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 :الملخص 
 دةمـــا تـجرسذ تُمعمـســـاو  يُمعمــس اـــيؽاجيي التـي رعؽبـــاتال اىـػ عـؼ الكذـ  الحالي البحــث استيجف
 لستغيـخ اثـخ وجـؽد عمـ  التعـخف وكـحلغ السؽصـ  مجيشـــة فـــي يـــةاالبتجائ السخحمـــة َتالميــحل الـخساضيــات

 يـــةاالبتجائ السخحمــــة تُمعمـســـاو  يُمعمـس الحالي البحــث تحجد وقج رعؽبــاتال ىحه مؽاجية فــي  الجشذ
 .(8102-8102 )الجراسي لمعام السؽص  سجيشــةل

 مقيـاس دســااعت وتػ صمياال السجتسع ِمؼ   %8 بشدبة البحــث مجتسع ِمؼ   يــةعذؽائ عيشة اخحت حيــث

 . بجائ  خسذ بؽاقع , فقخة 81 ِمؼ   السكؽن  (81 ,8112 ,الدسات مرطف  )فتحي
 التطبيق استغخق  حيــث البحــث عيشة عم  تطبيقيا تػ التي البحــث ألداة  والثبات الرجق استخخاج وتػ

 الدائـي االختبـار وكـحلغ ؽي السئـ الـؽزن  باسـتخجام احرائيا تحميميا تػ البيانات جسع وبعج اسابيع ثالثة

 ِمـؼ   يعـانؽن  الـخساضيـــات تُمعمـســـاو  يُمعمــس ان الشتـائ  اظيـخت وقـج ،الشدـ  بـيؼ الفـخوق  عؼ لمكذ 
 فــان كــحلغ دةســــاال تعمــــػل سســــاوالح الخغبــة عــجم فــــي وتتسثــ  عسميــػ تعــؽق  التــي رعؽبــــاتال ِمــؼ   عــجد
 ســـةالتخبؽ  الجورات قمةو  الؽاحج السجرسي الر  فــي يــةالطالب الكثافة ِمؼ   يعانؽن  تُسعمـســاوال يؼُسعمـسال
 التــجرسذ طخائــق  الخبــخة قمــة ِمــؼ   الـخساضيــــات تُمعمـســــاو  يُمعمـــس يعــاني كــحلغ ،تُسعمـســــاوال يؼُسعمـــسلم

 ىـــحه عمـــ  وبشـــا    ،التطبيقـــي الجانـــ  وسيسمـــؽن  الشعـــخي  الجانـــ  عمـــ  يخكـــدون  يجعميـــػ ســـــام الحجيثـــة
  .البحــث يــةنيا فــي التؽصيات ِمؼ   عجد الباحثة قجمت الشتائ 
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Difficulty in learning mathematics for primary school 

students 

Assistant teacher : Zuhoor Mohamed Saeed  

Abstract  

The current research aimed at uncovering the most important difficulties 
faced by teachers (Males and Females) of teaching mathematics subject 
for primary school students in the Mosul city, as well as identifying the 
impact of the gender variable in facing these difficulties. The current 
research identifies the teachers ( Males and Females)  of the primary 
stage of the Mosul city  for the academic year 2018-2019, Where a 
random sample of the research community was taken by 2% of the 
original community. ( Fathi Mustafa El Zayat, 2008, 20  ) scale was 
adopted. Consisting of 20 paragraphs, with five alternatives, The validity 
and reliability of the research tool applied to the study sample was 
extracted. The application took three weeks. After the data were 
collected, they were statistically analyzed using percentage weight as 
well as the test to detect the differences between the percentages, The 
results showed that the teachers ( Males and Females ) of mathematics 
suffer from a number of difficulties that hinder their work and is the lack 
of desire and enthusiasm to learn the article as well as teachers ( Males 
and Females )  suffer from the density of students in one classroom and 
the lack of educational courses for teachers (Males and Females), 
Teachers ( Males and Females ) of mathematics also suffer from lack of 
experience in modern teaching methods, which makes them focus on 
the theoretical side and neglect the practical side, Based on these 
results, the researcher presented a number of recommendations at the 
end of the research . 
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 الفرل األول
 البحــثالتعريف ب

 : البحــثأواًل : مذكلة 

ـــاتتسثــ   ـــػ صعؽبـ ـــات تعمـ ـــاتاحــج ابــخز ال الـخساضيـ ـــحال مشيــا التــي يعــاني رعؽبـ فــي  َتالميـ
 وان ندـبةوذلـغ  ( Geary, 1993يذـيخ جيخنـي ) ســـاعم  وجو الخرـؽ،، ك يــةاالبتجائ السخحمـــة

قخرتـو  ســـابؽجـو عـام وفقـا ل تعمـــػال صعؽبـــات ِمـؼ  فـي السـجارس العامـة يعـانؽن  َتالميـــحال ِمؼ   )%(5
  American Psychiatric Association (APA, 2013)الط  الشفدي االمخسكي  يــةجسع
الخابـع حتـ   الرفــؽف فـــياالطفـال  ِمـؼ  %( 01,2فقج اوضحت ان حؽالي ) يــةالجراسات العخب مــاا

 (.081 ,8112ىحا االضطخاب )خالج ،  ِمؼ  الدادس االبتجائي يعانؽن 
 :يــةتقجيػ االجابة عم  االسئمة التال فــيالحالي  البحــثتكسؼ مذكمة 

لتالميــحىػ  الـخساضيـــاتدة مـــاتـجرسذ  فـــيت ســـاُسعمـيؼ والُسعمــسا الـــالتـي يؽاجيي رعؽبـــاتىـي ال مـــا -0
 .يــةاالبتجائ السخحمـــة فــي
دة مـــاتـجرسذ  فــي صعؽبــات ِمؼ  ت ســاُسعمـتؽاجيو ال مــايؼ و ُسعمـسو الــيؽاجي مــاى  ىشاك فخوق بيؼ  -8

 .يــةاالبتجائ السخحمـــة فــيلتالميحىػ  الـخساضيــات
  البحــث يــةاهمثانيًا : 

ان  ِمــــؼ  يؼ وعمــــ  الــــخ ػ ُسعمـــــستعــــج احــــج اىــــػ التحــــجيات التــــي تؽاجــــو ال تعمــــــػال صعؽبــــــات
بــجا مشــح عقــؽد قميمــة مقارنــة بــحوي االعاقــات االخــخ  اال انــو قــج  تعمــــػال صعؽبــــاتسجــال بم ســــااالىت
ـــيالسيتســيؼ والسخترــيؼ  ِمــؼ  ال نــ ـــةمجــال التخب فـ ـــااالىت ِمــؼ   الخاصــة قــجرا يـ ـــ ، وسخجــع ذلــغ مسـ  إلـ

صـفؽف التعمــيػ العـام وسرــع   فــــيتتؽاجـج  تعمــــػال صعؽبـــاتو ذوي فئــان  حيـــث، يــــةخطـؽرة القز
السجيـؽد لمتعـخف  ِمـؼ  يتطمـ  مدسـج  ســـاذوي االعاقـات االخـخ  م فئـاتالتعخف عمـييػ عمـ  خـالف 

 عمييػ ومؼ ثػ لسحاولة عالج السذكالت التي تسيدىا ىحه الفئة.
االكثـخ انتذـارا بـيؼ االطفـال  يــةاالكاديس رعؽبــاتال ِمؼ   الـخساضيــات تعمــػ صعؽبــاتوتعج 

