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التمثيالت المتعددة في تدريس الكسور العادية وأثرها على تحصيل واتجاهات طلبة الصف 
  في نابلس الخامس األساسي في مدارس الوكالة

  إعداد
 محمد علي أبو الرب

 إشراف

 صالح ياسين .د

  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة التمثيالت المتعددة في تدريس الكسور العادية وأثرها على 

تحصيل واتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس الوكالة في نابلس، وتحديداً اإلجابة 

  :على األسئلة الرئيسة اآلتية

تحصـيل طلبـة الصـف     ما أثر استخدام التمثيالت المتعددة في تدريس الكسور العادية على -

   ؟الخامس األساسي في مدارس الوكالة في نابلس

ما هي اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس الوكالة في نابلس نحو الرياضيات  -

  ؟بعد استخدام طريقة التمثيالت المتعددة

 ما العالقة بين تحصيل طلبة الصف الخامس في نابلس واتجاهاتهم نحـو الرياضـيات بعـد    -

   ؟تدريس الكسور العادية بطريقة التمثيالت المتعددة على المقياس المعد

ولإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها، استخدم الباحث تصميماً شبه تجريبي، 

وطبقت الدراسة على عينة من طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس الوكالة التابعة لمنطقة 

شـعبتان لكـل   (شعب في مدرستين تابعتين للوكالة في نـابلس   4من  نابلس، و تكونت العينة

شعبتان للذكور من مدرسة ذكور عسكر المجتمعية التي يعمل الباحث فيها، وشـعبتان   ).مدرسة

بحيث تم العمل  لإلناث من مدرسة بنات عسكر الثالثة المجاورة للمدرسة التي يعمل بها الباحث

إحداهما تجريبية تم تدريسـها   :تارة على مجموعتينعلى احتواء كل مدرسة من المدارس المخ

باستخدام نموذج التمثيالت المتعددة، واألخرى ضابطة تم تدريسها بالطريقة االعتيادية، وذلك في 



 م 

وحـدة الكسـور   (وقام الباحث بإعداد المادة التعليميـة   .م2016-2015الفصل الثاني من العام 

وفـق   )الصورة، الرمز، اللغة الرياضية، النمـوذج (عددةباستخدام طريقة التمثيالت المت) العادية

مضافاً اليهـا حصـة   ) دقيقة 40(مدة كل حصة  )تدريسية حصة 12(خطة تدريسية تكونت من 

  .واحدة للمراجعة

لفحـص مـدى تسـاوي     أحـدهما قبلـي   :أما أدوات الدراسة فقد تكونت من اختبارين

آلخر بعدي لقياس مدى تحصـيل الطلبـة   المجموعات في التحصيل قبل بدء تطبيق الدراسة، وا

للمادة التعليمية، وللتحقق من صدق االختبار تم عرضه على لجنة مـن المحكمـين مـن ذوي    

وتم استخدام استبانة لقياس االتجاه نحـو   ).0.82(الخبرة، وتم حساب معامل ثباته فكانت قيمته 

تجاهات الطلبة، وللتحقـق مـن   الرياضيات وذلك لمعرفة تأثير نموذج التمثيالت المتعددة على ا

صدق محتوى االستبانة تم عرضها على مجموعة من المحكمين، وتم حساب معامل ثباتها فكانت 

  ).0.70(قيمته 

؛ لبيان داللة الفـروق  ANCOVA)(واستخدم الباحث تحليل التباين األحادي المصاحب
تبار التحصيل البعدي، على اخ) التجريبية والضابطة(بين متوسطات عالمات مجموعتي الدراسة 

وتـم اسـتخدام    .وكذلك األمر بالنسبة للفرضيات المتعلقة باستبانة االتجاهات نحو الرياضـيات 
وقـد توصـلت    .معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات

  :الدراسة إلى النتائج اآلتية

في متوسـطات عالمـات   ) α ≥ 0.05(ة وجود فرق ذي داللة احصائية عند مستوى الدالل .1
التمثـيالت  (المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي يعزى لطريقـة التـدريس  

مـع   ).التمثيالت المتعددة(وذلك لصالح المجموعة التجريبية ) الطريقة االعتيادية ،المتعددة
ن طريقة التـدريس  عدم وجود أية فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للجنس أو التفاعل بي

 .والجنس على نفس االختبار ومستوى الداللة

في متوسطات المجموعـة  ) α ≥ 0.05(وجود فرق ذي داللة احصائية عند مستوى الداللة  .2

التجريبية والضابطة على مقياس االتجاه نحو الرياضيات يعزى لطريقة التدريس ولصـالح  



 ن 

وتشير –نموذج التمثيالت المتعددة  المجموعة التي درست من خالل –المجموعة التجريبية 

مع عدم وجود أيـة فـروق ذات   . النتائج إلى وجود أثر ايجابي لنموذج التمثيالت المتعددة

داللة إحصائية بالنسبة للجنس أو التفاعل بين طريقة التدريس والجنس على نفس المقيـاس  

 .المعد ومستوى الداللة

بين متوسطات تحصـيل  ) α ≥ 0.05(اللة عند مستوى الد توجد عالقة ذي داللة احصائية .3

طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس الوكالة في نابلس واتجاهاتهم نحو الرياضـيات،  

 .وأظهرت النتائج ايجابية العالقة االرتباطية

تدريب الطالب علـى   وفي ضوء هذه النتائج يوصي الباحث بعدد توصيات، من أهمها

عددة بكفاءة الرتباط ذلك برفع تحصيلهم وتغير اتجاهاتهم نحـو  استخدام التمثيالت الرياضية المت

وعقد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات في تدريس الكسـور العتمـادات علـى     ،الرياضيات

نموذج التمثيالت المتعددة مع االهتمام بجميع التمثيالت دون التركيز على تمثيـل دون اآلخـر،   

يم الجامعي، والتركيز على تنويع الوسـائل التعليميـة   وإجراء دراسات أخرى على مرحلة التعل

المستخدمة بما فيها التكنولوجيا وتشجيع التالميذ على التعلم الذاتي بهدف توفير بيئـة تعليميـة   

  . باستخدام تمثيالت رياضية متعددة
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  الفصل األول

  )خلفيتها وأهميتها(مشكلة الدراسة 

 مقدمة الدراسة  1.1

حياتـه ومعامالتـه    وينظمحاجة المجتمع  ليلبيالذي نشأ في القدم  إن علم الرياضيات،

وهذا  ،اهجه تتطور بتطور الحياة وتغيرهاوما زالت من ،خاصة ما فتىء يتسع ويتطوروأموره ال

العلم هام للفرد والمجتمع مهما اختلفت الثقافة المعمول بها لما لـه مـن دور مهـم فـي تقـدم      

حدى مجاالت المعرفة إوبما أن الرياضيات  ،وحل المشكالت التي تعترض المجتمع ،المجتمعات

ن تقدم العلوم في أي مجال من مجاالت المعرفة يجب أن ؛ ألم العلوم وذلكأ تعدالتي و ،المتميزة

  .رياضية واسعةيكون مرتبطاً بمعرفة 

التفكير مـن خـالل لغـة    ببداع العقل البشري يهتم إوعلم الرياضيات علم تجريدي من 

 ،نمـاط ة األلى التسلسل والتتابع في دراسإعالمية ومعرفة منظمة في بنية لها أصولها باإلضافة 

  .فكارها كالفن الفريد من نوعهأوهي في تناسقها وترتيبها وتسلسل 

 وقد ذكر ،مها متطلبات الحياة المعاصرةأصبح تطوير مناهج الرياضيات ضرورة تحتو

القـدرات ذات الصـلة بـالتفكير    و أن تطوير استخدام المهارات) Debrenti,2015(ديبرنتي 

ـ الرياضي والرياضيات بشكل عام، الب ر مـن عناصـر   د وأن يشتمل على ثمانية عناصر تعتب

واالتصال مع الواقع، والنمذجة، وايجاد  المنطق، والحجة أو الدليل، :الرياضي وهي االختصاص

  .، والتمثيل واستخدام اللغة والعمليات الفنية والرمزية مع األدوات الرياضية الالزمةالحلول

ة مهمـة للفـرد   باعتبارها مـاد ت متعددة وتعتبر نماذج واستراتيجيات تدريس الرياضيا

، وبالتالي وجب على المسؤولين وصناع القرار االهتمام بها وترقيتها لتغيير الـروتين  والمجتمع

يكاد مجال  الحيث  ألنها تدخل في حياة الفرد في جميع مجاالته ؛وجعلها مادة حياة السائد فيها،

ألن تقدمنا فيها هو تقـدم   ؛ا بأكبر قدر ممكنهتمام بهيخلو من الرياضيات، لذلك وجب علينا اال

البحـث عـن طـرق     على )2010( أبو زينةوقد شجع  ).2016النحال،( المجاالت األخرى يف



3 

البد لمناهج الرياضيات وطرق تدريسها : قالحيث  ،تدريسية جديدة لمنهاج الرياضيات المدرسي

الوعي المتزايد عند النـاس  يدعمه الذي  أن تتجاوب مع معطيات التطور والتقدم العلمي والتقني

  . الحصول على تعلم جيد وجوبب

خـالل مفاهيمـه   مـن   عتياديةاالخاضع للطريقة رض المنهاج المقرر بين أيدينا ع إن

وهناك نقص ملحوظ في استخدام الوسائل التعليمية والعمل اليـدوي القـائم    ،وتعليماته ونظرياته

ك هناك تأثر واضح باالفتراض القائـل أن عمليـة   ، وكذللى التجارب والنشاطات الالمنهجيةع

  .)2015نصار،( لتنمية مهارات التفكير لدى الطلبةتراكم المعلومات ضرورية وكافية 

المتعددة لما لها مـن   تمثيالتالمادة الرياضية بطريقة ال تقديمالباحث  حاولوبناء عليه 

جمعـة   وعرفـت الباحثـة   .لمـتعلم األفكار الرياضية في ذهن اأهمية ترتبط بتجسيد المفاهيم و

أو مخطط معرفـي طـوره    ،الرياضية ةللفكر تجريدات عقلية" :هالتمثيل الرياضي بأن )2015(

وتعتبر التمثيالت العددية والجبرية والرسومات والجداول والمخططات  ".لمتعلم من خالل الخبرةا

العقليـة، أي أن الطلبـة يبنـون    والقوائم توضيحاً خارجياً للمفاهيم واألفكار أو تجسيد للبناءات 

بأنهـا   " :)2005(بهوت وعبد القادر في حين عرفها  .داخلية لتنظيم األفكار الرياضية تمثيالت

أو الرموز  ،أو بالجداول ،وباأللفاظ ،بأحد أشكاله المتمثلة بالكلمات عملية ترجمة للنص الرياضي

  ".خر من أشكالهلى نماذج محسوسة وواقعية أو شكل آإ

 دعـا آيروغلـو  تعزيز الفهم للمفاهيم الرياضـية،   هذا النموذج يعتبر من أدوات وألن

فـة  المعر: ن هماالمعلمين إلى النظر إلى جانبين مهمي) Eroglu & Tanisli,2015(وتانسلي 

خالل إبراز التمثيل الرياضي بشكل دقيـق ومناسـب    وذلك من، بةالرياضية والتفكير لدى الطل

من فهم المفاهيم الرياضية فـي إطـار السـبب     لبة، مع تمكين الطلبةلوبأسلوب سهل الفهم للط

بالتمثيل الرياضي قد يؤثر على استخدامهم له مع تطوير واضح  لطلبةن معرفة اأوالنتيجة، حيث 

بداعي من خالل تقييم الطالب على األخطاء المتعلقة بالتمثيل والذي يعتبـر  لمهارات التفكير اإل

  .الفعال شرط مسبق ضروري للتدريس
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) NCTM,2000(وقد صادق المجلس الوطني القومي لمعلمي الرياضيات في أمريكـا  

على التعرف على العناصـر الرياضـية المشـتركة     لبةعلى أن التمثيالت الرياضية تساعد الط

وأن استخدام هـذه  ، وتعزز فهم المفاهيم واالجراءات الرياضية واستخدامها ،ألوضاع المختلفةل

، لبة على تنظيم أفكـارهم ملموسة يساعد الط اًأو مواد ،اًأو صور ،رسوماً تء كانمثيالت سواالت

   .م المسائل والمشاكل التي تواجههمويمكنهم من تجربة اتجاهات عدة لفه

إلـى أن اسـتخدام   ) Ozdemir & Ayvaz,2013( وآيفاز ميززووقد خلص العالم أو

ن استخدام تمثيالت ألى حل المشكالت، كما ع لبةالتمثيالت المتعددة يساعد في تحسين قدرات الط

  .لبناء مداخل مختلفة لحل المشكلة فرصة بةمتعددة ووصف بصري ولفظي للمشكلة يعطي الطل

التمثيل المتعدد لنموذج الفهم في الرياضـيات حيـث   ) Lesh,1983(وقد عرض ليش 

ختلفة والتي يظهر خاللها بأنه النموذج الذي يربط بين تمثيالت المفهوم الم :عرف التمثيل المتعدد

المفهوم بأشكال عدة إما باللغة، أو بالرموز، أو بالصور، أو األشـكال الحقيقيـة، أو النمـاذج    

المحسوسة، أو األوضاع الحقيقية، وعمل الروابط بين هذه التمثيالت المختلفة مثل تحويل الرموز 

بالرموز أو بمثال حقيقي من إلى لغة، أو صورة، أو من خالل تبسيط للواقع الحقيقي وتوضيحه 

  .واقع الحياة

وتعتبر الكسور جزءاً رئيسياً من الرياضيات ومن الموضوعات المهمة المقررة ضـمن  

وتعلم الكسور بأنواعها مهم جداً ، الرياضية في المدارس االبتدائية مناهجنا وتشكل قاعدةً للمفاهيم

ـ تو ،طاء الشائعة تكثر في هذا الموضوعللطالب واألخ ر الكسـور متطلـب يبنـى عليـه     عتب

موضوعات أخرى مثل األعداد النسبية والعبارات الكسرية والتي ال يمكن تجاوزها بدون اتقـان  

  .الكسور والعمليات عليها وترتبط بشكل كبير في الحياة الواقعية واليومية

بعناية حيث يعتبر من أصعب الموضوعات علـى  ن يتم ألذلك إن تدريس الكسور يجب 
في حل الكسور العادية كان ال  بةوأمام هذا الضعف عند الطل ،الفتقادها للتمثيالت المناسبة بةالطل

بد من تمكين الطالب من اختيار التمثيالت في حل المسائل المتعلقة بالكسور بهدف تحسين كفاية 
 ،المخططاتو ،والرسومات ،وتستخدم الصور ،على تنمية تفكيرهم بةة قدرة الطلالمتعلمين وكفاي
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وتحتاج  ،ية بأنواعها وفي العلوم المختلفةكعناصر لنموذج التمثيل المتعدد في فهم المسائل الرياض
ياضي للوصول إليها في الحياة العملية بمجرد سؤال عن مكان شيء ما يحتاج إلى تمثيل ورسم ر

  .إلى المكان المطلوب

ت تدريس الكسور أن أسباب صعوبا في عدة دراسات رجع كثير من الخبراء والباحثينأو

والعمليات عليها وعدم التركيز على فهم المفـاهيم  ها، إلى طريقة تناول وطرح موضوعاتيعود 

اسـتخدام   دونوال أغفل تقديم موضوعات الكسور بشكل مجرد  ،ات على الكسورومعنى العملي

هـا  والعمليـات علي  ،وفهم مفاهيم الكسور ،وسائل وتمثيالت مناسبة تساعد على توضيح المعنى

ائية كمـا  المرحلة االبتد بةخاصة في مرحلة العمليات المحسوسة لدى طل، بشكل حسي وملموس

) 2001(جمل  و ،)2003السعيد،( ، و)2004( عبيد، و)2010(الدويك . أشار بياجيه في نظريته

  ).Glosser,2007( جلوسرو

ومـن   ومن أجل الحصول على مستوى عاٍل في التحصيل في غالبية المواد الدراسـية، 

أجل تنمية االتجاهات االيجابية نحو الرياضيات، فقد اهتم التربويون بالعوامل التي تسـهم فـي   

تزويد الطلبة بأكبر قدر ممكن من المعارف والمعلومات ذات العالقة بالموضـوعات الدراسـية   

من وبما أن تنمية االتجاهات فيها هدفاً أساسياً ومهماً . للحصول على مستوى عال في التحصيل

أهداف التربية في مختلف المراحل التعليمية، كما أنها ال تقل أهمية عن اكتساب المعرفة العلمية 

وتطوير التفكير العلمي ذهب بعض المربين إلى اعتبار االتجاهات الهدف األساسي للتربية لمـا  

شـاعر  لها من تأثير فعال على الفرد وسلوكه ونواتجه؛ حيث أنها تعتبر أمور شخصية تتعلق بم

الشخص المرتبطة بخبراته الفردية، وعندما يتعرض الطلبة إلى مواقف ايجابيـة خـالل فتـرة    

التحصيل يكون لديهم اتجاهات ايجابية نحو المؤسسات التعليمية ككل ونحو مهنة التعلـيم علـى   

نحو خاص، أما اذا تعرض الطلبة خالل دراستهم إلى مواقف وتجارب وخبرات مريرة، فمـن  

  .تكون لديهم اتجاهات سلبية نحو التعليم ومهنة التعليم المتوقع أن

من ذي قبل للعمل على تحسين تدريس حث أن الفرصة باتت متاحة أكثر يرى البالذلك 

وهذا النوع من اإلجابة له  .لمتعددةالكسور والتغلب على صعوباتها من خالل استخدام التمثيالت ا
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كس المواضيع الرياضية األخـرى والتـي تعـد    على ع ذي المعنىمكانة كبيرة في الرياضيات 

  ).2005،أبو لوم(ها معتجريبية بالكامل وليس سهالً على الطالب التعامل 

  وأسئلتها مشكلة الدراسة 2.1

تكمن مشكلة الدراسة في التعرف على التمثيالت المتعددة في تدريس وحـدة الكسـور   

، لبة واتجاهاتهم نحو الرياضـيات الطالعادية في الصف الخامس األساسي وأثرها على تحصيل 

الكسـور   وقد اهتم الباحث بهذه المشكلة لكثير من األسباب أهمها ضعف تحصيل الطلبـة فـي  

خطاء الشائعة التي تبرز في نتائج االختبارات التحصيلية مع ما يصاحبه من اتجاهات العادية واأل

لموحدة واختبارات وكالة الغـوث  االختبارات الوطنية وا تشير نتائج،؛ حيث مفاهيمال تلكسلبية ل

الدولي للسنوات  (TIMSS) اختبارو) MLA(الدولية في األقاليم الخمس التي تعمل بها الوكالة 

أن تحصيل الطالب في فلسـطين مـنخفض جـداً فـي مـادة      إلى  2011-2003السابقة من 

فـي   46صل من أ تنازلياً 38تبين أن فلسطين جاءت بالمرتبة ال  2003ففي عام الرياضيات، 

دولة منها  49شاركت  2007وكذلك الحال في عام  ،اختبار الرياضيات للصف الثامن األساسي

 2011وتحسن ترتيب فلسطين في امتحان عـام   ،41دولة عربية كانت فلسطين في المرتبة  15

 دولة مشاركة منهـا  46عالمياً و السابعة عربياً من أصل  36تحسناً طفيفاً لتكون في المرتبة ال

  . دولة عربية 11

وضعت فلسطين في صف الدول العشر األقل تحصيالً في الرياضـيات،  السابقة  النتائج

وذلك أثار تساؤالت كبيرة في مجال التربية والتعليم حول هذا المستوى غير المقبـول وحـول   

تمـد  األساليب المستخدمة لتدريس هذا العلم المهم، وتبين أن الممارسات الحالية غير فعالـة وتع 

على أسلوب التلقين والحفظ في تدريس الرياضيات وذلك بسبب أنها مرتبطة أصالً بالممارسات 

  .التدريسية الروتينية، والتي ركزت على القدرة على استرجاع المعلومات عند االختبارات

لذلك وجب علينا تدريس الرياضيات بطرق أكثر فعالية وطريقة التمثـيالت الرياضـية   

ت المتعددة من هذه الطرق الفعالة، والتمثيل بمثابة القلب للجسد بالنسبة لدراسـة  وطريقة التمثيال



7 

الرياضيات فبإمكان التالميذ تطوير وتعميق فهمهم للمفاهيم الرياضية وذلك عندما يقومون بابتكار 

 ومقارنة واستخدام أشكاالً متنوعة من التمثيالت الرياضية التي تساعد التالميذ علـى تواصـل  

  ).2010،السعيد والباز(هم تفكير

  :ولذلك تتحدد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن األسئلة الرئيسة اآلتية

ما أثر استخدام التمثيالت المتعددة في تدريس الكسور العادية على تحصيل طلبة  :السؤال األول

   ؟الصف الخامس األساسي في مدارس الوكالة في نابلس

لبة الصف الخامس األساسي في مدارس الوكالة في نابلس نحـو  اتجاهات ط ما :السؤال الثاني

  ؟الرياضيات بعد استخدام طريقة التمثيالت المتعددة

ما العالقة بين تحصيل طلبة الصف الخامس فـي نـابلس واتجاهـاتهم نحـو      :السؤال الثالث

   ؟الرياضيات بعد تدريس الكسور العادية بطريقة التمثيالت المتعددة

  راسةالد اتفرضي 3.1

الصفرية اآلتية المرتبطة  الفرضيات ختبر الباحثا، للدراسة األسئلة الرئيسةلإلجابة عن 
  :على النحو اآلتي) α ≥ 0.05(عند مستوى داللة بأسئلة الدراسة 

، بين متوسطات عالمات )α ≥ 0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •
البعـدي يعـزى لطريقـة     ابطة في اختبار التحصيلالمجموعة التجريبية والمجموعة الض

  .التدريس

بين متوسطات عالمـات  ) α ≥ 0.05(مستوى الداللة  عند إحصائيةداللة  ويوجد فرق ذ ال •
  .ختبار التحصيل البعدي يعزى للجنسالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في ا

بين متوسطات عالمات  ،)α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وال يوجد فرق ذ •
تفاعل بـين  لل المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي يعزى

 .الجنس و طريقة التدريس
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في متوسطات اتجاهـات   )α ≥ 0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

ه نحـو الرياضـيات يعـزى    المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس االتجا

 .لطريقة التدريس

في متوسطات اتجاهـات   )α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وال يوجد فرق ذ •

التجاه نحـو الرياضـيات يعـزى    المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس ا

  .للجنس

متوسطات اتجاهـات  في  )α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وال يوجد فرق ذ •

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس االتجاه نحـو الرياضـيات يعـزى    

  .وطريقة التدريس الجنس للتفاعل بين

بـين  ) α ≥ 0.05(ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة     •

نابلس واتجاهاتهم  متوسطات تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس الوكالة في

  .على المقياس المعدنحو الرياضيات 

  أهمية الدراسة 4.1

فـي   التمثيالت المتعددةبد معلمي الرياضيات قد تزوتعمل ترجع أهمية الدراسة في أنها 

تساعد هذه الدراسة علـى   ، ووالعمليات عليها الكسور العاديةتعليم المفاهيم الرياضية الخاصة ب

التحصيل لدى طـالب  خدام التمثيالت الرياضية المتعددة في رفع مستوى معرفة وقياس أثر است

، وكذلك مساعدة معلمي المناهج في وفي تكوين اتجاهات ايجابية لديهمساسي الصف الخامس األ

ال يمكن تجاوزها بدون اتقـان  التي  الكسوربناء موضوعات أخرى في الرياضيات تعتمد على 

 .الحياة اليومية للطالب بشكل كبيرب عليها وارتباطها مهارة العمليات

كما أنها قد تفيد الباحثين في توظيف مقياس االتجاهات نحـو الرياضـيات باسـتخدام    

القاء الضوء على الصـعوبات التـي   التمثيالت الرياضية المتعددة باإلضافة إلى أنها تساهم في 
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وبالتالي تقـديم الحلـول    ،الكسور العادية والعمليات عليها يعانيها الطالب في تعلمهم لموضوع

 .ستخدام نموذج التمثيالت المتعددةالمناسبة لذلك با

  أهداف الدراسة 5.1

  :أهداف الدراسة في النقاط اآلتيةتتلخص 

استقصاء وجود فروق دالة احصائياً في تحصيل واتجاهات الطلبة نحو الرياضـيات تبعـاً    -1

 .لبعض المتغيرات الديموغرافية والتفاعل بينها

ء وجود عالقة ارتباطية دالة احصائياً بين متوسطات تحصـيل واتجاهـات طلبـة    استقصا -2

  .الصف الخامس األساسي في مدارس الوكالة في نابلس

عداد دليل متكامل الستخدام التمثيالت الرياضية المتعددة في تدريس المفـاهيم الرياضـية   إ -3

 .ساسيية متكاملة للصف الخامس األالخاصة بالكسور العادية مع مادة علم

استقصاء وجود فروق في متوسطات طلبة عينة الدراسة ومتوسطات الطلبة فـي مـدارس    -4

وطبقـه علـى    (Lesh)الواليات المتحدة على اختبار التمثيالت المتعددة الذي أعده العالم 

 .طلبته

  حدود الدراسة 6.1

  :تقتصر هذه الدراسة في تعميم نتائجها على

 .2015/2016الفصل الدراسي الثاني من عام من خالل تطبيقها في  :الحد الزمني

من خالل تطبيقها في مدرستي ذكور عسكر المجتمعية، ومدرسة بنـات عسـكر    :الحد المكاني

 .مدينة نابلسوكالة الغوث الدولية في ل الثالثة التابعة

األساسي فـي   طالب و طالبات الصف الخامس من خالل تطبيقها على عينة من :الحد البشري

 .الة الغوث الدوليةمدارس وك
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من كتـاب  ) الكسور العادية(الوحدة الدراسية األولى من خالل تطبيقها على  :الحد الموضوعي

بحيث تم أخذ  .2016-2015للعام الدراسي  الرياضيات للصف الخامس األساسي الجزء الثاني

ـ    ن من الصف الخامس في كل مدرسة من المدارس المختارةيشعبت ا بحيث تمثـل واحـدة منه

مجموعة تجريبية يطبق عليها نموذج التمثيالت المتعددة واألخرى ضابطة يتم التـدريس فيهـا   

 .بالطريقة االعتيادية

 .من خالل تطبيق أدواتها على عينة الدراسة ومدى صدقها وثباتها: الحد اإلجرائي

  .جرائية الواردة فيهامن خالل المفاهيم والمصطلحات اال :الحد المفاهيمي

  ات الدراسةمصطلح 7.1

  :تعتمد الدراسة التعريفات اآلتية لمصطلحاتها

قـد تكـون    زاء موضوع معينإاستجابة عامة عند الفرد  بأنه يعرف االتجاه :Trendاالتجاه 

خالل مرور الفرد بتجارب وخبرات تجعله يستجيب تتكون من  )عصبية–نفسية –عقلية (استجابة 

  .ف معينةمواقإزاء موضوعات ما أو ول أو الرفض ببالق

بالدرجة التي يحصل عليها الطلبة على مقياس جرائياً إ االتجاه نحو الرياضياتويعرف 

فقرات االستبانة بالموافقة عليهـا أو   من خالل اإلجابة على جميع) االستبانة(االتجاه الخاص له 

   .ام أو ميولهم نحو المواقف الرياضية التي يتعرضون لهعلى اهتماماته بما ينعكسمعارضتها 

المستوى التعليمي الذي  بأنهيعرف التحصيل  :Academic achievementالتحصيل الدراسي 

يصل له التالميذ في تعلمهم للمفاهيم والمبادئ والمسائل الرياضية وفق األهداف التـي يسـعى   

ويظهر ذلك في النتاجات التعليمية التي يكتسبها الطالب بعد تعرضه لخبرات لتحقيقها المتعلمون 

  .بوية ومنهجية في مؤسسة تعليميةتر
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ويعرف التحصيل إجرائياً بالدرجة الكمية التي يحصل عليها الطلبة من خالل استجاباتهم 

عن فقرات االختبار التحصيلي البعدي الذي أعده الباحث في وحدة الكسـور العاديـة المقـررة    

  .للصف الخامس االساسي في مدارس الوكالة في نابلس

جرائيـاً  إالتمثيالت الرياضية المتعددة  تعرف :Multiple representation التمثيل المتعدد

المرتبطـة بموضـوع   تطبيق وترجمة التمثيالت الرياضية فيما يخدم المسائل والمواضيع بأنها 

الحسـية  والتطبيقات الحياتيـة والنمـاذج    الرسوم والجداول والرموز واأللفاظالكسور باستخدام 

  .ي تعبر عن محتوى المفاهيم الخاصة بالكسور العاديةالتوالوسائل التعليمية 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري 1.2

الت مناط الثقة واليقين عند كثير من المفكرين بما تمتاز به من كانت الرياضيات وما ز

صرامة ودقة ال نجيد لها مثيل في أي نوع آخر من فروع المعرفة اإلنسانية، فهي مثالً يحتـذى  

يبتغي الدقة والثقة في تفكيره، اضافة إلى جمالها الخالص ولكل مفكر  .لكل تفكير ضروري يقين

الدقيق وامتيازها بلغة رمزية محدودة فهي أكثر من منهج ومن ولغـة   الرفيع القادر على اإلتقان

  .فهي جسم المعرفة

وتلعب الرياضيات دوراً كبيراً في التطبيقات الحياتية العلمية والعملية لما لها دور كبير 
وبما أن عملية التدريس عملية تفـاهم   .برز في التطور التكنولوجي الهائل والصناعات الحديثة

بين طرفين أو أكثر تم تطوير الكثير من استراتيجيات التدريس الفاعلـة فـي مجـال    واتصال 
الشمول، و المرونـة، و  الرياضيات ومن المواصفات المطلوبة للحصول على استراتيجية جيدة 
  .معالجة الفروق الفردية، و اإلمكانات المتاحة واإلرتباط بأهداف التدريس

بشكل خـاص   طور العلم وتعلم المفاهيم الرياضيةوذكر كثير من التربويين مستويات لت

 ومستوى التعـرف علـى المفهـوم    ،من خالل عدة مستويات منها المستوى المادي المحسوس

ي المواقـف الحياتيـة الغيـر    وأخيراً صياغة المفهوم وتطبيقه ف ،والتمييز بين المفاهيم وانتاجها

ى انها موضوع ضعيف وجاف وفيـه  وحيث ينظر الطلبة إلى الرياضيات بشكل عام عل ،مألوفة

عـن طريـق التلقـين     وذلك بسبب أنها تقدم لهم ،الغير مفهومةالكثير من الحقائق والمعادالت 

وبما أن الرياضيات أداة فعالة تصف الواقع بدقة وال تكتفي بالحقائق السـابقة   .والروتين الممل

ية في المستقبل وجد العديد من والحاضرة وإنما تتعدى ذلك لتصل إلى الظواهر والمواقف الحيات

استراتيجيات التدريس المميزة مثل المحاضرة، و العروض العلمية، و األسـئلة واألجوبـة، و   

المناقشة، و حل المشكالت، و التعلم التعاوني، و بالكمبيوتر ولعب األدوار، والتعلم باللعـب، و  

  .بالحقائب التعليمية
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دة وهي التمثـيالت المتعـددة ووظـف جميـع     وقد قام الباحث بدراسة استراتيجية جدي

مميزاتها ووسائلها لتدريس الكسور العادية، والتي سنرى مفهومها وأهميتها ومميزاتها في هـذا  

  الفصل

  مفهوم التمثيالت الرياضية المتعددة 1.1.2

تم تعريف التمثيالت الرياضية المتعددة من خالل عدد كبير من الباحثين والعلماء ولقـد  

 :حث باختيار بعض من هذه التعاريف ومنهاقام البا

ـ  بأنه  )2015(عرفت الباحثة جمعة  ـ ألة لالتمثيل الرياضي بأنه تجريـدات داخلي ر افك

 .أو مخطط معرفي طوره المتعلم من خالل الخبرة ،الرياضية

بأنهـا اسـتخدام للرسـومات     التمثيالت المتعددة) Debrenti,2015( ديبرنتي وعرف

لكميات والعالقات الرياضية والتمثيالت البصرية فـي حـل المشـكالت    التخطيطية والنمذجة ل

  .الرياضية من خالل الممارسة الفاعلة لهذه التمثيالت

بأنها ترجمة للمخططات والنماذج التمثيالت الرياضية المتعددة ) 2011(عرف رواجبة 

  .بهدف توضيح معناها وتسهيل طرق حلهاالمادية إلى كلمات أو رموز وتحليلها 

بأنهـا اسـتخدام   ( Goldin and Shteingold,2001( ولدنجيوشتل وعبر عنها جولدن

فاذا كانت المسالة  ،ىعادة تقديم الفكرة الرياضية بصورة أخرإشيء ليمثل شيء آخر من خالل 

الرياضية أو الموضوع الرياضي ممثل باأللفاظ يمكن تمثيله بالرموز أو بالصـور أو النمـاذج   

 .المادية المحسوسة

بأنها استخدام أشياء مثل الكلمات والجداول والرسـومات أو  ) 2010(وعرفها السواعي 

  .المواد المحسوسة للتعبير عن فكرة أو مفهوم رياضي ما

التمثيالت الرياضية المتعددة بأنها نماذج تجسـد األفكـار   ) Asli,2001(وعرف أسلي 

  .ال عدةوالمفاهيم الرياضية من خالل اعطاء نفس المعلومات بأشك
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هذه التمثيالت بأنها أفكار في عقل المتعلم ويـتم  ) Kastberg,2002(وعرفها كاسبريج 

مكتوبـة ومصـورة   (الوصول اليها من خالل ابالغ اآلخرين من خالل أربعة أنمـاط تمثيليـة   

  .)وجدولية وشفهية

 بأنها أفكار متعددة األوجه وليست كياناً مسـتقالً ) Chandra,2002(كما عرفها شاندرا 

بشيء ما أو مبدأ وبذلك تساعد على فهم وتصور العالقات والمفاهيم والرياضية وربطهـا مـع   

  .بعضها البعض

رياضـية  أن التمثيالت الرياضية ما هي إال عرض للعالقات ال) 1998(ويضيف عبيد 

  .والواقع الحياتي ،بالصور والرسوم أو الرموز

لتفسير واالنتقال بين التمثيالت الرياضية إن التعريفات السابقة تؤكد على أهمية الربط وا

وهدفت هذه التعريفـات إلـى    .مخطط متكامل للمفهوم الرياضيالمتعددة بسهولة للحصول على 

عرض العالقات والمفاهيم الرياضية في صور رمزية لتقريبها إلى ذهن المتعلم من خالل اتخاذ 

  .هذه الصور بأشكال عدة

ى التعريف اآلتي للتمثيالت الرياضية في أنها عـرض  وبناء عليه فقد توصل الباحث إل

والخطوط والرسوم  ،المفاهيم والعالقات الرياضية بصور متعددة األشكال تشمل استخدام الكلمات

والصور والمجسمات والجداول واأللفاظ بهدف التعبير عن فكرة أو مفهوم رياضي مـا والتـي   

ة بوحدة الكسور العاديـة للصـف الخـامس    سوف يستخدمها الباحث في تمثيل المفاهيم الخاص

 .األساسي

ويوضح الشكل اآلتي العالقة بين عناصر النموذج بعضها الـبعض وكيفيـة االنتقـال    

 .والتحول من مرحلة إلى مرحلة أخرى
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من خالل الشكل السابق تبين لنا كيفية االنتقال من وضع تمثيلي الى آخر أو حتى نفسه 

وبأكثر من طريقة، وتكون هذا النموذج من خمسة عناصر  الرياضية بدقة للوصول الى األفكار

اللغة المحكية والتـي تمثـل   : المتعدد والعالقة فيما بينها وهيرئيسية تمثل عناصر نموذج ليش 

، والرموز والكتابة التي تعبر عـن الفكـرة   فكرة بالكالم بلغة يفهمها الطالبوسيلة للتعبير عن ال

، وكذلك الصور واألشكال التي تمثل وسيلة تعليمية ذات صور بالرموز واألعدادتابتها باللغة وبك

، والنماذج المحسوسة عينيه وتوضيحها باستخدام الجداولورسومات تمكن الطالب من مشاهدتها ب

والمجسمات التي يستطيع الطالب مسكها بيديه واللعب بها وأخر تمثيل هـو تمثيـل المواقـف    

 لواقع والحياة الطبيعية التـي تـرتبط وتتفـق مـع المفهـوم المعطـى      الحياتية والتي تعكس ا

)Lesh,1983( .قام الباحث بعرض المثال التالي عن الكسـر ثالثـة    ولتوضيح هذه التمثيالت

 :والذي يمكن التعبير عنه بالتمثيالت المتعددة اآلتية أرباع

 . الكسر رمزه •

 .لغوياً ثالثة أرباع لذي رمزه ا كسريمكن قراءة وكتابة ال •

 .عليه  ألعداد وتعيين النقطةيمكن تمثيله بعدة صور مثل استخدام محور ا •
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  :أو تمثيله بمستطيل مظلل ثالثة ارباع منه كما في الشكل

  :سام منهاأو تقسيم الدائرة أو المستطيل أو المثلث الى أربعة أقسام متساوية وتظليل ثالثة أق

   

   

 .لى أربعة أقسام أخذ ثالثة أجزاء منهاإبتقسيم التفاحة   تمثيل ،النموذج المحسوس •

 من الدينار األردني   قرشاً هي 75مثل  : األوضاع الحقيقة للعدد •

 .ساحة الكرة األرضية مغطاة بالماءقيمة المائة شيكل أو ثالث أرباع م  شيكل هي 75أو 

  

  

  
   12مثال الطالب يقسم                           توزيع قطعة أرض                                        

  قلم الى ثالثة أرباع                    إلى أربعة اجزاء وتحديد كل جزء                                       

 أهمية التمثيالت الرياضية 2.1.2

ي مجموعة من األمور المهمة والتي أكدت عليها كثير تكمن أهمية التمثيالت الرياضية ف

واهتم بها جهات ومؤسسات دولية كالمجلس القومي لمعلمي الرياضيات  ،من الدراسات واألبحاث

)NCTM (والتي أكدت على معايير عدة في برامج التعليم عبر المراحل التعليمية كافة ومنها:  

3 

4 

1 2 3 

1�ش ه.  75

ر 45ث أر�ع ا�$��
 ا8رد6.

