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الزياضيات لتنمية مهارات الحس العذدي والتحصيل 
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  مقذمة وتحذيذ المشكلة :

لغة العصرر اليري يميرد صرلييا بفريع اررلع العلرل  اا ررا لمرا ليرا  ىيالرياضيات 
علييررا ميميررزة لاريرردة يسررعع داممرراي لليميررز ارري إعمررال الع ررل ليلبيررة حاجررات مررن طبيعررة ج

 يلضح جراد ا  أبرل المررار لميطلبات اإلنسان، ايذا يزيد من أىميييا بين باقي الفرلع. ل 
يا رانت لما يزال مناط الث ة لالي ين عند معظ  المفررين بما يمياز أن( 18-11، 8443)

ا مثرري ي ارري أع ارررع   ررر مررن ارررلع المعراررة اإلنسررانية ، بررو مررن دقررة لصررراحة   نجررد ليرر
اأصبحت بمنيجيا ا سينباطي مث ي يحيذع بو لرل يفرير ي ينري ، للررل مفررر يبغرع الدقرة 

 لالث ة اي دراسايو . 
للمرررا رانرررت الرياضررريات ليرررا ااثرررر الفعرررال ا الرررذا رررران  برررد مرررن ا ىيمرررا  مرررن يررردريس 

ليميررة ل اصررة ارري المراحررل االلررع مررن اليعلرري ، لنعنررع بررذل  الرياضرريات ارري جميررا المراحررل اليع
 المرحلة ا بيدامية، ليُرا صلرة الرياضيات اي ىذه المرحلة من   ل مادة الحساب .

( ايررررا أن الحسررراب ىرررل 12 ،2001)  Tom Bassarearيرررل  ليؤررررد ذلررر  
ياينرا اليلميرة، ااساس االل الذع ُيبنع عليو صرح الرياضيات، رما أنو لو دلر ىا  اي ح

اإذا ران ىدف اليربية ىل إعداد النشء للحياة ا الذا ران لاجرب المدرسرة ىرل مرد ااطفرال 
 بأساس سلي  اي اي  مبادئ الحساب لاسي داميا .

لل د يعددت الميارات اليي يري  مرن   ليرا ال يرا  برإجراء العمليرات الحسرابية علرع 
 National  مرري الرياضرريات بأمريررراااعررداد اليرري أفررار إليررو المجلررس الررلطني لمعل

Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 1989, 2)   منيرا  اسري دا
 اللرقة لال ل ، اسي دا  الحساب الذىني لالي دير، اسي دا  اآللة الحاسبة، ... 

ليبين من   ل الدراسة ا سيط عية اليي قامت بيا الباحثة أن اسري دا  اللرقرة  
رة   غنررع عنيررا يسرري دميا الي ميررذ عنررد إجرررامي  للعمليررات الحسررابية، ليعيمررد لال لرر  ميررا

 يعلييا المعلملن اي يدريس الحساب لسريللة اسري داميا مرن جانرب جميرا الي ميرذ، اير
بسيطة اليرلفة، لرغ  مميزات ىذه الميارة اي يدريس الحساب إ  أنيا قد   ينمي ميرارات 
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علع أن يريب اليلميذ ما يمليرو عليرو المعلر  أرثرر مرن الريابرة اليفرير لدا الي ميذ، ليررز 
عررن طريررت اليفريررر، لعنررد قيررا  الباحثررة بسررؤال مجملعررة مررن المعلمررين عررن سرربب عررد  
جراء العمليات الحسابية علع ااعرداد  ينلعي  اي اسي دا  طرامت أ را ليدريس الحساب لا 

الي ميرذ  السيلة ل اصة ما رثاارة لألضحت إجابيي  أن اسي دا  اللرقة لال ل  من الطرت
 .الميزايدة دا ل الفصلل

اآلراء الساب ة اي إجراء العمليرات الحسرابية، دعرا المجلرس ال رلمي لمعلمري  علبالنظر إل
 National Council of Teachers of Mathematics  الرياضرررريات

(NCTM,2000) ر علرع لسريلة لالمييمين بيطلير الرياضيات إلرع ا يجراه علرع عرد  ا قيصرا
لاحدة اجراء العمليات الحسابية ااربا دامماي لينرلع اللسرامل لا سري دامات،  ابردأت الردعلة نحرل 
الحساب الذىني اي ألامل الثمانينيات اي نفس اللقت الذع بردأ ايرو يطرلر مفيرل  الحرس العرددع 

ل مجملعرة مرن الحساب الذىني ى، ( 8445من أجل ينمية ااداء الذىني . رضا مسعد السعيد )
ا سيراييجيات اليي يسي دميا اليلميذ ليساعده علع حل أل إجراء العمليات الحسابية بسيللة لدقة 

،  Dehaene (99،1997)لسرعة اي  ن لاحد باسي دا  ع لو البفرا، لقد أرد رل من   دىان 
انيرا  ( علع أىمية الرفاءة الذىنية اي الحساب بصفة  اصرة،85،  1222محبات أبل عميرة )

 أصبحت من ااىداف الميمة اي العصر الحالي .
اررإجراء العمليررات الحسررابية باسرري دا  الحسرراب الررذىني   يحيرراج إلررع فررراء  لررة 
حاسبة أل حاسب  لي ايل قليل اليرلفة ليسيل علع جميا الي ميذ اسي دامو، رما أنو لو 

 سابية بدلن اي  .أثر عميت اي يغيير الطري ة اليي يي  بيا إجراء العمليات الح
ليلجد عدة اسيراييجيات للحسراب الرذىني، أفرار إلييرا ررل مرن عرادل البراز لحمرزة 

 (  525-545، 1222(، رمضان بدلا )1221(، ناصر عبيده )1222) الريافع
يلظيف  لاص العمليرات علرع ااعرداد حيرع ُيسريل إجرراء العمليرات الحسرابية علييرا،  -8

 لي المعل  أن يساعد اليلميذ علع للري ي ل  اليلميذ بذل  يجب ع
 اسييعاب ال لاص للعمليات الرياضية )اإلبدال ، الدمج ، المعرلس الجمعي( . –أ  
 الربط بين عملييي الجما لالطرح عند إجراء العمليات الحسابية . -ب               
عرردد اليعرررف علرري المررؤثرات الم يلفررة علررع العمليررات )اسرري دا  مضرراعفات لقررلا ال -ج  

عفرة، يحليل اارقرا  إلرع جملرة ر ميرة، اسري دا  ااعمردة البيانيرة( لريفيرو يلظيفيرا 
 اي إجراء العمليات الحسابية .



