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طالب وطالبات الصف الثالث  لدىالمعرفة الرياضية المفاهيمية واإلجرائية امتالك درجة 

  (1) الثانوي
 

 
 إعداد

 مفرح بن مسعود سليمان المالكي 
                                                                     جامعة امللك سعود               -كلية الرتبية

  يحيى بن محمد أحمد المالكي
                 صبيا –مكتب تعليم الداير 

 هـ1438/ 16/11 وقبل -هـ 25/6/1438 قدم للنشر

 
 

طالب وطالبات الصف الثالث الثانوي املعرفة الرياضية )املفاهيمية واإلجرائية( بإدارة  امتالكهدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على درجة المستخلص: 
علــى ابتبــار مكــون مــن جــ اين لةيــاا املعرفــة املفاهيميــةم  نياملــن ا الوصــفي التيليلــيم معتمــد اننــات ويليل ــا اســتبدم البا ثــاتعلــيم صــبيام وامــ  البي

طـالب  امـتالك( طالبـا  وطالبـة . وبعـد يليـل ااسـت ابات توصـلت الدراسـة إىل ان درجـة 547ينة مكونـة مـن )واملعرفة اإلجرائية. وطبةت الدراسة على ع
افــراد العينــة  املعرفـة اإلجرائيــة الرياضــية ف ــا ت  درجـة امــتالكم امــا متوســ  ســتوىلمعرفــة املفاهيميــة الرياضــية جـا ت ملوطالبـات الصــف الثالــث الثـانوي 

راســة ان هنــاك عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــو درجــات طــالب وطالبــات الصــف الثالــث الثــانوي ة ابتبــار املعرفــة املفاهيميــة مــنبف م وكشــفت الد ســتوىم
لصــا   ميــةبــو متوســري درجــات افــراد عينــة الدراســة  ة ابتبــار املعرفــة الرياضــية املفاهي ا  وبــو درجــا م ة ابتبــار املعرفــة اإلجرائيــةم وبينــت ان هنــاك فرقــ

اظ ــرت الدراســة كمـا بــو متوســري درجـات الرــالب والرالبـات بالصــف الثالــث الثـانوي ة ابتبــار املعرفـة الرياضــية اإلجرائيــة.   ومل يظ ــر فـر   الرالبـاتم 
لصـــا   عامـــة  رائيـــة ة ابتبـــاري املعرفـــة الرياضـــية املفاهيميـــة واإلج والرالبـــات بالصـــف الثالـــث الثـــانوي ايضـــا  وجـــود فـــر  بـــو متوســـري درجـــات الرـــالب

تكثيـف امل ـام اإلجرائيـة ليـتمكن الرالـب مـن و م الرالب املف وم الرياضيإدراك الرالبات. واوصت الدراسة بااهتمام بتدريس املفاهيم الرياضيةم وضرورة 
ااســتيعاب املفــاهيميم  نميــة وتــدريساســاليب ت علــىواملعلمــات إجــرا  امل ــارة بيســر وســ ولةم ورفــ  مســتوى ا ســاللة املةدمــة للرــالبم وتــدريب املعلمــو 

 .ملفاهيم وامل اراتااساليب تدريس على و 

 املعرفة اإلجرائية. –املعرفة املفاهيمية  –املعرفة الرياضية  -الثالث الثانوي الرياضيات للصف –امتالكدرجة : الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

الرياضيات ة مةدمة املةررات الدراسية اليت تعد  تأيت    
 مالرالب لليياةم ما يويه من بنية معرفية وم ارية إجرائية

بشكل منرةيم جتعله  ا بيعد املتعلم ة تنظيم افكاره وترتتسا
نه من متك  و  ماحلياتية برريةة س لة يتعامل م  املشكالت

 .و ل ا هاجتاوز 
الرالب هو احملور الرئيس ة العملية الرتبوية  إن  

 مالفاعل ة البيث عن املعرفةو  والتعليميةم واملشارك النش 
 من البنا  املعرة املنظم واآلمن متكنهواكتشاف ا برريةة 

 الةوة جوانبمن امتالك املعرفة الرياضية ويعدُّ  والةوي؛
ولكي يةق العملية التعليمية اهداف ا بكفا ة  .ةياملعرف

 ب من املعرفة الرياضيةلوفاعلية جيب الرتكي  على متكو الرا
ضمن املةررات التعليمية  واإلجرائية( م)املفاهيمية بشةي ا
وان  مم  الترور املستمر لتلك املناها واملةررات بصوصا  
 املةررات.  البنية  املعرفية لتلك ضمناملعرفة الرياضية  تكون

ااعتماد بصورة  من الدراسات ان   عددكشفت لةد  
كاٍف   غير  اساسية على يديد طبيعة مادة الرياضيات امر  

 باخلربا ااستعانة  إذ ا بد من؛ والتعامل مع ا لف م املادة
الذين ميتلكون الةدرة العلمية على تنمية  مالرتبويو ا كفا 

 & Koçak, Bozan)وصةله التفكي الرياضي لدى الرالب 

Isik, 2009)  دراسة الرياضيات تةوم على دراسة ؛  ن
م ا يترلب ان م وتعل   اوالبرىن والعالقات فيما بين يبكا الرت 

)ابو زينةم ومعرة متو  يكون لدى الرالب تأسيس علمي  
2011). 
تدرج ة تعليم مفاهيم الرياضيات من مر لة إىل ال إن   
مر لة مفاهيم ا اليت  لكل  فم امر ة غاية ا مهية ابرى

إىل مر لة الثانوية  مالرالبم وبوصوهل اعمارتتناسب م  
رياضية كبيةم هذا هو  ومفاهيم   قد اكتسبوا م اراتٍ  نيكونو 

 املتصور واملؤمَّل. 

ة البنا   باصة امهية تكتسب مر لة التعليم الثانويإن  
باملفاهيم واملعارف والنظريات لكوهنا ت وده  ؛العلمي للرالب

 ر لةسوا   ة امل موامل ارات اليت تساعده ة مستةبل  ياته
تعدُّ الرياضيات من اهم املواد و  .سو  العمل ة ما ااامعيةم

تم على املعلم توظيف وهذا حياليت تعىن هبذا اجملالم 
م وتعل م ة تعليكل ا اإلمكانات وا ساليب التدريسية احلديثة  

 س م ة بنا  جيل مؤهل.تكي ؛  الرياضيات
 ممعرفة البىن الرياضية تعين املعرفة الرياضيةإن    
إدراك العالقة بو تلك و  مجرا اتواإل موالنظريات مواملفاهيم
املعرفة املفاهيمية  كما ان   (. Ben – Motreb, 2010)العناصر 

متثل الركي ة كوهنا  ة بنا  الفرد؛ و يوي   فاعلٍ  س م بدورٍ تر 
م باص وجهبواملعرفة الرياضية  معام وجها ساسية للمعرفة ب

منذ  ماوتنظم  مب املعارف واملعلوماتترتاليت ا داة  تعدُّ و 
من اهم ترعدُّ املفاهيم إضافة إىل ان  ماملبكرة مرا ل الرفولة

نواتا التعلم اليت يتم بواسرت ا تنظيم املعرفة العلمية ة صور 
؛ 2009عبد الفتاحم ؛ 2011عباا وااملمىنم )ذات مع

(Hill &Rowan &Ball, 2005; Metzler &Woessmann: 
2010; Kaminski & Sloutsky & Heckler: 2009) 

 متثل الرياضية املفاهيم( ان  2007يذكر ابو زينة )و 
يعين  مما الشي م ذلك امثلة مجي  بو املشرتكة اجملردة الصفة
 وبصائص صفاتب موا دة فصيلة ضمن اشيا  عدة وجود
 او مباحلواا املدركة ا شيا  من جمموعةاهنا  كما ممشرتكة

 اساا على مبع  م بعض ا  فتصني ميكن اليت ا  داث
 . واملمي ة املشرتكة اخلصائص من

 مللمبادئ العميةة املعرفة بأهنااملفاهيم الرياضية وترعرَّف 
 ممعو جمال ة مبين ا فيما املتدابلة والعالقات مواملفاهيم

 خمر  او ممرتابرة شبكة شكل على الذاكرة ة خت ين ا يتم
م واإلجرا ات مالرياضية ألفكارل ا  ف م تتضمنو م هرمي

 م اوتربية املبادئ يديد على والةدرةم ا ساسية واحلةائق
 بو واابتالف الشبه اوجه ويديد مواملصرليات ماحلةائقو 

 (.2013م السلويل) اليومية باحلياة  اوربر ماملبتلفة املفاهيم
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 الرتكي من بد ا  ويتدرج يديد مف وم املعرفة املفاهيمية؛ 
 إدراك وصوا  إىل مواحلةائق موالتعميمات ماملبادئ ف م على

 &Schneider) املف وم اج ا  بو العالقات

Jonhsone,2001). عالقات إنشا مها:  برريةتو وتتيةق 
 السابةة املعرفة بو عالقة وإنشا  م(ب و ا) املعلومات بو

 تتضمنكما   (Hiebert & Lefevre,1986) ااديدة واملعرفة
 الوعيو م باملفاهيم الوعي م ابرزها:املعارف من ا  انواع

 (.2016 مالسلويل م احلليسي) بالرموز الوعيو م باملصرليات
 والخوارزميات الرياضية )المعرفة اإلجرائية(:  المهارات

م اما تةانإو  بسرعة ما بعمل الةياميةصد بامل ارة 
فةد عرفت بتعريفات متعددةم من ام اهنا سلسلة  اخلوارزمية

 ة الفرد هبا يةوم اليت ات واإلجرا ات املنرةيةلعمليمن ا
  (.2006)ال هراينم  عمل اي تنفيذ
 ؛Conobi,2009) كونيب وريلت  منكلٌّ  فعر  و 

Rilte& Jonhson,2001)  من سلسلة بأهناامل ارة اإلجرائية 
 . لل دف للوصول تستبدم اليت ماإلجرا ات او ماخلروات

 (Hiebert& Lefevre ,1986) هيربت وليفيفر ونصَّ 
 ؛جرا اتباإل واملعرفة ماحلسابية امل ارات من نالتمك  على اهنا 
 يديد كيفية ومعرفة مواخلوارزميات مالرتاكيب لتيديد
 .صيييا    ال    ا ل   كيفية ومعرفة مالعام شكل ا ة مشكلة

 بوارزمياتإ دامها:  :صورتو اإلجرا اتتأبذ و 
 الرالب يصل متنفيذها عند سلفا   حمددة واسرتاتي يات

 وجهب ومتسلسلة ممكنة جرا اتوا برى: إم صييية إلجابة
 معينة مشكلة حللبواسرت ا الرالب  يصل ممناسب

Star,2005 ).) 
 ( Stylianides ,2013؛ Star,2005) وستيلينداستار  ام ا

 مها:  ماملعرفة اإلجرائية إىل نوعوفةسم 
 لليصول الرياضية الرموز جمموعة توليف على الةدرة -1 

