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 كلمة شكر وتقدير:
 

 

هو الشكر واالمتنان هلل عز وجل على نعمة العلم التي أنعم بها علينا، وتوفيقه لي في  
انجاز هذا البحث، فيا رب لك الحمد والشكر حتى ترضى ولك والحمد والشكر عند  

 الرضا ولك الحمد والشكر بعد الرضا.

إلشراف على  لقبولها ا بن بردي مليكةوالشكر للدكتورة الف اضلة السيدة  ثم التقدير  
 .اتها ونصائحها القيمة وعلى صبرهاالبحث وعلى توجيه

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كافة أساتذة قسم علم النفس المدرسي الذين لم يبخلوا  
وكل    دة ليعلينا بالمساعدة والعرف ان بالجميل و لألخت إشراق على مساعدتها الجا

 السواعد التي ساهمت في السير الحسن إلنجاز البحث.
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 :ملخص الدراسة
الميذ ذوي لدى التالمنطقي الرياضي  فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الذكاء لمعرفة تهدف هذه الدراسة   

التجريبي  مميصباالعتماد على الت المنهج التجريبي ت الدراسةاستخدم، بالمرحلة االبتدائيةصعوبات التعلم 
بار ذكاء المنطق اخت ض جمع البيانات تم استخداملغر  ة/ بعدي ةقبلي اتبقياس ضابطة وعينة تجريبيةلعينة 

كأداتين أساسيتين لجمع البيانات، وذلك  ، واختبار تحصيلي في الرياضيات(9112أعده محمد) الرياضي
تمثلها  رياالدراسة نظ على عينة السيكوميترية والصالحية للتطبيق لكل منهمامن الخصائص  بعد التأكد

وني العيد شهيد زيتالخامس ابتدائي من ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بمدرسة ال مجموعة من تالميذ السنة
في كل مجموعة خالل  اتلميذ 04عتين بواقع تلميذة موزعين على مجمو تلميذ و  04ببرج بوعريريج قوامها 

تنمية ل وبعد االطالع على األطر النظرية والدراسات السابقة للبرامج التدريبية ،0402/0404السنة الدراسية 
     الذكاء الرياضي لدى فئة ذوي صعوبات التعلم صيغت الفرضيات التالية:

 لم الرياضياتميذ ذوي صعوبات تعلدى التالكاء الرياضي ذتنمية ال فيالمقترح فاعلية  رنامج التدريبيللب -
 .بالمرحلة االبتدائية السنة الخامسة نموذجا

ال توجد فروق دالة إحصائيا في القياس القبلي بين المجموعة التجريبية والضابطة فيما يخص درجات  -
اختبار الذكاء الرياضي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية السنة الخامسة 

 نموذجا.

ات والضابطة فيما يخص درج حصائيا في القياس البعدي بين المجموعة التجريبيةدالة إ توجد فروق -
الذكاء الرياضي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية السنة الخامسة  اختبار
 نموذجا.

خص درجات يال توجد فروق دالة إحصائيا في القياس القبلي بين المجموعة التجريبية والضابطة فيما  -
االختبار التحصيلي لمادة الرياضيات لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية السنة 

 الخامسة نموذجا.

توجد فروق دالة إحصائيا في القياس البعدي بين المجموعة التجريبية والضابطة فيما يخص درجات  -
سنة ميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية الاالختبار التحصيلي لمادة الرياضيات لدى التال

 الخامسة نموذجا.
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توجد فروق دالة إحصائيا في القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية فيما يخص درجات اختبار  -
 ا.جالذكاء الرياضي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية السنة الخامسة نموذ

توجد فروق دالة إحصائيا في القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية فيما يخص درجات االختبار  -
التحصيلي لمادة الرياضيات لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية السنة الخامسة 

 نموذجا.

 للمجموعة الضابطة فيما يخص درجات اختبارال توجد فروق دالة إحصائيا في القياس القبلي والبعدي  -
 الذكاء الرياضي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية السنة الخامسة نموذجا.

ال توجد فروق دالة إحصائيا في القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة فيما يخص درجات االختبار  -
التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية السنة الخامسة  لدىالتحصيلي لمادة الرياضيات 

 نموذجا.

لم التالميذ ذوي صعوبات تع -الذكاء المنطقي الرياضي.  -البرنامج التدريبي. -: الكلمات المفتاحية 
 الرياضيات. 

 

Study summary: 

   This study aims to find out the effectiveness of a training program to develop logical-

mathematical intelligence among pupils with learning difficulties at the primary stage. The 

study used the experimental method based on the experimental design of a control sample and 

an experimental sample with pre / post measurements. For the purpose of data collection, the 

Mathematical Reasoning Intelligence Test prepared by Muhammad (2006), and an achievement 

test in mathematics were used as two basic tools for data collection, after confirming the 

psychometric properties and the validity of the application for each Of them, the study sample 

is theoretically represented by a group of fifth-year elementary students with mathematics 

learning difficulties at the Martyr Zitouni Eid School in Bordj Bou Arreridj, consisting of 40 

male and female students distributed into two groups of 20 students in each group during the 

2019/2020 academic year. After reviewing the theoretical frameworks and previous studies of 

the training programs for developing mathematical intelligence for the group with learning 

difficulties, the following hypotheses were formulated: 

- The proposed training program is effective in developing mathematical intelligence among 

pupils with learning difficulties in elementary school, the fifth year, as an example. 

- There are no statistically significant differences in the pre-measurement between the 

experimental group and the control group with regard to the scores of the mathematical 

intelligence test for pupils with learning difficulties in the elementary stage, the fifth year as a 

model. 
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- There are statistically significant differences in the post-measurement between the 

experimental and control group with regard to the scores of the mathematical intelligence test 

for students with learning difficulties in the elementary stage, the fifth year as a model. 

- There are no statistically significant differences in the pre-measurement between the 

experimental and control group in terms of achievement test scores for mathematics for students 

with learning difficulties in the elementary stage, the fifth year as a model. 

- There are statistically significant differences in the post-measurement between the 

experimental and control group in terms of achievement test scores for mathematics among 

pupils with learning difficulties in the elementary stage, the fifth year as a model. 

- There are statistically significant differences in the pre and post measurement of the 

experimental group with regard to the scores of the mathematical intelligence test for pupils 

with learning difficulties in the elementary stage, the fifth year as a model. 

- There are statistically significant differences in the pre and post measurement of the 

experimental group with regard to the scores of the achievement test for mathematics among 

pupils with learning difficulties in the elementary stage, the fifth year as a model. 

- There are no statistically significant differences in the pre and post measurement of the control 

group with regard to the scores of the mathematical intelligence test for students with learning 

difficulties in mathematics in the elementary stage, the fifth year as a model. 

- There are no statistically significant differences in the pre and post measurement of the control 

group with regard to the scores of the achievement test for mathematics among pupils with 

learning difficulties in  

the elementary stage, the fifth year as a model. 

 

 Key words: - Training program. Logical Mathematical Intelligence. Students with learning 

difficulties mathematics. 
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 :ةـــــدممق
 "اهلل"ل من كتاب نز  ما فأول ،التربويةالقرآن الكريم بالعلم بمفهومه الشامل الذي يمثل جوهر العملية اهتم    

يث أن ح ،عملية استثمار بشري راقي المستوى يمثالن التعليمو  التربيةو  ،القراءة إلىعز وجل هو الدعوة 
عملية ضرورية إلعداد أجيال المستقبل إال أن هذه العملية تتم في أغلب  تربية األطفال وتعليمهم هي

على توفير فرص التعلم الالزمة  منها إمكانيات المجتمع وقدرته مجموعة من التحديات وسطالمجتمعات 
 جودة التربية والتعليم. للتمكن من تحقيقلكل طفل 

ر تظهو  ،على تعليم األطفال تكمن في كفاءة عملية التعليم شكلة األساسية التي يمكن أن تؤثروالم   
ن القدرات الكافي مر التالميذ يملكون القدء المشكلة بوضوح لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم إذ أن هؤال

ن تحصيلهم أ وفي نفس الوقت نجد ،والخبرات الكافية إلعدادهم لتعلمهم واكتسابهم المعلوماتالعقلية الالزمة 
 سلبا على مستوى أدائهم العام. للمعلومات منخفض في جانب أو أكثر مما يؤثر

رة تفوق ريحة كبيلكنها تمثل ش األخرى بالفئات قياسا نسبياالحديثة  الفئات من تعد فئة صعوبات التعلمو    
ون أحدهم لديه فقد يك ،هاشائكة لتعدد أسبابها ومظاهر ويمكن القول أن هذه الفئة  ،كل فئات التربية الخاصة

 ظهر أود يكون متأخرا في موق ،مع فرد آخر لنفس الصعوبة آخر ويكون لسببلسبب ما تعليمية صعوبة 
 ودافنشي ،ونأديس ،نأينشتاي :مثل اهير خدموا العالميكون مبدع في جوانب أخرى دليل ذلك مشقد  لكنه أكثر

 .(02-00ص ص، 9102، غنايم)وغيرهم كثير وبيل ،أندرسون
وتسبب له  ،من طاقاته العقلية واالنفعالية التي يعاني منها الطفل جزءا كبيراوتستنفذ صعوبات التعلم    

لتوافق عليه مظاهر سوء افتبدو  ،توافقية تترك بصمتها على مجمل شخصيتهاضطرابات انفعالية أو 
ويكون أميل إلى االنطواء واالكتئاب أو االنسحاب وتكوين صورة سالبة ، االنفعالي واالجتماعي الشخصي

 (.2ص، 9100، العزازيعن الذات )
 بقىتواجه األطفال ذوي صعوبات التعلم من الصعوبات التي ت أن كثير إلى (0221) الرحيم عبد يشير   

حتاجون ي صعوبة الحسابوأن من يعانون من  العظمى من التالميذ نتيجة التدريس المالئم للغالبية وتمتد
 (.01ص ،9119 ،عميرة)لتجنب الصعوبة يل التدريس العادياستراتيجيات تدريسية تعنى بتعد إلى
تم تقديم العديد من االستراتيجيات التي يمكن بواسطتها أن يتم التدخل في سبيل تنمية وفي هذا اإلطار    

اء المنطقي الرياضي الذي الرياضيات أال وهي الذكالمميزة لألطفال ذوي صعوبات تعلم أحد الجوانب 
سيكون يا رياض –فالطفل الذي يكون منطقيا  ،معادالت رياضيةو أ ة على حل مشكالت منطقيةالقدر يتضمن 
  (.09ص، 9100بهاءالدين،) مع المعضالت العلمية وفهمهاغيره على التعامل أقدر من 
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 ةاالبتدائي لدى تالميذ المدارس تعلم الرياضيات صعوبات ومع ارتفاع نسب انتشار ما سيق ذكره على بناء   
للذكاء ة تحتوي على استراتيجيات وأساليب تنموي طيط وتنفيذ برامج تدريبية تعليمةتخ إلىالضرورة  دعت

نمية الذكاء تي لللتعرف على فاعلية برنامج تدريب فكرة البحث الحالي تومنه جاء ،المنطقي الرياضي
 :ه في جانينتم تناول ،بالمرحلة االبتدائية لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات المنطقي الرياضي

 .والثاني باإلطار الميداني ،راسةالنظري للدباإلطار  ألول يتعلقا
حيث يتم  ،ألول يتعلق بتقديم موضوع الدراسةالفصل ا ،إلطار النظري للدراسة ثالثة فصوليتضمن ا   

 ،رائيةجفرضيات الدراسة وأهميتها وأهدافها ومفاهيمها اإل وعرض ،الدراسة وتساؤالتها تحديد إشكالية
 تناولتها.الدراسات السابقة التي و 
 قياسه ،عريفهتالذكاء  :حيث يتناول أوال ،الذكاء المنطقي الرياضي إلىيتم التطرق فيه  أما الفصل الثاني   

واع الذكاءات أن ،أسسها بما فيها من تعريف لنظرية الذكاءات المتعددة: الذكاءات المتعددة ثم ثانيا ،وفئاته
  .الذكاءات المتعددةلنظرية  ويةواألهمية الترب ،تنميتها ،عددةالمت
 أسبابها ،هاحيث نجد أوال: صعوبات التعلم تعريف ،حين تناول الفصل الثالث صعوبات تعلم الرياضيات في   

اعها أنو  ،أسبابها ،تعريفها ثانيا: صعوبات تعلم الرياضيات ثم ج،والعال، التشخيص ،خصائصها ،تصنيفها
 العالج.و  ،التشخيص، مظاهرها ،خصائصها ،تصنيفها
 الستطالعيةوفيها أوال: الدراسة ا ،فيه منهجية الدراسة تم تناولما اإلطار الميداني يتضمن الفصل الرابع      
  .وأدوات البحث ،لعينةا ،المنهج المستخدم إلىالدراسة التجريبية ويتم التطرق فيها : ثم ثانيا ،وعينتها، أهدافها

وغلق المدارس.ث نظرا النتشار الوباء )كورونا( تعذر مواصلة إنجاز الجانب الميداني للبح   
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 اإلشكالية – 0

 رلظواهالطبيعية فهي أساس المعرفة الحقيقية لتلك ا عبر العصور الطريق لفهم الظواهر كانت الرياضيات   
حيث ، ياتفهمهم للرياض عن عبر الرياضيون في مختلف العصور لقدو ، جوهر معرفتنا بالعالم الطبيعيو 

لعصور أما في ا ،فاإلغريق اعتقدوا بأن العالم مصمم تصميما رياضيا، ارتبط هذا الفهم بمعتقداتهم الفلسفية
هم بذلك كانت الرياضيات بالنسبة لو  ،عز وجل خلق هذا العالم رياضيا" اهلل" الوسطى فكان االعتقاد بأن

 0200 ،)كالين.ناتج عن التنظيم اإللهي الرياضي العالم قوأن تناس، الحقائق حول الطبيعةالطريق إلى 
 .(910ص

لتفكير تقوم تمثل طريقة في او  ،تسلسلهاو  ،تنظيمها ،تعد الرياضيات معرفة منظمة في بني لها أصولهاو    
نى كما تع ،على مجموعة من البديهيات للوصول إلى قاعدة أو تعميمعلى تطبيق االستنتاج العقلي 

التخلص و  الرموز إذ تتجه نحو التجريدل و التتابع في األعداد األشكاو  أي التسلسل الرياضيات بدراسة األنماط
 (.99، ص9102أحمد، و  خالدو  )السر. الرياضي سوسات التي تعيق انطالق الفكرمن قيود المح

اتنا تاريخها يقدم صورة جديدة من تطور حضار  ،كأحد فروع المعرفة تعتبر لغة رمزية عالمية والرياضيات   
أو  ياالستدالل الحساب ر،من حيث التفكي اإلنسانتعايش و  تواصل من أنماط هي األساس للكثيرو  ،ككل

دراك العالقة الكميو  يالرياض   .(000، ص0220 ،)الزيات.ياضيةالر و  ،الهندسية ،المنطقية ة،ا 

ن كانت أهميتها تختلف من مجتمع ألخر حسب و  ،من العلوم اليوم على الرياضيات كما تعتمد الكثير    ا 
مور باستخدام من األ تسريع الكثيرالرياضيات كوسيلة لتسهيل و  إلىتعقد حياته التي تحتاج و  ،ه التقنيتطور 

 المالكي). غيرهو  األموال ،األوزان ،األحجام ،المسافات ،األزمنة المقادير ،بيان الكمياتالترتيب و  ،القياس
 (.00ص ،9110

 قاتها فيتطبيو  تنوع استخداماتهاو  ،يدة للرياضيات في عصرنا الحاليوعلى الرغم من األهمية المتزا   
ها تمثل إذ أن ،المادةمن التالميذ يعانون صعوبات في تعلمهم لهذه  أن الكثير إال ،مختلف مجاالت الحياة

 9110دق، )الصا. اخاص ءذكاو  تتطلب دراستها مهارةلدى فئة واسعة من المتعلمين مشكلة حقيقية 
شكل األولى التي تال سيما في سنوات الدراسة و االهتمام بهذه المادة  إلىهذا ما دفع المربين و  ،(020ص

 .مات الالحقةيالتعل فياألساس للتقدم 
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التباين  ظهرفهنا ي ،المتعلمين عندما يدخلون المدرسة من مرة بالنسبة للكثيرت أول هذه الصعوبار وتظه   
يتم تحديد هؤالء التالميذ و  ،(00ص ،9110 ،)الوقفييلهم الدراسبين تحصيهؤالء التالميذ و  بين قدرة

ة حسية أو حركية أو عقلي إعاقاتأو اسة ال يعانون من مشكالت نفسية بوجود عينة منهم داخل حجرات الدر 
قدراتهم العقلية في حدود ، و حرمان بيئي أو ثقافي أو اقتصاديكما ال يعانون من  ،أو مشكالت صحية

مع ذلك فإن مستوى تحصيلهم الدراسي ضعيف أو أقل من قدراتهم و  منهم أذكياء جداو  ر،أكثالمتوسط ف
ميذ هم الذين هذه العينة من التالو  ،مستوى الذكاءو  السنو  التعليمي الفصلمقارنة بتحصيل زمالئهم من نفس 

 (.01ص ,9110 ،)معمريهتنطبق عليهم خصائص التلميذ الذي يعاني من صعوبات التعلم 

( مظاهرها في انخفاض 0221علم الرياضيات التي حدد عواد)من بين هذه الصعوبات صعوبات تو    
 ابيةهارات إجراء العمليات الحسواضح في مر افتقاو ، تحصيل التالميذ بما ال يتناسب مع عمرهم العقلي

عوبات تعلم الرياضيات ( أن ص0440وبرى الزيات ) .(010ص ،0220 ،)عوادبين األرقام  الخلطو 
العددي  واالستدالل ،وفهم المفاهيم والحقائق الرياضيةعن عسر أو صعوبات في استخدام ر مصطلح يعب
جراء العمليات الحسابية  ،والرياضي  .(00ص، 9119، ت)الزياوا 

ن يأن المشكلة الرئيسية المميزة لهذه الفئة هو التفاوت ب إلىيشيرون  األخصائيينلهذا نجد العديد من    
حلة االبتدائية وضوحا في المر  رفهي أكث ر،لصعوبات كلما تقدم الطفل في العمتتضح هذه او  ،القابليةو  األداء

ال فو  ركيفترض معالجتها بشكل مبو   (.91ص، 9100ي، )النوب. قد تستمر لمراحل الحقةها نإا 

لتدخل أن فعاليات ا حد يمكن معه تقرير إلىوتشكل قضية الكشف عن صعوبات التعلم أهمية بالغة    
اط الصعوبات نمأحيث تتداخل ، عنه أو الفشل في الكشف الدقيق رحد كبير مع التأخ إلىالعالجي تتضاءل 

 العالج.و  قابلية للتشخيص قلأتصبح و 

يات خفض مظاهر صعوبات تعلم الرياض إلىتأتي البرامج التدريبية كأحد األساليب العالجية الهادفة و     
وي وتختلف برامج التدخل مع ذ ،السلوكية لديهمو االجتماعية و  تساعد على تحسين المهارات األكاديميةو 

الج صعوبات ع فهناك برامج تركز على ،على هذه الفئة لذي يظهرا صعوبات التعلم تبعا لجانب القصور
ن أن يتم ة دو النواحي الداخلية الخاصة بالشخص صاحب الصعوبو  طبيعة القصور في العملياتو التعلم 
علم من صعوبات في تيشيع استخدام هذا النوع من البرامج لدى الذين يعانون و  ،المحتوى علىز التركي

 .الحسابو مجالي اللغة 



 اإلطار العام للدراسة  ------------------------------------------------------ الفصل األول
 

27 

دى ر في المشكلة الموجودة ليركز بشكل مباشو  ،العالج القائم على تدريب المهارةمنها ما يركز على و    
دد فهذا النوع من العالج يح .على أن سبب خلق المشكلة هو عدم توفير الفرصة الجيدة لتعلمه الطفل

ات القنو و ق ر يزود الذين يعانون من صعوبات التعلم بخبرات تعليمية من خالل الطو ، المهارات بشكل مباشر
 .التقنيات البصريةو مواد المسجلة استخدام ال :غير التقليدية مثل

لم ذي رة الخاصة بالمتعأما النوع الثالث من البرامج فيعتمد على المناهج المالئمة للتغييرات المستم   
. هما في آن واحدالدمج بين محاولةو السابقين  ينتج هذا النوع لتفادي مشكلة القصور بين النوعينو  ،الصعوبة

(P13 , Hambrick et al, 2001). 

 ةالحالي لدراسةا سعىتفوق المتوسط.  أو ،بذكاء متوسط تتمتع م الرياضياتوبما أن فئة ذوي صعوبات تعل   
باستخدام  ،تنمية الذكاء المنطقي الرياضي لدى هذه الفئة إلىعلى النوع الثاني من البرامج التدريبية  ةالمعتمد

توى التحصيل لرفع مس نجع االستراتيجيات واألساليب واالعتماد على الطرق والوسائل التكنولوجية الحديثةأ
 .يات من خالل تطبيق برنامج تدريبيفي الرياض

 : منت الدراسة التساؤالت التاليةتضو    

تعلم  ميذ ذوي صعوباتلدى التالكاء الرياضي ذتنمية ال في فاعلية المقترح لبرنامج التدريبيل هل -
 ؟بالمرحلة االبتدائية السنة الخامسة نموذجا الرياضيات

 بين المجموعة التجريبية والضابطة فيما يخص درجاتالقبلي  في القياس حصائيالة إهل توجد فروق دا -
لخامسة ااالبتدائية السنة اختبار الذكاء الرياضي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة 

 نموذجا؟

ما يخص الضابطة فيو  البعدي بين المجموعة التجريبيةحصائية في القياس هل توجد فروق ذات داللة إ -
ة السنة االبتدائيلدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة  الذكاء الرياضي درجات اختبار

 الخامسة نموذجا؟

رجات د القبلي بين المجموعة التجريبية والضابطة فيما يخصهل توجد فروق دالة إحصائيا في القياس  -
الرياضيات لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية السنة االختبار التحصيلي لمادة 

 الخامسة نموذجا؟



 اإلطار العام للدراسة  ------------------------------------------------------ الفصل األول
 

28 

رجات د في القياس البعدي بين المجموعة التجريبية والضابطة فيما يخصدالة إحصائيا هل توجد فروق  -
البتدائية السنة االرياضيات لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االختبار التحصيلي لمادة 

 الخامسة نموذجا؟

في القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية فيما يخص درجات اختبار دالة إحصائيا هل توجد فروق  -
 ذجا؟االبتدائية السنة الخامسة نمو الذكاء الرياضي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة 

 ختبارالرجات ايخص دفي القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية فيما دالة إحصائيا هل توجد فروق  -
السنة الخامسة  االبتدائيةلدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة  مادة الرياضياتل التحصيلي
 نموذجا؟

في القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة فيما يخص درجات اختبار دالة إحصائيا  هل توجد فروق -
 ذجا؟االبتدائية السنة الخامسة نمو ت بالمرحلة الذكاء الرياضي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيا

في القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة فيما يخص درجات اختبار دالة إحصائيا هل توجد فروق  -
 ذجا؟االبتدائية السنة الخامسة نمو التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة  مادة الرياضيات لدى

 :المواليةلإلجابة على تساؤالت الدراسة اقترحت الفرضيات  

 :الفرضيات –9

 لم الرياضياتميذ ذوي صعوبات تعلدى التالكاء الرياضي ذتنمية ال المقترح فاعلية في لبرنامج التدريبيل -
 .بالمرحلة االبتدائية السنة الخامسة نموذجا

 المجموعة التجريبية والضابطة فيما يخص درجاتال توجد فروق دالة إحصائيا في القياس القبلي بين  -
اختبار الذكاء الرياضي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية السنة الخامسة 

 نموذجا.

ات والضابطة فيما يخص درج في القياس البعدي بين المجموعة التجريبية حصائيالة إاد توجد فروق -
لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية السنة الخامسة  الذكاء الرياضي اختبار
 نموذجا.
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ال توجد فروق دالة إحصائيا في القياس القبلي بين المجموعة التجريبية والضابطة فيما يخص درجات  -
البتدائية السنة ااالختبار التحصيلي لمادة الرياضيات لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة 

 الخامسة نموذجا.

توجد فروق دالة إحصائيا في القياس البعدي بين المجموعة التجريبية والضابطة فيما يخص درجات  -
االختبار التحصيلي لمادة الرياضيات لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية السنة 

 الخامسة نموذجا.

صائيا في القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية فيما يخص درجات اختبار توجد فروق دالة إح -
 الذكاء الرياضي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية السنة الخامسة نموذجا.

بار تتوجد فروق دالة إحصائيا في القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية فيما يخص درجات االخ -
التحصيلي لمادة الرياضيات لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية السنة الخامسة 

 نموذجا.

ال توجد فروق دالة إحصائيا في القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة فيما يخص درجات اختبار  -
 .ابالمرحلة االبتدائية السنة الخامسة نموذج الذكاء الرياضي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات

الختبار اتوجد فروق دالة إحصائيا في القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة فيما يخص درجات  ال -
التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية السنة الخامسة  لدىالتحصيلي لمادة الرياضيات 

 ا.نموذج

 :أهمية الدراسة -0

باعتبارهم  ،تكمن أهمية الدراسة الحالية في التعرف على خصائص فئة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات - 
 .ستدعي الكشف عنها بدقة ومتابعتهاعينة ت

في التعرف أيضا على الذكاءات المتعددة والكشف عن دورها في المجال  كما تبرز أهمية هذه الدراسة - 
 .التعلميالتعليمي 

لى تنمية الذكاء ساعد عتكونها تتضمن برنامج تدريبي قائم على أسس تعليمية  وتعتبر هذه الدراسة مهمة - 
  .بقى كمرجع للناشطين في المجال التربوي وكذا المعلمين والمدربين التربويينوت ،المنطقي الرياضي
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 :إلى تهدف الدراسة الحالية أهداف الدراسة: -0

بات تعلم ميذ ذوي صعو لدى التالكاء الرياضي ذتنمية ال المقترح في برنامج التدريبيمعرفة فاعلية ال -
 .بالمرحلة االبتدائية السنة الخامسة نموذجا الرياضيات

معرفة الفروق في القياس القبلي بين المجموعة التجريبية والضابطة فيما يخص درجات اختبار الذكاء  -
 االبتدائية السنة الخامسة نموذجا.الرياضي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة 

الذكاء  باردرجات اختمعرفة الفروق في القياس البعدي بين المجموعة التجريبية والضابطة فيما يخص  -
 االبتدائية السنة الخامسة نموذجا.الرياضي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة 

معرفة الفروق في القياس القبلي بين المجموعة التجريبية والضابطة فيما يخص درجات االختبار التحصيلي  -
 موذجا.دائية السنة الخامسة نضيات بالمرحلة االبتلمادة الرياضيات لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الريا

معرفة الفروق في القياس البعدي بين المجموعة التجريبية والضابطة فيما يخص درجات االختبار  -
التحصيلي لمادة الرياضيات لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية السنة الخامسة 

 .نموذجا

في القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية فيما يخص درجات اختبار الذكاء الرياضي معرفة الفروق  -
 االبتدائية السنة الخامسة نموذجا.لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة 

معرفة الفروق في القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية فيما يخص درجات االختبار التحصيلي  -
 موذجا.االبتدائية السنة الخامسة نادة الرياضيات لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة لم

معرفة الفروق في القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة فيما يخص درجات اختبار الذكاء الرياضي  -
 الخامسة نموذجا.االبتدائية السنة لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة 

فروق في القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة فيما يخص درجات اختبار مادة الرياضيات معرفة ال -
 ا.التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية السنة الخامسة نموذج لدى
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 إجرائيا:تحديد مفاهيم الدراسة  – 0

يدل المفهوم اإلجرائي ألي ظاهرة علمية على الخطوات التجريبية التي تؤدي إلى توضيح هذه الظاهرة    
أو الكشف عن معناها. أي أنه يؤكد أهمية الخطوات التي تجري لجمع المعلومات المتصلة بالظاهرة أكثر 

  (.99ص، 9100 ،)حسينمما يؤكد الوصف اللفظي المنطقي للظاهرة 

م ميادين التعليمية تض األنشطةمجموعة من  :نهأجرائيا بإيعرف البرنامج التدريبي  :التدريبيالبرنامج  -
دف تنمية هتم تطبيقها على عينة البحث خالل الجلسات بيالتي لسنة الخامسة ابتدائي و لربعة الرياضيات األ

 .يالذكاء المنطقي الرياض

 .الذكاء المنطقي الرياضيه اختبار هو ما يقيس :الذكاء المنطقي الرياضي -

وحددت  ،لتالميذ ذوي تحصيل منخفض في الرياضياتا : همالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضياتالت -
 .04على  5ل عنالتي تق التحصيلي في مادة الرياضيات بنتائج االختبارو هذه الفئة بالتشخيص الفارقي 

 والتعليق عليها: السابقة الدراسات-2

اهتم العديد من الباحثين بدراسة موضوع صعوبات التعلم وسبل العالج فظهرت : الدراسات السابقة 2-0
لرياضي ا في مجملها عبارة عن برامج تدريبية للذكاء الرياضي وكذا التفكير وكانت ،العديد من الدراسات

 تمثلت في:

 دراسات حول تنمية الذكاء الرياضي: 2-0-0

ركن تعليمي في  التعرف على أثر إلىدراسة هدفت  (0401)سنة  آخرونو أجرت هناء حسين الفلفلي  :أوال
ة طفال ما قبل المدرسة في أمانأحيث استخدمت الباحثة المنهج التجريبي على  ،تنمية الذكاء الرياضي

الموجودين في طفلة من أطفال ما قبل المدرسة و طفل  14عينة البحث من  تكونتو  ،العاصمة صنعاء
سنوات تم توزيعها عشوائيا  1 – 5عمارهم بين أالتي تتراوح و  حكومية في أمانة العاصمة صنعاءالمدارس ال

 حصائيةإوجود فروق ذات داللة  إلىتوصلت النتائج و  ،خرى ضابطةاألو تجريبية  إحداهمامجموعتين  إلى
طة المجموعة الضاب أطفالدرجات  متوسطو المجموعة التجريبية  في الذكاء الرياضي بين متوسط درجات

 الذكاء بين متوسط درجات الذكورفي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة و  ،لصالح المجموعة التجريبية
  .ناث لصالح الذكورمتوسط درجات اإلو 
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معرفة وحدة دراسية قائمة على  إلىهدفت (  0401)نشرت دراسة في مجلة كلية التربية جامعة األزهر ثانيا:
بعض استراتيجيات نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية الذكاء المنطقي الرياضي لدى طالبات المرحلة 

لصف ا حيث استخدم المنهج التجريبي على طالبات ،المتوسطة بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية
عدد طالباته و تيارهما عشوائيا احدهما تجريبي تم اخ ينصفتكونت العينة من و  ،الثاني بالمدرسة المتوسطة

 إحصائياأن هناك فروق دالة  إلىتوصلت الدراسة و  ،00العدد فيها و الصف الثاني مجموعة ضابطة و  00
برنامج في لأثبتت الدراسة فاعلية او الضابطة لصالح التجريبية و وسطي درجات المجموعة التجريبية بين مت

 .تنمية الذكاء الرياضي

التعرف على أثر استخدام بعض استراتيجيات نظرية  إلىهدفت هذه الدراسة  (،0442البنا) دراسة ثالثا:
تخدم اس، و اإلعداديةالرياضي في مادة الهندسة لدى تالميذ المرحلة  لذكاءالذكاءات المتعددة في تنمية ا

ست مجموعة تجريبية در  إحداهما البحث التصميم التجريبي القائم على نظام المجموعتين في التدريس
 تكونتو  ة،ة ضابطة درست بالطريقة المعتادخرى مجموعاألو  ،باستخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة

النتائج فعالية الوحدة المقترحة في تنمية التحصيل لدى تالميذ الصف  أثبتت، و تلميذا 50عينة البحث من 
تفوق تالميذ المجموعة التجريبية على تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق  إلىباإلضافة  اإلعدادي األول

  .البعدي لالختبار

التعرف على فاعلية برنامج تعليمي قائم على  إلى( هدفت هذه الدراسة  0442 )يلفرحاتا دراسة: رابعا
وي لدى تالميذ الصف السادس من ذ االتجاه نحوهاو فاعلية الذات و نظرية الذكاءات المتعددة في التحصيل 

تحسين و  فاعلية الذاتو  ة ارتفاع مستوى التحصيل الدراسيقد بينت الدراسو  ،صعوبات تعلم الرياضيات
 .االتجاه نحو الرياضيات

                              :الرياضي دراسات حول تنمية التفكير 2-0-9

ف صعلى فاعلية برنامج تدريبي في تنمية قدرة طلبة ال التعرف إلى( هدفت 0441)السعدي دراسة  أوال:
اختيار عينة  تمو  ،استخدم الباحث المنهج التجريبي .التحصيل في الرياضياتو التاسع على التفكير الرياضي 

طالبة من طلبة الصف التاسع أساسي في محافظة العقبة بمصر وزعت عشوائيا و طالب  010الدراسة 
المات ع بين متوسطي إحصائياوجود فروق دالة  إلىتوصلت الدراسة و  ،ابطةخرى ضاألو تجريبية  إحداهما

 .ةلضابطة لصالح المجموعة التجريبياو المجموعة التجريبية 
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الرياضيات لتنمية مهارات مقترحة في تدريس  ستراتيجيةاإعادة  إلىهدفت  (0444)دراسة الكابتن ثانيا:
نمية بعض مهارات لت ستراتيجيةااقتراح و  ،على هذه المهاراتالتعرف و  ،الرياضي لتالميذ االبتدائي التفكير

استخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة الدراسة من تالميذ الصف الثاني  .التفكير الرياضي لديهم
تالميذ  تبين درجا إحصائياوجود فروق دالة  إلىتوصلت النتائج و ، ردنابتدائي بمحافظة القليوبية األ

 استثناءب ي ككل لصالح المجموعة التجريبيةالضابطة في اختبار التفكير الرياضو يبية المجموعتين التجر 
ابطة في االختبار الضو تالميذ المجموعتين التجريبية بين درجات  إحصائيافروق دالة و  زمهارة التعبير بالرمو 

  .التحصيلي لصالح تالميذ المجموعة التجريبية

كير دريسي في تنمية التفاستقصاء فعالية استخدام نموذج ت إلىهدفت الدراسة ( 0441) دراسة عودة ثالثا:
ثة المنهج استخدمت الباح. ه في العلوم في ضوء نمط التعلماالتجاو التحصيل الدراسي و  عملياتهو العلمي 

 ئيةاقتصرت الدراسة على عينة عشواو ر، بالمجلة الكبرى بمص اإلعداديةالتجريبي على تلميذات المرحلة 
أظهرت النتائج وجود فروق و  ،تلميذة للمجموعة الضابطة 05وتلميذة للمجموعة التجريبية  05تكونت من 

 .جريبيةالمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التو بين المجموعة التجريبية  إحصائيادالة 

التعرف على فاعلية برنامج مستند  إلى( هدفت الدراسة 0401األزهر)جامعة  دراسة مجلة كلية التربية رابعا:
ساسية ثر التعلم لدى طالب المرحلة األأبقاء و  ،الرياضي التفكيرو الذكاء الرياضي لتنمية التحصيل  إلى

عين طالبا موز  004تكونت عينة الدراسة من و  ،التجريبياستخدم في هذه الدراسة المنهج  .نردالعليا في األ
لثانية المجموعة وا ،طالبا 14تكونت من و األولى مجموعة تجريبية  ،ضابطةو على مجموعتين تجريبية 

أداء طالب المجموعة بين  إحصائياوجود فروق دالة  إلىتوصلت الدراسة  ،طالبا 14تكونت من و الضابطة 
أظهرت النتائج و  ،المجموعة التجريبية لضابطة في االختبار التحصيلي البعدي لصالح طالبواالتجريبية 

 لالختبار اإحصائيوجود فروق دالة و  ،في اختبار التفكير الرياضي إحصائياأيضا أنه ال توجد فروق دالة 
 التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية.