 855 

لي صد بيا قدرة اليلميذ علع إعادة ريابة عردد مرا علرع صرلرة  إعادة يسمية ااعداد   -1
لرع حاصل جما أل طرح عددين   رين بيدف يسييل إجرراء الحسرابات عليرو، يجرب ع
×  3المعلرر  أن يسرراعد اليلميررذ علررع إدرا  ريفيررو إعررادة يسررمية العرردد مثررال  لضرررب )

( لبذل  يمرن ريابرة المسرألة اري الصرلرة 8-822لع )إ 44( يمرن إعادة يسمية 44
 241=  3 – 322({ = 8- 822× ) 3الحالية }

)الجمررا  مررن المعرررلف أن لعملييرري يلظيررف اليررأثير النسرربي للعمليررات علررع ااعررداد    -5
لالطرح( يأثيراي علع نايج العملية، لىذا اليأثير يريبط بنلع العملية لااعداد اليري يجررا 
علييررا، لىنررا  بعررض الع قررات اليرري يررريبط بنررايج رررل مررن ىررايين العملييررين بااعررداد، 
للري يلظف اليلميذ يل  اليأثيرات النسبية للعمليات علع ااعداد يجب علرع المعلر  أن 

 ع اسي دا  يل  اليعميمات لمنيا علع سبيل المثال   يساعده عل
 نايج جما عددين أربر من رل من العددين . –أ 
 رلما ربر أحد العددين المضااين ما ثبات اآل ر ربر نايج جمعيما . -ب
 نايج جما عددين أربر من نايج طرحيما . -ج
 نايج طرح عددين أصغر من المطرلح منو . -د

لر  ا سريراييجيات  بررد مرن اليعررف علررع الميرارات الميعل ررة للليلصرل إلرع يفعيررل ي
    Morgan (1999, 142-143)لل صيا مرجان  بالحساب الذىني، لاليي حددىا

 يرجمة المسألة إلع صلرة أل فرل يسيل اليعامل معو ذىنياي . -
 اي  ليطبيت مفاىي  ال يمة المرانية . -
  ة بعملييي الجما لالطرح .اسيرجاع ليذرر الح امت ااساسية الميعل -
 اليعامل ما مضاعفات لقلا العدد عفرة . -
 يرريب ليحليل ااعداد لاليعبير عنيا بطرت مينلعة . -
 اسي دا   اصييي اإلبدال لاليجميا لعملييي الجما لالطرح . -

علرع أىميرة الحسراب الرذىني بلصرفو  Heirdsfield (2000) ىردسرفلد ليؤررد   
الحس العددع، حيرث يفرير إلرع أن اليأريرد الميزايرد علرع الحسراب الرذىني عام ي مؤثراي اي 

لألعداد الرلية سلف يرؤدا إلرع ينميرة ربيررة للحرس العرددع المطلرلب لفير  مرادة الحسراب 
 لالي دير، لبلصفو أاضل الي نيات لليعامل ما ااعداد اي حياينا اليلمية .
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اري يعلري  الحسراب لضررلرة يطبي رو  لأبرزت العديد من الدراسات أىمية الحساب الرذىني
(، رايرز 8442رطري ة ينمي الحس العددع لاليفرير الرياضي ردراسرة ررل مرن   رمضران صرالح )

 ،Anton & Others (1998) أنطرلن ل  ررلن  ،Reys & Others (1995)ل  ررلن 
 Johansson (، جلىانسرلن 1222) ، عرادل البراز لحمرزة الريافرعHatch  (1998) ىرايش

 & Simmons، سررريملنز لسرررينغليلن Shen Hang (2006)، فرررين ىررران  (2005)

Singleton  (2006)ليرلنج  ، لين Lynn & Trwing  (2008). 
أن الحرس العرددع يعيمرد علرع ينميرة  Smith (106- 123 ،2006)  سرميث رمرا يررا

اي لإلدراريرا الميارات الع لية، حيث يعطع الفرصة للي ميذ للعصف الذىني لاي  ااعداد ايمراي عامر
الم يرنررررة  مرررن ناحيررررة الررررر  النسرررربي المطلررررت، لينمررررل ذلرررر  مررررن  رررر ل اليرريررررز علررررع اامثلررررة

. علضراي عرن يررلين النمراذج الع ليرة لالمناقفة اليي ينمري الميرارة الع ليرة للي ميرذ بالمحسلسات
ييش لأردت العديد من الدراسات أىمية الحس العرددع اري يعلري  الحرس للرياضريات مثرل   مراررلا

 ,Robert & Ching ليفرين  رايرز ، رلبررتMarkovits & Sowder  (1994)لسرليدر 
(، ناصررر 1228(، محمررلد اإلبيررارا  )1222(، يلسررف اإلمررا   )8444، منيررر ررمررو )(1998)
 ل  رررلن   (، ديرليفررلن1225(، عرر ء الرردين سررعد لعبررد الناصررر محمررد )1221عبيررده  )

(2004) Derchun & Others (، 1222(، مرة البنرا لمرارت رمرال )1225ا  )، لامل عبد
 . Yang & Others   (2008) ل  رلن يان 

رما ُيعد ينمية الحس العددع أحد اليلجيات العالمية نحرل يعلري  ليعلر  أاضرل اري  
الرياضيات، لرمرا ينبغري أن يررلن أحرد ااىرداف الرميسرية للرياضريات المدرسرة ا بيداميرة، 

ع ليررة ييرري  بنررايج عمليررة الرريعل ، لبسررمات ف صررية لليلميررذ، اررالحس العررددع ىررل عمليررة 
 ليراعع اييا البيمة المحيطة بيذه العملية .

( أن الحرررس العرررددع ىرررل أحرررد ميرررارات 813-811،  1222)ليرررذرر رمضررران بررردلع 
الحس الرياضي  )اليييمة، العرض، المناقفة، اليعزيرز، العمرل لااداء، اليلاصرل الرياضري، البنراء 

لللحررس العررددع عرردة ميررارات منيررا   )معراررة ا سرري دامات الم يلفررة لألعررداد، يمييررز  المعرارري(،
مردا م ممرة ااعرداد، ربرط ااعرداد بم اديرىرا الم يلفرة باافرياء لبااحرداث لبرالملاقف الح ي يرة 
اللاقعية، ي مرين نيرامج الحسرابات، يمييرز الع قرات برين ااعرداد لبرين ال ياسرات، يمييرز الع قرات 

المجملعررة لالمجملعررة الجزميررة لبررين الجررزء لالرررل، ايرر  العبررارات اليرري يؤسررس الع قررات  بررين
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ىنررا  لبررالرغ  مررن أىميررة الحسرراب الررذىني إ  أن ، اإلضررااة إلررع الع قررات الزمنيررة( الرياضررية ب
 ، يرجا ذل  إلع  لع اسي دامو رطري ة يدريس الحسابمعارضة قلية من قبل المعلمين ع

ا معلمي المرحلة ا بيدامية لاآلباء لالجميلر بأن ىدف الرياضيات اي اعي اد قلا لد -8
ا عرن طريرت المرحلة ا بيدامية ىرل يمررين ااطفرال مرن إي ران ال لاعرد الحسرابية ااربر

 . اسي دا  اللرقة لال ل 
عد  قدرة المعل  علع الينلع اي اسي دا  اسيراييجيات يدريس الحسراب ل اصرة اسريراييجيات  -1

الحساب الذىني، لظيرر ذلر  مرن  ر ل م ابلرة الباحثرة مرا بعرض المعلمرين بمحااظرة يدريس 
 المنيا لليعرف علع مدا لعيي   بماىية الحساب الذىني لاسيراييجيايو.

معلمراي( علرع اسري دا  الطرامرت  12% من المعلمين الذين ي  م ابليي  من أصل )45اعيماد  -5
المعل  لالحفظ من جانب الميعل  لا قيصرار علرع اللرقرة اليعليمية اليي يعيمد اليل ين من جانب 
 لال ل  عند إجراء العمليات الحسابية.

