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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة »درجة ت�سمني الختبارات املدر�سية للم�سائل الريا�سية 
اللفظية/ احلياتية«، كما هدفت اإىل معرفة اأثر اجلن�س، وم�ستوى املدر�سة، واجلهة امل�رشفة 
الريا�سية  للم�سائل  املدر�سية  الختبارات  ت�سمني  درجة  يف  )املديرية(  املدر�سة  على 
اللفظية/ احلياتية. تكونت عينة الدرا�سة من جميع الختبارات املدر�سية النهائية ملبحث 
الريا�سيات لل�سف العا�رش الأ�سا�سي يف مدار�س مديريتي الرتبية والتعليم للواء الر�سيفة 
والزرقاء الأوىل يف حمافظة الزرقاء للف�سل الدرا�سي الأول 2011/ 2012م، ولالإجابة عن 
اأ�سئلة الدرا�سة قام الباحثان باإعداد اأداة )بطاقة( للتحليل، مت التاأكد من �سدقها وثباتها. 

ومن اأبرز نتائج الدرا�سة: 
العا�رش . 1 لل�سف  املدر�سية  الختبارات  يف  املت�سمنة  اللفظية  امل�سائل  ن�سبة  بلغت 

الأ�سا�سي )13.20%( ، منها )1.58%( حياتية فقط. 
ن�سبة . 2 بلغت  فيما   ،  )%1.46( الروتينية  احلياتية  اللفظية/  امل�سائل  ن�سبة  بلغت 

امل�سائل اللفظية/ احلياتية غري الروتينية )0.12%( . كما بلغت ن�سبة امل�سائل اللفظية/ 
احلياتية املو�سوعية )0.47%( ، ون�سبة امل�سائل اللفظية/ احلياتية املقالية )%1.1( . 

اأو . 3 مطابقة،  املدر�سية  الختبارات  يف  املت�سمنة  اللفظية  امل�سائل  اأ�سئلة  غالبية 
م�سابهة لأ�سئلة الكتاب بن�سبة )86%( ، منها )8.64%( حياتية فقط. 

اأكرب ن�سبة لأ�سئلة امل�سائل اللفظية جاءت على مو�سوع الدائرة، واملما�سات بن�سبة . 4
)9.2%( ، وهي متثل )69.7%( من امل�سائل اللفظية املت�سمنة يف الختبارات املدر�سية 

ككل، منها )5%( حياتية فقط. 
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α = 0.05( جتاه ت�سمني . 5

متغريات  باختالف  احلياتية  اللفظية/  الريا�سية  للم�سائل  النهائية  املدر�سية  الختبارات 
الدرا�سة )اجلن�س، م�ستوى املدر�سة، املديرية( . 

اأبرزها:  من  تو�سيات  مبجموعة  الباحثان  اأو�سى  الدرا�سة،  نتائج  �سوء  ويف 
اأثنائها مبجال بناء الختبارات  للمعلمني قبل اخلدمة ويف  عقد دورات وم�ساغل تدريبية 

التح�سيلية. 
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The Degree of Including Mathematical Verbal/ Life 
Problems in School Tests

Abstract: 

The aim of this study was to investigate the degree of including 
mathematical verbal/ life problems in school tests and the effect of sex, level 
of school, and the directorate of education. The study sample consisted of 
all final school mathematic tests for the tenth grade in the schools of the 
Directorate of Education for Rusaifeh and Zarqa First in the academic year 
2011/ 2012. 

 By using the suitable statistical analysis, the results were as follows: 

1. The percentage of verbal problems included in the school tests for the 
tenth grade was (13.20%) , while only (1.58%) in life content. 

2. The percentage of verbal/ life routine problems was (1.46%) , verbal/ life 
non- routine problems was (0.12%) , verbal/ life multiple- choice problems 
questions was (0.47%) and verbal/ life essay problems questions (1.1%) . 

3. The majority of questions for the verbal problems in the school tests were 
identical or similar to the questions in the textbooks with (86%) , of which 
(8.64%) was only in life content. 

4. The largest percentage for verbal problems questions on the theme of 
circle and tangents representing (69.7%) of the verbal problems questions 
in the school tests, and only (5%) in the life content. 

5. There was no statistical significant difference at (a=0.05) according to 
the study variables: sex, level of school and the directorate of education. 

In the light of these findings, researchers recommend holding 
training courses and workshops for teachers in the field of building 
achievement tests. 
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مقدمة:
تطوير  نحو  املعا�رشة  العاملية  التوجيهات  الأردنية  والتعليم  الرتبية  وزارة  تتبنى 
اقت�ساد وطني مبني على املعرفة، واملهارات، واخلربات الالزمة للطلبة لتمكينهم من توظيفها 
للتوجيهات  لت�ستجيب  الأردنية  الريا�سيات  مناهج  تطوير  مت  ولهذا  العملية؛  احلياة  يف 
العاملية لت�ساعد الطلبة لتطوير املعرفة واملهارات التي يحتاجونها يف املجتمع التكنولوجي 
بالإ�سافة اإىل امتالكهم ملهارات التفكري الريا�سي والتفكري الناقد التي نادى بها املجل�س 
الوطني ملعلمي الريا�سيات )NCTM( منذ عدة �سنوات، وقد عّد حل امل�سكالت هدفا رئي�سا، 
ومعايريها  املدر�سية  الريا�سيات  مبادئ  وت�سري  الريا�سيات،  تعلم  و�سائل  من  وو�سيلة 
الناقد،  والتفكري  الريا�سي،  التفكري  تنمية  على  العمل  �رشورة  على  املجل�س  و�سعها  التي 
والربهان الريا�سي، والتفكري ال�ستقرائي، والتفكري ال�ستنتاجي، وتقدمي مادة الريا�سيات 
ب�سفتها اأداة للتفكري والت�سال ت�ساعد الطلبة على جعلهم مفكرين ل متلقني للمعارف فقط، 
ال�ستطالع، وثقة يف  للتفكري، وعادات املثابرة، وحب  مما يجعلهم ميتلكون طرقا جديدة 
حياتهم  يف  اخلربات  هذه  توظيف  على  قادرين  يجعلهم  املاألوفة؛  غري  املواقف  مواجهة 
خارج غرف تدري�س الريا�سيات )NCTM, 2000( ، وتعد عملية حل امل�ساألة الريا�سية من 
اأعقد الن�ساطات العقلية، وطريقة حلها ت�سع الطلبة يف مواقف تفكريية كالتحليل، والتف�سري، 
، وبناء على هذه الأهمية ملهارة حل امل�ساألة   )1992 القرار )مقدادي،  والرتجمة، و�سنع 
كاٍف،  بقدر  الريا�سية(  )امل�سائل  امل�سكالت  حل  على  الأردنية  املناهج  ركزت  الريا�سية؛ 
الدر�س لإثارة  اأهمية املو�سوع قيد  حيث قدمت ملعظم املو�سوعات مب�ساألة حياتية تربز 
عدداً  الريا�سيات  كتب  اأ�سئلة  ت�سمنت  وكذلك  لهم،  احلياتي  بالواقع  وربطه  الطلبة،  تفكري 
من امل�سائل الريا�سية احلياتية، كما يحر�س الأردن على امل�ساركة يف الدرا�سات الدولية؛ 
نظراً ملا توفره من فر�س جيدة لتقييم نوعية التعليم من خالل املقارنة مع النظم الرتبوية 
للدول امل�ساركة، وال�ستفادة من خرباتها يف تطوير النظام الرتبوي، والأخذ بالأ�سباب التي 
من �ساأنها اأن حت�سن من حت�سيل الطلبة، فقد �سبق لالأردن اأن �سارك يف عدد من الدرا�سات 
والربنامج   ،  )TIMSS( والعلوم  للريا�سيات  الدولية  الدرا�سة  يف  الجّتاهات  مثل:  الدولية 

الدويل لتقييم الطلبة )PISA( )املركز الوطني لتنمية املوارد الب�رشية، 2011( .
توؤكد النظرة احلديثة للتعلم على اأن التقومي والتعلم مرتبطان بدرجة كبرية، بل اإنهما 
جزءان من عملية واحدة متكاملة، ويوؤدي الف�سل بينهما اإىل اإهمال الطلبة للكفايات التي 
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الراجعة  التغذية  يوفر  لأنه  التعلم؛  على  مبا�رشاً  تاأثرياً  للتقومي  التقومي.  اإن  يف  تدخل  ل 
ال�رشورية لتح�سني التعلم، ويوؤثر ب�سورة غري مبا�رشة على التعلم؛ وذلك لأن التدري�س عادة 

يوجه نحو ما �سيتم تقوميه، وما يتم تدري�سه للطالب وهو ما �سيتعلمه بالفعل.
ويالحظ الرتبويون اأن مقدرة الطلبة على حل امل�سائل كانت وما زالت دون امل�ستوى 
اإن  اإذ  درا�ستهم،  اأثناء  يف  وجيدة  كافية  حقيقية  م�سائل  اإىل  يتعر�سون  ل  لأنهم  املاأمول؛ 
تركيز املعلم ين�سب على اإك�ساب الطلبة املهارات، واإجراء احل�سابات الروتينية، والتطبيقات 
كالمية  وم�سائل  متارين  على  مق�سور  ن�ساط  فهو  امل�ساألة  حل  اأما  للقوانني،  املبا�رشة 
روتينية اأو ذات منط �سيق، ويف درا�سة حتليلية ملناهج الريا�سيات يف املرحلة الأ�سا�سية 
يف الأردن نالت امل�ساألة احلياتية 7% فقط من املو�سوعات الأ�سا�سية يف املنهاج مقابل 
41% خ�سعت للتدريبات على العمليات احل�سابية )اأبو زينة وعبابنة، 2006: �س234( .

