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 اإلهداء

 

رمز الحنان والمحبة والعطاء، والتي علمتني العمل  :إلى روح والدتي الطاهرة    

 .من أجل الوصول إلى الهدف، رحمها اهلل وأسكنها فسيح جناته ،الصادق المخلص الجاد

 

لذي علمني ورباني فأحسن رمز العطاء والبذل والتضحية، ا :إلى روح والدي الطاهرة   

حثا لي على  ،"غرسوا فأكلنا ونغرس فيأكلون"تربيتي وتعليمي، والذي كان دوما يردد 

من أجل النهوض والمضي إلى األمام  قويا   ا  العمل وبذل الجهد باستمرار، فأعطاني دافع

 .وعدم الخنوع والركوع والتخاذل، رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته

 

 الكثير، والتي أجلي من تحملت والتي والسخاء، الكفاح رمز :اليةإلى زوجتي الغ   

 وكانت دوما الداعم والمساند في مسيرتي التعليمية، والطموح، األمل عروقي في أوقدت

الطويل، أمد اهلل في عمرها  والمعاناة خالل دربي والجهد السهر وشاطرتني ووقفت معي

 .وحفظها من كل سوء

 

دمي الذي ينبض في عروقي، وروحي التي في جسدي، التي    :إلى أوالدي وبناتي   

 .  ويعلمهم ما ينفعهم ويجعلهم منارات للعلم والعطاء ،أرجو اهلل أن ينوِّر قلوبهم باإليمان

أفتخر بهم، ودوما  والذين وذخري، وسندي روحي أشقاء :جميعا   إخوتي وأخواتي إلى   

 .العلم ورحلة المشجع والمساند لي في الحياة



 ب
 

 
 

 .إلى جميع أساتذتي الذين علموني وساعدوني وبدونهم ما كنت وصلت

 .إلى وطني فلسطين، وأرواح شهداء فلسطين

والسداد،  والنجاح التوفيق اهلل من راجيا   ،المتواضع العمل هذا أهدي جميعا   هؤالء كل إلى

 .يكون عند حسن ظن الجميعينفع به أهل العلم و وأتمنى أن 

 الباحث
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 شكر وتقدير

 وأمدني العلم، إلي وحبب علي أنعم الذي الحمد والشكر الخالص هلل تعالى في عليائه   

 .ووهبني الصبر والهدى والتوفيق إلنجاز هذا العمل المتواضع والصبر بالعزم

على   ،الدكتور فطين مسعدإلى أستاذي ومشرفي  واإلمتنان الشكر بعظيم وأتقدم كما    

ومتابعته  هوسعة صدره وتحمله ألسئلتي وزياراتي المتواصلة، وعلى إشرافه وتوجيهصبره 

جالال لوقوفه احتراما  له وتقديرا   وأنحنيلهذا العمل،   إلى العمل بداية هذا منذ جانبي إلى وا 

وأفكاره ونصائحه  بالمتابعة، الدءوبعاليا  جهده  وأثمن الوجود، حيز في جاهزا   أصبح أن

  .ر يوما بإسدالها علي  ي لم يقصِّ الت السديدة

 ،الدكتور حسن عبد الكريمكما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى عضو لجنة النقاش     

والذي ساعدني ألسير على الطريق  ،على نصحه لي من أول فصل لي في البرنامج

 .الصحيح النجاز هذا العمل، وعلى تفضله بنقاش هذه الرسالة

على  تفضلها  ،الدكتورة عال الخليليلشكر لعضو لجنة النقاش كما أتقدم بخالص ا   

 .، وتشجيعها ليةالبقبول نقاش هذه الرس

، من كان لي الفخر أن أساتذة دائرة المناهج والتعليمكما أتقدم بالشكر والتقدير لكل    

 ة،حينصاسدال الذلك، ألنهم لم يقصروا يوما بل يحالفني الحظومن لم  ،أكون أحد طلبتهم

 . فكانوا جميعا خير مساعدين لي في مسيرتي التعليمية

 . المحترمين الدائرة وموظفات وأتوجه بالشكر لكل موظفي   

والشكر لقسم مبحث الرياضيات في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ورئيسه  الذين    

 .كانوا معينين لي في كل ما أحتاجه من المناهج



 د
 

 
 

ة التربية والتعليم في رام اهلل، ولقسم اإلشراف في المديرية كما أتوجه بالشكر لمديري   

 .الذين أبدوا تعاونا كامال إلتمام هذا العمل

كما أخص بالشكر والتقدير كل مدراء ومديرات المدارس التي تم اختيارها لتكون     

 . العينة لهذه الدراسة على تعاونهم الكامل إلنجاح هذا العمل المتواضع

 .كانوا العينة لهذه الدراسة اللواتي/ الذينوالمعلمات الشكر لكل المعلمين  والشكر كل   

كما أود أن أتقدم بالشكر إلى طلبة الصف السابع األساسي الذين طبقت عليهم    

 .دراستي

 .كما أتقدم بالشكر لمدير مدرستي وزمالئي في المدرسة الذين تعاونوا معي   

األساتذة، األستاذ حسين معالي، واألستاذ عاهد كما أتقدم بجزيل الشكر لكل من    

     . سمحان لتدقيقهم اللغوي للدراسة، وللمعلمة بيان لمراجعتها الملخص باالنجليزية

  .وال يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى زمالئي من طلبة الماجستير   

خوتي وأخواتي    وأقربائي وأهل بلدي على  ولن أنسى أن أتقدم بالشكر لزوجتي وأبنائي وا 

 .دعمهم المتواصل لي،  وعلى تشجيعهم ودعواتهم المستمرة لي بالنجاح
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 ملخص الدراسة

 ،التمثيالت الرياضية المتعددة والمراوحات بينها تحديد أنواعهدفت هذه الدراسة إلى    

وحدة الجبر من كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي في فلسطين، والتي تتوفر في 

.  حول التمثيالت المتعددة وزمالئه (Lesh)لنموذج لش  طبقا مع الوضع المثالي ومقارنتها

كما هدفت إلى تحديد التمثيالت المتعددة والمراوحات بينها التي يستخدمها معلمو وحدة 

ومع  ،(Lesh)ومقارنتها مع كٍل من الوضع المثالي طبقا لنموذج لش  -نفسها –الجبر

 .لجبر من الكتاب المدرسيالتمثيالت المتوفرة في وحدة ا

ولهذا الغرض وضع الباحث دليال  لتحليل الوحدة، يمك نه من رصد جميع التمثيالت    

وقد تم في هذه الدراسة . والمراوحات بينها في الكتاب المدرسي، أو في تقديم المعلم للوحدة

رياضية من التمثيالت الالكيفية تحليل وحدة الجبر، وتفريغ نتائج التحليل  -الكمية

وللتأكد من صدق التحليل قام الباحث ، المستخدمة والمراوحات بينها في جدول خاص

، حيث أعطوا موافقتهم على التحليل بعرضه على أربعة محكمين من ذوي االختصاص

ولفحص ثبات التحليل، استخدم الباحث أسلوب إعادة التحليل بنفسه، وتحليل . وأسلوبه

، وتم حساب معامل ثبات كابا تخدام دليل التحليلقام بتدريبه على اس آخر باحث

(Kappa) بين التحليلين مقبول توافقالتي أفادت بوجود ، و ونسبة التوافق.  

، ورصد كل الثالثة قام الباحث بمشاهدة خمس حصص لكل معلم من أفراد العينة   

ضع و ينة، و ستخدمها كل معلم من أفراد العاالتمثيالت الرياضية والمراوحات بينها التي 

ستخدم التمثيل أو إذا لم ي   ا  الباحث عالمة واحدة لكل تمثيل ولكل مراوحة متوفرة، وصفر 

المراوحة، وتم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعالمات كل تمثيل وكل 

 . مراوحة
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غة ستخدام اللا)والتمثيل اللفظي استخدام الرموز المكتوبة  يتمثيل وأظهرت النتائج أن   

بينما تبي ن أن التمثيالت الثالث ، ، الجبر جدا  في وحدةتوفر ا بشكل مرتفع ( المحكية

األخرى وهي الصور والمجسمات والمواقف الحياتية، وجميع المراوحات بين التمثيالت 

كما بين ت النتائج أن استخدام المعلمين لتمثيلي . جدا   ةمنخفضة أو منخفضتوف رت بنسب 

 منخفض جدا  مرتفع جدا ، ولكنه تراوح بين منخفض و  اللغة المحكيةو  الرموز المكتوبة

 .للتمثيالت الثالث األخرى وللمراوحات بينها

واستنادا  إلى النتائج أوصى الباحث القائمين على وضع مناهج الرياضيات بتوفير    

وتدريب ، تمثيالت ومراوحات بينها بشكل أفضل في مناهج الرياضيات الفلسطينية

وكذلك أوصى المعلمين بتوفير واستخدام تمثيالت  ،بشكل فع ال هالمين على استخدامالمع

، كما أوصى بعمل أبحاث تعليمهم للرياضياترياضية متعددة ومراوحات بينها في 

ومناهج دول تحصيلها في االختبارات  مستقبلية للمقارنة بين مناهج الرياضيات الفلسطينية

من حيث مدى استخدامها للتمثيالت والمراوحات بين  ،العالمية مرتفع مثل سنغافورة

 .التمثيالت
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ABSTRACT 

Multiple Representations in an Algebra Unit of Grade Seven 

Mathematics Textbook and the Extent of their Use by Teachers. 

 

   This study aimed at identifying types of multiple representations and 

translations between them, which are available in an algebra unit of 

seventh grade Palestinian mathematics textbook, and comparing them with 

the ideal situation where all representations and translations are used, as 

provided by Lesh Model. It also aimed at identifying representations and 

translations among them, used by teachers in teaching the same Algebra 

unit, and compare the frequency of this use  with the ideal situation,  and 

with the representations in the textbook. 

   For this purpose, the researcher designed a guidebook for analyzing the 

Algebra unit, which enables him to identify all representation and 

translations in the Algebra unit, or representations and translation 

demonstrated by the teacher during his Algebra lessons.  In this 

qualitative- quantitative study, an algebra unit  was analyzed using the 

above-mentioned instrument. The identified representations and 

translations were arranged in a table.  In constructing validity of this 

analysis, it was referred to four specialists in mathematics education who 

gave their consent to the analysis.  In establishing the reliability of the 

analysis, the author compared his analysis with the analysis of another 
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mathematics teacher trained by the researcher, and with a replication of 

the analysis performed by the researcher himself. The Kappa value and 

the percentage of compatibility showed sufficient consistency between the 

analyses. 

   The researcher attended five classes for each of the three teachers 

involved in the study, and recorded all the representations and translations 

among them, used by each of the three teachers. 

   The researcher gave one mark for each representation, and each 

translation between them, and zero mark if no representation or translation 

was used. The mean and standard deviation for each type of 

representation and for each translation between them was calculated. 

   The results showed that the verbal representations, and the use of 

written symbols, were very highly used in the Algebra unit, while the three 

other representations of using pictures, 3-D models, and real life 

situations, and translations among them, were either rarely or very rarely 

used. Results also showed that teachers’ use of written symbols and 

verbal representations were very high, while their use of the three other 

representations, and for the translations among them was extremely low. 

   Based on the results, the researcher recommended that educators and 

textbook writers involved in development of the mathematics curriculum 

and textbooks, need to enrich curriculum and textbooks with multiple 

representations and translations between them, and train teachers to use 
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them effectively. He also recommended that teachers be trained in the use 

of multiple representations and translations among them, and be urged to 

use them in their teaching. The researcher recommended that future 

research be carried out  to compare representations in the Palestinian 

mathematics curriculum with other developed countries’ curricula, 

especially countries who scored high in the TIMSS test such as  

Singapore. 
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 ولاأل  الفصل    

 الدراسة خلفيةو  المقدمة                              

رغم التطور والتقدم المشهودين في حقل التعليم من مناهج وأساليب تدريس، وعلى الرغم     

قدم العلمي، وتلبي شى مع التتتما ،من الجهد الكبير الذي ب ذل من أجل وضع مناهج فلسطينية

إال أن العملية التعليمية التعلمية في الرياضيات ما تزال  ،الوضع التعليمي الفلسطيني حاجة

تدني التحصيل الرياضي لدى الطلبة في  ،ن أهم ما ي ظِهر هذه المشكلةأو تواجه مشكلة، 

 والمعرفة ميةالمفاهي المعرفة في لطلبةا ضعفلدراسات إلى ا وتشير مختلف المراحل التعليمية،

ضعف في فهم و صعوبات عامة في الجبر،  ةلدى بعض الطلب وأن ،الرياضيات في اإلجرائية

كتابة و وهذه الصعوبات تتمثل في معرفة طبيعة المتغيرات،  ،المفاهيم الجبرية األساسية

ة استدعاء الصيغ المختلفو فهم استخدام األشكال المختلفة للتمثيالت، و المعادالت أو التعابير، 

االبراهيم، )د أن مصدر الخطأ كان في بعض األحيان المفهوم الجبري جِ واستخدامها، كما و  

أن الصعوبة في تعلم ( Schoenfeld, 1987)لد نفِ ش وِ يرى و  (.Dindyal, 2003؛ 2001

ولكن في تنظيم المفاهيم الرياضية وفهم تلك  ،كمن في المحتوى الرياضيتالرياضيات ال 

 .المفاهيم

فهم الطلبة  قعم  وي   نحس  ال ي  أن استخدام التمثيالت الرياضية بشكل فع   اترت الدراسأظهو     

فهم معاني الرياضية، يتمكن الطلبة من  للمواضيع الرياضية، ومن خالل استخدام التمثيالت

 (. Ozel, n.dt)المفاهيم الرياضية 
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فة، والذي يمكن تشكيلها ف التمثيالت الرياضية على أنها جزء من عملية بناء المعر عر  ت  و    

. (Luitel, n. dt)أو من خالل البناء الفردي  ،إما بمشاركة األفكار بين شخصين أو أكثر

كي تعطي  ،بأنها تجسيدات رياضية للمفاهيم واألفكار الرياضية (Asli, 2001)فها أسلي وعر  

 . نفس المعلومات بأكثر من شكل

 National Council of Teacher)لرياضياتويرى المجلس القومي األمريكي لمعلمي ا    

of Mathematics (NCTM), 2000) ، أن استخدام الطلبة للتمثيالت الرياضية المتعددة، 

وأنه يجب التعامل . ق استيعابهم للمفاهيم الرياضيةعم  ساعدهم على حل المسائل الرياضية وت  ت  

علم الطلبة للمفاهيم الرياضية، كعناصر أساسية في دعم ت ،مع التمثيالت الرياضية المتعددة

ن أو . الرياضية الطلبة ساعد في تنظيم أفكاروفي إيصال الفهم للطالب نفسه ولآلخرين، وت  

فهم واستعمال تلك يستطيع الشخص  مهمة لكي الرياضية مثل فيها األفكارالطرق التي ت  

 . األفكار

كتاب وحدة الجبر من في  لهذا ارتأى الباحث أن يبحث في أنواع التمثيالت الموجودة   

لصف لهذه هذا استخدام معلمي االرياضيات المقرر للصف السابع األساسي، ومدى 

في التمثيالت الرياضية من قدرة على توضيح المفهوم الرياضي بأكثر من  ماالتمثيالت، لِ 

 . ل على الطالب فهم المفهوم أو الفكرة الرياضيةسه  مما ي   ،شكل
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 :خلفية الدراسة  1:1

ه ما زال إال أن ،الرياضياتوتعلم ل لتطوير عملية تعليم ذِ على الرغم من الجهد الذي ب     

 هو ضعف التحصيل لدى الطلبة ،ظهر هذا القصورهم ما ي  أو  ،عمليةال هذه هناك قصور في

 .( 2004عبيد، ) 

الب هي حلقة الوصل بين الط ،أن األساليب والوسائل واألنشطة( 2003)ويرى أبو زينة    

من تحديد الوسائل  لذا كان ال بد للتربويين والعاملين في مجال التربية والتعليم. والمعرفة

عداد المعلمين  ،واألساليب التعليمية الحديثة التي يتم عن طريقها نقل المعرفة إلى الطالب، وا 

ساعدهم والبحث عن أساليب أخرى ت   ،الةالمدربين الذين بإمكانهم استخدام تلك األساليب الفع  

 . التعلمية -على تطوير وتحسين العملية التعليمية

 هذا الجانب، فقد أكد( NCTM)همل المجلس القومي األمريكي لمعلمي الرياضيات ولم ي     

فوضع مجموعة  ،همل المناهجالحاجة إلى معلمين مدربين بشكل جيد ومبدعين، ولم ي   على

والطرائق  ،توى الذي يجب أن يتعلمه الطالبمن المبادئ والمعايير التي تضمنت  تحديد المح

. وذلك للصفوف من الروضة إلى الصف الثاني عشر ،التي يجب أن يتعلموا بها هذا المحتوى

( NCTM)وكان من بين تلك المعايير والتي ركز عليها المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 

من ضمن  م معيارا  2000 ومعيار التمثيالت الرياضية كان قبل عام. التمثيالت الرياضية

. م كمعيار مستقل، وذلك ألهميته2000أظهره في عام ( NCTM)معايير العمليات، ولكن 

 :ن الطالب منمك  أن منهاج الرياضيات يجب أن ي   ،وكان من أهم أهداف هذا المعيار

 .بناء واستخدام التمثيالت الرياضية من أجل تنظيم وتوصيل األفكار الرياضية -
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ظهر مدى فهم الطالب والذي ي   ،لتي من خاللها يتم تمثيل األفكار الرياضيةالطرق ا بيان -

 .لتلك األفكار

 .استعمال التمثيالت لنمذجة المسائل الرياضية الحياتية وتفسيرها -

 .استعمال التمثيالت لترجمة وتطبيق المسائل الكالمية -

لتمثيالت ضرورية إلى أن اNCTM, 2000) )شير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات وي     

وهي تسمح للطلبة بالتواصل الرياضي، . لفهم الطلبة للمفاهيم الرياضية والعالقات بينها

وأن  ،بين المفاهيم ذات العالقة العالقاتوفهم أنفسهم واآلخرين، وتسمح لهم إدراك  ،والنقاش

اضية على أنها أنه يجب التعامل مع التمثيالت الريو  .ي طبقوا الرياضيات في المسائل الواقعية

عناصر أساسية في دعم تعلم الطالب للمفاهيم والعالقات الرياضية، وأن التمثيالت الرياضية 

ساعد ت   هاهي جزء مهم من تعلم الرياضيات والتعامل معها، وأن ،المكتوبة لألفكار الرياضية

  .ساعد على تنظيمهاالطلبة في جعل أفكارهم الرياضية محسوسة وت  

 ،بدوي) ظهر فهمه للمفهوملطالب للتمثيالت المختلفة للمفهوم الرياضي ي  استخدام اوب   

التأثير االيجابي الستخدام التمثيالت الرياضية في  إلى دراساتال الكثير منشير وت     .(2003

لهذا رأى الباحث أنه من المهم معرفة مدى استخدام هذه التمثيالت و تعليم وتعلم الرياضيات، 

الفلسطينية، واستقصاء مدى استخدام المعلمين لها في الصفوف في كتب الرياضيات 

 . المدرسية
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 :أهداف الدراسة  2: 1

 :تهدف هذه الدراسة إلى 

في وحدة الجبر من  والمراوحات بينها، المستخدمةمعرفة التمثيالت الرياضية المتعددة  (1)   

ل تحليل وحدة الجبر كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي في فلسطين، وذلك من خال

 .المقرر في الرياضيات للصف السابع في الكتاب

المستخدمة في نفس الوحدة، ومقارنتها مع  والمراوحات معرفة مدى كفاية التمثيالت (2)   

 .وزمالئه (Lesh) لش الوضع المثالي للتمثيالت والمراوحات بينها طبقا لنموذج

 لهذه التمثيالت من أفراد العينةلرياضيات مدى استخدام معلمي ومعلمات اتحديد  (3)   

 .والمراوحات بينها

مع  ، مقارنة  مدى كفاية التمثيالت التي يستخدمها المعلمون في الصف الدراسي تحديد (4)   

 .تلك الموجودة في الكتاب المقرر

في التي يستخدمها المعلمون والمراوحات بينها،  الرياضية مدى كفاية التمثيالت تحديد (5)   

 .وزمالئه (Lesh) نموذج لشل طبقاالصف الدراسي 

 

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها 3: 1

كما دلت نتائج االختبارات الدولية مثل دراسة التوجهات الدولية  إن مشكلة تدني التحصيل    

 Trends in International Mathematics (TIMSS)( )التمس)في الرياضيات والعلوم 

and Science Study, 2003, 2007) ،ن يمن المشاكل التي تؤرق وتشغل بال التربوي

هي من أهم مشاكل  -بشكل خاص - بشكل عام، وتدني التحصيل في الرياضيات
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 والتي تشغل بال التربويين والمهتمين بتعليم الرياضيات، ،الرياضيات في جميع مراحل التعليم

     .تعليم الرياضيات وتعلمهاواحدة من التحديات التي تواجه المختصين في مجال  يوه

الحظ  عضٍو في لجنة مبحث الرياضيات،ك، و ومن خالل خبرة الباحث كمعلم رياضيات   

، وتلك التي كان له تواصل س فيهاوجود هذه المشكلة بشكل واضح في المدارس التي در  

لمشكلة، الحظ وجود هذه ا ،على الواقع الملموس في المدارس الفلسطينية العهط  اومن  معها،

التي َتظهر بوضوح في نتائج االختبارات الوزارية الموحدة  المختلفة، التي ت جريها وزارة التربية 

مثل نتائج دراسات التقويم الوطني التي أجراها مركز القياس والتقويم في  والتعليم الفلسطينية،

في الرياضيات نات ممثلة من طلبة الصفين الرابع والعاشر على عي   ،2008، 2005العامين 

اختبارات : ومن خالل االختبارات الدولية، مثل ،(2008، 2005مركز القياس والتقويم، )

في  للصف الثامن في اختبار التمس حيث كان ترتيب فلسطين ،(TIMSS)التمس 

 دولة شاركت في االختبار( 47)من ( 38)المرتبة  فيم 2003الرياضيات في عام 

(TIMSS, 2003) كان ترتيبحيث  ،2007النتائج في عام  كان هناك تراجع في ، بينما 

 دولة (47)من بين  (42)المرتبة  في لنفس الصف( TIMSS)في اختبار التمس  فلسطين

فهم المفاهيم  ترتبط هذه المشكلة بنقص وقد.(TIMSS, 2007)شاركت في االختبار 

استخدام التمثيالت المختلفة في تعليم الرياضيات، من صور التي بدورها ترتبط بو  ،الرياضية

رسوم  وأ ،مواقف حياتية وأ ألفاظ،أو  ،أو رموز مكتوبة أو نماذج ومجسمات ،وأشكال ساكنة

تحظى بالقليل من و أن هذه التمثيالت والمراوحة بينها، ويبد .وتحليلها وتنظيمها ،بيانية

 .االهتمام لدى القائمين على العملية التعليمية

http://nces.ed.gov/timss/results07_math07.asp
http://nces.ed.gov/timss/results07_math07.asp
http://nces.ed.gov/timss/results07_math07.asp
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في توضيح المفهوم أو  ،وبسبب الدور الذي يمكن أن تلعبه التمثيالت الرياضية المتعددة   

رياضية والقدرة على حل المسائل ال ،واكتساب الطلبة للمفاهيم الرياضية ،الفكرة الرياضية

المختلفة، وتحسين أدائهم ومساعدتهم على ترجمة المعرفة الرياضية إلى مواقف حياتية، مما 

 مدى توفر هذهارتأى الباحث إجراء دراسة لمعرفة  ،يساعد على تحسين األداء الرياضي

ستخدام معلمي الرياضيات لهذه اومدى  ،التمثيالت الرياضية في الكتاب المقرر للصف السابع

. رام اهلل محافظة أثناء تعليمهم لوحدة الجبر في ثالث مدارس من مدارس ،التالتمثي

ومدى توفر ومدى كفاية ما أنواع : السؤال العام التالي عنوستحاول هذه الدراسة اإلجابة 

الموجودة في كتاب الرياضيات المقرر للصف السابع،  والمراوحات بينها، التمثيالت الرياضية

في  والمراوحات بينها مي الرياضيات لكل من هذه التمثيالت الرياضيةوما مدى استخدام معل

 الصف الدراسي؟  

 :                                                                           ينالتالي ينلؤاهذا السؤال العام سيتم تحديد المشكلة بالس عنولإلجابة 

من الكتاب  وحدة الجبرفي المتوفرة مراوحات بينها، والما أنواع التمثيالت الرياضية ( 1

 (Lesh)بالمقارنة مع نموذج لش  والمراوحات بينها ما مدى كفاية هذه التمثيالتو  المدرسي،

 للتمثيالت؟

لكل نوع  -المشاركين في الدراسة  -ما مدى استخدام مدرسي الرياضيات للصف السابع ( 2

 ما مدى كفاية هذه التمثيالتو  ،ي تدريسهم لوحدة الجبرف هابين وللمراوحاتمن هذه التمثيالت 

 للتمثيالت؟ (Lesh)مع نموذج لش و  مع الكتاب المدرسي بالمقارنة والمراوحات بينها،
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 :تعريف المصطلحات 4: 1

التمثيالت الرياضية على أنها جزء من  (Luitel, n. dt) لوتل فعر  ي   :التمثيالت المتعددة  

أو من  ،ي يمكن تشكيلها إما بمشاركة األفكار بين شخصين أو أكثرتوال عملية بناء المعرفة،

بأنها تجسيدات رياضية للمفاهيم واألفكار  (Asli, 2001)فها أسلي عر  ي  و . خالل البناء الفردي

 .كي تعطي نفس المعلومات بأكثر من شكل ،الرياضية

 هو تمثيل المفهوم الرياضي ،للتمثيالت المتعددة في تعليم الرياضيات والتعريف اإلجرائي  

أو  ،أو النماذج والمجسمات ،أو المواقف الحياتية ،األلفاظأو  ،استخدام الرموز المكتوبةب

تحليل وحدة الصور واألشكال، ويتم قياس التمثيالت الرياضية في الكتاب المقرر من خالل 

انظر )ذا الغرض الجبر، ورصد التمثيالت المستخدمة في الكتاب، في جدول أعده الباحث له

المشاهدة، قاس استخدام المعلم للتمثيالت الرياضية المتعددة من خالل ي  و  ،((2) الملحق رقم

، (3)انظر الملحق رقم ) ورصد التمثيالت التي يستخدمها المعلم في جدول أ عد لهذا الغرض

 .((5)، الملحق رقم (4)الملحق رقم 

الكتاب المقرر من قبل وزارة التربية من ثاني هو الجزء ال :كتاب الرياضيات للصف السابع  

 .م2011، وهو الطبعة التجريبية المنقحة والذي ط ِبع في العام والتعليم الفلسطينية

 Trends in International (TIMSS) والعلوم الرياضيات في الدولية التوجهات دراسة  

Mathematics and Science Study تحصيل ارنةمق إلى تهدف ،دولية دراسة هي 

 واالقتصادية الثقافية خلفياتها في متباينة تربوية أنظمة في والعلوم الرياضيات في الطالب

 تأثير مدى وقياس األنظمة، تلك في التحصيل مستوى على التعرف بهدف ،واالجتماعية

 . (2009والتقويم،  القياس دائرة)التحصيل  مستوى على العالقة ذات العوامل من مجموعة
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االنتقال من تمثيل إلى آخر من بين التمثيالت المتنوعة، مثل : راوحة بين التمثيالتالم  

االنتقال من التمثيل بالرموز، إلى التمثيل بالمواقف الحياتية لنفس المفهوم أو النشاط 

 .الرياضي

  .ح الترابطات بين عناصر الموقف الرياضي من خالل التمثيالت المختلفةيوضت :الترجمة   

هي تلك المفاهيم الرياضية الواردة في وحدة الجبر من كتاب الصف  :فاهيم الرياضيةلما  

 .السابع األساسي، المقرر تدريسه في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية

هي عملية التدريس القائمة على استخدام  :التدريس باستخدام التمثيالت الرياضية المتعددة  

الصور واألشكال، اللغة والرموز، مواقف : فة من التمثيالت والمراوحة بينها، مثلأشكال مختل

 .حياتية، ونماذج ومجسمات

هي طريقة التدريس التي تعتمد على استخدام المقرر المدرسي، والتي يتم  :الطريقة التقليدية  

ويندر توضيحها بالخطط الدراسية، وتستخدم أسلوب المحاضرة والنقاش في غرفة الصف، 

 .فيها استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة في التدريس

  .وحدة الجبر من كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي هي :الوحدة  

هو استخدام التمثيالت  :وزمالئه( Lesh)الوضع المثالي للتمثيالت طبقا لنموذج لش   

 .المتعددةالخمسة المذكورة في التعريف اإلجرائي للتمثيالت الرياضية 

 هو: وزمالئه( Lesh)الوضع المثالي للمراوحات بين التمثيالت طبقا لنموذج لش   

االنتقال من كل تمثيل إلى باقي التمثيالت األربع، على سبيل المثال، االنتقال من التمثيل 

، والى التمثيل بالمواقف الحياتية، والى التمثيل بالنماذج باأللفاظبالرموز إلى التمثيل 

 .مجسمات، والى التمثيل بالصور واألشكالوال
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وضع الباحث المعيار التالي للتمثيالت، لمقارنة مدى استخدام التمثيالت  :المعيار للتمثيالت  

 :وزمالئه( Lesh)مقارنة  مع الوضع المثالي لنموذج لش 

 0.2أقل من  تلتمثيالعالمات اكان الوسط الحسابي ل إذا: منخفض جدا  ( 1        

 0.4و  0.2بين  تلعالمات التمثيالإذا كان الوسط الحسابي  :منخفض( 2        

 0.6و  0.4بين  تلعالمات التمثيالإذا كان الوسط الحسابي  :متوسط( 3        

 0.8و  0.6بين  تلعالمات التمثيالإذا كان الوسط الحسابي  :مرتفع( 4        

 0.8أكثر من  تلعالمات التمثيالإذا كان الوسط الحسابي  :مرتفع جدا  ( 5        

لمقارنة مدى  ،التمثيالتبين  وضع الباحث المعيار التالي للمراوحات: مراوحاتالمعيار لل  

 :وزمالئه( Lesh)استخدام المراوحات مقارنة  مع الوضع المثالي لنموذج لش 

 0.2لمراوحات أقل من عالمات اكان الوسط الحسابي ل إذا: منخفض جدا  ( 1        

 0.4و  0.2بين  لعالمات المراوحاتإذا كان الوسط الحسابي  :منخفض( 2        

 0.6و  0.4بين  لعالمات المراوحات إذا كان الوسط الحسابي :متوسط( 3        

 0.8و  0.6بين  لعالمات المراوحاتإذا كان الوسط الحسابي  :مرتفع( 4        

 0.8أكثر من  لعالمات المراوحاتسابي إذا كان الوسط الح :مرتفع جدا  ( 5       

    

 :ومبرراتها أهمية الدراسة 5: 1

وفي مختلف  ،كافة مجاالت الحياة تنبع أهمية الدراسة من أهمية الرياضيات في   

فان االهتمام  ،ألهمية الرياضيات في مختلف العلوم وفي الحياة العملية نظرا  المجتمعات،  و 

هي من أولويات اهتمامات  ،طوير قدرة الطلبة الرياضيةباكتساب المفاهيم الرياضية وت
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، ووزارة (NCTM)المجلس القومي األمريكي لمعلمي الرياضيات  :مثل ،المؤسسات التربوية

ال بد من الكشف عن سبب أو أسباب مشاكل  ،وللوصول إلى ذلك. التربية والتعليم الفلسطينية

والعمل بكل ما أوتينا من جهد وقدرة على تعلم الرياضيات، ومنها تدني التحصيل الرياضي، 

أن  (Dienes, 1960)ويرى دينز . لتطوير وتحسين أداء الطلبة في الرياضيات ؛حلها

استخدام التمثيالت المتعددة للمفهوم الرياضي مهم لدعم وتقوية فهم الطلبة، وأهتم بنوعين من 

ن استخدام التمثيالت الرياضية وأل. التمثيالت المتعددة هما التنوع الرياضي والتنوع المظهري

ساعد على فإنها ت   ،ساهم في إيصال المفهوم الرياضي بأكثر من أسلوبساعد وي  المتعددة ي  

 .تحسين األداء الرياضي

أن من مظاهر قوة  ،(NCTM, 2000)أشار المجلس القومي لمعلمي الرياضيات و    

وهذه التمثيالت  ،بأكثر من تمثيل أنه يمكن تمثيل األفكار والمفاهيم الرياضية :الرياضيات

 ،تساعد الطالب في تعميق فهمهم واستيعابهم للمفاهيم الرياضية والعالقات بين تلك المفاهيم

ومقارنتها واستعمالها، كما أن التمثيالت  ،من خالل بناء مجموعة متنوعة من التمثيالت

        .ضرورية لحل المسائل الرياضية

لشبكة المعرفية للتمثيالت منظمة اكلما كانت بنية ه على أن (Greeno) وركز جرينو   

 as cited)  الطالبويزيد الفهم لدى  ،كان التعليم أكثر فائدة ،ومرتبطة بشكل واضح وقوي

in Resnick & Ford, 1981.) 

