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تنمية مهارات التقدير التقريبي لدى تالميذ الصف األول 

 المتوسط بالرياض
 مقدمة :

بً من المهاارات الرٌاياٌة ااساساٌة ق  قاد ت اارت توااٌات الم لاس تعد مهارات التقدٌر التقرٌ
م إلى تنه ٌ ب التأكٌد علاى المهاارات ااساساٌة 3891عام  NCTMالعالمً لمدرسً  الرٌايٌات 
 ( .301-89: 62اكثر من وسائل الحسابات )

لقٌاس  ق  كما تن مهارات التقدٌر التقرٌبً هامة الكتساب مهارات ا ) Bright (1976,وقد ذكر برٌت
تنها مهارات تساساٌة لرٌاياٌات المرحلاة االبتدائٌاة والمتوساوة ق وهماا مرحلتاان  تلكادان علاى 
دراسة الكمٌات ق وعلً الرغم من تهمٌة مهارات التقدٌر التقرٌبً إال تن اابحاث  ً هذا الم ال 

 ( .  616-633:  61قلٌلة ق كما تنه ال ٌو د  ال بٌن التقرٌب والتقدٌر)
 
( ق كما تكد 98: 9وقد تكد المربون على تعلٌم مهارات التقدٌر التقرٌبً  ً المرحلة االبتدائٌة ) و

م وتقرٌار ل ناة 3898م ومالتمر العلاوم الرٌاياٌة 3898الم لس الاوونً لم ار ً الرٌاياٌات 
( علاً تعلااٌم 18: 38م )3899(والم لاس الاادولً لرٌاياٌات التربٌااة  Cockroft, 1982كوكر ات) 
 التقدٌر التقرٌبً . مهارات

 ( تن التقدٌر ٌساعد  ً تعلٌم الرٌايٌات من خالل:1: 60( )عن  Trafton, 1978وٌذكر ترا تون) 
 إٌ اد بعد حٌوي  دٌد  ً م ال دراسة الحسابات العددٌة . -*
 تنمٌة القدرة على التفكٌر لدى المتعلم . -*
 تنمٌة مهارات حل الم كلة . -*
 

 ( تن للتقدٌر التقرٌبً  مٌزات منها :39 :12-93) O’Daffer) (1979,كما ذكر
 .تنها مهارة عملٌة ٌمارسها كل  خص ٌومٌا 
 . تنها تساعد علً تنمٌة مهارة حل الم كالت 
 . تزٌد دا عٌة التالمٌذ للدراسة 
 . تساعد علً  هم بعض المفاهٌم 
 . تنها تستخدم كوسٌلة مساعدة للحسابات الدقٌقة 
 ت إٌ ابٌة لدي التالمٌذ.تساعد علً تكوٌن ات اها 
 

(  علاى يارورة تمكان التلمٌاذ مان 9:3وقد تواى ملتمر الرٌايٌات  ً التعلٌم ااساساً)عن  
 المهارات ااساسٌة إلى  انب ما تتيمنه تلك المهارات من عملٌات حسابٌة دقٌقة وتقرٌبٌة .

نهم التعلم حول ااعداد ( تن ااوفال ٌمكReys R. and Reys B., 1986 ()60 :32وٌذكر رٌز و رٌز )
 والعملٌات من خالل :

 عد ومعال ة ت ٌاء ملموسة وت ٌاء  به ملموسة. -3
 إن از العملٌات على ااعداد بواسوة اارقام و الرموز الرٌايٌة ااخرى. -6
 تقدٌر ناتج ال مع واليرب ... الخ على تساس اارقام التً تمثل ااعداد. -1
دد  ااً م موعااة ماان اا ااٌاء الملموسااة و اابه الملموسااة )باادون العااد التقاادٌرات المبا اارة للعاا -1

 ال زئً تو تقدٌر اا زاء(.
(  إلااى تن مهااارة التقاادٌر التقرٌبااً مهااارة عملٌااة O’Daffer, 1979( )39 :12-93وٌ ااٌر دا اار ) 

ٌستخدمها كل  خص وٌ ب علاى كال  اخص تن ٌمتلاك تلاك المهاارة ق كماا تن التقادٌر التقرٌباً 
  عٌة لحل الم كالت .ٌزٌد الدا
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( إلى تناه علاى الارغم مان تهمٌاة التقادٌر Rubenstien, 1985 ()63 :336-339وٌ ٌر روبن تٌن ) 
  إنه ال ٌحظى بالتمثٌل المناسب   ً مناهج الرٌايٌات .  
 An Agenda For اً توااٌاته  N   CTMوقد ت ارت تواٌاتالم لس العالمً لمدرسً الرٌايٌات  

Action لسااابعة والثامنااة بتوااوٌر المناااهج بحٌااث تتياامن التأكٌااد علااً التقاادٌر العقلااً التواااٌة ا
 (.336: 66وتقترح تن ٌدمج المدرس تن وة التقدٌر التقرٌبً  ً كل مقررات الرٌايٌات )

 

 الدراسات السابقة :
 Bestgen   1980  (8  :125-135: )دراسة بستجن  .1

التقاادٌر التقرٌبااً قباال الخدمااة ق و مااع هااد ت الدراسااة إلااى وااال  ااعور الوالااب المعلاام نحااو 
معلومااات عاان الحسااابات التقدٌرٌااة و ااي إسااتراتٌ ٌة المقارنااةق  ودراسااة تثاار بعااض الاادروس 

 399التعلٌمٌة التً تويح تسالٌب التقدٌر التقرٌبً للمساائل الحساابٌة .وقاد وبقات الدراساة علاى 
والت رٌبٌة الثانٌاة  90ااولى  والت رٌبٌة 99والب تم تانٌفهم  إلى ثالث م موعات )اليابوة 

( ق ودلاات النتااائج علااً داللااة الفااروي بااٌن در ااات التالمٌااذ  ااً التحاااٌل  واالت ااا  ق وتن 98
التالمٌاذ حلااوا مسااائل التقاادٌر المعتماادة علااً ال ماع والواارح ب ااكل ت ياال ماان المسااائل المعتماادة  

ٌن بأن ااوة الحسااابات علااً الياارب والقساامة  ق وٌواااى البحااث بأهمٌااة تزوٌااد الوااالب المعلماا
 التقدٌرٌة.

 

 ( :232- 211:24م )Siegel 1882دراسة سيجل -2
 ت رى سٌ ل دراسة هد ت إلى : 
تقٌٌم توور الفروي  ً مهارات التقدٌر لدى ااوفال من خالل  مع بٌانات مقننه مان مساائل  -3

 متنوعة قام ااوفال بحلها .
 .تقٌٌم ادي نموذج للتقدٌر على تساس تداء ااوفال  -6
 اقتراح تعدٌل النموذج . -1

 30تلمٌاذ ) 60تلمٌاذ ( بواقاع  90تلمٌذ و 90تلمٌذ وتلمٌذ  ) 310ووبقت الدراسة على عٌنة من 
 تلمٌذات( من كل ال من الافول من الال الثانً حتى الال الثامن . 30تالمٌذ و

%  69ة  % قوبنساب92ودلت النتائج علً تن ااوفاال ت اابوا عان مساائل إعاادة التركٌاب بنسابة 
 ً مسائل التركٌب غٌر المناتظم ق وقاد اساتخدم ااوفاال  اً الاافول مان الساادس حتاى الثاامن  

% من الوقت بٌنما اساتخدم ااوفاال مان الثاانً وحتاى الخاامس 19لمدة  DCإستراتٌ ٌة التركٌب 
ه % من الوقات . كماا دلات النتاائج علاى تنقاٌح نماوذج للتقادٌر اقترحتا60نفس اإلستراتٌ ٌة لمدة 

 الدراسة .
 

