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  درجة توافر أنماط التواصل الرياضي المتضمنة في كتب رياضيات     

 الصفوف السابع والثامن والتاسع في دولة فلسطين

  **خالد خميس السر  د.

  الملخص
هدف هذا البحث إلى تحليل أنماط التواصل الرياضي المتضمنة في كتب رياضيات       

، لمعرفة درجة توافرها. ولهذا الغرض أعد الصفوف السابع والثامن والتاسع في دولة فلسطين

الباحث بطاقة تحليل شملت أربعة أنماط للتواصل الرياضي، هي: القراءة الرياضية، الكتابة 

فقرة. وقام  42الرياضية، المناقشة واالستماع الرياضي، والتمثيل الرياضي، وبلغ عدد فقراتها 

ئج التحليل أن أكثر أنماط التواصل بتحليل كتب الرياضيات للصفوف الثالثة. وأظهرت نتا

الرياضي تكرارا في الكتب الثالثة هو نمط التمثيل الرياضي، حيث بلغ مجموع تكراراتها في 

وفي  ،%78,5بنسبة  319 وفي آتاب الصف الثامن: ،%55 بنسبة 264 كتاب الصف السابع:

بة الرياضية، حيث ، وهي نسب متوسطة، يليه نمط الكتا%65,4بنسبة  205 آتاب الصف التاسع

 87  وفي آتاب الصف التاسع: %،25بنسبة  122بلغ مجموع تكراراتها في كتاب الصف السابع: 

يلي ذلك نمط المناقشة واالستماع الرياضي لكتابي الصف السابع والثامن، حيث بلغ  %،28بنسبة 

اط في آل % من إجمالي األنم11بنسبة  46%، 18بنسبة  88مجموع تكراراتها على التوالي: 
آتاب وهي نسب متدنية، أما نمط القراءة الرياضية فكانت درجة توافرها متدنية جدا في الكتب 

متضمنة كتب الرياضيات  . وفي ضوء النتائج أوصى الباحث بتطوير%2الثالثة، حيث بلغت 

  .التواصل الرياضي أنماط
Abstract 

The availability of the mathematical communication types in the 
mathematics textbooks of the 7th, 8th and 9th grades in Palestine 

      This research aimed at analyzing the mathematical communication types 
in the mathematics textbooks of the 7th, 8th and 9th grades in Palestine 
State . To achieve this purpose, the researcher prepared an content analysis 
card involved four types of mathematical communication: Mathematical 
Reading, Mathematical Writing, Mathematical Discussion and Listening 
and Mathematical Representation. This card involved 42 items. The results 
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showed that most frequencies of mathematical communication types in the 
three books was for Mathematical Representation, reached 264-55% in 7th 
textbook, 319-78.5% in 8th textbook, 205-65.4% in 9th textbook, these 
percentages are intermediary,  followed by Mathematical Writing for the 
mathematics textbooks of the 7th and 9th grades, reached at succession: 
122-25%, 87-28%, followed by Mathematical Discussion and Listening for 
the mathematics textbooks of the 7th and 8th grades, reached at succession: 
88-18%, 46-11% from total types in each textbook, these percentages are 
low. The frequencies of mathematical reading in three textbooks were very 
low. In light of the study findings, the researcher recommended developing 
of the mathematics textbooks involving types of mathematical 
communication.   

  مقدمة:
مكانة متميزة، تستمدها من مساهمتها الفعالة في  مناهج المدرسيةتحتل الرياضيات في ال     

، فالرياضيات ليست مجرد وسيلة لمساعدة اإلنسان على التفكير وحل مقاصد هذه المناهج تحقيق

ودقة  ، ولكنها وسيلة هامة جداً في تبادل األفكار بوضوحفحسب المشكالت والوصول إلى النتائج

)Baroody, 1993(.  إن أهم ما يميز الرياضيات المعاصرة أنها نوع رائع من الكتابة

المختصرة، وأنها تستخدم لغة ورموزا موحدة؛ فعلماء الرياضيات في مختلف دول العالم، 

يستخدمون نفس اللغة والرموز الرياضية، التي مكنتهم من التواصل الرياضي فيما بينهم. ولقد 

وسياقات استخدام لغة الرياضيات، فهناك اللغة المقروءة لقراءة النصوص الرياضية تعددت صيغ 

وفهم دالالت الرموز والمصطلحات واألشكال والرسومات والتمثيالت البيانية. وهناك اللغة 

، المكتوبة للتعبير عن األفكار والمصطلحات والنظريات ووصف إجراءات حل المسائل الرياضية

المحكية للتعبير عما نسمعه بوضوح، وتفسير ما يعبر عنه  اللغةهناك و .اوتقويمها وتحليله

اآلخرون بصورة رياضية صحيحة، واستخدام لغة شفهية وصيغ رياضية صحيحة للتعبير عن 

   .األفكار الرياضية

وألن تعلم الرياضيات وتعليمها ال يخلو من فرص التواصل الرياضي بصوره وأشكاله المتنوعة، 

أن يهتم معلمو الرياضيات وواضعو المناهج ومؤلفو كتب الرياضيات المدرسية بتنمية  فإنه ينبغي

يعد التواصل الرياضي أحد أهم أهداف تعليم أنماط التواصل الرياضي ومهاراته، حيث 
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الرياضيات في مراحل التعليم العام، وهو أحد مكونات المقدرة الرياضية التي تمكن الطلبة من 

ضيات عند مواجهة موقف مكتوب أو مرسوم أو مقروء أو ملموس، وتفسيره استخدام لغة الريا

   وفهمه من خالل المناقشات الرياضية الشفهية أو المكتوبة.

ولقد أكدت معايير العمليات الصادرة عن المجلس القومي لمعلمي الرياضيات األمريكي      

)*NCTM, 2000( ،من خالل مناقشة الطالب  على عملية التواصل الرياضي الكتابي واللفظي

تضمنت هذه وقد ألفكارهم ومشاركتهم ألقرانهم بتلك األفكار مستخدمين لغة رياضية رصينة. 

دورهم في عملية التعلم،  وتفعلبمهمات رياضية، تتحدى تفكيرهم،  تكليف الطلبةمعايير ال

ض واالستدالل الرياضية التي تتضمن القدرة على االستكشاف ووضع الفرو دراتوتزودهم بالق

المنطقي، وكذلك القدرة على حل المسائل غير الروتينية والتواصل الرياضي الدقيق والربط بين 

الرياضي تطوير قدرة التواصل تشمل مهارات واألفكار، وربط الرياضيات بالعلوم األخرى. 

لتعليقات حولها، المتعلمين على التعبير عن القضية أو المسألة الرياضية كتابيا وشفهيا واالستماع ل

وتنمية التفكير الناقد. ويتضمن التواصل الرياضي كذلك استقبال المعلومات، ومعالجتها، وإعادة 

تحويل المعلومات، وهي عملية معقدة تتم أساسا باللغة، وأنماط التواصل المكتوب والمقروء، 

   والتفكير المنطقي، والقدرة على إدارة المسائل المختلفة وحلها. 

يشير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية إلى أن ما يكتسبه و     

المتعلم في الرياضيات يسهم في إثراء رصيده اللغوي وإكسابه قدرة أكبر على التواصل، 

ويؤكد بعض الباحثين على أهمية التدريب على  ).NCTM, 2000باستعمال األرقام واألشكال(

لرياضي واكتساب أنماطه؛ ذلك ألنه يساعد على تطوير البناء المعرفي، مهارات التواصل ا

     .)Qi, 2001(واكتساب الفهم المتعمق لألشياء، كذلك يساعد على تطوير التفكير اإلبداعي للطلبة

تحسين مقدرة المتعلمين على التفكير وكذلك  فاعلية الكتابة في بعض البحوثوقد أكدت نتائج 

، فيما (Wadlington, Bitner, Partridge, and Austin, 2002) ياتالتواصل في الرياض

 أظهرت نتائج بحوث أخرى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التواصل الرياضي والتحصيل

ولقد أكدت بحوث أخرى على أنه يمكن تنمية أنماط التواصل  .)2009الرياضي (الذارحي، 
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 تدريسية معينة، مثل تلك االستراتيجية القائمة ياتاستراتيج استخدامالرياضي ومهاراته من خالل 
 لدى الرياضي التواصل ومهارات االتجاه في تنمية فقد أثبت البحث فعاليتها التعلم، أبعاد على
فعالية  )2008، آل عامر(. كما أظهرت نتائج بحث )2011األساسية (التخاينة،  المرحلة طالب

في تنمية بعض مهارات التفكير  )TRIZتريز (ظرية برنامج تدريبي في الرياضيات مستند إلى ن

(الكتابة، القراءة،  ياً، والتواصل الرياضي بمهاراته:اإلبداعي، وحل المشكالت الرياضية إبداع

بالمملكة العربية  لطالبات المتفوقات في الصف الثالث متوسطلدى ا التحدث، االستماع، التمثيل)

لنتائج على أن فهم الطلبة قد تحسن من خالل ممارستهم ) دلت ا2007وفي بحث (ليم،  السعودية.

للعديد من األنشطة الكتابية المتنوعة، كما أن تلك األنشطة قدمت دليال على تطور مهارات ما 

  وراء المعرفية. 

نه وبالرغم من أهمية الكتب المدرسية في تنمية التواصل أوأشارت بعض الدراسات إلى      

فقط من المناهج المدرسية هي التي تساعد الطلبة على  )%28-10(ين ب الرياضي، فإن هناك ما

ممارسة عمليات التواصل الرياضي مثل تفسير االستراتيجيات التي يستخدمونها في حل المسائل 

لم تحتو  المرحلة الثانويةمن مناهج  )%55(و المرحلة المتوسطةمن مناهج  )%30(وشرحها، و

 &,David, Barbara, Corey)على الكتابة الرياضية والتفكير مطلقاً على أسئلة تساعد الطلبة

Patricia, 2003) .لتنمية تدعيم مناهج الرياضيات بأنشطة مقصودة ب وقد أوصت بعض البحوث

  ).2007 ،المعوليومهاراته ( التواصل الرياضيأنماط 

)، 2007، المعولي(جداً  ةولقد أثبت البحث أن قدرة الطلبة على التواصل الرياضي ضعيف

 -الكتابة –القراءة - االستماع -ن أنماط التواصل الرياضي (التحدث، وأم)2009(الذارحي، 

التمثيالت الرياضية المتعددة) يمكن تنميتها بصورة أفضل عند استخدام التقنيات الحديثة (سرور، 

ي تطوير قدرة طالبهم على التواصل لهذا يجب على معلمي الرياضيات أن يسهموا ف ؛)2009

الرياضي باختيارهم األنشطة المناسبة لذلك، وعلى واضعي مناهج الرياضيات أن يأخذوا ذلك في 

االعتبار، وأن يضمنوا كتب الرياضيات المدرسية أنماط التواصل الرياضي المختلفة؛ بما يسهم 

ت في التعبير عن أفكارهم ووجهات في تعزيز قدرة الطلبة على االستخدام الجيد للغة الرياضيا

  نظرهم بوضوح ودقة. 
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المتعلقة  ،في تحقيق أهداف تعليم الرياضيات يةالمدرس الرياضيات انطالقاً من أهمية كتبو

باكتساب أنماط التواصل الرياضي، ونخص بالذكر هنا كتب الرياضيات للصفوف من السابع 

ير من مهارات التواصل الرياضي التي يحتاجها وحتى التاسع؛ ألن هذه المرحلة مهمة في تنمية كث

طلبة هذه الصفوف لتعلم الرياضيات، وحيث أن الباحث في حدود ما اطلع عليه من بحوث في 

المجال، لم يطلع على بحوث حللت كتب الرياضيات للتعرف على مدى توافر أنماط التواصل 

مين كتب الرياضيات المدرسية ألجل ذلك يأتي هذا البحث ليتعرف على مدى تضالرياضي فيها؛ 

الفلسطينية للصفوف السابع والثامن والتاسع ألنماط التواصل الرياضي، ليكون ذلك حافزاً لتطوير 

  هذه الكتب بما ينمي مهارات التواصل الرياضي لدى الطلبة.

  مشكلة البحث وأسئلتها:
 المدرسية في أن اهتمام الكتبإلى  (David, & et all, 2003)لقد أشارت بعض البحوث 

مرحلة التعليم المتوسطة في العديد من الدول كان ضعيفا، وأن ثلث محتوى هذه الكتب فقط يساعد 

تدعيم مناهج الرياضيات بأنشطة ب وقد أوصت بعض البحوثعلى ممارسة التواصل الرياضي، 

وفيما يتعلق بكتب  ).2007 ،المعولي(ومهاراته  التواصل الرياضيلتنمية أنماط مقصودة 

الرياضيات الفلسطينية، موضوع البحث، فلقد قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذه الكتب، 

م، وال زالت هذه الكتب في 2002/ 2001فلسطينية منذ العام في مدراس السلطة الوطنية ال

نسختها التجريبية، وحيث أن الباحث، في حدود علمه، ورغم أهمية أنماط التواصل الرياضي، لم 

يعثر على بحوث تحليلية ألنماط التواصل الرياضي في كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف 

برزت فكرة البحث، وقام الباحث بدراسة تحليلية لهذه  الثالثة (السابع والثامن والتاسع)؛ فقد

   األنماط  في هذه الكتب  الثالثة بجزأيها.

  السؤال الرئيس التالي: يجيب عنلالبحث  جاء، ألجل ذلكو   

ما درجة توافر أنماط التواصل الرياضي في كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف السابع والثامن 

   والتاسع؟.

  سئلة التالية:األ ويتفرع عنه

 المناقشة الرياضية، الكتابة الرياضية، (القراءةافر أنماط التواصل الرياضيما درجة تو -1

 الرياضي) في كتاب رياضيات الصف السابع بجزأيه؟ والتمثيل الرياضي، واالستماع الرياضية
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 شةالمناق الرياضية، الكتابة الرياضية، (القراءةرجة توافر أنماط التواصل الرياضيما د -2

 الرياضي) في كتاب رياضيات الصف الثامن بجزأيه؟ والتمثيل الرياضي، واالستماع الرياضية
 المناقشة الرياضية، الكتابة الرياضية، (القراءةرجة توافر أنماط التواصل الرياضيما د -3

  الرياضي) في كتاب رياضيات الصف التاسع بجزأيه؟  والتمثيل الرياضي، واالستماع الرياضية

  لبحث:أهداف ا
 الكتابة الرياضية، يهدف البحث إلى معرفة درجة توافر أنماط التواصل الرياضي (القراءة     

الرياضي) في كتب رياضيات  والتمثيل الرياضي، واالستماع الرياضية المناقشة الرياضية،

  الصفوف السابع والثامن والتاسع من خالل تحليل محتوى هذه الكتب بجزأيها.

  أهمية البحث:
تنبع أهمية هذا البحث من أهمية موضوع التواصل الرياضي كناتج من نواتج تعلم        

)، NCTM, 2000(المجلس القومي لمعلمي الرياضيات  الرياضيات المدرسية كما بينته معايير

  ويمكن أن تتحدد أهمية البحث فيما يلي:

ا تناول تحليل أنماط يعد هذا البحث األول، في حدود علم الباحث، حيث لم يجد الباحث بحث -1

 التواصل الرياضي في كتب الرياضيات الثالثة.

المعلمين وواضعي مناهج  التي تناولت أنماط التواصل الرياضي بحثأداة ال قد تفيد -2

الرياضيات في التعرف على أنماط التواصل الرياضي التي يجب عليهم تضمينها في كتب 

  الرياضيات المدرسية، وفي حصص الرياضيات.  

