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 مقدمــــــــة
تعتبر صعوبات التعمم من المجاالت الحديثة التى أسترعت إنتباه اإلختصاصيين 
فى مجال التربية الخاصة،حيث زاد اإلىتمام بيا إعتبارًا من الستينيات فقط،وقد بدأ 

ممحوظة من عام إلى ّاخر نظرًا ألن ىذه المشكمة تشمل عددًا  اإلىتمام يتزايد وبصورة
ليس بالقميل من األطفال،وجدير بالذكر أن تأخر اإلىتمام بيذه الفئة يرجع أساسًا إلى 
أن المربين أعتادوا التعامل مع فئات اإلعاقة المعروفة ، كما أن برامج التربية الخاصة 

ا يواجيون ببعض األطفال ممن ال يستطيعون أنصبت منذ القدم عمييا ، بيد أنيم بدءو 
فيم المادة التعميمية والتعامل مع المثيرات البصرية رغم كونيم غير معوقين بصريًا ، 
ويواجو البعض اآلخر مشكالت فى التعامل مع المثيرات السمعية رغم كونيم غير 

إلخ) عبد معوقين سمعيًا ، وىناك أيضًا من يعانى منيم صعوبات فى مجال المغة .. 
 (.63:    7002العزيز الشخص ، 

( أن األطفال ذوي صعوبات التعمميم أولئك  5:  7002ويرى يحيي القبالى )
األطفال الذين يعانون من اضطرابات في واحدة أو أكثر من العمميات النفسية 
األساسية المتضمنة في فيم واستخدام المغة المنطوقة أو المكتوبة وقد تتضح ىذه 

بات في ضعف القدرة عمى االستماع أو التفكير أو التكمم أو القراءة أو الكتابة االضطرا
أو التيجئة أو الحساب،وىذا يقرر أن المصطمح ال يشتمل عمى األطفال الذين 
يواجيون مشكالت تعميمية ، ترجع أساسًا إلى العالقات البصرية أو السمعية أو 

نفعالى أو الحرمان البيئي أو االقتصادي الحركية أو اإلعاقة العقمية أو االضطراب اال
 أو الثقافي .

صعوبات التعمم النمائية وىى صعوبات تتعمق بنمو القدرات العقمية والنفسية، 
بحيث يظير ىذا النمو مختمفا أو فيو من الخمل ما يجعل الطفل يقصر بالميمات التى 
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فى االنتباه أو الذكر ال  تتطمبيا تمك القدرات المرتبطة بميما عممية،فالذى يعانى نقصا 
يستطيع أن يقوم بميام مرتبطة بيانين القدرتين ،وىذا النوع من الصعوبات يسبق 
الصعوبات االكاديمية ألن الصعوبات االكاديمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالصعوبات 
النمائية السابقة عمييا،كما يمكن تصنيف الصعوبات النمائية الى صنفين ىما 

 لية والثانوية ومن أىم ىذه الصعوبات ما يمى:الصعوبات االو 
الصعوبات االولية وتشمل: إضطرابات االنتباه،صعوبات الذاكرة، الصعوبات 

 االدراكية.
الصعوبات الثانوية تشمل: المغة الشفيية، اضطراب التفكير)غسان أبو 

 (.336: 7002فخر،
بل أطفال أما الصعوبات األكاديمية وىى المشكالت التى تظير أصال من ق

المدارس، فحين يظير الطفل قدرة كامنة عمى التعمم، ولكنو يفشل فى ذلك بعد تقديم 
التعميم المدرسى المالئم لو، عندئذ يؤخذ فى االعتبار أن لدى الطفل صعوبة خاصة 
فى تعمم القراءة أو الكتابة أو التيجئة أو التعبير الكتابى ،ومن  أكثر صعوبات التعمم 

صعوبات التعمم فى القراءة،صعوبات التعمم فى الكتابة،صعوبات  عا:االكاديمية شيو 
 (.662: 7002تعمم فى الرياضيات)ىاالىان وكوفمان، 

عدم القدرة عمى إستيعاب المفاىيم الرياضية  تعنى صعوبة تعمم الرياضياتو 
جراء العمميات الحسابية والتى قد ترجع إلى إضطراب أو خمل فى الوظيفة النمائية  وا 

حدث قبل الوالدة نتيجة لخمل جينى أو وراثى وقد يحدث بعد الوالدة نتيجة تذى قد وال
لكدمات أو إصابات فى المخ، ويتصف األطفال ذوى صعوبات الرياضيات إضطراب 
أو قصور فى عمميات التجييز المعرفى والتى قد ترجع إلى صعوبات االنتباه 

أو تجاىل بعض الخطوات الرياضية أو واالحتفاظ بو أثناء القيام بالعمميات الرياضية 
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( فى فيم الرموز الحسابية 3،،،7،3،2،2،3صعوبة فى التمييز بين االرقام مثل )
ستخداميا أو صعوبة فى الكتابة االفقية أو صعوبة فى إدراك العالقات واالتجاىات  وا 

 (.322: 7005)أسامة البطانية وأخرون ،
مييز االشكال، ويجد صعوبة فى فالتمميذ يجد صعوبة فى تمييز الحجوم، وت

معرفة القيمة المنزلية لمرقم، مع وجود مشكالت فى حل العمميات الحسابية ، واالخفاق 
فى فيم المسائل الرياضية الشفوية، وكذلك االخفاق فى قراءة الرموز الرياضية ، ويجد 

فى صعوبة كتابة االرقام الحسابية والرموز الرياضية بشكل صحيح، ويجد الصعوبة 
إنتاج االشكال اليندسية ، ويستغرق وقت طويل فى تنظيم االفكار)ماجدة السيد، 

700، :32، .) 
لذلك يعد إعداد مقياس لتشخيص صعوبات تعمم الرياضيات لدى األطفال أمرًا 

 ضروريًا وميمًا وىو ماتيدف إليو الدراسة الحالية . 
 مشكمة الدراسة 

بمجال صعوبات التعمم بإعتباره واحدًا من  يالحظ فى اآلونة األخيرة إىتمام كبير
مجاالت التربية الخاصة ،وذلك لما وجد من تفاوت وتباين وتنوع المشكالت القائمة فى 
مدارسنا برغم توافر كل اإلمكانات والظروف المالئمة لمتعمم الجيد مما أدى إلى شعور 

قبل أبنائيم والقمق كل من اآلباء واألميات وأولياء األمور بالحيرة والخوف عمى مست
 (،3: 7030من إستكماليم العممية التعميمية )ىال السعيد ، 

أكثر الصعوبات شيوعًا من صعوبات التعمم الرياضيات  تعدومن ناحية أخرى 
ولذلك شيدت السبعينات والثمانينات أطرادًا بالغًا فى اإلىتمام باألسباب والعوامل التى 

ل ظيور العديد من المنظمات والييئات تقف خمف تمك الصعوبات وذلك من خال
والجمعيات التى تبنت مشكالت وصعوبات تعمم الرياضيات التى أسيمت فى ظيور 
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العديد من المناىج والبرامج والمقرارات واألساليب التدريسية وأساليب التشخيص التى  
 (362: 7002أستيدفت مشكالت وصعوبات تعمم الرياضيات) مجدى عزيز ، 

الدراسة الحالية في ضوء أىمية تشخيص األطفال ذوى صعوبات  وتظير مشكمة
تعمم الرياضيات ، بإعداد أدوات ذات خصائص سيكومترية جيدة لتحديد ىؤالء  
األطفال  ، حتى يمكن العمل عمى تخفيف أو عالج ىذه الصعوبات والتي تتمثل في 

يجة لوجود صعوبة صعوبة إجراء العمميات الحسابية األساسية كالجمع والطرح وذلك نت
في التمييز بين األرقام المتشابية و المختمفة في اتجاه الكتابة، صعوبة في فيم 
العالمات المستخدمة في العمميات الحسابية، وصعوبة في معرفة مفاىيم األعداد 
واألرقام ومدلوالتيا وعالقتيا ببعضيا البعض ، فتوصي الدراسات المختمفة فى مجال 

لمتخفيف من صعوبات تعمم الرياضيات مثل دراسة محمود مصطفى البرامج العالجية 
(  بمدى فاعمية كتاب إلكترونى لعالج صعوبات تعمم 7033عطية صالح )

الرياضيات لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية، ودراسة ىانى فاروق عبد العزيز عطية 
مى التحصيل ( أثر إستخدام إستراتيجيات التعمم النشط فى تعميم الرياضيات ع7033)

واإلتجاه وميارات التفكير الناقد لذوى صعوبات التعمم والعاديين بالحمقة األولى من 
الكشف عن  (Rubinstein&Tannock,2010)التعمم األساسى.   كما توكد دراسة 

العالقة بين قمق الرياضيات والتجييز العددى لدى تالميذ ذوى صعوبات تعمم 
 الرياضيات، 

العالقة بين قمق الرياضيات وتحصيل الرياضيات لدى  (Wu et al ,2010)ودراسة 
تالميذ الصف الثانى والثالث االبتدائى. كما يرى العديد من الباحثين أن المشكالت فى 
الذاكرة تمعب دورًا ميمًا فى أوجو القصور فى مستوى التحصيل فى مادة الرياضيات 

 .(Wittlen&Noam,E.,2010)بين الطالب ذوى صعوبات التعمم
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لذلك تظير أىمية التشخيص الصحيح لألطفال ذوى صعوبات تعمم الرياضيات ، 
وذلك لن يأتى إال من خالل أدوات ذات خصائص سيكومترية جيدة ، فيحاول 
الباحثين في ىذه الدراسة السعى إلعداد مقياس ييدف الى تشخيص صعوبات تعمم 

وثبات . و يمكن صياغة الرياضيات و فحص الخصائص السيكومترية لو من صدق 
 مشكمة الدراسة في السؤال التالي:

مامدى إمكانية إعداد مقياس لتشخيص صعوبات تعمم الرياضيات لدى األطفال 
 تتوافر فيو الخصائص المناسبة؟

 هدف الدراسة 
تيدف الدراسة الحالية إلى إعداد مقياس لتشخيص صعوبات تعمم الرياضيات 

 ئصو السيكومترية من صدق وثبات ومعايير.لدى األطفال،مع التحقق من خصا
 أهمية الدراسة 

يمكن إيجاز أىمية الدراسة الحالية عمى المستويين النظرى والتطبيقى عمى النحو 
 التالى:
إمكانية التعرف عمى مستوى أداء ىؤالء األطفال المعرضين لخطر صعوبات  .3

ل وتقديم الخدمات تعمم الرياضيات،مما يسيم فى اإلكتشاف المبكر ألولئك األطفا
 الالزمة ليم حتى ال تزداد حالتيم سوءًا.