نامج تدريبي ة بر الكشف عن فاعلي إلىهدفت معظم الدراسات السابقة  السابقة: التعليق على الدراسات 2-9
 (0401)الفلفليو  (0442)لفرحانياو  (0442)البنا  أجراهاالرياضي كما في الدراسات التي  في تنمية الذكاء

 .(0401)األزهرجامعة و 
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أما من حيث  الضابطة.المجموعتين التجريبية و  جريبي ذواعتمدت هذه الدراسات في اغلبها المنهج التو      
تدريبية  طبقت برامج أنها كما .الرياضي اختبارات الذكاءارات تحصيلية و استخدمت الدراسات اختب األدوات

 .ة الذكاء الرياضي لدى عينة البحثيتها في تنميلعااختبرت فو 

المرحلة  ركزت على تالميذو  ،ضابطةو الدراسات من مجموعتين تجريبية  غلبأوتكونت عينة البحث في     
ذه الدراسات حيث أجرت ه ،جراء الدراسة التجريبيةإاالبتدائية والمتوسطة معتمدة على المنهج التجريبي في 

البرنامج  يةلعامقارنتها مع المجموعة الضابطة لمعرفة فو جريبية على المجموعة التجريبية المعالجة الت
 حصائيةإأن هناك فروق ذات داللة  إلىتوصلت الدراسات و  ،ياضيالمعتمد في المعالجة في تنمية الذكاء الر 

فاعلية و  ساتافرضيات الدر  يؤكدهذا ما و  .ابطة لصالح المجموعة التجريبيةالضو بين المجموعة التجريبية 
 .البرامج المطبقة

 اعتمدت .تنمية التفكير الرياضي ريبي فيتد الكشف عن فاعلية برنامج إلى األخرى الدراساتهدفت كما    
 ة التفكيرناول استراتيجيات لتنميفأغلب الدراسات ركزت على تالعينة أما  ،هذه الدراسات المنهج التجريبي

 وقد استخدمت الدراسات أدوات .(0441عودة ) الرياضي لعينات من التالميذ كما هو الحال في دراسة
واعتمدت الدراسات السابقة . ( 0441 عودة)الرياضي واختبارات التفكيرالتحصيلية  تمثلت في االختبارات

 .والتحقق من فاعليتهايقها بوتطعلى بناء برامج 

 المتعلقةو  ،ساسية في إجراء البحث الحاليمن خالل هذه الدراسات تم استخالص أهم الخطوات األ   
لبحث قيد ا في إجراء لالنطالق المحتوى النظريو أدوات الدراسة ستخدم والعينة و المنهج المبموضوع البحث و 

لمرحلة اعوبات التعلم بهو فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الذكاء الرياضي لدى التالميذ ذوي صو  الدراسة
 االبتدائية السنة الخامسة نموذجا. 

 فكان هناك فحص ،تصميم الدراسة الحاليةو التي ظهرت أثناء التخطيط  األخطاءكما تم تفادي أهم    
  .ناء محتوى تكون له إضافة علميةالدراسة ألجل بخطوات تنقيح ألهم مراحل و و 
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 : تمهيد
عام واحد  أن هناك ذكاء يماوكان يعتقد قد ة،يعد الذكاء من المجاالت الحديثة في العلوم النفسية والعقلي   

 ةفمن األهمية بما كان معرف ،ذكاء واكتشاف ذكاءات أخرى متعددةالبحث عن حقيقة ال إلىبالعلماء مما أدى 
ومن  .مواهبرات واكتشاف الدألن لها دور كبير في تنمية الق ،انية وتعهدها بالرعاية والتنميةالذكاءات اإلنس

 .اءات المتعددة وسيل تنميتهاعلى الذك خالل هذا الفصل سنتعرف أكثر

 الذكاء: :أوال
طبيعة الذكاء كانت موضوع تأمل ومناقشات لسنوات طويلة من رجال التربية وعلماء النفس والوراثة    

اه، فالوضع لمفهومه ومعن على تحديد واحد متفق عليه يوجد اتفاق على طبيعة الذكاء أو واالجتماع إال أنه ال
مازال كما كان عليه منذ ثمانين عاما تقريبا، وقد يرجع هذا االختالف في تعريف لتعريف الذكاء  بالنسبة

تناولوه  الى العلماءيقاس قياسا مباشرا، قد يرجع  الذكاء الى أن الذكاء ليس شيئا ماديا محسوسا كما أنه ال
    وسنحاول عرض فيما يلي معاني الذكاء. (.00، ص9100الشيخ، ) من زوايا ومنطلقات مختلفة

 واالصطالحي.  يعرف الذكاء من جانبين اللغوي :تعريف الذكاء -0
 : المعنى اللغوي للذكاء 0-0
وقد شاعت ، (Intelligetia) التينيةلروماني "شيشرون" هي كلمة ظهرت كلمة الذكاء على يد الفيلسوف ا   

تعني و  ،السواء لىنجليزية والفرنسية عاإلفي الصورة فهي  بنفس وروبية الحديثةالكلمة الالتينية في اللغات األ
- 090ص، 0222، حطب أبو)"ترجمت للعربية بكلمة "ذكاءو لغويا فيهما: الذهن والعقل والفهم والحكمة، 

القدرة على التكيف مع وضع : كلمة ذكاء معناها لغويا" أن (0220محمد الخولي ) ويذكر ،(099
 (.902ص، 0220 ،الخولي)"مستجد

 االصطالحي للذكاء:المعنى  0-9
ربعة أنواع يركز أ إلىالذكاء  ويمكن تقسيم تعريفات ،اتخذ علماء النفس مناحي متعددة في تعريفهم للذكاء   

تفكير لمجرد، التصرف الهادف والا كل نوع على أحد الرموز التالية: التكيف، القدرة على التعلم، التفكير
 .(01ص ،0222 ،النشواتي) منطقيال
ف والتكي ،القدرة على الفهم واالستيعاب :أنه على الذكاء (0400) ومحفوظي أبو ديار والبحيريويعرف    

وهو كذلك درجة القدرة كما تبدو من  ،ن الخبرات والتجارببسرعة للحاالت واألوضاع الجديدة والتعلم م
 9109 ،آخرونو  رالديا )أبو مستوى النمو العقليخالل أداء الفرد في االختبارات المعدة بهدف قياس 

  .(010ص
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التكيف جابة و ستاال راالستبصاالتفكير والتعلم و ذهنية على الفهم و  قدرة :وبهذا يمكن تعرف الذكاء بأنه   
 .مع العالم الخارجي

ي بين أالر و  فات الواضحة في وجهات النظرالمتمعن في مختلف التعاريف السابقة للذكاء يدرك االختالو    
نما ا  رة و ننا ال نالحظه مباشأأي  تكوين فرضينه أنها تلتقي في مصب واحد هو أ غير مختلف الباحثين،

 .اختبارات الذكاءنستدل عليه من خالل المواقف السلوكية التي يمكن قياسها عن طريق 
 قياس الذكاء: –9
في قياسه  ليهامد عالوسيلة التي اعتة انشغل العلماء بقياس الذكاء، و في بداية حركة قياس الفروق الفردي    

 متالئلأخذ العلماء ينشئون العديد من االختبارات  ذ أن أعد بنيه أول اختبار للذكاءفمن هي االختبارات
 كاءالتي صممت لقياس ذو  ،لدينا مجموعة ضخمة من اختبارات الذكاء نتيجة ذلك توافرو  ،الحاجات العملية

ه االختبارات هذقد تنوعت و  ،لمستوى ذكائهمن من تصنيفهم وفقا األفراد والحصول على مؤشرات كمية تمك
 .طريقة إجرائهامن حيث محتواها و 

 الفرديةاالختبارات الجماعية و  9-0 
بيقه أخصائي طبت يقوم ياالختبار الفرد ،اختبارات فردية واختبارات جماعية إلىتنقسم اختبارات الذكاء    

بر شفويا وجها للفرد المخت يشمل عليها االختباراألخصائي بتقديم المهام التي  ويقوم ،نفسي على فرد واحد
 لذكاءلسلة من اختبارات امقياس ويكسلر الذي يمثل سومن أشهر تلك االختبارات: مقياس بنيه و  ،لوجه

 (.909، ص9110، حسين)
ب العالمية للجنود في الحر  قياس القدرة العقلية هيفقد برزت نتيجة لحاجة ملحة و  ةأما االختبارات الجماعي  

 :استخداما راألكثمن بين االختبارات الجماعية ع من االختبارات بسهولة تطبيقه و ويتميز هذا النو  ،األولى
 اختبار القدرات المعرفية. -
 اختبار القدرات العقلية األولية. -
   (.009ص ،9112 ،عالمأبو )اختبار كاليفورنيا للنضج العقلي  -
 اللفظية: اللفظية والغير االختبارات 9-9
: ثلم نواعا معينة من المفرداتأخاصة التي تناسب الراشدين ة و معظم اختبارات الذكاء الجماعيتستخدم    

مد هذه لذلك تعت وغيرها متضادات ،تسلسل لفظي ب،ابهات لفظية، حسامتش، مفردات لغوية، إكمال جمل
 يطلق عليها االختبارات اللفظية.و  الشفوي،التعبير االختبارات على القراءة والكتابة و 

أو  األشكالو  رختبارات تستخدم الصو فهذه اال ال تستعمل فيها اللغةف أما اختبارات الذكاء غير اللفظية   
حكم في أهم بعد من أبعاد : هذه االختبارات تسعى الى الت( أن0290ويرى أبو حطب ) ،أي مواد رمزية

 :أشهر هذه االختباراتمن و  ،هو بعد اللغةو  الثقافة



 الذكاء المنطقي الرياضي  ------------------------------------------------- الفصل الثاني

 

 38 

 بيتا للجيش. اختبار -
 اختبار كاتل. -
 رسم الرجل. اختبار -
 حمد صالح.أاختبار الذكاء المصور لزكي  -
 (.009ص، 0209 ،حطب أبو) لمصفوفات المتتالية الملون لرافناختبار ا -

 فئات الذكاء: -0
لى عدد ذا طبقت عإحيث أكدت الدراسات أن اختبارات الذكاء  ،الذكاء بين الناس توزيعا طبيعيا يتوزع    

يث تتمركز الغالبية ح، عتدالياالبشكل عشوائي فإن توزيع النتائج يتبع التوزيع الطبيعي و  األفرادكبير من 
ونفس الشيء ، ةالعباقر و  األذكياءتمثل ونسبة قليلة في يمين المنحنى و  ،من أفراد المجتمع في وسط التوزيع

 .عقليا المتخلفينو  سار المنحنى وتمثل منخفضي الذكاءفي ي
  :أساسيةثالث فئات  إلىعلى ما سبق يمكن تقسيم الذكاء  بناءو    
 فئة التخلف العقلي. -
 فئة متوسطي الذكاء. - 
 (.9ص ،0222 ،منظمة الصحة العالمية) األذكياءفئة  -

   : Multiple Intelligence Theory نظرية الذكاءات المتعددة :ثانيا
 تفسير الذكاء تمايزا يعكس وجهة نظر رواد هذه النظرياتريات التكوين العقلي التي حاولت تمايزت نظ    

واألساليب  ،لتقويما ،بأساليب القياسيعكس التطورات التي لحقت  كما ،في رؤيتهم للتكوين العقلي من ناحية
عته في فهم طبيأساليب متنوعة  علماء النفسحيث اتخذ ى، من ناحية أخر فيه المستخدمة  اإلحصائية
  .(092ص ،0220 ،)الزيات ومكوناته

 : تعريف نظرية الذكاءات المتعددة-0 
من  لعقلية وقياسها لدى الفردرائدة من حيث محاوالتها كشف القدرات ا تعد نظريات الذكاءات المتعددة    
واكتساب المعرفة  ،األساليب التي تتم بها عمليات التعلملك وكذ ،كيفية التي تظهر بها هذه القدراتوال، جهة

 .(90ص، مصطفىمن جهة أخرى )
 هذه النظرية ألول مرة في عام األمريكيةستاذ بجامعة هارفرد بالواليات المتحدة األ قدم هوارد جاردنر 
 .عشرين عامافي تطويرها أكثر من  واستمر، لأطر العق Frames of Mind) ) :في كتاب بعنوان (0292)

ول: أن من خالل أبحاثه عبر الثقافية األ إليهماتضمنت نظرية جاردنر في الذكاء جانبين رئيسيين توصل 
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اصا خ من أنواع الذكاءات التي يشكل كل منها نسقا مستقال الذكاء ليس مكونا أحاديا متجانسا بل يوجد عدد
هي تعمل فلتمايز لكل نوع من أنواع الذكاء فمع ا ،بينهاأن أنواع الذكاء تتفاعل فيما  :أما الجانب الثاني ،به
 .(90ص، 0220 ،ردنرجا) للقيام بمهام الحياة المختلفة معا
 :أسس نظرية الذكاءات المتعددة -9

 :متعددة على أسس معرفية وعلمية هيكاءات الذتقوم نظرية ال   
 : المتعددة فيفية لنظرية الذكاءات تمثلت األسس المعر  :سس المعرفيةاأل 9-0
نوع من أنواع الذكاءات  واالستراتيجيات ليكون الفرد ذكيا ضمن أي أن هناك مجموعة من الوسائل -

 .المتعددة
 تطلب( ي)ولو كانت بسيطة فأداء أي مهمة ،بطرق متعددة ومتنوعةاعي متناغم تعمل الذكاءات بشكل جم -

 .اءات مسألة نسبيةهذه الذكمعنى ذلك أن استقاللية  ،تآزر بين أكثر من ذكاء إلنجازها
ذكاء  في نسبة وجود كلولكن األفراد يختلفون  (ون أكثرويمكن أن تك)كل فرد يمتلك ثمانية ذكاءات  -

  .لديهم
د من الكفاءة في حالة وجو مستوى مالئم  إلىمعظم الناس يستطيعون تطوير كل ذكاء من هذه الذكاءات  -

م ل ألن وجود االستعداد الوراثي وحده ال يكفي ما ،الثقافة التي يعيشون بها يئة أوالمحيطين والبالدعم من 
 .(0ص ،9110 ،)جابر تتم تنميته من قبل البيئة

 :ميةاألسس العل 9-9 
 المعرفي علم النفس ،العلوم والمصادر كاألنثروبولوجياارتكازها على مدى واسع من  جاردنر نظرية يعزز   
وعلم  ،لطب البشريا ،التي تتناول السيرة الذاتية لألفراد دراسات الحالة، القياس النفسي ،النفس التطوريعلم 

                   .(2ص ،9112 ،)أرميسترونج وعلم األعصاب ،األعضاءوظائف 
رها عتباالمقترحة عند دراسة أي قدرة  رعدد من المعايير التي يجب أن تأخذ بعين االعتبا وضع جاردنر   

 :وهي قة من العلوم السابقةتوهذه المعايير مش، ذكاء ضمن الذكاءات المتعددة
 فإن القدرات فإذا تعرضت قدرة معينة الى التلبحيث  ،الدماغي لفعزلة أو استقاللية القدرة في حالة الت - 

 (.902ص ،9110 ،حسيناألخرى تبقى سليمة )
قدرة تاريخا  ويؤكد أن لكل ،على علم النفس التطوري هذا المعيار ونمائي للذكاء يستند وجود تاريخ تطوري -

مال لهذه القدرة واإله ،االستخدام على االنتقاء ولوجية التي تعتمديقوم على القوانين البي تطوريا عبر الزمن
 .(90ص ،0200 ،جاردنر)
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ائية لى الصورة النهتؤدي امجموعة من العمليات واإلجراءات والمعالجات التي يشتمل عليها الذكاء  وجود -
تضمن مجموعة من العمليات أو اإلجراءات التي تدفع األنشطة يكل ذكاء أن  حيث يؤكد جاردنرء، لهذا الذكا
 .(02ص، 9110، عامرلذلك الذكاء ) المختلفة

الذكاءات  فكل ذكاء من ،نسان عن غيرهالتي تمييز اإلوهي أحد العوامل  في نظام رمزيالقابلية للترميز  -
  .(91ص ،9110 ،)جابرعنه رمزيا وكل ذكاء له أنساقه الرمزية الفريدة  يعبر
ولة يبدأ من الطف مائيا خاصا بهحيث لكل ذكاء من الذكاءات نمطا ن ،وجود تاريخ نمائي متطور للفرد -

لطفولة ظهر في مرحلة متأخرة من اي :فالذكاء الرياضي المنطقي مثال ،المتتاليةوينمو خالل المراحل النمائية 
 .(90 - 90ص، 9110 ،جابرمع التقدم في السن ) ويتدهور ،ويبلغ ذروته في مرحلة المراهقة

 : ةأنواع الذكاءات المتعدد- 0
القدرات  هوذلك بتجميع هذ سريض للقدرات التي يمتلكها الناخريطة المدى العوسيلة لرسم  قدم جاردنر   

نسان يمتلك سبع وحدات متمايزة على األقل من الوظائف العقلية يقترح أن اإلو  ،ذكاءاتفي سبع فئات أو 
يا من سبعة عناصر مستقلة نسب ويسمي كل وحدة ذكاء، ووجد أن األطفال العاديين يتشكل لديهم على األقل
 سهاوقيامنها التي يمكن مالحظتها عناصر الذكاء، ويؤكد أيضا على مجموعة من القدرات الخاصة بكل 

خر ا في نوع آأن الفرد قد يكون ذا مستوى مرتفع في نوع معين من الذكاء، ومتوسطدنر جار وقد أوضح 
  (. Gardner. 1983 P284)وضعيفا في نوع ثالث

 : Linguistic intelligenceاللغوي ءلذكاا 0-0 
دامها وهومن أكثر الكفاءات والتمكن من استخ ى امتالك اللغةالقدرة عل( بأنه: 0292ويحدده جاردنر)   

نمو، ويطلق من علم النفس ال تدعم هذا النوع من الذكاء مستقاة االنسانية التي تعرضت للبحث والشواهد التي
 اللفظية  حليل اللفظي وفهم المادةعليه الذكاء اللفظي ويضم قدرات استخدام المفردات اللغوية والقيام بالت

    (.909، ص0220جابر، وفهم المجاز واالستعارة)
ناول ويضم هذا الذكاء القدرة على ت ،تحريريا بفاعلية أو لقدرة على استخدام الكلمات شفوياا أيضا هوو    

 جار وحامدشحاته والن)لها  االستخدام العملي غماتية أوبعاد البراواألوأصواتها ومعانيها  بناء اللغة ومعالجة
  (.00ص ،9110

للفظية منذ وا على جانب القدرات اللغويةاهج الدراسية لم تقصر في التركيز وتجدر االشارة الى أن المن   
ألنه  يدهو بيت القصطبة الذكاء اللغوي/ اللفظي، وتنشيطه في هذه المناهج امخ ولكنالقدم وحتى اآلن، 

ل تنشيط ولع واكتساب الخبرات،اقف االجتماعية والمرور بالمو  جتماعيةيعد المسؤول األول عن العالقات اال
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لى طرق ع يحقق نمو الذكاء، ولكن يجب التركيز عن طريق التلقين واالستماع الهذا النوع في التدريس 
   (.01، ص9110قوشحة، وأنشطة مفتوحة النهاية تؤدي الى تنميته لدى المتعلم )

 : Logical Mathematecal Intelligence الذكاء المنطقي الرياضي 0-9
دراك العالقات بين القضايا     إذا...إذا( الشرطية في هيئة )ويقصد به القدرة على االستدالل الرياضي، وا 

ن يستدل وأ ةالفرد استخدام األعداد بفاعلي استطاعة هوو تجريد المعلومات،باب والنتائج، و وعالقات األس
وظائف وال، والعالقات والقضايا المنطقيةنماط األ للنماذج أو كاء الحساسيةويضم هذا الذ، استدالال جيدا

اضي تضم مة الذكاء المنطقي الريفي خد التي تستخدموأنواع العمليات  ،لتجريدات األخرى التي ترتبط بهاوا
 .(900ص ،0220 جابر،) الفروض واختبار ، الحسابالتعميم ،االستنتاج، التصنيف ،الوضع في فئات

  :Spatial Intelligence الذكاء المكاني 0-0
دراك الكون على نحو دقيق وتجديد مظاهر رؤية  ( بالقدرة على0292يحدده جاردنر)    هذا الكون، وا 

خيالت ت فراغ، والقدرة على إدراك صور أو المعلومات البصرية والمكانية والتفكير في مواضع األشياء في
هي والعالقات بين هذه العناصر، و لوان، والخطوط، واألشكال والحيز ذهنية داخلية، ويتضمن الحساسية لأل

وكذلك  ،لمكانيةا لألفكار ذات الطبيعة البصرية أو تتضمن القدرة على التصور البصري والتمثيل الجغرافي
   (.00، ص9110حسين، ة )تحديد الوجهة الذاتي

 :Intelligence Kinesthetic Bodily الذكاء الجسمي الحركي 2-0
ي استخدام واليسر ف ،رفكار والمشاععن األ هو الخبرة والكفاءة في استخدام الفرد لجسمه ككل للتعبير   

 التوازن، رمحددة كالتآز و  نوعية ا الذكاء مهارات فيزيقيةويضم هذ ،تحويلها أو األشياءإلنتاج  الفرد ليديه
رتبط أي ي ووضعه واالستطاعة اللمسية لجسمبحركة ا اإلحساسوكذلك  ،والسرعة ،المرونة ،القوة ،المهارة

والربط  ةبالحركات الطبيعية ومعرفة الجسم، ويشمل القشرة المخية المحركة التي تتحكم في الحركات اإلرادي
 عن النظرة التقليدية، والعمليات المحورية المرتبطة به هي السيطرة بعدا اءهذا الذكبين الجسم والمخ. ويبدو 

ا الذكاء شياء الخارجية، واألسس البيولوجية لهذاول األنتوالرفيعة والقدرة على على األفعال الحركية الكتلية 
  (.900، ص0220)جابر،  معقدة وهي يضم التآزر بين األجهزة العصبية والعقلية واإلدراكية

 : Musical Intelligence الذكاء الموسيقي 0-0

 لصوتطبقة ازان الشعرية وتعيين درجة النغم أو ويتضمن الحساسية التساق األصوات واأللحان واألو    
وات صأي القدرة على التركيبات الموسيقية والحساسية لأليزان الموسيقي لقطعة موسيقية ما والتناغم والم

ي الرسمي وسيقى، أوالفهم التحليلالفهم الحدسي الكلي للمكما يعني هذا الذكاء  واآلالت الموسيقية واألنغام،
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المعاني التي تتكون من الصوت وأن يح هذا الذكاء لألفراد أن يخلقوا الجمع بين هذا وذاك، ويتلها، أو 
يتواصلوا مع اآلخرين وأن يفهموها، وقليل من األفراد يحققون مهارة عالية فيه بدون تدريب و  يعبروا عنها

 (. 902ص ،0220)جابر، طويل
 : Intelligence Intrapersonalالذكاء الشخصي  0-2
وبناء  مشاعرهم تمكن األفراد التمييز بين ( أن هذا الذكاء يعتمد على عمليات محورية0292)يرى جاردنر   

استخدامها  يعرفوا قدراتهم وكيفية نموذج عقلي ألنفسهم، حيث يعمل كمؤسسة مركزية للذكاءات تمكنهم من أن
كون ت معرفة الذات والقدرة على التصرف المتوائم مع هذه المعرفة، ويتضمن ذلك أن على نحو أفضل وهو

تك ، نواياك، دوافعك رغباالمزاجيةحاالت العي بو ( والقيقة عن نفسك )جانب القوة والقصولديك صورة د
 (. 02، ص9110عبد الهادي، )قدرتك على الضبط الذاتي، الفهم الذاتي االحترام الذاتي 

( بأنه: قدرة الشخص على تشكيل نموذج دقيق من نفسه واستعمال هذا النموذج 0442) ويعرفه مدثر   
بفاعلية في الحياة بمستوى أساسي ومعرفة مشاعر المتعة واأللم. ويمكن هذا الذكاء المتعلمين من تحمل 

مسؤولية  نهم تحملأن قليل من المتعلمين يعرفون أن بإمكاحياتهم، وتعلمهم، ويفترض جاردنر  مسؤولية
يتطلب و  تعلمهم وباألخص عندما يجدون أنفسهم في مدارس يتم التمييز فيها على أساس دوافع خارجية،

ي فلدى المتعلمين الوقت ليفكروا، ويتأملوا ويقيموا أنفسهم، ومن ثم يمكنهم التحكم هذا الذكاء أن يكون 
 .(09، ص9110قوشة، عنها )رات تعلمهم ويكونوا مسؤولين اخي
 :Intelligence Interpersonal الذكاء االجتماعي 0-0   
( بين الذكاء الشخصي بما يتضمنه من مشاعر داخل الفرد وبين الذكاء االجتماعي 0292ربط جاردنر)   

الذي يعني قدرة الفرد على فهم اآلخرين، حيث أكد في عرضه لنظريته على الترابط بين الذكاء الشخصي 
با داخل مختلف الثقافات تجعلهما غال ال أن العالقات الضيقةنه رغم انفصالهما إأ وذكروالذكاء االجتماعي 

ما يرتبطان معا. ويحدده جاردنر في القدرة على فهم األفراد والعالقات االجتماعية، أي القدرة على فهم 
ها والقدرة على حيالتجاهاتهم ودوافعهم والتصرف بحكمة امشاعر اآلخرين والتمييز بينها، والقدرة على فهم 

، وهو القدرة على إدراك أمزجة اآلخرين ومقاصدهم ودوافعهم ومشاعرهم والتمييز التعامل بفاعلية مع اآلخرين
ويضم هذا الحساسية للتعبيرات الوجهية والصوت واإليماءات والقدرة على التمييز بين مختلف األنواع  بينها،

لية لتلك اإليماءات بطريقة براجماتية )أي تؤثر في مجموعة من والقدرة على االستجابة بفاع من اإليماءات
  (.00، ص9110جابر، ) (األفراد ليتبعوا خطا معينا من الفعل
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 :Natural Intelligenceي الذكاء الطبيع 0-0
ويحدده جاردنر في الحساسية لمظاهر الكون الطبيعية، وقدرة التعرف على النماذج واألشكال في الطبيعة    
والحساسية لمالمح أخرى في الطبيعة كالسحب  بها من حيوانات ونباتات، والقدرة على التصنيف وما
الصخور وغيرها، ولهذه القدرة قيمتها وفائدتها في تاريخنا التطوري، وهي مستمرة من حيث كونها محورية و

لى األنماط والتمييز عالذكاء العلوم التي تتطلب التعرف من هذا  في القيام بأدوار مختلفة في الحياة، وتستفيد
نباتات والحيوانات ثل: الاألشياء الموجودة في البيئة الطبيعية معلى استكشاف  بينها وتتركز أنشطة هذا الذكاء

والصخور. من أمثلة أنشطة هذا الذكاء قيام التالميذ بزراعة بعض نباتات الزينة في أحواض صغيرة  والطيور
وان نباتات الحديقة وفقا ألنواعها أو أل ل حجرة الدراسة أو في حديقة المدرسة، وتشجيعهم على تصنيفداخ

أزهارها أو وفقا ألجزائها )الجذع، الجذر، الساق، واألوراق(، وأيضا اصطحابهم في زيارة للريف للتعرف على 
 .(09 ص، 9110 ،ر)جاب هذه األشياء في بيئتها الطبيعية

 : الذكاءات المتعددةقياس  -0
 ء صغير من مجموع القدراتجز  تقيس سوى أن االختبارات المقننة ال إلىهاورد جاردنر  أشار   
أنشطة  لذلك البد من تقويم الذكاءات المتعددة من خالل قوائم تشمل (. 00ص ،9112 ،أرميسترونج)

 : ب تمس جميع الذكاءات نذكر منهاومهارات وتجار 
ء يتكون من ثمانية مقاييس مقياس الذكامحمد ابراهيم،  فيقر نبيل  عدادمن إ :المتعددالذكاء مقاييس  0-0

لفقرات جميع اأن حيث  ،الطبيعي ،الشخصي ،االجتماعي ،الموسيقي ،الجسمي ،المكاني ،المنطقي، اللغوي
  .( فقرة000) وعددها صيغت بصفة ايجابية

( يتكون 0221)من طرف شيرر طورت المقاييس :لألطفالالمتعددة مقاييس تقدير الذكاءات النمائية  0-9
 تماعياالج ،الشخصي ،الموسيقي ،المنطقي ،المكاني ،الجسمي ،مانية مقاييس تشمل الذكاء اللغويمن ث

 . 5 إلى 0جابة على فقراتها يتكون من خمس بدائل من أما سلم اإل ،الطبيعي
 للذكاءات المتعددة وضعه في ضوء نظرية جاردنر :(0220)ختبار الذكاء المتعدد جاري هارمسا 0-0

 (94)حيث األداة تحتوي على، ( 0440)م الدرديري عبد المنع قام بترجمته وتقنينه على البيئة المصرية
 لذكاء اللغويفقرات تتمثل في ا (04على) مجال يحتوي وكل على ثمانية مجاالت من الذكاءات فقرة مقسمة
سلم  ل فمقسمة حسبأما البدائ. الطبيعيو  ،الشخصي ،االجتماعي، الموسيقيي، الجسم، المكاني ،المنطقي

 .(94)أما الدرجة الدنيا (044) وة المتحصل عليهاصدرجة القوعليه ال ،ليكارت الخماسي
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عبارة عن مجموعة  (0449أرمسترونج ) (دةمقياس الذكاءات المتعددة )استبيان الذكاءات المتعد 0-0
جابة تكون على واإلفقرة  (94) يتكون من ،أنواع الذكاءات المتعددة لدى المتعلمينمن العبارات التي تقيس 

 .5الى0خمس بدائل تعطي الدرجات من 
يقدم المقياس بروفيل خاص  (0220) نرانتونشيرر قام بإعداده قينمقياس الذكاءات المتعددة للمراه 0-0

 .بكل فرد
تكون ت ها الدكتور أبو هاشمنيبها وتقنيوقام بتعر  ،(0222) أعدها ماكينزيالذكاءات المتعددة  قائمة 0-2
وائيا عشموزعة توزيعا نوع  بمعدل تسع مفردات لكل ،أنواع من الذكاء موزعة على تسعة مفردة (24) من

