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تعالى الذي  احمد اهللا أن إالبعد اإلنتھـــــــاء من تحقیق أركان ھذه الدراسة ال یسعني 
  .وفقني إلتمام ھذا العمل 

7اآلیــة سورة ابراھیــــم ﴾إلن شكرتم ألزدنكم ﴿والحمد هللا القائل في كتابھ 

  فــــــــيأتقـــدم بالشـــــــكر و التقدیر الى كل من أسھم بعملھ ووقتھ 

الذي   قیدوم احمدالفاضلانجـاز ھذا العمـــل ، فعظیم الشكر الى األستاذ 
  .أفادني بإشـــــرافھ على ھــــــذه الدراسة وتیسیره للكثیر من األمور 

  كما أتقدم بخالص الشكر الى كل أساتذة دائرة علم النفس دون استثناء

  و ما قدموه من جھد فـــــــي الذین لم یبخلوا علینا یوما بنصائحھم القیمة

  .تأطیرھم لنـــــــــــا

  بكل امتنان و عرفان و تقدیر لمعلمات التربیـــة أتقدم أنو ال یفوتني 

  ني و یـــسروادوفتش المقاطعة الذین ساعمالتحضیریة و مدیر المدرسة و 

  الدراسة إتمام أسبابلـــي كــل 

لجنة المناقشة و أخـــیرا ال یفوتنــي أن أتقـــدم بخالص الـــــــــــــشكر الى 
  من ساھم برأي أو نصیحة أو مساعدة في ھذه الدراسة و أعتذر لمــــــن كلو

  ....فاتني ذكــره سائــــــــال اهللا أ ن الیضیع لھــــم أجــــرا 



ج 

  :إلىأھدي ھذا العمـــل المتواضع 

**كـــل من لــــه وصيـــة على طفــــــل**

طیـــب اهللا ثراھمـــــــــا أميو  أبيروح  إلى.  

زوجتي ورفیقة دربي التي أزھـــرت حیاتــــــي و  إلى
  أوالدي 

  . ــيوني على الدراسة بصبرھــــم علــالذین شجع     

كل إخوتـي  إلى.  

كل األصدقـــــــاء و الزمـــــــــــالء إلى.  

من أدیــــــــن لھــــــــم بالفضـــــــل و ألمــــــس منھـــم  إلى
  النبـل

  :والمعرفــــة و الصدق و أخـــــــص بالذكــــــر األستـــــاذ    

كل أساتذتــــــــي  األفاضــــــل  إلىو  أحمد قیدوم
  أھدیكــــــــم

  میعــــــــا ھـــذا الجھــــــــد المتواضـــــــــعج

الطـــــــــالب



د 

  فهرس المحتويات

    أ   ..................................................................  البسملة

  ب   ........................................................  وتقدير كلمة شكر

  ج   ...................................................................  إهداء 

  د   ........................................................  المحتويات فهرس

   ح   ............................................................  قائمة الجداول

  ط   ..........................................................  ملخص الدراسة

1...........................................................مقدمة الدراسة

4  ........................................................  السابقة  الدراسات

  اإلطار العام للدراسة: الفصل األول

18....................................................................تمهيد

18..........................................................تحديد اإلشكالية

20  ........................................................  الدراسةفرضيات 

20  ...........................................................  أهداف الدراسة

21  ............................................................  الدراسةأهمية 

22  .....................................  المفاهيم اإلجرائية لمتغيرات الدراسية



ه 

  اإلطار النظري: الفصل الثاني

24  ..........................................................  تمهيد          

I.26  ..............................................  التربية التحضيرية

II.34  .......................................  التربية التحضيرية منهاج

  34  ...................................................  التعريف -1

  35  ........................  أسس بناء منهاج التربية التحضيرية -2

  38  .........................  يريةتحضخصائص منهاج التربية ال -3

43  .......................  ت في المنهاجالرياضيامحتوى نشاط  -4

III.47  ..........................................................  التقويم

47  ......................................................  التعريف-1

49  ................................................  وظائف التقويم-2

52  .........................................  خطوات عملية التقويم-3

  54  ..................................................  أنواع التقويم-4

61  ........................................................  خالصة     

  الفصل الثالث

63  ..............................................................  تمهيد

I.63  .......................  سنوات 6-5لطفل  عند بياجيه النمو المعرفي

63  ........................................................  التعريف-1

64  ...................................................  مظاهر النمو-2

65  .................................................  خصائص المنو-3



و 

67  .......................................  العوامل المؤثرة في النمو-4

71  .................................  النمو المعرفي عند جون بياجيه-5

75  ..............................  المفاهيم االساسية في نظرية بياجيه-6

77  ..........................................  مرحل الطور الحدسي-7

83  .......................  مرحلة العمليات الحسية أو التفكير المادي-8

84  ...........................................................  خالصة

  اإلطار التطبيقي

  الدراسة االستطالعية: الفصل الرابع

85  .................................................................  تمهيد

85  .............................................  أهداف الدراسة االستطالعية

85  ...........................................................  عينة الدراسة 

86  ............................................  عطيات الدراسةمأدوات جمع  

86  .................................................  ىرائز النضج العقل 3-1

86  .............................................  وصف الرائز 3-1-1

87  .........................  مة إلجراء االختباراالتوصيات الع 3-1-2

92  ............................................  المعرفي االختبار 3-2

97  ................................................  بناء األداة 3-2-1

98  ............................  الخصائص السيكومترية لألداة 3-2-2

103  ......................  االستطالعيةمكان وزمان إجراء الدراسة  -4

104  ..................................................................  خالصة



ز 

  الدراسة األساسية: الخامسالفصل 

  105  ....................................................................  تمهيد

105  .....................................................  منهج الدراسة-1

105  .....................................................  حدود الدراسة-2

106  ......................................................  عينة الدراسة-3

106  ...............................................  األساليب اإلحصائية-4

  عرض نتائج الدراسة: الفصل السادس

107  ......................................  عرض نتائج الفرضية األولى-1

109  .....................................  .عرض نتائج الفرضية الثانية-2

تحليل ومناقشة نتائج الدراسة: الفصل السابع

  116  ....................................................................  تمهيد

116  ..............................  مناقشة نتائج الفرضية األولىو تحليل-1

118  ...............................  نتائج الفرضية الثانيةومناقشة  تحليل-2

  122  .......................................................  الخالصة العامة

  123  ..............................................................  المراجع

127  ..............................................................  المالحق



ح 

:قائمة الجداول

ص عنوان الجدول   الرقم

45 يوضح الكفاءات المرحلية لنشاط الرياضيات 01

86 يوضح خصائص العينة االستطالعية 02

91 يوضح طريقة تصحيح رائز كولومبيا  03

93 يوضح محتوى برنامج نشاط الرياضيات 04

95 المرحلية الفضاءتحليل المحتوى حسب الكفاءةيوضح  05

96 -القياس –يوضح تحليل المحتوى حسب الكفاءة المرحلية  06

97   07  ت الحسابيةاتحليل المحتوى حسب الكفاءة المرحلية للعملييوضح 

99 يوضح نسب تقدير المحكمين على االختبار المعرفي 08

100 يوضح صورة االختبار بعد التعديل 09

101 يوضح معامالت الصدق التمييزي 10

102 معامالت التجزئة النصفيةيوضح  11

103 .يوضح زمان الدراسة االستطالعية 12

105 13 األساسيةالدراسة  إجراءيوضح زمان 

  14  يوضح خصائص العينة  106

107 يوضح نتائج المعاينة حسب رائز كولومبيا 15

108 يوضح المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لمتغير النمو المعرفي 16

109 يوضح العالقة بين مستوى النمو المعرفي ومحتوى المنهاج 17

110 يمثل استجابة األطفال لفقرات اختبار الكفاءات المرحلية الثالث 18

114 19  االختبار التحصيلي تحليل فقرات يمثل 



ط 

:ملخص الدراسة

تهدف الدراسة الحالية إلى محاولة تحديد العالقة بين مستوى النمو المعرفي 

ومحتوى منهاج التربية التحضيرية لنشاط الرياضيات كما تسعى إلى البحث وراء تقييم 

  :تحقيق الكفاءات الواردة في المنهاج من خالل طرح اإلشكاليتين التاليتين

 إحصائيا بين مستوى النمو المعرفي ومحتوى المنهاج للتربية هل توجد عالقة دالة

  التحضيرية لنشاط الرياضيات؟

اءات الواردة في منهاج التربية التحضيرية لنشاط الرياضيات تحققت عن فكهل ال

  طريق وسائل التقويم؟

الذي يتناسب وفروض الدراسة  يالتحليلفي هذه الدراسة المنهج الوصفي  تم اتباع

 25ي ذلك على عينة من األطفال الملتحقين بالتربية التحضيرية بلغ عددهم معتمدين ف

  .ذكور 11إناث و 14طفال منهم 

أداة أو اختبار معرفي بعد تحليل محتوى المنهاج مع رائز كولومبيا  إعدادتم 

  .لتحديد مستوى النمو المعرفي

مستخدما عددا من  SPSS 10.00للمعالجة اإلحصائية تم االعتماد على برنامج 

ت . التكرارات، النسب المئوية، المتوسط الحسابي، اختبار: األساليب اإلحصائية التالية

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية.بيرسونلور

د عالقة دالة إحصائيا بين مستوى النمو المعرفي ومحتوى منهاج التربية جال تو-1

.التحضيرية لنشاط الرياضيات

.واردة في المنهاج تحققت عن طريق وسائل التقويمالكفاءات ال-2

في الختام نوقشت النتائج في ضوء دراسات سابقة وخلصت بمجموعة من 

  .التوصيات
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:مقــدمة

يولد الطفل على فطرته ليوجد في بيئة مليئة بالمتغيرات، فتؤثر هذه األخيرة فيه ليصبح 

الفطرة واالكتساب، وتعد األسرة أول محيط يتربى فيه الطفل ويتعلم فيه  ينبجا وزشخصا مم

المبادئ األولى للحياة البشرية، غير أنها ليست وحدها المسؤولة عن تربيته وتعليمه، إنما 

تكاتفت إلى جانبها مؤسسات تستقبله قبل السن اإللزامي لدخوله المدرسة بهدف تهيئته 

قبل المدرسة شغلت أفكار الكثير من العلماء، فعند المسلمين وإن مرحلة ما .لاللتحاق بها 

ت الرسالة اإلسالمية بالقراءة وطلب ناحتل موضوع تعليم وتربية الطفل مكانة عالية واقتر

وقد حدد الكثير من العلماء " اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد) "ص(العلم فيقول الرسول 

ولته المبكرة وحددوا مبادئا وأهدافا لذلك فقد أكد العرب أهمية تعليم الطفل في مرحلة طف

دم إلقاء إليه ما وذلك بتعليمه على قدر فهمه وع"الغزالي على ضرورة مراعاة قدرات الطفل، 

نجد عند الغربيين أعمال عديدة اهتمت بتربية الطفل في سن ما قبل المدرسة  "ال يطيقه عقله

اإليطالية مونتيسوري وي، األلماني فروبل ستالوتزبوس، السويسري نيي كومكأمثال التشي

والبلجيكي دوكرولي وغيرهم من المربين وهذا االهتمام بمرحلة الطفولة لم يأت صدفة، وإنما 

كان نتيجة لتجارب عاشوها أو عايشوها في تلك الحقبات الزمنية والتي الحظوا من خاللها 

ما الحظوا كذلك مدى تأثير البيئة مدى تأثير هذه المرحلة على المراحل األخرى من النمو، ك

على نمو الفرد وعلى سلوكه فهذه المرحلة مهمة جدا في حياة الفرد ألنها تبنى فيها جميع 

معالم شخصيته لذا إذا كان االهتمام كبيرا بهذه المرحلة فإننا سنضمن نشوء فردا سويا قادرا 

ي بكل ما تحتاجه في عملية على تحمل المسؤولية فالطفل إذا وجد الوسط الذي يعيش فيه ثر

نموه سواء الجسمي أو المعرفي أو االجتماعي العاطفي أو الحس الحركي فإن ذلك سيساعده 

  .على النمو نموا سليما

له دور كبير في مساعدة الطفل على تهيئته في تكوين  يمدرسال فالتعليم ما قبل

ستمدها من عائلته بطريقة غير االستعداد المدرسي إذ تساهم بتعديل خبراته والسلوكات التي ا
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رسمية وتكسبه خبرات متعلقة بالقدرات العقلية واللغوية، التعاطف وتفهم اآلخرين، القدرة 

الطفل ومساعدته على فهمه لما يدور من حوله وللمحيط  سواحعلى تنمية الخيال وتنمية 

لى التكيف التي تساعده ع البسيطةالذي يعيش فيه عن طريق شبكة من البنى المفاهمية 

  .والتوافق في محيطه الخاص

وتمثل أنشطة الرياضيات رافدا معرفيا هاما في إنماء شخصيته بصفة عامة وإنماء 

بصفة خاصة من خالل ما يكتشفه من مفاهيم الرياضيات و التفكير المنضم قدراته الذهنية 

والمتمثلة في إيقاظ والعالقات المنطقية عبر إنجازه لجملة من األنشطة المتصلة بهذا المجال 

  .مفاهيم الفضاء والقياس والزمن والعدد والعمليات الحسابية

ساير السن الطبيعي لنمو تإلى أن  هوأن مختلف هذه األنشطة الرياضية المنطقية مدعو

الطفل مع احترام مختلف قدراته في مثل هذا السن بأن نتيح له مسالك نشطة للفعل 

ردنا ادراك واالستيعاب والفهم ولهذا المالئم لقدرته على اإلوالممارسة والمالحظة وفق النسق 

من وراء هذه الدراسة أن نقيم التربية التحضيرية لنشاط الرياضيات للحكم على مدى أهميتها 

من خالل البحث في العالقة واألثر الذي من الممكن أن تتركه التربية التحضيرية في مجال 

  .ط مادة الرياضياتالنمو المعرفي مستهدفين في ذلك نشا

ولتحقيق هذه الدراسة قسمت إلى إطارين نظري وتطبيقي إذ يحتوي كل منهما على 

  :فصول نعرضها كالتالي

اإلطار النظري اشتمل بدوره على ثالثة فصول بداية بتقديم الدراسة من خالل فصل -

اسة الفرضية، أهداف الدر –اإلطار العام للدراسة وهو يحتوي على تحديد اإلشكالية 

أهميتها ومتغيراتها ثم الفصل الثاني الذي تمحور حول التربية التحضيرية من تعاريف 

.ليتبعه الفصل الثالث والمتضمن لمتغير النمو المعرفيالتقويم  ثم ومنهاج

أما اإلطار التطبيقي غطاه أربعة فصول تمثل األول في الدراسة االستطالعية رغبة منا -

راسة ليليه الفصل الثاني حول الدراسة األساسية والمتضمنة في تحديد العينة وأدوات الد
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المنهج العينة، حدود الدراسة واألساليب المستخدمة للمعالجة اإلحصائية ثم خصص فصال 

لعرض النتائج حسب فرضيات الدراسة ليتبعها فصل آخر لمناقشة وتحليل نتائج الدراسة 

ع الدراسة، لتحدد بعدها مراجع في ظل الدراسات السابقة إلى خالصة عامة عن موضو

.األدبيات المستخدمة والمالحق المعتمدة
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  :الدراسات السابقة

  سنذكر فيما يلي الدراسات الغربية ثم العربية والدراسات التي أجريت في الجزائر  

دراسات تناولت تقييم التربية التحضيرية  ونشير إلى أننا لم نتمكن من الحصول على  

نا ببعض الدراسات التي تناولت أهمية التربية عفي نشاط الرياضيات ولهذا فلقد است

  التحضيرية وأثرها على لغة الطفل أو التحصيل الدراسي في المرحلة اإللزامية

  :ربيةغالدراسات ال

:دراسة بلوم-1

لطفل، إذ تبين من خالل الدراسات التي يؤكد على أهمية السنوات األولى في حياة ا 

من الذكاء يحصل عليها الطفل خالل سنواته الثمانية األولى ويضيف  %80أجراها أن نسبة

بلوم أن في هذه المرحلة يتلقى الطفل أنشطة مختلفة يؤثر التعليم فيها كثير والنتاج التي 

يساهم في تطوير نمو  طفل تؤكد تأثير التعليم التحضيري، ويرى أنه 1000أجراها على 

).1(التفكير للطفل 

h.garberدراسة جارير بروهيبر -2 et hebr  1977سنة

التي قام بها في مبلواكي بالواليات المتحدة األمريكية، فتوصال أي أن الذهاب إلى التعليم 

ما قبل مدرسة قد أدى إلى ارتفاع مستوى اللغة وحصيلتها عند الطفل حيث تبين أن األطفال 

الذين أنهوا رياض األطفال ثم إلتحقوا بالمدرسة اإلبتدائية كان مستواهم اللغوي مرتفعا عن 

)2(.أولئك الذين لم يلتحقوا بالتعليم قبل المدرسي بما يعادل سنتين من النمو اللغوي

ماجستري، جامعة منتوري،  ستعداد الذهن، رسالةثر اإللتحاق بالروضة يف تنمية االأ: )1994(وبلقاسم أحاجة حممد  -1

.09قسنطينة، اجلزائر، ص

.36صاجلزائر، جامعة ، غري منشورة ،لغة الطفل بني احمليط واملدرسة رسالة ماجسترين: )1995( يضةفتازوين ح -2
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  :دراسات العربيةال -1

علم النفس  قيام فريق من الباحثات في"نجد دراسة ميدانية أجريت في السبعينات في 

بوضع برنامج تربوي متكامل لمدة سنة فقط، أجري تطبيقه مع مجموعتين من األطفال الذين 

بلغوا سن الخامسة، إحداهما برياض األطفال واألخرى بصف تحضيري وقع فتحه بصفة 

بمقارنة مستوى أطفال  لتجربةا ابتدائية، ثم وقع تقويمبمدرسة استثنائية وعلى سبيل التجربة 

لم يكونوا قد تلقوا البرنامج التربوي الذي  ضابطة المجموعتين بمستوى أطفال مجموعة

وضعه فريق الباحثات، ومن خالل المقارنة تبين تقوف المجموعتين التجريبية على 

المجموعة الضابطة في مجاالت النمو المختلفة، من ذكاء وقدرة على التركيز وفي المهارات 

لغوية سواء من حيث عدد المفردات التي يمتلكها األطفال أو من حيث القدرة على فهم ال

".التراكيب المتنوعة والمعقدة نسبيا واستعمالها

التراكيب اللغوية "، في بحثه تحت عنوان نجد كذلك ما قام به محمد محمود حميدان

طفال  60وبلغ عدد العينة " يةالشائعة لدى األطفال األردنيين عند دخولهم المدرسة اإلبتدائ

وطفلة من عمر السادسة والسابعة، وقد راعى في ذلك المستوى المدرسي برياض األطفال، 

وقد توصل في نتائج بحثه إلى أن متوسط التراكيب اللغوية للطفال الذين التحقوا برياض 

أي بفارق يبلغ ) 192(في حين بلغ عند الذين لم يلتحقوا برياض األطفال ) 241(األطفال بلغ 

تركيبا وقد أرجع الباحث هذا الفارق إلى أن األطفال الذين يلتحقون برياض األطفال  50نحو 

.)1(يتلقون تدريبات أكثر ويمرون بخبرات أوسع المدرسة قبل دخولهم

.20صاملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، خطة تربية الطفل،  ):1989(عبد اهللا معاوية وعبد العزيز الشتاوي،  -1
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  :دراسات أجريت بالجزائر -3

  .وهنا سنذكر بعض الدراسات التي أقيمت في إطار تحضير شهادة الماجستير

لغة الطفل بين المحيط "تحت عنوان  1995دراسة الباحثة تازروتي حفيظة سنة  نجد

طفال تسعة منهم لم يلتحقوا بأي تعليم قبل  15وهي عبارة عن دراسة طولية لـ " والمدرسة

مدرسي وستة منهم ملتحقين بالروضة وتتواجد عينة البحث بالجزائر العاصمة، وكان هدف 

ألطفال والمدرسة في تعليم الطفل اللغة العربية الفصحى الدراسة هو إبراز دور رياض ا

حيث قارنت الباحثة بين لغة هؤالء األطفال قبل إلتحاقهم بالسنة األولى وبعد إنتهائها، كما 

قارنت الرصيد اللغوي لألطفال الذين إلتحقوا بالروضة وألولئك الذين لم يلتحقوا بها 

  :وتوصلت في نتائج بحثها إلى مايلي

الطفل الجزائري في مرحلة ما قبل المدرسة، ليست لغة محرفة أو ناقصة كما  إن لغة-

يصفها البيداغوجيون الجزائريون، إنما هي لغة يعبر بواسطتها عن مختلف أغراضه، 

معظم مفرداتها فصيحة أو مثبتة في اللغة الفصحى، تتميز باإلختالس وسقوط 

، بل هما من خصائص العربية الحركات، وهما ميزتان ليستا حكرا على لغة الطفل

.)1(الشفهية التي تفطن لها نحاة العرب قديما

ليس للروضة أثر على التحصيل اللغوي لتالميذ السنة األولى من التعليم األساسي -

.بدليل التقارب الشديد بين معدلي تعلم المفردات لدى المجموعتين

المفردات الشائعة في وسطهم إن المفردات التي نجح التالميذ في تعلمها بسهولة هي -

.والتي تؤدي بلغة المدرسة نفسهال أو بلغة قريبة منها

وأرجعت الباحثة سبب إخفاق التالميذ في تعلم بعض الكلمات إلى طبيعتها نفسها أو إلى 

طريقة تقديمها، فبعضها تدل على مفاهيم ليست وظيفية بالنسبة إلى الطفل وبعضها لم تتاوتر 

.37املرجع السابق، ص: )1995( تازرويت حفيظة -1
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يخها في الذهن، كما أن بعضها ورد بمعزل عن السياق التي يسهم في بكيفية تسمح بترس

.توضيح معانيها، باإلضافة إلى عدم تجسيد بعضها بالصور تحقيقا للغرض

.دراسة حول أثر اإللتحاق بالروضة في تنمية االستعداد لدى الطفل الجزائري -أ

م السنة ة وخاصة باقسامدارس مدينة قسنطيناجة محمد أو بلقاسم، ببعض جقام بالدراسة 

  .م1994/م1993أولى، خالل العام الدراسي، 

  :الهدف من الدراسة

. هو التعريف بأهمية رياض األطفال ومدى تأثيرها في نمو االستعداد الذهني لدى الطفل

كما هدفت الدراسة إلى وضع اختبار يقيس االستعداد الذهني لدى طفل مرحلة ما قبل 

  .المدرسة

  :فرضية الدراسة

  :انطلقت الدراسة من تساؤلين هما

هل تؤثر الروضة بواقعها الحالي في تنمية االستعداد الذهني للطفل؟ بمعنى آخر هل 

هناك اختالفات دالة في هذه اإلمكانية العقلية بين األطفال الذين سبق لهم اإللتحاق بمؤسسات 

  :فرضية عامة تمثلت في الروضة و أقرانهم الذين لم يلتحقوا بها؟ وعلى هذا األساس تم بناء

بين ) كما يقيسه االختبار والمعد لذلك(هناك فروق دالة إحصائيا في االستعداد الذهني * 

األطفال الذين التحقوا بمؤسسات رياض األطفال، وأقرانهم ممن لم يلتحقوا بهذه المؤسسات، 

:)1(وقد تفرعت عنها أربع فرضيات جزئية وهي

.10-9، املرجع السابق): 1994(جاجة حممد أوبلقاسم  -1
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بين ذكور ) كما يقيسه االختبار(الستعداد الذهني هناك فروقا دالة احصائيا في ا-1

المجموعة التجريبية ممن التحقوا بمؤسسات رياض األطفال وأقرانهم من 

.المجموعة الظابطة ممن لم يلتحقوا بهذه المؤسسات

بين إناث ) كما يقيسه االختبار(هناك فروقا دالة إحصائيا في االستعداد الذهني -2

تحقن بمؤسسات رياض األطفال، وقريناتهن من المجموعة التجريبية ممن ال

.المجموعة الضابطة ممن لم يلتحقن بهذه المؤسسات

بين ذكور ) كما يقيسه االختبار(ال توجد فروق دالة إحصائيا في االستعداد الذهني -3

.وإناث المجموعة التجريبية

ين ذكور ب) كما يقيسه االختبار(ال توجد فروق دالة إحصائيا في االستعداد الذهني -4

.وإناث المجموعة الضابطة

  :عينة الدراسة

سنوات  6بنتا بمتوسط عمر زمني قدره  58ولدا و  84طفال منهم  142شملت الدراسة 

مدارس للتعليم  08أشهر، يدرسون بالسنة أولى أساسي وقد تم اختيارهم من  3و 

اد منهم من ال تلميذا وتلميذة، تم استبع 670قسما يضم  20األساسي، تضم هذه المدارس 

  .تتوفر فيهم شروط الدراسة

  :قام الباحث بتصنيف أفراد العينة إلى مجموعتين مختلفتين

  ).طفال 70(مجموعة األطفال الذين التحقوا بالروضة ويمثلون العينة التجريبية 

.)1()طفال (72 الضابطةلتحقوا بالروضة ويمثلون العينة لم يمجموعة األطفال الذين 

.11، صاملرؤجع السابق): 1994(حممد جاجة أوبلقاسم  -1
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  :البياناتوسائل جمع 

الذي وضعه عالم " التجربة التعليمية"اعتمد الباحث في جمعه للمعلومات على اختبار 

، وهو في األصل عبارة عن طريقة لدراسة فيقوتسكي سخاروفالنفس السوفياتي سابقا 

سنوات واألطفال الذين لم يشرعو بعد في ) 10و 7 'القدرات الكامنة لدى األطفال ما بين 

التعليم، ويتألف االختبار من طقمين، كل طقم يحتوي على أربع وعشرين بطاقة رسمت عليها 

األحمر، األخضر، : الطقم األول به ثالثة ألوان. أشكال هندسية مختلفة األلوان واألحجام

كبير صغير، استعمله في : عين، وحجمينالدائرة، المربع، المثلث، الم: األصفر وأربعة أشكال

والطقم الثاني به أربعة ألوان، إضافة إلى األلوان السابقة يوجد . عرض المهمة األساسية

  . اللون األزرق، وثالثة أشكال حذف من األشكال السابقة المعين

  :منهج الدراسة

لدراسات وقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج التجريبي ألنه المناسب لمثل هذه ا

اما األسلوب اإلحصائي المعتمد . اعتمد الباحث على طريقة المجموعتين الضابطة والتجريبية

  .ستودنت) ت(في البحث فهو 

حساب النسب المئوية لدرجات أفراد عينتي البحث التجريبية والضابطة وذلك بهدف 

  .بةالتعرف على اختالف مدى الدرجات التي يتمركز فيها األفراد في التجر

وتستخدم للتعبير على الدرجة التي يتحصل عليها الفرد في االختبار عن طريق : المئينيات

.)1(وصف موضعها النسبي بالنسبة لمجموعة من الدرجات

.11املرجع السابق، ص): 1994(حممد جاجة او بلقاسم  -1
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  :توصلت الدراسة إلى ما يلي :نتائج الدراسة

 اإللتحاق بالروضة له أهمية على صعيد تنمية قدرة االستعداد الذهني للتعلم لدى الطفل-

.وتحضيره

نتائج الذكور الذين التحقوا بالروضة أحسن من نتائج أقرانهم الذين لم يلتحقو -

.بالروضة

أحسن من درجات إناث ) الذين التحقن بالروضة(درجات إناث المجموعة التجريبية -

).الذين لم يلتحقن بالروضة(المجموعة الضابطة 

الذين لم (لمجموعة التجريبية ال يوجد فرق في االستعداد الذهني بين ذكور وإناث ا-

).يلتحقو برياض األطفال

الذين لم (ال يوجد فرق في االستعداد الذهني بين ذكور وإناث المجموعة الضابطة -

).يلتحقو برياض األطفال

الذين التحقو (وفي كل الحاالت أظهرت النتائج المتوصل إليها أن أطفال العينة التجريبة 

في حسن اآلداء ) الذين لم يلتحقو بالروضة(العينة الضابطة يتميزون عن أطفال ) بالروضة

في التجربة التي (ودقته، وسرعة اإلنجاز وبقدرتهم على التعبير عما يقومون به من أعمال 

األمر الذي يؤكد أن التحاقهم برياض األطفال له تأثير . بلغة سليمة وواضحة) قام بها الباحث

لديهم، عكس أقرانهم من المجمعومة الضابطة الذين على ظهور االستعداد الذهني للتعلم 

عانوا صعوبات في أداء المهام المطلوبة منهم في التجربة أو في التعبير عما يقومون به 

.)1(باستخدام اللغة

.12املرجع السابق، ص): 1994(حممد جاجة أوبلقاسم  -1
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دراسة حول بناء تجريبي في المفاهيم الرياضية ألطفال مرحلة ما قبل التعليم  - ب