 ( :2666:  12م ) Gossard   1886دراسة جوسارد  -3
هد ت الدراسة إلى تحدٌد تنواع التقدٌر التقرٌبً المناسبة لتالمٌاذ المرحلاة المتوساوة ومقارناة ماا 
درسو   علٌا مع ما ٌساتخدمونه  علٌاا  اً المساائل الرٌاياٌة الحقٌقٌاة ق وتخاذ  اً االعتباار ثالثاة 

والتعااااوٌض  Translation  والتر مااااة  Reformulationعااااادة الاااااٌاغة تنااااواع ماااان التقاااادٌرات إ
Compensation  تلمٌاذ مان تالمٌاذ الاال الثاامن مان التالمٌاذ متوساوً  36ووبقت الدراسة  علاى

القدرة على التقدٌرق قسموا إلى تربع م موعاات ق  واساتخدم الباحاث اختباارا لقٌااس القادرة علاى 
قادٌر ق وولاب مان كال م موعاة حال ثاالث مساائل  اً التقادٌر ق التقدٌر وتخر لقٌاس مهاارات الت

ودلت النتائج على تن كل التالمٌاذ تعلماوا تقادٌرات إعاادة الااٌاغة ماع  هام قاوي للتقرٌاب ق وتن 
تقدٌرات التر مة لام تساتخدم تماماا ق ولكانهم اساتخدموا  تقادٌرات التعاوٌض ماع قسامة ااعاداد ق 

 ت  ً حل الم كالت . وتن قلة من تقدٌرات التقرٌب استخدم
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 ( :834:  8م )Brame  1886دراسة برام  -1
هااد ت الدراسااة إلااى تقاااى اإلسااتراتٌ ٌات المسااتخدمة ماان قدبداال تالمٌااذ المدرسااة العالٌااة ذوى   
القدرة التقدٌرٌة المحادودة  اً تقادٌر المساائل الحساابٌةق  وتام توبٌاي اختباار القادرة علاى التقادٌر 

تلمٌذ منهم إل راء مقابالت معهام ق وولاب مان كال تلمٌاذ اإل اباة  10تلمٌذ تم اختٌار  120على 
مسألة حسابٌة وتوبٌقٌة ق ودلت النتائج على تن التالمٌذ استخدموا إستراتٌ ٌات متنوعة   31علً 

ق وتحٌاناااا لااام ٌساااتخدموا  إساااتراتٌ ٌات محاااددة ق وحااااولوا الحااال بواساااوة الحساااابات العادٌاااة ق 
تٌ ٌة التقدٌر اامامً  ً التقرٌب ق وقد استبدلت باالتعوٌض والتقرٌاب واستخدم تلمٌذ واحد استرا

عند ت يل المقدرٌن من التالمٌذ ق وقد رغب التالمٌذ  اً اساتخدام إساتراتٌ ٌة التعاوٌض ولكانهم  
  لوا  ٌها مرارا ق وقد ن ح التالمٌذ  ً حال مساائل النسابة المئوٌاة  ل ازء مان مائاة تو تقال وقاد 

 من المتوقع  ً مسائل القسمة . تن زوا ب كل تكثر
 

 : ( 145-121:  3م )1888دراسة زهدي عمران  -5
هد ت الدراسة إلى تقااً مساتوي إلماام تالمٌاذ المرحلاة اإلعدادٌاة  اً مساتوٌات مهاارة التقادٌر 

تلمٌااذ ( ق   90تلمٌااذ و 98تلمٌااذ وتلمٌااذة ) 398التقرٌبااً  ااً الهندسااة ق ووبقاات الدراسااة علااً 
 ً تن متوسو در ات العٌنة  اء تقل من نال الدر ة الكلٌة لالختبار . ودلت النتائج عل

 

 ( : 184-162: 4م )1886دراسة محمد قنديل  -6
هد ت الدراسة إلى تحلٌل كتب الرٌايٌات  ً الافول الثالثة ااولً  ً يوء مفهومً التقادٌر 

ارسااة المعلمااٌن التقرٌبااً والحساااب الااذهنً ق وتعااد الباحااث اسااتمارة بلاارض التعاارل علااً مم
معلام ومعلماه ق ودلات  98لتدرٌس التقدٌر التقرٌبً والحساب الذهنً وتم توزٌع االساتمارة علاً 

% مان إ ماالً عادد العٌناة  قاو قاام  بتادرٌب التالمٌاذ علاً التقادٌر التقرٌباً 30النتائج علً تن 
مٌاذ علاً الحكام  % من إ مالً عدد العٌنة ٌهتمون بتادرٌب التال9ولكنه لم ٌكن تدرٌب مقنن وتن 

 علً مدي معقولٌة اإل ابة ولكن ذلك ٌقتار علً اإل ابات الخوأ .
 

 ( :3886:  23م )Sanfiorenzo 1886دراسة سانفورنز  -1
ت ري سانفورنز دراسة  ت رٌبٌة هد ت لمقارنة  اعلٌة ثالث استراتٌ ٌات استخدمت  ً تادرٌس 

تلمٌاذ مان ثاالث  311ق و ارك  اً الت رباة  مهارات التقدٌر للتقرٌبً لمسائل العالمات الع رٌة
مدارس متوسوة انفوا لثالث م موعات ااولى تلقت تدرٌب ٌومً والثانٌاة تلقات مادخل موحاد 

بعادي ااٌب بورٌقاة االختٌاار مان  -والثالثة كانت الم موعاة الت رٌبٌاة ق واساتخدم اختباار قبلاً 
د داللاة للتادرٌس و اي اإلساتراتٌ ٌات متعدد وااسئلة مفتوح النهاٌة ودلت النتائج على عادم و او

 الثالث .
 

 (: 13-61: 25م )1886وآخرون   Schoenدراسة شوهين  -8
هد ت الدراسة إلى التعارل علاً العملٌاات التاً ٌقاوم بهاا التالمٌاذ والمتيامنة  اً اختباار ٌقاٌس 

ٌاذ الاافول تلمٌذ من تالم 3192مهارات التقدٌر التقرٌبً ق وتم توبٌي االختبار علً عٌنة تبلب 
تلمٌاذ مانهم ق ودلات النتاائج علاً  60الخامس والسادس والسابع والثامن وتم إ راء مقاابالت ماع 

تن تداء التالمٌذ ارتبو بنوع العادد والاال الدراساً وتن التالمٌاذ ٌمٌلاون إلاى التقرٌاب بادال مان 
 التقدٌر  ً حل المسائل .

 

 ( :115-151: 3م )1886دراسة لطفي مخلوف  -8
دراسة إلى التعرل علً مدي توا ر مهارات التقدٌر التقرٌبً لواالب كلٌاة التربٌاة ق وماا هد ت ال

إذا كان توا ر تلك المهارات ٌختلل باختالل نوع العملٌة ق وما إذا كان للمواد الدراساٌة تثاراف  اً 
حساابٌة تنمٌة تلك المهارات تم ال ق وتعد الباحث اختبااراف  اً التقادٌر التقرٌباً ٌحاوي العملٌاات ال
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والااب بكلٌااة التربٌااة  123ااربااع ق وتاام توبٌقااه بعااد التأكااد ماان ااادقه وثباتااه علااً عٌنااة ماان 
والب منهم ودلت النتائج علً : تو ر مهاارة التقادٌر  10بالمناورة ق وت ري الباحث مقابلة مع 

حوظ التقرٌبً من خالل عملٌة ال مع لدي والب الفرقتٌن ااولً والثانٌة وكان هناك انخفاض مل
 ً العملٌات ااخرى لدي نفس الوالب ق وتو ر مهارة التقدٌر التقرٌبً لوالب الفرقة الثالثاة مان 
خالل عملٌة ال مع تلٌها عملٌة الورح واليارب والقسامة ق وتن النساب المئوٌاة لادر ات الفرقاة 

مٌاة تو الرابعة كانت منخفية ق كما دلت الدراساة علاً عادم و اود تاأثٌر للماواد الدراساٌة )تكادٌ
 تربوٌة( علً تنمٌة مهارات التقدٌر التقرٌبً . 

  

 ( :58-38: 18م ) 1881و آخرون  Reysدراسة ريز  -16
هد ت الدراساة إلاى التعارل علاً تداء التالمٌاذ الٌاباانٌٌن ق  والتعارل علاً اإلساتراتٌ ٌات التاً 

مٌااذ الااافول ماان تلمٌااذ ماان تال 120ٌساتخدمونها  ااً التقاادٌر التقرٌبااً ق ووبقاات الدراسااة علااً 
% ماان  9الخاامس إلاً الثااامن ق وتام توبٌااي اختباار  ااً التقادٌر التقرٌباً علااٌهم ق ثام تاام اختٌاار 

تلمٌذ ق وقام الباحثون بتحلٌال اسات ابتهم  63التالمٌذ الذٌن حالوا علً در ات مرتفعة وعددهم 
ذ اامرٌكٌااون وهااً و ااد تن التالمٌااذ الٌابااانٌٌن اسااتخدموا  إسااتراتٌ ٌات ٌسااتخدمها التالمٌاا‘وقااد 

 Front- endنهاٌاة  -ق المقدماة Translationوالتر مة  Compensationوالتعوٌض  Reformationالت زيء 
ق تن القلٌاال ماانهم تااذكر مااا درسااه  ااً التقاادٌر ق وقااد تظهاار التالمٌااذ  Compatibleوااعااداد السلسااة 

رٌكٌٌن ق كماا تظهاروا ماٌال لتوبٌاي الٌابانٌٌن تفوقا  ً المهارة العقلٌة العددٌة علاً نظارائهم ااما
 اإل راءات الحسابٌة .

 

 ( :68-58: 1م )Baroody 1881دراسة بارودي  -11
ق 30هد ت الدراسة إلى تقاً مقدرة ااوفاال الاالار الموهاوبٌن علاً التقادٌر باساتخدام العادد 

لنقااو مان وفل من توفال الحيانة الموهوبٌن لمعر ة تقادٌراتهم لم موعاات مان ا 39وتم اختار 
ق  ودلاات نتااائج تحلٌاال تخوااائهم علااً تن ااوفااال ٌمكاانهم تن ٌقاادروا بالنساابة ل عااداد  19إلااى  1

 الالٌرة ولكنهم ٌوا هون اعوبة بالنسبة ل عداد الكبٌرة .
 

