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 الشكر والتقدير
 

 كالمتفضؿ سبحانو أف حقؽ لي ما أرنكا إليو كأتـ لي  تعالى لعظيـ االمتنافلى اهلل إأرفع بطاقة الشكر 
لما كجب عمي شكر المشرؼ الرئيس عمى رسالتي الدكتكرة بعاد الخالص ثـ ىذا العمؿ المتكاضع 

شكر لجنة أكأراء سديدة كتكجييات نيرة في جميع مراحؿ كأجزاء دراستي ككذلؾ  بالغ ىتماـإمف  قدمت
ال ك الدكتكر غساف سرحاف كالدكتكرة انتصار النتشة القيمة نارت رسالتي بارآئيـ أالمناقشة التي سددت ك 

ب الخبرة كالحنكة كالدراية محكميف أدكات الدراسة الذيف اقتسمكا لي جزءا مف كقتيـ كأشكر أصحا أنسى
الذيف بذلكا الغالي كالنفيس في مساعدتي مدراء مدارس العينة الذيف تعاممت معيـ كالزمالء كالزميالت 

 كاالمتناف.فمكـ مني جزيؿ الشكر كقدمكا لي الرعاية الالزمة، 
 

 محمد محمكد محمد إبراىيـ 
 



 ج

 

 الممخص 
 

أثر استخداـ التمثيالت الرياضية في تنمية ميارة حؿ المشكالت لدل طمبة  استقصاءلى إىدفت الدراسة 
ضكاحي القدس، كتككنت عينة الدراسة  مديريةالصؼ الرابع االساسي كدافعيتيـ نحك الرياضيات في 

ربع مجمكعات مجمكعتيف ألى إ كقسمت، ساسيالصؼ الرابع األ طمبةطالب كطالبة مف  100مف 
طالبة،  (25)ناث كتككنت مف طالب كالثانية مف اإل (25) كلى مف الذككر كتككنت مفتجريبيتيف األ

 (25)ناث كتككنت مف كالثانية مف اإل اطالب (25) كلى ذككر كتككنت مفكمجمكعتيف ضابطة األ
جراء مقابمة ا  عداد الباحث كتكزيع استبانة ك إاختبار ميارات حؿ المشكالت الرياضية مف  كطبؽ، طالبة

حصائيا كاستخدـ إكعكلجت المنيج التجريبي بتصميمو شبو التجريبي  كاستخدـ ،لممجمكعات المذككرة
 .( ANCOVAنحرافات المعيارية، كتحميؿ التغاير الثنائي )في ذلؾ المتكسطات الحسابية كاإل

 
 اختبارفي  بةحصائية في متكسطات درجات الطمإفت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة ككش

 كلمذككر، لصالح المجمكعة التجريبيةك  (الطريقةك  )الجنس لمتغيرم الدراسةميارة حؿ المشكالت يعزل 
الدافعية  استبانةحصائية في متكسط درجات الطمبة في إداللة  ذات لى كجكد فركؽإشارت النتائج أكما 

داللة احصائية في  ذات في حيف عدـ كجكد فركؽلصالح اإلناث  نحك الرياضيات تعزل لمجنس
الطريقة لصالح المجمكعة الدافعية نحك الرياضيات يعزل لمتغير  استبانةمتكسط درجات الطمبة في 

 التجريبية.
 

كخصكصا التمثيؿ بالصكر  ضركرة استخداـ التمثيالت الرياضيةبكصى الباحث أكفي ضكء ىذه النتائج 
في فمسطيف، كفي عممية التعمـ كالتعميـ بشكؿ  ساسيةاالفي عممية تدريس الرياضيات خاصة لمصفكؼ 

  .ذىاف الطمبة بطرؽ مختمفةأ فيلى ترسيخ المفاىيـ إعاـ باعتبارىا طريقة تدريس تفضي 



 د

 

The Impact of Using Mathematical Representations in Developing 

Problem Solving and Motivation Towards Mathematics with Fourth 

Graders Students of Primary 

 

Prepared by: Mohammad Mahmoud Ibraheem 

 

Supervisor: Dr. Buad Khales 

 

Abstract  

 
This study aimed to investigate the effect of usingthe mathematical representations skill in 

solving problems for fourth graders and their motivation towards mathematics. The study 

sample consisted of 100  male and female pupils  who   were divided into four groups, two  

of them were  experimental, the first one consisted of   25 male students  and  the another 

consisted of 25  female students a, the other two groups were  control groups ,the first one 

consisted of  25  male students and  the second consisted of 25  female  students the 

mathematical problem solving test prepared by the researcher was applied, a questionnaire  

was  conducted and  the four groups were interviewed,  the use of the experimental method 

quasi-experimental design , and data was statistically analyzed. 

 

The results of the study have revealed the existence of statistically significant differences in 

the average scores of students and in problem solving skills attributed to variables scale 

(sex, and experimental group). Additionally, the results indicated statistically significant 

differences in the average scores of students in motivation scale towards mathematics due 

to gender, while there were no statistically significant differences in the average scores of 

students in motivation scale towards mathematics due to the control group.  

 

In light of these findings, the researcher recommended that it is important to use the method 

of mathematical representations in teaching mathematics, specifically in  teaching and 

learning process  generally, as this  teaching method may lead to the association of 

concepts ,facts and knowledge transfer to students in different ways ,developing their  

mental abilities in  solving problems of the mathematics and improving  various proposals  

and strategies in  various ways to solve these  problem.  
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 الفصل األول 
 خمفية الدراسة وأىميتيا 

 
 مقدمة: 1.1

 
كانعكس ىذا التطكر عمى ما تقدمو ، يامنا ىذه تطكرات ىائمة في شتى مجاالت الحياةأيشيد الككف في 
كتحقيؽ  احتياجاتيـلمساعدة المتعمميف كتمبية  جاءت ،ساليب متنكعةأؽ ككسائؿ ك ائالمدرسة مف طر 

ممية ع نفجار المعرفي في شتى المجاالت كفؽ معاييرإلالتطكر مف اكانعكس ىذا  كطمكحاتيـ،ىدافيـ أ
 عالمية.

 
لى تكظيؼ الرياضيات في إيحتاجكف كما ك  ،يمتمؾ الطمبة قدرات كاحتياجات كاىتمامات مختمفة كمتفاكتةك 

في معرفة كنو الرياضيات الحؽ الطمبة لدل ك  .عمؿ كالدراسة كجميع مناحي الحياةحياتيـ الشخصية كفي ال
 .(2012 ابكىالؿ،كدراستو بطريقة تسمح ليـ في تمثيؿ المفاىيـ التي يكتسبكنيا بأشكاؿ مختمفة ) الومكج

في سمكب التمقيف الممارس أالدكر الركتيني لممعمـ ك لتفات إلى طرائؽ تدريس الرياضيات، فكعميو ينبغي اإل
بؿ جعؿ العممية التعميمية غاية في  ؛سمكبا مناسبا لمقتضيات كضركرات العصر فحسبألـ يعد  التعميـ

العممية التعميمية جممة  ىإلساليب الحديثة تغيرت النظرة األ جاءتكعندما  ،الممؿ كالركتيف كالجمكد
 (.2010 ،أسعد )أبك، حيث تغير معيا دكر المعمـ كدكر الطالب عمى حد سكاء كتفصيال

 
فيك يعد ركيزة أساسية ال يمكف االستغناء عنيا في كثير  ؛مكانة كبرلفي عصرنا يحتؿ عمـ الرياضيات ك 

 اف تطكر المعرفة اإلنسانية يصاحبو تطكر إالقكؿ  كىنا يمكف، جتماعيةاإلك الطبيعية ك مف العمكـ اإلنسانية 
 .(2014 ،حربي)البمناىج الرياضيات كأساليب تعميميا  ىتماـاإلفي  اكبير 
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التركيز عمى  عبرعمى إعداد الطمبة لمكاجية تحديات القرف الحادم كالعشريف  كتعمؿ مناىج الرياضيات
ككذلؾ بالمشركعات العالمية، كتضميف  ،سياقوتطبيقات الرياضيات المختمفة، كربطيا بمشكالت المجتمع ك 

)الديب،  كعمؿ نماذج رياضية لمكاقؼ حياتية تطبيقية ،مناىج الرياضيات لمميارات الرياضية المختمفة
2011.) 

 
ف التدريس بشكؿ عاـ كالرياضيات بشكؿ خاص يحتكم العديد مف المتغيرات التي تؤثر عمى ألذا كجد 

نماطيـ أقدرات المتعمميف المختمفة في التعمـ كمكاقفيـ ك  كمثاال عمى ذلؾ ،التعممية العممية التعميميةسير 
لمرياضيات يتطمب اختيار االستراتيجية المناسبة ف التدريس الفعاؿ إالتعميمية، لذلؾ فكحاجاتيـ كاىتماماتيـ 

  .(2012، ىالؿ )أبك الصؼ بطريقة تشجع عمى تعمـ الرياضياتدارة ا  ك 
 

مستخدمة في كطرائؽ  ساسا الستراتيجياتأيعد كؿ منيا  عدة؛ نظرياتخيرة كقد ظيرت في السنكات األ
التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في لى أىمية تكظيؼ استراتيجية إ( 2013) شقكرةشارت أالتدريس كما ك 

في صكرة مشكالت كمياـ تعميمية حقيقية قريبة مف  وتعرضك  المحتكلتقدـ  ألنيا ؛ىداؼ المرجكةتحقيؽ األ
 الرياضية.الحمكؿ المناسبة لممشكالت  إيجاد ككضعالمشاركة في  تمكنيـ مفكاقع الطمبة، بحيث 

 
عمى تنمية قدرة النظريات كالحقائؽ كالنتائج ككؿ ىذه تعمؿ كتتككف الرياضيات مف المفاىيـ كالتعميمات ك 

 .(2013)السممي، المتعمـ عمى حؿ مشكالتو كالمساىمة في حؿ المشكالت التي تكاجو مجتمعو 
 
خير لعممية التعميـ كالتعمـ، فالمعارؼ النتاج األنيا تمثؿ في أىمية حؿ المشكالت في الرياضيات أى تأتكت

 الطمبةدكات تساعد أنما ىي كسائؿ ك ا  كالتعميمات الرياضية ال تعد ىدفا بحد ذاتيا ك كالميارات كالمفاىيـ 
 (.2011 ،)شبيرعمى حؿ المشكالت الحقيقة 

 
تحث عمى نتائج األبحاث التي  لىإلى حؿ المشكالت بعيف ثاقبة استنادا إ التربكيكف الرياضيكف ينظرك 

حؿ عميو فك  ؛التحميؿ كاتخاذ القرارات في الحياةكثر قدرة عمى أتدريب الطمبة عمى حؿ المشكالت ليصبحكا 
 ىمية كبيرة في تعميـ الرياضيات.أ االمشكالت لي

 
يير معا( NCTM, 2000مريكية )المجمس القكمي لمعممي الرياضيات في الكاليات المتحدة األكحدد 

كالعمميات، كالجبر، كاليندسة، كيشمؿ: العدد  معايير المحتكل الرياضي لتدريس الرياضيات انقسمت إلى
معايير العمميات ، ك كالقياس كتحميؿ البيانات كاالحتماالت مف رياض األطفاؿ كلغاية الصؼ الثاني عشر
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كالتمثيالت  كتشمؿ عمميات التفكير مثؿ حؿ المشكالت، كالتفكير كالبرىاف، كالتكاصؿ، كالترابط الرياضية
 الرياضية المتعددة.

 
الطمبة  امتالؾلميارات حؿ المشكالت التي تكاجييـ في حياتيـ اليكمية يعني بالضركرة  بةكامتالؾ الطم
لى تعمـ الرياضيات إؽ كاألساليب التي تدفع الطمبة ائبالبحث عف الطر  كاالىتماـالتفكير الجيد لمقكمات 

 (.2011، )المنصكر ـكبيرة لي منفعةيككف التدريس ذا  كي
 

حؿ المشكمة الرياضية مف  اعتباربحؿ المشكالت الرياضية إلى  تماـاالىتأسيسا عمى ما سبؽ يرجع 
عندما يككف أمامو ىدؼ يسعي  كيحتاجيا، التي تكاجيو كيتعرض ليا الطالبالسمككيات المعتادة في حياة 

 كفي ىذا الصدد فإف الرياضيات ،إلى تحقيقو، كلكف تكجد بعض العقبات التي قد تحكؿ دكف تحقيقو
كحيف يرتبط  .منظـتعد حقالن خصبان لمتدريب عمى ىذا السمكؾ كممارستو بشكؿ كاألفكار التي تتضمنيا 

لى اليدؼ إقدرة عمى الكصكؿ  أكثر لطالبحؿ المشكالت الرياضية بأنماط تدريسية حديثة يصبح ا
 .(2011، )الثبيتيسمى المنشكد كالمبتغى األ

 
بات مف الضركرم  ،نمية مقدرة الطمبة عمى حؿ المشكالتت كلما كانت الرياضيات ليا دكر ميـ في

لبذؿ الجيد  رص أماميـفالكالتي تتيح  ،تيـاكايجابي مبةفعالية الطزيالدة لى إنماط التعمـ المستندة أاستخداـ 
يالحظكف كيبحثكف كيستنتجكف الحقائؽ كالمفاىيـ ك الكامؿ لتحصيؿ تمؾ المفاىيـ فيتعممكف كىـ يعممكف 

 (.2013 ا كمشجعا كليس ممقنا )السممي،فالمعمـ كظيفتو ميسر  ،شراؼ المعمـ كتكجيياتوإبأنفسيـ كتحت 
 بةمساعدة الطم عميـ الرياضيات كدعـ األفكار الرياضية عبرتلدكات فعالة أتعتبر التمثيالت الرياضية ك 

في التعرؼ عمى العناصر الطمبة كما تساعد  ،عمى التركيز عمى المميزات الرئيسة لمحالة الرياضية
 الرياضية المشتركة لألكضاع المختمفة.

 
في الطمبة ساعد تكاقعية، ك  أكثرجعؿ األفكار الرياضية تلمتفكير ك  قكة دافعةة الرياضي تالتمثيال كتعد

كيتأتى  ،مكاقؼ تعميمية تقتضي التفكير العميؽ كالفيـ الدقيؽعبر ة التعرؼ عمى كثير مف األفكار الرياضي
 (.2010، دمي)السعبيف التمثيالت المختمفة ك لى المجرد إمف المحسكس  نتقاؿاإلعند  ذلؾ
 

كتعمؿ التمثيالت الرياضية عمى ربط المفاىيـ كالحقائؽ كالنظريات بطريقة تسمح لمطالب فيـ العالقة بينيـ 
حؿ المسألة، لكف المتتبع لنتائج استخداـ استراتيجية التمثيالت الرياضية يجد أف بعض كاستخداميـ في 

 الطمبة لـ يتمكنكا مف فيـ القكاعد األساسية ليذه الطريقة كبالتالي يصعب عمييـ حؿ المسائؿ )الحربي،
2014 .) 
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ك نحك أم نشاط أ ،عاـعف اختالؼ دافعية الطمبة نحك التعمـ بشكؿ أسئمة ذىاف المعممكف أكىنا يطرؽ 
فتكر بشكؿ يغمب عميو ال في حيف يقبؿ البعض االخر عمييا ،فبعضيـ يندفعكف بحماس كبير ،مدرسي

ىك التعميـ القائـ عمى دكافع الطمبة  عفالتعميـ الناج ،كفي ىذه الحالة لف يحدث تعميـ ،متعاضكاال
 (.2007، )الحسيفكاىتماماتيـ كاحتياجاتيـ 

 
حدلالتعمـ كالتعميـ  تيفي عممي لرئيسيةمف العناصر ا افعيةالدتعد ك  الشركط األساسية التي يتكقؼ  كا 

يثير مكامف ف أيمكف لممعمـ ك  ،عمييا تحقيؽ اليدؼ مف عممية التعمـ في أم مجاؿ مف مجاالتو المتعددة
كتظير ، لطالبكفقا لعمر اتختمؼ ك  ،التعميـ رحمةاستخداـ استراتيجيات متعددة كمختمفة في  عبر الدافعية

تتمثؿ في ففأما مصمحة الطالب ، لما تجنيو مف فكائد جمة لمطالب كالمعمـ في آف معا أىمية الدافعية
 في حيف مصمحة المعمـ ،كرغبتو في تعمـ المزيد عمى المستكيات المطمكبةأالتحصيؿ الدراسي كتحقيؽ 

تزيد مف دافعية ال، فاستثارة مف التعمـفضؿ أحصكؿ عمى نتاج لمثارة الدافعية في نفكس الطمبة إفي  فتكمف
)الخكالدة تحصيؿ الطمبة كيحقؽ المعمـ النتائج المرجكة مف تعميمو كيصبح عممو ذات قيمة كأىمية عالية 

 (. 2014، كاخركف
 
أىمية إثارة الدافعية كيدعك المعمميف إلى االلتفات إلى تنميتيا عبر تطبيؽ  (2012) حدة فبي  يك 

 استراتيجيات تدريس متنكعة كسميمة كدعـ إسيامات الطمبة في عممية التعمـ. 
 

تييمف عمى التعميـ كأساليبو ف الطريقة التقميدية ما زالت ألى كاقع التدريس اليكـ في مدارسنا نجد إكبالنظر 
سمبية كاعتمادا في تحصيميـ  أكثر، كبذلؾ أصبح التعمـ نظريا تمقينيا مما جعؿ الطمبة وكطرائؽ تدريس

تكاد تنعدـ )الفرا  نحك التعمـ عمى مساعدة االخريف، كما تزعزعت ثقتيـ بأنفسيـ كأصبحت دافعيتيـ
 (. 2011كاخركف، 

 
نماط جديدة لممعرفة أف الحاؿ المكصكؼ سابقا يمـز المعمميف بالبحث عف أ (2011الغامدم )كيرل 

كىذا ال  ،ىميةساسيات ذات الفعالية الكبيرة التي يتـ تحديدىا كتنظيميا حسب الحاجة كاألكالتركيز عمى األ
يتعداه إلى بؿ  فحسب؛ االعتياديةيتأتى بقصر العمؿ عمى طرائؽ تدريسية معتادة عدتيا الكسائؿ التعميمية 

كالميارات كالتعميمات كعناصر اساسية في المنيج  اىيـلحرص عمى التنكيع في اختيار كاستخداـ المفا
 .مدرسي كتكظيفيا في مجاالت الحياةال
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 مشكمة الدراسة  2.1
 

كمف خالؿ اطالعو عمى نتائج  ،برزت مشكمة الدراسة مف خالؿ خبرة الباحث في تدريس مادة الرياضيات
، كرغبة الباحث عالميا كمحميا التي أجريت لمادة الرياضيات (TIMSS)( وPISA)االختبارات

متغمب عمى ل محاكلةكفي  ، ساسيالدؤكبة في المساىمة في تطكير تدريس الرياضيات بمرحمة التعميـ األ
الطمبة لممسائؿ  استجابةالصعكبات كالمعضالت المتعمقة بالمستكل العاـ لمطمبة ككجكد ضعؼ في 

، مف ىنا جاءت كطرؽ حؿ المسائؿ لةأالمسف لدييـ صعكبة في تحديد عناصر أك  ،الرياضية المفظية
ثر الذم سيحدثو استخداـ استراتيجية التمثيالت الرياضية في تنمية ميارة حؿ الفكرة في معرفة األ

 المشكالت لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي كدافعيتيـ  نحك الرياضيات . 
التمثيالت الرياضية في تنمية ميارة  أثر استخداـما  ،السؤاؿ التالي عفجابة كتكمف مشكمة الدراسة في اإل

 ؟كدافعيتيـ نحك الرياضياتاألساسي  حؿ المشكالت لدل طمبة الصؼ الرابع
 

 أسئمة الدراسة  3.1
 

 :السؤاليف اآلتييفتسعى ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف 
 

درجات ( بيف متكسط α≤ 0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ) :ولالسؤال اال 
 ؛ميارة حؿ المشكالت اختبارالمجمكعة الضابطة في  بةالمجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طم بةطم
 عزل لطريقة التدريس المستخدمة كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟ت
 

( بيف متكسط درجات α≤ 0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ) :ثانيالسؤال ال
عزل لطريقة ت ؛الدافعية استبانةالمجمكعة الضابطة في بة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طم بةطم

 التدريس المستخدمة كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟
 

 فرضيات الدراسة  4.1
 

 :يتيف اآلتيتيفتسعى ىذه الدراسة إلى اختبار الفرض
 
الصؼ بة متكسط درجات طم ( بيفα≤ 0.05حصائية عند مستكل الداللة )إال تكجد فركؽ ذات داللة  .1

عزل لطريقة التدريس المستخدمة كالجنس كالتفاعؿ ت حؿ المشكالتميارة  اختبارفي  الرابع االساسي
 بينيما.
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الصؼ  بة( بيف متكسط درجات طمα≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ) .2
 لطريقة التدريس المستخدمة كالجنس كالتفاعؿ بينيما.عزل تالدافعية  ستبانةإفي  الرابع االساسي

 
 أىداف الدراسة  5.1

 
لى استقصاء أثر استخداـ استراتيجية التمثيالت الرياضية في تنمية ميارة حؿ إىذه الدراسة  ىدفت

 .ساسي كدافعيتيـ نحك الرياضياتالمشكالت لدل طمبة الصؼ الرابع األ
 

 أىمية الدراسة  6.1
 

 .ىمية مف الناحية النظرية كالناحية العممية كالناحية البحثيةأضـ ىذه الدراسة في أنيا تتكمف أىمية 
عطاء صكرة كاضحة عف أثر استخداـ التمثيالت إف تسيـ في أفمف الناحية النظرية يتكقع الباحث 

 .الرياضية في تنمية حؿ المشكالت لدل طمبة الصؼ الرابع كدافعيتيـ نحك مادة الرياضيات
 

تكظيؼ القائميف عمى عممية التعميـ بأىمية  تبصرف ىذه الدراسة أالناحية العممية يتكقع الباحث كمف 
 تنمية ميارات التفكير كخصكصا حؿ المشكالت.ل التمثيالت الرياضية

 
فإنيا تحث الباحثيف عمى إجراء دراسات  ،ما مف الناحية البحثية فمف خالؿ نتائج ىذه الدراسة كتكصياتياأ

كقد تساعد ىذه  ،بكاب جديدة لتدريس الرياضياتأأخرل في مجاؿ تنمية ميارة حؿ المشكالت كفتح 
 .خرل غير الرياضياتأالدراسة في تبصير الباحثيف في مجاالت 

 
 الدراسة: حدود 7.1

 
 :اآلتيةتـ تعميـ نتائج الدراسة الحالية ضمف الحدكد 

 
 (2016-2015)الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي  :زمانيةحدود 
 القدس.مدارس مديرية التربية كالتعميـ في محافظة  :ةمكاني حدود
 .الرابع األساسياقتصرت الدراسة عمى طمبة الصؼ  :ةبشري حدود
 تـ تحديد الدراسة بالمفاىيـ كالمصطمحات الكاردة فييا. :ةمفاىيمي حدود
 ارة حؿ المشكالت كقياس دافعيتيـ استخداـ التمثيالت الرياضية في تنمية ميأثر : ةموضوعي حدود
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 مصطمحات الدراسة 8.1
 

 تعريفات مفاىيمية 
 

 التمثيؿ ىك التككيف التي يمكف أف تمثؿ شيئا آخر بطريقة ما. التمثيالت الرياضية: 
ك أجؿ إعادة صياغة المشكمة أالتمثيالت التي يقـك بيا الطالب مف  بأنيا تمؾ (2010)دميالسع فياعر  

لى نماذج إعف طريؽ تحكيميا  ،إعادة التعبير عنيا بصكرة تظير العالقات الميمة في عناصرىا
مما قد  .يرىاغك  ،شكاؿ بيانيةأك أ ،ك رمكزأ ،ك جداكؿأ ،ك مخططاتأ ،شكاؿ تخطيطيةأك أ ،محسكسة

 ك الكصكؿ الى استراتيجية لمحؿ. أيساعد في فيـ الفكرة 
 

كالتمثيؿ المغكم  استخداـ التمثيؿ بالصكر كالتمثيؿ بالرسـ يقصد بيا في ىذه الدراسةالتمثيالت الرياضية: 
لى تنمية ميارة حؿ إكالتمثيؿ المحسكس في تكضيح بعض المفاىيـ التي تؤدم  كالتمثيؿ بالرمكز

 . المشكالت
 

العمميات التي تتضمف ميارات كمعمكمات يستخدميا  نياأ( عمى 2007)عرفيا بدكمميارة حل المشكالت: 
لى حؿ المشكمة التي تكاجيو في حياتو كىذه الميارة تبدأ أكلى حمقاتيا مف تحديد إالطالب لمكصكؿ 

 المشكمة.المشكمة كتنتيي بحؿ 
 

 كيقصد بيا ىنا قدرة المتعمـ عمى الكصكؿ الى المطمكب عف طريؽ العمميات كاإلجراءات المتتابعة التي
كتبدأ عمى تحديد جكانب المشكمة مف معطيات كمطمكب كحؿ كتحقؽ  ،الطالب في حؿ المشكمةا يقكـ بي

، كتمثؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار مف الحؿ كتمثيؿ لممعطيات بالرمكز كالمغة كالجدكؿ
 ميارة حؿ المشكالت. 