  

 �545
 أر�ع
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 .يجاد واستخدام التمثيلخالل اتنظيم األفكار الرياضية وتسجيلها من  .1

ومنها تطبيق وترجمة التمثيالت الرياضية فيما يخدم المسائل والمواضيع الرياضية الشائكة  .2

 .الكسور

عرض وتفسير الظواهر المادية واالجتماعية والرياضية من خـالل التمثـيالت المتعـددة     .3

)NCTM,2000.( 

لنماذج يلعب دوراً بـارزاً  أن تمثيل األفكار الرياضية عن طريق ا) 1995(ويذكر سالم 

وذلك من خالل امتالك المعلمين المعرفة الكافية المدعومة  ،ومركزياً في تعلم وتعليم الرياضيات

وأكد على ضرورة أن  ،بالطرق والوسائل التي تساعدهم على تمثيل المفاهيم الرياضية ونمذجتها

خطيط المسبق لتدريس هذه المفاهيم عداد والتيكونوا واعين عند اختيار األمثلة وذلك من خالل اإل

  .مثيالتها في مرحلة تعليمية معينةوت

وتبرز أهمية التمثيالت المتعددة من خالل عملية الفهم التي أصبحت تقاس بمدى قـدرة  

  .لى آخر بما يالئم الموقف المطلوبالطالب على تحويل المفهوم من تمثيل إ

يتوقف على مجموعة من الروابط بـين  كما أن الكثير من التمارين والمسائل الرياضية 

وكما أن التمثيل  .توضيحا وربطها بالمفاهيم الجديدةالتمثيالت المختلفة والتي يتوجب على المعلم 

ألن الرياضيات المدرسية  ؛الرياضي له أهمية كبيرة من خالل ارتباطه بكافة مجاالت الرياضيات

الت متعددة توضح المفهوم سواء كان ذلك في ال يتم التعامل معها بشكل مجرد وإنما ترتبط بتمثي

بط ، وجميع مفاهيم هذه الفـروع تـرت  أو الهندسة أو االحتماالت وغيرهااإلحصاء أو في الجبر 

  ).2011،ابو العجين( بتمثيل يقربها من ذهن المتعلم

أن هذه التمثيالت تجعل من األفكار ) Fennel &Rowan,2001(ورأى فينيل وروان 

وضوحاً وتسهل امكانية تأملها وتساعد على الكشف عـن العناصـر المشـتركة    الرياضية أكثر 

وال ننسى أنه عندما يصبح الطالب قادراً على استخدام التمثـيالت   لألوضاع الرياضية المختلفة،
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فإنـه   ؛الرياضية المتعددة سواء الرسوم أو الصور الذهنية أو غيرها من التمثـيالت الرياضـية  

  .ول الى الحل بسهولةيصبح قادراً على الوص

على أهمية التمثيالت الرياضية المتعددة من خالل مجموعـة مـن   ) 2007(وأكد بدوي 

  :األمور أذكر منها

  .الحاجة إلى تمثيالت متنوعة لتعميق الفهم •

 .الرياضية لحل المشكالت الرياضية اختيار وتوظيف التمثيالت •

 .ونقاط الضعف والقوة لدى الطالبإن مراجعة استخدام التمثيالت الرياضية ينمي الفهم  •

 .إن التمثيالت الرياضية المتعددة تمكننا من توظيف األدوات التكنولوجية المختلفة •

 .تساعد التمثيالت الرياضية في جعل األفكار الرياضية اكثر محسوسة •

  .هناك حاجة للتمثيالت الرياضية للعمل على تطوير فهمنا لألفكار المعقدة •

ل بها األفكار الرياضية هي أساس لكيفية فهم واسـتخدام النـاس لتلـك    أن الطرق التي تمث •

 األفكار 

 .استعمال التمثيالت الرياضية ال بد أن ينمو من خالل سنوات عدة •

الرياضـية  سمح بعرض المشاكل وتفسير الظـواهر  استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة ي •

 .واالجتماعية والفيزيائية

على أن المنهاج القائم مجموعة من المعايير يؤكد علـى   )Walle,2004(ويؤكد وول 

وذلـك مـن خـالل     ،وين التمثيالت الرياضية المتعددةضرورة منح الطالب فرص أكثر في تك

 .للفظية على نطاق واسع في المنهـاج يضاحات اواإل واالرتباطاتاستخدام الجداول والمنحنيات 

االنتشار الواسع عبر كافة المجاالت ودعم وأوضح أن هذه التمثيالت تتمي بخصائص عدة منها 
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المنهاج إلنشاء هذه التمثيالت المتعددة للمساعدة في تعلم الرياضيات والنمو المتفاعل في استخدام 

  .متعددة في المراحل الدراسية كافةالتمثيالت الرياضية ال

  

  

  

  

  

  

  

فضـل وأعمـق   من السابق يتضح للباحث أن التمثيالت الرياضية المتعددة تحقق فهم أ

وتجعلها اكثر حسية وتربط مواضيع الرياضيات بعضها ببعض  ،وأطول أثراً للمفاهيم الرياضية

 ،المختلفة لـنفس الموقـف أو المسـألة   من خالل ادراك لكافة العناصر المشتركة بين التمثيالت 

بير عن وتحفيز الطلبة على التحليل والتركيب كمهارات تفكير عليا واعطاء الفرصة للطالب للتع

  .أفكارهم بتمثيالت متعددة يستطيعون من خاللها تطوير أفكارهم ونقلها إلى مواقف جديدة

  أنواع التمثيالت الرياضية المتعددة 3.1.2

نوع المواقـف الرياضـية   تتتنوع التمثيالت الرياضية المتعددة لألفكار الرياضية وذلك ب

مكانية ر الرياضية بتمثيالت مختلفة يضمن احيث إن ادراك األفكا وكيفية تمثيله،وطبيعة المفهوم 

فعلى سبيل المثال الطالب الذي يفهم معنى الكسر المكـافئ يـدرك    ،التحويل من تمثيل إلى آخر

وتوضيح ذلك التكـافؤ مـن    ،رسم التكافؤ بأشكال ورسومات عدة العالقة بين الكسور من خالل

  .خالل المناطق المظللة والمتساوية

 

 التمثيالت
الرياضية 

 

 

  
 حل املشكالت الرياضية التواصل مع اآلخرين من حولنا 

 تنظيم وتسجيل األفكار الرياضية

وتفسري الظواهر الرياضية  منذجة

 فهم وتبسيط األفكار املعقدة جعل األفكار حمسوسة

 النمو املعريف خالل السنواتالنمو املعريف خالل السنواتالنمو املعريف خالل السنواتالنمو املعريف خالل السنوات ستكشاف والتنبؤاال عرض املشكالت

 

 

 

 تعميق الفهم

معرفة نقاط القوة 
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يدة بتصنيف التمثيالت المتعددة حسـب الوظيفـة أو المعلومـات    وقد قامت دراسات عد

  :التصنيفات اآلتية للتمثيالت المتعددة) 2005(وعرض زيتون  .أو شكل التمثيلالمراد تمثيلها 

 :تصنيف التمثيالت المتعددة حسب الوظيفة ) أ

نى تعنى بالصورة العقلية التي تخاطب الب :)Internal Representation( تمثيالت داخلية •
 .الداخلية لدى المتعلم

والتي تشـير إلـى كـل مـن     ): External Representation( وحلها تمثيالت خارجية •
 .التضمينات الممثلة للمعلومات بشكل بصري

 :حسب المعلومات المراد تمثيلهاالمتعددة تصنيف التمثيالت  ) ب

 .شياءأنماط وظيفية تنظم الحقائق أو الخصائص عن أشخاص او أماكن أو أحداث أو ا •

 .تنظم المعلومات حسب أسباب تؤدي إلى نتائج :)بسبب(أنماط عملية  •

 .لمعلومات في تنظيم تدعمه األمثلةتنظم ا :أنماط المشكلة وحلها •

 .تنظم المعلومات في ترتيب زمني :أنماط التتابع •

 .تدعم المعلومات باألمثلة :أنماط التعميم •

 .الطبقات واألحداث واالشياءتختص بتنظيم الفئات العامة أو  :أنماط المفهوم •

  :تصنيف التمثيالت المتعددة حسب الشكل ) ج

 .رة الرياضية العامةتمثيالت مكتوبة تعبر عن المفهوم والفك •

 .تمثيل شفوي بشكل منطوق •

تمثيل بالصور والرسومات من خالل رسم األشكال والمجسـمات والرسـوم التخطيطيـة     •
 .والصور الفوتوغرافية
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  .مثلة والالأمثلة والعمليات المختلفةمن خالل األ :التمثيل بالجداول •

للتوصـل إلـى المفـاهيم    وتشمل جميع األنشطة التي يمارسها الطالب  :التمثيل المحسوس •

  .وادراكها من خالل مواد يتم التعامل معها

من خالل عرض الكثير من التمثيالت سواء المصـورة أو المرسـومة   : التمثيل بالحاسوب •

  .لةوالمتعددة باألمث

  :التمثيالت الرياضية المتعددة إلى) 2012(وقد صنف أبو هالل 

فكـار الرئيسـية والعالقـات    ها المعلم لتوضـيح األ بوالتي يستعين  :تمثيالت بناء المفهوم •

  .للوصول إلى المفهوم الرياضي المعين من خالل التمثيالت المصورة والرسومات

  .ات اإلجرائية كالمصفوفات واألشكال البنائيةهذه التمثيالت توضح العملي :تمثيالت إجرائية •

وهي تمثيالت تترتب فيها األفكار الرياضـية علـى شـكل     :تمثيالت التصنيف والتلخيص •

 . ملخصات وكتنظيمات ومخططات شجرية

وقام الباحث بتقسـيم   ،مثيالت التي تهتم ببناء المفهومالباحث في دراسته على الت زويرك

ددة بناء على ما سبق من تصانيف إلى تمثيالت خارجية تتمثـل فـي   التمثيالت الرياضية المتع

والتي تقدم للطلبة مثل الصـور والرسـوم والصـيغ     ،جميع األشكال للفكرة الرياضية الواحدة

وكـذلك تمثـيالت    .لرموز والمحسوسات واللغة المحكيةاإلحصائية أو البيانية أو المخططات وا

و المفهوم الرياضي، وهذه التمثيالت أي يكونها الطلبة للفكرة داخلية تتمثل في الصور الذهنية الت

  .وإنما يستدل عليها من خالل التمثيالت الخارجية التي يقدمها المعلم الحظتهايصعب م

  الدماغ والتمثيالت الرياضية 4.1.2

إن عملية التفكير والوصول إلى النتائج تتم من خالل تحويل المفهوم من تمثيل إلى آخر 

يمن واأليسـر  مع الوضع المطلوب ويتطابق مع عمل جانبي الدماغ األ يتالءمحاجة بحيث عند ال



23 

نعلم أن كل جانب من جوانب الدماغ يقوم بوظـائف  فنحن  ).2013،ياسين(ووظائف كل منهما 

شياء ممثلة بالتحليل اللفظي والرموز أمحددة فمثالً يقوم الجانب األيسر من الدماغ البشري بعمل 

التمثـيالت   –الجانب األيمن بالنواحي التطبيقية والتركيبية من رسوم وأشكال وصور  بينما يقوم

ن الدماغ يعمل بشكل كامل وموحد ويتداخل ويتواصل مع الجانبين معاً فال بـد  أوبما  –المتعددة 

وهذا ال يتم إال  ،يط التعلم لدى المتعلمينمن التركيز في عملية التدريس على جانبي الدماغ لتبس

 ).1995،سالم(خالل الربط بين جانبي الدماغ في عملية التدريس  من

  

  

  

  

 

 

وموقـع كـل    ،لتي يقوم بها كل من جانبي الدماغالصورة السابقة تلخص أهم األعمال ا

تمثيل من التمثيالت المتعددة والجانب المسؤول عن القيام به مـن الـدماغ وكـذلك التمثـيالت     

  .والجانب المسؤول عن تمثيلهامنها الرياضية المختلفة وموقع كل 

الحاصل على جائزة نوبـل لعـام    ).1995،سالم(في  )Roger Sperry(ٌويرى العالم 

على عمله والذي أثبت فيه أن لكل جانب من الدماغ وظائف محددة لن يتم التعلم الفعـال   1981

لفـاظ واألشـكال   واأل انبين مثل الربط بين الرمـوز، إال إذا تم الربط في عملية التعليم بين الج

فهم لـدي  والصور المساعدة على تقوية االستيعاب عند المتعلمين والتي تزيد من قوة التذكر وال

 ،لذلك توصل هذا العالم إلى أن ال بد من تطبيق نموذج التمثيل المتعـدد الطلبة للمواد التعليمية؛ 

  .ات لدى الطلبةوهو محور الدراسة التي تركز على فحص التحصيل واالتجاهات نحو الرياضي
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ويستنتج الباحث أنه لن يتم تعلم وتعليم فعال إال بعمل وربط جانبي الدماغ معاً من خالل ربـط  

كربط األلفاظ والرموز مع الصور والنموذج المحسـوس   ،اذج المتعددة للتمثيالت الرياضيةالنم

  .وهذا سيرفع من تحصيل الطالب ويزيد من قوة الذاكرة لديهم

رياضيات المدرسية باستخدام التمثيالت المتعـددة فـي الرياضـيات حسـب     معايير ال 5.1.2

NCTM  

من  مجموعة) NCTM,1989(أصدر المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في أميركا 

والتي سميت بمعايير الرياضيات المدرسية والتـي بنيـت علـى     ،لمناهج الرياضيات المعايير

خالل تـوفر التكنولوجيـا    من يم في الغرف الصفيةسياسات تعليمية وتربوية تدعم التعلم والتعل

  .)2009،عباس وعبسي(والعدالة 

ويتبين من أن هناك حاجة ماسة إلعادة تشكيل المناهج الرياضية في المدارس من خالل 

وطرق تدريسها على التمثيالت الرياضية المتعددة  ،اشتمال المحتوى الرياضي للمناهج الرياضية

  .الشائكة كالكسور مثالً الرياضيةنحو المواضيع 

أن هناك حاجة إلى تغيير طرق التدريس المدرسية تماشـياً مـع   ) 1995(ويرى سالم 

في  التعليم باألساليب االعتيادية يعتمد نوذلك أل ،أساليب التدريسالتطور الحاصل في فن وعلم 

كي لمدرسـي  لذلك وضع المجلس الوطني األمري .ليد والحفظ للمسائل الرياضيةمعظمه على التق

مجموعة من المعايير لتعليم وتعلم الرياضيات في الكثير من المجـاالت  ) NCTM(الرياضيات 

  .لتأكد من النوعية وتحديد األهدافوذلك ألسباب منها ا

 Mathematics and communication)(الرياضيات واالتصال  ) أ

عملية االتصال  ن يتضمن تدريس الرياضيات فرصاً عديدة لالتصال لما تلعبهأمن المهم 

وخصوصاً في المرحلة األساسية على بنـاء الـروابط بـين     ،من دور مهم في مساعدة الطلبة

صـور  لذلك وجب ربط المـواد وال  ،لغة المجردة والرمز في الرياضياتاإلدراك والفهم وبين ال

ف الرياضـية وتوضـيح أفكـارهم    والتأمل في األفكار والمواق .والرسومات باألفكار الرياضية
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ن تمثيل ومناقشة وقراءة وكتابة أدراك إثم ربط لغتهم اليومية باللغة الرياضية والرموز و ،حولها

  .هم في تعلم الرياضيات واستخدامهاواالستماع للرياضيات هي جزء م

 االتصالمنها وحدد المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في أمريكا عدة معايير للمحتوى 

يصال اوتعزيز التفكير الرياضي ونقل و ،جميع الطالب من تنظيم بحيث تمكن البرامج التعليمية

إذ أن التمثيل عن طريق القراءة واالستماع والصور والكتابـة   .التفكير لآلخرين بوضوح ودقة

والرسومات كلها مفاتيح للربط والتعبير عن األفكار والمفاهيم الرياضية والتي يتوجب النظر لها 

وكذلك استخدام التمثيل المتعدد في تدريس الرياضيات  .الرياضيات متكامل في عملية تعلم بشكل

ويقرب ألذهانهم المفاهيم الرياضية واألفكـار ويقـوي    االتصالفي المرحلة الثانوية يسهل لهم 

كمـا أن تسـهيل لغـة     .الواحد النموذجج الرياضية وعناصر عندهم عمليات الربط بين النماذ

ي عمليتـي الفهـم   مرحلة يتكامل مع التفكير الرياضي ويقوالرياضيات لدى الطالب في هذه ال

  .واالستيعاب لديهم

 )Mathematics and connectivity(الرياضيات والربط  ) ب

إن كثير من النماذج التمثيلية تستخدم الصور واألشكال واألجسام متـوفرة ويسـتخدمها   

وذلك لتحديد كيفية استخدام  ؛يةالطلبة في المرحلة األساسية في ايجاد الروابط بين األفكار الرياض

 كل منها في التمثيل المصاحب للرموز مما يساعد على بناء الجسور بـين النمـوذج التمثيلـي   

والوضع المجرد للمفهوم والمسألة، وتعتبر الرياضيات أسلوب للترابط باب أنها وحـدة واحـدة   

واألعداد والفيزياء، والجبر، وتكشف المشكالت، وتصنف النتائج باستخدام نماذج األشكال البنائية 

والنماذج الكالسيكية للرياضيات وأنها تستخدم األفكار الرياضية لزيادة فهـم أفكـار رياضـية    

وتطبيق التفكير الرياضي في النمذجة لحل المشكالت التي تظهر فـي ميـادين أخـرى     .أخرى

  .)2012سليمان،( وتثمين دور الرياضيات في ثقافتنا ومجتمعنا

  :يث تساعد الطلبة علىعالقات بح إليجادفرصاً  الدراسة الرياضية لذلك تتضمن

  .جرائيةربط المعرفة المفاهيمية والمفاهيم بالمعرفة اإل •
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  .جراءات بعضها مع بعضربط التمثيالت الرياضية المتعددة للمفاهيم واإل •

 .التعرف على العالقات بين المواضيع الرياضية المختلفة •

 .الت غير رياضية وفي الحياة اليوميةتوظيف الرياضيات في مجا •

وكذلك استخدام التمثيل المتعدد لدى طالب المرحلة الثانوية من خالل تدريب الطـالب  

بين النماذج المختلفة للمسألة الرياضية يساعد على  واالتصاالتعلى استخدام الروابط الرياضية 

ك معرفة العالقات بـين األوضـاع   ويتبع ذل ،ياضياتالفهم العميق للمفاهيم والتناسق وجمال الر

المختلفة للمسائل الرياضية وبين األفكار الرياضية وهذا يقوي الفهم واالستيعاب المتمثـل فـي   

  .لنماذج المختلفةالتمثيالت المادية والعالقات بين ا

  )Mathematics and Reasoning(واالستدالل  الرياضيات  )ج

لتفكير الرياضي بحيث يتمكن الطالب مـن  أن تؤكد دراسة الرياضيات على امن المهم 

واستخدام وتوظيف النماذج والعالقـات لتحليـل    ،التوصل إلى النتائج المنطقية عن الرياضيات

بـأن   واالعتقـاد الحـل   من خـالل ؛ فهمهاي جراءات التجابات واإلوتفسير األفكار وتبرير اإل

ألجسام المادية في تمثيل النماذج إن استخدام المعالجة اليدوية بتوظيف ا .الرياضيات ذات معنى

ويشجعهم علـى   ،لديهمدراك واألدوات الرياضية يساعد الطالب على ربط العمليات بالفهم واإل

  .استعمال األجسام المادية في تمثيل المفاهيم الرياضية وفهمها

وهذا ربط للعناصر الموجودة في نموذج التمثيل المتعدد بعضها ببعض بحيث ال يمكـن  

  .ربط بين هذه العناصر في النموذجعلم نشط وعمق في الفهم دون تحقيق ت

  )Mathematics and relationships(الرياضيات والعالقات  ) د

ن تعليم الرياضيات للمرحلة األساسية يساعدهم من خالل استخدام الصور والرسومات إ

ب لتمثـيالت متعـددة   وعند مالحظة الطال ،لنماذج والعالقات بينهاواألشكال وفي معرفة وبناء ا
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يساعدهم ذلك في التعرف على خصائص النماذج ويشجعهم علـى تعلـم الحـروف والرمـوز     

  ).1995،سالم(الرياضية ويولد لديهم حب االستطالع والمعرفة 

ولذلك يجب أن تتضمن مناهج الرياضيات دراسة لألنماط والعالقـات بحيـث يـتمكن    

نماط ووصفها وتفسيرها وتمثيل ووصـف لهـذه   الطالب من التعرف على أنواع متعددة من األ

  .مل المفتوحة للتعبير عن العالقاتالعالقات الرياضية واستخدام المتغيرات والج

  )Mathematics and representation(الرياضيات والتمثيل  ) ـه

ال من خـالل  إمن المهم للطالب أن يدركوا كيفية بناء النماذج الرياضية وذلك ال يأتي 
علمها الطالب فـي  فكار والمفاهيم الرياضية التي يتذا البناء بأشكال عدة مستنداً على األتمثيل ه

ويبرز معيار التمثيل الرياضي كأحد معايير العمليات فـي وثيقـة المبـادئ     .الصفوف المختلفة
م كمعيار مستقل، كونه يرتبط بكافة مجاالت الرياضـيات ودوره  2000والمعايير الصادرة عام 

أكثر وضوحاً ويمكن تأملها، والتعرف علـى العناصـر المشـتركة    ألفكار الرياضية في جعل ا
 لألوضاع الرياضية المختلفة كما أنها تعمل على تعزيز فهم المفـاهيم واإلجـراءات الرياضـية   

أبـو  ( عندما يستطيع الطلبة نقل الفهم بين التمثيالت المختلفـة لـنفس الفكـرة    واستخدامها أنها
  ).2011العجين،

حد معايير العمليات التي صادق عليها المجلس الـوطني لمعلمـي   ألك يعتبر التمثيل لذ
الرياضيات في أمريكا والتي حث على أن تمكن البرامج التعليمية جميـع الطـالب مـن بنـاء     
واستخدام التمثيالت لتنظيم وايصال األفكار الرياضية واختيار وتطبيـق وترجمـة التمثـيالت    

  .مثيالت في نمذجة وتفسير الظواهرواستخدام الت الرياضية لحل المشكالت

  خدام نموذج التمثيل المتعدد فيهابعض مجاالت الرياضيات التي يمكن است 6.1.2

 ر والتصور الفراغيالجب) أ

الجبر موضوع ذو تجريد عالي واستخدام نموذج التمثيل المتعدد في تدريس الرياضيات 

لـذلك صـادق    .يات المجردة وتبسيطها للطـالب رياضيعد خطوة رائدة في معالجة مواضيع ال
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على أن تتضمن البرامج التعليمية ) NCTM,1989(المجلس الوطني القومي لمعلمي الرياضيات 

الرياضية باستخدام الرموز الجبرية وتحليل قترانات وتمثيل المواقف فهم لألنماط والعالقات واال

دام النماذج المتعددة لتمثيل وفهم العالقـات  رية مع استخالمواقف الجبرية باستخدام الرموز الجب

لى معادالت يسهل تمثيلها ورسمها عن إويبدو ذلك واضحاً في ترجمة العالقات الكمية  .المكانية

  .للطالب وتسهل فهمها وتعميمها لهمطريق الرسومات والصور التي تزيد من وضوحها 

 الرياضيات وحل المسائل) ب

المجلـس   التي صـادق عليهـا  ضية من المعايير المهمة يعتبر معيار حل المسائل الريا

وذلك لتحقيق مجموعة من األحـداث منهـا اسـتخدام     ؛)NCTM( الوطني لمعلمي الرياضيات

ساليب الخاصة بحل المشكالت لفهم المحتوى الرياضي وصياغة المشـكالت مـن مواقـف    األ

واكتساب الثقـة فـي    ،رياضية يومية مع تطوير وتطبيق استراتيجيات متنوعة لحل المشكالت

وتفسيرها من حيث عالقتها بالمشـكلة  النتائج استخدام الرياضيات بشكل ذا معنى مع التحقق من 

  .االصلية

وحيث أن الهدف من تعليم طالب المرحلة االساسية حل المسائل يكمـن فـي تطـوير    

دة من رسومات استراتيجيات مختلفة لديهم لحل المسائل في الرياضيات باستعمال النماذج المتعد

  ).NCTM,1989( محاولة والخطأ والمواد التطبيقيةوصور وال

إن استخدام نموذج التمثيل المتعدد على مراحل في تعلم طالب المرحلة العليا يبسط المسائل 

لى األذهان ويدفعهم لمحاولة حـل المسـائل األكثـر    إوتمثيلها يقرب عناصرها  ،الرياضية لهم

  .ي الحل من النموذج إلى الواقعل فصعوبة من خالل االنتقا

  الهندسة والتصور الفراغي) ج

إن موضوع الهندسة يساعد الطالب على اختراع النماذج الرياضية ورسم العالقات بينها 

ك يسهل عملية تعلـم المفـاهيم   لوذ ،وهو مفيد في دراسة خصائص األشكال والصور والنماذج

ويصبح الطلبة مـالكون للمهـارات    ،بشكل كبير ة لديهم وينمي تفكيرهميقوي الذاكروالرياضية 
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ـ   التصنيفية والمقارنة والربط بين األشياء واألشكال وعمل  ل رسومات وفحـص خطـوط التماث

تمكن البرامج التعليمية جميع الطالب من  لذلك كان ال بد من أن .والتناسب بين األشكال المختلفة

ج الرياضـية  األبعاد من خالل تطوير الحج تحليل خصائص األشكال الهندسية الثنائية والثالثية

وتحديد مواقع ووصف العالقات المكانية واستخدام التحويالت والتماثـل   ،عن العالقات الهندسية

 والتفكير و النمذجة لحل المشـكالت لتحليل كثير من المواقف الرياضية وايضاً استخدام التخيل 

)NCTM,2000.(  

لتمثيالت المتعددة يضمن تنمية الحس المكاني وربـط  ن تدريس الهندسة باستخدام نموذج اإ

وادراك وتقدير لمكانة الهندسة في حياة الطالـب   ،األفكار والمفاهيم الهندسية واألعداد والقياسات

  .تصنيفها وتقسيمها أو تغيير شكلهامع وصف كامل ونموذجي لألشكال و

  الكسور العادية والعشرية) د

عدد في تدريس موضوع الكسور العاديـة والعشـرية فـي    نموذج التمثيل المتإن استخدام 

خطاء الشائعة لدى طالب المرحلة األساسية الدنيا في الرياضيات يعد خطوة رائدة في معالجة األ

ن تمثيـل المفـاهيم الكسـرية    إلذلك . أكثر قبوالً لدى الطالبالكسور والعمليات عليها وجعلها 

حل المسـائل علـى    ق للفهم واالستيعاب في عمليةلى تركيز وتعميإوتبسيطها للطالب يدفعهم 

، إن عملية تعلم وتعليم المفاهيم والمبادئ الخاصة بالكسور باسـتخدام الطـرق   الكسور بأنواعها

والذي معتمد على أسلوب التمثيل المتعدد؛ التعليم البذا قورنت إالتقليدية أصبحت مملة وال تجدي 

ان تتضمن مناهج الرياضـيات   بلذلك يج ،اليدوية لصور والتطبيق والمعالجةيجمع الرموز وا

الخاصة بالكسور واألعداد الكسرية  المفاهيم الكسور العادية والعشرية بحيث تمكنه من أن يطور

وتوظيف النمـاذج لـربط    ،النسبة للكسور العادية والعشريةويساعده في تطوير الحس العددي ب

فئة واستخدام هذه الكسـور فـي حـل المشـاكل     الكسور العادية بالعشرية وايجاد الكسور المكا

  ).NCTM,1989( الرياضية
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  توظيف التمثيالت المتعددة في الرياضيات المدرسية 7.1.2

تناول الباحث توظيف التمثيالت المتعددة في الرياضيات المدرسية مـن خـالل ثالثـة    

وكـذلك دور   ،التخطيط المالئم لتوظيف التمثيالت الرياضية في الصـف  :محاور رئيسة وهي

  .المعلم ودور المتعلم بالنسبة للتمثيالت الرياضية المتعددة

 التخطيط لالستخدام المالئم للتمثيالت الرياضية المتعددة في الصف  1.7.1.2

أشارت الكثير من الدراسات إلى أهمية التخطيط الدراسي لكونه يعـد مـن المقومـات    

عدة تدابير عمليـة   مي يتم من خالله اتخاذسلوب علأاألساسية في عملية التخطيط النظري وهو 

إن كثيـر مـن   . هم العمليات و أقواها في التـدريس من أ وهو ،لتحقيق أهداف معينة مستقبلية

تمثيل المفهوم للطالب عند شرحه بل يكتفون بـذكر   دون المعلمين يخططون لتنفيذ الدروس من

قى أبعد من ذلك من خالل تمثيله بشكل مجموعة من األمثلة على المفهوم بينما نعلم أن التمثيل ير

محسوس وبالصور والجداول والرسومات والذي يتيح للطالب ادراك المفهـوم بشـكل أعمـق    

  ).2012،ابو هالل(وترجمته بشكل صحيح واستخدامه في حياته اليومية 

عدة سلوكيات ناجحة للمعلم )Pape&Tchoshanov,2001(وضح بيب وتشوزنوف أو

  :ومنها في تدريس الرياضيات

 .نشطة المتنوعةعطاء الطلبة الفرصة لترجمة األفكار الرياضية من خالل مجموعة من األإ •

 .للتفسير والتفكير استخدام التمثيل •

 .تلفة من خالل التمثيالت المتعددةبين األشكال المخفهم الطالب للعالقات التوافقية  •

ر التي تسـتخدم  مجموعة من المعايي) Schaltz&Water,2000(واقترح شولتر ووتر

  :ضي المتعدد في عملية التفكير وهيالتمثيل الريا

 ؟حلول دقيقة إليجادما أفضل تمثيل يمكن استخدامه  •
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 ؟تقريبيةحلول  إليجادما أفضل تمثيل يمكن استخدامه  •

 ؟ما أفضل تمثيل ليرتقي بفهم المفاهيم الرياضية •

 ؟بما أفضل تمثيل يتماشى مع أسلوب التعلم ليرتقي بمستوى الطال •

 ؟ما أفضل تمثيل مع برنامج تكنولوجي جاهز •

يتطلب  ؛ويرى الباحث أنه حتى يتحقق تعليم فعال باستخدام التمثيالت الرياضية المتعددة

ذلك عدة مهارات داخل الغرفة الصفية من تحديد للعناصـر الرئيسـية للرسـومات والصـور     

صول عليها وتنظيمها ثم تفسيرها واستخالص المعاني وترتيب المعلومات التي يتم الح ،واألشكال

  :وهي بة على أسئلة متعلقة بالدرسوالربط بينها معتمداً على االجا

 ؟كيف سيمثل الطالب األفكار الرياضية داخل الدرس •

 ؟كيف يستخدم الطالب التمثيالت الرياضية في حل المسائل •

مجدية في تمثيلـه   كيف سيتأكد الطالب من أن نتائج استخدامه للتمثيالت الرياضية المتعددة •

 ؟لألفكار الرياضية

  سيةاعلم في توظيف التمثيالت الرياضية المتعددة في الحصة الدرالم دور 2.7.1.2

تبعاً لالتجاهات الحديثة في التعليم أصبح من الضروري أن يتحلى المعلم بالعديـد مـن   

والتمثـيالت  ليقوم بدوره بشكل فعال في تدريس الرياضيات بشـكل عـام    ؛الكفايات األساسية

 بد منتعليم الرياضيات تحصيالً مرتفعاً ومميزاً ال وحتى يحقق الطلبة في ،شكل خاصالمتعددة ب

وحتى يتميز المعلم البد له من أن يمتلك صـفات   ،معايير واعتبارات تحدث لدى الطالب توافر

  .ه عن غيرهزتمي

ير مهنيـة  وصادق المجلس الوطني األمريكي لمدرسي الرياضيات على صياغة معـاي 

  :المدرس في غرفة الصف وهي كاآلتي تتعلق بدور



32 

لـى  إللطالب يرتكز دور معلم الرياضيات على المعرفة والخبرة للمواضيع المراد تدريسها  •

 .جانب طريقة التدريس المناسبة القائمة على التمثيالت المتعددة

 .على المعلم توظيف التمثيالت المتعددة لجعل التعلم ذا معنى •

لـى آخـر   إمن نموذج تمثيلـي   ع التمثيالت والقدرة على ترجمتهالى المعلم تنوييتوجب ع •

 .ثراء عملية التدريسإلمسألة من فوائد في 

استعمال وتطبيق التمثيالت المتعددة المناسبة أمام الطالب في المستويات المختلفة الكتساب  •

يير اتجاهـاتهم إلـى   الخبرات والطرق التعليمية الجديدة مما يزيد من تحصيل الطالب وتغ

 .ايجابية

على المدرس تشجيع طالبه على التجربة والممارسة في غرفة الصف باستخدام التمثـيالت   •

 .ة بحيث يجعل الرياضيات أكثر متعةالمتعددة من صور وأجسام مادية ونماذج واقعي

يع التركيز على طالب المرحلة األساسية األولى أكثر من غيرهم بسبب التطور العقلي السر •

 ).NCTM,1989(لهم في هذه المرحلة من حياتهم 

جابة على أن استخدام التمثيالت الرياضية يحتم على المعلم اإل) 2012(ويرى أبو هالل 

  :األسئلة اآلتية

  ؟ما أفضل التمثيالت الرياضية التي يستطيع استخدامها لتمثيل األفكار الرياضية •

 ؟ما أفضل تمثيل يخدم نمط التفكير لدى الطالب •

كيف سيستخدم الطالب التمثيالت الرياضية لتعميم أفكـارهم والوصـول إلـى المفـاهيم      •

 ؟الرياضية

كيف يستطيع الربط بين التمثيالت الرياضية المتعددة من أجل ترسيخ المفاهيم الرياضية في  •

 ؟عقل الطالب
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ويرى الباحث أن دور المعلم أخطر وأعظم مما سبق في ظل التحديات التي يواجها في 

فكيـر النـاس وعـاداتهم ووجهـة     من الحاجة إلى اإلعداد العلمي والثقافي الشامل من ت ،ياتناح

دام التمثـيالت الرياضـية   مع تدريب العدد الكبير من التالميذ في الصف على اسـتخ  ،نظرهم

والتعامل مع الفروق الفردية الكبيرة داخل الصف وفي ظـل نقـص الـدعم المـادي      ،المتعددة

بمستوى التعليم وتنميـة   االرتفاعوهذا يحمل المعلم مسؤولية  ،ل المفاهيمة لتمثيواألدوات الالزم

  .نفسه بمعدل سريع ومستمر

  دور الطالب في غرفة الصف  3.7.1.2

يبني معرفته من معطيات يتم نقلها وتلقينها فقط على نمط واحد من  اتضح أن الطالب ال

وحتى يكون دور الطالب داخل . هوم وادراكهأثناء عرض المفاألداء بل يراعي تنوع التمثيالت 

وعقد المقارنات بين المفاهيم المختلفـة   ،الغرفة الصفية فعاالً البد أن يكون مبادراً لطرح األسئلة

ذا استطاع الطالب استعمال األدوات التوضيحية لرسم وتصوير إفي الرياضيات وذلك ال يتم إال 

وأن قدرته على التمثيل والرسم تعـزز عنـده    ،ات بينهاة ولفهم العالقالمفاهيم الرياضية المختلف

 جابـة عنهـا بثقـة تامـة    سـئلة واإل األالقدرات األخرى المتعلقة بالفهم واالستيعاب وطـرح  

)NCTM,1989.(  

وقد استفاد الباحث من دراسته في التعرف على التمثيالت الرياضية المتعددة والتي يمكن 

الرياضيات لدى طالب  نحو االتجاهودراسة أثرها على  ،ةفاهيم الرياضيتوظيفها في اكتساب الم

ة على العينة التجريبيـة  الصف الخامس األساسي مما يساعد ذلك على توظيف وتطبيق األنشط

  .المختارة

  دراسات السابقةال 2.2

التمثـيالت  على عدد من الدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة باستخدام  اطلع الباحث

 :وفيما يلي عرض لتلك الدراساتدة في التدريس الرياضية المتعد
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هذه الدراسة إلى الكشف عن كيفية استخدام  هدفت Dreher,2015)( دريهرل دراسةفي 

وتم تناول  .ت نظر المعلمين ومالحظاتهم حولهاالتمثيالت المتعددة في فصول الرياضيات ووجها

  :درج تحتها فرعين وهي كاآلتيلة ينهذه الدراسة في ثالث حاالت تعليمية للمعلمين وكل حا

 .المعلمين األلمان قبل الخدمة - نجليز قبل الخدمةالمعلمين اإل .1

 .المعلمين أثناء الخدمة - المعلمين قبل الخدمة .2

المعلمين أثناء الخدمـة   –المعلمين أثناء خدمة المرحلة الثانوية للمدارس للمسار األكاديمي  .3

 .للمرحلة الثانوية للطالب األقل تحصيالً

ت النظر والخبرة في مجـال  واستخدم الباحث أداة االستبيان للكشف عن اآلراء ووجها

وبينت نتائج الدراسة أن المشاركين لم يفهموا تماماً  .التدريس، واستكشاف األدوار المختلفة لديهم

 ولم يشعروا بها عند استخدامها، وتم التأكيد على أنه يتحـتم علـى   التمثيالت الرياضية المتعددة

لما فيها من نتائج ايجابيـة علـى التحصـيل     ؛ة مهمة احترامها بعيدا عن اآلراء المهنية\المعلم

  .المعلم والطالب الدراسي والتواصل الذهني والثقافي بين

إلى اختبار كيف  تهدف) Eroglu&Tanisli,2015(وجاءت دراسة ايروغلو وتانسلي 

 المتعـددة  أجوبة الطالب حـول التمثـيالت   يقوم معلمي الرياضيات للمرحلة االبتدائية بتفسير

حيث يمكن اعتبار  .للتغلب على هذه العوائق واالخطاءوماهية االستراتيجيات المالئمة  ،الخاطئة

مدى المعرفة بالطلبة ومدى معرفتهم باستراتيجيات أساليب التدريس على أنها العناصر األساسية 

