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ؼشف ؽذ٤ؼز ثُؼالهز ثالسصذجؽ٤ز د٤ٖ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ص ذقظٛذف ثُ  

ُِؼِّٞ  ٤ًِز ثُضشد٤ز ،ؽِذز ثُٔشفِز ثُغج٤ٗز هغْ ػِّٞ ثُقجعذجس ػ٘ذٝثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ 

ثُضشد٤ز ُِؼِّٞ  زثُز١ ٓغَّ ٤ًِ ذقظٝدؼذ صقذ٣ذ ٓؾضٔغ ثُ. ؽجٓؼز دـذثد ثُظشكز/ إدٖ ث٤ُٜغْ،

ّْ صقذ٣ذ ؽِذز ثُٔشفِز ثُغج٤ٗز هغؽج / إدٖ ث٤ُٜغْ،ثُظشكز ػِّٞ ثُقجعذجس ٤ٓذثٗجً  ْٓؼز دـذثد؛ ص

( 55( ؽجُذج ٝ)31( ٓٞصػ٤ٖ دٞثهغ )(86ؼ٤ّ٘ز ٖٓ ثُطِذز ثُإلؽشثء ثُضؾشدز، ٝدزُي دِؾ فؾْ 

دذ٘جء  زثُذجفغ شثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ هجٓثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ٝؽجُذز. ُٝو٤جط 

ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ٖٓ ثُ٘ٞع ثُٔٞػٞػ٢ ٝثُٔوج٢ُ ٣ٝضٌٕٞ ٣ٖ ثألٍٝ ُو٤جط ثخضذجس

ثُضأًذ ٖٓ  دؼذٝكوشثس.  ٣ٝ00ضٌٕٞ ٖٓ  ُِزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ كوشثس، ٝثُغج٢ٗ ُو٤جط 3ٖٓ 

ه٤جعجً  ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤زطِذز ثُى ٓضالثإ٠ُ  ذقظصٞطَ ثُٔج، ٝعذجصٜ ٔجطذهٜ

ٕٞ رًجء ٓ٘طو٤ج س٣جػ٤ج ٓوجسٗز دجُٔضٞعؾ ٣ٔضٌِ، ًٔج ٗز دٚدجُٔضٞعؾ ثُلشػ٢ ثُز١ صٔش ثُٔوجس

ثُلشػ٢. ٝصٞؽذ ػالهز ثسصذجؽ٤ز د٤ٖ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ٝثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ 

َّ ُِطِذز  ًٌ. 

Abstract 

  The aim of the search is to identify the nature of the 

interrelationship between the mathematical knowledge of procedural 

and logical mathematical intelligence with the second phase of the 

students in the department of computer science, College of Education 

Pure Sciences / Ibn  Al-Haytham, University of Baghdad. After 

determining the research community who is the College of Education 

Pure Science / Ibn Al-Haytham, University of Baghdad; been identified 

students phase II department of computer science arena to conduct  the 

experiment, bringing the research sample of students size (86) students 

distributors by (31 males and 55 females). The researcher built  the first 

test to measure the mathematical knowledge of procedure & the second 

to measure the logical-mathematical intelligence. After data collection 

and analysis research found that Students have mathematical 

knowledge procedural analogy premise average of the comparison has 

done. While outweigh the students to the students in the mathematical 
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knowledge procedural test, which was prepared for the purposes of this 

research, and they have logical-mathematical intelligence compared to 

the average, which has by comparison & there's a correlation between 

the mathematical knowledge of procedural and logical-mathematical 

intelligence for students as a whole. 

 يشكهخ انجسث: 

ثُضغجسع ثٌُذ٤ش ك٢ ٓؾجالس ثُٔؼشكز ثُٔخضِلز ثُز١ ّٕ ثُضوذّ ثُؼ٢ِٔ ٝثُضٌُ٘ٞٞؽ٢ ٝإ  

٣شٜذٙ ثُؼجُْ ك٢ ثُٞهش ثُقجػش، أدّٟ إ٠ُ صـ٤شثس ًذ٤شر ك٢ ف٤جر ثألكشثد ٝثُٔؾضٔؼجس، ٝهذ 

كشع ٛزث ثُٞثهغ ثالٛضٔجّ دجُٔؼشكز ثُؼ٤ِٔز ُٔٞثًذز ثُضطٞس ثُؼ٢ِٔ ثُؼج٢ُٔ، ٝٗض٤ؾز ٌُٕٞ 

ُش٣جػ٤ز صٔغَ ٓؤششثً ُٔذٟ ثٛضٔجّ ثُٔؾضٔغ ثُش٣جػ٤جس أعجط ثُؼِّٞ كوذ أطذقش ثُٔؼشكز ث

 (.9: 9003ػ٠ِ ٓٞثؽٜز ثُضقذ٣جس ثُٔؼجطشر )٣ق٠٤،س دجُضؼ٤ِْ ٝد٘جء ثالٗغجٕ ثُوجد

ٝإر صقضَ ثُش٣جػ٤جس ٌٓجٗز دجسصر د٤ٖ ؽ٤ٔغ أٗٞثع ثُٔؼشكز ثالٗغج٤ٗز، ُٔج ُٜج ٖٓ   

. ثُؼظش٣ز جرك٢ٜ ٓضطِّخ أعجع٢ ٝػشٝس١ ُؾ٤ٔغ ٓ٘جف٢ ثُق٤، صطذ٤وجس ٝثعؼز ٝػشٝس٣ز

ً دٕٝ  كجُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز أطذقش ث٤ُّٞ دٔغجدز ثُٞهٞد ثُز١ ٣ذكغ فشًز ثُٔؾضٔغ ُِٔؼ٢ هُذٓج

 ً : 9008)أدٞ ص٣٘ز، ٣ٌٖٔ صـجكِٚ أٝصؾ٘ذٚ ال ٓؼ٤وجس، ُٜزث ٣ُؼذّ ثالٛضٔجّ دجُش٣جػ٤جس أٓشثً فض٤ٔج

ّٕ ٓؾجالس Tobias,1990:34ُٓزُي هجُش ) (.80 غَ ثُٜ٘ذعز، ( أّٗٚ أطذـ ٖٓ ؿ٤ش ثُٔلجؽب أ

ٝدشٓؾز ثٌُٔذ٤ٞصش ٝثُٔقجعذز، ٝػِْ ثألسع ٝدو٤ز ٓؾجالس ثُؼَٔ ثُضو٢٘ ؽ٤ٔؼٜج صضطِّخ 

ّٕ ثُش٣جػ٤جس  ثُش٣جػ٤جس، ٝدجُشؿْ ٖٓ رُي كئٗٚ ال ٣ضثٍ ٖٓ ؿ٤ش ثُٔؼشٝف دشٌَ ٝثعغ أ

صضخل٠ ك٢ "صق٤َِ ٢ًٔ" أٝ "ٓؼجُؾز د٤جٗجس" أٝ "صخط٤ؾ" عٞف ٣ضْ إعضخذثٓٚ فض٠ ك٢ 

أٓش فض٢ٔ ال ٣ٌٖٔ صؾ٘ذٚ كٔ٘جٛؾٜج ٝصظٞسثصٜج  ضٜجؿ٤ش ثُضو٤٘ز. ٝٓٞثؽٜ ٓؾجالس ثُؼَٔ

 (.          NRC,1989ٝٗضجةؾٜج أطذقش هٞثّ ثُؼِّٞ ثُقذ٣غز ًٔج أٜٗج صُؼذّ ُـز ثُؼِّٞ ٝثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج )

ُٝوذ ٗجدٟ ثُضشد٣ٕٞٞ دؼشٝسر ثإلٛضٔجّ دؼ٤ِٔز ثُض٤ٌّق ٝخجطز ك٢ صؼ٤ِْ ثُش٣جػ٤جس،   

ر ّٞ ثُش٣جػ٤ز ٖٓ أدشص ثألدٝثس ثُض٢ ٣غضخذٜٓج ثُطجُخ ػ٤ِٔج ٝػ٤ِٔج ُضغجػذٙ ػ٠ِ  إر صُؼّذ ثُو

ضلجػالً، ُٓ ً ك٢ ثُؼ٤ِٔز  ثُض٤ٌّق ٓغ ٓضطِذجس ثُق٤جر. ٝصؾؼِٚ ػ٘ظشثً إ٣ؾجد٤جً، كجػالً ٝ شجسًج ُٓ
ّٕ ثُقجؽز صلشع ػ٤ِ٘ج إٔ ٗؾؼَ ٖٓ ثُش٣جػ٤جس ك٘جً ٣ضٔضغ دؾٔجٍ ٝص٘جعن ثألكٌجس . إر أثُضؼ٤ٔ٤ِز

ّٕ كتز ٝصغِغ َ ثُٔؼِٞٓجس، ك٢ٜ ُـز ُٜج أدؾذ٣جصٜج ٖٓ سٓٞص ٝأسهجّ ٝٓ٘طن س٣جػ٢ خجطز ٝإ

ػ٠ِ  عٞثء ثُشذجح ٢ٛ ثُطجهز ثُٔقّشًز ُضوذّّ ثُٔؾضٔغ ٝص٤ٔ٘ضٚ، ًٔج أٗ٘ج ٢ُٞٗ هطجع ثُطِذز

ً  ٓوجػذ  (. 4-9: 9009)ثُظ٤ذث١ٝ، ثُٔذثسط أٝثُؾجٓؼجس، ثٛضٔجٓجً خجطج

ً ك٢ صقذ٤خ ثألؽ٤جٍ ثُوجدٓز ُِش٣جػ٤جس ُٝؼَ ثُش٢ء ثُْٜٔ ثُز١ ع٤ؤص٢ ع   ٔجسٙ فضٔج

ٛٞ صقغ٤ٖ ثعضخذثّ أعج٤ُخ صؼ٤ِْ ثُش٣جػ٤جس ٖٓ هذَ ثُٔذسع٤ٖ، ٝثُضخ٢ِ ػٖ ثُطشثةن 

ضز  ّٓ ثُضو٤ِذ٣ز ك٢ ثُضذس٣ظ ٌُٜٞٗج ػو٤ٔــــز ٜٓ٘ؾ٤ج ٝٓضؾجٝصر صجس٣خ٤ج كؼال ػٖ أٜٗج ٓضض

ّٕ طجسٓـز ؿ٤ش ٓقذذــز صُٞـّذ ًّشٛــج ٝإفذجؽج ُذٟ ٓؼظْ  ثُٔضِو٤ٖ. ٝصُّٞذ أ٣ؼج شؼٞسث ُذ٣ْٜ دأ

ج  ّٓ ثُش٣جػ٤جس ٓ٘لظِز ػٖ ثُٞثهغ ٝؿ٤ش إٗغج٤ٗز دضجصج، ٤ُٝظ ُٜج أ١ ه٤ٔز ػ٤ِٔز أٝ ؽٔج٤ُز. أ

ثألعج٤ُخ ثُٔقذذّز ثُض٢ صؼضٔذ ػ٠ِ ؽشؿ ثألٓغِز ٝع٤جم ٓلشدثس ٝثهؼ٤ز رثس ٓؼ٠٘ أ١ّ صطذ٤وجس 

ّٕ ُزُي ثألعش ثٌُذ٤ش ّٕ  ٓشصذطز دجُق٤جر ث٤ٓٞ٤ُز كئ ػ٠ِ صقظ٤َ ثُطِذز ك٢ ثُش٣جػ٤ـجس. ٝػ٤ِٚ كــئ

عذخ ًشث٤ٛز ثُطِذز ُِش٣جػ٤جس ال ٣ؼٞد إ٠ُ ؽذ٤ؼضٜج، كجُش٣جػ٤جس ُٖٔ ٣شثٛج دؼ٤ٖ ٓقج٣ذر ٢ٛ 

ػذجسر ػٖ أُـجص ٓٔضؼز ٝخ٤جٍ ؽجٓـ ٝ أسع خظذز ُِضل٤ٌش، ثُغذخ ٣ؼٞد إ٠ُ ؽش٣وز صذس٣غٜج 

 (.  03:  0333ٝإ٠ُ طشثٓز ٓؼ٤ِٜٔج ػ٠ِ ثُؼّٔٞ )٤ٓ٘ج،
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ر ثُش٣جػ٤ز ُذٟ ثُطِذز صشصذؾ أطالً دؼؼق ه٤ٔز ثُش٣جػ٤جس    ّٞ ٌّٖ ٓشٌِز ػؼق ثُو ُ

ٝثُضٞظ٤ق ثالؽضٔجػ٢ ُٜج ك٢ ثُٞثهغ ثُق٤جص٢، ٝثالهضشثح أًغش ٖٓ عوجكز ثُقٞثس ٝثُٔ٘جهشز 

ثُش٣جػ٤ز ثُض٢ ٣غٞد ك٤ٜج ثُؾذٍ ٝثُضٞثطَ ٝثُذقظ ك٢ ثُضجس٣خ ػٖ ٗلؼ٤ز ثُش٣جػ٤جس ٝفٍِٞ 

ٞثهغ ٝثُضشثدطجس ثُق٤جص٤ز دؼ٤ذثً ػٖ ثالعضخذثّ ثُضو٤ِذ١ ك٢ ص٘جٍٝ ثُٔٞػٞػجس ٓشٌالس ثُ

دجالٛضٔجّ دضذس٣خ ثُطِذز أع٘جء دسثعضْٜ  ُزُي أٝطش ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُذقٞط ٝثُذسثعجس ثُش٣جػ٤ز.

صذس٣غْٜ، ٝإهجٓز دٝسثس صذس٣ذ٤ز ُِٔذسع٤ٖ  ثُؾجٓؼ٤ز ُضض٣ٝذْٛ دجٌُلج٣جس ثُالصٓز ُض٣جدر كؼج٤ُز

ج، دٔج ٣ضٔجش٠ ٓغ ثالصؾجٛجس ػ٠ِ ثُٔغضؾذثس ك٢ ٓؾجٍ ثُضشد٤زإلؽالػْٜ  ًٓ  ٝثُضؼ٤ِْ ػٔٞ

 (.5:  9006)ثُغؼ٤ذ، ثُقذ٣غز ك٢ رُي

ّٕ ثُٜذف ثُشة٤ظ ُٔؾضٔؼ٘ج ثُضؼ٢ٔ٤ِ ٛٞ صط٣ٞش ػ٤ِٔض٢ ثالدسثى ٝثُلْٜ ٝثُز١  ٣ؤد١    إ

ر ثُش٣جػ٤ز. ٝثُض٢ صؼ٢٘ هذسر ثُطجُخ ػ٠ِ ثدسثى ثُؼالهجس د٤ٖ ثُٔؼ ّٞ شكز ثُش٣جػ٤ز ث٠ُ ثُو

)ثُٔلج٤ٔ٤ٛز، ٝثالؽشثة٤ز( ٝصظٜش ك٢ صٞظ٤ق ثُٔلج٤ْٛ ٝثُضؼ٤ٔٔجس ٝثُؼ٤ِٔجس ثُش٣جػ٤ز، 

ٝثدسثى ثُؼالهجس ٝثُشٝثدؾ د٤ٖ ثُش٣جػ٤جس دثخَ ثُٔذسعز ٝس٣جػ٤جس ثُق٤جر )ك٢ ثُٔ٘ضٍ، 

 ٝثدسثى ثُؼالهز د٤ٖ ثُش٣جػ٤جس ٝدجه٢ كشٝع ثُٔؼشكز، ثُغٞم، ثُؼَٔ...(

.(Cantlon,2001:109)  

   َّ إرٕ صقذ٣ذ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ػ٘ذ ؽِذز ثُٔشفِز ثُغج٤ٗز ك٢ هغْ ػِّٞ ثُقجعذجس ٣شٌ

ثُخطٞر ثأل٠ُٝ ٖٓ خطٞثس ػذ٣ذر، ثُٜذف ٜٓ٘ج صقغ٤ٖ ٓؼشكز ثُطالح ثُش٣جػ٤ز دظٞسر 

ز ٝثالؽشثة٤ز دظٞسر خجطز، ٝصط٣ٞش ٛزٙ ثُٔؼشكز ُذ٣ْٜ ٓٔج ٣غجْٛ ك٢ صقو٤ن ٗضجةؼ  ّٓ ػج

 أكؼَ. 

 :ثأًْٛخ انجس

 األًْٛخ انُظشٚخ:

ّٕ ٗضجةؾش ٣ٞك هذ صٞكش كٜٔج ٚ ٓشثؽؼز فذ٣غز ُٔلّٜٞ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز، ًٔج أ

أكؼَ ػٖ ؽذ٤ؼز ػالهز ٛزث ثُٔضـ٤ش دجُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ ُذٟ ػ٤ّ٘ز ٖٓ ثُطِذز ثُشثشذ٣ٖ 

ضخظض ك٢ عٖ ثُشذجح ٖٓ ؽالح ث٤ٌُِجس، ٝأ٣ؼج ٓذٟ صأعشٙ دٔضـ٤شثس أخشٟ ًجُؾ٘ظ ٝثُ

 ٝثُٔغضٟٞ ثُذسثع٢. 