براز دورىا فى عالج صعوبات تعمم  .7 توجيو اإلىتمام لبرامج التدخل المبكر وا 
 الرياضيات ، ألن ىذه البرامج إمتدادًا لبرامج رياض األطفال.

إعداد اختبار لتشخيص صعوبات تعمم الرياضيات لدى األطفال من خالل  .6
 ألنشطة والميام التى يقوم الطفل بأدائيا.مجموعة من ا

 



 

344 

 مقياس تشخيص صعوبات تعمم الرياضيات لدى األطفال
 عبد العزيز السيد الشخص  د.أ.

 رضا خيرى عبد العزيز د.                             محمود محمد طنطاوى  د.
 محمد أحمد عمر كرداوى  أ.

 مصطمحات الدراسة 
 التعريف اإلجرائى  لصعوبات تعمم الرياضيات:

يعرف الباحث صعوبات تعمم الرياضيات إجرائيا بأنيا: اضطراب نوعي في تعمم 
مفاىيم الرياضيات والعمميات الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسمة، كما يشمل 

 اإلستيعاب الحدسي لألعداد ومشكالت تعمم حقائق واجراءات األعداد.افتقار 
 اإلطار النظرى

ُيعد اإلىتمام بمجال صعوبات التعمم من المجاالت الحديثة نسبيًا فى التربية 
الخاصة، حيث أدرك األخصائيون فى مجال التربية الخاصة وجود عددًا من األطفال 

وال بالمكفوفين وال بالمتخمفين عقميا، إال أنيم فى مجال التعمم المدرسي ال ىم بالصم 
غير قادرين عمى التعمم فى إطار النظم التعميمية العادية، وىذه المجموعة من األطفال 
ىى التى تصنف فى الوقت الحاضر تحت ما يعرف بأصحاب الصعوبات الخاصة 

 (. 6:  7032فى التعمم )أحمد عاشور و ّاخرون ،
 تعريف صعوبات التعمم

صعوبات التعمم األطفال ذوى  ( (Geary DC., 2006:161-169 فر يع
بأنيم "أولئك المذين يظيرون إضطرابات فى واحد أو أكثر من العمميات النفسية 
األساسية التى تتضمن فيم وأستعمال المغة المكتوبة أو المغة المنطوقة،والتى تبدو فى 

ة والحساب والتى ترجع  إلى أسباب إضطرابات السمع والتفكير والكالم والقراءة والتيجئ
تتعمق بإصابات الدماغ البسيطة والوظيفية ولكنيا ال ترجع إلى أسباب تتعمق باإلعاقة 

 العقمية أو السمعية أو البصرية أو غيرىا من اإلعاقات"
( إلى أن مفيوم صعوبات  ،5: 7002وقد أشار دانيال ىالالىان وآخرون ) 

والمعرفة التي تعتبر جوىرية بالنسبة لمفرد ، وتعد مثل  التعمم يتضمن اضطرابات التعمم
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ىذه الصعوبات نوعية ؛ بمعنى أن كاًل من ىذه االضطرابات التي تتضمنيا تؤثر بشكل 
دال نسبيًا عمى مدى محدود من نواتج األداء والنواتج األكاديمية ، وقد تحدث صعوبات 

الصعوبات مع ذلك ال ترجع في التعمم النوعية مع حاالت إعاقة أخرى ، إال أن تمك 
أساسيا إلى مثل ىذه الحاالت ، ومن أمثمة تمك الحاالت اإلعاقة العقمية ، أو 
االضطرابات السموكية ، أو نقص الفرص االزمة لمتعمم ، أو أوجو القصور الحسية 

 األولية .
 ويمكن تمخيص أىم العناصر المكونة ليذا المفيوم عمى النحو التالى :

 التعمم إعاقة مستقمة عن غيرىا من اإلعاقات األخرى .أن صعوبات  .3
يقع مستوى الذكاء لمن لدييم صعوبات تعمم فوق مستوى اإلعاقة العقمية ، ويمتد  .7

 إلى المستوى العادي ، والمتفوق أيضًا .
 تندرج صعوبات التعمم من حيث الشدة من البسيطة إلى الشديدة . .6
ر من العمميات النفسيةكاالنتباه  ، قد تظير صعوبات التعمم في واحدة أو أكث .2

 والذاكرة ، واإلدراك، والتفكير ، وكذلك المغة الشفوية .
تظير صعوبات التعمم في واحدة أو أكثر من المجاالت األكاديمية األساسية  .5

 والميارات المغوية كالتعبير الشفوي والكتابة ) التعبير والخط واإلمالء ( .
ي ليست مقصورة عمى مرحمة الطفولة أو تظير عمى مدى حياة الفرد ، في .3

 الشباب فقط .
قد تؤثر عمى النواحي الميمة لحياة الفرد االجتماعية أو النفسية أو المينية ،  .2

 وكذلك عمى أنشطة الحياة اليومية .
 قد تكون مصاحبة ألي إعاقة أخرى ، وقد توجد لدى المتفوقين والموىوبين أيضًا. .2
مباشرة ألي من اإلعاقات المعروفة ، أو  ال تعد صعوبات التعمم ، نتيجة .،

 (. ،5: 7002االختالفات الثقافية)دانيال ىالالىان وآخرون، 
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 تصنيف صعوبات التعمم 
 يمكن تقسيم صعوبات التعمم عمى النحو التالي:

 صعوبات التعمم النمائية :  -أ
الطفل تتعمق صعوبات التعمم النمائية بالعمميات العقمية المعرفية التي يحتاجيا 

في تحصيمو األكاديمي. ويرى بعض العمماء أن الصعوبات النمائية ترجع إلى 
اضطرابات وظيفية تخص الجياز العصبيالمركزي، وأن ىذه الصعوبات يمكن أن 

 تنقسم إلى نوعين فرعيين، وىما :
 صعوبات أولية: مثل االنتباه، واإلدراك، والذاكرة   .3
م، والفيم، والمغة الشفيية، وىى صعوبات ثانوية : مثل التفكير، والكال  .7

الصعوبات التي تتعمق بالوظائف الدماغية وبالعمميات العقمية المعرفية التي 
- ،32: 7006يحتاجيا الطفل في تحصيمو األكاديمي)السيد عبد الحميد، 

 (.67: ،700؛ بطرس حافظ، 350
طرابات ( أن صعوبات التعمم النمائية تشمل اض 62: 7030ويؤكد محمد النوبي)

في الوظائف العقمية األساسية المتداخمة مع بعضيا البعض) االنتباه، واإلدراك، 
والتفكير، والتركيز، وحل المشكمة(  فيذه الوظائف مسئولة عن التوافق الدراسي لمتمميذ 
وتحصيميفي الموضوعات األكاديمية، فاالنتباه مثاًل ىو أولى خطوات عممية التعمم، 

راك وما يتبعو من عمميات عقمية الزمو لمتعمم. وعميو، فإن وبدونو اليحدث اإلد
 اضطراب إحدى ىذه العمميات يؤدى إلى صعوبات أكاديمية.

 صعوبات التعمم األكاديمية: -ب
ىي وثيقة الصمة بصعوبات التعمم النمائية، وترتبط ىذه الصعوبات بالموضوعات 

، وصعوبة الكتابة،  Dyslexiaالدراسية األساسية، مثل صعوبة القراءة) عسر القراءة( 
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، وصعوبة إجراء العمميات Dysgraphiaوالعجز عن الكتابة ) عسر الكتابة( 
) عبد Dysorthographiaالتيجئة  ، باإلضافة إلي صعوبةDyscalculiaالحسابية 

: Paquette & Tuttle  ،7006؛ باكيت وتاتيل  353أ: 7003الرحمن سميمان،
35 - 33.) 