عرفة كيف تختلف هذه االستراتيجيات من حيث وهدفت الدراسة أيضاً إلى م ،في معرفة المعلمون

  .سنوات الخبرة

معلمـين   5واستخدم البحث طريقة نوعية من خالل مقابالت اكلينيكية تم توظيفها مـع  

 اثنتـان سـنة و   15رياضيات للمرحلة االبتدائية حيث كانت سنوات الخبرة لثالث منهم أقل من 

فسر المعلمون أخطاء الطـالب بشـكل    :آلتيةلنتائج اوأظهرت الدراسة ا .سنة 30منهم أقل من 

وعلى عكس التوقعات  .ت محدودة للتغلب على هذه األخطاءفقط استراتيجيا ضعيف واستخدموا
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فإن المعلمين األقل خبرة أظهروا نتائج متشابهة من حيث تفسيرهم ألجوبة الطلبـة وعرضـوا   

  .معينة للتغلب على أخطاء الطلبة استراتيجيات

ور التمثيل البصري في قياس مستوى تفكير الطالب المستقل ومهارات معرفة أثر ودلو

دور الفهـم   بإثبـات في رومانيـا  في دراسته ) Debrenti,2015( قام دبيرنتي حل المشكالت

ستخدام التمثيل البصري يؤدي إلى فهم أفضـل وتحسـين   او .البصري في حل المشكلة وفهمها

وكانت هنـاك   ،الجامعيين اللذين تم تكليفهم للحل التفكير الرياضي الخاطئ وتم إشراك الطالب

مجموعة تعمل بخطوات منطقية وتستخدم الطريقة التقليدية من خالل (ثالث مجموعات تجريبية 

مجموعة  \مجموعة ثانية تهتم بالعمليات والحل باستخدام البطاقات  \استخدام الورق والكتابة فقط 

  .)ثالثة تستخدم جهاز الحاسوب

سـلوب  كثر كفاءة عنـد اسـتخدام األ  أذا كان حل المشكلة هو إهو معرفة  وكان الهدف

م النمـوذج الخـاص بالتمثيـل    أو عند استخدا ،)، مع قلم رصاصالعمل على الورق(التقليدي 

وأشارت الدراسة إلى أن هناك حاجة ماسة الستخدام التمثيالت الملموسة والمرئية في  .البصري

 ينت الدراسة أنه حتى مشكلة صعبة مثل مشـكلة آينشـتاين  تدريس الرياضيات في المدارس وب

يمكن  )من الناس ال تستطيع حلها% 98قال آينشتاين نفسه منها ان ( :والتي اعتبرت أداة للدراسة

واتضح من الطـالب اللـذين عملـوا مـع التمثيـل       .ذا ما عرضت بطريقة سهلة الفهمإحلها 

 .على التوالي% 64 ،%100لة بنسبة لى حل المشكأنه ساعدهم ع )الثانية والثالثة(بالمجموعات 

في حين أن الطالب في المجموعة األولى والتي استخدمت الطريقة التقليدية فقد تمكنت من حل 

وخرجت الدراسة بعدة توصيات عدة منها التخطيط لمواصلة مقارنـات  % 62.5المشكلة بنسبة 

ت بصرية وأوصت بتنفيذ عدة تمثيال ،خرىالرسم البحثي بين المناهج المختلفة باستخدام مشاكل أ

  .في العملية التعليمية

هدفت الى معرفة أثر استراتيجية النمذجـة الرياضـية   والتي ) 2014،توبة(دراسة وفي 

على استيعاب المفاهيم وحل المسائل الرياضية  )من عناصر التمثيالت المتعددة باعتبار النماذج(

  .ساسيلقياس لطالب الصف السابع األفي وحدة ا
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حيث تكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف  ؛واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي

واستخدمت الباحثة  ،لبات مدرسة الشهيدة فاطمة للبناتالسابع األساسي وطبقت على عينة من طا

خرى ضابطة درست نفس الوحـدة  أمجموعة تجريبية درست الوحدة المختارة بطريقة النمذجة و

اضـية  التقليدية واستخدمت الباحثة أدوات للدراسة منها اختبار استيعاب المفـاهيم الري بالطريقة 

وبينت الدراسة أنه يوجد فرق ذو . الرياضيةواختبار حل المسائل  ،الواردة في الوحدة المذكورة

داللة احصائية بين متوسطي عالمات الطالب اللواتي درسن وحدة القياس بالطريقـة التقليديـة   

في االختبار التحصيلي الخاص بالمفـاهيم   )النمذجة(الطالبات في المجموعة التجريبية  وعالمات

كما وبينت الدراسة وجود فرق ذو داللة احصائية بـين  . الرياضية لصالح المجموعة التجريبية

وعالمات الطالبات في  ،متوسطي عالمات الطالب اللواتي درسن وحدة القياس بالطريقة التقليدية

لصـالح   ضـية في االختبار التحصيلي الخاص بالمسـائل الريا  )النمذجة(التجريبية  المجموعة

 .المجموعة التجريبية

هدفت إلى استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة من قبل  )Bal,2014( بالل دراسةوفي 

وذلك في حل المسائل الرياضية وما هي األسـاليب األكثـر    ؛معلمي الرياضيات ما قبل الخدمة

ت هذه الدراسة موصم. تلك المسائل الحسابية مع الطالب داماً مع التمثيالت الرياضية لحلاستخ

حسب طريقة البحث المختلطة حيث استخدمت طرق كمية ونوعية من أجـل التعـرف علـى    

والمسـائل الرياضـية    ،التحديات التي يواجهها المعلمون المرشحون في حل المشاكل الرياضية

  .ثيالت المتعددة من قبل المعلمينل كيفية اختبار التموالعوامل التي تؤثر حو

من طالب السنة الثالثة من طالب المرحلـة األساسـية فـي     155وتم اختيار عينة من 

واستخدمت عدة ادوات لجمع  ،م2013- 2012خالل العام الدراسي ) Oukurva(جامعة أكروفا 

ذج مقابلـة  ى التمثيالت المتعددة و نمواختبار حل المسائل الرياضية المعتمد عل: لمعلومات منهاا

 بإمكـانهم وفي نهاية البحث تم اكتشاف أن المعلمـون المرشـحون   . شبه معد من قبل الباحث

لكن المعلمون استخدموا  .المتعددة في حل المسائل الرياضيةاستخدام أنواع مختلفة من التمثيالت 

تمثيالت وخالل المقابالت أكد المعلمون كثر من غيرها من الأاللغة المحكية والتمثيالت الجبرية 
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همية في التعرف علـى أي  أالمرشحون على أن التجربة ومحتوى المشكلة هما العوامل األكثر 

مهمة استخرجت مـن البحـث هـي أن     خرىأونتيجة  .يالت المتعددة المتوجب استخدامهاالتمث

ضية واالنتقال بين ئل الرياالمعلمون المرشحون كان لديهم مشاكل في تكوين موضوع مالئم للمسا

ولمعالجة هذا الوضع اقترحت الدراسة اعطاء اهمية لموضوع التمثيالت المتعددة . هذه التمثيالت

وكذلك عمل دراسات تطبيقية داخل الصف تعنى في حل واشراك المسائل  ،في تعليم الرياضيات

طريقة يمكن للمعلمين المرشحين والذي سيكون مفيداً جداً وبتلك الدمة للتمثيالت المتعددة؛ المستخ

 .أن يرشدوا طاليهم تجاه آراء أو وجهات نظر مختلفة في حل المسائل

وقدراتهم على التعرف  ،ار وجود عالقة بين مستوى التحصيل االكاديمي للطالببختوال

دراسـة بانوسـاك    كما جاء فـي  اضية من خالل التمثيالت المتعددةعلى الرموز الجبرية والري

)Panasuk,2014( ، من طالب السابع والثامن  433وتم تنفيذ الدراسة على مجتمع كبير عددهم

في منطقة مدنية وكان يقاس مستوى تحصيل الطالب عن طريق نظام التقييم الشامل لكل والية 

ووضحت هذه الدراسة لطالب المرحلة الثانوية الوسطى درجة محددة حول .في مادة الرياضيات

ويوضـحوا   ،ية المتالعب بها عندما يحفزون يمكن للطالب أن يتكلمـوا اكتساب الرموز الجبر

واقترح  .مع الرموز حسب قواعد ثابتة لإلجراءاتالخطوات التي يؤدونها وذلك توضيح الوعي 

البحث واحد من المؤشرات للفهم االصطالحي للمهارات االجرائية وهو القدرة على التعرف على 

بـين القـدرة علـى     ووضحت العالقة االيجابية ،مثيالت المتعددةالعالقة المتشابهة من خالل الت

  .التعرف على هذه التمثيالت والتحصيل

بحث العالقة بين التمثـيالت الرياضـية   هدفت إلى  )2013( حربيللدراسة وكذلك في 

واستخدم الباحـث المـنهج    ،لدى طالب الصف السادس االبتدائي المتعددة وحل المسائل اللفظية

لتحليلي وتم خالله اعداد اختباران احدهما للتمثيالت المتعددة واآلخر لحل المسـائل  الوصفي وا

طالب من طالب الصف السادس األساسـي فـي منطقـة     1500اللفظية وكانت عينة الدراسة 

  .القصيم
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ـ  بينت نتائج الدراسة أن هناك انخفاضو ه في مستوى التمثيالت الرياضية المتعددة بوج

وأن هذا االنخفاض يكون باأللفـاظ وبطريقـة أكبـر مـن      ،االبتدائي عام لدى طالب السادس

وبينت الدراسة بوجـه   .الرموز والصور والرسوم والجداول التمثيالت الرياضية المستعمل بها

وبين  )جداول، رموز، ألفاظ،رسوم(عام أن هناك عالقة طردية بين التمثيالت الرياضية المتعددة 

بمعنى أنه كلما كانـت قـدرة    ،اللفظية المتضمنة لهذه التمثيالتقدرة الطالب على حل المسائل 

الطالب على التمثيالت الرياضية باستخدام الرسوم عالية كلما كانت قدرته عاليـة علـى حـل    

وبالمثل هناك عالقة قوية بين قدرة الطالب على التمثيالت باستخدام الجـداول   ،لفظيةالمسائل ال

على استخدام الجداول وهكذا عالقـات ثنائيـة بـين التمثـيالت     وحل المسائل اللفظية المعتمدة 

  .الرياضية وحل المسائل اللفظية

ــي  ــة وف  ,Schukajlow,Leiss,Dekrun,Blum,Muller and Messner(دراس

طالباً في الصف التاسع األساسي وسئل ) 244(على عينة من  في ألمانيا والتي أجريت )2012

 يم واالهتمامات التي نشأت عند نمذجتهم لمسـائل رياضـية  الطلبة عن مستوى استمتاعهم والق

 .بالكلمات ضـمن سـياق رياضـي صـرف    أعطيت  )ر النمذجة من التمثيالت المتعددةباعتبا(

إلى نقـل   باإلضافةوأشارت النتائج إلى أن النمذجة الرياضية قد تركت آثاراً ايجابية لدى الطلبة 

النمذجـة فـي حـل     م الذي كان يقود الحل قبل استخدامتركيز التعليم الى المتعلم بدالً من المعل

  .المسائل الرياضية

تحديد أنواع التمثيالت الرياضية المتعـددة  هدفت إلى  بعمل دراسة) 2012( رستم وقام

والمراوحات بينها والتي تتوفر في وحدة الجبر من كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي في 

حول التمثيالت الرياضية المتعددة ومع التمثيالت الرياضية  ومقارنتها مع نموذج ليش ،فلسطين

  .في وحدة الجبر من الكتاب المدرسيالمتوفرة 

 5وشاهد الباحث  ،ددة فيهاأعد الباحث دليالً لتحليل الوحدة ورصد جميع التمثيالت المتع

ـ  ا التـي  حصص لكل معلم من أفراد العينة الثالثة ورصد التمثيالت الرياضية والمراوحات بينه

وبينت نتائج الدراسة أن تمثيلي استخدام الرموز المكتوبـة   .ستخدمها كل معلم من أفراد العينةا
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ن التمثيالت الثالث األخرى وهي أوالتمثيل اللفظي توفر بشكل كبير في وحدة الجبر بينما تبين 

ة ايضـاً أن  وبينت الدراس .الصور والمجسمات والمواقف الحياتية توفرت بسبب أقل وقليلة جداً

نتائج استخدام المعلمين لتمثيلي الرموز المكتوبة واللغة المحكية مرتفع جـداً ومـنخفض جـداً    

   .للتمثيالت األخرى

ات لـدى  والميل نحو الرياضـي معرفة أثر التمثيالت الرياضية على اكتساب المفاهيم ول

عداد دليل إتم  ،)2012(كما جاء في دراسة أبو هالل  في غزة طالب الصف السادس األساسي

ة والتناسب والنسـبة المئويـة   المعلم الستخدام أنشطة التمثيالت الرياضية لتدريس وحدتي النسب

واعتمد الباحث في منهجـه   ،لرياضياتار اكتساب المفاهيم الرياضية ومقياس الميل نحو اواختب

لين دراسيين طالباً موزعين على فص 80المنهج التجريبي وطبقت دراسته على عينة بلغ عددها 

  .حدهما المجموعة التجريبية واآلخر المجموعة الضابطةأحيث تم االختيار عشوائياً ليمثل 

وبينت نتائج الدراسة بأنه توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات الطالب 

المجموعة التجريبية في اختيار اكتساب المفاهيم الرياضية ومتوسط أقـرانهم فـي المجموعـة    

وكذلك وجدت فروق ذات  .وذلك لصالح طالب المجموعة التجريبية طة في التطبيق البعديالضاب

داللة احصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبيـة فـي مقيـاس الميـل نحـو      

وتـم   ،ة لصالح طالب المجموعة التجريبيةومتوسط أقرانهم في المجموعة الضابط ،الرياضيات

ل فعـال فـي تـدريس المحتـوى     تمثيالت الرياضية المتعددة بشكالتوجيه بضرورة استخدام ال

  .الرياضي

استراتيجية القصة في  استخدامإلى استقصاء أثر  والتي هدفت )2011(في دراسة البول 

على مستوى تحصيل )غوي من ضمن التمثيالت المتعددةباعتبار القصة تمثيل ل(تعليم الرياضيات 

  .في فلسطين ات وذلك على طالب الصف الرابعالطلبة ودافعيتهم نحو تعلم الرياضي

وقامت الباحثة بتطوير ثالث أدوات لتحقيق أهداف الدراسة وهي اختبار تحصيلي لقياس 

واألداة الثانيـة كانـت   . اب الرياضيات للصف الرابـع تحصيل الطلبة في وحدة الكسور من كت
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عـادة تصـميم وحـدة    إلثة كانت استبانة لقياس دافعية الطالب نحو تعلم الرياضيات واألداة الثا

الكسور من كتاب الرياضيات للصف الرابع االساسي بالقصص بحيث تقدم كل قصـة مفهـوم   

واتبعت الدراسة المنهج التجريبي وتم اختيـار   .من دروس وحدة الكسور رياضي وتقابل درساً

طالب  68عتين المجموعات الضابطة والتجريبية بالطريقة العشوائية وبلغ عدد الطلبة في المجمو

من تكافؤ المجموعتين من خالل االختبـار   التأكدوتم طالب وطالبة في كل مجموعة  34بواقع 

  .القبلي واستبانة الدافعية

شارت نتائج الدراسة الى وجود أثر دال احصائياً على زيادة دافعية الطلبة نحو تعلـم  أو

أيضاً تفوق هؤالء الطلبة فـي  ينت الرياضيات لصالح الطلبة الذين درسوا باستراتيجية القصة وب

أسئلة تتعلق بمستويات عقليـة  جابة على وزادت هذه الطريقة من قدرة الطلبة على اإل .التحصيل

وخرجت الدراسة بتوصيات للمعلمين باألخذ باالعتبار أسلوب القصة في تعليم الرياضيات  .عليا

في التدريس عنـد   يجية القصةوتوصيات لصناع السياسات التربوية في فلسطين لتضمين استرات

  .عداد المناهج وغيرها من التوصياتإ

أثر استخدام التمثيالت المتعددة  بدراسة ),2011Kuchemann( كوشمان وآخرون وقام

طوط األعداد المزدوجة والنماذج في تعلم الجبر والمنطق المضاعف وتوضيح المعنى باستخدام خ

-12(ارهم تتراوح ما بين مدرسة للطالب التي أعم 15وتكونت عينة الدراسة من  .في انجلترا

وتم التركيز على الصف الثامن في الرياضيات وأعد البـاحثون برنامجـاً يتضـمن     ،)سنة 13

لجبر والمنطـق المضـاعف لـدى    مجموعة من النماذج والتمثيالت الرياضية لتطوير مفاهيم ا

واستبيان المواقـف   ،ي الجبرار فبارات نسبة المضاعف والمنطق واختب، وتم عمل اختالطالب

 ،ب خالل الدروس والمهـام المختلفـة  مقابلة مع الطال 100حيث تم جمع البيانات في أكثر من 

وأظهرت الدراسة فعالية البرنامج المستخدم في حل المشكالت وأظهر أيضاً زيـادة فـي ثقـة    

  .الطالب في التعامل مع المفاهيم الجبرية

استقصاء أثر استخدام التمثيالت المتعددة في تدريس إلى  )2011(دراسة شاهين  هدفتو

لتابعة لمحافظة الجبر على تحصيل طلبة الصف السابع األساسي الملتحقين بالمدارس الحكومية ا
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وتكونت عينة الدراسة من أربع شعب للصف السابع األساسي فـي مدرسـتين    .رام اهللا والبيرة

خرى حدهما تجريبية واألأم العينة الى مجموعتين بحيث تم تقسي لإلناثحداهما للذكور واألخرى أ

فدرسـت  ، المجموعة األولى درست وحدة الجبر باستخدام التمثيالت المتعددة أما الثانية ضابطة

  .ستغرقت الدراسة مدة ثالثة أسابيعبالطريقة التقليدية وا

قبل  واستخدم الباحث اختبار قبلي يهدف إلى قياس تحصيل شعب الدراسة لضمان التكافؤ

وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فـروق   .عدي لقياس التحصيل في هذه الوحدةالتطبيق وآخر ب

حصائية بين متوسط تحصيل الطلبة الذكور واإلناث أيضاً في المجموعة التجريبيـة  إذات داللة 

وأن هناك  ،القبلي لالختبارناث في المجموعة الضابطة إوبين متوسط تحصيل الطلبة من ذكور و

حصائية في متوسط تحصيل الطالب على االختبار البعدي تبعاً لمتغير طريقة إق ذات داللة فرو

  .التدريس ولصالح التمثيالت المتعددة تبعاً للجنس ولصالح اإلناث

ثـر اسـتخدام   أمعرفـة   تهدف إلـى ) Grossman,2010(جروسمان دراسة وجاءت 

التفكيـر فـي حـل     بين الطالب وتنميةقوى أجل بناء تعاون أالتمثيالت الرياضية المتعددة من 

الجداول والرسـوم البيانيـة والنمـاذج الملموسـة      استخداموذلك من خالل  ،المسائل الرياضية

طالب من طالب الصف الثامن مـوزعين   16والمعادالت الجبرية وقد تكونت عينة الدراسة من 

حداهما أمجموعتين وتم تقسيمهم إلى  ،طالب 8يين بحيث كل فصل يتكون من في فصلين دراس

  .خرى ضابطة تضم الثمانية الباقينطالب واأل 8تجريبية تضم 

واستخدم الباحث اختبار تحصيلي بعدي للحصول على نتائج الدراسة وبينـت النتـائج   

لصالح المجموعة التجريبية التي طبق عليها نموذج التمثيالت حصائية إ وجود فروق ذات داللة

الرياضـية مـن خـالل     لى استخدام هذه التمثيالتإة ميل الطالب المتعددة وبينت نتائج الدراس

  .لعقولهم الجانب األيسر

لـى اختبـار   إهدفت  )(Akkus & Cakiroglu,2004أكوس وكاكبروجلو وفي دراسة

م من خـالل اسـتخدا   في منطقة كانكايا في تركيا )األول المتوسط(األداء لطلبة الصف السابع 
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بحيث تكونت  شعب من الصف السابع 4جريت الدراسة على أو .ةاستراتيجية التمثيالت المتعدد

طالب في المجموعة  13طالبة و 16طالب في المجموعة التجريبية، و 13طالبة و 15من  العينة

أداء لتقييم مسـتوى و  ،أسابيع 8لمدة في مدينة ليون الفرنسية  مدرستان حكوميتان الضابطة في

تبار التحصيل واخيالت ما بين التمثيالت المتعددة التحواختبار  :أدوات تشمل 3الجبر من خالل 

 حصـاء وتم التحليل عن طريـق أسـلوب اإل   )Chelsea(اختبار الجبرواألساسي الموضوعي، 

)ANCOVA(.  

وأظهرت النتائج أن التمثيالت الرياضية المتعددة المبنية على آلية التدريس لهـا آثـار   

ن ضافة إلـى هـذا أ  ة بطرق التدريس التقليدية باإلوتأثير مهم على أداء الطالب الجبري مقارن

 .من التدريس مفيدة ومثمرة أن هذه الطريقةطالب المجموعة التجريبية وجدوا 

معرفة أثر استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة فـي اكتسـاب الطـالب للمفـاهيم     ول

بعمـل  ) 2010 ،البالصي وبـرهم (قام  الرياضية وقدرتهم على حل المسائل الرياضية اللفظية

 60وتكونت عينة الدراسة مـن   ،لدى طلبة الصف الثامن اتواالقترانفي وحدة العالقات  دراسة

تجريبيـة  : يم العينة عشوائياً الى مجموعتينطالباً من مدرسة الحمراء الثانوية للبنين وقد تم تقس

دية حيث تم اتبـاع  درست بالطريقة التقلي درست باستخدام التمثيالت الرياضية المتعددة وضابطة

حـدهما يقـيس   اختبـارين أ : واستخدمت الدراسة أدوات عدة منهاالمنهج التجريبي في الدراسة 

من متعدد والثـاني  فقرة من نوع االختيار  19تكون من اكتساب الطالب للمفاهيم الرياضية وقد 

وأظهرت . يرةجابة القصفقرات من نوع اإل 4يقيس قدرة الطلبة على المسائل اللفظية وتكون من 

حصائية من خالل استخدام نتائج تحليل التباين المصاحب لنتائج عالمات الطلبة فـي  المعالجة اإل

وكذلك فـي   .اكتساب الطلبة للمفاهيم الرياضيةحصائية في إاالختبارين بوجود فروق ذات داللة 

  .بيةدريس ولصالح المجموعة التجريقدرتهم على حل المسائل اللفظية تعزى لطريقة الت

ساسـية  طلبة المرحلة األ اتجاهاتهدفت إلى معرفة والتي  )2009(الشرع  دراسةوفي 

العليا نحو الرياضيات في مدارس مدينة عمان ولتحقيق هدف الدراسة طـور الباحـث مقيـاس    

الطلبة  اتجاهاتوأظهرت نتائج الدراسة أن  .طالب وطالبة) 417(ابيا وطبق على لت لالتجاهات
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نحـو الرياضـيات    اتجاهاتهمظهرت النتائج فروقاً دالة احصائياً في أيجابية وإنحو الرياضيات 

تعزى لمتغيرات الجنس ولصالح الذكور ومستوى التحصيل ولصالح ذوي التحصـيل المرتفـع   

حصـائياً  إوأظهرت نتائج الدراسة فروقاً دالة الدراسي ولصالح طلبة الصف التاسع، والمستوى 

 بتنميـة  االهتمـام وصت الدراسـة بضـرورة   أو .ضوء النتائجخرى على تعزى للتفاعالت األ

وضرورة تعزيز والمتوسط وذوي التحصيل المرتفع  يجابية لذوي التحصيل المتدنياإل االتجاهات

الطلبـة نحـو    اتجاهاتجراء الدراسات مقارنة بين إالثقة بالنفس لدى الطلبة تجاه الرياضيات و

 .مختلفةالرياضيات من مراحل دراسية 

لى التعرف إلى إهدفت هذه الدراسة  والتي )2009(مصطفى دراسة جاء أيضاً في  كما

باعتبارهـا  (بداع الرياضي في المنهاج الفلسطيني وفعالية استخدام الخرائط المفاهيميـة  واقع اإل

وتطويرها لإلبـداع لطلبـة    )تعتمد على الرسم والصور عنصر من عناصر التمثيالت المتعددة

واسـتخدم الباحـث    طالبـاً،  253كونت عينة الدراسة من وت في قباطية سيالصف السابع األسا

 واختـار عداد دراسته والتجربة الميدانية لمجموعتين تجريبية وضـابطة  إالمنهج التجريبي في 

  .عدادهإاالختبار التحصيلي للقياس من  عشوائياً، واستخدم أداةالباحث مدرستان 

بـداع فـي   حصائية فـي واقـع اإل  إذات داللة  وبينت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق

وفاعلية استخدام الخرائط المفاهيمية وتطويرها لـدى طلبـة    ،الرياضيات في المنهاج الفلسطيني

وكذلك جـاءت   .للمجموعة الضابطة باالحتفاظوذلك بين القياس القبلي والبعدي  السابع األساسي

بداع في الرياضيات فـي  ئية في واقع اإلحصاإفروق ذات داللة  لتؤكد على وجودنتائج الدراسة 

بين  المنهاج الفلسطيني وفاعلية استخدام الخرائط المفاهيمية وتطويرها لدى طلبة السابع األساسي

وأخيراً بينـت   .وعة التجريبية في جميع المستوياتللمجم باالحتفاظالقياس القبلي والبعدي وذلك 

بداع في الرياضـيات فـي المنهـاج    واقع اإل الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في

تطويرها لدى طلبة السابع األساسي بين القياس الفلسطيني وفاعلية استخدام الخرائط المفاهيمية و

  .القبلي للمجموعتين
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هدفت إلى معرفة أثر استخدام طريقة تسـتند   التي) 2008( الخروصي دراسةكذلك في 

 ،التحصيل والتفكير الرياضي لدى طلبة الصف العاشر التمثيالت والترابطات الرياضية علىإلى 

طالبة من طالبات الصف العاشر وتم تقسيمهن ) 122(واختار الباحث عينة الدراسة والتي ضمت 

لى مجموعتين ضابطة وتجريبية بالتساوي وبعد التأكد من تكافؤ المجموعتين من حيث التحصيل إ

 .بية باستخدام التمثيالت والترابطـات الرياضـية  والتفكير الرياضي تم تدريس المجموعة التجري

) 13(ودرست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية وقام الباحث باستخدام اختبار تحصيلي ضم 

ذلك وك ،وتأكد الباحث من صدق االختبارين من خالل عرضهم على مجموعة من المحكمين فقرة

لى عينة من طالبات الصف العاشر خارج ل تطبيق االختبارين عتأكد من ثبات األدوات من خال

 ،)0.81(أما االختبـار للتفكيـر   ) 0.76(وبلغ معامل الثبات لالختبار التحصيلي  .عينة الدراسة

وأظهرت نتائج الدراسة تفوق طالبات المجموعة التجريبية في االختبـار التحصـيلي واختبـار    

التدريس  استراتيجيةلى إحث ذلك وعزا البا .التفكير الرياضي على طالبات المجموعة الضابطة

المتبعة وأوصت الدراسة بضرورة استخدام التمثيالت والترابطات الرياضية لما لهـا مـن دور   

  .وأثر ايجابي على تحصيل الطلبة في الرياضيات

حل المشـكالت فـي التفكيـر     ستقصاء أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة علىوال

 ،)لمشكالت من ضمن المسـائل اللفظيـة والتمثـيالت اللغويـة    حل اتبار طريقة باع( الرياضي

لدى طلبة الصف السابع  بعمل دراسة) 2008(قام الخطيب وعبابنة  نحو الرياضيات واالتجاهات

لى مجموعتين بشكل إطالباً تم تقسيمهم ) 104(وتكونت عينة الدراسة من  .ساسي في األردناأل

أظهرت  .مشكالت وضابطة درست بطريقة اعتياديةحل ال باستراتيجيةتجريبية درست  عشوائي

 ،النتائج المتعلقة بهذه الدراسة تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب المجوعة الضـابطة 

وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية في التفكير الرياضي تعزى للتفاعل ما بين اسـتراتيجية  

قرانهم أتجريبية كانت أفضل من اتجاهات ن اتجاهات طالب المجموعة الأو ،التدريس والتحصيل

حصائية في اتجاهـات الطـالب نحـو    إداللة  موعة الضابطة وعدم وجود فروق ذاتفي المج

 .الرياضيات تعزى للتفاعل بين استراتيجية التدريس والتحصيل
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 استكشـاف  إلـى  الدراسـة  هذه هدفت) Hwang, 2007( هوانج وآخرون دراسةوفي 

عنـد طـالب الصـف السـادس      الرياضية حل المسائل في واإلبداع ةالمتعدد التمثيل مهارات

وتم اختيـار   ،المتعددةالمتعددة عندس نظام يدعمها التي وركزت الدراسة على المشاكل .األساسي

 مشـاكل  وتم إعطـاء عينة من الطالب المتفوقين في الرياضيات من الصف السادس األساسي 

وتـم   ،ت المعطاةالمشكال حل ذلك في بما تعليمية أنشطةو التجربة في للطالبهندسية وعددية 

 .االستجابة لنظام السبورة المتعددة الوسائط بفاعلية

 مفـاتيح  هـي عند الطالب  متعددةال التمثيل مهارات أنفي  الدراسة هذه نتائجوجاءت 

 بشـكل  مـنهم  االستفادة يمكن عاليةال قدرةال ذو الطالبوأن  .الرياضية المشكالت وحل النجاح

 تنوعـا  األكثر والحلول األفكار لتوليد المعلمين وتوجيه األقران،بين  التفاعالت من خالل ضلأف

 كبيرة صعوبةالمقابل الطالب ذوي القدرة المنخفضة يواجهوا  في. الرياضية المشكالت حل في

 مهارات على يؤثر الذي الحاسم العامل هو اإلبداعوينت الدراسة أيضاً أن . التمثيل مهارات في

 المشكالت حل تتضمن أنشطة على تصميم المعلمين الدراسة حثتو الطالبعند  متعددةال التمثيل

عنـد   متعـددة ال التمثيـل  مهارات لتحسين المتعددة الوسائط سبورة نظام يدعمها التي الرياضية

  .الطالب

مـن فاعليـة    التأكدهدفت هذه الدراسة إلى  بعمل دراسة )Battel,2007(باتل  كما قام

على تحصـيل   )أحد اشكال التمثيالت المتعددة المعتمد على النموذج الملموس( اليدوياتدام استخ

ي على المنهج التجريب طبق الباحثو ،الطلبة من ذوي التحصيل المنخفض في المدارس االبتدائية

االساسي في ميتشغان وتم تدريس المجموعة التجريبية وكان  مجموعتين من طلبة الصف األولى

باسـتخدام   20ضـمن العـدد   طالب في موضوع الجمع والطرح لألعداد الطبيعية ) 8(عددهم 

طالب نفس الموضوع باسـتخدام   )8(بينما درست المجموعة الضابطة وكان عددهم  .اليدويات

وقد استخدم الباحث اختبارين قبلي وبعدي مختلفين وكان هدف االختبار القبلي  االعتياديةالطريقة 

  . عمليات الجمع والطرحهو قياس الطلبة في 
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كـدت  أن المجموعتين التجريبة والضابطة متكافئتان وأوأظهرت النتائج لالختبار القبلي 

كـان   اليـدويات نتائج الدراسة على أن الطلبة الذين درسوا موضوع الجمع والطرح باستخدام 

فهـم  تحصيلهم أفضل من المجموعة الضابطة ثم إن دافعيتهم زادت وأصبح لديهم عمقـاً فـي   

  .الموضوع مقارنة مع المجموعة الضابطة

 معرفة أثر استخدام مدخل التمثيالت الرياضية على بعض مهارات التواصل الرياضيول

ب الصف السادس االبتـدائي فـي   طال دراسته على عينة من) 2005(وعبد القادر  بهوت طبق

، ثم اصة بتلك الوحدةرفة الرياضية الخوحلل الباحثان محتوى وحدة الحجوم لتحديد المع .مصر

ـ  قاما بإعداد دليل للمعلم خاص باستخدام التمثيالت الرياضية في تعليم  ار وحدة الحجـوم واختب

طالب وطالبة بحيث تم تقسيمهم  140لقياس مهارات التواصل الرياضي واشتملت الدراسة على 

 74ونة من طالب وطالبة وجاءت المجموعة الضابطة مك 66الى مجموعتين تجريبية مكونة من 

  .البةطالب وط

لى شعبتين دراسيتين في مدرستين مختلفتين وتم اسـتخدام  إوتم تقسيم كال المجموعتين 

واالنحراف المعياري وتحليل التباين الثنائي لتحليل درجات الطالب في كـل   ،المتوسط الحسابي

ة احصـائية  وبينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دالل. مهارات التواصل الرياضيمهارة من 

 .بين متوسطي درجات الطلبة المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبيةلصالح 

وأوصت الدراسة بضرورة تدعم كتب الرياضيات واألنشطة التي تتضمن توظيـف التمثـيالت   

 .يالهتمام بمهارات التواصل الرياضالرياضية المختلفة لتقديم المفاهيم والتعميمات الرياضية وا

استراتيجيات ايجـاد التمثـيالت الرياضـية     بوصف )Assad, 2005(أساد وكذلك قام 

الت والخارجي في هذه التمثـي  يالمالئمة في حل المسائل الكالمية وفحص العامل المؤثر الداخل

من الصف الرابع بشكل فـردي  .بالمعلومات، األولى وهي المقابلةحيث تم استخدام أكثر من أداة

تمثيل المسـائل الرياضـية غيـر الروتينيـة وهـذه       ياكتشاف استراتيجيات فوتشجيعهم على 

االستراتيجيات كشفت تجارب الطالب في الصف، أما الثانية فكانت مشاهدة المعلمـين خـالل   

مية لجعل تعلم الرياضيات ذو الحصص حيث أشارت أنه ال يوجد قيمة عالية لحل المسائل الكال
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فأشارت الى تفكك المنهاج واحتياجه الـى اسـتخدام    .هاج الرابعلمنوالثالثة كانت تحليل  ،معنى

التمثيالت في حل المسائل أن هناك دالئل واضحة على نقص قدرات الطالب في حل المسـائل  

وشدد على ضرورة زيادة تدريب الطالب لتحضيرهم لالمتحانـات  واستخدام التمثيالت  ،اللفظية

  .الدولية

أثر التعلم التخيلي كطريقة  )2004(العرجة  المتعددة درسوبما أن التخيل أحد التمثيالت 

تدريس على التحصيل في الرياضيات واالحتفاظ بالمعلومات الرياضية والتعرف على أثر الجنس 

 .في مدينة نـابلس  في التحصيل واالحتفاظ بالمعلوماتومستويات تعليم الوالدين ونوع المدرسة 

تكافؤ المجموعـات فـي   من اختبارات قبلية لقياس مدى واستخدم الباحث أدوات لدراسته تألفت 

وبينت نتائج  .تفاظ الطلبة بالمعلومات الرياضيةالتحصيل واختبار التحصيل القبلي لقياس مدى اح

 )التخيلية(الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات عالمات المجموعة التجريبية 

وأيضاً بينت  .ختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبيةفي اال) التقليدية(والمجموعة الضابطة 

وجود فرق ذات داللة احصائية بين متوسطات عالمات عينة الدراسة في االختبار التحصـيلي  

وجاءت النتائج لصالح مدارس الذكور ومـدارس   ،)مختلطة ،اناث،ذكور(تعزى لطلبة المدرسة 

  .اإلناث على المدارس المختلطة في هذا االختبار

عوامل تدني طلبة الدراسة الى معرفة هدفت هذه والتي ) 2003(أبو ناموس دراسة وفي 

عدادية بمنطقة العين التعليمية في دولة االمارات العربية المتحدة فـي حـل مسـائل    المرحلة اإل

ثر عوامل الجنس والمستوى أو )شكل من اشكال التمثيالت المتعددة اللغوية(الرياضيات اللفظية 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واستخدم  .في منطقة العين التعليمية لي واللغةالتحصي

لعينـتن   )ت(واختبـار   الحسابية واالنحرافات المعياريـة حصائية مثل المتوسطات االساليب اإل

عداد اختبار يحوي ست مسـائل رياضـية   إمستقلتين والمقارنات البعدية المتعددة واالرتباط وتم 

  . تم تطبيقه على عينة الدراسةفظية ل

ظهرت النتائج وجود ضعف في التحصيل الدراسي لدى الطلبة في كل مـن تحديـد   أو

وأنه توجد عالقـة بـين    ،العملية وتنفيذ العملية والمهارات المرتبطة بحل المسألة وايجاد الناتج
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بالنسبة ألثر مستوى ضعف الطلبة في الرياضيات وضعف مستواهم في حل المسائل اللفظية أما 

فقد أوضحت النتائج أن متوسط درجات الطلبة الضعاف التحصيل فـي   ،المستوى الصفي للطلبة

حل المسائل اللفظية تزداد بارتفاع مستواهم الصفي ولم تكن هناك أيـة فـروق معنويـة بـين     

وأوصت الدراسة بالتركز على إلمـام الطلبـة بالمهـارات     .لمستويين العالي والمتوسط للطلبةا

الرياضية المختلفة واستراتيجيات حل المشكلة كطريقة للتعامل مع المسائل الرياضـية اللفظيـة   

  .لمعلمين والطلبة عليهاوتدريس كل من ا

هدفت الدراسة إلى معرفـة أثـر اسـتخدام    والتي  )2003(دراسة عوض اهللا كذلك في 

ساسيات الجبر لتالميذ التمثيالت الرياضية من خالل طرق التدريس المتكاملة في تدريس بعض أ

وعالقة ذلك بتفكيرهم الرياضي وتحصيلهم الفوري والمؤجل  ،في غزة الصف الخامس االبتدائي

الصـف الخـامس    طالب مـن ) 44(حدى المدراس وبلغ عددهم إوتم اختيار عينة الدراسة من 

ـ  االستدالليعد الباحث اختبار للتفكير أاالساسي و م تطبيقـه  وآخر لتحصيل المفاهيم الجبرية وت

على عينة الدراسة واختار الباحث التصميم التجريبي لمجموعة واحدة مع اختبار قبلي للمجموعة 

