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  والتقدير الشكر

أن  رجـائي مـع ،المتواضـع العمـل هـذا مبإتمـا علـي ن َمـ الـذي وخـالقي مـوالي اهللا أشـكر

َوَمـْن َيْشـُكْر َفِإنَمـا (: تعـالى قولـه مـن وانطالقـا ،الكـريم لوجهـه خالصـاً  ويجعلـه منـي يتقبلـه

ــاً  )َيْشــُكُر ِلَنْفِســهِ   ألصــحاب واالمتنــان الشــكر وتقــديم بالجميــل االعتــراف بفضــل وٕايمان

 ،الرسـالة هـذه إنجـاح فـي سـاعد مـن لكـل ءوالثنـا ،الجزيـل بالشـكر أتقـدم فـإني ،المعـروف

  :بالذكر وأخص

، تــــهووق، لمــــهمن علمــــا قدمــــه لــــي  ،على هذه الرسالة المشــــرف ،الــــدكتور ســــهيل صــــالحة

ــــــاً  دهوجه ــــــان كريم ــــــف فك ــــــوجيهي ،وٕارشــــــادي ،نصــــــحيي ـ  دم بشــــــكريأتقوال يفوتني أن  ،وت

ــــدكتور وعرفاني  ــــة المناقشــــة ال ــــدين ياســــين،فطــــين مســــعدألعضــــاء لجن ــــدكتور صــــالح ال  وال

ــــّت الرســــالة  ــــي أغن ــــى ،لمالحظاتهمــــا الت ــــة أعضــــاء كمــــا وأتقــــدم بالشــــكر إل  التدريســــية الهيئ

 فاطمــــة الشــــهيدةمدرســــة  الهيئــــة التدريســــية فــــي  إلــــىبالشــــكر  وأتقــــدم ،علــــى تــــوجيههم لــــي

  .الدراسة تطبيق ثناءتسهيالت أ ن ـدموا مـا قـلم  ،األساسية للبنات غزال

 نافعـــاً  لوجـــه ، وأن يجعلـــه علمـــاً  يكـــون هـــذا العمـــل خالصـــاً وختامـــًا أســـال اهللا العلـــي القـــدير أن 

 ويسّهل لي به طريقًا إلى الجنة

  

  الباحثة
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  ا$قرار

  :أنا الموقعة أدناه مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان 

  

النمذجة الرياضية على استيعاب المفاهيم  استراتيجيةأثر استخدام 
 فيالصف السابع األساسي لدى طلبة  ضيةالرياضية وحل المسألة الريا

  وحدة القياس

باستثناء ما تمت ، أقر بأن ما اشتملت عليه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص 

أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل  ،وأن هذه الرسالة ككل، اإلشارة إليه حيثما ورد 

  .أية درجة علمية أو بحث علمي أو بحثي ألي مؤسسة علمية أو بحثية أخرى 
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النمذجة الرياضية على استيعاب المفاهيم الرياضية وحل المسألة  استراتيجيةأثر استخدام 
  سوحدة القيا فيلدى طلبة الصف السابع األساسي  ضيةالريا

  إعداد 
  رباب أحمد عبد القادر توبة

  إشراف 
  حةصال حسين سهيل .د

  الملخص

النمذجة الرياضية على استيعاب المفاهيم وحل  استراتيجيةعرفة أثر هدفت هذه الدراسة إلى م

 وحاولت الدراسة اإلجابة عن ،ساسيالمسائل الرياضية في وحدة القياس لطالب الصف السابع األ

  :السؤال الرئيس التالي

طلبة الرياضية على استيعاب المفاهيم الرياضية وحل المسألة الرياضية ل نمذجةال استراتيجيةأثر  ام

  ؟السابع في وحدة القياس الصف

الباحثة المنهج  استخدمت ،واختبار الفرضيات المشتقة منه ،سؤال الدراسة ولإلجابة عن

وطبقت الدراسة على  ،الصف السابع األساسي شبه التجريبي،إذ تكون مجتمع الدراسة من طالبات

تقسيم عينة الدراسة إلى  وتم ،من طالبات مدرسة الشهيدة فاطمة غزال األساسية للبناتعينة 

ومجموعة تجريبية  ،بالطريقة التقليدية) وحدة القياس(ضابطة درست الوحدة المختارة :مجموعتين

-2013(النمذجة الرياضية في الفصل الدراسي الثاني للعام  استراتيجيةدرست الوحدة باستخدام 

  :التالية داتابقت على عينة الدراسة األوطُ  ،)2014

للمفاهيم الرياضية  لتحديد استيعاب الطالبات: الرياضية ب المفاهيم اختبار استيعا - 

لتأكد من الواردة في الوحدة المذكورة في كال المجموعتين التجريبية والضابطة وتم ا

 ).0.70(كان معامله  صدق االختبار وثباته إذ

بوحدة  على حل المسائل المرتبطة لتحديد قدرة الطالبات :اختبار حل المسائل الرياضية - 

الضابطة والتجريبية وتم التحقق من صدق االختبار من : القياس في كال المجموعتين

 ).0.82(خالل عرضه على مجموعة من المحكمين وثباته وكان معامل الثبات 
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الرزم اإلحصائية للعلوم  والختبار الفرضيات تم تحليل البيانات باستخدام برنامج

  :إلى النتائج التاليةوتوصلت الدراسة ) .SPSS(االجتماعية

بين  )(α=0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  يوجد فرق ذو-1

وحدة القياس  تي درسنالصف السابع األساسي الال متوسطي عالمات طالبات

الصف السابع  وعالمات طالبات) المجموعة الضابطة( باستخدام الطريقة التقليدية

المجموعة (النمذجة الرياضية  استراتيجيةخدام وحدة القياس باست تي درسنالال

وكانت  ،،على الدرجة الكلية الختبار التحصيل البعدي للمفاهيم الرياضية)التجريبية

في المجموعة  كان متوسط عالمات الطالبات إذ،وق لصالح المجموعة التجريبية الفر 

  .في المجموعة الضابطة يبية أعلى من متوسط عالمات الطالباتالتجر 

بين  )α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  يوجد فرق ذو -2

وحدة القياس  تي درسنالصف السابع األساسي الال متوسطي عالمات طالبات

ابع الصف الس وعالمات طالبات) المجموعة الضابطة( باستخدام الطريقة التقليدية

المجموعة (جة الرياضية النمذ استراتيجيةوحدة القياس باستخدام  تي درسنالال

،على الدرجة الكلية الختبار التحصيل البعدي لحل المسائل الرياضية وكانت )التجريبية

في المجموعة  كان متوسط عالمات الطالبات إذ،وق لصالح المجموعة التجريبية الفر 

  .في المجموعة الضابطة أعلى من متوسط عالمات الطالبات ،يبيةالتجر 

  :باحثة بعدد من التوصيات ومنها وفي ضوء ذلك أوصت ال

 استراتيجيةدام تنقيح محتوى مناهج الرياضيات في المراحل المختلفة باستخضرورة  

لمراحل الدراسية المختلفة تعتمد إضافة إلى إعداد أدلة معلمين  ل ،النمذجة الرياضية

خدام تدريب المعلمين على است ثم يتبع ذلك، ة لتعليم الرياضياتالنمذج استراتيجية

من اكتساب  النمذجة الرياضية في تعليم الرياضيات ليتمكن الطالب  استراتيجية

 .من حل المشكالت الحياتية المختلفةمهارات النمذجة التي تمكنهم 
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  ألول ا للفصا

  )خلفيتها وأهميتها(مشكلة الدراسة 

  

  مقدمة 1:1 

  وأسئلتهاراسة لدا شكلةم          2:1

  راسة لدا هدافأ3:1 

  راسة لدا أهمية 4:1

  فرضيات الدراسة 5:1

  حدود الدراسة        6:1 

   مصطلحات الدراسة        7:1
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 لاألو لفصلا

 وأهميتها اسةالدر مشكلة

  المقدمة 1:1

 االحياة البشرية على مر العصور، ويبرز ذلك التغير بوضوح في هذ ةالتغير سم عديُ 

فاالنفجار المعرفي والتقني في كل لحظة ، ي شتى مجاالت الحياةف هائالً  العصر الذي يشهد تطوراً 

 ،ويتضاعف بسرعة فائقة، وهذا يتطلب اتخاذ قرارات ومسارات علمية حديثة في التربية ،يتزايد

  .لمواكبة تلك التغيرات

والتطورات  اتيةعلم وفن راق من االبتكار، وتلعب دور مهم في عصر المعلوم والرياضيات

لذا فقد ، تقدم العلمي والتقني الذي يشهده العالم يرتكز على قاعدة من التقدم الرياضيفال، الحديثة

أضحت الرياضيات لغة التفاهم وتبادل األفكار بين العلوم كما أنها أداة ضرورية للتعامل مع 

  ) 2010،الهويدي(ابل وأصبحت من المكونات األساسية للثقافة التي ال يمكن االستغناء عنه، األفراد

أنه البد لمناهج ) 2010(يرى أبو زينة ، األهمية الكبيرة لعلم الرياضيات وتربوياته ومع

فمناهج ، الرياضيات وطرق تدريسها أن تتجاوب مع معطيات التطور والتقدم العلمي والتقني

بالرياضيات  مامتلك المعطيات، لذا فاالهت عالرياضيات لها دور في إعداد النشء ليتجاوب م

  .تعليمها يعد أحد عوامل تقدم الدول وازدهارهاوتعلمها و 

فهو عمل شاق ومثير وكثير ، ليس باألمر اليسير، تدريس الرياضيات تدريسا جيدا إن

ألن مادة الرياضيات لم تكن سهلة ، المطالب، ويحتاج مهارات واستعدادات فردية تعليمية عالية

وغير ممتعة، مما يؤثر على فهمها التعلم وهي لكثير من الطلبة مادة غريبة وغامضة وجافة 

دون الفهم عملية صعبة؛ فالرياضيات ال تنفصل عن الفهم  تواستيعابها، وتدريس الرياضيا

  ).2007، محسن(والتطبيق 

في  اضياتووفقًا للمجلس الوطني لمعلمي الري، هدف أساسي في تعليم الرياضيات والفهم

 National Council of Teachers of Mathematics-NCTM( األمريكية الواليات المتحدة
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وربطها  ،حينما يمكنهم النظر لها من مداخل عدة ،، فإن الطلبة يفهمون األفكار الرياضية)2000,

والنقل  حويلوالت ،بالمفاهيم األخرى وتمثيل المفهوم بطرق مختلفة وتحديد الروابط بين هذه التمثيالت

لى استخدام النمذجة الرياضية في تعميق العالقة بين من ثم التطبيق، ولذا دعا إو إلى آخر بسهولة 

، التي يواجهها المتعلمون المسائلاألعداد والجبر والهندسة، وحل  :الفروع المختلفة للرياضيات مثل

النمذجة الرياضية جسرًا يستطيع  تمثل، و )NCTM,2000(لما لها من أثر في فهم الرياضيات 

مثل المفاهيم الرياضية وتقدمها في تُ ضيات، فالنمذجة الرياضية م الرياالمتعلم من خالله تسهيل تعلّ 

رسم أو تجسيد، وتربطها بواقع المتعلمين وحياتهم، كما أنها تساهم في تنمية الفهم والتفكير، إضافة 

 رياضياتالرياضية وتطبيقاتها وما تتطلبه من مهارات أصبحت ضرورية لمتعلمي ال لنمذجةإلى أّن ا

  ).Hansson, 2010(في تعلمها لتقديم شيء جديد 

 استراتيجية رياضيةأّن النمذجة ال) English, 2012(فقد رأت إنجلش  ،إلى ذلك وباإلضافة

لحل المسائل الرياضية، كما أشارت إلى أهمية قيام المتعلمين بصنع النماذج وعدم  ،مهمة

المسألة من شكلها فالنمذجة الرياضية نشاط يستند على تحويل  ط،االقتصار على استخدامها فق

   .اتالتجسيد و التمثيالت ـاستخداممرورًا ب ـي،موقف حيات ـاغةالرياضي إلى صي

 فيالنمذجة الرياضية  استراتيجية أثرعلى ما تقّدم، تأتي هذه الدراسة للوقوف على  وبناءً 

دة األساسي في وح السابعالصف  طلبة لدىالمسألة الرياضية  وحلّ الرياضية  المفاهيماستيعاب 

  .القياس

  :وأسئلتها الدراسة  مشكلة 2:1

التطور العلمي الهائل واالنفجار المعرفي التفكير واإلبداع ضرورة حتمية، وذلك لمواكبة  جعل    

تعليم  إستراتيجيات وجود يتطلبوهذا ، المسائلوالتمكن من حل  ،مواقف الحياة على نحو إيجابي

 ،وتنمية مهاراتهم العقلية وتدريبهم على اإلبداع ،تساعد الطالب على إثراء معلوماتهم ،متقدمة

  ).Barwell, 2003(وٕانتاج المعرفة 
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لمواكبة هذا التطور  ،لذلك شهدت أهداف تدريس الرياضيات تطورًا ملموساً  واستجابة

وتنمية  الفهم بناءفتحولت من مجرد التركيز على الدقة والسرعة في إجراء العمليات إلى ، المستمر

  ).2002، العسيري( المسائلحل  القدرة على

ويعزى هذا الضعف ، انخفاض مستوى تحصيلهم فيها من يعاني الطلبة مادة والرياضيات

إلى قلة معرفتهم أساسيات الرياضيات المطلوبة، وقلة معرفة العالقات التي تربط بين المفاهيم التي 

  .تساعد على اكتسابها وفهمها 

والتدني الملحوظ في  ،تعليم الرياضيات في فلسطينباحثة على واقع الخالل اطالع  ومن

 Trends Inنتائج دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم  إلى واستناداً ، مخرجات التعليم

International Mathematics and Science Study  ،على نإذ حصل طالب فلسطي 

 مما يشير إلى ،2011ي دراسة عام بين الدول المشاركة ف تمتأخر في تحصيل الرياضيا ترتيب

  .)(TIMSS, 2011بشكل عام  لسطينمستوى األداء التحصيلي لطلبة ف تدني

وتطبيقات للرياضيات يتم من خاللها تحويل  إستراتيجيات يجادإ من الضرورة وأصبح

النمذجة الرياضية التي  :ستراتيجياتومن هذه اإل. مواقف حياتية وحلها الرياضية إلى المسألة

   .، عالوة على ربطهما بعضهما ببعضيقيساعد في تقليص الفجوة بين ما هو نظري وما هو تطبت

أوصت بضرورة استخدام النمذجة الرياضية في  ،توصيات دراسات ذات صلةل واستجابة

 النمذجة لدى ، وفي تنمية مهارات)2008(أحمد :مثل ،لتطبيقية في الرياضياتا المسائلحل 

ج في النمذجة الرياضية في تنمية ، وفي معرفة أثر برنام)2007( لحمر :ثلم ،والمعلمين ،الطالب

ارتأت الباحثة دراسة  ،فقد2006)(الرفاعي  :مثل ،المسائلما وراء المعرفة وسلوك حل  إستراتيجيات

  .النمذجة الرياضية في استيعاب المفاهيم الرياضية وحل المسائل الرياضية استراتيجيةأثر تطبق 

  :تتلخص مشكلة الدراسة بالسؤال التالي  ،ما تقدمعلى  وبناءً 

الرياضية على استيعاب المفاهيم الرياضية وحل المسألة  نمذجةال استراتيجيةأثر  ما

  ؟السابع في وحدة القياس الصفالرياضية لطلبة 
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  :منه السؤاالن اآلتيان  وينبثق

الرياضية لطالب  فاهيممستراتيجيه النمذجة الرياضية على استيعاب الإما أثر استخدام ) 1

  ؟الصف السابع في وحدة القياس

الرياضية لطالب  المسألةالنمذجة الرياضية على حل  استراتيجيةما أثر استخدام ) 2

  ؟القياس دةوح فيالصف السابع 

  :الدراسة أهداف 3:1

  :هذه الدراسة إلى  تهدف

  لقياس للصف السابعوحدة ا ةفي إعادة صياغ النمذجة الرياضية استراتيجيةاستخدام ) 1

المفاهيم في وحدة القياس  بالنمذجة الرياضية في تنمية استيعا استراتيجيةتحديد أثر ) 2

  .للصف السابع

 حلفي تنمية قدرة طالب الصف السابع على  ةالنمذجة الرياضي استراتيجيةتحديد أثر ) 3

  .المسائل الرياضية

  :الدراسة أهمية 4:1 

  : أهمية الدراسة في أنها تكمن

،مما  المناهج في تضمين النمذجة الرياضية في مناهج الرياضيات يتفيد مصمم) 1

  . والتعميمات الرياضية ،يساعد في بناء الفهم للمفاهيم

 ،استراتيجيةمن خالل اقتراح  ،الرياضية المسائللحل  لمنطقيتساعد في تنمية التفكير ا )2

  .الرياضيةجديدة لحل المسألة  أفكارتزخر ب
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   ،تغيراتممن ربط الرياضيات بالواقع من خالل تبسيط العالقة بين ال بةلكن الطتم )3 

  .وتمثيلها بفهم

  .متنوعةالرياضية في مجاالت  مذجةالن استراتيجيةتقدم تمهيد للباحثين في استخدام ) 4

  .تنمي مهارات المعلمين والطالب في تصميم النماذج الرياضية) 5

    :فرضيات الدراسة        5:1

  :تاناآلتي تانالصفري تانالدراسة صيغت الفرضي سؤاليعن  لإلجابة

بين ) α=0.05(داللة إحصائية على مستوى الداللة  وال يوجد فرق ذ :الفرضية األولى

 ىإل عزىي ،التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة لطالبالمفاهيم الرياضية  استيعاب يمتوسط

  .ةالنمذجة الرياضي استراتيجيةاستخدام 

بين ) α=0.05(داللة إحصائية على مستوى الداللة  وال يوجد فرق ذ :الفرضية الثانية

 ،القدرة على حل المسائل الرياضية لطالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة يمتوسط

  .النمذجة الرياضية استراتيجيةاستخدام  ُيعزى إلى

  : الدراسة  حدود 6:1

  :سة بالحدود التالية الباحثة في هذه الدرا التزمت

الرياضيات للفصل  كتابمن  ،)الوحدة السادسة(القياس  ةوحدتقتصر الدراسة على  

  .المقرر على طالب الصف السابع األساسي لثانيالدراسي ا

النمذجة الرياضية على المفاهيم الرياضية  استراتيجيةوتقتصر هذه الدراسة على دراسة اثر 

 . وحل المسائل الرياضية فقط

 .2013-2014 العام الدراسي من الثانيالدراسة بالفصل الدراسي  زمنيتحدد :  الزمنية لحدودا 
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 .األساسي السابعتقتصر عينة الدراسة على طالبات الصف : البشرية  الحدود

    .قلقيلية حافظةعزون م-مدرسة فاطمة غزال األساسية الدراسة على تقتصر : المكانية  الحدود

  : دراسةمصطلحات ال  7 1:

  :التعريفات اآلتية لمصطلحاتها  لدراسةا تعتمد  

تطبيق الرياضيات في معالجة  هي: Mathematical Modelling)( الرياضية النمذجة

في علوم أخرى، وذلك  كالتأو مش ،في الرياضيات نفسها كالتأو مش ،واقعية في الحياة كالتمش

ثم التعامل مع هذه المسألة وحلّها، واختيار  ،ةالحياتية إلى مسألة رياضي  المسألةعن طريق تحويل 

إن أمكن  لتنبؤوا  ومن ثم التعميم  ،التي نعالجها المسألةتناسب مع طبيعة تي توال لأفضل الحلو 

، وفي هذه الدراسة فإن النمذجة الرياضية هي إعادة تصميم دروس وحدة )2007،لحمر( كذل

  . النمذجة استراتيجيةالقياس للصف السابع األساسي وفق 

التعبير الرياضي عن مشكلة واقعية  هو:  Mathematical Model الرياضي النموذج

بحيث يتم التركيز على ، المتغيرات المؤثرة والمتأثرة في المشكلة  في تشابكالتعقد و البعد تبسيط 

 ،وفاتأو مصف ،أو متباينات ،وقد يكون النموذج الرياضي عبارة عن معادالت، ة يالمتغيرات الرئيس

وتكوين النموذج الرياضي من المهارات األساسية في ،  الخ... ،أو رسوم بيانية ،أو أشكال هندسية

  .عملية النمذجة الرياضية

 الصورة"  بأنه )2010( زينة أبو عرفه : Mathematical conceptالرياضي  المفهوم

 أمثلة هي همتشاب أشياء من استنتجت وخصائص صفات تعميم نتيجة الفرد لدى تتكون التي الذهنية

  ". ومهالمف ذلك

 جميع في تتوفر يالت ةالصف أو المميزة ةالسم بأنه ومهالمف وآخرون )2010( عفانة ويعرف

  .ومهالمف ذلك على ةالدال ةاألمثل

  عنها  رويعب ر،أكث أو فةص دتجري نع أتنش ةمعمم ةرياضي رةفك ومهالمف ونيك ذلكوب

  . رمزياً  أو لفظياً 
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قدرة على تميز ال منطالب  هاهي الدرجة التي يحصل علي: مفهوم الرياضيال استيعاب

 –المحيط  –لمساحة ا( مثل  م الرياضيهو المف صائصإدراكه لخ مدىو  أمثلةلالاأمثلة المفهوم من 

، وفي هذه الدراسة فإن استيعاب المفاهيم هو الدرجة التي يحصل عليها الطالب في ...)التجميع، 

  . المعد لهذا الغرضاختبار المفاهيم 

  : Mathematical problem يةالرياض المسألة

  .تحقيقه يريد للفرد هدفاً  يشكل وهو عليه اإلجابة تطلـبت سـؤال بأنها المسألة بوليا فر ع

 يشكل أو تحقيقه طريق يعترض عائق لوجود وذلك لديه المألوفة بالطرق بلوغه يستطيع وال

 من أساسي شـرط له والتصدي التحدي هذا الفرد وقبول وتينيـة،الر  بـالطرق بلوغه يمكن ال ،ما تحد

  .المسألة حل شروط

 في جاهز حل لديه يكون وال الطالب، قدرات يتحدى ومميز جديد موقفوعرفها الهويدي 

  ) .2010 ،هويدي(حينه

حل المسألة الرياضية  )2010(ُيعرف أبو زينة  : Problem Solving المسألة حل

وفي هذه الدراسة فأن حل المسألة هو .تحد ، والعمل على حلة أو التغلب عليه بأنه عملية قبول

  .الدرجة التي يحصل عليها الطالب في اختبار حل المسائل الرياضية المعد لهذا الغرض
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  لثانيالفصل ا

  النظري و الدراسات السابقةاإلطار 

  

  لنظري إلطار اا1:2  

  لدراسات السابقةا 2:2

  لى الدراسات السابقةالتعقيب ع 3:2
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 الثاني الفصل

 السابقة والدراسات النظري اإلطار

وحـل المسـألة الرياضـية،  ،المتعلق بالنمذجة الرياضـية يتضمن هذا الفصل استعراض لألدب النظري

  .والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة والمفاهيم الرياضية،

  :اإلطار النظري 1:2 

 ومراحلهــــا ،وصــــعوبات النمذجــــة الرياضــــية ،تعريــــف النمذجــــة الرياضــــية ر النظــــرييتضــــمن اإلطــــا

 المفــاهيم الرياضــيةحلهــا، و  ٕاســتراتيجياتو  ،وخطــوات حلهــا ،والمســألة الرياضــية والنمــاذج الرياضــية ،

  .وتعريفها

  :النمذجة الرياضية 1:1:2

 أحـدث تحـوالً   ،لجديـدةفـي األلفيـة اإن التطور العلمي الهائل في مجـاالت الحيـاة المختلفـة   

فأصـبح الهـدف  ،وفي أهـداف تعلـم الرياضـيات بشـكل خـاص  ،في أهداف التعلم بشكل عام ملحوظاً 

كيــــف يقومــــون بعمــــل رياضــــيات  لبــــةهــــو أن يــــتعلم الط روجرســــونمــــن تعلــــم الرياضــــيات كمــــا يــــراه 

)Doing Math(، ثــم  ،ليةيتعلمــوا ويحفظــوا نظريــات شــك بــدال مــن أن، وأن يحلــوا مشــكالت واقعيــة

فالتالميـــذ فـــي حاجـــة إلـــى رياضـــيات أكثـــر نفعيـــة فـــي مســـالكهم  .كالتيتـــدربوا عليهـــا فـــي حـــل المشـــ

والقـــــــدرة علـــــــى تحليـــــــل  ،ليســـــــهم تعلمهـــــــا فـــــــي إعـــــــدادهم لمواجهـــــــة تحـــــــديات المســـــــتقبل ،المعيشـــــــية

ـــيم الرياضـــيا ،والتنبـــؤ،األحـــداث أن يـــتم تقـــديم  :منهـــا ،تواتخـــاذ القـــرار،  فهنـــاك توجهـــات عامـــة لتعل

م تتناسب مع خصائص المتعلمين وتستثير اهتمامهم وتخاطـب عل وبطرق تَ  ،مشوقة بأشكاللمحتوى ا

   (Rogerson,2004).حياتهم

م الرياضيات وفق لتعلّ  ،جديدة ٕاستراتيجياتنه البد من إيجاد طرق و إمن هذا التحول ف وانطالقاً 

مناقشات وفيرة بين الرياضيين ففي العقود القليلة الماضية كانت هناك  ،أهداف تعلمها الجديدة

تدريس الرياضيات  إستراتيجيات إحدىبوصفها ،خدام النمذجة الرياضية تشجع المربين على است

لمعالجة ، ةي الفصول الدراسيمن خالل ممارستها ف،التي تحقق أهداف تعلم الرياضيات الجديدة 
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ي الرياضيات على أهمية ورافق ذلك توافق بين مخططي مناهج ومعلم، يالعالم الحقيق كالتمش

  .  )Keng-Cheng Ang،2010( النمذجة الرياضية

اكتسـاب فـي   كيرتـل كمـا يراهـا وتعليمهـا ،الرياضيات لنمذجة الرياضية في تعلمهذه األهمية لوتكمن 

التـي يمكـن اسـتخدامها  لحل المسائل الرياضـية ومهارات التفكير الرياضي ،الرياضية فاهيمالم الطلبة

 فاألســاليب التقليديــة لــتعلم، الطلبــة لــدى الحقيقيــة أنشــطة حــل المشــكالتلتنميــة  لحقيقيــةفــي الحيــاة ا

  . ,Kertil)  2008( لم تعد كافية لتحقيق ذلكوتعليمها الرياضيات 

 أن العلـوم عموًمـا تـزداد تقـدًما وتطـوًرا كلمـا تـم معالجتهـا رياضـًيا ،م بهوقد أصبح من الُمسل، 

، فمــن خــالل ياضــية تســاعد علــى التفســير والتنبــؤا فــي شــكل منظومــات ر وقوانينهــ ،ونمذجــة نظرياتهــا

النمـــاذج الرياضـــية أصـــبح العـــالم شـــيًئا قـــابًال لالســـتيعاب فـــي كثيـــر مـــن ظـــواهره، وتســـاعد النمذجـــة 

 ,Lingefjärd              ات للظـواهر الكونيــة بصـورة أعمـقالرياضية على التنبؤ بعالقات وتفسـير 

2007).(  

 السـيما ،والظـواهر العمليـات توضـيحفهـو ة الرياضـيذجـة اسـتخدام النم الغـرض مـن أمـا

ة من خالل النماذج الواقع والنظري بين لفجوةا ي تقليصف ذلك ويسهم صورها،ت وتسهيل منها المعقدة

 المفـاهيم تصـوير علـى ذجـةتعمـل النمكمـا  ، الفجـوة هـذه عبـورب تسـمح جسـورعلى أنها  ُعّدت التي

، المدروسـة للظـواهر أفضـل وضـبط فـي فهـم سـاعدي طمبسـ بشـكل اوتمثيلهـ ،الواقـع مـع المتفاعلـة

 االنتقـال خـالل مـن الرياضـية فهم الموضـوعات علىالطلبة  مساعدة إلى الرياضية ذجةالنم تهدفو 