 فـــيوقـج اوضـحت البحـؽث والجراسـات التـي اجخسـت  والسخاحـ  التـي بعـجىا، يــةاالبتجائ السخحمـــة فــي
 تعمــــػ صعؽبــــاتمــع  الـخساضيــــات تعمــــػ صعؽبــــاتتذــابو معــجالت انتذــار  تعمــــػال صعؽبــــاتمجــال 
ـــاتالمغــة، و  رــؽر االنتبــاه، فقــج حــاول قواضــطخاب الشذــاح الحخكــي الدائــج الســختب  ب الِقــخا ة صعؽبـ
( %، وتتبــــايؼ 01.2-3تتــــخاوح بــــيؼ ) ووجؽدىــــامعــــجالت انتذــــارىا  تحجيــــــجالبــــاحثيؼ  ِمــــؼ  العجيــــج 
كـــالجشذ والعســـخ والسدـــتؽ  االقترـــادي  يـــــةذـــارىا بتبـــايؼ بعـــا الستغيـــخات الجيسؽجخافتمعـــجالت ان
, يـــةاالبتجائ السخحمــــة يـــةنيا فـــيوتبمـ  ذروتيـا  يـــةاالبتجائ السخحمــــة فـــيىـا عي، وسبجأ ظيؽر ســاواالجت

 تعمــــػ صعؽبـــاتم بسؽضـؽ  دراسـة ســــازسـادة االىت ِمـؼ  وعمــ  الـخ ػ  ســـةالثانؽ  السخحمــــةوتدـتسخ حتـ  
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ـــات ـــاقبــ  البــاحثيؼ فــان عــجد البحــؽث التــي تشاولتــو  ِمــؼ   الـخساضيـ ــيال ندــبيامـ ـــااذا  زال قم قؽرنــت  مـ
 ( 081 ,8112)خالج ،  الِقخا ة تعمــػ صعؽبــاتمجال  فــيبالبحؽث التي اجخست 

 ِمؼ  ليا  ســااالخخ  ل يــة( ان لمخساضيات مكانة متسيدة بيؼ الفخو  السعخف0220وسخ  الفتي )      
بالغا  ســامــاخم  اىت قجطخق معالجتيا ونتائجيا ولع  ىحا  فــيتطبيقات متعجدة ومتشؽعة تتسث  

ك  نؽاحي الحياة وفي ك   فــيذج ســانعػ ون ِمؼ   الـخساضيــات تعمــػمجال  فــيلج  الستخرريؼ 
مجال االندانيات ام العمؽم بانؽاعيا السختمفة  فــيوصؽر التفكيخ سؽا   يــةانؽا  التطبيقات العمس

 .( 38، 0221)التؽسجخي، 
 -:البحــثثالثا: اهداف 
 -الحالي لمتعخف عم : البحــثييجف 

 فــــــيدة ســـــاتجرسدـــيػ ليـــحه ال فـــــي الـخساضيـــــاتت ســـــاُمعمـي و ُمعمــــسا ـالتـــي يؽاجييـــ رعؽبـــــاتاىـــػ ال -
 .يــةاالبتجائ السخحمـــة

ا ـالتـي يؽاجييـ يـــةالسخاحـ  االبتجائ فـــي الـخساضيـــاتدة مـــاتـجرسذ  صعؽبـــات تحجيــج فــياثخ الجشذ  -
 ت.ســاُسعمـيؼ والُسعمـسال

 -:البحــثحدود  -رابعا:
ـــاُمعمـي و ُسعمـــسالحــالي ب البحــــثيتحــجد  ـــاتت سـ ـــةالســجارس االبتجائ فــــي الـخساضيـ ـــي يـ ـــةمخكــد  فـ  مجيشـ

 . (8102-8102)السؽص  لمعام الجراسي 
 المرظلحات تحديــدخامدًا : 
 الرعهبة
 ِمـؼ  ق تحقيـق ىـجف وستطمـ  اجتيـازه مدسـج يـيع أويعخقـ   مـــاك  بإنيا ( 0221عخفيا ابخاهيػ ) -

 (811 ,0221)ابخاهيػ،  يــةجدسوال يــةالجيؽد الفعم
ــــا( بانيـــا كـــ  عـــائق يقـــ  0228عخفيـــا صـــادق ) - وندعـــة  حـــثىـــجف معـــيؼ وبا لتحقيـــقنعا مـ

 (33 ,0228الجيج والتفكيخ )صادق،  ِمؼ  وستطم  اجتيازه كثيخ  لمتحجي
 تعمــػال رعؽبــاتالسذتخكة ل يــةتعخسف المجشة الؽطش -

(National Joint Committee on learning disabilities , 1999)  
االضــطخابات التــي تعيــخ عمــ  ىيئــة  ِمــؼ   يــخ متجاندــة  مجسؽعــــة إلــــ ىــي مرــطمم عــام يذــيخ 

الكتابة  أو الِقخا ة أوالتحجث  أو  ســااكتداب واستخجام القجرة عم  االست فــيذات داللة  صعؽبــات
بالشدـبة لمفـخد وسفتـخن ان  ســـةوتعج مث  ىحه االضـطخابات جؽىخ  يــةالجراسات الحداب أوالتفكيخ  أو

 ىاالىانـودا  الـؽظيفي لمجيـاز العرـبي السخكـدي خالليـا )اال فـــيتحجث لو بدـب  حـجوث اخـتالل 
 (.78 ,8118، نســاوكؽف
  ( Mathematics learning Disabilities) الـخساضيــات تعمــػ صعؽبــات -
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ــــةالعسميـــات السعخف فـــــياضـــطخاب  ِمـــؼ  أي قرـــؽر يشذـــا  :بأنيـــا تعخفيـــا الباحثـــة اجخائيـــا   يـ
ــــــػالخاصـــــة ب ــــــةواكتدـــــاب السفـــــاهيػ الخساض الـخساضيـــــــات تعمـ بشؽعييـــــا ســـــؽا  رساضـــــيات االعـــــجاد  يـ

 رساضيات السكان )اليشجسة(. أو( يــة)الحداب والجبخ والتحميالت العجد
التعخسف االجخائي: يقاس بالجرجة الكمية التي يحرـ  عمييـا السعمـػ او السعمسـة مـؼ خـالل 

 االجابة عم  فقخات مقياس صعؽبات التعمػ.
 الفرل الثاني

 والدراسات الدابقة النظري االطار 
االدا  الـؽظيفي لمسـو وىـؽ  فـــيحـجوث خمـ   إلـــ االسـاس  فـــيتخجـع  تعمــػال صعؽبــاتان 

العربي فزال عؼ ذلغ فان معام  ذكا  الطفـ  يتـخاوح بـيؼ  أوبالقرؽر الشيؽرولؽجي،  يعخف مــا
اضــطخاب  أو يــــةحد أو ســــةاعاقــة فكخ  إلــــ جــع خ االســتبعاد انيــا ال ت محــغالعــادي والسختفــع وسحــج 

ىـحا  ِمـؼ   تعمــػال صعؽبــاتأي ان  ،عيســااجت أورؽر بيئي اقترادي قأي  أوسمؽكي،  أوانفعالي 
 فـــي يـــةاسـباب داخم إلـــ االصـ   فــيتخجع  حيــثي ــالجراس ــخالتأخ ِمؼ  السشطمق تبجو عم  العكذ 
 .يــةعؽام  بيئة خارج إلــ مجاليا وال تخجع مطمقا 

 (Hallahan and kauffman , 2003,7-103) 

 -وبعض المفاهيم المرتبظة بها: تعلــمال صعهبــات
 :تعلــمال صعهبــاتالدراسي و  التأخر -6