رفة درجة توافر أنماط التواصل الرياضي في كتب الرياضيات المدرسية قد تحدد النقص مع -3

 فيها، وبالتالي معالجة ذلك عند تطوير هذه الكتب.

اكتساب الطلبة ألنماط التواصل الرياضي يأمل الباحث أن ينتبه معلمو الرياضيات ألهمية  -4

العميق،  الفهم واكتسابهم رفي لديهم،المع البناء تطوير على يساعد أن ذلك ؛ من حيثومهاراته

الرياضي لديهم، وبالتالي يهتم المعلمون في تحركاتهم  وتنمية التحصيل اإلبداعي التفكير وتطوير

بالتركيز علي تنمية أنماط التواصل الرياضي ومهاراته، ويجعلون تحقيقها جزءا مهما من 

  أهداف تعليم الرياضيات.
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  حدود البحث:
معرفة درجة توافر أنماط التواصل الرياضي في كتب الرياضيات اقتصر البحث على  -1

القراءة الرياضية، للصفوف الثالثة، التي حددتها أداة البحث، وتمثلت في أربعة أنماط، هي: 
  .الكتابة الرياضية، المناقشة الرياضية واالستماع الرياضي، والتمثيل الرياضي

ها األول والثاني) للصفوف السابع والثامن اقتصر البحث على تحليل كتب الرياضيات (بجزأي -2

والتاسع (بنسختها التجريبية الثانية) المقررة في مدراس وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية 

 م وحتى اآلن.2001/2002ومدارس األونروا منذ العام 

اقتصر البحث على أسلوب تحليل المحتوى باعتباره مناسبا ألغراض البحث، حيث قام  -3

  الباحث بنفسه بتحليل الكتب موضوع البحث.

  مصطلحات البحث:
  : في كتب الرياضيات المدرسية التواصل الرياضيأنماط  .1

وهي األشكال والمهام التي يستخدمها كتاب الرياضيات في شرح محتوى الرياضيات      

تنفيذها،  وتسهيل مهمة تعلمه، من خالل ما يقدمه من صيغ وإجراءات وتعليمات يطلب من الطلبة

  بما يمكنهم من التعبير عن أفكارهم، مستخدمين لغة الرياضيات بصورة صحيحة.

 وتتحدد أنماط التواصل الرياضي، في هذا البحث، في أربعة أنماط، هي: القراءة الرياضية،     

 وُيقصد بها هنا التمثيل الرياضي.، واالستماع الرياضيوالمناقشة الرياضية ، والكتابة الرياضيةو

  ما يلي:

  القراءة الرياضية:

وتعني ما يتضمنه الكتاب من أنشطة وتوجيهات وتعليمات تنمي قدرة المتعلم على قراءة      

 وفهم داللة الرموز والمصطلحات واألشكال، قراءةً سليمةً صحيحة، النصوص الرياضية المكتوبة

  ، وتفسيرها بصورة رياضية صحيحة.وإدراك معنى الصيغ الرياضية

القراءة الرياضية في كتاب الرياضيات توجيهات للطلبة لقراءة النص الرياضي  وتشمل

من الطالب بعد  طلبوتوجيه أسئلة لمساعدتهم على فهم المصطلحات والرموز الرياضية، وال

أن يرسم مخططاً يعبر ، ومؤلفالأن يرتب أفكاره بنفس الترتيب الذي أراده مكتوباً  اًقراءته نص

  ، .. إلخ.لحل المشكالت الصعبة تلميحات وإجابات قديمت، ولنص المقروءمن ا فهمهفيه عما 
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  : الكتابة الرياضية

وتعني ما يتضمنه الكتاب من أنشطة وتوجيهات وتعليمات تنمي قدرة المتعلم على استخدام      

 المصطلحات والعالقاتو عن األفكار والمفاهيم بوضوح التعبيرلغة الرياضيات المكتوبة في 

لآلخرين عن األفكار  ه المتعلمص ما فهميلخ، وتالتي يتضمنها النص الرياضي، اضيةالري

  واإلجراءات والحلول.

على فهم أهداف وتشمل الكتابة الرياضية في كتاب الرياضيات توجيهات للطلبة لمساعدتهم      

، يعرفه الطلبةبما يعرفه الطلبة من خبرات سابقة واالتجاه تدريجياً إلى ماال ، والبدء الكتابة

ستخدام ، وتوجيههم الع الطلبة على وصف ما قاموا به وكتابة انطباعاتهم عما فعلوهيشجوت

لكتابة عن فكرة ما تتطلب من تمارين والمسائل، وامهارات اللغة في الرياضيات من خالل ال

 ، .. إلخأسباب الخطوات التي يكتبونها عند حل المشكالت ، وبيانالطلبة التفكير فيها

  المناقشة الرياضية:

لتعبير ا وتعني ما يتضمنه الكتاب من أنشطة وتوجيهات وتعليمات تنمي قدرة المتعلم على     

تحليل و ،عن األفكار والعالقات وعرض حلول بديلة ووصف إجراءات الحل للمشكلة الرياضية

 عنصحيحة أفكار  اءعط، وإوتقويم الحلول والمناقشات الرياضية المقدمة من قبل اآلخرين

  لموقف رياضي.اته ل إجابيعل، وتعالقات أو مفاهيم رياضية

على استخدام وتشمل المناقشة الرياضية في كتاب الرياضيات توجيهات للطلبة لمساعدتهم      

الطلب وللمسألة الرياضية عرض حلول بديلة ، واللغة الرياضية للتعبير عن األفكار والعالقات

، إعطاء أمثلة على مفهوم ماو ،رح مفهوم أو رمز أو عالقةشو ،صف إجراءات الحلمنهم و

  للرياضيات. ...إلخعن فهمهم  مع اآلخرين لتحدثوا

  االستماع الرياضي:

 االستماعويعني ما يتضمنه الكتاب من أنشطة وتوجيهات وتعليمات تنمي قدرة المتعلم على      

، العالقات الرياضية اتريفس، وتالمصطلحات الرياضية، ولتعميمات الرياضيةل بذكاء واهتمام

ووصف النماذج واألشكال الرياضية، بما يمكنه من التعبير عّما سمعه بوضوح، وتفسير ما عبر 

  عنه اآلخرون بصورة رياضية صحيحة.

  التفكير فيويشمل االستماع الرياضي في كتاب الرياضيات توجيهات للطلبة لمساعدتهم على      
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  .، ... إلخالستماع باهتمام ألفكار اآلخرين، واأثناء تحدث اآلخرين ها لآلخريننأسئلة يسألو 
   التمثيل الرياضي:

القدرة على ترجمة المسألة أو ويعني ما يتضمنه الكتاب من أنشطة وتوجيهات وتعليمات تنمي 
الفكرة الرياضية أو المشكلة إلى صيغة جديدة (شكل توضيحي أو جدول للمعلومات، أو نموذج 

تطوير ، ومناسبة لحل المشكلة الستراتيجيةيساعد على فهم هذه الفكرة أو االهتداء  بما، حسي،..)
ترجمة الصور واألشكال والخرائط والرسوم البيانية والجداول و ،فهم للمفاهيم الرياضيةالوتعميق 

   .إلى رموز وكلمات رياضية
الفكرة  ساعدتهم على تقديمويشمل التمثيل الرياضي في كتاب الرياضيات توجيهات للطلبة لم     

، أشكال متنوعة من التمثيالت الرياضية، وابتكار الرياضية أو المشكلة في صورة أخرى

بينها، وترجمة شكل من أشكال التمثيالت إلى شكل آخر، واستخدام الرسم البياني  ةقارنوالم

تنظيم وتسجيل رياضية لالتمثيالت ، واستخدام الللعالقات العددية في صورة مرتبة ومنظمة

  ، .. إلخوتوصيل األفكار الرياضية

 كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف السابع والثامن والتاسع: .2

 غوث وكالة ومدارس الفلسطينية الوطنية السلطة مدراس في المقررة الرياضيات كتب وهي       

 العام نذم والتاسع والثامن السابع الصفوف طلبة على الغربية والضفة غزة في الالجئين

 الطلبة يدرس جزأين، من كتاب كل ويتكون اآلن، وحتى التجريبية بنسختها م2001/2002

 من الثاني الدراسي الفصل في الثاني الجزء ويدرسون األول، الدراسي الفصل في األول الجزء

 .العام نفس

 درجة توافر أنماط التواصل الرياضي: .3

ها التي يحصل عليها كل نمط من أنماط التواصل هي مجموع التكرارات والنسبة المئوية ل     

  الرياضي والتي يكشف عنها تحليل محتوى الكتب الثالثة. 

استخدم الباحث المنهج الوصفي، وأسلوب تحليل المحتوى، وذلك  :منهج البحث وأسلوبه

   لمناسبته ألغراض البحث.

ابع والثامن والتاسع تمثلت عينة البحث في جميع كتب الرياضيات للصفوف الس :عينة البحث

  في مدارس وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بجزأيها، المقررة في مناطق السلطة الفلسطينية
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  .ومدارس وكالة غوث الالجئين في غزة والضفة الغربية 

في ضوء اطالع الباحث على األدب النظري المتعلق بموضوع التواصل الرياضي  أداة البحث:

وتقسم يمكن أن تضمن في كتب الرياضيات. نماط التواصل الرياضي التي قام الباحث بتحديد أ

المناقشة الرياضية هذه األنماط إلى أربعة أنماط، هي: القراءة الرياضية، الكتابة الرياضية، 

  ، والتمثيل الرياضي. واالستماع الرياضي

  تحليل المحتوى: بطاقةوصف 

  هدف التحليل:
 في محتوى كتب درجة توافر أنماط التواصل الرياضيديد تهدف عملية التحليل إلى تح     

التكرارات ، من خالل تحديد تاسعحتى ال بعالرياضيات المدرسية بفلسطين للصفوف من السا

  والنسب المئوية لوجود هذه األنماط في تلك الكتب.

  الثالثة بجزأيها.   عينة التحليل جميع كتب الرياضيات المدرسية شملت عينة التحليل:

  .هي أنماط التواصل الرياضي فئات التحليل:

  .الثالثة الفقرة الكاملة الواردة في كل من محتوى كتب الرياضياتوهي  وحدات التحليل:

   ضوابط عملية التحليل:
 بعللصفوف من السا يتم التحليل لمحتوى كتب الرياضيات المدرسية المقررة بفلسطين -

م، 2002 أقرتها وازرة التربية والتعليم لعام ية التيالتجريب طبعةال، بحسب تاسعاألساسي حتى ال

  وهي المقررة حتى اآلن.

  .كتب الرياضيات للصفوف الثالثةموضوعات و جميع وحداتاشتملت عملية التحليل  -

التدريبات واألنشطة واألمثلة والرسومات التعريفات وتفسيرها واشتملت عملية التحليل على  -

  في كل وحدة.لمسائل والتمارين واواألشكال الموجودة 

مرفقة بالكتاب  يةإرشادتفسيرية أو ت الم تشمل عملية التحليل دليل المعلم أو أية نشر -

 المدرسي.

  :بطاقة التحليلصدق 
  ولمعرفة صدق أداة البحث تم عرضها على مجموعة من المتخصصين في المناهج وطرق    
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 ت، وانتمائها لموضوع البحث،تدريس الرياضيات، ليبدوا رأيهم في سالمة صياغة العبارا 

ومالءمة فئات ووحدات التحليل. وطلب منهم التأكد من مطابقة األداة لهدف التحليل، وصالحيتها 

في تحديد أنماط التواصل الرياضي الواردة في محتوى الكتب الثالثة. وفي ضوء مالحظاتهم، 

كمين حول بطاقة التحليل تم ، ومن خالل مناقشة آراء المحالباحثوبما يخدم أغراض البحث، قام 

إجراء بعض التعديالت، حيث فصلت بعض البنود المركبة في صورة مبسطة، كما تم إعادة 

  صياغة بعض البنود لتكون أكثر وضوحا.
) أرقام الفقرات التي تشير إلى األنماط التواصل الرياضي موزعة على 1(ويبين الجدول     

  األنماط األربعة:

  واصل الرياضي موزعة على األنماط األربعة) أنماط الت1جدول (

  أرقام الفقرات األنماط

  11-1 األول: القراءة الرياضية

  22-12 الثاني: الكتابة الرياضية

  32-23 المناقشة الرياضية واالستماع الرياضيالثالث:

  42-33 الرابع: التمثيل الرياضي

محتوى لكل وحدة من وحدات كل جزء من ثم وضعت هذه الفقرات في قائمة لتمثل بطاقة تحليل ال

  .جزأي كل كتاب من الكتب الثالثة

  ثبات بطاقة التحليل: 
، فقد تم احتساب معامل الثبات بطريقة إعادة التطبيق، حيث قام بطاقة التحليللحساب ثبات      

ة مرتين، يفصل بينهما ثالث تاسعسة من كتاب الرياضيات للصف السادالباحث بتحليل الوحدة ال

) (طعيمة، Holstiستي هولي(أسابيع، وقد طبق الباحث لمعرفة الفروق في التحليلين معادلة 

1987 ،78(.  

  )التكرارات المتفق عليها بين التحليلين األول والثاني(مجموع  2=  معامل ثبات األداة 

  في التحليلين األول والثاني تالتكرارامجموع                                     
  

  ):2( وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول
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ألنماط أنماط التواصل الرياضي في وعدد مرات االتفاق في التحليلين األول والثاني  التكرارات )2( جدول

  ومعامل الثبات ب الرياضيات للصف التاسعاكتفي الوحدة السادسة 

  فئات التحليل

مجموع 

 كرارات فيتال

  لتحليل األولا

رات كراتالمجموع 

  لتحليل الثانيا في

عدد مرات 

  االتفاق

إجمالي 

  الفئات

معامل 

  الثبات

لم يوجد أية مهارة من مهارات القراءة الرياضية في الوحدة المحللة في التحليلين األول والثاني   القراءة الرياضية

  0,93  43  20  21  22  الكتابة الرياضية

المناقشة الرياضية 

  واالستماع الرياضي
13  15  12  28  0,86  

  0,87  69  30  36  33  التمثيل الرياضي

  0,91  139  63  71  68  إجمالي أداة التحليل

معامل  ه من المعلوم أنحيث أن وتدل قيم معامل الثبات على درجة ثبات عالية لألداة،

 أداة التحليل مما يجعل، )0,70( كان أكثر من االثبات المحسوب بهذه المعادلة يكون مقبوالً إذ

  لغرض البحث.مقبولة 

استخدم الباحث التكرارات والنسب المئوية لحساب درجة توافر أنماط  المعالجة اإلحصائية:

  التواصل الرياضي في الكتب الثالثة.

  اإلطار النظري والبحوث السابقة:

يعد التواصل الرياضي من بين أهم معايير تعلم الرياضيات في الوقت الحاضر، ويؤكد 

من األدبيات التربوية الخاصة بتعليم الرياضيات حيث أشار التقرير  ذلك ما جاء ضمن العديد

) إلى وجوب تعلم المتعلمين مهارات NCTM,1989( الخاص بمعايير الرياضيات المدرسية

التواصل الرياضي في جميع المراحِل الدراسية، ومن جهة أخرى فإن التواصل الرياضي يعد أحد 

والتي تمثل الهدف الرئيسي لتعلم  ،Mathematical Power الرياضية قوةالمكونات األساسية لل

الرياضية: الثقة بالنفس تجاه الرياضيات، والقدرة على حل  القوةالرياضيات، حيث تتضمن 

المشكالت، والقدرة على االستدالل، والتواصل الرياضي مع اآلخرين حول األفكار والحلول 

)Cantlon, 1998.(   
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مستويات من المعرفة: المعرفة المفاهيمية، والمعرفة  ةثوتتضمن القوة الرياضية ثال

اإلجرائية، وحل المشكالت وما بعد المعرفة، وثالث عمليات رياضية: التواصل الرياضي، 

وفيما يلي أنماط التواصل الرياضي في مستويات  والترابط الرياضي، واالستدالل الرياضي.