 
كالتي تبدأ مف الصؼ  العاـ،مف مراحؿ التعميـ  ساسيةصفكؼ المرحمة اال أحدىك  االساسي:الصف الرابع 

 سنة. (10- 9االكؿ كحتى الرابع كتتراكح اعمار الطمبة ما بيف )
 

نيا حالة خاصة مف دافعية التعمـ، كالتي تدفع أب معرفا ( عف الدافعية2011)الزعبي عرفيا :الدافعية
 ،قباؿ عميو بنشاطكاإل ،كاالنتباه لممكقؼ التعميمي ،الطالب الى االىتماـ كالرغبة في تعمـ الرياضيات

 بيذا النشاط حتى يتحقؽ التعمـ.  كاالستمرار
يحصؿ عمييا  كتمثؿ الدرجة التي الدراسة،تمؾ القكة التي تجعؿ المتعمـ يرغب في كيقصد بيا الباحث 

 التعمـ.دافعية  اداةفي  الطالب
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 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 
يشتمؿ ىذا الفصؿ عمى اإلطار النظرم الذم انطمقت منو مشكمة البحث، كالدراسات السابقة ذات العالقة، 

الدراسة ىدفيا استقصاء أثر استخداـ التمثيالت الرياضية في تنمية ميارة حؿ المشكالت الرياضية  كىذه
منطمؽ اإلطار النظرم في االبعاد كاف ك  ،يتيـ نحك الرياضياتساسي كدافعلدل طمبة الصؼ الرابع األ

 :التالية
 
  تدريس الرياضيات 
  التمثيالت الرياضية 
  حل المشكالت 
  الدافعية نحو الرياضيات 
 

 تدريس الرياضيات  1.2
 

في كثير مف العمـك  فيك يعد ركيزة أساسية ال يمكف االستغناء عنو ؛يحتؿ عمـ الرياضيات مكانة كبرل
تطكر  المعرفة اإلنسانية يصاحبو إف تطكربؿ يمكف القكؿ  ،سكاء الطبيعية منيا أك االجتماعية ،اإلنسانية

كبير في االىتماـ بمناىج الرياضيات كأساليب تعميميا، كذلؾ ألىميتيا التي تنعكس عمى كثير مف 
أىمية الرياضيات مف خالؿ تطبيقاتيا في كاقع الحياة اليكمية التي  ىكما تتجم .المعارؼ كالعمكـ اإلنسانية

فالكثير مف األنشطة اليكمية تتطمب استخداـ الرياضيات، كمثاؿ ذلؾ  ،يحتاج إلييا الفرد عمى نحك دائـ
 .المعامالت المالية، كتقدير المسافات، كحساب الزمف الالـز لألنشطة المختمفة
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ذات أىمية في جميع المستكيات كالمراحؿ التعميمية، كتزداد أىميتيا في  ية(دراس كمادة)كتعد الرياضيات 
األساسيات  الطمبة ُتكسب ألنيا ،التي يتـ االىتماـ بيا رئيسةالمرحمة االبتدائية، حيث ُتعتبر مف المكاد ال

كما تعتبر ، التي تمييافي الرياضيات بما يمكنيـ مف مكاصمة دراسة الرياضيات في المراحؿ التعميمية 
ف تدريس الرياضيات بحاجة أيرل الباحث ك  .في تعمـ المكاد الدراسية األخرل الرياضيات ذات أىمية كبيرة

نقؿ العمـ  إلىبحاجة  تدريس الرياضيات فأذ إ ،طالؽ النظرة الثاقبة في عممية التعميـا  لى بذؿ الجيد ك إ
يستكمؿ مسيرة العمـ كنقؿ المعارؼ  ىحت ؛لى المحسكس كالكاقع الذم نعيشو كيعايشو المتعمـإالمجرد 

 .لى الكاقعإكالميارات 
 

 التعممي،ف تدريس الرياضيات يتطمب تفاعال إيجابيا مف المتعمـ في المكقؼ أى لإ( 2015)مانيأكأشارت 
كمعالجة المفاىيـ الرياضية  ،كمناقشة معمميو كزمالئو ،لمطالب مف ممارسة التعميـ يدكيا كذىنيافالبد 

عداد االشكاؿ كالنماذج ا  زكايا لمرسـ كالتصميـ كالبناء ك يشتمؿ عمى بنمذجة ككاقعية، كفي مكاف تربكم 
لييا إكمزكد بكؿ االحتياجات التي قد يرجع  طالعكاالكيتكفر بو مكاف لمقراءة  ،الخشبية اك المعدنية

 لمرياضيات.ثناء تعممو أالطالب 
 

نيا ستنمي بصكرة غير مباشرة أذ إ ؛في حياة الفرد جميةأىمية  ياكمبادئـ قكاعد الرياضيات ف لتعمإكما 
ىـ ىذه أمجمكعة كبيرة مف الميارات كاالستراتيجيات التي يستخدميا الفرد في حياتو اليكمية، كلعؿ مف 

 ان كالتي ترتبط ارتباطا شديد ،ف التي تسير بخطكات حؿ المسألة ككؿيىاميارات ميارة حؿ المشكالت كالبر ال
تعمـ حؿ يكمف في لتدريس الرياضيات اليدؼ الرئيس  أف يرل التربكيكفك  .اليكميةبأحداث الحياة 

ف كال منيا يحتاج الى استخداـ كذلؾ أل المشكالت،المشكالت نظرا لمتشابو الكبير بيف حؿ المسائؿ كحؿ 
 (.2011عمميات ذىنية )المنصكر، 

 
 كيحتج في ذلؾ بأف ،مكر التي تكاجو العممية التعميميةىـ األأف تعميـ الرياضيات مف أكيرل الباحث 
العمكـ الطبيعية ك  ،خرل مثؿ الفيزياء، الكيمياءالمكاد األ تؤثر في ىـ العمكـ التيأعتبر مف الرياضيات يُ 

 .غيرىاك 
 

 التمثيالت الرياضية 2.2
 

 تعريف التمثيالت الرياضية 1.2.2
 

المجمس  المدرسية فيالرياضيات  معايير مفكمعيار  كتـ اضافتيااىتـ التربكيكف في التمثيالت الرياضية 
 ستخداـال بةلطما ماـأ ةالفرص ىذا االىتماـ ، كأتاحكمبادئيا (NCTMالكطني لمعممي الرياضيات )
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طبيعة التمثيالت الرياضية  دراسةإلى في تعميـ المفاىيـ الرياضية، لذا ينبغي االلتفات التمثيالت الرياضية 
 .(Salkind,2007) ككيفية استخداميا

 
اضية بطرؽ مختمفة تمثيؿ العالقات الري Ozdemir,2013)اكزدمير ) فعدىا ،كتباينت تعريفات التمثيالت

ف التمثيالت المتعددة أكيؤكد استخداـ العركضات االلكتركنية ك ، رسكماتك  ،جدكؿك ، مخططك  ،مثؿ رمز
ف التمثيالت الرياضية تتجنب القيكد المفركضة أل ؛كما يعده ميزة ،الرياضيات في تعميـساسي أعنصر 

األكثر تطكعا كتناسبا لتنمية ميارة حؿ المشكالت في كجية الرياضيات، كىي االستراتيجية عمى تعميـ 
ليـ بيئة خصبة  نظره، كيكضح سبب اعتقاده بأف التمثيالت الرياضية المتعددة تجمع أفكار الطمبة كتكفر

 كمناسبة لحؿ المشكالت. 
 

ممية تدريس قائمة عمى الربط بيف مراحؿ تمثيمية عالتمثيالت الرياضية  (2010)كبرىـ البالصي كعد
بحيث يمكف  الحقيقية،كضاع كمرحمة األ شكاؿ،كاألكمرحمة الصكر  كالمغة،الرمكز  تتمثؿ في:مختمفة 

يتككف مف العمؿ اليدكم كالمغة الرياضية كالرمكز  ،تمثيمي مترابطخرل عبر نظاـ ألى إاالنتقاؿ مف مرحمة 
 مختمفة.شكاؿ تمثيمية أكضاع حقيقية مف الحياة كصكر ك أك 
 

كذلؾ مف  ،ك قاعدة رياضيةأشكاؿ كالخطكط لتكضيح مفيـك عممية استخداـ األ( 2001)سركركعدىا 
بيف المعارؼ المجردة كالنماذج المحسكسة  ، مف خالؿ الربطخالؿ إعطاء صكرة مرئية لمعالقات فيما بينيا

ك عف الفكرة أعادة تعبير الطالب عف المشكمة كيقصد بذلؾ إ، التي يراىا االنساف في حياتو اليكمية
سعيو  إطارك الرسـ في أك الرمكز أك الصكر أكالتي منيا المغة  ،الرياضية باستخداـ التمثيالت المختمفة

 مكنكناتيا.لحؿ المشكمة كفيـ 
 

فاخذ بمجامع  ،حتى تنجمي صكرة التمثيالت الرياضية ،جممة مف التعريفاتكقد جمع الباحث بيف 
عممية يتـ فييا تحكيؿ األفكار الرياضية المجردة ىي التمثيالت الرياضية  فأالتعريفات كاستخمص منيا 

معرفة  برع ،لى نماذج محسكسة يستطيع مف خالليا الطالب فيـ المقركء كاستخالص األفكار منياإ
بالتمثيالت الرياضية كالتي المشكالت مستعينا  فيحؿ، منيافي المشكمة كمعرفة المطمكب  المعطيات الكاردة

ك ما شاكميا مف التمثيالت أك الرمكز أثـ تمثيميا بالرسـ  ،تتمثؿ في كتابة المشكمة بالصيغة التي فيميا
  المطمكب.لى إالرياضية حتى يصؿ 
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 الرياضيةىمية التمثيالت أ 2.2.2
دكار مترابطة ترابطا يمكف تصنيفيا األ هكىذ ،في تعميـ الرياضيات ميماتمعب التمثيالت الرياضية دكرا 

طريقة تجعؿ المتعمـ يصؼ كيمثؿ كيسجؿ ما يفكر فيو، كىذا ما يمكف كصفو بالتكاصؿ نيا أعمى 
 .(Math,2010) الرياضي مع مادة الرياضيات

 
 ،لى غير ذلؾإ اىابؿ تتعد ،ك في المدرسةأىمية استخداـ التمثيالت الرياضية عند تعمميـ أكال تقتصر 

ك تصكيرية أكانت مممكسة أسكاء  ،ىمية استخداـ التمثيالتأعمى  (Salkind, 2007) سالكيند أكدحيث 
لى ضركرة إشار أكما  ،ك خارجية في تنمية ميارة حؿ المشكالتأك داخمية أك بصرية أك لفظية أك رمزية أ

لتحقيؽ المبتغى في  ؛ثناء تدريس المحتكل التعميميأبشكؿ فعاؿ الرياضية استخداـ المعمميف لمتمثيالت 
 تعميـ الرياضيات.

 
 ف التمثيالت الرياضية مكجكدة منذ تاريخ تعميـ الرياضياتأبالرغـ مف كجكد عدد مف النظريات التي تؤكد 

كليا أىمية في تعميـ الرياضيات مف حيث االنتقاؿ  ،إال انيا تتميز بالتجديد كاالضافة في كؿ كقت
 بالطالب مف الكاقع المجرد الى الكاقع المحسكس كالمممكس بمعنى تجسيد المفيكـ.

 
 ،الرياضيةالمتعددة لممفاىيـ كاألفكار  بالتمثيالت الرياضيةف عدـ قياـ الطمبة أ( 2001) سركريضيؼ ك 

في حيف لك مثمت ىذه المفاىيـ كاألفكار  ،يجعميـ يبحثكف عف تذكر القاعدة التي يتـ بيا حؿ المسائؿ
نما ىك استدعاء لممخزكف الذىني لدل إف ذلؾ أل ؛ليياإماميـ كمما دعت الحاجة أنيـ سيجدكنيا إف

 الطالب.
 ،كثر حسيةأحيث يجعؿ األفكار الرياضية  ؛أداة ميمة لمتفكير التمثيؿأف إلى ( 2014)الحربي  كيشير

كما  ،مى مظاىر ميمة مف المكقؼ الرياضيفي التركيز ع مبةكينمي االستدالؿ مف خالؿ مساعدة الط
 . دراؾ العناصر الرياضية المشتركة بيف المكاقؼ المختمفةإيساعد عمى 

 
نيا أ ي نقاط عدة منيا( أىمية التمثيالت الرياضية فFennall &Rowan,2001) فينيؿ كركاف كحدد

معرفة ما نيا تساعد الطالب في ألى إكثر كاقعية إضافة أجعؿ األفكار تك  ،تستخدـ كأداة قكية لمتفكير
المكتسب الرياضي نيا تحقؽ أك  ،أفكار رياضية مف خالؿ مكاقؼ تعميميةيجكؿ في عالـ الرياضيات مف 

لى إنتقاؿ مف المحسكس اإلال مف خالؿ إكال يككف ذلؾ لدل الطالب  مف مفاىيـ كحقائؽ كنظريات كنتائج
  المتعددة.بيف صكر التمثيالت الرياضية  التنقؿ كأالمجرد 
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يتأتى مف خالؿ استخداـ  ،ف تحقيؽ المعرفة العميقة في الرياضياتأ( Salkind, 2007)سالكيند كيؤكد 
بشكؿ  ك بصريةأك لفظية أك صكر أك رمكز أكانت مممكسة أسكاء  ،لمتمثيالت الرياضية المتعددةالطمبة 

 الرياضية.كىذا مما يضيؼ أىمية عمى التمثيالت  ،فعاؿ اثناء التدريس
ألنو يعمؿ ؛ ميـ جدات تدريس الرياضيا عممية ىمية استخداـ التمثيالت الرياضية فيأف إم الباحث فأكبر 

 يجابي. معتمده عمى التفكير اإلبداعية إقدرة الطالب عمى حؿ المسائؿ الرياضية بطرؽ  ةعمى زياد
 

 قسام التمثيالت الرياضيةأ 3.2.2
 

 ،ك المحتكل التعميميأكذلؾ بحسب المكقؼ التعميمي  ،تتعدد التمثيالت الرياضية لمفكرة الرياضية الكاحدة
 ،ساس الكظيفةأفمنيـ مف صنفيا عمى  ،لذلؾ نجد ىناؾ تصنيفات مختمفة مف منطمؽ النظرة المختمفة

  .كمنيـ مف صنفيا كفؽ شكؿ التمثيؿ ،كمنيـ مف صنفيا حسب المراد تمثيميا
 

كقد حدد بركنر ثالث مراحؿ أساسية لمنمك العقمي لمطفؿ كىي مرحمة التمثيؿ الحسي كمرحمة التمثيؿ 
االيقكني أك شبو الحسي كمرحمة التمثيؿ المجرد كقسميا حسب العمر المناسب لمتعمـ بحيث يتعمـ الطفؿ 

مثيؿ الحسي مف سف الميالد كحتى الثالثة مف العمر كتبدأ التمثيؿ االيقكني مف سنة الثالثة كحتى الت
 الثامنة في حيف يككف الطفؿ بعد سف الثامنة قادرا عمى التعامؿ مع األشياء مف خالؿ التمثيؿ الرمزم ليا. 

ت المفيكـ المختمفة كالتي نمكذجا لمتمثيالت المتعددة يربط فيو بيف تمثيال Lesh, 1985)كطرح ليش )
تشمؿ التمثيؿ بالمغة كالتمثيؿ بالرمز كالتمثيؿ بالصكرة كالتمثيؿ بالشكؿ كالتمثيؿ بالنماذج المحسكسة 

 كالتمثيؿ بالمكاقؼ الحياتية اك ما تسمى باألكضاع الحقيقية. 
 

ف التمثيالت الرياضية أ( 2014)الحربيالت داخمية يذكر فييا تمثيكتقسـ التمثيالت الرياضية الى 
ف إحيث  ،ك المفيكـ الرياضيأالداخمية ىي التي تمثؿ الصكر الذىنية التي يبنييا الطالب لمفكرة الرياضية 

 .الت الخارجية التي يقدميا الطالبنما يستدؿ عمييا مف خالؿ التمثيا  ىذه التمثيالت ال يمكف قياسيا ك 
داخؿ البنية المعرفية  ان بنية كرمكز أىي التي تتضمف ف التمثيالت الداخمية أ( 2010) السعيدمكيضيؼ 

دراجكتفسيراتكما اقترحكه مف معاني  ،عند الطالب تنعكس مما اكتسبكه مف معارؼ رياضية خالؿ  ، كا 
كيرل معظـ  شكمية،ىذا النكع أنظمة فرعية منيا تمثيالت لفظية كتمثيالت تخيمية كتمثيالت رمزية 

نما يستدؿ عمييا مف ا  ك  ،كيصعب قياسيا ،ك تحديدىاأ الداخمية ال يمكف مالحظتياف التمثيالت أالباحثكف 
  الطالب.خالؿ التمثيالت الخارجية التي يقدميا 
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 كتتمثؿ في  ،تمثيالت خارجية كىي التي تشير الى كؿ التضمينات الممثمة لممعمكمات بشكؿ بصرم
كالرمكز  ،كالرسكـ ،كالصيغ ،مثؿ الصكر شكاؿ لمفكرة الرياضية الكاحدة التي تقدـ لمطمبةجميع األ

 كالمحسكسات.
 

 :(2010)السعيدم، يميبما حسب المراد تمثيميا كتقسـ 
 ك أشياء أك أماكف أك الخصائص عف اشخاص أتنظـ الحقائؽ  األنماط التيىي  الكصفية:نماط األ
 حداث معينة. أك أ
 الزمني.تنظـ الكقائع كفؽ التسمسؿ  التتابع:نماط أ 
 نتائجكىي األنماط التي تنظـ المعمكمات ضمف أسباب معينة تؤدم الى  السبب:نماط العممية / األ 

 .معينة
 تساندىا.بأمثمةلى نتائج معينة تدعـ ىذه المعمكمات إنماط التعميـ بعد الكصكؿ أ 
  كحميا.نمط المشكمة 
 المفيكـ.نماط أ 
 

 كما يمي: حسب الشكؿ كيمكف تصنيفيا
  أم بمعنى الصيغة التي يستطيع  ،ىي تمؾ الكممات التي تعبر عف المفيكـ المكتكبة:التمثيالت

 رياضية.الطالب التعبير عنيا بأفكار 
  الـسأضاؼ حيث  منطكؽ،ف يعبر عنو شفكيا بشكؿ أما يستطيع الطالب  الشفكم: ىيالتمثيؿ 
استخداـ المغة شفييا اك تستخدـ عادة إليضاح مكقؼ يتمثؿ في ف ىذا النكع مف التمثيالت أ( 1995)

 مشكؿ. 
 عنو.التي تسيؿ التعامؿ مع المفيكـ كالتعبير  ،يقصد بيا التعبيرات الرمزيةك  :التمثيؿ بالرمكز 
 شكاؿ كالمجسمات كالرسـك كىي التمثيالت التي تشمؿ الرسكمات كاأل :التمثيؿ بالصكر كالرسكمات

 رافية. التخطيطية كالتصاكير الفكتكغ
  دراكو مف خالؿ ا  كتشمؿ األنشطة التي يمارسيا الطالب لمتكصؿ الى المفيـك ك  المحسكس:التمثيؿ

 مكاد يقـك الطالب بالتعامؿ معيا. 
 ككذلؾ حساب قيـ ، ؿ عمميات التصنيؼ ألمثمة المفيكـكىي التمثيالت التي تشم :التمثيؿ بالجداكؿ

 لممعادلة.المتغيرات في المعادالت كالدكاؿ إليجاد حمكؿ 
 كىي التمثيالت التي تستخدـ الحاسكب في عرضيا لممفاىيـ كالحقائؽ  :التمثيؿ باستخداـ الحاسكب

 البرامج.كعرض كثير مف األشياء عمى مختمؼ  ،كاألفكار
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 دور التمثيالت الرياضية في تدريس الرياضيات 1.2.2
 

تحكيؿ يستخدـ بقصد ك عممية رياضية أك قاعدة أف التمثيؿ بالخطكط كاالشكاؿ كالصكر لمفيكـ أ ؾال ش
ينتج عنو التجسيد المرئي لمعالقات كالعمميات بصكرة  ،لى محتكل رمزمإالمحتكل التعميمي المفظي 

العظمى  كىذا ىدؼ غايتو الطمبةدراؾ العقمي كالتمثيؿ البصرم لدل جؿ تحسيف عممية اإلأمف  ،كظيفية
 .(2010الفرد )السعيدم، حؿ المشكالت التي تكاجو 

 
، سكاء في تكضيح  ،عمى التمثيالت الرياضية ( إلى أىمية التركيز2013ر ياسيف )يشيك  ك تمثيؿ أالمفيـك

كتركز الدكؿ المتقدمة حاليا في كتبيا المدرسية عمى عممية التمثيؿ  الحؿ،كتشاؼ المسائؿ الرياضية إل
 المدرسية.يضا في كتبيا أكتعمميا  ،الرياضي في طرؽ تدريس الرياضيات

 
 ،ك لممخططات المعرفيةأ ،ف التمثيالت الرياضية تجريدات لألفكار الرياضيةأففي مجاؿ الرياضيات يعتقد 
 ،مف خالؿ التجربة ،كقع المحسكس التي يتـ تطكيرىا مف قبؿ المتعمـلى مإبمعنى نقميا مف مكقع المجرد 

كىي محفزات  ،رقاـ كالمعادالت الجبرية كالرسكـ البيانية كالجداكؿكالتمثيالت في عمـ الرياضيات تشبو األ
 دكر التمثيالت الرياضية في تدريس الرياضيات  2.1الشكؿ  كيبيف (.Pape,2001)ستخداـ الحكاس إل
 

 
 (2011)الغامدي،     1.2شكل 
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 حل المشكالت   3.2
 

، فأصبحت ميارة عامة كضركرية سكاء أكاف ذلؾ في تنبو الدارسكف كالباحثكف الى ميارة حؿ المشكالت
كمع استمرار التفجر المعرفي كاإليقاع السريع لمتغير التقني، فإف عالـ  ،التعمـ الفعاؿ أـ في مكاف العمؿ

اليكـ أصبحت تتحكـ فيو تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات، كبالتالي تعقدت فيو مشكالت الحياة بكافة 
فأصبحت مؤسسات التعميـ أماـ تحديات لمياميا  ،نسانية االجتماعية كاالقتصادية كالسياسيةمجاالتيا اإل

بالمعمكمات التي يحتاجكنيا في معالجة أمكر حياتيـ،  الطمبةالرئيسة، ك لـ يعد دكرىا يقتصر عمى تزكيد 
بؿ عمييا أيضا أف تركز عمى مفيكـ إعداد الفرد لمحياة، كأف تزكده بالميارات كاالستراتيجيات الالزمة لكي 

 .(2013، تي تكاجيو بكفاء كفاعمية ) شاىيفيتمكف مف حؿ المشكالت ال
 

بحاث التي نتائج األ كىمايف سساأىمية المشكالت الرياضية عمى أكيبني التربكيكف الرياضيكف رأييـ في 
جراءات كالتدابير التحميؿ كاتخاذ اإل لتعينيمعمىعمى حؿ المشكالت الرياضية تؤكد عمى تدريب الطمبة 

ة كبيرة في تعمـ الرياضيات ىميأف حؿ المشكالت لو ألى إضافة إ ،الالزمة لمكاجية الصعاب في الحياة
 (.2013 )السممي،نفسيا 

 
بحؿ المشكالت الرياضية إلى أف حؿ المشكمة الرياضية يعد مف السمككيات المعتادة في  ىتماـاالكيرجع 

كلكف تكجد بعض  ،حياة الفرد، فيك سمكؾ يحتاجو أم فرد عندما يككف أمامو ىدؼ يسعي إلى تحقيقو
كفي ىذا الصدد فإف الرياضيات تعد حقال خصبا لمتدريب عمى ىذا  ،العقبات التي قد تحكؿ دكف تحقيقو
 (. 2011 )الثبيتي،السمكؾ، كممارستو بشكؿ منظـ 

 
ىمية لمتركيز عمييا مف قبؿ أف مكضكع حؿ المشكالت مف أكثر المكاضيع التربكية أكيرل الباحث 

ىمية الكبرل في تكسيع لما ليا مف األ ،ك غيرىاأرس الفمسطينية في ماده الرياضيات التربكييف في المدا
 مدارؾ الطمبة، كزيادة قدرتيـ عمى التفكير في حؿ المسائؿ الرياضية. 

 ىميا:ألى عدة محاكر مف إكسنتعرض ىنا 
 

 مفيوم المشكمة في المغة  1.3.2
 

 كالطالب الدرس، طمبتوفالمعمـ يكاجو مشكمة عندما ال يستكعب  كثيرا،تتردد كممة مشكمة عمى مسامعنا 
 ،ك جزء مف الدرس في الرياضيات فانو يكاجو مشكمةأعندما ال يستطيع فيـ درس  كذلؾ تكاجيو مشكمة
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سرة يكاجو مشكمة عندما ال يستطيع كرب األ ،كالميندس قد يكاجو مشكمة في تأخير تنفيذ بعض المشاريع
ك أاليكمية تسمى المشكمة  ـالجميع عكائؽ في حياتييكاجو كىكذا  ،ؿ كالمصاريؼالمكازنة بيف الدخ

 معناىا.المعضمة فما 
 

لى معالجة، إقضية تحتاج  كمشاكؿ كىي مشكالت الجمعفقد كرد في المعجـ المفيرس في تعريفيا 
دليؿ مف  صكلييف ىي ماال يفيـ حتى يدؿ عميوصعكبة يجب تذليميا لمحصكؿ عمى نتيجة ما كعند األك 

 غيره.
 

مكقؼ جديد يتطمب حال يستثير في الشخص الرغبة في العمؿ عمى إيجاد حؿ كيرل الباحث أف المشكمة 
 لو. 

 مفيوم حل المشكالت  2.3.2
 

إف الطريقة المثمى لحؿ المشكالت الرياضية مف المعمـ تدريسا، أك مف المتعمـ تعمما، يجب أف تقكـ عمى 
يتعيف استخداـ استراتيجية مف استراتيجيات حؿ المشكالت التي تتعامؿ مع أسس سميمة، كلكي يتـ ذلؾ 

، المشكمة عمى أسس منيجية يراعي فييا التدرج المنطقي لتسمسؿ عممية التفكير في حؿ المشكمة الرياضية
"الفعاليات التعميمية التي تعتمد خطكات البحث  المشكالت بأنيااستراتيجية حؿ  (2011) شبيركقد عرؼ 

عممي حسب نمكذج بكليا )تحديد كفيـ المشكمة، ككضع خطة لمحؿ، كتنفيذ خطة الحؿ، كمراجعة الحؿ ال
 كالتحقؽ مف صحتو( ".