 ( :55-45: 11م ) Dowker 1882دراسة دوكير  -12
ٌٌن ااكادٌمٌٌن ق ووبقات هد ت الدراسة إلى التعرل علً اإلستراتٌ ٌات التً ٌستخدمها الرٌاي

تكادٌمً ق وقد استخدمت الدراسة اختبار لٌفٌن لمهمة التقدٌر الحسابً وٌتيمن  11الدراسة علً 
مساااألة ت ااامل عملٌاااات اليااارب والقسااامة ماااع واااال االساااتراتٌ ٌات التاااً  60اإل اباااة علاااً 

راتٌ ٌات ٌستخدمها المفحوص ق وو اد تن الرٌاياٌٌن مقادرٌن ٌتمٌازون بالدقاة وٌساتخدمون اسات
منهم استخدموا استراتٌ ٌات لم ٌستخدمها بقٌاة زمالئهام ق وعناد إعاادة اختباار  6متنوعة ق ولكن 

منهم بعد عدة  هور من االختبار ااول ق و د تنهم استخدموا استراتٌ ٌات مختلفاة  اً عادد  39
 مسألة .  39إلى  8من المسائل ٌتراوح بٌن 

 

 ( :1م )1884دراسة حسن هاشم   -13
 ت الدراسة إلى تنمٌة مهارات التقدٌر التقرٌبً لدي تالمٌذ الال الخاامس االبتادائً  وتاأثٌر هد

برنامج مقترح  لتنمٌة مهارات التقدٌر التقرٌبً العددٌة علً التحاٌل واالت ا  ووبقت الدراساة 
و اود تلمٌذ( ق ودلت النتائج  علاً  16تلمٌذ واليابوة  11تلمٌذ  بالقاهرة )الت رٌبٌة  99علً 

  0.09 روي دالة إحاائٌا بٌن در ات الم موعة الت رٌبٌة والم موعة الياابوة عناد مساتوي 
وكاذلك و اود  اروي بااٌن در اات التوبٌاي القبلاً والتوبٌااي البعادي للم موعاة الت رٌبٌااة ق وال 

 ٌو د تثر للبرنامج المقترح علً ات اهات التالمٌذ نحو الرٌايٌات . 

 (:614: 16م )Della 6188دراسة ديال  -14
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هاااد ت الدراساااة  إلاااى المقارناااة باااٌن القااادرة علاااى إ اااراء الحساااابات التقدٌرٌاااة واإلساااتراتٌ ٌات 
تلمٌاذ مان تالمٌاذ الاال الساابع وتام  612المستخدمة  ً مسائل التقدٌر ق ووبقت الدراساة علاى 

ٌرق ودلات تلمٌذ لتحدٌد اإلستراتٌ ٌات المستخدمة  ً مساائل التقاد 20إ راء مقابالت  خاٌة لـ 
النتائج علاى تن التالمٌاذ ذوى القادرة التقدٌرٌاة العالٌاة اساتخدموا اساتراتٌ ٌات تكثار مان التالمٌاذ 

   0.09ذوى القدرة التقدٌرٌة المنخفية وو د تن معامل االرتباو دال عند مستوى 

 

 : مما سبق يتضح
ساابات التقدٌرٌاة .ق بأهمٌة تزوٌد التالمٌاذ بأن اوة الح Bestgen,   1980)تواً دراسة بس ن)  .3

وكما ت ارت النتائج إلً تن كل التالمٌذ تعلموا تقدٌرات إعادة الاٌاغة مع  هم قوي للتقرٌب 
ق وتن قلاااة مااان تقااادٌرات التقرٌاااب اساااتخدمت  اااً حااال الم اااكالت ق ولااام تساااتخدم تقااادٌرات 

 التعوٌض وال تقدٌرات التر مة تماما .
لرغم من ن اح التالمٌذ  ً حال مساائل النسابة ( إلى تنه علً اBrame,1986ت ٌر دراسة برام)  .6

المئوٌة ل زء مان مائاة إال تن قلاة مان التالمٌاذ اساتخدموا اساتراتٌ ٌة التقادٌر ااماامً ق كماا 

 .   ل التالمٌذ  ً استخدام استراتٌ ٌة التعوٌض 
وت ٌر دراسة زهدي عمران إلً يعل مساتوي تالمٌاذ الاال الثالاث اإلعادادي  اً القادرة  .1

م إلاى و اود ياعل عاام لادي تالمٌاذ الاال 3898دٌر ق كما تواال عادنان عاباد علً التق
 السادس االبتدائً بااردن 

إلى عدم و اود داللاة للتادرٌس باالساتراتٌ ٌات   (Sanfiorenzo,1990)ت ارت دراسة سانفورنز  .1
 ثالث من استراتٌ ٌات التقدٌر التقرٌبً .

 
( علً تن التالمٌذ ٌمٌلون الستخدام  Schoen  and Others ,1990وت ٌر دراسة  وهٌن وآخرون ) .9

 التقرٌب بدال من التقدٌر .
 
( إلااً بعااض االسااتراتٌ ٌات التااً Reys and Others,1991وت ااٌر دراسااة رٌااز و آخاارون )  .2

نهاٌاة وااعاداد  -استخدمها التالمٌذ الٌابانٌٌن مثال الت ازيء والتعاوٌض والتر ماة والمقدماة 
 حالً االستفادة من تلك االستراتٌ ٌات  ً بناء الوحدة .السلسة وسول ٌحاول البحث ال

م عاادم تحساان ات اهااات التالمٌااذ نحااو الرٌايااٌات بعااد 3881دراسااة حساان ها اام  وت ااٌر .1
 دراستهم للتقدٌر التقرٌبً .

انخفاض مستوي مهارات التقدٌر التقرٌبً لدي المعلمٌن والواالب المعلماٌن كماا تساتنتج مان  .8
 الدراسات التالٌة : 

 م إلاى 3899( وممادوح سالٌمان وحماد مااوفً 399: 1م  ) 3886محمد  قنادٌل  ٌ ٌر
تن معلمً الرٌايٌات غٌر واعٌن بماهٌة التقدٌر التقرٌبً والحساب العقلً ق وتن ذلك ٌر ع 
إلى عدم دراٌة هلالء المعلمٌن بكٌفٌة تدرٌس التقدٌر التقرٌبً ق وربما إلاى عادم االهتماام باه 

 تثناء التدرٌس .
 م إلى تدنً مستوي والب كلٌة التربٌة  اً مهاارات 3886دراسة ولوفً مخلول  وت ٌر

التقدٌر التقرٌبً وهم معلمً المستقبل وٌنبلً تن تتوا ر لدٌهم مهارات التقدٌر التقرٌباً حتاى 
 ٌستوٌعون استخدامها  ً التدرٌس  .

لااة االبتدائٌااة وماان ثاام ٌتيااح تهمٌااة تاادرٌس بعااض مهااارات التقاادٌر التقرٌبااً لتالمٌااذ المرح -*
والمرحلااة المتوسااوة وقلااة البحااوث العربٌااة التااً تناولاات مهااارات التقاادٌر التقرٌبااً  ااً المرحلااة 
القبل  امعٌة  ق وخااة التً ت رٌت علً البٌئة السعودٌة ق ومن ثم دعت الحا ة إلى استك اال 

دي تالمٌاذ إمكانٌة تدرٌس بعاض الموياوعات للمسااعدة علاً تنمٌاة مهاارات التقادٌر التقرٌباً لا
 الال ااول المتوسو . 
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 مشكلة البحث :
 تدور م كلة البحث الحالً  ً محاولة اإل ابة علً السلال التالً :

كٌل ٌمكن تنمٌة مهارات التقادٌر التقرٌباً لادي تالمٌاذ الاال ااول المتوساو بالمملكاة العربٌاة 
 السعودٌة ؟

 وٌتفرع من هذا السلال ااسئلة التالٌة :
 لتقدٌر التقرٌبً المناسبة لتالمٌذ الال ااول المتوسو ؟ما مهارات ا -3
 كٌل ٌمكن بناء وحدة  ً مهارات التقدٌر التقرٌبً المتدنٌة ؟ -6
 ما  اعلٌة وحدة  ً مهارات التقدٌر التقرٌبً علً التحاٌل ؟   -1

 

 أهمية البحث :
 قد ٌفٌد البحث الحالً :

التقرٌبً مما ٌساعدهم علً تحساٌن  معلمً الرٌايٌات  ً التعرل علً استراتٌ ٌات التقدٌر  -3
 استراتٌ ٌات تدرٌس الرٌايٌات .