 ذجـةالنم أن مجـردة، كمـا رياضـية نمـاذج عـن طريـق مواقـف مـن الحيـاة ىإلـ مسـائل رياضـية مـن

 فـي تصـادفه التـي المسـائل مـن كثيـر حـل فـي الرياضـيات داماسـتخ علـى الطالـب تسـاعد الرياضـية

  ).2008أحمد، ( الحياة

مشـــكالت العـــالم  تمثـــل وممـــا ســـبق تتوصـــل الباحثـــة إلـــى أن النمذجـــة الرياضـــية هـــي عمليـــة

وٕايجــاد حلــول لتلــك المشــكالت باســتخدام نمــوذج رياضــي يمكننــا مــن  ،الحقيقــي وفــق شــروط رياضــية

بســط مـن تعقيــدها فـي العــالم الحقيقـي، أي أن النمذجــة الرياضـية هــي أبصـورة  ،التعامـل مـع المشــكلة
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وبعـد ذلـك نتـرجم  ،ثـم حـل هـذه المشـكلة الرياضـية ،تحويل مشكلة العالم الحقيقي إلى مشكلة رياضية

  .الحل إلى العالم الحقيقي 

  الواقع الرياضي في التالي لطبيعة النمذجة الرياضيةوهذا ما نمثله بالشكل 

          )                        )2                    (  

  

                                  )4       (  

 (Kaiser. 1995, P.68 & Blum, 1996, P.18)  

  :تعريف النمذجة الرياضية 1:1:1:2

ســـس التربويـــة األواحـــدة مـــن  بأنهـــاالنمذجـــة الرياضـــية  (Dundar, 2012)دنـــدار   يعـــرف

أو أنهــا صــياغة  ،حقيقيــة إلــى الشــكل الرياضــيالنشــاط التحويــل مــن مشــكلة فــي  فهــي ،للرياضــيات

  .إلى تفسيرات رياضية لحالة حقيقية  وحلها المشكالتلتحويل  ،مواقف الحياة الحقيقية

الظـــروف (تصـــوير العمليــات المختلفـــة  هــي :للمشـــكلة Modeling النمذجـــةإن عمليــة 

بــالطرق  للمشــكلةمكــن مــن إيجــاد حــل تُ  ،ت ومتباينــاتشــكل معــادالفــي  )والعوامــل المحيطــة بالمســألة

  ).Ang،2010( الرياضية

يـتم فيهـا تحويـل  إذ، ضية ما هي إال تطبيقـات للرياضـياتأن النمذجة الريا  يذكر ميناكما و 

واختيـار أفضـل  واختبـار الحلـول علـى الموقـف الحيـاتي، وحلهـا ،المسألة الرياضية إلى موقف واقعـي

  .)2006،مينا( الحلول

 من مشكلة ترجمة بأنها الرياضية النمذجة  (Kahn & Kyle, 2002)وكايل كان ويعرف 

 في الرياضي الحل يترجم ذلك وبعد الرياضية، غةالصي هذه حل ثم ،رياضياً  وتمثيلها الواقعي العالم

  .العالم الواقعي سياق

 نموذج حياتي

)1(   

  موقف حقيقي

 نموذج رياضي

     )3(  

  نتائج رياضية
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المسـألة  لتحويـ تتضـمن التـي العمليـة: بأنهـا الرياضـية النمذجـة)  2000(الجـراح  وتعـرف

 الموقـف فـي الحـل نتـائج واختبـار ،وحلهـا لةسـأالم هـذه مـع التعامـل ثـم لة رياضـية،أمس إلى الحياتية

  .جديدة وتعميمات تنبؤات إلى يتيح التوصل مما الحياتي،

 العـالم مشـكالت تمثيـل عمليـة أنهـا الرياضـية النمذجـة (Cheng, 2001 : 22)شـينج عـرفوي      

  .لسائالم لتلك إيجاد حلول لةومحاو  ،رياضياً  الحقيقي

 كالتمشـ معالجـة فـي الرياضـيات تطبيـق ة بأنهـاالرياضـي النمذجـة )2007(لحمـر  عـرفوي

 عـن وذلـك ،أخـرى علـوم فـي كالتمشـ أو ،نفسـها الرياضـيات فـي كالتأو مشـ ،الحيـاة فـي واقعيـة

 واختيـار ، هـاوحل ةألالمسـ هـذه مـع التعامـل ثـم رياضـية ةألمسـ المسـألة الحياتيـة إلـى تحويـل طريـق

 أمكـن إن والتنبـؤ التعمـيم ثـم ومـن،انعالجهـ المسـألة التـي مـع طبيعـة تناسـبت يتـوال ‘الحلـول أفضـل

  .كذل

 الرياضـية النمذجـة اسـتخدام نأ  (Jiang et al., 2000 : 65) وآخرون جيانج ويضيف  

 ليتعلمـوا رأكثـ دافعيـة لـديهم يكـون فـالمتعلمون المخرجـات الرياضـية، مـن الكثيـر تحسـين فـي يسـهم

 ربـط الرياضـية فـي النمذجـة تشـجع إذ حيـاتهم، فـي يكـون مفيـداً  يتعلمونـه مـا أن رؤيـة يمكنهم عندما

 كثيـرة مجتمعيـة مشـكالت يـدركوا أن علـى المعلمـين النمذجة الرياضـية أيضاً  وتساعد ،بالحياة التعلم

 تغييـر إلـى يـؤدي مـام ،المسـائل هـذه مـن طبيعـي جـزء أن الرياضـيات إذبالرياضـيات،  مليئـة مـؤثرة

فهمـه  يزيـد ممـا ومفيـدة قةه شـيمـاد الرياضـيات ويـروا عـن الرياضـيات، ومعتقـداتهم المتعلمـين تفكيـر

    .للرياضيات

الرياضــيات تزخــر بالنمــاذج الرياضــية لكثيــر مــن المواقــف الحياتيــة، فتمثــل بــذلك وتــرى الباحثــة أن  

الــربط بــين النظريــة والتطبيــق  مكــنيُ  ياضــيةمــن المحــيط المــادي، أي أن مــن خــالل النمذجــة الر  اً جــزء

أن طبيعــة المهــارات الرياضــية التــي يــتم  إذ ،الشــغل الشــاغل ألي تلميــذ دوالتــي تعــ ،فــي الرياضــيات

 ،تعلـم الرياضـيات كمـادة مجـرده داخـل الصـف ىال تهـدف إلـ ،تنميتها لدى التالميـذ فـي تلـك المرحلـة

وتجعلهـم  ،اتيـة باسـتخدامها دون قيـود أو ضـغوطن يتفاعل الطـالب مـع المواقـف الحيولكن تهدف أل

 ةوا الرياضــيات علــى أنهــا مــادأنهــم يقــدم إذ ،معلمــينالوهــذا األســلوب مــا ال يتبعــه  ،فــي حالــة نشــاط
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، الرياضــياتحــدوث حــاجز بــين الطالــب وتعلــم  ىممــا يــؤدى إلــ ،جامــدة ال يوجــد فيهــا نشــاط ةمجــرد

النمذجـة  اسـتراتيجية"ومنهـا  وعـة لـتعلم الرياضـيات متن إستراتيجياتمن المهم استخدام  ذلكتحقيق ول

تعـــد مـــن الموضـــوعات الرئيســـة الهامـــة التـــي تشـــغل اهتمـــام المـــربين والبـــاحثين فـــي  التـــي ‘الرياضـــية

ه المعلــــم والمــــتعلم فــــي تعلــــم النمذجــــة بعــــض الصــــعوبات التـــي تواجــــرغــــم وجــــود . المجـــال التعليمــــي

  .الرياضية 

مهمـة تنفيـذ ، و فـي تعلـيم الرياضـيات لبـةلطنمذجـة عنـد انا تبـرز ضـرورة لتطـوير مهـارات اله

ن أنفسهم ليس لديهم المعرفـة الكافيـة مو إذا كان المعلف. للمعلمين عودذه الضرورة في المقام األول يه

 فسوف ،تطوير مهارات النمذجة الخاصة بهم على نحو كاف على النماذج الرياضية التي تعملفي 

  مهارات النمذجة الرياضية تعلمكبيرة في  كالتمش الطلبةتواجه 

 )(Bukova &Ugurel , 2010.  

  :صعوبات النمذجة الرياضية 2:1:1:2

  :كالتالي وبات النمذجة الرياضيةصع بعض )2012(أبو مزيد  يذكر

  .الحاجة إلى تطبيق العديد من األساليب الرياضية الختيار طريقة مالئمة للتطبيق  . 1

ة عدم كفاية   . 2 العالم الحقيقي كالتلحّل مش فيةالصالحص.  

  .في الخلفية األكاديمية حول موضوع النمذجة الرياضية اً ن ضعفو المعّلميعاني   . 3

  .فعاليات عن النمذجة الرياضيةو دروس، لخطط و ال تتوفر موارد،   . 4

  .جل إعداد فعالية النمذجة الرياضيةأل ،لوقت كثير وبحث مطّول الحاجة. 5

ـــًدا فسيشـــعر  اطبيعـــة المشـــكالت الحياتيـــة تكـــون مفتوحـــة، وٕاْن لـــم يكـــن المعّلـــم متـــدّرب .6 جّي

  . الطالب بالملل والكسل
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 المعلمين على أيضاً  ولكن ،فقط لبةالط على تقتصر ال النمذجة مشكالت أن وترى الباحثة

 للمفـاهيم المناسـب لالمدخ ٕايجادو  األكاديمية، الخلفية في سواء مضاعفة يتعرضون لصعوبات الذين

جيـدًا  نفسـه يعـد أن المعلـم علـى لـذلك النمـوذج، وبنـاء الرياضـية، واألنشـطة مـن الفعاليـات وغيرهـا

قـد  الـذي والجمـود الكسـل علـى يتغلـب أن عليـه أن كمـا . معهـا المسـألة والتعامـل عـرض لطريقـة

  . المسائل المفتوحة عرض عند خاصة الطالب على يسيطر

  موسكارديني يذكر الطالب تواجه التي الصعوبات جةلمعال اقتراح وفي

)Moscardini,1985 ( )ونمذجتها عرضها يتم التي كالتلمشا لحلالمقترحات من  )عددا :  

 ذلك على يترتب أن دون ،ومعقولة سريعة بطريقةضرورة توضيح محتوى تلك المشكالت .1  

 . مسبقاً  الطالب ال يملكها تخصصية معرفة

 على يصعب بحيث صعبة وليست ممتعة لتكون كاف بشكل واقعيةمشكالت أن تكون تلك ال.2

  .النموذج  صياغة الطالب

 .دقيقةو  سريعة بطريقة من المشكلة الناتجة المعادالت مجموعة حل الطالب يستطيع أن .3

  : فيذكر عمله يمكنه ما و المعلم دور عن وأما  

 . المشكلة لصياغة ةمناسب ببداية الطالب تذكير. 1

  .صعوبتها درجة تزداد والتي المألوفة غير كالتالمش عالجأن ي. 2

 . المجموعات عمل لفعيو  مدروسة بطريقة الصف في العمل منظأن ي.3

  . وتحسنها الطالب مستويات تناسب رياضية طرق استخدام محاولة .4

 التدريس طريقة نجاحيعتمد على  المشكالت حل أو ،في النمذجة مهاراتاكتساب الطالب ف

  .تنمية مهارات النمذجة الرياضية لديهمل المعلم يستعملها والمداخل التي األساليب وعلى
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  :الرياضية مراحل النمذجة 3:1:1:2 

  : في تتمثل الرياضية النمذجة خطوات أن )(Lesh, & Doerr,2003 ودوير ليش يرى

 والمتغيرات عواملال على التعرف ثم الواقعي، الموقف في دراستها المراد المشكلة تحديد .1

  . بها المؤثرة

  )بياني شكل و، متباينةو  ، معادلة (رياضية صورة في صياغتها ثم المتغيرات بين العالقةتحديد .2

 وأنه الرياضية الصياغة مضمون على االطمئنان طريق على ذلك ويتم ، المحتوى صدق اختبار.3

  . النموذج من الهدف يناسب

 أيضاً  الواقع، تمثيل على النموذج قدرة مدى باختبار وذلك اقعللو  النموذج محاكاة اختبار .4

 إضـافية قيمـاً  المتغيـرات بعـض بإعطـاء وذلـك مسـتقبًال، يحـدث بمـا التنبـؤ علـى النمـوذج قـدرة اختبار

  . النموذج من بالنتائج المشاهدة النتائج ومقارنة واقعية،

 األقـل المتغيـرات مـن المزيـد علـى الضـوء إلقـاء إلـى هاسـتخدام يـؤدي قـد ،نمـوذج تطـوير ضـرورة.5

 أفضـل نتـائج يعطـي‘ دلّعـمُ  نمـوذج علـى للحصـول األصـلي النمـوذج فـي دمجهـا بهـدف، أهميـة

 النمـوذج عالقـة دراسـة خـالل مـن جديـدة لمواقـف يصـلح بحيـث ،اسـتخدامه مجـال وٕامكانيـة توسـيع

  .المجال نفس أخرى في بنماذج

علــى ) 2007(لحمــرة الرياضــية وقــد لخصــها لقــد أوَجــد العديــد مــن البــاحثين مراحــل للنمذجــ

  :الترتيب اآلتي

 تحديد وصياغة المشكلة .1

 صياغة فروض النموذج .2

 صياغة المسألة الرياضية .3
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 وضع النموذج الرياضي .4

 تفسير النتائج .5

 تأكيد صحة النموذج .6

  .استخدام النموذج في حل مشكالت مشابهة .7

  : النماذج الرياضية  2:1:2

تمثـيالت النمـاذج أنهـا   )2007(بـدوي  رىيـ إذمثـيالت الرياضـية، النماذج مهمة فـي الت دتع

خرائط " د، والنماذج يمكن أن تعهاوفهم ، وهي تساعد الطالب على تمثيل الرياضياتحسية ومصورة

  .، وحل المسائل، وتنظيم المعلوماتلتصور واستكشاف العالقات" Mental Maps عقلية 

  :تعريف النماذج الرياضية 1:2:1:2

مـا، وهـو  نظـام لوصـف سـلوك اللغة الرياضـية يستعمل نموذج مجّرد هو: وذج الرياضيالنم

التي تتضمن كل متغيرات المشـكلة، ولبنـاء نمـوذج رياضـي لمسـألة مـا  العالقات الرياضية عبارة عن

، وهـي Activity بفعاليـات المشـكلة تحليـل المشـكلة إلـى عـدد مـن الـدوال األوليـة المعروفـة يجـب أوالً 

  . Dicision Variables متحوالت القرار

 تكون عادة رياضية عالقة أنهالرياضي  لتعريف النموذج) 55ص، 1997(يذهب إبراهيم  

 واقعـي موقـف فـي مسـتهدفة ظـاهرة بـين بيانيـة أشـكال ورسـوم أو ،متباينـات أو ،معـادالت صورة في

   .المرتبطة بها والعوامل

 الرياضية في والمفاهيم العالقات استخدام على تقوم اأنه )90ص، 2000(الجراح  رىيو 

عـن  ويعبـر بينهـا، السببية والعالقات ،المختلفة ومدخالتها ،متغيراتها بداللة مشكالت لتصف ،بنيتها

 وغالباً  االهتمام، موضع المتغيرات أحد فيها ياضير  رمز كل يمثل رياضية، عالقات صورة في ذلك

  .أشكال أخرى أية أو بيانية رسوم أو ،مصفوفة أو ،رياضية معادلة شكل الرياضي النموذج يأخذ ما
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. مـــا نظـــام يســـتعمل اللغـــة الرياضـــية لوصـــف ســـلوك نمـــوذج مجـــّرد هـــو النمـــوذج الرياضـــي

علـــــوم  و علـــــم الحاســـــوب فـــــي النظريــــة الحســـــابية النمــــاذج الرياضـــــية مســـــتعملة بشـــــكل خـــــاص فـــــي

العلــوم  وأيضــًا فــي (والهندســة الكهربائيــة ،األحيــاء ، علــمالفيزيــاء مثــل(المجــاالت  وهندســة الطبيعــة

علمـــــاء  ،المهندســـــون ،الفيزيـــــائيون ؛(وعلـــــم السياســـــة وعلـــــم االجتمـــــاع قتصـــــاداال مثـــــل) االجتماعيـــــة

ويكيبيــديا الموســعة  (يســتعملون النمــاذج الرياضــية علــى نطــاق واســع جــدا واالقتصــاديون ،الحاســوب

  ).الحرة

التعبيــر الرياضــي عــن مشــكلة واقعيــة بعــد  بأنــه النمــوذج الرياضــي) 2007(يعــرف لحمــر و 

بحيــث يــتم التركيــز علــى المتغيــرات ، د وتشــابك المتغيــرات المــؤثرة والمتــأثرة فــي المشــكلةيــتبســيط تعق

أو أشـكال  ‘أو مصـفوفات ‘أو متباينـات ،وقد يكـون النمـوذج الرياضـي عبـارة عـن معـادالت، الرئيسة

وتكـــوين النمــوذج الرياضـــي مــن المهـــارات األساســية فـــي عمليــة النمذجـــة ، أو رســـوم بيانيــة ،هندســية

  .الرياضية

   :ومفهومها الرياضية المسألة 3:1:2

  :المسألة الرياضية تعريف 1:3:1:2

 ،ــلى حــأنها مشکلة تواجه الفرد وبحاجة إل: المسألة الرياضية  2004)( النمراويف عّر

الحالتين تکون المسألة موقفاً جديداً ومميزاً يواجه فــــــي كلتــــــا و، إلى جواببحاجة ل ؤاـــــــس أنهــــــا أو

  .جاهز في حينهل ون عند الفرد حـوال يک، الفرد

، هي موقف رياضي أو حياتي جديد يتعرض له التلميذ): 2010(عّرفها أبو زينةوقـــــــــــــــــــد 

التي ل ائومن الضروري أن تکون المس، الرياضية السابقةت ويتطلب حله استخدام المعلوما

  .لمواقف حياتية تستخدم المعرفة الرياضية المکتسبةة املـيتعرض لها التلميذ متنوعة وش

، فيفکر في حله  ‘وهناك من يرى أنها موقف رياضي أو حياتي جديد يتعرض له الفرد

  ) .٢٠٠٦، عساف؛ حمام(جاهز ل حيث إن ليس له ح
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 األفـراد مـن مجموعـة أو ‘فـردال يواجـه موقـف ة علـى أنهـاالمسـأل ) (2004ف عزيـزيعـرّ و 

 والمسألة المنشود، الحل إلى للتوصل ً(ظاهرا (أو طريقا واضحاً  الفرد يرى ال حيت حل إلى ويحتاج

 فيبذل الطالب أمام عائقاً  ويقف الرمزية، أو الكمية يأخذ الصورة موقف كل هي للرياضيات بالنسبة

 فـي بعـد األمـل يفقـد لـم أنـه إال ى،جـدو  دون المناسـب الحـل إلـى الوصـول بهـدف المحـاوالت بعـض

  .الهدف تحقيق

 حلـه عـن يمكـن ال محيـر موقـف بأنهـا الرياضـيات في المسألة(2002)  المصري فويعرّ  

  .الموقف أو المسألة تلك يواجه الذي الشخص لدى الجاهزة المعلومات طريق

   :التالية ةالثالث الشروط فيه توفر إذا لدى الشخص، مسألة أنه على الموقف اعتبار يمكن

 يتقبـل بحيـث لتحقيقـه، يسـعى للتحقـق وقابـل ومحـدد واضـح هـدف للفـرد يكون أن ينبغي :القبول) 1

   .لحلها ويسعى معها ويتفاعل المسألة الفرد

 عمـل أو النظـر إليـه، بمجـرد مباشـر بشـكل هدفـه تحقيـق مـن الفـرد يمنـع عـائق هنـاك :الحـاجز) 2

  .العادية فعله وردود عاداته تزيلها ال كما رؤيتها، بمجرد المسألة حل إجراءات

جديـدة  وسـائل واستقصـاء التفكيـر فـي ويبـدأ الفـرد، أمـام العـام الموقـف يتضـح :االستقصـاء ) 3

  .الذاتي الحفز طريق عن وحلها ،للمسألة للتصدي

 المسألة الرياضية تعريف في مهم لبعد التعاريف السابقة تناول من بالرغم أنهترى الباحثة و 

يـة عمليـة لكيف عـرضتت لـم اأنهـ إال الجـاهزة؛ المعلومـات طريـق عـن المسـألة حـل يمكـن ال وهـو أنـه

ـــدة  ـــة معق ـــة حـــل المســـألة الرياضـــية عملي الحـــل، نظـــرًا ألن الحـــل ُيعـــد الهـــدف لطـــرح المســـألة، فعملي

 فـي & Whitrock, 2006) (Mayerتتضـمن عـدة متطلبـات يحـددها كـًال مـن مـاير و وايتـروك

  :يلي كما رئيسيين إطارين

  : وتنقسم إلى المعرفة:اإلطار األول 

  .والقسمة ،والضرب ،والطرح ،الجمع قواعد معرفة مثل :،والمفاهيم الحقائقمعرفة  .1
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المسـائل الرياضـية  لحـل العامـة سـتراتيجياتباإل المعرفـة مثـل :اإلجرائيـة سـتراتيجيةاال معرفـة .2

  .المسألة المختلفة حل بخطوات والمعرفة

  . المسائل الرياضية حل على قدرتهم في طلبةال اعتقادات تعنيو   :المعتقداتمعرفة  .3

  :يلي ما وتتضمن المعرفية لعملياتا:اإلطار الثاني 

 :ذلـك علـى ومثـال. رمزيـة صورة أو بيانية صورة المسألة في تمثيل ذلك ويعني :المسألة تمثيل - 1

  .مبسطة صورة في للمسألة األساسية البيانات يحتوي جدول رسم

 للخطوات المتبعة التلميذ ومراقبة المسألة لحل التخطيط بذلك ونعني :والتقييم والمراقبة خطيطالت -2

  .الحل دقة مدى وتقييم ،الحل في

  .أمكن إن أخرى بطرق الحل ومحاولة،  الحل مراجعة وتعني :البعدية المعالجة -3

  :الرياضية خطوات حل المسألة 2:3:1:2

يغلـب  نمـاذج وهـي الرياضـية، المسـائل حـل لخطـوات اتوالتصـنيف النمـاذج مـن العديـد ظهـر

 لكـل وتقتـرح المسـألة، حـل خاللهـا مـن يـتم التـي المراحـل تتبـع أنهـا بمعنـي المرحلـي، الطـابع عليهـا

  )2009 العتباني،(فرعية  إجراءات منها مرحلة

يـة نموذج جورج بوليا الذي يعتمـد الخطـوات التال ،ومن أهم نماذج حل المسألة وأكثرها شهرة

  ).2007 القيسي،(لحل المسألة 

 المـتعلم لـدى تتضـح بحيـث ،علـى عناصـرها والتعـرف بالمسـألة اإلحاطـة وتتضـمن :المسألة فهم.1

 المـتعلم عليـه يشـير شـكل رسـم مـن خـالل ذلـك يـأتي وقـد والمطلـوب، المعطيـات بـين العالقـات

 ثـم الشـروط، تحقيـق إمكانيـة وتحديـد ،الرمـوز المناسـبة اختيـار المتعلم وعلى والمعطيات، بالمجهول

  .أعمق فهم إلى الوصول



    21 

 

 الفكـرة تـأتي قـد ،الحـل فـي الـرئيس الجـزء وهـي الحـل، خطـة إلـى الوصـول ويعد:  الخطة ابتكار.2

 التـي لمعظـم الصـعوبات سـبباً  الخطـوة هـذه تكـون ولـذلك فاشـلة، تبـدو محـاوالت عـدة بعـد الجيـدة

 المسـائل تـذكر وتطبيـق إلـى المتعلمـين توجيـه نمـ البـد لـذا المسـائل، حـل فـي المتعلمـون يواجههـا

 شروط وجميع للحل المعطيات الالزمة استعمال من والتأكد تعديالت من يلزم ما وٕادخال ،المشابهة

  .المسألة

 المـتعلم، يرسـمه العـام الـذي الهيكـل مـن مكانهـا فـي التفاصـيل وضـع ويتطلـب:تنفيـذ الخطـة .3

 التـي العقبـات أهم من يعد ،التنفيذ أثناء النسيان أو خطاءاأل في الوقوع ألن نسيانها؛ عدم تفحصها

  .الخطوة هذه في المتعلمين تواجه

إليهـا،  أدت التـي الخطـوات فـي والـتمعن وتفحصـها النتيجـة فـي النظـر وٕاعـادة  :الحـل مراجعـة.4

 كنـهأعمـق يم فهـم إلـى يتوصـل وقد المسائل، حل على قدرته وتزداد ،تركيزاً  المتعلم معلومات لتزداد

  .أخرى مسائل حل في الطريقة أو ،النتيجة استخدام من

 التسلسـل يراعـي فهـو ، الرياضـية المسـألة حـل فـي النمـاذج أفضـل مـن النمـوذج هـذا ويعـد

  .نفسه الوقت في والمتعلم المسألة وطبيعة يتناسب بما المسألة لحل المنطقي

  :الرياضية ل المسائل أهمية ح 3:3:1:2

  :وهي  نقاط في وصف أهمية المسألةاليذكر سليمان عدد من 

المفاهيم المتعلمة وٕاكســاب  ،لتدريب على المهارات الحسابيةالمسألة وسيلة ذات معنى ل لحــ.1

 .معنى ووضوحاً لدى المتعلم

 .يتم تطبيق القوانين والتعميمات في مواقف جديدة ل المسائل عن طريق ح.2

 .إلى مواقف أخرىل تقتنمية أنماط التفکير لدى الطلبة التي يمکن أن تن

 .لالفکري وحب االستقالل المسألة الرياضية وسيلة إلثارة الفضو حل.3    
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رياضية مناسبة تحفز الطلبة على التعلم وإثارة الدافعية لديهم لزيادة  لستخدام مسائا.4     

 ).2002،سليمان وآخرون (نشاطهم 

 ):٢٠٠٥، أبو لوم(ها لة تکمن في أنأالمسل وقد أشار جونسون ورايزنج أن أهمية ح

 وسيلة تدريب على المهارات الحسابية -1       

 والتعميمات المستلمة ،والمفاهيم،الحقائق  الكتساب وسيلة-2        

 تطبيق القوانين والتعميمات في مواقف جديدة -3

 .تنمية قدرة الطلبة على التفکير  -4

 .االستطالعالفکري وحب ل ثارة الفضوإلوسيلة  -5

 .سيلة للتعلم وإثارة الدافعية لديهمو  -6

 .أثر التعلم إلى أوضاع ومواقف جديدةل تنق -7

   .معارف جديدةاكتشاف تساعد على  -8

  لحلها  إستراتيجياتكان البد من وجود  ،ألهمية حل المسألة الرياضية ونظراً 

 : ستراتيجيات حل المسائل الرياضية إ 4:3:1:2

الخطــوات التــي يجريهــا الفــرد للوصــول إلــى حــل للمســألة  هــي العمليــات أو: ســتراتيجياتإلا 

  .  مستخدمًا في ذلك المعلومات والمعارف التي تعلمها سابقاً 

الخطـوات  مجمـوع أنهـا علـى الرياضـية المسـألة حـل سـتراتيجيةإ) 2009( نـذيرلا فويعـرّ 

 غيـر يكـون وغالبـاً ،  لـه حـالً  يتطلـب عـائق أو موقـف لمواجهـة المـتعلم بهـا يقـوم التـي والتحركـات

  .وٕادراكي وتصوري ذهني جهد إلى مباشر، ويحتاج
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  :ستراتيجيات حل المسائل الرياضية كثيرة ومتنوعة نذكر منهاإو

 والتخمينات الحلول من مجموعة بتجريب المتعلم يقوم وهنا :المنظمة والخطأ المحاولة استراتيجية .1

         للمشكلة الصحيح الحل ىإل يصل أن إلى متعددة محاوالت صورة في وذلك،  المسألة لحل

  ).2007،مخلوف   (

 والتي المسألة، في الموجودة المعطيات على ستراتيجيةاال هذه تعتمد: لألمام العمل استراتيجية2. 