ــــيالطفـــ   تحريـــــ  مدتـــــؽ  الجراســـي بسثابـــة انخفـــان  التـــأخخعـــج ي  ِمـــؼ   معـــيؼمجـــال  فـ
مثـــ   فـــــيي القخانــو تحريـــــم، وذلـــغ سياســا بالسدـــتؽ  الالسقـــخراتكــ   فـــــي أو، يـــــةالسجــاالت الجراس

ــــام ،عســـخه ــــةاالكاديس بالسيـــام القيـــام عمـــ  الطفـــ  قـــجرة عـــجم عميـــو يتختـــ  سـ  وصـــفو  لدـــشة دةحـــجالس يـ

 الشدـبة تمـغ وىي تحريــميــةال الشدبة بقياس الجراسي التأخخ تقجيخ أو سياس، عم  اطمع وقج الجراسي،

 فــــي الشـات  ضـخب ثـػ يتحريـــمال عسـخه عمـ  لمطفـ  العقمــي العسـخ قدـسة طخسـق عـؼ سياسـيا يـتػ التـي
 مشيا: متعجدة عؽام  إلــ  الجراسي التأخخ وسخجع ئة،مــا

 معامـ  انخفـان فـــي يعيـخ التـي العرـبي الجيـاز نسؽ فــي قرؽر إلــ  تخجع يــةخمق عؽام 

 عـؼ التمسيـح فتعـخ  يـــةسمؽك مذـكالت أو ،يـــةعســاتجا وعؽامـ  ،ســـةالفكخ  واالعاقـة الستؽس  عؼ الحكا 
ــــةتشس ــــةالعقم وامكانياتـــو قجراتـــو يـ ــــاالعم عمييـــا يطمـــق االســـباب وىـــحه ،يـ ــــةفكخ ال االعاقـــة  سـ ــــةالؽظيف سـ  يـ

 (.822 ,8118 ,)معؽن
 تعلــموبظئ ال تعلــمال صعهبــات -0

 فيـػ فـــي سـخعتو إلـــ  يذـيخ أي الـدمؼ يـــةناح ِمـؼ   تعمـــػال حالـة وصـ  إلـــ  تعمــػال  ب  يذيخ
 يـــةالتعميس السيـام نفـذ ادا  فـــي اقخانـو تعمـــػو  بيـشيػ مقارنـة يـــةتعميس ميـام ِمـؼ   اليو يؽك  مــا ك  تعمــػو 
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 ادا  سـبي  فــي العادي الطف  يدتغخقو الحي الدمؼ اضعاف ثالثة تقخسبا يدتغخق  تعمــػال بطئ كالطف 
 وتذـخي  ترـشيف وان واالدا ، تعمـــػال بـدمؼ تتعمـق لـحلغ وفقـا السدالة ان أي معيشة يــةاكاديس ميسة

ــــػال بـــ   ــــاان تعمـ ــــي يعتســـج سـ ــــةالشاح عمـــ  لاالو  السقـــام فـ ــــةالدمش يـ ــــافي يـ  االكـــاديسي بالجانـــ  يتعمـــق سـ

 (.821 ,8112 )عبجهللا،
 :تعلــمال صعهبــات ترنيف

 اكثــــخ ِمــــؼ   يعــــج تعمــــــػال رعؽبــــــاتل ترــــشيف بتقــــجيػ (8108) ؼتوكــــالف كيــــخك ِمــــؼ   كــــ  قــــام

 مثـ  ترـشيف عمـ  يقـؽم باسـخه العـالػ مدتـــؽ   عم  وقبؽال شيؽعا السجال ىحا فــي السقجمة الترشيفات
  .(0) رقػ السخط  انعخ يؼتاساسي مجسؽعتيؼ أو يؼاساسي نسطيؼ إلــ  رعؽبــاتال ىحه

 يــةئمــانال تعلــمال صعهبــات (DEVELOPMENT LEARNING DISABILITIES) 

  إلــ  رعؽبــاتال ىحه قدست وقج
 الحاكخة ،دراكاال االنتباه، :يــةاالت بالعسميات وتتعمق : يــةاول تعمــػ صعؽبــات ( أ

 .ســةالذفؽ  والمغة والفيػ، والكالم، بالتفكيخ، وتتعمق :ســةثانؽ  تعمــػ صعؽبــات ( ب
  التالي الشحؽ عم  ثالثي اطار فــي تشجرج رعؽبــاتال ىحه ان ســاك
 رعؽبــــاتوال الــحاكخة صعؽبــــاتو  والتسيـد واالنتبــاه، السذــكالت،  حـ وظاىخىــا :يــــةالسعخف رعؽبـــاتال - أ

 الحؽاس. بيؼ والتكام  السفيؽم وتذكي  يــةاالدراك

 الدسعي. واالستقبال ، الدسعي والتفكيخ ،ســةذفؽ ال المغة ومعاىخىا : ســةالمغؽ  رعؽبــاتال - ب

 (08 ،8112 )نجا،
 التشاســـق تعكـــذ كبيـــخة يـــــةحخك اتار السيـــ ادا  فـــــي معاىخىـــا وتسثـــ  :يـــــةالحخك ســـــةالبرخ  رعؽبـــــاتال - ج

 ة.قيسد يــةحخك تمــاميا وادا  مي،رالف

 ACADEMIC LEARNING DISABILITIES يــةاالكاديس تعمــػال صعؽبــات - د

 والتـي يـــةاالكاديس تعمـــػال صعؽبـــات فـــي تعمـــػال صعؽبـــات ِمـؼ   يـــةالثان سجسؽعـــةال فـــي تتسثـ 

ـــة جعـــت ــــي واضـــم اضـــطخاب بسثاب ــــػ فـ ـــخا ة تعمـ ـــة أو الِق  العـــجل، )عـــادل الحدـــاب أو التيجـــي أو الكتاب

8100, 32) 
 يـــةاساس حســاوان مكؽنات اربع فــي تتخكد يــةاالكاديس تعمــػال صعؽبــات ان إلــ  وكالفؼ( )كيخك وسذيخ
 واحج معيخ ِمؼ   اكثخ بيؼ يجسع خامذ مكؽن  اضافة يــةامكان مع

  (70 ,8108, وكالفؼ )كيخك
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 (0) سخط ال

 تذخيريا وطخائق تعمــػال صعؽبــات انؽا 
 (02 ,8112 )نجا،

 االدا  صعؽبـــات بيـا يقرـج يـــةاالكاديس تعمـــػال صعؽبـــات ان إلــ  تشوكالف كيخت يذيخ ســاك

 والتعبيـخ يجـيتوال والكتابـة الِقخا ةبـ الستعمقـة رعؽبــاتال فــي تتسث  والتي االكاديسي السعخفي الجراسي

 :إلــ  تشقدػ وىي والحداب الكتابي

انواع صعوبــات التعلــم وطرائق 

 تشخيصها

 تشخيص صعوبــات التعلــم انواع صعوبــات التعلــم

صعوبــات 

التعلــم 

 االكاديمي

صعوبــات 

التعلــم 

 النمــائيــة

 االنتباه

 االدراك

 الذاكرة

 التفكير

 الكالم

 الفهم

 صعوبــات الِقراءة

 صعوبــات الكتابة

صعوبــات تعلــم 

 الـرياضيــات

محكات 

  التشخيص
االختبارات 

 والمقاييس

اختبارات 

التحصيــل 

 المقننة

اختبارات 

 القدرة العقليــة

اختبارات 

العمليات 

 النفسيــة

 محك التباعد

 محك االستبعاد

محك التربيــة 

 الخاصة

محك العالمــات 

 السيكولوجيــة

محك العالمــات 

 النيرولوجيــة
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 القـجرة انخفـان و القخائـي الفيـػ عمـ  قـجرةال فـــي انخفـان صـؽرة فــي وتعيخ :الِقخا ة تعمــػ صعؽبــات -0

