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 العالقة بني أبعاد الرباعة الرايضية والفهم القرائي لدى طالب الصف الثالث املتوسط

 امللخص

، ايضية والفهم القرائي لدى طالب الصف الثالث املتوسط والعالقة بينهماهدفت الدراسة تعرف مستويي الرباعة الر 

ى الرباعة الرايضية واآلخر لقياس الفهم القرائي، واتبعت املنهج الوصفي، حيث أعد الباحث اختبارين أحدمها لقياس مستو 

وأظهرت النتائج ضعف  ،كرمة( طالبًا من طالب الصف الثالث املتوسط مبكة امل125وطبق االختبارين على عينة بلغت )

ما، ويف ضوء دى طالب الصف الثالث املتوسط، ووجود عالقة ارتباطية طردية بينهمستويي الرباعة الرايضية والفهم القرائي ل

نتائج الدراسة أوصى الباحث ابلتطوير املهين ملعلمي الرايضيات يف تدريس الرباعة الرايضية، واستخدام مناذج واسرتاتيجيات 

تمام بتنمية الفهم القرائي لدى املتعلمني ابعتباره هاالالرايضية لدى املتعلمني، و  ية مناسبة تسهم يف تنمية أبعاد الرباعةتدريس

 مدخالً لتنمية مهاراهتم وقدراهتم.
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ABSTRACT 

The relationship between the dimensions of mathematical prowess and reading 
understanding among middle-class third graders 

 

The present study aimed to identify the levels of mathematical proficiency and 

reading comprehension among the third-grade preparatory stage pupils and the correlation 

between the mathematical proficiency and reading comprehension. The study made use of 

the descriptive method and the researcher developed two tests as instruments for collecting 

the study data: the first test assessing the level of mathematical proficiency and the other 

assessing the participants reading comprehension. The two tests were administered to a 

sample of (125) third grade pupils in Makkah Al-Mukarramah. The results of the study 

revealed that there was obvious weakness in mathematical proficiency and reading 

comprehension among the third-grade preparatory pupils and there was positive correlation 

between mathematical proficiency and reading comprehension. In the light of the results 

attained، the study recommended the importance of professional development among 

mathematics teachers in teaching mathematical proficiency. The study also recommended 

making use of appropriate models and strategies of teaching، which may contribute to the 

development of the dimensions of mathematical proficiency among learners and paying the 

due attention to the development of reading comprehension of learners as an approach for 

developing their skills and abilities. 
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 قدمة:امل

ومن أكثر املواد الدراسية أمهية وحيوية ملا حتتويه من ، م علمية ألي تقدز األساسيتعد مادة الرايضيات من الركائ
وحتتل هذه املكانة الرفيعة واملتقدمة بني خمتلف ، معارف ومهارات تساعد الطلبة على التفكري السليم ملواجهة املواقف املتنوعة

زايدة على ما هلا من ، دة بينهماعالقة وطي ا هنالك منتساعد الطالب عند دراسة مقررات أخرى مل الدراسية كوهنااملواد 
 مواقف احلياة املعاصرة.  مباشرة يفتطبيقات سواء كانت مباشرة أو غري 

فالرايضيات من املواد املهمة اليت ترتبط تطبيقاهتا ابلعديد من التطورات العلمية والتكنولوجية الالزمة للعصر احلايل، لذا 
ضية اليت ميتلكها املتعلم؛ بل بقدرته على إدراك وتوظيف تلك املعارف يف حل عارف الرايصر يف كم اململ يعد التميز فيها ينح

املشكالت اليت متكنه من التعامل مع التطور التقين واملعلومايت الذي يعيش فيه، وهذا ما دعا جلنة الدراسات يف مركز الرتبية 
يف مطلع القرن  NRC)  )National Research Councilاألمريكية التابع للمجلس القومي للبحوث ابلوالايت املتحدة 

احلادي والعشرين مبراجعة األحباث يف علم النفس املعريف وتعلم الرايضيات، لتحديد اهلدف الرئيس الذي ينبغي أن تسعى 
ضية رباعة الرايوأشارت اللجنة إىل أن مصطلح ال، وهو ما أمسته "الرباعة الرايضية"، تحقيقهلالرايضيات املدرسية 

Mathematical Proficiency كما سعت لتحديد السبل اليت ،  يشمل كل جوانب اخلربة والكفاءة واملعرفة ابلرايضيات
 (.NRC،2001تكفل تعلم الرايضيات ألي شخص بنجاح )

ى خرباء حظي موضوع الرباعة الرايضية ابهتمام كبري لد، عن نظرته ملعىن النجاح يف الرايضيات NRCفمنذ إعالن 
وال أدل على ذلك من اعتماد عدد من واثئق املعايري ، وانل اهتمامًا واسعًا لدى اهليئات واملنظمات العاملية، تيم الرايضياتعل

حيث اعتمدت عليها املعايري األساسية املشرتكة للرايضيات يف أمريكا أثناء ، العاملية على الرباعة الرايضية واستفادهتا من أبعادها
 ضية. مارسات الرايمعايري امل حتديدها

واستيعاب املفاهيم ، ولقد ظهر مصطلح الرباعة الرايضية ليدل على املهارة يف تنفيذ اإلجراءات مبرونة ودقة عالية
حىت يصل املتعلم لرؤية ، التفكري املنطقي والتأملي والتربير وصياغة ومتثيل وحل املشكالت الرايضية أثناءوالعمليات الرايضية 

، االستيعاب املفاهيمي: من خالل مخسة أبعاد هي، قيمة، ويكتسب الثقة يف استخدامها مفيدة وذات ضيات كمادةالراي
وأن هذه األبعاد متداخلة ومتشابكة فيما ، النزعة الرايضية املنتجة، االستدالل التكيفي، الكفاءة االسرتاتيجية، إلجرائيةاالطالقة 

 بينها.

حيث يؤكد اجمللس الوطين ملعلمي ، لمني مواجهة حتدايت جديدةم على املتعات الذي حيتونظرًا لتطور تعليم الرايضي
حاجة املتعلمني لقضاء وقت أكثر يف   National Council of Teachers of Mathematics(NCTMالرايضيات )

 مل ارتباطاتالرايضية وعالتفكري وحل املشكالت، والعمل على إيصال األفكار، واكتشاف العالقات بني رسومات األشكال 
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الرباعة الرايضية لتعين أنواع  فهومم NRCوقد استخدم اجمللس القومي للبحوث ابلوالايت املتحدة األمريكية ، بني األفكار
الرباعة الرايضية  فهومممتطلبة لتعليم وتعلم الرايضيات، وأكد على أن من حمتوى وعمليات وتفكري وميول املعرفة الرايضية 

 (.2001ل شخص لكي يتعلم الرايضيات بنجاح )املفيت، م وضروري لكاملختلفة مهأببعاده 

براعة   :تتضمن ثالثة حماور أساسية هيوهي  ،فالرباعة الرايضية تعد مدخاًل معاصرًا لتطوير تعليم وتعلم الرايضيات
وأبعاد )مكوانت( الرباعة الرايضية ، وى العلميوبراعة املعلم يف معاجلة احملت، احملتوى العلمي يف ترابطه و أمهيته ابلنسبة للطالب

وقد تبنت العديد من الدول املتقدمة مكوانت الرباعة كمدخل يف تطوير مناهج ، اليت جيب تنميتها وقياسها لدى الطالب
ضيات م( حيث قامت مبراجعة راي2006كما فعلت وزارة الرتبية والتعليم بدولة سنغافورة منذ )،  وبرامج الرايضيات املدرسية

 (.Philipp ،2010على حل املشكلة ) ةية وفق مكوانت الرباعة الرايضية القائملة االبتدائاملرح

يتسم بقدرته على ، ألهدافها إدارة العملية التعليمية وحمقق   على قادر   رباعة الرايضية يتطلب وجود معلم  كما أن حتقيق ال
ختلفة الالزمة لتلك املفاهيم، ولديه القدرة على جراءات اململهارات واإلإيصال املفاهيم الالزمة لطالبه وميكنهم من اكتساب ا

دون التطرق إىل أمور ، هلا متكني طالبه من صياغة املشكلة الرايضية وحتديد متطلباهتا وحلها، وامليل اإلجيايب للوصول إىل حل
 رعني يف الرايضيات.ن املعلمون ابق إال إذا كاوهذا ال يتحق، ويسرمن شأهنا أن تشتت الطلبة ومتنع وصول املعلومات بسهولة 

تبين مكوانت الرباعة الرايضية ب األمريكيةولقد أوصى تقرير الفريق االستشاري الوطين للرايضيات ابلوالايت املتحدة 
لى تعلم كما أشارت معايري الرايضيات املدرسية إىل أن مجيع الطالب قادرون ع،  هبدف إعداد الطالب للقرن احلادي والعشرين

 (. Harper،2012هم الفرصة الكتساب وتطوير الرباعة الرايضية )ؤ وينبغي إعطا، ضياتالراي

ومن جانب آخر تعّد اللغة من أهم ما توصل إليه اإلنسان من وسائل التفاهم، وهي وسيلة اجملتمع األوىل لصبغ 
موز وإشارات من ألفاظ ور  ب له اإلنسانأعضائه ابلصبغة االجتماعية، واللغة مبفهومها احلضاري تشمل كل ما يستجي

لذا فقد ، تفوق املتعلم يف مجيع املقررات الدراسية على متكنه يف القراءة حيث يعتمد (.2007، ودالالت معينة )أبو الصبغات
ولئن ، يمفهي من أساسيات أهداف الرتبية والتعل، تعليمها يف الوقت احلاضر موضع اهتمام املربني يف مجيع أحناء العامل أصبح

واملدخل الرئيس ، ن على أمهية القراءة بوصفها هدفاً رئيساً من أهداف التعليمو إال أهنم جممع أمهية األهداف األخرىلفوا يف اخت
القراءة من أهم ما يشغل خرباء الرتبية احلديثة خاصة يف املرحلة األوىل من حياة الفرد التعليمية ألهنا  إنعليه ميكن القول ، للتعلم

 س تعلمه. أسا

فهم القرائي هو الغاية من القراءة والضالة املنشودة واهلدف الذي يسعى كل معلم لتنميته مبهاراته ومستوايته املختلفة لاو 
ومن خالل مهارات الفهم القرائي يقوم الطالب بكثري من العمليات العقلية، مثل: ، لدى الطلبة يف خمتلف املراحل الدراسية

فبمقدار ما يقرأ الفرد يسمو فكره، وتظهر موهبته، وتتسع ، واالستنتاج، والربط دراك، واحلكموالتجريد، واإلالتحليل، والتعميم، 
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آفاقه، وتربز ابتكاراته، فارتقاء اإلنسان وثقافته مل يعد يتوقف على كمية املقروء فقط، بل على أسلوب القراءة نفسه، واستثماره 
 (.2010 للمقروء وسيلة هلذا االرتقاء )احلميد،

، ولن حيدث ذلك إال ابستثارة دوافعه، تساب مهارات الفهم القرائي، أن يكون املتعلم متفاعاًل، واجيابياً ب اكيتطلو 
مما يتطلب تدريب املعلمني على طرق حديثة يف التدريس ، وتنشيطه، وجعله يشعر أبن كفاءته تزداد، وجهده ال يضيع هباء

ذلك أن أي حمتوى ، ومغزى، وقيمة، وفائدة للطالب، ية ذات معىن مهمات تعليمتدفع الطالب إىل االخنراط الكامل يف
، الناقة وحافظ) لة تعمل على إجياد القارئ اجليديتضمن طرق تدريس فعاتعليمي لتدريس الفهم يف القراءة ال قيمة له ما مل 

2002  .) 