  المطروحة المسألة استيعاب مدى على وتعتمد ،الهدف نحو العمل مباشرة لبدء المتعلم تستثير

  .2005 )مكي،(ة للمشكل الصحيح بناء التصور ومحاولة

 ومن ،بالمتطلب البدء طريق عن الحل بها يتم التي ستراتيجيةاال هي: للخلف العمل استراتيجية  3.

 الجبريـة المسـائل في استخدامها أكثر ستراتيجيةاال وتلك .الخلف إلى بالرجوع الحل إلى التوصل ثم

  .)2005،مكي(الهندسي  والبرهان

 التـي المسـألة حـل إسـتراتيجيات إحـدى هـي: )والخلـف األمام بين العمل ( المختلطة ستراتيجيةاال.4

 يتحـول لألمـام ثـم العمـل المـتعلم يبـدأ والخلف؛حيـث لألمـام العمـل إسـتراتيجيتي بـين الجمـع تتضـمن

  .)2006 البهي،(العكس أو للخلف للعمل

 للتلميـذ لرؤيـةمـن خـالل الفرصـة التـي تتهيـأ  سـتراتيجيةاالوتـأتي فائـدة هـذه : التمثيـل  اسـتراتيجية.5

   : وهي أنواع فقد يكون. المتغيرات في المسألة وكذلك العالقات بين هذه المتغيرات 

وتطبيقهـا علـى الحيـاة  ،ويـتم بهـا تمثيـل الموقـف أو المسـألة فـي الواقـع العملـي: التمثيل بالمحاكاة -أ

 . وتسهيل اكتشاف الحل مما يساعد في فهم المسألة ،الواقعية

طريـق  نويتم بها تمثيل موقف المسألة عـ: خدام المجسمات أو النماذج المحسوسةالتمثيل باست -ب

 ممـا قـد يكـون لـه أثـر كبيـر فـي ،هذا التمثيل يتيح تحريك األجسام بسهولة، و نموذج مادي محسوس

  .أو تذكر المسألة المشابهة لهذه المسألة ،اكتشاف الحل
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وعالقـات  ،وشـروط ،يتضـمنه مـن معطيـات اويـتم بهـا التعبيـر عـن الموقـف ومـ: التمثيـل بالرسـم -ج

وفـي . يسـاعد فـي فهـم واسـتيعاب المسـألة ممـا ،أو صورة توضـيحية ،أو بياني ،برسم شكل تخطيطي

للمســـألة مـــن المســـتوى المجـــرد إلـــى مســـتوى شـــبه المحســـوس، وفـــي هـــذا  الحقيقـــة مـــا هـــي إال تحويـــل

ومـــات بـــارزة أكثــر ممـــا قـــد يـــوحي المعلومـــات والعالقـــات بـــين هــذه المعل قـــد تكــون ،المســتوى األخيـــر

   . للتلميذ بأشياء تفيده في إنشاء خطة الحل

البــد مــن اتخــاذ كافــة  ،ونظــرا ألهميــة المســائل الرياضــية لكونهــا أحــد أهــداف تعلــم وتعلــيم الرياضــيات

ومـــن أهـــم هـــذه اإلجـــراءات  ،هـــان التغلـــب علـــى الضـــعف الحاصـــل فـــي حلاإلجـــراءات التـــي تمكـــن مـــ

  .يوصف فهم هذه المفاهيم بأنة نصف الحل إذ ،رياضية التي تحتويها المسألةلا استيعاب المفاهيم

  :تها في تعّلم الرياضياتمن عرض المفاهيم الرياضية وأهمي لذلك البد

  :الرياضي المفهوم 4:1:2  

  :تعريف المفهوم الرياضي  1:4:1:2

 الفـرد لـدى ونتتكـ التـي الذهنيـة الصـورة هبأنـالمفهـوم الرياضـي   2007)(نـة أبـو زي عرفـه

  .مو المفه ذلك أمثلة هي ةهمتشاب أشياء من استنتجت وخصائص صفات تعميم نتيجة

 جميع في تتوفر الصفة التي أو المميزة السمة بأنه المفهوم  2010)(عفانة وآخرونويعرف 

  .المفهوم ذلك على الدالة األمثلة

  :وقد اختلف العلماء في تعريفها فقد لوحظ وجود عدة تعريفات 

علـى  أو األحداث التي يمكن تصنيفها مع بعضها البعض ،جموعة من األشياء المدركة بالحواسم-

  .ويمكن اإلشارة إليها باسم أو برمز ،أساس من الخصائص المشتركة والمميزة

  .مجموعة من االستدالالت الذهنية المنظمة التي يكونها الفرد-
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نتيجـة تعمـيم  الذهنيـة التـي تتكـون لـدى الفـرد إنـه الصـورة. المفهـوم هـو بنـاء عقلـي أو تجريـد ذهنـي-

  . بعد صفات وخصائص استنتجت من أشياء متشابهة على أشياء يتم التعرض إليها فيما

فـي هـذه الدراسـة علـى أنـه  إجرائيـاً ويعـرف .الصفة المجردة المشـتركة بـين جميـع أمثلـة ذلـك المفهـوم-

ويرمـز لـه باسـم  ،تشابهة بخصائص معينـةالمعنى الذي يعبر عن مجموعة من األشياء الرياضية الم

علــــى أن نجـــد نموذجــــًا طبيعيــــًا أو ...) المجموعـــة  –المحــــيط  –المســــاحة ( :مثـــل،أو برمـــز معــــين 

  .نموذجًا رياضياً 

عنهـا  ويعبـر أكثـر، أو صـفة تجريـد عـن تنشـأ معممة رياضية فكرة المفهوموترى الباحثة أن 

   ً.رمزيا أو لفظياً 

 التربـويين  مـن كثيـر شـجع ممـا التربويـة، العمليـة فـي امتميـز  مكانـاً  الرياضـية تأخذ المفـاهيم

الطـرق  أفضـل وفـي ،يـهمعان فـي والتحليـل ،بالبحـث الرياضـية المفـاهيم يتنـاولوا أن والرياضـيين

  ).2009، ضهير(لتدريسها وتنميتها  ستراتيجياتواإل

مــد عناصــر المعرفــة أســاس فــي بنــاء الرياضــيات، و تعت دعــولمــا كانــت المفــاهيم الرياضــية تُ 

اهتمـــام حصـــدت ، هاواســـتيعاب هـــاالرياضـــية أخـــرى مـــن تعميمـــات ومهـــارات علـــى المفـــاهيم فـــي تكوين

كتســاب المفــاهيم الرياضــية، ال ،البــاحثين والمختصــين بــإجراء البحــوث والدراســات حــول أفضــل الســبل

راســـات التمثـــيالت لقـــد تناولـــت العديـــد مـــن الد، ومـــن أهـــم هـــذه الســـبل التمثـــيالت الرياضـــية المتعـــددة 

  .وبعض المهارات الرياضية ،وأثرها على المفاهيم الرياضية ،الرياضية

اســـتخدام أشـــياء مثـــل الكلمـــات والجـــداول والرســـومات والمـــواد المحسوســـة " التمثيـــل الرياضـــي هـــو و 

  ).2010،السواعي " ( أو مفهوم رياضي للتعبير عن فكرة

النمـاذج ،واألشـكالالصـور و ، الرمـوز( مثيـل مـن الت مختلفـة أشـكالكما ويساعد تعلم الطالـب 

والعالقـات الرياضـية، وتعـرف  اسـتيعاب المفـاهيمعلـى  )اللغـة المحكيـة،المواقـف الحياتيـة،المحسوسة 

الترابطــــات بــــين المفــــاهيم الرياضــــية ذات العالقــــة، واســــتخدام الرياضــــيات لنمذجــــة وتفســــير مواقــــف 

علــــى التنقــــل مــــن تمثيــــل آلخــــر، وتعــــرف  راً قــــادحيــــث يجــــب أن يكــــون الطالــــب .  المســــائل الواقعيــــة
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  وحسـب الحاجـة لحـل المسـائلالترابطات بـين التمثـيالت، واسـتخدام التمثـيالت المختلفـة بشـكل مالئـم 

  ).2007دوي،ب( 

بـل هـي  ،كما أن عملية تعلم المفاهيم ليسـت فقـط إضـافة معلومـات جديـدة إلـى ذهـن المـتعلم

ن مـن أهـم الجوانـب إ والبيئـة المحيطـة بـالمتعلم، حيـث ،لرياضيةتهدف إلى بناء تفاعل بين المعرفة ا

هــو كيفيــة جعــل األفكــار الرياضــية محسوســة أكثــر لــدى  ،المــتعلم أثنــاء عمليــة الــتعلم هــاالتــي يحتاج

أو المحســوس لتعميــق  ،أو التمثيــل الرمــزي ،أو بالصــور ،مــن خــالل تمثيــل ســواء بالكلمــات ،الطالــب

غلب على نقـاط الضـعف التـي تظهـر أثنـاء عمليـة الـتعلم، وربـط المفهـوم والت ،الفهم للمفهوم الرياضي

  ).2012، أبو هالل(الرياضي بالواقع المحيط بالمتعلم 

 الرياضية النمذجة تناولت التي السابقة الدراسات 2:2

تعرض الباحثة عددًا من الدراسات ذات الصلة بالنمذجة الرياضية، وفيما يـأتي عـرض لهـذه 

  :الدراسات 

ــددر - إلــى تحديــد مفــاهيم وأفكــار المعلمــين فــي المــدارس التــي هــدفت ) (Gould, 2013 اســة جول

والنمذجة الرياضـية مـن أجـل تطـوير  ،األمريكية حول النماذج الرياضيةالثانوية في الواليات المتحدة 

عينــة  عنهــاوأجــاب  ،ممثــل باســتبانة نشــرت علــى االنترنــت آراءمســتخدمة اســتطالع  ،تعلـيم المعلمــين

وأظهــرت النتــائج وجــود فهــم خطــأ عنــد المعلمــين  ،الرياضــيات المهتمــين بتعلــيمبيــرة مــن المعلمــين و ك

ومنهــا مــرتبط بخصائصــها وأخــرى مــرتبط بتصــورات  ،بمفــاهيم النمذجــة الرياضــية والنمــاذج الرياضــية

وتوجيــــه تركيــــز المعلمــــين إلــــى  ،وأوصــــت بضــــرورة فهـــم النمذجــــة. وافتراضـــات مرتبطــــة باســــتخدامها

  .وتطوير التعليم ،وربطها بالواقع ،دامها كأهم طرق فهم الرياضياتاستخ

عـن نمذجـة البيانـات فـي الصـف األول  أجـرت دراسـة )(English, 2012دراسة إنجلـش  -

األساســي، وهـــي دراســـة طوليـــة اســـتمرت ثـــالث ســنوات، انخـــرط فيهـــا الطلبـــة والمعلمـــون فـــي أنشـــطة 

، وتمثلــت األنشــطة فــي تمثيــل خصــائص )راء بيئتنــاالنظــر فــي مــا و ( :عنوانهــا ،لــدروس فــي العلــوم

وظــواهر مــن بيئــة األطفــال بنمــاذج بيانيــة، ومقارنــة االختالفــات والخصــائص، وتفســير االختالفــات، 
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، وأشـارت نتـائج الدراسـة وبيـان العالقـة بـين النمذجـة وحـل المسـألة الرياضـية وعمـل تنبـؤات وتوقعـات

وكذلك التركيز علـى مـا تعنيـه البيانـات، وفهـم االخـتالف  ،إلى أّن تطوير الطلبة لإلحساس بالبيانات

  . بين الخصائص، وتحسين القدرة على التنبؤ

 ,Schukajlow, Leiss, Pekrun)سشوكاجلو وليس وبيكرن وبلوم وميلـر ومسـنر  دراسة -

Blum, Muller and Messner, 2012)  224(فــي ألمانيــا علــى  إذ قــام بدراســة أجريــت (

التاســع األساســي، وســُئل الطلبــة عــن مســتوى اســتمتاعهم والقــيم واالهتمامــات التــي  طالبــًا فــي الصــف

ُأعطيـــت بالكلمـــات ضـــمن ســـياق رياضـــي صـــرف، وأشـــارت  ،نشـــأت عنـــد نمـــذجتهم لمســـائل رياضـــية

النمذجــة الرياضـــية قــد تركــت آثـــارًا إيجابيــة لــدى الطلبــة، باإلضـــافة إلــى نقــل تركيـــز أن النتــائج إلــى 

بــدًال مــن المعلــم الــذي كــان يقــود الحــل قبــل اســتخدام النمذجــة فــي حــل المســائل  ،مالتعلــيم إلــى المــتعل

  .الرياضية

 تنميـة علـى الرياضـية النمذجـة اسـتخدام أثـر إلـى معرفـةالتـي هـدفت   2012)(أبـو مزيـد دراسـة  -

 وذلـك مـن خـالل اسـتخدام، غـزة بمحافظـات السـادس الصـف طـالب لـدى التفكيـر اإلبـداعي مهارات

 للصف الرياضيات من كتاب) العشرية الكسور (رياضية في إعادة صياغة الوحدة الثانيةال النمذجة

وتكونـت ، )األصـالة –المرونـة – الطالقـة ( اإلبـداعو  التفكيـر مهـارات تنميـة فـي األساسـي السـادس

   االبتدائيـة  الـبلح ديـر ذكـور مـن طـالب الصـف السـادس فـي مدرسـة لبـاً اط83) (مـن  عينـة الدراسـة

. اإلبــداعي التفكيــرر اختبـا الدراسـة فهــي أمــا أداة ،)وتجريبية،ضـابطة( :سـمة لمجمـوعتينمق -أ –

وأظهـــرت النتـــائج األثـــر االيجـــابي للنمذجـــة الرياضـــية فـــي تنميـــة مهـــارات التفكيـــر اإلبـــداعي لصـــالح 

ولــــذلك أوصــــى الباحــــث  .المجموعــــة التجريبيــــة التــــي درســــت الوحــــدة باســــتخدام النمذجــــة الرياضــــية 

 حـل مشـكالت فـي الرياضية المعرفة دور إلظهار ،تخدام النمذجة في المناهج التدريسيةبضرورة اس

  . الحياة واقع من حقيقية

 التطبيقيـة المشـكالت حل في الرياضية النمذجة استخدام ىإل هدفتالتي  )2008(دراسة أحمد  -

التصـميم  ثـةالباح واسـتخدمت .األساسـي التعلـيم مـن الثانيـة الحلقـة طـالب لـدى الرياضـيات فـي

 السـابع الصـف طـالب مـن طالباً  (38) من الدراسة عينة وتكونت الواحدة، المجموعة التجريبي ذي
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 تطبيقـات وحـدةو   والحياة وحدة الرياضيات (هما مقترحتين وحدتين إعداد وتم األساسي، من التعليم

 تـم إذ بيقيـة،التط حـل المشـكالت اختبـار وٕاعـداد وحـدة بكـل خـاص معلـم دليـل إعـداد تـم )،حياتيـة

 فـي كبيـراً  تحسـناً  هنـاك أن أظهـرت الدراسـة و وبعـدياً  قبليـاً  التطبيقـي المشـكالت حـل اختبـار تطبيـق

 اسـتخدام علـى الطـالب قـدرة فـي تنميـة كبيـر تأثيرهمـا كـان الوحـدتين، تـدريس بعـد الطـالب مسـتوى

 جديـدة وحـدات إدخـال الدراسـة بضـرورة وأوصـت. التطبيقيـة المشـكالت حـل فـي الرياضـية النمذجـة

  . األساسي التعليم من للحلقة الثانية الرياضيات مناهج في الرياضية النمذجة باستخدام تدرس

للطـالب  الالزمـة الرياضـية النمذجـة مهـارات بعـض تنميـة إلـىالتي هدفت  )2007(لحمر  دراسة -

وتكونـت  جريبـي،الت المـنهج الباحـث واسـتخدم .عـدن جامعـة التربيـة بكليـة الرياضيات شعبة المعلمين

مهـارات  مقيـاس الباحـث واسـتخدم ،رياضـيات – الرابـع المسـتوى طـالب مـن (43) مـن الدراسـة عينـة

مقيـاس  الرياضية، النمذجة مهارات بعض امتالك مدى لقياس فقرات من ويتكون ،الرياضية النمذجة

هنـاك  أن الدراسـة توأظهـر  ،بعـدياً  و قبليـاً  المقيـاس تطبيـق وتـم الرياضـية، النمذجـة نحـو االتجـاه فـي

 أوصتالبرنامج، و  تطبيق قبل الرياضية النمذجة مهارات في المعلمين الطالب مستوى في انخفاضاً 

  .الحياتية الرياضيات تطبيقات وٕاظهار الرياضية، النمذجة في الدراسات من بمزيد الدراسة

ة فــي بــإجراء دراســة عــن النمذجــة الرياضــي إذ قامــت )(English, 2006دراســة إنجلــش  -

المرحلـــة األساســـية، وذلـــك مـــن خـــالل قيـــام طلبـــة فـــي الصـــف الســـادس بعمـــل دليـــل للمســـتهلك برفقـــة 

معلمــيهم؛ بهـــدف تطـــوير اإلحســـاس بالعمليـــات الرياضــية، وعمـــل نمـــوذج رياضـــي لـــدليل المســـتهلك، 

وُصــممت األنشــطة علــى أنهــا مشــكالت تتطلــب حلــول للمســتهلكين، بعــد القيــام بعــدد مــن المعالجــات 

، ولــــوحظ أن الطلبــــة كــــانوا يقومــــون بالتعــــديل علــــى النمــــوذج المقــــدم والنمذجــــة الرياضــــية يةالرياضــــ

للمستهلكين، ألن تـأمالتهم أصـبحت أكثـر عمقـًا، عـالوة علـى تضـمين عناصـر وعمليـات أخـرى إلـى 

، كما لوحظ أّن مهارة التفكير الناقد قد نمت خالل عمل الطلبة على بنـاء النمـوذج الرياضي النموذج

  .اضي، كما زادت قدرة الطلبة على العمل باستقالليةالري

 تنميـة فـي الرياضـية النمذجـة فـي برنـامج أثـر معرفـة إلـىالتـي هـدفت  )2006( دراسـة الرفـاعي -

 الطالـب لـدى اإلبداعيـة التـدريس ومهـارات ،المشـكالت حـل وسـلوك ،المعرفـة وراء مـا إسـتراتيجيات
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 عشـوائية مـن عينـة اختيـار وتـم ،التجريبـي المـنهج الدراسـة واسـتخدمت يات،الرياضـ شـعبة لمعلـما

الدراسـي  العـام فـي طـاطن ةجامعـ ،التربيـة بكليـة ،الرياضـيات شـعبة الرابعـة بالفرقـة المعلمـين الطـالب

 فـي رياضـية عمليـات علـى ومتقـ تدريسـية سـتراتيجيةال عـام هيكـل الدراسـة وتقدم، -2006  2005

 الرياضـية النمذجـة عمليـة تـدريس فـي السـتخدامها ،الرياضـية النمذجـة دورة مراحـل مـن مرحلـة كـل

 كتـاب بإعـداد قامـت وأيضـاً  ،البرنـامج لتـدريس للمعلـم دليـل أعـدت كما التجريبية، المجموعة لطالب

 مهارات اختبار : تضمنت الدراسة التي أداتا وضبط إعداد وتم ،البرنامج دراسة في ليساعده للطالب

 بعـض حـول شخصـية مقابلـة واسـتمارة المعرفـة وراء مـا تسـتراتيجياإ ومقيـاس ،النمذجـة عمليـات

 ، اإلبداعيـة التـدريس المشـكلة ومهـارات حـل سـلوك مالحظـة وبطاقـة ،المعرفـة وراء مـا إستراتيجيات

 النمذجـة مهـارات تنميـة الرياضـية فـي النمذجـة برنـامج فعاليـة عـن الكشـف ىإلـ الدراسـة وتوصـلت

الجـامعي  التـدريس بـرامج فـي الرياضـية النمذجـة يـاتبعمل االهتمـام الدراسـة وأوصـت ، الرياضـية

الرياضـية  النمذجـة عمليـات ضـوء فـي المعلـم أدلـة و الرياضـيات كتب تحديث و وتطوير ،والمدرسي

  . المختلفة التعليمية المراحل جميع في

 النمذجـة لتقـديم متقابلـة هدفت إلى مقارنة بـين مـداخل تدريسـية (Lege ,  2003) ليج  دراسة -

 قبل ما مادة في النماذج بنية وعن، النمذجة عن الشخص يتعلم عندما يحدث ما ودراسة ،اضيةالري

 فـي لمدرسـتين، تقديمـه وتـم ،أنشـطة خمسـة مـن برنـامج الدراسـة وتضـمنت ). الجبـر مبـادئ (الجبـر

 وفـي محـددة، توضـح مشـكلة التـي النمـاذج مـن العديـد علـى تحتـوى األنشـطة كانـت األولـى المدرسة

 الدراسـة وتوصـلت ،مفتوحـةال النمذجـة علـى التركيز وكان نفسها المشكالت تقديم تم الثانية المدرسة

 ،النهايـة مفتوحـة حـل مشـكالت خـالل مـن النمذجـة طريـق عـن تعلمـوا الـذين الطـالب أداء أن إلـى

 . اآلخرين الطالب أداء من أفضل

 ذج التي أنتجها الطـالبإلى دراسة أنواع النماالتي هدفت  (Wares , 2001) واريس راسةد  -

 طالب من طالباً  (25) من الدراسة عينة تكونتجة الرياضية، النمذ خالل التفكير المستخدم ودراسة

 إذ الثمانيـة، الحصـص أثنـاء فـي معهـم والتفاعـل ،الطـالب بمالحظـة وقـام الباحـث السـابع، الصـف

 النمذجـة أنشـطة مـن ما نشاط على مجموعات ثماني في البعض بعضهم متعاونين مع يعملوا كانوا
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    الطـالب، قبـل مـن المنـتج الرياضـي النمـوذج قـوة علـى للحكـم معيـارين واسـتخدم الباحـث الرياضـية،

 وتبريـره، عنـه الـدفاع علـى قـادر الطالـب ويكـون صـحيحاً  الرياضـي يكـون النمـوذج أن خـالل مـن (

 مـن مجموعـة واسـتخدام ،)مختلفـة رياضـية كميـات بـين للمقارنـة المناسب التمثيل الرياضي استخدام

 مـن التفاعـل لـذلك الباحـث ومالحظـة ،بيـنهم فيمـا والتفاعـل ،بالتعـاون للطـالب التـي تسـمح األنشطة

 قـد البحـث هـذا فـي المجموعـات مـن %)50( أن إلـى الدراسـة توصـلت ،التجربـة التدريسـية خـالل

 والتفكيـر، النمـوذج قـوة بـين عالقـة هنـاك وأن ،بالمناسـ التفكيـر مسـتخدمين ،قويـة نمـاذج أنتجـوا

  . المستخدم

 اسـتخدام علـى قـادرين الطـالب جعـل إلـىالتـي هـدفت  (Sauer , 2000) سـوير دراسـة  -

 المـنهج الباحـث اسـتخدم . لـديهم المشـكالت حـل تحسـين فـي الرياضـية النمذجـة إسـتراتيجيات

 مقسمين فيزياء تمهيدي العليا المدارس طالب من طالباً  )48( من الدراسة عينة وتكونت ،التجريبي

قـاموا  التجريبيـة المجموعـة طـالب ، طالبـاً  )24( مجموعـة كل ،)وتجريبية ضابطة: (إلى مجموعتين

 تحديـد يـتم الضـابطة المجموعـة مشـكالت، مـن يتـوافر ممـا ،المالئمـة الصـيغة الرياضـية بتكـوين

 مقـابالت احـثالب واسـتخدم ، المعلـم يقـدمها صـيغ طريـق عـن وحلهـا التعامل معهـا ويتم ،المشكالت

 للـتعلم أنشـطة بـهو   ،االستفسـار علـى يعتمـد التجريبيـة المجموعـة العينـة، وتعلـيم أفـراد مـع عقـدها

 مشـكالت حـل علـى قـادرين كـانوا التجريبيـة المجموعـة طـالب إلـى أن الدراسـة وتوصـلت ،التعـاوني

  . الضابطة بالمجموعة مقارنة تعقيداً  وأكثر ،مألوفة غير

  : التي تناولت النمذجة الرياضية دراسات ىعل تعقيب 3:2:1     

بعـد عـرض الباحثـة للدراسـات الســابقة توصـلت إلـى المالحظـات التاليــة فـي تحديـد أوجـه الشــبه 

  :واالختالف فيما بينها

فكانــت عينــة  ،تــم تطبيــق الدراســات الســابقة علــى عينــات دراســية متنوعــة مــن حيــث الفئــة العمريــة-

 طـالب مـنبينما تكونـت  ،(Gould, 2013) جولد يات في دراسةة ممثلة من معلمي الرياضالدراس

 ,Schukajlow) ومسـنر ،وميلـر ،وبلـوم ،وبيكـرن ،وليس ،سشوكاجلو نكل م دراسةفي   المدارس

Leiss, Pekrun, Blum, Muller and Messner, 2012) ،  و  ،2012)( أبــو مزيــدو
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 واريس ودراسة ،)English, 2006(نجلش دراسة إ و، (Lege, 2003)    ليج و ،)20 (08دأحم

(Wares , 2001) ، سوير وكذلك دراسة(Sauer , 2000) ، و ، 2007)(مرلح دراسة بينما في

إنجلــش  ا  جمعـت دراســةمــنبي ،نالمعلمــي مــن الطــالب الدراسـة عينــة فكانـت(2006)  الرفـاعي

)English, 2012(  ،ع الدراســات التــي وتتفــق الدراســة الحاليــة مــفــي عينتهــا بــين الطلبــة والمعلمــين

تناولـت فـي عينتهـا طـالب المـدارس حيـث تمثلـت عينـة الدراسـة فـي طـالب الصـف السـابع األساســي 

  .في مدرسة الشهيدة فاطمة غزال األساسية) 2014-2013(للفصل الدراسي الثاني للعام 

 دراسـة وكـذلك، 2012)(أبـو مزيـد دراسـة ف ،ي للبحـثالتجريبـ المـنهج الدراسـات معظـم اسـتخدمت -

استخدمتا المنهج التجريبي ذي المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة بينمـا  ، (Sauer , 2000) سوير

 , Wares) واريـس و،  (2006)الرفـاعيو ،  (2007)رحمـلو  ، (2008)أحمـد دراسـة كـل مـن

 (Lege ,2003) ليجأما دراسة  ،فقد استخدمت المنهج التجريبي ذي المجموعة الواحدة    (2001

بينمـا اسـتخدمت هـذه الدراسـة المـنهج شـبه التجريبـي ذات المجمـوعتين . المقـارن المـنهج اتبعـتفقـد 

ـــة ـــاس باســـتخدام (مجموعـــة تجريبي ـــم تدريســـها وحـــدة القي ومجموعـــة ) النمذجـــة الرياضـــية اســـتراتيجيةت

  . ) درست وحدة القياس باستخدام الطريقة التقليدية(ضابطة 

 (أبــو مزيــدة منهــا االختبــار التحصــيلي مثــل دراســة دراســة متنوعــ أداتــااســتخدمت هــذه الدراســات  -

سـتبانه عـن النمـاذج والنمذجـة أمـا ا (Gould, 2013) جولـد بينما استخدم  (2008)أحمدو  2012)

 Wares)واريـس واعتمـد) 2006(لمهارات النمذجة وكذلك الرفاعي فاستخدم مقياس) (2007لحمر

  Sauer) سـويرتجريبيـة بينمـا أجـرى علـى المالحظـة بـين المجمـوعتين الضـابطة وال   (2001,

أنشــطة  )English, 2006(إنجلــش  اعتمــدت  مقــابالت فرديــة لمجموعتــه التجريبيــة بينمــا(2000,

الدراســـة الحاليـــة اختبـــارين تحصـــيليين ، بينمـــا اســـتخدمت ُصـــممت علـــى أنهـــا مشـــكالت بحاجـــة لحـــل

 اســـتراتيجيةن لمعرفـــة أثـــر أحـــدهما للمفـــاهيم واآلخـــر لحـــل المســـائل الرياضـــية طبقـــا علـــى المجمـــوعتي