 .قوانو على
 حلل   واإلجرا ات الةواعد من جمموعة تكوين على الةدرة -2

 .  املشكالت

 ةسرعادا  عمله ب على قادرا   الرالب صبحي ولكي
إلكسابه  ؛تدريبه ا دمها: ذلك يترلب امرين: فإن ةمودق

 عند املعلم علىجيب  لذلك امل ارةم واآلبر: املمارسة؛
 وي ودهم ملتدريبل  فرصة الرالب مينح ان امل ارة تعليمه

 التدريبم؛ فعماهلا وتوجه ترشدهم وتوجي ات بتعميمات
 عند وترويرها مواكتساهبا مامل ارة لتعلم الرئيسة الوسيلة هو
 (.2007مةعبابن مزينة بوا) الفرد

جرائية ترعىن بةدرة الرالب على إجرا  املعرفة اإل إن  
 مالعمليات احلسابية والرياضية ة سلسلة من اخلوارزميات

إضافة إىل اهتمام ا بأسلوب علمي متسلسل ومنرةيم 
تةان )ال هراينم إو  موسرعة مإجرا  تلك العمليات بدقةب

2006.) 
الرياضية م امل ارات وتشي الدراسات إىل ان تعل   

تساعد املتعلم على إدراك املعىنم والتربيةات للمفاهيمم 
والتعميمات الرياضيةم ومن مث تعميق وتوسي  املعرفة الرياضية 

 .(2011اليت تترلب ا املناها املتةدمة )ابو زينةم 
يعد  الف م التصوري ة الرياضياتم إضافة إىل كما  

 امل ارة اإلجرائية و دها من امل ارات اإلجرائيةم اقوى بكثي

(Alyan&Bacon,2008) 
 رك ت على هذا ااانب: اليت دراساتال منو 

( اليت هدفت إىل معرفة اي 2001دراسة غالب )
اكتساب يساعد على مستوى من مستويات منوذج ديفس 

الرالب من املةدرة على  ل املسألة وميكن  ؛املف وم الالزم
ة  ا  واضي قصورا   وتوصلت النتائا إىل ان هناك الرياضيةم 

مستوى اكتساب الرالب للمفاهيم الرياضية عن املستوى 
بلغ متوس  اكتساب الرالب للمفاهيم  إذ ؛املةبول تربويا  

وباحنراف معياري  م(79( من الدرجة الكلية )39.16)
(11.46 .) 

( دراسة هدفت إىل معرفة اثر 2002بسي )جرى العوا
املر لة  طالباانس واملستوى التعليمي ة اكتساب 

 لعينة بلغتملفاهيم وامل ارات العدديةم اا ساسية العليا 
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السادام  :من تالميذ الصفوف مطالبةو  طالبا  ( 900)
والثامنم والعاشرم وتوصلت نتائا الدراسة إىل قبول مستوى 

ة املفاهيم وامل ارات الرياضية العددية على  رالبادا  ال
 ؛مستوى املعرفة املفاهيمية واملعرفة اإلجرائية للصفوف الثالثة

على فةرات  رالبجتاوزت النسبة املالوية إلجابات الوقد 
تبو مستوى  ل املسألة الرياضية فة اما  .%(50اابتبار )

النسبة  ن  ؛منبف  ة الصفوف رالبمستوى ادا  ال ان
 %(.42)مل تت اوز ة اعالها  رالباملالوية إلجابات ال

ىل معرفة إ( اليت هدفت 2003وة دراسة امحد )
مل ارات احلسابية امستوى اكتساب طلبة الصف السادا 
ملفاهيم وامل ارات اا ساسيةم ومعرفة مستوى اكتساهبم 

مل ارات اااربيةم والتعرف على العالقة بو مستوى اكتساهبم 
ملفاهيم وامل ارات ااربيةم اواكتساهبم  محلسابية ا ساسيةا

وطالبة من املدارا  ( طالبا  635وتكونت عينة الدراسة من )
ة مديرييت الرتبية والتعليم اينو وقباطية ة  ماحلكومية

ة اكتساب الرلبة  فلسروم واظ رت نتائا الدراسة تدنيا  
ملفاهيم ااكتساهبم ن وتبوَّ امل ارات احلسابية ا ساسيةم ا

ايضا  ان هناك اظ رت النتائا و  .مةبوا  كان وامل ارات ااربية  
مل ارات احلسابية اعالقة إجيابية بو مستوى اكتساب الرلبة 

 ملفاهيم وامل ارات ااربية.اومستوى اكتساهبم  ما ساسية
( اليت 2009دراسة السامعي )ومن الدراسات ايضا  

ىل معرفة مدى اكتساب تالميذ الصف الثامن إهدفت 
واجتاها م  ممل ارات الرياضية ا ساسيةاا ساسي مدنية تع  
معرفة العالقة بو اكتساب التالميذ و حنو الرياضياتم 

مل ارات الرياضية ا ساسية وبو اجتاها م حنو الرياضياتم ا
ة اهلي(  -اثر اانس ونوع املدرسة ) كومي التعرُّف على و 

مل ارات الرياضية ا ساسيةم واجتاها م حنو ا اكتساب التالميذ
( 490من )واجريت الدراسة على عينة مكونة  .الرياضيات

من تالميذ الصف الثامن ا ساسي ة  موتلميذة تلميذا  
اظ رت النتائا ان و املدارا احلكومية وا هلية ة مدينة تع م 

اجتاهات تالميذ الصف الثامن ا ساسي حنو الرياضيات  

عالقة ارتباط موجبة ان هناك كانت إجيابيةم وكشفت النتائا 
وبو  ممل ارات الرياضية ا ساسيةابو اكتساب التالميذ 
 اجتاها م حنو الرياضيات.

هدفت إىل يديد  ةمراسد( 2009حيىي )اجرى و 
سون ر  د  ياضية ملعلمي الرياضيات الذين ير مستوى املعرفة الر 

ة حماولة لدراسة اثر بع  املتغيات السياقية  ؛هؤا  التالميذ
ملتغيات اليت تؤثر ة ايديد و على مستوى املعرفة الرياضيةم 

ما ميكن  ؛مستويات املعرفة الرياضية بصورة إجيابية او سلبية
ة و  قبل اخلدمة من توجيه براما اإلعداد ا كادميي للمعلمو

م ومتكن من توجيه ايام العمل الدراسية اليت تنظمه اثنائ ا
إىل وتوصلت الدراسة  .مديريات الرتبية ة موضوع الرياضيات

مستوى املعرفة الرياضية لدى التالميذ ان هناك تدنيا  ة 
 (م49.85بلغ متوس  عالمات التالميذ ) إذ ؛واملعلمو

فبلغ  املعلمون(م اما 7.45واحنراف معياري لعالما م )
(م واحنراف 100(م من )63.50وس  احلسايب لعالما م )تامل

(م وبلغ اعلى متوس  3.75معياري هلذه العالمات )
(م وادىن متوس  51.58ة م ارات اارب ) رالبلتيصيل ال

(. اما 44.32بلغ ) إذ ؛للتيصيل ة م ارات اهلندسة
 بلغ فةد ؛م ارات ااربة هلم فبلغ اعلى متوس   املعلمون

 ؛(م ة  و بلغ ادىن مستوى ة م ارات اهلندسة73.74)
ان ادا  التالميذ تدىن ة وتبو ايضا  (م 46.21بلغ ) إذ

م ارة اما اداؤهم ة (م 42.55)بلغ  فةد ؛م ارات التيليل
 (.53.81كان مرتفعا )فاملعرفة 

اليت هدفت إىل -ة دراسته ( 2011)ااالل وتوصل 
معرفة مستوى اكتساب طالب الصف الثالث الثانوي 

ملفاهيم الرياضيةم وعالقت ا مةدر م اعلمي ة مدينة إب ال
تكونت . على  ل املسألة الرياضية املبنية على تلك املفاهيم

 ا  تدنيإىل ان هناك  -وطالبة ( طالبا  278عينة الدراسة من )
إضافة إىل م الرياضيةم ملفاهياة مستوى اكتساب الرالب 

ة مستوى قدر م على  ل املسألة الرياضيةم ان هناك تدنيا  
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ووجود عالقة ارتباط موجبة ودالة بو اكتساب الرالب 
 ملفاهيمم وقدر م على  ل املسألة الرياضية.ا

كما اظ رت دراسة بشان وقنديل والنذير والسلويل 
بتدائية إىل ( ميل معلمي الرياضيات باملر لة اا2014)

م اكرب من املعرفة املفاهيمية وجهبجرائية استبدام املعرفة اإل
وذكرت ان كتب املر لة اابتدائية املربةة  اليا  ساعدت ة 

م ولكن ا مل املعرفتو اإلجرائية واملفاهيميةإجياد التوازن بو 
 ة تةد م معرفة رياضية تؤثر على تغيي سلوك املعلمو

 .ر  متوازنة ة تةييم تعلم طالهبمدام طم او استبمتوازنة
ن وذلك لوجود عدد من العوامل السلبية اليت دفعت باجتاه ع

تك ات التدريب املتعلةة : مر البعد عن  الة التوازن من امها
م ريسم واحملتوى املعرة للمةرراتم واساليب التدباملناها

املعرفة وكتب الرياضيات اليت غالبا  ما كانت ترك  على جانب 
اإلجرائية م والرر  اليت يستبدم ا اعضا  هيالة التدريس ة 

ريةة اليت يتم تةييم رم والم ومرتك ات التةييم شرح املةررات
الب باملر لة اابتدائية م ومرتك ات التدريب اليت تلةاها رال

املعلمون م كما اشارت النتائا إىل عدم وجود فرو  دالة 
  معلمي الرياضيات ة املر لةإ صائيا ة  الة التوازن بو
م وسنوات عليميةم واإلدارة التاابتدائية تع ى ملتغيات اانس

 اخلربة.
إىل معرفة دراسة هدف في ا ( 2015) العن ياجرى و 

درجة اكتساب تالميذ الصف السادا اابتدائي املعرفة 
ة مةرر نم ارات( املضم   -ساسية )مفاهيم الرياضية ا 
معرفة ما إذا كان هناك عالقة ذات إضافة إىل الرياضياتم 

ملفاهيم الرياضية ادالة إ صائية بو درجة اكتساب التالميذ 
مل ارات الرياضية اا ساسية ودرجة اكتساب التالميذ 

 متلميذا   160وبعد تربية ا على عينة مكونة من  ما ساسية
ىل ان درجة اكتساب تالميذ الصف السادا إتوصل 

ة مةرر نفاهيم الرياضية ا ساسية املضم  ملاابتدائي ا
بلغت النسبة املالوية لإلجابات  إذ ؛الرياضيات كانت متوسرة

%(م وتعد 35.1الصييية للم موع الكلي هلذا احملور )

من  وقريبة جدا   مكوهنا اقل من املتوس   ؛غي مرضيةنسبة 
درجة اكتساب تالميذ الصف . وتبو ان الدرجة املنبفضة

ة مةرر نملضم  اابتدائي امل ارات الرياضية ا ساسية االسادا 
بلغت النسبة املالوية  إذ ؛الرياضيات كانت منبفضة

لإلجابات الصييية للم موع الكلي هلذا احملور 
كوهنا منبفضة بشكل    ؛نسبة غي مرضيةهي %(م و 18.97)

عالقة ارتباطية موجبة بو اظ رت النتائا ان هناك و . كبي
 -دراسةعينه ال-لصف السادا اابتدائي درجات تالميذ ا

ة ابتبار املفاهيم الرياضية ا ساسية وبو درجا م ة 
عالقة إضافة إىل وجود ابتبار امل ارات الرياضية ا ساسية؛ 

ارتباطية موجبة بو درجا م ة ابتبار املفاهيم احلسابية وبو 
ارتباطية موجبة درجا م ة ابتبار املفاهيم اهلندسية؛ وعالقة 

بو درجا م ة ابتبار امل ارات احلسابية ودرجا م ة 
 ابتبار امل ارات اهلندسية.