تالمٌذ المرحلة المتوسوة  ً دراسة بعض المهارات التقدٌر التقرٌبً  مما قد ٌساعدهم علً    -6
 حل الم كالت التً ٌوا هونها  ً حٌاتهم الٌومٌة .

 

 هدف البحث :
قرٌبً لدي تالمٌذ الال ااول المتوسو ٌهدل البحث الحالً إلى تنمٌة بعض مهارات التقدٌر الت

 بالمملكة العربٌة السعودٌة . 

 حدود البحث :
 ٌقتار توبٌي البحث الحالً علً 

 . ال من  اول البنٌن بالال ااول المتوسو بمدٌنة الرٌاض  
  .مهارات التقدٌر التقرٌبً التً ٌتم التوال إلٌها دون التمٌٌز بٌن المهارات المعر ٌة واادائٌة 

 إلطار النظري :ا
( تن هناااك ت ااابه بااٌن التفكٌاار الرٌايااً والتقاادٌر  فااً التفكٌاار 39  :19-13) Reysٌااذكر رٌااز 

 الرٌايً ٌالحظ :
  النظر ب كل مسبي إلى الم كلة وتحدٌد نوع اإل ابة التً نحتا ها: النظر الم اكلة  ازء مهام

و ائادة التقادٌر التقرٌباً  من خووات حل الم كلة  هو ال ٌلفت نظر  التالمٌاذ  قاو إلاى تهمٌاة 
 بل و ٌزودهم بات ا  الحل الدقٌي للم كلة . 

  المرونااة  ااً التعاماال مااع اا ااكال المختلفااة ماان ااعااداد :  المرونااة  ااً التعاماال العقلااً مااع
ااعداد  رو تساسً تٌيا بالنسابة للتقادٌر التقرٌباً ق و اً ذات الوقات تمثال  ازء هاام مان 

 التفكٌر الرٌايً .
 ستراتٌ ٌة المناسابة :  قاد ذكارت اابحااث بأناه عناد تادرٌس بعاض اإلساتراتٌ ٌات اختٌار اال

واساتراتٌ ٌة  Averagingواساتراتٌ ٌة المتوساو  Front - End  نهاٌاة  -مثال اساتراتٌ ٌة المقدماة
( وتن االساتراتٌ ٌات  (Reys et al.,1984تزٌد من كفااءة التالمٌاذ ) Compatible Numbersالسلسة  

الل التدرٌس والتادرٌب وتحلٌال المساائل ماع التالمٌاذ ق مماا ٌو اه عملٌاات اانع تنمو من خ
 القرار وهذا  انب هام من التفكٌر الرٌايً .

  تمٌٌز الحلول المتعددة :  تو د إستراتٌ ٌات عدة تلدي لحل المسألة مما ٌدعم بناء ثقة التلمٌذ
 بذاته وهو  زء هام لتنمٌة التفكٌر الرٌايً .

 ي معقولٌة النتائج :  عند تنفٌذ استراتٌ ٌات مناسبة ٌتم التأكاد مان معقولٌاة الحال التأكد من مد
 وهذا ٌعكس مستوي عال من حل الم كلة والتفكٌر الرٌايً .
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وهناك  اري بٌن الحسااب العقلاً والتقادٌر التقرٌباً ق  الحسااب العقلاً هاو عملٌاات إنتااج        
ة خار ٌة بٌنماا التقادٌر عملٌاة إنتااج إ اباة وٌكاون كا ٌاا اإل ابة  لمسألة حسابٌة بدون تداة حسابٌ
 ( .61-66: 39تن تكون قرٌبه من اإل ابة الدقٌقة . )

والتقرٌااااب   Estimation(تن هناااااك  اااااري بااااٌن التقاااادٌر 31 :932-939)  Hallو ٌااااري هاااال 
Approximation ي تن ق  بٌنمااا التقاادٌر ٌعر ااه علااً تنااه مهااارة عقلٌااة نتٌ ااة لتخمااٌن تربااوي ق ٌاار

التقرٌاب علاً  Thompsonالتقرٌب عبارة عن إٌ اد نتٌ ة دقٌقة ب كل كال ق كما ٌعرل تومساون 
تنه محاولة لالقتراب من قٌمة مستهد ة ق تحٌانا النال إلٌها بدقاة ق  التقرٌاب ال ٌساتلزم التخماٌن 

 ق و  ً بعض الموايع قد ٌستخدم التقرٌب  ً التقدٌر .
 (  بعض نتائج بعض  اابحاث  تقول :39: 66-61) Barbaraوتلخص بار بارا 

  ماان الباااللٌن اللااذٌن ٌسااتخدمون الرٌايااٌات  ااً الم ااكالت الحٌاتٌااة ٌسااتخدمون 90تن %
 التقدٌر.

 . تن التالمٌذ ال ٌلدون ب كل  ٌد اختبارات التقدٌر 
 . تن المقدر ال ٌد ٌمتلك مهارات حساب عقلً ممتازة والعكس لٌس احٌح 
  ذوى المهااارات الحسااابٌة العقلٌااة العالٌااة ٌسااتخدمون اسااتراتٌ ٌات تفكٌاار تن التالمٌااذ اللااذٌن

 متنوعة ق وبالمثل التالمٌذ ذوى مهارات التقدٌر ٌستخدمون إستراتٌ ٌات تٌيا متنوعة . 
 

 : استراتيجيات التقدير التقريبي
 اإلستراتيجيات   األعداد : -أ

هاً تعاداد ٌمكان التقادٌر بالنسابة  Nice number (63 :239-263:) استراتيجية العددد السدل  -3
  300ق  30ق  6\3ق 30لها مثل التقدٌر بالنسبة ل عداد 

   30  ×3  =30   3.6×   8.29مثال :       
 

( : و ٌه ٌل أ المقدر إلى تلٌٌر العدد 66 :336-339)  Compatible استراتيجية العدد المتوافق-6
ذ  اإلسااتراتٌ ٌة كثٌاارا  ااً مسااائل القساامة المسااتهدل إلااى آخاار تسااهل  ااً الحساااب وتسااتخدم هاا

 ومسائل ت زيء عدد .
  190  ÷2   =90  2÷  193مثال : 

 

( : وهااو ماان ااسااالٌب التااً تسااتخدم 66 :336-339) Averaging اسددتراتيجية المتوسددطات -1
 بكثرة  ً مسائل ال مع التً تقترب حدودها من عدد معٌن .

   1 × 3000  999+  3089+ 3011+  3899مثال :  
 

 Front-End (39 :18 : ) نهاية -إستراتيجية الضبط مقدمة  -1
  0.61+  6.39+  0.68+   3.19+  0.99+  1.60مثال : لحساب 

  9=   0+  6+     0        3+      0+     1نهاٌة    -المقدمة 
  6وبذلك تقترب الكسور من  3والباقً حوالً   0.99+   0.6اليبو         

     8   6+  9     التقدٌر    

( : وٌستخدم عندما تو د تعداد متقاربة وخاااة  اً 39 :10)Clustering استراتيجية التجميع -9
 عملٌة ال مع .
  30.16+  8.69+  30.19+  30.38+  8.12+  8.18مثال : احسب 

 20=  30×  2لذلك الم موع هو  30كلهم ٌقتربون من العدد        
 Rounding (39 :10 : )استراتٌ ٌة التقرٌب  -2
 30.16+  8.69+  30.19+  30.38+  8.12+  8.18مثال : احسب  
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                   8      +8      30     +30      +8     +30    99 

 ( :91-90: 31)  استراتيجيات القيا  -1
 تقدٌر الوول : -3
ثم ٌقدر عدد الوحدات ق  اختزال الوحدات  : و ٌه ٌوبي عقلٌا علً التتابع وحدة لقٌاس الوول .أ

 وهذ  االستراتٌ ٌة تكون اعبة عندما تكون وحدة القٌاس تكبر من الوول المستهدل.

:  التقسٌم ال زئً ٌعنً اساتخدام المعلوماات المتاحاة بالمساألة  ماثال   Subdivision التقسيمات.ب
اء وهااذ  لتقاادٌر وااول الاااالة بااالمتر ٌمكاان اسااتخدام المسااا ة بااٌن المااداخل واابااواب كااأ ز

 ااووال ٌقترب م موعها من قٌاس الوول .
: وتعنااً اسااتخدام المقاادر للمعلومااات المتااو رة لدٌااه عاان  Prior Knowledge المعرفددة السددابقة.ت

قادم ٌمكان  3 ماثال : بمعر اة تن باالو الساقل مرباع ال اكل وواول يالعه  الهدل تو الوحدة 
 تقدٌر  وول اللر ة بالقدم ثم ٌحول الوول إلى متر .

: و ٌه ٌقارن الهدل مع  ًء آخرق  مثال قاد ٌقاارن تحاد التالمٌاذ واول  Comparison لمقارنةا.ث
اللر ة بوول تمساح رآ  ق وهو ٌعرل وول التمساح مسبقا ق  ومن اا يل المقارنة بأ اٌاء 

  ً م ال البار .
 