من نماذج وأشكال بيانية وصور  ،باستخدام الطالب للتمثيالت المختلفة للمفهوم الرياضيو    

ي ظهر فهمه للمفهوم، ومن خالل طرحه لألمثلة والال  ،التمثيالت الرياضية المتعددة وغيرها من

دراكه للمفهوم الرياضي ثبت أنه أحرز تقدما  ي   ،أمثلة للمفهوم الرياضي وفي تعريف . باكتسابه وا 
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ليصل إلى طبيعة تلك المفاهيم، ويقوم  ؛يقوم بمقارنة المفاهيم ذات الصلة ،الطالب للمفاهيم

لتمثيل المفهوم  ؛يز وتفسير وتوظيف اإلشارات والرموز والمصطلحات المستخدمةبتمي

 (.2003 ،بدوي)  وتفسير العالقات والفرضيات الخاصة بذلك المفهوم ،الرياضي

 المفهوم واالحتفاظ به فهمثري ويزيد من التجسيدات والتمثيالت المتعددة للمفهوم ي   واستخدام   

 (.Resnick & Ford, 1981) عقلفي ال

وتنبثق أهمية الدراسة الحالية أيضا فيما يمكن أن تسهم به من محاولة لمعرفة جانب أو    

من خالل معرفة التمثيالت الرياضية المستخدمة  ،جوانب المشكلة في تعليم وتعلم الرياضيات

 ستخدامال اِلم ؛ومدى استخدام المعلمين لهذه التمثيالت ،في كتاب الرياضيات للصف السابع

فاستخدام التمثيالت وتدريسها من الطرق . التمثيالت الرياضية من أهمية في تعليم الرياضيات

 ,NCTM) هتم بها المجلس القومي األمريكي لمعلمي الرياضياتاالحديثة التي أقرها و 

2000.) 

ورغم أن دراسات عديدة تناولت أثر طرق التدريس واستراتيجيات متعددة في تحصيل الطلبة    

 -ومنها المواقف الحياتية  -إال أن استراتيجيات استخدام التمثيالت المتعددة  ،لرياضياتفي ا

من مالحظته ( 1995)ويرى سالم  (.2000لشيخي، ا)بالقدر الكافي من االهتمام  لم تحظَ 

عرض لبعض المدرسين في الصف الدراسي التزامهم بالكتاب في عرض المادة، وأوصى أن ت  

لها من دور فعال في رفع مستوى التحصيل  اِلم ،استخدام التمثيالت المتعددةالمادة التعليمية ب

  .الرياضي
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التي استخدمت التمثيالت  ،وأشارت الكثير من الدراسات األجنبية والدراسات العربية   

  مالِ  ،إلى أهمية استخدام التمثيالت المتعددة في تدريس الرياضيات ،المتعددة كطريقة تدريس

؛ سالم، 2010، برهم؛ البالصي و 2006البالصي، ) ايجابي في تعلم الطلبة لها من أثر

 ,Akkus & Cakiroglu؛  Hail, 2000؛2003اهلل، عوض ؛ 2011شاهين، ؛ 1995

 (.Cikla, 2004؛ 2009

ظهر أهمية استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة في لكل هذه الدراسات وغيرها، التي ت     

وحيث أن هناك القليل من الدراسات العربية التي تهتم في مجال تعلمية، العملية التعليمية ال

 -من بواكير الدراسات العربية  عتبرت  التي و  اهتم الباحث في إجراء هذه الدراسة، التمثيالت،

والتي تحاول كشف ومقارنة أنواع التمثيالت  -وهي األولى في فلسطين على حد علم الباحث

، لذا مع تلك التي يستخدمها المعلم في غرفة الصف واقعيا   ،كتابالرياضية الموجودة في ال

  . كان اهتمام الباحث في هذا الموضوع

 مركزيا   يلعب دورا   ،فان تطوير الكتب وتحسينها المستمر ؛ن المعرفة في تطور مستمروأل   

رياضية لهذا اهتم الباحث في معرفة التمثيالت ال .التعلمية -في تطوير العملية التعليمية

ألن الصف في الصف السابع؛  هتم الباحثاو  المتعددة المستخدمة في كتاب الرياضيات،

الفلسطينية فيها إلى تمكين الطلبة من المفاهيم مرحلة تتطلع وزارة التربية والتعليم  السابع في

 -حسب ظن الباحث  -وحدة الجبر بشكل خاص ألن مادة الجبراهتم الباحث بو . الرياضية

م؛ ألن باقي المواضيع الرياضية تعتمد على الجبر، فتدخل مادة الجبر في تعليم هي األه

الهندسة في مواقف مختلفة، وفي غيرها من المواضيع الرياضية المتعددة، كما أنها مهمة في 

 .المواقف الحياتية المختلفة
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لرياضيات في أنها ستكشف للقائمين على إعداد مناهج ا ،أيضا وتكمن أهمية هذه الدراسة   

كما أنها ستكشف مدى . الفلسطينية مدى كفاية التمثيالت الرياضية المتعددة في المناهج

، مما سيساهم في لتلك التمثيالت في حصصهم الصفية من أفراد العينة استخدام المعلمين

 . التخطيط إلعداد وتدريب المعلمين

 :حدود الدراسة 6: 1

كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي  قتصر الباحث على تحليل وحدة الجبر منا (1)

 .والمقرر في المناهج الفلسطينية

    معلمي ومعلمات الرياضيات في مدارس محافظة ثالثة من هذه الدراسة على  تقتصر ا (2)

وقد تكون النتائج مختلفة إذا طبقت . الذين يدرسون الصف السابع األساسي ،رام اهلل والبيرة

 .عينات مختلفة الدراسة على

 .م  2012/  2011هذه الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي  يتر جأ (3)

الدراسة لمعرفة مدى كفاية التمثيالت الرياضية في كتاب الرياضيات المقرر  ت هذهبقط   (4)

في اإلطار النظري  وزمالئه (Lesh) مع نموذج لش ،للصف السابع من المنهاج الفلسطيني

 .مدارس رام اهلل للتمثيالت المتعددة في الرياضيات ، ومدى استخدام معلمي ومعلماتللدراسة

  :المسلمات 7: 1

 :تفترض هذه الدراسة االفتراضات التالية   

 . أن جميع معلمي العينة يتحلون بالموضوعية والنزاهة والصدق  (1)

أداء ن للحصص الدراسية، أي أن يأن حضور الباحث للحصص ال يؤثر على تنفيذ المعلم  (2)

 . ي مثل أداءهم في الحصص األخرىالحصص الدراسية في تلك المعلمين 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

والمراوحات بينها في  ،أوصى العديد من الرياضيين باستخدام التمثيالت الرياضية المتعددة   

 تدريس الجبر، وحددت الدراسة الحالية مدى توفر تلك التمثيالت في وحدة الجبر من كتاب

الرياضيات للصف السابع األساسي في فلسطين، وكذلك  مدى استخدام المعلمين من أفراد العينة 

في هذا الفصل تم القاء الضوء على نماذج للتمثيالت و .لتلك التمثيالت والمراوحات بينها

الرياضية المتعددة، باإلضافة إلى القاء الضوء على الدراسات السابقة، التي تظهر مدى أهمية 

المراوحة بين  تخدام التمثيالت الرياضية المتعددة في تدريس الرياضيات، وتلك التي تركز علىاس

تلك التمثيالت وأثرها على الفهم الرياضي، وكذلك استخدام معلمي ومناهج الرياضيات لهذه 

 .التمثيالت والمراوحات بينها

 

   :اإلطار النظري 1: 2   

نها تعرض المفهوم أو الفكرة بأكثر من تمثيل، مما يعمل إن أهم ما تتميز به الرياضيات، أ   

واهتم المجلس القومي األمريكي (.  1994أبو زينة، )علُّم وفهم ذلك المفهوم على تسهيل عملية تَ 

م كمعيار مستقل؛ 2000بالتمثيالت الرياضية، والتي أظهرها عام ( NCTM)لمعلمي الرياضيات 

أن التطور المعرفي للفرد ( Piaget, 1952)ويرى بياجية  .وذلك ألهميتها في تعليم الرياضيات

ينتج من خالل التفاعل المباشر بين الفرد والبيئة المحيطة، وأن األطفال ال يملكون النضج 
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العقلي لكسب المفاهيم الرياضية الممثلة بالكلمات أو الرموز، ويحتاجون إلى العديد من الخبرات 

 .كنوا من اكتساب المفاهيممن المواد المحسوسة والرسم؛ ليتم

أن األطفال يبنون فهمهم في ثالثة مراحل من التمثيالت ( Bruner, 1960) ويرى برونر   

وفي هذه المرحلة (: enactive stage)مرحلة التمثيالت العملية ( 1: هيو  بشكل تتابعي

    .و هذه األشياءيتعــرف الطفل علــى األشياء عــن طــريق األفعال والحركات التي يقوم بها نح

وفي هذه المرحلة يدرك الطفل الخبرات التي (: iconic stage )مرحلة التمثيالت الصورية ( 2

يتفاعل معها، والتي يواجهها عن طريق التطورات البصرية المكانية، حيث تحل الصورة مـحـل 

 symbolic)مرحلة التمثيالت الرمزية ( 3. تمثيالت العمل أو الحركة في المرحلة األولى

stage :) ومـن خالل هـذه المرحلة يستطيع األطفال أن يترجموا الخبرة إلى لــغة، ويمكـنهم

أن التمثيل الرمزي  (Bruner) استخدام الرموز واللغة بداَل من استخدام الصور، ويرى برونر

 . الةي َمكِّـن الفرد مـن تشكيل خبراته عـن العالــم الــذي يعيش فيـــه بصورة قوية وفع

إلى نوعين من التمثيالت ( NCTM, 2000)المجلس القومي لمعلمي الرياضيات  ريشي  و    

والنوع الثاني . المستوى الديكارتي، والجداول: التمثيالت الرسمية، مثل: الرياضية المستخدمة وهما

ضية التمثيالت غير الرسمية وهي من عمل الطالب، حيث يقوم الطالب بالتعبير عن أفكاره الريا

 المجلس القومي األمريكي لمعلمي الرياضيات رىيو . بطريقته الخاصة ومنها الرسومات

(NCTM ) أن الطرق التي تمثل فيها األفكار الرياضية  تعتبر أساسية لكيفية فهم الطالب لتلك

 .األفكار

مثيالت والتمثيالت الرياضية هي لغة الرياضيات، مع االهتمام والتركيز على االنتقال بين الت   

وتتمثل  -التمثيالت التقليدية: وهناك نوعان من التمثيالت المستخدمة، هما. الرياضية بسهولة
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والحلقة المفقودة في التمثيل . والتمثيالت المتعددة االتجاهات ،-بالتمثيل باأللفاظ والتمثيل بالرموز

رية، أو أي شكل التقليدي، تكمن في دور الطالب في عمليات التبرير والتفسير للرموز الجب

أما التمثيالت المتعددة . تمثيلي آخر معطى، باإلضافة إلى االنتقال بين التمثيالت المختلفة

االتجاهات، فإنها تقوم على تكامل عناصر التفسير واالستدالل واالنتقال بمرونة بين التمثيالت 

 ,Coulombe & Berenson)المختلفة، وعملية التفسير تسهل ربط األفكار الرياضية ببعضها 

2001.) 

وهي جميع األشكال الرياضية : التمثيالت الخارجية( 1: والتمثيالت الرياضية تقسم إلى قسمين   

واأللفاظ، والتي الصور، الرسوم اإلحصائية، الرموز، المحسوسات، : التي تقدم للطالب، مثل

ك الصور الذهنية التي وهي تل: التمثيالت الداخلية( 2 .(NCTM)تكافئ التمثيالت الرسمية عند 

، وتكافئ التمثيالت غير الرسمية عند يبنيها الطالب للمفهوم الرياضي أو الفكرة الرياضية

(NCTM) والتمثيالت الداخلية هذه ال يمكن قياسها، ولكن يمكن االستدالل عليها من خالل ،

 .(Goldin & Shteingold, 2001)التمثيالت الخارجية التي يقدمها الطالب نفسه 

َتمثُّل وبناء المعرفة وتنظيمها داخليا  يعتمد على التمثيالت الخارجية وطرق تنظيمها، وعلى و    

وهناك تداخل بين تأثير (. Glasersfeld, 2002)الخبرة السابقة للشخص وتنظيمها وبنائها 

لداخلية، التمثيالت الداخلية والخارجية، وطبيعة التمثيالت الخارجية تؤثر على طبيعة التمثيالت ا

والعكس بالعكس، لهذا فالتمثيالت البسيطة تساعد على الفهم البسيط، وت عتبر التمثيالت في 

مقدرة الطالب على البناء والتواصل بشكل فع ال : األصل أنشطة اجتماعية، والتمثيل التفكيري هو

 ,Pape & Tchoshanov)بين التمثيالت الداخلية والخارجية مع المواقف االجتماعية 

2001 .) 
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نموذجا  للتمثيالت الخارجية لتجسيد   (Lesh, Post & Behr)ليش وبوست وبير عَ ووض   

التمثيل بالرموز  (1: مفاهيم وأفكار الطالب الداخلية، ويتكون النموذج من خمسة عناصر هي

. موزالمكتوبة، وهي أية وسيلة للتعبير عن المفهوم الرياضي مثل الكتابة باألعداد أو الكتابة بالر 

التمثيل اللفظي وهو أية طريقة للتعبير عن المفهوم الرياضي باأللفاظ، وهو مهم في صياغة ( 2

المسائل الكالمية، وخلق بيئة طبيعية لفهم السياق، وتوصيل الحل، ويساعد في الربط بين 

 وهو التمثيل بالمواقف الحياتية، (3 .الرياضيات والمجاالت العلمية األخرى، والمواقف الحياتية

التمثيل بالنماذج والمجسمات ( 4. والتي تناسب المفهوم الرياضياستخدام مواقف حياتية يومية 

التمثيل بالصور ( 5المكعبات وغيرها، : أية وسيلة يمكن للطالب أن يمسكها بيده، مثل: وهو

، وهو لج الجداول ضمن هذا التمثير دوت   أية وسيلة تعليمية فيها صورا  أو رسومات: واألشكال وهو

التالي، النموذج ( 1)ويوضح الشكل . مهم وفعال في تزويد صورة واضحة عن المفهوم الرياضي

للتمثيالت الرياضية ( Lesh, Post & Behr, 1987)الذي وضعه لش وبوست وبير 

 . الخارجية؛ لتجسيد مفاهيم وأفكار الطالب الداخلية

 

 

 

 

 

للتمثيالت الرياضية   (Lesh, Post & Behr)نموذج ليش وبوست وبير(: 1)الشكل   

 الخارجية

 صور وأشكال 

 نماذج ومجسمات رموز مكتوبة

 تمثيل لفظي    مواقف حياتية
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(                                 ليش وكريمر ودوير وبوست وزاوجيسكي)وطور هذا النموذج مجموعة من التربويين،    

  Lesh, Cramer, Doerr, Post & Zawojewski, 2003)) ليصبح كما هو موضح في ،

  : التالي( 2)الشكل 

                                   

 

                                                              

      

                               

                                                              

 

 ,Lesh, Cramer, Doerr ) نموذج ليش وكريمر ودوير وبوست وزاوجيسكي(: 2)الشكل 

Post & Zawojewski) للتمثيالت الرياضية. 

ونالحظ أن النموذج المطور، يوضح أن بإمكان المتعلم االنتقال من أي تمثيل إلى جميع    

 & Lesh, Post)التمثيالت األخرى، بينما هذا غير متاح في نموذج ليش وبوست وبير 

Behr) . 

حيث أن كل صورة أو شكل منها يعد  متعددة لفكرة رياضية معينة، قدم هذا النموذج صورا  ي  و    

أنه يحتوي على صور حسية وشبه  كماتمثيال  رياضيا  لهذا الموقف الرياضي أو الفكرة الرياضية، 

. حسية ومجردة للموقف الرياضي، مما يزيد من قدرة الطالب على فهم المفهوم أو الفكرة الرياضية

ال ينتقل بشكل خطي من تمثيل آلخر، ولكن ونالحظ أنه يتميز بالمرونة في عملية التمثيل، فهو 

  صور وأشكال ساكنة 

 نماذج ومجسمات رموز مكتوبة

 التمثيل اللفظي
 مواقف حياتية
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وضح الترابطات بين عناصر الموقف كما أنه ي  . يمكن البدء بأي شكل تمثيلي واالنتقال آلخر

وضح العالقات الرياضية ي   وكذلك فانه، (الترجمة)الرياضي من خالل التمثيالت المختلفة 

يمكن استخدام عدة تمثيالت داخل و (. التحويل)الداخلية للموقف الرياضي في التمثيل الواحد 

وزمالؤه  أن ( Lesh)ويرى لش . العنصر التمثيلي الواحد، مثل الصور المتكافئة للكسر العادي

الفهم العميق يتكون لدى الشخص، عندما يتمكن من تمثيل الفكرة أو المفهوم بتلك التمثيالت 

 . المختلفة، واالنتقال بمرونة بينها

التي تتضمن المواد المحسوسة، الصور، الرموز والكلمات، يمكن ربطها  والتمثيالت الرياضية   

، (enactive)بتمثيالت برونر الثالثة، حيث أن المواد المحسوسة هي التمثيالت العملية 

(          symbolic)، والرموز والكلمات هي تمثيالت رمزية (iconic)والصور هي تمثيالت صورية 

(2007 Salkind,  .) 

لطالب يختلفون في مستوياتهم االستداللية من البيانات الممثلة بتمثيل معين، فبعضهم له وا   

القدرة االستداللية من خالل التمثيالت الصورية، والبعض له القدرة االستداللية من التمثيالت 

يرها العددية أكثر من غيرها، وآخرون لديهم القدرة على االستدالل من التعابير اللفظية أكثر من غ

من التمثيالت، لهذا فاستخدام التمثيالت المتعددة للمفهوم أو الفكرة الرياضية الواحدة، يسهم في 

 (.     NCTM, 2000)تعزيز بناء تعلم الطالب على اختالف مستوياتهم االستداللية 

 

 :الدراسات السابقة 2: 2

دة والمراوحات بينها، التمثيالت الرياضية المتعد تحديد أنواعهدفت هذه الدراسة إلى    

المستخدمة في وحدة الجبر من كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي في فلسطين، وتحديد 
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وزمالئه، وتحديد مدى استخدام معلمي ومعلمات (  Lesh)مدى كفايتها بالمقارنة مع نموذج لش 

اية التمثيالت الرياضيات المشاركين في الدراسة لهذه التمثيالت والمراوحات بينها، ومدى كف

مع تلك الموجودة  اوالمراوحات بينها، التي يستخدمها المعلمون والمعلمات أثناء تدريسهم، ومقارنته

 .وزمالئه( Lesh)في الكتاب المقرر، وكذلك مع نموذج لش 

قام الباحث بمراجعة العديد من الدراسات، وذلك من خالل اط العه على األدب التربوي،    

الباحث  جدقد و و . ت والمراجع العربية واألجنبية، واالستفادة من شبكة االنترنتومراجعته للدوريا

على حد  -القليل من الدراسات العربية، والقليل جدا  من الدراسات الفلسطينية في هذا المجال

، ولم يجد الباحث دراسات تحاول المقارنة بين مدى استخدام المعلمين للتمثيالت -معرفة الباحث

  .توفر هذه التمثيالت في الكتاب المدرسي ومدى تعليمهم الصفي فيالرياضية 

الدراسات التي ت ظِهر أهمية استخدام التمثيالت  على وركز البحث في الدراسة الحالية   

والمراوحة بين تلك التمثيالت وأثرها على الفهم الرياضي، واستخدام المعلمين  الرياضية المتعددة،

ولذلك سيقوم الباحث بتقسيم الدراسات السابقة بناء على . ياضية المتعددةوالمنهاج للتمثيالت الر 

 . هذه المحاور الثالثة

 

 : الدراسات التي ُتظِهر أهمية التمثيالت الرياضية المتعددة  1: 2: 2

قام الباحثون والمهتمون في مجال التربية بإجراء العديد من الدراسات التي قامت باستقصاء    

الت في فهم المفاهيم الرياضية، وكيفية اكتسابها من قبل الطالب، وأثر استخدام أهمية التمثي
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التمثيالت الرياضية المتعددة على تعلم الرياضيات، وعلى التحصيل الرياضي، واستخدام الكثير 

 . من طرق وأساليب التدريس التي اهتمت بهذا المجال

ء أثر استخدام التمثيالت الرياضية ففي دراستين منفصلتين هدفت كل منهما الى استقصا   

المتعددة على اكتساب الطلبة للمفاهيم الرياضية وقدرتهم على حل المسائل اللفظية، وأجريت كل 

طالبا  من طلبة الصف الثامن، تم توزيعهم بشكل عشوائي الى مجموعتين  60دراسة على 

انات باستخدام التمثيالت الرياضية متكافئتين، مجموعة تجريبية، تم تدريسها وحدة العالقات واالقتر 

أن استخدام  المتعددة، ومجموعة ضابطة، تم تدريسها بالطريقة التقليدية، أظهرت نتائج الدراستين،

في التدريس تزيد قدرة الطلبة على اكتساب المفاهيم الرياضية، وتزيد  التمثيالت الرياضية المتعددة

 (.2010لبالصي وبرهم، ا؛ 2006صي، لبالا)كذلك قدرتهم على حل المسائل اللفظية 

ختيروا بشكل عشوائي، كان من اطالبا  وطالبة،  130وأظهرت نتائج دراسة على عينة من    

أهداف الدراسة الكشف عن مدى فاعلية استخدام التمثيالت المتعددة على التحصيل في 

على تحصيل الطلبة  الرياضيات، أن استخدام التمثيالت الرياضية في التدريس له تأثير ايجابي  

 (.1995سالم، )

وفي دراسة هدفت الى استقصاء أثر استخدام التمثيالت المتعددة في تدريس الجبر على    

طالبا  وطالبة،  124تحصيل طلبة الصف السابع االساسي، أجريت الدراسة على عينة من 

الرياضية المتعددة  أظهرت النتائج أن متوسط تحصيل الطلبة الذين درسوا باستخدام التمثيالت

 (. 2011شاهين، )كان أعلى من متوسط تحصيل الطلبة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية 

على أربع شعب ( Akkus &  Cakiroglu, 2009)وفي دراسة أجراها آقوس وساكيروغلو    

ة، من طلبة الصف السابع، لمعرفة أثر استخدام التمثيالت الرياضية في الجبر على أداء الطلب
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على ايجابي   أظهرت النتائج ان استخدام التمثيالت الرياضية حس ن أداء الطلبة، وكان له أثر

 . تحصيل الطلبة

طالبا  من طلبة الصفين السابع والثامن، لمعرفة اتجاهاتهم نحو  443وفي دراسة أجريت على    

باستخدام  معينة لب منهم حل مسائل رياضيةط  حيث استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة، 

، والتمثيل الرمزي، يالتمثيل اللفظي، والتمثيل الصور : وهي الرياضية ثالثة أنواع من التمثيالت

أن الطلبة الذين استخدموا التمثيالت المتعددة في حل المعادلة الخطية في متغير النتائج أظهرت 

ضلون استخدام التمثيل ، وأن الطلبة منخفضي التحصيل، كانوا يفواحد، كان تحصيلهم مرتفعا  

 ,Beyranevand)التحصيل يفضلون استخدام التمثيل الرمزي  وصوري، بينما الطلبة مرتفعال

2010.) 

وهناك أثٌر ايجابي في استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة على تحصيل الطلبة، ويوجد    

نحو تعلم الرياضيات عالقة ارتباطيه موجبة، بين مستوى التحصيل الرياضي واتجاهات الطلبة 

طلبة الصف السابع شعب من  4أجريت على بينما أظهرت نتائج دراسة أخرى (. 1995سالم، )

هدفت لمعرفة أثر استخدام التمثيالت الرياضية و ، حكومتين من مدارس أنقرة في مدرستين

تدريس له أن استخدام التمثيالت الرياضية في العلى أداء طلبة الصف السابع في الجبر،المتعددة 

ال على تحصيل الطلبة، ولكن ال توجد فروق ذات داللة بين اتجاهات الطلبة فع  و أثٌر ايجابي 

الذين درسوا باستخدام التمثيالت المتعددة، واتجاهات الطلبة الذين درسوا بالطريقة التقليدية نحو 

المسائل الجبرية، الرياضيات، وطالب المجموعة التجريبية بإمكانهم استخدام تمثيالت متعددة في 

 (. (Cikla, 2004وبإمكانهم استخدام األنسب من هذه التمثيالت لكل مسألة جبرية
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وأظهرت النتائج أن الطلبة الذين استخدموا التمثيالت المتعددة في حل المعادلة الخطية في    

م متغير واحد، كان تحصيلهم مرتفعا ، وأن الطلبة منخفضي التحصيل، كانوا يفضلون استخدا

التحصيل يفضلون استخدام التمثيل الرمزي  والتمثيل الصوري، بينما الطلبة مرتفع

(Beyranevand, 2010.) 

قدرتهم على ( أ): وثالثة أمور هي وفي دراسة تناولت العالقة بين مستويات تحصيل الطلبة

لخطية قدرتهم على حل معادالت ا( ب) .التعرف على نفس العالقة الخطية الممثلة بطرق مختلفة

 443وأجريت الدراسة على . تفضيلهم لتمثيل معين( ج) .بمتغير واحد تم تمثيلها بطرق متعددة

طالبا  من طالب الصف السابع والثامن، وتم توجيه اسئلة لمعرفة اتجاهات العينة نحو استخدام 

: يالتمثيالت المتعددة، وطلب منهم حل المسائل المطروحة باستخدام ثالث تمثيالت مختلفة ه

تفضيل الطلبة ألحد التمثيالت اعتمادا على الصورية والرمزية، وأظهرت النتائج أن و اللفظية، 

تحصيلهم، يمكن أن يكون أداة فع الة للمعلمين لمساعدة طلبتهم على فهم المفاهيم الرياضية، 

ام ويوصي بالتركيز على استخد ،ويرى الباحث أن هذه النتائج مفيدة للمعلمين ومطوري المناهج

 (.Beyranevand & Matthew, 2010) وضيح المفاهيم الرياضيةالتمثيالت الرياضية في ت

طالبا ، أظهرت النتائج أن  443في دراسة عن تعلم االقتران الخطي بمتغير أجريت على و    

الطلبة بإمكانهم التعرف على البنية المطلوبة للمفهوم الرياضي، والعالقات بين المفاهيم باستخدام 

ثيالت رياضية متعددة، وبإمكانهم الربط والمراوحة بين التمثيالت المختلفة لنفس المفهوم، والذي تم

لمفهوم، والعكس ليس دائما صحيحا ، ل ا  بدوره سيقود إلى تحصيل مرتفع، والذي ي ظهر فهم

للفهم، ففي هذه الدراسة، بعض الطلبة الذين حلوا  صحيحا   فالتحصيل المرتفع ليس مؤشرا  
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ادالت بمتغير بشكل صحيح، لم ي ظِهروا بالضرورة المقدرة على معرفة نفس العالقة الموجودة المع

 (.Panasuk & Beyranevand, 2011)أو الرموز / بالكلمات مثل الصور و

طالبا  من طلبة الصف الخامس االساسي، أظهرت النتائج أن  44وفي دراسة على عينة من    

لمتعددة في التدريس أدى الى تحسين أداء الطالب في التحصيل استخدام التمثيالت الرياضية ا

 (.2003عوض اهلل، )الفوري 

ال على أداء الطلبة الرياضي مقارنة بالطريقة استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة له أثر فع  و    

مثمرة  االعتيادية، باالضافة الى أن طلبة المجموعة التجريبية وجدوا أن هذه الطريقة في التعلم

(Cikla, 2004  .)   

