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 اإلىداء
 طهَ اهلل ػهْو ًسهى،  –إىل أفضم اخلهك ًادلزسهني إىل ادلؼهى األًل سْذَا حمًذ 

 ًإىل ادلناراخ انيت ذضئ ننا انطزّك "يذرسْنا األفاضم".

مزب هبا إىل ذاألخالق ًيٍ ػهًين اٌ طهة انؼهى ػثادج أ يكارو ػهَ رتاَِ يٍ تكم فخز إىلإىل يٍ أمحم امسو 

 ػًزه ادلزتِ انفاضم طاحل أتٌ سهًْح يف اهلل أيذ احلثْة ًانذُ اهلل سثحاَو ًذؼاىل

 انؼطاء ريش ًانؼًم، ًيٍ اسرًذ لٌذِ يٍ دػائيا ًانذذِ اخلري ًحة نإلخالص ًال ساند ريش كاَد يٍ إىل

 حملثح ادلزتْح انفاضهح َظًْح ّاسنيًا

 إىل يٍ ساَذَِ يف يسريذِ انؼهًْح اىل يٍ ضحَ تزاحرو ًًلرو يٍ أجهَ، ًيٍ كاٌ دػًو يل تال حذًد إىل

 ّاسز احلسناخ نٍ ألٌل نك شكزا تم سأػْش انشكز يؼك اىل االتذ انغايل سًجِ

 ًإىل انشًؼرني انهرني أضاءذا طزّك حْاذِ " اخٌذِ يظؼة ًػًز "

"ىثو، آّاخ، أخٌاذِإىل رفْماخ انطفٌنح ًذٌائى انزًح اىل يٍ ذفرح انؼمم ًانمهة هبٍ أَنت طناع تسًيت ًمشٌخِ 

 ىناء، تْاٌ، إسزاء، أمساء، دػاء " أشثاذلٍ ًسىزاهتٍ

، يشارلح يْسٌٌ"طذّميت  ػهَ لهيب، ًأخض تانذكز ًسيْالذِ انغانْنيطذّماذِ سيالئِ ًإىل مجْغ أطذلائِ 

 ".طؼًْو أتٌ تشزٍ

 إنْيى مجْؼاً أىذُ ىذا اجليذ ادلرٌاضغ، ًأٌ ّكٌٌ خانظاً نٌجيو انكزّى.

 الباحثة
                                         إيماف صالح جمعو الحسنات
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 اإلقرار

 
وَأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة ُأقر أنا معدة الرسالة، أنيا قدمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، 

باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما ورد، وَأف ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية درجة عميا ألي 

 جامعة أو معيد آخر.
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 شكر وعرفاف

نجػازه، والصػبلة  الحمد هلل رب العالميف الذي ىداني، والشكر لو إذ وفقنػي فػي تقػديـ ىػذا العمػؿ المتواضػع وا،
مػػػاـ المتقػػػيف سػػػيدنا محمػػػد صػػػموات اهلل عميػػػو وعمػػػى آلػػػو وصػػػحبو أجمعػػػيف  والسػػػبلـ عمػػػى سػػػيد المرسػػػميف وا،

 وتابعييـ ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف.
شػػػيء مػػػف الريػػػاء مضػػػمونيا أسػػػمى عبػػػارات  ىنػػػاؾ فضػػػؿ البػػػد أف ُينسػػػب ألىمػػػو وىنػػػاؾ كممػػػات ال يشػػػوبيا

د. إبػػػراىيـ محمػػػد االمتنػػاف والشػػػكر والتقػػدير والعرفػػػاف أتقػػدـ بيػػػا إلػػى مشػػػرفّي الفاضػػؿ عمػػػى ىػػذه الرسػػػالة  
 فمو مني جزيؿ الشكر والتقدير. ،حفظو اهللعرماف" 

اسػتي العميػا، إكمػاؿ در وفي ىذا المقاـ ُيسعدني أف أشكر جامعػة القػدس الصػرح الشػامخ عمػى منحيػا فرصػة 
حفظػو اهلل، والشػكر ممتػد إلػى كميػة العمػـو التربويػة، وكافػة أعضػائيا عماد أبو كشؾ " دأ.   برئيسييامتمثمة 

 حفظيا اهلل، بارؾ اهلل ليـ وجزاىـ اهلل عني خير جزاء.د. ايناس ناصر" ومنتسبييا، متمثمة بعميدتيا  
مناقشػػة  لقبوليمػػاالزمػػاعرة  عبػػد اه. دو . محسػػف عػػدسدوالشػػكر موصػػوؿ إلػػى عضػػوّي لجنػػة المناقشػػة 

 رسالتي المتواضعة، فإف توجيياتيما ستثري دراستي لتخرج بأبيى صورة وأنفع بقاء.
حكػيـ أداتػي الدراسػة، لمػا تفضػموا بػو مػف إبػداء مبلحظػاتيـ القيمػة توأتقدـ بجزيػؿ التقػدير إلػى أعضػاء لجنػة 
خراجيا إلى النور.  إلتماـ ىذه الدراسة، وا،

وال يفوتني أف أقدـ شكري الػى مديريػة التربيػة والتعمػيـ/ يطػا ممثمػة بطاقميػا، وأخػص بالػذكر مػديري مػدارس 
الصػػخرة األساسػػية المختمطػػة، بنػػات اليػػد  األساسػػية، ذكػػور األمػػيف األساسػػية لقبػػوليـ تطبيػػؽ دراسػػتي فػػي 

رينػي، لمػا قدمنػو مػف عػوٍف مدارسيـ، وأخص بالذكر المعممات كفاية الخطيػب، نسػريف الطيطػي، سػوزانة الي
 لي 

وأخيرًا أشكر كؿ مف أعانني عمى إخراج ىذه الدراسة في تمؾ الصورة، وكؿ مف ساىـ بمساعدتي بأي شكٍؿ 
 كاف، فإنني أدعو ليـ اهلل بأف يرزقيـ مف الِبّر عاجمو ومف الجزاء خيره.

 واهلل ولي التوفيؽ
 الباحثة

 إيماف صالح جمعو الحسنات



 ط
 

 ممخص ال

 -Formulate)ابتكر  –استمع  -شارؾ  –فكوّ  لى استقصاء أثر توظيؼ استراتيجيةإراسة ىدفت الد
Share- Listen- Create) (F.S.L.C)  في تحصيؿ طمبة الصؼ الرابع األساسي في الرياضيات

مديرية التربية والتعميـ /  –وتنمية ميارات التمثيؿ الرياضي لدييـ في المدارس الحكومية بمحافظة الخميؿ 
 يطا.

( طالبًا وطالبًة مف طمبة الصؼ الرابع 124الدراسة طبقت عمى عينة قصدية قواميا ) ؼاىدأولتحقيؽ 
بنات اليد  األساسية، وذكور األميف األساسية التابعتاف لمديرية التربية والتعميـ / األساسي في مدرستي 

أربع شعب بواقع شعبتيف لكؿ  ( طالبة، انتظموا في57( طالبًا، و)67يطا، حيث اشتممت العينة عمى )
مدرسة، مثمت إحداىما المجموعة الضابطة )درست بالطريقة التقميدية(، واألخر  المجموعة التجريبية 

 (.F.S.L.Cابتكر -استمع-شارؾ-)درست وفقًا الستراتيجية كّوف
لمصؼ الرابع وأعدت الباحثة دليؿ لمعمـ الرياضيات لتدريس وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية 

(، إضافة إلى إعداد وحدة أنشطة الطالب وفقًا لخطوات F.S.L.Cاألساسي وفقًا الستراتيجية )
العشرية واألعداد العشرية،  اختبار تحصيمي في وحدة الكسور تصميـقامت الباحثة ب االستراتيجية. وكذلؾ

، وتـ التحقؽ مف صدؽ وثبات اختبار ميارات التمثيؿ الرياضي في الوحدة التعميمية المذكورة تصميـو 
األدوات بالطرؽ المناسبة، وقامت الباحثة بتطبيؽ الدراسة وجمع البيانات ومعالجتيا بواسطة برنامج الحـز 

  .(SPSSاإلحصائية لمعمـو االجتماعية )
حصائيًا عند إ( وجود فروؽ دالة ANCOVAاير المصاحب الثنائي )تغوأظيرت نتائج تحميؿ التبايف ال

لد  طمبة الصؼ الرابع في اختبار التحصيؿ الدراسي تعز  لطريقة التدريس،  (α≤0.05)لداللة مستو  ا
حصائيًا إ(. وعدـ وجود فروؽ دالة F.S.L.Cولصالح المجموعة التجريبية التي درست وفقًا الستراتيجية )

الجنس في اختبار التحصيؿ الرياضي تعز  لمجنس، والتفاعؿ بيف  (α≤0.05)عند مستو  الداللة 
 والطريقة.

لد  طمبة  (α≤0.05)حصائيا عند مستو  الداللة اإلحصائية إكما كشفت النتائج وجود فروؽ دالة 
الصؼ الرابع في اختبار ميارات التمثيؿ الرياضي تعز  لطريقة التدريس، ولصالح المجموعة التجريبية 



 د
 

ائيا عند مستو  الداللة اإلحصائية حصإ(. وعدـ وجود فروؽ دالة F.S.L.Cالتي درست وفقًا الستراتيجية )
(α≤0.05) .في اختبار التمثيؿ الرياضي تعز  لمجنس، والتفاعؿ بيف الجنس والطريقة 

-شارؾ- كوفّ االستفادة مف دليؿ المعمـ الستخداـ استراتيجية الباحثة ب توصيوفي ضوء نتائج الدراسة 
ميف عمى توظيؼ االستراتيجية، وتجريب في تدريس الرياضيات، وتدريب المعم F.S.L.C))ابتكر  -استمع

التمثيؿ(، والميارات  –في تنمية ميارات التواصؿ الرياضي الكتابي )الكتابة  F.S.L.C)االستراتيجية )
الشفوية )التحدث واالستماع والقراءة(، باإلضافة إلى إجراء المزيد مف الدراسات واألبحاث العممية التي 

تدريس الرياضيات لتنمية متغيرات أخر  كالتفكير الرياضي، والتواصؿ  تتناوؿ أثر ىذه االستراتيجية في
 مرتبطة بالرياضيات. ومياريةالرياضي، وميارات حؿ المشكبلت الرياضية، وجوانب وجدانية 
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The Effect Of Employment The F.S.L.C Strategy On The Achievement Of 

The 4
th

 Graders Mathematics And The Development Of Their 

Mathematical Representation Skills 

Prepared by: Iman Saleh Jum’a Hasanat  

Supervisor: Dr. Ibrahim Mohammad Arman  

Abstract 

The study aimed at investigating the effect of employing the strategy (Formulate- Share- 

Listen- Create) (F.S.L.C) on the 4
th

 Graders achievement in mathematics and developing their 

mathematical representation skills in governmental schools in Hebron governorate - 

Directorate of Education / Yatta. 

In order to achieve the objectives of the study, it was applied on a purposive sample of (124) 

fourth graders in Al-Huda Basic Education for Girls School and El Amin Basic Education for 

Boys School in the Directorate of Education / Yatta. The sample included (67) male students, 

and (57) female students. The students distributed into four sections, one section in each 

school represented the control group (studied in the traditional method), and the other section 

represented the experimental group (studied according to the Form-Share-Listen and Create 

strategy (F.S.L.C)  

The researcher prepared a guide for the mathematics teacher to teach the unit of fractions and 

decimal numbers for the fourth graders according to the strategy of (F.S.L.C), in addition to 

preparing activities and student's guide according to the strategy. The researcher designed the 

achievement test in the unit of fractions and decimal numbers, and designed the test of the 

skills of mathematical representation in the mentioned educational unit. Then, the researcher 

verified the validity and stability of tools in the appropriate ways. The researcher carried out 

the study and data collection and processing data through the Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS). 

The results of the ANCOVA analysis showed statistically significant differences at the level of 

(α≤0.05)among the fourth grades in the achievement test due to the teaching method 

attributed to the experimental group which studied by the strategy (FSLC). The study revealed 

that there were no statistically significant differences at the level of significance (α≤0.05) in 

the mathematical achievement test attributed to gender, or the interaction between gender and 

the method. 

The results revealed that there were statistically significant differences at the level of 

significance (α≤0.05) among the fourth graders in the test of mathematical representation 
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skills due to the teaching method and for the experimental group studied according to the 

strategy of the strategy (F.S.L.C). The study revealed that there were no statistically 

significant differences at the level of significance (α≤0.05) in the test of mathematical 

representation skills attributed to gender, or the interaction between gender and the method. 

In the light of the results of the study, the researcher recommends using the teacher's guide to 

use the Form-Share-Listen and Create strategy (FSLC) in teaching mathematics, and training 

teachers to use the strategy in developing mathematical written skills (writing and 

presentation) and the verbal skills (speaking, listening and reading), as well as conducting 

further studies on the impact of this strategy in other variables and subjects. Such as solving 

life problems and making decision. 
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 المقدمة: 1.1

يشيد ميداف التربية في فمسطيف حركة تغيير شممت تطوير المناىج التعميمية، وأدوات التقويـ المتبعة 
لممرحمة األساسية الدنيا، وتطوير أساليب واستراتيجيات تدريس لمتعامؿ مع كـ كبير مف المعرفة المتضمنة 

الرياضيات التي تـ تطويرىا في ضوء المعايير العالمية لمناىج في المناىج الدراسية، وخاصة مناىج 
 الرياضيات، والقائمة عمى التفاعؿ النشط لمطالب.

ذ ال يمكف إغفاؿ دور الرياضيات الفّعاؿ في تنمية الميارات العقمية والحياتية لمطمبة، وتنمية القدرة عمى  وا،
يجاد الحموؿ المناسبة ليا ، باإلضافة إلى ضرورتيا لفيـ صنوؼ متعددة مف مواجية المشكبلت العممية وا،

لممعرفة الرياضية، وعدـ  التحصيؿالمعرفة. إاّل أّف تعمـ الطمبة لمرياضيات يواجو مشكمة تتمثؿ في ضعؼ 
 .الحياتيةالمواقؼ ستفاد منو في كؿ القدرة عمى التعامؿ مع الرياضيات كبنياف معرفي متراكـ، يُ 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصؿ األوؿ
 الدراسة وأىميتيامشكمة 
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التي  يات، واالحتفاظ بالمعرفةعمى تعمـ الرياض اً إعداد المتعمـ ليكوف قادر وليذا أصبح مف األىمية بمكاف 
تؤىمو لمتعامؿ مع المواقؼ المتعددة سواء داخؿ المدرسة أو خارجيا، وىذا يتطمب إعدادًا قويًا في 

 الرياضيات.
ذا تمعّنا أيضًا في طرؽ التدريس القائمة حاليًا، نجد أنيا تركز عمى المستويات الدنيا لمتعمـ، بإعطاء كـ  وا،

معموماتي ىائؿ غير مترابط مع نفسو أو مع بيئة المتعمـ، لذا ال يتمكف مف ربط ما يدرسو مع ما سبؽ 
دراستو في بنيتو المعرفية، وبالتالي َفقْد أو نسياف معظـ ما تعّرض لو مف معمومات، نتيجة لضعؼ الترابط 

عشوائية الترتيب ال تصمح ألي تعمـ الحؽ )عبيد  بيف المفاىيـ الموجودة في ىذه البنية، مما يجعميا
 (.2005وآخروف، 

 & Yuliana؛ Rosyana, et al, 2018) ومف خبلؿ توصيات الدراسات التي استطمعتيا الباحثة
Setianingsih, 2017 ،؛ 2017؛ الزعبيKumar and Kumar, 2016 ،؛ عبلف، 2015؛ الديب

يتضح وجود اىتماـ بضرورة البحث عف استراتيجيات تدريسية حديثة  ((2013؛ الكوربو وآخروف، 2013
تساعد الطمبة عمى تنمية التحصيؿ، وتعد استراتيجيات التعمـ النشط مف أفضؿ االستراتيجيات التي تيدؼ 
إلى تحسيف تعميـ وتعمـ الرياضيات، والتي تقوـ عمى النظرية البنائية التي تفترض أف المتعمـ يبني معرفتو 

 سو.بنف
دي إلى ؤ ، حيث يويعمؿ التعمـ النشط عمى إعادة تفعيؿ دور الطالب والمعمـ في عمميتي التعميـ والتعمـ

تنشيط الطالب وجعمو مشارؾ فّعاؿ في العممية التعميمية. وتتمثؿ الغاية مف التعمـ النشط في مساعدة 
ضافة إلى تطور استراتيجيات الطبلب عمى اكتساب الميارات والمعارؼ واالتجاىات والمبادئ والقيـ، إ

التعمـ الحديثة التي تمكنيـ مف االستقبللية في التعمـ وتنمية قدراتيـ عمى حؿ المشاكؿ الحياتية واتخاذ 
 (.2011القرارات وتحمؿ مسؤوليتيا )سعادة وآخروف، 

فية التعميمية، ولمتعمـ النشط استراتيجيات تعمـ عديدة تقوـ عمى مشاركة المتعمميف بفعالية في األنشطة الص
( Jonson, et al, 1991شارؾ( والتي طورىا جونسوف وآخروف ) -زاوج -ومنيا استراتيجية )فّكر
 ابتكر(. -استمع -شارؾ -وأصبحت تسمى )كّوف
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( بأنيا  إحد  استراتيجيات التعمـ النشط، F.S.L.C) ابتكر -استمع -شارؾ-كّوف حيث تعتبر استراتيجية
تفكير والقراءة وتكويف اإلجابة وكتابتيا والمشاركة بيا أماـ زمبلئو، واالستماع التي تتطمب مف التمميذ ال

التحميمي إلى المشاركات األخر ، ثـ تقديـ إجابة مبتكرة ومختمفة عف اإلجابات أو الحموؿ األخر   
 (.2008)رمضاف، 

ستمع ، اShare، شارؾ Formulate( عمى أربع خطوات ىي: كوف F.S.L.Cوتقوـ استراتيجية )
Listen ابتكر ،Create ،جاباتو . ويمكف لمطالب مف خبلؿ ىذه الخطوات المتتالية أف يقوـ بكتابة أفكاره وا،

ومف ثـ مشاركتيا مع أقرانو أو زمبلء المجموعة، واالستماع بشكؿ جيد لممناقشات التي تتـ حوؿ 
ة جديدة لـ يتطرؽ إلييا المشكبلت المطروحة، حيث يطمب المعمـ مف التبلميذ ابتكار أو إنشاء إجاب
 الزمبلء، والتي تحتوي عمى أفضؿ األفكار، ويكوف مستعدًا لتقديميا إذا طمب منو.

مشكمة التحصيؿ الرياضي لد  طمبة ( مف خبلؿ خطواتيا المتتابعة في حؿ F.S.L.Cُتسيـ استراتيجية )و 
اجو المعمميف والباحثيف في مجاؿ التحديات الكبيرة التي تو  أكبر واحدة مف ، التي تعتبرالمرحمة األساسية

تتضافر الجيود ما بيف وزارة التربية والتعميـ والمعمميف والباحثيف لمبحث  والتيتعميـ الرياضيات وتعمميا، 
عف أنسب الحموؿ ليذه المشكمة، والكشؼ عف أثر توظيؼ استراتيجيات تعميمية حديثة في تنمية التحصيؿ 

 لد  الطمبة.
 

ولكي يصبح تعمـ الرياضيات أكثر ارتباطًا وأكثر ترتيبًا ظير مفيوـ التمثيؿ الرياضي كأحد المعايير 
 Nationalالعالمية لتعميـ الرياضيات، والذي ظير في وثيقة معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات 

Conucil Of Theachers Of Mathematics (NCTM, 2000 والذي يشير إلى قدرة ،) الطالب
عمى تمثيؿ المفاىيـ واألفكار والعبلقات الرياضية بطرؽ متعددة مع المحافظة عمى الصورة األساسية 

 لممفيـو الرياضي.
ـ الرياضيات يويعتبر التمثيؿ الرياضي أحد أىـ األىداؼ الرئيسة لمنيج الرياضيات، حيث ييدؼ تعم

 (.2017اضيات في التعبير عنيا )درابيع، وتعمميا إلى تمثيؿ المواقؼ رياضيًا، واستخداـ لغة الري
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( إلى أف التمثيؿ الرياضي يجعؿ األفكار والمفاىيـ والعبلقات الرياضية أكثر 2012وأشار أبو ىبلؿ )
وضوحًا وصبلبة، ويساعد الطالب عمى فيـ مكونات المعرفة بصورة أشمؿ وأعمؽ مف خبلؿ التعرؼ عمى 

تمفة لممفاىيـ، إضافة إلى مساعدتو في التركيز عمى الخواص العناصر الرياضية المشتركة لؤلوضاع المخ
وتعمؿ التمثيبلت الرياضية عمى ربط مكونات المعرفة بطريقة تسمح لمطالب  ،األساسية لممفيوـ الرياضي

 (.2014بالتعمؽ في فيـ المفاىيـ والعبلقات الرياضية، وتوظيفيا في حؿ المشكبلت الحياتية )الحربي، 
لمتمثيبلت الرياضية، إال أف الدراسات التي أجريت عمى طمبة الرياضيات في فمسطيف  ومع ىذه األىمية

(. ويرجع ذلؾ إلى ما أشار 2015كشفت أف الطمبة يعانوف مف عدـ القدرة عمى التمثيؿ الرياضي )السر، 
لتالي ( مف عدـ تمكف بعض الطمبة مف فيـ القواعد األساسية لمتمثيبلت الرياضية، وبا2014لو الحربي )

 يصعب عمييـ فيـ وحؿ المسائؿ الرياضية.
ويواجو الطمبة مشكبلت في إجراء التمثيبلت الرياضية تتمثؿ في عدـ القدرة عمى فيـ المفيـو الرياضي أو  

 المشكمة الرياضية ومف ثـّ تمثيميا رياضيًا، إضافة إلى أف المعرفة الرياضية تتضمف معمومات لفظية أخر 
و رموز، وعند تعامؿ الطمبة مع مكونات المعرفة فإنيـ يتجاىموف دوف قصد بعض رسوـ أو مخططات أ أو

 (.Abrahamson, 2006ىذه المكونات )
ويرتبط التحصيؿ الرياضي بقدرة الطالب عمى إجراء التمثيبلت الرياضية، إذ إف عدـ مقدرة الطالب عمى 

ة أو رسومية، ُيعيؽ القدرة عمى فيـ التعبير عف المفاىيـ والتعميمات الرياضية بصورة رمزية أو لفظي
 الموقؼ أو المسألة الرياضية، وبالتالي عدـ القدرة عمى حؿ المسائؿ الرياضية.

( القائمة عمى مبدأ F.S.L.Cابتكر  )-استمع  -شارؾ-وليذا فإف الباحثة اىتمت بتجريب استراتيجية كّوف 
( F.S.L.Cمف األدبيات حوؿ أىمية استراتيجية )التعاوف والتشارؾ والتعّمـ النشط، وىذا ما أكدتو العديد 

ف ؛ الكوربو، وآخرو 2008في تنمية التحصيؿ وتنمية ميارات التفكير المختمفة ومنيا دراسة )رمضاف، 
 -استمع -شارؾ -جاءت ىذه الدراسة لمكشؼ عف أثر توظيؼ استراتيجية  كّوف، و (2013
التمثيؿ الرياضي لد  طمبة الصؼ الرابع  ( في التحصيؿ الرياضي وتنمية مياراتF.S.L.Cابتكر )

 األساسي.
 



6 
 

 

 مشكمة الدراسة: 2.1

في ضوء عمؿ الباحثة كمعممة لممرحمة األساسية الدنيا، الحظت وجود تدني في تحصيؿ طمبة المرحمة 
الصؼ الرابع  بةكؿ خاص، وىذا ما تؤكده نتائج طماألساسية الدنيا بشكؿ عاـ، وفي مادة الرياضيات بش

ـ والتي اطمعت عمييا الباحثة، 2016/2017األساسي في االمتحاف النيائي لمادة الرياضيات في العاـ 
 Trend In Internationalوكذلؾ نتائج مسابقة دراسة التوجيات الدولية لمعموـ والرياضيات/ 

Mathematics And Science Study (TIMSS )صؼ الرابع أظيرت تدني مستو  طمبة ال والتي
( حيث حصؿ طمبة فمسطيف عمى متوسط أقؿ 2011، 2007، 2003األساسي في الرياضيات لؤلعواـ )

( 2015(، فيما لـ يشارؾ طمبة فمسطيف في المسابقة لمعاـ )1000( مف الدرجة الكمية )404مف )
(Mullis, et al, 2012 ويؤكد ىذا الواقع نتائج االختبارات التي تجرييا وزارة التر ،) بية والتعميـ العالي في

حصائيات مركز القياس والتقويـ إفمسطيف، إذ تشير إلى مستو  متدني في تحصيؿ الطمبة في الرياضيات )
 (.2013في الوزارة، 

كما الحظت الباحثة مف خبلؿ عمميا وجود تدني لد  طمبة الصؼ الرابع األساسي في قدرة الطمبة عمى 
ير عنيا بصوٍر أخر ، أو قراءة تمثيبلت أخر  والتعبير عنيا شفويًا أو الرياضية أو التعب المفاىيـترجمة 

 الرياضيات وحؿ المشكبلت الرياضية بشكؿ خاص.  تعمـلفظيًا، وىذا بدوره أثَّر عمى قدراتيـ في 
عمـ في ت( بسبب أىميتيا في تفعيؿ دور المعمـ والمF.S.L.C) وقد وقع اختيار الباحثة عمى استراتيجية

ياضيات وتعمميا، فالخطوات التي يقوـ بيا المتعمـ في ىذه االستراتيجية تزيد لديو القدرة عمى الر  يـمتع
االستيعاب والفيـ العميؽ لممفاىيـ الرياضية، واستنتاجيا، وتبادؿ األفكار حوليا، وتوليد أفكار وتمثيبلت 

 التبلميذ. متعددة ليا، وىذا يؤدي إلى زيادة في مستو  التحصيؿ والتمثيؿ الرياضي لد 
بشكؿ  لد  طمبة المرحمة األساسية دراسيفي تدني مستو  التحصيؿ ال الدراسةعميو؛ تتحدد مشكمة  وبناءً 
، وطمبة الصؼ الرابع بشكؿ خاص، وكذلؾ تدني مستو  ميارات التمثيؿ الرياضي لد  طمبة الصؼ عاـ

في تدريس الرياضيات  (F.S.L.C)الرابع األساسي، مما دفع الباحثة إلى تجريب استخداـ استراتيجية 
 وفي التمثيؿ الرياضي. الدراسي، لمصؼ الرابع األساسي، وتقصي أثرىا في التحصيؿ
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 أسئمة الدراسة: 3.1

 سؤاليف اآلتييف:ئلجابة عف اللسعت الدراسة 
طمبة الصؼ الرابع  الدراسي لد  تحصيؿال( في F.S.L.Cما أثر توظيؼ استراتيجية )السؤاؿ األوؿ: 

( االعتيادية، F.S.L.Cاألساسي في الرياضيات؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقة التدريس )
 والجنس، والتفاعؿ بينيما؟

( في تنمية ميارات التمثيؿ الرياضي لد  طمبة F.S.L.Cما أثر توظيؼ استراتيجية )السؤاؿ الثاني: 
( االعتيادية، F.S.L.Cثر باختبلؼ طريقة التدريس )الصؼ الرابع األساسي؟ وىؿ يختمؼ ىذا األ

 والجنس، والتفاعؿ بينيما؟
 

 فرضيات الدراسة: 4.1

 :اآلتيتيف الصفريتيف تيففرضيملقامت الباحثة بتحويؿ سؤالي الدراسة 
حصائية لة إحصائية عند مستو  الداللة اإل: ال توجد فروؽ ذات دالالفرضية الصفرية األولى 
(α≤0.05 بيف المتوسطات الحسابية )طمبة الصؼ الرابع األساسي في الرياضيات  الدراسي لد  تحصيؿمل

 (، والجنس والتفاعؿ بينيما. عتيادية، االF.S.L.Cتعز  إلى طريقة التدريس )
( α≤0.05حصائية )لة إحصائية عند مستو  الداللة اإلال توجد فروؽ ذات دال الفرضية الصفرية الثانية:

لد  طمبة الصؼ الرابع األساسي في  تنمية ميارات التمثيؿ الرياضيلسطات الحسابية متو البيف 
 (، والجنس والتفاعؿ بينيما.عتيادية، االF.S.L.Cتعز  إلى طريقة التدريس ) الرياضيات 

 أىداؼ الدراسة: 5.1

تنمية  ( في التحصيؿ الدراسي وفيF.S.L.Cىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر توظيؼ استراتيجية )
التمثيؿ الرياضي لد  طبلب الصؼ الرابع األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية  ميارات
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، وفيما إذا كاف ىناؾ أثر لمتغيرات الجنس والطريقة بؿ الطريقة التقميدية في التدريسوالتعميـ/ يطا مقا
 والتفاعؿ بينيما.

 أىمية الدراسة: 6.1

ي كونيا تتناوؿ توجيًا حديثًا مف االتجاىات التربوية الميتمة باستراتيجيات التعمـ تكمف أىمية الدراسة ف
( في F.S.L.Cإحد  استراتيجيات التعمـ النشط )استراتيجية  تجريبالنشط، حيث تعمؿ الدراسة عمى 

رات تدريس مادة الرياضيات لطمبة الصؼ الرابع األساسي، وقياس أثرىا في التحصيؿ الدراسي وتنمية ميا
 تية:ظير أىمية الدراسة في الجوانب اآلالتمثيؿ الرياضي لدييـ، وت

دارات مدرسية إلى ضرورة الجانب النظري:  حيث توجو الدراسة اىتماـ القائميف عمى التعميـ مف مشرفيف وا،
 تحديث االستراتيجيات التدريسية المتَّبعة لمحصوؿ عمى نتاجات تعميمية أفضؿ، وذلؾ باالستفادة مف وحدة

استمع -شارؾ-أنشطة الطالب ودليؿ المعمـ المقدـ في الدراسة والمخطط وفؽ استراتيجية  كّوف
( في إعداد ورشات العمؿ الخاصة بالمعمميف، مما يفيد معممي الصؼ الرابع األساسي F.S.L.Cابتكر )

 والباحثيف في مجاؿ التربية والمتخصصيف في إعداد المناىج وتطويرىا.

ث تتناوؿ الدراسة موضوعًا ىامًا في تدريس المرحمة األساسية الدنيا، مف خبلؿ توظيؼ حي الجانب العممي:
، والتي تجعؿ العممية التعميمية قائمة عمى النشاط الفّعاؿ لمطالب، وليذا الحديثةاستراتيجيات التعمـ النشط 

في توظيؼ استراتيجية  فقد تفيد الدراسة المعمميف بشكؿ عاـ، ومعممي المرحمة األساسية الدنيا بشكؿ خاص
(F.S.L.C.في التدريس ) 

قد تفيد الباحثيف وطمبة الدراسات العميا في إجراء المزيد مف البحوث والدراسات في تدريس  الجانب البحثي:
يجاد حموؿ و و  الرياضية، حؿ المشكبلتلتنمية القدرة عمى  المرحمة األساسيةالرياضية لطبلب  عبلج ا،

 الجوانب السموكيةمثؿ  ر  لـ تتطرؽ ليا الدراسة الحاليةوتنمية متغيرات أخ تعمـ الرياضيات، صعوباتل
 )االدائية(. والجوانب الميارية(، الوجدانية)
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 حدود الدراسة: 7.1

 اقتصرت الدراسة عمى الحدود االتية:

: تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية مف كتاب الحدود الموضوعية
 الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي المعتمد مف وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية. 

طمبة الصؼ الرابع األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية/ يطا في الفصؿ  الحدود البشرية:
ـ(، حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف مجتمع الدراسة تـ 2017/2018معاـ الدراسي )الدراسي الثاني ل

مجموعات )تجريبيتيف  4( طالبًا وطالبًة، موزعيف عمى 124اختيارىـ بطريقة قصدية، وقواميا )
 وضابطتيف(.

تربية والتعميـ/ يطا مدرستيف مف المدارس الحكومية التابعة لمديرية ال في: تـ إجراء الدراسة الحدود المكانية
 بنات اليد  األساسية، ذكور األميف األساسية(.وىما )

 ـ. 2017/2018في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  الدراسةتطبيؽ  الحدود الزمانية: تـ

 تحددت نتائج الدراسة بالمصطمحات والمفاىيـ اإلجرائية الواردة فييا. الحدود المفاىيمية:

في حدود المجتمع والعينة، واألدوات المستخدمة، والطرؽ واألساليب  الدراسةجراء إ تـ جرائي:الحد اإل
 اإلحصائية.

 مصطمحات الدراسة: 8.1

 (F.S.L.Cاستراتيجية )

إحد  استراتيجيات التعمـ النشط، التي تتطمب مف التمميذ التفكير والقراءة وتكويف اإلجابة عمى أنيا  ُتعرؼ
وكتابتيا والمشاركة بيا أماـ زمبلئو، واالستماع التحميمي إلى المشاركات األخر  مف باقي التبلميذ، ثـ 

 (.2008األخر  )رمضاف،  الحموؿتقديـ إجابة مبتكرة ومختمفة عف اإلجابات أو 
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رفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا: إحد  استراتيجيات التعمـ النشط التي تتطمب العمؿ بشكؿ تعاوني بيف وتع
الطمبة، وتقوـ عمى المشاركة الفاعمة لمطالب بدءًا مف تكويف األفكار حوؿ المفاىيـ الرياضية، ومشاركتيا 

ار مبتكرة ومختمفة عما سبؽ مع زمبلئو، واالستماع إلى مشاركات وآراء زمبلئو ثـ تقديـ إجابات وأفك
 طرحو.

 الدراسي: التحصيؿ

أنو  مستو  محدد مف اإلنجاز أو براعة في العمؿ المدرسي يقاس مف قبؿ المعمميف  عمىُيعرَّؼ التحصيؿ 
 (.2006 )العيسوي وآخروف، أو باالختبارات المقررة:

الرياضية التي اكتسبيا طالب الصؼ وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو: مجموعة المعارؼ والمفاىيـ والميارات 
رياضية في وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية، ويقاس بالدرجة الكمية التي  بخبراتالرابع نتيجة مروره 

يحصؿ عمييا الطالب في االختبار الُمعد لذلؾ، وُيقاس التحصيؿ الدراسي مف خبلؿ مستوياتو الثبلثة 
 حؿ المشكبلت(. –جرائية المعرفة اإل –)المعرفة المفاىيمية 

 التمثيؿ الرياضي:

ويقصد بو القدرة عمى ترجمة المسألة أو الفكرة الرياضية إلى صيغة جديدة، وترجمة الصورة الممثمة بشكؿ 
،  وكمماتتوضيحي إلى رموز  رياضية. مثؿ تمثيؿ األعداد بصور مختمفة كػػ )المعداد، المكعبات، الحـز

صور المختمفة لؤلعداد إلى رموز عددية، أو ترجمة المسائؿ المفظية إلى النقود( أو ترجمة ما تمثمو ال
مصورات أو أشكاؿ توضيحية أو جداوؿ أو معادالت، أو ترجمة المسائؿ المصورة إلى رموز وكممات 

 (.2011رياضية )طافش، 

استخداـ أدوات متعددة وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو: التعبير عف األفكار أو المفاىيـ الرياضية مف خبلؿ 
مثؿ الكممات أو الجداوؿ أو الرسوـ أو المواد المحسوسة. وتعرؼ الباحثة ميارة التمثيؿ الرياضي إجرائيًا 
بأنيا: قدرة طالب الصؼ الرابع األساسي عمى ترجمة مفاىيـ الكسور العشرية واألعداد العشرية إلى صور 

 الصورة األولى. أو أشكاؿ أو عبارات أخر  مع الحفاظ عمى خصائص
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 الصؼ الرابع األساسي 

، والتي تبدأ بدخوؿ الطالب حسب النظاـ التعميمي الفمسطينيىو أحد صفوؼ مرحمة التعميـ األساسي 
أشير. وتستمر لمدة عشر سنوات؛ أي حتى نياية الصؼ  6وسنوات  5لمصؼ لؤلوؿ األساسي مف سف 

 مسطينية(.العاشر األساسي )موقع وزارة التربية والتعميـ الف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصؿ الثاني

 
 المقدمة  1.2
 اإلطار النظري 2.2

 المحور األوؿ التعمـ النشط  1.2.2
 (:F.S.L.Cابتكر )-استمع-شارؾ-المحور الثاني استراتيجية كوف 2.2.2
 المحور الثالث ميارات التمثيؿ الرياضي  3.2.2
  استمع ابتكر وميارات التمثيؿ الرياضي-شارؾ-العبلقة بيف استراتيجية كوف 4.2.2

 الدراسات السابقة  3.2
ف  1.3.2  –استمع  –شارؾ  –المحور األوؿ الدراسات التي تناولت استراتيجية   كوِّ
  ابتكر 
 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت التمثيبلت الرياضية  2.3.2

 التعقيب عمى الدراسات السابقة  4.2
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 الفصؿ الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 المقدمة: 1.2

يشتمؿ عمى ثبلثة محاور، حيث تناوؿ يتناوؿ الجزء األوؿ مف الفصؿ الثاني؛ اإلطار النظري والذي 
المحور األوؿ التعمـ النشط، مف حيث مفيومو وأىدافو وأىميتو واستراتيجياتو، أما المحور الثاني فتناوؿ 

ف  ابتكر( كأحد استراتيجيات التعمـ النشط. وتناوؿ المحور الثالث  –استمع  –شارؾ  –استراتيجية )كوِّ
، واألىمية، والمعايير، وميارات التمثيؿ الرياضي، وصعوبات التمثيبلت الرياضية، مف حيث المفي ـو

ابتكر( -استمع-شارؾ-التمثيؿ الرياضي وأمثمة عميو، وأعقب ذلؾ كمو العبلقة بيف االستراتيجية )كوف
وميارات التمثيؿ الرياضي. فيما تناوؿ الجزء الثاني مف الفصؿ الثاني، الدراسات السابقة التي تناولت 

 (، والتمثيؿ الرياضي، ثـ تبل ذلؾ تعقيبًا عمى الدراسات.F.S.L.Cاستراتيجية )
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 النظري اإلطار 2.2

 المحور األوؿ: التعمـ النشط 1.2.2

تقـو االتجاىات الحديثة في تعميـ الرياضيات وتعممو لممرحمة األساسية عمى تفعيؿ دور المتعمـ، بحيث 
ي المعرفة الرياضية، إلى المشاركة الفاعمة والنشطة ينتقؿ مف الدور السمبي التقميدي الذي يعتمد عمى تمق

 إلنتاج وتوليد المعرفة الرياضية، واستكشافيا، مف خبلؿ استراتيجيات التعمـ النشط.
 

 فمسفة التعمـ النشط: 1.1.2.2

يعتبر التعمُّـ النشط مف أكثر أنماط التعمُّـ حداثة، حيث ظير التعمُّـ النشط كمصطمح في العقد األخير مف 
القرف العشريف، وبدأ انتشاره واالىتماـ بو في الميداف التربوي في مطمع القرف الحادي والعشريف، ويعد 

في أنظمة التعميـ التي تركز عمى مشاركة المتعمـ بفاعمية في العممية مف أىـ االتجاىات التربوية  اً واحد
 التعميمية.

( بأنيا بناء المتعمـ لمعرفتو 2002التي أشار ليا )عبيد، وتعتمد فمسفة التعمُّـ النشط عمى النظرية البنائية،  
نتاج  مف خبلؿ تفاعمو المباشر مع مادة التعمـ، وربطيا بمفاىيـ سابقة، إلحداث تغييرات تتضمف توليد وا،

ير  و وبالتالي فإف التعمُّـ النشط ذا عبلقة وثيقة بنظريات التعمُّـ البنائية واالجتماعية.  لممعرفة الجديدة.
( أفَّ المعرفة عممية بنائية، وأف المتعمـ يبني المعرفة مف خبلؿ تفاعمو مع البيئة المحيطة 2003توف، )زي

 سواء كاف ما يبنيو الفرد بنفسو أو ما يستطيع االحتفاظ بو واسترجاعو.
 