ٌر : وتعنً ت زيء الهادل إلاى قواع ثام تقادٌر إحادى هاذ  القواع ق مثال تقاد Chunking القطع .ج
 وول قوعة مستقٌمة بتقسٌمها إلى عدة قوع ثم تقدٌر إحداها .

: وٌعنً عمل تقدٌرات تقل من الهدل مع تياٌٌي التقادٌر ماثال : لتقادٌر  Squeezing التخفيض .ح
 سم ٌمكن للمقدر تن ٌقدر الوول بٌن نال المتر والمتر .90سلك ووله 

 
 : باإليا ة لتقدٌرات الوول ٌستخدم : تقدير المساحة -6
تكاارار ال مااع : وتسااتخدم لوااال ورٌقااة التقاادٌر التااً ٌسااتخدمها ت ااخاص لاادٌهم دراٌااة  -  . ت

 بالمفهوم الم رد للمساحة ولم ٌالوا إلى مستوي العملٌات الم ردة . 
إعادة التنظٌم : وٌساتخدم  ازء تو ت ازاء مان ال اكل ٌعااد ترتٌبهاا حتاى نحاال علاً  اكل  - . ب

 وي الساقٌن إلى مستوٌل .هندسً معلوم مثل تحوٌل  به المنحرل المتسا
ياارب الوااول  ااً العاارض : و ٌهااا ٌقاادر الوااول وٌقاادر العاارض وناااتج يااربهما ٌكااون  - . ت

 المساحة .
 

 الدراسة الميدانية :
السابقة و اإلوار النظري للبحث تم تحدٌاد  الدراسات من خالل:  تحديد قائمة مهارات التقدير -*

 قائمة بمهارات التقدٌر التقرٌبً .

 قااام الباحااث بإعااداد قائمااة لمهااارات التقاادٌر التقرٌبااً تتياامن  بدئيددة للقائمددةالصددورا الم :
مهارة ثم قاام الباحاث بعارض القائماة علاً م موعاة مان المحكماٌن ب امعاة الملاك ساعود 38

 وكلٌة المعلمٌن بالرٌاض ق وقد اتفي المحكمون بعد تعدٌل ما ت ار إلٌه المحكمون .

 ( .6مهارة )تنظر ملحي رقم  31القائمة : تيمنت  الصورا النهائية للقائمة 
 

 وبذلك يكون الباحث قد أجاب عن السؤال األول للبحث .
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وبتحلٌل محتوي المقررات الدراسٌة للمرحلة االبتدائٌة والال ااول المتوسو ق توال الباحاث 
 إلً ما ٌلً :

 تتعرض مقررات المرحلة االبتدائٌة إلً التقرٌب . - ت
االبتدائٌاااة والاااال ااول المتوساااو إلاااً مهاااارات التقااادٌر  ال تتعااارض مقاااررات المرحلاااة - ب

 التقرٌبً ااخرى .
 مما ٌدعو إلً بناء وحدة لتنمٌة مهارات التقدٌر التقرٌبً عند تالمٌذ الال ااول المتوسو .

  

 تحديد األهداف السلوكية: -*
اهادال السلـاـوكٌة   ) بعد تحدٌد قائمة بمهارات التقدٌر التقرٌبً  قام الباحث تم  بتحدٌد قائماة با

 .(( 1ملحي رقم )

 : تحديد المحتوى العلمي 
تم بناء المحتوى العلمً بحٌاث ٌتيامن بعاض التوبٌقاات الحٌاتٌاة ق والوحادة  اً م ملهاا عباارة 

 عن سلسلة من اان وة االستقاائٌة تنفذ تحت إ رال المدرس 
 

 : تحديد طرق التدري  واألنشطة 
وعة من اان وة  االستقاائٌة ق تنفذ بالتتابع ق وتم االستعاناـة تم اٌاغة الوحدة علً  كل م م

 ب هاز العرض  وي الرتس.

 :  إعداد أدوات تقويم الدرو 
ٌتيمن كل درس بعض اان اوة المنزلٌاة التاً ٌ اب حلهاا باالمنزل ق كماا تن  سلسالة اان اوة 

 الدراسٌة ٌقوم بتنفٌذ التالمٌذ تٌيا تحت إ رال المدرس  .
 

 ((:6نهائية للوحدا )ملحق رقم )الصورا ال 
بعد إعداد الوحدة تم عريها علاى م موعاة مان المحكماٌن المتخاااٌن  اً  المنااهج  وواري 

 تدرٌس الرٌايٌات ب امعة الملك سعود وكلٌة المعلمٌن بالرٌاض بلرض التأكد من  :
 سالمة المحتوى العلمً . -*
 مناسبة التنظٌم المنوقً لمويوعات المحتوى . -*

إ راء التعدٌالت و ي ما ت ااربه المحكماون وباذلك تاابحت موياوعات الوحادة وتوزٌعهاا  وتم
 الزمنً كما ٌلً :

 ( ٌويح المويوع وعدد الحاص المناظرة3 دول رقم )
 

 عدد الحاص المويـــــــــــــــــــوع م

 3 تقدٌر النسب المئوٌة باستخدام عدد سلس . 3
 3 ام عدد سلس .التقدٌر التقرٌبً للكسور باستخد 6
 6 التقدٌر بالمعدل . 1
 6 التقدٌر عن ورٌي المدى .  1
 6 تقدٌر القٌاسات . 9

 
 

 أدوات التقويم : -*
استخدم الباحث التقوٌم البنائً  ً تثناء تدرٌس كل مويوع وقام بإعداد  اختباار تحااٌلً وباي 

 قبل وبعد تدرٌس الوحدة بهدل قٌاس  اعلٌتها.
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 ختبار التحصيلي في رياضيات الوحدا :إعداد اال -*   

: ٌهادل إلاً قٌاااس مساتوي تحااٌل  الااال ااول المتوساو  للمفاااهٌم  الهددف مدن االختبددار -*
 الواردة بمحتوي الوحدة .

 مفردة بورٌقة االختٌار من  متعدد . 10إعداد مفردات االختبار : تم اٌاغة  -*
 

ت االختبااار تاام عريااها علااى  م موعااة ماان : بعااد اااٌاغة مفااردا الصددورا األوليددة لالختبددار -*
المحكمااٌن المتخااااٌن بلاارض التأكااد ماان اااالحٌة االختبااار  لقٌاااس مسااتوى الوااالب ق وتاام 

 تعدٌل مفردات االختبار و ي مقترحاتهم.

 

 لتجربة االستطالعية :ا-*
هـ  ً الفاال الدراساً الثاانً  تام إ اراء ت رباة اساتوالعٌة 3139 /3132 ً العام الدراسً  

والباااف ااول المتوسااو ماان وااالب  مدرسااة متوسااوة تبااً عماارو اانااااري  للبنٌااـن   61ى علاا
 بهدل:

 . ًتحلٌل مفردات االختبار التحاٌل 
 . بحث إمكانٌة تدرٌس الوحدة 
 

 تحليل مفردات االختبار التحصيلي :

 االتساق الداخلي : -*
كاناات دالااة إحاااائٌا عنااد بعااد توبٌااي االختبااار التحاااٌلً و ااد تن معااامالت ارتباااو االختبااار 

  0.03مستوى 

 

 معامالت تمييز المفردات : -*
وهاى معاامالت  تمٌٌاز مقبولاة (1275و  1225)  وقد و اد تن معاامالت تمٌٌاز المفاردات تتاراوح باٌن

 (1)ملحي رقم 

 معامالت سهولة المفردات : -*
 مالت سهولة مقبولة. ق وهً معا(1263و  1243)كما و د تن معامالت سهولة المفردات تتراوح بٌن 

 

 ثبات االختبار : -*
تم إعادة توبٌي االختبار بعد ع رة تٌاام مان التوبٌاي ااول لالختباار وو اد تن معامال االرتبااو 

( كما وو د تن  معامل الثبات المعرول بمعامال ثباات تلفاا 0.899)معامل الثبات   0.893كان 
 وهو معامل ثبات مرتفع . 0.89كان 
 

 ار التحصيلي :صدق االختب -*
اسااتخدم الباحااث ورٌقااة ااادي المحتااوي  بعريااه علااى م موعااة ماان  المحكمااٌن وقااد اتفااي 
المحكمون بعد تعدٌل بعاض المفاردات علاى اادي  االختباار ق كماا قاام الباحاث بحسااب معامال 

 وهو تٌيا معامل ادي مرتفع . 0.88الادي الذاتً لالختبار وقد و ـد  تنه 
 

 زمن االختبار : -*
 حدٌد زمن االختبار  كما ٌلً :تم ت
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تم حساب الزمن الذي استلرقه كل والب  ً اإل ابة وو د تن تكثر  اازمناة  اٌوعا هاو الازمن 
دقٌقة. وهو ما ٌوازي ساعة ربع الساعة ق بالتالً ٌابح الزمن الكلى لالختبار سااعة ورباع  99

 الساعة  .
 

