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 تقهيم السهارات التجريدية لمسطبقين
 جامعة السهصل كمية التربية األساسية/ في قدم الرياضيات/ 

 
 لسى اكرم سعج الجين الشعيسيم.  هجى يهنس خميلد.  م.

 الخياضيات جامعة السػصل / كمية التخبية األساسية / قدع
   

 (24/1/1212، قبل لمشذخ في  8/21/1212)قجـ لمشذخ في 
 

 :ص البحثمخم
السصبقيغ خالؿ مجة التجريب قبل التخخج بمػغ مدتػى محجد  -السعمع –اف البخامج السعجة عمى أساس السيارات التجريدية تصالب 

ا  -السعمسػف   -البحث الحالي الى معخفة مدتػى أداء الصمبة ىجؼ . مغ األداء التجريدي شخشا لسسارسة ميشة التجريذ في السدتقبل
–( شالبا وشالبة 76تكػنت عيشة البحث مغ ) .لسصبقيغ مغ وجية نطخ التجريدييغ السذخفيغ في كمية التخبية االساسية /قدع الخياضيات

 . 1222-1228السعمسػف  مغ قدع الخياضيات السخحمة الخابعة لمعاـ الجراسي 
( فقخة وبػاقع ثالث ميارات أساسية . ولتحقيق 12ة البحث عمى استسارة تقػيع ميارات الصالب السصبق السكػنة مغ )اشتسمت أدا 

ىجؼ البحث استخجمت الباحثتاف االختبار التائي لعيشة واحجه وبيشت نتائج البحث وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية ألداء الصمبة السصبقيغ 
العاـ ألداء الصمبو السصبقيغ لمسيارات التجريدية ،كحلظ وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية لرالح الػسط لرالح الػسط الحدابي لمسدتػي 

 .  الحدابي لكل ميارة مغ السيارات وىحا يجؿ عمى أف أداء الصمبو السصبقيغ كاف جيج خرػصا في ميارة االداء التجريدي وإدارة الرف
 الطمبة السطبقهن. هيم االداء،تق الكمسات السفتاحيه : السهارات التجريدية،
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Abstract:  

Programs developed on the basis of teaching skills require applicants during the period of training 

before graduation to reach a specific level of teaching performance as a condition for the practice of the 

teaching profession in the future. The aim of the present research is to find out the level of performance 

of applied students from the point of view of the supervisors of the Faculty of Basic Education, 

Department of Mathematics, the research sample consisted of (67) students from the Department of 

Mathematics, the fourth stage of the academic year 2018-2019 The researcher used the t-test for one 

sample and the results showed that there are statistically significant difference for the performance of the 

applied student in favor of the arithmetic mean for the general level of performance of students applying  

for teaching skills , as well as the presence of statistically significant differences for the arithmetic mean, 

however, was particularly good in the skill of managing teaching performance.  

Key words: Teaching skill, Performance assessment, applied students. 
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 الفرل األول
 

 مذكمة البحث : 
خزع التصػرات السعخؼية والتكشػلػجية التي يعيذيا العالع ، وما يخافقيا مغ تغيخات فاعمة في حياة االفخاد في 

والسجتسعات ،تحاوؿ االنطسة التخبػية الحجيثة اف تتصػر لسػاكبة السديخة، وتحاوؿ جاىجة ايجاد حمػؿ مشاسبة 
وتصػرىا ونسػىا ، ذلظ مغ خالؿ اعجاد كػادر وقػى  لمسذكالت االجتساعية واالقترادية السخافقة لحخكة السجتسعات

 (   1222، 72-92بذخية مؤىمة ومجربة لتتسكغ مغ االحاشة بتمظ السذكالت . ) الصعاني ورواقة :
"تعج التخبية مغ اىع استثسارات السجتسعات الستقجمة التي تدعى دائسًا لمخقي بإمكاناتيا البذخية بسا يحقق ليا 

الت الحياة واف ضساف استسخار السجتسع وتصػره ىػ السيسة األساسية لمتخبية فال شظ بأف التقجـ في جسيع مجا
 (22، 1222أصبحت التخبية اساسًا لألفخاد وشخشًا لتقجـ السجتسعات " .  )العسايخة ، 

اىج "لقج أصبحت عسمية اعجاد السعمع مغ السيسات الرعبة وأكثخىا أىسية إذ تتصمب جيػدًا مزشية في بشاء السش
والبخامج  التجريدية والتجريبية مغ اجل اعجاده كي يكػف قادرًا عمى تحسل السدؤولية وأداء السصمػب مشو بفعالية ونجاح 

 ( 229، 2282دوف اف يشفخ او يتحمخ مغ ثقل اعيائيا الػضيؽية عميو " . )البداز ، 
أي مجتسع وتدعى العجيج مغ الجوؿ الى "اف عسمية تحديغ نػعية التعميع وتصػيخه مغ اىع التصمعات الػششية في 

تصػيخ مخخجاتيا التعميسية وتحديشيا الف التعميع الجيج ىػ أداة تشسية السجتسع ووسيمة صشاعة نيزتو واف قػة األمع 
اليػـ لع تعج تقاس بسا لجييا مغ ثخوات اقترادية او عجد سكانيا او قػة جيػشيا وإنسا أساس القػة ومخده يكسغ بسا 

 عقػؿ مفكخة ومبجعة قادرة عمى صشع التغيخ وؾيادة التصػيخ بسا تسمكو مغ معخفة متشامية " . لجييا مغ
"يعج التجريذ ميشة بسرافي العقيجة فيي ميشة ليا أصػليا وعمع لو مقػماتو فزال عغ انيا مسارسة تخبػية تقـػ عمى 

 (2222،  12ت ". )سميساف واديبي ،أسذ وقػاعج ونطخيات تتصمب ؼيسغ يسارسيا الكثيخ مغ اإلمكانات والقجرا
"يعج السعمع احج السجخالت البذخية لمعسمية التخبػية ، اف لع يكغ أىسيا عمى االشالؽ فيػ العشرخ الفعاؿ والسؤثخ في 

 (22، 2222جسيع مجخالت الشطاـ التعميسي في تحقيق أىجافو عمى نحػ افزل وبكفاءة عالية ".  )أبػ جابخ يعاره ،
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ونطخا ألىسية التصبيق مدتؿبال في الحياة العسمية لمصمبة السصبقيغ لحا يجب اف تتع متابعتيع مغ قبل الكمية  
مغ خالؿ التجريدييغ السذخفيغ عمى الصمبو ليتع تقػيع ادائيع خالؿ فتخة التصبيق لحا قامت الباحثتاف بإجخاء ىحه 

 لسصبقيغ وتقػيسيا مغ قبل التجريدي السذخؼ.الجراسة   لمػقػؼ عمى واقع االداء التجريدي لمصمبة ا
 