 الحكا . لسعام  وفقا التؽقع عؼ الد بذك  الِقخا ة عم  العامة

 وتطبيـق والتيجـي المغة كتابة عم  الفخد قجرة فــي انخفان شك  فــي وتعيخ الكتابة: تعمــػ صعؽبــات -8

 وفقـــا الستؽقـــع السدـــتؽ   عمـــ  دائســـة برـــؽرة وذلـــغ االشـــكال وتشعـــيػ االلفـــا ، لســـــاواستع المغـــة قؽاعـــج
 الذك . لسعام 

 أو باألعجاد سختبطةال الحقائق الحداب عم  الفخد قجرة انخفان فــي وتسث  الحداب: تعمــػ صعؽبــات -3
 وفقـا الستؽقـع السدـتؽ   عؼ دالة برؽرة وذلغ الحداب، لسجال السغمق والتفكيخ االعجاد وكتابة تكؽسؼ
 .(002 ,8118 )ممحػ، الحكا  لعام 

 :الـرياضيــات تعلــم رعهبــاتب التنبؤ مؤشرات
ـــ  ( ROURK 1993 ,) روك يذــيخ ـــحال عمــ  لمتعــخف السؤشــخات افزــ  ان إلـ  ذوي  َتالميـ
 :إلــ  ترشيفيا يسكؼ والتي يػيشب شيؽعا االكثخ االخطا  خالل ِمؼ   الـخساضيــات تعمــػ صعؽبــات
 

 الحاكخة. ِمؼ   يــةاالساس يــةالعجد الحقائق تحكخ فــي االخفاق ِمؼ   تعيخ الحاكخة: -أ

 تســـاالسي بعـا خطـأ أو صـحة مـج  عمـ  الحكـػ عمـ  القـجرة عـجم فـــي تعيـخ : واالسـتجالل الحكػ -ب
 الدميػ. واالستشتاج االستجالل عم  القجرة وعجم

ـــي االخفــاق -ج ـــاعشج وتعيــخ :االبــجال فـ ـــي أو اكثــخ، أو يؼترساضــي ،عسميتــيؼ عمــ  السدــالة تحتــؽي  مـ  فـ
 تمييا. التي االعجاد وقم  ،الزخب بعالمة دسةقال ابجال مث  اخخ   يــةبعسم يــةالعسم تبجي  حالة

 تـخك مثـ  ســةعذخ  تمــاعال عم  تحتؽي  التي يــةالخساض السذكالت قخا ة فــي تعيخ :يــةالكتاب الحخكة -د
 مكانيا. معخفة عجم أو العالمة

 ســـةعذخ  تمـــاعال عمـ  تحتؽي  التي يــةالخساض السذكالت قخا ة فــي تعيخ البرخي: الؽص  اخطا -ه
 مكانيا. معخفة عجم أو العالمة تخك مث 

 تبــجي  مثــ  الؽاحــج: العســؽد يحتؽسيــا التــي االعــجاد تبــجي  فــــي تتزــم الكتــابي: التشعــيػ فــــي طــا اخ -و

 وبـيؼ الطـخح، يـــةعسم فـــي وخاصـة ،يـــةلمعسم الرـحيم االتجـاه معخفـة عجم أو ،ســابعزي مح  عجديؼ
 كـأول اليشجسـة يفـــ يـــةالكتاب العالقـات ادراك عمـ  القـجرة عـجم وكـحلغ مشـو السطـخوح العـجد معخفـة عجم

 والتؽازي. واالنعكاس عامجالت ومفاهيػ ، يــةاليشجس واالشكال الدوايا

 والقدــسة والزــخب والطــخح, كــالجسع، يــــةالخساض العسميــات وتشفيــح اجــخا  فــــي تعيــخ :يــــةاجخائ اخطــا  -ز

 (ROURKE, 1993 , 124) االخخ   العسميات ِمؼ    يخىا إلــ  ....
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  الـرياضيــات فــي تعلــمال صعهبــات مظاهر
  -:اىسيا الزع  صؽر مشيا عجة معاىخ الـخساضيــات تعمــػ صعؽبــات ذوي  عم  يعيخ مــا كثيخا
ـــةالحداب السيــارات فــــي و االشــكال تسييــد و االحجــام تسييــد صــعؽبة  السشدلــة سيســة تسييــد صــعؽبة و يـ

 فـــي االخفـاق ,االشـكال تشعـيػ فــي طؽس  وقت استغخاق ,يــةاليشجس االشكال انتاج فــي الرعؽبة ,لعجد
 صــحيم بذــك  يــــةالخساض والخمــؽز يــــةالحداب ماالرقــا كتابــة صــعؽبة و ,شــفؽسا يــــةالخساض السدــائ  فيــػ

 عمـ  التعـخف أو العسـ ، أو بالشقؽد التعام  صعؽبة مث  يــةحياتال الحداب صعؽبــات ,ســابيشي والخم 
 -يــــةالحداب العالقــات – )االعــجاد صــحيم بذــك  يــــةالخساض الخمــؽز قــخا ة فــــي االخفــاق و االتجاىــات
 القــؽانيؼ تطبيــق فــــي الرــعؽبة وتعشــي : جــخدةالس الحدــاب صعؽبــــاتو  نطقيــا( وصــعؽبة مــجلؽليا فيــػ

 .(72 ,8112 ، )خالج الرحيحة االعجاد عم  الطخح أو الجسع العسميات كأجخا  والشعخسات
 الدابقة الدراسات

 :(0222) الجبهري  دراسة
 لمســـجارس الـخساضيـــــات دةمـــــا تـــجرسذ تعتـــخن التـــي رعؽبـــــاتال تحجيـــــج الجراســـة اســـتيجفت

 طخسقــة ،ُسعمــػلا الكتـاب، حتـؽ  )م السجـاالت وحدـ  تســــاُسعمـوال يؼُسعمــسال نعـخ وجيـة ِمـؼ   يـــةاالبتجائ

 (يــةجرسسال دارةواال  ســةالتخبؽ  االدارة التالميح، ، التجرسذ
 ةُمعمــس (08) و ُمعمــػ ( 87 )ؽاقـعب تكخسـت مجيشـــة فـــي ةُمعمــسو  ُمعمـػ (32) ِمؼ   البحــث عيشة وتكؽنت
 مؤلــ  اســتبيان برــيغة البحــــث اداة  الباحــث عــجا  الجراســة اىــجاف ولتحقيــق الـخساضيــــات دةمــــا لتــجرسذ

 :يــةاالت الشتائ  الجراسة واظيخت السجاالت عم  مؽزعة فقخة (87) ِمؼ  
 الرـعؽبة تمييـا ثـػ السجـاالت جسيـع عمـ  تقخسبـا ةسـائج كانـت الكتاب لسحتؽ   الستعمقة رعؽبــاتال ان -0

ـــػبال الستعمقــة ـــاتال ثــػ التــجرسذ وطخسقــة ُسعم ـــةالتخبؽ  بــاادارة ستعمقــةال رعؽبـ ـــاتال ، سـ  ستعمقــةال رعؽبـ