  - الروضة –المدرسي 

  :الهدف من الدراسة

وحدة مفاهيم ما قبل العدد، وحدة مفاهيم : بناء وحدة تعليمية في الرياضيات تشمل-

.العدد، وحدة المفاهيم التبولوجية واألشكال الهندسية

تجربة تدريس هذه المفاهيم التي تتضمنها الوحدة التعليمية على اطفال الروضة -

.باستخدام طريقة مدخل اللعب والنشاط الحر

  :انطلقت الدراسة من التساؤالت التالية:فرضية الدراسة

ما هي المفاهيم الرياضية والتبولوجية التي يمكن تدريسها ألطفال مرحلة الروضة، -

والتي بإمكان هؤالء فهمها و استيعابها؟

ما هي الطرائق واألنشطة المناسبة لتقديم الوحدات المعرفية المقترحة في البرنامج؟-

طفال الروضة في أنشطة وحدات البرنامج؟كيف سيكون األداء التعليمي أل-

ما مدى الصعوبات التي تواجه أطفال الروضة في تعلمهم للمفاهيم الرياضية -

:والتبولوجية؟ وعلى هذا األساس تم بناء الفرضيات التالية

يؤدي تدريس أطفال مرحلة ما قبل التعليم المدرسي محتوى نشاطات البرنامج -

.المفاهيم التبولوجية واألشكال الهندسية التعليمي المقترح إلى اكسابهم

يؤدي تدريس أطفال مرحلة ما قبل التعليم المدرسي محتوى نشاطات البرنامج -

.)1(التعليمي المقترح إلى اكسابهم مفاهيم العدد وعمليتي الجمع والطرح

.37، صاطروحة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة قسنطينة): 2001(حممد جاجة أوبلقاسم  -1
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:عينة الدراسة

أعمارهم ما بين طفال وطفلة يمثلون المجتمع الكلي للدراسة تتراوح  38شملت الدراسة 

  .أشهر 6سنوات و  5و5

  .اتبع الباحث المنهج التجريبي :منهج الدراسة

  :لقد توصل الباحث إلى ما يلي :نتائج الدراسة

تدريس أطفال مرحلة ما قبل التعليم المدرسي محتوى نشاطات البرنامج التعليمي المقترح 

أطفال هذه  نأي أ. واالستفادة منهاقد ساهم في اكسابهم وتعلمهم لكثير من تلك المفاهيم 

المرحلة يتوفرون على استعداد لتعلم المفاهيم التبولوجية والهندسية، وأن البرنامج المقترح 

  .يتوافق في نشاطاته العديدة مع النمو المعرفي ألطفال الروضة

 تدريس أطفال مرحلة ما قبل التعليم المدرسي محتوى نشاطات البرنامج التعليمي المقترح

وهذا يعني أن محتوى البرنامج . قد ساهم في اكسابهم مفاهيم العدد وعمليتي الجمع والطرح

المقترح يتناسب مع خصائص مرحلة ما قبل المدرسة، وإن األنشطة المعتمدة في إيصال 

مختلف الخبرات التعليمية المتصلة بالمفاهيم المعينة باستعمال طريقة اللعب، واستغالل 

في الحركة، والتفكير الحسي الذي يعتمدون عليه عند استكشافهم للمثيرات امكانات األطفال 

على مستوى االكتساب والتعلم ضمن شروط ابستيمولوجية  حسنةالمحيطة بهم، قد حقق نتائج 

محددة تأخذ في االعتبار واقع خبرة األطفال الراهنة، وما يمكنهم انجازه لو اتيحت لهم 

.)1(المساعدة والعون الكافيين

.38املرجع السابق، ص): 2001(حممد جاجة اوبلقاسم  -1
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دراسة حول أثر استخدام برامج باأللعاب الحركية واأللعاب االجتماعية والمختلطة  -ج

  .سنوات) 6-5(في تنمية التفاعل االجتماعي لدى أطفال الرياض بعمر 

  :هدفت هذه الدراسة إلى :الهدف من الدراسة

 +األلعاب الحركية(الكشف عن أثر برامج باأللعاب الحركية واأللعاب االجتماعية -

) 6-5(في تنمية التفاعل االجتماعي لدى أطفال الرياض بعمر ) األلعاب االجتماعية

.سنوات بشكل عام

+ األلعاب الحركية(الكشف عن أثر برامج باأللعاب الحركية واأللعاب االجتماعية و -

) 6-5(في تنمية التفاعل االجتماعي لدى أطفال الرياض بعمر ) األلعاب االجتماعية

.جنسسنوات وحسب ال

+ األلعاب الحركية(المقارنة بين أثر برامج باأللعاب الحركية واأللعاب االجتماعية و -

) 6-5(في تنمية التفاعل االجتماعي لدى أطفال الرياض بعمر ) األلعاب االجتماعي

.سنوات بشكل عام ثم حسب الجنس

.سنوات) 6-5(تصميم أداة لقياس التفاعل االجتماعي لدى أطفال الرياض بعمر -

انطلقت الدراسة من محاولة معرفة األثر المترتب عن استخدام برامج  :فروض الدراسة

باأللعاب الحركية واأللعاب االجتماعية واأللعاب المختلطة في تنمية التفاعل االجتماعي 

سنوات، وللوصول إلى ذلك اقترح الباحث أربع ) 6-5(لدى أطفال الرياض بعمر 

:)1(فرضيات هي

ذوات داللة معنوية بين القياس القبلي والبعدي ولمصلحة القياس وجود فروقا -1

البعدي في مقياس التفاعل االجتماعي لكل من برامج األلعاب الحركية واأللعاب 

.38املرجع السابق، ص): 1995(حفيضة تازرويت  -1
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لدى أطفال الرياض بعمر ) األلعاب االجتماعية+ األلعاب الحركية(االجتماعية و 

.سنوات بشكل عام) 5-6(

ين القياس القبلي والبعدي ولمصلحة القياس وجود فروقا ذوات داللة معنوية ب-2

البعدي في مقياس التفاعل االجتماعي لكل من برامج األلعاب الحركية واللعاب 

لدى األطفال الريا بعمر  ) األلعاب االجتماعية+ األلعاب الحركية(االجتماعية و 

.سنوات بشكل عام) 5-6(

ن برامج األلعاب الحركية وجود فروقا ذوات داللة معنوية في القياس البعدي بي-3

لدى أطفال ) األلعاب االجتماعية+ األلعاب الحركية(واأللعاب االجتماعية و 

+ األلعاب الحركية(سنوات بشكل عام ولمصلحة برنامج ) 6-5(الرياض بعمر 

).األلعاب االجتماعية

وجود فروقا ذوات داللة معنوية في القياس البعدي بين برامج األلعاب الحركية -4

لدى أطفال ) األلعاب االجتماعية+ األلعاب الحركية(لعاب االجتماعية و واأل

+ األلعاب الحركية(سنوات حسب الجنس ولمصلحة برنامج ) 6-5(الرياض بعمر 

).األلعاب االجتماعية

  .استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة البحث :منهج الدراسة 

قام الباحث بتصميم أداة لقياس التفاعل االجتماعي ألطفال الرياض وقد اتبع : أداة الدراسة

ALLEN(ذلك مجموعة من اإلجراءات التي حددها كل من الن و ين   في  ET YEN(

.)1(م، و هذا نظرا لعدم توفر أداة عربية لقياس التفاعل االجتماعي1979عام 

.39السابق، صاملرجع ): 1995(حفيضة تازرويت  -1
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  .لمالئمته لطبيعته البحثتوصل الباحث المنهج التجريبي  :نتائج الدراسة

البرامج التي استخدمها الباحث في هذه الدراسة اسهمت في تنمية التفاعل االجتماعي -1

.لدى األطفال بشكل عام ولدى الذكور واإلناث بشكل خاص

في تنمية التفاعل االجتماعي ) األلعاب الحركية واأللعاب االجتماعية(تميز برنامج -2

الحركية وبرنامج األلعاب االجتماعية لدى األطفال بشكل مقارنة ببرنامج األلعاب 

.عام ولدى الذكور واإلناث بشكل خاص

تفوق برنامج األلعاب الحركية في تنمية التفاعل االجتماعي لدى الذكور مقارنة -3

.ببرنامج األلعاب االجتماعية

مقارنة تفوق برنامج األلعاب االجتماعية في تنمية التفاعل االجتماعي لدى اإلناث -4

.)1(ببرنامج األلعاب الحركية

  :مناقشة الدراسات السابقة

) بلوم(ية في تطوير نمو التفكير للطفل ريضأبرزت أهمية التربية التح :الدراسات الغربية

ر فيؤكدان على أهمية إرتفاع مستوى اللغة عند األطفال اللذين إلتحقوا بأما جارير و وهي

  .الذين لم يلتحقوابالتعليم ما قبل المدرس عن أولئك 

فتمثلت في إبراز األهمية  أيضا للتربية ما قبل مدرسية ومن خالل : أما الدراسات العربية

ين التجربية على المجموعة الضابطة في مجاالت النمو المختلفة تالمقارنة تبين تفوق المجموع

التراكيب المتنوعة والمعقدة نسبيا واستعمالها  ممن ذكاء، وقدرة على التركيز ومن حيث قه

إذ توصل إلى نفس النتائج في عنوان بحثه  1983إلى جانب دراسة محمد محمود حميدان 

  "التراكيب اللغوية الشائعة لدى أطفال هذا السن

.39املرجع السابق، ص): 1995(حفيضة تازرويت  -1
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وفيما يخص الدراسات التي أجريت في الجزائر تمثلت في محاولة معرفة أثر التعليم 

نمو الطفل من جميع النواحي سواء المعرفية أو االجتماعية أو العاطفية أو  القبل مدرسي على

الدراسات التي  الحس حركية لكننا لم نتوصل إلى كل هذه الدراسات بشكل مفصل ما عدا

ن منها أجريت على يتباثتطرقنا لها سابقا فهذه الدراسات شملت أطفال المرحلة المبكرة، 

ى أطفال التربية ما قبل المدرسة في تنمية التفاعل أطفال الرياض وواحدة أجريت عل

تعليم ما قبل المدرسي عن أولئك الذين اللمن إلتحقوا ب ىاالجتماعي، أو تنمية االستعداد الذهن

  ).كمجموعة ضابطة وتجريبية(لم يلتحقوا 

 يوالدراسة التي تتشابه نوعا ما مع الدراسة التي قمنا بها هي دراسة حول برنامج تجريب

- م2000(مفاهيم الرياضيات قام بالدراسة حاجة محمد أو بلقاسم خالل العام الدراسي  في

  .والهدف من الدراسة كان 2001

بناء وحدة تعليمية في الرياضيات تمثل وحدة مفاهيم ما قبل العدد وحدة مفاهيم العدد، -

.وحدة المفاهيم التبولوجية واألشكال الهندسية

.ستخدام طريقة اللعب والنشاط الحرتجربة تدريس هذه المفاهيم با-

تقييم التربية  حول ة هو أن دراستنا تدورقأما ما يميز دراستنا عن الدراسات الساب

سابقة إضافة إلى ذلك ما اضيات وهو مالم نجده في أي دراسة ية في نشاط مادة الريريضالتح

  .يميز أيضا دراستنا على الدراسات السابقة هي أن دراستنا

مدى أهمية العالقة بين مستوى النمو المعرفي ومحتوى المنهاج لطفل قسم  تتمثل في  

التربية التحضيرية في نشاط مادة الرياضيات أي الطفل في هذه المرحلة حصل على 

يسمح له بمتابعة وإستيعاب هذا البرنامج ومن ممااالستعداد واالقتدارات المميزة لهذه المرحلة 

التحضيري في نشاط .القسمي المنهاج تحققت بالنسبة لطفل ة فجانب آخر هذه الكفاءة الواردا

الرياضيات وبالتالي تحصيل الملمح وتحقيق التكيف الدراسي في المحيط والمدرسة إذن 

فدراستنا إنفردت عن الدراسات األخرى بعملية إبراز أهمية العالقة بين مستوى النمو 
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لواردة في المنهاج وإكتسابها من طرف المعرفي ومحتوى المنهاج مع مدى تحقيق الكفاءات ا

.الطفل لتشكيل الملمح كغاية نريد الوصول إليها من خالل محتوى المنهاج



:الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة

تمهيد

.إشكالية الدراسة-1-

.فرضيات الدراسة-2-

.أهداف الدراسة-3-

.أهمية الدراسة-4-

مفاهيم اإلجرائية لمتغيرات -5-
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  تمهيد

في هذا الفصل تعريف عن اإلطار الذي تتمحور حوله الدراسة الحالية من سنقدم 

  .إشكالية وفرضيات وأهداف وأهمية ومفاهيم إجرائية لمتغيرات الدراسة

تحديد اإلشكالية-1

 زينج ما وأنوجد مكارتيكو أن أساس التربية والتعليم تحدد معالمها قبل سن الخامسة 

سنوات  6و 5من العملية التربوية برمتها وأكد بلوم أن طفل % 90في هذه السنوات يشكل 

رت دي بليج"من مقدار تحصيله مسبقا قبل دخوله المدرسة إلى جانب % 33قد تكون لديه 

ومن خالل هذه " إن للسنوات األولى من الحياة تأثيرا كبيرا على نمو الرجال واألمم" "الندشير

  .األقوال تبرز أهمية التربية التحضيرية في حياة الطفل ونمو شخصيته ومشروعه الدراسي

إن مرحلة ما قبل المدرسة شغلت أفكار الكثير من العلماء، فعند المسلمين احتل 

موضوع تعليم وتربية الطفل مكانة عالية واقترنت الرسالة اإلسالمية بالقراءة وطلب العلم، 

وقد حدد الكثير من العلماء العرب " طلبوا العلم من المهد إلى اللحدأ) "ص(فيقول الرسول 

أهمية تعليم الطفل في مرحلة طفولته المبكرة وحددوا مبادئا وأهدافا لذلك، فقد أكد الغزالي 

وذلك بتعليمه على قدر فهمه وعدم إلقاء إليه ما ال يطيقه "على ضرورة مراعاة قدرات الطفل 

.)1("عقله

وس، فروبل، باستالوتزي، مونتيسوري ىغربيين إسهامات كل من كومينونجد عند ال

وتتركز  )2(والبلجيكي دوكرولي وغيرهم والذين اهتموا بمرحلة ما قبل المدرسة اهتماما بالغا

.109املرجع السابق، ص: )1989(عبد اهللا معاوية وعبد العزيز الشتاوي  -1

.16، القاهرة، ص1برامج وطرق تربية الطفل قبل املدرسة، مكتبة زهراء الشرق، ط): 2001(مسرية ابو زيد جندي  -2
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ة العتبارها مرحلة مهمة تونمو شخصي االستقاللية عند الطفلأفكارهم حول احترام النزعة 

بناء الشخصية حيث ترسم أبعاد النمو، وبناء أساسيات وحاسمة في وضع األساس القوي في 

نحن ما عليه اآلن إنما "المفاهيم والمعارف والخبرات والميول واالتجاهات وكثيرا ما يقولون 

  ".حصيلة الطفولة المبكرة

ومن أهم جوانب النمو عند الطفل هو النمو المعرفي إذ هو عبارة عن سلسلة من 

عادته أثناء عملية التعليم بسياقاتها المتنوعة وذلك عن طريق عمليات اختالل التوازن واست

الطفل معلومة تتشكل عنده بنية معرفية لم يكن  قيعملية التمثل والمواءمة إذ عندما يتل

يمتلكها من قبل وأثناء إعادة تعميمها في مواقف مشابهة تحدث عملية التعديل والتطوير للبنية 

ة ومن خالل هذا نبرز أهمية ممارسة التقويم التربوي في المعرفية وهذا ما يسمى بالمواءم

معاينة وتشخيص التمثالت والمكتسبات القبلية للطفل كمعلومات سابقة إلجراء عملية المواءمة 

  .في تعديل وتطوير البنى المعرفية في نشاط الرياضيات ألطفال األقسام التحضيرية

المتجانس مع مستويات النمو المعرفي وهذا ال يتحقق إال عن طريق المنهاج المتوافق و

لطفل التربية التحضيرية إذ يؤدي هذا إلى زيادة االهتمام بالطفل كمحور لعملية التعليم 

وتسهيل إدراك شبكة المفاهيم المراد اكتسابها وأن يكون هدف المعرفة هدفا غير مقصود 

اشيا مع استعداد الطفل لذاته، وإنما يأنى نتيجة لمختلف النشاطات التي يمارسها الطفل تم

.)1(وقدراته

وانطالقا من هذه البيانات تم بناء منهاج خاص بهذه المرحلة حتى تتوفر ظروف التكفل 

النوعي في مختلف الفضاءات المتخصصة وذلك بضمان تنمية كفاءات وإعداد أدوات 

وتمثل . وهمووسائل العمل المالئمة وهذا لالستجابة للحاجات الحقيقية لألطفال ومتطلبات نم

.18-17صاملرجع السابق، ): 2001(مسرية أبو زيد جندي  -1
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في إنماء شخصيته  سهمأنشطة الرياضيات رافدا معرفيا هاما بالنسبة إلى الطفل ذلك أنها ت

بصفة عامة وإنماء قدراته الذهنية بصفة خاصة من خالل ما يكتشفه من المفاهيم الرياضية 

والعالقات المنطقية واكتساب القدرة على التفكير المنظم عبر إنجازه لجملة من األنشطة 

تم تصميمه وفق الذي الل وضعيات التعلم ومن خالل دفتر التمرينات لنشاط الرياضيات خ

المنهاج الرسمي حيث يشكل دعما للتعلمات التي يبنيها الطفل خالل الوضعيات التعليمية وهي 

تمارين متنوعة ومهيكلة، بحيث تعالج التعلمات القاعدية الواردة في المنهاج مقدمة بطريقة 

ات الطفل وتحترم مستوى النمو المعرفي لطفل هذه المرحلة ولذلك فإننا أردنا تستجيب لحاج

  :تقييم منهاج التربية التحضيرية في مجال نشاط الرياضيات وذلك من خالل التساؤالت التالية

هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين مستوى النمو المعرفي ومحتوى المنهاج للتربية )1

  التحضيرية لنشاط الرياضيات؟

هل الكفاءات الواردة في المنهاج تحققت بالنسبة لطفل القسم التحضيري في نشاط )2

الرياضيات؟

:وضعت فرضيات الدراسة على الشكل التالي:فرضيات الدراسة-2

توجد عالقة دالة إحصائيا بين مستوى النمو المعرفي ومحتوى المنهاج للتربية )1

.التحضيرية لنشاط الرياضيات

المنهاج تحققت بالنسبة لطفل القسم التحضيري في نشاط  الكفاءات الواردة في)2

عن طريق وسائل التقويم الرياضيات

أهداف الدراسة-3

تعتبر التربية التحضيرية مرحلة هامة كونها أول مراحل النمو المعرفي حسب تقسيم 

اسة أي سبياجية لها وبناء على ذلك تكون األساس التي ترتكز عليه حياة الفرد وهي فترة ح

أنها فترة المرونة والقابلية للتعلم وتطور المهارات والنشاط العقلي وباعتبار أن نشاط التعلم 
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عنصر أساس تبنى فيع دعائم شخصية الطفل فهو بمثابة التغيرات التي نتوقع أن يحدثها 

إعداد المنهج بمواده التعليمية وخبراته المختلفة ألن قسم التربية التحضيرية عموما يهدف إلى 

الطفل للمدرسة وتوفير البيئة المناسبة لضمان نمو طبيعي لهم وكذلك لتعويض النقص الذي 

يعاني منه الطفل في البيت في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وخصوصا في 

نشاط الرياضيات فهي تنمى قدراته الذهنية، من خالل التفكير المنطقي وعالقاته إلدراك 

ذات وفهم المحيط وبالتالي الخروج تدريجيا من التمركز حول الذات والتكيف مع وتحقيق ال

هذه األهمية فإن هدفنا من وراء القيام بهذه الدراسة هو إبراز أهمية التربية لالمحيط، ونظرا 

النفسي والدراسي وخصوصا كهدف رئيسي هو معرفة مدى أهمية  للتكيفالتحضيرية عموما 

لك من خالل العالقة بين مستوى النمو المعرفي وما يحتويه المنهاج المنهاج ومحتوياته وذ

الدراسي الرسمي للتربية التحضيرية في نشاط الرياضيات إلى جانب مدى أهمية تحقيق 

الكفاءات الواردة في المنهاج عن طريق وسائل التقويم لنشاط الرياضيات أي ضمان التجانس 

خروج  حوضعيات التعلم للوصول إلى تحقيق ملمبين توصيات المنهاج وأساليب التقويم و

  .بارز يسمح له بالتكيف في مختلف الوضعيات

  :ويمكن حصر األهداف بطريقة إجرائية فيما يلي

تحديد مستوى النمو المعرفي)1

.تحليل محتوى المنهاج لقسم التربية التحضيرية لنشاط الرياضيات)2

.لمنهاج في نشاط الرياضياتتحديد العالقة بين مستوى النمو المعرفي ومحتوى ا)3

  .الكشف عن مدى تحقيق للكفاءات الواردة في المنهاج عن طريق وسائل التقويم)4

أهمية الدراسة-4

إن اإلصالحات الجديدة في المنظومة التربوية التي خصت المناهج وحذف السنة 

سنوات وهي سنة تحضيرية جاءت بهدف تنمية  5ستقبل أطفال تالسادسة وإضافة سنة جديدة 
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مكتسبات البيئة األسرية وإعداد الطفل للتكيف الدراسي خاصة وأن برنامج السنة أولى 

ابتدائي يتطلب مكتسبات قاعدية للقراءة والكتابة والحساب يجب تحقيقها وتوفرها لدى أطفال 

مستوى األقسام لم إعداد منهاج خاص تقسم التربية التحضيرية ونظرا لهذه األهمية 

التحضيرية وتم تنصيبها في أغلبية المدارس االبتدائية إال أنها بعيدة المنال لألغلبية األخرى 

كما أن التربية التحضيرية لم تحض بالرعاية الالزمة من حيث الهياكل والوسائل والمربية 

  ...المتخصصة

  :ومن خالل ما سبق تتضح أهمية دراستنا

تحليلية للتربية التحضيرية في وصفية فالدراسة التي نحن بصدد إنجازها هي دراسة -

.نشاط الرياضيات ومدى مساهمتها في تنمية التفكير المنتظم والعالقات المنطقية

.إدراك عالقة الخصائص النمائية لطفل التربية التحضيرية مع محتوى المنهاج-

.اقبة وضعيات التعليم من خالل المنهاجتوضيح أهمية أساليب التقويم في دعم ومر-

كما تستقي الدراسة أهميتها في كون االستفادة من النتائج من مشرفين ومؤطرين حول -

.محتوى البرنامج

استفادة الفاعلين في التربية التحضيرية من خالل تحديد مستوى النمو المعرفي لطفل -

.هذه المرحلة

غيرات الدراسةتالمفاهيم اإلجرائية لم-5

: النمو المعرفي)1

أشهر إلى  4سنوات و 5هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطفل البالغ من السن 

شهرا ملتحق بقسم التحضيري على رائز كولومبيا والمتكون من بعدين، بعد  11سنوات و 5

perception(إدراك المختلفات وبعد تصور العلميات  Elaboré ( مائة  100الذي نعطيه
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كطريقة ديكوتومية على أساسه ) 1- 0(دقيقة، ويقدر بـ  30زمني مقدر بـ فقرة في ظرف 

  )ضعيف، دون المتوسط، متوسط، حسن، جيد(ف الطفل إلى خمس مستويات صني

المنهاج) 2

وهي متمثلة والمراد تحقيقها على شكل كفاءات مرحلية الواردة . مجموعة من النشاطات هو

 )تمارين(على شكل نشاطات فقرة  26وتمثلها بية ا، العمليات الحسالقياس في بعد الفضاء

والذي يتراوح سنه بين خمس سنوات وأربع أشهر  لطفل القسم التحضيريوالتي تم تقديمها 

.لكل فقرة) 1-0(وكان التنقيط المعتمد ديكوتومي  وخمس سنوات وإحدى عشر شهرا

: وسائل التقويم) 3

موزعة على ثالث أبعاد الفضاء، فقرة  26هي مجموع الدرجات ينالها الطفل على 

  .اختبار تحصيليية وهي متمثلة في حسابالقياس والعلميات ال
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  :تمهيد

منها قد تطورت كثيرا ولم يعد ينظر اليها  األولياء انتظارإن التربية التحضيرية و   

لى ذلك مطلبا تربويا نفسيا إ باإلضافةضحت أفي فقط بل عرممطلب اجتماعي  أنهاعلى 

ن أظهرته البحوث النفسية التربوية من أيتماشى هذا التصور مع ما . األولىبالدرجة 

مرحلة النمو الممتدة ما بين الرابعة و السادسة من العمر مرحلة حرجة في نمو شخصية 

 إذالم كبيرة للتع إمكاناتللشخصية، و فيها  األولى األسسالطفل و تطويرها، ففيها نبين 

استغلت استغالال  فعاال وهادفا وخاصة عن طريق اللعب المسيطر على حياة الطفل في 

، مرحلة تمثل أخرى بعبارة أنها. فالطفل يلعب و في اآلن نفسه يتعلم و ينمو. هذه المرحلة

  .نقطة البدء في التكون و التشكيل الثقافي و المعرفي للطفل 

االطفال الذين استفادوا من خدمات التربية التحضيرية  كما بينت نتائج البحوث المقارنة ان

من ذكاء الفرد  %80واذا عرفنا ان . من غيرهم هم اسرع نموا و تطورا، كما وكيفا

الراشد يتكون في الثماني سنوات االولى من العمر، ادركنا اهمية االستثمار في الطفولة 

ة و تربية، و من هذه الزاوية فان المبكرة من خالل ما توفره التربية التحضيرية من رعاي

تنصيب هذا المنهاج مبدئيا يسهم ال محالة في تحسين الخدمات التربوية ننتظر من منفذات 

. هذا المنهاج التركيز على عملية التعليم و النمو اكثر من التركيز و االهتمام بنتائج التعليم

فه بانيا لها، ايجابيا فعاال، ال ففي مجال عملية التعليم ينبغي ان يكون الطفل مكتشفا معار

متلقيا سلبيا و في ميدان االهتمام نمو الشخصية يتوجب اتباع اساليب تسمح لالطفال 

بالحركة و التعبير و التفكير بحرية و تلقائية من غير ضغوط قصد اكتساب اتجاهات 

تيب و ايجابية و استثارة العمليات العقلية المنخفضة من خالل انشطة التصنيف و التر

  المقارنة

من الواضح ان يتحكم فيها االطفال من خالل التفاعل النشط في وضعيات تعليمية     

تسمح لهم باكتشاف المعارف و بنائها و تنظيمها بانفسهم، اما القسم العملي فيعالج كيفيات 
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كما يتعرض الدليل الشكالية . و اساليب تتناول المنهاج في ضوء امثلة وضعيات معينة

  .م نمو االطفال و تعلمهم بواسطة المالحظة المباشرةتقوي

الى جانب دفتر التمرينات تم تصميمه وفق المنهاج الرسمي حيث يشكل دعما للتعليمات 

التي يبنيها الطفل خالل الوضعيات التعليمية و هو يحتوي على تمارين متنوعة و مهيكلة 

قدمة بطريقة تستجيب لحاجات الطفل بحيث تعالج التعليمات القاعدية الواردة في المنهاج م

  .و تحترم خصائصه النمائية

و في هذا المجال تم التطرق بالتفصيل عن التقويم التربوي الذي يعتبر العنصر     

اثناء  استيعابهارة بنائها و منهاج في دعم التعليمات و مراقبه وتياالساسي المرافق لل

.  ق وسائل التقويموضعيات التعليم ثم قياسها و مراقبتها عن طري
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I-التربية التحضيرية:  

لمحة تاريخية عن التربية التحضيرية 1.