 (:1الصورا النهائية لالختبار التحصيلي ) ملحق رقم 
 وبذلك ٌكون االختبار التحاٌلً االحا للتوبٌي علً عٌنة البحث الحالً .

 

 . بحث إمكانية تدري  الوحدا 
 دلت نتائج الت ربة االستوالعٌة علً :

 . يعل مهارات التقدٌر التقرٌبً لدي تالمٌذ العٌنة االستوالعٌة قبل تدرٌس الوحدة 
 ٌر .مٌل التالمٌذ إلً استخدام التقرٌب علً تنه التقد 
  ت اوب تالمٌذ العٌنة االستوالعٌة مع محتاوي الوحادة ب اكل إٌ اابً مان حٌاث حال اان اوة

 والت اوب مع الباحث .
 . إعادة اٌاغة بعض درس تقدٌر المساحات و الح وم 

 وهذ  النتائج ت ٌر إلً إمكانٌة توبٌي الوحدة علً عٌنة الت رٌب النهائً .

أجدداب عددن السددؤال الثدداني ٌااي الوحاادة ٌكااون الباحااث قااد وبإعااداد الوحاادة والتأكااد ماان إمكانٌااة توب

 للبحث .

 التجريب النهائي :
 عينة الدراسة

هاـ  قاام الباحاث باختٌاار  اال  3139هـ /  3139 ً الفال الدراسً ااول من العام الدراسً 
من  اول الال ااول المتوساو مان مدرساة متوساوة حاً الساالم  بمنوقاة  اري الرٌااض  ق 

  راءات التالٌة علٌه  :وتم تنفٌذ اإل
 .توبٌي االختبار التحاٌلً قبلٌا 
 . تدرٌس الوحدة 

 . توبٌي االختبار التحاٌلً بعدٌا

 

 : نتائج التجربة النهائية

 التحصيل :
 3.1( وو د تن نسبة الكسب المعدل  تساوي 1استخدم الباحث معادلة بالك للكسب المعدل)
ل علااً  اعلٌااة الوحاادة وتلكااد حاادوث نمااو  ااً وتااد 3.6وهااً نساابة تعلااً ماان النساابة المولوبااة 

ت  -مهااااارات التقاااادٌر التقرٌبااااً لاااادي تالمٌااااذ الااااال ااول المتوسااااو   وباسااااتخدام اختبااااار 
( للم موعاات المترابواة للقٌاساٌن 1ت ) -للم موعات المترابوة ٌتيح تٌيا مان داللاة اختباار 

 القبلً والبعدي كما ٌظهرها ال دول التالً :
 

 ت للم موعات المترابوة ومستوي داللتها-يح قٌمة ( ٌو1 دول رقم )
 مستوي الداللة ت -قٌمة  االنحرال المعٌاري المتوسو الحسابً العدد القٌاس

 0.003 69.93 0.913 6.16 69 القبلً

   42128    63.29  البعدي

ق  (  ارتفاااع الداللااة ممااا ٌاادل علااً الثقااة  ااً نتااائج التحاااٌل بدر ااة كبٌاارة1وٌويااح ال اادول )
 وربما ٌر ع ذلك إلى اان وة الواقعٌة التً درسها الوالب والتنوع  ً اامثلة .
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 وبذلك يكون الباحث قد أجاب عن السؤال الثالث البحث .

 مناقشة النتائج :
ت ٌر نتائج الدراسة الحالٌة إلً حدوث نمو  ً مهارات التقدٌر التقرٌبً نتٌ ة لدراساة وحادة  اً 

باً ق و  اعلٌاة الوحادة علاً التحااٌل وهاذا ٌتفاي ماع نتٌ اة دراساة حسان مهارات التقدٌر التقرٌ
وذلك قد ٌر ع إلى التقارب  ً المرحلاة العمرٌاة باٌن عٌنتاً الدراساتٌن ق والاً م ق 3881ها م 

مناسبة تن وة الوحدة لمستوي التالمٌذ وارتباوها بكثٌر من الم اكل التاً ٌوا هونهاا  اً حٌااتهم 
 ً ن اح التالمٌذ عً حل مسائل  ( Brame,1986) لت إلٌة دراسة برام ق وتتفي مع  زء مما توا

اسااتخدم التالمٌااذ النساابة ق وتختلاال  مااع  اازء تخاار ممااا توااالت إلٌااه دراسااة باارام ماان حٌااث  

ذلاك ٌر اع إلاى ،  إلستراتٌ ٌة التقدٌر اامامً   ل التالمٌاذ  اً اساتخدام اساتراتٌ ٌة التعاوٌض 
رٌس بعض االستراتٌ ٌات مما ساعد علً حدوث نمو  ً مهارات تركٌز الدراسة الحالٌة علً تد

التقدٌر التقرٌبً لدي التالمٌذ )عٌناة البحاث الحاالً ( ق ونظارا لوبٌعاة دراساة بارام االستقااائٌة 
حٌث لم ت رب آي وحدات  دٌدة لتنمٌة مهارات التقدٌر التقرٌبً لدي التالمٌذ . بل اعتمدت علً 

 ت التقدٌر التقرٌبً  ً المناهج الرسمٌة . ما ٌدرسه التالمٌذ من مهارا
 

 التوصيات :
 يرورة االهتمام بمهارات التقدٌر التقرٌبً وتيمٌنها بالكتب الدراسٌة وكتب دلٌل المعلم  . .3
 تن ٌتم تدرٌب معلم الرٌايٌات علً تدرٌس مهارات التقدٌر التقرٌبً  . .6
 تى ٌتسنى معاٌ ة الرٌايٌات.يرورة االهتمام بتقدٌم تن وة وبٌعٌة وحٌاتٌة للتالمٌذ ح .1
 

 دراسات مقترحة :
 الت رٌب الموسع للوحدة الحالٌة  -3
 دراسة تثر تدرٌس مهارات التقدٌر التقرٌبً علً المهارات الحسابٌة  المختلفة .  -6
دراسة تثر مهاارات التقادٌر التقرٌباً علاً مهاارات التفكٌار مهاارات حال الم اكلة  اً البٌئاة   -1

 السعودٌة .
 التقدٌر التقرٌبً علً االت اهات لدي التالمٌذ . دراسة اثر مهارات  -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع 
"تنمٌة مهارات التقدٌر التقرٌبً وتثرها على التحاٌل واالت ا   ق حسن ها م محمد 3 .3

نحاااو الرٌاياااٌات لااادى تالمٌاااذ المرحلاااة االبتدائٌاااة" ق رساااالة 
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دكتااورا  ق غٌاار من ااورة كلٌااة التربٌااة ق  امعااة الزقااازٌي  اارع 
 3881بنهاق 

"مهااارة التقااادٌر  ااً الهندساااة لاادي تالمٌاااذ المرحلااة اإلعدادٌاااة  ق زهدي علً عمران  .6
ق  امعااة المناااورة ق  م لااة كلٌااة التربٌااةدراسااة تحلٌلٌااة " ق 

 م 3899العدد التاسع ق ال زء الثالث ق ماٌو 
"مهاااارة التقااادٌر التقرٌباااً لااادي واااالب كلٌاااة التربٌاااة" ق م لاااة  ق لوفً عمارة مخلول  .1

التربااااوي ق العاااادد ااول ق المركااااز القااااومً للبحااااوث  البحااااث
 م 3880التربوٌة ق سبتمبر 

"التقااادٌر التقرٌباااً والحسااااب الاااذهنً  اااً منااااهج الرٌاياااٌات  ق  محمد رايً قندٌل   .1
ق  امعاة ونواا ق العادد  م لة كلٌة التربٌاةبالمرحلة االبتدائٌة ق 
 م  3880التاسع )ت(  ق  براٌر 

، دار الفكار  علن النفس اإلحصائي وقياس العلن البشري ،القاارر  ق فؤاد البهي السيد  .9

 م0985العربي ، 
دراسة ت رٌبٌاة لمقارر مقتارح  اً م اال الكمبٌاوتر التعلٌماً ق   فىزي طه إبرارين   .2

ق تحرٌااار : ساااعٌد  الكتااااب السااانوي  اااً التربٌاااة وعلااام الااانفس
 312-92ق ص  39إسماعٌل علً ق الم لد 

 المرا ع اا نبٌة :
The Estimation of set size by Potentially Gifted Kindergarten-Age 

, Vol. 22, No.  Journal For Research in Mathematics Educationchildren , 

1 ,1991,PP.59-68 

, Baroody ; A. 7-  

Effectiveness of Systematic Instruction on Attitudes and Computational 

Estimation Skills of  Preserveice Elementary Teachers , Journal for 

Research in Mathematics Education , Vol. 11 ,  1980, PP.125-135 

, Bestgen ; B. and 

Rews;R. and 

Rybolt;J and 

Wyatt;J. 