  :بعدي مؤجل وجاءت النتائج كما يليالتجريبة واختبار 

بين  االبتدائيحصائية بين متوسطي درجات تالميذ الصف الخامس إوجود فروق ذات داللة  - 

  .لتحصيل وأساسات الجبرالقياس القبلي والبعدي في اختبار ا

بين  االبتدائيحصائية بين متوسطي درجات تالميذ الصف الخامس إوجود فروق ذات داللة  - 

 .القياسين القبلي والبعدي في اختبار التفكير االستداللي الرياضي لصالح االختبار البعدي

ـ حصائية بين متوسطي درجات تالميذ الصف الخامس إال توجد فروق ذات داللة  -   دائياالبت

التمثيالت الرياضية  استخدموافي القياسين البعدي والبعدي المؤجل الختبار التحصيل الذين 

 .خالل طرق التدريس المتعددة

بين التحصيل الفوري والتفكير االستداللي لدى تالميذ الصف  موجبةتوجد عالقة ارتباطية  - 

 .الخامس
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ي وعالقتها بالتحصيل في مادة معرفة العالقة بين اتجاهات طلبة الصف العاشر االساسول

تهدف الى معرفة مستويات التحصـيل لـدى طلبـة    ) 1999(جاءت دراسة ناصر  الرياضيات

  .معرفة اتجاهاتهم نحو الرياضيات في طولكرم الصف العاشر وكذلك

طالب وطالبة من الصـف العاشـر األساسـي للعـام      388وتكونت عينة الدراسة من 

وأعد الباحـث اسـتبانة لقيـاس     .س الحكومية في طولكرمم في المدار1999-1998الدراسي 

فقرة وبعد اطالعه على عدد من المقاييس المستخدمة  36االتجاهات نحو الرياضيات مكونة من 

الباحث اختباراً لقياس تحصيل الطلبة في الرياضيات ثم حساب  أعادوكذلك  في الدراسات السابقة

وتوصلت الدراسة ) 0.82(ولالختبار ) 0.85(الستبانة دوات الدراسة والذي كان لعامل الثبات أل

  :إلى النتائج اآلتية

تدني مستوي التحصيل بشكل عام ومتوسط اتجاهات الطلبة على استبانة الدراسة كانت 

لى وجود فرق دال احصائياً في االتجاهات نحو الرياضيات تبعاً للتفاعل بين إايجابية وتوصلت 

وأن هناك فـرق دال احصـائياً مـا بـين      .لصالح اناث المدينةمتغير الموقع متغيري الجنس و

لتحصيل المتوسط والتحصيل وبين الطلبة ذوي ا التحصيل العالي والطلبة ذوي التحصيل المتدني

 .التجاهات نحو الرياضيات والتحصـيل حصائياً بين اإوأن هناك عالقة ارتباطية دالة  المتدني،

  .الدراسات في هذا الموضوع جراء المزيد منإوصى الباحث في ضوء نتائج دراسته بأو

العالقة بين مستوى التفكير االبتكـاري وبـين    تبحث التي )1999(إخليل دراسة وفي 

لى بحث أثر عامل الجنس على نمو قـدرة طلبـة   إالتحصيل واالتجاه نحو الرياضيات وهدفت 

طالب وطالبـة  ) 196(ن لفت عينة الدراسة مأساسي على التفكير االبتكاري وتالصف العاشر األ

وأعد الباحث اختبار تحصـيل خـاص    .في المدارس الحكومية في بيت لحم من الصف العاشر

عه على عـدد مـن المقـاييس    بوحدة كثيرات الحدود ومقياس االتجاه نحو الرياضيات بعد اطال

خدم كما استخدم مقياس التفكير االبتكاري في الرياضيات من دراسات سابقة وقـد اسـت  . السابقة

ظهرت النتائج وجود ارتباط موجب ذوي داللـة احصـائياً بـين    أالباحث المعالجة االحصائية و

وأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة احصـائية   .االبتكاري والتحصيل في الرياضياتالتفكير 
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في مقياس االتجاه نحو الرياضيات والتحصيل في الرياضيات تعزى للجنس وفي ضوء نتـائج  

عادة النظر في أساليب التدريس المتبعة في تدريس الرياضـيات  إأوصى الباحث بفقد  ،الدراسة

بنـاء   بضـرورة وأوصـى الباحـث    ،التفكير االبتكاري لديهم لتنميةوتعديل البرامج الدراسية 

جراء دراسات لتحديد أثر المعلـم  إاختبارات لقياس القدرة االبتكارية باستخدام مسائل رياضية و

  .البتكاري للطلبةفي تمنية التفكير ا

لى مقارنة نتـائج مجموعـات   إ )1995(سالم  وفي دراسة مشابهة لدراسة الباحث ذهب

التي تكونت من مجموعتي الدراسة من طلبة الصف التاسع االساسي من مدارس منطقة الدراسة 

شـعبتين   .طالب وطالبة اختيرت عشـوائياً ) 135(نابلس بحيث بلغ مجموع الطالب والطالبات 

مجموعـة  (الدراسة في وحدة التحليل إلى العوامل باستخدام طريقة التمثيالت المتعـددة   لتطبيق

عد الباحث المادة أو .)مجموعة ضابطة(االعتياديةتدريسهما وفق الطريقة وشعبتان تم  )تجريبية

دوات الدراسة من استبانة لقياس االتجاه نحو الرياضـيات  أالتعليمية الخاصة بالطريقة وتكونت 

 .س تحصيل الطلبة للمـادة التعليميـة  ار قبلي لفحص تكافؤ المجموعات واختبار بعدي لقياواختب

وأظهرت النتائج أن تحصيل الطلبة الذين درسوا بطريقة التمثيالت المتعددة كـان أفضـل مـن    

تحصيل الطلبة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية وكشفت الدراسة أن تحصـيل الطالبـات كـان    

  .لطالب وفق هذه الطريقة الجديدةافضل من تحصيل ا

وأظهرت نتائج الدراسة أن متوسط عالمات الطالب على مقياس االتجاه نحو الرياضيات 

للذين درسوا المادة التعليمية وفق طريقة التمثيالت المتعددة أعلى من متوسط عالمات الطـالب  

والحظ الباحث من خالل . للذين درسوا بالطريقة االعتياديةعلى مقياس االتجاه نحو الرياضيات 

بدوا أتدريسه للمجموعتين الدراستين أن الطلبة الذين درسوا المادة التعليمية وفق الطريقة الجديدة 

نشاطاً بارزاً ومناقشة أكثر في حل المسائل الرياضية واستيعاب المادة التعليمية من الطلبة الذين 

عدة منهـا التركيـز علـى تـدريس      وخرجت الدراسة بتوصيات ،درسوا بالطريقة االعتيادية

الطريقة على عينات أخرى ومراحل تعليمية  هذهالرياضيات بطريقة التمثيالت المتعددة وتطبيق 

  ة وغيرهومستويات دراسية مختلف
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  تعقيب على الدراسات السابقة 3.2

باستعراض الدراسات السابقة وجد الباحث أن هناك مجموعة من الدراسـات العربيـة   

وأثرها علـى التحصـيل    ،لحديثة التي تناولت نموذج التمثيالت المتعددة في التدريسواألجنبية ا

واالتجاه نحو الرياضيات وقد تنوعت بأهدافها وأدواتهـا ومتغيراتهـا والمنـاهج والمعالجـات     

  .اإلحصائية المستخدمة

  :تمثيالت المتعددة وتميزت بما يليتناولت الدراسات السابقة طريقة ال

 .لتمثيل المتعدد على تحصيل الطلبةدراسات السابقة بدراسة أثر نموذج ااهتمت معظم ال .1

 .يةتعدد البيئات والمراحل التعليمية التي أجريت فيها الدراسات العربية واالجنب .2

 .اسات المختارة كانت دراسات حديثةجميع الدر .3

تحصيل الطلبة  الدراسة الحالية تناول أثر التمثيالت المتعددة في تدريس الكسور العادية على .4

وهي بذلك تتشابه مع أهداف الدراسات السـابقة لكـن فـي     ،واتجاهاتهم نحو الرياضيات

 .موضوع جديد أو وحدة دراسية جديدة

مـن   االسـتفادة جميع الدراسات المختارة كانت من ضمن مجال الرياضيات فقـط وتـم    .5

 .الدراسات السابقة

داف وتختلف عنها في المادة التعليمية تحديد مشكلة الدراسة بحيث تكون متشابهة في األه - 

  .المختارةوالعينة 

 .وفرضياتهاصياغة أسئلة الدراسة  - 

 .الدراسةتحديد مفاهيم  - 

 .الحسابيةتحديد المعالجات اإلحصائية منها والمتوسطات  - 
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 .االستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة في االستشهادات العلمية - 

في تفسير نتائج الدراسة الحالية واالسترشاد في مناقشـة  لدراسات ن تساعد نتائج اأيمكن  - 

 .جتائالن

  :فيتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 

  .طلبة:فيثرها على تحصيأتناولها للتمثيالت المتعددة و - 

 .استخدام المنهج التجريبي كمنهج للدراسة - 

  :تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في

 األدواتلذي تتناوله الدراسة لم تتناوله الدراسـات السـابقة مـن حيـث     أن الموضوع ا - 

  .الجنسوالعينة المستهدفة وقياس أثر عامل  الكسور العادية،: المستخدمة والمادة التعليمية

تميزت هذه الدراسة بأنها تقدم الكسور العادية بتمثيالت متنوعة وبعرض جديد يالئم جميع  - 

 .همواهتماماتالمستويات الطلبة 

تميزت هذه الدراسة بأنها قدمت دليالً كامالً للمعلمين في كيفية تطبيق أنشطة التمثـيالت   - 

 .المتعددة مع المادة التعليمية الخاصة بها

نحـو   واالتجـاه تميزت الدراسة بأنها بحثت أثر نموذج التمثيالت المتعددة على التحصيل  - 

الدراسات السابقة في مكن تلخيص وي.الرياضيات بعد تطبيق الطريقة الحديثة في التدريس

  .في المالحق) 10(الملحق 
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  الفصل الثالث

  طريقة الدراسة وإجراءاتها

  مقدمة 1.3

جراءات الدراسة والتي اشتملت على منهج البحث المتبـع  يتناول هذا الفصل عرضاً إل

عداد أدواتها، والتأكد إوكيفية اختيارها ووصف أدوات الدراسة وكيفية  ،وعينتهاا، ومجتمعه هافي

لتصميم والتحليل االحصائي المستخدم فـي معالجـة البيانـات    من صدق وثبات هذه األدوات وا

وتحليلها ويأتي هذا الفصل لتحقيق هدف الدراسة المتعلق بالتعرف على التمثـيالت الرياضـية   

ثرها على تحصيل واتجاهات طلبـة الصـف الخـامس    أالمتعددة في تدريس الكسور العادية و

  .األساسي في مدارس الوكالة

  منهج الدراسة 2.3

المنهج التجريبي بهدف فحص هو األول  :يليينتبع الباحث في هذه الدراسة منهجين تحلا

وتقييم أثر طريقة تدريسية حديثة تقوم على استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة كأسـاس فـي   

للصف الخـامس   )الفصل الثاني(عملية تدريس المادة التعليمية المختارة من منهاج الرياضيات 

مسحي ليقـيس اتجاهـات    وصفي وجاء المنهج الثاني .م2016-2015عام الدراسي ساسي للاأل

  .الطلبة نحو الرياضيات وتوضيح أثر الطريقة الجديدة في التدريس على هذه االتجاهات

     

 

  الدراسة مجتمع 3.3

في مـدارس  تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات الصف الخامس األساسي 

وطالبـة   اًطالب) 2257(والبالغ عددهم  ،م2016- 2015للعام الدراسي  بلسمدينة ناالوكالة في 

  .م2016 -2015نابلس للعام الدراسي  باالعتماد على بيانات مكتب التعليم في منطقة
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عليه المراحل التعليميـة   ساس الذي تقوماألوقد اختار الباحث المرحلة األساسية لكونها 

الـذين   ه المرحلة تضم أكبر عدد من الطلبةوألن هذ ،)الجامعي التعليم الثانوي والتعليم( الالحقة

والجدول التالي يوضح توزيـع طلبـة    ،يتطلع المجتمع إليهم باألمل المنشود لبناء مستقبل واعد

  .الدراسةمجتمع 

  توزيع أفراد مجتمع الدراسة): 1:3(جدول 

  عدد الطالب  الجنس

  947  ذكور
  1310  إناث

  2257  المجموع

  الدراسة عينة 4.3

من طالب وطالبات الصف الخامس األساسي فـي   عينة قصدية اختيرت عينة الدراسة

وتـم  ، طالب وطالبة) 130(والبالغ عددها  كر المجتمعية وبنات عسكر الثالثةمدرستي ذكور عس

لكونها المدارس المتاحة للباحث كون الباحث يعمل معلم  بالطريقة التقليدية اختيار هذه المدارس

 .نابلسفي ) األونروا(داها وقريب من األخرى وتتبع كال المدرستين لوكالة الغوث الدولية حإفي 

 وتوفر جميع األدوات والوسائل التعليميـة الالزمـة   وكان لتعاون االدارة والمعلمين والمعلمات

  .التي ضمتها العينةالدور األكبر في اختيار المدارس 

ف على معلمي ومعلمـات الرياضـيات فـي    قام الباحث بدراسة استطالعية للتعر وقد

وتـم عـرض   ، م على أهداف الدراسة والغـرض منهـا  المدرستين المختارتين وبهدف اطالعه

حيث قام الباحث باطالعهم على أهداف بيق الدراسة عليهم من قبل الباحث، جراءات تنفيذ وتطإ

ياً للمفاهيم والمهارات التي االختبار القبلي قبل البدء بعملية التدريس والذي كان اختباراً تشخيص

بـة فـي تلـك    ثم تم اخضاع الطل، )رابع \ثالث (المراحل السابقة تعلمها الطالب والطالبات في 

ا للشعب المفحوصة وذلك لمعرفة مـدى  اناته، وتم حساب المتوسطات وبيالمدارس لهذا االختبار

لك تكونت عينة الدراسة مـن  وبذ، موعة التجريبة والمجموعة الضابطةالتماثل والتكافؤ بين المج



56 

شـعبتان للـذكور   . )مدرسـة  من كلشعبتان (للوكالة في نابلس  ينتابعت ينشعب في مدرست 4

 إلـى كل مدرسة من المـدارس المختـارة    على تعديل ظروفبحيث تم العمل  لإلناثوشعبتان 

  :خرى ضابطة كما في الجدول التاليحداهما تجريبية واألإ :ينمجموعت

  على المدارس المختارة موزعةد أفراد عينة الدراسة عد): 2:3(جدول 

  المجموع  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية  المدرسة

  70  35  35  عسكر المجتمعية. ذ
  60  30  30  بنات عسكر الثالثة

  130  65  65  المجموع

  أدوات الدراسة 5.3

لبعدي لقياس اُثر تطبيق وا القبلي التحصيلي تتطلب الدراسة الحالية استخدام أداة االختبار

الخـامس  الصـف   لبـة نموذج التمثيالت المتعددة في تدريس الكسور العادية على تحصـيل ط 

الصـف الخـامس نحـو     لبـة وكذلك استبانة تقيس اتجاهـات ط  .األساسي في مدارس الوكالة

 .الرياضيات

  وصف المادة التعليمية 1.5.3

لكتاب  الجزء الثاني من )الكسور العادية( ألولىا الوحدة علىالدراسة  تم تطبيق :التعليميةالمادة 

نابلس للعام الدراسـي   في مدارس الوكالة في مدينة ألساسيالرياضيات المقرر للصف الخامس ا

  .م2015-2016

الطلبـة  ولتحقيق أهداف الدراسة المرتبطة بتأثير التمثيالت المتعـددة علـى تحصـيل    

اشتملت على وحدة الكسـور   عداد مادة تعليميةإب حيث قام الباحث، واتجاهاتهم نحو الرياضيات

، وأخـذ  حصة صـفية ) 20(أسابيع بواقع  4دة تم تدريس وحدة الكسور العادية لمقد و .العادية

) دقيقـة  40(مدة كـل حصـة    )تدريسية حصة 12( الكسور العادية بالتمثيالت المتعددةتدريس 

  .افاً اليها حصة واحدة للمراجعةمض
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يث اشـتملت كـل   ر المادة التعليمية وفقاً لنموذج التمثيل المتعدد حقام الباحث بتحضيو

لرياضية التي اشتملت والتعميمات ا والمبادئالمفاهيم : األولالقسم  :منهاة حصة على أقسام رئيس

والقسم الثالث ضم طريقـة   ،ضم أهداف سلوكية متوخاة من الدرسوالقسم الثاني . عليها الحصة

موذج التمثيل المتعدد وبعد االنتهاء من تدريس المـادة التعليميـة قـام    التدريس المقترحة وفق ن

الباحث بتقييم ختامي للمتعلمين بهدف معرفة مدى اكتسابهم للمفاهيم والتعميمات الرياضية التـي  

وراق عمل ووظـائف بيتيـة   أاشتملت عليها المادة التعليمية من خالل أدوات قياس خاصة مثل 

اشتملت كل حصة دراسية علـى الوسـائل التعليميـة    ، ختبارات قصيرةلة تفكير عليا أو اسئأو

المطلوبة مع تفعيل الستراتيجيات عدة في التدريس أهمها التعلم التعاوني من خالل مجموعـات  

  .هني وربط النظري بالتطبيق العمليالعمل والتعلم النشط والعصف الذ

المادة التعليمية وكيفية عالجها  في لبةكما قام الباحث برصد األخطاء التي وقع فيها الط

وصمم الباحـث دلـيالً    ،خطاء وعالجها بشكل مباشربهدف جعل المعلمين أكثر انتباهاً لهذه األ

للمعلم حول كيفية تدريس الكسور العادية بنموذج التمثيالت المتعددة ويشبه الخطط والتحضـير  

كما يظهر ت ودور المعلم والطالب اليومي واشتمل على األهداف والمفاهيم والتعميمات والمهارا

  .في قائمة المالحق) 14(،)13(في الملحقين 

  االختبار القبلي 2.5.3

لى كتب الرياضيات للصفين الثالث والرابع إعداد هذا االختبار بعد الرجوع إقام الباحث ب

بطـة  المرت ضـوعات ثم تحليلها واختيـار المو  ،وتحديداً إلى الوحدات المتعلقة بالكسور العادية

عداد هذا االختبار من عدة أنـواع  إتم . سيدرسها الطالب في الصف الخامسالتي  بالموضوعات

لتـي  من األسئلة الموضوعية والمقالية حيث اشتمل على أربعة أسئلة شملت المـادة الدراسـية ا  

وقد اشتملت الفقرات علـى المفـاهيم والمبـادئ والمهـارات     . تعلمها الطالب على مدى سنتين

بالكسور العادية في الصـف   ة في منهاج الرياضيات للصفوف الثالث والرابع والمتعلقةالرياضي

حيث تم التركيز على عدة مفاهيم ومهارات وحقائق عن الكسور أهمها الكسـر الـذي   . الخامس

هـا  ومقارنة الكسور وترتيبها وتقريب المكافئيمثل منطقة مظللة وقراءة الكسور وكتابتها والكسر 
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 )جمع وطرح وضرب وقسمة(، وتجانس الكسور والعمليات على الكسور للكسوروأبسط صورة 

دقيقـة   40وقد خصص الباحث حصة من  .قام بالوحدة مع المسائل الكالميةوتحديد البسط والم

مة تم تحويلهـا  عال) 25(وكانت العالمة الكاملة لهذا االختبار من  ،جابة عن فقرات االختبارلإل

  .)عالمة 30(الى 

  )اختبار التمثيالت المتعددة(االختبار البعدي  3.5.3

وأرفق صورة عن االختبار  عداد العالم ليشإاعتمد الباحث في دراسته على اختبار من 

تطبيقه  ، كان قد تم)12(ار األصلي للعالم ليش في الملحق مع صورة عن االختب عدادهإالذي تم 

كان من ضـمن الصـفوف التـي طبـق     في مدارس الواليات المتحدة للمرحلة األساسية والتي 

علـى   نفسه االختبار قرر الباحث تطبيق لذلك، ليها الصف الخامس في تلك المدارساالختبار ع

  .دراسته ومقارنة النتائج التي تتوصل اليها دراسته مع نتائج العالم ليش عينة

ات فقرة من نوع االختيار من متعدد اشتملت على جميع مهار) 60(يتكون االختبار من 

الكسور العادية للمرحلة األساسية وقد قام الباحث بدراسة الفقرات بتمعن ووجـد أن االختبـار   

ذلك قـام  ل، لمفاهيم والمهارات التي يهتم بهاطويل نسبياً ويوجد فيه تكرار لكثير من الفقرات وا

قـرات  الف اسـتثنى ، بحيـث  دون أي تعديل أو تغيير عليها نفسه باراالخت فقرة من) 30(بانتقاء 

دة المقاسة والتي تتكرر وتم اختيار هذه الفقرات بناء على مفتاح للتحويل بين التمثيالت المتعـد 

عـداد  إعداده من قبل العالم ليش واعتمده الباحث أيضاّ فـي  إتم  ؛)رسم \كتابة  \لغة  \صورة (

ـ  ،)3(اختباره وقد تم ارفاق االختبار والمفتاح في قائمة المالحق رقم  علـى   )5(م والملحق رق

   .الترتيب

عالمة  30وتم تخصيص مدة ساعة كاملة لالختبار وجاءت العالمة الكلية لالختبار من 

 لبةوكان الغرض من هذا االختبار هو قياس مستوى تحصيل الط .بواقع عالمة واحدة لكل فقرة

ات المتحدة ومقارنة النتائج بنتائج الطالب في مدارس الوالي، طقة نابلسفي مدارس الوكالة في من
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في  بةوالتي طبق العالم ليش عليهم فقرات وبنود هذا االختبار بغرض معرفة الفروقات بين الطل

  .بة البلدين كما جاء في أهداف الدراسةالكسور العادية بين طلتعلم 

  مفاتيح تصحيح االختبارين 1.3.5.3

 ،)4(لملحق رقم القبلي في ات نموذجية كمفتاح تصحيح لالختبار جاباإقام الباحث بعمل 

تماد عليهما في تصـحيح  والذي تم االع، )5(ختبار البعدي في الملحق رقم وكمفتاح تصحيح لال

والموضوعي  وبالنسبة لالختبار القبلي تنوعت فقرات االختبار ما بين النوع المقالي .االختبارين

  ليـة لالختبـار  الدرجـة الك  علما بأن) 3:3(ار كما في جدول رقم حيث تم تقسيم درجات االختب

  ).درجة 25(

  تقسيم درجات االختبار القبلي )3:3(جدول 

  الدرجة  المفهوم أو التعميم أو المهارة  السؤال

  السؤال األول
  )موضوعي ومقالي(

  )درجة 15(

  .ثل المنطقة المظللةكتابة الكسر الذي يم -
  .كتابة الكسور باألرقام -
  .تحديد البسط والمقام -
  .الكسر المكافئ -
  .الكسورقارنة م -
  .الكسورتقريب  -
  ترتيب الكسور -

  درجات 3
  درجات 3

  درجة
  درجتان
  درجة
  درجة

  درجات 4

  :السؤال الثاني
  )موضوعي(
  )درجات 5(

  .طبيعة الكسر - 
 .رأبسط صورة للكس - 

 .الكسور تجانس - 

 .جمع الكسور - 

  .طرح الكسور - 

  درجة
  درجة
  درجة
  درجة
  درجة

  :السؤال الثالث
  )درجات 5 \مقالي (

  درجات 5  لة كالميةمسأ - 
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فقـد جـاءت فقـرات     )اختبار التمثيالت المتعددة(أما بالنسبة الختبار التحصيل البعدي 

 30(وتم تخصيص درجة لكل فقرة بمعدل ) االختيار من متعدد(االختبار من النوع الموضوعي 

  .لالختبار الكلي )درجة

  )بعدياختبار التحصيل ال(صدق اختبار التمثيالت المتعددة  2.3.5.3

تحقق الباحث من صدق االختبار من خالل عرض االختبار على لجنة من المحكمين من 

  والبـالغ عـددهم    واالدارة التربوية واالشراف التربوي ،ذوي االختصاص في أساليب التدريس

منهم أعضاء في الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية، وبعض معلمي مـادة  ) محكمين 7(

 والبكـالوريوس ذوي الخبرة الطويلة في التدريس ومن حملة شهادة الماجسـتير   الرياضيات من

   .والمشرف التربوي لمادة الرياضيات في مدارس الوكالة في منطقة نابلس

وبعد اطالع لجنة المحكمين على االختبار أبدو بعض المالحظات الشكلية واللغوية والتي 
حظاتهم حول اختبار التمثيالت المتعددة وتصـحيح  ومال ،خذ بآرائهمثرها باألأقام الباحث على 

الشكلية مثل أن الترجمة للسؤال غير دقيقة أو أن بعض الفقرات ال تتناسب مـع   بعض األخطاء
   .يعرض قائمة بأسماء المحكمين )9(وملحق رقم  المرحلة التعليمية لطلبة العينة

  )البعدياختبار التحصيل (ثبات اختبار التمثيالت المتعددة  3.3.5.3

على عينة أخرى طبق الباحث االختبار على عينة استطالعية من طالب الصف الخامس 
عداد معامل الثبات لالختبار التحصيلي البعدي وذلك باستخدام إغير عينة الدراسة وقام الباحث ب

مقبولة  وهي قيمة) 0.82(حيث بلغت قيمة معامل الثبات  ،)KRI0(واختبار  معادلة كرونباخ ألفا
  ).2005 ،عودة( )0.95 -0.60(ما تتراوح ما بين  والتي عادةربوياّ ألغراض الدراسة ت

اختبـار التحصـيل   (اختبار التمثيالت المتعـددة   لفقرات معامالت الصعوبة والتمييز 4.3.5.3

  )البعدي

لفقرات اختبار التمثيالت المتعددة  يدوياً بحساب معامالت الصعوبة والتمييزقام الباحث 
  :العالقات اآلتية من خالل
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  :معامل الصعوبة لألسئلة الموضوعية

  %  100 × س: معامل الصعوبة للسؤال*

  .جابة صحيحةإالسؤال  عنعدد الطالب اللذين أجابوا  :)س( حيث

  .مجموع الطلبة ):ن(

وقد اتبع الباحث أسلوب المجموعة العليا والمجموعة الدنيا لحساب معامل التمييز لكـل  

ويقوم هذا االسلوب على ترتيب عالمات أفراد العينة ترتيباً تصاعدياً  ،االختبارفقرة من فقرات 

لى مجمـوعتين عليـا   إفقد تم تقسيم األوراق  .فرد) 130(ن حجم العينة أحسب الدرجات وبما 

منهـا ذات الـدرجات   % 27من األوراق ذات الدرجات العليا وأدنى % 27 ودنيا وتمثل أعلى

  .الدنيا

أفراد المجموعة العليا يساوي عدد أفراد المجموعة الـدنيا ويسـاوي    وبذلك يكون عدد

ق على عالمات هاتين المجموعتين من تحليل وتفسير يصدق ويفترض الباحث أن ما يصد) 35(

معامل التمييز لكل فقرة من  واستخدم الباحث المعادلة التالية الستخراج ،على الفئة الوسطى أيضاً

  .فقرات االختبار

   ص - س =ل التمييز معام* 

  :حيث

  .جابة صحيحةإالسؤال  نعدد طالب الفئة العليا في التحصيل الذين أجابوا ع :س

  .جابة صحيحةإالسؤال  نعدد طالب الفئة الدنيا في التحصيل الذين أجابوا ع: ص

  .حدى المجموعتينإد ارعدد أف: ن

- 0.28(تراوحت بـين  ذ إوبذلك قام الباحث بحساب معامالت التمييز لفقرات االختبار 
  .)2004،النبهان(فما فوق مقبولة  )0.20(ذ تعد الفقرة التي معامل تمييزها إ) 0.77

  ن

  ن
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ذا إوبما أن الفقرة تعتبر مقبولـة  ) 0.83 – 0.38(وتراوحت معامالت الصعوبة ما بين 

 حيـث . )Lord,1986(حسب لورد ) 0.90 -0.10(تراوحت قيمة معامل الصعوبة لها ما بين 

تكون شديدة الصعوبة والفقرة التي يزيـد معامـل   ) 0.10(عن لتي يقل معامل صعوبتها الفقرة ا

وعلى هذا األساس كان مستوى الصعوبة والتمييز . تكون شديدة السهولة) 0.90(عن صعوبتها 

وبناء عليه أصبح االختبـار   )6(لكل فقرة من فقرات االختبار البعدي كما يظهر في ملحق رقم 

  .يةفي صورته النهائ

  استبانة االتجاهات نحو الرياضيات 4.5.3

 ،نحـو الرياضـيات   بـة اتجاهات الطل قياسعداد استبانة االتجاهات لإهدف الباحث من 

 استراتيجية التمثيالت المتعددة في تدريس الكسور العادية على اتجاهـات الطلبـة،   أثر ولمعرفة

على اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات  فقرة للحكم) 25(استبانة تتكون منبناء ام الباحث بوبذلك ق

ومالحظة تأثير طريقة التمثيالت المتعددة علـى اجابـات   والضابطة،  ي المجموعات التجريبيةف

  .المجموعات التجريبية

في هذا المجال والذي يعتمد ) Likert(فقرات االستبيان وفقاً لمقياس ليكرت  أعد الباحث

وقد حذف االحتمال المحايد  ،جابةايجابية أو سلبية اإلإما القطب والذي يقيس  على مقياس ثنائي

من ضـمن المرحلـة األساسـية     بةوألن الطل ."ضد" أو " مع" اتخاذ موقف واضح  للحث على

  .القدرات العقلية لطالب صف خامسلقرارات و يحسب المستوى اللغوي وضعيفي الخبرة با

لت مواضيع قريبة مـن هـذا   الدراسات السابقة التي تناووقد استفاد الباحث من بعض 

و قـد   .)2012(رغفو، و)1995(والباحث سالم ) 2015( ماللحةاسة الباحثة الموضوع مثل در

الجـدول  ، والثنائي )Likert( م ليكرتقسم الباحث سلم االستجابة على فقرات االستبانة وفق سل

  . يوضح توزيع االستجابة و القيمة العددية المقابلة لكل استجابة) 4:3(
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  توزيع االستجابات و القيمة العددية المقابلة لكل استجابة )4:3(دول ج

  القيمة العددية  االستجابة

  1  أوافق
  0  ال أوافق

في معرفة درجة تقدير العامة لألداة و درجـة التقـدير    اآلتيوقد اعتمد الباحث المعيار 

   :فقرةلكل 

  1   -   0.5     ايجابي

  0.5أقل من   -   0     سلبي

  استبانة االتجاهات نحو الرياضيات صدق 1.4.5.3

في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين ) االستبانة(عرض الباحث أداة الدراسة 

واالشـراف التربـوي وكـان     ،من ذوي الخبرة والمعرفة في أساليب تدريس واإلدارة التربوية

ـ  .أسماء المحكمين )9(محكمين ويبين الملحق رقم ) 7(عددهم  هـم فـي   ون رأيوأبدى المحكم

  :متها لقياس ما وصفت ألجله وخرجوا بعدة مالحظات أبرزهاعبارات االستبانة ومدى مالء

  .كانت فقرات االستبانة غير موحدة البداية وتم توحيدها بصيغة الفعل - 

أو المكررة لتصبح عدد فقـرات االسـتبانة    واضحةالتم حذف بعض فقرات االستبانة غير  - 

 .فقرة) 28(فقرة بعد أن كانت ) 25(

تم تنشيط لغة االستبانة بأبسط لغة لتالئم المستوى اللغوي لطالب الصف الخامس األساسـي   -

  .يوضح االستبانة قبل التعديل )7(والملحق رقم 

  .)8(و أخرجت االستبانة في صورتها النهائية كما في ملحق رقم  -
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  ثبات استبانة االتجاهات نحو الرياضيات 2.4.5.2

كرونباخ ألفا وذلك من خالل توزيـع   معادلةثبات االستبانة باستخدام  تحقق الباحث من

طالباً وطالبة حيـث  ) 40(تتكون من  ؛االستبانة على عينة استطالعية أخرى غير عينة الدراسة

  .يفي بأغراض الدراسةوهو معامل مقبول ) 0.70(بلغ معامل ثبات االستبانة 

  جراءات تطبيق الدراسةإ 6.3

جراء الدراسة جراءات التالية بعد الحصول على موافقة الدراسات العليا إلقام الباحث باإل

  :كما يلي

أعد الباحث أدوات الدراسة التي سبق الحديث عنها والمادة التعليمية بصـيغتها النهائيـة    .1

وذلك بعد تحديد الموضوع المنوي تطبيق طريقة التمثيالت المتعددة عليه وهـي وحـدة   

 .الصف الخامس األساسي للفصل الثاني الكسور العادية من مقرر

حصل الباحث على كتاب رسمي من عمادة الدراسات العليا موجه إلى مدير التعليم فـي   .2

وكالة الغوث الدولية في نابلس يطلب فيه تعاون مدراء المدارس المعنيـة مـع الباحـث    

 .)1(م كما يظهر في الملحق رق لتسهيل مهمته البحثية

دارس المختارة وتسليم الكتاب الرسمي للمـدراء ومـدير التعلـيم    قام الباحث بزيارة الم .3

 .والحصول على توقيعه

قابل الباحث المعلمتان اللتان تدرسان الرياضيات للصف الخامس فـي كلتـا المدرسـتين     .4

المادة التعليمية  يمهاوقام الباحث بتسل أهدافها واهميتها وكيفية تنفيذها،وتوضيح الدراسة و

 .يبهما عليها للتقيد بخطواتهابعد تدر ووسائلها

من مدرسة االناث والشـعبة  ) أ(الشعبة  بطريقة عشوائية حيث تم اختيار توزيع للشعبتم  .5

مـن مدرسـة اإلنـاث    ) ب(والشعبة  ،من مدرسة الذكور لتكون مجموعة تجريبية) ب(

 .من مدرسة الذكور لتكون مجموعة ضابطة) أ(والشعبة 
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م بدايـة الفصـل    2016\ 2\9الذي تم تطبيقه بتاريخ  ليتبار القباعتمد الباحث على االخ .6

 .لقياس قدرات الطالب وتوزيعهم عشوائياً على المجموعتينالثاني 

بحيـث تـدرس المجموعـات     ،م 2016\2\13 االثنينبدأ التدريس للشعب المختارة يوم  .7

لمدة  يةاالعتيادالتجريبية وفق نموذج التمثيل المتعدد والمجموعات الضابطة وفق الطريقة 

 .كاملشهر 

أعد الباحث استبانة لقياس االتجاه نحو الرياضيات وعرضها على لجنة المحكمـين وتـم    .8

 .تعديلها وفقاً القتراحاتهم

عداد االختبار البعدي وفقاً الختبار العالم ليش إتدريس الوحدة قام الباحث ببعد االنتهاء من  .9

 .م2016\3\12حد تمثيالت المتعددة وتطبيقه يوم األو المعتمد على ال

 .طبق الباحث االستبانة في اليوم التالي في كال المجموعتين التجريبية والضابطة .10

حصائياً باستخدام إقام الباحث بتصحيح االختبارات وتفريغ االستبانة ثم بدأ بتحليل النتائج  .11

 .SPSSبرنامج 

ت السابقة واقتـراح  استخرج الباحث النتائج وقام بتحليلها ومناقشتها ومقارنتها مع الدراسا .12

 .التوصيات المناسبة

  تصميم الدراسة 7.3

 4سـتبانة حيـث اشـتملت علـى     في هذه اال) 2*2(استخدم الباحث التصميم العاملي 

مجموعتين ضابطتتين األولى من الذكور والثانية من اإلناث ومجموعتين تجريبيتين  ،مجموعات

  شبه تجريبي  :لتصميملذلك يكون ا .األولى من الذكور والثانية من اإلناث

G1: O0-O1- X- O2-O3 

G2:O0 -O1-X0- O2 – O3  
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O1: اختبار قبلي للمجموعة .G1 :مجموعة تجريبية.  

O3:  التمثيالت المتعددة(اختبار بعدي( G2 :مجموعة ضابطة.  

X : باستخدام النموذج التمثيالت المتعددة(المتغير المستقل.( \ X0 :)طريقة اعتيادية(  

O0 :قبلي اتجاهات \ O2 :اتجاهات بعدي.  