معىن يف ذاكرة اسك ومتكامل للذهنية بشكل متمإن الفهم القرائي هو بناء للمعىن، وإنشاء للتمثيالت والتصورات ال
ويتطلب ، القارئ، ليفهم النص القرائي، ويتعلم منه العديد من اخلربات، ولذا أطلق عليه األمنوذج البنائي التكاملي لفهم النص

الذهنية  يتصف ابملرونة من القارئ اكتشاف املعىن املطلوب مبا حيقق هدفه من القراءة وتفسريه هلذا املعىن، وعليه فالقارئ اجليد
تعديل مساره القرائي وفق عدة أمور منها: القدرة لها وبعدها، تلك املرونة اليت تؤهله بشكل دائم و مستمر ئثناألقراءة و قبل ا

وقد سعت الدراسة احلالية (. 2010، العقلية للقارئ، وخربته مبوضوع القراءة، وصعوبة الّنص والغرض من القراءة )عبد الباري
 .ئي لدى طالب الصف الثالث املتوسطلرباعة الرايضية والفهم القراقة بني أبعاد اتعرف على العاللل

 مشكلة الدراسة:

والدليل ، وحىت الدول املتقدمة، لقد أصبحت الرايضيات من املواد اليت تلقى اهتماماً واسعاً من قبل املؤسسات التعليمية
 Trends of the Internationalلوم والرايضياترات الدولية يف الععلى ذلك مشاركة دول العامل يف االختبا

Mathematics and  Science Studies   (TIMSS)، ستوىلتقييم التوجهات يف م، وهي عبارة عن اختبارات عاملية 
امج ذه املسابقات والرب وابلتايل فإن مثل ه، ويتم تقييم الطالب يف الصفني الرابع والثامن ،حتصيل الطالب يف العلوم والرايضيات

وهذا مما شكل دافعاً ، حتصيل الرايضيات مستوى يف همأو أتخر  املختلفة الدولطالب صورة حقيقة حول تقدم وغريها تعطينا 
مستوى ترفع من  هاوالبحث عن اجتاهات حديثة يف تدريس، لالهتمام ابلطرق واألساليب املستخدمة يف تعليم وتعلم الرايضيات

وإجياد احللول املناسبة ، على مواجهة املشكالت ينقادر  موجتعله، لديهم لتفكريهارات اوترتقي مب، للطالب يالتحصيل العلم
 هلا. 

ن إال أ ،حمدود من قبل وزارة التعليم غريمن دعم  هاوما يناله تعليميف اجملتمع وابلرغم من أمهية الرايضيات ودورها املؤثر 
املشاركة يف الدورات األخرية لدراسة التوجهات لوم مقارنة ابلدول يف الرايضيات والع طالب اململكة حتصلوا على ترتيب متأخر

( TIMSS،2007حيث كان ترتيبهم يف الرايضيات يف )، ((Timss،2007،2011،2015الدولية يف الرايضيات والعلوم 
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ــ توسط بـالذي يعد أقل من امل، (329ومبتوسط حتصيل مقداره )، السادس واألربعني من بني تسعة وأربعني دولة مشاركة ـ
 و مبتوسط مقداره، ( السابع والثالثني من بني اثنني وأربعني دولةTIMSS،2011بينما كان ترتيبهم يف )، ( نقطة171)
( كان ترتيب طالب الصف الرابع االبتدائي السادس واألربعني من بني TMSS،2015ويف الدورة األخرية )، ( نقطة394)

وكان ترتيب طالب الصف الثاين متوسط األخري من بني تسع وثالثني ، ( نقطة383ومبتوسط مقداره )، تسع وأربعني دولة
 (.2016، ( نقطة )مركز التميز البحثي368ومبتوسط مقداره )، دولة

فاض كبري يف إضافة إىل ما بينته نتائج التحصيل السنوية اليت جتريها وزارة التعليم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة عن اخن
حيث تشري النتائج إىل إخفاق يف جمال تعلم الرايضيات الذي يعاين منه طالب ، لمية واملعرفيةإتقان املهارات العمستوى 

ابلرغم من اجلهود الكبرية اليت حظيت هبا عملية تعليم وتعلم الرايضيات من خالل تطوير املناهج ، اململكة العربية السعودية
 .واملقررات التعليمية

، ة الرايضية لتطوير تعليم الرايضيات وتعلمها أكدت العديد من الدراسات )حممدمية أبعاد الرباعونظرًا ألمهية تن
تنمية أبعاد الرباعة الرايضية لتحسني تعليم  ىتركيز معلمي الرايضيات عل( ضرورة Freund، 2011؛ Cox ،2015؛ 2017

 ويف نفس السياق أظهرت، لدى طالهبم هامن تعزيز ريسية اليت متكنهم الرايضيات، وضرورة تدريبهم على املمارسات التد
اخنفاض مستوى أداء معلمي الرايضيات يف ضوء  (2017 ؛ الغامدي،2016، العمري؛ Michael، 2012دراسات )

لتايل فإن اخنفاض واب، وأن معظم معلمي الرايضيات ال يركزون على تنمية مجيع أبعاد الرباعة الرايضية، ممارسة الرباعة الرايضية
وهذا ما يؤثر ، يؤثر على أدائهم داخل فصول الرايضيات، ضية لدى معلمي الرايضيات وضعف أدائهم هلامستوى الرباعة الراي

ب يف على مستوى طالهبم فيها، وقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات وجود ضعف يف مستوى الرباعة الرايضية لدى الطال
(. ومما سبق ويف ضوء 2018حسن، ؛ 2018املنويف واملعثم،  ؛2017، وحيلامل ؛Nihan،2012مية )خمتلف املراحل التعلي

ويف ضوء استمرارية تدين مستوايت ، تطوير مناهج الرايضيات ابململكة العربية السعودية مبختلف مكوانهتا وعناصرهاالسعي ل
الرايضية لدى الطالب يف  ى الرباعةوضعف مستو ، بق ذكرهاحتصيل الطالب يف الرايضيات وفق املؤشرات الدولية واحمللية السا

ويف ظل توصية العديد من ، املراحل الدراسية املختلفة  كما دلت على ذلك نتائج العديد من الدراسات السابق ذكرها
؛ 2016، ؛ حسن2016، ؛ رضوان2014 ،الدراسات السابقة بضرورة االهتمام بدراسة الرباعة الرايضية )املعثم واملنويف

ف العالقة بني أبعاد الرباعة الرايضية والفهم ر  ع  تـ  ظهرت هناك حاجة ل، (2018، ؛ حسن2017، ؛ العمري2017امللوحي، 
  القرائي لدى طالب الصف الثالث املتوسط مبكة املكرمة.
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 أسئلة الدراسة:

، االستدالل التكيفي، كفاءة االسرتاتيجيةال، الطالقة اإلجرائية، االستيعاب املفاهيمي: ما مستوى أبعاد الرباعة الرايضية .1
 والرباعة الرايضية ككل لدى طالب الصف الثالث املتوسط مبكة املكرمة؟

 ما مستوى الفهم القرائي لدى طالب الصف الثالث املتوسط مبكة املكرمة؟ .2

ية والفهم القرائي بني أبعاد الرباعة الرايض α ≤  0،05 هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى  .3
 لث املتوسط مبكة املكرمة ؟لدى طالب الصف الثا

 أهداف الدراسة:

 :هدفت الدراسة إىل

االستدالل ، الكفاءة االسرتاتيجية، الطالقة اإلجرائية، مستوى أبعاد الرباعة الرايضية: االستيعاب املفاهيمي على تعرفال .1
 املكرمة.الثالث املتوسط مبكة  القرائي لدى طالب الصفمستوى الفهم و  ،والرباعة الرايضية ككل، التكيفي

الفهم القرائي لدى طالب الصف الثالث املتوسط مبكة االرتباطية بني أبعاد الرباعة الرايضية و  العالقةعلى تعرف ال .2
 املكرمة.

 أمهية الدراسة:

املتوسط  قرائي لدى طالب الصف الثالثتعطي الدراسة تصورًا واضحًا عن مستوى الرباعة الرايضية وعالقته ابلفهم ال .1
وحتسني ومعاجلة جوانب ، يف تعزيز اجلوانب اإلجيابية واملسئولنيوهو ما قد يفيد املعلمني واملشرفني ، مبكة املكرمة

 ووسائل التواصل املختلفة.  ، والنشرات اإللكرتونية، القصور من خالل الربامج والدورات التدريبية والنشرات املوجهة

طالب لتنمية الرباعة الرايضية مبا يساعد يف التغلب على ني يف إعداد برانمج تدرييب للتفيد الدراسة احلالية املختص قد .2
 مشكلة اخنفاضها لدى الطالب.

يف تضمني الرباعة الرايضية بربامج ، ميكن أن تفيد نتائج الدراسة احلالية القائمني على برامج إعداد معلمي الرايضيات .3
 ة املهنية ملعلمي الرايضيات.التنمي وأساليب، والتدريب أثناء اخلدمةاإلعداد 

قد تستفيد اجلهات املعنية بتخطيط وأتليف مقررات الرايضيات من خالل تضمينها مجيع أبعاد الرباعة الرايضية لتسهم  .4
 األداء التعليمي للطالب.  مستوىيف حتسني 

 ية يف الرباعة الرايضية.ن تفتح اجملال لدراسات وحبوث مستقبلتقدمي بعض التوصيات واملقرتحات اليت ميكن أ .5
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  حدود الدراسة:

 ،الكفاءة االسرتاتيجية ،الطالقة اإلجرائية ،: االستيعاب املفاهيميهيلرباعة الرايضية ل اقتصرت الدراسة على أربعة أبعاد •
 والعالقة فيما بينهما. ،ث املتوسطوكذلك مستوى الفهم القرائي لدى طالب الصف الثال ،واالستدالل التكيفي

 .هـ1439/  1438للعام الدراسي  األولسة يف الفصل الدراسي الدراطبقت  •

 طبقت الدراسة على عينة من طالب الصف الثالث املتوسط مبدينة مكة املكرمة. •

 مصطلحات الدراسة:

 : الرباعة الرايضية

تعزز تعلم الطالب اءات والعمليات واالجتاهات وامليول اليت يعرفها الباحث إجرائيًا أبهنا جمموعة املهارات واإلجر 
وابلتايل يكون لديهم القدرة على حل ، ويتم استخدامها حىت يتمكنوا من تعلم الرايضيات بنجاح ويدركوا أمهيتها، للرايضيات

، والطالقة اإلجرائية، عاب املفاهيميوتشمل األبعاد التالية: االستي، اليومية محياهتويرتبط ذلك ابملنفعة يف ، املشكالت الرايضية
 واالستدالل التكيفي.، االسرتاتيجية فاءةوالك

 الفهم القرائي:

ثناء القراءة من حيث الفهم احلريف، أعمليات عقلية يقوم هبا الطالب لفهم واستيعاب النص  يعرفه الباحث إجرائياً أبنه
 لفهم اإلبداعي.والفهم التذوقي، وا، والفهم االستنتاجي، والفهم النقدي

 لسابقة:والدراسات ااإلطار النظري 

 مفهوم الرباعة الرايضية:

ولقد تباينت الكتاابت العربية اليت تناولت هذا املفهوم يف حتديد املصطلح ، هي إحدى أهم نواتج تعلم الرايضيات
 الرايضيات " كدراسة )اباب يف اإلتقان"بعضها بـ  عنهحيث عربت  Mathematical Proficiencyالعريب املقابل ملصطلح 

؛ 2014، أبو الراايت؛ 2014، " كدراسة )سالمةوعربت عنه أخرى بـ "الكفاءة الرايضية، (2013، قطامي؛ 2012، وبراون
؛ 2012، تسميته بـ " الرباعة الرايضية " كدراسة )املصاروة األدبيات( بينما اختارت بعض 2018، طلبة؛ 2016، حسن

(، وقد 2018، حسن؛ 2018، املنويف واملعثم؛ 2018، السعيد ؛ 2017، عبيدة؛ 2017، امللوحي؛ 2014املعثم واملنويف، 
 لكونه األقرب يف التعبري عن املفهوم الذي يهدف إليه هذا املصطلح ومكوانته.، اختار الباحث مصطلح "الرباعة الرايضية "

اليت  عمليات ومهارات التفكري واجلوانب الوجدانية( الرباعة الرايضية أبهنا "جمموعة من ال2017، وتعرف )رشا حممد
والقدرة على  ،املفاهيم والعالقات الرايضية وتنفيذ اإلجراءات الرايضية مبرونة ودقة استيعاب واليت تتضمن، تعزز تعلم الطالب
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ويرتبط ذلك  ،ري احللولصياغة ومتثيل وحل املشكالت الرايضية ابستخدام اسرتاتيجيات التفكري املنطقي والتأملي وتربير وتفس
 ية".وضوع الرايضيات يف احلياة اليومابلفائدة واملنفعة مل

( أبهنا " املهارة يف تنفيذ اإلجراءات الرايضية مبرونة ودقة عالية واستيعاب املفاهيم Groves،2012) وعرفها جروفيس
علم ومتثيل وحل املشكالت الرايضية حىت يصل املتوالعمليات الرايضية وذلك أثناء التفكري املنطقي والتأملي والتربير وصياغة 

 ويكتسب الثقة يف استخدامها". لرؤية الرايضيات كمادة مفيدة وذات قيمة

مث توظيفها يف ، ( أبهنا " قدرات الطالب يف توظيف اخلربات ومعاجلتها لتشكيل بنائه املعريف2017، عبيدةويعرفها )
هارات خريطة مكوانت سب مويكت، وخالهلا يقوم الطالب بعمليات رايضية ،وإنتاج معرفة رايضية جديدة، حل املشكالت

 الرباعة الرايضية ". 