 نطبقت ،تنطبق على كثيرا على تماما تنطبقهي  وأمام كل مفردة خمس إجاباتوجميع المفردات موجبة 
 بن وزة) (0 -0 -2 – 0- 5) عطاء الدرجاتبإ وتقدر، إطالقا تنطبق ال ،قليالعلى  تنطبق ،على أحيانا

 .(11 - 10صص  ،0409
 :الذكاءات المتعددة التربوية لنظرية األهمية-0
 واختيار علملكل مت التعلم والتعليم المالئمة الذكاءات المتعددة وسيلة للكشف عن أساليب تعتبر نظرية   

معلمين ساليب تقييم الوتحسين أ المناهج وتطوير ،واألساليب المالئمة لقدراته وميولهاألنشطة والطرق 
 .والمتعلمين

 : منها ولنظرية الذكاءات المتعددة العديد من التطبيقات التربوية  
 .راد ذكاءهم المتعدد لحل مشكلة ماتعد نموذجا معرفيا يصف كيف يستخدم األف -
على  يند من المتعلمعد أكبر إلىليصل  ،االستراتيجيات التدريسية تساعد المعلم على توسيع دائرة -

 .تعليمهم أنماطو  اتهماختالف ذكاء
ت التي تقابله للمشكالفية لكل فرد حتى يستطيع أن يقدم حلوال عبقرية توسيع وتعميق النطاقات المعر  -
 .(00ص، 9112 ،حسينعلى حلها ) عمليو 
اهتمت  هاحيث أن من النظريات التي لها أثر كبير في الجانب التربوي أن نظرية الذكاءات المتعددة كما   

 بسبب االعتماد على التقييم الفرديإذ تم إغفال كثير من المواهب  خرىالنظريات األ بجوانب أهملتها
في حل  اءاتهمبها األفراد ذكنموذجا معرفيا يصف الكيفية التي يستخدم تعد هذه النظرية  .واختبارات الذكاء

 (.91ص ،9110، عمرانالمشكالت )



 الذكاء المنطقي الرياضي  ------------------------------------------------- الفصل الثاني

 

 45 

عامل فيه الذي كانت تتالمتعلم العقلية في الوقت  إمكاناتكما أنها تعد أولى النظريات التي تعاملت مع    
وترتب عن ظهورها ( 0444 ،مسترونجأر ) مع جوانب محددة من التعلم اإلنسانيالنظريات السابقة للذكاء 

  : ( من أهمها مايلي0444، )الزاكيمن الممارسات التربوية تغير كثير
ي ف نظرية الذكاءات المتعددة للمتعلم بداية الطريق حيث تقدم ،ة المعلم بطبيعة ذكاءات المتعلممعرف -

ضعفاء وأذكياء  من اعتبارهمنظرة المعلمين لمتعلميهم  وتغير، في غرف الفصل في الفروق الفردية رالتفكي
 .ذكاءات متباينة ذويالى اعتبارهم 

 واالنشطة، المواد على ءات المختلفة الضوءحيث تلقي نظرية الذكا، المناهج للمتعلمين بطرق مختلفة تقديم -
مما  ديم المناهجفي تق اع الذكاءاتواالستفادة من أنو ، عددةوأساليب التقييم المت ة،االستراتيجيات التدريسيو 

 .تزويدهم بالمعارف المتنوعةو  ل المعلم لعدد أكبر من المتعلمينوصو  إمكانية إلىيؤدي 
ات ياجحيث أن تقديم أنماط جديدة للتعلم تقوم على إشباع احت، االستيعاب لما يدرسه المتعلمو  تحقيق الفهم -

يات في العمل ةوفاعلي نشاطاالى عالم حقيقي للمتعلمين يكونون فيه أكثر  الدراسي المتعلمين يحول الصف
  .(90 -02صص  ،9110 ،حسين) التعليمية

هي تساعد فل كبير في مجال التربية الخاصة تسهم بشك أن نظرية الذكاءات المتعددة إبراهيم كما يضيف   
ئة ف على اكتشاف الموهوبين والتالميذ ذوي االحتياجات التربوية الخاصة على التعلم سواء المعاقين أو

الميذ يعتبرون الت أن هؤالء إلىحيث توجه نظر المربين م، ومن لديهم صعوبات في التعل مضطربي االنتباه
ل عون التعلم من خاليستطيفقوة في مجالت كثيرة من الذكاءات أشخاص كاملين ألنهم يملكون نواحي 

 في فرصهم عفمن ثم تتضاو  ،وذلك ضمن مجموعة من الطرق واستراتيجيات التدريس ،ذكائهم األقوى
 .(990-991صص ، 9101 ،إبراهيم) النجاح والفهم واالحتفاظ بالمعلومات

 نظرية الذكاءات المتعددة كخطة منهجية وأسلوب علمي جديد يقودر سبق يمكن اعتبا بناء على ما   
 وتنويعها بتنوع المناهج يرمن خالل تطو  تحقيق الجودة إلى التعليمةالعملية التعليمية 

 .اءات المتعددةهذه الذك مية تنميوال يتأتى هذا اال ببناء برامج تدريبية تعلي .ومواجهة الصعوبات ،الذكاءات

 : تنمية الذكاءات المتعددة-2

 :رئيسية هي عتمد على ثالث عوملت الذكاءات المتعددة عملية تنمية   

  : BiologicalEndowment الفطرة البيولوجية 2-0
صابات قبل الوالدة  يتعرض له المخ من وماة يالعوامل الجين بما في ذلك الوراثة أو     هاءثناوأأعطاب وا 

 .اوبعده
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  : Personal life History تاريخ الحياة الشخصية 2-9

قارب واألصدقاء واآلخرين الذين إما أن يوظفوا وينشطوا ويضم الخبرات مع الولدين والمدرسين واأل   
 .الذكاءات أو يحولوا دون نموها

  : Cultural et Historical background لخلفية الثقافية والتاريخيةا 2-0
ي المجاالت وحاالتها ف، التاريخية الثقافية أو كان والزمان حيث المولد والنشأة وطبيعة التطوراتتضم المو   

فطرة  كاة وهو يملالحي إلىوقد جاء  ،ل في حياة موزارتوتستطيع أن ترى تفاعالت هذه العوام ،المختلفة
لثقافية انشأت عبقرية موزارت عن طريق تجمع واحتشاد العوامل البيولوجية أو الشخصية و  .بيولوجية قوية

 .(00 - 00صص  ،9110ر، جاب) /التاريخية
هذا ال يتسنى و  ،التاريخيةوالثقافية و ية الشخصو  يمكن تنمية الذكاء من خالل تفاعل العوامل البيولوجية   
واجه عالج مختلف الصعوبات التعليمية التي ت إلىيؤدي  مما تتبنى هذا التفاعل ببناء برامج تدريبية إال

 .التالميذ في تحصيلهم الدراسي
 الذكاء المنطقي الرياضي: لثاثا 

ويكمن  ،يئيةوالعوامل الب ،بيولوجية تعد نتاج للتفاعل بين العوامل التكوينية إمكانيةالذكاء المتعدد هو    
رقام والتعامل ذكاء األالمنطقي الرياضي الذي يوصف بأنه نواع للذكاء من بينها الذكاء أعدة  التعدد في وجود

 معها بفاعلية ومهارة وكفاءة.
  :يتعريف الذكاء المنطقي الرياض – 0 
تخدمون سأساس العلوم الطبيعية الصعبة وجميع أنواع الرياضيات. يميل الذين ي الذكاء المنطقي الرياضي   

 إيجادي فوهم في العادة يملكون مستوى جيد  ،التأكيد على األمور العقالنية إلىالذكاء الرياضي المنطقي 
قامة نماطاأل جراء التجارب ،عالقة سبب / نتيجة وا  نشاء التتابعات المتحكم فيها وا  مة نجدهم وبصورة عا ،وا 

 .للتجربة األفكار ايخضعو وطرح األسئلة ويحبون أن المفاهيم  يفكرون بلغة
در  ،ضي القدرة على االستدالل الرياضييقصد بالذكاء المنطقي الرياو     ا الشرطيةاك العالقات بين القضايوا 

نطقيا حل المشكالت مو  القدرة على فهم الذات يتضمن كما ،وتجريد المعلومات ،وعالقات األسباب والنتائج
جراء العمليات الحس  (.909,ص 0220جابر ) بشكل علميابية واستقصاء القضايا وا 

قرائي مع التفكير االستويتعامل وغالبا ما يرتبط هذا النوع من الذكاء بالتفكير العلمي والرياضي    
ويتعامل هذا النوع من الذكاء أيضا مع التفكير  .المجردةعلى المفاهيم  والتعرف ،واألعداد ،واالستنتاجي
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 حسين) والقيم واألمزجة: الذاكرة والحدس الداخلية مثل بالحاالت كما يرتبط أيضا ،المسائلوحل  ،المنطقي
 .(2ص، 9110

 بفاعليةة اد والرموز الرياضيعداألرقام واألالقدرة على استخدام  :بأنهالرياضي  ومنه نعرف الذكاء المنطقي   
دراك العالقات المالستدالل واالستقراء واالستنباط التجريد وا على القدرةو   ل المشكالتحالرياضية و نطقية وا 

  .رمن خالل فهم الذات واالستبصا إالوال يتأتى هذا 

 :مؤشرات الذكاء المنطقي الرياضي -9
القدرة  ،الستدالل المنطقيا، لرمزيالتفكير ا الذكاء المنطقي الرياضي المرتفع الدالة على من المؤشرات   

دام الفروض استخ ،التصنيف في فئات ،رقاماألاستخدام  ،واالستنباط واالستنتاج المنطقي عل االستقراء
ة أيضا اإلدراك ومن المؤشرات الدال .وضع التصورات النظريةو  التحليلو  القدرة على التنبؤ ،واختبارها والتعميم
دراك مرتفع للمفاهيم المتعلقة بالوزن، عليها تائج المترتبةالجيد لألسباب والن  الستمتاع بالعملياتا ،لزمنا ،وا 

والتساؤل ار االبتكو  ،الحساب الذهني السريع األلعاب التي تحوي حل مشكالت ،وطرق البحث العلمي المركبة
 .(09ص، 0222 ،ندرر )جاوكيف تعمل  ،الدائم عن محتوى األشياء

 االستدالل، ره تتراوح بين القدرة على التفكيالذكاء المنطقي الرياضي من خالل مؤشرات دالة علي يظهر    
مؤشرات كل هذه ال استخدام األرقام إلىوالميل  ،االستنتاج المنطقي والحساب الذهني السريع، االستنباط

 .ذي يملك ذكاء منطقي رياضي مرتفعنجدها في المتعلم ال
 :خصائص الذكاء المنطقي الرياضي-0
 تمتعحيث ي، لذكاء المنطقي الرياضي لدى المتعلم الذي يمتلك هذا النوع من الذكاءتظهر خصائص    

 :اء منطقي رياضي بالخصائص التاليةالمتعلم الذي يمتلك ذك
ذا كان ، الرياضيات يستمتع بدروس -  في سن ما قبل المدرسة يستمتع بالعد.وا 
 .(الحسابالعد و )األلعاب في الرياضيات  أو ،اهتمامه التي تثير في الحاسوبلعاب الرياضية يجيد األ -
 ه.يمي تصوري أعلى من مستوى أقرانومستوى مفاه ،يفكر في مستوى أكثر تجريدا -
 يات تفكير معرفية عالية المستوى.عمل يحب التجريب بطريقة تظهر -
ذا كان في رياض األطفال لديحسب ويحل المسائل ذهنيا و  -   .يه مفاهيم متقدمة بالنسبة لعمرها 
 يطرح عدد كبير من األسئلة عن كيف تعمل األشياء. -
 .الدماغ ألعاب أو، باأللغاز المنطقيةبالعمل تمتع يس -
 .هرمية ترتيبات أو ،يستمتع في وضع األشياء في فئات -
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 .خرىاأل ستراتيجيةاالواأللعاب والدراما ، يستمتع بلعب الشطرنج -
دراك جيد -   .(00 -01صص  ،911 ،جابر) ي عمرهبالسبب والنتيجة بالنسبة لمن ف لديه إحساس وا 
 قدراتمحور في جانب التمتع من الوتت ،المتعلم الذي يتمتع بذكاء منطقي رياضيجليا خصائص  تظهر   

متاع بالتجريب االستو  الميل ،البديهة، الحلسرعة  ،االستكشاف ،المنطقي التفكير ،كالحساب الذهني السريع
مية الذكاء ى تنللمتعلمين داخل الصف المدرسي من خالل العمل علهذه الخصائص  إكسابيمكن . والتجريد

 ذات جودة عالية.وأساليب  استراتيجياتتبني بالمنطقي الرياضي 
 :أهمية الذكاء المنطقي الرياضي - 0
 خدم في المجالتستتكمن أهمية الذكاء المنطقي الرياضي في تقديم استراتيجيات وأدوات وخبرات يمكن أن    

اضيات بصفة وتعليم الريحقيق جودة في التعليم بصفة عامة وت، لزيادة مردودية العملية التعليمية لتربوي
 خاصة.

والبراعة في  ،التسلسالت المنطقية كما تتجلى أهمية الذكاء المنطقي الرياضي في اكتشاف النماذج وبيان   
  .وحل المشكالت ،نماط المجردة والعالقات السببيةعلى األ والتعرف ،حل المسائل الحسابية

 ،كفاءةرقام بفي أنه يهتم باستخدام األ األخرى المنطقي الرياضي عن باقي الذكاءات ويتميز الذكاء   
ادة على ع منذ نشأته محصور و الجسميالذكاء مراحل تواكب النم ولهذا ،وبالقدرة على التفكير المنطقي

 عن طريق المنهج التعليمي. ونات لهذا الذكاء قابلة للتطبيق وهناك مك ،والعلومالرياضيات 
اعية الذكاء المنطقي الرياضي في العلوم االجتم حيث أثر ،تطبيقات عريضة إلىالتفكير الناقد  وقد أدى   

على وجه و ، في مدارسنابتعليم الرياضيات  االهتمام بمحو األمية إلىوبالمثل فإن الدعوة  ،واإلنسانيات
التطبيق  ىإلالخصوص التوصية بأن تطبيق الرياضيات على منهج تعليمي متعدد التخصصات يشير 

 (29- 20ص ، ص9110ر، )جابجزء من أجزاء اليوم المدرسي الواسع لهذا النوع من الذكاء على كل 
 رقامألا ،في: القدرة على استخدام السبب أن أهمية الذكاء المنطقي الرياضي تكمن إلىيضا أيشار   

كما يهتم  .المعلوماتإليجاد عالقات بين  بأنماط التسلسل المنطقي والرقمي حيث يهتم المتعلم ،والمنطق
  .(200ص ،9102 ،األزهر )جامعة لحسابية وأداء التجارب الرقميةبإجراء العمليات ا

ومنهج في  ،ستراتيجيةا ،أسلوب خيرتكمن في كون هذا األللذكاء المنطقي الرياضي أهمية كبيرة كما أن    
نفس الوقت يعتمد في جميع العلوم على اختالف تخصصاتها ألجل ترقيتها وتطويرها واالنتقال بها تدريجيا 

ومن جهة ثانية تظهر األهمية أيضا داخل الصفوف ، هذا من جهة، رقام الدقيقةالتجريد واعتماد لغة األ إلى
   يضفيه الذكاء المنطقي الرياضي من مرونة في العملية التعليمية التعلمية وتحقيق الجودةالمدرسية وما 
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مية هذا ومدرب المتعلمين استراتيجيات وأساليب تن ى المعلم قائد العملية التعليميةتبن إذا إالوهذا ال يتحقق 
 . مراتب عليا من التفوق والنجاح إلىالذكاء داخل حجرة الدرس ويرتقي بالمتعلم 

 :تنمية الذكاء المنطقي الرياضي – 0
لتنمية الذكاء المنطقي الرياضي تعتمد مجموعة من االستراتيجيات واألساليب. يمكن أن تظهر جليا من    

خاصة لعلمية الا وحتى في المراكز ة بالذكاء الرياضي داخل غرف الصفخالل البرامج التدريبية الخاص
 :االستراتيجيات واألساليب التدريبية فيما يلي أهم ويمكن حصر بالتدريب التعليمي،

 استراتيجيات تنمية الذكاء المنطقي الرياضي: 0-0
 هي:هناك خمس استراتيجيات لتنمية الذكاء المنطقي الرياضي التي يمكن استخدامها 

 التكميمات:و  الحسابات ستراتيجيةا 0-0-0
حديد التكميم هو تو  الحساب أي .واالعتماد الكلي على العد ،المعالجة الرقمية والحسابيةيقصد بها و     

الجغرافيا قد و  التاريخفي  فمثال:. خارجهاوالعلوم و  رقام الكبيرة داخل الرياضياتكميات بمعنى استعمال األ
 تعداد السكان األرواح التي فقدت في الحروب و  إحصائياتعلى  يتم التركيز

ائل في حتى مسرقام و األ إلىدبية توجد روايات تشير يضا في المواد األأو ، المختلفة األقطارالبالد و في 
ائل مسو لنسبة لألعداد المثيرة لالهتمام يقظة با ن تكون هناكأالجيدة  األفكارفمن  .األدبية األعمال

 ،)حسين ياضيةالر  الرياضية وغيرد التي ترد في المواد يكون االهتمام باألعداو ، رالرياضيات المتحدية للفك
 . (022 - 020ص 9100

 :التنفيذ والوضع في فئات ستراتيجيةا -0-0-9
على و العقالنية األطر وقت بالمعلومات متى ما وضعت في نوع من  أيالعقل المنطقي في  إثارةيمكن     

قائمة  لىإيتوصلون و قد يقوم التالميذ بوصف ذهني  ،الثقافة المناخ على في وحدة آثار :سبيل المثال
ستوائية مناطق ا وأ... ط المناخ مثال: سهول، جبالساس نمأعشوائية عن مواقع جغرافية ثم يصنفونها على 

 ثم يطلب ، الصلب(السائل سماء الثالث )الغاز،أقد يضع المدرس  في وحدة علوم عن حاالت المادة وأ
 .(20 - 29صص ، 9110، جابرألشياء تنتمي لكل فئة ) بأمثلةكتابة قائمة  من التالميذ

 سئلة السقراطية:طرح األ ستراتيجيةا 0-0-0
سقراط و  ،يقوم المدرس بدور سائل التالميذ عن وجهات نظرهم -السؤال السقراطي- ستراتيجيةاالفي هذه    

ات التالميذ يشارك المدرس في الحوار بدال من التحدث مع و ، نموذج لهذا النمط من التعليم اإلغريقيالحكيم 
   همخرين في فروض، فالتالميذ يشاركون اآلالصواب في معتقداتهمعن الخطأ و  معهم مستهدفا الكشف
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ق فهم وذلك عن طري ،التماسك المنطقيالدقة و و ضوح الو  لمدرس في اختبار هذه الفروض بغيةيوجههم او 
      (.911 - 022صص ، 9100 ،حسين) السؤال

 ن القواعد القائمة علىمجموعة م إلىمجال موجهات الكشف يشير : موجهات الكشف ستراتيجيةا 0-0-0
الت على مماثالت للمشك العثور مثلة ذلكأمن و  ،مقترحات لحل المشكالت المنطقيةالتجربة وتوجيهات و 
ة بالموضوع تم مرتبطن مشكلة ثم البحث ع لمختلفة للمشكلة،ا ءجزافصل األتفكيك و  التي يرغب في حلها،

 غةيص فمثال ذلك طرح لوم،العلكشف وضوحا في ميدان الرياضيات و كثر تطبيقات موجهات اأ نجدو  .حلها
لفكرة ثناء البحث عن اأ ستراتيجيةاالأما لغويا فتظهر جليا هذه  ،لحل مشكلة عددية تكون كموجه كشف

ختبارات يعرض كل جزء الو  جمل إلىجزاء الفقرة أكل جزء من  يجزأو  فقد يحلل التلميذ ،الرئيسية في فقرة
ن يشقو أفموجهات الكشف تزود التالميذ بخرائط منطقية تساعدهم على  .يصوغ النقطة المفتاحيةوفحص و 

 (.911ص ،9100 ،)حسين كاديميةطريقهم حول ما ليس مألوفا في المسيرة األ
 :يالتفكير العلم ستراتيجيةا 5-0-0
ن نبحث أكذلك ينبغي  ،جزاء المنهج التعليميأمن  عن الرياضيات في كل جزءن نبحث أكما ينبغي و    

مع  الخصوصهامة على وجه  ستراتيجيةاالوهذه  ،ة العلمية في مجاالت غير العلومالسليم األفكارعن 
 ساسية بالمفردات العلميةاألالمعرفة  من الراشدين تنقصهم بالمائة 24التسليم بوجود أبحاث تظهر أن 

التعليمي  العلمي عبر المنهجهناك طرق لنشر التفكير و  لتأثير العلوم في العالم. ويظهرون فهما ضعيفا
ة ممكنة فكار الموصوفكانت األ إذاما  يكتشفواو  ن يدرسوا الخيال العلميأفمثال يستطيع التالميذ  ككل،

على  يذخرى تثري منظور التالمأالمعلم وجهة نظر  ء من أجزاء المنهج التعليمي يوفرففي كل جز  التحقيق،
       .(20ص ، 9110، )جابرنحو ملحوظ 

لعملية التعليمية ثراء اإاالستراتيجيات التي يتم من خاللها تنمية الذكاء الرياضي ساهمت بشكل كبير في    
التدريب قيد نامج يضا في البر أبرزت المطبقة في المنظومة التربوية و  برزت في البرامج التدريبيةو  ،التعلمية

 في الجانب الميداني. تناولهسن ذيالدراسة ال
 :أساليب تنمية الذكاء الرياضي 0-9
يتها مهارات تسم أيضايمكن و  ،تدريسيةساليب تدريبية أمن خالل م تنمية الذكاء المنطقي الرياضي يت   

 يمكن تلخيصها كما يلي:تدريبية 
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 العصف الذهني: أسلوب 0-9-0
 إلىوصل يمحصها بهدف التبالمشكلة ويفحصها و مصطلح العصف الذهني يتعلق بالعقل الذي يعصف    

 المناسبة لها. اإلبداعيةالحلول 
يستخدم و الكثيرة،  اإلبداعو  التفكير أساليب تحفيز إحدىالعصف الذهني هو  مفهوم العصف الذهني:~ 

ة المختلفة ياتيالحر من المشكالت العلمية و كثيالجماعي في حل  أو لذهني كأسلوب للتفكير الفرديالعصف ا
  .العمليات الذهنية. فالعصف الذهني هو استخدام العقل في التصدي النشط للمشكلةبقصد زيادة القدرات و 

 :تياآل تحقيق إلىيهدف العصف الذهني  :هداف العصف الذهنيأ ~
 .إبداعياحل المشكالت حال  -
 خلق مشكالت للخصم. -
 مشاريع جديدة.الت و مشك إيجاد -
 .المتدربين إبداعتدريب تفكير تحفيز و  -
 :يثناء استخدامه كأسلوب للتدريب وهأيتكون العصف الذهني من ثالثة مراحل  :نيمراحل العصف الذه~ 
 تحديد المشكلة. -
 .توليدها أو األفكار إيجاد -
 .الحل إيجاد -
ثناء حل المشكلة المطروحة في جلسات العصف أ .مراحل حل المشكلة في جلسات العصف الذهني ~

 :عدة مراحل وهي إتباعالذهني يجب 
 صياغة المشكلة. -
 بلورة المشكلة. -
 فكار التي تعبر عن حلول المشكلة.توليد األ -
 .إليهاالتي تم الوصول  رفكاتقييم األ -
 العصف الذهني تتلخصاح لعملية هناك مجموعة من عناصر النجي: عناصر نجاح عملية العصف الذهن~
 :في
 وضوح مشكلة البحث لدى المشاركين. -
فكار بحيث يأخذ كل مشارك دوره في طرح األ، التقيد بها من قبل الجميعو قواعد العمل و  وضوح مبادئ -

 .أحددون تعليق أو تجريح من 
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أبو . )اعاإلبد حفر قناعته بقيمة أسلوب العصف الذهني كأحد االتجاهات المعرفية فيخبرة المدرب و  -
 .(000-000صص ، 9100 ر،سمو 
 :الذاتي أسلوب التعلم الفردي 0-9-9
ارقة التي تقوم ما يعرف بالبيداغوجيا الف أو ة،ذاتي على نظرية التربية الفارقالتعلم الفردي ال أسلوبيستند    

سرعتهم في و واستعداداتهم وحاجاتهم واهتماماتهم وميولهم  أن الطلبة مختلفون في قدراتهم،على فرضية 
 .التعلم

فقا ة و ضرورة مراعاة خصائص الطلب إلىفي العملية التعليمية التعلمية  اإلنسانيالتوجه  أصحابيدعو    
رص متعددة ف وتقوم جميع برامج واستراتيجيات التعليم الفردي على توفير ،لمبدأ مراعاة الفروق الفردية

 تربوي ومفاهيمومع تطور الفكر ال ،مح به قدراتهم وسرعتهم في التعلمومتنوعة لتعلم المتدربين وفقا لما تس
 9102 ،د القادرعبو أحمد و السر ) تراتيجيات التعليم الفردي وتنوعتواستكنولوجيا التربية تطورت برامج 

 .(992ص
 :مفهوم التعليم الفردي ~
   الصفية التي يخطط لها المعلم الممارساتمجموعة التحركات و  :نهأيمكن تعريف التعليم الفردي ب   

بحيث يندمج كل  ،ام قدراته الفردية للتعلم ذاتياتوفر البيئة الصالحة التي تمكن الطالب من استخدوينفذها، و 
بما م ه في التعلسرعتو  ،العقليةو ومستوياته المعرفية  ،قدراتهمية تتناسب مع حاجاته، و طالب في مهام تعلي

 9102 ،وآخرون السر) الجسدية والروحيةو خصية الطالب في الجوانب العقلية يحقق تنمية شاملة في ش
 (. 992ص
لمين أن يأخذوا يسمح للمع في تنويع التعليم. ما ستراتيجيةا نهأعلى  سلوب التعليم الفرديأ إلىينظر و    

ستطيع المعلمون ي تأسيسا لهذه النظريةو  وينفذونه،عندما يخططون للتعليم التباين بين الطلبة  في االعتبار
فية، لفة الموجودة في الغرف الصالقدرات المختنماط التعلم واالهتمامات و أبناء بيئة تعلم متنوعة لمواجهة 

 إلتقان.اهو تزويد بيئة التعلم بأقصى طاقة لتحقيق مستوى  ستراتيجيةاال الهدف النهائي لهذهو 
 لتحقيقها جيات التعليم الفرديهداف التي تسعى استراتييمكن رصد العديد من األ أهداف التعليم الفردي: ~
 :(0444(، )بل/جزءا0445(، )ريان0400من هذه األهداف )عتينيو 
ح بأعلى مستوى ممكن تسممن العمق يناسب مستوى كل طالب، و المهارات بمستوى اكتساب المعارف و  -

 به قدراته.
 المهارات الرياضية.اكتساب المعارف و ستوى التمكن في تحقيق م -
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 .القدرات التي تمكنه من مواجهة المواقف المختلفة في الحياةاكتساب المهارات و  -
ة مصادر المعرفالمتاحة و  اإلمكاناتتحسين حياة الفرد بما يمكنه من االستفادة من تحقيق الذات و  -

 .المختلفة
 .المستمرة الذاتيةالتربية تنمية االستقاللية في التعليم و  -
 تنميتها.تعزيز قدرات االستماع و  -
 .تعلمسرعته في الالتقدم خالل المنهج بحسب معدله و تمكين الطالب من  -
أن هناك  إالألوان التعليم الذاتي، رغم من وجود اختالفات في أشكال و على ال التعليم الفردي: خصائص ~

 : لعل من أبرزها مجموعة من الخصائص التي تميز أسلوب التعليم الفردي،
 مراعاة الفروق العادية. -
 االختالف.يركز على التنوع و  -
 متنوعة للمعرفة.عديدة و  يركز على مصادر -
 المادة. إتقانالتحكم في مستوى و الضبط  -
 التوجيه الذاتي للطالب. -
 للمتعلم.التقويم الذاتي  -
 تحمل المتعلم لمسؤولية اتخاذ قراراته. -
 وتتعدد أشكالها ،التعليم الفردي حول المتعلم ستراتيجيةانماذج  تتمحور :التعليم الفردي ستراتيجيةانماذج ~ 

 : يلي ومن أكثر النماذج شيوعا ما
غيرة مرتبة خطوات صو  ترتيب المحتوى التعليمي في أطرل ستراتيجيةاعبارة عن  وهو :التعليم المبرمج - 

 .يجيار وينتقل الطالب في تعلمه لها انتقاال تد ،بحسب األهداف السلوكية للمحتوى اترتيبا منطقي
ن مهمة ولى الحاسوب جزء ميت يتمثل في عدة صور منها إدارة عملية التعليم :لتعليم بمساعدة الحاسوبا -

 .واالستخدام الشمولي للحاسوب ،اإلداريةالوظيفة ، المعلم
وهي عبارة عن مجموعة صحائف تماثل كل منها صفحة من صفحات الكتاب  :عمالصحائف األ -

وتحمل  ،وتحمل على أحد وجهيها عددا من األنشطة واألعمال التي يطلب من الطالب إنجازها ،المدرسي
 .تصحيح خاصة بطاقةكما يكون لها  ،رقم الهدف التعليمي المرتبط بها كل صحيفة رقم هو

ة إلتاحة فوهي عبارة عن بطاقات تحتوي على المادة التعليمية بمستويات مختل :البطاقات التعليمية -
 .وقدراتهمما يناسب حاجاتهم  الفرصة للطالب باختيار
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د المتعلم تساع مصمم بطريقة منهجية منظمة رف على أنها نظام تعليمي متكاملتع الحقائب التعليمية: -
تعلم يتفاعل معها الم مجموعة من المواد التعليمية المترابطة ذات أهداف محددة ويشمل، على التعلم الفعال

قبول من مستوى م إلىليصل من الدليل الملحق بها أو  ،بتوجيه من المعلم أحيانا، أو باالعتماد على نفسه
 .(900-992صص ، 9102 لسر وآخرون،ا) اإلتقان

 أسلوب التعلم التعاوني: 0-9-0
م المتعلمين إلى بحيث يقسكون تعاون المتعلمين فيما بينهم، التعاوني اتجاه حديث يركز على أن يالتعلم    

ذون قرار ويتخينشدون المساعدة من بعضهم البعض و مهام مجموعات صغيرة متباينة في القدرات ينفذون 
        غيرة منت صمجموعاكما يشير التعلم التعاوني إلى أساليب التعليم التي يعمل فيها الطلبة  باإلجماع،

 (.00ص ،9110 ،الفالحيقة أو بأخرى على أدائهم الجماعي)بطر  ( حيث تتم مكافأتهم5 – 0)
طريقة تجعل ب هو االستخدام الموجه للفصل الدراسي في شكل جماعات صغيرة :مفهوم التعليم التعاوني ~

عملون ي مجموعة صغيرة من المتعلمينيتضمن وجود و ن معا ليضاعفوا من تعلم كل منهم، المتعلمين يعملو 
-901ص، 9100 ،مصطفى) ة لكل عضو فيها إلى أقصى حد ممكنالتعليميالخبرة سويا بهدف تطوير 

900). 
ؤول فيكون كل تلميذ في المجموعة المتعاونة مسعاوني يعطى المتعلمين مسؤوليتين خالل التعلم التومن    

وأن يتأكد كل تلميذ في المجموعة المتعاونة من أن كل أعضاء  ،عن تعلم نفسه للمادة المطلوب تعلمها
  (.000ص، 9119، منسي) هذه المادة بنفس درجة تعلمه لهاالمجموعة التي ينتمي إليها قد تعلموا 

 :في ثل أهداف التعلم التعاونيتتم :أهداف التعليم التعاوني ~
 األهداف الوجدانية:ـ 
 .رتعزيز فهم الحواو تعزيز الثقة بين الطلبة و  ،الفريقالعمل لروح روح التعاون و بناء  -
 زيادة دافعية الطلبة للتعلم. -
 قدراته.و  بنفسهزيادة ثقة الطالب  -
 اتجاهات ايجابية نحو الرياضيات.و  بناء ميول -
 األهداف المعرفية: ـ
 .األسلوبتحقيق مستويات من الفهم المعمق لمعرفة الرياضيات الموظفة في  -
 بقائها لفترة أطول.تذكر المعلومات، و  مستويات عالية منتحصيل  -
 تنمية التفكير االيجابي.تحسين القدرات العقلية وتنمية قدرات التفكير العالية، و  -
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  :األهداف الحياتية ـ
رو الس)ومهارات اتخاذ القرار ومهارات الحوار ومهارات النقد البناء  ،ياكتساب مهارات العمل التعاون -