 العجد. قميمة كانت فقج الجراسة ارةواالد بالتمسيح

 بالتمسيــــح الستعمقــــة رعؽبــــــاتال تمييـــا الحــــادة، رعؽبــــــاتال ِمـــؼ   يــــــةالجراس ســــــةالتخبؽ  االدارة صعؽبـــــات -8

 خـخج وقـج الجراسـي. الكتـاب مجـال فـــي رعؽبـــاتال ثـػ التجرسذ وطخسقة ُسعمـػبال الستعمقة رعؽبــاتوال
                                .الـخساضيــــــــات تـــــجرسذ صعؽبــــــــات معالجـــــة شــــــانيا ِمـــــؼ   والسقتخحــــــات التؽجييـــــات بــــــبعا الباحـــــث

 (82 :8111 )الجبؽري،
 (:0220) العبيدي دراسة
ـــــ  الجراســــة ىــــجف ـــــج إلـ ـــــاتال تحجيـ ـــــا مجرســــي تعتــــخن التــــي رعؽبـ ـــــات دةمـ ـــــي الـخساضيـ ـــــة فـ  السخحمــ

ــــة فـــــي الستؽســـطة ــــة فـــــي ومجرســـة مـــجرس (088) ِمـــؼ   الجراســـة عيشـــة تكؽنـــت السؽصـــ ، مجيشـ  السخحمــ

 ِمــؼ   االســتبيان اعــجاد وتــػ يــــةعذؽائ عيشــة اختيــار وتــػ ومجرســة مــجرس (81و) (28) بؽاقــع الستؽســطة
 ذكخىا: تػ اىسا ,يــةاالت الشتائ  الجراسة واظيخت فقخة (23)
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 الستؽسطة. السخحمـــة فــي الـخساضيــات دةمــا تجرسذ تعتخن التي رعؽبــاتال ِمؼ   عجد كىشا -0

 اخخ . ميسة والجراسات والسجرسات السجرسيؼ لتجرسذ اجابات داللة ذات فخوق  يؽجج ال -8

 (:0266) شير دراسة
ــــ  الجراســـة ىـــجفت  ــــةستخاتيجا اثـــخ تعـــخف إلـ ــــي السذـــكالت حـــ  يـ ــــات عـــالج فـ ــــػ صعؽبـ  تعمـ

 طالـــ  (032) ِمـــؼ   الجراســـة عيشـــة تكؽنـــت فمدـــطيؼ فـــــي االساســـي مؼالثـــا الرـــ  لـــج  الـخساضيـــــات

 سجسؽعـــةال تفـؽق  إلــ  الشتائ  وكذفت يــةعذؽائ برؽرة اختيارىػ تػ االساسي مؼالثا لمر  متؽسطة

ـــةالتجخسب ـــةستخاتيجا  وفــق تــجرس التــي يـ  وحــجات اكثــخ  السثمثــات حدــاب وحــجة وان السذــكالت  حــ يـ

 (88 , 8100 ، )شيخ صعؽبة سقخرال
 (:0262) البياتي دراسة

 الخــــامذ الرــــ  َتالميـــــح لــــــج  تحريـــــ وال الحدــــابي عســـخال سيــــاس إلـــــ  الجراســــة خمرـــت

ــــة فـــــي االبتـــجائي  عمـــ  والتعـــخف الحدـــابي والعســـخ تحريـــــ ال بـــيؼ ةقـــالعال ايجـــاد وكـــحلغ بغـــجاد مجيشـ
 الخـــامذ الرـــ  َتالميـــــح ِمـــؼ   تمسيـــح (711) ِمـــؼ   الجراســـة عيشـــة تكؽنـــت الجـــشذ لستغيـــخ عـــاتب الفـــخوق 

 الحدـابي خدـالع معـجل انخفـان إلـــ  الجراسـة نتـائ  وكذـفت يـــةعذؽائ بطخسقـة اختيـارىػ تػ االبتجائي

 لعامـــ  تـــأثيخ يؽجـــج وال الحدـــابي عدـــخوال تحريـــــ ال بـــيؼ يـــــةعكد عالقـــة وسؽجـــج البحـــــث عيشـــة لـــج 

 .(8107،81 ، )البياتي الحدابي. عدخوال تحريــ ال بيؼ العالقة تحجيــج فــي الجشذ
 الثالث الفرل
 البحــث اجراءات

 .البحــث اىجاف لتحقيق الباحثة بيا قامت التي يــةالسيجان الجراسة اجخا ات صفاو  الفر  ىحا يتشاول
 البحــث مجتمع اوال:

 البـال  االيدـخ الجانـ  مـجارس فـــي الـخساضيـــات تســاُمعمـو  يُمعمـس ِمؼ   البحــث مجتسع يتأل 

ــــةاالبتجائ الســـجارس عمـــ  مـــؽزعيؼ ةُمعمــــسو  ُمعمــــػ (882) يـــافي جرسيـــ مجرســـة (23) عـــجدىػ  لمبشـــيؼ يـ

 لمعــام نيشــؽ   يـــةلتخب العامــة ســـةالسجيخ  فــــي التخطـي  شــةبة ِمــؼ   اخـحت التــي االحـجاثيات حدــ  والبشـات

 (8102-8102) الجراسي
 البحــث عينة ثانيا:

 ُمعمــػ (021) تدـاوي  والتـي االصـمي السجتسـع ِمـؼ   %(81) بشدـبة يـــةعذؽائ عيشة اختيار تػ
 . (0) الججول فــي ســاك ةُمعمـسو 
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 (6) جدولال
 البحــث عينة

 المجمهع اناث ذكهر
82 82 021 

 :البحــث اداة ثالثا:
ـــةار بط  االســتبيان اســتخجام تــػ ـــاتل يالتذخيرــ التقــجيخ مقــاييذ سـ ـــػال رعؽبـ ـــةاالكاديس تعمـ  يـ

LDDRS (8112 ,دساتال) الـخساضيــات تعمــػ رعؽبــاتل 
 االداة صدق

 صـالحيتيا ومعخفة االداة  صجق ِمؼ   متحققل ة ا االد فــي تؽافخىا السخاد االمؽر ِمؼ    رجقال يعج
 عمـ  دســـااالعت تـػ فقـج يـــةاالبتجائ لمسخحمـة الـخساضيــات تعمــػل رعؽبــاتال عم  التعخف فــي لالستخجام
 فـــي والسخترـيؼ الخبـخا  ِمـؼ    مجسؽعـــة عمـ  يـــةاالول صـؽرتيا فــي االداة  وعخضت العاىخي  الرجق
 يـــةا مب عمـ  االتفاق ندبة وكانت وصالحيتو االستبيان صجق اكجوا حيــث الشفذ وعمػ يــةالتخب مجال
 االسـتبيان اعـجاد تـػ التعجيـج وبعـج الخبـخا  الييـا اشار التي الفقخات عجد تعجي  تػ وقج %(21) الفقخات
ــــةالشيائ برـــيغتو ـــح يـ ـــخة (81) عمـــ  اشـــتس  يوال ـــدان فق ــــاخ بسي ـــجائ  يحســـ  سيسـ ــــادائ) الب ـــا-سـ  - الب
 (0 )السمحق البحــث يــةنيا فــي االستبيان رةســااست فــي ممؽض ســاك تشطبق( نادرا=ال-احيانا
 االداة ثبات