  ):69 :2003المعرفة الثالثة (السعيد، 

  :الرياضي في المعرفة المفاهيمية التواصل

عن  والرسومات للتعبيراستخدام األشكال للمفاهيم و واألمثلةإنتاج األمثلة  فيويتمثل       

 ةونموذجباإلضافة إلى استخدام المعالجات الرياضية واليدوية والتكنولوجية والذهنية،  المفاهيم،

الرياضي باستخدام الرموز والجمل والعالقات ترجمتها إلى دالالت وأفكار تفسر النظام والمفاهيم 

  للتواصل المفاهيمى.

  التواصل الرياضي في المعرفة اإلجرائية:

استخدام الخوارزميات للتعبير عن األفكار والمفاهيم الرياضية وإدراك العالقة بين  فيويتمثل      

وتوظيفها في كتابة  األداء الكتابي والذهني للخوارزميات، باإلضافة إلى استخدام الرياضيات

أبحاث ومقاالت ترتبط بالخبرات المتنوعة، واستخدام األداء الكتابي والذهني والتكنولوجي 

  والتقدير للتعبير عن اإلجراءات في الرياضيات.

  التواصل الرياضي في حل المشكالت:

ت ويقصد به استخدام المعرفة الرياضية في حل المشكالت، والقدرة على جمع البيانا     

والمعلومات مع إدراك البيانات المهمة والمرتبطة، باإلضافة إلى صياغة مشكالت رياضية في 

 ضوء مجموعة من المعطيات مع عرض ومناقشة طرائق حلها في مجموعات عمل وكتابة تقارير

  عمل عن اإلجراءات ونتائج المناقشات الرياضية وكذلك نتائج العمل.

   Mathematical Communication مفهوم التواصل الرياضي:
 Language ofيعني التواصل الرياضي قدرة المتعلم على استخدام لغة الرياضيات 

Mathematics  بما تحويِه من رموز ومصطلحات وتعبيرات للتعبير عن األفكار والعالقات

كما يعرفه المجلس القومي لمعلمي  )،Baroody, 1993, 3( وفهمها وتوضيحها لآلخرين

درة الفرد على استخدام مفردات ورموز ق الواليات المتحدة األمريكية على أنهالرياضيات ب

  ).NCTM, 1989, 214( رياضية وبنيتها في التعبير عن األفكار والعالقات وفهمها
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   وفيما يلي أنماط التواصل الرياضي كما وردت في أدبيات الموضوع:

  أنماط التواصل الرياضي:
  Mathematical Readingأوالً: القراءة الرياضية 

وتعني القدرة على قراءة المادة الرياضية قراءةً سليمةً صحيحة، وفهم داللة الرموز      

. )2005)، (السعيد، Balas, 1997(والمصطلحات واألشكال، وإدراك معنى الصيغ الرياضية

طهما وهي عملية سيكولغوية تتضمن اإلدراك البصري للرموز الرياضية والكلمات واألشكال ورب

  .)1994 ،خليفة( بمعانيها وترجمتها إلى ألفاظ منطوقة

المجلس القومي  تالية وفقا لتوصياتأنشطة القراءة الويمكن أن تشمل كتب الرياضيات      

  :)NCTM, 2000(لمعلمي الرياضيات 

مساعدة المتعلمين على فهم المفردات الرياضية: المفردات الخاصة باأللفاظ الرياضية مثل  .1

 –(رقم  لغوية التي لها داللة رياضية مثلالمفردات ال، والقاسم المشترك) –المقام  – (البسط

  ، % ).…< ، -، + ، × الرموز الرياضية ( ، عشري) –اعتيادي  –وتر  –ارتفاع 

الكتاب الجيد يجب أن يركز على عناصر فتعليم المتعلمين كيفية استخدام الكتاب المدرسي:  .2

، قائمة بالمعادالت والرموز الرياضية وأين توجد، وى وكيفية التنظيممتعددة هي: قائمة بالمحت

كيفية تنظيم و هل توجد ملخصات؟.، وتمهيد؟ تنظيم فصول الكتاب، هل يوجد أهداف،

، المشكالت، وهل توجد إجابات عليها، وأين توجد مساعدات المتعلمين لحل المشكالت الصعبة؟

  ، وكيف يستخدم؟.أين يوجد :الفهرس، وقائمة بالتعريفاتو

أثناء القراءة ومساعدتهم على فهم المصطلحات  همالتفاعل مع، ومساعدة المتعلمين أثناء القراءة .3

تقدير سهولة قراءة المادة ، توجيه األسئلة أثناء القراءةو، الرياضية، ووضع أهداف للقراءة

   .المكتوبة

  .إعطاء مقدمة عامة لما تم تعلمه .4

   Mathematical Writingثانيا: الكتابة الرياضية 
وتعني قدرة المتعلم على استخدام لغة الرياضيات المكتوبة في التعبير بوضوح عن األفكار  

  والمفاهيم والمصطلحات والعالقات الرياضية، التي يتضمنها النص الرياضي، وتلخيص ما فهمه
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   المتعلم لآلخرين عن األفكار واإلجراءات والحلول. 

  ية: أنشطة الكتابة الرياض

   ):Baroody,1993يمكن أن يشمل نمط الكتابة الرياضية، ما يلي (  

ن من خبرات سابقة واالتجاه تدريجياً إلى ماال والبدء بالكتابة التي تركز على ما يعرفه المتعلم .1

  ن.ويعرفه المتعلم

  تشجيع المتعلمين على وصف ما قاموا به وكتابة انطباعاتهم على ما فعلوه. .2

لمناقشة بعضهم شفوياً فيما كتبوه وذلك كخطوة نحو الكتابة من أجل  تشجيع المتعلمين .3

  التواصل.

استخدام مهارات اللغة في الرياضيات من خالل الواجبات المنزلية وذلك ككتابة قصة تتضمن  .4

 المفاهيم الرياضية التي يدرسها المتعلم.
يها وعلى المفاهيم المتضمنة الكتابة عن فكرة ما تتطلب من المتعلمين التفكير فيها والتركيز عل .5

 داخل هذه الفكرة.
 كاملة ثم يطلب منهم إكمال جمل أخرى تالية لها. ن جمالًوعطى المتعلمُي .6
 ن استعدادا لتلقي أسئلة أكثر تعقيداً.وأسئلة تمهيدية يجيب عليها المتعلمتُقدم  .7
منهم إعادة تقديمه أو عالقات ويطلب  أو إجراء أو سؤاالً اًن جملة أو تعريفوعطى المتعلمُي .8

 بالكتابة عنه بطريقتهم الخاصة.
ن قائمة كلمات رياضية ويطلب منهم كتابة جملة أو فقرة مستخدمين بعض وعطى المتعلمُي .9

 كلمات هذه القائمة.
أو خطوات حلهم للمشكلة  اقرأوهن أفكاراً ألحد الموضوعات الرئيسية التي ويكتب المتعلم .10

  وتلخيص هذه الخطوات.

   Mathematical Discussionمناقشة الرياضية ثالثاً: ال
وتعني قدرة المتعلم على التعبير عن األفكار والعالقات وعرض حلول بديلة ووصف      

إجراءات الحل للمشكلة الرياضية، وتحليل وتقويم الحلول والمناقشات الرياضية المقدمة من قبل 

 اضية، وتعليل إجاباته لموقف رياضياآلخرين، وإعطاء أفكار صحيحة عن عالقات أو مفاهيم ري

  .)2005(السعيد، 
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  أنشطة المناقشة الرياضية:

  ): 2003)، (بدوي، 2005فيما يلي أنشطة لتنمية مهارات المناقشة الرياضية (السعيد،   

باستخدام اللغة الرياضية  علم أو الكتابيترك للتالميذ الحرية ليتحدثوا ويستجيبوا ألسئلة الم .1

  كار والعالقات وعرض حلول بديلة ووصف إجراءات الحل للمشكلة الرياضية.للتعبير عن األف

أو  ،أو شرح مفهوم أو رمز أو عالقة ،وتمثيل بياني ،وصف أشكال هندسية وإجراءات حل .2

التعبير عن مشكلة أو تمثيل بياني أو شكل و ،أو إعطاء أمثلة على مفهوم ما ،تبرير إجابة

 هندسي بلغة المتعلم الخاصة.
 ع المتعلمين على طرح أسئلة والبحث عن حلول بديلة بعد مناقشة المشكالت الرياضية.تشجي .3
 عرض تعليقات ومقترحات المتعلمين أمام الفصل إلثراء المناقشات حولها. .4

  Mathematical Listeningرابعاً: االستماع الرياضي: 
الرياضية، والمصطلحات  تمثل في قدرة المتعلم على االستماع بذكاء واهتمام للتعميماتيو     

الرياضية، وتفسيرات العالقات الرياضية، ووصف النماذج واألشكال الرياضية، بما يمكنه من 

  التعبير عن ما سمعه بوضوح، وتفسير ما عبر عنه اآلخرون بصورة رياضية صحيحة.

للمحتوى يمكن القول بأن االستماع في مواقف التواصل الرياضي يحتاج إلى اهتمام وانتباه      

والكلمات والعالقات، حيث أن التواصل في الرياضيات يحدث بفاعلية فقط إذا تم إعداد وتدريب 

المتعلمين جيداً لكي يقوموا بكال الدورين : االستماع باهتمام ألفكار اآلخرين، والتحدث عن فهمهم 

  للرياضيات.

 المعلم أن يطلباع الرياضي في أثناء عملية االستم معلم أو الكتاب المدرسييتمثل دور الو     

 ها لآلخرين وذلك أثناء تحدث اآلخرين.نالمتعلمين التفكير في أسئلة يسألو أو الكتاب المدرسي من

  وهذا يؤكد على االستماع النشط والناقد.

   Mathematical Representationخامسا: التمثيل الرياضي 
رة الرياضية أو المشكلة إلى صيغة جديدة (شكل ويقصد بها القدرة على ترجمة المسألة أو الفك    

توضيحي أو جدول للمعلومات، أو نموذج حسي،..)، بما يساعد على فهم هذه الفكرة أو االهتداء 

مناسبة لحل المشكلة، وتطوير وتعميق الفهم للمفاهيم الرياضية، وترجمة الصور  الستراتيجية

 .)(Baroody,1993 إلى رموز وكلمات رياضيةواألشكال والخرائط والرسوم البيانية والجداول 
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بإمكانهم تطوير وتعميق فهمهم للمفاهيم الرياضية وذلك عندما يقومون بابتكار ومقارنة  متعلمونفال

واستخدام أشكال متنوعة من التمثيالت الرياضية مثل الصور واألشكال والخرائط والرسوم البيانية 

  والجداول والترجمة والمعالجة الرمزية.

  :في كتب الرياضيات بعض أشكال التمثيالت الرياضية
(السعيد، تي يمكن أن تشملها كتب الرياضيات فيما يلي بعض أشكال التمثيالت الرياضية ال     

2005:(  
وتعني تحويل صورة رياضية إلى صورة أخرى بشرط أن تتضمن  :الترجمة الرياضية .1

   ماٍل أليٍ منها.الصورة الجديدة جميع عناصر الصورة األولى دون إه

، مهارة الترجمة من صيغة أو معادالت إلى ألفاظ :إلى الرياضية الترجمة مهاراتوتنقسم      

مهارة الترجمة من شكل أو رسم ، ومهارة الترجمة من جداول إلى ألفاظ "مهارة قراءة الجدول"و

مهارة ، وة أو معادلةمهارة الترجمة من صورة لفظية إلى صيغ، وبياني إلى ألفاظ "مهارة التفسير"

مهارة الترجمة من شكل أو رسم بياني إلى صيغة أو ، والترجمة من جداول إلى صيغة أو معادلة

شكل أو رسم بياني إلى جدول أو صيغة أو معادلة أو مهارة الترجمة من صورة لفظية ، ومعادلة

هارة الترجمة من م، مهارة الترجمة من صورة لفظية إلى شكل أو رسم بياني، "عملية الجدولة"

  مهارة الترجمة من صيغة أو معادلة إلى شكل أو رسم بياني. ، جدول إلى شكل أو رسم بياني

يعني الرسم البياني تمثيالً بصرياً للعالقات العددية في صورةGraphs : الرسم البياني   .2

وجودة في شكِل مرتبة ومنظمة بشكٍل يظهرها بوضوحٍ وسرعة، فهو تلخيص للبيانات العددية الم

  خطوط أو أعمدة أو دوائر تظهر العالقة الموجودة بين البيانات بوضوح.

تستخدم عند حل مشكالت لفظية جبرية، : وSymbol Manipulationالمعالجة الرمزية   .3

  وهي مرتبطة بقدرة المتعلمين على تنفيذ العمليات الحسابية والجبرية لحل المشكلة. 

  البحوث السابقة:
من خالل مراجعة الباحث لألدب التربوي والبحوث التي تناولت موضوع التواصل الرياضي،     

في  وموضوع تحليل كتب الرياضيات، استطاع أن يقف على بعض هذه البحوث، ويعرضها

  محورين:
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  المحور األول: بحوث تناولت تحليل كتب الرياضيات:
  بحوث تناولت تحليل كتب الرياضيات الفلسطينية: •

بحث عبد اللطيف من البحوث التي تناولت تحليل محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية     

هدف إلى تحديد مستوى جودة محتوى موضوعات الجبر المتضمنة في كتب  الذي )2011(

في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي  )12-6للصفوف ( الرياضيات المدرسية بفلسطين

كتب. وقد هذه البتحليل موضوعات الجبر المتضمنة في )، حيث قام الباحث NCTMالرياضيات (

) بمحتوى موضوعات NCTMالنسبة اإلجمالية لدرجة توافر معايير ( بينت نتائج البحث أن

%) وهي نسبة تقع في مستوى دون  40.6) بلغت (8-6الجبر بكتب الرياضيات للصفوف (

) بمحتوى NCTMتوافر معايير ( ن درجةأالمتوسط وال تصل إلى المستوى المقبول تربوياً. كما 

%)  29.4) بلغت نسبة (12-9موضوعات الجبر المتضمنة بكتب الرياضيات للصفوف من (

وهي نسبة متدنية جداً وغير مقبولة تربويا. وقام الباحث بتحويل قائمة المعايير في صورة استبانة 

تحليل التي المن نتائج  ها على المشرفين، وقد كانت استجابات المشرفين قريبة جداًيوتم تطبق

توصل إليها الباحث من خالل أداة تحليل المحتوى، فقد كانت نسبة توافر المعايير بموضوعات 

%)، وكانت نسبة توافرها في  39) بحسب آراء المشرفين هي (8-6الجبر في كتب الصفوف (

  %). 36.2) (12-9الصفوف (

المفاهيم الرياضية المتضمنة في  مدى مطابقة إلىإلى التعرف ) 2010حمدان ( وهدف بحث

لمعايير المجلس القومي لمعلمي ) 8-6بالمنهاج الفلسطيني للمرحلة األساسية ( كتب الرياضيات

) وذلك من جانبين، األول: مدى توافر المفاهيم الرياضية المنبثقة من NCTMالرياضيات (

ي: األعداد، والقياس، في كتب المرحلة المذكورة وذلك في خمسة مستويات ه )NCTM( معايير

واالحتماالت، أما الجانب الثاني فتمثل في التعرف إلى مدى مطابقة واإلحصاء  والهندسة، والجبر،