 أهسية البحث:
"يعج اعجاد السعمع عسمية بالغة األىسية ، فشجاح السعمع مدتؿباًل في عسمو يتػقف بالجرجة األولى عمى مدتػى 

غ العسمية ونػعية ما تمقاه في مخحمة اعجاده كسعمع في كميات التخبية األساسية ولعل اعجاد السعمع الجيج ىػ اىع ركغ م
 ( 1226التخبػية ، وإذا اردنا تصػيخ العسمية التخبػية فعميشا التخكيد عمى السعمع ومؤسدات اعجاده " . ) الخويذج ، 

"مع التقجـ العمسي الدخيع تتصػر وسائل اعجاد السجرس وتكػيشو ، ليكػف خيخ مخٍب لألجياؿ الشاشئة عمى وفق احجث  
رس يعج في نطخ الكثيخيغ مفتاح التخبية ومحخكيا ،  وبالخغع مغ التججيجات الصخائق وأدؽ األساليب ، الف السج

السدتسخة في السشاىج ، وشخائق التجريذ ،والػسائل التعميسية ، إال اف ىحا كمو لغ يحقق األىجاؼ التخبػية عمى الشحػ 
يع الخبخات التجريدية داخل الكامل ما  لع يتػفخ السجرس الساىخ القادر عمى تػضيف كل ىحه التججيجات مغ اجل تشط

الرفػؼ الجراسية وتقجيسيا لصمبتو  ".                                                              ) دمحم ومجيج 
،2222  ،261  ) 

"والسعمع يذكل حجخ الداوية في أي تصػيخ تخبػي واف اعجاده عمى السدتػى الجامعي وتأىيمو وتجريبو يذكل 
جية الشاجحة والفعالة لالرتقاء بكفاءة وتفعيل قجراتو إلنجاح العسمية التعميسية داخل السؤسدة التخبػية  " . ) االستخاتي
 (2281مخعي ، 

"وتتػلى كميات التخبية في اغمب بمجاف العالع ميسة اعجاد السجرسيغ لسخحمة التعميع الثانػي وتأىيميع عمى وفق بخامج  
لستخررة والعمػـ والسيارات السيشية فزاًل عغ الجػانب الثقاؼية العامة لتسكيشيع مغ ومشاىج تدود شمبتيا بالعمـػ ا

أداء ميساتيع التجريدية بسا يتالءـ مع متصمبات ىحه السيشة ، واف ىحه السيسة ىي ابخز ميسات كميات التخبية ، واف 
يات االكاديسية األخخى ، مثل كميات اعجاد السجرس فييا يختمف مغ حيث الفمدفة ، واألىجاؼ ، والسشاىج ، عغ الكم

 (  14-11،  2282اآلداب والعمػـ ، والتي تيجؼ الى اعجاد شمبتيا لسيسات غيخ ميسة التجريذ ". ) عبج الخضا ، 
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"ويعج التصبيق احج مخاحل اعجاد وتأىيل السعمع وىػ تخجسة لألفكار والشطخيات الستعمقة بعسمية التجريذ الى مسارسات 
لتجريب الصمبة تجريبًا  ئية يسكغ مالحطتيا في سمػؾ الصمبة السصبقيغ في السجرسة ، فيػ السجاؿ العسميادائية وإجخا

عسميًا عمى ميشة التعميع فيػ كسختبخ لسعخفة مجى مشاسبة وفاعمية األساليب واالستخاتيجيات السختمفة التي تعمسيا نطخيًا 
 (  112،  2222) سعج ،    وإمكانية تصبيقيا في الػاقع العسمي بعج التخخج " .

"وتترف الخياضيات بتدمدل مشصقي وتجخيج في السفاـيع والعالقات ، ونطخًا لتعجد أصشاؼ السعخفة  الخياضية مغ  
ميارات ومفاـيع وعالقات وروابط رياضية تعسيسات وكحلظ االستخاتيجيات فأف تجريديا يعج مغ السيغ التي تحتاج مغ 

 (. 1221،274السجرس ميارات خاصة ".)العقبي،
حمة االبتجائية مغ اىع السخاحل في الدمع التعميسي فيي تسج التالميح باألساسيات الزخورية الستسخارىع في وتعج السخ 

السخاحل التالية ، كسا تسثل الخياضيات في السخحمة االبتجائية الجعامة الخئيدية واألساس الستيغ لبشاء رياضي متكامل 
 (  1221اًل عغ فتاح ، يدتخجمو التمسيح خالؿ السخاحل التعميسية " . ) نق

لحا يجب أف تتع متابعة الصمبة   العسمي في كمية التخبية االساسية لمسخحمة الخابعة ألىسية التصبيق ونطخا 
التجريدية خالؿ فتخة التصبيق لكي يتع تأىيميع ليكػنػا معمسيغ أكفاء قادريغ عمى تمبية  وتقػيع مياراتيع السصبقيغ

يا لمؿياـ بالػاجبات السػكمة الييع،لحا قامت الباحثتاف بإجخاء ىحا البحث  لمتعخؼ عمى متصمبات السجتسع ومؤىميغ ميش
واقع السيارات التجريدية لمصمبة السصبقيغ وتقػيسيا مغ قبل التجريدي السذخؼ وبحلظ فاف البحث الحالي سيسكششا مغ 

 ب القػة والزعف في تجريديع.معخفة مجى تػفخ السيارات التجريدية لجى الصالب السصبق والػقػؼ عمى جػان
 هجف البحث : 

 ييجؼ البحث الحالي الى
 تقػيع السيارات التجريدية برػرة عامة لجى مصبقي  قدع الخياضيات مغ حيث مدتػى االداء .   -2

تقػيع كل ميارة مغ السيارات التجريدية السحجدة في استسارة التقػيع لجى مصبقي  قدع الخياضيات مغ حيث  -1
 .مدتػى االداء 
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 حجود البحث :
السصبقػف في السخحمة الخابعة بقدع الخياضيات في كمية التخبية األساسية لمعاـ الجراسي  -السعمسػف  –الصمبة    

1228-1222. 
 