من بين صعوبات التعمم األكاديمية صعوبات تعمم الرياضيات والتي تعرفيا 
( عمى أنيا قدرة الشخص عمى استخدام الرموز فالتمميذ 5،: 7006تيسير كوافحة) 

طيع أن يميز بين األرقام أو الرموز يطمق عميو تمميذ ذي صعوبات الذي اليست
؛ ونعنى بصعوبة الرياضيات عدم قدرة التمميذ عمى التعامل Dyscalculiaالرياضيات 

مع األرقام والمعادالت الرياضية، فالتمميذ الذي يعاني من صعوبة في الرياضيات قد 
عدم القدرة عمى جمع األرقام بالشكل أويكون لديو  7،3أو 2،2ال يستطيع التفريق بين 

)×( وكذلك اليفرق بين إشارة الضرب   6273= 62+73الصحيح ومثال ذلك يجمع  
شارة الجمع )+(، وىذا يوضح  أن عممية تشخيص التالميذ الذين يعانون من  وا 
صعوبات في الحساب تكون سيمة إذ يمكن لمعمم الفصل أو معمم غرفة المصادر 

أن يعرف إذا راقب ابنو أثناء حمو لمواجب أومالحظة دفاتره أو زيارة وحتى لولى األمر 
 قصيرة لممدرسة لمراقبة ابنو داخل غرفة الدراسة.

: Paquette& Tuttle(7006يؤكد ذلكما توصل إليو كُل من باكيت وتاتيل
( من أنو قد يواجو ،-2: 7033(؛وعبد العزيز الشخص، وسيد جارحي )35-33

تعمم المفاىيم المتعمقة بالرياضيات، وقد يظير ذلك في عدة األطفال مشكالت فى 
 صور من أىميا ما يمي:

مشكالت في معرفة أو اإللمام بالمفاىيم األساسية الالزمة لمرياضيات مثل  .3
 المقارنات) أطوال، وأحجام، وكتمة..... الخ(.
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 صعوبة معرفة مفاىيم األعداد واألرقام ومدلوالتيا وعالقتيا ببعضيا البعض. .7 
،  ×،  -صعوبة في فيم العالمات المستخدمة في العمميات الحسابية) مثل +،   .6

.)..... ÷ 
صعوبة إجراء العمميات الحسابية األساسية) الجمع والطرح والقسمة  .2

 والضرب....(.
 7،3صعوبة التمييز بين األرقام المتشابية والمختمفة في اتجاه الكتابة) مثل .5

 (.2،2أو
حسابية في حالة تغيير وضع األعداد سواء أفقية أو صعوبة في حل المسائل ال .3

 رأسية )مشكالت في اإلدراك البصري(.
 صعوبة التمييز بين األشكال اليندسية مثل المربع والمثمث والدائرة. .2
صعوبة في حل المسائل المفظية لوجود مشكالت في فيم األفكار المطموب  .2

 تحويميا إلى أرقام ومن ىنا التعامل معيا رياضيًا.
صعوبة التعامل مع المسائل التي تتضمن كسور، نظرًا لوجود مشكالت في  .،

التمييز بين البسط والمقام. وما تتطمبو تمك العمميات من توحيد المقامات، أو 
 ضرب الكسور في رقم معين لمتوحيد، أو تحويل الكسور إلى أرقام عشرية.

 مشكالت في تذكر الحقائق الرياضية مثل جداول الضرب..30
ت في التعرف عمى مفاىيم الوقت، واالتجاه، وضعف التززر البصري مشكال.33

 حركي.
( أن مشكالت تعمم مفاىيم 3،،2)Miller & Mercerويذكر ميمر وميرسر 

الرياضيات قد ترجع إلي عدد من مكونات عممية معالجة المعمومات التي ترتبط 
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المكانية، والمعالجة بصعوبات تعمم الرياضيات مثل: االنتباه، والمعالجة البصرية 
 السمعية، والذاكرة والقدرة عمى االسترجاع، والميارات الحركية.

 تعريف صعوبات تعمم الرياضيات
( أن مفيوم الرياضيات ىو مفيوم أشمل وأعم 525: 2،،3يرى فتحى الزيات )

من مفيوم الحساب فالرياضيات ىى دراسة البنية الكمية لألعداد وعالقتيا،أما الحساب 
ر إلى إجراء العمميات الحسابية البسيطة، ولمتمييز بين المصطمحين يشير فيشي

إلى عسرأو صعوبة إجراء العمميات الحسابية وىى "  Dyscalculiaمصطمح 
 إضطراب نوعى فى تعمم مفاىيم الرياضيات والحساب والعمميات الحسابية .

جز فى كما تعرف صعوبات تعمم الرياضيات كذلك عمى أنيا الصعوبة أو الع
إجراء العمميات الحسابية األساسية ) الجمع ، الطرح ، الضرب ، القسمة ( وما يترتب 
عمييا من مشكالت فى دراسة الكسور والجبر واليندسة فيما بعد )نبيل حافظ ، 

7000 :373.) 
( صعوبات تعمم الرياضيات  ،26: 7005كما يعرف  )عبد المطمب القريطى، 

جراء العمميات بأنيا إضطراب المقدرة عمى  تعمم المفاىيم الرياضية والعجز عن فيم وا 
 الحسابية األساسية )الجمع والطرح والضرب والقسمة( وتسجيل الحمول.

 خصائص األطفال ذوى صعوبات تعمم الرياضيات
إن األطفال الذين يعانون من صعوبات تعمم الرياضيات فى المرحمة االبتدائية 

 تميزىم وىى:لدييم مجموعة من الخصائص التى 
 عدم القدرة عمى فيم مدلوالت االعداد ونطقيا وكتابتيا. .3
 عدم القدرة عمى إجراء العمميات الحسابية. .7
 عدم القدرة عمى التمييز بين االرقام المتشابية. .6
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 ÷(.، X، -عدم القدرة عمى فيم مدلوالت الرموز الرياضية مثل )+،  .2 
 ثمثة .عدم القدرة عمى إيجاد ضعف العدد أو نصفة أو  .5
 (.7002عدم القدرة عمى حل المسائل المفظية.) مجدى عزيز إبراىيم ، .3

 Principles of mathematics instructionمبادئ تدريس الرياضيات :
 تتضمن أىم مبادئ تعمم الرياضيات ما يمى:

تأمل المفاىيم والترابطات األساسية واألفكار الكبيرة فى أى محتوى أو إجراءات  .3
 تخاطبيا.

 إستخدام أساليب لربط المعرفة السابقة لدى طالبك بالمفاىيم الجديدة. .7
 نشط إتجاىات فى بيئة التعمم. .6
 قدم مفاىيم الرياضيات الجديدة فى سياقات حل مشكالت واقعية وذات معنى. .2
 ضع تسمسل تدريسى فعال ومالئم معرفيًا. .5
 فكر فى الدرجة المالئمة من التدريس الصريح لممحتوى. .3
 ة المغة فى تعمم الرياضيات.تذكر أىمي .2
 أعرف قوة اإلستراتيجيات لتجاوز الموضوعات وخمق متعممين مستقمين. .2
 تأكد من أن تدريس الرياضيات يتضمن أنشطة إنتقال أثر التعمم. .،

(Susan perry ,2007: 122)                                            
 األهداف العامة لتعميم الرياضيات

 -األىداف العامة لتعميم الرياضيات فيما يأتى: تتمثل أىم
تزويد األطفال بالمعرفة الرياضية المعاصرة بمستوياتيا المختمفة من حقائق نوعية  .3

 وأفكار ومبادئ ومفاىيم.
مساعدة األطفال عمى إكتساب الميارات فى إجراء العمميات الرياضية وحل  .7

ستخدام اآلالت الحاسبة.  المشكالت وا 
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األستقالل الذىنى لألطفال عن طريق تشجيعة عمى إكتشاف القواعد تنمية  .6
والعالقات واألنماط الرياضية وتقدير صحة النتائج وتفسيرىا ، وتنمية الثقة 

 بالنفس فى معالجة ما يعرض عميو من مشكالت.
 تنمية القدرة اإلبتكارية لألطفال. .2
 تنمية اإلتجاىات والميول العممية لألطفال. .5
ضيات كأداة نافعة لمعالجة مشكالت البيئة اإلقتصادية ، وفى عممية إبراز الريا .3

 التخطيط ، وفى خدمة المواد الدراسية األخرى.
 ربط الرياضيات بالبيئة المحيطة باألطفال. .2
تنمية قدرة األطفال عمى إستخدام الحاسوب واألنترنت والوسائط المتعددة عند  .2

 تعميم وتعمم الرياضيات.
 إستخدام أساليب التعمم الذاتى. تدريب األطفال عمى .،

 تنمية ميارات العمل من خالل الفريق والتعمم التعاونى عند تدريس الرياضيات..30
 إبراز دور الرياضيات فى الحياة وكذلك دورىا فى المواد األخرى..33
تنمية عادات سموكية منيا تقدير قيمة الوقت والنظام والتخطيط السميم وتحمل .37

 المسؤولية.
الفرد عمى التكيف والتأقمم مع التحول السريع لممتغيرات اإلجتماعية تنمية قدرة .36

: 2،،3بما ال يتعارض مع ىويتنا وثقافتنا اإلجتماعية المحمية)مجدى عزيز ،
 (.22-26: 7003،عصام روفائيل ومحمد يوسف ،37

 دراسات سابقة:
ىدفت الدراسة الى تصميم برنامج (Montague&Morgan,2000)دراسة  .3

اجل تدريس كيفية حل المسائل المفظية لألطفال ذوى الصعوبة فى  تعميمى من
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( 5حل المسائل من خالل اكتساب وتطبيق العمميات المعرفية وتضمنت عينة ا) 
أطفال من ذوى صعوبات التعمم فى الصف الثامن،واستخدمت الدراسة ادوات 

سية االربعة منيا: اختبار الرياضيات ،البرنامج التعميمى ويتضمن االساليب التدري
 –التدريس الواضح لعمميات حل المسالة واالستراتيجيات  -)تقييم حل المسالة
التغذية الراجعة لألداء( كما تضمن أنشطة االلقاء )التسميع  –عممية النمذجة 

 (.Say,Ask,Checkوأيضا تضمن اجراء: قل واسال وافحص
Say.يقرر الطفل عدد الخطوات والعمميات التى يحتاجيا .... 
Ask.كم عدد الخطوات التى يحتاجيا الطفل؟ خطوتين عمى سبيل المثال .... 