ّٕ خالُٚ ٣ٌٖٔ ٓؼشكز ٓٞثؽٖ ثُوٞر ٝثُؼؼق  ر ثُش٣جػ٤ز أ٤ٔٛز ًذ٤شر، إر أ ّٞ ُٔلّٜٞ ثُو

ُذٟ ثُطِذز. ٝأ٣ؼج صؼضذش ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ثُٔضـ٤ش ثُلؼّجٍ ٝثُْٜٔ ك٢ ٛزٙ ثُٔشفِز 

 ثُذسثع٤ز ٗغذز ُضخظظْٜ.

 األًْٛخ انتطجٛمٛخ:

ر ثُش٣جػ٤ز ُذٟ ثُطِذز دئػضذجسٛج ثُٔؼ٤جس ثألعجع٠  ٓغج٣شر ثإلٛضٔجّ ثُذ٢ُٝ ّٞ دض٤ٔ٘ز ثُو

ر ثُش٣جػ٤ز ألؽَ ثُؼَٔ  ّٞ ُضو٣ْٜٞٔ. ٝصوذّ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُضٞط٤جس ٝثُٔوضشفجس ثُٔشصذطز دجُو

 ػ٠ِ ص٤ٔ٘ضٜج ُذٟ ثُذثسع٤ٖ ٝرُي ٌُْٜٞٗ ؽِذز ٤ًِز صشد٤ز ٝثُز٣ٖ ع٤ٌٕٞٗٞ ٓذسع٢ ثُٔغضوذَ.

ُٔشفِز ثُغج٤ٗز هغْ ػِّٞ ثُقجعذجس، ٤ًِز ثُضشد٤ز ثُٞهٞف ػ٠ِ ٓذٟ ثٓضالى ؽِذز ث

ُِؼِّٞ ثُظشكز/ ثدٖ ث٤ُٜغْ ُِٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثإلؽشثة٤ز. ٝصوذ٣ْ ثخضذجس ُو٤جط ثُٔؼشكز 

ثُش٣جػ٤ز ثإلؽشثة٤ز إ٠ُ ثُٔضخظظ٤ٖ ٝثُذجفغ٤ٖ ك٢ ٓجدر ثُش٣جػ٤جس. ٝٓؼشكز ؽذ٤ؼز ثُؼالهز 

ُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ ُذ٣ْٜ ٝدقغخ ٓضـ٤ش ثالسصذجؽ٤ز د٤ٖ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ٝث

 ثُؾ٘ظ.

 صٞك٤ش ثخضذجسثس ػٖ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ٝثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢.
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 ْذف انجسث:

 .ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ثُضؼشف ػ٠ِ

  .ثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ ثُضؼشف ػ٠ِ

ٝثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثالؽشثة٤ز  ثُش٣جػ٤ز زٔؼشكثُٞهٞف ػ٠ِ ؽذ٤ؼز ٝثصؾجٙ ثُؼالهز د٤ٖ ثُ

 ثُش٣جػ٢. 

   ثُضؼشف ػ٠ِ ؽذ٤ؼز ٛزٙ ثُؼالهز ٝفغخ ٓضـ٤ش ثُؾ٘ظ.

 كشػ٤جس ثُذقظ:

 ٝػؼش ثُلشػ٤جس ثُظلش٣ز ثُضج٤ُز :  

( د٤ٖ ٓضٞعؾ ثألدثء 0.05ال ٣ٞؽذ كشم رٝ دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ ثُذالُز )

٤ز، هغْ ػِّٞ ثُقجعذجس، ٤ًِز ثُضشد٤ز ثُقو٤و٢ ٝٓضٞعؾ ثألدثء ثُلشػ٢ ػ٘ذ ؽِذز ثُٔشفِز ثُغجٗ

ػذّ أُ ز دـذثد ك٢ ثخضذجس ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ثُز١ ؼٓؽجُِؼِّٞ ثُظشكز/ إدٖ ث٤ُٜغْ، 

 ٝفغخ ٓضـ٤ش ثُؾ٘ظ.

   H0:X1 =  X2 

   H1 :X1≠ X2 

( د٤ٖ ٓضٞعؾ ثألدثء 0.05ال ٣ٞؽذ كشم رٝ دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ ثُذالُز )

ٞعؾ ثألدثء ثُلشػ٢ ػ٘ذ  ؽِذز ثُٔشفِز ثُغج٤ٗز، هغْ ػِّٞ ثُقجعذجس، ٤ًِز ثُضشد٤ز ثُقو٤و٢ ٝٓض

ػذّ ٝفغخ أُ ز دـذثد ك٢ ثخضذجس ثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ ثُز١ ؼٓؽجُِؼِّٞ ثُظشكز/ إدٖ ث٤ُٜغْ، 

 ٓضـ٤ش ثُؾ٘ظ.

    H0:X1 =  X2 

   H1 :X1≠ X2 

ثالؽشثة٤ز ٝثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ ال صٞؽذ ػالهز ثسصذجؽ٤ز د٤ٖ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز 

( ػ٘ذ ؽِذز ثُٔشفِز ثُغج٤ٗز، هغْ ػِّٞ ثُقجعذجس، ٤ًِز ثُضشد٤ز ُِؼِّٞ 0.05ػ٘ذ ٓغضٟٞ ثُذالُز )

 ز دـذثد ٝفغخ ٓضـ٤ش ثُؾ٘ظ.ؽجٓؼثُظشكز/ إدٖ ث٤ُٜغْ، 

   H0:X1 =  X2 

   H1 :X1≠ X2 

  زذٔد انجسث:

هغْ ػِّٞ ثُقجعذجس، ٤ًِز ثُضشد٤ز ُِؼِّٞ  ،٤ز(ؽِذز ثُٔشفِز ثُغج٤ٗز )ثُذسثعز ثُظذجف

 ثُظشكز/ ثدٖ ث٤ُٜغْ، ؽجٓؼز دـذثد.

 . 9006-9005ثُلظَ ثُذسثع٢ ثألٍٝ ُِؼجّ 

ٓجدر ثُضق٤َِ ثُؼذد١ ثُض٢ صُذسط ًٔجدر ٜٓ٘ؾ٤ز ٓوشسر دقغخ ٓوشسثس ثُِؾ٘ز ثُوطجػ٤ز 

 .ك٢ ٤ًِجس ثُضشد٤ز دأهغجّ ػِّٞ ثُقجعذجس

 يظطهسبد انجسث:

ر ثُ ّٞ "هذسثس ثُطجُخ ك٢ ثدسثى ٝصٞظ٤ق (: Mathematical Power)ش٣جػ٤ز ثُو

ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ك٢ ثدؼجدٛج ثُغالعز )ثُٔلج٢ٔ٤ٛ، ثالؽشثة٢، ثُٔشٌالص٢( ٝرُي ك٢ ثالًضشجف 

 (.NAEP,2000:1-2ٝثُضشثدؾ ٝثالعضذالٍ ثُش٣جػ٢" )

َّ "ٗشجؽ ػو٢ِ سٓض١ أٝ صٔغ٤الس ػو٤ِز، ًجُضؼِْ، ٝ: (Knowledge) ثُٔؼشكز ف

 (.Dunlosky & Metalfe,2009: 3ثُٔشٌالس، ٝثُٔ٘طن، ٝثُزثًشر" )
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ٝصشَٔ عالعز أٗٞثع ٖٓ : Mathematical knowledge))ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز 

َّ ثُٔشٌالس ٝٓج دؼذ  ثُٔؼجسف ٝثُخذشثس ٠ٛٝ: ثُٔؼشكز ثُٔلج٤ٔ٤ٛز، ثُٔؼشكز ثإلؽشثة٤ز، ٝف

 ٝثُلٌش٣ز، ٞؽ٤ٜٚ ٝصؼذ٣َ ثُٔغجسثس ثُٔؼشك٤زثُٔؼشكز ٝصشَٔ هذسر ثُض٤ِٔز ػ٠ِ ص٘ظ٤ْ صل٤ٌشٙ ٝص

َّ ثُٔشٌالس إ٠ُ ثُخذشثس ثُٔشصذطز دجإلػجكز  (.5: 9006)ثُغؼ٤ذ، دق

"ثصوجٕ ثُٜٔجسثس ثُقغجد٤ز ٝصقذ٣ذ (: Procedural Knowledge)ثُٔؼشكز ثالؽشثة٤ز 

 :Hallett, Nunes & Bryant,2010) ثُخٞثسص٤ٓجس ٝثُضؼجس٣ق" ٌٓٞٗجس ثُش٣جػ٤جس،

395.) 

ُالعضؾجدز ُِلوشثس ثالخضذجس٣ز ثُخجطز ثُؼ٤٘ز إؽشثة٤جً دأّٗٚ "هذسر ؽِذز  زثُذجفغ ٚؼّشكصٝ  

دجُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثإلؽشثة٤ز ثُٔؼذّ ألؿشثع ٛزث ثُذقظ، ٣ُٝوجط دجُذسؽز ث٤ٌُِز ثُض٢ ٣قظِٕٞ 

 ػ٤ِٜج ػ٠ِ ٛزث ثالخضذجس".

ٞٓجس ثُض٢ ٣ٌٖٔ "هذسر د٤ٞ ٗلغ٤ز ًجٓ٘ز ُٔؼجُؾز ثُٔؼِ: (Intelligence)ثُزًجء 

َّ ثُٔشٌالس، أٝ ثدضٌجس ثُ٘ٞثصؼ ثُض٢ ُٜج ه٤ٔز ك٢ عوجكز ٓج"  ص٘ش٤طٜج ك٢ د٤تز عوجك٤ز ُق

(Gardner,1999:33.) 

"إٌٓج٤ٗز د٤ُٞٞؽ٤ز صؾذ ُٜج صؼذ٤شثً ك٤ٔج  :(Multiple Intelligence)ثُزًجء ثُٔضؼذد 

ِق ثُ٘جط ك٢ ٓوذثس ثُزًجء ثُز١ دؼذ ٗضجػ ُِضلجػَ د٤ٖ ثُؼٞثَٓ ثُض٤٘٣ٌٞز ٝثُؼٞثَٓ ثُذ٤ت٤ز ٣ٝخض

ّٕ ثُ٘جط  ٣ُٞذٕٝ ك٤ٚ ًٔج ٣خضِلٕٞ ك٢ ؽذ٤ؼضٚ ٣ٝخضِلٕٞ ك٢ ث٤ٌُل٤ز ثُض٢ ٣٘ٔٞ دٜج رًجةْٜ، رُي أ

َّ ٓخضِق ثُٔشٌالس ثُض٢ صؼضشػْٜ ك٢  ٓؼظْٜٔ ٣ضلوٕٞ ػ٠ِ ثُٔضػ د٤ٖ أٗٞثع ثُزًجء ُق

 (.Gardner,1997:35ثُق٤جر" )

"ًَ ٓج  (:(Logical Mathematical Intelligenceثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ 

٣ضؼِن دجُوذسثس ثُٔ٘طو٤ز ٝثُش٣جػ٤ز ثُؼ٤ِٔز ٣ٝضٔغَ دجُوذسر ػ٠ِ ثعضخذثّ ثإلػذثد دلجػ٤ِز 

ٝثُقغجع٤ز ُألٗٔجؽ ٝثُؼالهجس ٝثُوؼج٣ج ثُٔ٘طو٤ز ٝثُٔؾشدر ٣ٝضؼـ ٛزث ثُزًجء ُذٟ ػِٔجء 

 9003)ػلجٗز ٝٗجةِز، ذع٤ٖ"ثُش٣جػ٤جس ٝثإلفظجء ٝٓذشٓؾ٢ ثٌُٞٓذ٤ٞصش ٝثُٔقجعذ٤ٖ ٝثُٜٔ٘

 :38).  

ً دأّٗٚ "هذسر ؽِذز ز ؼّشكٚ ثُذجفغصٝػ٤ِٚ    ُالعضؾجدز ُِلوشثس ثالخضذجس٣ز  ٘زثُؼ٤ّ إؽشثة٤ج

ثُخجطز دجُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ ثُٔؼذّ ألؿشثع ٛزث ثُذقظ، ٣ُٝوجط دجُذسؽز ث٤ٌُِز ثُض٢ 

 ٣قظِٕٞ ػ٤ِٜج ػ٠ِ ٛزث ثالخضذجس".

 ثمخخهفٛخ َظشٚخ ٔدساعبد عب

ح انشٚبضٛخ   ّٕ    Mathematical  Power Conceptيفٕٓو انم
٣ُش٤ش ثُٔؾِظ ثُو٢ٓٞ ُٔؼ٢ِٔ ثُش٣جػ٤جس ك٢ ثُٞال٣جس ثُٔضقذر ثألٓش٤ٌ٣ز ك٢ ٝع٤وضٚ   

ر ثُش٣جػ٤ز 0333ثُظجدسر ػجّ  ّٞ صٞظ٤ق ثُٔؼشكز ثُٔلج٤ٔ٤ٛز ُٔٞثؽٜز  ػ٠ِ أٗٚ إ٠ُ ٓلّٜٞ ثُو

ٖ ثُطجُخ ٖٓ ثُٔشٌالس ثُش٣جػ٤ز، ك٢ ػٞء إدسثى ؽذ٤ؼ ٌِّّ ز ثُش٣جػ٤جس ٝكجةذصٜج. ٝٛزث ٣ٔ

َّ ثُٔشٌالس، ٝثعضخذثٜٓج ك٢ ثُضؼذ٤ش ػٖ ثألكٌجس  صٞظ٤ق ٓؼجسكٚ ثُٔلج٤ٔ٤ٛز ثٌُٔضغذز ُق

ثُش٣جػ٤ز دِـز س٣جػ٤ز، ٝٓٔجسعز ثالعضذالٍ ثُش٣جػ٢ ك٢ ثُٔٞثهق ثُٔخضِلز، ٝثُشدؾ د٤ٖ 

جس ٝٓذٟ كجةذصٜج ٝث٤َُٔ ٗقٞٛج، ثُٔؼشكز ثُٔلج٤ٔ٤ٛز ٝثالؽشثة٤ز، ٝإدسثى ؽذ٤ؼز ثُش٣جػ٤

ٝإدسثى صٌجَٓ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ٓغ ؿ٤شٛج ٖٓ ثُٔؼجسف خجسػ ثُش٣جػ٤جس )ثُوذ٤الس 

 (.884: 9004ٝأفٔذ،

ّٕ NAEP,2003) ٝأشجسس ثُٔؤعغز ثُو٤ٓٞز ُضو٣ْٞ ثُضوذّ ثُضشد١ٞ ثألٓش٢ٌ٣   ( إ٠ُ أ

ر ثُش٣جػ٤ز صّظق هذسثس ثُطجُخ ك٢ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز، ٖٓ ّٞ خالٍ أدؼجدٛج ثُغالعز  ثُو
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َّ ثُٔشٌالس( ٝصٞظ٤لٜج ك٢ ثالعضذالٍ ثُش٣جػ٢،  )ثُٔؼشكز ثُٔلج٤ٔ٤ٛز، ٝثُٔؼشكز ثالؽشثة٤ز، ٝف

 .ٝصٞثطَ ثألكٌجس ثُش٣جػ٤ز، ٝصشثدطٜج ك٢ ثُٔٞػٞػجس ثُش٣جػ٤ز أٝ ك٢ ثُٔؾجالس ثألخشٟ

د ّٕ أ١ كش( أ84: 9003ُزُي ٣شٟ )دذ١ٝ، ،صٔغَ ٓقٞسث أعجع٤ج ك٢ صؼ٤ِْ ثُش٣جػ٤جس ٢ٜك

ه١ٞ س٣جػ٤ج ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ هجدسث ػ٠ِ ثُضل٤ٌش، ٝفَ ثُٔشٌالس دجعضخذثّ ثُش٣جػ٤جس، ٝد٘جء 

 صشثدطجس ػٖٔ ثُش٣جػ٤جس ٝد٤ٖ ثُش٣جػ٤جس ٝثُٔؾجالس ثألخشٟ.