إذا التعلم هو المحور األساسي لكل تربية فإن هذا األخير تشكل انعكاسا لفلسفة كل   

أمة وتجسيدا لمبادئها الروحية والمادية، وفلسفة التربية بدورها هي التي تعكس بصورة 

تاريخ وحضارة األمة التي تنتمي إليها والنظام التربوي المعبر عن الطموح مباشرة 

الثقافي لهذه األمة وعن أمالها، انطالقا من هذا المبدأ فإن تناول موضوع تطور التربية 

التحضيرية يندرج في سياق التراث الحضاري اإلنساني بما يحتويه من مرجعية فكرية 

كان من )م.ق348-427(التربوي إن أفالطون ومؤسساتية حيث يظهر تاريخ الفكر

طالما كان الجيل الصغير حسن "السباقين إلى التفطن ألهمية التربية التحضيرية حيث يقول

  "التربية ويستمر كذلك فإن لسفينة دولتها الحظ في سفرة طيبة

عند المسلمين احتل التعلم والتربية مكانة عالية واقترنت الرسالة بالقراءة وطلب   

وأثر في هذا "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد: "لم، يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلمالع

الفكر التربوي العديد من المفكرين والفالسفة، منهم ابن سينا، الفرابي، الغزالي، ابن 

خلدون، هذا الفكر يترجم تواصل كل من الفكر العربي اإلسالمي مرورا بالفكر اليوناني 

.)1(ي الحديثإلى الفكر العرب

.29، ص2، ط، عامل الكتب للنشر، القاهرةما قبل املدرسيتربية الطفل ): 1983(أمحد سعد مرسي  -1
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:تعريف التربية التحضيرية-2

سنوات في حجرات  6-4هي القسم الذي يقبل فيه األطفال المتراوح أعمارهم بين   

تختلف عن غيرها بتجهيزاتها ووسائلها البيداغوجية، كما أنها المكان المؤسساتي الذي 

بذلك استمرارية لطفل على أنه ما زال طفال وليس تلميذا وهو لتنظر فيه المربية 

للتربية األسرية تحضيرا للتمدرس في المرحلة المقبلة مكتسبا بذلك مبادئ القراءة 

  .والكتابة والحساب

أو هي إعداد الطفل للمرحلة ما قبل المدرسة وتنشئته قبل السن اإللزامي لدخول   

المدرسة وتلقيه بعض الخبرات والمعلومات، إضافة إلى محاولة تنمية قدراته العقلية 

.)1(والحسية والحركية والعناية الصحية وبعض مبادئ القراءة والكتابة والحساب

.30السابق، صاملرجع ): 1983(سعد مرسي أمحد -1
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:واقع التربية التحضيرية-3

قامت الكتاتيب بمهمة تلقين وتحفيظ القران الكريم لألطفال وتعليم مبادئ القراءة : الكتاتيب- أ

والكتابة وقواعد السلوك وإلى جانب مهمة التعليم، فالكتاتيب تمكن الطفل من تنمية الجانب 

تركيبها المؤسساتي االجتماعي في شخصيته وذلك عن طريق االتصال مع اآلخرين، أما 

فهو عبارة عن حجرة أو حجرتين تضم عددا من البنات والبنين وتتراوح أعمارهم بين 

  .سنوات فما فوق 4-5

هي مدرسة تتباين فيها مستويات التعلم، تدرس فيها مبادئ القراءة : المدرسة القرآنية-  ب

لمساعدة على فهم والكتابة وتلقين وتحفيظ القران الكريم وتدريس باقي العلوم الشرعية ا

.)1(معني األلفاظ القرآنية وروح الشريعة

هي مؤسسة اجتماعية تربوية تخص بالرعاية الصحية والغذائية وهي أقرب : الحضانة- ت

في طبيعتها إلى المنزل من المدرسة ويقوم العمل فيها على أساس النشاط واللعب 

.والرعاية الصحية واالجتماعية

 6-4لذي يقبل فيه األطفال المتراوح أعمارهم بين هو القسم ا: القسم التحضيري- ث

سنوات في حجرات تختلف عن غيرها بتجهيزاتها ووسائلها البيداغوجية كما أنها المكان 

المؤسساتي الذي تنظر فيه المربية للطفل على أنه مازال طفال صغيرا وليس تلميذا وهي 

حلة المقبلة مكتسبا بذلك بذلك استمرارية للتربية األسرية تحضيرا للتمدرس في المر

.)2(مهارات القراءة والكتابة والحساب

، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسي، منهاج التربية التحضريية): 2008(اللجنة الوطنية للمناهج، مديرية التعليم األساسي -1

.8ص

.9ص،  د و م  م الدليل التطبيقي ملناهج التربية التحضريية،): 2004(، مديرية التعليم األساسي هجااللجنة الوطنية للمن -2
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:تطور المدرسة التحضيرية في الجزائر-4

استمرت المدارس القرآنية والكتاتيب على أداء وظيفتها الحضارية وفي  :قبل االستقالل.أ 

مواجهة مشروع المدرسة االستعمارية ذات الطابع التعليمي وكذا المدارس النظامية 

.العمومية التي اعتمدت القسم التحضيري المدمج قصد تقريب األطفال

لة إعادة بناء شامل للمنظومة وجدت الجزائر نفسها بعد االستقالل في مرح :بعد االستقالل.ب 

التربوية الستيعاب أكبر عدد ممكن من التالميذ وتوحيد التعليم العام حيث أدمجت 

التعليمي القرآني في النظام العام وما بقي من المؤسسات التربوية التحضيرية تكفلت بها 

التي  1976أفريل  16قطاعات مهنية واجتماعية أخرى إلى أن صدرت أمرية يوم 

دت اإلطار القانوني ومهام وأهداف التعليم التحضيري، أما أجانب البيداغوجي فقد حد

تؤكد على أهمية التربية التحضيرية ثم  1984عرف صدور وثيقة تربوية توجيهية سنة 

تم تشكي ونشر بصفة  1990اتبعت بوثيقة تربوية مرجعية للتعليم التحضيري، في سنة 

سميت بالتطبيق الفعلي للوصاية البيداغوجية، رسمية مجموعة من التوجيهات التي 

.وبالتالي تحقيق االنسجام الوحيد في السير البيداغوجي ألقسام التعليم التحضيري

ان هذا التطور الجديد لنظامنا التربوي جعل من كل البلديات والمؤسسات الوطنية    

بناء السيدات العامالت اإلنتاجية تسعى إلى تكوين مدارس الحضانة ورياض األطفال لرعاية أ

فقط ولكن ال رعاية األطفال الذين هم في حاجة إلى رعاية نفسية اجتماعية وتربوية وصحية 

)1(.في مرحلة الطفولة المبكرة التي تعتبر من أهم مراحل الطفولة وأخطارها

.58صالسابق،  املرجع ):1983(مرسي أمحدسعد  -1
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:دوافع االهتمام بالتربية التحضيرية -5

ورجال التربية والسياسة وعلماء االقتصاد يمكن إجمال الدوافع التي حملت المفكرين   

وعلماء االجتماع وعلماء النفس على العناية بالطفولة واالهتمام بتنشئتها تنشئة سليمة منذ 

  :وقت مبكر، وخاصة في القرن العشرين ومن بين الدوافع ما يلي

ولونها من األمور التي يؤكد عليها علماء النفس والتربية كثيرا وي: الدافع النفسي -5-1

اهتمام بليغا هي السنوات األولى من حياة الطفل أي مرحلة ما قبل المدرسة االبتدائية التي 

تعتبر أخطر مراحل نموه لما لها من أهمية قصوى في تكوين شخصيته بصورة تترك 

طبيعتها على جسمه وعقله ونفسه وسلوكه طوال حياته ذلك ألن الطفل يكون خالل تلك 

ة للتأثر بالعوامل التي تحيط به سواء داخل المنزل أو خارجه، ومن السنوات أكثر قابلي

هنا أتت فكرة إنشاء مدارس للتربية التحضيرية والتي دعت الى نمو سليم في البنية 

السليمة، حيث تتيح له الجو التربوي النفسي واالجتماعي والثقافي والرياضي لكي تنموا 

عقد النفسية ومن الشوائب التي تعترض شخصياتهم نموا طبيعيا خاليا من رواسب ال

حياتهم داخل األسرة وخارجها خصوصا األطفال الذين تعمل أمهاتهم طوال اليوم خارج 

المنزل أو األطفال اليتامى حيث ينشئون محرمين من حنان األم وعطفها ورعايتها 

ال وتوجيهها الرشيد مما يترتب عليه تكوين عقد نفسية كثيرة لديهم تؤثر عليهم طو

.)1(حياتهم

إلى جانب الدافع النفسي يوجد دافع اجتماعي هام، عجل  :الدافع االجتماعي -5-2

بظهور وانتشار مدارس للحضانة ورياض األطفال في العالم حيث أصبحت هذه المدارس 

تؤدي خدمة هامة لألطفال نظرا لتزايد عدد األطفال في األسرة الواحدة، ففي مثل هذه 

العناية إلى تدريب األطفال على العادات االجتماعية الصالحة كعادة األخذ المدارس توجه 

.66، ص36الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، العدد  ):2001( جملة وزارة اإلعالم واالتصال والثقافة -1
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والعطاء، التعاون والعمل في الجماعة واحترام حقوق اآلخرين وحرياتهم والمحافظة على 

األخالق العامة، وكذلك تدريب األطفال على العادات الشخصية النافعة كالنظافة وغسل 

ألظافر وغسل األسنان ثم تدريبهم على العادات الصحية اليدين قبل وبعد األكل وتقليم ا

كتناول الطعام ومعرفة المواد الغذائية النافعة إلى غير ذلك من العادات االجتماعية 

)1(.الصالحة التي تجعل منهم مواطنين صالحين للمستقبل

رس يعتبر هذا الدافع من أهم الدوافع التي أدت إلى ظهور مدا:الدافع االقتصادي -5-3

التربية التحضيرية وانتشارها في مختلف دول العالم ذلك أن المرأة بعد ظهور الثورة 

الصناعية الحديثة خرجت إلى العمل وساهمت إلى جانب الرجل في مختلف مجاالته 

وبذلك أصبحت غير قادرة على توفير لرعاية واإلشراف التربوي واإللزاميين لألطفال 

ن مدارس التربية التحضيرية لكي توفر لهم الجو الصغار، فاستوجبت الثورة تكوي

المناسب والبيئة الصالحة وأدوات اللعب المفيدة التي تثير خياله وتساعده على تقليد 

)2(.السلوك االجتماعي الصالح

إن الدور التربوي الذي تلعبه مرحلة التربية التحضيرية يتمثل   :الدافع التربوي -5-4

نامج ينمي السلوك الحسن وتوفير الجو المالئم الذي يؤمن له في استغالل الطاقات وفق بر

نموا جسمانيا وعقليا سليما وإشباع ميله للعب بتوفير األدوات المناسبة وتساعده على تعلم 

أشياء كثيرة بالعب والحفظ من التقليد الغير التربوي في سلوكه وأحاديثه ومعامالته تحت 

.ة بهإشراف مربيا ومؤهالت ومدربات للعناي

.30، صالسابقاملرجع  ):1983( سعد مرسي أمحد -1

.27، ص1التربية يف رياض األطفال، دار الفكر والنشر والتوزيع، عمان، ط ):1990( عدنان عارف -2
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المدرسة التحضيرية ال يمكن أن تكون بديال عن البيت : أهداف التربية التحضيرية -6

وإنما هي مكملة له في أداء المهمة بالنسبة للطفل ألنها تعمل على بلوغ األهداف التربوية 

  :التالية

أن تنمي في الطفل شعوره بالثقة في النفس وفي اآلخرين بتوفير الفرصة له للتعبير عن .أ 

.نفسه بحرية دون أن تشعره بعقدة الذنب إذا كان تعبيره ال تفق مع قيم الكبار

أن توفر للطفل المواد المناسبة التي يتمكن بواسطتها استكشاف بيئته ومحيطه فالطفل يبدأ .ب 

بمعرفة بيئته من خالل األدوات التي يستخدمه والتجارب التي يمارسها أو يراقب الغير 

.بممارستها

الطفل رغبته في العيش مع اآلخرين والمشاركة في نشاطاتهم ثم يتعلم أن  أن تنمي في.ج 

يكون له دور في كل نشاط ودورا آلخرين أيضا، فيقبل فكرة التعاون والمشاركة ويبتعد 

عن األنانية والفردية ومع ازدياد ثروته اللغوية ليصبح قادر عن اإلفصاح عن حاجاته 

.)1(ح أفكاره وحل مشاكلهورغبته على االتصال باآلخرين وتوضي

أن يزود اآلباء بالخبرة والمعرفة عن أبناءهم فدورهم ال ينتهي بمجرد دخولهم المدرسة .د 

.التحضيرية

أن تعد الطفل وتهيئه لحياته الدراسية المقبلة وكل تخطيط في المدرسة التحضيرية يجب .ه 

لذي يكشف عن قدراته أن يقوم على هذا األساس فالطفل بحاجة إلى توفير المناخ المالئم ا

.ومواهبه ويساعده على التفكير المنظم

من مهام المدرسة التحضيرية أن تمأل نفوس األطفال بالحب كل ما هو جميل في الحيات .و 

.وفي الفنون فتثري عالم الطفل العقلي وتسموا بخياله وشعوره

.28، صالسابق، املرجع )1990( عدنان عارف -1
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.أن تنمي في الطفل حب العطاء في نفسه ومما يملك.ز 

.ى التعبير سواء كانت قدرة لغوية أو بالرسم والموسيقى والتمثيلأن تنمي قدرة الطفل عل.ح 

أن تنمي االتجاه العاطفي عند األطفال وتعمل على إفهام الطفل بأن الكبار هم أناس معه .ط 

.)1(بوعي وبروح المساعدة االيجابية ألنهم يحبونه

  :الشروط الواجب توافرها في المربية التحضيرية -7

يتطلب العمل في المدارس التحضيرية شروط معينة وينبغي أن تكون المربيات   

العامالت مؤهالت تأهيال خاصا عمليا وتربويا قبل مباشرة عملهن حتى يتمكن من القيام 

  : بمسؤوليتهن اتجاه الطفل ويجب أن تشمل عمليات التأهيل على

صائص الطفولة دراسة علم نفس الطفل دراسة معمقة حتى يتمكن من معرفة خ

.والمميزات البدنية والعقلية والنفسية للطفولة المبكرة وتطور نمو الطفل

 دراسة مبادئ علم الصحة العامة وخصوصا األمراض الشائعة بين األطفال وطرق

.الوقاية منها

دراسة مبادئ الصحة النفسية، عيوب النطق، التأتاة، أمراض الكالم بصفة عامة.

 2(األطفال وطرق استخدامهاثقافة وافية في أدب(.

.29، صالسابق، املرجع )1990( عدنان عارف -1

.45ص ، اجلزائر،2، أصول التربية والتعليم ديوان املطبوعات اجلامعية، ط)1989( تركي رابح -2
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 ينبغي أن يتصف من يعمل بالمدارس التحضيرية بصفات خاصة مثل محبتهن وحنانهن

على األطفال وسعة صدورهن وصبرهن ومثابرتهن على العمل، والحرض على، يكن 

.القدوة الصالحة في سلوكهن وأقوالهن لألطفال ألنهم شديد التقليد

قلية ونفسية ومظهر حسن وشخصية جذابة وعلى درجة أن يتمتعن بصحة جيدة بدنية وع

.كبيرة من النضج العاطفي واالتزان النفسي

القدرة على اتخاذ القرارات الحكيمة والقدرة أيضا على تنفيذها.

 أن تحب عملها وتكون راغبة في تطوير معلوماتها عن الطفولة وأساليب العمل، وأن

مكنها من التعامل مع أولياء األمور والمؤسسات تكون لديها مهارات اجتماعية المتعددة ت

.المختلفة التي لها صلة بعملها

1(دراسة الوسائل التعليمية وطرق استخدامها(.

II - منهاج التربية التحضيرية:  

  :تعريف منهاج التربية التحضيرية -1

.يعني الطريق الواضح: لغة

هو كل الخبرات التربوية التي خططت مكن قبل هيئات تربوية متخصصة : اصطالحا

مكانيات التعليم والتعلم والمدة الزمنية إونظمت في سلسلة متدرجة بحيث تراعي كل 

محددة  تواستراتيجيابهدف مساعدة كل متعلم على النمو الشامل وفقا ألهداف مرسومة 

المدرسة  إشرافوتقدم للمتعلمين تحت  ترتبط ارتباطا وثيقا بأهداف المجتمع وتطلعاته

.)2(وتوجيهها بما يتالءم وقدرات كل متعلم

.29املرجع السبق، ص): 1990(عدنان عارف  -1

.46املرجع السابق، ص): 1989(تركي رابح  -2
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  :جاء في قاموس التربية وعلم النفس التربوي أن المنهاج

مجموعة نظامية من الدروس األكاديمية أي النظرية التي تؤدي إلى الحصول على .1

.الشهادة في حقل معين من المعرفة

.المواد التعليمية التي تضفها المدرسة كي تعد الطلبة للتخرجتصميم شامل لمحتويات .2

بأنه الخبرات التربوية التي تنتجها المدرسة للتالميذ داخل حدودها أو خارجها : وعرف أيضا

.)1(نمو شخصيتهم في جوانبها المتعددة نموا يتناسق مع األهداف

  :منهاج التربية التحضيرية إذن

واأللعاب والممارسات التي يقوم بها الطفل تحت إشراف هو مجموعة من األنشطة   

المعلمة التي تساعده على اكتساب الخبرات والمفاهيم التي تجعل منه فردا صالحا، بالنسبة 

لألساليب والطرق المستخدمة في منهاج التربية التحضيرية فهي تركز أساسا على التعلم 

  .واالستبصار

ت المستخدمة هي الكتاب الذي يقوم الطفل من خالله والمالحظة الدقيقة ومن أهم األدوا

.)2(بالتلوين والرسم

  :أسس بناء منهاج التربية التحضيرية -2

يقصد باألسس مجموعة من األفكار والمبادئ الفلسفية واالجتماعية والنفسية والتربوية 

التوجهات األفكار والتي اعتمدت في تصميم مناهج التربية التحضيرية والمنهاج يتبنى كل

.28ط، ص.التربية اإلبداعية يف ظل املقاربة بالكفاءات، دار املغرب للنشر والتوزيع، د ):1983( عيسى العباسي -1

.33، ص2أسس بناء املناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي، عمان ط :)2007( حممد حممود اخلوالدة -2
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جسمية، عقلية، (الفلسفية التي تؤمن بتنشئة الطفل تنشئة متكاملة وتؤمن بتطور الشخصية ككل

.تساعد على تكيف الطفل مع الحياة) اجتماعية، وجدانية

  :األساس الفلسفي االجتماعي -2-1

ويقصد به األفكار واالفتراضات الفلسفية واالجتماعية التي تستند عليها عملية تخطيط 

  .المنهاج ليأتي منسجما مع البناء االجتماعي

  :لتوجيهات العامة المتمثلة في ما يلياوتحدد الفلسفة التربوية للتربية التحضيرية من خالل 

اعتبار التربية التحضيرية حلقة من حلقات النظام التربوي.

التوجه نحو التعميم التدريجي.

وضع منهاج خاص بطفل التربية التحضيرية.

ام بتكوين المكلفين باالشراف على التربية التحضيريةاالهتم.

التحول النوعي في التكفل بهذه الفئة في سياق االصالح الجاري.

 تشجيع المبادرات الخاصة في فتح فضاءات التربية التحضيرية، وتوسيع مؤسسات

التربية التحضيرية إلى مناطق شبه الحضرية والريفية لتوفير تكافؤ الفرص وتحقيق 

.لعدالة االجتماعيةا

  :ياألساس التربوي النفس -2-2

ويقصد به مجموعة األسس النفسية والمعطيات التربوية التي تساعد المتعلمين على   

اكتساب الخبرة التعليمية بسهولة، ويعد هذا االساس من األمور الجوهرية في بناء المنهاج 

أجله يعد المنهاج، وانسجاما مع هذه وتنفيذه، ولهذا البد من اعطاء األهمية للطفل الذي من 

.)1(األهمية يتوجب الحديث مراحل النمو والخصائص التي تشملها

.332، صاملرجع السابق ):2007( حممد حممود اخلوالدة -1
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وعلى المنهاج أن ينسجم مع جميع نواحي النمو الجسمية والعقلية واالنفعالية   

واالجتماعية انسجاما يتجسد فيه كل ما يلزم أطفال هذه المرحلة، ولهذا ينبغي ان تتناسب 

  :التعليمية مع خصائص من بينهاالنشاطات 

ارهاف الحواس وتأمين المحبة والعطف والطمأنينة واستخدام المحسوسات من وسائل 

وأدوات وفتح الباب واسعا لفرص اللعب وبعث الشوق إلى لتعلم والشعور باللذة والسرور 

  .أثناء الممارسة لها

ال يستطيع الطفل في هذه المرحلة بذل جهد لفترة طويلة كما أن قدرته على المتابعة ال 

.)1(من فترات الراحة واللعب واإلكثارتستمر طويال، لذلك يجب تنويع النشاطات 

  .يوظف الحواس بطرق علمية غلى أقصى درجة ممكنة

والعبارات  يتميز طفل هذه المرحلة بطول النظر مما يستدعي أن تكون الكلمات

  .المقدمة له مكتوبة بخط كبير جدا وكذلك األمر بالنسبة للصور والرسوم

يتميز طفل هذه لمرحلة بقدرته الكبيرة على الحفظ، لذا يستحسن استغالل هذه القدرة لتعويد 

األطفال على حفظ بعض اآليات القرآنية واألحاديث واألناشيد التي تعمل على تكوين 

  .لدى الطفل نحو أسرته ومجتمعه ووطنهاتجاهات مرغوب فيها 

، لذا يجب اتاحة الفرصة لألنشطة )حب االستطالع(يزداد لدى الطفل في هذ المرحلة الفضول

التي يكثر فيها الطفل من المالحظة والممارسة مرفقة بحوار يجيب عن التساؤالت التي تدور 

.)2(في ذهنه

.333املرجع السابق، ص): 2007(حممد حممود اخلولدة  -1

.20، صالسابق، املرجع )2004( الدليل التطبيقي ملنهاج التربية التحضريية -2
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يه إتاحة الفرص للقيام باألنشطة الجماعية يزداد في هذه المرحلة انتماء الطفل للجماعة وعل

تجدر اإلشارة إلى ضرورة الوصول بالطفل إلى حالة من التوازن  وإجماالوتشجيع المناقشة 

  .النفسي واالنفعالي وإبعاد كل أشكال الحرج والتوتر واإلحباط

:خصائص منهاج التربية التحضيرية -3

للمنظومة التربوية ومتطلبات المرحلة التحضيرية تم االهتمام  اإلصالحتماشيا مع روح 

  :أكثر بالجوانب البيداغوجية التالية

  :المقاربة بالكفاءات 3-1

هي مجموعة منظمة لمعارف وأداءات وتصرفات ومساعي التفكير، توظف في  :الكفاءة

  .مجاالت تعلمية متنوعة ومواقف معيشية

  :فيها البناء الصحيح للكفاءة ما يلي ومن الشروط األساسية التي يستلزم

.تنوع الوضعيات التعليمية

  .مالئمة المدة الزمنية لكل وضعية تعليمية

  :أنها الكفاءةومن خصائص 

  .ال تكتسب خالل حصة واحدة أو عدد معين من الحصص

ال يمكن تقويمها مباشرة أثر فعلي تعليمي، ولكن يكون تقويم نتائجها بمالحظات 

.)1(األداءات

.24املرجع السابق ص): 2004(التطبيقي ملنهاج التربية التحضريية الدليل  -1
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بالنسبة للتربية التحضيرية، إن قائمة الكفاءات التي يجب تنميتها عند األطفال تجسد 

التوجيهات األساسية لكل الفضاءات المتخصصة كما تحدد الملمح القاعدي ألطفال هذه 

  :المرحلة، ومن دواعي المقاربة بالكفاءات أنها تحقق ما يلي

ي بين مختلف المراحل التعليمية والخارجية تحقق االنسجام الداخل: بالنسبة للنظام التربوي

بتوفير فرص لنجاح داخل المدرسة وخارجه، وإعداد فرد بالمواصفات التي تحدد غايات 

.المجتمع

تحقق مجموعة الكفاءات المرجعية : بالنسبة لمختلف فضاءات التربية التحضيرية- أ

  .التي تحدد الملمح القاعدي لطفل التربية التحضيرية

تتناول تنمية شخصية الطفل في شموليتها وخصوصياتها كما تعني : للطفلبالنسبة  - ب

  .بكل المجاالت التعليمية المحققة لهذا الغرض

  .تكون ذكاء الطفل

  .تكون التفكير واستعمال المساعي المعرفية

  .تعطي معنى وداللة للتعلمات

  .تضمن التطور الذي يعكس القابلية للتعلم لدى الطفل

  .في مختلف الفضاءات وخارجها تمنحه فرص النجاح

  .تحور التلقائية واإلبداع لديه

.)1(تضفي عليه االستقاللية وتسهل االندماج االجتماعي

.25، صالسابقاملرجع  ):2004( الدليل التطبيقي ملنهاج التربية التحضريية -1
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هو جميع الخطوات واإلجراءات التي تؤدي إلى بلورة مسار تعلم، كما : التدرج -3-2

  .يؤدي إلى القيام بإجراءات عمليات التعلم وتنظيمها

وضعيات األنشطة في المنهاج ويفترض معالجة مجموعة من يتضمن التدرج تسلسل 

  :المعطيات أهمها ما يلي

تحقيق انسجام األنشطة بكيفية تحل مشكل المقاطع التعليمية وذلك بربط الخبرات اآلتية 

  .بالخبرات السابقة والقبلية في النشاط الواحد، وكذا بين األنشطة المختلفة

  .رجات متنوعة لألنشطة المختلفةحل مشكل إدماج عن طريق القيام بتد

ويتحقق ذلك أساسا في فهم الوضعية ) الوضعية التعليمية(تبني الطفل للنشاط المقترح عليه

  .التعليمية

تسيير المربية لعملية انجاز النشاط بمعنى اختيار النص المناسب والتنظيم الذي يمكن 

  .الطفل من البحث عن الحل

  .ار للتصديق عليهقيام المربية بتبرير هذا االختي

يقتضي تنفيذ المنهاج على أساس المقاربة بالكفاءات في : ستراتيجيات التعلما -3-3

مرحلة التربية التحضيرية انتقاء مساعي واستراتيجيات مالئمة لطبيعة الكفاءات المستهدفة 

وخصائص سيرورة التعلم الخاصة بالطفولة الصغرى، والتنظيم المتبنى في إعداد وانجاز 

وضعيات التعليمية التي يكون فيها الطفل صانعا لتعلماته ومكتشفا للمساعي التي اعتمدها ال

.)1(في بناءها

.26، صالسابقاملرجع ): 2004(الدليل التطبيقي ملنهاج التربية التحضرية  -1
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وهذا يتطلب تنويع المساعي واالستراتيجيات عند إعداد وانجاز الوضعيات التعلمية من 

  .قبل المربية ألن األطفال يتباينون في مساعي تعلماتهم اتجاه الوضعية التعلمية نفسها

يعتبر اللعب بالنسبة للطفل المحرك الذي يدفعه بقوة الكتساب معارف متنوعة : اللعب

وأسلوب ضروري  إستراتيجيةوغنية مهما كانت االستراتيجية التعلمية المتبعة، فهو إذا 

  .الزدهار شخصية الطفل مما يقتضي اقترانه بالتعلم

  :ويقوم اللعب بدور أساسي في

  .ركية والمعرفية والوجدانيةتنمية المجاالت الحسية والح

  .تنمية الوظيفة االجتماعية واإلبداعية

  .تنمية روح المبادرة

.يحرر الطفل من القيود فيفتح ذهنه، وتنطلق خياالته، ويتدرب على األعمال االبتكارية

  .تدعيم الخبرات والتجارب والمكتسبات الثقافية واالجتماعية

  .واإلجادة والتدريب يعتبر اللعب فرصة جيدة للعمل واإلتقان

  .بناء شخصية الطفل وتأهيله إلى تحقيق أهداف التربية التحضيرية

بالعب والنشاط التلقائي الطفل يعبر ويجرب ويبني معارفه ويهيكل أفكاره ويشكل رؤيته 

للعالم ويحقق ذاته ويتفاعل مع اآلخرين ويحل المشكالت ويطور وينمي خياله وإبداعه، 

ضلتان لديه لفهم وامتالك الواقع، وهذا ما يبرر المكانة الخاصة للعب وهما الوسيلتان المف

)1(والنشاط التلقائي وعليه فان تنظيم عامل الفضاء والزمن على أساس هذه النظرة أمرا

.27، صالسابقاملرجع ): 2004(الدليل التطبيقي ملنهاج التربية التحضرية  -1
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البد منه، لكون مرحلة التربية التحضيرية هي مرحلة اللعب وعلى هذا األساس يجب 

لتالي ينبغي استغالل اللعب لتنمية لغته وذكائه احترام هذه الحاجة الطبيعية للطفل، وبا

.وقدرته المعرفية وشخصيته

باعتباره يحتاج إلى اإلشارة بوسائل تمكنه من تنمية إبداعه وتغرس فيه روح المبادرة 

  .بأسلوب حر خال من كل ضغط

هو وسيلة لتنمية كفاءات الطفل بطريقة نشطة وبذلك فالطفل طرف : المشروع 3-3-1

  .أن تطرح فكرة المشروع إلى غاية انجازهفعال منذ 

  :وتتمثل خصائص المشروع وانجازه في أنه

  .نشاط تتفق عليه مجموعة من األطفال بعد تبادل األراء وجهات النظر

  .وضعية واقعية نابعة من حياة األطفال وتجاربهم

  .يمثل تحديا بالنظر إلى إمكانات األطفال

  .ينجز فعليا وكليا في مدة محددة

ل للتقويم إما في مجال المكتسبات أو في مجال المواقف الفردية أو الجماعية أو في قاب

  .كليهما مثل انجاز مزهرية

  :هي خطة محددة بثالث عناصر: استراتيجيات حل المشكالت 3-3-2

.)1(وضعية البداية، وضعية النهاية، إدخال تحوالت على وضعية االنطالق

.29املرجع السبق، ص): 2004(الدليل التطبيقي ملنهاج التربية التحضريية -1
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  :ومن خصائصها ما يلي

 التصوير للمشكل وتفسيرهبناء.  