Check ذا لم يوجد ىذا ... ىل الخطة التى وضعيا الطفل ذات احساس وا 
االحساس فالبد أن تطمب المساعدة ثم يحتاج الطفل لمتقييم وذلك بواسطة التنبؤ 

 باالجابة.
 وتوصمت الدراسة الى نتائج أهمها:

  التالميذ عمى اسموب حل المسالة المفظية وأصبح من السيل تعمم حميا.تعود 
  اصبح األطفال ذوى الصعوبة أكثر ميارة وكفاءة فى حل المسألة وقضاء وقت

 بسيط جدا فى حل المسائل الرياضية العادية.
  اتجاه األطفال ذوى صعوبات التعمم الى المثابرة )المواظبة( عمى حل المسائل

 ر صعوبة.المفظية االكث
  إزداد تقدميم المغوى وثقتيم المتزايدة بأنفسيم وأصبحوا أكثر اثارة حيث ان

معظميم احبوا التحدى واستمتعوا بحل المسائل المفظية الرياضية من خالل 
 تمميم اسموب حل المسالة وممارستة فى مختمف النصوص الرياضية.
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 بشكل فعال وأىميا  تعمم األطفال استراتيجيات التنظيم الذاتى لحل المسالة
 المراقبة الذاتية(. –االستبيان الذاتى  –)التدريس الذاتى 

  ساعدت االستراتيجيات األطفال أن يكتسبوا معرفة استراتيجية تساعدىم عمى
 تنظيم ادائيم بشكل فعال واستخدام الطريقة المناسبة أثناء حل المسألة.

تدريس نموذج : ىدفت الدراسة الى (Palmer&Wehmeyer,2003)دراسة  .7
التعمم المصمم ذاتيا الذى يقوم اساسا عمى عناصر التصميم الذاتى وعممية حل 
المسالة ذاتيا لمساعدة األطفال ذوى صعوبات التعمم عمى االندماج فى برامجيم 
التعميمية عن طريق زيادة فرصيم لمتعمم الموجو ذاتيًا، وشممت الدراسة عينة 

سنوات، واستخدمت  ،-5ح اعمارىم الزمنية من طفاًل و طفمة( وتتراو  50قواميا)
مقياس تحويل الدرجة الصفية  (GAS)الدراسة ادوات منيا: مقياس انجاز اليدف 

نموذج التعمم المصمم ذاتيا المتضمن الستراتيجيات )صنع  –لمقيم العددية 
 اساليب المراقبة الذاتية( -تدريس ميارات االتصال -تحديد اليدف –االختبار 
 الدراسة الى نتائج كان من اىميا:توصمت 

  وكتابة اسميم بانفسيم. 70تعمم األطفال العد الى 
 .تعمم األطفال قراءة الكممات الغريبة فى النص فى ثالث قصص 
  كممة جديدة عن طريق  70تحسن اليجاء حيث استطاع التالميذ ان يتعمموا

 القراءة والكتابة وممارسة الكممات فى النص.
  الجمع والطرح مع اعادة المجموعات وحقائق الضرب فى تعمم األطفال

 الرياضيات.
 .تحسن الكتابة لدى األطفال باالستخدام الجيد لمترقيم الصحيح 
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 ( من  20تحسن قدرة األطفال عمى تحديد اىدافيم،حيث عرف) طفاًل وطفمة

 عينة البحث ىذه المعمومات اليدف ىو الشئ الذى تسعى الى تحقيقو.
  تحديد وتخطيط وتقييم باستخدام ىذا النموذج حيث كان استطاع كل طفل

 لألطفال ىدف لمذىاب الى المدرسة وىو التعمم وليس المعب.
(: ىدفت الدراسة الى التعرف عمى السمات 7002دراسة محمد العيسوى )  .6

الشخصية لألطفال ذوى صعوبات تعمم الرياضيات مقارنة بالعاديين فى المرحمة 
ة الى اعداد برنامج عالجى لمتغمب عمى صعوبات العمميات االبتدائية ، باالضاف

الحسابية االساسية لدى أطفال الصف الثالث االبتدائى، ولتحقيق ىذا اليدف تم 
طفاًل بالصف الثالث االبتدائى(، وقد بمغ  700تطبيق اختبار الذكاء "لرافن" عمى)

اًل عاديا طف 57تمميذا، كما طبق اختبار "ايزنك" لمشخصية عمى  57عددىم 
طفاًل من ذوى صعوبات التعمم لتحديد الفروق الشخصية ،كما تم اعداد  57و

برنامج قائم عمى االكتشاف الموجو وااللعاب التعميمية لعالج صعوبات تعمم 
العمميات االساسية فى الحساب، ،وقد طبق اختبار تحصيمى فى العمميات 

صمت ىذه الدراسة الى عدة الحسابية عمى أطفال المجموعتين قبميا وبعديا وتو 
 نتائج كان من أىميا:

  تفوق األطفال الذين درسوا بالبرنامج المقترح عن التالميذ الذين يبذلون درسوا
 بالطريقة التقميدية فى التغمب عمى صعوبات العمميات االساسية.

  وجود اختالف بين األطفال العاديين وذوى صعوبات تعمم الرياضيات فى
 لثقة بالنفس والعصابية لصالح التالميذ العاديين.سمات المثابرة وا

(: ىدفت الدراسة إلى معرفة الفروق بين األطفال 7005دراسة خالد السيد زيادة )  .2
ذوى صعوبات تعمم الرياضيات فقط، واألطفال ذوى صعوبات تعمم الرياضيات 
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فال ، والقراءة معًا، واالطفال االسوياء فى االداء عمى مقياس وكسمر لذكاء االط
وقد تكونت عينة الدراسة من ثالث مجموعات ىى: المجموعة االولى: االطفال 

)واالطفال ذوو صعوبات تعمم  30ذوو صعوبات تعمم الرياضيات فقط ن= 
وتتراوح أعمارىم  30)واالطفال االسوياء( ن= 30الرياضيات والقراءة معا( ن=

كسمر لذكاء ( سنوات وقد إستخدمتالدراسة مقياس و 30 -2الزمنية من)
االطفال،وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة بين االطفال ذوى 
صعوبات تعمم الرياضيات فقط واالطفال ذوى صعوبات تعمم الرياضيات والقراءة 
معا واالطفال االسوياء فى االداء عمى الميارات السمعية ، ال توجد فروق بين 

ت التنظيمية االدراكية البصرية االطفال فى المجموعات الثالث فى الميارا
والميارات الحس حركية، كما أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة بين 
االطفال فى المجموعات الثالث فى نسب الذكاء المفظية، فى حين ال توجد تمك 
الفروق فى نسب الذكاء العممية وأوضحت النتائج أن اختبار تجميع االشياء ىو 

 الفرعية انخفاضا االطفال ذوى صعوبات تعمم الرياضيات. أكثر االختبارات
(: ىدفت الدراسة الى التحقق من أثر استخدام 7003دراسة عالء الجندى )  .5

التعمم لالتقان عمى تحصيل االطفال ذوى صعوبات تعمم الرياضيات فى وحدة 
الكسور العادية لمصف الرابع االبتدائى ،كما إستخدمت الدراسة المنيج التجريبى 

قياسين القبمى والبعدى وذلك من خالل تصميم مجموعتين )ضابطة / تجريبية( وال
كما استخدمت الدراسة االدوات التالية: اختبار تشخيصى مرجعى اعداد الباحث، 

برنامج مقترح لمتغمب عمى صعوبات تعمم  –اختبار الذكاء اعداد االسيد خيرى 
الرياضيات فى وحدة الكسور العادية لمصف الرابع االبتدائى اعداد الباحث، كما 

وتقسيميا لمجموعتين ضابطة وتجريبية حيث بمغ عدد  تم اختيار عينة البحث
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 مقياس تشخيص صعوبات تعمم الرياضيات لدى األطفال
 عبد العزيز السيد الشخص  د.أ.
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 محمد أحمد عمر كرداوى  أ.

( تمميذا فى حين بمغ عدد تالميذ المجموعة ،7تالميذ المجموعة التجريبية ) 
 ( تمميذا ، وقد توصمت الدراسة الى عدة نتائج كان من أىميا: 60الضابطة )

  وبين متوسطات درجات  03,0توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة
فى المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة فى التطبيق البعدى االطفال 

لالختبار التشخيصى لصالح تالميذ المجموعة التجريبية عمى مستوى التذكر 
 والفيم والتطبيق، التحصيل ككل.

