ربليػػا عط ػػة اػػا اؼبسػػالة اللرييػػة بع ليػػات  هػػم الػػن  دبػػا يتضػػ نو مػػل:  هػػم اللغػػة، كالػػ اكرة العاملػػة، كالتراػػك. 

: اػا اؼبسػالة اللرييػة ىػ  شػاا مػل أشػااؿ ع ليػات  هػم الػن  الػ م كااكلت تل  الدراسة اختبار  رضػت نبػا
لة، كالتراك، كىبتلل اا اؼبساظا اللريية عل أشػااؿ  هػم الػن ،   أف اػا يتض ل:  هم اللغة، كال اكرة العام

كأشارت نتاظج تل  الدراسة إىل أف الرهم القراظي لو اؼبساظا اللريية يت لب  ه ا ؿبددا للغة ى  الرهم العاـ للغة. 
اػا اؼبسػاظا اللرييػة مػل  تاثك مباشر عل   هم نػ  اؼبسػاظا اللرييػة، بين ػا الرهػم العػاـ للغػة لػو تػاثك جزظػي علػ 

 .خطؿ اللغة اػباصة باؼبساظا اللريية
 ( 2018كأجرل،Fuchs et alّ  دراسة تناكلت ربليا العط ة بت اا اؼبساظا اللريية كالرهم القراظي، كدكر اللغة

  اػػا اؼبسػػاظا اللرييػػة. كىػػد ت تلػػ  الدراسػػة إىل تعػػّرؼ تػػاثك  هػػم الػػن  علػػ  كػػا مػػل مهػػارات اػػا اؼبسػػالة 
الاػػا  الاػػان م ّ طالبنػػا بالاػػل 325اللرييػػة ك هػػم بيانػػات اؼبسػػالة. ك ػػد أجريػػت الدراسػػة علػػ  عينػػة ما نػػة مػػل )

م زعت عل  بعػض اؼبػدارس   إاػدل مػدف كقيػة تينيسػي ا مريايػة، يبالػ ف ذكم ا دا  القراظػي كالقػرا ة الرياضػية 
)العاي كاؼبت س  كاؼبندرضّ. أشارت النتاظج إىل أف  هم الن  كاف مؤشران ىامان ك  يان عل  كا مػل مهػارات اػا 

الة، كربديد اؼبع يات كاؼب ل ب، كاؼبعل مػات غػك الػ اردة   اؼبسػالة، ك ػا أهنػا اؼبسالة اللريية، ك هم البيانات باؼبس
أف ضػػػعل ال ػػػطب    ػػػرا ة مسػػػاظا الرياضػػػيات اللرييػػػة يػػػػؤدم إىل  ّق1469اؼبغػػػكة )تسػػػاعد   اغبػػػا. كيػػػرل 

ك  عهم   أخ ا  ماا: الترسك اػب ا لل ع يات، كاػبل  بت اؼبع يات كاؼب ل ب. ك ا يؤدم إىل صع بات ماا 
  Fuentes)،1998اقاتراظ باؼبشالة عقليان، كعدـ القدرة عل   هم لغة اؼبشالة. ك ا يػرل )عدـ القدرة عل  

أف القػػرا ة اؼبتانيػػة لل سػػاظا مػػل أجػػا الاشػػل عػػل بنيتهػػا الرياضػػية ا ساسػػية، كربديػػد مػػا هبػػب  علػػو ليسػػت ىػػي 
 ؿ "التعاما الشاغا الرظيسي لااك مل ال طب   اا اؼبساظا اللريية، كذل  قعتقادىم أف الرياضيات تدكر ا

"لعبػة اؼبسػاظا  .Verschaffel et al)،2666مػق ا ر ػاـ". كبػدق مػل ذلػ ،  ػ هنم يندرطػ ف  ي ػا ي لػ  عليػو )
 اللرييػػػػػة "   ػػػػػاطن   اؼبسػػػػػاظا اللرييػػػػػة الػػػػػم ربػػػػػ م كل ػػػػػات مرتاايػػػػػة لعط ػػػػػات بػػػػػت اشػػػػػداص أك أشػػػػػيا ،  ػػػػػ ف 
 ال ػػػػػػػطب ىبتػػػػػػػػاركف عػػػػػػػػادة ع ليػػػػػػػػة رياضػػػػػػػػية اعت ػػػػػػػػادان علػػػػػػػػ  تلػػػػػػػػ  الال ػػػػػػػػات اؼبرتاايػػػػػػػػة بػػػػػػػػدقن مػػػػػػػػل العط ػػػػػػػػات. 

علػػ   –أف ال ػػطب الػػ يل هبػػدكف صػػع بة   الرهػػم القراظػػي، سػػي اجه ف  .Nortvedt et al) ،(2016 كيػػرل
مشاطت   مهاـ اا اؼبساظا اللريية الرياضية. يتبّت مػل الدراسػات السػابقة إف الرهػم القراظػي لػدل  -أ رج  

 ال الب يؤثر عل  مهارات اا اؼبساظا اللريية الرياضية.

 تعقيب عل  الدراسات السابقة المتصلة بالفهم القرائي  
بعد اقططع عل  الدراسات الػم أجريػت للتعػرؼ علػ  مسػت يات ال ػطب   مهػارات الرهػم القراظػي، كاقطػطع 
علػػ  الدراسػػات الػػم أجريػػت للاشػػل عػػل  اعليػػة اقسػػرتاتيجيات كالػػ امج التعلي يػػة اؼبدتلرػػة لتن يػػة مهػػارات ال ػػطب   

 رهم القراظي   اؼبرااا التعلي ية اؼبدتلرة يتبت ما يلي:ال

 أكضحت تل  الدراسات ج انب الق ة كالضعل   الرهم القراظي لدم ال طب مل أجا تن يتو. -1
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اىت ػػت تلػػ  الدراسػػات بتن يػػة الرهػػم القراظػػي   اؼبرااػػا الدراسػػية اؼبدتلرػػة، ك ػػا اىت ػػت بعضػػها بػػالتراك النا ػػد  -2
 لدل ال طب.

متغػػػكات عػػػدة منهػػػا  جػػػنس ال ػػػطب، كزبااػػػهم الدراسػػػي، كصػػػع بات الػػػتعلم، كالتحاػػػيا، كالسػػػرعة   اػػػ ت  -3
 القرا ة، كبرامج الا بي تر، كن ع الن ، كاػبلرية اؼبعر ية.

، كأدلػػػة ال ػػطبكتن عػػت ا دكات الػػم اسػػػتددمتها ىػػ ه الدراسػػات لتشػػػ ا  اختبػػارات الرهػػم القراظػػػي، ككتيبػػات 
القرا ة الاامتة، كب ا ات مطاية، كبرامج ك بي تر، كاختبارات القدرات الدراسية كالقدرات العقلية،  اؼبعل ت، كاختبارات

كاختبارات التراك النا د. كلبل  فبا سب  إىل أنبية الرهم القراظي، كأثره اطهبا    ع لية التعلم، كالتحايا كالرهم، كأنو 
ثريػػة، كإؼبامػػو دبعل مػػات مريػػدة، كاكتسػػابو ؼبهػػارات النقػػد دب ضػػ عية، كربقيقػػو  ضػػ اف لطرتقػػا  بلغػػة اؼبػػتعلم، كتزكيػػده با اػػار

 ؼبست يات عالية مل  هم اؼبقرك .

بنا ن عل  ما سب   يتبّت أف القرا ة ق تا ف إهبابية ىاد ة إق إذا كاف الرهم أاد أركاهنا، ك را ة بط  هم  را ة بط جدكل، 
عديبة الراظدة،  الرهم القراظي ج ىر القػرا ة باعتبػاره ع ليػة مرتب ػة بػالتراك،  هنالػ   با ق تعد  را ة اقيقية  هنا ب ل 

عط ة كطيدة بت الرهم كالتراػك.  ػالقرا ة اغبقيقيػة ىػي القػرا ة اؼبقرتنػة بػالرهم، ايػا أثبتػت نتػاظج البحػ ث كجػ د عط ػة 
 القػرا ة ترجػػق إىل تغيػك اؼبعػ ، بين ػػا ترجػق أخ ػػا  %ّ مػل أخ ػا  الضػػعرا   51كأف )، كثيقػة بػت القػػرا ة اعبيػدة كالرهػػم

 .2661ّ) ي نس، اجمليديل   القرا ة إىل عدـ الرهم ؼبا يقرأكف 

  ثالثا  االنقرائية  المفهوم وأساليب القياس

 مفهوم االنقرائية 

ق ي جد تعريل متر  عليو   البيبة العربية ؼبرهـ  اقنقراظية، رغم شي ع ى ا اؼبا ل    ا دب الرتب م، با ىناؾ 
اخػػتطؼ   اؼباػػ ل  باللغػػة العربيػػة،  ػػبعض البػػااات ي لػػ  عليػػو اقنقراظيػػة كبعضػػهم ي لػػ  عليػػو اؼبقركظيػػة. لاػػل اؼباػػ ل  

 ،ككػػػ ل  2662 مػػل اللغػػة اققبليزيػػة. كيرػػرؽ الشػػيخ Readabilityة ؼباػػ ل  باللغػػة العربيػػة يعػػ    اغبػػالتت عػػل ترصبػػ
1997، McKenna كRobinson    ،بت اؼبقركظية  2615ّ)الشله ب، كعبدال ، كالركيسReadability كالقدرة ،

 Reading عنػػدما نػتالم عػػل ال ػطب   ننػػا اينهػا نػػتالم عػل القػػدرة علػػ  القػرا ة   Reading abilityعلػ  القػػرا ة 

ability ة، أمػػا عنػػدما نػػتالم عػػل اؼبػػ اد اؼبقػػرك ة   ننػػا اينهػػا نػػتالم عػػل ، كىػػي ع ليػػة تتاػػا اتاػػاقن مباشػػران بع ليػػة القػػرا
، إذ نستددـ ى ا اؼبا ل  لإلشارة إىل مست ل صع بة الاتاب مراد ا للقدرة عل  الرهم. كيرل Readabilityاؼبقركظية  

 أف ما ل  اقنقراظية أدؽ مل ما ل  اؼبقركظية، لعسباب التالية: 2615ّ)أب ع شة، 

إف ماػػػ ل  انقراظيػػػة يعػػػ د   اشػػػتقا و اللغػػػ م إىل الرعػػػا انقػػػرأ، كبػػػالع دة إىل دققت ىػػػ ا الػػػ زف نػػػرل بانػػػو يريػػػد  -
 اؼب اكعة،  نق ؿ: أ رأَ الاتاَب  انقرأ، أم أصب  طّيعان للقرا ة. 

ث )ادكث اؼبقركظية ك   التحليا الار  مادر صناعي، أغب  باسم اؼبرع ؿ، كاسم اؼبرع ؿ يدؿ عل  ك  ع اغبد -
القرا ةّ كما ك ق عليو اغبدث، أم أنو كصل للدقلة عل  القرا ة، أم مػا ك ػق عليػو القػرا ة دكف إ ػادة بسػه لة أك 

 صع بة أك م اكعة الن  للقرا ة.
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بالع دة إىل أص ؿ علػم الاػرؼ ك  انينػو  قبػد بػاف النسػبة سػ ا ن النسػبة نرسػها أـ بالتح يػا إىل اؼباػدر الاػناعي   -
 قسم اؼبرع ؿ،  غالبان ما تقق للجنسية كللبلداف كلل اادر. يندر ادكثها

كىػػ ا الػػن  يهػػتم أساسػػان   اللغػػة اطقبليزيػػة بػػالن   Readabilityكػػط اؼباػػ لحت يقػػابطف   اللغػػة اطقبليزيػػة  -
ه مػان مقػرك ان كمر -مه ػا ياػل جنسػو  -اؼبقرك . أم أنو يتناكؿ كا الع اما الناية الم مػل شػاهنا أف ذبعػا الػن  

 يعر ها عل  أهنا:  –عل  سبيا اؼبااؿ   -لدل القارئ، ل ل  ىي أ رب لغ يان إىل اقنقراظية،   عجم كبسرت 

  ابلة للقرا ة. -

 ماكة لطىت اـ. -

 جاذبية ا سل ب كالتناس   يو. -

 فبتعة. -

 .Readabilityكيتبين البحا اغباي ما ل  اقنقراظية   نو  د يا ف أنسب   التعبك عل اؼبا ل  اطقبليزم 

كيباػػػل القػػػ ؿ بػػػاف اقنقراظيػػػة الرياضػػػية ااػػػيلة التراعػػػا بػػػت ع امػػػا ذاتيػػػة خاصػػػة بالقػػػارئ ماػػػا: خ اتػػػو الرياضػػػية، 
رك ة ماػػا: اقلرػػاظ، كالرمػػ ز، كاقشػػااؿ، كالرسػػـ  الػػ اردة   اؼبػػادة كاللغ يػػة، كاغبياتيػػة، كع امػػا خاصػػة باؼبػػادة الرياضػػية اؼبقػػ

 اؼبقرك ة.

 أهمية قياس المقروئية 

 أف أنبية  ياس اؼبقركظية تت اا   أهنا: 2614ّ)الطمي كالزكيين، يرل 

الناػػ ص الرياضػػية تتناسػػب مػػق خػػ ات ال ػػطب اللغ يػػة، كالرياضػػية، كاؼبسػػت ل  ةاقنقراظيػػتسػػاعد علػػ  بنػػا  معػػايك  -
 الدراسي لل تعل ت. كتساعد   اختيار أنش ة إثراظية تتناسب مق  درات ال طب، كمي ؽبم، كااجامم.

 تساعد عل  صياغة أنش ة عطجية للضعل القراظي لدل ال طب. -

 ب عدـ اختيار طراظ  تعلي ية مناسبة.ت  ك ال  ت كاعبهد كاؼباؿ الم مدر بسب -

 ت  ير صياغة كتب الرياضيات اؼبدرسية. -

  االنقرائيةأساليب قياس 

ت جد عدة أساليب لقياس اقنقراظية، منها: اقختبارات، كاؼبعادقت، كأاااـ اؼبعل ػت، ك ػ اظم التػد ي ، كربليػا 
)مقػػدادم،  2616ّ، الشػػايق ) اؽبػطؿ ك  2614ّ)الطمػي كالػػزكيين، الػن ، ك ي ػػا يػا  عػػرض ـبتاػر لػػبعض تلػ  ال ػػرؽ 

 . 1996ّ)الاندرم كع ا،  1997ّ

 Readability Formulasمعادالت أو )صيغ( االنقرائية   -0

)جػػػرداؽ ك صػػػ يا، كتسػػػتند ىػػػ ه ال ريقػػػة اىل إهبػػػاد صػػػيغة رياضػػػية للتنبػػػؤ دبقركظيػػػة نػػػ  دكف إع ػػػا  اختبػػػارات بػػػو 
أف معػػادقت اؼبقركظيػػة عبػػارة عػػل " أداة  2616ّ) تحػػي علػػ  يػػ نس ك ماػػ ر ، ّ   Klare،1984. كيػػرل )1986ّ
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 ة كاعب لة   النا ص اؼبات بة، كذل   دؼ ت  ك مؤشر ك ػي لقيػاس مسػت ل تنبؤية تستددـ   اساب متغكات الال
. Flesch، Spache، Smog، Fryالاػػع بة". كتعػػّرؼ تلػػ  الاػػير عػػادة باظبػػا  ا شػػداص الػػ يل ط ركىػػا أماػػاؿ 

غ ية. كى ه اؼبعادقت ق كيت لب استع اؽبا ع ط إاااظيان، كربليطن، كمقارنة النتاظج جبداكؿ معدة باقستناد إىل الع اما الل
) إ بػاؿ سػلي اف، يبال ت بيقها عل  نا ص كتبت بالعربية. كتعت ػد علػ  الػن  ذاتػو كم ػا التراعػا بػت القػارئ كالػن  

2662ّ. 

معادلػػػػة اقنقراظيػػػة باهنػػػا معػػػػادقت اكبػػػدار تسػػػتددـ   التنبػػػػؤ بانقراظيػػػة الػػػن . كتعرّ هػػػػا  2669ّ)راشػػػد، كتعػػػّرؼ 
باهنػا معػادقت تنبؤيػة تبػ  عػادة علػ  دراسػة العط ػة بػت الال ػات كاعب ػا، كصػع بة الػن   2615ّ،)الشله ب ك خػركف

عػادقت تت يػػز بالسػه لة، كتػػ  ك ال  ػت، لاػػل مػل عي  ػػا عػػدـ كمسػت ل القػػرا ة كأااػاـ اػبػػ ا  علػ  الػػن  هنايػة. ىػػ ه اؼب
 ػػػدرما علػػػ   يػػػاس اقنقراظيػػػة   كضػػػعها ال بيعػػػي    هنػػػا تعت ػػػد علػػػ  الػػػن  ذاتػػػو، كم ػػػا التراعػػػا بػػػت القػػػارئ كالػػػن  

. كيرل مقدادم إف صير اقنقراظية بشاا عاـ  اصرة عل تقدير مقركظية أية مػادة مات بػة، 2661ّ)ب  ح ص كاظباعيا، 
كاا ػة اؼبرػاىيم   اؼبػادة  هنا أنبلت ع اما متعػددة علػ  درجػة كبػكة مػل ا نبيػة   تقػدير اقنقراظيػة ماػا: احملتػ ل، كمػدل  

القراظية، كخلريات ال طب اؼبعر ية كصلتها دبحت ل اؼبادة    ضط عل درجة تعقيد اعب ا   بناظها، كا تارت ى ه الاير 
. كتسػػػتددـ معادلػػػة 1997ّ)مقػػػدادم، علػػػ  عػػػاملي البنػػػا  كالدقلػػػة، كذلػػػ  لاػػػع بة ضػػػب  الع امػػػا اقخػػػرل ك ياسػػػها 

 ؿ الال ػػة كصػػع بتها، كعػػدد اغبػػركؼ، كمت سػػ  طػػ ؿ الال ػػة باعب لػػة، كصػػع بة اقنقراظيػػة اكبػػدار متغػػكات عػػدة منهػػا: طػػ
لقيػػػاس اقنقراظيػػػة   الناػػػ ص اطقبليزيػػػة، كؼبسػػػت يات ال لبػػػة اؼبدتلرػػػة  -كاسػػػعة اقنتشػػػار -اعب ػػػا، كىنػػػاؾ صػػػير معياريػػػة 

 .Fry، كصيغة  رام Dale and Chall، كصيغة ديا كش ؿ Rudolf Flesh، كمنها: صيغة  ليش 2613ّ)اؼبالاي، 
كتعت د ى ه الاير عل  متغكات عدة، منها: ط ؿ اعب لة، كصع بة الال ػة كالػم تعػين عػدد مقػاطق الال ػة، إذ كل ػا زاد 

 عدد ى ه اؼبقاطق، زادت صع بة اؼبادة اؼبات بة.

 آراء المحكمين  -2

إىل  يػػاس  تت اػػا   أااػػاـ ؿبا ػػت، ماػػا ال ػػطب، أك اػبػػ ا ، أك اؼبعل ػػت. كتقػػيس ج انػػب كجدانيػػة باطضػػا ة
)ب  حػػػ ص . يػػػرل 2615ّه ب ك خػػػركف،)الشػػلاقنقراظيػػة. مػػػل عيػػػ ب ىػػ ه ال ريقػػػة اعت ادىػػػا علػػػ   ػػدرة احملاػػػم كخ تػػػو 

ذىػػػل احملّاػػػم مسػػػبقا، كذلػػػ  عنػػػد إصػػػدار إف ىػػػ ه ال ريقػػػة تعت ػػػد علػػػ  ؾب  عػػػة معػػػايك م جػػػ دة    2661ّكاظباعيػػػا، 
ا اااـ عل  مقركظية كتاب ما،  هي مل ال رؽ الم تعت د عل  اؼب ارسة، كمل حت   هنا مل ال ػرؽ غػك الد يقػة كق يباػل 

كة   ال ث ؽ بنتاظجها، نيران للتراكت الابك بت  را  احملا ت   ربديد درجة اؼبقركظية. إق إف ى ه ال ريقة ذات أنبيػة كبػ
 ياس اؼبقركظية، ايا إهنا تقيس العديد مل ا كجو الم ياعب  ياسها ب ساطة اقختبارات، أك اؼبعادقت ماا: الع اطل 

 .2669ّ) أب  زىرة، كاقنرعاقت، إضا ة إىل أهنا سهلة الت بي ، كق ربتاج إىل اسابات صعبة

 اختبارات الفهم  -1

بعض ا سبلة عليو ا ؿ ى ا الن  كغالبا ما تا ف مػل نػ ع اقختيػار مػل يقدـ الن  إىل ال الب ليقرأه حت ت رح 
ات الرهػػم تتضػػ ل عػػددان مػػل ا سػػبلة اػػ ؿ . أم أف اختبػػار 2614ّ)الطمػػي كالػػزكيين،  1996ّ)الانػػدرم كع ػػا، متعػػدد 
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الن  تقيس  هم ذل  الن . كتقيس ىػ ه اقختبػارات  هػم الػن ، كتعػدُّ النسػبة اؼبب يػة للقػرا ة الاػحيحة قختبػار الرهػم 
. كمػل أشػااؿ تلػ  اقختبػارات اقختيػار 2615ّ)الشله ب ك خركف،ىي احملدد ا ساسي ؼبدل  هم القارئ للن  هناية 

عنهػػػػا القػػػػارئ إجابػػػػة مػػػل متعػػػػدد، كاختبػػػػارات  هػػػم اؼبعػػػػا . كتقػػػػاس انقراظيػػػة الػػػػن  مػػػػل خػػػػطؿ عػػػدد ا سػػػػبلة الػػػػم هبيػػػب 
 .2616ّاؽبطؿ كالشايق، صحيحة)

 )اختبار كلوز( اختبار التتمة أو االغالق  -4

ـ. ككل ػػػة "كلػػػ ز" مشػػػتقة مػػػل مرهػػػـ  1953يرجػػػق ىػػػ ا اؼباػػػ ل     يػػػاس اقنقراظيػػػة إىل )كيلسػػػ ف تػػػايل رّ عػػػاـ 
كى  أاػد  ػ انت "اعبشػ الت"   علػم الػنرس، كيشػك إىل مػا عنػد الرػرد مػل  ػدرة أك اسػتعداد   ػرم  Closureاطغطؽ 

 2613ّ)اؼبػػالاي، ر الػػ م ينشػػا عنػػده بسػػبب عػػدـ اكت ػػاؿ اؼب  ػػل طك ػػاؿ اؼب  ػػل النػػا  ، متدلاػػان بػػ ل  مػػل التػػ ت
اختبار التت ة بانو: ا تباس رسػالة معينػة مػل مرسػا  2666ّ)طعي ة ك مناع، . يعّرؼ تايل ر   2614ّ)الطمي كالزكيين، 

مػػػا )كاتبػػػان أك متحػػػدثاّن مػػػق تغيػػػك أمباطهػػػا اللغ يػػػة، كذلػػػ  حبػػػ ؼ أجػػػزا  منهػػػا، حت تقػػػديبها لػػػبعض اؼبتلقػػػت ) ػػػرا  كػػػان ا أك 
)طعي ػة اتػو. كعػّرؼ مست عتّ ك يامهم ب ك ػاؿ ىػ ه ا مبػاط اللغ يػة، كؿبػاكلتهم إعػادة الػن  لاػ رتو ا كىل باا ػة إماان

اختبػػار التت ػػة بانػػو ذلػػ  النػػ ع مػػل اقختبػػارات الػػ م يقػػدـ  يػػو للتل يػػ  نػػ  اػػ  ت منػػو كل ػػات معينػػة  2666ّكمنػػاع، 
 ك ػة،  ػ ذا اسػت اع التل يػ  التنبػؤ بالال ػة ا صػلية احمل ك ػة، أك كل ػة بنياـ معت، كي لب مل التل ي  كتابة الال ػات احمل

ذبعػا اؼبعػين ا صػلي للػن  سػلي ان  أع ػ  درجػة كاملػػة، كإذا كتػب كل ػة مقاربػة   اؼبعػ  للال ػة ا صػلية  أع ػ  ناػػل 
 الدرجة، كإذا مل يست ق كتابة أم كل ة مناسبة أك  ريبة مل اؼبع   اـر مل الدرجة.