دراسات على استخدام التمثيالت لعديد من الل (Salkind, 2007)سالكند  وفي مراجعة   

التأثير االيجابي الستخدام التمثيالت  تظهر معظم الدراسات أ الرياضية المتعددة، لوحظ أن

ن اتفقوا على أن الرياضية على فهم الطلبة للعالقات والمفاهيم الرياضية، وأن معظم الباحثي

من أهداف التعليم  نأو  لم تكن ضرورية في تعليم الرياضيات، إنالتمثيالت الرياضية مفيدة، 

الطالب من َتمثُّل المعرفة داخليا  في بنيته المعرفية، وفهم التمثيل الخارجي لألفكار  تمكين

وحل المشكالت والمفاهيم، باإلضافة إلى اإلبداع في استخدام التمثيالت كأدوات للتواصل 

 . الرياضية

لدراسات عديدة، هدفت الى تحديد ما  (,Adu-Gyamfi 2003)جامفي -وفي مراجعة آدو   

اذا كان استخدام التمثيالت الرياضية في التدريس يساعد الطلبة على تعميق فهمهم للعالقات 

رياضيات يساعد على استخدام تمثيالت متعددة في تعليم ال والمفاهيم الرياضية، وتقييم ما إذا كان
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، أظهرت جميع الدراسات التي تم تطوير فهم أفضل للعالقات والمفاهيم الرياضية لدى الطلبة

 .مراجعتها، أن استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة له أثر ايجابي على تحصيل الطلبة

بة المرحلة طلأن  (Ministry of Education, 2005)ترى وزارة التربية والتعليم الكندية و    

األفكار الرياضية والعالقات، وي نمذجون المواقف باستخدام اليدويات، والصور،  يمثلون االبتدائية

والرسومات، واألشكال، والجداول، واألعداد، والكلمات، والرموز، وتعلُّم الطلبة لهذه التمثيالت 

وتوصيل أفكارهم، والربط  المختلفة، يساعدهم على فهم المفاهيم الرياضية، والعالقات الرياضية،

    .بين المفاهيم الرياضية المختلفة، واستخدام الرياضيات في المسائل والمواقف الحياتية  المختلفة

م أكثر من تمثيل للفكرة استخدا على الطالب يساعداستخدام التمثيالت الرياضية المتعددة، و    

جات اليدوية للمفاهيم الرياضية تساعد وأن استخدام المعال الرياضية، مما يجعلها أسهل للفهم،

الطلبة على ربط المفهوم الرياضي المجرد بالحياة الواقعية مما يساعدهم على اكتساب واستيعاب 

  .(2006 ،لبالصيا) المفاهيم الرياضية المختلفة

 ايجابي على اكتساب الطلبة للمفاهيم الرياضية، وي عزى استخدام التمثيالت الرياضية له أثرو    

ض المفهوم بأساليب مختلفة تناسب عرِ هذا األثر االيجابي الى أن استخدام التمثيالت الرياضية تَ 

وباستخدام التمثيالت الرياضية المتعددة، ت راعى المستويات االستداللية المختلفة لدى الطلبة، 

ت الرياضية باستخدام التمثيال هأكثر من الطريقة التقليدية؛ الن ، بين الطلبة،الفروق الفردية

 ، وهذا بدوره يساعد على فهم المفاهيم الرياضيةالمتعددة يستخدم الطالب تمثيال  معينا  يناسبه

  .(2010 ،لبالصي وبرهما)

 Queensland University)من طلبة السنة الجامعية األولى في جامعة دراسة حالة وفي    

of Technology) الصورية، التمثيالت  باستخداممن المعادالت الخطية ، تم تعليمهم نظام
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التعليم ، أظهرت النتائج أن (SYSTEM MAPLE)نظام الكمبيوتر الجبري  واستخدام والجبرية،

حيث الذي يستخدم التمثيالت المتعددة، يهدف إلى تلبية حاجات مجموعة واسعة من المتعلمين، 

من أجل تقديم  ؛ت مختلفةويسمح للطالب بناء الجسور بين تمثيال  مختلفة، بيئات تعلم ت ستخدم

، وأن استخدام نظام الكمبيوتر الجبري له أثر ايجابي على للمفاهيم المطلوبة فهم أكثر اكتماال  

 (. Mallet, 2007) تعلم الطلبة

استخدام التمثيالت المتعددة في الرياضيات سوف يمكن الطالب من حل المسائل الرياضية، و    

عالقات والمفاهيم الرياضية، وأن الطلبة الذين يدرسون باستخدام ويساعدهم في تعميق استيعابهم لل

التمثيالت الرياضية المتعددة، يظهرون فهما  أعمق للعالقات الرياضية، ويحصلون على أداء 

 (.,Adu-Gyamfi 2003)أفضل في حل المشكالت والمهام الرياضية 

دراسات أن استخدام التمثيالت للعديد من ال( Luitel, n.dt)وأظهرت نتائج مراجعة لويتل    

    .الرياضية يساعد على تطوير الفهم المفاهيمي للطلبة، وعلى بناء األفكار الرياضية

والطالب يختارون التمثيالت بناء على قدراتهم الشخصية، ويستخدمون التمثيالت لحل    

ن تمثيل آلخر أثناء المسائل، ويبرهنون الحلول، ويكتشفون الترابطات بين التمثيالت، ويحولون م

حل المسائل، والتمثيالت المتعددة تساعد الطالب في فهم الترابطات بين الصور الرياضية 

ففي دراسة كان من أهدافها تحديد عمق الفهم  المختلفة للمفاهيم الجبرية وبناء األفكار الرياضية،

نظام الكمبيوتر الجبري، الذي يمكن أن يحققه الطلبة من استخدام البيئة التعليمية للتمثيل في 

 يؤدي الى فهمٍ  ،ومنها نظام الكمبيوتر الجبري ،وأظهرت النتائج أن استخدام التمثيالت المتعددة

 (.Waters, 2003) الرياضية والمفاهيم لعدد من العالقات عميقٍ 
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في مراجعتهما للعديد من الدراسات ( Anthony & Walshaw, 2009)ترى أنثوني ووالشو و   

رة على الربط بين األفكار والمفاهيم الرياضية المختلفة أمر مهم لفهم المفاهيم، ومن المهم القدأن 

أن ي شَجع الطلبة على رؤية تلك الترابطات بين المفاهيم، من خالل اكتشاف تمثيالت مختلفة 

في  للمفهوم، وتزويد الطلبة بالتمثيالت المختلفة؛ تساعدهم على تطوير فهمهم المفاهيمي والمرونة

مواقف  -هذا التطوير، وعلى سبيل المثال؛ الطالب الذي يستخدم تمثيالت  متعددة لالقتران  

 .لديه طرق مختلفة للنظر والتفكير بالعالقات بين المتغيرات -حياتية، صور، جداول، ورموز

ص طالبا  من ذوي األداء األكاديمي المرتفع، المقبولين في جامعة قبر  95وأجريت دراسة على    

، هدفت إلى معرفة الطرق الجبرية والهندسية التي يستخدمها 2003في فصل الربيع في عام 

الطلبة في حل المسائل على االقترانات، وعالقة تلك الطرق مع حل المسائل الهندسية المعقدة، 

فهم الطلبة محدود باستخدام التمثيالت الرمزية، بينما استخدام التمثيالت بينت النتائج أن 

ورية يعتبر أساسيا في حل المشكالت الهندسية، وأن غالبية الطلبة الذين يعملون على الص

وأظهرت . االقترانات، مقيدون في مجال التمثيل الرمزي، وهذا كان متسقا في جميع المهمات

يمكنهم بسهولة فهم العالقة بين التمثيل  ،لمفهوم االقترانات العميقفهم ال ذويالنتائج أن الطلبة 

عالقة بين  وجود كذلك أظهرت النتائجو . زي والصوري للمشكالت، وبإمكانهم حلها بنجاحالرم

استخدام الطرق الهندسية في حل االقترانات والفهم األفضل للمعادالت واالقترانات بشكل عام 

(Mousoulides & Gagatsis, 2004.) 

المعادالت الخطية،  دراسة جمعت بيانات نوعية من دروس الصف الثامن عن أظهرت نتائج   

مفهوم معدل التغير،  والتعبير عن ل على الطلبة فهمسهِّ والعددي يدعم وي   ،التمثيل الصوريأن 
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ولكن التمثيل الرمزي أقل تسهيال على الطلبة للتعبير عن المفهوم، وأوصت الدراسة المعلمين 

يستخدم بينما  .((Amit & Fried, 2005باستخدام طرق وتمثيالت متعددة تناسب المتعلمين 

الطلبة التمثيل الرمزي بشكل أكثر فعالية في تعاملهم مع مفهوم المعادلة الكسرية، وعلى العكس 

ففي دراسة هدفت  من ذلك، في جمع الكسور فإنهم يستخدمون التمثيل الصوري بفاعلية أكبر،

والمراوحة  الى معرفة مقدرة طلبة الصف الخامس على استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة

ظهر الطلبة تعامال أقل فاعلية باستخدامهم للتمثيل اللفظي في كال الحالتين؛ سواء في أ بينها،

 (.Gagatsis, n.dt) المعادالت الكسرية أو جمع الكسور

الطلبة يستخدمون في ورقة بحثية أن  (Lubinski & Otto, 2002)رى ليوبنسكي وأوتو تو    

وصيلها؛ لتطوير مقدرتهم على حل المسائل الرياضية، وفهم األفكار التمثيالت لتنظيم أفكارهم وت

في عمل واستخدام  الفرصالرياضية، لهذا يجب إعطاء الطلبة في جميع المراحل التعليمية 

واألهم أن الطلبة تعلموا أن اشارة المساواة تؤدي أكثر من أنها  الرياضية المتعددة، التمثيالت

 . ها رمز يمثل المساواة بين كميتينعملية الظهار النتائج، ولكن

واستخدام التمثيالت الرياضية المتعددة في الصف الدراسي يعتبر مصدرا  للتواصل، ومؤشرا     

     (.Waters, 2003)التجاهات الطلبة نحو الرياضيات 

 ،أخرى أجريت على معلمي ما قبل الخدمة في جامعة غرب مقدونية ةنتائج دراس وأشارت   

الطلبة يبتعدون  أنلى فهم الطرق التي يطورها الطلبة في حلهم لمهام على االحتماالت، وهدفت ا

عن استخدام التمثيل الصوري، ويستخدمون التمثيل الرمزي بدال من ذلك، والطلبة الذين يتمكنون 

نتائج أفضل في حل المسائل، وأظهرت  نمن استخدام التمثيالت المتعددة، والربط بينها يظهرو 
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 Anastasiadou) للنجاح ا  جيد ا  ئج أن المرونة في استخدام التمثيالت المتعددة ي عتبر مؤشر النتا

& Chadjipantelis, 2008.)  

هدفت دراسة الى معرفة مهارات الطلبة في استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة في حل و    

مسألة عددية  21اسة المسائل الرياضية، حيث أعطي طلبة الصف السادس المشاركين في الدر 

مهارات الطلبة باستخدام التمثيالت الرياضية المتعددة هي مفاتيح وهندسية، وأظهرت النتائج أن 

القدرات العالية لديهم فرص أفضل من أقرانهم  ولنجاحهم في حل المشكالت الرياضية، والطلبة ذو 

القدرات  وس، ذو في استخدام التمثيالت الرياضية لحل المشكالت الرياضية، وعلى العك

 ,Hwang)المنخفضة يواجهون صعوبة في استخدام مهارات التمثيالت الرياضية المتعددة 

Chen, Dung & Yang, 2007). 

في مراجعتهم لدراسات  (Friedlander & Tabach, 2001)يرى فريدالندر وطبش و    

هائية في عملية الحل، التمثيل اللفظي يساعد في توضيح المسائل وتفسير النتائج النعديدة، أن 

ويخلق بيئة طبيعية لفهم سياق المسألة، ويساعد في عملية التواصل لحلها، وان االستدالل 

والتمثيل العددي . اللفظي يمكن أن يكون أداة لحل المسائل، ويسهل في تقديم أنماط عامة للمسألة

ويسبق كل التمثيالت مألوف للطالب في بداية الجبر، وهو يعتبر جسرا مسهال وفعاال للجبر، 

 .األخرى

في دراسة هدفت الى معرفة استخدام المعلمين للمعالجات اليدوية والنماذج في الصف و    

استخدام المعالجات اليدوية معلما ، وأظهرت النتائج أن  116الثامن، حيث اجريت الدراسة على 

ى الرياضي، وتساعد والنماذج، تعتبر مهمة في تعليم وتعلم الرياضيات، وفي تطوير المحتو 

الطلبة على فهم المفاهيم الرياضية المجردة، وت َمكِّن الطلبة والمعلمين من تمثيل تلك المفاهيم 
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المجردة بشكل ملموس، وتربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة، وتوفر معاني مفيدة للمفاهيم 

  (.Moyer, Salkind & Bolyard, 2008)الجديدة عند الطلبة 

بعنوان تطوير المرونة التمثيلية لدى  (Suh & Moyer, 2007)دراسة لسه وموير  وفي   

مشروع لتعليم وحدة العالقات، وكانت الدراسة ك الطلبة باستخدام اليدويات المادية والعملية،

استخدام التمثيالت أظهرت النتائج أن و وأجريت على مجموعتين من طلبة الصف الثالث، 

أن هم، و المتعددة والمرونة في المراوحة بين تلك التمثيالت، ي سه ل تعلم الطلبة ويعمق فهم

، ويشجعهم على التفكير كان فعَّاال في دعم تعلُّم الطلبةليدويات ل األشكال المختلفة استخدام

 .المنطقي، وعمل عالقات بين المفاهيم

وفي دراسة هدفت لوصف أثر استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة على فهم الطلبة واكتساب    

أجريت الدراسة  الجبرية، المفاهيم الجبرية، مثل المتغيرات والمعادالت الجبرية وحل المعادالت

على تعلم  ةساعد الطلب اتليدويالطلبة لاستخدام هرت النتائج أن طالبا ، أظ 29على عينة من 

استخدموا  ة، والطلبورموز لمتغيرات على أنها أكثر من أشكال مختصرةا ةرؤيو حل المعادالت، 

وخلصت الدراسة إلى أن الصور والمعالجة . تلك التمثيالت لتوضيح اإلجراءات الرمزية واألخطاء

وأن بعض الطالب لم يطوروا  ؤية إشارة المساواة كرمز للمقارنة،اليدوية تساعد الطالب على ر 

 (.Hail, 2000)فهما للتمثيالت الصورية، وأن طالبين فقط أظهرا مرونة في حل المسائل 

اليدويات ال تساعد الطلبة في بحث اجرائي على طلبة الصف السابع، أظهرت النتائج أن و    

ساعد على نمذجة طرق مختلفة لتوصيل األفكار على نمذجة المفهوم فحسب، ولكن أيضا  ت

واستخدام اليدويات تعتبر طريقة فع الة لبدء َتعلُّم الطلبة وتوصيل المفاهيم، وتساعدهم . الرياضية

 .(Dean, 2008) على الفهم الصحيح للمفهوم الرياضي

http://www.editlib.org/author/Jennifer+Suh
http://www.editlib.org/author/Jennifer+Suh
http://www.editlib.org/author/Patricia+Moyer+Packenham
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ات التمثيالت هي أدو في ورقة بحثية، أن  (Greeno & Hall, 1997)وترى جرينو وهول    

تفكير فعالة تجعل األفكار الرياضية أكثر صالبة، وَتعلُّم أنواع التمثيالت مهمة الستعمالها، 

والطلبة يستخدمون التمثيالت المتعددة، ألنها أدوات ضرورية لالتصال والبرهان للمعلومات 

إذا احتاج الطلبة عمل جداول ورسومات إلكمال مشروع في : الرياضية، فعلى سبيل المثال

ياضيات، فان بإمكانهم َتعل م ما إذا كان، وكيف تكون هذه األشكال فعالة في توصيل الر 

المعلومات التي يعتقدون أنها مهمة، ولكن َتعل م أنواع التمثيالت كنهايات بحد ذاتها، وليس كطرق 

 .ذات معنى ومتصلة، يكون غير مفيد

 

 ضيالمراوحة بين التمثيالت الرياضية والفهم الريا  2: 2: 2  

ركزت على المرونة في المراوحة بين التمثيالت، وعوامل أخرى للمعرفة والفهم، دراسة  وفي   

ِمعت البيانات في المرحلة األولى من  طالبا  من طلبة  152وكانت الدراسة على ثالث مراحل، ج 

مرونة ن الأالرياضيات في احدى الكليات ومعلمي قبل الخدمة للمدارس الثانوية، وأظهرت النتائج 

والمراوحة بين التمثيالت المتعددة وغيرها من جوانب المعرفة والفهم ليست مستقلة عن بعضها، 

بل هي متداخلة، وأن مراوحة الطالب بين التمثيالت المختلفة تعتمد على معرفته عن السياق، 

 (.Even, 1998)وطرق تمثيله لالقتران، وليس فقط معرفته للتمثيالت بحد ذاتها 

االنتقال والمراوحة من تمثيل في كتابه أن   (Van de Walle, 2003)فان دي ووليرى و    

آلخر طريقة مهمة لزيادة فهم األفكار الرياضية، وت ساعد على فهم تلك األفكار الرياضية، 

باإلضافة الى أنها ت ساعد على تطبيق تلك األفكار في مجاالت جديدة، وت ساعد أيضا  على ربط 

      .بعضبة المختلفة بعضها األفكار الرياضي
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استخدام ب هأن (Ministry of Education, 2005) ترى وزارة التربية والتعليم في كنداو    

الطلبة للتمثيالت الرياضية المختلفة بشكل صحيح لحل المشكالت، واالنتقال والمراوحة بينها، 

رون المرونة في تفكيرهم عن ذلك ومعرفتهم للترابطات بين التمثيالت المختلفة للمفهوم، فإنهم يطو 

المفهوم، وال يميلون إلى استخدام تمثيل واحد للرياضيات، ويفهمون أن هذا التمثيل فقط، واحد من 

 .عدد من التمثيالت التي تساعدهم على فهم المفهوم الرياضي

صوري للعالقة والترابط بين التمثيل الرمزي وال ،في دراسة لمعرفة فهم معلمي قبل الخدمةو    

معظم المشاركين في الدراسة يعتمدون على التمثيل الرمزي  أظهرت النتائج أنلالقترانات، 

فهم مفهوم االقتران يمكن الشخص من المراوحة بين التمثيل الجبري والصوري  لالقتران، وأن

وأن مراوحة الطلبة بين التمثيل الصوري والجبري لالقتران، يبدو كأنه مرحلة مهمة . لالقتران

  (.Bayazit, 2011)لتطوير مفهوم االقتران 

استخدام في بحث لهما، أن  (Gagatsis & Shiakalli, 2004)ترى جاجتسيس وشيكالي و   

التمثيالت على نطاق واسع في الرياضيات والمقدرة على المراوحة بينها مرتبط بشكل قوي مع 

النجاح في  المراوحة المباشرة في النجاح في تعليم الرياضيات، وأكدت الدراسة على العالقة بين 

وهذه  .المهمات، والنجاح في حل المشكالت، من خالل وضع تمثيالت مختلفة لمفهوم االقتران

النتائج ت ظِهر أن المقدرة على المراوحة واالنتقال من تمثيل آلخر، عامل مهم في حل المشكالت، 

الرمزي في المهمة، وهذا يعود بشكل  وتكون المقدرة على المراوحة أقل عندما ي سَتخدم التمثيل

لى الطريقة التي يتم فيها تعليم مفهوم االقتران في  جزئي إلى الطبيعة الشمولية للتمثيل الرمزي، وا 

 .المدارس الثانوية
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والتمثيالت المتعددة ال تساعد بذاتها الطلبة على الفهم الرياضي، ولكن استخدام المراوحة بين    

ذلك الفهم، والجداول تلعب دورا تمثيليا ي مكِّن الطلبة من المراوحة بدءا  التمثيالت، تساعد على

كلها متشابهة،  تمن التمثيل الرمزي، وت ساعد على المراوحة بين التمثيالت، وأن التمثيالت ليس

ولكن استخدام كال منها والمراوحة بينها في التدريس، ي ساعد على الفهم الرياضي، وأن الجداول 

 ,Mousoulides & Gagatsis)س لفهم وربط عدد من التمثيالت لنفس السياق تخدم كأسا

2004).  

وفي دراسة ركزت على التمثيالت الرياضية والمراوحات بينها للعالقات الرياضية، التي ت َدرَّس    

، ومناقشة نموذجين يصفا الصعوبات في وهي الصور والجداول والرموز واأللفاظ في المدارس

أظهرت  طالبا  من طلبة الصف السادس، 79أجريت الدراسة على  ن تمثيل آلخر،المراوحة م

النتائج أن التمثيالت الرياضية المتعددة للعالقات لها كيانات مختلفة، ولذلك فان التمثيالت 

وافترضت  ،الرياضية المتعددة ال تساعد بذاتها طلبة الصف السادس على تطوير فهمهم الرياضي

ال يستطيع الطلبة معرفة أن االنتقاالت والمراوحات بين التمثيالت المتعددة  وجود حاالت والتي

تعود لنفس المفهوم، ولهذا وفي بعض الحاالت، ربما تخلق االنتقاالت المختلفة ارتباكا  لدى 

وأظهرت نتائج التحليل الكيفي، أن بعض مشاكل الطلبة تتعلق بالعالقات بين التمثيل . الطلبة

فعلى سبيل المثال ترجم الطلبة التعبير اللفظي أربع مرات أقل من  ل الرمزي،اللفظي والتمثي

(four times fewer ) وذلك ألن (-)في الرمز  4أي حاصل ضرب (  - × 4) بالرموز ،

حقيقة أن ويرى الباحثون، أن  على المعلمين أن يدركوا  التمثيل لم ي ستخدم بالشكل المناسب،

ويرى الباحثون أن كل نظام تمثيلي له ترتيب خاص، . ور المتوقع منهالنظام الرمزي ال يلعب الد

والمراوحة بين األنظمة التمثيلية تكون في بعض األحيان عقبة في تعلم مفهوم جديد، إذا لم 
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، والمراوحة بين التمثيالت المختلفة ي سه ل التدريس باستخدام ي ستخدم بالترتيب والشكل المناسب

 (. Gagatsis, Christou & Elia, 2004)مناسبة طرق ونماذج لتمثيالت 

في دراسة هدفت لمعرفة مقدرة طلبة المدارس األساسية على استخدام التمثيالت المختلفة و    

من طلبة الصف الخامس، أظهرت النتائج أن  طالبا   104والمراوحة بينها، أجريت الدراسة على 

ر، ومراوحتهم بين التمثيالت المختلفة كان الطلبة لم يتمكنوا من المراوحة من تمثيل إلى آخ

ضعيفا ، لهذا لم يكونوا قادرين على رؤية عالقات غنية، ولم يتمكنوا من تطوير فهم عميق 

بخصوص مفهومي تكافؤ وجمع الكسور، وأظهر التحليل اإلحصائي أن الطلبة يتقنون التمثيل 

وعلى العكس في جمع الكسور،  الرمزي بشكل فع ال، طالما كان المفهوم حول معادلة كسرية،

أتقن الطلبة التمثيل الصوري بشكل أكثر فاعلية، وفي كل من الحالتين، كان استخدام الطلبة 

للتمثيل اللفظي أقل فاعلية، وكان إتقان الطلبة للمراوحة من التمثيل الصوري إلى الرمزي، أفضل 

الرمزية،  –كوا أن التمثيالت الثالثة والطلبة لم يدر . من المراوحة من التمثيل اللفظي إلى الصوري

تشكل طرقا مختلفة لنفس المفهوم، وعلى العكس، فك روا أن كل تمثيل يعني  -والصورية واللفظية

مفهوما  مختلفا ، والطلبة بإمكانهم تطوير فهم أعمق لمفهومي تكافؤ وجمع الكسور، إذا كان 

ذه المقدرة مهمة لفهم مفهومي تكافؤ وجمع بإمكانهم استخدام تمثيلين مختلفين للمفهوم بنجاح، وه

 (.Gagatsis, n.dt)الكسور 

أن الطلبة بإمكانهم تجسيد الرموز، ولكنهم أظهروا  في احدى الدراسات وأظهرت المشاهدات   

القليل من الفهم المفاهيمي، وذلك ألن هؤالء الطلبة تعرضوا بشكل قليل للتمثيالت المتعددة 

فالنتائج ت ظهر أهمية تشجيع الطلبة : خاص، للتمثيالت الصورية، لذلكوالمراوحة بينها، وبشكل 

 (.Panasuk & Beyranevand, 2011)على استخدام التمثيالت المتعددة والمراوحة بينها 
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على طلبة مساق ( University of Brasília)في بحث اجرائي في جامعة برازيليا و    

تزويد الطلبة والمعلمين بانشطة تتضمن ج أن رياضيات لمعلمي قبل الخدمة، أظهرت النتائ

م علُّ تَ ( 2. تحسين تبريرهم لفهمهم الرياضي( 1: المراوحات بين التمثيالت المختلفة تساعدهم على

في مساق رياضيات أولي عن و  (.Amato, 2004)األهم من المحتوى الرياضي بطرق مختلفة 

باستخدام الطلبة للتمثيالت، يرى المؤلف أن  الترابطات بين التمثيالت الرياضية المتعددة للجبر،

فإنهم يجدون طرقا لالنتقال بين التمثيالت المختلفة، ويطورون فهما  أعمق بطرق متعددة، بناء 

 .Mikles, n.dt))على مراوحاتهم في تمثيل المسائل الرياضية وحلولها 

لتعلم والفهم هناك مؤشران لعمق اأن  (Mackie, n.dt)في ورقة بحثية يرى ماكي و    

المقدرة على المراوحة ( 2. المقدرة على تحويل المعرفة من مهمة إلى أخرى( 1: المفاهيمي، هما

بين التمثيالت الرياضية المختلفة للموضوع، والطالب الذي يستخدم تمثيل واحد يفشل في حل 

فهم اللى المشكالت بشكل صحيح، وأن استخدام التمثيالت المتعددة والمراوحة بينها يقود إ

لى و عميق، ال  .مرونة في حل المشكالت بشكل صحيحالا 

وعند النظر في المراوحة بين التمثيالت، من المهم أن نالحظ أن الطالب يميلون إلى إجراء    

اتصاالت بين المفاهيم الرياضية والتمثيل الذي يفضلونه، وبين التمثيالت األخرى وتمثيلهم 

االعتبار، عند تصميم الدروس، هدف توجيه الطالب نحو  المفضل، وتوصي الدراسة األخذ في

  (.Mallet, 2007)تطوير المراوحة بين التمثيالت المختلفة 
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 :استخدام المعلمين والمنهاج للتمثيالت الرياضية المتعددة  3 :2: 2

يد من ، إلى أن استخدام المعلم للتمثيالت اللفظية للنماذج المختلفة، يز ينأشارت نتائج دراست   

التعلم ذي المعنى، وأن التمثيل اللفظي يساعد في توضيح المسائل، وتفسير النتائج النهائية في 

عملية الحل، ويخلق بيئة طبيعية لفهم سياق المسألة، ويساعد في عملية التواصل لحلها، وأن 

لة االستدالل اللفظي يمكن أن يكون أداة لحل المسائل، وي سه ل تقديم أنماط عامة للمسأ

ن يدركون أهمية إشراك و المعلمو (. Friedlander & Tabach, 2001؛ 2006البالصي، )

 .(Greeno & Hall, 1997) الطلبة في األنشطة الرياضية، واستخدام التمثيالت المناسبة

في دراسة لمعرفة العالقة بين فهم المعلمين واستخدامهم للتمثيالت الرياضية في الصف و    

معلما  من معلمي  28المقرر استخدامه، حيث شاهد الباحث مشاهدات ل الدراسي والمنهاج 

المعرفة الرياضيات للصف السادس في مدارس منطقة من مناطق الصين، وأشارت النتائج أن 

الرياضية والتفكير الرياضي، تعليمهما وتعلمهما، تنعكس في معرفة المعلمين البيداغوجية 

(pedagogical)ت المتعددة في المحتوى الرياضي، وأوصى الباحث ، واستخدامهم للتمثيال

تصميم وبناء معايير لمناهج الرياضيات المدرسية، فالتصميم الجيد للمنهاج ي حسِّن  بضرورة

معرفة المعلم للرياضيات وتمثيالتها ونوعية التدريس، وي حس ن فهم الطلبة للرياضيات والتمثيالت 

 .    (Wang, n.dt)في الصف الدراسي 

والمعلمون . والمعلمون والمتعلمون يمثلون التمثيالت الخارجية داخليا  في عقولهم بطرق مختلفة   

 (. Mackie, n.dt)بإمكانهم أن يختاروا الصورة العقلية المناسبة للمهمة 
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ذا أدرك المعلم اتجاهات طلبته نحو التمثيالت الرياضية المتعددة، وأي نوع من التعلم     وا 

التمثيالت المتعددة األنسب لطلبته، فان بإمكانه اختيار وتحديد الطرق المناسبة باستخدام بيئات 

والمعلم له تأثير، أيضا ، على اختيار . لتعلم الطلبة، والمواد واألنشطة التي تناسب حاجاتهم

واستخدام المعلم الستراتيجيات تدريس، وتمثيالت رياضية متعددة داخل  ،الطلبة للتمثيل المناسب

    . ) (Akkus & Cakiroglu, 2009الدراسية، مفيد للعملية التعليمية، وجدير باالهتمام  الفصول

 وفي دراسة عن معتقدات المعلمين عن صعوبات الطلبة في اكتساب المعادالت البسيطة،   

معلما  بترتيب  50مهمة، وقام  14طالبا  من طلبة الصف السادس تضمن  93اجري اختبار ل 

ى صعوبتها، أظهرت النتائج أن المعلمين بامكانهم بشكل جزئي تحديد فهم البنود بناء عل

واستدالل الطلبة، وأن الطلبة بإمكانهم اتقان المسائل اللفظية والقصص بشكل أسهل من الصور 

والرسومات، وهذه النتيجة تساعد المعلمين على اختيار األنشطة والتمثيالت المناسبة للطلبة، 

 & Leonidou)عند اختيار المهمات الرياضية  مناسب ي عتبر عامال  مهما  واستخدام التمثيل ال

Philippou, 2005 .)   

ع وتزيد مرونة الطالب في اختيار     واستخدام المعلم للتمثيالت في حاالت مختلفة للمسألة، ت شج 

 (.Friedlander & Tabach, 2001)التمثيالت المناسبة لحلولهم وتزيد ادراكهم  لحلولهم 

للعديد من الدراسات والربط  (Anthony & Walshaw, 2009)في مراجعة أنثوني ووالشو و    

لعمل تمثيالت متعددة ومراوحة بينها للمفهوم  الفرصالمعلم الفعال يعطي طلبته بينها، وجدتا أن 

بة، لتطوير ودعم تفكير الطل والمعلم الفع ال كذلك يختار األدوات والتمثيالت المناسبة .الرياضي

يساعدهم على تطوير المرونة المفاهيمية لد الطلبة بالمزيد من التمثيالت الرياضية المتعددة، زو  ي  و 
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والحسابية، والمعلمون والطلبة، يستخدمون التمثيالت المتعددة لتساعدهم في توصيل أفكارهم 

كلة والعمل على لآلخرين، وباستخدام النموذج والتمثيل المناسب، يستطيع المتعلمون التفكير بالمش

حلها، ويرى الباحث أنه عند استخدام المعلم للنماذج والمجسمات، يتمكن الطلبة من عمل 

 .  إحساس رياضي للمواد المستخدمة بطرق مقصودة

حل لمتعددة التمثيالت الرياضية لل ةتحديد ما إذا كان استخدام الطلب الى هدفتوفي دراسة    

، استخدمت الباحثة في صعبة أنها يشعرونالمسائل التي  حلساعدهم على تالمسائل الرياضية 

، والمعادلة والمسائل اللفظيةذج، انموال الجداول والرسوم البيانية، ت متعددة هيتمثيالهذه الدراسة 

 تفسيرالثامن، أشارت النتائج الى أن  الصف ةمن  طلب وأجريت الدراسة على صفين. الجبرية

التمثيالت  من ماه ؛األنماط الموجودة في المسألة الرياضية وكتابة ،لحل بشكل لفظيل الطلبة

التي يستصعبها الطلبة، لهذا على المعلمين استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة واالستمرار في 

عطائهم فرصا الختيار  استخدامها في شرح الدروس، والتركيز على أن يفسر الطلبة حلولهم، وا 

 (. Grossman, 2010)ساعدتهم في حل المشكالت الرياضية التمثيل المناسب والمتوفر لم

أن التمثيالت التي يختارها المعلم، وطرق استخدامه لها، هي إلى دراستين  وأشارت نتائج   

عوامل مهمة في تعلم الطالب، وأن المعلمين بإمكانهم التمييز بين األسهل واألصعب من بين 

ألنسب للتعليم، وعن طريق النقاش الصفي الموجه، يتمكن التمثيالت الرياضية المتعددة، واختيار ا

المعلم من توجيه تفكير الطالب لنمذجة تعلمهم وتفكيرهم، وأن استعمال الطالب للتفكير الجبري 

والتمثيالت الرياضية، مرتبط بمدى استعمال معلميهم لها، وعلى المعلمين أن يدركوا ضرورة 

 & Friedlander & Tabach, 2001; Leonidou)العمل في جو من التمثيالت المتعددة 

Philippou, 2005) .  
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أن المعلم الفعال إلى ( Salkind, 2007)وفي مراجعته للعديد من الدراسات أشار سالكند    

عليه أن يستخدم تمثيالت متعددة للفكرة الرياضية، ليتمكن من توضيح تلك األفكار للطلبة، وعليه 

والتمثيالت . عل تلك الفكرة سهلة للفهم والتمثيالت التي قد تعيق الفهمأن يعرف التمثيالت التي تج

التي يستخدمها المعلم والطريقة التي يتم فيها استخدام تلك التمثيالت ت عتبر عوامل مهمة في تعلم 

الطلبة، وكذلك معرفة المعلم بالمحتوى الرياضي والقدرة على استخدام التمثيالت بمرونة وبفاعلية، 

 . لمعلم أن يمتلك ذخيرة من التمثيالت الرياضية المفيدة في تعليم المحتوى الرياضيوعلى ا

ومعتقدات المعلمين نحو موضوع معين في المنهاج يؤثر على طرق التعليم وعلى نتائج   

جدا  في اختيار المهمات  ا  مهم التعليم، ويعتبر شكل التمثيل المستخدم لتعليم المفاهيم عامال  

أن معتقدات المعلمين متناغمة مع المحتوى الرياضي  أيضا   وأظهرت النتائج. مناسبةواألنشطة ال

                 .(Leonidou & Philippou, 2005)في الكتب المدرسية 

والمعلمون بإمكانهم تصميم أنشطة رياضية؛ لحل المشكالت الرياضية، مرتكزة على الوسائط    

 ,Hwang, Chen )التمثيالت المتعددة لدى الطلبة   لتحسين مهارات  استخدام ؛المتعددة

Dung & Yang,  2007.) 