 هدفت اليت-( Wight, 2010) ويت دراسةاظ رت و 
 الرياضيةم ملفاهيما الرالب ف م مدى على التعرف إىل

  ل م ارات على التأثي ة الف م ذلك إس ام ومدى
 من الدراسة عينة وتكونت الرالبم صفوف بو املشكالت

 احلضرية املدارا ى دإب التاس  الصف من طالبا  ( 20)
 وقد ا مريكيةم املتيدة بالوايات بكاليفورنيا اخلاصة
 براما إ دى على الةائم الت رييب املن ا البا ث استبدم
 مستوى يسو بةصد ؛اش ر ثالثة استغرقت اليت التدبل
 مادة ة بالرالب اخلاصة اإلدراكية واملعارف املفاهيم

 بيالات دابل باملال ظات البا ث استعانوقد  الرياضياتم
 ا نشرة ة الرالب مشاركة مدى وتس يل الصفيةم التعلم
 جناح مدى ولةياا التدبلم برناما تضمن ا اليت ا ربعة
 متكن م اليت املبتلفة واملعارف املفاهيم اكتساب ة الرالب

 من بعدد بااستعانة البا ث قام ماملشكلة  ل   من
قرسمت و  التةدمم مستوى لةياا والبعدية الةبلية اابتبارات
 والثاين ا ول النشاطانعلى النيو اآليت:  ا ربعة ا نشرة
 الشروح من وعددا   ماحلسابية املشكالت من عددا   تضمنا
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  سابية مشكلة فتضمن الثالث النشاط اما حلل ام املبتلفة
 احلل إىل للوصول الشرح بكتابةالةيام  الرالب وعلى و ل ام

 وعلى فة م رياضية مشكلة الراب  النشاطوتضمن  الصييحم
 احلل إىل للوصول املناسب الشرح بكتابة يةوم ان الرالب
 الرالب مستوى يسو ة التدبل برناما فاعلية -الصييح

 والتفسيم الشرح وم ارات ماملشكالت  ل م ارات ة
 املررو ةم الرياضية للمشكلة الصييح الناتا إىل وصوا  

 الربنامام ذلك ة بالرالب اخلاصة ا دوار تنوعإضافة إىل 
 نظر لوج ات مستمعون مث مللمشكلة قرا  مث مشركا  ف م

هبا  ااستعانة بالهلا من ميكن اليت الكيفيةاملتعلةة ب اآلبرين
 حلل انفس م على ااعتماد ميكن م قادة مث  ل ام ة

 .الرياضية املشكلة
 Hallet,Nunes,and)هاليتم ونونسم وبراينت  واجرى

Bryant ,2010)  دراسة ة جامعة اكسفورد لعينة من
من صفي الراب  واخلامس  318الرالب والرالباتم بلغت 

ة اململكة املتيدةم واوضيت النتائا ان هناك فروقا  فردية 
واإلجرائيةم واعتمادهم  بو الرلبة ة كل من املعرفة املفاهيمية

علي ا ة  ل املسائلم وان تلك الفرو  تتعلق بالفرو  
الفردية بين مم وان يصيل الرلبة الذين يعتمدون على 
املعرفة املفاهيمية ة  ل م املسائل اعلى من الذين ميتلكون 

 املعرفة اإلجرائية.
دراسة ديري م وتيزين ا م وبيرت م وكريستينو  واظ رت 

(Dary,Terzinha,Peter,and Currstino ,2012 )- اليت
هدفت إىل الكشف عن وجود فرو  فردية ة استيعاب 

جرائية املتعلةة الرالب للمعرفة املفاهيمية واملعرفة اإل
و من الصف   طالبا   119بلغت عينة الدراسة  إذ ؛بالكسور

عدم وجود ابتالف ة توزي  -السادا والثامن ة بريرانيا 
جرائية الرالب بالنسبة للمعرفة املفاهيمية العامة واملعرفة اإل

 العامة.
 ,Laswadi; Kusumahن )يبر آوة دراسة اسوادي و 

Yaya S.; Darwis, Sutawanir; Afgani, Jarnawi D ,2016 ) 

ان  الف م التصوري والرالقة اإلجرائية مها  تبو
  ن ؛مل مة املرلوبة من قبل الرالبالكفا ات الرياضية ا

ككل   الرياضية على تنظيم معرفت مهم ذلك يساعد
جياد احلل املناسب للمشكلة. إمتماسكم وتساعدهم على 

ربات التعلم ة بنا  خل حيتاجونالنتائا ان الرالب  اظ رتو 
يتم منح  إذ ؛ا اتم وفق منوذج التعلُّم امليسراملعرفة واإلجر 

 وقدالرالب فرصا  لبنا  معارف م وبنا  اإلجرا  اخلاص هبم. 
من الصف الساب .  طالبا   55تكونت عينة الدراسة من 

 عناظ رت النتائا ان الرالب الذين تعلموا الرياضيات و 
اعلى من الرالب  مستواهمطريق النموذج امليسر التعلم كان 

ان  ائات النتالذين  صلوا على التعلم التةليدي. واظ ر 
الرالب الذين تعلموا باستبدام التع ي  اعلى من  مستوى
 الرالب الذين  صلوا على التعلم بالرر  التةليدية. مستوى
هذه الدراسات ما توصلت إليه من نتائا تكشف امهية       

إجرا  م يد من الدراسات امليدانية؛ من اجل اارتةا  بالعملية 
التعليمية ة جمال الرياضيات وتنمية مفاهيم ا لدى الرالب؛ 

الةاعدة  بوصف ا ؛املر لة الثانويةوي داد هذا ا مر امهية ة 
وهذا حيتم العمل  ؛لل امعةاملتينة والركي ة ا ساسية لإلعداد 

هبم اسإكق املعرفة الرياضية لدى الرالبم و يتعمعلى 
املفاهيم وامل ارات ة املةررات الدراسية بصورة عامةم وة 

لتعلم كثي من  اساسا   تعد   إذ ؛مةرر الرياضيات بصورة باصة
للتعرف هذه الدراسة فكرة هنا تكونت من  .العلوم ا برى
الصف الثالث الثانوي  وطالبات بطال امتالكعلى درجة 

 الرياضيات. ة كتابة نملعرفة الرياضية ا ساسية املضم  من ا

 ُمْشِكلة الدراسة:

املعرفة الرياضية مدبال  م ما  لف م طبيعة  عدُّ تر       
من العمليات الرياضية؛ تساعد على  عددالرياضياتم وإجرا  

م سلبا  على تعل  عكس نالتمكن من ام ي ضعفمم و يةيق التعل  
شكاوى من تدين ال عددتتعصر احلاضر الالرالب. وة 

ستوى التعليميم املم مم على مستوى الرالبم وضعف تعل  
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. وهذه املبتلفة ا سريم ويظ ر ذلك ة مواقف التعل مو 
ت إشكالية تترلب دراسة اسباهبام ويديد العوامل اليت اد  

 إلي ا؛ ومن مث العمل على عالج ا.
 اجمليدلومن ا دراسة -وقد اشارت بع  الدراسات       

من  يعانونطالبا   ان هناك   إىل -(2009) واليافعي
 مرياضيات وااستفادة من تربيةا اال متعلُّ  ة صعوباتٍ 

 تترلب  ةيةية مشكلةوهناك من ينظر إلي ا على اهنا 
 منرةي فكرالتمت  بو  دراست ام م ارات وقدرات باصة ة

 ائقطر و  الرئيسةم الرياضية ا فكار ف م من املتعلم ك نمير 
 .عرض ام والتعامل م  مسائل ا

 على (Siswono, 2009) سيسونو دراسة نتائا اكدتو       
 برريةة الرياضية تاملشكال  ل   على قدرة الرالب ان

مستوى و م واملرونةم اإلجرائية الرالقة ىمستو  ترةاا مبتكرة
 .وطريةة  ل ا ماملشكلة تناول ة الت ديد

 ان  ة دراسته إىل   (Stanley, 2008)واشار ستانلي 
من املفاهيم  ا  مف وم 15لعدد  املفاهيمية عرفةاملضمان 

اارب ةرر الن اح ة م ىب علالالرياضية احملددة يع ز قدرة الر
 .املر لة ااامعيةة 

 تدين ان (Arabi, 2012) عريب دراسة نتائا اكدتو 
 الثانوية املر لة ة للرالب الدراسي التيصيل مستويات
 .الرياضية املشكالت حبل ااستمتاع عدم إىليع ى  بالسودان

عالقة ارتباطية ( ان هناك 2015)واثبتت دراسة العن ي 
موجبة بو درجات تالميذ الصف السادا اابتدائي ة 
ابتبار املفاهيم الرياضية ا ساسية وبو درجا م ة ابتبار 

م مما يؤكد ان امل ارة اإلجرائية الرياضية ا ساسيةامل ارات 
 ازمة لتيةيق املف وم الرياضي.

ت نتائا الدراسات السابةة وتوصيا ا دافعا  ل  لةد شكَّ 
الرالب  امتالك منللةيام هبذه الدراسةم من اجل ااطمالنان 

 كتابلمفاهيم وامل ارات الرياضية ا ساسية؛  ن  ل
املعرفة املفاهيمية  علىالرياضيات ة املر لة الثانوية يرك  

واملعرفة اإلجرائية الرياضيةم ومها معرفتان اساسيتان للتعل م ة 

املرا ل ااامعية امي  طالب الكليات العلميةم وتس مان 
 ة متكو الفرد ة سو  العمل. 