أف لرظ الال ة ىػ  أسػاس اغبػ ؼ، ايػا ربػ ؼ الال ػات اسػب تسلسػا   (EckertEmail2006)كيررتض
مػػاطن  تعػػد كااػػد كل ػػة كشبػػانت كل ػػة أخػػرل، كعليػػو   ػػ ف ىنػػاؾ الااػػك مػػل اغبػػركؼ كاطشػػارات  81لريهػػا،  رػػي العػػدد 

)اؼبػػػالاي، كالرمػػػ ز الػػػم تعػػػد كل ػػػات   لغػػػة الرياضػػػيات، كالػػػم ربػػػ ؼ   أم اختبػػػار "كلػػػ ز" يعػػػد لقيػػػاس درجػػػة. كيػػػرل 
أف اختبار التت ة يبال استددامو ب صرو ؿباان عند بنا  صير اقنقراظية، كأف استددامو ؿب  أ ضا مل استدداـ  2613ّ
 . أف اختبار "التت ة" ينقسم إىل  س ت نبا: 2613ّ)اؼبالاي، اختبار الرهم ب صرها ؿباا ؽب ه الاير. كيبت  درجات

 ، ك يو يبال ا ؼ أم كل ة م ج دة   الن  اسب نياـ معتStructural cloze اختبار تت ة بناظي -

، ك يػػػو يػػتم اختيػػار نػػ ع الال ػػات احمل ك ػػة   الػػن ، إذ يباػػل اػػػ ؼ Lexical clozeاختبػػار تت ػػة مرػػردات  -
 ا ظبا  أك ا  عاؿ أك اؼبراىيم أك الال ات الرياضية أك العل ية.

 ّ:2614ّ )الطمي كالزكيين، 2615،ّ )الشله ب ك خركف2613ها )اؼبالاي، كيت يز اختبار التت ة دب يزات من

 ي  ر ال  ت   نو يبال إجرا  اختبار صباعي ا ؿ القرا ة لتحديد مقركظية كتاب أك ن  مات ب. -

 سه لة الت بي  كالادؽ    ياس اؼبقركظية. -

 وبا ظ عل  لغة الااتب كأسل بو   نو ق يرتب  بلغة السؤاؿ كأسل بو. -

 سه لة بنا  اقختبار   نو ق وبتاج إعداد نا ص معينة، كوبتاج  ق  ا ؼ بعض الال ات مل الن . -
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 اؼبركنة   إعداده، إذ يبال إعداد أكار مل نسدة مل اقختبار ك قا ؼب  ق الال ات احمل ك ة. -

 ق يت لب مل كاضق اقختبار خ ة كاسعة باؼبادة الدراسية أك لغتها. -

 رجات كسه لة التاحي .سه لة تقدير الد -

إف تقػػػ و اؼبقركظيػػػة باسػػػتدداـ اختبػػػارات التت ػػػة يػػػرتب  دبناسػػػبة الػػػن  لل ػػػتعلم، بين ػػػا ربسػػػب اؼبقركظيػػػة عػػػل طريػػػ   -
 استدداـ اؼبعادقت مل خطؿ معايك ص ا ،  د ق تتر  مق كا ق اؼبتعلم كخ اتو.

 .يبال استددامها مق ؾب  عات مل ال طب  درامم القراظية ـبتلرة -

 أوجه الشبه واالختالف بين اختباري التتمة والتكملة 

يتشػػابو اختبػػارا التت ػػة كالتا لػػة   أف كػػطن منه ػػا يشػػت ا علػػ  نػػ   ػػد اػػ ؼ منػػو كل ػػات، كي لػػب مػػل القػػارئ 
 تعببة الرراغات. لانه ا ىبتلراف  ي ا يلي:

 اختبػػار التا لػػة بشػػاا غػػك   اختبػػار التت ػػة ربػػ ؼ الال ػػات ك ػػ  نيػػاـ معػػت، بين ػػا يػػتم اػػ ؼ الال ػػات   -
 .2614ّ)الطمي كالزكيين، ثابت

  اؼبػػػرة ال ااػػػدة، بين ػػػا   اختبػػػار التا لػػػة  ػػػد ربػػػ ؼ صبلػػػة كاملػػػة   اؼبػػػرة    اختبػػػار كلػػػ ز ربػػػ ؼ كل ػػػة كااػػػدة -
 .2614ّ)الطمي كالزكيين، ال اادة 

ار كل ز  د رب ؼ الال ات البناظية ) الركاب   ماػا اػركؼ اعبػر أك الضػ اظرّ، بين ػا ق وبػ ؼ منهػا شػ    اختب -
 .2666ّ)راشد طعي ة كؿب د مناع،   اختبار التا لة 

ئ   اختبار التت ة دبع  معت ينبغي أف يرار   إطاره،  اف لػو اغبريػة الااملػة   أف يبػع الرراغػات ق يتقيد القار  -
بالشػاا الػ م هبعػػا مػل الػػن  بعػد ذلػػ  كػطن متاػػامطن، كشػيبان ذا معػػ ،   اػت يلتػػـز القػارئ بػػاؼبع  اؼبقػدـ لػػو، 

 .2614ّ)الطمي كالزكيين، كالن  ال م يا لو   اختبار التا لة 

اختبار كل ز يتم إعداده كت بيقو  با دراسة ا  راد، أك  را مم لل  ض ع  بقاد التنبؤ برهم ال طب لو،   ات  -
)عا اف، اختبػػػار التا لػػػة يػػػتم إعػػػداده كت بيقػػػو بعػػػد دراسػػػة احملتػػػ ل بقاػػػد معر ػػػة رباػػػيا ال ػػػطب ك ه هػػػم لػػػوأف 

1997ّ. 

كيتضػػ  فبػػا سػػب ، أف اختبػػار التت ػػة يقػػـ  علػػ  تقػػدو نػػ  معػػت، ك قػػان ؼبػػا ىػػ  كارد بالاتػػاب، مػػق اػػ ؼ بعػػض 
 ، كاستبداؽبا بنق . ك د تا ف الال ة احمل ك ة رابق أك خامس أك سابق كل ة. ك د ق الال ات ك   ترتيب معت مل الن

يلتـز البااا   ا ا سل ب،  يدتار رم ز أك ما لحات رياضية. كيقدـ الن  لل الب ب ادل طريقتت، نبا أف يقدـ لو 
ت، أك ق تقػػدـ لػػو الال ػػات احمل ك ػػة كيقػػـ   اظ ػػة بالال ػػات احمل ك ػػة مرتبػػة عشػػ اظيان ليدتػػار مػػل بينهػػا مػػا يناسػػب الرراغػػا

 ال الب باقعت اد عل  نرسو   إك اؿ الرراغ مل خطؿ السياؽ  ق .

)سػعيدم  2616ّشايق الشايق،  )أضبد اؽبطؿ ك 2614ّ)الطمي كالزكيين، لقياس اؼبقركظية باختبار التت ة يراع  
 ما يلي: 1996ّ)الاندرم كع ا،  1997ّ)مقدادم،  2664ّكالعريبي، 
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 اختيار نا ص مل الاتاب ب ريقة عش اظية. -

وب ؼ عدد مل كل ات الن  إما بال ريقة العش اظية أك بال ريقػة اؼبني ػة، كػاف ربػ ؼ كػا كل ػة ترتيبهػا الرابػق أك  -
 اػبامس، كي ضق بدق منها  راغ.

 يشرتط أف تا ف الرراغات متساكية   ال  ؿ. -

 احمل ك ة.اختبار ال الب ي لب منو تعببة الرراغ بالال ة  -

يع   ال الب درجة كاادة لاا  راغ ينج    تعببتو. الدرجة الالية لل الب تسػاكم ؾب ػ ع الرراغػات الػم قبػ   -
   تعببتها.

  مستويات االنقرائية

ب  حػػػػ ص ّ كا2668) ج ارنػػػػةّ ك 2613) الاقرػػػػيك  2667ّ) أب صػػػػلي ككػػػػ ل  Harrison) ،1980يػػػػرل )
 اختبار التت ة يتم تانيرها اىل اؼبست يات الاطث التالية:أف نتاظج ال طب   ّ 2661كإظباعيا )

اؼبسػػت ل اؼبسػػتقا: كىػػ  اؼبسػػت ل الػػ م يسػػت يق عنػػده ال الػػب أف يقػػرأ الػػن  كيسػػت عبو دكف تلقػػي مسػػاعدة مػػل اؼبعلػػم، 
 .%ّ   اختبار التت ة166-61كيتحدد حبا ؿ ال الب عل  درجة تقدر بت )

م يسػت يق ال الػب عنػده أف يقػرأ الػن  كيسػت عبو ب شػراؼ اؼبعلػم كمسػاعدتو، اؼبست ل التعلي ي: ى  اؼبست ل الػ  -
 %ّ   اختبار التت ة.66-41كيتحدد حبا ؿ ال الب عل  درجة تقدر بت )

اؼبسػػت ل اطابػػاطي: كىػػ  اؼبسػػت ل الػػ م يعجػػز عنػػده ال الػػب مػػل اسػػتيعاب الػػن  ك ه ػػو اػػىت دبسػػاعدة اؼبعلػػم،  -
 .%  ا اّ   اختبار التت ة46كيتحدد حبا ؿ ال الب عل  درجة )

أف استدداـ طرؽ  ياس اؼبقركظية يعت د عل  طبيعة اؼبادة،  قياس مقركظية كتب  2616ّ)ي نس كما ر ، كيرل 
 الرياضيات كالريزيا  ىبتلل عل  ياس مقركظية كتب اللغة العربية.

ددمت كمل خطؿ الرج ع للدراسات السابقة الم تناكلػت  يػاس اقنقراظيػة  اتضػ  أف معيػم تلػ  الدراسػات اسػت
 اختبارات التت ة، نيران ؼبزاياىا كسه لة إعدادىا، كتاثرىا بالتراعا بت خااظ  الن  كخ ات القارئ.

يرل البااااف أف طريقة التت ة أكار مناسبة مل طريقم اؼبعادلة كاحملّا ت    ياس انقراظيػة كتػب الرياضػيات اؼبدرسػية   ف 
 راظية الاتاب بشاا أكار م ث  ية.تراعا ال الب ى  ال م يتحدد بنا  عليو انق

  العوامل التي تؤثر في االنقرائية

كتتحػػػدد انقراظيػػػة اؼبػػػادة اؼبقػػػرك ة بالعديػػػد مػػػل اؼبتغػػػكات منهػػػا: مسػػػت ل جػػػ دة الاػػػياغة اللغ يػػػة، كخػػػ ة اؼبػػػتعلم، 
 .2664ّ)طعي و، كالسياؽ، كمدل ألرة اؼبتعلم باؼبرردات اللغ ية، كعط تها بااادياو، كمعج و اللغ م.
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تعل  بالقارئ، أف اقنقراظية تعت د عل  عاملت: ا كؿ ي 2669ّ)أب ساينة، ّ. كC.Harrison،1984كيرل ىاريس ف )
كالاا  يتعل  باؼبادة اؼبقرك ة. ك ي ا يتعل  بالقارئ تت اػا بالقػدرة اللغ يػة لل الػب، كدا عيتػو كبػ  تعلػم نػ  معػت كاىت امػو 

 :أف أىم الع اما اؼبتعلقة باؼبادة اؼبقرك ة، ما يلي 2669ّ)أب ساينة، بو. كترل 

 ال باعة: مل ايا تا يم اغبركؼ، ككض اها، ككض ح الال ات، كتنسي  الاتابة. -

اؼبرػػػردات اللغ يػػػػة: مػػػػل ايػػػػا طػػػػ ؿ اؼبرػػػػردة )عػػػػدد اغبػػػػركؼ أك عػػػػدد اؼبقػػػػاطق الػػػػم تتاػػػػ ف منهػػػػاّ، كدرجػػػػة شػػػػي ع  -
 استع اؽبا.

 كاغب ؼّ.تركيب اعب لة: مل ايا ال  ؿ، كترتيب الال ات )مل ايا التقدو كالتاخك كالزيادة  -

 طريقة عرض، كتنييم ؿبت ل اؼبادة التعلي ية. -

 ية، تانل إىل:أف الع اما اؼبؤثرة   اقنقراظ 2614ّ)الطمي ك الزكيين، كيرل 

 ع اما مرتب ة بال الب: ماا اؼبي ؿ، كاػب ة السابقة، الدا عية للقرا ة، كاؼبست ل التعلي ي، كالاقا  لل الب. -

 ع اما تتعل  باؼبادة اؼبات بة: ماا اؼبرردات، اعب لة، درجة تعقيد البنا  اللغ م، عرض ا  اار -

 الرسـ  كالا ر: ماا ا ل اف، ال باعة التنييم. -

امػا الريزياظيػة: ماػا ك يػة الضػ  ، كاغبالػة اعبسػ ية، كدرجػة اغبػرارة احملي ػة، ككػ ف القػارئ هبلػس بشػاا صػػحي  ع   -
 .2662ّ)إ باؿ سلي اف، كمري  عل  اؼبقعد أـ ق 

كاقسػتعارة، كالتشػبيو، كالانايػة كغػك طبيعة ا ساليب اللغ ية البيانية: عندما تاػ ف ا سػاليب اللغ يػة )ماػا اجملػاز،  -
 .2669ّ)بين صعب،  ذل .ّ كاكة كرا ية الرتكيب،  ه ا يعي   هم القارئ للن 

بنػػا ن علػػ  مػػا سػػب   أف اقنقراظيػػة سباػػا ااػػيلة ؾب  عػػة مػػل الع امػػا تػػرتب  دبحتػػ ل اؼبػػادة اؼبقػػرك ة، كخػػ ات اؼبػػتعلم 
 ك دراتو، كم اصرات ال باعة.

 الرياضية وحل المسائل اللفظية الرياضية االنقرائية 

إف اؽبػػػدؼ مػػػل الاتػػػاب اؼبدرسػػػي ىػػػ  ؿباكلػػػة ت صػػػيا م ضػػػ ع مػػػا إىل التل يػػػ  بشػػػاا جيػػػد كسػػػلس، إق أف  ػػػرا ة 
ك ػػد اىت ػػت دراسػػات سػػابقة  .2613ّ)الاقري، الاتػػب العل يػػة تت لػػب مهػػارات زبتلػػل عػػل مهػػارات القػػرا ة ب جػػو عػػاـ"

اؼبػػػػالاي  ،2615 الشػػػػله ب ك خػػػػركف ،2613الاقرػػػػي  ،2669)أب سػػػػاينة بانقراظيػػػػة الاتػػػػاب اؼبدرسػػػػي، منهػػػػا: دراسػػػػة 
. سباػػػػػا 2664ّمقػػػػػدادم كالػػػػػزغ   ،2614العػػػػػ    ،2615عيسػػػػػ   ،2615  ضبػػػػػد ،2616يق اؽبػػػػػطؿ كالشػػػػػا ،2613

 اقنقراظية جز ان أساسيان يؤثر عل  إماانية قباح ال طب   اا اؼبساظا اللريية الرياضية.

كتبت كاك مل ا دبيات إف انقراظية كتاب الرياضيات، كانقراظية اؼبساظا اللريية بالاتػاب اؼبقػرر، سباػا ضػركرة لػدعم 
مهارات ال طب   اا اؼبساظا. ك ا تبت بعض الدراسات السابقة التػاثك السػل  قنقراظيػة الػن ، أك اؼبسػالة اللرييػة   

إف الاػػياغة اللغ يػػة سباػػا عػػامطن  1985ّ)مقػػداد، اللرييػػة. كأكضػػحت دراسػػة معانػػاة ال ػػطب مػػل صػػع بات اػػا اؼبسػػاظا 
ددا   صػع بات مسػاظا الرياضػيات اللرييػة لػدل ال البػات بالاػل الرابػق اقبتػداظي للبنػات دباػة اؼبارمػة. كمػل خػطؿ ؿب
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، اجمليػػدؿ ك اليػػا عي، 2617 علػػي،الانػػدرم ك  ،2611العبػػ دم  ،2611)اللبػػ دم الرجػػ ع إىل بعػػض ا دبيػػات السػػابقة 
يتضػػػػ  أف استعاػػػػا  صػػػػياغة  2617ّؽبػػػػاؼ كالرياشػػػػي  ،2612غرػػػػ ر  ،2615عيسػػػػ   ،2617عبػػػػدالقادر،  ،2667

تلػ  اؼبسػاظا، كأرجعػت بعػض  اؼبساظا الرياضية عل  القرا ة كالرهم، ك هم اؼب ل ب منها، يؤدم إىل تعار ال طب   اػا
تلػػ  الدراسػػات صػػع بات اػػا اؼبسػػاظا اللرييػػة إىل أسػػباب ـبتلرػػة مػػل بينهػػا: انقراظيػػة الاتػػب الرياضػػيات اؼبدرسػػية. كيػػرل 

أف معلػػم الرياضػػيات يباػل أف يسػػاعد علػػ  اكسػػاب ال ػطب مهػػارات القػػرا ة اؼبعينػة علػػ   ػػرا ة اؼبسػػاظا  1423ّ)ناػار، 
اللرييػة   مػػادة الرياضػػيات، ك ه هػػا مػػل خػػطؿ الرتكيػػز علػػ  عناصػػر ماػػا: كيريػػة القػػرا ة،  ػػام س اؼباػػ لحات الرياضػػية، 

لرييػػة بشػػاا خػػاص، كمػػل حت ت جيػػو ال ػػطب إىل اسػػتدداـ تلػػ  اؼبهػػارات أك كاقسػػرتاتيجيات اؼبعينػػة علػػ   هػػم اؼبسػػاظا ال
أف مل بت الاع بات الم تعػ ؽ اػا اؼبسػالة  2617ّ)ؽباؼ كالرياشي، اقسرتاتيجيات عند اغباجة إليها. أكدت دراسة 

 الرياضيات لدل ططب الال الاا  اؼبت س ، صع بة  را ة ك هم اؼبسالة الرياضية اللريية. ك د تناكلػت بعػض اللريية  
تلػػ  الدراسػػات انقراظيػػة الناػػ ص الػػ اردة   كتػػاب الرياضػػيات، ك ػػا اىت ػػت دراسػػات أخػػرل بانقراظيػػة اؼبسػػاظا اللرييػػة    

 1985ّ)مقػػداد، قنقراظيػػة   الرياضػػيات، كمنهػػا: دراسػػة كتػػب الرياضػػيات. ك ػػد تناكلػػت بعػػض مػػل الدراسػػات مرهػػـ  ا
لاع بات اللغ ية   اؼبساظا اللريية الرياضية دبقرر الرياضيات للال الرابق اقبتداظي للبنػات لػدل ايا اىت ت بتناكؿ ا

ال البػػات دباػػة اؼبارمػػة. ك ػػد اعت ػػدت تلػػ  الدراسػػة علػػ  اسػػت طع  را  التل يػػ ات اػػ ؿ مػػدل كضػػ ح بعػػض اؼبرػػردات 
اغة اللغ يػػة سباػػا عػػامطن ؿبػػددا   صػػع بات مسػػاظا الػػ اردة   اؼبسػػاظا اللرييػػة بالاتػػاب اؼبقػػرر. كأكػػدت النتػػاظج أف الاػػي

عػػػػّرؼ مسػػػػت ل مقركظيػػػػة كتػػػػاب دراسػػػػة لت 2664ّ)مقػػػػدادم كالػػػػزغ ، الرياضػػػػيات اللرييػػػػة لػػػػدل ال البػػػػات. ك ػػػػا أجػػػػرل 
الرياضػػيات للاػػػل اػبػػػامس ا ساسػػي   ا ردف، كأكػػػدت البرػػػاض مسػػت ل مقركظيػػػة كتػػػاب الرياضػػيات للاػػػل اػبػػػامس 

بدراسػػػة ىػػػد ت مهنػػػا تقػػػ و انقراظيػػػة اؼبرػػػردات كاعب ػػػا     2669ّ)أب سػػػاينة، ا ساسػػػي   ا ردف. ك  السػػػياؽ  امػػػت 
، اقجت اعياتّ، ك د أشارت النتاظج  الاتب اؼب  رة باؼبرالة اقبتداظية )اللغة العربية، الرتبية اطسطمية، الرياضيات، العلـ 

نسػبة اقنقراظيػة   ؿبتػ ل كتػاب  %ّ كإف57إىل أف نسبة اقنقراظية   ؿبت ل كتاب اللغة العربية للال الاالاة اقبتداظي )
ىدؼ منها إىل البحػا    الاػع بات  ةدارس 2611ّ) العب دم، %ّ أم   اؼبست ل التعلي ي. كأجرل53الرياضيات )

ي اجهها ططب الال اػبامس اقبتداظي   اا اؼبساظا اللريية   الرياضيات ػػ مل كجهة نير اؼبعل ت كاؼبعل ات ػػ الم 
) كمنهػػا ترصبػػة الال ػػات   اؼبسػػالة اللرييػػة كالػػم ؽبػػا معػػ  رياضػػي، ماا:)ضػػعل، ضػػعرت، ثطثػػة أضػػعاؼّ. ك ػػا  ػػاـ  

بدراسػػة مػػل أجػػا تن يػػة مهػػارات طػػطب الاػػل اػبػػامس اقبتػػداظي   اػػا اؼبسػػاظا اللرييػػة باسػػتدداـ  2611ّ، ع يرػػ 
اسرتاتيجية مقرتاة معينة عل   را ة اؼبساظا اللريية، كأكضحت النتاظج  عالية اقسػرتاتيجية   تن يػة مهػارات اػا اؼبسػاظا 

للتعػّرؼ علػ  مػدل تػاثك مسػت ل انقراظيػة كتػاب الرياضػيات علػ  مهػارات اػا بدراسة   2611ّ)أب شنار، اللريية. ك اـ 
لػػدل طػػطب الاػػل الاالػػا اؼبت سػػ  دبحا يػػة اػبػػرج باؼب لاػػة العربيػػة السػػع دية. كأشػػارت نتػػاظج اؼبسػػاظا الرياضػػية اللرييػػة 