 ) الخاصة بطرق عرض المفاهيمNCTMفي تلك الكتب مع معايير ( طرق عرض المفاهيم

اد ثالث أدوات الباحث بإعد كتب الرياضيات المدرسية، وقامفي الرياضية وكيفية تقديمها للطالب 

، )NCTM(معايير  : أداة تحليل المحتوى، وقائمة المفاهيم الرياضية المنبثقة منبحث هيلل

، البحث واستبانة موجهة للمعلمين حول طرق عرض المفاهيم في محتوى كتب المرحلة قيد

 %)، وهي 83إلى توفر المفاهيم الرياضية في كتب المرحلة المذكورة بنسبة (  بحثوتوصل ال
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بينما وجد قصور في توافر تلك المفاهيم في مستويي الجبر والهندسة، وبلغت  ،رجة مرتفعةد

%) وهي نسبة مقبولة، وأوصى الباحث بضرورة االهتمام  64.9المعلمين ما نسبته ( تاتقدير

مناهج الرياضيات وتحديداً المفاهيم الرياضية، والعمل على تنويع الطرق  بالبناء الرياضي في

في تقديمه للمفاهيم الرياضية بما يتناسب مع  الكتاب المدرسي تيجيات التي يعرضهااواالستر

 ) في طرق عرضها. NCTM( معايير

إلى تحديد مستوى جودة موضوعات الهندسة والقياس ) 2009كساب (كما هدف بحث 

من مرحلة التعليم األساسي في فلسطين في ضوء ) 6-1الصفوف ( المتضمنة في كتب رياضيات

 بتحليل موضوعات الهندسة والقياس المتضمنة في الكتب الباحثة )، حيث قامتNCTM( ييرمعا

)، وقد NCTM( والتي تم بناؤها استناداً إلى معايير المذكورة من خالل أداة تحليل المحتوى

في موضوعات الهندسة والقياس المتضمنة ) NCTM( توافر معايير إلى أن درجة بحثخلص ال

وح ما بين الصفوف من األول حتى السادس من التعليم األساسي بفلسطين تتربكتب الرياضيات ل

 .غير متوفرةمتوسطة ومتدنية وأن بعض المعايير 

هدف إلى تحليل محتوى موضوعات الهندسة التي وردت في  الذي )2008بحث عودة (وفي 

عايير التي كتب الرياضيات للصفوف من السابع وحتى العاشر األساسي في فلسطين في ضوء الم

). NCTM 2000وضعها المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية (

أشارت النتائج إلى أن المناهج الفلسطينية تضم معظم المعايير التي وضعها المجلس القومي 

لمعلمي الرياضيات، ولكن بنسب متفاوتة من صف دراسي إلى آخر. وبينت النتائج أن المناهج 

لطلبة للمستقبل الذي يتوافق مع التقدم ا يهيئالفلسطينية تقدم حجًما مناسًبا من المعرفة الرياضية 

  العلمي العالمي ويعدهم لخوض غمار المستقبل.

 ةهدف إلى قياس مدى تطابق كتب الرياضيات الفلسطيني) فقد 2007أبو عمرة ( أما بحث

استخدمت حيث ياس للمرحلة األساسية العليا، العالمية في مجالي الهندسة والق )NCTM( لمعايير

وهي أداة تحليل المحتوى حيث بحث الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت ثالث أدوات لل

، )NCTMفي ( في مجالي الهندسة والقياس )9، 8، 7( حللت محتوى كتب الرياضيات للصفوف

تها وتحكيمها، أما األداة الثالثة فكانت ترجمبعد  معاييرالوكانت األداة الثانية عبارة عن قائمة 

 خاصة بمجال الهندسة ومعيارين في مجال القياس وهي معايير استبانة مكونة من أربعة معايير
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)NCTM(. وهما بحثوقد اختارت الباحثة عينتين لل )معلماً ومعلمة للرياضيات من 80 (

ومعلمة يشكلون المجتمع  ) معلما220ً( محافظة غزة من مدارس الوكالة والحكومة من أصل

) من 4مشرفي رياضيات منهم ( )7اإلحصائي كعينة أولى، أما العينة الثانية فكانت عبارة عن (

البحث إلى أن درجة  ) من مشرفي مدارس الوكالة، وقد توصل3مشرفي مدارس الحكومة و(

نت متحققة في وثيقة منهاج الرياضيات في مجالي الهندسة والقياس كا) NCTMتوافر معايير (

     %) من مجموع المواصفات، أما درجة توافر معايير 22بينما لم يتحقق ( ،%) 78بنسبة (

)NCTM (سية نفسها والصفوف نفسها فكانت متحققة افي كتب الرياضيات في المجاالت الدر

 %) من مجموع المواصفات. 23%) ولم يتحقق (  77بنسبة ( 

مهارات التفكير المتضمنة في تدريبات  بالتحليل )2007وتناول بحث المغربي والجابري (

)، وذلك 10-6للمرحلة األساسية العليا (الصفوف  في الجبر وأسئلة مناهج الرياضيات الفلسطينية

حتوى، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي بأسلوب تحليل الم ،)روبرت مارزانو(وفق تصنيف 

وبعد القيام بتحليل  ، على شكل قائمة رصد،)نولمارزا(تم تطوير قائمة مهارات التفكير حيث 

ن أكثر المهارات توظيفًا في الجبر هي أ إلى عدد من النتائج، من أهمها: البحث توصل المناهج

التفكير، وقد تبين تدني  من مجمل مهارات )% 42(نتاج حيث بلغت نسبتها المئوية مهارة اإل

حيث ) ز وجمع المعلومات والتخزين واالسترجاعالتركي(التفكير الدنيا  النسب المئوية لمهارات

فقد بلغت  )التنظيم والتحليل(التفكير الوسطى  أما مهارات )،%7,5(بلغت نسبتها المئوية مًعا 

فقد بلغت نسبتها ) نتاج والتكامل والتقويماإل(والمهارات العليا  )،%19,5(نسبتها المئوية مًعا 

 يستخلص من ذلك أن مناهج الرياضيات الفلسطينيةوهي نسبة مرتفعة. و )%73(المئوية مًعا 

تتوزع مهارات التفكير  و للصفوف األساسية العليا تركز على مهارات التفكير العليا في الجبر.

) من تلك %10(على النحو اآلتي  )10-6الرئيسية الثمانية على صفوف المرحلة األساسية العليا (

 )%52(في الصف الثامن، و )%7(ف السابع، وفي الص )%15(المهارات في الصف السادس، و

في الصف العاشر. وهذا يشير إلى أن تعلم الجبر في المرحلة  )%23(التاسع، و في الصف

التاسع األساسي. ويقل في الصفين السادس والثامن بشكل  األساسية العليا يتركز في الصف

                                                                                                                       ملحوظ.

إلى تقويم محتوى كتب الرياضيات للمرحلة األساسية  بحثهدف ال) 2006(الخزندار وفي بحث
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وى تضم المعايير المقترحة واستخدمت الباحثة أداة لتحليل المحت، العليا في ضوء نظرية (برونر)

 ،ت، والتعزيز)اللتعليم، والتمثيل المعرفي، وعرض الخبر والتي شملت (االستعداد لنظرية(برونر)

ت الرياضيات اإلى أن نسب توافر معايير نظرية (برونر) في محتوى كتب مقرر ت الباحثةوخلص

 متوسطة. كانت نسباً )10 -7(في الصفوف 

  بحوث تناولت تحليل كتب الرياضيات العربية:  •

ة السعودية، مثل بحث حوث تناولت تحليل كتب الرياضيات بالمملكة العربيمن هذه البحوث ب     

في كتاب الرياضيات  الرياضيات الكشف عن مدى توافر قيم هدف إلى) الذي 2010الدهش(

شملت و ،هـ الفصل الدراسي األول1430/1431لصف األول المتوسط العام الدراسي ل المطور

مجال القيم أن  ، وقد كشفت نتائج البحثتم تعليم الرياضياوقي ،القيم الرياضياتية القيم: قائمة

حتل المركز األول بين مجاالت القيم، حيث بلغ مجموع تكرارات القيم التي تتبعه قد ا (العقالنية)

%) من جملة تكرارات القيم المتضمنة بالكتاب، بينما احتل مجال 16,37) تكراراً بنسبة (175(

لتاسع واألخير بين مجاالت القيم، حيث بلغ مجموع تكرارات القيم المركز ا القيم (االجتماعية)

   %) من جملة تكرارات القيم المتضمنة بالكتاب.6,36) تكراراً بنسبة (68التي تتبعه (

درجة توافق محتوى كتب  إلىهدف إلى التعرف الذي )2009بحث الشراري(وفي      

ربية السعودية مع المعايير التي وضعها الرياضيات للصفوف الثالثة األولى في المملكة الع

أشارت  )،NCTM 2000المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية (

أن درجة توافق مفردات معيار الهندسة المتضمن في كتب الرياضيات للصفين األول  إلى النتائج

   خفضة.والثاني والثالث مع المعايير العالمية للرياضيات كانت من

ح االجر ومن البحوث التي تناولت بالتحليل كتب الرياضيات بالمملكة األردنية الهاشمية بحث     

، إلى تقويم كتب الرياضيات في المرحلة الثانوية في ضوء متطلبات العولمة هدف) الذي 2005(

ياضي الر أشارت النتائج إلى قصور المحتوى. واستخدمت الباحثة أسلوب تحليل المحتوىحيث 

وفي  المتعلمين ببعض قضايا العولمة. وإرشادعن توظيف الرياضيات في توعية  تلك الكتبل

إلى تحليل محتوى كتب الرياضيات المدرسية في األردن  هدفالذي ) 2004بحث صبيح (

للصفوف من السادس وحتى العاشر األساسي في ضوء معايير المحتوى (معياري الهندسة 

ومعيار التمثيل الرياضي)  ،ومعيار الترابط الرياضي ،عيار حل المسألةوالعمليات (م ،والقياس)
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)، NCTM( التي وضعها المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية

كانت تتراوح بين  كتبنتائج إلى أن نسب التوافق بين المعايير وما ورد في هذه الالأشارت حيث 

  معدومة وقليلة. 

تحليل محتوى كتب الرياضيات ب) 2004الوهيبي (ة عمان قامت الباحثة وفي سلطن

للحلقة األولى من التعليم األساسي (الصفوف من األول وحتى الرابع األساسي) بسلطنة عمان 

في ضوء المعايير التي وضعها المجلس القومي لمعلمي  )2003/2004(لعام الدراسي ل

، وأشارت النتائج إلى عدم اتساق محتوى )NCTM(ية الرياضيات في الواليات المتحدة األمريك

  .NCTMمعايير  منالهندسة إلى حد ما مع معايير الهندسة المنبثقة 

  المحور الثاني: بحوث تناولت موضوع التواصل الرياضي:
  بحوث تناولت فعالية استخدام بعض اإلستراتيجيات في تنمية مهارات التواصل الرياضي: •

 استراتيجية استخدام فعالية تقصي إلى ) الذي هدف2011ث التخاينة (من هذه البحوث بح     
 المرحلة طالب لدى الرياضي التواصل ومهارات االتجاه في تنمية التعلم أبعاد على قائمة تدريسية
 الصف طالب من طالبا  (79)من البحث عينة وتكونت .عمان الخاصة تربية مدارس في األساسية
 شعبتين، في العصرية المدرسة في م2009الخاصة المسجلين عام  مانع تربية مدارس في السابع
(الضابطة)  واألخرى التعلم) أبعاد استراتيجية حسب (التجريبية) الشعبتين (المجموعة إحدى درست

 واختبارا الرياضيات، نحو لالتجاه مقياساً الباحث وقد أعد التدريس)، المعتادة في الطريقة حسب(
 بين )α 0.05≤(إحصائية  داللة ذو فرق يوجدالبحث أنه  نتائج ، أظهرتالرياضي االتصال في

 التجريبية المجموعة لصالح والضابطة المجموعتين التجريبية طالب لعالمات الحسابي المتوسط
 ) بينα 0.05≤إحصائيا ( دال تفاعل يوجد، وأنه الرياضي االتصال ومهارات االتجاه في

 دال تفاعل يوجد ال، وأنه الرياضيات االتجاه نحو في التحصيل ومستوى المستخدمة االستراتيجية
 االتصال في مهارات التحصيل ومستوى المستخدمة االستراتيجية بين )α 0.05≤إحصائيا (
   .الرياضي

 استخدام بحث فاعلية برنامج تدريبي قائم علىإلى هدف ) الذي 2009( سروروفي بحث      

من  وقد تكونت عينة البحث ،المعلمين الطالب لدى الرياضي التواصل تنمية في الحديثة التقنيات

البرنامج التدريبي، لمدة طبق  قدو .)طالباً، تم تقسيمهم إلى مجموعتين (تجريبية، وضابطة )44(
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لمجموعة التجريبية، بينما درست المجموعة ا علىساعات أسبوعياً،  )4(بمعدل   أسابيع )10(

تدريبي وجود أثر فعال للبرنامج ال : لعدة نتائج منهاالبحث توصل . الضابطة بالطريقة المعتادة

 - االستماع - التحدث( الرياضي التواصل مهارات تنمية في الحديثة التقنيات استخدام القائم على

   .التمثيالت الرياضية المتعددة ) -الكتابة –القراءة 

برنامج تدريبي في الرياضيات  دراسة فعاليةإلى هدف  فقد )2008بحث آل عامر (أما      

ارات التفكير اإلبداعي، وحل المشكالت في تنمية بعض مه )TRIZتريز (مستند إلى نظرية 

 (الكتابة، القراءة، التحدث، االستماع، التمثيل) ياً، والتواصل الرياضي بمهاراته:الرياضية إبداع

، وأسفرت النتائج عن بالمملكة العربية السعودية لطالبات المتفوقات في الصف الثالث متوسطا لدى

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة  α<0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

التجريبية وبين طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار القدرة على حل المشكالت 

الرياضية إبداعياً لصالح طالبات المجموعة التجريبية تعزى للبرنامج التدريبي، ووجود فروق 

ي درجات طالبات المجموعة التجريبية بين متوسط α<0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى 

وبين طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التواصل الرياضي (الكتابة، 

القراءة، التحدث، االستماع، التمثيل) لصالح طالبات المجموعة التجريبية تعزى للبرنامج 

  التدريبي.

عيار التواصل الرياضي على تحصيل الذي هدف إلى اختبار أثر م) 2007(وفي بحث ليم      

طالب الصف العاشر في موضوعات الرياضيات التطبيقية، حيث تطورت فكرة البحث بجهد 

تعاوني مشترك بين معلم للرياضيات في المرحلة الثانوية في (تورنتو (كندا)) وأستاذ جامعي في 

لبحث العديد من األدوات جامعة كارولينا الشمالية (الواليات المتحدة األمريكية). حيث وظف ا

) وسير free-writing)، الكتابة الحرة (Journalsلجمع البيانات وهي: الصحائف اليومية (

)، التعيينات الكتابية الرسمية، وحقائب األداء math autobiographyالحياة الخاصة بالطلبة (

)portfolioياضية في مساعدة الطلبة ). وأسهمت األدوات السابقة في التأكيد على دور الكتابة الر

على تطوير فهمهم واتجاهاتهم نحو الرياضيات. ودلت النتائج على أن فهم الطلبة قد تحسن من 

خالل ممارستهم للعديد من األنشطة الكتابية المتنوعة، كما أن تلك األنشطة قدمت دليال على 

  تطور مهارات ما وراء المعرفية. 
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ف إلى بحث فعالية استخدام مداخل البرهنة غير المباشرة في هدفقد ) 2006( متوليوأما بحث      

تنمية مهارات البرهان الرياضي واختزال قلق البرهان وتحسين مهارات التواصل لدى الطالب 

 (السنة الثالثة) وتمثلت عينة البحث في مجموعة من طالب شعبة الرياضيات معلمي الرياضيات.