 تحجيج السرطمحات :
 التقهيم : عرفها كل من : -2

  ((Gronlund   ىػ عسمية مشيجية تحجد مجى ما تحقق مغ األىجاؼ التخبػية وتتزسغ وصفًا كسيًا :
 (gronlund , 1976 , 215وكيؽيًا فزاًل عغ اصجار حكع عمى الؿيسة . ) 

   ) سالمو : بأنو ) عسمية مشطسة متدمدمة تديخ في خصػات مشصؿية بيجؼ الخقي بالعسمية التجريدية
 (  211، ص  1222) سالمة ، 

  ، الصعاني : بأنو ) ىػ تحجيج ما تحقق مغ نجاح  مغ تحقيق األىجاؼ التي تدعى لتحؿيقيا
وتذخيز األوضاع معخفة العؿبات والسعػقات بقرج تحديغ وتصػيخ العسمية التعميسية ومداعجتيا 

 (  262، ص  1229عمى تحقيق مجسل أىجافيا ( ) الصعاني ، 

حكع عمى أداء الصالب السصبق في قدع الخياضيات في كمية التخبية االساسية أما التعخيف اإلجخائي فيػ ال          
 السصبق خالؿ فتخة التصبيق .-السعمع -متسثال بالسيارات التجريدية التي يقـػ بيا الصالب 

 عخفيا كل مغالسهارات التجريدية: -1

 ،ر مغ السعمػمات واألفكار ( بأنيا :مجسػعة مغ الصخائق التي يدتخجميا السعمع لشقل اكبخ مقجا2221)مػسى
 (  1،  2221والسفاـيع والؿيع الى الصمبة . ) مػسى ، 

 ، ( بأنيا :القجرة عمى أداء عسل / نذاط معيغ ذي عالقة بتخصيط التجريذ ، تشفيح وتقػيسو ، 1222)زيتػف
في ضػء  وىحا العسل قابل لمتحميل لسجسػعة مغ الدمػكيات )األداءات ( السعخؼية ، ومغ ثع يسكغ تقييسو
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معاييخ الجقة في الؿياـ بو وسخعة إنجازه والقجرة عمى التكيف مع السػاقف التجريدية الستغيخة باالستعانة 
 ( 21،  1222بأسمػب السالحطة السشطسة . ) زيتػف ، 

 (بأنه:7891السطبق :عرفه )زين العابجين، -1

ية ، يقـػ بالتعميع في السجارس االبتجائية ، ) شالب او شالبة مغ شمبة السخحمة الخابعة في كمية التخبية األساس 
شيمة مجة التصبيق بأشخاؼ تجريدييغ متخرريغ في كمية التخبية األساسية بيجؼ تجريديع واعجادىع لسيشة 

 ( 126، ص  2286التجريذ (.                         )زيغ العابجيغ ، 

 كمية التربية االساسية :  -4

في جامعة السػصل وتيجؼ الى اعجاد السعمسيغ في السخحمة االبتجائية وتسشح  2221كمية أنذئت عاـ             
لخخيجييا درجة بكالػريػس في التخبية في احج االختراصات االتية : ) المغة العخبية ، التخبية اإلسالمية ، التخبية 

اريخ ، جغخاؼية ، العمػـ بفخوعيا : الخياضية ، الخياضيات ، رياض األشفاؿ ، المغة اإلنكميدية ، التخبية الخاصة ، ت
 احياء  ، كيسياء ، فيدياء (.

 كمية التخبية االساسية : -9
ـ.( ،باسع كمية السعمسيغ وىي تدعى الى إعجاد نخبة تعميسية مؤىمة عمسيا وتخبػيا 2221اسدت الكمية عاـ )

،فزال عغ البحث العمسي بسختمف  )االبتجائي والستػسصة( ،ألجل السداىسة في تصػيخ الػاقع التخبػي والتعميسي
نػاحيو السعخؼية والتعميسية ،كسا تدعى الكمية الى نذخ السعارؼ والعمػـ بسختمف التخررات بسا يحقق التصػر 

 العمسي في العخاؽ .
 الفرل الثاني
 االطار الشظري 

لحا فاف الحجيث عغ الؿياس والتقػيع  التقييع : مغ السعخؼ لجى التخبػييغ اف الصالب ىػ محػر العسميو التخبػيو 
التخبػي يشرب اساسا وبرػره مباشخه عمى نػاتج التعمع لجى الستعمع ومغ يتابع تصػر عسميو الؿياس والتقػيع يجج اف 
ميامو بجات تتذعب لتذسل جسيع البخامج التخبػيو ذات العالقة  بالتعمع مثل السشياج  والكتاب السجرسي وشخؽ 
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ج االشخافي والسخافق السجرسيو والسعمسيغ انفديع وىحه امثمو تبيغ شسػليو التقػيع التخبػي .وتتصػي التجريذ والبخام
عسميو التقػيع الي بخنامج عمى اتخاذ قخارات تؤثخ برػره مباشخه او غيخ مباشخه في العسميو التخبػي كاف يكػف 

شاءا عمى مجى فعاليو البخنامج في تدييمو عسميو استسخاريو  بخنامج معيغ او اعاده الشطخ ؼيو  او استبجالو كميا ب
التعمع. فالسعمع يالحع سمػؾ الصالب باستسخار وبجسع السعمػمات بادوات وشخؽ مختمفو وبسذاركو االشخاؼ االخخى 
السعشيو بالعسميو التخبػيو يحاوؿ تعخؼ جػانب القػه والزعف في البخنامج التعميسي ودوره  في تحقيق االىجاؼ فقج 

الزعف في شخؽ التجريذ او الػسائل او شخريو السجرس  واتجاىو نحػ ميشو التجريذ  او الكتاب السجرسي   يكػف 
او اولياء االمػر ومػقع السجرسو او مجاالت اخخى  يسكغ اف تحػؿ دوف تحقيق االىجاؼ  بالسدتػى السصمػب 

سميو التخبػيو وخصػره اتخاذ القخار الخاشىء وخالصو القػؿ اف عسميو التقػيع تدتسج اىسيتيا مغ دورىا في تػجيو الع
عمى مدتػى الفخد والسجتسع كسا تدتسج اىسيتيا مغ خرائريا والتي تتمخز باستسخاريو عسميو التقػيع حيث اف 
انتياء عسميو التقػيع ربسا تكػف بجايو لعسميو تقػيع ججيجه وشسػليتيا مغ حيث مخاعاتيا لجسيع جػانب الشسػ السختمفو 

ىتساميا بالتػازف في تشسيو شخريو الستعمع ومخاعاتيا ايزا لجسيع البخامج والسجاالت والعػامل  السؤثخه في بسعشى ا 
تحقيق االىجاؼ التعميسيو  وقج يداؿ بعزيع ماذا نؿيذ في التخبيو وعمع الشفذ يتعاممػف مع متغيخ او اكثخ مغ 

يديائيو وذلظ حدب السػقف التخبػي وبدبب تعقج السػقف الستغيخات بانػاعيا السختمفو كسيو ونػيو ونفديو وعقميو وف
التخبػي وبدبب تعقج السػقف الرفي وتشػع االىجاؼ التجريديو والتخبػيو يتعامل السعمع او السخشج في كثيخ مغ 
السػاقف مع عجد كبيخ مغ الستغيخات ليقجـ وصفا متكامال لذخريو الصالب ويتزسغ قجراتو واستعجاداتو وميػلو 

 (. 1222،19،.)عػده
السيارات:اف السعشى المغػي لمسياره في معاجع المغو يذيخالى القجره والجػده والؽياـ باالمخ وتحقيق السصمػب والقجره 
عميعا وفعميا :كفى ،يكفي،كفايو ،اي استغشى بو عغ غيخه فيػ كاؼ وفي القخاف الكخيع "فديكؽيكيع هللا"   اما السعشى 