8-  

Computational Estimation  Strategies Used by High School Students of 

Limited Computational Estimation Ability , D. A. I.   , Vol. 47 No.4 , Oct.  

1986,  PP. 900  

, Brame ;O. 9-  

A  Comparative Study of  Computational Estimation Ability and 

Strategies Used in Estimation Problems. ,D.A. I, Vol. 57 No. 2 , Aug. 

1996,  PP. 614 

, Della ; R. 10-  

Computational Estimation Strategies of Professional Mathematicians , 

Journal for Research in Mathematics Education , Vol.23 , No. 1, 1992, 

PP.45-55 

, Dowker ;A. 11-  

Computational Estimation in Applied Nonroutine Problem Teaching  , D. 

A. I.   , Vol. 46 No.9 , March. 1986,  PP. 2606 

, Gossard ;N. 12-  

Estimation and Approximation Not Synonyms , MT. ,Oct. 1984,PP.516-

517 

, Hall;L.  13-  

The Use of Strategies in Estimating Measurements , AT. Jan 1983,PP.50-

54 

, Hildreth; David J. 14-  

A Case and Techniques for Estimation : Estimation Experiences in 

. Feb. ATElementary School Mathematics Essential ,No Extra , 

1979,PP.46-51 

, O’Daffer;P. , A 15-  

Estimate and Calculate , MT, April , 1985 , PP. 272-276 , Ockenga ; E. & 

Duea ; J. 
16-  

Estimation and Mental Computation : It’s  ”about “  Time , A. T. , Sep.   

1986, PP. 22-23 
, Reys; B. 17-  

 Estimation , A. T. , Feb. 1985, PP. 37-41 , Reys;R. 18-  
Computational Estimation Performance and Strategies Used by Fifth and 

Journal for Research in Mathematics grade Eight  Japanese Student, 

58-, Vol. 22, No. 1  ,1991,PP.39 Education  
     

, Reys;R. and 

Others 
19-  
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, Dec.,1986,P. 16A.T. Estimation and mental computation,  , 6-  Reys R. and 

Reys B. 
20-  

Estimating With Nice Numbers, MT. , Nov. 1985,PP. 615-621 , Reys;R. and 

Reys;B. and 

Trafton;P. 

21-  

117-.,Feb. 1985,PP. 112MTEstimation Strategies , Developing , Rubenstien ; R. 22-  
A Comparison of Teaching Strategies in Computational Estimation , D. 

A. I.   , Vol. 50 No. 12 , Jun. 1990,  PP. 3880 

, Sanfiorenzo  ; R.  23-  

Skill in Estimation Problems of Extent  and Numerosity , Journal for 

Research in Mathematics Education , Vol. 13 , No. 3, 1982, PP. 211-232 

, Siegel;A. and 

Goldsmith;L. and 

Madson;C. 

24-  

Outcomes and Processes on Estimation Test Items in Different Formats , 

Journal for Research in Mathematics Education , Vol.21 , No. 1, 1992, 

PP.61-73 

, Schoen ; H. and 

Blume; G. & 

Hoover ; H. 

25-  

, NCTM,1983The Agenda in actionEstimation and Reasonableness , , Undrihill;B. 26-  
AT. = Arithmetic Teacher 
MT. = Mathematics Teachers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 يلي االختبار التحص
 زمن االختبار )ساعة و ربع الساعة (

 اسم الوالب :
 .. …عزٌزي الوالب 

ٌهاادل االختبااار الحااالً إلااً قٌاااس ماادي اسااتٌعاب لمهااارات التقاادٌر التقرٌبااً التااً درسااتها ق 
 وٌ ب إتباع التعلٌمات التالٌة حتى تتمكن من اإل ابة الاحٌحة علً االختبار :

 اقرت ااسئلة بعناٌة ودقة . -3
 ب علً آى سلال بأكثر من إ ابة واحدة .ال ت  -6
 يع خوا تو عالمة علً اإل ابة الاحٌحة . -1
 إبدء باإل ابة عندما ٌلذن لك . -1
 وإلٌك مثال لورٌقة اإل ابة . -9

  ……اقرب  زء من مائة هو     3.619س:تقرٌب العدد 
 3.612 -ت

   3.69-ب 
 3.61 -ج 
 . 3.1 -ء 

 ة حولها .واإل ابة الاحٌحة هً ج لذلك ويعت دائر

 
 ( 1ملحق رقم )
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 االختبار التحصيلي 
 هو : 1691+  993+  3862تقرب تقدٌر لحاال ال مع   (3) س
 31000ء(  9000ج(   2000ب(  9000ت(    
   
 63+   333+  989اقرب تقدٌر لحاال ال مع   (6) س
 3660ء(  3310ج(  3610ب(  3360ت(  
   
 هو :  9 1\3×   2 1\1تقرب تقدٌر لحاال اليرب    (1) س
 2×  9ء(  1×  2ج(   2×  9ب(  9×  9ت(    
   
 هو :  69 91\3×   23 9\1تقرب تقدٌر لحاال اليرب    (1) س
 92.9ء(  92ج(  99ب(  ت(  
   
 هو :  98+  63+  99تقرب تقدٌر لحاال ال مع   (9) س
 390ء(  320ج(  390ب(  310ت(   
   
 1639 + 911+  6918تقرب تقدٌر لحاال ال مع   (2) س
  1000+  3000+  1000ب(    3000+  3000+  3000ت(   
  1000+  3000+  1000ء(    1000+  300+  6000ج(  
   
 هو : 39  9\9×  33  9\3تقرب تقدٌر لحاال اليرب      (9) س
 632ء(  601ج(  389ب(  399ت(   
   
 هو :  18×  999تقرب تقدٌر للعدد   (9) س
 610000ء(  61000 6100ب(  6100000ت(   
   
 هو  1.16 - 68.23تقرب تقدٌر لناتج الورح   (8) س
 69ء(  62ج(  69ب(  61ت(   
   
 هو : 6919 - 1168تقرب تقدٌر لناتج الورح   (30) س
 3100ء(   6100ج(  6000ب(  3000ت(   
   
كٌلااو  اارام ق والتقاادٌر اإل مااالً  3962سااٌارات وزن كاال سااٌارة  2ٌحماال مركااب   (33) س

 ٌارات ٌنحار بٌن لوزن الس
 39000و39000ء( 36000و 8000ج 39000و36000ب( 8000و  2000ت(   
   
 هو : 6.26×  89اقرب تقدٌر لناتج اليرب   (36) س
 6.9×  300ء(  1×  300ج(  6×  300ب(   6.9×  80ت(   
 هو :  3 9\3+   1 1\3+  9 30\3ت( تقرب تقدٌر لناتج ال مع    (31) س
 31 6\3 ء( 36 6\3 ج( 33 6\3ب(   33ت(   
 هو : 18×  999تقرب تقدٌر   (31) س
 10×  200ء(  10×  200ج(  10×  900ب(  10×  900ت(   
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 هو  16÷  9869تقرب تقدٌر لناتج القسمة   (39) س
 90÷  9000ء(  10÷  9000ج(  10÷  2000ب(  69÷  2000ت(   
  هو 6.18×  189.9تقرب  ترة ٌنحار  ٌها تقدٌر ناتج اليرب   (32) س
 900و  200ء( 800و  900ج(  3600و3000ب( 3000و  800ت(  
   
 هو : 31 9\1+  1 6\3تقرب  ترة ٌقع  ٌها  تقدٌر لناتج ال مع   (39) س
 60و  38ء(   39و  32ج(  39و  39ب(   38و 39ت(   
 هو : 16÷  6199تقرب تقدٌر لناتج القسمة   (39) س
 2ء(   20ج(   200ب(  2000ت(   
   
 هو  3.69×  9.99تقدٌر لناتج اليرب تقرب   (38) س
 300ء(  30ج(  3.0ب(  0.30ت(   
   
 3900تو تقل من   3900تكبر من  68×  963هل   (60) س
 10×  900تكبر من  68×  963ب( تكبر ان  60×  900تكبر من  68×  963ت( تكبر ان   
 10×  900ل من تق 68×  963ء( تالر ان   10×  200تقل من  68×  963ج(تالر ان   
   
 9000تو تقل من   9000تكبر من  98×  96هل   (63) س
 90×  20تكبر من  98×  96ب( تكبر ان  90×  99تكبر من  98×  96ت( تكبر ان   
 90×  90تقل من 98×  96ء( تالر ان   90×  90تقل من  98×  96ج(تالر ان   
   