وفي دراسة هدفت إلى إلقاء نظرة فاحصة على معرفة مدرسي الرياضيات المحتملين لبنية    

، والمراوحة بينها ربع تمثيالت رياضية والمرونة في تمثيلهاأل همماالمعرفة الرياضية، واستخد

من المعلمين المحتملين للمدارس االبتدائية  104أجريت الدراسة على ومهارتهم االجرائية، 

معلمي المدارس األساسية والمتوسطة لديهم مشاكل في استخدام والمتوسطة، أظهرت النتائج أن 

المواقف الحياتية في التعليم، ويوجد ضعف في أداء المعلمين في التمثيالت الجبرية، مثل التمثيل 

ين التمثيل الجبري والصوري والمهارات اإلجرائية، ولكن  أداء المعلمين الصوري، والمراوحة ب
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بالمهارات اإلجرائية أفضل من المرونة في المراوحة بين التمثيالت، وأوصت الدراسة بضرورة 

تضمين المنهاج، وتزويد المعلمين بمواضيع جبرية لها عالقة بالتمثيالت الرياضية المتعددة 

 (.You & Quinn, 2010)والمواقف الحياتية 

وا تدريس تكافؤ وجمع الكسور ؤ المعلمين، أن يبد( Gagatsis, n.dt) وأوصى غاغتسيس   

بالتمثيل الصوري، وينتقلوا إلى الرمزي، ويستنتجوا بالتمثيل اللفظي، والذي يبدو أنه األصعب 

الت متعددة بقدر واألهم أن المعلمين في عملية التعلم والفهم، عليهم أن يستخدموا تمثي. للطلبة

استطاعتهم؛ ألن المقدرة على معرفة تمثيل المفهوم بتمثيالت مختلفة، والمرونة في االنتقال من 

 . تمثيل آلخر، مرتبط بفهم أعمق للمفهوم

المناهج التي تستخدم التمثيالت الرياضية المتعددة تساعد على تحصيل مرتفع لدى الطلبة و    

(Beyranevand & Matthew, 2010).  وفي دراسة هدفت الى التعرف على الفوائد المحتملة

 وشارك ،ج المبني على التمثيالت الرياضية المتعددة وتأثيره على فهم الطلبة، وتحصيلهماللمنه

مسجلين في كلية لتطوير الجبر في جامعتين في شرق الواليات  جامعيا   طالبا   313في الدراسة 

ام المنهاج المعتِمد على التمثيالت المتعددة، نجح في استخدأشارت النتائج الى أن . المتحدة

تحسين تحصيل الطلبة بشكل ملحوظ، وساعد الطلبة على استخدام أساليب أخرى غير التمثيل 

وفي المقابالت النوعية مع ثمانية أفراد من المشاركين في الدراسة، . الجبري في حل المشاكل

ل الصوري واستخدام الجداول والتمثيل الرمزي، أظهر الجميع مرونة في المراوحة بين التمثي

وأظهرت النتائج أن المنهاج المعتِمد على التمثيالت المتعددة، كان فع اال في توسيع الشبكة 

 (. Rider, 2004)المعرفية للمفاهيم الجبرية، ومفهوم االقتران لدى الطلبة 
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المعتمدة على معايير المجلس في دراسة ركزت على العالقة بين استخدام المعلمين للكتب و    

مق فهم الطلبة للمفاهيم الجبرية، حيث تم وع   (NCTM) لمعلمي الرياضيات القومي األمريكي

عند معلما  من معلمي الصف السادس، وأشارت النتائج أنه  14بالفيديو ل  تسجيال   58تسجيل 

ي األمريكي لمعلمي استخدام المعلمين لكتب تعتمد على المعايير التي وضعها المجلس القوم

، والتي تركز على استخدام التمثيالت الرياضية، فإنهم يستخدمون (NCTM)الرياضيات 

ويعمق  استراتيجيات أفضل في إشراك الطلبة في األنشطة، وهذا ي ساعد الطلبة وي سهِّل تفكيرهم

ة، يكون عند ، ومشاركة الطلبة الضعيفة في استخدام التمثيالت الرياضيفهمهم للمفاهيم الجبرية

  (.Sun, Kulm & Capraro, 2009) استخدام المعلمين لكتب أقل اعتمادا على المعايير

وأوصت دراسات عديدة مطوري المناهج بأن يدركوا ضرورة العمل في جو من التمثيالت    

المتعددة، وأنه يجب التركيز على تضمين المناهج بتمثيالت رياضية متعددة، وربط المناهج بحياة 

لطالب واتجاهاته ومشكالته، واعتماد التمثيالت الرياضية كمعيار مهم من معايير الرياضيات ا

؛ الشيخي، 2011؛ شاهين، 1995؛ سالم، 2001االبراهيم، )المدرسية لمختلف مراحل التعليم 

 (.Friedlander & Tabach, 2001؛ 2000

أن جميع الطلبة بإمكانهم  :ىعل ةلرياضيات مبنيل (Ontario) ووجهة نظر منهاج أونتاريو   

ويرى أنه ليس من الضروري أن يتعلم جميع الطلبة بنفس الطريقة، أو باستخدام . م الرياضياتعلُّ تَ 

: ووِضَعت عدة معايير لدعم تعلم فع ال للرياضيات وكان أحد هذه المعايير. نفس المواد

م واألفكار الرياضية، وينمذجون وطلبة المدارس االبتدائية يمثلون المفاهي؛ التمثيالت المتعددة

. المواقف باستخدام المواد الحسية، والصور، والرسومات، والجداول، واألعداد، واأللفاظ، والرموز

ويرى المنهاج أن تعلُّم مختلف أشكال التمثيالت يساعد الطلبة لفهم المفاهيم الرياضية، والعالقات 
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ات بين المفاهيم الرياضية، واستخدام الرياضيات بينها، وتوصيل تفكيرهم وفهمهم، ومعرفة الترابط

والطلبة يجب أن يتمكنوا من االنتقال من تمثيل آلخر، واستخدام . في فهم مسائل ومواقف واقعية

  .(Ministry of Education, 2005) مختلف التمثيالت بشكل صحيح ومناسب لحل المسألة

ف لطريقة عرض وتمثيل العمليات في في دراسة هدفت الى الكشف عن التشابه واالختالو    

تحاول  كتب هنغارية وفرنسا وسنغافورةكتب الرياضيات في خمس دول، وأظهرت النتائج أن 

بطرق مختلفة دعم الطلبة على تطوير معاني للرياضيات، وذلك من خالل االنتقال في سلسلة 

هيل فهم الطلبة لتلك من المواقف الحياتية، لعكس المواقف الحياتية في تمثيالت مختلفة لتس

 (.Harries & Sutherland, 2000) المواقف

في دراسة أخرى للمقارنة بين مناهج الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية ومنهاج و    

مناهج عوامل عملت على نجاح  خمسةهناك الرياضيات في سنغافورة، الحظ الباحثون أن 

حيث الحظ الباحثان أن المناهج األمريكية واسعة ولكنها : التركيز: ، منهاسنغافورة في رياضياتال

سنغافورة في  كتب ، فعلى سبيل المثال،”a mile wide and an inch deep“ ليست عميقة

 افي والية فلوريد ا  موضوع 54مقارنة مع  موضوعا   15معدل الب تحتوي 6 – 1الصفوف من 

(Florida) في نيوجيرسي  عا  و موض 50، و(New Jersey). صفحات وكذلك فان معدل 

 12بمعدل  ا  درس 42و ،فصال   14وتحتوي على  ،صفحة 496الكتب المستخدمة في سنغافورة 

 Scott Foresman)كتب سكوت فورسمان صفحة للدرس، بينما لنفس المستوى في 

textbook )729  ،صفحة للدرس 40بمعدل  درسا   164و ،فصال   32وتحتوي على صفحة. 

ومن العوامل . لكتب في الواليات المتحدة مكتظة بالمواضيع مقارنة مع سنغافورةوهذا ي ظهر أن ا

في  ظهريَ و  المتعددة التمثيالت استخدامالتي عملت على نجاح الرياضيات في سنغافورة أيضا،  
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استخدام التمثيالت المتعددة باستخدام الكرتون البسيط والمجسمات ( 1: بشكل بارز كتب سنغافورة

(concrete representations). 2 )صورية استخدام التمثيالت ال(pictorial 

representations). 3 )رمزية التمثيالت ال(abstract representations)  والحظ الباحثان

أن كتب الرياضيات في سنغافورة تستخدم التمثيالت الرياضية المتعددة والمراوحة بينها بشكل 

 –ية، وهذا أحد أسباب نجاح مناهج الرياضيات في سنغافورة أوسع من الواليات المتحدة األمريك

 . (Ginsburg,  &Leinwand 2007)  -من وجهة نظر الباحثان

 

    :ملخص الدراسات السابقة  4: 2: 2

ونالحظ من هذه الدراسات المختلفة، من حيث أدواتها وطرق فحص فرضياتها وأسئلتها    

ت المتعددة في تعليم وتعلم الرياضيات، ي حقق الكثير من وأماكن إجرائها، أن استخدام التمثيال

النجاح في اكتساب الطالب للمفاهيم الجبرية، وي حس ن تحصيل الطلبة في مختلف مستوياتهم 

إن استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة، ي ساعد على زيادة فهم المفاهيم فالتعليمية، وكذلك 

بعض، مما يجعل من بنية بمفاهيم ذات العالقة بعضها الرياضية، وي ساعد كذلك على ربط ال

معنى، باإلضافة إلى أن التمثيالت  االطالب الداخلية للمعرفة بنية قوية مترابطة، ويكون التعلم ذ

تعمل على تبسيط المفهوم أو الفكرة الرياضية، وباستخدام التمثيالت الرياضية المتعددة، ت راعى 

ن التمثيالت الرياضية المتعددة تعرض المفهوم أو الفكرة الرياضية الفروق الفردية بين الطلبة؛ أل

بطرق ومستويات مختلفة، تمثيالت عملية، وتمثيالت صورية، وتمثيالت رمزية،  تناسب 

 .المستويات المختلفة للمتعلمين
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ها، ن استخدام التمثيالت ال يحقق الهدف المرجو منه اذا تم تعلم التمثيالت كنهايات بحد ذاتأو    

ولكن المراوحات بين تلك التمثيالت للمفهوم الرياضي، واستخدام المفهوم في مواقف وسياقات 

 .مختلفة هو الذي يوضح فهم المتعلم للمفهوم

 ،ع الطالب على استخدامهاشج  ي   ؛أن استخدام المعلم للتمثيالت المناسبة والمراوحات بينهاو    

أن التمثيالت التي يختارها المعلم، وطرق و  المختلفة،وفهمه للمفاهيم الرياضية  ،سن تعلمهح  وي  

وأن المعلمين بإمكانهم التمييز بين األسهل  ،استخدامه لها، هي عوامل مهمة في تعلم الطالب

يلتزمون بما هو  -بشكل عام –نو والمعلم ،واألصعب من بين التمثيالت الرياضية المتعددة

في موجود الت والمراوحات بشكل مناسب لما هو موجود في الكتب المدرسية، ويستخدمون التمثي

عند استخدام المعلمين لكتب تعتمد على المعايير التي وضعها المجلس القومي و  ؛الكتب المدرسية

، والتي تركز على استخدام التمثيالت الرياضية، فإنهم (NCTM)األمريكي لمعلمي الرياضيات 

استخدام المعلم للتمثيالت كذلك و ، األنشطة يستخدمون استراتيجيات أفضل في إشراك الطلبة في

ع وتزيد مرونة الطالب في اختيار التمثيالت المناسبة لحلولهم  في حاالت مختلفة للمسألة، ت شج 

 .وتزيد ادراكهم  لحلولهم
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 الثالث الفصل

جراءاتها الدراسة منهجية  وا 

 ،تطبيق الدراسة في لباحثاستخدمها ايتناول هذا الفصل المنهجية واإلجراءات التي     

صدق األدوات و أدوات الدراسة، و لوصول إلى األهداف المرجوة، مجتمع الدراسة وعينتها، ل

 .والمعالجة اإلحصائية ألدوات الدراسة لإلجابة على أسئلة الدراسةوثباتها، 

 

 : منهجية الدراسة 1: 3

للوصول  كثر من منهجيةالدراسة أ تعتبر الدراسة الحالية دراسة حالة، وقد اتبعت     

لمعرفة  (Content Analysis)تحليل المحتوى أسلوب  (1 :اتبعتحيث  لألهداف المرجوة،

السابع في الكتاب المقرر للصف  والمراوحات بينها، المستخدمة التمثيالت الرياضية المتعددة

رفة لمع ،حصص صفية للعينة التي تم اختيارها مشاهدةالمالحظة من خالل  (2 .األساسي

المقابلة من ( 3 .في الصف الدراسيوالمراوحات بينها لهذه التمثيالت  المعلمين مدى استخدام

آرائهم حول وحدة الجبر في  لمعرفة الدراسة؛ المشاركين فيمقابالت مع المعلمين اجراء خالل 

، الكتاب المقرر، واستطالع آرائهم حول مدى استخدام التمثيالت الرياضية والمراوحات بينها

ستخدم األسلوب قد اولهذا ف .في حل المشكالت التي يقع الطالب فيها عند تعلمهم للجبر

 .كمي في الدراسة الحاليةال الكيفي
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 : عنصرين تكون مجتمع الدراسة من :مجتمع الدراسة 2: 3

رام  محافظةفي  ،األساسي في المدارس الحكومية السابعجميع معلمي الرياضيات للصف  (1

معلمة، بناء على  87معلما و 47معلما ومعلمة، منهم  134والبالغ عددهم  ،رةاهلل والبي

، للفصل األول من العام الدراسي رام اهلل فيالتربية والتعليم  وزارةبيانات مركز التخطيط في 

 . م2011/2012

 .كتب الرياضيات في المنهاج الفلسطيني( 2

 

 :  عينة الدراسة 3: 3

معلمين في مدارس حكومية، قريبة من المدرسة التي يعمل من ثالثة  تم اختيار عينة (1

مشاهدة وحضور يتمكن الباحث من  بحيث ،-ين ومعلمةمَ معلِ  - بشكل قصديفيها الباحث 

جراء المقابالت مع أفراد العينة  وجد تال حيث ، (المعلمين الثالثة)دروس الرياضيات، وا 

ما أنه ال يمكن زيادة عدد أفراد العينة ك. الباحث لزيارة مدارس بعيدة عن مركز عمل إمكانية

 .عن ثالثة معلمين، بسبب الجهد الهائل الذي يتطلبه زيارة عدد أكبر من المعلمين

لمادة الجبر من أهمية كتاب الرياضيات للصف السابع، لما  وحدة الجبر من تم اختيار (2

حيث أنه  ،للصف السابع من أهميةبين مختلف المواضيع الرياضية، والصف السابع لما 

فيها إلى تمكين الطلبة من المفاهيم  وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تتطلعيعتبر في مرحلة 

 .الرياضية المختلفة
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 :                أدوات الدراسة 4: 3

والمراوحات بينها، المستخدمة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة التمثيالت الرياضية المتعددة      

من قبل وزارة التربية والتعليم  روالمقر  ،األساسي السابعيات للصف في كتاب الرياض

 المعلمين لهذه التمثيالت والمراوحات بينها استخدام كما هدفت إلى معرفة مدىالفلسطينية، 

أداتين قام بتصميمهما بنفسه، ستخدم الباحث ا ،ف الدراسةاهدأولتحقيق  .في الصف الدراسي

 :وهما

المتعددة  تفريغ التمثيالت الرياضيةتحليل الوحدة المستهدفة، لرصد و دليل تفريغ  :الأو     

الوحدة، وكذلك رصد التمثيالت والمراوحات التي يستخدمها  الموجودة في والمراوحات بينها

  .المعلمون أثناء تدريسهم للوحدة

الباحث بوضع الدليل التالي لتحليل وحدة الجبر من الكتاب المقرر؛ لمعرفة  قام     

التمثيالت الرياضية المتعددة والمراوحات بينها المستخدمة في الوحدة، كذلك التمثيالت 

 :الرياضية المتعددة والمراوحات بينها، التي يستخدمها المعلمون في الصف الدراسي

         .المفاهيم الرياضية( أ: تقسيم المحتوى الرياضي في الوحدة إلى أربعة مجاالت هي( 1

التدريبات الصفية التي تساعد على تقييم ( ج. رياضية التي توضح تلك المفاهيماألمثلة ال( ب

على تقييم  -باإلضافة إلى التدريبات الصفية -التمارين والمسائل التي تساعد ( د. تعلم الطلبة

وفي حال وجود فروع للمجال، تعامل الباحث مع كل فرع كنشاط مستقل، لكي . تعلم الطلبة

إذا وجد تدريب بفرع واحد، تعامل معه : لكل نشاط، فعلى سبيل المثال يضمن الوزن النسبي

 .كتدريب واحد، بينما إذا وجد تدريب بثالثة أفرع، تعامل معه كثالثة تدريبات
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وزمالئه، في النموذج ( Lesh)وضع الباحث أنواع التمثيالت الخمسة التي يذكرها لش ( 2

، والتمثيل (ر)الرموز المكتوبة ورمز له بحرف التمثيل ب: الخاص بالتمثيالت الخارجية، وهي

، والتمثيل (ح)، والتمثيل بالمواقف الحياتية ورمز له بحرف (ل)اللفظي ورمز له بحرف 

 (. ص)، والتمثيل بالصور واألشكال ورمز له بحرف (ن)بالنماذج والمجسمات ورمز له بحرف 

الباحث بوضع     ليدل على اسم قام  ولتسهيل تفريغ التمثيالت والمراوحات بينها،( 3

التمثيل، بينما وضع الباحث     ليدل على استخدام الوحدة أو المعلم لهذا التمثيل، ووضع 

سهما  ليدل على وجود مراوحة من تمثيل إلى آخر، فعلى سبيل المثال ر      ل  يدل على 

ص على وجود         وجود مراوحة من التمثيل بالرموز إلى التمثيل اللفظي، بينما يدل ح

وبنفس الوقت وجود  التمثيل بالمواقف الحياتية إلى التمثيل بالصور واألشكال، مراوحة من

 .مراوحة من التمثيل بالصور واألشكال إلى التمثيل بالمواقف الحياتية

لتوضيح تفاصيل تطبيق هذه األداة  وقام الباحث بتنظيم هذا الدليل على شكل جدول،    

الصفحة األولى من جدول تفريغ  (1)ويبين الجدول رقم . لجبر للصف السابععلى وحدة ا

التمثيالت والمراوحات بينها المستخدمة، في وحدة الجبر من كتاب الرياضيات المقرر للصف 

ويدل الحرف ر في المالحق،  (2)السابع، وسيتم إرفاق الجدول بشكل كامل في ملحق رقم 

على التمثيل اللفظي، والحرف ح على التمثيل بالمواقف  على التمثيل بالرموز، والحرف ل

الحياتية، والحرف ص على التمثيل بالصور واألشكال، والحرف ن على التمثيل بالنماذج 

ووضع الباحث     ليدل على نوع التمثيل، بينما وضع    ليدل على التمثيل . والمجسمات

لى المراوحة بين تلك التمثيالت، فعلى المستخدم في النشاط من الكتاب، ويدل اتجاه السهم ع

إلى التمثيل  صور واألشكالل  يدل على وجود مراوحة من التمثيل بال      صسبيل المثال 
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إلى التمثيل بالمواقف  بالرموزح على وجود مراوحة من التمثيل      ريدل اللفظي، بينما 

 .بالرموزياتية إلى التمثيل الحياتية، وبنفس الوقت وجود مراوحة من التمثيل بالمواقف الح

 (1)جدول رقم 
 جدول التمثيالت والمراوحات بينها المستخدمة في الكتاب المدرسي

 التمثيل نوع
    

 النشاط
 يفالموجود 
 الكتاب

 رقم
شاط

الن
 

التمثيالت والمراوحات  شرح النشاط
 للنشاط

هيم
مفا
ال

 

     79. ص تعريف المتغير 1

  80. ص تعريف الحد الجبري 2

  80. ص تعريف المقدار الجبري 3

  85. ص تعريف الحدود الجبرية المتشابهة 4

 

للتمييز بين المشاهدات لكل معلم، وتسهيل  مستعارة على أفراد العينة، أطلق الباحث أسماء    

 لمعلمينلحقيقية السماء األواألسماء نادر، وسالم، وأمل ليست  عملية تفريغ المشهدات،

مقطعا  من جدول تفريغ التمثيالت التالي ( 2)ويبين الجدول رقم  .ين في عينة الدراسةالمشارك

نادر في شرحه لوحدة الجبر للصف السابع، في لمعلم التي استخدمها ا ،والمراوحات بينها

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ل

 ص

 ر

 ح ن
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الباحث، ويظهر أنه نفس الجدول السابق، إال أن الباحث أضاف اسما   شاهدهاالدروس التي 

 وسيتم إرفاق هذه الجداول في ملحق. ) ؛ ليميز بين المعلمين من أفراد العينةم ستعارا  للمعلم

 .((5) رقم ، وملحق(4)رقم ، وملحق (3) رقم

 (2)جدول رقم 

 في حصصه نادرالتمثيالت الرياضية والمراوحات بينها التي استخدمها المعلم 
 نوع

 التمثيل
      
 النشاط

 

 رقم
شاط

الن
 

لمراوحات التمثيالت وا شرح النشاط
 للنشاط

هيم
مفا
ال

 

  القيمة العدية للمقدار الجبري  1

  الحد الجبري 2

  المقدار الجبري 3

  معامل الحد الجبري 4

  الحدود الجبرية المتشابهة 5

  ضرب المقادير الجبرية 6

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ل

 ص

 ر

 ن
 ح
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 14كونت من بوضع مجموعة من األسئلة، ت قام الباحث: أسئلة لمقابلة أفراد العينة :ثانيا   

بعد حضوره لخمسة حصص بشكل عشوائي، لكل فرد من أفراد العينة، وعرض  سؤاال، وذلك

عادة صياغتها  الباحث ، وقامأحد الخبراء في تعليم الرياضياتتلك األسئلة على  بتعديلها وا 

، وتتضمن أسئلة لمعرفة تفسير المعلمين من أفراد العينة، لبعضا  من الخبير بناء على رأي

اءاتهم في شرح وحدة الجبر، وأهمية استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة والمراوحة بينها، إجر 

في شرح وحدة الجبر، وتجنب وقوع الطلبة في بعض األخطاء، وسيتم إرفاق هذه األسئلة في 

 (. 6)ملحق رقم 

       

 :     التحليل صدق أداة   5: 3 

فريغ التمثيالت الرياضية المتعددة والمراوحات بينها اعتمد الباحث على تحكيم التحليل لت    

في وحدة الجبر من كتاب الرياضيات للصف السابع، بعرضها على أربعة محكمين من ذوي 

االختصاص، أستاذ في مركز المناهج الفلسطينية في رام اهلل ومشرف في مديرية رام اهلل، 

محافظة رام اهلل، وطلب منهم أحدهما في محافظة سلفيت واآلخر في : ومعلمي رياضيات

دراسة تحليل الباحث لتفريغ التمثيالت الرياضية والمراوحات بينها في وحدة الجبر للصف 

وزمالئه للتمثيالت الرياضية المتعددة، ( Lesh)السابع، وذلك بإطالعهم على نموذج لش 

ف السابع، وجدول تفريغ التمثيالت والمراوحات التي أعده الباحث وعلى وحدة الجبر للص

وبيان مدى شمولية ودقة النتائج في الجدول، مع تلك في وحدة الجبر للصف السابع 

بداء رأيهم، وذلك بإضافة وتعديل أو حذف ما يرونه مناسبا ، وأ ِخذت مالحظاتهم  األساسي، وا 
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بعين االعتبار، حيث تم تعديل ما يجب تعديله، بعد مناقشتهم حول النقاط التي وضعوا 

 . عليها مالحظاتهم

 :ثبات األداة   6: 3 

اعتمد الباحث أسلوب إعادة تحليل وحدة الجبر للصف السابع، ورصد التمثيالت     

معلم والمراوحات بينها، المستخدمة في الوحدة، وذلك من قبل الباحث نفسه، ومن قبل 

ل الباحث حيث حل. آخر، قام الباحث بتدريبه على التحليل، للتأكد من ثبات التحليل رياضيات

وحدة الجبر للصف السابع، ورصد التمثيالت والمراوحات بينها، ثم قام بإعادة تحليل الوحدة 

وقام . مرة ثانية، ورصد التمثيالت والمراوحات بينها، على جدول منفصل عن الجدول األول

     . المفاهيم الجبرية الموجودة في الوحدة( 1: قسيم البيانات إلى أربعة مجاالتالباحث بت

التدريبات الصفية الموجودة ( 3. األمثلة الموجودة في الوحدة؛ لتوضيح المفاهيم الجبرية( 2

الموجودة في الوحدة؛ لتقييم عملية  التمارين والمسائل( 4. في الوحدة؛ لتقييم عملية تعلم الطلبة

وضع وقام الباحث بترميز جداول تفريغ التمثيالت والمراوحات بينها، حيث . تعلم الطلبة

الباحث عالمة واحدة فقط لكل تمثيل أو مراوحة استخدمت، وعالمة صفر إذا لم ي ستخدم 

 percent of) احتساب النسب المئوية للتوافق بين التحليلين التمثيل، أو المراوحة، وتم

agreement)استخدم الباحث معامل كابا  ، كما(Kappa coefficient)   ثر ألحذف

 ,Viera, & Garrett)حيث يرى فيرا وجاريت  اق بين التحليلين،المصادفة من نسبة االتف

 :حيث K = (po - pe) /(1–pe)أن معامل كابا   ( 2005

(Po) is (observed agreement),  (pe) is (expected agreement) 
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، يظهر نسبة توافق التحليلين ومعامل كابا للمجاالت األربع التالي (3)والجدول رقم    

إلى جميع المجاالت مجتمعة، بين تحليل الباحث في المرة األولى وتحليله في المرة باإلضافة 

 .الثانية

 (3)جدول رقم 
 معامالت ثبات تحليل الجوانب الرئيسية في تحليل الباحث للمرة األولى والثانية

 المفاهيم نوع النشاط   
 الجبرية

التدريبات  األمثلة
 ةالصفي

التمارين 
 والمسائل

 االتجميع المج

 1000 1000 1000 0098 1000 معامل الثبات

 99 100 100 98 100 )%(نسبة التوافق 

     

و % 98أن نسبة التوافق بين التحليلين قد تراوحت بين ( 3) رقم يالحظ من الجدول    

حيث تتجاوز هذه القيم الحد المقبول  ،1و  0.98، كما تراوحت قيم معامل كابا بين 100%

تشير هذه النتائج إلى درجة عالية و  ،(Viera & Garrett, 2005 (    )0.7)لمعامل كابا 

وهذا يظهر توفر درجة عالية من الثبات والمصداقية في نتائج  ،من التوافق بين التحليلين

    .التحليل

على تحليل وحدة الجبر، وتفريغ  وقام الباحث بتدريب زميل له، وهو معلم رياضيات،    

اوحات بينها المستخدمة في الوحدة، وزوده بالكتاب المستهدف، وجدول تفريغ التمثيالت والمر 

التمثيالت الذي أعده الباحث، وعر فه على أنواع التمثيالت والمراوحات بينها، وطلب منه 

رصدها في الجدول المعد لهذا الغرض، وقام الباحث بترميز التمثيالت لتحليل الباحث الثاني، 

، كما تم percent of agreementئوية للتوافق بين التحليلين وتم احتساب النسب الم
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ثر المصادفة من نسبة االتفاق بين ألحذف  Kappa coefficientاحتساب معامل كابا 

، يظهر نسبة توافق التحليلين ومعامل كابا للمجاالت األربع( 4)التحليلين، والجدول رقم 

 .آخر معلمالباحث نفسه وتحليل  باإلضافة إلى جميع المجاالت مجتمعة، بين تحليل

 (4)جدول رقم 
 معلم آخروتحليل معامالت ثبات تحليل الجوانب الرئيسية في تحليل الباحث 

التدريبات  األمثلة المفاهيم نوع النشاط   
 ةالصفي

التمارين 
 والمسائل

 جميع المجاالت

 0092 0088 0096 0088 1000 معامل الثبات

 91 88 96 90 100 )%(نسبة التوافق 

   

و % 88أن نسبة التوافق بين التحليلين قد تراوحت بين ( 4) رقم يالحظ من الجدول     

حيث تتجاوز هذه القيم الحد المقبول ، 1و  0.88، كما تراوحت قيم معامل كابا بين 100%

إلى درجة أيضا  تشير هذه النتائج ، و (Viera & Garrett, 2005 ( )0.7)لمعامل كابا 

 .ن التوافق بين التحليلينعالية م

 

 :إجراءات الدراسة 7: 3

بعد أن حصل الباحث على الموافقة من قبل اللجنة المشرفة، قام بتقديم طلب لتسهيل      

المهمة من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وبعد الحصول عليها من وزارة التربية والتعليم 

قام الباحث باختيار عينة . م في محافظة رام اهللالفلسطينية، ومن مديرية التربية والتعلي

ين ومعلمة ي َدرسون في مدارس قريبة من عمل الباحث، مَ قصدية، تتكون من ثالثة أفراد، معلِ 

والذي يعمل كمدرس في مدرسة من مدارس رام اهلل، وذلك ليتسنى للباحث التنقل بين تلك 



56 

 

 
 

جراء  المقابالت مع العينة، دون أن يؤثر المدارس ومكان عمله؛ لحضور الحصص الصفية، وا 

 .ذلك على عمله

بالتنسيق مع مشرف الرياضيات وقسم اإلشراف؛ لتدريس وحدة الجبر في  ثم قام الباحث     

المدارس التي تم اختيارها؛ لتكون عينة الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي 

الثاني من الكتاب المقرر، م، حيث أن وحدة الجبر هي جزء من مواد الفصل 2011/2012

لكي يضمن الباحث أن ال يعترض المشرف على الخطة التي يعدها المعلم للفصل األول 

ألنها تحتوي على مادة للفصل الثاني، وكذلك على عدم احتواء خطة الفصل الثاني ألولئك 

أكدوا المعلمين على وحدة الجبر، ووافق مشرف الرياضيات وقسم اإلشراف على ذلك، بعد أن ت

بأن وحدة الجبر ال تعتمد على أي وحدة سيتم شرحها بعدها، وقام الباحث بعد ذلك بالتنسيق 

 .مع مدراء ومعلمي تلك المدارس على ذلك، وأبدى الجميع تعاونا تاما مع الباحث

قام الباحث بالحصول على الجزء الثاني من كتاب الرياضيات للصف السابع، الذي     

ديالت، من مركز المناهج الفلسطيني، وقام الباحث بطباعة الوحدة مع يحتوي على بعض التع

التعديالت المطلوبة عليها؛ الستخدامها في التدريس من قبل المعلمين المشتركين في الدراسة، 

 .وتم توزيعها على المدارس المستهدفة

يات فيها بشكل كان المعلم يبلغ إدارة المدرسة بنفس اليوم الذي يريد مشاهدة حصة الرياض    

، ويبقى على طبيعته للحصة تحضيره من تلك لمدرسة المعلم المشارك ال يغيرعشوائي، لكي 

         .     في عرض الحصص

، وقام بشكل عشوائي من عينة الدراسة حصص لكل معلمخمس  بمشاهدةم الباحث اق    

المراوحات بينها، وقام بكتابة الحصص بشكل كامل على أوراق؛ ليتسنى له تفريغ التمثيالت و 
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بتسجيل عدد منها، حيث تم تسجيل أربع حصص للمعلمة أمل بالفيديو، وتسجيل حصتين 

بالفيديو للمعلم سالم، وتسجيل ثالث حصص بالفيديو، وحصتين تسجيل صوتي للمعلم نادر، 

بدى وقد تحفظ المعلم سالم في البداية وعارضت المعلمة أمل التسجيل، أما المعلم نادر فقد أ

استعداده من أول يوم وقبوله للتسجيل، وبعد تسجيل أول حصة للمعلم نادر وتوضيح الباحث 

لباقي أفراد العينة أهمية التسجيل، وافق الجميع على تسجيل الحصص، وقام الباحث بتسجيل 

في تحليل المشاهدات الصفية لكل معلم من  لمساعدة الباحث ؛بالفيديو أو صوتيا   الحصص

                             .لتلك المشاهداتللتأكد من التفريغ الكامل والدقيق و  ،لمشاركين في الدراسةاالمعلمين 

التي  ، وطرح عليه األسئلةفي الدراسة المعلمين المشاركينمن  معلموقام بمقابلة كل     

يقة ؛ ليستطلع آراءهم حول وحدة الجبر في كتاب الرياضيات للصف السابع، وطر اعدت لذلك

عرضها، والعمل على تطويرها، وقام بتسجيل إجابات كل منهم صوتيا ، باإلضافة إلى تدوينها 