طرح فرضيات موضوعية.  

تصميم مسالك الحل وشرحها.  

اختيار مسلك وتعيينه.  

تحليل النتائج على ضوء الفرضيات.  

التفكير في االمتدادات الممكنة للمشكل.

:محتوى نشاط الرياضيات في منهاج التربية التحضيرية-4

إلى الطفل، ذلك أنها تساهم في انماء  تمثل األنشطة الرياضية رافدا معرفيا هاما بالنسبة

شخصيته بصفة عامة وإنماء قدراته الذهنية بصفة خاصة، من خالل ما يكتشفه من 

  .المفاهيم الرياضية والعالقات المنطقية عبر انجازه لجملة األنشطة المتصلة بهذا المجال

وضعيات من وال تتحقق هذه الغاية اال متى تمكن الطفل من التعامل الحسي مع هذه ال

  .خالل الممارسة والمالحظة واالكتشاف

ان مثل هذا التمشي من شأنه أن يساعد الطفل على اكتساب القدرة على التفكير المنظم 

وربط العالقات المنطقية بما يؤهله إلى التكيف مع العمليات أالحقة المتعلقة بالعلوم 

.)1(وبالرياضيات خاصة

.30املرجع السابق، ص): 2004(الدليل التطبيقي ملنهاج التربية التحضريية  -1
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  :األهداف -4-1

  :المنطقية إلىتهدف األنشطة 

إيقاظ الطفل للتفكير المنطقي.

مساعدة الطفل على اكتشاف العالقات المنطقية بين األشياء.

تحسيس الطفل لمفهوم العدد والعمليات الحسابية.

إيقاظ الطفل لمفهوم الفضاء، الشكل.

اقدار الطفل على تنظيم مجموعات مختلفة استنادا إلى مؤشرات حسية متفق عليها.

 الطفل لمفهوم الزمن والقياسإيقاظ.

:التوجيهات المنهجية2-4-

إن مختلف األنشطة الرياضية المنطقية مدعوة إلى أن تساير النسق الطبيعي لنمو الطفل 

مع احترام مختلف اقتداراته في مثل هذا السن بأن تتيح له مسالك نشيطة للفعل 

  ...اإلدراك واالستيعاب والفهموالممارسة والمالحظة وفق النسق المالئم لقدرته على 

ومن هذا المنطلق فإن المربي مدعو إلى تمكين الطفل من كل أشكال النشاط الحسي 

  : المتاح في هذا المجال

 وإعادة الموضعة الموضعة /اللمس /التعرف/التركيب/البناء/المحاولة/التحسس/الممارسة

يم الرياضية وربط العالقات ، باعتبارها المسالك األساسية لبناء المفاه...المقارنة/

، وكل بطئ في هذا المجال أو إعادة، أو إمعان في الممارسة أو تكرارا للفعل ال .المنطقية

يعتبر من المؤشرات السلبية ألنه في النهاية الطريق إلى االكتشاف والبناء في طورهما 

.)1(...الذي يؤهل الطفل للتعلمات أالحقة في هذا المجال

.35، ص املرجع السابق): 2004(الدليل التطبيق ملنهاج التربية التحضريية   -1



التربية التحضيرية                                                    :الثانيالفصل 

45

  :نشاط الرياضياتكفاءات  -4-3

  .ينهي مشروعا بتوظيف معارف رياضية واستراتيجيات حل المشكالت: الكفاءة النهائية

يوضح الكفاءات المرحلية لنشاط الرياضيات) 01(الجدول 

وضعيات التعلمالمحتوياتمؤشرات التعلمالكفاءات المرحلية

يحل مشكالت 

  متعلقة بالفضاء

يعين اتجاها.

 تنقليرمز إلى.

يعين شيئا بالنسبة ألخر.

يترجم رموزا.

ينقل شيئا حسب مسلك ما.

يهيكا الفضاء.

ينظم الفضاء.  

:التحكم في الفضاء

- أعلى- على-تحت-فوق

- بجانب- وراء-أمام- أسفل

الحد - خارج حيز-داخل حيز

- مصفوفات-بعيد- قريب-من

- اليسار-اليمين - خطوط-عقد

  .تصنيف-الوصول- االنطالق

.وضعيات مشخصة

ب أدوار معيشةلع.

ألعاب حركية.

 استعمال وسائل محسوسة

.ومجسمات

وضعيات شبه محسوسة.

معالجة - تلوين- رسم- متاهات

  .قص- عجين-طي:يدوية

   يحل مشكالت  

  بتوظيف القياس

يعبر عن الزمن.

ءيقدر قياس الشي.

 يميز بين قياس شيئين أو

أكثر

 يقارن بين قياس شيئين أو

.أكثر

 باستعمال وحدات يقيس

مرجعية

التحكم في المحيط الزمني 

والقضائي

الزمن:  

اليوم.

الصباح.

المساء.

الساعة.

األسبوع.

الشهر.

الفصول.

:ألطوالا

أقصر من، أطول من

  :الكيل

أقل من، أخف من.

  :السعة

  :وضعيات مشخصة

ألعاب أدوار.

أعمال ورشات.

األحداث.

المناسبات واألعياد.

وجبات الغذاء.

أوقات الصالة.
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أضيق، أوسع.

  :السطوح

نفس- أصغر- أكبر.

  يحل مشكالت

يوظف الفضاء.

يوظف العدد.

يوظف العمليات الحسابية.

يوظف القياس.  

الفضاء.

العدد.

القياس.  

وضعيات مشخصة.

وضعيات شبه محسوسة.  

عموما يمثل هذا الجدول بعناصره وبياناته الشاملة ملمح تخرج طفل التربية التحضيرية إذ 

على وضعيات و أنشطة علمية  داباالعتميقصد بالملح جملة من الكفاءات التي يكتسبها الطفل 

.)1(من مختلف المجاالت التي ينجزها أو يتصرف فيها في نهاية مرحلة التربية التحضيرية 

ضح الجدول الكفاءة النهائية التي يجب تحقيقها في نهاية السنة و المتمثلة في وخصوصا يو

إنهاء مشروع بتوظيف معارف رياضية و إستراتيجيات حل المشاكل وهذه الكفاءة النهائية 

تتكون من كفاءات مرحلية موزعة خالل السنة وتتمثل في في حل مشكالت متعلقة بالفضاء 

ويحل مشكالت بتوظيف القياس وأخيرا حل مشكالت يجري عمليات حسابية والعدد،

في وضعيات إدماجية وتشمل كل كفاءة )الفضاء العدد،العمليات الحسابية و القياس(بتوظيف

الكفاءة المستهدفة والمحتويات كموارد معرفية  دحدحلية على مؤشرات كموارد مهارية تمر

تعتمد على المؤشرات كمعيار لتحقيق الكفاءة وهذا ما يسهل عملية التحكم في الوضعية 

  .التعليمية وتسهيل ممارسة عملية التقويم

وتجدر اإلشارة أن الكفاءة المرحلية المتمثلة في القياس لمحتوى الزمن و الخاص بالساعة و 

والشهر ال يحتوي على مدعمات في دفتر النشاط لتمارين الرياضيات وهذا بدل على األسبوع 

.)1(أن النشاط ال يتماشى مع مستوى النمو المعرفي لطفل التربية التحضيرية

.36املرجع السابق، ص): 2004(التربية التحضريية الدليل التطبيقي ملنهاج  -1
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ومن جانب آخر يمكن الوصول إلى الخالصة التالية من خالل المحتويات الواردة في 

لرموز،األرقام، األشكال،المجموعات الجدول على أن نشاط الرياضيات يتمثل في ا

  ،اإلتجاهات و األلوان 

وإنها التسلسل و التنظيم والترتيب والتشابه واإلختالف والزيادة والنقصان والمالحظ 

تنوعة ويعيشها في حياته اليومية سواء في البيت ميمارس هذه المفاهيم الرياضية ال أن الطفل

التحضيرية هو تعليمه التفكير  ا في التربيةأو المدرسة أو الشارع و الغرض من تعلمه

طقي المنظم و المتسلسل الذي سيمكنه من حل المشكالت في حياته المدرسية وحياته نمال

.)1(العامة

III - التقويم:

  التعريف.1

عملية إجرائية منظمة لجمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتفسيرها و    إصدار  هو

أحكام قيمة تتعلق بالعملية التربوية وعناصرها كافة، سيما التلميذ الذي يمثل محور العملية 

في ضوء األهداف التربوية المحددة ...التعليمية، وذلك استنادا الى معايير ومحركات

)2(". شخيصية عالجيةوهي عملية ت...مسبقا

  :وهناك تعريفات أخرى اتجه أصحابها اتجاها أخر تذكر منها ما يلي      

عملية جمع واستخدام المعلومات التخاذ قرارات حول برنامج :"هو "كرونباخ"تعريف

.)3(تربوي

.37صاملرجع السابق، ): 2004(ملنهاج التربية التحضريية الدليل التطبيقي  -1

.153¡152،بريوت، ص1، دار النهضة ،طعلم التربية التطبيقي: ، رشراش أنيس عبد اخلالق)2001( أبو طالب حممد سعيد-2

.139دار النهضة،عني ميلة، ص ،مناذج بنائها، مكوناا، دراسات يف فلسفة التربية و املناهج:)2003(سعدون جنم احللبوسي -3
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عملية بحث مستمرة تستهدف دراسة كل جوانب البرنامج :"يرى أنه  "بيرتون"تعريف

.)1(ئة معينة وتقديرها وتحسينهاالتربوي ،في بي

عملية مقارنة الظاهرة المنهجية أيا كان مجالها بمعايير :"عرفه على أنه  بروفستعريف 

موضوعية، يتقرر في ضوئها مصير المنهج، غما بتحسينه بالتعديل والتنقيح، أو صيانته 

واستمراره أو إلغاؤه من التربية نهائيا، أو في حاالت أخرى تعديل للمعايير المقترحة 

.)2("لقياسه وتقويمه

التقويم يشير إلى عملية جمع ومعالجة البيانات الخاصة بالمنهج : ر ومغويرتيلتعريف 

)3(".لصناعة القرارات المرتبطة بكفايته أو فعاليته التربوية

من خالل التعاريف السابقة للتقويم نستخلص أنه عبارة عن عملية بحث مستمرة من أجل 

يتقرر من خاللها مصير المنهج جمع المعلومات حول الظاهرة المستهدفة بالدراسة والتي 

أو البرنامج التربوي، أما بتحسينه وتعديله أو صيانته الستمراره، أو إلغائه نهائيا من 

  .التربية لعدم توفره األهداف على ما يحقق األهداف المنشودة للتربية

  :الفرق بين التقويم والتقييم

إصدار حكم على شيء ما أو إعطاء قيمة لقد تم تعريف التقويم فيما سبق، أما التقييم فيعني 

له فقط دون إصالحه، ومن هنا يتبين لنا الفرق بين الكلمتين، إذ التقويم يحمل معنى التقييم 

إضافة إلى عملية االصالح والتعديل، فالتقييم هو مرحلة أولى من مراحل التقويم أو عملية 

  .نفس الصفحةاملرجع السابق،  :)2003( سعدون جنم احللبوسي-1

.110عمان ، ص، 1، دار املناهج طفلسفة املنهج الدراسي: )2003( زينب حسني الشمري، عصام حسن الديلمي -2

.459، ص، عمان3لم النفس، دار املسرية، طالقياس والتقومي يف ع: )2005( سامح حممد ملحم -3



التربية التحضيرية                                                    :الثانيالفصل 

49

ال ثم تأتي عملية التصحيح من عملياته، ألن عملية التشخيص وإصدار األحكام تأتي أو

  .والعالج والتعديل، فإننا ثم نقوم، لهذا كانت عملية التقويم أهم من عملية التقييم

  :وظائف التقويم -2

تتمثل وظائف التقويم في عمليتين أساسيتين هما الوظيفة التعليمية والوظيفة التنظيمية، 

 :وهما

:الوظائف التعليمية 1 -2

الكشف عن مدى كفايتها، ويتضمن هذا تقويم األهداف تقويم مدخالت المنهج و

والمحتوى واستراتيجيات التعلم والتعليم والمستوى األولي للمتعلمين وحاجاتهم ومشكالتهم 

  .وميولهم

وتتمثل المخرجات في المعلومة المعرفية والوجدانية والمهارية التي : تقويم المخرجات

  .األهداف المرغوبة اكتسبها المتعلم خالل فترة تعلمه في ضوء

بمعنى تقويم صيرورة التعليم بما تضمنه من محتوى : تقويم مسار عملية التعليم

  .واستراتيجيات تعلم وتعليم بهدف تصحيح مسار التعليم وتوجيهه

فوظيفة التقويم التعليمية إذن تتمثل في تقويم مدخالت ومخرجات التعليم وتقويم 

على تصحيح مسار العملية التعليمية في وقتها وبسرعة مساره، فهو بذلك يساعد المقومين 

بمعنى قبل بداية عملية التعلم وأثناء حدوث التعلم أو أثناء سيره وبعد نهاية عملية التعلم، 

فهو بذلك يعطي التطورات التي تحدث لدى المتعلمين والصعوبات التي تواجههم خالل 

ومع مستوى التالميذ وكذلك مع  تعلمهم، كما يبين مدى توافق األهداف مع المحتوى

.)1(االستراتيجيات المتوفرة لسير عملية التعليم والتعلم

.143سابق، صالرجع امل: )2003( سعدون جنم احللبوسي -1
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:يوتتمثل في ما يل: الوظائف التنظيمية-2-2

والضرورية لقبول المتعلمين وتوجيههم تعليميا ومهنيا، ووضع الالزمة تقديم المعلومات 

  .وتحديد البرامج والخطط أالزمة لذلك

حول اإلمكانيات المادية والبشرية ومدى توفرها  الالزمةتقديم المعلومات والبيانات 

  .الستغاللها أحسن استغالل

التي يرغب أولياء األمور والمجتمع ومؤسساته المختلفة الالزمة تقديم وتوفير المعلومات 

)1(.التعرف عليها واالستفادة منها

عبارة عن عملية الكشف عن المعلومات والبيانات وبهذا تكون وظائف التقويم التنظيمية هي 

هم، أو الخاصة باإلمكانات المادية والبشرية المتوفرة الخاصة بتعليم المتعلمين وبتوجي سواء

على مستوى المؤسسة التعليمية وتقديمها لألولياء أو المجتمع بمختلف مؤسس كما أن للتقويم 

:هي "الصانع"و "رشيد لبيب"وظائف أخرى حسب كل من 

  .1972سنة " رشيد لبيب"حسب

يكشف عن حاجات ومشكالت وقدرات وميول التالميذ من أجل تكييف المنهج وفقا  -

  .لهم

يكشف على نتائج التالميذ التي تحصلوا عليها من خالل التعلم المقصود وغير  -

  .المقصود

  .يوجه عملية التعليم السليم-

.)2(يقدم كل المعلومات الضرورية لتغيير المناهج -

.144سابق، صالرجع امل ):2003( سعدون جنم احللبوسي -1

.112سابق ،صالرجع امل: )2003( زينب حسن الشمري، عصام حسن الديلمي-2
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  .يساعد على اتخاذ القرار فيما يخص فعالية البرنامج أو عدم فعاليته  -

يصف وضعية البرامج التربوية المنفذة بهدف الوصول الى جوانب النقص فيها   -

.                                                                    لتعديلها أواعدة النظر فيها

  .وإجراءات جديدةيساهم في تطوير نماذج -

حول المناهج أو البرامج   "الصانع"و" رشيد لبيب"لقد تمركزت وظائف التقويم حسب 

التعليمية حيث رأوا أن التقويم له وظائف مهمة جدا في معرفة مدى فعاليتها وما إذا كانت 

  .تناسب قدرات ومهارات التالميذ،ويعمل على معالجة النقص الموجود فيها وتطورها

  :جانب وظائف أخرى جاءت كما يلي إلىهذا 

تزويد التالميذ بالمعلومات التي تفيدهم في معرفة مدى تقدمهم في تحقيق األهداف  -

  . المنشودة

  .يعرف المعلم بنواحي القوة لتدعيمها ونواحي الضعف لعالجها في تحصيل الطلب   -

الخاصة تمكين المتعلمين من اكتشاف فعاليتهم التعليمية، في تحقيق األهداف   -

  .بمواردهم، ومحاولة تعديل أساليبهم التعليمية ان اقتضى األمر ذلك

فالتقويم إذن له وظائف كثيرة ومتعددة ال يمكننا إحصائها في بحثنا هذا ولكننا حاولنا      

ذكر البعض منها فقط للوقوف على أهم الوظائف التي يقدمها التقويم لكل من المعلم والمتعلم 

على حد سواء، إضافة الى ما يقدمه للمسؤولين على المؤسسات التعليمية وكذلك على 

.)1(بناء البرامج و المناهج الدراسيةالقائمين على 

.113املرجع السابق،ص :)2003(زينب حسن الشمري  -1
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:  خطوات عملية التقويم -3

ان عملية تقويم العملية التعليمية بكل ما تحتويه من عناصر أو تقويم البرامج أو المناهج     

التعليمية تتطلب من المقوم وضع خطة ليسير وفقها حتى ال يضيع وسط الطريق ومن هنا 

.)1(فعلى المقوم أن يتبع الخطوات التالية في تقويمه

  : وضع وتحديد األهداف -3-1

تقويم "يمكننا  تعتبر عملية تحديد األهداف خطوة أساسية في عملية التقويم، حيث أنه ال   

عمل المدرسة أو عمل التلميذ أو تقويم أثر أي عملية تعليمية ونصدر عليها حكما يكون لها 

أو عليها ما لم نتعرف على األهداف التي تسعى المدرسة الى تحقيقها،وفي ضوء هذه 

  .أن نقول أن عمل المدرسة أو عمل التلميذ منتج أو غير منتج األهداف نستطيع

فإذا أردنا أن نقوم عمل المدرسة مثال فانه يجب علينا أن نحدد أهداف هذه المدرسة فهل      

نريدها مدرسة تعلم أوالدنا القراءة والكتابة ومبادئ الحساب فحسب أم أننا نريدها تربي "

مواطنين مسيرين بكل ما تحمل كلمة تربية من معنى، والى جانب ذلك هل نريدها مدرسة 

التصال بالبيئة الواقعة فيها  وتسهم في خدمتها ورفع مستواها من جميع النواحي تعمل على ا

  ". الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والصحية

فالتقويم عمل ما البد من أن نحدد أهدافه، لنقوم على أساس تلك األهداف، ألن تحديدنا    

لك يوفر علينا متاهات كثيرة قد لألهداف يبين لنا الى أين نريد الوصول وعلى ماذا نبحث، وذ

ندخل فيها ويصعب علينا فيما بعد الخروج منها وبالتالي فتحديد األهداف هي أول خطوة من 

.)2(خطوات العملية التقويمية

.25ص،عمان، 1القياس و التقومي يف التربية ،دار العلمية الدولية و دار الثقافة ،ط: )2002( مروان أبو حريج وأخرون-1

.318أصول التربية وعلم النفس ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، ص:)1984(حممد رفعت رمضان وآخرون -2
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  :  تحديد األوجه المراد تقويمها والوسائل التي تستخدم في ذلك 3-2

التدريس،إدارة المدرسة، إمكانيات وقصد باألوجه المراد تقويها،البرامج الدراسية، طرق     

)1(.المدرسة ومدى اتصالها بالبيئة والخدمات التي تقدمها

إذن هناك موضوعات عديدة يمكن أن تكون موضوعا للتقويم، ونظرا لشساعتها فانه يتوجب 

و لكن تحديد موضوع التقويم وحده ال . على المقوم أن يحدد الموضوع الذي يريد تقويمه

  .عملية التقويم تتطلب جمع البيانات والمعلومات حول الموضوع وكل ما يتصل بهيكفي،ألن 

وذلك ما استوجب تحديد وسائل التقويم وأدواته، ولكن في بعض الحاالت يجد المقوم      

أدوات معدة مسبقا وال يجد حرجا في استخدامها،ولكن في هذه الحالة يجب عليه أن يختار 

موضوعية وأكثر مالئمة للمواقف المراد تقويمها كما يجب عليه أن األداة األكثر دقة وأكثر 

ينوع في استخدام األدوات ألن أداة واحدة يمكن أن ال تصلح لجميع المواقف،كما يجب أن 

يعرف مواطن القوة ومواطن الضعف ألداة واحدة يمكن أن ال تصلح لجميع المواقف، كما 

داة التي سيستعملها واالنتباه الى مصادر يجب أن يعرف مواطن القوة ومواطن الضعف أل

  .الخطأ المحتملة،مثل سوء استعمال األداة في حد ذاتها

وقد تكون هذه األدوات والوسائل عبارة عن استفتاءات أو في صورة مالحظة أو في     

صورة المقابلة الشخصية وقد تكون في صورة اختبارات وغيرها، نتحصل من خاللها على 

.)2(بين لنا مدى تماشي هذه الموضوعات مع األهداف السابق تحديدهاحقائق وأدلة ت

.320، صالسابق املرجع: )1984(حممد رفعت رمضان وآخرون -1

.177سابق، صالرجع امل :)2001( أبو طالب حممد سعيد،رشراش انيس عبد اخلالق-2
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:رسم خطة عمل في ضوء النتائج المتوصل إليها في المرحلة السابقة 3-3

الغرض من رسم الخطة أو برنامج العمل هنا هو إدخال التحسينات الممكنة على "ان    

نواحي الضعف التي تبينها  الزيادة في نواحي القوة أيضا، فهي بذلك خطة للتعديل والتحسين 

  ". و النمو

إذن فالهدف من وضع خطة عمل أوبرنا مج عمل هو لمحاولة تحسين أو تعزيز المواضيع   

دنا تقويمها على ضوء النتائج التي توصلنا إليها، فعملية التقويم، ال تقف عند حد التي أر

الكشف عن الضعف أو النقص أو الفشل أو القوة فقط، إنما تتعداه الى تحديد أسباب ذلك 

الضعف أو الفشل وتقديم الحلول المناسبة لذلك، لمحاولة تحسينها أو تخطي ذلك النقص،كما 

النجاح لمحاولة تعزيزها أو العمل  على زيادة نجاحها، إذن فالخطة  تحدد أسباب القوة و

.)1(تتضمن الحلول المناسبة للمشكل الذي تم الكشف عنه خالل عملية التقويم

  : أنواع التقويم   - 4  

بما أن العملية التعليمية تمر بثالث مراحل خالل سيرها وهي، بداية سير العملية       

التعليمية،ونهاية العملية التعليمية،وجب في كل مرحلة من مرحلة من هذه المراحل التأكد من 

عدم وجود صعوبات أو معوقات تعيق تحقق األهداف التربوية  المراد الوصول إليها في 

ملية التعليمية، وال يمكننا أن نعرف ذلك اال إذا قومنا، لهذا البد من أن يساير نهاية هذه الع

  .التقويم العملية التعليمية ليساعدنا على ذلك

والتقويم ال يساير العملية التعليمية فقط، بل يساير عملية بناء وتنفذ البرامج أو المناهج     

¡)2(ليس عملية تأتي في نهاية تطبيق ما" التربوية كذلك،حيث رأى بعض التربويون أن التقويم

.320املرجع السابق،ص: )1984(حممد رفعت رمضان -1

.114املرجع السابق، ص): 2003( ، عصام حسن الديلمي زينب حسن الشمري -2
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بل هي عملية تتماشى مع عملية بناء المنهج وتنفيذه خطوة بخطوة ، فالتقويم ضروري في 

صياغة أهداف المنهج وفي تحديد محتواه وتشخيص عوائق تنفيذه، مع تبيان جانب القوة 

.والضعف فيه

م مسارها قبل أن يشرع في تطبيقها فالبرنامج أو المناهج هي كذالك تحتاج الى تقوي   

:)1(وتعميمها، ومن خالل ما تقدم نستنتج وجود ثالث أنواع من التقويم هي كاألتي

  :التقويم التشخيصي4-1

  :لقد جاءت عدة تعريفات للتقويم التشخيصي نذكر منها ما يلي: تعريفه     

حين يبدأ الطلبة في تعلم خبرات تلك االجراءات التقويمية التي يقوم بها المعلم :"عرف بأنه-

".تعليمية جديدة

يتم هذا النوع من التقويم قبل أن يبدأ التالميذ في تعلمهم، ويكون ذلك في بداية الدرس أو -

بداية عام دراسي جديد، وذلك من أجل تحديد مكتسبات التالميذ السابقة وكذلك لتشخيص مدى 

  .استعدادهم لتعلم معارف جديدة

ئي يستهل به المعلم عملية التدريس على بيانات ومعلومات توضح له درجة عمل إجرا"هو -

تؤهلهم لتعلم الحق، ويمكن ) قدرات،مهارات، معارف(تحكم التالميذ في المكتسبات القبلية، 

.)2(المعلم من تحديد مواطن التعثر وأسبابها حتى يتخذ االجراءات الالزمة للعالج

.114سابق،صالرجع امل: )2003( زينب حسن الشمري ، عصام حسن الديلمي-1

.206ص  ،، اجلزائر1مفاهيم تربوية منظور سيكولوجي حديث، دار الرحيانة للكتاب ط:  )2003(عزيزي عبد السالم -2
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خصائص وقدرات ومعارف الطلبة التي تسبق عملية التعلم أما وظيفته فتتمثل في تقويم  -

التي سيقوم بها المعلم ويكون هذا من أجل التأكد من مدى استعداد المتعلم لتقبل معلومات 

)1(.جديدة

  :تتمثل فيما يلي :أهدافه

  .تحديد مستوى استعداد المتعلم للتعلم-

  .كشف نواحي القوة أو الضعف في تعلم المتعلم     -

  .المشكالت الدراسية التي تعيق تقدم تعلم المتعلم كشف-

.تحديد مستوى قدرات واهتمامات وميول المتعلم    -

  :وبعد نهاية هذا النوع من التقويم يمكن اتخاذ االجراءات التالية

  .تكييف العملية التعليمية مع التطور التحصيلي للتالميذ -

  .مباشرة عملية جديدة -

تعزيز المكتسبات المعرفية غير المتحكم فيها جيدا قبل الشروع في تناول عملية تعليمية  -

.)2(موالية

  :تتمثل فيما يلي :أهدافه

  .تحديد مستوى استعداد المتعلم للتعلم-

  .كشف نواحي القوة أو الضعف في تعلم المتعلم  -

املناهج التربوية احلديثة، مفاهيمها، عناصرها وأسسها وعملياا، دار : حممد حممود احليلة :)2000( توفيق أمحد مرعي-1

.405،عمان،ص1املسرية،ط

مع (كفايات تدريس املواد االجتماعية بني النظرية والتطبيق، يف التخطيط والتقومي : )2004( سهيلة حمسن كاظم الفتالوي-2

.147،عمان،ص1، دار الشروق، ط)األمثلة الوافية
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  .كشف المشكالت الدراسية التي تعيق تقدم تعلم المتعلم    -

.تحديد مستوى قدرات واهتمامات وميول المتعلم   -

لقد ذكرنا سابقا أن التقدم يساير عملية التعلم والتعليم، كذلك عملية بناء المناهج والبرامج     

وهذا النوع من التقويم يكون في بداية العملية التعليمية أو قبل االنطالق فيها . وتنفيذها

لسابقة من معارف و مهارات، ومدى استعدادهم لتشخيص من خالله قدرات التالميذ ا

الستقبال معلومات جديدة، ويسمح هذا النوع من التقويم بتحديد نوع المعلومات والمعارف 

والمهارات التي يحتاج إليها التالميذ في نموهم والتي بإمكانهم أن يستوعبوها في كل مرحلة 

ليها هذا النوع من التقويم يتم بناء من مراحل تعلمهم،على أساس تلك النتائج التي يتوصل إ

.)1(المناهج والبرامج الدراسية

  )المرحلي، البنائي(  :التقويم التكويني  4-2

  :لقد عرف هذا النوع من التقويم كما يلي: تعريفه

تقويم أو عالج كل خطوة يقوم بها أو يخطوها المتعلم أثناء عملية :"التقويم التكويني هو-  

يسير جنبا " وهذا النوع" تنفيذ التعليم، ويطلق عليه كذلك التقويم المرحلي أواالني أو البنائي