"جػد" الى انيا السياره:القجره عمى انجاز الشتائج السخغػب فييا مع االقتراد في الػقت  االصصالحي لمسياره فقج اشار
والجيج  واالنفقات ويحىب بعس التخبػييغ الى انيا السياره:تعشى القجره عمى انتاج عسميو مػثخه  وفعالو لتحقيق نتئج 

وفي مقابل كسيو العسل الستحقق.ويخى فخيق ثاف مخغػب فييا كسا تقاس بالسقارنو الى التكمفو والػقت والصاقو والساؿ 
اف مرصمح السياره يتزسغ في تحميمو الشيائي بعجيغ اساسيغ احجىسا كسي وىػ الحي يعبخ عغ الشدبو بيغ 
السجخالت والسخخجات واالخخى كيفي وىػ مايترل بساتتزسشو تمظ الشدبو  مغ دالالت تحسل معاني الجػده والقجره 
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في التجريذ تتسثل في جسيع الخبخات والسعارؼ والسيارات التي تعكذ عمى سمػؾ الستعمع الستجرب   واالكتفاء .والسياره
وتطيخ في ترخفاتو السيشيو مغ خالؿ الجور الحي يسارسو السعمع عشج تفاعمو مع جسيع عشاصخ السػقف 

مع ماىخ عشجىا وىحه الجػانب التعميسي.وبحلظ يجب اف تتػفخ في السعمع اربعو جػانب اذما تػفخت يسكغ اف يعج السع
 قج حجدىا الجراسات في االتي:

 ػالتسكغ مغ السعمػمات الشطخيو حػؿ التعمع والدمػؾ االتداني.2
 ػالتسكغ مغ السعمػمات في مجاؿ التخرز. 1
 ػامتالؾ االتجاىات التي تديع  في اسخاع التعمع وتحديغ العالقات االندانيو في السجرسو. 1
 (1222:91ت التجريذ التي تديع بذكل اساسي في تعمع الصمبو.  )زيتػف،ػ التسكغ مغ كفايا4

                                                           
 اإلدارة الرفية 

"تعج إدارة الرف وضبصو مغ الجػانب السيسة في عسمية التجريذ التي تشاؿ اىتساـ السجرسيغ وربسا كاف ىحا 
نب التي تتعخض لمشقاش والججؿ في التخاث التخبػي في لقاءات ىيئات  التجريذ ويسكششا القػؿ الجانب مغ اكثخ الجػا

اف كفاءة السجرس وفاعميتو تتػقف الى حج كبيخ عمى حدغ ادارتو لمرف والسحافطة عمى الشطاـ ؼيو وتعخؼ اإلدارة 
قتزاىا بػية الػصػؿ الى األىجاؼ الرؽية بأنيا : الصخيقة التي يشطع بيا السجرس عسمو داخل الرف ، ويديخ بس

التخبػية التي يبتغييا مغ الجرس او ىي : تشطيع البيئة الرؽية لتػفي السشاخ السالئع لؿيادة العسمية التعميسية وتػجيييا 
نحػ تحقيق أىجافيا مغ خالؿ تفاعل اشخاؼ العسمية تفاعاًل يقػـ عمى حدغ تػزيع األدوار بيغ السجرس وشمبتو ". ) 

 ( 17-19،  1221ي وآخخوف ، العخنػس
التعميسية ألنيا تدعى الى تػفيخ وتييئة جسيع األجػاء  –"واإلدارة الرؽية ذات أىسية خاصة في العسمية التعميسية 

والستصمبات الشفدية واالجتساعية والسادية الالزمة لحجوث عسمية التعميع برػرة فاعمة .وىشاؾ مغ يعخفيا بأنيا : 
ي يقػـ بيا السجرس لتأميغ الشطاـ في غخفة الرف والسحافطة عميو " . ) جخادات وآخخوف ، مجسػعة الشذاشات الت

1228  ،212-211  ) 
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 التفاعل الرّفي :
"اف مغ ميسات اإلدارة الرؽية ىي العسل عمى خمق جػ تخبػي يداعج كاًل مغ السجرس والصمبة عمى بمػغ 
األىجاؼ التخبػية الستػخاة ، بأقل ما يسكغ مغ الجيج والػقت ، اذ ميسا كانت األمػر متػفخة ، فال يسكغ اف تبمغ 

وف ؼيو باألمغ واالستقخار وحخية التعبيخ ويذجعيع عمى اليجؼ السشذػد إال اذا تػفخ لمصمبة جػًا تخبػيًا مشاسبًا يذعخ 
( ،اف التفاعل الرفي ىػ عسمية 212، 1227االخح بدماـ السبادرة ويحفدىع عمى التفاعل اإليجابي ". ) عبج اليادي ،

تحقيق إندانية شبيعية يقػـ بيا الصمبة والسجرسػف داخل غخفة الرف بيجؼ التػاصل ونقل األفكار وتبادليا بيشيع ، ل
حالة االندجاـ او حالة التكيف وإشاعة جػ االمغ والعالقات الدمسية ، كسا يعخؼ التفاعل الرفي بأنو ما يجخي داخل 

لفطية بالكمسات او غيخ لفطية مثل االيحاءات والحخكات الجدسية وتعابيخ الػجو  –الرف مغ أفعاؿ سمػكية معيشة 
 ( 212، 1227، بيجؼ زيادة فاعمية التعميع " . ) عبج اليادي

" ويحتاج السجرس او السصبق امتالؾ عجد كبيخ مغ السيارات والكفايات التجريدية ويسكغ القػؿ اف اكثخ        
السيارات التي يحتاجيا ىي ميارات إدارة الرف وضبصو التي تعج مغ السيارات الرعبة التي تػاجو السجرس سػاء 

يحجث في كثيخ مغ األحياف عجـ فيع الصمبة لسجرسيع او العكذ ،وتعج  كاف مجرسًا ججيجًا او مجرسًا لجيو خبخة حيث
غخفة الرف  السدخح الحي تحجث ؼيو التغيخات في األبشية السعخؼية التي يسكغ اف تذاىج عمى شكل تغيخات سمػكية 

ػسي  وآخخوف ، نتيجة عسمية التجريذ ومغ خالؿ إيراؿ السعمػمات والسيارات السخغػب فييا الى الصمبة " .)   العخن
1221  ،92-72  ) 

 ويسكن ان نمخص أهسية التفاعل الرفي في  تطهير اإلدارة الرفية باالتي :
 يداعج عمى التػاصل وتبادؿ اآلراء  واألفكار بيغ الصمبة والسجرسيغ بسا يديع في تصػيخ مدتػيات تفكيخىع. -2

 ت نابعة مغ السجرس او مغ الصمبة.التعخؼ عمى مرجر األفكار التي تشاقر في غخفة الرف ؼيسا اذا كان -1

يديج مغ حيػية الصمبة ونذاشيع في السػقف التعميسي ، ويبعج عشيع حالة الرست والدمبية ويحػليا الى حالة  -1
 تتدع باإليجابية  والتعاوف وتبادؿ وجيات الشطخ .