دعررت الحاجررة إلجررراء البحررث نييجررة لمررا فرريديو المنرراىج مررن يطررلرات  اصررة بمررنيج 
الرياضيات اي المرحلة ا بيدامية، ال د احيلت ىذه المناىج علي مسيلا من اليعلري  يحيراج لبرذل 

المعلرر  لالي ميررذ، اامررر الررذع جعررل ىنررا  صررعلبات يلاجررو الي ميررذ ارري إجررراء  الجيررد مررن قبررل
العمليات الحسابية، لالصعلبات يرجا إلع اسري دا  المعلر  الطررت الي ليديرة اري اليردريس رمرا أن 
الي ميذ يعيمردلن علرع اللرقرة لال لر  اري إجرراء العمليرات الحسرابية لعرد  إعمرال الع رل أل اليأررد 

باسي دا  اآللة الحاسبة، لالذع يبين من  ر ل سرؤال الباحثرة لمجملعرة مرن الي ميرذ  من النيامج
بعررض ااسررملة لاإلجابررة علييررا إلجررراء عمليررات الضرررب لال سررمة، لأرررد ذلرر   م حظررة للباحثررة 
لبعض حصص الرياضيات لسؤال الي ميرذ عرن المفرر ت اليري يلاجيلنيرا عنرد دراسرة العمليرات 

ذع جعل الباحثة ي ل  بمحاللة يعيمرد اييرا علرع اسري دا  بردامل لميرارة اللرقرة الحسابية، اامر ال
لال لرر  لىرري اسرري دا  اآللررة الحاسرربة لالحسرراب الررذىني حيررث رأت مجملعررة مررن البرراحثين أن ررر  

 منيا لو ااثر الفعال اي ينميو الحس العددع .
لي ليديررة لاليرري لسررعع البحررث الحررالي لليعرررف علررع ااعليررة بعررض ا سرريراييجيات غيررر ا

يساى  اي يدريس الحساب ليساى  اي اسي دا  الع ل لالبعد عن العمل الي ليدع، مما قرد يسراى  
اي حل المفر ت اليري يلاجرو الي ميرذ اري إجرراء العمليرات الحسرابية، لذلر  مرن  ر ل اسري دا  

لاليعررف بعض أنفطة اآللة الحاسبة لبعض اسيراييجيات الحساب الذىني  اري يردريس الحسراب 
 علع أثرىا اي ينمية الحس العددع لاليحصيل لدع ي ميذ الصف الثالث ا بيدامي.
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 ىدف البحث الحالي إلع معراة  أهذاف البحج :
ااعلية اسي دا  الحساب الذىني اي يدريس لحديي )الضرب لال سمة( لينميرة الحرس  -8

 ي ميذ الصف الثالث ا بيدامي . االعددع لد
ا  الحساب الذىني اي يدريس لحديي )الضرب لال سمة( علي اليحصيل ااعلية اسي د -1

 ي ميذ الصف الثالث ا بيدامي . الد
 ييضح أىمية البحث الحالي ايما يلي    أهمية البحج :

ي دي  اسيراييجيات مينلعة إلجراء العمليات الحسرابية برد ي مرن ا عيمراد المطلرت علرع  -8
 ددع لزيادة اليحصيل لدا الي ميذ بالمرحلة ا بيدامية.اللرقة لال ل  لينمية الحس الع

 مسايرة ا يجاىات العالمية الحديثة نحل اسي دا  الحساب الذىني اي يدريس الحساب . -1
مسايرة ا ىيما  الميزايد بضرلرة ينمية ع لل الي ميذ أثناء يدريس الحساب باسي دا   -5

 ليلميذ .الحساب الذىني لالذع يدعل  سي دا  ع ل ا
 اقيصر البحث الحالي علع الحدلد اآليية   حذود البحج :

حرردلد  اصررة بررالمحيلا   لحررديي مررن م رررر الرياضرريات الم ررررة علررع ي ميررذ الصررف  -8
 الثالث ا بيدامي )الضرب لال سمة( .

 حدلد  اصة بالعينة   عينة عفلامية من إحدا مدارس محااظة اللادع الجديد . -1
 مصطلحات البحج :

   Mental Computationالحساب الذىني  -
أنرو  يمثرل ميرارة بالحساب الذىني ( 23، 1225اارلت م دالا لالسيد ال طيب ) يعرف
 إجابة ففلية دقي ة لمسألة حساب بدلن اسي دا  أدلات ال ياس . إعطاءاليلميذ اي 

نررايج عملييرري ليمررن يعريررف الحسرراب الررذىني إجراميررا ارري ىررذا البحررث بأنررو ال رردرة علررع إيجرراد  -
 الضرب لال سمة الم ررة علع ي ميذ الصف الثالث ا بيدامي ع لياي بسيللة لسرعة لدقة.

    Number Senseيعريف الحس العددع  -
الفيررر  العرررا  بأنرررو  الحرررس العرررددع( 88 ،1223ردمررران سرررعيد ل  ررررلن ) يعررررف

ت ييسر  بالمرلنرة لألعداد لالعمليات علييا، لييضمن ال درة علرع اسري دا  ىرذا الفير  بطرر
لصرررناعة أحررررا  رياضرررية، باإلضرررااة إلرررع إعرررداد إسررريراييجيات معرايرررة لمعالجرررة ااعرررداد 
لالعمليررات علييررا، لمررن جانررب   ررر ايررل يل رري الضررلء علررع الميررل لال رردرة علررع اسرري دا  

 ااعداد بطرامت رمية اي معالجة ليفسير المعللمات المياحة، لا يصال الحيايي  . 
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الحررس العررددع إجراميررا ارري ىررذا البحررث ىررل ايرر  عررا  لألعررداد لعملييرري  ليمرررن يعريررف -
الضرب لال سمة علييا يظيرر مرن  ر ل دراسرة ي ميرذ الصرف الثالرث ا بيردامي للحرديي 
الضرب لال سمة الم ررة علع ي ميذ الصف الثالث ا بيدامي، لي راس بم ردار مرا يحصرل 

 . عليو اليلميذ من درجات اي ا يبار الحس العددع
 فزوض البحج :

يلجررد ارررت ذات د لررة إحصررامية بررين ميلسررطي درجررات ي ميررذ الصررف الثالررث ا بيرردامي   -8
 ميارات الحس العددع لصالح المجملعة اليجريبية. ايللمجملعيين الضابطة لاليجريبية 

يلجد ارت ذات د لة إحصامية بين ميلسطي درجات ي ميرذ الصرف الثالرث ا بيردامي   -1
 اليحصيل لصالح المجملعة اليجريبية . ايين الضابطة لاليجريبية للمجملعي

 اسي د  البحث الحالي  منهج البحج  : 

 * المنيج فبو اليجريبي ال ام  علع مجملعيين )مجملعة يجربيو، لمجملعة ضابطة(.
 ة درسررت بالطري ررة الي ليديررة لحرردييلييمثررل اليصررمي  اليجريبرري للبحررث مجملعررة ضررابط

لذلرر  ل يرراس أدلات ال يرراس قبررل لبعررد اليرردريس، لالمجملعررة اليجريبيررة  الضرررب لال سررمة
 درست باسي دا  الحساب الذىني لذل  ل ياس أدلات ال ياس قبل لبعد اليدريس .