ىػػ ه الدراسػػة إىل تػػد  مسػػت ل انقراظيػػة كتػػاب الرياضػػيات للاػػل الاالػػا اؼبت سػػ    اؼب لاػػة العربيػػة السػػع دية، كأنػػو يقػػق 
ضػػ ل اؼبسػػت ل احملػػب    اؼبقركظيػػة. ك ػػا مػػل ال ػػطب يقعػػ ف  %64ّضػػ ل اؼبسػػت ل احملػػب  بالنسػػبة لل لبػػة، ايػػا إف )

أشارت نتاظج الدراسة إىل ضعل مست ل مهارات اا اؼبسالة اللريية. كأكدت كجػ د ارتبػاط م جػب مرترػق بػت مهػارات 
اا اؼبسالة الرياضية اللريية لدل ططب الال الاالػا اؼبت سػ ، كمسػت ل انقراظيػة كتػاب الرياضػيات.  ك  السػياؽ ذاتػو 
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بدراسة ىدؼ منها تعّرؼ مدل انقراظية كتاب الرياضيات   الال الرابق اقبتداظي كصػع بة  ػرا ة   2611ّ)الابيم،  اـ 
نيػػر اؼبعل ػػات كمشػػر ات الرياضػػيات دبدينػػة ال ػػاظل. كأكضػػحت نتػػاظج الدراسػػة ضػػعل  ك هػػم اؼبسػػالة اللرييػػة  مػػل كجهػػة

دراسػػة ىػػدؼ منهػػا  يػػاس مسػػت ل مقركظيػػة كتػػاب الرياضػػيات   2613ّ)الاقرػػي، ك ػػا أجػػرل   انقراظيػػة كتػػاب الرياضػػيات.
ىػ،. ككشرت الدراسة عل البراض مست ل اؼبقركظية، ايا  1433/1434للال الاا  اؼبت س  بالراا الدراسي ا كؿ 

 %   اؼبست ل التعلي ي،28%   اؼبست ل اطاباطي، 56كانت عينة الدراسة م زعة عل  مست يات اؼبقركظية كالتاي: )
%   اؼبست ل اؼبستقاّ. كأكصت الدراسة بضركرة مراعاة مست ل الن ػ  اللغػ م لل ػتعلم عنػد إعػداد كتػب الرياضػيات 16

دراسة ىد ت إىل ربديد مست ل مقركظية كتب الرياضيات اؼب  رة للار ؼ  2615ّ)الشله ب ك خركف تأجر اؼبدرسية. ك 
تلػػ   انقراظيػػةالاطثػػة باؼبرالػػة اؼبت سػػ ة   اؼب لاػػة العربيػػة السػػع دية، كأثػػر متغػػك اخػػتطؼ اعبػػنس ذكر/أناػػ  علػػ  مسػػت ل 

ىل أف مسػت ل مقركظيػػة كتػاب الرياضػيات اؼب ػػ ر لاػا مػل الاػرت ا كؿ كالاػػا  اؼبت سػ  ىػ  اؼبسػػت ل الاتػب. كت صػلت إ
التعلي ي،   ات كاف مست ل اؼبقركظية كتاب الال الاالػا اؼبت سػ  ىػ  اؼبسػت ل اطابػاطي، ك ػا ت صػلت الدراسػة إىل 

 كج د عط ة بت اعبنس كاؼبقركظية لاامل ال البات. 

: بدراسة ىدؼ منها استقاا  مست ل مقركظية كتاب الرياضيات   الراػا الدراسػي 2613ّ)اؼبالاي، ك ا  اـ 
 ػػراهنم الػ ك ر   اؼبقركظيػػة، كأكضػحت النتػػاظج الاػا  للاػػل اػبػامس اؼب ػػ ر، كت صػلت الدراسػػة إىل ترػ ؽ ال البػػات علػ  أ

تػػػد  مسػػػت ل مقركظيػػػة الاتػػػاب  ايػػػا جػػػا ت ضػػػ ل اؼبسػػػت ل اطابػػػاطي، ك ػػػا ت صػػػلت إىل كجػػػ د ارتبػػػاط إهبػػػا  بػػػت 
ىػد ت منهػا تعػّرؼ مسػت ل مقركظيػة كتػاب  ةدارسػ 2614ّ)العػ  ، مست يات اؼبقركظيػة كاقذبػاه كبػ  الرياضػيات. كأجػرت 

 لاػة العربيػة السػع دية. كت  يػاس اؼبقركظيػة مػل خػطؿ تسػعة ناػ ص مػل الاتػاب. الرياضيات للال ا كؿ الاػان م   اؼب
كأكضػحت النتػػاظج اقلبرػػاض النسػػ  ؼبسػت ل انقراظيػػة الاتػػاب، ايػػا كػػاف مت سػ  القراظيػػة   اؼبسػػت ل التعلي ػػي. كأجػػرت 

دراسػػػة ىػػد ت منهػػػا ربديػػد مسػػػت ل انقراظيػػة كتػػػب الرياضػػيات للاػػػر ؼ الرابػػق كاػبػػػامس  2015ّ )الشػػله ب ك خػػركف،
نتاظج إف مست ل مقركظية كتب كالسادس اقبتداظي   اؼب لاة العربية السع دية، كعط ة اقنقراظية باعبنس. ك د أكضحت ال

الرياضيات اؼب  رة للار ؼ الاطثة ى  اؼبست ل التعلي ي ك قنا لنتاظج اختبارات اؼبقركظية اؼبعدة   الدراسة اغبالية، إذ كانت 
%ّ 58،47، %54،48، %59،66النسػػب اؼبب يػػة ؼبقركظيػػة الاتػػب اؼب ػػ رة للاػػر ؼ: الرابػػق كاػبػػامس كالسػػادس ىػػي )

بدراسػػة ىػػدؼ  2615ّ)عيسػػ ، علػػ  الرتتيػػب، ك ػػا ت صػػلت الدراسػػة إىل عػػدـ كجػػ د عط ػػة بػػت اعبػػنس كاؼبقركظيػػة.  ػػاـ  
ا تعّرؼ العط ة بت مست ل مقركظية كتاب الرياضيات للال ا كؿ اؼبت س  كبت مسػت ل رباػيا ال البػات   مدينػة منه

الرياض. كأكضحت النتاظج ارتراع مست ل مقركظية الاتاب، ككانت نسب ال البات اسب اؼبست ل انقراظية الاتاب ىي: 
% اؼبسػػت ل اطابػػاطيّ كأثبتػػت الدراسػػة كجػػ د ارتبػػاط 6ي، %   اؼبسػػت ل التعلي ػػ14%   اؼبسػػت ل اؼبسػػتقا   86: )

ضعيل بت مت س  أدا  ال البات   اختبار التت ة، كمت س  ربايلهل   مادة الرياضيات للال ا كؿ اؼبت س .  ك ػا 
الرياضػػػيات للاػػػل ا كؿ اؼبت سػػػ   : دراسػػػة ىػػػدؼ منهػػػا تعػػػّرؼ  يػػػاس مسػػػت ل مقركظيػػػة كتػػػاب2616ّ)القاػػػامي، أجػػػرل 

باؼب لاة العربية السع دية. كاستددمت الدراسة اختبار التت ة لقياس اؼبقركظية   كتػاب الرياضػيات، كت صػلت الدراسػة إىل 
%ّ أم   اؼبسػػت ل التعلي ػػي. ك ػػد أكصػػت الدراسػػة بتعػػديا بعػػض الناػػ ص   كتػػب 58أف مسػػت ل مقركظيػػة الاتػػاب )

 قػػد ىػػػد ت إىل ربليػػػا  2617ّ، علػػػيك تحيػػة  ) عبػػػد الػػرضبل الانػػػدرم،ركظيػػػة اؼبتدنيػػة. أمػػػا دراسػػة الرياضػػيات ذات اؼبق
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اسػػرتاتيجيات القػػرا ة اؼبسػػتددمة    هػػم اؼبسػػاظا الرياضػػية، كذلػػ  مػػل خػػطؿ  يػػاس انقراظيػػة بعػػض ناػػ ص كاػػدتت مػػل 
بدكلػة الا يػت. كأكضػحت النتػاظج البرػاض مسػت ل انقراظيػة الاتػاب اؼبقػرر، ايػا كانػت  الاتاب اؼبقرر بالاػل اػبػامس

%   16.4، التعلي ػػػي% اؼبسػػت ل 23%   اؼبسػػػت ل اطابػػاطي، 66.6)اقنقراظيػػة ىػػي  مسػػػت ياتنسػػب ال ػػطب   
 اؼبستقاّ. اؼبست ل

  تعقيب عل  الدراسات السابقة المتصلة باالنقرائية

 السابقة الم تناكلت اقنقراظية، ما يلي:يتض  مل الدراسات 

أرجعت غالبية الدراسات السابقة بعض صع بات اا اؼبساظا اللريية إىل أسباب ـبتلرة مل بينها انقراظية الاتب  -
 الرياضيات اؼبدرسية أك انقراظية اؼبساظا اللريية.

ل انقراظية النا ص الػم تتضػ نها  تبت ضعل مست   -عدا دراسة كاادة  –صبيق الدراسات الم ت عرضها أعطه  -
 كتب الرياضيات   الار ؼ الم حباتها تل  الدراسات.

 2613ّالاقرػي )تد  مست ل انقراظية كتاب الرياضيات اؼب  ر للال الاا  اؼبت سػ . ايػا بينػت نتػاظج دراسػة  -
أف  2015،181ّ)الشػله ب ك خػركف، أف مست ل مقركظيتو ى  اؼبست ل اطابػاطي. ك ػا بينػت دراسػة الشػله ب 

 مست ل مقركظيتو مندرض نسبيان ايا كاف   اؼبست ل التعلي ي.

تضػػارب نتػػاظج بعػػض الدراسػػات اػػ ؿ مسػػت ل مقركظيػػة كتػػاب ا كؿ اؼبت سػػ ، ايػػا كانػػت مندرضػػة نسػػبيان ك قػػان  -
، )الشػله ب ك خػركف%ّ أم   اؼبسػت ل التعلي ػي، ككػ ل  ك قػان لػػدراسة 58كانت ) ّ 2616)القاامي، لدراسة 
، ايػػا كانػػػت 2615ّ)عيسػػ ، كانػػت   اؼبسػػت ل التعلي ػػي. بين ػػا كانػػت مرترعػػة ك قػػان لدراسػػة  ّ 2015،181

 % اؼبست ل اطاباطيّ.6%   اؼبست ل التعلي ي، 14%   اؼبست ل اؼبستقا   86النتاظج: )

 .2611ّ)الابيم، ضعل مقركظية كتاب الرياضيات الرابق اقبتداظي، ك   دراسة  -

)مقػػداد، أف الاػػياغة اللغ يػػة سباػػا عػػامطن ؿبػػددان   صػػع بات مسػػاظا الرياضػػيات اللرييػػة لػػدل ال البػػات، دراسػػة  -
1985ّ. 

البرػػػاض مسػػػت ل انقراظيػػػة الاتػػػاب اؼبقػػػرر للاػػػل اػبػػػامس اقبتػػػداظي بدكلػػػة الا يػػػت، ايػػػا كانػػػت   اؼبسػػػت ل  -
 .2617ّ،  علي) الاندرم ك اطاباطي دراسة 

نسػػبة انقراظيػػة دراسػػة كتػػاب الرياضػػيات السػػاب  لل قػػررات اؼب ػػ رة باؼبرالػػة اقبتداظيػػة   اؼبسػػت ل التعلي ػػي، دراسػػة  -
 .2669ّ)أب ساينة، 

ة  عالية استدداـ اسرتاتيجية  اظ ة عل  دعم  را ة اؼبساظا اللريية الرياضياتية   تن ية مهارات اا اؼبساظا اللريي -
 .2611ّ، )ع ير كتعديا اقذباه كب  اؼبسالة اللريية، دراسة 

مست ل مقركظية كتب الرياضيات اؼب  رة للار ؼ الرابق كاػبامس كالسػادس اقبتػداظي ىػ  اؼبسػت ل التعلي ػي ك قػان  -
 .2615ّ )الشله ب ك خركفلدراسة 
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 .2615ّ )الشله ب ك خركفعدـ كج د عط ة بت اعبنس كاؼبقركظية، ك قان لدراسة  -

 .2615ّ )الشله ب ك خركفمست ل اؼبقركظية كتاب الال الاالا اؼبت س  ى  اؼبست ل اطاباطي ك قا لدراسة  -

)الشػػػله ب ك ػػػا ت صػػػلت الدراسػػػة إىل كجػػػ د عط ػػػة بػػػت اعبػػػنس كاؼبقركظيػػػة كذلػػػ  لاػػػامل ال البػػػات ك قػػػا لدراسػػػة  -
 .2615ّ ك خركف

)الشػػػله ب تضػػػارب نتػػػاظج بعػػػض الدراسػػػات اػػػ ؿ عط ػػػة مسػػػت ل مقركظيػػػة بنػػػ ع اعبػػػنس ايػػػا أكضػػػحت دراسػػػة  -
بين ػا كانػت العط ػة  اؼبت سػ ة،. كجػ د  ػركؽ دالػة لاػامل ال البػات   الاػر ؼ الاطثػة باؼبرالػة 2615ّ ك خركف

 ق كاػبامس كالسادس اقبتداظي.غك دالة   الار ؼ الراب

اتراؽ نتاظج الدراسات ا ؿ مست ل مقركظية كتاب الرياضيات اؼب  ر للاالا اؼبت س ،  قد أكضحت نتاظج دراسة  -
% ّ مل ال طب يقع ف ض ل اؼبست ل احملػب    اؼبقركظيػة أم تػد  مسػت ل انقراظيػة 64أف ) 2611ّ)أب شنار، 

مق تلػ  النتػاظج ايػا كػاف مسػت ل مقركظيػة  2615ّ )الشله ب ك خركفى ا الاتاب. ك ا اترقت نتاظج دراسة 
 ى ا الاتاب ى  اؼبست ل اطاباطي.

اؼبسالة الرياضية اللريية لدل ال طب.  كمهارات ااتضارب نتاظج الدراسات ا ؿ العط ة بت مست ل اقنقراظية  -
كجػػ د ارتبػػاط م جػػب مرترػػق بػػت مهػػارات اػػا اؼبسػػالة الرياضػػية  2611ّ)أب شػػنار، كضػػحت نتػػاظج دراسػػة  قػػد أ

)عيسػ ، االا اؼبت س  كمست ل انقراظية كتاب الرياضيات. بين ا تبػت نتػاظج دراسػة اللريية لدل ططب الال ال
تػػػػاب الرياضػػػػيات للاػػػػل ا كؿ اؼبت سػػػػ ، كبػػػػت مت سػػػػ  رباػػػػيا كجػػػػ د ارتبػػػػاط ضػػػػعيل بػػػػت انقراظيػػػػة ك 2615ّ

ال البػات   الرياضػيات. ك ػػد ياػ ف ىػ ا اقخػػتطؼ يرجػق إىل أف طبيعػة اقختبػػار اؼبسػتددـ لقيػاس التحاػػيا   
 دراسة عيس  ـبتلرا   غالبو عل كيرية  ياس مهارات اا اؼبساظا اللريية.

ايا كاف  2614ّ)الع  ، ات للال ا كؿ الاان م، ك قان لدراسة البراض نس  ؼبست ل مقركظية كتاب الرياضي -
%   اختبػارم التت ػة كاؼبقػررات علػ  الرتتيػبّ أم يقػق 46.77%، 45.38مست ل مقركظية ى ا الاتاب ىػ  ) 

   اؼبست ل التعلي ي.

ات. ككانػت معيم الدراسات العربية الم تناكلت تشدي  انقراظية الرياضيات، تركػزت اػ ؿ انقراظيػة كتػب الرياضػي -
الدراسػػػػات العربيػػػػة الػػػػم تناكلػػػػت تشػػػػدي  انقراظيػػػػة اؼبسػػػػاظا اللرييػػػػة الرياضػػػػية  ليلػػػػة باػػػػرة عامػػػػة، ك ػػػػا ا تاػػػػرت 
الدراسات اؼبنش رة   ؾبطت عل ية ا ؿ انقراظية اؼبساظا اللريية الرياضية   كتب الرياضػيات اؼب ػ رة   اؼب لاػة 

ت إجراؤىػػػا   بدايػػػة ت بيػػػ  اؼبػػػنهج  2611ّ)أب شػػػنار، دراسػػػة العربيػػػة السػػػع دية تنحاػػػر   دراسػػػة كااػػػدة، ىػػػي 
 اؼب  ر.

اؼبساظا اللريية كانقراظية كتب الرياضيات اؼبدرسية   اكتساب  بالرغم مل تاكيد ا دب الرتب م عل  أنبية انقراظية -
ال ػطب ؼبهػارات اػا اؼبسػاظا اللرييػة، كبػالرغم مػل أف كاػػك مػل الدراسػات السػابقة أكػدت ضػعل مهػارات اػػا 
اؼبسػػاظا اللرييػػة   كاػػك مػػل صػػر ؼ التعلػػيم  بػػا اعبػػامعي،  ػػ ف معيػػم الدراسػػات العربيػػة الػػم تناكلػػت تشػػدي  

ية الرياضيات، مل تتناكؿ عط ة اقنقراظية دبهارات اا اؼبساظا اللريية. كمل ىنا   نو مل اؼبهم إجرا  دراسات انقراظ
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تبػػت مػػدل تػػاثك انقراظيػػة اؼبسػػاظا اللرييػػة   البرػػاض مسػػت ل اػػا اؼبسػػاظا اللرييػػة اؼبتضػػ نة دبقػػررات الرياضػػيات 
 اغبالية. 

 من  كل في السابقة، راساتوالد االدبيات من الحالي البحث استفاد وقد

 .ت  ير مشالة كأىداؼ كأسبلة البحا 

 ت  يرىا بنا  أدكات البحا. 

 النتائج والتوصيات والمقترحات واستخالص أهمإجراءات البحث وأدواته وعرض النتائج وتفسيرها 

 منهجية البحث 

اططػػػار النيػػػرم، كالدراسػػػات اعت ػػػد البحػػػا اغبػػػاي علػػػ  اؼبػػػنهج ال صػػػري ل صػػػل اليػػػ اىر اؼبرتب ػػػة دب ضػػػ عو   
 السابقة   نو أنسب اؼبناىج البحاية ؼباا ى ا البحا مل كجهة نير البااات.

أمػػػا   الت بيػػػ  اؼبيػػػدا   قػػػد اعت ػػػد الباااػػػاف ؾب  عػػػة مػػػل اؼبعاعبػػػات اطااػػػاظية اػباصػػػة بػػػادكات البحػػػا ايػػػا 
ّ اغبزمػػة Statistical Package for Social Scienceّ كاؼبعػػركؼ باسػػم )SPSSاسػػتددـ الباااػػاف برنػػامج )

اطااػػػاظية للعلػػػـ  اقجت اعيػػػة، ك ػػػا اسػػػتددـ الباااػػػاف أسػػػاليب كاختبػػػارات إااػػػاظية ـبتلرػػػة كذلػػػ  اسػػػب نػػػ ع أسػػػبلة 
 البحا ك رضياتو. 

تاػػ ف ؾبت ػػق البحػػا مػػل صبيػػق طػػطب الاػػل الاالػػا اؼبت سػػ  )ذكػػ رّ اؼبقيػػديل   سػػجطت  مجتمــا البحــث 
 ىػ   ؿبا ية بيشة.1439ىػ/1438طالبّ خطؿ الراا الدراسي الاا  مل العاـ الدراسي  1699اؼبدارس اغبا مية )

   عينة البحث 
 ّ:1)ك د ت اختيار عينة عش اظية فبالة جملت ق البحا ك ا كردت   اعبدكؿ 

 ( يوضح عدد عينة البحث لكل أداة من أدوات البحث0جدول )

 عدد العينة االختبار م

 طالبا 376 .اختبار انقراظية مساظا الرياضيات اللريية 1

 طالبا 297 .اختبار مهارات الرهم القراظي 2

 طالبا 278 .اختبار اا اؼبساظا اللريية الرياضية 3

 إجراءات البحث وأدواته 

 إعداد ا دكات البحاية التالية:ت 

 اختبار انقراظية اؼبساظا اللريية الرياضية. -1
 اختبار مهارات الرهم القراظي. -2

 اختبار اؼبساظا اللريية الرياضية. -3
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ك ي ػػا يلػػي بيػػاف مػػ جز للد ػػ ات الػػم سبػػت   إعػػداد كػػا أداة مػػل تلػػ  ا دكات. عل ػػان بػػاف أدكات البحػػا  ػػد 
 ت التالية:اترقت   اطجرا ات كاػب  ا

 خ اب الس اح بت بي  ا دكات البحاية   اؼبدارس: -1

العل ي ػ جامعة بيشة م جهان لسعادة مدير اطدارة العامة  كالبحا اغبا ؿ عل  خ اب مل ككالة الدراسات العليا
بيشة م جهان إىل  للتعليم دبحا ية بيشة كبنا ن عليو ت اغبا ؿ عل  خ اب مل سعادة مدير اطدارة العامة للتعليم دبحا ية

 بعض  ادة اؼبدارس اؼبت س ة بتسهيا مه ة البااات   ت بي  ا دكات البحاية.