االخخيغ واالنتفاع  يداعج الصمبة عمى تصػيخ اتجاىات إيجابية كزبط الشفذ وتحسل السدؤولية واالستساع الى -4
 بأفكارىع .
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 يييئ بيئة ديسقخاشية متدامحة ومذجعة عمى التعميع والتعمع . -9

 التعخؼ عمى التعديد والجعع الحي يقجمو السجرس لصمبتو خالؿ عسمية التفاعل الرفي. -7

 يداعج عمى  السقارنة بيغ مجرسيغ مختمفيغ لجراسة فعالياتيع السختمفة . -6

 الحي يتبعو السجرس داخل غخفة الرف . التعخؼ عمى الشسط التجريدي -8

 (211-212،  1227يداعج السجرس في اف يصػر ويزبط سمػكو التجريدي . ) عبج اليادي ،  -2

 السهارات الستعمقة بتشظيم عسمية التفاعل الرفي : 
،  "تسثل عسمية التجريذ عسمية تػاصل وتفاعل دائع ومتبادؿ ومثسخ بيغ السجرس وشمبتو وبيغ الصمبة انفديع

ونطخًا ألىسية التفاعل الرفي في عسمية التجريذ والتي سبق واف تع اإلشارة الييا سابقًا فقج احتل ىحا السػضػع مخكدًا 
ميسًا في مجاالت الجراسة والبحث التخبػي وأشارت نتائج الكثيخ مغ الجراسات عمى ضخورة اتقاف السجرس ميارات 

يتقغ ىحه السيارات  ويرعب عميو الشجاح في ميساتو التعميسية .  التفاعل الرفي . والسجرس او السصبق الحي ال
ويسكغ القػؿ بأف نذاشات السجرس في غخفة الرف ىي نذاشات لفطية ، ويرشف )بيالؾ( األنساط  الكالمية التي 
تجور في غخفة الرف  بأنيا نذاشات لفطية وكالـ تعميسي وكالـ يتعمق بالسحتػى وكالـ ذي تأثيخ عاشفي . 

تعسل السجرس ىحه األنساط إلثارة اىتساـ الصمبة لمتعمع ولتػحيج سمػكيع وتػصيل السعمػمات ليع .  ولعل مغ السفيج ويد
اف يجرؾ الصمبة السصبقيغ نطاـ ) فالنجرز ( في التفاعل الرفي حيث صشف الدمػؾ المفطي داخل الرف الى : 

مباشخ وغيخ مباشخ ، وكالـ الصالب قدسو الى  كالـ السجرس وكالـ الصالب. كسا صشف كالـ السجرس الى كالـ
قدسيغ : فقج يكػف كالمو استجابة لدؤاؿ يصخحو السجرس ، وقج يكػف الكالـ صادرًا عغ الصالب . ويسكغ القػؿ اف 

 (216-211: 1228التفاعل الرفي يتػقف عمى قجرة السجرس عمى تشطيع عسمية التفاعل ".)جخادات، 
 لتعامل مع الطمبة :السهارات الستعمقة بكيفية ا

"يعج الصالب محػر العسمية التخبػية ، وىجفيا وغايتيا ومغ ىحا السشصمق البج لمسجرس مغ التعامل معو بسديج 
مغ الحخص والسعخفة الجيجة بالخرائز الشفدية والجدسية لمسخحمة العسخية لمصالب ، والبج لمسجرس االخح بعجة أمػر 

نطخه وعجـ فخض آراء السجرس وقخاراتو عمى الصمبة ، احتخاـ وقت الصالب  مشيا : احتخاـ شخرية الصالب ووجية
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والحزػر في السػعج السحجد لمرف ، البذاشة والسخح والسحبة ودماثة الخمق والعخض السذػؽ لمسادة ، االتداف 
مل مع الصمبة وإعصائيع والربخ والبعج عغ االنفعالية الدائجة والتيػر في ردود أفعالو اتجاه الصمبة ، العجالة في التعا

فخصًا متداوية في الحػار والسشاقذة ، يحجد لمصمبة السػضػعات التي سيقجميا ليع في الجروس القادمة ، تسكغ 
السجرس مغ السادة التي يجرسيا والسيارات التي يؤدييا بعيجًا عغ االرتباؾ والعذػائية في الصخح ، تجشب الدمػكيات 

ء الذخح ، تحخي الجقة والعجؿ والػضػح عشج ترحيح أوراؽ االمتحانات ، ييتع بشجاحات السذتتة النتباه الصمبة اثشا
 (  21،  1222شمبتو ويعطع مغ شأنيا ويرحح  اخصائيا ويرػبيا بصخيقة ابػية ." ) الحمػ وآخخوف ،

 السهارات الستعمقة بتهفير أجهاء االنزباط الرفي :
اعمية والشذاط داخل غخفة الرف ، وذلظ الف البعس مغ "االنزباط ال يعشي جسػد الصمبة وانعجاـ الف

السجرسيغ او السصبقيغ يفيسػف  االنزباط عمى انو التداـ الصمبة بالرست واليجوء وعجـ الحخكة واالستجابة لتعميسات 
ة السجرس والشظ اف االنزباط الحاتي في غخفة الرف عمى الخغع مغ اىسيتو وضخورتو لمحفاظ عمى استسخارية وفاعمي

التجريذ فانو يعج ىجفًا يدعى السخبػف الى مداعجة الصمبة عمى اكتدابو ليربحػا قادريغ عمى ضبط انفديع بأنفديع . 
ومغ ميارات تحقيق االنزباط الرفي الفعاؿ : اف يعسل السجرس عمى تػضيح اىجاؼ السػقف التعميسي لمصمبة ، اف 

ىجاؼ السخغػب فييا ، اف يػزع مدؤوليات ادارة الرف عمى يحجد االدوار التي يتحسميا الصمبة في سبيل بمػغ اال
الصمبة جسيعًا . فالتخبية والتعميع ىي نقصة االنصالؽ لكدخ اشػاؽ الجيل والتخمف عشج جسيع االمع بال استثشاء اذ 

جية وأصبح أصبحت العسمية التخبػية والتعميسية تدتشج الى قػاعج التصػر العمسي بعج اف كانت تعتسج عمى أساليب تقمي
،  1222التعميع يديخ وفق أسذ وأىجاؼ مشطع تتشاسب مع القجرات وإمكانات الصمبة واستعجاداتيع" .     ) حسػد ،

9) 
"والسعمسػف الحيغ يعجوف عشرخا ميسا في نجاح العسمية التخبػية ، بحاجة اف يتجربػا عمى القاء السحاضخات السثيخة 