ألنها ستساعد على  ؛(مناقشة النتائج)في الفصل الخامس وتم عرض تلك اإلجابات . خطيا  

تبرير مدى استخدام المعلمين من أفراد العينة، للتمثيالت الرياضية والمراوحات بينها، في 

 .للوحدة المستهدفةشرحهم 

والمقر  ،األساسي السابعكتاب الرياضيات للصف  وحدة الجبر منالباحث بتحليل قام    

لمعرفة  ؛م 2011والذي طبع عام  ،العمل به من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

، يةكل من هذه التمثيالت الرياض متوسط استخدامو  ،التمثيالت الرياضية الموجودة في الكتاب

ومقارنتها مع تلك وتحديد المراوحات بينها، ومتوسط استخدام كل منها في الكتاب المستهدف، 

م الباحث بتفريغ التمثيالت احيث ق. وزمالئه في اإلطار النظري (Lesh) التي اقترحها لش

قام  ،في جدول السابعالرياضية المتعددة الموجودة في كتاب الرياضيات المقرر للصف 
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تفريغ التمثيالت الرياضية كما تم  .، وقام بتحديد المراوحات بينهاميمه لهذا الهدفالباحث بتص

الجدول الخاص الذي أعده الباحث  كل حصة لكل معلم والمراوحات بينها، في المستخدمة في

 .لهذا الغرض

وقام الباحث بترميز التمثيالت والمراوحات بينها، حيث وضع عالمة واحدة لكل تمثيل وكل    

مستخدمة في الوحدة، وعالمة صفر للتمثيل والمراوحة غير  بين تمثيلين مختلفين اوحةمر 

المستخدمة في وحدة الجبر، لحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات 

التمثيالت في كل مجال من مجاالت التحليل، وعالمات كل مراوحة بين تلك التمثيالت 

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  وتم. للصف السابع المستخدمة في وحدة الجبر

كل فرد من أفراد ستخدمها يالتي  ،والمراوحات بينهاالمعيارية لكل من هذه التمثيالت الرياضية 

الموجودة في الكتاب  والمراوحات بينها، ومقارنتها مع التمثيالت الرياضية ،الدراسةفي عينة ال

بين ما هو موجود بشكل نظري  لمحاولة الربط .هؤ وزمال (Lesh) ومع ما يعرضه لش المقرر،

 .وما يتم على أرض الواقع في غرفة الصف ،في الكتاب المقرر

 

 :المعالجة اإلحصائية  8: 3

في المتوفرة والمراوحات بينها، ما أنواع التمثيالت الرياضية  :لإلجابة على السؤال األول(  1 

بالمقارنة  والمراوحات بينها، ما مدى كفاية هذه التمثيالتمن الكتاب المدرسي، و  وحدة الجبر

 للتمثيالت؟ (Lesh)مع نموذج لش 

بغرض  ،من كتاب الرياضيات المقرر للصف السابع وحدة الجبرالباحث بتحليل  قام     

وعمليات  ،وتكرار كل نوع من هذه التمثيالت ،تحديد وتسجيل أنواع التمثيالت المستخدمة
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م هذه البيانات في يتنظب قامو .  بين هذه التمثيالت، في الكتاب المدرسي اوحةوالمر  االنتقال

 (.2)والجدول مرصود بشكل كامل في ملحق رقم، الباحث لهذا الغرض الذي أعدهجدول ال

 ،(ح) المواقف الحياتية، و (ل)األلفاظ و  ،(ر) الرموز المكتوبةوتشمل هذه األنواع كال من 

وقام الباحث بحساب المتوسطات  .(ص) شكالاألصور و ال، و (ن) مجسماتالنماذج و الو 

واالنحرافات المعيارية لعالمات كل تمثيل منها في كل مجال، ولجميع المجاالت  الحسابية

( 5)، والجدول رقم هؤ وزمال( Lesh)مجتمعة، ومقارنتها مع الوضع المثالي الذي يعرضه لش 

( 6)هيم الجبرية في الوحدة، وجدول رقم يبين تلك المتوسطات واالنحرافات المعيارية للمفا

( 8)للتدريبات الصفية في الوحدة، والجدول رقم ( 7)لألمثلة الواردة في الوحدة، وجدول رقم 

للمتوسطات الحسابية واالنحرافات ( 9)للتمارين والمسائل في الوحدة، بينما جدول رقم 

حسابية واالنحرافات المعيارية وكذلك لحساب المتوسطات ال .المعيارية لكل المجاالت مجتمعة

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات ( 10)لكل مراوحة بين تمثيلين منها، والجدول رقم 

لها في مجال ( 11)المعيارية للمراوحات في مجال المفاهيم الجبرية في الوحدة، والجدول رقم 

ت الصفية المعروضة في لها في التدريبا( 12)األمثلة الموجودة في الوحدة، والجدول رقم 

لها في التمارين والمسائل المرفقة في الوحدة، بينما الجدول رقم ( 13)الوحدة، والجدول رقم 

 .للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتلك المجاالت مجتمعة( 14)

 ،ما مدى استخدام مدرسي الرياضيات للصف السابع: ولإلجابة على السؤال الثاني (2

في تدريسهم لوحدة  ،هابين وللمراوحاتلكل نوع من هذه التمثيالت  كين في الدراسةالمشار 

مع و  مع الكتاب المدرسي بالمقارنة والمراوحات بينها، هذه التمثيالت ما مدى كفاية، و الجبر

 للتمثيالت؟ (Lesh)نموذج لش 
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 المشاركون، ستخدمها المعلموناالباحث بتسجيل أنواع التمثيالت الرياضية التي  قام    

فيما بينها، وذلك من خالل مشاهدة الباحث لهؤالء المعلمين أثناء  والمراوحاتوتكراراتها 

وقام الباحث بترميز التمثيالت والمراوحات بينها، حيث وضع عالمة واحدة  .لوحدةلتدريسهم 

لكل تمثيل وكل مراوحة استخدمها كل معلم، وعالمة صفر للتمثيل والمراوحة التي لم 

عالمات واالنحرافات المعيارية ل ،حساب المتوسطات الحسابيةبالباحث  قامو  تخدمها المعلم،يس

نتائج مدى استخدام  قام بمقارنةو  ، ولعالمات كل من المراوحات،كل نوع من هذه التمثيالت

مع تلك التي يقدمها الكتاب  والمراوحات بينها المعلم لكل نوع من التمثيالت الرياضية

 .وزمالئه( Lesh)ع الوضع المثالي لنموذج لش، ومالمدرسي
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

من تحليله لوحدة الجبر، ومشاهداته  ،النتائج التي توصل إليها الباحث ،يتناول هذا الفصل    

إلى معرفة التمثيالت الرياضية المتعددة  ،فقد هدفت هذه الدراسة. الصفية ألفراد العينة

المستخدمة في وحدة الجبر من كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي  ،بينها والمراوحات

في الكتاب المقرر في الرياضيات للصف  ،في فلسطين، وذلك من خالل تحليل وحدة الجبر

مع  مقارنة ،التمثيالت والمراوحات المستخدمة في نفس الوحدة توفر هذهومعرفة مدى  ،السابع

وتحديد مدى . وزمالئه( Lesh)طبقا لنموذج لش  ،المراوحات بينهاو  الوضع المثالي للتمثيالت

استخدام معلمي ومعلمات الرياضيات من أفراد العينة لهذه التمثيالت والمراوحات بينها، ومدى 

مع تلك الموجودة في الكتاب  ،كفاية التمثيالت التي يستخدمها المعلمون في الصف الدراسي

التي يستخدمها المعلمون في الصف  ،والمراوحات بينهاالمقرر، ومدى كفاية التمثيالت 

 .وزمالئه( Lesh)طبقا لنموذج لش  ،الدراسي

 :ولعرض نتائج الدراسة قام الباحث بتصنيفها وفقا لسؤالي الدراسة كما يلي    

والمراوحات بينها، ما أنواع التمثيالت الرياضية : السؤال األوللإلجابة على  1: 4

ما مدى كفاية هذه ، و المقرر للصف السابع  ، من الكتاب المدرسيالجبر وحدةفي المتوفرة 

 للتمثيالت؟ (Lesh)بالمقارنة مع نموذج لش  والمراوحات بينها، التمثيالت

من كتاب الرياضيات للصف  تحليل وحدة الجبربالباحث  لإلجابة على هذا السؤال، قام    

ت بينها، المتوفرة في الوحدة، في الجدول الذي السابع، وتفريغ التمثيالت الرياضية والمراوحا

أعده الباحث لهذا الغرض، ووضع الباحث عالمة واحدة لكل تمثيل، ولكل مراوحة متوفرة، 
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قام وتم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعالمات كل تمثيل، ولكل مراوحة، و 

تائج المتعلقة بالتمثيالت الرياضية الن: أوال :هما ،إلى قسمين رئيسيين النتائجالباحث بتقسيم 

 .النتائج المتعلقة بالمراوحات بين التمثيالت: ثانيا .لكل المواضيع في الوحدة

.  األمثلة( 2. المفاهيم( 1: وقام الباحث بتقسيم كال من هذين القسمين إلى خمسة أجزاء   

 . جتمعةاألربعة م لمجاالتا( 5. التمارين والمسائل( 4. التدريبات الصفية( 3

    

 .النتائج المتعلقة بالتمثيالت   1:1: 4

وهي النتائج في تحليل وحدة الجبر من الكتاب : النتائج المتعلقة بالمفاهيم الرياضية( 1  

المدرسي للصف السابع األساسي، والتي تتعلق بالتمثيالت الرياضية المتوفرة للمفاهيم الجبرية 

التالي المتوسطات الحسابية واالنحرافات ( 5)ل رقم حيث يبين الجدو  في الوحدة المستهدفة،

لمفاهيم في وحدة الجبر في في تقديم ا الرياضية المتوفرةلتمثيالت عالمات ال ،المعيارية

 .الكتاب

 (5)جدول رقم 
 الوحدةللمفاهيم في  وفرةمتاللتمثيالت عالمات االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 نوع التمثيل

 

   ز المكتوبة الرمو 
 (ر ) 

 اللفظي       
 (ل ) 

    المواقف الحياتية 
 (ح ) 

     النماذج والمجسمات
 (ن ) 

  الصور واألشكال 
 (ص ) 

 0020 0000 0010 1000 1000 المتوسط الحسابي

 0042 0000 0032 0000 0000 االنحراف المعياري

الرموز ب التمثيل كل منات عالمأن المتوسط الحسابي ل، (5) رقم يظهر من الجدول   

بانحراف معياري صفر،  1.00اللغة المحكية للمفاهيم الرياضية يساوي التمثيل بو  ،المكتوبة
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وواضح  ،وزمالئه (Lesh)طبقا لنموذج لش  ،الوحدة مفاهيم في مرتفع جدا  وأنها م ثِّلت بشكل 

استخدمت في تقديم كل من الوسط الحسابي لكل من التمثيل بالرموز المكتوبة واللفظي، أنها 

 0.20بينما كان المتوسط الحسابي للتمثيل بالصور واألشكال  .المفاهيم الجبرية في الوحدة

 منخفضا  كان  ،وهذا يظهر أن استخدام التمثيل بالصور واألشكال ،0.42وبانحراف معياري 

لمواقف لنموذج، أما المتوسط الحسابي الستخدام تمثيل النفس المفاهيم طبقا في توضيح ا

، وهذا يظهر أن استخدام التمثيل بالمواقف 0.32وبانحراف معياري  0.10فكان  ،الحياتية

نموذج، أما المتوسط لنفس ال طبقا ،الوحدة تقديم مفاهيم فيجدا   منخفضا  كان  ،الحياتية

وهذا يظهر أن  ،فكان صفرا وبانحراف معياري صفر ،الحسابي للتمثيل بالنماذج والمجسمات

 .على اإلطالق ستخدمباستخدام النماذج والمجسمات للمفاهيم لم ي   التمثيل

النتائج في تحليل الوحدة، المتعلقة بالتمثيالت  وهي: النتائج المتعلقة باألمثلة الرياضية( 2

 التي استخدمت في تقديم األمثلة المتوفرة، لتوضيح المفاهيم الجبرية في الوحدة المستهدفة،

عالمات التالي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل( 6)حيث يبين الجدول رقم 

 .الوحدةألمثلة في التي استخدمت في تقديم ا ،لتمثيالت الرياضيةا

 (6)جدول رقم 

ألمثلة توضيح التمثيالت المستخدمة لعالمات االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل
 الوحدةفي 

 نوع التمثيل

 

   الرموز المكتوبة 
 (ر ) 

   اللفظي    
 (ل ) 

    المواقف الحياتية 
 (ح ) 

    النماذج والمجسمات 
 (ن ) 

   الصور واألشكال
 (ص ) 

 0035 0020 0022 1000 1000 المتوسط الحسابي

 0048 0040 0041 0000 0000 االنحراف المعياري
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لمتوسط الحسابي أن ا وزمالئه، (Lesh)لش ، وطبقا  لنموذج (6) رقم يظهر من الجدول   

 1.00لألمثلة الرياضية يساوي  التمثيل اللفظيو  ،الرموز المكتوبةب التمثيل كل منعالمات ل

وهذا يظهر أن  الوحدة،تقديم أمثلة في  مرتفع جدا  بانحراف معياري صفر، وأنها م ثِّلت بشكل و 

ا كان المتوسط بينم كل أمثلة الوحدة استخدمت التمثيل بالرموز المكتوبة والتمثيل اللفظي،

، وهذا يظهر أن 0.48وبانحراف معياري  ،0.35لتمثيل بالصور واألشكال عالمات االحسابي ل

أما المتوسط  المقدمة في الوحدة،ألمثلة في ا منخفضا   استخدام التمثيل بالصور واألشكال كان

وهذا  ،0.41وبانحراف معياري  ،0.22فكان  ،المواقف الحياتيةبتمثيل ال لعالماتالحسابي 

الوحدة، أما المتوسط  تقديم أمثلة في يظهر أن استخدام التمثيل بالمواقف الحياتية كان ضعيفا  

وبانحراف  ،0.20كان المستخدمة في الوحدة لتمثيل بالنماذج والمجسمات عالمات االحسابي ل

 ألمثلة كانفي حالة اوهذا يظهر أن التمثيل باستخدام النماذج والمجسمات  ،0.40معياري 

                 .منخفضا  

 

النتائج في تحليل الوحدة، والمتعلقة بالتمثيالت  وهي :النتائج المتعلقة بالتدريبات الصفية( 3

المتوسطات  ،التالي( 7)يبين الجدول رقم و  التي استخدمت في تقديم التدريبات الصفية،

 .دريبات الصفيةلتمثيالت الرياضية للتعالمات االحسابية واالنحرافات المعيارية ل
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 (7)جدول رقم 

لتدريبات عالمات التمثيالت المستخدمة في االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل
  في الوحدة الصفية

 نوع التمثيل

 

      الرموز المكتوبة
 (ر ) 

 اللفظي       
 (ل ) 

      المواقف الحياتية 
 (ح ) 

       النماذج والمجسمات
 (ن ) 

      واألشكالالصور 
 (ص ) 

 0023 0003 0004 1000 1000 المتوسط الحسابي

 0042 0017 0020 0000 0000 االنحراف المعياري

أن المتوسط الحسابي وزمالئه،  (Lesh)لنموذج لش  وطبقا  ( 7) رقم يظهر من الجدول      

 1.00فية يساوي للتدريبات الص التمثيل اللفظيالرموز المكتوبة و التمثيل بكل من عالمات ل

وهذا يظهر أن كل  الوحدة، تدريبات في مرتفع جدا  بانحراف معياري صفر، وأنها م ثِّلت بشكل 

بينما كان المتوسط التدريبات في الوحدة تستخدم التمثيل اللفظي والتمثيل بالرموز المكتوبة، 

هذا يظهر أن ، و 0.42وبانحراف معياري  ،0.23لتمثيل بالصور واألشكال عالمات االحسابي ل

أما المتوسط الحسابي  ،الوحدة تدريبات في منخفضا   استخدام التمثيل بالصور واألشكال كان

، 0.20وبانحراف معياري  ،0.04فكان المتوفرة في الوحدة  المواقف الحياتيةبتمثيل ال لعالمات

ري وبانحراف معيا ،0.03لتمثيل بالنماذج والمجسمات عالمات االمتوسط الحسابي ل وكان

، والتمثيل بالنماذج التمثيل بالمواقف الحياتيةكال من استخدام  معدل وهذا يظهر أن ،0.17

 .الوحدة تدريبات في جدا   منخفضا  كان  والمجسمات،

النتائج في تحليل الوحدة، والمتعلقة  وهي :النتائج المتعلقة بالتمارين والمسائل( 4  

 ،التالي( 8)حيث يبين الجدول رقم  والمسائل، بالتمثيالت التي استخدمت في تقديم التمارين
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للتمارين المتوفرة، لتمثيالت الرياضية عالمات االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 .الوحدةوالمسائل في 

                                                          :       (8)جدول رقم 
 وحدةاللتمارين والمسائل في عالمات اات المعيارية لالمتوسطات الحسابية واالنحراف

 نوع التمثيل

 

     الرموز المكتوبة
 (ر ) 

 اللفظي     
 (ل ) 

      المواقف الحياتية
 (ح ) 

      النماذج والمجسمات
 (ن ) 

    الصور واألشكال
 (ص ) 

 0033 0008 0005 1000 1000 المتوسط الحسابي

 0047 0027 0023 0000 0000 االنحراف المعياري

التمثيل و أن المتوسط الحسابي لكل من الرموز المكتوبة  ،(8) رقم يظهر من الجدول   

بانحراف معياري صفر، وأنها م ثِّلت و  ،1.00يساوي  في الوحدة للتمارين والمسائل اللفظي

ارين وهذا يظهر أن كل التم ،وزمالئه (Lesh)طبقا لنموذج لش  ،في الوحدة مرتفع جدا  بشكل 

بينما  م التمثيل بالرموز المكتوبة والتمثيل اللفظي في تقديمها،خدِ والمسائل في الوحدة است  

المتوفرة في  لتمثيل بالصور واألشكالعالمات االمتوسط الحسابي ل نالحظ من الجدول أن

، وهذا يظهر أن استخدام التمثيل 0.47وبانحراف معياري  ،0.33 تمارين ومسائل الوحدة كان

أما المتوسط الحسابي . لنموذجلنفس االوحدة طبقا  تمارين في منخفضا   صور واألشكال كانبال

، وهذا يظهر أن 0.23وبانحراف معياري  ،0.05المواقف الحياتية فكان بتمثيل ال لعالمات

عالمات المتوسط الحسابي ل وكان، منخفضا  جدا  استخدام التمثيل بالمواقف الحياتية كان 

وهذا يظهر أن التمثيل ، 0.27وبانحراف معياري  ،0.08لتمثيل بالنماذج والمجسمات ا

 .منخفضا جدا  كان  للتمارينباستخدام النماذج والمجسمات 
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وهي نتائج تحليل الوحدة، المتعلقة بكل  :األربعة المجاالت بمعدلالنتائج المتعلقة ( 5  

فاهيم الجبرية في الوحدة، أو تقديم أمثلة التمثيالت في الوحدة، والتي توفرت في توضيح الم

( 9)والجدول رقم الوحدة، أو عرض التدريبات الصفية، أو التمارين والمسائل في الوحدة، 

لتمثيالت الرياضية في عالمات ايبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل ،التالي

 .الوحدةفي األربعة المجاالت 

 (9)جدول رقم        

في  المجاالتجميع عالمات التمثيالت في توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالم
 وحدة ال

 نوع التمثيل

 

    الرموز المكتوبة 
 (ر ) 

 اللفظي     
 (ل ) 

   المواقف الحياتية 
 (ح ) 

     النماذج والمجسمات
 (ن ) 

   الصور واألشكال 
 (ص ) 

 0031 0010 0010 1000 1000 المتوسط الحسابي

 0046 0030 0030 0000 0000 االنحراف المعياري

أن المتوسط الحسابي وزمالئه،  (Lesh)لش  وطبقا  لنموذج ،(9) رقم يظهر من الجدول   

بانحراف  1.00لجميع المجاالت يساوي والتمثيل اللفظي  ،لتمثيل بالرموز المكتوبةعالمات ال

وهذا يظهر أن كل المفاهيم وكل  ي الوحدة،ف مرتفع جدا  معياري صفر، وأنها م ثِّلت بشكل 

األمثلة وكل التدريبات الصفية، وكذلك كل التمارين والمسائل المتوفرة في الوحدة، استخدمت 

لتمثيل عالمات ابينما كان المتوسط الحسابي ل التمثيل بالرموز المكتوبة والتمثيل اللفظي،

يظهر أن استخدام التمثيل بالصور  ، وهذا0.46وبانحراف معياري  ،0.31بالصور واألشكال 

المواقف الحياتية بتمثيل ال لعالماتأما المتوسط الحسابي  ة،في الوحد منخفضا   واألشكال كان
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لتمثيل عالمات االمتوسط الحسابي ل وكذلك كان، 0.30وبانحراف معياري  0.10فكان 

 كل من استخدام معدلوهذا يظهر أن ، 0.30وبانحراف معياري  ،0.10بالنماذج والمجسمات 

جدا  في  منخفضا  كان  ،التمثيل باستخدام النماذج والمجسماتو  ،التمثيل بالمواقف الحياتية

 .الوحدة

 :ملخص نتائج التمثيالت المتوفرة في الوحدة 2: 1: 4

وزمالئه،  (Lesh)يظهر من البيانات المتعلقة بالتمثيالت الرياضية، وطبقا لنموذج لش     

ل بالرموز المكتوبة والتمثيل اللفظي، قد م ثِّال بشكل مرتفع جدا  في الوحدة ، أن كال  من التمثي

بينما تراوح الوسط الحسابي لعالمات التمثيل بالمواقف الحياتية في مختلف المجاالت، بين 

في الوحدة، بينما  ، وهذا يظهر أنه م ثِّل بشكل منخفض جدا  0.10، وبمعدل 0.22و  0.04

ي لعالمات التمثيل بالنماذج والمجسمات في مختلف المجاالت، بين صفر الحساب تراوح الوسط

بينما تراوح  في الوحدة، ، وهذا يظهر أنه م ثِّل بشكل منخفض جدا  0.10، وبمعدل 0.20و 

و  0.20الوسط الحسابي لعالمات التمثيل بالصور واألشكال في مختلف المجاالت، بين 

 .في الوحدة ثِّل بشكل منخفض، وهذا يظهر أنه م  0.30، وبمعدل 0.35

 

                                   :النتائج المتعلقة بالمراوحات بين التمثيالت المختلفة  3: 1: 4

النتائج في تحليل  وهي: النتائج المتعلقة بالمراوحات بين التمثيالت في المفاهيم الجبرية( 1

تي تظهر المراوحات واالنتقاالت بين وحدة الجبر، من كتاب الرياضيات للصف السابع، وال
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 ،التالي( 10)يبين الجدول رقم و التمثيالت المتوفرة في المفاهيم الجبرية في الوحدة، 

لمراوحات بين التمثيالت المستخدمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات ا

 .الوحدةللمفاهيم الجبرية في 

لمراوحات بين سابية واالنحرافات المعيارية لعالمات المتوسطات الحا: (10)الجدول رقم 
 الوحدةللمفاهيم الجبرية في  التمثيالت المستخدمة 

 المعيارياالنحراف  الحسابي المتوسط  المراوحات
 0000 1000 ر         ل
 0032 001 ر         ح
 0000 0000 ر         ن
 0032 001 ر         ص

 0032 001 رل        
 0000 0000 حل         
 0000 0000 نل        

 0032 001 ل        ص
 0000 0000 رح         
 0000 0000 لح         
 0000 0000 نح        

 0000 0000 ح        ص
 0000 0000 رن        
 0000 0000 لن        
 0000 0000 حن        

 0000 0000 ن        ص
 0032 001 رص        
 0000 0000 لص        
 0000 0000 حص        
 0000 0000 ص        ن

التمثيل  لعالمات المراوحة منوسط الحسابي متأن ال ،(10) رقم يظهر من الجدول    

بانحراف معياري صفر، وأنه م ثِّل بشكل  ،1.00يساوي  التمثيل اللفظيإلى الرموز المكتوبة ب

ونالحظ أن كل  ،وزمالئه (Lesh)طبقا لنموذج لش  ،الوحدة المفاهيم في تقديم في رتفع جدا  م
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وأن  المفاهيم الجبرية في الوحدة، استخدمت المراوحة من التمثيل الرمزي إلى التمثيل اللفظي،

إلى الرموز المكتوبة  من: )التالية بين التمثيالت لعالمات المراوحات وسط الحسابيمتال

إلى  التمثيل اللفظي، ومن واألشكال إلى الصور المكتوبة من الرموزو قف الحياتية، الموا

إلى  واألشكال ومن الصور واألشكال، إلى الصور التمثيل اللفظي، ومن المكتوبة الرموز

، وهذا يظهر أنها مثلت بشكل 0.32، وبانحراف معياري 0.100، كان (المكتوبة الرموز

: متوسط الحسابي  لعالمات المراوحات بين التمثيالت التاليةونالحظ أن ال ، منخفض جدا  

إلى المواقف الحياتية،  التمثيل اللفظيومن من الرموز المكتوبة إلى النماذج والمجسمات، )

إلى النماذج والمجسمات، ومن المواقف الحياتية إلى الرموز، ومن  التمثيل اللفظيومن 

المواقف الحياتية إلى النماذج والمجسمات، ومن  ومن ، التمثيل اللفظيالمواقف الحياتية إلى 

ومن النماذج والمجسمات إلى الرموز، ومن النماذج  المواقف الحياتية إلى الصور واألشكال،

، ومن النماذج والمجسمات إلى المواقف الحياتية، ومن  والمجسمات إلى التمثيل اللفظي

، ومن  ور واألشكال إلى التمثيل اللفظيالنماذج والمجسمات إلى الصور واألشكال، ومن الص

كان  (الصور واألشكال إلى المواقف الحياتية، ومن الصور واألشكال إلى النماذج والمجسمات

               .لم تستخدم في الوحدة على اإلطالقوأنها صفر وبانحراف معياري  صفرا  

 

النتائج في تحليل الوحدة  وهي :األمثلةالنتائج المتعلقة بالمراوحات بين التمثيالت في ( 2

يبين و المستهدفة، والتي تظهر المراوحات واالنتقاالت بين التمثيالت المتوفرة في أمثلة الوحدة،
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لمراوحات بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات ا( 11)الجدول رقم 

 .الوحدةفي  لألمثلةالتمثيالت المستخدمة 

لمراوحات بين متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الا: (11) رقم الجدول
  الوحدة لألمثلةفي  التمثيالت المستخدمة

 المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط  المراوحات

 0030 0009 ر         ل
 0000 0000 ر         ح

 0023 0005 ن     ر     
 0012 0001 ص     ر    
 0045 0043 ر          ل 

 0037 0015 ح     ل     
 0031 0011 ن    ل      

 0042 0022 ص ل        
 0023 0005 ر          ح 

 0037 0015 ل        ح   
 0031 0011 ن     ح     

 0023 0005 ص  ح       
 0023 0005 ر         ن 

 0023 0005 ل       ن   
 0023 0005 ح     ن     
 0023 0005 ص     ن    

 0045 0027 ر  ص       
 0041 0020 ل ص        
 0023 0005 ح ص        
 0034 0014 ن ص        

إلى  اللفظي، للمراوحة من التمثيلوسط الحسابي متأن ال ،(11) رقم يظهر من الجدول    

 متوسط، وأنها م ثِّلت بشكل 0.45ي بانحراف معيار  ،0.43يساوي  التمثيل بالرموز المكتوبة

للمراوحة وسط الحسابي متأن ال ونالحظ ،وزمالئه (Lesh)لنموذج لش طبقا   الوحدة أمثلة في

صفرا ، وهذا يظهر أن هذه  يساويإلى التمثيل بالمواقف الحياتية  بالرموز المكتوبة من التمثيل
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لباقي  وسط الحسابيمتالحظ أن نالو المراوحة لم ت ستخدم في أمثلة الوحدة على اإلطالق، 

 منخفض ومنخفض جدا  أنها م ثِّلت بشكل  وهذا يظهر 0.27و    0.01المراوحات تراوح بين 

 .لنموذجلنفس اطبقا  الوحدة أمثلة في

النتائج في  وهي: التدريبات الصفيةالنتائج المتعلقة بالمراوحات بين التمثيالت في (  3
ت ظِهر المراوحات واالنتقاالت بين التمثيالت المتوفرة في تحليل الوحدة المستهدفة، والتي 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات ( 12)يبين الجدول رقم و  التدريبات الصفية في الوحدة،
 .الوحدةفي  في التدريبات الصفية لمراوحات بين التمثيالت المستخدمةلعالمات ا المعيارية

لمراوحات بين لعالمات ا االنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية و : (12)الجدول رقم 
 .الوحدةفي  في التدريبات الصفية التمثيالت المستخدمة

 المعيارياالنحراف  الحسابي المتوسط  المراوحات

 0000 0000 ر         ل
 0000 0000 ر         ح
 0000 0000 ر         ن
 0000 0000 ر         ص

 0046 0030 رل        
 0011 0001 حل         
 0000 0000 نل        

 0011 0001 ل        ص
 0020 0004 رح         
 0011 0001 لح         
 0000 0000 نح        

 0017 0003 ح        ص
 0017 0003 رن        
 0017 0003 لن        
 0017 0003 حن        

 0017 0003 ن        ص
 0028 0008 رص        
 0025 0007 لص        
 0017 0003 حص        
 0017 0003 ص        ن
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لعالمات المراوحات بين التمثيالت  وسط حسابيأكبر متأن ( 12) رقم يظهر من الجدول    

 ، للمراوحة من التمثيل0.46، وبانحراف معياري 0.30المستخدمة في التدريبات الصفية كان 

إلى التمثيل بالرموز المكتوبة، وانه م ثِّل بشكل منخفض، بينما نالحظ أن كال من  اللفظي

ومن  من التمثيل بالرموز المكتوبة إلى التمثيل اللفظي،) المراوحات بين التمثيالت التالية 

لى التمثيل بالرموز المكتوبة إلى التمثيل بالمواقف الحياتية، ومن التمثيل بالرموز المكتوبة إ

التمثيل بالنماذج والمجسمات، ومن التمثيل بالرموز المكتوبة إلى التمثيل بالصور واألشكال، 

ومن التمثيل اللفظي إلى التمثيل بالنماذج والمجسمات، ومن التمثيل بالمواقف الحياتية إلى 

كان صفرا ، وهذا يظهر أن هذه المراوحات لم ت ستخدم في ( التمثيل بالنماذج والمجسمات

تدريبات الصفية في الوحدة على اإلطالق،  بينما تراوح المتوسط الحسابي لباقي المراوحات، ال

أنها م ثِّلت  وهذا يظهر ،0.28و  0.11، وبانحراف معياري تراوح بين 0.08و   0.01بين 

 .وزمالئه (Lesh)طبقا لنموذج لش  ،الوحدة تدريبات في منخفض جدا  بشكل 

النتائج في  وهي: التمارين والمسائلوحات بين التمثيالت في النتائج المتعلقة بالمرا( 4

تحليل وحدة الجبر من كتاب الرياضيات للصف السابع، والتي تظهر المراوحات واالنتقاالت 

المتوسطات  ،التالي( 13)يبين الجدول رقم و  بين التمثيالت المتوفرة في تمارين الوحدة،

للتمارين لمراوحات بين التمثيالت المستخدمة ا الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات

 .الوحدةفي  والمسائل
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المراوحات بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات : (13)لجدول رقم ا
 الوحدةفي  لتمارين والمسائلل التمثيالت المستخدمة

 المعيارياالنحراف  الحسابي المتوسط المراوحات

 0034 0013 ر         ل
 0000 0000 ر         ح

 0018 0003 ن     ر     
 0027 0008 ص      ر    
 0046 0029  ر          ل 

 0018 0003 ح     ل     
 0000 0000 ن    ل      

 0015 0002 ص ل        
 0010 0001 ر          ح 

 0021 0004 ل        ح   
 0000 0000 ن     ح     

 0000 0000 ص  ح       
 0000 0000 ر         ن 

 0000 0000 ل       ن   
 0015 0002 ح     ن     
 0015 0002 ص      ن    

 0042 0023 ر  ص       
 0035 0014 ل ص        
 0000 0000 ح ص        
 0000 0000 ن ص        