  . النمذجة في تدريس وحدة القياس

 (2012) زيدم أبوفهدفت دراسة  الرياضية النمذجة تناولت التي السابقة الدراسات أهداف تنوعت -

 )English, 2012(إنجلش أما دراسة  إلى معرفة أثر النمذجة على مهارات التفكير اإلبداعي،
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سشوكاجلو وليس وبيكرن وبلوم وميلر  كل من ، أما دراسةلعلومفهدفت لنمذجة بيانات لدروس في ا

فهدفت   (Schukajlow, Leiss, Pekrun, Blum, Muller and Messner, 2012) ومسنر

لتحديد مستوى استمتاع  الطلبة والقيم واالهتمامات التي نشأت لديهم عند نمذجة مسائل رياضية، 

 في التطبيقية المشكالت حل في الرياضية لنمذجةا استخدام إلى (2008)أحمد دراسة هدفت كما

 أما ، الرياضية النمذجة مهارات بعض لتنمية هدفت)  (2007لحمر  دراسة أما ، الرياضيات

 ما إستراتيجيات تنمية في الرياضية النمذجة في برنامج أثر لمعرفة هدفت) (2006الرفاعي ةدراس

 ,English(إنجلش ، أما دراسةيس اإلبداعيةالمشكالت ومهارات التدر  حل وسلوك المعرفة وراء

 ) ليج بينما هدفت دراسة فقد هدفت لتطوير اإلحساس بالعمليات الرياضية لدى الطلبة،  )2006

Lege,2003) واريس دراسة أما ،لتقديم النمذجة الرياضية تدريسية متقابلة مداخل بين مقارنة إلى 

(Wares,2001 )    التفكير ودراسة الطالب أنتجها التي ذجالنمادراسة أنواع  إلىفهدفت 

 الطالب جعل إلى هدفت   (Sauer,2000)سوير دراسة أما ،الرياضية النمذجة خالل المستخدم

بينما هدفت  ، لديهم المشكالت حل في تحسين الرياضية النمذجة إستراتيجيات استخدام على قادرين

وحل  استيعاب المفاهيم على الرياضية ذجةالنم استراتيجيةاستخدام  أثر لمعرفة الحالية الدراسة

 معظم مع الدراسة وتتفق .المسائل الرياضية لدى طالب الصف السابع األساسي في وحدة القياس

 استخدمت في أنها معها تختلف أنها إال ، الرياضية النمذجة استخدام في السابقة الدراسات

  .إلى حل المسائل إضافة ستيعاب المفاهيمالنمذجة الرياضية ال استراتيجية

  .الرياضية النمذجة باستخدام درسوا الذين الطالب مستوى تحسن إلى الدراسات معظم أشارت - 

 باسـتخدام تـدرس ،جديـدة تعليميـة حـدات و إدخـال بضـرورة السـابقة الدراسـات معظـم أوصـت  -

 وتحـديث  اتالرياضـي تـدريس بـرامج فـي الرياضـية النمذجـة بعمليـات واالهتمـام ، النمذجـة الرياضـية

 . التعليمية المراحل في الرياضية النمذجة عمليات ضوء في أدلة المعلمو  ،مناهج الرياضيات

 وصـياغة النظـري، اإلطـار عـمدو  ،ةالمقدمـ دعـم فـي السـابقة الدراسـات مـن الباحثـة تاسـتفاد  -

 تحليـل ةكيفيـ وفـي المناسـبة، اإلحصـائية األسـاليب وتحديـد الدراسـة، أداة وٕاعـداد الدراسـة، فـروض

  . النتائج وتفسير
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  .التدريس عملية في الرياضية التمثيالت أثر تناولت التي الدراسات 2:2:2  

 اســتيعاب المفــاهيمميتهــا فــي هأل ،أحــد أشــكال النمذجــة الرياضــية، بوصــف التمثــيالت المتعــددة

  .من خالل التمثيالت المختلفة للمفهوم الرياضي كما في نموذج ليش الرياضية

 من خمسة عناصر من يتكون الرياضية للتمثيالت نموذجاً  )Lesh،1987(يش  ل ضعو حيث 

 من النموذج هذا ويتكون. الرياضية للتمثيالت نموذج ليش باسم النموذج هذا عرف وقد التمثيالت،

  : وهي فيما بينها، العالقة ةالمتعدد تالتمثيال نموذج عناصر تمثل خمسة عناصر

 مفهومة بلغة بالفكرة التلفظ مثل بالكالم عن فكرة للتعبير لةوسي أي وتمثل المحكية اللغة) 1

  .للطالب

 العربية، باللغة الكتابة مثل تلك الفكرة، بكتابة فكرة عن للتعبير وسيلة أي وتمثل الكتابية الرموز) 2

  .والكتابة باألعداد بالرموز، والكتابة

 يراها أن للطالب يمكن رسومات أو صوراً  تعليمية تحوي وسيلة أي وتمثل واألشكال، الصور) 3 

 أو ما، فكرة لتوضيح الرسومات الخاصة أو الهندسية، األشكال أو األجسام صور بعينيه،مثل

   .والرسوم البيانية الجداول استخدام

 مثل بها ويلعب بيديه يمسكها أن للطالب تعليمية يمكن وسيلة أي وتمثل والمجسمات، النماذج) 4

  .المكعبات

 المفهوم مع وتتفق ترتبط التي الحياة الطبيعية في واألوضاع المواقف وتمثل لحياتيةا المواقف) 5 

  .المسائل الحياتية نوع من كان إذا حياتياً  الموقف ويعتبر. الرياضي المعطى الموقف أو

المواقف  إلى إضافةوبذلك تتضح العالقة بين النمذجة الرياضية التي تمثل النماذج والمجسمات 

  .نموذج ليش للتمثيالت المتعددة الحياتية من



    34 

 

 أثـر دراسـة إلـى هـدفتالتـي ( Kuchemann & et. , 2011 ) ن يوآخـر  كوشـمان دراسـة -

 خطـوط باسـتخدام المعنى وتوضيح ،الجبر والمنطق تعلم في والنماذج الرياضية التمثيالت استخدام

 التـي الطـالب اختيـار موتـ ،مدرسـة (15) مـن عينـة الدراسـة وتكونـت انجلتـرا فـي المزدوجـة األعـداد

 قـام وقـد ،الثانويـة الرياضـيات فـي الثـامن الصـف علـى التركيز تم إذ ،)سنة12 -13( بين أعمارهم

الجبـر  مفـاهيم لتطـوير الرياضـية والتمثـيالت النمـاذج مـن مجموعـة يتضـمن برنامجـاً  الباحثون بإعداد

 ،الجبـر فـي واختبـار المنطـق اختبـارات خـالل مـن البيانـات جمـع وتـم الطـالب، لـدى والمنطـق

 والمهـام الـدروس خـالل ،الطـالب مـع مقابلة) 100(من  أكثر في البيانات جمع تم حيث، واستبيان

 النتائج أظهرت كما المشكالت، بعض حل في البرنامج المستخدم فعالية الدراسة وأظهرت ،ةالمختلف

  . الجبرية المفاهيم مع التعامل الطالب في ثقة زيادة في البرنامج رأث

 التمثـيالت أثـر دراسـة إلـى هـدفتالتـي ( Barmby & et. , 2011 ) نيوآخـر  بـارمبي دراسـة-

 وتكونت ،الفهم وزيادة ،الرياضيات لتدريس ،الخدمة المعلمين قبل الطالب ثقة تطوير في الرياضية

 طبـق الـذين الخدمـة قبـل االبتدائيـة للمرحلـة المعلمـين مـن الطـالب طالبـاً  (77) مـن الدراسـة عينـة

 واسـتخدم الرياضـي، للمفهـوم التمثيلـي النمـوذج خاللهـا علـى تـم التركيـز ،تـدريبياً  درسـاً  (30) علـيهم

 إلـى الدراسـة نتـائج ودلـت الرياضـيات، تـدريس نحـو المعلمـين مواقـف رف علـىللتعـ سـتبانهإ الباحـث

 أداتـاك ،مزدوجـاً   دوراً  لهـا وأن الرياضـيات، تـدريس فـي المعلمـين ثقـة فـي تحسـين التمثـيالت دور

  .التالميذ فهم وتطوير لشرح وأيضاً  لديهم، لتنمية الفهم للمعلمين

 الرياضـية التمثـيالت اسـتخدام أثـر استقصـاء إلـى هـدفتالتـي )2010( وبـرهم البالصـي دراسـة - 

 وحـدة فـي اللفظيـة، المسـائل حـل علـى وقـدرتهم الرياضـية، للمفـاهيم اكتسـاب الطـالب فـي المتعـددة

مدرسـة  مـن طالبـاً  (68) مـن الدراسـة عينـة وتكونـت، نالثـام الصـف طلبـة لـدى لعالقات واالقتراناتا

 تجريبية درست مجموعتين إلى عشوائياً  تقسيمها تم وقد المفرق، في محافظة للبنين الثانوية الحمراء

 الدراسة ولتحقيق أهداف . العادية بالطريقة درست وضابطة ،المتعددة الرياضية التمثيالت باستخدام

 صـورته فـي وقـد تكـون ،الرياضـية للمفـاهيم الطلبـة اكتسـاب لقيـاس األول :الدراسـة اختبـاري ءبنـا تـم

 المسـائل حـل علـى قـدرة الطلبـة لقيـاس والثـاني متعـدد، مـن االختيار نوع من فقرة (13) من النهائية
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 ذات فـروق وجـود الدراسـة وأظهـرت نتـائج القصـيرة، اإلجابـة نـوع من فقرات(4) من وتكون ،اللفظية

 إلـى تعـزى، الرياضـية المسـائل علـى حـل وقـدرتهم الرياضـية، المفـاهيم اكتسـاب فـي إحصـائية داللـة

  .التقليدية الطريقة على حساب التجريبية المجموعة ولصالح ،التدريس طريقة متغير

 التمثـيالت اسـتخدام أثـر معرفـة إلـى هـدفتالتـي  ( Grossman , 2010 )جروسـمان دراسـة -

 المسـائل حـل فـي التفكيـر وتنميـة ،الطـالب بـين أقـوى بنـاء تعـاون أجـل مـن المتعـددة الرياضـية

 الملموسـة، والنمـاذج والتصـويرية، البيانيـة، والرسـوم ،اسـتخدام الجـداول خـالل مـن وذلـك الرياضـية،

 للمرحلـة الثـامن الصـف طـالب مـن طالبـاً  (16) مـن الدراسـة وتكونـت عينـة .الجبريـة والمعـادالت

 إلـىالعينـة   تقسـيم وتـم طـالب، (8)مـن فصـل كـل يتكـون دراسـيين فصـلين علـى موزعين اإلعدادية

 طـالب،8) ( مـن تكونـت ضـابطة ومجموعـة طـالب،) (8مـن تكونـت مجموعة تجريبية :مجموعتين

 وجـود إلـى الدراسة وخلصت الدراسة، نتائج على للحصول بعدي تحصيلي الباحث اختبار واستخدم

 وأظهـرت المتعـددة، التمثـيالت اعليهـ قّبـطُ  الـذي تجريبيـةال للمجموعـة ،إحصـائية ذات داللـة فـروق

  .عقولهم إلى األيسر التمثيالت استخدام إلى الطالب الدراسة ميل

 تطـور دراسـةإلـى  هـدفتالتـي ( Ozmantar et. al. , 2010 ) وآخـرين أوزمانتـار دراسـة -

 تكنولوجيـة بيئـات فـي دةالمتعـد التـدريس للتمثـيالت وأثنـاء ،الخدمـة قبـل الرياضـيات معلمـي استخدام

 اسـتغرق وقـد الرياضـيات، تعلـيم برنـامج من خريجـي معلم (40) من الدراسة عينة وتكونت متعددة،

 واسـتخدم الرياضـيات، لتـدريس دورات تطبيـق مـن خـالل ونصـف، سـنوات ثـالث البرنـامج تطبيـق

 وسـجالت اإلعـداد، وخطـط للـدروس مالحظـة المشـتقات، وبطاقـات علـى تشخيصـي اختبار الباحث

 الدراسـة نتـائج وأظهـرت الدراسـة، نتـائج على الحصول من أجل ،ستباناتإلا و ،والمقابالت ،الفيديو

 التركيـز وأهميـة الرياضـيات، تـدريس فـي للتكنولوجيـا الفعـال علـى االسـتخدام المعلمين تدريب أهمية

 تـدريس عمـ جنـب إلـى جنبـاً  التـدريس عمليـة فـي المتعـددة التمثـيالت علـى وظـائف واضـح بشـكل

  .الرياضي المحتوى

 دعـم أثـر دراسـةإلـى  هـدفتالتـي   ( Barmby et. al. , 2009 )نيوآخـر  بـارمبي دراسـة -

 وتكونـت .الضـرب عمليات في والتفكير ،المرحلة االبتدائية أطفال فهم على التمثيالت من مجموعة
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 نجلتـراإ شـرق الشـم فـي ابتدائيـة مدرسـة فـي مختلفـة مـن فصـول تالميـذ مجموعـة مـن الدراسـة عينـة

 وقد االبتدائي، السادس الصف من طالباً  (14) و ،االبتدائي الصف الرابع من طالباً  (28) وشملت

 ،فـالش ميـديا مـايكرو باسـتخدام وذلـك المحمـول، حاسـوبال أجهـزة أزواج علـى فـي األطفـال عمـل

، مالحظـة اتبطاقـ ،التمثـيالت أثـر لقيـاس البـاحثون واسـتخدم الضـرب الحسـابية، عمليـات لتمثيـل

 فعالية الدراسة نتائج أظهرت وقد البيانات، على للحصول  (Camtasia) كمتاسيا  تسجيل وبرنامج

  .الضرب جدول لعمليات الطالب فهم في البصرية والسمعية التمثيالت

 إلـى تسـتند تـدريس اسـتراتيجية اسـتخدام أثـر تقصـي إلـى هـدفتالتـي 2008)( لخروصـيا دراسـة -

 الصــف طلبــة لــدى الرياضــي التفكيــرو ، التحصــيل علــى بطــات الرياضــيةوالترا، التمثــيالت

العينـة  تقسـيم وتـم العاشـر، الصـف طالبـات مـن طالبـة (122) الدراسـة مـن عينـة وتكونـت.العاشـر

 اختبـاراً  الدراسـة هـذه فـي الباحـث اسـتخدم وقـد ،)تجريبيـةو  ،ضـابطة( :مجمـوعتين إلـى بالتسـاوي

 عنـد إحصـائية داللـة ذو فـرق يوجـدج الدراسـة أنـه نتـائ وكانـت ،يالرياضـ التفكير واختبار ،تحصيلياً 

 االختبار في والضابطة التجريبية طالبات المجموعتين درجات متوسطي بين)  (α ≥0.05  مستوى

 بين (α ≥0.05)مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد، التجريبية المجموعة لصالح التحصيلي

 الرياضـي التفكيـر اختبـار فـي ) والتجريبيـة، الضـابطة( :  طالبـات المجمـوعتين درجـات متوسـطي

  .التجريبية المجموعة لصالح

 والتدريب المعرفي النمط أثر على التعرف إلى هدفتالتي  2008) (والعتوم الخطيب دراسة  -

 تطبيق وتم .واالجتماعية الرياضية المشكالت حل مهارات تنمية في التمثيل إستراتيجيات على

 تم و، المتضمنة األشكال اختبار نتائج ضوء وفيب، طال (100) على المتضمنة  كالاألش اختبار

  (30)و اإلدراكي المجال على معتمداً  ،طالباً  (30) من الدراسة عينة لتمثيل ،طالباً  )60(اختيار 

 تدريب تم متساوية مجموعات أربع على عشوائياً  توزيعها وتم اإلدراكي، المجال عن مستقالً  طالباً 

 استراتيجية وفق ومجموعتين الرياضية، المشكالت على البصري التمثيل استراتيجية وفق جموعتينم

 المشكالت لحل وبعدي قبلي اختبار تطبيق وتم. االجتماعية المشكالت على التعاوني التعلم

 داللة ذات فروق وجود المصاحب الثنائي التباين تحليل نتائج أظهرت قدو ، واالجتماعية الرياضية
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 التمثيل استراتيجية ولصالح الرياضية المشكالت حل اختبار على الطلبة درجات في إحصائية

 المشكالت حل اختبار على الطلبة درجات في إحصائية داللة ذات فروق ووجود، البصري

 داللة ذات فروق وجود عدم النتائج وأظهرت. التعاوني التعلم استراتيجية لصالح االجتماعية

 تعزى البعدي واالجتماعية الرياضية المشكالت حل اختباري على الطلبة اتدرج في إحصائية

  .المشكلة حل ٕاستراتيجياتو  المعرفي النمط بين التفاعل أو المعرفي للنمط

   أثـر استكشـاف إلـى تهـدفالتـي  ( Hwang et. al. , 2007 )ن يوآخـر  هـوانج دراسـة -

 استخدام خالل من الرياضية المشكالت حل ارةومه ،الطالب إبداع على المتعددة التمثيالت مهارات

 مختلـف في بتدائيةإلا المدارس من طالباً  (25) من الدراسة عينة وتكونت .المتعددة الوسائط سبورة

 مجموعـة مجمـوعتين إلـى نو موزعـ وهـم للتفكيـر، اختبـار خالل من متفوقين طلبة الختيار ،المراحل

 الدراسة نتائج وأظهرت طالبًا، (12) من مكونة بطةضا ومجموعة طالبًا، (13) من مكونة تجريبية

 السـبورة فعالية لىإ و  اإلبداعي، والتفكير الرياضية المشكالت لحل كمفتاح المتعددة التمثيالت فعالية

  .المتعددة التمثيالت في الطالب مهارات تحسين في الوسائط متعددة

 التمثيالت تأثير من التحقق لىإ التي هدفت ( Lloyd et. al. , 2005)وآخرين لويد دراسة -

 123 على التجريبية الدراسة أجريت وقد ،الرياضية المفاهيم  واكتساب ،الطالب فهم على الرياضية

 وشملت  Simpsonومتناقصة الحسابية المتسلسالت حل على الثانوية المدارس طالب من طالباً 

 من مختلفة جوانب على ،لمتوسطةا المدارس من لمينمع (8) من المسح نتائج على أيضاً  الدارسة

 كبير أثر الرياضية للتمثيالت أنّ  إلى ةالدراس وتوصلت ،الدراسية الفصول في الرياضيات تمثيل

  .التعلم أنماط معرفةو ، الرياضي المحتوى فهم وعلى ،التعلم نتائج على

  :دراسات التمثيالت المتعددة  على التعقيب 1:3:2

حيــث أشـارت نتـائج معظـم الدراسـات السـابقة إلــى ، يجابيـة إنتـائج  رت معظـم الدراسـات السـابقةأظهـ 

كأحـــد أشـــكال النمذجـــة  يعمـــل  ،و التمثـــيالت الرياضـــية ،النمذجـــة الرياضـــية اســـتراتيجيةأن اســـتخدام 

  :على 
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  .تنمية مهارة الطالب في حل المسائل الرياضية )1

  . استيعاب المفاهيمتعميق قدرة الطالب على  )2

  .والنماذج الرياضية ،تجاه النمذجة اطئةالنظر الخ تعديل وجهات )3

  . تنمية مهارات التفكير اإلبداعي) 4

أشــارت الدراســات الســابقة إلــى وجــود فــروق دالــة إحصــائية فــي التحصــيل واتجاهــات الطلبــة لصــالح 

  .والتمثيالت المتعددة  في حل المسألة ، النمذجة الرياضية 

وفـي اختيـار مـنهج الدراسـة ، ت السابقة فـي بنـاء اإلطـار النظـرياستفادت الدراسة الحالية من الدراسا

 ،م عينـــة الدراســـة إلـــى مجموعـــة تجريبيـــةحيـــث تقســـ )شـــبه التجريبـــي(بعـــت المـــنهج التجريبـــيحيـــث ات

فـي حـل المسـائل الرياضـية  ،النمذجـة الرياضـية اسـتراتيجيةثـر اسـتخدام ألمقارنـة  ،ومجموعة ضابطة

  .الطريقة التقليديةع م مقارنة بال استيعاب المفاهيمو 
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  لثالثاالفصل 

  وٕاجراءاتهاراسة منهجية الد

  مقدمة 1:3

  راسة لدا منهج 2:3

  راسة لدمجتمع ا 3:3

  راسة لدعينة ا 4:3

  راسة لدا اتادأ 5:3

  تين صدق األدا 6:3

  تين ثبات األدا 7:3

  لتمييز واالصعوبة معامالت  8:3

  راسة لدتطبيق اإجراءات  9:3

  دراسةتصميم ال 10:3

  حصائية اإللمعالجات ا 11:3
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  لثالثاالفصل 

  اءاتهاراسة وإجرلدامنهجية 

  :مقدمة 1:3   

من الجانب التطبيقي إنجاز خالله ً يتم من ،محوراً رئيسيالدراسة وٕاجراءاتها منهجية اد تع 

 ء التحليل اإلحصائي للتوصلراـإلجالبيانات المطلوبة على الحصول وعن طريقها يتم ، راسةلدا

تحقق التالي وبالدراسة، وع ـبموضلمتعلقة ا ،الدراسةيتم تفسيرها في ضوء أدبيات إلى النتائج التي 

  .إليهاتسعى لتي األهداف ا

لدراسة اكذلك أداتي و، اـوعينتهلدراسة، ومجتمع اللمنهج المتبع وصفاً الفصل هذا يتناول و

، راسةلدااتي أدلباحثة لتطبيق ا اـقامت بهلإلجراءات التي يتضمن وصفاً إعدادهما، كما وطريقة 

 ،لتوصل للنتائجوات نالبياال استخدمت في تحليحصائية التي اإلالمعالجات بلفصل وينتهي ا

  . SPSSجتماعية لرزمة اإلحصائية للعلوم االباستخدام برنامج ا

  هج الدراسةمن 2:3

لباحثة  ت افقد استخدم ،تحقيقهالى تسعى إلتي األهداف ا و ،راسةلدعلى طبيعة ا بناءً 

لتجربة وأجريت ا ،)Experimental Quasi (لتجريبيوهو شبه ا ،بأحد صورهلمنهج التجريبي ا

 :سي في مدرسة الشهيدة فاطمة غزال األساسية، واختيرت شعبتيناألساطالبات الصف السابع على 

وأما النمذجة الرياضية   استراتيجيةم تدريس المجموعة التجريبية وفق وت )وتجريبية ،ضابطة(

كما في الكتاب المقرر في المنهاج الفلسطيني  ،المجموعة الضابطة فقد درست بالطريقة التقليدية

  ).2014- 2013(للعام
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  راسة لدمجتمع ا 3:3

 رس امدالي ـفي من الطالبات المسجالت طالبات الصف السابع األساسمن لدراسة مجتمع األف ت

دد ـلغ عوقد ب). 2013-2014(الدراسي م ، للعاقلقيلية ظةحاففي ملتعليم بية وامديرية الترالتابعة ل

  . طالبة )1760(لدراسة راد مجتمع اـأف

  راسةالدعينة  4:3  

 الشهيدة  لصف السابع األساسي في مدرسةاالبات من ططالبة ) 76(من لدراسة عينة اكونت ت

كمجموعة  هماادإحاعتمدت  ،وتم اختيار شعبتين من ثالث شعب ،األساسية للبنات فاطمة غزال

لمجموعتين وفقا ل يوضح توزيع عينة الدراسة) 1:3(والجدول رقم  ،واألخرى تجريبية ،ضابطة

  .الضابطة والتجريبية

  توزيع عينة الدراسة يوضح) 1:3(جدول

  المجموع   المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 

  عدد الطالبات  الشعبة  عدد الطالبات  الشعبة

  76  38  )ج(  38  )ب(

  راسةلدا اتاأد 5:3 

في  واآلخر ،المفاهيم الرياضية أحدهما في( :نهما اختباري ،استخدمت الباحثة في دراستها أداتين

  : )حل المسائل الرياضية

  : االختبار التحصيلي البعدي في المفاهيم الرياضية

 ،ألساسيالسابع للصف ا)  وحدة القياس(اختبار المفاهيم في الوحدة السادسة  بإعدادقامت الباحثة  

حدة القياس  وذلك للتحقق جدول مواصفات لو  وٕانشاء ،بعد قيامها بتحليل محتوى الوحدة الدراسية
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النمذجة الرياضية في استيعاب المفاهيم الرياضية في وحدة القياس لدى طالب  استراتيجيةمن أثر 

، وتم ختيار من متعددفقرات من نوع اال) 9(وتكون اختبار المفاهيم من  ،الصف السابع األساسي

  .بحيث تكون درجة واحدة لكل فقرة من الفقرات التسع  ،تقدير درجة االختبار

  :اختبار التحصيل البعدي في حل المسائل 

من كتاب الصف السابع  ،)وحدة القياس(اختبار حل المسائل للوحدة السادسة  بإعدادقامت الباحثة 

،  عداد جدول مواصفات للوحدةإبعد ، )2014- 2013(األساسي للفصل الدراسي الثاني للعام 

وتكون هذا .النمذجة الرياضية على حل الطالب للمسائل الرياضية  استراتيجيةلتحقق من أثر 

االختبار بصورته النهائية من ست مسائل رياضية، وتم تقدير درجة االختبار بحيث تكون لكل من 

أما المسألة الخامسة فلها خمس  ،ربع درجاتأ ،والسادسة ،والخامسة ،والثالثة ،المسألة األولى

  .درجات

لباحثة ااكتفت وقد ، )دقيقة 40الحصة (تين دراسيتين بحصختبارين وتم تقدير زمن اال

الفقرات ألن زيادة عدد وذلك  ،لمحكمينعلى طلب ا بناءً  ،لعدد من الفقرات في كال االختبارينبهذا ا

  .ختبار من االب لطالال وأيضا قد يم ،يعني حصة مدرسية إضافية

الختبار استيعاب دد ـمتعمن ر باختإلنت أسئلة من نوع اكابحيث  ،ينوقد تنوعت فقرات االختبار

  . مقالية الختبار حل المسائل الرياضيةئلة ـوأس ،المفاهيم

  :األداتين صدق   6:3

لمحكمـين عرضها على مجموعة من ال من خال ،األداتـينمن صدق التأكـد بلباحثة قامت ا - 

ا تحقق ـــوأّنه، من موضوع فقرات االختبارينلتأكــد ال من أجالرياضــيات، في ن لمختصــيا

ومـــن  لوقـــت المحـــدد لهـــاواالطالبـــات وأنها تناسب مستوى  ،وضعت ألجلهالتـــي األهداف ا

 األهدافتلك 

 سالمة صياغة األهداف التربوية من الناحية التربوية  - 

 وصحتها الرياضية التي تضمنها المادة التدريبية المسائل - 
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 المفاهيم الرياضية وطرق عرضها - 

  . توزيع وقت الحصص الدراسية واألساليب واألنشطة الرياضية - 

كتور من جامعة النجاح الوطنية، ودلدكتور المشرف على الرسالة، ا: لمحكمين من ضمن اوكان  

ة والكفاءة وبلغ عدد من مدرسي مادة الرياضيات للصف السابع األساسي من ذوي الخبر ومجموعة 

  )11(ملحق ... محكمًا   ) 7( حكمينالم

ل اختباري المفاهيم الرياضية وحل المسألة مالحظاتهم حوداء منهم إبلباحثة حيث طلبت ا

  .الرياضية

ل ديـوتم تعلرسالة، الدكتور المشرف على تم عرضها على ا ،لمحكمينوبعد جمع مالحظات ا

  .حيح صل وصياغتها بشک ،ء اللغويةوتصحيح بعض األخطالفقرات ، بعض ا

  :ما يلي لمحكمين من مالحظات وتوصيات اوكان 

  .الرياضية في اختبار استيعاب المفاهيم

  ).المساحة أو الحجم (توحيد وحدة القياس لبعض الفقرات .1      

  بعض التعديالت اللغوية. 2      

  :في اختبار حل المسائل 

  . تعديل بعض المسائل المتشابهة في الفكرة .1     

  . بعض المسائل لغوياً  يبصو ت. 2    

  :ثبات األداتين  7:3

واختبار  ،اختبار استيعاب المفاهيم الرياضية(: االختبارين ثبات معاملي استخراج تم لقد