  الدراسةمتغيرات  8.3

  :اآلتيةاشتملت هذه الدراسة على المتغيرات 

  ).باستخدام التمثيالت المتعددةية والتدريس االعتيادالطريقة (وله مستويان : المتغيرات المستقلة

  .متغيرا مستقالً في هذه الدراسة )أنثى \ذكر (الجنس 

  المتغيرات التابعة

  .الصف الخامس األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية بةتحصيل طل -1

 ..الصف الخامس األساسي في مدارس الوكالة نحو الرياضيات بةاتجاهات طل -2

  .واالتجاهويوضح الجدول التالي توزيع المتغيرين المستقلين على كل من التحصيل 

  س والجنس طريقة التدري الرياضيات وفقتوزيع التحصيل واالتجاه نحو  :)5:3(جدول 

  طريقة التمثيل المتعدد  الطريقة االعتيادية  الشعبة

  "ذكور" تجريبية   "ذكور" ضابطة   شعبة الذكور
  "إناث" تجريبية   "إناث" ضابطة   شعبة اإلناث

  اإلحصائيةالمعالجات  9.3

اسـتخراج   تـم بحيـث  ، الدراسة نتائج لتحليل SPSS)(اإلحصائية  استخدام الرزمة تم

 ،شعبة من شعب الدراسة في االختبارات لية واالنحرافات المعيارية والتباين لكاألوساط الحساب
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مع استخدام معادلة كرونباخ ألفا ، ة كمقياس االتجاه نحو الرياضياتوتفريغ نتائج االستبانة الممثل

  .لفحص ثبات اختبار التحصيل البعدي واستبانة االتجاهات نحو الرياضيات

 وايضاً، )(ANCOVA المصاحباختبار تحليل التباين  استخدام تم ولفحص الفرضيات

   .معامل ارتباط بيرسون لحساب العالقة ما بين التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
  

  مقدمة  1.4

  النتائج اإلحصائية المتعلقة بفرضيات الدراسة وأسئلتها  2.4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  مةمقد 1.4

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أثر استخدام نموذج التمثيالت المتعددة فـي تـدريس   

الكسور العادية على تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس األونروا التابعة لمنطقة 

  .نابلس واتجاهاتهم نحو الرياضيات

فـي المـدارس    تم اختيار المجموعات التجريبية والمجموعات الضابطة ؛ولتحقيق ذلك
حيث تم تنفيذ المادة التعليمية التي تم اعدادها على المجموعات التجريبية وبـذلك تـم    ،المختارة

وأعـد   .تدريب هذه المجموعات على استخدام نموذج التمثيالت المتعددة في تعلم الكسور العادية
لمتعددة علـى وحـدة   الباحث اختباراً بعدياً لقياس تحصيل الطالب بعد تطبيق نموذج التمثيالت ا

الكسور العادية، واستبانة لقياس اتجاهاتهم وقد تم التحقق من صدقهما وثباتهمـا، وتـم حسـاب    
معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار بحيث يصبحان مناسبتان ألغراض الدراسة وبعـد  

 )SPSS(ة تجميع البيانات وترميزها ومعالجتها احصائياً باستخدام برنـامج الـرزم االحصـائي   
  :توصل الباحث إلى النتائج اآلتية

  النتائج اإلحصائية المتعلقة بفرضيات الدراسة 2.4

   النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.2.4

، بـين  )α ≥ 0.05(ال يوجد فرق ذي داللة احصائية عند مسـتوى الداللـة   : الفرضية األولى

في اختبار التحصيل البعدي يعزى  متوسطات عالمات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
  .لطريقة التدريس

والختبار هذه الفرضية تم استخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة     
والذين درسوا ) 65(وعددهم  )تجريبية(لعالمات الطلبة اللذين درسوا بطريقة التمثيالت المتعددة

   .بالطريقة االعتيادية
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  .طالبةطالب و) 65(وعددهم ) ضابطة(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة في االختبار البعدي ): 1:4(جدول 
 .حسب طريقة التدريس

  عدد الطلبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الطريقة

  65  6.69  17.8  )التمثيل المتعدد(التجريبية 
  65  5.85  15.1  )االعتيادية(الضابطة 

لتجريبيـة  المجموعـة ا  وق ظاهرية في متوسطات تحصيل عالمـات يتضح وجود فر

يعزى لطريقة التدريس، ولبيان داللـة هـذه   الضابطة في اختبار التحصيل البعدي والمجموعة 

لمعرفة أثر طريقـة التـدريس فـي    ) ANCOVA(تم تطبيق تحليل التغاير الفروق الظاهرية 

نتـائج تحليـل التبـاين    ) 2: 4(جـدول  ويبين ال .التحصيل لدى طلبة الصف الخامس األساسي

طالب وطالبة، والـذين  ) 65(المصاحب لعالمات الطلبة الذين درسوا بطريقة التمثيالت المتعددة 

  .طالب وطالبة في االختبار التحصيلي البعدي) 65(درسوا بالطريقة االعتيادية 

اد عينة الدراسة في تحليل التغاير للفروق بين المتوسطات الحسابية لعالمات أفر) 2.4(جدول 
  تبعاً لطريقة التدريس االختبار البعدي

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

  )ف(داللة 

  0.805  0.061  2.44  1  2.44  االختبار القبلي
  0.017  5.842  233.043  1  233.043  الطريقة
  39.89  127  5299.22  الخطأ

    
    130  40499  المجموع

  نه يوجد فرق ذي داللة احصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     أيتضح من الجدول السابق 

)α ≥ 0.05 ( في متوسطات عالمات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي تعزى

وذلك لصالح المجموعـة التجريبيـة   ) الطريقة االعتيادية ،التمثيالت المتعددة( لطريقة التدريس

  ).مثيالت المتعددةالت(
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بـين   )α ≥0.05(يوجد فرق ذي داللة احصائية علـى مسـتوى الداللـة     ال :ثانيةالفرضية ال

متوسطات عالمات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي يعزى 

  .للجنس

ت تم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـا     ثانيةومن أجل اختبار الفرضية ال

) 3:4( ينوكانت النتائج كما فـي الجـدول  المعيارية لعالمات عينة الدراسة على االختبار القبلي 

  ).4:4(و

في القيـاس   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات عينة الدراسة )3:4(جدول 
  من الذكور القبلي تبعاً لمجموعتي الدراسة

  راف المعيارياالنح  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة

  1.14  12.14  35  الضابطة
  1.13  12.77  35  التجريبية

في القيـاس   المعيارية لعالمات عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات )4:4(جدول 
  القبلي تبعاً لمتغير الجنس من اإلناث

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة

  4.57  10  30  الضابطة
  5.95  9.6  30  يبيةالتجر

وجود فروق ظاهرية في متوسطات عالمـات المجموعـة   يتضح من الجداول السابقة 

التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل القبلي يعزى للجنس من الذكور، يتضح من 

الجداول السابقة أن مستوى الداللة وجود فروق ظاهرية في متوسـطات عالمـات المجموعـة    

  .والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل القبلي يعزى للجنس من اإلناثالتجريبية 

ولمعرفة أثر نموذج التمثيالت المتعددة على تحصيل الطلبة تـم حسـاب المتوسـطات    

جنس، على اختبار التمثيالت الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات أفراد عينة الدراسة تبعاً لل

  .)5:4(كما في الجدول ) 30الكلية لالختبار هي  علماً بأن العالمة(المتعددة 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات افراد عينة الدراسة علـى   )5:4(جدول 
  .في اختبار التحصيل البعدياختبار التمثيالت المتعددة تبعاً للجنس 

  عدد الطلبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الجنس

  70  7.18  16.42  ذكور
  60  5.43  16.48  إناث

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ظاهرية في متوسطات عالمات عينة الدراسة في 

ام اختبار تحليـل  تم استخد الظاهرية ولبيان داللة الفروق .اختبار التحصيل البعدي يعزى للجنس

ـ (لمقارنة متوسطات عالمات مجموعتي الدراسـة  ) ANCOVA( التباين المصاحب  ابطةالض

وذلك من أجـل معرفـة أثـر     ؛بالنسبة لجنس الطلبة ل البعديعلى اختبار التحصي )والتجريبية

استخدام نموذج التمثيل المتعدد في تدريس الكسور العادية على تحصيل طلبة الصف الخـامس  

نتائج تحليل التباين المصاحب  )4:6(ويبين الجدول  ي ومدى الفروقات بين جنس الطلبة،األساس

  .مات عينة الدراسة حسب جنس الطلبةلعال

نتائج تحليل التباين المصاحب لعالمات أفراد عينة الدراسة حسب جنس الطلبـة  ) 6:4(جدول 
  تبعاً لمجموعتي الدراسة

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

  )ف(داللة 

  0.732  0.118  4.90  1  4.90  االختبار القبلي
  0.980  0.001  0.026  1  0.026  الجنس
  41.72  127  5299.22  الخطأ

    
    130  40499  المجموع

  داللة احصائية عنـد مسـتوى الداللـة     من الجدول السابق عدم وجود فرق ذويالحظ 

)α≥ 0.05 (  بين متوسط عالمات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل البعـدي

  .يعزى للجنس
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، بـين  )α ≥0.05(داللة احصائية عنـد مسـتوى الداللـة     ذو قال يوجد فر: رضية الثالثةالف

 متوسطات عالمات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي يعزى

  .لتفاعل بين طريقة التدريس والجنسل

عينـة  اء طلبـة  االحصائية الناتجة عـن أد  البياناتوالختبار هذه الفرضية تم استخدام 

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافـات  ) 7:4(ويبين الجدول . الدراسة في االختبار البعدي

  .ة والتجريبية في االختبار البعديالمعيارية لعالمات المجموعات الضابط

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة في االختبار البعـدي   )7:4(جدول 
  .فاعل بين طريقة التدريس والجنسحسب الت

  الجنس  المجموعة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  العدد

  التجريبية
طريقة التمثيالت (

  )المتعددة

  35  7.57  18.77  ذكور
  30  5.41  16.66  إناث

  65  6.69  17.8  مجموع

  الضابطة
  )الطريقة االعتيادية(

  35  6  14.08  ذكور
  30  5.54  16.30  إناث

  65  5.85  15.10  موعمج

  
  المجموع

  70  7.18  16.42  ذكور
  60  5.43  16.48  إناث

  130  6.41  16.45  مجموع

يتضح من الجدول السابق وجود فرقاً في المتوسط الحسابي لعالمات عينة الدراسة فـي  

بـانحراف  ) 17.8(اختبار التحصيل البعدي فقد بلغ المتوسط الحسابي للمجموعـة التجريبيـة   

بانحراف معيـاري  ) 15.10(بينما بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة  ،)6.69(معياري 

)5.85.(  

لمعرفة أثر التفاعل بين طريقـة  ) ANCOVA(وتم استخدام تحليل التباين المصاحب 

) 8:4(ويبين الجدول . التدريس والجنس في االختبار البعدي لدى طلبة الصف الخامس االساسي



74 

بين المتوسطات الحسابية لعالمات أفراد عينة الدراسة في االختبار البعدي  تحليل التغاير للفروق

  .وفقاً للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

تحليل التغاير للفروق بين المتوسطات الحسابية لعالمات أفراد عينة الدراسة في  )8:4( جدول
  .االختبار البعدي تبعاً للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

  التباينمصدر 
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

  )ف(داللة 

  0.82  0.052  2.052  1  2.052  االختبار القبلي
  0.024  5.187  203.98  1  203.98  الطريقة
  1.00  0.00  5.614  1  5.614  الجنس
  0.053  3.82  150.37  1  150.37  التفاعل

  39.32  125  4915.82  الخطأ
    

    130  40499  جموعالم

  يتضح من الجدول السابق عدم وجود فرق ذي داللة احصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

)α  =0.05(في االختبـار   ، في متوسطات عالمات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية

  .البعدي تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.2.4

فـي  ) α ≥ 0.05(ال يوجد فرق ذي داللة احصائية عنـد مسـتوى الداللـة     :رابعةفرضية الال

متوسطات اتجاهات المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس االتجاه نحو الرياضيات يعـزى  

   .التدريسلطريقة 

والختبار هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 

  ) 9:4(النتائج كما في الجدول ستبانة وكانت اال
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واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة تبعاً لطريقة  البعدية المتوسطات الحسابية )9:4(جدول 
  التدريس

  الفقرة
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

  الداللة
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

X1 0.89 0.31 0.87 0.33 0.001 
X2 0.60 0.49 0.70 0.45 0.013 
X3  0.40 0.49 0.46 0.50 0.004 
X4  0.80 0.40 0.72 0.45 0.008 
X5  0.46 0.50 0.47 0.50 0.000 
X6  0.67 0.47 0.72 0.45 0.003 
X7  0.55 0.50 0.55 0.50 0.000 
X8 0.83 0.37 0.83 0.37 0.000 
X9 0.70 0.45 0.56 0.49 0.021 
X10 0.80 0.40 0.83 0.37 0.002 
X11 0.43 0.49 0.50 0.50 0.006 
X12 0.46 0.50 0.49 0.50 0.001 
X13 0.73 0.44 0.66 0.49 0.007 
X14 0.81 0.39 0.60 0.49 0.056 
X15 0.89 0.31 0.72 0.45 0.046 
X16 0.87 0.33 0.67 0.47 0.058 
X17 0.84 0.36 0.66 0.47 0.046 
X18 0.86 0.34 0.69 0.46 0.041 
X19 0.64 0.48 0.50 0.50 0.020 
X20 0.67 0.47 0.50 0.50 0.030 
X21 0.75 0.43 0.61 0.49 0.022 
X22 0.80 0.40 0.67 0.47 0.020 
X23 0.75 0.43 0.67 0.47 0.007 
X24 0.83 0.37 0.60 0.49 0.065 
X25 0.53 0.50 0.49 0.50 0.002 

ت الحسابية واإلنحرافات المعياريـة بـين المجموعـة    والجدول اآلتي يظهر المتوسطا

  .الضابطة والمجموعة التجريبية تبعاً لطريقة التدريس
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المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع فقـرات االسـتبانة وفقـاً للطريقـة      )10:4(جدول 
  التدريس

  العدد  االنحراف المعياري  المتوسط  الطريقة

  65  0.16 0.70  التجريبية
  65  0.15  0.67  ةالضابط

  130  0.157 0.688  المجموع

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ظاهرية بين المجموعة التجريبية والمجموعـة  

ولمعرفة أثر استخدام نموذج التمثيالت المتعـددة فـي    .الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية

على مقيـاس االتجـاه    طةمتوسطات اتجاهات الطلبة في المجموعة التجريبية والمجموعة الضاب

تـم اسـتخدام اختبـار تحليـل التبـاين المصـاحب        .نحو الرياضيات يعزى لطريقة التدريس

)ANCOVA (نتائج كما هو مبين في الجدول وكانت ال)11:4(.  

نتائج تحليل التباين المصاحب للفرق بين المتوسطات للمجموعـة التجريبيـة    )11:4( جدول
  قة التدريسوالمجموعة الضابطة تبعاً لطري

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

  )ف(داللة 

 0.000 55.884 0.96  1 0.96  القبلي

 0.115  1 0.115  الطريقة

 2.128  127 2.128  الخطأ 0.11 6.70

    129 3.181  المجموع

  عنـد مسـتوى الداللـة     يتضح من الجدول السابق وجود فـرق ذو داللـة احصـائية   

)α ≥ 0.05 ( على مقياس االتجاه نحو  التجريبية والمجموعة الضابطةفي متوسطات المجموعة

المجموعة التي درست مـن   –الرياضيات يعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية 

  .خالل نموذج التمثيالت المتعددة
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ياضـيات  أفهـم رمـوز الر   :)14(رة رقم حصائياً فتمثلت بالفقأما الفقرات الغير دالة ا

 ،بدايـة الـدوام  أشعر بالنشاط عندما تكون حصة الرياضيات فـي   :)16(بسهولة، والفقرة رقم 

  .أفضل أن أبدأ مذاكرتي بمادة الرياضيات :)24(والفقرة رقم 

 )12 ،11 ،7 ،5(وبالنسبة للفقرات ذات االتجاهات السلبية في االستبانة كالفقرات رقـم  

، والتي تتحـدث عـن   على االتجاه السلبي لهذه الفقراتدالة احصائياً تميل إلى الموافقة فجاءت 

الشعور بالملل خالل حصة الرياضيات وصعوبة فهـم الرياضـيات والخـوف مـن امتحـان      

وقد جاءت أغلب اجابات الطلبة بالموافقة على سلبية هذه . الرياضيات مع كره المسائل الكالمية

  .الفقرات

فـي   )α ≥0.05(ال يوجد فرق ذي داللة احصائية عند مسـتوى الداللـة    :الفرضية الخامسة

متوسطات اتجاهات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة علـى مقيـاس االتجـاه نحـو     

  .الرياضيات يعزى للجنس

والختبار هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 

  .)12:4(ستبانة وكانت النتائج كما في الجدول اال
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  المتوسطات الحسابية البعدية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات االستبانة )4:12(جدول 

  الفقرة
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

  النتيجة
  اناث  ذكور  اناث  ذكور

X1 0.84  0.93  0.36  0.25  ايجابي  
X2 0.72  0.56  0.44  0.49  يجابيا  
X3  0.57  0.26  0.49  0.44  سلبي  
X4  0.72  0.80  0.44  0.40  ايجابي  
X5  0.51  0.41  0.50  0.49  سلبي  
X6  0.72  0.66  0.44  0.47  ايجابي  
X7  0.58  0.51  0.49  0.50  ايجابي  
X8 0.82 0.83 0.37 0.37 ايجابي  
X9 0.68 0.58 0.46 0.49 ايجابي  
X10 0.81 0.81 0.39 0.39 ايجابي  
X11 0.57 0.35 0.49 0.48 سلبي  
X12 0.55 0.38 0.50 0.49 سلبي  
X13 0.72 0.68 0.44 0.47 ايجابي  
X14 0.74 0.66 0.44 0.47 ايجابي  
X15 0.78 0.83 0.41 0.37 ايجابي  
X16 0.72 0.83 0.44 0.37 ايجابي  
X17 0.74 0.76 0.44 0.42 ايجابي  
X18 0.75 0.80 0.43 0.40 ايجابي  
X19 0.64 0.50 0.48 0.50 ايجابي  
X20 0.60 0.58 0.49 0.49 ايجابي  
X21 0.65 0.71 0.47 0.45 ايجابي  
X22 0.75 0.71 0.43 0.45 ايجابي  
X23 0.75 0.66 0.43 0.47 ايجابي  
X24 0.68 0.75 0.46 0.43 ايجابي  
X25 0.42 0.61 0.49 0.49 ايجابي  
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المعيارية لجميع فقرات االسـتبانة وفقـاً   وقام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات 

  ).13:4(للجنس كما في الجدول 

  المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات االستبانة وفقاً للجنس )13:4(جدول 

  العدد  االنحراف المعياري  المتوسط  الجنس

  70  0.178 0.70  الذكور
  60  0.124  0.666  اإلناث

  130  0.157 0.668  المجموع

ح من الجدول السابق أنه ال يوجد فروق ظاهرية في متوسطات اتجاهات الـذكور  يتض
وكان المتوسط الحسابي للدرجـة الكليـة التجاهـات الطلبـة نحـو       .واإلناث نحو الرياضيات

  ).0.16(وبانحراف معياري ) 0.67(الرياضيات كبيراً وايجابياً حيث بلغ المتوسط الحسابي 

لتمثيالت المتعددة في متوسـطات اتجاهـات المجموعـة    ولمعرفة أثر استخدام نموذج ا
التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس االتجاه نحو الرياضيات يعزى للجنس، تم اسـتخدام  

  ).14:4(وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول ) ANCOVA(اختبار 

وعة الضـابطة  نتائج تحليل الفرق بين متوسطات المجموعة التجريبية والمجم )14:4(جدول 
  تبعاً للجنس

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

  )ف(داللة 

 47.262 0.847 1 0.847  القبلي

0.28 
 0.021  1 0.021  الجنس

  0.018  127  2.277  الخطأ  1.149
    129  3.181  المجموع

  داللة احصائية عنـد مسـتوى الداللـة    يتضح من الجدول السابق عدم وجود فرق ذي 

)α ≥ 0.05(  ألغلب فقرات االستبانة في متوسطات اتجاهات المجموعة التجريبية والضـابطة ،

التجاهات الـذكور   والجدول التالي يبن المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري .يعزى للجنس

  .واالناث نحو الرياضيات
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أرغـب أن   ):25(ة بامتياز ما عدا فقرة رقم والحظ الباحث أن اتجاهات الذكور ايجابي

حيث أبدى الطالب عدم رغبتهم في أن يصبحوا معلمون لمـادة   .أكون معلماً لمادة الرياضيات

أما اإلناث فكانت االتجاهات لهن ايجابية مـع   ).0.42(الرياضيات وكان المتوسط الحسابي لها 

حيـث تراوحـت    )12 ،11 ،6 ،3(وجود بعض الفقرات التي جاءت سلبية وهذه الفقرات هي 

حيث أبدت اإلناث شعوراً بالسعادة . على الترتيب) 0.47 – 0.26(األوساط الحسابية لها ما بين 

عندما يغيب معلم الرياضيات وأحسسن بالملل في حصة الرياضيات مع كره المسائل الكالميـة  

  .وخوف من امتحان الرياضيات

فـي  ) α ≥ 0.05(ة احصائية عند مسـتوى الداللـة   ال يوجد فرق ذي دالل :الفرضية السادسة

متوسطات اتجاهات المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس االتجاه نحو الرياضيات يعـزى  

  .لتفاعل بين الجنس وطريقة التدريسل

والختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لفقرات االسـتبانة  

  .)15:4(نتائج التي تظهر في الجدول رقم ككل وتم الوصول إلى ال

تبعاً للتفاعل بين  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة )15:4(جدول 
  الجنس وطريقة التدريس

  العدد  االنحراف المعياري  المتوسط  المجموعة  الجنس

  
  ذكور

 35 0.17 0.74  تجريبية

 35 0.18 0.67  ضابطة

 70 0.178 0.70  مجموع

  
  اناث

 30 0.14 0.66  تجريبية

 30 0.11 0.67  ضابطة

 60 0.12 0.666  مجموع

  
  المجموع

 65 0.16 0.70  تجريبية

 65 0.15 0.67  ضابطة

 130 0.157 0.688  مجموع
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الفـروق بـين    إليجـاد ) ANCOVA(وتم استخدام اختبار تحليل التباين المصـاحب  

ابطة على مقياس االتجاه نحو الرياضيات تبعاً للتفاعل بين متوسطات المجموعة التجريبية والض

  ).16 :4(إلى النتائج التي يظهرها الجدول وتم الوصول  .التدريسالجنس وطريقة 

نتائج تحليل التباين المصاحب حول الفرق بين المتوسطات المجموعة التجريبية  )16:4(جدول 
  يقة التدريسوالمجموعة الضابطة تبعاً للتفاعل بين الجنس وطر

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

  )ف(داللة 

 0.000 51.976 0.892 1 0.892  القبلي

 0.015 6.118 0.105  1 0.105  الطريقة

 0.289 1.134 0.019 1 0.019  الجنس

 0.321 0.994  0.017 1  0.017  التفاعل

 2.146 125 2.146  الخطأ
    

   129 3.181  المجموع

من الجدول السابق يظهر عدم وجود فرق في متوسطات اتجاهات المجموعة التجريبيـة  

والضابطة على مقياس االتجاه نحو الرياضيات تبعاً للتفاعل بين الجنس وطريقة التدريس، وبذلك 

دة هي العامل الوحيد واستنتج الباحث أن طريقة التدريس بالتمثيالت المتعد .للتفاعلال يظهر أثر 

  .الذي اثر على اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات

   النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 3.2.4

) α ≥ 0.05(ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية السابعة

 واتجاهاتهمس بين متوسطات تحصيل طلبة الصف الخامس االساسي في مدارس الوكالة في نابل

  .نحو الرياضيات

 Person Correlation( والختبار هذه الفرضية تم حساب معامل ارتبـاط بيرسـون  

Coefficient(       بين عالمات طالب المجموعة التجريبيـة فـي اختبـار التحصـيل البعـدي
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التجريبيـة وكانـت    ومتوسطات اتجاهاتهم على استبانة االتجاهات نحو الرياضيات للمجموعـة 

  ).17 :4(الجدول ج ما في النتائ

معامل االرتباط بين درجات اختبار التحصـيل البعـدي ومتوسـطات االتجـاه      )17:4(جدول 
  يبيةللمجموعة التجر

  مستوى الداللة  قيمة ر  االتجاه  اختبار التحصيل

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  متوسط
0.79 .001  

17.8 6.69  0.60 0.22 

يـتم رفـض الفرضـية    ) α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة  يتبين من الجدول السابق أنه

بـين  ) α ≥ 0.05(عنـد مسـتوى الداللـة     وبالتالي توجد عالقة ذي داللة احصائية ،الصفرية

نحو  واتجاهاتهممتوسطات تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس الوكالة في نابلس 

  .الرياضيات

 Person Correlation(تباط بيرسـون  أن قيمة معامل ار )16 :4(كما يبين الجدول 

Coefficient(  0.79يساوي)( أي أن هناك عالقة تأثيرية متبادلة بين  .وهي قيمة موجبة عالية
ن اتجـاههم  فالطلبة الذين لديهم تحصيل عالي يكو ،الرياضياتتحصيل الطلبة واتجاهاتهم نحو 

الطلبة في وحدة الكسور العادية  ومن هنا يتضح أن العالقة بين تحصيل .ايجابي والعالقة طردية
يتحسن االتجاه ايجابيـاً نحـو   ، أي بزيادة التحصيل نحو الرياضيات هي عالقة ايجابية واالتجاه

أما اذا قارنا العالقة بين متوسطات التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات فـي المجموعـة    .الحل
  .)18 :4(سنحصل على النتائج كما يظهرها الجدول  فإنناالضابطة 

معامل االرتباط بين درجات اختبار التحصـيل البعـدي ومتوسـطات االتجـاه      )18:4( جدول
  للمجموعة الضابطة

  مستوى الداللة  قيمة ر  االتجاه  اختبار التحصيل

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  متوسط
0.066  0.301  

0.50 0.19  0.64  0.14 

  احصائية عند مسـتوى الداللـة   عالقة ذي داللة  من الجدول السابق نالحظ عدم وجود

)α  =0.05 (كمـا   .بين متوسطات التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات في المجموعة الضابطة
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ارتباط  هناك أيوهي قيمة ضعيفة أي أنه ليس  0.066=  )ر( أن قيمة) 17 :4(يظهر الجدول 

أن لطريقة التدريس  لباحثويستنتج ا .الطلبةوتأثير للتدريس بالطريقة االعتيادية على اتجاهات 

  .يير اتجاهات الطالب ورفع تحصيلالدور في تغ" التمثيالت المتعددة "  الجديدة

  Leshمقارنة النتائج ما بين عينة الباحث وعينة العالم  3.4

واستبعاد الفقرات المتكررة أو المتشابهة  Leshفقرات اختبار العالم  قام الباحث بتطبيق

وخرج بمجموعة  ،في بعض مدارس الواليات المتحدة Lesh ي طبقهفي الفكرة هذا االختبار الذ

من النتائج تدعم نموذج التمثيالت المتعددة في الكسور العادية وتشـجع الجميـع علـى إعـادة     

واألخذ بها لما كان لها من دور بارز في رفع تحصيل طالبه وتغيير اتجاهاتهم نحـو   ،التجربة

قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي لنجاح طالبه فـي   وقد .الرياضيات الى اتجاهات ايجابية

، ثم حساب المتوسط Leshومقارنتها مع المتوسط الحسابي لطالب العالم ) 30(فقرات االختبار 

  :يوضح ذلك )19 :4( الحسابي العام لجميع فقرات االختبار والجدول رقم
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ـ  )19:4(جدول  ولـدى   Leshدى عينـة  المتوسطات الحسابية لفقرات االختبار التحصيلي ل
  الباحث

 Leshمتوسط طالب العالم   متوسط طالب الدراسة  فقرة

1  0.86  0.97  
2  0.75  0.78  
3  0.73  0.91  
4  0.76  0.85  
5  0.72  0.93  
6  0.92  0.89  
7  0.73  0.96  
8  0.58  0.75  
9  0.89  0.95  
10  0.58  0.73  
11  0.44  0.59  
12  0.40  0.56  
13  0.58  0.52  
14  0.55  0.46  
15  0.63  0.42  
16  0.58  0.54  
17  0.52  0.60  
18  0.52  0.34  
19  0.35  0.63  
20  0.69  0.77  
21  0.29  0.24  
22  0.67  0.44  
23  0.30  0.15  
24  0.43  0.33  
25  0.52  0.47  
26  0.33  0.33  
27  0.47  0.18  
28  0.36  0.28  
29  0.56  0.17  
30  0.29  0.10  

  0.56  0.58  المتوسط العام

ظ الباحث أن المتوسط الحسابي العام كان قريباً جداً بين العينتين حيث تفوقت عينـة  الح

في نصف الفقرات وتفوقت عينة الباحث في النصف اآلخر لفقرات االختبار وبذلك  Leshالعالم 
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ويعزو الباحث هذه النتيجة أن نموذج التمثيالت المتعددة هـو نمـوذج    .متقاربةجاءت النتيجة 

أو  رجوة منه وليس له عالقة بجـنس الطلبـة  الم نفسها ان ومكان ويعطي النتائجصالح لكل زم

 لبـة فهذا النموذج شامل لجميع المراحل التعليمية األساسية والعليا وفيه يشترك جميع الط ،لغتهم

كل حسب مستواه العقلي والتمثيل الذي يناسبه وبذلك يكون المعلم قد ضمن ايصال المعلومة إلى 

يصله  لبةحيث بعض الط ،دون استثناء من خالل عرض التمثيالت المختلفة للمفهوم لبةجميع الط

من . المفهوم من جميع التمثيالت وبعضهم يحتاج إلى تمثيل محدد ليصله ذلك المفهوم أو التعميم

هنا تثبت النتائج أن نموذج التمثيالت المتعددة في تدريس الكسور العادية قد أثبت نجاعتـه فـي   

  .ركا وكذلك في مدارسنامدارس أمي
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

  مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وفرضياتها  1.5

  توصيات ال 2.5
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

وأثرها  ،لمتعددة في تدريس الكسور العاديةسعت الدراسة الحالية إلى معرفة التمثيالت ا

لة الغوث الدولية في تحصيل طلبة الصف الخامس االساسي في مدارس الوكالة التابعة لوكا على

  .منطقة نابلس

 .المتعلقة بفرضيات الدراسـة السـبعة  وقد استعرض الباحث في الفصل السابق النتائج 

ويتناول في هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل اليها بعد اجراء المعالجـات االحصـائية   

  :التوصيات التي خرجت بها الدراسة المناسبة وكذلك

  مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وفرضياتها  1.5

  لفرضيات السؤال األومناقشة النتائج المتعلقة ب 1.1.5

، بـين  )α ≥ 0.05(ال يوجد فرق ذي داللة احصائية عند مسـتوى الداللـة   : الفرضية األولى

لتجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي يعزى متوسطات عالمات المجموعة ا

  .لطريقة التدريس

  نتائج فحص هذه الفرضية وجود فرق ذو داللة احصائية عند مستوى الداللـة   أظهرت

)α ≥ 0.05( في متوسطات عالمات المجموعة التجريبية ،)     التـي درسـت الكسـور العاديـة

التـي درسـت الكسـور العاديـة     (ت المجموعة الضابطة وعالما )باستخدام التمثيالت المتعددة

  .لصالح المجموعة التجريبية )بالطريقة االعتيادية

ويفسر الباحث تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل 

إلى استخدام نموذج التمثيالت المتعددة في التدريس، حيث يعتقد الباحث بـأن اسـتخدام    البعدي

مثيالت المتعددة في تدريس المرحلة االبتدائية بشكل عام والتي تهـتم بالعمليـات والنمـاذج    الت

وبما أن  .المحسوسة أكثر من التجريد، الذي لم يتشكل في عقول طلبة الصف الخامس األساسي
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طريقة التمثيالت المتعددة تستخدم تمثيالت ملموسة أو رموز أو صور لفظية وبطريقة داخلية أو 

ة، فإن لها تأثير فعال على هذه المرحلة حيث أنها تسمح للطلبة بتنمية قدراتهم المعرفيـة  خارجي

وزيادة فهمهم؛ ويعزى ذلك أن التمثيالت الرياضية المتعددة تحوي الصورة الحسية وشبه الحسية 

  . والمجردة لألفكار والمفاهيم الرياضية مما يسهل العمل واالفراط في أنشطتها

ذه النتيجة بسبب أن طريقة التمثيالت المتعددة تراعي الفروق الفرديـة  ويفسر الباحث ه

بين الطالب، و أنها تتعامل مع أكثر من تمثيل، وامكانية االنتقال بين التمثيالت الرياضية حسب 

مستويات الطالب العقلية وبذلك تعزز الفهم للطالب، وتثير فضولهم وتزيد من دافعيتهم للتعلم مع 

  .ميع الطلبة في أنشطتها بشكل فعالضمان مشاركة ج

وأعطى الباحث تفسيراً آخر لتفوق طريقة التمثيالت المتعددة علـى طريقـة التـدريس    

االعتيادية، في أن طريقة التمثيالت المتعددة تستخدم النماذج اليدوية والحسية وتـربط المفـاهيم   

ومن الطبيعي أن التعامل  .مفاهيمالرياضية المجردة بالحياة اليومية، مما يعمق من استيعاب هذه ال

مع المواقف الرياضية دون معزل عن المواقف الحياتية يعزز من قدرة الطلبة على انتقال أثـر  

أو استخدام المفهوم نفسه في مواقف جديدة من خالل االنتقال  .تعلمهم الى مواقف جديدة مشابهة

  .التبين التمثيالت الرياضية والربط بينها للوصول إلى االستدال

ويعزو الباحث نجاح طريقة التمثيالت المتعددة في تدريس الكسور بشكل خاص إلى أن 

الكسور موضوع يهتم بالتمثيالت الرياضية المختلفة بشكل أو بـآخر، وأن المرحلـة التعليميـة    

المختارة يكثر فيها االهتمام بالصور والرسم والنماذج المحسوسة واليدوية والرموز الرياضـية  

ة، والتي تالئم عقول الطالب والطالبات ومستواهم الفكري وهذا ما تشجع وتحث عليـه  البسيط

تمثيالت ينتقـي   طريقة التمثيالت المتعددة من حيث اعطاء وابراز المفهوم الرياضي الجديد بعدة

الطالب منها ما يتناسب مع مستواه العقلي، وبذلك يتحقق الهدف من التدريس ويشترك الجميع في 

ويعتقد الباحث أن طريقة التمثيالت المتعـددة  . العمل وتنفيذ النشاطات الرياضية المطلوبةالفهم و

تزيد من ثقة الطالب والطالبات بأنفسهم ألنها تضمن لكل طالب الفهم الصحيح للموضوع حسب 

التمثيل المناسب له، وبذلك تصبح مادة الرياضيات مادة سـهلة يمكـن تدريسـها باالسـتعانة     
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االشكال بدالً من الرموز التجريدية والمعادالت التي اعتاد الطلبة رؤيتهـا علـى   بالرسومات و

السبورة يومياً، والتي تسبب االحباط لهم واالتجاهات السلبية نحو التعليم بشكل عام والرياضيات 

  .بشكل خاص

بـين   )α ≥ 0.05(يوجد فرق ذي داللة احصائية على مسـتوى الداللـة    ال :الثانيةالفرضية 

ي يعزى سطات عالمات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدمتو

  .للجنس

وأشارت نتائج فحص الفرضية األولى إلى عدم وجود فرق ذو داللـة احصـائية عنـد    

ختبـار  في متوسطات عالمات المجموعة التجريبية والضابطة فـي ا ) α=0.05(مستوى الداللة 

  .لجنسالتحصيل البعدي يعزى ل

ويفسر الباحث عدم وجود فروق بين الجنسين في أن طريقة التمثيالت المتعددة قد أثبتت 

، وأن هذه الطريقة تناسب الفروقات الطبيعية والعقلية بين الطالب الطالب والطالبات ها عندفعاليت

 )ألشـكال التمثيالت بالصور وا(من حيث اهتمام الطالبات بالتمثيالت اللغوية والفنية طالبات وال

وذلك يعود لطبيعة التركيب العقلي المعتمد على جانب الدماغ المستخدم في الحل حيـث تشـير   

الدراسات العلمية بأن اإلناث يستخدمن جانب الدماغ األيمن المسؤول عن التمثـيالت اللغويـة   

ستخدام الجانب األيسر المسـؤول عـن التمثـيالت    ي اوالفنية أكثر من الذكور الذين يبدعون ف

فهذه . وبذلك يكون هناك تعادل في الفروقات بينهم الحسابية والرموز والتمثيالت الحسية واليدوية

، وهـي  بوعي وفهم اضافيين في الرياضيات الطريقة تصبح أداة بيد الطالب والطالبات تزودهم

 أداة مهمة للتفكير حيث تجعل األفكار الرياضية أكثر حسية وتنمي االستدالل من خالل مسـاعدة 

ة الطلبة في التركيز على مظاهر مهمة في الموقـف الرياضـي واداراك العناصـر الرياضـي    

  .المشتركة بين المواقف المختلفة

فطريقة التمثيالت المتعددة طريقة ناجعة للجنسين فهي منهاج للتفكيـر وتحقيـق الفهـم    

ود فروق في ويعتقد الباحث أن عدم وج .الرياضي من خالل االنتقال من المحسوس إلى المجرد
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بظـروف متشـابهة   التحصيل بين الذكور واإلناث يعود إلى أنه تم تدريس الـذكور واإلنـاث   

من حيث توفر المواد والوسائل التعليمية  كاإلشراف والمنهاج نفسه وتشابه البيئة المدرسية بينهم

وأسـاليبها  مع عدم اختالف البيئة المطبق عليها من حيث ثقافة المجتمع وطريقة الحياة  الواحدة

كما ويرجح الباحث سبب عدو وجود  .وتشابه الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية لدى طلبة العينة

، لدراسية التي طبقت الدراسة عليهـا فروق في تحصيل الذكور واإلناث إلى المرحلة العمرية وا

تمـام  حيث تعتبر المرحلة االبتدائية مرحلة غير مميزة للفروق بين الـذكور واإلنـاث وذات اه  

  .يع بالدراسة والتعليممتساوي من قبل الجم

، بـين  )α ≥ 0.05(ال يوجد فرق ذي داللة احصائية عند مسـتوى الداللـة    :الفرضية الثالثة

 متوسطات عالمات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي يعزى

  .سللتفاعل بين طريقة التدريس والجن

  داللة احصائية عند مسـتوى الداللـة    الفرضية عدم وجود فرق ذي نتائج هذهأظهرت 

)α ≥ 0.05(    في متوسطات عالمات المجموعة التجريبية والضابطة فـي اختبـار التحصـيل ،

ويفسر الباحث سبب هذه النتيجة فـي أن   .الجنسين وطريقة التدريسالبعدي يعزى للتفاعل بين 

الختبار التحصيلي البعدي كانت بسب طريقة التدريس الفروق التي تم التوصل إليها في عالمات ا

وليس بسب التفاعل مع الجنس وبذلك يعتقد الباحث أن هذه النتيجـة تعـزز مـن دور     ،المتبعة

طريقة التمثيالت المتعددة في التدريس وتؤكد بان السبب الوحيد لوجود فرق فـي متوسـطات   

ة كما رأينا في الفرضـية الثانيـة   يريبعالمات المجموعتين والتي جاءت لصالح المجموعة التج

ويعتقد الباحث بأن عدم وجـود فـروق    .التدريس وهي التمثيالت المتعددة يعود فقط إلى طريقة

، يعود إلى أن طريقة التمثيالت المتعددة فـي  ين طريقة التدريس المتبعة والجنستعزى للتفاعل ب

، من الذكور واإلناث على حد سواء تدريس الكسور العادية للصف الخامس األساسي تناسب كالً