يشمل   مفهوم الرباعة الرايضية أبنه "( إىلNRC،2001) األمريكيةويشري اجمللس القومي للبحوث ابلوالايت املتحدة 
 ي فرد أن يتعلم الرايضيات بنجاح". وهو يعرب عما نعنيه أل، كل جوانب اخلربة والكفاءة واملعرفة ابلرايضيات

يرتبط مبحاور ثالث ، ( الرباعة الرايضية أبهنا "مدخل معاصر لتطوير تعليم الرايضياتPhilip،2012ليب )وعرف في
ت ابإلضافة إىل مكوان، وبراعة املعلم يف معاجلة احملتوى العلمي، براعة احملتوى العلمي يف ترابطه وأمهيته ابلنسبة للطالب: رئيسية

 سها لدى الطالب". الرباعة الرايضية اليت جيب تنميتها وقيا

تعزيزها وتنميتها لأبهنا جمموعة من العمليات واملهارات اليت يسعى املعلم ة "( الرباعة الرايضي2017، الضاين) ويعرف
والكفاءة ، اإلجرائية والطالقة، االستيعاب املفاهيميكوانت اخلمسة للرباعة الرايضية )لدى الطالب من خالل توظيف امل

   . ( "والرغبة يف اإلنتاج، لتكيفيدالل اواالست، االسرتاتيجية

ومدخالً ، ( مفهوم الرباعة الرايضية ابعتباره هدفاً رئيسياً يف برامج تعليم الرايضياتRegan،2012كما أوضح رجيان )
ستدالل الا، الكفاءة االسرتاتيجية، لطالقة اإلجرائيةا، االستيعاب املفاهيمي: يف تطوير الربامج من خالل الرتكيز على أبعاده

 اإلنتاج. إىل وامليل، التكيفي

الرباعة الرايضية تشري إىل جمموعة املهارات واإلجراءات والعمليات واالجتاهات ويف ضوء ما سبق ميكن القول أبن 
ايل وابلت، لم الرايضيات بنجاح ويدركوا أمهيتهاويتم استخدامها حىت يتمكنوا من تع، وامليول اليت تعزز تعلم الطالب للرايضيات

، وتشمل االستيعاب املفاهيمي، اليومية مياهتويرتبط ذلك ابملنفعة يف ح، كون لديهم القدرة على حل املشكالت الرايضيةي
 واالستدالل التكيفي.، والكفاءة االسرتاتيجية، والطالقة اإلجرائية
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                أبعاد )مكوانت( الرباعة الرايضية: 

، وتشمل كل جوانب اخلربة واملعرفة الرايضية ،ضهاة أبعاد )مكوانت( تتضافر مع بعتتكون الرباعة الرايضية من مخس
 وكل منها يدعم ويعزز األبعاد األخرى سعياً إىل حتقيق الرباعة الرايضية.، ن تلك األبعاد ترتابط وتتداخل فيما بينهاإحيث 

 
 (: أبعاد )مكوانت( الرباعة الرايضية1) شكل

( عن NRC ،2001( يف تقريرها )NRCوهو ما أكدته ) ،ضيةرابط أبعاد الرباعة الراي( تداخل وت1يوضح الشكل )
فال تتحقق الرباعة الرايضية لدى الطالب إال إذا حتققت ، الطبيعة املرتابطة واملتشابكة للخمسة أبعاد املكونة للرباعة الرايضية

أن تتوافر لدى الطالب أثناء تعلمهم للرايضيات  فهي تعكس مدى الفهم واملهارات والقدرات اليت جيب، بعادها مجيعاً أ
(Figgins،2010 ؛Hoffmann،2014 2016العمري، ؛ 2017حممد، ؛.) 

، سالمة؛ 2014، املعثم واملنويف؛ 2013، املصاروة؛ NRC،2001وتتمثل الرباعة الرايضية يف األبعاد اخلمسة التالية )
املنويف ؛ 2018، حسن؛ 2017اخلالدي، ؛ 2017، ضاينلا؛ 2017، عبيدة؛ 2016العمري، ؛ 2016، رضوان؛ 2014
 (: 2018، طلبة؛ 2018، السعيد؛ 2018، واملعثم

 االستيعاب املفاهيمي:  •

، الرايضية أبكثر من طريقةمن خالل القدرة على متثيل املواقف ، املفاهيم والعمليات والعالقات الرايضية وهو إدراك
 وكذلك الوعي ابملفاهيم من حيث معرفة املفاهيم الرايضية اليت يتعامل معها، ختلفةوعالقة ذلك بفهم اإلجراءات الرايضية امل
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وكذلك يتضمن الوعي ابلرموز واألشكال الرايضية من حيث فهم وإدراك ، ، وإدراكه خلصائصها والعالقات فيما بينهاالطالب
والقوانني الرايضية من حيث إدراك مكوانت القاعدة أو  ب معاين الرموز اجملردة واألمناط البصرية، وأيضاً الوعي ابلقواعدواستيعا

على تنظيم معارفهم ومعلوماهتم حبيث ميكن استخدامها بسهولة يف اإلجراءات  ة الطالبوكذلك قدر ، لة كل مكونالقانون ودال
مد على ولكن مرتابطة حيث تعت، رفتهم ليست متقطعة ومنفصلة عن بعضها البعضوعالوة على ذلك فإن مع، والعمليات

ومعرفة الكيفية اليت  ،بقة وربطها ابملفاهيم اجلديدة وكذلك قدرهتم على متثيل املواقف الرايضية بطرق خمتلفة ومتعددةاملفاهيم السا
 اهيمي لدى الطالب من خالل:تتكون هبا التمثيالت املختلفة. وميكن االستدالل على االستيعاب املف

 يفها. صنوت، تعرف املفاهيم والتعاميم الرايضية −

 استيعاب معىن املفهوم الرايضي، وخصائصه، ورموزه، والعمليات املرتبطة به. −

 أمهية األفكار الرايضية.معرفته  −

 لسياق الذي تستخدم فيه الفكرة الرايضية.امعرفته  −

 فهم الرتابطات بني األفكار الرايضية. −

 اليومية. ههيم والتعاميم الرايضية يف حياتطبيق املفات −

 أو أي متثيالت رايضية أخرى. ، أو اجلداول، ابلشكل أو الرسم قف الرايضيةمتثيل املوا −

 : الطالقة اإلجرائية •

، ونةواملهارة يف األداء بدقة وكفاءة ومر ، بكفاءة هاوالقدرة على تطبيق، الرايضية اإلجراءات الطالب معرفةويقصد هبا 
يذ اإلجراءات بكفاءة ودقة ومرونة. وميكن ات الالزمة لتنفمتالكهم املهار ال ابإلضافةمن خالل إجادهتم إلجراءات احلساب 

 االستدالل على الطالقة اإلجرائية الرايضية لدى الطالب من خالل:

 الكفاءة: املهارة يف تنفيذ اإلجراءات بسهولة.  −

 ة إبتقان وجودة عالية يف الوقت احملدد.الدقة: إجناز وأداء املهارة املطلوب −

 أسلوب يف التنفيذ واحلل. املرونة: استخدام أكثر من −

 الكفاءة االسرتاتيجية:  •

والقدرة على تشكيل التمثيالت  ،ومتثيلها وإجياد احللول املناسبة هلا، القدرة على صياغة املشكالت الرايضيةوتعين 
يجيات واستنباط طرق واسرتات ،ايضية بني مكوانت وعناصر املشكلة الرايضيةواكتشاف العالقات الر ، الرايضية للمشكالت
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تعلم واكتساب القدرة على حل املشكالت  دويع ،سمى حبل املشكلة الرايضيةا البعد )املكون( مماثل ملا يجديدة للحل، وهذ
الكفاءة االسرتاتيجية لدى الطالب من هو جوهر تعليم الرايضيات، وهدفًا أساسيًا يف تعليمه وتعلمه. وميكن االستدالل على 

 خالل:

 ة.صياغة املسائل الرايضي −

 حتديد املعطيات الرايضية. −

 حتديد املعلومات الزائدة وجتاهلها. −

 متثيل املسائل رايضياً. −

 اختيار االسرتاتيجيات املناسبة حلل املسائل الرايضية.  −

 البحث عن املسائل املشاهبة يف حلها وصياغتها. −

 رونة يف استخدام اسرتاتيجيات حل املشكلة.اإلبداع وامل −

 ايضية.تنفيذ( املسائل الر حل ) −

 توليد مناذج من املسائل الرايضية. −

 التأكد من صحة حل املسائل الرايضية. −
 االستدالل التكيفي:  •

وتفسري ، والعالقات الرايضية بني املفاهيم واملواقف الرايضية، القدرة على التفكري املنطقي حول املفاهيمويقصد به 
ويستطيع الطالب الذين ميلكون االستدالل ، يوجه التعليم املربر الذيوهو الدليل ، وتربير احللول للمشكالت واملواقف الرايضية
وقدرهتم ، من خالل قدرهتم على تربير استنتاجاهتم حول مشكلة ما أو نتيجة ما، التكيفي أن يفكروا منطقيًا حول الرايضيات

تباعهم املنطق الرايضي فيالحظوا ابى النظر يف الطرق البديلة للحل وكذلك قدرهتم عل، عماهلم وإجابتهمعلى التربير وشرح أ
 التناقضات املنطقية ويربروا أي استنتاجات.