 ومن مربرات ودواف  الةيام بدراسة هذا املوضوع ان  
الشبصية ة جمال اإلشراف ومن بالل اخلربة - ون  ث  البا

اطلعا على نتائا طالب الصف الثالث الثانوي  -الرتبوي
ملدارا مكتب التعليم ميافظة الداير بالل ثالث سنواتم 

نتائا اابتبارات الن ائيةم ونتائا ابتبارات  وهي تشمل
قياام وابتبارات املسابةات اليت ينظم ا املكتب بو 

ستوى التيصيل لرالب ا ظا تدنيا  ة موقد  -راداامل
الصف الثالث الثانوي لسنوات متتابعة؛ مما يعين ان هناك 

ات للكشف عن ام واإلس ام ة مشكلة تترلب إجرا  دراس
 يت:اآلعلى النيو وميكن صياغة مشكلة الدراسة  ل ام 

الصف الثالث الثانوي  وطالبات طالب امتالكما درجة 
 ؟جرائيةالمفاهيمية واإل الرياضيةلمعرفة ل

 دراسة:أهمية ال

من املوضوع الذي تتناوله؛   اامهيت  دراسةال تستمدا
 ومن ذلك:

طالب  امتالكربيةية واقعيةم ترصد درجة تاهنا دراسة  -1
املفاهيمية  لمعرفة الرياضيةلالثانوي وطالبات الصف الثالث 

 ضمن مةرر الرياضيات. جرائيةواإل
وتربز درجة  مة توضيح الواق  احلايلس م تر ؤمل ان ير  -2

لمعرفة لطالب وطالبات الصف الثالث الثانوي  امتالك
 الرياضيات ة كتابة  املضم ن جرائيةاملفاهيمية واإل الرياضية

 صف الثالث الثانوي.ال
ستشكل هذه الدراسة إضافة للمكتبة الرتبويةم بصوصا   -3

اليت تتناول  -على  د علم البا ثو -ة ظل قلة ا حباث
لمعرفة لطالب وطالبات الصف الثالث الثانوي  امتالكدرجة 

 الرياضيات.  كتاباملفاهيمية واإلجرائية  ضمن  
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كتب ستس م ة تع ي  اا ود اليت تبذل لتروير    -4
باصة ة مشروع ململكة العربية السعوديةم و ة ا الرياضيات

 تروير الرياضيات والعلوم.
يتوق  ان يستفيد من نتائ  ا معلمو ومعلمات  -5

املتعلق باكتساب  الرياضياتم ة التغلب على الةصور
 .الصف الثالث الثانوي املعرفةم الذي يعاين منه طالب

 أهداف الدراسة:

 الدراسة إىل يةيق اآليت: تهدف
طــــالب وطالبــــات الصــــف الثالــــث  امــــتالك درجــــةمعرفــــة   -1

 كتـــابضــمن   جرائيــةواإلاملفاهيميـــة  الرياضــية لمعرفــةلالثــانوي 
 الرياضيات.

طـالب وطالبـات الصـف  امـتالكدرجـة معرفة العالقة بو  -2
 امــتالك م درجــةالثالــث الثــانوي للمعرفــة املفاهيميــة الرياضــية و 

 الرياضيات. كتاب ضمنلمعرفة اإلجرائية ل
طـالب وطالبـات الصـف  امـتالكفرو  بو درجـة معرفة ال -3

اإلجرائيــــة(  –الثالـــث الثــــانوي ة املعرفــــة الرياضــــية )املفاهيميــــة
 .عموم اواملعرفة الرياضية 

 الدراسةأسئلة 

 :ةتيا ساللة اآلجابة عن اإلالدراسة للوصول إىل  سعت
طالب وطالبات الصف الثالث الثانوي  امتالكما درجة  -1

 الرياضيات؟ كتابالرياضية ضمن   املفاهيمية للمعرفة
 طالب وطالبات الصف الثالث الثانوي امتالكما درجة  -2
 الرياضيات؟ كتابلمعرفة اإلجرائية الرياضية ضمن  ل
ما العالقة بو درجة امتالك طالب وطالبات الصف  -3

هيمية ودرجة امتالك م للمعرفة الثالث الثانوي للمعرفة املفا
 جرائية ضمن كتاب الرياضيات؟ اإل

 امتالك درجة بو  صائيةإ دالة ذات فرو  توجد هل -4
 الرياضية لمعرفةل الثانوي الثالث الصف وطالبات طالب

 ؟عموم ااإلجرائية( واملعرفة الرياضية  –)املفاهيمية

 حدود الدراسة:

 يددت الدراسة باحلدود اآلتية:
اقتصرت الدراسة احلالية على معرفة  :الحدود الموضوعية

 لمعرفةلطالب وطالبات الصف الثالث الثانوي امتالك درجة 
م طبعة الرياضيات كتابم ضمن  الرياضية املفاهيمية واإلجرائية

 . هـ1434عام 
طالب على عيـ ن ة من  الدراسة تقتصر االحدود البشرية: 

ة وطالبات الصف الثالث الثانوي ة املدارا احلكومية 
 مدارا إدارة التعليم ميافظة صبيا التعليمية.

الدراسي   الفصل الدراسي الثاين العام :ةالزماني الحدود
 .هـ1436/1437

مدارا املر لة الثانوية احلكومية )بنو(  :ةالمكاني الحدود
 التابعة إلدارة التعليم ميافظة صبيا.

 :مصطلحات الدراسة

 Degree of Possession امتالكدرجة 
متوس  الدرجتو او )جمموع الدرجتو(  ا: بأهنإجرائيا   فعر  

اللتو حيصل علي ما الرالب ة ابتباري املعرفة الرياضية 
الصف الثالث  وطالبات )املفاهيمية واإلجرائية( لدى طالب

الرياضيات الذي اعدَّه البا ثان ة  كتابالثانوي؛ ضمن  
 هذه الدراسة. 

 Mathematical Knowledgeالمعرفة الرياضية 
رلـق ويـراد هبـا اإلملـام بتفاصـيل الشـي م املعرفة ة اللغة تر 

 (.2011)ال مرةم  وهي إدراكه بأ د احلواا
امـــــــا املعرفـــــــة الرياضـــــــية ف ـــــــي جمموعـــــــة مـــــــن املســـــــلمات 
الرياضـــيةم والةواعـــد املنرةيـــة املتفـــق علي ـــا مـــن جانـــب علمـــا  
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املتضـــمنة املعـــايي الـــيت الرياضـــياتم وعـــدد مـــن اآلرا  الرياضـــية 
 ,Pietsch)يــتم علــى اساســ ا الةيــام بعمليــة الربهــان الرياضــي

2005). 
وميكـــــن تعريف ـــــا إجرائي ـــــا بأهنـــــا جمموعـــــة مـــــن املفـــــاهيمم 
والتعميماتم وامل ارات الرياضيةم الواردة ة مةرر الرياضياتم 
الــــــيت تســــــاعد علــــــى متكــــــن طالــــــب الصــــــف الثالــــــث الثــــــانوي 

املفــــاهيمم والتعميمــــاتم  -احملتــــوى الدراســــياســــتيعاب وف ــــم 
م وميكن قياس ا عن طريق اابتبارات الـيت اعـدها -وامل ارات

 البا ثان للمعرفة الرياضية.
 Mathematical Concepts: المفاهيم الرياضية

املف وم ة اللغة اسـم مفعـول مـن الفعـل )ف ـم(م والف ـم 
ا ــد  (م وهــو2000هــو تصــور املعــىن مــن اللفــ، )ال بيــديم 
ــــيت يةــــوم الفــــرد باكتســــاهبا ــــات  ة املصــــرليات ال ــــا  عملي اثن

ومـــن تعريفاتـــه ايضـــا : انـــه بنـــا  عةلـــي يكو نـــه  .املعااـــة العةليـــة
الرالـــــب نتي ـــــة إدراك العالقـــــاتم او اخلـــــواصم او الســـــمات 
ـــــن الرالـــــب مـــــن  املشـــــرتكةم بـــــو جمموعـــــة مـــــن املثـــــياتم وميك 

 عن ــا مصــرلح تصــنيف جمموعــة املثــيات ة فالــة معينــة؛ يعــرب
 (.Juter,2006؛ 2011)بل ونم معو له دالته اللفظية 

ويرعـــــر ف املف ـــــوم إجرائيـــــا : بأنـ ــــه جمموعـــــة مـــــن املفـــــاهيم 
الرياضية ا ساسية الواردة ة مةرر الرياضياتم اليت تشرتك ة 
–عـــدد مـــن اخلصـــائصم او الســـمات ا ساســـيةم يعـــرب  عن ـــا 

كــن قياســ ا باســتبدام باســم او عنــوان )املف ــوم(م ومي -عــادة
اابتبــار التيصــيلي للمفــاهيم الــذي اعــده البا ثــان لرــالب 

 الصف الثالث الثانوي. 
 :المعرفة اإلجرائية الرياضية

امل ارة ة اللغة تررلق ويرراد هبا "احلذ  بالشي م 
واملاهر: احلاذ  بكل عمل. واام  م رة" )ابن منظورم 

 (.184لسان العربم 
الةدرة اليت ميتلك ا الفرد ة "وة ااصرالح: هي 

اجملاات الفنيةم او التةنيةم او احلرفيةم ويعرب  عن ا ة  ي   
 (.Sangwin,2003,11) "املمارسة

وترعر ف امل ارة إجرائيا : بأهنا جمموعة من امل اراتم والةدرات 
الرياضية ا ساسية الواردة ة مةرر الرياضياتم وميكن قياا 

الصف الثالث الثانوي هلام باستبدام درجة استيعاب طالب 
 ابتبار امل ارات الذي اعده البا ثان.

 إجراءات الدراسة

 دراسة:منهج ال
؛ التيليليقام البا ثان باتباع املن ا الوصفي املسيي   

 لكونه ا نسب هلذه الدراسة امليدانية.
 مجتمع الدراسة:

الصف ن جمتم  الدراسة من مجي  طالب وطالبات تكوَّ       
الثالث الثانوي علوم طبيعية ميافظة صبيا التعليميةم وعددهم 

( طالبا  وطالبةم ) سب إ صائية إدارة تعليم صبيا 3574)
(م ويبلغ عدد مدارا جمتم  هـ1436/1437 اسير للعام الد
 ( مدرسة للبنات . 42( مدرسة للبنو و)48الدراسة )

 عينة الدراسة:

بالرريةة  مطالبا  وطالبة 547مكونة من مت ابتيار عينة       
( مكاتبم هي: مكتب صبيام 3الربةيةم مشلت ابتيار )

ومكتب الدايرم ومكتب بيش؛ من بو ستة مكاتب تعليمية 
مدرسة من   16برريةة عشوائيةم بعدها قام البا ثان بابتيار 

م و  ْسب  ط بيعة برريةة عشوائية كل مكتب للبنو والبنات
 هنا متثل     ْ م  الع يـ ن ة يعد  مةبوا ؛ ف إننَّ  جمتم  الدراسة

 %( من جمتم  الدراسة.15)
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  :توزيع عي ِّنَة الدراسة على المدارس المختارة
  1 جدول

 :يوضح توزيع عي ِّنَة الدراسة على مدارس المختارة
نسبة العي َِّنة لعدد الطالب/  عدد العي َِّنة الطالباتعدد الطالب/  المدرسة الجنس المكتب

 الطالبات
 100 28 28 البا ر ذكر صبيا

 100 27 27 جريبة ذكر
 38 21 56 بضية انثى
 57 63 111 البا ر انثى
 79 19 24 الرابعة انثى

 66 50 76 بيش ا وىل ذكر بيش
 64 30 47 بيش الثانية ذكر
 68 46 68 بيش الثالثة ذكر
 97 101 104 بيش ا وىل انثى
 36 21 59 بيش الثانية انثى

 19 8 43 آل علي ذكر الداير
 62 33 53 عثوان ذكر
 100 31 31 نعامة ذكر
 35 17 48 الثانوية الثانية نثىا

 76 22 29 عثوان انثى
 74 17 23 باشر انثى

 :أدوات الدراسة

بعد ااطالع على ا دبيات والدراسات السابةةم     
؛ قام البا ثان ف على ا دوات اليت استبدمت في اوالتعر 

 بإعداد ا دوات اليت رايا اهنا يةق اهداف دراست مام وهي: 
براقة يليل حمتوى كتاب الرياضيات بةسميه ا ول  -1

براج است وث  من إعداد البا  هـ؛1434والثاينم طبعة عام 
 املعرفة الرياضية. 