 مفيـو التعمـ النشط: 2.1.2.2

ف ذلؾ مدعاة اً بالتدريج ليكوف مفيدتوجد أساليب مختمفة لمتعمـ غير أسموب التمقيف، فالتعمـ يجب أف يتـ  ، وا،
لقبوؿ العمـ واالستعداد لفيمو، ومف أساليب التعمـ التي أثبتت نجاحيا وأىميتيا أسموب التعمـ النشط، لما لو 

 مف دور ميـ في تنمية التحصيؿ وزيادة إيجابية المتعمميف.
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( التعمُّـ النشط  منظومة إدارية 2012حيث اعتبر رفاعي ) تعددت التعريفات التي تناولت التعمُّـ النشط،و 
تشمؿ كؿ مكونات الموقؼ التعميمي، وتوجو فعالياتو، بما فييا استراتيجية التعمُّـ والتدريس، والتي تقدـ 
المعارؼ والمعمومات )الجانب المعرفي(، وتتكوف لديو القيـ والسموكيات )الجانب الوجداني(، ويكتسب 

 ري(.الميارات األدائية )الجانب الميا
( التعمُّـ النشط طريقة تعمـ وتعميـ في آف واحد، حيث يشارؾ الطمبة في 2011فيما اعتبر سعادة وآخروف )

 .وعة، تسمح ليـ باإلصغاء اإليجابياألنشطة والتماريف والمشاريع بفاعمية كبيرة، مف خبلؿ بيئة تعميمية متن
الذي يتطمب مف الطمبة القياـ بمياـ وأنشطة ( بأنو األسموب التدريسي Mekinney, 2008ويعرفو مكيني )

أكبر مف مجرد االستماع لممعمـ، فيو يتطمب منيـ االستكشاؼ واالستقصاء وتطبيؽ المعمومات، ويستند 
 .قدراتيـ إلى فرضية أساسية ىي: أف التعمـ عممية نشطة، وأف الطمبة مختمفيف في

تي تتمركز حوؿ طالب الصؼ الرابع األساسي، بحيث الباحثة عمى أنَّو: االجراءات واألنشطة ال وُتعرِّفو 
يؤدي الطالب دورًا فاعبًل بعيدًا عف التمقي السمبي لممعمومات عند تعممو لوحدة الكسور العشرية واألعداد 
العشرية، فيو مف يسعى ويبحث لمحصوؿ عمى المعمومات، وىو مف يخطط وينظـ ويقوـ باألنشطة ليطبؽ 

 ما تعممو.

 كؿ مف المعمـ والمتعمـ في بيئة التعمُّـ النشط: أدوار  3.1.2.2

إف لكؿ مف المعمـ والمتعمـ دور فاعؿ يظير في البيئة التعميمية ويظير مد  المشاركة واالندماج بيف 
( إلى أدوار المعمـ والمتعمـ في التعمـ 2011المعمـ والمتعمـ والمتعمميف أنفسيـ، وقد أشار سعادة وآخروف )

 انخراط الباحثة في البيئة التعميمية يمكف إبراز أدوار كؿ مف المعمـ والطالب كاآلتي: النشط، ومف خبلؿ 
 

 أواًل: أدوار المعمـ في بيئة التعمُّـ النشط:
رًا بارزة ُتساعد في تحقيؽ الكي تكوف مخرجات التعمـ النشط إيجابية وفاعمة ينبغي عمى المعمـ أف يؤدي أدو 

عادة تفعيؿ  ىذه األدوار: االستفادة مف التعمـ النشط، ومف تعزيز دافعية الطمبة نحو تعمـ الرياضيات، وا،
عطائيـ الف بداء الرأيدور الطمبة مف خبلؿ المشاركة الفاعمة وا، توفير بيئة تعميمية ، و رصة لمنقاش والحوار وا،

العممية محفزة ومناسبة لتوظيؼ التعمُّـ النشط، وربط المعارؼ والخبرات واألنشطة مع البيئة الحياتية و 
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لمطمبة، والتركيز عمى األنشطة التعميمية الفردية والجماعية في العممية التعميمية، وتقويـ العممية التعميمية 
  . بأوؿ ويقدـ تغذية راجعة فوريةأوالً 
 

 ثانيًا: أدوار المتعمـ في بيئة التعمُّـ النشط:
دور إيجابي لممتعمـ، ومف األدوار  لكي تتحقؽ عممية التعمـ النشط بالصورة المطموبة، ال بد مف وجود

اليامة لممتعمـ التي تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ التعمـ النشط ما يمي: البحث عف المعمومات والمعارؼ مف 
مصادر متعددة، والتعاوف مع زمبلئو في تنفيذ المياـ الجماعية، وتقبؿ النصح واإلرشاد والتوجيو مف 

 مية.المعمميف وكؿ المعنييف بالعممية التعمي
وأف يتبادؿ األفكار واآلراء مع األخريف، وأف يصغي ويستمع ليـ باىتماـ، ويتميز بالقدرة عمى إجراء الحوار 
والنقاش اليادؼ مع زمبلئو ومعممو، ويثؽ بنفسو وبقدراتو في التعامؿ بنجاح مع البيئة التعميمية التعمُّمية 

قية وفاعمة، ويكوف لديو رغبة حقيقية في التعمُّـ، المحيطة بو، ويشارؾ في المواقؼ التعميمية مشاركة حقي
 ويوظؼ المعارؼ والميارات التي اكتسبيا في مواقؼ تعممية وحياتية.

 
 استراتيجيات التعمُّـ النشط:  4.1.2.2

مف خبلؿ االطبلع عمى العديد مف الدراسات والبحوث التربوية تبيف لمباحثة أف التعمـ النشط يتضمف 
تيجيات التعميمية القائمة عمى فاعمية ومشاركة المتعمـ بشكؿ إيجابي. وفيما يأتي الكثير مف االسترا

استعراض لمعديد مف استراتيجيات التعمـ النشط: المناقشة والحوار )األسئمة الموجية نحو اليدؼ(، والتعمُّـ 
واستراتيجية العصؼ  الثنائي، والعمؿ التعاوني )المجموعات(، واستراتيجية التعمُّـ الذاتي، ولعب األدوار،

الذىني، واستراتيجية حؿ المشكبلت، واستراتيجية الخرائط المعرفية، وربط ما يتعمـ المتعمـ بالمواقؼ 
الحياتية )استثمار البيئة المحمية كمصدر مف مصادر التعمُّـ(، والتعمُّـ باالكتشاؼ، والتعمُّـ باالستقصاء، 

 والتعمُّـ بالمعب.
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 الباحثة مف اطمعت عميياوىناؾ العديد مف االستراتيجيات المستوحاة مف االستراتيجيات السابقة، والتي 
؛ Rosyana, Afrilianto, Senjayawati, 2018ومنيا: ) خبلؿ استعراضيا لمدراسات السابقة
Yuliana & Setianingsih, 2017 ،؛ 2017؛ الزعبيKumar and Kumar, 2016 ؛Bamiro, 

 –تحدث -مثؿ: استراتيجية التوقؼ والتحدث، استراتيجية فكر( 2013؛ عبلف، 2015الديب، ؛ 2015
شارؾ،  –زاوج  –قوـ، استراتيجية الكتابة الجماعية، استراتيجية فّكر  –عّبر  –اكتب، استراتيجية خطط 

 .ابتكر–استمع  –شارؾ  –واستراتيجية كّوف 
ه قائمة عمى أساس تفعيؿ دور المتعمـ فيو يخطط، ويفكر، ويبلحظ أف جميع االستراتيجيات المذكورة أعبل

يقيـ؛ لمتوصؿ إلى تعمـ ما ىو جديد وقيـ، فيذه االستراتيجيات يمكف و ويحمؿ، ويتساءؿ، ويجرب، ويصنؼ 
توظيفيا في الصفوؼ التعميمية لممرحمة األساسية، إذ إنيا قائمة عمى تفعيؿ دور المتعمـ كمشارؾ فعَّاؿ في 

  ة وبينما يقؼ المعمـ ميسرًا وموجيًا ومرشدًا.الغرفة الصفي

 (:F.S.L.Cالمحور الثاني: استراتيجية كوف، شارؾ، استمع، ابتكر ) 2.2.2

 تمييد:
( إحد  استراتيجيات التعمـ النشط القائـ عمى F.S.L.Cتعتبر استراتيجية كوف، شارؾ، استمع، ابتكر )
ـ لسؤاؿ أو مجموعة أسئمة متعمقة بالمياـ التعميمية المطموب التعمـ التعاوني، ويبدأ النشاط فييا بطرح المعم

تعمميا، ومف ثـ يفكر الطالب فرديًا لئلجابة عف األسئمة، ثـ يشترؾ مع زميمو أو زمبلئو في النقاش حوؿ 
اإلجابات الفردية، ثـ يستمع مع زمبلئو لمنقاش الصفي، ثـ يقترح الطالب حمواًل جديدة إلى حٍد ما بناًء عمى 

وىي شكؿ مف أشكاؿ التعمـ التعاوني في مجموعات صغيرة، وتـ صياغتيا  تـ في الخطوات السابقة. ما
 (.Afrilianto, 2014؛ Rosyana, et al, 2018شارؾ  ) –زاوج  –بتطوير استراتيجية  فكر 

مف استراتيجيات التعمـ النشط القائمة عمى العمؿ الجماعي، والتي  شارؾ  –زاوج  –استراتيجية  فكر وُتعد 
تتضمف خطواٍت ثبلثة ىي: التفكير الفردي في األسئمة المطروحة مف المعمـ، ثـ التزاوج بيف الطبلب 
لمتفكير زوجيًا في المشكمة المعروضة، ثـ مشاركة اإلجابات المقترحة لؤلسئمة مع المجموعة )عبلف، 

2013.) 
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ومنيا )الزعبي،  شارؾ  –زاوج  –استراتيجية  فكر بلؿ استعراض الدراسات السابقة التي تناولت ومف خ
 ( يمكف إبراز خطواتيا الثبلثة فيما يأتي:2013؛ عبلف، 2015؛ الديب، 2017
 :الخطوة األولى: التفكير .1

ات الرياضية، ويبدأ في ىذه الخطوة يستجيب الطالب ألسئمة المعمـ المطروحة حوؿ أحد المفاىيـ والتعميم
 في التفكير فرديًا في جوانب المشكمة أو الموقؼ المعروض أماـ الطمبة، ويكوف إجابتو بصورة فردية.

 :الخطوة الثاني: المزاوجة .2

بعد أف يصيغ الطالب نتيجة تفكيره في األسئمة المعروضة، يبدأ بمزاوجة زميمو لمتفكير جماعيًا داخؿ 
 جة تفكيره، ويبدأ النقاش والحوار بينيما حوؿ اإلجابة الصحيحة.المجموعة، ويعرض كؿ طالب نتي

 :الخطوة الثالثة: المشاركة .3

بعد انتياء المزاوجة، يبدأ كؿ زوج مف الطبلب بعرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا أماـ أفراد المجموعة، 
عرضيا لمنقاش والحوار ثـ يطمب المعمـ مف كؿ مجموعة طالبًا لعرض اإلجابات التي تـ التوصؿ إلييا، و 

 بيف جميع الطبلب.
في تدريس الرياضيات مف خبلؿ مساعدة الطبلب في  شارؾ  –زاوج  –استراتيجية  فكر وقد برزت أىمية 

لى تنمية القدرة عمى التفكير الفردي  التحوؿ مف دور المتمقي إلى دور صانع وُمنتج المعرفة الرياضية، وا،
والجمعي، وتعزيز القدرة عمى تحويؿ األفكار الفردية إلى نقاش جماعي، وتحمؿ المسؤولية الفردية 

 (.2013بلف، ؛ ع2015والجماعية )الديب، 
 

في التدريس بشكؿ عاـ، وفي تدريس الرياضيات بشكؿ  شارؾ  –زاوج  –استراتيجية  فكر ومع أىمية 
لتتضمف أربع (، Johnson, et al, 1991جونسوف وآخروف )خاص، إال أنيا خضعت لمتطوير مف ِقبؿ 

األفكار الفردية، وتكوينيا (، وقد اعتمد جونسوف عمى فكرة إنتاج كوف، شارؾ، استمع، ابتكرخطوات ىي )
مف خبلؿ االستفادة مف الخبرات السابقة، ومشاركة ىذه األفكار والحموؿ مع الزمبلء، إال أنو أضاؼ 
خطوتيف ىما: االستماع الذكي لمنقاشات الدائرة في المجموعات التعاونية أو الجمعية، وخطوة االبتكار، 

 خطوات الثبلثة السابقة.والتي تتضمف إنتاج أفكار غير مألوفة كنتيجة لم
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 (:F.S.L.Cمفيـو استراتيجية ) 1.2.2.2

 
تقوـ عمى تعاوف مجموعة مف الطمبة في حؿ سؤاؿ أو مشكمة مطروحة مف المعمـ ىي بيئة تعاونية، 

(Ulrich, Glendon, 2005.) 
يشاركوف  ىي نشاط يقـو بو زمبلء الفريؽ الواحد، ففي بادئ األمر يقوموف بصياغة استجابات خاصة، ثـ

 ,Meredith, Steeleويستمعوف، ويجمعوف معًا إجابة أو وجية نظر جديدة مف خبلؿ المناقشة )
2010.) 

وتعتبر مف استراتيجيات التعمـ النشط وتستخدـ مع األسئمة أو المشكبلت التي يمكف أف يثيرىا المعمـ داخؿ 
ف أو يكتب إجابتو عف األ سئمة ثـ يشارؾ بيا أماـ زمبلئو ثـ يستمع الفصؿ والتي تتطمب مف التمميذ أف يكوِّ

جابة اآلخريف ثـ يقترح أو يبتكر إجابة  إلى إجابة اآلخريف لمعرفة أوجو التشابو واالختبلؼ بيف إجابتو وا،
 (. 2013جديدة تتضمف أفضؿ األفكار التي ُقدمت )الكوربو، وآخروف، 

ذ التفكير والقراءة وتكويف اإلجابة وكتابتيا إحد  االستراتيجيات، التي تتطمب مف التمميعمى أنيا  وُتعرؼ
والمشاركة بيا أماـ زمبلئو، واالستماع التحميمي إلى المشاركات األخر  مف باقي التبلميذ، ثـ تقديـ إجابة 

 (.2008مبتكرة ومختمفة عف اإلجابات أو الحموؿ األخر  )رمضاف، 
( مف االستراتيجيات القائمة عمى العمؿ F.S.L.C)ونبلحظ مف خبلؿ التعريفات السابقة أف استراتيجية 

الصفي التعاوني، التي تقـو عمى افتراض أف المتعمـ يبني معرفتو العممية بنفسو، ومف خبلؿ التشارؾ مع 
( التعمـ الفردي مف خبلؿ تشجيع الطمبة عمى تكويف اإلجابات، F.S.L.Cزمبلئو، حيث تدعـ استراتيجية )
 كويف اإلجابة، مشاركة اإلجابة، االستماع، توليد إجابات أصيمة.وتتضمف خطواٍت أربع ىي: ت

 
 (:F.S.L.Cخطوات استراتيجية ) 2.2.2.2

( عمى خطوات متسقة ومتتالية، ويعتمد كٍؿ منيا عمى الخطوة التي تسبقيا، F.S.L.Cتقـو استراتيجية )
مية، ووضع خطة لئلجابة عنيا، وتتمثؿ خطوات االستراتيجية في: صياغة األنشطة المتعمقة بالمياـ التعمي

مجموعة(، واستماع كؿ زوجيف إلجابات  –ومشاركة الطمبة إلجاباتيـ وتبادؿ اآلراء مع الشركاء )قريف 
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نشاء الطمبة مف خبلؿ  بعضيـ البعض، ويشيروف إلى االختبلفات والتشابيات في األفكار واآلراء، وا،
 .(Rosyana, et al, 2018؛ Afrilianto, 2014)المناقشة والحوار إجابات جديدة. 

 
( اسميا مف خطواتيا األربعة التي ينفذىا المتعمـ أثناء موقؼ التعمـ، وىذه F.S.L.Cوتستمد استراتيجية )

ف الطالب إجابتو عمى (Formulate) الخطوات األربعة تدؿ عمى اسـ االستراتيجية وىي: كوِّف : وفييا يكوِّ
 يشارؾ الطالب إجابتو مع قرينو أو مجموعتو، استمع :(Share) األسئمة المطروحة عميو، شارؾ

(Listen)وفييا يستمع الطالب لزمبلئو ومعممو، ويتعرؼ عمى أوجو الشبو واالختبلؼ، ابتكر : 
(Create).)وفييا يقدـ الطالب إجابات مختمفة عف اإلجابات التي طرحت )إلى حٍد ما : 

( تمخص خطواتيا فيما F.S.L.Cناولت استراتيجية )وبعد اطبلع الباحثة عمى الدراسات السابقة التي ت
 يأتي: 

 
ف   Formulateالخطوة األولى: كوِّ

وفي ىذه الخطوة يستثير المعمـ تفكير طبلبو بطرح سؤاؿ أو مجموعة أسئمة مرتبطة بالمعرفة العممية التي 
فردي. وتقـو ىذه يتـ تعمميا، ويطمب منيـ أف يفكروا في اإلجابة، وتكويف إجابة ليذه األسئمة بشكؿ 

الخطوة عمى العمؿ الفردي، والسماح لو بالتفكير فرديًا، لتوليد إجابات متعمقة باألسئمة المطروحة. ويتراوح 
( دقائؽ، وذلؾ حسب المشكمة الرياضية التي يتـ نقاشيا، وحسب 7 – 5زمف الخطوة األولى ما بيف )
 المستو  العممي والعقمي لمطمبة.

إلى تعزيز قدرة الطالب عمى إنتاج األفكار واإلجابات واآلراء المرتبطة بالمياـ وتيدؼ الخطوة األولى 
 ,Menyatakanالتعميمية المطروحة، مما يؤدي إلى تحسيف القدرة اإلنتاجية )الطبلقة( لد  الطبلب )

2014.)  
ير، واليدوء، وتتـ الخطوة األولى في بيئة تعميمية يتـ إعدادىا بصورة جيدة، بحيث تتصؼ باإلثارة لمتفك

وعدـ إشغاؿ ذىف الطالب بأمور أخر  غير المشكمة أو الميمة األساسية قيد الدراسة، وعدـ التجوؿ في 
 (.2013غرفة الصؼ لعدـ تشتيت الطالب )عبلف، 
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وتر  الباحثة أّنو مف خبلؿ الخطوة األولى يمكف لممعمـ تحسيف تعمـ الرياضيات مف خبلؿ بّث روح 
ومحاولة الوصوؿ إلى اإلجابات الصحيحة، وبالتالي إعماؿ العقؿ فيما يتوفر لد   المنافسة بيف الطمبة،

الطالب مف خبرات سابقة ومعارؼ رياضية حديثة، وىذا يؤدي بدوره إلى زيادة الفيـ واالستيعاب لممفاىيـ 
 والعبلقات الرياضية.

 
 Shareالخطوة الثانية: شارؾ 

عًا إما أزواجًا أو جماعات، ويتناقشوا فيما بينيـ ويفكروا معًا في وفييا يطمب المعمـ مف الطمبة أف يعمموا م
( دقائؽ، ويتـ خبلؿ ىذه الخطوة السماح لمطالب باالشتراؾ 5حؿ السؤاؿ المطروح، وتستغرؽ ىذه الخطوة )
 (.2013في اإلجابة وعرضيا عمى الطمبة )عبلف، 

دؿ اآلراء، واالستفادة منيا في تغيير وجية وتيدؼ ىذه الخطوة إلى تعزيز روح المشاركة المبنية عمى تبا
التفكير، واالنطبلؽ إلى زوايا متعددة ومختمفة في التفكير، وىذا يؤدي إلى تحسيف ميارة )المرونة( في 

 (.Menyatakan, 2014التفكير لد  الطمبة )
لطمبة بشكؿ كاٍؼ وتتـ الخطوة الثانية في بيئة تعميمية مييأة جيدًا لمعمؿ كأزواج أو مجموعات، وتدريب ا

عمى كيفية العمؿ مع القريف أو مع الزمبلء في المجموعة، إضافة إلى ضرورة توفير جو مف اليدوء 
 لموصوؿ إلى نقاش فّعاؿ بيف الطمبة.

وتر  الباحثة أنو مف خبلؿ الخطوة الثانية يمكف أف يدرب المعمـ طبلبو عمى تبادؿ المعرفة ونشرىا، بيدؼ 
ادة مف اآلراء وتكويف تغذية راجعة حوؿ اإلجابات المطروحة مف الزمبلء، وبالتالي إفادة الطمبة، واالستف

 يمكف لمطالب أف يتعرؼ عمى دقة إجابتو، وكيفية العمؿ عمى تصويبيا لموصوؿ لئلجابة الصحيحة.
 

 Listenالخطوة الثالثة: استمع 
طمبة إلجاباتيـ في خطوة المشاركة وفي ىذه الخطوة ينبو المعمـ طبلبو إلى االستماع الجيد أثناء عرض ال

السابقة، وتدويف المبلحظات حوؿ ما استمعوا إليو مف زمبلئيـ، مع ضرورة التأكيد عمى أف االستماع 
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( دقائؽ، يتـ خبلليا توجيو الطمبة لبلستماع 7 – 5يتضمف تحميؿ ونقد المسموع. وتستغرؽ الخطوة الثالثة )
 ف المبلحظات، وتسجيؿ األسئمة لمناقشتيا مع الطمبة والمعمـ.الجيد والفّعاؿ لمطمبة والمعمـ، وتدوي

ف ويتضمف االستماع ميارات متعددة يجب عمى معمـ الرياضيات أف يدرب طبلبو عمى اكتسابيا لضما
( إلى ميارات االستماع اآلتية: فيـ مضموف 2008أشارت )رمضاف،  تحقؽ اليدؼ مف ىذه الخطوة، وقد

داث، واستخبلص األفكار، واستنتاج المعاني، والتمييز بيف األفكار الصحيحة الحديث، وتذكر وتتابع األح
والخاطئة، وتحديد أىداؼ المتحدث، وتفسير ما يدور في مواقؼ المحادثة، وتفسير العبلقات السببية بيف 

 األفكار، وتمييز الحقائؽ مف اآلراء.
زز لد  طمبتو ثقافة االستماع لآلخريف، وتر  الباحثة أنو مف خبلؿ الخطوة الثالثة يمكف لممعمـ أف يع

واالستفادة مف المادة المستمع ليا في بناء أفكار جديدة، وكذلؾ تقديـ تغذية راجعة لممتحدث حوؿ األفكار 
المطروحة، وىذا بدوره يعمؿ عمى تنمية القدرة عمى الفيـ واالستيعاب والتعبير عف األفكار، وكذلؾ القدرة 

 رة )المرونة(.عمى صياغتيا بأكثر مف صو 
 

  Createالخطوة الرابعة: ابتكر 
تقـو الخطوة الرابعة عمى الخطوات الثبلث السابقة، فنجاح الطالب في تكويف إجابتو الخاصة، ومشاركتيا 
مع قرينو أو زمبلئو، واالستفادة مف النقاش الُمثار حوؿ األسئمة المطروحة، يؤدي إلى امتداد خطوط 

تالي تتولد األفكار لدييـ والتي مف ضمنيا قد يكوف إجابات غير متكررة، وتتصؼ التفكير لد  الطمبة، وبال
( دقائؽ يتـ خبلليا السماح لمطالب 5بالجدة واألصالة )عمى مستو  الصؼ(. وتستغرؽ الخطوة الرابعة )

 بدراسة ما لديو مف معمومات وبيانات، وما استمع لو في الخطوة السابقة لتوليد استجابات جديدة.
ي ىذه الخطوة يطمب المعمـ مف الطمبة ابتكار إجابات أو إنشاء إجابة جديدة لـ يتطرؽ إلييا الزمبلء، وف

 (.2008والتي تحتوي عمى أفضؿ األفكار، ويكوف مستعدًا لتقديميا إذا طمب منو )رمضاف، 
تعددة لممشكمة وتر  الباحثة أنو مف خبلؿ الخطوة الرابعة يمكف إيصاؿ الطالب إلى مرحمة تقديـ إجابات م

الرياضية الواحدة، أو إعادة تمثيميا بطرؽ متعددة، تساعد في تفكيكيا ومف ثـَ حميا والتحقؽ مف صحة 
الحؿ. وكذلؾ الوصوؿ إلى تقديـ إجابات تتصؼ بالجدة واألصالة مقارنة باإلجابات التي يتـ طرحيا في 

 المراحؿ السابقة.
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األربعة يتضح أنيا تعتمد بصورة أساسية عمى طبيعة ( F.S.L.Cوبالنظر إلى خطوات استراتيجية )

األسئمة المطروحة عمى الطمبة، وليذا ينبغي عمى المعمـ أف يختار األسئمة بعناية وبدقة عالية، بحيث 
 تكوف داعمة وُمثيرة لتفكير الطمبة، فاألسئمة التي تدعـ التفكير ستساعد عمى نجاح خطوات االستراتيجية.

 
 (: F.S.L.Cاستراتيجية )أىمية 3.2.2.2

( مف أىمية التعمـ النشط في تدريس الرياضيات، إذ أف بناء الطالب F.S.L.Cتنبثؽ أىمية استراتيجية )
لمعرفتو الرياضية، ومشاركتو في استكشافيا وتوليدىا، ينعكس عمى فيـ واستيعاب الطالب لممفاىيـ 

التفكير السميـ في التعامؿ مع المشكبلت  والعبلقات الرياضية، وكذلؾ تنعكس عمى قدرة الطالب عمى
 ( فيما يأتي:F.S.L.Cالرياضية، وقد استخمصت الباحثة أىمية استراتيجية )

  يمكف دمج أنشطة استراتيجية كوف، شارؾ، استمع، ابتكر في إطار العمؿ التعاوني وتطبيقيا عمى
وتشجع الطمبة عمى  جميع مجاالت المحتو ، وتزويد الطمبة بفرصة لمعمؿ بشكؿ تعاوني، كما

 (.Meredith, Steele, 2010توسيع تفكيرىـ )
 احتراميـ لآلخريف، والتعبير عف آرائيـ  تساعد االستراتيجية عمى نبذ الخوؼ والخجؿ، وتزيد مف

بحرية، والبعد عف األنانية وتجنب العزلة، والقياـ بالتفاعؿ النشط والتعاوف مع اآلخريف )الكوربو، 
 (.2013وآخروف، 

 تعت( بر استراتيجيةF.S.L.C واحدة مف استراتيجيات التعمـ التي تعمؿ عمى تحسيف القدرة )
 (.Afrilianto, 2014الرياضية لحؿ المشكبلت الرياضية التي تواجو الطمبة )

 ( تساعد استراتيجيةF.S.L.C( في تحسيف القدرة عمى الفيـ والتواصؿ الرياضي )Setiadi, 
بصورة أفضؿ مف الطرؽ التقميدية المتبعة في تعميـ الرياضيات  (، وتحسيف تعمـ الرياضيات2010

(Emay, 2011.) 
 ( تعمؿ استراتيجيةF.S.L.C عمى دعـ ميارات التفكير اإلبداعي في الرياضيات، حيث يشير )

(Menyatakan, 2014( إلى أف استراتيجية )F.S.L.C مف خبلؿ خطواتيا األربعة تعمؿ )
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بداعي )الطبلقة، المرونة، األصالة(، حيث تعمؿ خطوة التكويف عمى تعزيز ميارات التفكير اإل
عمى دعـ ميارة إنتاج وتوليد األفكار، بينما تساعد خطوات المشاركة واالستماع عمى تعزيز قدرة 

 الطالب عمى المرونة في التفكير.
 ( ُيسيـ تطبيؽ استراتيجيةF.S.L.Cفي تدريس الرياضيات في زيادة نشاط المعمـ والمتع ) مـ في

غرفة الصؼ، كما ويسيـ في زيادة قدرات التفكير الرياضي لد  الطمبة، إضافة إلى أف تطبيؽ 
 ,Sariاالستراتيجية يعزز اتجاه الطمبة اإليجابي نحو تعمـ الرياضيات، ونحو تعمـ بيذه الطريقة )

2014.) 
 ( يؤدي استخداـ معمـ الرياضيات الستراتيجيةF.S.L.Cإلى تحسيف القدرة عمى )  التعامؿ مع

المشكبلت الرياضية، وأف التحصيؿ الرياضي لمطبلب أصبح أفضؿ مف ذي قبؿ، وأف التعمـ بيذه 
 (..(Rosyana, et al, 2018الطريقة يسيـ في تعمـ الرياضيات بصورة أفضؿ )

 ( في الجوانب الوجدانية أشارتVerantika, 2017( إلى أف توظيؼ استراتيجية )F.S.L.C )
تحسيف ثقة الطمبة بالنفس، وبالتعامؿ مع الرياضيات، إضافة إلى تطوير قدرتيـ عمى يساعد عمى 

 التواصؿ داخؿ وخارج الرياضيات.
دوف اف ينتظر بضعة ثواني الطمبة عمى  سؤاالً بطرح المعمـ  يقوـ في التعميـ التقميدينو وتر  الباحثة أ

وىذا يدفع الطمبة اآلخريف قدـ اإلجابة عف السؤاؿ خريف ليطالبًا بعينو دوف اآلفي اإلجابة، وينادي  واليفكر 
فرص،  الطمبةتجعؿ المعمـ يمنح بأنيا االستراتيجية وىنا تكمف أىمية وقؼ عف المشاركة في اإلجابة، لت

 كروا ويكتبوا ويشاركوا ويستمعوا.فبضعة ثواني لي
 

 (:F.S.L.Cأدوار كؿ مف المعمـ والمتعمـ في استراتيجية ) 4.2.2.2

 (:F.S.L.Cفي استراتيجية )أدوار المعمـ أواًل: 
( في تدريس الرياضيات، والتي تتضمف إعداد F.S.L.Cتعدد أدوار المعمـ أثناء استخدامو الستراتيجية )ت

أسئمة مف شأنيا مساعدة الطمبة عمى فيـ موضوعات الرياضيات بشكؿ جيد، وتشكيؿ مجموعات تعاونية 
( طبلب، وتوضيح ما سيفعمو الطمبة أثناء عممية 6 – 4إما أف تكوف زوجية أو مجموعات مكونة مف )
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عثور عمى إجابات لممشكبلت المثارة. إضافة إلى تقديـ لمحة التعمـ، والتأكيد عمى أىمية العمؿ معًا لم
بسيطة عف المشكمة قيد الحؿ، بحيث ال تشتت تركيز الطبلب، وتقديـ معرفة تمييدية أولية لمطبلب، 

 وطرح األسئمة عمى الطمبة، والطمب منيـ اإلجابة عنيا وفقًا لخطوات االستراتيجية.
بدء العمؿ الجماعي، لمعمؿ عمى تكويف اإلجابات قبؿ مشاركتيا،  ومنح الطمبة فرصة لمتفكير الفردي قبؿ

ومف ثـ االختيار العشوائي مف بيف الطمبة إلعبلف اإلجابة التي تـ تكوينيا أماـ الطمبة، والسماح ألكثر مف 
دارة  طالب بعرض إجابتو أماـ الصؼ، والسماح لمطمبة بالمشاركة وطرح األسئمة عمى الزمبلء أو المعمـ، وا،

لنقاش بفاعمية. ويتضمف كذلؾ ضرورة حثيـ عمى االستفادة مف النقاش، ومقارنة اإلجابات الفردية مع ا
جابات جديدة، وتشجيع الطمبة ذوي اإلجابات  اإلجابات المعروضة، والعمؿ عمى إنتاج وتوليد أفكار وا،

 المبتكرة، وعرضيا أماـ زمبلءىـ.
 

 (:F.S.L.Cفي استراتيجية )ثانيًا: أدوار المتعمـ 
(، والتي تتضمف استدعاء الخبرات F.S.L.Cتتعدد أدوار المتعمـ أثناء تعمـ الرياضيات وفقًا الستراتيجية )

السابقة لتكويف اإلجابات واألفكار حوؿ األسئمة والمشكبلت المطروحة، والتعاوف مع القريف أو مجموعة 
المشكبلت المطروحة، واالستماع الجيد الزمبلء في تبادؿ اآلراء لتوليد أفكار جديدة، ُتساعد في حؿ 

يجاد  لمزمبلء والمعمـ، وتدويف المبلحظات واألسئمة حوؿ المشكبلت أو المفاىيـ الرياضية المطروحة، وا،
نتاج معرفة رياضية جديدة.  الترابطات الداخمية بيف الخبرات السابقة، والمعرفة الرياضية الحالية لتوليد وا،

 
  ( في الدراسة:F.S.L.Cلتطبيؽ استراتيجية )الخطوات اإلجرائية  5.2.2.2

اتبعت الباحثة الخطوات اإلجرائية اآلتية في تدريس وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية وفقًا 
 (:F.S.L.Cالستراتيجية )

 التمييد:
 تجييز األسئمة والمياـ الرياضية المطموب تنفيذىا. -
 ( طمبة.6- 4تقسيـ الطمبة إلى مجموعات غير متجانسة عدد كبل منيا ) -
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 تذكير الطمبة بآلية التعمـ داخؿ الصؼ وفقًا لخطوات االستراتيجية. -
 

ف )  (Formulateالخطوة األولى: كوِّ
 يستمع الطمبة إلى السؤاؿ الموجو مف المعمـ. -
 يبدأ الطمبة بتكويف إجاباتيـ وصياغتيا بصورة فردية. -
 الطمبة إجابتيـ عمى بطاقة خاصة أو ورقة عمؿ أو كراسة الرياضيات. يكتب -

 (Shareالخطوة الثانية: شارؾ )
 يعرض كؿ طالب إجابتو شفويًا عمى طمبة مجموعتو أو قرينو. -
يناقش األزواج أو أفراد المجموعة اإلجابات، ويتـ التوصؿ إلى إجابة موحدة أو تحديد اإلجابات  -

 ة التالية.المختمفة تمييدًا لمخطو 
 (Listenالخطوة الثالثة: استمع )

 ينبو المعمـ كافة الطمبة إلى االستماع الجيد وتسجيؿ المبلحظات وطرح األفكار واإلجابات. -
 يختار المعمـ أحد الطمبة عشوائيًا لعرض إجابتو أماـ الجميع. -
 لطمبة.يكرر المعمـ الخطوة السابقة أكثر مف مرة، لعرض أكبر عدد مف اإلجابات أماـ ا -
 يوجو المعمـ النقاش مع الطمبة حوؿ اإلجابة. -
 يتوصؿ المعمـ مف خبلؿ المناقشة إلى اإلجابة المطموبة. -

 (Createالخطوة الرابعة: ابتكر )
 يوجو المعمـ الطالب إلنشاء أو ابتكار إجابات وأفكار جديدة. -
 يناقشيا.يتابع المعمـ اإلجابات، ويعرض بعضيا عمى السبورة أماـ الطمبة، ومف ثـ  -
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 :التمثيؿ الرياضيميارات المحور الثالث:  3.2.2

تضمنت المعايير العالمية لمرياضيات ضرورة تمكف الطمبة مف تمثيؿ المفاىيـ واألفكار والعبلقات الرياضية 
بطرؽ متعددة، وذلؾ لتسييؿ عممية فيـ المعرفة الرياضية، والقدرة عمى إعادة توظيفيا في مواقؼ تعميمية 

 متعددة، ومواقؼ حياتية لمطالب.
 

 مفيـو التمثيالت الرياضية: 1.3.2.2

يعتبر التمثيؿ الرياضي أحد معايير العمميات الرياضية التي حددتيا وثيقة المجمس القومي لمعممي 
(، والتي NCTM, 2000) National Council Of Teachers Of Mathematics الرياضيات

في: ابتكار واستخداـ التمثيبلت المتعددة في تنظيـ وتسجيؿ ونقؿ األفكار حددت مستو  التمثيؿ الرياضي 
الرياضية، واختبار وتطبيؽ التمثيبلت الرياضية لحؿ المشكبلت، واستخداـ التمثيبلت الرياضية لنمذجة 

 وتفسير الظواىر الفيزيائية.
قة المجمس القومي لمعممي وتتفؽ معظـ التعريفات التي تناولت التمثيبلت الرياضية مع ما جاء في وثي

( بأنيا: تمثيؿ المفاىيـ والعبلقات Özgün-Koca, 2004عّرفيا )(، فقد NCTM, 2000الرياضيات )
 واألفكار الرياضية بطرؽ مختمفة مثؿ الرموز، والرسـ البياني، والجداوؿ، والبياف المفظي واألرقاـ.

مات والجداوؿ والرسومات والمواد المحسوسة ( بأنو  استخداـ أشياء مثؿ الكم2010وُيعرِّفو السواعي )
 لمتعبير عف فكرة أو مفيـو رياضي .

( إلى أنو إذا كانت الرياضيات عمـ األنماط فإف التمثيبلت الرياضية ىي الوسيمة التي 2010وتشير بدر )
أدرؾ تجمع وتحمؿ ىذه األنماط، فعندما يصبح المتعمـ متطور رياضيًا، ويممؾ معرفة رياضية يكوف قد 

 التمثيبلت الرياضية، وأصبح لديو ذخيرة فنية يدرؾ كيفية استخداميا بدقة.
( أف التمثيبلت الرياضية ىي استخداـ أكثر Ozdemir, & Reis, 2013ووضح كٍؿ مف أوزدمير وريس )

 مف نوع واحد مف التمثيؿ بحيث يمكف الطمبة مف إنشاء بيئة حؿ خاصة بيـ، وجعؿ حموليـ مرئية أماميـ.
( بأنيا القدرة عمى ترجمة المشكبلت الرياضية واألفكار والمفاىيـ إلى صيغة 2015نما عرفيا السر )بي

جديدة )شكؿ توضيحي أو جدوؿ لممعمومات، أو نموذج حسي، ...(، بما يساعد عمى فيـ ىذه األفكار 
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ئط والرسوـ البيانية والمفاىيـ، وتطوير وتعميؽ الفيـ لممفاىيـ الرياضية، وترجمة الصور واألشكاؿ والخرا
 والجداوؿ إلى رموز وكممات رياضية.

ومف خبلؿ التمثيؿ الرياضي يمكف عرض المفاىيـ والعبلقات الرياضية بالصورة أو الرسـ أو الرمز، وىذا 
يتطمب العديد مف الميارات، مثؿ: تحديد العناصر الرئيسية لمرسومات أو الصور، واستخبلص المعاني مف 

وتنظيـ المعمومات التي تـ الحصوؿ عمييا، وتفسير المعمومات مف خبلؿ الربط بينيا  الرسومات، وترتيب
 (.2003وبيف المعرفة السابقة، واتخاذ القرار بشأف ىذه المعمومات )عوض اهلل، 

وتتفؽ الباحثة مع التعريفات السابقة حوؿ مفيوـ التمثيبلت الرياضية، وتعرفو إجرائيًا بأنو  قدرة طالب 
بع األساسي عمى ترجمة الكسور العشرية واألعداد العشرية إلى صيغ جديدة، وترجمة األشكاؿ الصؼ الرا

أو الرسوـ البيانية أو التوضيحية إلى رموز وكممات رياضيَّة، مثؿ تمثيؿ العدد العشري بصور مختمفة كػػ 
، النقود( أو ترجمة تمثيبلت الكسور العشرية المختمفة  إلى صيغ متعددة، أو )المعداد، المكعبات، الحـز

 ترجمة المسائؿ المفظية إلى أشكاؿ أو رسـو بيانية أو جداوؿ، أو العكس.
 