 وميكن االستدالل على االستدالل التكيفي لدى الطالب من خالل:
 رايضية.استخدام املنطق الرايضي يف اكتشاف األمناط واحلقائق واملفاهيم ال −
 بناء التخمينات والتحقق من صحتها. −
 ت منطقية.تقدمي تفسريات وتربيرا −
 احلدس والبديهية واملنطق االستقرائي. −
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 : الرغبة )النزعة( املنتجة •

 ةيااحلوذات أمهية يف ، وإدراك ورؤية الرايضيات على أهنا مفيدة وجديرة ابالهتمام، امليل واإلحساس ابلرايضياتوهي 
، حييةة وأداء مهام الرايضيات بكل أر واكتساب الثقة يف النفس ملمارس، رص واملثابرة على تعلم الرايضياتواحل، املعاصرة

وأنه ال بد من بذل اجلهد لتعلمها وكذلك ميكن ، ويؤيت مثاره، واالعتقاد أبن االجتهاد وبذل اجلهد يف الرايضيات يستحق العناء
ية وإاتحة وحيتاج الطالب إىل مواقف تعليمية تعلم، م على تعلمها واستخدامهاوالثقة يف قدرهت، استخدامها يف حياهتمللطالب 

 ت.الفرص حىت يشعروا ابلرايضيا

 وميكن االستدالل على النزعة املنتجة لدى الطالب من خالل:

 الثقة يف استخدام الرايضيات يف حل املشكالت وتوصيل الرايضيات والتعليل وإقامة الدليل. −

 ة عند مواجهة موقف أو مشكلة رايضية وحماولة حلها.الرغبة يف املثابر  −

 فهمها وتعلمها.لرايضيات ميكن االعتقاد أبن ا −

 أنه مع اجلهد الدؤوب، ميكن تعلم الرايضيات واستخدامها. −

، وفقًا للمواقف اليت تتطلبها الرباعة الرايضية من الطالب، ما ميكن التعبري عن هذه األبعاد بكلمات أكثر اختصاراً ك
 : الرباعة الرايضية تتطلب املواقف اخلمسة التالية نإ حيث

 البعد األول "االستيعاب املفاهيمي". ابلويق: الفهم −

 ".ابل البعد الثاين "الطالقة اإلجرائيةويق: احلساب −

 ".ويقابل البعد الثالث "الكفاءة االسرتاتيجية: التطبيق −

 االستدالل التكيفي ".ويقابل املكون البعد ": املنطق −

 (.2016، " )رضوانالبعد اخلامس "الرغبة املنتجة قابلتو : شاركةامل −

الرتكيز  دجلميع األبعاد اخلمسة، إذ يع ب أن يركز تعليم وتعلم الرايضيات املدرسية على التنمية املتكاملة واملتوازنةجي لذا
رسية، فمفهوم الرباعة الرايضية مفهوماً على بعد واحد فقط من أبعاد الرباعة الرايضية من املشكالت اليت تواجه الرايضيات املد

للوصول ابلطالب ملستوى التمكن والتغلب على القصور ، ب تنميته كمفهوم مرتابط ومتشابكيل جيابلتاو ، شاماًل له أبعاده
 والضعف الذي يعانيه الطالب يف فهم وإدراك اإلجراءات األساسية حلل املشكالت الرايضية واحلياتية.
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متداخلة ومرتابطة  -ه سابقاً كما مت ذكر   -هذه املصطلحات يف التعبري عن هذه األبعاد، إال أهنا وابلرغم من سهولة 
ة ال تتم بطريقة خطية، ولكن البد من اندماج أبعاد الرباعة الرايضية معاً بصورة كلية يف عملية فيما بينها، لذا فإن الرباعة الرايضي

امن مع بقية بل جيب االهتمام بتطوير كل بعد ابلتز  ،ر إىل كل بعد منها منفرداً التعلم حىت يتم تنميتها، لذلك ال ينبغي النظ
أمهية التوازن بني أبعاد الرباعة الرايضية عند تدريس الرايضيات، وجيب أن يركز برانمج التدريس الفعال األبعاد، مع التأكيد على 

 للرايضيات على بناء كافة أبعاد الرباعة الرايضية لدى الطالب.

 : ر معلم الرايضيات يف تنمية أبعاد الرباعة الرايضيةدو 

اليت ينبغي أن يراعيها معلم الرايضيات عند تدريس الرايضيات لتنمية أبعاد الرباعة الرايضية  من املبادئ هناك جمموعة
موعات العمل، مع دعم أمهها البناء على املعرفة السابقة، وتشخيص ومناقشة املفاهيم اخلاطئة، وتصميم أسئلة فعالة، وتفعيل جم

ة، ابإلضافة وتوظيف اليدوايت والتقنية بطريقة مناسبة، وتوظيف املهام اإلثرائياستيعاب الرتابطات بني املفاهيم الرايضية، 
، عبيدة؛ Regan ،2012والتواصل والرتابط والتمثيالت الرايضية )، توظيف اسرتاتيجيات حل املشكلة الرايضية، واالستداللل

2017.) 

ا لدى املعلم وما ميتلكه من معرفة ومهارات يف  تنمية الرباعة الرايضية لدى الطالب تعتمد يف املقام األول على م إن
من خالل التمثيالت الرايضية واستخدام احملسوسات ، اب املفاهيمي وعملياته الرايضية لدى الطالبكيفية بناء االستيع

 اليت حتث راعاة فرتات للتأمل الذايتملابإلضافة ، ايضية تعتمد على االستقصاءكما ينبغي أن يصمم املعلم أنشطة ر   ،التعليمية
 (. Groves،2012واكتشاف األخطاء يف اخلوارزميات )، جعة خطوات احلل وتعديلهااءة مسارات تفكريه ملر الطالب على قرا

فها مبا يسهم يف تنمية وتعزيز أبعاد كما أن هناك العديد من املمارسات التدريسية اليت ينبغي على معلم الرايضيات توظي
، حممد؛ 2014، بدوي؛ 2013، املعثم واملنويف ؛ Jennifer،2007، واليت تتضمن ما يلي )الرباعة الرايضية لدى الطالب

 (: 2018، ؛ اخلالدي2018، طلبة؛ 2018، حناوي؛ 2018، السيد؛ 2017

لتعليم وتنمية وتقييم االستيعاب املفاهيمي، وذلك فالنمذجة تعد من أفضل الطرق ، منذجة الرايضيات بشكل هادف •
مثل الصور والسياقات الواقعية  ون أكثر اتصااًل ووضوحاً عندما متثل فكرة رايضية يف وسائط متعددةألن الطالب يكون

 والرموز اللفظية والرموز املكتوبة.

مها، وذات صلة حبياهتم حىت ميكنهم أن يستشعر الطالب دومًا أن الرايضيات مادة مفهومة وميكن تعلمها واستخدا •
رايضيات، وميكن ذلك عن ت الرايضية املقدمة إليهم، مما ينمي لديهم الرغبة املنتجة حنو الاالقتناع حبل املسائل واملشكال
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طريق حديث املعلم مع الطالب عن مشكالت ميكن أن تقابلهم يف حياهتم واملناقشة يف إمكانية حلها ابستخدام 
 الرايضيات.

وجتعلهم  ،هارات ومعارف الطالب يف الرايضياتوظيف املهام الرايضية من خالل اختيار املعلم ملهام رايضية تنمي مت •
 عهم على التفكري الرايضي.وتشج ،األفكار واملفاهيم الرايضيةيشاركون بفاعلية وحتفزهم على عمل ترابطات بني 

ضياً، حيث يقوم املعلم ابفرتاض مشكلة رايضية ويطلب جعل الطالب يعيشون مشكلة من واقع احلياة ميكن حلها راي •
 فيذ مهام رايضية متعلقة ابملشكلة.من الطالب تن

إاتحة الفرصة للطالب ملناقشة أفكارهم الرايضية وتربير منطقهم، فلتنمية الكفاءة االسرتاتيجية واالستدالل التكيفي  •
واستكشاف ممارسات احلل البديلة، ومن خالل التربير  حيتاج الطالب إىل فرصة لتبادل ومقارنة اسرتاتيجيات احلل

 . أن الرايضيات منطقية والذي يعزز بدوره الرغبة املنتجة الطالب واملنطق يتعلم

وغرس الثقة ، التأكيد على الدافعية والتحفيز، فعلى معلم الرايضيات أن حيفز طالبه لالخنراط يف أنشطة الرايضيات •
 وتثمني ما يتعلمونه وتوظيفه يف واقعهم.  ،نجاح يف تعلم الرايضياتلديهم بقدرهتم على حتقيق ال

وحلها ينمي النزعة ، توظيف روح الدعابة الرايضية، فيتخيل الطالب أن كل املواقف يف حياته متثل مشكلة رايضية •
 الرايضية املنتجة.

املعرفة واسرتجاعها حلل املشكالت  ن الكفاءة املعرفية تعتمد على طرق متثيلإيف املشكالت غري الروتينية، حيث توظ •
شكالت كل من التعلم بفهم واستخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة واليت تسهم يف حبل امل ويرتبط ،الرايضية غري الروتينية

 تنمية الكفاءة االسرتاتيجية واالستدالل التكيفي والطالقة اإلجرائية.

فكرون، ومعرفة كيف ي ،كار اليت ميتلكها الطالب عند إجراء املهام الرايضيةف األفر  ع  تـ  استخدام التقييم بفاعلية، وذلك ل •
 عمليات اليت يستخدموهنا عند إجراء هذه املهام، وأن يشتمل التقومي كافة أبعاد الرباعة الرايضية. وما ال

اذج ونظرايت حديثة ومما سبق يتضح جليًا أن تنمية الرباعة الرايضية لدى الطالب تستلزم استخدام اسرتاتيجيات ومن
واملشاركة الفعالة يف احلصول على معارفهم واحرتام عقوهلم ، فظهاتعمل على تشجيعهم على فهم الرايضيات بداًل من ح

 ومن بني هذه النظرايت النظرية البنائية وما نتج عنها من اسرتاتيجيات قائمة على مبادئها. ، وقدراهتم
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ق ربط املفاهيم يبين معرفته بنفسه وذلك بتفاعله املباشر مع املادة العلمية عن طريحيث تؤكد النظرية البنائية أن الطالب 
 (.2004، ي إىل حدوث جتديد وارتقاء لبنيته املعرفية )عبيدواملعارف اجلديدة مبعارفه وخرباته السابقة مما يؤد

 مفهوم الفهم القرائي:

ة منها، إذ يقوم على بناء متثيل ذهين كامل ومتسق للوضعية يعد الفهم القرائي أساس عملية القراءة وهو الغاية الرئيس
معلومات صرحية ذات طبيعة معجمية منتظمة  ها الكاتب يف موضوعه، على أن يشيد هذا التمثيل الذهين انطالقاً مناليت يصف

ترتاكب يف متوالية تتحقق يف مجل وعبارات وفق قواعد تركيبية خاصة ابلنظام القاعدي أو النحوي للغة، وهذه العبارات بدورها 
 (. 2010الباري، هبا بنية أو بنيات النص أو املوضوع )عبد 

ألن امتالك القارئ ملهاراته يساعده على التفاعل مع ، فاألصل يف القراءة الفهم، وهو الغاية األساسية من عملية القراءة
القراءة، الذي يسعى املعلم إىل حتقيقه، وهتدف العملية  فالفهم القرائي هو اهلدف األمسى من، والتأثري فيه، النص، والتأثر به

 (.2012، فقراءة بال فهم ال تعد قراءة مبفهومها الصحيح )الشهري، إليهالتعليمية 

تبدأ القراءة حباسة البصر، مث ترتقي إىل مستوايت خمتلفة من التفكري فهي عملية تفسري للرموز اللفظية املكتوبة،  حيث
أن  قة للقارئ، ويف عملية القراءة حياول القارئاليت متثل املهارات اللغوية واخلربات الساب، بني الرموز املكتوبة وهي نتيجة للتفاعل

يعطي معاين جديدة للكلمات املكتوبة، وذلك حبسب املستوى اللغوي، ومعىن هذا أن القراءة عملية نشطة إجيابية تتطلب 
لقراءة وذلك من أمسى أهداف تعليم ا، ة هو تنمية القدرة على الفهم القرائيمستوايت خمتلفة من الفهم، فاهلدف من القراء

 (.2016، )الترتي

 خيتلفون حوله، ولعل ذلك يعود نيمما جيعل الباحث، قيد يف مفهومهوينطوي الفهم القرائي على الكثري من الغموض والتع
كبرياً، ومل جيمع الباحثون على مفهوم واحد حمدد، ومما يساهم   إىل ارتباطه مبفهوم القراءة نفسها، وهي اليت تطور مفهومها تطوراً 

منه من تفاعل بني القارئ بة للفهم، وأيضًا ما تتضلك االختالف حول مفهوم الفهم القرائي تلك الطبيعة املعقدة واملركيف ذ
 (. 2012، الشهريوالنص )

بعدد من العمليات مثل: الفهم لية تستدعي القيام عملية عق( الفهم القرائي أبنّه "2016، صومان وعبد احلقويعرف )
قد وإصدار األحكام هبدف احلصول على املعىن الذي قصده الكاتب تصرحًيا أو تلميًحا، إعادة البناء والنوالتفسري والتحليل و 

 وتوظيف خرباته الّسابقة، واختاذ قرارات  حول الّنص املقروء".
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لقراءة، نه "تلك العملية العقلية، اليت يقوم هبا الطالب ابلتفاعل مع موضوع ا( الفهم القرائي أب2012، الشهريويعرف )
الل إجاابت الطالب، على اختبار الفهم القرائي والذي ويتضمن مستوايت متعددة، ويستدل على حدوث الفهم القرائي من خ

 يشمل مهاراته املختلفة."