."الى جنب مع مسار المتعلم وتحركاته لتعديله كلما أمكن ذلك

يكون التقويم تكوينيا إذا كان هدفه األساسي أن يقدم بسرعة ": كالتالي" هاملن"وعرفه- 

)2("للمتعلم معلومات مفيدة عن تطوره أو ضعفه، وهو وسيلة من وسائل معالجة هذا الضعف

مع (كفايات تدريس املواد االجتماعية بني النظرية والتطبيق، يف التخطيط والتقومي : )2004( سهيلة حمسن كاظم الفتالوي-1

.147،عمان،ص1ر الشروق، ط، دا)األمثلة الوافية

.406سابق، صالرجع امل: )2000( توفيق أمحد مرعي،حممد حممود احليلة-2
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يعلم التلميذ والمعلم بدرجة التحكم المحققة، ويكشف أين تكمن الصعوبات : التقويم التكويني- 

التي تواجه تعلم التلميذ،كما يسمح كذلك بتحديد ما إذا كان التلميذ يملك االستعدادات 

  . الضرورية التي تساعده في االنطالق في تعلم المراحل التالية من مراحل الحصة التعليمية

يستعمل لتطوير وتحسين برنامج مازال في مرحلة مائعة وهو : "ا عرف بأنه النوع الذيكم- 

)1(".يمد المقوم بالتغذية الراجعة

  :تتمثل أهداف هذا النوع من التقويم فيما يلي :أهدافه

بالمعلومات التي تساعدهم على تنظيم  تعديل صيرورة التعلم، وتزويد المكونين والمتكونين، 

من الحصة التعليمية، وإعالمهم بالطريق الذي يسلكونه لبلوغ درجة التحكم  ما تبقى

  .المرغوبة

يتم غالبا خالل سير الدرس أو حصة تعليمية ليساعد التالميذ على ترسيخ المفاهيم  

.)1(الجديدة

تحديد مدى تعلم المتعلمين، ومدى فهمهم لموضوع محدد خالل حصة أو حصتين أو وحدة  

دراسة،كما يهدف الى معرفة مقدار التغير الذي حدث في سلوك المتعلم في الجانب المعرفي 

  .و االنفعالي والمهاري

  :أما أهدافه فيما يخص البرامج والمناهج الدراسية فتتمثل في 

وتطوير مكوناته لتحقيق أهدافه المرجوة، كما قد يكشف على قصور في توجيه مسار البرامج 

نظام التمويل أو نظام إعداد المشرفين عليه، أو نظام المواد واألدوات أو المدة أالزمة لتنفيذه 

.)2(وغيرها من العوامل التي قد تؤثر في تحقيق أهدافه

  .جكشف وتصحيح االعوجاج خالل عملية بناء البرامج أو المناه

.407املرجع السابق، ص): 200(توفيق امحد مرعي، حممد حممدو احليلية  -1

.97ص، دى، عني ميلةمنوذج التدريس اهلادف أسسه وتطبيقاته، دار اهل): دون سنة النشر(حثرويب حممد الصاحل -2
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إذن فالتقويم التكويني هو التقويم الذي يتماشى مع صيرورة العملية التعليمية ومع 

عملية بناء البرامج أو المناهج الدراسية، ويعتبر هذا النوع مهما جدا نظرا لما له من فائدة 

كبيرة في إظهار االعوجاج أو الضعف أو النقص سواء لدى المتعلمين أو في المناهج أو 

عليمية ومعالجته في حينه أو إظهار نقاط القوة لتعزيزها والعمل على استمرارها البرامج الت

.)1(وتطويرها

كما أنه يساعد على تحديد الصعوبات التي تعترض مسار العملية التعليمية التعلمية، 

ويقدم السبل أو االستراجيات التي تساعد على تذليلها أو تخطيطها، كما يقدم للمتعلم المستوى 

في أو المهاري الذي وصل إليه، وبالتالي فهو يعتبر الركيزة األساسية التي ترتكز عليها المعر

  .العملية التعليمية أو البرامج التعليمية لضمان صيرورتها دون عراقيل أو صعوبات

  )النهائي، التجميعي، الختامى، الشامل:(التقويم التحصيلي4-3

  :وقد جاء تعريفه كما يلي: تعريفه

تقويم الكفايات التحصيلية التي يقوم المتعلمون بانجازها بعد  :التحصيلي هوالتقويم 

ممارستهم لمحتوى ألعاب معينة، وهذا يعني أن التقويم التجميعي يركز على الصورة الشاملة 

)2(.لوحدة معينة من وحدات هذا التنظيم

أحرزه المتعلم  يعتبر بمثابة تقدير نهائي يحدد بموجبه مستوى التحصيل أو التقدم الذي

  .في نهاية الفصل الدراسي، أو نهاية الوحدة التعليمية أو السنة الدراسية أو المرحلة التعليمية

القياس والتقومي التربوي والنفسي، أساسياته وتطبيقاته وتوجيهاته املعاصرة، دار الفكر : )2000( صالح الدين حممود عالم -1

.42، القاهرة ، ص1العريب، ط

.409سابق، صالرجع امل: )200( توفيق أمحد مرعي، حممد حممود احليلة -2
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له وظيفة تحصيلية، وهو معروف جدا على شكل كشف ثالثي، أو : التقويم النهائي

ممثلي كدراسات التنقيط أو امتحانات، وهو يعتبر أهم نوع من أنواع التقويم بالنسبة لمختلف 

  .المؤسسات المدرسية، كما يعتبر أحد عناصر النظام التربوي

:أهدافه تتمثل في

توصلوا إلى اكتساب المعارف والكفاءات المسطرة في  دالتأكد من أن التالميذ ق

.البرامج التعليمية المقررة

معرفة مدى تحقق األهداف التعليمية المنشودة إلى جانب الكشف على مستوى 

  .المعرفيالمتعلمين 

تحديد فاعلية البرنامج ككل وتأثيره بعد أن يكون قد خضع لعمليات التقويم البنائي 

  .المستمر أثناء إعداده وتنفيذه

إعداد قائمة بحصيلة المكتسبات المدرسية أي التي تم اكتسابها من طرف التالميذ 

  .وذلك في إطار األهداف المحددة للتكوين

إذن هو ذلك التقويم الذي يأتي في نهاية حصة تعليمية،  فالتقويم النهائي أو التحصيلي

أو في نهاية وحدة تعليمية أو نهاية دروس أو سنة دراسية أو طور دراسي وهو النوع الشائع 

االنتشار سواءا بين التالميذ، أو المعلمين أو المسؤولين على مؤسسات التعليم، وهو األكثر 

متحانات الفصلية أو السنوية أو تلك التي تسمح ألفة بينهم بحيث يتمثل في الفروض واال

للناجحين فيها بحصولهم على مختلف الشهادات كما تتمثل أهميته في تقويم الناتج النهائي 

.)1(للعملية التعليمية التعلمية ومدى تحقق األهداف المنشودة من البرامج أو المناهج الدراسية

.212صاملرجع السابق، ): 2002(مروان أبو جريح  -1
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  :خالصة

و أهدافها التي تمثلت في التنشئة اإلجتماعية تم تحديد مفهوم التربية التحضيرية 

للطفل،تنمية قدراته العقلية ،تكوين إتجاهاته وفهم ذاته و التكيف في بيئته ونمو الجسمي 

  .والنفسي والعقلي

سنوات وتمثل ) 5(بالتربية التحضيرية وبطفل االهتماموكانت هناك دوافع أدت إلى 

  .االجتماعيوالدافع  االقتصاديربوي،الدافع هذه الدوافع في الدافع النفسي،الدافع الت

كل  اهتمامونظرا ألهمية التربية التحضيرية لطفل ما قبل المدرسة فقد أدى ذلك إلى 

حضانة دول العالم واألجناس بهذه المرحلة وهكذا كان الشأن بالنسبة للجزائر فأنشأت دور ال

سسات بقيت ناقصة للتكفل بكل أطفال هذه الفئة ولذلك عمدت ؤورياض األطفال لكن هذه الم

الدولة خاصة مع اإلصالحات الجديدة إلى فتح أقسام التربية التحضيرية ملحقة بالمدارس 

بهدف تعميمها وجعلها إلزامية لكل طفل بلغ خمس سنوات ببرامج خاصة إضافة  االبتدائية

  .األخرى البتدائيةاإلى تجهيزاتها التي تميزها عن باقي األقسام 

ونظرا ألهمية التربية التحضيرية في بناء شخصية صغار السن وتنمية قدراتهم 

فكان من الضروري إعداد وتصميم مشروع  االجتماعيةوتهيئتهم للتكيف في مؤسسات الحياة 

أو مخطط لخريطة بيداغوجية لتنفيذ وضعيات التعليم بطرقها ووسائلها وتنمية تقويمها حتى 

التكفل النوعي بالطفولة الصغرى في مختلف الفضاءات المتخصصة وذلك  ظروفتتوفر 

للحاجيات الحقيقية لألطفال ومتطلبات نموهم وهذا  االستجابةلتنمية الكفاءات والقدرات و 

المشروع يصبح في المنهاج كخريطة بيداغوجية يحدد فيها كل عناصر التكفل بعملية التعليم 

  .و التعلم

نشاط الرياضيات فتم تحديد فيها المخطط البيداغوجي  استهدفتا وبما أن دراستن

لتحقيق الكفاءة النهائية المشكلة من كفاءات مرحلية تفسرها مؤشراتها لتحديد وضعيات التعلم 
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 بطريقةإضافة إلى دعمها بدفتر التمارين لنشاط الرياضيات لدعم وإرساء مواردها المعرفية 

كالت في مجاالت الكفاءات المرحلية المتمثلة في ملموسة عن طريق اللعب وحل المش

في مختلف الوضعيات من أجل التكيف )الحاسبة(القياس،الفضاء و العدد وحل المشكالت 

الذاتي و البيئي إذ يوضح المنهاج مستويات من المعرفة أحدهما الصفة الكمية للشيء والثاني 

وجة للرياضيات الحسية و الرمزية الرمز الذي يستعمل لوصف هذه الكمية وهذه الصفة المزد

وراء الصعوبة التي يجدها بعض األطفال في التعامل مع األشياء من خالل المفاهيم 

الفرصة لهم لفهمها بشكلها  ضيات لهم بشكلها الرمزي دون إتاحةالرياضية عندما تقدم الريا

  .المحسوس

من عملية  يم التي تبدأوأخيرا حاولنا تحديد العنصر األخير و المتمثل في عملية التقو

تحديد األهداف وتتزامن مع الفعل التربوي مع تحديد المواقف التي يجري فيها التقويم وتحديد 

أساليبه ووسائله وأدواته ثم جمع البيانات و المعلومات وتحليلها وتفسيرها وإصدار األحكام 

      .االتعليمية التربوية نفسهفي تطوير العملية النتائج  واستخدامعليها وفق معايير معينة 



  :الفصل الثالث

I. سنوات 6-5النمو المعرفي لطفل:

  .تعريف النمو-1

  .مظاهر النمو-2

  .النمو التكويني-2-1

  .النمو الوظيفي -2-2

  .خصائص النمو-3

  .ومالعوامل المؤثرة في الن-4

  .النمو المعرفي عند بياجي-5

  .األساسية في نظرية بياجيهالمفاهيم -6

  .مرحة الطور الحدسي-7

.مرحلة العمليات الحسية و التفكير المادي-8
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  :تمهيد

الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة يخطوا خطواته األولى نحو العالم الخارجي 

األكثر تعقيدا، هذه الخطوات تعتبر حجر األساس في تكوين شخصيته المتبلورة من 

اندماجه مع بيئته فكل مظاهر النمو من عقلي، نفسي، اجتماعي ما هي إال تشكيل 

ف ومعلومات عن المعايير والقيم للقوالب الموجودة في محيطه، فهو يكتسب معار

ذ سنخصص اهتماما كبيرا في هذا الفصل للنمو إاالجتماعية من المحيط المتواجد فيه، 

.بصفة عامة والنمو المعرفي بصفة خاصة

I. سنوات 6-5النمو المعرفي للطفل:

Dictionnaireورد في قاموس علم النفس :تعريف النمو-1 de psychologie

النمو مفهوم جد عام يعني مجموعة تطورات وتحوالت التي تؤثر على األعضاء الحية "

أما النمو بمعناه الخاص والضيق يتضمن كافة التغيرات )1(أو المؤسسات اإلنسانية 

الجسمية والفسيولوجية كالطول والوزن والحجم، نتيجة للتفاعالت البيوكيمياوية التي 

، أما النمو بمعناه النفسي فيشمل كافة التغيرات في السلوك تحدث في الجسم كتأثير الغدد

والمهارات والنواحي العقلية و االنفعالية واالجتماعية كما انه سلسلة متتابعة متماسكة 

من التغيرات البنائية الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية التي يرتقي بفضلها 

1 -Renald.D,Francoise parot :Dictionnaire de psychologie,PUF,1edition,france

P140
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وعليه النمو تغيرات تقدمية متجهة النضجاإلنسان تهدف إلى غاية واحدة هي اكتمال 

.)1(نحو بلوغ الفرد للنضج

  :لنمو مظهرانل :مظاهر النمو -2

:النمو التكويني -2-1

يعني نمو الفرد في الجسم والشكل واللون والتكوين، نتيجة لنمو طوله ووزنه 

المختلفةفالفرد ينمو ككل في مظهره الخارجي العام وينمو داخليا تبعا لنمو أعضائه 

فالنمو في ابسط مظاهره ما هو إالَّ زيادة كمية في الطول والحجم إضافة إلى تطور 

نوعي، فعن األول نلحظ تغير أبعاد الجسم، فهو يولد بمعدل معين ومادام يزيد فحتما 

تطرأ عليه زيادة تدريجية وبالمثل لزيادة الوزن، أما المظهر الثاني فهناك تغير نوعي 

فل ينتقل من حركة الذراع الكلية إلى حركة األصابع وحدها، ومن في السلوك فالط

.)2(األصوات إلى الحروف إلى الكلمات، ومن الزحف إلى الحبو

:النمو الوظيفي -2-2

نعني به الوظائف الجسمية والعقلية واالجتماعية لتساير تطور حياة الفرد واتساع نطاق 

.)3(بيئته

  17ليبيا ص  1الطبعة,منشورات اجلامعة الليبية,النمو النفسي للطفل و املراهق):1972(حممد زيدان مصطفى - 1

  20ص، االردن1الطبعة ,دار املعرفة اجلامعية,يف علم النفس النمو) :2008(حممد عودة الرمياوي  - 2

13ص اإلسكندرية، 1علم نفس النمو،دار املعرفة اجلامعية ،الطبعة ):1999(عباس حممود عوض - 3
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:نوجزها فيما يليللنمو خصائص : خصائص النمو -3

بمعنى أن النمو كعملية تحدث داخل الكائن، ويظهر آثار هذا : النمو عملية داخلية -أ

النمو على كل التغيرات في الجانب الجسمي كما تظهر تغيرات في سلوك الفرد في 

الخ والنمو الداخلي ال يعني أن النمو عملية داخلية صرفة ال ..اتجاه القيم االجتماعية 

عوامل خارجية وإنما تعني أن النمو عملية انبثاق قوي داخلية كامنة ولكنها مع تتأثر ب

.ذلك تتأثر بعوامل خارجية متعددة

بمعنى أن النمو يحدث للفرد ككل، وليس لجانب واحد دون آخر : النمو عملية كلية - ب

)1(فهو يحدث في جميع الجوانب

زيادة في الحجم فهو يختلف عن الباقين فالطفل ينمو : يتضمن النمو تغيرا كميا وكيفيا - ج

ممن هم اكبر منه سنا، فحجم جسمه يختلف عن الراشد كل االختالف سواء طوال أو 

كما أن التغير في الحجم يتبعه تغير في الوظيفة ففي صغره تحكمه في أطرافه ... وزنا

يده وضبطه لعضالته تختلف عن البالغين إذ ال يسيطر على عضالته الدقيقة ألصابع 

.مما يجعل كتاباته تكون بالحجم الكبير غير المتسق على عكس ما يكتبه الكبير

طبقا لمفهوم النمو الموضح انه سلسلة متتابعة متماسكة :النمو عملية مستمرة ومنتظمة -د 

من التغيرات تهدف إلى اكتمال النضج، وبهذا فان هذه الخاصية تشتمل على ناحيتين 

مهارات االتصال و التفاعل يف عمليتيالتعليم و التعلم، دار الفكر،الطبعة ):2008(خرون آ عالء الدين الكفايف -1

.48، ص،الكويت1
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ى أن النمو يستمر بشكل طبيعي وال يتوقف إال إذا أعيق النمو هامتين  األولى تشمل عل

بسبب أو عائق خارجي   أما الثانية وهي أن عملية النمو مع استمرارها في المراحل 

المختلفة حتى يبلغ الكائن الحي النضج وبالتالي فهي منتظمة تسير حسب قوانين طبيعية 

.وما يحدث في مرحلة له تأثير على التي تليها

النمو ال يسير بسرعة ثابتة، ): للنمو معدل خاص(سرعة النمو ليست متساوية -ه

فهناك فترات من النمو السريع وفترات من النمو البطيء، إذ أن فترة المهد تشهد نموا 

سريعا لتتباطأ في المرحلة التي بعدها، كما تشهد المراهقة تغيرات مفاجئة وكثيرة وفي 

د النضج والتي يتعين عليه أن يحافظ ويحسن استغالل نواحي مختلفة حتى يبلغ الفر

.)1(القدرات المختلفة التي نمت

لذلك فلكل مرحلة مداها وسرعتها وحدودها فهي تبدأ في فترة خاصة من حياة الطفل  

  . وتتطور بسرعة مرسومة وتقف عند حد معلوم يميزها عن المرحلة التي ستليها

تكون استجابات : يسير النمو من االستجابات العامة إلى االستجابات الخاصة -و

الطفل في البداية عامة ثم تتخصص وتصبح أكثر دقة، فلكي يصل الطفل إلى شيء 

يحرك كامل جسمه في أول األمر ثم بمرور الوقت يحرك يديه فاألصابع، يتعلم 

  .ياء الكبيرة ثم الصغيرة فاألدقالجلوس ثم المشي كما أن النظر يكون بداية باألش

  .85صاملرجع السابق، ): 1972(حممد زيدان  - 1
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ينمو كل طفل بطريقته الخاصة، بمعنى انه ليس متساويا من حيث : الفروق الفردية -ز

الكمية وال النوعية فقد ينمو طفل ما في مدة سنة في المقابل ينمو طفل آخر نفس العمر 

لقد تابع والسنة ليس في نفس المدة اقل أو أكثر وهذا بتأثير عوامل وراثية وبيئية و

Thomas & chess )1977 ( دراسة الفروق فوجد انه على الرغم من التشابه الذي

قد يبدو على المواليد منذ الوهلة األولى، إال أنهم يختلفون إلى حد كبير فيما بينهم سواء 

في مستوى النشاط العام، أو االنتظام في العمليات البيولوجية، أو سرعة التكيف  كما 

في تلك التي تظهر بين الذكور واإلناث إذ نلمح انه ال يوجد تطابق في تتجلى الفروق 

  .مظاهر النمو لكل منهما

والنفسية  يتأثر النمو في جميع مظاهره الجسمية: العوامل المؤثرة في النمو -4

  :واالجتماعية بأمور عدة أهمها

يقصد بها تلك الصفات التي تحملها الجينات من اآلباء إلى األبناء، : الوراثة - أ

تعمل الوراثة على المحافظة على الصفات العامة للنوع وذلك بنقل هذه الصفات من 

.)1(وبالتالي المحافظة على صفات كل ساللة.. جيل إلى آخر فاإلنسان ال يلد إال إنسانا

مونات على وظائف األعضاء المختلفة وتتعاون تسيطر الهر: التكوين الوظيفي -  ب

معا على تقرير شكل الجسم من خالل تأثيرها على نمو الجنين وسيطرتها على تطوره  

حيث أي اختالف في إفراز الهرمونات يؤدي إلى تغير وتحول مجراه فيقف في بعض 

  178ص1ىل الرشد،دار العلم الطبعة،الكويتإالطفل من احلمل ):1989(ن امساعيلحممد عماد الدي - 1
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نواحي ويزيد في أخرى مما تعرض حياته للمرض أو الفناء ويؤكد كليجهورن 

Cleghorn )1952  ( أهمية اتزان الهرمونات وتناسق وظائفها في تكييف الفرد

المختلفة التي تحيط به والبيئة جسميا ونفسيا واجتماعيا، بالنسبة للمواقف 

.    التي تؤثر فيه ويؤثر فيها

يتأثر نمو الفرد بنوع الغذاء وكميته فهو يزود الفرد بالطاقة التي يحتاج : الغذاء -ج

إليها للقيام بنشاطه سواء كان داخليا أم خارجيا، نفسيا أم بدنيا حيث إن للغذاء أهمية 

)الرضاعة(نفسية وذلك انه الدعامة التي تقوم عليها عالقة الطفل بأمه 

كلما تنوعت خبرات الطفل وتعددت ألوان حياته : البيئة االجتماعية والثقافية -د

ازدادت سرعة نموه تبعا لذلك،فهو في طفولته النامية اشد ما يكون  حاجة إلى أن 

تتصل نفسه بضروب مختلفة من البيئات االجتماعية المحيطة به، ولهذه البيئات 

)1(أثرها القوي في نموه 

من جانب النمط العضوي  مالءمة: عرف ماركس النضج: النضج والتعلم -ه

فهو يمثل التغيرات استجابةً لدواعي داخلية مستقلة عن مؤثرات البيئة الخارجية

التي تحدث بسبب تجلي ووضوح العوامل الوراثية على الشخص، إذ يفسر لنا متى 

تظهر الخاصية بعد أن تتوفر الشروط األساسية، فعلى سبيل المثال الطفل قبل أن 

تتوفر لديه شروط أساسية مثل القوة العضلية والتوازن من  يمشي الطفل يجب أن

  24،القاهرة صاألوىلالنفسية للنمو،دار الفكر، الطبعة  األسس ):1965(فؤاد البهي السيد  - 1
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، أما عن التعلم فهو كل التغيرات التي تحدث في السلوك التي )1(أجل تعلم المشي

يسببها تفاعله مع البيئة وال يكون نتيجة النضج فهو يتعلم مما يشاهده أو يجربه، 

وخير مثال  اآلخرلكن من الصعب الفصل بين النضج والتعلم فكل منهما يكمل 

قدرة الطفل على الكتابة فهو ال يستطيع الكتابة حتى يكون بمقدوره مسك القلم 

والقدرة على تحليل المعلومات، كما أن التعلم ضروري ألنه يمكن الطفل أن يكون 

يمكن القول انه لكي تنمو خاصية أو مهارة في ناحية . قادرا على معرفة الحروف

ل النضج الذي يمكن الطفل من القيام بهذه المهارة وبالتالي معينة البد من توفر عام

التكامل بين النضج والتعلم، وعليه فهما يلعبان دورا في النمو الذي يعتبر محصلة 

  . نهائية أو الناتج الفعلي للعالقة بين النضج والتعلم

يعد بياجيه من أهم علماء النفس والنمو والتطور المعرفي، وبشكل خاص يعد        

بياجيه أحد األعمدة األساسية التي أسهمت في تطور المعمار المعرفي في نظريته التي 

طورها وهدف منها إلى فهم نمو وتطور العمليات الذهنية للطفل، ويعد بياجيه أبا 

سة الطفل باستخدام الطريقة االكلينيكية   للطفل، لما أعطاه من اهتمام ووزن لدرا

Clinical method واألسئلة السابرة ،Probe questions  لسبر تفكير الطفل

ونظرا ألن النمو المعرفي يشكل أهم عناصر األداء )sutherland، 1992(ومعرفته

المرتبط بالمرحلة النمائية لدى المتعلم، ويرتبط بعالقة متينة ومباشرة بكل من 

  . 82ص املرجع لسابق،): 1972(حممد مصطفى زيدان، - 1
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ارسات التعليمية، فغن ذلك يفرض على المعلم أن يحيط بمعرفة التطور المعرفي المم

.)1(وخصائصه

  ، صالكويت /ب ط ،املخطوطات و التراث والوثائقسيكولوجية النمو، مركز ): 2003(بدر الشيباين - 1
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  :النمو المعرفي عند جون بياجيه -5

يعتقد بياجيه أن فهم الطفل للعالم من حوله يمر في أربع مراحل كل مرحلة منها   

تغيرت طريقة تتميز بطريقة خاصة في التفكير بها لفهم العالم بكيفية معينة وكلما 

، قبل التطرق إلى المراحل هناك أربع اعتبارات أساسية تفكيره تغير مفهومه للعالم

  :أخذها بياجيه بعين االعتبار وهي

تتألف كل مرحلة من المراحل األربعة من  فترة تشكل وفترة تحصيل، هذه  - 1

، وتكون مرحلة األخيرة تتميز بالتنظيم المضطرد للعمليات العقلية في المرحلة المعينة

.انطالق للمرحلة التي تليها

كل مرحلة تتكون في الوقت نفسه من فترة تحصيل لتلك الفترة وبهذا فكل مرحلة  -2

  .ليست منفصلة ومتداخلة عضويا

إن ترتيب ظهور المراحل األربعة ثابت ال يتغير ألن سن تحصيل المرحلة يتغير  -3

لعوامل الحضارية والثقافية أي أن السنوات إلى حد ما حسب تأثير الدوافع والتدريب وا

.)1(التي وضعها بياجيه ال تشكل حدودا جامدة غير قابلة للتغيير

  27، صاألردن، 2واملراهقة ،دار الكتاب اجلامعي ط علم النفس النمو و الطفولة ):2002(علي اهلنداوي - 1
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األبنية ( يسير االضطراد من مرحلة سابقة إلى مرحلة الحقة حسب قانون التكامل  -4

)1()السابقة تصبح جزءا ال يتجزأ من األبنية الالحقة

  :المعرفي من وجهة نظر بياجيه عاملين معرفيين وهمايتضمن االهتمام بالنمو 

cognitiveالبنية المعرفية  structure

mentalالوظائف الذهنية  functions

إن توضيح هذين العاملين يسهم في فهم التطور المعرفي من وجهة نظر بياجيه، 

  :وذلك كما يلي

المتعلم في مرحلة من مراحل وهي حالة التفكير التي تسود ذهن : البنية المعرفية: أوال

النمو المعرفي، ويفترض أن هذه البنية تنمو وتتطور مع العمر عن طريق التفاعل مع 

  ...الخبرات والمواقف، ألن الخبرة تتضمن التفاعل

ويترتب على ذلك أن الطفل كلما نما وتطور وتفاعل مع المواقف والخبرات أدى 

معرفية، إذ أن كل جزء يسهم في تطور حالة ذلك إلى تغير في حالة البنية الذهنية ال

)2(البناء المعرفي الذي يملكه الطفل

  .111، صعمان ،سس علم النفس التربوي، دار الفكر،الطبعة الرابعةأ ):2007( خرونآحمي الدين توق و  - 1

  134،صاألردن،األوىلللنشر والطباعة الطبعة  األهليةوتطوره وطرق تفكريه، األطفالتفكري ):1990(يوسف قطامى - 2
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وتمثل البنى المعرفية للطفل استعدادت توجد لكل طفل، وهي بمثابة قوالب 

فارغة لدى الطفل الوليد، والطفل يقوم بملئها بموجودات هي عبارة عن تفاعالت 

فاألطفال الذين يمتلكون بنى ..وخبرات ومعارف، لذلك تشكل البنية المعرفية للطفل

فة وخبرات أكثر غناء، ويولدون من خبراتية أكثر غناء وثراء يطورون ويولدون معر

المواقف التي يواجهون حلوال ومعالجات أكثر تقدمية من أولئك الذين يعيشون وفق 

innertظروف معرفية بيئية فقيرة، ويطورون وباتالي خبرات خاملة   experience¡

ية ويتم تقدير هذه البنى بأنها بنى محدودة قاصرة ال ترتقي إلى مستوى األبنية المعرف

.)1(المتقدمة نحو البنى المعرفية المجردة

يتضمن هذا العامل العمليات التي يستخدمها الطفل في  :الوظائف الذهنية:ثانيا

تفاعله مع متغيرات البيئة وعناصرها، ويعد بياجيه حالة عامة للنشاط الذهني، ويركز 

يكون مستقرا بياجيه على الجانب الفطري في هذا العامل، مفترضا أن العامل يكاد 

  .نسبيا، فال يتمحور، ولكن يتطور مع ويتسع وتزداد كفايته ووظيفته

الوظائف الذهنية موجودة لكل طفل طبيعي، سواء استخدمها الطفل في معالجات 

  .متغيرات البيئة او عناصرها أو مواقفها، أو لم يستخدمها

  .137ص ،السابق يوسف قطامى، املرجع - 1
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مجاالت  والظروف التربوية تسهم في صقلها وتنوعها وتعميقها وتعريفها في