 أىمية التمثيالت الرياضية:2.3.2.2

مف مستحدثات عممية  –وفيما ىو متوقع مستقببًل  –تعتبر الرياضيات عنصرًا حاكمًا فيما يجري حاليًا 
اتيا ال بد أف تتجاوب مع معطيات التطور وتخمع عنيا وتكنولوجية ولذلؾ فإف مناىج الرياضيات وتربوي

رداءىا التقميدي، فالطبلب بحاجة إلى رياضيات أكثر نفعية في مسالكيـ المعيشية، حيث يسيـ تعمميا في 
 (. 1998إعدادىـ لمواجية تحديات المستقبؿ )عبيد، 

كؿ الوسائؿ واألدوات في فيـ وتسيـ التمثيبلت الرياضية في خمع ىذه العباءة مف خبلؿ توظيؼ الطالب ل
عادة تمثيميا وعرضيا، والتفكير فييا بصريًا.  ومف خبلؿ استعراض الباحثة لمدراسات الرياضيات وا،

 واألدبيات التي تناولت التمثيبلت الرياضية فإنيا تمخصيا في النقاط اآلتية:
 ة الرياضية.تعتبر ميارة التمثيؿ الرياضي جزءًا أو مكونًا أساسيًا مف مكونات الكفاء 
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  ،يمعب التمثيؿ الرياضي دورًا ىامًا في تطوير فيـ الطالب لممفاىيـ والمشكبلت الرياضية المفظية
وليذا يحب التركيز بشكؿ كبير عمى تفسيرىا بشكؿ صحيح وفيميا ومراقبة الخطوات ودراسة 

 (.Debrenti, 2015التمثيبلت المحتممة لممشكمة )
 متبلؾ الطالب لمميارات الحسابية ال يعكس بالضرورة فيمًا حقيقيًا أظيرت العديد مف الدراسات أف ا

لمرياضيات، وذىبت دراسات أخر  إلى أف التركيز عمى الميارات الحسابية يؤدي إلى االستذكار 
الخاطئ أو التطبيؽ الخطأ، وىذا ما يؤكد أىمية التمثيبلت الرياضية في تحقيؽ الفيـ الحقيقي 

 لمرياضيات.
  مف التربوييف عمى قيمة التمثيبلت الرياضية كمصدر أساسي لممعمومات حوؿ التفكير أجمع الكثير

 (.2010الرياضي )السواعي، 
  تزيد مف فرص الفيـ لد  المتعمميف، وتجعؿ االتصاؿ المفاىيمي أكثر عمقًا، وتزيد مف القدرة عمى

 (.Suh, Moyer, & Heo, 2005؛ Grossman, 2010فيـ وتفسير النتائج )
 مسارات التعمـ لد  الطمبة مف خبلؿ استخداميـ لمتمثيبلت، كما أف التمثيؿ الرياضي ُيمكِّف  تتطور

 .(Mousley, 2004) الطمبة مف بناء روابط معرفية بيف عناصر المعرفة الرياضية
  تمثيؿ التفكير الرياضي بصريًا مف خبلؿ تمثيبلت متعددة، ُيسيـ بشكؿ كبير في حؿ المشكبلت

 (.Salkind, 2007الرياضية )
  ،(.2014ترتبط التمثيبلت بعبلقة ارتباطية قوية بحؿ المشكبلت الرياضية لد  الطمبة )الحربي 

ومع التقدـ التكنولوجي وظيور البرمجيات التعميمية وبرمجيات الرسومات مثؿ برمجية جيوجبرا 
(GeoGebra أصبح مفيوـ التمثيؿ الرياضي أكثر اتساعًا وأكثر عمقًا، فاستخداـ ) ىذه البرمجيات يمكف

لمطالب مف تمثيؿ العبلقات الرياضية المعقدة أو ثبلثية األبعاد، ورسـ الدواؿ المركبة، ورسـ وتمثيؿ وحؿ 
 المعادالت والمتباينات الرياضية بسيولة.

أف األساليب التقميدية التي يسيطر عمييا  (Bayazit, & Aksoy, 2010واعتبر بايزيت وأكسوي )
ر والسبورة غير منتجة جدًا لمساعدة الطمبة عمى إقامة صبلت بيف التمثيبلت الرياضية. استخداـ الطباشي
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( أصبح بإمكاف المعمميف إبراز العبلقات المتبادلة بيف GeoGebraوأنو بظيور البرمجيات التعميمية مثؿ )
 تمثيؿ المفاىيـ الرياضية لتطوير فيـ أفضؿ ليذه المفاىيـ.

 
 الرياضية: معايير التمثيالت 3.3.2.2

(، NCTM، 2000تعتبر التمثيبلت الرياضية أحد معايير المجمس القومي األمريكي لمعممي الرياضيات )
( إلى أفَّ التمثيؿ الرياضي أحد العمميات الرياضية التي تشارؾ في تشكيؿ القدرة 2010حيث أشارت بدر )

( كاف معيار NCTM, 1989الرياضية لمطالب، وفي وثيقة المجمس القومي لمعممي الرياضيات )
( فقد كانت التمثيبلت NCTM, 2000التمثيبلت الرياضية ضمف التواصؿ الرياضي، أما في وثيقة )

الرياضية ذات مستو  معياري، وميزت بيف التمثيبلت الداخمية كعممية عقمية، والتمثيبلت الخارجية كمغة 
 (.2007لمتعبير الرمزي لمرياضيات )بيوت، وبمطية، 

( يجب أف يتمكنوا مف 5 -1( إلى أف الطمبة في المرحمة األساسية )NCTM، 2000أشارت الوثيقة )وقد 
ابتكار واستخداـ التمثيبلت المتعددة في تنظيـ وتسجيؿ ونقؿ األفكار الرياضية، القياـ بالعمميات اآلتية: 

اضية لنمذجة وتفسير وتطبيؽ التمثيبلت الرياضية لحؿ المشكبلت، واستخداـ التمثيبلت الري اختبارو 
 الظواىر الفيزيائية.
 (2010الرياضية لممتعمميف )بدر،  ( ممخصًا لمعايير التمثيبلت1.2يوضح الشكؿ )
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 ( معايير التمثيالت الرياضية لممتعمميف1.2الشكؿ )

التمثيالت 
 الرياضية

اختيار وتوظيؼ 
التمثيالت لحؿ 

 المشكالت

الحاجة لتمثيالت 
 متنوعة لتدعيـ الفيـ

مراجعة استخداـ 
التمثيالت لتنمية 

 الفيـ 

إنتاج واستخداـ 
التمثيالت لتنظيـ 
 وتسجيؿ األفكار

توظيؼ األدوات 
التكنولوجية لتوسيع 
 التمثيالت الرياضية

المساعدة في جعؿ 
 المفاىيـ أكثر قابمية

تنمية فيـ األفكار 
المعقدة مف خالؿ 

 التمثيالت

الطرؽ التي تمثؿ 
ىي  بيا األفكار

أساس لكيفية فيـ 
واستخداـ الطالب 

 لتمؾ األفكار

استخداميا لنمذجة 
الظواىر الرياضية 

 والفيزيائية
استخداـ النماذج  واالجتماعية

يسمح بعرض المشاكؿ 
 الحياتية الواقعية

استعمؿ التمثيالت البد 
أف ينمو مف خالؿ 

 سنوات الدراسة

استخداـ األدوات 
التكنولوجية يسمح 

 كشاؼ النماذجباست
 التكرارية



32 
 

 

 ميارات التمثيؿ الرياضي: 4.3.2.2

النماذج، والصور أو الرسوـ البيانية، و تشمؿ التمثيبلت الرياضية خمسة أنواع ىي: تجارب الحياة الحقيقية، 
وتمثيؿ الصورة يشمؿ رسـ المجسمات والرسـو  (.Salkind, 2007المكتوبة )والكممات المنطوقة، والرموز 

التخطيطية ورسـ الموازيف والخطوط والخرائط، أما التمثيبلت البيانية فتشمؿ الخط أو الشعاع أو األعمدة 
أو الدوائر وخط الرسـ، وكذلؾ التمثيؿ الرمزي يشمؿ الجداوؿ والتعبيرات عف المتغيرات بصيغ عامة أو 

 (.2003دواؿ وتمثيبلت واقعية )عوض اهلل، 
( إلى أف الطالب ينتقؿ أثناء التمثيؿ Lesh, Post, and Beher, 1987وُيشير ليش وبوست وبير )

الرياضية يتضمف خمس عناصر ىي: المغة، والرموز والكتابة، الصور  واألفكارالرياضي لممفاىيـ 
ية التي تمثؿ وسيمة تعميمية ذات صور ورسومات تمكف واألشكاؿ، والنماذج والمجسمات، والمواقؼ الحيات

الطالب مف مشاىدتيا بعينيو وتوضيحيا باستخداـ الجداوؿ والنماذج المحسوسة والمجسمات )نقبًل عف: 
 ( كيفية انتقاؿ الطالب بيف التمثيبلت الرياضية:2.2ويوضح الشكؿ ) (.2010الببلصي، وبرىـ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 انتقاؿ الطالب بيف التمثيالت الرياضية( كيفية 2.2شكؿ )

 كيفية انتقاؿ الطالب بيف التمثيالت الرياضية (2.2الشكؿ )
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 ( خريطة الفقاعة كمثاؿ توضيحي لمتمثيبلت الرياضية لمفيـو الكسر نصؼ:3.2الشكؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:2010؛ السعيد، وعبد الحميد، 2010ويتضمف التمثيؿ الرياضي أشكااًل مختمفة ذكرىا )السعيد والباز، 
 

 الترجمة الرياضية:
وتعني تحويؿ الصور الرياضية إلى صور أخر  تتضمف جميع عناصر الصورة األولى دوف إىماؿ أليٍّ 
منيا، ويكوف تصنيؼ ميارات الترجمة عمى أساس الصور التي تترجـ منيا أو إلييا. حيث تكوف ميارة 

ومف شكؿ أو  الترجمة في أشكاؿ ِعّدة، منيا: مف صيغة أو معادالت إلى ألفاظ، ومف جداوؿ إلى ألفاظ،
رسـ بياني إلى ألفاظ، ومف صورة لفظية إلى صيغة أو معادلة، ومف جداوؿ إلى صيغة أو معادلة، ومف 
شكؿ أو رسـ بياني إلى صيغة أو معادلة، ومف صورة لفظية إلى جدوؿ، ومف صيغة أو معادلة إلى 
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اني، ومف جدوؿ إلى جدوؿ، ومف شكؿ أو رسـ بياني إلى جدوؿ، ومف صورة لفظية إلى شكؿ أو رسـ بي
 شكؿ أو رسـ بياني، ومف صيغة أو معادلة إلى شكؿ أو رسـ بياني.

ومف أمثمة الترجمة الرياضية في المناىج الفمسطينية: تحويؿ صورة الدالة التربيعية إلى صيغ مختمفة مثؿ: 
عادة تمثيؿ الكسور العشرية وا ألعداد صيغة جبرية أو رسـ بياني أو جداوؿ قيـ، والعكس صحيح. وا،

 العشرية بصيغ أخر  مثؿ: رمز الكسر، ترجمة مسألة لفظية إلى رموز والعكس.
 

 الرسـ البياني:
ويعني تمثيؿ بصري لممفاىيـ والعبلقات الرياضية في صورة مرتبطة ومنظمة بشكؿ يظيرىا بوضوح 

البياني جيدًا يجب وسرعة، وبالتالي ىو تمخيٌص لممعمومات والبيانات في أشكاؿ بيانية، ولكي يكوف الرسـ 
أف تتحقؽ فيو بعض المواصفات منيا: توصيؿ الحقائؽ األساسية، وحذؼ التفاصيؿ الضرورية غير 
عداده بعناية،  البصرية، وسيولة قراءة البيانات المدونة عميو، ووضوح الغرض منو وسيولة فيمو وا،

تمثيؿ المدرجات التكرارية، وتمثيؿ  ومناسبتو لطبيعة البيانات التي يعبر عنيا. ومف أمثمة الرسـ البياني:
 الدواؿ الخطية والتربيعية.

 
 المعالجة الرمزية:

تستخدـ عند حؿ مشكبلت عمى شكؿ صيغ لفظية جبرية، وىي مرتبطة بقدرة الطمبة عمى تنفيذ 
الخوارزميات لمشكمة وتمر بأربع مراحؿ ىي: إنتاج تمثيؿ واحد، إنتاج أكثر مف تمثيؿ، عمؿ ارتباط بيف 

 مثيبلت المختمفة لنفِس المشكمة أو الفكرة، وتكامؿ ومرونة التحويؿ بيف التمثيبلت المختمفة.الت
 

( أفَّ مف المؤشِّرات الجيِّدة التي تدّؿ عمى فيـ الطالب لممعرفة الرياضية؛ قدرتو عمى 2004وذكر عبيد )
المعادلة، أو المتباينة أو التعبير عف ذلؾ بتمثيبلت مختمفة، قد تكوف بالمغة أو الرمز، أو الشكؿ، أو 

 المخّطط، أو الشكؿ بياني، بحسب طبيعة الموقؼ الرياضي.
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الرموز والقوانيف الرياضية ( ميارات التمثيؿ الرياضي في الميارات اآلتية: ترجمة 2017دد أبو سكراف )وح
مة إلى نص مكتوب بشكؿ صحيح، وترجمة نص مكتوب إلى رموز أو قوانيف رياضية بشكؿ صحيح، وترج

بياف...( بشكؿ صحيح، وترجمة تمثيؿ بياني إلى  –نص رياضي إلى تمثيبلت بيانية متعددة )مخطط 
 نص مكتوب بشكؿ صحيح، وتنفيذ تمثيبلت متعددة لمفيوـ رياضي ُمعطى بشكؿ صحيح.

ويتضمف التمثيؿ الرياضي أشكااًل مختمفة في موضوعات الرياضيات لممناىج الفمسطينية، وقد ذكرتيا 
ميارة الترجمة مف شكؿ أو رسـ بياني إلى جدوؿ، والترجمة مف صورة لفظية إلى شكؿ  (:2011)طافش 

ىندسي أو رسـ بياني، وترجمة النص الرياضي إلى شكؿ ىندسي، وترجمة النص الرياضي إلى عبلقات 
 رياضية، وترجمة خصائص الشكؿ اليندسي إلى شكؿ ىندسي.

ت الفمسطينية تتضمف ميارات التمثيؿ الرياضي عمى الصورة ( إلى أف كتب الرياضيا2015وأشار السر )
اآلتية: تقديـ الفكرة الرياضية أو المشكمة في صورة أخر ، وابتكار أشكاؿ متنوعة مف التمثيبلت الرياضية، 
والمقارنة بينيا، وترجمة شكؿ مف أشكاؿ التمثيبلت إلى شكؿ آخر، واستخداـ الرسـ البياني لمعبلقات 

ورة مرتبة ومنظمة، واستخداـ التمثيبلت الرياضية لتنظيـ وتسجيؿ وتوصيؿ األفكار العددية في ص
 الرياضية.

 
وفي ضوء ما سبؽ، وبعد تحميؿ الباحثة لوحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية خُمصت إلى ميارات 

 التمثيؿ الرياضي المتوفرة في الوحدة المذكورة وىي:
 ىندسي.ترجمة كسر / عدد عشري إلى تمثيؿ  .1
 تحويؿ كسر عادي إلى كسر عشري. .2
 تحويؿ كسر عشري إلى كسر عادي. .3
 ىندسيًا(. –رمزيًا  –التعبير عف الكسر / العدد العشري بصورة متعددة )لفظيًا  .4
 تحويؿ العدد الكسري إلى صورة العدد العشري. .5
 تمثيؿ كسر / عدد عشري عمى خط األعداد. .6
 عمى خط األعداد. تمثيؿ عممية )جمع / طرح( كسر / عدد عشري .7
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 أدوار كؿ مف المعمـ والمتعمـ في تنمية ميارات التمثيؿ الرياضية  5.3.2.2

يرتكز التمثيؿ الرياضي عمى قدرة الطالب عمى التعبير عف المفاىيـ والتعميمات الرياضية بصور متعددة 
لرياضي لد  طبلبو محتفظًا بخصائص الصورة األساسية، ويمكف لمعمـ الرياضيات تنمية ميارة التمثيؿ ا

مف خبلؿ توجيو الطمبة نحو إعادة صياغة المفاىيـ والمشكبلت الرياضية بصور متعددة، وتضميف 
األنشطة تمثيبلت تحتوي عمى معطيات ىامة في حؿ ىذه األنشطة، وتوفير تدريبات لمطمبة عمى ترجمة 

يؿ المشكمة إليجاد روابط بيف معطيات المشكبلت والمسائؿ مف التمثيبلت المتعددة، واالعتماد عمى تمث
المعرفة المفاىيمية واإلجرائية المتضمنة في المشكمة، وبالتالي استدعاء المعمومات البلزمة لحؿ المشكمة 

 (.2017)أبو سكراف، 
( إلى أف دور المعمـ في تنمية ميارات التمثيؿ الرياضي يجب أف يتضمف إثارة 2001ُيشير سرور )و 

مف خبلؿ موضوعات التعمـ، وتقديـ التوجيو المناسب لمطبلب، وتوفير الظروؼ قدرات التفكير المختمفة 
المناسبة لبيئة التعمـ، وعرض الخبرات المختمفة لمطمبة، وتوفير أنشطة رياضية تتطمب إعادة تمثيميا بطرؽ 
متعددة، وتشجيع الطمبة عمى ترجمة المفاىيـ واألفكار الرياضية إلى صور جديدة، وعرض مشكبلت 

ضية حياتية تتضمف تمثيؿ رياضي، إضافة إلى توفير مشاريع تعاونية لحؿ مسائؿ رياضية تتضمف ريا
  تمثيؿ المشكمة بصيغ متعددة.

وُيمارس المتعمـ أدورًا متعددة عند إجرائو لمتمثيبلت الرياضية، والتي تتمثؿ غالبًا في تنفيذه لمميارات التي 
عادة تعريفيا بصورة تتضمف  تـ تحديدىا مسبقًا لمتمثيؿ الرياضي، والتي التفاعؿ مع األنشطة المطروحة، وا،

جديدة، مع المحافظة عمى الصورة األساسية لممشكمة أو النشاط الرياضي، وتحويؿ المشكمة الرياضية 
المفظية إلى رموز أو معادالت رياضية، لتسييؿ التعامؿ معيا، وتحميؿ المشكمة الرياضية إلى معطياتيا، 

كؿ ىندسي او مخطط، تقديـ المفاىيـ الرياضية لمزمبلء بأكثر مف صورة، تتضمف: نص، وتمثيميا عمى ش
جراء العمميات الحسابية اعتمادًا عمى التمثيبلت الحسية أو شبو الحسية، والتفكير بصريًا في  شكؿ، رمز، وا،

 المشكبلت الرياضية مف خبلؿ التعامؿ مع التمثيبلت الرياضية المعروضة.
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 ت الطمبة في التمثيؿ الرياضيصعوبا 6.3.2.2

( إلى أف الطمبة يواجيوف صعوبة في التعامؿ مع التمثيبلت Abrahamson, 2006أشار أبراىامسوف )
الرياضية، حيث إف التمثيبلت الرياضية ىي مركبات مفاىيمية )تتضمف اثنيف أو أكثر مف المفاىيـ 

لتالي ال يسيؿ فيميا مف ِقبؿ الطمبة، ونتيجة المتصمة( وقد تكوف ىذه األفكار مخفية داخؿ التمثيؿ، وبا
لذلؾ يستخدـ الطالب التمثيؿ دوف فيمو تمامًا. فمثبًل عند عرض مشكمة رياضيَّة تتضمف معمومات لفظية 

 وأخر  متضمنة في الرسـو البيانية فإف الطمبة يميموف إلى تجاىؿ المعمومات المقدمة في األشكاؿ.
بلؼ بيف الطمبة في القراءة والكتابة والقدرة البصرية قد يحد مف فائدة وقد وجدت دراسات أخر  أف االخت

 (.Salkind, 2007التمثيؿ الرياضي في تعزيز الفيـ الرياضي لمطبلب )
 (:2017ويمكف لمعمـ الرياضيات الحد مف ىذه الصعوبات مف خبلؿ )أبو سكراف، 

 نمو تفكيرىـ.تحميؿ التمثيبلت الرياضية التي ينشئيا الطمبة لفيـ طريقة و  -
 تنويع التمثيبلت الرياضية بحيث تناسب الطمبة ذوي المستو  المرتفع والمنخفض. -
توظيؼ المناقشات الصفية، والتدرج في األمثمة والتدريبات التي تتضمف معمومات في الرسـو  -

 واألشكاؿ.
 تدريب الطمبة عمى قراءة األشكاؿ والرسـو قراءة دقيقة ضمف خطوات حؿ المشكمة. -

 
 أمثمة عمى التمثيؿ الرياضي: 7.3.2.2

 .حديقة منزلية مربعة الشكؿ طوؿ ضمعيا )س(. اكتب القاعدة التي ُتعبِّر عف مساحة الحديقة 
 ( اكتب الدالة التي تمثؿ العبلقة بيف س، ص.4عدداف س، ص حاصؿ جمعيما .) 
  مرتبة، رسـ بياني(.تمثيؿ المعادلة التربيعية بأكثر مف طريقة )مخطط سيمي، جداوؿ، أزواج 
 ( مكعبات  –معداد  –( بطرؽ متعددة )لفظي 12.25التعبير عف مفيـو العدد العشري– .)  رسـو
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 ( والتمثيالت الرياضية:F.S.L.Cالعالقة بيف استراتيجية ) 4.2.2

 تقوـ التمثيبلت الرياضية بدرجة أساسية عمى تحويؿ صورة رياضية ُمعطاة إلى صور متعددة مع المحافظة
عمى الصورة األساسية لممفيـو أو العبلقة الرياضية، وىذا يتطمب مف الطالب معرفة أساسية بصور التمثيؿ 
الرياضي، ومرونة في التعامؿ مع األفكار والمفاىيـ والعبلقات الرياضية، ومف خبلؿ خطوات استراتيجية 

(F.S.L.Cالمتتالية يمكف تعزيز قدرة الطمبة عمى إجراء التمثيبلت ال ) متعددة، وفيما يمي توضيح لمعبلقة
 بيف خطوات االستراتيجية وتنمية التمثيبلت الرياضية:

جاباتو حوؿ المشكمة  - ف( لمطالب الفرصة لعرض أفكاره وا، تتيح الخطوة األولى مف االستراتيجية )كوِّ
سواء  الرياضية المطروحة، وفي ىذه الخطوة ُيعبر الطالب عف خبراتو السابقة بالصورة التي يعرفيا

 كانت لفظية أـ رمزية أـ شكؿ أو الجمع بيف أكثر مف صورة.
مف خبلؿ الخطوة الثانية )شارؾ( يتعرؼ الطالب عمى صور أخر  لمتفاعؿ مع المشكمة الرياضية،  -

جاباتيـ وتمثيبلتيـ الرياضية لممشكمة أماـ األقراف أو الزمبلء، وفي  فيبدأ الطمبة بعرض أفكارىـ وا،
 رفة الطالب بصور التمثيؿ الرياضي.ىذه الخطوة تزيد مع

وفي الخطوة الثالثة )استمع( يبدأ الطمبة بمناقشة األفكار المطروحة شفييًا، وفي المناقشة الشفيية  -
يستعرض الطمبة أفكارىـ بصوٍر متعددة، إما أف تكوف لفظية، أو رمزية، أو عرض أشكاؿ 

األسئمة حوؿ المناقشة تزيد قدرتيـ ورسومات توضح الحؿ، ومف خبلؿ تسجيؿ الطمبة لممبلحظات و 
نتاج تمثيبلت متعددة لممفاىيـ واألفكار المعروضة.  عمى توليد وا،

وفي الخطوة األخيرة )ابتكر( ُيتاح لمطالب إجراء الترابط بيف المواقؼ التعميمية في الخطوات  -
فو في إيجاد الثبلثة السابقة، واالستفادة منيا في توليد تمثيبلت مختمفة عما ىو معروض، وتوظي

 حموؿ غير تقميدية لممشكبلت الرياضية.
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 الدراسات السابقة: 3.2

حظيت استراتيجيات التعمـ النشط مف خبلؿ االستراتيجيات التدريسية القائمة عمى التعاوف والتشارؾ بيف 
باىتماـ كبير مف ِقبؿ الباحثيف، وفي  (F.S.L.C) ابتكر-استمع-شارؾ-كوفالطمبة مثؿ استراتيجية   

  لـ يتـ دراستيا في الجامعات الفمسطينية، ابتكر-استمع-شارؾ-كوفحدود عمـ الباحثة فإف استراتيجية   
مف حيث قميمة. وستعرض الباحثة الدراسات السابقة مرتبة تنازليًا  كانتوكذلؾ فإف الدراسات التي تناولتيا 

 تي:في محوريف كاآلتاريخ النشر 
 

ف  1.3.2  ابتكر" –استمع  –شارؾ  –المحور األوؿ: الدراسات التي تناولت استراتيجية " كوِّ
F.S.L.C)) 

ف  اتتناوؿ الباحثة في ىذس  –استمع  –شارؾ  –المحور الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية  كوِّ
النشط، وبسبب قمة الدراسات التي  ، وكوف أف ىذه االستراتيجية مف استراتيجيات التعمـ(F.S.L.C)ابتكر 

 تناولتيا؛ ستتناوؿ الباحثة دراسات سابقة تناولت بعض استراتيجيات التعمـ النشط.
 

 –إلى الكشؼ عف فاعمية استراتيجية )كوف  (Rosyana, et al, 2018) وآخروف روزياناىدفت دراسة 
ابتكر( في تدريس الرياضيات لممرحمة الثانوية لتحسيف ميارات حؿ المشكمة الرياضية  –استمع  –شارؾ 
واتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذو المجموعات التجريبية  .فكير الرياضي في مادة االحتماالتوالت

عينة  ف جميع طبلب الصؼ الحادي عشر بالمدينة، واختيرتمجتمع الدراسة م والضابطة، وقد تكوف
، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار لممشكمة بصورة عشوائية الدراسة مف شعبتيف مف الصؼ الحادي عشر

الرياضية، واستبياف لمتفكير الرياضي. وأظيرت النتائج أف حؿ المشاكؿ الرياضية تحسف لد  الطبلب، 
ف لدييـ في المجموعة التجريبية وكاف أفضؿ مف المجموعة الضابطة، وأوصت وأف التفكير الرياضي تحس

 الدراسة بتطبيؽ االستراتيجية في تدريس الرياضيات.
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الكشؼ  (Yuliana & Setianingsih, 2017يوليانا وسيتيانينغو )كما أظيرت الدراسة التي قاـ بيا 
ريس الرياضيات لمصؼ الحادي عشر. ابتكر( في تد –استمع  –شارؾ  –عف أثر استراتيجية )كوف 

 ( طالبًا مف الصؼ الحادي عشر40واتبعت الدراسة المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
، وتمثمت األداة مف اختبار في الرياضيات. وكشفت النتائج عف ارتفاع متوسط الطمبة في بنيجيريا

ستراتيجية المذكورة كانت إيجابية وبنسبة مرتفعة التحصيؿ في الرياضيات، وأف ردود الطبلب تجاه تنفيذ اال
 %(، وأوصت الدراسة بتطبيؽ االستراتيجية في تدريس الرياضيات. 91.5بمغت )

 
إلى تقصي أثر تدريس مادة الكيمياء باستخداـ استراتيجية )فكر،  (2017الزعبي ) بينما ىدفت دراسة

ألساسي لممعادالت الكيميائية وتنمية دافعيتيـ اكتب، زاوج، شارؾ( في تحسيف فيـ طبلب الصؼ العاشر ا
إلنجاز الواجبات الصفية. واتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذو المجموعتيف التجريبية والضابطة. وتكونت 

( طالبًا في مدرسة الشييد فراس العجموني في العاصمة األردنية عماف. وتمثمت 70عينة الدراسة مف )
ممفاىيـ الكيميائية، ومقياس لمدافعية. وتوصمت الدراسة إلى وجود أثر أدوات الدراسة مف اختبار ل

الستراتيجية )فكر، اكتب، زاوج، شارؾ( في تحسيف فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي لممعادالت 
الكيميائية، وتنمية دافعيتيـ إلنجاز الواجبات الصفية. وأوصت الدراسة بتطبيؽ االستراتيجية في تدريس 

 العموـ.
 

 –شارؾ  –دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف تأثير استراتيجية )كوف  (Verantika, 2017فيرانتيكا )ر  وأج
ابتكر( في تحسيف قدرات االتصاؿ الرياضي والثقة بالنفس في المدارس الثانوية لمطمبة المنخفض  –استمع 

بطة. وتكونت عينة مستواىـ نسبيًا، واتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذو المجموعات التجريبية والضا
الدراسة مف مجموعتيف تجريبية وضابطة مف طمبة الصؼ السابع األساسي، وتمثمت أدوات الدراسة مف 
اختبار لبلتصاؿ الرياضي ومقياس لمثقة بالنفس. وكشفت النتائج عف تحسيف االستراتيجية المستخدمة 

ت الدراسة بتطبيؽ االستراتيجية في لميارات االتصاؿ الرياضي، وزيادة الثقة بالنفس لد  الطبلب، وأوص
 تنفيذ التعمـ في الفصؿ الدراسي لتحسيف ميارات االتصاؿ الرياضي والثقة بالنفس لد  الطبلب.



41 
 

 

الكشؼ عف فاعمية  ( بدراسة ىدفت الىKumar and Kumar, 2016كومار وكومار )كما قاـ 
عزيز دافعية طمبة الصؼ الثامف نحو شارؾ( في اكتساب المفاىيـ العممية وت –زاوج  –استراتيجية )فكر 

. واتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذو المجموعات التجريبية والضابطة. وتكونت عينة الدراسة مف  العمـو
( طالبًا وطالبة مف الصؼ الثامف. وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار ومقياس لمدافعية. وتوصمت 40)

ية عمى الضابطة في االختبار والدافعية، وأوصت الدراسة بتطبيؽ النتائج إلى تفوؽ طمبة المجموعة التجريب
.  االستراتيجية المذكورة في تدريس العمـو

 
أجر  دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف أثر االستقصاء الموجو واستراتيجية  (Bamiro, 2015)أما باميرو 

التجريبي ذو المجموعات شارؾ( في التحصيؿ بمادة الكيمياء. واتبعت الدراسة المنيج  –زاوج  –)فكر 
مجموعات تجريبية  3( طالبًا وطالبة مقسميف عمى 242التجريبية والضابطة. وتكونت عينة الدراسة مف )

وضابطة. وتمثمت أداة الدراسة في اختبار تحصيؿ في الكيمياء. وكشفت النتائج عف تفوؽ طمبة 
وصت الدراسة بتطبيؽ االستراتيجيتيف المجموعتيف التجريبيتيف عمى المجموعة الضابطة في التحصيؿ. وأ

.  في تدريس العمـو
 

شارؾ( عمى  -زاوج  -الكشؼ عف فاعمية استخداـ استراتيجية )فكر (2015الديب )واستيدفت دراسة 
تنمية ميارات التفكير البصري والتواصؿ الرياضي لد  طبلب الصؼ الثامف االساسي بغزة. واتبعت 

( طالبًا مف 54موعتيف التجريبية والضابطة. وتكونت عينة الدراسة مف )الدراسة المنيج التجريبي ذو المج
طبلب الصؼ الثامف األساسي بمدرسة   دار األرقـ الثانوية الخاصة لمبنيف ، وتمثمت أدوات الدراسة مف 
اختباري ميارات التفكير البصري والتواصؿ الرياضي. وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة 

بيف متوسطي المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير البصري، إحصائية 
والتواصؿ الرياضي، لصالح طبلب المجموعة التجريبية في كبل االختباريف. وأوصت الدراسة باستخداـ 

 شارؾ( في تعميـ الرياضيات. -زاوج  -استراتيجية )فكر
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دراسة ىدفت إلى تحميؿ ومقارنة جودة تحسيف ميارات  (Menyatakan) ,2014وأجر  مينياتكف 
(، والطمبة الذيف FSLCالتفكير اإلبداعي في الرياضيات بيف الطمبة الذيف يدرسوف وفقًا الستراتيجية )

( طالبًا لممجموعة 19يدرسوف بالطريقة التقميدية، واتبعت الدراسة المنيج التجريبي عمى عينة مكونة مف )
( طالبًا لممجموعة الضابطة. وكشفت نتائج الدراسة عف تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية 18و)التجريبية، 

( إلى FSLCعمى طمبة المجموعة الضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي، كما أدت استراتيجية )
 تحسيف جودة ميارات التفكير اإلبداعي. 

شارؾ( في تحصيؿ طمبة  -زاوج -استراتيجية )فكرالتي ىدفت الكشؼ عف أثر  (2013عالف )أما دراسة 
الصؼ الرابع األساسي في الرياضيات، وتنمية التفكير االبتكاري في المدارس الحكومية بمحافظة بيت 
لحـ، واتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذو المجموعات التجريبية والضابطة، تكوف مجتمع الدراسة مف 

( طالبًا 3150ي المدارس الحكومية بمحافظة بيت لحـ وعددىـ )جميع طمبة الصؼ الرابع األساسي ف
( طالبًا وطالبًة مف الصؼ 101ـ، أما عينة الدراسة فقد تكونت مف )2012/2013وطالبًة لمعاـ الدراسي 

( طالبة. وتكونت أدوات الدراسة مف: )اختبار 55( طالبًا و)46الرابع األساسي، حيث اشتممت عمى )
تفكير االبتكاري(، وكشفت النتائج عف وجود فروؽ بيف متوسطات الطمبة في التطبيؽ اختبار ال –التحصيؿ

البعدي الختباري التحصيؿ والتفكير االبتكاري تعز  لمتغير الطريقة ولصالح االستراتيجية المذكورة، وكذلؾ 
ز  لمتغير وجدت فروؽ في اختبار التحصيؿ تعز  لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، بينما لـ توجد فروؽ تع

الجنس في اختبار التفكير االبتكاري. وكذلؾ كشفت عف عدـ وجود فروؽ تعز  لمتفاعؿ بيف الجنس 
والطريقة في كبل االختباريف. وأوصت الدراسة بتطبيؽ االستراتيجية المذكورة في تدريس مادة الرياضيات، 

 والقياـ بدراسات مشابيو عمى متغيرات أخر .
 

ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر توظيؼ استراتيجية )فكر، زاوج،  (2013النجار )ا وفي الدراسة التي أجرتي
شارؾ( في تنمية التحصيؿ والتفكير التأممي في الجبر لد  طالبات الصؼ التاسع األساسي بمحافظة خاف 
يونس. واتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذي المجموعتيف التجريبية والضابطة. وتكونت عينة الدراسة مف 

 مف إحد  مدارس محافظة خانيونس. اوي إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة( طالبة مقسمة بالتس74)
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وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي واختبار التفكير التأممي، وكشفت النتائج عف وجود فرؽ بيف 
لتحصيؿ متوسط درجات الطمبة في المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختباري ا

والتفكير التأممي يعز  لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية في االختباريف، وكذلؾ كشفت عف 
وجود تأثير كبير لبلستراتيجية عمى التحصيؿ والتفكير التأممي، وأوصت الدراسة بضرورة توظيؼ 

 استراتيجيات التعمـ النشط القائمة عمى التعاوف في مرحمة التعميـ األساسي.
 

ابتكر(  –استمع  -شارؾ  -دراسة ىدفت تقصي أثر استراتيجية )كوف ( 2013الكوربو وآخروف )وأجرت 
وأثرىا في اكتساب المفاىيـ العممية وتنمية ميارات حؿ المشكبلت في العموـ لتبلميذ المرحمة اإلعدادية في 

طة. وتكونت عينة الدراسة مف ليبيا. واتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذي المجموعتيف التجريبية والضاب
( طالبة مقسمة بالتساوي إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة. وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيؿ 60)

. وكشفت النتائج عف وجود فروؽ دالة احصائيا بيف  المفاىيـ العممية واختبار حؿ المشكبلت في العمـو
الضابطة في التطبيؽ البعدي الختباري المفاىيـ متوسطي درجات الطمبة في المجموعتيف التجريبية و 

 العممية واختبار حؿ المشكبلت يعز  لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية في االختباريف.
 

شارؾ( في تحصيؿ طالبات  –زاوج  -إلى معرفة أثر استراتيجية )فكر (2013الثالب وعمر )دراسة 
تفكيرىف االستداللي، واتبعت الدراسة المنيج التجريبي، وتكونت الصؼ الثاني المتوسط لمادة الرياضيات و 

( طالبة مف إحد  المدارس التابعة إلى مديرية تربية تكريت بالعراؽ موزعة 44عينة الدراسة القصدية مف )
( طالبة إحداىما تمثؿ المجموعة الضابطة واألخر  تمثؿ المجموعة 22عمى شعبتيف في كؿ شعبة )

مثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي، واختبار التفكير االستداللي. وأظيرت النتائج التجريبية، وقد ت
شارؾ( عمى المجموعة الضابطة  –زاوج  -تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست حسب استراتيجية )فكر

 التي درست بالطريقة التقميدية في التحصيؿ والتفكير االستداللي لدييف. وأوصت الدراسة بتطبيؽ
 شارؾ( في تدريس الرياضيات لممرحمة المتوسطة. –زاوج  -االستراتيجية )فكر
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 –اكتب-إلى استقصاء فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ البنائي )فكر (2012أبو رجب )وىدفت دراسة 
، واتبعت الدراسة المنيج  –زاوج  شارؾ( في التحصيؿ واندماج الطمبة في المياـ التعممية في العمـو
( طالب وطالبة 124جريبي ذو المجموعتيف التجريبية والضابطة. وتكونت عينة الدراسة القصدية مف )الت

( طالبًة بمدينة نابمس. وتمثمت أدوات الدراسة 67( طالبًا و)57مف طمبة الصؼ الثامف األساسي، منيـ )
جود فروؽ ذات داللة مف اختبار تحصيمي، والمبلحظة المباشرة والمقابمة. وقد أظيرت نتائج التحميؿ و 

إحصائية في تحصيؿ الطمبة تعز  إلى االستراتيجية المستخدمة، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
في التحصيؿ تعز  إلى متغير الجنس، وكذلؾ أظيرت النتائج درجة اندماج في مياـ التعمـ أكبر لمطمبة 

الدراسة بتطبيؽ االستراتيجية المذكورة في شارؾ(، وأوصت  –زاوج  –اكتب-الذيف درسوا باستراتيجية )فكر
 تدريس طمبة المرحمة األساسية.

 
دراسة ىدفت لمكشؼ عف فعالية استراتيجية قائمة عمى التعمـ النشط في ( 2011) كذلؾ أجر  ىجرس

تنمية التحصيؿ وميارات االستدالؿ العممي في تدريس العموـ لد  تبلميذ المرحمة اإلعدادية مختمفي 
، حيث اتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذو المجموعتيف التجريبية والضابطة وقد بالقاىرة تعمـأساليب ال

( طالب مف الصؼ األوؿ اإلعدادي موزعيف عمى مجموعتيف تجريبية قواميا 68تكونت عينة الدراسة مف )
ستخداـ ( طالب. وأعدت الدراسة دليؿ المعمـ لتدريس الوحدتيف با32( طالب، وضابطة قواميا )36)

اختبار ميارات  –ابتكر  وتكونت أدوات الدراسة مف: )اختبار التحصيؿ –استمع –شارؾ –استراتيجية  كوف
مقياس أساليب التعمـ(. وتوصمت الدراسة إلى وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف  –االستدالؿ العممي

كٍؿ مف أدوات الدراسة )اختبار متوسطات درجات تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي ل
 لصالح( 0.01مقياس أساليب التعمـ( عند مستو  ) –اختبار ميارات االستدالؿ العممي –التحصيؿ

ابتكر   كاف كبيرًا. وكذلؾ كشفت  –استمع  –شارؾ  –التطبيؽ البعدي وأف حجـ تأثير استراتيجية   كوف 
بلميذ المجموعة التجريبية وتبلميذ المجموعة عف وجود فرؽ ذا داللة إحصائية بيف متوسطات درجات ت

اختبار ميارات االستدالؿ  –الضابطة في التطبيؽ البعدي ألدوات الدراسة الثبلثة )اختبار التحصيؿ
( لصالح المجموعة التجريبية في األدوات الثبلثة. 0.01مقياس أساليب التعمـ( عند مستو  ) –العممي
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لة إحصائية بيف متوسطات درجات تبلميذ المجموعة التجريبية وأيضًا أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات دال
ذوي أساليب التعمـ )سطحي / عميؽ( الختبار التحصيؿ واختبار ميارات االستدالؿ العممي في التطبيؽ 

 ابتكر   في التدريس.  –استمع  –شارؾ  –البعدي. وأوصت الدراسة بتطبيؽ استراتيجية   كوف 
 

فقد ىدفت الكشؼ عف فاعمية استراتيجيات التعمـ النشط )التدريس  (2011عبد الصادؽ )وأما دراسة 
 –استراتيجية كوف، شارؾ، استمع، ابتكر( في تنمية ميارات التواصؿ الرياضي )االستماع  –التبادلي 
التمثيؿ(، وتنمية التحصيؿ لد  تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي. واتبعت الدراسة  –الكتابة  –القراءة 
( تمميذا وتمميذه مف تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي األزىري 60التجريبي عمى عينة عددىا )المنيج 

بمعيديف مف المعاىد االبتدائية األزىرية بمحافظة المنوفية، وتكونت أدوات الدراسة مف اختباريف لمتحصيؿ 
)التدريس التبادلي  التعمـ النشط استراتيجياتالرياضي والتمثيؿ الرياضي، وكشفت النتائج عف فاعمية 

ابتكر( فى تنمية التحصيؿ وميارات التواصؿ الرياضي لد  تبلميذ المرحمة  -استمع -شارؾ -)كوف
 االبتدائية.