ير  ا ييرار عينرة البحرث مرن الصرف الثالرث ا بيردامي بمدرسرة اللرلاء  عينة البحج :
لسرطع براللادع الجديرد ، ليري  ي سريمي  إلرع صبيح ا بيدامية انيا ي را اري المنط رة اليعليميرة ال

مجمررلعيين، المجملعررة ضررابطة درسررت لحررديي الضرررب لال سررمة باسرري دا  الطري ررة الي ليديررة، 
 لالمجملعة يجريبية درست لحديي الضرب لال سمة باسي دا  الحساب الذىني .

 اسي د  اي ىذا البحث اادلات اليالية   أدوات البحج :
  ألرات عمل لليلميذ اي لحديي الضرب لال سمة لي ميذ الصرف الثالرث  أدلات اليعل  -أل ي 

ا بيرردامي باسرري دا  الحسرراب الررذىني، دليررل للمعلرر  ارري لحررديي الضرررب لال سررمة لي ميررذ 
 الصف الثالث ا بيدامي باسي دا  الحساب الذىني .

ة الم ررررة أدلات ال يرراس  ا يبررار ينميررة الحررس العررددع ارري لحررديي الضرررب لال سررم -ثانيرراي 
علع ي ميذ الصف الثالث ا بيدامي، ا يبار يحصيلي اي لحرديي الضررب لال سرمة الم رررة 

 علع ي ميذ الصف الثالث ا بيدامي .
 سار البحث الحالي يبعا لإلجراءات اليالية    إجزاءات البحج :
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 اإلطرر ع علررع بعررض اادبيررات لالبحررلث السرراب ة ارري مجررال اسرري دا  الحسرراب الررذىني -8
 لينمية الحس العددع اي إجراء العمليات الحسابية .

 يحليل محيلا لحديي الضرب لال سمة الم ررة علع ي ميذ الصف الثالث ا بيدامي.  -1
 إعادة صياغة لحديي الضرب لال سمة بطري ة، يناسب اسي دا  الحساب الذىني . -5
الحسرراب الررذىني  )مررن  إعررداد ألرات عمررل لليلميررذ، لدليررل للمعلرر ، مصرراغة باسرري دا  -5

 إعداد الباحثة( 
 يمثلت اي ىذا البحث ايما يلي  إعداد أدلات ال ياس  -5
ا يبار يحصيلي للمعللمات الميضمنة بلحديي ) الضرب لال سمة ( للصف الثالث  -أ

 ا بيدامي بإيباع ال طلات اليالية   
ىردف ا  يبرار اليحصريلي للصرف  تحذيذ الهذف من  االتتبنار : -
لث ا بيردامي إلرع قيراس مسريلا يحصريل ي ميرذ الصرف الثالرث ا بيردامي بعرد يطبري ي  الثا

 -اير  – سي دا  الحساب الذىني اري الضررب لال سرمة اري المسريليات المعرايرة ) يرذرر 
 يطبيت ( .

 يحليل محيلع لحديي الضرب لال سمة   -
ا لثالث ا بيدامي بمي  يحليل لحديي الضرب لال سمة من م رر الرياضيات بالصف ا     

 ( .ييضمنو من جلانب يعل  معراية )مفاىي ، ع قات، ميارات
 يحديد ااىداف اليعليمية ل  يبار   -

ي  يحديد ااىداف اليعليمية ل  يبار من   ل محيلع لحديي الضرب لال سمة      
 –) أدني  مسيلياتللصف الثالث ا بيدامي لاي ضلء يصنيف ااىداف المعراية إلي ث ث 

 .  اعلي( -لسيط
يحديد ااىمية لاللزن النسبي   ي  يحديد ااىمية لاللزن النسبي لملضلعات لحديي  -

 الضرب لال سمة اي ضلء  
 جلانب اليعل  المعراية الميضمنة بلحديي الضرب لال سمة. -

 ب المدرسي عدد الصفحات الم صصة لرل ملضلع من ملضلعات اللحديين رما لردت بالريا -

( يلضح 8جدلل )ل دد الحصص الم صصة لرل ملضلع من ملضلعات اللحديين.ع -
 ااىمية لاللزن النسبي لمحيلا الضرب لال سمة للصف الثالث ا بيدامي. 

 (8) جدلل
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 ااىمية لاللزن النسبي  لرل ملضلع من ملضلعات لحديي الضرب لال سمة
 لي ميذ الصف الثالث ا بيدامي بالفصل الدراسي الثاني 

 الموضوعات
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مراجعةةةة لمعنةةةً عملٌةةةة  -1
 الضرب وخواصها.

5 13.5% 2 5.55% 1 3.3% 3.6% 

 %5.3 %11.1 3 %5.55 2 %5 3 11× الضرب  -2

 %3.5 %11.1 3 %5.55 2 %5.4 2 111× الضرب  -3

 %11 %15.6 5 %5.55 2 %5.4 2 1111× الضرب  -4

ضةةةرب عةةةدد م ةةةو  مةةة   -5
رقمٌ  أو أ ثر فً عدد آخر 

 م و  م  رقم واحد.

5 13.5% 4 11.36% 4 14.5% 13.4% 

 %11.6 %3.3 1 %11.36 4 %16.2 6 معنى عملٌة القسمة. -6

 %1.1 %3.4 2 %11.36 4 %5 3 إٌجاد خارج القسمة. -3

عالقةةةةةةةة بةةةةةةٌة  القسةةةةةةةمة ال -5
 والضرب.

4 11.5% 4 11.36% 2 3.4% 11% 

األعةةةةةداد ال وجٌةةةةةة واألعةةةةةداد  -1
 الفردٌة.

2 5.4% 4 11.36% 4 14.5% 11.3% 

قسةةمة عةةدد علةةى آخةةر  -11
 م و  م  رقم واحد.

5 13.5% 6 13.65% 2 3.4% 12.5% 

 %111 %111 23 %111 34 %111 33 المجموع

عررردد اررري ضرررلء طرررلل ا  يبرررار ) برررار اليجصررريلي إعرررداد جررردلل الملاصرررفات ل  ي -
مفردة(، مسيليات ااىرداف )أدنري لسريط لأعلرع(، لألزانيرا النسربية  12المفردات 

( يلضرررح ملاصرررفات ا  يبرررار 1جررردلل ) ، ملضرررلعات اللحررردة لألزانيرررا النسررربيةل 
 اي لحديي الضرب لال سمة لي ميذ الصف الثالث ا بيدامي .  ياليحصيل

 
 

 ( 1جدلل )
 اصفات ا  يبار اليحصيلي اي لحديي الضرب لال سمة لي ميذ الصف الثالث ا بيدامي مل 
 المجموع أعلى وسٌط أدنىالموضوعا م
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 الو   العدد الو   العدد الو   العدد الو   العدد ت

مراجعةةةةةةةةةةةةة  1
لمعنةةةةةةةةةةةةةةةةً 
عملٌةةةةةةةةةةةةةةةة 
الضةةةةةةةةةةةةرب 
 وخواصها.

 %11 2 صفر صفر 51% 1 51% 1

× الضةةةةةرب  2
(11.) 

 %5 1 صفر صفر %111 1 صفر صفر 

× الضةةةةةرب  3
(111.) 

 %5 1 صفر صفر %111 1 صفر صفر

× الضةةةةةرب  4
(1111.) 

 %5 1 صفر صفر %111 1 صفر صفر

ضةةةةرب عةةةةدد  5
م ةةةةةو  مةةةةة  
رقمٌ  أو أ ثر 
ً عةةدد آخةةر  فةة
م و  م  رقم 

 واحد.