ر ثُش٣جػ٤ز ٢ٛ هذسر ػجٓز صضغغ أدؼذ ٖٓ  (39: 9008)ثُغؼ٤ذ، إر ٣ُش٤ش   ّٞ ّٕ ثُو إ٠ُ أ

َّ ثُٔشٌالس ٓؾشد ثُوذسثس ثُش٣جػ٤ز ثُض٢ صضٔغ َ ك٢ ثُلْٜ ثإلدسث٢ً ٝثُٔؼشكز ثإلؽشثة٤ز ٝف

فض٠ صضؼٖٔ هذسثس ثُضال٤ٓز ػ٠ِ ثالعضذالٍ ك٢ ثُٔٞثهق ثُش٣جػ٤ز ٝثُضٞثطَ ػذش ثإلدسثًجس 

ٝثالعض٘ضجؽجس ثُض٢ ٣ٌُٖٔ ثشضوجهٜج ٖٓ ثُغ٤جم ثُش٣جػ٢ ٝثُضشثدؾ ُِطذ٤ؼز ثُش٣جػ٤ز ك٢ ٓٞهق 

 ثهق ثُق٤جص٤ز.ٓج ٓغ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثُّٔ٘ظٔز ُِٔٞ

ح انشٚبضٛخ    ّٕ  Components  Mathematical Powerيكَٕبد انم

ر ثُش٣جػ٤ز دئٌٓج٤ٗز صقذ٣ذ عالط أٗٔجؽ  ُِؼ٤ِٔجس ثُش٣جػ٤ز ٢ٛ ثُضٞثطَ    ّٞ صض٤ٔض ثُو

ثُش٣جػ٢، ثُضشثدؾ ثُش٣جػ٢، ٝثالعضذالٍ ثُش٣جػ٢، ًٝزُي صقذ٣ذ عالط ٓغض٣ٞجس كشػ٤ز 

َّ ُٔغض٣ٞجس ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثُؼ جٓز ٢ٛ ثُٔؼشكز ثُٔلج٤ٔ٤ٛز، ثُٔؼشكز ثالؽشثة٤ز، ٝف

 (.980:  9000)ثُغؼ٤ذ ٝػذذ ثُق٤ٔذ، ثُٔشٌالس

ر ثُش٣جػ٤ز  (NCES, 2007) ٣ّٞػـ ثُٔشًض ثُو٢ٓٞ ُإلفظجء ثُضشد١ٞ إر   ّٞ ّٕ ثُو أ

رثس عالط أدؼجد سة٤غز ٝأُٜٝج ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ٝصضؼٖٔ عالط هذسثس ٢ٛٝ: ثُٔؼشكز 

َّ ثُٔشٌالس. أٓج ثُذؼذ ثُغج٢ٗ كٜٞ ثُؼ٤ِٔجس ثُش٣جػ٤ز ٝثُض٢ ثُٔلج٤ٔ٤ٛز ٝث ُٔؼشكز ثإلؽشثة٤ز ٝف

صضؼٖٔ عالط ٓؾجالس ٢ٛٝ ثالعضذالٍ ثُش٣جػ٢، ٝثُضٞثطَ ثُش٣جػ٢ ٝثُضشثدطجس ثُش٣جػ٤ز. 

ٝثُذؼذ ثُغجُظ كٜٞ ثُٔقضٟٞ ثُش٣جػ٢ ٣ٝشَٔ خٔغز كشٝع أعجع٤ز ك٢ ثُش٣جػ٤جس ٢ٛٝ: 

 .ثُؾذش، ثُٜ٘ذعز، ثُو٤جط، صق٤َِ ثُذ٤جٗجس ٝثالفضٔجالسثألػذثد ٝثُؼ٤ِٔجس ػ٤ِٜج، 

ر ثُش٣جػ٤ز ٢ٛ ثُوذسر ػ٠ِ ثعضخذثّ Kenschaft,1997:3) ش٤شٝص   ّٞ ّٕ ثُو ( أ

ثُش٣جػ٤جس ٝثُضٔضغ دٜج، ٝصٔ٘ق٘ج ثُشؼٞس دجُغ٤طشر ػ٠ِ هشثسثص٘ج ٝػ٠ِ د٤تض٘ج ٝإرث ٓج كٜٔ٘ج 

ٌّٖ ٖٓ ثعضخذثٜٓج صِوج ة٤جً ٣ٌٕٝٞ ُذ٣٘ج ع٤طشر ثًذش ػ٠ِ أٗلغ٘ج ثُش٣جػ٤جس دجُوذس ثٌُجك٢ ع٘ضٔ

     .ٝهشثسثص٘ج ك٢ ثُٔؾضٔغ

 إرثٓضالى ثُطجُخ ثُوذسر ػ٠ِ ثالعضذالٍ ثُش٣جػ٢،  ضٜجٖٝٓ ثُؾٞثٗخ ثُٜٔٔز ُض٤ٔ٘  

صظٜش ُذٟ ثُطجُخ ك٢ ثُوذسر ػ٠ِ ػشع أٓغِز س٣جػ٤ز ٝف٤جص٤ز ُِٔلّٜٞ ٝص٤٤ٔضٛج ػٖ 

ًزُي صظٜش ك٢ صطذ٤ن دؼغ ثُوٞث٤ٖٗ ػ٠ِ  ثُالأٓغِز، ٝثعض٘ضجػ خظجةض ثُٔلّٜٞ ٜٓ٘ج،

ثُقجالس ثُٔشصذطز ٝثعض٘ضجػ دؼغ ثُوٞث٤ٖٗ ثُؾذ٣ذر ٝثُٔشصذطز دقجالس أخشٟ، ٝإًضشجف 

ثُٔـجُطجس أٝ ثالخطجء ك٢ إؽشثء ثُؼ٤ِٔجس ثُش٣جػ٤ز أٝ ك٢ فٍِٞ دؼغ ثُٔشٌالس، ًزُي ك٢ 

 (.950: 9000)ثُغؼ٤ذ ٝػذذ ثُق٤ٔذ، ثُضوذ٣ش ٝثُضأًذ ٖٓ ثُ٘ضجةؼ ٝٓؼو٤ُٞضٜج

 أْذاف تًُٛخ انمٕح انشٚبضٛخ 

ر ثُش٣جػ٤ز ػ٘ذ ثُطِذز ًٔج ٢ِ٣:    ّٞ  ٣ٌٖٔ صقذ٣ذ ثألٛذثف ثُشة٤غز ُض٤ٔ٘ز ثُو

 إدسثى ٓلشدثس ثُِـز ثُش٣جػ٤ز.

 إدسثى سٓٞص ثُِـز ثُش٣جػ٤ز.

 إدسثى ٌٓٞٗجس ثُذ٘جء ثُٔلج٢ٔ٤ٛ ثُش٣جػ٢.

 إدسثى ؽذ٤ؼز ثُش٣جػ٤جس ٝدالُز د٤٘ضٜج.

 ُش٣جػ٤جس ك٢ ثُٔٞثهق ثُق٤جص٤ز.إدسثى أ٤ٔٛز ث
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َّ ثُٔشٌالس.  ثعض٘ضجػ ٓ٘ظٞٓز ٖٓ ثُوٞثػذ ثُش٣جػ٤ز ٝصٞظ٤لٜج ك٢ ثُٔٞثهق ٝف

 ثعضوشثء ثُضشثدطجس ثُٔلج٤ٔ٤ٛز ك٢ ثُ٘غن ثُش٣جػ٢. 

 (09: 9006)ثُغؼ٤ذ، إٗضجػ أًذش ػذد ٖٓ ثألكٌجس دثخَ ثُٔٞهق ثُش٣جػ٢.

                

 knowledgeانًؼشفخ   

"ٗضجةؼ ثُؼ٤ِٔجس ثُؼو٤ِز ثُض٢ ٣وّٞ دٜج ثإلٗغجٕ ك٢ عذ٤َ ص٣ٌٖٞ  جدٖ ثُو٤ّْ أّٜٗإ٣شٟ   

 شش٤. ٝصُ (403: 0333ٓذسًجصٚ ٝصظٞسثصٚ ٝٓؼِٞٓجصٚ ػٖ ثألش٤جء ثُٔق٤طز دٚ" )ثُقؾجؽ٢،

ٗظش٣جً ٝػ٤ِٔجً، ٢ٛٝ ثإلؽجس  إ٠ُ ثُخذشر ثٌُٔضغذز ٝٓؼذٍ ثُٔؼِٞٓجس ٝثُلْٜ ثُز١ ٣ٔضٌِٚ ثُٔضؼِِّّْ

ٝصضؾغذ دشٌَ ٤ٓجد٣ٖ ٝثهؼ٤ٚ  ،١ ٣شضـَ ٖٓ خالٍ ثُؼ٤ِٔجس ثُقغ٤ٚ ثُؼو٤ِزثُٔؼِٖ ثُز

ًجُش٣جػ٤جس ٝثُِـز ٝٗظش٣جس ثُٔٞع٤و٠ ٝثُضجس٣خ ٣ٌٖٝٔ ه٤جعٜج ٝصغضخذّ ُٔغجػذر ثُٔضؼ٤ِِّّٖٔ 

 .Fowler,1952:317)ػ٠ِ صقو٤ن ثألٛذثف دشٌَ ِٓٔٞط )

كضشر ٌٓٔ٘ز ٢ً صٌٕٞ ٓضجفز ٝصُؼذّ ثُٔؼشكز صشث٤ًٔز صٌج٤ِٓز ٣ضْ ثالفضلجظ دٜج ألؽٍٞ   

(. ٢ٛٝ 3: 9005ُالعضخذثّ ٝثُضطذ٤ن دٜذف ٓؼجُؾز ٓٞثهق ٝٓشٌالس ٓؼ٤٘ز )فؾجص١،

ثُٞع٤ؾ ثُلؼجٍ ك٢ صط٣ٞش ثُوذسثس ثُٔؼشك٤ز ػٖ ؽش٣ن إًغجح ثُلشد ثُوذسر ػ٠ِ ثُضل٤ٌش، 

ٝثُلْٜ، ٝثُٔالفظز، ٝثُٞػ٢، ٝثالًضشجف، ٝثالعضوشثء، ٝثُضق٤َِ، ٝثُضش٤ًخ، ٝإدسثى 

ٖ ثُلشد صلغ٤ش ثُ ٌِّّ ؼالهجس، ٝثُضلغ٤ش، ٝثُٔشثهذز ٝثُؼذؾ ٝثُض٘ذؤ، ٝؿ٤شٛج ٖٓ ثُوذسثس ثُض٢ صٔ

ظٞثٛش ثُق٤جر، ٝكْٜ خظجةظٜج، ٝدجُضج٢ُ ص٣جدرثُوذسرػ٠ِ كٜٜٔجٝثُض٘ذؤدٜج، ٝدجُضج٢ُ 

 (.40: 9003ػذطٜجٝثُغ٤طشرػ٤ِٜج)ثُظجٛش،

صّٞػـ ٓج ٛٞ ٓؼشٝف ( ثُٔؼشكز إ٠ُ: ٓؼشكز إػال٤ٗز 33: ٣9003ظّ٘ق )٣جع٤ٖ،إر   

فٍٞ ثُٔشٌِز، ٝثُض٤٤ٔض د٤ٖ ثُظٞثح ٝثُخطأ، ٝٝطق ثُٔلج٤ْٛ ثُٔخضِلز، ٝثُٔؼشكز ثإلؽشثة٤ز 

َّ ثُٔشٌالس، ٝٓج ٝسثء ثُٔؼشكز ثُض٢ صش٤ش إ٠ُ صٞط٤ق ثُٔؼشكز ٗلغٜج، دٔج  ثُٔشصذطز د٤ٌل٤ز ف

َّ ثُٔشٌِز دلؼج٤ُز ٖٓ خالٍ صٞؽ٤ٚ  ٜٓ٘ؾ٤ز ثإلدسثى ٣غجػذ ك٢ ثخض٤جس ثُٔؼشكز ثُٔالةٔز ُق

ٝثُضل٤ٌش دجالصؾجٙ ثُظق٤ـ، ٝثُٔؼشكز ثالعضٌشجك٤ز ثُٔضؼِوز دجعضخذثّ هٞثػذ ثُٔ٘طن ُؼذؾ 

 ػ٤ِٔز ثُضل٤ٌش ٝثإلدسثى.  

 Mathematical knowledgeانًؼشفخ انشٚبضٛخ   

فٌجّ أ٢ٛٝ هذسر ثُطجُخ ػ٠ِ صقذ٣ذ ٝكْٜ ثُذٝس ثُز١ صِؼذٚ ثُش٣جػ٤جس ُِضٞطَ إ٠ُ   

ع٤ِٔز ٝػ٠ِ ثعضخذثّ ثُش٣جػ٤جس ٝثُضؼجَٓ ٓؼٜج دق٤ظ صل٢ دجفض٤جؽجس ثُطجُخ صوّٞ ػ٠ِ أعظ 

 (.99: 9003ثُق٤جص٤ز ًٔٞثؽٖ كؼّجٍ ٝٓغؤٍٝ ر١ صل٤ٌش ع٤ِْ )أدٞؽٞدر،

 :( دإٔ ٛ٘جى عالط هذسثس سة٤غز ك٢ ثُش٣جػ٤جس 0333٢ٛإر ٣ُش٤ش )ثٌُشٓز،  

جػ٤ز، هشثءصٜج، ًضجدضٜج، ثُٔؼشكز ثُٔلج٤ٔ٤ٛز: ٝصؼ٢٘ ثُوذسر ػ٠ِ ٓؼشكز ثُٔلج٤ْٛ ثُش٣

صظ٤٘لٜج، ص٤٤ٔضٛج، ٓؼشكز صٔغ٤الصٜج ثُٔضؼذدر، ٝٓؼشكز ػالهز ثُٔلج٤ْٛ ٓغ دؼغ )ػذ٤ذٙ 

،9003 :53.) 

ثُٔؼشكز ثالؽشثة٤ز: ٝصؼ٢٘ ثُوذسر ػ٠ِ ثؽشثء ٝصطذ٤ن ثُخٞثسص٤ٓجس ٝثُوٞثػذ 

 (.53: 9003ٝثُوٞث٤ٖٗ ٝثُٔذجدا ػ٠ِ ثُٔلج٤ْٛ ٝثُقوجةن ٝثُضؼ٤ٔٔجس )ػذ٤ذٙ ،

َّ ثُٔشٌالس ٓظٜشثً ٛجٓجً ك٢ صؼ٤ِْ ثُش٣جػ٤جس ٝصؼِّٜٔج، دَ أّٗٚ  َّ ثُٔشٌالس: ٣ُؼضذش ف ف

َّ ثُٔشٌالس ٛٞ أًغش ٖٓ ٓؾشد إ٣ؾجد إؽجدجس ُِٔغجةَ  ّٕ ف ؿج٣ز ثُش٣جػ٤جس ٝٝع٤ِضٜج. ٝإ

َّ ثُطِذز د٘جء  َّ ثُٔشٌالس ػ٠ِ أّٗٚ ٣ضؼ٤ٖ ػ٠ِ ً ٝثُضٔجس٣ٖ  ثٌُال٤ٓز، ف٤ظ ٣٘ض ٓؼ٤جس ف
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َّ ثُٔشٌالس ٛٞ ٝع٤ِز ٓؼشكز س٣ ّٕ ف َّ ثُٔغجةَ ٝٛ٘ج صضؼـ ٓغأُز أ جػ٤ز ؽذ٣ذر ٖٓ خالٍ ف

 (.NCTM,2000:182-183) ُضؼِْ ثُش٣جػ٤جس

ّٕ ثُؼَٔ ك٢ ثُش٣جػ٤جس )ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُضذس٣غ٤ز( ُٚ ؽضأ٣ٖ ال عجُظ ُٜٔج ثألٍٝ ٛٞ إ  

ّٕ ثُضذس٣ظ صذس٣ظ ثُؼ٤ِٔجس ثُٔلج٤ٔ٤ٛز ٝثُغج٢ٗ ٛٞ صذس٣ظ ثُؼ٤ِٔجس ثإلؽشثة٤ز، دٔؼ٘ ٠ أ

ثُٔؾذ١ ٝر١ ثُٔؼ٠٘ ك٢ ثُش٣جػ٤جس ٣قضجػ إ٠ُ صذس٣ظ ثُؼ٤ِٔجس ثُٔلج٤ٔ٤ٛز ٖٝٓ عْ صذس٣ظ 

َّ ثُٔشٌالس ثُٔشصذطز دٚ )ثٌُشٓز، : 0333ثُؼ٤ِٔجس ثإلؽشثة٤ز ثُض٢ صقوّن ثُلْٜ ٝثُوذسر ػ٠ِ ف

53.) 