 
( ابتكر -استمع -شارؾ -ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية )كوف (2008رمضاف )بينما دراسة 

مية في مادة العموـ لد  تبلميذ الصؼ الخامس في تنمية بعض ميارات التفكير العميا والمفاىيـ العم
االبتدائي. واتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذو المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى عينة مكونة مف 

( طالب، وضابطة 49( طالب مف الصؼ األوؿ اإلعدادي موزعيف عمى مجموعتيف تجريبية قواميا )96)
بالقاىرة. وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار ميارات التفكير العميا،  ( طالب بمدرسة كوبري القبة47قواميا )

واختبار المفاىيـ العممية. وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات 
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي ألدوات الدراسة، وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية، 

بل االختباريف )اختبار المفاىيـ العممية ومستوياتو واختبار ميارات التفكير العميا(، وأوصت الدراسة في ك
 باالستفادة مف االستراتيجية في تدريس المفاىيـ العممية وتنمية ميارات التفكير.
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 -زاوج -الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجيتي )فكر  (Stuever, 2007ستوفر ) وأخيرًا ىدفت دراسة
شارؾ، وما وراء المعرفة( عمى مشاركة الطبلب التطوعية أثناء المناقشات الجماعية في دراسة مفيـو 
، والتحصيؿ الدراسي، واالحتفاظ بالمعرفة، واتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذو  الكثافة في مادة العمـو

( طالبًا مف طبلب الصؼ الثامف بمنطقة 66ضابطة. وتكونت عينة الدراسة مف )المجموعة التجريبية وال
 -ميدويس بالواليات المتحدة. موزعيف بالتساوي عمى ثبلث مجموعات: المجموعة التجريبية األولى )فكر 

يقة شارؾ(، والمجموعة التجريبية الثانية )استراتيجية ما وراء المعرفة(، والمجموعة الضابطة )الطر  -زاوج
التقميدية(، وتمثمت أدوات الدراسة مف اختبار تحصيمي، ومقياس لحساب المعدؿ التراكمي في استبقاء تعمـ 
المفاىيـ، وبطاقة مبلحظة لجمع البيانات عف المناقشات الجماعية. وكشفت النتائج عف ارتفاع نسبة 

 .ف مقارنة بالمجموعة الضابطةيتيالمشاركة في المناقشات الجماعية بشكؿ ممحوظ في المجموعتيف التجريب
 

 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت التمثيالت الرياضية 2.3.2

ستعرض الباحثة في المحور الثاني الدراسات التي تناولت التمثيبلت الرياضية سواء كانت متغير مستقؿ ت
 أو متغير تابع، وتستعرضيا الباحثة مرتبة تنازليًا كاآلتي:

 
دراسة ىدفت إلى معرفة أثر التمثيبلت الرياضية المتعددة في تنمية ميارات  (2017)عثماف حيث أجر  

التفكير التأممي واالحتفاظ بيا لد  طمبة الصؼ الثامف األساسي بغزة. واستخدـ الباحث المنيج التجريبي 
راسي وتكونت عينة الدراسة مف طبلب الصؼ الثامف األساسي بمدرسة جباليا اإلعدادية في الفصؿ الد

( طالبًا، وقد استخدـ الباحث اختبار ميارات التفكير 72ـ، البالغ عددىـ )2016/2017الثاني لمعاـ 
التأممي لتحقيؽ ىدؼ الدراسة، وكشفت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي طبلب 

مي البعدي والبعدي المؤجؿ المجموعة التجريبية وأقرانيـ مف المجموعة الضابطة في اختبار التفكير التأم
لصالح المجموعة التجريبية، وأوصت الدراسة بضرورة توظيؼ التمثيبلت الرياضية المتعددة في التعميـ 

 والتركيز عمى وضع طرؽ تدريس جديدة تعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير التأممي لد  الطمبة.
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أثر تدريس وحدة مطورة في التحويبلت اليندسية باالستناد إلى التمثيبلت  (2017حمد )وتقصت دراسة 
المتعددة عمى تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع وتفسيراتيـ إلجراءات التحويؿ اليندسي. واتبعت الدراسة المنيج 

( طالبة موزعيف عمى مجموعتيف تجريبية 81التجريبي والمنيج الكيفي، وتكونت عينة الدراسة مف )
، وتكونت أدوات الدراسة مف اختبار تحصيمي في الرياضيات، وبطاقة مقابمة شبو مقننة لعينة وضابطة
( طالبة مف مجموعتي الدراسة. وكشفت النتائج عف وجود أثر إيجابي لتوظيؼ التمثيبلت 20قواميا )

ارات المتعددة في تعميـ التحويبلت اليندسية عمى التحصيؿ. وساىمت في تطوير الجانب المعرفي ومي
التفكير العميا لد  المتعمميف بالمقارنة مع التعمـ بالطريقة التقميدية التي تركز عمى الجانب التطبيقي في 

 التعميـ كما يعرضيا الكتاب المدرسي
 

إلى استقصاء أثر تطبيؽ التمثيبلت الرياضية في فيـ المفاىيـ الرياضية  (2017درابيع )وىدفت دراسة 
( 36الثامف األساسي، واتبعت الدراسة المنيج اإلجرائي عمى عينة مكونة مف )األساسية لد  طَمب الصؼ 

طالبًا في مدرسة العروب األساسية التابعة لمديرية الجنوب التابعة لمنظومة لوكالة ( 560طالب مف )
الغوث )األونروا( تـ اختيارىـ بطريقة قصدية. وأعّد الباحث دليؿ المعمـ واختبار تحصيمي لممفاىيـ 

رياضية، وكشفت الدراسة عف تحسف ممحوظ في فيـ المفاىيـ الرياضية األساسية في الرياضيات ُتعز  ال
لتطبيؽ التمثيبلت. وفي ضوء تمؾ النتائج أوصى الباحث بضرورة تدريب المعمميف والمعممات عمى تطبيؽ 

 التمثيبلت الرياضية البَلزمة لعممية التدريس في مادة الرياضيات.
 

دراسة ىدفت الى معرفة التمثيبلت المتعددة في تدريس الكسور العادية  (2016بو الرب )أبينما أجر  
وأثرىا عمى التحصيؿ واتجاىات طمبة الصؼ الخامس األساسي في مدارس الوكالة في نابمس، وابتعت 

بمس، الدراسة المنيج التجريبي، وتمثمت عينة الدراسة في أربعة شعب مف مدرستيف تابعتيف لموكالة في نا
شعبتاف لمذكور في مدرسة عسكر المجتمعية وشعبتاف لئلناث مف مدرسة بنات عسكر الثالثة والبالغ 

( طالبًا وطالبًة، وتكونت أدوات الدراسة مف اختبار تحصيمي، باإلضافة الى استبانة لقياس 130عددىـ )
في متوسطات عبلمات  االتجاه نحو الرياضيات، وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
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المجموعة التجريبية والضابطة تعز  لطريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية مع عدـ وجود فروؽ ذات 
داللة إحصائية بالنسبة لمجنس او التفاعؿ بيف الجنس وطريقة التدريس عمى نفس االختبار، ووجود فروؽ 

لمجموعة الضابطة عمى مقياس االتجاه نحو ذات داللة إحصائية في متوسطات المجموعة التجريبية وا
الرياضيات يعز  لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية مع عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
بالنسبة لمجنس أو التفاعؿ بيف الجنس وطريقة التدريس، وأوصت الدراسة بصرورة تدريب الطمبة عمى 

وتغير اتجاىاتيـ نحو  فاءة الرتباط ذلؾ برفع تحصيميـاستخداـ التمثيبلت الرياضية المتعددة بك
 الرياضيات.

 
ىدفت الكشؼ عف الفيـ الرياضي والقدرة عمى ( Minarni, et al, 2016دراسة مينارني وزمالؤه )أما 

التمثيؿ الرياضي لد  طبلب المرحمة الثانوية، واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت عينة 
( طالبًا اختيروا بطريقة عشوائية طبقية مف أربع مدارس بأربع مدف في شماؿ سومطرة 31)الدراسة مف 

جراء مقاببلت مع  بإندونيسيا. وتمثمت أدوات الدراسة في االختبار التحصيمي المقالي، والمبلحظة، وا،
ية، وأف مشاركة الطمبة. وكشفت نتائج الدراسة عف أف األساليب التقميدية الزالت تستخدـ في المدارس الثانو 

الطمبة في األنشطة التعميمية منخفضة جدًا، وأف معظميـ لـ يحققوا الحد األدنى مف التحصيؿ )الحد 
%(. وكشفت النتائج كذلؾ عف أف تحقيؽ طبلب العينة لمفيـ الرياضي، والقدرة عمى  65األدنى ىو 

لدييـ القدرة الكافية لحؿ مشكمة  التمثيؿ الرياضي كاف منخفضًا. في حيف بّينت النتائج أف الطبلب ليس
تمثيؿ رياضي، وأف الطمبة يعتقدوف أف التمثيؿ الرياضي ليس ميمًا لحؿ المشكبلت الرياضية. وأوصت 

 الدراسة بتطوير قدرات الفيـ الرياضي والتمثيؿ في الرياضيات.
 

حؿ المشكبلت لد   استقصاء أثر التمثيبلت الرياضية في تنمية ميارة (2016إبراىيـ )كما ىدفت دراسة 
طمبة الصؼ الرابع األساسي ودافعيتيـ نحو الرياضيات بمديرية ضواحي القدس. واتبعت الدراسة المنيج 
التجريبي ذو المجموعات التجريبية والضابطة. تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ الرابع 

مديرية ضواحي القدس في الفصؿ الدراسي األساسي في المدارس الحكومية التابعة لديرية التربية والتعميـ ل
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( طالبًا 100( طالبًا وطالبًة وتكونت عينة الدراسة مف )1410ـ والبالغ عددىـ )2015/2016األوؿ لمعاـ 
طالب  25طالبًة، وضابطة قواميا  25طالبًا و 25مجموعات )تجريبيتيف قواميما  4وطالبًة موزعيف إلى 

في اختبار لميارات حؿ المشكبلت الرياضية ومقياس الدافعية وبطاقة طالبة(. وتمثمت أدوات الدراسة  25و
مقابمة لممجموعات المذكورة. وكشفت نتائج الدراسة عف وجود فرؽ ذو داللة في متوسطات الطمبة في 
اختبار حؿ المشكبلت يعز  لمتغيري الدراسة )الجنس والطريقة( ولصالح التجريبية والذكور، وكذلؾ كشفت 

فرؽ ذو داللة في متوسطات الطمبة في مقياس الدافعية يعز  لمتغير الطريقة، بينما وجدت  عف عدـ وجود
فروؽ تعز  لمتغير الجنس ولصالح اإلناث. وأوصى الباحث بضرورة استخداـ التمثيبلت الرياضية في 

 عممية تدريس الرياضيات لمصفوؼ األساسية.
 

حؿ المشكبلت الرياضية عبر ثبلثة أنماط  التعرؼ عمى( Earnest, 2015) ايرنيست دراسةوىدفت 
مف التمثيبلت الرياضية لد  طبلب الصفيف الخامس والثامف بوالية كاليفورنيا. واتبعت الدراسة المنيج 

( طالبًا مف الصؼ الثامف، 131( طالبًا مف الصؼ الخامس، و)126التجريبي. وتمثمت عينة الدراسة في )
حؿ المشكبلت الرياضية. وكشفت نتائج الدراسة عف أف مجموعة وتمثمت أدوات الدراسة مف اختبار ل

الطبلب مف الصفيف الخامس والثامف يمتمكوف القدرة عمى حؿ المشكبلت الرياضية أكثر مف غيرىـ مف 
الطبلب الذي لـ تطبؽ عمييـ التمثيبلت الرياضية. وأوصت الدراسة بأىمية تطبيؽ التمثيبلت الرياضية في 

 ضيات.عممية تدريس الريا
 

دراسة ىدفت الى معرفة فاعمية برنامج تعميمي محوسب بالتمثيبلت الرياضية  (2015جمعة )وأجرت 
لتنمية ميارة حؿ المسألة الرياضية لد  طالبات الصؼ الخامس األساسي، واتبعت الدراسة المنيج 

ف مدرسة رفح ( طالبًة مف طالبات الصؼ الخامس األساسي م89التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
( طالبة 43االبتدائية المشتركة ب حيث اختارت الباحثة شعبتيف لتمثؿ أحدىما المجموعة التجريبية )

( طالبة. وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار ميارات حؿ المسائؿ 46واألخر  تمثؿ المجموعة الضابطة )
توسط درجات الطالبات المجموعة بيف م الرياضية، وتوصمت الدراسة الى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
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التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار حؿ المسائؿ الرياضية لصالح طالبات 
المجموعة التجريبية، واوصت الدراسة باالىتماـ بالبرامج المحوسبة مدعومة بالتمثيبلت الرياضية في تقديـ 

 تنمية ميارات حؿ المسائؿ الرياضية.المادة التعميمية لما ليا مف أثر إيجابي في 
 

دراسة ىدفت إلى معرفة أثر التمثيبلت الرياضية في التحصيؿ الدراسي  (2014عباس )كذلؾ أجر  
واالحتفاظ بالتعمـ في مادة الرياضيات لد  طمبة الصؼ األوؿ متوسط، واستخدمت الدراسة المنيج 

لبات مدرسة الشييد كريـ الباوي التابعة لمديرية ( طالبة مف طا78التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
( طالبة لكؿ مجموعة حيث قسمت العينة الى مجموعتيف تجريبية وضابطة. 39تربية ميساف بواقع )

وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار التحصيؿ الرياضي. وتوصمت الدراسة الى تفوؽ المجموعة التجريبية 
حصيؿ واالحتفاظ بالتعمـ وفي ضوء النتائج اوصت الدراسة عمى المجموعة الضابطة في اختبار الت

بضرورة التركيز عمى تدريب المعمميف عمى استخداـ التمثيبلت الرياضية في عممية التدريس جنبًا الى 
 جنب مع تدريس المحتو  الرياضي.

 
ىدفت إلى استكشاؼ أثر التمثيبلت  (Ozdemir, & Reis, 2013أوزدمير وريس )أما دراسة 

ياضية المتعددة عمى تصورات معممي مرحمة ما قبؿ الخدمة في المرحمة االبتدائية في عممية حؿ الر 
( تمثيبلت رياضية 10المشكبلت الرياضية. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وأعدت الدراسة )

وؿ عمى البيانات ( معممًا لمرياضيات. وأعدت الدراسة بطاقة مبلحظة ومقابمة لمحص17وتـ تطبيقيا عمى )
مف المعمميف، وكشفت النتائج عف فاعمية التمثيبلت الرياضية المتعددة في تدريس الرياضيات، وأف 

 استخداميا يسبب تحسف في القدرة عمى حؿ المشكبلت الرياضية
 

أثر التدريس وفؽ استراتيجية قائمة عمى الربط والتمثيؿ الرياضي ( 2012المصاروه ) بينما تقصت دراسة
البراعة الرياضية لد  طمبة الصؼ السادس األساسي. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الدراسة  في

( طالبة مف طالبات الصؼ السادس األساسي مف مدرسة 41المنيج التجريبي. وتكونت عينة الدراسة مف )
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ووزعت العينة عشوائيًا  بطريركية البلتيف الثانوية لمبنات التابعة لمديرية التربية والتعميـ لمحافظة مأدبا،
عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة. وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار البراعة الرياضية في المعادالت، 
ومقياس الميؿ المنتج لد  الطمبة. وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي 

تو، ولصالح المجموعة التجريبية، وكذلؾ درجات الطالبات في اختبار البراعة الرياضية وجميع مجاال
أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالبات عمى مقياس الميؿ المنتج 
ولصالح المجموعة التجريبية أيضًا. وأوصت الدراسة بأىمية استخداـ الربط والتمثيؿ الرياضي في تدريس 

 ي تنمية عناصر البراعة الرياضية المختمفة. الرياضيات لما ليا مف أثر إيجابي ف
 

الرياضية عمى اكتساب المفاىيـ والميؿ نحو إلى معرفة أثر التمثيبلت ( 2012أبو ىالؿ ) وىدفت دراسة
. واعتمدت الدراسة المنيج التجريبي لتحقيؽ أىداؼ الرياضيات لد  طبلب الصؼ السادس األساسي

طبلب الصؼ السادس األساسي في المدارس التابعة لو كالة الدراسة. تكوف مجتمع الدراسة مف جميع 
( طالبًا، وتكونت 1907ـ والبالغ عددىـ )2011/ 2010الغوث الدولية بمحافظة خانيونس لمعاـ الدراسي 

( طالبًا تـ اختيارىـ مف مدرسة ذكور مصطفى حافظ االبتدائية بمحافظة خانيونس، 80عينة الدراسة )
تيف تجريبية وضابطة تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف بيف فصوؿ المدرسة ووزعت العينة إلى مجموع

لتمثؿ أحدىما المجموعة الضابطة واألخر  المجموعة التجريبية. وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار 
المفاىيـ الرياضية، ومقياس الميؿ نحو الرياضيات. وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

سط درجات طبلب المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ الرياضية بيف متو 
ومقياس الميؿ نحو الرياضيات، وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية في كبل األداتيف. وأوصت الدراسة 

ضي لتحقيؽ الفيـ بضرورة استخداـ المعمميف لمتمثيبلت الرياضية بشكؿ فّعاؿ أثناء تدريس المحتو  الريا
 العميؽ، وتطوير أفكار الطمبة ونقميا إلى مواقؼ جديدة.

 
( لمتمثيبلت الرياضية Leshأثر استخداـ نموذج ِلش )( 2011الرواجبة، والعبيدي )وتقصت دراسة 

المتعددة في تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف، واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة. 
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( طالبًا وطالبًا مف الصؼ الثامف في مدرستيف بمنطقة عماف، ووزعت 104عينة الدراسة مف )وتكونت 
العينة عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة. وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار التحصيؿ الرياضي. وتوصمت 
 الدراسة إلى وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف متوسطي طمبة الصؼ الثامف في المجموعتيف عمى
ناث( والتي  االختبار التحصيمي البعدي يعز  إلى طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية )ذكور وا،
درست باستخداـ التمثيبلت الرياضية، وكذلؾ أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي 

ذات داللة تعز  درجات الطبلب والطالبات في التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ، وعدـ وجود فروؽ 
لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس. وأوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية لممعمميف لتعريفيـ بيذا النموذج 
واستخدامو في الغرفة الصفية، وأوصت كذلؾ بإجراء المزيد مف الدراسات حوؿ استخداـ التمثيبلت 

 الرياضية.
 

دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر استخداـ تمثيبلت متعددة في تدريس الجبر عمى  (2011شاىيف )وأجر  
تحصيؿ طمبة الصؼ السابع األساسي. واتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذو المجموعات التجريبية 

اشتمؿ مجتمع الدراسة عمى جميع طمبة الصؼ السابع األساسي في المدارس الحكومية التابعة والضابطة. 
تكونت ـ. و 2010/2011( طالبًا وطالبًة لمعاـ الدراسي 4945راـ اهلل والبيرة، والبالغ عددىـ )لمحافظة 

( طالبًا وطالبًة موزعيف عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة. وأعد الباحث اختبار 124عينة الدراسة مف )
ر البعدي تبعًا تحصيمي في الجبر. وكشفت النتائج عف وجود فرؽ بيف متوسط تحصيؿ الطمبة عمى االختبا

االختبار  عمى الطمبة تحصيؿ لمتغير طريقة التدريس ولصالح طريقة التمثيبلت المتعددة. وفي متوسط
وأوصت الدراسة بضرورة إدخاؿ المزيد مف التمثيبلت المتعددة  .اإلناث ولصالح الجنس لمتغير تبعاً  البعدي

ت لتدريبيـ عمى استخداـ التمثيبلت الرياضية في مناىج الرياضيات، وعقد دورات تدريبية لمعممي الرياضيا
 المتعددة.

 
( إلى الكشؼ عف اتجاىات طمبة الصفيف السابع Beyranevand, 2010وىدفت دراسة بيرانيفاند )

والثامف نحو استخداـ التمثيبلت الرياضية المتعددة. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي عمى عينة 
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المذكوريف. وطمب منيـ حؿ مسائؿ رياضية معينة باستخداـ ثبلثة أنواع  ( مف الصفيف443مكونة مف )
مف التمثيبلت الرياضية وىي: التمثيؿ المفظي، والتمثيؿ الصوري، والتمثيؿ الرمزي. وأظيرت النتائج أف 
 الطمبة الذيف استخدموا التمثيبلت المتعددة في حؿ المعادلة الخطية في متغير واحد، كاف تحصيميـ مرتفع،
وأف الطمبة منخفضي التحصيؿ، كانوا يفضموف استخداـ التمثيؿ الصوري، بينما الطمبة مرتفعو التحصيؿ 

 يفضموف استخداـ التمثيؿ الرمزي.
 

بدراسة ىدفت إلى استقصاء أثر استخداـ التمثيبلت الرياضية المتعددة ( 2010البالصي وبرىـ ) كما قاـ
ؿ المسائؿ المفظية. واتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذو في اكتساب الطبلب لممفاىيـ الرياضية، وح

طالبًا مف مدرسة الحمراء الثانوية لمبنيف باألردف.  60المجموعات التجريبية والضابطة، وتكونت عينة مف 
وأعدت الدراسة اختبار في وحدة العبلقات واالقترانات، واختبارًا آخرًا لقياس قدرة الطمبة عمى حؿ المسائؿ. 

ت نتائج تحميؿ التبايف لنتائج )عبلمات( الطمبة عمى االختباريف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية وأظير 
( تعز  إلى متغير طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية. وأوصت الدراسة 0.05عند مستو  )

 باستخداـ التمثيبلت الرياضية في تدريس المفاىيـ الرياضية.
 

تقصي أثر استخداـ  إلى( Akkus & Cakiroglu, 2009كيروجمو )اّكوس وكا واستيدفت دراسة
التمثيبلت الرياضية المتعددة في تدريس المعادالت الجبرية لد  طبلب الصؼ السابع. واتبعت الدراسة 

( طالبًا وطالبًة مف طمبة 133المنيج التجريبي القائـ عمى مجموعتيف. واختيرت عينة الدراسة المكونة مف )
، مف مدرستيف حكوميتيف بمنطقة كانكايا التركية، ووزعت العينة عمى مجموعتيف تجريبية الصؼ السابع

. وأعدت الدراسة ثبلث أدوات ىي )اختبار ( طالبًا وطالبةً 67ابطة قواميا )( طالبًا وطالبًة، وض66قواميا )
وكشفت النتائج  تحصيمي في الجبر، اختبار تشخيصي في الجبر، اختبار ترجمة ميارة التمثيؿ الرياضي(.

عف وجود فروؽ بيف درجات طمبة المجموعتيف التجريبية والضابطة في األدوات الثبلثة وذلؾ لصالح 
المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ التمثيبلت الرياضية المتعددة. وأوصت الدراسة بضرورة االىتماـ 

 رائية والميارات في الجبر. بالتمثيبلت الرياضية المتعددة في المعرفة المفاىيمية واإلج
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الكشؼ عف أثر استراتيجية تدريسية مستندة إلى معياري االتصاؿ  (2009رجب )بينما استيدفت دراسة 
والتمثيؿ الرياضي في القدرة عمى حؿ المشكبلت والتفكير الرياضي لد  طمبة المرحمة األساسية في 

( طالبة مف طالبات الصؼ 161نة الدراسة مف )األردف، واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي. وتكونت عي
الثامف األساسي مف مدرسة أرو  بنت عبد المطمب األساسية، وتـ اختيارىا بطريقة قصدية، ووزعت 

( طالبة. وتمثمت أدوات الدراسة 80( طالبة، وضابطة قواميا )81عشوائيًا إلى مجموعتيف تجريبية قواميا )
الرياضية واختبار القدرة عمى التفكير الرياضي. وتوصمت الدراسة  في اختبار القدرة عمى حؿ المشكبلت

إلى نتائج أىميا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أفراد الدراسة في القدرة عمى حؿ 
المشكبلت الرياضية ولصالح المجموعة التجريبية، وكذلؾ وجود فروؽ في درجات أفراد العينة عمى اختبار 

لرياضي ولصالح المجموعة التجريبية، وكذلؾ وجود أثر لمتفاعؿ بيف استراتيجية التدريس ومستو  التفكير ا
التحصيؿ السابؽ في القدرة عمى التفكير الرياضي، وفي القدرة عمى حؿ المشكبلت الرياضية، ولصالح 

مثيؿ الرياضي المجموعة التجريبية. وأوصت الدراسة بتدريب المعمميف عمى توظيؼ معياري االتصاؿ والت
 في تعميـ الرياضيات.

 
الكشؼ عف أثر استخداـ التمثيبلت الرياضية المتعددة في اكتساب  تـ( 2006البالصي )وفي دراسة 

المفاىيـ الرياضية والقدرة عمى حؿ المسائؿ المفظية، في وحدة العبلقات واالقترانات لد  طمبة الصؼ 
( 60وتكونت عينة الدراسة التي اختيرت بطريقة قصدية مف )الثامف، واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي. 

طالبًا مف الصؼ الثامف األساسي مف مدرسة الحمراء الثانوية لمبنيف في محافظة المفرؽ باألردف، وقسمت 
العينة إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة. وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار المفاىيـ الرياضية، واختبار حؿ 

ياضية المفظية. وأظيرت نتائج الدراسة وجود أثر داؿ احصائيًا الستخداـ التمثيبلت الرياضية المسائؿ الر 
المتعددة في اكتساب المفاىيـ الرياضية والقدرة عمى حؿ المسائؿ المفظية، ولصالح المجموعة التجريبية. 

الرياضيات لما ليا وأوصت الدراسة بضرورة تدريب المعمميف عمى توظيؼ التمثيبلت الرياضية في تدريس 
 مف أثر كبير في تنمية اكتساب المفاىيـ الرياضية والقدرة عمى حؿ المسائؿ.
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ببناء استراتيجية لمتدريس تستند إلى التمثيؿ المتعدد واالرتباطات  (2004عبد الفتاح )وقامت دراسة 
تنمية التحصيؿ  الرياضية لتدريس الرياضيات ككؿ مترابط، وبحث فاعمية االستراتيجية المقترحة في

الدراسي والتفكير الرياضي لد  تبلميذ الصؼ األوؿ الثانوي األزىري. واستخدمت الدراسة المنيج 
( تمميذًا وتمميذة، مقسميف إلى مجموعتيف متساويتيف 150التجريبي. المجتمع وتكونت عينة الدراسة مف )

تحصيمي واختبار التفكير الرياضي.  ومتكافئتيف )تجريبية وضابطة(. وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار
وأظيرت نتائج الدراسة فاعمية االستراتيجية في تنمية التحصيؿ الدراسي والتفكير الرياضي لد  المجموعة 
التجريبية التي تفوقت عمى المجموعة الضابطة، وكذلؾ أظيرت تفوؽ الطالبات عمى الطبلب الذكور في 

اإلناث في اختبار التفكير الرياضي، وأظيرت وجود ارتباط موجب التحصيؿ الدراسي، بينما تكافئ الذكور و 
 وقوي بيف التحصيؿ الدراسي والتفكير الرياضي لد  تبلميذ المجموعة التجريبية.

 
الكشؼ عف أثر استخداـ التمثيبلت الرياضية مف خبلؿ طرؽ  (2003عوض اه )حيث ىدفت دراسة 

جبر لتبلميذ الصؼ الخامس مف المرحمة االبتدائية، التدريس المتكاممة في تدريس بعض أساسيات ال
وعبلقة ذلؾ بتفكيرىـ الرياضي وتحصيميـ الفوري والمؤجؿ. واستخدمت الدراسة التصميـ التجريبي القائـ 

( طالبًا مف إحد  مدارس محافظة الغربية 44عمى المجموعة الواحدة. المجتمع وتكونت عينة الدراسة مف )
دراسة في اختبار لقياس التفكير االستداللي، واختبار تحصيمي لممفاىيـ األساسية بمصر. وتمثمت أدوات ال

في الجبر. وتوصمت الدراسة إلى وجود فاعمية الستخداـ التمثيبلت الرياضية مف خبلؿ طرؽ تدريس 
أساسيات الجبر في تحسيف التحصيؿ الدراسي لد  عينة الدراسة. وكذلؾ وجود فاعمية الستخداـ التمثيبلت 
الرياضية مف خبلؿ طرؽ تدريس أساسيات الجبر في تحسيف تفكير الطبلب االستداللي، وكذلؾ أظيرت 
النتائج وجود أثر فّعاؿ الستخداـ التمثيبلت الرياضية في بقاء أثر التعمـ لمدة طويمة، وأظيرت النتائج 

لد  تبلميذ الصؼ  أيضًا وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف التحصيؿ في الجبر والتفكير االستداللي
الخامس االبتدائي في القياس البعدي ليما. وأوصت الدراسة بضرورة استخداـ التمثيبلت الرياضية مف 

 خبلؿ طرؽ تدريس الرياضيات في الفصؿ إلكساب التبلميذ المفاىيـ الرياضية المختمفة.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 4.2

ابتكر( ما بيف دراسات عربية وأخر   –استمع  –شارؾ  –ية )كوف تنوعت الدراسات التي تناولت استراتيج
يجاد نتائج  أجنبية، وتتوافؽ بشكؿ كبير مع دراسة الباحثة في أىمية االستراتيجية في تدريس الرياضيات، وا،
جيدة في تطوير ميارات التمثيبلت الرياضية لد  طمبة الصؼ الرابع األساسي. وقد أوضحت بعض 

(، وكذلؾ في تنمية 2008االستراتيجية في تنمية المفاىيـ العممية مثؿ دراسة )رمضاف، الدراسات فاعمية 
. وتنمية ميارات التمثيؿ (Rosyana, et al, 2018التحصيؿ الرياضي والتفكير الرياضي مثؿ دراسة )

 الرياضي لد  طمبة الصؼ الرابع األساسي.
لمستخدـ، حيث استخدمت المنيج التجريبي، ما عدا واتفقت الدراسة كذلؾ مع غالبية الدراسات في المنيج ا

( 2017( التي استخدمت المنيج الوصفي التحميمي. ودراسة درابيع )Minarn,i et al, 2016دراسة )
 التي تناولت البحث االجرائي.

ثؿ وتفاوتت الدراسات السابقة في المرحمة التعميمية المستيدفة، فبعض الدراسات تناولت المرحمة األساسية م
(، والمرحمة اإلعدادية مثؿ 2013؛ عبلف، 2012؛ المصاروه، 2012؛ أبو ىبلؿ، 2016دراسة )إبراىيـ، 

 Rosyana, et؛ 2006؛ الببلصي، 2004( والمرحمة الثانوية مثؿ دراسة )عبد الفتاح، 2011)ىجرس، 
al, 2018)؛ Verantika, 2017( وتتفؽ الدراسة مع دراسة عبلف .)استراتيجية  ( التي استخدمت2013

( التي 2016شارؾ( في تدريس الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي. ودراسة إبراىيـ ) –زاوج  –)فكر 
 استيدفت التمثيبلت الرياضية في تنمية حؿ المشكبلت الرياضية لمصؼ الرابع األساسي.

، حيث ( في األداة المستخدمة2013؛ عبلف، 2013وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )الثبلب، وعمر، 
 استخدمت الدراسة الحالية أدوات االختبار لكٍؿ مف االختبار التحصيمي واختبار التمثيبلت الرياضية.

 
 –في استيدافيا تدريس الرياضيات وفقًا الستراتيجية )كوف  وتميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة

ابتكر( لمصؼ الرابع األساسي، وىذا ما لـ تتناولو أي دراسة حسب ما اطمعت عميو  –استمع  –شارؾ 
الباحثة مف دراسات عربية وأجنبية، وكذلؾ تناولت الدراسة التمثيبلت الرياضية كمتغير تابع أساسي، فيما 
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في  -حسب عمـ الباحثة  -ت السابقة كمتغير مستقؿ، إضافة إلى أنو لـ ُتجر أي دراسة تناولتو الدراسا
 ابتكر( في تدريس الرياضيات. –استمع  –شارؾ  –دولة فمسطيف تتناوؿ استراتيجية )كوف 

 
إعداد اإلطار النظري وحققت الدراسة الحالية االستفادة مف الدراسات السابقة في جوانب عديدة، منيا: 

ابتكر( والتمثيبلت الرياضية، وتدعيمو بالدراسات التي تناولت  –استمع  –شارؾ  –استراتيجية )كوف حوؿ 
اختبار التمثيبلت الرياضية(،  –ىذه المحاور، والمساعدة في بناء أدوات الدراسة )االختبار التحصيمي 

وات، وتحميؿ النتائج، والمساعدة في تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة لمتحقؽ مف صدؽ وثبات األد
 إضافة إلى االستشياد العممي بنتائج الدراسات السابقة في تفسير النتائج الحالية.
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 الفصؿ الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 :المقدمة 1.3

 الدراسةيتناوؿ الفصؿ الثالث وصفًا لمنيج الدراسة والتصميـ شبو التجريبي المتبع فييا، وتحديد مجتمع 
عداد أدوات الدراسة المستخدمة والتأكد مف صدقيا وثباتيا، ويتضمف والعينة عرضًا لئلجراءات التي ، وا،

 قامت بيا الباحثة، واألساليب اإلحصائية التي استخدمتيا في تحميؿ البيانات.
 

 منيج الدراسة: 2.3

( في التحصيؿ F.S.L.Cستقصاء أثر توظيؼ استراتيجية )ال قامت الباحثة باستخداـ المنيج التجريبي؛
 .لمبلءمتو لموضوع الدراسةرابع األساسي، الدراسي وتنمية ميارات التمثيؿ الرياضي لد  طمبة الصؼ ال
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 تصميـ دراسة: 3.3

المجموعات التجريبية والضابطة، مف خبلؿ اتبعت الباحثة التصميـ شبو التجريبي الذي يعتمد عمى 
ناث(، 2×  2) التصميـ ناث( ومجموعتيف ضابطتيف )ذكور وا، (، وىي: مجموعتيف تجريبيتيف )ذكور وا،

عمى  (F.S.L.C)  ابتكر –استمع -شارؾ  –كوفالمستقؿ  استراتيجية  ثر المتغيروذلؾ لمكشؼ عف أ
لد  المجموعة التجريبية، مف خبلؿ التطبيؽ  ، التمثيؿ الرياضي(الدراسي التحصيؿالمتغيريف التابعيف )
 البعدي لبلختباريف.