ثناء القراءة من حيث الفهم ألطالب لفهم واستيعاب النص أي أن الفهم القرائي يشري إىل عمليات عقلية يقوم هبا ا
 والفهم التذوقي، والفهم اإلبداعي.، م االستنتاجي، والفهم النقدياحلريف، والفه

 مستوايت الفهم القرائي ومهاراته:

نتج، فالقارئ يستخلص، ويست، للفهم القرائي مستوايت عّدة تتضّمن مهارات متنّوعة، بوصف القراءة عملية تفكري
لفهم القرائي على النحو ا يرى ويسمع، وتندرج مستوايت اوحيّلل، ويصدر أحكاماً، ويشرح، ويفّسر بشكل عام رموزاً تّتصل مب

 (:2016الترتي، ؛ 2016صومان وعبد احلق، ؛ 2014، زاير وهاشم؛ 2012، الشهري؛ 2002، الناقة وحافظالتايل )

 ي(: مستوى الفهم املباشر )احلريف أو السطح .1

كما وردت يف النّص صراحة، ومن مهارات يقصد به قدرة القارئ على فهم الكلمات واجلمل واألفكار فهمًا مباشرا ً 
 هذا املستوى:

 حتديد املعىن املناسب. •

 حتديد املرتادفات، واألضداد.   •

 حتديد املعىن املشرتك، والفكرة العامة، واألفكار الفرعية. •

 ين، وترتيب األولوايت وفق األمهية.إدراك الرتتيب املكاين والزما •

 مستوى الفهم التفسريي )االستنتاجي(:  .2

ومن مهارات ، ومل ترد صراحة يف النص، يقصد به قدرة القارئ على حتديد املعاين الضمنية العميقة اليت أرادها الكاتب
 هذا املستوى:

 ار(.مهارة استنتاج أوجه الشبه واالختالف )استنتاج العالقات بني األفك •

 مهارة إدراك العالقات السببية )فهم ما بني السطور وما ورائها(. •

 . داف الكاتب ومقاصدهديد أهمهارة حت •
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 مهارة معرفة االجتاهات والقيم الواردة، واألفكار الضمنية العميقة يف النّص املقروء. •

 مستوى الفهم الناقد:  .3

وفق قواعد وأسس ومعايري وأطر ، ووظيفياً ، وداللياً ، وء لغوايً يقصد به قدرة القارئ على إصدار احلكم على النص املقر 
 ن مهارات هذا املستوى:مرجعية مناسبة، وم

 . التمييز بني األفكار الرئيسة والفرعية •

 التمييز بني املعقول والالمعقول، واحلقائق واآلراء.  •

 حتديد مدى مصداقية الكاتب ودوافعه. •

 لنّص.تكوين رأي حول األفكار الواردة يف ا •

 احلكم على أصالة املاّدة املقروءة، ومدى مناسبتها للعصر. •

 ذّوقي: مستوى الفهم الت .4

يقصد به قدرة القارئ على الفهم العميق القائم على خربته التأملية، وإحساسه أبحاسيس الكاتب ومشاعره، ومن 
 مهارات هذا املستوى:

 األديب.مهارة إحساس القارئ مبا أحّسه الكاتب أو الشاعر أو  •

 لنّص.مهارة إدراك القيم اجلمالية السامية أو اإلحيائية أو احلالة الشعورية يف ا •

 مستوى الفهم اإلبداعي:  .5

مستوى عال من الفهم يتطّلب من القارئ ابتكار أفكار جديدة غري مألوفة واالبتكار واخلروج عن املألوف، ومن 
 مهارات هذا املستوى:

 . ت واردة يف النصّ اقرتاح حلول جديدة ملشكال •

  . التنّبؤ ابألحداث قبل االنتهاء من قراءة النصّ  •

 . لكاتب هناية لهوء ما مل حيّدد ابيان هناية املقر  •

 . حتديد عناصر املقروء وحبكته وأحداثه، ومتثيل املقروء ومسرحته •

 القدرة على ترتيب أحداث النّص املقروء بصورة إبداعية. •
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 الدراسات السابقة:

  عرض الباحث عدًدا من الدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع وجمال الدراسة وذلك على النحو التايل:است

على عينة  ،( تعرف مستوى الرباعة الرايضية لدى الطالب يف الصني يف الكسورZhonghe ،2008)هدفت دراسة 
 ،واستخدمت االختبار أداة للدراسة ،فيواتبعت الدراسة املنهج الوص ،( طالبًا من طالب الصف السادس491بلغ عددها )

عاب توسطة، وأن الطالقة اإلجرائية لدى الطالب أعلى من االستيوأظهرت النتائج امتالك الطالب للرباعة الرايضية بدرجة م
 املفاهيمي والكفاءة االسرتاتيجية. 

ملهارات العددية يف مقرري حتديد النمو يف مكوانت الرباعة الرايضية يف جمال ا (Moodley، 2008هدفت دراسة )
واتبعت املنهج الوصفي، حيث طبق  ،جبنوب أفريقيا الرايضيات والثقافة الرايضية لدى طالب الصف العاشر يف مدينة ديرابن

( دراسو 38( طالباً منهم )181واستبانة لقياس بعد )مكون( الرغبة  املنتجة على عينة بلغت ) ،اختبار لقياس الرباعة الرايضية
أفضل من أداء نتائج الدراسة أن أداء الطالب دارسي الرايضيات  وأظهرت، ( دراسو الثقافة الرايضية153و) ،ضياتالراي

 مجيع أبعاد )مكوانت( الرباعة الرايضية. الطالب دارسي الثقافة الرايضية يف 

بع عشر يف مستوى الرباعة الرايضية لدى طالب الصف الرا تعرف( Nordin،2011 &Khairaniدراسة ) هدفتو 
، بة من طالب الصف الرابع عشر( طالبًا وطال558ماليزاي، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )

وأن ، وأظهرت النتائج أن مستوى الطالب يف الطالقة اإلجرائية كان عالياً ، واستخدمت اختبارًا للرباعة الرايضية كأداة للدراسة
 يعاب املفاهيمي والكفاءة االسرتاتيجية كان متوسطاً.  مستوى الطالب يف االست

واتبعت املنهج ، أداء الرباعة الرايضية لدى معلمي الرايضيات مستوى( تعرف Michael،2012هدفت دراسة )و 
وبينت النتائج  ،من معلمي املرحلة االبتدائية ابستخدام أسلوب املالحظة ( معلماً 136طبقت على عينة عددها )و ، الوصفي

رحلة االبتدائية يعزى الخنفاض اخنفاض أداء الرباعة الرايضية لدى املعلمني، وأن اخنفاض أبعاد الرباعة الرايضية لدى طالب امل
 امليل لإلنتاج لدى عينة املعلمني. 

طالب املرحلة الثانوية يف الرباعة الرايضية يف تركيا، واتبعت الدراسة ( تعرف مستوى Nihan،2012هدفت دراسة )و 
( معلمًا ابملدارس 18بلة )( معلماً، وبطاقة املقابلة ملقا159املنهج الوصفي، واستخدمت أداتني مها استبانة الستطالع رأي )

  . ايضيةوأظهرت النتائج تدين مستوايت طالب املرحلة الثانوية يف الرباعة الر  ،الثانوية

( تعرف أثر حتليل عينات من أعمال الطالب الصحيحة واخلاطئة يف التفاضل Moseley ،2012)هدفت دراسة و 
( طالبًا وطالبة من طالب اجلامعة الذين 250قية تكونت من )حيث مت اختيار عينة عشوائية طب، على منو الرباعة الرايضية

إىل جمموعتني األوىل حللت عينات صحيحة من حلول الطالب للمشكالت  أكملوا بنجاح علم اجلرب، ومت تقسيمها ابلتساوي
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إجراء مقابالت يف التفاضل، والثانية حللت عينات من حلول الطالب اخلاطئة، واستخدمت االختبار أداة للدراسة، وأيضًا 
 للطالب، وأظهرت النتائج حتسن يف الرباعة الرايضية نتيجة لتحليل أعمال الطالب بصفة عامة. 

واتبعت  ،( تعرف درجة متكن معلمات الرايضيات ابملرحلة الثانوية من الرباعة الرايضية2016، وهدفت دراسة )العمري
 ،من معلمات الرايضيات يف املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ( معلمة235وطبقت على ) ،الدراسة املنهج الوصفي املسحي

، والكفاءة االسرتاتيجية، والطالقة اإلجرائية، ربعة )االستيعاب املفاهيميواستخدمت الدراسة اختبارًا لقياس األبعاد األ
علمات من الرباعة الرايضية  أظهرت نتائج الدراسة اخنفاض درجة متكن املو ومقياسًا للرغبة املنتجة، ، واالستدالل التكيفي(

 . وارتفاع درجة متكنهن من الرغبة املنتجة ،ويف كل بعد من األبعاد األربعة ،ككل

( تقومي األداء التدريسي ملعلمي الرايضيات ابملرحلة االبتدائية يف ضوء ممارسات 2017، وهدفت دراسة )الغامدي
واستخدمت بطاقة مالحظة مت تطبيقها على عينة عشوائية تكونت ، يليواتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحل، الرباعة الرايضية

دراسة إىل أن متوسط مستوى أداء عينة الدراسة يف ضوء ممارسة الرباعة الرايضية وخلصت ال، ( معلمًا مبدينة الرايض48من )
 منخفضاً. 

 ،لسادس االبتدائي ابلرايض( تعرف مستوى الرباعة الرايضية لدى طالبات الصف ا2017، امللوحيهدفت دراسة )و 
قد استخدمت أداتني مها اختبار ( طالبة، و 390وتكونت عينة الدراسة من )، حيث مت استخدام املنهج الوصفي املسحي

 ،واالستدالل التكيفي، والكفاءة االسرتاتيجية، والطالقة اإلجرائية، الرباعة الرايضية يف أربعة أبعاد: االستيعاب املفاهيمي
وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى طالبات الصف السادس االبتدائي منخفض يف االستيعاب  ،بة املنتجةومقياس الرغ

 ومتوسطة يف الرغبة املنتجة.  ،واالستدالل التكيفي ،والكفاءة االسرتاتيجية ،والطالقة اإلجرائية ،املفاهيمي

ثاين املتوسط يف القصيم يف الرباعة ( تعرف مستوى متكن طالب الصف ال2018، املنويف واملعثمهدفت دراسة )و 
، وأعد الباحثان اختبارًا لقياس الرباعة الرايضية، سحيومت استخدام املنهج الوصفي امل، ( طالباً 217الرايضية، وبلغت عينتها )

في، وقد أظهرت واالستدالل التكي، والكفاءة االسرتاتيجية، والطالقة اإلجرائية، وفقًا ألبعادها األربعة: االستيعاب املفاهيمي
 . ةاألربعة على حدويف أبعادها ، نتائج الدراسة عدم متكن طالب الصف الثاين املتوسط يف الرباعة الرايضية ككل

( معرفة العالقة االرتباطية بني الرباعة الرايضية لدى معلمي الرايضيات وبني الرباعة 2018، هدفت دراسة )حسنو 
حيث مت بناء اختبارين للرباعة الرايضية ، املسحي واالرتباطي أبسلوبيه املنهج الوصفيواتبعت الدراسة ، الرايضية لدى طلبتهم

( معلمًا ومعلمة من املرحلة الثانوية يف الرصافة 20و تكونت العينة من )، والثاين خاص ابلطلبة، األول خاص ابملعلمني
تائج امتالك املعلمني واملعلمات للرباعة الرايضية بدرجة وأظهرت الن، ( طالبًا وطالبة من طالب املرحلة الثانوية800و)، ابلعراق
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ووجود عالقة ارتباطية بني الرباعة الرايضية لدى املعلمني وبني ، ضية بدرجة جيدةوكذلك امتالك الطلبة أيضاً للرباعة الراي، جيدة
  طلبتهم.