 
لتمبية مكقؼ  ،عممية يستخدـ فييا الفرد معمكماتو السابقة كمياراتو المكتسبةنياأب( 2010) البالكنةكعرفيا 

 . يتعرض لوعمى المكقؼ الجديد الذم ف يعيد تنظيـ ما تعممو سابقا كتطبيقو أكعميو  ،غير عادم يكاجيو
 

 ىمية حل المشكالت في تدريس الرياضياتأ 3.3.2
كيأتي في قمة ىـر النتاجات التعميمية  ىمية،أك شكاؿ السمكؾ االنساني تعقيدا أكثر أعتبر حؿ المشكالت ت

مر الذم األ ،ف لـ تكف اعقدىاإعقد االنشطة العقمية أكتعتبر عممية حؿ المشكالت مف  ،عند جانييو كذلؾ
كتتضممف ميارة حؿ المشكالت كثيرا مف العمميات  .المشكالتنو حؿ أحيانا عمى أجعؿ الذكاء يعرؼ 
كالتصكر كالتذكر كالتجديد كالتعميـ كالتحميؿ كالتركيب كسرعة البديية  التخيؿ، مثؿالعقمية المتداخمة 

 . (2013 السممي،)ر مف العمميات ستبصار كغيرىا الكثيكاإل
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ألنو يعكد الطمبة عمى  ؛كبناء عمى ما تقدـ يتضح لنا أىمية استخداـ أسمكب حؿ المشكالت في التعميـ
التسمسؿ العممي في خطكات حؿ المكاقؼ العممية كالحياتية المختمفة، كيجعمو يعتمد عمى نفسو في إيجاد 

كما أف أسمكب حؿ المشكالت يحفز  ،االكتشاؼ كالتجريبالحمكؿ عف طريؽ البحث كالتنقيب كالتقصي ك 
كفي  ،ت كأنشطة كمعارؼ عممية سابقة في إيجاد الحمكؿاالطمبة عمى التفكير بطريقة عممية كاستخداـ ميار 

نفس الكقت يستخدـ ىذه الحمكؿ في مكاقؼ جديدة سكاء كانت حياتية أك في المادة العممية، كىذا ضركرم 
بحاجة ليذا األسمكب لمكاكبة كؿ ىذه الثكارت العممية المحيطة  طمبةي تطكر مستمر كالألف العالـ كالعمـ ف
 (.2013بو ) السممي ، 

 
عة بف أىمية حؿ المشكالت في مجاؿ تدريس الرياضيات مف خالؿ ار إ( 1996 (الفتاح عبدكيضيؼ 

 :( كىي20: 2010 (دميالسععناصر ميمة كما أكردىا 
 الرياضيات.ىـ األىداؼ التربكية في تدريس أمف  ،حؿ المشكالت .1
 المنتج.االبتكارية، كتدريبيـ عمى التفكير العممي الطمبة يساعد في تنمية قدرات  ،حؿ المشكالت .2
 أخرل.ىي مف الميارات التي يكنيا تنمية ميارات  ،ميارة حؿ المشكالت .3
 انسجاميا. الب عمى تكامؿ كترابط المعمكمات ك طتساعد ال ،حؿ المشكالت الرياضية .4

درجيا المجمس القكمي لمعممي أ حيث ؛الكبيرة ف حؿ المشكالت الرياضية تكتسب األىميةأكيرل الباحث 
مف الطمبة لى تمكيف إمف ضمف المعايير األساسية لمعمميات التي تسعى  (،NCTM, 2000)الرياضيات 

ركا مناىج الرياضيات قد ذك  ف كاضعي ألى إإضافة  عاـ،ميارة حؿ المشكالت في الحياة اليكمية بشكؿ 
كىذا ما  ،لى تفكيرإالمعمميف بضركرة تنمية قدرات الطالب العقمية مف خالؿ كضع الطالب بمكقؼ يحتاج 

 .يكتبو مصممي المناىج في بداية كؿ كتب الرياضيات
ل التحميؿ كالتفكير في حؿ المشكمة إف الطالب يمجأ أىميتيا حسب رأم الباحث مف أحؿ المشكالت تنبع 

 لى الحؿ.إجؿ التكصؿ أطرؽ غير تقميدية مف  ستخداـاب
 

 ت الرياضية خطوات حل المشكال 4.3.2
 

ف خطكات حؿ المشكمة التي ىك بصددىا إلى حؿ كاتخاذ قرار فإنساف في مكقؼ يحتاج عندما يكضع اإل
ف يسير أنساف إلكيستطع ا ،لحؿ ىذه المشكمةلى نتائج إتتفؽ في الكصكؿ  فإنياتتعدد كلكف رغـ اختالفيا 

كيضع في مخيمتو طريؽ لمكصكؿ  ،ف يعي جكىر المشكمةأفي خطكات منظمة حسب ما يراه مناسبا بعد 
( أف 2003) المصرمدراسة ذكرت  حيث ،كقد كضع العمماء نماذج حؿ المشاكؿ ،لى اليدؼ المطمكبإ

كىي فيـ المسألة ككضع خطة الحؿ، ثـ تنفيذ  خطكاتفي عدة لحؿ المسائؿ الرياضية يمر  نمكذج بكليا
 خطة الحؿ، كأخيرا التحقؽ مف صحة الحؿ. 
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 تتكضح في الخطكات التالية: استراتيجية لحؿ المشكالت  (2010) دميالسعأكرد ك 
 الشعكر بالمشكمة  -1
 كيقصد بيا ىنا اختصار المشكمة بكممات محددة  ،تحديد المشكمة -2
كيقصد بيا ىنا ذكر ككتابة عدد مف الحمكؿ المتنكعة غير التقميدية شكمة تكليد الحمكؿ المحتممة لمم -3

 كالتعرؼ عمى العالقات التي بينيا ثـ تحديد كصياغة عدد منيا بصفتيا الحمكؿ المحتممة لممشكمة. 
ك ترفض ألى الحؿ األمثؿ: كىذا يتضمف جمع األدلة كالمعمكمات التي تؤيد إاختيار الحمكؿ لمكصكؿ  -4

 الحمكؿ التي سبؽ تدكينيا في الخطكة السابقة كذلؾ لمكصكؿ الى الحؿ األمثؿ. 
 ة مناسبة. ادأك أم أك المالحظة أاختيار الحؿ األمثؿ كالتحقؽ منو: كذلؾ عف طريؽ التجربة  -5
 

 :الدافعية  4.2
 

نشطة مختمفة كالتي أمف المستحسف استخداـ  ،مف منطمؽ العمؿ عمى تعزيز الثقة في نفس المتعمميف
مر يقطع شكطا طكيال لتحفيز ىذا األ الصعب،لى إمشاكؿ الرياضيات بدءا مف السيؿ  حتكاءالصممت 
في ىذا  نصابيا سنتطرؽمكر في كحتى نضع األ (،Tella, 2007)نحك مزيد مف التعمـ  الطمبةىؤالء 
 ىي:لى عدة محاكر إالباب 

 
 تعريف الدافعية  1.4.2

 
ثو عمى ذلؾ، كىذه االستجابات حالقكل التي تدفعو كت ختالؼابفعالو تختمؼ أنساف كردكد ف استجابات اإلإ

ما تعرؼ بالدافعية كليا تأثير في سمكؾ الفرد كتعممو  خارجية، كىيك أما داخمية إتتحكـ فييا قكل مختمفة 
كعمـ النفس ىي  ،لتربيةكفي مجاؿ ا ،دراكو في المجاالت المختمفةا  عمالو ك أكتفكيره كخيالو كابداعو كآرائو ك 

لييا الباحثكف اختالؼ المتعمميف في أدائيـ المدرسي كمستكيات نشاطيـ إسند أك  األساسية،مف المفاىيـ 
 (.2008ماؿ، آ)
 

كالمدرسة بصفة عامة، كالمعمـ  ،كلذلؾ تعد الدافعية مف أىـ القضايا التي تكاجو المعمـ بصفة خاصة
ا، الكؼء ىك مف يالحظ سمكؾ الطمبة كالدكافع كراء ىذه السمككيات حتى يعمؿ عمى تكجيييا تكجييا سميمن 

مف خالؿ التفكير باستراتيجيات كطرؽ كأساليب تعمؿ عمى استثارة الدافعية كاندفاع كاندماج الطمبة في 
بمعنى قد يككف اندفاعا داخميا أم مرتبط  ،ا مف داخؿ الفردعن ف ىذا االندفاع نابأالعممية التعميمية، ك 

بالعكامؿ الداخمية لمفرد، ترجع إلى الرغبة الداخمية كالرضا كالرغبة في االنجاز، كقد يككف ىذا االندفاع 
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 ةقؼ التعميمياممك ل المتضمنةالطبيعية التي تحيط بو ك خارجيا أم بفعؿ عكامؿ خارجية مكجكدة في البيئة 
 .(2012، )عقيؿ

 
كتنطمؽ أىمية الدافعية مف نظريات التعمـ التي تعتبر مفسرة ليا كمكضحة ماىيتيا كمف ىذه النظريات 
نظرية التعمـ االجتماعي كاقترح فييا باندكرا مصدريف اساسيف لمدكافع أكليا اف األفكار نتيجة تكقعات 

المستقبمية كثانييا صياغة األىداؼ التي تحد معيار أساسية عمى خيارتنا كافعالنا السابقة تؤثر عمى النتائج 
لتقسيـ سمككنا كاداءنا، كنظرية المعرفة االجتماعية كنظرية التعمـ االجتماعي كنظرية العـز االجتماعي 
كغيرىا مف النظريات كلكؿ مف ىذه النظريات مصادر كمبادئ خاصة فييا تحدد شكؿ الدافعية نحك 

 (.2008التعمـ)آماؿ، 
 
 ،الدافعية ممتقى اىتماـ جميع العامميف في العممية التربكية مف طمبة كمعمميف كمرشديف كمديريفتشكؿ ك 

ككؿ مف لو عالقة أك صمة بالعممية التعميمية، حيث القت اىتماما كبيرا مف قبؿ الناس عامة كالمختصيف 
عنى آخر يبحث عف خاصة، كينظر إلى الدافعية عمى أنيا المحركات التي تقؼ كراء سمكؾ اإلنساف، بم
( 2013) حدةكرد أالسمكؾ البشرم في مختمؼ مجاالت الحياة كالذم يسبب االندفاع نحك ىدؼ محدد ك 

ىي حالة داخمية تحث المتعمـ عمى السعي بأم كسيمة ليمتمؾ األدكات كالمكاد التي  الدافعيةأف في دراستو 
 ع في الفشؿ. تعمؿ عمى إيجاد بيئة تحقؽ لو التكيؼ كالسعادة كتجنبو الكقك 

 
لى مجمكعة الظركؼ الداخمية كالخارجية التي إف مفيكـ الدافعية يشير أ( 2014)كاخركف الجراح فبي  ك 

جؿ إعادة التكازف كالدافع بيذه الصيغة النزعة المكجكدة لدل الفرد لمكصكؿ الى ىدؼ أتحرؾ الفرد مف 
 معيف.

 
 تي تدفع المتعمـ إلى االنخراط فيالمشاعر الىي مجمكعة ف الدافعية أجماؿ التعريفات في إكيمكننا 

كىي ضركرة أساسية لحدكث التعمـ كبدكنيا ال  ،شاطات التعمـ التي تؤدم إلى بمكغو األىداؼ المنشكدةن
 .يحدث التعمـ

 
 (2013ما أكردىا حدة )نذكر منيا ترتبط بالدافعية يرل الباحث أنيا كىناؾ بعض المصطمحات التي 

عماؿ إلشباعيا كالتخمص فراد ببعض األشعكر الفرد بالنقص في مكضكع ما، مما يتطمب قياـ األ لحاجة:ا
 مف حالة التكتر. 
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الحافز في صكرة شعكر الفرد فسيكلكجي يتطمب استجابة تكافقية، يظير  أصؿمثير داخمي ذك  الحافز:
 بالتكتر كالضيؽ كااللـ. 

 
ك بعيدا عنيا كاشباعو يزيؿ حالة التكتر لدل أابتو نحكىا ىك المكضكع الذم يكجو الفرد استج الباعث:

 الفرد كاستعادة التكازف. 
 

 الدافعية  أنواع 2.4.2
ثارة النزعة لمدافعية إف التحدم األكبر في تعميـ الطمبة لمادة الرياضيات ىك كيؼ يتمكف المعمـ مف إ

يجابية نحك الرياضيات، كالقدرة عمى استرجاع الخطكات إكبناء اتجاىات  ،المنبثقة في نفس المتعمـ
المتسمسمة التي ترتبط بعضيا ببعض، كمف ىذا المنطمؽ عمى المعمـ أف ينكع طرؽ التدريس كأساليبو 
كيستخدـ نماذج تعمؿ عمى إثارة الدافعية، ليست فقط الخارجية بؿ كمييما الدافعية الداخمية كالخارجية حتى 

 (.2012 )عقيؿ،ذك معنى، كليذا كانت مشكمة البحث يككف التعمـ أقكل ك 
 

 كما يمي:( 2013) حدةكردىا أصناؼ منيا كما ألى عدة إلذلؾ يمكننا تصنيؼ الدافعية 
  دكافع داخمية كدكافع خارجية 
  دكافع شعكرية كدكافع ال شعكرية 
  دكافع جماعية كدكافع فردية 
  دكافع خيالية كدكافع كاقعية 
  دكافع اكلية كدكافع ثانكية 
 

 كيمكف تفسيرىا كما يمي:كالحديث ىنا عف الدكافع الداخمية كالدكافع الخارجية 
كيقصد بيا تمؾ القكة التي تكجد في داخؿ  نفسو، الطالبىي الدكافع التي يككف مصدرىا  الداخمية:الدكافع 
نغماس في العمؿ اإل لى مرحمةإيصؿ حتى فتعمؿ عمى جذب المتعمـ  ،ك المكضكع المراد تعمموأالنشاط 
 ذاتيا.نو مدفكع أم أ الخارجي،م مظير مف مظاىر التعزيز ألى المكضكع بحماس دكف كجكد إكالتكجو 

كالطاقة الداخمية كالتكجيو الذم يككف السبب في القياـ  ،نيا نابعة مف داخؿ الشخصأكيمكف القكؿ 
ا منو جؿ ذاتو كسعين أنو يقكـ بالكظائؼ مف أك  ،بالشيء منبعثا مف رغبتو الذاتية في القياـ بذلؾ العمؿ

ف أ( ب2008)ماؿآ ذكرت، ك خركفف يقدره األأك أ ف يثابأجؿ أم عمؿ مف أا لمقياـ بلتحقيقيا كليس مدفكعن 
كىذا لألىمية كالمنفعة  ،رادتناإالدافعية الداخمية ىي مجمكع القكل التي تدفعنا لمقياـ بنشاطات بمحض 
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خراج إكالطالب ىنا يعمؿ عمى  ،شباع كالمذة التي نشعر بيمالى حالة اإلإبالنسبة ليا كما تفرض الكصكؿ 
 طاقتو كتكجيييا برغبتو الذاتية في المشاركة في أداء النشاطات. 

 
ىي التي يككف مصدرىا خارجيان كالمعمـ، أك إدارة المدرسة، أك أكلياء األمكر، أك حتى  الخارجية:لدكافع ا

نحك اليدؼ  عالطالبك القكة المكجكدة خارج النشاط كتستخدـ عادة لدفأثارة كيقصد بيا اإل األقراف،
 (.2010 ،العمكاف كاخركفالتعزيز )م شكؿ مف اشكاؿ أك أك المعنكية أكمنيا الجكائز المادية  ،المنشكد

كالتي تؤدم  ،التي تقـك بتكجيو أداء الفرد كتحثو عمى العمؿ ،الدافعية تتمثؿ بمصدر الطاقة الخارجية هكىذ
خركف آلف يقدره األى إيك يطمح في ىذه الحالة ف ،خريفجؿ األأجمو بؿ مف أليس مف  باألعماؿبو لمقياـ 
حكافز خارجية كجكائز مادية فمذلؾ تجده منضبط كمحككـ مف  جؿ الحصكؿ عمىأكمف  بو،كيعترفكا 
 السطحي.داءه مرىكف بيذه العكامؿ كالظركؼ كيرتكز عمى التعمـ أك  ،الخارج

 
كيمكف تفسيرىما ثانكية دافعية أكلية ك لى قسميف رئيسييف ىما دافعية إكالدافعية حسب نكعيا فيي تنقسـ 

 كما يمي:
مثؿ  ،مف ىذا النكع تككف فطرية كمرتبطة بالجانب الفسيكلكجي العضكم لمفردف الدكافع إ األكلية:الدكافع 

ك أطمؽ عمييا كذلؾ بالدكافع الفطرية يكىي تركز عمى األساس البيكلكجي الغريزم ك  ،الحاجة لمغذاء كاليكاء
 ،ةك الحاجات الداخميأعف حاجة الجسـ الخاصة ذكات الدكافع  الكراثة، كتنشئلى إالكالدية فيي ترجع 

اماؿ، ) كاستمرارهنيا ضركرية لممحافظة عمى بقاء الفرد أكيرجع ذلؾ الى  ،تسمى بدكافع البقاء كأحيانا
2008). 

 
جتماعي التي عممية التعمـ كالتطبع اإل ؿما الدكافع الثانكية فيي دكافع مكتسبة كمتعممة كتتغير خالأ

تنمك مف تعامالت الشخص  يكى ،التعمـك المدرسة كغيرىا مف مصادر أسرة في األ الطالبيتعرض ليا 
كىذه تأتي نتيجة  ،ك المتعممةأك االجتماعية أكيطمؽ عمييا الدكافع المكتسبة  ،كيككف ليا أساس نفسي

 . تي يعيش فيياجتماعية المختمفة المع البيئة كالظركؼ اإل الطالبلتفاعؿ 
 

 الدافعية  أىمية 3.4.2
 

 ىميتيا فيأكتكمف  التعمـ،نحك  الكبير نيا الباعثأ حيثىمية ذات قيمة أالدافعية لدل المتعمميف  إليجاد
تصاال إف مكضكع الدافعية يتصؿ ، كما إمف ذاؾ الذم يفتقر اليو أفضؿيتعمـ  دافع،لمتعمـ الذم لديو ا أف

ف الدافعية عامؿ ضركرم أ فيو ؾال شكمما  كالتفكيرالذاكرة ك  اإلدراؾككثيقا بأغمب مكضكعات عمـ النفس 
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يمكف مف خالؿ الدافعية ، ك دافعيةف يحدث أم سمكؾ ما لـ تكف كراءه أيمكف ذ ال إلتفسير أم سمكؾ 
 .(2006 )المفرجي، تفسير عدد كبير مف الظكاىرلمباحث 

 
ك في التفكير أ ،دراؾك اإلأ نتباهاالسكاء ظير ذلؾ في  ،كتتضح أىمية الدافعية في العمميات العقمية

بداع لدل الطمبة ي حؿ المشكالت كاإلفف الدافعية تزيد مف استخداـ المعمكمات أ، حيث كالتخيؿ كالذاكرة
ىداؼ تعميمية أنجاز إف نستخدميا في أكاألشخاص كىي في الحياة التعميمية ميمة ككنيا كسيمة يمكف 

شد قكة في استمرار السمكؾ أا ك طكؿ بقاءن أثرا ىنا ك أفعاؿ، كاألكثر  أثركذك  أفضؿمعينة عمى نحك 
 سابقا.التعميمي ىي الدكافع الداخمية التي تـ الحديث عنيا 

 
تعتمد عمى المعمـ لممادة  ،ف الدافعية لمتعمـ مف قبؿ الطالب كخصكصا لماده الرياضياتأكيرل الباحث 

كتعميـ الطالب طرؽ التمثيالت الرياضية كالكسائؿ التعميمية  ،كاستخدامو لمطرؽ المميزة في التعميـ
 التي تجعمو يفكر بصكرة ايجابية لإلقباؿ عمى دراسة الرياضيات بكؿ شغؼ كحب. ،المختمفة

 
 زيادة الدافعية  أساليب 4.4.2

 
ىذه ك لى ثالثة اقساـ بحاجة كؿ منيا الى رعاية كتنمية إالطمبة يتقسـ الناس في الدافعية كخصكصا 

 التصنيفات:
  دافعية عالية 
  دافعية متكسطة 
  دافعية منخفضة 
 

ساليب التي تعمؿ جاىدة عمى زيادة الدافعية لدل المتعمميف يمكف استغالليا ىناؾ الكثير مف األحيث 
 يأتي:جماليا بما إألجؿ اليدؼ المنشكد كيمكف 

أنفسيـ كمما سمح الكقت الطمبة يف ، كتشجيعيـ عمى تكجيييا كطرحيا لممناقشة بلطمبةالترحيب بأسئمة ا
 .(2013 )حدة،في مناقشة ىذه األسئمة كاإلجابة عنيا  الطمبة بذلؾ، مع مراعاة اشتراؾ أكبر عدد مف

عمى لكحة الشرؼ  المدح، الثناء، الكضعالجكائز،  الدرجات،التشجيع بالحكافز المادية كالمعنكية مثؿ 
 .(2006المفرجي،كتنمية قدرة التعمـ الذاتي كتحمؿ مسؤكلية عممية التعمـ كتنمية االستقاللية في التعمـ )
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ثرىا في تحقيؽ تعمـ ألى جعؿ النشاطات التعميمية التي يقدميا الطالب تترؾ إ (2013)العرنكسيكيشير 
ك الصؼ كىذا مما أك الدرس أك القاعة أة يحمؿ معنى عف طريؽ خمؽ المنافسة الجماعية في المحاضر 

 المتعمميف.يساعد في استثارة الدافعية لدل 
 
عمى رؤية أىمية المكارد الدراسية كقيمتيا العممية في الحياة الطمبة ف مساعدة أ (2013) حدةضاؼ أك 

كظائفيـ المستقبمية يبيف ليـ أف نجاحيـ في المكاد الدراسية يككف ذا أثر بالغ في الدافعية، حيثتزيد مف 
 كفي اثارة دافعيتيـ نحك التعمـ.

 
أسمكب األسئمة بدال مف  كاستخداـ طالعكاالف كضع الطالب في مكقؼ البحث أ( 2008)ماؿآضيؼ تك 

عطاء الحكافز المادية مثؿ النقاط اإلضافية اك الحكافز المعنكية مثؿ المدح  ،تقديـ المعمكمات جاىزة كا 
 كيقترح االتجاه السمككي بعض أساليب استثارة كزيادة الدافعية كما ذكرىا المصدر السابؽ منيا ،كالثناء

 
  ربط تقديـ الدرس بمختمؼ المعززات، فالمعززات الخارجية ليا دكر كبير في خمؽ المعززات الداخمية

عداد الدرس عمى حسب امكانياتيـ إكالمشاركة في  ،كجعميـ يشارككف في أنشطة تعميمية مختمفة ،الذاتية
 كقدراتيـ.

  كالقدرات لدىالطالب.تنمية العكاطؼ اإليجابية كرفع المعنكيات كتكليد الثقة بالنفس 
  األسئمة.إعطاء الطالب الحرية في طرح 
  كالذىنية.ربط األىداؼ بحاجات المتعمـ النفسية 
 ؿ الكسائؿ التعميمية المختمفةكاستعما ،استخداـ الطرؽ المختمفة في التدريس كالتنكيع فييا. 
 لى اإليجابيات كتجنب تقييمو إكالنظر  ،تحفيز الطالب لمتعمـ كدفعو الى التعمـ عف طريؽ المدح كالثناء

 االخريف.بالسمب اماـ 
 

 قياس الدافعية  طرق 5.4.2
 
ما بقياس إفتككف  ،اليسير بسبب صعكبة مالحظتيا بصكرة مباشرة ،ف دراسة الدافعية ليس باألمرإ

لذلؾ انقسـ الباحثكف في طرؽ قياس الدافعية  ،الطالبك قياس بعض السمككيات عند أالظركؼ الخارجية 
 الدافعية.مف استخدـ الكسائؿ المكضكعية كمنيـ مف سمؾ الطرؽ اإلسقاطية في قياس  قسميف منيـلى إ

 الطرؽ المكضكعية في قياس الدافعية في ىذه الدراسة. اتبع الباحثكلقد 



24 

 

 الدراسات السابقة  5.2
 

 الدراسات التي تناولت التمثيالت الرياضية  1.5.2
 
 ،لى تحقيؽ حؿ المشكالت عبر التمثيالت الرياضيةإ ىدفت دراسة ( ,2014Earnestيرنست )إجرل أ

بحيث  ،كتمثمت عينة الدراسة في الصفكؼ الخامس كالثامفكاستخدـ الباحث المنيج التجريبي في دراستو 
مف الصؼ الثامف مف شماؿ طالبة ( 131ك ) ،طالبا مف الصؼ الخامس( 126)،تيآلعداد كااألتكزعت 

ف طمبة أالدراسة  نتائجظيرت أك  ككظؼ الباحث اختبارا لمناسبتو ألغراض ىذه الدراسة ،كالية كاليفكرنيا
كثر مف طمبة المجمكعة التي لـ أالمجمكعة التي كقعت عمييـ الدراسة يمتمككف القدرة عمى حؿ المشكالت 

 .كأكصت الدراسة باستخداـ طريقة التمثيالت الرياضية في تدريس الرياضيات ىذه الدراسةتطبؽ عمييـ 
لى استكشاؼ تأثير التمثيالت إىدفت دراسة  ،(Ozdemir&Reis, 2013)وريز اوزدمير أجرلك 

 ،في عممية حؿ المشكالت بتدائيةاالالرياضية المتعددة عمى تصكرات معممي الرياضيات قبؿ الخدمة 
مف مجتمع الدراسة كىـ  ( معمما17كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي ككانت عينة الدراسة تتألؼ مف)

داة المستخدمة مف قبؿ الباحث في جمع البيانات ىي المالحظة ككانت األ ،قبؿ الخدمة معممك الرياضيات
النتائج  كجاءت Geogebra ختمفة كاستخداـ ادكات  كالمقابمة التي ضمت اسئمة مفتكحة كتسجيالت م

كأكصت الدراسة بإعطاء دكرات تدريبية لممعمميف  ،لتؤكد فاعمية التمثيالت الرياضية في تدريس الرياضيات
 .عمى استخداـ التمثيالت الرياضية

 
اكتساب المفاىيـ ثر استخداـ التمثيالت الرياضية عمى أ استقصاءلى إ ( 2012)بو ىالل أ كىدفت دراسة

( طالبا 80ككانت عينة الباحث مككنة مف ) ،كالميؿ نحك الرياضيات لدل طمبة الصؼ السادس االساسي
طالب الصؼ السادس في المدارس التابعة لككالة الغكث الدكلية بمدينة  ـصيؿ كىمف المجتمع األ

ختبار كمقياس تخدـ الباحث اإلكاس ،كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي في دراستو  بقطاع غزة، خانيكنس
كمعادلة  ،كاستخدـ الباحث في معالجتو االحصائية معادلة ىكلستي ،الميؿ نحك الرياضيات لجمع البيانات

لى كجكد إكتكصمت الدراسة  ،لفا كمعامؿ ارتباط بيرسكف كمربع ايتا لمكشؼ عف فعالية البرنامجأككرنباخ 
كتساب المفاىيـ الرياضية كفي إبية كالضابطة في اختبار حصائيا بيف المجمكعتيف التجريإفركؽ دالة 

كأكصت الدراسة بتكسيع دائرة استخداـ مقياس الميؿ نحك الرياضيات لصالح المجمكعة التجريبية 
 . التمثيالت الرياضية

 
ثر استخداـ التمثيالت الرياضية المطكرة مف خالؿ أ ,Halat&Peker) 2011) وبكير ىالت استقصىك 

 ،بؿ الخدمة في المدارس االبتدائيةدافعية معممي الرياضيات ما ق )كيب ككيست( فيالرحالت المعرفية 
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منيـ تـ اختيارىـ في  30معمما  70كتمثمت عينة الباحث في  ،كاتبع الباحث المنيج شبو التجريبي
اختبارات ك استبانة لقياس الدافعية كاستخدـ الباحث  ،في المجمكعة الضابطة 40المجمكعة التجريبية ك