 صياغة تعلي ات اقختبارات: -2

 :يما يلتعلي ات اقختبارات   مقدمة كا اختبار، كركعي   صياغتها 

 .سه لة ككض ح التعلي ات كمناسبتها ؼبست ل ال طب 

  اقختبار.ربديد طريقة اطجابة عل أسبلة 

 كتض نت تعلي ات اقختبار: 

 .بيانات ال الب 

 .تعريل ال الب باؽبدؼ مل اقختبار 
 .إرشادات لل الب ؼبراعاما أثنا  اطجابة 
  .تعريل ال الب بالزمل احملدد لإلجابة 

 أكقن: اختبار انقراظية اؼبساظا اللريية الرياضية:

  :ربديد اؽبدؼ مل اقختبار -1

ىػػدؼ اقختبػػار  يػػاس انقراظيػػة اؼبسػػاظا اللرييػػة الرياضػػية   كتػػاب الرياضػػيات اؼبقػػرر بالاػػل الاالػػا اؼبت سػػ    
 ىػ. 1439ىػ/1438الراا الدراسي الاا  

 :صياغة أسبلة اقختبار -2

اساب ال زف النس  لاا  اا مل  ا ؿ كتاب الرياضػيات اؼبقػرر بالاػل الاالػا اؼبت سػ    الراػا الدراسػي 
ىػ ك قان لعدد صرحات كا  اا مل  ا ؿ الاتػاب، كعػدد اؼبسػاظا اللرييػة الرياضػية الػم تضػ نها  1438/1439اا  ال

كا  اا مل  ا ؿ اؼبقرر  ايا ت اساب ا كزاف النسبية ك قان لعدد الارحات، حت اساب ا كزاف النسبية ك قان لعدد 
اب مت سػػ  تلػػ  ا كزاف، كأخػػكا ربديػػد عػػدد اؼبسػػاظا اللرييػػة اؼبسػػاظا اللرييػػة الرياضػػية اؼبتضػػ نة بالراػػا، كمػػل حت اسػػ

 ّ ي ض  ذل .2الرياضية للت بي    كا  اا مل  ا ؿ الاتاب اؼبقرر كاعبدكؿ )
  



 و علي محمد قعشوش الشهرانيفنيس د. سعيد        مهارات حل المسائل اللفظية الرياضية لدى طالب المرحلة المتوسطة

 086   م2109هـ / إبريل 0441رجب  -4ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

( يُبين الوزان النسبية لفصول كتاب الرياضيات المقرر بالصف الثالث المتوسط وفقاً لكل من عدد الصفحات 2جدول )
 الرياضية الواردة في الكتاب وعدد المسائل اللفظية الرياضية المختارة للتطبيق.وعدد المسائل اللفظية 

 عنوان الفصل الفصل
الوزن النسبي 
لعدد صفحات 

 الفصل

الوزن النسبي 
لعدد مسائل 
 الفصل

متوسط الوزن 
 النسبي للفصل

الوزن النسبي 
للعدد المناسب 

 للمسائل

عدد المسائل 
المختارة 
 للتطبيق

 4 3.9945 3.9945 2.9 5.087 كاكات اغبدكد. الراا السادس

 3 2.994 2.994 0.5 5.487 التحليا كاؼبعادقت الرتبيعية. الراا السابق

 2 2.0025 2.0025 1.4 2.607 الدكاؿ الرتبيعية. الراا الاامل

 3 3.006 3.006 0.5 5.511 اؼبعادقت اعب رية كاؼبالاات. الراا التاسق

 2 2.005 2.005 1.5 2.513 كاقات اؿ.اطااا   الراا العاشر

 
 14 اجمل  ع

ربديػػد عػػدد اؼبسػػاظا اللرييػػة الرياضػػية الػػم ت اختيارىػػا مػػل كػػا  اػػا مػػل  اػػ ؿ الاتػػاب اؼبقػػرر. كذلػػ    ضػػ   
مت س  ا كزاف النسبية لرا ؿ الاتاب اؼبقرر  ايا ت ااتساب ا كزاف النسبية لعدد اؼبسػاظا اللرييػة الرياضػية اؼب لػ ب 

مػػل الراػػ ؿ تسػػاكم مت سػػ  ا كزاف النسػػبية احملسػػ ب للراػػا. ك   ك قػػان لػػػ: الػػ زف النسػػ  لعػػدد اؼبسػػاظا اؼب لػػ ب لراػػا
، السػابق، )السػادسّ عل  الراػ ؿ 4،3،2،3،2) م زعة ب ا قّ مسالة 14ض   ذل  ت ربديد عدد مساظا اقختبار بػ )

ؼبناسػبة مػل كػا ّ. كاختيار اؼبساظا اللريية الرياضػية ا2الاامل، التاسق، العاشرّ عل  الرتتيب. ك ا ى  م ض    جدكؿ )
 اػػا، كذلػػ    ضػػ   ك يػػة ا لرػػاظ اؼبتضػػ نة   اؼبسػػالة، ككػػ ل    ضػػ   إماانيػػات اغبػػ ؼ لػػبعض كل ػػات اؼبسػػالة. 
كربديد الال ات الم ا  ت مل كا مسالة مل اؼبساظا اللريية الرياضية. ك د ركعي أقّ تا ف الال ات احمل ك ػة متتاليػة 

لال ة احمل ك ة تتاثر  ق  بالال ة السابقة كالطاقة ؽبا، كق تتاثر   إماانيػة التنبػؤ   ن  اؼبسالة. ك ا ركعي أف تا ف ا
بالال ػػات احمل ك ػػة ا خػػرل   اؼبسػػالة. كبنػػا  جػػدكؿ يسػػجا  يػػو الال ػػات احمل ك ػػة مػػل مسػػاظا كػػا  اػػا مػػل الراػػ ؿ 

ت عنػػ اف الراػػا كبدايػػة  اظ ػػة مسػػتقلة عػػل الال ػػات الػػم ت اػػ  ها مػػل الراػػ ؿ اقخػػرل. حبيػػا ياػػ ف م  ػػق اعبػػدكؿ بػػ
 ا سبلة.

 ربديد طريقة تاحي  اقختبار: -3

ت تاحي  اقختبار ب ع ا  درجة كاادة إذا كانت الال ة الم اختارىا ال الب صحيحة، كصرر لطختيار اػب ا، 
دة لاا  راغ، ك د ّ درجة أم دبعدؿ درجة كاا115أك الرراغ اؼبرتكؾ دكف إجابة. كب ل  تا ف الدرجة الالية لطختبار )

 أعد مرتاح تاحي  لطختبار اىت تسها ع لية تقدير درجاتو.

 ثانيا  إعداد اختبار مهارات الفهم القرائي 

 ربديد اؽبدؼ مل اقختبار:  -1

 ىدؼ اقختبار إىل  ياس بعض مهارات الرهم القراظي لدل ططب الال الاالا اؼبت س .
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 إعداد  اظ ة دبهارات الرهم القراظي:  -2

 إعداد قائمة أولية بمهارات الفهم القرائي عبر عل  مصدرين هما 

البحػػ ث كالدراسػػات السػػابقة ذات الاػػلة دبهػػارات الرهػػم القراظػػي كمسػػت ياتو كأمباطػػو، كاؼبهػػارات الررعيػػة اؼبندرجػػة  ّأ 
 ربت اؼبست يات الرظيسة للرهم القراظي.

بحػػا، كؼبسػػت ل طػػطب الاػػل الاالػػا اؼبت سػػ  اختيػػار بعػػض مهػػارات الرهػػم القراظػػي اؼبناسػػبة ل بيعػػة مشػػالة ال ّب 
دبدارس التعليم العاـ كعرضهم عل  السادة احملا ت للتحق  مل الادؽ الياىرم لطختبار. ك د تض نت القاظ ة 

جػدكؿ  ّ مهارة ك ا ى  م ضػ   14أربعة مست يات رظيسة يندرج ربتها عدد مل اؼبهارات الررعية، بلر عددىا )
(3 :ّ 

 يات الفهم القرائي ومهاراته(  مستو 1جدول )

 المهارات الفرعية لكل مستوى مستويات الفهم القرائي م

 أربق مهارات مست ل الرهم اغبر . 1

 أربق مهارات مست ل الرهم اقستنتاجي. 2

 أربق مهارات مست ل الرهم النقدم. 3

 مهارتاف مست ل الرهم الت ك ي. 4

 صياغة أسبلة اقختبار: -3

الرهم القراظي اؼبستهدؼ معر تها لدل عينة البحا، ك د ركز البااااف عند صػياغتها علػ  ا سػبلة مشلت مهارات 
اؼب ضػػػ عية مػػػل نػػػ ع اقختيػػػار مػػػل متعػػػدد،  ف تاػػػحيحها يت يػػػز باؼب ضػػػ عية كالبعػػػد عػػػل ال اتيػػػة   التقيػػػيم، كاقلتػػػزاـ   

 صياغتها باؼبعايك التالية:

  .استدداـ لغة سهلة ككاضحة 

 ا سبلة شاملة عب يق اؼبهارات. أف تا ف 
 .أف تا ف البداظا متساكية   الاع بة 

 .ذبنب ا سبلة الم رب ا أكار مل إجابة 

 .ذبنب التراكت   ط ؿ البداظا 
 .الت زيق العش اظي لإلجابات الاحيحة 

 .إع ا   رصان متساكية عب يق ال طب 

 ّ سؤاقن. 28ّ مهارة ع  )14لقياس تقيس )
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 تاحي  اقختبار:ربديد طريقة  -4

درجػة كااػػدة لاػػا إجابػة صػػحيحة، كصػػرر لإلجابػػة اػب ػا، أك السػػؤاؿ اؼبػػرتكؾ دكف إجابػة، كبػػ ل  تاػػ ف الدرجػػة 
ّ درجة أم دبعػدؿ درجػة كااػدة لاػا سػؤاؿ، ك ػد أعػد مرتػاح تاػحي  لطختبػار اػىت تسػها ع ليػة 28الالية لطختبار )
 تقدير درجاتو.

 ل اللفظية الرياضية ثالثاً  اختبار مهارات حل المسائ

   تحديد الهدف من االختبار -0

ىػػػدؼ اقختبػػػار إىل  يػػػاس مهػػػارات اػػػا اؼبسػػػاظا اللرييػػػة الرياضػػػية   كتػػػاب الرياضػػػيات اؼبقػػػرر بالاػػػل الاالػػػا 
 ىػ. 1438/1439اؼبت س    الراا الدراسي الاا  

  صياغة أسئلة االختبار -2

ربديد الراا السادس )كاكات اغبدكدّ مل كتاب الرياضيات اؼبقرر بالال الاالا اؼبت س    الراػا الدراسػي  -أ 
 ىػ. 1438/1439الاا  

 .كبناظها، كعطماما اقختبار، مساظا عدد ربديد -ب 

 .اقختبار عل  اطجابة طريقة ربديد -ج 

 .لطختبار الطـز الزمل ربديد -د 

 اؼبساظا اللريية الرياضية يقتدم بو ال الب. اا عل  لإلجابة كامب ذج ؿبل ؿ ت ضيحيمااؿ  -ه 

  تحديد طريقة تصحيح االختبار -1

درجػػة كااػػدة لاػػا مع ػػ  يسػػتدرجو ال الػػب مػػل اؼبسػػالة. كدرجػػة كااػػدة لاػػا م لػػ ب ياتبػػو ال الػػب لل سػػالة. 
دكف إجابػة   صبيػق مرااػا كإع ا  درجة كاادة لاا خ  ة مل خ  ات اا اؼبسالة. كصػرر للد ػا، أك اػب ػ ة اؼبرتككػة 

ّ درجة أم دبعدؿ درجة كاادة لاا خ  ة، كت رصدىا ب اسػ ة 48اا اؼبسالة. كب ل  تا ف الدرجة الالية لطختبار )
 ّ، ك د أُعد مرتاح تاحي  لطختبار اىت تسها ع لية تقدير درجاتو.   Excelبرنامج إكسا )

 صدق وثبات الدوات 
لتعّرؼ مدل صدؽ ا دكات كصطايتها عب ػق اؼبعل مػات اؼبيدانيػة  د ػق الباااػاف  ػا  الادؽ الياىرم لعدكات: -أ 

جمل  عة مل اػب ا    اجملاؿ طبدا  الرأم. ك د أبدل اػب ا  رأيهم )  ىامش الارحة أظبا  اػب ا  احملا  ف. كت 
 ت  ير ا دكات   ض   ملح ظامم.

إذا أعيد ت بيقو أكار مل مرة  النتاظج نرسهاختبار نتاظج متقاربة أك نرس الابات يعين أف يع ي اق ثبات ا دكات: -ب 
  اليركؼ نرسها  كللتحق  مل ذل  ت استدداـ معادلة )الراكرك نباخّ  دكات البحا،  اانت نتيجة معاما 

 ّ:4ألرا كركنباخ كم   اعبدكؿ )
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 ( يُبي ن معامل الثبات لدوات البحث.4جدو )

 لثباتا أدوات البحث م

 6.96 اللريية.  اختبار انقراظية مساظا الرياضيات 1

 6.76 .اختبار مهارات الرهم القراظي 2

 6.85 . اختبار اا اؼبساظا اللريية الرياضية 3

 6.86 الابات عل  مست ل ا دكات ؾبت عة  4

 ّ معاما الابات عاؿ كيدؿ عل  صطاية أدكات البحا اغباي.4يتبت مل اعبدكؿ )

 الصورة النهائية الختبار انقرائية المسائل اللفظية الرياضية  وصف

ّ عل  الرا ؿ )السادس، السابق، الاامل، التاسق، 2، 3 ،2 ،3 ،4)ّ مسالة، م زعة ب ا ق 14تضّ ل اقختبار )
 ّ. 5جدكؿ ) العاشرّ بالرتتيب ك ا ى  م ض   

( يُبي ن عدد الكلمات المحذوفة ومجموعها لكل فصل والدرجة لكل سؤال من أسئلة اختبار انقرائية المسائل اللفظية 5) لجدو 
 الرياضية ومجموع الدرجات لكل فصل.

 السؤال عنوان الفصل الفصل
عدد 

الكلمات 
 المحذوفة

مجموع 
عدد 

الكلمات 
 المحذوفة

 الدرجة
 لكل سؤال

مجموع 
الدرجات 
 لكل فصل

 كاكات اغبدكد الراا السادس

 5 السؤاؿ اقكؿ

31 

5 

31 
 16 16 السؤاؿ الاا 
 5 5 السؤاؿ الاالا
 11 11 السؤاؿ الرابق

 التحليا كاؼبعادقت الرتبيعية الراا السابق
 8 السؤاؿ اقكؿ

23 
8 

 9 9 السؤاؿ الاا  23
 6 6 السؤاؿ الاالا

 الرتبيعيةالدكاؿ  الراا الاامل
 7 السؤاؿ اقكؿ

15 
7 

15 
 8 8 السؤاؿ الاا 

 اؼبعادقت اعب رية كاؼبالاات الراا التاسق
 9 السؤاؿ اقكؿ

24 
9 

 6 6 السؤاؿ الاا  24
 9 9 السؤاؿ الاالا

 اطااا  كاقات اؿ الراا العاشر
 14 السؤاؿ اقكؿ

22 
14 

22 
 8 8 السؤاؿ الاا 

 115 115 115 115 اجمل  ع 
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 وصف الصورة النهائية الختبار مهارات الفهم القرائي 

إجػػرا  التعػػديطت اؼبقرتاػػة مػػل السػػادة احملا ػػت قختبػػار مهػػارات الرهػػم القراظػػي  أصػػب  اقختبػػار صػػاغبان لت بيػػ  
كي ض  اعبدكؿ التاي نسب ت زيػق أسػبلة اقختبػار علػ  كػا مهػارة مػل اؼبهػارات اؼبسػتهدؼ تن يتهػا  اقست طعية،التجربة 

 ّ.6جدكؿ ) لدل ططب الال الاالا اؼبت س  ك ا ى  م ض   
 ( يُبي ن مهارات اختبار الفهم القرائي وأرقام السئلة التي تمثل كل مهارة وعددها والدرجة المستحق لها6جدول )

 الدرجة عددها السؤال المهارة م

 2 2 2 - 3  هم معا  الال ات. 1
 2 2 14 -13 ربديد اؼبعين اؼبناسب للال ة مل السياؽ. 2
 1 1 23 ربديد اػبااظ  الم كردت   الن . 3
 2 2 12 -16 ربديد مضاد الال ات. 4
 2 2 11-1 اختيار عن اف مناسب للن . 5
 2 2 26 - 4 استنتاج ا  اار الرظيسة مل الن . 6
 3 3 16 -15 - 5 .استنتاج عط ة السبب بالنتيجة   الن  7
 2 2 6 -17 .بياف غرض كاتب الن  8
 2 2 24 - 7 الت ييز بت ا  اار الرظيسة كالررعية   الن . 9
 2 2 26 -25 .تق و الن  اؼبقرك  16
 2 2 28 -27 الت ييز بت اغبقيقة كالرأم   الن . 11
 2 2 19 -18 مدم اترا و كاختط و مق اآلرا  ال اردة   الن .ي كر  12
 2 2 22 -21 ربديد الا ر اعب الية الم يتض نها الن . 13
 2 2 9 - 8 .ذكر ما تدؿ عليو الال ات كالتعبكات 14
 28 28 المجموع 

 اللفظية الرياضية  وصف صورة االختبار النهائي لمهارات حل المسائل
ّ مساظا، م زعة علػ  الراػا السػادس )كاػكات اغبػدكدّ، لقيػاس بعػض مهػارات اػا اؼبسػالة 5تضّ ل اقختبار )

 ّ.7جدكؿ ) ك ا ى  م ض     اغباّاللريية كىي )ربديد اؼبع يات، ككتابة اؼب ل ب، كتنييم 
المستحقة لكل مسألة في اختبار مهارات حل  ( يوضح عدد المعطيات والمطلوب وعدد خطوات الحل والدرجات7جدول )

 المسائل اللفظية الرياضية بكتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط.

 رقم المسألة
مجموع خطوات  عدد خطوات

 الدرجة الكلية حل المسألة
 الحل المطلوب المعطيات

 6 6 3 1 2 اؼبسالة ا كىل
 13 13 8 2 3 اؼبسالة الاانية

 16 16 5 2 3 الاالاةاؼبسالة 
 6 6 3 1 2 اؼبسالة الرابعة

 13 13 7 2 4 اؼبسالة اػبامسة
 48 48 26 8 14 اجمل  ع
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 عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها واستخالص أهم التوصيات والمقترحات 

اسػػتعراض نتػػاظج البحػػا اؼبيػػدا  لإلجابػػة عػػل أسػػبلتو مػػل خػػطؿ التحقػػ  مػػل صػػحة  رضػػياتو بتحليػػا البيانػػات  تّ 
 Statistical Package for Socialّ كاؼبعػػركؼ باسػػم )SPSSإااػػاظيا باسػػتدداـ برنػػامج )ا كليػػة، كمعاعبتهػػا 

Science نتاظج التالية:  د ت صا البحا إىل الّ اغبزمة اطاااظية للعلـ  اقجت اعية. ك 

 أواًل  عرض النتائج الكلية لجميا المجاالت 

ّ 356:ّ كرس ب )5.4ّ بنسبة )26أظهرت النتاظج اف الت زيق التارارم قختبار انقراظية اؼبساظا اللريية الرياضية قباح )
:ّ كرسػػ ب 54.2ّ بنسػػبة )161:ّ. كالت زيػػق التاػػرارم قختبػػار انقراظيػػة اؼبسػػاظا اللرييػػة الرياضػػية قبػػاح )94.6بنسػػبة )

:ّ كرسػ ب 1.4ّ بنسػبة )4ختبار انقراظية اؼبساظا اللرييػة الرياضػية قبػاح ):ّ. الت زيق التارارم ق45.8ّ بنسبة )136)
 ّ.8)اعبدكؿ :ّ ك ا   98.6ّ بنسبة )274)

( يوضح التكرارات والنسب المئوية للنجاح والرسوب في اختبار انقرائية المسائل اللفظية الرياضية واختبار مهارات 8جدول رقم )
 المسائل اللفظية الرياضية. ومهارات حلالفهم القرائي 

 اختبار 

 مهارات حل المسائل اللفظية الرياضية مهارات الفهم القرائي انقرائية المسائل اللفظية الرياضية 

 النسبة اؼبب ية التارارات النسبة اؼبب ية التارارات النسبة اؼبب ية التارارات 

 :1.4 4 :54.2 161 :5.4 26 قباح

 :98.6 274 :45.8 136 :94.6 356 رس ب

 :166.6 278 :166.6 297 :166.6 376 ّ;اجمل  ع)

ثانياً  النتائج المتعلقة بالسؤال الول  ما مستوى انقرائية المسائل اللفظية الرياضية بكتب الرياضيات لدى طالب 
 المتوسطة؟المرحلة 

كالقي ػػة  ،كدرجػػات اغبريػػة ،كاختبػػار مربػػق كػػام اؼبب يػػة،كلإلجابػػة عػػل ىػػ ا السػػؤاؿ ت اسػػاب التاػػرارات كالنسػػب 
ك ػد خّاػ  اؼبباااػاف للرقػرات  ّ يشػك إىل ىػ ه النتػاظج.9لاا  قػرة. كاعبػدكؿ ) تقدير اطجابة كربديد ،اؼبعن ية كال سي 

 عل  النح  التاي: 115ّ-1)مل ك د أع   البااااف الرقرات أر امان متسلسلة 
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-32)مػل ّ كالراػا السػابق )التحليػا كاؼبعػادقت الرتبيعيػةّ 31-1)مػل  الراا السادس )كاكة اغبػدكدّ قرات 
ّ 93-79ّ )اؼبعػػػادقت اعب ريػػػة كاؼبالاػػػاتّ مػػػل )78-55)مػػػل ّ كالراػػػا الاػػػامل )الػػػدكاؿ الرتبيعيػػػة الراػػػا التاسػػػقّ 54

 ّ.9ّ ك ا ى  م ض    اعبدكؿ )115-94الراا العاشر )اطااا  كاقات اؿّ مل )

تكراري والنسبي إلجابات أفراد عينة البحث ونتيجة اختبار مربا كاي ودرجات الحرية والقيمة المعنوية والوسيط ( التوزيا ال9جدول )
 وتقدير اإلجابة للفقرات

 الفصل
رقم 
 الفقرة

السئلة 
 الفرعية

االجابات 
 الصحيحة

النسبة 
 المئوية

االجابات 
 الخاطئة

النسبة 
 المئوية

 اختبار 

 مربا كاي
درجات 
 الحرية

القيمة 
 المعنوية

 الوسيط
 تقدير

 اإلجابة

دكد
 اغب
كات

: كا
دس

لسا
ا ا
را
ال

 

 صحيحة 1.00 0026. 1 9.730 41.9 155 58.1 215 6-1-1 1

 خاطبة 006. 0006. 1 103.827 76.5 283 23.5 87 6-1-2 2

 خاطبة 006. 0006. 1 147.989 81.6 302 18.4 68 6-1-3 3

 صحيحة 1.00 0.038 1 4.324 44.9 166 55.1 204 6-1-4 4

 صحيحة 1.00 0296. 1 4.768 44.3 164 55.7 206 6-1-5 5

 خاطبة 6.66 6.000 1 217.989 88.4 327 11.6 43 6-2-1 6

 خاطبة 6.66 6.000 1 30.368 64.3 238 35.7 132 6-2-2 7

 خاطبة 6.66 6.000 1 369.411 78.9 292 21.1 78 6-2-3 8

 خاطبة 6.66 6.000 1 59.200 70.0 259 30.0 111 6-2-4 9

 خاطبة 6.66 6.000 1 123.773 78.9 292 21.1 78 6-2-5 10

 خاطبة 6.66 6.000 1 199.957 86.8 321 13.2 49 6-2-6 11

 خاطبة 6.66 6.000 1 211.892 87.8 325 12.2 45 6-2-7 12

 خاطبة 6.66 6.000 1 160.908 83.0 307 17.0 63 6-2-8 13

 خاطبة 6.66 6.000 1 45.676 67.6 250 32.4 120 6-2-9 14

 خاطبة 6.66 6.000 1 155.676 82.4 305 17.6 65 6-2-16 15

 خاطبة 6.66 6.666 1 108.108 77.0 285 23.0 85 6-3-1 16

 خاطبة 6.66 6.666 1 237.508 65.7 243 34.4 127 6-3-2 17

 خاطبة 6.66 6.666 1 16.443 60.5 224 39.5 146 6-3-3 18

 خاطبة 6.66 6.666 1 227.297 89.2 330 10.8 40 6-3-4 19

 خاطبة 6.66 6.666 1 108.108 77.0 285 23.0 85 6-3-5 20

 خاطبة 6.66 6.666 1 138.043 80.5 298 19.5 72 6-4-1 21

 خاطبة 6.66 6.666 1 103.827 76.5 283 23.5 87 6-4-2 22

 خاطبة 6.66 6.666 1 135.611 80.3 297 19.7 73 6-4-3 23

 خاطبة 6.66 6.666 1 243.243 90.5 335 9.5 35 6-4-4 24

 خاطبة 6.66 6.666 1 227.297 89.2 330 10.8 40 6-4-5 25
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 الفصل
رقم 
 الفقرة