طالب الصف  امتالكابتبار يصيلي؛ ملعرفة درجة  -2
 الرياضية املفاهيمية الواردة  ة كتابلمعرفة لالثالث الثانوي 

 الرياضيات.
طالب الصف  امتالكابتبار م ارات؛ ملعرفة درجة -3

 كتابلمعرفة الرياضية اإلجرائية الواردة ة  لالثالث الثانوي 
 الرياضيات.

استبدم   بطاقة تحليل محتوى كتاب الرياضيات:  .1
البا ثان براقة يليل حمتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث 

هـ؛ 1434الثانوي بةسميه ا ول والثاينم طبعة عام 
من  ماستبراج املعرفة الرياضية الواردة ة مةرر الرياضيات

عرض ا على خمتصو ة جمال املناها  بعد إعداد البا ثو
 . للتأكد من مناسبت ا ؛وطر  التدريس

طالب الصف امتالك اختبار تحصيلي لمعرفة درجة  .2
 كتابلمعرفة الرياضية الواردة في  لالثالث الثانوي 

 الرياضيات
 إعداد االختبار: 

بعد يليل كتاب الرياضيات للصف الثالث الثانويم      
ويديد نسب املعرفة املفاهيميةم ونسب املعرفة اإلجرائية لكل 
و دةم قام البا ثان بتيديد عدد اساللة كل و دة حبسب 

 النسبة الناجتة من ذلك .
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 2جدول 
 يوضح تحليل المحتوى للمفاهيم والمهارات 

 المئوية النسبة عدد المهارات المئوية النسبة عدد المفاهيم  عدد الدروس الفصل
 الفصل ا ول 
 يليل الدوال

7 41 20.7 38 16.8 

 الفصل الثاين 
 العالقات والدوال ا سية واللوغارمتية 

6 13 6.6 39 17.3 

 الفصل الثالث 
 املترابةات واملعادات املثلثية

5 9 4.5 16 7.1 

 الفصل الراب 
 الةروع املبروطية واملعادات الوسيرية 

5 26 13.1 30 13.3 

 الفصل اخلامس 
 املت  ات

5 32 16.2 30 13.3 

 الفصل السادا 
 اإل داثيات الةربية وا عداد املركبة 

3 15 7.6 19 8.4 

 الفصل الساب  
 اا تمال واإل صا 

6 39 19.7 26 11.5 

 الفصل  الثامن 
 وااشتةا الن ايات 

6 23 11.6 28 12.4 

 100 226 100 198 43 المجموع
 صدق اختباري المعرفة الرياضية األساسية

للتيةق من صد  ابتباري املعرفة الرياضية املفاهيمية    
واإلجرائية مت عرضه على جمموعة من احملكمو من اعضا  

إضافة إىل بع  املتبصصو ة مناها وطر   مهيالة التدريس
تدريس الرياضيات واملشرفو ومرع ل مي الرياضيات باملر لة 

 الثانوية.
م اصبح ابتبارا املعرفة الرياضية وبعد ابذ مليوظا      

حيتويان على  مالن ائية مااإلجرائية( ة صور  –)املفاهيمية
 ( فةرةم توزعت على حماور املعرفة الرياضية بشةي ا.40)
 ور املعرفة املفاهيميةم وحيتوي على عشرين سؤاا . حم -
 ور املعرفة اإلجرائيةم وحيتوي على عشرين سؤاا .حم -

 :زمن االختبار
 قام البا ثان بتيديد زمن ابتباري املعرفة املفاهيمية       

واإلجرائية الرياضية عن طريق العينة ااسترالعيةم وذلك 
 تسلُّمورقة إجابة اول طالبم و  متسلُّ حبساب املتوس  بو 

ورقة إجابة آبر طالب ة اابتبارم وقد تبو ان املتوس  
 ( دقيةة.120هو )

 المعرفة الرياضية  امتالكتحديد درجة 
املعرفة الرياضية ة كل و دة وفق  امتالكلتيديد د ر ج ة     

  :السلم الذي يوضيه
 3جدول 

 المعرفة الرياضية امتالك درجةقدير تسلم يوضح  
 المعرفة الرياضية  امتالك درجة
 منخفضة متوسطة عالية
 %33اقل من  %66% إىل اقل من 33من % فأكثر 66من 

  :ثبات اختباري المعرفة الرياضية
 :ابتباري املعرفة الرياضية برريةتومت  ساب ثبات    

 صد بغرض التيةق من  إ دامها: استبدام معامل بيسون؛

 بصد  يةصدو  بتباري املعرفة الرياضية؛ي االدابل ااتسا 

 اابتبار فةرات من فةرة كل اتسا  مدى الدابلي ااتسا 
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 صد  من التيةقجرى و  إليهم تنتمي الذي اجملالم  فةرات 

 إجياد بواسرة ابتباري املعرفة الرياضية الدابلي ااتسا 

 فةرات من فةرة كل بو لبيسون اخلري اارتباط معامل

 هذه إليه تنتمي الذيبتبار لال الكلية والدرجة اابتبارم

من  فةرة لكل املبتلفة اارتباط معامالتأيت ي وفيما .الفةرة
 الذيبتبار اا م فةرات ابتبار املعرفة الرياضية املفاهيمية 

 ه. إلي تنتمي

 4جدول 
 نفسه  ختبارباال المعرفة الرياضية المفاهيميةاألول:  ختباراال لفقرات بيرسون ارتباط معامالت

 ختبارمعامل االرتباط باال الفقرة ختبارمعامل االرتباط باال الفقرة
1 0.763 11 0.673 
2 0.676 12 0.667 
3 0.783 13 0.709 
4 0.776 14 0.697 
5 0.783 15 0.797 
6 0.687 16 0.783 
7 0.756 17 0.751 
8 0.793 18 0.789 
9 0.673 19 0.797 

10 0.698 20 0.783 

 ارتباط معامالت ان(  4)  رقم اادول بيانات من ،ال   ير 

 والبالغة- ا ولبتبار اا فةرات من فةرة كل بو بيسون
ةم إ صائي ذات دالة بتبارملال الكلية والدرجة -( فةرة20)

 ااتسا  إىل ير شن ير  وهذام الفةرات مجي  ة قوية وبدرجة

املعرفة ب املتعلقا ول  بتباراا فةرات بو الكبي الدابلي

واادول  .بتباراا هلذا الكلية الدرجة م  الرياضية املفاهيمية
من فةرات  فةرة لكل املبتلفة اارتباط معامالت يوضح يتاآل

 تنتمي الذيبتبار اا م ابتبار املعرفة الرياضية اإلجرائية 

 ه. إلي

 5جدول 
  :نفسه ختبارباالالمعرفة الرياضية اإلجرائية األول:  ختباراال لفقرات بيرسون ارتباط معامالت

 ختبارمعامل االرتباط باال الفقرة ختبارمعامل االرتباط باال الفقرة
1 0.783 11 0.779 
2 0.769 12 0.683 
3 0.783 13 0.709 
4 0.691 14 0.791 
5 0.785 15 0.757 
6 0.797 16 0.737 
7 0.787 17 0.753 
8 0.697 18 0.693 
9 0.791 19 0.799 
10 0.693 20 0.787 
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 ارتباط معامالت ان(  5)  رقم اادول بيانات من ،ال   ير 

 والبالغـة- ثـاينالبتبـار اا فةـرات مـن فةـرة كـل بـو بيسـون
ةم إ صـائي ذات دالـة  بتبـارلال الكليـة والدرجـة -( فةـرة20)

ـير  وهـذا ؛قويـة وبدرجـة  بـو الكبـي الـدابلي ااتسـا  إىل ير شن

 مـ  املعرفـة الرياضـية اإلجرائيـةب املتعلـق ثـاينال بتبـاراا فةـرات

 .بتباراا هلذا الكلية الدرجة
وللتيةق من ثبات ابتباري املعرفة الرياضية املفاهيمية 

لي ا إجرائية مت تربيةه على العينة ااسترالعية املشار واإل
 ساب ثبات اابتبار باستبدام طريةة يليل جرى م و ا  سابة

 Kuder, Richardson 2002التباين لكيودر وريتشاردسون 
مت  ساب معامل الثبات ا ئي  إذ ؛(162م 2006)عالمم 

جرائية( ولالبتبار اابتبار )املعرفة املفاهيميةم املعرفة اإل
 :يوضح ذلك يت. واادول اآلعموم ا

 6جدول 
معامالت ثبات جزئي االختبار )المعرفة المفاهيمية، المعرفة 

لكيودر  ةبمعادل ةالمحسوب عموم اجرائية( ولالختبار اإل
 :20وريتشاردسون 

 معامل الثبات سئلةعدد األ االختبار
 0.78 20 اا   ا ول: املعرفة املفاهيمية

 0.74 20 جرائية: املعرفة اإلاا   الثاين
 0.79 40 عموم ااابتبار 
 معامل قيمة ان  (6)اادول  ة املوضية النتائايظ ر من 

وصـلت قيمت ـا ا ئـي  فةـد جـا ت مةبولـة؛ لكـل جـ   الثبـات
؛ 0.78( جرائيـــــــة( اابتبـــــــار )املعرفـــــــة املفاهيميـــــــةم املعرفـــــــة اإل

لالبتبـار الثبـات   معامـل قيمـةوبلغـت  علـى التـوايل. (0.74
ـــا يتســـم بتبـــار علـــى ان اامؤشـــرا  هـــذا ويعـــد  ؛(0.79) عموم 

اعلـــــى مـــــن جـــــا ت قيمتــــه  ن  ؛درجــــة مةبولـــــة مـــــن الثبـــــاتب
كنـــنر الوثـــو  0.70 علي ـــا سنيصـــل  النتـــائا الـــيتب؛ ومـــن مث مير

 .عند تربيةه على عينه الدراسة
 :معامالت السهولة والتمييزية الختبار المعرفة المفاهيمية

 ؛والتمييـــــ  موالصـــــعوبة ممت  ســـــاب معـــــامالت الســـــ ولة 
ملفــــردات اابتبــــارم عــــن طريــــق اســــتبدام املعــــادات اخلاصــــة 

نســــــــبة ؛ و صــــــــيييةتيديــــــــد نســــــــبة  اإلجابــــــــات الببــــــــذلك؛ 
املفردة اليت يصل معامل س ولت ا ف؛ اإلجابات غي الصييية

مفـردة شـديدة السـ ولةم واملفـردة صـنفت  0.80إىل اكثر مـن 
مفـردة ت صـنف 0.20اليت يصل معامـل سـ ولت ا إىل اقـل مـن 

معامــــــــل امــــــــا (. 627م 2008)الســــــــيدم م الصــــــــعوبة شــــــــديدة
لكــل مفــردة مــن مفــردات اابتبـــار؛ ف ــرى  ســابه  يــة يالتمي
مفـــردة غـــي هـــي  0.20هـــا عـــن املفردة الـــيت يةـــل معامـــل متيي  فـــ

تميي يـــة اخلرـــوات الـــيت وقـــد اتبـــ  ة  ســـاب معامـــل ال .مميـــ ة
 :ي؛ وهKelly" ي ددها "كيل

  اابتبار تنازليا .ترتيب درجات افراد العينة ة 
  صلوا على % من درجات افراد العينة الذين 27فصل 

 ا على. الدرجات
  صلوا على % من درجات افراد العينة الذين 27فصل 

 ا دىن. الدرجات
؛ Johnsonمث استبدمت معادلة "جونسون"      

 فردات اابتبار.من محلساب معامل متيي ية كل مفردة 
قيم يوضح  يتواادول اآل (.646-642م 2008السيدم )

 تلك املعامالت.