)الربابعة،   ،  )2000 )�سبانة،   ،  )2008 )القديرات،  الرتبوية  الأبحاث  اأ�سار عدد من 
2001( اإىل اأن الختبارات ما زالت تركز على امل�ستويات العقلية الدنيا، كما ك�سفت نتائج 
م�ساركة الأردن يف الدرا�سات الدولية TIMSS، PISA تدين اأداء الطلبة حيث جاء متو�سط 
�سلم  اأ�سفل  امل�ساركني يف  الطلبة  العظمى من  الأغلبية  الدويل، وظلت  املتو�سط  الأداء دون 
معايري املقارنة الدولية )�سميدة وغري�س، 2014( ؛ مما ي�سري اإىل اأن حت�سيل طلبة الأردن 
يف الريا�سيات ل ي�ستجيب للحاجات امل�ستجدة، وما زال هناك �سعف وا�سح يف القدرة على 
حل امل�سائل الريا�سية اللفظية، اإذ اإن اختبارات الدرا�سات ت�ستمل يف معظمها م�سائل لفظية 
يف �سياق حياتي.وعلى اإثر ذلك قامت وزارة الرتبية والتعليم الأردنية بدعوة املعلمني اإىل 
اأ�سئلة  على  الطلبة  وتدريب  منها،  احلياتية  خا�سة  الريا�سية  بامل�سائل  الهتمام  �رشورة 
م�سائل  الختبارات  اأ�سئلة  ت�سمني  وكذلك  لها،  م�سابهه  اأ�سئلة  واإعداد  الدولية،  الدرا�سات 

ريا�سية حياتية، وتقدمي املعرفة للطلبة على �سكل م�سكالت حقيقية واقعية.
ومن هنا جاءت احلاجة اإىل البحث عن مدى اهتمام املعلمني بتدري�س حل امل�سائل 
تغذية  لأخذ  بتقوميها،  الهتمام  خالل  من  بخا�سة  واحلياتية  بعامة،  اللفظية  الريا�سية 

راجعة عما يعرفه الطلبة، وعما ي�ستطيعون عمله.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تقدمي  خالل  من  امل�سكالت  حل  على  الطلبة  قدرة  لتنمية  املدر�سي  املنهاج  ي�سعى 
باملعلومات  وتزويدهم  املختلفة،  الدرا�سية  املواد  يف  احلل  ووا�سحة  حمددة  م�سكالت 

واملبادئ واملهارات التي تلزمهم للو�سول اإىل ذلك احلل )اأبو زينة، 1994( .
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يهتم الرتبويون يف جمال تدري�س الريا�سيات كثرياً يف درا�سة اأ�ساليب حل امل�سكالت 
املهارات  اأهم  من  هي  امل�سكلة  حل  على  القدرة  اأن  يعتقدون  وهم  وحتليلها،  الريا�سية 
من  املدر�سية  الريا�سيات  يف  امل�سكالت  حل  وتاأتي اأهمية  الطلبة،  يتقنها  اأن  يجب  التي 
واملفاهيم،  واملهارات،  فاملعارف،  التعلم،  لعملية  الأخري  النتاج  اأو  الأخري،  الهدف  كونها 
والتعميمات الريا�سية، بل وكل املو�سوعات املدر�سية الأخرى لي�ست هدفًا يف حد ذاتها؛ 
اإمنا هي و�سائل واأدوات ت�ساعد الفرد على حل م�سكالته احلقيقية.بالإ�سافة اإىل ذلك فاإن حل 
امل�سكالت هو الطريق الطبيعي ملمار�سة التفكري بعامة.فلي�س هناك ريا�سيات بدون تفكري، 

ولي�س هناك تفكري بدون م�سكالت.
التعليم  اأ�سا�سيًا يف عملية  التعلم من خالل جعله عن�رشاً  اإىل حت�سني  التقومي  ي�سعى 
والتعلم، وا�ستخدامه كاأداة لتوفري �سواهد موثقة حول ما يعرفه الطالب، وما ي�ستطيع عمله 
ال�سواهد كتغذية راجعة ت�سهم يف حت�سني عملية  يف �سياق حقيقي واقعي، وا�ستخدام هذه 

التعليم، والرفع من م�ستوى تعلم الطالب.
اأهداف تدري�س الريا�سيات، ومع ذلك فاإن بع�س معلمي  اأهم  يعد حل امل�سكالت من 
عبارة  هي  الطلبة  على  املطروحة  فامل�سكالت  اهتمام؛  اأي  يعريونه  ل  لدينا  الريا�سيات 
اأو م�سائل لفظية روتينية تطرح عادة كتطبيق مبا�رش على خوارزمية معينة،  عن متارين 
الت�سويق، والتحدي  اللفظية خالية من عن�رش  اأو مو�سوع معني، وهذه امل�سائل  اأو تعميم، 
العقلي مما قد تولد لدى الطالب اجلمود والثبات يف طريقة التفكري بدل عن املرونة والإبداع 

التي يولدها حل امل�سكالت غري الروتينية.
ملبحث  النهائية  الختبارات  حتليل  حماولة  يف  الدرا�سة  هذه  م�سكلة  برزت  هنا  من 
الريا�سيات التي يعدها املعلمون لل�سف العا�رش الأ�سا�سي يف حمافظة الزرقاء للبحث عن 
مدى اهتمامهم بتقومي حل امل�سائل الريا�سية اللفظية بعامة واحلياتية بخا�سة، من خالل 

الإجابة عن ال�سوؤالني الآتيني: 
ال�سوؤال الأول: ما درجة ت�سمني االختبارات املدر�سية النهائية لل�سف  ◄

الرتبية  مديريتي  يف  واملعلمات  املعلمون  يعدها  التي  االأ�سا�سي  العا�رش 
للم�سائل  الزرقاء  حمافظة  يف  االأوىل  والزرقاء  الر�سيفة  للواء  والتعليم 

الريا�سية اللفظية/ احلياتية؟ 
وقد تفرع عنه االأ�سئلة االآتية: 

ما ن�سبة امل�سائل الريا�سية اللفظية/ احلياتية املت�سمنة يف الختبارات املدر�سية  ●
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الرتبية  مديريتي  يف  واملعلمات  املعلمون  يعدها  التي  الأ�سا�سي  العا�رش  لل�سف  النهائية 
والتعليم للواء الر�سيفة والزرقاء الأوىل؟ 

ما نوعية امل�سائل الريا�سية اللفظية/ احلياتية املت�سمنة يف الختبارات املدر�سية  ●
الرتبية  مديريتي  يف  واملعلمات  املعلمون  يعدها  التي  الأ�سا�سي  العا�رش  لل�سف  النهائية 

والتعليم للواء الر�سيفة والزرقاء الأوىل؟ 
ما اأوجه الت�سابه والختالف بني امل�سائل الريا�سية اللفظية/ احلياتية املت�سمنة  ●

احلياتية  اللفظية/  الريا�سية  وامل�سائل  الأ�سا�سي  العا�رش  لل�سف  الريا�سيات  كتاب  يف 
املت�سمنة يف الختبارات املدر�سية النهائية لل�سف العا�رش الأ�سا�سي التي يعدها املعلمون 

واملعلمات يف مديريتي الرتبية والتعليم للواء الر�سيفة والزرقاء الأوىل؟ 
ما مو�سوعات الكتاب التي �سملتها امل�سائل الريا�سية اللفظية/ احلياتية املت�سمنة  ●

يف الختبارات املدر�سية النهائية لل�سف العا�رش الأ�سا�سي التي يعدها املعلمون واملعلمات 
يف مديريتي الرتبية والتعليم للواء الر�سيفة والزرقاء الأوىل؟ 

ال�سوؤال الثاين: هل تختلف درجة ت�سمني االختبارات املدر�سية النهائية  ◄
للواء  والتعليم  الرتبية  مديريتي  يف  واملعلمات  املعلمون  يعدها  التي 
الر�سيفة والزرقاء االأوىل للم�سائل الريا�سية اللفظية/ احلياتية، باختالف 

متغريات الدرا�سة )اجلن�س، م�ستوى املدر�سة، املديرية( ؟ 
هدف الدراسة: 

تهف هذه الدرا�سة اإىل: 
املعلمون  - يعدها  التي  النهائية  املدر�سية  الختبارات  ت�سمني  درجة  عن  الك�سف 

للواء  والتعليم  الرتبية  مديريتي  يف  احلياتية  اللفظية/  الريا�سية  للم�سائل  واملعلمات 
الر�سيفة والزرقاء الأوىل.

الك�سف عن نوعية امل�سائل الريا�سية اللفظية/ احلياتية املت�سمنة يف الختبارات  -
املدر�سية النهائية لل�سف العا�رش الأ�سا�سي التي يعدها املعلمون واملعلمات يف مديريتي 

الرتبية والتعليم للواء الر�سيفة والزرقاء الأوىل.
احلياتية  - اللفظية/  الريا�سية  امل�سائل  والختالف بني  الت�سابه  اأوجه  الك�سف عن 

اللفظية/  الريا�سية  وامل�سائل  الأ�سا�سي،  العا�رش  لل�سف  الريا�سيات  كتاب  يف  املت�سمنة 
احلياتية املت�سمنة يف الختبارات املدر�سية النهائية لل�سف العا�رش الأ�سا�سي التي يعدها 
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املعلمون واملعلمات يف مديريتي الرتبية والتعليم للواء الر�سيفة والزرقاء الأوىل.
اللفظية/  - الريا�سية  امل�سائل  �سملتها  التي  الريا�سية  املو�سوعات  عن  الك�سف 

احلياتية املت�سمنة يف الختبارات املدر�سية النهائية.
الختبارات  - ت�سمني  درجة  على  واملديرية  املدر�سة  وم�ستوى  اجلن�س،  اأثر  درا�سة 

املدر�سية النهائية التي يعدها املعلمون واملعلمات للم�سائل الريا�سية اللفظية/ احلياتية.

أهمية الدراسة: 

تعد هذه الدرا�سة- وح�سب علم الباحثني االأوىل- يف هذا املجال، وت�سكل اأهمية 
خا�سة كونها: 

التي  - النهائية  تتيح فر�سة للك�سف عن مدى درجة ت�سمني الختبارات املدر�سية 
يعدها املعلمون للم�سائل الريا�سية اللفظية/ احلياتية.

التعليمية  - النهائية للنتاجات  التحقق من مراعاة الختبارات املدر�سية  ت�سهم يف 
اخلا�سة مبهارات التفكري العليا الواردة يف ال�سف العا�رش الأ�سا�سي املتعلقة بالك�سف عن 

القدرة على حل امل�سكالت.
يف  - الطلبة  لها  يتعر�س  التي  اللفظية  الريا�سية  امل�سائل  اأ�سئلة  م�ستوى  تك�سف 

مدار�سنا.
ت�سهم يف تطوير الختبارات املدر�سية لل�سف العا�رش الأ�سا�سي بخا�سة وال�سفوف  -

الأخرى بعامة.
حقيقي  - �سياق  يف  عمله  وي�ستطيع  الطالب،  يعرفه  ما  حول  موثقة  �سواهد  توفر 

واقعي، وا�ستخدام هذه ال�سواهد كتغذية راجعة ت�سهم يف حت�سني عملية التعليم والرفع من 
م�ستوى تعلم الطالب.

تعمل على ت�سجيع املعلمني على تنمية التفكري الإبداعي لدى الطلبة بزرع الرغبة  -
فيهم يف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية يف املجالت التي تركز عليها الدرا�سات الدولية.

مصطلحات الدراسة: 

تعرف  ◄  :  (Mathematical verbal Problem) اللفظية  الريا�سية  امل�ساألة 
ا�ستخدام  الطلبة  تتطلب من  التي  الريا�سية  امل�سائل  النوعية من  تلك  اأنها  ا�سطالحا على 
يف  لهم  املقدمة  اللفظية  اأو  املكتوبة  واملعلومات  تعلمها،  �سبق  التي  الريا�سية  املعارف 
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. )Staulters,2006( امل�ساألة للو�سول اإىل حل امل�ساألة
من  ◄ نوع  باأنها:  اإجرائيًا  تعرف  احلياتية:  اللفظية/  الريا�سية  امل�ساألة 

اأو  بالألفاظ  عنه  التعبري  يتم  احلياة  واقع  من  موقفًا  تت�سمن  التي  الريا�سية  امل�سائل 
اإىل معلومات ريا�سية.ويتم  اللفظية فيها  العبارات  بالن�س، ويتوقف حلها على ترجمة 
العا�رش  لل�سف  الريا�سيات  منهاج  مبحتوى  ارتباطها  على  بناًء  امل�سائل  هذه  اختيار 

2012م.  /2011 للعام  الأ�سا�سي 
املتعلم  ◄ �سلوك  من  عينة  لقيا�س  منظمة  عملية  به  يق�سد  التح�سيلي:  االختبار 

الرتبية  )وزارة  معينة  معايري  ح�سب  ال�سلوك  هذا  اتقان  مدى  ملعرفة  التعلم(  )نتاجات 
والتعليم، 2007( .