1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3 15% 

معنى عملٌة  6
 القسمة.

1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3 15% 

إٌجاد خةارج  3
 القسمة.

 %11 2 %51 1 صفر صفر 51% 1

العالقةةة بةةٌ   5
القسةةةةةةةةةةةةةمة 
 والضرب.

 %11 2 %51 1 %51 1 صفر صفر

األعةةةةةةةةةةةةةةةةداد  1
ال وجٌةةةةةةةةةةةةةة 
واألعةةةةةةةةةةةةةداد 

ة.  الفرٌد

 %11 2 صفر صفر %111 2 صفر صفر

قسةةةمة عةةةدد  11
علةةةةى آخةةةةر 
م ةةةةو  مةةةة  
 رقم واحد.

1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3 15% 

 %111 21 %25 5 %51 11 %25 5 المجموع

إعداد الصلرة االلية ل  يبار   اي ضلء جدلل الملاصفات  السابت ير  إعرداد الصرلرة  -
االلية لذل  من   ل يحديرد نرلع المفرردات ل  يبرار لصرياغييا حيرث ير  اسري دا  أنمراط 

 ااسملة، لىع أسملة اإلرمال، ا ييار من ميعدد، أسملة الم ال . 
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 مفررردة 12طري ررة يصررحيح ا  يبررار   يرررلن ا يبررار يحصرريل الضرررب لال سررمة مررن يحديررد   -
مفردات أسملة الم رال(، لقرد ير  يصرحيح  5مفردة أسملة اإلرمال،  88مفردات ا ييار من ميعدد، 

سملة ا يبار)الضرب لال سمة( علع النحل اليالي  درجة لاحردة لررل سرؤال مرن اإلرمرال لا  ييرار أ
م ررال درجررة لرررل  طررله صررحيحة مررن  طررلات الحررل، لذلرر  أصرربح الدرجررة مررن ميعرردد، سررؤال ال
 درجة . 15النيامية ل  يبار 

حساب صدت ا  يبار   ي  عرض الصلرة االلية ل  يبار علي مجملعة من المحرمرين مرن   -
أعضاء ىيمة اليدريس اي مجال الرياضريات لطررت اليدريسريا لذلر  لليأررد مرن مناسربة مفرردات 

مسرريلا الي ميررذ لفررملليا للمفرراىي  لالميررارات العمليررة الميضررمنة بلحرردات )الضرررب ا  يبررار ل
 لال سمة لقد أجريت اليعدي ت ال زمة اي صياغة ااسملة اي ضلء  راء السادة المحرمين . 

جرراء اليعردي ت السراب ة اليري أفرار إلييرا المحرمرين، ير  إاليطبيت ا سيط عي ل  يبرار  بعرد  -
( يلميذاي من ي ميذ الصرف الرابرا بمدرسرة 52بار علع عينة اسيط عية يرلنت من )يطبيت ا  ي

الللاء صبيح ا بيدامية اليابعة إلدارة الفراارة اليعليمية الذين درسلا لحديي ) الضرب لال سمة ( اي 
مي دية، لذل  ليحديد )زمن يطبيت ا  يبار، صدت الم ارنرة الطرايرة، ثبرات  1281/1285عا  
 يبررار( ، لحسرراب معررام ت السرريللة لالصررعلبة لاليمييررز ل  يبررار، لقررد يبررين صرردت مفررردات ا 

( لىررل معامررل اريبرراط دال 2.45ا  يبررار حيررث لجررد أن معامررل ا ريبرراط للدرجررة الرليررة ل  يبررار )
إحصامياي مما يفير إلع ثبات ا  يبار، لرذل  يبين مناسبة سيللة مفردات ا  يبار حيث يرالحت 

(، لأيضا يبين أن ا  يبار  2.15  2.52م ت السيللة لالصعلبة اسملة ا  يبار ما بين ) معا
لررو ال رردرة علرري اليمييررز بررين الي ميررذ حيررث يرالحررت معررام ت اليمييررز اسررملة ا  يبررار مررا بررين ) 

(، لأ ذ ميلسط زمن اإلجابة علري مفرردات ا  يبرار لي ميرذ العينرة ا سريط عية  2.15  2.15
دقي ررة، ليرر  اليلصررل للصررلرة النياميررة  55لجررد أن الررزمن الرر ز  لإلجابررة عررن مفررردات ا  يبررار ا

 ل  يبار اليحصيلي.
ا يبار ينمية الحس العددع  إلعداد ا يبار الحس العددع لي ميذ الصف الثالث ا بيدامي اي  -ب

 ( 1288،853لحدات الضرب لال سمة ايبعت ال طلات اليالية أمل أبل اللاا )
يحديررد اليرردف مررن ا  يبررار  ييرردف ا  يبررار إلرري قيرراس ينميررة الحررس العررددع لي ميررذ  -

الصرررف الثالرررث ا بيررردامي بعرررد اسررري دا  الحسررراب الرررذىني اررري يعلررر  لحرررديي ) الضررررب 
 لال سمة( بالفصل الدراسي الثاني.
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( 5يحديررد ميررارات الحررس العررددع  يرر  يحديررد ميررارات الحررس العررددع للبحررث الحررالي، ) -
( ميرارة ارعيرة، لقرد ير  يحديرد أعرداد الميرارات الفرعيرة 83ات رميسية يحييا عردد )ميار 

 يبعاي لطبيعة رل ميارة. 
 15إعداد الصلرة االلية ل  يبار  ي  إعداد الصلرة االلية ل  يبار لاليي يرلنت مرن  -

مفررردة، ليرر  صررياغة مفررردات ا  يبررار ارري صررلرة أسررملة ا ييررار مررن ميعرردد، لأسرررملة 
 رمال، لأسملة م اليةاإل 

صدت ا  يبار  ي  عرض الصلرة االلية ل  يبار علي مجملعرة مرن المحرمرين مرن أعضراء  -
ىيمررة اليرردريس ارري مجررال الرياضرريات لطرررت اليدريسرريا إبررداء  راميرر  عررن  سرر مة الصررياغة 

لضرعت ل ياسريا، لمردا لضرلح  ياللغلية لررل مفرردة، لمناسربة ررل مفرردة ل يراس الميرارة الير
لمفررردة، لم يرحررات اليعررديل أل اإلضررااة أل الحررذف رمررا يرررع المحررر  لقررد أجريررت اليعرردي ت ا

 ال زمة اي صياغة ااسملة اي ضلء  راء السادة المحرمين . 
يحديد طري ة يصحيح ا  يبرار  قامرت الباحثرة بلضرا أسرملة مينلعرة مرن حيرث الفررل  -

حيح أسرملة ا  يبرار علرع النحرل لري يحيلع ا  يبرار علرع أسرملة مينلعرة، لقرد ير  يصر
لقررد يرر  يصررحيحيا علررع النحررل  8 88اليررالي  أسررملة ا  ييررار مررن ميعرردد لأرقاميررا مررن 

اليالي  اإلجابة الصحيحة يحصل اليلميذ علع درجيين، لاإلجابرة ال اطمرة يحصرل اليلميرذ 
لقرد ير  يصرحيحيا علرع  81 83لعبارات الياليرة لأرقاميرا مرن علع صفر، لأسملة أرمل ا