 7جدول  
 :يوضح معامالت السهولة والتمييزية لفقرات اختبار المعرفة المفاهيمية 

 التمييز معامل معامل السهولة رقم الفقرة التمييز معامل معامل السهولة رقم الفقرة
1 0.70 0.36 11 0.69 0.28 
2 0.72 0.32 12 0.64 0.36 
3 0.63 0.45 13 0.58 0.24 
4 0.49 0.58 14 0.46 0.42 
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 التمييز معامل معامل السهولة رقم الفقرة التمييز معامل معامل السهولة رقم الفقرة
5 0.67 0.29 15 0.68 0.27 
6 0.65 0.28 16 0.58 0.27 
7 0.74 0.63 17 0.62 0.45 
8 0.52 0.52 18 0.71 0.54 
9 0.71 0.27 19 0.72 0.65 
10 0.66 0.58 20 0.58 0.43 

ان معـــامالت الســـ ولة ملفـــردات  (7)يتضـــح مـــن ااـــدول 
وتعـد  ؛(0.74 -0.49اابتبار التيصـيلي تراو ـت مـا بـو )

 يـــــة يمعـــــامالت مةبولـــــة. وقـــــد تراو ـــــت قـــــيم معـــــامالت التمي
يشــــــي إىل قــــــدرة هــــــذا (؛ و 0.65 -0.24احملســــــوبة مــــــا بــــــو )

 بو الرالب.مفردات اابتبار على التميي  

معامالت السهولة والتمييزية الختبار المعرفة 
 :اإلجرائية

 ؛والتمييــــــ  موالصــــــعوبة ممت  ســــــاب معــــــامالت الســــــ ولة
بعــــدها جــــرى م نفســــ ا الرريةــــة الســــابةةبملفــــردات اابتبــــار 
 ر. يــة لكــل مفــردة مــن مفــردات اابتبــاي ســاب معامــل التمي
 قيم تلك املعامالت. يتويوضح اادول اآل

 8جدول 
 يوضح معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار المعرفة اإلجرائية 

 التمييز معامل معامل السهولة رقم الفقرة التمييز معامل معامل السهولة رقم الفقرة
1 0.46 0.39 11 0.71 0.46 
2 0.59 0.41 12 0.62 0.37 
3 0.64 0.47 13 0.53 0.48 
4 0.49 0.35 14 0.59 0.54 
5 0.57 0.49 15 0.63 0.37 
6 0.71 0.51 16 0.51 0.29 
7 0.67 0.33 17 0.64 0.53 
8 0.61 0.44 18 0.62 0.57 
9 0.58 0.52 19 0.41 0.35 
10 0.47 0.41 20 0.69 0.54 

ان معــــامالت الســــ ولة ملفــــردات  (8)يتضــــح مــــن ااــــدول
وتعـد  ؛(0.71 -0,41اابتبار التيصـيلي تراو ـت مـا بـو )

 يـــــة يمعـــــامالت مةبولـــــة. وقـــــد تراو ـــــت قـــــيم معـــــامالت التمي
يشــــــي إىل قــــــدرة هــــــذا (؛ و 0.57 -0.29احملســــــوبة مــــــا بــــــو )

 مفردات اابتبار على التميي  بو الرالب.

 نتائج الدراسة

طالب وطالبات الصف الثالث الثانوي  امتالكما درجة  .1
 لمعرفة املفاهيمية الرياضية ضمن مةرر الرياضيات؟ل
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 9جدول
 :المعرفة المفاهيمية الرياضية ضمن مقرر الرياضياتمن الثالث الثانوي الصف  وطالباتطالب  امتالك درجة

المفاهيم الرياضية  الوحدة الدراسية
 األساسية 

سئلة عدد األ
 باالختبار

عدد تكرار 
 اإلجابات الصحيحة

النسبة 
 المئوية

عدد تكرار 
 اإلجابات الخاطئة

النسبة 
 المئوية

درجة 
 التمكن

 الفصل ا ول 
 يليل الدوال

 منبفضة 68.14 1491 31.86 697 4 41

 الفصل الثاين 
العالقات والدوال ا سية 

 واللوغارمتية

 متوسرة 34.7 190 65.3 357 1 13

 الفصل الثالث 
املترابةات واملعادات 

 املثلثية

 عالية 30 164 70 383 1 9

 الفصل الراب 
الةروع املبروطية 
 واملعادات الوسيرية

 منبفضة 67.89 1114 32.11 527 3 26

 الفصل اخلامس 
 املت  ات

 منبفضة 71.97 1181 28.03 460 3 32

 الفصل السادا
اإل داثيات الةربية 
 وا عداد املركبة 

 متوسرة 61.15 669 38.85 425 2 15

 الفصل الساب  
 اا تمال واإل صا 

 متوسرة 57.5 1258 42.5 930 4 39

 الفصل  الثامن 
 الن ايات وااشتةا 

 منبفضة 78.06 854 21.94 240 2 23

 متوسرة 63.26 6921 36.74 4019 20 198 مجايلاإل
 درجة امتالك( ان 9يـ تَّضنحر من النتائا ة اادول )   

الثالث الثانوي املعرفة املفاهيمية الصف  وطالباتطالب 
متوس ؛  ستوىجا ت م الرياضيات كتابالرياضية ضمن  

 فصل ووه ؛وا د فة  فصلا ة إ يا  ومل حيةق مستوى عال
ا  تـ ب ايرنواظ رت النتائا ايضا  املترابةات واملعادات املثلثية؛ 

 بوجهاملعرفة املفاهيمية الرياضية  درجة امتالكمرؤشرات  ة
 ةاملفاهيم الرياضية ة اربع امتالكدرجة فةد جا ت  ؛عام

 :يتوفق الرتتيب اآل فصولمنبفضةم وهذه ال فصول
 الن ايات وااشتةا .  -
 املت  ات.  -
 الدوال.يليل  -

 الةروع املبروطية واملعادات -
 الوسيرية.

اليت اشارت إىل ( 2009م  نتائا دراسة حيىي )هذا يتفق و    
وم  دراسة ااالل  متدين مستوى الرالب ة املعرفة الرياضية

تدين مستوى الرالب ة اكتساب اليت اشارت إىل (2011)
 .املعرفة املفاهيمية

السبب ة ذلك من وج ة نظر البا ثو  قد يكونو    
بلغ ي إذ ؛فصولإىل كثرة املفاهيم الرياضية ة هذه الراجعا  
ما يعادل  ؛مف وما   198من إمجايل  ممف وما   122عددها 

ضعف اخللفية السابةة ايضا  اب وقد يكون من ا سب م62%
لتعلم املفاهيم  اساسا   داليت تع مللمفاهيم لدى الرالب
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عرض املفاهيم الرياضية بصورة قيام املعلمو بو م ااديدة
استبدام الوسائل التعليمية املناسبة م وضعف تةليدية جمردة

م وضعف إرشاد اليت تةرب املف وم وتساعد على استيعابه
املعلمو واملعلمات للرالب والرالبات إىل كيفية التعامل م  

ومعرفة  م اواستبراج ا فكار امل مة وف م ماملفاهيم الرياضية
ضعف ااهتمام إضافة إىل  ماملصرليات والرموز ومدلوا ا

بالشكل الكاة من املعلمو وإبرازها بتوضيح مفاهيم الدرا 
   واملعلمات قبل اانتةال لل وانب اإلجرائية ة الدرا.

املفاهيم الرياضية  متالكدرجة اواظ رت النتائا ان 
 فصولوهذه المتوسرةم جا ت  فصولا ساسية ة ثالثة 

 :يتوفق الرتتيب اآل

 . اإل داثيات الةربية وا عداد املركبة -
 اا تمال واإل صا . -
 واللوغارمتية.العالقات والدوال ا سي  -
ويعود السبب من وج ة نظر البا ثو إىل اارتباط الوثيق     

املفاهيم ة  إضافة إىل حمدوديةبو الدالة ا سية واللوغارمتيةم 
 الدروام وتوفر اخللفية املفاهيمية السابةة.

 املترابةات فصل ة املستوىارتفاع  سبباما      
 ووجود ماملفاهيم عدد قلةفيج  إىل  املثلثية واملعادات

 .والثانوية املتوسرة املر لة ة السابةة املعرفية اخللفية
 طالب وطالبات الصف الثالث الثانوي امتالكما درجة -2
 جرائية الرياضية ضمن مةرر الرياضيات؟لمعرفة اإلل

 10 جدول
 :جرائية الرياضية ضمن مقرر الرياضياتالمعرفة اإلمن الثالث الثانوي الصف  وطالباتطالب  امتالكدرجة  

جرائية المعرفة اإل الوحدة الدراسية
 الرياضية

سئلة عدد األ
 باالختبار

عدد تكرار 
 اإلجابات الصحيحة

النسبة 
 المئوية

عدد تكرار 
 اإلجابات الخاطئة

النسبة 
 المئوية

درجة 
 اكتسابها

 الفصل ا ول
 يليل الدوال

 منبفضة 67.58 1109 32.42 532 3 38

 الفصل الثاين
العالقات والدوال ا سية 

 واللوغارمتية

 منبفضة 71.91 1180 28.09 461 3 39

 الفصل الثالث
املترابةات واملعادات 

 املثلثية

 منبفضة 73.9 404 26.1 143 1 16

 الفصل الراب 
الةروع املبروطية 
 واملعادات الوسيرية

 منبفضة 71.85 1179 28.15 462 3 30

 الفصل اخلامس
 املت  ات

 منبفضة 75.62 1241 24.38 400 3 30

 الفصل السادا
اإل داثيات الةربية 
 وا عداد املركبة

 متوسرة 65.9 721 34.1 373 2 19

 الفصل الساب 
 اا تمال واإل صا 

 منبفضة 81.54 892 18.46 202 2 26

 الفصل  الثامن
 الن ايات وااشتةا 

 منبفضة 73.92 1213 26.08 428 3 28

 منخفضة 72.57 7939 27.43 3001 20 226 جمالياإل
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 امتالك( ان مستوى 10يـ تَّضنحر من النتائا ة اادول )     
لمعرفة اإلجرائية لالثالث الثانوي الصف  وطالباتطالب 