(   6، ص  2282ي شمبتيع بأسمػب يثيخ دافعيتيع وتعمسيع ألسدتقل ) لػماف لمفكخ،وإدارة الشقاش،وإحجاث التعمع ف
"ويحخؾ وعييع وثقتيع بأنفديع ورفع مدتػى قجرتيع عمى التفكيخ . وصحيح اف كثيخا مغ األساتحة قج شػروا ميارات 

يذ مشاسب ودعع مباشخ" . مستازة اثشاء عسميع ، ولكغ الكثيخ مشيع لع يصػروا الكفاءة التي يسكغ اف يبمغػىا خالؿ تجر 
 (  "166،  2282) لػماف ،
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اف نجاح العسمية التعميسية بإجساع العاممػف في الحقل التعميسي يتػقف عمى ما يستمكو السعمع مغ خبخة في 
شخائقو ، وإدارتو لمرف ، والعسل عمى اكداب الصمبة الدمػؾ السخغػب ؼيو ، وتعجيل الدمػؾ غيخ السخغػب ؼيو 

دور الصالب مغ خالؿ التفاعل اإليجابي مع الستعمع وتشسية جػانب شخريتو الجدسية والعقمية والشفدية والتأثيخ في 
واالجتساعية جسيعيا . وبيحا تقع مدؤولية اكبخ في أداء السيارة التجريدية والتعميسية عمى السجارس الحي يديل تحقيق 

ولية التي يتحسميا السجرس تجاه شمبتو ومجتسعو بالبحث األىجاؼ التي صيغت ليحه السخحمة الجراسية  . وتبعا لمسدؤ 
 (  . 1،  1224عغ الػسائل والصخائق التجريدية والتي تحقق اكثخ األىجاؼ التجريدية اف لع تكغ كميا " ) الحيالي ، 

 
 الفرل الثالث

 إجراءات البحث 
 مجتسع البحث :

في كمية التخبية األساسية / جامعة السػصل  1222-1228التجريدييغ السذخفيغ  لقدع الخياضيات لمعاـ الجراسي 
 الصالب السعمع  ) السصبق (. –( تجريدي مذخؼ ،لإلجابة عمى تقػيع ميارات شمبة الخابع 12والبالغ عجدىع   )

 عيشة البحث :
الجراسي شسمت عيشة البحث التجريدييغ السذخفيغ لمالجابة عمى  جسيع شمبة السخحمة الخابعة  لقدع الخياضيات لمعاـ 

( شالبًا 92( شالبًا وشالبة مشيع )76باستثشاء شالب واحج لعجـ التحاقو بالتصبيق وبحلظ تربح العيشة ) 1228-1222
 ( شالبة .26و )

 أداة البحث :
( فقخة لؿياس السيارات 12استخجمت الباحثتاف استسارة تقػيع األداء لصمبة السخحمة الخابعة  في الكمية والستكػنة مغ  ) 

 التجريدية .
حيث قامت الباحثتاف بتحػيل الفقخات الى ثالث ميارات رئيدية وكل ميارة تزع عجدًا مغ الفقخات  وكسا مػضح في  

 ( .2الذكل رقع )
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 ( يػضح السيارات الخئيدية وعجد فقخاتيا 2ججوؿ ) 
 الشدبة السئػية عجد الفقخات  السيارات ت
 %12 7 ميارات التخصيط واإلعجاد 2
 %19 6 ميارات األداء التجريدي وإدارة الرف 1
 %19 6 ميارات االنزباط الرفي 1

 %222 12 السجسػع
 صجق األداة :

لمتحقق مغ صجؽ األداة والتأكج مغ صحة تػزيع فقخاتيا عمى السيارات الخئيدية تع عخض استسارة تقػيع السيارات عمى 
والخياضيات الرخفة واإلدارة واالشخاؼ ولع يححفػا مشيا اية فقخة  مجسػعة مغ السحكسيغ في اختراص شخائق التجريذ 

%( كشدبة اتفاؽ لمخبخاء معيارًا لقبػؿ الفقخة مغ عجميا وبحلظ 82عجا بعس التعجيالت المغػية  ، و اعتسجت ندبة )
 عجت األداة صادقة.

 ثبات األداة : 
( تجريدييغ مذخفيغ عمى الصمبة في قدع 9مغ )لمتأكج مغ ثبات األداة تع تصبيق االستسارة عمى عيشة مكػنة 

%( 81الخياضيات ثع اعيج التصبيق مخة  ثانية بعج خسدة عذخ يػـ وتع حداب معامل ارتباط بيخسػف فكانت ؾيستو ) 
ويعج معاماًل جيجا ججًا بحدب ما أشار اليو البياتي واثشاسيػس وبحلظ اعجت األداة ثابتة . ) البياتي واثشاسيػس ، 

1222 ، 224 ) 
 (2وبحلظ تعج االداة جاىدة لمتصبيق ،)ممحق 

 تطبيق األداة :
( تجريدي مذخؼ 12( ميارات الى )1( فقخة مػزعة عمى )12قامت الباحثتاف بتػزيع استسارة تقػيع األداة السؤلفة مغ )

يدييغ السذخفيغ مدؤواُل عغ عجد مغ السصبقيغ والسصبقات في قدع الخياضيات ) حيث كانت الباحثتاف مغ ضسغ التجر 
( السػافق ) يـػ 4/1السعمسيغ  السصبقيغ في يػـ )  -( كمية التخبية األساسية ، حيث بجأوا بالديارات السيجانية لمصمبة

( السػافق )يػـ الثالثاء( وكاف معجؿ الديارات يرل الى زيارتيغ او اكثخ لكل 2/9االحج( وانتيت الديارات في يػـ ) 
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ء فتخة التصبيق ، اذ يجمذ التجريدي السذخؼ في نياية الرف لخصج السيارات السخاد السعمع السصبق اثشا-شالب
 تقػيسيا . 

( درجات كأعمى حج لمفقخة الػاحجة 9-2وقج حجد مدتػى األداء لكل فقخة مغ  فقخات استسارة التقػيع بجرجة محجدة مغ )
. 

يع األداء مغ التجريدييغ السذخفيغ ، ثع حممت بعج االنتياء مغ فتخة التصبيق قامت الباحثتاف بجسع استسارة تقػ 
 الباحثتاف اإلجابات .
 الهسائل اإلحرائية :

لمعمػـ االجتساعية أليجاد الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري  SPSSتع استخجاـ بخنامج الحـد االحرائية 
 ( .1222واالختبار التائي لعيشة واحجة .  ) الخاوي ، 

 الفرل الرابع
 

 الشتائج وتفديرها  أوال:عرض
 يتزسن الفرل عرضًا لمشتائج التي تهصمت اليها الباحثتان وكسا يمي :

السعمع السصبقيغ في ضػء الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لمجرجات  –تحجيج السدتػى العاـ ألداء الصمبة  -2
 التي حرمػا عمييا بسػجب الجرجة السحجدة لمفقخات في استسارة تقػيع السيارات .