  شعور أطفال المجموعة التجريبية بالمتعة والتشويق اثناء استخدام البرنامج القائم
لتعمم لالتقان وذلك الستخدام بعض انواع التعزيز المفظى، عمى استراتيجيات ا

 وكذلك استخدام العمالت الورقية.
  فاعمية استخدام البرنامج القائم عمى استراتيجيات التعمم لالتقان وذلك لمحد من

 صعوبات التعمم الخاصة بمادة الرياضيات وحدة الكسور العادية.
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى  (:7002دراسة سودان حمد المخمص الزعبى )  .3

نسبة إنتشار صعوبات تعمم الرياضيات لدى أطفال المرحمة اإلبتدائية بدولة 
الكويت،وما إذا كانت ىذه النسبة تختمف بإختالف المناطق التعميمية والصفوف 
الدراسية والجنس، وكذلك الكشف المبكر عن ذوى صعوبات تعمم الرياضيات، 

تمميذًا وتمميذه من  3333اسة عمى عينة عشوائية قواميا وقد تم تطبيق ىذه الدر 
تالميذ الصفين الثالث والخامس االبتدائى، واستخدمت الدراسة االدوات التالية : 
اختبار الذكاء غير المغوى إعداد كمال مرسى، واختبار تحصيمى فى الرياضيات 

ضيات اعداد من اعداد الباحث، ومقياس التقدير التشخيصى لصعوبات تعمم الريا
فتحى الزيات، وتوصمت الدراسة الى النتائج التالية: بمغت النسبة النيائية لذوى 

% من تالميذ المرحمة االبتدائية بدولة 36,2صعوبات التعمم فى الرياضيات 
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الكويت، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فى نسب إنتشار صعوبات تعمم 
 ية فى كال المجموعتين )الذكور واالناث(.الرياضيات لدى تالميذ المرحمة االبتدائ

(: لمكشف عن أثر التدريس ،700دراسة سميمان عثمان محمد العجالن )  .2
باستخدام اسموب التعمم التعاونى عمى تحسين مستوى التحصيل الدراسى لذوى 
صعوبات تعمم الرياضيات من تالميذ الصف السادس االبتدائى بالمممكة العربية 

( تمميذ ذوى صعوبات تعمم الرياضيات 22عينة الدراسة من )السعودية، تكونت 
من تالميذ الصف السادس االبتدائى ، استخدمت ادوات الدراسة اختبار 

( ، االختبار ،،،3المصفوفات المتتابعة لرافن )اعداد فتحية عبد الرؤوف 
التحصيمى فى مادة الرياضيات )اعداد الباحث(، االستبيان التشخيصى 

عمم )تاليف : ىامبل ،بريانت : اعدد الصورة العربية: فتحى عبد لصعوبات الت
(، دليل المعمم لتدريس ذوى صعوبات التعمم باسموب التعمم 7006الرحيم واخرون 

التعاونى )اعداد الباحث(، كتيب الطالب لمتعمم التعاونى) اعداد الباحث(،أسفرت 
ب التعمم التعاونى أسفر نتائج الدراسة إلى الكشف عن أن التدريس باستخدام اسمو 

عن تحسين مستوى التحصيل الدراسى لذوى صعوبات تعمم الرياضيات من 
 تالميذ الصف السادس.

(: ىدفت الدراسة إلى معرفة القدرة 7035دراسة رفاعى شوقى أحمد حسين )  .2
المكانية وعالقتيا بقمق الرياضيات لدى التالميذ ذوى صعوبات تعمم الرياضيات 

( تمميذًا من ذوى صعوبات تعمم 67نت عينة الدراسة من )والعاديين، تكو 
نحرف معيارى )73,332الرياضيات بمتوسط عمرى ) ( 67(، )26,3( شيرًا ، وا 

نحرف معيارى )52,336من العاديين بمتوسط عمرى ) (، تم 70,70( شيرًا وا 
إختيارىم من بين تالميذ الصف الرابع االبتدائى من بعض مدارس أبيا بالمممكة 
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ستخدمت الدراسة إختبار القدرة المكانية )إختبار مستوى ال  عربية السعودية، وا 
الماء، أختبار تدوير البطاقات، أختبار طى الورقة( ومقياس قمق الرياضيات 
)إعداد الباحث(، وأظيرت نتائج الدراسة وجود ارتباط سالب دال إحصائيا بين 

رياضيات لدى التالميذ ذوى القدرة المكانية )االبعاد والدرجة الكمية(وقمق ال
صعوبات تعمم الرياضيات ،كذلك أظيرت وجود فروق دالة احصائيا بين 
متوسطى درجات التالميذ ذوى صعوبات تعمم الرياضيات والعاديين فى القدرة 
المكانية )االبعاد والدرجة الكمية( لصالح العاديين وفى قمق الرياضيات لصالح 

ا أظيرت الدراسة أن أبعاد القدرة المكانية تتنبأ ذوى صعوبات تعمم الرياضيات، كم
بشكل دال احصائيا بقمق الرياضيات لدى التالميذ ذوى صعوبات تعمم 

 الرياضيات.
(:ىدفت الدراسة الى تصميم 7032دراسة ميسون محمد حسن الظنحانى)  .،

واختبار فاعمية اختبار تواؤمى معرفى محوسب لتشخيص صعوبات تعمم 
ال المرحمة االبتدائية بمدارس االمارات، وتكونت عينة الرياضيات لدى أطف

( من تمميذًا من ذوى صعوبات تعمم الرياضيات تراوحت أعمارىم 0،الدراسة  )
سنة( وتم استخدام أداتى القياس :  37( سنة بمتوسط عمر )36 – 33من )

( ، اختبار 7006مقياس ستانفورد بينيو الصورة الخامسة )إعداد / صفوت فرج ،
صيمى )إعداد الباحثة(، وأشارت النتائج الى تحديد الصعوبات النوعية من تح

خالل استجابات األطفال عمى االداء لالختبار التشخيصى فى الرياضيات والتى 
أثرت عمى أدائيم ودرجاتيم فى االختبار، كما أشارت النتائج أيضا إلى وجود 

وسب والورقى عند مستوى فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار التواؤمى المح
وأن اتجاه الفروق لصالح االختبار التواؤمى المحوسب، وعمية يتضح أن  05,0≥
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االختبار التواؤمى المحوسب كان أكثر فاعمية من االختبار التواؤمى الورقى فيما 
يتعمق بمؤشرات : االسئمة ،الزمن ،المستغرق، االسئمة المجاب عمييا، السير فى 

 االجابة.
(: لمعرفة فعالية استخدام االلعاب التعميمية 7032مصطفاى بوعنانى )دراسة  .30

المحوسبة فى عالج صعوبات تعمم الحساب )الرياضيات( لدى تالميذ السنة 
الرابعة إبتدائى بمدارس مدينة سعيدة، تكونت عينة الدراسة بعد الفرز والتشخيص 

( مدارس 60ن )( تمميذ وتمميذه تم اختيارىم بطريقة عشوائية من بي30من )
ابتدائية بمدينة سعيدة تم تقسيميم الى مجموعتين االولى الضابطة وعدد أفرادىا 

( تمميذ وتمميذه تم تدريسيا بالطريقة التقميدية والثانية التجريبية وعدد افرادىا 60)
( تمميذ وتمميذه تم تدريسيا باستخدام االلعاب التعميمية المحوسبة وقد تمثمت 60)

ة فى )استبيان تشخيصى لصعوبات تعمم الحساب )الرياضيات( من ادوات الدراس
( ، بطاقة 3،22اعداد الباحث ، اختبار الذكاء المصور الحمد زكى صالح )

رصد ومالحظة الخطاء الحساب ، اختبار تحصيمى فى الرياضيات من تصميم 
الباحث ، االلعاب التعميمية المحوسبة، وبعد المعالجة االحصائية لمفرضيات 

  -أسفرت الدراسة عمى النتائج االتية:
  ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث من حيث انتشار ىذه

الصعوبات بمعنى أن كال الجنسين معرض ليذه الصعوبات فى ىذا المستوى 
 الدراسى.

  توجد فروق بين تالميذ المجموعتين )التجريبية والضابطة( لصالح تالميذ
ريبية فى االختبار البعدى بمعنى وجود اثر كبير لمبرنامج المجموعة التج

التعميمى العالجى القائم عمى االلعاب التعميمية المحوسبة فى تحسين مستوى 
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التحصيل لمتالميذ ذوى صعوبات التعمم فى الرياضيات مقارنة بافراد المجموعة  
 الضابطة التى درسوا وفق الطريقة التقميدية.

 مية المحوسبة فعالية عالية فى عالج صعوبات تعمم حققت االلعاب التعمي
الرياضيات من خالل تحسن نتائج التالميذ فى االختبار البعدى مقارنة 

 باالختبار القبمى من خالل نسبة الكسب المحققة لبالك.
 خالصة وتعقيب :

يتضح من العرض السابق لإلطار النظرى )المفاىيم والدراسات السابقة( أن 
الرياضيات تمثل مشكمة بالنسبة لعدد كبير من االطفال فى الدول صعوبات تعمم 

والمناطق المختمفة بصورة تستوجب التدخل العالجى ليا ومحاولة الحد من 
تأثيراتيا،ويتطمب ذلك بالضرورة إعداد مقاييس لتشخيص تمك الصعوبات يتميز 

 بالخصائص السيكومترية المناسبة وىو ما تنشده الدراسة الحالية.
 راءات إعداد المقياس:إج

 تعريف المقياس:
( عمى أنو ذلك االختبار الذي يراد بو قياس 622: 7003يعرفو رجاء أبو عالم )

التحصيل الدراسي، ويطمق عميو أيضًا اختبار الورقة والقمم، ويعتبر من أىم وسائل 
 تقويم التحصيل، وتحديد مستوى الطمبة التحصيمي.