 هو 9\9تقدٌر قٌمة العدد     (66) س
 6 ج( نال ر ب( اف 3ت(   
   
 هو :  199% من العدد  69  (61) س
 339ء(  360ج(  369ب(  300ت(   
   
 هو : 20\99العدد السلس للكسر   (61) س
 0.99ء(  ج( نال  ب( افر  3ت(   
   
 هو : 39\1+  39\31ت يل تقدٌر للكسر   (69) س
 6ء(  3ج(  ب( نال  ت( افر  
      
 188ق  903ق  189ق  909ق  933ق  198ام هً إذا كان مبٌعات تحمد  ً سبعة تٌ  (62) س

  تقدٌر مبٌعاته هو : 903ق 
 930×  9ب(   900×  9ت(    
 190×  9ج(  180×  9ج(   
   
 ٌنحار بٌن  0.26÷   8.16خارج قسمة   (69) س
 3و  0ء(  8و  3ج(   10و  90ب(  10ق  20ت(   
 ا  تقدٌر الثمن اإل مالً هو ٌال ق لذ39متر قماش  ثمن متر القماش  9ا تري تحمد   (69) س
 لاير 390ء(  لاير 320ج(  لاير  310ب(  لاير  360ت(   
   
 متر 9.9                  ال كل الم اور ٌمثل غر اة علاً  اكل   (68) 
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 اااابه منحاااارل تبعادهااااا كمااااا بالرساااام  
وٌرغب  ً تبلٌو تريٌة اللر اة بابالو 

 سم . 10×سم 10تبعـــاد  
 

وتقدٌر عدد البالو الالزم لتبلاٌو اللر اة 
 : هو
 
 بالوة . 100ت(

 بالوة . 160ب( 
 بالوة . 110ج( 
 بالوة . 190ء( 

 
 
 

     متر1.69                                  
 
 
 
 

 متر 9.9                        

والمولوب تحدٌاد نسابة   39لاير وال زء المظلل ٌمثل 20إذا كانت الدائرة تمثل  -3  (10) 
 المظلل .ال زء 

  
 
 

 %69ء(  % 60ج(  % 39ب(  %30ت(   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2ملحق رقم )

 قائمة مهارات التقدير التقريبي  
 
 تقدٌر نسبة  زء مظلل من دائرة بالنسبة إلى الدائرة كلها . .3
 تقدٌر عدد  بالنسبة إلى عدد سلس . .6
 تقدٌر قٌمة كسر بالنسبة لعدد سلس . .1
 ة كسور باستخدام ااعداد الكسرٌة السلسة.تقدٌر قٌمة حاال  مع عد .1
 تقدٌر ناتج قسمة عددٌن باستخدام عدد سلس . .9
 تقدٌر معدل م موعة من ااعداد . .2
 تقدٌر حاال ال مع عن ورٌي مدي معٌن . .9

 08 

  ر
08

 ج
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 تقدٌر  ناتج ورح عددٌن باستخدام مدي معٌن . .9
 تقدٌر  ناتج اليرب عن ورٌي مدي معٌن . .8
 ي معٌن .تقدٌر  ناتج القسمة عن ورٌي مد.30
 تقدٌر  ااووال باستخدام وحدات قٌاس مألو ة لدٌه  ..33
 تقدٌر  المساحات باستخدام وحدات مألو ة لدٌه ..36
 تقدٌر  الح وم باستخدام وحدات مألو ة لدٌه .  .31
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 (2ملحق رقم )

 األهداف السلوكية 
 
 تن ٌقدر التلمٌذ نسبة  زء مظلل من دائرة بالنسبة إلى الدائرة كلها . .3
 التلمٌذ عدد  بالنسبة إلى عدد سلس . تن ٌقدر .6
 تن ٌحسب التلمٌذ الحل الدقٌي باستخدام اآللة الحاسبة الٌدوٌة . .1
 ( . 0تن ٌقدر التلمٌذ قٌمة الكسور الالٌرة بالنسبة ) .1
 (.6\3تن ٌقدر التلمٌذ قٌمة الكسور المتوسوة بالنسبة للعدد الكسري ) .9
 ( .3للعدد ) تن ٌقدر التلمٌذ قٌمة الكسور الالٌرة بالنسبة .2
 (.3ق6\3ق0تن ٌقدر التلمٌذ قٌمة حاال  مع عدة كسرٌن باستخدام ااعداد الكسرٌة السلسة ) .9
 تن ٌقدر التلمٌذ قٌمة الكسر المعبر عن قسمة عددٌن .  .9
 تن ٌقدر التلمٌذ ناتج قسمة عددٌن باستخدام عدد سلس . .8
 ً  كل كسر .تن ٌقدر التلمٌذ قٌمة التخفٌض علً السلع إذا كانت التخفٌض عل.30
 تن ٌقدر التلمٌذ معدل م موعة من ااعداد ..33
 تن ٌقدر التلمٌذ إ مالً م موعة من ااعداد باستخدام معدلهم..36
 تن ٌقدر التلمٌذ حاال ال مع عن ورٌي مدي معٌن ..31
 تن ٌقدر التلمٌذ ناتج ورح عددٌن باستخدام مدي معٌن ..31
 تن ٌقدر التلمٌذ ناتج اليرب عن ورٌي مدي معٌن ..39
 ٌقدر التلمٌذ ناتج القسمة عن ورٌي مدي معٌن . تن.32
 تن ٌقدر التلمٌذ ااووال باستخدام وحدات مألو ة لدٌه  ..39
 تن ٌقدر التلمٌذ المساحات باستخدام وحدات مألو ة لدٌه ..39
 تن ٌقدر التلمٌذ الح وم باستخدام وحدات قٌاس  مألو ة لدٌه .  .38
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 (3ملحق رقم )
 ستطالعيةدرجات التالميذ في التجربة اال

 
 التطبيق الثاني التطبيق األول رقم الطالب

02  02211 03211 

22  05211 04211 

32  05211 07211 

42  05211 08211 

52  08211 09211 

62  04211 03211 

72  05211 07211 

82  05211 06211 

92  05211 05211 

012  00211 02211 

002  00211 00211 

022  06211 05211 

032  08211 07211 

042  24211 25211 

052  24211 26211 

062  24211 24211 

072  21211 20211 

082  24211 22211 

092  25211 26211 

212  20211 21211 

202  28211 29211 

222  25211 27211 

232  27211 25211 

242  28211 29211 
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 (1ملحي رقم )
 معامالت تمييز االختبار ومعامالت الصعوبة

رقددددددددددم 

 السؤال

معامددددددددل 

 تمييز

معامدددددددل 

 صعوبة

3-  0.69 0.99 

6-  0.69 0.99 

1-  0.69 0.21 

1-  0.11 0.91 

9-  0.69 0.11 

2-  0.69 0.99 

9-  00.99 0.11 

9-  0.69 0.11 

8-  0.11 0.19 

30- 0.69 0.90 

33- 0.16 0.11 

36- 0.11 0.91 

31- 0.11 0.19 

31- 0.69 0.11 

39- 0.69 0.11 

32- 0.69 0.11 

39- 0.69 0.90 

39- 0.69 0.90 

38- 0.69 0.90 

60- 0.16 0.90 

63- 0.99 0.11 

66- 0.39 0.29 

61- 0.69 0.99 

61- 0.16 0.11 

69- 0.29 0.19 

62- 0.69 0.21 

69- 0.16 0.90 

69- 0.69 0.90 

68- 0.69 0.21 

10- 0.69 0.21 
 

 

 

 

 

 

 (5ملحق رقم )
 معامالت االرتباط االختبار بالمجموع الكلي
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 (2السلال ) (9السلال ) (1السلال ) (1السلال ) (6السلال ) (3السلال )
.9786 .9791 .9835 .9788 .9650 .9768 
 (36السلال ) (33السلال ) (30السلال ) (8السلال ) (9ال )السل (9السلال )
.9086 .9612 .9672 .9728 .9612 .9800 
 (39السلال ) (39السلال ) (32السلال ) (39السلال ) (31السلال ) (31السلال )
.9707 .9646 .9608 .9608 .9731 .9695 

 (61السلال ) (61) السلال (66السلال ) (63السلال ) (60السلال ) (38السلال )
.9688 .9756 .9383 .9770 .9770 .9628 

 (10السلال ) (68السلال ) (69السلال ) (69السلال ) (62السلال ) (69السلال )
.9390 .9816 .9750 .9722 .9813 .9824 

 1210جويع الوفردات دالة إحصائيا عند هستىي 

 (6) ملحق رقم

 درجات التالميذ في التجربة النهائية
 بعدي قبلي رقم التلميذ

3.  3.00 61.00 

6.  6.00 39.00 

1.  6.00 39.00 

1.  1.00 66.00 

9.  3.00 63.00 

2.  0.00 31.00 

9.  3.00 39.00 

9.  6.00 69.00 

8.  0.00 39.00 

30.  3.00 63.00 

33.  6.00 66.00 

36.  3.00 61.00 

31.  0.00 39.00 

31.  3.00 39.00 

39.  6.00 68.00 

32.  3.00 61.00 

39.  0.00 69.00 

39.  3.00 60.00 

38.  6.00 61.00 

60.  3.00 69.00 

63.  3.00 69.00 

66.  0.00 38.00 

61.  0.00 68.00 

61.  0.00 69.00 

69.  3.00 66.00 

 