منبف ؛  ستوىم تجا  الرياضياتكتاب الرياضية ضمن  
 ووه ؛وا د فة فصل ا ة إ ا  ومل حيةق مستوى متوسر

واظ رت النتائا اإل داثيات الةربية وا عداد املركبة؛ فصل 
 ؛عام وجهبالرياضية  اإلجرائيةاملعرفة  امتالكت دين مرؤشرات 
 فصولة سبعة  عرفة اإلجرائيةامل متالكدرجة افةد جا ت 

 :يتوفق الرتتيب اآل فصولمنبفضةم وهذه ال
 اا تمال واإل صا .   -
 الن ايات وااشتةا . -
 واملعادات املثلثية.املترابةات  -
 .العالقات والدوال ا سية واللوغارمتية -
 الةروع املبروطية واملعادات الوسيرية. -
 يليل الدوال. -
 اإل داثيات الةربية وا عداد املركبة. -
 :اآلتية ا سبابويع و البا ثان ذلك إىل     
  املسائل من كثيلعلى ا تركي  ا كبي اان  املعلمو ا يرك ون  -1

 .إجرائية م ارات وتترلب مالرالب كتاب ةالواردة 
 .والتربيق للممارسة للمتعلم املتاح الوقت قلة -2

 مللرالباملعلم  ي اعري اليت والواجبات التكليفات ضعف -3
 .احلل بوارزميات على تدربهوضعف 

 ه الدراسة م  دراسة كل من امحدذوقد اتفةت نتائا ه    
ة التأكيد على تدين مستوى ( 2009( والسامعي )2003)

الرالب ة امل ارات الرياضية؛ وابتلفت نتائ  ا م  نتائا 
( اليت اشارت إىل ان مستوى الرالب  2002) دراسة العبسي

 كان مةبوا  ة امل ارات الرياضية واملفاهيم.
طالب وطالبات الصف  امتالك درجةبو . ما العالقة 3 

 امتالك م درجةاملفاهيمية الرياضية و الثالث الثانوي للمعرفة 
إلجابة ا ؟الرياضيات كتاب ضمنجرائية الرياضية املعرفة اإل

 ل  ك  ةرصدت  تيليل النتائا اليتت بثلمتالسؤال الثالث عن 
جرائية من ابتبار املعرفة املفاهيمية الرياضية وابتبار املعرفة اإل

املعرفة  ساب درجات الرالب ة ابتباري م و الرياضية
لكل  ي؛وااحنراف املعيار  مالرياضية؛ واملتوس  احلسايب

جرائية( ؛ اإلفاهيميةابتبار من ابتباري املعرفة الرياضية )امل
 ساب معامل ارتباط بيسون بو درجات و عينة الدراسة؛ ل

إىل النتائا املوضية توصلت الدراسة و  ؛اابتبارين ة العينة
 يت:اادول اآل ة

 11 جدول
 :جرائية(اإلو من اختباري المعرفة الرياضية )المفاهيمية؛  ل  معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطالب في ك 

 حصائيةاإل ةالدالل معامل ارتباط بيرسون يالمعيار  االنحراف المتوسط الطالبعدد  الدرجة العظمى نوع االختبار
 0.429 3.20 7.35 547 20 املعرفة املفاهيميةابتبار 

 
 0.05دال عند مستوى 

 2.61 5.48 547 20 جرائيةاملعرفة اإلابتبار 
وجود  (11)ة اادول  واردةيتضح من مراجعة النتائا ال     

بو درجات طالب وطالبات الصف  ةعالقة ارتباطية موجب
 ماملعرفة املفاهيميةابتبار  ة (عينه الدراسةي)الثالث الثانو 

النتائا واظ رت ؛ جرائيةاملعرفة اإلابتبار  وبو درجا م ة
عند مستوى اقل من   صائيا  إان معامل اارتباط دال  ايضا  

(م 2015 ي )؛ وهذا يتفق م  دراسة العن0.05و يساوى ا
 .(2011ااالل )ودراسة 

 امتالك صائية بو درجة إهل توجد فرو  ذات دالة -4
لمعرفة الرياضية لطالب وطالبات الصف الثالث الثانوي 

 جرائية(؟اإل –)املفاهيمية
 ملإلجابــة عــن الســؤال الرابــ  مت  ســاب املتوســرات احلســابية

واســـــــــــتبدام ابتبــــــــــار)ت( لفـــــــــــرو   موااحنرافــــــــــات املعياريــــــــــة
املتوسرات جملمـوعتو مت انسـتو وغـي متسـاويتو ة احل ـم 

وذلك ابتبار صية فرض الدراسة  ؛(341م 2008)السيدم 
 بـو (α) 0.05 ≤ مسـتوى عنـد إ صـائياا دال فـر  وجـدي"
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طـــالب وطالبــــات الصـــف الثالــــث  امـــتالكدرجــــة  يمتوســـر
توصــــــلت و  مالثــــــانوي ة ابتبــــــار املعرفــــــة الرياضــــــية املفاهيميــــــة

 يت:النتائا املوضية ة اادول اآلالدراسة إىل 

 12جدول 
 :في اختبار المعرفة الرياضية المفاهيمية  ينتائج اختبار)ت( للفرق بين متوسطي درجات طالب وطالبات الصف الثالث الثانو 

 الداللة اإلحصائية المحسوبة قيمة )ت( درجة الحرية االنحراف المعياري الحسابي المتوسط عدد الطالب المجموعة
عند  الفر  دال إ صائيا   3.644 545 3.65 6.83 258 الرالب

 2.65 7.81 289 الرالبات (0,05مستوى)

 (   اادوليــــــــة )( عنـــــــد مســــــــتوى دالــــــــة 1.65قيمـــــــة )ت
  0.545ودرجة  رية  م(0,05)

يتضــــــح مــــــن ااــــــدول الســــــابق ان قيمــــــة )ت( احملســــــوبة      
( عند درجة  رية 1,65جتاوزت قيمت ا اادولية ) م(3.644)
(؛ ممــا يــدل علــى وجــود فــر  0,05ومســتوى دالــة ) م(545)

رـــالب والرالبـــات بالصـــف الثالـــث البـــو متوســـري درجـــات 
لصا  الرالبات  ة ابتبار املعرفة الرياضية املفاهيمية  يالثانو 

 )ذات املتوس  ا كرب(.

 موااحنرافــات املعياريــة مومت  ســاب املتوســرات احلســابية    
ملعرفـــة لرـــالب وطالبـــات الصـــف الثالـــث الثـــانوي ة ابتبـــار ا

؛ وذلـــــك ابتبـــــار صـــــية فـــــرض الدراســـــة الرياضـــــية اإلجرائيـــــة
 بـو (α) 0.05 ≤ مسـتوى عنـد إ صـائي دال فـر  وجـدي"

 طالب وطالبات الصف الثالث الثانوي امتالكدرجة  متوس 
ــــــةللمعرفــــــة اإلجرائيــــــة  ــــــار املعرفــــــة الرياضــــــية اإلجرائي  م"ة ابتب

 يت:اآلالنتائا املوضية ة اادول وتوصلت الدراسة إىل 

 13جدول 
 :في اختبار المعرفة الرياضية اإلجرائية  ينتائج اختبار)ت( للفرق بين متوسطي درجات طالب وطالبات الصف الثالث الثانو 

 اإلحصائيةالداللة  المحسوبة قيمة )ت( درجة الحرية االنحراف المعياري الحسابي المتوسط عدد الطالب المجموعة
عند  الفر  دال إ صائيا   0.941 545 3.14 5.60 258 الرالب

 1.99 5.39 289 الرالبات (0,05مستوى)

 (   اادوليــــــــة )( عنـــــــد مســــــــتوى دالــــــــة 1,65قيمـــــــة )ت
  0.545( ودرجة  رية 0,05)
ان قيمـــــــــة )ت( احملســـــــــوبة  (13) يتضـــــــــح مـــــــــن ااـــــــــدول    
( عنــــد درجــــة 1,65( مل تت ــــاوز قيمت ــــا اادوليــــة )0.941)

(؛ ممــا يــدل علــى عــدم 0,05ومســتوى دالــة ) م(545 ريــة )
رالب والرالبات بالصف الوجود فر  بو متوسري درجات 

 .ة ابتبار املعرفة الرياضية اإلجرائية  يالثالث الثانو 

 موااحنرافات املعيارية مومت  ساب املتوسرات احلسابية      
لرــالب وطالبــات الصــف الثالــث الثــانوي ة ابتبــاري املعرفــة 

ــا الرياضــية املفاهيميــة واإلجرائيــة وذلــك ابتبــار صــية  ؛عموم 
 (α ≤ مسـتوى عنـد إ صـائياا دال فـر  وجـديفـرض الدراسـة "

طـالب وطالبـات الصـف  امـتالكدرجـة  يمتوسـر بـو (0.05
ـــــــث الثـــــــانوي ة ابتبـــــــار  ـــــــة الرياضـــــــية  يالثال املفاهيميـــــــة املعرف

النتـــــــائا املوضـــــــية ة  توصـــــــلت الدراســـــــة إىلو   م"واإلجرائيـــــــة
 يت:اادول اآل
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 14جدول 
في اختباري المعرفة الرياضية المفاهيمية واإلجرائية   ينتائج اختبار)ت( للفرق بين متوسطي درجات طالب وطالبات الصف الثالث الثانو  

 عموم ا:
 الداللة اإلحصائية المحسوبة قيمة )ت( الحرية درجة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط عدد الطالب المجموعة
عند  الفر  دال إ صائيا   1.855 545 6.12 12.43 258 الرالب

 3.47 13.20 289 الرالبات (0,05مستوى)
 (   اادوليـــــــــة )( عنـــــــــد مســـــــــتوى دالـــــــــة 1,65قيمـــــــــة )ت
 . 545( ودرجة  رية 0,05)
يتضــــــــح مــــــــن ااــــــــدول الســــــــابق ان قيمــــــــة )ت( احملســــــــوبة     
( عنــد درجــة  ريــة 1,65( جتــاوزت قيمت ــا اادوليــة )1.855)
(؛ ممـــا يـــدل علـــى وجـــود فـــر  0,05ومســـتوى دالـــة ) م(545)

رــــالب والرالبــــات بالصــــف الثالــــث البــــو متوســــري درجــــات 
 املعرفـــــة الرياضـــــية املفاهيميـــــة واإلجرائيـــــة ية ابتبـــــار   يالثـــــانو 
 لصا  الرالبات. عموم ا

 التوصيات

اك املف وم ااهتمام بتدريس املفاهيم الرياضية وضرورة إدر -1
الن ايات ما ة فصول سيَّ ا  الرياضي من قبل الرالب

الةروع املبروطية م و يليل الدوالم و  املت  اتم و وااشتةا 
 .واملعادات الوسيرية

الرالب من إجرا  تمكن يجرائية كي تكثيف امل ام اإل -2
اا تمال  بصوصا  ة فصول وس ولةامل ارة بيسر 

املترابةات واملعادات م و لن ايات وااشتةا م واواإل صا 
الةروع م و العالقات والدوال ا سية واللوغارمتيةم و املثلثية

 يليل الدوال.م و  املبروطية واملعادات الوسيرية
ىل مستويات عليا   مستوى ا ساللة املةدمة للرالب إرف-3

 تنمي التفكي لدى الرالب.
 واملعلمات على اساليب تنمية وتدريس تدريب املعلمو -4

 ااستيعاب املفاهيمي واساليب التدريس للمفاهيم وامل ارات.