 (.900 – 902صص ، 9102 ،آخرون
 : هناك مجموعة من الخصائص يتمثل مجملها في :صائص التعلم التعاونيخ ~
  .زيادة التحصيل العلمي -
 بناء اتجاهات ايجابية نحو المدرسة. -
 .المعلمر العالقة بين المتعلم و ويتط -
 اكتساب العديد من المهارات التعاونية. -
 .تحسين الصحة النفسية -
 (.900 -900ص ص، 9100 ،مصطفى)زيادة الدافعية نحو التعلم  -
 :تتمثل الخطوات التي يمر عليها التعلم التعاوني في :خطوات التعلم التعاوني ~
 تبدأ بالتمهيد. -
 تحديد األهداف. -
 .مجموعات تقسيم المتعلمين على -
 .تقسيم مهام العمل على مجموعات -
 .عرض المجموعات -
 (.900ص، 9100 ،مصطفى)التعليق والتقويم  -
  :تتمحور أهم العناصر في النقاط التالية :عناصر التعلم التعاوني~
 االعتماد المتبادل االيجابي. -
 التفاعل المعزز وجه لوجه. -
 المسؤولية الفردية والجماعية. -
 .المجموعة والمهارات البين شخصية مهارات -
 (.900ص، 9100 ،مصطفى) معالجة عمل المجموعة -
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 :األدوارأسلوب لعب  0-9-0
ي موقف عن آخر فو  يقوم هذا األسلوب على افتراض أن للمتعلم دور يجب أن يقوم به معبرا عن نفسه   
 رتمثيل األدواطريقة التدريس بو  .وف يكون فيها المتعلمين متعاونينظر و  دد، بحيث يتم ذلك في بيئة آمنةمح

 تقدم المادة التعليمية على شكل تمثيلي فيقوم المتعلمون بتمثيل أدوار شخصية أخرى.
 لأصو مكان محدد وفق قواعد و يؤدى في زمان و  إرادينشاط  يقصد بلعب األدوار دوار:مفهوم لعب األ~ 

 (.900ص ،9100 ،مصطفىي يقوم بتأديته )ذدور اللا يختار فيها المشاركمعروفة، و 
 :هيبمجموعة من الخطوات يمر أسلوب لعب األدوار  دوار:خطوات لعب األ~ 
 تهيئة المجموعة. -
 اختيار المشاركين. -
 المكان. مسرح أوتهيئة ال -
 المشاهدين.و  إعداد المراقبين -
 .األداءالتمثيل أو  -
 ويم.قالتالمناقشة و  -
 التمثيل. إعادة -
 .أخرىالتقويم مرة المناقشة و  -
 (.900ص، 9100 ،مصطفى)التعميم و  المشاركة في الخبرات -
 إذا ياضية تنمية الذكاء المنطقي الر تعتبر هذه االستراتيجيات واألساليب عناصر أساسية في نجاح عملي   

ما أخذ بعين االعتبار التنظيم األمثل والدقة والكفاءة في التطبيق من خالل برامج تدريبية قائمة على تصاميم 
ى التطبيق لكن رغم هذا الحرص عل .تعليمية ناجحة تتماشى واالحتياجات التدريبية للمتعلمين أو المتدربين

نمية الذكاء ت شروط الضرورية لنجاح عمليةوالسعي لتوفير الظروف وال ،األمثل لألساليب واالستراتيجيات
 .العمليةصعوبات تعيق هذه  أنه تطفو للسطح إال ،المنطقي الرياضي

 : يصعوبات تنمية الذكاء المنطقي الرياضي المنطق - 2 
فهوم نشأ عند م والخبرات المبكرة ،ليتان مفتاحيتان في نمو الذكاءاتالخبرات المبكرة والخبرات المشلة عم   

تحول في تنمية مواهب الشخص  وهما نقطتا وأعوانه وطوره جاردنر (تفتس) في جامعة (0294)فليندمان 
ي وقت في أها قد تحدث في نالطفولة المبكرة على الرغم من أ وكثيرا ما تحدث هذه ا لوقائع في ،وقدراته
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خوف باإلثم وال والشعور ،مليئة بالخجل وتكونشل نمو الذكاء  إلىهذه الخبرات  ديوقد تؤ  ،دورة الحياة
 تمنع الذكاء من النمو أو الصمود أو بذل الجهد. أخرىوالغضب وانفعاالت سلبية 

ن اما هو متعلق باألسرة كالفقر والحرم هامن المؤثرات البيئية التي تشل نمو الذكاء من وثمة عدد آخر   
يم وما تعانيه والتعل ورعاية قدراته وتنميتها ومنها ما يخص قطاع التربية ،العاطفي وقلة االهتمام بالطفل

 القائمة على سير اإلطاراتمستوى  وضعف نظرا لعدم مالئمة المناهج مدارسنا من تراجع في المخرجات
 وهذا ،وتدهور ظروف التعليم والتدريب اإلمكانياتونقص  الجانب المادي إلىباإلضافة  ،العملية التعليمية

ن التي ينبغي مواجهتها بحلول مستعجلة للرفع ممثل لمواجهة مثل هذه المعوقات األ راجع لغياب التخطيط
 .(02 - 00ص، ص 9112، جابر)علميةجودة العملية التعليمية الت
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 :خالصة الفصل
نظريات لذا تعددت الدراسات وال مضة في العلوم النفسية والتربويةالمعقدة والغا يعد الذكاء من المفاهيم    

لميا ع التي حاولت إعطاء فكرة وتصور مقنع نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر من أهمها حديثا ،المفسرة له
قدرة لاالواحد من بينها الذكاء المنطقي الرياضي الذي يعتبر ى وجود ذكاءات متعددة لدى الفرد وتجريبيا عل

ويمكن تنمية هذا الذكاء والمساهمة في رفع  ،م وفق نظام منطقي رياضيرقاعلى التعامل بفاعلية مع األ
 مستوى التحصيل من خالل أساليب واستراتيجيات ذهنية وتربوية متنوعة.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 تمهيد
 أوال:  صعوبات التعلم.

 _ تعريف صعوبات التعلم.0
 _ أسباب صعوبات التعلم.0
 _ تصنيف صعوبات التعلم.0
 _ خصائص األطف ال ذوي صعوبات التعلم.0
 _ تشخيص صعوبات التعلم.0
 صعوبات التعلم.  _ عالج0

 ثانيا: صعوبات تعلم الرياضيات.
 _ تعريف صعوبات تعلم الرياضيات.0
 _ أسباب صعوبات تعلم الرياضيات.0
 . _ أنواع صعوبات تعلم الرياضيات0
 تصنيف صعوبات تعلم الرياضيات. -0
 _ خصائص األطف ال ذوي صعوبات تعلم الرياضيات.0
 صعوبات تعلم الرياضياتمظاهر   -0
 صعوبات تعلم الرياضيات تشخيص -7
 عالج صعوبات تعلم الرياضيات. -8

خاتمة الفصل.
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 : تمهيد
االهتمام  دأوقد ب، ة نسبيا في ميدان التربية الخاصةيعتبر مجال صعوبات التعلم من المجاالت الحديث   

وذلك من أجل  ،على وجه الخصوص ستيناتفي بداية الالنصف الثاني من القرن العشرين  بهذا الميدان في
ون ألنواع طفال الذين يتعرضالتدريبية والعالجية لفئة من األ اإلرشاديةتقديم الخدمات التربوية والبرامج 
 .تقدمهم العلمي وتحصيلهم الدراسي عقبة في طريق مختلفة من الصعوبات التي تقف

 :صعوبات التعلمأوال: 

تاريخ تطور صعوبات التعلم يشير الى ظهور أكثر من تعريف وذلك لتنوع المجاالت التي تناولت      
فيما و  ظاهرة عدم قدرة كثير من التالميذ على التعلم بشكل طبيعي رغم توفر القدرات العقلية الالزمة للتعلم

   يلي نعرض أهم التعاريف.

  :صعوبات التعلم تعريف -0

انون من هذه فاألطفال الذين يع .بأنها إعاقة خفيفة محيرة تصف أدبيات التربية الخاصة صعوبات التعلم   
 غم أنهم البالر  فهم يسردون قصصا رائعة ،يمتلكون قدرات تخفي جوانب الضعف في أدائهم الصعوبات

لتعليمات ا اعإتبفي تأدية مهارات معقدة جدا رغم أنهم قد يخفقون في  وهم قد ينجحون ،يستطيعون الكتابة
في  في تعلم بعض المهاراتإال أنهم يعانون من صعوبات جمة  وهم يبدون عاديين تماما وأذكياء ،البسيطة
 .المدرسة

 (0212)الم التربوي صموئيل كيرك عامالتعلم على يد العالميالد الحقيقي لمصطلح صعوبات  وقد كان   
كونت رابطة وت .األمريكية لتأسيس منظمة قوية للعناية بفئة ذوي هذه الصعوبات والذي قدمه بيشيكاغو
صعوبات التعلم  قسم لذوي أنشئسنوات  0وبعد  (0210)بات التعلم وتأسست رسميا عاماألطفال ذوي صعو 

، 9109 ،العدل)غير العاديين األطفالمجلس  اآلن مجلس صعوبات التعلم كقسم متخصص تحت مظلة وهو
  . (002 – 000صص 
و أ أو تخلف في واحدة ضطرابا أو تأخر إلىويعرف "كيرك" صعوبات التعلم على أنها مفهوم يشير    
جراء العمليات الحسابية األالهجاء و  ،القراءة ،كثر من عمليات الكالم، اللغةأ في  ولية نتيجة لخلل وظيفيا 

 يعانون من مشاكل في يستثنى من ذلك األطفال الذينو  ،أو مشكالت سلوكيةالدماغ أو اضطراب عاطفي 
التخلف أو االضطراب العاطفي أو  إعاقاتالتعلم الناجمة عن اإلعاقة السمعية أو البصرية أو الحركية أو 

 (.99ص، 9112 ،خطابالحرمان الثقافي أو االقتصادي )
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حيث م، التعريف الخاص بصعوبات التعل( 0299م )التعلالمشتركة لصعوبات  قوميةوقد عدلت اللجنة ال   
تي لمجموعة غير متجانسة من االضطرابات وا إلىعرفت صعوبات التعلم على أنها مصطلح عام يشير 

لقراءة و اأ و الحديثأواضحة في اكتساب واستخدام مهارات االستماع  على شكل صعوبات جوهرية تظهر
 وتعد هذه االضطرابات ذاتية المنشأ ترجع ،المسائل الرياضية )الحسابية(و حل أو االستدالل أو الكتابة أ

تالزمة مويمكن أن تكون ، ويمكن أن تحدث خالل حياة الفرد، العصبي المركزي ظيفي في الجهازخلل و  إلى
  .(020ص ،9109 ،العدلاعل االجتماعي)والتف ،الضبط الذاتي، مع مشكالت أخرى كاإلدراك

ات أصل مزمنة ذ ة حالةبمثاب فتعتبر صعوبات التعلم المحددة التعلم ذوي صعوبات األطفالأما جمعية    
 ية وغير اللفظيةالقدرات اللفظ ىكما أنها تؤثر عل .التكاملو  كل انتقائي على النموتؤثر سلبا وبش نير ولوجي

ة وتختلف في مظهرها وفي درجمميزة  إعاقةكحالة  التعلم المحددةوتنشأ صعوبات  . أحداهما فقط على أو
وأدائه  هوعلى مستوى تعليم على تقديره لذاته على امتداد حياة الفرد أن تؤثر ويمكن لهذه الحالةحدتها 

 (.022ص ،9109 ،العدل)وأنشطة الحياة اليومية وتنشئته االجتماعية الوظيفي والمهني
نخفاض ا تعريفات صعوبات التعلم والمتمثلة فيفي  المتضمنة بناء على ما سبق يمكن اختصار المكونات   

( مستوى التحصيلو  ت بين القدرةالتفاو  أي هونفس )الفرق بين الفرد الفروق الفردية الذاتية ،مستوى التحصيل
صعوبات المشكالت والاستمرار  ،االستبعاد ،العصبية لقصورجود مشكالت في العمليات النفسية أوجه او 

لتعلم يمكن تعريف صعوبات ا منهو  .والتالزم المرضي في العالقات االجتماعية وجود مشكالت .طوال الحياة
يظهرون انخفاضا في  تالميذ في الفصل الدراسي العادييصف مجموعة من ال على أنها مصطلح عام
 وسطنهم يتمتعون بذكاء متوسط أو فوق المتأأكثر مقارنة مع زمالئهم العاديين مع  وأ مستوى التحصيل لمادة

 .اإلعاقات يذو  من هذه الفئة ويستبعد
 :أسباب صعوبات التعلم – 0
ورغم عدم وضوح ، وتداخله مع مصطلحات أخرىلتعلم افي مجال صعوبات  نظرا لحداثة االهتمام    

وجد وعلى الرغم من ذلك فأنه ت ،وغير متميزةفإنها الزالت غامضة صعوبات التعلم  وراءاألسباب الكامنة 
 9101 ،إبراهيم).في مجال تخصصه كل مجاللصعوبات التعلم عرضها العلماء  عديدةأسباب وعوامل 

 (.00ص
جة للعديد من العوامل المتباينة بما في ذلك ( أن صعوبات التعلم عموما تحدث نتي 0440)فيذكر الزيات   

وه المبكر ي تحدث للطفل في سن نمواألمراض الت، البيئية والثقافية الغير مالئمة والعواملالعوامل الوراثية 
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ل في بعض أو نتيجة خلاضطراب في التراكيب الفسيولوجية أو العصبية أو الكيميائية وقد تحدث نتيجة 
 . (010ص، 9119 ،الزياتوظائف المخ )

 : وفيما يلي أهم العوامل المسببة لصعوبات التعلم مختصرة   
 :العوامل العضوية والبيولوجية 9-0
 .لمألسباب شيوعا حول صعوبات التعالمخ البسيطة أو الخلل الوظيفي المخي البسيط من أكثر ا إصابة   

 و األمراض التيأ قبل الوالدة والتي ترتبط بنقص التغذية لدى األم أثناء فترة الحمل يتعرض لها الطفل إما
استخدام الكحول  العقاقير أوتناول  أو النمو الغير سوي للنظام العصبي بسبب مثل الحصبة األلمانية تصيبها

 ألكسجين.ابآالت طبية وكذا االختناق لنقص  ثناء الوضعأاإلصابة  إلىباإلضافة  ،أو المخدرات أو التدخين
 .(20ص، 9110 ،)العشاوي

 : مرتبطة بالغددالعوامل ال 9-9
عصبي المركزي ال الجهازالغدد النخامية أو الدرقية يمكن أن يؤثر سلبا في نمو  إفرازاتإن اضطرابات    

 (. 0ص، 9111، )حافظعليه حدوث صعوبات التعلم  مما يترتب
 العوامل الوراثية: 9-0
على  ريتلدراسات التي أجوا، االنتشار بين العائالت إلىأصبح من المسلم به أن صعوبات التعلم تميل    

يعاني من  حيث إذا كان أحد التوائم ،صعوبات التعلم تعتبر وراثية تفترض أن بعض حاالت التوائم المماثلة
 كما أن . أن يعاني الثاني من نفس الصعوبةصعوبة ما فمن المحتمل 

 دموا الجميع أو في عدةأي أنه ال تحدث الصعوبة بنفس الطريقة لدى أثير العوامل الوراثية ليس عاما ت
 (.02ص، 9100 ،علي) ةدراسي
  التغذية:الحرمان البيئي و  9-0
ية التي المثيرات الحسية النفس ،التغذية ي،التي أجريت حول التأثير البيئ العديد من الدراساتأشارت    

هناك دليل و  ،عاناة الطفلعلى م أ ن نقص التغذية والحرمان البيئي لهما تأثير كبير إلىتساعد على التعلم 
الذين يعانون من نقص التغذية في بداية حياتهم خاصة في السنة األولى من حياتهم  األطفالعلى أن 

ور ظه إلىمما يؤدي ، صة في نمو الجهاز المركزي العصبييتعرضون لقصور في النمو الجسمي خا
كما أن الكثير من أطفال الطبقات االجتماعية الفقيرة يعانون من قصور في  .صعوبات في التعلم لديهم

 على مهارات القراءة والكتابة أن هذا القصور يؤثرو  ،األساسية عندما يدخلون المدرسة رات اللغويةالمها
د عالقة بين الحالة كدت نتائج العديد من الدراسات وجو أقد و  .ساب عبر مراحل الدراسة المختلفةالحو 

 .(011ص ،0220، عواد) صادية لألسرة وبين صعوبات التعلماالقتاالجتماعية و 
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 :تصنيف صعوبات التعلم -0
  :قسمين من العلماء هما إلىتم تصنيف صعوبات التعلم لدى الغالبية من العلماء     
وهي الصعوبات التي تتناول العمليات ما قبل الدراسة التي تتمثل في  :التعلم النمائية صعوبات 0-0 

ملية تشكل أهم األسس وهذه الع ،واللغة الشفهيةوالتفكير  والذاكرة واإلدراك العمليات المعرفية المتعلقة باالنتباه
ثر اضطراب أو خلل بصيب واحدة أو أك يأها النشاط العقلي المعرفي في الفرد. ومن ثمة أن يالتي يقوم عل

دى ل ويمكن أن تظهر هذه الصعوبات ،ورة العديد من الصعوبات الالحقةمن هذه العمليات يفرز بالضر 
 .(090ص، 9109 ر،الديا أبوالطفل في سن دخول المدرسة )

تي يحتاجها المعرفية البالوظائف الدماغية وبالعمليات العقلية و  تتعلق تعلمأن صعوبات ال وبرى األمين   
تنقسم ، و يالعصبي المركز  اضطرابات وظيفية في الجهاز إلىهي ترجع كاديمي، و التلميذ في تحصيله األ

الفهم م و صعوبات ثانوية مثل التفكير والكالو  والذاكرة اإلدراكاالنتباه و  أولية تتعلق بعمليات صعوبات إلى
 (.002ص ،9110 ،)األمين

عبارة عن المشكالت التي تظهر لدى األطفال في عمر المدرسة. ويشتمل  :صعوبات التعلم األكاديمية 0-9
بالقراءة والصعوبات الخاصة بالكتابة  على الصعوبات الخاصةاألكاديمية  مصطلح صعوبات التعلم

مصطلح بالحساب. ويستخدم هذا ال والصعوبات الخاصة ،بالتهجئة والتعبير الكتابي اصةوالصعوبات الخ
الذين يظهرون تباين كبيرا بين قدرتهم الكامنة على التعلم وبين تحصيلهم األكاديمي حتى  األطفاللوصف 
لتعلم النمائية وبات احد كبير بصع إلىونرتبط هذه الصعوبات  ،ويدهم بالتعليم المدرسي المناسببعد تز 

 (.009ص، 9109 ،الديار أبو)والذاكرة والتفكير  واإلدراككاالنتباه 
اضطراب واضح في تعلم القراءة أو الكتابة أو  األكاديمية صعوبات التعلم أن إلىأما السيد فيشير    

قة بين العالقة وثي .(020ص، 9111، )السيدهي نتيجة محصلة لصعوبات التعلم النمائية و ، الحساب
 تعلم النمائيةلصعوبات ال كاديمية هي نتاج متأخرفصعوبات التعلم األ كاديميةاألصعوبات التعلم النمائية و 

 .صعوبات التعلم ائص األطفال ذويخص من خالل لتعرف عليها أكثريمكن ا

 :عوبات التعلمذوي ص األطفالخصائص  -0

 تجانسةذ لديهم صعوبات تعلم غير مأن التالميصعوبات التعلم تمتاز بالتنوع، و  أن إلىتشير الدراسات    
لتي هذا وأن لكل تلميذ خصائصه ا التلميذ الواحد. ن خصائص صعوبات التعلم ال تظهر مجتمعة لدىأكما 
لدقيق في امشكلة. لهذا فإن التنوع الواسع و طبيعة الو  ناحيةمعهم في  لو اشتركعن اآلخرين حتى و  تميزه

را صعبا نظرا مأاشتراك أطفال صعوبات التعلم بخصائص مشتركة محددة  إمكانيةالصعوبات التعليمية جعل 
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موعة طفال صعوبات التعلم بمجأال يمنع اشتراك  مرلهذا التنوع الواسع في صعوبات التعلم، لكن هذا األ
 9110 ،الرشدان)البطانية و  تحدث اعتباطا بل هي نتاج السنين لم األعراض التيائص و ن الخصمعينة م

 (.00ص

 ت التعلمذوي صعوبا األطفالمالحظتها عند لة من الخصائص التي تم تصنيفها و فيما يلي عرض لجمو    

األساسية  سيةأو النف ،ذكر كيرك أن صعوبات التعلم تظهر في العمليات الفكرية :الخصائص النفسية 0-0
 .تتميز كل منها بخصائص معينةو  اإلدراكوهي االنتباه والذاكرة و 

فوق و  يةشكلة في االستراتيجيات المعرفم صعوبات التعلم في النواحي المعرفية الخصائص المعرفية: 0-9
لمهارة أو ليقصد باالستراتيجيات المعرفية اإلجراء الفعلي الذي يقوم به المتعلم أثناء اكتسابه و  ،المعرفية

يذ أهمية التحكم في تلك اإلجراءات. فإذا أدرك التلمستراتيجيات فوق المعرفية الوعي و المعلومة بينما يراد باال
 فوق المعرفيو  فكار المهمة ثم قام بذلك فقد جمع بين النوعين من االستراتيجيات المعرفياألتحت  وضع خط

لم عدم ععلى بعض التالميذ الذين لديهم صعوبات ت ويبدو. في بالوعي المعرفي أيضاقد سمي فوق المعر و 
ن هؤالء فالصفة السائدة بي ،راءات الالزمة الكتساب المعلوماتعدم قيامهم باإلجوعيهم بمتطلبات التعلم و 

 وفيق بين نوعالت إما الفتقارها أو لضعفها أو لعدم ،التالميذ عدم االستخدام الصحيح الستراتيجيات التعلم
 .(20، ص9110 ،بديوي) متطلبات المادةو  جيةستراتياال
 نحرافافتمثل ا، صعوبات التعلم لدى األطفال ذويالخصائص السلوكية  أما: الخصائص السلوكية 0-0

عوبات ذوي ص األطفالتلك الخصائص تنتشر بين و  ،عن معايير السلوك السوي ممن هم في مثل سنهم
ية يضا على شخصأ تؤثرو  ،عدم قابليته للتعلمي المدرسة و على مستوى تقدم الطفل ف يظهر تأثيرهاو  التعلم

ارجها كان ذلك في المدرسة أو خ خرين سواءقدرته على التعامل مع اآل، و الطفل صاحب الصعوبة في التعلم
رابات من طفل الى آخر حسب درجة تختلف حدة تلك االضطو  ،عليه أعراض اضطرابات السلوك وتظهر

 (.010ص، 0220 ،عواد) ونوع الصعوبة لديه
 إلى وتهدف هذه المقاييس ،لذوي صعوبات التعلموضع الزيات مقاييس تقدير الخصائص السلوكية    

ي مدى هذا التقدير ف ويتمايز .رس لمدى تواتر الخصائص السلوكيةالكشف المبكر من خالل تقدير المد
 (.922ص، 9119 ،الزياتفقرة ) (54)ويبلغ عدد فقرات المقاييس  دائم( ،غالبا ،أحيانا ،رباعي )نادر

 :تظهر الخصائص االجتماعية في الخصائص االجتماعية: 0-0
 .اآلخرينانخفاض التفاعل االجتماعي مع على تحمل المسؤولية االجتماعية و عدم القدرة  -
 الميل للعمل الفردي.االنسحاب االجتماعي و  -
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 (. 20ص ،9110، بديوي) المعلمينالزمالء و جود اتجاهات سالبة نحو المدرسة وتفاعل سلبي نحو و  -
قدرون نتائج فهم ال ياآلخرين من أفعال تكون غير مناسبة اتجاه عنهم  صعوبة الضبط الذاتي فيما يصدر -

 .اآلخرينسلوكياتهم نحو 
 دة.التي تبرز طلب المساعدة الزائو  المعلمين أو غيرهمعلى اآلباء و  ون اعتمادا متزايداتكالية فيظهر اال -
 (.00ص ،9110، الرشدانالبطاينة و ادة سلبية أو متدنية )مفاهيمهم عن ذاتهم ضعيفة فهي في الع -
لغة التعبيرية لوا ،يعاني ذوي صعوبات التعلم من صعوبات في اللغة االستقاللية: الخصائص اللغوية 0-0

وات تكرار لبعض أصضافة أو إبدال أو تشويه أو إة حذف أو باإلضافة الى عدم وضوح بعض الكالم نتيج
وبة في وصع ،الكلماتحروف المتشابهة و ال قراءة ون صعوبة في التمييز البصري عنديواجهو  ،الحروف

اجهون صعوبة ويو  ،التمييز السمعي عند القراءة فهم غير قادرين على التمييز بين أصوات األلفاظ اللغوية
 (.02ص، 9110، الرشدانالبطاينة و ) في فهم اللغة واستخدامها

 :ل معظم الخصائص الحركية فيما يليتتمث الخصائص الحركية: 0-2
 قصور في التآزر الحركي. -
  (.20، ص9110، )بديوي عدم االستفادة من خبرات التعلمقصور في النشاط مع شعور بالكسل و  -
الكتابة و  مالرس لتي تظهر على شكل طفيف فيوجود مشكالت في المهارات الحركية الصغيرة الدقيقة ا -

 .واستخدام المقص وغيرها
 (.00ص ،9110، )فوقية والرمي ركية التي تظهر في المشي والقفزوجود مشكالت في المهارات الح - 
 :متشخيص صعوبات التعل -0
 اتومتعدد التخصص يقوم بها فريق متكامل وعادة ما ،التشخيص هي عملية دقيقة وحساسة إن عملية   

مور أ وبالتعاون أيضا مع أولياء ،الطفل يعاني صعوبات التعلم أم الوهذا الفريق هو الذي يحدد ما إذا كان 
 . الطفل

 طفال ذوي صعوباتاأل تشخيصعلى جرائية بجب على الفريق القائم إولقد حدد السرطاوي خطوات    
 : ن يسير وفقها وأن يلتزم بها وهيأالتعلم 

 شامل لتحديد مجاالت القصور في موضوعات الدراسة.جراء تقييم تربوي إ -
وكذا  واالضطرابات االنفعالية ،الحركية ،البصرية ،السمعية اإلعاقاتتقرير ما إذا كان الطفل يعاني من  -

 المشكالت البيئية.
 .عالج طبي إلىكان الطفل يخضع  ذاإ ما تقرير - 
 وقدراته أم ال. لعمرهفل مناسبة ما إذا كانت الخبرات التي يتعرض لها الط تقرير -
 الدراسة أكثر في مجاالتوالقدرة الفعلية المقاسة في واحدة أو دى التباعد بين التحصيل الحالي تحديد م -
 .(00- 02صص ، 9100 ،القاسم)
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طفال ذوي صعوبات التعلم والتي تمثلت في أهم االختبارات في تشخيص األ إلىكما أشار القاسم     
الذين  طفالاألهم االختبارات المستخدمة في تشخيص أمن  .التشخيصية المقننة وغير المقننةاالختبارات 

 :عوبات التعلم االختبارات التاليةيعانون من ص
 .اختبارات التشخيص المقننة -
 .اختبارات العمليات النفسية -
 .االختبارات ذات المرجعية -
 .(00ص، 9100 ،)القاسم الرسمية القراءة غير استبيانات -
الكشف عن و  ،لقة بتشخيص مشكلة صعوبات التعلمفيرى أنه تطورت األساليب المتع( 0400) أما علي   
 .تفاعل الصفيال التدريس وأنماط بسبب التطور المتسارع الذي حصل على أساليب نون منهاافراد الذين يعاأل

تابة تقرير وم بكفإنه يق ،في التعلم ن طفل يعاني من صعوباتولي األمر أو المعلم أو الطبيب أ فإذا الحظ
ي النفسي الذي يقوم بتشخيص الحالة وفق مجموعة من الخطوات ئخصااأل إلىويحوله  ،يصف فيه الحالة

 :اآلتية
 .تسلر للذكاء أو اختبار مايكل بوسختبار وكا تحديد درجة ذكاء الطفل باستخدام مقياس ذكاء مالئم مثال -
وعقد مقارنة بين مستواه الحالي ومستوى من هم في مثل  ،القراءة والكتابة قدرة الطفل علىمالحظة مدى  -

 .عمره الزمني من األطفال العاديين
لمسحية ا تحديد جوانب القوة والضعف في عملية تعلمه بواسطة واحد من المقاييس المقننة أو المقاييس-

 .السريعة
 .المقننة المقاييس ،دراسة حالة ،لمالحظةا: التالية تحديد األساليب الكامنة وراء المشكلة بتوظيف األدوات -
 .وء المعلومات المتوفرة واختبارهاصياغة الفروض على ض -
علي ) ساليب واألنشطة ووسائل التقويمتصميم خطة عالجية للحالة نحدد فيها األهداف التعليمية واأل -

 .(00-91صص ، 9100
وعلماء النفس والمعلمون التي يوظفها الباحثون التربويون األدوات تنوع إلى  (0400) علي شاروأ   

ومن أشهر هذه االختبارات بطاريات االختبارات وهي مجموعة  ،األطفاللتشخيص صعوبات التعلم لدى 
االختبارات  ،المسحية االختبارات، متعدد األبعاد تكاملية من االختبارات التي تقيس سمة أو متغيرا أحاديا أو

 .(09-00صص ، 9100 ،علين )ميومالحظات المعل ،ةننالمق
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  :عالج صعوبات التعلم -0
اصة وهو عبارة عن استراتيجيات تعليمية خ، اعتمد التعليم العالجي أو التدريس لعالج صعوبات التعلم   

واكتساب  تساعد على تسهيل أو قواعدبادئ ( بأنها تقنيات أو م0449ها القبالي)بصعوبات التعلم يصف
القبالي ).قف واألوضاع التعليمية المختلفةالتي تقدم في الموا وتكامل وخزن واسترجاع المعلومات وضبط
 (.00، ص9110

 عدادهإ( بمثابة ذلك النمط من التعليم الذي يتم 0441) لعالجي كما عرفه هاالهان وآخرونويعد التعليم ا   
ها التالميذ ني منتصحيح أو عالج ألوجه القصور في المهارات األساسية التي يعا إلىفي سبيل التوصل 

ووفقا لذلك التعليم العالجي هو ذلك النمط من التدخل أو تلك االستراتيجيات أو التعليم . أو في أي منها
توجد  في أي من المهارات المختلفة التي الذي يستخدم في سبيل تصويب أو تصحيح وعالج أوجه القصور

 (.90ص، 9110 ،لويد وكوفمان وويسهالهان و ) التالميذلدى 
( أن هناك استراتيجيات خاصة لذوي الصعوبات التعليمية ولقد أظهر البحث في 0449ويرى القبالي)   

يث الصوت من ح يزداد ازدياد ملحوظا عندما يتعلم في بيئة يفضلها ميدان نماذج التعلم أن تحصيل الطالب
نموذج الطلب  بوتوزع هذه االستراتيجيات حس .جانب القوة لديه في التعلموالهدوء والضوء ,وعندما يستغل 

 األساليبو هذا التوزيع يتم تخصيص الوسائل  وعلى ضوء ،والحركي ،اللمسي ،السمعيي، البصر التعليمي 
 .(00 – 00ص ، 9110 ،القبالي) واألنشطة بما يناسب كل نموذج

بمثابة استخدام لكافة اآلليات الطبية  ي هولعالجأن التدخل العالجي أو التعليم ا إلىوأشار الزيات    
ن المهارات مباشرة لتحسي شرة والغيرواإلنسانية المبا ،عصبية-والنفس ،السلوكية والمعرفية ،والتربوية

  .(021ص، 9119 ،)الزيات ةاألكاديمية والنمائي
ة )عالج دمذكر مثال واضح عنها في العناصر القا إلىولمعرفة أكثر عالج صعوبات التعلم سنتطرق    

 .صعوبات تعلم الرياضيات(
 

 : ياتصعوبة تعلم الرياض :ثانيا
بر مفهوما مجردا يعت ال أن مفهوم الرياضياتإالحساب بشكل متبادل، الرياضيات و  كلمتي يستخدم الكثير   

، أما لمكانيةاعن العالقات الكمية و  رالتعبية تستخدم لتسهيل عملية التفكير و لغة رمزيهي ، و بدرجة عالية
حساب حساباتها حيث يعتبر الرقام الحقيقية و الذي يتعامل مع األ حساب فهو ذلك الفرع من الرياضياتال
دوات أمعظم  نأيبدوا ، و الرمزية-ر الى العالقات المكانيةه لغة رمزية ويشيأنال إ ،قل تجريدا من الرياضياتأ
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بان اللذان االستدالل الحسابي هما الجانن العمليات الرياضية و أساليبه تقوم الحساب على الرغم من أو  التقويم
 .(020ص، 0200، بوتيفو  هارجروفقبل المهنيين في التربية الخاصة) حظيا باهتمام خاص من

 : تعريف صعوبات تعلم الرياضي –0
فهم المفاهيم و  عن صعوبات في استخدام صعوبات تعلم الرياضيات مصطلح يعبر أن إلىالزيات  يشير    
جراءالحقائق الرياضيةو  ابية العمليات الحس معالجةو  ، والفهم الحسابي واالستدالل العددي والرياضي وا 
ة عن استيعاب المفاهيم الرياضية وصعوب عن نفسها من خالل العجز وهذه الصعوبات تعبر، الرياضيةو 