 قائمة بمهارات وأعد الباحث أدوات البحث اآلتية: بسلطنة عمان. )صورـ (بكلية التربية ب

اختبار ، واختبار مهارات البرهان الرياضي، والبرهان الرياضي الالزمة للطالب المعلمين

البرنامج المقترح لتنمية  . كما أعد الباحثمقياس قلق البرهان الرياضي، والتواصل الرياضي

فرق دال  يوجدأنه وقد توصل البحث إلى  مهارات البرهان الرياضي لدى الطالب المعلمين.

إحصائياً بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 

، وأنه توجد الختبار مهارات البرهان الرياضي وذلك لصالح درجات طالب المجموعة التجريبية

رة للبرهنة الرياضية في تنمية فاعلية البرنامج التدريبي في استخدام بعض المداخل غير المباش

، كما أن البرنامج سواء المباشر أو غير المباشر لدى عينة البحث ،مهارات البرهان الرياضي

   .الرياضي تحسين مهارات التواصلو ،في خفض قلق البرهان الرياضيالمقترح ساهم 

 بحوث تناولت مستوى التواصل الرياضي لدى الطلبة:   •

) الذي هدف إلى معرفة مستوى التواصل الرياضي لدى تالميذ 2009(بحث الذارحي      

 اليمن، وعالقته بتحصيلهم الرياضي. - الصف الثامن من التعليم األساسي بأمانة العاصمة صنعاء

) تلميذاً وتلميذة من تالميذ الصف الثامن من التعليم األساسي 664وقد تكونت عينة البحث من (

طبقية) من المدارس  / يذة، اختيرت بصورة عشوائية (عنقودية) تلم359) تلميذ، و(305ومنهم (

استخدام اختبار للتواصل تم ). 2007/2008الحكومية بأمانة العاصمة نهاية العام الدراسي (

ضعف في مستوى   وجود أسفرت النتائج عن  الرياضي، واختبار لقياس التحصيل الرياضي.

%، وشكلت نسبة أداء 42متوسط األداء الكلي المتعلمين في التواصل الرياضي إذ كانت نسبة 

% من أفراد 23% فأكثر من الدرجة النهائية) 50المتعلمين المقبولين تربوياً (الحاصلين على 

العينة، في حين كانت نسبة المتعلمين الحاصلين على درجات أقل من المستوى المقبول تربوياً 

العينة في اختبار التواصل بموجب متغير  % من بين أفراد العينة. وعند تحليل أداء أفراد77

الجنس تبين أن أداء المتعلمات كان أفضل من أداء المتعلمين وأن الفروق بين الجنسين كانت 

معنوية في جميع مهارات التواصل الرياضي باستثناء مهارة (معرفة المفردات الرياضية) فقد كان 
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يل أظهر البحث ضعفاَ في مستوى المتعلمين. كما أداء الجنسين عليها متكافئاً. وفيما يتعلق بالتحص

أوضحت النتائج تفوق المتعلمات على المتعلمين في التحصيل الرياضي. وأظهرت النتائج وجود 

عالقة ارتباطية موجبة بين التواصل الرياضي والتحصيل لدى أفراد العينة، إذ بلغت قيمة معامل 

 نوية. ) وهي قيمة ذات داللة مع0.51ارتباط بيرسون (
معرفة مستويات طلبة الصف التاسع بسلطنة عمان هدف البحث إلى  )2007( المعولي بحث      

الوصف)، ولتحقيق هذا الهدف قام  –التبرير  -الشرح لآلخرين-مثيل(الت في التواصل الرياضي

ما أقره المجلس القومي لمعلمي  الباحث بإعداد اختبار في مهارات التواصل الرياضي تأسيساً على

 واعتماداً على األدب النظري. )2000( بالواليات المتحدة األمريكية للعام) NCTM( الرياضيات

وسطات أداء طلبة الصف التاسع في مهارات التواصل الرياضي متعن أن  أسفرت النتائج

وقد حازت مهارة الوصف على المرتبة األولى وتلتها مهارة  ).4.95و 3.08(تراوحت بين 

بلغ متوسط كما  التمثيل ثم مهارة الشرح لآلخرين، واحتلت مهارة التبرير المرتبة األخيرة.

قيمة تدل على أن مهارات التواصل الرياضي ، وهي 4.03مهارات التواصل الرياضي مجتمعة 

  لدى الطلبة متوسطة.

  تعقيب على البحوث السابقة:
من خالل استعراض البحوث السابقة في المحور األول، والتي استخدمت أسلوب تحليل 

المحتوى، وهو ما يتفق مع هذا البحث، حيث استخدم الباحث هذا األسلوب البحثي لمناسبته 

في  بعض هذه البحوث حاول تحديد مستوى جودة محتوى كتب الرياضيات لموضوعه، يتبين أن

. وبعض )2009بحث كساب ( ، و)2011عبد اللطيف (، مثل بحث )NCTMضوء معايير (

م/ 2010بحث الدهش (، مثل عن مدى توافر قيم الرياضيات في كتاب الرياضيات البحوث كشفت

، مثل وأسئلة مناهج الرياضيات الفلسطينية في تدريبات مهارات التفكيرومدى توافر  ،هـ)1431

مدى مطابقة المفاهيم الرياضية . وبحوث أخرى بحثت )2007بحث المغربي والجابري (

) لمعايير المجلس 8-6المتضمنة في كتب الرياضيات بالمنهاج الفلسطيني للمرحلة األساسية (

جة توافق محتوى كتب در، أو )2010بحث حمدان (، مثل )NCTMالقومي لمعلمي الرياضيات (

الرياضيات للصفوف الثالثة األولى في المملكة العربية السعودية مع المعايير التي وضعها 

بحث الشراري ، مثل المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية
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مية في ) العالNCTMكتب الرياضيات في المنهاج الفلسطيني لمعايير ( مدى تطابقأو  ،)2009(

. وبحوث أخرى حللت )2007بحث أبو عمرة ( ، مثل مجالي الهندسة والقياس للمرحلة األساسية

حث ، وب)2008بحث عودة (كتب الرياضيات بهدف تقويمها في ضوء معايير معينة، مثل 

. وأظهرت معظم البحوث أنه ال توجد مطابقة )2005بحث الجراح (، و)2006الخزندار (

ات مع المعايير الدولية. وهذا يؤكد ضرورة إعادة النظر في بناء كتب لمحتوى كتب الرياضي

  الرياضيات المدرسية.

ومن خالل استعراض بحوث المحور الثاني يتضح أن جميع الباحثين، سواء الذين تناولوا 

تقصي مستوى مهارات التواصل الرياضي لدى الطلبة، أو الذين بحثوا فعالية بعض األنشطة 

في تنمية مهارات التواصل الرياضي قد استخدموا اختبارات لقياس مهارات  واالستراتيجيات

التواصل الرياضي. وقد أثبتت هذه البحوث أن تلك االستراتيجيات كانت فعالة في تنمية هذه 

المهارات. وهذا يعني أنه يمكن تنميتها، مما يقتضي أن يهتم المعلمون والكتب الدراسية في 

أنماط التواصل الرياضي. وقد اهتمت معظم هذه البحوث بتقصي مستوى  تنميتها بتضمينها أنشطة

 :مهارات التواصل الرياضي لدى طلبة المرحلة المتوسطة (األساسية العليا)، وتنميتها لديهم، مثل

 آل عامر وبحث)، 2009الذارحي (وبحث ، )2009، وبحث جرادات ()2011بحث التخاينة (

م)، وبعض البحوث اهتمت بتنمية مهارات التواصل الرياضي 2007( المعولي وبحث )،2008(

  ).2009( سرور)، 2006( متولي لدى الطلبة المعلمين، مثل: بحث

كما في بحث  ضعفاً في مستوى المتعلمين في التواصل الرياضي رت نتائج البحوثوقد أظه

يث كان مستوى الطلبة في مهارات التواصل )، ح2007( المعولي )، وفي بحث2009الذارحي (

  .لتنميتهاتدعيم مناهج الرياضيات بأنشطة مقصودة ب الرياضي متوسطا، وأوصت البحوث

ويتبين أيضا أنه، في حدود علم الباحث، ال توجد بحوث اهتمت باستكشاف مدى توافر أنماط 

لمنـاهج الفلسـطينية،   التواصل الرياضي ومهاراته في كتب الرياضيات المدرسية، خاصة فـي ا 

وألجل ذلك كان هذا البحث. وقد استفاد الباحث من البحوث السابقة في تحديد أنمـاط التواصـل   

الرياضي ومهاراته، وفي بناء أداة البحث، والمتمثلة في بطاقة تحليل أنماط التواصل الرياضـي،  

  وفي اختيار منهج البحث وأسلوبه، والمعالجات اإلحصائية. 
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  ومناقشتها: نتائج البحث
لإلجابة عن أسئلة البحث الثالثة، والتي تتعلق بمعرفة درجة توافر أنماط التواصل الرياضي في   

كتب الرياضيات للصفوف السابع والثامن والتاسع لكل جزء من أجزائها، قام الباحث بتحليل كتب 

صل الرياضي الرياضيات، وحسب التكرارات والنسب المئوية لها لكل مهارة من مهارات التوا

    ) يبينان هذه النتائج.4)، (3ولكل نمط من أنماطه. والجدوالن (
  الثالثةالرياضي في كتب الرياضيات للصفوف  التواصلالتكرارات والنسب المئوية ألنماط  )3جدول ( 

  موضوعه الجانب
  الصف التاسع  الصف الثامن الصف السابع

مجموع
 التكرارات

النسبة
 المئوية

مجموع 
 راراتالتك

النسبة 
  المئوية

مجموع 
 التكرارات

النسبة 
  المئوية

  %1,6  5  %2  8  %2  8  القراءة الرياضية  األول

  %28  87  %8,5  34  %25  122  الكتابة الرياضية  الثاني

  الثالث
المناقشة الرياضية 

  لرياضياواالستماع
88  18%  46  11%  16  5%  

 %65,4  205 %78,5  319  %55  264  التمثيل الرياضي  الرابع

  %100  313  %100  407 %100 482 مجموع

) أن نتائج تحليل محتوى الكتب الثالثة بينت أن نمط التمثيل الرياضي أخذ 3(يتضح من الجدول  

أعلى نسبة تكرار من بين األنماط األخرى، حيث بلغ مجموع تكرارات مهارات التمثيل الرياضي 

%) في كتاب 78,5مرة بنسبة ( )319%) في كتاب الصف السابع، و(55) مرة بنسبة (264(

%) في كتاب الصف التاسع. يلي ذلك مهارات الكتابة 65,4) مرة بنسبة (205الصف الثامن، و(

مرة) بنسبة  122الرياضية في حالة كتابي الصفين السابع والتاسع، حيث بلغ مجموع تكراراتها (

لتاسع. وهذا يشير %) في كتاب الصف ا28مرة بنسبة ( 87%) في كتاب الصف السابع، و25(

إلى أن اهتمام الكتب الثالثة بنمط الكتابة الرياضية كان ضعيفاً، ومن هنا نوجه دعوة للقائمين 

أن فهم على تطوير كتب الرياضيات لالهتمام بأنشطة الكتابة الرياضية؛ ذلك أن البحث أثبت 

األنشطة الكتابية الطلبة واتجاهاتهم نحو الرياضيات قد تحسن من خالل ممارستهم للعديد من 

  ).2007(ليم،  المتنوعة
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كما بينت نتائج التحليل أن أقل أنماط التواصل الرياضي في الكتب الثالثة هي نمط القراءة   

) 8(%) في كتاب الصف السابع، و 2) مرات بنسبة (8الرياضية، حيث بلغ مجموع تكراراتها (

  % في كتاب الصف التاسع. 1,6مرات بنسبة  5% في كتاب الصف الثامن، و2مرات بنسبة 

وتتوافق هذه النتائج مع بعض البحوث فيما يتعلق بمستوى تضمين هذه الكتب لبعض       

النسبة اإلجمالية لدرجة توافر معايير أن  )2011، عبد اللطيف(المعايير، حيث بينت نتائج 

)NCTMت ) بلغ8-6للصفوف ( الفلسطينية ) بمحتوى موضوعات الجبر بكتب الرياضيات

) 2010، حمدانفي حين أظهرت نتائج ( . %) وهي نسبة تقع في مستوى دون المتوسط 40.6(

بالمنهاج الفلسطيني للمرحلة األساسية  مطابقة المفاهيم الرياضية المتضمنة في كتب الرياضيات

المفاهيم الرياضية  تتوفر ، حيث)NCTMلمعايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات () 6-8(

بينما وجد قصور في توافر تلك المفاهيم  ،درجة مرتفعة %)، وهي83المذكورة بنسبة ( كتبالفي 

 درجة توافر معايير) أن 2009،كساب. وأظهرت نتائج (الجبر والهندسة وضوعيفي م

)NCTM (للصفوف من  الفلسطينية في موضوعات الهندسة والقياس المتضمنة بكتب الرياضيات

   .ين متوسطة ومتدنيةما ب توحااألول حتى السادس تر
  الثالثة لكل جزء من أجزائهاكتب الالرياضي في التواصل ) التكرارات والنسب المئوية ألنماط 4جدول (

أنماط 

التواصل 

  الرياضي

  الصف التاسع  الصف الثامن  الصف السابع

  2جزء  1جزء  2جزء  1جزء  2جزء  1جزء

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

القراءة 

  الرياضية
6  3%    

2  
  
0,8%  6  3%  2  1%    

2  1%    
3  2%  

الكتابة 

  الرياضية
57  24%  65  26%  26  14%  8  4%  45  28%  42  28%  

المناقشة 
الرياضية  
واالستماع 

  لرياضيا

49  21%    
39  16%  19  10 %  27  12,5%  2  1%  14  9%  

التمثيل 

  الرياضي
121  52%  143  57,2%  140  73%  179  83%  112  70%  93  61%  

  %100  152  %100  161  %100  216  %100  191  %100  249  %100  233  إجمالي
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بينت أن  لكل جزء من أجزائها ) أن نتائج تحليل محتوى الكتب الثالثة4( يتضح من الجدول    

نمط التمثيل الرياضي، حيث بلغ الجزء الثاني من كتاب الصف الثامن اشتمل على أعلى نسبة من 

يليه الجزء األول من نفس  ،%)83(مرة بنسبة  )179(مجموع تكرارات التمثيل الرياضي 

%)، ثم يليه الجزء األول من كتاب الصف 73) بنسبة (140الكتاب، حيث بلغت تكراراته (

%)، ثم يليه الجزء الثاني من نفس الكتاب، حيث 70) بنسبة (112التاسع، حيث بلغت تكراراته (

السابع، حيث بلغت  %)، ويليه الجزء الثاني من كتاب الصف61) بنسبة (93بلغت تكراراته (

%، وأخيرا الجزء األول من نفس الكتاب، حيث بلغت تكراراته 57,2) بنسبة 143تكراراته (

   %).52بنسبة  121(

ويعزى ذلك إلى أن كتاب الرياضيات للصف الثامن الجزء األول احتوى على وحدتي      

ذه الوحدات لمثلثات وهالجزء الثاني اشتمل على وحدتي الهندسة وحساب االهندسة واإلحصاء، و

م التمثيالت الرياضية لتنظيم استخدتحتاج أكثر من غيرها الستخدام التمثيالت الرياضية، خاصة ا

، ترجمة من صورة لفظية إلى معادلة أو جدول أو شكلوال ،وتسجيل وتوصيل األفكار الرياضية

  وهذا متوفر بشكل كبير في اإلحصاء والهندسة.