ختبارات المستخدمة كتـ حصائي المستخدـ المتكسطات الحسابية لإلداخؿ الدراسة ككاف التحميؿ اإل
، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيا لصالح (ANCOVAائي )استخداـ التحميؿ االحص

 .، كأكصى الباحث باستخداـ التمثيالت الرياضية في حقكؿ أخرلالمجمكعة التجريبية
 

ثر استخداـ التمثيالت الرياضية المتعددة أاستقصاء ىدفت إلى دراسة  (2010)وبرىم  ،البالصيكأجرل 
 60كتككنت عينة الدراسة مف  ،الرياضية كقدرتيـ عمى حؿ المسائؿ المفظية لممفاىيـالطمبة في اكتساب 
 ،كاستخدـ في الدراسة المنيج شبو التجريبي ،ردفلمحافظة المفرؽ في األ ةحدل المدارس التابعإطالبا مف 

تحميؿ التبايف المصاحب االحادم حصائيا إفي معالجة دراستو استخدـ ك  ،ختبارككظفت في الدراسة اإل
(ANCOVAكأظيرت ،) لى متغير طريقة التدريس كلصالح إحصائيا تعزل إلنتائج كجكد فركؽ دالة ا

، كأكصت الدراسة بادراج التمثيالت الرياضية في محتكيات الكتب المدرسية كخصكصا التجريبيةالمجمكعة 
 .الرياضيات

 
لى تعرؼ تأثير مدخؿ التمثيالت الرياضية عمى بعض إ ،(2005)بيوت وعبد القادر  كىدفت دراسة

 الصؼ السادس االبتدائي، كتـ اختيار العينة مف محافظة كفر الشيخ طمبةميارات التكاصؿ الرياضي لدل 
كقد قسـ الباحثاف العينة الى مجمكعتيف تجريبية  ،( طالبا كطالبة140ككانت قكاـ العينة ) في مصر،
عضاء المجمكعة أىـ  ،( طالب كطالبة74في حيف كاف المتبقي )  ،( طالب كطالبة66كقكاميا )
ختبار لقياس ميارات التكاصؿ اإلالمنيج التجريبي في دراستو ككظؼ الباحث كاستخدـ الباحث  ،التجريبية

حصائيا بيف المجمكعتيف لصالح إلى كجكد فركؽ دالة إدكات الرياضي كدلت النتائج المستقاة مف األ
 .الباحث بضركرة استخداـ التمثيالت الرياضية في تنمية ميارات الطالب المختمفة، كأكصى التجريبية

 
نماط مف التمثيالت الرياضية في حؿ المشكمة أثر اربعة أستقصاء إ (2004)اليا  دراسة كقصدت

( طالبا في 1447الدراسة مف )عينة كتككنت  كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي،  ( ،MPSالرياضية )
( طالبا مف طالب 479لى )إمقسمة  ،كؿ كالثاني كالثالث االبتدائي في المدرسة االبتدائيةاألالصفكؼ 
، مف طالب الصؼ الثالث  في قبرص (491)( مف طالب الصؼ الثاني ، 477) كؿ،الصؼ األ

ثر كجكد األكبينت النتائج ، CFA)تحميؿ العكامؿ المؤكدة) كاستخدـ الباحث  ،ككظفت في الدراسة االختبار
كفعالية  الطمبةنماط التمثيالت الرياضية عمى طريقة حؿ المشكالت الرياضية لدل أالكبير في استخداـ 

 . االىتماـ بحؿ المشكالتاألربعة، كأكصت الدراسة الى نماط ىذه األ
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قامت عمى  حيث لتمثيالت الخارجية المتعددة في تدريس الرياضياتا (Kwako, 2004)كاوكو كدرس
مف حؿ الطمبة ف أساس النظرية التعميمية في أف استخداـ التمثيالت المتعددة في الرياضيات سكؼ يمك  

المسائؿ الرياضية كيساعدىـ في تعميؽ استيعابيـ لمعالقات كالمفاىيـ الرياضية، مشيران إلى أف كثيران مف 
يركف أف استخداـ  يشارككنو ىذه النظرة؛ فيـالباحثيف يشارككف الباحث ىذه النظرة، كأف بعض الباحثيف ال 

لمعالقات كالمفاىيـ الرياضية مف الطمبة التمثيالت الرياضية في تعميـ الرياضيات سكؼ يضعؼ استيعاب 
مف خالؿ مراجعة الدراسات الحالية حكؿ التمثيالت  ستقصاءكاال ثىدفت ىذه الدراسة إلى البح ،أف يعمقو

المتعددة، كفحص ما إذا كانت ىذه الدراسة تدعـ أك ترفض النظرية التعميمية المبنية عمى أساس أف 
مف تعميؽ استيعابيـ لمعالقات كحميـ الطمبة استخداـ التمثيالت المتعددة في تدريس الرياضيات يمكف 

ج الدراسة عمى أف استخداـ التمثيالت المتعدة في أثناء التدريس يحقؽ دلت نتائك  ،لممسائؿ الرياضية
كأكصت الدراسة  لمطالب استيعابان أكثر لمعالقات الرياضية كأداء أعمى في أثناء حؿ المسائؿ الرياضية
 عمى تعكيد الطالب عمى استخداـ التمثيالت الرياضية المتعددة في حؿ المسائؿ الرياضية

. 
الطمبة دراسة ىدفت إلى اإلجابة عف السؤاليف: كيؼ كلماذا يختار ، (Waters, 2003) واترز كما أجرل

التمثيالت الرياضية كيطبقكف ىذه التمثيالت كيجركف تحكيالت بيف التمثيالت المختمفة في حؿ المسائؿ 
الطمبة في أثناء تعمـ الجبر باستخداـ الحاسكب؟ تعددت أدكات الدراسة فشممت مقابالت لمطالب، ككثائؽ 

الكتابية كااللكتركنية، كتحميالن لمتسجيالت المصكرة باستخداـ الفيديك، كتحميالن لمالحظات الباحث اليكمية، 
كمقابالت مع معمـ الصؼ. استمرت مدة الدراسة خمسة أسابيع، كتككنت عينة الدراسة مف خمسة 

ات حؿ المسائؿ الجبرية في أثناء استراتيجيالطمبة تعمـ  ،مشاركيف مف المرحمة الثانكية في مبحث الجبر
كاف اختيارىـ الطمبة أشارت النتائج إلى أف ك  ،التدريس، كاإلجابة عف المسائؿ الجبرية باستخداـ الحاسكب

كانكا يستخدمكف الطمبة كما دلت النتائج عمى أف  ،لمتمثيالت بناء عمى القدرة الشخصية لكؿ منيـ
كيكتشفكف االرتباطات بيف التمثيالت كيحكلكف مف تمثيؿ آلخر  التمثيالت لحؿ المسائؿ، كيبرىنكف الحمكؿ،

في أثناء حؿ المسائؿ، كأف التمثيالت الرياضية المتعددة ساعدتيـ في فيـ االرتباطات بيف الصكر 
 الرياضية المختمفة لممفاىيـ الجبرية

.  
فاعمية استخداـ الرسكمات كالتككينات الخطية مف خالؿ التعمـ التعاكني في  ،(2001)سرور كاستقصى

حث باكاستخدـ ال، ع االبتدائيبالدل طمبة الصؼ الر  االبتكارمتنمية ميارات الترجمة الرياضية كالتفكير 
مف طالب الصؼ الرابع في  طالب كطالبة 80كقد تككنت عينة ىذه الدراسة مف ج التجريبي، يالمن

 ،يا ضابطة كالثانية تجريبيةكلأالدراسة العينة الى مجمكعتيف كقسـ الباحث في ىذه  ،اكتكبر 6ة محافظ
، كدرست كحدة الكسكر العادية باستخداـ الرسكمات كالتككينات الخطية كىي طريقة التدريس الجديدة 

حصائيا إفركؽ دالة لى كجكد إكتكصمت الدراسة  ،لقياس النتائج كأدكاتكاستخداـ الباحث ثالثة اختبارات 
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كصت بعدة تكصيات مف أىميا تضميف مناىج المراحؿ الدراسية المختمفة ألصالح المجمكعة التجريبية ك 
 بالرسكمات كالتمثيالت المختمفة .

 
تأثير استخداـ التمثيالت الرياضية المتعددة عمى فيـ  تعرؼ إلى (Hail, 2000) ىيل دراسة كىدفت
األساسية )المتغيرات كالمعادالت كحؿ المعادالت( كطرؽ استخداميـ لمتمثيالت لممفاىيـ الجبرية الطمبة 

تككنت عينة الدراسة ك كاستخدمت الدراسة المنيج التجريبي  ،الرياضية المتعددة في حؿ المعادالت الجبرية
ة البان ممف درسكا مادة الجبر، لمدة أربعة أسابيع، باستخداـ تمثيالت متعددة منيا: المغ( ط29)مف

الطمبة المحكية، كالمعالجة اليدكية، كالصكر، كالجداكؿ، كالرمكز المكتكبة. كقد أشارت النتائج إلى أف 
استخدمكا ىذه التمثيالت لتكضيح الطمبة استخدمكا المعالجة اليدكية لربط معاني العمميات بالرمكز، كأف 

يدكية ساعدتيـ في تعمـ حؿ كما دلت الدراسة عمى أف المعالجة ال ،اإلجراءات الرمزية كاألخطاء
في رؤيتيـ لممتغيرات عمى أنيا أكثر مف أشكاؿ مختصرة كعمى الطمبة المعادالت، كأف الصكر ساعدت 

يفضمكف العمؿ باستخداـ الصكر، الطمبة كخمصت الدراسة إلى أف  ،أنيا تمثيؿ لمدل كاسع مف المتغيرات
ؿ، يف فقط أظيرا مركنة في حؿ المسائأف طالبلـ يطكركا فيما لمتمثيالت الصكرية، ك الطمبة كأف بعض 

كأكصت الدراسة بضركرة استخداـ التمثيالت الرياضية كخصكصا الصكر في عممية حؿ المعادالت 
 .الجبرية

 
ثر نمكذج التمثيؿ المتعدد في تدريس الرياضيات عمى تحصيؿ أقياس  دراسة ،(1995) سالم كقصد

سمؾ الباحث سبيؿ المنيج التجريبي حيث  ،بمنطقة نابمسكاتجاىات طمبة الصؼ التاسع االساسي 
( طالبا كطالبة منيا مجمكعتاف اختيرت عشكائيا لتككف مجمكعة تجريبية 135كتككنت عينة الدراسة مف )
عد الباحث لدراستو مادة تعميمية باستخداـ نمكذج التمثيؿ المتعدد اضافة أك  ،كالمتبقيتاف كمجمكعة ضابطة

ف النتائج ألى إشارت الدراسة أك  ،تجاه نحك الرياضيات كاختبار لقياس التحصيؿاإل لى استبانة لقياسإ
، كأكصت الدراسة تجاه كالتحصيؿحصائيا لصالح المجمكعة التجريبية في كمتا الحالتيف اإلإكانت دالة 

 . باستخداـ التمثيالت الرياضية في مجاالت أخرل
 

 طالباتفاعمية استخداـ الرسـ التكضيحي في تنمية قدرات ال ىدفت تعرؼ دراسة (1994)إسكندر كأجرل
ككانت  ،كسمؾ الباحث في ىذه الدراسة المنيج التجريبي ،لحؿ المسائؿ المفظية المرتبطة بالكسكر العشرية

كاستخدـ الباحث  ،طالبة فقط مف طالبات الصؼ السادس كىي المجمكعة التجريبية (28)عينة دراستو مف
الدراسة تؤكد فاعمية  نتائجكجاءت  ،عداده كطبؽ االختبار قبؿ كبعد عممية التدريسإاختبارا تحصيميا مف 

استخداـ أسمكب الرسـ التكضيحي في تنمية قدرات الطالبات لحؿ المسائؿ المفظية في كحد الكسكر 
 .لرسكمات في حؿ المسائؿ بشكؿ عاـكأكصت الدراسة بضركرة تدريب المعمميف عمى استخداـ ا العشرية
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نمكذجان مميزا لمتمثيالت الرياضية أ ـفي دراستي، (Lesh & et al, 1987) ليش وآخرون كقد كضع
يتككف مف خمسة عناصر مف التمثيالت،  تمثؿ عناصر نمكذج التمثيؿ المتعدد كالعالقة فيما بينيا، كىي: 

عف فكرة بالكالـ مثؿ التمفظ بالفكرة بمغة مفيكمة لمطالب،  اكال: المغة المحكية كتمثؿ أم كسيمة لمتعبير
ثانيا:الرمكز الكتابية كتمثؿ أم كسيمة لمتعبير عف فكرة بكتابة تمؾ الفكرة، مثؿ الكتابة بالمغة العربية، 
كالكتابة بالرمكز، كالكتابة باألعداد، ثالثا: الصكر كاألشكاؿ، كتمثؿ أم كسيمة تعميمية تحكم صكران أك 

مات يمكف لمطالب أف يراىا بعينيو، مثؿ صكر األجساـ أك األشكاؿ اليندسية، أك الرسكمات الخاصة رسك 
لتكضيح فكرة ما، أك استخداـ الجداكؿ كالرسكـ البيانية، رابعا: النماذج كالمجسمات، كتمثؿ أم كسيمة 

الحياتية كتمثؿ المكاقؼ  تعميمية يمكف لمطالب أف يمسكيا بيديو كيمعب بيا مثؿ المكعبات، خامسا:المكاقؼ
كيعتبر  ،كاألكضاع في الحياة الطبيعية التي ترتبط كتتفؽ مع المفيكـ أك المكقؼ الرياضي المعطى

 .المكقؼ حياتيان إذا كاف مف نكع المسائؿ الحياتية
 

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
 

يالت الرياضية المتعددة يسيؿ عمى أف استخداـ التمث  ،نستخمص مف الدراسات السابقة العربية كاالجنبية
فيـ األفكار الرياضية مف خالؿ عمميات الربط بيف المكاقؼ الرياضية المختمفة عند حؿ المسائؿ الطمبة 

الرياضية، كأف استخداـ التمثيالت الرياضية المتعددة قد يسيـ في تكضيح فكرة أك مكقؼ أك مفيـك 
ستخداـ أشكاؿ كتمثيالت متعددة تتناسب مع كؿ مسالة ، كباالطمبة رياضي لتعاممو مع مختمؼ مستكيات 

كما انيا اشارت إلى الدكر الذم يمكف أف يمعبو استخداـ التمثيالت الرياضية المتعددة في رفع مقدرة 
ف ىناؾ عكامؿ مختمفة أعمى حؿ المسائؿ الرياضية؛ حيث  األساسية الدنياكخصكصا المرحمة الطمبة 

طبيعة المسألة، كعكامؿ متعمقة بالطالب كعكامؿ متعمقة بعممية التعميـ بشكؿ لصعكبة حؿ المسألة منيا 
عاـ، كجميعيا ليا ارتباط مباشر بالتمثيالت الرياضية المتعددة مف حيث مناسبتيا لجميع مستكيات 
 الطالب، كبالنسبة لمعكامؿ المتعمقة بطبيعة المسألة، فالتمثيالت الرياضية المتعددة تتعامؿ مع عدة صكر
مختمفة لممكقؼ الرياضي نفسو، كتؤكد الترابطات بيف تمؾ الصكر، مما قد يسيؿ لمطالب التعامؿ مع تمؾ 

 .الصكر
 

ف االختالؼ ىك في أىداؼ كنتائج دراستنا بشكؿ كبير جدا مع أحيث تتشارؾ ىذه الدراسات السابقة مع 
فقط بينما الدراسات السابقة  شكالتفي حؿ الم كأثرىابتدائي متعمقة في الصؼ الرابع اإل ىذه الدراسةف أ

 استخداـ التمثيالت الرياضية عمى مختمؼ المراحؿ. أثرقاست 
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عف الكاقع الفمسطيني  تمفةخمكانيات المكاإلليات التعميـ كالكسائؿ آف االختالؼ في ألى إ شارةكال بد مف اإل
لمتمثيالت الرياضية في تعميـ  أمثؿجنبية تمعب دكر ميما في النتائج كاستخداـ ك األأفي الدكؿ العربية 

 الرياضيات. لمادةالطمبة 
 

 الدراسات التي تناولت حل المشكالت  2.5.2
 
سياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات حؿ إلى معرفة درجة إدراسة ىدفت  ،(2013)السممي  جرلأ

بينما  ،كاستخدـ الباحث ىنا المنيج الكصفي المسحي ،المشكمة الرياضية لدل طمبة المرحمة االبتدائية
صؿ مجتمع الدراسة كىـ معممي الرياضيات لممرحمة االبتدائية في أمعمما مف  (25)الدراسة  كانت عينة

 الباحث استخداـك  ،بطاقات المالحظة كأداة لمدراسة ككظفت في الدراسة بالسعكدية، مدينة مكة المكرمة
ي مسياـ معمإف درجة ألى إالدراسة  كبينت نتائج ،(SPSSلمعمكـ االجتماعية )حصائية برنامج الحـز اإل

سياميـ في تنمية ميارات كضع إف درجة أ في حيفالرياضيات في تنمية ميارة فيـ المشكمة كاف متكسطا 
سياميـ في ميارة حؿ إكبالتالي درجة  ،الخطة كتنفيذىا كالتحقؽ مف صحة الحؿ كاف بمستكل منخفض

تنمية ميارة حؿ المشكالت الرياضية تعزل  فيككؿ كاف منخفضا كالتكجد فركؽ دالة احصائيا  المشكالت
كأكصى الباحث بضركر عقد دكرات تدريبية لممعمميف لمساعدتيـ في تدريس  لى متغير سنكات الخدمة إ

 .حؿ المشكالت الرياضية 
 
جامعة القدس المفتكحة في ت لدل طمبة شكالميارات حؿ المفي دراستو  ،(2013)شاىيناستقصى ك 

في حيف كاف مجتمع الدراسة  ،الدراسة ألغراضكاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي لمناسبتيا  ،فمسطيف
( طالبا 3773جامعات القدس المفتكحة في فمسطيف ككانت عينة الدراسة عينة عشكائية بما يقارب )

ف درجة ميارات حؿ المشكالت أظيرت النتائج أك ، % مف مجمؿ طمبة الجامعة 6كطالبة بما يمثؿ نسبة 
حصائيا في مجاالت إلى كجكد فركؽ دالة إشارت النتائج أم سالبة ك ألدل طمبة الجامعة دكف المتكسط 

يضا لصالح طمبة مستكل سنة رابعة أناث كتعزل ميارة حؿ المشكالت تعزل لمتغير الجنس كلصالح اإل
ركرة تنمية ميارات حؿ المشكالت لدل طمبة جامعات ، كأكصت الدراسة بضفي مجاؿ التكجو العاـ

 . القدس
 

الصؼ  طمبةثر التعمـ القائـ عمى المشكالت في تحصيؿ أ استقصاء ،(2011)الغامدي  كقصدت دراسة
طالبا  (69)كتمثمت عينتو في ،ككاف منيج دراستو المتبع شبو التجريبي ،كؿ المتكسط في الرياضياتاأل

في حيف كاف مجتمع الدراسة مف  طالبا، (32فراد كؿ مجمكعة )أعدد  ،لى ثالث مجمكعاتإقسميا 
تحصيمي قبمي  ختبارإلكاخضعت مجمكعات الدراسة  الرياضطالب الصؼ األكؿ المتكسط في مدينة 
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ظيرت النتائج فركؽ ذات داللة أك  ( (ANCOVAغاير الثنائيكقد استخدـ الباحث تحميؿ الت كبعدم،
حصائية عند مستكل الداللة بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية يعزل لطريقة التدريس كلصالح إ

  .، كأكصت الدراسة بتكسيع التدريس باستخداـ المشكالت لتشمؿ مجالت اخرلالتجريبية
 
ثر استراتيجية حؿ المشكالت في عالج صعكبات تعمـ الرياضيات أدراسة لتعرؼ  (2011)شبير أجرل ك 

ىداؼ المنشكدة سمؾ الباحث المنيجيف المنيج الكصفي كلتحقيؽ األ ،ساسيطمبة الصؼ الثامف األلدل 
( طالبا كطالبة اختيركا 613حيف كانت عينة دراستو مككنة مف )في  ،التحميمي كالمنيج شبو التجريبي

يكنس عشكائيا مف ستة مدارس حككمية مف مجتمع الدراسة كىك المدارس الحككمية في محافظة خاف 
( طالبا كطالبة مف نفس الصؼ 139)التعمـ لدييـ، ثـ اختار الباحث  يص صعكباتخبفمسطيف لتش

( طالبا كطالبة، 70( طالبا كطالبة كالضابطة مف ) 69عشكائيا ليككنكا المجمكعة التجريبية المككنة مف )
كثر مثمثات ىي األف كحدة حساب الأ الدراسة نتائج كبينت ،االختبار التشخيصي كالتحصيميكاستخدـ 

ف جميع فقرات االختبار التشخيصي لكحدة حساب المثمثات تشكؿ صعكبة أصعكبة بيف الكحدات المقررة ك 
ثر استخداـ استراتيجية حؿ المشكالت بيف المجمكعتيف أحصائيا في إتعمـ لدل الطمبة ككجكد فركؽ دالة 

كاجرائي الستراتيجية جؿ المشكالت  بتزكيد المعمميف بإطار نظرم الدراسة تكأكصلصالح التجريبية 
 . كتدريبيـ عمى تدريس الرياضيات باستخادـ ىذه االستراتيجية

 
ثر استخداـ استراتيجية التعميـ التعاكني في حؿ أ التعرؼ عمى ،(2009عفيفي )دراسة  كقصدت

كاستخدـ الباحث المنيج  ،المشكالت اليندسية كتنمية التفكير االستداللي لدل طمبة الصؼ األكؿ اعدادم
لى مجمكعتيف مجمكعة تجريبية إطالب كطالبة قسمت ( 62) ككانت عينة دراستو ،التجريبي في دراستو

الباحث اختباريف  كظؼفراد العينة تمثمت فييا المجمكعة الضابطة ك أكما تبقى مف ( 30)فرادىا أكعدد 
، كأكصت التجريبيةحصائيا لصالح المجمكعة إكأداة لدراستو كجاءت نتائجو تظير كجكد فركؽ دالة 

 .الدراسة باستخداـ استراتيجيات مختمفة في تعميـ الطالب حؿ المشكالت كتنمية التفكير عند الطمبة
 

ف ميػارات حػؿ المػشكمة برنػامج لتحػسي تكظيػؼ (Anderson,2001)اندرسون  دراسة كاستقصت
 األمريكية،يمينكم إكأخػذت عينػة الدراسػة مػف طالب الصؼ األكؿ كالثالث كالسادس في كالية ة، الرياضػي

كتـ تطبيؽ ، يسة لمبحثالباحػث المالحظػة الػصفية كأداة رئ كاسػتخدـ كاتبع الباحث المنيج الكصفي،
يفتقركف إلى الطمبة أف  كبينت النتائجحؿ المشاكؿ الرياضية المعقدة،  استراتيجياتمجمكعة متنكعة مف 
حؿ المشكالت داخؿ الفصؿ  استراتيجيةكأكصت الدراسة بضركرة استخداـ  الذات،القدرة عمى مراقبة 

 .عميوالطمبة كتعكيد 



31 

 

ىدفت تعػرؼ مػدل ممارسػة طػالب الػصؼ الػسادس  دراسة (Jackson) ،2000 جاكسونكأجرل 
حػؿ المػشكالت كاسػتخداـ ميػارات التفكيػر العميػا، حيػث تػـ عػرض مجمكعػة مػف المػشاكؿ  الستراتيجية

كاستخدـ  أسػبكعا، 20، التركيػب، التقػكيـ( لمػدة )التحميػؿمختمفة ال في المستكياتالطمبة الرياضػية عمػى 
ثقػة الطمبة لدل  فأكبينت نتائج الدراسة  ، ككظؼ الباحث اختبار كأداة لمدراسةالباحث المنيج الكصفي

حػؿ المػشكالت كظيػر ذلػؾ فػي االختبػار البعدم حيث كاف  استراتيجيةعاليػة بػالنفس بعػد تػدريبيـ عمػى 
 االستراتيجية.يشارككف بشكؿ كاضح في ىذه الطمبة % مف 50ىناؾ أكثر مف 

 
فػػي إيجػػاد الطمبة ىػػدفت إلػػى مػػساعدة دراسة  ،(Kjos & long, 1992)كيجوس ولونغ  أجرلك 

، كتككنت عينة الدراسة في الدراسة كظفػػت المػػنيج الكصفي التحميميكقد الحمػػكؿ لممػػشكالت الرياضػػية، 
طالبا مف الصؼ الخامس، كأداة الدراسة عبارة عػف مالحظة معمميف كاالختبارات كنماذج مسح  171مف 

حػؿ المػشكالت كعػدـ  استراتيجيةيفتقػركف إلػى الطمبة ػي تكصػمت الدراسػة ليػا أف كمف النتػائج الت لمطالب،
القػدرة عمػى حػؿ المػسائؿ الرياضػية، ككػشفت النتػائج أف المنػاىج التعميميػة تركػز بػشكؿ مفػرط عمػى 

حؿ المشكالت  يجياتاستراتالميػارات األساسػية فػي الحػساب مػع عػدـ االنتبػاه إلػى الحػد األدنى مف 
 .الرياضية

 
حػؿ المػشكالت  استراتيجيةأثػر برنػامج يكظػؼ  ىػدفت تعػرؼالتي  ،(Rice, 1992) رايس ككذلؾ دراسة

فػي زيػادة التفكيػر الناقد لدل طالب الصؼ الرابع في الرياضيات، كاستخدمت الدراسة المػنيج التجريبػي، 
، التحديػػد. االسػػتدالؿ، القيػػاس، )التػػصنيؼكقػد اسػتخدـ فػي البرنػػامج سػػت ميػػارات فػػي التفكيػػر الناقػػد 

 استراتيجيةالػػذيف اسػػتخدمكا الطمبة تحميػػؿ البيانػػات إلػػى تحػػسف مػػستكل  االسػػتنباط، التسمػػسؿ(، ككػػشؼ
 حػػؿ المشكالت في ميارات التفكير الناقد لدييـ كحؿ المشكالت في الرياضيات.

 
 التعميق عمى الدراسات المتعمقة بحل المشكالت:

 
فقد تـ الرجكع إلى تمؾ  الطمبةنظران ألىمية أسمكب حؿ المشكالت في تنمية القدرات اإلبداعية لدل 

الدراسات سكاءن العربية أك األجنبية، كذلؾ الستكشاؼ مكقع ىذه الدراسة مف دراسات كأبحاث ىذا المجاؿ، 
العربية كاالجنبية التي  كبر مف الدراساته الدراسة تتكافؽ بشكؿ كبير مع النسبة األذف ىأكقد تبيف 

 عرضيا سابقا.
 