 
O4 O3  O2 O1 C 
O4 O3 X O2 O1 E 

 
 

 C: المجموعة الضابطة
 E: المجموعة التجريبية

 O1: االختبار القبمي لمتحصيؿ
 O2: االختبار القبمي لميارة التمثيؿ الرياضي

 X: المعالجة
 O3: االختبار البعدي لمتحصيؿ

 االختبار البعدي لميارة التمثيؿ الرياضي
 

:O4 

 مجتمع الدراسة: 4.3

الصؼ الرابع األساسي المنتظميف بمدارس وزارة التربية والتعميـ  مبةتألؼ مجتمع الدراسة مف جميع ط
( طالبًا وطالبًة، 2522ـ، والبالغ عددىـ ) 2017/2018بمديرية التربية والتعميـ / يطا، لمعاـ الدراسي 
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، بحسب إحصائيات (1.3)وىـ موزعيف حسب عدد المدارس، وعدد الطمبة، وعدد الشعب وفؽ الجدوؿ 
 مديرية التربية والتعميـ / يطادائرة التخطيط ب

 
 2017/2018دد الطمبة وعدد الشعب ( توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لعدد المدارس وع3.1جدوؿ )

 عدد الطمبة عدد الشعب عدد المدارس الجنس
 891 31 11 ذكور
 816 29 8 إناث

 815 38 18 المختمطة
 2522 98 37 المجموع

 
  عينة الدراسة: 5.3

ذكور األميف األساسية( الواقعتيف بمديرية التربية  –الباحثة باختيار مدرستي )بنات اليد  األساسية قامت 
والتعميـ / يطا، بصورٍة قصديٍة، وكؿ منيما تحتوي عمى شعبتيف مف طمبة الصؼ الرابع األساسي، وتدرس 

مف العاـ الدراسي  ثانيوذلؾ لتطبيؽ الدراسة فييما في الفصؿ الدراسي ال مة،لمعممف قبؿ نفس ا
بشكؿ عشوائي، حيث تـ تدريس الشعب التجريبية وفؽ استراتيجية  بشعال وتـ اختيارـ، 2017/2018

(F.S.L.C بينما تـ تدريس الشعب الضابطة نفس المادة التعميمية بالطريقة التقميدية، ويوضح جدوؿ ،)
 ( مواصفات عينة الدراسة.2.3رقـ )
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 عينة الدراسة تبعًا لمجنس والمجموعة ( توزيع أفراد2.3جدوؿ )
 العدد  الجنس المجموعة المدرسة

مدرسة بنات اليدى 
 األساسية

 28 إناث تجريبية
 29 إناث ضابطة

مدرسة ذكور األميف 
 األساسية

 34 ذكور تجريبية
 33 ذكور ضابطة

 124 المجموع
 

 
طالبًا وطالبًة، موزعيف إلى مجموعتيف ( 124( أف عينة الدراسة تكونت مف )3.2يتضح مف جدوؿ )

، وعدد اً ( طالب67( طالبًا وطالبًة، حيث بمغ عدد الطبلب الذكور )62تجريبية وضابطة قواـ كؿ منيما )
 ( طالبة.57الطالبات )

 
 تحميؿ المحتوى 6.3

 تية في تحميؿ المحتو :تباع الخطوات اآلاقامت الباحثة ب
 

 اختيار المحتوى العممي:1.6.3

رت الباحثة وحدة  الكسور العشرية واألعداد العشرية  المقررة عمى طمبة الصؼ الرابع األساسي في اختا
 ـ.2017/2018الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي -مادة الرياضيات
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 اليدؼ مف التحميؿ: 2.6.3

ػة مف كتاب الرياضيات المقرر عمى طمبييدؼ تحميؿ محتو  وحدة  الكسور العشرية واألعداد العشرية  
 إلى تحديد المعرفة المفاىيمية واإلجرائية والمشكبلت المتضمنة في الوحدة المذكورة.الػصؼ الرابع االساسي 

 
 صدؽ وثبات التحميؿ: 3.6.3

ولمتأكد مف صدؽ أداة التحميؿ قامت الباحثة بعرضيا عمى مجموعة مف معممي ومشرفي الرياضيات 
 التحميؿ ومناسبتو لغرض الدراسة.والمرحمة األساسية، حيث أكدوا عمى صبلحية 

بػيف شخصػي(،  –ولحساب ثبات التحميؿ قامت الباحثة بالتأكد مف ثبات التحميؿ بطريقيف )ضمف شخصي 
، ثػػـ  20حيػػث قامػػت الباحثػػة بتحميػػؿ الوحػػدة الدراسػػية مػػرتيف متتػػاليتيف يفصػػؿ بينيمػػا فتػػرة زمنيػػة قػػدرىا  يػػـو

 (.2012تية )عفانة، ىولستي اآللثبات باستخداـ معادلة قامت بحساب معامؿ ا
 

 %100×                  عدد مرات االتفاؽ              معامؿ الثبات =
 عدد مرات االتفاؽ+ عدد مرات االختبلؼ                    
 

( وفػػي حالػػة التحميػػؿ بػػيف شخصػػي بمػػغ 0.97حيػػث بمغػػت قيمػػة الثبػػات فػػي حالػػة التحميػػؿ ضػػمف شخصػػي )
( 2وممحػؽ رقػـ ) الدراسػة.إجراءمى أف االختبار عمى درجة عالية مف الثبات ألغػراض وىذا يدؿ ع (0.90)

 ."وحدة  الكسور العشرية واألعداد العشريةيوضح الصورة النيائية لتحميؿ 
 

 أدوات الدراسة 7.3

 كوف  تـ استخداـ أداتيف في ىذه الدراسة بيدؼ التعرؼ عمى أثر تدريس الرياضيات وفؽ استراتيجية
 وتمثمت االدوات في: (F.S.L.Cابتكر  )-استمع-شارؾ
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 .األداة األولى: اختبار التحصيؿ الرياضي 
 .االداة الثانية: اختبار ميارات التمثيؿ الرياضي 
 

 دوات.عداد األإوفيما يمي عرض لئلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في 
 

 اختبار التحصيؿ الرياضي: 1.7.3

 تية:تحصيؿ الرياضي باتباع الخطوات اآلتـ إعداد اختبار ال
 

 تحديد اليدؼ مف االختبار: 1.1.7.3

ييػػدؼ االختبػػار إلػػى قيػػاس مػػد  اكتسػػاب طػػبلب الصػػؼ الرابػػع األساسػػي لممعرفػػة الرياضػػية المتضػػمنة فػػي 
وحػػػػػػدة  الكسػػػػػػور العشػػػػػػرية واألعػػػػػػداد العشػػػػػػرية ، والمقػػػػػػررة فػػػػػػي الفصػػػػػػؿ الدراسػػػػػػي الثػػػػػػاني لمعػػػػػػاـ الدراسػػػػػػي 

 .ـ2017/2018

 صياغة أسئمة االختبار: 2.1.7.3

قامت الباحثة بصياغة أسئمة االختبار بحيث تكوف مراعية لجدوؿ المواصفات، ومناسبة لمستو  طبلب  
 (.30الصؼ الرابع، وبمغت الدرجة الكمية لبلختبار )

 
 حميؿ المحتوى:ت 3.1.7.3

ىػػدفت الباحثػػة مػػف تحميػػؿ المحتػػو  اسػػتخراج األوزاف النسػػبية ألىػػداؼ الوحػػدة وذلػػؾ لمسػػاعدتيا فػػي  يػػثح
جػػراء التحميػػؿ فػػي ضػػوء مسػػتويات بمػػـو المعرفيػػة ا، إعػػداد بنػػود االختبػػار لضػػماف شػػمولو لمحتػػو  الوحػػدة، و 

 يوضػػح (3) ممحػػؽاسػػتدالؿ( وذلػػؾ لقيػػاس التحصػػيؿ الرياضػػي عمػػى ىػػذه المسػػتويات، و  –تطبيػػؽ–)معرفػػة
 .الوزف النسي لكؿ مستو  معرفيجدوؿ مواصفات اختبار التحصيؿ الدراسي و 
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 دؽ االختبار:ص 4.1.7.3

تـ عرض االختبار عمى مجموعة مف المختصيف في مجاؿ التدريس وأساليب الرياضيات مف أساتذة 
يًا ولغويًا، ومد  الجامعات، والمشرفيف التربوييف، والمعمميف؛ بيدؼ التأكد مف صحة صياغة المفردات عمم

مبلءمة المفردات لمستو  طبلب الصؼ الرابع األساسي، ومناسبة الوقت المخصص لبلختبار، وتـ مراعاة 
 (.5التعديبلت المطموبة، ليخرج االختبار بصورتو النيائية ممحؽ )

 ومف المبلحظات التي سجمت عمى االختبار مف قبؿ السادة المحكميف  
 ات اخر  تؤدي الغرض منيا بطريقة أفضؿ.استبداؿ بعض الفقرات بفقر  .1
 حذؼ بعض الفقرات لتماثؿ فكرتيا مع فقرات أخر . .2
 إعادة صياغة بعض الفقرات بأسموب أوضح. .3
 تجزئة بعض الفقرات المركبة. .4

 
 بات االختبار:ث 5.1.7.3

عػػادة    ثحيػػ ،Test-Retest)االختبػػار )قامػت الباحثػػة بإيجػػاد معامػؿ الثبػػات باسػػتخداـ طريقػػة االختبػار وا،
قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة اسػتطبلعية مػف نفػس مجتمػع الدراسػة ومػف خػارج عينتيػا تكونػت 

 5( وفػػي المػػرة الثانيػػة بتػػاريخ )2018شػػباط  18( طالبػػًة، وتػػـ تطبيػػؽ االختبػػار ألوؿ مػػرة بتػػاريخ )24مػػف )
ألغػػراض وىػػو معامػػؿ ثبػػات جيػػد  (،0.88)(، وتػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػوف الػػذي بمػػغ 2018آذار 

 .إجراء الدراسة
 

 :تحديد زمف االختبار 6.1.7.3

عػػف  دراسػػية الطمبػػة الختبػػار التحصػػيؿ المػػف خػػبلؿ التطبيػػؽ االسػػتطبلعي لبلختبػػار تػػـ حسػػاب زمػػف تأديػػ
 طريؽ المتوسط الحسابي لزمف إجابات جميع الطمبة وذلؾ مف خبلؿ المعادلة اآلتية:
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 زمف االختبار = الزمف الذي استغرقو أوؿ طالب + الزمف الذي استغرقو أخر طالب 
                                           2  

 
( دقػػػائؽ لقػػػراءة التعميمػػػات، أصػػػبح الػػػزمف الكمػػػي لبلختبػػػار 3( دقيقػػػة، وبإضػػػافة )37وبمػػػغ متوسػػػط الػػػزمف ) 
 ( دقيقة.40)
 

 :معامؿ الصعوبة والتمييز 7.1.7.3

قامت الباحثة بحساب معامؿ الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار التحصيؿ الرياضي، وذلؾ بعػد تطبيقػو عمػى 
العينة االستطبلعية، حيث استخدمت الباحثة المعادلة اآلتية لحسػاب معامػؿ الصػعوبة لكػؿ فقػرة مػف فقػرات 

 االختبار:
 مجموع الدرجات المحصمة عمى السؤاؿ   معامؿ الصعوبة =

             درجة السؤاؿ * عدد الطمبة                           
  

( وىػػي قػػيـ متفقػػة مػػع معيػػار الصػػعوبة 6(، ممحػػؽ )0.70 – 0.19وقػػد تػػراوح معامػػؿ الصػػعوبة مػػا بػػيف )
المقبػػػوؿ ألغػػػػراض البحػػػث التربػػػػوي، كمػػػا تػػػػـ حسػػػاب معامػػػػؿ التمييػػػز لفقػػػػرات اختيػػػار التحصػػػػيؿ الرياضػػػػي 

 اآلتية:باستخداـ المعادلة 
 

 مج ص  –مج س    معامؿ التمييز = 
 ف * مج ـ                       
 حيث:

 مج س: مجموعات الدرجات التي حصمت عمييا الفئة العميا.
 مج ص: مجموع الدرجات التي حصمت عمييا الفئة الدنيا.

 مج ـ: الدرجات المخصصة لمسؤاؿ.
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 ف: عدد أفراد إحد  المجموعتيف.  
( وىي قػيـ 6(، ممحؽ )0.75 – 0.13معامبلت التمييز الختبار التحصيؿ الرياضي ما بيف )وقد تراوحت 
 مقبولة تربويًا.

 
 التمثيؿ الرياضي ميارات اختبار 2.7.3

 تـ تصميـ اختبار التمثيؿ الرياضي لطبلب الصؼ الرابع األساسي وفقًا لمخطوات االتية:

 ضي: اليدؼ مف اختبار ميارات التمثيؿ الريا 1.2.7.3

أعدت الباحثة اختبار التمثيؿ الرياضي بيدؼ استخدامو لمتعرؼ عمى ميارات التمثيؿ الرياضي لد  
في تنمية ميارات التمثيؿ  (F.S.L.C)طبلب الصؼ الرابع األساسي، لمكشؼ عف أثر استراتيجية 

 الرياضي لد  عينة الدراسة.

 تحديد ميارات التمثيؿ الرياضي: 2.2.7.3

بتحميؿ وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية الستخراج ميارات التمثيؿ الرياضي قامت الباحثة 
( ميارات لمتمثيؿ 9المتضمنة في الوحدة المذكورة، وبعد التحميؿ توصمت الباحثة إلى قائمة مكونة مف )

إجراء الرياضي، وقامت الباحثة بعرضيا لمتحكيـ عمى مجموعة مف أساتذة المناىج وطرؽ التدريس، وبعد 
 ( ميارات، ىي:7التعديبلت المطموبة، أصبحت قائمة الميارات مكونة مف )

 .ترجمة كسر / عدد عشري إلى تمثيؿ ىندسي .1
 .تحويؿ كسر عادي إلى كسر عشري .2
 .تحويؿ كسر عشري إلى كسر عادي .3
 .ىندسيًا( –رمزيًا  –التعبير عف الكسر / العدد العشري بصورة متعددة )لفظيًا  .4
 .الكسري إلى صورة العدد العشريتحويؿ العدد  .5
 .تمثيؿ كسر / عدد عشري عمى خط األعداد .6
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 .تمثيؿ عممية )جمع / طرح( كسر / عدد عشري عمى خط األعداد .7
 

 صياغة فقرات االختبار 3.2.7.3

التمثيؿ الرياضي في صورة أسئمة واضحة ومحددة وعمى الطالب أف  ميارات تـ صياغة أسئمة اختبار
حسب المطموب منو، وتضمف االختبار أسئمة تقيس كؿ ميارة مف ميارات التمثيؿ  ُيجيب عمى كؿ سؤاؿ

 الرياضي، وتتضمف التحويؿ بيف أشكاؿ التمثيؿ الرياضي في الوحدة المحددة.

 

 تصحيح االختبار: 4.2.7.3

 .(30وبمغت الدرجة الكمية لبلختبار )، خاطئة ةتعطى درجة واحدة لكؿ إجابة صحيحة، وصفرًا لكؿ إجاب

 
 صدؽ االختبار 5.2.7.3

 في صورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف –قامت الباحثة بعرض االختبار بعد االنتياء مف إعداده 
المتخصصيف في مناىج وطرؽ تدريس الرياضيات مف أساتذة الجامعات، والمشرفيف التربوييف، ومعممي 

 وذلؾ إلبداء الرأي فيما يمي: محكماً  (19الرياضيات لمصؼ الرابع االساسي المرحمة األساسية وعددىـ )
 مد  مناسبة اختبار التمثيؿ الرياضي لطمبة الصؼ الرابع األساسي. -
 سئمة لميارات التمثيؿ الرياضي.مد  شموؿ األ -
 صياغة أسئمة االختبار. -

وقد أبد  السادة المحكموف آراءىـ حوؿ االختبار، وتركزت آراء المحكميف عمى حذؼ بعض األسئمة التي 
تتشابو مع غيرىا، وتعديؿ صياغة بعض األسئمة لتبلئـ طمبة الصؼ الرابع االساسي. وقد تـ األخذ بآراء 

 (.7( فقرة موزعة عمى تسع أسئمة ممحؽ )30االختبار وأصبح )المحكميف في تعديؿ 
 



69 
 

 

 ثبات االختبار:  6.2.7.3

عػادة االختبػار ) ( بػالتطبيؽ Test-Retestقامت الباحثة بإيجاد معامؿ الثبات باستخداـ طريقػة االختبػار وا،
يرسػػوف، عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية مػػف مجتمػػع الدارسػػة ومػػف خػػارج عينتيػػا، وذلػػؾ بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط ب

اذار  6( وفي المرة الثانيػة بتػاريخ )2018شباط 19حيث قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار ألوؿ مرة بتاريخ )
قبػػؿ تطبيػػؽ اختبػػار ميػػارات  تربويػػاً ، وىػػو معامػػؿ ثبػػات جيػػد ومقبػػوؿ (0.79(، ووجػدت أنػػو يسػػاوي )2018

 التمثيؿ الرياضي.
 

 تحديد زمف االختبار: 7.2.7.3

الطمبػة الختبػار التمثيػؿ الرياضػي عػف طريػؽ المتوسػط الحسػابي لػزمف إجابػات جميػع تـ حساب زمػف تأديػة 
( دقػػػائؽ لقػػػراءة التعميمػػػات، أصػػػبح الػػػزمف الكمػػػػي 5( دقيقػػػة، وبإضػػػافة )40الطمبػػػة، وبمػػػغ متوسػػػط الػػػزمف )

   ( دقيقة.45لبلختبار )
                       

 إعداد دليؿ المعمـ والمادة التعميمية: 8.3

باحثة بإعداد دليؿ لمعمـ الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي، ليكوف مساعدًا ومرشدًا لو في كيفية قامت ال
ف  ابتكر   –استمع  –شارؾ  –التدريس لوحدة  الكسور العشرية واالعداد العشرية  وفقًا الستراتيجية  كوِّ

(F.S.L.C مما يسيؿ تحقيؽ األىداؼ التعميمية المحددة. ويشمؿ الدليؿ ما ،)أتيي: 
 مقدمة الدليؿ: وتشمؿ اليدؼ مف استخداـ الدليؿ. .1
 نبذة عامة عف االستراتيجية. .2
 األىداؼ العامة والخاصة لموحدة التعميمية. .3
 التوزيع الزمني لمدروس. .4
ف  دور المعمـ والمتعمـ في توظيؼ استراتيجية .5  .(F.S.L.C) ابتكر –استمع -شارؾ -كوِّ
 فكرة عامة عف التمثيؿ الرياضي .6
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 عامة لممعمـ.رشادات إ .7
 خطة لتدريس كؿ درس مف دروس الوحدة وتشتمؿ عمى: .8

 .األىداؼ اإلجرائية لكؿ درس 
 .المفاىيـ الرياضية المتضمنة في الدرس 
 .الوسائؿ واألدوات التي تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ 
  ف ابتكر   –استمع  –شارؾ  –خطة السير في الدرس والتي تعتمد عمى استراتيجية  كوِّ

(F.S.L.C.) 
 الوظائؼ البيتية في نياية كؿ درس  .9
 (10دليؿ أنشطة الطالب ممحؽ رقـ ) .10

 
 صدؽ المادة التعميمية  1.8.3

بعد إعداد دليؿ المعمـ تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف والمعمميف، لمراجعتو والتأكد مف سبلمة 
جراءات التدريس، ومد  الصحة العممية ف عمى يسادة المحكملمدليؿ، وقد أشاد ال صياغة األىداؼ، وا،

 (.9صحة الدليؿ، وخرج في صورتو النيائية في ممحؽ رقـ )
 ( دقيقة لكؿ حصة.40( حصة دراسية، بزمف قدره )30وتـ تدريس الوحدة في مدة )

 
 إجراءات الدراسة 9.3

 تية لتنفيذ الدراسة:اتبعت الباحثة الخطوات اآل
تناولت استراتيجيات التعمـ النشط بصورة عامة، االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة التي  -1

ف  ( بشكؿ خاص، والبحوث التي تناولت F.S.L.Cابتكر )–استمع  –شارؾ  –واستراتيجية  كوِّ
 التحصيؿ الدراسي والتمثيؿ الرياضي.
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ديرية التربية والتعميـ/ يطا الممحؽ إلى متسييؿ ميمة موجو مف جامعة القدس الحصوؿ عمى كتاب  -2
(11.) 
وؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف مديرية التربية والتعميـ /يطا موجو الى مديري المدارس التي تـ الحص -3

 ( 12فييا تطبيؽ الدراسة ممحؽ )
اختيار المادة الدراسية وىي وحدة  الكسور العشرية واالعداد العشرية   مف كتاب الرياضيات لمصؼ   -4

وتحميؿ محتو  الوحدة لتحديد مكونات  2017/2018الرابع االساسي الفصؿ الدراسي الثاني لمعمـ 
الواردة فييا، وتحديد األىداؼ التعميمية لدروس الوحدة، وتصنيفيا حسب المستو   البناء الرياضي

 المعرفي، باإلضافة إلى تحديد ميارات التمثيؿ الرياضي المتضمنة في الوحدة المذكورة.
سي في مديرية التربية والتعميـ/يطا، حيث حصر مجتمع الدراسة والمتمثؿ بطمبة الصؼ الرابع االسا -5

 .( طالبًا وطالبةً 2522ـ )2017/2018بمغ عددىـ في العاـ الدراسي 
ف إعداد دليؿ معمـ الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي لمتدريس الوحدة وفقًا الستراتيجية  -6  –شارؾ  – كوِّ

المحكميف مف ذوي  (، والتحقؽ مف صدقو بعرضو عمى مجموعة مفF.S.L.Cابتكر  ) –استمع 
 (.9االختصاص والخبرة ممحؽ )

ميارات بناء أدوات الدراسة:) اختبار تحصيمي في وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية، واختبار  -7
 رياضي لموحدة نفسيا(.التمثيؿ ال
جراء  اتيحكيـ أدت -8 الدراسة بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي الخبرة واالختصاص، وا،

 التعديبلت عمييا بناًء عمى ما تـ االتفاؽ عميو مف قبؿ المحكميف.
لكؿ درس مف دروس وحدة  الكسور العشرية  أوراؽ عمؿإعداد دليؿ أنشطة الطالب مكوف مف  -8

 (.10واالعداد العشرية  ممحؽ )
 قة المشرؼ والجامعة لتطبيؽ أدوات الدراسة.الحصوؿ عمى مواف -9
 األساسيةطالبة مف مدرسة الصخرة  (24تطبيؽ أدواتي الدراسة عمى عينة استطبلعية قواميا ) -10

، والتحقؽ مف ( يومًا بيف التطبيقيف وتـ حساب معامؿ الثبات16مرتيف بفاصؿ زمني ) المختمطة
تباريف )مف خبلؿ حساب متوسط الوقت الذي سبلمة الفقرات ووضوحيا، وتحديد الزمف البلـز لبلخ
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، وحساب معامؿ الصعوبة استغرقو اوؿ طالب أنيي االختبار والوقت الذي استغرقو اخر طالب(
 .يوالتمييز لفقرات اختبار التحصيؿ الدراس

إعداد الوسائؿ التعميمية البلزمة لتدريس وحدة   الكسور العشرية واألعداد العشرية  باستخداـ  -11
ف  ( مف قبؿ الباحثة وتزويد المدارس بيا F.S.L.Cابتكر  ) –استمع  –شارؾ  –استراتيجية  كوِّ

.  الستخداميا في الوقت البلـز
اختيار المدارس التي تـ تطبيؽ الدراسة فييا، واالجتماع مع مديري المدارس والمعمميف لمتعاوف مع  -12

والتجريبية فييا، وتوزيع دليؿ المعمـ عمى جؿ تطبيؽ الدراسة، وتعييف الشعب الضابطة أالباحثة مف 
ف  ( لبلسترشاد F.S.L.Cابتكر  ) –استمع  –شارؾ  –المعمميف، وتعريفيـ باستخداـ استراتيجية  كوِّ

 بو واالستفادة منو في الشرح لمطمبة في الشعب التجريبية.
ييا مناقشة دليؿ تدريب المعمميف عمى تطبيؽ االستراتيجية مف خبلؿ عدد مف المقاءات معيـ، تـ ف -13

ماميـ أ ةالستراتيجية، كما تـ عرض حصة صفيالمعمـ والخطوات البلـز اتباعيا في التدريس وفؽ ا
عاد االستراتيجية في ضوء ذلؾ باإلضافة الى أبباستخداـ االستراتيجية مف قبؿ الباحثة، ومناقشة 

 الزيارات وحضور الحصص الصفية.
موعتيف التجريبية والضابطة، بغرض الحصوؿ عمى درجات تطبيؽ أداتي الدراسة قبميًا عمى المج -14

 الطبلب التي تساعد في بياف تكافؤ المجموعتيف.
التدريس لممجموعتيف التجريبية والضابطة، حيث درست المجموعة التجريبية وحدة الكسور العشرية  -15

ف استراتيجية  واألعداد العشرية باستخداـ  (، والمجموعة F.S.L.Cابتكر  )–استمع  –شارؾ  –كوِّ
 . وقد سار تطبيؽ الدراسة كاآلتي:تقميديةبالطريقة ال الضابطة

 وبدأالدراسة قبميًا وبعديًا،  اتي( حصة دراسية، شاممة تطبيؽ أد34استغرؽ تطبيؽ الدراسة )
 .ـ2018نيساف  18ـ وانتيى بتاريخ 2018اذار  8الدراسة في تاريخ  تطبيؽ

تطبيؽ في مدارس العينة لبلطبلع أوال بأوؿ عمى سير األمور حاولت الباحثة التواجد خبلؿ فترة ال -16
وتوفير كؿ ما يمـز مف دعـ لممعممتيف مف خبلؿ التواصؿ المستمر معيما، والتأكد مف نجاح سير 

 تطبيؽ الدراسة كما ىو مخطط ليا
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 طبيؽ اختبار التحصيؿ الرياضي واختبار التمثيؿ الرياضي بعديًا، عمى المجموعتيف التجريبيةت -17
 والضابطة، وفي نفس الوقت.

 حصائية المناسبة الستخراج النتائج.صد الدرجات والقياـ بالمعالجة اإلتصحيح االختباريف ور  -18
 تفسير النتائج ومناقشتيا. -19
 وضع المقترحات والتوصيات في ضوء النتائج. -20
 

  متغيرات الدراسة: 10.3

ابتكر ، في -استمع-شارؾ- كوفصممت ىذه الدراسة بيدؼ استقصاء عمى أثر توظيؼ استراتيجية 
التحصيؿ الدراسي وتنمية ميارات التمثيؿ الرياضي لد  طمبة الصؼ الرابع األساسي، واشتممت الدراسة 

  عمى عدد مف المتغيرات وىي:
 المتغير المستقؿ:   1.10.3

( لطمبة المجموعة F.S.L.Cابتكر )-استمع -شارؾ  –طريقة التدريس وفقا الستراتيجية كوف  -
 لطمبة لمجموعة الضابطة. لتقميديةاالتجريبية، وطريقة التدريس 

 ذكور، واناث( (الجنس ولو مستوياف -
 

 المتغير التابع: 2.10.3

 التحصيؿ الرياضي. -
 ميارات التمثيؿ الرياضي.  -

 
 المتغير الُمعدِّؿ: 3.10.3

 االختبار القبمي.  -
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 المعالجة اإلحصائية 11.3

مف التطبيؽ البعدي قامت الباحثة بتصحيح أداتي الدراسة ورصد الدرجات، وكوف ىذه الدراسة  بعد االنتياء
لباحثة مف الدراسات التجريبية التي تعتمد عمى المقارنة بيف مجموعتيف، والختبار فروض الدراسة قامت ا

األساليب ( حيث استخدمت الباحثة (SPSSحصائية لمعموـ االجتماعية باستخداـ برنامج الرـز اإل
 اإلحصائية االتية:

 .(Test-retestعادة االختبار )إداتيف باستخداـ حساب ثبات األ . أ
ستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المجموعتيف الاإلحصاء الوصفي  . ب

 الضابطة والتجريبية.
عتيف التجريبية ( لبحث الفروؽ بيف المجمو ANCOVAاختبار تحميؿ التغاير المصاحب الثنائي ) . ت

والضابطة، وبيف الذكور واإلناث، وبحث التفاعؿ بيف الطريقة والجنس مع استبعاد أثر التطبيؽ 
 القبمي مف التجربة.

التمثيؿ الرياضي، ميارات مربع إيتا: لحساب حجـ أثر استراتيجية التدريس عمى تنمية التحصيؿ و  . ث
 ≤ 2إيتا ≤ 0.14: متوسط؛ 2إيتا ≤ 0.06 :ضعيؼويتـ الحكـ عمى حجـ األثر وفقًا لممحؾ اآلتي )

 (.2018)صافي،  (0.14 ≤ 2: إيتاكبير؛ 0.06
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 نتائج الدراسة: الفصؿ الرابع

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 المقدمة1.4
 نتائج الدراسة  2.4

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ 1.2.4
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني  2.2.4

 ممخص نتائج الدراسة  3.4
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 الفصؿ الرابع
 نتائج الدراسة 

  المقدمة 1.4

يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة، والتي ىدفت إلى استقصاء أثر استراتيجية 
ف  في التحصيؿ الدراسي لد  طمبة الصؼ الرابع األساسي  (F.S.L.C)ابتكر  -استمع  –شارؾ  – كوِّ

وتنمية ميارات التمثيؿ الرياضي لدييـ، وكذلؾ معرفة إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختبلؼ الجنس والطريقة 
 والتفاعؿ بينيما.

 وفيما يمي عرضًا لمنتائج مرتبة حسب أسئمة الدارسة.
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 نتائج الدراسة 2.4

 نتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األوؿ:ال 1.2.4

 
طمبة الصؼ الرابع األساسي في  الدراسي لدى تحصيؿالفي  (F.S.L.C) ما أثر توظيؼ استراتيجية

والجنس، ( االعتيادية، F.S.L.Cطريقة التدريس )الرياضيات؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ 
 والتفاعؿ بينيما؟

 
 لئلجابة عف ىذا السؤاؿ، قامت الباحثة بفحص الفرضية الصفرية اآلتية: و 
بيف المتوسطات  (α≤0.05) اإلحصائية  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال

ريقة التدريس إلى ط تعزىطمبة الصؼ الرابع األساسي في الرياضيات  الدراسي لدى تحصيؿملالحسابية 
(F.S.L.C ،والجنس والتفاعؿ بينيما.االعتيادية ) 
 

، قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجات ولفحص الفرضية السابقة
 وطريقة حسب الجنس،  دراسيجريبية في اختبار التحصيؿ الالطمبة في المجموعتيف الضابطة والت

 (:2.4( و)1.4) ، كما ىو موضح في الجدوليف اآلتييفالتدريس
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لتحصيؿ الدراسي القبمي ختبار االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الاألعداد و (: 1.4الجدوؿ )
 والبعدي لدى أفراد العينة حسب الجنس

 البعدي القبمي الجنس 

 الذكور
 17.99 9.13 المتوسط الحسابي
 5.48 3.57 االنحراؼ المعياري

 67 67 العدد

 اإلناث
 16.80 9.09 المتوسط الحسابي
 4.85 3.56 االنحراؼ المعياري

 57 57 العدد

 المجموع الكمي
 17.44 9.11 المتوسط الحسابي
 5.21 3.55 االنحراؼ المعياري

 124 124 العدد
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المعيارية الختبار التحصيؿ الدراسي القبمي  اتالمتوسطات الحسابية واالنحرافاألعداد و (: 2.4الجدوؿ )
 (30)الدرجة الكمية =  طريقة التدريسدي لدى أفراد العينة حسب والبع

 البعدي القبمي طريقة التدريس

 تجريبيةال طريقةال
 14.50 8.51 المتوسط الحسابي
 3.88 3.48 االنحراؼ المعياري

 62 62 العدد

 الضابطة طريقةال
 20.39 9.71 المتوسط الحسابي
 4.71 3.55 االنحراؼ المعياري

 62 62 العدد

 المجموع الكمي
 17.44 9.11 المتوسط الحسابي
 5.21 3.55 االنحراؼ المعياري

 124 124 العدد
 
الحسابية لدرجات الطمبة  متوسطاتال( وجود فروؽ ظاىرية في 2.4( والجدوؿ )1.4يتضح مف الجدوؿ )و 

 .)التجريبية والضابطة(الدراسة  مجموعتيحسب الجنس و  في اختبار التحصيؿ الدراسي
 

ولمعرفة ما إذا كانت الفروؽ الظاىرية في المتوسطات الحسابية لدرجات الطمبة ذات داللة إحصائية عند 
ؿ التغاير المصاحب ، استخدمت الباحثة اختبار تحمي(α≤0.05)المستو  الداللة االحصائية

 ( يوضح النتائج التي حصمت عمييا الباحثة:3.4(، والجدوؿ )ANCOVAالثنائي)
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بار ( لدرجات الطمبة في اختANCOVA(: نتائج اختبار تحميؿ التغاير المصاحب الثنائي )3.4الجدوؿ )
 والجنس والتفاعؿ بينيما طريقة التدريسالتحصيؿ الدراسي حسب 

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 المحسوبة

حجـ 
 األثر

 0.385 *0.001 74.508 842.858 1 842.858 االختبار القبمي
 0.348 *0.001 63.545 718.842 1 718.842 الطريقة
 0.025 0.082 3.087 34.917 1 34.917 الجنس 

 0.021 0.114 2.539 28.721 1 28.721 الجنس×  طريقةال
    11.312 119 1346.160 الخطأ 

      124 41073.000 المعدؿ الكمي
 (α≤0.05)*دالة عند مستو  الداللة اإلحصائية 

 : طريقة التدريسالنتائج المتعمقة ب
( وىي قيمة أقؿ مف مستو  0.001) ت( أف قيمة مستو  الداللة المحسوبة بمغ3.4يتضح مف الجدوؿ )

ة وعميو يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  الدالل ،(α≤0.05) اإلحصائية الداللة
ف ) التجريبية بيف متوسطي المجموعتيف (α≤0.05)اإلحصائية   –التي درست بطريقة استراتيجية  كوِّ

في التطبيؽ البعدي ( االعتياديةت بالطريقة ، والضابطة )التي درس(F.S.L.C)ابتكر   -استمع  –شارؾ 
 .التدريس لطريقة تعز  الدراسي الختبار التحصيؿ

المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية لممجموعتيف التجريبية  إيجادولمعرفة مصدر الفروؽ تـ 
 :(4.4)الجدوؿ الدراسي كما في  والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ
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(: المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية الختبار التحصيؿ الدراسي البعدي 4.4الجدوؿ )
 طريقة التدريسلدى أفراد العينة حسب 

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعّدؿ طريقة التدريس
 0.432 19.842 التجريبية
 0.431 14.943 الضابطة

 
( أف المتوسط الحسابي المعّدؿ لممجموعة التجريبية التي درست وفؽ استراتيجية 4.4يتضح مف الجدوؿ )

ف  ( وىو أكبر مف المتوسط الحسابي المعّدؿ 19.842( بمغ )(F.S.L.Cابتكر  -استمع  –شارؾ  – كوِّ
مى أف الفرؽ بيف (، مما يدؿ ع14.943الذي بمغ ) عتياديةبطة التي درست بالطريقة االلممجموعة الضا

ف   –المجموعتيف لصالح المتوسط األعمى وىو المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية  كوِّ
 .((F.S.L.Cابتكر –استمع  –شارؾ 

 
( وىي قيمة أكبر مف الحد األعمى 0.348التدريس بمغ ) طريقةالنتائج إلى أف حجـ األثر لكذلؾ ُتشير 

(، وبالتالي ُيستنتج وجود تأثير مرتفع جدًا الستراتيجية 0.23لمرجعي وىي )لحجـ األثر حسب المحؾ ا
 لد  طمبة المجموعة التجريبية. دراسيفي تنمية التحصيؿ ال F.S.L.C)التدريس )

 
 النتائج المتعمقة بالجنس: 

قيمة أكبر مف قيمة (، وىي 0.082بمغت ) محسوبةالداللة المستو  ( أف قيمة 3.4) يتضح مف الجدوؿ
وعميو يتضح عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو   ،(α≤0.05) اإلحصائية مستو  الداللة

التي درست بطريقة استراتيجية  كوِّف  بيف متوسطي المجموعتيف التجريبية (α≤0.05) اإلحصائية الداللة
في التطبيؽ  (العتيادية(، والضابطة )التي درست بالطريقة ا(F.S.L.Cابتكر   -استمع  –شارؾ  –

 .لمتغير الجنس تعز البعدي الختبار التحصيؿ الدراسي 
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ختبار التحصيؿ الدراسي البعدي لدى اللمعدلة واألخطاء المعيارية ( المتوسطات الحسابية ا5.4الجدوؿ )
 أفراد العينة حسب الجنس

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعّدؿ الجنس
 0.411 17.925 ذكور
 0.446 16.860 إناث

(، واإلناث بمغ 17.925لمذكور بمغ )( أف المتوسط الحسابي المعّدؿ 5.4يتضح مف الجدوؿ )
(16.860.) 

( وىي أقؿ مف الحد األدنى لحجـ 0.025وكذلؾ ُتشير النتائج إلى أف حجـ األثر لجنس الطالب بمغ ) 
 الطالب عمى تنمية التحصيؿ الدراسي .( وبالتالي ُيستنتج عدـ وجود تأثير لجنس 0.01التأثير وىي )

 

 التدريس: طريقةالنتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف الجنس و 
أكبر مف مستو  قيمة (، وىي 0.114بمغت ) محسوبةالداللة ال مستو  أف قيمة( 3.4يتضح مف الجدوؿ )

 الداللةوعميو يتضح عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو   (α≤0.05)ةة اإلحصائيالدالل
ف بيف متوسطي المجموعتيف التجريبية  (α≤0.05) اإلحصائية  –) التي درست بطريقة استراتيجية  كوِّ
( في اختبار االعتيادية) التي درست بالطريقة  (، والضابطة(F.S.L.Cابتكر   -استمع  –شارؾ 

 .لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس  تعز  دراسيالتحصيؿ ال
 

توسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية الختبار التحصيؿ الدراسي البعدي لدى ( الم6.4الجدوؿ )
 والجنس طريقة التدريسأفراد العينة حسب التفاعؿ بيف 

جنسال طريقة التدريس  الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعّدؿ 
 0.580 20.858 ذكور التجريبية

 0.637 18.827 إناث
 0.589 14.992 ذكور الضابطة

 0.626 14.894 إناث
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(، 20.858بمغ ) في المجموعة التجريبية لمذكور( أف المتوسط الحسابي المعّدؿ 6.4يتضح مف الجدوؿ )
 (.18.827بمغ ) في المجموعة التجريبية واإلناث

 
( وىي قيمة ضعيفة حسب 0.025وكذلؾ ُتشير النتائج إلى أف حجـ األثر لتفاعؿ الجنس مع الطريقة بمغ )

المحؾ المرجعي لحجـ التأثير، وبالتالي ُيستنتج وجود تأثير ضعيؼ جدًا لتفاعؿ الجنس مع الطريقة عمى 
 تنمية التحصيؿ الرياضي.

 
 النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني: 2.2.4

التمثيؿ الرياضي لدى طمبة الصؼ الرابع تنمية ميارات في  (F.S.L.C)ما أثر توظيؼ استراتيجية 
والجنس، والتفاعؿ  (االعتيادية، F.S.L.Cطريقة التدريس )األساسي؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ 

 بينيما؟

 

 ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بفحص الفرضية الصفرية اآلتية: 

متوسطات ال( بيف α≤0.05)اإلحصائية ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
إلى تعزى  لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي في الرياضيات التمثيؿ الرياضي اتتنمية ميار لالحسابية 

 (، والجنس والتفاعؿ بينيماة، االعتياديF.S.L.Cالتدريس ) ةريقط

واالنحرافات المعيارية لدرجات ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية 
طريقة و  الجنس حسب التمثيؿ الرياضي ميارات الطمبة في المجموعتيف الضابطة والتجريبية في اختبار

 (:8.4( و)7.4كما ىو موضح في الجدوليف اآلتييف )التدريس 
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التمثيؿ الرياضي  ميارات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختباراألعداد و (: 7.4الجدوؿ )

 القبمي والبعدي لدى أفراد العينة حسب الجنس
 البعدي القبمي الجنس 

 الذكور
 14.93 7.22 المتوسط الحسابي
 7.11 4.67 االنحراؼ المعياري

 67 67 العدد 

 اإلناث
 15.16 7.84 المتوسط الحسابي
 6.37 4.10 االنحراؼ المعياري

 57 57 العدد

 المجموع الكمي
 15.03 7.51 المتوسط الحسابي
 6.75 4.41 االنحراؼ المعياري

 124 124 العدد
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التمثيؿ الرياضي  ميارات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختباراألعداد و (: 8.4جدوؿ )
 طريقة التدريسالقبمي والبعدي لدى أفراد العينة حسب 

 البعدي القبمي طريقة التدريس

 التجريبية
 11.76 6.89 المتوسط الحسابي
 6.32 4.62 االنحراؼ المعياري

 62 62 العدد

 الضابطة 
 18.31 8.13 المتوسط الحسابي
 5.50 4.14 االنحراؼ المعياري

 57 57 العدد

 المجموع الكمي
 15.03 7.51 المتوسط الحسابي

 124 124 العدد
 6.75 4.41 االنحراؼ المعياري

 
الطمبة  الحسابية لدرجات متوسطاتال( وجود فروؽ ظاىرية في 8.4( والجدوؿ )7.4يتضح مف الجدوؿ )

 .تي الدراسة )التجريبية والضابطة(لجنس ومجموعا في اختبار ميارات التمثيؿ الرياضي حسب
ئية عند ولمعرفة ما إذا كانت الفروؽ الظاىرية في المتوسطات الحسابية لدرجات الطمبة ذات داللة إحصا

، استخدمت الباحثة اختبار تحميؿ التغاير المصاحب الثنائي (α≤0.05)المستو  الداللة االحصائية 
(ANCOVA( والجدوؿ ،)يوضح النتائج التي حصمت عمييا الباحثة:9.4 ) 
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 ( لدرجات الطمبة في اختبارANCOVA) الثنائي (: نتائج اختبار تحميؿ التغاير المصاحب9.4الجدوؿ )
 والجنس والتفاعؿ بينيما التدريس طريقةالتمثيؿ الرياضي حسب  ميارات

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة 

مستوى 
الداللة 
 المحسوبة

حجـ 
 األثر

 0.715 *0.001 298.353 3054.398 1 3054.398 القبمي
 0.398 *0.001 78.782 806.531 1 806.531 الطريقة
 0.004 0.498 0.462 4.735 1 4.735 الجنس

 ×طريقة التدريس 
 الجنس

11.936 1 11.936 1.166 0.282 
0.010 

الخطأ داخؿ 
 المجموعات

1218.26 119 10.238   
 

      124 33630.0 ؿالمعد الكمي
 (α≤0.05)*دالة عند مستو  الداللة اإلحصائية 

 
 النتائج المتعمقة بطريقة التدريس: 

أقؿ مف مستو   قيمة (، وىي0.001بمغت ) المحسوبةالداللة مستو  ( أف قيمة 9.4يتضح مف الجدوؿ )
وعميو يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة  ، (α≤0.05)الداللة االحصائية 

ف  بيف متوسطي المجموعتيف التجريبية (α≤0.05)االحصائية   –) التي درست بطريقة استراتيجية  كوِّ
في التطبيؽ البعدي  (االعتيادية) التي درست بالطريقة  (، والضابطةF.S.L.Cابتكر   -استمع  –شارؾ 
  .لطريقة التدريس تعز التمثيؿ الرياضي  ميارات الختبار
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المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية لممجموعتيف التجريبية  إيجادولمعرفة مصدر الفروؽ تـ 
 (10.4)الجدوؿ كما في  ،والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التمثيؿ الرياضي

 
الرياضي  التمثيؿ ميارات (: المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية الختبار10.4الجدوؿ )

 طريقة التدريسة حسب نالبعدي لدى أفراد العي
 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدؿ طريقة التدريس

 0.410 17.604 التجريبية
 0.409 12.439 الضابطة

استمع  –شارؾ  –( أف المتوسط المعدؿ لممجموعة التجريبية )استراتيجية  كوِّف 10.4يتضح مف الجدوؿ )
ابطة التي المتوسط الحسابي المعدؿ لممجموعة الضوىو أكبر مف ( 17.604( بمغ )F.S.L.Cابتكر  –

مما يدّؿ عمى أف الفروؽ بيف المجموعتيف لصالح  (،12.439الذي بمغ ) تقميديةدرست بالطريقة ال
ف   –استمع  –شارؾ  –المتوسط األعمى وىو المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ )استراتيجية  كوِّ

 (.F.S.L.Cابتكر
 

( وىي قيمة أكبر مف الحد األعمى 0.398النتائج إلى أف حجـ األثر لطريقة التدريس بمغ )وكذلؾ ُتشير 
(، وبالتالي ُيستنتج وجود تأثير مرتفع جدًا الستراتيجية 0.23لحجـ األثر حسب المحؾ المرجعي وىي )

 التمثيؿ الرياضي لد  طمبة المجموعة التجريبية. ميارات في تنمية F.S.L.C)التدريس )
 

 النتائج المتعمقة بالجنس: 
أكبر مف مستو   قيمة (، وىي0.498بمغت ) المحسوبة الداللة مستو  ( أف قيمة9.4يتضح مف الجدوؿ )

الداللة وعميو يتضح عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  ، (α≤0.05) اإلحصائية الداللة
(α≤0.05) ف استمع  –شارؾ  –بيف متوسطي المجموعتيف التجريبية )التي درست بطريقة استراتيجية  كوِّ
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ميارات ( في التطبيؽ البعدي الختبار االعتيادية)التي درست بالطريقة  (، والضابطةF.S.L.Cابتكر   -
 .لمجنس تعز التمثيؿ الرياضي 

 
التمثيؿ الرياضي البعدي  لمعيارية الختبارامعدلة واألخطاء ( المتوسطات الحسابية ال11.4الجدوؿ )

 لدى أفراد العينة حسب الجنس
 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعّدؿ الجنس
 0.391 15.218 ذكور
 0.424 14.825 إناث

(، واإلناث بمغ 15.218لمذكور بمغ )( أف المتوسط الحسابي المعّدؿ 11.4يتضح مف الجدوؿ )
(14.825.) 
 