 .(000ص ،9119، الزيات) العمليات الحسابية إجراء
نية ي دراسة البفالرياضيات ه ،أعم من مفهوم الحسابأشمل و  ات هوالزيات أن مفهوم الرياضي يرىو    

 .(002ص ،9119، الزيات) إجراء العمليات الحسابية إلىأما الحساب فيشير ، عالقاتهاالكلية لألعداد و 
تذكر الحقائق الحسابية من ت على أنها صعوبة صعوبات تعلم الرياضيا( فيعرف 0445) أما زيادة   

تخدام أو صعوبة بالغة في فهم واس ،المعقدةة حل المسائل الحسابية البسيطة و وصعوب ،الذاكرة طويلة المدى
 .(90ص، 9110 ،زيادة) في الرياضياتوز أو العمليات الضرورية الالزمة للنجاح الرم
نها صعوبة أو العجز في إجراء العمليات الحسابية وهي الجمع أ( ب0444) حافظبينما يعرفها نبيل    

 حافظ) الكسور والجبر والهندسة فيما بعدوالطرح والضرب والقسمة وما يترتب عليها من مشكالت في 
 .(090ص، 9111

 :أسباب صعوبات تعلم الرياضيات -9 
آخر  ىإلمن تلميذ و  أخرى إلىتختلف أسباب وعوامل صعوبات تعلم الرياضيات من مرحلة تعليمية    

 :موجودة بينهم نذكر منهانتيجة الفروق الفردية ال
 قصور اإلدراك السمعي المخية التي يمكن التعرض لهاات وتشمل معظم اإلصاب الفردية: العوامل 9-0

كامل والتعامل اللغوي وكذا صعوبات الت والتعبيرصعوبات التذكر البصري والسمعي  إلىباإلضافة  ،والبصري
تجاهات االوالميول و  واألرضية جانب مشكالت الشكل إلى ،وتكوين المفهوم ،وصعوبة االنتباه ،الحسي

 (.000ص، 9110 ،البطانية وآخرون) السالبة نحو الرياضيات
االجتماعية، حيث تلعب هذه العوامل دورا هاما المدرسية واألسرية و وتضم العوامل  العوامل البيئية: 9-9

ذلك من خالل اكتظاظ األقسام بالتالميذ، طول المقررات الدراسية و  ،في إحداث صعوبات تعلم الرياضيات
 كفاءة المعلمين خاصة في المرحلة االبتدائيةو نقص التدريب  ،في هذه المادة مع قصر الوقت المعطى لها

ريس دلى مدرس واحد تدريس أكثر من مادة مع عدم تكوينه في معظمها، عدم كفاءة استراتيجيات التأين يتو 
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يئية التي يكتسبها، كما أن العوامل الب المعرفة التلميذ بدال من االهتمام بمقدار االهتمام بالعالمات من طرف
فع لإلصابة بهذا ار مرتحيث نالحظ تكر ، تلعب دورا هاما في المراحل المبكرة من نمو المخ

 (.Molko  et Deheane  2004 P47)االضطراب
ات لجداري المعني بالعمليالعوامل النيرولوجية بالفص ا تتعلق : ىخر العوامل األو  يرولوجيةنالعوامل ال -9-0

فراد ذوي الدراسات التي أجريت على األفيه يمكن أن ينتج عنه صعوبات. و  خلل أيبالتالي ، و الرقمية
أظهرت أن هؤالء األفراد لديهم مشكالت خطيرة  ي نتاج خلل في الفص الجداريه -جيرس تمانو-متالزمة 

 س لديهملكن لي، و رفقدان الحس للوضع الصحيح األيمن أو األيس إلىفي العمليات الحسابية باإلضافة 
عليهم  ما تظهر األفراد ذوي الضعف في التجهيز البصري غالباو  ،مشكالت في مهارات اللغة الشفوية

يتطلب من الفرد أن يرى األرقام أن النجاح في الرياضيات  إلىقد يرجع ذلك . و صعوبات الرياضيات
مل والتالميذ الذين لديهم صعوبات في المتتالية من المحت ،الهندسةمواقف الرياضية خصوصا في الجبر و الو 

ابية أو الصيغ سالعمليات الح تتابعنهم ال يستطيعون تذكر التسلسل و أن يكون لديهم أيضا عسر حسابي أل
 . (029ص، 9110، خليفةسعد و ) مال مجموعة من العمليات الحسابيةالستك المحددة المطلوبة

 

 :هي من الصعوبات أنواع مختلفة ظهور إلىسباب صعوبات تعلم الرياضيات أدى أتعدد     

 :أنواع صعوبات تعلم الرياضيات -0
 :إلىيرى الزيات أن صعوبات تعلم الرياضيات تتمايز وتنقسم    
 .عوبات التمكن من الحقائق العدديةص -
 . لترميز الرياضي لألشياء المحسوسةصعوبات ا -
 .صعوبات تعلم لغة الرياضيات -
 .(000ص، 0220 ،الزيات) البصري المكاني اإلدراكصعوبات  -
  :هي أنواعأن أنواع صعوبات تعلم الرياضيات تتلخص أهمها في ست  إلىيشير حافظ و    
 : dyscalculia Verbal صعوبات التعلم اللفظية 0-0
صعوبة في  جدحين تقدم له شفويا ويفي فهم الحقائق أو المسائل الرياضية  حيث يجد الطفل صعوبة   

 .التعبير اللفظي عنها
 : dyscalculia Practognostic صعوبات التعلم الرمزية 0-9
  .ذلك لخدمة أغراض الحساب غير بطريقة رمزية أوالطفل نفسه عاجز عن المدركات الحسية  حيث يجد   
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 :Lexical dyscalculia صعوبة التعلم االصطالحية 0-0
 .(عالمات العمليات الحسابية–جبرية الرموز ال -قراءة الرموز الرياضية )األعداد مشكالت  إلىوتشير    
 :Dyscalculia Graphical صعوبة التعلم الكتابية 0-0
 .كتابة الرموز الرياضية وتشير إلى صعوبة   
 : Dyscalculia Diagnostical صعوبات التعلم المفاهيمية 0-0
جراء العمليات وتشير الى     الصعوبات المتعلقة بقدرة الطفل على فهم األفكار والمعلومات الرياضية وا 

 الحسابية.
 :Dyscalculia Opirational صعوبات التعلم العملية أو اإلجرائية 0-2
ن بدال من أويقسم ، فيجمع بدال من أن يطرح د الطفل صعوبة في إجراء العمليات،وتحدد عندما يج   

 .(09-00صص ، 9112، حافظ)يضرب 
ياضيات تعلم الر  لصعوباتاضيات يكشف عن وجود تصنيفات عدة اختالف أنواع صعوبات تعلم الري   

 :يتمثل مجملها في

  :تصنيف صعوبات تعلم الرياضيات -0

تى فرعية مازال يستخدمها الباحثون ح صنف هكان وزمالءه صعوبات تعلم الرياضيات في ثالثة أنماط   
 فيما يلي: األنماط. تتمثل هذه تعديالت بسيطة عليها إدخالهذا ومع  .وقتنا الحالي

الالزمة  عدادصعوبة في قراءة األ حيث يجد المتعلم ،عدادصعوبات في قراءة وكتابة األ :األولالنمط  0-0
 ن هذا النوع من االضطراب ليس مقصورا على المرضىأ ويؤكد الباحثون ،وكتابتها للنجاح في الرياضيات

القدرة  عن اضطراب وقد يكون شكل من اضطرابات الرياضيات على نحو مستقل ،الذين يعانون من الحبسة
يانا يرتبط حأو  يسر الخلفي. كما يرتبط هذا االضطراب بالتلف المخي األعلى قراءة وكتابة المادة اللغوية

 .(00ص، 9112 ،زيادة) بالتلف المخي الجانبي

نظيم المكاني اضطراب التويرتبط هذا النوع مع  ،صعوبات تعلم الرياضيات المكانية: النمط الثاني 0-9
           إبدال)مثل  إبدالهاعداد أو عكس األ ،متصل قدرة على ترتيب األعداد على نحوعدم ال :مثل لألعداد

والصعوبة في االحتفاظ بقيمة المكان  اإلهمال البصري .(00 إلى 0 قلب األعداد )مثلو  ،(2 إلى 1
مكان. صعوبة االحتفاظ بالقيمة العشرية لل .(هجان بياجي حددها لمكانية التيمرحلة العمليات ا إلى)الوصول 
 (.00ص، 9112 ،زيادةالخلفي ) األيمنضمور المخ  هذا النوع ينتج عن ويعتقد أن
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ى إجراء عل عدم القدرة إلى اضطراب الرياضيات في حد ذاتها. كما يشير إلىوبشير  :النمط الثالث 0-0
المكانية البصرية وسالمة القدرة على قراءة وكتابة العمليات الرياضية على الرغم من سالمة المهارات 

ووجد  .(مةوالقس ،الضرب ،الطرح، )الجمع جراء العمليات الرياضيةويجد المتعلم صعوبة بالغة في إ ،األعداد
 .(00ص، 9112 ،زيادة) يسر الخلفيمرتبطة بتلف في نصف المخ األالباحثون أن الالحسابية 

لصعوبات تعلم الرياضيات يعتمد على إحداث التكامل بين علم  تصنيفا لرياضياتمركز تدريس ا وقدم    
والطب النفسي اللذين يركزان على  األعصابالنفس الذي يركز على اضطراب القدرات الرياضية وعلم 

 ر أو ضمور بالمخ. الوظائف المعرفية المضطربة الناتجة عن تدهو 

 وتصنيف يادين (0292) خرونآوتصنيف روك و  (0110)وتتفق هذه التصنيفات مع تصنيف كوسك    
  :وتتمثل هذه التصنيفات في 0222 والتصنيفات الموجودة في المراجعة التي قدمها جيري (0290)

أو  ،اضية عند األفراد متوسطي الذكاءوهي اضطراب القدرات الري: تعلم الرياضيات النمائية صعوبات -
تمييز األعداد / خلط األعداد في القراءة والكتابة واالستدعاء مثل صعوبة العد / صعوبة ، أعلى من المتوسط
 .والمعالجة السمعية

 الرياضية الكسور اءة األعداد والرموزعدم القدرة على قر  وهي صعوبات تعلم الرياضيات القرائية: -
 .لغة الرياضياتو العشرية  الكسورو  تربيعاتلاو 

نقص  وأ الحركية، ة األعداد بسبب اضطراب المهاراتكتابوهي عدم القدرة على : صعوبة الكتابة العددية -
 .البصرية اإلدراكيةالتناسق للمهارات 

 دادعأو اختالل معرفي لتكوين أو تحديد األ ،وهي فهم عقلي ضعيف للمفاهيم الكمية صعوبات الفهم: -
 .راألفكا، الرموز الرياضية

ضعف  ،لعوامل البيئية مثل نقص األدواتبسبب اوهي صعوبات ناتجة  صعوبات تعلم الرياضيات الزائفة: -
             9112 ،زيادة) الغياب أو االنفعال، المرض، القلق ،الخوف ،األساليب التدريسية مالئمةأو عدم 

  (.20-00صص 
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  :خصائص التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات - 0

العقلية  الجوانبمرتبطة ب . قد تكونتعلم في الرياضيات بخصائص كثيرة يتصف التالميذ ذوي صعوبات   
 علم الرياضياتبت اللغوية الخاصةأن تقص المفردات  دفقد وج .ية أو السلوكية وغيرهاأو االنفعالية أو الجسد

والذي يصرف الطفل  ،المكاني –عجز في التمييز البصري  (2()1وتبديل اتجاه األرقام ) ،(ي)عجز لغو 
لها خصائص ك واالضطرابات االنفعالية ،النشاط الزائد عجز في االنتباه إلىعن ما يشاهد أو يسمع ويدفعه 

 .(000ص ،9100 ،القاسم) اني من صعوبات في تعلم الرياضياتيتصف بها الطفل الذي يع

كذا إجراء و  الرياضية والحسابيةعلم المفاهيم وأهم الخصائص تتمحور في مجموعة من الصعوبات في ت   
 الاألطو  ،والتحويل بين الوحدات ،القسمة ،الضرب ،القسمة ،الطرح ،الجمعل: العمليات الحسابية مث

 البطانية والرشدانواسترجاع األرقام ) ،أخطاء في القراءة والكتابة إلىباإلضافة  ،واألحجام ،المساحات
 9119 ،الزيات) أعلى وأدنى ،اليمين واليسار، والمئاتوالخلط بين اآلحاد والعشرات  ،(000ص، 9110

دراكه ،ونسيان خطوات الحل في المسائل المتعددة الخطوات، (901ص  وصعوبة التعرف على الوقت وا 
عطاء  (.20ص ،9110 ،كوافحة) أجوبة غير صحيحة وا 

 :ستشف مجموعة من المظاهر تتلخص فين نأنطالقا من هذه الخصائص يمكننا ا   

 :صعوبات تعلم الرياضيات مظاهر – 2

طاء من خالل األخ ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات شارات للتعرف على المتعلمينن أفضل اإلإ   
 :ا بينهم والتي يمكن تصنيفها الىاألكثر شيوع

إجرائية  وأخطاءوعدم معرفة االتجاه الصحيح ، وتتضح في تبديل األعداد :أخطاء في التنظيم المكاني - 
 .إجراء وتنفيذ العمليات الرياضية تظهر في

تظهر في قراءة المشكالت الرياضية التي تحتوي على عالمات عشرية  :وأخطاء الوصف البصري -
 (.001-092ص ،9101، إبراهيم) والحكم واالستداللالحركة الكتابية والذاكرة  إلى باإلضافة

 :المظاهر التاليةلم الرياضيات في ( فيحدد صعوبات تع0229) أما عواد   

 .ونطقها وكتابتها اإلعدادفهم مدلول  -
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 .لرياضياتالعمليات األساسية في ا جراءإ -

 .ة بين األشكال الهندسية المختلفةالتمييز بين األرقام المتشابهة والتفرق -

 ×(.، ÷، + ،-ساسية المختلفة )التمييز بين العمليات األ -

 فاهيم عن الطول والكتلة والزمن.إدراك العالقات األساسية لبعض الم -

  .لعدد ونصفه وثالثة أمثاله ومربعهيجاد ضعف اإ -

 .(09ص، 0220 ،عواد) والتي تتناسب مع الفئة العمرية حل المسائل اللفظية -

 :تشخيص صعوبات تعلم الرياضيات -0

 موضوعيو  سس على تشخيص علمي دقيقيؤ  صعوبات التعلم فعال وناجح لذوي تطبيق عالج إلىالوصول 
وطن الصعوبة ، تحديد متحديد الفئة المستهدفةانتقاء و  واإلجراءات بما فيها م على مراعاة العديد من النقاطقائ
  الضعف النوعي في مجال الصعوبة التي يعاني منها التلميذو 

العوامل و  تحديد مفصل لكافة نواحي الصعوبةذلك بهدف و  ،عدد من األدوات التقنيات العلمية إلىاستنادا 
 المصاحبة لها. اآلثارو 

تعني كلمة تشخيص الفهم الكامل الذي يتم على خطوات الكتشاف مظهر أو تحديد  مفهوم التشخيص: -
أو يظهر  ،رالكشف عن نواحي العجز أو القصو  إلىيهدف التشخيص و  ،أحد جوانب نمو الفرد أو سلوكياته

تحديد صف و بالمالحظة والو  التشخيص تحقيق خطوات تبدأيتطلب نواحي ايجابية لتقديم العالج والتنمية. و 
يره من عالقته بغو مستواه و  اإللمام بجوانب العجز بذلك يمكنو  ،المحدداتص و تسجيل الخصائسباب و األ

 .(00ص ،9112 ،مجديمظاهر العجز األخرى )

ول رسمي األ ،تخيص لصعوبات التعلم في الرياضياترى مجموعة من الباحثين أنه ثمة نوعان من التش   
 .ثناء شرح الدرسالثاني غير رسمي يقوم به المعلم أو  ،يقوم به الخبراء

  يشملو  :التشخيص الرسمي 0-0

 قياس نسبة ذكاء التلميذ الذي يعاني من صعوبات تعلم الرياضيات. -
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 قياس القدرات الرياضية لدى التلميذ. -

 االتجاهات نحو مادة الرياضيات.قياس الميول و  -

 قلق االختيار لدى التلميذ.درجة قلق الرياضيات و  قياس -

 يقوم باالختبارات السابقة األخصائي النفسي.و العقلي المعرفي لدى التلميذ، و قياس مستوى النم -

 يقوم به الطبيب.الفحص العصبي للطفل و  -

 قياس المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة. يقوم به األخصائي االجتماعي. -

  (.00ص ،0220، حافظ) يتم بمعرفة المعلمو  األطفالصعوبات التعلم في الحساب لدى  استبانهتطبيق  -

ف م الرياضيات داخل الصرسمي على عاتق معلالغير يقع التشخيص : التشخيص غير الرسمي -0-9
 : حيث يقوم باإلجراءات التالية ،المدرسي

تقديم و  لمقننةات التحصيلية العادية و االختباراعن طريق  ستوى تحصيل التلميذ في الرياضياتتحديد م -
 المهام الرياضية المتدرجة للتلميذ.

ارات ذكاء بإعطاء التلميذ اختب ذلكو  ،كامنةالقدرة الين مستوى التحصيل في الرياضيات و تحديد الفرق ب -
ين درجات بعطائه اختبار تحصيلي في الرياضيات، ثم تقدير مدى الفرق إ قدرات تضعه في صف معين ثمو 

 .التلميذ في االختبارين

 االستدالل الحسابي.في إجراء العمليات الحسابية و  األخطاءتحديد  -

 هي العوامل الخاصة بصعوبات التعلم النمائيةو  ،صعوبات الحساب تحديد العوامل العقلية المساهمة في -
. يمكن للمعلم التعرف عليها بتطبيق بطارية روائز تشخيص مدى سؤولة عن صعوبات التعلم الدراسيةالم

 (.029ص، 9110، خليفةو  سعد) األطفالفعالية هذه العمليات لدى 

ياضيات ر انتشارها فأصبحت ظاهرة لها اتجاهات سلبية نحو ال إلىن تشخيص صعوبات التعلم أدى إ   
جرد م إلىوأضحت الدروس الخصوصية في الرياضيات مسلمة ال تحتاج  ،لدى بعض فئات المتعلمين

يم المطلق التسل لىإكافة فئات المجتمع  الرياضيات تعلمقد قادت صعوبات و  ،تفكير أو التردد في مناقشتهاال
التدخل  أن إال، اقتصاديةو  نفسيةو  اجتماعيةة و ما يصاحبها من ظواهر تربويبطبيعة هذه الصعوبات و 
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يب سالاأل التخفيف من حدة هذه الصعوبات تدريجيا. فظهرت العديد من إلىالعالجي المبكر يؤدي 
 قبل الباحثين نلخص أهمها في:واالستراتيجيات العالجية م

  : عالج صعوبات تعلم الرياضيات - 0 

 هامنطلقات اتهولكل طريق ،استخدمت طرق واستراتيجيات عديدة لعالج صعوبات التعلم في الرياضيات   
جراءا  : تمثلت هذه الطرق فيما بليتها وأسسها وا 

قيامه و  فاعلية المتعلم ذي الصعوبة وتفاعله مع المعلم والدرس إلىوهي طريقة تستند  :طريقة التعلم 0-0
 .باألنشطة التعلمية الالزمة

وتسير  ،دريسالت التكامل بين تصميم المنهج وطرق إلىوهي طريقة تستند طريقة التدريس المباشر:  9-0
وصول رسم خطوط الو  ،تحديد المهارات الفرعية ،هذه الطريقة وفق أربعة خطوات هي تحديد أهداف إجرائية

  .هدف إلى

ذي  نشاط هادف وممتع بقوم به المتعلم وهي طريقة يتم فيها تنفيذ طريقة األلعاب الرياضياتية: 0-0
حددة مبقصد إنجاز مهمة رياضياتية  علمصعوبات التالصعوبة في التعلم أو مجموعة من المتعلمين ذوي 

، 9101 ،إبراهيموافر التعزيز لدى المتعلم لالستمرار في النشاط )تفي إطار قواعد معينة للعبة مع 
 (.009-000ص

 لصت من نظريات ذويأهم االستراتيجيات التربوية العالجية التي استخ إلى( 0222) شقير أشارتو    
 : التالية النقاطأدرجت في  صعوبات التعلم

 التدريب المباشر على مهارات ضرورية محددة ألداء ستراتيجيةاوهي  :التدريب القائم على تحليل المهمة -
بسيط حيث يتم ت، الكتابة الحساب أو ،القراءة :وينطبق ذلك على الموضوعات األكاديمية مثل ،مهمة معطاة

الذي يتمكن الفرد من  المستوى إلىتختصر المهمة  إذمكوناتها  إتقانالمهام المعقدة مما يساعد على 
وك ويرى الكثير من محللي السل .السلوك األكثر تعقيدا إلىومن ثم ينتقل خطوة بعد خطوة  ،االستجابة

 .(010ص ،0222ر، شقيي عالج صعوبات التعلم )ساليب فعالية فاأل أكثر التطبيقي بأن هذا السلوك
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لرئيسية التي يات العالجية امن االستراتيج ستراتيجيةاال تعد هذه :على العمليات النفسيةالتدريب القائم  -
 ألخصائياوبقوم المعلم أو  .باه والتفكير والذاكرة واإلدراكالطفل النمائية كاالنت على تنمية قدرات تركز

 .ويقوم بوضع برنامج محدد لعالجه بتحديد عجزا نمائيا معيناالعالجي 

يمكن  حيث ،ناجح أيضا مع األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة األسلوب معظم التربويين أن هذايرى     
 ،ليهإعلى النظر واالستماع والمقارنة والفهم لما سمعوه أو تكلموه أو يحفظونه وينتبهون  لتدريب األطفا

ال في المهارات ها مستقبوبالتالي فإن هذه القدرات النمائية سوف يتم تطويرها بشكل جيد تمهيدا الستخدام
ولقد وضعت الكثير من البرامج لتدريب المهارات البصرية والمهارات البصرية  .كاديمية والتحصيليةاأل

  .(02ص، 9119 ،الجدوع) تعتبر قدرات أولية يجب تدريبها والمهارات النفس لغوية والتي ،الحركية

دمج المفاهيم  على ستراتيجيةاالوتعتمد هذه : المهمة والعمليات النفسية معا التدريب القائم على تحليل -
باته والقيام بتحليل بتقييم قدرات الطفل وصعو  ستراتيجيةاال وتهتم هذه. السابقتين ستراتيجيتينلالاألساسية 

 .اومعرفة المهارات الواجب تنميته المهمة

 ستراتيجيةفاال .واقف مختلفة ومع أفراد مختلفينمن هذه االستراتيجيات مالئمة في م ستراتيجيةاوتعتبر كل    
لحل المشكالت والصعوبات األكاديمية البسيطة لدى على تحليل المهمة تعتبر مناسبة  األولى القائمة

على  بة للتدريبلعمليات النفسية مناسالثانية القائمة على التدريب على ا ستراتيجيةاالبينما تعتبر  ،األطفال
المهمة  الثالثة والتي تعتمد على تحليل ستراتيجيةاالأما  .قبل المدرسة وتناسب أطفال ما ،العملية القدرة أو

ائية أو صعوبات نم الت الشديدة التي تعاني مناالحفقد تكون ضرورية لمعالجة  ة معاوالعمليات النفسي
 .(019ص ،0222 ،شقيرأكاديمية معا )
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 :الفصلخالصة 

أن من اهتمام النظم التعليمية الحديثة موضوع صعوبات التعلم  إلىبناء على ما تم عرضه سابقا نشير    
 إلىنها الذي يعاني م التي تحول دون وصول التلميذ كل خاصالرياضيات بش وصعوبات تعلم ،بشكل عام

تحديدها  لىإوكذا القيام بتشخيصها طبيا ونفسيا سعيا  ،العاديينمستوى دراسي يساير مستوى تحصيل زمالئه 
جتماعية االو  صحيةالتربوية و الوتقديم لهؤالء التالميذ الخدمات  .سبابهاأوالتعرف على مظاهرها كذلك 

ر الشديد والنفو عنه االختبارات الرسمية من جهة  خاصة ما كشفت ،المالئمة للتغلب على هذه الصعوبات
 .أخرىتستدعي مادة الرياضيات من جهة  من دراسة الشعب التي

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 اإلجراءات التطبيقية للدراسة --------------------------------------------- الفصل الرابع

66 

 
 
 
 
 

 

 

التطبيقيالجانب    



 اإلجراءات التطبيقية للدراسة --------------------------------------------- الفصل الرابع

66 

 

 

 

 تمهيد

 أوال: الدراسة االستطالعية.
 تعريف العينة االستطالعية.  -0
 أهداف الدراسة االستطالعية.   -0
 عينة الدراسة االستطالعية. -0

 ثانيا: الدراسة التجريبية: 
 حدود الدراسة  - 0
 منهج الدراسة.  -0
 . عينة الدراسة -0
 أدوات الدراسة وخصائصها السيكوميترية.  -0
 األساليب اإلحصائية المعتمدة في الدراسة.  -0

 الخاتمة  
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 تمهيد
 إجراءات إتباعمن خالل  إالصحيحة و  ،نتائج دقيقة إلىإلجراء أي دراسة علمية ال يمكن الوصول    

انس جتو من تصميم محكم  إطارهما يبنى في و  ،، فوضوح المنهجطوات علمية محددةخو  ،منهجية مضبوطة
ترية ص سيكو متتميز به من خصائما و  سبة أدوات البحثمناو  ،ا وحصرهاطرق انتقائهو  وسالمة العينة

كل هذه  و خطا الفرضياتأالتي يستدل بها على صحة  اإلحصائيةمالئمة األساليب تدل على صالحياتها و 
اسة الدراسة مهم جدا للدر صلة الباحث بميدان و  ،نتائج ذات قيمة علمية إلىجراءات تساعد في الوصول اإل

حاول هذا ما سنو  .لواقعية حول الظاهرة موضوع البحثالمعلومات او  يسمح له بكشف الحقائق إذ، العلمية
ث وعينته البح مرورا بمنهجهم نتائج الدراسة االستطالعية أعرض طرق له في هذا الفصل انطالقا من الت
أهم  بعرض صللنختم الفالحقائق لبحث المعتمدة في جمع البيانات و اأدوات  إلىوصوال كيفية اختياره و 
 .في معالجة البيانات اإلحصائيةساليب األ

 االستطالعية: الدراسة أوال:
الق ة انطتمثل نقط إذولية ال بد منها خاصة في البحوث الميدانية، أتعتبر الدراسة االستطالعية مرحلة    

 .للدراسة الميدانية األولىتمثل الخطوة و  والتطبيقي البحث العلمي بشقيه النظري

تقوم الحاجة و  ،على المشكلة فقط التعرف هي الدراسة التي تستهدف االستطالعية:تعريف الدراسة  -0
 و موضوع البحث جديدا لم يسبق اكتشافه من قبلأمثل هذا النوع من الدراسات عندما تكون المشكلة  إلى
 9111، ملحم)و الموضوع قليلةأالمعارف المتحصل عليها حول المشكلة  وأ عندما تكون المعلومات وأ

 .(000ص
  :إلىالدراسة االستطالعية  تهدف :هداف الدراسة االستطالعيةأ -9
دد كان في هذا الصالتجريب و  جراءاستعداده إلو  لدراسةلتعرف على الميدان لتحديد مدى تجاوبه مع اا - 

ة المتمثلذلك للحصول على موافقة الجهات الرسمية و  (0)مقاطعة البرج ل س االبتدائية التابعةاالتصال بالمدار 
بدت أي تمثلت المدارس التو  ،جراء الدراسةالتصاريح الالزمة إل في مديرية التربية للوالية للحصول على

  :استعدادها للمشاركة في البحث

 مدرسة الشهيد زيتوني العيد.  
 مدرسة الشهيد سنوسي شريف. 
 مدرسة الشهيد لعياضي لخصر.  
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التي كان و  ،هممعلمي ياضيات لدى التالميذ من وجهة نظرالر ات تعلم تطبيق بطارية الزيات لتقدير صعوب -
 .علمهو المو  ن يتعامل مع التلميذهم مأالفارقي لصعوبات التعلم من منظور  الغرض منها التشخيص

 .تعلمعند التالميذ ذوي صعوبات ال بة الذكاء الرياضيل معرفة نسأجتطبيق اختبار الذكاء الرياضي من  -
 أراء السادة إلىهذا اعتمادا على منهاج مادة الرياضيات إضافة تحصيلي في الرياضيات و يم اختبار تصم -

بعض مدرسي الصف الخامس من التعليم االبتدائي األكفاء، من أجل األخذ و  مفتشي التعليم االبتدائي
 مدى مالئمته لمستوى التالميذ.و  بتوجيهاتهم فيما يخص محتوى االختبار

المستوى و أولية من نفس العمر  ا على عينةوذلك من خالل ت تطبيقه ،دوات البحثأالتحقق من صالحية  -
 .بغية تحديد خصائصها السيكومترية من البحث للفئة المستهدفة الدراسي

ج ال بالمنهاوعم ،بناء برنامج تدريبي قائم على تصميم تعليمي اعتمادا على أطر نظرية ودراسات سابقة -
والفحص رياضيات وال ،والتربية الخاصة ،توجيهات أساتذة الوتيرة المدرسيةو  ،لخامسوالوثيقة المرافقة للصف ا

 حقيقتمن أجل االطالع على مالئمة جلساته وأدواته وجودته في  ومنهجية البحث ،والصحة النفسية النفسي
 .الغاية من تصميمه

 .األساسيالتعرف على الصعوبات التي تعترض الباحث ليتم تفاديها في البحث  -

الدراسة االستطالعية ضمن الحدود المكانية بالمدارس: زيتوني  تمت :عينة الدراسة االستطالعية -0
في الفترة الممتدة بين  0409/0402خالل الموسم الدراسي لخضر لعياضيو  لعيد، سنوسي شريفا

تلميذ  (004) تدائي قوامهاعلى عينة من تالميذ الصف الرابع اب (0402)ليفر أو  (0409) ديسمبر
 .معلمين للصف الرابع ابتدائي 0التعليم االبتدائي و تشمف ما من الطاقم التربوي فقد شملتأ ،وتلميذة

 : نتائج الدراسة االستطالعية -
 :ما يلي إلىفي نهاية الدراسة االستطالعية  تم التوصل   
زيتوني  دالشهي مدرسة كل من تمثلت فيو  ،دت استعدادها للتجاوب مع التجريبتحديد المدارس التي أب -

 .رلعياضي لخضالشهيد و ، سنوسي شريف الشهيد ،العيد
 .اختبار تحصيلي في مادة الرياضياتبناء  -
 .جلسة 01 اء برنامج تدريبي يتضمنبن -

 :ثانيا: الدراسات التجريبية
م سبل التدريب ث ،بالتشخيص الفارقي علم الرياضياتالبحث الحالي يسعى لتناول موضوع صعوبات ت

بهذا و  .تحسين مستوى التحصيل في الرياضياتو  ،ها تنمية الذكاء الرياضي المنطقيالمتابعة التي من شئنو 
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 إلى ، فالباحثة تهدف من خالل تطبيق هذا المنهجالبحث تفرض تبني المنهج التجريبيفطبيعة موضوع 
 ي(.المتغير المستقل )البرنامج التدريب( للتحكم في المتغير التابع )الذكاء الرياضي تغير في إحداث

 حدود الدراسة: -0

تلميذ وتلميذة موزعين على عينتين تجريبية  04اقتصرت الدراسة على عينة شملت : الحدود البشرية 0-0
 تلميذ وتلميذة من مدراس المقاطعة الرابعة ببرج بوعريريج. 04وضابطة قوامها  تلميذ وتلميذة 04قوامها 

  اآلتية: المدارسبأجريت الدراسة بالمقاطعة الرابعة لبرج بوعريريج : الحدود المكانية 0-9

 الشهيد سنوسي الشريف. .م ضي لخضر،. الشهيد لعيام م. الشهيد زيتوني العيد، 

في  البرنامج التدريبي جلسات يبدأ تقديم تجرى الدراسة خالل فصل كامل حيث :الحدود الزمنية 0-0 
  0402/0404من السنة الدراسية  ماي 04مارس وتنتهي بتاريخ  05تاريخ 

 :البحثمنهج  -9
 ة عليهالبرهن أوكشف حقيقة ما  إلىو حسية بغية الوصول أمنظمة لعدة عمليات ذهنية  طةو خالمنهج ه   
 (091ص، 0220النقيب،)
 :المنهج التجريبي 9-0
   تجريبال الفروض عن طريق إثباتنه أالذي يعرف على  المنهج التجريبي. ةالحالي لدراسةا تاعتمد   

 لتجريبيغير العامل ا األخرىالالزمة لضبط تأثير العوامل  جراءاتيتبع عدد من اإلحيث يستخدم التجربة و 
 بط التجربة، التحكم والض الفرضية، من خصائص المنهج التجريبي المالحظة،و  (.01ص، 9112عويس،)
ن اختيار التصميم التجريبي المناسب يساعد الباحث في ضبط بحثه إ :تصميم البحث التجريبي 9-9

 .عن أسئلة البحث واختبار فرضياته اإلجابةنتائج يمكن اعتمادها في  إلىوالوصول 
 ية الموضوعخصوصو  ي الحقيقي الذي يتماشى مع طبيعةعلى التصميم التجريب ةالحاليدراسة ال تاعتمد   

 ،التجريبيةو  المجموعتين الضابطة قبلي/ بعدي( مع استخدامالتصميم التجريبي ): ويتمثل هذا التصميم في
طبق عليها يو تحديد العشوائي بحيث يتم تشكيل كل مجموعة بال قلاألعلى  يتضمن هذا التصميم مجموعتينو 

المجموعتين على  يطبقتتلقى المجموعة التجريبية معالجة جديدة بعدها و  قبلي يقيس المتغير التابع اختبار
 .(902ص ،9112 ،عالم أبو) بعدي اختبار

  :ل هذا التصميم على النحو التالييمكن تمثي   
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 عدي مع استخدام المجموعة الضابطةالبو  التصميم التجريبي ذو القياسين القبلي: (0الجدول رقم )
 المجموعة القياسات القبلية المعالجة التجريبية القياسات البعدية

توزيع األفراد 
 وائياعش

0O X 0O 
المجموعة التجريبية 

R1 

0O  0O  المجموعة التجريبية
R2 

 مـــــرور الـــــــزمـــــن
 .(900، ص9112 ،أبو عالم)

يه تقسيم عينة الذي يتم ف، و ي المجموعتينهو التصميم الحقيقي ذيم التجريبي و التصم أعالهيبين الجدول    
غير المستقل المت امتجانستين في جميع الخصائص والمتغيرات ما عد أو متكافئتينمجموعتين  إلىالبحث 

 : أنحيث  األخرىالذي يكون فقط لمجموعة واحدة على حساب 
O =  القياس أواالختبار.  