التح�سيلية  ◄ الختبارات  هي  الدرا�سة  هذه  يف  بها  يق�سد  املدر�سية:  االختبارات 
الأ�سا�سي  العا�رش  ال�سف  لطلبة  الريا�سيات  النهائي ملبحث  للتقومي  املعلمون  اأعدها  التي 

للف�سل الدرا�سي الأول 2011/ 2012م.
درجة ت�سمني االختبارات املدر�سية للم�سائل الريا�سية اللفظية/ احلياتية:  ◄

عبارة عن ن�سبة امل�سائل الريا�سية اللفظية/ احلياتية ونوعيتها )روتينية/ غري روتينية، 
املعلمون  اأعدها  التي  النهائية  املدر�سية  الختبارات  يف  املت�سمنة  مقالية(  مو�سوعية/ 
العا�رش الأ�سا�سي،  الريا�سيات لل�سف  2012م يف مبحث   /2011 الدرا�سي الأول  للف�سل 
امل�سائل  بينها وبني  والختالف  الت�سابه  اأوجه  وكذلك  للعالمات،  الن�سبي  بالوزن  وتقا�س 
الأ�سا�سي،  العا�رش  لل�سف  الريا�سيات  كتاب  يف  املت�سمنة  احلياتية  اللفظية/  الريا�سية 
يف  املت�سمنة  احلياتية  اللفظية/  الريا�سية  امل�سائل  �سملتها  التي  الكتاب  ومو�سوعات 

الختبارات املدر�سية النهائية التي اأعدها املعلمون.
تت�سمن  ◄ التي  الريا�سية  امل�سائل  هي  الروتينية:  احلياتية  اللفظية/  امل�سائل 

موقفًا من واقع احلياة التي األف املتعلم طريقة حلها، من خالل كونها مطابقة اأو م�سابهة 
لأ�سئلة الكتاب املدر�سي.

ومن االأمثلة على امل�سائل اللفظية/ احلياتية الروتينية: 
اذا كان �سعر �سيارة )10000( ديناٍر، وكان �سعرها ينق�س كل �سنة )10%( من  -

�سعرها يف ال�سنة ال�سابقة، فكم �سعرها بعد مرور �سنتني؟ 
فاإذا  - امل�سرتي،  )6%( من  و  البائع  )4%( من  الأرا�سي عمولة  تتقا�سى �رشيبة 

بيعت قطعة اأر�س مببلغ )60000( ديناٍر، فكم القيمة التي تتقا�ساها دائرة �رشيبة الدخل؟ 
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ومن االأمثلة على امل�سائل اللفظية/ غري احلياتية الروتينية: 
عددان الفرق بينهما )3( ، وجمموع مربعيهما )89( ، فما العددان؟  -
دائرة مركزها )م( طول ن�سف قطرها )5( �سم، جد على اأي بعد من مركزها ميكن  -

ر�سم نقطة بحيث يكون طول كل من املما�سني املر�سومني منها للدائرة ي�ساوي )12( �سم.
امل�سائل اللفظية/ احلياتية غري الروتينية: هي امل�سائل الريا�سية التي تت�سمن  ◄

موقفًا من واقع احلياة مل ياألف املتعلم طريقة حلها، حيث حتتاج اإىل ا�ستنتاجات للو�سول 
اإىل احلل، وتكون من خارج اأ�سئلة الكتاب املدر�سي، ومل يتعر�س املعلم حللها.

ومن االأمثلة على امل�سائل اللفظية/ احلياتية غري الروتينية: 
اأراد معلم اإجراء م�سابقة بني طالبه بحيث يوزع كمية من ال�سوكالتة على الفائزين،  -

حيث يح�سل الفائز الأول على ن�سف الكمية م�ساف اإليها ن�سف حبة، ويح�سل الثاين على 
تبقى  ما  ن�سف  على  يح�سل  والثالث  حبة،  ن�سف  اإليها  م�ساف  املتبقية  الكمية  ن�سف 
م�ساف اإليها ن�سف حبة، كم حبة من ال�سوكالتة كانت لدى املعلم وقام بتوزيعها جميعها؟ 

با�ستغاللها  - يفكر  م2،   )10000( م�ساحتها  ال�سكل  م�ستطيلة  اأر�سا  ميتلك  رجل 
كموقف لل�سيارات، ويريد تخطيطها بحيث ت�ستوعب اأكرب عدد ممكن من ال�سيارات.فكم تبلغ 
بحيث  ال�سيارات  لوقوف  الطرق  اأف�سل  وما  الواحدة،  لل�سيارة  املخ�س�س  املكان  م�ساحة 
تخطيط  لطريقة  عاما  ت�سميما  اقرتح  ذلك  �سوء  ويف  الإمكان؟  قدر  امل�ساحة  من  ن�ستفيد 

املوقف؟ 
ومن االأمثلة على امل�سائل اللفظية/ غري احلياتية غري الروتينية: 
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قّدر م�ساحة القارة املتجمدة اجلنوبية من اخلارطة الآتية، م�ستخدمًا مقيا�س ر�سم  -
اخلارطة )400:1كم( .

بنّي خطوات احلل وو�سح كيف قمت بالتقدير.)ميكنك الر�سم على اخلارطة اإن كان ذلك 
ي�ساعدك يف التقدير( 

بالعتماد على الأ�سكال الآتية:  -

 

�سوؤال1: اأي الأ�سكال اأعاله له اأكرب م�ساحة؟ علل اإجابتك.
�سوؤال2: �سف طريقة لتقدير م�ساحة ال�سكل اأ.

�سوؤال3: �سف طريقة لتقدير حميط ال�سكل اأ

حمددات الدراسة: 

اقت�رشت الدرا�سة احلالية على املحددات االآتية: 
مت تطبيق الدرا�سة على الختبارات التح�سيلية املدر�سية النهائية اخلا�سة مببحث  -

الدرا�سي  العام  من  الأول  الدرا�سي  الف�سل  بنهاية  الأ�سا�سي  العا�رش  لل�سف  الريا�سيات 
.2012  /2011

معلمي  - اإعداد  من  النهائية  التح�سيلية  الختبارات  على  الدرا�سة  اقت�رشت 
الريا�سيات لل�سف العا�رش الأ�سا�سي يف مديريتي الرتبية والتعليم للواء الر�سيفة والزرقاء 

الأوىل يف حمافظة الزرقاء.

ب         ج           اأ     
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لتحليل  - بطاقة  وهي  وثباتها  الدرا�سة  اأداة  ب�سدق  احلالية  الدرا�سة  نتائج  تتحدد 
الظروف  يف  اإل  التعميم  �سفة  للنتائج  توجد  ل  حيث  الباحثني،  اإعداد  من  الختبارات 

املت�سابهة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يعد حل امل�سائل مظهراً مهمًا من تعليم الريا�سيات وتعلمها، بل يعد غاية الريا�سيات 
وو�سيلتها، ومتثل امل�سكالت الريا�سية اللفظية عن�رشاً اأ�سا�سيًا ومهما يف ربط الريا�سيات 
اأح�سن ا�ستخدامها فاإنها تزيد من دافعية الطلبة يف العمل اجلاد  باحلياة العملية، واإذا ما 
يف الريا�سيات، حيث يكت�سب الطالب مهارات اأ�سا�سية يف حل امل�سكالت اللفظية، وذلك من 
خالل التعرف على ما هو املطلوب بال�سبط، والتعرف على معطيات امل�ساألة، وو�سع خطة 

وتقييم خطوات احلل والتحقق من النتائج التي يتو�سل اإليها )�ستات، 2005( .
وُتعرف امل�سكلة الريا�سية اللفظية باأنها: ” تلك املواقف الريا�سية التي يتم تقدميها 
للطلبة ب�سكل لفظي غري مبا�رش �سمن مناهج الريا�سيات املدر�سية« )ع�سريي، 1423 هـ( .

كما ُتعرف امل�سكلة الريا�سية اللفظية باأنها »م�سكلة ريا�سية مكتوبة مبفردات ورموز 
لغوية تدور حول موقف كمي، يتطلب حال لها بدون الإ�سارة فيها لنوع العملية املطلوبة عند 
احلل، وتعتمد على: القراءة، والتحليل، والرتجمة، والتف�سري، اأو التعليل، والتحقق من �سحة 

احلل “ )�ستات، 2005( .
كما يعرف خملوف )2007( امل�سكلة الريا�سية اللفظية باأنها »موقف كمي و�سع يف 

�سورة لفظية، ول ي�ستطيع الفرد اأن يحدد طريقة حله ب�سورة �رشيعة اأو روتينية« 
وميكن القول اإن امل�سكلة الريا�سية اللفظية )Mathematical verbal Problem( هي 
موقف كمي، و�سع يف �سورة كلمات، هذا املوقف يحتوي على �سوؤال يتطلب اإجابة، ول ي�سري 
املوقف �رشاحة اإىل العمليات اأو اخلطوات التي ينبغي ا�ستخدامها للو�سول لتلك الإجابة، 
ولي�س  ال�سليم،  بالتفكري  عنا�رشه  بني  املوجود  العالقات  بع�س  فيه  ُتك�سف  اأن  ميكن  بل 

بال�سرتجاع بطريقة معتادة )بدوي، 2007( .
ومن خالل التعريفات ال�سابقة جند اأن هناك نقاط ت�سابه تمع بينها، وهي: 

اإن امل�سكالت الريا�سية اللفظية هي مواقف يتم تقدميها ب�سورة لفظية للطلبة.. 1
تت�سمن هذه امل�سكالت اأ�سئلة يتعني على الطلبة الإجابة عنها.. 2
هذه الأ�سئلة ل ميكن حلها ب�سكل مبا�رش، اأو لي�س لها حل جاهز لدى التالميذ.. 3
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الهدف النهائي للم�سكلة الريا�سية الو�سول اإىل احلل ال�سليم، ويتم ذلك من خالل . 4
عمليات تت�سمن فهم امل�سكلة ومتثيلها والتخطيط حللها، وتنفيذ احلل، والتاأكد من �سحة 

احلل.كما تت�سمن ا�ستخدام املعارف واملهارات الريا�سية التي تعلمها الطالب م�سبقًا.
وبناء على ذلك تعرف امل�سكلة الريا�سية اللفظية باأنها: تعبري لفظي ي�سري اإىل موقف 
حاًل  يتطلب  الأ�سا�سي،  العا�رش  لل�سف  الريا�سيات  مبنهج  يرتبط  احلياة  واقع  من  م�سكل 
تبداأ من  املرور مبراحل متعددة،  ب�سكل مبا�رش، واحلل يتطلب  الطلبة  لدى  ل يكون جاهزاً 
القراءة، ثم الفهم، فالتمثيل، ثم التخطيط حللها، وتنفيذ احلل، واأخرياً التاأكد من �سحة احلل، 

مع ا�ستخدام املعارف واملهارات الريا�سية التي تعلمها الطالب م�سبقًا.