 معامل قيمة بلغت ،) (Test-Retestطريقة إعادة االختبار باستخدام ،)حل المسائل الرياضية
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 ،(0.82) الختبار حل المسائل  الثبات املمع وقيمة ،(0.70)استيعاب المفاهيم الختبار الثبات

  .البحث أغراض تحققان مرتفعتان، وهما قيمتان

 بصحة األداتين تامة ثقة على يجعلها مما ،أداتي الدراسة ثبات من تأكدت قد الباحثة تكون وبذلك

  .فرضياتها واختبار ،الدراسة أسئلة عن واإلجابة ،النتائج لتحليل ،وصالحيتهما

  لصعوبة والتمييزمعامالت ا 8:3

استيعاب المفاهيم وحل المسـائل  اختباري لفقرات لتمييز،واالصعوبة، معامالت بحساب الباحثة قامت

  .الرياضية

اختبار استيعاب المفاهيم (وقد تراوحت معامالت الصعوبة ألسئلة االختيار من متعدد 

اختبار حل المسائل ( ، أما معامالت الصعوبة لألسئلة المقالية) 0.43-0.15(بين ) الرياضية

 أما ،م مقبولة ألغراض البحوث التربويةقي ، وهي)740.-400.( فقد تراوح بين ،)الرياضية

اختبار استيعاب المفاهيم الرياضية تراوحت  لفقرات ،متعدد من االختيار ألسئلة التمييز معامالت

 - 0.88(وحت بينحل المسائل ترا اختبار لفقرات التمييز معامالت ، وقيم)480.-0.24(بين 

                                        .) Lord ,1980(الدراسة وهي تحقق أغراض،)0.91

  إجراءات تطبيق الدراسة 9:3

  : اتبعت الباحثة الخطوات التالية في اإلعداد لتطبيق الدراسة 

/ ية كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطن - مراجعة قسم المناهج وطرق تدريسها - 

إلى التعليم العام في  للحصول على كتاب موجه، )2014-  3- 9(فلسطين بتاريخ_نابلس 

 .يسهل مهمة الباحثة في مدارس محافظة قلقيلية ،مديرية التربية والتعليم قلقيلية

كتاب  لمدرسة الشهيدة فاطمة غزال  ،وجهت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية - 

 ) . 2014- 3-12(وذلك بتاريخ  ،ح للباحثة بتطبيق دراستها بهايسم ،األساسية للبنات

والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع  ،قامت الباحثة باإلطالع على األدب التربوي - 

 .النمذجة في استيعاب المفاهيم وحل المسائل الرياضية استراتيجيةوهو استخدام ، الدراسة
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من كتاب الصف السابع األساسي المقرر على      ،)وحدة القياس(يار الوحدة السادسة اخت  - 

الباحثة بإعادة  وقامت. م) 2013/2014(الطالب في الفصل الثاني من العام الدراسي 

  .)1(ملحق  ..النمذجة الرياضية  استراتيجية وفق ،صياغتها الوحدة

وآخر لحل  )5(ملحق  أحدهما للمفاهيم( :الدراسة الممثلة باختبارين بعديين أداتاإعداد   -     

  .ين موالتحقق من صدقهما بعرضهم على مجموعة من المحك) )6(ملحق  الرياضية المسائل

  .)وتجريبية ،ضابطة( :باختيار مجموعتين ،اتبعت الباحثة التصميم شبه التجريبي  -    

احثة بتنفيذ المادة التدريبية المعدة من قبل الب، )16-3-2014(تم البدء بتطبيق الدراسة في   -    

لتدريس وحدة القياس  ،على المجموعة التجريبية في وحدة القياس في مقابل الطريقة التقليدية

حصة  )17(وبلغ  ،سية متماثل لكال المجموعتينبواقع عدد حصص درا ،للمجموعة الضابطة

  .دراسية

 14-4-2014عدي للمفاهيم وحل المسائل بتاريخ طبقت الباحثة اختباري التحصيل الب -     

  ).وتجريبية، ضابطة( :على المجموعتين

  .وتم تحليلها ووضع التوصيات  ،جمعت الباحثة  نتائج االختبارين -        

  :الدراسة تصميم 10:3

  :التصميم التجريبي للبحث 

EG: -      X     O1  O2  

CG: -            O1   O2    
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  EG:المجموعة التجريبية 

  : CG المجموعة الضابطة

  )عالمات الطالب في الفصل الدراسي األول:  (قبلي  اختبار

 :  O1   O2           اختبارين بعديين الستيعاب المفاهيم وحل المسائل

  ).النمذجة الرياضية استراتيجية (:المتغير المستقل   : Xالمعالجة التجريبية

  : المتغيران التابعان 

 .  استيعاب المفاهيم الرياضية

  .ةحل المسائل الرياضي

 : التالية المتغيرات على الدراسة احتوتو  

  :المستقلة المتغيرات

  .) النمذجة الرياضية استراتيجيةو ، التقليدية الطريقة(  :مستويان ولها :الطريقة

  :التابعة المتغيرات

  :التالية التابعة المتغيرات على الدراسة واشتملت

    .استيعاب المفاهيم الرياضية-1

  .ضيةحل المسائل الريا -2

  : المضبوطة المتغيرات
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ات الشهيدة فاطمة غزال األساسي في مدرسة بن السابع  الصف اختبار تم :الصف-1

  .)2013-2014(للعام

للفصل  الرياضيات من مقرر) القياس(الوحدة المختارة   صياغة إعادة : التدريبية المادة-2

 .النمذجة الرياضية استراتيجيةباستخدام  ،)2013-2014(الثاني 

  ،اليومية بالخطط الدراسة بتطبيق المعلمة المشاركة الباحثة زودت : المعلمة أسلوب-3

النمذجة  استراتيجية المعلمة على تدريب(  للحصص المعدة والوسائل ،الالزمة والتدريبات

  .عدد من السنوات حيث قامت بتدريس الوحدة المختارة ،وكانت خبرة المعلمة جيدة) الرياضية

والضابطة  ،يبيةلكل من المجموعة التجر  ،فيها الوحدة تدريس تم التي الحصص عدد_ 4

  .حصة دراسية )17(فهو متساوي وبلغ 

 :للشعبتين زمني توافق في التدريبية المادة وتقديم ،اليومية االختبارات تطبيق تم :الزمن -5

  .الدراسة عينة في المشمولة، )وتجريبية، ضابطة(

  :اإلحصائية المعالجات11:3 

 باستخدام ،اً إحصائي وتحليلها، الحاسوب إلى وٕادخالها ،العينة أفراد إجابات بتفريغ الباحثة امتق

  :لمستخدمةااإلحصائية  المعالجات ، ومن)(SPSSاالجتماعية  للعلوم اإلحصائية الرزمة برنامج

  .الدراسة عينة لوصف ،المعيارية واالنحرافات ،المئوية والنسب ،الحسابية المتوسطات 1-

 بينلفحص داللة الفرق (One-Way ANCOVA) صاحب األحادي الم التباين تحليل - 2

استيعاب المفاهيم وحل المسائل  اختباري في )وتجريبية، ضابطة( :متوسطي تحصيل المجموعتين

  .الرياضية

 في كل) النمذجة الرياضية استراتيجية(، لقياس حجم تأثير المتغير المستقل الداللة العمليةقيمة  -3

  ).استيعاب المفاهيم الرياضية، وحل المسائل الرياضية( :من المتغيرين التابعين
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  الرابع الفصل

  نتائج الدراسة

  مقدمة 1:4 

  الدراسة وفرضيات بأسئلة المتعلقة النتائج 2:4 

   العامة للدراسة النتائج  3:4
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 الرابع الفصل

  الدراسة نتائج

  :مقدمة  1:4

المفاهيم  استيعابالنمذجة الرياضية على  استراتيجيةأثر  معرفة إلى ليةالحا الدراسة هدفت 

ثة الباح قامت ذلك ولتحقيق ،الصف السابع األساسي في وحدة القياس الباتلط سائلوحل الم

إذ تم تدريس ، النمذجة الرياضية استراتيجية لتدريس وحدة القياس وفق ،بإعداد المادة التدريبية

 استراتيجيةواألخرى درست باستخدام  ،حداهما درست بالطريقة التقليديةإ ،مجموعتين من الطلبة

  .النمذجة الرياضية

 التأكد وتم المفاهيم وحل المسألة الرياضية، استيعابفي  اختبارين وقامت الباحثة بإعداد

 يكونان بحيث ،منهما لكالً  والصعوبة التمييز معامالت حساب موتّ  كما،صدقهما وثباتهما  من

 باستخدام إحصائياً  معالجتها تمت وترميزها ،البيانات تجميع الدراسة، وبعد ألغراض بينمناس

  (SPSS).الرزم اإلحصائية  برنامج

 يلي عرض  لنتائج وفيما الدراسة، فرضيات واختبار ،البيانات لتحليل عرًضا الفصل هذا ويتضمن

  .بالتسلسل الدراسة

  اسةالدر  وفرضيات بأسئلة المتعلقة النتائج 2:4

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول وفرضيتها األولى1:2:4 

  :األول الدراسة سؤال 

لصف ا الباتاستيعاب المفاهيم الرياضية لط النمذجة الرياضية على استراتيجيةما أثر استخدام 

  :منه الفرضية األولى تاشتقو السابع في وحدة القياس؟ 
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    :الفرضية األولى 

استيعاب  بين متوسطي) α=0.05(لة إحصائية على مستوى الداللة ال يوجد فرق ذو دال

   المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، يعزى إلى طريقة التدريس  الباتالمفاهيم الرياضية لط

  ).النمذجة الرياضية استراتيجيةالتقليدية،  (

معيارية لتحصيل والختبار هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

 التي درست(والمجموعة التجريبية  ،)التي درست بالطريقة التقليدية(طلبة المجموعة الضابطة 

، )لرياضياتا العالمة المدرسية في(، في االختبارين القبلي )النمذجة الرياضية استراتيجيةاستخدام ب

  ) :1:4(رقم ي الجدول ، وكانت النتائج كما ف)الرياضية اختبار استيعاب المفاهيم(والبعدي 

  )1:4(الجدول رقم 

الستيعاب (االختبارين البعدي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة في

  تبعًا لمجموعتي الدراسة )العالمة المدرسية للطالب في الرياضيات(والقبلي  ،)الرياضية المفاهيم

  العدد  المجموعة

ي العالمة المدرسية ف(القبلي 

  )الرياضيات

  البعدي

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 18.36 59.94 24.17 62.026 38  الضابطة

 10.58 78.95 19.65 67.500 38  التجريبية
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ـــاً ) 1:4(يبـــين الجـــدول رقـــم  اســـتيعابلتحصـــيل الطلبـــة فـــي  ،ات الحســـابيةفـــي المتوســـط ظاهريـــاً  فرق

ســط ، بينمــا بلــغ المتو )59.94(ط الحسـابي للمجموعــة الضــابطة فقــد بلــغ المتوســ، الرياضــية المفـاهيم

ـــــة  ـــــين المتوســـــطات )78.95(الحســـــابي للمجموعـــــة التجريبي ـــــة الفـــــروق اإلحصـــــائية ب ـــــان دالل ، ولبي

وكانــت النتــائج كمــا فـــي  ANCOVA)( صــاحبام تحليــل التبــاين األحــادي المتــم اســتخد ،الحســابية

  .)2:4(رقم  الجدول

  )2:4(م دول رقج

النمذجـة الرياضـية علـى درجـات طالبـات  اسـتراتيجيةألثر  األحادي المصاحبنتائج تحليل التباين 

فـي اختبـار التحصـيل البعـدي  )ريبيـةوالتج ،الضـابطة( :الصف السابع األساسـي فـي المجمـوعتين

  .الرياضية الستيعاب المفاهيم

مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع   مصدر التباين

  المربعات

درجــــــــــــــــــــــــــــــــات 

  الحرية

وســــــــــــــــــــــــــــــــط مت

  المربعات

F  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدالل

  اإلحصائية

  0.00  41.56  6031.39  1  6031.39  االختبار القبلي

طريقـــــة التـــــدريس 

النمذجــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (

  )الرياضية

5255.47  1  5255.47  36.21  0.0001*  

      145.11  73  10593.00  الخطأ 

        75  23487.60  المجموع
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وجود فرق ذي داللة إحصـائية عنـد وبالتالي ، رفض الفرضية الصفرية) 2:4(يتبين من الجدول رقم 

بـــــين متوســـــطي تحصـــــيل طالبـــــات المجموعـــــة التجريبيـــــة والمجموعـــــة ) α=0.05(مســـــتوى الداللـــــة 

ـــى طريقـــة التـــدريس  ـــة(الضـــابطة تعـــزى إل فـــي اســـتيعاب ) ة الرياضـــيةالنمذجـــ اســـتراتيجيةو ، التقليدي

النمذجـة  اسـتراتيجيةدام ستخبا ،وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدة القياس ،المفاهيم

مـن  ،قامت الباحثة بحسـاب الداللـة العمليـة للنتـائج ، وتأكيدًا لتلك النتيجة: الداللة العملية، الرياضية

  الداللة العملية التي تساوي قانون ستخدامبا حسابها خالل

تيجة التـي ثبـت لتحديد درجة أهمية الن المجموع الكلي)/ المعالجة(مجموع مربعات = الداللة العملية 

  .وجودها إحصائيًا 

وهي قيمة  تتجاوز القيمة الدالة على األهمية التربوية للنتائج اإلحصائية في  ،)0.22(كانت النتيجة

-0.07(، ومتوســط )0.06-0.01(ُيقــّدر حجــم األثــر بأّنــه قليــل إذا وقــع بــين إذ  ،البحــوث التربويــة

أثــر كبيــر ومهــم تربويــًا للــتعلم باســتخدام  ممــا يــدل علــى وجــود) 0.14أكبــر مــن (، ومرتفــع )0.14

ـــد اســـتراتيجية الرياضـــية  مفـــاهيمال اســـتيعابى طـــالب المجموعـــة التجريبيـــة فـــي النمذجـــة الرياضـــية ل

)(Dunst,2004.  

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني وفرضيتها الثانية 2:2:4

  :الثاني الدراسة سؤال

صف ال الباتية على حل المسألة الرياضية لطرياضالنمذجة ال استراتيجيةما أثر استخدام 

 :منه الفرضية الثانية  تاشتقو  السابع في وحدة القياس؟

  :الفرضية الثانية  

رة على بين متوسطي القد) α=0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية على مستوى الداللة 

طريقة  بطة، ُيعزى إلىوعة الضاوالمجم ،المجموعة التجريبية الباتحل المسائل الرياضية لط

ختبار فرضية الدراسة تم استخراج المتوسطات وال) النمذجة الرياضية استراتيجيةو  التقليدية،(التدريس
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) التي درست بالطريقة التقليدية(الضابطة : واالنحرافات المعيارية لعالمات المجموعتين ،الحسابية

في االختبارين ) النمذجة الرياضية استراتيجيةاستخدام ب التي درست(المجموعة التجريبية و 

في فكانت النتائج كما  ،)المسائل اختبار حل(و البعدي  ،)عالمات الطالب في الرياضيات(القبلي

  :)3:4(الجدول 

  )3:4(دول رقمالج

اختبار ( االختبارين البعدي  لعالمات الطلبة في ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية

  .تبعًا لمجموعتي الدراسة )عالمات الطالب في الرياضيات(والقبلي ،)الرياضية حل المسائل

العالمة المدرسية في (القبلي   العدد  المجموعة

  )الرياضيات

  البعدي

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 26.74 51.26 24.17 62.026 38  الضابطة

 20.11 69.89 19.65 67.500 38  التجريبية

حـل المسـائل فـي  لتحصـيل الطلبـة ،فـي المتوسـطات الحسـابية ظاهريـاً  فرقـاً  3:4)(يبين الجـدول رقـم 

لحســابي ، بينمــا بلــغ المتوســط ا)51.26(ةتوســط الحســابي للمجموعــة الضــابطفقــد بلــغ الم، رياضــيةال

تـــم  ،الحســـابية، ولبيـــان داللـــة الفـــروق اإلحصـــائية بـــين المتوســـطات )69.89(للمجموعـــة التجريبيـــة 

رقـــم  وكانـــت النتـــائج كمـــا فـــي الجـــدول ANCOVA)( األحـــادي المصـــاحبام تحليـــل التبـــاين اســـتخد

)4:4(.  
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  )4:4(الجدول رقم 

البات على درجات ط الرياضية النمذجة استراتيجيةألثر  األحادي المصاحبليل التباين نتائج تح

     التحصيل البعدي  في اختبار )وتجريبية، ضابطة( :الصف السابع األساسي في المجموعتين

  )الرياضية حل المسائل (

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

F  الداللة

  االحصائية

  0.00  190.49  29949.65  1  29949.65  االختبار القبلي

طريقة 

النمذجة (التدريس

  )الرياضية

3476.24  1  3476.24  22.11  0.0001*  

      157.22  73  11477.29  الخطأ 

        75  48022.52  المجموع

وبالتالي وجود فرق ذي داللـة إحصـائية عنـد ، الصفرية  رفض الفرضية) 4:4(يتبين من جدول رقم 

المجموعـــــة  التجريبيـــــة والمجموعـــــة  البـــــاتبـــــين متوســـــطي درجـــــات ط) α=0.05(مســـــتوى الداللـــــة 

فـــي قـــدرة ) النمذجـــة الرياضـــية راتيجيةاســـتواســـتخدام ، تقليديـــة(الضـــابطة تعـــزى إلـــى طريقـــة التـــدريس 

باسـتخدام  يـاسوذلـك لصـالح المجموعـة التجريبيـة التـي درسـت وحـدة القعلـى حـل المسـائل  البـاتالط

وتأكيــدًا لتلــك النتيجــة قامــت الباحثــة بحســاب الداللــة : الداللــة العمليــة، النمذجــة الرياضــية اســتراتيجية

  .التي ثبت وجودها إحصائيًا  لتحديد درجة أهمية النتيجة ،العملية للنتائج
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  الداللة العملية وهو قانون ستخدامبا حسابها من خالل 

  المجموع الكلي)/ المعالجة(مجموع مربعات = الداللة العملية  

وهي قيمة  تتجاوز القيمة الدالة على األهمية التربوية للنتائج اإلحصائية في ) 0.07(كانت النتيجة 

-0.07(، ومتوســط )0.06-0.01(ر حجــم األثــر بأّنــه قليــل إذا وقــع بــين ُيقــدّ إذ  ،البحــوث التربويــة

تربويـــًا للـــتعلم باســـتخدام  متوســـط ممـــا يـــدل علـــى وجـــود أثـــر) 0.14أكبـــر مـــن (، ومرتفـــع )0.14

حـــــل المســـــائل  الرياضـــــية ى طـــــالب المجموعـــــة التجريبيـــــة فـــــي النمذجـــــة الرياضـــــية لـــــد اســـــتراتيجية

)(Dunst,2004.  
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  :ج العامة للدراسة النتائ 3:4

 عالمـــاتبـــين متوســـطي ) α=0.05(وجـــود فـــرق ذي داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة  .1

ـــة ـــدريس  ،طـــالب المجموعـــة التجريبي ـــة الت ـــى طريق ـــة(والمجموعـــة الضـــابطة تعـــزى إل ، تقليدي

وذلــك لصــالح المجموعــة . فــي اســتيعاب المفــاهيم ) النمذجــة الرياضــية اســتراتيجيةاســتخدام 

 استراتيجيةلتي درست وحدة القياس من كتاب الصف السابع األساسي  باستخدام التجريبية ا

 . النمذجة الرياضية  

 عالمــاتبــين متوســطي ) α=0.05(وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائية علــى مســتوى الداللــة  .2

ـــة ـــدريس  ،طـــالب المجموعـــة التجريبي ـــة الت ـــى طريق ـــة(والمجموعـــة الضـــابطة تعـــزى إل ، تقليدي

وذلــك لصــالح . فــي قــدرة الطــالب علــى حــل المســائل)النمذجــة الرياضــية اســتراتيجيةاســتخدام 

  ،المجموعــــة التجريبيـــــة التــــي درســـــت وحـــــدة القيــــاس مـــــن كتـــــاب الصــــف الســـــابع األساســـــي

 .النمذجة الرياضية استراتيجيةباستخدام  

فـي النمذجـة الرياضـية  اسـتراتيجيةفـي البحـث نحـو اسـتخدام   ةالمشـارك ةوالمعلم الباتردود فعل الط

  . والقدرة على حل المسائل الرياضية ،للمفاهيم الرياضية الباتوأثره على فهم الط ،س الرياضياتتدري

 بالنسبة للطلبة المشاركين  -

النمذجــة الرياضــية فــي  اســتراتيجيةاتجــاه  البــاتعلــى التعــرف علــى ردود أفعــال الطحرصــت الباحثــة 

علـى تحقيـق األهـداف السـلوكية المخطـط  كما وحرصت الباحثـة ،دراسة وحدة القياس في الرياضيات

التــي الميدانيــة  النشــاط والحماســة مــن خــالل زياراتهــا  إذ الحظــت الباحثــة ،فــي المــادة التدريبيــة لهــا

واألمثلـــة  ،والنمـــاذج المحسوســـة ،التـــي ربطـــتهم بالحيـــاة الواقعيـــةنحـــو الرياضـــيات  ،تها الطالبـــاتأبـــد

فــي العمــل اليــدوي وفــي ابتكــار  نونشــاطه نفــاعلهذلــك مــن خــالل ت البــاتالط تالحياتيــة وقــد أظهــر 

باســـتخدام  ناألمثلـــة الحياتيـــة الواقعيـــة المميـــزة  التـــي أظهـــرت النشـــاط والمشـــاركة الفعالـــة فـــي تعلمهـــ

 ىعلـ نمفاهيم الرياضية وقـدرتههن للاستيعاب الذي انعكس إيجابا على ،يةالنمذجة الرياض استراتيجية

  .رياضيات عامةونحو ال ،هذه الوحدة حل المسائل في
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 : ةالمشارك ةبالنسبة للمعلم -

 استراتيجيةاستخدام  في التجربة اتجاه ةالمشارك مةرصت الباحثة على معرفة رأي المعلح

 استيعاب الطالبات للمفاهيم الرياضية وتحسين قدرتهنودورها في تحسين  ،النمذجة الرياضية

  . اتراسة الرياضينحو دبالتالي  ، عل حل المسائل الرياضية في هذه الوحدة

  :     كما يلي  ةوكان رأي المعلم

 تنمية في كبير بشكل ساهمت ،منظمة خطوات في طالباتلل السير الرياضية النمذجة أتاحت-1

حل  ىعل وقدرتهن ،ة استيعابهن للمفاهيمتنمي إلى أدى مما ،الفعالة والمشاركة ،التعبير على نقدرته

  .المسائل الرياضية

 الباتالط بتعويد وذلك، الحيوية صفة المسألة إكساب على عمل الرياضية ذجةالنم استخدام 2- 

 وتوضيحها ، لها مناسب توضيحي رسم بعمل والقيام ، الخاصة نبلغته المسألة على صياغة

 وطبيعية ،حياتية ومواقف ،أشياء من عرضها وسائل في والتنوع ، حسية أو وسيلة بنموذج

  . الباتالط لدى اإلبداع ةزياد على عمل ،الرموز واستخدام

 نمى مما ،طرحها يتم التي والمشكالت ،للموضوعات الباتالط بفهم الرياضية النمذجة اهتمت 3-

 في خبراتهم عيوتوس ، ومشكالتها الحياة مع التعامل في ومهارة قدرة أكثر وجعلهم ، روح اإلبداع

  . المدرسة في تعلمه يتم بما وربطها ،الحياة

 غير تمشكال حل على اتدر قا ،البات المجموعة التجريبيةط جعل ،الرياضية ذجةالنم استخدام 4-

  .الضابطة المجموعة الباتبط مقارنة ،أكثر عقلية ومرونة ،أكثر بثقة ،تعقيداً  وأكثر ،مألوفة
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  الفصل الخامس

  والتوصيات النتائج مناقشة

  مقدمة 1:5 

  الدراسة وفرضيات بأسئلة المتعلقة النتائج مناقشة 2:5 

  واالقتراحات التوصيات 3:5 
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 الخامس الفصل

  والتوصيات النتائج مناقشة

  مقدمة 1:5

النمذجة الرياضية في استيعاب المفاهيم الرياضية  استراتيجيةأثر  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت  

 اختيار تم ذلك ولتحقيق، نفلسطي في األساسي السابع  الصف طلبة لدى  ،وحل المسائل الرياضية

 طالبات مدرسة فاطمة غزال األساسية للبنات التابعة من طالبة (76)من  قصدية مكونه عينة

إليها  التوصل تم التي الدراسة نتائج مناقشة الفصل هذا ويتناول . قلقيلية -ديرية التربية والتعليملم

  . الدراسة توصيات يتضمن كما ،اإلحصائية المعالجات بعد

  هاوفرضيات الدراسة بأسئلة المتعلقة تائجالن مناقشة  2:5

  األول وفرضيتها األولى الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 1:2:5

النمذجة الرياضية على استيعاب المفاهيم الرياضية لطالب  استراتيجيةما أثر استخدام 

 :اشتق منه الفرضية األولىو  صف السابع في وحدة القياس؟ال

  :الفرضية األولى  

بين متوسطي استيعاب ) α=0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية على مستوى الداللة 

المفاهيم الرياضية لطالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، يعزى إلى طريقة التدريس 

  ).النمذجة الرياضية استراتيجيةاستخدام (

د مستوى الداللة اإلحصائية داللة إحصائية عن يذ قوجود فر  وأشارت نتائج فحص الفرضية إلى

α=0.05)(وحدة القياس  ندرس الالتيالصف السابع األساسي  طالبات بين متوسطي عالمات

 ندرس الالتيالصف السابع  الباتوعالمات ط ،)المجموعة الضابطة( باستخدام الطريقة التقليدية

،على الدرجة الكلية )ةلتجريبياالمجموعة (النمذجة الرياضية  استراتيجيةوحدة القياس باستخدام 

كان  إذ ،بيةالختبار التحصيل البعدي للمفاهيم الرياضية وكانت الفروق لصالح المجموعة التجري



    60 

 

في  الباتأعلى من متوسط عالمات الط ،يبيةفي المجموعة التجر  الباتمتوسط عالمات الط

  .المجموعة الضابطة

 على استيعاب الطالبات ،مذجة الرياضيةالن استراتيجيةوتفسر الباحثة األثر اإليجابي الستخدام 

  :للمفاهيم الرياضية إلى األسباب التالية

النمذجة الرياضية على تحويل المفاهيم من طابعها المجرد إلى الطابع  استراتيجيةساعدت 

 كما وأتاح ذلك للطالبات ،كبرمن التعامل معها بسهولة أ ن الطالباتاألمر الذي مكّ  ،المحسوس

 وتوجههن، بالتالي تطوير إبداعهن، مما تطور فهمهن لها ،في الواقع الحياتي توظيف المفاهيم

  . نحو تعلم الرياضيات

   لحمرو  (2008) أحمدو  2012) (أبو مزيد ة تتفق نتائج هذه الدراسة مع كل من دراس

     (Wares , 2001)واريسو   (Lege ,2003)ليج  و)  (2006الرفاعيوكذلك  (2007)

يجابي للنمذجة الرياضية، سواء في ثر اإلاأللما توصلت له من  (Sauer , 2000)سوير و

وتنمية القيم واالهتمامات عند  ،وحل المشكالت ،ونمذجة البيانات ،اإلبداعيتنمية التفكير 

النمذجة الرياضية  ستراتيجيةاليجابي ائج هذه الدراسة من حيث األثر اإلكذلك تتفق نت.الطالب 

 ,Kuchemann & et ) ن يوآخر  كوشمان  مع دراسة كل ،الرياضيةعلى استيعاب المفاهيم 

وبرهم  البالصيودراسة  (Barmby & et. , 2011 ) نيوآخر  بارمبيودراسة  ( 2011

 .Lloyd et)ودراسة لويد  ( Barmby et. al. , 2009 )نيوآخر  بارمبي دراسةو  )2010(

al. , 2005 )   ،جابي للتمثيالت المتعددة والنماذج لدراسات األثر االيان إذ أظهرت هذه م