X )المعالجة )البرنامج التدريبي =.   

  :تاليةال الختبار فرض البحث بإجراء المقارناتو  يتم تحليل البيانات لتحديد فاعلية المعالجةو    

 .إحصائياللمجموعة التجريبية: التحسن دال  (:اس بعدي)قياس قبلي / قي -

 (: للمجموعة الضابطة: لم يحدث تحسن.)قياس قبلي / قياس بعدي -

يعكس  ذا ماهو  إحصائيا داال التجريبية: االختالفو  (: بين المجموعة الضابطة)قياس قبلي / قياس بعدي -
 (.002، ص0220 ،جيلي).فاعلية المعالجة التجريبية

حث )تنمية للمتغير التابع للب القياس البعديالقياس القبلي و  م اختيار هذا النوع من التصاميم إلجراءت   
  : تياآلعلى النحو  هالذكاء الرياضي( لذلك يمكن تصميم
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 .لي لرياضياتبعدي ( لالختبار التحصي تصميم تجريبي ذي القياسين ) قبلي /: (9الجدول رقم )

المعالجة  القياسات البعدية
 التجريبية

 المجموعات القياسات القبلية

تطبيق اختبار تحصيلي في 
 الرياضيات

 كل جلسات
 التدريبي برنامجال

تطبيق اختبار تحصيلي في 
 الرياضيات

 المجموعة التجريبية

تطبيق اختبار تحصيلي في 
 الرياضيات

إخضاعها عدم 
 للمعالجة التجريبية

تطبيق اختبار تحصيلي في 
 الرياضيات

 المجموعة الضابطة

 

 .الختبار الذكاء الرياضي (بعدي /قيلي)تصميم تجريبي ذي القياسين : ( 0)الجدول رقم  

المعالجة  القياسات البعدية
 التجريبية

 المجموعات القياسات القبلية

الذكاء  تطبيق اختبار
 الرياضي

 جلساتكل 
 التدريبي برنامجال

الذكاء  تطبيق اختبار
 الرياضي

 المجموعة التجريبية

الذكاء  تطبيق اختبار
 الرياضي

عدم إخضاعها 
 للمعالجة التجريبية

الذكاء  تطبيق اختبار
 الرياضي

 المجموعة الضابطة

 

تمثل المجتمع االصلي الذي استمدت منه عينة البحث في التالميذ ذوي صعوبات  :عينة الدراسة -0
والية يرج لة ابتدائي بالمقاطعة التفتيشية الرابع خامسةالسام السنة أقالتعلم في مادة الرياضيات المسجلين في 

ير جاوب الكبللتقد تم اختيار المقاطعة بالطريقة القصدية نظرا  .0402/0404: بوعريريج للسنة الدراسية
 .الت التي قدمت للبحثالتسهيمن طاقمها التربوي و 

اسي في سأعمال بمبدأ االختيار العشوائي لعينة البحث كشرط  :دراسةالمعايير المنهجية لعينة ال 0-0
، أخذ بعين االعتبار هذا الشرط المنهجي من خالل تطبيق البحث على جميع تالميذ السنة المنهج التجريبي

الخامسة ابتدائي من ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات خالل مسارهم الدراسي بالمدارس االبتدائية المذكورة 
ارقي باستخدام الفبعد استبعاد الفئة التي ال تعاني صعوبات تعلم الرياضيات من خالل التشخيص عاله و أ

 .وضابطة تجريبيةبقية التالميذ على مجموعتين تم التقسيم العشوائي ل بطارية الزيات
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من مستوى السنة الخامسة  تلميذةو  تلميذ 04تكونت عينة البحث من  :الدراسة مواصفات عينة 0-9 
 :التاليةساس المعايير أتم اختيارها على تجريبية و و  على مجموعتين ضابطة موزعين ابتدائي

 5/04عن عدل المسار التعليمي الذي يقلاعتمادا على م ضعف مستوى التحصيل في الرياضيات -

اضيات صعوبات تعلم الريتقدير مقياس ) تقدير معلميهم ذلك حسبو  وجود صعوبات تعلم الرياضيات -
 .(للزيات

م. الشهيد ، سنوسي شريفم. الشهيد  ،بالمدارس االبتدائية: مدرسة الشهيد زيتوني العيدس التالميذ تمدر  -
 0404/ 0402خالل السنة الدراسية  لعياضي لخضر

اختيار اليب سأفقد تم اعتمادا على  ةالضابطو  التجريبيةعلى المجموعتين دراسة فراد عينة الأما توزيع أ  
من لكل فرد فهي تض البحث معروفا مجتمعكان  إذاحال ما  في إليهاالتي يلجأ و  ،العينة العشوائية البسيطة

 .(020، ص9112 ،عالمأبو ) مجموعتي البحث إحدىالمجمع نفس الحظوظ ألن يظهر ضمن  فرادأمن 

 خر مفردةآ إلىترقيمهم من أول مفردة و  كل التالميذ ذوي التحصيل الضعيفتتم هذه الطريقة بحصر و    
حيث اشتملت كل مجموعة من مجموعتي  ،عن طريق القرعة ألفراد العينة وبعدها يتم التوزيع العشوائي

 .ذكور للمجموعة الثانية 00إناث و 1للمجموعة األولى وذكور  09وث إنا0منهم تلميذا04البحث على 

 وخصائصها السيكوميترية: دراسةلدوات اأ - 0

المنطقي ذكاء ال واختبار ،إلجراء الدراسة الحالية استخدمت الباحثة اختبار تحصيلي في مادة للرياضيات   
 ، كما تم بناء برنامج تدريبي يعتبر كأداة ثالثة من أدوات البحث.الرياضي

  ختبار تحصيلي في مادة الرياضيات:ا 0-0
للداللة  العالم األمريكي )كاتل( م(0924) ى أن االختبار لفظة استعملها سنةال( 0441) يشير القيسي   

من االمتحان يعطى لجماعة أو ألفراد، وقد يكون رائزا على وسيلة قياس السمات والقدرات، وهو نوع معين 
كميا أو نوعيا، بقصد التأكد من وجود أو غياب فدرة معينة أو معرفة أو مهارة أو بغية تعين الدرجة التي 

 (.02، ص0441)القيسي،  توجد فيها الصفات واألمور
تبار أو نشاط الرياضيات تم بناء االخبغية تعيين الدرجة لمستوى التالميذ في مادة و كما أشار القيسي    

: هي ربعةزع حسب ميادين الرياضيات األيحتوي على ست وضعيات تعليمية تتو  التحصيلي في الرياضيات
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 إعدادم ت .، ميدان الفضاء والهندسةطياتميدان تنظيم المع ،رميدان قياس المقادي ،عداد والحساباأل ميدان
 بتدائيالمدرسي للسنة الخامسة ا الكتابالوثيقة المرافقة و الرياضيات و منهاج  عتماد علىهذا االختبار باال

لتعليمية ا هدافتمت صياغته وفق أهداف تتناسب مع األو  ،رع على المواضيع السابقة لالختباباالطالو 
 .)انظر الملحق( للسنة الخامسة ابتدائي

ن صدق التأكد من صدق االختبار مالخصائص السيكوميترية لالختبار التحصيلي لمادة الرياضيات: تم  -
االختبار من خالل صدق المحتوى )الصدق الظاهري(، حيث تم إعداد االختبار وعرضه على خمس 

مفتش  تم عرضه على محكمين من ذوي الخبرة في التربية الخاصة، والمناهج واإلحصاء، والرياضيات. كما
أكد من مالئمة بوعريريج)أنظر الملحق(. وذلك للتبرج لواليةالتربية وأساتذة التعليم االبتدائي بالمقاطعة الرابعة 

ووضوحه وانتمائه لما يقيسه وسالمة الصياغة اللغوية وكذلك النظر في درجات التصحيح  التمارين للعينة
 ومدى مالئمتها. 

 :اختبار الذكاء المنطقي الرياضي 0-9
 المتعددة لتقييم الموهبة التي أعدها محمد اختبار الذكاء المنطقي الرياضي يوجد ضمن قائمة الذكاءات   
الذي أشار الى أن هذه القائمة أعدها في األصل جاردنر في ضوء نظريته عن الذكاءات المتعددة  (0441)

ف هذه . وتتألون به من ذكاءات أو مواهب مختلفةليتعرف من خاللها على مختلف األفراد وفق ما يتمتع
طقي الذكاء المنو : الذكاء اللغوي، أنماط من الدكاءات أو المواهب هيعبارة تتوزع على سبعة  24القائمة من 
والذكاء الجسمي الحركي، ويمثل كل منها خمس عبارات في  الذكاء المكاني،و الذكاء الموسيقي، و  الرياضي،

وجد وأخيرا الذكاء االجتماعي وتمثله ثالث عبارات، وي .الشخصي أو الذاتي وتمثله عبارتانالقائمة ثم الذكاء 
 وصفر على التوالي، وبذلكحصل بالتالي على الدرجتين واحد ال( ت -)نعم اختياران أمام كل عبارة هما

 )بما فيها الذكاء المنطقي الرياضي( بينالخمسة األولى للذكاء والموهبة تتراوح درجات كل نمط من االنماط
 .على تمتعه بهذا النمط من الموهبةالفرد في أي منها على أربع درجات دليال قويا  ويعد حصول 5و 4

  (.01ص  9112)محمد،. افق( أمام العبارة في تلك الخانةويصبح على الفرد أن يضع عالمة )مو 
ن حثة لكي تتمكن عينة البحث موقد تم تحديد عبارات اختبار الذكاء المنطقي الرياضي من طرف البا   

 عليه واالجابة بدقة على مفرداته. التعرف 
بيل : تم استخدام العديد من األساليب في سالختبار الذكاء المنطقي الرياضي الخصائص السيكوميترية -

قام معد المقياس بتطبيقه على عينة معيارية  التحقق من صدق هذا المقياس مثل صدق المحتوى حيث
وفي ضوء ذلك كان معامل تمييز بنود المقياس داال،  ووضع له رتب ميئينية كمعايير -فردا  0450قوامها 

وكانت قيم)ر( الدالة على ارتباط البنود بالدرجة الكلية للبعد دالة احصائيا. وأوضحت نتائج صدق المحك 
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صل التي تم التو ، حيث أوضحت معامالت الصدق التالزمي المقياس يتمتع بمعدالت صدق عاليةأن هذا 
نها كانت معامالت عالية وذات أ (Reis)( 0222)سالي ريس اليها باستخدام قائمة الموهبة التي أعدها

وهي  4.20 – 4.02داللة احصائية، كما وجدت ارتباطات موجبة دالة وقوية، حيث تراوحت قيم )ر( بين 
  4.40دالة احصائيا عند  قيم
 سنة 00يقدر ب  عمري ( بمتوسط005عينة )ن=تم استخدام إعادة تطبيق المقباس على  أما الثبات فقد   
  (.00 – 00، ص9112محمد، )شهور وذلك بعد أسبوعين من التطبيق  1و
 :يالبرنامج التدريب -0-0 
منظمة تتضمن مجموعة من الخبرات واألنشطة نامج التدريبي بأنه خطة تعليمية البر ( 0402تعرف الباز)  

 ةمهارية والواألساليب التدريسية المتنوعة وضعت بهدف إحداث تغيرات مرغوبة في الجوانب المعرفي
 (.000ص، 9100 الباز،). والوجدانية

( بأنه عبارة عن خطة تتضمن بشكل رئيسي مجموعة من األهداف التدريبية 0402)وتعرفه محيرق   
ها تحقيق خاللالمختارة في ضوء تحليل العمل والمحتوى وطرق التدريب والوسائل المساعدة التي يتم من 

، 9100محيرق، ) إضافة إلى أدوات التقييم الالزمة للتأكد من تحقيق البرنامج ألهدافه تلك األهداف.
 (.020ص

 التمارين التي تضم ميادين الرياضياترائيا بأنه: مجموعة من األنشطة و جإيعرف البرنامج التدريبي و   
بهدف  لتعليميةالجلسات التدريبية االتي تم تطبيقها على عينة البحث خالل و  ،األربعة للسنة الخامسة ابتدائي

 تنمية الذكاء المنطقي الرياضي لديهم.
ة تشمل عناصر محدد إلىتحتاج  تصميم البرنامج التدريبي عملية :البرنامج التدريبيعناصر تصميم  -

ي تصميم البرنامج المطلوبة ف هم العناصرأ (0402) ، حيث حددت محيرقتصميم البرنامج جوانبجميع 
 :التدريبي

 ألساسيةاويكون فيه داللة مباشرة على االحتياجات  حيث يتم تحديد العنوان بشكل واضح: عنوان البرنامج -
 من خالل األهداف المصممة. التي يتم تلبيتها

هداف ألن تكون اأحددت من قبل و  التيهداف في ضوء االحتياجات حيث يتم توضيح األ: هداف البرنامجأ-
لمجاالت ومحددة من ناحية ان تكون واقعية أكما يجب  .امج ولها دالالتها المباشرة عليهمرتبطة بعنوان البرن

 .التي سيتم تغطيتها من خالل البرنامج
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 بهموتشمل تحديد عدد المتدربين الذين يمكن للبرنامج استيعا: البرنامجي و المشاركين فأتحديد المتدربين -
 واحد.المتدربين في برنامج وضرورة وجود تجانس بين 

نماوجد مدة مثاليه للتدريب ت : حيث التحديد الزمان الذي يستغرقه البرنامج- لمدة األصل أن تكون ا وا 
 .هداف الموضوعةة لتحقيق األيكاف

 .التي تمثل محتوى البرنامج التدريبي :تحديد الموضوعات-

 .حيث يشكل المدرب الوسيلة التي يتم عن طريقها نقل رسالة وهدف التدريب اختيار وتحديد المدربين:-

 ساليب متنوعة بحسب المعارف والمهارات.تكون األساليب التدريب: أتحديد -

 التعليمي حسب المحتوى التدريبي تكون متنوعة :تحديد االستراتيجيات-

 يتم تقويم العملية التدريبية وخاصة المتدربين والبرنامج التدريبي حتى :لتقويما ساليبأتحديد -

 التدريبيعداد رزنامة محكمة للبرنامج إ: حيث يتم إعداد الجدول الزمني-

معدات و  يكون مجهر بوسائل مكان الذي تتم فيه عملية التدريبنقصد به ال المكاني:اإلطار تحديد  -
   (.022-020ص ص، 9100)محيرق، وتتوفر فيه شروط التدريب الناجح ، التدريب

عداد دليل خاص بهو  اعتمادا على ما سبق تم بناء برنامج تدريبيو        الملحق(. )انظر ا 
  :الدليل عناصر وخطوات تصميم البرنامج التدريبي وتتمثل فيتضمن  
علم تلرياضي لدى التالميذ ذوي صعوبات برنامج تدريبي لتنمية الذكاء المنطقي ا :عنوان البرنامج 0-0

 الرياضيات.
 أهداف البرنامج:  0-9
 .الرياضيات تنمية الذكاء الرياضي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم :الهدف العام-
 :هداف الفرعيةاأل-
 .الحسابو عداد األلرياضي في ميدان المنطقي اتنمية الذكاء  -
 .ياس المقاديرالرياضي في ميدان ق المنطقي تنمية الذكاء -
 .الرياضي في ميدان تنظيم معطيات المنطقي تنمية الذكاء -
 .الهندسةو  الرياضي في ميدان الفضاء المنطقي تنمية الذكاء -
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عليمية نشطة التمجموعة من األمثلت موضوعات البرنامج التدريبي ت: البرنامج التدريبيموضوعات  0-0
سب الميادين ربعة مجاالت حأتقسيمها الى ضيات في السنة الخامسة ابتدائي وقد تم بنائها و المتعلقة بالريا

 :هي كالتاليربعة للرياضيات و األ
 الحساب:و  ميدان األعداد -

  222 222 222األعداد إلى 
  طرحية.وضعيات جمعية و 
  0-الكسور- 
  0-الكسور- 
 مكون من رقمين أو ثالثة أرقام. الضرب في عدد 
 0-الكسور العشرية 
 0-الكسور العشرية. 
 طرح األعداد العشرية.و  جمع 
 القسمة. 

 قياس مقادير: ميدان -

 .األطوال 
 الزوايا. 
 المحيط. 
 .المساحة 
 قياس كتل.  

 ميدان تنظيم معطيات: -

 المدد 
  0-التناسبية. 
  0-التناسبية. 
 النسبة المئوية.  
 استخراج معطياتو  قراءة مخطط. 
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 مخططاتو  جداول. 

 الهندسة:و  اءميدان الفض -

 تشفير مرصوفة. 
 متعامدة.و  مستقيمات متوازية 
 .التناظر 
 المثلثات الخاصة. 
 المجسمات. 
 األشكال الهندسية. 
 الدائرة. 

 :رياضيالمنطقي ال تنمية الذكاءتدريس و  ستراتيجيات المعتمدة فياالساليب و األ 0-0
  :ساليباأل 0-0-0
 .العصف الذهني -
 .التعلم الذاتي -
 .التعلم التعاوني -
 األدوار.تمثيل  -
 ستراتيجيات اال 0-0-9
 .التكميماتالحسابات و  -
 .الوضع في فئاتالتصنيف و  -
 .السقراطيةألسئلة طرح  -
 .موجهات الكشف -
 .العلمي التفكير -
دريبي خالل لتساليب واالستراتيجيات يتم اعتمادها أثناء تقديم أنشطة البرنامج ااألن هذه أ إلىنشير    

 لتدريبي.اي تقديم حصص البرنامج ألساليب فث المزج بين هذه الستراتيجيات و حي ،الجلسات التدريبية
ء تقديم ثناأالتقنيات الستخدامها تم تحديد مجموعة من الوسائل و  التقنيات والوسائل المستخدمة: 0-0
ذهنية، جهاز الخرائط ال :تمثلت فيو  ،فكارتوضيح األو  هي تساعد على الفهمو  ،نشطة الجلسات التدريبيةأ
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 لمية مختلفة، كالمجسمات, األشكاقالم، وسائل تعليأ، لي، شاشة العرض، سبورةآالعرض، جهاز الحاسوب 
 الجلسات.، آلة تصوير مالحظاتوراق عمل، دفتر أسبورة ورقية،  .غيرهاو 
ارقي فتمثل الفئة المستهدفة عينة البحث التي تم الحصول عليها بعد التشخيص ال :الفئة المستهدفة 0-2

 عتين متجانستينتم تقسيمهم عشوائيا الى مجمو  ،وتلميذة اتلميذ 04عددها و  أثناء الدراسة االستطالعية
 ريبيةولى ضابطة لم تتلقى المعالجة التجالمجموعة األ تلميذا 04تضم كل مجموعة ، وضابطة تجريبية

 (.رنامج التدريبيجريبية )جلسات البالمجموعة الثانية تجريبية تلقت المعالجة التو  )جلسات البرنامج التدريبي(،
 :اإلطار المكاني والزماني للبرنامج 0-0
 : يللبرنامج التدريب المكاني اإلطار 0-0-0
 تحديدا بمدرسةو  لتقديم البرنامج التدريبي بالمقاطعة التفتيشية الرابعة بوالية برج بوعريريج اإلعدادتم    

، حيث تم تحضير قسم خاص بالمدرسة تم تجهيزه بمختلف المعدات الالزمة لتقديم زيتوني العيد الشهيد
 . البرنامج التدريبي

 الزماني لتنفيذ البرنامج  اإلطار 0-0-9
  :تقسم على النحو التالي سابيعأ 2جلسة خالل  01ساس أيط لتنفيذ البرنامج التدريبي على طتم التخ   
 د (. 24و سا 0نصف )و  ساعة: كل جلسة )حصة تدريبية( -
 . نصفو  ربع ساعاتأسبوع ثالث جلسات تدوم أكل  -
نه أ إال .ماي 04غاية  إلىالتطبيق الميداني للبرنامج التدريبي  النطالق مارس 05قد تم تحديد تاريخ و    

غلق و  تعذر تقديم البرنامج التدريبي بسبب ظروف طارئة تمثلت في توقف الفئة المستهدفة عن الدراسة
 .كورونا بسبب جائحةالمدارس 

 :تقويم البرنامج 0-0
 بعدي باستخدام اختبارين:مج التدريبي من خالل قياس قبلي و سوف يتم تقويم البرنا

 الملحق(. )أنظر ر تحصيلي في مادة الرياضياتاختبااألول: عبارة عن  -
 الثاني: عبارة عن اختبار الذكاء المنطقي الرياضي )أنظر الملحق(. -

التدريبي  برنامجلتحديد فاعلية ال ة النتائجمقارنالضابطة والتجريبية و  الثاني للمجموعةول و تقديم االختبار األ
 .لتنمية الذكاء الرياضي

تم التأكد من صدق البرنامج من خالل صدق المحتوى  :للبرنامج التدريبي لسيكومتريةالخصائص ا -
 تعديالتي أمحكمين من ذوي الخبرة إلضافة  5تم عرضه على حيث ، صدق المحكمين)الصدق الظاهري( 

حكيم استمارة التعلى  اإلجابةو  دليلهطلب من المحكمين فحص البرنامج و  قدو  ،مالحظات يرونها مناسبةو 
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. عليها بصورته النهائية بناء خراج البرنامجإتم و  ،المالحظات خذت بعين االعتبار كلأقد و  ،)أنظر الملحق(
  .)أنظر الملحق(

 التعديالت على البرنامج التدريبي المعتمد في الدراسةوقد شملت الصورة النهائية للبرنامج مجموعة من    
التدريبي  أوال: عنوان البرنامج حيث تمحورت التعديالت حول ،تي شملت دليل البرنامج التدريبيالحالية وال

م تعديله إلى ات تعلم الرياضيات تفبعدما كان فاعلية برنامج تدريبي لمستوى الذكاء الرياضي لعالج صعوب
فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الذكاء الرياضي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات. ثانيا:  أوال:

لفرعية واألهداف ا ،لم الرياضيات: عالج بفاعلية صعوبات تعالهدف العام م واألهداف الفرعيةاالهدف الع
 عطيات،عالج بفاعلية صعوبة تنظيم م ،ج بفاعلية صعوبة قياس مقاديرعال ،عالج بفاعلية صعوبة الحساب

رياضي لدى المنطقي العالج بفاعلية صعوبة الفضاء والهندسة، تم التعديل إلى: الهدف العام: تنمية الذكاء 
أما األهداف الفرعية: تنمية الذكاء  الرياضيات بالصف الخامس ابتدائي، التالميذ ذوي صعوبات تعلم

 ،رالرياضي في ميدان قياس المقادي تنمية الذكاء المنطقيرياضي في ميدان األعداد والحساب، المنطقي ال
تنمية الذكاء الرياضي المنطقي في ميدان  ات،المعطيفي ميدان تنظيم تنمية الذكاء المنطقي الرياضي 

 الفضاء والهندسة.

نطقي تم اعتما د االختبار التحصيلي واختبار الذكاء الموورد أيضا تعديل فيما يخص تقويم البرنامج حيث    
الرياضي بدال من مقياس صعوبات تعلم الرياضيات الذي أعتبر أداة للتشخيص الفارقي للكشف عن ذوي 

   صعوبات تعلم الرياضيات.

 ب اإلحصائية المعتمدة في الدراسة:األسالي-0

ركائز البحث العلمي. نظرا إلسهامات يعد أكثر إن أي دراسة يجب أن تشمل الجانب االحصائي، حيث    
علم اإلحصاء في تحليل النتائج بدقة متناهية في الوصول الى األهداف المنشودة، تم االعتماد في هذه 

قياسات الفروق بين ال فحص وحسابمن أجل  لعينتين مستقلتين ائية )ت(اللة اإلحصالدراسة اختبار الد
 التجريبية والضابطة.القبلية والبعدية للمجموعة 

تفشي لوقد تعذر تطبيق البرنامج التدريبي وكذا التأكد من فاعليته والوصول الى نتائج وتحليلها وهذا نظرا    
  فيروس كورونا وغلق المدارس وبالتالي غياب عينة البحث وتوقف اجراء الجانب التطبيقي.
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 خاتمة:
 فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الذكاء المنطقي الرياضي لدى موضوع البحث الذي تمت دراسته في تمثل   

ن إشكالية بحيث انطلق م بالمرحلة االبتدائية السنة الخامس نموذجا الرياضياتالتالميذ ذوي صعوبات تعلم 
قترحت لعالجها ريبية التي االتدهم لها وأهم البرامج لتضمنت صعوبات تعلم الرياضيات ونظرة العلماء وتحلي

 .ية المهارات والذكاءات اإلنسانيةلتنمو 
 مرهم العقليال يتناسب مع عوتظهر صعوبات تعلم الرياضيات في انخفاض مستوى تحصيل التالميذ بما    

الفضاء  -: األعداد والحساب يادين الرياضيات األربعةية في مونقص واضح في المهارات التعليمية التعلم
 تنظيم معطيات.  -قياس المقادير -والهندسة 

أكثر لتشكل حاجز أمام تقدم التالميذ في اكتسابهم للتعليمات كلما مر تتراكم صعوبات التعلم وتتطور    
إلى المراحل  لفي وقت مبكر كي ال تنتقعليم االبتدائي. يفترض معالجتها الزمن وخصوصا في مرحلة الت

 .التعليمية المقبلة

حددت اإلجراءات المنهجية للبحث وتم بناء برنامج تدريبي يقوم على أسس تعليمية وتسطير  وتحقيقا لذلك   
ذكاء المنهج التجريبي بغرض تنمية ال خطوات تطبيقه على النحو التالي: تمثل المنهج المعتمد في أهم

بيين القبلي ين التجريوتم تطبيقه باعتماد التصميماضي ألن طبيعة البحث تستدعي ذلك، المنطقي الري
 .طة، وذلك للتحقق من صدق الفرضياتوالبعدي مع استخدام المجموعة الضاب

كما تم اختيار العينة بطريقة قصدية في حين تم توزيعها بالطريقة العشوائية على مجموعتي البحث    
انسة بين أعضاء المجتمت  للتغيرات ث الضبطالضابطة والتجريبية ومراعاة لمعايير المنهج التجريبي من حي

أثيرا في ألكثر ت .المجموعة التجريبية وأعضاء المجموعة الضابطة بإحداث التكافؤ بينهما في المتغيرات
غير تم الرياضيات خالل المسار الدراسي، متغير معدل مادة السن،عليمية والمتمثلة في متغير العملية الت

 نسبة الذكاء المنطقي الرياضي.

فراد أالذكاء الرياضي المنطقي على أما العمل الميداني فقد تمثل في تطبيق برنامج تدريبي لتنمية    
را لتفشي نظ إال أنه لم يتم ذلك بسب توقف عينة البحث عن الدراسة وغلق المدارس .المجموعة التجريبية

 .02فيروس كوفيد 

اجة الماسة إلى مواصلة تطبيق البرنامج لكن من األهمية بما كان أن تكون التوصيات التذكير بالح   
 ومناهج رقطوتطوير  التدريبي وتحقيق أهداف الدراسة والمتمثلة في تنمية ورفع مستوى الذكاء الرياضي
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وبات التعلم ة خاصة وصعوالحد من تداعيات صعوبات التعلم في الرياضيات بصفتعلم وتعليم الرياضيات 
نما أيضا بتنمية الذكاء بصفة عامة ت األخرى اليس فقط من خالل تنمية الذكاء الرياضي المنطقي فحسب وا 

ي ف ومساعدة المتعلمين على تجاوز مختلف الحواجز والصعوبات لتحقيق الجودة، كالذكاء اللغوي مثال
 .العملية التعليمية التعلمية
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  قائمة المراجع:
 : المراجع باللغة العربية

المرجع في صعوبات التعلم النمائية واألكاديمية . (0404سليمان عبد الواحد يوسف.)  ،إبراهيم-0 
 . (. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية 0. )طواالنفعاليةواالجتماعية 

 (. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.  0. )طالقدرات العقلية .( 0221فؤاد عبد اللطيف. ) ،حطب أبو-0 

قاموس مصطلحات (.  0400عبد الستار. ) ،جاد ومحفوظي ،البحيري؛ و مسعد نجاح ،أبو الديار -2
 (. الكويت: مركز تقويم وتعليم الطفل. 0. )طصعوبات التعلم ومفرداتها

مهارات التدريس الصفي الفعال والسيطرة على المنهج (.  0405محمد عيسى.) ،أبو سمور -0 
 دار دجلة. : (.عمان 0.)طالدراسي

القاهرة: دار (. 5. )طمناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية(.  0441رجاء محمود.) ،أبو عالم -5
 النشر للجامعات. 

دار الكتاب  : (. السعودية 2. )طالذكاء المتعدد في غرف الصف(.  0441توماس. ) ،أرميسترونج -1
 التربوي للنشر. 

. القاهرة: (0)ط .طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات(.  0440اسماعيل محمد. ) ،األمين -1
 دار الفكر العربي.

فاعلية برنامج تدريبي قائم على تقنيات الويب في تنمية مهارات (. 0402مروة محمد محمد. ) ،الباز -9
مج  ،رمص -ة. مجلة التربية العلميةالتدريس االلكتروني واالتجاه نحوه لدى معلمي العلوم أثناء الخدم

 .014 -002 ،0ع ،01
العلم سكندرية: دار (. اإل 0.)طصعوبات التعلم األكاديمية(.  0449علي عبد الرحمان.) ،بديوي -2

 وااليمان للنشر والتوزيع.
دار  (. عمان:0. )طصعوبات التعلم(.  0445والرشدان, أحمد مالك. ) ؛محمد أسامة ،البطانية -04

 المسيرة للنشر والتوزيع.
أطروحة دكتوراه  تطور اختبار الذكاءات المتعددة باستخدام نموذج راش.(.  0409) ،خديجة ،بن وزة -00

 كلية العلوم االجتماعية. جامعة مستغانم.
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(. القاهرة: دار عالم الثقافة 0. )طالذكاءات المتعددة واكتشاف العباقرة(. 0401ياسر.) ،بهاءالدين -00
 للطباعة والنشر والتوزيع.