ي أقؿ مف الحد األدنى لحجـ ( وى0.004النتائج إلى أف حجـ األثر لجنس الطالب بمغ )كذلؾ ُتشير 
التمثيؿ ميارات (، وبالتالي ُيستنتج عدـ وجود تأثير لجنس الطالب عمى تنمية 0.01ر وىي )ثيالتأ

 الرياضي.
 

 النتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف الجنس وطريقة التدريس:
 أكبر مف مستو  الداللة قيمة (، وىي0.282بمغت ) المحسوبة( أف قيمة الداللة 9.4يتضح مف الجدوؿ )

ة داللة إحصائية عند مستو  الداللوعميو يتضح عدـ وجود فروؽ ذات ، (α≤0.05) اإلحصائية
ف  (α≤0.05)اإلحصائية شارؾ  –بيف متوسطي المجموعتيف التجريبية)التي درست بطريقة استراتيجية  كوِّ

( في التطبيؽ البعدي الختبار االعتيادية(، والضابطة )التي درست بالطريقة F.S.L.Cابتكر   -استمع  –
 .والجنسطريقة التدريس لمتفاعؿ بيف تعز  التمثيؿ الرياضي ميارات 
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التمثيؿ الرياضي  ميارات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية الختبار ( المتوسطات12.4الجدوؿ )
 والجنس: طريقة التدريسالبعدي لدى أفراد العينة حسب التفاعؿ بيف 

لجنسا طريقة التدريس  الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعّدؿ 

 تجريبيةال
 0.551 17.488 ذكور
 0.606 17.720 إناث

 ضابطةال
 0.564 12.948 ذكور
 0.594 11.929 إناث

 
لمذكور في المجموعة التجريبية بمغ ( أف المتوسط الحسابي المعّدؿ 12.4يتضح مف الجدوؿ )

 (.17.720(، واإلناث في المجموعة التجريبية بمغ )17.488)
 

الحد األدنى ( وىي أقؿ مف 0.010كذلؾ ُتشير النتائج إلى أف حجـ األثر لتفاعؿ الجنس مع الطريقة بمغ )
(، وبالتالي ُيستنتج عدـ وجود تأثير لتفاعؿ الجنس مع الطريقة عمى تنمية 0.01لحجـ التأبير وىي )
 التمثيؿ الرياضي.
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 ممخص نتائج الدراسة: 3.4

 خُمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
متوسطي بيف ( α≤0.05) اإلحصائية وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة .1

الدراسي لد  طمبة الصؼ التحصيؿ  المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار
 .(F.S.L.C)التجريبية ولصالح المجموعة  لطريقة التدريسالرابع األساسي تعز  

بيف متوسطي ( α≤0.05) اإلحصائيةعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة  .2
التحصيؿ الدراسي لد  طمبة الصؼ  التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبارالمجموعتيف 

 لمجنس. الرابع األساسي تعز 
بيف متوسطي  (α≤0.05)ة ة اإلحصائيعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  الدالل .3

لصؼ الرابع لد  طمبة ا المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ
 لمتفاعؿ بيف الجنس والطريقة. تعز  األساسي

( بيف متوسطي α≤0.05) اإلحصائية وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة .4
لد  طمبة  التمثيؿ الرياضي ميارات الختبار المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي

 (.F.S.L.C)التجريبية ولصالح المجموعة  لطريقة التدريس تعز  الصؼ الرابع األساسي
( بيف متوسطي α≤0.05) اإلحصائية داللة إحصائية عند مستو  الداللة اتعدـ وجود فرؽ ذ .5

لد  طمبة  التمثيؿ الرياضي ميارات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار
 لمجنس. تعز  الصؼ الرابع األساسي

( بيف متوسطي α≤0.05) اإلحصائية لة إحصائية عند مستو  الداللةعدـ وجود فروؽ ذات دال .6
لد  طمبة  التمثيؿ الرياضي ميارات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار

 لمتفاعؿ بيف الجنس والطريقة. تعز  الصؼ الرابع األساسي

 



 
 

 
 
 
 
 

 مناقشة النتائج والتوصيات: الفصؿ الخامس

  
 المقدمة 1.5 

 مناقشة النتائج  2.5
  مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ1.2.5
  مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 2.2.5

 توصيات الدراسة 3.5
 مقترحات الدراسة 4.5
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 الفصؿ الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 المقدمة 1.5

تناوؿ الفصؿ الخامس مناقشة النتائج التي توصمت ليا الدراسة، إذ ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر 
وتنمية ميارات في تحصيؿ طمبة الصؼ الرابع األساسي في الرياضيات  (F.S.L.Cتوظيؼ استراتيجية )

 ميارات التمثيؿ الرياضي لدييـ، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي، واختبار ميارة
التمثيؿ الرياضي، ثـ تحميؿ النتائج وعرضيا، وفيما يأتي مناقشة ليذه النتائج، ثـ التوصيات والمقترحات 

 .في ضوء النتائج
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 مناقشة النتائج: 2.5

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ: 1.2.5

طمبة الصؼ الرابع األساسي في الدراسي لد  تحصيؿ الفي  (F.S.L.C)ما أثر توظيؼ استراتيجية 
( والجنس، والتفاعؿ عتيادية، االF.S.L.Cالرياضيات؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقة التدريس )

 بينيما؟
 

بيف  (α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة االحصائية  وجود فروؽ عفالدراسة كشفت نتائج 
متوسطي المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ تعز  لطريقة التدريس، 

بمغ  F.S.L.C)معدؿ لممجموعة التجريبية )التي درست وفؽ استراتيجية الإذ أف المتوسط الحسابي 
 درست بالطريقة التقميدية( )التي ( وىو أكبر مف المتوسط الحسابي المعدؿ لممجموعة الضابطة19.842)

(، مما يدؿ عمى أف الفروؽ بيف المجموعتيف لصالح المتوسط األعمى وىو المجموعة 14.943الذي بمغ )
التحصيؿ الدراسي لد    رفع مستو التجريبية. وكشفت النتائج عف وجود أثر مرتفع لطريقة التدريس في 

 طمبة المجموعة التجريبية.
 

عمى طمبة المجموعة الضابطة إلى  F.S.L.C)وتعزو الباحثة تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية )استراتيجية 
تعتبر مف استراتيجيات التعمـ النشط القائـ عمى العمؿ والمشاركة والتفاعؿ بيف  F.S.L.C)أف استراتيجية )

ف(، والعمؿ جماعيًا مف  الطمبة، مما أعطى فرصة لمطمبة بالتفكير واإلنتاج فرديًا مف خبلؿ خطوة )كوِّ
االستماع الذكي لد  الطمبة مف خبلؿ  F.S.L.C)خبلؿ خطوة )شارؾ(، وكذلؾ دعمت استراتيجية )

، وتدويف األفكار الُمستمع ليا، ةة )استمع( والتي تركز عمى االستماع الفّعاؿ لمزمبلء أو المعممخطو 
 واالستفادة منيا في تدويف أفكار جديدة مف خبلؿ خطوة )ابتكر(. 

ساعد الطمبة في فيـ المحتو  بشكؿ  F.S.L.C)وتر  الباحثة أف تعمـ الرياضيات مف خبلؿ استراتيجية )
جراء العمميات دقيؽ، ووضع لي ـ األسس الصحيحة لفيـ وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية وا،
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ليـ فرصة ممارسة ميارات التواصؿ الرياضي المتعددة مف خبلؿ  الحسابية عمييا، كما أتاحت االستراتيجية
جاباتيـ ف ي خطوة خطوات االستراتيجية، حيث أد  الطمبة ميارة الكتابة الرياضية عبر تدويف أفكارىـ وا،

ف(، وكذلؾ ممارسة ميارة التحدث مف خبلؿ خطوة )شارؾ(، وممارسة ميارة االستماع مف خبلؿ خطوة  )كوِّ
)استمع(، وبالتالي ساعد ذلؾ في تدعيـ عمميات الفيـ والتطبيؽ واالستدالؿ أثناء دراسة وحدة الكسور 

 العشرية واألعداد العشرية.
لمطمبة بمراجعة الحموؿ واألفكار مف خبلؿ خطوتي  سمحت F.S.L.C)إضافة إلى أف استراتيجية )

المشاركة واالستماع، حيث قاـ الطمبة بتكويف إجابتيـ حوؿ المشكبلت أو األسئمة المثارة، ثـ مشاركتيا أماـ 
، واالستفادة منيا في تعديؿ ة، ومف ثـ تمقي األسئمة حوليا ومناقشتيا مع الطمبة والمعممةالطمبة والمعمم
نتاج أفكار جديدة.اإلجابات الم نة، وتوليد وا،  كوَّ

وكذلؾ زادت االستراتيجية مف ميؿ واتجاه الطمبة نحو تعمـ الرياضيات، ألنيا أعطت الفرصة ليـ ألف 
فّعالة في النشاط الصفي، وأف لكٍؿ منيـ دورًا في عممية التعمـ، ولـ يعد الطالب فييا  اً يكونوا عناصر 

نما م مستقببلً  نتاجيا. وىذا ما عبرت شاركًا فيلممعرفة الرياضية، وا، عنو المعممتاف المتاف طبقتا  توليدىا وا،
 (14( وممحؽ )13االستراتيجية ممحؽ )

( التي كشفت عف فاعمية استراتيجيات التعمـ 2011وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة عبد الصادؽ )
مبة. وتتفؽ ىذه النتيجة مع النشط )كوف، شارؾ، استمع، ابتكر( في تنمية التحصيؿ الرياضي لد  الط

شارؾ في  -زاوج -( التي كشفت عف فعالية توظيؼ استراتيجية فكر Stuever, 2007دراسة ستوفر )
، ودراسة الثبلب وعمر ) ( التي كشفتا عف فعالية في 2013( وعبلف )2013تنمية التحصيؿ بمادة العمـو

( التي 2011ياضي، ودراسة ىجرس )شارؾ في تنمية التحصيؿ الر  -زاوج -توظيؼ استراتيجية فكر 
ابتكر( في تنمية التحصيؿ واالستدالؿ في مادة  –استمع –شارؾ –كشفت عف فعالية استراتيجية )كوف

، ودراسة الكوربو و  استمع  -شارؾ  -( التي كشفت عف وجود أثر الستراتيجية )كوف 2013) آخروفالعمـو
 ابتكر( في اكتساب المفاىيـ العممية. –
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شارؾ  –عف فاعمية استراتيجية )كوف ( Rosyana, et al,2018) وآخروف وكذلؾ كشفت دراسة روزيانا 
( التي كشفت عف فاعمية استراتيجية 2008ابتكر( في تدريس الرياضيات ودراسة رمضاف ) –استمع  –
((F.S.L.C .في تنمية تحصيؿ المفاىيـ العممية لد  الطمبة 
 

بيف  (α≤0.05)داللة إحصائية عند مستو  الداللة  اتوجود فرؽ ذ النتائج أيضًا عف عدـوكشفت 
 متوسطي المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ تعز  لجنس الطالب.

 
( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ تعز  لمجنس في 2012وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أبو رجب )

، ومع  ( التي أظيرت كذلؾ عدـ وجود فروؽ تعز  2011دراسة الرواجبة والعبيدي )التحصيؿ بمادة العمـو
( التي أظيرت وجود فروؽ تعز  لمجنس ولصالح 2013لمجنس في التحصيؿ، وتختمؼ مع دراسة عبلف )

 اإلناث في التحصيؿ الرياضي.
 

حصائيًا عند مستو  أما بالنسبة لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس فقد أظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ دالة إ
، وذلؾ يعني تحصيؿ طمبة الصؼ الرابع األساسي لممعرفة الرياضيةفي  (α≤0.05) الداللة اإلحصائية

كاف مبلئمًا لجميع ( F.S.L.Cالرياضيات لطمبة الصؼ الرابع األساسي وفؽ استراتيجية )أف تدريس 
 كبل الجنسيف مف الطمبة لد  وانخراط تفاعؿ وانسجاـوجود في المجموعة التجريبية، وىذا يدؿ عمى  الطمبة

( والتي سمحت لمطمبة بالتفاعؿ النشط مع F.S.L.Cخطوات استراتيجية )مع  في المجموعة التجريبية
فيـ المعرفة الرياضية المتضمنة في وحدة الكسور العشرية  ، وىذا بدوره انعكس إيجابًا عمىاألنشطة

مف  فرصًا حقيقية لمتعمـ لكؿٍ  توفر  (F.S.L.Cاستراتيجية )ما تشير النتيجة إلى أف واألعداد العشرية. ك
ـ نحو تعمـ يتيإثارة دافع ت مف خبلؿ خطواتيا األربعةالذكور واإلناث في المجموعة التجريبية، واستطاع

مما أد  إلى تحقيؽ  ،، وىذا ساعد بدوره في تنفيذ األنشطة، والمياـ التعميمية وفؽ ما خطط لوالرياضيات
 .ؿ فاعؿأىدافيا بشك
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فييا مف ( F.S.L.Cاستراتيجية )ويمكف تفسير ىذه النتيجة أيضًا بناًء عمى تشابو الظروؼ التي تـ تطبيؽ 
، تمؾ الفترة الزمنيةنفسيا في  لممعرفة الرياضية بةحيث توافر االمكانيات والبيئة التعميمية، وتعرض الطم

ف حيث توفير الفرص المتكافئة لمتعمـ وتطبيؽ والتشابو الكبير في التطبيؽ بيف مدرسة الذكور واإلناث م
تماعي بيف الطبلب؛ الجنفس األنشطة التعميمية، باإلضافة إلى التشابو في المستو  الثقافي واالقتصادي وا

 .األنيـ مف المنطقة نفسيا، ويعيشوف الظروؼ نفسي
 

لمتفاعؿ بيف الجنس  ( التي كشفت عف عدـ وجود فروؽ تعز 2013وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة عبلف )
( عف عدـ وجود فروؽ تعز  لمتفاعؿ 2011والطريقة في التحصيؿ الرياضي. ودراسة الرواجبة، والعبيدي )

 .دراسيلجنس والطريقة في التحصيؿ البيف ا
 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني: 2.2.5

الرياضي لد  طمبة الصؼ الرابع التمثيؿ تنمية ميارات في  (F.S.L.C)ما أثر توظيؼ استراتيجية 
( والجنس، والتفاعؿ عتيادية، االF.S.L.Cاألساسي؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقة التدريس )

 بينيما؟
 

بيف متوسطي  (α≤0.05)فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة  كشفت نتائج الدراسة عف وجود
البعدي الختبار التمثيؿ الرياضي تعز  لطريقة التدريس،  المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ

ف  لصالح المتوسط األعمى وىو المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ  –شارؾ  –استراتيجية  كوِّ
وىو أكبر مف المتوسط الحسابي المعدؿ لممجموعة ( 17.604الذي بمغ ) F.S.L.C))ابتكر -استمع 

وكشفت النتائج عف وجود أثر كبير لطريقة (، 12.439لتقميدية الذي بمغ )الضابطة التي درست بالطريقة ا
 التدريس في تنمية التمثيؿ الرياضي لد  طمبة المجموعة التجريبية.
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ف  -استمع  –شارؾ  –وتعزو الباحثة تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية التي درست وفؽ استراتيجية  كوِّ
لضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في التمثيؿ الرياضي عمى طمبة المجموعة ا (F.S.L.Cابتكر  )

سمحت لمطمبة مف خبلؿ خطواتيا األربعة بتكويف أفكار متعددة وبطرؽ  F.S.L.C)إلى أف استراتيجية )
جراء النقاش حوليا، وىذا أد  بدوره إلى زيادة  –رمزية  –مختمفة )لفظية  أشكاؿ( ومشاركتيا أماـ الطمبة، وا،
 تمثيؿ المفاىيـ واألفكار الرياضية.القدرة عمى 

وتر  الباحثة أف وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية بيا الكثير مف التمثيبلت الرياضية، وبتدريسيا 
ساعد الطمبة في فيـ المحتو  بشكؿ أوسع وأعمؽ، وبالتالي تفوقت  F.S.L.C)مف خبلؿ استراتيجية )

المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة. ويرجع الفرؽ إلى التفاعؿ الذي يمارسو الطمبة في 
، حيث إف االستراتيجية منحت لمطمبة F.S.L.C)المجموعة التجريبية التي تدرس باستخداـ استراتيجية )

ي التفكير، والنظر خارج الصندوؽ، وىذا ما أد  إلى زيادة قدرة الطمبة عمى تمثيؿ الفرصة لبلنفتاح ف
 المفاىيـ واألفكار الرياضية بطرؽ متنوعة ومختمفة.

، حصؿ الطمبة عمى تغذية F.S.L.C)وكذلؾ مف خبلؿ خطوتي المشاركة واالستماع في استراتيجية )
نتاج تمثيبلت راجعة حوؿ المفاىيـ واألفكار الرياضية المطروحة،  وبالتالي االستفادة منيا في توليد وا،

 رياضية متعددة، ومما أد  إلى ارتفاع درجة التمثيؿ الرياضي لد  الطمبة. 
وكما زادت االستراتيجية مف اتجاه الطمبة نحو إجراء تمثيبلت رياضية متعددة، وقد الحظت الباحثة ذلؾ 

تاب الرياضيات، وقد ساعد الطمبة في فيـ أكبر مف خبلؿ استجابات الطمبة عمى أوراؽ العمؿ وفي ك
 لمتمثيؿ الرياضي لممفاىيـ واألفكار الرياضية.

( التي كشفت عف فاعمية استراتيجيات التعمـ 2011وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة عبد الصادؽ )
 –الكتابة  –راءة الق –النشط )كوف، شارؾ، استمع، ابتكر( في تنمية ميارات التواصؿ الرياضي )االستماع 

( التي كشفت عف فعالية برنامج مقترح قائـ عمى القوة 2017التمثيؿ(، وتتفؽ مع دراسة أبو سكراف )
الرياضية ويوظؼ استراتيجيات التعمـ النشط وبرمجية جيوجبرا في تنمية ميارات التمثيؿ الرياضي لد  

تي كشفت عف فعالية استراتيجية فكر ( وال2015طمبة الصؼ العاشر األساسي بفمسطيف، ودراسة الديب )
شارؾ في تنمية ميارات تمثيؿ المواقؼ والعبلقات اليندسية بصور متنوعة وبمستو  عاٍؿ مف  -زاوج -
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( التي كشفت عف فعالية استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في 2015االتقاف، ودراسة رضواف )
 تنمية ميارة التمثيؿ الرياضي لد  الطمبة.

 
بيف  (α≤0.05)فت النتائج أيضًا عف عدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستو  الداللة وكش

متوسطي المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التمثيؿ الرياضي تعز  لجنس 
 الطالب.

 
الصؼ  ( التي كشفت عف عدـ وجود فروؽ بيف طمبة2009وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة السواعي )

 السادس األساسي تعز  لمتغير الجنس في ميارات التمثيؿ الرياضي.
 

أما بالنسبة لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس فقد أظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستو  
، وذلؾ التمثيؿ الرياضي لد  طمبة الصؼ الرابع األساسي ميارات في (α≤0.05) الداللة اإلحصائية
لكبل كاف مبلئمًا ( F.S.L.Cالرياضيات لطمبة الصؼ الرابع األساسي وفؽ استراتيجية )يعني أف تدريس 

مف الذكور واإلناث في  الطمبة اندماج لد تفاعؿ و وجود في المجموعة التجريبية، وىذا يدؿ عمى  الجنسيف
طمبة بالتفاعؿ النشط مع األنشطة ( والتي سمحت لمF.S.L.Cخطوات استراتيجية) مع  المجموعة التجريبية

جراء التمثيبلت الرياضية المتعددة لممفاىيـ الرياضية فيـ المفاىيـ  ، وىذا بدوره انعكس إيجابًا عمىوا،
والتعميمات المتضمنة في وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية، وزيادة القدرة عمى تمثيميا بأكثر مف 

عممت عند كؿ مف الذكور واإلناث في  (F.S.L.Cستراتيجية )اما تشير النتيجة إلى أف طريقة،  ك
المجموعة التجريبية مف خبلؿ خطواتيا األربع عمى إثارة الدافعية نحو إعادة تمثيؿ ما تعمموه في 

 .الرياضيات
 

مف فييا ( F.S.L.Cاستراتيجية )ويمكف تفسير ىذه النتيجة أيضًا بناًء عمى تشابو الظروؼ التي تـ تطبيؽ 
يف لنفس اإلجراءات التعميمية، واستخداـ نفس دليؿ المعمـ المعد وفقًا الستراتيجية تتباع المعمماحيث 
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((F.S.L.C واستخداـ أوراؽ االستراتيجية في الحصة ومتابعة الطمبة خبلؿ تعبئة البطاقات مف قبؿ ،
إلى نفس المستو   وحؿ أوراؽ العمؿ، والتقارب في الخبرات السابقة لد  الطمبة ألنيـ ينتموف ةالمعمم

 .ت والمثيرات المستخدمة لمجنسيفوالبيئة التعميمية، وكذلؾ توفر نفس المواد واألدوا
 

( التي كشفت عف عدـ وجود فروؽ تعز  لمتفاعؿ بيف الجنس 2013وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة عبلف )
جود فروؽ تعز  لمتفاعؿ ( عف عدـ و 2011والطريقة في التحصيؿ الرياضي، ودراسة الرواجبة، والعبيدي )

 بيف الجنس والطريقة في التحصيؿ الرياضي.
 

 توصيات الدراسة: 3.5

 في ضوء نتائج الدراسة، توصي الباحثة بما يأتي:
في تدريس الرياضيات بشكؿ عاـ،  F.S.L.C)االستفادة مف دليؿ المعمـ الستخداـ استراتيجية ) .1

 ولطمبة المرحمة األساسية الدنيا بشكؿ خاص.
 F.S.L.C)تدريب المعمميف عمى توظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط بصورة عامة، واستراتيجية ) .2

بصورة خاصة الحتوائيا عمى خطواٍت أربع تدعـ تنمية الميارات األساسية لطمبة المرحمة 
 األساسية.

في برامج إعداد معمـ  F.S.L.C)تضميف استراتيجيات التعمـ النشط، وخاصة استراتيجية ) .3
 ياضيات ومعمـ المرحمة األساسية.الر 

تشجيع المعمميف عمى استخداـ استراتيجيات تدريس حديثة تعمؿ عمى إشراؾ الطمبة في التفاعؿ  .4
 .F.S.L.C)الصفي بصورة إيجابية مثؿ استراتيجية )

التأكيد عمى توفير بيئة تعميمية يسودىا جو مف المشاركة والتعاوف والمحبة، مما لو أثر فعاؿ في  .5
 تحصيؿ الطمبة  زيادة

ضرورة االىتماـ بتنمية ميارات التمثيؿ الرياضي لد  المتعمميف كيدؼ أساسي لتدريس  .6
 الرياضيات في المرحمة األساسية الدنيا.
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ضرورة االىتماـ بتدريب المعمميف عمى توظيؼ التمثيبلت الرياضيات المتعددة في تدريس  .7
 الرياضيات.

عمؿ أدلة لمعممي الرياضيات لتوضيح أساليب ضرورة اىتماـ مخططي مناىج الرياضيات ب .8
 التدريس المناسبة لكؿ موضوع مف موضوعات الرياضيات، والتركيز عمى االستراتيجيات الحديثة.

 

 مقترحات الدراسة: 4.5

 في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتيا، تقترح الباحثة إجراء البحوث اآلتية:
 المختمفة وبقاء أثر تعمـ الرياضيات لدييـ.إجراء دراسات مماثمة عمى تحصيؿ طمبة الصفوؼ  .1
التمثيؿ(،  –في تنمية ميارات التواصؿ الرياضي الكتابي )الكتابة  F.S.L.C)تجريب استراتيجية ) .2

 والميارات الشفوية )التحدث واالستماع والقراءة(.
عمى بعض الجوانب الوجدانية، مثؿ االتجاه نحو تعمـ  F.S.L.C)دراسة أثر استراتيجية ) .3

 التشارؾ... إلخ(. –لرياضيات، وبعض ميارات القرف الحادي والعشروف )التعاوف ا
دراسة العبلقة بيف توظيؼ معممي الرياضيات الستراتيجيات التعمـ النشط، وبيف مستو  التمثيؿ  .4

 الرياضي لد  طمبة المرحمة األساسية.
حيح التصورات البديمة في اكتساب المفاىيـ الرياضية، وتص F.S.L.C)دراسة أثر استراتيجية ) .5

 لد  طمبة المرحمة األساسية.
واستراتيجيات أخر  لمتعمـ النشطة،  (F.S.L.Cإجراء دراسة مقارنة لبياف أثر كٍؿ مف استراتيجية ) .6

 في تحصيؿ الطمبة وميارات التمثيؿ الرياضي لدييـ.
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 :المراجعالمصادر و قائمة 

 المراجع العربية

 

أثر التمثيالت الرياضية في تنمية ميارة حؿ المشكالت لدى طمبة : (2016إبراىيـ، محمد محمود )
، رسالة ماجستير غير الصؼ الرابع األساسي ودافعيتيـ نحو الرياضيات بمديرية ضواحي القدس

 فمسطيف.  القدس،جامعة  ،منشورة
 

التمثيالت المتعددة في تدريس الكسور العادية وأثرىا عمى التحصيؿ : (2016أبو الرب، محمد )
 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،واتجاىات طمبة الصؼ الخامس األساسي في مدارس الوكالة في نابمس

 فمسطيف. ، جامعة النجاح الوطنية
 

شارؾ(  –زاوج  –اكتب  -فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ البنائي )فكر  :(2012أبو رجب، نضاؿ )
جامعة بيرزيت،  ،، رسالة ماجستير غير منشورةفي التحصيؿ واندماج الطمبة في المياـ التعممية

 (.رسالة ماجستير غير منشورة)فمسطيف. 
 

 فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى القوة الرياضياتية في تنمية :(2017أبو سكراف، محمد نعيـ )
، رسالة دكتوراه غير لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي التواصؿ الرياضيالتحصيؿ والتفكير التباعدي و  

  ، مصر.جامعة عيف شمس ،منشورة
 

أثر استخداـ التمثيالت الرياضية عمى اكتساب المفاىيـ والميؿ نحو  :(2012أبو ىبلؿ، محمد أحمد )
اإلسبلمية،  ةالجامع ،منشورة، رسالة ماجستير غير الرياضيات لدى طالب الصؼ السادس األساسي

 فمسطيف. 
 

 13، مجمة التربية العمميةاالتجاىات الحديثة في تقويـ المعرفة الرياضية.  :(2010بدر، بثينة محمد )
 .مصر، 114 – 65(، 2)
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أثر استخداـ التمثيالت الرياضية المتعددة في اكتساب المفاىيـ  :(2006الببلصي، رياض إبراىيـ )
 الجامعة الياشمية، األردف.  ،، رسالة ماجستير غير منشورةئؿ المفظيةالرياضية والقدرة عمى حؿ المسا

 
أثر استخداـ التمثيبلت الرياضية المتعددة في اكتساب طمبة  :(2010الببلصي، رياض، وبرىـ، أريج )

، دراسات العمـو التربويةالصؼ الثامف األساسي لممفاىيـ الرياضية وقدرتيـ عمى حؿ المسائؿ المفظية، 
 ، األردف.13 – 1، 37د المّجم
 

فاعمية نموذج قائـ عمى المستويات  :(2007وبمطية، حسف ىاشـ ) ،بيوت، عبد الجواد عبد الجواد
 17، جامعة بنيا-مجمة كمية التربية المعيارية في تنمية القوة الرياضيَّاتيَّة لد  طبلب المرحمة الثانوية. 

 .مصر، 32 – 1 ،71)
 

شارؾ( في تحصيؿ طالبات  –زاوج  –أثر استراتيجية )فكر : (2013)الثبلب، سعيد؛ وعمر، تياني 
، مجمة آداب الفراىيدي، جامعة تكريتالصؼ الثاني المتوسط لمادة الرياضيات وتفكيرىف االستداللي، 

 ، العراؽ.333 – 315، 17العدد 
 

لتنمية ميارة حؿ فاعمية برنامج تعميمي محوسب بالتمثيالت الرياضية  :(2015جمعة، عبير عدناف )
الجامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المسألة الرياضية لدى طالبات الصؼ الخامس األساسي بغزة

 ، فمسطيف. اإلسبلمية
 

العالقة بيف التمثيالت الرياضية المتعددة وحؿ المسائؿ المفظية لدى  :(2014الحربي، محمد سويد )
  ، السعودية.جامعة أـ القر  ،غير منشورة ، رسالة ماجستيرطالب الصؼ السادس االبتدائي

 

أثر تدريس وحدة مطورة في التحويالت اليندسية باالستناد إلى التمثيالت  :(2017حمد، ديما إبراىيـ )
، رسالة ماجستير المتعددة عمى تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع وتفسيراتيـ إلجراءات التحويؿ اليندسي

  ، فمسطيف.جامعة بيرزيت ،غير منشورة
 

أثر تطبيؽ التمثيالت الرياضية في فيـ المفاىيـ الرياضية األساسية لدى  :(2017درابيع، حاتـ احمد )
 ،، رسالة ماجستير غير منشورةالخميؿ –طالب الصؼ الثامف في مدرسة ذكور العروب األساسية األولى 

  ، فمسطيف.جامعة القدس
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شارؾ( عمى تنمية ميارات التفكير  -زاوج  -رفاعمية استخداـ استراتيجية )فك :(2015الديب، نضاؿ )

 ،، رسالة ماجستير غير منشورةالبصري والتواصؿ الرياضي لدى طالب الصؼ الثامف االساسي بغزة
  ، فمسطيف.الجامعة اإلسبلمية

 
أثر استراتيجية تدريسية مستندة إلى معياري االتصاؿ والتمثيؿ الرياضي  :(2009رجب، ابتساـ ىاشـ )

دكتوراه ، رسالة عمى حؿ المشكالت والتفكير الرياضي لدى طمبة المرحمة األساسية في األردففي القدرة 
 جامعة عماف العربية، األردف.  ،غير منشورة

 
. دار التعمـ النشط: المفيـو واالستراتيجيات وتقويـ نواتج التعمـ(: 2012رفاعي، عقيؿ محمود )
 الجامعة الجديدة، مصر.

 
( في تنمية ميارات التفكير العميا والمفاىيـ F.S.L.Cفاعمية استراتيجية ) :(2008رمضاف، حياة عمي )

مجمة العممية في مادة العموـ لد  تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي، الجمعية المصرية لمتربية العممية، 
 ، مصر.(3) 11، التربية العممية

 

( لمتمثيبلت Leshاستخداـ نموذج ِلش )أثر  :(2011الرواجبة، أسامة حسف؛ والعبيدي، ىاني إبراىيـ )
(، الجزء الثاني، ص 101، العدد )المجمة التربويةالرياضية المتعددة في تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف. 

 .األردف ،111 – 83
 

أثر تدريس الكيمياء باستخداـ استراتيجية )فكر، اكتب، زاوج، شارؾ( في  :(2017الزعبي، عبد اهلل سالـ )
تحسيف فيـ طبلب الصؼ العاشر األساسي لممعادالت الكيميائية وتنمية دافعيتيـ إلنجاز الواجبات 

شئوف البحث العممي والدراسات العميا  - مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية الصفية.
 .فمسطيف ،194 – 170، 4، ع 25غزة، مج  -عة اإلسبلمية بالجام

 
، عالـ الكتب، 1. طاستراتيجية التدريس رؤية معاصرة لطرؽ التعميـ والتعمـ(: 2003زيتوف، حسف )

 مصر.
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درجة توافر أنماط التواصؿ الرياضي المتضمنة في كتب رياضيات  :(2015السر، خالد خميس )

)سمسمة العموـ اإلنسانية( مج  مجمة جامعة األقصىفي دولة فمسطيف.  الصفوؼ السابع والثامف والتاسع
 ، فمسطيف.267 – 222، ص 2، ع 19
 

المنيج والتقويـ.  – 2000مبادئ ومستويات الرياضيات المدرسية  :(2001سرور، عمي إسماعيؿ )
المصرية لتربويات ، القاىرة: الجمعية المؤتمر العممي السنوي الرياضيات المدرسية: معايير ومستويات

 ، مصر.270 – 238الرياضيات، 
 

شتية، جميؿ وزامؿ، مجدي وأبو عرقوب، ىد  ) التعمـ النشط: (: 2011سعادة، جودت وعقؿ، فواز وا،
 .عماف، ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع3. طبيف النظرية والتطبيؽ

 
. اإلسكندرية: دار ألطفاؿمعايير الجودة الشاممة في رياض ا :(2010والباز، أحمد ) ،السعيد، رضا

 التعميـ الجامعي.
 

المعايير والعمميات  -توكيد الجودة في مناىج التعميـ  :(2010السعيد، رضا؛ وعبد الحميد، ناصر )
 ، االسكندرية.. دار التعميـ الجامعيوالمخرجات المتوقعة

 
جراء العمميات الحسابية لد  طبلب الصؼ  :(2010السواعي، عثماف نايؼ ) ميارات التمثيؿ الرياضي وا،

 .163 – 140(، 3)11البحريف،  - مجمة العمـو التربوية والنفسيةالسادس األساسي. 
 

أثر استخداـ تمثيالت متعددة في تدريس الجبر عمى تحصيؿ طمبة  :(2011شاىيف، مرشد يوسؼ )
  ، فمسطيف.جامعة بيرزيت ،غير منشورة، رسالة ماجستير الصؼ السابع األساسي

 
. محاضرات ألعضاء ىيئة SPSSتحميؿ التبايف واالنحدار الخطي باستخداـ  :(2018صافي، سمير )

 فمسطيف.، 2018يناير  24 – 22، ة، الجامعة اإلسبلميالتدريس بكمية التربية
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ضي عمى تنمية التحصيؿ أثر برنامج مقترح في ميارات التواصؿ الريا :(2011طافش، إيماف أسعد )
، رسالة العممي وميارات التفكير البصري في اليندسة لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة

  ، فمسطيف.جامعة األزىر ،ماجستير غير منشورة
 

معرفة أثر التمثيبلت الرياضية في التحصيؿ الدراسي واالحتفاظ بالتعمـ في  :(2014عباس، نزار كاظـ )
 ، العراؽ.21ع  . مجمة كمية التربية،لد  طمبة الصؼ األوؿ متوسط مادة الرياضيات

 
فاعمية بعض استراتيجيات التعمـ النشط فى تنمية التحصيؿ وميارات  :(2011عبد الصادؽ، سميحة )

 مصر.  جامعة المنوفية، ،، رسالة ماجستير غير منشورةالتواصؿ الرياضي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية
 

فعالية استراتيجية لمتدريس تستند الى التمثيؿ المتعدد واالرتباطات  :(2004محمد ) عبد الفتاح،
غير  دكتوراه، رسالة الرياضية في تحصيؿ الرياضيات والتفكير الرياضي لدى طالب المرحمة الثانوية

  مصر.جامعة طنطا،  ،منشورة
 

ح األعداد بالمدخؿ المنظومي أثر تدريس وحدتي اآلحاد والعشرات وجمع وطر  :(2005عبيد، وآخروف )
المؤتمر العربي الخامس حوؿ المدخؿ المنظومي في في تحصيؿ تبلميذ الصؼ األوؿ االبتدائي. 

، جامعة عيف شمس، م، التدريس والتعمـ  ، مصر.أبريؿ 17-16ركز تطوير تدريس العمـو
 

لتطوير مناىج  رياضيات مجتمعية لمواجية تحديات مستقبمية )إطار مفتوح (.1998عبيد، وليـ )
 ، مصر.1، مج مجمة تربويات الرياضيات. (الرياضيات مع بداية القرف الحادي والعشريف

 
 ، مصر.. ندوة ألقيت بكمية التربية، جامعة سوىاج"المدخؿ المنظومي والبنائية"(: 2002عبيد، وليـ )

 
. دار ير وثقافة التفكيرتعميـ الرياضيات لجميع األطفاؿ في ضوء متطمبات المعاي(. 2004عبيد، وليـ )

 .عماف ،المسيرة لمنشر والتوزيع
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أثر استخداـ التمثيالت الرياضية المتعددة في تنمية ميارات (. 2017عثماف، محمد أحمد محمد )
 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،التفكير التأممي واالحتفاظ بيا لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي بغزة

  فمسطيف. ،الجامعة اإلسبلمية
 

، إعداد المعمـ الفمسطيني لتوظيؼ اإلحصاء في عمميات التقويـ :(2012عفانة، عزو إسماعيؿ )
 فمسطيف.، الجامعة اإلسبلمية

 
شارؾ( في تحصيؿ طمبة الصؼ الرابع  -زاوج -أثر استراتيجية )فكر :(2013عبلف، نشأت محمود )

ر االبتكاري في المدارس الحكومية بمحافظة بيت األساسي في الرياضيات، وفي تنمية قدراتيـ في التفكي
  ، فمسطيف.جامعة القدس ،، رسالة ماجستير غير منشورةلحـ
 

التمثيبلت الرياضية مف خبلؿ بعض طرؽ التدريس المتكاممة مدخؿ  :(2003عوض اهلل، محمد عيد )
داللي وتحصيميـ الفوري لتدريس أساسيات الجبر لتبلميذ المرحمة االبتدائية وعبلقة ذلؾ بتفكيرىـ االست

 .مصر، 143 – 100(، 1) 6، مجمة تربويات الرياضياتوالمؤجؿ. 
 

القدرات العقمية وعبلقتيا الجدلية  :(2006العيسوي عبد الرحمف، الزعببلوي محمد، الجسماني عبد العمي )
 عميـ.. سمطنة عماف: منشورات وزارة التربية والت. مجمة مدرسة الوطية الخاصةبالتحصيؿ العممي

 

استمع  -شارؾ  -استراتيجية )كوف  :(2013الكوربو، مبروكة حسف، حساـ الديف، ليمى، رمضاف، حياة )
ابتكر( وأثرىا في اكتساب المفاىيـ العممية وميارات حؿ المشكبلت في العموـ لتبلميذ المرحمة اإلعدادية  –

 .مصر، 540 – 511، 3ج  ،14ع  مجمة البحث العممي في التربية،في ليبيا. 
 