تحجيج مدتػى أداء الصمبة في كل ميارة مغ السيارات السحجدة في استسارة التقػيع في ضػء الػسط الحدابي  -1
 واالنحخاؼ السعياري لمجرجات القرػى التي حرمػا عمييا في كل ميارة .

 ( درجة معيارًا لمفرل بيغ األداء الستحقق وغيخ الستحقق .92يعج الػسط الفخضي الستسارة التقػيع ) -1

( لكل مغ السيارتيغ الثانية والثالثة في 26.9( لمسيارة األولى و )29أوساط السيارات الثالثة فقج بمغت ) اما -4
 استسارة التقػيع 
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 ثانيا:الشتائج 
 السدتػى العاـ ألداء الصمبة السصبقيغ لمسيارات التجريدية. -2

لجرجات أداء الصمبة السصبقيغ ، بعج انتياء الديارات وججت الباحثتاف الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري 
كحج اعمى وضيخ اف الػسط الحدابي لتمظ  89كحج ادنى و  42فُػِجَج اف درجات األداء كانت تتخاوح بيغ  

 ( .1( كسا مػضح في ججوؿ رقع )6.4111( في حيغ كاف االنحخاؼ السعياري ) 69.29الجرجات كاف )

  

 السصبقيغ-السعمسيغ –داء الصمبة ( الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري أل1ججوؿ )

 االنحخاؼ السعياري  الػسط الحدابي الػسط الفخضي العيشة
76 92 69.29 6.4111 

( والػسط الحدابي 92لعيشة واحجة ضيخ اف الفخؽ بيغ الػسط الفخضي البالغ )  وعشج اجخاء االختبار التائي
-السعمسيغ -( لرالح أداء الصمبة  2.29( كاف ذا داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )69.29البالغ ) 

 ( 1السصبقيغ كسا مػضح في الججوؿ رقع )

 

 السصبقيغ-السعمسيغ –( الجاللة اإلحرائية ألداء الصمبة 1ججوؿ)

 الجاللة الججولية  t السحدػبة  t درجات  العيشة
76 77 16.922 2.2762 2.29 

 

( وىي اكبخ مغ الججولية البالغة 16.922السحدػبة بمغت )  t( يتزح اف ؾيسة 1مغ خالؿ الججوؿ رقع  )
 ( وبحلظ فأف السدتػى العاـ ألداء الصمبة كاف مختفع وذو داللة إحرائية.77( عشج درجات حخية )2.2762)
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 السعمسػف السصبقيغ في كل ميارة مغ السيارات .-مدتػى أداء الصمبة   -1

السصبقيغ في كل ميارة مغ السيارات تع إيجاد الػسط  -السعمسػف –مغ اجل معخفة مدتػى أداء الصمبة 
 ( .4الحدابي واالنحخاؼ السعياري لكل ميارة كسا مػضح في الججوؿ رقع )

 

 ( األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية لكل ميارة4ججوؿ )

 الػسط الفخضي االنحخاؼ السعياري  الػسط الحدابي السيارات
 29 1.82216 11.1817 ميارات التخصيط واالعجاد

ميارات األداء التجريدي 
 وإدارة الرف

16.222 1.27444 26.9 

 26.9 1.29446 16.9269 ميارات االنزباط الرفي
 

ولسعخفة مدتػى الجاللة في الفخوؽ بيغ االوساط الحدابية لكل ميارة مغ السيارات واالوساط الفخضية تع إيجاد 
 ( .9لكل ميارة وكانت الشتائج كسا مػضحة في الججوؿ رقع ) الؿيع التائية

 ( نتائج االختبار التائي لعيشة واحجة لكل ميارة مغ السيارات الخئيدية9ججوؿ )

 الجاللة الججولية  t السحدػبة  t السيارات
  14.222 ميارات التخصيط واالعجاد

 
1.0671 

 
 

0.05 
ميارات األداء التجريدي 

 وإدارة الرف
17.112 

 19.278 ميارات االنزباط الرفي
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السحدػبة لسيارات التخصيط واإلعجاد وميارات األداء التجريدي وإدارة  t(  ؾيسة 9مغ خالؿ ججوؿ رقع )
( عمى التػالي وىي اكبخ مغ  19.278،  17.11،  14.222الرف وميارة االنزباط الرفي بمغت ) 

( وبحلظ فأف الفخوؽ كانت ذات داللة 77(  عشج درجات حخية )2.2762البالغة          )   الجشجولية
 -السعمسيغ -إحرائية لرالح الػسط الحدابي لكل ميارة مغ السيارات وىحا يجؿ عمى اف أداء الصمبة
داء التجريدي السصبقيغ كاف جيج ويخجع ىحا الى اف مدتػى اعجادىع كاف اعجادًا جيجًا وخرػصًا في ميارة األ

 وإدارة الرف .

 ثالثا: االستشتاجات 
 بعج االنتياء مغ عخض الشتائج وتفديخىا تػصمت الباحثتاف الى ما يمي :

السصبق مغ قدع الخياضيات ميارات األداء التجريدي وإدارة الرف حرمت عمى  -السعمع  –يستمظ الصالب  -2
 اعمى مختبة .

اف األداء التجريدي لسصبقي قدع الخياضيات كاف جيجًا بذكل عاـ ، وذلظ مغ خالؿ الؿيسة التائية السحدػبة  -1
( اكبخ مغ  16.922( حيث كانت الؿيسة التائية السحدػبة )  77والؿيسة الججوليو عشج درجات حخية )  

 ( وبحلظ يتحقق ىجؼ البحث .2.2762الؿيسة الججوليو البالغة    ) 

 : التهصيات رابعا
 في ضػء نتائج البحث تػصي الباحثتاف :

تأكيج السيارات غيخ الستحققة لجى الصمبة والعسل عمى  تػافخىا  عشج الصمبة مغ خالؿ السػاد الشطخية والتخبية  -2
 العسمية مغ خالؿ الديارات السيجانية .

السصبقيغ لسيشة  -السعمسيغ – االىتساـ بالجانب الشطخي والعسمي في قدع الخياضيات مغ اجل تييئة الصمبة -1
 التجريذ وفي اكتدابيع لمسيارات الالزمة ومشيا ميارة التخصيط واإلعجاد  واالنزباط الرفي .

االىتساـ بالتصػر الحاصل في شخائق تجريذ الخياضيات مغ اجل اعجاد معمسيغ جامعييغ اكفاء يستمكػف  -1
 السيارات التعميسية الالزمة لتجريذ الخياضيات .
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 : السقترحات  خامدا
 في ضهء نتائج البحث تقترح الباحثتان :

 ( سشػا  و اكثخ .9اجخاء دراسة لتقػيع السيارات التجريدية لجى السعمسيغ الحيغ ترل مجة تعييشيع ) -2

اجخاء دراسة مقارنة لتقػيع السيارات التجريدية بيغ خخيجي كمية التخبية وكمية التخبية األساسية لقدع  -1
 الخياضيات .