خصائص املشكالت الرياضية اللفظية وأهميتها: 
جميع  يف  الريا�سيات  تعليم  مو�سوعات  اأهم  من  اللفظية  الريا�سية  امل�سكالت  تعد 
املراحل التعليمية، فهي مبثابة مواقف عملية لتطبيق ما يتعلمه الطلبة من معارف ومهارات 
ريا�سية، وهي فر�سة لتعلم مهارات التفكري العليا، وممار�ستها من خالل الريا�سيات، ومن 

اأهم خ�سائ�س امل�سكالت الريا�سية اللفظية: 
متثل حاجة اأو اأكرث من حاجات الفرد تعتمد على اختيار العملية احل�سابية املنا�سبة . 1

التي توؤدي لالإجابة ال�سحيحة.
ل يعتمد حلها على جمرد ال�سرتجاع؛ واإمنا على اإعادة ت�سكيل العنا�رش املت�سمنة . 2

بامل�ساألة ملعرفة ما بينها من عالقات خمتلفة، مبعنى اأن احلل يقوم على التفكري املنطقي 
ال�سليم.
اإىل العملية احل�سابية التي يجب ا�ستخدامها . 3 اإجابة ل ي�سار فيه  اإىل  �سوؤال يحتاج 

للو�سول اإىل الإجابة.
�سوؤال يتطلب تفكريا يف توظيف املعلومات املعطاة للو�سول اإىل الهدف، وهو حل . 4

امل�سكلة.

أهمية تعليم الطلبة حل املشكالت اللفظية: 
يرى كل من )�ستات، 2005( ، )زيتون، 2003( اأن للم�سكالت الريا�سية اللفظية فوائد 
عدة، واأهمية كبرية يف تعليم الطلبة حل امل�سكالت، حيث ميكن تلخي�س اأهمية تعلم حل 

امل�سكالت الريا�سية اللفظية بالنقاط االآتية: 
Ú .تعمل على تنمية مهارات التفكري العليا لدى الطلبة
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Ú .ت�ساعد الطلبة على تعلم املفاهيم، والقوانني، واملهارات الريا�سية وتذكرها
Ú .تزيد دافعية الطلبة لتعلم الريا�سيات، وحت�سن اجتاهاتهم نحو درا�ستها
Ú  الريا�سيات بتطبيقها يف مواقف من الطلبة يف  �سياقا حقيقيا ملا يتعلمه  تخلق 

واقع احلياة.
كبرية  �سعوبات  يواجهون  الطلبة  اأن  والأجنبية  العربية  الدرا�سات  من  عدد  يوؤكد 
 ،  )2011 )الثبيتي،   ،  )2008 )املالكي،   ،  )2013 القادر،  )عبد  اللفظية  امل�سائل  يف حل 
لعدم  ذلك  بع�سهم  .ويرجع   )Barbu,2010( ، )Powell,et al,2009( ، )Zheng,2009(
اأم  ال�سفية  الغرفة  يف  اأكانت  �سواًء  اللفظية  امل�سائل  هذه  ملثل  وتعري�سهم  الطلبة،  تدريب 
كيفية  يف  الطلبة  ذهن  يف  وا�سحة  ا�سرتاتيجيات  وجود  وعدم  الر�سمية،  المتحانات  يف 
التعامل معها.حيث اأ�سار )ال�سلمي، 2013( يف درا�سته اإىل انخفا�س درجة م�ساهمة معلمي 

الريا�سيات يف تنمية مهارات حل امل�سكلة.

الدراسات السابقة:

اأجرى دبو�س واآخرون (2012) درا�سة هدفت اإىل تقييم اأ�سئلة المتحانات املدر�سية 
موؤ�س�سة  ت�سنيف  �سوء  يف  الأ�سا�سي  ال�سابع  لل�سف  الريا�سيات  منهاج  ملعلمي  النهائية 
الأ�سئلة. ونوع  العلمي،  وموؤهله  املعلم،  خربة  مل�ستوى  تبعا  الريا�سية  للقدرات   NEAP

ولتحقيق هذا الهدف خ�سعت جميع اأوراق المتحانات للعينة الدرا�سية التي اأعدها معلمو 
2010م   /2009 ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف حمافظة نابل�س يف الف�سل الدرا�سي الثاين 
لعملية التقييم.وتكونت عينة الدرا�سة من )54( ورقة امتحان اأعدها املعلمون واملعلمات مت 
اختيارهم بطريقة الطبقية الع�سوائية.وبلغ عدد الأ�سئلة التي مت حتليلها )1581( �سوؤال منها 
)577( �سوؤال مو�سوعيا، و )1004( اأ�سئلة مقالية.وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة: اأنه ل يوجد 
فروق بني م�ستويات الأهداف ال�سائدة يف اأ�سئلة المتحانات النهائية ملنهاج الريا�سيات 
يف ال�سف ال�سابع تعزى ملتغريي اجلن�س، و�سنوات اخلربة، بينما توجد فروق تعزى ملتغري 
التي  المتحانات  اأوراق  ال�سائدة يف  الأهداف  اأن  الدرا�سة  نتائج  بينت  العلمي.كما  املوؤهل 

اأعدها املعلمون كانت للقدرة الإجرائية.
واأجرى الطراونة واآخرون (2011) درا�سة بهدف التعرف اإىل مدى توافق الختبارات 
مع  اجلنوبي  املزار  للواء  والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  املعلمون  يعدها  التي  التح�سيلية 
التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت  كما  واإخراجه،  وت�سميمه  اجليد  التح�سيلي  الختبار  معايري 
اإىل الأهمية الن�سبية لالأنواع املختلفة من الأ�سئلة يف الختبارات التح�سيلية التي يعدها 
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نهاية  يف  التح�سيلية  الختبارات  من  اختبارا   )60( من  الدرا�سة  عينة  املعلمون.وتكونت 
الف�سل الدرا�سي الأول من العام 2010/ 2011م يف كل من املباحث الآتية: الريا�سيات، 
واللغة العربية، واللغة الجنليزية.وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج، وهي على 

النحو الآتي: 
الختبارات التح�سيلية مبديرية الرتبية والتعليم/ للواء املزار اجلنوبي تتوافق مع  -

معايري الختبار اجليد بن�سبة )%61( 
اأعلى ن�سبة من حيث الأهمية كانت لالأ�سئلة املقالية 51%، يف حني كانت اأدنى  -

ن�سبة اأهمية لأ�سئلة املطابقة، واأ�سئلة الختيار من متعدد بن�سبة مئوية %12.
وجود فروق دالة اإح�سائيا عند م�ستوى دللة )α= 0.05( بني متو�سطات درجة  -

توافق الختبارات التح�سيلية يف مديرية الرتبية والتعليم/ للواء املزار اجلنوبي مع معايري 
ملعد  الجتماعي  النوع  باختالف  واإخراجه  وت�سميمه  اجليد  التح�سيلي  الختبار  بناء 

الختبار التح�سيلي )ذكور، اإناث( ول�سالح الإناث.
وقام القديرات (2008) بدرا�سة هدفت اإىل تقييم المتحانات التي قام باإعدادها معلمو 
الريا�سيات للمرحلة الثانوية يف الأردن يف �سوء ت�سنيف بلوم، وقد خ�سعت جميع اأوراق 
ملديريات  التابعة  املدار�س  يف  ومعلمة  معلما   )134( اأعدها  التي  النهائية  المتحانات 
الرتبية والتعليم لكل من حمافظتي اأربد والعقبة للعام الدرا�سي 2005/ 2006م للتقييم 
وت�سمنت )934( �سوؤال مو�سوعيا و )1391( �سوؤال مقاليا.وقد اأظهرت النتائج اأن معظم 
الأ�سئلة التي و�سعها املعلمون كانت من م�ستويات معرفية متدنية مل تتعّد م�ستوى التطبيق، 
املعرفة  م�ستوى  على  ركزت  وكذلك  وال�ستيعاب،  الفهم  م�ستوى  على  كبري  ب�سكل  وركزت 

)التذكر( يف حني اأغفلت امل�ستويات املعرفية العليا مثل: التحليل، والرتكيب، والتقومي.
واأجرى مولتون (Moulton, 2003) درا�سة كان من بني اأهدافها التعرف على مدى 
توزيع اأ�سئلة عينة من الختبارات على الأهداف املعرفية، حيث قام بتحليل )78( اختبارا 
يف مواد خمتلفة.واأظهرت الدرا�سة اإىل اأن الأ�سئلة تركزت على الأهداف الدنيا كما اأظهرت 
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف ن�سبة توزيع هذه الأ�سئلة تعزى ملتغريات اجلن�س، 

والتخ�س�س، واخلربة.
التحقق من  اإىل  (Nielson & Ginn, 2003) فقد هدفت  نيل�سون وجني  اأما درا�سة 
مدى تطبيق املعلمني لالأهداف التعليمية يف اإعداد الأ�سئلة، وتكونت عينة الدرا�سة من حتليل 
اأ�سئلة )114( معلما ومعلمة، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن ما ن�سبته )77%( من الأ�سئلة التي 

و�سعها املعلمون قد تركزت حول الأهداف من م�ستويات التذكر، والفهم، والتطبيق.
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كما اأجرى �سو�سيني (Susini, 2001) درا�سة كان من بني اأهدافها التعرف على مدى 
توزيع الأ�سئلة التي ي�سعها املعلمون يف اختباراتهم املختلفة بحيث تتنا�سب مع ت�سنيف 
بلوم، ومت حتليل )65( اختبارا، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة تركيز الأ�سئلة على امل�ستويات 

الدنيا من الأهداف.
اأما درا�سة اأبو زينة (2001) فقد هدفت اإىل تطوير اأدوات قيا�س حت�سيل الطلبة يف 
مادة الريا�سيات حيث مت اختيار )18( مدر�سة حكومية وبخا�سة يف عمان والزرقاء، وكان 
الريا�سيات يف  املدر�سني ملادة  عدد  وبلغ  اإناث،  مدار�س   )9( و  ذكور  مدار�س   )9( بينهم 
هذه املدار�س )41( معلما ومعلمة.وخ�ست المتحانات التي اأعدها هوؤلء املعلمون وعددها 
)46( امتحانا للتحليل، حيث تبني من التحليل اأن ن�سبة )76.6%( كانت للم�ستوى الأدنى و 
)29.3%( مل�ستوى الفهم، اأما التطبيق والتحليل فقد كانت ن�سبتهما معا )3%( وهذا يعني 
النواجت  اأن امتحانات املعلمني ل تراعي معيار الأهمية لكل م�ستوى يف �سلم  بكل و�سوح 

التعليمية.
واأجرى �سبانه (2000) درا�سة بهدف تقييم الختبارات التح�سيلية يف مادة الريا�سيات 
لطلبة ال�سف العا�رش الأ�سا�سي يف منطقة لواء وادي ال�سري يف الأردن، كان من اأهم نتائجها، 
وجود تفاوت يف م�ستوى �سعوبة اأ�سئلة المتحانات التي يقوم املعلمون باإعدادها، فبع�س 
الختبارات كانت �سهلة، وبع�سها كان ذا �سعوبة ل تراعي الفروق الفردية بني الطلبة مما 
يوؤثر على نتائج الطلبة.كما اأظهرت نتائج الدرا�سة تركيز الأ�سئلة على امل�ستويات الدنيا من 

الأهداف.