ثاني نمط الكتابة الرياضية خاصة كتابي الرياضيات للصفين السابع وجاء في الترتيب ال     

%)، ويعزى ذلك 28% و24والتاسع بجزأيهما، حيث تراوحت نسبة تكرارات هذا النمط ما بين (

إلى أن التمارين والمسائل في الكتابين وفي جميع الوحدات (خاصة الوحدتين الرابعة والخامسة 

في كتاب الصف التاسع)  األولى والثالثة والخامسة والسادسةلكتاب الصف السابع، والوحدات 

  ، مع التنويه على أن نسبة التوافر هذه ضعيفة.استخدام مهارات اللغة في الرياضياتركزت على 

كما بينت نتائج التحليل أن أقل أنماط التواصل الرياضي في الكتب الثالثة هي نمط القراءة      

كتاب الصف  من %) للجزأين األول والثاني0,8، %3(راراتها تك نسبة تالرياضية، حيث بلغ

، على الترتيب كتاب الصف الثامن من %) للجزأين األول والثاني1، %3(، وعلى الترتيب السابع

  . على الترتيب كتاب الصف التاسع %) للجزأين من2، %1و(

ومساعدة الطالب على  ويعزى ذلك إلى أن بنود القراءة الرياضية تتعلق باستخدام الكتاب     

، يضع الكتاب أهدافاً لقراءة نصوص رياضية متضمنة فيهقراءته، وهي تتعلق بالبنود التالية: 

يوجه الكتاب الطلبة لقراءة النص الرياضي ويوجه لهم أسئلة لمساعدتهم على فهم المصطلحات و
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يرتب أفكاره بنفس  أن اًمكتوب اًيطلب الكتاب من الطالب بعد قراءته نص، ووالرموز الرياضية

يطلب من الطالب أن يرسم مخططاً يعبر فيه عما فهمه من النص ، والترتيب الذي أراده المؤلف

توجد مساعدات ، وتوجد إجابات للمسائل في نهاية الوحدة أو في نهاية الكتاب، والمقروء

ت في نهاية يوجد ملخصا، ويوجد أهداف  لكل وحدة، و(تلميحات) للتالميذ لحل المشكالت الصعبة

. وهذه البنود توجد قائمة بالمعادالت والرموز الرياضية، توجد قائمة بالتعريفات، وكل وحدة.

  جميعها غير متوفرة في الكتب.

وفيما يلي مناقشة تفصيلية لدرجة توافر مهارات التواصل الرياضي في كتب الرياضيات      

  الثالثة، لكل نمط من أنماط التواصل الرياضي:

  نمط القراءة الرياضية:أوال: 
  ) يبين تكرارات بنود نمط القراءة الرياضية والنسب المئوية لها في الكتب الثالثة:5الجدول (

  الثالثة كتب الفي  القراءة الرياضيةنمط  التكرارات والنسب المئوية لفقرات مهارات )5جدول (

  ةالرياضي مهارات نمط القراءة  م

  لتاسعالصف ا  الصف الثامن الصف السابع

مجموع

  التكرارات

النسبة

%  

مجموع 

  التكرارات
  النسبة %

مجموع 

  التكرارات
  النسبة %

1  
يضع الكتاب أهدافاً لقراءة نصوص 

  رياضية متضمنة فيه.
0  0%  0  0%  0  0%  

2  

يوجه الكتاب الطلبة لقراءة النص 

الرياضي ويوجه لهم أسئلة 

لمساعدتهم على فهم المصطلحات 

  والرموز الرياضية.

1  12,5%  0  0%  0  0%  

3  
يطلب الكتاب من الطالب بعد قراءته  

أن يرتب أفكاره بنفس  اًمكتوب اًنص

  الترتيب الذي أراده المؤلف.

0  0%  0  0%  0  0%  

4  
يطلب من الطالب أن يرسم مخططاً  

يعبر فيه عما فهمه من النص 

  المقروء.

4  50%  0  0%  0  0%  

5  
توجد إجابات للمسائل في نهاية 

  و في نهاية الكتاب.الوحدة أ
0  0%  0  0%  0  0%  



 
 
 
 
 
 

    ....درجة توافر أنماط التواصل الرياضي المتضمنة في

  
  

252 
 

6  
توجد مساعدات (تلميحات) للتالميذ 

  لحل المشكالت الصعبة. 
0  0%  0  0%  0  0%  

  %0  0  %0  0  %0  0  وجد أهداف  لكل وحدة.ت  7

8  
يعطي مقدمة عامة لما تم تعلمه في 

  مقدمة كل وحدة.
3  37,5%  8  100%  5  100%  

  %0  0  %0  0  %0  0 وجد ملخصات في نهاية كل وحدة. ت   9
  %0  0  %0  0  %0  0  توجد قائمة بالتعريفات.  10

11  
توجد قائمة بالمعادالت والرموز 

  الرياضية
0  0%  0  0%  0  0%  

 8  100%  8  100%  5  100%  

القراءة  بنود مهارات) أن الكتب الثالثة لم تحتو على أي من 5( يتضح من الجدول     

يعطي مقدمة  )، والمتعلق بأن الكتاب8، مثل البند (وبنسبة قليلة جدا بنودالرياضية، سوى بعض ال

) مرات للكتب 5) مرات، و(8) مرات، و(3، والذي تكرر (عامة لما تم تعلمه في مقدمة كل وحدة

  الثالثة على التوالي.

وعليه فمن الواضح أن كتب الرياضيات الثالثة لم تشمل بنود نمط التواصل الرياضي      

نصوص رياضية  لقراءة اًأهداف الكتاب ضعيوهذه البنود هي:  لرياضية،المتعلقة بنمط القراءة ا

يوجه الكتاب الطلبة لقراءة النص الرياضي ويوجه لهم أسئلة لمساعدتهم على فهم  متضمنة فيه،

 يطلبفي مقدمة كل وحدة،  مقدمة عامة لما تم تعلمه يعطالمصطلحات والرموز الرياضية، ي

، مؤلفالأن يرتب أفكاره بنفس الترتيب الذي أراده مكتوباً  اًنصمن الطالب بعد قراءته  الكتاب

يطلب من الطالب أن يرسم مخططاً ، لتالميذ لحل المشكالت الصعبةل (تلميحات) توجد مساعدات

في نهاية كل  وجد ملخصاتلكل وحدة، ي  يوجد أهداف، من النص المقروء فهمهيعبر فيه عما 

للمسائل توجد إجابات ، قائمة بالمعادالت والرموز الرياضيةد ، توجقائمة بالتعريفاتوحدة، توجد 

 في نهاية الوحدة أو في نهاية الكتاب.

وقد يعزى ذلك إلى أن نمط القراءة الرياضية ومؤشراته لم تكن في بؤرة االهتمام لدى واضعي    

 درجة ءتمناهج الرياضيات، وبالتالي فإن مؤلفي كتب الرياضيات لم يهتموا بها، وبالتالي جا

  توافرها في الكتب الثالثة بشكل عام معدومة، رغم أن هذه األنماط، في معظمها، هي فنية ويمكن

  .ةمراعاتها بسهولة لو كانت ضمن معايير تطوير كتب الرياضيات الفلسطيني 
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  ثانيا: نمط الكتابة الرياضية:

  لها في الكتب الثالثة: ) يبين تكرارات بنود نمط الكتابة الرياضية والنسب المئوية6الجدول (
  الثالثةكتب الفي  الرياضية كتابةال نمطالتكرارات والنسب المئوية لفقرات مهارات  )6جدول (

  

  ةالرياضي كتابةنمط المهارات   م

  الصف التاسع  الصف الثامن الصف السابع

مجموع

  التكرارات

النسبة

%  

مجموع 

  التكرارات
  النسبة %

مجموع 

  التكرارات
  النسبة %

1  
يساعد الكتاب الطلبة على فهم أهداف 

الكتابة باعتبارها أداة للتعلم وطريقة 

  إلقامة حوارٍ مع المعلم.

0  0%  0  0%  0  0%  

2  
يبدأ  بالكتابة التي تركز على ما يعرفه 

الطلبة من خبرات سابقة واالتجاه تدريجياً 

  إلى ماال يعرفه الطلبة.

21  17%  8  29,8%  8  9,2%  

3  
ى وصف ما قاموا به يشجع الطلبة عل

  وكتابة انطباعاتهم على ما فعلوه.
0  0%  0  0%  0  0%  

4  
يشجع الطلبة لمناقشة بعضهم شفوياً فيما  

كتبوه وذلك كخطوة نحو الكتابة من أجل 

  التواصل.

0  0%  0  0%  0  0%  

5 
يوجه الطلبة الستخدام مهارات اللغة في  

  .تمارين والمسائلالرياضيات من خالل ال
74  63%  11  40,7%  79  90,8%  

6  

يوجه الطلبة للكتابة عن فكرة ما تتطلب 

من الطلبة التفكير فيها والتركيز عليها 

وعلى المفاهيم المتضمنة بداخل هذه 

 الفكرة.

2  1,7%  0  0%  0  0%  

7  
يوجه الطلبة لبيان أسباب الخطوات التي 

  يكتبونها عند حل المشكالت.
3  2,5%  3  11%  0  0%  

8  
كاملة ثم يطلب منهم يعطى الطلبة جمالً 

  إكمال جمل أخرى تالية لها.
12  10%  5  18,5%  0  0%  

9  
يعطي الطلبة جملة أو تعريفاً أو إجراء أو 

سؤاالً أو عالقات ويطلب منهم إعادة 

  .تقديمه بالكتابة عنه بطريقتهم الخاصة
5  4,1%  0  0%  0  0%  
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10 
يعطي الطلبة قائمة كلمات رياضية  

و فقرة ويطلب منهم كتابة جملة أ

  مستخدمين بعض كلمات هذه القائمة.

2  1,7%  0  0%  0  0%  

11 
يكتب الطلبة أفكاراً ألحد الموضوعات 

أو خطوات حلهم  اقرأوهالرئيسية التي 

  للمشكلة وتلخيص هذه الخطوات.

0  0%  0  0%  0  0%  

    119  100%  27  100%  87  100%  

دمة الكتب الثالثة التي احتوت على ) أن كتاب الصف السابع كان في مق6يتبين من الجدول (     

مهارات نمط الكتابة الرياضية، يليه كتاب الصف التاسع، ثم كتاب الصف الثامن، حيث بلغ 

) مرة لكتاب الصف 87) مرة، و(119مجموع تكرارات مهارات الكتابة الرياضية للصف السابع (

  ) مرة لكتاب الصف الثامن. 27التاسع، و(

ارة األكثر تكرارا في الكتب الثالثة هي المهارة المتعلقة بتوجيه الطلبة كما يتبين أن المه     

تمارين والمسائل، حيث بلغ مجموع تكراراتها الستخدام مهارات اللغة في الرياضيات من خالل ال

%) في كتاب الصف السابع من مجموع مهارات الجانب الثاني (الكتابة 62,2) مرة بنسبة (74(

%) في كتاب الصف التاسع من مجموع مهارات الجانب 90,8ة بنسبة () مر79الرياضية)، و(

%) في كتاب الصف الثامن من مجموع 40,7) مرة بنسبة (11الثاني (الكتابة الرياضية)، و(

بدأ بالكتابة التي ييليها المهارة المتعلقة بأن المحتوى  مهارات الجانب الثاني (الكتابة الرياضية).

، حيث بلغ بة من خبرات سابقة واالتجاه تدريجياً إلى ماال يعرفه الطلبةتركز على ما يعرفه الطل

%) في كتاب الصف السابع من مجموع مهارات 17,6) مرة بنسبة (21مجموع تكراراتها (

% في كتاب الصف التاسع من مجموع 9,2مرات بنسبة  8الجانب الثاني (الكتابة الرياضية)، و

في كتاب الصف الثامن  )%29,6 (مرات بنسبة) 8(لرياضية)، ومهارات الجانب الثاني (الكتابة ا

من مجموع مهارات الجانب الثاني (الكتابة الرياضية). أما فيما يتعلق بمهارات الكتابة الرياضية 

األخرى فكثير منها معدوم في الكتب الثالثة، وبعضها موجود بنسبة ضعيفة في كتاب الصف 

  السابع.

الرياضيات الثالثة تعاني من ضعف االهتمام بمهارات التواصل وعليه يتبين أن كتب      

  الرياضي المتعلقة بنمط الكتابة الرياضية.
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يساعد الكتاب الطلبة على وفيما يلي المهارات المشتركة غير الموجودة في الكتب الثالثة:      

يشجع الطلبة على وصف ، فهم أهداف الكتابة باعتبارها أداة للتعلم وطريقة إلقامِة حوارٍ مع المعلم

يشجع الطلبة لمناقشة بعضهم شفوياً فيما كتبوه وذلك ، ما قاموا به وكتابة انطباعاتهم على ما فعلوه

يكتب الطلبة أفكاراً ألحد الموضوعات الرئيسية التي ، كخطوة نحو الكتابة من أجل التواصل

 وها أو خطوات حلهم للمشكلة وتلخيص هذه الخطوات.أقر

يوجه الطلبة لبيان رات الموجودة بنسب ضعيفة في كتابي الصف السابع والثامن، هي: والمها     

يعطى الطلبة جمالً كاملة ثم يطلب منهم إكمال ، أسباب الخطوات التي يكتبونها عند حل المشكالت

  جمل أخرى تالية لها.

يف جدا في أما ما سوى ذلك فهي غير متوفرة في كتاب الصف التاسع، وموجودة بنسبة ضع     

يعطى الطلبة جمالً كاملة ثم يطلب منهم إكمال جمل أخرى كتابي الصفين السابع والثامن، وهي: 

يعطي الطلبة جملة أو تعريفاً أو إجراًء أو سؤاالً أو عالقات ويطلب منهم إعادة تقديمه ، تالية لها

منهم كتابة جملة أو يعطي الطلبة قائمة كلمات رياضية ويطلب ، بالكتابة عنه بطريقتهم الخاصة

  فقرة مستخدمين بعض كلمات هذه القائمة.

  المناقشة الرياضية واالستماع الرياضي:ثالثاً: مهارات 
والنسب المئوية لها  المناقشة الرياضية واالستماع الرياضي) يبين تكرارات بنود نمط 7(الجدول   

  في الكتب الثالثة:
  الثالثةكتب الفي  الرياضي مناقشة واالستماعال نمطمهارات التكرارات والنسب المئوية لفقرات  )7جدول (

  م
 المناقشة واالستماعنمط مهارات 

  الرياضي

  الصف التاسع  الصف الثامن  الصف السابع

مجموع 

  التكرارات

النسبة 

%  

مجموع 

  التكرارات
  النسبة %

مجموع 

  التكرارات

النسبة 

%  

1  
يوجه أسئلة تمهيدية يجيب عليها الطلبة 

  .ا لتلقي أسئلة أكثر تعقيدااستعداد
23  26,5%  12  44%  0  0%  

2  

يوجه الطلبة ليتحدثوا ويستجيبوا ألسئلة 

المعلم باستخدام اللغة الرياضية للتعبير 

  عن األفكار والعالقات.

4  4,5%  0  0%  0  0%  
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3  

يوجه الطلبة لعرض حلول بديلة 

للمسألة الرياضية ويطلب منهم وصف 

  إجراءات الحل.