   مختلفة بأنواع معالجات مختلفة

ويعتبر بياجيه أن الوظائف الذهنية هي امتدادات بيولوجية فطرية ضرورية 

للنمو والتطور المعرفي، حيث تعمل هذه القدرة على جعل األبنية قابلة للتطور والتعدد 

  .والتغير، لكي تصبح أكثر إسهاما في فهم العالم المحيط به

، فالمتور موجود سواء تم "موتور السيارات"هنية بالنسبة للذهنوتشك الوظيفة الذ

استخدامه أم لم يتم استخدامه، ولكن فعالية الموتور وتنشيط وظائفه ترتبط بمدى 

استخدام صاحبة له، وهكذا الوظيفة الذهنية ألن استخدامات هذه الوظائف وتعددها تحدد 

   .طبيعة عمليات الذهن لدى الطفل

األبنية المعرفية وبين الوظائف الذهنية يتمثل في أن األبنية إن الفارق بين 

المعرفية هي الخصائص المميزة للذكاء، وأنها هي التي تتغير من العمر نتيجة تفاعل 

الفرد مع بيئته، إن هذه األبنية المعرفية تمر في أربعة مراحل عمرية مختلفة، تمثل كل 

وسنتحدث الحقا عن هذه المراحل -لذكاءمنها شكال من أشكال التفكير أو ا )1(واحدة

. 1حبث حول النمو املعريف عند بياجيه ،ص) :2007(سيف الدين كريبه  - 1

http://seifpsy.maktoobbloge.com.555700 14:00على الساعة  2013ماي7التاريخ
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أما البنى الذهنية، فكما تحدثنا سابقا بأنها امتدادات فطرية بيولوجية -بشكل مفصل

)1(موجودة في كل إنسان

  :في نظرية جون بياجيه األساسيةالمفاهيم  -6

على أنه عبارة عن سلسلة من عمليات : يعتبر النمو المعرفي في نظر بياجيه

التوازن واستعادة التوازن أثناء التفاعل مع البيئة، وذلك باستخدام عملتي التمثل اختالل 

والمالئمة بصورة متكاملة، ويحدث االنتقال من مرحلة نمائية عقلية إلى المرحلة التي 

تليها بصورة تدريجية نامية، منظومة في نسق هرمي تشكل المرحلة الحسحركية 

)2( قمتهقاعدته ومرحلة العمليات المجردة 

هي عملية تحويل أو تغيير ما يواجه الطفل من أشكال : Assimilationلالتمث- أ

فهي عملية يتم من ..معرفية أو أشياء تناسب أبنيته المعرفية الحاضرة أو تالئمها

  .خاللها تشويه األشياء لكي تتناسب مع ما يوجد لديه من خبرات

هي عملية تحويل أو تغيير البنى المعرفية  :Accommodationالمواءمة- ب

الحالية المتوافرة في خبرات الطفل، وتطويرها بشكل يناسب المنبهات أو 

  .المدركات التي يواجهها الطفل

  2، صاملرجع السابق: (2007)سيف الدين كريبه - 1

  .3 ، صاملرجع السابق: (2007)سيف الدين كريبه - 2



رفيــــالنمو المع                                          :الثالثالفصل 

76

يحدث النمو المعرفي عندما يواجه الطفل موقفا يؤدي إلى  :Equilibreالتوازن - ت

اختالل التوازن عنده بين ما لديه من مقدرات واسراتيجيات وما يتطلبه الموقف 

المواجه، وهذا يضطر إلى تطوير ما لديه وإعادة تنظيم الموقف بما يتناسب والعناصر 

.المستجدة عليه

:مثال لتوضيح تلك العمليتين -

ا يمشيان في الحديقة وإذا بالطفل يرى عصفورا فوق الشجرة، فسال أم مع أبنه

عندما تلقى الطفل هذه المعلومة تشكلت عنده بنية (عصفور: ماهذا؟ فقالت له:أمه

وبينما هما يمشيان فإذا بالطفل يرى حمامة فوق ) مكعرفية لم يكن يمتلكها من قبل

فهذا يسمى بعملية التمثل،  انظري إنه عصفور،: الشجرة، فنادى على أمه فقال لها

عندما الطفل كالن أمه وعلم .)ال يابني هذا ليس عصفورا، بل هو حمامة: فقالت له أمه

بأن هناك فرق بين العصفور والحمامة وأنهما ليسا كمثيليهما، عندها أجرى الطفل 

  ).تعديال على بنيته المعرفية وطورها، في هذه اللحظة قام بما يسمى بعملية الموائمة

تتغير وتتطور بفعل عامل الخبرة وكنتاج  schemaوهكذا فإن البنى العقلية للطفل 

له، ويقترب الطفل من النضج من خالل مروره بالمراحل النمائية العقلية األربع التي 

نوع من التوازن  :)1(حددها بياجيه، ومن هنا نجد أن بياجيه يعرف الذكاء على أنه

  .4، ص املرجع السابق: (2007)سيف الدين كريبه - 1
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ة، أي تحقيق التوازن بين العمليات العقلية والظروف تسعى إليه كل التراكيب العقلي

البيئية المحيطة باإلنسان، فالذكاء بناء على ذلككله يشتمل على التكيف البيولوجي، 

وعلى التوازن بين الفرد ومحيطه، وعلى النشاط العقلي الذي يقوم به الشخص، وهذا 

الذكاء ينموا تدريجيا بمراحل أربع يمكن تمييزها

وهنا يبدأ الطفل ببعض التصنيفات )سنوات 7إلى  4من (الطور الحدسي مرحلة  -7

األصعب حدسا، أي بدون قاعدة يعرفها، وفي هذا الطور يتشكل الوعي بثبات 

الخصائص 

وعلى الرغم من أن الطفل في هذه المرحلة يحاول األجابة على سؤال لماذا؟ 

الطفل يمر بمرحلة هي قبل مرحلة بطريقة منطقية سليمة، وبما أن التفكير لدى 

فإنه يركز على جانب معين من الحدث، ويعزو إلى النتيجة بدال من ) العمليات المنطقية

التفسير على أساس العالقة بينه وبين العوامل األخرى، فهو ال ينظر من زاوية السبب، 

لوم على وال يمكنه فهم طبيعة المصادفة، فالطفل الذي يسقط أثناء سيره قد يلقي ال

الرصيف الذي يمشي عليه، اال أن تفكير الطفل في هذه المرحلة محدود في قضيتين 

:)1(هما

  .5، ص املرجع السابق: (2007)سيف الدين كريبه - 1
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حيث ال يستطيع الطفل تركيز انتباهه لفترة طويلة، وتزداد مدة االنتباه : االنتباه.أ 

.تدريجيا مع ازدياد النضج والعمر

وتشمل على اعادة تذكر وهي عملية رئيسية في النمو المعرفي لدى الطفل، : الذاكرة.ب 

المعلومات من خالل الزمن، إذ ال تكون لدى الطفل ذاكرة جيدة لألحداث التي يمر 

بها، ويتصف أيضا بعدم القدرة على استرجاع الموقف إلى ما كان عليه والعودة إلى 

.الشكل السابق

مسافات دراك األشكال واأللوان واألحجام واألوزان والإأما بالنسبة للنمو العقلي و -

والعالقات المكانية وإدراك الزمن، فالطفل في هذه السن يستطيع أن يدرك أوجه 

االختالف بين األلوان المختلفة كاألحمر واألزرق واألصفر، ولكنه يلقى صعوبة في 

  .التمييز بين درجات اللون الواحد

يرة ومن ثم دراك األحجام الكبإأما بالنسبة إلدراك األحجام واألوزان فيستطيع الطفل  -

دراك األحجام المتوسطة ويمكن أن يميز بين األوزان المختلفة إالصغيرة وينتهي إلى 

اختالفا واضحا، ولكنه يعجز عن تمييز الفروق الدقيقة الصغيرة، وقد يستعين بفرق 

.)1(الحجم ليقدر فرق الوزن

وبالنسبة إلدراك المسافات والعالقات المكانية فإن الطفل في هذه المرحلة ال 

يجيد تقدير المسافات مما يعرضه لألخطار، ولكنه يستطيع إدراك العالقات المكانية من 
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خالل خبراته الحسية العقلية، والطفل العادي يدرك مدى التناظر والتماثل والتشابه القائم 

الخامسة والسادسة من عمره، ويدرك الحروف المتباينة مثل بين األشكال فيما بين 

 إدراكاأللف والميم، ويصعب عليه إدراك الحروف المتقاربة مثل الباء والياء، أما 

الزمن فعلى الرغم من أن ادراك الطفل للزمن ال يكون دقيقا في هذه الفترة من العمر، 

ة، فهو يذكر ما قام به في يومه، اال أنه يستطيع أن يدركه كتسلسل في عالقته باألنشط

  ويراعي في ذلك تتابع حدوثه، ويتسع عنده مدلول الزمن قليال فيدرك الصباح والمساء

ويعتبر الخيال خاصية معرفية رئيسية في هذا العمر، واللعب االيهامي هو أوضح 

مجال تتجلى فيه هذه الخاصية، ويذهب بياجيه إلى أن طفل هذه المرحلة قادر على 

الشكل التصوري العام، الصورة : التالية) schemes( ين الوحدات المعرفيةتكو

  .والمفاهيم/ الذهنية، الرموز

وتشير نتائج بعض الدراسات إلى أن أطفال مرحلة ما قبل المدرسة يمتلكون قدرة 

كبيرة على تخزين التصور العام، وأنه قادر على استخدام نوعين من استراتيجيات 

ستدعاءوالتعرف، إن هذه القدرة تتطور عند الطفل، فيصبح قادرا اال: الذاكرة وهما

على ادراك التفاصيل بشكل أكبر على شكل صورة ذهنية أشبه ماتكون عند الطفل، 

فيصبح قادرا على ادراك التفاصيل بشكل أكبر على شكل صورة ذهنية أشبه ما 

ن يكون قادرا ، أما الرموز فيتوقع من الطفل أ)1(تكون بصورة كاملة عن الشيئ
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على صنعها في المرحلة، فيستطيع الطفل استعمال الصيغ الغوية من استفهام 

  .عند الطفل" الكفاية اللغوية"الخ، وهذا ما يعرف بإسم..وتعجب ونداء وأمر ونهي

وفي نهاية هذه المرحلة يصبح قادرا على تكوين مفاهيم معينة، وهي مفاهيم ذاتية 

.ال يستطيع إجراء العمليات المنطقيةألشياء عيانية، ولكن الطفل 

االنتباه، اإلدراك، التذكر، :إن الطفل قادر على أداء العمليات المعرفية التالية

حيث يعتبر االنتباه أول العمليات المعرفية التي يجريها الطفل تمهيدا التفكير،

ا، ويوزع للعمليات المعرفية األكثر تعقيدا، فينتبه الطفل إلى األشياء التي يهتم به

انتباهه تارة إلى المثير وتارة إألى شيئ أخر، فينتبه الطفل إلى األشياء التي يهتم 

بها، ويوزع انتباهه تارة إلى المثير وتارة إلى شيئ أخر، وتبقى الحواس هي وسيلته 

لتلقي المثيرات البيئية، علما بأن انتباهه مازال محدودا، فهو ال يلتفت إلى كل 

باه لديه قاصر، وبالنسبة لالدراك فهو من العمليات المعرفية التي التفاصيل، فاألنت

" الشكل"تهدف إلى التعرف على الشيئ، وتشير بعض الدراسات إلى ضعف ادراك 

عند أطفال هذه المرحلة، أما التذكر ثالث العمليات المعرفية، فإن طفل هذه المرحلة 

طته اليومية، وتشير االسترجاع والتعرف، في مجمل أنش:يستخدمه في مهارتي

بعض الدراسات إلى أن مهارة االسترجاع تكون محدودة وغير ثابتة االستعمال، 

إن أطفال هذه المرحلة يشرعون في استعمال مهارات التذكر بشكل : )1(ويمكن القول
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بسيط، فالطفل قادر على التذكر البسيط دون ابراز مهارات متقدمة في التذكر، كما 

من ما التفكير الذي يمثل العملية المعرفية المركبة، فإنه يتضأنه كثير النسيان أ

الستبصار، وال يتوقع من طفل هذه المرحلة أن االستدالل، التبصر وا: عمليات

يؤدي منطقية، أو أن يتعامل مع األحداث باعتبارها مجردات، انما سيتعامل معها 

.باعتبارها محسوسات

هذه المرحلة العمرية حاجات النمو  وعلى ذلك فإن من الضروري أن تتوفر في

العقلي، وتتمثل في تهيئة الفرص الصفية والخبرات االزمة إلشباع ميل الطفل وحبه 

لالستطالع عن طريق الرحالت الخارجية واألنشطة المختلفة، كما يجب أن تكون 

فترة النشاط غير طويلة، والسماح للطفل باالنتقال من نشاط إلى أخر دون أن يجبر 

االستمرار في نشاط بعينه، والعمل على تشويق الطفل بما يقوم من أنشطة،  على

والعمل على زيادة فترة انتباهه من خالل األنشطة، كما يجب تهيئة الفرص لإلجابة 

على أسئلة الطفل واستفساراته وتفسير الظواهر التي يراها عن طريق إجابات 

.تناسب إدراكه

  :خاصية التمركز حول الذات-  ت

قضية التمركز حول الذات على لغة الطفل في هذا الطور، فهو ال يستطيع تغلب 

، وال تختلف لغته حين يكون وحده عن لغته مع )1(مواءمتها مع وجود اآلخرين

وجود غيره من األطفال الكبار، وال يبذل جهدا في نقل أفكاره لغيره، وتتناقص 
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فاعل االجتماعي للطفل، ومع بالطبع نسبة الكالم المتمركز حول الذات مع زيادة الت

بلوغ الطفل سن السابعة يكون واعيا بالمستعين إليه فيعدل من لغته بحيث تصبح 

  .مفهومة منه

  :اإلحيائية-د

يعطي الطفل في هذه المرحلة الظواهر الطبيعية واألشياء المادية عالمات الحياة، 

يبدأ في ) نواتس6-5(فيتصور أنها تتحكم في حركتها، وفي نهاية هذه المرحلة من

واألشياء غير الحية ولكن على الرغم من  معرفة وتمييز الفروق بين األشياء الحية

ذلك فإن الخطأ يكون واردا عند الطفل ويعتقد العلماء أن اإلحيائية لدى األطفال تدل 

.على عدم اكتمال المعلومات والمعرفة والمفاهيم العامة عن العالم

  :المرحلةتطبيقات تربوية لهذه 

 ضاحية تعليمية ما أمكنإاستخدم وسائل.

دع األطفال يقومون بعمليات الجمع والطرح باستخدام الحصى واألقالم.

 أعطي كلمات متغيرة واضحة باستخدام األفعال والحركات من خالل شرح اللغة

.وتمثيلها

ابتعد عن الموضوعات التي ال تالءم خبرات األطفال.

1(كة والتعبير عن وجهات نظرهماسمح لألطفال بالمشار(.

أطلب منهم شرح األلفاظ والمفردات التي يستخدمونها ألول مرة.
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أعطهم حروفا مبعثرة لعمل الكلمات.

اصطحب األطفال في هذه المرحلة إلى الحديقة أو المسرح واقرأ لهم قصة.

  ):سنة 12سنوات إلى  7من (مرحلة العمليات الحسيية أو التفكير المادي  -8

هذه المرحلة على ، الطفل بدأ يفكر تفكيرا منطقيا حسيا وليس تفكيرا  اسميدل 

منطقيا مجردا، وبتعبير أخر يمكن القول أن الطفل يستطيع أن يفكر تفكيرا منطقيا 

ال أنه يفكر أكثر فيما لو أعطي أشياء محسوسة بدال من أشياء رمزية، ويتضح إبسيطا، 

والتصنيف، حيث يستطيع التصنيف والترتيب حسب االرتفاع ذلك في عمليات الترتيب 

.)1(أو حسب األلوان أو كليهما معا
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  :خالصة

وكيفية حدوثه  بياجيهحاولنا في هذا الفصل أن نبرز أهمية النمو المعرفي عند 

عن طريق اختالل التوازن ومفهوم التمثل والموائمة مع استدراج مرحلة النمو الخاصة 

سنوات وما تحتويه من خصائص ) 7-4(بهذه الفترة والمتمثلة في المرحلة الحدسية

عن وانتقالها إلى مرحلة الحقة المرحلة اكتمال مع اإلشارة غلى كيفية ومميزات نمائية 

.البنية المعرفيةفي تكوين  وأهميتهسابقا طريق ما يكتسبه 



يالتطبيق اإلطار

الدراسة االستطالعية

تمهيد-

  راسة االستطالعيةدأهداف ال -1

  عينة الدرسة -2

  .أدوات جمع معطيات الدراسة -3

  رائز النضج االعقلي 3-1

  االختبار المعرفي 3-2

  بناء األداة 3-2-1

  لسيكومترية لألداةاالخصائص  3-2-2

  مكان وزمان إجراء الدراسة االستطالعية -4
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  :تمهيد

يعتبر الجانب المنهجي حجر الزاوية في أي دراسة، ففيه يوضح الباحث كل 

الخطوات التي اتبعها في جمعه للمعلومات التي تفيده في بحثه وفي تحليلها وتفسيرها 

  .وفي استخالص النتائج

ويعتمد أي بحث علمي على وسائل وأدوات جمع البيانات التي تعين الباحث في 

حتاج إليها في بحثه ولكي تستخدم هذه يالحصول على مختلف البيانات والمعلومات التي 

األدوات يجب التأكد من مدى صالحياتها للتطبيق ومدى مصداقيتها للنتائج المحصل 

  .الدراسية عينةجانب  إلى عليها

:الدراسة االستطالعية أهداف.1

تعتبر الدراسة االستطالعية خطوة هامة وأساسية للبحث العلمي إذ تهدف إلى 

ة وثبات أدوات القياس كتمارين أنشطالتعرف على العينة المدروسة والتأكد من صدق 

ومدى تجاوب عينة الدراسة مع اختبار كولمبيا للنضج ) اختبار خارجي(لرياضياتا

وتهدف الدراسة االستطالعية ) التصنيفات والفوارق وإدراك_ العمليات إدراك(العقلي

مستوى  عالقةفي هذا البحث إلى بناء أدوات القياس التي تمكننا من التعرف على مدى 

النمو المعرفي كنضج واستعداد لمتابعة محتوى برنامج نشاط الرياضيات في قسم 

جانب بناء وسائل تقويم ومدى التربية التحضيرية ألطفال سن الخمس سنوات إلى 

  .أهميتها في تحقيق الكفاءات الواردة في المنهاج

إلى جانب استطالع الظروف التي يجرى فيها البحث مع حصر الصعوبات 

  .واالستعداد للتكيف معها في الدراسة األساسية

يتمثل المجتمع األصلي للدراسة في تالميذ القسم  :عينة الدراسة االستطالعية.2

.ذكور 5إناث و7تلميذ من بينهم  12ي وقد مثلته كعينة استطالعية التحضير

  :والجدول التالي يوضح خصائص العينة
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  يوضح خصائص العينة االستطالعية) 2(الجدول 

المجموعإناثذكورالبيانات/الجنس

050712التكرار

41.6658.33100النسبة المئوية

حيث بلغت إلناث تفوق نسبة الذكور بتلميذين أن نسبة امن خالل الجدول نالحظ   

  %.58.33بينما نسبة اإلناث تصل % 41.66نسبة الذكور 

 :معطيات الدراسةأدوات جمع .3

echelle :النضج العقلي لكولومبيا رائز-3-1 de maturité de Columbia

par p dague m.carelli et A lebetre

  :وصف األداة -3-1-1

بحصيلة تقييمية للقدرات العقلية لألطفال في مجموعة هو اختبار فردي يزودنا 

اللفظية وال يتطلب اال أدنى مستوى من  اإلجابات بعدمن االختبارات المتجانسة وهو يست

نشاط الحركي وهو يستعمل للمعاقين حركيا ولغويا ويستعمل أيضا لألطفال العادين لا

  .والمعاقين ذهنيا

مختلفة ) سم48 *15(من الورق المقوىصفيحة  100تقديم االختبار يتكون من 

باألبيض واألسود أو ) اللون وتوجد عليها رسومات في البداية ثالثة أربعة حتى خمسة

أشخاص، حيوانات، نباتات، أشياء من الحياة (ملونة تمثل أشكال هندسية أو أشياء

لدقة إذ أن الطفل المحدود في خبرته للبيئة الخارجية يتعرف عليها بسهولة ) اليومية

وضوح رسوماتها، وأشكالها الكبيرة وتباعدها عن بعضها البعض وألوانها المستعملة 

.)1(تساعد على اإلدراك الجيد لألطفال

1 -Manuel : Echelle De Maturite Mentale De Columbia ; Eductions Du Centre

De Psychologie Appliquee , Edt, 1965, Paris, P 4-5.
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مجهود كبير للتمييز الذي يسمح : طبيعة النشاطات العقلية التي يجب توظيفها-

إذن فهو اآلخرينوالذي ال يتماشى مع  اآلخرينبالتعرف على الشكل المختلف عن 

ايجاد مبدأ لتنظيم األشكال إذ يتعرف غلى األشكال المتشابهة وتحديد الشكل 

  .المختلف لوحده

في الصفحات األولى هذا التمييز يرتكز على ادراك اختالف األشكال األلوان 

  ).كلها متساوية ماعدا واحد فقط(المحدد ءيشيأما األجزاء الناقصة في شكل ال موالحج

عقد المهام حيث يستوجب على الطفل اكتشاف مبدأ التجميعات ثم بعد ذلك تت

لألشياء المتشابهة أو عناصر مجال استعمالها موحد أو تنتمي إلى نفس الصنف أو 

SERIATION.العائلة أو التسلسل العددي NUMERIQUE

وهذا المبدأ يسمح بديهيا من حذف شكل رسم واحد والوحيد فقط وهذا النوع من 

لوجود قدرات عقلية ولهذا نقول أن االختبار يتطلب التفكير التصوري  الفقرات مؤشر

  .والتصنيف

  :التوصيات العامة الجراء االختبار -3-1-2

الخاصة باجراء االختبارت النفسية بصفة عامة واختبارات ىالذكاء  تراعي الفنيات

  .بصفة خاصة

  .متعجل يجرى االختبار في وقت مناسب من النهار والطفل مستريح وغير

  .االختبار في حجرة كافية االضاءة جيدة التهوية وهادئة يعطى

يراعى االلتزام بتعليمات اجراء االختبار دون ارتجال ويجب أن يستعد الباحث 

.)1(تكون مألوفة ىاجراء االختبار حت لبقراءة التعليمات بدقة قب

1 -Manuel : Echelle De Maturite Mentale De Columbia ; Eductions Du Centre

De Psychologie Appliquee , Edt, 1965, Paris, P 10-11.
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الواحدة تلوى يراعي المختبر ارتياح جلوس الطفل ثم يشرع في تقديم الصفحات 

األخرى بطريقة ال يرى فيها الطفل الصفائح األخرى حتى ال نعيق تركيزه وانتباهه 

  .للوحة التي أمامه على الطاولة

والمختبر يجب أن يقدمها بالكيفية والوضعية  100إلى  1الصفحات مرقمة من 

متفق التي تجعل الرقم يكون مقروء من طرف المختبر لوحده دون غيره وهذا اما هو 

  .عليه إذ تسمح للمختبر بمتابعة أرقام الصفائح

تسجل اجابات المختبر على ورقة االجابة فإذا كانت االجابة : تنقيط االجابات

الفقرة المناسبة  مخاطئة يسجل رقمها أما وإذا كانت العبارة (*) عالمةيضع  ةصحيح

الصحيحة تمثل االجابات.واألرقام الموجودة بين قوسين والمقابلة لكل فقرة

:عليمات التطبيقت

الكيفية العامة لتطبيق االختبار إذ سوف يتبين فيما  ز تحددائرإن تعليمات ال

سوف أربك أو أضع أمامك "عملية التحديد والتغيير في بعض الحاالت  بعد

ورق مقوى توجد فيها رسومات وفي كل مرة سوف ترى أن هناك شكل ال 

  . يشبه اآلخرين أوال يتماشى معهم إذن تقوم بتعيينه باألصبع

من هو الشكل الذي يختلف "أمام الطفل ونطلب منه هنا   1ضع اللوحةن 

  ".خرينأو ال يشبه اآل

في أغلب األحيان نتحصل على إجابات صحيحة وفي حالة الخطأ نوضح 

زرفاء لكن هذا هو مثلث  دائرتينأكثر باستعمال الشرح مثال هاذين الشكلين 

:)1(عين إذا هذا يختلف عن اآلخرينتأسود بعد ال

1 -Manuel : Echelle De Maturite Mentale De Columbia ; Eductions Du Centre

De Psychologie Appliquee , Edt, 1965, Paris, P 8-12.
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اء العالمة لهذه اللوحة إذا ما قدمنا هذه الكيفية من الشرح طوتتحفظ بأع

لوحة لقدم نفس الشروحات واإلجابات بالنسبة نوإذا كان من الضروري أن 

.اء عالمة لهاطنحتفظ أيضا بإع 3ورقم  2رقم 

ثم نقدم اللوحات األخرى المتبقية في ترتيبها األصلي وإذا لم يتمكن من 

إذن هل "نقول ما يليثانية،  25إلى  20عد اإلجابة في إحدى اللوحات ب

وفي حالة ما إذا رأينا أن الطفل " اآلخرين المختلف عن لشكتوصلت إلى ال

الشكل الذي يختلف مع  ينتذكر أنك يجب أن تع":غير مركز أو منتبه نقول

  "اآلخرين

وضيح له بأنه أخطأ تالمختبر العل في حالة إخفاق الطفل للفقرة ال يجب 

يجب النظر إلى "الحظ أن الطفل ال ينظر إلى كل األشكال يأكد له ولكن إذا 

  ".كل األشكال ومراقبتها ثم تجيب

بعض األطفال يسمون األشياء المختلفة وعلى المختبر أن يأكد عدم -

.ها بأصبع اليد فقطنييعضرورة تسمية األشياء ويجب اإلكتفاء بت

 40من اللوحة رقم  ابعض األطفال الذين أدركوا مبدأ المطابقة ابتداء-

وهذا ... هذا يتماشى مع هذا وذاك مع ذلك"عات ييوضحون شفهيا للتجم

كمالحظة على ورقة تسجيلهايجب رفضها ولكن ، ال"ال يتماشى معهم

.)1(التصحيح

1 -Manuel : Echelle De Maturite Mentale De Columbia ; Eductions Du Centre

De Psychologie Appliquee , Edt, 1965, Paris, P 16-17.
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الطفل اإلجابة بدون تراجع  نإذ عي) 70-63-61-58(بالنسبة للوحات 

أو الشيء المرسوم حيث  مية الشكلسطلب منه من تن نأوهي صحيحة يمكننا 

والعالمة المقدرة تبقى : ةس عن طريق الصدفلييراقب صحة التعيين و 

  .مستحقة حتى وإن أخطأ

زاال توذلك إخلهذا الرائز ويمكن أن ننتهج طريقة سريعة في التطبيق 

نقدم اللوحات الخمسة األولى وفي حالة بحيث دقيقة  30للوقت المحدد بـ 

لوحات إلى غاية  5لوحات أو  3تعدى بالنجاح فيها نواصل في تقديم اللوحة 

- 27-26-22-20-16-9(ومن األفضل تمرير اللوحات التالية  31اللوحة 

وإذ تم النجاح فيها نواصل التمرير لوحة بعد األخرى إلى غاية ) 28-29

رر اللوحات الواحدة تلوى األخرى بالتسلسل ، وفي حالة عدم النجاح نم31

  .دقيقة 30أو  20حسب الرقم هذه الطريقة تساعد على إختزال الوقت إلى 

تطبيق طريقة التوقيف لها بعض التعقيدات : طريقة توقيف االختبار

وتتطلب تمرن المختبر على الرائز حتى يتعود عليه ويتحكم في عملية 

 16فيجب تحديداإلجراء، فإذا تحصل الطفل على إجابات خاطئة متتابعة 

 16خاطئة في المجال  إجابة 12وجدنا   فإذا األول ألوحة بدايتا من الخط

.)1(و الجدول التالي يوضح ذالك االختبارنوقف لوحة متتابعة 

1 -Manuel : Echelle De Maturite Mentale De Columbia ; Eductions Du Centre

De Psychologie Appliquee , Edt, 1965, Paris, P 13-14.
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إجابة الطفلإجابة صحيحةالرقم الفقرة

604+

6112

6251

632+

6445

6532

663+

6751

6812

693+

7014

7114

7251

7343

744+

7551

7654

77+

78

79

80

81

100

لوحة نوقف اإلجراء 16إخفاق في مجال  12

رائز ل توقیف اإلجراء یوضح طریقة ) 3(الجدول 

كولومبیا 

یوضح ھذا الجدول كیفیة اختزال زمن اإلجراء 

وذلك بتحدید طریقة توقیف اإلجراء بعد اإلخفاق في 

فقرة متتابعة إذ یتم توقیف  16لوحة في مجال  12

.اإلجراء مباشرة
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تحتوي األداة على ورقة تصحيح تحتوي كل معلومات : عملية التصحيح