التعليق على الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلالية منها: 

اإىل  الو�سول  اأمكن  ال�سابقة  والدرا�سات  البحوث  ا�ستعرا�س  خالل  من 
االآتية:  اال�ستنتاجات 

 اأكدت اأغلب الدرا�سات يف نتائجها على اأن جميع المتحانات التح�سيلية ركزت على  -
م�ستويات التفكري العقلية الدنيا )تذكر، وفهم وا�ستيعاب، وتطبيق( ح�سب هرم بلوم مع تدين 
ن�سب الأ�سئلة اخلا�سة بامل�ستويات العقلية العليا )التحليل، والرتكيب، والتقومي( كما جاء 
يف درا�سة كل من: )القديرات، 2008؛ مولتون، 2003؛ نيل�سون وجني، 2003؛ �سو�سيني، 
2001؛ اأبو زينة، 2001؛ �سبانه، 2000( .حيث احتل م�ستويا التذكر والفهم املرتبة الأوىل.

اأ�سارت بع�س الدرا�سات اإىل اأن الأهداف ال�سائدة يف اأوراق المتحانات التي اأعدها  -
املعلمون
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كانت للقدرة الإجرائية )درا�سة دبو�س واآخرون، 2012( . -
اأكدت درا�سة )الطراونة واآخرون، 2011( وجود فروق دالة اإح�سائيا عند م�ستوى  -

اإناث( ول�سالح  )ذكور،  التح�سيلي  الختبار  دللة )α= 0.05( تعزى ملتغري اجلن�س ملعد 
ن�سبة  اأدنى  املقالية، يف حني كانت  لالأ�سئلة  ن�سبة كانت  اأعلى  اأن  اإىل  اأ�سارت  الإناث.كما 

لأ�سئلة املطابقة، واأ�سئلة الختيار من متعدد.
م�ستويات  - بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود  عدم  اإىل  الدرا�سات  بع�س  اأ�سارت 

بينما  المتحانات تعزى ملتغريي اجلن�س، و�سنوات اخلربة،  اأ�سئلة  ال�سائدة يف  الأهداف 
واآخرون،  دبو�س  )درا�سة  العلمي  املوؤهل  ملتغري  تعزى  اإح�سائيا  دالة  فروق  توجد 

.  )2003 مولتون،  2012؛ 
وهو  - منها،  العام  الهدف  حيث:  من  ال�سابقة  الدرا�سات  مع  احلالية  الدرا�سة  تتفق 

حتليل الأ�سئلة الختبارية وتقوميها، وكذلك يف بحث اأثر اجلن�س.
اأ�سئلة  - على  الرتكيز  حيث:  من  ال�سابقة  الدرا�سات  عن  احلالية  الدرا�سة  تختلف 

امل�سائل الريا�سية اللفظية )احلياتية وغري احلياتية، الروتينية وغري الروتينية، املو�سوعية 
واملقالية( ، وبحث اأثر م�ستوى املدر�سة، واجلهة امل�رشفة على املدر�سة )املديرية( .

موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة: 

مبحث  اختبارات  اأ�سئلة  حتليل  يف  درا�سة  اأي  جتر  مل  الباحثني،  معرفة  حدود  يف 
م�ستوى  )اجلن�س،  باملتغريات  وعالقتها  اللفظية  الريا�سية  امل�سائل  حول  الريا�سيات 
الدرا�سة  جمتمع  اأن  اإىل  بالإ�سافة   ، )املديرية(  املدر�سة  على  امل�رشفة  اجلهة  املدر�سة، 

)مدار�س حمافظة الزرقاء( مل جتر عليه درا�سة يف هذا ال�سياق.

الطريقة واإلجراءات:

منهجية الدراسة: 

ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�سفي التحليلي، واعتمد الوزن الن�سبي للعالمات كقاعدة 
لتحليل الأ�سئلة بدًل من عدد الأ�سئلة، وذلك باعتماد التقديرات الكمية للحكم على الأ�سياء 

املراد حتليلها.

جمتمع الدراسة وعينتها: 

يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع الختبارات التح�سيلية النهائية لل�سف العا�رش التي 
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الأوىل يف  والزرقاء  الر�سيفة  للواء  والتعليم/  الرتبية  الريا�سيات مبديريتي  اأعدها معلمو 
حمافظة الزرقاء يف نهاية الف�سل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 2011/ 2012.

تكونت عينة الدرا�سة من )71( ورقة اختبار اأعدها معلمو الريا�سيات لل�سف العا�رش 
يف  الأوىل  والزرقاء  الر�سيفة  للواء  والتعليم/  الرتبية  مبديريتي  ومعلماتها  الأ�سا�سي 
حمافظة الزرقاء يف نهاية الف�سل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 2011/ 2012م.مت 
اختيارهم بالطريقة الق�سدية؛ وذلك ل�سهولة التن�سيق مع مدار�س مديريتي الرتبية والتعليم/ 
الباحثني يعمالن فيهما، وكذلك  الزرقاء كون  والزرقاءالأوىل يف حمافظة  الر�سيفة  للواء 
للعمل على تنفيذ التو�سيات التي �ستنتج عن الدرا�سة واخلا�سة باملعلمني واملعلمات �سمن 
�سالحيات الباحثني/ امل�رشفني.واجلدول التايل يبني توزيع عينة الدرا�سة ح�سب متغرياتها 

يف كل مديرية.
الجدول (1) 

توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها في كل مديرية

املتغري
املديرية

الن�سبة املئوية
الزرقاء/ 1لواء الر�سيفة

اجلن�س
39.4%1315ذكر

60٫6% 24 19اأنثى

املدر�سة
30٫9%517اأ�سا�سي

69٫1%2722ثانوي

مت اختيار نوع املدر�سة )اأ�سا�سي، ثانوي( كمتغري بافرتا�س اأن وجود ال�سف العا�رش 
يف مدر�سة اأ�سا�سية كاأعلى �سف قد يعطيه اهتماما اأكرث من وجوده �سمن مدر�سة ثانوية 

كون اأن الهتمام يف املدر�سة الثانوية يكون من�سبا على طلبة التوجيهي.

أداة الدراسة: 

لتحقيق اأهداف الدرا�سة اأعد الباحثان اأداة )بطاقة( لتحليل الختبارات املدر�سية التي 
اأعدها املعلمون ملبحث الريا�سيات لل�سف العا�رش الأ�سا�سي.

�سدق االأداة:  ♦
اخلربة  ذوي  من  جمموعة  على  عر�سها  طريق  عن  الأداة  �سدق  من  التاأكد  مت 
والخت�سا�س من امل�رشفني الرتبويني، وطلب اإليهم اإبداء اآرائهم وملحوظاتهم حول فقرات 
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الأداة ومدى منا�سبتها لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة، ومت الأخذ مبلحوظاتهم حيث مت حذف 
بع�س الفقرات، واإ�سافة فقرات اأخرى، وتعّد هذه الإجراءات الدليل على �سدق الأداة.

ثبات االأداة:  ♦
اآخر،  باحث  قبل  التحليل من  اإعادة  التحليل، عن طريق  ثبات  للتاأكد من  تـم ح�سابه 
حيث قام بتحليل الأ�سئلة ب�سورة م�ستقلة عن الباحثني، بعد التفاق على اأ�سلوب التحليل 
وقواعده، ومت اختيار عينة مقدارها 15% من اأ�سئلة اختبارات حت�سيلية من خارج عينة 
الدرا�سة كل على حدة، ومت ح�ساب معامل التفاق بني الباحثني واملحكم اخلارجي بتطبيق 

قانون معامل الثبات وفق معادلة هول�ستي )ابراهيم، 1985( : 

 2 ممعامل الثبات = 
 ن1 + ن2

التي مت حتليلها  اأ�سئلة الختبار  حيث م = عدد فئات التفاق، ن١+ ن٢ = جمموع 
وهي )120( �سوؤال لكل حملل.

معامل الثبات بني املحلل اخلارجي والباحث الأول =                               = %88.3
معامل الثبات بني املحلل اخلارجي والباحث الثاين =                               = %89.2

وبهذا يكون معامل الثبات يف هذه الدرا�سة ي�ساوي 88.8% وهي ن�سبة جيدة، تدل 
على ثبات التحليل.

حتليل م�سائل الكتاب اللفظية/ احلياتية
ملعرفة ن�سبة امل�سائل اللفظية/ احلياتية املت�سمنة يف اأ�سئلة كتاب الريا�سيات للف�سل 

الدرا�سي الأول مت حتليل اأ�سئلة الوحدات الدرا�سية، واجلدول )2( يو�سح ذلك: 
الجدول (2) 

نسب المسائل اللفظية/ الحياتية المتضمنة في أسئلة كتاب الرياضيات
للفصل الدراسي األول 2011/ 2012م

جمموع الن�سبةالن�سبةنوعية امل�سائلالوحدة

القرتانات
6%حياتية

%6
0%غري حياتية

الدائرة واملما�سات
5%حياتية

%15
10%غري حياتية

106X2
120+120
107X2

120+120
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جمموع الن�سبةالن�سبةنوعية امل�سائلالوحدة

املعادلت
4%حياتية

12%
8%غري حياتية

امل�سفوفات
2.5%حياتية

2٫5%
0%غري حياتية

املدر�سي  الكتاب  اأ�سئلة  املت�سمنة يف  اللفظية  امل�سائل  ن�سبة  اأن  يت�سح من اجلدول 
احلياتية  اللفظية/  امل�سائل  ون�سبة   ،  )%35.5( بلغت  الأول  الدرا�سي  للف�سل  وتدريباته 

منها )%17.5( .

متغريات الدراسة: 

Ú .املتغريات امل�ستقلة: اأداة التحليل
جن�س املعلم: )ذكر، اأنثى( . -
م�ستوى املدر�سة: )اأ�سا�سي، ثانوي( . -
املديرية: )الزرقاء الأوىل، الر�سيفة( . -
Ú  /املتغري التابع: درجة ت�سمني الختبارات املدر�سية للم�سائل الريا�سية اللفظية

احلياتية.