اإلجابة الصحيحة يحصل اليلميذ علع درجيين، لاإلجابرة اليري يحمرل جرزءاي   ل الياليالنح
من الصلاب لجزءاي من ال طأ يحصل اليلميذ علع درجة لاحدة، لاإلجابة ال اطمة يحصرل 

لقرد ير   84ازلي ل ىرل السرؤال رقر  اليلميذ علع صفر، لأسملة اليرييرب اليصراعدع لالينر
يصرررحيحو راليرررالي  يعطرررع  مرررس درجرررات اررري حالرررة اإلجابرررة الصرررحيحة الراملرررة علرررع 
اليرييررب، ليعطررع ثرر ث درجررات ارري حالررة اإلجابررة علررع ثرر ث ن رراط لال طررأ ارري ن طيررين، 
ليعطع درجة لاحدة اي حالة ا ييار ن طة لاحدة صحيحة ا رط، ليعطرع صرفر اري حالرة 

علع أع من الن اط بصلرة صحيحة، لأسرملة ا  ييرار برين برديلين لأرقاميرا عد  اإلجابة 
لي  يصحيحو راليرالي  يعطرع درجيران اري حالرة اإلجابرة الصرحيحة، حيرث  15-12من 

يعيبر الدرجة النيامية للميارة ال امسة لىع  اليعبير بااعداد عن ع قات ممثلة بنماذج 
نياميررة   يبررار الحررس العررددع الريررابي ( درجررات، اأصرربحت الدرجررة ال5) يبصرررية  ىرر

 ( درجة.53)
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جرراء اليعردي ت السراب ة اليري أفرار إلييرا المحرمرين، ير  إاليطبيت ا سيط عي ل  يبرار  بعرد  -
( يلميذاي من ي ميذ الصرف الرابرا بمدرسرة 52يطبيت ا  يبار علع عينة اسيط عية يرلنت من )

الضرررب لال سررمة ( ة اليعليميررة الررذين درسررلا لحررديي )الفرااررر  اللررلاء صرربيح ا بيداميررة اليابعررة إلدارة
لم ارنرة الطرايرة، مي دية، لذل  ليحديرد )زمرن يطبيرت ا  يبرار، صردت ا 1281/1285اي عا  

، لحساب معام ت السيللة لالصعلبة لاليمييز ل  يبار، لقد يبين صردت مفرردات ثبات ا  يبار(
(، لىررل معامررل 2.45   2.48للدرجررة الرليررة ل  يبررار ) ا  يبررار حيررث يرالحررت معامررل ا ريبرراط

( يلضرح  معرام ت الثبرات 5اريباط دال إحصامياي ممرا يفرير إلرع ثبرات ا  يبرار لالجردلل اليرالي )
عرررادة اليطبيرررت ل  يبرررار ، لررررذل  يبرررين مناسررربة سررريللة مفرررردات  باسررري دا  طري رررة اليطبيرررت لا 

(، 2.12  2.52علبة اسرملة ا  يبرار مرا برين ) ا  يبار حيث يرالحت معرام ت السريللة لالصر
لأيضررا يبررين أن ا  يبررار لررو ال رردرة علرري اليمييررز بررين الي ميررذ حيررث يرالحررت معررام ت اليمييررز 

(، لأ ررذ ميلسررط زمررن اإلجابررة علرري مفررردات ا  يبررار  2.15  15اسررملة ا  يبررار مررا بررين )
دقي رة، لير   42إلجابرة عرن مفرردات ا  يبرار لي ميذ العينة ا سيط عية الجد أن الزمن ال ز  ل

 اليلصل للصلرة النيامية ل  يبار.
 ( 3جدول ) 

عادة اليطبيت ل  يبار        (52)ن =     معام ت الثبات باسي دا  طري ة اليطبيت لا 

 االختبار

 التطبٌق الثانً التطبٌق األول
معامل 
المتوسط  االرتباط

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

توسط الم
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 1.14 3.11 1.53 4.11 11.22 شفوي

  تابً

إدراك ال م المطلق والنسبً 
 للعدد

1.33 1.43 1.61 2.13 1.12 

إدراك األثر النسبً للعملٌات 
 على األعداد

3.41 1.51 3.21 1.45 1.11 

تحلٌل وتر ٌب األعداد 
 وإعادة تسمٌة العدد

2.43 2.31 2.33 2.31 1.13 

 1.13 1.33 1.51 1.13 1.63 التنبؤ بمعقولٌة النتائج

التعبٌر باألعداد ع  عالقات 
 ممثلة بنماذج بصرٌة

3.13 1.35 3.11 1.32 1.13 

 1.15 5.11 16.53 4.35 13.23 الدرجة ال لٌة

 2.515= (2.28)  2.518(= 2.25( لمسيلا د لة )13ة حرية )قيمة )ر( الجدللية عند درج
إجراءات اليجربة ااساسية   بعد إجراء اليعدي ت الم يرحة، لليح ت من صر حية أدلات البحرث  -2

اليعليميررة )المحيررلا ال ررام  علررع اسرري دا  الحسرراب الررذىني لألرات عمررل اليلميررذ لدليررل المعلرر  (، 
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، لرذل  أدلات ال ياس ال اصة بالبحث لالميمثلرة اري ا  يبرار اليحصريلي لا يبرار الحرس العرددع
  سار اليطبيت لات ال طلات الياليةلأصبحت أدلات البحث صالحة لليطبيت، قد 

يحديررد اليرردف مررن اليجربررة ااساسررية   ىرردات يجربررة البحررث إلررع اليعرررف علررع أثررر  -
اسي دا  الحساب الذىني اي الرياضيات لينمية الحس العرددع لاليحصريل لردا ي ميرذ 

 . ا بيداميالصف الثالث 

ساسررية   يرر  ا ييررار عينررة الدراسررة مررن ي ميررذ الصررف الثالررث ا بيرردامي عينررة الدراسررة اا -
بمدرسة الللاء صبيح ا بيداميرة لىرع إحردا مردارس ال طراع اليعليمري االسرط برإدارة الفرااررة 

( يلميرررذاي ليلميرررذة يررر  52اليعليميرررة بمحااظرررة الرررلادع الجديرررد، يرلنرررت عينرررة الدراسرررة مرررن )
مجملعرة يجريبيرة( حيرث يرلنرت المجملعرة  –ابطة ي سيمي  إلرع مجمرلعيين )مجملعرة ضر

( يلميرررذاي ليلميرررذة حيرررث درسررلا بالطري رررة المعيرررادة، ليرلنرررت المجملعرررة 13الضررابطة مرررن )
( يلميررذاي ليلميررذة حيررث درسررلا باسرري دا  اسرريراييجيات الحسرراب الررذىني 14اليجريبيررة مررن )
 ال اصة بالبحث .

 الضابطة  ل  -ة يبياليأرد من يرااؤ مجملعيي البحث اليجر  -
اليجريبية( ي  الحصلل  –  لليأرد من يرااؤ المجملعيين )الضابطة اليحصيل السابت –أ 

 .سي االل اي مادة الحساب لليحليلعلع درجات ا يبار نياية الفصل الدرا
العمر الزمني   بعد ا يبار اليحصيل السابت ، ي  حساب د لة الفرت بين ميلسطي  -ب

يين الضابطة لاليجريبية بالفيلر باسي دا  ا يبار )ت( الجد أعمار الي ميذ للمجملع
 أنو غير دال إحصاميا .