 
 ادرالسر
، كمية العمـػ  التربية العسمية السيجانية لكمية العمهم التربهية( : 2222أبػ جابخ ، ماجج وحديغ يعارة ) -2

 التخبػية ، جامعة مؤتو ، األردف .

اإلحراء الهصفي واالستجاللي في التربية ( : 2266البياتي ، د. عبج الجبار تػفيق ، اثشاسيػس ، زكخيا ) -1
 امعة السدتشرخية .، بغجاد ، الج وعمم الشفس

 ،الصبعة االولى،دار صفاء لمشذخوالتػزيع،عساف.التجريس الفعال(:1228جخادات،عدت) -1

( : اىجاؼ االلتحاؽ وصعػبات الجراسة وتػقعات لجى عيشة مغ الصمبة 1226الخويذج ، ناىجة عبج هللا ) -4
 . 21، مجمج  81التخبػية_العجدالسعمسيغ تخرز الخياضيات ، كمية التخبية ، جامعة الكػيت ،  السجمة 

(: أثخ استخجاـ اساليب تجريدية قائسة عمى فيع الخياضيات في تحريل 1221العقبي، الياـ جبار فارس)  -9
 شمبة السخحمة االبتجائية وقجرتيع عمى حل السدائل الخياضية،جامعة بغجاد،رسالة دكتػراه.  

 –، األردف  التاريخية واالجتساعية والشفدية والفمدفيةأصهل التربية ( :  1222العسايخة ، دمحم حدغ )    -7
 . 1عساف ، دار السديخة لمشذخ والتػزيع ، ط

( ، دار الخضػاف لمشذخ 2، الصبعة ) اإلدارة واالشراف التربهي ( : 1221العخنػسي ، ضياء عػيج وآخخوف ) -6
 والتػزيع ، عساف 
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، مصابع  ئم عمى الكفايات ، اسده ، واجراءاتهالبرنامج التعميسي القا( : 2286الشاقة ، محسػد كامل ) -8
 الصػبجي التجارية ، القاىخة . 

( : اثخ استخجاـ التعمع التعاوني في التعمع الفخدي في حل التساريغ الخياضية لصمبة 1222حسػد ، رباب عبج ) -2
 اؽ .كمية السعمسيغ ، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة( الجامعة السدتشرخية ، كمية السعمسيغ ،العخ 

 ، دار الذخوؽ لمشذخ والتػزيع ، عساف ، األردف . أساليب تجريس العمهم( : 1222زيتػف ، عاير ) -22

، دار اليازوري العمسية لمشذخ والتػزيع ،  2، ط ترسيم التجريس( : 1222سالمة ، عبج الحافع ) -22
 عساف  . –األردف 

ل الخياضية لجى تالميح ( : تذخيز األخصاء الذائعة في حل السدائ1221فتاح ، امل عيدى ) -21
 الرف الخامذ االبتجائي ومعالجتيا ، بغجاد ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة.

(: معػقات تشػيع شخائق التجريذ السدتخجمة ، مجمة القادسية ، السجمج 1221ميجي ، ابتداـ جػاد ) -21
 ( / العخاؽ.2( ، العجد )1)

ب التقشي لسجارس معهج التجريب مهارات في التجريس والتجري( : 2221مػسى ، سعجي لفتو ) -24
 ، وزارة التخبية ، العخاؽ . والتطهير التربهي 

 ،دار االمل ،االردف .4( : الؿياس والتقػبع في العسمية التجريدية ،ط1222عػدة ،احسج سميساف ) -29

 ، عالع الكتب ،القاىخة.2( : التجريب نساذجو ومياراتو ،ط1222زيتػف ،كساؿ عبج الحسيج )  -27

26- Gronlund ,N.E. Measurement and teaching . New York . Mae .     
 MILLAN COMPANY  , 1976   .  

 

 



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 
 

- 111 - 

 

 
 
 
 
 

 (2ممحق)
 جامعة السػصل  / كمية التخبية االساسية

 قدع الخياضيات
 تقػيع ميارات الصالب السصبق 

 ...........................اسع السصبق : ................................. القدع العمسي 
 أسع السجرسة : ............................... أسع التجريدي السذخؼ ..........................

 ( درجة9( الى )2مالحطة : يعصى لكل فقخة مغ فقخات التقػيع مغ )
 أواًل : ميارات التخصيط واإلعجاد

 الجرجة          فقخات التقػيع ت
  الب السصبق عمى تحجيج اىجاؼ الجرس العامة والخاصةقجرة الص 2
  قجرة الصالب عمى  تقجيع السادة العمسية بذكل متدمدل ودقيق 1
  تحجيجه لمػسائل التعميسية بذكل مشاسب وبسا يحقق اىجاؼ الجرس 1
  عشايتو بالخصة اليػمية لمجرس  4
  قجرتو عمى اعجاد األسئمة 9
  الػقت بذكل مشاسب لعشاصخ الجرس وخصػاتوقجرتو عمى استثسار  7
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 ثانيا : ميارات األداء التجريدي وإدارة الرف 
 الجرجة         فقخات التقػيع ت
  قجرتو عمى ربط مػضػع الجرس بالحياة اليػمية لمصالب واالستفادة مشيا 6
  اعتساد الصخائق التجريدية السشاسبة لصبيعة مادة الجرس ومدتػيات شالبو 8
  امتالكو الصالقة المغػية وصػت جيػري واضح 2

  تستعو بالخغبة والحساس والشذاط في أدائو لمجرس 22
  مخاعاتو لسبجأ الفخوؽ الفخدية بيغ الصمبة 22
  استخجامو لألمثمة السشاسبة لسػضػع الجرس 21
  اىتسامو بالػاجبات الرؽية والبيتية وتقػيسيا بذكل سميع 21

 ميارات االنزباط الرفيثالثًا : 
 الجرجة         فقخات التقػيع ت

  قجرتو عمى إدارة الجرس وضبصو لمرف 24
  مالئسة قػة شخريتو ومطيخه العاـ لسيشة التجريذ 29
  تذجيع الصمبة عمى الحػار والسشاقذة والسذاركة لمجسيع في الجرس 27
  واالستشتاجاثارتو لمصمبة عمى التفكيخ السبجع واالكتذاؼ  26
  استخجامو التذجيع والتعديد والحاالت والسػاقف الستسيدة مغ قبل الصمبة 28
  إنجازه لسفخدات السادة الجراسية السقخرة في الفتخة الدمشية السحجدة 22
  استفادتو مغ تػجييات ومالحطات السذخفيغ عمى عسمية تصبيقو 12

  الجرجة الشيائية
 الجرجة رقسُا :                                                          تػؾيع التجريدي السذخؼ 
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