السئلة 
 الفرعية

االجابات 
 الصحيحة

النسبة 
 المئوية

االجابات 
 الخاطئة

النسبة 
 المئوية

 اختبار 

 مربا كاي
درجات 
 الحرية

القيمة 
 المعنوية

 الوسيط
 تقدير

 اإلجابة
 خاطبة 6.66 6.666 1 182.703 85.1 315 14.9 55 6-4-6 26

 خاطبة 6.66 6.666 1 199.957 86.8 321 13.2 49 6-4-7 27

 خاطبة 6.66 6.666 1 243.243 90.5 335 9.5 35 6-4-8 28

 خاطبة 6.66 6.666 1 168.919 83.8 310 16.2 60 6-4-9 29

 خاطبة 6.66 6.666 1 158.281 82.7 306 17.3 64 6-4-16 30

 خاطبة 6.66 6.666 1 155.676 82.4 305 17.6 65 6-4-11 31

ق: 
ساب
ا ال

را
ال

يعية
الرتب
ت 
دق
ؼبعا
ا كا

حلي
الت

 

 خاطبة 6.66 6.666 1 32.703 64.9 240 35.1 130 7-1-1 32

 خاطبة 6.66 6.666 1 31.524 64.6 239 35.4 131 7-1-2 34

 خاطبة 6.66 6.666 1 83.719 73.8 273 26.2 97 7-1-3 35

 خاطبة 6.66 6.666 1 52.973 68.9 255 31.1 115 7-1-4 35

 خاطبة 6.66 6.666 1 32.703 64.9 240 35.1 130 7-1-5 36

 خاطبة 6.66 6.666 1 65.773 71.1 263 28.9 107 7-1-6 37

 خاطبة 6.66 6.666 1 103.827 76.5 283 23.5 87 7-1-7 38

 خاطبة 6.66 6.666 1 142.973 81.1 300 18.9 70 7-1-8 39

 خاطبة 6.66 6.666 1 168.919 83.8 310 16.2 60 7-2-1 40

 خاطبة 6.66 6.666 1 185.524 85.4 316 14.6 54 7-2-2 41

 خاطبة 6.66 6.666 1 142.973 81.1 300 18.9 70 7-2-3 42

 خاطبة 6.66 6.666 1 116.930 78.1 289 21.9 81 7-2-4 43

 خاطبة 6.66 6.666 1 150.530 81.9 303 18.1 67 7-2-5 44

 خاطبة 6.66 6.666 1 135.611 80.3 297 19.7 73 7-2-6 45

 خاطبة 6.66 6.666 1 150.530 81.9 303 18.1 67 7-2-7 46

 خاطبة 6.66 6.666 1 233.611 89.7 332 10.3 38 7-2-8 47

 خاطبة 6.66 6.666 1 233.611 89.7 332 10.3 38 7-2-9 48

 خاطبة 6.66 6.666 1 116.930 78.1 289 21.9 81 7-3-1 49

 خاطبة 6.66 6.666 1 123.773 78.9 292 21.1 78 7-3-2 50

 خاطبة 6.66 6.666 1 224.173 88.9 329 11.1 41 7-3-3 51

 خاطبة 6.66 6.666 1 214.930 88.1 326 11.9 44 7-3-4 52

 خاطبة 6.66 6.666 1 287.232 94.1 348 5.9 22 7-3-5 53

 خاطبة 6.66 6.666 1 145.470 81.4 301 18.6 69 7-3-6 54
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 الفصل
رقم 
 الفقرة

السئلة 
 الفرعية

االجابات 
 الصحيحة

النسبة 
 المئوية

االجابات 
 الخاطئة

النسبة 
 المئوية

 اختبار 

 مربا كاي
درجات 
 الحرية

القيمة 
 المعنوية

 الوسيط
 تقدير

 اإلجابة

عية
لرتبي
ؿ ا
دكا
: ال
امل

ا الا
را
ال

 

 خاطبة 6.66 6.666 1 345.800 77.0 285 33.0 85 8-1-1 55

 خاطبة 6.66 6.666 1 266.476 92.4 342 7.6 28 8-1-2 56

 خاطبة 6.66 6.666 1 99.632 75.9 281 24.1 89 8-1-3 57

 خاطبة 6.66 6.666 1 166.227 83.5 309 16.5 61 8-1-4 58

 خاطبة 6.66 6.666 1 126.097 79.2 293 20.8 77 8-1-5 59

 خاطبة 6.66 6.666 1 211.892 87.8 325 12.2 45 8-1-6 60

 خاطبة 6.66 6.666 1 475.368 86.5 320 13.5 50 8-1-7 61

 خاطبة 6.66 6.666 1 266.476 92.4 342 7.6 28 8-2-1 62

 خاطبة 6.66 6.666 1 301.503 95.1 352 4.9 18 8-2-2 63

 خاطبة 6.66 6.666 1 287.232 94.1 348 5.9 22 8-2-3 64

 خاطبة 6.66 6.666 1 246.497 90.8 336 9.2 34 8-2-4 65

 خاطبة 6.66 6.666 1 166.227 83.5 309 16.5 61 8-2-5 66

 خاطبة 6.66 6.666 1 319.827 96.5 357 3.5 13 8-2-6 67

 خاطبة 6.66 6.666 1 197.027 86.5 320 13.5 50 8-2-7 68

 خاطبة 6.66 6.666 1 269.881 92.7 343 7.3 27 8-2-8 69

 خاطبة 6.66 6.666 1 301.503 95.1 352 4.9 18 8-3-1 70

 خاطبة 6.66 6.666 1 290.768 94.3 349 5.7 21 8-3-2 71

 خاطبة 6.66 6.666 1 287.232 94.1 348 5.9 22 8-3-3 72

 خاطبة 6.66 6.666 1 319.827 96.5 357 3.5 13 8-3-4 73

 خاطبة 6.66 6.666 1 269.881 92.7 343 7.3 27 8-3-5 74

 خاطبة 6.66 6.666 1 294.324 94.6 350 5.4 20 8-3-6 75

 خاطبة 6.66 6.666 1 280.227 93.5 346 6.5 24 8-3-7 76

 خاطبة 6.66 6.666 1 350.270 98.6 365 1.4 5 8-3-8 77

 خاطبة 6.66 6.666 1 224.173 88.9 329 11.1 41 8-3-9 78

ات
ؼبالا
ة كا
 ري
 اعب
قت

عاد
: اؼب

سق
 التا

اا
الر

 

 خاطبة 6.66 6.666 1 319.827 96.5 357 3.5 13 9-1-1 79

 خاطبة 6.66 6.666 1 334.876 97.6 361 2.4 9 9-1-2 80

 خاطبة 6.66 6.666 1 294.324 94.6 350 5.4 20 9-1-3 81

 خاطبة 6.66 6.666 1 276.757 93.2 345 6.8 25 9-1-4 82

 خاطبة 6.66 6.666 1 610.222 93.8 347 6.1 23 9-1-5 83

 خاطبة 6.66 6.666 1 276.757 93.2 345 6.8 25 9-1-6 84

 خاطبة 6.66 6.666 1 294.324 94.6 350 5.4 20 9-2-1 85
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 الفصل
رقم 
 الفقرة

السئلة 
 الفرعية

االجابات 
 الصحيحة

النسبة 
 المئوية

االجابات 
 الخاطئة

النسبة 
 المئوية

 اختبار 

 مربا كاي
درجات 
 الحرية

القيمة 
 المعنوية

 الوسيط
 تقدير

 اإلجابة
 خاطبة 6.66 6.666 1 269.881 92.7 343 7.3 27 9-2-2 86

 خاطبة 6.66 6.666 1 280.227 93.5 346 6.5 24 9-2-3 87

 خاطبة 6.66 6.666 1 294.324 94.6 350 5.4 20 9-2-4 88

 خاطبة 6.66 6.666 1 294.324 94.6 350 5.4 20 9-2-5 89

 خاطبة 6.66 6.666 1 301.503 95.1 352 4.9 18 9-2-6 90

 خاطبة 6.66 6.666 1 334.876 97.6 361 2.4 9 9-2-7 91

 خاطبة 6.66 6.666 1 269.881 92.7 343 7.3 27 9-2-8 92

 خاطبة 6.66 6.666 1 280.227 93.5 346 6.5 24 9-2-9 93

 اؿ
قات

  كا
اا
طا

ر: ا
عاش

ا ال
را
ال

 

 خاطبة 6.66 6.666 1 287.232 94.1 348 5.9 22 16-1-1 94

 خاطبة 6.66 6.666 1 47.092 67.8 251 32.2 119 16-1-2 95

 خاطبة 6.66 6.666 1 105.957 76.8 284 23.2 86 16-1-3 96

 خاطبة 6.66 6.666 1 221.070 88.6 328 11.4 42 16-1-4 97

 خاطبة 6.66 6.666 1 150.530 81.9 303 18.1 67 16-1-5 98

 خاطبة 6.66 6.666 1 199.957 86.8 321 13.2 49 16-1-6 99

 خاطبة 6.66 6.666 1 236.800 90.0 333 10.0 37 16-1-7 100

 خاطبة 6.66 6.666 1 246.497 90.8 336 9.2 34 16-1-8 101

 خاطبة 6.66 6.666 1 269.881 92.7 343 7.3 27 16-1-9 102

 خاطبة 6.66 6.666 1 256.389 91.6 339 8.4 31 16-1-16 103

 خاطبة 6.66 6.666 1 308.768 95.7 354 4.3 16 16-1-11 104

 خاطبة 6.66 6.666 1 233.611 89.7 332 10.3 38 16-1-12 105

 خاطبة 6.66 6.666 1 259.730 91.9 340 8.1 30 16-1-13 106

 خاطبة 6.66 6.666 1 308.768 95.7 354 4.3 16 16-1-14 107

 خاطبة 6.66 6.666 1 308.768 95.7 354 4.3 16 16-2-1 108

 خاطبة 6.66 6.666 1 280.227 93.5 346 6.5 24 16-2-2 109

 خاطبة 6.66 6.666 1 312.432 95.9 355 4.1 15 16-2-3 110

 خاطبة 6.66 6.666 1 297.903 94.9 351 5.1 19 16-2-4 111

 خاطبة 6.66 6.666 1 305.124 98.4 364 1.6 6 16-2-5 112

 خاطبة 6.66 6.666 1 305.124 95.4 353 4.6 17 16-2-6 113

 خاطبة 6.66 6.666 1 296.768 94.3 349 5.7 21 16-2-7 114

 خاطبة 6.66 6.666 1 305.124 95.4 353 4.6 17 16-2-8 115
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 اآل :ّ اؼبتعل  دبست ل انقراظية اؼبساظا اللريية الرياضية يتبّت 9) مل خطؿ استعراض النتاظج ال اردة   اعبدكؿ

ال ػػػػػطب  ّ ااػػػػػلت علػػػػػ  أعلػػػػػ  نسػػػػػبة4،5،1الراػػػػػا السػػػػػادس )كاػػػػػكة اغبػػػػػدكدّ بينػػػػػت النتػػػػػاظج أف الرقػػػػػرات ) - أ
الرقػػرات  :ّ. بين ػػا58.1 -: 55.1 ػػيم نسػػبة ىػػ ه الرقػػرات تراكاػػت بػػت ) إفأجػػاب ا إجابػػة صػػحيحة، ك الػػ يل

 ػػيم نسػػبة ك  خاطبػػةأجػػاب ا إجابػػة  ال ػػطب الػػ يل ّ ااػػلت علػػ  أعلػػ  نسػػبة11،27،12،6،19،25،24،28)
 :ّ. 96.5 -: 86.8ى ه الرقرات تراكات بت )

ّ ااػػػلت علػػػ  أعلػػػ  36،32،33الراػػػا السػػػابق )التحليػػػا كاؼبعػػػادقت الرتبيعيػػػةّ بينػػػت النتػػػاظج أف الرقػػػرات ) - ب
:ّ. بين ػا 35.4 -: 35.1، ك يم نسبة ىػ ه الرقػرات تراكاػت بػت )أجاب ا إجابة صحيحة ال طب ال يل نسبة

، ك ػيم نسػبة ىػ ه أجاب ا إجابة خاطبة ال طب ال يل ّ االت عل  أعل  نسبة53،48،47،51،52)الرقرات 
 :ّ.94.1 -: 88.1الرقرات تراكات بت )

ال ػػػطب  ّ ااػػػلت علػػػ  أعلػػػ  نسػػػبة59،55،57الراػػا الاػػػامل )الػػػدكاؿ الرتبيعيػػػةّ بينػػػت النتػػػاظج أف الرقػػػرات )  -ج
 :ّ. بين ػػا الرقػػرات24.1 -: 26.8الرقػػرات تراكاػػت بػػت )، كإف  ػػيم نسػػبة ىػػ ه أجػػاب ا إجابػػة صػػحيحة الػػ يل

ال ػػػػػطب  علػػػػ  أعلػػػػػ  نسػػػػبة ّ، ااػػػػلت76،74،69،62،56،71،72،64 77،65،73،67،75،63،76)
 :ّ.98.6 -: 96.8كأف  يم نسبة ى ه الرقرات تراكات بت ) أجاب ا إجابة خاطبة، ال يل

ّ ااػلت علػ  أعلػ  84،82،92،86لنتػاظج أف الرقػرات )الراا التاسػق )اؼبعػادقت اعب ريػة كاؼبالاػاتّ بينػت ا  -د
:ّ. بين ػا 7.3 -: 6.8، كإف  يم نسػبة ىػ ه الرقػرات تراكاػت بػت )أجاب ا إجابة صحيحة ال طب ال يل نسبة

، ك ػػيم نسػػبة ىػػ ه أجػػاب ا إجابػػة خاطبػػة ال ػػطب الػػ يل علػػ  أعلػػ  نسػػبة ّ، ااػػلت91،86،79،96)الرقػػرات 
 :ّ.97.6 -: 95.1الرقرات تراكات بت )

 ّ ااػػػػػػػلت علػػػػػػػ  أعلػػػػػػػ 98،96،95ف الرقػػػػػػػرات )أالراػػػػػػػا العاشػػػػػػػر )اطااػػػػػػػا  كاقات ػػػػػػػاؿّ بينػػػػػػػت النتػػػػػػػاظج   -ىػ 
:ّ. 32.2 -: 18.1، كإف  ػػيم نسػػبة ىػػ ه الرقػػرات تراكاػػت بػػت )أجػػاب ا إجابػػة صػػحيحة ال ػػطب الػػ يل نسػػبة
، كإف  ػيم نسػبة إجابػة خاطبػةأجػاب ا  ال ػطب الػ يل ّ االت عل  أعل  نسبة91،86،79،96)الرقرات بين ا 

 :ّ.97.6 -: 95.1ى ه الرقرات تراكات بت )

ّ بػػػػت مت سػػػػ ات = 6.65ّ أنػػػػو ي جػػػػد  ػػػػرؽ داؿ إااػػػػاظيان عنػػػػد مسػػػػت ل الدقلػػػػة )9كيتضػػػػ  مػػػػل اعبػػػػدكؿ )
ّ 5، 4، 1  إصباي اقختبار ايا تيهر   مست ل الرقرات  ي ة اختبػار مربػق كػام للرقػرات )، استجابات أ راد العينة

ّ كىي  ي ة ذات دقلة معن ية  6.629، 6.638، 6.662ّ عل  الت اي بقي ة اات الية )4.768، 4.324، 9.730)
ّ 2،3دبع  أنو ي جد  رؽ داؿ ااااظيان    را  عينة البحا لاػامل الػ يل أجػاب ا إجابػة صػحيحة. أمػا مسػت ل الرقػرتت )

ّ كىي  ي ة ذات دقلة معن ية دبع  أنو 6.666قي ة اات الية )ّ ب147.989 ،103.827ؽب ا ) قي ة اختبار مربق كام 
ّ 115 إىل 6ي جد  رؽ داؿ إاااظيان    را  عينة البحا لاامل ال يل أجاب ا إجابػة خاطبػة. أمػا مسػت ل الرقػرات )مػل 
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ات ّ عب يػػق الرقػػر 6.666)اات اليػػة ّ بقي ػػة 616.222 - 197.027ايػػا تراكاػػت  ي هػػا قختبػػار مربػػق كػػام بػػت )
 كىي  ي ة ذات دقلة معن ية دبع  أنو ي جد  رؽ داؿ إاااظيان    را  عينة البحا لاامل ال يل أجاب ا إجابة خاطبة. 

 للفقرات ودرجة القياس والقيمة المعنوية( نتائج اختبار )ت( والمتوسط واالنحراف المعياري 01جدول )

 اختبار)ت( االنحراف المعياري المتوسط الحجم
درجات 

 حريةال
 درجة القياس القيمة المعنوية

 أ ا مل اؼبت س  )ضعيلّ 6.666 369 42.855 - 18.62 17.33 376

ّ كىي أ ا مل القي ة اقات الية 6.666ّ بقي ة اؼبعن ية )42.855 -ّ يُبّت إف  ي ة اختبار ت )16كاعبدكؿ )

الرياضػػػيات لػػػدل طػػػطب اؼبرالػػػة اؼبت سػػػ ة تتسػػػم ّ ىػػػ ا يعػػػين مسػػػت ل انقراظيػػػة اؼبسػػػاظا اللرييػػػة الرياضػػػية باتػػػب 6.65)

بالضعل. كيعػػزك الباااػػاف ىػػ ه النتيجػػة إلػػ   لة انقراظية اؼبساظا اللريية الرياضية مل  با اؼبعل ت، كطريقة تنري  اغبا مل 

لشػػركع   الهػػا.  بػػا اؼبعل ػػت كىػػ  الشػػركع   اػػا اؼبسػػالة اللرييػػة الرياضػػية كعػػدـ طلػػب  رأمػػا مػػل  بػػا ال ػػطب  بػػا ا

اؼبرػردات، كنػدرة أع ػ   مػل اللغ يػة ال الػب ااػيلة لػدل ال ػطب بشػاا عػاـ، كضػعل اللغػة العربيػة القراظػي   الضػعل

ال طب كاجب منزي يشت ا عل  اؼبساظا اللريية الرياضػية، كنػدرة اؼبسػاظا اللرييػة الرياضػية   كر ػة اقختبػارات الشػهرية 

لل طب بعدـ اقىت اـ  ا، كردبا نتج ذل  نتيجة ضعل مست ل انقراظية الاتاب   الار ؼ  أك النهاظية فبا يع ي مؤشران 

السابقة. كب ل  يا ف البحا  د أجاب عل  السؤاؿ ا كؿ مل أسبلتو. كتتر  نتاظج البحا اغباي مق دراسػة كػا مػل ) 

، عبػد الػرايم 2611الابيػم، ،   زيػة 2616القاػامي، عبػد ا  ، 2613ظبر الشله ب، ك خركف، ، 2613الاقري ،أضبد 

قبط  عيس ، . كزبتلل نتاظج البحا اغباي مق دراسة كا مل )2614ّالع  ، ،  اتل 2617،  عليالاندرم، ك  تحية 

2615 .ّ 

ما متوسطات درجات مستويات الفهم القرائي لدى طالب المرحلة   ثالثاً  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 المتوسطة؟

التارارات كالنسب اؼبب ية كاختبار مربق كام كدرجات اغبريػة كالقي ػة اؼبعن يػة كلإلجابة عل ى ا السؤاؿ ت اساب 

 ّ يشك إىل ى ه النتاظج.11لاا  قرة. كاعبدكؿ ) تقدير اطجابة كال سي  كربديد
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مربا  ( التوزيا التكراري والنسبي إلجابات أفراد عينة البحث في اختبار مهارات الفهم القرائي ونتيجة اختبار 00الجدول )
 اإلجابة للفقراتودرجات الحرية والقيمة المعنوية والوسيط وتقدير كاي 

رقم 
 الفقرة

االسئلة 
 الفرعية

االجابات 
 الصحيحة

النسبة 
 المئوية

االجابات 
 الخاطئة

النسبة 
 المئوية

 اختبار 
 مربا كاي

درجات 
 الحرية

القيمة 
 المعنوية

تقدير  الوسيط
 االجابة

 صحيحة 1.00 6.666 1 82.993 23.6 70 76.4 227 1-1 1

 صحيحة 1.00 6.666 1 50.939 29.3 87 70.7 210 1-2 2

 صحيحة 1.00 6.666 1 11.758 47.5 141 52.5 156 1-3 3

 صحيحة 1.00 6.666 1 152.758 14.1 42 85.9 255 1-4 4

 صحيحة 1.00 6.666 1 117.741 18.5 55 81.5 242 1-5 5

 صحيحة 1.00 6.666 1 80.892 23.9 71 76.1 226 1-6 6

 خاطبة 006. 6.666 1 26.670 65.0 193 35.0 104 1-7 7

 صحيحة 1.00 6.666 1 6.226 42.8 127 57.2 170 1-8 8

 صحيحة 1.00 6.666 1 11.973 47.1 140 52.9 157 1-9 9

 خاطبة 006. 6.666 1 78.818 75.8 225 24.2 72 1-16 16

 صحيحة 1.00 6.666 1 33.666 33.3 99 66.7 198 2-1 11

 صحيحة 1.00 6.666 1 17.438 42.1 125 57.9 172 2-2 12

 خاطبة 006. 6.666 1 76.771 75.4 224 24.6 73 2-3 13

 خاطبة 006. 6.666 1 56.939 70.7 210 29.3 87 2-4 14

 خاطبة 006. 6.666 1 31.686 66.3 197 33.7 100 2-5 15

 خاطبة 006. 6.666 1 18.939 62.6 186 37.4 111 2-6 16

 خاطبة 6.66 6.666 1 11.215 53.2 158 46.8 139 2-7 17
 صحيحة 1.00 6.666 1 11.654 49.2 146 50.8 151 2-8 18

 صحيحة 1.00 6.666 1 6.226 42.8 127 57.2 170 2-9 19

 خاطبة 006. 6.666 1 25.485 64.6 192 35.4 105 2-16 26

 خاطبة 006. 6.666 1 18.758 58.6 174 41.4 123 2-11 21

 صحيحة 1.00 6.666 1 14.669 43.8 130 56.2 167 2-12 22

 خاطبة 006. 6.666 1 23.195 64.0 190 36.0 107 2-13 23

 خاطبة 006. 6.666 1 128.636 82.8 246 17.2 51 2-14 24

 خاطبة 006. 6.666 1 56.939 70.7 210 29.3 87 2-15 25

 صحيحة 1.00 6.666 1 12.663 49.8 148 50.2 149 2-16 26

 خاطبة 006. 6.666 1 12.164 54.2 161 45.8 136 2-17 27

 خاطبة 006. 6.666 1 56.939 70.7 210 29.3 87 2-18 28

ّ اؼبتعلػػػ  باختبػػػار مهػػػارات الرهػػػم القراظػػػي بّينػػػت النتػػػاظج إف 11)اعبػػػدكؿ مػػػل خػػػطؿ اسػػػتعراض النتػػػاظج الػػػ اردة   
أجػػػاب ا إجابػػػة صػػػحيحة، كأف  ػػػيم نسػػػبة ىػػػ ه الرقػػػرات  ال ػػػطب الػػػ يل ّ ااػػػلت علػػػ  أعلػػػ  نسػػػبة6،1،5،4الرقػػػرات )

أجػػػاب ا  ال ػػػطب الػػػ يل ّ ااػػػلت علػػػ  أعلػػػ  نسػػػبة13،16،24)الرقػػػرات :ّ. بين ػػػا 85.9 -: 76.1تراكاػػػت بػػػت )
 :ّ.82.8 -: 75.4إجابة خاطبة، كإف  يم نسبة ى ه الرقرات تراكات بت )
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ّ بػػػػت مت سػػػػ ات = 6.65ّ أنػػػػو ي جػػػػد  ػػػػرؽ داؿ إااػػػػاظيان عنػػػػد مسػػػػت ل الدقلػػػػة )11يتضػػػػ  مػػػػل اعبػػػػدكؿ )
، 3، 2، 1استجابات أ راد العينة،   إصباي اقختبار ايا تيهر   مست ل الرقرات  ي ة اختبػار مربػق كػام للرقػرات )

ّ كىػػػي 6.666قي ػػػة اات اليػػػة )ّ ب152.7581 - 6.226ّ بػػػت )26، 22، 19، 18، 12، 11، 9، 7، 6، 5، 4
 ي ة ذات دقلة معن ية دبعػ  أنػو ي جػد  ػرؽ داؿ إااػاظيان    را  عينػة البحػا لاػامل الػ يل أجػاب ا إجابػة صػحيحة. أمػا 

ّ  قػػػػػػد تراكاػػػػػػت  ي ػػػػػػة 28، 27، 25، 24، 23، 21، 26، 17، 16، 15، 14، 13، 16، 8مسػػػػػػت ل الرقػػػػػػرات )
ّ كىػػي  ي ػػة ذات دقلػػة دبعػػ  أنػػو ي جػػد 0006.ّ بقي ػػة اات اليػة )128.636 - 11.215اختبػار مربػػق كػػام ؽبػػا بػػت )

  رؽ داؿ إاااظيان    را  عينة البحا لاامل ال يل أجاب ا إجابة خاطبة. 