 االداة  قبـطشت مـــاعشج الشتـائ  فــي اتداقا يعطي والثابت الجراسة ادارة متطمبات ِمؼ   الثبات يعج
 االختبـــار اعـــادة طخسقـــة باســـتخجام االداة  ثبـــات اســـتخجام وتـــػ (220 ,0222 )الغخســـ . عجيـــجة مـــخات
 عمــــييػ طبــــق البحــــــث مجتســــع ِمــــؼ   ةُمعمـــــسو  ُمعمـــــػ (01) ِمــــؼ   مكؽنــــة يــــــةعذؽائ عيشــــة اخــــحت حيــــــث
 معامــ  حدــاب وتــػ العيشــة نفــذ عمــ  االســتبيان ندــبة تطبيــق اعيــج يــؽم (02) مــخور وبعــج االســتبيان
 ىـؽ التطبيقـيؼ بـيؼ االرتبـاح معامـ  كـان حيـــث خابشـو خ الفاك معادلـة باسـتخجام التطبيقيؼ بيؼ االرتباح
 ثابت. وسعتبخ %(28)

  التظبيق
ـــةالسجيخ  ِمــؼ   ميســة تدــيي  بأخــح الباحثــة قامــت وثباتيــا االداة  صــجق ِمــؼ   التأكــج بعــج  العامــة سـ

 االسـتبيان تطبيـق وتـػ تســـاُسعمـوال السعسمـيؼ ومقابمة االيدخ الجان  فــي السجارس بدسادة نيشؽ   يــةلتخب
 اجابـــات وكانـــت اســـبؽعان التطبيـــق اســـتغخق  وقـــج البحـــــث مجتســـع فـــــي السختـــارة العيشـــة عمـــ  الشيـــائي
 ودقيق. سمذ بذك  تجخي  الفقخات عم  تســاُسعمـوال يؼُسعمـسال

 ولكـ  متغيـخ كـ  فـــي االسـتجابة تكخار جسع خالل ِمؼ   اولي بذك  البيانات تفخس  تػ ثػ ومؼ
 متغيـخات: مـؼ التاليـة االوزان اعطـا  تـػ فقـج الشتـائ  واسـتخخاج االحرائي تحمي  اجخا  ولغخن .فقخة
  )صفخ( تشطبق ال (0نادرا) (8احيانا) (3 البا) (7) دائسا

 االحرائية الهسائل
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 فقخة لك  صعؽبة حجة لحداب السجم (: )الؽس  السجة درجة -0

 
  الحجة: درجة
 
 لمفقخة الشدبية االىسية لتحجيج الشدبي)السئؽي(: الؽزن  -8

       
 100 ×                                = الشدبي الؽزن 

 

 (02 ,0228 الجبؽري,) 
 البحث لستغيخات تبعا السعشؽسة العخوف لكذ  (Z-TEST) اخيار -3
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 (8102 ,0222 )الخاوي,

  االدارة ثابت لحداب وبشاخ: الفاكخ -7
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(023 ,8111 واخخون, )شقيخ  
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 الرابع الفرل
 والمناقذة  النتائج عرض

 .البحــث اىجاف ضؽ  فــي الييا التؽص  تػ التي الشتائ  عخن الفر  ىحا فــي الباحثة تشاولت
 االول: الهدف
 عام بذك  (يــةاالبتجائ السخحمـــة)َتالميــح لــج  الـخساضيــات تعمــػ صعؽبــات عم  التعخف 
 فقــخة لكــ  السئــؽي  والــؽزن  الســخجم الؽســ  باســتخخاج الباحثــة قامــت اليــجف ىــحا تحقــق لغــخن 
ـــاك  الشتــائ وكانــت البحــــث لعيشــة السقــجم االســتبيان فــــي السؽضؽعــــة السجــاالت وحدــ  الفقــخات ِمــؼ    سـ

 (8) الججول فــي مؽضم
 (0) الجدول

 عام بذكل رعهبــاتال مدتــهى  قياس
 الجديد الترتيب المئهي  الهزن  المرجح الهسط الفقرات

1 3.753 75.10% 2 
2 3.887 77.70% 1 
3 3.393 67.90% 9 
4 2.967 59.30% 19 
5 3.233 64.70% 14 
6 3.267 65.30% 11 
7 3.053 61.10% 18 
8 3.480 69.60% 7 
9 3.187 63.70% 16 

10 3.447 68.90% 8 
11 3.213 64.30% 15 
12 3260 65.20% 12 
13 3.580 71.60% 4 
14 3.260 65.20% 13 
15 3.640 72.80% 3 
16 3.573 71.50% 5 
17 3.540 71.20% 6 
18 2.953 59.10% 20 
19 3.067 61.30% 17 
20 3.353 67.10% 10 
ـــاوفي اعــاله الجــجول ِمــؼ   يالحــ   السدــتخخج السئــؽي  الــؽزن  خــالل ِمــؼ   االول اليــجف يخــ  سـ

 التـــي (0) الفقـــخة تمييـــا %(88.81) ومقـــجاره الفقـــخات بـــيؼ مئـــؽي  وزن  اعمـــ  تحســـ  كانـــت (8) الفقـــخة

 – 03) الفقــخات تمييــا %(88.21) عمــ  حرــمت التــي (02) الفقــخة ثــػ %(82.01) عمــ  حرــمت
ــــخات بـــيؼ وتبـــايؼ %(80.21) مـــ ع حرـــمت التـــي (08 – 02  – 2 -2 – 8 – 2 – 2– 3) الفقـــــــــ
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 الفقخات مــاا %(28.21) إلــ  %(20.01) بيؼ مــا حرمت التي (08-07-02-81 – 00 -01

 %(.22.01) عم  حرمت (02 – 7)
ــــحال ان الشتـــائ  خـــالل ونالحـــ  ــــاُمعمـو  يُمعمــــس بتجرسدـــيػ يقـــؽم الـــحيؼ َتالميـ ــــ تسـ  اتالـخساضيـ

 واستحال الـخساضيــات تعمــػ عؼ مدبقة ترؽرات اذىانيػ فــي يستمكؽن  وىػ رعؽبــاتال نفذ يؽاجيؽن 

  فيسيا. أو ياتعمــس
 الثقــة فقــجان إلــــ  يقــؽدىػ بالتأكيــج وىــحا دةســــاال ىــحه فــــي الفذــ  ألنفدــيػ وضــعؽا قــج بيــحا وىــػ

  ييا.ُمعمـسو  دةســاال حؽل سمبي اتجاه إلــ  بيػ وسؤدي دة،ســاال تعمــػ عم  بقجرتيػ
ـــػ بعــا ىشــاك كــحلغ ـــة السفاىيـ ـــحال يحسميــا التــي الخاطئـ ـــػ ِمــؼ   تجــخبتيػ خــالل ِمــؼ   َتالميـ  تعمـ

ــــا ــــا انيـــا بترـــؽر االولـــ  الرفــــؽف فـــــي الـخساضيـــــات دةمـ ــــاال ةُمعمــــس إلـــــ  صـــةبة دةمـ ــــػ فـــــي دةسـ  تعمـ

 .ســةواالنكميد  يــةالعخب كالمغة اخخ   بسؽاد ميػســاواىت الـخساضيــات
ــــاا ــــافي مـ  الشدـــ  تغيـــخ حدـــ  وتقييسيـــا العيشـــة اســـتجابات اخـــح بعـــج الثـــاني اليـــجف يخـــ  سـ

 (Z-TWST) الدائــي واالختبــار فقــخة لكــ  السئــؽي  الــؽزن  واســتخخاج البيانــات جســع وتــػ انــاث( )ذكــؽر،
  (.3) الججول فــي مؽضم ســاك الشتائ  كانت

(3) الجدول  
 يــةاالبتدائ للمرحلة الـرياضيــات تدريس صعهبــات تحديــد فــي الجنس اثر