    

 لعالمات المراوحة من التمثيل اللفظي وسط الحسابيلمتا أن( 13) رقم يظهر من الجدول   

، وأنه مثل بشكل 0.46، وبانحراف معياري 0.29إلى التمثيل بالرموز المكتوبة كان 

من الرموز : )منخفض، وأن المتوسط الحسابي لعالمات المراوحات بين التمثيالت التالية

إلى النماذج والمجسمات، ومن الرموز المكتوبة إلى التمثيل اللفظي،  ومن الرموز المكتوبة 

إلى المواقف الحياتية، ومن التمثيل  المكتوبة إلى الصور واألشكال، ومن التمثيل اللفظي
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إلى الصور واألشكال، ومن المواقف الحياتية إلى الرموز المكتوبة، ومن المواقف  اللفظي

ومن النماذج  اقف الحياتية،النماذج والمجسمات إلى المو  ومن الحياتية إلى التمثيل اللفظي،

والمجسمات إلى الصور واألشكال، ومن الصور واألشكال إلى الرموز المكتوبة، ومن الصور 

، وبانحراف معياري تراوح بين 0.23و  0.01، تراوح بين (واألشكال إلى التمثيل اللفظي

طبقا  ،في الوحدةومنخفض جدا   منخفضأنها م ثِّلت بشكل  وهذا يظهر ،0.42و    0.10

من الرموز المكتوبة : ) ، ونالحظ أن المراوحات بين التمثيالت التالية(Lesh)لنموذج لش 

إلى النماذج والمجسمات، ومن المواقف  ، ومن التمثيل اللفظيبالمواقف الحياتيةإلى التمثيل 

ج النماذ الحياتية إلى النماذج والمجسمات، ومن المواقف الحياتية إلى الصور واألشكال، ومن

النماذج والمجسمات إلى التمثيل اللفظي، ومن الصور  والمجسمات إلى الرموز المكتوبة، ومن

كانت ( واألشكال إلى المواقف الحياتية، ومن الصور واألشكال إلى النماذج والمجسمات

 .معدومة في تمارين الوحدة المستهدفة

 

النتائج في تحليل  وهي: تكل المجاالالنتائج المتعلقة بالمراوحات بين التمثيالت في ( 5

وحدة الجبر، من كتاب الرياضيات للصف السابع، والتي تظهر المراوحات واالنتقاالت بين 

المتوسطات الحسابية  ،التالي( 14)يبين الجدول رقم التمثيالت المتوفرة في الوحدة ككل، و 

 .لوحدةالمراوحات بين التمثيالت المستخدمة في واالنحرافات المعيارية لعالمات ا
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لمراوحات بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات ا: (14)لجدول رقم ا
 في الوحدة لكل المجاالتالتمثيالت المستخدمة 

 المعيارياالنحراف  الحسابي المتوسط  المراوحات

 0033 0013 ر         ل
 0000 0000 ر         ح
 0017 0003 ر         ن

 0021 0004 ص     ر    
 0047 0033 ر        ل 

 0024 0006 حل         
 0017 0003 ن         ل

 0028 0009 ل        ص
 0017 0003 رح         
 0024 0006 لح         

 0017 0003 ن        ح 
 0015 0002 ح        ص

 0015 0002 ر        ن 
 0015 0002 ل         ن

 0015 0002 حن        
 0017 0003 ن        ص
 0040 0019 رص        
 0035 0014 لص        
 0015 0002 حص        
 0022 0005 ص        ن

لعالمات المراوحات المتوفرة في  وسط حسابيأعلى متأن  ،(14) رقم يظهر من الجدول     

، 0.33إلى التمثيل بالرموز المكتوبة، ويساوي  يالوحدة،  كان للمراوحة من التمثيل اللفظ

، وأنه م ثِّل بشكل منخفض، وأن المتوسط الحسابي لعالمات المراوحة 0.47وبانحراف معياري 

من التمثيل بالرموز المكتوبة إلى التمثيل بالمواقف الحياتية كان صفرا ، وهذا يعني أن هذه 

 وأن المتوسط الحسابي لعالمات باقي المراوحة لم ت ستخدم على اإلطالق في الوحدة،
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أنها  ، وهذا يظهر0.40و  0.15وبانحراف معياري  0.19و  0.02المراوحات، تراوح بين 

 .(Lesh)طبقا لنموذج لش  في الوحدة منخفض جدا  م ثِّلت بشكل 

  

 :ملخص نتائج المراوحات المتوفرة في الوحدة  4: 1: 4

وحات بين مختلف التمثيالت، أن المراوحة من التمثيل يظهر من البيانات المتعلقة بالمرا    

في جميع المجاالت في  اللفظي إلى التمثيل بالرموز المكتوبة، كان لها أكبر متوسط حسابي

، وهذا يظهر أنها م ثِّلت بشكل 0.33، وبمعدل 0.43و  0.1الوحدة، حيث تراوح بين 

نت تليها المراوحة من التمثيل وزمالئه، وكا (Lesh)منخفض في الوحدة طبقا لنموذج لش 

 0.08حيث تراوح المتوسط الحسابي لها بين  بالصور واألشكال إلى التمثيل بالرموز المكتوبة،

في جميع المجاالت في الوحدة، وهذا يظهر أنها م ثِّلت بشكل  0.19، وبمعدل 0.27و 

كال إلى التمثيل ثم المراوحة من الصور واألش منخفض جدا  في الوحدة طبقا لنفس النموذج،

، في جميع 0.14، وبمعدل 0.20حيث تراوح المتوسط الحسابي لها بين صفر و  اللفظي،

المجاالت في الوحدة، وهذا يظهر أنها م ثِّلت بشكل منخفض جدا  في الوحدة، وكانت تليها 

بين  المراوحة من التمثيل بالرموز إلى التمثيل اللفظي، حيث تراوح المتوسط الحسابي لعالماتها

في  في الوحدة، وهذا يظهر أنها م ثِّلت بشكل ضعيف جدا   0.13، وبمعدل 1.00صفر و 

، وتراوح معدلها بين 0.23الوحدة، وتراوح المتوسط الحسابي لباقي المراوحات بين صفر و 

لجميع المجاالت، وهذا يظهر أنها م ثِّلت بشكل منخفض جدا  في الوحدة طبقا  0.09صفر و

                                                                           . وزمالئه (Lesh)لنموذج لش 
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وهذه النتائج ت ظِهر أن المراوحات بين مختلف التمثيالت، لم تتجاوز مستوى المنخفض في     

 .وزمالئه (Lesh)طبقا لنموذج لش  مختلف المجاالت

وحدة الجبر من كتاب الرياضيات ية الستخدام ، النسبة المئو (3)ويظهر الشكل رقم     

للتمثيالت المختلفة، والنسبة  المئوية لكل مراوحة بينها، حيث وضعت النسبة  للصف السابع

المئوية للتمثيل، ووضعت النسبة المئوية للمراوحة عند بداية السهم الذي ي ظهر المراوحة، 

ل بالصور واألشكال إلى التمثيل بالنماذج فنالحظ مثال أن النسبة المئوية للمراوحة من التمثي

، بينما المراوحة من التمثيل بالنماذج والمجسمات إلى التمثيل بالصور %5والمجسمات تساوي 

 %.3واألشكال يساوي 

 

 

 

 

 

 

 

للتمثيالت المختلفة والنسبة  المئوية لكل  الوحدةالنسبة المئوية الستخدام ( 3)الشكل رقم 

 .مراوحة بينها
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ما مدى استخدام مدرسي الرياضيات للصف السابع : جابة على السؤال الثانيلإل  2: 4

في تدريسهم لوحدة  ،هابين وللمراوحاتلكل نوع من هذه التمثيالت  المشاركين في الدراسة

مع و  مع الكتاب المدرسي بالمقارنة والمراوحات بينها ما مدى كفاية هذه التمثيالت، و الجبر

            ت؟للتمثيال (Lesh)نموذج لش 

وضع الباحث عالمة واحدة، لكل تمثيل أو مراوحة يستخدمها المعلم من أفراد العينة، ثم     

تمثيل وكل مراوحة، كان  قام بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعالمات كل

لك قام يستخدمها كل معلم من أفراد العينة، ثم قام بحساب معدل استخدام كل أفراد العينة، لذ

النتائج المتعلقة بالمعلم  ثم .النتائج المتعلقة بالمعلم نادر :هي بتقسيم البيانات إلى أربعة أقسام

. النتائج المتعلقة بكل المعلمين من أفراد العينة وأخيرا   .أمل ةالنتائج المتعلقة بالمعلم ثم .سالم

م لكل المجاالت وذلك الن وقام الباحث بإيجاد الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل معل

ها الباحث، لهذا تعامل شاهدبعض أفراد العينة لم يحل تدريبات أو تمارين في الحصص التي 

كوحدة ( مفاهيم جبرية، وأمثلة، وتدريبات صفية، وتمارين ومسائل)الباحث مع كل المجاالت 

  :واحدة، ولكن تم تقسيم البيانات لكل معلم إلى قسمين

 .في الحصص التي حضرها الباحث ثيالت الرياضية التي استخدمها المعلمالمتعلقة بالتم( 1

المعلم في الحصص التي المتعلقة بالمراوحات بين تلك التمثيالت التي استخدمها ( 2 

  وزمالئه، ( Lesh)ثم قارن الباحث تلك النتائج مع الوضع المثالي عند لش . حضرها الباحث

 .لجبر من كتاب الرياضيات للصف السابع األساسيوكذلك مع النتائج في تحليل وحدة ا
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 النتائج المتعلقة بالمعلم نادر    1: 2: 4

التمثيالت التي رصدها الباحث، وقام  هي: نادرالتمثيالت التي استخدمها المعلم (1    

للمعلم نادر من أفراد العينة،  شاهدهابتسجيلها في كل حصة من الحصص الصفية التي 

لعالمات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التالي( 15)رقم يبين الجدول و 

التي رصدها الباحث في حصص المعلم نادر في شرحه لوحدة الجبر من كتاب لتمثيالت ا

 .الرياضيات للصف السابع األساسي

 

 (15)الجدول رقم 

 نادرخدمها المعلم لتمثيالت التي استعالمات ال ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتوسطمتال 
 في شرحه لوحدة الجبر

 نوع التمثيل

 

              الرموز المكتوبة
 (ر ) 

 اللفظي      
 (ل ) 

            المواقف الحياتية
 (ح ) 

              النماذج والمجسمات
 (ن ) 

          الصور واألشكال
 (ص ) 

 0023 0003 0015 1000 1000 المتوسط الحسابي

 0042 0016 0036 0000 0000 ف المعيارياالنحرا

          

، أن المتوسط الحسابي لعالمات كل من التمثيل بالرموز (15) رقم نالحظ من الجدول    

المكتوبة والتمثيل اللفظي، التي استخدمها المعلم نادر في شرحه لوحدة الجبر في الحصص 

وي صفر، وأنهما م ثِّال بشكل مرتفع ، وبانحراف معياري يسا1.00التي حضرها الباحث يساوي 

وزمالئه، وهذا يظهر أن المعلم نادر استخدم التمثيل اللفظي، ( Lesh)جدا  طبقا لنموذج لش 

ها الباحث، وفي هذه شاهدوكذلك التمثيل بالرموز المكتوبة، لكل األنشطة في الدروس التي 
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رسي،  بينما كان المتوسط الحسابي النتيجة توافق مع نتائج التمثيالت المتوفرة في الكتاب المد

،  وهذا ي ظهر انه م ثِّل 0.36، وبانحراف معياري 0.15لعالمات التمثيل بالمواقف الحياتية 

بشكل منخفض جدا ، ولكن معدل استخدام المعلم للتمثيل بالمواقف الحياتية، أكبر من معدل 

، أما المتوسط 0.10اوي استخدام وحدة الجبر له، حيث كان معدل استخدام وحدة الجبر يس

، 0.03الحسابي لعالمات التمثيل بالنماذج والمجسمات الذي استخدمه المعلم نادر فكان  

، وأنه م ثِّل بشكل منخفض جدا  طبقا لنفس النموذج، ولكن معدل 0.16وبانحراف معياري 

تخدام استخدام المعلم للتمثيل بالنماذج والمجسمات في شرحه للوحدة كان أقل من معدل اس

، وكان معدل استخدام المعلم نادر للتمثيل بالصور 0.07الوحدة لهذا التمثيل والذي كان 

، وهذا يظهر 0.42، وبانحراف معياري 0.23الباحث شاهدها واألشكال في الحصص التي 

لت بشكل منخفض طبقا لنفس النموذج، ولكن معدل استخدام المعلم نادر لهذا التمثيل أنها م ثِّ 

 .0.31عدل استخدام الوحدة له، والتي كان أقل من م

 

وهي المراوحات بين التمثيالت  نادرالمراوحات بين التمثيالت التي استخدمها المعلم ( 2  

يبين الباحث، و  شاهدهاالتي استخدمها المعلم نادر في شرحه لوحدة الجبر في الحصص التي 

 لمراوحات بينلعالمات ا ةاريالمعي اتواالنحراف ةالحسابي اتوسطمتال( 16)الجدول رقم 

، في الحصص التي حضرها في شرحه لوحدة الجبر نادرالتي استخدمها المعلم لتمثيالت ا

 .الباحث
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 (16)الجدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات المراوحات بين التمثيالت التي  

 استخدمها المعلم نادر في شرحه لوحدة الجبر
 المعيارياالنحراف  الحسابي المتوسط  حاتالمراو 

 0045 0028 ر         ل
 0031 0011 ر         ح

 0000 0000 ر         ن
 0029 0009 ر         ص

 0047 0031 ر         ل
 12. 0001 حل         

 0016 0003 ن         ل
 0034 0014 ل        ص
 0033 0012 رح         

 0012 0001 ل         ح
 0016 0003 نح        

 0027 0008 ح        ص
 0016 0003 رن        
 0016 0003 لن        
 0016 0003 حن        

 0016 0003 ن        ص
 0039 0019 رص        
 0037 0016 لص        
 0027 0008 حص        
 0016 0003 ص        ن

  

 ، أن المتوسط الحسابي لعالمات المراوحة من التمثيل(16) رقم ويظهر من الجدول   

بالرموز المكتوبة إلى التمثيل بالنماذج والمجسمات التي استخدمها المعلم نادر  كان صفرا ، 

وبانحراف معياري صفر وهذا ي ظهر أن المعلم نادر لم يستخدم هذه المراوحة في الحصص 

، وهذا يعني أن 0.03، بينما كان معدل استخدام الوحدة لهذه المراوحة الباحثشاهدها التي 

استخدام المعلم نادر لهذه المراوحة أقل من استخدام الوحدة لها، وكان معدل استخدام المعلم 
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، وبانحراف معياري 0.31إلى التمثيل بالرموز المكتوبة  نادر للمراوحة من التمثيل اللفظي

تخدام المعلم نادر لهذه المراوحة كان منخفضا   طبقا لنموذج لش ، وهذا ي ظهر أن اس0.47

(Lesh ) وزمالئه، وت ظهر هذه النتيجة أن معدل استخدام المعلم لهذه المراوحة أقل من معدل

،  ونالحظ أن المتوسط الحسابي لباقي المراوحات، 0.33استخدام الوحدة لها، والتي كانت 

وأن معدل استخدام  مثلت بشكل منخفض ومنخفض جدا ،، وأنها 0.28و    0.01تراوح بين 

من الرموز المكتوبة إلى التمثيل اللفظي، : ) المعلم لكل من المراوحات بين التمثيالت التالية

الرموز المكتوبة  إلى المواقف الحياتية، الرموز المكتوبة إلى الصور واألشكال، التمثيل 

اتية إلى الرموز المكتوبة، المواقف الحياتية إلى اللفظي إلى الصور واألشكال، المواقف الحي

الصور واألشكال، النماذج والمجسمات إلى الرموز المكتوبة، النماذج إلى التمثيل اللفظي، 

، كان أكبر من (الصور واألشكال إلى التمثيل اللفظي، الصور واألشكال إلى المواقف الحياتية

ام المعلم مساويا  لمعدل استخدام الوحدة، لكل معدل استخدام الباحث لها، بينما معدل استخد

إلى النماذج والمجسمات، المواقف  التمثيل اللفظي: )من المراوحات بين التمثيالت التالية

الحياتية إلى النماذج والمجسمات، النماذج والمجسمات إلى الصور واألشكال، والصور 

د كان معدل استخدام الوحدة لها اكبر ، أما باقي المراوحات فق(واألشكال إلى الرموز المكتوبة

 . لها المعلم نادرمن معدل استخدام 

 

 النتائج المتعلقة بالمعلم سالم   2: 2: 4

التمثيالت التي رصدها الباحث، وقام بتسجيلها  هي سالمالتمثيالت التي استخدمها المعلم (1

يبين الجدول ينة، و للمعلم سالم من أفراد العشاهدها في كل حصة من الحصص الصفية التي 
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التي لتمثيالت لعالمات ا ، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،التالي( 17)رقم 

 .الباحثشاهدها استخدمها المعلم سالم في شرحه لوحدة الجبر في الحصص التي 

 (17)الجدول رقم                                    

 سالميارية لعالمات التمثيالت التي استخدمها المعلم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع
 في شرحه لوحدة الجبر

 نوع التمثيل

 

            الرموز المكتوبة
 (ر ) 

 اللفظي     
 (ل ) 

     المواقف الحياتية
 (ح ) 

    النماذج والمجسمات 
 (ن ) 

    الصور واألشكال
 (ص ) 

 0007 0002 0002 1000 1000 المتوسط الحسابي

 0025 0014 0014 0000 0000 االنحراف المعياري

     

أن المتوسط الحسابي لكل من التمثيل بالرموز المكتوبة  ،(17) رقم نالحظ من الجدول   

 مرتفع جدا  وانحراف معياري يساوي صفر، وأنهما م ثِّال بشكل  ،1.00والتمثيل اللفظي، يساوي 

المواقف ) ح الوسط الحسابي لباقي التمثيالت وزمالئه، بينما تراو ( Lesh)طبقا لنموذج لش 

وانحراف معياري  ،0.07و  0.02بين  ،(المجسمات، والصور واألشكال الحياتية، والنماذج

 .، وهذا يظهر أنها م ثِّلت بشكل منخفض جدا  طبقا لنفس النموذج0.25و  0.14تراوح بين 

وهي المراوحات بين التمثيالت  :سالمالمراوحات بين التمثيالت التي استخدمها المعلم ( 2

 الباحث،شاهدها التي استخدمها المعلم سالم في شرحه لوحدة الجبر، في الحصص التي 

 عالماتل ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتوسطمتال ،التالي( 18)يبين الجدول رقم و 

الحصص في  في شرحه لوحدة الجبر سالمالتي استخدمها المعلم لتمثيالت ا المراوحات بين

 .الباحثشاهدها التي 
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  (18)الجدول رقم 
التي لتمثيالت ا لمراوحات بينعالمات ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 في شرحه لوحدة الجبر سالماستخدمها المعلم 
 المعيارياالنحراف  الحسابي المتوسط  المراوحات

 0026 0007 ر         ل
 0000 0000 ر         ح    
 0000 0000 ر         ن    
 0019 0004 ر         ص   

 0023 0005 ر  ل       
 0013 0002 حل            
 0000 0000 ن ل           
 0000 0000 ل        ص   
 0000 0000 ر ح           
 0013 0002 لح           
 0000 0000 نح           
 0000 0000 ح        ص   
 0000 0000 ر  ن          
 0000 0000 ل ن           
 0000 0000 حن           
 0000 0000 ن        ص   
 0026 0007 رص          
 0019 0004 لص          
 0000 0000 حص          
 0000 0000 ص        ن  

 

م سالم استخدم سبع مراوحات من بين المراوحات ، أن المعل(18) رقم يظهر من الجدول    

من التمثيل بالرموز إلى التمثيل اللفظي، ومن التمثيل بالرموز إلى )كلها، وهذه المراوحات هي 

التمثيل بالصور واألشكال، ومن التمثيل اللفظي إلى التمثيل بالرموز، ومن التمثيل اللفظي إلى 

ل بالمواقف الحياتية إلى التمثيل اللفظي، ومن التمثيل التمثيل بالمواقف الحياتية، ومن التمثي

(  بالصور واألشكال إلى التمثيل بالرموز، ومن التمثيل بالصور واألشكال إلى التمثيل اللفظي
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، وبانحراف 0.07و  0.02وأن المتوسط الحسابي لعالمات هذه المراوحات، تراوح بين 

استخدام المعلم سالم للمراوحات كان  ، وهذا ي ظهر أن0.26و  0.13معياري تراوح بين 

وزمالئه، بينما باقي المراوحات لم يستخدمها المعلم ( Lesh)ضعيفا جدا  طبقا لنموذج لش 

 .الباحث على اإلطالقشاهدها سالم في الحصص التي 

 النتائج المتعلقة بالمعلمة أمل  3: 2: 4

تي رصدها الباحث، وقام التمثيالت ال هي أمل ةها المعلمتالتمثيالت التي استخدم(1

يبين الجدول رقم للمعلمة أمل، و شاهدها بتسجيلها في كل حصة من الحصص الصفية التي 

التي استخدمتها المعلمة لتمثيالت ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التالي( 19)

 .أمل، في شرحها لوحدة الجبر

 (19)الجدول رقم 

 ةها المعلمتلتمثيالت التي استخدمعالمات ال ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتوسطمتال
 في شرحها لوحدة الجبر أمل

 نوع التمثيل

 

      الرموز المكتوبة
 (ر ) 

 اللفظي     
 (ل ) 

   المواقف الحياتية 
 (ح ) 

     النماذج والمجسمات 
 (ن ) 

   الصور واألشكال 
 (ص ) 

 0009 0011 0016 1000 1000 المتوسط الحسابي
 0029 0031 0037 0000 0000 االنحراف المعياري

   

، أن المتوسط الحسابي لكل من التمثيل بالرموز المكتوبة (19) رقم نالحظ من الجدول   

، وبانحراف معياري يساوي صفر، وأنهما م ثِّال بشكل مرتفع جدا  1.00يساوي  والتمثيل اللفظي

المواقف )وح المتوسط الحسابي لباقي التمثيالت وزمالئه، بينما ترا( Lesh)طبقا لنموذج لش 
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، وبانحراف معياري 0.16و  0.09بين ( الحياتية، والنماذج والمجسمات، والصور واألشكال

 . ، وهذا يظهر أنها م ثِّلت بشكل منخفض جدا  طبقا لنفس النموذج0.37و  0.29تراوح بين 

وهي المراوحات بين  :لأم ةمها المعلتالمراوحات بين التمثيالت التي استخدم( 2   

 شاهدهاالتمثيالت التي استخدمتها المعلمة أمل في شرحها لوحدة الجبر في الحصص التي 

لعالمات  ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتوسطمتال ،التالي( 20)يبين الجدول رقم و  الباحث،

  .ة الجبرلوحد ال في شرحهأم ةها المعلمتالتي استخدملتمثيالت ا لمراوحات بينا

 (20)الجدول رقم 
التي لتمثيالت ا لمراوحات بينعالمات ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 لوحدة الجبر افي شرحه أملها المعلم تاستخدم
 المعيارياالنحراف  الحسابي المتوسط  المراوحات 

 0043 0024 ر         ل
 0031 0011 ر         ح
 0000 0000 ر         ن
 0033 0013 ر         ص

 0043 0023  رل        
 0000 0000 حل         
 0000 0000 نل        

 0033 0013 ل        ص
 0031 0011 رح         
 0000 0000 لح         
 0000 0000 نح        

 0021 0005 ح        ص
 0012 0002 رن        
 0000 0000 لن        
 0000 0000 حن        

 0000 0000 ن        ص
 0039 0019 رص        
 0037 0016 لص        
 0024 0006 حص        
 0037 0016 ص        ن



88 

 

 
 

أن المتوسط الحسابي للمراوحات بين التمثيالت التي  ،(20) رقم يظهر من الجدول    

تراوح  ،الباحثشاهدها في الحصص التي  ،لوحدة الجبر ال في شرحهأم ةها المعلمتاستخدم

، وهذا يظهر أن استخدام 0.43وصفر  تراوح بين وبانحراف معياري ،0.24و  بين صفر

 .وزمالئه( Lesh)جدا  طبقا لنموذج لش  ومنخفضا   منخفضا  ل للمراوحات كان أم ةالمعلم

: لمين من أفراد العينةالنتائج المتعلقة بمعدل النتائج لكل المع   4: 2: 4    

التي لتمثيالت ل ، المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري،التالي( 21)يبين الجدول رقم 

 .استخدمها كل المعلمين من أفراد العينة في شرحهم لوحدة الجبر

 (21)الجدول رقم                                      

ين المعلمكل لتمثيالت التي استخدمها عالمات ال ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتوسطمتال
 من أفراد العينة

 نوع التمثيل

 

  الرموز المكتوبة
 (ر ) 

 اللفظي      
 (ل ) 

المواقف الحياتية 
 (ح ) 

 النماذج والمجسمات 
 (ن ) 

الصور واألشكال 
 (ص ) 

 0014 0005 0011 1000 1000 المتوسط الحسابي

 0034 0022 0032 0000 0000 االنحراف المعياري

  

، أن المتوسط الحسابي لكل من التمثيل بالرموز المكتوبة (21) رقم نالحظ من الجدول   

، وبانحراف معياري يساوي صفر، وأنهما م ثِّال بشكل مرتفع جدا  1.00يساوي  والتمثيل اللفظي

المواقف )وزمالئه، بينما تراوح الوسط الحسابي لباقي التمثيالت ( Lesh)طبقا لنموذج لش 

، وبانحراف معياري 0.14و  0.05بين ( الحياتية، والنماذج والمجسمات، والصور واألشكال
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، وهذا يظهر أنها م ثِّلت بشكل منخفض جدا  طبقا لنموذج لش 0.34و  0.22تراوح بين 

(Lesh )وزمالئه . 

( 22)رقم حيث يبين الجدول  :المراوحات بين التمثيالت التي استخدمها كل المعلمين( 2    

التي استخدمها لتمثيالت ا لمراوحات بينل ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتوسطمتال التالي

 .المعلمون في شرحهم لوحدة الجبر

 (22)الجدول رقم 
التي تمثيالت لا لمراوحات بينعالمات ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 لوحدة الجبر مفي شرحه وناستخدمها المعلم

 المعيارياالنحراف  الحسابي المتوسط  لمراوحاتا 

 0041 0021 ر         ل
 0027 0008 ر         ح
 0000 0000 ر         ن
 0028 0009 ر         ص

 0041 0021  رل        
 0010 0001 حل         
 0010 0001 نل        

 0028 0009 ل        ص
 0027 0008 رح         
 0010 0001 لح         
 0010 0001 نح        

 0021 0005 ح        ص
 0012 0002 رن        
 0010 0001 لن        
 0010 0001 حن        

 0010 0001 ن        ص
 0036 0015 رص        
 0033 0012 لص        
 0021 0005 حص        
 0012 0002 ص        ن
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، أن المتوسط الحسابي للمراوحات بين التمثيالت، التي (22) رقم يظهر من الجدول   

، وبانحراف معياري تراوح بين صفر  0.21استخدمها كل المعلمين، تراوح بين صفر و

ن التمثيالت كان منخفضا  ومنخفضا  ، وهذا يظهر أن استخدام المعلمين للمراوحات بي0.41و

 .وزمالئه( Lesh)جدا  طبقا لنموذج لش 

 

 :  ملخص نتائج استخدام المعلمين للتمثيالت الرياضية المتعددة   5: 2: 4

يظهر من النتائج، أن المتوسط الحسابي الستخدام التمثيل بالرموز المكتوبة والتمثيل    

، وهذا يظهر توافقا مع النتائج في تحليل 1.00، يساوي اللفظي لكل المعلمين من أفراد العينة

الكتاب المدرسي، وبنفس الوقت، يكون المعلمون قد استخدموا التمثيلين بشكل مرتفع جدا  طبقا 

أما تمثيل المواقف الحياتية فقد تراوح المتوسط الحسابي . وزمالئه( Lesh)لنموذج لش 

، وهذا يظهر أن معدل 0.11، وبمعدل 0.16و  0.02الستخدامه عند أفراد العينة بين 

استخدام المعلمين من أفراد العينة للمواقف الحياتية، كان أفضل قليال  من استخدام الكتاب له، 

، وأنها م ثِّلت بشكل 0.10، وبمعدل 0.22و  0.04حيث تراوح استخدام الكتاب له بين 

لحسابي الستخدام المعلمين أما المتوسط ا. وزمالئه( Lesh)منخفض جدا  طبقا لنموذج لش 

، 0.05، وبمعدل 0.11و  0.02من أفراد العينة للتمثيل بالنماذج والمجسمات، فقد تراوح بين 

وهذا يظهر أن معدل استخدام المعلمين من أفراد العينة للنماذج والمجسمات، كان أقل بشكل 

، وبمعدل 0.20و  0.00قليل من استخدام الكتاب له، حيث تراوح استخدام الكتاب له بين 

وزمالئه، أما المتوسط ( Lesh)،، وأنها م ثِّلت بشكل منخفض جدا  طبقا لنموذج لش 0.07

 0.07الحسابي الستخدام المعلمين من أفراد العينة للتمثيل بالصور واألشكال، فقد تراوح بين 
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ور ، وهذا يظهر أن معدل استخدام المعلمين من أفراد العينة للص0.14، وبمعدل 0.23و 

و   0.20واألشكال، كان أقل من استخدام الكتاب له حيث تراوح استخدام الكتاب له، بين 

 .،، وأنها م ثِّلت بشكل منخفض طبقا لنفس النموذج0.31، وبمعدل 0.35

 

  :لتمثيالت المتعددةلمراوحات بين املخص نتائج استخدام المعلمين ل   6: 2: 4 

دام المعلمين من أفراد العينة للمراوحات، كان في كل تظهر النتائج أن أفضل معدل الستخ   

من المراوحة بين الرموز المكتوبة والتمثيل اللفظي، حيث تراوح استخدام المعلمين لهذه 

، وأن استخدام المعلمين لها، كان أفضل من 0.21وبمعدل  0.28و   0.07المراوحة، بين 

، وأن هذه المراوحة 0.13ه المراوحة استخدام الكتاب، حيث كان معدل استخدام الكتاب لهذ

وزمالئه،  وبنفس الدرجة، كانت المراوحة ( Lesh)م ثِّلت بشكل منخفض، طبقا لنموذج لش 

من التمثيل اللفظي إلى الرموز المكتوبة، حيث تراوح استخدام المعلمين لهذه المراوحة، بين 

أقل من استخدام الكتاب، ، وأن استخدام المعلمين لها، كان 0.21، وبمعدل 0.31و   0.05

، وأن هذه المراوحة م ثِّلت بشكل 0.33حيث كان معدل استخدام الكتاب لهذه المراوحة 

منخفض طبقا لنفس النموذج، أما استخدام المعلمين من أفراد العينة للمراوحة بين التمثيل 

هذا يظهر ، و 0.08، وبمعدل 0.11بالرموز المكتوبة والمواقف الحياتية فتراوح بين صفر و 

أن استخدام المعلمين لها، كان أفضل من استخدام الكتاب، حيث كان معدل استخدام الكتاب 

في حين كان . وزمالئه( Lesh)لها صفر، وأنها م ثِّلت بشكل منخفض جدا  طبقا لنموذج لش 

من الرموز المكتوبة إلى النماذج ) استخدام المعلمين لكل من المراوحات بين التمثيالت 

جسمات، ومن التمثيل اللفظي إلى التمثيل بالمواقف الحياتية، ومن التمثيل اللفظي إلى والم
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التمثيل بالنماذج والمجسمات، ومن التمثيل بالمواقف الحياتية إلى التمثيل اللفظي، ومن 

التمثيل بالمواقف الحياتية إلى التمثيل بالنماذج والمجسمات، ومن التمثيل بالنماذج والمجسمات 

لتمثيل اللفظي، ومن التمثيل بالنماذج والمجسمات إلى التمثيل بالمواقف الحياتية، ومن إلى ا

التمثيل بالنماذج والمجسمات إلى التمثيل بالصور واألشكال، ومن التمثيل بالصور واألشكال 

إلى التمثيل بالرموز المكتوبة، ومن التمثيل بالصور واألشكال إلى التمثيل اللفظي، ومن 

، أقل من استخدام الكتاب لها، (الصور واألشكال إلى التمثيل بالنماذج والمجسماتالتمثيل ب

بينما . وزمالئه( Lesh)وأن استخدام المعلمين لها بشكل منخفض جدا  طبقا لنموذج لش 

من الرموز المكتوبة إلى الصور واألشكال، ومن المواقف الحياتية )المراوحات بين التمثيالت 

ة، ومن المواقف الحياتية إلى الصور واألشكال، ومن الصور واألشكال إلى إلى الرموز المكتوب

، فكان استخدام المعلمين لها، أفضل من استخدام الكتاب لها، وأنها م ثِّلت (المواقف الحياتية

أما المراوحات من التمثيل اللفظي إلى التمثيل . بشكل منخفض جدا  طبقا لنفس النموذج

لتمثيل بالنماذج والمجسمات إلى التمثيل بالرموز المكتوبة، فكان بالصور واألشكال، ومن ا

معدل استخدام المعلمين لها، نفس معدل استخدام الكتاب لها، وأنها م ثِّلت بشكل منخفض جدا  

 .   وزمالئه( Lesh)طبقا لنموذج لش 

 :ملخص نتائج الدراسة    3: 4  

معلمين لكل من التمثيل بالرموز المكتوبة أظهرت نتائج الدراسة، أن استخدام الكتاب وال   

وزمالئه، بينما كان استخدام ( Lesh)والتمثيل اللفظي كان مرتفعا  جدا ، طبقا لنموذج لش 

الكتاب والمعلمين للمواقف الحياتية منخفضا  جدا  طبقا لنفس النموذج، وأن استخدام المعلمين 
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خدام الكتاب والمعلمين للتمثيل بالنماذج له كان أفضل من استخدام الكتاب له، بينما كان است

والمجسمات منخفضا  جدا ، وأن استخدام الكتاب له كان أفضل من استخدام المعلمين له، أما 

استخدام الكتاب للصور واألشكال فكان منخفضا ، واستخدام المعلمين للصور واألشكال كان 

دام الكتاب له كان أفضل من وزمالئه،  وأن استخ( Lesh)منخفضا  جدا  طبقا لنموذج لش 

 . استخدام المعلمين له

نتائج المراوحات أن استخدام الكتاب والمعلمين للمراوحات تراوح بين منخفض جدا   وأظهرت   

 .وزمالئه( Lesh)ومنخفض طبقا لنموذج لش 

 النسب المئوية لمعدل استخدام المعلمين من أفراد العينة للتمثيالت( 4)ويظهر الشكل رقم    
 .والمراوحات بينها في شرحهم لوحدة الجبر
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النسب المئوية لمعدل استخدام المعلمين من أفراد العينة للتمثيالت (: 4)الشكل رقم 
 .والمروحات بينها في شرحهم لوحدة الجبر
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 لفصل الخامسا

 مناقشة النتائج والتوصيات

 وضع، و الرابع الفصل في الدراسة إليها توصلت لتيا النتائج مناقشة تمت الفصل هذا في   

 .الدراسة ئجتان على بناء   ةبالمناس التوصيات

التمثيالت الرياضية المتعددة والمراوحات بينها، المستخدمة هدفت هذه الدراسة للكشف عن     

في وحدة الجبر من كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي، ومقارنتها مع الوضع المثالي 

وزمالئه، والكشف أيضا  عن التمثيالت الرياضية المتعددة والمراوحات ( Lesh)نموذج لش ل

بينها، التي يستخدمها أفراد العينة من المعلمين، في الصف الدراسي في شرحهم لوحدة الجبر 

المستهدفة، ومقارنتها مع تلك المستخدمة في الكتاب المدرسي، ومع الوضع المثالي عند لش 

(Lesh )الئهوزم      . 