ألف مف خالؿ  ،الحديثة الدراسات جانبتكاريخ قديمة إلى  دراسات ذاتكقد آثر الباحث استعراض 
طبقت الدراسات  لدراستو، كقد أقربيااستعراضو لعدد كبير مف الدراسات السابقة كجد أف ىذه الدراسات مف 
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كما أجريت ىذه الدراسات عمى مختمؼ المراحؿ التعميمية  كعربيا،كعالميا، السابقة في دكؿ عدة ن محميا 
  .كالثانكية كالجامعية عداديةاإلبتدائية ك اإل
 
تختمؼ الدراسات السابقة فيما بينيا في األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا، كيمكف تصنيؼ ىذه الدراسات ك 

 : إلى األقساـ التالية بشكؿ عاـحسب األىداؼ 
 

 ،الباحث كما في دراسة التعرؼ عمى أداء عينة الدراسة في حؿ المشكالت الرياضيةدراسات ىدفيا 
دراسات ك ، إلى التعرؼ عمى أثر المتغير المستقؿ عمى أداء أك معتقدات عينة الدراسة ىدفت كدراسات

 .الرياضيةىدفت إلى التعرؼ عمى معتقدات عينة الدراسة نحك حؿ المشكمة 
 
اختمفت الدراسات السابقة في اتباعيا لمنيج الدراسة: فمنيا مف اتبع المنيج التجريبي كما في دراسة ك 

تفاكتت الفئات المستيدفة في عينات الدراسات السابقة ما بيف ك ، كأخرل اتبعت المنيج الكصفي الباحث،
أف العينة في بعض ، كطالب معمميف أك طالبات معممات، كمعمميف أك معممات، كما طالباتأك  طالب

ىذه الدراسات تمثؿ فئة كاحدة كالبعض اآلخر فئتيف، أما العينة المستيدفة في دراسة الباحث فتمثؿ فئة 
 .فقطكالطالبات في مدارس القدس الطمبة 

 
ـ أدكات متنكعة في الدراسات السابقة مف مالحظة، كاستبانة، كمقابمة، كاختبار... كغيرىا، كمف ااستخد

أكثر مف مف استخدـ أداة كاحدة، كمنيـ مف استخدـ أكثر مف أداة، أما الباحث فاستخدـ  ىذه الدراسات
 .لدراستوداه أ
 
أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة في الدراسة الحالية استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في الجكانب  

 :التالية
 
استخداـ حؿ المشكالت مساىمة اإلطار النظرم لمدراسات السابقة في بناء مكضكع الدراسة، حديد مشكمة ت

بعض أدكات الدراسات السابقة )المالحظة، االستبانة( الباحث، في أدبيات دراسة  في تدريس الرياضيات
ذه االستفادة مف المنيجية العممية التي استخدمتيا ىك  (االستبانةأفادت الباحث في بناء أداة دراستو )

مف نتائج كتكصيات الدراسات السابقة كاستشيادات عممية  االستفادةك الباحث، الدراسات في تحسيف دراسة 
 .في متف الدراسة، ككدعـ لمنتائج التي تكصمت إلييا دراسة الباحث
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 الدراسات المتعمقة بالدافعية   3.5.2
 

( Excel Power Pointثر التدريس باستخداـ برنامجي ) أ دراسة ىدفت تعرؼ، (2013)جرار  أجرل
حصاء كدافعيتيـ نحكه، كاتبع الباحث المنيج شبو عمى تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف في كحدة اإل

ساسي في المدارس التابعة لككالة الغكث التجريبي، ككاف مجتمع الدراسة جميع طالب الصؼ الثامف األ
 اليككنك ( طالبا 74( طالبا في حيف تـ اختيار )1076 فييا )الطمبة ،كالذم بمغ عدد  في فمسطيف الدكلية

البرامج التعميمية المحكسبة كاالختبار التحصيمي البعدم كاستبانة لقياس  ككظفت الدراسة، عينة الدراسة
( كالتي تتضمف SPSS، كتـ استخداـ الرزمة االحصائية لمعمـك االجتماعية)كأدكات لمدراسة الدافعية
-tلفا كاختبار) أالمعيارية كمعادلة ككدر ريتشاردسكف كمعادلة كركنباخ  نحرافاتكاالت الحسابية المتكسطا

test حصائيا إلى كجكد فركؽ دالة إحصائية لمبيانات التي تـ الحصكؿ عمييا، كتـ الكصكؿ إ( كمعالجة
، كالدافعية بينيـالتدريس الجديدة بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية لصالح التجريبية في طريقة 

 . كأكصت الدراسة باستخداـ العديد مف االستراتيجيات الحديثة في تدريس الرياضيات
 
الطالب معرفة عالقة التحصيؿ الدراسي بدافعية التعمـ لدل  وتدراس في، (2013) حدة استقصىك 

( طالبا مف 124، كاتبع الباحث المنيج الكصفي في دراستو ككانت عينة الدراسة مككنة مف )المراىؽ
، كاستخدـ مقياس الدافعية الدارج ضمف دراسة في احدل مدارس محافظة الجزائر ( طالبا307صؿ )أ

كبينت (  t-test)حصائية معامؿ ارتباط بيرسكف كاختبار قطامي لجمع بياناتو، كاستخدـ في معالجتو اإل
الطمبة إلى كجكد فركؽ بيف  ضافةإمكجبة بيف المتغيريف التحصيؿ كالدافعية  ارتباطيةكجكد عالقة  النتائج

 ذكم التحصيؿ المنخفض في مستكل دافعية التعمـ. الطمبةذكم التحصيؿ المرتفع ك 
 
العالقة بيف الدافع لإلنجاز كفعالية الذات األكاديمية لدم ذكم  معرفة ،(2012)الشامي دراسة  قصدتك 

صعكبات التعمـ مف طالب الثانكية األزىرية، كاتبع الباحث المنيج الكصفي ) االرتباطي كالمقارف( في 
في دراستو  الباحث استخدـ( طالبا مف ذكم صعكبات التعمـ، ك 104عينة الدراسة مف ) تألفتدراستو، ك 
نجاز كالثاني حدىما لدافع اإلأكثر صعكبة كمصفكفة جكف رافف لمذكاء كمقياسيف ديد المادة األاستبيانا لتح

كبينت نحدار المتعدد حصائيا باستخداـ تحميؿ اإلإلقياس فعالية الذات االكاديمية، كتمت معالجة الدراسة 
 .كفعالية الذات لإلنجازالدراسة كجكد عالقة بيف الدافعية  نتائج
 
عمى الدافعية  بعاد التعمـ عند مارزانكأفاعمية  الى تعرؼ، دراسة ىدفت ( 2012 )عقيل جرلأك 

( طالبا 138كالتحصيؿ كسمؾ الباحث المنيج شبو التجريبي لمناسبتو لمدراسة، كتككنت عينة البحث مف )
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شعب مف المجتمع االصيؿ كىك جميع طالب كطالبات الصؼ السابع في  4كطالبة مكزعيف عمى 
ككمية التابعة لمحافظة الخميؿ، كاستخدـ الباحث استبانة لقياس الدافعية كاختبارا تحصيميا مف المدارس الح

 نحرافاتكاالحصائية استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية عداد الباحث لجمع البيانات، كفي معالجتو اإلإ
لى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف درجات طمبة العينة إ الدراسة تالمعيارية كالتحميؿ التبايف الثنائي كتكصم

 تعزل لمتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس عمى كؿ مف أدكات البحث. 
 

كاديمي ثر الدافعية عمى التحصيؿ األأعمى  بيدؼ التعرؼدراسة  إجراء، ب( Tella, 2007)تيال  تكقام
، كتمثؿ مجتمع االمدارس الثانكية في نيجيريلمطالب كالمخرجات التعميمية في مادة الرياضيات بيف طالب 

طالب  (450)كيك ، كتمخصت العينة فيأالدراسة في طالب الثانكية في منطقة ايباداف شماؿ غرب كالية 
كاستخدـ في المعالجة  كأداة لمدراسة استبانةكظفت الدراسة مف مدارس الثانكية تـ اختيارىـ عشكائيا بينما 

الدراسة كجكد الفرؽ بيف الجنسيف عندما  بينت نتائج( ك  ANCOVA)  لثنائيغاير احصائية تحميؿ التاإل
حصائيا بيف إلى كجكد فركؽ دالة ا  الدافعية عمى التحصيؿ الدراسي لدل الجنسيف ك  تأثيرتـ مقارنة 

 المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في المخرجات التعميمية الرياضية يعزل لمدافعية . 
 
دراسة ىدفت إلى تحديد تأثيرات الدافعية عمى  ،(Meyer & Kaplan , 2004ير وكابمن )يمأجرل ك 

كقد تألفت عينة الدراسة مف عينتيف فرعيتيف تجريبيتيف، تألفت  ،انتقاؿ أثر استراتيجيات حؿ المشكالت
( 11.5( طالبا بمتكسط عمر)30( سنة ك)7.5طالبا بمتكسط عمر) (30) العينة الفرعية األكلى مف

ككظفت في الدراسة أداتيف ىما المالحظة  شارككا في التجربة، سة ابتدائية في إسرائيؿمف مدر  ،سنة
كاالستبانة، كبينت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيا لصالح المجمكعات التجريبية كتحديد األثر في 

 كؿ مجمكعة. 
 

دراسة الستقصاء التأثيرات الفردية كالجماعية لمجنس  (Rosemarie, 2002روزماري )أجرت كقد 
عمى أداء حؿ المشكالت لدل طالب المرحمة  بالنفس كجانبيف مف الدافعية كىما أسمكب العزك كالثقة

( طالب ينتمكف إلى ثقافات مختمفة باإلجابة عمى ثالث استبانات 109عينة مؤلفة مف) قامتاالبتدائية ك 
النجاح العائد إلى ك  القدرة )النجاح العائد إلى لثقة كأسمكب العزكتقيس أداء حؿ المشكالت، ا

اإلخفاؽ العائد إلى عدـ بذؿ ك  القدرة إلى انعداـ اإلخفاؽ العائدك  النجاح العائد إلى مساعدة اآلخريفك  الجيد
 لممشاركة في المقابالتالطمبة اإلخفاؽ العائد إلى صعكبة الميمة(، كُأختيرت عينة فرعية مف ك الجيد

كأشارت النتائج إلى ظيكر فركؽ جنسية  ،الفردية لتحديد االستراتيجيات التي استخدمكىا في حؿ المشكالت
دالة إحصائيا لصالح الذككر في حؿ المشكالت المعقدة، كما ظيرت فركؽ جنسية دالة إحصائيا في 

ثر مما عزاه الذككر، كأنجاحيف إلى بذؿ الجيد  يفمقياس كاحد ألسمكب العزك لصالح اإلناث كالمكاتي عز 
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كبر مف التبايف في حؿ المشكالت يمكف تفسيره أ نحدار المتعدد مقداران كأشارت سمسمة مف تحميالت اإل
( ككاف حؿ المشكالت المباشر )الفكرم( 0.41) ( إلى0.59كثر مما ىك بالنسبة لإلناث بنسبة )ألمذككر 

دالة  ئمتغيرات متعمقة بالدافعية كعكامؿ تنب كما ظيرت أربعة ،ىك عامؿ التنبؤ األقكل لإلناث كالذككر
إحصائيا لحؿ المشكالت المعقدة كىي النجاح العائد إلى مساعدة اآلخريف كاإلخفاؽ العائد إلى انعداـ 

كلـ تظير أم اختالفات تتصؿ بالجنس فيما يتعمؽ  ،القدرة كاإلخفاؽ العائد إلى صعكبة المياـ كالثقة
ية، كتمثمت النتيجة األكثر أىمية في أف الذككر مف طالب المرحمة الثالثة باستخداـ االستراتيجيات الفرد

 .االبتدائية قدمكا أداء أعمى بشكؿ داؿ إحصائيا مف اإلناث في حؿ المشكالت المعقدة
 
دراسة ىدؼ مف خالليا استقصاء العالقة بيف أسمكب حؿ  (Cassidy, 2002كازدي )أجرل ك 

كفاعمية األفراد في حالة طكارئ كىمية، تألفت عينة الدراسة  كاالكتئاب النفسيالمشكالت كدافعية اإلنجاز 
 ،( في بريطانياLondonفي مدينة لندف ) عامان  50 – 18 بأعمار تراكحت بيف ( متطكعان 107مف )

( فقرة كتتضمف ىذه االستبانة ستة عكامؿ 24كاستخدـ في الدراسة استبانة حؿ المشكالت المؤلفة مف)
الثقة ك  اإلبداعي األسمكبك  ضبط حؿ المشكالتك  كىي اإلحساس بالعجز ،ؿ المشكالتألسمكب ح

(، كاستخدـ أيضا في Approach Style)أسمكب التجنب كأسمكب المقاربةك  بحؿ المشكالت ةالمرتبط
( عكامؿ لدافعية 7( فقرة تقيس )49( لدافعية اإلنجاز كىي تتألؼ مف )Cassidyالدراسة استبانة كازدم)

 نحك السعيك  الييمنةك  اكتساب األشياء شدة الحرص عمىك  از ىي أخالقية العمؿاإلنج
أما األداة الثالثة المستخدمة  ،كاإلتقاف (StatusAspiration) طمكح المكانةك   المنافسة  ركحك   التفكؽ

كىي استبانة لقياس  (GMQ – 12( فقرة مف استبانة الصحة العامة)12في الدراسة فكانت نسخة ؿ)
كقد جمعت  .(Psychological Distress or Well - being) االكتئاب النفسي أك الراحة النفسية

الدراسة ما بيف التمريف الكىمي كمقاييس االستبانة في محاكلة لتحديد االختالفات الفردية التي يبدييا 
ثيرات رئيسية دالة بيف حطـ فييا طائرة. كأشارت نتائج الدراسة إلى ظيكر تأتاألفراد في اليرب مف بيئة ت

ففي دافعية اإلنجاز كاف األفراد الذيف يحممكف  ،عالمة دافعية اإلنجاز كالعالمات الكمية لحؿ المشكالت
عالمة بقاء عالية يتمتعكف بمستكيات دافعية أعمى بشكؿ داؿ إحصائيا مف أكلئؾ الذيف كانكا يحممكف 

مشكالت فكانت المجمكعات الثالثة )احتمالية بقاء ما فيما يتعمؽ بأسمكب حؿ الأك  ،عالمة بقاء متدنية
متدنية( تختمؼ فيما بينيا بكجكد ميؿ نحك زيادة عالمات  احتمالية بقاءك  احتمالية بقاء متكسطةك  عالية

 أساليب حؿ المشكالت مع ازدياد احتمالية البقاء، كلـ يكف ىناؾ تأثير داؿ لالكتئاب النفسي.
 
الذات، دافعية  دراسة بعنكاف )مكقع الضبط، تقدير ، (Tyler & Vasu, 1995تايمر وفاسو)جرل ا

 ، تفحص تأثيرات استخداـ برنامج)لكغك( في كتمثؿ ىدؼ الدراسة ،اإلنجاز، كالقدرة عمى حؿ المشكالت(
كىك برنامج محاكاة لحؿ المشكالت عمى متغيرات انفعالية مثؿ مكقع الضبط، تقدير الذات، كدافعية 
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تحديد أىمية ىذه المتغيرات االنفعالية في التنبؤ ب كما اىتمت الدراسة أيضا ،مدرسي اإلنجاز في مكقع
تقاف برنامج أما عينة الدراسة  ،( لدل أطفاؿ الصؼ الخامسLogoلكغك ) بالقدرة عمى حؿ المشكالت كا 

( طالبا مف طالب الصؼ الخامس في مدرسة ابتدائية مف منطقة ريفية في جنكب 63فقد اشتممت عمى )
كىي مجمكعتي معالجة تمثؿ األكلى  ،شرؽ الكاليات المتحدة، كقد اشتممت الدراسة عمى ثالث مجمكعات

( لحؿ المشكالت بينما تمثؿ الثانية مجمكعة Logo Writerمجمكعة لكغك التي استخدمت برنامج )
عة محاكاة استخدمت برنامج حاسكب لمحاكاة حؿ المشكالت، كما اشتممت الدراسة أيضا عمى مجمك 

شارت نتائج الدراسة إلى عدـ ظيكر أم اختالفات دالة بيف قد أك  ،ضبط لـ تستخدـ أم برنامج
فيما  ةالمجمكعات الثالثة فيما يتعمؽ بمكقع الضبط، بينما ظيرت اختالفات دالة بيف المجمكعات الثالث

أما فيما يتعمؽ بدافعية اإلنجاز فقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ ظيكر أم  ،يتعمؽ بتقدير الذات
أما بالنسبة لمنتائج المتعمقة باليدؼ الثاني مف الدراسة كالمتمثمة  ،ةاختالفات دالة بيف المجمكعات الثالث

الكحيد  بالتنبؤ باالنتقاؿ البعيد لقدرة حؿ المشكالت، فقد كاف التحصيؿ في الرياضيات ىك المتغير
سيـ بشكؿ داؿ إحصائيا في التنبؤ بعالمة التفكير الناقد لالختبار البعدم، ككاف مكقع الضبط أ الذم

أما بالنسبة لمنتائج المتعمقة بإتقاف لغة لكغك فقد  ،كتقدير الذات يرتبطاف بشكؿ داؿ مع التفكير الناقد
سيـ بشكؿ داؿ في أ ىي المتغير الكحيد الذمأشارت النتائج أف عالمة القدرة المكانية في االختبار القبمي 

 التنبؤ بعالمات إتقاف لكغك، كارتبطت عالمات التفكير الناقد كاألداء بشكؿ داؿ مع عالمة إتقاف لكغك.
 
بالرضا نحك المشاركة كشعكرىـ الطمبة دراسة لتحديد دافعية  (Dormody, 1990دورمودي )أجرل ك 

خالؿ الفعاليات الجماعية لحؿ المشكالت، كقد اشتممت عينة الدراسة عمى خمس  عف مستكل الذات
مدارس ثانكية لمتعميـ الزراعي في كالية نيكيكرؾ، حيث ُأجريت مراقبة فعاليات حؿ المشكالت بشكؿ 
جماعي مف خالؿ االستعانة باستبانات كمقابالت الطالب، كاستبانات كمقابالت المعمميف، كاألشرطة 

كقامت الصفكؼ  ،ربعة معمميفأ( طالبا ك 58) ارؾ في الدراسة أربعة صفكؼ بمعدؿة كالمرئية، كشالصكتي
كالية في حؿ المشكالت، كاستخدـ المشارككف مكاد تعميمية لباتباع األىداؼ التي حددتيا دائرة التعميـ في ا

االستقاللية ك  االنتماءك  يؿأشارت نتائج الدراسة إلى أف التحص كقد قياسية، كما اتبعكا إرشادات الدراسة.
كالتخصص ىي الدكافع التي تتحقؽ خالؿ الفعاليات الجماعية لحؿ المشكالت كدعمت النتائج الكمية 

فيما يتعمؽ بدافعية الطالب نحك  ،بيف الطالب كالمعمـ كالنكعية النظريات المتعمقة بالتفاعؿ التشاركي
 الطالب.ات المتعمقة بييمنة المعمـ أك مما دعت إليو النظري أكثرالمشاركة كشعكره بالرضا 
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 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
 

ىمية أجنبية كتتكافؽ بشكؿ كبير مع دراسة الباحث في أالدراسات السابقة كانت متنكعة ما بيف عربية ك 
ف أجؿ تحقيؽ النتائج الكبرل لكؿ المشكالت الرياضية عف طريؽ التمثيالت الرياضية حيث أالدافع مف 
كقد أكضحت بعض ، بداع كالقدرة عمى الفيـ كالتفكؽ عند الطالبيجاد اإلإىك مف يعمؿ عمى  االدافع دائم

الدراسات اف الدافعية نحك التعمـ نابعة مف ذات الطالب كىي عامؿ مساعد في التفكؽ كتحقيؽ األىداؼ 
نيا عنصر ميـ في أافعية كبدراسة الباحث مع الدراسات السابقة بأىمية الدالتعميمية كىذا ما تشترؾ بو 

كالبحث عف حمكؿ لممشاكؿ ، تحقيؽ االساليب التعميمية في زيادة قدرة الطالب عمى حؿ المسائؿ الرياضية
تشترؾ دراسة الباحث مع جميع الدراسات السابقة باستخداـ المنيج شبو التجريبي كبأسمكب التي يكاجييا ك 

 األداة كتحقيؽ النتائج.
مثؿ     مع الدراسات السابقة في اتباعيا لمنيج الدراسة فمنيا ما اتبع النيج الكصفي كاختمفت ىذه الدراسة

كمنيا ما اتبع المنيج التجريبي كما في دراسة الباحث اضافة  (2012( كدراسة ) الشامي، 2013)حدة، 
كما  اسيةالى تفاكت الفئات المستيدفة في عينات الدراسات السابقة ما بيف طالب كطالبات المرحمة االس

كمف الدراسات مف استيدؼ فئة  (Tella, 2007كما في دراسة ) كالمرحمة الثانكية في دراسة الباحث
، كما اختمفت مع بعض الدراسات في األداة المستخدمة (2013كما في دراسة )حدة،  مرحمة المراىقة

ف استخدـ اكثر مف أداة، لجمع البيانات فمف الدراسات مف استخدـ المالحظة كالمقابمة كغيرىا، كمنيـ م
 اما الباحث فقد استخدـ أكثر مف أداة في دراستو.

( في استخداـ 2012( ك ) عقيؿ،2013( ك)حدة، 2013دراسة كؿ مف )جرار، كتتفؽ ىذه الدراسة مع 
 ،ضافة الى اتفاقيا بكجكد أثر لصالح الجنس كلصالح اإلناثإالدافعية نحك التعمـ  أداة االستبانة لقياس

 ( بإضافة الدافعية الى متغيرات الدراسة.2010دراسة الباحث عف دراسة ) السعيدم،  كتميزت
في حيف كانت االستفادة مف ىذه الدراسات أنيا ساعدت الباحث في بناء أداة دراستو االستبانة، كاالستفادة 

لدافعية، في مجاؿ ا كتدعيمو مف المنيجية العممية لمدراسات السابقة، ككضع ىيكمية لالطار النظرم
 كاالطالع عمى االساليب االحصائية المستخدمة كاالستشياد العممي بنتائج الدراسات السابقة. 
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 الفصل الثالث 
 طريقة الدراسة واجراءاتيا 

 
 مقدمة:

 
 ،يتضمف ىذا الفصؿ كصفا لمطرؽ كاإلجراءات التي تمت فييا الدراسة مف حيث تحديد منيج الدراسة

 كأدكات الدراسة التي تـ استخداميا في جمع البيانات، كطريقة التحقؽ مف ،كعينتيا ،كمجتمع الدراسة
 سة كأساليب المعالجة اإلحصائية. الدراسة ككذلؾ إجراءات الدرا كتصميـ ،صدؽ كثبات أدكات الدراسة

 
 الدراسة:منيج  1.3

 
معتمدا في ذلؾ عمى التصميـ ذك  ،في ىذه الدراسة تـ استخداـ المنيج التجريبي بتصميمو شبو التجريبي

كالتي تدرس باستخداـ التمثيالت الرياضية كالضابطة  االتجريبية ذككرا كاناث(، )2×  2)األربع مجمكعات 
مف الذككر كاالناث كالتي تدرس بالطريقة المعتادة( لمعرفة أثر استخداـ التمثيالت الرياضية في تنمية 

ابع األساسي كدافعيتيـ نحك الرياضيات، مف خالؿ تطبيؽ ميارة حؿ المشكالت لدل طمبة الصؼ الر 
 االختبار البعدم كمقياس لقياس الدافعية.

 
                 :تصميم الدراسة  2.3

 اعتمد الباحث التصميـ شبو تجريبي لمجمكعتيف ) تجريبية، ضابطة( بقياس قبمي كبعدم
E      O1  O2      X      O1 O2  

C     O1  O2                  O1 O2 
X)المعالجة التجريبية )طريقة التدريس باستخداـ التمثيالت الرياضية : 
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E            .المجمكعة التجريبية :C .المجمكعة الضابطة : 
O1  O2.)اختبار تنمية ميارة حؿ المشكالت، استبانة الدافعية ( :    

 
 الدراسة:مجتمع  3.3

 
مجتمع الدراسة مف جميع طالب الصؼ الرابع األساسي في المدارس الحككمية التابعة لمديرية تألؼ 

( 1410كالبالغ عددىـ ) ـ،2015/2016القدس مف الفصؿ الدراسي االكؿ لمعاـ  ضكاحيالتربية كالتعميـ 
كذلؾ كفقا إلحصائيات قسـ اإلحصاء كالتخطيط في مديرية  شعبة، (60)طالبا كطالبة، انتظمكا في 

 بالمديرية.طبقا لإلحصاء مف قسـ اإلحصاء  كذلؾ ،القدس ضكاحيالتربية كالتعميـ 
 

 الدراسة:عينة  4.3
 

( طالبة مكزعيف عمى مدرستيف 50( طالبا ك )50( طالبا كطالبة، منيـ )100تككنت عينة الدراسة مف )
كمدرسة عناتا  ،يكبي األساسية الدنيا لمذككركىما مدرسة صالح الديف األ ،القصديةاختيرت بالطريقة 
كمعرفتو بالييئة  ،كلقرب الباحث مف ىاتيف المدرستيف ،نظرا لكبر حجـ المجتمع األساسية لمبنات

، حيث تـ اختيار شعبتيف مف شعب الصؼ الرابع في ككجكد الصؼ الرابع بأكثر مف شعبة  ،التدريسية
الضابطة بطريقة عشكائية، حيث بمغ عدد افراد ك المدرستيف، كمف ثـ اختيار المجمكعة التجريبية  كمتا

في حيف بمغ عدد طالب  ،( طالبة25ك ) ( طالبا25( طالبا كطالبة، )50المجمكعتيف التجريبيتيف )
  .( طالبة25( طالبا ك )25مكزعيف ) ( طالبا كطالبة50المجمكعتيف الضابطتيف )

 
 متغيرات الدراسة   5.3

 
 اشتممت ىذه الدراسة عمى المتغيرات اآلتية:

 
 المتغيرات المستقمة  1.5.3

 
 الطريقة التقميدية(. الرياضية،التمثيالت  )استراتيجيةكليا مستكياف  التدريس،طريقة  - أ
 أنثى(  ذكر،كلو مستكياف ) الجنس، - ب
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 المتغيرات التابعة  2.5.3
 
 المشكالت.ميارة حؿ  - أ
 مادة الرياضيات.الدافعية نحك  - ب
 

 عداد المادة التعميمية( إدليل المعمم الستخدام التمثيالت الرياضية ) 5.3
 
تـ اختيار  الرابع األساسيبعد االتفاؽ عمى عنكاف الدراسة ككضع المنيجية الخاصة بو كاختيار الصؼ  

لمناسبتيا  ؛(2002كالتعميـ، )كزارة التربية كحدة " الضرب " مف كتاب الصؼ الرابع األساسي الجزء األكؿ
)المحتكل الرياضي( كضمت مفاىيـ كتعميمات كقكانيف كميارات كحؿ تحميؿ الكحدة ، ثـ ألغراض الدراسة

 كمف كتابتيا في بداية الكحدة التعميميةصياغتيا ثـ األىداؼ العامة لمكحدة ك  تحميؿب قاـ الباحث ثـمسائؿ 
كبعدىا تـ تكزيع الحصص الدراسية فكاف نصاب كؿ درس مف  الخاصة لكؿ درس ثـ تحديد األىداؼ

ثـ  حصة مكزعة عمى خمس دركس بالتساكم (15)حصص فكاف مجمكع الحصص  (3)دركس الكحدة 
المتعددة  قاـ الباحث بإعادة تصميـ كحدة تعميمية دراسية بما يتناسب مع طريقة التمثيالت الرياضية

راج التمثيالت الرياضية المتعددة فييا مف تمثيالت بالصكر كتمثيالت كتـ اد باالستفادة مف االدب التربكم،
غراض ، كقد قاـ الباحث باستخداـ نمكذج ليش ألبالمحسكسات كتمثيالت بالمغة كتمثيالت بالرمكز كغيرىا

الدراسة مع بعض التعديالت كتقكـ ىذه الكحدة المعدة عمى عدة عناصر ىي ) المغة، الرمكز، الصكر، 
 .االشكاؿ، المجسمات، الرسكمات(الجداكؿ، 

 
ىداؼ العامة، التعريؼ بالتمثيالت الرياضية، كاشتممت الكحدة التعميمية عمى االجزاء التالية )مقدمة، األ

ساليب التقكيـ، المكاد كالكسائؿ التعميمية، خطة أالمحتكل، عدد الحصص، مكاف التنفيذ، االجراءات، 
 تكزيع االنشطة(. 