  .على فهم الطالب للمفاهيم الرياضية

  الثاني وفرضيتها الثانية الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 2 2:5:

 النمذجة الرياضية على حل المسألة الرياضية لطالب الصف استراتيجيةما أثر استخدام 

  :لثانية اشتق منه الفرضية او السابع في وحدة القياس؟ 
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  :الفرضية الثانية  

بين متوسطي القدرة على ) α=0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية على مستوى الداللة 

 والمجموعة الضابطة، ُيعزى إلى استخدام ،حل المسائل الرياضية لطالب المجموعة التجريبية

  .)مقابل الطريقة التقليدية(، النمذجة الرياضية استراتيجية

داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  فرق ذي ئج فحص الفرضية إلى وجودنتا أشارت

)α=0.05(وحدة القياس  درسن الالتي ،بين متوسطي عالمات طالبات الصف السابع األساسي

 درسن وعالمات طالبات الصف السابع الالتي ،)عة الضابطةالمجمو (باستخدام الطريقة التقليدية 

،على الدرجة الكلية )المجموعة التجريبية(النمذجة الرياضية  استراتيجيةم وحدة القياس باستخدا

إذ  ،بيةوكانت الفروق لصالح المجموعة التجري ،الختبار التحصيل البعدي لحل المسائل الرياضية

أعلى من متوسط عالمات الطالب في  ،في المجموعة التجريبية كان متوسط عالمات الطالبات

  .المجموعة الضابطة

إلى النمذجة الرياضية في حل المسائل الرياضية  استراتيجيةفسر الباحثة األثر اإليجابي الستخدام وت

  :األسباب التالية

التعامل مع المسائل الرياضية المصاغة بطريقة  من النمذجة الرياضية الطالبات استراتيجيةمكنت 

قدراتهم على صياغة  وزادت من، ن قدرتهم على حلها بخطوات معينةم توزاد ،واقعية سهلة

واقف حياتية مضمن  ،أو رسوم توضيحية ،وتوضيحها بمجسمات ،المسائل الواقعية بلغتهم الخاصة

وتنمية مشاركتهم ونشاطهم داخل الصف األمر  ،بالتالي زيادة ربط مادة الرياضيات بالواقع ،واقعية

  .  أكثر دقة وتعقيد وتنمية قدرتهم على حل مسائل ،كون اتجاه إيجابي نحو الرياضياتالذي 

            )2006( و دراسة الرفاعي) 2008( كل من أحمدوتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

أظهرت نتائجها أثر ايجابي للنمذجة الرياضية في المشكالت  إذ (Sauer , 2000)سوير و

 , Grossman )و آخرين جروسمان ودراسة) 2010(دراسة البالصي  إلى وٕاضافة .الرياضية

 Hwang et. al. , 2007 )(ن يوآخر  هوانجودراسة ) 2008ودراسة الخطيب وعتوم  ( 2010

  .والنماذج على حل المسائل الرياضية ،يجابي للتمثيالت الرياضيةالتي أظهرت أثر إ
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  والمقترحات التوصيات 3:5 

  :يلي بما الباحثة توصي ،الدراسة نتائج على بناءً 

في  الرياضية النمذجة استخدام كيفية على التربية كليات في معلمينال الطالب تعليم على لعملا- 1

لتدريبهم على استخدام  ،عقد دورات تدريبية للمعلمين الحالينتوجه جدي لو  ،الحياتية المشكالت حل

    .لتعليم الرياضيات عامة ،النمذجة استراتيجية

 إلى المعلمين نظر توجيه و ،النمذجة الرياضية استراتيجيةضرورة تنقيح مناهج الرياضيات ب- 2

  .الرياضيات مادة لدراسة لبةالط دافعية لزيادة ،الرياضية النمذجة أهمية

   بما يتناسب مع قدرات الطلبة ،اضياتالتركيز على استخدام النماذج المحسوسة لتعليم الري3_

 .وتمكينهم من التعامل مع المشكالت الواقعية الحياتية 

 النمذجة باستخدام ،المختلفة حلابالمر  الرياضيات مناهج لتدريس مينللمعل جديدة أدلة عدادإ4_

  .الرياضية

النمذجة الرياضية على  مدى تمكن الطالب  استراتيجيةضرورة إجراء دراسات أخرى في اثر  -5

  .اكتساب المهارات الرياضيةالخوارزميات الرياضية و من التعميمات الرياضية و 
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  قائمة المصادر والمراجع

   :العربية   المراجع

 وائل ارد: وتعليمها المدرسية الرياضيات مناهج تطوير.  (2010) فريد زينة، أبو

  .،عمان ،األردنللنشر

الرياضية في تنمية مهارات التفكير  مذجةاستخدام الن أثر).2012( مبارك مزيد، أبو

، ستير غير منشورةرسالة ماج. اإلبداعي لدى طالب الصف السادس األساسي بمحافظات غزة

  .، فلسطين، غزةجامعة األزهر

 مقدرة في البنائي المنحى على القائمة بوليا استراتيجية استخدام ثرأ) 2005 (،خالد لوم أبو

 كلية ٤٦العدد، والمعرفة القراءة ،مجلة الرياضية المسألة حل على األساسي الثامن الصف طلبة

   .شمس عين ،جامعة التربية

 المفاهيم اكتساب على الرياضية التمثيالت استخدام أثر .)2012( محمد، هاللأبو  

 كلية ،رسالة ماجستير غير منشورة . األساسي السادس الصف طالب لدى الرياضيات نحو والميل

   . فلسطين، غزة ،اإلسالمية الجامعة التربية،

 مكتبة ،لىاألو  الطبعة .الرياضيات تعليم في حديثة أساليب ( 1997 ) . مجدي، إبراهيم 

  .رمص،القاهرة، المصرية االنجلو

 الرياضيات في التطبيقية المسائل حل في الرياضية النمذجة استخدام.  (2008) كريمة أحمد،

 جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة .األساسي التعليم من الثانية الحلقة تالميذ لدى

  . مصر شمس، عين

 الصف حتى األطفال رياض من الفعال الرياضيات ستدري.  (2007) رمضان بدوي،

  .الفكر دار: عمان ،1 ط . المنهاج ومخططي واآلباء للمعلمين دليل " االبتدائي السادس
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 التمثيالت الرياضية استخدام أثر  (2010)عصام أريج وبرهم، إبراهيم رياض البالصي،        

 المسائل حل وقدرتهم على الرياضية اهيمللمف األساسي الثامن الصف طلبة اكتساب في المتعددة

  .13- 1،  37(1) ، التربوية العلوم ساتار د .اللفظية

 األمام بين العمل استراتيجية من المتفاوتة المستويات رأث .) (2006 السيد أحمد البهي،

 العدد المنصورة، جامعة ،النوعية التربية بحوث مجلة . بتكارياإل التفكير أبعاد على والخلف

  . ، مصر٧ -٤٦.

 المملكة في العام التعليم مرحلة في الرياضيات تطوير مناهج( 2000 ).، ضياءالجراح

  .التربية كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة .الرياضية النمذجة ضوء في الهاشمية األردنية

 الرياضية المسائل حل في العلمية الطريقة.(2006)سميح وعساف سليم حمام

www.schoolarabia.net.  

 تمثيالتالإلى  تستند تدريس استراتيجية استخدام أثر (2008) .سعيد بن عادل الخروصي،      

 ماجستير رسالة . الصف العاشر طلبة لدى الرياضي والتفكير التحصيل على الرياضية والترابطات

  .، ُعمانمسقط قابوس، السلطان جامعة . منشورة غير

 على التدريب في المعرفي النمط أثر (2008). يوسف نعدنا العتوم، و هيماإبر  محمد الخطيب،

 الرياضية لمشكالتا حل تار مها تنمية في االجتماعي والتعلم ،غيار فال التمثيل إستراتيجيات

  . -160   133،)4(9،والنفسية التربوية العلوم مجلة .واالجتماعية

 ما إستراتيجيات تنمية في الرياضية النمذجة في برنامج أثر ( 2006 ).أحمد الرفاعي،

 شعبة المعلم الطالب لدى اإلبداعية التدريس ومهارات المسألة حل وسلوك المعرفة وراء

   .مصر طنطا جامعة التربية، كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة .الرياضيات

  1ـط .هاـتدريس ساليبوأ لعلوم والرياضياتا أساسيات ).(2002ن وآخرو نايف ،سليمان

 عمان ،والتوزيع  الفرقان للنشر دار
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 لدى الحسابية العمليات وٕاجراء الرياضي التمثيل مهارات (2010).نايف عثمان السواعي،

   133-163،(3)11،البحرين والنفسية التربوية العلوم مجلة .األساسي السادس الصف طالب

 عالج في التوليدي التعلم استراتيجية استخدام أثر(2009).سلمان خالد ضهير،

 اجستيرم رسالة .ياألساس الثامن الصف طالب لدى الرياضية المفاهيم لبعض بديلةال التصوارت

  .، فلسطينغزة اإلسالمية، الجامعة التربية، كلية . منشورة غير

 سلفيت مدينة في األساسي الثاني الصف طلبة تدريس أثر ( 2000 ).رندة العالم،

 الجمع مسائل حل في دامهااستخ على قدرتهم في تحصيلهم ومستوى متنوعة إستراتيجيات

  فلسطين نابلس، الوطنية، النجاح جامعة . منشورة غير ماجستير لةرسا.اللفظية والطرح

 بعض تنمية في المسائل حل طريقة استخدام فاعلية.)(2009 السيد ناصر العتباني،

 منشورة، غير ماجستير لةرسا. األساسي التعليم من ىاألول الحلقة تالميذ لدى الرياضية المهارات

  .، القاهرة، مصرالقاهرة جامعة التربوية، الدراسات والبحوث الدراسات معهد

 في الرياضية المسألة حل ستراتيجياتإل تدريبي برنامج أثر 2003 ). ( حسن عرسان،

 المرحلة طلبة لدى الرياضيات في التحصيل وعلى الرياضية المسألة حل على القدرة تنمية

  .األردن عمان، العليا، للدراسات العربية عمان معةجا.منشورة غير دكتوراه رسالة .األساسية

 دراسياً  المتأخرين التعلم صعوبات لذوي الرياضيات تدريس.)2004(مجدي عزيز،

  .، مصرالقاهرة ،الكتب عالم .التعلم وبطيئي

 للمسائل اللفظية الصياغة أسلوب أثر.) (2002أحمد بن معدي بن خالد عسيري،

 غير ماجستير لةرسا.بتدائيةاإل بالمرحلة الخامس الصف تالميذ تحصيل على ضيةالريا والمسائل

  . مكة المكرمة، المملكة السعودية العربيةالقرى، أم جامعة .منشورة
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  المالحق 

  اإلجراءات التنظيمية واإلدارية لتنفيذ الدراسة ) : 1(ملحق 

  قائمة أعضاء لجنة المحكمين  ) :2(ملحق 

  النمذجة الرياضية استراتيجيةس وفق المادة التدريبية لوحدة القيا) : 3(ملحق 

  الطريقة التقليدية لتدريس وحدة القياس : )4(لحق م

  تحليل محتوى وحدة القياس  : )5(ملحق 

  المفاهيم الرياضية وحل المسائل الرياضية مواصفات الختباريالجدول :  )6(ملحق 

  اختبار استيعاب المفاهيم الرياضية: ) 7(ملحق  

  ابة اختبار استيعاب المفاهيم الرياضية مفتاح إج: ) 8(ملحق 

   اختبار حل المسائل الرياضية : )9(ملحق 

  مفتاح إجابة اختبار حل المسائل الرياضية  : )10(ملحق 

معامالت الصعوبة والثبات الختباري استيعاب المفاهيم الرياضية وحل المسائل  : )11(ملحق 

  الرياضية

  النمذجة الرياضية استراتيجيةوفق أوراق عمل لوحدة القياس : ) 12(ملحق 
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رسة عل تطبيق الباحثة لدراستها في مد كتاب مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية، بالموافقة

  :الشهيدة فاطمة غزال األساسية للبنات التابعة لها
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الدراسة داتاأل لجنة المحكمينقائمة أعضاء ) 2(ملحق   

الدرجة   االسم  الرقم
  العلمية

العمل   التخصص
  الحالي

  جهة العمل

أساليب تدريس   دكتوراه  صالح ياسين  1
  الرياضيات

–جامعة النجاح الوطنية   دكتور
  فلسطين -نابلس

أساليب تدريس   ماجستير  هزيم احمد ماهر آنية  2
  الرياضيات

مدرسة الشهيدة فاطمة   معلمة
  .قلقيلية -عزون-لغزا

روضة عاطف   3
  دراوشة

  باحثة  معلمة  رياضيات  بكالوريس

أمينة صبري جبر   4
  علي أحمد

مدرسة دوما األساسية   معلمة  رياضيات  بكالوريس
  المختلطة

نبيل زكي  إيناس  5
  رضوان

أساليب تدريس   بكالوريس
  الرياضيات

مدرسة الشهيدة فاطمة   معلمة 
  .قلقيلية -عزون-غزال

أساليب تدريس   ماجستير  الساحليياسر   6
  الرياضيات

  مديرية نابلس  مشرف تربوي

أساليب تدريس   ماجستير  كريم عارضة  7
  الرياضيات

  مديرية نابلس  مشرف تربوي
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  .النمذجة الرياضية استراتيجيةوحدة القياس وفق لتدريس  المادة التدريبية:)3(ملحق 

للفصل  ساسياأل للصف السابع ،)دة القياس وح(السادسة أعدت الباحثة هذه المادة التدريبية للوحدة 

  .النمذجة الرياضية استراتيجيةباستخدام  ،)2014-2013(الدراسي الثاني للعام 

 )الفصل الثاني(لسابع األساسيا: الصف 

  )القياس(سادسة ال: الوحدة 
  

  حصص) 7( لقطاع الدائري ا :األول الدرس
  
 

  :الرياضي المحتوى
  :المفاهيم 

  اع الدائري قطال .1

 مساحة القطاع الدائري  .2

 طول قوس القطاع الدائري .3

 :التعميمات 

ــــــــــدائري جـــــــــــ=    طــــــــــول قــــــــــوس القطــــــــــاع جـــــــــــ=      زاويــــــــــة القطــــــــــاع هـــــــــــ  مســــــــــاحة القطــــــــــاع ال

  محيط الدائرة د                    مساحة الدائرة د                  360      

  :المهارات 

    قطاع الدائريال علىالطالب  يتعرف .1

 يجد مساحة القطاع الدائري  .2

 يجد طول قوس القطاع الدائري .3
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 .يحدد العالقة بين قياس زاوية القطاع وطول القوس ومساحة الدائرة ومحيط الدائرة .4

 .أن يعطي أمثلة متعددة على القطاعات الدائرية من الحياة الواقعية .5

 

 :األهداف السلوكية

  .قطاع الدائريأن ُيعرف الطالب ال .1

 .وذلك بالرسم مثلة على قطاعات دائريةأأن ُيعطي  .2

 .جد الطالب مساحة القطاع الدائريأن ي .3

 .يجد الطالب طول قوس القطاع الدائريأن  .4

  .وطول قوسه ،ومساحته ،أن يتعامل الطالب مع مشكالت حياتية مرتبطة بالقطاع الدائري .5

 داتـــااأل اً مرتبطـــة بالقطـــاع الـــدائري مســـتخدمونمـــاذج  ،أن يـــتمكن مـــن عمـــل أشـــكال هندســـية .6

 .)سائل أخرىوو  ،الهندسية داتاواأل ،واأللوان ،الكرتون(البسيطة من

 .أن ينمذج مسائل حياتية على القطاع الدائري .7

 

  :األهداف الوجدانية

  .النمذجة استراتيجيةلدائري باستخدام أن يبدي الطالب رغبة في تعلم القطاع ا.1

  .واقعيةبالحياة ال اوعالقته ،أن ُيقدّر الطالب النماذج.2
 

  :الوسائل التعليمية 

نمـــاذج مرتبطـــة بالقطــــاع ، أشـــكال هندســـية، الطباشـــير العاديـــة والملونـــة ،اللـــوح ، الكتـــاب المدرســـي

  .أوراق عمل ، لوحات توضيحية ،الدائري 

  :ساليب التعلم أ

  .رسة التعلم بالعمل والمما .1

 .مثلة الواقعيةاألستخدام المشكالت الحياتية و التعلم با .2
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  )دقيقة 40(المدة الزمنية ، قطاع الدائري ال: األولى الحصة 

 المدة الزمنية نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة
 :مقدمة 
مراجعة تعريف الدائرة  .1

   مع الطلبة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

على  يرسم الطالب دائرة  .2
،  المركز(السبورة ويحدد 

، نصف القطر ، الوتر 
 مستخدماً ) القوس 

، لملونة الطباشير ا
 .والمسطرة،الفرجار 

  
  
  
  
يعرف الطالب مساحة .3

  الدائرة ومحيطها
  
  
  
  

  :أسئلة ومناقشة صفية 
يطرح المعلم على الطلبة 

  :األسئلة التالية 
  ما هو تعريف الدائرة ؟

األخطاء التي  يتابع المعلم
يمكن أن يقع فيها الطلبة عند 

  دائرةلَتعريف ا
نرسم ونحدد بشكل جماعي 

  ونعرف الوتر والقوس 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

نسأل عدد من الطالب عن 
قوانين المساحة والمحيط ونجد 
  مساحة ومحيط دائرة مرسومة

  

  
  

  أجوبة الطلبة
األجوبة  تعريف الدائرة

  :متوقعة ال
الدائرة هي شكل 
هندسي له مركز 

ويبعد مسافة ثابتة عن 
  ركزم
  

  
   

  :األجوبة المتوقعة
تحديد المركز ونصف 

وهو  :القطر والوتر
مستقيم يصل بين 

نقطتين على محيط 
الدائرة والقوس هو 

جزء من محيط 
  .الدائرة

  

  
ذكر قانون مساحة يُ 

  الدائرة وقانون المحيط
األجوبة المتوقعة 

نصف =(ا�ائرة مساحة

 π*2^)قطر

  π*نصف القطر *2=حميطها

  

  دقائق 5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دقائق 10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  دقائق 5
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إلى  الطالب توصلي.4

تعريف القطاع الدائري 
مع الطالب من خالل 

   .الخطوتين السابقتين
  
  
  
  
  
  
  
 نذكر للطالب عدداً .5

من حاالت القطاع 
الدائري من الحياة 

حركة  :مثل ،الواقعية
عند قلب  ،باب يفتح

   .ة كتاب صفح
  

من  اً عددُيوزع على الطلبة .6
لعمل أشكال هندسية ، داتااأل

 ةونماذج هندسية مرتبط
   .بالقطاع الدائري

  
   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

من خالل تحديد عناصر 
القطاع الدائري وهي القوس 

وأرسم . ونصفا قطر في الدائرة
أمثلة مختلفة  لقطاع دائري 

.  
  
  

الحاالت مثل أحضر لهم بعض 
  ورمح   ،قوس

ومنقلة  ،رغيف خبز مقطعو 
ويوضح القطاع الدائري في كل 

  .منها
  
  

ما مساحة قطعة الكعك في 
سم  8=بأن نق الشكل علماً 

  سم؟9وطول قوسها 

  
الكعكة دائرية والقطعة هي 

مساحة  وإليجاد، دائريقطاع 
البد من وجود عالقة  ،القطعة

بعد أن  و مبنية على المعطيات
  د العالقة نحل المثالنج
  
  

  

  
  
  

  :بةأجوبة الطل
رسم عدة قطاعات 
  دائرية على السبورة

  

  
  
  
  
  
  

  :أجوبة الطلبة
يطرح الطلبة عدة 

  حاالت   

  
  
  
  

نحل المثال مع 
الطالب بعد النشاط 

  التالي
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  دقائق 10
 
 

  

  

  

  

  

  دقائق 5

  

  

  

  دقائق 10
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تقديم مثال من واقع .7
والعمل مع  ،الحياة

  الطلبة على نمذجته؟
  

يتم إعداد نشاط ممثل 

بجدول مكون  من 

الكسر الممثل للمنطقة 

قياس الزاوية ، المظللة

سبة طول القوس ن، ج

نسبة ،إلى المحيط

مساحة المنطقة المظللة 

 ،إلى مساحة الدائرة 

  قياس الزاوية جـ

360  

  
 والجدول كما يلي

لقطاعات ا من اً عدد يتم تكوين
  الدائرية بأشكال مختلفة 

  
نطلب من الطالب تعبئة 

باعتماد األشكال التي  ،الجدول
  قام بتصميمها بشكل فردي

تتم مناقشة النتائج لتنتج العالقة 
:  

  =     زاوية القطاع هـ
360                    

  =    طول قوس القطاع جـ
محيط الدائرة د                          

 مساحة القطاع الدائري جـ
  مساحة الدائرة د

  

  
اآلن نعود لحل المثال والعالقة 

   هي كما استنتجنا
محـــيط =   طـــول قـــوس القطـــاع 

  الدائرة د                    

ــــــــــــــدائري   مســــــــــــــاحة القطــــــــــــــاع ال

  مساحة الدائرة د

 

  
ينتج الطالب عددا 

لمختلفة ا من األشكال

 للقطاعات الدائرية 
 الطالب الجدول يعبئ

  يستنتج العالقات و

  

مساحة 

  2سم64π=الدائرة

  سم16π=محيط الدائرة

 إذن العالقة مساحة

  =القطاع

طول *مساحة الدائرة (

  محيط الدائرة/)القوس

)=64π*9(/16π  

  2سم36=

مساحة قطعة  إذن

  2سم36الكعك هي

 

  

  دقيقة40
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الكسر الذي 
تمثله المنطقة 

المظللة

قياس الزاوية 
جـ

نسبة طول 
 الىالقوس 

محيط الدائرة

نسبة مساحة 
المنطقة 

المظللة الى 
مساحة الدائرة

جـقياس الزاوية 
       ٣٦٠

١  
٢

١ 
٤

١=   ١٨٠
٢     ٣٦٠

١=   ٩٠
٤   ٣٦٠

٩٠

١  
٢

١ 
٤

١ 
٤

 

  :مرحلة التغذية الراجعة 

 يتم الثالثة الحصة بداية في
 الحصة في الرئيسية األفكار كتابة

 ،لقطاع الدائريا تعريف :السابقة
 ،والعالقة بين مساحته وطول قوسه

  ومساحة الدائرة ومحيطها

 ‘يعةوسر  عامة مراجعة
 على واإلجابة

 فيما الطلبة استفسارات
العالقة  يخص

 المستنتجة
  

 وأجوبة أسئلة
لقطاع ا تعريف هو ما

  ؟ الدائري

 الطالب يطرح
 التساؤالت

 على واالستفسارات
 المعلم

  
  
لقطاع ا الطالب عرفيُ 

وقوسه  ،الدائري وزاويته
ويحدد  ،ومساحته

  العالقات بينهم

  دقائق  5
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  دقيقة  (40)ةالزمني المدة ،قطاع الدائري ال :لثةالثا لحصةا

  المدة الزمنية  نشاط الطالب  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة
  :من األمثلة اً يتم طرح عدد 
ما طول القوس الذي يكونه باب  

 ؟°42سم عند فتحه بزاوية 50عرضه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ما هي مساحة القطاع الدائري الذي 
  ل السابق؟يكونه الباب في المثا

  
  
  

يشكل الباب عند فتحه 
وهنا بزاوية  دائرياً  اً قطاع
وعرض الباب هو  ،42°

 ،نصف القطر للقطاع
 ،والمطلوب هو طول القوس

طالب كيف نجد نناقش الو 
 ؟المطلوب

  
  
  
  
  
  
  
  

  :نستخدم العالقة
 مساحة القطاع الدائري

  مساحة الدائرة     
   زاوية القطاع =
  360°  

يحدد الطالب 
 المعطيات والمطلوب 
ونحدد العالقة التي 

طول وهي نستخدمها  
  قوس القطاع 

محيط الدائرة                   
 زاوية القطاع =    
      360   
طول 
/ه*نق*π*2=القوس
360  °

=2*22*50*42 ° 
/7 *360 °  
=11/3      
  
  

مساحة القطاع 
  =الدائري

42°)*50(^2 *22   
360°*7       

  

  دقائق 10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دقائق 10
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 أحضر والداه، الد محمدفي عيد مي

عها محمد إلى كعكة دائرية قط ،له
وقوس  °،120بزاوية   قطاعات دائرية 

  ؟سم فكم كان نصف قطر الكعكة 44

   
  
    

  :يستخدم العالقة 
      زاوية القطاع هـ

360  
        طول قوس القطاع ـ=  

  محيط الدائرة

  
= طول قوس القطاع 

 هـ    ×نق ط  2
           360                

 ×نق  × 2= 44   
22 ×  120  
  7     360                                
  نق  × 44 =44 

       21                                   
  سم21=     نق      

 نعطي واجب بيتي 
  
  

  
 :البيتي الواجب 

 ص ومسائل تمارين حل
مشكالت  المحولة إلى( 60

 )حياتية

  
  
  

  

  

  )دقيقة 40(المدة الزمنية ، حل الواجب البيتي: الحصة الرابعة 

 والمصادر المراجع
  المستخدمة

  الزمنية المدة  الطالب نشاط  كمعلم مدخالتي

حل التمارين والمسائل  يتم
صياغتها  التي أعيدت

بتحويلها إلى مشكالت 
 .وقت يأخذ حياتية وحلها

  
  
  

 ةطلبمراجعة حل ال 
  بينتي حيث لتمارينل

 خطأ أو صحة مدى
 المعلم ويعمل  إجاباتهم

 األخطاء توضيح على
 الطلبة فيها يقع قد التي

  التقليدي بالحل

 في دوره طالب كل يأخذ
 البيتي الواجب حل

التمارين  التي  باستخدام
 ويقارن  أعاد صياغتها

  ه وحل المعلمحل بين
    
  

  دقيقة 40
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 ورقة نع اإلجابة يتم
 المعلمة أعدتها عمل
القطاع على  مسبقا

مساحته وطول  و، الدائري
قوسه باستخدام مشكالت 

  حياتية واقعية

  
  
  

يقوم الطلبة بحل ورقة 
  العمل

 

  

  

  

  
  حصص) 5( لمخروط ا :ثانيال الدرس

  
  :الرياضي المحتوى
  :المفاهيم 

اعدة شبكة المخروط ، راسم المخروط، رأس المخروط، ارتفاع المخروط، ق( مخروط ال .1

  .)المخروط 

 .مساحة المخروط الجانبية والكلية .2

 .حجم المخروط .3

  :التعميمات 

  ع:ارتفاع المخروط

  ل):المولد(الراسم 
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  ر=نق:نصف قطر قاعدة المخروط

  ²)نق دائرة القاعدة+ ( ²)ارتفاع المخروط=( ²)طول الراسم(

  ²نق - ²ل= ²ع

  تهمساحة قاعد+ مساحته الجانبية = لمساحة الكلية للمخروط ا

  

 ط نق ل = المساحة الجانبية للمخروط 

    2ط نق= مساحة قاعدته 

 ط نق+ ط نق ل = المساحة الكلية للمخروط 

   :المهارات 

  .وراسم ،ورأس ،وارتفاع ،و ُيعدد عناصره من قاعدة ،مفهوم المخروطعلى طالب ال يتعرف .1

 .يتعرف الطالب على شبكة المخروط .2

 .يحدد الطالب ارتفاع مخروط .3

 .على المساحة الجانبية والكلية للمخروط يتعرف .4

 .يتعرف على حجم المخروط .5

 .يعطي أمثلة متعددة على المخروط من الحياة الواقعية  .6
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 .ُينمذج الطالب أمثلة على المخروط من الواقع  .7

  

 :األهداف السلوكية 

  . لمخروطأن ُيعرف الطالب ا .1

 .شبكة مخروط معين رسمي أن .2

 .ية والكلية للمخروط جد الطالب المساحة الجانبأن ي .3

 .يجد الطالب حجم مخروطأن  .4

) الجانبيـــة والكليـــة(ومســـاحته ،ت حياتيـــة مرتبطـــة بـــالمخروطأن يتعامـــل الطالـــب مـــع مشـــكال .5