وبذلك يظهر تكافؤ الطلبة والطالبات  .التحصيلي وابراز قدراتهم المخفيةمن خالل رفع مستواهم 

، وبسبب تشابه الظـروف  طة التمثيالت المتعددة في التعلمفي القدرة على االستعادة وتطبيق أنش

  .والوسائل والمادة التعليمية لكل منهم



91 

 له مع الدراسات السـابقة مثـل دراسـة   سؤال األول والفرضيات التابعة وتتفق نتائج ال

ــر ــة  )Dreher,2015( دريه ــة توب ــة)2014(، دراس ــرون   ، ودراس ــمان وآخ كوش

)2011kuchemann,( ودراسة الخروصي ،)ودراسة عوض اهللا ودراسة أبو ناموس )2008 ،

، )Battel,2007(باتيـل  ، ودراسـة  )Panasuk,2014(ودراسة ريجينا بانوسـاك   ،)2003(

ودراسة الخطيب  ،)Akkus& Cakiroglu, (2009(وايردنك كاكبروجلو ودراسة أوليوم أكوس

وذلك من حيث أن طريقة التمثيالت المتعددة ترفع من التحصـيل الدراسـي    ؛)2008(وعببانة 

حيث اختلفت هذه  ،للطالب واختلفت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة حول متغير الجنس

بالنسبة ألثر الجنس والذي أظهرت فيه أن تحصيل الطالبـات  ) 1995(لدراسة مع دراسة سالم ا

وتختلف هذه الدراسة  .جاء أفضل من تحصيل الطالب في التعلم وفق طريقة التمثيالت المتعددة

والذي جاء فيها التحصيل والتفوق فيـه لصـالح الطـالب علـى     ) 2004(مع دراسة العرجة 

  .الطالبات

  المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني مناقشة النتائج 2.1.5

فـي  ) α ≥ 0.05(ال يوجد فرق ذي داللة احصائية عنـد مسـتوى الداللـة    : رابعةالفرضية ال

و الرياضيات يعـزى  متوسطات اتجاهات المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس االتجاه نح

  . لطريقة التدريس

في ) α ≥ 0.05(حصائية عند مستوى الداللة فرق ذي داللة اأظهرت نتائج وجود فرق 

متوسطات اتجاهات المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس االتجاه نحو الرياضيات يعـزى  

  .ولصالح المجموعة التجريبية التي تم تدريسها بطريقة التمثيالت المتعددة لطريقة التدريس

درسـت  (عـة التجريبيـة   اتجاهات الطلبة اتجاهات ايجابية لدى طالب المجموأظهرت 

لة احصائياً وهي الفقـرة  داالغير مع وجود بعض الفقرات  )لمتعددةالكسور العادية بالتمثيالت ا

أشعر بالنشاط عندما تكـون حصـة    ):16(أفهم رموز الرياضيات بسهولة والفقرة  :)14(رقم 

ة الرياضيات مـع  أفضل أن أبدا مذاكرتي في ماد ):24(الرياضيات في بداية الدوام والفقرة رقم 
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وجود بعض الفقرات السلبية في االستبانة والتي جاءت دالة احصائياً وتتحدث عن الشعور بالملل 

، مـع وجـود   والخوف من امتحان الرياضياتمن حصة الرياضيات وصعوبة فهم الرياضيات، 

علـى   كره للمسائل الكالمية حيث جاءت استجابات الطلبة على هذه الفقرات السلبية بالموافقـة 

  .سلبيتها

يفسر الباحث تغير اتجاهات الطلبة ما بين المجموعات التجريبية والضـابطة لصـالح   

مـن  وغيـرت  ثرت في اتجاهات الطالب والطالبـات،  التمثيالت المتعددة إلى أن هذه الطريقة أ

نظرتهم نحو الرياضيات من حيث كونها طريقة تدريسية تركز على في معظمها على اسـتخدام  

 ألشكال والصور وتربط بين اللغة والرموز الرياضية وبين الرسومات واألشكال وهـذه الرسم وا

، وفي هذه المرحلة التعليمية التي تفضل ام الطالب والطالبات في هذا السنالتمثيالت محور اهتم

ـ  يات مـادة  المحسوس وتنوع الوسائل التعليمية على التجريد والروتين لذلك جعلت من الرياض

  .للمتعلمين ممتعة ومشوقة

وكذلك يعزو الباحث وجود هذه االتجاهات االيجابية لـدى الطـالب والطالبـات نحـو     

باعتقاده  ،)التي درست الكسور العادية بالتمثيالت المتعددة(الرياضيات في المجموعات التجريبية 

محببـة  بأن التمثيالت التي طبقها الباحث في المادة التعليمية التي أعدها الباحث بنفسه، كانـت  

وممتعة بالنسبة للطالب كونها تعرض المفهوم بأكثر من تمثيل وبذلك يشترك أكبر عـدد مـن   

ل االصابة طالب الصف في التفاعل في حصة الرياضيات، وتقلل من الملل والفروق الفردية وتقل

مع توضيح الكسور العادية باعتبارها مهارات أساسية في هذه المرحلة  .باإلجهاد من هذه الحصة

وبالتالي  قد يقع بعض الطلبة فيها،الدراسية بشكل أكثر وضوحاً وتقلل من األخطاء الشائعة التي 

  .المهمةزيادة ثقة الطالب بأنفسهم وتقليل مشاعر القلق والخوف من هذه المادة 

دالة احصائياً فيعتقد الباحث أن السبب في عدم وجود فـروق  الغير للفقرات أما بالنسبة 

 ؛ة الكسور العادية بطريقة التمثيالت المتعددةيوعتين رغم تلقي المجموعة التجريبفيها بين المجم

في هذه المرحلة التي يكون فيها الطالب والطالبات غيـر   هو الطبيعة العقلية للطالب والطالبات

بسبب عدم اكتمال مفهوم التجريد في عقـولهم  اكتساب الرموز الرياضية المجردة؛  قادرين على
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ضـية  لذلك جاءت فقرة عدم فهم الرموز الريا .يكتمل في المراحل التعليمية القادمةوالذي سوف 

، أو البدء بالمذاكرة بمـادة الرياضـيات  عدم داللة الفقرات التي تهتم ب غير دالة احصائياً وكذلك

الشعور بالنشاط عندما تكون حصة الرياضيات في بداية الدوام أن الطالب والطالبات في فتـرة  

لباكر ال يكونون في كامل قدراتهم العقلية ويفضلون البـدء بـالمواد األسـهل كاللغـة     الصباح ا

  .الرياضية بدالص من حصة الرياضياتو

، فيعزو الباحث أن صائياً على الموافقة على سلبيتهابالنسبة للفقرات السلبية التي دلت اح

، ككره المسـائل الكالميـة   باًت جذرية لدى جميع الطلبة تقريالوقت لم يكن كافياً لتغيير اعتقادا

إلى المعتقـدات السـائدة فـي     دوهذا عائ .وصعوبة فهم الرياضياتها والقلق المصاحب لرؤيت

، وبأن الطالب المتميز في الرياضيات مادة صعبة غير مفهومة المجتمع والمدرسة بشكل عام بان

متميز في الرياضيات  أن الطالب الغيرو .بكل شيء آخر ومتميزفي حياته  متميزالرياضيات هو 

وتطبيق  ،سيفشل في حياته الدراسية لذلك يرى الباحث أن هذه المعتقدات بحاجة إلى وقت أطول

أمـا  . ر وصفوف متتالية حتى يحدث الفارقلنموذج التمثيالت المتعددة على وحدات رياضية أكث

بار رياضيات بالنسبة للخوف من اختبار الرياضيات فجميع الطالب بغض النظر عن كون االخت

  .خاوف شتى في مسمى االختبار بعينهأو غير ذلك يبدون قلقاً وم

فـي   )α ≥0.05(ال يوجد فرق ذي داللة احصائية عند مسـتوى الداللـة   : الفرضية الخامسة

متوسطات اتجاهات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة علـى مقيـاس االتجـاه نحـو     

  .الرياضيات يعزى للجنس

  حص الفرضية عدم وجود فرق ذو داللة احصائية عنـد مسـتوى الداللـة    بينت نتائج ف

)α ≥0.05(    في متوسطات اتجاهات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة علـى مقيـاس

ويفسر الباحث هذه النتيجة إلى تكافؤ الطلبة والطالبـات   .االتجاه نحو الرياضيات يعزى للجنس

سبب تعرضهم لنفس الظروف والمواقف التعليمية التي جعلت في المهارات التعليمية السابقة أو ب

وذلك يبرز أن تغيير اتجاهات الطلبة من اتجاهات . اتجاهاتهم موحدة نحو الرياضيات ومتشابهة
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سلبية إلى اتجاهات ايجابية فيما يخص الرياضيات ومفاهيمها ووسائلها ومعلمها، ال يعـود إلـى   

  .عامل آخر وهو طريقة التدريس بالتمثيالت المتعددةاختالف الجنس بين الطلبة وانما إلى 

ويبرر الباحث عدم وجود فروق في االتجاهات تعزى للجنس إلى تشابه جنس المـدرس  

مما قارب بين اتجاهات الذكور واإلناث وألغى كل الفروق العائدة لهذا العامل، ليبـرز طريقـة   

اتجاهات الطلبة كما يظهر في الفرضـية  التدريس على أنها لها الدور الفاعل والوحيد في تغيير 

  .الخامسة

كما ان الباحث بعزو هذه النتيجة إلى المرحلة التعليمية الي نفذت عليها الدراسة، والتي 

لم تبرز االختالفات المتوقعة بين الذكور واإلناث بسبب تشابه االهتمام بالتعليم من قبل الطـالب  

ع، بسبب اعتماد معظم الطلبة في هذا السـن علـى   والطالبات ومن قبل أولياء األمور والمجتم

  .مساعدة خارجية من األهل والمجتمع في دراساتهم ولم تبرز شخصيتهم المستقلة بعد

فـي  ) α ≥ 0.05(ال يوجد فرق ذي داللة احصائية عند مسـتوى الداللـة   : الفرضية السادسة

ه نحو الرياضيات يعـزى  متوسطات اتجاهات المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس االتجا

  .لتفاعل بين الجنس وطريقة التدريسل

وجاءت نتائج فحص هذه الفرضية بعدم وجود فرق ذي داللة احصائية عنـد مسـتوى   

في متوسطات اتجاهات المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس االتجاه ) α ≥ 0.05(الداللة 

ويفسر الباحث هذه النتيجـة كمـا    .ريسلتفاعل بين الجنس وطريقة التدنحو الرياضيات يعزى ل

 ،فسرها الباحث في الفرضية الثالثة من تكافؤ الظروف والمستويات العقلية بين الذكور واإلنـاث 

دال غير الوبذلك فالتفاعل بين الجنس  .قاً ذا داللة احصائية يعزى للجنسوالتي لم يجد الباحث فر

طينا دليالً على وجود فرق جوهري يعزى لهـذا  احصائياً وطريقة التدريس الدالة احصائياً ال يع

  .التفاعل

ويعزو الباحث ذلك إلى دور طريقة التمثيالت المتعددة وحدها دون تأثير وتفاعـل مـع   

وذلك كـون أن هـذه    ايجابية؛ الرياضيات اتجاهاتمتغيرات أخرى وجعل اتجاهات الطلبة نحو 
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، في حل تمرينات وأسئلة لم الستمتاع بهعلى استغالل الوقت واالطريقة تعود الطالب والطالبات 

ثم إن كتابة كل المحاوالت على شكل تقرير يشتمل علـى خطـوات    .قبليكن يألفها الطلبة من 

الحل التي اتبعت في حل المسألة أو التمرين يساعد الطلبة في تثبيت التعلم وسـرعة اسـترجاع   

  .المادة التعليمة من الذاكرة

ودراسـة  ) Svhuka.low,2012(سات السابقة مثل دراسة وتتفق هذه الدراسة مع الدرا

ودراسـة   ،)2012(، ودراسة أبـو هـالل   )1999(راسة اخليل ، ود)2008( الخطيب وعببانة

وتختلـف هـذه    .)1995(، ودراسة سالم )2011(ودراسة البول ، )2011(كوشمان وآخرون 

على مقياس االتجاه نحو  من حيث وجود فروق دالة احصائياّ) 2009(الدراسة مع دراسة الشرع 

والتي أظهـرت  ) 1999(، وكذلك دراسة ناصر ات حسب عامل الجنس ولصالح الذكورالرياضي

   .وجود فروق ذو داللة احصائية بالنسبة للتفاعل مع الجنس على مقياس االتجاه نحو الرياضيات

  المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث مناقشة النتائج 3.1.5

) α ≥ 0.05(توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ال  :الفرضية السابعة

 واتجاهاتهمبين متوسطات تحصيل طلبة الصف الخامس االساسي في مدارس الوكالة في نابلس 

  .نحو الرياضيات

أشارت نتائج فحص الفرضية السابعة الى وجود عالقة ذات داللة احصائية على مستوى 

بين متوسطات تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس الوكالـة  ) α ≥ 0.05( الداللة

   وبينت النتائج أن قيمـة معامـل االرتبـاط    .نابلس واتجاهاتهم نحو الرياضيات التابعة لمنطقة

)0.79  =R( ألن هناك عالقة تأثيرية متبادلة بين تحصيل الطـالب   ؛وهي قيمة موجبة وعالية

اهات ايجابية والعالقة هنـا  طلبة ذوي التحصيل العالي لديهم اتجفال ،واتجاهاتهم نحو الرياضيات

  . طردية

 وقام الباحث بحساب معامل االرتباط بين التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات فـي كـال  

لى وجود عالقـة ارتباطيـة فـي    إوالتي توصل من خاللها  المجموعتين التجريبية والضابطة،
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وعدم توفر هذه العالقة في  واتجاهاتهم نحو الرياضيات، الطلبةالمجموعة التجريبية بين تحصيل 

  . ر العادية في الطريقة االعتياديةالمجموعة الضابطة التي درست الكسو

بيـة فـي كـون أن    يااليجابية لدى المجموعـات التجر  العالقةفسر الباحث وجود هذه 

 حصيل عند المتعلمـين، من مستوى الت التمثيالت المتعددة تعزز من عملية التعلم وتقويها وترفع

ب والطالبـات الـى   وخاصة المراحل المبكرة من التعليم وبذلك تقلب االتجاهات السلبية للطـال 

وكذلك بسبب العالقة في أن تطبيق نموذج التمثيل المتعدد في الرياضيات عن  .اتجاهات ايجابية

ويعزز من  لى تحسن مستوى التحصيل عند الطالبإطريق استخدام الرسومات والصور يؤدي 

القلق وزيادة الثقة بـالنفس  عملية الفهم واالستيعاب ويغير من اتجاهات الطلبة وخاصة في تقليل 

وبالتالي االتجاه نحو النجاح في مادة الرياضيات بسبب أن ارتفاع مسـتوى التحصـيل    .عندهم

  . نقل االفكار والمفاهيم الرياضية لى تحسن في الثقة وقلة القلق وسهولةإيؤدي 

، ودراسة )1995(الدراسات السابقة، مثل دراسة سالم فق نتائج هذه الدراسة مع نتائج تت

لى وجود عالقـة ارتبـاط   إوالتي توصلت  )1999(ودراسة اخليل  ،)2008(الخطيب وعبابنة 

ودراسـة  ، االبتكاري والتحصيل في الرياضـيات موجب وداللة احصائية بين االتجاه والتفكير 

  هرت وجود عالقـة ذات داللـة احصـائية عنـد مسـتوى الداللـة       والتي أظ) 1999(ناصر 

)α  =0.05 (وكذلك دراسة عـوض اهللا   .التجاهات نحو الرياضيات والتحصيلبين ا)2003 (

التي أظهرت وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التحصيل والتفكير االستداللي لدى طالب الصف 

  . لرياضياتهاتهم ودوافعهم نحو االخامس وبالتالي لدى اتجا

  التوصيات  2.5

على النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث بما يأتي بناء:   

 بكفاءةالصف الخامس األساسي على استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة  طلبةتدريب 

عقد دورات تدريبية للمعلمـين  و  م وتغير اتجاهاتهم نحو الرياضياتالرتباط ذلك برفع تحصيله

نموذج التمثيالت المتعددة مع االهتمام بجميع التمثيالت  بإستخداممعلمات في تدريس الكسور وال
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إجراء دراسات مشابهة تهدف إلى معرفة أثر اسـتخدام  ، و دون التركيز على تمثيل دون اآلخر

مرحلة التعليم  مثل راسية أخرى ومواد تعليمية مختلفةالتمثيالت الرياضية المتعددة على مراحل د

الجامعي لهدف التأكد من فعالية طريقة التمثيالت المتعددة في رفـع تحصـيل واالتجـاه نحـو     

قياس اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات في بنـود  الرياضيات في هذه المرحلة، ويوصي الباحث ب

استخدام التكنولوجيا الحديثة في تفعيل دور ، ود التي ضمنها الباحث في استبانتهأخرى غير البنو

التركيز على تنويع الوسائل التعليميـة  المتعددة في تدريس الرياضيات، مع  ةثيالت الرياضيالتم

ـ   تخدام تمثـيالت  المستخدمة وتشجيع التالميذ على التعلم الذاتي بهدف توفير بيئة تعليميـة باس

 . رياضية متعددة
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  كتاب تسهيل المهمة) 1(ملحق 
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  االختبار التشخيصي القبلي) 2(ملحق 

  طينيينوكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلس

  )    (الصف الخامس األساسي          بنات عسكر األساسية/ ذكور مدرسة 

   الزمن ساعة               )25(العالمة 

  تحصيلي قبلي في وحدة الكسور العاديةامتحان 

   2016 /   / : التاريخ           .........................:.االسم

   :السؤال األول

   )عالمة 15(          : ظللةأكتب الكسر الذي يمثل المنطقة الم) أ

      

   ___________          _____________                   ____________  

  :أكتب الكسور اآلتية بالحروف) ب

  .......................:.يقرأ          .....................:.يقرأ  

  :أكتب الكسور اآلتية باألرقام) ج

  .............:.تسع     ............:.أربعة أخماس   ............:.ة أرباعثالث

  .................... :.والبسط هو............. :.المقام هو في الكسر  )د

 ........................ .= كسر مكافئ للكسر  )هـ

  :اآلتية أمام كل من الكسور =أو  <أو > أضع اشارة  ) أ

                       

  :أرتب الكسور التالية تصاعديا ) ب

  
...............،.................،.................   
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  :ألقرب عدد صحيح مستعينًا بخط األعداد) (أقرب العدد الكسري  ) ت

       3                    2                   1                   0 

  

أضع دائـرة حـول رمـز اإلجابـة الصـحيحة لكـل فقـرة مـن الفقـرات          : السؤال الثاني

  ) عالمات5:(التالية

  :يكون الكسر أصغر من واحد صحيح إذا كان .1

   بسطه أقل من مقامه) ب       سطه أكبر من مقامه) أ
 غير ذلك ) د       بسطه يساوي مقامه) ج

  :صورة بأبسطأحد الكسور اآلتية  .2

 ) د       ) ج       ) ب       ) أ

 ): (أحد الكسور اآلتية يجانس الكسر  .3

 ) د       ) ج       ) ب       ) أ

  : ناتج عملية جمع الكسرين .4

  ) د       ) ج       ) ب        )أ

  : ناتج عملية طرح الكسرين .5

 ) د       ) ج       ) ب       ) أ

____________________________________________________________  

في برنامج اليوم المفتوح بمناسبة نهاية العالم الدراسي في احـدى المـدارس    :ال الثالثالسؤ
الدقيقـة   )(األولى األنشـودة اسـتغرقت    :عن ثالث فقرات كان البرنامج الموسيقي عبارة

 )(ستغرق الدقيقة والفقرة الثالثة عزف على العود ا )(والفقرة الثانية أغنية استغرقت 

   )عالمات 5(؟ فكم دقيقة استغرق البرنامج الموسيقي ،الدقيقة
...............................................................................................

...............................................................................................  

  انتهت األسئلة
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  االختبار البعدي) 3(ملحق 

  وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

  )    (الصف الخامس األساسي          مدرسة الذكور عسكر المجتمعية

  الزمن ساعة ونصف               ) 30(العالمة 

  2016 – 2015امتحان تحصيلي رياضيات للعام 

   2016 \ \: التاريخ         .........................:.االسم

 10( :أضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل فترة مـن الفقـرات التاليـة    :السؤال األول

   )عالمات

  :ما الكسر الممثل للمنطقة المظللة من الدائرة .1

  غير ذلك  )هـ      )د     1 )ج     ) ب     2) أ

  :ثل المنطقة في الشكلأي كسر يم .2

     ثلث )ج   أربعة أرباع) ب     ثالثة أرباع) أ

  غير ذلك ) هـ     نصف) د

  :الكسر الممثل للمنطقة المظللة في الصورة اآلتية هو .3

  
 غير ذلك ) هـ     ) د     ) ج       ) ب     ) أ

 : ة تمثل ثالث أرباعأي الصور المعروض .4

   )ب              ) أ

  
  ) د             )ج
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 : أي الصور اآلتية تمثل ثلثان .5

  ) د       )ج       )ب       )أ

 

 

  :أي الصور اآلتية تمثل  .6

  ) د                       )ج                          )ب          )أ

  

  :ما هو طول األفعى في الشكل التالي .7

 

 غير ذلك ) هـ   ثالثة ونصف )د   ثالثة) ج   اثنان ونصف )ب   اناثن )أ

  :أي الصور التالية تمثل نفس الكسر الممثل على جزء من الخط .8

  

 ) د                  ) ج                        )ب                )أ

 

   ):ثالثه أرباع(أي الكسور نقول عنه  .9

 غير ذلك) هـ     ) د      )ج      )ب     34) أ

  :كم ثلث تساوي واحد صحيح .10

 غير ذلك ) هـ     4 )د       3 )ج     2) ب     1 )أ

  :يساوي  .11

 غير ذلك ) هـ     ) د     ) ج   ) ب   ) أ



114 

  :شكل الممثل في الصورة التالية يمثليمثل وحدة كاملة فان ال        إذا كان .12

 

  غير ذلك ) هـ     ) د       )ج      )ب     3) أ

  :ما نسبة الدوائر إلى المثلثات .13

  

 غير ذلك ) هـ   5إلى  2 )د     3إلى  2) ج   5إلى  3) ب   2إلى  3) أ

   :األصابع في القدمين هي.  14

 

       اثنان إلى عشرة) ب     عشرة إلى اثنان) أ

 غير ذلك ) هـ       اثنان إلى خمسة) د     خمسة إلى اثنان) ج

  :فأي الصور التالية تمثل واحد صحيح  إذا كان .15

  

 ) د         )ج           )ب    ) أ

  :ما هو ناتج ربع مضافا إليه ربع آخر .16

   اثنان على ستة عشر) ج     ثمنان) ب       ربعان) أ

 غير ذلك ) هـ   تة عشرواحد على س) د

  :ما نصف الثمانية عشر .17

  غير ذلك ) هـ     ) د      )ج     8) ب     9) أ

  : :اجمع .18

 غير ذلك ) هـ       ) د       ) ج     ) ب     ) أ
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  ؟كم أنفق أحمد .هذا المبلغ على شراء كرت سلة) (أنفق  )دينار 1(أحمد يملك  .19

 غير ذلك ) هـ     قرش 96 )د   قرش 75 )ج     قرش 25) ب   قروش 4) أ

  :كم واحد منهم لم يركب الدراجة ،ثالثة أطفال ذهبوا للدكان ثلثان منهم ركبوا الدرجات .20

 غير ذلك ) هـ     5) د     3) ج       2) ب     1) أ

  :12في  ما هو ناتج  .21

 غير ذلك ) هـ     3) د     9) ج     )ب     ) أ

 :  :اطرح .22

 غير ذلك ) هـ      )د     ) ج       3 )ب     ) أ

  :اي الصور اآلتية تمثل سدس االثني عشر .23

   )ب          ) أ

  )د           )ج

 

  :؟في  اد كيف تستطيع إيج .24

  2أجمع البسطين وأضرب المقامين ألحصل على ) أ

  5أجد القواسم المشتركة للمقامين واجمع البسطين ألحصل على ) ب

  6أجد القواسم المشتركة للمقامين وأضرب البسطين ألحصل على ) ج

 أضرب البسطين وأضرب المقامين ) د

25.  = 

 غير ذلك ) هـ     ) د       ) ج       ) ب     ) أ

  :الصورة المعروضة تمثل .26

 غير ذلك ) هـ   1إلى  2 )د     12من  ) ج     12من  ) ب   12من  ) أ
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  ):ثلث الربع(أي اآلتية لها نفس معنى  .27

 غير ذلك ) هـ    )د     ) ج     ) ب   ) أ

لصنع الكعك كـم تبقـى    )كوب (من الطحين إذا استخدمت  )كوب (تملك سميرة  .28

  ؟عندها من الطحين

  غير ذلك ) هـ   كوب  )د     كوب ) ج     كوب 1) ب   كوب ) أ

29.   = 

  غير ذلك) هـ    ) د       ) ج       ) ب     ) أ

  :أي الصور التي تمثل حاصل جمع .30

  )د                        )ج                        )ب)                     أ

  

  

  األسئلة انتهت
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  االختبار القبليتصحيح مفتاح  :)4(ملحق 

  اإلجابة  رقم الفقرة

  :السؤال األول

   \  \   أ

  خمسة أثالث \ثمن   ب

   \  \   ج

  7 \ 8  د

  .أو أي كسر ينتج من الضرب   هــ

    و

   \  \   ح

 2  ن

  السؤال الثاني

  رمز اإلجابة  الرقم

  ب  1

  ج  2

  د  3

  أ  4

  ب  5

  السؤال الثالث
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  االختبار البعديتصحيح  مفتاح): 5(ملحق 

  رمز اإلجابة الصحيحة  فقرة

  ب  1

  أ  2

  د  3

  أ  4

  أ  5

  ب  6

  ب  7

  ج  8

  ب  9

  ج  10

  د  11

  ج  12

  ج  13

  أ  14

  أ  15

  أ  16

  أ  17

  ب  18

  ب  19

  أ  20

  ج  21

  أ  22

  ب  23

  د  24

  د  25

  أ  26

  ج  27

  د  28

  ب  29

  أ  30
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  معامالت التمييز لفقرات االختبار التحصيلي البعديوالصعوبة درجات ) 6(ملحق 

  معامل الصعوبة  معامل التمييز  الفئة الدنيا  الفئة العليا  الفقرة
1  33  23  0.28  0.80  
2  34  12  0.63  0.66  
3  32  10  0.63  0.60  
4  34  12  0.63  0.66  
5  35  10  0.71  0.64  
6  35  23  0.34  0.83  
7  34  10  0.40  0.63  
8  29  14  0.43  0.61  
9  33  20  0.37  0.76  

10  31  6  0.71  0.53  
11  31  4  0.77  0.50  
12  20  10  0.28  0.50  
13  31  10  0.60  0.59  
14  32  8  0.69  0.57  
15  28  9  0.54  0.53  
16  29  7  0.63  0.51  
17  34  7  0.77  0.59  
18  32  12  0.57  0.63  
19  21  6  0.43  0.39  
20  25  14  0.31  0.56  
21  21  6  0.43  0.39  
22  32  10  0.63  0.60  
23  20  6  0.40  0.37  
24  24  6  0.51  0.43  
25  29  9  0.57  0.54  
26  23  4  0.54  0.39  
27  18  7  0.31  0.36  
28  26  8  0.51  0.49  
29  28  12  0.46  0.57  
30  24  5  0.54  0.41  
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  استبانة االتجاهات )7(ملحق 

  استبانة قياس االتجاهات نحو تعلم الرياضيات

  :الصف                 :االسم

  :ة\المعلم              :المدرسة

تحت الموقع الذي يعبر عن شعورك تجـاه   )x(من فضلك ضع اشارة  عزيزي الطالب

 :العبارات المدونة في الجدول التالي كل عبارة من

  ال أوافق  أوافق  العبارة  الرقم

      .أحب معلم الرياضيات  1

      .أعتقد أن الرياضيات تثير التحدي لدي  2

      .أشعر بالسعادة عندما يغيب معلم الرياضيات  3

      .أتعاون مع زمالئي في حصة الرياضيات  4

      .أشعر بالملل خالل حصة الرياضيات  5

      .أرغب بطرح أسئلة على معلم الرياضيات  6

      .أجد صعوبة في فهم الرياضيات  7

      .أشارك في أنشطة دروس الرياضيات  8

      .أهتم بحصة الرياضيات أكثر من غيرها  9

      .أجد أهمية لمسائل الرياضيات  10

      .أشعر بالخوف من امتحان الرياضيات  11

      .ياتأكره المسائل الكالمية في الرياض  12

      .أفضل وجود الرسوم والصور في كتاب الرياضيات  13

      .أفهم رموز الرياضيات بسهولة  14

      .أستطيع تطبيق الرياضيات في حياتي  15

      .أشعر بالنشاط عندما تكون حصة الرياضيات في بداية الدوام  16

17  
أشعر بالسعادة عندما تكون حصة الرياضـيات علـى شـكل    

  .مجموعات
    



121 

  ال أوافق  أوافق  العبارة  قمالر

      .أعتقد بأن الرياضيات مهمة في تعليم المهن المختلفة  18

      .أعتقد أن منهاج الرياضيات أعلى من قدراتي  19

      .أنتظر بلهفة حصص الرياضيات  20

      .أتمنى لو تزيد حصص الرياضيات  21

      .أستطيع حل مسائل الرياضيات بأكثر من طريقة  22

      .لغة الرياضيات مفهومة بين الكثير من الناسأرى أن   23

      .أفضل أن أبدأ مذاكرتي بمادة الرياضيات  24

      .أرغب أن أكون معلماً لمادة الرياضيات  25
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  قبل التعديل االستبانة) 8(ملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  استبانة قياس االتجاهات نحو تعلم الرياضيات

  :الصف                 :االسم

  :ة\المعلم              :سةالمدر

تحت الموقع الذي يعبر عن شعورك تجـاه   )x(من فضلك ضع اشارة  عزيزي الطالب

  :كل عبارة من العبارات المدونة في الجدول التالي

  أوافق  العبارة  الرقم
غير 
  متأكد

ال 
  أوافق

        طبيعة الرياضيات: البعد األول  

        .الرياضيات مادة ممتعة  1
        .عبةالرياضيات مادة ص  2
        .الرياضيات ضرورية لجميع الطالب  3
        .للرياضيات دور كبير في معظم االكتشافات العلمية  4
        .للرياضيات دور كبير في معظم االكتشافات العلمية  5
        .ال ضرورة للرياضيات في حياتنا  6
        .الرياضيات مادة مفيدة للمجتمع  7
        .ت نحو تعلم الرياضياتالميول واالهتماما: البعد الثاني  
        .أهتم بالرياضيات عادة  8
        .قراءة كتاب الرياضيات مضيعة للوقت  9
        .أشعر باالجتهاد عندما أقوم بدراسة الرياضيات  10
        .ال حاجة لوجود الرياضيات في المنهج المدرسي  11
        .أفضل الرياضيات على غيرها من المواد  12
        .امتحان الرياضياتأشعر بالخوف من   13
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  أوافق  العبارة  الرقم
غير 
  متأكد

ال 
  أوافق

        .الرياضيات مكروهة من جميع الطالب  14
        .أعمل وأنجز جيداً في دروس الرياضيات  15
        .المسائل التي ندرسها غير مهمة  16
        .عندما أذهب للجامعة سأدرس الرياضيات  17
        .ات وطريقة التدريسدور معلم الرياضي: البعد الثالث  
        .معلم الرياضيات يساعدني على فهم دروس الرياضيات  18
        .ال أستطيع تطبيق الرياضيات في حياتي  19
        .أفضل وجود الرسوم والصور في كتاب الرياضيات  20
        .أكره المسائل الكالمية في الرياضيات  21
        .معلمي يجعلني أحب الرياضيات  22
        .ال أفهم رموز الرياضيات في الحصة غالباً  23
        .المسائل التي ندرسها غير مهمة  24
        .أنشطة دروس الرياضيات جيدة  25
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  أسماء لجنة التحكيم) 9(ملحق 

  االسم  الرقم
الدرجة 
  العلمية

  التخصص
العمل 
  الحالي

  جهة العمل
  

  دكتوراة  صالح ياسين  1
أساليب تدريس 

  الرياضيات
  دكتور

  لنجاح الوطنيةجامعة ا
  نابلس \

  دكتوراة  محمود رمضان  2
  مناهج وطرق
  تدريس العلوم

  دكتور
  جامعة النجاح الوطنية

  نابلس \

  دكتور  قياس وتقويم  دكتوراة  عبد الكريم أيوب  3
  جامعة النجاح الوطنية

  نابلس \

  معلم  رياضيات  بكالوريس  خالد موقدي  4
  مدرسة ذكور عسكر

  المجتمعية

  ماجستير  سامر أبو الرب  5
أساليب تدريس 

  الرياضيات
مشرف 
  تربوي

  مديرية التربية والتعليم
  جنين

  معلمة  رياضيات  بكالوريس  سلوى حمدان  6
  مدرسة ذكور عسكر

  المجتمعية

  بكالوريس  أمين أبو الرب  7
أساليب تدريس 

  الرياضيات
  معلم

  مدرسة ذكور جلبون
  الثانوية للبنين
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 ملخص الدراسات السابقة) 10(ملحق 

  النتائج  صف العينة  السنة  الدراسة  الرقم

1  Dreher 2015  المعلمين  
ايجابية على التحصيل والتواصل الذهني 

  والثقافي

  المعلمين  2015  ايروكلو  2
ايجابية بالنسبة للمعرفة باستراتيجيات 
تدريس الطالب من خالل التمثيالت 

  .المتعددة

3  Debrent 2015  
الطالب 
  الجامعيين

  التفكير وحل المشكالت ايجابية على

  السابع والثامن  2014  بانوساك  4
 ايجابية بالنسبة للتعرف على التمثيالت

  والتحصيل

5  Bal 2014  
طالب السنة 
الثالثة من 
  الجامعة

ايجابية في استخدام التمثيالت لحل المسائل 
  الرياضية

  ايجابية على التحصيل  السابع  2014  توبة  6
  ابيةايج  السادس  2013  الحربي  7
  شبه ايجابية حيث لم تهتم بجميع التمثيالت  السابع  2012  رستم  8

  السادس  2012  أبو هالل  9
ايجابية بالنسبة للتحصيل واالتجاه نحو 

  الرياضيات

10  
Schukajlow 

  ايجابية بالنسبة لالتجاهات  التاسع  2012  وآخرون

11  
كوشمان 
  وآخرون

  الثامن  2011
اه نحو ايجابية بالنسبة للتحصيل واالتج

  الرياضيات

  السابع  2011  شاهين  12
ايجابية بالنسبة للتحصيل مع وجود فروق 

  .تعزى للجنس لصالح االناث
  .ايجابية بالنسبة للتحصيل والدافعية  الرابع  2011  البول  13
14  Grossman  2010  ايجابية بالنسبة للتفكير في حل المسائل  الثامن  
  ة لألداءايجابية بالنسب  السابع  2010  آكوس  15
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  النتائج  صف العينة  السنة  الدراسة  الرقم

16  
البالصي 

  وبرهم
  ايجابية بالنسبة الكتساب المفاهيم  الثامن  2010

  السابع  2009  مصطفى  17
ايجابية بالنسبة الستخدام الخرائط 

  المفاهيمية في االبداع

  2009  الشرع  18
مرحلة أساسية 

  عليا

يات مع ايجابية بالنسبة لالتجاه نحو الرياض
وجود أثر للجنس والتفاعالت ما بين 

  المتغيرات

19  
الخطيب 
  وعببانة

  السابع  2008
ايجابية على التحصيل واالتجاه نحو 

  الرياضيات
  ايجابية بالنسبة للتحصيل  العاشر  2008  الخروصي  20

21  
هوانج 
  وآخرون

  ايجابية بالنسبة لالتجاه نحو الرياضيات  السادس  2007

22  Battel 2007  ايجابية بالنسبة للتحصيل  ألولا  

23  
بهوت وعبد 

  القادر
  ايجابية على التحصيل  السادس  2005

  الرابع  2005  أساد  24
سلبية من حيث قلة استخدام التمثيالت 

  المتعددة

  التاسع  2004  العرجة  25
ايجابية بالنسبة للتحصيل مع وجود اثر 

  للجنس لصالح الذكور
  ايجابية  خامس  2003  عوض اهللا  26

  سلبية بالنسبة للتحصيل  مرحلة اعدادية  2003  أبو ناموس  27

  العاشر  1999  ناصر  28
ايجابية بالنسبة للتحصيل واالتجاهات مع 

  وجود فروق للجنس
  ايجابية بالنسبة لالتجاه والتحصيل  العاشر  1999  اخليل  29

  التاسع  1995  سالم  30
ايجابية بالنسبة للتحصيل واالتجاه نحو 

 وجود أثر للجنس لصالحالرياضيات مع 
  اإلناث
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  مفتاح التحويل بين التمثيالت في االختبار البعدي )11(ملحق 

  التحويل  فقرة

  رمز -صورة  1
  لغة - صورة   2
  رمز -صورة  3
  صورة -لغة   4
  صورة -لغة   5
  صورة -رمز   6
  لغة –صورة   7
  صورة - صورة   8
  رمز –لغة   9
  رمز –لغة   10
  رمز –رمز   11
  رمز –ورة ص  12
  رمز ولغة –صورة   13
  لغة –صورة   14
  صورة - صورة ورمز   15
  لغة –لغة   16
  رمز -لغة   17
  رمز –رمز   18
  رمز ولغة –لغة ورمز   19
  رمز -لغة   20
  رمز –رمز   21
  رمز -رمز   22
  صورة -لغة   23
  لغة –رمز   24
  رمز –رمز   25
  رمز - صورة   26
  رمز –لغة   27
  رمز ولغة –مز لغة ور  28
  رمز -رمز   29
  صورة -رمز   30
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  )Lesh(اختبار العالم ) 12(ملحق 
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  المادة التعليمية )13(ملحق 