 لفقرات اختبار مهارات الفهم القرائي ودرجة القياس والقيمة المعنوية( نتائج اختبار )ت( والمتوسط واالنحراف المعياري 02جدول )

 اختبار ت االنحراف المعياري المتوسط الحجم
درجات 
 الحرية

 درجة القياس القيمة المعنوية

 أعل  مل اؼبت س  6.666 296 18.593 4.74 14.6 297

ّ كىػػػػػي أ ػػػػػا مػػػػػل القي ػػػػػة 6.666ّ بقي ػػػػػة اؼبعن يػػػػػة )18.593ّ يتبػػػػػت إف  ي ػػػػػة اختبػػػػػار ت )12مػػػػػل اعبػػػػػدكؿ )
اؼبرالػػة اؼبت سػػ ة تتسػػم  لػػدل طػػطبّ ىػػ ا يعػػ  مت سػػ ات درجػػات مسػػت ل مهػػارات الرهػػم القراظػػي 6.65اقات اليػػة )

ّ  قرة مػل  قػرات مهػارات الرهػم القراظػي اػازت علػ  درجػة النجػاح 14ّ نطاظ إف )11بالنجاح. كمل خطؿ اعبدكؿ )
:ّ ااػػلت 56)اآلخػػر أجػػاب ا إجابػػة صػحيحة كالناػػل  ال ػػطب الػ يل :ّ ااػػلت علػ  نسػػبة56أم ناػل ا سػػبلة )

ك ػ ا كشػرت النتيجػة إف مسػت ل مهػارات الرهػم القراظػي ل ػطب الاػل أجػاب ا إجابػة خاطبػة.  ال طب الػ يل عل  نسبة
الاالػػػا مت سػػػ  متػػػدفن إذ يقعػػػ ف   اؼبسػػػت ل اطابػػػاطي فبػػػا يعػػػين إف ال ػػػطب يعػػػان ف ضػػػعران   مهػػػارات الرهػػػم القراظػػػي 

 كيعجزكف عل  را ة النا ص كاستيعا ا اىت دبساعدة اؼبعلم كإشرا و.

أداة البحػا اؼبسػتددمة الػم سػاعدت ال ػطب عػا  جػاب ا إجابػة صػحيحة إىل طبيعػةأ الػ يل البااااف نتيجة كيعزك
ربديد اطجابة اؼبناسبة   اقختبار كىي أسبلة م ض عية مل ن ع اقختيار مل متعدد، كاىت ػاـ بعػض معل ػي اللغػة العربيػة 

 ىػ ه ادياة   التػدريس. كتترػ  تاستدداـ اسرتاتيجيادبهارات الرهم القراظي، كالع ا عل  إكسا ا لل طب مل خطؿ 

 ّ.2613هنابة ، ك 2616 ، كا س ا2664 اػبراجي :مل كا   دراسة ماا السابقة الدراسات بعض نتاظج مق النتيجة

رابعاً  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث  ما مستوى مهارات حل المسائل اللفظية الرياضية لدى طالب المرحلة 
  المتوسطة؟

ىػػػ ا السػػػؤاؿ ت اسػػػاب التاػػػرارات كالنسػػػب اؼبب يػػة كاختبػػػار مربػػػق كػػػام كدرجػػػات اغبريػػػة كالقي ػػػة كلإلجابػػة عػػػل 
 ّ يشك إىل ى ه النتاظج.13لاا  قرة. كاعبدكؿ ) تقدير اطجابة اؼبعن ية كال سي  كربديد
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( التوزيا التكراري والنسبي إلجابات أفراد عينة البحث في اختبار حل المسائل اللفظية الرياضية ونتيجة اختبار مربا  01الجدول )
 اإلجابة للفقرات.ودرجات الحرية والقيمة المعنوية والوسيط وتقدير كاي 

رقم  السئلة
 الفقرة

السئلة 
 الفرعية

اإلجابات  البيانات
 الصحيحة

النسبة 
 مئويةال

اإلجابات 
 الخاطئة

النسبة 
 المئوية

 اختبار 
 مربا كاي

درجات 
 الحرية

القيمة 
 المعنوية

تقدير  الوسيط
 اإلجابة

 السؤاؿ ا كؿ
 )اؼبسالة ا كىلّ

 خاطبة 6.66 6.666 1 25.666 54.3 151 45.7 127 اؼبع يات 1-1 1

 خاطبة 6.66 6.666 1 18.428 54.3 151 45.7 127 اؼب ل ب 1-2 2

 خاطبة 666. 6.666 1 17.771 95.3 256 4.7 22 اغبا 1-3 3

 السؤاؿ الاا 
 )اؼبسالة الاانيةّ

 خاطبة 6.66 6.666 1 14.256 62.2 173 37.8 165 اؼبع يات 2-1 4

 خاطبة 6.66 6.666 1 24.125 57.2 159 42.8 119 اؼب ل ب 2-2 5

 خاطبة 666. 6.666 1 28.214 98.2 273 1.8 5 اغبا 2-3 6

 السؤاؿ الاالا
 )اؼبسالة الاانيةّ

 خاطبة 6.66 6.666 1 11.261 76.6 231 23.4 65 اؼبع يات 3-1 7

 خاطبة 6.66 6.666 1 16.256 72.7 262 27.3 76 اؼب ل ب 3-2 8

 خاطبة 666. 6.666 1 25.231 93.5 266 6.5 18 اغبا 3-3 9

 السؤاؿ الرابق
 )اؼبسالة الرابعةّ

 خاطبة 6.66 6.666 1 78.216 76.9 197 29.1 81 اؼبع يات 4-1 16

 خاطبة 6.66 6.666 1 45.166 65.1 181 34.9 97 اؼب ل ب 4-2 11

 خاطبة 666. 6.666 1 15.245 86.3 246 13.7 38 اغبا 4-3 12

 السؤاؿ اػبامس
 )اؼبسالة اػبامسةّ

 خاطبة 6.66 6.666 1 18.254 76.9 197 29.1 81 اؼبع يات 5-1 13

 خاطبة 6.66 6.666 1 45.216 65.1 181 34.9 97 اؼب ل ب 5-2 14

 خاطبة 666. 6.666 1 16.542 86.3 246 13.7 38 اغبا 5-3 15

 ّ اؼبتعل  دبست ل مهارات اا اؼبساظا اللريية الرياضية قبد:13)اعبدكؿ مل خطؿ استعراض النتاظج ال اردة   

أجػاب ا  ال ػطب الػ يل نسبة أعل ّ االت عل  1ف الرقرة )أبّينت النتاظج  استخراج المعطيات من المسائل   -
 أعلػػ ّ ااػػلت علػػ  7:ّ بين ػػا الرقػػرة )45.7إجابػػة صػػحيحة قسػػتدراج اؼبع يػػات مػػل اؼبسػػالة ا كىل، بنسػػبة )

 :ّ.76.6أجاب ا إجابة خاطبة قستدراج اؼبع يات مل اؼبسالة الاالاة ) ال طب ل يل نسبة
أجػػاب ا إجابػػة  ال ػػطب الػػ يل نسػػبة أعلػػ ّ ااػػلت علػػ  2بّينػػت النتػػاظج أف الرقػػرة ) ب للمســائل كتابــة المطلــو  -

ال طب  نسبة أعل ّ االت عل  8:ّ بين ا الرقرة )45.7صحيحة لاتابة اؼب ل ب مل اؼبسالة ا كىل، بنسبة )
 :ّ.72.7أجاب ا إجابة خاطبة لاتابة اؼب ل ب مل اؼبسالة الاالاة ) ال يل

أجػػاب ا  ال ػػطب الػػ يل ّ ااػػلتا علػػ  أعلػػ  نسػػبة15 ،12ف الرقػػرتت )أبّينػػت النتػػاظج  ل المســائل خطــوات حــ -
ّ ااػلت علػ  6:ّ بين ػا الرقػرة )13.7إجابة صحيحة لاتابة خ  ات اػا اؼبسػالتت الرابعػة كاػبامسػة بنسػبة )

 :ّ.98.2نسبة )أجاب ا إجابة خاطبة لاتابة خ  ات اا اؼبسالة الاانية ب ال طب ال يل أعل  نسبة

ّ بػػػػت مت سػػػػ ات = 6.65ّ أنػػػػو ي جػػػػد  ػػػػرؽ داؿ إااػػػػاظيان عنػػػػد مسػػػػت ل الدقلػػػػة )13) يتضػػػػ  مػػػػل اعبػػػػدكؿ
  إصباي اقختبار ايا تيهر   مست ل الرقرات  ي ة اختبار مربق كام عب يق  قرات اقختبار ، استجابات أ راد العينة
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ّ كىي  ي ة ذات دقلة معن يػة دبعػ  أنػو ي جػد  ػرؽ داؿ 6.666)ّ  بقي ة اات الية 78.216 - 16.256ترتاكح بت )
 إاااظيان    را  عينة البحا لاامل ال يل أجاب ا إجابة خاطبة.

 ( نتائج اختبار )ت( والمتوسط واالنحراف المعياري والقيمة المعنوية لفقرات اختبار 04جدول )

 حل المسائل اللفظية الرياضية ودرجة القياس

 درجة القياس القيمة المعنوية درجات الحرية اختبار)ت( االنحراف المعياري سطالمتو  الحجم
 أ ا مل اؼبت س  )ضعيلّ 6.666 277 57.166 - 5.39 5.51 278

ّ كىػػػػي أ ػػػػا مػػػػل القي ػػػػة 6.666ّ بقي ػػػػة اؼبعن يػػػػة )57.166-)ت ّ يتبػػػػت إف  ي ػػػػة اختبػػػػار 14مػػػػل اعبػػػػدكؿ )
ّ ىػػػػ ا يعػػػػين مسػػػػت ل مهػػػػارات اػػػػا اؼبسػػػػاظا اللرييػػػػة الرياضػػػػية لػػػػدل طػػػػطب اؼبرالػػػػة اؼبت سػػػػ ة تتسػػػػم 6.65اقات اليػػػػة )

كصع بة  الرياضية،بالضعل. كيعػػزك الباااػػاف ىػػ ه النتيجػػة إلػػ  ضعل تدريب ال طب عل  مهارات اا اؼبساظا اللريية 
اػا اؼبسػاظا اللرييػة    الرياضػيات معل ػ  الػم يسػتددمها التقليديػة  را ة ك هم اؼبسالة اللريية الرياضية، كطريقة التػدريس

الرياضية، كردبا  لػة اىت ػاـ اؼبعل ػت حبػا اؼبسػاظا اللرييػة الرياضػية اعتقػادان مػنهم بتضػييق ك ػت اغباػة كعػدـ  ػدرة كاػك مػل 
 بة ت كر الق انت كصع بات اختيار الع ليات اغبسابية اؼبناسبة غبلها.  ال طب عل  الها. كصع  

كبػػ ل  ياػػ ف البحػػا  ػػد أجػػاب علػػ  السػػؤاؿ الاالػػا مػػل أسػػبلتو، كاقػػ  الررضػػية الاالاػػة. كتترػػ  نتػػاظج البحػػا 
خالػد  ، 2612ك ػاؿ غرػ ر،  ، 2612كوبػي عبيػدات، ، ؿب ػد سػامل، 2611ىيػام أب شػنار، اغباي مق دراسة كا مػل )

 .2617ّزة الرياشي، وبي ؽباؼ، كضب، 2617خالد عبدالقادر، ، 2613عبدالقادر، 

 القرائي؟خامسًا  عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرابا  ما داللة عالقة انقرائية المسائل اللفظية الرياضية بالفهم 

اللريية ّ يُبّت معاما اقرتباط كاختبار مربق كام كدرجات اغبرية كالقي ة اؼبعن ية بّت مهارات الرهم القراظي كانقراظية اؼبساظا 15جدكؿ )
 الرياضية كدرجة القياس.

 مربق كام معاما اقرتباط اغبجم
درجات 
 اغبرية

القي ة 
 اؼبعن ية

 درجة القياس

 الرهم القراظي
 غك دالة ااااظيان  6.57 1 6.322 6.633

 انقراظية اؼبساظا اللريية الرياضية

ّ كىػػي أكػػ  مػػل القي ػػة 6.57ّ بقي ػػة اؼبعن يػػة )6.322يتبػػت مػػل اعبػػدكؿ أعػػطه إف  ي ػػة اختبػػار مربػػق كػػام )
 مهػػارات الرهػػم إااػػاظية بػػتّ ىػػ ا يعػػ  أنػػو ق ت جػػد دقلػػة ذات عط ػػة 6.633ّ كدبعامػػا ارتبػػاط )6.65اقات اليػػة )

  القراظي كانقراظية اؼبساظا اللريية الرياضية.
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النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس  ما داللة عالقة الفهم القرائي بمهارات طالب المرحلة المتوسطة  سادسًا  عرض
  الرياضية؟حل المسائل اللفظية  في

( يُبي ن معامل االرتباط واختبار مربا كاي ودرجات الحرية والقيمة المعنوية بي ن مهارات الفهم القرائي ومهارات حل 06جدول )
 ية الرياضية ودرجة القياس.المسائل اللفظ

درجات  مربا كاي معامل االرتباط الحجم
 الحرية

 درجة القياس القيمة المعنوية

 الرهم القراظي
 غك دالة إاااظيان  6.647 1 1.484 6.658

 مهارات اا اؼبساظا اللريية الرياضية

ّ كىػػي أكػػ  مػػل القي ػػة 6.647ّ بقي ػػة اؼبعن يػػة )1.484يتبػػّت مػػل اعبػػدكؿ أعػػطه إف  ي ػػة اختبػػار مربػػق كػػام )
القراظػي  مهػارات الرهػمّ ى ا يع  ق ت جد دقلة ذات عط ة إااػاظية بػت 6.658ّ كدبعاما ارتباط )6.65اقات الية )

 كاا اؼبساظا اللريية الرياضية.

متعلقة بالسؤال السادس  ما داللة عالقة انقرائية المسائل اللفظية الرياضية بكتب سابعًا  عرض النتائج ال
 المتوسطة؟الرياضيات، بمهارات حل المسائل الرياضية لدى طالب المرحلة 

ياضية ومهارات ( يُبي ن معامل االرتباط واختبار مربا كاي ودرجات الحرية والقيمة المعنوية بي ن انقرائية المسائل اللفظية الر 07جدول )
 حل المسائل اللفظية الرياضية ودرجة القياس.

 مربا كاي معامل االرتباط الحجم
درجات 
 الحرية

 درجة القياس القيمة المعنوية

 انقراظية اؼبساظا اللريية الرياضية
 غك دالة ااااظيان  6.98 1 6.637 6.662

 مهارات اا اؼبساظا اللريية الرياضية

ّ كىػػػي أكػػػ  مػػػل القي ػػػة 6.98ّ بقي ػػػة اؼبعن يػػػة )6.637يتبػػػت مػػػل اعبػػػدكؿ أعػػػطه اف  ي ػػػة اختبػػػار مربػػػق كػػػام )
ّ ىػػ ا يعػػ  أنػػو ق ت جػػد عط ػػة ذات دقلػػة إااػػاظية بػػت انقراظيػػة اؼبسػػاظا 6.662ّ كدبعامػػا ارتبػػاط )6.65اقات اليػػة )

 لريية الرياضية لدل ططب اؼبرالة اؼبت س ة. اللريية الرياضية باتب الرياضيات، كمهارات اا اؼبساظا ال

 فرضيات البحث واختبارها 

يتم اختبار صحة  تحقق من فرضيات البحث أجرى الباحثان االختبارات التالية  اختبار مربا كاي لل
  15,1الفروض التالية عند مستوى داللة 

 الفرض الول  يوجد ارتباط دال احصائياً بين انقرائية المسائل اللفظية وبين درجاتهم في الفهم القرائي. 
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( يُبي ن معامل االرتباط واختبار مربا كاي ودرجات الحرية والقيمة المعنوية ودرجة القياس بي ن انقرائية المسائل اللفظية 08جدول )
 الرياضية ومهارات الفهم القرائي.

درجات  مربا كاي معامل االرتباط الحجم
 الحرية

 درجة القياس القيمة المعنوية

 انقراظية اؼبساظا اللريية الرياضية
 غك دالة ااااظيان  6.57 1 6.322 6.633

 الرهم القراظي 

القي ػػػة ّ كىػػػي أكػػػ  مػػػل 6.57ّ بقي ػػػة معن يػػػة )6.322يتبػػػّت مػػػل اعبػػػدكؿ أعػػػطه إف  ي ػػػة اختبػػػار مربػػػق كػػػام )
ّ ىػػ ا يعػػ  أنػػو ق ي جػػد ارتبػػاط داؿ اااػػاظيان بػػت انقراظيػػة اؼبسػػاظا اللرييػػة 6.633ّ كدبعامػػا ارتبػػاط )6.65اقات اليػػة )

 ، ك ب ؿ الررض الاررم بنا ن عل  ربليا الدرجات.الرياضية كبت درجامم   مهارات الرهم القراظي

ت طـالب الصـف الثالـث المتوسـط فـي حـل المسـائل اللفظيـة الفرض الثـاني  يوجـد ارتبـاط دال احصـائياً بـين درجـا
 الرياضية وبين درجاتهم في الفهم القرائي. 

( يُبي ن معامل االرتباط واختبار مربا كاي ودرجات الحرية والقيمة المعنوية ودرجة القياس بي ن مهارات حل المسائل 09جدول )
 اللفظية الرياضية ومهارات الفهم القرائي.

 مربا كاي معامل االرتباط الحجم
درجات 
 الحرية

 درجة القياس القيمة المعنوية

 مهارات اا اؼبساظا اللريية الرياضية 
 غك دالة إاااظيان  6.647 1 1.484 6.658

 الرهم القراظي

 ّ كىػػي أكػػ  مػػل القي ػػة6.647ّ بقي ػػة اؼبعن يػػة )1.484يتبػػت مػػل اعبػػدكؿ أعػػطه اف  ي ػػة اختبػػار مربػػق كػػام )
ّ ىػػ ا يعػػ  أنػػو ق ي جػػد ارتبػػاط داؿ اااػػاظيان بػػت درجػػات طػػطب الاػػل 6.658ّ كدبعامػػا ارتبػػاط )6.65اقات اليػػة )

، ك ب ؿ الررض الاررم بنا ن عل  الاالا اؼبت س    اا اؼبساظا اللريية الرياضية كبت درجامم   مهارات الرهم القراظي
 ربليا الدرجات.

دال احصائياً بين درجات طالب الصف الثالث المتوسط في انقرائية المسائل اللفظية  الفرض الثالث  يوجد ارتباط
 الرياضية وبين درجاتهم في حل المسائل اللفظية الرياضية. 

( يُبي ن معامل االرتباط واختبار مربا كاي ودرجات الحرية والقيمة المعنوية ودرجة القياس بي ن انقرائية المسائل اللفظية 21جدول )
 لرياضية ومهارات حل المسائل اللفظية الرياضية.ا

 مربا كاي معامل االرتباط الحجم
درجات 
 الحرية

 درجة القياس القيمة المعنوية

 انقراظية اؼبساظا اللريية الرياضية
 غك دالة ااااظيان  6.98 1 6.637 6.662

 مهارات اا اؼبساظا اللريية الرياضية
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ّ كىػػي أكػػ  مػػل القي ػػة 6.98ّ بقي ػػة اؼبعن يػػة )6.637 ي ػػة اختبػػار مربػػق كػػام )يتبػػت مػػل اعبػػدكؿ أعػػطه إف 
ّ ىػػ ا يعػػ  أنػػو ق ي جػػد ارتبػػاط داؿ اااػػاظيان بػػت درجػػات طػػطب الاػػل 6.662ّ كدبعامػػا ارتبػػاط )6.65اقات اليػػة )

ك ب ؿ الررض الاررم  ،ية الرياضيةالاالا اؼبت س    اا اؼبساظا اللريية الرياضية كبت درجامم   انقراظية اؼبساظا اللري
 بنا ن عل  ربليا الدرجات.