  .وحجمه

ـــــتمكن مـــــن عمـــــل أشـــــك .6 ـــــاًا األمســـــتخدم ،ال هندســـــية مرتبطـــــة بـــــالمخروطأن ي البســـــيطة  دات

 )سائل أخرىوم ،الهندسية داتاواأل ،األلوان و  ،الكرتون(من

 .مسائل حياتية على المخروط أن ينمذج .7

 

  

  :األهداف الوجدانية

  )النمذجة استراتيجيةباستخدام (أن يبدي الطالب رغبة في تعلم المخروط .1

  .العمل اليدوي لألشكال الهندسية للمخروط الطالب أن ُيقدرّ .2

  .بالحياة الواقعية اوعالقته النماذج المرتبطة بالمخروط الطالب أن ُيقدرّ .3
 

  :الوسائل التعليمية 

نمـــاذج مرتبطـــة بـــالمخروط ، أشـــكال هندســـية، الطباشـــير العاديـــة والملونـــة ،اللـــوح ، الكتـــاب المدرســـي

  .أوراق عمل ، لوحات توضيحية ،

  :ساليب التعلم أ

  .رسة التعلم بالعمل والمما .1
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  .ستخدام المشكالت الحياتية وأمثلة الواقعيةالتعلم با .2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )دقيقة 40(المدة الزمنية ، مخروط لا: الحصة األولى 

المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة
 الزمنية

 :مقدمة 
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ٌيذكر المعلم الطالب  .1
بعدد من المجسمات 

  التي سبق وتعرف عليها
ويذكر خصائص كل 

 منها
  
  
  
  

ذكر الطالب عددًا من ي .2
األمثلة الواقعية 

 للمجسمات السابقة
  
  
السابق  نتذكر الدرس.3

  القطاع الدائري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أسئلة ومناقشة صفية 
يحضر المعلم المجسمات من 

، ومتوازي مستطيالت، مكعب
  واسطوانة إلى غرفة الصف

  

  
  
  

نحدد الحجم والمساحة الكلية 
  لكل مجسم

  

  
نقوم برسم قطاع دائري  على 

  ونقصه، ورق مقوى
بحيث تنطبق ، ونطلب منهم لفه
  أنصاف األقطار

  

  
  
  

  :أجوبة الطلبة 
، تحديد اسم كل مجسم
ووصفه مثل المكعب 

مجسم جميع : وهو
أوجهه مربعات 

  ......منتظمة

  
  

  :بة المتوقعةاألجو 
ذكر أمثلة وتحديد  

  القوانين المطلوبة
  
  
  
يلف كل طالب  

ويلصق نصفي ، قطاعه
القطر معًا ليتكون منه 

  .مجسم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دقائق 5
  

  
  
  
  
  
  
  

  دقائق 10
  

  
  

  دقائق 10
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نحدد اسم المجسم .4

  وهو المخروط
  
  
  
نحدد عناصر .5

المخروط ُمعرفين كل 
منها وهي رأس المخروط 
،قاعدته الدائرية،نصف 

  قطر القاعدة
  
نحدد راسم المخروط .6

و ارتفاع المخروط 
  ُمعرفين كل منها

  
نتوصل معًا إلى .7

قانون يجمع ارتفاع 
وطول راسمه ، لمخروطا

  ونصف قطر قاعدته
  
  
  
  
  
  
يقدم المعلم مثال .8

واقعيا إليجاد ارتفاع 
  المخروط

  

  
يحضر عدة مجسمات لمخاريط 

  دائرية قائمة بأشكال مختلفة 
  

  
  

  نمثلها على المخروط

  
  
  

يرسم المعلم مثلث فيتاغورس 

  :ليتوصل إلى القانون التالي

ارتفاع 
=المخروط

في عيد ميالد محمد لبس قبعة 
سم 5نصف قطر قاعدتها 

سم فكم ارتفاع 8وطول راسمها 
القبعة؟

  
  
  

يذكر الطالب عدة أمثلة 
قمع : مثل، للمخاريط

، وقمع الماء، البوظة
  وقبعة األطفال وغيرها 

  
  

يحددها الطالب على 
عدة مجسمات للمخروط 

ونصف ، والقاعدةالرأس 
   قطرها

و راسم المخروط 
  وارتفاع المخروط

  
  
  

يحل الطالب أمثلة يجد 
فيها ارتفاع المخروط أو 

طول راسمه أو نق 
  للقاعدة

  

  
  
  
  

  :أجوبة الطلبة
   

يستخدم الطالب قانون 
طول المخروط لمعرفة 

  طول القبعة
  

  

  

 

  دقائق 5

  

  

  

  

  دقائق 10

  

  

  

  

  

  

  

  

  دقائق 10
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تقديم مثال من واقع .9

والعمل مع ، الحياة
  الطلبة على نمذجته

  
  
  

يحل المعلم جزءًا .10
من التدريبات الصفية 

  .بعد نمذجتها
  

  

  

  

نبدأ بمراجعة لمفهوم .1

إيجاد وكذلك ، المخروط

طول المخروط بأمثلة 

  من الحياة 

  

  

  
  
  

ينمذج  المعلم مع الطالب 
  األسئلة بعد عدة أمثلة ويحلها

  
  
  
  

  ،يعرض المعلم أمثلة
البركان وقمع البوظة : مثل 

ع ويحل مسائل منمذجة من واق
الحياة ليجد الطالب نق أو ل أو 

  ع لكل منها
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يذكر المعلم أن المخروط عند 
، انفراده يكون قطاعًا دائرياً 

بالتالي مساحته الجانبية هي 
  مساحة المخروط

  

  
  
  
  
  
  

يحل الطالب األسئلة 
  المنمذجة

  

  
  
  

يتعرف الطالب على 
مخروط ويحدد  أنها

عناصرها ويجد 
  المطلوب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

يحدد الطالب قانون 
المساحة الجانبية وهو 
قانون مساحة القطاع 

  الدائري وهو

  

  

  

  

  

  

  دقائق 10

  

  

  دقيقة 20

  

  

  

  

  دقائق 10

  

  

  دقائق 10
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يبدأ  المعلم بمقدمة .2

إليجاد المساحة الجانبية 

كما وسبق ، للمخروط

إيجادها لمجسمات مثل 

  ....المكعب

  

  

  

  

يقدم المعلم عددًا من  .3
األمثلة المنمذجة إليجاد 

المساحة الجانبية 
 للمخروط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
يقدم المعلم قانون المساحة .4

  وط الكلية للمخر 
  
  
  
  
  
يقدم المعلم عددًا من .5

األمثلة إليجاد مساحة 

  
  

  
  

جد المساحة الجانبية : مثال
، م2لبركان نصف قطر قاعدته 

م 5وطول الراسم 

  ؟
  
  
  

ية للمخروط هي المساحة الكل
، )الدائرية(مساحة القاعدة 

  مضاف إليها المساحة الجانبية 
  ط* ²نق+ل*نق*ط=م ك 

  

  
  من المثال السابق 

يجد الطالب المساحة الكلية 
للمخروط 
البركاني

  
  
  

هو عبارة عن : البركان
وقانون ، مخروط

المساحة الجانبية 
للمخروط 

=5*2*ط=ل*نق*ط=
  ²م 31.4=3.14*10

  
  
  
  
  
  
  

يستخدم الطالب 
وط مجسمات مخر 

  مختلفة لفهم القانون 
  

  
عبارة عن : البركان
لذا نستخدم ، مخروط

قانون المساحة الكلية 
  للمخروط       

  
  =ط* ²نق+ م ج=م ك

31.4+4*3.14=  
  ²م 43.96

  

  

  

  

  دقائق 10

  

  

  

  

  

  

  

  دقائق 5

  

  

  دقائق 5
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  المخروط الكلية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
يعطي المعلم الطالب .6

واجب بيتي من تمارين 
  ومسائل

  
  
  

 

  
  
  

  

  

 

  
  
  
  
  
  

ينمذج الطالب التمارين 

  ألمثلة واقعية ويحلها

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  دقيقة  (40)ةالزمني المدة ،مخروط ال :رابعةال لحصةا
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  المدة الزمنية  نشاط الطالب  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة
                                                                                                                                                                 

يراجع المعلم قوانين المساحة .1
 الجانبية والكلية للمخروط  ويقدم حالً 

  ألحد أسئلة التمارين المنمذجة 
  

  

  
  ،ون حجم المخروطيقدم المعلم قان.2

واسطوانة  ،باستخدام مجسم لمخروط
  ونفس االرتفاع ،لهما نفس نق للقاعدة

  
  
  
  
  
  
  
  
يقدم المعلم أمثلة  واقعية إليجاد .3

  مخروطالحجم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  يحل سؤال  من التدريبات الصفية.4

  القوانين 

  
  
  
  
  

كمية رمل للمقارنة بين حجم 
 المخروط واالسطوانة

  
  =حجم المخروط 

  ع* ²نق*ط* 1/3

  
  
  

جد حجم قمع : مثال
  سم؟10سم وارتفاع 4=نق

يقدم الطالب  التمرين 
المطلوب منمذج 

ويشارك المعلم في 
 حله ويصحح إجابته

  
  
  

يقوم الطالب بملء 
مل المخروط بالر 

وٕافراغه في االسطوانة 
ن حجم لمعرفة أ

المخروط هو ثلث 
  حجم االسطوانة
 1/3=حجم المخروط 
  حجم االسطوانة

  
  
  
  

حجم =حجم القمع
  =المخروط

  =ع ²ط نق 1/3
  10*16*ط  1/3
  
  
  
  
  
  
  
  

يقوم الطالب بحل 

  دقائق 10

  
  
  
  
  
  
  
  دقائق 5
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   السؤال

  :البيتي الواجب   
 ص ومسائل تمارين حل
المحولة إلى مشكالت ( 60

 )حياتية

  
  
  

  

  

  )ةدقيق 40(المدة الزمنية ، حل الواجب البيتي:  خامسةالحصة ال

 والمصادر المراجع
  المستخدمة

  الزمنية المدة  الطالب نشاط  كمعلم مدخالتي

حل التمارين والمسائل  يتم
صياغتها  التي أعيدت

بتحويلها إلى مشكالت 
 .حياتية 

  
  
  
  
  

 ورقة نع اإلجابة يتم
 أعدتها التي عملال

عن  مسبقاً  المعلمة
مساحته  و المخروط

وحجمه  ،الجانبية والكلية
شكالت حياتية باستخدام م

  واقعية

 ةطلبمراجعة حل ال 
  بينتي حيث لتمارينل

 خطأ أو صحة مدى
 المعلم ويعمل ،إجاباتهم

 األخطاء توضيح على
 الطلبة فيها يقع قد التي

  التقليدي بالحل

 في دوره طالب كل يأخذ
 البيتي الواجب حل

التمارين  التي  باستخدام
 ويقارن  أعاد صياغتها

  ه وحل المعلمحل بين
    
  
  
  
  

يقوم الطلبة بحل ورقة 
  العمل

  دقيقة 40
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  حصص) 5( لهرم ا :ثالثال الدرس
  
 

  :الرياضي المحتوى
  :المفاهيم 

  .هرمال .1

 .الهرم القائم المنتظم  .2

  .لهرم القائم المنتظمالمساحة الجانبية والكلية ل .3

  .حجم الهرم القائم المنتظم .4

 

  :التعميمات 

  مساحة القاعدة +المساحة الجانبية للهرم =ظمالمساحة الكلية للهرم القائم المنت

  مساحة أحد المثلثات*عدد المثلثات الجانبية =المساحة الجانبية للهرم القائم المنتظم

 ارتفاعه العمودي* مساحة قاعدته   =حجم الهرم 

 

  :المهارات       

 . وشبكة الهرم،والهرم القائم المنتظم ، على الهرم  الطالب يتعرف .1

  . وأنواع الهرم) وحواف  ،وأوجه ،رؤوس(عناصر الهرم  على يتعرف .2

  .المساحة الجانبية والكلية الهرم القائم المنتظم على يتعرف. 3

 .حجم الهرم القائم المنتظمعلى يتعرف . 4

  .أن يعطي أمثلة متعددة على الهرم من الحياة الواقعية.5
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 :األهداف السلوكية 

  .والهرم القائم المنتظم ،رمالب الهأن ُيعرف الط .1

 .رسم الطالب شبكة هرم قائم ثالثي ورباعيأن ي .2

 .جد الطالب المساحة الجانبية والكلية للهرم القائم أن ي .3

 .يجد الطالب حجم هرم ثالثي ورباعيأن  .4

 ومســاحته ،المنــتظم والهــرم القــائم ،ت حياتيــة مرتبطــة بــالهرمأن يتعامــل الطالــب مــع مشــكال .5

  .وحجمه الجانبية والكلية

 ،الكرتـون (البسـيطة مـن داتـااأل اً مسـتخدم ال هندسية مرتبطة بـالهرمأن يتمكن من عمل أشك .6

 )سائل أخرىوم ،الهندسية داتاواأل،األلوان و 

 .مسائل حياتية على الهرمأن ينمذج  .7

 

  :األهداف الوجدانية

  )النمذجة استراتيجيةباستخدام (أن يبدي الطالب رغبة في تعلم الهرم .1

  .للهرم ل اليدوي لألشكال الهندسيةالعم ٌيقدّر الطالب أن.2

  .الطالب هذا الدرس وعالقته بالحياة الواقعية أن ُيقدرّ .3
 

  :الوسائل التعليمية 

لوحـات ،نماذج مرتبطـة بـالهرم ، أشكال هندسية، الطباشير العادية والملونة ،اللوح ، الكتاب المدرسي

  .أوراق عمل ، توضيحية 

  

  : ساليب التعلمأ

  .رسة التعلم بالعمل والمما .1

  .مثلة الواقعيةاألستخدام المشكالت الحياتية و التعلم با .2
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  )دقيقة 40(المدة الزمنية ، هرم ال: الحصة األولى 

 المدة الزمنية نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة
 :مقدمة 
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يقدم المعلم مراجعة  .1
 للمخروط

  
  
  
  
  
  
  
 اً اآلن يقدم المعلم عدد.2

 من مجسمات الهرم
  
  
  
  
  
  
 عرف المعلم الهرمي.3
  ا توصل لهمم
  
  
  
  
يطبق التعريف على .4

   .األهرامات السابقة 
  
  
  
  
  
اآلن نأتي إلى .5

   .تصنيف الهرم
  
  

  :أسئلة ومناقشة صفية 
  للمخروط؟ اً كم رأس

  ما شكل قاعدة المخروط؟
  ؟ما حجم المخروط

  

  
  
  

  
يعرضها على الطالب واحد تلو 

  ثم يسأل  ،اآلخر
  ما هو شكل األوجه الجانبية؟

  ما هو شكل القاعدة؟

  
  

هو مجسم أوجهه : الهرم 
 مضلعات وقاعدته مضلعة

  وجوانبه مثلثات
  
  
  

يسأل الطالب كم وجه لكل منها 
وكم جانب ؟ ؟وما شكل قاعدته

  لها ؟

  
  
  

يصنف الهرم حسب شكل 
  قاعدته

  

  

  أجوبة الطلبة 
للمخروط رأس 

واحد،قاعدته دائرية 
  =و حجمه

  ع *²نق*ط*1/3
  
  
  

  
شكل األوجه 

والقاعدة  ،مثلثات
مثلث (مضلعات 

  )مربع وخماسي
  

  
  

يعيد الطالب 
  التعريف

  
  
  

  :أجوبة الطلبة
وقاعدته  ،وجوه5له)1

وله  ،مضلع رباعي
  جوانب مثلثه4
، وجوه 4له)2

وله  ،مثلث وقاعدته
  ب مثلثةجوان3
، وجوه6له )3

خماسي وله  وقاعدته
  جوانب 5
  
  

هرم )1(الهرم 
  رباعي
  هرم ثالثي)2(الهرم 

  دقائق 5

  
  
  
  
  
  
  

  دقائق 10

  
  
  
  
  
  
  دقائق 5

  
  
  
  

  دقائق 10
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نريد تحديد  نوع .6

األهرامات المختلفة من 
المجسمات المطروحة 

  .ونذكر أمثلة واقعية
  
  
  
  
  
نريد تعريف الطالب .1

الهرم من على مكونات 
  .ووجه ،وحافة ،رأس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
نتوصل إلى العالقة .2

بين عدد الرؤوس 
  واألوجه والحواف للهرم

  
  
يعرف المعلم الطالب .3

على الهرم القائم 
  .المنتظم

  
  
  
  

يحضـــر عـــدة مجســـمات مختلفـــة 

، مــــــــــــــن أهرامــــــــــــــات ومخــــــــــــــروط

  .واسطوانة

  
  
  

مـــــن خــــــالل مجســـــمات مختلفــــــة 

، للهــــــــــــرم نحــــــــــــدد عــــــــــــدد رؤوس

  :مثل، وأوجه كل منها، وحواف

  
  
  

والعالقة 

:كتالي

يسمى الهرم قائمًا منتظمًا إذا 
  :كانت

هرم )3(الهرم 
  خماسي 

  
  
  

يحدد الطالب نوع 
اسم الهرم  المجسم و

حسب قاعدته ويمثل 
عليه بأهرامات 

  مصر مثال

  
  
  

يحدد الطالب كل 
من رؤوس 

األهرامات ووجوهها 
وحوافها ويرصدها 

  في جدول

  
  

  
  

يستنتج الطالب هذه 
العالقة من الجدول 

  الذي رصده
  

  هرم قائم منتظم

  

  

 

  دقائق 5

  

  

  

  

  دقائق 10

  

  

  

  

  

  

  دقائق 5

  

  دقائق 10
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 عددٌ ُيوزع على الطلبة .4
لعمل ا اتو دن األم

  .مجسمات للهرم
   
  
تقديم مثال من واقع .5

والعمل مع  ،الحياة
  لى نمذجته؟الطلبة ع

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  
يعلم المعلم الطالب كيفية إنشـاء 

شــــــبكة الهــــــرم باالعتمــــــاد علـــــــى 

  تعريفه

  
يحـــــدد  ،مثـــــل الهـــــرم فـــــي مصـــــر

علــــى  الطالــــب نــــوع الهــــرم بنــــاءً 

  لتعريفصور له ومن ا

  

  
يقوم الطالب بعمل 
شبكة للهرم وتكوين 

  مجسمات مختلفة

  
رم رباعي هو ه 

يعطي الطالب مزيدًا 
مثلة ويصفها من األ

 .بدقة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  دقائق10

  

  

 ائقدق 10
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 يتم ،الثالثة الحصة بداية في.1
 من الرئيسية األفكار كتابة
 ،لهرما تعريف :تين السابقتينالحص

 ،وشبكة الهرم ،وتصنيف الهرم
والهرم القائم المنتظم وطرح أمثلة 

  .على الهرم

 ،وسريعة عامة عةمراج
 على واإلجابة

 فيما الطلبة استفسارات
 .الهرم يخص

  
  

 الطالب يطرح
 التساؤالت

 على واالستفسارات
 .المعلم

  
  
  

  دقائق  10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دقيقة  (40)ةالزمني المدة ،هرم ال :الثالثة لحصةا
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  المدة الزمنية  نشاط الطالب  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة
قانون المساحة الكلية يقدم المعلم .2

   .للهرم
  

  
  
  
  
الواقعية على  األمثلةمن  اً يقدم عدد.3

  .مساحة الهرم الجانبية والكلية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
على المساحة  آخر يقدم مثاالً .4

من خالل أعمال الطالب 
 ،الورقية لعمل شبكة الهرم

ومن تعريف المساحة 
+ مساحة الجوانب =الكلية

  دةمساحة القاع

  
  

جد مساحة الورق : مثال
ي يحتاجها محمد لتغليف الت

  الهرمية الشكل هدية صديقه

  
بأن طول ضلع  علماً 

واالرتفاع  ،سم4القاعدة
  سم5الجانبي 

  

  
  
  
  
  
  
  
   

 24صنعت ماما :مثال
ضلع القاعدة  ،كعكة صغيرة

 إلى يتوصل الطالب
قانون المساحة الكلية 

المساحة =للهرم
مساحة +الجانبية
  القاعدة

  
  
  

من المجسم الهرمي 
المساحة الجانبية 

عدد المثلثات =
مساحة أحد *الجانبية 
  المثلثات

الهدية هرم رباعي .1
  قائم 

م +م ج=م ك .2
  القاعدة

حد م أ*4=م ج.3
4*1/2*4=المثلثات

  ²سم40=5**
م القاعدة .4

 4*4=المربعة
  ²سم16=
المساحة .5

 56=16+40=الكلية
  ²سم
 56يحتاج محمد  إذن
من ورق الهدايا  ²سم

  للف الهدية
  
  
  
الكعكات جميعها .1

  هرم رباعي قائم 

  دقائق 10

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دقائق 10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دقائق 10
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  سم  3وارتفاع الكعكة  ،سم2   الكلية

  
فكم المساحة الكلية 

  للكعكات؟
  
  

  
  

م +م ج=م ك .2
  القاعدة

م ج للكعكة .3
حد م أ*4=الواحدة

2*1/2*4=المثلثات
  ²سم12=3**
م القاعدة .4

 2*2=المربعة
  ²سم4=
المساحة الكلية .5

+12*(24=للكعكات
  ²سم384)=4

المساحة الكلية  إذن
لجميع الكعكات هي 

  ²سم 384
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

  :البيتي الواجب 
مجموعة أسئلة واقعية  حل
المساحة الكلية  على

  والجانبية للهرم

  
  
  

  

  

  

  

  

  )دقيقة 40(المدة الزمنية ، الهرم: الحصة الرابعة 
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 والمصادر المراجع
  المستخدمة

  الزمنية المدة  الطالب نشاط  كمعلم مدخالتي

حل األسئلة من  يتم.1

 .الواجب البيتي
  
  
  
  
قانون يقدم المعلم .2

  .حجم الهرم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
يقدم المعلم أمثلة .3

واقعية من أجل إيجاد 
  .حجم الهرم

  
  
  
  
  
  
 لىع آخرحل مثال .4

  .حجم الهرم

 بينتي حيث البطمراجعة حل ال 
 إجاباته خطأ أو صحة مدى 

 توضيح على المعلم ويعمل
 البالط فيها يقع قد التي األخطاء

  .التقليدي بالحل
  

يتم استخدام مجسم متوازي 
ومجسم الهرم لهما  ،مستطيالتال

  .نفس االرتفاع ومساحة القاعدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ا@كبرجد حجم ھرم خوفو :مثال

في مصر علما بأن ارتفاعه 
م وضلع قاعدته 138=العمودي

  ؟م230

  
  

 زجاجة عطرأهدى والد كريم :مثال

 في دوره طالب كل يأخذ
 ويقارن البيتي الواجب حل
  .ه وحل المعلمحل بين
    

  
يمأل الطالب الرمل في 
مجسم الهرم الرباعي 

ويفرغه في متوازي 
 إلى المستطيالت ليتوصل

م متوازي أن حج
المستطيالت 

  حجم الهرم*3)=سعته(
والطالب يعرف أن حجم 

  =متوازي المستطيالت
  االرتفاع*م القاعدة

 1/3=بالتالي حجم الهرم
االرتفاع *م القاعدة*

  العمودي
  

هرم خوفو هو هرم رباعي 
  منتظم بالتالي 

= م قاعدته
  230*230=²الضلع

  ²م52900=
  =إذن حجم الهرم

  =عاالرتفا* م القاعدة*1/3
1/3*52900*138  
  ²م2433400=

ثري لذلك هو أضخم مبنى أ
  تاريخي

الزجاجة هرم رباعي منتظم 
والسعة هي الحجم بالتالي 

  ائقدق 10

  
  
  
  

  دقائق 10
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دقائق 10

  
  
  
  
  
  
  
  

  دقائق 10
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لم يعطي المع.5

الطالب واجب بيتي 
من التمارين والمسائل 

فيعيد  78صفحة 
  .نمذجتها ويحلها

  
 ورقة على اإلجابة تم

  المعلم اأعده عمل
عن الهرم باستخدام 
  مشكالت حياتية واقعية

فأراد كريم معرفة   ،البنه كريم
 ،سم 7أن ارتفاعها تها علماً سع

  سم؟4وضلع قاعدتها 
  

  
  
  
  
  

الهرم  يقدم المعلم ورقة عمل عن
  ممثلة بمشكالت واقعية 

يريد كريم معرفة حجم 
حجم الهرم الذي = العطر
سم وضلع قاعدته 7ارتفاعه

  سم 4الرباعية 
  =حجم العطر

  االرتفاع* م القاعدة* 1/3
=1/3*16*7=37.33 

  .²سم
  

حل ورقة يقوم الطلبة ب
  .العمل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  الطريقة التقليدية لتدريس وحدة القياس: )4(ملحق
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  السابع ب              : الصف            يالقطاع الدائر :الدرس     الرياضيات               : المبحث

   2014-  3-24 إلى  3- 16من األحد : الفترة الزمنية        حصص      7:عدد الحصص

  األهداف
  

  المالحظات  التقويم   خطوات التنفيذ 

أن يتذكر الطالب .1
  مفهوم الدائرة 

أن يتذكر الطالب .2
قوانين مساحة الدائرة 

  ومحيطها
أن يتذكر الطالب .3

  مفهوم ط
لب أن يتعرف الطا.4

  .القطاع الدائري على
طالب أن يرسم ال.5

قطاع دائري ويذكر 
  .أمثلة عليه

أن يستنتج الطالب .6
طول قوس القطاع 

  .الدائري

الدائرة : تمهيد - 
 و، وعناصرها

مفهومها ومحيطها 
  .ومساحتها 

 6تنفيذ النشاط 
  .بمشاركة الطالبات 

  
تعريف الطالب - 

بالقطاع الدائري من 
 ىخالل رسمه عل

ثم طرح  ،السبورة
ئلة على الطالب أس

لى طول للتوصل إ
  .قوس للقطاع الدائري

ارسم دائرة مبين - 
  :عليها 

  .مركزها -1
  .قطرها.2
   .نصف قطرها. 3
   .الوتر.4
  .قوس الدائرة.5
  
عرف القطاع - 

  .الدائري
رسم قطاع دائري أ- 

وطول °120زاويته
سم وجد طول 4قوسه
  قطره؟

  )حصة(تم
  
  
  
  
  
  

  )حصة(تم 
  

أن يبين الطالب .1
مساحة القطاع الدائري 

  .رسم من ال
أن يستنتج الطالب .2

مساحة القطاع الدائري 
.  
أن يجد الطالب .3

  مساحة القطاع الدائري 

رسم قطاع على - 
السبورة لتوضيح 

المساحة المطلوبة من 
  الرسم

تذكير الطالب - 
التناسب بين  بإجراء

الدائرة وقطاعها 
لتوصل مساحة 

  .القطاع 

قطاع  جد مساحة- 
دائري نصف قطره 

  ؟°45سم وزاويته5
  
  
  .واجب بيتي - 

  )حصة 2(تم
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مناقشة أمثلة  - 
  .تطبيقية على السبورة

أن يجد الطالب .1
طول قوس القطاع 

  .الدائري 
أن يجد الطالب .2

  مساحة القطاع الدائري 
أن يرسم الطالب .3

قطاع دائري  إذا علم 
طول قوسه ونصف 

  .قطره
أن يحسب الطالب .4

  .مساحة أشكال مظلله

تذكير بالمهارات - 
ردة في الدرس الوا

  .والقوانين الخاصة 
تسجيلها على - 

 إشراكالسبورة ثم 
الطالب في حل 

األسئلة مع المتابعة 
وتصحيح  ،والمناقشة

  .األخطاء الشائعة

قطاع دائري - 
سم وزاويته 3=نق

  احسب  ،120°
  طول قوس

  .مساحة القطاع
  

احسب مساحة 
األشكال في تمارين 

  60ومسائل صفحة 

  )حصص 3(تم 

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ب               السابع: الصف            لمخروط   ا:الدرس     الرياضيات               : المبحث