 تمــاُمعلـوال ينُمعلـمال يهاجهها التي

 الفقرات
 75= تمــاُمعلـال 75ين=ُمعلـمال

 الهسط يــةالزائ القيمة

 الهسط المئهي  الهزن  المرجح

 المئهي  الهزن  المرجح

1 3.867 0.7730 3.640 0.7280 0.638 
2 3.960 0.7920 3.813 0.7630 0.427 
3 3.293 0.6590 3.493 0.6990 0.525 
4 3.027 0.6050 2.907 0.5810 0.299 
5 3.267 0.6530 3.200 0.6400 0.167 
6 3.547 0.7090 2.987 0.5970 1.451 
7 3.160 0.6320 2.947 0.5890 0.541 
8 3.467 0.6930 3.493 0.6990 0.080 
9 3.093 0.6190 3.280 0.6560 0.472 
10 3.307 0.6610 3.587 0.7170 0.742 
11 3.320 0.6640 3.107 0.6210 0.550 
12 3.253 0.6510 3.267 0.6530 0.026 
13 3.693 0.7390 3.467 0.6930 0.625 
14 3.280 0.6560 3.240 0.6480 0.103 
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 الفقرات
 75= تمــاُمعلـال 75ين=ُمعلـمال

 الهسط يــةالزائ القيمة

 الهسط المئهي  الهزن  المرجح

 المئهي  الهزن  المرجح

15 3.667 0.7330 3.613 0.7230 0.138 
16 3.653 0.7310 3.493 0.6990 0.434 
17 3.773 0.75550 3.347 0.6690 1.168 
18 2.920 0.5840 2.987 0.5970 0.162 
19 3.173 0.6350 2.960 0.5920 0.541 
20 3.480 0.6960 3.227 0.6450 0.665 

ـــي السحدــؽبة القــيػ ان اعــاله الجــجول خــالل ِمــؼ   يتزــم  بعــج (Z-TEST) الدائــي االختبــار فـ
 اق  كؽنيا يــةاحرائ يــةاىس تذك  ال ســةالسئؽ  القيػ ىحه ان (0.22) البالغة يــةالججول بقيستيا مقارنتيا
 يؽاجيـؽن  يـــةاالبتجائ السخحمــــة فـــي الـخساضيـــات تســـاُمعمـو  يُمعمــس ان يعشـي وىـحا يـــةالججول القيسة ِمؼ  

  الرعؽبة. ىحه تحجيــج فــي الشد  تغيخ فــي اثخ ججيؽ  وال لتالميحىػ دةســاال تجرسذ فــي الرعؽبة نفذ
ــــاُمعمـ مشيـــا يعـــاني التـــي نفدـــيا ىـــي ؽن ُسعمــــسال مشيـــا يعـــاني التـــي السذـــكالت وان  ــــا تسـ  دةمـ
 يـــةوالجافع لمخغبـة َتالميـــحال وافتقـار العمـػ يـــةكيف حـؽل خاطئـة مفـاهيػ الطمبـة امتالك حؽل الـخساضيــات
ــــػ فـــــي الجـــادة ــــاال تعمـ ــــةالطالب الكثافـــة وكـــحلغ دةسـ ــــةالجراس الرفــــؽف فـــــي يـ ــــةالتجرسب الـــجورات وقمـــة يـ  يـ
  .الـخساضيــات دةمــا تجرسذ مؽاكبة فــي تســاُسعمـوال يؼُسعمـسلم الالزمة

 الخامس الفرل
 التهصيات

 االتي: الباحثة استشتجت البم نتائ  ضؽ  فــي
ـــاُمعمـو  يُمعمـــس ان -0 ـــات تسـ ـــةاالبتجائ لمسخحمــة الـخساضيـ ـــ  بحاجــة يـ  بــجورات لاللتحــاق الفخصــة اتاحــة إلـ

 التجرسذ. فــي الحجيثة الطخائق عم  التعخف لغخن خسعةس

 . الخرؽصي التجرسذ عؼ واالبتعاد تســاُسعمـوال يؼُسعمـسال يــةتؽع -8
   وتطؽرىا االمػ رقي فــي الفاع  ودورىا  الحياة فــي الـخساضيــات دةمــا يــةبأىس َتالميــحال يــةتؽع -3

 كالحاسؽب. الـخساضيــات تعميػ فــي حجيثة تقشيات استخجام -7

 المقترحات
 :يــةاالت البحؽث اجخا  الباحثة تقتخح الحالي لمبحث الســااستك
  يــةاالبتجائ السخحمـــة الـخساضيــات لكت  يــةتقؽسس دراسة -0
 يــةاالبتجائ السخحمـــة َتالميــحال نعخ وجية ِمؼ   الـخساضيــات دةمــا صعؽبــات دراسة -8

 .يــةواالعجاد الستؽسطة السخحمـــة عم  الحالي البحــث تطبيق -3
  



 … الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةصعهبات تعلم  
 

28 
 

 المرادر
 تالمــــحة لــــج  تحريــــــ بال وعالقتــــو الحدــــابي العدــــخ (8107) ابــــخاهيػ حدــــيؼ بتــــؽل البيــــاتي، -0

 يـــةالتخب يـــةكم – بغـجاد جامعـة ، مشذـؽرة  يـخ جدتيخمـــا رسـالة -بغـجاد مجيشـــة فــي يــةاالبتجائ السجارس
 الييثػ. ابؼ

 فـــي العام تعمــػال فــي والفيدسا  الـخساضيــات تجرسذ نجوة وقائع (0222) دمحم بؼ عمي ؽسجخي،تال -8
 العخبي. الخمي  لجول العخبي يــةالتخب مكت  – العخبي الخمي  دول

 ،يـــةاالبتجائ السخحمــــة فـــي الخساضـات دةمـــا تـجرسذ صعؽبــات" (8111) حديؼ سعيج الجبؽري، -3
 السؽص . ةعجام يــةتخبال مجمة

ـــةالسدتشرخ  الجامعــة ، التطبيقــي االحرــا  : (0228) عبــجهللا حبيــ  شــالل الجبــؽري، -7  دار ،سـ
 بغجاد. والشذخ، لمطباعة الحكسة

 فــــي االســتخجا  تــػ (الجيدــكمكؽليا )العــخب الـخساضيــــات تعمــــػ صعؽبــــات ، (8112) زســادة جالــخ -2
  HTTP:WWW.NEETWAFUAT.COM/ITEMPAGE 8102 يؽمــا

  .ســةالسرخ  االنجمؽ القاىخة، ،يــةالفعم القجرات (8118) معؽن ميخائي  خمي ، -2
 والطباعة. والتؽزسع لمشذخ الديخة دار ،8ح االحرا " فــي "مقجمة ، (8111) واخخون  يخقش -8

ـــاع شــيخ، -2 ـــةتيجاستخا اثــخ (8112) رمزــان دسـ ـــي السذــكالت عمــ  يـ ـــات عــالج فـ ـــػ صعؽبـ  تعمـ
ـــات ـــا رســالة ، االساســي الثــامؼ الرــ  طمبــة لــج  الـخساضيـ  القــاىخة، جامعــة ، مشذــؽرة  يــخ جدتيخمـ
 فمدطيؼ. االزىخ،