االعتماد عمى مثل ىذا المقياس لتحديد مواطن القوة أو وجدير بالذكر أنو يمكن 
مواطن الضعف لدى األطفال، ولذلك فقد لجأ الباحثون إلي إعداد ىذا المقياس 
لتشخيص صعوبات التعمم لدى األطفال في الرياضيات؛ وقد اتبع الباحثون الخطوات 

 التالية إلعداد ىذا االختبار.
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 تحديد اليدف من المقياس. .3
موضوعات التي يتضمنياالمقياس) موضوعات الوحدة الدراسية المراد تحديد ال .7

 إعداد المقياس ليا( وتحميل محتواىا المعرفي.
صياغة أىداف تعميمية بصورة إجرائية في المستويات التعميمية ) معرفية،  .6

وجدانية، ميارية( المختمفة؛بحيث تغطى أوجو التعمم المتضمنة في الوحدة 
 المختارة.

دات ) أسئمة( المقياس بعد اختيار الفئة المناسبة) فئة الفقرات ذات صياغة مفر  .2
اإلجابة المنتقاة: مثل الصواب والخطأ، والمقياس من متعدد، والمزاوجة، وفئة 
الفقرات ذات اإلجابة المصوغة مثل: اإلجابة القصيرة، واإلنشائية المحددة، 

 واإلنشائية المفتوحة(.
 ية عمى المحكمين.عرض االختبار في صورتو المبدئ .5

 وفيما يمي عرض موجز لمنقاط السابقة:
 تحديد اليدف من المقياس - أ

ييدف ىذا المقياس إلي معرفة مدى تمكن األطفال من الحقائق والمفاىيم 
الحسابية، والرموز الرياضية، والمصطمحات، والعالقات المكانية، وذلك بما يساعد في 

 األطفال في الرياضيات.تحديد الصعوبات التي قد يواجييا 
تتمثل موضوعات الوحدة الدراسية المراد إعداد االختبار ليا  - ب

 ( في:،،في وحدة ) الجمع والطرح حتى العدد 
 .،،الجمع حتى  .3
 .،،الطرح حتى  .7
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ويرى الباحثون أن تحميل محتوى المادة الدراسية بوحدة" الجمع والطرح حتى العدد  
الرياضيات لمصف األول االبتدائي، يتضمن تقسيم والكسور" الواردة في كتاب  ،،

المحتوى إلى دروس، ثم تحميل كل درس إلى أفكار ومفاىيم، وأن ذلك يساعد كثيرًا 
عمى فيم أعمق لمحتوى المادة شكاًل ومضمونًا، ويؤدي إلي تحسين العممية التعميمية 

 وعممية تقييم األىداف التعميمية.
 األىداف التعميمية:  -ج

غة األىداف التعميمية التي تسعي الوحدة إلي تحقيقيا، وقد تمت صياغة تم صيا
األىداف بطريقة إجرائية؛ بحيث يظير فييا السموك المتوقع من الطالب بعد تحقق 

 األىداف اإلجرائية لمدروس.
كما تمت صياغة األىداف السموكية التي ُصمم المقياس في ضوئيا من خالل 

ك في ضوء تصنيف " بموم" لألىداف المعرفية الموضوعات محل الدراسة، وذل
 اإلدراكية اآلتية:

 :Rememberingمستوي التذكر .1
يقصد بو قدرة األطفال عمى تذكر المعمومات والمعارف المخزونة في الذاكرة 
نتيجة التعمم السابق، ويتم استدعاؤىا بتزويد األطفال ببعض القرائن التي تسيل عممية 

 (.37: 7002االستدعاء ناجحًا) عبد العزيز الشخص، التذكر؛ بحيث يصبح 
ويقاس ذلك بأن ُيطَمب من الطفل تذكر المعمومات والمعارف المتضمنة بوحدة " 

 الجمع والطرح "والتي سبق حفظيا واسترجاعيا كما ىي دون تغيير.
 :Comprehensionمستوى الفهم  .2

ت المتضمنة في مادة تشير عممية الفيم إلي قدرة الطفل عمى استقبال المعموما
معينة وفيميا واإلفادة منيا، دون أن يكون قادرًا بالضرورة عمى ربطيا بغيرىا من 
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المعمومات أو المواد األخرى، ويتضمن مستوى الفيم عمميات الترجمة والتفسير 
 (.32-36: 7002واالستكمال) عبد العزيزالشخص، 

مات التي تعمميا من الوحدة ويقاس ذلك بأن ُيطَمب من الطفل التعبير عن المعمو 
 بصيغة أخرى تحمل نفس المعني، وتفسيرىا، ومقارنتيا.

 :Applyingمستوى التطبيق  .3
يشير ىذا المستوى إلي القدرة عمى استخدام الطرق والمفاىيم والمبادئ والنظريات في 
أو أوضاع واقعية أو جديدة كتطبيق اإلجراءات الديمقراطية عند انتخاب المجان المدرسية، 

استخدام حساب المثمثات لمعرفة طول المئذنة، أو استخدام الضغط لمتنبؤ بالطقس... 
 (.32: 7002الخ) عبد العزيز الشخص، 

ويقاس ذلك من خالل تحديد قدرة الطفل عمى تطبيق ما تعممو في مواقف جديدة 
 وعمى تحميل المعرفة إلي أجزائيا.

بالوحدة الدراسية " االجمع والطرح " وفيما يمي قائمة باألىداف اإلجرائية الخاصة 
المقررة عمى الصف األول االبتدائي في الفصل الدراسي الثانى من كتاب الرياضيات 

 :المقرر . ويوضح الجدول التالى االىداف التى يتضمنيا المقياس فى مجاالتيا المختمفة
 (3جدول)

 األىداف التى يتضمنيا المقياس
اسم 

 الموضوع
 األىداف في مستوى الفيم التذكراألىداف في مستوى 

األىداف في مستوى 
 التطبيق

الجمع 
 ،،حتى  

القيمة  أن يذكر الطفل -
المكانية لألرقام وكتابتيا وفقًا 

 ليا.
أن يتذكر الطفل  حل -

أن يتمكن الطفل من  -
اء عممية جمع عددين إجر 

 مكونين من رقمين.
أن يميز الطفل بين  -

الطفل أكبر  أن يكون -
أرقام  3عدد مكون من 

 من بطاقات محددة
أن يحول  الصيغة  -
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اسم  
 الموضوع

 األىداف في مستوى الفيم التذكراألىداف في مستوى 
األىداف في مستوى 

 التطبيق
 باقى. بوجودمسائل الجمع 

أن يتذكر الطفل حل -
المسائل متعددة الخطوات 

 وتميز ناتج الحل.

 .،،مجموعين أقل من 
أن يميز الطفل  -

 الصيغة الكالمية لألرقام.

المفظية لممسائل إلى 
 رموز رياضية.

أن يطبق الطفل حل  -
بالجمع بنفس المسأئل 

 الطرق السابقة.
أن يطبق الطفل  -

عممية  جمع عددين 
 مكونين من رقمين.

الطرح 
 ،،حتى 

مسائل  أن يتذكر الطفل -
 الطرح مع اإلستالف.

أن  يحدد الطفل الفرق بين  -
األرقام المتشابية مثل 

( فى مسائل 2،2(، )7،3)
 الطرح.

أن يتذكر الطفل الفرق بين -
الطرح العالمات فى عممية 
 عند حل المسائل

أن يتذكر   الطفل طرح -
 المسائل الرياضية تنازليًا.

أن يتمكن الطفل من  -
إجراء عممية الطرح 

 المطولة.
أن يميز الطفل ترتيب  -

 االعداد تصاعديًا.
أن يوضح الطفل  -

القيمة المكانية لرقم معين 
 5في عدد مكون من 

 أرقام
 
 

أن يطبق الطفل  -
الرياضية المتعمقة القواعد 

 بالدروس السابقة.
أن يطبق الطفل حل  -

المسائل بالطرح بنفس 
 الطرق السابقة.

أن يكمل الطفمسمسمة  -
 من األعداد بنفس النمط
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 ويوضح الجدول التالى المواصفات العددية ألىداف المقياس
 (7جدول )

 المواصفات العددية لألىداف
موضوعات 
 الوحدة الدراسية

 مجموع األىداف التطبيق الفيم التذكر

 30 2 6 6 الجمع
 30 6 6 2 الطرح

 70 2 3 2 مجموع األىداف
 ويوضح الجدول التالى األوزان النسبية لمموضوعات التى يشمل عمييا المقياس

 تحديد األوزان النسبية لمموضوعات) عدد الحصص/ عدد الصفحات(: (6جدول )
 الناتج النسبيالوزن  عدد الصفحات اسم الموضوع

 ،,57 300×32÷، ، الجمع

 22,3 300×32÷2 2 الطرح

 %300 ----- 32 المجموع
 300×عدد الصفحات الكمى ÷ الوزن النسبي لمموضوع = عدد صفحات الموضوع 

 ويوضح الجدول التالى األوزان النسبية لألىداف
 تحديد األوزان النسبية لألىداف ) عدد األىداف(: (2جدول )

 الناتج الوزن النسبي عدد األىداف اليدفمستوى 
 65,0 300×70÷2 2 التذكر
 60,0 300×70÷3 3 الفيم
 65,0 300×70÷2 2 التطبيق
 %300  70 المجموع

 300× العدد الكمى لألىداف ÷ الوزن النسبي لميدف = عدد أىداف المستوى 
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 ليا فى المجاالت المختمفة النسبة المئوية لألسئمة التالى الجدولويوضح  
 النسبة المئوية لألسئمة حسب المجال (5جدول )