 عربية. ال (. القاهرة: دار النهضة 0.)طالذكاء ومقاييسه(. 0221جابر عبد الحميد. ) ،جابر -02
(. القاهرة: دار النهضة 2. )طسيكولوجية التعلم ونظرية التعليم(. 0442) جابر عبد الحميد. ،جابر -00

 العربية. 
دار الفكر القاهرة: . الذكاءات المتعددة والفهم تنمية وتطبيق(. 0441جابر عبد الحميد. ) ،جابر -05

 العربي.
رتب ما يت ،الذكاء بتقديم التعليم المناسب لكل شخص رعاية التباين في(. 0292هوارد. ) ،جاردنر -01

 (. 2( العدد)01. مستقبليات. القاهرة: المجلد )على التصور الجديد للذكاء البشري
 مترجم(. ،) محمد بالل الجيوشي ،أطر نظرية الذكاءات المتعددة(.  0222هوارد. ) ،جاردنر -01
 العربي لدول الخليج. –التربية  –مكتبة  ( الرياض:0440)

 ن.) عبد الحكيم أحمد الخزاميذكاء المتعدد في القرن الحادي عشرلا(. 0222هوارد ) ،جاردنر -09
 (. القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.0مترجم(. )ط

 (. عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.0. )طصعوبات التعلم(.  0440عصام. ) ،الجدوع -02
(. القاهرة: دار النهضة . )جابر عبد الحميد جابر مترجممهارات البحث التربوي(.  0222جيلي, ل. ) -04

 العربية.
مكتبة زهراء  (. القاهرة:0. )طصعوبات التعلم والتعلم العالجي(.  0444نبيل عبد الفتاح.) ،حافظ -00

 الشرق.
. ن الواقع المعاصر والغد المأمولعلم النفس المدرسي بي(.  0440عبد الستار حافظ. ) ،حافظ -00

 .كلية التربية. القاهرة
(، عمان: دار 0، )طقياس وتقييم قدرات الذكاءات المتعددة(، 0442حسين، محمد عبد الهادي، ) -02

 الفكر.
الجوهرة للنشر . القاهرة: دار نظرية الذكاءات المتعددة(.  0400محمد عبد الهادي. ) ،حسين -00
 التوزيع.و 

(. األردن: مكتب المجتمع العربي 0. )طمقاييس صعوبات التعلم(.  0441محمد عمر. ) ،خطاب -05
 للنشر.
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مستويات الذكاء اللغوي لدى طالب دولة اإلمارات واقتراح برنامج لتنمية (. 0220) .علي ،الخولي -01
 . مجلة التربية. جامعة األزهر. الذكاء اللغوي لديهم

تشخيص صعوبات التعلم وتطبيق برنامج متابعة في تنشيط العمليات دور (. 0409عيسى.) ،رمانة -01
. أطروحة دكتوراه. كلية العلوم االجتماعية. المعرفية وتحسين التحصيل الضعيف في مادة الرياضيات

 . - 0-جامعة الجزائر 
شر اتراك للن : (. القاهرة0(. )طصعوبات تعلم الرياضيات)ديسكالكوليا(. 0441خالد. ) ،زيادة -09

 والتوزيع.
(. 0)ط .العالجيةو  التشخيصيةو  األسس النظرية صعوبات التعلم(. 0229فتحي مصطفى. ) ،الزيات -02

 القاهرة: دار النشر للجامعات.
(. القاهرة.: دار النشر  0. )طالمتفوقون عقليا ذوو الصعوبات(. 0440فتحي مصطفى.) ،الزيات -24

 . للجامعات
استراتيجية تعليم (. 0401خالد فايز. ) ،وعبد القادر ؛اسماعيل منير ،وأحمد ؛خالد خميس ،السر -20

 (.جامعة األقصى غزة. 0)ط. وتعلم الرياضيات
 كيف يتعلم ذو صعوبات تعلم الرياضيات. .( 0441) .وليد أحمد ،خليفةمراد عيسى؛ و  ،سعد - 20

 االسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنشر.
 .وعالجها صعوبات التعلم، تاريخها، مفهومها، تشخيصها(. 0444عبد الحميد سليمان. ) ،السيد -22
 (. القاهرة: دار الفكر العربي.0)ط
 النفسيةو  معجم المصطلحات التربوية(. 0442حامد، عمار. )؛ و والنجار، زينب ؛شحاتة، حست سيد -20
  الدار المصرية اللبنانية. : (. القاهرة0)ط
النهضة  . القاهرة: مكتبةسيكولوجية الفئات الخاصة والمعوقين(.  0222زينب محمد ) ،شقير -25

 المصرية.
(. عمان: دار 5(. سيكولوجية الفروق الفردية في الذكاء. )ط0400الشيخ، سليمان الخضري. ) -21

 المسيرة للنشر والتوزيع.
(. عمان: دار وتطبيقاتطرق تدريس الرياضيات)نظريات  .(0440) .اسماعيل محمد ،الصادق -21

 الفكر العربي.
 . القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزيع.الذكاءات المتعددة(.  0449طارق عبد الرحمان. ) ،عامر -29



 -----------------------------------------------------------------------قائمة المراجع 

666 

القاهرة: المجموعة العربية  .(0)ط. الخرائط الذهنية ومهارات التعلم .(0405).طارق ،عبد الرؤوف -22
 للتدريب والنشر. 

صعوبات التعلم وأثر التدخل المبكر والدمج التربوي لذوي االحتياجات (.  0400عادل محمد. ) ،العدل -04
 . (. القاهرة: دار الكتاب الحديث0. )طالخاصة

 العربية. . القاهرة: مكتبة الدار(. االبداع في تعليم الرياضيات0440)محبات.  ،عميرة -00
لقاهرة: دار المكتب (. ا0. )طالخوف من المدرسةصعوبات التعلم و (.  0400عصام. ) هند ،العزازي -00

 والتوزيع.العربي للنشر 
(. الرياض: مكتبة 0. )طأطفالنا وصعوبات التعلم(. 0440هدى عبد اهلل الحاج عبد اهلل. ) ،العشاوي -02

 الملك فهد الوطنية للنشر.
رهاصات  نحو(. 0440تغريد. ) ،عمران -00 آفاق جديدة للتدريس في واقعنا التعليمي نهايات قرن وا 

 دار القاهرة للكتاب. (. القاهرة:0)ط قرن جديد.
برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم القراءة والكتابة لدى (.  0440صالح علي محمد. ) ،عميرة -05

غير منشورة معهد الدراسات العليا للطفولة عين شمس.  . رسالة دكتوراهتالميذ غرفة المصادر التأسيسية
 مصر.
مدى فعالية برنامج تدريسي لعالج بعض صعوبات التعلم لدى تالميذ (.  0221أحمد أحمد. ) ،عواد -01

 كلية التربية. جامعة الزقازيق. مصر.  رسالة ماجيستير غير منشورة. المرحلة االبتدائية.
 (. عمان: مؤسسة الوراق للطبع والنشر. 0. )طصعوبات التعلم(. 0229أحمد. ) أحمد ،عواد -01
(. عمان: دار المسيرة 0. )طالبرامج العالجية لصعوبات التعلم(.  0401عادل صالح. ) ،غنايم -09

 للنشر والتوزيع. 
(.الرياض: مكتبة 0. )طينتقائاستراتيجية التعلم التعاوني اال (. 0400سلطانة بنت قاسم. ) ،الفالح -02

 الملك فهد.
 (. القاهرة: دار الكتاب الحديث. 0. )طعاقة العقليةاإل (. 0449رضوان حسناء.) ،فوقية -54
 صفاء للنشر والتوزيع.  (. عمان: دار2. )طأساسيات صعوبات التعلم(.  0405مثقال. ) جمال ،القاسم -50
ن: مؤسسة الطريق للنشر (. عما0. )طدليل األسرة الى صعوبات التعلم(.  0449يحي. ) القبالي، -50

 والتوزيع.
 (. عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع. 0. )طالمعجم التربوي وعلم النفس(.0441القيسي، نايف نزار. ) -52
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دراسة الفروق في الذكاء المتعدد بين طالب بعض الكليات (. 0442قوشحة، رنا عبد الرحمان. ) -50
 رسالة دكتورا )غير منشورة(. معهد الدراسات والبحوث التربوية: جامعة القاهرة. النظرية والعملية.

مترجم(.  ؛ وداوود داوود.) سمير يوسفالرياضيات والبحث عن المعرفة(. 0221مريس.) ،كالين -55
 (. بغداد. دار الشؤون الثقافية العامة.0)ط
(. عمان: دار 2. )طالعالجية المقترحةصعوبات التعلم والخطة (. 0441مفلح تيسير.) ،كوافحة -51

 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 
ثرائية بواسطة برنامج حاسوبي في عالج أثر استراتيجية إ(. 0441ن عابد. )درويش ب ،المالكي -51

 ية. . ماجيستير منشورة. جامعة أم القرى السعودصعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث ابتدائي
 (. القاهرة: دار السحاب للنشر.0. )طأساسيات تدريب الموارد البشرية(. 0402مبروكة. ) ،محيرق -59
. القاهرة. مكتبة األنجلو إدارته ،مهاراته ،ماهيته ،التدريس الفعال(. 0441عزيز ابراهيم. )، مجدي -52

 المصرية.
 االسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطبع.(. 0. )طاستراتيجيات التدريس الفعال. عفاف عثمان ،مصطفى -14
أثر الذكاءات المتعددة على التحصيل الدراسي والدافعية واالندماج في العمل سعيد أحمد.  ،مصطفى -10

 . االسكندرية: دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع.لدى تالم المرحلة االبتدائية
 . الجزائر منشورات الحبر.النفسبحوث ودراسات متخصصة في علم (. 0441بشير) ،معمرية -10
 (. األردن: دار المسيرة للنشر.0. )طمناهج البحث العلمي في التربية(. 0444سامي محمد. ) ،ملحم -12
و مكتبة األنجل . القاهرة:(التطبيقات -لنماذجا -التعلم )المفهوم(. 0440حمد عبد الحليم. )م ،منسي -10

 المصرية.
 . األردن: الفرقان للنشر.علم النفس التربوي(. 0221عبد المجيد. ) ،النشواتي -15
 (. القاهرة: دار الفكر العربي. 0.)طمنهجية البحث في التربية(. 0221عبد الرحمان. ) ،النقيب -11
. عمان: دار صفاء للنشر صعوبات التعلم بين المهارة واالضطراب(. 0400محمد علي. ) ،النوبي -11

 للنشر والتوزيع. (. عمان: دار الفكر 0مترجم(. )ط عبد اهلل محمدوالتوزيع.)عادل 
.)عبد العزيز التقويم التربويالتقييم في التربية الخاصة و (. 0299ج.) ،وبوتيت ؛ل ،هارجروف -19

 السرطاوي وزيدان السرطاوي, مترجم(. الرياض: مكتبة الصفحات الذهبية.
 صعوبات التعلم(. 0441مارجريت. )،ويس؛ و جيمس ،كوفمان؛ و جون ،لويد؛ و دانيال ،هاالهان -12

 يع.والتوز دار الفكر للنشر .)عادل عبد اهلل محمد, مترجم(.عمان: التعلم العالجي طبيعتها، مفهومها،
 (. عمان: جهينة للنشر والتوزيع.0. )طأساسيات التربية الخاصة(. 0440راضي. ) ،الوقفي -14
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 . الجزائر.مناهج مرحلة التعليم االبتدائي(. 0401وزارة التربية الوطنية. ) -10
 الجزائر. .الوثيقة المرافقة لمنهاج الرياضيات(. 0401وزارة التربية الوطنية. ) -10
 الجزائر. .دليل استخدام كتاب الرياضيات(. 0402وزارة التربية الوطنية.) -12
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 (: قائمة محكمي )الخبراء( أداة الدراسة.01الملحق رقم )

/المقاطعةالجامعة التخصص الرتبة العلمية الدرجة العلمية اسم ولقب الخبير الرقم  

 محاضرأ.  دكتوراه علوم أبركان العمري 10
علوم علم النفس و 

 تربيةال
 ع-ب-البشير االبراهيمي ب

 ع-ب-البشير االبراهيمي ب علوم تربوية أ. محاضر دكتوراه علوم بلمرابطة أحمد 19
 ع-ب-البشير االبراهيمي ب علم النفس التربوي أ. محاضر دكتوراه علوم حمي سليم 10

 سيدهم كريمة 10
 اجيستيرم

 رياضيات
 ع-ب-البشير االبراهيمي ب رياضيات أ. محاضر

 أ. محاضر دكتوراه علوم قرين العيد 10
علم النفس 
 المدرسي

 ع-ب-البشير االبراهيمي ب

 ب ع-التفتيشية الرابعة بـ: ب لغة عربية إ . مفتش ت لسانس حقوق عمور نورالدين 12

 ب ع -ب : الرابعة بـ لغة عربية أ . ت . م. أ / رحال عبد الحليم 10
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 دليل البرنامج التدريبي قبل التعديل (:19ق رقم )الملح
 

 جامعة البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج
 االجتماعيةو  كلية العلوم اإلنسانية

 قسم العلوم االجتماعية
 شعبة علم النفس

 دليل البرنامج التدريبي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد الطالبة: بن عنيبة صليحة.
 

 مليكـة.بن بردي  إشراف الدكتـورة:
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 اسـم البرنامج التدريبي: - 

  .برنامج تدريبي لمستوى الذكاء الرياضي لعالج صعوبة تعلم الرياضيات للتالميذ المتأخرين دراسيا

 أهداف البرنامج التدريبي: -

 الهدف العام:

 ئية.االبتداعالج بفعالية صعوبة تعلم الرياضيات لدى التالميذ المتأخرين دراسيا بالطور الثالث للمدرسة 
 األهداف الفرعية:

 الحساب.و  عالج بفعالية صعوبة األعداد 
 .عالج بفعالية صعوبة قياس المقادير 
 .عالج بفعالية صعوبة تنظيم معطيات 
 الهندسةو  عالج بفعالية صعوبة الفضاء. 
 موضوعات البرنامج التدريبي: 

 تقسم حسب ميادين نشاط الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي:
 الحساب.و  خاصة باألعداد مواضيع

 مواضيع خاصة بقياس المقادير.
 مواضيع خاصة بتنظيم معطيات.

 الهندسة.و  مواضيع خاصة بالفضاء
 البرنامج الزمني لتنفيذ البرنامج: -

 تقسم على النحو التالي:و  أسابع 2جلسة خالل  01يتم تنفيذ البرنامج على أساس 

 )د.( 24و سا 0نصف ) و  ساعة : كل جلسة )حصة 
  نصف.و  ساعات 0كل أسبوع ثالث جلسات تدوم 
 أساليب التدريب: -

 التي تشمل األساليب التالية:و  تتمثل في فنيات متنوعة

 _ العصف الذهني.

 _ التعلم الذاتي.

 _ التعلم التعاوني.

 _ تمثيل األدوار.
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 : استراتيجيات التدريب

 التكميماتو  _ الحسابات

 الوضع في فئات و  _ التصنيف

 طرح األسئلة السوقراطية_ 

 _ موجهات الكشف 

 _ التفكير العلمي

 الوسائل المستخدمة:و  التقنيات

 أقالمو  _ سبورة

 (.040 - 11, ص 0405عبد الرؤوف, _الخرائط الذهنية)

 _ جهاز عرض

 _ سبورة ورقية

 _ أوراق العمل

 _ جهاز حاسوب آلي

 _ شاشة عرض

 _ دفتر مالحظات

 _ أوراق

 _ آلة تصوير.

 المدربة:اسم 

 )أ.ت.إ.( . أ بن عنيبة
 الفئة المستهدفة:

عند تطبيق بطارية مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات تعلم الرياضيات للدكتور فتحي الزيات على عينة 
قصدية بالسنة الرابعة ابتدائي )خالل السنة الماضية في إطار بحث في صعوبات تعلم الرياضيات( تتكون 

تلميذ يعاني من صعوبة تعلم الرياضيات بعد  04ت متجانسة تم الكشف عن تلميذ تتميز بصفا 004من 
 استخدام محكات استبعاد.
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تم تقسيم عينة التالميذ المتأخرين الذين يعانون صعوبة تعلم الرياضيات إلى مجموعتين: مجموعة ضابطة 
 04ن مجموعة تجريبية مو  اساتذاتهم،و  تالميذ تتلقى برنامجا نظاميا عاديا رفقة زمالئهم العاديين04 من

 تالميذ تعتبر كفئة مستهدفة لتطبيق البرنامج التدريبي عليها.
 مدرسة زيتوني العيد برج بوعريريج.مكان التدريب:  -

 أسابيع. 2: مدة البرنامج

 م. 0404جانفي  49االنطالق: 

 م. 0404أفريل  40النهاية: 

 تقويم التدريب:
ق بطارية فتحي الزيات تطبيو  بعدي للفئة المستهدفةو  خالل قياس قبليسوف يتم تقويم للبرنامج التدريبي من 
حول نتائج  المعلمينو  بعد تطبيق البرنامج الستطالع آراء األولياءو  لقياس صعوبة تعلم الرياضيات قبل

 بعد تطبيق البرنامج و  كذلك تطبيق اختبارات الذكاء، الذكاء الرياضي قيلو  التدريب،
 ة:فهرس الجلسات التدريبي

 الزمن الهدف التعليمي المحتوى األسبوع

 األول
 د 24 يفكيك األعدادو  يقرأو  يكتب 222 222 222األعداد إلى 

د 24 يكتب تشفيرةو  على مرصوفة يعلم تشفير مرصوفة  
د 24 يعبر عن وحدات القياس، يختار الوحدات للقياس األطوال  

 الثاني

د 24 معطياتيستخرج يبني  استخراج معطياتو  قراءة مخطط  
د 24 يحلهاو  الطرحيةو  يميز الوضعيات الجمعية طرحيةو  وضعيات جمعية  

 المستقيمان المتعامدان
 المستقيمان المتوازيانو 

 يتحقق باستخدام األدوات الهندسية من التوازي
د 24 و ينجز برنامج إنشاء التعامدو   

 الثالث

د 24 يقارن زواياو  يرتب الزوايا  

عددمكون من رقمين الضرب في 
 أو ثالثة أرقام

 يحسب جداءعددين طبيعيين يوضع العملية
 يستعمل آلية ضرب عدد طبيعي في عدد بثالثة أرقام

 يستعمل التفكيك النموذجي
د 24  

د 24 يعطي معنى لكسر 0-الكسور   

 الرابع
 0-الكسور 

 يجمع ويطرحو يكتب الكسر على شكل عدد طبيعي
 كسرو 

د 24  

د 24 خواصها.و  يعرف الوضعيات التناسبية 0-التناسبية   
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 0-التناسبية 
معامل و  يحل وضعيات تناسبية باستعمال خواص

د 24 التناسبية  

 الخامس
 التناظر

 يتحقق من أن لشكل ما محور تناظرأو أكثر
د 24 يرسم نظير شكل بالنسبة لمستقيم معطى  

د 24 يقيس محيط مضلعات مختلفة المحيط  
د 24 يقيس مساحة مضلعات مختلفة المساحة  

 السادس
د 24 شريةاألعداد العو  يكتشف العالقة بين الكسور العشرية -0-الكسور العشرية   
د 24 يمر من الكتابة الكسرية إلى الكتابة العشرية -0-الكسور العشرية   

د 24 يطرح أعداد عشرية بشكل صحيحو  يجمع طرح األعداد العشريةو  جمع  

 السابع

د 24 ينجز برامجها بدقةو  يعرف المثلثات الخاصة المثلثات الخاصة  
  خواصها.و  بعرف الدائرة الدائرة

 يعين خواصهو  يصف شكل هندسي األشكال الهندسية
 

د 24  

 الثامن
د 24 يعبر عنها بمقاديرو  يتعرف على الكتل قياس كتل  

د 24 يحل مشكالت خاصة بالنسبة المئوية. النسبة المئوية  
د 24 التفكيكو  يجري القسمة باعتماد اآللية القسمة  

 التاسع
د 24 يتعرف على تصميم المجسمات المجسمات  
د 24 يحسب مدد باستعمال وحدات مناسبة المدد  

د 24 يمثل معطيات على مخطط بياني المخططاتو  الجداول  

 توزيع الجلسات حسب الميادين:

 الحساب:و  ميدان األعداد -0

 222 222 222إلى  األعداد 
 طرحية.و  وضعيات جمعية 
  0-الكسور- 
  0-الكسور- 
 .الضرب في عددمكون من رقمين أو ثالثة أرقام 
 0-الكسور العشرية 
 0-الكسور العشرية. 
 طرح األعداد العشرية.و  جمع 
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 .القسمة 
 ميدانقياس مقادير:-9

 .األطوال 
 .الزوايا 
 .المحيط 
 .المساحة 
 .قياس كتل 
 .المدد 
 معطيات: ميدان تنظيم-0

  0-التناسبية. 
  0-التناسبية. 
 .النسبة المئوية 
 استخراج معطيات.و  قراءة مخطط 
 مخططات.و  جداول 
 الهندسة:و  ميدان الفضاء -0

 .تشفير مرصوفة 
 متعامدة.و  مستقيمات متوازية 
 .التناظر 
 .المثلثات الخاصة 
 .المجسمات 
 .األشكال الهندسية 
 .الدائرة 
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 لبرنامج التدريبي بعد التعديل(:دليل 10الملحق رقم )

 جامعة البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج
 االجتماعيةو  كلية العلوم اإلنسانية

 قسم العلوم االجتماعية
 شعبة علم النفس

 
 دليل البرنامج التدريبي 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 إعداد الطالبة: بن عنيبة صليحة.

 

 إشراف الدكتـورة: بن بردي مليكـة
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 للبرنامج التدريبي:اإلطار العام 
 الهدف العام للبرنامج التدريبي:

ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالصف  تنمية الذكاء المنطقي الرياضي لدى التالميذ
 الخامس ابتدائي.
 األهداف الفرعية: 

 الحساب.و  تنمية الذكاء المنطقي الرياضي في ميدان األعداد 
  المقادير.تنمية الذكاء المنطقي الرياضي في ميدان قياس 
 .تنمية الذكاء المنطقي الرياضي في ميدان تنظيم معطيات 
 الهندسة.و  تنمية الذكاء المنطقي الرياضي في ميدان الفضاء 

 مواضيع البرنامج التدريبي:
 الحساب.و  مواضيع خاصة بميدان األعداد 
 .مواضيع خاصة بميدان قياس المقادير 
 .مواضيع خاصة بميدان تنظيم معطيات 
  الهندسة.و  خاصة بميدان الفضاءمواضيع 

 المدربة:
 الباحثة ) أستاذة التعليم االبتدائي(  

 الفئة المستهدفة )المتدربون(:
يبلغ و  تمثل الفئة المستهدفة التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالصف الخامس ابتدائي

 تلميذة.و  تلميذا 04عددهم 
 :أساليب التدريب 

 المستخدم في البرنامج التدريبي فيما يلي:تتمثل أساليب التدريبي 
 .العصف الذهني 
 .التعلم التعاوني 
 .التعلم الذاتي 
 .تمثيل األدوار 
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 :استراتيجيات التدريب 
 تم اعتماد مجموعة من اإلستراتجية أثناء تقديم البرنامج التدريبي هي:

 التكميمات. و  الحسابات 
 الوضع في فئات.و  التصنيف 
 .طرح األسئلة السقراطية 
 .وجهات الكشف 
 .التفكير العلمي 
 الوسائل المستعملة:و  التقنيات 
 ( ,040 -11(, ص0405الخرائط الذهنية)عبد الرؤوف.) 
 األشكال(و  الوسائل التعليمية )المجسمات 
 كاميرا و  شاشة العرض، جهاز العرض، جهاز الحاسوب اآللي 
 دفتر مالحظات.و  سبورة، أوراق، أقم، سبورة ورقية، أوراق عمل 
 :اإلطار الزمني لتنفيذ البرنامج 

تقسم على و  جلسة خالل تسعة أسابيع 01تم التخطيط لتنفيذ البرنامج التدريبي على أساس 
 النحو التالي:

 د.(. 24و سا 0نصنف )و  كل جلسة )حصة تدريبية( ساعة 
 د.(  24و سا 0نصف) و  كل أسبوع ثالثة جلسات )حصص تدريبية( تدوم أربع ساعات 
 ني لتنفيذ البرنامج:اإلطار المكا 

دا بمدرسة الشهيد تحديو  تم اإلعداد لتقديم البرنامج التدريبي بالمقاطعة الرابعة ببرج بوعريريج،
زيتوني العيد، حيث تم تحضير قسم خاص بالمدرسة جهز بكل الوسائل الالزمة لتقديم 

 البرنامج التدريبي.
 :تقويم البرنامج 

 بعدي باستخدام اختبارين:و  خالل قياس قبليسوف يتم تقويم البرنامج التدريبي من 
 .االختبار األول: عبارة عن اختبار تحصيلي في مادة الرياضيات 
 .االختبار الثاني: عبارة عن اختبار الذكاء المنطقي الرياضي 
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 فهرس الجلسات التدريبية:
 الزمن الهدف التعليمي المحتوى األسبوع

 األول

 222 222األعداد إلى 
222 

 د 24 يفكيك األعدادو  يقرأو  يكتب

د 24 يكتب تشفيرةو  يعلمعلى مرصوفة تشفير مرصوفة  
د 24 يعبر عن وحدات القياس، يختار الوحدات للقياس األطوال  

 الثاني

استخراج و  قراءة مخطط
 معطيات

د 24 يستخرج يبني معطيات  

د 24 يحلهاو  الطرحيةو  يميز الوضعيات الجمعية طرحيةو  وضعيات جمعية  
 المستقيمان المتعامدان

 المستقيمان المتوازيانو 
امدو التعو  يتحقق باستخدام األدوات الهندسية من التوازي

 ينجز برنامج إنشاء
د 24  

 الثالث

د 24 يقارن زواياو  يرتب الزوايا  
الضرب في عددمكون من 

 رقمين أو ثالثة أرقام
 يحسب جداءعددين طبيعيين يوضع العملية

 عدد طبيعي في عدد بثالثة أرقاميستعمل آلية ضرب 
 يستعمل التفكيك النموذجي

د 24  

د 24 يعطي معنى لكسر 0-الكسور   

 الرابع
د 24 كسرو  يجمع ويطرحو يكتب الكسر على شكل عدد طبيعي 0-الكسور   
د 24 خواصها.و  يعرف الوضعيات التناسبية 0-التناسبية   
د 24 بيةمعامل التناسو  خواصيحل وضعيات تناسبية باستعمال  0-التناسبية   

 الخامس

 أو أكثر يتحقق من أن لشكل ما محور تناظر التناظر
 يرسم نظير شكل بالنسبة لمستقيم معطى

د 24  

د 24 يقيس محيط مضلعات مختلفة المحيط  
د 24 يقيس مساحة مضلعات مختلفة المساحة  

 السادس
د 24 ةاألعداد العشريو  العشريةيكتشف العالقة بين الكسور  -0-الكسور العشرية   
د 24 يمر من الكتابة الكسرية إلى الكتابة العشرية -0-الكسور العشرية   

د 24 يطرح أعداد عشرية بشكل صحيحو  يجمع طرح األعداد العشريةو  جمع  

 السابع
د 24 ينجز برامجها بدقةو  يعرف المثلثات الخاصة المثلثات الخاصة  

  خواصها.و  بعرف الدائرة الدائرة
د 24 يعين خواصهو  يصف شكل هندسي األشكال الهندسية  

د 24 يعبر عنها بمقاديرو  يتعرف على الكتل قياس كتل  
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د 24 يحل مشكالت خاصة بالنسبة المئوية. النسبة المئوية الثامن  
د 24 التفكيكو  يجري القسمة باعتماد اآللية القسمة  

 التاسع
د 24 المجسماتيتعرف على تصميم  المجسمات  
د 24 يحسب مدد باستعمال وحدات مناسبة المدد  

د 24 يمثل معطيات على مخطط بياني المخططاتو  الجداول  

 توزيع الجلسات حسب الميادين:
 الحساب:و  ميدان األعداد -0

  222 222 222األعداد إلى 
 طرحية.و  وضعيات جمعية 
  0-الكسور- 
  0-الكسور- 
  رقمين أو ثالثة أرقام.الضرب في عددمكون من 
 0-الكسور العشرية 
 0-الكسور العشرية. 
 طرح األعداد العشرية.و  جمع 
 .القسمة 
 ميدانقياس مقادير:-9

 .األطوال 
 الزوايا 
 المحيط 
  المساحة 
  قياس كتل 
 المدد 
 ميدان تنظيم معطيات:-0

  0-التناسبية. 
  0-التناسبية. 
  النسبة المئوية 
 استخراج معطياتو  قراءة مخطط 
 مخططاتو  جداول 



 ----------------------------------------------------------------------------المالحق 

660 

 الهندسة:و  ميدان الفضاء -0

 تشفير مرصوفة 
 متعامدة.و  مستقيمات متوازية 
 .التناظر 
 المثلثات الخاصة 
 المجسمات 
 األشكال الهندسية 
 الدائرة 
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 (:جلسات البرنامج التدريبي.10الملحق رقم )

 222222222األعداد إلى 
  00002 -  009020 - 200291 إلى األلف األقربالحساب الذهنــي: أوجد متممة العدد 

 : أكتشف
 نصف المليون شهيد.و  خالل الثورة مليون استشهدستشه

أ -0
 كتب هذا العدد باألرقام على جدول المراتب

 الماليين اآلالف الوحدات البسيطة

 م ع آ م ع آ م ع و

         

 ؟  من كم رقم يتكون المليون -9
.............................................................................................................

................ 

 

 : أنجز
 استعمل الجدول لكتابة األعداد باألرقام -0
 ستة.و  ثالثة عشر ألفو  خمسة عشر مليون -
 ثالثـون.و  مائتـانو  عشرون ألفو  خمسةو  ستــة ماليين -
 فكك األعداد التالية تفكيكا نموذجيا تراه مناسبــا. -9
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  : أتمــرن (0
 منهاKm 360.700.000، تغطي المياه Km001.120.011 تقدر مسـاحة األرض بـ -0
 .قارن بين العددين 
 رتب البلدان حسب مساحتها -9

 الجزائر موريتانيا المغرب  مصر البلد

 9000000 0910190 022001 0119001 2المساحة/كلم
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 تشفير مرصوفة

 الحساب الذهنــي:
 01111111+  0009002 ،  0111111+  9011000 ،  0111111+ 0209002 أحسب  
 

 : أكتشف
 

 الحظ الصورة أمامك -
 ماذا تمثل هذه الصورة  -
 الكتابة باألشكالماذا نسمي  -
    رقام أسفلها.األ و  الحروفو 
 عين تشفيرها.و  خانةاللون  -
- □( A-4) -□ (B-2) -□ (B-
3 
- □( D-1) - □ (D-4)  
 

 0 بني   أزرق

 

0 

 

9 

0 

  أحمر  

  أصفر  

    أخضر

D C B A 

 : أنجز
 عين التشفيرات عليها و  ارسم مرصوفة -0
- ( E-2) - □  (B-3)  O (A-4) -    (C -5)  
 عينها على مرصوفة من نشائك.و  اقترح تشفيرات -9
  : أتمــرن (9
 ←        ).....( ←).....(  ←( E.4أكمل تشفيرة مسلك النحلة بين األزهار على المرصوفة ) -0

 ).....(← ).....(←  ).....(← ).....( . 
 عين على المرصوفة التشفيرات التالية: -9

(B1) ©(A5) O 
(E4) ©(D3) O 
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 األطوال

 مطالبة التلميذ بتذكر أكبرهاو  الحساب الذهنــي: كتابة ثالثة أعداد على السبورة تم إخفاءها
 أصغرها.و 

 : أكتشف
 –طول علبة  –طول طاولة  –يكون استخدام المسطرة في قياس أطوال األشياء الصغيرة )طول كتاب  - ستشه

 طول قلم(

 ما هي الوحدة المستعملة في القياس؟ - ستشه

 خزانة ؟ ( –سبورة  –هل يمكننا استخدامها في قياس أشياء كبيرة )باب  - ستشه

 ماذا نستخدم ؟ - ستشه

 إذا استعملنا شريط القياس ما هي الوحدة المستعملة للقياس ؟ - ستشه

 صنف وحدات القياس في جدول  - ستشه

 km - hm - dam - m - dm - cm - mm - ستشه

 األجزاء. و  عين المضاعفات - ستشه

 : أنجز
 : أكتب األطوال التالية في جدول -0

25 dam - 254 mm - 75 cm - 12m 

 mm  / 8,14 m / 125,03 dam 36,5 : إقرأ المقادير التالية ثم أحط الرقم الذي يمثل الوحدة -9

  : أتمــرن

 أكمل الفراغ بالوحدة المطلوبة -0
36 dm =36 …………../ 425m= 42,5………= 0,425 ……….. 

 رتب األطوال التالية تنازليا  -9
15 dam - 0,125m  - 45cm -  35,07m 
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 استخراج معطيات و  قراءة مخطط

 

  15dm  -  0,25dam  -  45cm: الحساب الذهنــي: حول األطوال إلى المتر

 : أكتشف
 2000DAكتب: ، 750DAكراريس: ، 500DAأقالم: : إشترى علي أدوات مدرسية -1ستشه

  أكمل الجدول بالمعطيات السابقة. - ستشه

  : التاليةأحسب ثمن المشتريات  - ستشه

 األدوات األقالم الكتب الكراريس

......... ...... 500DA   الثمن 

 ثمن جميع األدوات            .................................................