 الثـــــانؽي  التعمـــــيػ واســـــاتحة مـــــجيخي  تؽاجـــــو التـــــي رعؽبـــــــات"ال (0228) يؽســـــ  ؼابـــــ صـــــادق، -2
– مشذـؽرة  يخ جدتيخمــا رسالة الجدائخ" فــي ســةلغؽ  اعالم ســةالتخبؽ  االدارة ظ  فــي ميالح ومقتخحاتيػ
 .رشج ابؼ ، يــةبالتخ  يــةكم -بغجاد باحث
 .الحجيث الكتاب دار القاىخة، ، العالجي والتجرسذ تعمــػال صعؽبــات (8100) العجل عادل -01
 ،تعمـــػال صعؽبـــاتو  الخوضـة الطفال يــةاالكاديس قب  السيارات قرؽر (8112) هللا عبج عادل -00

 الخشاد. دار القاىخة،

 السخحمــــــــة فــــــي الـخساضيـــــــات دةمــــــا تـــــجرسذ صعؽبــــــات ،8118 ، دمحم ذنـــــؽن  فــــالح ، العبيــــجي -08
 .يــةالتخب يــةكم -السؽص  جامعة السؽص ، مجيشــة فــي الستؽسطة
ـــات (8112) فتحــي ,تالدســا -03 ـــػال صعؽبـ ـــةالعالج جاخ ســوال االســتخاتيجيات تعمـ  دار القــاىخة، -يـ
 . لمجامعات الشذخ
 الدـــخطاوي  زســـجان )تخجســـة ،يـــــةشيائوال يـــــةاالكاديس تعمـــــػال صعؽبـــــات (8108) وكالفشـــت كبـــخك -07
 ديخة.سال دار نســاع الدخطاوي( العدسد وعبج

  االردن. والتؽزسع، لمشذخ الؽراق دار ،0ح ،تعمــػال صعؽبــات (8112) عؽاد احسج نجا، -02
 تعمــــػال صعؽبــــات : (8118) وســذ ترجخسمــــاو  نســــاكؽف وجــيسذ لؽســج وجــؽن  دانيــال ،نىالىــا -02

ـــيػ طبيعتيـــا مفيؽميـــا ـــج عامـــ  تخجســـة ،0ح العالجـــي. والتعم  والتؽزســـع لمشذـــخ الفكـــخ دار دمحم، هللا عب
 .ســةاالدار 
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 المالحق
 (6) ملحقال
 الخبراء ءمــااس

 التخريص العلمي اللقب االسم

 يــةاالندان لمعمؽم يــةالتخب يــةكم السؽص / جامعة  االستاذ عخفات دمحم فزيمة د. -0

 يــةاالندان لمعمؽم يــةالتخب يــةكم السؽص / جامعة  السداعج االستاذ صالم دمحم فاطسة د. -8

 يــةاالساس يــةالتخب يــةكم السؽص / جامعة  السداعج االستاذ شخسف دمحم نســااي د. -3

 يــةاالساس يــةالتخب يــةكم السؽص / جامعة  السداعج االستاذ جسي  يؽس  ذكخ   د. -7
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 يــةالترب وزارة         
 نينهى  يــةلترب العامة يــةالمدير 

 والدراسات البحهث شعبة 
 (0) ملحقال

 يــةالنهائ برهرته يــةاالبتدائ للمرحلة الـرياضيــات دةمــال تعلــمال صعهبة استبيان
 ةُمعلـمال زميلتي -ُمعلـمال زميلي

 طيبة يــةتح
ـــ السؽســؽمة الجراســة بــأجخا  القيــام الباحثــة تــخوم ـــات) ب ـــػ صعؽبـ ـــات تعمـ ـــةاالبتجائ لمسخحمــة الـخساضيـ  (يـ
 تأثيخ مج  وبيان لقخا تو فقالسخ  االستبيان ايجيكػ بيؼ تزع فأنيا رصيشة يــةعمس اجابة بأجخا  قيامالو 

 لجيكػ. اصعؽبتي ومج  الـخساضيــات تعمــػ عم  فقخة ك 
ـــةالعمس االجابــة لكــػ متسشــيؼ ،آرائكــػ حدــ  فقــخة لكــ  السشاســ  بــجي ال اختيــار راجيــيؼ  وعــجم جسيقــةال يـ

 .العمسي لمبحث خجمة فقخة أي ا فال
 

  :يــةالتال تمــاالسعمؽ  ممئ الخجا 
 (          ) انث     (       ) ذكخ            :الجشذ 
 
 

 الباحثة
 سعيد دمحم زههر م.م
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 (3) ملحقال
 يــةالنهائ برهرته يــةاالبتدائ للمرحلة الـرياضيــات تمــاُمعلـو  يُمعلـم استبيان

 التنظبق نادرا احيانا غالبا مــادائ الفقرات ت

 مثــ  االرقــام بـيؼ التسييــد فـــي صــعؽبة يجـ  0
(2،8) ، (2،8) 

     

ــــي صـــعؽبة يجـــج 8  الزـــخب عسميـــات اجـــخا  فـ

 السطؽلة والقدسة
     

3 
 والطـخح الجسـع مدائ  ح  فــي صعؽبة يجج

 ســــــةالعذخ  الكدــــؽر فاصــــمة أو الفــــارزة يزــــع
 مكانيا  يخ فــي

     

7 
ـــــــي صــــــعؽبة يجــــــج  الرــــــحيم االســــــتخجام فـ

  اصغخ ِمؼ   اكبخ تمــالعال
     

2 
 لالرقـام يـــةالسكان القـيػ فيـػ فــي صعؽبة يجج

 ليا وفقا وكتابتيا
     

2 
ـــي صــعؽبة يجــج  يــــةالخساض الحقــائق حفــ  فـ

 بيا واالحتفا 
     

8 
ــــــ  فيــــــػ  فــــــــي صــــــعؽبة يجــــــج  الخمــــــؽز معش

  يــةالخساض
     

2 
ـــةالخساض القؽاعــج يشدــ   بالــجروس الستعمقــة يـ

 الدابقة
     

2 
ـــــي صــــعؽبة يجــــج  الستعــــجدة السدــــائ  حــــ  فـ

 الح   نات وتسيد الخطؽات
     

01 
 الرـــــــيا ات تحؽســـــــ  فـــــــــي صـــــــعؽبة يجـــــــج

 يــةرساض رمؽز إلــ  لمسدائ  يــةالمفع
     

00 
 أو يـــةالخساض السدـائ  ح  فــي صعؽبة يجج
 عقميا. يــةالحداب

     

08 
 الؽحــــجات بــــيؼ التحؽســــ  فــــــي صــــعؽبة يجــــج

 كػ( متخ، ممػ، )سػ، االصغخ أو االكبخ
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 التنظبق نادرا احيانا غالبا مــادائ الفقرات ت

03 
ــــــي صـــــعؽبة يجـــــج ــــــةوالكس الحجـــــػ تسيـــــد فـ  يـ

 والدمؼ والسداحة
     

ـــــي صــــعؽبة يجــــج 07  الخمــــؽز واســــتخجام فيــــػ فـ

 8س ،  ، مث  يــةالخساض
     

 تتطمـ  التـي السدـائ  حـ  فـــي صعؽبة يجج 02

 يــةالحداب العسميات فــي تشؽ 
     

 السدـائ  ِمـؼ   خطؽة ك  ترحيم إلــ  يحتاج 02

 الخطؽات متعجدة
     

 ترــاعجيا االعــجاد تخكيــ  فــــي صــعؽبة يجــج 08

 تشازليا أو
     

ــــــي صـــــعؽبة يجـــــج 02  وضـــــخب وطـــــخح جســـــع فـ

 السدائ  ح  عشج االشارات
     

 يـــــــةالمفع السدـــــائ  حــــ  فـــــــي صـــــعؽبة يجــــج 02
 الخطؽات الستعجدة يــةالذفي
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