املعاجلة اإلحصائية: 

لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة قام الباحثان بتحليل الختبارات التح�سيلية وفقا لبنود 
الأداة املعدة لذلك الغر�س، وا�ستخدام برنامج )spss( ، ومت اإجراء املعاجلات االإح�سائية 

االآتية: 
Ú .املتو�سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية، والن�سب املئوية
Ú .اختبار )ت( للعينات امل�ستقلة

نتائج الدراسة ومناقشتها:

االختبارات  ◄ ت�سمني  درجة  ما  الأول:  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  اأول- 
املدر�سية النهائية لل�سف العا�رش االأ�سا�سي التي يعدها املعلمون واملعلمات 
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يف مديريتي الرتبية والتعليم للواء الر�سيفة والزرقاء االأوىل يف حمافظة 
الزرقاء للم�سائل الريا�سية اللفظية/ احلياتية؟ 

ما ن�سبة امل�سائل الريا�سية اللفظية/ احلياتية املت�سمنة يف الختبارات املدر�سية  ●
النهائية لل�سف العا�رش الأ�سا�سي التي يعدها املعلمون؟ 

الجدول (3) 
النسب المئوية للمسائل اللفظية المتضمنة في االختبارات المدرسية للصف العاشر األساسي

امل�سائل اللفظية

املجموعالن�سبة املئويةنوع امل�ساألة

1.58%احلياتية
%13.20

11.62%غري احلياتية

يت�سح من اجلدول اأن ن�سبة امل�سائل اللفظية املت�سمنة يف الختبارات املدر�سية لل�سف 
العا�رش الأ�سا�سي التي يعدها املعلمون ككل بلغت )13.20%( ، ون�سبة امل�سائل اللفظية/ 
احلياتية )1.58%( ، وهي ن�سب متدنية مقارنة مع الن�سب املاأمولة ح�سب جدول )2( .وقد 
العليا من  العقلية  امل�ستويات  اأ�سئلة  اللفظية تعد من  امل�سائل  اأن  اإىل  ال�سبب يف ذلك  يعود 
التفكري التي حتتاج اإىل وقت وجهد من قبل املعلمني لإعدادها وت�سحيحها، وكذلك �سعوبة 
اإجابة الطلبة عنها، وبالتايل تدين نتائج الطلبة الأمر الذي يظهر تدين امل�ستوى التح�سيلي 
لهم، مما يوؤدي اإىل خ�سية املعلمات واملعلمني من امل�ساءلة الإدارية عن �سبب تدين عالمات 
الطلبة، كما واأن ا�ستخدام الأ�سئلة ذات امل�ستويات املعرفية العليا يتطلب ا�ستخدام مناذج 
تدري�سية حديثة.وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة كل من )الربابعة، 2001( ، )القديرات، 

2008( من حيث تدين ن�سب الأ�سئلة التي تقي�س القدرة على التطبيق والتحليل.
اإىل وجود ن�سبة حمددة متفق عليها دوليا لت�سمني امل�سائل  هذا، ول يوجد ما ي�سري 
اللفظية يف المتحانات املدر�سية ح�سب علم الباحثني، اإل اأن الجتاه الدويل يدعم ت�سمني 
المتحانات للم�سائل اللفظية/ احلياتية، وهذا وا�سح يف اختبارات Pisa حيث تكون اأ�سئلة 
ن�سبة  تكون  Timss في�سمم بحيث  اختبار  �سياق حياتي.بينما يف  بالكامل يف  المتحان 
ون�سبة  احلياتية،  للم�سائل   )%45  -  %35( منها   ،  )%65  -  %45( اللفظية  امل�سائل 
امل�سائل الروتينية )40%( ، ون�سبة اأ�سئلة ال�ستدلل الذي ي�سمل بناء الفر�سيات، والتحليل، 
اأنه ميكن ان ت�سل  .اأي  الروتينية، والربهنة )%25(  والتقييم، والدمج، وحل امل�سائل غري 

ن�سبة امل�سائل اللفظية اإىل )٪65( )املركز الوطني لتنمية املراد الب�رشية، 2007( 



د. حامد صالح زيد الكيالني 
أ.غازي إسماعيل املهر  درجة تضمني االختبارات املدرسية للمسائل الرياضية اللفظية/ احلياتية

356

ما نوعية امل�سائل الريا�سية اللفظية/ احلياتية املت�سمنة يف الختبارات املدر�سية  ●
النهائية لل�سف العا�رش الأ�سا�سي التي يعدها املعلمون؟ 

الجدول (4) 
النسب المئوية للمسائل اللفظية المتضمنة في االختبارات المدرسية للصف العاشر األساسي حسب نوعيتها

امل�سائل 
اللفظية

الن�سبة ككلاملجموعالن�سبةنوعية امل�سائل اللفظية

مو�سوعية
0٫47%حياتية

% 3٫4326 %
2٫96%غري حياتية

مقالية
1٫10%حياتية

% 9٫76% 74
8٫66%غري حياتية

روتينية
1٫46 %حياتية

12٫50 %%94٫7
11٫04 %غري حياتية

غري روتينية
0٫12 %حياتية

0٫70 %%5٫3
0٫58 %غري حياتية

اللفظية املت�سمنة يف الختبارات  الريا�سية  اأن امل�سائل  ال�سابق  نالحظ من اجلدول 
طريقة  ح�سب  جاءت  املعلمون  يعدها  التي  الأ�سا�سي  العا�رش  لل�سف  النهائية  املدر�سية 
 )% اأ�سئلة مو�سوعية بلغت ن�سبتها املئوية ككل )3٫43  �سياغتها على �سورتني؛ الأوىل: 
يف �سورة اختيار من متعدد، ن�سبة احلياتية منها )0.47%( ، اأما ال�سورة الثانية: اأ�سئلة 
مقالية، وقد بلغت ن�سبتها )9.76%( ، ن�سبة احلياتية فيها )1.1%( .وقد يكون ال�سبب يف 
كون ن�سبة امل�سائل املقالية اأكرب من ن�سبة امل�سائل املو�سوعية هو طبيعة امل�سائل اللفظية 
التي حتتاج اإىل م�ستويات تفكري عليا يف طريقة احلل والتي ل ميكن مالحظتها اإل من خالل 
ن�سبة  روتينية،  وغري  روتينية،  �سورتني:  على  جاءت  �سعوبتها  حيث  الطالب.ومن  اإجابة 
الروتينية منها )12.5%( ومتثل )94.7%( من امل�سائل اللفظية الواردة يف الختبارات 
امل�سائل  ن�سبة  بلغت  كما   ،  )%0.7( الروتينية  وغري  الأ�سا�سي،  العا�رش  لل�سف  املدر�سية 
.وقد   )%0.12( الروتينية  غري  احلياتية  امل�سائل  ون�سبة   ،  )%1.45( الروتينية  احلياتية 
للطالب بالتفكري لوقت طويل ل�ستنتاج  اأن زمن المتحان ل ي�سمح  ال�سبب يف ذلك  يكون 

العالقات، اأو اأن املعلم يرغب يف و�سع اأ�سئلة لفظية حتقق نتائج اأف�سل.
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ما اأوجه الت�سابه والختالف بني امل�سائل الريا�سية اللفظية/ احلياتية املت�سمنة  ●
احلياتية  اللفظية/  الريا�سية  وامل�سائل  الأ�سا�سي  العا�رش  لل�سف  الريا�سيات  كتاب  يف 
املت�سمنة يف الختبارات املدر�سية النهائية لل�سف العا�رش الأ�سا�سي التي يعدها املعلمون؟ 

الجدول (5) 
النسب المئوية للمسائل اللفظية المتضمنة في االختيارات المدرسية للصف العاشر األساسي

حسب التشابه واالختاف مع أسئلة الكتاب

امل�سائل 
اللفظية

الن�سبة املئوية ككلاملجموع الن�سبةنوع امل�ساألةاملقارنة مع الكتاب

مطابقة
0٫68 %حياتية

% 7٫8% 59
7٫12 %غري حياتية

م�سابهة
0٫46 %حياتية

% 3٫5% 27
3٫04 %غري حياتية

خمتلفة
0٫44 %حياتية

% 1٫9% 14
1٫46 %غري حياتية

الختبارات  يف  املت�سمنة  اللفظية  الريا�سية  امل�سائل  اأن  اجلدول  خالل  من  يت�سح 
اإما مطابقة )نف�س امل�ساألة( ،  اأق�سام:  املدر�سية لل�سف العا�رش الأ�سا�سي جاءت على ثالثة 
اأو م�سابهة )نف�س الن�س لكن الأرقام خمتلفة( ، اأو خمتلفة مع امل�سائل الريا�سية اللفظية/ 
احلياتية املت�سمنة يف كتاب الريا�سيات لل�سف العا�رش الأ�سا�سي.وقد جاءت معظم الأ�سئلة 
امل�سائل  )86%( من  ن�سبة  ، ومتثل   )%11.3( بن�سبة  الكتاب  لأ�سئلة  اأو م�سابهة  مطابقة 
احلياتية منها  ون�سبة  الأ�سا�سي،  العا�رش  لل�سف  املدر�سية  الختبارات  الواردة يف  اللفظية 
)5.15%( ، وقد يكون ال�سبب يف ذلك اأن زمن المتحان ل ي�سمح للطالب بالتفكري لوقت 
طويل ل�ستنتاج العالقات، اأو اأن املعلم يرغب يف و�سع اأ�سئلة لفظية حتقق نتائج اأف�سل، اأما 
ن�سبة الأ�سئلة املختلفة عن اأ�سئلة الكتاب فبلغت )1.9%( .وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل قلة 
خربة املعلمني يف اإعداد الأ�سئلة، وقلة الطالع والتدريب على ذلك، وا�ست�سهال املعلمني ذلك 
لتوفري الوقت، وكذلك م�ستوى الطلبة املتدين يف حت�سيل الريا�سيات، واخلوف من امل�سائل 

الريا�سية.
اللفظية/ احلياتية  ● الريا�سية  التي �سملتها امل�سائل  الكتاب  ما ن�سبة مو�سوعات 

يعدها  التي  الأ�سا�سي  العا�رش  لل�سف  النهائية  املدر�سية  الختبارات  يف  املت�سمنة 
املعلمون؟ 
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الجدول (6) 
النسب المئوية للمسائل اللفظية المتضمنة في االختيارات المدرسية للصف العاشر األساسي