قام الباحث بتصميم جدول لتفريغ التمثيالت والمراوحات بينها، وقام بتحليل وإلجراء الدراسة    

وحدة الجبر وتفريغ التمثيالت والمراوحات بينها، المستخدمة في وحدة الجبر، ومشاهدة خمس 

ها التي حصص بشكل عشوائي لكل فرد من أفراد العينة، وتفريغ التمثيالت والمراوحات بين

استخدمها كل فرد من أفراد العينة، وح سبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

والنسب المئوية لعالمات التمثيالت الرياضية والمراوحات بينها المستخدمة في وحدة الجبر، 

ما   :من أجل اإلجابة عن سؤالي الدراسةوتلك التي استخدمها المعلمون من أفراد العينة، 

ما من الكتاب المدرسي؟ و  وحدة الجبرفي المتوفرة والمراوحات بينها نواع التمثيالت الرياضية أ

لكل نوع من هذه  -المشاركين في الدراسة  -مدى استخدام مدرسي الرياضيات للصف السابع 
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 ما مدى كفاية هذه التمثيالت؟ و في تدريسهم لوحدة الجبر هابين وللمراوحاتالتمثيالت 

 للتمثيالت؟ (Lesh)بالمقارنة مع نموذج لش  بينها والمراوحات

    

 :مناقشة النتائج

  األول السؤال نتائج مناقشة  1: 5

من  وحدة الجبرفي المتوفرة والمراوحات بينها ما أنواع التمثيالت الرياضية : األول السؤال   

نة مع نموذج لش بالمقار  والمراوحات بينها ما مدى كفاية هذه التمثيالتالكتاب المدرسي، و 

(Lesh) للتمثيالت؟ 

أجيب على هذا السؤال من خالل تحليل وحدة الجبر من كتاب الرياضيات للصف السابع    

وأظهرت النتائج أن المستخدمة في الوحدة،  ،األساسي، لتحديد التمثيالت والمراوحات بينها

كان مرتفعا جدا   ( ثيل اللفظيالرموز المكتوبة والتم)للتمثيالت التقليدية معدل استخدام الوحدة 

 لباقي التمثيالت بينمعدل استخدام الوحدة  تراوحوزمالئه، بينما ( Lesh)طبقا لنموذج لش 

  .طبقا لنفس النموذجمنخفضا  جدا  و منخفضا  

وت ظهر النتائج أن هناك قصورا  باستخدام الوحدة لكل من التمثيل بالمواقف الحياتية،    

ظهر النتائج أيضا  وجود فجوة وت  المجسمات، والتمثيل بالصور واألشكال، والتمثيل بالنماذج و 

التمثيل بالمواقف الحياتية، والتمثيل بالنماذج والمجسمات، والتمثيل بين استخدام كل من 

وزمالئه، وأن  ( Lesh)مع الوضع المثالي للتمثيالت الرياضية عند لش  بالصور واألشكال

والتمثيل  اللفظييالت التقليدية المستخدمة دائما ، وهي التمثيل تركيز الوحدة كان على التمث

  .بالرموز المكتوبة
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وأظهرت النتائج أن المراوحة من التمثيل بالرموز المكتوبة إلى التمثيل بالمواقف الحياتية     

 إلى اللفظي التمثيل كان معدوما  في وحدة الجبر، وأن معدل استخدام الوحدة للمراوحة من

الرموز المكتوبة كان منخفضا ،  بينما أظهرت النتائج أن معدل استخدام الوحدة لكل ب يلالتمث

وزمالئه، وهذا يظهر أنه ( Lesh)المراوحات المتبقية كان منخفضا  جدا ، طبقا لنموذج لش 

على الرغم من أن معدل استخدام الوحدة للتمثيل بالرموز المكتوبة والتمثيل اللفظي كان مرتفعا  

، إال أن معدل استخدام المراوحات كان منخفضا  ومنخفضا  جدا ، أو حتى معدوما  في جدا  

أن التمثيالت الرياضية المتعددة تم تعلمها كنهايات بحد ذاتها،  ي ظهربعض المراوحات، وهذا 

وهذا النهج يحد من قوة وتأثير التمثيالت كأدوات لتعلم الرياضيات ويكون غير مفيد بالشكل 

أن تعلم أنواع ( Greeno & Hall, 1997)جرينو وهول وهذا يتفق مع ما الحظاه  .المطلوب

الهدف المنشود من  يحقق، ال التمثيالت كنهايات بحد ذاتها وليس كطرق ذات معنى ومتصلة

 .تعليم الرياضيات استخدام التمثيالت الرياضية المتعدة

أن ( Juersivich, Garofalo & Fraser, 2006)ر يز ويرى جورسيفيغ وغاروفالو وفر    

أن فهم الطلبة استخدام التمثيالت كنهايات بحد ذاتها ي عد قصورا  ولن ي حسن فهم الطلبة، و 

للمفاهيم لن يتحسن بتزويد الطلبة بالتمثيالت المتعددة بحد ذاتها، ولكن يجب معرفة 

  .لك التمثيالتالتواصل بين ت يةالمعلومات التي تجلبها تلك التمثيالت جنبا  إلى جنب مع كيف

وتتفق النتائج حول ضعف التمثيل بالمواقف الحياتية، مع النتيجة في دراسة يان وليانغهو    

(Yan, & Lianghuo, 2004) في أن معظم المسائل في الكتب المفحوصة لم ت َمثل ،

ونالحظ أن هذه النتيجة لم تأخذ بعين . بمواقف حياتية في كل من الواليات المتحدة والصين
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رأي الباحثين في أن زيادة المسائل التي لها تطبيقات في مواقف حياتية ي حس ن تنوع العتبار ا

  (Chee Mok, 2010)المسائل ويساعد في إيجاد بيئات تعلم أفضل للمستويات العليا للفهم

من خالل إطالع الباحث، لم يجد أي دراسة تعطي كما  مناسبا  للتمثيالت الرياضية و    

المراوحات بينها، ولم يجد أيضا  أي دراسة تحليلية للمناهج، ت ظهر أن تلك المستخدمة و 

وزمالئه للتمثيالت الرياضية ( Lesh)المناهج َتستخدم الوضع المثالي الذي يقترحه لش 

إجراء دراسة حول كتب الرياضيات في دول تحصيلها الرياضي  لهذا يقترح والمراوحات بينها،

ية، مثل سنغافورة أو غيرها، لمعرفة مدى استخدامها للتمثيالت مرتفع في االختبارات الدول

 .، لالقتراب بشكل مناسب من الوضع المثاليالرياضية المتعددة والمراوحات بينها

، في وجود قصور باستخدام (1995)وتتفق نتائج السؤال األول أيضا  مع ما الحظه سالم    

ل يخضع لسيطرة الطريقة التقليدية، ومن التمثيالت في المناهج، وأن عرض المنهاج ما زا

على تعلم  ايجابي فعال نتائج دراسته الحظ أن استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة، له أثر

الطلبة، وأوصى واضعي المناهج الفلسطينية بأن يستخدموا التمثيالت الرياضية المتعددة 

أن استخدام ( 2011)سة شاهين وأظهرت نتائج درا. والمراوحات بينها في مناهج الرياضيات

على  الجبر للصف السابع، كان له أثر ايجابي التمثيالت الرياضية المتعددة في تدريس وحدة

حيث قام بتصميم وحدة جبر للصف السابع األساسي تستخدم التمثيالت  تحصيل الطلبة،

ت الرياضية الرياضية، وأوصى القائمين على المناهج الفلسطينية إدخال المزيد من التمثيال

المتعددة في مناهج الرياضيات، وهذا ي ظهر الحاجة إلدخال المزيد من التمثيالت الرياضية 

واستخدام التمثيالت  -بشكل خاص -على وحدة الجبر للصف السابع األساسي في فلسطين
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بشكل  –الرياضية المتعددة، والمراوحات بينها، في مختلف كتب الرياضيات لكل الصفوف 

 . -عام

أن  إلى أهمية ( NCTM, 2000) المجلس القومي األمريكي لمعلمي الرياضيات وأشار    

وهذا يظهر أن نتائج  ركز مناهج الرياضيات على استخدام التمثيالت المتعددة،تتضمن و ت

الذي أظهره  التمثيالت الرياضية المتعددة رايمعمع  كبيرالدراسة الحالية ال تتفق بشكل 

 .كمعيار مستقل ألهميته ( NCTM) يكي لمعلمي الرياضيات المجلس القومي األمر 

ومن خالل إطالع الباحث على الخطوط العريضة لمنهاج الرياضيات الفلسطينية وأهدافه،    

وجد من بين األهداف العامة لتدريس الرياضيات عرض المعلومات بتمثيالت مختلفة مثل 

همية الرياضيات في الحياة العملية واكتساب الجداول واألشكال والصور والكتابة، أيضا تقدير أ

ويظهر من نتائج تحليل الوحدة وجود  .المعارف الرياضية التي تساعد اإلنسان في حياته

التربية والتعليم الفلسطينية الى توفيرها في وزارة  قصورا  في التمثيالت الرياضية، والتي تسعى

  .مناهج الرياضيات الفلسطينية

 ن المفاهيم واألنشطة ت عَرض بشكل واسع ومتكرر بنفس التمثيل، وأن هناكوالحظ الباحث أ   

حيث  اكتظاظا  في عدد األنشطة، وأن هذا الكم من األنشطة ي ثقل كاهل المتعلمين والمعلمين،

وفي هذه   نشاطا  في الصفحة الواحدة، 7.1صفحة، أي بمعدل  35نشاطا  في  247وجد 

في الكتب  (Yan & Lianghuo, 2006)ان وليانغهو ما الحظه ي النتيجة اتفاقا  مع

وجد الباحثان أن كتب الرياضيات في أمريكا حيث ، المدرسية في أمريكا للمرحلة الثانوية الدنيا

فيها مسائل رياضية أكثر بكثير منها في الصين، وأن ذلك يثقل كاهل المتعلم، حيث وجدا أن 
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 & Yan)مسألة  6850في الصين  مسألة، وعددها 13286عدد المسائل في أمريكا 

Lianghuo, 2006 .)             

ويرى الباحث، بناء على نتائج دراسته، أن احدى المشاكل في عملية تعليم وتعلم    

الرياضيات، هي القصور في استخدام التمثيالت الرياضية، وخاصة المواقف الحياتية، في 

&  ,Ginsburg 2007)انواند وغينسبورغ هذا الرأي يتفق مع رأي ليو المناهج المدرسية، 

Leinwand) الحظ الباحثان أن كتب الرياضيات في سنغافورة تستخدم التمثيالت ، حيث

الرياضية المتعددة والمراوحة بينها بشكل أوسع من الواليات المتحدة األمريكية، وهذا أحد 

  .-من وجهة نظر الباحثان –أسباب نجاح مناهج الرياضيات في سنغافورة 

، فيها تكرار الجبر من كتاب الرياضيات للصف السابع وحدةالنتائج في والحظ الباحث أن    

وهذا يتفق مع نتائج الدراسات عن المناهج في الواليات  ،النشطة كثيرة فيها نفس الفكرة

           . (Leinwand & Ginsburg, 2007; Yan & Lianghuo, 2006)المتحدة األمريكية

حث أن باالمكان تقليل عدد األنشطة التي تتعلق بنفس الفكرة والتركيز على ابويرى ال   

، واستخدام وبشكل خاص التمثيل بالمواقف الحياتية بأكثر من تمثيل أو المفهوم عرض الفكرة

المراوحات المناسبة بين تلك التمثيالت، وتشجيع الطلبة على تبرير فهمهم، الن ذلك ي ساعد 

يؤدي الى تعلم أفضل، وبالتالي الى مخرجات للعملية التعليمية التعلمية على تركيز الفهم، و 

بشكل أفضل، الن استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة، ي ساعد على تقريب المفهوم أو 

في الفكرة للطالب، واستخدام اليدويات والمواد المحسوسة والمواقف الحياتية والصور واألشكال 

، وباستخدام التمثيالت الرياضية المتعددة أقرب للتذكر والفهم التعلم يجعل من المفهوم
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يتمكن المعلم من عرض المفهوم أو الفكرة الرياضية بطرق متعددة تناسب  ،والمراوحات بينها

 .  المختلفة لدى الطلبة االستداللية المستويات

  مناقشة نتائج السؤال الثاني  2: 5

لكل نوع من  المشاركين في الدراسةللصف السابع ما مدى استخدام مدرسي الرياضيات     

 ما مدى كفاية هذه التمثيالتو  ،في تدريسهم لوحدة الجبر هابين وللمراوحاتهذه التمثيالت 

 للتمثيالت؟ (Lesh)مع نموذج لش و  مع الكتاب المدرسي بالمقارنة بينها والمراوحات

عينة لكل من التمثيل باستخدام أن معدل استخدام المعلمين من أفراد ال وكانت اإلجابة   

وزمالئه، ( Lesh)لش كان بشكل مرتفع جدا  طبقا  لنموذج  اللفظيالرموز المكتوبة والتمثيل 

وكان في استخدامها توافق بين ما استخدمه المعلمون في شرحهم للوحدة وما استخدمه الكتاب 

تزمون بما هو موجود في أن المعلمين يل ،(1995)في الوحدة، وهذا يتفق مع ما الحظه سالم 

 .    الكتاب المدرسي

كان بينما معدل استخدام المعلمين من أفراد العينة للتمثيل باستخدام المواقف الحياتية،    

ولكن معدل استخدام المعلمين له أكبر من معدل استخدام منخفضا  جدا  طبقا  لنفس النموذج، 

المواقف الحياتية بشكل ب معلمين للتمثيلال وقد يكون سبب استخدام الكتاب له في الوحدة،

أو لتالفي  ،أوسع من الكتاب في أنهم يستخدمون المواقف الحياتية لتوضيح بعض المفاهيم

، 5= س  - س5 خطأ أحد الطلبة عندما قال أن: مثل الجبرية، باألخطاءالطلبة وقوع 

أكل قطعة منها، كم فصحح المعلم اإلجابة بقوله إذا كان مع أحمد خمس قطع من البسكويت، 
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إذا رمزنا لقطعة : قطعة من البسكويت يبقى مع أحمد؟ أجاب الطالب أربع قطع، قال المعلم

 . 5وليس  س 4 يساوي( س –س  5)البسكويت بالرمز س إذا 

أما معدل استخدام المعلمين، من أفراد العينة، للتمثيل باستخدام النماذج والمجسمات فكان    

وزمالئه، ولكن معدل استخدام المعلمين له أقل من ( Lesh)لش لنموذج منخفضا  جدا  طبقا  

معدل استخدام الكتاب له في الوحدة، بينما كان معدل استخدام المعلمين من أفراد العينة 

ولكن معدل استخدام منخفضا  جدا  طبقا  لنفس النموذج، للتمثيل باستخدام الصور واألشكال 

  .دام الكتاب له في الوحدةالمعلمين له أقل من معدل استخ

من  ،(You & Quinn, 2010)ن أجراها يو وقوِّ التي دراسة النتائج  وهذه النتائج تتفق مع   

لديهم مشاكل ، (Prospective Teachers)المتوقعين  أن معلمي المدارس األساسية والمتوسطة

لتمثيالت الجبرية، في ا ئهمفي استخدام المواقف الحياتية في التعليم، ويوجد ضعف في أدا

وأن المرونة في استخدام  ،مثل التمثيل الصوري والمراوحة بين التمثيل الجبري والصوري

 نوقوِّ ، وأظهرت نتائج دراسة يو التمثيالت يظهر قوة أو ضعف معرفة المعلمين الرياضية

(You & Quinn )أن المرونة في التمثيل الصوري هي األكثر أهمية في معرفة المعلمين. 

أما النتائج المتعلقة بالمراوحات بين التمثيالت فقد أظهرت، أن معدل استخدام المعلمين    

، وأنها م ثلت بشكل منخفض جدا  ومنخفض طبقا 0.21و   0.00للمراوحات تراوح بين 

مع استخدام وحدة الجبر  -إلى حد كبير –وزمالئه، وأنها متوافقة ( Lesh)لنموذج لش 

بين التمثيالت الرياضية المختلفة، حيث تراوح معدل عالمات المراوحات المستهدفة للمراوحات 

لت بشكل منخفض جدا  ومنخفض ، وأنها م ثِّ 0.33و   0.00المتوفرة في وحدة الجبر بين 

استخدام المعلمين لبعض المراوحات، كان بشكل أفضل  طبقا لنفس النموذج، على الرغم أن
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ر من المراوحات كان استخدام الوحدة لها أفضل من من استخدام الوحدة لها، والبعض اآلخ

 .استخدام المعلمين

 :ومن خالل مقابالت الباحث مع أفراد العينة الحظ النتائج التالية   

أظهر جميع أفراد العينة أن التمثيالت الرياضية مهمة في العملية التعليمية التعلمية، ولكن    

خدام التمثيالت الرياضية المتعددة نتج عن عدم توفر كل أفراد العينة أبدوا أن القصور في است

الوقت الكافي إلنهاء المنهاج المقرر، وهذا يعود إلى وجود عدد كبير من األنشطة الرياضية 

في وحدة الجبر للصف السابع، حيث بلغ ( مفاهيم، أمثلة، تدريبات صفية، تمارين ومسائل)

 .شاطا  في الصفحة الواحدةن 7.1صفحة، أي بمعدل  35نشاطا  في  247عددها 

ال يساعد على عمق الفهم، بل على  -ربما –ويرى الباحث أن العدد الكبير لألنشطة    

 2007)العكس قد يضعف الفهم، ورأي الباحث هذا يتفق مع رأي لينواند وجينسبرغ 

Ginsburg,  &Leinwand)  أن المناهج األمريكية واسعة وفيها الكثير من المواضيع

، فالعدد ”a mile wide and an inch deep“ل ولكنها ال تركز عل الفهم العميق والمسائ

الكبير للموضوعات أو المسائل في المنهاج، ال يعني الفهم العميق، وليس بالضرورة أن يؤدي 

 .إلى الفهم العميق

من فهم  ويرى المعلمون الثالثة من أفراد العينة، أن كتابة المفهوم الجبري على السبورة يزيد   

الطلبة للمفهوم، ويسمح لكل الطالب مالحظة المفهوم وتذكره بشكل أفضل من سماعه فقط 

دون مشاهدته على السبورة، وارتأى بعض أفراد العينة، أنه بسبب ضيق الوقت للحصة، 

ووجود المفهوم في الكتاب ال يكتبون المفهوم على السبورة، ولكن المعلم نادر يرى أن شرح 

كتابته أفضل ألنه ال يريد أن يحول الرياضيات إلى موضوع يركز على الحفظ  المفهوم دون
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وعلى العكس من رأي هذا المعلم، . -حسب رأي المعلم نادر – األصم كالتاريخ أو الجغرافيا

يرى الباحث ضرورة التركيز على المفاهيم الرياضية، وعرضها بشكل واضح ال يثير الشك 

على توصيل المفهوم للمتعلم، فمن خالل تجربته الحظ أن  لدى المتعلم، والعمل بكل قوة

 .  إحدى المشاكل عند الطلبة، عدم فهمهم للمفهوم الرياضي

وأظهرت النتائج أن المعلم سالم كان أقل أفراد العينة استخداما  لكل من التمثيالت     

خدامه لها ، حيث كان است(بالمواقف الحياتية، والنماذج والمجسمات والصور واألشكال)

منخفضا  جدا  ويكاد يكون معدوما ، بينما كان استخدام المعلم نادر لها بشكل أفضل وتراوح بين 

منخفضا  جدا  ومنخفض، وكان استخدام المعلمة أمل منخفضا  جدا  ولكنه أفضل من استخدام 

خدام كل كذلك كان معدل استخدام المعلم سالم للمراوحات أقل من معدل استو  المعلم سالم لها،

 .من أفراد العينة اآلخرين

ومن خالل المقابالت التي أجراها الباحث مع المعلمين في العينة، استنتج أن المعلم سالم     

لم يأخذ في دراسته الجامعية أي مساق له عالقة بالتمثيالت الرياضية المتعددة، فهو حاصل 

ن اآلخرين تعرضا للتمثيالت في على درجة البكالوريوس في الرياضيات فقط، بينما المعلَمي

دراستهما الجامعية، في مساقات أساليب تدريس الرياضيات، والوسائل التعليمية، وهذا يظهر 

ضرورة أن يتعلم ويتعرف المعلم على التمثيالت الرياضية المتعددة، لكي يتمكن من 

الرياضية استخدامها في شرحه للحصص، وضرورة تدريب المعلمين على استخدام التمثيالت 

أن ( You & Quinn, 2010) نوقوِّ يو  والمراوحات بينها بمرونة في الصف الدراسي، ويرى

على القائمين على إعداد المعلمين التركيز على تدريب المعلمين على استخدام التمثيالت 
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الرياضية المتعددة والمراوحة بينها بشكل مرن، وخاصة التمثيالت بالصور واألشكال والمواقف 

 .حياتية والتمثيل الرمزي والمراوحات بينهاال

 ، أن األثر األكبرالثالثة المشاركين في الدراسة المعلمينكما أظهرت نتائج المقابالت مع      

لمعرفة المعلم بالتمثيالت  في استخدام المعلم للتمثيالت الرياضية والمراوحات بينها، يعود

حة بينها بمرونة، وذكر المعلمون أن استخدام الرياضية المتعددة وطرق استخدامها، والمراو 

التمثيالت الرياضية المتعددة تعمل على تغيير المفهوم عن الرياضيات أنها شيء مجرد ال 

مثيالت الرياضية المتعددة، ت، واستخدام ال-كما يذكر كثير من الطلبة –عالقة له بالوقع 

يساعد على مراعاة الفروق الفردية يساعد المعلم على استخدام أساليب ووسائل متعددة، مما 

، أن في استخدام (2010؛ والبالصي وبرهم، 2006البالصي، )بشكل أفضل، وهذا يتفق مع 

 .  التمثيالت الرياضية المتعددة ت راعى الفروق الفردية بيين الطلبة

والحظ المعلم من الحصص التي شاهدها للمعلمين ومن خالل المقابالت، أن بعض     

الرياضية والمفاهيم البديلة الخاطئة التي تتكون لدى الطلبة، ي مكن تعديلها األخطاء 

وتصحيحها باستخدام التمثيالت الرياضية المتعددة لمواقف حياتية ذات صلة، مثل المثال 

وأبدى كل أفراد العينة أن استخدام . 5= س  -س  5الذي عرض في الصفحات السابقة 

 .    مل على تجنب مثل تلك األخطاء في فهم المفاهيم الرياضيةالتمثيالت الرياضية المتعددة يع

وكان رأي المعلم نادر والمعلمة أمل، أن انخراط الطالب بالعمل بنفسه على نماذج    

واتفق كل ومجسمات، وصور وأشكال هو األفضل لتعلمه المفهوم أو الفكرة الرياضية، 

وقت إلعطاء الطلبة مجاال للعمل الحسي  أنه ال يوجدعلى  المعلمين المشاركين في الدراسة

، وان عمل الطالب بنفسه يعمق فهمه للمفهوم، ، بسبب اتساع المنهاجعلى المفاهيم الرياضية
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الن هذا العمل يساعده على اكتشاف المفهوم بنفسه، بينما كان رأي المعلم سالم أنه على 

االنخراط مرتبط بمستوى الذكاء  الرغم أن انخراط الطلبة بالعمل بأنفسهم ضروري، إال أن هذا

لدى المتعلم، وال حاجة في بعض األحيان من استخدامه إذا كان مستوى الذكاء لدى الطلبة 

 . مرتفع

والحظ المعلم سالم أن الطلبة يظهرون مرونة في التعامل مع الصور واألشكال والنماذج    

نادر أن الطلبة يظهرون مرونة  والمجسمات أكثر من غيرها من التمثيالت، بينما الحظ المعلم

في التعامل مع المواقف الحياتية أكثر من غيرها من التمثيالت، أما المعلمة أمل فالحظت أن 

الطلبة يظهرون مرونة في التعامل مع الصور واألشكال التمثيل اللفظي وأنهم ال يحبون 

 & Mousoulides) غاغتسيسو موسوليدس دراسة الرموز، ورأيها هذا يتناقض مع نتائج 

Gagatsis, 2004 )أن فهم الطلبة محدود باستخدام طرق التمثيالت الرمزيةب. 