المعل  ال ام  باليدريس    قامت الباحثة باليدريس للمجملعة الضابطة لاليجريبية  -ج 
 حيث قامت بيدريس الحساب لفصلين بالصف الثالث ا بيدامي بالمدرسة . 

ت الم صص ليدريس لحدات الضرب لال سمة عدد الحصص   اليز  البحث باللق –د 
ايرات أسبلعياي مدة رل  5ايرة بلاقا  15للصف الثالث ا بيدامي للمجملعيين لىع عدد 

 ايرة ساعة لنصف .
قامت الباحثة بيدريس المحيلا اي ث ث لحديي )الضرب، ال سمة(  اليدريس اليجريبي  -

 1285مرن مرارس لعرا   5الملاارت  حيث بدأ يدريس المحيرلا اري الفيررة مرن يرل  ا ثنرين
دقي رة( لانييرت بيطبيرت ا يبرار  42ايرة حيرث يمثرل الفيررة ) 15مي دية لاسيمر اليدريس 

ينميررة الحررس العررددع ا يبررار اليحصرريل للحررديي الضرررب لال سررمة علررع مجملعررة الدراسررة 
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رب حيث ي  يطبيت ا  يبار لينمية ميارات الحس العددع، لا يبرار اليحصريل للحرديي الضر
 مي دية  . 1285من ابريل لعا  13لال سمة، لذل  اي يل  ا حد الملاات 

لإلجابة عن سؤال البحث للليح ت مرن ارضرو ير  حسراب  نيامج البحث ليحليليا ليفسيرىا 
د لة الفرت بين ميلسطي درجات ي ميذ المجملعيين الضابطة لاليجريبية اي اليطبيرت  

( يلضرح د لرة الفررت برين ميلسرطي ال ياسرين 5لل )البعدع   يبار الحس العرددع، لجرد
ال بلرري لالبعرردع للمجمررلعيين الضررابطة لاليجريبيررة ارري اليطبيررت البعرردع   يبررار الحررس 

 العددع 
 ( 5جدلل ) 

ميلسطي ال ياسين البعديين لا نحراف المعيارع لقيمة  ت  للمجملعيين الضابطة 
 ( 52) ن =       لاليجريبية اي ا يبار ميارات الحس العددع     

 مهارات الحس العددي

 المجموعة الضابطة
المجموعة 
قٌمة  التجرٌبٌة

 ت

مستو
ي 
 الداللة

 2اٌتا
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحساًب

االنحراف 
ٌاري  المع

ً للعدد  1.35 1.11 14.11 2.36 1.55 1.51 1.21 إدراك ال م المطلق والنسب

نسبً للعملٌات على إدراك األثر ال
 األعداد

5.13 2.14 11.52 1.52 12.25 1.11 1.33 

تحلٌل وتر ٌب األعداد وإعادة 
 تسمٌة العدد

1.15 1.22 3.14 2.16 1.53 1.11 1.64 

 1.65 1.11 11.35 2.15 11.16 2.12 3.21 التنبؤ بمعقولٌة النتائج

التعبٌر باألعداد ع  عالقات 
 ممثلة بنماذج بصرٌة

1.21 1.32 4.66 1.11 1.33 1.11 1.61 

 1.51 1.11 15.26 1.51 43.55 5.45 12.14 الدرجة ال لٌة

لىي قيمة أربر من قيمة  85.11( ييضح أن قيمة )ت( المحسلبة = 5من جدلل )
، 1.11( = 2.28) 1.22= (2.25( لمسيلا د لة ) 55حرية ) )ت( الجدللية عند درجة 

بين ميلسطي ال ياسيين  2.28مية عند مسيلع د لة ي مما يلضح أنو يلجد ارلت دالة إحصا
البعديين للمجملعيين الضابطة لاليجريبية اي ميارات الحس العددع قيد البحث لاي ايجاه 

( لىي قيمة ربيرة 23-18المجملعة اليجريبية، رما أن معام ت اييا يرالح حج  اليأثير بين )
حسين ميارات الحس العددع لدع ي ميذ اليأثير مما يفير إلع إيجابية اسي داميا اي ي

لييفت ىذه النييجة  المجملعة اليجريبية، لبيذا ييح ت صحة الفرض االل من ارضي البحث.
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( ، 1222) الريافي لحمزه الباز ، لعادل(8442صالح ) رمضان الدراسات يلصلت إليو  ما ما
لحساب الذىني (  من حيث ااعلية اسي دا  ا1995)Reys & Others    رلن ل لرايز

اليجريبية يرجا إلي يفلت ي ميذ المجملعة ، لينمية الحس العددع اي يدريس الرياضيات
اسي دا  ي دي  المحيلع للي ميذ من   ل اسيراييجيات عديدة لمينلعة للحساب الذىني، 

 الصلر لااللان مما يفعر الي ميذ بالميعة أثناء اليعل ، لعد  اقيصار العملية اليعليمية
علع بيمة الفصل حيع يزيد من نفاط الي ميذ أثناء اليعل ، مما سمح بينمية الحس 

)رلرالي( لأداء مسرحي لرس  مما  العددع، ينلع ااساليب لاانفطة اليعليمية من غناء
يساعد الي ميذ علع الفعلر بالنفاط لالميعة أثناء اليعل ، ليفجيا العمل الجماعي 

ليفاعل ايما بيني  من   ل اسي دا  ألرات العمل، لىذا أدع اليعالني بين الي ميذ لا
 بدلره إلع ينمية الحس العددع.

للإلجابررة عررن سررؤال البحررث الثرراني للليح ررت مررن ارضررو يرر  حسرراب د لررة الفرررت بررين  
ميلسررطي درجررات ي ميررذ المجمررلعيين الضررابطة لاليجريبيررة ارري اليطبيررت البعرردع ل  يبررار 

ح د لررة الفررررت بررين ميلسررطي ال ياسررين ال بلرري لالبعررردع ( يلضرر5اليحصرريلي، لجرردلل )
 للمجملعيين الضابطة لاليجريبية اي اليطبيت البعدع ل  يبار اليحصيلي .

 ( 5جدلل )
 د لة الفرت بين ميلسطي ال ياسين البعديين للمجملعيين الضابطة لاليجريبية

 ( 52) ن = اي ا  يبار اليحصيلي                                      

 التحصٌل فً

 المجموعة التجرٌبٌة المجموعة الضابطة

 قٌمة ت
مستوي 
 الداللة

المتوسط  2اٌتا
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 1.62 1.11 1.45 3.51 21.13 6.25 5.21 الضرب والقسمة

ي قيمرة أربرر مرن قيمرة )ت( لى 35.3( ييضح أن قيمة )ت( المحسلبة =5من جدلل )
، ممرا  1.11( = 2.28)  1.22( = 2.25( لمسريلا د لرة )55الجدللية عنرد درجرة حريرة )

يلضررح أنررو يلجررد ارررت دال إحصررامياي بررين ميلسررطي ال ياسرريين البعررديين للمجمررلعيين الضررابطة 
حسرراب )الضرررب لال سررمة( ارري اليحصرريل لارري ايجرراه المجملعررة اليجريبيررة ، ليرر   لاليجريبيررة ارري