 التعقيب على الدراسات السابقة:

 لت الرباعة الرايضية ميكن مالحظة التايل:من خالل استعراض الدراسات السابقة اليت تناو 

ربية السعودية اليت تناولت العالقة بني مستوى أبعاد يف اململكة الع –على حد علم الباحث  –ندرة الدراسات احمللية   •
 الرباعة الرايضية وأي متغري آخر لدى الطالب.

معلمات الرايضيات ومنها دراسات حيث أجريت بعض الدراسات على معلمي و ، تنوع عينات الدراسات السابقة  •
(Michael،2012 2017، الغامدي؛ 2016، العمري ؛) ،ت على طالب املرحلة بينما أجريت بعض الدراسا

( على طالب 2018، وأجريت دراسة )املنويف واملعثم، ( 2017، امللوحي؛ Zhonghe ،2008االبتدائية دراسة )
؛ Moodley، 2008على طالب املرحلة الثانوية ) بينما أجريت بعض الدراسات، املرحلة املتوسطة

Nihan،2012) ، يف حني أجريت بعض الدراسات على طالب املرحلة( اجلامعيةMoseley، 2012) ، وأجريت
 ( على املعلمني والطالب معاً.2018، دراسة )حسن

افة أبعاد ( هدفت تعرف مستوى ك2016العمري، ؛ 2017، امللوحي؛ Moodley،2008بعض الدراسات مثل )  •
، التكيفي، الرغبة املنتحة االستدالل، الكفاءة االسرتاتيجية، الطالقة اإلجرائية، االستيعاب املفاهيمي: الرباعة الرايضية

( هدفت قياس مستوى األبعاد األربعة األوىل فقط وهذا 2018، حسن؛ 2018، يف حني أن دراسيت )املنويف واملعثم
( Nordin،2011 &Khairani؛ (Zhonghe2008ة أهدفها، كما هدفت دراسيت ما اتبعته الدراسة احلالية لطبيع

 والكفاءة االسرتاتيجية.، إلجرائيةوالطالقة ا، قياس االستيعاب املفاهيمي

حيث هدفت بعض الدراسات قياس مستوى أبعاد الرباعة ، تنوعت األهداف اليت سعت الدراسات السابقة لتحقيقها  •
& Nordin،2011؛ Nihan،2012؛ 2017، امللوحي؛ 2018، اسة )املنويف واملعثمالرايضية لدى الطالب مثل در 

Khairani ؛Zhonghe2008) ،دفت بعض الدراسات قياس درجة متكن املعلمني من الرباعة الرايضية بينما ه
(Michael ،2012 2018(، وهدفت دراسة )حسن، 2017، الغامدي؛ 2016، العمري؛ )تعرف مستوى 

 طية بني مستوى الرباعة الرايضية لدى الطالب ومعلميهم.العالقة االرتبا

؛ Nordin،2011 &Khairaniاسات السابقة كدراسة )استخدم االختبار كأداة جلمع البياانت يف بعض الدر  •
واستخدمت املالحظة كأداة جلمع ، (2018، حسن ؛2018، املنويف واملعثم؛ 2017، امللوحي؛ 2016العمري، 

، Moseleyكما استخدمت املقابلة أداة للدراسة ،  (2017، الغامدي؛ Michael، 2012البياانت يف دراسة )
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 ،Moodleyاستخدمت االستبانة كمقياس لقياس الرغبة املنتجة يف دراسة ) وأيضاً ، Nihan،2012)؛ (2012
 (. 2017، امللوحي؛ 2008

؛ 2018، ثل دراسة )املنويف واملعثمأظهرت أغلب الدراسات السابقة اليت هدفت لقياس مستوى الرباعة الرايضية م •
( ضعفًا يف مستوى Michael ،2012 ؛ Nihan،2012؛ 2017، الغامدي؛ 2016، العمري؛ 2017، امللوحي

 أبعاد الرباعة الرايضية سواء لدى الطالب أو املعلمني يف كافة املراحل التعليمية.  

ومناقشة النتائج ، ويف بناء أداة الدراسة، ار النظري للدراسةاستفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف بناء اإلط •
 وتفسريها. 

حتقيقه وهو دراسة العالقة بني مستوى  إىلالدراسات السابقة يف اهلدف الذي تسعى ختتلف الدراسة احلالية عن مجيع  •
 أبعاد الرباعة الرايضية والفهم القرائي لدى طالب الصف الثالث املتوسط.

 إجراءاهتا:منهج الدراسة و 

 منهج الدراسة:

والتعبري عنه ، ظاهرة املدروسةالذي يعتمد على دراسة الواقع ووصف ال، استخدمت الدراسة املنهج الوصـفي املسحي
تعرف وكذلك ، من خالل تعر ف مستوى الرباعة الرايضية لدى طالب الصف الثالث املتوسط مبدينة مكة املكرمة، تعبرياً كمياً 

كما استخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي للتعرف بواسطته عما إذا كانت توجد عالقة بني ،  رائيمستوى الفهم الق
 الرباعة الرايضية والفهم القرائي لدى طالب الصف الثالث املتوسط مبدينة مكة املكرمة.أبعاد 

 جمتمع الدراسة وعينتها.

يف  اً ( طالب7257دينة مكة املكرمة والبالغ عددهم )تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب الصف الثالث املتوسط مب
 ( طالباً.125بلغت )ار عينة عشوائية بسيطة من جمتمع الدراسة ومت اختي، هـ1439-1438الفصل الدراسي األول من العام 

 أدات الدراسة:

دراسة، مها اختبار الرباعة يف ضوء أهداف الدراسة احلالية ومتغرياهتا استخدم الباحث أداتني جلمع البياانت من عينة ال
 منهما: وفيما يلي توضيحاً مفصاًل خلطوات بناء كال، واختبار الفهم القرائي، الرايضية
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  اختبار الرباعة الرايضية:: أوالا 

، أعّد الباحث اختبار الرباعة الرايضية لطالب الصف الثالث املتوسط ابالستفادة من الدراسات السابقة )املنويف واملعثم
( وقد 2014سالمة، ؛ 2016، العمري؛ 2017، امللوحي؛ 2017، عبيدة؛ 2017الضاين، ؛ 2018، السعيد؛ 2018

االستيعاب : مشل أربعة أبعاد للرباعة الرايضية هي، ( فقرة من نوع االختيار من متعدد22ختبار يف صورته املبدئية من )تكوَّن اال
ومّت التحقق من صدق وثبات اختبار الرباعة ، واالستدالل التكيفي، اتيجيةوالكفاءة االسرت ، والطالقة اإلجرائية، املفاهيمي
 الرايضية.

 صدق االختبار:  

ف على آرائهم يف للتعر ، ( من أساتذة تعليم الرايضيات6عرضه يف صورته األولية على )مت حقق من صدق االختبار لتل
وارتباط األبعاد ، ن فقرات االختبار أبحد أبعاد الرباعة الرايضيةومدى ارتباط كل فقرة م، مدى مشوله ألبعاد الرباعة الرايضية

وبعد األخذ بتوصيات احملكمني وتوجيهاهتم أصبح االختبار يف ، واللغوية لكل فقرةووضوح الصياغة العلمية ، ابالختبار ككل
 األربعة للرباعة الرايضية. بعادمقسمة على األ، فقرة (18)صورته النهائية مكوانً من 

 :االختباربات ث

، الثبات لالختبارومت حساب ، ( طالباً 30مت تطبيق االختبار على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة بلغت )
 كما يلي:  Cronbach's Alphaوذلك ابستخدام معامل ألفا كرونباخ ، ةحدولكل بعد على 

 (: قيم معامالت الثبات الختبار الرباعة الرايضية1جدول )
 معامل آلفا كرونباخ عدد الفقرات اعة الرايضيةأبعاد الرب 

 0،79 6 االستيعاب املفاهيمي

 0،88 3 الطالقة اإلجرائية

 0،85 6 الكفاءة االسرتاتيجية

 0،92 3 االستدالل التكيفي

 0،89 18 االختبار ككل

(، 0،89ار ككل )ولالختب، (0،92-0،79( أن قيم معامالت الثبات لالختبار تراوحت بني )1) يتضح من جدول
احل للتطبيق يف من الثبات، وصوابلتايل يتضح أن االختبار يتمتع بدرجة عالية ، وتعد مجيعها مقبولة ألغراض البحث العلمي

 ف مستوى الرباعة الرايضية لدى طالب الصف الثالث املتوسط مبدينة مكة املكرمة.ر  ع  لتـ  الدراسة احلالية 
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 حتديد الزمن املناسب لالختبار:

 حساب الزمن املناسب لالختبار حبساب املتوسط احلسايب جلميع األزمنة اليت استغرقها مجيع طالب العينة مت
 ( دقيقة.40فأصبح يساوي )، ستطالعيةاال

 تصحيح االختبار:

 وفقاً ألسئلة االختيار من متعدد الختبار الرباعة الرايضية فقد مت اعتماد طريقة تصحيحه حبسب اجلدول التايل:

 درجات مؤشرات أبعاد الرباعة الرايضية (:2ل )جدو 

 الدرجة رقم السؤال املؤشرات الرباعة أبعاد م

1 

ب االستيعا
 املفاهيمي

 1 1 وتصنيفها ، والتعاميم الرايضية تعرف املفاهيم

 1 2 استيعاب معىن املفهوم الرايضي، وخصائصه، ورموزه، والعمليات املرتبطة به 2

 1 3 ذي تستخدم فيه الفكرة الرايضيةمعرفته للسياق ال 3

 1 4 فهم الرتابطات بني األفكار الرايضية 4

 1 5 تعاميم الرايضية يف حياتنا اليوميةتطبيق املفاهيم وال 5

 1 6 متثيل املواقف الرايضية ابلشكل أو الرسم، أو اجلداول، أو أي متثيالت رايضية أخرى 6

 6 اجملموع للبعد األول

1 
ة الطالق

 اإلجرائية

 2 7 الكفاءة: املهارة يف تنفيذ اإلجراءات بسهولة.

 2 8 إبتقان وجودة عالية يف الوقت احملدد الدقة: إجناز وأداء املهارة املطلوبة 2

 2 9 املرونة: استخدام أكثر من أسلوب يف التنفيذ واحلل 3

 6 اجملموع للبعد الثاين

1 

الكفاءة 
 االسرتاتيجية

 1 10 طيات الرايضيةحتديد املع

 1 11 حتديد املعلومات الزائدة وجتاهلها 2

 1 12 متثيل املسائل رايضياً  3

 1 13 يار االسرتاتيجيات املناسبة حلل املسائل الرايضيةاخت 4

 1 14 تنفيذ( املسائل الرايضيةحل ) 5

 1 15 التأكد من صحة حل املسائل الرايضية 6

 6 اجملموع للبعد الثالث

1 
االستدالل 

 التكيفي

 2 16 واملفاهيم الرايضيةاستخدام املنطق الرايضي يف اكتشاف األمناط واحلقائق 

 2 17 بناء التخمينات والتحقق من صحتها 2

 2 18 تقدمي تفسريات وتربيرات منطقية 3

 6 اجملموع للبعد الرابع

 24 الرباعة الرايضية
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( درجة 1( درجات بواقع )6ن جمموع درجات البعد األول: االستيعاب املفاهيمي )( السابق أ2يتضح من اجلدول )
( درجتني 2درجات بواقع ) (6بينما جمموع درجات البعد الثاين: الطالقة اإلجرائية )، ختبارواحدة لكل فقرة من فقرات اال

وجمموع ، ( درجة واحدة لكل فقرة1درجات بواقع ) (6وجمموع درجات البعد الثالث: الكفاءة االسرتاتيجية )، لكل فقرة
وبذلك يصبح جمموع درجات اختبار ، فقرة( درجتني لكل 2درجات بواقع ) (6درجات البعد الرابع: االستدالل التكيفي )

 ( درجة.24الرباعة الرايضية )

 معيار احلكم على مستوى الطالب يف درجة استيعاب املعرفة املفاهيمية واإلجرائية:

( من الدرجة %50ث يف احلكم على مستوى أبعاد الرباعة الرايضية املراد قياسها، من خالل اعتماد نسبة )اعتمد الباح
 ية لكل بعد كنسبة مئوية اعتبارية مقبولة ألداء طالب الصف الثالث املتوسط يف االختبار.الكل

 اختبار الفهم القرائي:: اثنياا 

تدريس اللغة العربية مت بناء اختبار لقياس مستوى الفهم القرائي  من خالل االستعانة بزميل متخصص يف مناهج وطرق
( درجة واحدة 1بواقع )، ( فقرة من نوع االختيار من متعدد25ن االختبار من )وقد تكو ، لدى طالب الصف الثالث املتوسط

 ومت التحقق من صدق وثبات حمتوى االختبار على النحو التايل:، لكل فقرة

  صدق االختبار:

د هبدف التأك، ( من أساتذة تعليم اللغة العربية6عرضه يف صورته األولية على )مت قق من صدق حمتوى االختبار لتحل
ومدى متثيل فقرات االختبار هلدف ، من صالحيته وصدقه يف قياس مستوى الفهم القرائي لدى طالب الصف الثالث املتوسط

ويف ضوء آراء احملكمني ، وصحة الصياغة العلمية واللغوية، ختبارومدى وضوح تعليمات اال، الدراسة وكفاية عدد الفقرات
، ( فقرة20االختبار يف صورته النهائية يتكون من ) وأصبح، عض فقرات االختباروتوجيهاهتم مت تعديل صياغة وإضافة وحذف ب

( درجة، وبذلك أصبح االختبار 20( درجة واحدة لكل فقرة، وابلتايل أصبحت الدرجة الكلية الختبار الفهم القرائي )1بواقع )
 جاهزاً لالستخدام.