وكان رأي كل أفراد العينة أنه ال ضرورة لحذف أي من التمثيالت في الوحدة، واقترح المعلم    

سالم إضافة أنشطة إضافية تتضمن التمثيل بالنماذج والمجسمات، واقترح المعلم نادر إضافة 

تتضمن التمثيل بالمواقف الحياتية، أما المعلمة أمل فارتأت أن التمثيالت في الوحدة أنشطة 

 . تكفي
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  :التوصيات  3: 5

عنها الدراسة، فإنها تتوجه بالتوصيات التالية، والتي يمكن  أسفرتفي ضوء النتائج التي 

 :إدراجها ضمن ثالثة فئات كما يلي

  :الرياضيات لمعلمي توصيات: أوال

 التحصيل مستوى على إيجابي أثر من لهايولوا التمثيالت الرياضية اهتماما أكبر، لما أن  (1

، الن استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة التعلم نحو الطلبة دافعية الفهم، مما سيزيد وعلى

يزيد فهم الطلبة للمفاهيم الرياضية، وهذا يظهر من نتائج العديد من الدراسات التي تم عرضها 

ل فهم الطلبة للمفهوم سهِّ الدراسات السابقة، كما أن استخدام التمثيالت الرياضية ي   في

 . الرياضي

 .ميوله واتجاهاتهلربط المادة بمواقف حياتية مناسبة للطالب و  (2

اإلطالع على التمثيالت الرياضية المتعددة والمراوحات بينها، إذا لم يتعر ف عليها من قبل،  (3

 .إذا كان يعرف التمثيالت الرياضية المتعددة والمراوحات بينها وتوسيع معرفته وتطويرها

العمل على إعطاء الطالب فرصة للتمثيل بنفسه والتعبير عن المفهوم أو الفكرة الرياضية  (4

عطاء تمثيالت مختلفة للمفهوم أو الفكرة  . بلغته، وا 

مثيالتها، مثل تمثيل إعطاء الطلبة الفرصة لالنخراط بالعمل الحسي على المفاهيم الرياضية وت (5

 . الفرق بين مربعين
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 على القائمين وخاصة فلسطين في التربوية السياسات لصناع توصيات: ثانيا  

  :المناهج إعداد

أن يضعوا معايير لمنهاج الرياضيات  ،يوصى الباحث القائمين على إعداد المناهج (1

 يرى وانغ  ير، ألنه وكماالفلسطينية، ويولوا التمثيالت الرياضية اهتماما في تلك المعاي

(Wang,  ndt)   أنه من المهم بناء معايير لمناهج الرياضيات المدرسية، وأن التصميم الجيد

تحسين  ، مما يساعد علىنوعية التدريسلن معرفة المعلم للرياضيات وتمثيالتها و حس  للمنهاج ي  

 .  فهم الرياضيات

ي أي بلد تعكس نظرة البلد عن أن الكتب ف( harries, 2000)هاريز وكذلك يرى    

والطرق التي يتم فيها تعليم وتعلم الرياضيات،  الرياضيات، والتي ينبغي على السكان معرفتها،

نما يتأثر بخصائص متعددة عن  وأن ما َيظهر في كتب الرياضيات ال يظهر بالصدفة، وا 

ن تعليم الرياضيات في الثقافة التربوية للبلد، لهذا فكتب الرياضيات المدرسية تعطي تصورا ع

 .، وسياستها التربويةالبلد

ي ضم نوا مختلف مناهج الرياضيات  تطوير وتحسين كتب الرياضيات، وأن أن يعملوا على (2

 .تمثيالت رياضية متعددة ومراوحات بين هذه التمثيالت

 .العمل على تأهيل المعلمين تربويا   (3

بين التمثيالت  اتطالب عمل مراوحب من المعلم والإدراج أنشطة وتدريبات وتمارين تطل   (4

الرياضية المتعددة، ويقترح الباحث التقليل من عدد األنشطة واستبدالها بمراوحات بين 

إلنهاء  يرون أن الوقت غير كافٍ  ،ن ومن خالل نتائج المقابالتو التمثيالت المتعددة، فالمعلم
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توفق بين آلية مناسبة  لهذا يقترح الباحث وضع ،استخدام التمثيالت بشكل فعالو  المنهاج

ضيق الوقت المتاح واستخدام تمثيالت متعددة ومراوحات بينها تعمل على تعميق الفهم 

 .للطلبة

كما يوصي الباحث المسؤولين وصناع السياسات عمل دورات فاعلة للمعلمين لتدريبهم   (5

، ي التدريسوحثهم على استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة المناسبة والمراوحات بينها ف

  .ففاقد الشيء ال يعطيه

أدلة لكتب الرياضيات المدرسية، تساعد المعلمين على استخدام تمثيالت رياضية  عمل (6

  .متعددة

 

 :مستقبلية ألبحاث توصيات: ثالثا  

لمقارنة ما يتم في الصف  ،إجراء المزيد من الدراسات التي تستخدم منهجية هذه الدراسة (1

 .ي الكتاب المدرسيالدراسي مع ما هو موجود ف

المختلفة، وعلى مختلف المواضيع  لصفوفل الرياضيات على كتب الدراسة هذه مثل إعادة (2

 .ةالرياضي

عمل دراسات ومقارنة بين المناهج الفلسطينية ومناهج دول متقدمة، ذات تحصيل مرتفع في  (3

، ومن المثالي االختبارات الدولية، مثل سنغافورة وغيرها، من أجل المقارنة معها ومع الوضع

 .أجل االرتقاء بالعملية التعليمية نحو األفضل

 .قصديه وليستممثلة  عشوائية عينةعلى  الدراسة هذه مثل إعادة  (4
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 المالحق قائمة

  ةالوزار  إذن(  1) رقم ملحق

التمثيالت والمراوحات بينها المستخدمة في وحدة الجبر من كتاب الرياضيات ( 2)ملحق رقم 

 .للصف السابع األساسي

 .التمثيالت والمراوحات بينها التي استخدمها المعلم سالم( 3)ملحق رقم 

 .التمثيالت والمراوحات بينها التي استخدمها المعلم نادر( 4)ملحق رقم 

 .مثيالت والمراوحات بينها التي استخدمها المعلمة أملالت( 5)ملحق رقم 

 .أسئلة مقابلة المعلمين من أفراد العينة( 6)ملحق رقم 

 

 

 



121 

 

 
 

 الوزارة إذن (1)ملحق رقم 



122 

 

 
 

 (2)ملحق رقم 

في وحدة الجبر والمراوحات بينها، وقد قام الجدول التالي يمثل التمثيالت الموجودة     

المفاهيم، واألمثلة، والتدريبات الصفية، : من األنشطة عة فئاتالباحث برصدها على شكل أرب

وسيمثل الشكل     اسم التمثيل، ويمثل الشكل     نوع التمثيل الموجود . المسائل والتمارين

ل        صفعلى سبيل المثال في النشاط المحدد، بينما يدل اتجاه السهم على وجود مراوحة، 

ح      رإلى التمثيل اللفظي، بينما يدل  صور واألشكاليل باليدل على وجود مراوحة من التمث

إلى التمثيل بالمواقف الحياتية، وبنفس الوقت وجود  بالرموزعلى وجود مراوحة من التمثيل 

 .بالرموزمراوحة من التمثيل بالمواقف الحياتية إلى التمثيل 

 كتاب الرياضيات للصف السابعفي وحدة الجبر من  ستخدمةالم هاجدول التمثيالت والمراوحات بين

نوع 
 النشاط
 يفالموجود 
 الكتاب

 رقم
شاط

الن
 

 التمثيالت والمراوحات للنشاط شرح النشاط

هيم
مفا
ال

 
     79. ص تعريف المتغير 1

  80. ص تعريف الحد الجبري 2

  80. ص تعريف المقدار الجبري 3

           85. ص تعريف الحدود الجبرية المتشابهة 4

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ل

 ص

 ر
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  87. ص جمع الحدود الجبرية 5

  98. ، ص 96.ص ضرب المقادير الجبرية 6

  100. ص تعريف المعادلة 7

   101. ص حل المعادلة 8

. ايجاد العوامل المشتركة للمقادير الجبرية  ص 9
104 

 

  108. ص مفكوك الفرق بين مربعين 10

  مفاهيم 10  المجموع
ثلة
ألم
ا

 

رة  سرعتها معروفة المطلوب المسافة سيا 1
المقطوعة في زمن معروف، وكتابة المسافة 

خمسة  79.ص 1 بالرموز، موجودة في جدول
 أجزاء

 

حديقة مستطيلة معطى طولها وعرضها بالرموز  2
 جزءان 80.ص 2   المطلوب مساحتها ومحيطها

 
 

قطعتا أرض مربعتان معروف طولهما بالرموز  3
 80.ص 3   موع مساحتيهماالمطلوب مج
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التعبير عن جمل لفظية بعبارات عددية أو بمقادير  4
 أربعة أجزاء 81.ص 4        جبرية

 

 1     س 3معروف قيمة س والمطلوب قيمة  5
 82.ص

 

 2،   1 -ص 5معروف قيمة ص والمطلوب  6
 82.ص

 

معروف قيمة كال من س، ص والمطلوب القيمة  7
أربعة  82.ص 3،       ادير جبرية العددية لمق

 أجزاء

 

  85.ص 1،    معرفة الحدود المتشابهة 8

س 3س والثاني 2عددان صحيحان األول  9
 87.ص1،    المطلوب مجموع العددين

 

ثالث  87. ص2،  جمع الحدود الجبرية المتشابهة 10
 أجزاء

 

 88.ص 3، جمع الحدود الجبرية المتشابهة 11
 جزءان

 

 88.ص 4،   طرح الحدود الجبرية المتشابهة 12
 أربعة أجزاء

 

قطعتا أرض مستطيلتا الشكل معروف طول  13
وعرض كال منهما بالرموز ومطلوب مساحة كال 

أربعة  92. ص1 ،  منهما ومجموع مساحتيهما
 أجزاء
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استخدام قانون توزيع الضرب على الجمع إليجاد ناتج  14
 ثالث أجزاء 93. ص2،  مقدار جبري

 

استخدام قانون توزيع الضرب على الجمع إليجاد  15
،   حد من الحدود الجبرية في لمقدار جبري

 ثالث أجزاء 93. ص3

 

إيجاد مساحة مستطيل مرسوم مقسم إلى أربعة  16
مستطيالت معروف طول وعرض كال منها 

 جزءان  96. ص1،  بالرموز

 

ثالث  98. ص2، فك األقواس لمقدار جبري 17
 أجزاء

 

إيجاد مساحة أشكال هندسية مرسومة معطى  18
 ثالث أجزاء   98. ص3،   أبعادها بالرموز

 

. ص1،  كتابة جملة على شكل مقدار جبري 19
100 

 

ميزان ذو كفتان في إحدى الكفتين وزن معروف  20
وفي الكفة األخرى علب ويوجد مجموعة من 

 ثالث أجزاء 100. ص2، المطالب على ذلك 

 

ميزان ذو كفتان في إحدى الكفتين س ومجموعة  21
من الكرات وفي الكفة األخرى مجموعة من الكرات 

 101. ص3، والمطلوب قيمة س من الكرات

 

 102. ص 4 ، إيجاد مجموعة الحل لمعادالت 22
 ثالث أجزاء

 

،  إيجاد العامل المشترك األعلى بين حدود جبرية 23
 104. ص 1
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، إيجاد العامل المشترك األعلى بين حدود جبرية 24
 104. ص 2

 

، إيجاد العامل المشترك األعلى بين حدود جبرية 25
 104. ص 3

 

. ص 4،    تحليل مقادير إلى عواملها األولية 26
105 

 

. ص 5،   تحليل مقادير إلى عواملها األولية 27
 جزءان 105

 

. ص 6،  إليجاد مقادير عددية استخدام التحليل 28
105 

 

استخدام قانون التوزيع في إيجاد مفكوك مقدار  29
 107. ص 1،  جبري

 

استخدام قانون التوزيع في إيجاد مفكوك مقدار  30
 107. ص 2، جبري

 

استخدام قانون التوزيع في إيجاد مفكوك مقدار  31
 107. ص 3، جبري

 

في إيجاد مفكوك مقدار  استخدام قانون التوزيع 32
 107. ص 4، جبري

 

، استخدام الرسم في إيجاد مفكوك فرق بين مربعين 33
 108. ص 5
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أربعة  109. ص 6،  تحليل فرق بين مربعين 34
 أجزاء

 

استخدام تحليل الفرق بين مربعين إليجاد مقدار  35
 ثالث أجزاء 109. ص 7، عددي

 

  جزءا74  المجموع

 ص
ات
ريب
تد

 فية

. ص 1، أمثلة على عبارات عددية ومقادير جبرية 1
 ستة أجزاء 81

 

. ص 2، التعبير عن جمل رياضية بعبارات عددية 2
 ستة أجزاء 81

 

 83. ص 1، حساب القيمة العددية لمقادير جبرية 3
 ثالث أجزاء

 

تحويل مقدار جبري إلى مقدار عددي، موجود  4
 أجزاء  خمسة  83. ص 2،  على شكل جدول

 

 86. ص 1، ذكر الحدود الجبرية المتشابهة 5
 جزءان

 

، التوصيل بين الحدود المتشابهة في جدول معطى 6
 خمسة أجزاء 86.ص 2

 

ثالث  89. ص 1،  جمع حدود ومقادير جبرية 7
 أجزاء

 

ثالث  89.ص 2،  طرح حدود ومقادير جبرية 8
 أجزاء
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وب مجموعهما عددان على شكل رموز والمطل 9
 جزءان 90.   ص 3،    والفرق بينهما

 

،  إيجاد محيط كل شكل من أشكال معطاة أبعادها 10
 ثالث أجزاء 90.  ص4

 

 94.  ص1،   فك األقواس في المقادير الجبرية 11
 أربعة أجزاء

 

مسألة على ثمن وأجرة نقل صندوق من الفواكه  12
لشراء ونقل  والمطلوب المبلغ اإلجمالي المطلوب

 94.  ص2، صندوقا منها 25

 

  97.  ص ،  إيجاد مساحة مستطيل 13

ثالث  99.  ص1،  فك األقواس في مقدار جبري 14
 أجزاء

 

إيجاد قيمة س في معادلتين ممثلتين بميزان ذي  15
 جزءان 103.  ص1،  كفتين

 

.  ص2،  إيجاد مجموعة حل معادالت خطية 16
 ءأربعة أجزا 103

 

، إيجاد العامل المشترك األعلى لحدود جبرية 17
 خمسة أجزاء 106.  ص1

 

، استخدام التحليل إليجاد قيمة مقادير عددي 18
 جزءان 106.   ص2
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  106.   ص 3،  تحليل مقدار جبري 19

ثالث  110. ص 1، إيجاد مفكوك أقواس جبرية 20
 أجزاء

 

،  فرق بين مربعين تحليل مقادير جبرية على شكل 21
 ثالث أجزاء 110.ص 2

 

استخدام مفكوك الفرق بين مربعين إليجاد قيمة  22
 أربعة أجزاء 110.ص 3،  مقادير عددية

 

  جزءا 71  المجموع

ن 
اري
لتم
ا

والم
ائل
س

 

 1 ، التعبير عن جمل لفظية بعبارات رياضية 1
 أربعة أجزاء 83. ص

 

موجودة في  فظيةجمل لإلى  مقادير جبريةتحويل  2
 أجزاء ثالثة 84. ص 2،     جدول

 

تحويل جمل لفظية إلى عبارات رياضية موجودة  3
 انجزء 84. ص 2،     في جدول

 

إيجاد قيمة عددية لمقادير جبرية إذا علم القيمة  4
 أربعة أجزاء 84. ص 3، العددية للمتغيرات

 

إيجاد مساحة قطعة أرض مربعة الشكل طول  5
. ص 4،  ها س، وموجودة على شكل هندسيطلع
84 

 

 5، إيجاد مساحة أشكاال هندسية معطاة أبعادها 6
 جزءان 84.ص
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.  صة، نشاط ر جبرييدامقو إيجاد ناتج جمع حدود  7
 ءاجز ثالثة أ 87

 

إيجاد ناتج جمع الحدود المتشابهة في مقدار  8
 جزءان 91.  ص 1، جبري

 

ود المتشابهة في مقدار إيجاد ناتج طرح الحد 9
 جزءان 91.  ص 2،  جبري

 

عمر أحمد س سنة وعمر أخته سعاد يزيد سنتين  10
، عن عمره، ويوجد على هذا السؤال ثالث فروع

 ثالث أجزاء 91.ص3

 

إيجاد القيمة العددية لمقادير جبرية إذا عرفت قيمة  11
 جزءان 91. ص 4،   المتغيرات

 

 94. ص 1،  ادير جبريةفك األقواس في مق 12
 ثالث أجزاء

 

. ص 2، وضع متغيرا مناسبا في عبارات جبرية 13
 ثالث أجزاء 94

 

إيجاد مساحة أشكاال هندسية معروفة األبعاد  14
 ثالث أجزاء 95.  ص 3، المطلوبة

 

مسألة كالمية على كتابة مقدارا جبريا يمثل أسعار  15
،  جرة نقلهامجموعة من األجهزة الكهربائية وأ

 95.  ص4

 

 99.   ص 1،   فك األقواس في مقادير جبرية 16
 ثالث أجزاء
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.   ص 2، إيجاد مساحة أشكاال هندسية بالرموز 17
 أربعة أجزاء 99

 

.  ص 3،  إيجاد حجم مجسمات ممثلة باألشكال 18
 جزءان 99

 

رسم أشكاال هندسية تمثل مجسمات لمقادير جبرية  19
 ثالث أجزاء 99.  ص 4      ،معطاة

 

ثالث  103.   ص 1،  حل معادالت خطية 20
 أجزاء

 

 2 فما العددان؟ 27عددان متتاليان مجموعهما  21
 103.   ص

 

 3   سم أجد طول ضلعه؟  32 محيط مربع  22
 103.   ص

 

إيجاد العامل المشترك لحدود جبرية ثم تحليل  23
. ص 1،  ه األوليةالمقدار الجبري إلى عوامل

 ثالث أجزاء 106

 

ثالث  111. ص 1،   إيجاد مفكوك األقواس 24
 أجزاء

 

،  تحليل مقادير جبرية على شكل فرق بين مربعين 25
 أربعة أجزاء 111. ص 2

 

استخدام الرسم لتحليل مقادير جبرية على شكل  26
 ثالث أجزاء 111. ص 3، فرق بين مربعين
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ليل الفرق بين مربعين إليجاد قيمة استخدام تح 27
 أربعة أجزاء 111. ص 4،     لمقادير عددية

 

 112. ص 1، إيجاد القيمة العددية لمقادير جبرية 28
 ثالث أجزاء

 

. ص 2، جمع الحدود المتشابهة بمقادير جبرية 29
 ثالث أجزاء 112

 

 112. ص 3،  فك أقواس في مقادير جبرية 30
 ثالث أجزاء

 

. ص 4، إيجاد مجموعة حل معادالت خطية 31
 أربعة أجزاء 112

 

 112. ص 5،  تحليل مقادير جبرية إلى عواملها 32
 جزءان

 

 113. ص 6،  تحليل مقادير جبرية إلى عواملها 33
 جزءان

 

 7،  إيجاد مساحة كل شكل من أشكال هندسية 34
 ثالث أجزاء 113. ص

 

  جزءا 92  المجموع
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 (3)رقم ملحق    

والمراوحات بينها،  سالمالجدول التالي يمثل التمثيالت المستخدمة في حصص المعلم      
المفاهيم، واألمثلة، والتدريبات : وقد قام الباحث برصدها على شكل أربعة فئات من األنشطة

صص التي الصفية، والتمارين والمسائل، ولكن المعلم لم يحل أي تدريب أو تمرين في الح
الذي وسيمثل الشكل     اسم التمثيل، ويمثل الشكل     نوع التمثيل . ا الباحثشاهده

، بينما يدل اتجاه ا الباحثشاهدهشرحه للوحدة في الحصص التي في ه المعلم سالم ستخدما
مراوحة من  استخدم م سالمأن المعملالسهم على وجود مراوحة، فمثال   ر       ل تعني 

 أن المعلمرموز المكتوبة إلى التمثيل باللغة المحكية، بينما يدل  ر       ل على التمثيل بال
مراوحة من التمثيل بالرموز إلى التمثيل باللغة المحكية وبنفس الوقت مراوحة من  استخدم سالم

 التمثيل باللغة المحكية إلى التمثيل بالرموز المكتوبة

 سالمالمستخدمة في حصص المعلم  بينها والمراوحات الرياضية جدول التمثيالت

 نوع التمثيل 
 

 النشاط 
 

شاط
 الن
رقم

 
التمثيالت والمراوحات  شرح النشاط

 بينها

هيم
مفا
ال

 
  الحد الجبري 1

  المقدار الجبري 2

  الحدود الجبرية المتشابهة 3

  جمع الحدود  الجبرية 4

  طرح الحدود الجبرية 5
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  الفرق بين مربعين 6

  مفاهيم 6  المجموع

أبين المتغير والمعامل والقوة للحدود  1 األمثلة
 (أجزاء 4)الجبرية 

 

  (أجزاء 5)الحدود الجبرية المتشابهة  2

  س 5= س 3+ س  2 3

  س 4= س  –س  5 4

 5=  9+ص 5+ س 2+1-ص4+س3 5
 8+ ص  9+ س 

 

 6=       1+ أ  4+ ع  3+ أ  2+ ع  6
 1+ ع  4+ أ 

 

  س 11= س  5+ س  6 7

  د -= د  3 –د  2 8

  ه 12( = ه  3 -)  –ه  9 9
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  ل 9 –ع  9=  ل 7 –ع6+ل2–ع3 10

= س ص  7+س  –س ص  3+ س 2 11
 س ص 10+ س 

 

 7)استخدم قانون التوزيع إليجاد ناتج  12
 (أجزاء 

 

  (مستطيل)احسب مساحة الشكل المجاور  13

أبعاده ( متوازي األضالع)جم احسب ح 14
 بالرموز

 

طالب تقسيم أنفسهم  12طلب معلم من  15
 إلى مجموعات كم مجموعة يمكن تكوين؟ 

 

  (أجزاء 4)اكتب عوامل األعداد التالية  16

  (أجزاء 3. )أ. م. اكتب ع 17

 5)أحلل الحدود الجبرية إلى عواملها  18
 (أجزاء

 

  (أجزاء 3 . )أ. م. أكتب ع 19
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  (أجزاء 3)استخدم قانون التوزيع  20

 3)اكتب ناتج ضرب المقادير الجبرية  21
 ( أجزاء

 

  (ص+ س () ص  –س )  22

  (أجزاء 4) أحلل إلى العوامل  23

  جزءا   54  المجموع

 لم يحل المعلم أي تدريب في الحصص التي حضرها الباحث التدريبات

 المعلم أي تمرين في الحصص التي حضرها الباحث لم يحل التمارين
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 (1)ملحق رقم 

وحدة  شرح فيالتي استخدمها المعلم نادر  والمراوحات بينهاالجدول التالي يمثل التمثيالت   
المفاهيم، واألمثلة، : من األنشطة تافئأربع الجبر، وقد قام الباحث برصدها على شكل 

وسيمثل الشكل    اسم التمثيل، ويمثل الشكل     نوع . والمسائل تمارينة، والصفيال اتتدريبوال
، الذي استخدمه المعلم نادر في شرح وحدة الجبر في الحصص التي شاهدها الباحثالتمثيل 

استخدام المعلم نادر ر       ل تعني   بينما يدل اتجاه السهم على وجود مراوحة، فمثال 
رموز المكتوبة إلى التمثيل باللغة المحكية، بينما يدل  ر        ل على مراوحة من التمثيل بالل

وبنفس الوقت  ،مراوحة من التمثيل بالرموز إلى التمثيل باللغة المحكية استخدام المعلم نادر
 .مراوحة من التمثيل باللغة المحكية إلى التمثيل بالرموز المكتوبة

 ا التي استخدمها المعلم نادر في حصصهجدول التمثيالت الرياضية والمراوحات بينه
 نوع

 التمثيل
       
 النشاط

 
 رقم

شاط
الن

 

التمثيالت والمراوحات  شرح النشاط
 للنشاط

  القيمة العدية للمقدار الجبري  1 المفاهيم

  الحد الجبري 2

  المقدار الجبري 3

  معامل الحد الجبري 4

  الحدود الجبرية المتشابهة 5
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  ضرب المقادير الجبرية 6

   حل المعادلة الجبرية 7

  مفاهيم 7  المجموع

  (  أجزاء 3) أعط ثالثة حدود جبرية   1 األمثلة

  (  أجزاء 3) أعط ثالثة مقادير جبرية   2

  (أجزاء 6)أجد ناتج جمع الحدود الجبرية  3

  (أجزاء 5)أجد ناتج طرح الحدود الجبرية  4

 ص 4+ س  7(  = ص 3+س  2) –( ص 7+ س9) 5
 وضرب المعلم مثال من المواقف الحياتية على شخص مديون 

 

  (جزءان) أجد ناتج طرح الحدود الجبرية  6

  2ص 3-س 2+ 2ص7+ س 5 7

 س ص 10+2ل2 -= ص س  7+ 2ل7-س ص 3+2ل5 8
قال المعلم للطالب لتقريب الفكرة أن معك خمسة شواقل وعليك 

 سبعة شواقل  دين
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رسم المعلم مستطيال وقسمه إلى أربعة ( ل+ ع () ص+ س )  9
 مستطيالت وطلب مساحة الشكل بعد أن وضع األطوال عبيه

 

  (س+  3() ع+  5)  10

  (ص+  7() س+  3)  11

  (أ+ ص () 6 -أ  3)  12

 رسم المعلم مستطيال ووضع عليه الطول والعرض بالرموز وطلب 13
 أيجاد مساحته 

 

  2س= س  ×س  14

  3ص= ص  × 2ص 15

  رسم المعلم على السبورة شكال وطلب من الطالب إيجاد مساحته 16

  (معادلة ورسم المعلم ميزان ذو كفتين لحلها)  5=  3+ س  17

  (معادلة ورسم المعلم ميزان ذو كفتين لحلها) 12=  7+ س  18
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ميزان وربط الفكرة بالحبل للجمع نربط حبال  رسم 16=  4+ س  19
 بحبل آخر وللطرح نقص الحبل

 

  3 -=  2 –ص  20

  12=  7+ س  21

  20=  13+ ع  22

  11=  7 –ص  23

  9 -= س +  7 24 

  غم10س وفي الكفة الثانية  2ميزان ذو كفتين في إحدى الكفتين  25

  21= س  3 26

  36= س  4 27

  12= س  – 7  28

وفي الكفة  3+ س 2ميزان ذو كفتين في إحدى الكفتين  29
 غم10الثانية
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  (س  5) أحلل إلى العوامل  30

  (س ص  4)أحلل إلى العوامل  31

  ( 2س 15)أحلل إلى العوامل  32

  (ب 2أ 9أ ب ، 12. ) أ.م. أجد ع 33

  ( 2س ص 9ص،  2س6. ) أ.م. أجد ع 34

  ( 2س ص 9+ ص 2س6)أحلل إلى العوامل  35

  2(2-س( )1+س( +) 2-س()1+س) أحلل إلى العوامل   36

  مثاال 50  المجموع

تدريبات 
 صفية

س وفي 4ميزان ذو كفتين في إحدى الكفتين  103أ ص  1 1
 1000الكفة الثانية  

 

 50+س3ميزان ذو كفتين في إحدى الكفتين  103. ب ص 1 2
 500وفي الكفة الثانية 

 

  تدريبان صفيان  المجموع

التمارين 
 والمسائل

  (العدد الصحيح الذي يلي العدد س )أ  84. ص 2 1
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  (12+ س ) ب  84. ص 2 2

  ( 1+ س ) ج  84. ص 2 3

  ( 5ثالثة أمثال العدد ع مقسوما على )د  84. ص 2 4

  (ص  4) ه  84. ص 2 5

  (ص  –س  2)   أ 84.ص 3 6

  (س+ س ص )ب  84. ص 3 7

  (ص –س )ج  84. ص 3 8

  ((ص-س+ )س ص )د  84. ص 3 9

  (إيجاد مساحة مربع)  84. ص 4 10

  (إيجاد مساحة مثلث) أ  84. ص 5 11
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  (أجزاء 3)أجد طرح الحدود الجبرية  89. ص 2 12

س ص ،  81(  )علىأجد العامل المشترك األ) أ  106. ص 1 13

 ( 2ص 2س 6س ص ،  21-

 

  تمارين 15  المجموع
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 (5)ملحق رقم 

 شرح فيالتي استخدمتها المعلمة أمل  والمراوحات بينهاالجدول التالي يمثل التمثيالت     
مثلة، المفاهيم، واأل: من األنشطة وحدة الجبر، وقد قام الباحث برصدها على شكل أربعة فئات

        الشكل    اسم التمثيل، ويمثلوسيمثل الشكل      . والتدريبات الصفية، والتمارين والمسائل

في النشاط المحدد، بينما يدل اتجاه السهم على الذي استخدمته المعلمة أمل نوع التمثيل    
وحة من التمثيل مرا استخدام المعلمةمراوحة، فمثال   ر       ل تعني  استخدام المعلمة أمل

مراوحة  استخدامهابالرموز المكتوبة إلى التمثيل باللغة المحكية، بينما يدل  ر        ل على 
من التمثيل بالرموز إلى التمثيل باللغة المحكية وبنفس الوقت مراوحة من التمثيل باللغة 

 .المحكية إلى التمثيل بالرموز المكتوبة

 افي حصصه أمل ةها المعلمتات بينها التي استخدمجدول التمثيالت الرياضية والمراوح
 التمثيل نوع

      
 النشاط

شاط رقم
الن

 

التمثيالت والمراوحات  شرح النشاط
 للنشاط

  المتشابهانالجبريان الحدان  1 المفاهيم

  مفهوم المعادلة 2

  المعادلة الجبريةحل  3

  المقدار الجبري 4

  مفاهيم 4  المجموع

  ص س3 -س  2 1 لةاألمث

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ل

 ص

 ر

 ن
 ح

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ل

 ص

 ر

 ح ن



145 

 

 
 

  اقطعة أرض طولها س وعرضها ص المطلوب مساحته 2

  وعرضها ص المطلوب مساحتها  قطعة أرض طولها ع 3

  من األرض مجموع مساحتي قطعتين 4

  (2+ س ) 5 5

  (ص3+س2)5- 6

  (5+ع6-ص3)س2 7

  6=  3+ س  8

  10=  4 –ص  9

  غم 1000أكياس وفي الثانية  4كفة رسم ميزان ووضع في  10

  12= س  3- 11
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ربط عملية الجمع بالصاحب والضرب ) 3 -=  5 –س  2 12
  (باالبن ويتخلى الناس عن الصاحب قبل االبن

 

13 
4

  5= 2+  ص

  30= ع  5 14

  ب=  2 –أ  15

  10-= 2+ب4- 16

ن األخوات  تنام في نفس البيت ذكرت أ) 1+س2=5-س3 17
 (لتوضيح نقل المتغيرات في نفس الجهة

 

  12= ص 2- 18

  2+ص4= 5-ص3 19

  (خمسة أجزاء  ) أجد العامل المشترك أألعلى          20

  (أربعة أجزاء ) أحلل إلى العوامل األولية    21
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  (ثالث أجزاء )  أجد مفكوك األقواس    22

مربع طول (  ص+ س ( )ص  –س = ) 2ص  – 2س 23
ضلعه س قص منه مربع صغير طول ضلعه ص أوجد 

 (استخدم الورق )المساحة المنطقة المتبقية 

 

  (خمسة أجزاء ) أحلل إلى العوامل   24

  جزءا 37  المجموع

 التدريبات
 الصفية

وضح العملية بضرب مثال ) ، جمع حدود ومقادير جبرية 1
. ص 1(       الب مديون وطالب معه مبلغعلى شكل ط

 أ 89

 

   (جزءان) 89. ص 1أجد ناتج جمع حدود ومقادير جبرية    2

  ( ثالث أجزاء ) 89. ص 2أجد باقي الطرح      3

عددان صحيحان األول س، والثاني ضعفي العدد األول  4
، ما مجموع العددين، وكم يزيد العدد الثاني 3مضاف إليه 

 (جزءان)   90. ص 3      العدد األول؟عن 

 

.  ص 4أجد محيط كال من األشكال الهندسية التالية؟    5
 (ثالث أجزاء )     90

 

)     94. ص 1اكتب ما يلي دون استخدام األقواس     6
 ( أربعة أجزاء 

 

 103. ص1أجد قيمة س على شكل ميزان ذو الكفتين،  7

 (جزءان )  

 

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ل

 ص

 ر

 ح ن

 ص

 ر ل

 ح ن



148 

 

 
 

أربعة أجزاء )   103. ص 2موعة حل المعادالت،  أجد مج 8
  ) 

 

  تدريبا   21  المجموع

التمارين 
 والمسائل

. ص 2فما العددان؟       27عددان متتاليان مجموعهما  1
103 

 

. ص 3سم أوجد طول ضلع المربع؟      32محيط مربع  2
103 

 

  تمرينان  المجموع
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 (6)لحق رقم م

 :سةار دسئلة مقترحة لمقابلة العينة من المعلمين المشاركين في الأ

 :المؤهل العلمي (1
 .دبلوم متوسط( أ
 .بكالوريوس رياضيات( ب
 .ماجستير( ت
 .بكالوريوس رياضيات مع دبلوم تربية( ث
 .ماجستير تربية في تعليم الرياضيات( ج
 ما عدا ذلك، وما هو إن وجد؟( ح
 :عدد السنوات في تدريس الرياضيات (2
 .أقل من سنتين( أ
 .سنوات 5من سنتين إلى ( ب
 .سنوات 5أكثر من ( ت
 :عدد السنوات في تدريس وحدة الجبر للصف السابع (3
 .أقل من سنتين( أ
 .سنوات 5من سنتين إلى ( ب
 .سنوات 5أكثر من ( ث
مثل ) من خالل مالحظتي للحصص التي حضرتها، الحظت أنك قدمت المفاهيم الجبرية   (4

على ( مثل الحد الجبري) بة تعريف المفهوم شفويا، لماذا لم تقم بكتا( مفهوم الحد الجبري
 السبورة؟

 ما أهمية كتابة تعريف المفهوم على السبورة؟  (5
في درس الحدود الجبرية المتشابهة قمت بتقديم تمثيل واحد، هل تعتقد أن تقديم أكثر من  (6

 تمثيل يمكن أن يساعد في تعلم أفضل للطلبة؟ لماذا؟
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قد أن تقديم المفهوم للطالب دون الرسم يساعد في درس ضرب المقادير الجبرية هل تعت  (7
الطالب؟ لماذا؟ إذا كان الجواب ال، لو قدمنا للطالب حل وسط، مثل رسم مستطيل مقسوم 

 إلى مستطيلين، هل سيساعد ذلك الطالب؟ لماذا؟
س 2+5كيف يمكن أن تساعد التمثيالت الرياضية المتعددة في تجنب أخطاء، مثل   (8

 ؟5= س  –س  5س، 7=
شرح درس الفرق بين مربعين لو ُطِلب من كل طالب أن يمثل الفرق بين مربعين بقص  في (9

ين أن هذا سيساعده على فهم مفهوم الفرق بين /مربع صغير من المربع الكبير، هل تعتقد
 مربعين؟ لماذا؟

ما أهمية استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة في شرح وحدة الجبر للصف السابع،  (10
 ولماذا؟

النماذج والمجسمات، والصور : التربويون خمسة تمثيالت رياضية وهي وضع (11
واألشكال، والمواقف الحياتية، واللغة المحكية والرموز، أي هذه التمثيالت أظهر الطالب 

 مرونة في التعامل معها وفهم المفاهيم من خالل عرض المفهوم باستخدامها؟
هي التمثيالت  للصف السابع، فماي المشاركة في تطوير وحدة الجبر /ب منكلِ لو طُ  (12

 ؟ ين إضافتها/التي تقترح
هي التمثيالت  ي المشاركة في تطوير وحدة الجبر للصف السابع، فما/ب منكلِ لو طُ  (13

 ؟ين حذفها/التي تقترح
ي على استخدام التمثيالت الرياضية للمفاهيم /ي الجامعية هل تعرفت/في دراستك (14

 ي عليها؟/تالرياضية؟ ما هي التمثيالت التي تعرف