 مستوى اليدف
 الموضوع

 عدد األسئمة التطبيق الفيم التذكر

 ،,57 32,5 ،.35 32,5 الجمع
 22,3 33,5 32,3 33,5 الطرح

 %300 65 60 65 عدد األسئمة
 300÷ االمتحان عدد أسئمة × عدد أسئمة الخمية = الوزن النسبي لمخمية 

 اعداد االسئمة ليا فى المجاالت المختمفة التالى الجدولويوضح 
 تحديد عدد األسئمة (3جدول )

 مستوى اليدف     
 الموضوع

 عدد األسئمة التطبيق الفيم التذكر

 2 7 7 2 الجمع
 37 2 6 5 الطرح

 70 3 5 ، عدد األسئمة

 وصف المقياس
سؤااًل، وقد وزعت األسئمة في ضوء  70يتكون ىذا المقياس في صورتو النيائية من 

التطبيق(، فيتضمن  –الفيم   -تصنيف"بموم" لألىداف المعرفية اإلدراكية الثالث) التذكر 
أسئمة. باإلضافة  2أسئمة، ومستوى التطبيق  3أسئمة، ومستوى الفيم  2مستوى التذكر 

 :  إلى تعميمات المقياس وىى
 نرجو قراءة التعميمات التالية قبل البدء في اإلجابة عن أسئمة المقياس:

( سؤااًل في محتوى الرياضيات التي تمت دراستيا خالل 70يتضمن ىذا االختبار ) .3
 الفصل الدراسي االول والمطموب قراءة كل سؤال قراءة دقيقة.
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ذا لم تستطع اإلجابة  .7 عن أي سؤال انتقل يجب أن تجيب عن جميع أسئمة المقياس وا 
 لمسؤال الذي يميو مباشرة.

إذا واجيت صعوبة في فيم أي مسألة أو كممة فأرفع يدك في ىدوء واستفسر من  .6
 المعمم.

 استعمل ورقة خارجية لممسودة. .2
 نرجو استكمال البيانات التي بأعمى صفحة االختبار في الصفحة التالية. .5

 تطبيق المقياس وتصحيحه
لمقياس معمم الفصل أو أى باحث؛ بحيث يتم حساب عدد يمكن أن يقوم بتطبيق ا

األسئمة التي استطاع الطفل اإلجابة عنيا إجابة صحيحة، مع مراعاة أن درجة كل سؤال 
وبذلك تتراوح الدرجة الكمية التي يحصل عمييا الطفل في  3تنحصر ما بين صفر، 
التعمم فى  درجة، حيث يعتبر الطفل من ذوي صعوبات 70المقياس ما بين صفر، 

 درجات فأقل وىذه الدرجة تعبر عن اإلرباعي األول. 3الرياضيات إذا حصل عمى 
 تحديد الزمن المناسب لممقياس

( طفاًل وطفمة بالصف 20تم تطبيق ىذا المقياس عمى عينة استطالعية قواميا)
بساتين الثانى االبتدائي بمدرسة البشاير الدولية االبتدائية المشتركة التابعة إلدارة ال

(، وتم حساب 7032 -7032التعميمية بمحافظة القاىرة من الفصل الدراسي األول لعام) 
زمن المقياس من خالل حساب الزمن الذي استغرقو أول طفل أنيى االختبار أي)إجابتو 
عن جميع أسئمة المقياس(، والزمن الذي استغرقو آخر طفل في االنتياء من حل 

 يما.المقياس، وحساب المتوسط بين
 دقيقة25= 7(÷ 30+ 60زمن االختبار = )

دقيقة، باإلضافة إلي خمس دقائق إللقاء  25ووجد أن زمن تطبيق المقياس ىو 
 ( دقيقة.50التعميمات فيصبح زمن المقياس كاماًل)
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 المعالجات اإلحصائية لممقياس: 
االبتدائي، ( طفاًل وطفمة من أطفال الثانى 20تطبيق المقياس عمى عينة قواميا)  تم

 ثم حساب صدق وثبات المقياس عمى النحو التالي:
 :صدق وثبات المقياس تشخيص صعوبات تعمم الرياضيات لدى األطفال 

 الصدق :
 صدق المحكمين 

( من أعضاء ىيئة  30تم عرض المقياس  عمى مجموعة من المحكمين بمغوا ) 
كمية التربية جامعة التدريس المتخصصون فى مناىج و طرق تدريس الرياضيات  من 

عين شمس ، و مدرسى الرياضيات ، و قد طمب منيم ىل مستوى االختبار مناسب 
لممرحمة السنية و مطابق لممحتوى الذى يدرسونو ، و طمب منيم ايضا  تعديل ما 
يرونو فى أسئمة المقياس و صياغاتو ، و حذف ما ليس مناسب ، و قد كانت نسبة 

% ، ولم يبد المحكمون اى تعديالت عمى  20الختبار اتفاق المحكمين عمى أسئمة ا
 بنود المقياس .

( طفل،وتم حساب معامل الصدق والثبات 20عمى )المقياس  تطبيق ثم تم
 لممقياس تشخيص صعوبات تعمم الرياضيات لدى األطفال بالطرق اآلتية:

 صدق االتساق الداخمى :  
 السؤال والدرجة الكمية لممقياس.تم حساب معامل االرتباط بين درجات األفراد عمى 
 ( 2جدول ) 

 (20بين درجات األفراد عمى السؤال والدرجة الكمية لممقياس )ن = معامالت االرتباط 
 معامل االرتباط السؤال
3 0,523** 
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 معامل االرتباط السؤال
7 0,55،** 
6 0,5،3** 
2 0,226** 
5 0,،30** 
3 0,2،3** 
2 0,232** 
2 0,323** 
، 0,225** 
30 0,320** 
33 0,5،2** 
37 0,222** 
36 0,527** 
32 0,222** 
35 0,362** 
33 0,،62** 
32 0,،22** 
32 0,503** 
3، 0,222** 
70 0,352** 

 ( 0.03دال عند مستوي ) (**)
يتضح من الجدول السابقأن جميع قيمة معامل االرتباط دالة إحصائيا عند 

 بدرجة عالية من الصدق.تمتع المقياس (وىذا يؤكد 0,03مستوىداللة )
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 ثبات المقياس 
كرونباخ،  –تم التحقق من ثبات المقياس بإستخدام الطرق التالية طريقة ألفا 

وطريقة التجزئة النصفية تعتمد معادلة ألفا كرونباخ عمى تباينات أسئمة المقياس، 
 وتشترط أن تقيس بنود االختبار سمة واحدة فقط. 

فيحاول الباحث قياس معامل االرتباط لمدرجة أما في طريقة التجزئة النصفية 
 –الكمية َبعد تقسيم فقراتو لقسمين )قسمين متساويين إذا كان عدد عبارات البعد زوجي 

غير متساويين إذا كان عدد عبارات البعد فردي( ثم إدخال معامل االرتباط في معادلة 
 الى نتائج ذلك:التصحيح لمتجزئة النصفية  لسبيرمان براون ،ويوضح الجدول الت

 (2جدول )
 (20كرونباخ  وطريقة التجزئة النصفية )ن =  –قيمة معامل الثبات بطريقة ألفا 

 معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ
30،‚0 52،‚0 

 معايير التصحيح لممقياس 
 البيانات عمى النحو التالي:تم حساب االرباعيات لمدرجة الكمية لممقياس وكانت 

درجات فأقل فإنو يعاني من صعوبات تعمم الرياضيات 3إذا حصل الطفل عمى 
 عمى المقياس.
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 المراجع 
طرق التدريس واالستراتيجيات  –(: صعوبات التعمم 7007إبراىيم سعد ابو نيان ) .3

 د.المعرفية، اكاديمية التربية الخاصة، كمية التربية ، جامعة الممك سعو 
( :صعوبات التعمم طرق التدريس واالستراتيجيات ،700إبراىيم سعد أبو نيان ) .7

 األردن : دار وائل لمنشر والتوزيع .  - المعرفية . عمان
أحمد حسن  محمد عاشور ومحمد مصطفى طو وحسنى زكريا السيد  .6

(: مدخل إلى صعوبات التعمم :األسس النظرية )الصعوبات 7032النجار)
 –الخدمات المساندة(، دار الزىراء –واألكاديمية واإلجتماعية واإلنفعالية النمائية 
 الرياض.

(: تشخيص وعالج صعوبات التعمم الشائعة فى الحساب لدى 7،،3أحمد عواد ) .2
تالميذ الحمقة االولى من التعميم االساسى، رسالة دكتوراه ، كمية التربية ، جامعة 

 . الزقازيق
(: صعوبات التعمم النظرية والممارسة ، عمان : 7005وأخرون)أسامة البطانية  .5

 .2دار الفرقان ، ط
(. تدريس األطفال ذوى صعوبات التعمم .عمان: دار ،700بطرس حافظ) .3

 المسيرة لمنشر والتوزيع.
(. صعوبات التعمم والخطة العالجية المقترحة. عمان :دار 7006تيسيركوافحة) .2

 ة.المسيرة لمنشر والتوزيع والطباع
(: أساسيات صعوبات تعمم ، عمان  ،االردن: دار 7000جمال مثقال القاسم ) .2

 صفاء.
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 مقياس تشخيص صعوبات تعمم الرياضيات لدى األطفال
 عبد العزيز السيد الشخص  د.أ.