 ثبات االختبار:

( طالباً 30االستطالعية السابقة من خارج عينة الدراسة البالغة )العينة على نفس الفهم القرائي مت تطبيق اختبار 
( 0،84ونباخ )وبلغت قيمة معامل ألفا كر  ،Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ابستخدام ثبات الحلساب معامل 
 ب الصف الثالث املتوسط.وتشري إىل صالحية استخدام االختبار يف قياس مستوى الفهم القرائي لدى طال، وهي قيمة مرتفعة

 حتديد الزمن املناسب لالختبار:
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مت حساب الزمن املناسب لالختبار حبساب املتوسط احلسايب جلميع األزمنة اليت استغرقها مجيع طالب العينة 
 ( دقيقة.45فأصبح يساوي )، العيةاالستط

 معيار احلكم على مستوى الطلبة يف درجة اختبار الفهم القرائي:

ار ( من درجات اختب%50نسبة ) حيث اُعتربتباحث يف احلكم على مستوى الفهم القرائي املراد قياسه، اعتمد ال
 الختبار. طالب الصف الثالث املتوسط يف اداء ملتوسط أمقبولة الفهم القرائي نسبة 

 نتائج الدراسة:

الكفاءة ، الطالقة اإلجرائية، ستيعاب املفاهيمياال: ونصه "ما مستوى أبعاد الرباعة الرايضية األولالسؤال لإلجابة عن  أوالا:
مت حساب  الرباعة الرايضية ككل لدى طالب الصف الثالث املتوسط مبدينة مكة املكرمة؟".، االستدالل التكيفي، االسرتاتيجية

والدرجة ، اعة الرايضيةواالحنرافات املعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة حول كل بعد من أبعاد اختبار الرب ، املتوسطات احلسابية
 ( يبني ذلك:3الكلية لالختبار واجلدول )

 اعة الرايضية  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة حول كل بعد من أبعاد الرب  (:3) جدول

 أبعاد الرباعة الرايضية
 املتوسطات
 احلسابية

االحنرافات 
 املعيارية

 جةالدر  النسبة املئوية

61،2 االستيعاب املفاهيمي  53،1  % 57،43  ضعيف 

49،2 الطالقة االجرائية  61،1  % 5،41  ضعيف 

65،1 الكفاءة االسرتاتيجية  10،1  % 5،27  ضعيف 

50،1 االستدالل التكيفي  35،1  25%  ضعيف 

26،8 الرباعة الرايضية ككل  57،4  % 42،34  ضعيف 

الطالقة اإلجرائية، الكفاءة ، لرايضية يف االستيعاب املفاهيمي( أن مستوى أبعاد الرباعة ا3يتضح من اجلدول )
مة جاءت الرباعة الرايضية ككل لدى طالب الصف الثالث املتوسط مبدينة مكة املكر ، االستدالل التكيفي، االسرتاتيجية

 مجيعها بدرجة ضعيفة، وميكن تفصيل ذلك على النحو التايل لكل بعد من أبعاد الرباعة الرايضية:

غ املتوسط احلسايب ألداء طالب الصف الثالث املتوسط يف اختبار الرباعة الرايضية لبعد االستيعاب املفاهيمي بل •
جة ضعيفة، وهذا يعين أن طالب الصف (، وبدر %43،57( درجات، وبنسبة مئوية )6( درجة من أصل )2،61)

لتعرف على املفاهيم ل الالزمةعاب املفاهيمي االستييفتقدون بشكل كبري مهارات الثالث املتوسط مبدينة مكة املكرمة 
والعمليات على املفاهيم وفهم الرتابطات اللفظية بني األفكار الرايضية بشكل صحيح مما والتعاميم الرايضية وتصنيفها، 

 م عن ترمجة املواقف الرايضية إىل صورة أخرى، أو متثيلها بطريقة خمتلفة.يُعيقه
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( 2،49) اإلجرائيةب الصف الثالث املتوسط يف اختبار الرباعة الرايضية لبعد الطالقة بلغ املتوسط احلسايب ألداء طال  •
لصف الثالث (، وبدرجة ضعيفة، وهذا يعين أن طالب ا%41،5( درجات، وبنسبة مئوية )6درجة من أصل )

اءات، وإتقان تفاصيل اإلجر يف سهولة كال  اإلجرائيةالطالقة يفتقدون بشكل كبري مهارات املتوسط مبدينة مكة املكرمة 
 املهارة الرايضية، والتنوع يف احلل أبكثر من طريقة.

ءة االسرتاتيجية بلغ املتوسط احلسايب ألداء طالب الصف الثالث املتوسط يف اختبار الرباعة الرايضية لبعد الكفا •
ب الصف (، وبدرجة ضعيفة، وهذا يعين أن طال%27،5( درجات، وبنسبة مئوية )6( درجة من أصل )1،65)

وحتديد  ،مثل بناء خطط احللالكفاءة االسرتاتيجية يفتقدون بشكل كبري مهارات الثالث املتوسط مبدينة مكة املكرمة 
 والتأكد من صحة حل املسائل الرايضية. ،جراءاتاملعطيات واملطلوب واسرتاتيجية احلل وتنفيذ اإل

( 1،50 اختبار الرباعة الرايضية لبعد االستدالل التكيفي )بلغ املتوسط احلسايب ألداء طالب الصف الثالث املتوسط يف •
(، وبدرجة ضعيفة، وهذا يعين أن طالب الصف الثالث املتوسط %25( درجات، وبنسبة مئوية )6درجة من أصل )

استخدام املنطق الرايضي يف اكتشاف  مثلاالستدالل التكيفي يفتقدون بشكل كبري مهارات ة املكرمة مبدينة مك
 .لإلجراءات والعمليات الرايضية نطقيةاملتربيرات التفسريات و التقدمي و  ،والتنبؤ ط واحلقائق واملفاهيم الرايضية،األمنا

( درجة من أصل 8،26اختبار الرباعة الرايضية ككل ) بلغ املتوسط احلسايب ألداء طالب الصف الثالث املتوسط يف •
، وهذا يعين أن طالب الصف الثالث املتوسط مبدينة مكة (، وبدرجة ضعيفة%34،42( درجات، وبنسبة مئوية )24)

يفتقدون بشكل كبري بعض املهارات املتعلقة أببعاد الرباعة الرايضية سواء االستيعاب املفاهيمي، أو الطالقة  املكرمة
 .إلجرائية، أو الكفاءة االسرتاتيجية، أو االستدالل التكيفيا

( واليت أظهرت عدم متكن طالب الصف الثاين املتوسط 2018، ويف واملعثمتتفق هذه النتائج مع نتيجة دراسة )املنو 
وكذلك تتفق مع نتيجة ، مبدينة الرس من االستيعاب املفاهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة االسرتاتيجية واالستدالل التكيفي

دينة الرايض يف االستيعاب ( واليت أظهرت ضعف مستوى طالبات الصف السادس االبتدائي مب2017 دراسة )امللوحي،
( Nihan،2012املفاهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة االسرتاتيجية واالستدالل التكيفي، وتتفق كذلك مع نتيجة دراسة )

ايت طالب املرحلة الثانوية يف مكوانت الرباعة الرايضية. بينما ختتلف هذه النتائج مع نتيجة دراسة يف مستو  ياً واليت أظهرت تدن
(Zhonge ،2008 ًواليت أظهرت أن مستوى طالب الصف السادس االبتدائي يف الرباعة الرايضية كان متوسطا ) ، وأنه مرتفع

( واليت أظهرت امتالك الطلبة للرباعة الرايضية 2018، )حسناسة الطالقة اإلجرائية، كما ختتلف هذه النتائج مع نتيجة در يف 
( واليت أظهرت أن مستوى الطالب يف الرباعة Nordin،2011 &Khairaniراسة )بدرجة جيدة، وختتلف أيضاً مع نتيجة د

كفاءة االسرتاتيجية كان ويف االستيعاب املفاهيمي وال، ويف الطالقة اإلجرائية كان عالياً ، الرايضية بصفة عامة كان متوسطاً 
 متوسطاً.  
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تعلمني كما دلت على رفة الرايضية األساسية لدى امليف ضعف الرباعة الرايضية إىل ضعف املع الباحث السبب وعز وي
 (، وكذلك يُعزى ضعف الرباعة الرايضية لطرق تدريس الرايضيات املتبعة داخل احلجرة الدراسية2015، النذيرذلك دراسة )

لدى الطالب، وعدم  النمطية( يف التعليم، مما يؤدي إىل إمهال تنمية مكوانت الرباعة الرايضيةتركز على احلفظ والتقليد ) اليت
، الضاين؛ 2017، اخلالدي؛ 2016، حسن؛ 2014، استخدام اسرتاتيجيات تدريسية أظهرت نتائج الدراسات )أبو الرايت

اعة الرايضية، وأيضًا فإن املعلمني مييلون إىل استخدام اإلجراءات يف التدريس ( فاعليتها يف تنمية الرب 2018، حناوي؛ 2017
وهذا ما دلت عليه نتائج دراسة ، كما يُعزى ذلك أيضاً لضعف الرباعة الرايضية لدى معلمي الرايضياتبدون تفسري أو تربير،  

(Michael ،2012  اليت أظهرت اخنفاض وضعف2017، الغامدي؛  2016العمري، ؛ )  مستوى الرباعة الرايضية لدى
ارتباطية طردية بني الرباعة الرايضية لدى املعلمني والرباعة معلمي الرايضيات ابملرحلتني االبتدائية والثانوية، حيث أن هناك عالقة 

ملستوايت كما أن أساليب التقومي املتبعة تركز على ا،  (2018، حسنوهذا ما دلت عليه نتائج دراسة )، الرايضية لدى طالهبم
 دراسية املختلفة.اليت حيتاج إليها املتعلم يف مجيع املراحل ال، وتغفل املستوايت العليا من التفكري، الدنيا

مت  .لسؤال الثاين ونصه "ما مستوى الفهم القرائي لدى طالب الصف الثالث املتوسط مبدينة مكة املكرمة؟"ا لإلجابة عن اثنياا:
 ( يبني ذلك:4) حنرافات املعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على اختبار الفهم القرائي واجلدولحساب املتوسطات احلسابية واال

 (: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على اختبار الفهم القرائي 4) جدول