 Procedural Knowledgeانًؼشفخ االخشائٛخ   

ر صُؼذّ إفذٟ ثُوذسثس ثُش٣جػ٤ز   ّٞ ً ٖٓ ٌٓٞٗجس ثُوذسثس ثُش٣جػ٤ز ك٢ ثُو ، ٌٝٓٞٗج

ثُش٣جػ٤ز، ٝصضؼٖٔ هذسر ثُطِذز ػ٠ِ ثُو٤جّ دجُؼ٤ِٔجس ثالؽشثة٤ز ثُالصٓز ألدثء ٜٓٔز س٣جػ٤ز، 

َّ ٓغأُز س٣جػ٤ز ٓؼ٤٘ز دخطٞثس ٓضغِغِز، ٣ٝضْ ثُضؼشف ػ٤ِٜج ٖٓ خالٍ هذسر ثُطِذز  أٝ ف

ُش٣جػ٤ز ثُٔشصذطز دٜج، ٝثُٞهٞف ػ٠ِ هذسصْٜ ػ٠ِ ص٘ل٤ز ثُخٞثسص٤ٓجس ثُش٣جػ٤ز ٝثُٜٔجسثس ث

ثُطش٣وز ثُٔالةٔز ُِٔٞهق ثُش٣جػ٢ س ػ٠ِ ثُو٤جّ دجُؼ٤ِٔجس دٔشٝٗز ٝدهّز، ٝهذسصْٜ ػ٠ِ ثخض٤ج

ٝصطذ٤وْٜ ثُغ٤ِْ ُإلؽشثءثس، ٝثُضقوّن ٖٓ طّقز ثإلؽشثء ٖٓ خالٍ ثعضخذثّ ٗٔجرػ ٝثهؼ٤ز أٝ 

ُضؼذ٣الس ثُٔ٘جعذز ٝثُضؼجَٓ ٓغ ثُؼٞثَٓ أعج٤ُخ سٓض٣ز، ٝثُضّٞعغ ك٢ ثإلؽشثءثس، ٝإؽشثء ث

ثُٔضذثخِز ك٢ ثُٔغأُز، ٝثُو٤جّ دٜٔجسثس ثُوشثءر ٝثُضخ٤َّ ثُز٢٘ٛ ٝثُشعْ ٝثُؾذثٍٝ ٝص٘ل٤ز 

ثإلٗشجءثس ثُٜ٘ذع٤ز، ٝػَٔ ٜٓجسثس ثُضشص٤خ ٝثُضوش٣خ ٝصٞظ٤ق ثُٜٔجسثس ك٢ ٓٞثهق أخشٟ 

 (. NAEP,2003; NRC,2001ٝٓشثؽؼز ثُقٍِٞ ٝصذش٣شٛج )

ّٜٗج ًظ٘ذٝم ثألدٝثس صقض١ٞ ثُقوجةن، ٝثُٜٔجسثس، ٝثإلؽشثءثس، ٝثُخٞثسص٤ٓجس إر أ  

صضٌٕٞ ٖٓ ؽضأ٣ٖ: ٣ضؼٖٔ ثُؾضء  ٜج(. ف٤ظ إّٗ Barr, Doyle et. el. 2003ٝثألعج٤ُخ )

ثألٍٝ ثُِـز ٝثُضؼذ٤شثس ثُض٢ صٔغَّ ثُ٘ظجّ ثُش٣جػ٢، ٣ٝضؼٖٔ ثُغج٢ٗ ثُخٞثسص٤ٓجس أٝ ثُوٞثػذ 

ٝصغضخذّ  (.٤ٔGroth & Bergner,2006:39غ ثُٜٔٔجس ثُش٣جػ٤ز )ثُض٢ ص٘لّز ٖٓ خالُٜج ؽ

ثُخٞثسص٤ٓجس ُِضؼذ٤ش ػٖ ثألكٌجس ٝثُٔلج٤ْٛ ثُش٣جػ٤ز، ٝإدسثى ثُؼالهجس د٤ٖ ثألدثء ثٌُضجد٢ 

ٝثُز٢٘ٛ ُٜج، ًٝزُي سدؾ ثُؼ٤ِٔجس ٝثإلؽشثءثس ثُش٣جػ٤ز دجُٔٞثهق ثُق٤جص٤ز، ٝصٞظ٤لٜج ك٢ 

ثعضخذثّ ثُخٞثسص٤ٓجس ٝص٘ل٤ز ثإلؽشثءثس ثُش٣جػ٤ز  ٓؾجالس ثُش٣جػ٤جس ثُٔخضِلز. ٣ٝؾخ

َّ ثُٔغجةَ  دشٌَ ٓضشثدؾ ٝٓضغِغَ ٝٓ٘طو٢ ٓغ صوذ٣ش ٓذٟ ٓؼو٤ُٞز ثإلؽشثءثس ثُٔغضخذٓز ُق

صؼذّش ػٖ ثُٜٔجسر ك٢ ص٘ل٤ز ٜج أ١ إّٗ  (.Zulnaidi & Zakaria,2010 : 27ثُش٣جػ٤ز )

     (.NewYork State Education Dep.,2005) ثإلؽشثءثس دشٌَ ٓشٕ ٝده٤ن ٝكؼّجٍ

ّٕ ثُٔؼشكز ثإلؽشثة٤ز ٣ٝRittle Johnson, Siegler, & Alibali, 2001:367شٟ ) ( أ

صضؼٖٔ ٓؼشكز ثإلؽشثءثس ٝثُخطٞثس ثُض٢ صٌٔ٘٘ج ٖٓ ثُٞطٍٞ إ٠ُ أٛذثف ٓقذدر، ٢ٛٝ 

َّ ثُٔشٌالس دغشػز ٝكؼج٤ُز، ألّٜٗج صٌضغخ ثُظذـز ثُشٝص٤٘٤ز. ك٢ ف٤ٖ  صغجػذ ثُ٘جط ػ٠ِ ف

صؼذّش ػٖ ُـز ثُشٓٞص، ٝثُششٝؽ، ٝثُؼ٤ِٔجس  ٜج( أّٗ ٣Hiebert & Lefever,1986:19شٟ )

 ( ٓغ ٛزٙ ثُ٘ظشرMahir,2009: 205ثُض٢ ٣ٌٖٔ صطذ٤وٜج إلًٔجٍ ٜٓٔز س٣جػ٤ز ٓج. ٣ٝضلن )

، ف٤ظ ٣شٟ أّٜٗج ُـز ثُش٣جػ٤جس ثُشع٤ٔز، ُٝـز ثُوٞثػذ ٝثإلؽشثءثس ُِٔؼشكز ثالؽشثة٤ز

َّ ثُٜٔٔجس ثُٔغضخذٓز  ,NRC) ٣شٟ ٓؾِظ ثُذقظ ثُو٢ٓٞ ك٢ ثٓش٣ٌج ك٤ٔج ثُش٣جػ٤ز. ك٢ ف

ّٕ ثُطالهز ثإلؽشثة٤ز صشَٔ ثُو٤جّ دجُؼ٤ِٔجس ثإلؽشثة٤ز ٖٓ خٞثسص٤ٓجس ٜٝٓجسثس 2001 ( أ

 س٣جػ٤ز دشٌَ ده٤ن ٝٓشٕ، ٝٓالةْ ُِٔٞهق. 
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ػ٘ذٓج ٗغأٍ ثُطِذز ُض٘ل٤ز إؽشثء ٓغَ  ٚ( إ٠ُ أّٗ Barr, Doyle et. al.,2003ٝصُش٤ش )  

 َّ ً ٓج صضذغ ٓغجٍ ُِقظٍٞ ػ٠ِ ثإلؽجدز ثُظق٤قز ٖٓ دٕٝ كْٜ  ف ٓؼجدُز، ٣ٌٖٔ ُِطِذز ؿجُذج

صو٤ِذ٣جً، ٝهذ ثعض٘ذ ؿجُذ٤ز ثُضو٤٤ْ ك٢ صؼِّْ ثُش٣جػ٤جس ػ٠ِ  ٤ًق أٝ ُٔجرث صؼَٔ ٛزٙ ثُؼ٤ِٔز،

ثالخضذجسثس ٝثالٓضقجٗجس ثُض٢  هذسثس ثُطِذز ػ٠ِ ثُضؼجَٓ ٓغ ثُٔؼشكز ك٢ شٌَ إؽشثة٢.

ُطِذز إٗضجػ ثإلؽجدجس ثُظق٤قز صذشص هذسثصْٜ إلظٜجس ٤ًق صؼَٔ ٓؼجُؾز صغضٜذف ث

 .ثُش٣جػ٤جس، ٌُٖٝ ال صغِؾ ثُؼٞء ػ٠ِ ثُٔؼ٠٘ ثألػٔن ُٔجرث

طٔٔش ُضغ٤ِؾ ثُؼٞء ػ٠ِ كْٜ ثألؽلجٍ ألعجع٤جس  (Star,2002)ٝك٢ دسثعز أؽشصٜج   

 :أٗٞثع ٖٓ ثُطِذز ثُؾذش، ٝؽذ إٔ ٛ٘جى عالط

َّ ثُٔشٌِز.ثُ٘ٞع ثألٍٝ: ٣ٌٖٔ إظٜ  جس أعِٞح ٝثفذ ٖٓ ف

َّ ثُٔشٌِز. 9-0 ثُ٘ٞع ثُغج٢ٗ: ٣ٌٖٔ إعذجس   ؽشم ف

ثُ٘ٞع ثُغجُظ: ٣ٌٖٔ إٔ ٣شٟ ثُٔشٌِز دأٜٗج ٓشٌِز ٓؼوّذر، ٓغ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثألعج٤ُخ 

 ثُٔخضِلز ُِٞطٍٞ إ٠ُ إؽجدز.

َّ ٖٓ ثُلْٜ ثُ٘ظش١ ٝثإلؽشثة٢ ُٜزStar ك٢ سأ١    ٙ ثُ٘ٞع ثُغجُظ ٖٓ ثُطِذز ٣ّٞػـ ً

 .ُٝزُي ٣شٕٝ كْٜ ثُش٣جػ٤جس كْٜ ؿ٤ش ٓ٘ض٢ٜ ٝٓؼوّذ ثُٔشٌِز.

ج )   ّٓ ّٕ ثُش٣جػ٤جس خجسػ ثُلظٍٞ ثُذسثع٤ز صضؼٖٔ Wolfram,2010أ ( كوذ دشٖٛ ػ٠ِ أ

 ثُخطٞثس ثُضج٤ُز:

 ثُظق٤قزثألعتِز ثُٔشفِز ثأل٠ُٝ: ؽشؿ

 < ط٤جؿز ثُش٣جػ٤جس-----ثُٔشفِز ثُغج٤ٗز: ثُؼجُْ ثُقو٤و٢ 

 : ٓشفِز ثُقغجحثُٔشفِز ثُغجُغز

 < ثُؼجُْ ثُقو٤و٢، ٝثُضقون-----ثُٔشفِز ثُشثدؼز: ط٤جؿز ثُش٣جػ٤جس  

ًّض ػ٠ِ ثُٔشفِز ثُغجُغز )ثُقغجح(    ّٕ ؿجُذ٤ز صؼ٤ِْ ثُش٣جػ٤جس صُش ٣ُٝش٤ش دٌغشر إ٠ُ أ

ًّض ػ٠ِ صؼ٤ِْ ثُطالح ٤ًل٤ز صط٣ٞش ثُضل٤ٌش ثُش٣جػ٢ ثُض٢ صضؼِن دجُوذسر ػ٠ِ ؽشؿ  ٝال صُش

ّٕ  .ـضٟ ٝرثس طِّز دجألكٌجس ثُض٢ صٞؽذ خجسػ ثُلظٍٞ ثُذسثع٤زأعتِز رثس ٓ ٣ٝاُلفع أ٣ؼجً أ

ك٢ ثُٔؾضٔغ ثُؼج٢ُٔ ث٤ُّٞ، ٛ٘جى ٝظجةق صغضخذّ ثُش٣جػ٤جس ك٢ ًغ٤ش ٖٓ ثألف٤جٕ ٝال صؼضٔذ 

ػ٠ِ أؽٜضر ثٌُٔذ٤ٞصش ُِو٤جّ دجُٜٔجّ ثُقغجد٤ز )ثُٔشفِز ثُغجُغز(، ٖٝٓ دؼذٙ ثإلدذثع ثُلشد١ ٝكْٜ 

 ثُش٣جػ٤جس ٛٞ ثُٔغؤٍٝ ػٖ ثُٔشثفَ ثأل٠ُٝ ٝثُغج٤ٗز ٝثُشثدؼز.صؼو٤ذثس 

 ( ٣ٞػـ ثُٔؼشكز ثالؽشثة٤ز ٤ًٝل٤ز ثسصذجؽٜج دجُٔؾجالس.0ٝثُشٌَ )
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 (22: 2102)انظٛذأ٘،                                                                                                                   

 

   MULTIPLE INTELLIGENCE THEORYَظشٚخ انزكبءاد انًتؼذدح   

ثإلٗغجٕ ُذ٣ٚ ًَ أٗٞثع ثُزًجءثس، ٌُٖٝ ًَ إٗغجٕ ُذ٣ٚ  إٔ صش٤ش ٗظش٣ز ثُزًجءثس ثُٔضؼذدر إ٠ُ  

ثُزًجءثس، إر  ٛزٙ ٣ٌٖٝٔ صقغ٤ٖ ٝص٤ٔ٘ز .دشٝك٤َ أٝ ٓؾٔٞػز كش٣ذر ٖٓ ثُزًجءثس صؼذش ػ٘ٚ

ض٣ٖ ك٢ ٗٞع ٝثفذ ٖٓ أٗٞثع ثُزًجءثس ػٖ ث٥خش٣ٖ ٖٓ ٛ٘جى دؼغ ثألشخجص ٣ٌٕٞٗٞ ٓض٤ٔ

ًٜٞٗج صأص٢ ٖٓ ثأل٤ٔٛز ثُضشد٣ٞز ُ٘ظش٣ز ثُزًجءثس ثُٔضؼذدر  . إٕ(060/أ:9005أهشثْٜٗ )فغ٤ٖ،

صوذّ ٝطلجً ٤ٌُل٤ز ثعضخذثّ ثألكشثد ُزًجءثصْٜ ثُٔضؼذدر ك٢ فَ ٓشٌِز ٓج، ٝصوضشؿ ثُ٘ظش٣ز فٍِٞ 

٤ْ ٓ٘جٛؼ ؽذ٣ذر ك٢ ػٞةٜج، ٝصٞكش إؽجسثً ٣ضٌٕٔ٘ٞ ٖٓ صٌٖٔ ثُٔؼ٤ِٖٔ ٖٓ ثُٔشجسًز ك٢  صظٔ

خالُٚ ص٘جٍٝ أ١ ٓقضٟٞ صؼ٢ٔ٤ِ ٝصوذ٣ٔٚ دؼذر ؽشم. إر صقظ ثُ٘ظش٣ز ثُضشد٤٣ٖٞ ػ٠ِ كْٜ 

 ( 60-53: 9003هذسثس ٝإٌٓجٗجس ٝثٛضٔجٓجس ثُطِذز )ثُشف٢ِ٤،

 Mathematical Intelligence Logicalانزكبء انًُطمٙ انشٚبضٙ  

٢ ثُش٣جػ٢ ٛٞ أفذ ثُزًجءثس ثُٔضؼذدر ػٖٔ ٗظش٣ز ٛٞثسد ؽجسدٗش، ٣ٝضطٞس ثُزًجء ثُٔ٘طو  

ٓغ ٓشثفَ ٗٔٞ ثإلٗغجٕ، ٝثُِز٣ٖ ٣ٔضٌِٞٗٚ ٣قذٕٞ ص٘ظ٤ْ ثُقوجةن، ٝثعضخذثّ ٜٓجسثس ثالعضذالٍ 

ثُٔ٘طو٢، ٝفَ ثُذٝثٍ ٝثُؼ٤ِٔجس ثُٔؼوذر ٝثُضؾش٣ذ، ٝثعضخذثّ ثُشعّٞ ٝثألشٌجٍ ثُذ٤ج٤ٗز، ٝفَ 

 .(65: 9005ثٌُٞدثس، ٝٝػغ ثُلشٝع )فغ٤ٖ، ثُشلشثس، ٝثعضخذثّ

ٝصُش٤ش ثُٔظجدس ثُش٣جػ٤ز إ٠ُ أّٗٚ ٣ُٔغَّ هذسر ثُلشد ػ٠ِ ثعضخذثّ ثألسهجّ أٝ ثُغِٞى ثُٔ٘طو٢   

 ... ّٕ ٝأدثر ٛزث ثُزًجء ثعضخذثّ ثُشهْ، ٣ٝضؼٖٔ ثُقغجع٤ز ُِ٘ٔجرػ، ٝثُؼالهجس ثُٔ٘طو٤ز )دٔج أ

جس ثُٔشجس إ٤ُٜج آٗلجً ٝثُضش٤ًض ػ٠ِ ثُضل٤ٌش ثالعضذال٢ُ إرٕ ... ثُغذخ ٝثُ٘ض٤ؾز(، ٣ٝشَٔ ثُؼ٤ِٔ

   اإلجرائية المعرفة

 إجراء الخوارزميات العددية والرياضية 

 قراءة وتفسير المصطلحات الرياضية 

التعبير بالرسوم والصور واستخدام األدوات 
 الرياضية  

إجراء اإلنشاءات الهندسية القياسية 
 والقياسات واالحصاءات العملية  

استخدام القواعد والتعليمات والخصائص 
 لحل المشكالت

القدرة على إجراء االستدالالت أثناء 
 المواقف الرياضية 

االداءات غير الحسابية مثل التقدير 
 والحساب الذهني 

إدراك الترابطات و اخوارزميات داخل 
 الموقف الرياضي والتواصل أثناء المعالجة 
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ٝثالعض٘ضجؽ٢، ٝثألػذثد ٝثألٗٔجؽ ثُٔؾشدر ٝٓج ٣غ٠ٔ "دجُضل٤ٌش ثُؼ٢ِٔ" ٣ٝشَٔ رُي: ثُضؼشف 

ػ٠ِ ثألٗٔجؽ ثُٔؾشدر ٝإدسثى ثُؼالهجس ٝص٘ظ٤ْ ثُقوجةن ٝثُقٍِٞ ثُٔ٘طو٤ز ٝصق٤َِ ثُذ٤جٗجس 

َّ ثُشٓٞص ٝثُشلشثس ٝثالعضوشثء ٝث العض٘ذجؽ ٝثعضخذثّ ثُشعّٞ ٝثألشٌجٍ ثُذ٤ج٤ٗز ٝثعضخذثّ ٝف

 (.986-985: 9006ػ٤ِٔجس ثُقجعٞح ٝثُو٤جط )ٓقٔٞد، 

ّٕ ثُز٣ٖ ٣ضظلٕٞ دوذسصْٜ ػ٠ِ ثُزًجء ثُٔ٘طو٢ دأّْٜٗ (٣ٝArmstrong,2000:22ؤًذ    ( إ

إلُـجص ثُقغجد٤ٕٞ ثُٔ٘طو٤ٕٞ ثُز٣ٖ ٣لٌشٕٝ دجالعض٘ضجػ، ٣ٝقذٕٞ ثُضؾشدز، ثُضقو٤ن، ٣قضسٕٝ ث

ٝهذ ػذشس  .ثُٔ٘طو٤ز، ثُقغجح، ٣ٝقضجؽٕٞ إ٠ُ أدٝثس ثُضؾشدز، أدٝثس ػ٤ِٔز، أش٤جء ٣ذ٣ٝز

طٞس ٓخضِلز ُِزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ ًٝج٥ص٢: ٣غضخذّ سٓٞص، ػٖ  (846: 9003)هطج٢ٓ،

ٓلج٤ْٛ ٓؾشدر، ثُذقظ ػٖ ثُؼجح ثٌُٔذ٤ٞصش، أعتِز ػٖ ػَٔ ثألش٤جء، ٣قغخ ٓغجةَ، ٣غضٔضغ 

، ٣ظّ٘ق ثألش٤جء، ٣ؾش١ صؾجسح، صل٤ٌش ػج٢ُ ثُٔغضٟٞ، ثُؼجح ر٤٘ٛز، ٣ذذع دجُش٣جػ٤جس

م  ٗٔجرػ، دقظ ػ٢ِٔ، ثخضذجس ٝكقض، أدُز ّٞ ٝثكضشثػجس، ٓ٘طن، كْٜ ثألعذجح ٝثُ٘ضجةؼ، صل

 .ثُضل٤ٌش ك٢ ٓشفِز

 يؤششاد انتُجؤ ثبنزكبء انًُطمٙ انشٚبضٙ:

د ٓؤششثس الًضشجف ثُزًجء ٠ُ ٝؽٞد ٝثػضٔجإ( 9003( ػ٘ذ )ػ٤جد،٣9004ش٤ش )ثُغِط٢،  

 ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ ًٝٔج ٢ِ٣:

 ثعضؼٔجٍ ثُٔ٘طن ٝثُِـز دلجػ٤ِز ك٢ فَ ثُٔشٌالس ثُض٢ ٣ٞثؽٜٜٞٗج.