 رضا خيرى عبد العزيز د.                             محمود محمد طنطاوى  د.
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الديسكمكوليا ، القاىرة:  –(: صعوبات تعمم الرياضيات 7005خالد السيد زيادة ) .، 
 ايتراك لمنشر والتوزيع.

(. مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية. الطبعة 7003رجاءأبو عالم).30
 : دار النشر لمجامعات.الثالثة. القاىرة

(: القدرة المكانية وعالقتيا بقمق الرياضيات 7035رفاعى شوقى أحمد حسين ).33
لدى التالميذ ذوى صعوبات تعمم الرياضيات والعاديين بالصف الرابع االبتدائى، 

 .57-36الجزء الثالث(.ص ص  335مجمة كمية التربية، جامعة االزىر، العدد )
تنمية المفاىيم والميارات الرياضية ألطفال ما قبل (: 7006رمضان مسعد بدوى).37

 المدرسة ، دار الفكر ، عمان.
(: تدريس 7002زبيدة عبد الرحمن العيد ، إبتسام عبد العزيز البديرى ).36

الرياضيات لذوى اإلعاقة الذىنية دليل المعمم واألسرة ، دار المعراج الدولية لمنشر 
 والتوزيع ،الرياض.

ستراتيجيات تدريس الرياضيات ، دار الكتاب (7003زيد اليويدى ).32 : أساليب وا 
 الجامعى ، العين.

(: أثر استخدام اسموب التعمم التعاونى ،700سميمان عثمان محمد العجالن).35
عمى تحسين مستوى التحصيل الدراسى لذوى صعوبات تعمم الرياضيات من 

ة ماجستير ،كمية تالميذ الصف السادس االبتدائى بالمممكة العربية السعودية،رسال
 الدراسات العميا، جامعة الخميج العربى.

(: مدى تباين انتشار صعوبات تعمم 7002سودان حمد المخمصى الزغبى ).33
الرياضيات بتباين بعض المتغيرات التصنيفية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية 

 بالكويت، رسالة ماجستير، مممكة البحرين ،جامعة الخميج العربى.
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(. سيكولوجية ذوى الحاجات الخاصة)المفيوم 7003ن سميمان)عبد الرحم.32
 والفئات(. القاىرة: مكتبة زىراء الشرق.

(. قاموس التربية الخاصة والتأىيل لذوي 7003عبد العزيز الشخص).32
 االحتياجات الخاصة. الطبعة الثانية. القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.

حتياجات الخاصة وأساليب (:األطفال ذوو اإل7002عبد العزيز الشخص ).،3
 رعايتيم ،  مكتبة الطبرى، القاىرة.

(. المناىج والبرامج التربوية لذوي االحتياجات 7002عبد العزيز الشخص) .70
 الخاصة. القاىرة: مكتبة الطبري.

(. صعوبات التعمم األكاديمية: 7033عبد العزيز الشخص، وسيد جارحي).73
 لقاىرة: مكتبة الطبري لمطباعة.األساليب والبرامج التربوية والعالجية. ا

(: سيكولوجية ذوى اإلحتياجات الخاصة وتربيتيم 7005عبد المطمب القريطى ).77
 ، دار الفكر العربى ، القاىرة. 2، ط

(:صعوبات التعمم 7036عبير طوسون أحمد، وسحر منصور القطاوى ).76
 األكاديمية. الرياض: دار الزىراء لمنشر والتوزيع. 

(: تعميم وتعمم الرياضيات 7003ومحمد أحمد يوسف ) عصام وصفى روفائيل.72
 فى القرن الحادى والعشرين ، مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة.

(: اثر استخدام التعمم لالتقان عمى تحصيل التالميذ ذوى 7003عالء الجندى ).75
صعوبات تعمم الرياضيات فى المرحمة االبتدائية ، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 دراسات والبحوث التربوية جامعة القاىرة.معيد ال
(: التربية الخاصة بالطفل، دمشق: منشورات جامعة 7002غسان أبو فخر ).73

 دمشق.
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(: المتفوقون عقميًا ذوو صعوبات التعمم. القاىرة: 7007فتحى مصطفى الزيات ).72 
 دار الفكر العربى.

المعوقين عقميًا، (: التربية المختصة دليل لتعميم األطفال 2،،3كريستين مايمز ).72
ترجمة :عفيف الرزاز ومحمود المصرى وموسى شرف الدين : ورشة الموارد 

 العربية لمرعاية الصحية وتنمية المجتمع.
(: صعوبات التعمم وكيفية التعامل معيا، عمان ، ،700ماجدة السيد عبيد ).،7

 االردن: دار صفاء.
والرياضة فى الطفولة (: تنمية المفاىيم العممية ،700ماجدة محمود صالح ).60

 المبكرة ، دار الفكر لمطباعة والنشر ، عمان.
(: أساليب حديثة فى تعميم الرياضيات ، مكتبة 2،،3مجدى عزيز إبراىيم ).63

 األنجمو المصرية ، القاىرة.
(. تدريس الرياضيات لمتالميذ ذوى صعوبات التعمم 7003مجدى عزيز إبراىيم ).67

 الكتب، القاىرة.، عالم 3الموىوبين والعاديين . ط
(: تدريس الرياضيات لذوى صعوبات التعمم، 7002مجدى عزيز إبراىيم ).66

 القاىرة: عالم الكتب.
(: الرياضيات التربوية )دراسات وبحوث(، مكتبة الدار 3،،3محبات أبو عميرة ).62

 العربية لمكتاب ، القاىرة.
صعوبات  (. مقياس الميارات االجتماعية لدى األطفال ذوى7030محمد النوبي).65

 التعمم.عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع 
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(: سمات الشخصية لذوى صعوبات تعمم 7002محمد حسن العيسوى).63
الرياضيات فى المرحمة االبتدائية وفاعية برنامج تربوى فى عالجيا،رسالة 

 ماجستير غير منشور، كمية التربية باالسماعمية ،جامعة قناة السويس.
(: فاعمية كتاب إلكترونى لعالج 7033محمود مصطفى عطية صالح ).62

صعوبات تعمم الرياضيات لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية،رسالة ماجستير، كمية 
 التربية، جامعة عين شمس.

(: فعالية استخدام االلعاب التعميمية المحوسبة فى 7032مصطفاى بوعنانى ).62
ة ابتدائى، عالج صعوبات تعمم الحساب )الرياضيات( لدى تالميذ السنة الرابع

 .22 -،5مجمة تاريخ العموم ، العدد السابع ، ص ص 
(: فاعمية اختبار تواؤمى محوسب 7032ميسون محمد حسن الظنحانى).،6

لتشخيص صعوبات تعمم الرياضيات لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بمدارس 
 االمارات، رسالة ماجستير، كمية التربية ، جامعة عين شمس.

( :صعوبات التعمم والتعميم العالجي . القاىرة : 7000ظ )نبيل عبد الفتاح حاف.20
 مكتبة زىراء الشرق.

(: سيكولوجية االطفال غير العاديين 7002ىاالىان كوفمان،وجيمس دانيال ).23
 وتعميميم. مقدمة فى التربية الخاصة، ترجمة عادل محمد ، عمان: دار الفكر.

ستراتيجيات التعمم النشط ( أثر إستخدام إ7033ىانى فاروق عبد العزيز عطية ).27
فى تعميم الرياضيات عمى التحصيل واإلتجاه وميارات التفكير الناقد لذوى 
صعوبات التعمم والعاديين بالحمقة األولى من التعمم األساسى، رسالة دكتوراه، 

 معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.
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، 3بيق والعالج . ط( : صعوبات التعمم بين النظرية والتط 7030ىال السعيد ).26 
 مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة .

(: الكمبيوتر والتخمف العقمى فى ضوء نظرية 7003وليد السيد أحمد خميفة ).22
 تجييز المعمومات ،القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.

( . مدخل إلى صعوبات التعمم . عمان : دار الطريق 7002يحيى القبالي ).25
 لمنشر والتوزيع.
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 اسم التمميذ:

 الفصل:
 
 
 

 أجمع-السؤال ااالول:
67 + 75 =  
 

22 + 70 =  
_________________________________________________ 

 
 السؤال الثانى: أطرح

63 - 75 =  
 

35 - 35 =  
_________________________________________________ 
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 -السؤال الثالث : أكمل ما يأتى: 
 
 
 

6، .....................
.... 

22 .....................
..... 

53 .....................
... 

 
 
 
 

26 .....................
.... 

20 .....................
..... 

22 .....................
... 

 

-

35 

+

53 
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 -السؤال الرابع: أوجد ناتج مايمى:
                                5                             2                      
                             +7                             +6                    
                                              ___                         ___ 

 
                                35                             72            

                         +3،                               +3،         
                              ____                             ____ 

______________________________________________ 
 -ؤال الخامس: أوجد ناتج  مايمى:الس

3522                 ،،25                       
                                -332                  -3222                                              
                               ______               _____ 

_____________________________________________ 
 -السؤال السادس: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:

 يساوى: 72رقم اآلحاد فى العدد  -3
 70-ج      2-ب          7-أ
 يساوى: 36رقم العشرات فى العدد  -7
 30-ج      3-ب         6-أ

 ______________________________________________ 
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 بع:السؤال السا 
 فمن أكون؟ 35كان الناتج  30أنا عدد إذا طرح منى  -3

 5-30-ج      30+35-ب       30-35-أ
 =...52+36ناتج جمع:  -7

 2،-ج      23-ب         32-أ
 _______________________________________ 

 إنتيت األسئمة ،،،،،،،،،
 