 
استخداـ التمثيالت الرياضية المتعددة في كؿ نشاط بحيث يعيد نشطة فقد تـ كاأل ساليبأما بشأف األ

الطالب تمثيؿ السؤاؿ باستخداـ التمثيالت كالكصكؿ الى حؿ ليذه المسائؿ باالستعانة بالتمثيالت 
تتماشى مع خطكات الحؿ   كرقة عمؿ لقياس مدل تحقيؽ الطالب لألىداؼ درج الباحثأالرياضية، ك 
باستخداـ التمثيالت الرياضية كبعدىا كاجب بيتي يترؾ لمطالب فيو الحرية في الحؿ باستخداـ المشكمة 

 (. 2010باالعتماد عمى دراسة السممي)( 1)ممحؽالتمثيالت الرياضية كما تعكد سابقا 
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 صدق المادة التعميمية  1.4.3
 

قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ المادة التعميمية بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم 
خذ مالحظاتيـ أجمو، كتـ أعد مف أاالختصاص كالخبرة، لمتأكد مف مدل مالئمة دليؿ المعمـ لمغرض الذم 

 .(2ممحؽ )ئيـ بعيف االعتبار كآرا
 

 أدوات الدراسة  6.3
 

 كصؼ لكؿ مف ىذه األدكات:  يأتيكفيما ، لدراسةا كاتأداتصميـ اسة تـ لتحقيؽ أىداؼ الدر 
 

 لقياس ميارة حل المشكالت  اختبار : 1.6.3
 

(،             2010منيا )السعيدم،  مف خالؿ مراجعة األدب التربكم كالبحث في الدراسات السابقة
الضرب، حيث ، تـ تصميـ اختبار في ميارات حؿ المشكالت الرياضية في كحدة (2009)الخركصي، 

( فقرات مكزعة 6كانت جميع فقراتو مف نكع األسئمة المقالية، كتككف االختبار في صكرتو النيائية مف )
 . (3ممحؽ)، ع الدركس المندرجة تحت كحدة الضربيعمى جم

 
 كقد اتبع الباحث في إعداد االختبار الخطكات اآلتية:

تـ تدريسيا خالؿ فترة التجريب، حيث تـ إجراء تـ الرجكع إلى المادة التعميمية )كحدة الضرب( التي  .1
 تحميؿ لممحتكل مف حيث المفاىيـ كالقكانيف كالمبادئ التي تضمنتيا كحدة الضرب.    

ثـ إعداد الصكرة األكلية لالختبار كالذم تككف  المحتكل،تـ بناء جدكؿ مكاصفات لالختبار تبعان لتحميؿ  .2
 فقرات.( 6)مف 

 
 ختبارصدق اال 2.6.3

 
جؿ أختصاص كالخبرة مف مف خالؿ عرضو عمى عدة محكميف مف ذكم اإل ختبارمف صدؽ اإلتـ التأكد 

ألجمو، كالتحقؽ مف السالمة المغكية كاتساؽ ختبار عد اإلأُ خذ رأييـ في مدل مالئمة األداة لقياس ما أ
 (. 4ممحؽ )البدائؿ كالصحة العممية، ثـ قاـ الباحث باألخذ بمالحظات المحكميف المتفؽ عمييا 
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 الختباراثبات  3.6.3
 

( بتطبيقو عمى عينة Test-Retestقاـ الباحث بالتحقؽ مف ثبات االختبار عف طريؽ إعادة االختبار ) 
صمية، حيث تـ تطبيقو عمى طالب الصؼ استطالعية مف مجتمع الدراسة كمف خارج عينة الدراسة األ
بحساب معامؿ الثبات كالذم كانت نتيجتو الرابع كذلؾ بيدؼ إيجاد ثبات االختبار، ثـ قاـ الباحث 

مما يدؿ عمى أف أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية مف  ( كالذم يعتبر مقبكال في مثؿ ىذه الدراسات18.0)
في العينة الطمبة ختبار مف خالؿ حساب متكسط الزمف الذم استغرقو ككذلؾ تـ تحديد زمف اإل ،الثبات

 االستطالعية في اإلجابة عمى االختبار. 
 

 استبانة لقياس دافعية الطمبة   4.6.3
 

كغيرىا مف الدراسات  (2015الطمبة باالعتماد عمى دراسة )زيداف، دافعية طكر الباحث استبانة لقياس 
 . (5 )ممحؽكظيرت بصكرتيا النيائية  السابقة المذككرة سابقا

 
 : االستبانةصدق  5.6.3

 
الدافعية نحك الرياضيات بعرضيما عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم  استبانةتـ التحقؽ مف صدؽ 

 في تحقيؽ أىداؼ الدراسة ااالختصاص، كالذيف أبدكا بعض المالحظات كاآلراء حكؿ مدل صالحيتي
 (.4ممحؽ ) الغرض، كقد أشاركا إلى صالحيتيما كمالئمتيما ليذا كمدل سالمة الصياغة المغكية لمفقرات

 
 : االستبانةثبات   6.6.3

 
ستبانة عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة، كمف خارج عينة الدراسة لمتحقؽ قاـ الباحث بتطبيؽ اإل

( 0.89معامؿ الثبات، كالتي كانت النتيجة ) إليجادلفا أثـ باستخداـ معادلة كركنباخ  ستبانة،اإلمف ثبات 
مما يدؿ عمى أف أداة الدراسة المستخدمة في قياس الدافعية نحك الرياضيات تتمتع بدرجة عالية مف 

 الدراسة.اعتبرت مناسبة ألغراض  ةكىذه القيم أيضا،الثبات 
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 إجراءات تطبيق الدراسة  7.3
 
ضكاحي الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف جامعة القدس مكجو إلى مديرية التربية كالتعميـ في  .1

 .(6ممحؽ) القدس
الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف مديرية التربية كالتعميـ في ضكاحي القدس مكجو إلى مديرم  .2

 .( 7ممحؽ) المدارس التي تـ تطبيؽ الدراسة فييا
تحديد المجمكعات األربعة المشاركة في الدراسة كتكزيعيـ عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  .3

 بطريقة عشكائية.
 .إعداد المادة التعميمية لتتالءـ مع طريقة التمثيالت الرياضية .4
 إعداد أدكات الدراسة. .5
 مف خالؿ مجمكعة مف المقاءات معيما. االستراتيجيةتدريب المعمـ كالمعممة عمى  .6
 .2016-2015 تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي )االكؿ( لمعاـ الدراسي .7
 الستخراج النتائج كتفسيرىا.تـ جمع البيانات كمعالجتيا إحصائيان  .8
 
 المعالجة اإلحصائية 8.  3

 
عادة االختبار لقياس ثبات  الدراسة ةأدا تـ استخداـ معادلة الثبات كركنباخ ألفا لفحص ثبات االستبانة كا 

حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات كما تـ  االختبار كتـ عرضيـ عمى المحكميف لمتأكد مف صدقيـ،
 2)(ANCOVA)المعيارية لعالمات الطمبة عمى االختبار كتـ اختبار الفرضيات باستخداـ تحميؿ التغاير 

 ×2) . 
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 الفصل الرابع: 
______________________________________________________ 

 نتائج الدراسة عرض 
 

بعد تنفيذ إجراءاتيا كجمع البيانات كتحميميا، كحاكلت  لنتائج ىذه الدراسة ايتضمف ىذا الفصؿ عرض
أثر استخداـ استراتيجية التمثيالت الرياضية في تنمية ميارة حؿ المشكالت الرياضية لدل  الدراسة معرفة

اـ الباحث باإلجابة عف السؤاؿ األكؿ يقكذلؾ مف خالؿ طمبة الصؼ الرابع كدافعيتيـ نحك الرياضيات، 
ما أثر استخدام استراتيجية التمثيالت الرياضية عمى ميارة حل المشكالت لدى كالذم نصو " 

قاـ الباحث باختبار فرضيات الدراسة   طمبة الصف الرابع االبتدائي ودافعيتيم نحو الرياضيات؟"
إلجراء المعالجة اإلحصائية المناسبة لكؿ فرض  (SPSSباستخداـ الرزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية )

يجاد ،الدراسةمف فركض   .األثر عمى المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية كا 
 لييا في ضكء أسئمة الدراسة كفرضياتيا. إكفيما يمي النتائج التي تـ التكصؿ 

 
 األول:  السؤالعرض النتائج المتعمقة ب 1.  4

 
حصائية عند مستكل الداللة إال تكجد فركؽ ذات داللة  "تـ تحكيؿ السؤاؿ األكؿ الى فرضية تنص عمى 

(1810 ≥αبيف ) عزل ت ميارة حؿ المشكالت اختبارفي  بة الصؼ الرابع االساسيمتكسط درجات طم
 ".لطريقة التدريس المستخدمة كالجنس كالتفاعؿ بينيما

 
القبمية كالبعدية  حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريةتـ  جؿ فحص ىذه الفرضيةأمف  

( 081، كيبيف الجدكؿ )الجنس كالمجمكعةكذلؾ بحسب ميارة حؿ المشكالت  إختبارلعالمات الطمبة في 
 ىذه المتكسطات كاالنحرافات المعيارية.
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ميارة  إختبار طمبة فياللعالمات  القبمية كالبعدية: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 081جدكؿ 
 الجنس كالمجمكعة.، حسب حؿ المشكالت
 البعدم القبمي المقياس المجمكعة الجنس

 ذكر

 ضابطة

 17.56 11.84 المتكسط الحسابي

 4.78 4.67 االنحراؼ المعيارم

 25 25 العدد

 تجريبية
 26.72 14.52 المتكسط الحسابي

 2.76 5.58 االنحراؼ المعيارم

 25 25 العدد          

 المجمكع

 22.14 13.18 المتكسط الحسابي

 6.03 5.27 االنحراؼ المعيارم

 50 50 العدد

 أنثى

 ضابطة

 11.60 12.60 المتكسط الحسابي

 7.06 5.58 االنحراؼ المعيارم

 25 25 العدد

 تجريبية
 23.76 15.36 المتكسط الحسابي

 5.71 5.23 االنحراؼ المعيارم

 25 25 العدد

 المجمكع

 17.68 13.98 المتكسط الحسابي

 8.84 5.53 االنحراؼ المعيارم

 50 50 العدد

 المجمكع

 ضابطة
 14.58 12.22 المتكسط الحسابي

 6.68 5.11 االنحراؼ المعيارم

 50 50 العدد

 تجريبية
 25.24 14.94 المتكسط الحسابي

 4.68 5.37 االنحراؼ المعيارم

 50 50 العدد

 المجمكع

 19.91 13.58 المتكسط الحسابي

 7.85 5.39 االنحراؼ المعيارم

 100 100 العدد

 
 اختبار أف ىناؾ فركقان ظاىرية في المتكسطات الحسابية لعالمات الطمبة في( 0.4يالحظ مف الجدكؿ )

، كلمعرفة ما إذا كانت الفركؽ ميارة حؿ المشكالت حسب المجمكعة كالجنس في االختبار البعدم
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 تـ( α≤ 0.05) كلػد مستػػة عنػة إحصائيػالظاىرية في المتكسطات الحسابية لعالمات الطمبة ذات دالل
 .(481)الجدكؿككانت النتائج كما في ، (Two Way ANCOVA)الثنائي  استخداـ اختبار تحميؿ التغاير

 
لفحص الفركؽ في متكسطات  (Two Way ANCOVA) الثنائيالتغاير : نتائج تحميؿ  4.4جدكؿ 

 .بينيما كالمجمكعة كالتفاعؿميارة حؿ المشكالت حسب الجنس  إختباردرجات الطمبة في 
 

 المحسكبة ؼ قيمة متكسط المربعات درجات الحرية مجمكع المربعات مصدر التبايف
 مستكل 
 الداللة

 970. 2.81 77.79 1 77.79 االمتحاف القبمي

 0.000* 87.74 2430.78 1 2430.78 المجمكعة

 0.000* 18.95 525.04 1 525.04 الجنس

 051.0 2.012 55.73 1 55.73 المجمكعة×الجنس

   27.70 95 2631.96 الخطأ

    99 6104.19 ة المصححةالكمي الدرجة

 (α≤ 0.05)دالة عند مستوى الداللة *
 

 الفروق حسب الجنس:
 

( كىي دالة 0.880بمغت)( أف قيمة )ؼ( المحسكبة 4.4) الجدكؿ نتائج تحميؿ التغاير في يالحظ مف
يدؿ عمى كجكد  مما( α≤ 0.05)اقؿ مف مستكل ( 18111المقابؿ ليا) مستكل الداللةإحصائيا أم أف 

يبيف المتكسطات الحسابية المعدلة ( 481كلمعرفة مصدر الفركؽ فاف الجدكؿ )فركؽ حسب الجنس 
 ختبار البعدم حسب الجنس لإل

حسب متغير  ميارة حؿ المشكالت الختبار كالخطأ المعيارمالمعدلة الحسابية  لمتكسطاتا :4.4الجدكؿ
 .الجنس

 الخطأ المعيارم المعدلة  الحسابية لمتكسطاتا العدد الجنس

 6.03 22521 50 ذكر

 8.84 1812. 50 أنثى
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مف متكسط االناث  أكبر( كىك 44840)كيالحظ مف الجدكؿ السابؽ اف المتكسط المعدؿ لمذككر ىك 
 ( كبذلؾ تككف الفركؽ بيف المجمكعتيف لصالح الذككر. .0480)
 

 الفروق حسب المجموعة:
 
( كىي دالة إحصائيا 8881.بمغت)أف قيمة )ؼ( المحسكبة ( 4.4)في جدكؿ  التحميؿنتائج  يالحظ مفك 

مما يدؿ عمى كجكد فركؽ حسب ( α≤ 0.05)اقؿ مف مستكل ( 18111المقابؿ ليا) مستكل الداللةأم أف 
( يبيف المتكسطات الحسابية المعدلة لالختبار 181كلمعرفة مصدر الفركؽ فاف الجدكؿ ) ،المجمكعة

 البعدم حسب المجمكعة.   
 

حسب متغير  ميارة حؿ المشكالتلمقياس  كالخطأ المعيارم المعدلة الحسابية المتكسطات :1.4الجدكؿ
 .المستخدمة طريقةال
 

 
كبر مف متكسط أ( كىك 40810اف المتكسط المعدؿ لممجمكعة التجريبية ىك ) (181كيالحظ مف الجدكؿ )
 كعتيف لصالح المجمكعة التجريبية.( كبذلؾ يككف الفركؽ بيف المجم018.0)المجمكعة الضابطة 

 
 :والمجموعةالفروق حسب التفاعل بين الجنس 

 
كالمجمكعة  الجنس لمتفاعؿ بيفقيمة )ؼ( المحسكبة  ( أف4.4في الجدكؿ ) التحميؿنتائج  يالحظ مف

 0.05)مف مستكل  ( أكبر1800المقابؿ ليا) مستكل الداللة( كىي غير دالة إحصائيا أم أف 4810بمغت)
≥α )يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ حسب التفاعؿ بيف الجنس كالمجمكعة. مما 

 
 

 الخطأ المعيارم المعدلة الحسابية متكسطاتال العدد المجمكعة

 6.68 18541 50 ضابطة

 4.68 2.501 50 تجريبية
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني  3.2
 

ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة " الى فرضية تنص عمى ثانيتـ تحكيؿ السؤاؿ ال
(1810 ≥αبيف متكسط درجات طم ) عزل لطريقة التدريس تالدافعية  إستبانةفي بة الصؼ الرابع االساسي

 ."المستخدمة كالجنس كالتفاعؿ بينيما
 

حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمدافعية نحك تعمـ  تـ ،مف أجؿ فحص الفرضية
في استبانة الدافعية كذلؾ بحسب الجنس كالمجمكعة،  كالتجريبية الضابطةالرياضيات بيف المجمكعتيف 

 ( ىذه المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية.0.4كيبيف الجدكؿ )
 الجؼذٌ القجلٍ المقُبش المدمىػخ الدىص

 ركر

 ضبثطخ

 3.82 3.03 المتىضطالحطبثٍ

 0.86 0.77 االوحرافالمؼُبرٌ

 26 26 الؼذد

تدرَجُخ

 3.68 2.98 المتىضطالحطبثٍ

 0.52 0.62 االوحرافالمؼُبرٌ

 24 24 الؼذد

 المدمىع

 3.75 3.01 المتىضطالحطبثٍ

 0.71 0.69 االوحرافالمؼُبرٌ

 50 50 الؼذد

 أوثً

 ضبثطخ

 4.27 3.28 المتىضطالحطبثٍ

 0.54 0.73 االوحرافالمؼُبرٌ

 25 25 الؼذد

تدرَجُخ

 4.35 3.26 المتىضطالحطبثٍ

 0.39 0.75 االوحرافالمؼُبرٌ

 25 25 الؼذد

 المدمىع

 4.31 3.27 المتىضطالحطبثٍ

 0.47 0.73 االوحرافالمؼُبرٌ

 50 50 الؼذد

 المدمىع

ضبثطخ

 4.04 3.15 المتىضطالحطبثٍ

 0.75 0.75 االوحرافالمؼُبرٌ

 51 51 الؼذد

تدرَجُخ

 4.02 3.12 المتىضطالحطبثٍ

 0.57 0.70 االوحرافالمؼُبرٌ

 49 49 الؼذد

 المدمىع

 4.03 3.14 المتىضطالحطبثٍ

 0.66 0.72 االوحرافالمؼُبرٌ

 100 100 الؼذد
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أف ىناؾ فركقان ظاىرية في المتكسطات الحسابية لدرجات الطمبة في مقياس ( 5.4)يالحظ مف الجدكؿ 
كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة  إذاما  البعدم، كلمعرفةالدافعية حسب المجمكعة كالجنس في االختبار 

ككانت  ،(ANCOVA)استخداـ اختبار تحميؿ التغاير الثنائي تـ( α≤ 0.05)حصائيا عند مستكل الداللة إ
 ( 6.4النتائج كما في الجدكؿ )

 
لفحص الفركؽ في متكسطات درجات الطمبة في  (ANCOVA)الثنائي غايرالت(: نتائج تحميؿ 6.4جدكؿ )

 .بينيما كالمجمكعة كالتفاعؿمقياس الدافعية نحك الرياضيات حسب الجنس 
 

 درجات الحرية مجمكع المربعات مصدر التبايف
متكسط 
 المربعات

 ؼ المحسكبة قيمة
مستكل 
 الداللة

 0.000 21.81 6.59 1 6.59 القبمي

 0.879 0.023 0.007 1 0.007 المجمكعة

 0.000 17.39 5.26 1 5.26 الجنس

 0.337 0.93 0.28 1 0.28 المجمكعة×الجنس

   0.30 95 28.74 الخطأ

    99 43.48 ة المصححةالكميالدرجة 

 (α≤ 1810)دالة عند مستكل الداللة  *
 

 الفروق حسب الجنس:
 

 ( أف قيمة )ؼ( المحسكبة مقابؿ متغير6.4يالحظ مف نتائج تحميؿ التغاير الثنائي في الجدكؿ السابؽ)
( اقؿ مف مستكل 0.000( كىي دالة إحصائيا أم أف مستكل الداللة المقابؿ ليا)17.39بمغت) الجنس

(0.05 ≥α )( يبيف 8.4كلمعرفة مصدر الفركؽ فاف الجدكؿ). يدؿ عمى كجكد فركؽ حسب الجنس مما
 المتكسطات الحسابية المعدلة لممقياس البعدم حسب الجنس. 
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حسب  الدافعية نحك الرياضياتلمقياس  كاالخطاء المعياريةالمعدلة الحسابية المتكسطات  (:8.4الجدكؿ)
 .متغير الجنس

 االخطاء المعيارية الحسابية المتكسطات العدد الجنس

 0.71 3.80 50 ذكر

 0.47 4.26 50 أنثى

 
متكسطات درجات الطمبة في مقياس الدافعية نحك كيالحظ مف نتائج الجدكؿ السابؽ بأف الفركؽ في 

( 1..4( مقابؿ الذككر بكسط حسابي)1.46الرياضيات حسب الجنس كانت لصالح اإلناث بكسط حسابي)
 الذككركبالتالي يتضح بأف دافعية اإلناث نحك الرياضيات أكبر مف 

 
 الفروق حسب المجموعة:

 
( 0.023بمغت) المجمكعة كيالحظ مف نتائج تحميؿ التغاير الثنائي أف قيمة )ؼ( المحسكبة مقابؿ متغير

 مما( α≤ 0.05)( أكبر مف مستكل 0.879كىي غير دالة إحصائيا أم أف مستكل الداللة المقابؿ ليا)
 يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ حسب المجمكعة.

 
 :والمجموعةالفروق حسب التفاعل بين الجنس 

 
كالمجمكعة  الجنس كيالحظ مف نتائج تحميؿ التغاير الثنائي أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمتفاعؿ بيف

( أكبر مف مستكل 0.337( كىي غير دالة إحصائيا أم أف مستكل الداللة المقابؿ ليا)0.930بمغت)
(0.05 ≥α )يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ حسب التفاعؿ بيف الجنس كالمجمكعة مما. 
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 نتائج الدراسة  ممخص 3.4
ميارة حؿ المشكالت تعزل لمجنس  إختباركجكد فركؽ دالة إحصائيا في متكسطات درجات الطمبة في  .1

 لصالح الذككر.
ميارة حؿ المشكالت تعزل  إختباركجكد فركؽ دالة إحصائيا في متكسطات درجات الطمبة في  .2

 لممجمكعة كلصالح المجمكعة التجريبية.
ميارة حؿ المشكالت  اختبارفي متكسطات درجات الطمبة في  ةإحصائي اللودذات عدـ كجكد فركؽ  .3

 بيف الجنس كالمجمكعة. تعزل لمتفاعؿ
نحك الرياضيات  الدافعية استبانةفي متكسطات درجات الطمبة في  ةإحصائي اللودذات كجكد فركؽ  .4

 تعزل لمجنس لصالح اإلناث.
نحك  الدافعية استبانةفي متكسطات درجات الطمبة في  ةإحصائي اللودذات عدـ كجكد فركؽ  .5

 الرياضيات تعزل لممجمكعة.
الدافعية نحك  استبانةفي متكسطات درجات الطمبة في  ةإحصائي اللودذات عدـ كجكد فركؽ  .6

 الرياضيات تعزل لمتفاعؿ بيف الجنس كالمجمكعة.
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 الخامس:الفصل 
 والتوصيات مناقشة النتائج 

 
استخداـ  أثريتناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة نتائج الدراسة كالتكصيات المعتمدة عمييا، كالتي ىدفت الى معرفة 

استراتيجية التمثيالت الرياضية في تنمية ميارة حؿ المشكالت الرياضية لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي 
لقياس ميارة  اختبارالقدس، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ كدافعيتيـ نحك الرياضيات في محافظة 

كتـ تحميؿ النتائج كعرضيا، كفيما يمي  الطالب،الدافعية لدل  لقياسكمقابمة كاستبانة حؿ المشكالت 
 مناقشة ليذه النتائج.

 
 بالسؤال األول مناقشة النتائج المتعمقة  1.  5
 

بين متوسط درجات  (α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى الداللة إىل توجد فروق ذات داللة 
ميارة  إختبارطالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في 

 ؟بين الطريقة والجنسعزى لطريقة التدريس المستخدمة والجنس والتفاعل تحل المشكالت 
 

لى طريقة إحصائيا بيف متكسطات الطمبة تعزل إكجكد فركؽ دالة  االختبار،أظيرت نتائج تحميؿ درجات 
ف استخداـ استراتيجية أكفي ضكء ىذه النتيجة يمكننا القكؿ  التجريبية.التدريس كلصالح المجمكعة 

عطى نتائج كاضحة في تنمية ميارة حؿ المشكالت الرياضية كبشكؿ إيجابي كذات أالتمثيالت الرياضية 
 الرياضيات.إحصائية فيما يتعمؽ بتدريس كحدة الضرب في مادة  داللة
 

عمى ردة ف استخداـ التمثيالت الرياضية في مادة الرياضيات جاءت ألى إكىنا يمكف تفسير ىذه النتيجة 
كأصبحت تقدـ المعرفة كالمعمكمة عمى  كالكاقع،مقركنة بمجاؿ الحياة ك الطرائؽ االعتيادية في التعميـ 
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ككؿ ىذه تساىـ بشكؿ كبير  .باستخداـ الحاسكبك لعاب أك شكاؿ مختمفة منيا ما يككف صكر كرسكمات أ
حميا يتحتـ  إلييـف كضع الطمبة في مشكمة كالطمب إذ إ الطمبة،يارة حؿ المشكالت لدل م تنميةجدا في 

 الرياضيات.لى نتائج مرضية تكافؽ إالكصكؿ  ـيتسنى ليعمييـ البحث عف حمكلم
 

المجمكعة التجريبية باستخداـ طريقة  طمبةمر يعزل كجكد ىذا الفرؽ بيف المجمكعتيف لتدريس خالصة األ
عادة صياغتيا أنيا تعتمد عمى قراءة المسإالتمثيالت الرياضية؛ حيث  لة كفيميا الفيـ الصحيح كا 

كاقتراح الحمكؿ كتطبيقيا كالتحقؽ مف  ،كتكضيح المعطيات كالمطمكب ،كالرمكز ،كالرسـ ،بالكممات
ى إعادة ؛ إذ يجد نفسو بحاجة السو كيشجعو عمى التعمـكىذا مما يزيد مف ثقة الطالب بنف، مصداقية الحؿ

صياغة المسائؿ بما يفيمو، إضافة إلى أثر معرفة طمبة المجمكعة التجريبية أنيـ يخضعكف الستراتيجية 
 جديدة مقارنة مع المجمكعة الضابطة كىذا يجعميـ يبذلكف جيدا حتى يتفكقكف عمى المجمكعة التجريبية. 