( رما أظيرت معام ت اييا لىي قيمة ربيررة اليرأثير ممرا يفرير 11حج  اليأثير الجد أنو يسالع )
إلررع إيجابيررة اسرري دا  اسرريراييجيات الحسرراب الررذىني ارري زيررادة اليحصرريل ارري لحررديي الضرررب 
لال سمة  بصفة عامة لدع ي ميذ المجملعة اليجريبية، لييضح ممرا سربت رفراءة ليفرلت ي ميرذ 
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جملعررة اليجريبيررة الررذين درسررلا باسرري دا  اسرريراييجيات الحسرراب الررذىني علررع نظررامرى  ي ميررذ الم
المجملعة الضرابطة الرذين درسرلا بالطري رة المعيرادة اري اليحصريل، لبيرذا ييح رت صرحة الفررض 

صرالح  رمضران الدراسرات يلصرلت إليرو  لييفرت ىرذه النييجرة مرا مراالثراني مرن اررلض البحرث. 
 لمنيررة الغزالري ، دراسرة Anton  & Others (1998) ل  ررين نطرلنا ، دراسرة(8442)

مررن  رر ل اليأريررد علررع أىميررة  Ghazali, Munirah & Others    (2010)ل  رررين
يفرررلت ي ميرررذ المجملعرررة  . اررري الرياضررريات اسررري دا  الحسررراب الرررذىني علرررع زيرررادة اليحصررريل

حسرراب الررذىني عمررل علررع زيررادة اليجريبيررة يرجررا إلرري اسرري دا  اسرريراييجيات مينلعررة لفرري ة لل
الميعة لاإلثارة اي الملقرف اليعليمري، مراعراة اانفرطة  ىيمامرات الي ميرذ اري ىرذه المرحلرة مرن 
حبي  لليللين لاليمثيل لالغناء لحبي  للجرع أل ال فز، مفاررة الي ميرذ اري اانفرطة اليابعرة لررل 

اجح، ميابعررة الي ميررذ أثنرراء يطبيررت إسرريراييجية ح ررت اليفاعررل اإليجررابي الررذع نرريج عنررو يعلرر  نرر
ا سرريراييجيات لحررل ألرات العمررل سرراعد علررع ي رردي  يغذيررة راجعررة للي ميررذ أل ي بررألل حيررث سرراعد 

 علع يفلقي  علع المجملعة الضابطة.
جراءايراري ضرلء نيرامج البحرث   تىصنيات البحنج : يمررن ي ردي  اليلصريات  ولا 

 اليالية 
ال دمرة علرع اسري دا  اسريراييجيات الحسراب الرذىني  يفجيا معلمي الرياضريات أثنراء -8

ارري يرردريس الرياضرريات لذلرر  مررن  رر ل الرردلرات اليدريبيررة الجررادة حيررع يمرررن ينميررة 
 الحس العددع لدع الي ميذ.

يدريب المعلمين قبل ال دمة علع ريفية اسي دا  اسيراييجيات الحساب الذىني، لرذل   -1
اليرردريس مررن  رر ل اليطبيررت لالميابعررة ارري  يصررمي  أنفررطة م يلفررة لاسرري داميا ارري

 اليربية العملية بالمدارس.

إجراء البحلث اليالية  اي ضلء نيامج الدراسة يمرن اقيراح :البحىث المقتزحة
  اميداداي 

دراسة ااعلية اسي دا  الحساب الذىني اي يدريس الحساب للصفين الرابا لال امس  -8
 دع .علع زيادة اليحصيل لينمية الحس العد

دراسة ااعلية اسي دا  اسيراييجيات الحساب الذىني اي يدريس الحساب لدع ي ميذ  -1
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 ملخص البحج

ااعلية اسي دا  الحساب الرذىني اري يردريس الرياضريات  ىدف البحث اليعرف علي
لينميرة ميرارات الحرس العررددع لاليحصريل لردع ي ميرذ الصررف الثالرث ا بيردامي، لليح يررت 

عليميرررة )ألرات عمرررل اليلميرررذ لدليرررل المعلررر ( اسررري دا  بعرررض ذلررر  يررر  إعرررداد اادلات الي
اسيراييجيات الحساب الذىني بم رر الحساب )لحدات الضرب لال سرمة( بالفصرل الدراسري 

ا يبرار الثاني لي ميرذ الصرف الثالرث ا بيردامي، ررذل  إعرداد أدلات ال يراس الميمثلرة اري )
احثة با ييرار مجملعرة البحرث لاليري يحصيلي(. ث  قامت الب ينمية الحس العددع، ا يبار

( يلميذ ليلميذة من ي ميذ الصف الثالث ا بيردامي بمدرسرة اللرلاء صربيح 52يرلنت من )
ا بيداميررة لاليابعررة إلدارة الفراارررة اليعليميررة بمحااظررة الررلادع الجديررد، يرر  ي سرريمي  إلرري 

نيرة يجريبيرة لبلر  ( يلميرذ ليلميرذة، الثا13مجملعيين المجملعة الضرابطة لبلر  عرددىا )
( يلميذ ليلميذة، ير  يطبيرت ال بلري ادلات ال يراس علري ي ميرذ المجمرلعيين، 14عددىا )

ثرر  يرر  يطبيررت الرردرلس ال اممررة علرري اسرري دا  الحسرراب الررذىني علرري ي ميررذ المجملعررة 
اليجريبية، درست المجملعة الضابطة بالطري ة الي ليدية، بعد ا نيياء مرن يطبيرت يجربرة 

ي  يطبيت ا يبار ميارات الحس العددع لا يبار يحصيلي للحديي الضرب لال سمة البحث 
لجلد ارت ذل د لة إحصامية بين ميلسرطي درجرات ي ميرذ الصرف لأظيرت نيامج البحث 

الثالررث ا بيرردامي للمجمررلعيين الضررابطة لاليجريبيررة اررع ميررارات الحررس العررددع لصررالح 
ارت ذل د لة إحصرامية برين ميلسرطي درجرات  المجملعة اليجريبية ، لرما أظيرت لجلد

اليحصرريل لصررالح  يالضررابطة لاليجريبيررة ارر ي ميررذ الصررف الثالررث ا بيرردامي للمجمررلعيين
 المجملعة اليجريبية .
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Abstract 

The research aims to identify the effectiveness of using 

Mental arithmetic in the teaching of Mathematics for the 

development of Number Sense skills and of Achievement among  

third-grade pupils, To achieve this goal have been prepared 

educational tools (worksheets student and teacher's guide) Use 

some mental arithmetic strategies activities decision Account 

(Modular multiplication, division), the second semester for 

students in the third grade Measurement tools as well as 

preparation of (the development of  Number Sense test, test 

Achievement ) . Then the researcher to choose the research group, 

which consisted of 57 male and female pupils of third-graders 

primary school, Major General Sabih primary and of the 

Department of Farafra educational New Valley Governorate, 

were divided into two groups control group and numbered (28) 

pupils, the second trial and numbered (29) pupils,  Was applied 

tribal measurement tools to students groups, was then apply the 

lessons based on the use of mental arithmetic on the pupils of the 

experimental group, studied the control group in the traditional 

way, after the completion of the application of the search 

experience has been applied skills test number sense of 

achievement test for units multiplication and division. 

  

The findings of the current research indicated that:   
1- The presence of statistically significant difference between the 

average grades of the third grade of the control and experimental 

groups in the Number Sense skills for the experimental group. 
 

2- The presence of statistically significant difference between the 

average grades of the third grade of the control and experimental 

groups in the Achievement for the experimental group. 

 

 

 
 

 