   2014-  4-2 إلى  3- 26من : الفترة الزمنيةحصص              5:عدد الحصص
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  األهداف
  

  المالحظات  التقويم   خطوات التنفيذ 

أن يتعرف الطالب .1
  .المخروط على

أن يعط أمثلة على .2
  .أشكال مخروطية

أن يميز الطالب .3
بين ارتفاع المخروط 

  .وراسمه
أن يستنتج العالقة .4

بين المخروط والقطاع 
  .الدائري 

أن يجد ارتفاع .5
  .المخروط

تذكير الطالب بشكل - 
  .المخروط 

عرض مجسم - 
على الطالب  مخروط

وتعريفه بالراسم 
مخروط وارتفاع 

واستدراج الطالب 
  وصل إلى للت
طول راسم .1

  .المخروط
محيط قاعدة .2

قوس = المخروط
  .القطاع الدائري لها

قانون إلى  توصل.3
  .طول الراسم 

  .طرح أسئلة - 
  
  
  
  .مالحظة المشاركة- 
  
  
  
  
احسب ارتفاع - 

مخروط نصف قطر 
سم وطول 4قاعدته 
  سم؟ 10راسمه 

امتحان  3- 25(
  )شهرين

  )حصة(تم 
  
  
  
رحلة  3- 27(

  )مدرسية
  تم 

أن يحسب الطالب .1
إذا  ،ارتفاع المخروط

علم نصف القطر 
  .وطول الراسم 

أن يجد الطالب .2
  .طول الراسم

  
  
  

متابعة الواجب - 
  .البيتي 

مناقشة التمارين - 
  .على السبورة 

رصد نقاط الضعف - 
  .و معالجتها

  )حصة(تم   تمارين الكتاب

الطالب  أن يجد.1
المساحة الجانبية 

  .للمخروط 

مراجعة في - 
عناصره  و، المخروط

  .وعالقته بالدائرة

مخروط نصف قطر - 
سم وطول 3قاعدته 
سم جد 5راسمه 

  )حصة(تم 
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طالب أن يجد ال.2
المساحة الجانبية 

  .للمخروط 
أن الطالب المساحة .3

  .الكلية للمخروط 
  

 إلىالتوصل  - 
المساحة الجانبية 

ثم المساحة  ،للمخروط
ومناقشة أمثلة ، الكلية 

  .تطبيقية على السبورة

لمساحة الجانبية ا
  والكلية للمخروط؟

  
  .تمارين الكتاب- 

أن يتعرف الطالب .1
  .على حجم المخروط

أن يجد الطالب .2
  .حجم المخروط

أن يستنتج العالقة .3
بين حجم المخروط 

واألسطوانة المشتركان 
في نفس القاعدة 

  .واالرتفاع
أن يجد الطالب .4

  . حجم منطقة مظللة

مراجعة ارتفاع - 
المخروط وطول 

  راسمه
عرض أمثلة - 

  .ومناقشتها 
استنتاج العالقة بين - 

حجم المخروط وحجم 
األسطوانة وتطبيقها 

في إيجاد حجم الجزء 
  المظلل 

احسب حجم - 
المخروط الذي نصف 

سم 4قطر قاعدته 
  سم5وطول راسمه 

  تم 
  )حصتان(

  

  

  

  

  

  

  ب               السابع: الصف            هرم      ال:الدرس     الرياضيات               : المبحث

   2014- 4- 9 إلى 4- 3من  : الفترة الزمنية       حصص       5:عدد الحصص
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  األهداف
  

  المالحظات  التقويم   خطوات التنفيذ 

أن يتعرف الطالب .1
  .الهرم على

أن يتذكر الطالب .2
أجزاء الهرم حسب 

  .نوعه
أن يتعرف الطالب .3

إلى نقطة المنتصف 
  .ي الشكل الهندسي ف
أن يبين الطالب .4

  .الهرم القائم المنتظم 
أن يتعرف الطالب .5

  .شبكة الهرم  على

عرض مجسمات - 
، بأشكال مختلفة للهرم

عرض أسئلة لبيان و 
  .خصائص الهرم 

  
استدراج الطالب - 

للتوصل إلى العالقة 
بين عدد الرؤوس 
واألوجه والحواف 

  .للهرم
بيان متى يكون - 

  ظم الهرم منت
عرض مجسمات - 

وأشكال هندسية 
لتحديد نقطة 

  .المنتصف 

  أسئلة الكتاب  - 
  
  
  أنشطة- 

  )حصة(تم
  
  
  
  

  )حصتان(تم 

أن يجد الطالب .1
المساحة الكلية 
والجانبية للهرم 

  .المنتظم القائم
أن يجد الطالب .2

  .حجم الهرم

مراجعة عناصر - 
  .الهرم حسب نوعه

بيان كيفية إيجاد - 
المساحة الجانبية 
والكلية للهرم من 

خالل عرض 
حل و  ، مجسمات

  .أسئلة على السبورة

جد المساحة الجانبية - 
لهرم ثالثي قائم طول 

سم 5ضلع المثلث 
وارتفاعه الجانبي 

  سم؟6
جد حجم هرم رباعي - 

قائم طول قاعدته 
  سم؟5سم وارتفاعه3

  )حصتان(تم 

  لصف السابعل الوحدة القياس توىتحليل مح: )5(ملحق 

  

 عنوان الدرس )هدف  19(أهداف معرفية  )هدف 10(أهداف إجرائية  )أهدف 6(ت حل مشكال
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أن يحسب الطالب  -1

للة ظمساحة منطقة م

  .باستخدام قوانين الدرس 

  

أن يحل الطالب مسألة  -2

كالمية باستخدام قانون 

  .مساحة القطاع 

أن يحسب الطالب   -1

  .طول قوس القطاع

أن يحسب الطالب  -2

  .مساحة القطاع

أن يرسم الطالب قوس  -3

  .قطاع دائري إذا علم طوله

على أن يتعرف الطالب  -1

  .القطاع الدائري

  .زاوية القطاع -2

  .طول قوس القطاع -3

 .مساحة القطاع -4

 أن يتعرف الطالب  -5

العالقة بين زاوية على 

القطاع وطول قوس 

 .القطاع

أن يتعرف الطالب -6

العالقة بين زاوية القطاع 

 .القطاع  ومساحة

 القطاع الدائري
 ""حصص 7

أن يحسب الطالب -3

مساحة منطقة مظللة 

  باستخدام قوانين المخروط

  

أن يستخدم الطالب -4

قانون حجم المخروط في 

للة في ظحل أشكال م

 مسألة كالمية 

أن يرسم الطالب شبكة  -4

  .مخروط معين

أن يحسب الطالب  -5

   .ارتفاع مخروط معين

 أن يحسب الطالب -6

المساحة الجانبية والكلية 

  .للمخروط 

أن يحسب الطالب  -7

حجم مخروط من معطيات 

 .المسألة 

 أن يتعرف الطالب  -7

  .قاعدة المخروطعلى 

  .رأس المخروط -8

  .ارتفاع المخروط  -9

  .راسم المخروط - 10

  .شبكة المخروط - 11

 أن يتعرف الطالب- 12

المساحة الجانبية  على

 .للمخروط

 ف الطالبأن يتعر  - 13

المساحة الكلية  على

 .للمخروط

أن يتعرف الطالب  - 14

  .قانون حجم المخروطعلى 

  

  

 

 المخروط
  "حصص 5"

 

أن يحسب الطالب  -5

مساحة منطقة مظللة 

  باستخدام قوانين الهرم

أن يرسم الطالب شبكة  -8

   .رم ثالثي ورباعي قائمه

أن يحسب الطالب  -9

أن يتعرف الطالب  - 15

 الهرم 

أن يتعرف الطالب - 16

 الهرم
  "حصص 5"
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أن يستخدم الطالب  -6

قانون حجم الهرم في حل 

أو مسائل  ،أشكال مظللة

 كالمية 

المساحة الجانبية والكلية 

  .لهرم قائم 

أن يجد الطالب حجم  - 10

  .ورباعي، هرم ثالثي 

 

الهرم ، شبكة الهرم  على 

 .القائم 

 أن يتعرف الطالب - 17

المساحة الجانبية  على

 .منتظمللهرم القائم ال

أن يتعرف الطالب  - 18

المساحة الكلية للهرم على 

 .القائم المنتظم

أن يتعرف الطالب  - 19

  .حجم الهرمعلى

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .الرياضية وحل المسائلالرياضية  الختباري استيعاب المفاهيم  جدول المواصفات: )6(ملحق

  .الصف السابع /  ) القياس ( في وحدة ) فقرة" 15" عدد الفقرات( 

  حل مشكالت   %36 اإلجرائية   المعرفية  المحتوى 
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  %15  %49  األهداف/
  القطاع الدائري

 26%  
1.9  1.4  0.5  

  المخروط
  37%  

2.7  1.9  0.8  

  الهرم
  37%  

2.7  1.9  0.8  

  

  صفات بعد التعديل جدول الموا

  حل مشكالت  اإلجرائية  المعرفية  األهداف/المحتوى 
  1  1  2  القطاع الدائري

  1  2  3  المخروط
  1  2  2  الهرم

  

  

  

  

  

  الرياضية استيعاب المفاهيماختبار 7) : (لحقم

  رحمن الرحيم                       االمتحان يومي في وحدة القياسدولــــــــــــــــــــــــــــة فلسطين                           بسم اهللا ال                

  السابع األساسي : وزارة التربية والتعليم                                                                       الصف                



    114 

 

  حصة صفية  : الزمن                                                   قلقيلية                 / مديرية التربية والتعليم            

  -------------- :اسم الطالبة             2013/2014مدرسة الشهيدة فاطمة غزال األساسية               العام الدراسي        

___________________________________________________________________  

  -:ضعي دائرة حول رمز ا$جابة الصحيحة 

  : في دائرة يسمى بين نصفي قطرين وقوس محصورالھندسي الشكل ال �

  شبكة اسطوانة)   د         قطاع دائري   ) ج           مخروط   )ب      ھرم       )أ 

  

  :دة فقط من الجمل التالية صحيحة واح �

  ئري فيھا تناسبا عكسياتتناسب مساحة الدائرة ومساحة القطاع الدا )أ

  .ننا نضاعف طول قوسه بالمثل فإ، إذا ضاعفنا قياس زاوية قطاع دائري) ب

  .أضعاف 4ن طول قوسه يصبح فإ، إذا ضاعفنا نصف قطر قطاع دائري ) ج

  .فإننا نضاعف مساحته بالمثل  ،إذا ضاعفنا نصف قطر قطاع دائري ) د

  

  :يسمى  أس المخروط ومركز القاعدةالخط الواصل بين ر �

محيط قاعدة  )نصف قطر المخروط     د )ارتفاع المخروط       ج) رأس المخروط      ب  )أ

  المخروط 

  

  :مساحة الجانبية للمخروط تساوي ال �

                       دائرة قاعدة المخروط   مساحة) ب    والقاعدة القطاع الدائري مساحة) أ 

  ارتفاع المخروط* مساحة القاعدة  )د             مساحة القطاع الدائري   )ج

  :حجم المخروط يساوي  �

  .حجم متوازي المستطيGت المشترك معه في القاعدة ولھما نفس اEرتفاع    )أ

  .حجم المكعب المشترك معه في القاعدة واEرتفاع   )ب 
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  .تفاع حجم اEسطوانة المشترك معھا في القاعدة واEر   )ج 

  .حجم اEسطوانة المشترك معھا في القاعدة واEرتفاع   )د 

  

  :مات التالية يمثل ھرما ثGثيا  واحدة من المجس �

                                    )            د           ) ج  )  ب    )  أ 

  

  :الھرم القائم المنتظم ھو  �

                                         أوجھه الجانبية متشابھة   )  ب                     قاعدته مضلع منتظم )  أ 

  صحيحتان  ج+أ   )د       ھه الجانبية مثلثات متطابقة   أوج ) ج

  

  : سم 3حد أوجھه الجانبية  لھرم ثGثي قائم مساحة أ المساحة الجانبية �

    سم 3  ) د                سم 9  ) ج             سم 27 )  ب            سم45   )أ

  

ن نصف قطر فإ،  ط سم 17ومساحته الجانبية ، ط سم 81مخروط مساحته الكلية  �

  :اوي قاعدة المخروط تس

  سم  64 )د          سم           8 ) ج    ط سم          64 ) ط سم             ب 8)  أ 

  

  الرياضية مفتاح إجابة اختبار استيعاب المفاهيم: )8(ملحق

  رمز اإلجابة  الرقم
  ج 1
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  حل المسائل الرياضية اختبار: 9)(لحق م

  ج 2
  ب 3
  ج 4
  ج 5
  أ 6
  د 7
  ج 8
  ج 9
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  االمتحان يومي في وحدة القياس  ـــة فلسطين                        بسم اهللا الرحمن الرحيم                       دولـــــــــــــــــــــــــ               

  السابع األساسي : الصف          وزارة التربية والتعليم                                                                                     

  حصة صفية  : الزمن                                           قلقيلية                             / مديرية التربية والتعليم            

  -------------- :اسم الطالبة             2013/2014مدرسة الشهيدة فاطمة غزال األساسية               العام الدراسي        

___________________________________________________________________  

    

  سم ؟11وطول قوسھا ، سم  7ف قطرھا في دائرة نص دائرياً  ارسمي قطاعاً   : السؤال ا%ول

  

  

..........................................................................................................  

  

120زاويته فيھا دائرياً  ت أن قطاعاً ما طول قطر دائرة إذا علم   :سؤال الثاني ال
o،   ومساحته

  ؟)  22/7= ط (  بأن علماً  ²سم22

  

  

..........................................................................................................  

  سم ؟  8سم  وارتفاعه  5انبية لمخروط نصف قطره ما المساحة الج:  السؤال الثالث
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).   2(والحجم المظلل في الشكل ،) 1(الشكل  ة فيالمظلل احسب المساحة:  السؤال الرابع

  

                          )1(الشكل      

  ع=سم 10سم6  

  )2(الشكل 

  

وارتفاعه الجانبي  ،سم 5ة طول ضلع قاعدته المربع، ھرم رباعي منتظم : السؤال الخامس

  احسبي مساحته الكلية ؟، سم8

  

 وارتفاعه،   سم 24مساحة قاعدته ، إناء على شكل ھرم ثGثي منتظم   : السؤال السادس

بحيث ،على شكل مكعب  خرراد تفريغ ما به من ماء في إناء آوي، بالماء  ملئ، سم  8 العمودي

  لمكعب ؟ ما طول ضلع ا، يمW بالكامل 

  

.........................................................................................................  
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  الرياضية مفتاح إجابة اختبار حل المسائل : )10(ملحق

  سم؟11وطول قوسها ، سم  7في دائرة نصف قطرها  دائرياً  ارسمي قطاعاً   : السؤال األول

360/ه* ط*7*2=° 360/ه*نق*ط*2=للقطاع الدائري  طول القوس

  ) 7°×360(/)ه× 22×2×7=(11  

  °90=11/°90×11= ه        

  سم 7ونصف قطره ° 90=زاوية القطاع الدائري  إذن

  

ومساحته   120oإذا علمت أن قطاعا دائريا فيها ، زاويته ،ما طول قطر دائرة   :السؤال الثاني 

  ؟)  22/7= ط  (بأن   علماً  ²سم22

  مساحة القطاع الدائري جـ=     زاوية القطاع هـ

  مساحة الدائرة د                 360   

120   °=22       

  ط×²نق°     360

  سم 21*2=القطر إذن              21=نق إذن       ²نق=   °  360×22

    ط  °×120
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  سم ؟  8سم  وارتفاعه  5خروط نصف قطره ما المساحة الجانبية لم:  السؤال الثالث

  االرتفاع× محيط القاعدة = المساحة الجانبية للمخروط

  ²سم ) 880/7(= 8× )22/7(×5=ع×ط×نق=المساحة الجانبية للمخروط 

                                             

    ).   2(الشكل  والحجم المظلل في) 1(الشكل  احسب المساحة المظللة في:  السؤال الرابع

  مساحة الدائرة –مساحة المربع =مساحة المنطقة المظللة )  1(الشكل 

  ط×²نق -  ²)ضلع المربع = (                                          

                                           ) =6(²     - )6÷2(²  ×)22/7(  

  ²سم7.714=    )22/7(×9 -36=                                                 

                                                                                                                

  ) 2(الشكل 

  حجم المخروط–حجم االسطوانة =حجم المنطقة المظللة 

  )المشتركان بنفس القاعدة واالرتفاع( حجم األسطوانة 1/3 -االرتفاع× مساحة القاعدة =    

  ط  120 - ط360)= 10×ط×36( 1/3 -10×ط×36)= ع×ط×²نق(1/3-ع ×ط×²نق=    

                                                                  3ط سم 240=     
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الجانبي سم وارتفاعه  5طول ضلع قاعدته المربعة ، هرم رباعي منتظم  :  السؤال الخامس

  احسبي مساحته الكلية ؟، سم    8

  )مربع(مساحة قاعدة الهرم + المساحة الجانبية= المساحة الكلية 

  ²)طول ضلع المربع+ (االرتفاع الجانبي × محيط قاعدة الهرم المربعة × 1/2=               

               =1/2 ×)4×5(×8 )+5(²      

     ²سم 108= 25+ 80=                

  

وارتفاعه  ، سم 24مساحة قاعدته ، إناء على شكل هرم ثالثي منتظم :   السؤال السادس

على شكل مكعب بحيث  خرآراد تفريغ ما به من ماء في إناء وي، بالماء  ئمل، سم  8العمودي 

  ما طول ضلع المكعب ؟ ، يمأل بالكامل 

  

  االرتفاع الجانبي×ة القاعدة مساح× 1/3= حجم الهرم=سعة الهرم من الماء  

       3سم 64=8× 24× 1/3=                                           

  64=    3)ضلع المكعب=(حجم المكعب =حجم الهرم  

 سم                    8=إذن ضلع المكعب                                 
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  ريختباعوبة والثبات EمعامGت الص  :)11(ملحق 

  الرياضية استيعاب المفاھيم 

  و حل المسائل الرياضية

  

  معامل التمييز  معامل الصعوبة   الفقرة
  اختبار فھم المفاھيم

1 .150  .300 
2  .210 .240 
3 .300 .470 
4 .460  .400 
5 .340 .270 
6 .380 .330 
7 .270 .420 
8 .180 .560 
9 .430 .480 

  اختبار حل المسائل
1 .740 .890 
2  .740 .880  
3 .680 .880 
4 .550 .910 
5 .570 .900 
6 .400 .880 
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  النمذجة الرياضية استراتيجيةوفق  لوحدة القياس للصف السابع عمل قاور أ) : 12(ملحق 

  "   الدائرة "     

  : االسم                   السابع                                                                        : الصف 

  

  :الھدف *

  أن تجد الطالبة  محيط الدائرة •
  أن تجد الطالبة مساحة الدائرة •

  = .............................ط نق           حيث    ط   2= محيط الدائرة 

  

  

 سم  7= ما  محيط دائرة نصف قطرھا           

  :الحل   

  سم 44=22×2= 7× 22/7× 2= ط نق 2=محيط الدائرة 

    

  

  

  ؟  سم 14نصف قطرھا  ما محيط دائرة    ))))1111: : : : تدريبات  تدريبات  تدريبات  تدريبات                                                                                          

  

  

  

  سم ؟21= جدي محيط دائرة قطرھا ) 2                 

  

  

  

  

    مثالمثالمثالمثال

  2 نق× ط = مساحة الدائرة 

    مثالمثالمثالمثال
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  سم ؟ 7ما مساحة الدائرة التي نصف قطره                                  

  2سم  154=  7×  22=  7/ 22 × 7×  7= ط  2نق=  الدائرة  مساحة: الحل 

  

  سم ؟ 14= ما مساحة  الدائرة التي نصف قطرھا ) 1:  :  :  :  تدريبات  تدريبات  تدريبات  تدريبات                                                                                          

  

  

  

  سم ؟ 12= ما مساحة دائرة طول قطرھا ) 2                           

  

  

        

  . جدي محيط ومساحة الدائرة  سم 28" = نق " دائرة نصف قطرھا : نشاط بيتي 
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  "القطاع الدائري"

  : السابع                                                             االسم : الصف 

  

   ھـ ، نق رفةطول قوس القطاع الدائري بمع تجد الطالبة أن: الھدف 

       

  

  

  

  

  

  

  

30= ، ھـ   سم7طول قوس قطاع دائري  يرسمه باب عند فتحه إذا كان عرض الباب ما   
  ؟  ◦ 

  

  سم  6/ط 7=  ◦ 360/ ط ×  7×  2×  ◦ 30=  ◦ 360/ ط × نق ×  2× ھـ = قطاع يرسمه الباب  القوس طول : الحل 

  ؟   ◦ 90= سم ، ھـ 14= طول قوس قطعة كعك  في كعكة دائرية  نصف قطرھا  ما) 1:  تدريباتتدريباتتدريباتتدريبات

  ؟  ◦ 180= ، ھـ سم  42ما طول قوس قطاع دائري لقطعة أرض دائرية طول قطرھا  )2

  

  نمذج ا%سئلة بمثال واقعي وجد الحل *  :نشاط بيتي 

  

  ؟  ◦ 150= سم ، ھـ  28= ما طول قوس قطاع دائري في دائرة نصف قطرھا  *

  

 ◦ 360/ ط × نق  2× ھـ = طول قوس القطاع الدائري 

 مثال 

 نصف قطر الدائرة الدائري زاوية القطاع 
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  ؟  سم ما قياس زاويته4= ط ونصف قطره 2= قطاع دائري طول قوسه * 

  "القطاع الدائري"

  : االسم                                  السابع                            : الصف 

  

  ھـ ، نق رفةالقطاع الدائري بمع مساحةتجد الطالبة  أن: الھدف   

       

  

  

  

  

  

  

90= سم  ، ھـ 7مساحة  قطاع دائري في دائرة  نصف قطرھا ما   
  ؟  ◦ 

  

  2سم  4/ط  49=  ◦ 360/ ط ×  7× 7×  ◦ 90=  ◦ 360/ ط ×  2نق× ھـ = طول القوس : الحل 

  

  ؟   ◦ 60= سم ، ھـ 14= مساحة قطعة كعك  دائرية في كعكة نصف قطرھا  ما) 1:  دريباتدريباتدريباتدريباتتتتت

  ؟  ◦ 120= سم ، ھـ  42ما مساحة  قطاع دائري لرمح  في دائرة طول قطرھا  )3

  

  

  بأمثلة واقعية وحلھا  نمذج ا%سئلة التالية:نشاط بيتي 

  ؟  ◦ 90= سم ، ھـ  28=  قطاع دائري في دائرة نصف قطرھا مساحة ما  * 

  

 مثال 

 نصف قطر الدائرة زاوية القطاع الدائري 

 ◦ 360/ ط  2نق× ھـ = مساحة القطاع الدائري 
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   جدي قياس زاويته ؟،سم 6طره سم ونصف ق66قطاع دائري مساحته * 

  

  "المخروط"

  :السابع                                                             االسم : الصف 

     

  

                      وطالمخر رأس                 2نق القاعدة +   2ارتفاع المخروط =  2الراسم 

  ارتفاع المخروط                                                                                  

  سم ما ارتفاعه ؟3= سم ، نق القاعدة 5طول راسمه  مخروط          

  راسم المخروط                                                                                                     

  2نق +   2اEرتفاع =  2الراسم :  الحل 

5
  16=  9 – 25=  2اEرتفاع     2 3+  2اEرتفاع =    2 

  نق للمخروط                        سم  4= اEرتفاع   

  

  

 ارتفاع  قبعته؟ سم ما12سم ، و نق قاعدته  13اشترى محمد قبعة أعياد ميGد طول راسمھا  �

  

  

 سم جدي ارتفاع القمع ؟12سم ، و نق  15استخدمت أميرة قمع   لسكب الماء طول راسمه   �

  

  

  

  نمذج السؤال بمثال واقعي وحله :نشاط بيتي 

  سم ما ارتفاعه ؟ 10سم ، وطول راسمه 8مخروط نصف قطر قاعدته  

  

  

    مثال  مثال  مثال  مثال  

    تدريبات  تدريبات  تدريبات  تدريبات  



    128 

 

  

  

  "الهرم"

  : االسم                              السابع                                : الصف 

  

 : فراغات فيما يأتي بما يناسبھا أ كملي ال �

 = ........................................عدد رؤوس الھرم الخماسي  )1

 .= ...........................................سم فإن مساحته الجانبية  5ھرم ثGثي قائم منتظم مساحة وجھه الجانبي  )2

 .حجم متوازي المستطيGت الذي له  قاعدة الھرم نفسھا واEرتفاع نفسه = ................. حجم الھرم  )3

 = ......................................عدد أوجه الھرم الخماسي   )4

  = ......................................عدد حواف الھرم الرباعي  )5

 

 سم ؟  7وارتفاعه الجانبي ، سم  10إذا كان طول ضلع قاعدته  ،اعي قائم منتظمجدي المساحة الجانبية لھرم رب �

  

  

  

جدي مساحة ورق ، سم  6سم وارتفاعھا   9طول ضلع قاعدتھا  ،يراد لفھا بورق الھدايا ، ) ھرم ثGثي(ھدية ھرمية الشكل  �
 الھدايا المستخدم للفھا؟

  

  

  

 

 ما حجمه ؟ ، سم 7وارتفاعه ،سم  12م منتظم طول ضلع قاعدته ھرم رباعي قائ ،نمذج السؤال بمثال واقعي وحله  �

  

  

 سم 6وارتفاعه الجانبي ، سم  9وارتفاعه ، سم 5نمذج السؤال بمثال واقعي وجد الحل ھرم رباعي منتظم طول ضلع قاعدته  �
 : جدي 

  

 مساحته الجانبية؟   �

 مساحته الكلية ؟ �

 حجم الھرم ؟ �
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Abstract 

The study aimed to investigate the effect of using the mathematical 

modelling strategy on comprehending mathematical concepts and problem 

solving in the measurement unit among 7th grade students achievement. 

The study basically tried to answer the question : what is the effect of using 

the mathematical modelling strategy on mathematical concepts 

comprehension and problem solving among 7th grade students. 

                                                                                                  

To answer the study's question and test it's hypotheses, the researcher 

conducted a quasi-experimental design. The study was applied to a sample 

of the students from the primary school of the Martyr Fatima Ghazal for 

Girls.  The sample was divided into two groups, the treatment group and 

the compared group. The treatment group had studied the measurement unit 

in the math book in the 7th grade by using the mathematical modelling 

strategy. While the compared group had studied the unit by using the 

traditional approach of teaching in the first semester 2013- 2014. 

                                                                                                   

The  researcher  applied this tool of study:  

-A test to measure the students comprehension at studying the 

measurement unit in the two groups. And the test was proven right after its 

validity and reliability were calculated. The value of its reliability was 0.70.  



      c 

 

- A test to measure the students ability to solve problems in the 

measurement unit in both groups. And the test was proven right after its 

validity and reliability were calculated. The value of its reliability was 0.82. 

  

To test the hypothesis, the data were analyzed by using Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS). The results of the study were as follows : 

- There is a significant statistical difference (  =α 0.05) in comprehending 

mathematical concepts between the mean of grades of the 7th graders 

who used the mathematical modelling strategy to learn the measurement 

unit and the mean of grade of the 7th graders who used the traditional 

way based on the achievement of the post-test. The results were in favor 

of the treatment group. 

 

- There is a significant statistical difference (α=0.05) in problems solving 

ability between the mean of grades of the 7th graders who used the 

traditional way to solve problems and the mean of grade of the 7th 

graders who used the mathematical modelling strategy based  on the 

achievement of the post-test. The results were in favor of the treatment 

group. That the mean of the grades of the experiment group was higher 

than the mean of the grades of the compared group.  

 

      On the basis of the results, the researcher placed several 

recommendations as to amend the mathematics  curriculum content for all 

levels by using the mathematical modelling strategy, and produce manuals 

for all levels that guide teachers how to involve the mathematical 

modelling and the necessity to of doing practical courses to math teachers 

to teach them how to use the mathematical modelling that enables the 

students to resolve real-life problems. 
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