 

 :المراج ع

ــــــدين حممــــــد ) د.ت(م  م دار 5اجمللــــــد  لســــــان العــــــربمابــــــن منظــــــور م مجــــــال ال
 صادر بيوت.
ـــــــــاها الرياضـــــــــيات املدرســـــــــية وتدريســـــــــ ام(: 2011ابـــــــــو زينـــــــــةم فريـــــــــد ) م من

 الكويت: مكتبة الفالح.
منـــــــــاها م (2007مـــــــــل   عبابنــــــــةم عبـــــــــدا  يوســـــــــف)ابــــــــو زينـــــــــةم فريـــــــــد كا

 .1م طدار املسية متدريس الرياضيات للصفوف ا وىل
دا ا ساســـــي م(. عالقـــــة جـــــنس طالـــــب الصـــــف الســـــا2003م مـــــازن )امحـــــد

باكتســـــاب املفـــــاهيم وامل ـــــارات ااربيـــــة وامل ـــــارات احلســـــابية ا ساســـــية 
ــــــوم  م جامعــــــة الن ــــــاح رســــــالة ماجســــــتي غــــــي منشــــــورةة حمافظــــــة جن
 الوطنيةم فلسرو.

ـــــــــة  م(.2011كـــــــــوثر )  بل ـــــــــونم فاعليـــــــــة اســـــــــلوب الـــــــــتعلم النشـــــــــ  ة تنمي
ـــــــدى  ـــــــا  احلركـــــــة واااذبيـــــــة ل ـــــــات املفـــــــاهيم العلميـــــــة ة جمـــــــال في ي طالب

م ص 116م مصــــــــرم عــــــــددجملــــــــة الةــــــــرا ة واملعرفــــــــةاملر لــــــــة الثانويــــــــةم 
94-123. 

(.مــــــدى اكتســــــاب املفــــــاهيم الرياضــــــية لــــــدى طلبــــــة 2011ااــــــاللم عبــــــده ) 
ـــــى  ـــــل املســـــائل  ـــــه بةـــــدر م عل الثالـــــث الثـــــانوي ة مدينـــــة إب وعالقت

 مارم اليمن.ذم جامعة رسالة ماجستي غي منشورة مالرياضية
 واقـــــ (. 2016) ســـــعود بــــن مســـــفرم الســــلويل شـــــبيب؛ بــــن ســـــعيد احلليســــيم

ــــــة للمعرفــــــة التدريســــــية املمارســــــات ــــــدى واإلجرائيــــــة املفاهيمي  معلمــــــي ل
 ع ماملتبصصــــــة الدوليــــــة الرتبويــــــة اجمللــــــة. املتوســــــرة املر لــــــة رياضــــــيات

6. 
م يةيـــــــق تـــــــاج العـــــــروا مــــــن جـــــــواهر الةـــــــاموام(.2000ال بيــــــديم الســـــــيد )

ـــــــــــــس  ـــــــــــــرتزيم اجملل ـــــــــــــراهيم ال ـــــــــــــون واآلدابم إب ـــــــــــــة والفن ـــــــــــــوطين للثةاف ال
 الكويت.

(.إدارة املعرفــــــــة واثرهــــــــا علــــــــى متيــــــــ  ا دا : دراســــــــة 2011ال مرــــــــةم نضــــــــال )
ـــــة ة قرـــــاع  ـــــة املتوســـــرة العامل ـــــات واملعاهـــــد التةني ـــــى الكلي ـــــة عل تربيةي

 غ ة.  م ااامعة اإلسالمية:رسالة ماجستي غي منشورةغ ةم 
ات الرياضـــــية ا ساســـــية ة ابتبـــــارات (. يديـــــد امل ـــــار 2006ال هـــــراينم حيـــــىي)

الةبـــــول بكليـــــات املعلمـــــو للرـــــالب املســـــت دين "ختصـــــص رياضـــــيات 
م جامعـــــــــة ام رســـــــــالة ماجســـــــــتي غـــــــــي منشـــــــــورةالتعلـــــــــيم اابتـــــــــدائي"م 

 الةرىم مكة املكرمةم السعودية.
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ـــــــدالغين )  ـــــــذ الصـــــــف الثـــــــامن 2009الســـــــامعيم عب (.مـــــــدى اكتســـــــاب تالمي
ساســـــــية وعالقتـــــــه باجتاهـــــــا م حنـــــــو ا ساســـــــي للم ـــــــارات الرياضـــــــية ا 

 م جامعة صنعا م اليمن.رسالة ماجستي غي منشورة مالرياضيات
م(. برنــــــــاما لتصــــــــييح ا برــــــــا  2011عبــــــــاام هنــــــــا ؛ و اامــــــــلم امــــــــاين )

ـــــــــات العلـــــــــم لـــــــــدى  ـــــــــة ة الكيميـــــــــا  العضـــــــــوية وتنميـــــــــة عملي املفاهيمي
طالبــــــــات شـــــــــعبة ااقتصـــــــــاد املنـــــــــ يل باســـــــــتبدام الوســـــــــائ  املتعـــــــــددةم 

ــــــــــــــــدريس ــــــــــــــــاها وطــــــــــــــــر  الت م 168م مصــــــــــــــــرم ع دراســــــــــــــــات ة املن
 .130-101ص

(. مــــــدى اكتســــــاب طلبــــــة املر لــــــة ا ساســــــية العليــــــا 2002العبســــــيم حممــــــد)
للمفــــــاهيم وامل ــــــارات الرياضــــــية العدديــــــة ة مــــــدارا وكالــــــة الغــــــوث ة 

ــــدمنرةــــة إر م جامعــــة عمــــان العربيــــةم رســــالة ماجســــتي غــــي منشــــورةم ب
 ا ردن.

 الصـــــــــــف تالميــــــــــذ اكتســــــــــاب درجــــــــــة(. 2016  رواف)العنــــــــــ يم عبــــــــــدالع ي
 مةــــــــــرر املضــــــــــمن ة ا ساســــــــــية الرياضــــــــــية املعرفــــــــــة اابتــــــــــدائي الســــــــــادا
 .7عم   اجمللة الرتبوية الدولية املتبصصةم  الرياضيات
ــــــــبم حممــــــــد ) (. اكتســــــــاب املفــــــــاهيم الرياضــــــــية وعالقت ــــــــا حبــــــــل م2001غال

ـــــــــامن ا ساســـــــــي   ة املســـــــــألة الرياضـــــــــية لـــــــــدى طـــــــــالب املســـــــــتوى الث
ـــــة اليمنيـــــة م جامعـــــة صـــــنعا م رســـــالة ماجســـــتي غـــــي منشـــــورةم اام وري

 اليمن.
ـــــــــــــدلم عبـــــــــــــدا ؛ واليـــــــــــــافعيم فاطمـــــــــــــة ) صـــــــــــــعوبات تعلـــــــــــــم  م(.2009اجملي

ـــــــيم ا ساســـــــي ة  ـــــــدى تالميـــــــذ احللةـــــــة ا وىل مـــــــن التعل الرياضـــــــيات ل
م جملـــــة جامعـــــة دمشـــــقظفـــــار مـــــن وج ـــــة نظـــــر معلمـــــات الرياضـــــياتم 

 . 177-135ص
علـــــــم الـــــــنفس اإل صـــــــائي وقيـــــــاا العةـــــــل (. 2008الب ـــــــى. )الســـــــيدم فـــــــؤاد 
 م الةاهرة: دار املعارف.6م طالبشري

بشـــــــان م بالـــــــد  لمـــــــي ؛ قنـــــــديل مرفعـــــــت عبدالصـــــــمد ؛ بشـــــــان م حممـــــــد 
ود مـــــــــــد عبـــــــــــدا  ؛ الســـــــــــلويل م مســـــــــــفر ســـــــــــعمرـــــــــــاوع ؛ النـــــــــــذير محم

 (. التــــــــــــوازن بــــــــــــو املعرفــــــــــــة اإلجرائيــــــــــــة واملعرفــــــــــــة املفاهيميــــــــــــة2014)
والعوامـــــل املـــــؤثرة فيـــــه لـــــدى معلمـــــي الرياضـــــيات باملر لـــــة اابتدائيـــــة ة 

ــــــة م ع  ــــــة العلــــــوم الرتبوي ــــــة الســــــعودية م جمل ــــــاض  2اململكــــــة العربي م الري
 جامعة امللك سعود.

 يالةيـــــــــــاا والتةـــــــــــو م الرتبـــــــــــو (. 2006عـــــــــــالمم صـــــــــــالح الـــــــــــدين حممـــــــــــود. )
: دار : اساســــــــياته وتربيةاتــــــــه وتوج اتــــــــه املعاصــــــــرة. الةــــــــاهرةيوالنفســــــــ
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Abstract  : The objective of the current study was to identify the degree of possession of third grade secondary students of 

mathematical knowledge (conceptual and procedural) at the Educational administration of Sabia, to collect data and analysis 

it the researcher used descriptive analytical approach, used a two-part test to measure conceptual knowledge and procedural 

knowledge. The study was applied to a sample of (547) male and female students.  

After the analysis of the responses, the study found that the degree of possession of the study sample of conceptual 

mathematical knowledge at an average level, and the degree of possession of the study sample of procedural mathematical 

knowledge at a low level. 

The study discovered that there is a positive correlation between the scores of students in the third grade secondary in the test 

of conceptual knowledge and their scores in the test of procedural knowledge, and showed that there is a difference between 

the average scores of the sample of the study in the test of conceptual mathematical knowledge for the benefit of female 

students, there is no difference between the average scores of male and female students in the test of procedural mathematical 

knowledge. The study also showed a difference between the average scores of male and female students in the third grade 

secondary in the tests of mathematical knowledge of conceptual and procedural as a whole for the benefit of female students. 

The study recommended attention to teach mathematical concepts, and the need for student access to understanding the 

mathematics concept, and the strengthening of procedural tasks to enable the student to perform the skill smoothly and easily, 

and raise the level of questions provided to the students, and the training of teachers on the conceptual understanding, and 

methods of teaching mathematics concepts and skills. 

 

Keywords: Degree of possession, Mathematics for third grade secondary, Mathematical knowledge, Conceptual 

knowledge,Procedural knowledge. 

 

 
 