الطفل من تاريخ االزياد، تاريخ اإلجراء القسم والمدرسة ثم جداول تحوي 

وفي المقابل رقم اإلجابة الصحيحة بين قوسين  100إلى  1ترقيم الفقرات من 

إذا كانت × فيه عالمة  توضع) نقاط أو فراغ(ثم تقابلها خانة على شكل 

.)1(اإلجابة صحيحة أو رقم اإلجابة التي إختارها الطفل إن كانت خاطئة

:معرفيال ختباراال-3-2

تتمثل في تمارين لنشاط الرياضيات يتم اعدادها على شكل أنشطة يشرحها المعلم قبل 

المتناسبة الشروع في عملية الحل من طرف الطفل أخذين بعين االعتبار معيار العيانية 

سنوات إلى جانب تغطية محتوى المنهاج بكامله اعتماد على 5مع مرحلة النمو لطفل 

   .الخطوات التالية

االطالع على محتوى المنهاج والدليل التطبيقي للمنهاج دفتر األنشطة لمادة الرياضيات 

  .الخاص بالتربية التحضيرية لوزارة التربية الوطنية

يز بالخبرة والكفاءة المهنية والمبادرة ثالث مربيات استفدنا تمي تعين معلم األقسام العادية

من دورات تكوينية إلى جانب الخبرة وروح المبادرة ثم مفتش المقاطعة العداد 

االختبار في نشاط الرياضيات إذ بعد تحليل المحتوى باالستعانة بالدليل المنهجي 

مفاهيم عامة تتمثل في افضاء،  لألنشطة العلمية تم استخراج ثالث كفاءات مرحلية أو

والكفاءات المرحلية تمثلت في حل المشكالت بتوظيف  القياس ثم العمليات الحسابية

سابقة الذكر وهي تتمثل في وضعية مركبة وادماجية لكل المرحلية الالثالث كفاءات 

 ةجالكفاءات المدروسة إذ قمنا باقتراح تمارين مركبة وادماجية توظف فيها موارد مدم

1 -Manuel : Echelle De Maturite Mentale De Columbia ; Eductions Du Centre

De Psychologie Appliquee , Edt, 1965, Paris, P 17.
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يوضحان تحليل المحتوى واقتراح  2و 1من الكفاءات المرحلية الثالث والجداول رقم 

.االختبار

  محتوى برنامج نشاط الرياضياتيوضح ) 4(الجدول رقم 

المفاهيم العامة 

  الكفاءات المرحلية
  مؤشراتها

رقم التمرينالمحتويات المؤشرات وأداءاته

  الفضاء

  أخريعين شيئا بالنسبة لشيئ 

21رقم تحت/التمييز بين وضعيتين فوق

12رقم وراء/التمييز بين وضعتين أمام

14رقم الخارج/الداخل

15رقم بعيد من/قريب من

18رقم وراء/أمام 

112رقم أعلى/أسفل

  يتبع مسارا
17تمارين رقم انطالق وصول متاهة

  يميز بين األشكال الهندسية

.ورسم األشكال الهندسيةالتعرف 

المثلث تقاطع -المستطيل-الدائرة-المربع

  .خطين

17تمرين رقم 

  القياس

  المقادير
11التعرف على المشكل أصغر أكبر

الوزن أثقل أخف

  األطوال 
16.التمييز بين األطول واألقصر

216.التمييز بين المملوء والفارغ  السعات الزمن

  السعات

211بين السعات السوائلالتمييز 
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  الزمن
115التمييز بين الفصول وتصنيفها بالترتيب

  التجميعات
يشكل تجميعات حسب خاصية المقارنة 

  بين العناصر بعد الخاصة

110

المفاهيم العامة

  الكفاءات المرحلية
  مؤشراتها

رقم التمرينمحتويات األداء أو االنجاز

  .العمليات الحسابية

  يرتب األعداد

العدد الرتبى

6إلى  1من 

9إلى  1من 

10إلى  1من 

  116رقم 

  .يضع عالقة بين مقدار وعدد

  .يستعمل الوظيفة الكمية لعدد

ربط العالقة بين مقدار وعدد بث عدة 

  ).بين مقدار ومقدار(مقادير

  .اضافة عناصر لتشكيل المقدار المطلوب

431¡3¡2¡1العدد الكمي 

722-6الكمي العدد

التجميع حسب الشكل وحسب الرمز 

.المقارنة بين العناصر بعد تعيين الخاصة

23

825ربط العدد بمقدار العدد الكمي 

التعدد الكمي الوظيفة الكمية لعدد اضافة 

  .عناصر لتشكيل المقدار المطلوب

16

19.العدد الكمي ربط العدد بمقدار

113التجميعاتالعدد الكمي 

213.ربط العدد بمقدار العدد الكمي

  .التصنيف التمييز حسب اللون
التمييز حسب اللون ربط العدد :التصنيف

  .بمقدار

114

إلى 1يكتب ويتعرف على األعداد من 

9.

إلى 1التعرف على األعداد وكتابتها من 

9.

118
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المرحلية الواردة في المنهاج نقوم من خالل الجدول نالحظ أنه عند تحديد الكفاءة 

باستخراج المؤشرات التي تدل على مكونات الكفاءة المرحلية وكمثال على ذلك مجال 

  :ويشمل مؤشرات تمثلت في ،الفضاء

  .أخر بالنسبة لشيءيعين شيئا  -      

  .يتبع مسارا -      

  .يميز بين األشكال الهندسية -      

فيمكن  تفان تحقق الفضاءوهذه المؤشرات تعتبر العناصر األساسية للكفاءة المرحلية 

 مبدئيا الى جانب األداءات المكونة لكل مؤشر إذ يستلزم تالقول أن الكفاءة قد تحقق

  .تحقق المؤشر وبالتالي الكفاءةيتحقيقها حتى 

وهكذا تم مراجعة تغطية االختبار لكل الكفاءات الواردة في المناهج بمؤشراتها و 

  . أداءاتها لتصبح قادرة على مراقبة تحقيق الكفاءات الواردة في المناهج

ضاء كما تتكون هذه فوهذه المؤشرات تعتبر العناصر األساسية للكفاءة المرحلية ال

ة يتفاعل معها الطفل أثناء وضعيات التعلم بدورها من موارد معرفية وأدائيالمؤشرات 

  .الى جانب دعمها وإنمائها من خالل دفتر التمرينات

  المرحلية الفضاءكفاءةالتحليل المحتوى حسب ) 5(الجدول 

)محتوى(الموارد األدائية المؤشرات    

.التمييز بين الوضعيات فوق تحت.أخريعين شيئا بالنسبة لشيء

.الوضعيات أمام وراءالتمييز بين 

.التمييز بين الوضعيات داخل خارج

بعيد من/ التمييز بين الوضعيات قريب من

انطالق وصول.يتبع مسارا

-منكسر-التعرف على المربع الدائرة خط مستقيم.يميز بين األشكال الهندسية

.مستطيل
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تتمثل في المؤشرات وفي المرحلة الثانية تم اعداد بعد القياس ككفاءة مرحلية ثانية 

  :التالية

التجميعات وبنفس الطريقة تم استخراج الموارد  - الزمن-السعات -األطوال-المقادير

في ) وكل مؤشر يحتوي على أدءاته كما هو وارد(األدائية كمحتويات بوضعية التعليم

  .الجدول

  -القياس –تحليل المحتوى حسب الكفاءة المرحلية يوضح ) 6(الجدول 

)المحتوى(الموارد األدائيةالمؤشراتمرحليةالكفاءة ال

  القياس

أخف/أكبر الوزن أقل/التعرف على شكل أصغرالمقادير

.التمييز بين األطول واألقصراألطوال

.التمييز بين المملوء والفارغالسعات

.التمييز بين السعاتالزمن

بعد يشكل تجميعا خاصة المقارنة بين العناصر التجميعات

  .تعيينه
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.للعمليات الحسابيةيوضح تحليل المحتوى حسب الكفاءة المرحلية ) 7(الجدول رقم 

:بناء األداة -3-2-1

على دفتر تمارين نشاط الرياضيات وجدول تحليل المحتوى وفقا للمنهاج  ااعتماد   

شرعنا في بناء فقرات االختبار ملتزمين باحترام التعليمات المتعود عيها الطفل في دفتر 

أو تأويلها واستهدفت األسئلة في  رينتعليمة التم فهمنشاطات الرياضيات تفاديا لعسر 

اءات متمثلة في الفضاء، القياس والعمليات الحسابية فمنها األسئلة عملية البناء ثالث كف

المباشرة ومنها األسئلة االدماجية المركبة التي تقيس محتويات وأداءات متنوعة في 

.2الفضاء والقفياس والعمليات الحسابية كما يوضحه الجدول رقم 

الموارد اإلدارية المحتوىالمؤشراتالكفاءة المرحلية 

العمليات الحسابية

العدد الرتبيرتب األعداد 

3إلى  1من 

6إلى  1من 

9إلى 1من 

ربط عالقة بين مقدرا وعدد 

الوظيفة بين مقدار وعدة تستعمل -

).بين مقدار(مقادير 

إضافة عناصر لتشكيل المقدار -

.المطلوب

1.2.3.4العدد الكمي

6.7العدد الكمي 

التجمع حسب الشكل والرمز المقارنة بين 

العناصر بعد تعيين الخاصية

ربط العدد بمقدار العدد الكمي الوظيفية الكمية 

لعدد

العدد الكمي 

الوظيفة الكمية للعدد

إضافة عناصر لتشكيل المقدار المطلوب العدد 

الكمي

العدد الكمي 

التاجميعات

تميز عدد األشكال حسب اللونالتصنيف والتمييز حسب اللون

10إلى 1التعرف على األعداد وكتابتها من 9إلى 1يكتب ويتعرف على األعداد من 
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  .قيسها باستهدافوتم تغطية كل الموارد المعرفية الواردة في المنهاج بأسئلة ت

مركبة ادماجية تعرضت للتصنيف أثناء عملية  أن هناك تمارين لىوتجدر االشارة إ

  )8رقم 10رقم 6رقم 5رقم  2رقم 1تمرين رقم (التحليل وتتمثل في التمارين التالية

عود عليها األطفال في النشاطات تانب اختيار كلمات وعبارات مناسبة كأن قد جإلى 

  .لصياغة التعليمات لكل تمرين التعليمية بالنسبة

  :فىتعليمة تطبيق االختبار المعر

 فىبعد االتجار الكامل لالختبارات تم االتصال بالمربية لتحسيسها حول االختبار المعر

يتم الشرح من طرفها وذلك باستعمال  ىوفهمها للتعليمات الواردة في كل تمرين حت

وهكذا  النشاط الوارد في التمرينليمة ورة ليتمكن األطفال من فهم تعبأمثلة على الص

  .مع الشرح بأمثلة إلى غاية االنتهاء منها التمريناتتداولت عملية تقديم 

  :الخصائص السيكومترية ألدوات القياس -3-2-3

للتعرف على صالحية األداة والتأكد من تحقيقها للغرض الذي وضعت : الصدق-أ

  .ألجله

م عرضه توالنهائية  في صورته الشاملة ختبارالابعد بناء : صدق الظاهريال -1-أ

المحكمين يتمثلون في مفتشي التعليم االبتدائي مشرف على /الخبراءعلى مجموعة من 

مقاطعة تحتوي أقسام التربية التحضيرية معلمين ألقسام التربية التحضيرية أستاذ مكون 

عمار  تيارتبجامعة  ةلتكوين مستخدمي التربية وعلم النفس أستاذ بالمعهد الجهوي

بجامعة تيارت كل على حده وتم تعيين االختيارات  ةسات الزهريكر واألستاذةميلود 

ربع ابعد مناقشتها والتي تم االجماع عليها بدرجة مالئم ومالئم جدا باتفاق على األقل 

  .يوضح ذلك 3، والجدول رقم %66.66نسبة تمثل بمحكمين 
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  المحكمين على االختبار المعرفينسب تقدير يوضح ) 8(الجدول 

رقم نشاط 

  التمرين

رقم نشاط نسبة المالئمةفقراته

  التمرين

نسبة المالئمةفقراته

1

1183.33%11111183.33%

12100%12112183.33%

13100%13113166.66%

2
21100%

14
141100%

22100%142100%

3
3116.66%15151100%

3266.66%
16

16183.33%

44116.66%162100%

551100%1717100%

6
6166.66%1818183.33%

6283.33%1919183.33%

717183.33%
20

201100%

818116.66%202100%

99116.66%2121183.33%

1011083.33%2222183.33%

ماعدا / 66.66نالحظ عموما من خالل الجدول أن أغلبية التمارين حظيت بنسبة تفوق 

  :الفقرات التالية 

%16.66نسبة  13

%16.66نسبة  14

%16.66نسبة  18

%16.66نسبة  19

%00نسبة 117
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فقرة  18على أن األداة صادقة في شكلها الظاهري والمكونة من  اإلجماعوعليه تم 

  .فقرات 5وحذف 

  صورة االختبار بعد التعديل

  صورة االختبار بعد التعديل يوضح) 9(جدول رقم 

رقم نشاط 

  التمرين

نوع )مفهوم(محتوى األداءللكفاءةالفقرات

النشاط 

  التمرين

عدد 

اإلجابات 

  الصحيحة

نسبة 

اإلجابات 

الصحيحة

%2288مباشرأطول/يميز بين األطوال أقصرالقياس111

%2392مباشرتحت/التمييز بين وضعيتين فوقالفضاء 12

يربط عالقة بين مقدار وعدد العدد الكمي العملية الحسابية13

  43-2-1تجميعات 

%1976مباشر

%1664مباشروراء/التمييز بين وضعيتين أمامالقياس221

ربط عالقة بين مقدار وعدد العدد الكمي الفضاء22

6-7

%2496مباشر

التجميع حسب الشكل وحسب الرمز الفضاء331

  المقارنة بين العناصر بعد تعيين الخاصة

مركب 

  ادماجي

1040%

يعين شيئا بالنسبة لشيئ أخر العمليات الحسابية441

  الخارج/الداخل

%2496مباشر

مركب قريب من بعيد عنالفضاء551

  ادماجي

1456%

مركب ربط العدد بالمقدار8العدد الكمي العمليات الحسابية52

  إدماجي

1248%

%1664مباشر10-9-6العدد الرتبي الفضاء661

العدد الكمي الوظيفة الكمية لعدد اضافة العمليات الحسابية 62

  المنطلوبعناصر لتشكيل المقدار 

مركب 

  ادماجي

1248%

%1872مباشرمسار انطالق وصول/اتباعالفضاء771

%1144مباشروراء/أمامالفضاء881

%2184مباشرالعدد الكمي ربط العدد بمقدارالفضاء991
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%312مباشرالزمن الفصولالقياس10110

%2288مباشرأكبر/التعرف على الشكل أصغرالقياس11111

ادماجي الفارغ/المملوءالقياس112

  مركب

2496%

%2392مباشرأعلى/أسفلالقياس12121

%2080مباشرالعدد الكمي التجميعاتالعمليات الحسابية13131

%2184مباشرربط العدد بمقدارالعمليات الحسابية132

حسب اللون ربط العدد التمييز:التصنيفالعمليات الحسابية141

  بمقدار

%1976مباشر

%1768مباشرالسعة التمييز بين السعاتالقياس15151

%2496مباشرأخف/الوزن أثقلالقياس16161

%2288مباشرأقصر/الطول أطولالقياس162

%1560مباشرالتعرف ورسم األشكال الهندسيةالفضاء17171

العمليات الحسابية 18181

  العدد

%1768مباشر9إلى 1التعرف على االعداد وكتابتها من 

د هذه الطريقة للمقارنة بين المنخفضين والمرتفعين في تمتع: الصدق التمييزي -2-أ

م الثالثي المنطقي يالتمارين المنجزة وتمت العملية كالتالي تقسيم العينة على أساس التقس

بعد ذلك بين المرتفعين والمنخفضين والنتائج المتحصل عليها  المقارنةثم  33.33%

  :موضحة في الجدول التالي

  يوضح معامالت الصدق التمييزي) 10(الجدول 

الداللة معنويةt.testالمنخفضين في النتائجالمرتفعين في النتائج

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

الخطأ 

المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الخطأ 

  المعياري

11.970.01
19.5010.5011.660.570.33

 بلغمن خالل الجدول نالحظ أن هناك فرق بين متوسط المنخفضين والمرتفعين إذ    

اعتمدنا  قروفولتحديد ال 7.84بفرق قدر ب) 19.50-11.66(الكليهمعلى الترتيب 
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مستقلتين التي تظهر من خالل الجدول أنها دالة فروق لعينتين لل tسلوب اختبارأعلى 

ة عينال افراداالختبار قادر على تمييز  ليهوع 11.97إن قدرت ب 0.01د نإحصائيا ع

  .إلى مستويات مختلفة

قيس السمة قياسا يية نجد الثبات إذا كان من بين الخصائص السيكومتر :الثبات - ب

متسقا في الظروف المتباينة بمعنى استقرار نسبي في النتائج كلما تكرر التطبيق ومن 

) كيودر معامل –الفا كرونباخ (،  االتساق الداخليالتطبيق إعادةأنواع الثبات نجد  بين

  . الصور المتكافئة إذ اعتمدنا كطريقة لتقدير الثبات التصفية، التجزئة،

  :صفيةنال التجزئة -1-

  .سند شارتكيودر ريد  :طريقة التناسق الداخلي  -2-

تم تقسيم االختبار إلى قسمين على أساس فقراته الزوجية  :صفيةنال التجزئة  -1- ب

لنصف االختبار تم  هذا المعاملان والفردية وتقدير معامل االرتباط وعلى أساس 

عليها موضحة في الجدول وتمان والنتائج المحصل بيرمان وجستصحيحه بمعادلة 

   :التالي

  يوضح معامالت التجزئة النصفية) 11(الجدول 

معادلة التصحيح سيبرمان التصفيةالتجزئةمعامل   المعامالت 

  براون

وتمانمعادلة التصحيح ج

0.440.610.60  الداللة

ارتفع بعد  0.44عامل التجزئة التصفية المقدر بـ ممن خالل الجدول نالحظ أن 

كما  0.60 -  0.61على الترتيب  سبيرمان براون و جوتماني  تدلابمع   تصحيحه

  .الثباتعلى قدر من  يعكس أن األداة    

معادلة كيودرو ريتشاردوسون تتأكد هذه الطريقة من  :طريقة التناسق الداخلي: 2ب

البنود ة ولذلك يعطي اتساق ما بين يألجزاء المكونة لالختبار لنفس الخاصاقياس كل 

  .واعتمدنا في هذه الطريقة على المعادلة التالية
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nn=12العينة  

σଶσଶالتباين = (3.34)ଶ = 11,17

نسبة اإلجابات الخاطئةxنسبة اإلجابات الصحيحة

ʹ݇ݎ Ͳ ൌ
N

ܰ െ ͳ
(
−ଶߪ ∑v ∗ f

σଶ
)

ʹ݇ݎ Ͳ ൌ
12

12 − 1
ቆ

11.17ଶ− 2.36

11.17
ቇൌ ͲǤͅ

الذي يعتبر معامل مرتفع يؤكد على أن األداة  80.7لنتحصل على معامل قدر بـ 

  .على قدر من الثبات

  :الدراسة االستطالعيةمكان وزمان إجراء  -4

لقسم التربية التحضيرية بمدرسة  طفل 12االختبار المعرفي على عينة من  إجراءتم 

  .فاطمة بمقر والية تيارت نعيمي

مة تدخالت لتفادي اومن ناحية الزمن كانت عبارة عن فترات متقطعة حددت لها رزن

  .مة اإلجراء حسب الجدول التالياعب األطفال وكانت رزنتملل و

.زمان الدراسة االستطالعية يوضح) 12(ول دالج

  مجال التمارين  الفترة  التاريخ

  2013ماي8

  2013ماي8

  2013ماي9

  الفترة الصباحية

  الفترة المسائية

  الفترة الصباحية

  تمارين الفضاء

  تمارين القياس

تمارين العمليات 

  الحسابية
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  :خالصة

ومن خالل النتائج توصلنا إلى أن  الطرقتقدير الصدق وثبات األداة بجملة من ب صلناتو

  طمئنان في جمعنا لمعطيات الدراسةاألداة على قدر من الصدق والثبات وبالتالي اال



  الفصل الخامس

الدراسة األساسية

  تمهيد

  المنهج المستخدم  -1-

  حدود الدراسة -2-

  عينة الدراسة األساسية -3-

  .األساليب اإلحصائية -4-
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  :تمهيد- 1

األساليب و من خالل هذا الفصل سنوضح منهج الدراسة،حدود الدراسة،عينة الدراسة

  :يليما بشيء من التفصيل في إليهاالمستخدمة في المعالجة التي سنتطرق 

:منهج الدراسة 2

المتمثل في تحديد العالقة بين النمو المعرفي و الهدف من ورائهاو لطبيعة الدراسة انظر  

م تحديدهما ث االتعرف على كل من المتغيرين على حدا كيف استلزم عليناومحتوى المنهاج 

الذي يهتم بالمتغيرات ثم يسعى  التحليليهذا ما يندرج تحت إطار المنهج الوصفي و كما

  الى البحث عن العالقة بين متغيرات أخرى

  :حدود الدراسة - 3

كانت و جوانإمتدت حتى نهاية شهر و انطلقت خالل شهر أفريل:الحدود الزمانية -3-1

ذلك و على شكل فترات منتظمة من خالل رزنامة تم االتفاق عليها مسبقا لتحضير العملية

  لتطبيق أدوات الدراسة الظروف المساعدة و لتوفير الجو المناسب

  يوضح زمان اجراء الدراسة االساسية) 13(الجدول 

نوع االختبارالفتراتالتاريخ

2013ماي 21

  2013ماي  21

  2013ماي  22

  2013ماي  23

  2013ماي  26

الفترة الصباحية

  الفترة المسائية

  المسائيةو الفترة الصباحية

  المسائيةو الفترة الصباحية

  الفترة الصباحية

تمارين القياس.تمارين الفضاء

  تمارين العمليات الحسابية
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نصف ألن المدة و التي بلغت يومين  الرائز إجراءو ما تجدر االشارة اليه هو طول فترة 

  .دقيقة 25الى  20 بينالزمنية لكل إجراء دامت عموما 

تمثلت في المدرسة االبتدائية بنعيمي فاطمة واقعة في مقر : الحدود الجغرافية -3-2

  الوالية

 4و سنوات 5أطفال قسم التربية التحضيرية يترواح سنهم بين : الحدود البشرية  -3-3

  .طفال 25البالغ عددهم و شهر 11و سنوات 5أشهر الى 

قد و يتمثل المجتمع األصلي للدراسة في تالميذ قسم التربية التحضيرية :عينة الدراسة -4

  ذكور 11و إناث 14طفل من بينهم  25مثلثه عينة الدراسة ب 

  يوضح خصائص العينة)14(الجدول 

الجنس

  البيانات

المجموعإناثذكور

111425التكرار

100%56%44%النسبة المئوية

نالحظ عموما أن نسبة االناث تفوق نسبة الذكور بثالث تالميذ حيث بلغت نسبة     

%44بينما نسبة الذكور تقدر ب 56%االناث 

  :األساليب االحصائية المستخدمة- 5

مستخدمين ) spss)10.00التحليل على برنامج و المناقشةو إعتمدنا في عملية االستغالل

:األساليب التالية

النسب المئوية -االنحراف المعياري - المتوسطات الحسابية-

معامل االرتباط برسون - Tإختبارالفروق  -



  الفصل السادس

  عرض نتائج الدراسة

  األولىعرض نتائج الفرضية  -1-

ةعرض نتائج الفرضية الثاني -2-
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  :عرض نتائج الفرضية األولى-1

توجد عالقة دالة إحصائيا بين مستوى النمو  :انه  تنص الفرضية األولى على)1

  المعرفي ومحتوى المنهاج للتربية التحضيرية لنشاط الرياضيات

م االعتماد على تحديد مستوى النمو المعرفي و تحديد العالقة بينه و تللتحقق من صحتها 

  .االختبار المعرفيبين نتائج استجابة األطفال على 

مستوى النمو المعرفي اعتمدنا جدول المعاينة لتحديد :مستوى النمو المعرفي-1-1

لخمس فئات إستنادا على زائر كولومبيا

  يوضح نتائج المعاينة حسب رائز كولومبيا )15(الجدول 

  السن     

الفئات

ضعيفدون الوسطمتوسطحسنجيد

6.7%%24.2%38.2%24.2%6.7

3837-4746-5958-5.56867الى 4.6

4847-5655-6362-6.57372الى 5.6

5857-6463-7261-7.57978الى 6.6

5857-7069-7574-8.58382الى 7.5

6564-7473-8079-9.58584الى 8.6

7473-7877-8483-10.68988الى 9.6

7776-8180-8685-11.59291الى10.6
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ار كلومبيا ألطفال قسم التربية التحضيرية الذي يتراوح بو إذا ماحاولنا مطابقة نتائج إخت

فنجد  االختبارشهر الى يوم إجراء  11سنوات و  5أشهر الى  4سنوات و  5سنهم بين 

  )الحسن و الجيد(هذه العينة كلها تنحصر في مجال

المتوسط النظري و كتدعيم للنتائج إعتمدنا الطريقة الثانية والمتمثلة في المقارنة بين 

  والمتوسط الحسابي و النتائج موضحة في الجدول التالي

  المعرفييوضح المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لمتغير النمو )  16(الجدول

المتوسط المتغير

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الخطأ 

  المعياري

المتوسط 

  النظري

السقف 

  النظري

مستوى 

النموالمعرفي
66.488.351.6750)0–100(

نالحظ أن المتوسط الحسابي لمتغير النمو المعرفي يفوق المتوسط ) 16(من خالل الجدول 

.]100–0[لمجال سقف نظري   66.48 ب قدر المتوسط الحسابييث النظري،ح

كلومبيا  رائز علما أنه عند تطبيق 1.67و خطأ معياري  8.35االنحراف المعياري 

المكون من محورين المحور األول إدراك المختلفات تحصل فيه جميع أفراد العينة على 

 الدرجة الكاملة أم المحور الثاني و المخصص لجزء إدراك العمليات

)conceptualisation elaborée( لألطفال سنوات خصص  5الذي يفوق سن تطبيقه و

  على األغلبية من فقراته بةتمكن األطفال من االجا.ذوي سبع سنوات
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  .تحديد العالقة بين مستوى النمو المعرفي و محتوى المنهاج -1

  م االعتماد على معامل بيرسون لتحديد العالقة و النتائج موضحة في الجدول التاليت

  ومحتوى المنهاجيوضح العالقة بين مستوى النمو المعرفي ) 17( الجدول 

مستوى الداللةمعامل بيرسونالمتغير

محتوى النمو المعرفي 

و محتوى المنهاج

غير دال إحصائيا0.20

أن معامل االرتباط بين مستوى النمو المعرفي و ) 17(نالحظ من خالل الجدول 

نوعا ما  بارتباط 0.20محتوى منهاج التربية التحضيرية في نشاط الرياضيات قدر ب

  غير دالة إحصائياو جدنا أنه  23ية لدى درجة حرية تحديد الداللة المعنو ضعيف

  :عرض نتائج الفرضية الثانية-2

أن الكفاءات الواردة في منهاج قسم التربية التحضيرية في :تنص الفرضية الثانية على

  نشاط الرياضيات حققت عن طريق و سائل التقويم

على تحليل المحتوى و ذلك عن طريق تحديد الكفاءة وللتحقق من صحتها اعتمدنا 

المرحلية كبعد مع تعين المؤشرات ثم تحديد األداءات أو محتويات لهذه المؤشرات لتسهيل 

اءات الواردة في كفعملية بناء فقرات االختبار كوسيلة تقويم للتأكد من مدى تحقق ال

تحقق من مدى قياس و سائل ولل.المنهاج و المراد تحقيقها من خالل وضعيات التعليم
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م إعطاء مماثلة لالختبار حيث يتم تغطية كل تالتقويم للكفاءات الواردة في المنهاج 

للتعليمات  ات الى جانب الشرح الوافرمؤشرات الكفاءة الواردة في المنهاج مع دقة التعليم

  من طرف المربية أثناء عملية اإلجراء

لكل فقرة و بعد عملية ) 1-0(جانب اعتماد التنقيط الديكوتومي للفقرات  إلى

الذي يمثل تعين  المرفق في المالحق 2الملحق التصحيح تحصلنا على النتائج الواردة في 

األبعاد الثالثة كل على حدى بالنسبة للكفاءات المرحلية الفضاء و الكفاءة المرحلية القياس 

ليات الحسابية إذ يتم تحديد مجال كل بعد بالعناصر المكونة له من ثم الكفاءة الخاصة بالعم