حسب موضوعات وحدات الكتاب المدرسي

امل�سائل 
اللفظية

الن�سبة املئوية للمو�سوع ككلاملجموعالن�سبةنوع امل�ساألةمو�سوع امل�ساألة

القرتانات
0 %حياتية

% 0% 0
0 %غري حياتية

الدائرة واملما�سات
0٫66 %حياتية

% 9٫2% 69٫70
8٫54 %غري حياتية

املعادلت
0٫88 %حياتية

% 3٫96% 30
3٫08 %غري حياتية

امل�سفوفات
0٫04 %حياتية

% 0٫04% 0٫3
0 %غري حياتية

الختبارات  يف  املت�سمنة  اللفظية  الريا�سية  امل�سائل  اأ�سئلة  اأن  نالحظ  اجلدول  من 
املدر�سية النهائية لل�سف العا�رش الأ�سا�سي التي يعدها املعلمون �سملت ثالث وحدات درا�سية 
واملما�سات  الدائرة  وحدة  عن  لالأ�سئلة  املئوية  الن�سبة  بلغت  حيث  خمتلفة،  وبن�سب  فقط، 
املعادلت  لالأ�سئلة عن وحدة  املئوية  والن�سبة   ،  )%5( احلياتية منها  ن�سبة   ،  )%69.7(
)30%( ن�سبة احلياتية منها )6.67%( ، ون�سبة الأ�سئلة عن وحدة امل�سفوفات )%0.3( 
عن  اأ�سئلة  اأية  النهائية  املدر�سية  الختبارات  اأ�سئلة  تت�سمن  ومل  وهذا  حياتية،  وجميعها 

وحدة القرتانات.
ويعزى ال�سبب يف ذلك اأن معظم امل�سائل كانت على مو�سوع الدائرة واملما�سات كون 
املو�سوع له ارتباط مبو�سوعات املرحلة الثانوية وبخا�سة مو�سوع الهند�سة الفراغية يف 

الثانوية العامة.
ثانيًا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين: هل تختلف درجة ت�سمني االختبارات  ◄

املدر�سية النهائية لل�سف العا�رش االأ�سا�سي التي يعدها املعلمون واملعلمات 
يف مديريتي الرتبية والتعليم للواء الر�سيفة والزرقاء االأوىل يف حمافظة 
الزرقاء للم�سائل الريا�سية اللفظية/ احلياتية باختالف متغريات الدرا�سة 

)اجلن�س، م�ستوى املدر�سة، املديرية( ؟ 
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Ú  :اأوالً- اأثر اجلن�س
بني   )α=0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  ملعرفة 
النهائية  املدر�سية  الختبارات  الدرا�سة جتاه ت�سمني  اأفراد عينة  ا�ستجابات  متو�سطات 
ا�ستخدام  للجن�س مت  تعزى  احلياتية  اللفظية/  الريا�سية  للم�سائل  املعلمون  يعدها  التي 

اختبار )ت( : 
الجدول (7) 

نتائج اختبار (ت) للمقارنة بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس

املتو�سط العدداجلن�ساملحور 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
ت

درجات 
احلرية 

الداللة 
االإح�سائية

امل�سائل اللفظية ب�سكل عام
حياتية وغري حياتية

300٫1658330٫0964864ذكر
2٫773690٫007

410٫1071650٫0813888اأنثى

امل�سائل اللفظية/ احلياتية
300٫0150000٫0397188ذكر

1٫44 -690٫886
410٫0163110٫0365739اأنثى

 )α=0.05( يالحظ من اجلدول عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة
يف ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة جتاه ت�سمني الختبارات املدر�سية التي يعدها املعلمون 
للم�سائل الريا�سية اللفظية/ احلياتية تعزى للجن�س، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة 
مولتون )Moulton,2003( التي بينت عدم وجود فروق تعزى للجن�س، وقد يعود ال�سبب يف ذلك 
اإىل اأن املعلمني واملعلمات يتعر�سون للواقع الرتبوي نف�سه، ويتلقون الدورات الرتبوية نف�سها.

Ú  :ثانياً- اأثر م�ستوى املدر�سة
بني   )α=0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  ملعرفة 
النهائية  املدر�سية  الختبارات  ت�سمني  جتاه  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات 
املدر�سة، مت  اللفظية/ احلياتية تعزى مل�ستوى  الريا�سية  للم�سائل  املعلمون  يعدها  التي 

ا�ستخدام اختبار )ت( .
الجدول (8) 

نتائج اختبار (ت) للمقارنة بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير مستوى المدرسة

م�ستوى املحور 
املتو�سط العدداملدر�سة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

قيمة 
ت

درجات 
احلرية 

الداللة 
االإح�سائية

امل�سائل اللفظية ب�سكل عام
حياتية وغري حياتية

230٫1309780٫0962264اأ�سا�سي
0٫061690٫951

480٫1324220٫0911898ثانوي
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م�ستوى املحور 
املتو�سط العدداملدر�سة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

قيمة 
ت

درجات 
احلرية 

الداللة 
االإح�سائية

امل�سائل اللفظية/ احلياتية
230٫0274460٫0512881اأ�سا�سي

1٫841690٫07
480٫0101560٫0279694ثانوي

 )α=0.05( يالحظ من اجلدول عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة
يف ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة جتاه ت�سمني الختبارات املدر�سية التي يعدها املعلمون 
للم�سائل الريا�سية اللفظية/ احلياتية تعزى مل�ستوى املدر�سة، وقد يكون ال�سبب يف ذلك اأن 
اأداء املعلمني واملعلمات يعتمد على الدورات التي يتلقونها فقط، ول يتوقف على متابعة 
الإدارات املدر�سية �سواء اأكانت يف املدار�س الأ�سا�سية اأم الثانوية، اأي اأنه ل يوجد متييز يف 

املتابعة الإ�رشافية للمدار�س الأ�سا�سية عن املدار�س الثانوية.
Ú  :ثالثاً- اأثر م�ستوى املديرية

بني   )α=0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  ملعرفة 
متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة جتاه ت�سمني الختبارات املدر�سية النهائية التي 
يعدها املعلمون للم�سائل الريا�سية اللفظية/ احلياتية تعزى للجهة امل�رشفة على املدر�سة 

)املديرية( ، مت ا�ستخدام اختبار )ت( .
الجدول (9) 

نتائج اختبار (ت) للمقارنة بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المديرية

املتو�سط العدداملديريةاملحور 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
ت

درجات 
احلرية 

الداللة 
االإح�سائية

امل�سائل اللفظية ب�سكل عام
حياتية وغري حياتية

390٫1350960٫0985463الزرقاء/ 1
0٫31569٫0٫754

320٫1281250٫0851351الر�سيفة

امل�سائل اللفظية/ احلياتية
390٫0211540٫0431256الزرقاء/ 1

1٫341690٫184
320٫0091800٫0290120الر�سيفة

دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اجلدول  من  يالحظ 
املدر�سية التي  الختبارات  ت�سمني  جتاه  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ا�ستجابات  يف   )α=0.05(
ال�سبب  للمديرية، وقد يكون  اللفظية/ احلياتية تعزى  الريا�سية  للم�سائل  املعلمون  يعدها 
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على  وامل�رشفني  تعليماتها  وتنفذ  نف�سها،  للوزارة  تابعة  املديريات  اأن جميع  هو  ذلك  يف 
املدار�س يتلقون التعليمات نف�سها.

النتائج والتوصيات:

االختبارات  ◄ ت�سمني  درجة  الأول:  ما  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  اأول: 
املدر�سية النهائية لل�سف العا�رش االأ�سا�سي التي يعدها املعلمون واملعلمات 
يف مديريتي الرتبية والتعليم للواء الر�سيفة والزرقاء االأوىل يف حمافظة 

الزرقاء للم�سائل الريا�سية اللفظية/ احلياتية؟ 
العا�رش  - لل�سف  املدر�سية  الختبارات  يف  املت�سمنة  اللفظية  امل�سائل  ن�سبة  بلغت 

الأ�سا�سي )13.20%( ، منها )1.58%( حياتية فقط.
ن�سبة  - بلغت  فيما   ،  )%1.46( الروتينية  احلياتية  اللفظية/  امل�سائل  ن�سبة  بلغت 

اللفظية/  امل�سائل  ن�سبة  بلغت  .كما   )%0.12( الروتينية  احلياتية غري  اللفظية/  امل�سائل 
احلياتية املو�سوعية )0.47%( ، ون�سبة امل�سائل اللفظية/ احلياتية املقالية )%1.1( .

اأو  - مطابقة  املدر�سية  الختبارات  يف  املت�سمنة  اللفظية  امل�سائل  اأ�سئلة  غالبية 
م�سابهة لأ�سئلة الكتاب بن�سبة )86%( ، منها )8.64%( حياتية فقط.

اأكرب ن�سبة لأ�سئلة امل�سائل اللفظية جاءت على مو�سوع الدائرة واملما�سات بن�سبة  -
)9.2%( ، وهي متثل )69.7%( من امل�سائل اللفظية املت�سمنة يف الختبارات املدر�سية 

ككل، منها )5%( حياتية فقط.
ثانيًا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين: هل تختلف درجة ت�سمني االختبارات  ♦

املدر�سية النهائية لل�سف العا�رش االأ�سا�سي التي يعدها املعلمون واملعلمات 
يف مديريتي الرتبية والتعليم للواء الر�سيفة والزرقاء االأوىل يف حمافظة 
الزرقاء للم�سائل الريا�سية اللفظية/ احلياتية باختالف متغريات الدرا�سة 

)اجلن�س، م�ستوى املدر�سة، املديرية( ؟ 
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α=0.05( جتاه ت�سمني  -

متغريات  باختالف  احلياتية  اللفظية/  الريا�سية  للم�سائل  النهائية  املدر�سية  الختبارات 
الدرا�سة )اجلن�س، م�ستوى املدر�سة، املديرية( .
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التوصيات: 

يف نهاية الدرا�سة اأو�سى الباحثان: 
مادة . 1 لتدري�س  متخ�س�سني  تربوًيا  موؤهلني  معلمني  تعيني  على  التاأكيد  �رشورة 

الريا�سيات.
الختبارات . 2 اإعداد  على  الريا�سيات  ملبحث  الرتبويني  امل�رشفني  تدريب  �رشورة 

وغري  )الروتينية  احلياتية  اللفظية/  بامل�سائل  و�سياغتها.والهتمام  اجليدة  التح�سيلية 
الروتينية( ، و�رشورة ت�سمينها يف الختبارات.

الختبارات . 3 اإعداد  يف  اأثنائها  ويف  اخلدمة  قبل  متخ�س�سة  خا�سة  دورات  عقد 
الكتابية التح�سيلية وبنائها، تت�سمن مو�سوعات يف بناء الختبارات، والأهداف ال�سلوكية، 

وكيفية توظيفها يف التدري�س.
 �رشورة تكثيف جهود امل�رشفني الرتبويني لإبداء التوجيه والإر�ساد للمعلمني.وحث. 4

اأ�سئلة من م�ستويات عقلية  اأمام  للطلبة بو�سعهم  القدرات احلقيقية  اختبار  املعلمني على 
عليا تعرب عن م�سائل ريا�سية واقعية.

للم�سائل . 5 خا�سة  عناية  واملعلمني  وامل�رشفني  املناهج  وا�سعي  اإعطاء  �رشورة 
اللفظية/ احلياتية غري الروتينية.

�رشورة اعتماد ق�سم الإ�رشاف الأ�سئلة الختبارية للمعلمني، اإ�سافة اإىل متابعتهم . 6
حتليل نتائج الختبارات.