  وحدة الكسور العادية وفق نموذج التمثيالت المتعددة

  الخامس االساسي:الصف الكسور العادية  :الدرس  . الرياضيات: المبحث

  خط الكسر ،المقام فهوم الكسر، البسط،م :مفاهيم الدرس :أوال

  :األهداف السلوكية المتوخاة من وراء تدريس هذا الدرس: ثانياً

 .الطالب على مفهوم الكسر أن يوضح •

 .أن يعبر الطالب عن الكسور بصورة رمزية ولفظية •

 .ان يعبر الطالب عن االجزاء المظللة بالكسور •

 .يبيةأن يقرب الطالب الكسور العادية الى قيم تقر •

 .أن يعين الطالب الكسور على خط االعداد •

 .أن يقدر الطالب مساحة المناطق المظللة بالكسور •

  .وفق نموذج التمثيل المتعدد في الرياضيات:الطريقة الدراسية المقترحة: ثالثاً

شرح المادة التعليمية الممثلة بنموذج التمثيالت المتعددة ونموذج ليش من خالل مجموعـة   •

 :من األمثلة

 :مفهوم الكسور •

 توضيح مفهوم الثالثة أرباع :مثال

 ثالثة: نقول عن الثالثة أجزاء من وحدة مقسمة ألربعة اجزاء متساوية :التمثيل باللغة الرياضية

  .ارباع
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   :التمثيل بالرموز

 :التمثيل بالرسم

  

     

  

      

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أجزاء متساوية تنقسم اليها الوحدة الكاملةالكسر هو جزء أو أكثر من :مفتاح الحل
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يمكين تمثيل الكسور بالتمثيالت المتعددة من خالل أدوات من البيئة المحيطـة أو   :العمل اليدوي

قلم الى ثالثـة   12حيث يستطيع الطالب تقسيم  الورق أو المكعبات او العيدان او المعجون مثل

  .الى ثالثة ارباع اشكال ورقية أو تقسيم.ثة منهاأو تقسيم التفاحة الى ارباع واخذ ثال.أرباع

   :االخطاء المتوقعة

اربعة اثالث  في بعض الحاالت يخلط الطالب بين البسط والمقام عند كتابة الكسر فيكتب •

 .4، 3بدل ثالثة ارباع مثال وهنا يلزم التنبيه الى مدلول كل عدد من العددين 

• من شكل او مجموعة حيـث يسـتعملون    قد يخطئ الطالب في كتابة الكسر يمثل جزء

االجزاء أو العناصر الباقية كمقام ويعالج ذلك عن طريق التذكير دائماً بأن الكسر هو جزء مـن  

 .كل مقام والكل هو جميع االجزاء المتساوية من الشكل او جميع العناصر

أكـد  قد يخطئ بعض الطلبة في كتابة كسر يمثل جزءاً مظلالً من شكل معين دون أن يت •

 .من تساوي األجزاء التي قسم إليها الشكل مثل هذا الشكل ال يمثل نصف

ويمكن معالجة ذلك بالتذكير بضرورة التأكد من تساوي األجزاء التي قسم اليها الشكل ثـم عـد   

  .األجزاء المظللة واالجزاء جميعها

لفة على هذا الموضوع بعد تنفيذ األنشطة المطلوبة من الطلبة واجراء األمثلة المخت: كتابة تقرير

يطلب من الطالب تنفيذ نشاط او حل ورقة عمل وكتابة محاوالتهم وطرق التمثيل المستخدمة في 

  .الحل في تقرير
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  الخامس االساسي:الصف الكسور العادية  :الدرس  . الرياضيات: المبحث

  .الكسور المتكافئة :مفاهيم الدرس :أوال

  :اة من وراء تدريس هذا الدرساألهداف السلوكية المتوخ: ثانياً

 .مفهوم الكسور المكافئة يوضح الطالبأن  •

 .أن يجد الطالب كسوراً مكافئة لكسر معلوم بالضرب أو القسمة •

 .ان يمثل الكسور على خط األعداد واألشكال •

 .أن يتحقق الطالب من تكافؤ كسرين باستخدام األشكال •

  .التمثيل المتعدد في الرياضياتوفق نموذج :الطريقة الدراسية المقترحة: ثالثاً

شرح المادة التعليمية الممثلة بنموذج التمثيالت المتعددة ونموذج ليش من خالل مجموعة  •

 :من األمثلة

 :ايجاد الكسور المكافئة بالضرب: أوالً

  :جد الكسر المكافئ ل :مثال

   .أي ناتج عن ضرب البسط والمقام الكسر المكافئ للثلث هو سدسين أو :التمثيل باللغة الرياضية

  : التمثيل بالرموز
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 :التمثيل بالرسم

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  .إليجاد أي كسر مكافئ نقوم بضرب البسط والمقام بنفس العدد:مفتاح الحل

القيام بعدة محاوالت إلثبات تكافؤ الكسور باستخدام الورق أو المكعبات وااللوان  :العمل اليدوي

مثالً يستطيع الطالب استخدام بطاقتين متساويتين في الشكل واالبعاد حيث نثني االولـى  .والقص

ثنية واحدة وبذلك يتكون سدسين وهكذا فكل كسر ناتج عن عمليـة   الى اثالث ثم نثني كل ثلث

  الثني لألجزاء المتساوية تكون متكافئة

افئة عددياً وبالرسم وتطبيقها على تكليف الطلبة بكتابة خطوات ايجاد الكسور المتك: كتابة تقرير

  .امثلة مختلفة
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  .ايجاد الكسر المكافئ بالقسمة: ثانياَ

       =    :مثال

البسط والمقام في  الكسر المكافئ للربعين هو نصف أي ناتج عن قسمة :التمثيل باللغة الرياضية

   .العدد اثنان

    = : التمثيل بالرموز

القيام بعدة محاوالت إلثبات تكافؤ الكسور باستخدام الورق أو المكعبات وااللوان  :العمل اليدوي

ورسم مربعين وتقسيم االول الى  احضار ورق مقوى بلونين مختلفين يستطيع الطالب .والقص

  .ثم قص ربعين منه ولصقهما معا على المربع االول سيجد الطالب انهما متكافئان ارباع

على ان يكون البسـط   البسط والمقام بنفس العدد إليجاد أي كسر مكافئ نقوم بقسمة:ح الحلمفتا

  .والمقام يقبالن القسمة على هذا العدد
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 :التمثيل بالرسم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :االخطاء المتوقعة

ويمكن معالجة ذلك بالتوضيح  .قد يخطئ الطالب بين الكسور المتكافئة التي لها نفس المقام •

بالرسم حيث ان ثالثة اثمان مثالً ال تكافئ ثمنان وانما لهما نفس المقـام ولكـن الكسـور    

 .وربعين المتكافئة هي المتساوية في القيمة وان اختلفت مقاماتها مثل نصف

ق يخطئ بعض الطلبة في ايجاد الكسر المكافئ لكسر معطى بأن يضربوا البسط في عـدد   •

ى ينسوا ضرب المقام ويمكن معالجة ذلك باالسـتعانة  ويضربوا المقام في عدد آخر أو حت
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بالرسوم واالشكال المتطابقة واعطاء التدريبات الكافية وتذكيرهم بأنه يجب القيـام بـنفس   

 .االجراء على كل من البسط والمقام للمحافظة على قيمة الكسر

ايجاد كسـر  قد يخطئ بعض الطلبة في ايجاد العامل المشترك للبسط والمقام عندما يريدون  •

عن طريق القسمة ويمكن العالج من خالل تذكيرهم بالبحث عن عدد يقبل القسـمة   مكافئ

 .عليه كل من البسط والمقام معاَ باالعتماد على حقائق الضرب

يقوم الطلبة بكتابة خطوات ايجاد كسر مكافئ بالقسمة بأكثر من طريقة مع تسجيل : كتابة تقرير

  .كافئة من الحياة الواقعيةكسوراّ مت اشكال وأشياء تمثل
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  الخامس االساسي:الكسور العادية الصف :الدرس. الرياضيات: المبحث

  .ابسط صورة :مفاهيم الدرس :أوال

  :األهداف السلوكية المتوخاة من وراء تدريس هذا الدرس: ثانياً

 أن يوضح الطالب مفهوم الكسر بأبسط صورة  •

 .أن يكتب الطالب الكسر العادي بأبسط صورة •

  .وفق نموذج التمثيل المتعدد في الرياضيات:الطريقة الدراسية المقترحة: ثالثاً

شرح المادة التعليمية الممثلة بنموذج التمثيالت المتعددة ونموذج ليش من خالل مجموعة  •

 :من األمثلة

 :ايجاد الكسور المكافئة بالضرب: أوالً

 : أكتب الكسر بأبسط صورة :مثال

  .الكسر اربعة اثمان يساوي ربعين ويساوي نصف بأبسط صورة له :باللغة الرياضيةالتمثيل 

    :التمثيل بالرموز
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  :التمثيل بالرسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يكون الكسر بأبسط صورة عندما يكون القاسم المشترك األكبر لبسط الكسر ومقامه :مفتاح الحل

  .هو واحد صحيح

الطالب على مثلة مشابهة باسـتعمال الـورق المقـوى ومالحظـة      أن يتدرب :العمل اليدوي

مستطيلة الشكل مقسـمة   احضار ورقة يستطيع الطالب .االستراتيجيات المتبعة في تنفيذ النشاط

 

 =   

��*
ز ا������ .ا������ �

 

وي �6& �أر�#� أ�5ن @

رةa X��S�. 

 ��*ظ وا���� ا���(�8 ا������ �

�9G 5 ي
��ل @�@�� I��
م ��Q ��6�

م  ���Q�H ا���9 أي �Q �#آ� ار� ����
 آb�O آ� H���Q ���4ن �6& N(�6

 ا�)��� ا�
اG$ة أي ر�#. ا�)���N@ذا . 


ذج ا�����.ا������ ����.  

    

    

 

  

.Q ���Vا�� ��;�وي ا���@ UG= H�� +ا�.  

���$�Nل ا� W8وا ���� .ا������ �

��
� 

 ا�


ز
��

��
 

 

������ا  

����� 

X�
�

9��
 ا

ج

ذ

��
��

 

&�� 

 ا�+ �



141 

الى ثمانية اقسام متساوية يتم تظليل اربعة منها باتجاه معين ثم تظليل نصف المظلل في اتجـاه  

  .سط صورة ألربعة اثماناخر ليمثل الجزء المظلل مرتين اب

  :خطاء المتوقعةاأل

قد يخطئ بعض الطلبة في ايجاد كسر بأبسط صورة بأن يجدوا كسراّ مكافئاّ للكسر المعطى  •

أذكرهم بالعوامل المشتركة لكل من البسط والمقام والقسمة على  .ولكنه ليس بأبسط صورة

ى الوصول الى الكسر أكبر عامل مشترك أو تكرار القسمة على عوامل مشتركة أصغر حت

 .بأبسط صورة

وفـي   ،مثالّ لجعله بأبسط صورة رقماّ أكبر من المقام  قد يضع بعض الطلبة في الكسر •

مقاماّ أصغر من البسط ونعالج ذلك بتذكيرهم بمفهوم الكسر ومعنى كل من البسط   الكسر

 .والمقام

لوب امام الطلبة يطلب من كل مجموعة القيام بنشاط مناسب بعد تنفيذ النشاط المط: كتابة تقرير

  .في البيت يمكن ان يسجل الطالب المحاوالت الناجحة التي اتبعت في تنفيذ النشاط
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  الخامس االساسي :جمع الكسور العادية الصف: الدرس. الرياضيات: المبحث

مفهـوم العـدد    ،ر متجانسةالمتجانسة، مفهوم الكسور الغي مفهوم الكسور :مفاهيم الدرس :أوال

  ،الكسري، جمع كسريين عاديين

  :األهداف السلوكية المتوخاة من وراء تدريس هذا الدرس: ثانياً

 .أن يجمع الطالب كسريين متجانسين •

 .أن يجمع الطالب كسرين غير متجانسين •

 .ان يجمع الطالب عددين كسريين •

  .المتعدد في الرياضيات وفق نموذج التمثيل:الطريقة الدراسية المقترحة: ثالثاً

شرح المادة التعليمية الممثلة بنموذج التمثيالت المتعددة ونموذج ليش من خالل مجموعة  •

 :من األمثلة

 =   :مثال

 :جمع كسرين متجانسين .1

فـي المثـال نجمـع     كمـا  )لهما نفس المقام(لجمع كسرين متجانسين  :التمثيل باللغة الرياضية

   .ي المقام كما هو بمعنى سبع مضاف الى سبعين يصبح ثالثة اسباعالبسطين ونبق

   =  : التمثيل بالرموز
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  :التمثيل بالرسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ويمكن تمثيل العملية السابقة من خالل خط األعداد كما يلي
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  .كسرين متجانسين نجمع البسطين فقط ونبقي المقام كماهو لجمع :مفتاح الحل

طالب على أمثلة مشابهة لألمثلة المطروحـة باسـتعمال المكعبـات    أن يتدرب ال :العمل اليدوي

يستطيع الطالب رسم ثالثة دوائر مقسمة الـى   .والورق المقوى والعيدان ومالحظة نتائج الجمع

ثم يقومون بتغطية جزئيين من الدائرة االولى باللميع وجزء واحد من الثانية  سبعة أقسام متساوية

  .قها في الدائرة الثالثة فتمثل عملية الجمعثم قص االجزاء الملمعة ولص

بعد تنفيذ األنشطة المطلوبة من الطلبة واجراء األمثلة المختلفة على هذا الموضوع : كتابة تقرير

يطلب من الطالب تنفيذ نشاط او حل ورقة عمل وكتابة محاوالتهم وطرق التمثيل المستخدمة في 

  .الحل في تقرير

 :جمع كسرين غير متجانسين. 2

 =    :مثال

اذا تم جمع ثلث وسدس فان الناتج هو ثالثة أسداس او نصـف حيـث    :التمثيل باللغة الرياضية

فتصبح سدسين نجمعها مع السدس ) 2( نوحد المقامين بضرب الثلث بأحد القواسم المشتركة مثل

  . لتصبح ثالثة أسداس

  =   :التمثيل بالرموز

  )توحيد مقامات(               =                
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  :التمثيل بالرسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :ويمكن تمثيل العملية السابقة من خالل خط األعداد كما يلي
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غير متجانسين نحولها اوالً لكسور متجانسة ثم نجمع البسطين فقـط   كسرين لجمع :مفتاح الحل

  .ونبقي المقام كما هو

أن يتدرب الطالب على أمثلة مشابهة لألمثلة المطروحـة باسـتعمال المكعبـات     :العمل اليدوي

ار ثالثة مستطيالت متساوية حيث يتم يتم احض .والورق المقوى والعيدان ومالحظة نتائج الجمع

تقسيم االول الى اثالث وتلوين ثلث منه ويتم تقسيم الثاني الى اسداس وتلوين سدس منه ثم قص 

االجزاء الملونة ووضعها في المستطيل الثالث لتصبح ثالثة اسداسه او نصفه وهذا يمثل عمليـة  

  الجمع للكسرين

بة من الطلبة واجراء األمثلة المختلفة على هذا الموضوع بعد تنفيذ األنشطة المطلو: كتابة تقرير

يطلب من الطالب تنفيذ نشاط او حل ورقة عمل وكتابة محاوالتهم وطرق التمثيل المستخدمة في 

  .الحل في تقرير

  :جمع عددين كسريين: ثالثاّ

   3 : مثال

صحيح وربع نقوم بجمع النصف  لجمع اثنان صحيح ونصف مع ثالثة :التمثيل باللغة الرياضية

  .لينتج خمسة صحيح وثالثة أرباع والربع اوالّ ثم نجمع العددين صحيح

   :بالرموز

  ج+ ه 

  3 = 

  =  \ 5 = 3 + 2  

  3 =  

= 
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  :بالرسم

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  
  :ية السابقة من خالل خط األعداد كما يليويمكن تمثيل العمل
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  .عددين كسريين نجمع الكسور اوالّ ونجمع االعداد الصحيحة لوحدها لجمع :مفتاح الحل

وتمثيـل   عيدان \كرات \معجون \طعام  \يمكن أن يستخدم الطلبة أي مواد ورق  :العمل اليدوي

بحيث يتم وضـع   مجموعة من التفاح احضار ب من الطالبيطل .عملية الجمع لألعداد الكسرية

تفاحتان ونصف معا في كيس او سلة ووضع ثالثة تفاحات وربع تفاحة في كيس اخر ثم اضافة 

الكيسين في سلة واحدة وجمع ما فيها من تفاح ليكون الناتج خمسة تفاحات وثالثة ارباع التفاحة 

  .السادسة

  االخطاء المتوقعة

في الجمع للكسور المتجانسة البسط مع البسط والمقام مع المقـام ويمكـن    قد يجمع الطالب •

معالجة ذلك بالتذكير بمفهوم الكسر وكل من البسط والمقام وقراءة الكسر ليتذكر الطلبة اننا 

 .مثالّ نجمع ارباعاّاو اثماناّ وان المقام يدلنا على نوع او جنس الكسور التي نجمعها

ام خط األعداد لتمثيل عملية جمع مثل ثالثة ارباع مع ربعين بان قد يخطئ الطلبة في استخد •

يعينوا الكسرين على خط االعداد ثمكتابة الناتج وهو خمسة ارباع ويتم معالجة ذلك بإضافة 

الثالثة ارباع الى الربعين أي اننا عندما وصلنا على خط االعداد عند الثالثة ارباع اضـفنا  

 .عربعين واصبح الناتج خمسة اربا

في جمع الكسور غير المتجانسة قد يخطئ الطلبة في ان يقوموا بجمع البسوط دون جعـل   •

بإعطاء امثلة حسـية   ويمكن عالج ذلك .الكسور موحدة مع وضع المقام االكبر مقاماّ للناتج

مثل نصف او ربع وثالثة اثمان وطرح السؤال التالي هل نستطيع جمع هذه االجزاء معـاّ  

 .ستنتاج ضرورة مجانسة الكسور ثم الجمعوهي بهذا الشكل وا

يقسم الطالب الى مجموعات وتكلف هذه المجموعات بكتابة تقرير حول طـرق   :كتابة التقرير

جمع االعداد الكسرية بأكثر من تمثيل واحد وتسجل المحاوالت الناجحة واالمثلة المحلولة فـي  

  .التقرير
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  الخامس االساسي:الصفطرح الكسور العادية : الدرس. الرياضيات: المبحث

مفهـوم العـدد    ،مفهوم الكسور المتجانسة، مفهوم الكسور الغير متجانسة :مفاهيم الدرس :أوال

  ،الكسري، طرح كسريين عاديين

  :األهداف السلوكية المتوخاة من وراء تدريس هذا الدرس: ثانياً

 .أن يطرح الطالب كسريين متجانسين •

 .أن يطرح الطالب كسرين غير متجانسين •

 .ان يطرح الطالب عددين كسريين •

  .وفق نموذج التمثيل المتعدد في الرياضيات:الطريقة الدراسية المقترحة: ثالثاً

شرح المادة التعليمية الممثلة بنموذج التمثيالت المتعددة ونموذج ليش من خالل مجموعة  •

 :من األمثلة

 :طرح كسرين متجانسين •

 = :مثال

فـي المثـال نطـرح     كما )لهما نفس المقام(لطرح كسرين متجانسين  :ياضيةالتمثيل باللغة الر

  . ينتج ربعين الى ربع مطروح منها البسطين ونبقي المقام كما هو بمعنى ثالثة أرباع

  =  :التمثيل بالرموز
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 :التمثيل بالرسم

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ل خط األعداد كما يليويمكن تمثيل العملية السابقة من خال
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  .كسرين متجانسين أطرح البسطين وأبقي المقام كما هو لطرح :مفتاح الحل

تصنيف الطالب إلى مجموعات بحيث يتم اعطاء كل مجموعة سـؤال أو أكثـر    :العمل اليدوي

المكعبات أو الورق المقوى على كسرين متجانسين ويتم تمثيل عملية الطرح بأدوات مختلفة مثل 

وملئ ثالثة ارباع الكأس بالماء ثم يتم تمثيل عمليـة   يتم اختيار كأس: مثل.الخ...أو المعجون أو

طرح الكسور بسكب ربع الكأس في كأس آخر ورؤية كمية الماء المتبقية والتي ستمثل ربعـي  

  .الكأس

ة المطلوبة في تقري يتحدث عن نـوع  يتم الطلب من الطلبة تسجيل النتائج لألمثل :كتابة التقرير

  التمثيل المستخدم في طرح كسرين متجانسين 

 :طرح كسرين غير متجانسين •

  =  :مثال

ناتج طرح ربع من سبعة اثمان هو نفسه ناتج طرح ثمنان من سـبعة   :التمثيل باللغة الرياضية

  .اثمان والناتج خمسة اثمان

   =  :التمثيل بالرموز

  )توحيد مقامات(      = 
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 :لتمثيل بالرسما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ويمكن تمثيل العملية السابقة من خالل خط األعداد كما يلي
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أتم عملية الطـرح  كسرين غير متجانسين أحولهما الى كسرين متجانسين و لطرح :مفتاح الحل
  .كما في السابق

يمكن حل أمثلة على طرح الكسور غير المتجانسة بأدوات أخرى موجودة فـي   :العمل اليـدوي 
يمكن احضار ورق مقوى ورسم مستطيل وتقسيمه الى ثمانية أقسام متساوية و يتم قص  .الصف

ليصـبح   )بيـر ربع المستطيل الك(مستطيل صغير ليصبح سبعة أثمان ثم قص أخرى مستطيلين 
  .الشكل النهائي خمسة أثمان

يطلب من المجموعات المقسمة مسبقاّ كتابة تقرير حول نوع التمثيل المستخدم في  :كتابة التقرير
  .حل المثال على طرح الكسور الغير متجانسة

  :طرح عددين كسريين: ثالثاّ

   2 : مثال

وخمس من ثالثة صحيح وأربعة أخماس نطـرح  لطرح اثنان صحيح  :التمثيل باللغة الرياضية
أربعة أخماس من خمس وينتج ثالثة أخماس ثم نطرح ثالثة صحيح من اثنان صـحيح ليكـون   

  .الناتج واحد صحيح وثالثة أخماس

   :بالرموز

  )ج -ه ) (ب ج -أد (                                ج                  أ              

  

   2  :مثال

  =  \ 3- 2  =1   

 2 = 1  
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  :التمثيل بالرسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :ويمكن تمثيل العملية السابقة من خالل خط األعداد كما يلي
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  .العددين الصحيحين لطرح عددين كسريين نبدأ بطرح الكسرين ثم نطرح :مفتاح الحل

يمكن تمثيل عملية الطرح بالورق المقوى وااللعاب أو المعجون او العيدان ومن  :العمل اليدوي

يمكن احضار ورق مقوى ورسم ثالثة مستطيالت مع اربعة اخمـاس   .خالل مجموعات العمل

ثالثة لمستطيل رابع ع ثم قص مستطيالن وخمس المستطيل الرابع ليبقى لدى الطالب مستطيل و

  .أخماس المستطيل

   :االخطاء المتوقعة

بطرح البسط من البسط والمقـام مـن    قد يخطئ بعض الطلبة في طرح الكسور المتجانسة •

ويمكن معالجة ذلك بإعطاء تدريبات كافية وامثلة حسية والتوضيح للطلبة بأن المقام  .المقام

د صحيح هل هي أرباع أم أثمان ال يتغير ألنه يدلنا على عدد االجزاء التي قسم إليها الواح

 .أم اخماس وهكذا

في المسائل التي يتطلب حلها اكثر من خطوة قد يحل بعض الطلبة الخطـوة االولـى وال    •

ويمكـن   .يتابعون بقية الحل لمعالجة ذلك أوضح أن علينا تجزئة المسالة الى مسائل فرعية

 .المسائل المماثلةاستخدام استراتيجية التبسيط ثم اعطاء المزيد من االسئلة و

قد يجد بعض الطلبة صعوبة في الربط بين المعطيات للوصول الى المطلوب وكذلك يجدون  •

ويمكن معالجة ذلك بإعطاء امثلة بسيطة ومشابهة  .صعوبة في تحديد العملية الالزمة للحل

 .ومن مواقف حياتية وتشجيع الطلبة على المشاركة في اعطاء هذه األمثلة

يطلب من الطلبة كتابة تقرير حول نوع التمثيل المستخدم لطـرح عـددين    :كتابة التقرير •

  .كسريين
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  الخامس االساسي:ضرب الكسور العادية الصف: الدرس .الرياضيات: المبحث

  .ضرب كسريين عاديين،مفهوم الجمع المتكرر :مفاهيم الدرس :أوال

  :األهداف السلوكية المتوخاة من وراء تدريس هذا الدرس: ثانياً

 .أن يضرب الطالب كسر عادي في كسر آخر •

 .أن يضرب الطالب كسر في عدد صحيح •

  .وفق نموذج التمثيل المتعدد في الرياضيات:الطريقة الدراسية المقترحة: ثالثاً

شرح المادة التعليمية الممثلة بنموذج التمثيالت المتعددة ونموذج ليش من خالل مجموعة  •

 :من األمثلة

 =  :مثال

 :ضرب كسر في كسر آخر: أوالً

ثلثي الثالثة أرباع يساوي ستة على اثنا عشر أو نصف وذلك من خالل  :التمثيل باللغة الرياضية

  . ضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام

   =  :التمثيل بالرموز
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  :التمثيل بالرسم
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لضرب كسر عادي في كسر عادي آخر نضرب البسط في البسط للكسـر الثـاني    :لحلمفتاح ا

  .ومقام الكسر األول في مقام الكسر الثاني

يمكن تمثيل عملية ضرب كسر في كسر آخر من خالل مجموعة مـن األدوات   :العمل اليدوي

سيم الطالب الـى  يتم تق .الصفية والوسائل المتنوعة إما بالمعجون أو العيدان أو الورق المقوى

مجموعات رباعية وإحضار الورق المقوى ورسم دائرة مظلل ثالثة أرباعها وقـص األجـزاء   

  .المظللة ثم قص ثلثي األجزاء التي تم قصها ولصقها في دائرة جديدة بحيث تمثل نصف الدائرة

ل يطلب من الطلبة تنفيذ عملية ضرب كسر في كسر آخر بعدة تمثيالت من خـال  :كتابة التقرير

  .وكتابتها في تقرير أسئلة متنوعة أو ورقة عمل حول الموضوع

  :ضرب عدد صحيح في كسر: ثانياّ

  =  × 4 :مثال

  . أربعة في ثمن يساوي أربعة أثمان :التمثيل باللغة الرياضية

    =  × 4 :التمثيل بالرموز
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  :التمثيل بالرسم
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لضرب كسر عادي في عدد صحيح أضرب العدد في بسط الكسر وأبقي المقام كما :مفتاح الحل

  .هو

يتم تمثيل عدة أمثلة على ضرب عدد صحيح في كسر من خالل الورق أو عـدة   :العمل اليدوي

باعية مـن الطـالب   يطلب من كل مجموعة ر .وسائل متوفرة بعد تقسيم الطلبة إلى مجموعات

إحضار نوع من الطعام لعمل فطور جماعي وتقسيم النوع إلى أثمان بحيث يأكل كل فرد مـن  

 ويمكن استخدام الورق والمقصات فـي  .المجموعة قطعة واحدة وبذلك يتم تمثيل عملية الضرب

 .تمثيل العملية بدل الطعام

بتوحيد المقامات خالل عمليـة  قد يخطئ بعض الطلبة بين الجمع والضرب : االخطاء المتوقعة

ويمكن عالج ذلك من خالل التركيز على عملية الضرب وتعميمها واستخدام االسـهم  . الضرب

  .في لضرب البسط بمقابله والمقام بمقابله

يطلب من الطلبة كتابة تقرير حول نماذج حقيقية تمثل ضرب عدد صحيح فـي   :كتابة التقريـر 

 .ة أو البيئة المجتمعيةكسر من البيئة الصفية أو المدرسي
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  الخامس االساسي:قسمة الكسور العادية الصف:الدرس .الرياضيات: المبحث

  .قسمة كسريين عاديين، مقلوب الكسر،مفهوم القسمة :مفاهيم الدرس :أوال

  :األهداف السلوكية المتوخاة من وراء تدريس هذا الدرس: ثانياً

 .خركسر آ ناتج قسمة عدد صحيح على أن يجد الطالب •

 .أن يجد الطالب ناتج قسمة كسر عادي على كسر عادي آخر •

 .أن يجد الطالب ناتج قسمة كسر عادي على عدد صحيح •

  .وفق نموذج التمثيل المتعدد في الرياضيات:الطريقة الدراسية المقترحة: ثالثاً

 شرح المادة التعليمية الممثلة بنموذج التمثيالت المتعددة ونموذج ليش من خالل مجموعة •

 :من األمثلة

 :قسمة عدد صحيح عبى كسر عادي: أوالً •

  =  ÷ 3 :مثال

  .عدد األثالث في ثالثة صحيح يساوي تسعة :التمثيل باللغة الرياضية

   9=   3 =  ÷ 3 :التمثيل بالرموز
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  :التمثيل بالرسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ح على كسر أضرب العدد الصحيح في مقلوب الكسرعند قسمة عدد صحي:مفتاح الحل

 –مكعبات  \عيدان \معجون  \طعام \بسكويت –يستطيع الطالب احضار قطع من  :العمل اليدوي

 .لتمثيل العملية السابقة بطرق ملموسة أكثر
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يطلب من الطلبة كتابة تقرير حول تقسيم االرث بين الورثة وعالقة قسمة الكسور  :كتابة التقرير

يستطيع الطالب احضار ورق مقوى وعمل ثالثة دوائر وتقسيمها الى اثالث متسـاوية ثـم    .به

  .قص االثالث وبذلك يتشكل تسعة اثالث متساوية

  :قسمة كسر عادي على كسر عادي :ثانياّ

 = :مثال

  .عدد األثمان في النصف يساوي أربعة :التمثيل باللغة الرياضية

  4=   = =: التمثيل بالرموز

مقلوب الكسر  أضرب الكسر األول في عند قسمة كسر عادي على كسر عادي آخر:مفتاح الحل

  .الثاني

يستطيع الطالب تطبيق العملية السابقة من خالل مجموعة مـن االدوات والتـي    :العمل اليدوي

 .ة على قسمة الكسور من خاللهاتمثل الكسور وحل مجموعة من االمثلة المختلف

اعطاء الطالب وظائف بيتية متعلقة بذكر أمثلة من الواقع البيئي للطالـب حـول    :كتابة التقرير

  .قسمة الكسور
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 :التمثيل بالرسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :قسمة كسر عادي على عدد صحيح: ثالثاّ

 =4÷  :مثال

  . بعة صحيح يساوي واحد على اثنا عشرثلث على ار :التمثيل باللغة الرياضية

   =   =4÷  :التمثيل بالرموز
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 :التمثيل بالرسم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 مقلـوب العـدد   أضرب الكسر األول في عند قسمة كسر عادي على عدد صحيح:مفتاح الحل

 .الصحيح

مكن تمثيل العملية السابقة من خالل نوع من انواع الطعام كالبطيخ او الكيك من ي :العمل اليدوي

يمكن تمثيـل العمليـة    .خالل تقسيم الشكل الى أثالث ثم تقسيم الثلث الى اربعة اجزاء متساوية
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ثم تقسيمه الى اربعة اقسام  السابقة من خالل رسم شكل وتقسيمه الى أثالث وتلوين أحد األثالث

  .بذلك يكون كل جزء ناتج عن التقسيم يمثل واحد على اثنا عشر الشكل االصليمتساوية و

  :االخطاء المتوقعة

قد يخطئ الطلبة في عملية تحويل القسمة الى ضرب وعلى المعلـم تـذكيرهم بالطريقـة     •

 .الصحيحة

يخطئ بعض الطلبة في عملية القسمة ويتعاملون معها على انها ذرب بدون قلـب الكسـر    •

  .يهالمقسوم عل

الطلب من الطالب العمل في مجموعات تعاونية للقيام بحل مجموعة من االسئلة  :كتابة التقرير

  .حول الموضوع وتسجيل المحاوالت والتمثيالت المستخدمة في الحل في تقرير
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  الخامس االساسي :الصف مقارنة الكسور العادية: الدرس الرياضيات: المبحث

مفهوم العدد الكسري، المضاعف  ،ر، مفهوم الكسور المتكافئةمفهوم الكس :مفاهيم الـدرس  :أوال

  .الترتيب التنازلي والتصاعدي،المشترك األصغر

  :األهداف السلوكية المتوخاة من وراء تدريس هذا الدرس: ثانياً

 .أن يقارن الطالب الكسر العادي بالوحدة •

 .أن يقارن الطالب كسرين لهما المقام نفسه •

 .سرين لهما البسط نفسهأن يقارن الطالب بين ك •

 .أن يقارن الطالب بين كسرين مختلفين في البسط والمقام •

 .أن يقارن الطالب عدد كسري مع عدد كسري آخر •

  .وفق نموذج التمثيل المتعدد في الرياضيات:الطريقة الدراسية المقترحة: ثالثاً

من خالل مجموعة شرح المادة التعليمية الممثلة بنموذج التمثيالت المتعددة ونموذج ليش  •

 :من األمثلة

 :مقارنة الكسور العادية بالوحدة .1

اذا كان بسط الكسر يساوي مقامه مثل الكسر أربعة أرباع فإن الكسـر   :التمثيل باللغة الرياضية

أما اذا كان البسط للكسر أصغر من مقامه مثل ثالثة أرباع فان الكسر يكون  ،يساوي واحد كامل

البسط للكسر أكبر من مقامه مثل خمسة أرباع فان الكسـر يعتبـر   أما اذا كان ،أصغر من واحد

  .أكبر من واحد
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  :التمثيل بالرموز
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  :التمثيل بالرسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1111 >  >  >  >  

��*
ز ا������    .ا������ �

 $Gوا H� �1ع أ�545 أر�
)��a.  

  

ظ وا���� (�8ا������ �
��* ا���

و�� �م ���1��r ا�T أر�#� أ1 �#�W
وي �
ن ا�+�#� ا�
اG$ة @ @ b�Oو�

 ً .ا8ر�#� أ['اء �#

 �#�W ^م ا8ر�#� ر��1v� �اذا أ*)
ا*Q. @�9( أآ �9�H ا�+�#� ا�
اG$ة 

D اذا أ�6$# ['ء HC ا8['اء وا�# 
��� ا8ر�#� 9��Q( أ �1�H ا�+�#� ا� 

 

ذج ا�����.ا������ ����.  