 استخالص أهم النتائج 

إف مست ل انقراظية اؼبساظا اللريية الرياضية باتب الرياضيات لدل ططب اؼبرالة اؼبت س ة كاف   مست ل الضعل  أواًل 

ىػّ، 1435ـّ، كدراسة اغبر )2611أب شنار)كى ه النتيجة تتر  مق نتاظج دراسة ، كمل ياا إىل مرالة اىت النجاح
 ـّ.2617) ركدرسة عبد القاد

إف مت س ات درجات مست ل مهارات الرهم القراظي لدل ططب اؼبرالة اؼبت س ة كاف   مست ل النجاح  ق  كمل  ثانيًا 

كدراسة  Nortvedt) ، (2016 ـّ،2667كى ه النتيجة تتر  مق نتاظج دراسة اجمليدؿ كاليا عي)، وبق  التر ؽ اؼب ل ب
 ـّ.2614) الاندرم 

إف مهارات اا اؼبساظا اللريية الرياضية لدل ططب اؼبرالة اؼبت س ة كاف   مست ل الضعل كمل ياا إىل مرالة  ثالثاً 

كدراسة عيس  ىػّ، 1423ـّ، كدراسة ناار )1985كتتر  ى ه النتيجة مق نتاظج دراسة مقداد )، اىت النجاح
 ـّ.2615)

ق ت جد أم عط ة بت مهارات اا اؼبساظا اللريية الرياضية كانقراظية اؼبساظا اللريية الرياضية ك ا أنو ق ت جد  رابعاً 

 عط ة بت مهارات اا اؼبساظا اللريية الرياضية كمهارات الرهم القراظي.
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   التوصيات المقترحات 

دعم  را ة اؼبساظا اللريية الرياضية   تن ية مهارات اا اؼبساظا اللريية استدداـ اسرتاتيجية  اظ ة عل   -1
 الرياضية.

 الرياضية. اا اؼبسالة اسرتاتيجيات مل أن اع ـبتلرة ال طب عل  تدريب -2
 اغبا. صحة مل اسرتاتيجية للتحق  مل باكار ال اادة اؼبسالة اللريية الرياضية اا -3

 .اللريية الرياضية اؼبشاطت اا اسرتاتيجيات  عل ماال بشاا معل ي الرياضيات تدريب -4

 اا مهارات لتن ية الرعالة عل  ال رؽ معل ي الرياضيات لتدريب اػبدمة كأثنا   با تدريبية برامج تقدو -5

 .لدل ال طب اللريية الرياضية اؼبشاطت
 .اللريية الرياضيةاؼبشاطت  اا كاسرتاتيجيات طجرا ات كالاري  اؼبباشر التدريس عل  الرتكيز زيادة -6

 وببها اىت للرياضيات اؼبع  اغبقيقي ييهر اىت الرياضيات مناىج كا   اللريية الرياضية باؼبساظا اقىت اـ -7

 .كاؼب ى بت النبها  س ل الها عل  ق يقدر الم ا لغاز دباابة اللريية الرياضية اؼبساظا تعت  الم ال طب

 .أم ر كأكليا  اؼبدرسة إدارة بت الدركس كذل  بالتعاكف إاضار   كاؼباابرةاؼبست ر  اغبض ر اا ال طب عل  -8

الرتكيز عل  تن ية مهارات الرهم القراظي عند تدريس اللغة العربية، كاختيار النا ص، كالع ا عل  تن يتها،  -9
 كإكسا ا لل طب   درس القرا ة أثنا  اؼب ا ل التعلي ية.

 كتب الرياضيات أىداؼ وبق  دبا لدل ال طب القراظي للنا ص الرهم مهارات يةتن  عل  اؼبعل ت تركيز أنبية -16

 .اؼب  رة

 اقسترادة مل نتاظج ى ا البحا، كتنري  ت صياتو.  -11

 اان يةمهارات اا اؼبساظا اللريية الرياضية لدل ططب اؼبرالة ال طبيعة عل  لل   ؼ مشا ة دراسة إجرا  -12
 .كعط تها بالرهم القراظي كانقراظية مساظا كتب الرياضيات
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 المراجا 
ّ.  اعليػػة برنػػامج  ػػاظم علػػ  2614) إبػػراىيم، أضبػػػد سيػػػد ؿب ػػد، كؿب ػػ د، عبػػد الػػرازؽ ـبتػػار، كسػػعيد،  اط ػػة ؿب ػػد ؿب ػػد

اسػػرتاتيجيات التراػػك اؼبتشػػعب لتن يػػة مهػػارات الرهػػم القراظػػي اطبػػداعي كبعػػض عػػادات العقػػا اؼبنػػتج لػػدل طػػطب 
 . 165-116ّ، 4)ع ّ 36)مج الال ا كؿ الاان م. ؾبلة كلية الرتبية، جامعة أسي ط، 

ي كمهارات الرهم القراظي كاقذباه كب  القرا ة لػدل طػطب اؼبرالػة ّ. التدريس التباد2617) أضبدأب  اػبك، عااـ ؿب د  
راب ػة الرتبػ يت العػرب،  كعلػم الػنرسالعربيػة   الرتبيػة  تالدراسػا :ؾبلةالاان ية اؼبعت ديل كاؼبستقلت: دراسة ذبريبية 

 .235 – 364 ّ، ص81)ع 

تطميػػ  الاػػل ا كؿ  كتػػاب اللغػػة العربيػػة اؼبقػػرر علػػ مسػػت ل مقركظيػػة الناػػ ص القراظيػػة    ّ. 2669، ؿب ػػد. )أبػػ  زىػػرة
 .862 -813ّ، ص ص 79)التدريس، ع اطعدادم. ؾبلة دراسات   اؼبناىج كطرؽ 

 ّ. الرياضيات مناىجها كأص ؿ تدريسها. دار الرر اف للنشر كالت زيق. ع اف، ا ردف. 1982أب  زينة،  ريد كاما. )
ثػػػر اسػػػرتاتيجية الّتعلػػػيم الّتبػػػادي   ربسػػػت مهػػػارات اقسػػػتيعاب القراظػػػي الّنا ػػػد ّ. أ2614أبػػ  سػػػرااف، عابػػػد عيػػػد علػػػي. )

بّ، 2ّ، ع)26)مج  ا ردف، -للبح ث كالدراسات  كاطبداعي لدل طلبة الّال العاشر ا ساسي. ؾبلة اؼبنارة
 . 266-179ص ص 

الرهػم القراظػي كمهػارات التػ كؽ البطغػي ّ.  اعليػة برنػامج مقػرتح   تن يػة مهػارات 2616نػادر وبػحم ؿب ػد. ) أب  سات،
 لدل ططب الال ا كؿ الاان م ا زىرم. )رسالة ماجستكّ، كلية الرتبية. جامعة ا زىر.   

اؼبرػػردات كاعب ػػا   الاتػػب اؼب ػػ رة لل رالػػة اقبتداظيػػة اللغػػة العربيػػة  انقراظيػػةّ. 2669أبػػ  سػػاينة، ناديػػة علػػي مسػػع د. )
 )كتػباؼبػؤسبر العل ػي التاسػق  Paper presented at theضػيات العلػـ  اقجت اعيػات. الرتبيػة اطسػطمية الريا

 كاطخراجّ.  اقنقراظيةتعليم القرا ة   ال طل العر  بت 
http://search.mandumah.com/Record/ 

ض اؼبتغكات البناظية لل ساظا الرياضية اللريية   القدرة عل  الها لدل ططب  ّ. أثر بع2612إبراىيم. ) أب  مشالة،  رج
-345ّ، ص ص 1)ع ّ، 14)مػج كلية ؾبت ق تدريب غزة. ؾبلة جامعة ا زىر بغزة، سلسلة العلـ  اطنسػانية، 

386 . 

دبست ل اؼبقركظية لدل طلبة اؼبرالة ّ. القدرة عل  اا اؼبساظا الرياضية اللريية كعط تها 2611أب  شنار، ىيام م س . )
 -جامعػػة ع ػػاف العربيػػة -اؼبت سػػ ة   اؼب لاػػة العربيػػة السػػع دية. )رسػػالة ماجسػػتكّ، كليػػة العلػػـ  الرتب يػػة كالنرسػػية

 اقردف.
 Retrieved from http://search.mandumah.com/Record/    

 ّ. الػ قركظية ماىيتها كأنبيتها ككيرية  ياسها.2615أب  ع شة، خالد است. )
 Retrieved from.http://www.alukah.net/library/ 

ا الرياضية   اؽبندسة ّ. أثر استدداـ اؼبدخا البارم   تن ية القدرة عل  اا اؼبساظ2615أضبد، بطؿ زاىر إظباعيا. )
 ية كالتجاه كب ىا لدل ططب الال العاشر ا ساسي بغزة. )رسالة ماجستكّ، اعبامعة اقسطمية بغزة. غالررا

http://search.mandumah.com/Record/
http://search.mandumah.com/Record/635478
http://www.alukah.net/library/
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ّ. برنػػػامج مقػػػرتح لعػػػطج الضػػػعل اللغػػػ م لػػػدل تطميػػػ  الاػػػل الاالػػػا مػػػل اؼبرالػػػة 2661أضبػػػد، صبعػػػة أضبػػػد إبػػػراىيم. )
 .ا زىرجامعة  الرتبية،كلية   ّ،نش رة)غك م ها زىرية. دكت رااقبتداظية 

ّ. "ربسػػػت مهػػػارة التعػػػرؼ كأثػػػره علػػػ  الرهػػػم القراظػػػي لػػػدل التطميػػػ  2666)جػػػابر. ، ؿب ػػػد ك اسػػػمأضبػػػد، ؿب ػػػد ريػػػاض، 
 .366-331ّ. ص ص2)ع ّ، 16)ـ  أسي ط،مندرضي التحايا   القرا ة"، ؾبلة كلية الرتبية، جامعة 

ّ. " اعلية استدداـ اسرتاتيجيات ما كرا  اؼبعر ة   تن ية بعض مهػارات القػرا ة 2612)ا ضبدم، مرو بنت ؿب د عايد. 
اطبداعيػة كأثػره علػػ  التراػك  ػػ ؽ اؼبعػر  لػػدل طالبػات اؼبرالػػة اؼبت سػ ة"، اجمللػػة الدكليػة لعحبػػاث الرتب يػة، جامعػػة 

 .152 - 121ّ. ص ص. 32)ع  اطمارات العربية اؼبتحدة،

ّ. "مست ل اؼبهارات القراظية كالاتابية لدل طلبة الال السادس كعط تػو بػتطكة 2616)ما ر . ا س ا، أضبد رشاد 
 كارظ القر ف الارو". )رسالة ماجستكّ، اعبامعة اطسطمية بغزة.   

ربليػا اؼبقػادير اعب يػة    algebratorّ. "أثػر اسػتدداـ برؾبيػة 2615، إبراىيم أضبد. )كالشرعا رينو، أضبد ع ر ال ي، 
 ت ػ ير منػ  ترب يػة:ك  نرسػية دراسػات "،كت بيقاما   اا اؼبسالة لدل ططب الال التاسق ا ساسػي   ا ردف

 .84-67. ص ص. 2615 ديس   ّ.15) ع كالرتب ية اؼب ارسات النرسية

 عامل الاتب.اللغ ية لل را. القاىرة:  ّ. تن ية اؼبراىيم كاؼبهارات2613بدير، كريباف )

، كفبػػدكح سػػػلي اف، مراجعػػػة: كلػػػيم اؼبرػػػم، ترصبػػة: ؿب ػػػد الاػػػا  اعبػػػز  طػػػرؽ تػػدريس الرياضػػػيات، :1989ّبػػا،  ريػػػدري  ) 
 للنشر كالت زيق. .الدار العربية القاىرة، عبيد،

سػػاب طلبػػة اسػػتدداـ الت اػػيطت الرياضػػية اؼبتعػػددة   اكت أثػػر. 2616ّ) ريػػج عاػػاـأكبػػرىم،  إبػػراىيم،البطصػػي، ريػػاض 
الاػػل الاػػامل اقساسػػي لل رػػاىيم الرياضػػية ك ػػدرمم علػػ  اػػا اؼبسػػاظا اللرييػػة، ؾبلػػة دراسػػات اعبامعػػة اقردنيػػة 

 ّ.1)ع  37ّمج )للعلـ  الرتب ية، 

ّ.  ياس مقركظيػة كتػاب الااظنػات اغبيػة كالبيبػة اؼبقػرر علػ  طلبػة 2661، علي ابراىيم. )كاظباعياب  ح ص، خالد اضبد   
 ّ.19)ع الاان ية بدكلة البحريل. ؾبلة مركز البح ث الرتب ية، جامعة   ر، اؼبرالة 

ّ. أثػػر اسػػتدداـ اسػػرتاتيجية الن  جػػة الرياضػػية علػػ  اسػػتيعاب اؼبرػػاىيم الرياضػػية 2614ت بػػة، ربػػاب أضبػػد عبػػد القػػادر. ) 
 نسػدة الارتكنيػةّ. كاا اؼبسالة الرياضية لدل طلبة الاػل السػابق ا ساسػي   كاػدة القيػاس. )رسػالة ماجسػتك

 جامعة النجاح ال طنية.

ّ. ربديػػد صػػع بات اػػا اؼبشػػاطت الرياضػػية اللرييػػة لػػدل تل يػػ ات 2611بنػػت عبػػد الػػرضبل بػػل م لػػ . )   زيػػة الابيػػم،
الاػػل الرابػػق اقبتػػداظي مػػل كجهػػة نيػػر معل ػػات كمشػػر ات الرياضػػيات دبدينػػة ال ػػاظل. )رسػػالة ماجسػػتك نسػػدة 

 الارتكنيةّ. 

ّ. مقركظية كتب الرياضيات اؼب  رة باؼبرالة اؼبت س ة باؼب لاة العربية السع دية. ؾبلة  2613أضبد بل سامل عل . ) الاقري،
 . 176 -141ّ، ص ص. 2)156كلية الرتبية جامعة اقزىر، 

لػة  ّ. تن ية بعػض مهػارات الرهػم القراظػي لػدل طػطب الاػل الاػا  الاػان م العػاـ ؾب1996جاب ا ، علي سعد علي. )
 . 739-695ّ، ص ص. 3)ع ّ، 13)ـ كلية الرتبية، جامعة اطمارات العربية اؼبتحدة، 
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 لتطمي  الال الاا  القراظيتن ية بعض مهارات الرهم  ّ.  عالية اسرتاتيجية مقرتاة  2663جاد، ؿب د ل ري ؿب د. )
 ّ.22)ع ، القاىرة، ؾبلة القرا ة كاؼبعر ة، كلية الرتبية، جامعة عت مشس، ماطعداد

ّ. الاػػع بات الػػم ت اجػػو طلبػػة اؼبرالػػة ا ساسػػية   اػػا اؼبسػػالة اللرييػػة   مػػادة 2664جػػ ، وبػػحم زكريػػا عبػػد الػػرؤكؼ. )
.    -جامعة النيلت -ياالرياضيات   ؿبا ية  لقيلية كسبا ت ليلها. )رسالة دكت راهّ، كلية الدراسات العل  اػبرطـ 

تػدريس مهػارات  ػرا ة لغػة الرياضػيات علػ  التحاػيا الدراسػي لتطميػ   أثػرىػػّ. 1422داخػا. ) بػل العزيػز اعبحدي، عبػد
 الال اقكؿ مت س  جبدة. )رسالة ماجستك نسدة الارتكنيةّ، جامعة أـ القرل.

 Retrieved from libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind  
 .ّ. الع اما اؼبؤثرة   مقركظية كتب الرياضيات1986، ؼبيا ؾباع . )كص ياجرداؽ، مراد، 

ّ. مقارنة بت أسل بيت عطجيت   اا اؼبساظا الرياضية ل لبػة كليػة 2616، م  طو. )كأمت ،ج اد، تغريد عبدالااظم 
 . 676 -637ص. ّ، ص 63)ع ّ 15)مج الرتبية اقساسية. ؾبلة كلية الرتبية اقساسية، 

  تن ية مهارات  k w lّ.  اعلية استدداـ اسرتاتيجية التعلم التعاك  اعب عي كاسرتاتيجية 2668اا ظ، كايد السيد. )
ع الرهػم القراظػػي لػدل تطميػػ  الاػل السػػادس اقبتػػداظي باؼب لاػة العربيػػة السػع دية. ؾبلػػة القػرا ة كاؼبعر ػػة القػػاىرة، 

 . 167-166ّ، ص ص 74)

ّ. ت  ير تدريس ا دب   ض   النيرية البناظية لتن ية مهارات الرهم القراظي   2615ضبدم طو عبد الرضبل. )اجاج، 
 اؼبرالة الاان ية )رسالة دكت راه غك منش رةّ، كلية الرتبية، جامعة عت مشس.   

دبدينػة ماػة اؼبارمػة   اػا  ّ. دراسػة ربليليػة  دا  تطميػ  الاػل الاالػا مت سػ 1994ع ر ؿب د. ) عبد ا اجطف، 
اؼبسػػاظا اللرييػػػة كمػػػدل اسػػػتددامهم للد ػػػ ات اؼبقرتاػػػة   كتػػاب الرياضػػػيات. )رسػػػالة ماجسػػػتكّ، كليػػػة الرتبيػػػة، 

 جامعة أـ القرل. 

ىػػػّ. العط ػػة بػػت الت اػػيطت الرياضػػية اؼبتعػػددة كاػػا اؼبسػػاظا اللرييػػة لػػدل 1435) اغبػػر ، ؿب ػػد بػػل سػػ يد بػػل عػػايض.
 السادس اقبتداظي. )رسالة ماجستك نسدة الارتكنيةّ.ططب الال 

 Retrieved from http://both.com/?p=. 

استدداـ اسرتاتيجية ما كرا  اؼبعر ة لتن ية الرهم القراظي كالتحايا    ّ.  لية2662است. ) عبد ا اساـ الديل، ليل  
 ّ. 5)ع ّ 4)مج . ؾبلة الرتبية العل ية، متطمي  الال الاا  اطعدادمادة العلـ  لدم 

مػل التعلػيم  اقبتداظيػةّ. دراسػة تشدياػية عطجيػة للاػع بات الػم تاػادؼ تطميػ  اغبلقػة 1991اسل، ؿب  د ؿب د. )
ص ّ، ص 2ّ ع)7)مػػػج ماػػػر،  -ا ساسػػػي   اػػػا اؼبشػػػاطت اللرييػػػة اغبسػػػابية. ؾبلػػػة كليػػػة الرتبيػػػة باسػػػي ط 

418-431 . 

احمل ات العل ية   اا اؼبساظا الرياضية كاؼبيا كبػ  اؼبػادة لػدل تل يػ ات  اسرتاتيجيةّ.  اعلية 2613) .وبياسل، كردة 
 اؼبستنارية. ا ساسية، اعبامعة الرتبية كلية الال اػبامس اقبتداظي. )رسالة ماجستكّ.

. ؾبلػة ترب يػات nagcّ. تق و كتاب الرياضيات اؼب  ر للال اقكؿ اؼبت س    ض   معػايك 2615ضبد. ) اػبزو، ؿب د
 . 37 -6ّ، ص ص 1)ع ّ، 18)مج الرياضيات، مار، 

http://both.com/?p=
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ّ. أثر منهج  سم الرياضيات   كليات الرتبية ا ساسية    درة ال لبة عل  صياغة اؼبساظا 2613خضك، علي خالد. ) 
 . 222 -196ّ، ص ص 54)ع ّ، 9)مج لة دياىل للبح ث اقنسانية، الرياضية. ؾب

ّ. تق و ادا  تطمي  الال السادس اقبتداظي   القرا ة اعبهرية، رسالة ماجستك 2664)است. اػبراجي، بشك طالب 
 ، كلية الرتبية ا ساسية جامعة بابا.غك منش رة

ي ػػي  ػػاظم علػػ  اسػػرتاتيجي التدريسػػي التبػػادي لتن يػػة مهػػارات الرهػػم ّ.  اعليػػة برنػػامج تعل2612اػب الػػدة، نػػاج  علػػي. )
ّ، 4)ع ّ. 1)مػج القراظي ل كم صػع بات الػتعلم باؼبرالػة ا ساسػية   ا ردف. اجمللػة الدكليػة الرتب يػة اؼبدااػة، 

127-145 . 

ظا اللريية الرياضية لدل ّ.  اعلية ت ظيل القا  الر  ية   تن ية مهارات اا اؼبسا2616داطف، براعم ع ر عل . )
تطمػػ ة الاػػل الاالػػا ا ساسػػي بغػػزة. )رسػػالة ماجسػػتك نسػػدة الارتكنيػػةّ. كليػػة الرتبيػػة، اعبامعػػة اطسػػطمية بغػػزة 

Retrieved from file:///C/:Users/Administrator/Downloads/  

ية علػ  رباػيا طػطب الاػل الاػامل ّ. أثر استدداـ اسرتاتيجية مقرتاة غبا اؼبساظا اؽبندس2669) .دياب، سهيا رزؽ
 ّ. 1)ع ّ، 11)مج الرياضيات. ؾبلة جامعة اقزىر بغزة: سلسلة العلـ  اقنسانية،  كاذباىامم كب ا ساسي 

ّ. صػػع بات الػػتعلم ا ساسػػي النيريػػة كالتشداػػية العطجيػػة. دار النشػػر للجامعػػػات. 1998الزيػػات،  تحػػي ماػػ ر . )
 القاىرة: 

ّ. اا اؼبساظا الرياضية اللريية كعط تها بػبعض اؼبتغػكات 2612، وبحم   زم. )كعبيداتأضبد،  راعبد الستسامل، ؿب د 
، 93-96لػػػدم عينػػػة مػػػل العػػػاديت كذكم صػػػع بات الػػػتعلم مػػػل تطميػػػ  اؼبرالػػػة اقبتداظيػػػة. علػػػم الػػػنرس، ماػػػر، 

128-154 . 

، ّ. صع بات التعلم: التشدي  كالعطج2617) اسل، اضبد كعاش ر ؿب د، ؾبدم كالشحات ا ،ع ض  سامل، ؿب  د
 ا ردف: دار الرار للنشر. -ع اف 

تػدريس اؼبسػاظا الرياضػية اللرييػة  ّ. أثػر اسػتدداـ طريقػة اػا اؼبشػاطت  2615سعد، أاطـ اسػب الرسػ ؿ أضبػد. )
. )رسػػ يعلػػ  التحاػػيا الدراسػػي لتطميػػ  اغبلقػػة الاانيػػة دبرالػػة التعلػػيم اقساسػػ نسػػدة  دكتػػ راهالة دبحليػػة اػبرطػػـ 

 الارتكنيةّ، كلية الرتبية، جامعة الس داف للعلـ  كالتان ل جيا. 