 
ككضع ليـ القكاعد  ،ذه االستراتيجية ساعد الطمبة عمى فيـ المحتكل بشكؿ دقيؽفالتعمـ باستخداـ ى

لمكشؼ عف قدراتيـ، كما إف  ليـ الفرص تاحأاألساسية في حؿ المشكالت الرياضية التي تكاجييـ ك 
 (2010السعيدم، ) ةدراس الدراسةمعت ىذه التمثيالت الرياضية تالئـ طمبة المرحمة األساسية الدنياكاتفق

بير، ش)كما اتفقت مع دراسة  حكؿ أىمية استخداـ التمثيالت الرياضية،( 2010كدراسة )البالصي كبرىـ، 
كىذا يتناسب  ( في أىمية تنمية حؿ المشكالت الرياضية لدل الطمبة2011كدراسة )الغامدم، ( 2011

  العمرية.كخصائص الطمبة في ىذه المرحمة 
 

الطمبة ظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكسطات اإلحصائية في درجات أكما ك 
تعرضكا لنفس الطريقة الطمبة تعزل الى متغير الجنس كلصالح الذككر، كيمكف تفسير ىذه النتيجة باف 
في مقدرة  أكبرالذككر ف أ بينتالجديدة ككضحت ليـ التحديات التي يكاجييا كال الجنسيف كلكف النتائج 

 لعامؿ الخبرةالباحث ىذه النتيجة  عزكالرياضية كي مكاجية التحديات كلدييـ القدرة في حؿ المشكالت
 ناث. كاالحتكاؾ بالكاقع أكثر مف اإل

 
 التفاعل بين المجموعة ومتغير الجنس

 
طريقة كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف المتكسطات الحسابية تعزل لمتفاعؿ بيف عدـ أظيرت النتائج 

التدريس كالجنس في تنمية ميارة حؿ المشكالت لدل طمبة الصؼ الرابع كيمكف تفسير ىذه النتيجة باف 
 نثى(،أك أ )ذكرطريقة التدريس المستخدمة كانت مالئمة في تنمية ميارة حؿ المشكالت بعيدا عف الجنس 
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كالت كلـ تتكفر مف الدراسات حيث كاف ىناؾ تكافؤ في األثر مف حيث تنمية الميارات الالزمة لحؿ المش
طالع عمييا مف قبؿ الباحث كتمت مراجعتيا تبحث بشكؿ مباشر بيف التفاعؿ بيف السابقة التي تـ اإل
 .الجنسالمجمكعة كمتغير 

 
 مناقشة النتائج المتعمقة السؤال الثاني  2.4

 
بين متوسط درجات طالب  (α≤ 0.05)ىل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

عزى لطريقة تالدافعية  استبانةالمجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في 
 ؟بين الطريقة والجنسالتدريس المستخدمة والجنس والتفاعل 

 
حصائيا في قياس إ، عدـ كجكد فركؽ دالة )االستبانة( أظيرت نتائج تحميؿ درجات مقياس الدافعية

ف ىناؾ أجراء المقابمة لقياس الدافعية كجد الباحث إ، كبعد لى طريقة التدريسإمتكسطات الدافعية تعزل 
 دافعية لدل الطمبة نحك الرياضيات.

 
ف استخداـ استراتيجية التمثيالت الرياضية لـ تحسف مف دافعية إكفي ضكء ىذه النتيجة يمكف القكؿ  

ف مقياس االستبانة أيككف السبب في ذلؾ  ستبانة لقياس الدافعية كقداإل كفقا لنتائج نحك الرياضياتالطمبة 
الييئة التدريسية فمذلؾ لـ تكف االستبانة لتعبر  نيتأخبر مف قبؿ كما الطمبة مرحمة جديدة لـ يتعرض ليا 

 بشكؿ كاضح عف ما يجكؿ بنفس الطالب. 
 
الى كجكد فركؽ دالة إحصائية في الدافعية حسب ( نتكصؿ 6.4طبقا لمنتائج التي يكضحيا الجدكؿ )ك 

( باف ىناؾ فركؽ في الدافعية نحك تعمـ الرياضيات حسب الجنس يعزل 7.4الجنس ككضحيا الجدكؿ )
ناث قد انجذبف الى الطريقة كساعدت ىذه ف قد يككف اإلكىذا يعزل أل الذككرالطمبة لإلناث عمى حساب 

ناث إال التعمـ كلذلؾ نرل دافعيتيـ ف ال مجاؿ أماـ اإلأضيات حيث الطريقة في زيادة دافعيتيـ نحك الريا
 الرياضيات.نحك التعمـ بشكؿ عاـ كخصكصا 

 
( كدراسة 2015دراسة )زيداف، منيا الدراسات التي ذكرىا الباحث السابقة  كتتفؽ ىذه الدراسة مع

( التي أظيرت أيضا 2012( حيث أظيرت كجكد دافعية، إضافة الى دراسة )عقيؿ،2013)لكنسحدة،
( لتؤيد اف 2013، كجاءت دراسة )جرار،الباحثكجدىا كجكد فركؽ دالة احصائيا في الدافعية كالتي 

 الرياضيات.االناث يتمتعف بدافعية نحك تعمـ 
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 التفاعل بين المجموعة ومتغير الجنس 
 

لى التفاعؿ إحصائيا بيف متكسطات درجات مقياس الدافعية تعزل إنتائج عدـ كجكد فركؽ دالة أظيرت ال
بيف المجمكعة كالجنس أم لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس لصالح أم طرؼ كقد يعكد السبب في 

حيث كفرت ليـ المشاركة  التجريبية،ناث لطريقة التدريس في المجمكعة ذلؾ قبكؿ الطرفيف الذككر كاإل
 التدريس.كالتفاعؿ مع طريقة 

 
عتماد كلـ تتكفر دراسات سابقة مف الدراسات التي راجعيا الباحث تبحث في قياس متكسطات الدافعية باإل

 الجنس.عمى التمثيالت الرياضية كمتغير 
 

 واالقتراحات التوصيات  3.5
 

 في ضكء نتائج الدراسة فاف الباحث يكصي باآلتي: 
استخداـ المعمميف لمتمثيالت الرياضية المتعددة كدمج نماذج لدركس استخدـ فييا التمثيالت ضركرة  -

 . الرياضية في المنياج
عقد دكرات تدريبية لمعممي الرياضيات مف اجؿ تكظيؼ االستراتيجيات الجديدة كمنيا التمثيالت  -

 أكضح كأعمؽ لمطالب.الرياضية كغيرىا مف االستراتيجيات التي تنقؿ المفاىيـ بصكرة 
 إعادة تطبيؽ الدراسة كاالستراتيجية بحيث تتناكؿ متغيرات جديدة كمناطؽ مختمفة.  -
 المختمفة.اجراء بحكث متكسعة في التمثيالت الرياضية بحيث تشمؿ التمثيالت الرياضية  -
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 دليؿ المعمـ لمتدريس
 باستخداـ التمثيالت الرياضية المتعددة

 دركس الكحدة الثالثة الضرب
 التجريبية(المجمكعة  )لطالب

 الصؼ الرابع االساسي
 الفصؿ الدراسي االكؿ
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 مقدمة : 
المقررة في كتاب  الضرب()قاـ الباحث بإعداد دليؿ المعمـ /ة لتكضيح كيفية تدريس الكحدة الثالثة 
 الرياضيات الجزء االكؿ لمصؼ الرابع االساسي باستخداـ التمثيالت الرياضية 

ة ميارات حؿ كيحتكم ىذا الدليؿ عمى االىداؼ السمككية لمكحدة كمحتكل المادة التعميمية كما يتعمؽ بتنمي
كيحتكم عمى االجراءات التي تساعد المعمـ  الرياضية،المشكالت مف خالؿ المحتكل القائـ عمى التمثيالت 

 / ة في تدريس ىذه الكحدة 
 عزيزم المعمـ / ة 

ىي عممية تدريس قائمة عمى الربط بيف مراحؿ تمثيمية مختمفة كىذه  الرياضية:استراتيجية التمثيالت 
بحيث يمكف  الحقيقية،كمرحمة االكضاع  كاالشكاؿ،كمرحمة الصكر  كالمغة،مرحمة الرمكز  ىي:المراحؿ 

االنتقاؿ مف مرحمة الى اخرل عبر نظاـ تمثيمي مترابط يتككف مف العمؿ اليدكم كالمغة الرياضية كالرمكز 
 مختمفة.كاكضاع حقيقية مف الحياة كصكر كاشكاؿ تمثيمية 

نيا تساعد المتعمـ أبب اىتماـ الباحث المتزايد في تطبيؽ ىذه االستراتيجية بكس االستراتيجية:ىمية تنفيذ أ
عمى نقؿ المادة التعميمية مف المجرد الى ارض التطبيؽ كتمثيؿ المعارؼ كالمعمكمات عمى اشكاؿ تساعده 

 تكاجيو.في حؿ المشكالت التي 
 االستراتيجية:اجراءات تنفيذ 
 دكر المعمـ 

  االجراءات االدارية 
 يحدد المعمـ مف االجراءات كالتعميمات االتية 

 تكزيع الطمبة بشكؿ مناسب حتى يتسنى ليـ االنتباه لمحصة  .1
 يكزع المعمـ المياـ عمى الطمبة اما فرديا اك بشكؿ جماعي حسب ما يراه المعمـ مناسبا  .2
يقدـ بعض التعميمات المتعمقة بالنشاطات المختمفة التي تقدـ لمطمبة منيا زمف االنجاز كتحديد  .3

 لممسألة.االىداؼ كتسمسؿ خطكات الحؿ 
 التمييد لمدرس 
فيـ ما سيقكـ المعمـ بتمثيمو كالخركج  الطمبة فيمع بداية كؿ حصة تعطى افكارا تمييدية لمساعدة  

 المتناسبة.باالستنتاجات 
 
 يـ االنشطة التعميمية التعممية يصاحبيا اكراؽ العمؿ تقد 
  التقكيـ 

 دكر المتعمـ 
  اف يمتـز بالتعميمات التي تعطى اليو مف قبؿ المعمـ 
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  االجابة عف االسئمة فرديا 
  مناقشة االستنتاجات الفردية مع المعمـ 
  تدكيف ما تـ التكصؿ اليو مف خالؿ التمثيالت الرياضية 
  المسائؿ.اتباع الخطكات العممية في حؿ 

لمصؼ الرابع االساسي باستخداـ التمثيالت الرياضية في تنمية  )الضرب(كيحتاج تدريس الكحدة الثالثة 
كفيما يمي دليؿ لممعمـ / ة تـ فيو عرض مفصؿ لكؿ ما  دراسية،( حصة 15)ميارة حؿ المشكالت الى 

 باستخداـ التمثيالت الرياضية .  الضرب( )كحدةقرر تدريسيا يحتاجو المعمـ / ة في تدريسو لمكحدة الم
 
 
 

 عدد الحصص (الدرس )مكضكعالعنكاف  الدرس
 حصص 3 مراجعة الضرب االكؿ
 صصح3 مضاعفات العدد الثاني
 حصص 3 10الضرب بمضاعفات  الثالث
 حصص 3 رقميف مفا منيم كؿ عدديف ضرب الرابع

 حصص 3 ارقاـ ثالثة مف مككف عدد في رقميف مف مككف عدد ضرب الخامس
 

 االىداف العامة لموحدة:
 بعد االنتياء مف دراسة الكحدة يتكقع مف الطالب اف يككف قادرا عمى : 

 ضرب عدد مف رقميف في عدد مف ثالثة أرقاـ عمى األكثر. -1
 .90كمضاعفاتيا حتى  10ضرب عدد مف ثالث أرقاـ عمى األكثر في قكل  -2
 صحة الضرب.التحقؽ مف  -3
 أعداد. 3تكظيؼ خاصتي التبديؿ كالتجميع في تبسيط إجراء عممية ضرب  -4
 حؿ مسائؿ نصية تتضمف عممية الضرب. -5
 إيجاد مضاعفات أعداد بسيطة -6
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 الضرب( )مراجعة االكؿ:الدرس 
 االىداف : 

نفيذ االنشطة المرتبطة بو عزيزم المعمـ / ة : يتكقع مف الطالب بعد االنتياء مف شرح الدرس كدراستو كت
 اف يككف قادرا عمى اف : 

 يضرب عدد مككف مف رقميف في عدد مككف مف رقـ كاحد يستنتج أف عممية الضرب عممية تبديمية   -1
 يستنتج  أف عممية الضرب عممية تجميعية   -2
 قـ يستخدـ اآللة الحاسبة في إيجاد ناتج ضرب عدد مككف مف رقميف في عدد مككف مف ر   -3
 يكظؼ عممية الضرب في حؿ مسائؿ يكمية   -4

 الوسائل والمواد المستخدمة 
  المكح السبكرم 
  اقالـ المكح 
  عمب صغيرة متجانسة 
  اكراؽ العمؿ 

 خطكات السير في شرح الدرس : 
  يجب عمى المعمـ كمدخؿ سمككي لممعمـ اف يقكـ بمراجعة بسيطة لجدكؿ الضرب حتى يتسنى لو البدء

 المطمكب.بعممية الشرح حسب 
  بالعنكاف.يقـك المعمـ بكتابة بيانات الحصة مف عنكاف كتاريخ كيـك كيبدأ بمناقشة المتعمميف 
  كاالتي:يضع مثاال عمى المكح السبكرم يكضح فيو التمثيالت الرياضية 

  بخطكة(.المعمـ المثاؿ خطكة  )يكضح
 عف االسئمة التي تمييا  يمي كاجبجد ناتج ما  :مثاؿ
1  )4  ×2         .......  =2  )8  ×20  ......... = 
3 )2  ×79     ........... = 

  2× 4أ/ ماذا يعني 
 لناتج؟اىؿ تجد اختالفا في  (4×  2)ب/ قارف بيف ناتج المسألة االكلى كمسألة 

 الناتج؟ج/ ماذا لك عكسنا المسألة الثانية ىؿ يختمؼ 
 = ............. 3( × 2× 4د/ ) 
 ( =............... 3×  2× )4ق/ 

 ىؿ الناتجاف متساكياف ..................... ماذا تسمى ىذه العممية ؟؟؟؟ 
 االجابة : 

   2×  4في المسألة االكلى   التمثيل بالرسم 
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 ثيل باليدويات والمحسوسات مالت

 عمب صغيرة ككرات ممكنة كقصاصات كرقية . 4احضار 
 التمثيل بالمغة 

  2×  4في المسألة االكلى   
 اربع مجمكعات في كؿ مجمكعة عنصريف نريد اف نجمعيما في مجمكعة كاحدة كـ عنصر نجد فييا؟؟ 

  20×  8في المسألة الثانية 
مجمكعات في كؿ مجمكعة عشركف عنصر نريد اف نجمعيما في مجمكعة كاحدة كـ عنصر يكجد ثماف 
 فييا ؟؟
  79×  2في المسألة الثالثة  

مجمكعتاف في كؿ مجمكعة تسع كسبعكف عنصر نريد اف نجمعيما في مجمكعة كاحدة كـ عنصر نجد 
 فييا ؟؟

 التمثيل بالخرائط الذىنية 
      2×  4في المسألة االكلى    

 
 
 
 
 

 ما مقدار الناتج ؟؟
 التمثيل بالجداول 

 ألم مسالة عف طريؽ الجدكؿ بالطريقة التالية  يمكننا تمثيؿ عممية الضرب
 
 
 
 

 

1 
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 100×  2  32× 7 15×  2 المسالة

باستخداـ الجمع 
 المتكرر

 15  +15  =30  32 +32  +32  +32 
+32 +32 +32  =224 

100 +100  =200  

باستخداـ 
 المجمكعات

 عمى تحتكم مجمكعتيف
ا جمعيم يمكف عنصر15
 كاحدة مجمكعةي ف

 عنصر 30 عمى تحتكم

 كؿ في مجمكعات سبع
 يمكف عنصر 32 كاحدة

 كاحدة بمجمكعة كضعيـ
 245 تحكم

 مجمكعة كؿ في مجمكعتاف
 في جمعيـ يمكف عنصر مئة

 مئتا تحكم كاحدة مجمكعة
 عنصر

 العممية السريعة
     الضرب العمكدم

       15  
       ×2  

        30  

         32  
          ×7  

 224 

        100  
          ×2  

         200   

 
 ، فما العدداف  20كحاصؿ ضربيما  9مثاؿ : عدداف ناتج جمعيما 

 
 قراءة المسألة -1خطكات الحؿ 
 حدد المعطيات 

 
   9عدداف مجمكعيما  
  20عدداف ضربيما  

 حدد المطمكب 
 

 ما ىما العدداف ؟؟ 
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 تمثيؿ بالرسـ 
 
                                      =                         +9   
 
 

                                    =                               ×20  
 
 
 استكشاؼ الحؿ  -2

 ىؿ المعمكمات كافية لمحؿ ؟؟
 ىؿ تعرؼ طريقة لمحؿ ؟؟

 
 الحؿ :  -3

 التمثيؿ بالمغة 
  9عدداف نجمعيما نحصؿ عمى ناتج 

 نجرب االعداد مف البداية بالجمع حتى نحصؿ عمى النتيجة كربما أكثر مف نتيجة 
 
6  +3  =9 ،4 +5  =9   ،1  +8 =9   ،7  +2  =9   ،9 +0  =9  
 

 اد المتكقعة نكتب جميع االعد
 
 يككف ىما العدداف المذاف نبحث عنيما  20نحكؿ عممية الجمع لعممية ضرب كاذا كاف الناتج  
6  ×3  =18  
4  ×5  =20  
1  ×8  =8  
7  ×2 =14  
9  ×0  =0    
 ( 5،  4اذف ىما )   20كضربيما  9يككف العدداف ىما مف كاف جمعيما  
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 التمثيؿ بالرسـ 
 

                           =                      + 
 
 
 
 
 
 
 

                      ×                      = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( قرشًا، كم تدفع ميسون 64( كرسيًا، ثمن الواحد منيا )35أرادت ميسون أن تشتري ) نشاط بيتي :
 ثمنًا لمكراسي؟
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 ( 1ورقة عمل )
 مراجعة الضرب 

 عزيزي الطالب بعد االنتياء من ورقة العمل يتوقع منك ان : 
 تحل المسألة بالخطوات التي تعممتيا من المعمم -
 يجد الطالب الناتج  -
 

 سنوات ؟  7شيرا . كم شيرا في  12السؤال : في السنة الواحدة 
 لالجابة عن السؤال السابق عميك اتباع الخطوات التالية 

 اقرأ المسألة واعد صياغتيا بطريقتك الخاصة  -1
.....................................................................................................

.......................................................................... 
 اكتب المعمومات المعطاة   -2

.....................................................................................................
............................................................................. 

 حدد المطموب من المسألة   -3
.....................................................................................................

.................................................................. 
 ارسم شكال تخطيطيا لممسألة ان امكن ذلك   -4

.....................................................................................................
................................................................... 

 حمل عناصر المسألة بترجمة المعطيات الى رموز   -5
.....................................................................................................

................................................................... 
 اكتب المعطيات بالتمثيل المغوي  -6

.....................................................................................................
................................................................... 

 اكتب خطوات الحل لممسألة   -7
.....................................................................................................

................................................................... 
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 حل المسألة   -8
..................................................................................................... 

 ىل اجبت عن المسألة   -9
..................................................................................................... 

 
 
 
 

 التقويم 
 جد ناتج ما يمي  .1
1  /6  ×9 ......... = 
2  /7  ×6 ......... = 
3  /4  ×83  ........... = 
4 /5  ( ×2  ×5................ = ......... × ....... = ) 
5  /6  ( ×3  +7 ....... × ........ +  ....... ×....... = ) 

                      .................... + .................  = 
 
 
 
 ( من الكتاب 53( ، صفحة )  11،  8واجب : تمرين)  
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 الدرس الثاني :) مضاعفات العدد(
 االىداف : 

عزيزم المعمـ /ة : يتكقع مف الطالب بعد االنتياء مف شرح الدرس كدراستو باستخداـ التمثيالت الرياضية 
 كتنفيذ االنشطة المرتبطة بو اف يككف قادرا عمى اف : 

 يكظؼ المضاعفات في حؿ مسائؿ يكمية كحياتيو 
 

 الوسائل والمواد المستخدمة : 
  المكح السبكرم 
  اقالـ رصاص كاقالـ الحبر 
  اقالـ المكح الممكنة 
 

 خطكات سير عممية شرح الدرس 
  بسيطة  لمدرس السابؽ كربط لممعارؼ يجب عمى المعمـ كمدخؿ سمككي لممعمـ اف يقكـ بمراجعة

 كالخبرات حتى يتسنى لو البدء بعممية الشرح حسب المطمكب .
  . يقـك المعمـ بكتابة بيانات الحصة مف العنكاف كالتاريخ كاليكـ كيبدأ بمناقشة المتعمميف بالعنكاف 
  : يضع مثاال عمى المكح السبكرم يكضح فيو التمثيالت الرياضية كاالتي 

 المعمـ المثاؿ خطكة بخطكة ( . ) يكضح 
 
 
 
 
 

  4مثاؿ : مضاعفات العدد 
 
 
 
 

  يتعرؼ إلي مفيـك مضاعؼ 
  يجد مضاعفات أم عدد 

 تعرٌف المضاعف : حاصل ضرب العدد فً عدد صحٌح 

 حاصل ضرب عددٌن ٌكون مضاعفا لكل منهما 5 
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 تمثيؿ بالرسـ 
 
4 

 
8 

 
 

12 

 
 

16 
 
 

 
 
 

  2مثاؿ : مضاعفات العدد 
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  3مثاؿ : اكتب المضاعفات لمعدد 
  التمثيل بالرسم 
 

 
 

 
 

 
 
 
  التمثيل بالمحسوسات واليدويات 
 

قمـ اك اكثر ، يتـ تقسيميـ الى مجمكعات كؿ مجمكعة تزيد عف االخرل بثالثة  30اقالـ رصاص عدد 
 اقالـ . 

 
  التمثيل بالمغة 

  3كاضفنا اليو في كؿ مرة  3، لك بدأنا بالعدد  3ما المجمكعات التي تشكؿ مضاعفات العدد 
 اكتب المضاعفات عمى شكؿ متتالية . 

3 ،6  ،9  ،12  ،15  ،18  ..... ، 
 

 نكمؿ النمط في ىذه امثمة 
 5 ......  ، .......... ، ........ ، ....... ، ...... ، 

10  ......... ، ..........، ......... ، ........ ، ....... ، 
12  ،........ ،36   ، .......... ،48 ......... ، ....... ، 
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 التمثيل بالجداول  
 

 العدد
المضاعؼ 

 االكؿ
 ×1 

 المضاعؼ
 الثاني
 ×2 

المضاعؼ 
 الثالث
 ×3 

 المضاعؼ
 الرابع
×4 

 المضاعؼ
 الخامس

 ×5 

3 3 ×1=3   3×2=6  3×3=9 3×4=12 3×5=15 

50 50×1=50 50×2=100    

200      

 نشاط بيتي : 
كـ دفتر  الكاحد.قركش لمدفتر  5يريد اف يشترم اكبر عدد ممكف مف الدفاتر بسعر  ،قرشا 32مع محمد 

 يستطيع اف يشترم ؟؟ ككـ قرشا يتبقى معو؟
 

 ( 2كرقة عمؿ ) 
 عزيزي الطالب بعد االنتياء من ورقة العمل يتوقع منك ان : 

 تحل المسألة بالخطوات التي تعممتيا من المعمم -
 يجد الطالب الناتج  -
 

 فمف انا ؟؟  9،  4كانا مضاعؼ لكؿ مف العدديف  40،  30السؤاؿ : انا عدد اقع بيف 
 لالجابة عن السؤال السابق عميك اتباع الخطوات التالية 

 اقرأ المسألة واعد صياغتيا بطريقتك الخاصة  -1
.....................................................................................................

.......................................................................... 
 اكتب المعمومات المعطاة   -2

.....................................................................................................
............................................................................. 
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 حدد المطموب من المسألة   -3
.....................................................................................................

.................................................................. 
 ألة ان امكن ذلك ارسم شكال تخطيطيا لممس  -4

.....................................................................................................
................................................................... 

 حمل عناصر المسألة بترجمة المعطيات الى رموز   -5
.....................................................................................................

................................................................... 
 اكتب المعطيات بالتمثيل المغوي  -6

.....................................................................................................
................................................................... 

 اكتب خطوات الحل لممسألة   -7
.....................................................................................................

................................................................... 
 
 حل المسألة   -8

.....................................................................................................
.................................................................. 

 ىل اجبت عن المسألة   -9
..................................................................................................... 

 ىل عندك طريقة اخرى لمحل  -10
..................................................................................................... 