ثُضل٤ٌش دشٌَ صذس٣ؾ٢ ٝٓلج٢ٔ٤ٛ ُْٜٝ ثُوذسر ػ٠ِ ثًضشجف ثُؼالهجس ٝثالٗٔجؽ ثُض٢  ال٣ٌضشلٜج 

 ثالخشٕٝ.

 ظؼذز دٜذف فِٜج.ٓٔجسعز ٜٓٔز ثُضؾش٣خ ٝفَ ثالُـجص ٝٓٞثؽٜز ثُٔغجةَ ثُ

 ٣ضغجءُٕٞ ػٖ ثالش٤جء ثُطذ٤ؼ٤ز ٣ٝلٌشٕٝ دٜج.

 ٣غضٔضؼٕٞ دجُضؼجَٓ ٓغ ثالسهجّ ،ٝثُٔؼجدالس ٝثُؼ٤ِٔجس ثُش٣جػ٤ز.

٣ضظق صل٤ٌشْٛ دجُؼ٤ِٔز ٝثُٔ٘طو٤ز، ٣ٝضذؼٕٞ ثالعِٞد٤ٖ ثالعضوشثة٢ ٝثالعض٘ذجؽ٢ ك٢ 

 (99:9003ثُضل٤ٌش.)ػ٤جد،

 تًُٛخ انزكبء انًُطمٙ انشٚبضٙ

 ص٤ٔ٘ز ثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ ػ٘ذ ثُٔضؼِْ ٖٓ خالٍ ثُٔوضشفجس ث٥ص٤ز: ٌٖٖٔٓ ثُٔ  

َّ ثُٔشٌالس -0  .ٝثالعضٌشجف ٓ٘ـ ثُٔضؼِْ كشطجً ُِذقظ ٝف

 ٚ ػ٠ِ ثُٞطٍٞ إلؽجدجس أعتِضٚ.صغجػذ، ْٝٓ ثُٔضؼِْ ٜٓجسر ؽشؿ ثألعتِز٤ؼِ  ص -9

ضجػ، ثُغذخ ٝثُ٘ض٤ؾز، ثُض٤٤ٔض ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُٔخضِلز )ثُٔالفظز، ثُضظ٤٘ق، ثالعض٘ -5

َّ ثُٔشٌالس، ثُٔوجسٗز، ٝثصخجر ثُوشثس(.  د٤ٖ ثُقوجةن ٝثُشأ١ ثُشخظ٢، ف

 ثٓ٘قٚ أدٝثس ُِو٤جط ٝثُٔالفظز ٝثُضظ٤٘ق. -6

 ثػَٔ ػ٠ِ ص٤ٔ٘ز ثُٔلج٤ْٛ ٝثُؼالهجس ثُٔؾشدر ُذ٣ٚ. -3

َّ ثألُـجص ٝثألُؼجح ثُقغجد٤ز. )ٗٞكَ، -3      (    043: 9006ثشضشى ٓؼٚ ك٢ ف
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 انذساعبد انغبثمخ
اعى انجبزث  د

 ٔانجهذ

انًغتٕٖ 

 انتؼهًٛٙ

خُظ 

 انطهجخ

زدى 

 انؼُٛخ

َٕع  انًبدح

 انًُٓح

انًتغٛش 

انًغتمم 

 ٔانتبثغ

 انُتبئح انٕعبئم االزظبئٛخ

يمذاد٘  0

 ٔآخشٌٔ،

2102، 

 األسدٌ

طهجخ 

يؼهًٙ 

 انظف 

ًؼٛبس٘ انًتٕعظ انسغبثٙ ٔاالَسشاف ان  انٕطفٙ سٚبضٛبد 011 طهجخ

 ٔيؼبيم استجبط ثٛشعٌٕ t-testٔاختجبس 

تذَٙ انًتٕعظ انسغبثٙ نًؼشفتٓى انًفبًْٛٛخ ٔاالخشائٛخ. 

ُْٔبن فشٔق راد دالنخ ازظبئٛخ ثٍٛ يتٕعظ اداء انطهجخ 

ػهٗ اختجبس انًؼشفخ انًفبًْٛٛخ ٔيتٕعظ ادائٓى ػهٗ 

 اختجبس انًؼشفخ االخشائٛخ نظبنر انًؼشفخ االخشائٛخ. 

د انمجٛال 2

ٔازًذ،

2102 

  األسدٌ

انثبيٍ 

 األعبعٙ

شجّ  سٚبضٛبد 21 طبنجبد

 انتدشٚجٙ

انًغتمم 

انتذسٚظ ٔفك 

انمٕح انشٚبضٛخ 

ٔانتبثغ 

اعتٛؼبة 

انًفبْٛى 

 انشٚبضٛخ

نفسض انفشضٛبد اعتخذو تسهٛم انتجبٍٚ 

االزبد٘ انًشتشن ٔتسهٛم انتجبٍٚ انًتؼذد 

 انًشتشن

( 0.05ٖ )ػذو ٔخٕد فشق ر٘ دالنخ ازظبئٛخ ػُذ يغتٕ

ثٍٛ انًتٕعطٍٛ انسغبثٍٛ انًؼذنٍٛ نذسخبد االعتٛؼبة 

انًفبًْٛٙ نهطبنجبد ٚؼضٖ نطشٚمخ انتذسٚظ، نكٍ ٔخذ 

( ثٍٛ 0.05فشق ر٘ دالنخ ازظبئٛخ ػُذ يغتٕٖ )

انًتٕعطٍٛ انسغبثٍٛ انًؼذنٍٛ نذسخبد يكٌٕ انتسهٛم 

ٛت فٙ االعتٛؼبة انًفبًْٛٙ ٚؼضٖ نطشٚمخ انتذسٚظ ٔانتشك

 ٔنظبنر انتذسٚظ ٔفك انمٕح انشٚبضٛخ. 

خشبٌ  2

ٔآخشٌٔ،

2102 

 انغؼٕدٚخ

يؼهًٙ 

 االثتذائٛخ

يؼهى  272

 ٔيؼهًخ

انٕطفٙ  سٚبضٛبد

 انتسهٛهٙ

انًتٕعظ انسغبثٙ ٔاالَسشاف انًؼٛبس٘  

 ٔيؼبيم استجبط ثٛشعٌٕ t-testٔاختجبس 

ٛبد ثبنًشزهخ االثتذائٛخ انٗ اعتخذاو يٛم يؼهًٙ انشٚبض

انًؼشفخ االخشائٛخ ثشكم اكجش يٍ انًفبًْٛٛخ. كًب اشبسد 

عبػذد نًشزهخ االثتذائٛخ انُتبئح انٗ اٌ كتت انشٚبضٛبد ا

فٙ اٚدبد زبنخ يٍ انتٕاصٌ ثٍٛ انًؼشفتٍٛ االخشائٛخ 

ٔانًفبًْٛٛخ. اٚضب اشبسد انٗ ػذو ٔخٕد فشٔق دانخ 

نتٕاصٌ ثٍٛ يؼهًٙ انشٚبضٛبد ثبنًشزهخ ازظبئٛب فٙ زبنخ ا

االثتذائٛخ تؼضٖ نًتغٛشاد اندُظ ٔاالداسح انتؼهًٛٛخ 

 ٔعُٕاد انخجشح.

 

 إخشاءاد انجسث: 

غؼ٠ إ٠ُ ؽٔغ ثُذ٤جٗجس ثُٞطل٤ز فٍٞ ٣ٜٓ٘ؼ ثُذقظ: ثػضٔذ ثُٜٔ٘ؼ ثُٞطل٢ ثُضق٢ِ٤ِ، ف٤ظ -0

ثُش٣جػ٢، عْ ثُضق٤َِ ٝثُشدؾ ثُؼالهز د٤ٖ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ٝثُزًجء ثُٔ٘طو٢ 

 ٝثُضلغ٤ش ُِذ٤جٗجس ٝثعضخالص ثُ٘ضجةؼ. 

ٓؾضٔغ ثُذقظ: ٣ٝشَٔ هغْ ػِّٞ ثُقجعذجس، ٤ًِز ثُضشد٤ز ُِؼِّٞ ثُظشكز/ إدٖ ث٤ُٜغْ، ؽجٓؼز -9

 .  (9006-9005)دـذثد ُِؼجّ ثُذسثع٢ 

  .ٝؽجُذز ( ؽجُخ36) (، دٞثهغثُذسثعز ثُظذجف٤ز) ػ٤ّ٘ز ثُذقظ: ؽِذز ثُٔشفِز ثُغج٤ٗز-8

أدٝثس ثُذقظ: ُـشع ثإلؽجدز ػٖ أعتِز ثُذقظ ٝثُضقون ٖٓ كشػ٤جصٚ؛ ثعضٞؽخ رُي د٘جء -4

ثخضذجس٣ٖ، ثألٍٝ ُو٤جط ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز، ٝثُغج٢ٗ ُو٤جط ثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ 

 ؼ٤ّ٘ز.ثُػ٘ذ 

 إػذثد ثخضذجس ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثإلؽشثة٤ز: 

ّْ ػشػٚ ٖٓ خِ   ل٤ز ٗظش٣ز ٝصقذ٣ذ ثُٔظطِقجس ُٝـشع طٞؽ كوشثس ثخضذجس ك٢ ػٞء ٓجص

ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز، صْ ثالؽالع ػ٠ِ ػذد ٖٓ ثالخضذجسثس رثس ثُؼالهز دجُوٞر 

ثُش٣جػ٤ز. ُٝؼذّ صٌٖٔ ثُذجفغ٤ٖ ٖٓ ثالؽالع ػ٠ِ ثخضذجسثس ٓقذدر ُو٤جط ٛزث ثُٔلّٜٞ ك٢ 

ٍٞ ٓذجشش ٝرُي ألٕ ؽ٤ٔغ ثُذسثعجس  ٝثُذقٞط ثُض٢ ص٘جُٝش ٛزث ثُٔلّٜٞ ص٘جُٝضٚ ثُش٣جػ٤جس د٘ق

ّْ د٘جء ثخضذجس ُو٤جط ثُٔؼشكز  ر ثُش٣جػ٤ز. ص ّٞ ػٖ ؽش٣ن ٓوج٤٣ظ صقذّدٙ ػٖٔ ٓلّٜٞ ثُو

ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ػ٘ذ ثُطِذز ٝسدطٚ دٔجدر ثُضق٤َِ ثُؼذد١ ًٜٞٗج ٓجدر أعجع٤ز ٖٓ ٓٞثد 

٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ٖٓ ثدثء ر٢٘ٛ ثُش٣جػ٤جس ٝثُض٢ ٣قضجػ ك٤ٜج ثُطِذز العضخذثّ ٓؼشكضْٜ ثُش

 ٝخٞثسص٢ٓ ٝصٌُ٘ٞٞؽ٢.

 خطٞثس د٘جء ثخضذجس ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز:

ك٢ )ثُضٞثطَ دِـز س أدؼجد ثالخضذج )إر صْ صقذ٣ذ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثإلؽشثة٤ز ٓلّٜٞصقذ٣ذ 

٠ ثُضٔغ٤الس ثُش٣جػ٤ز( ٝرُي ػِ –ثالعضذالٍ ثُش٣جػ٢  –ثُضشثدؾ ثُش٣جػ٢  –ثُش٣جػ٤جس 

 .(ٓغضٟٞ ثُٔؼشكز ثُٔؼشكز ثإلؽشثة٤ز



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1العدد )

 2018( اذار)

 

  (890(  

 

 ، ٝػشػٜج ػ٠ِ ثُخذشثء.ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثإلؽشثة٤ز ٓؾجالسصقذ٣ذ 

 ٚ.صؼ٤ِٔجصٝثػذثد  ثس ثالخضذجسكوشط٤جؿز 

 .ز ثالعضطالػ٤زطذ٤ن ػ٠ِ ثُؼ٤٘ثُض

 صظق٤ـ كوشثس ثالخضذجس ٝثؽشثء ثُضق٤َِ ثالفظجة٢ ٝثُضأًذ ٖٓ ثُخظجةض ثُغ٤ٌٞٓضش٣ز.

 خضذجس ثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢:خطٞثس د٘جء ث

 زًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ ٝٓؾجالصٚ، ٖٝٓ عْ ػشػٜج ػ٠ِ ثُخذشثء.ثُ ٓلّٜٞصقذ٣ذ 

 .ز ثالعضطالػ٤زطذ٤ن ػ٠ِ ثُؼ٤٘ثُضٚ. ٖٝٓ عْ صؼ٤ِٔجص، ٝثػذثد ثس ثالخضذجسكوشط٤جؿز 

صظق٤ـ كوشثس ثالخضذجس ٝثؽشثء ثُضق٤َِ ثالفظجة٢ ٖٝٓ عْ ثُضأًذ ٖٓ ثُخظجةض 

 ضش٣ز.ثُغ٤ٌٞٓ

، ٝدؼذ إؽشثء ثُذقظ ثُضطذ٤ن ثُٜ٘جة٢ ػ٠ِ ػ٤٘ز ثُذقظ: ُـشع ثُضقون ٖٓ كشػ٤جس-5

َّ ٖٓ ثخضذجس ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز، ٝثخضذجس ثُزًجء  ثُٔؼجُؾجس ثإلفظجة٤ز ثُٔ٘جعذز ٌُ

ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢. ُسٝػ٢ إٔ ٣ؾشٟ ػ٤ِْٜ ثُضطذ٤ن ك٢ ظَ ظشٝف د٤ت٤ز ٓ٘جعذز، ٝأ٣ؼجً 

ٞد ثٓضقجٕ ك٢ أ١ّ ٓجدر هذَ صطذ٤ن ثالخضذجسثس ػ٤ِْٜ. ٝدزُي ًجٗش ثُذ٤جٗجس ُسٝػ٢ ػذّ ٝؽ

 ؽجٛضر ألؿشثع ثُضق٤َِ ثإلفظجة٢.