ّ. أثػػػر 2615ك عبػػػد الػػػرضبل، أضبػػػد عبػػػد ا .  )، ، ك اسػػػل، الشػػػرا  عبػػػد القػػػادرسػػػعد، أاػػػطـ اسػػػب الرسػػػ ؿ أضبػػػد
ا الرياضية اللريية دراسة ذبريبية عل  تطمي  اغبلقة الاانية دبرالة استدداـ طريقة اا اؼبشاطت   تدريس اؼبساظ

. كليػػة الرتبيػػة، جامعػػة السػػ داف للعلػػـ  كالتان لػػ جي، ؾبلػػة العلػػـ  الرتب يػػة،  ع ّ، 16)مػػج ا سػػاس ؿبليػػة اػبرطػػـ 
 . 112 -95ّ، ص ص 4)

ّ.  اعليػػػة 2616ك عبػػػد الػػػرضبل، أضبػػػد عبػػػد ا . )، ك اسػػػل، الشػػػرا  عبػػػد القػػػادر، سػػػعد، أاػػػطـ اسػػػب الرسػػػ ؿ أضبػػػد
استدداـ طريقة اا اؼبشاطت   تدريس اؼبساظا الرياضية اللريية مل كجهة نير معل ي كمعل ات الرياضػيات.  

 -149 ّ، ص ص1)ع ّ، 17)مػػػج كليػػػة الرتبيػػػة، جامعػػػة السػػػ داف للعلػػػـ  كالتان لػػػ جي، ؾبلػػػة العلػػػـ  الرتب يػػػة، 
162. 
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كاقختبػاراتّ.  -كالتػدريبات -ّ. الضعل   القرا ة كأساليب الػتعلم )النيريػة كالبحػ ث2668سعد، مراد علي عيس . )
 .1اطساندرية دار ال  ا  لل باعة كالنشر، ط

سػػػل نة ّ. مقركظيػػة كتػػاب ا ايػػا  للاػػل ا كؿ الاػػان م ب2664. )زعبػػد العزيػػ، باظبػػة كالعريبػػي ،أمبػػ  عبػػد ا سػػعيدم، 
 152ص  73ّ)ع ّ، 19)مػج ؾبلس النشر العل ػي، الا يػت،  -ع اف كعط تها ببعض اؼبتغكات. اجمللة الرتب م

- 186. 

ّ. أثػػر بعػػض اسػػرتاتيجيات الع ليػػات ال ىنيػػة اؼباػػاابة للتعػػرؼ   اسػػتيعاب 2666سػػل اف، صػػرا  عيػػد العزيػػز ؿب ػػد. )
غك منش رةّ، كلية الرتبيػة جامعػة  دكت راهكىم الاتا . )رسالة اؼبقرك  لدل تطمي  الال الاا  اطعدادم ك  تعب

 ال اف.   

ّ. مسػػت ل مقركظيػػة ناػػ ص مػػل كتػػاب اللغػػة العربيػػة اؼبقػػرر للاػػل السػػادس 2662سػػلي اف، إ بػػاؿ عبػػد القػػادر ؿب ػػد. )
 ا ساسي   ؿبا ية نابلس. )رسالة ماجستكّ، كلية الرتبية، جامعة النجاح ال طنية.   

ّ. أثػػر اسػػتدداـ بعػػض اسػػرتاتيجيات اػػا اؼبسػػالة الرياضػػية   رباػػيا طػػطب 2615سػػلي اف، ضبػػزة اسػػين أبػػ  يػػ نس. )
. )رسالة ماجستك نسدة الارتكنيةّ، كلية الرتبية.   الال السابق ا ساسي ك راظهم  يها   مدارس ؿبا ية ط لاـر
 Available from جامعة النجاح ال طنية   https://scholar.najah.edu/ar/theses database . 

مػػا كرا  اؼبعػػر  كالرهػػم  يربسػػت الػػ ع ّ.  اعليػػة التػػدريب علػػ  خػػراظ  التراػػك  2612سػػلي اف، منتاػػر صػػطح ع ػػر )
ّ ص 16)ع ، مجامعة جن ب ال اد ية،الرتبكلية   الرتب ية،صع بات التعلم، ؾبلة العلـ   ذكمالقراظي لدل التطمي  

118-146 . 

ّ. أثػػػر اسػػػرتاتيجية الػػػتعلم التعػػػاك    تن يػػػة مهػػػارات الرهػػػم القراظػػػي لػػػدل طػػػطب اؼبرالػػػة 2667سػػػع د. ) شػػػايق الشػػػايق،
 . 161-75ّ، 2)ع ّ. 4)مج اؼبت س ة )دراسة ذبريبيةّ. ؾبلة جامعة صنعا  للعلـ  الرتب ية كالنرسية، 

معجم اؼبا لحات الرتب ية  -اقبليزم - ماقبليز  عر  -ّ. عر  2663، اامد. )كع ار، زينب اركالنجشحاتو، اسل 
 كالنرسية. القاىرة: الدار اؼبارية اللبنانية.

 ّ. معجم اؼبا لحات الرتب ية كالنرسية. القاىرة: الدار اؼبارية اللبنا .2663، زينب. )كالنجارشحاتو، اسل 

ّ. مسػت ل 2615بػل ؿب ػد. ) زعبػد العزيػ، كالركيسبل ؿب د،  رعبد الناص، دعبد اغب ي، زعبد العزيالشله ب، ظبر بنت 
مقركظية كتب الرياضيات اؼب  رة للار ؼ العليا باؼبرالة اقبتداظية   اؼب لاػة العربيػة السػع دية. ؾبلػة رسػالة الرتبيػة 

 . 198 - 177ّ. ص ص 48)ع كعلم النرس )جسنتّ. 

تن ية مهارات القرا ة النا دة كال عي القراظي  عل ّ. أثر بعض اسرتاتيجيات ما بعد اؼبعر ة 9199، سحر السيد. )الش رم
 ، كلية الرتبية، جامعة الز ازي .   منش رةّلدم ططب شعبة اللغة اطقبليزية بالية الرتبية )رسالة دكت راه غك 

ارات القػرا ة اطبداعيػة كالقػدرة علػ  التراػك ّ. العط ة بػت بعػض مهػ2663، شا   هد. )كاجمل كب ي نس،صطح، ظبك 
 . 263ّ، ص 26)ع اطبداعي، القاىرة، ؾبلة القرا ة كاؼبعر ة، 

https://scholar.najah.edu/ar/theses
https://scholar.najah.edu/ar/theses
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ّ. اقسػػرتاتيجيات الػػم تسػػتددمها معل ػػات الرياضػػيات   2617) .، كالنقيػػب، راػػاب مناػػ رعلػػي الاػػ ادم، ؿبػػارب
مػج اؼبسػالة الرياضػية اللرييػة. ؾبلػة دراسػات كأحبػاث، اؼبرالة اقبتداظية لت ات التل ي ات مػل الرهػم الع يػ  لبنيػة 

 . 91-76ّ،ص ص. 26)ع ّ. 8)

 ّ. مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم ا ساسي. القاىرة دار الرار العر .2661اضبد. ) رشدمطعي ة، 

 ّ. اؼبهارات اللغ ية، مست ياما، تدريسها، صع باما. القاىرة: دار الرار العر .2664اضبد. ) رشدمطعي ة، 

ّ. تػػدريس العربيػػة   التعلػيم العػػاـ )نيريػػات كذبػػاربّ. القػػاىرة: دار 2666، ؿب ػد السػػيد. )كمنػػاع ،اضبػػد رشػػدمطعي ػة، 
 الرار العر .

اسػػػرتاتيجية اػبري ػػػة الدقليػػػة اللرييػػػة   تن يػػػة مسػػػت يات الرهػػػم ّ.  عاليػػػة اسػػػتدداـ 2667طلبػػػة، إيهػػػاب جػػػ دة اضبػػػد. )
القراظي للنا ص الريزياظية كاا اؼبساظا اؼبرتب ة  ا لػدل طػطب الاػل ا كؿ الاػان م. اعب عيػة اؼباػرية لل نػاىج 

 . 165 -61ّ، ص ص 129)ع اؼبناىج كطرؽ التدريس،  كطرؽ التدريس دراسات  

ّ.  اعلية برنامج مقرتح   تن ية مهارات القػرا ة النا ػدة لػدم طػطب كليػة الرتبيػة زباػ  2666اليركم، ؿب د دىيم. )
 ّ. 51)الا يت، ع لغة عربية. ؾبلة القرا ة كاؼبعر ة، جامعة 

 ا كؿ الاػان م الاػل ل لبػة الرياضػية اؼبسػالة اػا اسػرتاتيجيات علػ  التػدريب أثػرّ. 2669دركيش. ) ؿب  د عابد، صباؿ

 العليػا، جامعػة الدراسػات كليػة  منشػ رة،نػابلس، رسػالة ماجسػتك غػك  ؿبا يػة   للرياضػيات اػيلهمرب   العل ػي

 ال طنية، النجاح

التعلم النش    تن ية مهارات اا اؼبسالة الرياضػية  اسرتاتيجياتّ. أثر ت ظيل بعض 2612) ؿب د.  تحي العال ؿ، رنا
 ا زىر الرتبية. جامعة لدل طالبات الال الرابق اقساسي دبحا ية غزة. )رسالة ماجستك نسدة الارتكنيةّ. كلية

 غزة. – 
http://www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0045483  

ّ.  اعليػػة اسػػرتاتيجية التاػػ ر الػػ ىين   تن يػػة مهػػارات الرهػػم القراظػػي لتطميػػ  اؼبرالػػة 2669عبػػد البػػارم، مػػاىر شػػعباف. )
كليػة الرتبيػة. جامعػة   -اطعدادية )دراسات   اؼبناىج كطرؽ التدريسّ. اعب عية اؼباػرية لل نػاىج كطػرؽ التػدريس 

 . 114 -73ّ، ص ص. 145)ع عت مشس، 

 ّ. "تعلػػػيم اؼبرػػػردات اللغ يػػػة"، دار اؼبسػػكة للنشػػر.2611ػػارم، ماىر شعباف. )الب عبػػد 

 .اىل التعلم. اؼب لاة العربية السع دية: ماتبة اؼبتن  اقكتسابّ. اؼبهارات اللغ ية مل 2617، ماىر شعباف. )البارم عبد

جية التسػػاؤؿ الػػ ا  اؼب جػػو   تػػدريس القػػرا ة علػػ  تن يػػة ّ.  اعليػػة اسػػتدداـ اسػػرتاتي2667. )عبػػد ا اغبػػا ظ،  ػػؤاد  عبػػد
 ،  ّ. 7)ع الرهم القراظي كالتراك النا د لدل ططب اؼبرالة الاان ية، ؾبلة كلية الرتبية بالريـ 

ّ.  عاليػػة برنػػامج عطجػػي مقػػرتح للتغلػػب علػػ  صػػع بات الرهػػم القراظػػي لػػدل تطميػػ  2668، أمػػا  ال ػػي. )دعبػػد اغب يػػ
 . 124ٍ-79ّ، ص ص 16)ع القاىرة،  -، ؾبلة القرا ة كاؼبعر ة ماطعداد الال ا كؿ



 و علي محمد قعشوش الشهرانيفنيس د. سعيد        مهارات حل المسائل اللفظية الرياضية لدى طالب المرحلة المتوسطة

 202   م2109هـ / إبريل 0441رجب  -4ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

ّ.  اعلية اسرتاتيجيات معر ية معينة   تن ية اؼبهارات العليا للرهم   القرا ة، 2666aا . ) عبد اغب يد ، عبددعبد اغب ي
 . 241-189ّ، ص ص 3)ع القاىرة،  -لدل طلبة الال ا كؿ الاان م. ؾبلة القرا ة كاؼبعر ة

ّ.  عالية بعض اسرتاتيجيات مػا كرا  اؼبعر ػة   تن يػة الرهػم القراظػي كاؼبيػ ؿ القراظيػة لػدل 2667،  ايز أضبد. )ـعبد السط
 . )رسالة دكت راه غك منش رةّ، كلية الدراسات اطنسانية، جامعة ا زىر.   مطالبات الال ا كؿ الاان م ا زىر 

تن يػة مهػارات الرهػم القراظػي لػدل تطميػ   ّ.  اعلية اؼبني ػات اؼبتقدمػة  2616علي. )عبد العاطي، أشرؼ عبد اغبليم 
 . 51-1ّ، ص ص 2)ع اؼبرالة اطعدادم، ؾبلة كلية الرتبية جامعة  ناة الس يس، 

ّ. صػػع بات اػػا اؼبسػػالة اللرييػػة   الرياضػػيات لػػدل طلبػػة الاػػل السػػادس 2613، خالػػد  ػػايز إظباعيػػا. )رعبػػد القػػاد
ع ّ، 17)مػج ا ساسي دبحا يات غزة مل كجهة نير اؼبعل ت. ؾبلة جامعة ا  اػ : سلسػلة العلػـ  اطنسػانية، 

 .166 - 77ص ّ 1)

لة اللرييػػة   الرياضػػيات لػػدل طلبػػة الاػػل السػػادس ّ. صػػع بات اػػا اؼبسػػا2613، خالػػد  ػػايز إظباعيػػا. )رعبػػد القػػاد
ع ّ، 17)ـ ا ساسػػي دبحا يػػات غػػزة مػػل كجهػػة نيػػر اؼبعل ػػت. ؾبلػػة جامعػػة ا  اػػ : سلسػػلة العلػػـ  اقنسػػانية، 

 . 166-77ّ، ص ص 1)

اان يػػة ّ. صػػع بات اػػا اؼبسػػالة اللرييػػة   الرياضػػيات لػػدل طػػطب اؼبرالػػة ال2617، خالػػد  ػػايز إظباعيػػا. )رعبػػد القػػاد
 . 246-218ّ، ص ص 1)ع ّ، 21)مج دبحا يات غزة. ؾبلة جامعة ا  ا : سلسلة العلـ  اقنسانية، 

ّ. إدراؾ صػػع بات اػػا اؼبسػػاظا اللرييػػة لػػدل 2616، عبيػػد بػػل مزعػػا. )ؿب ػػد، كاغبػػر ، ؿب ػػد اؼبهػػدم ع ػػر عبػػد الاػػرو
 كجهة نيػر معل ػيهم. ؾبلػة العلػـ  النرسػية تطمي  الال السادس اقبتداظي عل  ض   مار  ة اؼبدل كالتتابق مل

 . 93 - 66ّ، ص ص 1) عّ، 2)مج كالرتب ية، 

ا ردف: عػػػامل الاتػػػب  -ّ. أسػػػس تعلػػػيم القػػػرا ة النا ػػػدة لل لبػػػة اؼبترػػػ  ت عقليػػػا. ع ػػػاف2667العبػػػد ا ، ؿب ػػػ د  نػػػدم. )
 اغبدياة.

يات مػػا كرا  اؼبعر ػػة   م ا ػػل تعاكنيػػة   تن يػػة ّ. أثػػر التػػدريب علػػ  اسػػرتاتيج2668، عبػػد الناصػػر انػػيس. )بعبػػد ال ىػػا
ع القػاىرة،  -مهارات الرهم القراظػي لػدل التطميػ  ذكم صػع بات الػتعلم باؼبرالػة اقبتداظيػة، ؾبلػة القػرا ة كاؼبعر ػة 

 . 177-95ّ، ص ص 81)

اؼبدرسػػػػػػتت اقبتداظيػػػة كاطعداديػػػة: دار  ّ. أنشػػػػػػ ة كمهػػػػػػارات القػػػػػػرا ة كاقسػػػػػػت كار  ػػػػػػي2666عبػػداغب يػػػػػد، ىبػػػة ؿب ػػػد. )
 صرا  للنشر كالت زيق.

علػ   . أثر استدداـ اقسػرتاتيجيات اػباصػة   اػا اؼبسػاظا الرياضػية ب اػدة الاسػ ر2669ّالعب دم، اضبد ضبزة عبد. )
 . 51 -33ّ، ص ص. 14)ع  ّ،1)مج ربايا طلبة الال اػبامس اقبتداظي. ؾبلة مركز دراسات الا  ة، 

ّ. صع بات اا اؼبساظا اللريية   الرياضيات لدل تطم ة الال اػبامس اقبتداظي 2611) العب دم، اضبد ضبزة عبد.
 . 323 -317ّ، ص ص. 8)ع ّ 1)اقنسانية، مج مل كجهة نير معل هم. ؾبلة العلـ  
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اقنقراظيػة لػبعض م ضػ عات   يػاس ّ. دراسة صدؽ كثبات اختبػارات التت ػة  1997إبراىيم. ) لعبد الرضبعا اف، أضبد 
-419ّ، ص ص 3)7راب ػة ا خاػاظيت النرسػيت اؼباػرية، القػاىرة،. ؾبلػة دراسػات نرسػية، الرتبػ معلم النرس 

464 . 

ّ.  عاليػة اسػرتاتيجية التسػاؤؿ الػ ا    تن يػة بعػض مهػارات الرهػم القراظػي 2669الع يقي، ياسػت بػل ؿب ػد بػل عبػده. )
 ، السع دية. -ان م. )رسالة ماجستكّ، جامعة أـ القرل كلية الرتبية لدل ططب الال ا كؿ الا

ّ. أثػػر برنػػامج تعلي ػػي  ػػاظم علػػ  التػػدريس التبػػادي   اػػّا اؼبسػػالة الرياضػػية 2617، أضبػػد ؿب ػػد. )كاؼبقػػدادمعر ػػة، قنػػا، 
 ردنية   العلـ  الرتب ية، كمهارات التراك النا د لدل طلبة اؼبرالة ا ساسية   ض   مست يات ربايلهم. اجمللة ا

 . 268-193ّ، ص ص 2)ع ّ، 13)ـ 

ّ.  عالية اسرتاتيجيات ما كرا  اؼبعػرؼ   تن يػة مهػارات الرهػم القراظػي لػدل التطميػ  ذكم 2666) .ع ية، صباؿ سلي اف
 ّ. 67)ع صع بات التعلم باؼبرالة اطعدادية. ؾبلة كلية الرتبية جامعة بنها، 

ّ.  عالية اسرتاتيجية اػبري ة الدقلية   تن ية الرهم القراظي لدل تطمي  اؼبرالة اطعدادية. 2666) .ع ية، صباؿ سلي اف
 جامعة الز ازي .    بنها، -)رسالة ماجستك غك منش رةّ، كلية الرتبية

استدداـ اسرتاتيجية مقرتاة معينة عل   را ة اؼبساظا اللريية الرياضياتية  أثرّ. 2611) .زينب ؿب  د ؿب د كاما ،يع ير
علػػ  تن يػػة مهػػارات اػػا اؼبسػػاظا اللرييػػة لػػدل تطميػػ  اؼبرالػػة اقبتداظيػػة كعلػػ  تعػػديا اقذبػػاه كبػػ  اؼبسػػالة اللرييػػة 

كاجملت ػق:  )الرتبيػةجػرش  اؼبػؤسبر العل ػي الرابػق لاليػة العلػـ  الرتب يػة جبامعػة Paper presented at theلػديهم. 
 ا ردف. ، جرش، كاؼبستقباّ اغباضر

 ّ. الرهم   اغبساب. بككت: دار العلم لل طيت.1974علي، ؿب د است. )

ّ. العط ػػػة بػػػت  ػػػدرة ال الػػػب علػػػ  القػػػرا ة ك درتػػػو علػػػ  اػػػا اؼبسػػػاظا الرياضػػػية 1996الع ػػػرم، نػػػاعم ؿب ػػػد سػػػل اف )  
 ة اؼبل  سع د.  اللريية. )رسالة ماجستكّ، جامع

ّ.  عاليػػة اسػػػرتاتيجيات مػػا كرا  اؼبعر ػػػة   تن يػػة الرهػػػم 2663، ؿب ػػد السػػػيد أضبػػد. )كسػػػعيدعػػ ض،  ػػايزة السػػػيد ؿب ػػد، 
 Paperالقراظػػػػي كإنتػػػػاج ا سػػػػبلة كالػػػػ عي دبػػػػا كرا  اؼبعر ػػػػة   الناػػػػ ص ا دبيػػػػة لػػػػدل طػػػػطب اؼبرالػػػػة الاان يػػػػة. 

presented at the دار الضػيا ة، ، اطنسافّا للج عية اؼبارية للقرا ة كاؼبعر ة )القرا ة كبنا  اؼبؤسبر العل ي الاال
 القاىرة -جامعة عت مشس 

ّ. مقركظيػػػة كتػػػاب الرياضػػػيات للاػػػل ا كؿ الاػػػان م )سلسػػػلة ماجركىػػػاّ   اؼب لاػػػة 2614العػػػ  ،  ػػػاتل بنػػػت ؿب ػػػد. )
 العربية السع دية. )رسالة ماجستكّ، جامعة القايم، بريدة. 

ّ. معدؿ سرعة القرا ة اعبهرية كتن يػة مهػارات الرهػم القراظػي لػدل تطميػ  الاػل 2667aعيد بارم ؿب د. ) يد، أيبلع 
 . 65-15ّ، ص ص 72)ع القاىرة،  -اػبامس اقبتداظي باستدداـ ا لعاب التعلي ية. ؾبلة القرا ة كاؼبعر ة

مست يات الرهم القراظي لدل تل ي ات الال السابق ّ. تن ية 2666، ؿب د عبيد )، كالينحا العيس م، صباؿ ما ر 
 مشػػػس،دبرالػػة التعلػػػيم ا ساسػػػي بدكلػػػة اطمػػارات اؼبتحػػػدة ؾبلػػػة دراسػػػات   اؼبنػػػاىج كطػػرؽ التػػػدريس جامعػػػة عػػػت 

 . 155-166، 114اعب عية اؼبارية لل ناىج كطرؽ التدريس، 
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عل  ما كرا  الرهم لدل ال طب  ت التعليم التباديقسرتاتيجيا ّ. أثر برنامج تدري 2667عيس ، ماجد ؿب د عا اف. )
ع ّ، 23)ـ ؾبلػة كليػة الرتبيػة جامعػة ا زىػر، أسػي ط.  يالاػل اػبػامس اقبتػداظ   القراظػيصع بات الرهم  ذكم
 . 384 -346ّ، ص ص 1)

كعط تػو بتحاػيا ّ. مسػت ل مقركظيػة كتػاب الرياضػيات للاػل ا كؿ مت سػ  2615. )زعبػد العزيػعيس ، قبط  ؿب ػد  
 . 196 -169ّ، ص ص 3)ع ّ، 31)ـ مدينة الرياض. ؾبلة كلية الرتبية باسي ط،  ال البات  

ّ.  اعلية التعلم التعػاك    تن يػة بعػض مهػارات الرهػم القراظػي لػدل طلبػة الاػل ا كؿ الاػان م. 2665غازم، مرل . )
 . 279ص  ّ،2)ع ّ، 21)ـ ، الرتب ية س رياؾبلة جامعة دمش  للعلـ  

ّ.  عالية اسرتاتيجية ما كرا  اؼبعر ة   تن ية مهارات الرهم القراظي لدل طالبات 2669سعيد. ) عبد ا ، بسينة الغامدم
 . 252-267ّ ص. 4)3الال ا كؿ الاان م دبدينة ماة اؼبارمة. دراسات عربية   الرتبية كعلم النرس، 

رتاتيجية ب ليا   تن ية مهػارات ال ػطب   اػا اؼبسػاظا الرياضػية. ؾبلػة استدداـ اس أثرّ. 2614غر ر، ك اؿ إظباعيا )
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