 تحقق من معقولية الحل  -11
..................................................................................................... 
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 التقكيـ : 
 اكمؿ حسب المطمكب 

1 / 
                                           ×1           

                                                       ×2      ×3        ×4  
 
 
 /  اكتب خمس مضاعفات لالعداد التالية 2
1.  6 ................ ، ........... ، ..........  ، .........  ، .......... ، 
2. 12 ............... ، ........... ، ............. ، .........  ، ........ ، 
3.  10 .... ، ........ ،............... ، ........... ، ............ ،....... 
4. 7 ...............، .......... ، ..............، ............ ، .......... ، 
 
 

 مف الكتاب   .  57 – 56( صفحة  7،  6كاجب : تمريف ) 
 
 

. 
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 ( 10لدرس الثالث :) الضرب بمضاعفات ا
  االىداف:

نتياء مف شرح الدرس كدراستو باستخداـ التمثيالت الرياضية يتكقع مف الطالب بعد اإل ة:عزيزم المعمـ /
  ف:أف يككف قادرا عمى أنشطة المرتبطة بو كتنفيذ األ

  وفي حؿ مسائؿ يكمية كحيات 1000،  100،  10يكظؼ قاعدة الضرب في 
 

 الوسائل والمواد المستخدمة : 
  المكح السبكرم 
  اقالـ رصاص كاقالـ الحبر 
  اقالـ المكح الممكنة 
  المعداد 
 

 خطكات سير عممية شرح الدرس 
  يجب عمى المعمـ كمدخؿ سمككي لممعمـ اف يقكـ بمراجعة بسيطة  لمدرس السابؽ كربط لممعارؼ

 حسب المطمكب .كالخبرات حتى يتسنى لو البدء بعممية الشرح 
  . يقـك المعمـ بكتابة بيانات الحصة مف عنكاف كتاريخ كيـك كيبدأ بمناقشة المتعمميف بالعنكاف 
  : يضع مثاال عمى المكح السبكرم يكضح فيو التمثيالت الرياضية كاالتي 

 ) يكضح المعمـ المثاؿ خطكة بخطكة ( . 
 عشرات  4=  10×  4مثاؿ :  

 وسات التمثيل باليدويات والمحس
 قطع نقدية مف فئات العشرات   4
 

 التمثيؿ بالرسـ :
 
 
 
 

   1000،   100،  10يضرب عدد في 
  1000،  100،  10يستقرئ قاعدة الضرب في 

01 
01 

01 

0

1 
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 التمثيل بالمغة 
 اربع مجمكعات في كؿ مجمكعة عشرة عناصر فما الناتج ؟؟

 التمثيل بالخرائط الذىنية 
 

                                               4  
 

                               10     10      10    10 
 
 التمثيؿ بالجداكؿ  
 
 
 

مف خالؿ ما 
 سبؽ نستنتج اف : 

 4 ×10   =40  
5  ×10  =50  
2  ×100  =200  
2  ×1000  =2000  
 
 
 

 مثاؿ : 
 5 ×30                      ........ =5  ×30    =0 1  ( ×5  ×3 = )0 15  

 اكمؿ ما يمي :
1  /16  ×40 ..................... = 
2 /8  ×60  ....................... = 
3 /6  ×300 ...................... = 

 

10  ×1 10  ×2 10  ×3 10 ×4 

    

ٌساوي العدد وعلى ٌمٌنه عدد  0111،  011،  01ناتج ضرب عدد فً 

 اصفار المضروب فٌه 5 
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 (3كرقة عمؿ )
 عزيزي الطالب بعد االنتياء من ورقة العمل يتوقع منك ان : 

 تحل المسألة بالخطوات التي تعممتيا من المعمم -
 يجد الطالب الناتج  -
 

 كيمك مترا . كـ مترا قطعت السيارة ؟؟ 80السؤاؿ قطعت السيارة مسافة 
 عميك اتباع الخطوات التالية  لالجابة عن السؤال السابق

 اقرأ المسألة واعد صياغتيا بطريقتك الخاصة  -1
.....................................................................................................

.......................................................................... 
 اكتب المعمومات المعطاة   -2

.....................................................................................................
............................................................................. 

 حدد المطموب من المسألة   -3
.....................................................................................................

.................................................................. 
 ارسم شكال تخطيطيا لممسألة ان امكن ذلك   -4

.....................................................................................................
................................................................... 

 حمل عناصر المسألة بترجمة المعطيات الى رموز   -5
.....................................................................................................

................................................................... 
 اكتب المعطيات بالتمثيل المغوي  -6

.....................................................................................................
................................................................... 

 ب خطوات الحل لممسألة اكت  -7
.....................................................................................................

................................................................... 
 حل المسألة   -8
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.....................................................................................................
.................................................................. 

 ىل اجبت عن المسألة   -9
.....................................................................................................

........................................................................... 
 ىل عندك طريقة اخرى لمحل  -10

.....................................................................................................
.................................................................. 

 تحقق من معقولية الحل  -11
.....................................................................................................

.............................................................. 
 

 التقكيـ : 
  جرات في ش 5دكنمان ك طمب مف أبنائو األربعة أف يزرع كؿ ابف  20مزارع عنده قطعة أرض مساحتيا

 كؿ دكنـ .  كـ شجرة زرع االبناء في األرض كميا ؟ 
 
  ( صفحة 8كاجب بيتي السؤاؿ )مف الكتاب 60 
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 الدرس الرابع :) ضرب عددين كل منيما مكون من رقمين(
 االىداف : 

عزيزم المعمـ /ة : يتكقع مف الطالب بعد االنتياء مف شرح الدرس كدراستو باستخداـ التمثيالت الرياضية 
 كتنفيذ االنشطة المرتبطة بو اف يككف قادرا عمى اف : 

  ظؼ المكضكع في حؿ مسائؿ يكمية كحياتويك 
 

 الوسائل والمواد المستخدمة : 
  المكح السبكرم 
  اقالـ رصاص كاقالـ الحبر 
  اقالـ المكح الممكنة 
  االلة الحاسبة 
 

 خطكات سير عممية شرح الدرس 
 
  السابؽ كربط لممعارؼ  بسيطة لمدرسيجب عمى المعمـ كمدخؿ سمككي لممعمـ اف يقكـ بمراجعة

 كالخبرات حتى يتسنى لو البدء بعممية الشرح حسب المطمكب .
  بالعنكاف.يقـك المعمـ بكتابة بيانات الحصة مف العنكاف كالتاريخ كاليكـ كيبدأ بمناقشة المتعمميف  
  كاالتي:يضع مثاال عمى المكح السبكرم يكضح فيو التمثيالت الرياضية  

 خطكة بخطكة ( . ) يكضح المعمـ المثاؿ 
 

 =  ..........   12×  16مثاؿ : جد ناتج     
 التمثيؿ باليدكيات كالمحسكسات 

 قطع دينز اك المكعبات الصغيرة اك قطع نقدية
 
 
 
 

 .يستخدـ الطريقة العامة إليجاد ناتج ضرب عدديف مككف كؿ منيما مف رقميف 
  يتحقؽ مف الناتج عف طريؽ االلة الحاسبة 



85 

 

 التمثيؿ بالرسـ : 

 

 

 

 

 

 

      16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التمثيؿ بالمغة : 
16  ×12  = 

 في كؿ مجمكعة اثنا عشر عنصرا .  في حؿ ىذا السؤاؿ  لدينا ستة عشر مجمكعة
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 التمثيؿ بالجداكؿ 
 المسألة                            
 الطريقة                 

16  ×12 

 
 الطريقة العامة العمكدية 

12 
 × 16 

 
     12           12      
   ×6           ×10       
    2 7     +   120         =192 

 

 باستخداـ االلة الحاسبة 

 12 العدد في 16 العدد الطالب يضرب
 .  الناتج كيكتب

 
 
 
 ( 4كرقة عمؿ )  

 عزيزي الطالب بعد االنتياء من ورقة العمل يتوقع منك ان : 
 تحل المسألة بالخطوات التي تعممتيا من المعمم -
 يجد الطالب الناتج  -
 

 كتابا مف النكع نفسو ؟؟ 27قرشا ، ما ثمف  15السؤاؿ ثمف كتاب  
  لالجابة عن السؤال السابق عميك اتباع الخطوات التالية 

 اقرأ المسألة واعد صياغتيا بطريقتك الخاصة  -1
.....................................................................................................

.......................................................................... 
 اكتب المعمومات المعطاة   -2

.....................................................................................................
............................................................................. 

 حدد المطموب من المسألة   -3
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.....................................................................................................
.................................................................. 

 ارسم شكال تخطيطيا لممسألة ان امكن ذلك   -4
.....................................................................................................

................................................................... 
 حمل عناصر المسألة بترجمة المعطيات الى رموز   -5

.....................................................................................................
................................................................... 

 ي اكتب المعطيات بالتمثيل المغو  -6
.....................................................................................................

................................................................... 
 اكتب خطوات الحل لممسألة   -7

.....................................................................................................
................................................................... 

 
 حل المسألة   -8

.....................................................................................................
.................................................................. 

 ىل اجبت عن المسألة   -9
.....................................................................................................

........................................................................... 
 ىل عندك طريقة اخرى لمحل  -10

.....................................................................................................
.................................................................. 

 تحقق من معقولية الحل  -11
.....................................................................................................

................................................................... 
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 التقكيـ : 

  جد ناتج ما يمي 
1  /12  ×28  = 
 
2 /34  ×75  = 
  اقالـ ماذا يمـز مف  4قركش ، كاشترل ايضا  5فتر الكاحد دفاتر بسعر الد 7اشترل احمد

 معمكمات ) المعمكمات الناقصة ( ، لمعرفة ثمف ما اشتراه احمد مف دفاتر كاقالـ ؟؟
..................................................................................... 

 
  ( صفحة 3( ، )  2تمريف رقـ )مف الكتاب  62 

 الدرس الخامس :) ضرب عدد مكون من رقمين في عدد مكون من ثالثة ارقام (
 االىداف: 

عزيزم المعمـ /ة : يتكقع مف الطالب بعد االنتياء مف شرح الدرس كدراستو باستخداـ التمثيالت الرياضية 
 كتنفيذ االنشطة المرتبطة بو اف يككف قادرا عمى اف : 

 يكظؼ المكضكع في حؿ مسائؿ يكمية كحياتو 
 

 الوسائل والمواد المستخدمة : 
  المكح السبكرم 
  اقالـ رصاص كاقالـ الحبر 
  اقالـ المكح الممكنة 
  االلة الحاسبة 

 خطكات سير عممية شرح الدرس 
  السابؽ كربط لممعارؼ  بسيطة لمدرسيجب عمى المعمـ كمدخؿ سمككي لممعمـ اف يقكـ بمراجعة

 المطمكب.كالخبرات حتى يتسنى لو البدء بعممية الشرح حسب 
  بالعنكاف.يقـك المعمـ بكتابة بيانات الحصة مف عنكاف كتاريخ كيـك كيبدأ بمناقشة المتعمميف  
  كاالتي:يضع مثاال عمى المكح السبكرم يكضح فيو التمثيالت الرياضية  

  رقميف في عدد مككف مف ثالثة ارقاـ. مككف مفيستخدـ الطريقة العامة إليجاد ناتج ضرب عدد 
 اللة الحاسبة يتحقؽ مف الناتج عف طريؽ ا 
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 طكة ( . ) يكضح المعمـ المثاؿ خطكة بخ
 مثاؿ : جد ناتج ما يمي 

 شيرا ؟؟ 14دينارا . كـ دينارا يبمغ دخؿ االسرة في  215الدخؿ الشيرم ألسرة يساكم 
 الحؿ : 

  215                الطريقة العامة
                              ×14         

        215                   215                      215 
         ×4                      ×10                     ×14                 

         0 6 8                 0 0 0                    860 
                               +0 5 1 2               +2150 

                                 0 5 1 2                  3010    
 طريقة الخاصة ) طريقة التوزيع ( ال

215  ×14  =14  ( ×5  +10  +200  ) 
              (  =14  ×5  (+)14  ×10  (+)14  ×200 ) 
               =5  ( ×4  +10  ( + )14  ×10  ( + )14  ×200) 
               =5 ×4  +5  ×10  +14  ×10  +14  ×200  
               =20  +50 +140  +2800  
               =0 1 0 3  

 

   3010=  14×  215       باأللة الحاسبة  
عمبة حميب فاذا كاف ثمف العمبة  12صندكقا ،يحتكم كؿ صندكؽ منيا عمى  25مثاؿ : اشترل تاجر 

 ثمنا لمحميب ؟؟قرشا فكـ قرشا دفع التاجر  75الكاحدة 
  لالجابة عن السؤال السابق عميك اتباع الخطوات التالية 

 اقرأ المسألة واعد صياغتيا بطريقتك الخاصة  -1
 قرش ، كـ ثمف الصناديؽ جميعيا .  75عمبة ، ثمف العمبة الكاحدة  12صندكؽ في كؿ صندكؽ  25
 اكتب المعمومات المعطاة   -2
 صندكؽ  25
 عمبة حميب  12

 قرش  75الثمف لمعمبة 
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 حدد المطموب من المسألة  -3
 عمبة  12كـ ثمف الصناديؽ التي يحكم كؿ صندكؽ 

 ارسم شكال تخطيطيا لممسألة ان امكن ذلك   -4

 

 

 

 

 

 عمبة في كؿ صندكؽ ( 12) 
 .  قرشا 75ثمف العمبة الكاحدة 

 حمل عناصر المسألة بترجمة المعطيات الى رموز  -5
 قرشا (  =   25× ) ) صندكقا ( (   25× ) عمبة (  12)
 
 اكتب المعطيات بالتمثيل المغوي  -6
 عمبة  12صندكقا في كؿ صندكؽ  25

 قرشا ، ما ثمف الكمية الكاممة ؟؟ 75ثمف العمبة 
 اكتب خطوات الحل لممسألة   -7

 صندكؽ اكال : نجد عدد العمب في ال
 ب الناتج في ثمف العمبة الكاحدة ثانيا : نجد ثمف العمب بضر 

 حل المسألة   -8
12  ×25  =300 
300  ×75  =22500 

 ىل اجبت عن المسألة   -9
 نعم 
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 ال ىل عندك طريقة اخرى لمحل ؟؟   -10
 التقييـ كالتقكيـ : 

  ( صفحة  6تمريف )66 . 
 مسائؿ كانشطة صفح
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 (2)الممحؽ 
 قائمة بأسماء االساتذة المحكميف لمكحدة التعميمية 

 االسـ الرقـ
 بك حمادأاالستاذ شفيؽ   -1
 االستاذ محمد عمر الفقيو  -2
 االستاذ محمد الشركؼ  -3
 الديف صالح ىاني ايمافاألستاذة   -4
 أبك حديد  االستاذة حنيف  -5
 االستاذة نسريف عمياف  -6
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 ساسيلمصف الرابع األ ميارات حل المشكالت الرياضيةاختبار  (3)الممحق 
 سم اهلل الرحمن الرحيمب

 اختبار ميارات حل المشكالت لمصف الرابع االساسي عمى وحدة الضرب

 بيانات االختبار
 االسم :...............................     المدرسة :....................................

 :................... الفصل :.................. التاريخ :.........................الصف 

 تعميمات االختبار
  ( ( اسئمة مقالية ككميا تقيس ميارتؾ في حؿ المشاكؿ الرياضية )مسألة 6يتككف ىذا االختبار مف

 رياضية ( ، مطمكب منؾ حػؿ جميػع ىػذه األسئمة عمى كرقة االختبار.
 
  األسئمة مف النمط المقالي؛ يتطمب أف تحؿ كؿ سؤاؿ في الفراغ المخصص لو في كرقة االختبار.ىذه 
  مبينان الخطكات التي تكصمت إلييا كمقركءاقرأ كؿ سؤاؿ بتمعف، كحاكؿ اإلجابة عميو بخط كاضح ،

 لمجكاب.
 
  الػصعبة  دة لألسئمةالعك إذا كاجيت سؤاالن صعبان، انتقؿ إلى سؤاؿ آخر، كبعد إنيائؾ لالختبار حاكؿ

 عنيا كأجػب
 

 لديك )حصة صفية واحدة( لإلجابة عمى أسئمة ىذا االختبار                         
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 فقرات االختبار
 
 ، .............................................. 10،  5:  5/ تعد شذا مضاعفات العدد 1

 ،................................................ 12،  6:  6وتعد ليمى مضاعفات العدد    
 ما اول عدد تعده االثنتان معا ؟؟ 

كم من المال ستدفع سعاد  دينارا. 15فكانت تكمفة كل كرسي  الكراسي،/ ذىبت سعاد الى محل لبيع 2
 كرسي؟ 12مقابل شراء 

 ......................................................حدد المعطيات : ...........
 حدد المطمكب :.................................................................
 طريقة الحؿ : ................................................................

 ب ؟عم 6قمما ، كم قمما في  12في عمبة االقالم / 3
 حدد المعطيات : .................................................................
 حدد المطمكب :.................................................................
 مثؿ الحؿ بالرسـ :.............................................................

 ................................................................طريقة الحؿ : 

ما ىي المسافة التي يقطعيا احمد في غضون  الساعة،كم في  12يسير احمد عمى دراجتو بسرعة / 4
 ساعة ؟  31

 المعطيات ىي ......................................................................
 .....................................................................المطمكب ىك 

 الحؿ ىك ...........................................................................
 كتابا من النوع نفسو ؟ 32قرشا . كم ثمن  27ثمن كتاب / 5

 قم بحل السألة باستخدام التمثيل بالجداول؟؟
 
قمما لمتموين عمى كل طاولة. الى كم قمما تحتاج المعممة اذا عرفت أن في  24/تحتاج المعممة الى 6

 طاولة؟ ) اتبع الخطوات السابقة التي تعممتيا في حل المسألة ( .  18الصف يوجد 
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 (4)ممحؽ 
 

 قائمة بأسماء االساتذة المحكميف لالختبار كاالستبانة 
 

 مكاف العمؿ االسـ الرقـ
 جامعة القدس الدكتكر ابراىيـ عرماف  -1
 جامعة القدس الدكتكرة ايناس ناصر  -2
 جامعة بيرزيت  الدكتكرة رفاء الرمحي   -3
 جامعة القدس الدكتكر غساف سرحاف  -4
 جامعة القدس الدكتكر محسف عدس  -5
 جامعة بيت لحـ الدكتكر معيف جبر  -6
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 (5 (مقر  ممحق
 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 ليكرت أسمكب حسب الرياضيات مادة نحك الدافعية مقياس استبانة
 .............. / كالشعبة الصؼ ............................................ / الطالب اسـ

 :الطالب عزيزم
 ال بينما يابعض عمى تكافؽ قد كالتي الرياضيات نحك دافعيةال لقياس العبارات مف مجمكعة يمي فيما
 الستبانة،فقرات ا عمى اإلجابة عند كالصراحة التعاكف منكـ الباحث يأمؿ لذا اآلخر، البعض عمى تكافؽ
 .العممي البحث لغرض إال يستخدـ كلف سران  سيككف ستكتبو ما بأف عممان 

 

 :تعليمات

 :الطالب عزيزم
 .كتمعف ةقبد عبارة كؿ اقرا .1
 .يؾأر  عف فعالن  يعبر ما ىك الصحيح كلكف خطأ كأخرل صحيحة إجابات تكجد ال أنو الحظ .2

 الذم ؼقالمك  تحت)×(  إشارة بكضع كذلؾ تار االعب مف عبارة كؿ عمى مكافقتؾ مدل حدد .3
 العبارات. مف عبارة كؿ نحك شعكرؾ عف يعبر

 مثال: 

 نص الفقرة الرقم
 أوافق

 بشدة 
 معارض محايد أوافق

معارض 
 بشدة

    ×  اهتمألكىنطبلجبمتفىقبفٍالرَبضُبد 1

 

 ميتـ بتفكقو في الرياضيات.  انو عمى تدؿ العبارة ىذه عمى الطالب إجابة
 .بعناية ايعن كأجب جيدان  التالية الصفحة في قرأ الفقراتا كاآلف

 الباحث
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 نظرك.حسب وجهة  إلجابتك( في الفراغ المقابل    xالرجاء وضع عالمة ) 
 

 نص الفقرة الرقم
 أوافق

 بشدة 
 معارض محايد أوافق

معارض 
 بشدة

      اهتمألكىنطبلجبمتفىقبفٍالرَبضُبد 1

      مهغُرهبأكثراشبركفٍحظضالرَبضُبد 2

      أتأخرفٍاودبزالمطلىةفٍالرَبضُبد 3

      الرَبضُبدمهمخفٍالحُبحالؼملُخ 4

      اثحثػهالكتتالخبرخُخرادالؼالقخثبلرَبضُبد 5

     اوتظرحظخالرَبضُبدثشغف 6

      الرَبضُبد.اخذألحظلػلًػالمبدػبلُخفٍ 7

      اتؼلمالرَبضُبدألضتفُذمىهبولُصللىدبذفقط 8

      اوذفغللمشبركخفٍوشبطبدالرَبضُبد 9

      اشؼرثبالػتسازػىذمباتفىقفٍالرَبضُبد 11

      لحظخالرَبضُبداشبركثفبػلُخفٍػملوضبئل 11

     اركسخُذاػىذمبَكىنامتحبوٍامتحبنالرَبضُبد 12

      اتبثغمبدحالرَبضُبدفٍاثىبءوثؼذالذرش 13

      واخجبدالرَبضُبدفُهبوىعمهالتدذَذ 14

      احرصػلًالتفىقاكثرمهزمالئٍفٍالرَبضُبد 15

      فٍحلواخجبدالرَبضُبداتحذيالظؼىثبدالتٍتىاخهىٍ 16

      ارغتفٍاناتخظضفٍمبدحالرَبضُبدمطتقجال 17

      اوسػحػىذمبالاخُتاخبثخطحُحخفٍالرَبضُبد 18

      اتىقغاضئلخالرَبضُبدقجلاالمتحبنواخُتػلُهب 19

      مىضىػبدالرَبضُبدتشذوٍ 21
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 (6لممحؽ )ا
 المخاطبات الرسمية

 كتاب مكجو مف جامعة القدس الى كزارة التربية كالتعميـ 
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 ( كتاب مكجو مف كزارة التربية الى مدراء مدراس العينة التي طبقت فييا الدراسة 7ممحؽ )
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 الجداول  فيرس
 الصفحة العنكاف الرقـ

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية القبمية كالبعدية لعالمات الطمبة في اختبار  1
 ميارة حؿ المشكالت 

45 

 متكسطات في الفركؽ لفحص(Two Way ANCOVA)الثنائي تغايرال تحميؿ نتائج 2
 كالمجمكعة الجنس حسب اختبار ميارات حؿ المشكالت الرياضية في الطمبة درجات
 .بينيما كالتفاعؿ

 

46 

حسب متغير  المشكالت حؿ ميارةالحسابية كاالنحرافات المعيارية لمقياس  متكسطاتال 3
 .الجنس

 

46 

حسب متغير  المشكالت ميارةحؿالحسابية كاالنحرافات المعيارية لمقياس  متكسطاتال 4
 .المجمكعة

47 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية القبمية كالبعدية لعالمات الطمبة في مقياس  5
 الدافعية 

48 

 متكسطات في الفركؽ لفحص(Two Way ANCOVA)الثنائي تغايرال تحميؿ نتائج 6
 كالمجمكعة الجنس حسباستبانة دافعية الطبمة نحك الرياضيات  في الطمبة درجات
 .بينيما كالتفاعؿ

 

49 

حسب  الرياضيات نحك الدافعية داةالحسابية كاالنحرافات المعيارية ال متكسطاتال 7
 .متغير الجنس

 

50 
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 المالحق فيرس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة عنوان الممحق الرقم

1-  
 المتعددة الرياضية التمثيالت باستخداـ لمتدريس المعمـ دليؿ
 64 

 92 التعميمية لمكحدة المحكميفاألساتذة  بأسماء قائمة  -2

3-  
 الرابع لمصؼ الرياضية المشكالت حؿ ميارات اختبار

 ساسياأل
 

93 

 95  كاالستبانة لالختبار المحكميف االساتذة بأسماء قائمة  -4

5-  
 الرياضياتنحك تعمـ  الطالب دافعية لقياس استبانة

 96 

 98 كتاب مكجو مف جامعة القدس الى كزارة التربية كالتعميـ  -6

 99 التربية كالتعميـ الى مدارس عناتاكتاب مكجو مف كزارة   -7
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 فيرس المحتويات
 

 الصفحة المحتوى
 أ االقرار

 ب الشكر كالتقدير 
 ج الممخص بالمغة العربية 

 د الممخص بالمغة االنجميزية 
 1 كاىميتيا الدراسة خمفية:  االكؿ الفصؿ

 1 مقدمة    1.  1
 5 مشكمة الدراسة   2.  1
 5 اسئمة الدراسة    3.  1
 5 فرضيات الدراسة  4.  1
 6 اىداؼ الدراسة 5.  1
 6 أىمية الدراسة   6.  1
 6 الدراسة حدكد   7.  1
 7 مصطمحات الدراسة  8.  1

 8 السابقة كالدراسات النظرم االطار:  الثاني الفصؿ
 8 االطار النظرم   2.1
 8 تدريس الرياضيات   1.  1. 2
 9 ت الرياضية التمثيال  2. 2
 9 تعريؼ التمثيالت الرياضية   1.  2.  2
 11 أىمية التمثيالت الرياضية   2. 2.  2

 11 اقساـ التمثيالت الرياضية  3.2.2
 14 دكر التمثيالت الرياضية في تدريس الرياضيات  4.2.2

 15 حؿ المشكالت الرياضية    3.  2
 15 تعريؼ المشكمة كحؿ المشكمة    1.  3. 2
 16 اىمية حؿ المشكمة  3.2. 2
 17 خطكات حؿ المشكمة  3.3.  2
 18 الدافعية  4.  2
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 18 تعريؼ الدافعية  1. 4.  2
 20 انكاع الدافعية  2.  4. 2
 21 اىمية الدافعية  3.  4.  2
 22 اساليب زيادة الدافعية  4. 4.  2
 23 طرؽ قياس الدافعية  5.  4.  2

 24 التمثيالت الرياضية  الدراسات السابقة المتعمقة 2.5.1
 29 بحؿ المشكالت الدراسات السابقة المتعمقة  2.5.2
 33 الدراسات السابقة المتعمقة بالدافعية 2.5.3

 38 الطريقة كاإلجراءات : الفصؿ الثالث 
 38 منيج الدراسة  1.  3 
 38 الدراسةتصميـ  2.  3
 39 مجتمع الدراسة   3.  3
 39 عينة الدراسة   4.  3
 39 متغيرات الدراسة   5.3 
 40 دليؿ المعمـ )الكحدة التعميمية( 6 .  3
 41 ادكات الدراسة 7 .  3
 43 اجراءات الدراسة 8.  3
 43 المعالجة االحصائية  9 .  3

 44 نتائج الدراسة : الفصؿ الرابع 
 44 بالسؤاؿ األكؿ  المتعمقة النتائج عرض 1.  4
 48 ة بالسؤاؿ الثاني المتعمق النتائج عرض 2.  4

 51 ممخص النتائج  3.4
 52 كالتكصيات مناقشة النتائج : الفصؿ الخامس 

 52 بالسؤاؿ األكؿ  المتعمقة النتائج مناقشة 1.  5
 54 ة بالسؤاؿ الثاني لمتعمقا النتائج مناقشة 2.  5
 55 التكصيات كالبحكث المقترحة  4. 5

 56 المراجع كالمصادر 
 64 المالحؽ 

 100 فيرس الجداكؿ 
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 101 فيرس المالحؽ 
 102 فيرس المحتكيات 

 