  :يمر الطفل أثناء فترة تعلمه في المدرسة االبتدائية بثالثة أطوار هي -9

الطور الثاني: السنة  -السنة الثانية و  الطور األول: السنة األولى -
 الطور الثالث: السنة الخامسة. –السنة الرابعة و  الثالثة

 ضع هذه المعطيات في جدول من إنشائك. -

 : أنجز
 الحظ الجدول التالي ثم أجب

 المدارس مدرسة "أ" مدرسة "ب"

عدد  991 011
 اإلناث

 عدد الذكور 21 00

 عدد المعلمين 09 92

 اإلناث في المدرسة "أ" ؟ماهو عدد  -
 ماهو عدد المعلمين في المدرسة "ب" ؟ -
 بماذا تفسر نقص المعلمين بالمدرسة "أ" ؟ -
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  : أتمــرن

 يملك مجموعة من الكتب الدراسية.و  يتمدرس علي في قسم السنة الخامسة ابتدائي

 . صنف هذه الكتب في جدول -0
 ما هو عدد كتب الرياضيات ؟ -9
 العربية ؟ما هو عدد كتب اللغة  -0
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 طرحيةو  وضعيات جمعية

  00و 00بين  2مضاعفات و  00و 0المحصورة بين  2الحساب الذهنــي: أوجد مضاعفا 

 : أكتشف
كيس خميرة و  DA011 كيس فرينة بـو  DA 091بيضات بـ 2لصنع كعكة عيد الميالد اشترت سلمــى  -1

 DA 1 5الحلوى بـ

 : ما هو ثمن المشتريات -

 350kmسطيف هو و  طول الطريق الرابط بين الجزائر -9
 قطعت سيارة متوجهة 

 ثم أصيبت بعطل. 230kmمن الجزائر إلى سطيف مسافة 

 ابحث عن المسافة المتبقية للوصول إلى والية سطيف

 ضع هذه المعطيات في جدول من إنشائك. -

 : أنجز
حذاء بسعر و  4200DAبمناسبة عيد الفطر اشترت رانيا فستانا بسعر 

2000DA  900حقيبة بـ وDA 9500مع العلم أن رانيا تملكDA  

 ماهو المبلغ المتبقي لها ؟و  ما هو ثمن المشتريات ؟

  : أتمــرن
 430DAجمع أمير مبلغا أكبر منه بـ و  120DAجمع علي في حصالته -0

 ما هو المبلغ الذي جمعه أميــر ؟
 أنجز العمليات التالية عموديا: -9

91000 – 020020 / 0001 +90020 /- 73612 20111 
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  المستقيمان المتوازيانو  المستقيمان المتعامدان

 

األقل  91األكبر من  00ما هي مضاعفات العدد و  ،01األصغر من  2الحساب الذهنــي: ما هي مضاعفات الرقم 
 .00من 

 : أكتشف   
 الحظ الشكل في الصورة 

 c.ماذا نسمي الشكل -

 B . ماذا نسمي الشكل -

 (F) (E)ماذا نسمي  -

 تحقق من ذلك. -

 ( تحقق من ذلك.m  ( )Uماذا نسمي )  -

 عرف وضعيات األشكال المرسومة.-

 

 : أنجز
 ( Dأرسم المستقيم ) -0
 ( D( يوازي )Fأرسم المستقيم )  -
 ( Eأرسم المستقيم ) -9
 ( E(يعامد)Oأرسم المستقيم )  -
 المستقيمات المتعامدة.و  عيــن المستقيمات المتوازية -0
 

 : أتمــرن

 مستقيمان متعامدان و  رسم علـــي مستقيمان متوازيان -
 التعامد.و  إال أنه لم يعلل سبب التوازي  

                                                         التعامد.و  علل سبب التوازيو  أنجز رسم علــي -
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  الزوايـــا

 .0,0نجد  2العدد الذي نضربه في و  0,0نجد  0أوجد العدد الذي نضربه في الحساب الذهنــي: 

 : أكتشف   : أكتشف
 أكمــل الفراغ:  -0

..................................... . الشكل المقابل يمثــل -
x                                                               

 ................. ( هما OX )  ( OY نصفي المستقيمين ) : حيث

 « o »نرمز لها بالرمز و  ................... وحدة قياس الزاوية هي -

 ............................ أو y oxنرمز إلـــى الزاويـــة  -

 ....................... هي  ........................ الوسيلة المستعملة لقياس -

 الزواياأنواع  -9

 ............... زاوية 0نسمي الزاوية  -
-  
 ............... زاوية 9نسمي الزاوية  -
                                         ............... زاوية 0نسمي الزاوية  -
.                                 تحقق من قياسات هذه الزوايا باستعمال المنقلة -

 =...................0، . =....................9، . = ....................0 

 

 

  

 

 

 : أنجز
 أنشئ زاوية معلومة قيسها باستعمال المنقلة: -0
 نرسم أحد ضلعي الزاوية  -
   ( oxنضع الخط المستقيم من المنقلة على الضلع ) -
 01°أعين نقطة على التدريجة المطلوبة و  Oنضع مركز المنقلة على الرأس  -
 ( OYنرسم الضلع )  -
 XOY =01°ارسم الزاوية الحادة و  اتبع نفس الخطوات -9
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 XOY =01°ارسم الزاوية الحادة و  اتبع نفس الخطوات -
 XOY =21°ارسم الزاوية الحادة و  اتبع نفس الخطوات -
 XOY =001°ارسم الزاوية الحادة و  اتبع نفس الخطوات -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أتمرن:

 إليك الشكــل المقابــل -
 أكمل الفراغ في الجدول -
 

 . . . . رمز الزاوية

 . . . . نوعــــها
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 الضرب في عدد مكون من رقمين أو ثالثة أرقام 

 00 - 99 - 02 : الحساب الذهنــي: أحسب نصف العدد في كل حالة

  : أكتشف
 إقترح سامي الطريقة التالية:  X 090 09إليجاد نتيجة ضرب العددين 

(09 X 0 ( + )09 X 91( + )09 X 011 = )09 X 090  

  00   +   901   +   0911   =  

           0000             = 

      x12  124                    بينما اقترح أمير اآللية التالية:

+124. = 248    

=1488 

 أكمل عملية الضرب التالية باتباع الطريقتين المذكورتين 

 سامي -

...(X 01( + )091 X 911( + ) ....X 0111 = )091 X 0901 

+ ............ ..............  +  ............     = 

        ...............              = 

 أمير -

 091 X 0901                                             0901 

091 X 

                                                       ...... 

   ........ 

......... 

........ 
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 : أنجز
 أنجز العمليات بطريقة التفكيك: -

 = ............................................00 X 220 
= ............................................901 X 0201 

 

 : أتمــرن

 أنجز العمليات التالية: -

9210 

00 X  

       = 

 

 

0002 

011 X  

       =  

0201 

00 X  

       =  
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 -0- الكسور

 متساوية.الحساب الذهنــي: أكتب ثالثة كسور مختلفة من اختيارك مقاماتها 

 : أكتشف

 قطعها على شكل دائرة و  خذ ورقة 
  ستتحصل على جزئين. 9قم بطي هذه الدائرة على 
  ستتحصل على أربعة أجزاء. 0اطوها مرة أخرى على 
  .لون ثالثة أجزاء من أربعة ثم اكتب الكسر المناسب 

 : أنجز
 إليك األشكال التالية: -0

 أكمل كتابة الكسورو  لون األجزاء المناسبة
 
 

               

   
 نصف                       00أجزاء من  2                  ربع         

 
    
    

 من ثمانية 0
 أكمل الفراغ: -

 . ثلث =

3 

 

 

 . خمـس =

     0     

 0   = ثمـن

       .      
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 : أتمــرن

 اكتب الكسور المناسبة
 

 

 ..  ..  ..  ..  .. 

   ..         ..        ..         ..         .. 
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 - 9 -الكسور 

 . 20  -   090   -  201 : الحساب الذهنــي: ضع متممة العدد إلــى العشرة الموالية
   

 : أكتشف
  :الحظ ثم أكمل 
0 = 00 = 9  +02 = 9  +02 

     2      2     2   2 
 
.  = .. = .+ . .. = 9  +99 

     0     0     0   0 
 
0 = 90 = 90 - 9 = 90 - 9 

     0      0     0   0 
 
.  =  .. = . .- .. = 09 - 9 

     2     2     2    2 

 

 : أنجز
 : اجمع الكسور التالية -

.= 0   +90 

.    9    9  

 

 

.  =9  +00 

  .  0    0 

 

 : اطرح الكسور التالية -

 90  =  .  _ .0      .  
 .  

 

 

02 = .  _  09 

  .  2    2 
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 : أتمــرن

 اكتب األعداد التالية على شكل كسور 

 . = 2           /      . = 09      /      . = 01            

    .                      .                  . 
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 . 0/0  /  0/02 /  2/011 /  9/011 / 0/00الحساب الذهنــي:احسب مايلي:

 : أكتشف

 إليك الجدول التالي الذي تمثل معدالت التالميذ التالية اسماءهم في مادةالرياضات - ستشه
 ستشه

مال زينب  المعدل / التالميذ
 ك

 عصام هشام

 00 00 00 00 المعدل بدون معامل

 00 99 02 01 المعدل بمعامل

 المطلوب:  -
 بمعامل على المعدل بدون معامل لكل تلميذأحسب حاصل قسمة المعدل  -
 ماذا نسمي العدد المتحصل عليه؟ -
 ماذا نسمي هذا الجدول ؟ -

 

 : أنجز
 إليك الجدول التالي الذي يمثل استهالك شاحنة للبنزين

 00 ... ... 91 ... 01 0 عدد اللترات 

عدد 
 الكيلومترات

01 ... 001 ... 901 011 ... 

 

 . أكمل الجدول -
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  : أتمــرن

عدد 
  األقسام

9 0 0 2 0 

عدد 
 التالميذ

09 09 010 092 009 

 
 هل يمكن القول عن الوضعية التالية أنها تناسبية ؟
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 -2-التنــاسبيـــة 
 

 X 4  /  100 X 5  /  75 X 3 441الحساب الذهنــي:احسب ما يلي:

 : أكتشف
 02يلزمه  m2 1أراد أبي تبليط المطبخ فأخبره البناء أن كل  - ستشه
 . بالطة

  :المطلوب 
  : أكمل الجدول التالي -0 ستشه

  : 7m2ما هو عدد البالطات الالزمة لتبليط  -9 ستشه

02 
 m2المساحة بـ  0 9 0 0 0 2 0

 عدد البالطات        
 

 : أنجز
 . DA 45كراريس بثمن  0اشترى سامي من المكتبة  -
  115إذا كان المبلغ الذي معه يقدر بـ DA ، كراريس. 0هل يكفيه لشراء 
 

  : أتمــرن
 بيضات 0أشخاص يلزمنا  0لتحضير طبق من الحلوى يكفي 

 :المطلوب: أكمل الجدول التالي 

X6 X
4 

X
2 

 

 عدد األشخاص 0   

 عدد البيض 0   

 

 



 ----------------------------------------------------------------------------المالحق 

660 

 التنــاظر 

 . اختفىو  اكتب نصف كل عمود ظهر أمامك مع السبورة الحساب الذهنــي:

 : أكتشف
                                               الحظ الشكل المقابل. - ستشه

 انقله على ورقة شفافة. - 

 اطوي الورقة إلى نصفين متساويين. -    

 الجهة األخرى إلى نصفين متساويين.اطوي الورقة مرة ثانية في  -    

 مربع                                        . اطوي الورقة على القطرين -

 اطوي الورقة على القطرين اآلخرين. -

 ماذا نسمي الخطوط المتحصل عليها. -

 

 : أنجز
 عين خطوط التناظر في الشكل المقابل  -0
 

 عين خطوط التناظر في الشكل المقابل -9

 

  : أتمــرن

 انقل األشكال التالية على ورق شفاف ثم ارسم خطوط التناظر في كل شكل -
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 المحيط 

 الحساب الذهنــي:

 . 02+  0022 / 001+  2009  /  0000+  000احسب  -

 : أكتشف
   إليك األشكال التالية. - ستشه

 

 

 مضلع               مثلث                 مستطيل               مربع
 لون المحيط.   ماذا تقصد بالمحيط ؟ -0
 كيف نحسب المحيط ؟  -9
 . بماذا يقاس المحيط ؟ بالمتر فقط -0
 حدد محيط األشكال التالية: -0
 .................................. محيط المربع = -
 .................................... محيط المستطيل= -
 .................................... محيط المثلث = -
                                  ..................................... محيط المضلع = -

0000  

 : أنجز
 5cmاحسب محيط مربع طول ضلعه  -0
 
 4cmعرضه و  7cmاحسب محيط مستطيل طوله -9
 
 احسب محيطه. 6cmمثلث متقايس األضالع طول ضلعه  -0

 
 

 

 أتمرن

ماهو طول السياج ، أراد صحبها أن يضع لها سياجا 80mعرضها و  m 250أرض مستطيلة الشكل طولها   
 . الالزم

 المساحة 
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 - 12mg- 6kg - 5dg -  10hgالحساب الذهنــي:رتب المقادير التالية: 

 : أكتشف
   ضعها في جدول، ما هي وحدات قياس المساحة ؟ - ستشه

 

 

                مثلث                 مستطيل               مربع

 لون المساحة.   ماذا تقصد بالمساحة ؟ -0
 كيف نحسب المساحة ؟  -2
 . بماذا تقاس المساحة ؟ بالمتر المربع فقط -0
 حدد مساحة األشكال التالية: -0
 .................... x................ . مساحة المربع = -
 .................... x................ . المستطيل =مساحة  -
 x .................... . 9................ . مساحة المثلث = -

0000                                      . 

 

 

 

 

 

 

 

 / ...˂ 02 ˂.. . /  ...˂ 00 ˂... الحساب الذهنــي: احصر األعداد التالية بين مضاعفين متتاليين:

 أتمــرن:  
 احسب مساحتها. –185mوعرضها  250mأرض مستطيلة الشكل طولها  -0
 ، احسب المساحة المتبقية a 350غرس صاحب األرض جزء من المساحة قدره  -9
 mإلى  aتحويل المساحة المتبقية من -
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... ˂ 091 ˂.... 

 

 : أكتشف   أكتشف: 
  01استعمل الثاني و  من اآلجر   0   استعمل األول  في حديقة المنزل أحضر بناءينلبناء حوضين 

                                      01                  011 
 . من اآلجر

 :المطلوب 
 .عندما أنهيا العمل قاما بحساب اآلجر المستعمل وجدا نفس العدد 
  إليها ؟ما هي في رأيك النتيجة التي توصال 
  ماذا تالحظ ؟ 
 ماذا نسمي هذه الكسور ؟ 
 

 

 

 

 

 الكسور العشرية

 : أنجز
 : اكتب ما يلي باألرقام -0
 خمسة أعشار. -
 أربعون من المائة.و  واحد -
 تسعون من األلف.و  تسعة -
 أتمم المساوياتالتالية: -9

 0= . .. 

  01 011     

001 = . . 

 011   01     

901 =  . .... 

   011   0111  
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 -0 -الكسور العشرية 

 

 912 - 00   /     010 - 01     /   00 - 2  الحساب الذهنــي: احسب

 :أكتشف
  900 ، 020،  000 ، 00  رتب الكسور التالية من األصغر إلى األكبر -0

                          011   011   011     011   
 فكك الكسور السابقة حسب المثال التالي: -9
0   +01 + 1 =  00 

011  011       01  
 في الجدول اآلتــي: اكتبها -0
 

 

 رقم األالف رقم المئات رقم العشرات رقم األحاد جزء من العشرة جزء من المائة جزء من األلف
0  

  0111    
0 
011 

0 
01 

 آ م ع أ

  .... 
 

.... .... ... ... ... ... 

 

 

 

 

 

 

 

 : أنجز
  0 ، 02،  990 ، 02  إلى األصغر رتب الكسور التالية من األكبر -

                              01    011   011    01   

 أكتب األعداد الكسرية أعاله على شكل أعداد عشرية. -
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 : أتمــرن

  الحظ ما يلي 
9  + 01  =  09   ، 9 +  9  =  09  
0     0     0       0         0 

90   ،90   ،00  ،00 

     2       2       0     0  

 على شكل مجموع حسب المثال السابق. أكتب الكسور 
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 طرح األعداد العشرية و  جمع

 00، 09، 02، 001 : الحساب الذهنــي: احسب نصف العدد في كل حالة

  :أكتشف 
 .مثل العددين العشريين على جدول المراتب ثم قم بجمعها 
 00,2          0,29 

 

 
 
 اجمعهاو  مثل العددين 
 0,290      ،   0000،00 

 

 

 الجزء الصحيح  جزء من عشرة  جزء من مائة
    .   . . 
    . . . 

 رقم األحاد جزء من العشرة جزء من المائة جزء من األلف
. 
. 

. 

. 
. 
. 

. 

. 

 

 

 : أنجز
 أنجز العماية التاية: -

0,09  +2,09 /  0,9  +00,00 /  
 أنجز العماية التاية: -

0,09 - 2,09 /  0,9 - 00,00 /  

 : أتمــرن

  656احتاج رجل المطافئ إلى سلم طوله m  إلنقاذ قطة موجودة أعلى العمارة فوجد سلمين طول
 .19K1 mطول الثاني و  23K50 mاألول 

 الثاني معا.و  احسب طول السلمين األول 
 أحسب المتبقي للسلم إلنقاذ القطة. 
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 المثلثات الخاصة

 . 000– 010 – 00 – 02 – 010 – 92الذهنــي: أوجد المضاعف لكل عدد: الحساب 

 B: أكتشف
  اكمل الفراغو  الحظ الشكل -0

 .................. الشكل المقابل يمثل -
 cAC                ....... المثلث ذو -
 ................. هي A.B.Cالنقط  -
. ( هي CA( ) AB( )BCالقطع )  -

.......................................... 
. :CAB -  ABC - BCAنسمي  -

.......................................... 
 المسطرةو  تحقق من نوعها باستعمااللمثلث أو الكوسو  انظر األشكال التالية -9

 

0000  

   .......                .......                  ............... 

 

 في إنشاء المثلث متقايساألظالع اتبع الخطوات التالية -0: أنجز

 ( BCنرسم القاعدة ) -
 ( BCالذي يساوي )و  نفتح فتحة المدور على طول الساقين المطل -
 Aنرسم قوسين متقاطعين بنفس الفتحة فنحصل على الرأس  Bو Aمن النقطتين  -
 متقايساألظالع. فنحصل على مثلث Cو B النقطتينو  Aصنصل بين النقطة  -
 إنشاء مثلث قائم -9

اإل الخطوات    
ن
شا
 ء
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 ( BC  نرسم أحد الضلعين القائمين للمثلث ليكن ) -
 ( BC  نضع أحد ضلعي الكوس على ) -
 Bنضع رأس الزاوية القائمة للكوس على النقطة  -
 ( ABثم نرسم الضلع ) -
ن -

 Cو  Aصل بين النقطتين

 

 

 

 

 

 متساوي الساقين:إنشاء مثلث  -0

 اإلنشاء الخطوات
 (BC نرسم القاعدة ) -
 نفتح فتحة المدور على طول الساقين المطلوب -
 ( BCالذي ال يساوي )و 
نرسم قوسين متقاطعين  Bو Aمن النقطتين  -

 بنفس الفتحة.
 cو Bو Aنصل بين  Aنحصل على الرأس  -
 متساوي الساقين. ABCفنحصل على مثلث  -

 

 

 

  : أتمــرن
 . A( يعامده في النقطة  K مستقيما آخر )و  ( Dأرسم مستقيم )  -
 ( K على المستقيم ) Cالنقطة و  ( Dعلى المستقيم )  Bعلم النقطة  -
 .Bو Cأرسم مستقيما آخر يشمل النقطتين  -
  ما هو الشكل المتحصل عليه 
 .مانوعه 
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  الدائــرة

 . x 11   /  3 x 11 /    5 x 11 4الحساب الذهنــي: أحسب 

 : أكتشف   : أكتشف
 cm 6( طولها ABأرسم قطعة المستقيم )  -0
 . منصف هذه القطعة Oعلم النقطة  -9
 .Oيكون مركزها النقطة و  BوAباستعمال المدور أرسم الدائرة التي تشمل النقطتين  -0
 ماذا عليك أن تقيس أوال لتتمكن من رسم الدائرة -0
علم  -0

 ماذا تستنتج؟       ، (On( )Om( )Os، قس الوضعية المستقيمة )n.  m. sعلى الدائرة التي رسمتها النقاط التالية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أنجز
 .cm 10( طولها ABأرسم قطعة المستقيم )  -
  علم النقطةO .منتصفها 
 أنشء الدائرة التي مركزها  O.و طول قطرها طول قطعة المستقيم السابقة 
  علم النقطةC .من الدائرة 
 صل بين النقاط الثالثةA.B.C. 
 .سمي الشكل الذي تحصلت عليه 
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 األشكال الهندسية 

 

 . 02001 - 00902 - 00902– 00000الحساب الذهنــي: أوجد متممة العدد إلى المائة الموالية 

    

 

 

 : أكتشف
 الحظ عائلة األشكال الهندسية

 

 

 عرف كل فرد من هذه العائلة -
 حدد خصائصه الهندسية -

 : أنجز
 لونهاو  ابحث عن األشكال الهندسية الموضحة في المنزل

 المثلث بالبرتقالي

 المربع باألزرق

 المستطيل باألسود

 الدائرة بالبنفسجي

 : أتمــرن
 : إليك االشكال التالية

 

 حدد الخصائص الهندسية لكل شكلو  ضع جدول
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 قياس كتل

  09,9 – 90,2  / 09,01 - 02,0  / 29,0 –00,0الذهنــي: أحسب الحساب 

    

 

 

 : أكتشف

 ما هي الكتلة  -0  ال حظ

 ................................. 

 بماذا تقاس الكتلة  -9

 ما هي وحدات قياس الكتل  -0

. . . . . . . . . . 

          
 

 : أنجز

 أكتب الكتل على الجدول  -0
593T - 7,813 g - 53,71 g - 254 cg -25mg  

 حول الكتل على الجدول  -9
53,71 g = ………………..kg / 254 g = ……….. hg / 25kg = …….. g 

 : أتمــرن

 رتب الكتل التالية من األكبر إلى األصغر: 

5371 dg / 0,125T  /  432,5 dag / 1435 kg 
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  المئويةالنسب 

 01المساوية لـالحساب الذهنــي: أوجد الكسور 

                           0 

   

 : أكتشف
كانت النتيجة و  تلميذا 01في مؤسسة من المؤسسات التربوية التحق بامتحان شهادة التعليم االبتدائي  -  ال حظ
 ناجحا.  90

 الثانيةو  ثم أوجد النسبة المئوية للناجحين بالطريقتين األولى، أكمل الجدول التالي 

 عدد الناجحين عدد التالميذ 

 

 نسبة النجاح

. . . 

 

 تمثل نسبة الناجحين بالنسبة لعدد التالميذ 90

01 

 x .  =90. =01الطريقة األولى:  -0
            011  ....x...   01 

 : بالتاليو  ...... تلميذ. ........ تلميذا في كل. إذن نجح

 %01نرمز له بالترميز و  ................... يسمى 01العدد 

   011   

 الطريقة الثانية: -9
 90     01 

X  011 

..% =   .   = 90 x011  =x 

    .       01   
 %.... إذن النسبة المئوية للناجحين هي
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 : أتمــرن

فنأخذ على سبيل المثال نسبة ، في نهاية كل شهر تقوم معلمتك بحساب نسبة غياب تالميذ القسم -0
 الجدول الموالي: غياب شهر جانفي كما هو مبين في

 

 عدد الغائبين عدد التالميذ

 

 نسبة الغياب

00 0 ..% 

 أوجد النسبة المئوية للغياب في هذا الشهر.

 00من السكان شباب تقل أعمارهم عن  % 00عند إجراء اإلحصاء األخير للسكان لوحظ بأن نسبة  -9
 سنة 

 . شخصا احسب عدد الشباب 00221إذا كان اإلحصاء شمل  -
  001 : من العدد % 01 احسب -0
  021 : من العدد % 09,0 احسب -
 . 02 : من العدد % 00احسب  -
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 القسمــة 

 2،  0،  01،  0الحساب الذهنــي: احسب 

               0    9    9     0 

    

 

 : أكتشف
وردة يريد تشكيل باقات بحيث يكون في كل  000عند بائع األزهار  -0 ال حظ
  وردة. 00باقة 

 ما هو عدد الباقات التي يمكن تشكيلها  -
. + .  =00 . 000  

          .  
 . ( + . x. )  =000  
 دفعة متساوية 99دينار بالتقسيط على  02000أراد األب شراء ثالجة بثمن  -9
 أحسب مبلغ الدفعة الواحدة. -

99 02000 

9001,99 

 

 

 

 

22= . 02000   
. 

 

00 

090 

001 

100 

  .... 

.... 

.... 

.... 
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 : أنجز
 أنجز العمليات التالية: -

00 . 000  /  09 . 209  /  90 . 0090  /   
   .           .           .     
 
 

 : أتمــرن

أرادت الخياطة أن تصنع منه مناديل بحيث يقدر طول المنديل  mm 2500لخياطة قماش طوله 
 cm 25الواحد بـ 

 التي يمكن للخياطة أن تصنعه أحسب عدد المناديل -
 دينار أحسب ثمن بيع المناديل. 00باعت المنديل الواحد بـ  -
 



 ----------------------------------------------------------------------------المالحق 

666 

 المـــدد

 -  09,0 – 0,02 : بين عددين متتاليين لحساب الذهنــي: أحصر األعداد العشرية التاليةا
0,00   

    

 

 

 

 

 

 : أكتشف
علما أنه انطلق ، 17min , 13 s الرياضة حيث استغرق في طريقهانطلق أمير من المدرسة متجها إلى قاعة  - : ال حظ

  .h 15 min 12 على الساعة

 إلى قاعة الرياضة احسب وقت وصول أمير . 
 
 

 : أنجز
علما أنها ، 38sو min 14استغرقت في طريقها مدة و  توجهت ياسمين من البيت إلى قاعة السينما

 .12h,35 minوصلت على الساعة 

 احسب وقت انطالق ياسمين من البيت.  -
 

 : أتمــرن
 15و 1hمدة  Bثم توقف القطار في المدينة  min 30 و8h على الساعة Aسافر سامي في القطار حيث انطلق القطار من المدينة 

min  وصل إلى المدينة وC 15 على الساعةh 54و min. 

 .ما هي مدة سفر سامي 
 .ما هي مدة سير القطار 
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 المــجسمات

   000األصغر من و  011الحساب الذهنــي: أحسب األعداد الزوجية األكبر من 

 : أكتشف
   أكمل الفراغو  ( المقابل0ال حظ الشكل ) -0
 له:. هذا المجسم عبارة عن.................... 
 -a.b.c.                             -0.......................... هيو  .............. رؤوس -
 .................... هيو  ............. أوجه -
 ....................... عددهاو  ..................... كل ضلع من أضالعه يسمى -
 هي متساوية.و  ................و ...................و ..................... :هيو  ........... أبعاد. للمجسم -
-  
   أكمل الفراغو  ( المقابل9ال حظ الشكل ) -9
  له:. هذا المجسم يسمى.................... 
  .a.b.c.......................... هيو  ............. رؤوس. -

 -9-                                       .................... هيو  ............. أوجه -
 ....................... عددهاو  ..................... كل ضلع من أضالعه يسمى -
 هي غير متساوية.و  ................و ...................و ..................... :هيو  ........... أبعاد. للمجسم -
   أكمل الفراغو  ( المقابل0ال حظ الشكل ) -0
 لها:. هذا المجسم يسمى ....................   
 -0-                                ........................... لهما نفسقرصين  -
 .................... . قرص يسمى كل -
 ........... . المسافة بين مركزي القرصين تسمى -
 ................... أن تـ......................... يمكن -
   أكمل الفراغو  ( المقابل0ال حظ الشكل ) -0
  له:. المجسم يسمىهذا....................                                  
            0                            .............. متطابقتين في مستويين متوازيين -
 .................... و وجوه عبارة عن -
 ............. . :........... حسب عدد أضالع القاعدة. يسمى -
   أكمل الفراغو  ( المقابل0لشكل )ال حظ ا -0
 له:. هذا المجسم يسمى .................... 
 ................و ................                                                 
                                                      0                           ............ الرأس تسمىو  المسافة بين مركز القرص -
   أكمل الفراغو  ( المقابل2الحظ الشكل ) -2
 له:. هذا المجسم يسمى .................... 
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                                                   .................. ال علىو  ال على.........................و  ............... ال يحتوي ال على -
                                                   يمكنها التد............ -
 

 

 

 : أنجز
 . صمم مكعبا معتمدا على الخصائص الهندسية -
 . صمم متوازي المستطيالت معتمدا على الخصائص الهندسية -
 

 

 : أتمــرن
 خصائصه الهندسية. حددو  لهرم وضع جدوال له أنجز تصميما
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 المخططاتو  الجداول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مثل المعطيات السابقة على ورقة مليمترية: أنجز

 أتمم الجدول و  الحظ الشكل: أتمــرن

 كمية التساقط                                                        

     

     

     

     

 

 

 األشهر                          

 ج  ف   م   أ  ماي                                             

 

 كمية التساقط     

 األشهر     

 

 



 ----------------------------------------------------------------------------المالحق 

660 

 (: استبيان تحكيم البرنامج التدريبي10الملحق رقم )

 
 

 جامعة البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج
       االجتماعيةو  كلية العلوم اإلنسانية

              قسم العلوم االجتماعية
 شعبة علم النفس

 تخصص علم النفس المدرسي
 
 

 استبيان 
 

 تحكيم البرنامج التدريبي
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ــــةت ــــة طيب ــــدريبي . حي ــــامج ت ـــــة برن ــــي إطــــار إجــــراء دراســــة حــــول فاعلي ... ف
لمســـــتوى الـــــذكاء الريــــــاضي فـــــي عـــــالج صـــــعوبة تعلـــــم الرياضـــــيات لـــــدى 

 المتأخرين دراسيا بالطور الثالث للمدرسة االبتدائية.التالميذ 
 مضمونا.و  أعد هذا االستبيان لتقويم البرنامج التدريبي شكال

 مقترحــــــاتكم القيمــــــة بشـــــأن شـــــكلو  أرجـــــوا التكــــــرم بـيـــــداع رأيكــــــم السديــــــد
اإلشـــارة إلـــــى و  ( فــــي الخانــــة المختـــارةxمحتـــوى البرنـــامج، بوضــــع عالمـــة )و 

 لـة اختيار متوسط مع إعطاء البدائل الممكنة.موضع الخلـل في حا
 لكــــــــــم جزيـل الشكـــــــــر علـــى تعاونكــم.

 
 : البيانات الشخصية للمحكم

 الجامعة: -
 الكليـــة: -
 التخصص )الفرع(: -
 الجنس  -
 الدرجة العلمية: -
 الرتبة العلمية: -
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 البرنامج من حيث الشكل
 البدائل                 

 
 البنود

 متوسط حسن جيد
اإلشارة لموضع 
الخطأ مع وضع 

 البديل

 عنوان البرنامج -0
    

 
     تصميم البرنامج -9
     طباعة البرنامج -0
     اللغة المستخدمة -0

     الفهرسة -0
     تبويب المادة العلمية -2
     الجداولو  الرسومات -0
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 البرنامج من حيث المحتوى
 البدائل
 البنود

 متوسط حسن جيد
اإلشارة لموضع الخطأ 

 مع وضع البديل

     صياغتهاو  دقة األهداف -0
     منطقية تسلسلها -9

     مناسبتها لحاجة التدريس -0
     خلوها من األخطاء -0
     توثيق المادة العلمية -0

     تنوع النشاطات -2
     تحقيق النشاطات لألهداف -0

     مدة تنفيذ البرنامج -0
     تقويم البرنامج -2
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 ت(: االختبار التحصيلي في الرياضيا12الملحق رقم )

 في الرياضيات  التحصيلياالختب       ار  
 

0-  

 :ولالتمرين األ

 أكمل الفراغ كما يلي:

 ------  =  4538    ،    . ( 61.)    ، .  + .  =85   

         611               53             . 7 

------------------------------------------------------------------------------------
------ 

 :لتمرين الثـــانــيا

 أنجـز التحويـالت التاليــة:

  34 m = …….. dm / 725 m =………….dam =…………….km 

 : ميدان قياس مقادير -2

 

 :التمريــن الثــــالث

 طـولها 5عرضــها و m 128ســـاحة مستطيـلة الشكــل طولــها

 8                احسـب عـــرض الســـاحة -

 احسب محيط الســاحة. -

 :ميدان تنظيم معطيات -5

 

 :بعارالتمريــن الــ

 ديــنار DA 30ثمــن القـارورة الـواحـــدة من العصـــــير 
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 أكمـــل الجدول التــالـــي: -

 عدد القارورات 5  9 

 الثمن بالدينار  511  341

 :ميدان الفضاء والهندسة-8

 

 :مـــساخالتمريــن ال

 .cm 6طولهــا  [ AB ]( ثم عين عليــه قطعـة مستقيــمة  k mارســم مستقيــم ) 

 .[ AB ]منتصف القطعــة المستقيـمــة  Eعيــن النقطة  -

 .[ E B ]منتصف القطعــة المستقيـمــة  Fعيــن النقطة  -

 . اذكـــر القطـــع المستقيمـــة المتقايســة -

 :)ميدان األعداد والحساب(الوضعـية اإلدمـاجية

 8450قصصــا لألطفال بـ و DA 3450 اشتــرى مديــر مدرســة مقعــدا جديــدا بسعر
DA 

 بقــي معــه مبلغــا من المــال.و DA 3500 و آلـة راقنـة بـ

 إذا علمــت أن المبلــغ الذي كـان عنـده قبـل الشـراء هــو ضعـف ثمن القصص.

 مـا هـو ثمـن كـل المشتـريات ؟ (6

 مـا هـو المبلـغ الذي كـان عنـد المـديــر ؟ (2

 مـا هـو المبلـغ المتبقـي عنـده ؟ (5
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**********************

****************************** 

 (: اختبار الذكاء المنطقي الرياضي10الملحق رقم )
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 (: مقياس تقدير صعوبات التعلم 10الملحق رقم )
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