المؤشرات الى األداءات أو محتويات المؤشرات إذ تتم مرافقة الجدول بالنتائج المتحصل 

عليها في كل فقرة من فقرات االختبار مصنفين حسب األبعاد أو المحاور الثالث للكفاءات 

  .الواردة في المنهاج

  يمثل استجابة األطفال لفقرات اختبار الكفاءات المرحلية الثالث)  18( جدول 

تكرار رقم التمرينمحتويات المؤشرات وأداءاتهمؤشراتهاالكفاءت المرحلية

االجابة 

  الصحيحة

نسبة 

االجابة 

  الصحيحة

تعني شيئا بالنسبة لشيء 11

  أخر

92%2123تحت/فوق 

64%1216وراء/أمام

96%1424الخارج/الداخل

56%1514بعيد عن/قريب عن 

44%1811وراء/أمام
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92%11223أعلى/أسفل الفضاء

72%1718وصول متاهة/إنطالقيتبع مسار21

-الدائرة-المثلث-المربعاألشكال الهندسيةيزتم31

  تقاطع خطين-المستطيل

11715%60

  القياس

  المقادير

88%11122أكبر/أصغر

96%11624أخف/أثقل

88%21622األقصر/األطولاألطوال

96%21124الفارغ/المملوءالسعات 

68%11517السوائل/السعات

الزمن

  ترتيب الفصول

11003%12

تجميعات حسب خاصية التجميعات

المقارنة بين العناصر بعد 

  تعين الخاصية

231040

261248

  يرتب األعداد  العمليات الحسابية

  96  24  116  العد 

  76  19  31  1،2،3،4العدد الكمي

  96  24  22  7- 6العدد الكمي

ربط العدد بمقدار العدد 

  الكمي

251248

العدد الكمي،الوظيفة الكمية 

عناصر  إضافةلعدد 

  لتشكيل المقدار المطلوب

161664
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العدد العدد الكمي ربط 

  بمقدار

192184

  80  21  213  العدد الكمي التجميعات

ربط العدد بمقدار العدد 

  الكمي

2132184

التصنيف التمييز حسب   التصنيف حسب اللون

  اللون،ربط العدد بمقدار

1141976

يكتب و يتعرف على 

  9الى 1األعداد من 

التعرف على األعداد و 

  9 إلى 1كتابتها من 

1181768

التالميذ على فقرات االختبار و التي سنتطرق  استجابةيبين الجدول تكرارات و نسب     

  :حسب األبعاد التالية إليها

مع  األطفالبالنسبة للكفاءة المرحلية الفضاء كانت استجابة : بعد أو محور الفضاء-1

في ثالث فقرات متصلة % 96 إلى% 92نسبة مرتفعة بين  إلىفقراته تصل 

الداخل  تحت،/فوق(بالمؤشر تعين شيئا بالنسبة لشيء أخر و المعينة بأداءات

-نشاط االنطالق و الوصول(أما بالنسبة لمؤشر اتباع مسار)أعلى/الخارج،أسفل /

ألداءات أو %  64ثم تصل الى نسبة % 72فتم الحصول على نسبة )  المتاهة

  .)وراء/نشاط التمييز بين األشكال أمام 

ام بالنسبة الى بعد أو محور القياس فنالحظ تقريبا نفس و تيرة :بعد القياس-2

%  96الى % 88التحصيل أي االيجابات الصحيحة اذ تتراوح النسبة بين 



الفصل السادس                                                                    عرض نتائج الدراسة

113

و ) فارغ/المملوء(المقادير،األطوال و السعات(لتاليةللفقرات الخاصة بالمؤشرات ا

 -خاصة فقرة السعات %  68المرتبطة بالكفاءات المرحلية القياس الى نسبة 

.)السوائل

للفقرات الخاصة بالتجميعات و الحالة % 48و % 40إذ تنخفض نوعا ما الى 

و تمثل % 12االستثنائية تتمثل في الفقرة المتصلة بالزمن إذ تصل نسبة االستجابة الى 

طفل و يتمثل التمرين في نشاط قص صور الفصول األربعة  25ثالث اطفال من بين 

رى إذ يتم لصقها بترتيب الفصول تعرف على الفصول ثم تلصيقها في ورقة أخلل

  األربعة اذ تبين عدم نجاح األغلبية في النشاط

و المحور الخاص بالعمليات الحسابية يتوفر او البعد  :بعد العمليات الحسابية-3

كاستجابات ايجابية % 96الى % 80أيضا على نسب مرتفعة بنسبة تتراوح بين 

لكمي،وربط العدد بالمقدار،وهي متمثلة او العدد  الرتبي للفقرات الخاصة بالعدد

بالنسبة للفقرات المعنية % 76الى %  68فقرات ثم الى نسبة ما بين  5في 

بالتعرف على األعداد و كتابتها، التصنيف و التمييز حسب اللون،العدد 

الكمي،التجميعات و الوظيفة الكمية لعدد و اضافة عناصر لتشكيل المقدار 

قرات بمؤشر الوظيفة الكمية لعدد و عملية التصنيف و هي المطلوب،ترتبط هذه الف

عن % 48ثم لتنخفض االستجابة في فقرة واحدة بنسبة  فقرات 4متمثلة في 

  .8سابقتها و هي خاصة بربط العدد بمقدار و العدد الكمي 

بالنسبة الستجابة األطفال يتمثل في تحليل الفقرات جدول نقترح ومن جانب آخر 

  .بالنسبة لجميع الفقراتوكل طفل لكل فقرة 



السادس                                                                    عرض نتائج الدراسةالفصل 

114

  یمثل تحلیل فقرات االختبار التحصیلي  )19(الجدول رقم 

یوضح استجابة أطفال القسم التحضیري لفقرات االختبار التحصیلي حسب أبعاد الكفاءات المرحلیة الواردة في منھاج نشاط الریاضیاتوھو 
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لكل فقرة  األطفالاستجابة تكرارات أن  19نالحظ من خالل الجدول رقم 

السابق الواردة في الجدول رقم من خالل النسب المرتفعة وهذا ما تم تأكيده مرتفعة 

ارتفاع وبالتالي نؤكد الطفل الواحد لكل الفقرات ارتفاع استجابة إلى جانب  18رقم 

المتمثلة في المرحلية الكفاءات كل التي تمثل لكل الفقرات  األطفالأغلبية استجابة 

  .نشاط الرياضياتوالواردة في منهاج والفضاء والعمليات الحسابية القياس 



مناقشة وتحليل نتائج الفرضية االولى-1-

  مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثانية -2-

  الفصل السابع

مناقشة وتحليل النتائج
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  تمهيد

في هذا الفصل مناقشة النتائج المتحصل عليها في ظل األطر النظرية  سيتم

والدراسات السابقة التي اهتمت بالموضوع وذلك بعد عرض أو التذكير بالنتائج المتوصل 

  .إليها ثم التصريح بقبول الفرض أو رفضه معتمدين على تفسير لذلك

تحليل ومناقشة نتائج الفرضية األولى-1

عالقة بين مستوى النمو المعرفي لطفل القسم التحضيري  وجود تنص الفرضية على

أن ) االرتباط) (16( إذ بينت نتائج الجدول رقم  ومحتوى المنهاج لنشاط الرياضيات

وعند محاولة تعميم النتائج على أساس الداللة اإلحصائية  0.20بـ درقمعامل االرتباط 

ونرفض الفرض البديل وجدت غير دالة إحصائيا وعليه نقبل الفرض الصفري 

طفال وذلك بسبب فترة  25نرجع عدم داللة النتائج الى العينة القليلة والمتمثلة في ).البحث(

  .التطبيق في نهاية السنة اذ تزمنت مع خروج االطفال

يؤول الباحث عدم وجود عالقة بين متغيرين السابق ذكرهما إلى كون الطفل لم 

ما نشأ في مؤسسات تسبقها إذ تعد األسرة والمجتمع إنويلتحق مباشرة بالقسم التحضيري 

مؤسسات للتنشئة االجتماعية تساهم في زيادة رصيد الطفل في مختلف مجاالت شخصيته 

  ...)االجتماعية االنفعالية، العقلية، المعرفية، الحس حركية

وهذا ما اتفق مع دراسة بيرتون ووايت المعروفة بمشروع هارفارد قبل المدرسة 

عت إلى ترتيب األطفال استنادا على اختبار والمالحظة حسب المقدرة المعرفية التي س

والمهارات االجتماعية، توصلوا إلى اختالفات فردية مهمة مرتبطة بمتغيرات في بيئة 

.)1(الطفل

.30ص .، علم النفس النمو يف الطفولة املبكرة درا اجلامعة اجلديدة، كلية التربية املنصورة)2008(مجال عطية -1
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أما إذا رجعنا إلى أصل هذه المرحلة وما تحويه من مميزات وخصائص نمائية 

  :لخصها في ما يلياستنادا على نظرية بباجية فقد 

الطفل يدرك األشكال-

يدرك مدى التناظر والتماثل والتشابه القائم بين األشكال -

.قادر على تكوين الوحدات المعرفية للشكل التصوري العام والرموز والمفاهيم-

اإلدراك يسمح له بالتعرف على الشيء وتمييزه-

العقليةإدراك العالقات المكانية من خالل خبراته الحسية -

.إدراك تفاصيل على شكل صورة ذهنية أشبه ما تكون بصورة كاملة عن الشيء-

.10العد حتى -

.التمييز بين المقادير-

.تعلم الحساب باستعمال أدوات ملموسة-

.يضيف شيئا أو ينقص شيئا آخر-

.إدراك األلوان البارزة وعدمه بين درجات اللون الواحد-

   .إدراك األحجام واألشكال الكبيرة-

في حين أكد رائز كولومبيا أن أطفال مرحلة خمس سنوات يتجاوبون مع أغلبية 

الفقرات كما تمركزوا من خالل جدول المعاينة في مجال  الحسن والجيد مما يزيد من 

لها أهميتها في زيادة منهاج قسم التحضيري كمرحلة وى النمو المعرفي لديهم إذ يعتبرمست

خاصة اللغوي، االجتماعي الحركي ومن هذه الدراسات عدة مجاالت قدرة الطفل في 

إذ توصلت إلى أن البرامج التي اهتمت بهذه المرحلة ) 2003(دراسة نبراس يونس آمراد 

.)1(أسهمت في تنمية التفاعل االجتماعي لدى األطفال

.07، ص، لغة الطفل بني احمليط وملدرسة، رسالة ماجستري غري منشورة1999: تازرويت حفيظة -1
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وفي نفس السياق تشير دراسة جاربر وهيبر إلى أن الذهاب إلى التعليم ما قبل 

.)1(إلى ارتفاع مستوى اللغة وحصيلتها عند الطفل المدرسة أدى

في حين تعاكست نتائج الدراسة الحالية مع دراسة بلوم والذي يؤكد على أهمية 

من ذكاء الطفل يحصل % 80 نسبة ى في حياة الطفل حيث توصل إلى أنالسنوات األول

لطفل أنشطة ه خالل السنوات الثمانية األولى ويضيف أن في هذه المرحلة يتلقي ايعل

طفل تؤكد تأثير التعليم  1000مختلفة يؤثر التعليم فيها كثيرا والنتائج التي أجراها على 

  .التحضيري بمساهمته في تطوير نمو التفكير للطفل

حول أثر التعليم  2003في نفس السياق اختلفت الدراسة مع دراسة صنايعي محمد 

مقارنة التالميذ اللذين التحقوا بالقسم التحضيري على األطفال معرفيا وسلوكيا من خالل 

التحضيري والذين لم يلتحقوا به، وتوصلت الدراسة إلى أنه توجد فروق لصالح المتلقين 

.)2(تعليما تحضيريا في المجالين المعرفي والسلوكي

تحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثانية-2

طريق وسائل  تنص الفرضية على أن الكفاءات الواردة في المنهاج تتحقق عن

  .التقويم

اءات الواردة في منهاج التربية فكأن جميع ال) 18(بينت نتائج الجدول رقم 

التحضيرية لنشاط الرياضيات تحققت استنادا على النسب المئوية وتكرارات اإلنجاز من 

التحضيرية هو مخطط  ةفمنهاج التربي تاءات تحققفكعكس أن اليقبل األطفال وهذا ما 

موعة من النشاطات مبنية على أسس فلسفية اجتماعية ونفسية تراعى فيها بيداغوجي لمج

11، صاملرجع السابق، )2003( جاجة حممد أوبلقاسم -1

.75، ص، أثر التعليم التحضريي على األطفال معرفيا وسلوكيا من ش م جامعة وهران)2003( صنايعي حممد -2
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طبيعة المرحلة والخصائص المميزة لها والمحيط المتواجد فيه الطفل، ينطلق من أهداف 

تحدد مسار العملية التعليمية ونتائجها كما وتحدد مجاالت األنشطة من مجال حركي من 

ية علمية، مجال اجتماعي ومجال الرياضيات وهذا مجال تربية رياضية، تربية لغوية، ترب

  .األخير يسعى إلى تنمية التفكير المنطقي، وتنظيم العالقات، وحل مشكالت وتنظيم الفضاء

ومن خالل برمجة ثالث محاور ككفاءات مرحلية في المنهاج متمثلة في الفضاء إذ 

محور القياس الذي من نظيم وهيكلة الوسط المتواجد فيه، فضال عن تتساعد الطفل على 

القدرة على التمييز والمقارنة والقياس باستعمال وحدات مرجعية باستعمال : جملة كفاءاته

األطوال، الكيل السعة والسطوح، والتعبير عن الزمن، دون أن ننس محور العمليات 

الحسابية الذي يهدف إلى تقييم عالقة مقدار وعدد، يستعمل الوظيفة الكمية لعدد، ربط 

لعالقة بمقدار وعدد، العدد الكمي، العدد الرتبي، إلى جانب التصنيف بتكوين شيء حسب ا

خاصية ترتيب عناصر حسب خاصية، يوزع، يجزئ، يرتب عناصر حسب خاصية وبعد 

  .تجميعات

والمتمثلة في دراسة ) 2000(اجة محمد أو بلقاسم سنة جوهذا ما اتفق مع دراسة 

المفاهيم الرياضية ألطفال ما قبل التعليم وشملت عينة ول بناء برنامج تجريبي في ح

طفال وطفلة مستخدما المنهج التجريبي وتوصلت الدراسة إلى أن تدريس  38الدراسة 

محتوى نشاطات البرنامج التعليمي المقترح قد ساهم  ىأطفال مرحلة ما قبل التعليم المدرس

ادة منها أي أن أطفال هذه المرحلة في إكسابهم وتعليمهم لكثير من تلك المفاهيم واالستف

ولوجية والهندسية وأن البرنامج المقترح يتوافق تيبيتوفرون على استعداد لتعلم المفاهيم ال

.)1(في نشاطاته العديدة مع النمو المعرفي ألطفال الروضة

تعتبر التربية التحضيرية تمهيدا يساعد الطفل على التكيف مع المحيط خاصة 

 1987اعى فيه شروط ومبادئ ضرورية حيث أثبتت دراسة ليندا المدرسة لذلك تر

توصلوا أن جملة من المؤشرات يجب أن نأخذ في الحسبان عند  1990ومديحة عمر 

  .املرجع السابق): 2003(جاجة حممد او بلقاسم  -1
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تنظيم البيئة التعليمية وهي تتضمن أركان تعليمية متنوعة تتوفر على شروط تجذب 

.)1(كةانتباههم تنمي حركاتهم، تزيد من تفاعلهم، تتيح لهم حرية الحر

كما أثبتت دراسة نورية بن غبريط ورمعون عن التعليم التحضيري في رحلة 

ة على استمارة الدراسة يمربيا ومرب 1969رئيس مؤسسة و 572اإلصالح تم استجواب 

وتوصلت إلى أن التعليم التحضيري فضاء للتنشئة االجتماعية والتعليم الذي يهدف 

أما عن النشاطات المقترحة % 79.30بنسبة باألساس إلى تحضير الطفل إلى التمدرس 

  %.82.70ثم اللعب بنسبة % 86.56قراءة وكتابة متنوعة باألناشيد بنسبة % 90

إن الغاية من إدراج محاور النشاطات الرياضية في منهاج التحضيري هي تهيئة 

إتمام الطفل لتعلمات أساسية الحقة تأهله للتكيف مع الوسط المتواجد فيه، لذلك ففي نهاية 

المختلفات مقارنة موضع برنامج المنهاج يكون الطفل قادرا على العد، التصنيف، إدراك 

وتم إعطاء أهمية للعدد الكمي ألن الطفل ال يدرك  ىالعدد الرتباشياء بموضع اشياء اخرى 

مفهوم العدد إال من خالل ربطه بمقدار أو بمجموعة أشياء وفي مجال القياس يتحكم الطفل 

قدر قياس األشياء، يقارن قياس شيء أو أكثر والقياس باستعمال يير عن الزمن في التعب

  السطوحوحدات مرجعية كالطول والكيل والسعة 

أما الفضاء فيتعرف فيه األطفال على األشكال الهندسية تعين أشياء بالنسبة ألشياء 

  .أخرى، يعين االتجاهات ليصل إلى هيكلة وتنظيم الفضاء

ن إنجاز النشاطات التي أعدت كوسيلة لتقويم الكفاءات الواردة في وهذا ما لمسناه م

الفصول خاصة بمحور الزمن إذ وجدنا  )2(المنهاج ما عدا فقرة تتمثل في نشاط ترتيب

واقع إدارة وتنظيم الطالبة املعلمة للمواقف التعليمية يف رياض األطفال جملة كلية التربية، جامعة  2001دالل هدهود  -1

58¡42ص  18العدد  16اإلمارات العربية املتحدة، جملد 

جية، وهران، مركز البحوث األنتر بولو، التعليم التحضريي على وقع اإلصالح): 2009(رمعوننورية بن عربيط  -2

.19ص
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طفال إذ ما لمسناه أن  25أي ثالث أطفال من بين % 12نسبة استجابة األطفال تقدر بـ 

  .الطفل في هذه المرحلة يتعرف على الفضول

إال أن عملية الترتيب تصعب على أغلبية األطفال كما هو الحال بالنسبة للساعة، 

األسبوع، الشهر إذ نجدها واردة في المنهاج ومقصية في دفتر النشاطات وذلك ألنها 

.)1(تتجاوز مستوى إدراك األطفال في هذه المرحلة

.20املرجع السابق، ص): 2009(نورية بن عربيط رمعون -1
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  :الخالصة العامة

توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى أن مرحلة خمس سنوات تعد الدعامة 

الذي بدوره يساهم في األساسية لكثير من المجاالت عمادها المجال المعرفي 

إمكانية رفع ذكاء الطفل تأقلمه مع الوسط اكتسابه لتعليمات مختلفة، فالطفل منذ 

بدايته نشأ في وسط عائلي يرمي إلى تطوير كفاءاته فضال على المجتمع 

كمؤسسة للتنشئة االجتماعية وجماعة الرفاق واالقتران في حيث ظهرت مؤسسة 

عارف الطفل تعتمد منهاجا مبني على أسس تسعى إلى التأثير في مهارات وم

تطبيقية أال وهي التربية التحضيرية التي تسعى إلى تقديم موضوعات أساسية 

تعزز نمو الطفل إذ تساعده على تقبل فكرة المدرسة تنمية مهارات االتصال من 

خالل التفاعل والمشاركة وعليه تتأكد أهمية المرحلة التحضيرية باالهتمام 

  .المختلفةبمجاالتها 

  :ومن خالل النتائج المتوصل إليها ارتأينا وضع االقتراحات التالية

إعادة النظر في التصور التركيبي بالنسبة للطفل لالنتقال من السهل إلى -

.الصعب

مراجعة فكرة الزمن الوارد في المنهاج لطفل خمس سنوات خاصة -

)الساعة( هوممف

.الضرورية إلنجاح المنهاجتهيئة األقسام التحضيرية بالمستلزمات -

تباع استراتيجيات التعليم المبرمجة في المنهاج حل المشكالت ا-

.استكشاف، اللعب

تكوين القائمين على العلمية التحضيرية استنادا على برنامج تكويني -

  .يتناسب والمنهاج



  المراجــــــــــــع
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  املعريف لالختبارميثل الشكل األول  01:امللحق رقم

مالحظات  حمتوى املفهوم اهلدف  املفهومالفقراترقم نشاط التمرين

    أطول/أقصر-مييز بني األطوال  القياس111رقم 

    حتت/التمييز بني وضعيتني فوق  الفضاء21

العمليات 31

  احملاسبية

يربط عالقة بني مقدار وعدد الكمي 

4-3-2-1جتميعات (

التمييز بني مقدار وعدد التجميعات   الفضاء212رقم 

7-6العدد الكمي 

العمليات 22

  احلسابية

يربط عالقة بني مقدار وعدد  

7-6التجميعات العدد الكمي 

حذف  اليسار/التمييز بني اليمني  الفضاء313رقم 

العمليات 23

  احلسابية

التجميع حسب الشكل وحسب 

الرمز املقارنة بني العناصر بعد بعض 

  اخلاصية

  حيذف  إتباع مسار االنطالق الوصول  الفضاء414رقم 

اخلارج وبعني شيئا بالنسبة /الداخل  الفضاء515رقم 

  لشيء آخر

    قريب من بعيد عن  الفضاء616رقم 

العمليات 26

  احلسابية

    ربط العدد باملقدار -العدد الكمي

العمليات 717رقم 

  احلسابية

10-9-6العدد الرتب 

27

  حيذف  ميني يسار  الفضاء818رقم 

  حيذفالتجميع بقدر بشكل  -العدد الرتبالعمليات 9192939رقم 
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  جمموعة أخرىجمموعة متكافئة مع   احلسابية

    إتباع مسار إنطالق وصول  الفضاء10110رقم 

    أمام وراء  الفضاء11111رقم 

العمليات 12112رقم 

  احلسابية

    ربط العدد مبقدار: العدد الكمي

    الفصول-الزمن  القياس13113نشاط 

    أكرب/التعرف على الشكل أصغر  القياس14114

    اململوء الفارغ  القياس214

    أعلى/أسفل  الفضاء15115

العمليات 16116

  احلسابية

    العدد الكمي التجميعات

    اربط العدد مبقدار  الفضاء216

التجميع حسب  -األشكال اهلندسية  الفضاء17117

  األشكال

  حيذف

العمليات 18118

  احلسابية

التمييز حسب اللون ربط : التصنيف

  العدد مبقدار

السعات املختلفة " السعة التمييز بني  القياس19119

  للسائل

    أخف/ ثقل: الوزن  القياس20201

    أقصر/ أطول: الطول  القياس202

-التعرف اإلشكال اهلندسية مربع  الفضاء21211

مستطيل دائرة خطاب  -مثلث

  متقاطعات

9إىل  1التعرف وكتابة األعداد من   22221
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  المحاكمیىة تشبكة تقدیرایمثل ): 2(رقم الملحق 

  النشاطات   

حمتوى   املفهوم

  األداءات

  التقديرات  التقديرات

مالئم   غري مالئم

نوعا ما

مالئم   مالئم

  جدا

1نشاط رقم 

أقصر من أطول من  القياس  11أداء 

          حتت/ خوف  الفضاء  21أداء 

العمليات   31أداء 

  احلسابية

          جتميع األشياء

          وراء/ أمام  الفضاء  12أداء 2نشاط رقم 

العمليات   22أداء 

  احلسابية

العدد  7-6العدد 

  الكمي

          ميني يسار  الفضاء  31أداء 3نشاط رقم 

العمليات   23أداء 

  احلسابية

التجميع حسب 

الشكل وحسب 

الرمز العدد الكمي

تباع مسار   الفضاء  4أداء 4نشاط رقم 

الوصول/ االنطالق

قريب من بعيد عن  الفضاء  5أداء 5نشاط رقم 

العمليات   16أداء 6نشاط رقم 

احلسابية

العدد  8العدد 

  الكلي

26أداء 

العمليات   17أداء 7نشاط رقم 

احلسابية

-6العدد الرتب 

9-10+

الوصفة الكمية   27أداء 

مترين (لعدد 
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إدماجي العدد 

  الكمي

          ميني يسار  الفضاء  8أداء   8نشاط 

-29-19أداء   9نشاط 

39

العمليات 

  احلسابية

التجميع العد 

  بقدر- الرتب

اتباع مسار انطالق   الفضاء  10أداء   10نشاط 

  وصول

          أمام وراء  الفضاء   11أداء   11نشاط 

العمليات   12أداء   12نشاط 

  احلسابية

/ العدد مبقدارربط 

  العدد الكمي

          الفصول -الزمن  القياس  13أداء   13نشاط 

التعرف على   القياس  114أداء   14نشاط 

أكرب  -الشكل

  أصغر 

          الفارغ/اململوء  القياس   214أداء 

  أعلى/أسفل  الفضاء  15أداء   15نشاط 

العمليات   116أداء   16نشاط 

  احلسابية 

العدد التجميعات 

  الكمي

العمليات   216أداء   

  احلسابية

          ربط العدد مبقدار

نشاط رقم 

17

األشكال   الفضاء 

  اهلندسية

نشاط رقم 

18

العمليات 

  احلسابية

التصنيف 

التمييز 
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حسب 

اللون ربط 

العدد 

باملقدار 

يستعمل 

الوصفة 

الكمية 

  لعدد

نشاط رقم 

20

          أخف/أثقلالوزن   القياس  120أداء 

/الطول أطول  القياس  220أداء 

  أقصر

التعرف على   الفضاء21121

  األشكال اهلندسة

مثلث خطني 

  متقاطعني

العمليات   العدد22

  احلسابية

التعريف وكتابة 

إىل  1األعداد من 

9
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  .الرياضياتيوضح كيفية اختيار احملكمني لفقرات اختبار نشاط ) 3(امللحق رقم 

رقم

  نشاط

ينرمالت

10110123تقديرات احملكمنيهفقرات

غري

مالئم

مالئم

نوعا 

ما

مالئممالئم

جدا

11111123

11113212112114

213313113213

31241411415

2123321424

22241511515

31332116116123

23112221624

4143211711742

5152418118132

616112219119123

261322012015

71712322024

81823121121123

91932122122132
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  استجابة األطفال لفقرات االختبار املعريف بالتكرار والنسبنتائج  04:امللحق رقم

  اإلجابات الصحيحة  فقرات االختبار

%  التكرار

112288%

212392%

311976%

121664%

222496%

131040%

142496%

151456%

251248%

161664%

261248%

171872%

192184%
1010312%

1112288%

2112496%

1122392%

1132080%

2132184%

1141976%

1151738%

1162496%

2162288%

1171560%

1181768%
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  نتائج األطفال الختبار كولومبيا) 5(امللحق رقم 

  الدرجات  األطفال

184

261

355

459

568

671

759

863

955

1081

1157

1270

  الدرجات  األطفال

1369

1479

1563

1665

1775

1857

1959

2064

2182

2366

2474

2567
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01اللوحة رقم  –منوذج من فقرات رائز كولومبيا ): 6(ملحق رقم
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44 C.P.A.
H, B and W. lnc. 44

44اللوحة رقم –منوذج من فقرات رائز كولومبيا ):7(ملحق رقم
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  () رائز كولومبیا اللوحة رقمالنموذج من فقرات ) 8(الملحق رقم 
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  ()اللوحة رقم نموذج من فقرات الرائز كولومبیا ) 9(الملحق رقم 
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  لرائز كولومبیا) التصحیح( نقیطتورقة النموذج من ) 10(الملحق رقم
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  نموذج من االختبارات المعرفیة) 11(الملحق رقم

  )18(التمرین رقم 

.ال حظ مث ضع األشكال املتشاة يف اللون داخل حيز-

  بالعدد املناسبيز احلأربط -

5

6

4



141

  نموذج من االختبارات المعرفیة )12(الملحق رقم

  )19(التمرین رقم 



142

  نموذج من االختبارات المعرفیة) 13(الملحق رقم

)12(التمرین رقم 

صل جمموعة األشياء بالعدد املناسب هلا-

4

3

2

5



143

  نموذج من االختبارات المعرفیة) 14(الملحق رقم

)16(التمرین رقم 

1 2 3 4 5 6



144

  نموذج من االختبارات المعرفیة) 15(الملحق رقم

  )13(التمرین رقم 

قص املشاهد املوجودة يف امللحق والصقها للحصول على التسلسل الزمين للفصول األربعة



145

  نموذج من االختبارات المعرفیة) 16(رقم الملحق

  )3(التمرین رقم 



146

  نموذج من االختبارات المعرفیة) 17(الملحق رقم

  )15(التمرین رقم 



147

   نموذج من االختبارات المعرفیة) 18(الملحق رقم



148

  نموذج من االختبارات المعرفیة) 19(الملحق رقم

  كل اموعة  3الحظ مث لون يف احليز رقم -

3العدد املوجود يف احليز رقم بقدر  4و 2و 1لون يف احليز رقم -



149

  نموذج من االختبارات المعرفیة )20(الملحق رقم



150

  نموذج من االختبارات المعرفیة) 21(الملحق رقم

)120(التمرین رقم



151

  نموذج من االختبارات المعرفیة) 22(الملحق رقم

)220(التمرین رقم



152

  نموذج من االختبارات المعرفیة) 23(رقمالملحق 



153

  نموذج من االختبارات المعرفیة) 24(الملحق رقم