4  4,5%  4  15%  2  12%  

4  
يطلب من الطلبة وصف أشكال 

  هندسية وتمثيلها بيانياً.
1  1%  0  0%  0  0%  

5  
يطلب من الطلبة شرح مفهوم أو رمز 

  أو عالقة.
2  2,5%  0  0%  0  0%  

7  
يطلب منهم إعطاء أمثلة على مفهوم 

  ما.
40  46%  11  41%  7  44%  

8  
يطلب منهم إعطاء ال أمثلة على مفهوم 

  ما.
12  14%  0  0%  7  44%  

9  

 يساعد الطلبة على التفكير في أسئلة

يسألونها لآلخرين أثناء تحدث 

  اآلخرين. (االستماع النشط والناقد)

1  1%  0  0%  0  0%  

10  
يوجه الطلبة لالستماع باهتمام ألفكار 

  اآلخرين.
0  0%  0  0%  0  0%  

11  
يطلب من الطلبة التحدث مع اآلخرين 

  عن فهمهم للرياضيات.
0  0%  0  0%  0  0%  

  %100  16  %100  27  %100  87  موعمج  

) أن كتاب الصف السابع كان في مقدمة الكتب الثالثة التي احتوت على 7( يتبين من الجداول     

، يليه كتاب الصف الثامن، ثم كتاب الصف الرياضي مناقشة واالستماعالمهارات نمط مهارات 

) مرة لكتاب 27) مرة، و(87( التاسع، حيث بلغ مجموع التكرارات لهذه المهارات للصف السابع

  ) مرة لكتاب الصف التاسع. 16الصف الثامن، و(

 الطلبة طلب منبالكما يتبين أن المهارة األكثر تكرارا في الكتب الثالثة هي المهارة المتعلقة      

%) في كتاب 46) مرة بنسبة (40، حيث بلغ مجموع تكراراتها (إعطاء أمثلة على مفهوم ما

%) 41) مرة بنسبة (11ن مجموع مهارات (المناقشة واالستماع الرياضي)، و(الصف السابع م

) مرات بنسبة 7في كتاب الصف الثامن من مجموع مهارات (المناقشة واالستماع الرياضي)، و(

%) في كتاب الصف التاسع من مجموع مهارات (المناقشة واالستماع الرياضي) لكل كتاب، 44(

يوجه أسئلة تمهيدية يجيب عليها الطلبة استعدادا لتلقي أسئلة المحتوى  يليها المهارة المتعلقة بأن
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%) في كتاب الصف السابع من 26,5) مرة بنسبة (23، حيث بلغ مجموع تكراراتها (أكثر تعقيدا

%) في كتاب الصف 44) مرة بنسبة (12مجموع مهارات (المناقشة واالستماع الرياضي)، و(

اقشة واالستماع الرياضي) لكل كتاب، ولم تتوفر المهارة في الثامن من مجموع مهارات (المن

إعطاء ال أمثلة  الطلبة يطلب منكتاب الصف التاسع. يلي ذلك المهارة المتعلقة بكون المحتوى 

) مرة بنسبة 12، حيث بلغ مجموع تكرارات المهارة في كتاب الصف السابع (على مفهوم ما

%) من مجموع مهارات (المناقشة 44بنسبة (  مرات )7( %)، وفي كتاب الصف التاسع14(

واالستماع الرياضي) لهذا الكتاب، في حين لم تتوفر المهارة في كتاب الصف الثامن. يلي ذلك 

يوجه الطلبة لعرض حلول بديلة للمسألة الرياضية ويطلب منهم المهارة المتعلقة بكون المحتوى 

%) في كتاب الصف السابع 4,5بنسبة ( )4، وقد بلغ مجموع تكراراتها (وصف إجراءات الحل

%) في كتاب الصف 15) مرات بنسبة (4من مجموع مهارات المناقشة واالستماع الرياضي، و(

%) في كتاب الصف التاسع وذلك كله من مجموع مهارات المناقشة 12الثامن، و مرتين بنسبة (

  واالستماع الرياضي في هذا الكتاب.

المناقشة واالستماع الرياضي األخرى فكثير منها معدوم في الكتب أما فيما يتعلق بمهارات      

  الثالثة، وبعضها موجود بنسبة ضعيفة جدا في كتاب الصف السابع.

  المناقشة الرياضيةوعليه فإن أن كتب الرياضيات الثالثة تخلو تماما من بعض مهارات      

يطلب من اً، بياني هاة وتمثيلوصف أشكال هندسييطلب من الطلبة وهي:  ،االستماع الرياضيو

يساعد الطلبة على التفكير في أسئلة يسألونها لآلخرين أثناء ، الطلبة شرح مفهوم أو رمز أو عالقة

يطلب من الطلبة التحدث مع ، يوجه الطلبة لالستماع باهتمام ألفكار اآلخرين، تحدث اآلخرين

  اآلخرين عن فهمهم للرياضيات.

 الموجودة بنسبة ضعيفة جداً، االستماع الرياضيو مناقشة الرياضيةالوهناك بعض مهارات      

يوجه الطلبة ليتحدثوا ويستجيبوا ألسئلة المعلم باستخدام اللغة الرياضية للتعبير عن األفكار وهي: 

يوجه الطلبة لعرض حلول بديلة للمسألة الرياضية ويطلب منهم وصف إجراءات ، والعالقات

  يطلب منهم إعطاء ال أمثلة على مفهوم ما.، مثلة على مفهوم مايطلب منهم إعطاء أ، الحل

  :بالتمثيل الرياضيرابعاً: ما يتعلق 
  والنسب المئوية لها في الكتب الثالثة: الرياضي تمثيلال) يبين تكرارات بنود نمط 8الجدول (
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  ثالثةالكتب الفي  الرياضي تمثيلال نمط )التكرارات والنسب المئوية لفقرات مهارات8جدول (

  مهارات نمط التمثيل الرياضي  م

  الصف التاسع  الصف الثامن  الصف السابع

مجموع 

  التكرارات
%  

مجموع 

  التكرارات
%  

مجموع 

  التكرارات
%  

1  
يعيد تقديم الفكرة الرياضية أو المشـكلة فـي   

  صورة أخرى أو في شكٍل جديد.
30  11,4%  1  0,3%  0  0%  

2  

 متنوعـة  يطلب من الطلبة أن يبتكروا أشكاالً

من التمثيالت الرياضـية مثـل الصـور أو    

األشكال أو الخرائط أو الرسـوم البيانيـة أو   

الجداول أو المعالجة الرمزية لبعض األفكـار  

  الرياضية.

7  2,7%  0  0%  0  0%  

3  

يطلب من الطلبة أن يقـارنوا بـين األشـكال    

المتنوعة من التمثـيالت الرياضـية لـبعض    

ـ   ور واألشـكال  األفكار الرياضية (مثـل الص

والخرائط والرسوم البيانية والجداول والترجمة 

  والمعالجة الرمزية).

9  3,4%  0  0%  0  0%  

4  
الترجمة من صيغة أو معادلة إلـى ألفـاظ أو   

  جدول أو شكل.
14  5,3%  15  4,8%  34  16,6%  

5  
الترجمة من جداول إلى ألفـاظ أو معادلـة أو   

  شكل.
11  4,2%  5  1,6%  12  6%  

6  
شكل أو رسم بياني إلى ألفـاظ أو  الترجمة من 

  معادلة أو جدول.
9  3,4%  2  0,6%  13  6,3%  

7  
الترجمة من صورة لفظية إلى معادلة أو جدول 

  أو شكل.
51  19,3%  52  16,6%  35  17,1%  

8  
يستخدم الرسم البياني (تمثيالً بصرياً للعالقات 

العددية في صورة مرتبـة ومنظمـة بشـكٍل    

  يظهرها بوضوحٍ وسرعة)

3  1,1%  0  0%  29  14%  

9  
ينمي المعالجة الرمزية (قدرة الطلبة على تنفيذ 

العمليات الحسابية والجبريـة لحـل المشـكلة    

  اللفظية).

41  15,5%  78  25%  25  12,2%  

10  
يستخدم التمثيالت الرياضية لتنظيم وتسـجيل  

  وتوصيل األفكار الرياضية.
89  33,7%  160  51,1%  57  27,8%  

  %100  205  %100  313  %100  264 مجموع  
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) أن كتاب الصف الثامن كان في مقدمة الكتب الثالثة التي احتوت على 8( يتبين من الجداول     

مهارات نمط التمثيل الرياضي، يليه كتاب الصف السابع، ثم كتاب الصف التاسع، حيث بلغ 

كتاب ) مرة ل264) مرة، و(313للصف الثامن ( الرياضي تمثيلالمجموع تكرارات مهارات 

  ) مرة لكتاب الصف التاسع.  205الصف السابع، و(

) أيضاً أن المهارة األكثر تكرارا في الكتب الثالثة هي المهارة 8ويتضح من الجداول (     

، يستخدم التمثيالت الرياضية لتنظيم وتسجيل وتوصيل األفكار الرياضيةالمتعلقة بكون المحتوى 

من مجموع مهارات (التمثيل الرياضي)  )%33,7نسبة () مرة ب89حيث بلغ مجموع تكراراتها (

) من مجموع مهارات (التمثيل الرياضي) %51,1) مرة بنسبة (160في كتاب الصف السابع، و(

%) من مجموع مهارات (التمثيل الرياضي) 27,8) مرة بنسبة (57في كتاب الصف الثامن، و(

رجمة من صورة لفظية إلى معادلة أو التيلي ذلك المهارة المتعلقة ب .كتاب الصف التاسع في

%)، 19,3) مرة بنسبة (51، حيث بلغ مجموع تكراراتها في كتاب الصف السابع (جدول أو شكل

) مرة بنسبة 35، وفي كتاب الصف التاسع (%)16.6) مرة بنسبة (52وفي كتاب الصف الثامن (

يلي ذلك المهارة  تاب.من مجموع مهارات الجانب الرابع (التمثيل الرياضي) لكل ك %)17,1(

ينمي المعالجة الرمزية (قدرة الطلبة على تنفيذ العمليات الحسابية  المتعلقة بكون المحتوى

) مرة 41في كتاب الصف السابع ( ، حيث بلغ مجموع تكراراتهاوالجبرية لحل المشكلة اللفظية)

الصف التاسع  %)، وفي كتاب25) مرة بنسبة (78%)، وفي كتاب الصف الثامن (15,5بنسبة (

  من مجموع مهارات الجانب الرابع (التمثيل الرياضي) لكل كتاب.%) 12,2) مرة بنسبة (25(

ويعزى ذلك إلى أن كتاب الرياضيات للصف الثامن الجزء األول احتوى على وحدتي      

الهندسة واإلحصاء، والجزء الثاني اشتمل على وحدتي الهندسة وحساب المثلثات وهذه الوحدات 

حتاج أكثر من غيرها الستخدام التمثيالت الرياضية، خاصة استخدام التمثيالت الرياضية لتنظيم ت

وتسجيل وتوصيل األفكار الرياضية، والترجمة من صورة لفظية إلى معادلة أو جدول أو شكل، 

  وهذا متوفر بشكل كبير في اإلحصاء والهندسة.

فرت في كتاب، في حين لم تتوفر في كتاب ويتضح من الجدول أيضاً أن بعض المهارات تو     

 ."يعيد تقديم الفكرة الرياضية أو المشكلة في صورة أخرى أو في شكٍل جديد"آخر، فالمهارة 

في كتاب الصف من مجموع مهارات (التمثيل الرياضي)  )%11,4مرة) بنسبة ( 30تكررت (



 
 
 
 
 
 

    ....درجة توافر أنماط التواصل الرياضي المتضمنة في

  
  

260 
 

تاب الصف التاسع. والمهارة السابع، ووجدت مرة واحدة في كتاب الصف الثامن، ولم تتوفر في ك

تمثيالً بصرياً للعالقات العددية في صورة مرتبة ومنظمة بشكٍل يظهرها ( يستخدم الرسم البياني"

في من مجموع مهارات (التمثيل الرياضي) ) %14) مرة بنسبة (29" تكررت (بوضوحٍ وسرعة)

ولم تتوفر في كتاب  ) مرات في كتاب الصف السابع،3كتاب الصف التاسع، في حين تكررت (

  الصف الثامن.

يطلب من الطلبة أن يبتكروا أشكاالً متنوعة من التمثيالت ويتبين أيضاً أن المهارتين: "     

الرياضية مثل الصور أو األشكال أو الخرائط أو الرسوم البيانية أو الجداول أو المعالجة الرمزية 

ارنوا بين األشكال المتنوعة من التمثيالت يطلب من الطلبة أن يق"، و"لبعض األفكار الرياضية

الرياضية لبعض األفكار الرياضية (مثل الصور واألشكال والخرائط والرسوم البيانية والجداول 

" لم تتوفر في كتابي الصفين الثامن والتاسع، في حين توفرت بدرجة والترجمة والمعالجة الرمزية)

التي  )2008، عودة(ين يتوافق مع نتائج دراسة ضعيفة جدا في كتاب الصف السابع. وهذا التبا

في  توافرت أن معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكيةأظهرت 

وكذلك نتائج دراسة (المغربي  .المناهج الفلسطينية بنسب متفاوتة من صف دراسي إلى آخر

مناهج الرياضيات بنسب متفاوتة في توزعت أن مهارات التفكير ) أظهرت 2007والجابري، 

  .للصفوف األساسية العليا الفلسطينية

يالحظ بشكل عام أن هناك ضعفاً عاماً في احتواء كتب الرياضيات للصفوف الثالثة        

لمهارات أنماط التواصل الرياضي األربعة، ويرجع ذلك إلى أن واضعي المناهج ومؤلفي الكتب 

مر بعين االعتبار، بل ربما لم تشمل معايير تطوير كتب الرياضيات المدرسية لم يأخذوا هذا األ

المدرسية ما يتعلق بمهارات التواصل الرياضي، وهذا يعني ضرورة توجيه انتباه مطوري 

المناهج ومؤلفي كتب الرياضيات المدرسية في مختلف المراحل، ونخص هنا كتب المرحلة 

ن البحث أثبت أنه يمكن تنمية مهارات التواصل اإلعدادية التي شملها البحث الحالي؛ ذلك أ

 استراتيجية استخدام فعاليةأظهرت النتائج  )2011(التخاينة،  الرياضي لدى الطلبة، ففي دراسة
المرحلة  طالب لدى الرياضي التواصل ومهارات االتجاه في تنمية التعلم أبعاد على قائمة تدريسية

 -االستماع -التحدث( الرياضي التواصل ن مهاراتأ) ثبت 2009، سرور( األساسية. وفي دراسة

 استخدام أفضل عندبصورة  التمثيالت الرياضية المتعددة ) يمكن تنميتها -الكتابة –القراءة 
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برنامج تدريبي في أظهرت النتائج فاعلية  )2008، آل عامرفي دراسة (. وكذلك الحديثة التقنيات

في تنمية بعض مهارات التفكير اإلبداعي، وحل  )TRIZتريز (الرياضيات مستند إلى نظرية 

المشكالت الرياضية إبداعياً، والتواصل الرياضي بمهاراته: (الكتابة، القراءة، التحدث، االستماع، 

فعالية استخدام مداخل البرهنة غير ) التي أثبتت 2006، متولي(اسة ، وكذلك في درالتمثيل)

المباشرة في تنمية مهارات البرهان الرياضي واختزال قلق البرهان وتحسين مهارات التواصل 

  . لدى الطالب معلمي الرياضيات

  التوصيات والمقترحات: 
  في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يلي:

ياضيات للصفوف السابع والثامن والتاسع وباقي الصفوف الدراسية ضرورة اهتمام كتب الر .1

بمهارات التواصل الرياضي في مختلف أنماط التواصل الرياضي، خاصة في األنماط التي ظهر 

 فيها ضعف واضح. 