 ػشع ثُ٘ضجةؼ ٝصلغ٤شٛج

 ثُ٘ضجةؼ ثُٔضؼِوز دجُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز

ع ثُذسؽجس ػ٘ذ ثُضظق٤ـ،    ّٞ  ( ٝأعتِز صظقـ 0,1ٖٓٛ٘جى أعتِز صأخز دسؽز )إر دغذخ ص٘

دضوغ٤ْ ثألعتِز  شٝٛزث ٣ؤد١ّ إ٠ُ ثخضالف ثُٔضٞعؾ ثُلشػ٢ ُالخضذجس ُزث هٔ جسدسؽ (10)

َّ ٜٓ٘ج ك٢ ٛزٙ ثُلشػ٤ز ٝفغخ ثُؾذثٍٝ ث٥ص٤ز:  ٝصٞف٤ذٛج دقغخ ٓو٤جط ً
 (1,0)األعئهخ انتظسٛر  (1)خذٔل 

انًتٕعظ 

 انسغبثٙ

االَسشاف 

 انًؼٛبس٘

انًتٕعظ 

 انفشضٙ

انمًٛخ انتبئٛخ 

 انًسغٕثخ

انمًٛخ انتبئٛخ 

 دذٔنٛخان

 دسخخ انسشٚخ يغتٕٖ انذالنخ

2.581 0.494 2 26.773 1.662 0.05 85 

 دسخبد( 01)األعئهخ انتظسٛر يٍ  (2)خذٔل 

انًتٕعظ 

 انسغبثٙ

االَسشاف 

 انًؼٛبس٘

انًتٕعظ 

 انفشضٙ

انمًٛخ انتبئٛخ 

 انًسغٕثخ

انمًٛخ انتبئٛخ 

 اندذٔنٛخ

 دسخخ انسشٚخ يغتٕٖ انذالنخ

24.337 3.797 20 54.613 1.662 0.05 85 

ؼ٤ّ٘ز ػ٠ِ ثُٝدؼذ ٓالفظز ثُٔضٞعؾ ثُقغجد٢ ُِذسؽجس ثُض٢ فظَ ػ٤ِٜج ؽِذز   

ذّ، ف٤ظ ًجٗش  ثُٜ٘جة٤ز ذسؽز ثُثالخضذجس ثُخجص دو٤جط ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ثُز١ أُػِّ

(. ٗؾذ إٔ ؽ٤ٔغ ثُلوشثس ك٤ٜج ثُٔضٞعؾ ثُقغجد٢ أًذش ٖٓ ثُٔضٞعؾ ثُلشػ٢، ُزث 44الخضذجس )ُ

ّٕ ؽِذز ثُك ٣ٔضٌِٕٞ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ؼ٤٘ز ئٕ ثُلشٝهجس صٌٕٞ ُظجُـ ثُٔضٞعؾ ثُقغجد٢، أ١ إ

 ثالؽشثة٤ز ثُض٢ صٔغَّ إفذٟ ٌٓٞٗجس ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز.

"ال ٣ٞؽذ كشم رٝ دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ ثُذالُز  ثُلشػ٤ز ثُظلش٣ز: ٝالخضذجس

هغْ ػِّٞ  ،ُلشػ٢ ُطِذز ثُٔشفِز ثُغج٤ٗز( د٤ٖ ٓضٞعؾ ثألدثء ثُقو٤و٢ ٝٓضٞعؾ ثألدثء ث0.05)

٤ًِز ثُضشد٤ز ُِؼِّٞ ثُظشكز/ ثدٖ ث٤ُٜغْ، ؽجٓؼز دـذثد ػ٠ِ ثخضذجس ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز  ،ثُقجعذجس

ذَّ الؿشثع ثُذقظ". ( ٝٓوجسٗز 2( ٝ )1ٖٓ ٓالفظز ثُؾذثٍٝ آٗلز ثُزًش ) ثالؽشثة٤ز ثُز١ أُػِّ

ًجٕ أػ٠ِ ك٢ ًال ثُؾذ٤ُٖٝ ٝٛزث أدّٟ ث٠ُ  ثُٔضٞعطجس ثُقغجد٤ز ٓغ ثُٔضٞعطجس ثُلشػ٤ز ف٤ظ

سكغ ثُلشػ٤ز ثُظلش٣ز ٝهذٍٞ ثُلشػ٤ز ثُذذ٣ِز، أ١ّ ثٓضالى ؽِذز ػ٤ّ٘ز ثُذقظ ُِٔؼشكز 

 ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز.



 م.م. بان حسن جميد  

 

العالقة بني املعرفة الرياضية االجرائية 

 والذكاء املنطقي الرياضي
 

)890 ) 
 

"ال ٣ٞؽذ كشم رٝ دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ ثُذالُز  صْ ثخضذجس ثُلشػ٤ز ثُظلش٣ز:  

٤ًِز  ،هغْ ػِّٞ ثُقجعذجس ثُغج٤ٗز ٝؽجُذجصٜج ( د٤ٖ ٓضٞعؾ دسؽجس أدثء ؽالح ثُٔشفِز0.05)

ثُضشد٤ز ُِؼِّٞ ثُظشكز/ إدٖ ث٤ُٜغْ، ؽجٓؼز دـذثد ػ٠ِ ثخضذجس ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ثُز١ 

ذّ إلؿشثع ٛزث ثُذقظ". ُِٝضقون ٖٓ طّقز ثُلشػ٤ز ثعضؼَٔ ثالخضذجس ثُضجة٢ ُؼ٤٘ض٤ٖ  أُػِّ

 أدٗجٙ:ك٢ ، ًٝجٗش ثُ٘ضجةؼ ًٔج ؿ٤ش ٓضغج٣ٝض٤ٖ ٓغضوِض٤ٖ
َتبئح االختجبس انتبئٙ نمٛبط دالنخ انفشق ثٍٛ يتٕعظ أداء انطالة ٔانطبنجبد يٍ ػُٛخ انجسث ػهٗ اختجبس انًؼشفخ ) (3)خذٔل 

 (انشٚبضٛخ االخشائٛخ

 طهجخخُظ ان
زدى 

 انؼُّٛ

انًتٕعظ 

 انسغبثٙ

االَسشاف 

 انًؼٛبس٘

انخطأ 

 انًؼٛبس٘

دسخخ 

 بءلًٛخ ت زشٚخ

 انًسغٕثخ

 بءلًٛخ ت

 ذٔنٛخاند

يغتٕٖ 

 انذالنخ

 

 84 0.671 3.736 27.161 31 انطالة
 

51.512 1.663 
 

 0.563 4.181 26.145 55 انطبنجبد 0.05

ّٕ ه٤ٔز "     ، (1.663" ثُؾذ٤ُٝز )t( أًذش ٖٓ ه٤ٔز "51.512" ثُٔقغٞدز )٣tالفع أ

ّٕ أدثء ثُطالح ٝثُطجُذجس ٖٓٝ ػ٤ّ٘ز ثُذقظ ػ٠ِ  ٛزث ٣ؼ٢٘ سكغ ثُظلش٣ز ٝهذٍٞ ثُذذ٣ِز. أ١ّ إ

ٝصُؼذّ ٛزٙ ثُ٘ض٤ؾز ؽذ٤ؼ٤ز؛  ٌُٜٝ٘ج كشٝم دغ٤طز ثخضذجس ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ك٤ٚ كشٝم،

ؤ٣ذ صلٞم أفذ ثُؾ٘غ٤ٖ ػ٠ِ ث٥خش ك٢ ٓج ٣خض ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ٣ال ٣ٞؽذ د٤َُ هجؽغ  إر

ص٘جُٝضٚ ػٖٔ ٓلّٜٞ ًَ ثُذسثعجس ثُض٢ ص٘جُٝش ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز  ّٕ . إر أّ ثالؽشثة٤ز

ثُوٞر ثُش٣جػ٤ز ٝخجطٚ دجُ٘غذز ُِطِذز ثُٔطذو٤ٖ ٝؽِذضْٜ ُْٝ صأخز د٘ظش ثالػضذجس ؽ٘ظ ثُطِذز 

 .(9008( ٝأ٣ؼج ك٢ )ػذذ هللا،9009ًٔج ك٢ )ثُظ٤ذث١ٝ،

 انُتبئح انًتؼهمخ ثبنزكبء انًُطمٙ انشٚبضٙ

ؾ ثُقغجد٢ ألدثء ؼ٤ّ٘ز إر دِؾ ثُٔضٞعثُٖٓ ٓالفظز ثُذسؽجس ثُض٢ فظَ ػ٤ِٜج ؽِذز   

( 5( ٝدٔوجسٗز ثُٔضٞعؾ ثُقغجد٢ ُألدثء ثُقو٤و٢ ُِطِذز ٓغ ثُٔضٞعؾ ثُلشػ٢ )7.802ثُطِذز )

ّٕ ثألدثء ثُقو٤و٢  ٠ ك٢ هغْ ٖٓ ثُذقٞط ٝثُذسثعجس )ثُٞعؾ ثُ٘ظش١(. ٗالفع أ ّٔ أٝ ًٔج ٣ُغ

جء ثُٔ٘طو٢ ٣ٔضٌِٕٞ ثُزً ٣ْٜض٣ذ ػ٠ِ ٓغضٟٞ ثألدثء ثُلشػ٢، ٣ٝوٞدٗج ٛزث إ٠ُ إٔ ٗغض٘ضؼ أّٗ 

 ثُش٣جػ٢ ثُز١ ٣ٔغَ أفذ أٗٞثع ثُزًجءثس ثُٔضؼذدر ٓوجسٗز دجألدثء ثُلشػ٢ ُِؼجّ ثُذسثع٢

( ٝثُض٢ صٞطِش إ٠ُ 9004ٝصضلن ٛزٙ ثُ٘ض٤ؾز ٓغ ٗضجةؼ دسثعز )ثُش٤خ٢ِ، (.9006- 9005)

ًجء ُِز ، ٤ًِجس ثُضشد٤ز ك٢ ٓقجكظز دـذثدثٓضالى ؽِذز ثُٔشفِز ثُغج٤ٗز ك٢ أهغجّ ػِّٞ ثُقجعذجس

 ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢.

"ال ٣ٞؽذ كشم رٝ دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ ثُذالُز  ثُلشػ٤ز ثُظلش٣ز: صْ ثخضذجس  

هغْ ػِّٞ  ،( د٤ٖ ٓضٞعؾ ثألدثء ثُقو٤و٢ ٝٓضٞعؾ ثألدثء ثُلشػ٢ ُطِذز ثُٔشفِز ثُغج٤ٗز0.05)

ثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ٤ًِز ثُضشد٤ز ُِؼِّٞ ثُظشكز/ إدٖ ث٤ُٜغْ، ؽجٓؼز دـذثد ػ٠ِ ثخضذجس ، ثُقجعذجس

ذَّ الؿشثع ثُذقظ". ف٤ظ ثعضؼَٔ ثالخضذجس ثُضجة٢ ُؼ٤ّ٘ز ٝثفذر ٓضشثدطز  ثُش٣جػ٢ ثُز١ أُػِّ

 إدٗجٙ.الخضذجس طّقز ثُلشػ٤ز ثُغجدوز، ًٝجٗش ثُ٘ضجةؼ ًٔج ك٢ 

 
 (نجسثٔانفشضٙ ػُذ طهجخ ػُٛخ ا َتبئح االختجبس انتبئٙ نمٛبط دالنخ انفشق ثٍٛ يتٕعظ األداء انسمٛمٙ) (4)خذٔل 

انًتٕعظ 

 انسغبثٙ

االَسشاف 

 انًؼٛبس٘

انًتٕعظ 

 انفشضٙ

انخطأ 

 انًؼٛبس٘

انمًٛخ انتبئٛخ 

 انًسغٕثخ

انمًٛخ انتبئٛخ 

 اندذٔنٛخ

يغتٕٖ 

 انذالنخ

 

دسزخ 

 انسشٚخ

7.802 1.663 5 0.179 15.653 1.663 0.05 85 
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ّٕ ه٤ٔز " ٗالفع   ( 1.663)" ثُؾذ٤ُٝز t( ٢ٛ أًذش ٖٓ ه٤ٔز "15.653" ثُٔقغٞدز )tأ

٣ٝوٞدٗج ٛزث إ٠ُ سكغ ثُلشػ٤ز ثُظلش٣ز، ٝهذٍٞ ثُذذ٣ِز. أ١ّ إّٗٚ ٣ٞؽذ كشم رٝ دالُز إفظجة٤ز 

( 5( د٤ٖ ٓضٞعؾ ثألدثء ثُقو٤و٢ ُِطِذز ٝٓضٞعؾ أدثةْٜ ثُلشػ٢ )0.05ػ٘ذ ٓغضٟٞ ثُذالُز )

 .ػ٠ِ ثخضذجس ثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢

ذسؽجس ثُطالح ػ٠ِ ثخضذجس ثُزًجء إٔ ثُٔضٞعؾ ثُقغجد٢ ُ أدٗجٙ ٣الفع ٖٓ ثُؾذٍٝ  

ذّ ) ( دسؽجس. ك٢ ف٤ٖ دِؾ ثُٔضٞعؾ 10( دسؽجس ٖٓ أطَ )8.064ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ ثُز١ أُػِّ

دسؽجس، ػ٠ِ ثالخضذجس ٗلغٚ  (10( دسؽجس ٖٓ أطَ )7.654ثُقغجد٢ ُذسؽجس ثُطجُذجس )

جُذجس ٗالفع ثُٔقذّد ُو٤جط ثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢. ٖٝٓ ٓوجسٗز ثُٔضٞعطجس ُِطالح ٝثُط

ّٕ أدثء ثُطالح ػ٠ِ ثالخضذجس أػ٠ِ ٖٓ أدثء ثُطجُذجس ػ٠ِ ثالخضذجس ٗلغٚ. أ١ّ ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ: إٕ  أ

ثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ ػ٘ذ ثُطالح ٖٓ ؽِذز ػ٤ّ٘ز ثُذقظ ؽجء أػ٠ِ ٖٓ ثُطجُذجس ػ٠ِ 

ذّ ُو٤جط ثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ ُذ٣ْٜ.  ثالخضذجس ثُز١ أُػِّ

"ال ٣ٞؽذ كشم رٝ دالُز إفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ ثُذالُز  ز ثُظلش٣ز:ٝصْ ثخضذجس ثُلشػ٤  

( د٤ٖ ٓضٞعؾ دسؽجس أدثء ؽالح ثُٔشفِز ثُغج٤ٗز ٝؽجُذجصٜج ك٢ هغْ ػِّٞ ثُقجعذجس، 0.05)

٤ًِز ثُضشد٤ز ُِؼِّٞ ثُظشكز/ إدٖ ث٤ُٜغْ، ؽجٓؼز دـذثد ػ٠ِ ثخضذجس ثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ 

ذّ إلؿشثع ٛزث ثُذقظ". ُِٝضقون ٖٓ طّقز ثُلشػ٤ز ثعضؼَٔ ثالخضذجس ثُضجة٢ ُؼ٤٘ض٤ٖ  ثُز١ أُػِّ

 أدٗجٙ.، ًٝجٗش ثُ٘ضجةؼ ًٔج ك٢ ؿ٤ش ٓضغج٣ٝض٤ٖ ٓغضوِض٤ٖ
َتبئح االختجبس انتبئٙ نمٛبط دالنخ انفشق ثٍٛ يتٕعظ أداء انطالة ٔانطبنجبد يٍ ػُٛخ انجسث ػهٗ اختجبس انزكبء ) (5)خذٔل 

 (انًُطمٙ انشٚبضٙ

خُظ 

 انًدًٕػخ

ػذد 

 األفشاد

انًتٕعظ 

 انسغبثٙ

االَسشاف 

 انًؼٛبس٘

انخطأ 

 انًؼٛبس٘

 

لًٛخ د  دسخخ زشٚخ

 انًسغٕثخ

لًٛخ د 

 اندذٔنٛخ

يغتٕٖ 

 انذالنخ

 

 84 0.241 1.345 8.064 31 انطالة
15.662 1.663 

0.05 

 0.243 1.803 7.654 55 انطبنجبد

ّٕ ه٤ٔز "   . (1.663ثُؾذ٤ُٝز ) "t( أًذش ٖٓ ه٤ٔز "15.662" ثُٔقغٞدز )٣tالفع أ

ٝٛزث ٣ؼ٢٘ سكغ ثُظلش٣ز ٝهذٍٞ ثُذذ٣ِز. ٝصُؼذّ ٛزٙ ثُ٘ض٤ؾز ؽذ٤ؼ٤ز؛ ٝرُي ألٗٚ ال ٣ٞؽذ د٤َُ 

فذ ثُؾ٘غ٤ٖ ػ٠ِ ث٥خش ك٢ ٓج ٣خض ثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ إر ٢ٛ هذسثس أهجؽغ ٣ؤ٣ذ صلٞم 

ثُٔؤٛالس  ( ٝال ع٤ٔج أْٜٗ ٣ق9004ِٕٞٔٛزث ٣ضلن ٓغ دسثعز )ػلجٗز ٝثُخضٗذثس، ػو٤ِز.

ػ ثُؼ٤ِٔز ٗلغٜج ٝصْ هذُْٜٞ ك٢ ٛزٙ ثألهغجّ ػ٠ِ أعجط ثُؼٞثدؾ أٗلغٜج، ٝٛزث ٣ذػْ ثالعض٘ضج

 ثُز١ صْ ثُضٞطَ إ٤ُٚ ك٢ أػالٙ.