أثر التدريس وفؽ استراتيجية قائمة عمى الربط والتمثيؿ الرياضي  :(2012المصاروه، ميا عبد النعيـ )
الجامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،األساسيفي البراعة الرياضية لدى طمبة الصؼ السادس 

 الياشمية، األردف. 
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كر، زاوج، شارؾ( في تنمية التحصيؿ أثر توظيؼ استراتيجية )ف :(2013النجار، أسماء محمود )
، رسالة ماجستير والتفكير التأممي في الجبر لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بمحافظة خاف يونس

  ، فمسطيف.جامعة األزىر ،غير منشورة
 

فعالية استراتيجية قائمة عمى التعمـ النشط في تنمية التحصيؿ  :(2011ىجرس، نعمة طمخاف )
، االستدالؿ العممي في تدريس العمـو لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية مختمفي أساليب التعمـوميارات 

  ، مصر.عيف شمس جامعة ،منشورةغير  دكتوراه رسالة
 

مارس  15، تـ االسترجاع بتاريخ النظاـ التعميمي الفمسطينيوزارة التربية والتعميـ الفمسطينية )د. ت(. 
-https://www.mohe.pna.ps/general-education/general، عبر الرابط: 2013

education/Education-System. 
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 المالحؽ

 (1ممحؽ ) أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيـ لممادة التعميمية وأداتي الدراسة

 (2ممحؽ ) وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية حسب مستويات األىداؼ المعرفية لبمـوتحميؿ 

 (3ممحؽ ) جدوؿ معامبلت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار التحصيؿ الدراسي

 (4ممحؽ )  خطاب تحكيـ أداتي الدراسة 

(5ممحؽ) اختبار التحصيؿ الدراسي في وحدة الكسور واألعداد العشرية  

(6ممحؽ) جدوؿ معامبلت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار التحصيؿ الدراسي  

(7ممحؽ) اختبار التمثيؿ الرياضي في وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية  

تحكيـ دليؿ المعمـ لتدريس وحدة الكسور واالعداد العشرية مف كتاب الصؼ الرابع  خطاب
 (F.S.L.C)وفؽ االستراتيجية

 (8ممحؽ )

 ؽ استراتيجيةالعشرية مف كتاب الصؼ الرابع وف لتدريس وحدة الكسور واالعداددليؿ المعمـ 
(F.S.L.C)   

(9ممحؽ)  

 (10ممحؽ ) وحدة أنشطة الطالب التعميمية 

 (11ممحؽ ) كتاب تسييؿ ميمة صادر مف جامعة القدس موجو لمديرية التربية والتعميـ/ يطا

 (12ممحؽ ) التربية والتعميـ / يطا موجو لمديري المدارس كتاب تسييؿ ميمة صادر مف مديرية

 (13ممحؽ) رأي المعممة التي طبقت في مدرسة اإلناث 

 14ممحؽ) رأي المعممة التي طبقت في مدرسة الذكور
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 التعميمية وأداتي الدراسة(: أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيـ لممادة 1ممحؽ )

 مكاف العمؿ التخصص االسـ
 جامعة القدس المفتوحة  مناىج وطرؽ تدريس الرياضيات أ.د. عادؿ رياف
 جامعة القدس مناىج وطرؽ تدريس أ.د. عفيؼ زيداف

 جامعة الخميؿ أساليب تدريس الرياضيات براىيـ ابو عقيؿإ د.
 جامعة القدس  أساليب تدريس العمـو د. ايناس ناصر
 جامعة القدس المفتوحة  قياس وتقويـ  د. خالد كتمو
 جامعة القدس أساليب التدريس د. زياد قباجة

 جامعة النجاح أساليب تدريس د. سييؿ صالحة
 جامعة القدس أساليب التدريس غساف سرحاف د.

 جامعة القدس المفتوحة أساليب تدريس الرياضيات د. محمد شاىيف
 جامعة النجاح مناىج وأساليب التدريس الشماليد. محمود 

 جامعة القدس أساليب تدريس العمـو د. محسف عدس
 جامعة بيت لحـ أساليب تدريس الرياضيات د. معيف جبر

 جامعة بوليتكنؾ  فمسطيف تعميـ الرياضيات منير كرامة د.
 جامعة القدس المفتوحة  عمـ النفس التربوي د. نبيؿ المغربي

 مشرؼ تربوي  ماجستير أساليب تدريس مروابراىيـ ع. أ
 مشرفة تربوية  ماجستير أساليب تدريس رواف الصوص. أ
 مشرفة تربوية ماجستير أساليب تدريس سيير الحموز. أ

 أساليب تدريس رماجستي نايؼ الطيطي. أ
مشرؼ تربوي ومحاضر في جامعة 

 القدس المفتوحة
 مشرفة تربوية تدريس ماجستير أساليب نسريف الرجعي. أ
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(: تحميؿ وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية حسب مستويات األىداؼ 2ممحؽ )
   لبموـالمعرفية 

 
 الجزء الثاني –تحميؿ محتوى وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية لمصؼ الرابع األساسي 

 
 أواًل: األىداؼ العامة لموحدة 

 االنتياء مف دراسة ىذه الوحدة اف يكوف قادرًا عمى:يتوقع مف الطالب بعد 
 التعرؼ الى مفيـو الكسر العشري والعدد العشري. .1
 التحويؿ مف الكسر العادي الى الكسر العشري وبالعكس. .2
 التحويؿ مف العدد الكسري الى العدد العشري وبالعكس. .3
 جمع كسريف عشرييف وطرحيما. .4
 جمع عدديف عشرييف وطرحيما. .5
 ر عشرية، وأعداد عشرية.مقارنة كسو  .6
 تقريب أعداد عشرية وكسور عشرية ألقرب عدد صحيح وألقرب جزء مف عشرة. .7
 حؿ مشكبلت حياتية حوؿ الكسور العشرية. .8
كمالو. .9  وصؼ قاعدة نمط معطى وا،
  

 ثانيًا: األىداؼ السموكية

 األىداؼ السموكية
 مستوى اليدؼ

المعرفة 
 المفاىيمية

المعرفة 
 اإلجرائية 

حؿ  
 المشكالت

 الدرس األوؿ: الكسور العشريَّة
   / يكتب الكسر العادي الممثؿ لؤلجزاء المظممة  .1
  /  يجد كسر مكافئ لكسر معطى باستخداـ الضرب او القسمة .2
   / يعّرؼ مفيـو الكسر العشري .3
   / يقرأ كسور عشرية ُمعطاة .4
   / يكتب كسور عشرية ُمعطاة بالرموز .5
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 األىداؼ السموكية
 مستوى اليدؼ

المعرفة 
 المفاىيمية

المعرفة 
 اإلجرائية 

حؿ  
 المشكالت

   / ُمعطاة بالكمماتيكتب كسور عشرية  .6
  /  يمثؿ الكسر العشري عمى خط األعداد .7
  /  يظمؿ كسور عشرية معطاة باستخداـ االشكاؿ اليندسية .8
  /  يعبر عف االجزاء المظممة بكسر عشري .9
  /  يحوؿ الكسور العادية لكسور عشرية بأبسط صورة .10
 /   يحؿ مسائؿ كبلمية تتضمف تحويؿ كسر عادي إلى عشري .11
  /  الكسر العشري المختمؼ في القيمة ُيحدد .12

 الدرُس الثاني: األعداد العشرّية
   / يفسر مفيـو العدد العشري .1
   / يقرأ أعداد عشرية ُمعطاة .2
   / يكتب أعداد عشرية ُمعطاةً بالكممات .3
   / يكتب أعداد عشرية ُمعطاة بالرموز .4
  /  يمثؿ أعدادًا عشرية ُمعطاة عمى األجساـ الحسابية .5
  /  يمثؿ األعداد العشرية في لوحة المنازؿ .6
  /  يكتب األعداد العشرية بالصورة الموسعة .7
  /  يحوؿ العدد الكسري إلى عدد عشري .8
  /  يقرب أعداد عشرية ألقرب عدد صحيح .9
  /  يقرب أعداد عشرية ألقرب جزء مف عشرة .10
 /   يحؿ مسائؿ حياتية تتضمف عممية التقريب .11
 /   في كتابة الناتج بالصورة العشريةيحؿ مسائؿ حياتية  .12

 الدرُس الثالث: جمع الكسوِر العشريَّة
  /  يجمع كسريف عشرييف مف خبلؿ التمويف .1
  /  يجمع كسريف عشرييف باستخداـ لوحة المنازؿ .2
  /  يجد ناتج جمع كسريف عشرييف عمودياً  .3
  /  يجد ناتج جمع كسريف عشرييف أفقياً  .4
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 األىداؼ السموكية
 مستوى اليدؼ

المعرفة 
 المفاىيمية

المعرفة 
 اإلجرائية 

حؿ  
 المشكالت

  /  كسرييف عشرييف يجد ناتج جمع أكثر مف .5
  /  يجر  عممية جمع كسريف عشرييف باستخداـ خط األعداد .6
 /   يكوف جممة جمع لكسور عشرية معطاة .7
  /  يتحقؽ مف صحة جمع كسريف عشرييف .8
 /   يحؿ مسائؿ كبلمية تتضمف عممية جمع كسريف عشرييف .9
 /   يكمؿ النمط لمكسور العشرية المعطاة .10

 الكسوِر العشريَّةالدرُس الرابع: طرح 
  /  يطرح كسريف عشرييف مف خبلؿ صورة ُمعطاة .1
  /  يطرح كسور عشرية عمى لوحة المنازؿ .2
  /  يجد باقي طرح كسريف عشرييف عمودياً  .3
  /  يجد باقي طرح كسريف عشرييف أفقياً  .4
  /  يتحقؽ بالجمع مف صحة ناتج طرح كسريف عشرييف .5
  /  التقديريتحقؽ مف معقولية الحؿ باستخداـ  .6
  /  يمثؿ عممية طرح كسريف عشرييف عمى خط األعداد .7
 /   يكوف جممة طرح لكسور عشرية معطاة .8
 /   يحؿ مسائؿ كبلمية تتضمف عممية طرح كسريف عشرييف .9
 /   أف يصؼ األنماط المعطاة لمكسور العشرية .10

 الدرُس الخامس: جمُع األَعداِد العشريَّة
  /  ناتجيما عدد عشرييجمع كسريف عشرييف  .1
  /  يجد ناتج جمع أعداد عشرية عمودياً  .2
  /  يجد ناتج جمع أعداد عشرية أفقياً  .3
  /  يجد ناتج جمع اكثر مف عدديف عشرييف  .4
  /  ُيّقدر ناتج جمع أعداد عشرية ُمعطاة .5
 /   يكمؿ النمط لؤلعداد العشرية المعطاة .6
 /   معطاة.يكوف جممة جمع ألعداد عشرية مف أعداد  .7
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 األىداؼ السموكية
 مستوى اليدؼ

المعرفة 
 المفاىيمية

المعرفة 
 اإلجرائية 

حؿ  
 المشكالت

 /   يحؿ مسائؿ كبلمية متضمف جمع أعداد عشرية .8
 الدرُس السادس: طرُح األَعداِد العشرية

  /  يطرح أعداد عشرية مف خبلؿ لوحة المنازؿ .1
  /  يطرح أعداد عشرية بالطريقة األفقية .2
  /  يتحقؽ بالجمع بعد طرح أعداد عشرية أفقياً  .3
  /  عمودياً يتحقؽ بالجمع بعد طرح أعداد عشرية  .4
 /   يكوف جممة طرح ألعداد عشرية مف أعداد معطاة. .5
  /  يكمؿ عممية طرح عدديف عشرييف بالعدد المناسب .6
 /   يحؿ مسائؿ كبلمية تتضمف عممية طرح عدديف عشرييف .7
يتحقؽ مف صحة ناتج طرح أعداد عشرية في مسائؿ  .8

 /   كبلمية

 /   ُيكمؿ نمط أعداد عشرية ُمعطاة .9
 السابع: مقارنة الكسوِر العشريَِّة وترتيبياالدرُس 
   / يقارف بيف كسريف عشرييف مف خبلؿ التمثيؿ اليندسي .1
   / يقارف بيف كسريف عشرييف مف خبلؿ خط األعداد .2
   / يتعرؼ خطوات المقارنة بيف كسريف عشرييف .3
  /  يقارف بيف كسريف عشرييف بوضع < أو > أو= .4
  /  بوضع < أو > أو =يقارف بيف عدديف عشرييف  .5
  /  يرتب األعداد /الكسور العشرية تصاعدياً  .6
  /  يرتب األعداد /الكسور العشرية تنازلياً  .7
 /   يقارف بيف أعداد / كسور عشرية في مسائؿ كبلمية .8
يحدد األعداد العشرية المتساوية مف  أعداد عشرية  .9

 معطاة
  / 
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 المحتوى الرياضي لوحدة الكسور العشرية واألعداد العشريةثالثًا: مكونات 
المفاىيـ 

 والمصطمحات
تعميمات 
 وعمميات

 التمثيؿ الرياضي حؿ المشكالت الميارات

 الدرُس األوؿ: الكسور العشريَّة  

الكسر  -
 العادي

الكسر  -
 العشري

 خط الكسر -
الفاصمة  -

 العشرية
 
تكافؤ  -

كسراف 
 عادياف

البسط /  -
 المقاـ

تحويؿ قاعدة 
الكسر العادي 

 إلى
الكسر العشري، 

 51صفحةػ 

_ التعبير عف أجزاء 
 معمومة بكسر عادي.

التعبير عف أجزاء مظممة  -
 بكسر عادي.

ايجاد كسرييف متكافئيف -
مف خبلؿ االشكاؿ 

 المرسومة 
التعبير عف الجزء المظمؿ -

 10في الشكؿ المقسـو الى 
 اجزاء بكسر عادي.

 قراءة كسور عشرية.-
ميؿ اجزاء عشرية في تظ-

 أشكاؿ مرسومة.
التعبير عف عناصر -

محصورة بكسر عادي 
 وكسر عشري.

حؿ مسألة  -
كبلمية، 
 54صػفحة 

تمثيؿ الكسر  -
 العادي

كتابة الكسر  -
العشري لفظيًا 

 ورمزياً 
تمثيؿ كسر  -

عشرية عمى خط 
 االعداد

تحويؿ كسر  -
عادي إلى كسر 

 عشري
تحويؿ كسر  -

عشري إلى كسر 
 عادي

 الثاني: األعداد العشرّيةالدرُس 
وحدة قياس  -

الطوؿ ـ، 
 سـ
العدد  -

 العشري
الصورة  -

الموسعة 
 لمعدد

 التقريب -

العدد العشري  -
يتكوف مف 

كسر عشري 
 وعدد صحيح

قاعدة تحويؿ  -
العدد الكسري 
إلى صورة 

العدد 
العشري، 

 االعداد العشرية.قراءة  -
كتابة االعداد العشرية  -

 بالصورة الموسعة.
تقريب االعداد العشرية  -

ألقرب عدد صحيح، 
وألقرب جزء مف عشرة، 
 وألقرب جزء مف مئة.

 
 

يحؿ مسائؿ  -
كبلمية 
تتضمف 

تقريب الناتج 
ألقرب عدد 
صحيح 

وألقرب جزء 
مف عشرة 
 58صفحة 

كتابة العدد  -
العشري لفظيًا 

 ورمزياً 
االعداد تمثيؿ  -

العشرية بعدة 
طرؽ منيا خط 
االعداد، الرسـ، 
 لوحة المنازؿ.

تحويؿ العدد  -
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المفاىيـ 
 والمصطمحات

تعميمات 
 وعمميات

 التمثيؿ الرياضي حؿ المشكالت الميارات

 55صفحةػ 
 
نقرب االعداد -

العشرية بنفس 
طريقة تقريب 

االعداد 
 الصحيحة

الكسري إلى  
صورة العدد 

 العشري
تحويؿ العدد  -

العشري الى عدد 
 كسري

تمثيؿ األعداد  -
العشرية عمى 
 لوحة المنازؿ

 الدرُس الثالث: جمع الكسوِر العشريَّة

جمع كسريف  -
 عشرييف

 
تعميـ جمع  -

كسريف 
عشرييف، 
  60صفحةػ 

 
ايجاد ناتج جمع كسريف  -

عشرييف.) اجزاء مف 
عشرة، اجزاء مف مئة، 
احدىما اجزاء مف عشرة 
 واالخر اجزاء مف مئة(

يحؿ مسائؿ  -
كبلمية 

تتضمف جمع 
 كسورًا عشرية

يكوف معادلة  -
جمع لكسور 
 عشرية معطاة

تمثيؿ عممية  -
جمع كسور 

عشرية عمى خط 
 األعداد

ماؿ نمط مف إك -
 الكسور العشرية

 الدرُس الرابع: طرح الكسوِر العشريَّة

طرح كسريف  -
 عشرييف

تعميـ طرح 
كسريف 

عشرييف، 
 63صػفحة 

ايجاد الكسر العشري -
الذي يعبر عف جزء معمـو 

 مف الكؿ.
ايجاد الفرؽ بيف نتيجتي -

 إجابات بالكسر العشري.
ايجاد ناتج طرح كسريف -

عشرييف، ثـ التحقؽ مف 
 صحة الحؿ.

يحؿ مسائؿ  -
كبلمية 

تتضمف طرح 
 كسورًا عشرية

يحؿ مسائؿ  -
كبلمية تتطمب 
تحويؿ وحدات 

 القياس
يكوف جممة  -

تمثيؿ عممية  -
طرح كسور 

عشرية عمى خط 
 األعداد

إكماؿ نمط مف  -
 الكسور العشرية
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المفاىيـ 
 والمصطمحات

تعميمات 
 وعمميات

 التمثيؿ الرياضي حؿ المشكالت الميارات

طرح لكسور 
 عشرية معطاة

 الدرُس الخامس: جمُع األَعداِد العشريَّة

جمع عدديف  -
 عشرييف

 التقدير -

جمع عدديف -
عشرييف، صفحةػ 

66. 
ناتج كسريف  -

عشرييف ليس 
دائما كسر 

 عشري
 

ايجاد ناتج جمع عدديف  -
 عشرييف عموديا.

ايجاد ناتج جمع عدديف  -
 عشرييف أفقيا.

 اكماؿ انماط عددية. -

يحؿ مسائؿ  -
كبلمية 

تتضمف جمع 
 أعدادًا عشرية

يكوف جممة  -
جمع ألعداد 
عشرية مف 
 أعداد معطاة

ناتج  ُيّقدر -
جمع أعداد 
 عشرية ُمعطاة

تمثيؿ عممية  -
جمع أعداد 

عشرية عمى خط 
 األعداد

 الدرُس السادس: طرُح األَعداِد العشرية
طرح عدديف  -

 عشرييف
طرح عدديف 

عشرييف، صفحةػ 
86 

ايجاد باقي طرح عدديف  -
عشرييف )دوف استبلؼ( 
ثـ التحقؽ مف صحة 

 الحؿ.
ايجاد باقي طرح عدديف  -

استبلؼ( عشرييف )مع 
ثـ  التحقؽ مف صحة 

 الحؿ

يحؿ مسائؿ  -
كبلمية 

تتضمف طرح 
 أعدادًا عشرية

يحؿ مسائؿ  -
كبلمية 

تتضمف عممية 
طرح عدديف 

 عشرييف
ُيكمؿ نمط  -

أعداد عشرية 
ُمعطاة مف 

تمثيؿ عممية  -
طرح أعداد 

عشرية بطرؽ 
 متعددة
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المفاىيـ 
 والمصطمحات

تعميمات 
 وعمميات

 التمثيؿ الرياضي حؿ المشكالت الميارات

خبلؿ مسائؿ 
 حياتية

 وترتيبياالدرُس السابع: مقارنة الكسوِر العشريَِّة 
مقارنة  -

الكسور 
 العشرية 

خطوات 
مقارنة الكسور 
العشرية ىي 

نفسيا خطوات 
مقارنة األعداد 

 الصحيحة

مقارنة كسريف عشرييف  -
 باستخداـ التظميؿ.

 مقارنة كسور عشرية. -
 مقارنة اعداد عشرية. -
ترتيب كسور واعداد  -

 عشرية ترتيبا تصاعديا.
ترتيب كسور واعداد  -

 عشرية ترتيبا تنازليا.
 

يقارف بيف  -
كسريف 

عشرييف مف 
خبلؿ مسألة 

 كبلمية
يرتب كسور  -

عشرية 
تصاعديًا 
 وتنازلياً 

يقارف بيف  -
أطواؿ ناس 
ُمعطاة تمثؿ 
كسور وأعداد 

 عشرية

يمثؿ مقارنة  -
كسرييف عشرييف 
 عمى خط األعداد

 
 

 ميارات التمثيؿ الرياضي الواردة في وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية:
 / عدد عشري إلى تمثيؿ ىندسي.ترجمة كسر  .1
 تحويؿ كسر عادي إلى كسر عشري. .2
 تحويؿ كسر عشري إلى كسر عادي. .3
 ىندسيًا(. –رمزيًا  –التعبير عف الكسر / العدد العشري بصورة متعددة )لفظيًا  .4
 تحويؿ العدد الكسري إلى صورة العدد العشري. .5
 تمثيؿ كسر / عدد عشري عمى خط األعداد. .6
 / طرح( كسر / عدد عشري عمى خط األعداد.تمثيؿ عممية )جمع  .7
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عداد دراسي لوحدة الكسور العشرية واألمواصفات اختبار التحصيؿ ال: جدوؿ (3ممحؽ )
  العشرية

 

الوزف  الدرس
 النسبي

 مستويات األىداؼ
 المجموع استدالؿ تطبيؽ معرفة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 0.17 5 0.03 1 0.10 3 0.03 1  0.17 العشريةالكسور 

 0.17 5 0.03 1 0.10 3 0.03 1  0.17 األعداد العشرية
جمع الكسور 
 العشرية

0.14  1 0.03 2 0.07 1 0.03 4 0.13 

طرح الكسور 
 العشرية

0.14  1 0.03 2 0.07 1 0.03 4 0.13 

جمع األعداد 
 العشرية

0.11  1 0.03 2 0.07 1 0.03 4 0.13 

طرح األعداد 
 العشرية

0.13  1 0.03 2 0.07 1 0.03 4 0.13 

مقارنة الكسور 
واألعداد العشرية 

 وترتيبيا
0.13  1 0.03 2 0.07 1 0.03 4 0.13 

                     المجموع
100  7 0.233 16 0.533 7 0.233 30.0 100 
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 الدراسة  اتيتحكيـ أد خطاب :(4ممحؽ )
 

 الدراسةاتي تحكيـ أد

واّلتمثيؿ الرياضّي في وحدة الكسور العشرّية واألعداد العشرّية وفقًا الستراتيجية  الدراسي الّتحصيؿ
F.S.L.C)) 

 ...........................         التخصص:............................ :السيد/ة

 ....................مكاف العمؿ:................      الدرجة العممية:... /الوظيفة 

 السالـ عميكـ ورحمة اه وبركاتو 

في تحصيؿ طمبة الصؼ الرابع في  FSLC "أثر توظيؼ استراتيجية تقوـ الباحثة بإجراء دراسة بعنواف
وذلؾ لنيؿ درجة الماجستير في أساليب التدريس مف الرياضيات وتنمية ميارة التمثيؿ الرياضي لدييـ" 

ذلؾ تصميـ أداتي الدراسة، األداة األولى الستقصاء أثر توظيؼ استراتيجية جامعة القدس، واستمـز 
(F.S.L.C في التحصيؿ الدراسي لد  طبلب الّصؼ الّرابع األساسّي، والثّانية لمكشؼ عف أثر توظيؼ )

 ( في تنمية ميارات الّتمثيؿ الّرياضّي لد  طبّلب الّصؼ الّرابع األساسّي.F.S.L.Cاستراتيجية )
 

 ؿ ميارات الّتمثيؿ الّرياضّي الواردة في وحدة الكسور العشرّية واألعداد العشرّية في:وتتمثّ 
 الّسؤاؿ الممّثؿ ليا  ميارة الّتمثيؿ الّرياضّي  الرقـ 

 األّوؿ والثّاني ترجمة كسر / عدد عشري إلى تمثيؿ ىندسّي. .1
 الثّالث تحويؿ كسر عادي إلى كسر عشرّي. .2
 الرّابع إلى كسر عادّي. تحويؿ كسر عشري .3
 –رمزيًا  –الّتعبير عف الكسر / العدد العشرّي بصور متعددة )لفظياً  .4

 ىندسيًا(.
 و السابع  الخامس

 الّسادس تحويؿ العدد الكسرّي إلى صورة العدد العشرّي وبالعكس. .5
 ثامفال تمثيؿ كسر / عدد عشري عمى خط األعداد. .6
 تاسع ال طرح( كسر / عدد عشرّي عمى خّط األعداد.تمثيؿ عممّية )جمع /  .7
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بداء آرائكـ  وتتشرؼ الباحثة الطمب مف سعادتكـ التكـر باالطبلع عمى فقرات االختبار لتحكيميا وا،
 ومبلحظاتكـ حوؿ اداتي الدراسة، في ضوء خبرتكـ، وذلؾ مف حيث:

 .مد  مبلئمة بنود االختبار لموضوع البحث 
  االختبار.مد  وضوح تعميمات 
 .سبلمة صياغة األسئمة عمميًا ولغويًا 
 .مد  ارتباط األسئمة مع الميارات واألىداؼ المراد تحقيقيا 
 .إجراء ما ترونو مناسبًا مف إضافة أو حذؼ أو تعديؿ لفقرات االختبار 

 
 

 
 وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير

 
 
 

 الباحثة
 إيماف صالح جمعة الحسنات
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 في وحدة الكسور العشرّية واألعداد العشرّية الدراسيبار الّتحصيؿ اخت(: 5ممحؽ)

 .                  الشعبة:......................ة: ................................./اسـ الطالب
 المدرسة:........................................                 التاريخ:....................

 
 درجة  30دقيقة                                                 درجة االختبار:  40زمف االختبار: 

 
 ة/تي الطالب/عزيزي

وحدِة الكسوِر العشرّيِة واألعداِد العشرّيِة في مبحِث ييدُؼ ىذا االختبار إلى استقصاِء مستو  تمّكنؾ مف 
 .وتعميماِتِو واإلجابِة عف فقراتِو المحّددة الّرياضيات، الّرجاء االّطبلع عمى االختبارِ 

 
  تعميمات االختبار:

 ( فقرة.30االختباُر مْف نوِع االختياِر مْف متعّدد مكّوف مف ) .1
( بدائؿ )أ، ب، ج، د( ُيرجى قراءة الفقرة بدّقٍة، ثَـّ وضع دائرة حوؿ رمز 4لكؿِّ فقرةٍ مَف االختباِر ) .2

 اإلجابة الّصحيحة.
 كؿَّ فقرٍة بّدقٍة وتمّعٍف حّتى تفيـَ المطموَب جّيدًا قبَؿ اختياِر اإلجابة. يجُب أْف تقرأَ  .3
 ُيرجى اختياُر إجابٍة واحدٍة صحيحٍة، وتجّنِب الّتخميِف في اإلجابِة. .4

 مثاؿ:
 

 اإلجابِة الخاطئة. إذا َأردت تغييَر اإلجابِة تحّقؽ مف حذؼِ  .5
 

 مع فائؽ احترامي وتقديري
 الباحثة

 إيماف صالح جمعة الحسنات

 ىَو  0.06الكسُر العادّي اّلذي يكاِفُئ 

  ( أ

   
  ( ب 

  
  ج(  

 
   د(  
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 ابني/ابنتي الصغير/ة ىيا بنا نفكر جيدًا، ثـ نمسؾ أقالمنا، ونضع
  دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي: 

 تسعُة أجزاٍء مف مئٍة ُيكتُب عمى صورِة كسٍر عشريّ  (1

 90,0 (د  9,0 (ج  0,09  (ب  0,9 (أ 
  

 
 

2)   

   
  بالّصورِة العشرّيِة( (=.......... 

 51,0 (د  0,051 (ج   0,15 (ب  0,51 (أ 
    

  الَكسُر الُمختمُؼ في القيمِة مْف َبْيِف الُكسوِر اآلتيِة ىَو: (3

 0,800 (د  0,80 (ج  0,8 (ب    0,08 (أ 
    

 ىَو:.......  0,4الَكسُر اّلذي ُيساوي الَكسر (4

  (أ 

   
 0,004 (د  4,0 (ج  0,40 (ب  

    

؟ يوميًا، ما ىَو الَكسُر العادّي اّلذي ُيمثُِّؿ ما َيستغرُقُو محمد في الّدراسِة يومياً ساعات  6َيدرُس محمٌد  (5
 )بأبسِط صورة(

   (أ 

  
   (ب  

  
   (ج  

 
  (د  

  
 

    

ـِ  (6  العدُد سّتة وعشروَف صحيٍح وسبعٌة مْف مئٍة ُيكتُب باألرقا

 70,26 (د  7,26 (ج  26,07 (ب  26,7 (أ 
    

 ُيكتُب بالّصورِة الُمختصرةِ  أجزاء مف عشرةٍ  7آحاد +  4عشرات +  5العدُد:  (7

 75,4 (د  57,4 (ج  54,7 (ب  45,7 (أ 
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8) 6,4   .........= 

  ( أ

 
  ( ب   6

 
 ج( 6

  
  د(  

 
 

    

 العدُد الكسريُّ  (9

  
  ُيساوي......... )عدد عشرّي( 17

 20,17 (د  17,002 (ج  17,02 (ب  17,20 (أ 

    

َـّ َأكمْؿ: ) (10  ،........( 0,8،  0,6،  0,4،  0,2تَأمَِّؿ النَّمَط اآلتي ث

 10,2 (د  10,0 (ج  1,2 (ب  1,0 (أ 
    

 عنَد جمِع َكسرْيف عشرّيْيف نقوـُ ِب..........  (11

تثبيِت الفاصمِة  (أ 

 العشرّيةِ 

ب( تحريِؾ لفاصمِة 

 العشرّيِة لميميفِ 

تحريِؾ الفاصمِة  ( ج

 العشرّيِة لميسارِ 

حذِؼ الفاصمِة  ( د

 العشرّيةِ 
    

 ىَو:.......( 0,1+  0,07الَكسُر الَعشريُّ اّلذي صورُتُو الموّسعِة ) (12

 7,1 (د  1,7 (ج  0,17 (ب  0,71 (أ 
    

  =......... 0,72+  0,45ناِتُج جمع  (13

 7,11 (د  1,17 (ج  1,71 (ب  0,17 (أ 
    

كيمو غرامًا مَف الفراولة، ما الُكتمة  0,44كيمو جرامًا، وضَع َأْيمُف فيِو  0,7صندوٌؽ ُكتمُتُو وىَو فاِرٌغ  (14

 الُكمّية لمّصندوِؽ؟

 0,114 (د  1,14 (ج  0,14 (ب  5,1 (أ 
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 دينارًا.  1,3دينارًا، وتبّقى َمعيا  1,5دينارًا، اشترْت َىدايا بقيمِة  2,8مع حال  (15

 لمطروُح منُو ىَو ا

 2,1 (د  1,3 (ج  1,5 (ب  2,8 (أ 
    

 =......... 0,44 – 0,86ناتُج َطرِح  (16

 42,0 (د  24,0 (ج  0,42 (ب  0,24 (أ 
    

 (صحيحًة ىَو 0,2...=..0,23 -0,5الجزُء الَعشريُّ الُمناسُب ِلتصبَح جممُة الّطرِح ) (17

 0,007 (د  0,07 (ج  0,7 (ب  7,0 (أ 
 

 
 

 

 ......  2,93+  3,15الّناتُج الّتقديريُّ لجمِع األعداِد العشرّيٍة اآلتية:  (18

 7 (د  6 (ج  5 (ب  4 (أ 
    

  ( نبدُأ أّواًل بجمِع:...........2,35+  6,17عنَد جمِع الَعدَدْيِف الَعشرَيْيف ) (19

األعداِد  (أ 

 الّصحيحةِ 

األجزاِء مف  (ب 

 عشرةٍ 

 األجزاِء مف ألؼٍ  (د  مف مئةٍ األجزاِء  (ج 

    

َـّ اشترى لعبًة بػ  0,2دينارًا، وأخَذ مْف أّمِو  0,7َلدى أحمُد  (20 دينارًا، كـ دينارًا تبّقى مع  0,5دينارًا، ُث

 أحمد؟

 ديناراً 0,6 ( د ديناراً 0,5 ( ج ديناراً  0,4 ( ب ديناراً  0,3 ( أ
    

 =.......... 0,2+  5+  0,03ناتُج جمع:  (21

 5مف أقؿ  (د  5,023 (ج  5,32 (ب  5,23 (أ 
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فحاِت الّرياضّيِة عمى إحدى مواقِع الّتواصِؿ  (22  إذا عِممت أفَّ عدَد ُمتابعي الصَّ
فحاِت الفنّيٍة  4,8يبمُغ عدُدىـ  الجتماعيّ ا   1,5مميوَف متابعًا، وعدُد متابعي الصَّ

فحاِت الّرياضّيّة والفنّيِة معًا؟ فكـ متابعًا، مميوفَ   يبمُغ عدُد متابعي الصَّ
 4,95د(   5,13ج(    5,8  ( ب 6,3 ( أ

    

 العدُد المناسب اّلذي يجُب وضُعو في المرّبعِ لتصبَح جممُة الّطرِح صحيحًة:  (23
 ( ىَو:7,00002=  1,32 – 8,74)
 4 (د  3 (ج  2 (ب  1 (أ 

    

  لمّتحّقِؽ مف صّحِة طرِح عَدَدْيِف َعشرَيْيف نقوـُ بجمِع: (24

 ناتج الّطرِح + الَمطروح منو (أ 

 الَمطروح منو + الَمطروح (ب 

 ناتج الّطرح + الَمطروح (ج 

 ال نقوـُ بعممّيِة جمٍع لمّتحّقِؽ مف صّحِة الَحؿ (د 
 
 

 

 ُجممُة الّطرِح الّصحيحِة فيما يأتي ىَي: (25

 21,3=  8,5 – 29,4 (أ 

 21,7=  8,5 – 29,4 (ب 

 20,7=  8,5 – 29,4 (ج 

 20,9=  8,5 – 29,4 (د 
 

 قرشًا، كـ دينارًا تبّقى مع ليمى؟ 40دنانير و 4قرشًا، اشترْت أغراضًا  56دنانير و 5مع ليمى  (26

 ديناراً  1,1 (د  ديناراً  1,61 (ج  ديناراً  1,16 (ب  ديناراً  1,6 (أ 
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 ىوَ 30,45العدُد الّتالي لمعدِد الَعشرّي  (27

 30,46د(  30,44ج(  30,046ب(  31,45 ( أ
    

 ( نبدُأ بمقارنةِ 8,32       7,92ِلُمقاَرنِة الَعَددْيِف الَعشرَيْيِف ) (28

 د( األجزاِء مْف ألؼٍ  ج( األجزاِء مْف مئةٍ  األجزاِء مْف عشرةٍ  ( ب الّصحيحِ العدِد  ( أ
 

 الّترتيُب التّنازلّي الّصحيح لؤلعداِد العشرّيِة اآلتيِة ىوَ  (29

 

 
 

 

 ( ىَو......... 85 – 75العدُد الَعشرّي الَمحصور بْيَف العدَدْيِف ) (30

 0,76 (د  86,3 (ج  75,2 (ب  72,5 (أ 

 
 

 مع أطيِب األمنيات
 
  

 

9,01 4,18 6,13 4,72 

9,01 4,18 6,13 4,72 

9,01 4,18 6,13 4,72 

9,01 4,18 6,13 4,72 
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 جدوؿ معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار التحصيؿ الدراسي(: 6ممحؽ )
 معامؿ التمييز رقـ الفقرة معامؿ الصعوبة رقـ الفقرة

1 0.44 1 0.75 
2 0.41 2 0.25 
3 0.44 3 0.38 
4 0.41 4 0.63 
5 0.70 5 0.63 
6 0.52 6 0.75 
7 0.37 7 0.38 
8 0.70 8 0.13 
9 0.37 9 0.38 
10 0.51 10 0.38 
11 0.26 11 0.38 
12 0.70 12 0.63 
13 0.33 13 0.13 
14 0.52 14 0.63 
15 0.56 15 0.25 
16 0.22 16 0.75 
17 0.30 17 0.25 
18 0.41 18 0.25 
19 0.22 19 0.63 
20 0.19 20 0.75 
21 0.30 21 0.25 
22 0.33 22 0.13 
23 0.19 23 0.63 
24 0.63 24 0.25 
25 0.52 25 0.38 
26 0.41 26 0.38 
27 0.56 27 0.25 
28 0.70 28 0.13 
29 0.52 29 0.25 
30 0.70 30 0.13 
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 التمثيؿ الرياضي في وحدة الكسور العشرية واإلعداد العشرية ميارات اختبار (:7ممحؽ )

 ة:.........................                  الشعبة:......................./اسـ الطالب
 .......                 التاريخ:.........................المدرسة:......................

 
 درجة  30دقيقة                                          درجة االختبار:  40زمف االختبار:

 
 

 ة/تي الطالب/عزيزي
وحدة الكسور العشرية واألعداد ييدؼ االختبار الذي بيف يديؾ إلى قياس مياراتؾ في التمثيؿ الرياضي في 

 .ر وتعميماتو واإلجابة عنوالعشرية في مادة الرياضيات، الرجاء االطبلع عمى االختبا
 تعميمات االختبار:

 ( أسئمة عميؾ اإلجابة عنيا جميعًا.9يتكوف االختبار مف تسع ) .1
 يرجى قراءة السؤاؿ بعناية قبؿ اإلجابة عنو. .2
 يرجى اإلجابة عمى الورقة نفسيا في المكاف المخصص لكؿ سؤاؿ. .3

 
 
 

 مع تمنياتنا لمجميع بالتفوؽ والنجاح
 
 
 

 
 الباحثة

 صالح جمعة الحسنات إيماف
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 :ثّانيؤاؿ الالسّ 
 رجات(د 4)كما في المثاؿ: ةِ العشريّ  واألعدادِ  عف الكسورِ  رُ شكبًل ُيعبّ  رسـُ َصغيري ىّيا بنا ن

 0,5 مثال
 

 

 0,7 

 

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

 

1)  𝟏
𝟑

𝟏𝟎
 

 

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

 
 

2 ) ناتج جمع  
𝟐

𝟔
 +
𝟑

𝟔
  =  

 
 
 
 
     

3) =1,4-2,5 :طرح باقً   

 

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

 

 درجات( 3) الّسؤاؿ األّوؿ: يا فّناف ىّيا َظّمؿ َحَسَب الَمطموِب:
𝟑

𝟏𝟎
 

 

 
           

1,5 

           

0,29 

 

 

http://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CL0PJr6AUmnqcM&tbnid=HmMHsSah69zVrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://picornot.com/keyword/dibujos+de+tom+y+jerry&ei=Box-UpDTJPDJ0AXZlIDgDA&psig=AFQjCNE0BL6ik3qRfpCMYa9BtnPgv-P2XQ&ust=1384111464900225
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 :الثّالثؤاؿ السّ  
: ةٍ عشريّ  كسورٍ  ة اآلتية عمى صورةِ يّ العاد الكسورَ  كتبُ يا نجـَ الّصِؼ ىّيا بنا ن

 (ةدرج 2)  

 )الّىجمُة الملّووُة(.............=(1
 

2)
𝟏𝟓

𝟐𝟎
=............. 

 :الرّابعؤاؿ السّ 
 : ةٍ عاديّ  كسورٍ  عمى صورةِ  اآلتيةَ  ةَ العشريّ  الكسورَ  ُبنّي الّصغير تعاَؿ نكتبُ 

 (ةدرج 2)
1)  0,02=  ............. 

 )المجموعُة الُمحّوطُة(................ .=(2

 

http://www.google.ps/imgres?biw=1024&bih=501&tbs=itp:lineart&tbm=isch&tbnid=qO3P_X2egtCZXM:&imgrefurl=http://forum.uaewomen.net/showthread.php?t=655994&docid=sIRy0yy-OGjXgM&imgurl=http://www.freeimagehosting.net/uploads/c79f3d407d.gif&w=601&h=794&ei=NJR-UuDrHIyAhAfw_YHIBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:45,s:0,i:228&iact=rc&page=4&tbnh=183&tbnw=138&start=43&ndsp=17&tx=79.60003662109375&ty=101.60000610351562
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 :الخامسؤاؿ السّ 
 درجات( 6)      :1 المثاؿِ  حسبَ  كما ىو مطموبٌ  كمؿُ ُبنّي الذكّي ىّيا ن

 جملة جمع أو طرح بالرموز بالكلمات

أعشاٍر أربعُةالمثال:   
0,4 

 
0,9 – 0,5  =0,4  

1)  
واحٌد صحيحٌ واثىاِن مه 

 عشرِة
................... 