اإجراء درا�سات مماثلة تهدف اإىل حتليل اأ�سئلة الختبارات وتقوميها جلميع املباحث . 7
الدرا�سية الأُخرى ملعرفة مواطن ال�سعف وت�سويبها.



363

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الرابع - ع )14( - نيسان 

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
اإبراهيم، جمدي عزيز )1985( . قراءات يف املناهج، مكتبة النه�سة امل�رشية، القاهرة، . 1

ط2. 
ابراهيم، جمدي عزيز )2008( . تدري�س الريا�سيات لذوي �سعوبات التعلم املتاأخرين . 2

درا�سيًا وبطيئي التعلم. القاهرة: عامل الكتب. 
مكتبة . 3 الكويت.  وتدري�سها.  املدر�سية  الريا�سيات  مناهج   .  )1994( فريد  زينة،  اأبو 

الفالح للن�سر والتوزيع. 
جملة . 4 الريا�سيات.  مادة  يف  الطلبة  حت�سيل  اأدوات  تطوير   .  )2001( فريد  زينة،  اأبو 

البحوث الرتبوية. ال�سنة العا�رشة. العدد التا�سع ع�رش. جامعة قطر. 79 - 107. 
اأبو زينة، فريد، عبابنة، عبد اهلل )2006( . مناهج تدري�س الريا�سيات لل�سفوف الأوىل. . 5

عمان، دار امل�سرية للن�رش والتوزيع. 
بدوي، رم�سان م�سعد )2007( . تدري�س الريا�سيات الفعال من ريا�س الأطفال حتى . 6

ال�سف ال�ساد�س البتدائي: دليل للمعلمني والآباء وخمططي املناهج. عمان . دار الفكر. 
لدى . 7 اللفظية  الريا�سية  امل�سكالت  حل  �سعوبات  حتديد   .  )2011( فوزية  الثبيتي، 

تلميذات ال�سف الرابع البتدائي من وجهة نظر معلمات وم�رشفات الريا�سيات مبدينة 
الطائف، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية الرتبية، جامعة اأم القرى، ال�سعودية. 

دبو�س واآخرون. )2012( . تقييم اأ�سئلة المتحانات املدر�سية النهائية ملعلمي منهاج . 8
للقدرات   NEAP موؤ�س�سة  ت�سنيف  �سوء  يف  الأ�سا�سي  ال�سابع  لل�سف  الريا�سيات 
الريا�سية. جملة جامعة النجاح لالأبحاث )العلوم الإن�سانية( . جملد 26 )2( . �س489 

 .510 -
الربابعة، احمد )2001( . حتليل اأ�سئلة الثانوية العامة يف الريا�سيات لعقد الت�سعينات . 9

غري  ماج�ستري  ر�سالة  املعرفية.  وامل�ستويات  املحتوى  معايري  �سوء  يف  الأردن  يف 
من�سورة، جامعة الريموك، الأردن. 

زيتون، ح�سن ح�سني )2003( . اإ�سرتاتيجيات التدري�س روؤية معا�رشة لطرق التعليم . 10
والتعلم. القاهرة: عامل الكتب. 



د. حامد صالح زيد الكيالني 
أ.غازي إسماعيل املهر  درجة تضمني االختبارات املدرسية للمسائل الرياضية اللفظية/ احلياتية

364

الريا�سيات يف تنمية مهارات حل . 11 اإ�سهام معلمي  . درجة   )2013( ال�سلمي، تركي 
الرتبية،  كلية  ماج�ستري،  ر�سالة  البتدائية،  املرحلة  طالب  لدى  الريا�سية  امل�سكلة 

جامعة اأم القرى، ال�سعودية. 
�سبانة، حممود )2000( . تقييم الختبارات التح�سيلية يف مادة الريا�سيات لطلبة . 12

ال�سف العا�رش الأ�سا�سيني يف منطقة لواء وادي ال�سري. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، 
جامعة القدي�س يو�سف، بريوت. 

املقدرة . 13 تنمية  يف  مقرتحة  اإ�سرتاتيجية  فاعلية   .  )2005( حممد  رباب  �ستات، 
الريا�سية ومهارة حل امل�سائل اللفظية الريا�سية لتالميذ املرحلة البتدائية. ر�سالة 

ماج�ستري غري من�سورة، جامعة قناة ال�سوي�س، كلية الرتبية ببور�سعيد. 
ال�سهري، ظافر بن فراج )2009( . اعتقادات معلمي الريا�سيات نحو حل امل�سائل . 14

الثاين  املجلد  الريا�سيات،  تربويات  جملة  املتغريات.  ببع�س  وعالقتها  الريا�سية 
ع�رش، مار�س، 133 - 166. 

15 . Timss الدولية  التقييمات  نتائج  . حتليل   )2014( غري�س، جنوى  �سميدة، حكمة؛ 
ل�سنة 2011 يف الدول العربية. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم- تون�س 

http:// www. marsad. alecso. org/ site/ wp- content/ uploads/ 2014/ 10/ ALEC-
SO_Marsad_RegionalStudy_TIMSS_nov2014. pdf

الرتبية . 16 مديرية  يف  التح�سيلية  الختبارات  تقييم   .  )2011( واآخرون  الطراونة 
والتعليم/ للواء املزار اجلنوبي وفق معايري الختبار اجليد. 

www. moe. gov. jo/ Files/ )4- 4- 2011( )6- 53- 08٪20AM( . doc 

عبد القادر، خالد )2013( . �سعوبات حل امل�ساألة اللفظية يف الريا�سيات لدى طلبة . 17
جامعة  جملة  املعلمني.  نظر  وجهة  من  غزة  مبحافظات  ال�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف 

الق�سى )�سل�سلة العلوم الن�سانية( ، جملد 17العدد الول، �س 77 - 106. 
ع�سريي، خالد بن معدي بن اأحمد )1423 هـ( . اأثر اأ�سلوب ال�سياغة اللفظية للم�سائل . 18

البتدائية.  باملرحلة  اخلام�س  ال�سف  تالميذ  حت�سيل  على  الريا�سية  وامل�سكالت 
ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة. جامعة اأم القرى، كلية الرتبية. 

القديرات، رائد جمعة )2008( . تقومي اأ�سئلة المتحانات املدر�سية النهائية ملعلمي . 19
تبعا مل�ستوى  بلوم  ت�سنيف  الأردن يف �سوء  الثانوية يف  املرحلة  الريا�سيات يف 
خربة املعلم وموؤهله العلمي. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة عمان العربية، 

الأردن. 



365

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الرابع - ع )14( - نيسان 

املالكي، عبد العزيز )2008( . اأثر ا�ستخدام اأن�سطة اإثرائية بوا�سطة برنامج حا�سوبي . 20
يف عالج �سعوبات تعلم الريا�سيات لدى تالميذ ال�سف الثالث البتدائي، جامعة اأم 

القرى، ال�سعودية. 
خملوف، ح�سان خملوف )2007( . الفروق الفردية يف اإ�سرتاتيجيات حل امل�سكالت . 21

متعدد.  من  واختيار  بنائية  املفردات  من  خمتلفة  لأمناط  طبقًا  الريا�سية  اللفظية 
ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة حلوان، كلية الرتبية. 

يف . 22 الأردن  طلبة  اأداء  م�ستوى   .  )2011( الب�رشية  املوارد  لتنمية  الوطني  املركز 
الدرا�سة الدولية بيزا لعام 2009، الأردن. 

23 . ،  TIMSS الكرا�سات الختبارية   .  )2007( الب�رشية  لتنمية املوارد  الوطني  املركز 
الأردن. 

امل�رشي، ماجد مو�سي )2003( . اأثر ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية بوليا يف تدري�س امل�سكلة . 24
الريا�سية الهند�سية يف مقدرة طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي على حلها يف املدار�س 
النجاح  جامعة  من�سورة.  غري  ماج�ستري  ر�سالة  جنني.  ملحافظة  التابعة  احلكومية 

الوطنية يف نابل�س. 
مقدادي، مو�سى )1992( . اأثر متغريين مرتبطني بطبيعة امل�ساألة اللففظية يف الن�سبة . 25

والتنا�سب يف مقدرة طلبة ال�سف الثامن على حلها. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، 
جامعة الريموك، اربد، الأردن. 

الريا�سية . 26 امل�سكلة  حل  ا�سرتاتيجيات  حتليل   .  )2009( اهلل  عبد  بن  حممد  النذير، 
تخ�س�س  طالب  ى  لد  اجلرافولوجية  وال�سمات  احلل  اأثناء  الريا�سية  والأمناط 
مار�س،   ،  )12( املجلد  الريا�سيات،  تربويات  جملة  املعلمني.  بكليات  الريا�سيات 

 .63  - 9
التح�سيلية، . 27 الختبارات  بناء  يف  املعلم  مر�سد   .  )2007( والتعليم  الرتبية  وزارة 

الأردن. 

ثانياً- املراجع األجنبية: 
1. Barbu, O. (2010) . Mathematics Word Problems Solving by English 

Language Learners and Web Based Tutoring System. M. A. Dissertation, 
The University of Arizona, United States, Arizona. . 



د. حامد صالح زيد الكيالني 
أ.غازي إسماعيل املهر  درجة تضمني االختبارات املدرسية للمسائل الرياضية اللفظية/ احلياتية

366

2. Cassarino, C, A. (2006) . The impact of problem- based learning on 
critical thinking and problem solving skills. Ed. D. dissertation, Nova 
Southeastern University, United States, Florida. 

3. Moulton, M (2003) . Effects of level review and sequence of inserted 
questions of test processing. Journal of Educational Psychology, 73, 
427- 436. 

4. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) . (2000) . Principles 
and Standards of School Mathematics. Reston, Va.: NCTM, (2000) 

5. Nielsen, B & Ginn, K (2003) . Interspersed meaningful learning questions 
of test processing. Journal of Educational Psychology, 73,427- 436. 

6. Powell, S. , Fuchs, L. , Fushs, D. , Cirino, p. ,& Fletcher, J. (2009) . 
Do Word Problem Features Differentially Affect Problem Difficulty as a 
Function of Students Mathematics Difficulty With and Without Reading 
Difficulty? Journal of Learning Disabilities, 42 (2) , 99- 110. 

7. Susni, P. et al (2001) . Effects of three types of inserted questions on 
learning. Journal of Educational Psychology, 89, 381- 387 

8. Staulters, M. , L. (2006) . A Universal Design for Learning mathematics: 
Reducing barriers to solving word problems. Ph. D. dissertation, State 
University of New York at Albany, United States, New York. Retrieved 
November 5, 2009, from Dissertations & Theses: Full Text. (Publication 
No. AAT 3233292) . 

9. Zheng, X. (2009) . Working Memory Components as Predictors of Childrens 
Mathematical Word Problem Solving Processes. Ph. D. Dissertation. 
University of California, Riverside, United States, California. Retrieved 
December 4, 2009, from Dissertations & Theses: Full Text. (Publication 
No. AAT 3374426) . 