ثُ٘ضجةؼ ثُٔضؼِوز دجُؼالهز ثالسصذجؽ٤ز د٤ٖ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ٝثُزًجء ثُٔ٘طو٢ 

 ثُش٣جػ٢

الهز ثسصذجؽ٤ز د٤ٖ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز "ال صٞؽذ ػ ثخضذجس ثُلشػ٤ز ثُظلش٣ز: صْ  

 ،( ػ٘ذ ؽِذز ثُٔشفِز ثُغج٤ٗز0.05ثالؽشثة٤ز ٝثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ ػ٘ذ ٓغضٟٞ ثُذالُز )

هغْ ػِّٞ ثُقجعذجس، ٤ًِز ثُضشد٤ز ُِؼِّٞ ثُظشكز/ إدٖ ث٤ُٜغْ، ؽجٓؼز دـذثد ػ٠ِ ثالخضذجس٣ٖ 

ؼذ٣ّٖ ُٜزث ثُـشع". إر صْ ثعضؼٔجٍ ) ُٔ ( ُقغجح ٓؼجَٓ ثالسصذجؽ د٤ٖ دسؽجس .Pearson corثُ

ؼذّ ُو٤جط ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ٝدسؽجصْٜ ػ٠ِ ثالخضذجس  ُٔ ثُطِذز ػ٠ِ ثالخضذجس ثُ

 (t-test) ثُخجص دجُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢. ُٝو٤جط دالُز ثالسصذجؽ ثعضؼَٔ ثالخضذجس ثُضجة٢

 ًجٗش ثُ٘ضجةؼ ًج٥ص٢:ثُخجص دٔؼجٓالس ثالسصذجؽ الخضذجس طّقز ثُلشػ٤ز ثُغجدوز، ٝ
 (ٔدالنخ االستجبط ػُذ ػُّٛخ انجسث يؼبيالد االستجبط ثٍٛ انًؼشفخ انشٚبضٛخ االخشائٛخ ٔانزكبء انًُطمٙ انشٚبضٙ) (6)خذٔل 



 م.م. بان حسن جميد  

 

العالقة بني املعرفة الرياضية االجرائية 

 والذكاء املنطقي الرياضي
 

)898 ) 
 

يؼبيم  انؼاللخ

 االستجبط

انمًٛخ انتبئٛخ 

انًسغٕثخ نًؼبيم 

 االستجبط

انمًٛخ انتبئٛخ 

 اندذٔنٛخ

 دسخخ زشٚخ

 

يغتٕٖ 

 انذالنخ

انشٚبضٛخ االخشائٛخ يغ  انًؼشفخ

 انزكبء انًُطمٙ انشٚبضٙ

0.8+ 39.387 1.662 84 0.05 

دِؾ ٓؼجَٓ ثالسصذجؽ ثُٔقغٞح د٤ٖ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ٝثُزًجء ثُٔ٘طو٢   

+(، ٝٛزث ٓؼجَٓ ثسصذجؽ ٓٞؽخ. ٖٝٓ ٓالفظز ثُو٤ٔز ثُضجة٤ز  (0.8ؼ٤ّ٘زثُثُش٣جػ٢ ُذسؽجس 

ج ٣ش٤ش إ٠ُ سكغ ، ثُؾذ٤ُٝزثُضجة٤ز ٢ٛٝ أًذش ٖٓ ثُو٤ٔز ( 39.387ثُٔقغٞدز ثُذجُـز ) ّٔ ٓ

ثُلشػ٤ز ثُظلش٣ز دجُ٘غذز إ٠ُ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ٝػالهضٜج دجُزًجء ثُٔ٘طو٢ 

ثُزًجء أ١ّ صٞؽذ ػالهز ثسصذجؽ٤ز د٤ٖ ثُٔضـ٤ش٣ٖ. ٝٛزث ثٌُالّ ٓ٘طو٢ ألٕ ٖٓ ٣ٔضِي  ،ثُش٣جػ٢

٣ٔضِي ثُوذسر ػ٠ِ ثؽشثء ٝصطذ٤ن كٜٞ طو٤ز هذسثس ػو٤ِٚ ٓ٘ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ ًٞٗٚ 

ثُخٞثسص٤ٓجس ٝثُوٞثػذ ٝثُوٞث٤ٖٗ ٝثُٔذجدا ػ٠ِ ثُٔلج٤ْٛ ٝثُقوجةن ٝثُضؼ٤ٔٔجس ٢ٛٝ هذسثس 

ثدثء ؽ٤ذ دجُٔؼشكز ٓؼ٘جٙ ٣ٔضِي  ، ٖٝٓ ٣ٔضِي ًَ رُي، ٖٓ ثُٔؤًذٝػو٤ِز ٜٝٓجسثس ٓؼشك٤ز

  .ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز

صٞؽذ ػالهز ثسصذجؽ٤ز د٤ٖ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز  "ال ثُلشػ٤ز ثُظلش٣ز: ثخضذجس صْ  

( ػ٘ذ ػ٤ّ٘ز ثُذقظ ٖٓ ثُطالح 0.05ثالؽشثة٤ز ٝثُزًّجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ ػ٘ذ ٓغضٟٞ ثُذالُز )

ذّث ُِـشع ثُٔزًٞس".  أدٗجٙ.ًٝجٗش ثُ٘ضجةؼ ًٔج ك٢  ػ٠ِ ثالخضذجس٣ٖ ثُِز٣ٖ أُػِّ
 (انطالة ئٛخ ٔانزكبء انًُطمٙ انشٚبضٙ ػُذ ػُّٛخ انجسث يٍيؼبيالد االستجبط ثٍٛ انًؼشفخ انشٚبضٛخ االخشا) (7)خذٔل 

يؼبيم  انؼاللخ

 االستجبط

t-test  انًسغٕثخ

 نًؼبيم االستجبط

t-test دسخخ  اندذٔنٛخ

 انسشٚخ

 يغتٕٖ انذالنخ

 

انًؼشفخ انشٚبضٛخ االخشائٛخ يغ 

 انزكبء انًُطمٙ انشٚبضٙ )طالة(

0.9+ 26.377 1.699 29 0.05 

ّٕ ه٤   ٔز ٓؼجَٓ ثالسصذجؽ ثُٔقغٞح د٤ٖ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ٝثُزًجء ٣اُلفع أ

ّٕ ثُو٤ٔز ثُضجة٤ز ثُذجُـز ) .+( (0.9ؼ٤ّ٘ز ٖٓ ثُطالحثُثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ ُذسؽجس  ( 26.377ٝأل

ج ٣ش٤ش إ٠ُ سكغ ثُلشػ٤ز ثُظلش٣ز دجُ٘غذز إ٠ُ 1.699ثُؾذ٤ُٝز )ثُضجة٤ز أًذش ٖٓ ثُو٤ٔز  ّٔ ٓ ،)

أ١ّ إّٗٚ صٞؽذ ػالهز ثسصذجؽ٤ز  .ثالؽشثة٤ز ٝػالهضٚ دجُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز 

ْٛ ؽالح ثُٔشفِز ثُغج٤ٗز هغْ  صؼضوذ ثُذجفغز ًٕٞ ػ٤٘ز ثُذقظ د٤ٖ ثُٔضـ٤ش٣ٖ دجُ٘غذز ُِطالح.

ثُقجعذجس، ٝدجُضج٢ُ كوذ صٔشعٞث ػ٠ِ ثؽشثء ثُخٞثسص٤ٓجس ثُش٣جػ٤ز ًٝضجدضٜج، ٝثُضؼذ٤ش دجُشعْ 

ثالٗغ٤جد٤ز ٝثُؾذثٍٝ ٝثعضخذثّ ثُضو٤٘ز ثُضؼ٤ٔ٤ِز )ثُقجعٞح( دجالػجكز الٓضالًْٜ ًجُٔخططجس 

 ثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ كأطذـ ٖٓ ثُٔ٘طو٢ ٝؽٞد ػالهز د٤ٖ ثُٔضـ٤ش٣ٖ ُذ٣ْٜ.

"ال صٞؽذ ػالهز ثسصذجؽ٤ز د٤ٖ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز  ثُلشػ٤ز ثُظلش٣ز: ثخضذجس صْ  

( ػ٘ذ ػ٤ّ٘ز ثُذقظ ٖٓ 0.05ػ٘ذ ٓغضٟٞ ثُذالُز )ثالؽشثة٤ز ٝثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ 

ذّث ُِـشع ثُٔزًٞس"  أدٗجٙ: ًٝجٗش ثُ٘ضجةؼ ًٔج ك٢، ثُطجُذجس ػ٠ِ ثالخضذجس٣ٖ ثُِز٣ٖ أُػِّ
 (انطبنجبد انًُطمٙ انشٚبضٙ ػُذ ػُّٛخ انجسث يٍ انزكبءيؼبيالد االستجبط ثٍٛ انًؼشفخ انشٚبضٛخ االخشائٛخ ٔ) (8) خذٔل 

يؼبيم  انؼاللخ

 ستجبطاال

انمًٛخ انتبئٛخ 

انًسغٕثخ نًؼبيم 

 االستجبط

انمًٛخ انتبئٛخ 

 اندذٔنٛخ

دسخخ 

 انسشٚخ

يغتٕٖ 

 انذالنخ

انًؼشفخ انشٚبضٛخ االخشائٛخ يغ 

 انزكبء انًُطمٙ انشٚبضٙ )طبنجبد(

+0.8 30.852 1.680 53 0.05 
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ّٕ ه٤ٔز ٓؼجَٓ ثالسصذجؽ ثُٔقغٞح د٤ٖ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤   ز ٝثُزًجء ٣اُلفع أ

ُذالُز ٓؼجَٓ  t-testه٤ٔز  ّٕ إ(، 0.8ٝ+) ؼ٤ّ٘ز ٖٓ ثُطجُذجس ًجٗشثُثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ ُذسؽجس 

ج ٣ش٤ش إ٠ُ سكغ (،1.680ثُؾذ٤ُٝز ) t-testه٤ٔز ( ٢ٛٝ ثًذش ٖٓ  (30.852ثالسصذجؽ  ّٔ ٓ 

ُش٣جػ٢ ثُلشػ٤ز ثُظلش٣ز دجُ٘غذز إ٠ُ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ٝػالهضٚ دجُزًجء ثُٔ٘طو٢ ث

 صؼضوذ أ١ّ صٞؽذ ػالهز ثسصذجؽ٤ز د٤ٖ ثُٔضـ٤ش٣ٖ دجُ٘غذز ُِطجُذجس.، ٝهذٍٞ ثُلشػ٤ز ثُذذ٣ِز

ّٕ غذش دسثعجس صٞؽذ صًٕٞ ال زثُذجفغ ٝثُطجُذجس ك٢ ثٓضالًْٜ ُِٔؼشكز  حٛ٘جُي كشم د٤ٖ ثُطال أ

ّْ ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز  .صلغ٤شٙ ُِطالح ، ك٤ٌٕٞ ثُضلغ٤ش ُٜزٙ ثُ٘ض٤ؾٚ ٓشجدٚ ُٔج ص

 عتُتبخبد اال

ؽجٓؼز  ُِؼِّٞ ثُظشكز/ إدٖ ث٤ُٜغْ، ثُضشد٤ز ز٤ًِ ،ػِّٞ ثُقجعذجس ْى ؽِذز هغٓضالث

 .ه٤جعجً دجُٔضٞعؾ ثُلشػ٢ ثُز١ صٔش ثُٔوجسٗز دٚ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤زدـذثد 

 ٕٞ رًجء ٓ٘طو٤ج س٣جػ٤ج. ٣ٔضٌِ ًزُي ْٛ

ُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ صٞؽذ ػالهز ثسصذجؽ٤ز د٤ٖ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ٝث

َّ ُِطِذز  ًٌ. 

 انتٕطٛبد

عجصزر ك٢ ٓؾجٍ صخظظْٜ فض٠ ٣ضٌٔ٘ٞث ٖٓ ٓجدصْٜ ثُؼ٤ِٔز ثُض٤ٔ٘ز ث٤ُٜ٘ٔز ثُٔغضذثٓز ُأل

٣ٝغضط٤ؼٞث صذس٣ظ ٓٞثد ثُش٣جػ٤جس د٘ٞع ٖٓ ثُضٞثصٕ د٤ٖ ثدؼجد ثُٔؼشكز ٝثُٔقضٟٞ، دٕٝ 

 ػ٠ِ إفذثٛٔج.ض ثُضش٤ً

ر ثُش٣جػ٤ز دذالً ٖٓ ثُضش٤ًػ٠ِ ٜٓجسثس ثُثُضؼ٤ِْ ثُضش٤ًض ك٠  ّٞ ػ٠ِ ثُٔؼجسف ض و

 صشضَٔ ؽٞثٗخ ثُضؼِّْ ثُٔخضِلز دٔغض٣ٞجصٜج. ٝثُٔلج٤ْٛ كوؾ، ٝرُي ألّٜٗج

صش٤ًض ثالعجصزر ػ٠ِ صٞظ٤ق ثُٔؼشكز ثُٔلج٤ٔ٤ٛز ك٢ صذس٣ظ ثُش٣جػ٤جس، ٝثعضخذثّ 

 ثالؽشثة٤ز دشٌَ أكؼَ.

 ٓؾضٔؼجس دسثع٤ز أخشٟ.  إؽشثء دسثعجس ػ٘ذ ؽِذز ثُٔشثفَ ثُذسثع٤ز ثألخشٟ، ٝػ٠ِ

 متشزبدًان

ثُضشد٤ز ُٔؼشكز  زك٢ ٤ًِ جسثُقجعذ ْإؽشثء دسثعز ٓٔجعِز ػ٠ِ ثُٔشثفَ ثالخشٟ ك٢ هغ

 .زًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ٝثُٓذٟ ثٓضالًْٜ ُِ

ثُضشد٤ز ٝٓوجسٗز ثُ٘ضجةؼ ٓغ ٓج صْ  زثُش٣جػ٤جس ك٢ ٤ًِ ْثؽشثء دسثعز ٓٔجعِز ُطِذز هغ

ٓغض٣ٞجس ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ثالؽشثة٤ز ُٝٔؼشكز ثُلشم د٤ٖ  جسُضٞطَ ث٤ُٚ ُطِذز هغْ ثُقجعذث

 ثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ د٤ٖ ثالع٤ٖ٘.

ثُؼِّٞ ٤ُضْ ٓوجسٗز  زك٢ ٤ًِ جسثُقجعذ ْثؽشثء دسثعز ٝد٘لظ ثُٔضـ٤شثس ُطِذز هغ

 ثُضشد٤ز. زثُؼِّٞ ٝؽِذز ٤ًِ٤ًِز ٓغضٟٞ ٛزٙ ثُٔضـ٤شثس د٤ٖ ؽِذز 

 ظبدسانًئًخ لب
(: دٝس ثُٔ٘جٛؼ ٝثُٔؼ٤ِٖٔ ك٢ عِٞى ثُطش٣ن إ٠ُ ٜٓجسثس ثُوشٕ 9003) أدٞ ؽٞدر، طٞٓج،*

 ثُقجد١ ٝثُؼشش٣ٖ، ثُؾجٓؼز ثالٓش٤ٌ٣ز، دثةشر ثُضشد٤ز، د٤شٝس.

، ٌٓضذز ثُلالؿ، 9(: ٓ٘جٛؼ ثُش٣جػ٤جس ثُٔذسع٤ز ٝصذس٣غٜج، ؽ9008أدٞ ص٣٘ز، كش٣ذ، )*

 ث٣ٌُٞش.

 صذس٣ظ ثُش٣جػ٤جس ثُلؼجٍ، دثس ثُلٌش، ػٔجٕ. (:9003) ،دذ١ٝ، سٓؼجٕ*

 (: ثُلٌش ثُضشد١ٞ ػ٘ذ ثدٖ ثُو٤ْ، دثس فجكع، ؽذر. 0333ثُقؾجؽ٢، فغٖ، )*

 ، ثأل٤ِٛز، ػٔجٕ. 0ؽ ،(: إدثسر ثُٔؼشكز: ٓذخَ صطذ٤و9005٢فؾجص١، ٤ٛغْ، )*
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ح ، ٌٓضذز دثس ثٌُضج0/أ(: ٓذخَ إ٠ُ ٗظش٣ز ثُزًجءثس ثُٔضؼذدر، ؽ9005فغ٤ٖ، دمحم، )*

 ثُؾجٓؼ٢، ثُؼ٤ٖ.

(: أعش ثعضخذثّ ٗٔٞرػ ٓجسصثٗٞ ألدؼجد ثُضؼِْ ك٢ صذس٣ظ ثُؼِّٞ ك٢ 9003) ٓش٣ْ، ثُشف٢ِ٤،*

ثُضقظ٤َ ٝص٤ٔ٘ز ثُزًجءثس ثُٔضؼذدر ُذٟ ؽجُذجس ثُظق ثُغج٢ٗ ٓضٞعؾ ك٢ ثُٔذ٣٘ز ثُٔ٘ٞسر، 

 أؽشٝفز دًضٞسثٙ ٓ٘شٞسر، ٤ًِز ثُضشد٤ز، ؽجٓؼز أّ ثُوشٟ، ٌٓز ثٌُٔشٓز.

ثُٔؼج٤٣ش  –(: ص٤ًٞذ ثُؾٞدر ك٢ ٓ٘جٛؼ ثُضؼ٤ِْ 9000، سػج ٝػذذ ثُق٤ٔذ ثُغ٤ذ، )ثُغؼ٤ذ*

 ٝثُؼ٤ِٔجس ٝثُٔخشؽجس ثُٔضٞهؼز، دثس ثُضؼ٤ِْ ثُؾجٓؼ٢، ثإلعٌ٘ذس٣ز.