إجابات للمسائل في نهاية الوحدة أو في نهاية  حتوي كتب الرياضيات الثالثةتضرورة أن  .2

، لكل وحدة  اًأهداف ، وأن تحتوييحات للتالميذ لحل المشكالت الصعبةتلم ، وأن تقدمالكتاب

  .قائمة بالمعادالت والرموز الرياضية، وقائمة بالتعريفات، وملخصات في نهاية كل وحدةو

االستفادة من قائمة مهارات التواصل الرياضي في كل نمط من أنماط التواصل الرياضي،  .3

قائمة بمهارات التواصل الرياضي، يتم في ضوئها تطوير والتي شملتها أداة البحث في تطوير 

 كتب الرياضيات في الصفوف المذكورة.

توعية معلمي الرياضيات بمهارات التواصل الرياضي في األنماط المختلفة، والتأكيد على  .4

أهميتها في تحقيق نواتج تعلم عالية المستوى على مستوى التحصيل الرياضي، وتنمية أنماط 

 رياضي المختلفة.التفكير ال

عقد دورات تدريبية لمعلمي الرياضيات في توظيف مهارات التواصل الرياضي في حصص  .5

 الرياضيات، بما يخدم تحقيق أهداف تعليم الرياضيات.

االستفادة من قائمة مهارات التواصل الرياضي في تطوير بطاقة مالحظة لتقويم أداء معلمي  .6

 الرياضيات في استخدام هذه المهارات. 
 



 
 
 
 
 
 

    ....درجة توافر أنماط التواصل الرياضي المتضمنة في

  
  

262 
 

  ويقترح الباحث على الباحثين ما يلي:

  األخرى. ةبحث مدى توافر أنماط التواصل الرياضي في كتب الرياضيات للصفوف الدراسي .1

بحث مدى استخدام معلمي الرياضيات لمهارات التواصل الرياضي في أنماط التواصل  .2

  الرياضي المختلفة في دروس الرياضيات.

اط التواصل الرياضي على تنمية التفكير الرياضي بحث أثر إثراء مناهج الرياضيات بأنم .3

  والتحصيل الدراسي.

 بحث أثر استخدام بعض استراتيجيات التدريس على تنمية مهارات التواصل الرياضي. .4

  :المراجع
"مطابقة وثيقة وكتب الرياضيات في المنهاج الفلسطيني ).2007أبو عمرة، روضة.( .1

ة والقياس للمرحلة األساسية العليا في محافظة ) العالمية في مجالي الهندسNCTMلمعايير(

  غزة. -. كلية التربية. جامعة األزهررسالة ماجستيرغزة". 

). فعالية برنامج تدريبي مستند إلى نظرية تيرز 2008(امر، حنان بنت سالم بن عبد اهللا.آل ع .2

)TRIZي ومهارات ) في تنمية حل المشكالت الرياضية إبداعياً وبعض مهارات التفكير اإلبداع

كلية التربية للبنات. - . جامعة الملك عبد العزيزرسالة دكتوراه التواصل الرياضي للمتفوق.

 المملكة العربية السعودية.

. دار 1. طاستراتيجيات في تعليم وتقويم تعلم الرياضيات). 2003(بدوي، رمضان مسعد. .3

 الفكر للنشر والتوزيع. عمان. 

 بعض على قائمة تدريسية استراتيجية استخدام ). فعالية2011(عفنان. حمد التخاينة، بهجت .4

 تربية مدارس في األساسية المرحلة طالب لدى الرياضي االتجاه واالتصال في التعلم أبعاد

. 1العدد .19اإلنسانية. المجلد الدراسات اإلسالمية سلسلة الجامعة الخاصة. مجلة عمان

 /http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical. استرجع من الموقع 426-399ص

). تقويم محتوى كتب الرياضيات األردنية في المرحلة الثانوية في 2005(الجراح، ضياء. .5

. العدد مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريسضوء متطلبات مواكبة العولمة. 

 .118- 91القاهرة. ص  التدريس.وطرق هج للمنا  المصريةالجمعية .102



 
 
 
 
 
 
 

  2015يونيو، الثانيعشر، العدد مجلة جامعة األقصى، المجلد التاسع ، خالد السرد. 

  

263 
 

). مدى مطابقة المفاهيم الرياضية المتضمنة في كتب 2010(حمدان، عماد الدين عوني. .6

. رسالة ماجستير في فلسطين. )NCTM(ألساسية العليا للمعايير الدوليةالرياضيات في المرحلة ا

  غزة.  -جامعة األزهر 

تب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا في ضوء ). تقويم محتوى ك2006(الخزندار، نائلة. .7

المؤتمر األول لكلية التربية بعنوان التجربة الفلسطينية في إعداد المناهج: . )برونر(نظرية 

 .458-452غزة. ص  -جامعة األقصى الواقع والتطلعات.

في ). أنشطة القراءة والكتابة الرياضية ومدى استخدامها 1994(خليفة، جمال محمد فكري. .8

 مصر. -أسوان .تعليم الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية. مجلة كلية التربية

دراسة تحليلية لقيم الرياضيات المتضمنة بالكتب ). 2010(الدهش، عبد اهللا بن أحمد. .9

مكة. جامعة المجمعة. استرجع من  المطورة بمراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية.

 http://faculty.mu.edu.sa/dahash/Makaالموقع 

). التواصل الرياضي لدى تالميذ الصف 2009(ارحي، فاطمة يحيى هاشم عبد اهللا.الذ .10

. جامعة صنعاء. رسالة ماجستيرالرياضي.  الثامن من التعليم األساسي وعالقته بالتحصيل

اليمن. استرجع من الموقع  –ات. رئاسة الجمهورية اليمن. المركز الوطني للمعلوم

http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=23665 

 الحديثة التقنيات استخدام ). فاعلية برنامج تدريبي قائم على2009سرور، على إسماعيل. ( .11

الرابع بعنوان:  المؤتمر السنوي. علمينالم الطالب لدى الرياضي التواصل تنمية في

 )24-22(مع جامعة سيناء  . بالتعاونرؤى استراتيجية –المعلوماتية وقضايا التنمية العربية 

  .)583-567(مقر جامعة سيناء بالقاهرة. ص   -م )2009(مارس 

ت ). القوة الرياضية: مدخل حديث لتطوير تقويم تعلم الرياضيا2003السعيد، رضا مسعد. ( .12

 المؤتمر العلمي الثالث بعنوان: تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية اإلبداع.في مراحل التعليم العام. 

 .79-65جمعية تربويات الرياضيات.  ص

الصحيفة التربوية ). التواصل الرياضي. مقالة تربوية. 2005السعيد، رضا مسعد. (  .13

 . استرجع من الموقعااللكترونية

http://www5.domaindlx.com/mibadr/articles/view.asp?id=35 
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). درجة توافق محتوى كتب الرياضيات والعمليات 2009(الشراري، محمد بن عايد. .14

لة رساالرياضية للصفوف الثالثة األولى في السعودية مع المعايير العالمية للرياضيات. 

  .الجامعة األردنية. عمان ماجستير غير منشورة.

). تحليل وتقويم كتب الرياضيات المدرسية في األردن وفق 2004صبيح، أماني ضرار. ( .15

. رسالة دكتوراه غير منشورةنموذج طور في ضوء معايير المحتوى والعمليات األمريكية. 

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا. عمان.

). تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية، مفهومه، أسسه، 1987( طعيمة، رشدي. .16

 . دار الفكر العربي. القاهرة.1استخداماته. الطبعة ط

). مستوى جودة محتوى موضوعات الجبر 2011عبد اللطيف، أحمد حسني محمود. ( .17

المتضمنة في كتب الرياضيات المدرسية بفلسطين في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي 

 غزة.-. جامعة األزهررسالة ماجستير غير منشورة). NCTMرياضيات (ال

تحليل محتوى الهندسة في الصفوف من السابع وحتى ). 2008عودة، رحمة محمد. ( .18

 . مركز القطان للبحث والتطوير التربوي. غزة. فلسطين.NCTMالعاشر في ضوء معايير 

ة المتضمنة في كتب ). مستوى جودة موضوعات الهندس2009كساب، سناء اسحق. ( .19

رياضيات مرحلة التعليم األساسي بفلسطين في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي 

  غزة. –. الجامعة اإلسالمية رسالة ماجستيرالرياضيات. 

آثار الكتابة الرياضية على تطوير فهم طلبة الصف العاشر ). 2007ليم، لويس. ( .20

  موقعاسترجع من ال لموضوعات الرياضيات التطبيقية.

http://www.jeddmath.com/vb/showthread.php?t=4762 

). فعالية استخدام مداخل البرهنة غير المباشرة في تنمية 2006(متولي، عالء الدين سعد. .21

ات التواصل لدى الطالب معلمي مهارات البرهان الرياضي واختزال قلق البرهان وتحسين مهار

  . الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات. القاهرة.مجلة تربويات الرياضياتالرياضيات. 

). مستويات التواصل الرياضي لدى طلبة الصف التاسع 2007(الجنلدى عبد اهللا. المعولي،  .22

- جامعة السلطان قابوس  مسقط: .رسالة ماجستير. NCTMبسلطنة عمان في ضوء معايير 

 . كلية التربية 
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). مهارات التفكير المتضمنة في تدريبات وأسئلة 2007المغربي، نبيل، سحر، الجابري. ( .23

. وزارة المؤتمر التربويحلة األساسية العليا في الجبر. مناهج الرياضيات الفلسطينية للمر

 كانون أول.  17-16فلسطين.  –المعهد الوطني للتدريب التربوي. رام اهللا -التربية والتعليم

). تحليل محتوى الهندسة بكتب رياضيات التعليم األساسي في 2004الوهيبي، حفيظة. ( .24

ندوة رؤية جديدة في تعليم وتعلم . (NCTM) سلطنة عمان في ضوء المعايير العالمية

 20 – 1. بحوث ودراسات. سلطنة عمان. صالرياضيات وتطبيقاتها في االقتصاد واإلدارة

 http://www.afaqmath.com/BOTH9 .استرجع من الموقع 
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  حثملحق الب
أداة تحليل أنماط التواصل الرياضي المتضمنة في كتب رياضيات الصفوف السابع والثامن 

  والتاسع في فلسطين
  الصف الدراسي: ....................   الجزء: ............        الوحدة: .................

  التكرارات أنماط التواصل الرياضي  م

 الرياضيةةأوالً: القراء

    نصوص رياضية متضمنة فيه. لقراءة اًأهداف الكتاب ضعي  1

    يوجه الكتاب الطلبة لقراءة النص الرياضي ويوجه لهم أسئلة لمساعدتهم على فهم المصطلحات والرموز الرياضية.  2

    مؤلف.الأن يرتب أفكاره بنفس الترتيب الذي أراده مكتوب من الطالب بعد قراءته نص  الكتاب يطلب   3

    .من النص المقروء فهمهن الطالب أن يرسم مخططاً يعبر فيه عما يطلب م   4

    للمسائل في نهاية الوحدة أو في نهاية الكتاب.توجد إجابات   5

     .لتالميذ لحل المشكالت الصعبةل (تلميحات) توجد مساعدات  6

    لكل وحدة.  يوجد أهداف  7

    في مقدمة كل وحدة. مقدمة عامة لما تم تعلمه يعطي  8

    . في نهاية كل وحدة وجد ملخصاتي   9

    قائمة بالتعريفات.توجد   10

    قائمة بالمعادالت والرموز الرياضيةتوجد   11

 الكتابة الرياضيةثانيا:

    أداة للتعلم وطريقة إلقامِة حوارٍ مع المعلم. باعتبارهاالطلبة على فهم أهداف الكتابة  الكتاب ساعدي  12

    تركز على ما يعرفه الطلبة من خبرات سابقة واالتجاه تدريجياً إلى ماال يعرفه الطلبة. بالكتابة التي  أبدي  13

    شجع الطلبة على وصف ما قاموا به وكتابة انطباعاتهم على ما فعلوه.ي  14

    شجع الطلبة لمناقشة بعضهم شفوياً فيما كتبوه وذلك كخطوة نحو الكتابة من أجل التواصل.ي   15

    .تمارين والمسائلستخدام مهارات اللغة في الرياضيات من خالل البة اليوجه الطل  16

17  
لكتابة عن فكرة ما تتطلب من الطلبة التفكير فيها والتركيز عليها وعلى المفاهيم المتضمنة بداخل هذه يوجه الطلبة ل

 الفكرة.

  

    .أسباب الخطوات التي يكتبونها عند حل المشكالت يوجه الطلبة لبيان  18

    كاملة ثم يطلب منهم إكمال جمل أخرى تالية لها. يعطى الطلبة جمالً  19

20  
بطريقتهم  منهم إعادة تقديمه بالكتابة عنه أو عالقات ويطلب أو سؤاالً أو إجراًء اًالطلبة جملة أو تعريف ييعط

  الخاصة.
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    .مين بعض كلمات هذه القائمةالطلبة قائمة كلمات رياضية ويطلب منهم كتابة جملة أو فقرة مستخد ييعط   21

    .أو خطوات حلهم للمشكلة وتلخيص هذه الخطوات اقراؤوهيكتب الطلبة أفكاراً ألحد الموضوعات الرئيسية التي   22

  االستماع الرياضيو المناقشة الرياضيةثالثاً:

    يوجه أسئلة تمهيدية يجيب عليها الطلبة استعدادا لتلقي أسئلة أكثر تعقيدا.  23

    .ليتحدثوا ويستجيبوا ألسئلة المعلم باستخدام اللغة الرياضية للتعبير عن األفكار والعالقات الطلبة وجهي  24

    صف إجراءات الحل.يطلب منهم ووللمسألة الرياضية عرض حلول بديلة يوجه الطلبة ل  25

    اً.بياني هاوصف أشكال هندسية وتمثيليطلب من الطلبة   26

    .رح مفهوم أو رمز أو عالقةشيطلب من الطلبة   27

    .إعطاء أمثلة على مفهوم مايطلب منهم   28

    .أمثلة على مفهوم ماال إعطاء يطلب منهم   29

    )االستماع النشط والناقد( أثناء تحدث اآلخرين. ها لآلخريننيساعد الطلبة على التفكير في أسئلة يسألو  30

    .خرينالستماع باهتمام ألفكار اآليوجه الطلبة ل  31

    .عن فهمهم للرياضيات مع اآلخرين لتحدثيطلب من الطلبة ا  32

 التمثيل الرياضيرابعاً:

    .الفكرة الرياضية أو المشكلة في صورة أخرى أو في شكٍل جديد يعيد تقديم  33

34  
 وألخرائط ا وأاألشكال أو أشكاالً متنوعة من التمثيالت الرياضية مثل الصور يطلب من الطلبة أن يبتكروا 

  لبعض األفكار الرياضية. المعالجة الرمزية وأالجداول  وأالرسوم البيانية 

  

35  
مثل ( لبعض األفكار الرياضية متنوعة من التمثيالت الرياضيةالشكال بين األ واقارنيطلب من الطلبة أن ي

  ).ةالصور واألشكال والخرائط والرسوم البيانية والجداول والترجمة والمعالجة الرمزي

  

    .أو جدول أو شكل إلى ألفاظ لةالترجمة من صيغة أو معاد  36

    .أو معادلة أو شكل الترجمة من جداول إلى ألفاظ  37

    أو معادلة أو جدول. الترجمة من شكل أو رسم بياني إلى ألفاظ  38

    .أو جدول أو شكل الترجمة من صورة لفظية إلى معادلة  39

    )ثيالً بصرياً للعالقات العددية في صورة مرتبة ومنظمة بشكٍل يظهرها بوضوحٍ وسرعةتم(البياني الرسميستخدم    40

     .اللفظية) قدرة الطلبة على تنفيذ العمليات الحسابية والجبرية لحل المشكلة( المعالجة الرمزيةينمي   41

    .رياضية لتنظيم وتسجيل وتوصيل األفكار الرياضيةالتمثيالت الستخدم ي  42

  