 

  

 $Gا
=UG أن ا���54 ار�ع أ �1�H ا�
)��a  

���$�Nل ا� W8وا ����  .ا������ �

 

 

��
� 

 ا�


ز
��

��
 

 ا������

 

����� 

X�
�

9��
 ا

ج

ذ

��
��

 

&�� 

 ا�+ �



169 

  :ويمكن تمثيل المقارنات السابقة من خالل خط األعداد كما يلي

                       2                  1                          0   
                                     6     5       4   

  

  .ثالثة أرباع تقع على يسار النقطة التي تمثيل واحد صحيح

  .وخمسة أرباع على يمين الواحد صحيح

  .المقارنة بالوحدة الكاملة :مفتاح الحل

أن يتدرب الطالب على أمثلة أخرى مشـابهة باسـتعمال الـورق والمكعبـات      :العمل اليدوي

يستطيع الطـالب رسـم دائرتـان     .ومالحظة االستراتيجيات المتبعة في تنفيذ انشطة المقارنات

على ورق مقوى وتقسيم احداهما الى اربعة اقسام متساوية ومقارنة بعض االقسام مع  متساويتان

   .الدائرة الكاملة

بعد تنفيذ األنشطة المطلوبة واجراء العديد من أمثلة المقارنة يطلـب مـن كـل     :لتقريركتابة ا

مجموعة من الطالب نشاط مناسب في البيت مثل ورقة عمـل علـى الموضـوع او تسـجيل     

  . المحاوالت المتبعة في اجراء المقارنات بصور مختلفة

 :مقارنة كسرين لهما نفس المقام .2

           : مثال

اذا كان كسران لهما نفس المقام فإن الكسر الذي بسطه أكبر يكون هو  :التمثيل باللغة الرياضية

  )ثلثان أكبر من ثلث ألن لهما نفس المقام وهو ثالث(األكبر 

  التمثيل بالرموز

        <      

4 4 4 



170 

  :التمثيل بالرسم

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .الكسران اللذان لهما نفس المقام ننظر إلى البسط للمقارنة:لحلمفتاح ا

أن يتدرب الطالب على أمثلة مشابهة لألمثلة المطروحـة باسـتعمال المكعبـات     :العمل اليدوي

يستطيع الطالب استخدام الكرتون  .والورق المقوى والعيدان ومقارنة نتائج المقارنات مع بعضها

  

    1111 > > > >  
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ان الى أثالث ثم قص ثليثين من الدائرة االولى وثلث من الدائرة المقوى في عمل دائرتان مقسمت

  .الثانية ومحاولة مطابقتهما معا فال ينطبقان

بعد تنفيذ األنشطة المطلوبة من الطلبة يطلب من كل مجموعة من الطالب القيـام  : كتابة تقرير

التمثيالت المتعددة باألنشطة المناسبة في البيت وتسجيل المحاوالت في تقرير يتحدث عن تطبيق 

 .في مقارنة الكسور

 :مقارنة كسرين لهما نفس البسط .3

             :مثال

 الكسران المتساويان بالبسط يكون الكسر الذي مقامه أكبر هو األصغر :التمثيل باللغة الرياضية

  )أكبر من ثلث نصف(

       >        :التمثيل بالرموز

  .الكسران المتساويان بالبسط فإن الكسر األكبر هو ذو المقام األصغر:مفتاح الحل

يمكن أن يستخدم الطلبة الكرتون أو الورق المقوى لعمل مستطيالن واحد منهمـا   :العمل اليدوي

طيل يقسم الى قسمين متساويين واآلخر الى ثالثة أقسام متساوية ثم تظليل قسم مـن كـل مسـت   

 .ومالحظة المقارنة بينهما وتسجيل المالحظات على أمثلة مشابهة

يستطيع الطالب احضار كأسين مع تقسيمها بقلم فولماستر بحيث األولى الى قسمين متسـاويين  

وملئ قسم منه بالماء أما الكأس األخرى فتقسيمها الى أثالث وملئ ثلث منها ومقارنـة ارتفـاع   

  .الماء
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 :التمثيل بالرسم

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 :مقارنة كسرين مختلفين في البسط و المقام .4

                : مثال

 

         <         
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من خالل المضاعف المشـترك األصـغر   (ثالثة أرباع أكبر من ثلثان  :التمثيل باللغة الرياضية

  ). للمقامين

         >             :التمثيل بالرموز

  :ويمكن تمثيل المسالة السابقة من خالل خط األعداد

                2                           1   

                                                        2   

  

                  2                        1                          0   

                                                  3          
  

  .لمقارنة كسرين غير متجانسين أحولهما إلى كسرين متجانسين ثم أقارن :مفتاح الحل

يمكن أن اعطاء الطالب مكعبات وأدوات مناسبة وتمثيل الكسور ثـم مقارنتهـا    :العمل اليدوي

ساحتها المظللة معا بحيث يكـون الشـكالن   وذلك من خالل عمل مجسمات واشكال ومقارنة م

يستطيع الطالب احضار مكعبات مربعة الشكل بحيث يتم عمـل   .متشابهان لكن التقسيم مختلف

منها بلـون أحمـر    3مكعبات فوق بعض  4عمود من المكعبات في جهتين الجهة األولى فيها 

دين مـن حيـث عـدد    مكعبات اثنان منها بلون أحمر ومقارنة طول العمـو  3والجهة األخرى 

  .المكعبات الحمراء

3 

4 
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  :التمثيل بالرسم

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

تقسيم الطالب إلى مجموعات ثم تكليف كل مجموعة بكتابة تقرير شامل عن األمثلة : كتابة تقرير

  .التي تم مقارنتها مع الخطوات المتبعة في المقارنات واالدوات المستخدمة والنتائج

 

       <          
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 :في الجزء الصحيح كسريين مختلفين مقارنة عددين .5

   2 : مثال

اثنان وثلثان أكبر من واحد ونصف الن العدد الصحيح للكسـر األول   :التمثيل باللغة الرياضية

  التمثيل بالرموز .أصغر من العدد الصحيح للكسر الثاني

 2   

 )األجزاء الصحيحة( 1 > 2الن 

  :خالل خط األعداد أو االشكال األخرى ويمكن تمثيل المسالة السابقة من

                  2                         1   

                                   

           3       2                       1                          0   

        2  

  :طيالت أو المثلثات كما يليأو من خالل المست

            

 .وغيرها من المقارنات بها وغيرها من التمثيالت المتعددة التي يمكن تمثيل المقارنة السابقة

>  

<            
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 :التمثيل بالرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .لمقارنة األجزاء الصحيحة قبل مقارنة الكسريين:مفتاح الحل

وقماش واطوال مختلفة وعمل جدول مقارنـات  يمكن أن اعطاء الطالب أوراق  :العمل اليدوي

  .بين األطوال المعطاة من خالل أعداد كسرية متنوعة
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تقسيم الطالب إلى مجموعات ثم تكليف كل مجموعة بكتابة تقرير شامل عن األمثلة : كتابة تقرير

 يسـتطيع  .التي تم مقارنتها مع الخطوات المتبعة في المقارنات واالدوات المستخدمة والنتـائج 

الطالب احضار قطع ألواح من المعجون أو عيدان ووضع لوح ونصف في جهة ولوحان مـع  

  .تقسيم لوح آخر الى أثالث وأخذ ثلثان منه ووضعهما قرب اللوحان ومقارنة الجهتين

وهناك مقارنة االعداد الكسرية ذات األجزاء الصحيحة المتساوية والتي تتم من خـالل  

  .سابقاً في هذا الدرس الباحث دمج عدة تمثيالت ذكرها

  



178 

  دليل المادة التعليمية )14(ملحق 

  دليل تحضير لوحدة الكسور العادية وفق نموذج التمثيالت المتعددة

  مراجعة الكسور :الدرس األول

  التقويم  الوسائل  دور المتعلم  دور المعلم  المحتوى  األهداف

يوضح مفهوم 
الكسر وصورته 

  .الرمزية
  
  
  
  
  
  
  

يعبر عن 
األجزاء 

والعناصر 
  .بالكسور

الكسر العادي، : المفاهيم
  .بسط، مقام، خط الكسر

  
المهارات 

  :والخوارزميات
  

أشكال التعبير عن 
مرسومة باستخدام 

  .الكسور العادية
  
  

تحويل الكسور من 
صورة لفظية الى صورة 

  .رقمية

مراجعة الطلبة من خالل لوحة كرتونية مرسوم عليها  -
أشكال للتذكير بـن الكسر العادي هو جزءاً أو أكثر من أجزاء 
متساوية تنقسم إليها الوحدة الكاملة أو عنصر أو أكثـر مـن   

 .عة وتعتبر وحدة كاملةعناصر المجمو

يعرض المعلم لوحة رسم عليهـا أشـكال مختلفـة     -
والطلب من الطلبة اإلشارة إلى أرقام األشكال التي يمثل الجزء 

 . المظلل منها نصفاً

  
ــرض  - يعـ

المعلم بطاقـة كتـب   
 عليها 

ويوضح أن هذا العدد كسر عادي وأن الكسر العـادي يمثـل   
  .متساويةجزء أو أكثر من أجزاء 

يشارك في 
  المناقشة

  
يتعرف على 
مفهوم الكسر 
وصورته 

  .الرمزية
  
  

التعبير عن 
األجزاء المظللة 
أو العناصر من 

  .خالل الكسور
  

  شفافيات
  بطاقات

  
  ورق مقوى

  
  كتاب

  طباشير
  أقالم
  
  
  
  
  
  

ما الكسر الذي يمثل األشكال 
  :اآلتية
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يتعرف الكسور 
  المتكافئة

  
  
  
  
  
  

يجد كسوراً 
مكافئة لكسر 

معلوم بالصرب 
  أو بالقسمة

  
  
  

  
  
  

 عرض بطاقة  -

      
  .والسؤال عن عدد األجزاء المتساوية التي قسم الشكل إليها

  )(ما الكسر الذي يمثل الجزء المظلل من الشكل : مع السؤال
 

يقوم المعلم باستخدام ثالث ورقات متسـاوية فـي     -
الشكل واألبعاد والمساحة بحيث يعرض األولى ويكتب عليهـا  

م يثني الثانية ثنية واحدة من المنتصف وفتحهـا  واحد صحيح ث
ورسم الخط الذي ظهر من الثني، وعرضها على لوحة وبرية 
ثم ثني الورقة الثالثة ثنيتين متطابقتين وفتحها ورسم الخطـوط  

 .التي ظهرت وعرضها

ماذا يساوي هذا الجزء األول من الورقة : ثم السؤال -
 الثانية الذي يمثل 

  .ورقة الثانيةمن ال
  

ويطلب من أحد الطلبة أن يوضح ذلـك علـى لوحـة    ،

  .الكسور
  
 

    
  

        

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شفافيات
  

لوحة 
  جيوب

  
  
  

ارسم شكلين يمثالن كسرين 
  :يكافئان كالً من الكسور

  
:   

  
:   

  
  

  :أضع العدد المناسب في المربع
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يمثل الكسور 
  على خط األعداد

  
  
  
  
  
  

التحقق من تكافؤ 
كسرين من خالل 

  األشكال

يقوم المعلم بعرض األشكال التالية على شـفافيات أو   -
 لوحة الجيوب 

 

  
  

  
    
    

  
 

  
  
  
  
طالب تظليل كل منهم النصف األعلى  4الطلب من  -

 من كل شكل ومأل الفراغات 

-  

وم المعلم بعرض المثال الذي أعده الباحـث فـي   يق -
المادة التعليمية لهذه الدراسة حول مراجعة الكسور العادية من 

  .حيث التمثيل والتكافؤ باكثر من تمثيل

المشاركة والنقاش 
مع المعلم حول 
  .الكسور المتكافئة

  
  

كتابة الكسور 
المتكافئة لكسور 

  .معطاة
  
  

االنتباه الى المثال 
الموحود في 

المادة التعليمية 
  .لهذه الدراسة

  
  لوحة كسور

  
  اوراق
  

  لوحة وبرية

  
  بطاقات

   

   

 

     

     

 

أ01/ أم -,*&�  ��ر  �$ا

�&� ا���2 وأ01/ ا� ��ر  �$ا

 34� ����&�� ان آً� � /��و
 �,= ا�>*; :�� ذ8؟



181 

  أبسط صورة للكسر :الدرس األول

  التقويم  الوسائل  دور المتعلم  لمعلمدور ا  المحتوى  األهداف

يتعرف مفهوم 
  الكسر

 في أبسط صورة

  
  
 

يكتب الكسر 
  العادي

  بأبسط صورة
  
  
  
  
  
  
  

  

أبسط : المفهوم
  صورة للكسر

  
يكون الكسر : تعميم

بأبسط صورة إذا كان 
العامل المشترك 
الوحيد بين بسطه 
ومقامه هو الواحد 

  .صحيح
للحصول على كسر 
بأبسط صورة نقسم 

من البسط والمقام  كل
على العامل المشترك 

  .بينهما
  
تحويل : مهارات

الكسر إلى أبسط 
  صورة

  :طرح األسئلة اآلتية
 1ما هو العدد الذي له عامل واحد وهو عامل لجميع األعداد؟ •

 ؟12ماهي جميع عوامل العدد  •

 )1،2،3،4،6،12(يكتبها على اللوح 

 )1،2،4( ؟ نعم16و  12هل يوجد عوامل مشتركة ما بين  •

  2،3،5يذكر المعلم الطلبة لقابلية القسمة على  -
يرسم المعلم الشكل التالي على شفافية او على لوحة ويطلب من  -

  الطالب إعطائه كسرين متكافئين للكسر 
          

 

                              
  

                                                  

  
  
  
  

التعليمية لهذه الدراسة للتعرف  يعرض المعلم المثال الذي أعده الباحث في المادة
  .على كيفية إيجاد أبسط صورة للكسر بأكثر من تمثيل

تذكر قابلية  -
، 2القسمة على 

3 ،5 

 

كيفية إيجاد  -
 عوامل األعداد

 

إيجاد كسر  -
مكافئ لكسر 
مطلوب من 
 خالل الرسم

 

كتابة الكسر  -
  بأبسط صورة

 بطاقات -

  
 شفافيات -

  
 طباشير -

  
لوحة  -

 كسور

  
  سبورة -

  كتاب

اكتب  -
الثة كسور ث

بأبسط صورة 
مقامات وأعداد 

 زوجية؟

  
  

اكتب كسر 
بأبسط صورة 
كال من بسطه 
ومقامه عددا 

  فرديا

  .    ،   إذا 

-  ���و� )�I�2  3��J��Hن ��30 أFG� �   B��Eل ه� ���B آ���A ا

 B� �FGإذا  5أ 	رة  ؟ HG Lه2 أ�� . 
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 مقارنة الكسور المتجانسة :الدرس الثاني

  التقويم  الوسائل  دور المتعلم  دور المعلم  المحتوى  األهداف

ــين  • ــارن ب يق
كسرين عاديين 
 باستخدام الرسم 

 

ــين  • ــارن ب يق
كسرين عاديين 

خدام خـط  باست
 األعداد

  

ــين  • ــارن ب يق
كســـــرين 

 .متجانسين

  

ــب  • يرتـ
كسـورا متجانسـة   

  تصاعديا أو تنازليا

مقارنــة : المفــاهيم
ــور   ــور، الكس الكس

  . المتجانسة
  

في الكسـور  : التعميم
المتجانسة يكون الكسر 
األكبر هو الـذي لـه   

  .البسط األكبر
  

ــارات ــة : المه مقارن
  كسور عادية متجانسة

  
  
  
  
  
  
  

مراجعة الطلبة في مفهوم الكسر عن طريق مقارنة األعـداد بلوحـة   
  : الكسور مثل
  . ؟أيهما أكبر 

  : أو من خالل مثال من الواقع مثل
  رغيف، أيهما أكل أكثر؟  رغيف الخبز، وأكل محمد  أكل أحمد 

رغيف وآخر نصف رغيف علـى أن   يقوم المعلم بإعطاء طالب _ 
يكون الرغيفان متماثالن تماما ومناقشة الطالب أيهما أخذ أكثر وتدوين 

    > : النتيجة
يرسم المعلم بعض األشكال على السبورة ويمثل بعـض الكسـور   _ 

  بالرسم ثم المقارنة من قبل الطالب 
  

          
  

  
  . ويقارن بينهما عداد ويحدد عليه يعرض المعلم خط األ_ 

يقارن بين كسرين _ 
عاديين من خالل حجم 

  .التظليل
  

التعرف على مفهوم _ 
  .الكسور المتجانسة

  
  
  

مقارنة كسرين _ 
  .متجانسين

  
  
  

تيب الكسور تر_ 
  .المتجانسة

  

 بطاقات -

  
 شفافيات -

  
 طباشير -

  
 لوحة كسور -

  
 سبورة -

  
 كتاب -

 

لوحة  -
 مغناطيسية

 

 ورق مقوى -

  

اعط  -
كسرين 

متجانسين 
مع الكسر 

 

  
  

 اقارن بين -
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يتم الطلب من الطالب كسرين لهما نفس المقام ويتم من خاللهمـا  _ 

  تعريف الكسور المتجانسة وتدوينه على السبورة
يعرض المعلم المثال الذي أعده الباحـث عـن مقارنـة الكسـور     _ 

  المتجانسة بأكثر من تمثيل
  نتاج القاعدة يتم تدوينها على السبورة وبعد است

يعرض المعلم مثال لتوضيح كيفية ترتيب الكسـور العاديـة ترتيبـا    
  تصاعديا أو تنازليا 

  :مثل 
   

  
رتب -

  تصاعديا
  

  
  

  رتب تنازليا-
  

  

0 
 

1 

0 
  

1 
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 )غير المتجانسة(مقارنة الكسور  :لثانيالدرس ا

  التقويم  الوسائل  دور المتعلم  دور المعلم  المحتوى  األهداف

أن يقارن بين 
كسرين غير 

  متجانسين
  

أن يرتب كسورا 
غير متجانسة ترتيبا 
  تصاعديا أو تنازليا

  
  
  

أن يحل مسائل 
على مقارنة 

  الكسور

كسر : المفهوم
  غير متجانسة

  
مقارنة : التعميم

رين غير كس
متجانسين 

يحولهما إلى 
كسرين متجانسين 

  .ثم نقارنهما
  
  
  
مقارنة : المهارات

كسرين غير 
  .متجانسين

  
 

  :يعرض المعلم المثال
  أيهما أكبر  

ويسأل ماذا نالحظ على المقامات، هل يمكن مقارنـة الكسـور والمقامـات الغيـر     
  متجانسة؟ 

  . 8عط كسرا مكافئ لربع مقامه ماذا تتوقعون أن نفعل للمقارنة؟ أ
   فتكون  يتم الحصول على  2وبعملية الضرب البسط والمقام في 

ويتم من خالل هذا المثال استنتاج قاعدة المقارنة بين الكسور الغير المتجانسـة بعـد   
  .تحويلها الى المتجانسة

مع التركيز على توضيح الكسـرين   يعرف المعلم لوحة الرسوم التالية على السبورة
  : على الرسم بهذا الشكل 

                
                

  

                
                

  

                
                

معرفة الكسور 
  .الغير متجانسة

  
  

تذكر تكافؤ 
  الكسور

  
  

مقارنة كسرين 
  غير متجانسين

  
  

ترتيب الكسور 
  الغير متجانسة

  
حل مسائل على 

 الكسور

  بطاقات
  لوحة كسور

  طباشير
  كتاب

  ورقة عمل
 

أعط ثالثة كسور 
 مكافئة للكسر 

بسوطها أصغر 
  .ما يمكن
  
  

  :أقارن بين اآلتي
  

  
  

  
  
  
  

اشترك ثالثة 
أخوة في أكل 

طبق من الحلوى 
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وبذلك تصبح الكسور متجانسة ويستطيع المعلم والطالب مقارنتها وترتيبها تصـاعديا  
  . او تنازليا

التعليمية لهذه الدراسة للتعرف على  يعرض المعلم المثال الذي أعده الباحث في المادة
  . كيفية مقارنة كسرين غير متجانسين

  
كتقويم ختامي يقوم المعلم بإحضار قطعة من الفلين عليها شـجرة موضـوع عليهـا    
أوراق ملونة وعلى كل ورقة بطاقة مثبتة بدبوس ومكتوب عليها كسورا مختلفة منها 

الطلب مـنهم إحضـار كسـرين     متجانسة وأخرى غير متجانسة وإخراج طالبين ثم
متجانسين أو غير متجانسين وكتابتهما على السبورة ومقارنتهما والفائز هو من يحـل  

  . أوال

 أكل األول 
الطبق، وأكل 

الطبق،  الثاني 
 وأكل الثالث 

الطبق، من الذي 
  أكل أكثر؟
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  مقارنة األعداد الكسرية :الدرس الثاني

  التقويم  الوسائل  دور المتعلم  دور المعلم  المحتوى  األهداف

أن يتذكر 
الطالب األعداد 

  الكسرية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يكتب أعدادا 
كسرية من 
خالل عدة 
  أشكال معطاة

العدد : المفاهيم
  الكسري

  
يحول : التعميم

العدد الكسري الى 
كسر بسطه أكبر 
من مقامه حسب 

  القاعدة
  
  
مقارنة : المهارات

  .عددين كسريين
  
  
  
  
  
  

  :يطرح المعلم األسئلة اآلتية
 8÷8، 9÷9ما ناتج قسمة  -1

 متى يكون الكسر مساويا الواحد صحيح؟ -2

  : يكلف المعلم بعض الطلبة بكتابة بعض االعداد السكرية على اللوح مثل
  :يطلب المعلم من الطلبة من الطلبة كتابة الكسر الذي يمثل شكل من األشكال التالية

  
  
  
  

  
  

  :ثيل لغوي بتطبيق حياتي مثليعرض المعلم سؤاال ذو تم
اشترى محمد كرة بمبلغ شيكل ونصف، واشترى قلما بمبلغ نصف شيكل، كم دفع محمد ثمـن  

  الكرة والقلم؟
  ومن خالل هذه المقدمة يتوصل الطالب الى مفهوم العدد الكسري
  .عرض بعض المحسوسات مثل رغيفان ونصف، أو تفاحتان وربع

  .بعدد كسري ثم كتابتهيطلب المعلم من الطالب التعبير 

  

        

يتذكر مفهوم 
  األعداد الكسرية

  
  

يتفاعل في 
النقاش مع 

  المعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بطاقات
  

  لوحة كسور
  

  طباشير
  

  خط األعداد
  
  كتاب
  

قطع خبز 
  أو مالبس

 

ما مكونات 
العدد 

  الكسري؟
  
  

هل العدد 
الكسري 
أكبر من 
الواحد 
  الصحيح؟
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يرسم أشكال 
تعبر عن أعداد 

  كسرية
  
  
  
  
  

ادا أن يعين أعد
كسرية معطاه 

على خط 
  األعداد
  
  

يقارن بين 
عددين كسريين 
مختلفين في 

العدد الصحيح 
من خالل 
  األشكال

  
  
  
 

  .رسم بعض األشكال التي تمثل أعدادا كسرية وكتابة العدد الكسري الذي يمثله
  
  

  

  
  

  :......................................................العدد الكسري
  

  2أرسم شكال هندسيا يوضح العدد الكسري : مثال
ممثلة للعدد الصحيح والربع لرسم نفس الشكل مقسـم   2ليل أوضح للطالب طريقة الرسم وتظ

  أقسام ونظلل أحد األرباع 4الى 
  
  
  

  على خط األعداد أعين العددين الكسريين : مثال
  رسم خط األعداد على السبورة

  
  

ي مع توضيح ضرورة التركيز على العدد الصحيح في خط األعداد عند تمثيل العـدد الكسـر  
  .المعطى

يعرض المعلم المثال الذي أعده الباحث في ملحق المادة التعليمية لهذه الدراسة والي يعـرض  
  مقارنة األعداد الكسرية ألكثر من تمثيل

  

        

يكتب األعداد 
الكسرية من 
خالل أشكال 

  معطاة
  
  
  
  

م يشارك المعل
في رسم األعداد 

الكسرية 
  .باألشكال

  
المشاركة 

والنقاش مع 
المعلم حول 
التمثيالت 

المختلفة حول 
األعداد الكسرية 

 .ومقارنتها

خطوات ما 
مقارنة 
عددين 
  كسريين؟

  
  
  
  
  
  
  

أضع إشارة 
  =أو >أو  <

  

  
  

  

  

3 
2  2 1  1 0 
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جمع الكسور العادية: الدرس الثالث  

  التقويم  الوسائل  دور المتعلم  دور المعلم  المحتوى  األهداف

يجمع كسرين 
  متجانسين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جمع : المفاهيم
  كسرين عاديين

  
لجمع : التعميمات

كسرين متجانسين 
نجمع بسطيهما 

ويكون لهما نفس 
  المقام
  

لجمع كسرين غير 
متجانسين نجعلهما 
متجانسين ثم نجمع 
بسطيهما ويكون 
  لهما نفس المقام

  
  
  
  

  مراجعة الطلبة في جمع عددين صحيحين مع مميز
  دفاتر 7= دفاتر  4+ دفاتر  3
  مئات 8= مئات  3+ مئات 5

  يعرض المعلم احد شرائح الكسور ومعرفة التالميذ الكسر الدال عليها
  :مثل

 

ثم جزءا آخرا مساويا له وإعطائه للتالميذ، ما هو الكسر لـدى التلميـذ؟   
  وهو ثلث آخر

  نريد جمع 

آخر لتلميذ آخر، ثم مناقشتهم  ألحد التالميذ،وإعطاء  ثم إعطاء الكسر 

  كم أصبح معهما، والتعبير عن ذلك بجملة رياضية 

يقوم المعلم بعرض المثال الذي أعده الباحث في دراسـته حـول جمـع    
  .ين بأكثر من تمثيلكسرين متجانس

  
أجـزاء منهـا،    3أقسام ثم تلوين  4يقوم المعلم بعرض ورقة مقسمة إلى 

أقسام متساوية  4، ثم يعرض ورقة مقسمة إلى فيصبح عندنا كسر وهو 

تذكر جمع 
األعداد 

الصحيحة 
وتجانس 
  الكسور

  
  
  
  
  

جمع كسرين 
متجانسين بأكثر 

  ن طريقةم
  
  
  
  
  

  
  كتاب
  

  طباشير
  

  بطاقات
  

  ألعاب
  أطفال
  
  

أشكال تمثل 
  الكسور

  عبر عن ذلك بمعادلة ثم اجمع
        

  
+  
  

        
  
  

................................  
  
  
  

………..  

  
  

…………..  
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يجمع كسرين 
غير 
  ينمتجانس
  

يستخدم خط 
األعداد لجمع 

  كسرين
  

يجمع عددين 
  كسريين

جمع : المهارات
 كسور متجانسة
  وغير متجانسة

  وتلوين جزءان من الورقة فيصبح عندنا الكسر 

        
  

  نريد جمع الكسرين 
ت مختلفة ونريد جعلهـا متجانسـة أو متشـابهة فنجعـل الكسـر      المقاما

  
 

  
  
  

ثم يقوم المعلم بعرض المثال الذي أعده الباحث في دراسته حـول جمـع   
  .كسرين غير متجانسين وجمع عددين كسريين بأكثر من تمثيل

المشاركة 
والنقاش مع 
المعلم حول 
جمع الكسور 
  الغير متجانسة

  
  
  

تعلم جمع 
الكسور غير 
المتجانسة و 

األعداد الكسرية 
بأكثر من 

  .تمثيل
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  طرح الكسور العادية :الدرس الرابع

  التقويم  الوسائل  دور المتعلم  دور المعلم  المحتوى  األهداف

يجد ناتج طرح 
كسرين 
  متجانسين

  
  
  
  
  

يجد ناتج طرح 
كسرين غير 

  .متجانسين
  
  
  

يجد ناتج طرح 
عددين 
  .كسريين
  

طرح :المفاهيم
  كسرين عاديين

  
  

: المهارات
طرح كسور 

متجانسة وغير 
  متجانسة

  
  

استخدام خط 
األعداد لطرح 
  الكسور العادية

  

  : يطرح المعلم نقاشا حول سؤال من الواقع مثل
كم من هذه المسافة،  7كم، قطعت سيارة  16المسافة بين القدس ورام اهللا 
  كم كيلومتر بقي من الطريق؟ 

  
  : يقوم المعلم بطرح مثال على التالميذ وتمثيله معهم مثل

  رغيف، فكم بقي معه؟  رغيف، أكل  مع طفل 
  

  بقي مع: الحل
  
   
  

  بقي مع الطفل نصف رغيف 
مثال الذي أعده الباحث حول طرح كسرين متجانسين يقوم المعلم بطرح ال

  .بأكثر من تمثيل
  

  أجد ناتج الطرح : مثال
………..  

  
المشاركة والنقاش 

حول اإلشارة 
  المطروحة

  
  
  
  

طرح كسرين 
متجانسين بأكثر من 

  طريقة أو تمثيل
  
  
  
  
  
  
  

  
  بطاقات

  
خط 
  األعداد
  

  الكتاب
  

  السبورة
  

  الطباشير

  ن ذلك بمعادلة ثم اطرحعبر ع
  

        
  
-  
  

        
  
  

................................  
  

  اطرح
  

………..  

  
…………..  
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يطرح كسراً 
من عدد 
  .صحيح
  
  
  

يحل مسائل 
كالمية على 
طرح الكسور 

  .العادية
  
 

  

الكسرين غير متجانسين فال يصـح طرحهمـا مباشـرة لـذا نجعلهمـا      
  : متجانسين

  
  
   

    
            

  
   
  

 
 

  
ي دراسة حول طـرح كسـرين   يعرض المعلم المثال الذي أعده الباحث ف

  . غير متجانسين بأكثر من تمثيل
  . ثم تدوين قاعدة الطرح الكسور غير المتجانسة

  
مراجعة الطلبة لطرح الكسور لألعداد الكسرية من خالل األمثلة، وعرض 

  . المثال الذي أعده الباحث حول طرح األعداد الكسرية بأكثر من تمثيل

  
  

المشاركة والمتابعة 
مع المعلم في 
خطوات طرح 
الكسور غير 

  المتجانسة
  
  

طرح كسرين غير 
متجانسين بأكثر من 

  .طريقة
  
  
  
  
  

معرفة كيفية طرح 
  عددين كسريين

  

  أجد ناتج الطرح
  
  

………..  

  
  

…………..  

  
  

بستان مزروع بأشجار البرتقال 
والليمون، فإذا كان الكسر الذي 

بالبرتقال  يمثل الجزء المزروع
  .من البستان 

فما الكسر الذي يمثل الجزء 
  المزروع من البستان

  
………..  

  
  دينار ونصف –دينار  3
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  ضرب الكسور العادية :الدرس الخامس

  التقويم  الوسائل  دور المتعلم  دور المعلم  المحتوى  األهداف

يجد ناتج 
ضرب كسر 

  في كسر
  
  

ناتج  يجد
الضرب 
باستخدام 
األشكال 
  الهندسية

  
  
  

يجد ناتج 
ضرب عدد 
صحيح في 

  كسر
  

  .ضرب الكسور العادية: المفاهيم
  

عند ضرب كسر في : التعميمات
كسر يتم ضرب بسط الكسر األول 

  .في بسط الكسر الثاني
  

لضرب عدد صحيح في كسر يتم 
د الصحيح في بسط ضرب العد

الكسر مع بقاء مقام الكسر كما 
  .هو
  

  :المهارات
 .ضرب كسريين عاديين -

ضرب عدد صحيح في  -
 .كسر

أجـزاء   3على ورقة يرسم المعلم مستطيالً وبقسمة إلـى  
ثم يلون أحد هذه األجزاء ثم يطوي الورقة كما في .متساوية
  :الشكل

  
      
      

وسيتم ) ال (ثلث يناقش المعلم مع الطلبة مفهوم نصف ال

  )=    = 3  (بالضرب  استنتاج أنه 

  
  

  .يناقش ذلك من خالل الرسم ليتوصل الى القاعدة
  

يكتـب   يذكر المعلم الطالب بأن العدد الصحيح يمكـن أن 

  .يمكن أن يكتب  5مثل العدد الصحيح  على صورة 

  
لدى عائلة قالب مـن الكعـك   : يعرض المعلم مثال كاآلتي

المتابعة مع المعلم 
للتوصل إلى قاعدة 

  .ضرب الكسور
  

تذكر ضرب األعداد 
  .الصحيحة

  
يتعرف على كيفية 
  .ضرب كسر في كسر

  
  
  

المتابعة مع أمثلة المعلم 
والنقاش حول 

  .التعميمات المستنتجة
  
  
  

  ابكت
  

  الطباشير
  

  السبورة
  

أدوات من 
  الصف
  

  بطاقات
  

  أشكال هندسية
 

  :أجد ناتج
  

=  

  
=  

  
   =  

  
أمثل هندسياً عملية 

  :الضرب اآلتية
  

=  

  
  :اجد ناتج ما يلي

  
2  =  

20 LM ا
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يحل مسائل 
كالمية على 

ضرب الكسور 
  العادية
  
  
  
  
  

قطع متساوية، فاذا أكل كل فرد مـن أفـراد    8قطع الى 
أكتب الكسر الذي يمثل مقدار . العائلة الخمسة قطعة واحدة
  ما أكلته العائلة من القالب؟

  =    : وتكون اإلجابة بأن

  
ويتم استنتاج ضرب عدد صحيح في كسـر مـن خـالل    
ضرب العدد الصحيح في بسط الكسر مع بقاء المقام كمـا  

  .هو
  

يقوم المعلم بعرض األمثلة التي أعدها الباحث في المـادة  
الكسور العادية بـأكثر   التعليمية لهذه الرسالة حول ضرب

  .من تمثيل

حل مسائل من الواقع 
العملي على ضرب 

 .الكسور العادية

  
=  

  
  
  

إذا كانت أجرة 
دنانير  4العامل 

لكل ساعة عمل فكم 
تبلغ أجرة العامل 

  .الساعة مقابل 
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  قسمة الكسور العادية :الدرس السادس

  التقويم  الوسائل  دور المتعلم  دور المعلم  المحتوى  األهداف

يتعرف 
  مقلوب الكسر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يجد ناتج 
قسمة عدد 

صحيح على 
  كسر
  

مقلوب الكسر، : المفاهيم
قسمة كسر على كسر، قسمة 

كسر على عدد صحيح، 
قسمة عدد صحيح على 

  .كسر
  

عند قسمة كسر : التعميمات
على كسر عادي آخر يتم 
ضرب الكسر األول في 

  .ثانيمقلوب الكسر ال
  

ناتج ضرب الكسر ومقلوبه 
  .يساوي واحد صحيح دائماً

  
لقسمة كسر على عدد صحيح 
يتم ضرب الكسر في مقلوب 

  .العدد الصحيح
  

تعني كم =  5  30. فهوم القسمةيبدأ المعلم بمراجعة الطلبة في م
  .30خمسة في 

يعرض المعلم أقراصاً كرتونية وتقسيمها إلى أنصاف وبعدها يـتم  
  :عد األنصاف كما في الشكل

  

  :قبل التقسيم
  

  :بعد التقسيم
  

  
صحيح للوصول إلى أن  3ويتم نقاش عدد األنصاف الموجودة في 

3    
والتي يتم من خاللها معرفة أن كل قرص كامل يعطـي نصـفين   

  8=  2  3وبذلك 
 8=  2  3=    3أي 

يعمم المعلم القاعدة ويوضح أن االختصار يتم بعد تحويل عمليـة  
  .القسمة إلى ضرب

  

تذكر القسمة 
  .ومعناها
  

مالحظة المثال أو 
النشاط المعروض 

حول تقسيم 
  .األقراص

  
  
  

استنتاج تعميم 
القسمة لعدد 

  صحيح على كسر
  
  

معرفة قاعدة 
قسمة الكسور 

  .العادية

  الكتاب
  

  الطباشير
  

  السبورة
  

أدوات من 
  الصف
  

  بطاقات
  

  أشكال هندسية
  

  أقراص
 

  :أمأل الفراغ
  

العدد
  

  
  

  
  

وبه
مقل

  

  
  

  
  

  
  

  :أجد ناتج القسمة

30   =  

  

5   =  

  

10   =  
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يجد ناتج 
القسمة 

باستخدام 
أشكال 
  هندسية
  
  
  
  
  

يحل مسائل 
كالمية على 

القسمة 
للكسور 
  العادية
  
  

  
  :المهارات

قسمة كسر عادي على  -
  .كسر عادي آخر

 

قسمة عدد صحيح على  -
  .كسر عادي

  
  
 
 

قسمة كسر عادي على  -
 عدد صحيح

  يعرض المعلم
  
  
  

والتي تعني كم ربعاً يوجد فـي   وذلك بهدف معرفة ناتج 

النصف وحسب الشكل يكون ربعين في النصـف وبـذلك يمكـن    
  استنتاج أن
  =  =2  

يعرض المعلم المثال الذي أعده الباحث حول قسمة كسـر علـى   
  .كسر بأكثر من تمثيل ف المادة التعليمية لهذه الرسالة

من خالل إحضار ورقة مستطيلة الشكل وإعطاء  يقوم المعلم بنشاط
نصفها لتلميذ الذي بدوره يقسمها الى نصفين ويعطي احد األقسـام  

  لتلميذ آخر للتوصل إلى أن التلميذ األخير أخذ 
  :الورقة األصلية وذلك من خالل أن

  )نصف النصف( =  =  

  
معلم المثال الذي أعده الباحث في المادة التعليمية لهـذه  يعرض ال

  .الرسالة حول قسمة كسر على عدد صحيح بأكثر من تمثيل

  
  
  
  
  

استخدام الرسم 
في ايجاد ناتج 

القسمة لكسر على 
 .كسر

  :أجد ناتج القسمة
=   

  
=   

  
م كم  طول خطوة أحمد 

خطوة يخطوها أحمد ليقطع 
المتر أمثل  3 مسافة 

  الحل على الرسم؟
  

  :أجد ناتج القسمة
=   

  
=   

  

 وزع إبراهيم مبلغ 

الدينار بالتساوي على 
  أخوته الثالثة

  فما نصيب كل منهم؟
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Multiple Representations in Teaching Fractions and Its Impact on the 

Academic Achievement and Trends of the Fifth Grade Students at 

UNRWA Schools in Nablus 

By 

Mohammad Ali Abu Alrob 

Supervisor 

Dr. Salah Yaseen 

Abstract 

The study aims at investigating the multiple representations in 

teaching fractions and its impact on the academic achievement and trends 

of the fifth grade students at UNRWA schools in Nablus. The study aims 

particularly at answering the following questions:   

• What was the impact of using the multiple representations in teaching 

fractions on the academic achievement of the fifth grade students at 

UNRWA schools in Nablus?   

• What were the attitudes of the fifth grade students in UNRWA schools 

in Nablus city towards mathematics following the use of multiple 

representations method?    

• What was the connection between the academic achievement of the 

fifth grade students in Nablus and their attitudes towards mathematics 

following teaching fractions via the multiple representations method?  

To answer the questions of the study and to test its hypotheses, the 

researcher used quasi-experimental design. The study was experimented on 

a sample of the fifth grade students in UNRWA schools in Nablus city.  

The sample consists of four divisions from two UNRWA schools in Nablus 



c 

city: two male divisions were chosen from Askar Community Basic Boys, 

in which the researcher works as a teacher; while the other two female 

divisions were collected from Askar Third School for girls, which is near to 

the school the researcher works. Each school includes two groups: one of 

the groups, which was an experimental sample, was taught via applying the 

multiple representations method; the other group, which was a controlling 

sample, was taught in the normal method; and this was done throughout the 

second semester (2015-2016).  The researcher has prepared the study 

material (fractions unit) via using the multiple representations method 

(image, symbol, mathematical language and pattern) according to a 

teaching plan included 12 periods of 40 minutes for each period and an 

extra period for revision.  

The study tools were of two tests: a previous (diagnostic) test was 

carried out to examine how equal the groups were in their academic 

achievement before applying the study; the other test was done later to 

gauge the extent of students' academic achievement of the study material. 

Moreover, the test was examined by a panel of qualified jury to verify its 

truthfulness. The steadiness factor was of (0.85). A questionnaire was 

distributed to measure the attitude of the students' towards mathematics so 

as to describe the impact of the multiple representations method on 

students' attitudes. The truthfulness of the questionnaire's content was 

checked by a panel of jury; and the steadiness factor was (0.70)     
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The researcher has made use of the Analysis of Covariance in order 

to show the differences among the averages of the two study groups' marks 

(the experimental and controlling) of the later achievement test; and 

similarly this was applied to the hypotheses of the attitudes toward 

mathematics. Pearson Correlation Coefficient was used so as to 

comprehend the connection between the academic achievement and the 

attitude towards mathematics. Therefore, the study has arrived at the 

following results:  

1. There was a statistically significant difference at the significant level 

(0.05 a) in the averages of the experimental and controlling group's 

marks of the later test due to the teaching method of the multiple 

representations method (the regular method); thus this was in favor of 

the experimental group (the multiple representations method). There 

were no statistical significant differences regarding gender or degree of 

participation between teaching method and gender in the same test and 

at the level of significance. 

2. There was a statistically significant difference at the significant level 

(0.05 a) in the averages of the experimental and controlling group's 

marks  on the scale of attitude towards mathematics due to the teaching 

method and to the benefit of the experimental group, which was trained 

via the multiple representations method. The results point to a positive 

impact of the multiple representations method.  There were no 

statistical significant differences regarding gender or degree of 
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participation between teaching method and gender in the same test and 

at the level of significance.   

3. There was a statistically significant difference at the significant level 

(0.05 a) in the averages of fifth grade students' achievement in 

UNRWA schools in the area of Nablus and their attitudes towards 

mathematics. The results also showed a positive correlation connection.  

In the light of these results, the researcher recommends the 

following: Firstly, it is very important to train students to use the multiple 

representations method effectively; since it is correlated with increasing 

their academic achievement and changing their attitudes towards 

mathematics. Secondly, there should be training sessions for teachers on 

how to teach fractions via the multiple representations method, focusing on 

all multiple representations and not only one particular representation. 

Thirdly, further research is needed at the level of university education. 

Moreover, there should be more attention on using various teaching 

methods including technology, and motivating students for self-learning in 

order to create a suitable learning environment via using the multiple 

representations method. 