(: ثُوٞر ثُش٣جػ٤ز ٓذخَ فذ٣ظ ُضط٣ٞش ٝصو٣ْٞ صؼِْ ثُش٣جػ٤جس ك٢ 9008ثُغؼ٤ذ، سػج، )*

ُظ: صؼ٤ِْ ٝصؼِْ ثُش٣جػ٤جس ٝص٤ٔ٘ز ثإلدذثع، ثُؾٔؼ٤ز ٓشثفَ ثُضؼ٤ِْ ثُؼجّ، ثُٔؤصٔش ثُؼ٢ِٔ ثُغج

 أًضٞدش، دثس ثُؼ٤جكز، ؽجٓؼز ػ٤ٖ شٔظ. 3-3ثُٔظش٣ز ُضشد٣ٞجس ثُش٣جػ٤جس، 

(: ٓغض٣ٞجس ثُضٞثطَ ثُش٣جػ٢ ثُٔضٞثكشر ُذٟ ثُطالح ثُظق ثُضجعغ 9006ثُغؼ٤ذ، سػج، )*

ثُغِطجٕ هجدٞط، (، ؽجٓؼز NCTMك٢ ػٞء ٓؼج٤٣ش ثُٔؾِظ ثُو٢ٓٞ ُٔؼ٢ِٔ ثُش٣جػ٤جس )

 ٓغوؾ.

 .، دثس ثُٔغ٤شر، ػٔج0ٕ(: ثُضؼِْ ثُٔغض٘ذ إ٠ُ ثُذٓجؽ، ؽ9004ثُغِط٢، ٗجد٣ز، )*

(: ثُزًجء ثُٔ٘طو٢ ثُش٣جػ٢ ٜٝٓجسر ثصخجر ثُوشثس ٝػالهضٜٔج 9004ثُش٤خ٢ِ، دجٕ، )*

٤َ ػ٘ذ ؽِذز ٤ًِجس ثُضشد٤ز ك٢ ٓقجكظز دـذثد، سعجُز ٓجؽغض٤ش ؿ٤ش ٓ٘شٞسر، ؽجٓؼز ظدجُضق

 د، ٤ًِز ثُضشد٤ز ُِؼِّٞ ثُظشكز/ إدٖ ث٤ُٜغْ. دـذث

ثُبء ثشَبيح تذسٚجٙ نتًُٛخ انمٕح انشٚبضٛخ نذٖ انطهجخ/ انًطجمٍٛ (: 9009ثُظ٤ذث١ٝ، ؿغجٕ، )*

، أؽشٝفز دًضٞسثٙ ٓ٘شٞسر، ؽجٓؼز ٔأثشِ ػهٗ انمٕح انشٚبضٛخ نذٖ طهجتٓى ٔتسظٛهٓى انشٚبضٙ

 دـذثد، ٤ًِز ثُضشد٤ز/ ثدٖ ث٤ُٜغْ.

 (: إدثسر ثُٔؼشكز، ػجُْ ثٌُضخ ثُقذ٣ظ، ػٔجٕ.9003ٗؼ٤ْ، )ثُظجٛش، *

كجػ٤ِز دشٗجٓؼ هجةْ ػ٠ِ ثُضؼِْ ثُذٓجؿ٢ ُض٤ٔ٘ز ثُوٞر ثُش٣جػ٤ز ُذٟ  (:9008ػذذ هللا، ػ٢ِ، )*

ؽالح ثُظق ثألٍٝ ثُغج١ٞٗ، أؽشٝفز دًضٞسثٙ ٓ٘شٞسر، ٤ًِز ثُضشد٤ز دجُٞثد١ ثُؾذ٣ذ، ؽجٓؼز 

 أع٤ٞؽ.
ٜٓ٘ؼ ثُش٣جػ٤جس ك٢ ػٞء ثُٔؼج٤٣ش ثُٔؼجطشر ٝأعش رُي ػ٠ِ ص٤ٔ٘ز ثُوٞر  ط٣ٞشأ(: ص9003) ،ػذ٤ذٙ، ٗجطش*

ؽجٓؼز  –صال٤ٓز ثُٔشفِز ثالدضذثة٤ز، ثؽشٝفز دًضٞسثٙ ؿ٤ش ٓ٘شٞسر، ٤ًِز ثُضشد٤ز دشذ٤ٖ ثٌُّٞ  ثُش٣جػ٤جص٤ز ُذٟ

 ثُٔ٘ٞك٤ز.
ص٤ٔ٘ز دؼغ ٌٓٞٗجس ثُقظ ثٌُٔج٢ٗ ٝثالعضذالٍ ثُٜ٘ذع٢  ح(:9003ػذ٤ذٙ، ٗجطش، )*

ُذٟ صال٤ٓز ثُٔشفِز ثالدضذثة٤ز، دقظ ٓوذّ ُِٔؤصٔش ثُؼ٢ِٔ ثُغجدغ،   جعضخذثّ )ثالٝس٣ؾج٢ٓ(د

 ثُؾٔؼ٤ز ثُٔظش٣ز ُضشد٣ٞجس ثُش٣جػ٤جس، ؽجٓؼز ػ٤ٖ شٔظ، ثُوجٛشر.

ٓغض٣ٞجس ثُزًجء ثُٔضؼذد ُذٟ ؽِذز ٓشفِز ثُضؼ٤ِْ  (:9004ٝٗجةِز ثُخضٗذثس، ) ٝ ػلجٗز، ػض*

ظ٤َ ك٢ ثُش٣جػ٤جس ٝث٤ٍُٔٞ ٗقٞٛج، ّ ثُؾجٓؼز ثالعال٤ٓز ثألعجع٢ دـضر ٝػالهضٜج دجُضق

 .866-898، 9، ع 09)عِغِز ثُذسثعجس ثالٗغج٤ٗز(، ٓؼ 

، دثس 9(: ثُضذس٣ظ ثُظل٢  دجُزًجءثس ثُٔضؼذدر، ؽ9003ػلجٗز، ػضٝ ٝ ٗجةِز ثُخضٗذثس، )*

 .ثُٔغ٤شر، ػٔجٕ

٣ز ثُزًجءثس ثُٔضؼذدر (: أعش دشٗجٓؼ دجُٞعجةؾ ثُٔضؼذدر ك٢ ػٞء ٗظش9003ػ٤جد، ٠٘ٓ، )*

ػ٠ِ ثًضغجح ثُٔلج٤ْٛ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ز ٝدوجء أعش ثُضؼِْ ُذٟ ؽجُذجس ثُظق ثُغجدغ دـضر، سعجُز 

 ٓجؽغض٤ش ٓ٘شٞسر، ٤ًِز ثُضشد٤ز، ثُؾجٓؼز ثإلعال٤ٓز، ؿضر، كِغط٤ٖ.
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(: أعش ثُضذس٣ظ ٝكن ثُوٞر ثُش٣جػ٤ز ػ٠ِ 9004ثُوذ٤الس، دمحم ػ٢ِ ٝأفٔذ ثُٔوذثد١، )*

ٔلج٤ْٛ ثُش٣جػ٤ز ُذٟ ؽجُذجس ثُظق ثُغجٖٓ ثألعجع٢ ك٢ ثألسدٕ، ٓؾِز ثُؼِّٞ ثعض٤ؼجح ثُ

 .0، 40ّثُضشد٣ٞز، ٓؼ 

 ، دثس ثُٔغ٤شر، ػٔجٕ.0(: صل٤ٌش ٝرًجء ثُطلَ، ؽ9003هطج٢ٓ، ٗج٣لز، )*

(: ثُؼالهز د٤ٖ ثُقظ ثُؼذد١ ٝثالدثء ثُقغجد٢ ك٢ ٓجدر ثُش٣جػ٤جس 0333ثٌُشٓز، ٤٘ٓش، )*

العجع٢ ك٢ ٓذثسط ٓ٘طوز د٤ش ُقْ، سعجُز ٓجؽغض٤ش ؿ٤ش ٓ٘شٞسر، ُطِذز ثُظق ثُضجعغ ث

 ؽجٓؼز د٤شص٣ش، كِغط٤ٖ.

 ٛشر.، ػجُْ ثٌُضخ، ثُوج8(: صل٤ٌش دال فذٝد، ؽ 9006ٓقٔٞد، طالؿ ثُذ٣ٖ، )*

صؼ٤ِْ ثُش٣جػ٤جس د٤ٖ ثُ٘ظش٣ز ٝثُضطذ٤ن:صؼ٤٤ن ثُٜٞر أعجط  (:0333) ،ض٤ٓ٘ج، كج٣*

  ثُش٣جػ٤جس ك٢ ثُوشٕ ثُقجد١ ٝ ثُؼشش٣ٖ.ُإلطالؿ، ثُٔؤصٔش ثُؼج٢ُٔ ُضؼ٤ِْ 

(: ػجدثس ثُؼوَ ثُشجةؼز ُذٟ ؽِذز ثُٔشفِز ثألعجع٤ز ثُؼ٤ِج ك٢ ٓذثسط 9006ٗٞكَ، دمحم، )*

ًجٕٗٞ ، 9ٝ  0ث٤ُٞٗغٌٞ( ع  \ًٝجُز ثُـٞط ثُذ٤ُٝز ك٢ ثألسدٕ، ٓؼ ثُٔؼِْ ثُطجُخ )ثألٝٗشٝث 

 ثألٍٝ.

 ٝثُ٘ظْ ٝثُضو٤٘جس، دثس ثُٔ٘جٛؼ، ػٔجٕ. (: إدثسر ثُٔؼشكز ثُٔلج٣9003ْ٤ٛجع٤ٖ، عؼذ، )*

(: أعش دؼغ ثُٔضـ٤شثس ػ٠ِ ثُٔؼشكز ثُش٣جػ٤ز ُذٟ ٓؼ٢ِٔ ثُظق ٣9003ق٠٤، ؽٜجد، )*

 TIMSSثُغجٖٓ ٝصقظ٤َ ؽالدْٜ ك٢ ثُش٣جػ٤جس ك٢ ٓقجكظز هِو٤ِ٤ز )ثالؽجس ثُ٘ظش١ ُذسثعز 

 ٗٔٞرؽج(، سعجُز ٓجؽغض٤ش، ؽجٓؼز ثُ٘ؾجؿ ثُٞؽ٤٘ز، ٗجدِظ، كِغط٤ٖ.
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 انًالزك

 (0)يهسك سلى 
 االختظبص االعى د

 ؽشثةن صذس٣ظ ثُش٣جػ٤جس أ.د. سثكذ دقش ثُٔؼ٤ٞف 0

 س٣جػ٤جس أ.د. ٠ُٔ ٗجؽ٢ دمحم 2

 فجعذجس أ.ّ.د. ث٥ء ػذذ ثُق٤ٔذ ػذذ ثُِط٤ق 2

 ثُش٣جػ٤جس ّ.د. أس٣ؼ خؼش فغٖ 2

 ظجء صطذ٤و٢إف ّ.د. عٜجد أفٔذ أفٔذ 1

 س٣جػ٤جس صطذ٤و٤ز ّ.د. ؿجدٙ فغٖ إدشث٤ْٛ 2

 ( )اختجبس انًؼشفخ انشٚبضٛخ االخشائٛخ(2)يهسك سلى  
 د ثُخطأ ك٢ ثُخٞثسص٤ٓز أدٗجٙ:فذّ / 0ط

For i = 0 to 10 

              X = (a + b) / 2 

C = f(x) 

H = abs(c) 
If h     
Break 

End 

         f(x) = xسثكغٕٞ ٢ٛ ثُطش٣وز ثُٔلؼِز إل٣ؾجد ؽزس ثُذثُز ث٥ص٤ز  -ٗش ؽش٣وز ٤ٗٞص٤ًٖق ٣ٌٔ٘ي إٔ صوشس ٓج إرث ًج /2ط

: 

ّٕ 4( ُغُٜٞز فغجح ثُٔشضوجس.        )8ٜج عِٜز ثُض٘ل٤ز ٝثألدثء.  )( ألّٗ 9ٜج عِٜز ثُذشٓؾز.  )( ألّٗ 0)  صوجسدٜج صشد٤ؼ٢. ( أل

 إفذٟ ثُؼذجسثس طق٤قز: /2ط

0 َّ | |٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ      A X = Bخط٤ز  ٓ٘ظٞٓز ٓؼجدالس ( ُق    

9 َّ    | | ؿ٤شٓؼشف  ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ       A X = Bٓ٘ظٞٓز ٓؼجدالس خط٤ز  ( ُق

8 َّ  ػذد عجُخ    | |   ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ      A X = Bٓ٘ظٞٓز ٓؼجدالس خط٤ز  ( ُق

4 َّ | |٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ      A X = Bٓ٘ظٞٓز ٓؼجدالس خط٤ز  ( ُق    

 ُٔجصالح ال٣ؾجد ؽزٝس ثُٔؼجدُز دطش٣وز ثُض٘ظ٤ق. ثًضخ دشٗجٓؼ دِـز ث /2ط

 ثػشح ٓظلٞكز ٓشدؼز ك٢ ٓظلٞكز ثفجد٣ز. /1ط

َّ  /2ط  ٗظجّ خط٢ دطش٣وٚ ًجٝط ُِقزف. ثسعْ ٓخطؾ ثٗغ٤جد٢ ال٣ؾجد ف

 ُٜج ؽزس ك٢ ثُلضشر :       f (x) = x   ثُذثُز ث٥ص٤ز     /7ط

(0 )[1,2]   (9 )(  0,1)    )8  )  (-1,0)  (4 ) ( -1,-2 )  

َّ  /8ط  ُِ٘ظجّ ثُخط٢ دطش٣وز ًجٝط ؽٞسدٕ. ثًضخ خٞثسص٤ٓز ث٣ؾجد ف

x – y + z = 1 

5y - 3z = 2 

-3y + 6z = 3 
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 (اختجبس انزكبء انًُطمٙ انشٚبضٙ( )2يهسك سلى )
 ؟ ػاليخ االعتفٓبوثُز١ ٣ؾخ إٔ ٣قَ ٓقَ  انؼذدٓج  /0ط

  

 
      

 

 /2ط

 

  /2ط 
 

 

 

 

 

 

 

 دق٤ظ ٣ٌٕٞ : 1إ٠ُ  0ثُذٝثةش ثُٔٞػقز أػالٙ ػغ ثألسهجّ ٖٓ  ك٢

 01ٝٓج د٤ٜ٘ٔج ٖٓ أسهجّ ٣غج١ٝ  2، 2ٓؾٔٞع ثُشه٤ٖٔ  -

  00ٝٓج د٤ٜ٘ٔج ٖٓ أسهجّ ٣غج١ٝ  2، 2ٓؾٔٞع ثُشه٤ٖٔ  -

  02ٝٓج د٤ٜ٘ٔج ٖٓ أسهجّ ٣غج١ٝ  1، 2ٓؾٔٞع ثُشه٤ٖٔ  -

 ٣9غج١ٝ ٝٓج د٤ٜ٘ٔج ٖٓ أسهجّ  2، 0ٓؾٔٞع ثُشه٤ٖٔ  -

 ؟ ػاليخ االعتفٓبوثُز١ ٣ؾخ إٔ ٣قَ ٓقَ  انؼذدٓج              ? , 16 , 12 , 9 , 6 , 4 , 2 , 1 , 0/ 2ط
 ػٖٔ شذٌز ثألسهجّ ثُٔٞػقز أدٗجٙ، دق٤ظ ٣غضٞك٢ ثُششؽ٤ٖ ثُضج٤٤ُٖ : / خذ سلًب2ط

22 22 8 28 

7 2 02 02 

01 20 2 1 

08 21 2 02 

   أكو٢ ٣قض١ٞ ػ٠ِ صشد٤غ )ٓشدغ ػذد(.إٔ  ٣ٌٕٞ ؿ٤ش ٓٞؽٞد ك٢ أ١ خؾ  -0

 إٔ ٣ٌٕٞ ؿ٤ش ٓٞؽٞد ك٢ أ١ خؾ ػٔٞد١ ٣قض١ٞ ػ٠ِ ػذد أ٢ُٝ.      -9

 ؟ ػاليخ األعتفٓبوثُز١ ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ دذٍ  انشلىٓج ٛٞ  /1ط

 

 

            

 

 

 

 

وطغ ثألخشٟ. ٤ًق ٣ٌٔ٘ي إ٣ؾجد ثُوطؼز ثُٔض٣لز دجعضخذثّ ث٤ُٔضثٕ ر١ هطغ ٗوذ٣ز ٝثفذر ٜٓ٘ج ٓض٣لز ٝأعوَ ٖٓ ثُ (8)ُذ٣ي  /2ط

 ؟ ٔنًشتٍٛ فمظثٌُلض٤ٖ 

 ؟ػاليتٙ االعتفٓبوثُِزثٕ ٣ؾخ إٔ ٣قال ٓقَ  انشلًبٌٓج  /7ط
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 ( ؟ٔصَّ )ثهث( ٓؼجكجً إ٤ُٚ كغى22(، أّ ش٢ء ٣ضٕ )َّ)عذط ٔص( ٓؼجكجً إ٤ُٚ كغى21أ٣ٜٔج ٣ضٕ أًغش: ش٢ء ٣ضٕ ) /8ط

 دٔوذثس فشك٤ٖ دجصؾجٙ ػوجسح ثُغجػز ؟  انسشف جٓج ثُقشف ثُز١ ٣وجدَ ثُقشف ثُز١ ٣ذضؼذ ػٖ ثُقشف ثُز١ ٣وجدَ / 9ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ خًظ عُٕادٔٞع أػٔجسٗج دؼذ ٓشٝس . كٌْ ع٤ٌٕٞ ٓؾ022 ثًبَٙ عُٕادع٤ٌٕٞ ٓؾٔٞع ُػٔش١ ُٝػٔش ثد٢٘ دؼذ / 01ط
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