 املتوسطات املهارة
 احلسابية

االحنرافات 
 املعيارية

 رجةالد النسبة املئوية

15،8 اختبار الفهم القرائي  35،4  % 75،40  ضعيف 

( 20( من أصل )8،15الدراسة على اختبار الفهم القرائي بلغ )( أن متوسط أداء أفراد عينة 4يتبني من اجلدول )
( مما يشري إىل أن مستوى الفهم القرائي لدى طالب الصف الثالث املتوسط مبدينة %40،75وبنسبة حتقق بلغت )، درجة

كل كبري يفتقدون بشكة املكرمة جاء بدرجة ضعيفة. وهذا يعين أن طالب الصف الثالث املتوسط مبدينة مكة املكرمة م
كما وردت يف النّص صراحة،  مثلالفهم القرائي مهارات  حتديد املعاين الضمنية و فهم الكلمات واجلمل واألفكار فهمًا مباشرا ً

ووظيفيًا وفق قواعد ، وداللياً ، إصدار احلكم على النص املقروء لغوايً و احة يف النص، العميقة اليت أرادها الكاتب، ومل ترد صر 
، الفهم العميق القائم على خربته التأملية، وإحساسه أبحاسيس الكاتب ومشاعرهو طر مرجعية مناسبة، وأسس ومعايري وأ

 ابتكار أفكار جديدة غري مألوفة واالبتكار واخلروج عن املألوف.و 

 ؛2016، الترتي ؛2013، ؛ هنابة2012، الشهري ؛2010احلميد، يجة تتفق مع نتيجة دراسة كل من )وهذه النت
 ( اليت دلت مجيعها على اخنفاض مستوى الفهم القرائي لدى املتعلمني يف خمتلف املراحل التعليمية.2016، ن وعبد احلقصوما
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ب الصف الثالث املتوسط إىل أن منهج لغيت وتعليمه الباحث السبب يف ضعف مستوى الفهم القرائي لدى طال وويعز 
قرائي املتعددة اليت تتطلب معاجلة دقيقة من خالل نصوص قرائية نوعية تسهم فيما يتعلق ابلقراءة مل يركز على مستوايت الفهم ال

واالستيعاب والنقد واملوازنة إذ يغيب الرتكيز على الفهم ، ويُعزى أيضاً لغياب مفهوم القراءة لدى بعض املعلمني، يف حتقيق ذلك
كما أن أساليب التقومي املتبعة تركز على ،  ريففالطالب تعودوا على منط واحد يركز على الفهم احل، والربط وحل املشكالت

 اليت حيتاج إليها املتعلم يف مجيع املراحل الدراسية املختلفة.، وتغفل املستوايت العليا من التفكري، املستوايت الدنيا

بني أبعاد  α ≤  0،05مستوى السؤال الثالث ونصه " هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند  لإلجابة عن اا:اثلث
( والفهم الرباعة ككل، االستدالل التكيفي، الكفاءة االسرتاتيجية، الطالقة اإلجرائية، االستيعاب املفاهيميالرباعة الرايضية )

 -د املتوسط مبدينة مكة املكرمة؟". مت حساب معادلة خط االحندار املتعدد بني أبعاالقرائي لدى طالب الصف الثالث 
الرباعة  ، االستدالل التكيفي، الكفاءة االسرتاتيجية، الطالقة اإلجرائية، االستيعاب املفاهيميلرايضية )الرباعة ا -مكوانت 

 ( ينب ذلك:6) كة املكرمة واجلدول( ومستوى الفهم القرائي لدى طالب الصف الثالث املتوسط مبدينة مككل

مستوى الفهم القرائي، وأبعاد  (رتباط بريسون بني املتغري التابع )احملك(: نتائج حتليل االحندار املتعدد: الزايدة يف مربعات معامل ا5) جدول
 يف تفسري تباين املتغري التابع لعينة الدراسة ككل. أسهمت الرباعة الرايضية اليت

كفاءة االسرتاتيجية  هو البعد الذي كان له أعلى ارتباط، تاله من حيث درجة التأثري ( أن ال5يالحظ من اجلدول)
( ومبستوى داللة 6،459(، وقيمة "ت" )0،871ة، حيث بلغت قيمة بيتا ملتغري الكفاءة االسرتاتيجية )الطالقة اإلجرائي

(، وأن أقل 0،000ومبستوى داللة )( 7،816(، وقيمة "ت" )0،670(، وقيمة بيتا لبعد الطالقة اإلجرائية )0،000)
االستيعاب املفاهيمي حيث بلغت قيمة بيتا عند متغري متغريات الرباعة الرايضية ارتباطًا مبستوى الفهم القرائي هو متغري 

 (.0،000( ومبستوى داللة)4،612(  وقيمة "ت" بلغت عند هذا املتغري )0،562االستيعاب املفاهيمي)

 النموذج
 املعامالت غري

 ملعياريةا
املعامالت 

 املعيارية
 بيتا

 ت""
t 

 الداللة
 حصائيةاإل

معامل 
 ارتباط
 بريسون

 مربع
 معامل
 االرتباط

 fداللة 
للتغري يف 

R2 اخلطأ املعياري معامل االحندار 
258،2 القيمة الثابتة  398،0   675،5  000،0  

883،0  780،0  000،0  

596،1 االستيعاب املفاهيمي  346،0  562،0  612،4  000،0  

647،2 الطالقة اإلجرائية  339،0  670،0  816،7  000،0  

657،19 الكفاءة االسرتاتيجية  120،0  871،0  459،6  000،0  

153،2 االستدالل التكيفي  313،0  667،0  -871،6  000،0  

140،2 الرباعة ككل  185،0  296،2  580،11  000،0  
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( أن قيمة معامل االرتباط بني أبعاد الرباعة الرايضية ومستوى الفهم القرائي بلغت 5) ليالحظ من اجلدو كما 
من مستوى الفهم  %78( أي أن أبعاد الرباعة الرايضية فسرت ما نسبته 0،780) بع معامل االرتباط بلغوأن مر  (0،883)

 القرائي.

ذلك أنه يعد مدخاًل أساسيًا لالستيعاب ، الرباعة الرايضية وهذا يعين أن الفهم القرائي يؤثر بنسبة كبرية جدًا يف أبعاد
 شكالت الرايضيات والتعبري عنها. املفاهيمي وكذلك إجراء العمليات وفهم امل

  التوصيات:

ونشرات تربوية لتطوير املهين ملعلمي الرايضيات من خالل تصميم برامج نوعية متخصصة ودورات تدريبية مكثفة ا •
دف تعريف املعلمني ابملمارسات التدريسية اليت ينبغي توظيفها مبا يسهم يف تنمية وتعزيز الرباعة ونشرات إلكرتونية هت

 ايضية بكافة أبعادها لدى املتعلمني.الر 

استخدام معلمي الرايضيات للنماذج واالسرتاتيجيات التدريسية والوسائل التعليمية والتقنية املناسبة اليت تسهم يف تنمية  •
 الرايضية لدى املتعلمني. أبعاد الرباعة

س الرايضيات كمفردة من مفردات تضمني الرباعة الرايضية يف برامج إعداد املعلمني من خالل مقررات طرق تدري •
 املقرر. 

املتعلمني للمعرفة الرايضية األساسية من خالل االهتمام ابالستيعاب  إكسابحث معلمي الرايضيات على ضرورة  •
مع التأكيد على أمهية تنمية  ، وكافة أبعاد الرباعة الرايضية، علم واكتساب الرباعة الرايضيةاملفاهيمي اليت هي أساس ت

 وليست منفصلة.، كأبعاد مرتابطة،  اد الرباعة الرايضيةكافة أبع

 االهتمام بتنمية الفهم القرائي لدى املتعلمني ابعتباره مدخالً لتنمية مهاراهتم وقدراهتم. •
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جامعة ، ة كلية الرتبيةجمل، فهم املقروء اسرتاتيجييت االتصال املتكرر أمنوذجاً (. 2014) عهود سامي، سعد علي وهاشم، زاير
 . 224 – 212ص ص ، 174ع ، اببل

الدويل ) املؤمتر العلمي السنوي السادس عشر، كوانهتا وطرق تنميتهاالرباعة الرايضية وم .(2018) رضا مسعد، السعيد
  . 80 -67ص ص ، األول(

طية يف تنمية الكفاءة الرايضية لدى طالب م(. فاعلية وحدة مطورة يف األمناط والدول اجلربية اخل2014رانيا السعيد )، سالمة
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 جامعة امللك خالد، أهبا. ، رةمنشو 

االجتاه فاعلية برانمج قائم على استخدام نشاطات القراءة يف تنمية مهارات الفهم القرائي و  . (2012)حممد هادي ، الشهري
مكة ، جامعة أم القرى، كلية الرتبية،  رسالة دكتوراه غري منشورة، ف السادس االبتدائيحنوها لدى تالميذ الص

 املكرمة. 

(. أثر اسرتاتيجية ما وراء املعرفة يف حتسني مهارات االستيعاب القرائي 2016زهرية إبراهيم )، أمحد إبراهيم وعبد احلق، نصوما
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التعلم ابلدماغ ذي اجلانبني على تنمية الرباعة الرايضية لدى طالب أثر استخدام اسرتاتيجية (. 2017حممود رائد )، الضاين
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ص ، 54ع ،21مج ، اجلمعية املصرية لرتبوايت الرايضيات، جملة تربوايت الرايضيات، تالميذ املرحلة اإلعدادية لدى
 . 116 -67ص 

 دار املسرية.: عمان، قروء وأسسها النظرية وتطبيقاهتا العلميةاسرتاتيجيات فهم امل(. 2010) ماهر شعبان، عبد الباري
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 للنشر والتوزيع والطباعة. 

يف تنمية مكوانت الرباعة الرايضية  PISAقائم على أنشطة  (. فاعلية منوذج تدريس2017احلميد ) انصر السيد عبد، عبيدة
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 . 70 – 16ص ص ، 219ع ، وطرق التدريس

اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية ، وتذليل مصاعبهطبيعته عملياته، : (. الفهم عن القراءة1999)عصر، حسين عبد الباري 
 للكتاب.

رسالة ماجستري غري ، لمات الرايضيات ابملرحلة الثانوية من الرباعة الرايضيةدرجة متكن مع(. 2016) كاملة عبدهللا،  العمري
  . الرايض، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، منشورة

، اء التدريسي ملعلمي الرايضيات ابملرحلة االبتدائية يف ضوء ممارسات الرباعة الرايضيةتقومي األد(. 2017) حممد فهم، الغامدي
 15 -13) مستقبلية " آفاق –مؤمتر التميز يف تعليم وتعلم العلوم والرايضيات الثاين " التطوير املهين ، ورحبث غري منش

 جامعة امللك سعود. : الرايض، شعبان(

 دار املسرية.: عمان، يات التعلم والتعليم املعرفية(. اسرتاتيج2013يوسف )، قطامي

يجية الرحالت املعرفية عرب الويب )الويب كوست( يف تدريس اهلندسة (. فعالية استخدام اسرتات2017رشا هاشم )، حممد
، الرايضيات جملة تربوايت، اجلمعية املصرية لرتبوايت الرايضيات، لتنمية الرباعة الرايضية لدى طالبات املرحلة املتوسطة

 .87-32ص ص ، 3ع، 20مج 

 . يف الدول العربية TIMSSحتليل نتائج التقييمات الدولية  . م(2016) مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات
 جامعة امللك سعود. : الرايض

لتمثيل الرايضي يف الرباعة الرايضية لدى أثر التدريس وفق اسرتاتيجية قائمة على الربط وا(. 2012) مها عبد احلميد، املصاروة
 األردن. ، ةاجلامعة اهلامشي، رسالة ماجستري غري منشورة، الصف السادس

والعرض  سيةاالدر ورقة حبثية تنمية الرباعة الرايضية توجه جديد للنجاح يف الرايضيات (. 2014) سعيد، خالد واملنويف، املعثم
 جامعة امللك سعود. ، الرايض( 1435ذو احلجة /  29 -27) يف . ضيات وتعلمهااملؤمتر الرابع يف تعليم الراي . هلا
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