 

..... .+....  =1,2  
 

2)  اثىان صحيح ووصف 
................... 

 

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

3)  .................. 0,06 
.................. 

 

 

          :ّسادسسؤاؿ الالّ  
َـّ أ( يا بطؿ ىّيا ُنحّوُؿ حسَب المطموِب  درجات(                             4بالكمماِت: ) كتبُ ن ث

  

1)  
2
𝟑

𝟏𝟎
 

إلى عدٍد عشرّي    

 بالكلمات بالرموز

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

2 )  
 71,69  

إلى عدٍد كسرّي   

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

....................... 
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                             درجات( 3)                                                            الّسؤاؿ الّسابع        
لطمبِة الّصِؼ الّرابِع إلى حديقِة الَمبلىي اشتر  بعُض الّطمبِة ُمثّمجاٍت بمذاقاٍت في رحمٍة َمدرسّيٍة 

 تي:مختمفٍة حسَب الجدوؿ اآل
 عدد االطفاؿ المذاؽ
  الفانيال

 الشوكوالتو
 
 

 
 

 الفراولة
 
 

 

 

 الكسُر العشريُّ اّلذي يعّبُر عف عدِد الّطبلِب اّلذيَف اشتروا بوظًة بمذاؽِ  (1
 الفانيبل ىو  
 الكسُر العشريُّ اّلذي يعّبُر عف عددِ الّطبلِب اّلذيَف اشتروا بوظًة بمذاِؽ  (2

 الشوكوالتة ىو 
 أقارُف بْيَف الكسرْيِف الَعشرَيْيف (3
 

  :لثامفالسؤاؿ ا
 (درجتاف) اآلتي: األعدادِ  عمى خطِّ  ةَ العشريّ  واألعدادَ  الكسورَ  مثِّؿِ طفمي 

(0,9) 

 
(7,3) 
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 :تّاسعؤاؿ الالسّ 
      انطمؽ مصطفى بسيارتو مف مدينة يطا لزيارة صديقو في مدينة  (أ

براىيمي فقطع مسافة ثـ أكمؿ سفره لمصبلة في الحـر اإلكـ، 3,4الخميؿ، فقطع مسافة 
 لى الحـر إالمسافة التي قطعيا مصطفى مف مدينتو يطا  كـ، ما1,5
 (درجة 2)           )نمثؿ العممية عمى خط األعداد(   االبراىيمي؟ 

 

 الحل:......................................................

 

 
 

   كـ 7,8( اشترَؾ محمٌد وعميٌّ في مسابقِة الَجري حيُث قطَع محمٌد مسافَة ب
كـ، كـ تزيٌد المسافُة اّلتي َقطَعيا محمدٌ عف المسافِة اّلتي 4,5وقطَع عميٌّ مسافَة 

؟  )نمثِّؿ عممّيَة الّطرِح اآلتيِة عمى خطِّ األعداِد( )  درجات( 3َقطَعيا عميٌّ
 

 الحؿ:..........................................................
 
 
 
 

 أتقنتـ وحدة الكسور واالعداد العشريةبكـ جميعًا واثقة أنكـ اآلف أح
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تحكيـ دليؿ المعمـ لتدريس وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية  خطاب (:8ممحؽ )
ف  مف مقرر الرياضيات   (F.S.L.C)ابتكر –استمع  -شارؾ  -وفقًا الستراتيجية كوِّ

 لمصؼ الرابع األساسي الجزء الثاني

 
 ..............          الدرجة العممية:......................................... :سيد/ةال

 التخصص:..............................        الوظيفة/ مكاف العمؿ:.................
 

في تحصيؿ طمبة الصؼ الرابع في  FSLC ""أثر توظيؼ استراتيجيةتقـو الباحثة بإجراء دراسة بعنواف 
وذلؾ لنيؿ درجة الماجستير في أساليب التدريس مف  يارة التمثيؿ الرياضي لدييـ".الرياضيات وتنمية م

،  وحدة الكسور العشرية واألعداد العشريةجامعة القدس، وتطمب ذلؾ إعداد دليٍؿ لممعمـ لتدريس  
باإلضافة إلى إعداد وحدة أنشطة الطالب التي بيا مجموعة مف أوراؽ العمؿ التي تحتوي عمى أنشطة 

 ئـ مع كؿ خطوة مف خطوات االستراتيجية.تتبل
بداء آرائكـ وممحوظاتكـ حولو، في ضوء خبرتكـ وذلؾ مف  لذا أرجو مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ الدليؿ وا،

 حيث:
 ف  مد  مبلئمة دليؿ المعمـ مع خطوات استراتيجية  .((F.S.L.Cابتكر  –استمع  -شارؾ  -كوِّ
 .الصياغة المغوية واالمبلئية السميمة 
 .االىداؼ السموكية وطريقة صياغتيا بالشكؿ الصحيح 
 .وجود اتساؽ بيف األىداؼ التعميمية لكؿ درس ومحتواه 
 .مبلئمة األنشطة الواردة في الدرس وكذلؾ أوراؽ العمؿ بالنسبة لمستو  الطمبة 
  شمولية الدليؿ لكؿ الوحدة 
 .مبلئمة أساليب التقويـ المستخدمة لما يتضمنو الدرس واألىداؼ 

 وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير                         

 عداد الباحثة:إ                                                                      
 الحسنات ويماف صالح جمعإ                                                                      
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دليؿ المعمـ لتدريس وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية مف كتاب الصؼ (: 9ممحؽ )
    (F.S.L.C)الرابع وفؽ استراتيجية 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ف   -دليؿ المعمـ لتدريس وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية وفقًا الستراتيجية كوِّ
مف مقرر الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي / الجزء  (F.S.L.C)ابتكر –استمع  -شارؾ 
 الثاني

 
 
 
 

 اعداد الباحثة:
 الحسنات ويماف صالح جمعإ

 
 
 

 فمسطيف -القدس
 2018/ػى1439

 

 جامعػة الػػقػػدس

 عػمادة الػدراسػات العػميػا
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 دليؿ معمـ الرياضيات لتدريس

 وحػػػػدة الكسور العشرية واألعداد العشرية لمصؼ الرابع األساسي
ف  "وفقًا الستراتيجية   (F.S.L.C) "ابتكر –استمع  -شارؾ  -كوِّ

 
 عزيزي معمـ/ عزيزتي معممة الرياضيات:

بيف يديؾ دليؿ إرشادي لتدريس مبحث الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي في وحدة الكسور العشرية 
ىذا ُيقدـ لؾ ( ، حيث  (F.S.L.Cابتكر   -استمع -شارؾ - كّوفعشرية وفقًا الستراتيجية ، الواألعداد

لكيفية تناوؿ تدريس موضوعات الوحدة وفؽ مراحؿ االستراتيجية المقترحة،  التفصيمية الدليؿ الخطوات
والذي أعدتو الباحثة ضمف إجراءات دراستيا لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس، والذي 

ي في الرياضيات في تحصيؿ طمبة الصؼ الرابع األساس F.S.L.C أثر توظيؼ استراتيجية بعنواف:
 ـوتنمية ميارات التمثيؿ الرياضي لديي

 مكونات دليؿ المعمـ: 
 .الكسور العشرية واألعداد العشريةالخطة الزمنية المقترحة لتدريس وحدة  .1
 .الكسور العشرية واألعداد العشريةتحديد األىداؼ العامة لوحدة  .2
ف  فكرة عامة عف استراتيجية .3  .(F.S.L.C) ابتكر – استمع- شارؾ-كوِّ
ف  دور المعمـ والمتعمـ في توظيؼ استراتيجية .4  .(F.S.L.C) ابتكر – استمع- شارؾ-كوِّ
 فكرة عامة عف التمثيؿ الرياضي. .5
 رشادات عامة لممعمـ إ .6
ف  تخطيط دروس الوحدة وفقًا الستراتيجية .7 ، ويتضمف ((F.S.L.C ابتكر – استمع- شارؾ-كوِّ

 العناصر اآلتية:
  لمخطة التدريسية.البيانات األساسية 
 .اليدؼ العاـ واألىداؼ السموكية لكؿ درس 
 .)الخبرات السابقة )المعرفة الرياضية المرتبطة بالدرس 
 .المواد واألدوات المقترحة 
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  الطالب. دوردور المعمـ و 
 .مستويات األداء المتوقعة مف الطمبة 
 .التقويـ بأنواعو 

 

 :وفيما يمي تناوؿ لمكونات دليؿ المعمـ بالتفصيؿ
 :الكسور العشرية واألعداد العشريةالخطة الزمنية المقترحة لتدريس وحدة  .1

تشتمؿ وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية عمى سبعة دروس إضافة إلى المراجعة العامة لموحدة، 
 وفيما يأتي الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الوحدة:

 عدد الحصص العنواف الدرس
 4 الكسور العشرية األوؿ
 4 األعداد العشرية الثاني
 3 جمع الكسور العشرية الثالث
 3 طرح الكسور العشرية الرابع

 4 جمع األعداد العشرية الخامس
 4 طرح األعداد العشرية السادس

 السابع
مقارنة الكسور العشرية 

 4 واألعداد العشرية

 4 مراجعة عامة الثامف
 30 مجموع الوحدة
 ( حصة.30أف عدد الحصص المقترح لتدريس الوحدة )ويتضح مف الجدوؿ أعبله 

 

 :الكسور العشرية واألعداد العشريةتحديد األىداؼ العامة لوحدة  .2
 ُيتوَقع بعد دراسة الطالب ليذه الوحدة أْف يكوف قادًرا عمى أف:

 .التعُرِؼ ِإلى مفيوـِ الكسِر العشرّي والعدِد العشرّي 
  الكسِر العشرّي وبالعكس.التحويِؿ مف الكسِر العادّي ِإلى 
 .التحويِؿ مف العدِد الكسرّي ِإلى العدِد العشرّي وبالعكس 
 .جمِع كسرْيف عشريْيف وطرِحيما 
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 .جمِع عددْيف عشريْيف وطرِحيما 
 .مقارنِة كسوٍر عشرَيٍة، وَأعداٍد عشرَية 
 تقريِب َأعداٍد عشرَيٍة وكسوٍر عشرَيٍة َأقرِب عدٍد صحيٍح وَأقرِب جزٍء مف عشرة. 
 .حِؿ مشكبلت حياتَية حوَؿ الكسوِر العشرَية 
 .كمالو  وصؼ قاعدة نمط معطى وا،

ف  .3  :F.S.L.Cابتكر(  –استمع  –شارؾ  –فكرة عامة عف استراتيجية )كوِّ
ىي إحد  استراتيجيات التعمـ النشط، التي تتطمب مف الطالب تكويف فكرة أو إجابة لمشكمة مطروحة 

زمبلئو، واالستماع التحميمي إلى مشاركات الزمبلء، ثـ تقديـ إجابة مبتكرة وكتابتيا، ثـ مشاركتيا أماـ 
 :ومختمفة عف اإلجابات أو الحموؿ األخر . وتسير االستراتيجية وفقًا لخطواٍت أربع

 زمف التنفيذ دور الطالب دور المعمـ الخطوة

الخطوة 
 األولى:

ف  (F)كوِّ

يطرح أسئمة أو مشكبلت  -
 عمى الطمبة. 

الطمبة إلى صياغة يوجو  -
 ًا أو كتابيًا.ييإجابتيـ شف

يكوف إجاباتو وصياغتيا  -
 بصورة فردية.

يكتب إجابتو ودليؿ صحتيا  -
عمى بطاقة خاصة أو ورقة 
 عمؿ أو كراسة الرياضيات.

 د 5 – 3

الخطوة 
الثانية: 

 شارؾ

(S) 

يطمب مف الطمبة مشاركة  -
جاباتيـ أماـ  أفكارىـ وا،

زمبلئيـ سواء جمعيًا )عمى 
مستو  الصؼ( أو 

 تعاونيًا. 
يوجو الطمبة إلى صياغة  -

 إجابتيـ شفييًا أو كتابيًا.

يعرض كؿ طالب إجابتو  -
 شفويًا.

يناقش الطمبة اإلجابات،  -
ويتـ التوصؿ إلى إجابة 

موحدة أو تحديد اإلجابات 
ًا لمخطوة المختمفة تمييد

 التالية.

 د 5 – 3

الخطوة 
 الثالثة:
 استمع

(L) 

وجو الطمبة إلى االستماع ي -
 المبلحظات. الجيد وتسجيؿ

يستمع جيدًا إلى النقاش  -
 الصفي.

 
 د 7 – 5
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 زمف التنفيذ دور الطالب دور المعمـ الخطوة

 استمع

 

يختار المعمـ طالب لعرض  -
إجابتو، ثـ يختار طالبيف 

 إجابتيـ.آخريف لعرض 
يوجو النقاش مع الطمبة  -

 حوؿ اإلجابة الصحيحة.

يدوف مبلحظاتو حوؿ  -
 النقاش.

 يشارؾ في النقاش الصفي. -
 

الخطوة 
الرابعة: 

 ابتكر

(C) 

يطمب مف الطمبة اقتراح  -
 أسئمة جديدة وحموؿ ليا.

يطمب اقتراح أفكار جديدة  -
 لمشكمة معينة.

 يقترح أسئمة جديدة. -
 يقترح إجابات جديدة. -
 أفكار جديدة.يقدـ  -

 د 5 – 3

 
 :FSLCاستراتيجية  والطالب فيأدوار المعمـ  .4

 
 FSLCاستراتيجية  المعمـ فيأدوار 

ُيعتبر المعمـ عنصر أساس في العممية التعميمية، فيو مْف يقوـ بإدارة التعمـ داخؿ حجرة الدراسة وفقًا 
ف   وتتمثؿ أدوار المعمـ في: ،((F.S.L.C ابتكر – استمع- شارؾ-الستراتيجية كوِّ

 .تييئة البيئة الصفية المناسبة لمطمبة لمقياـ بخطوات االستراتيجية المقترحة 
 توفير األدوات والمواد البلزمة إلجراء األنشطة العممية. 
 .تشجيع الطمبة عمى المشاركة والتفاعؿ أثناء تنفيذ خطوات االستراتيجية 
  لبلستماع الجيد لآلخريف.إدارة عممية النقاش، وتوجيو الطمبة 
 .مساعدة الطمبة عمى التفكير وتكويف اإلجابات، وطرح األسئمة وتسجيؿ مبلحظاتيـ 
 .تشجيع الطمبة عمى ابتكار إجابات جديدة ومختمفة عف اآلخريف 

 

 :FSLCأدوار الطالب في استراتيجية     
ف   ((F.S.L.C ابتكر –استمع  - شارؾ-ُيعتبر الطالب محور العممية، ولو دور كبير في استراتيجية كوِّ

 فيو مْف يكوف إجابتو ويشاركيا ويستمع لآلخريف ثـ يبتكر إجابات جديدة، ويتمثؿ دوره فيما يأتي:
 .أف يكّوف أو يكتب إجابتو عف األسئمة أو المشكبلت المطروحة 
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 .أف يشارؾ اإلجابات أو األفكار أماـ معممو وزمبلئو 
 جابة اآلخريفأف يستمع إلى إجابة اآلخريف ل  .معرفة أوجو التشابو واالختبلؼ بيف إجابتو وا،
 أف يقترح أو يبتكر إجابة جديدة تتضمف األفكار التي قدمت. 

 

 فكرة عامة عف التمثيؿ الرياضي  .5
ُيعّرؼ التمثيؿ الرياضي بأنو: قدرة طالب الصؼ الرابع األساسي عمى ترجمة الكسور العشرية واألعداد 

، وترجمة األشكاؿ أو الرسوـ البيانية أو التوضيحية إلى رموز وكممات رياضيَّة. العشرية إلى صيغ جديدة
، النقود( أو ترجمة تمثيبلت الكسور  مثؿ تمثيؿ العدد العشري بصور مختمفة كػػ )المعداد، المكعبات، الحـز

أو جداوؿ، أو العشرية المختمفة إلى صيغ متعددة، أو ترجمة المسائؿ المفظية إلى أشكاؿ أو رسوـ بيانية 
 العكس.

 وتتضمف وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية عمى ميارات التمثيؿ الرياضي اآلتية:
 ترجمة كسر / عدد عشري إلى تمثيؿ ىندسي. .1
 تحويؿ كسر عادي إلى كسر عشري. .2
 تحويؿ كسر عشري إلى كسر عادي. .3
 ىندسيًا(. – رمزياً  –التعبير عف الكسر / العدد العشري بصورة متعددة )لفظيًا  .4
 تحويؿ العدد الكسري إلى صورة العدد العشري. .5
 تمثيؿ كسر / عدد عشري عمى خط األعداد. .6
 تمثيؿ عممية )جمع / طرح( كسر / عدد عشري عمى خط األعداد. .7

 

 :إرشادات عامة لممعمـ .6
طمبة يقـو المعمـ بالتجوؿ بيف المجموعات والطمبة ومبلحظة طريقة الحؿ، والعمؿ عمى توجيو تفكير ال .1

 إلى الوجية الصحيحة التي تحقؽ أىداؼ التعمـ.
لممعمـ كامؿ الحرية في إدارة إجراءات التعمـ عمى أساس وقت الحصة الكامؿ، مع االلتزاـ بالوقت  .2

المحدد لخطوات االستراتيجية، ومراعاة توزيع الوقت بصورة متوازنة عمى أوراؽ العمؿ عمى حسب 
رية في التدخؿ في طريقة سير الحصة عمى حسب الوضع األىمية ووقت التفكير ولو كامؿ الح

 الراىف.
لممعمـ حرية اتباع خطوات االستراتيجية األربعة معًا في تدريس المفاىيـ الرئيسية، أو توظيفيا في  .3

 تدريس األنشطة جميعيا أو اختيار الخطوات المناسبة لكؿ نشاط.
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اء التعمـ التعاوني، ويتراوح عدد افراد كؿ ثنأالتأكيد عمى توزيع الطمبة في مجموعات غير متجانسة  .4
 ( طبلب.6-4مجموعة مف )

االىتماـ بالكشؼ عف األخطاء في قراءة وكتابة المفاىيـ الرياضية، وتمثيميا رياضيًا بأشكاؿ متعددة،  .5
وذلؾ مف خبلؿ عرض الحموؿ المختمفة والوصوؿ إلى الحؿ الصحيح، وىذا عف طريؽ توجيو األسئمة 

بطاقات االستراتيجية، وحث الطمبة عمى صياغة إجابتيـ وتبريرىا، واقناع باقي  والعمؿ مف خبلؿ
 الطمبة بيا، واالستماع ليـ، وتسجيؿ المبلحظات حوليا.

 ثناء العمؿ وتقديـ التغذية الراجعة ليـ حسب الحاجة.أاالستمرار في متابعة الطمبة والتجوؿ بينيـ  .6
ف  العشرية وفًقا الستراتيجيةتخطيط دروس وحدة الكسور العشرية واألعداد  .7 استمع  -شارؾ  -كوِّ

 (:(F.S.L.C ابتكر –
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 وحػػػػدة الػػػكسػػػور العشرية واألعػػػػداد الػعشػػريػػػػة
 حصص 4عدد الحصص:    الدرس األوؿ: الكسور العشرية

 
 اليدؼ العاـ: 

 ويقرأه.أف يتعرؼ الطالب إلى مفيـو الكسر العشري ويكتبو 
 : األىداؼ اإلجرائية

 :في نياية الدرس يتوقع أف يصبح الطالب قادرًا عمى أف
 .يكتب الكسر العادي الممثؿ لؤلجزاء المظممة 
 .يجد كسر مكافئ لكسر معطى باستخداـ الضرب او القسمة 
 .يعّرؼ مفيـو الكسر العشري 
 .يكتب كسور عشرية ُمعطاة بالرموز 
 ممات.يكتب كسور عشرية ُمعطاة بالك 
 .يمثؿ الكسر العشري عمى خط األعداد 
 .يظمؿ كسور عشرية معطاة باستخداـ االشكاؿ اليندسية 
 جزاء المظممة بكسر عشري.يعبر عف األ 
 .يحوؿ الكسور العادية لكسور عشرية بأبسط صورة 
 .يحؿ مسائؿ كبلمية عمى الكسور العشرية 
 .ُيحدد الكسر العشري المختمؼ في القيمة 

 : السابقةالخبرات 
 إشارة الكسر –والمقاـ  البسط-المكافئالكسر  –الكسر العادي  –العدد الصحيح 

 المواد واألدوات: 
 –تعميمي  فيديو-ىندسية أدوات-ورقية مختمفة الشكؿ وقابمة لمتقسيـ  بطاقات-متر خشبي  –الكتاب المدرسي 

 أوراؽ عمؿ. –ابتكر(  -استمع  –شارؾ  –بطاقات استراتيجية )كوف   -السبورة
 :مستويات األداء

  ويحممو بدوف أخطاء. ؤهمستو  عاٍؿ: يتعرؼ الطالب إلى مفيـو الكسر العشري، ويكتبو ويقر 
  ويحممو بوجود أخطاء. ؤهمستو  متوسط: يتعرؼ الطالب إلى مفيـو الكسر العشري، ويكتبو ويقر 
  ه ويحممو بمساعدة المعمـ.ؤ ويقر مستو  دوف المتوسط: يتعرؼ الطالب إلى مفيـو الكسر العشري، ويكتبو 

 إجراءات الدرس:
 .مفيـو الكسر العشري، والتمثيؿ الرياضي لمكسور العشرية :يتكوف الدرس مف جزأيف
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 الجزء األوؿ: مفيـو الكسر العشري 
يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجموعات غير متجانسة )حسب المستو  الدراسي العاـ في الرياضيات( بحيث تضـ  -

 (.6 – 4)مف كؿ مجموعة 
 يوزع المعمـ أوراؽ العمؿ لكؿ مجموعة. -
 (1( في ورقة عمؿ )1يستدعي المعمـ الخبرات السابقة لد  الطمبة مف خبلؿ تنفيذ نشاط ) -
 (.50(، ص )2( في نشاط )F.S.L.Cابتكر( ) –استمع  –شارؾ  –يوظؼ المعمـ استراتيجية )كوف  -
 ( عمى الطمبة:F.S.L.Cابتكر( ) –ستمع ا –شارؾ  –يوزع المعمـ بطاقات استراتيجية )كوف  -

 اليـو والتاريخ: عنواف الدرس:

ف إجابتي )  (Fأكوِّ
 أشارؾ إجابتي مع زمالئي

 (Sوأسجؿ مالحظاتي )
أستمع جيدًا إلى النقاش 

 (Lوأسجؿ مالحظاتي )
أفكر في إجابة جديدة 
 (Cمختمفة عف زمالئي )

 
 
 

   

( ويوجو الطمبة الستخداـ البطاقة FSLCابتكر(  ) –استمع  –شارؾ  –)كوف استراتيجية ينفذ المعمـ خطوات  -
 حسب كؿ خطوة:

 الخطوة األولى: أكوف إجابتي:
 يسأؿ المعمـ الطمبة: ىؿ الكسراف  -

  
  ، 

  
 متكافئاف؟ 

( مف Fيطمب المعمـ مف الطمبة التفكير فرديًا لتكويف إجابة لمسؤاؿ المطروح، ومف ثـ كتابتيا في العمود األوؿ ) -
 (.FSLCبطاقة استراتيجية )

 يوجو المعمـ الطمبة إلى كتابة كؿ ما يعرفونو عف إجابة السؤاؿ وترتيبيا بشكؿ صحيح. -
 الخطوة الثانية: أشارؾ إجابتي:

يطمب المعمـ مشاركة اإلجابة داخؿ المجموعات التعاونية، ويطمب مف كؿ مجموعة مناقشة اإلجابات الفردية  -
 عمى السؤاؿ.

 ( مف البطاقة.Sالطمبة لبلستفادة مف تبادؿ اآلراء واإلجابات، وتسجيميا في العمود الثاني )يوجو المعمـ  -
ذا تعددت اإلجابات يتـ تسجيؿ اإلجابات المختمفة لمناقشتيا. -  يوجو المعمـ الطمبة لبلتفاؽ عمى إجابة واحدة، وا،

 الخطوة الثالثة: استمع جيدًا:
 ( مف البطاقة.Lلزمبلئيـ، وتسجيؿ أفكارىـ وأسئمتيـ في العمود الثالث )يوجو المعمـ الطمبة إلى االستماع الجيد  -
 يختار المعمـ طالب مف كؿ مجموعة ليعرض إجابة المجموعة عمى باقي الفصؿ. -
 يوجو المعمـ النقاش نحو اإلجابة الصحيحة. ثـ يختار طالبيف أو ثبلثة لعرض إجاباتيـ، ومتابعة النقاش. -
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 ثـ يتوصؿ مف خبلؿ المناقشة الجماعية مع الطمبة إلى اإلجابة الصحيحة. الصحيحة،يعزز المعمـ اإلجابات  -
 الخطوة الرابعة: أفكر في إجابة جديدة:

 ( لكتابة كسريف متكافئيف.51( في الكتاب المدرسي، ص )3يطمب المعمـ مف الطمبة التفكير في نشاط ) -
 ( مف البطاقة.Cئيـ في العمود الرابع )يوجو المعمـ الطمبة لكتابة كسور متكافئة مختمفة عف زمبل -
 يعرض المعمـ بمشاركة الطمبة مجموعة مف اإلجابات ويناقش أصحابيا فييا. -
 يطمب المعمـ مف الطمبة كتابة اإلجابات الصحيحة عمى الكتاب المدرسي. -
 ُيثني المعمـ عمى اإلجابات المختمفة، ويشجع جميع الطمبة نحو المشاركة.  -

 (:تقويـ تكويني)بنائي
 (.1(، مف ورقة العمؿ )2يطمب المعمـ مف الطمبة اإلجابة عف نشاط ) -
 يتابع المعمـ اإلجابات، ويعرض بعضيا أماـ الصؼ ويناقشيا مع الطمبة. -
 عمى مكونات الكسر العشري والتأكيد، عرض المثاؿ االتي -
 

 
مع الطمبة إلى تحديد البسط ( عمى السبورة بمشاركة الطمبة، ثـ يتوصؿ المعمـ 51( ص )5ينفذ المعمـ نشاط ) -

 والمقاـ في الكسر العادي.
 ( والذي ينص عمى:51التعميـ ص ) مبةُيقدِّـ المعمـ لمط -

 
 واجب بيتي:

 (.52( ص )7، 6نشاط ) -
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 الجزء الثاني: التمثيؿ الرياضي لمكسور العشرية 
 يدرب المعمـ الطمبة عمى التعرؼ عمى أجزاء المسطرة أو متر خشبي. -
 ( عمى الطمبة.F.S.L.Cابتكر( ) –استمع  –شارؾ  –بطاقات استراتيجية )كوف يوزع المعمـ  -

 
 اليـو والتاريخ: عنواف الدرس:

ف إجابتي )  (Fأكوِّ
 أشارؾ إجابتي مع زمالئي

 (Sوأسجؿ مالحظاتي )
أستمع جيدًا إلى النقاش 

 (Lوأسجؿ مالحظاتي )
أفكر في إجابة جديدة 
 (Cمختمفة عف زمالئي )

 
 
 

   

 
( ويوجو الطمبة الستخداـ البطاقة FSLCابتكر( ) –استمع  –شارؾ  –المعمـ خطوات استراتيجية )كوف  ينفذ -

 حسب كؿ خطوة:
 الخطوة األولى: أكوف إجابتي:

 يسأؿ المعمـ الطمبة: ىؿ الكسراف  -

  
 (.Fمتكافئاف؟ وكتابة اإلجابة في العمود األوؿ )   ،  

 
 الخطوة الثانية: أشارؾ إجابتي:

 المعمـ مشاركة اإلجابة داخؿ الصؼ، ويوجو النقاش لئلجابة عف السؤاؿ.يطمب  -
 ( مف البطاقة.Sيوجو المعمـ الطمبة لتسجيؿ المبلحظات في العمود الثاني ) -
 

 الخطوة الثالثة: استمع جيدًا:
 (.Lيوجو المعمـ الطمبة إلى االستماع الجيد لزمبلئيـ، وتسجيؿ أفكارىـ في العمود الثالث ) -
 المعمـ النقاش نحو اإلجابة الصحيحة. ثـ يختار طالبيف أو ثبلثة لعرض إجاباتيـ.يوجو  -

 الخطوة الرابعة: أفكر في إجابة جديدة:
 يطمب المعمـ مف الطمبة تمثيؿ الكسراف -

  
 عمى خط األعداد.    ،  
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 تقويـ تكويني ) بنائي(:
 (.52ص ) ( في الكتاب المدرسي،9يطمب المعمـ مف الطمبة تنفيذ نشاط ) -
 ( مع الطمبة لتحويؿ الكسر العادي إلى كسر عشري.10يناقش المعمـ عمى السبورة نشاط ) -
 يسأؿ المعمـ الطمبة عف اإلجراء المتبع في تحويؿ الكسر العادي إلى كسر عشري. -
 لى كسر عشري وبالعكس.إعرض بعض االمثمة لتحويؿ الكسر العادي  -

 

 

 
 

 : أنو يتوصؿ المعمـ مع الطمبة إلى -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.1( مف ورقة عمؿ )7يطمب المعمـ مف الطمبة تنفيذ نشاط ) -
 والعكس.يناقش المعمـ الطمبة في كتابة الكسر العادي عمى صورة كسر عشري  -

لتحويؿ الكسر العادي إلى كسر 
عشري نجعؿ مقاـ الكسر العادي 

باستخداـ عممية  100أو  10
الضرب أو عممية القسمة )كسراف 

 متكافئاف(.



150 
 

 :تقويـ ختامي
 (.54( ص )14يطمب المعمـ مف الطمبة تنفيذ نشاط ) -
 (.1يطمب المعمـ مف الطمبة نشاط تفوؽ في ورقة عمؿ ) -

 واجب بيتي:
 (.54( ص )17، 16، 15نشاط ) -
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 وحػػػػدة الػػػكسػػػور واألعػػػػداد الػعشػػريػػػػة
 حصص 4عدد الحصص:    العشريةالدرس الثاني: األعداد 

 
 اليدؼ العاـ: 

 أف يتعرؼ الطالب إلى مفيـو العدد العشري ويحوؿ العدد العشري إلى عدد كسري والعكس.
 : األىداؼ اإلجرائية

 في نياية الدرس يتوقع أف يصبح الطالب قادرًا عمى أف:
 .يفسر مفيـو العدد العشري 
 .يكتب أعداد عشرية ُمعطاةً بالكممات 
 .يكتب أعداد عشرية ُمعطاة بالرموز 
 .يمثؿ أعدادًا عشرية ُمعطاة عمى األجساـ الحسابية 
 .يمثؿ األعداد العشرية في لوحة المنازؿ 
 .يكتب األعداد العشرية بالصورة الموسعة 
 .يحوؿ العدد الكسري إلى عدد عشري 
 .يقرب أعداد عشرية ألقرب عدد صحيح 
  عشرة.يقرب أعداد عشرية ألقرب جزء مف 

 : الخبرات السابقة
 العدد الكسري. –الكسر العادي  –الكسر العشري  –العدد الصحيح 

 المواد واألدوات: 
 –أدوات ىندسية  -بطاقات ورقية مختمفة الشكؿ وقابمة لمتقسيـ  -مف بيئة الطالب  محسوسات-الكتاب المدرسي 

 عمؿ.أوراؽ  –ابتكر(  -استمع  –شارؾ  –ف بطاقات استراتيجية )كوّ 
 :مستويات األداء

  مستو  عاٍؿ: يتعرؼ الطالب إلى مفيـو العدد العشري، ويحوؿ العدد العشري إلى عدد كسري وبالعكس
 بالتحميؿ والمناقشة.

  مستو  متوسط: يتعرؼ الطالب إلى مفيـو العدد العشري، ويحوؿ العدد العشري إلى عدد كسري وبالعكس
 بوجود أخطاء.

  ؼ الطالب إلى مفيـو العدد العشري، ويحوؿ العدد العشري إلى عدد كسري مستو  دوف المتوسط: يتعر
 وبالعكس بالصور وبمساعدة المعمـ.
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 إجراءات الدرس:
العشرية لفظًا ورمزًا، والتمثيؿ الرياضي  األعدادمفيـو العدد العشري، وكتابة  أجزاء: خمسةيتكوف الدرس مف 

 والعشري والعكس، تقريب األعداد العشرية.، تحويؿ العدد الكسري إلى عدد لألعداد
 الجزء األوؿ: مفيـو العدد العشري 

 يميد المعمـ لمدرس مف خبلؿ نشاط تطبيقي ميداني في ساحة المدرسة. -
 (.55(، ص )1ابتكر( في نشاط ) –استمع  –شارؾ  –يوظؼ المعمـ استراتيجية )كوف  -
لمستو  الدراسي العاـ في الرياضيات( بحيث تضـ ُيقسـ المعمـ الطمبة إلى مجموعات غير متجانسة )حسب ا -

 .مبة ( ط 6 -4)  مف كؿ مجموعة تضـ
 ( عمى الطمبة:F.S.L.Cابتكر( ) –استمع  –شارؾ  –ف يوزع المعمـ بطاقات استراتيجية )كوّ  -
 

 اليـو والتاريخ: عنواف الدرس:

ف إجابتي )  (Fأكوِّ
 أشارؾ إجابتي مع زمالئي

 (Sوأسجؿ مالحظاتي )
جيدًا إلى النقاش أستمع 

 (Lوأسجؿ مالحظاتي )
أفكر في إجابة جديدة 
 (Cمختمفة عف زمالئي )

 
 

   

 يقـو المعمـ بمشاركة الطمبة قياس عرض ممر المدرسة أو جزء مف الحديقة )يتضمف القياس عددًا عشريًا(. -
 خطوة:( ويوجو الطمبة الستخداـ البطاقة حسب كؿ F.S.L.Cينفذ المعمـ خطوات استراتيجية ) -

 الخطوة األولى: أكوف إجابتي:
 (.Fيوجو المعمـ الطمبة لتسجيؿ القياس الذي أماميـ عمى البطاقة في العمود األوؿ ) -
 يطمب المعمـ مف الطمبة بعد ترتيبيـ في الصؼ كتابة القياس عمى صورة كسر عادي. -

 الخطوة الثانية: أشارؾ إجابتي:
 يسأؿ المعمـ الطمبة  ما قياس عرض الحديقة؟  -
 ( مف البطاقة.Sيوجو المعمـ الطمبة لبلستفادة مف تعدد اإلجابات، وتسجيميا في العمود الثاني ) -

 الخطوة الثالثة: استمع جيدًا:
 البطاقة.( مف Lيوجو المعمـ الطمبة إلى االستماع الجيد لزمبلئيـ، وتسجيؿ أفكارىـ وأسئمتيـ في العمود الثالث ) -
 .صؼائية ليعرض إجابتو عمى باقي اليختار المعمـ أحد الطمبة بطريقة عشو  -
 يناقش المعمـ الطمبة في اإلجابة وتحويؿ الكسر العادي إلى كسر عشري.  -
 المعمـ الصورة الجديدة بأنيا )العدد العشري( ويتكوف مف عدد صحيح وكسر عشري. يُيسم -
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 جديدة:الخطوة الرابعة: أفكر في إجابة 

 يطمب المعمـ مف الطمبة التفكير بصياغة مفيـو العدد العشري. -
 ( مف البطاقة.Cيوجو المعمـ الطمبة لكتابة أعداد عشرية مختمفة عف زمبلئيـ في العمود الرابع ) -
 (:55يطمب المعمـ مف بعض الطمبة قراءة بند أتعمـ ص ) -

 
 نشاط:

بعضًا منيا، ثـ يطمب مف بعض الطمبة قراءة األعداد العشرية يعرض المعمـ بطاقات عمييا أعدادًا عشرية ويقرأ  -
 األخر .

7.15 2.45 342.19 
156.08 9.6 35.8 

 
 كسر عشري(. –يختار المعمـ بعض الطمبة لتحديد مكونات العدد العشري )عدد صحيح  -
 يتابع المعمـ اإلجابات، ويقدـ التغذية الراجعة المناسبة فور صدور اإلجابة. -

  الثاني: كتابة العدد العشري رمزًا ولفظًا.الجزء 
 ( مف خبلؿ خطوات االستراتيجية.56(، مف الكتاب المدرسي، ص )2ينفذ المعمـ نشاط ) -
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 اليـو والتاريخ: عنواف الدرس:

ف إجابتي )  (Fأكوِّ
 أشارؾ إجابتي مع زمالئي

 (Sوأسجؿ مالحظاتي )
أستمع جيدًا إلى النقاش 

 (Lوأسجؿ مالحظاتي )
أفكر في إجابة جديدة 
 (Cمختمفة عف زمالئي )

 
 
 

   

 الخطوة األولى: أكوف إجابتي:
( أماـ الطمبة ويطمب منيـ كتابة العدد العشري عمى صورة كممات في 9.25يعرض المعمـ العدد العشري ) -

 (.Fالعمود األوؿ )
 الخطوة الثانية: أشارؾ إجابتي:

 أقرانيـ، ومناقشتيا وتحديد االختبلؼ بينيما.يوجو المعمـ الطمبة لمشاركة إجابتيـ مع  -
 الخطوة الثالثة: استمع جيدًا:

 .صؼائية ليعرض إجابتو عمى باقي اليختار المعمـ أحد الطمبة بطريقة عشو  -
 يناقش المعمـ الطمبة في اإلجابات المعروضة.  -

 تقويـ تكويني ) بنائي(:
 ( كتقويـ تكويني.2)(، مف ورقة عمؿ 3يطمب المعمـ مف الطمبة تنفيذ نشاط ) -
 يتابع المعمـ اإلجابات عمى الكتاب المدرسي، ويطمب مف بعضيـ كتابة اإلجابة عمى السبورة. -

 تقويـ ختامي:
 (.56( ص )3نشاط ) -
 (.2( مف ورقة عمؿ )5نشاط ) -

 (.56( ص )4: نشاط )واجب بيتي
 

 .الجزء الثالث: التمثيؿ الرياضي لألعداد العشرية 
 (.2( في ورقة عمؿ )1الطمبة لوحة المنازؿ ومكوناتيا في نشاط )يراجع المعمـ مع  -
( ويوجو الطمبة الستخداـ البطاقة FSLCابتكر( ) –استمع  –شارؾ  –ينفذ المعمـ خطوات استراتيجية )كوف  -

 حسب كؿ خطوة:
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 اليـو والتاريخ: عنواف الدرس:

ف إجابتي )  (Fأكوِّ
أشارؾ إجابتي مع 

 زمالئي
 (Sمالحظاتي )وأسجؿ 

أستمع جيدًا إلى النقاش 
 (Lوأسجؿ مالحظاتي )

أفكر في إجابة جديدة 
مختمفة عف زمالئي 

(C) 

    

 
 الخطوة األولى: أكوف إجابتي:

 يسأؿ المعمـ الطمبة:  -
 ما العدد العشري في النشاط الذي أمامؾ؟  -
 ما الكسر العشري؟ وما العدد الصحيح؟ -
 منزلة العشرات؟ في الجزء الصحيح؟ما الرقـ في منزلة اآلحاد؟ وفي  -
 ما الرقـ في منزلة جزء مف عشرة؟ وفي منزلة جزء مف مئة؟ في الجزء العشري؟ -

 الخطوة الثانية: أشارؾ إجابتي:
 يطمب المعمـ مشاركة اإلجابة داخؿ المجموعات، ويوجو النقاش لئلجابة عف السؤاؿ. -

 الخطوة الثالثة: استمع جيدًا:
 إلى االستماع الجيد لزمبلئيـ، وتسجيؿ أفكارىـ في العمود الثالث.يوجو المعمـ الطمبة  -
 يختار المعمـ طالبًا مف كؿ مجموعة لئلجابة عف النشاط. -

 الخطوة الرابعة: أفكر في إجابة جديدة:
 يطمب المعمـ مف الطمبة كتابة عددًا عشريًا وتمثيمو عمى لوحة المنازؿ. -

 :تقويـ تكويني ) بنائي (
 (.57( في الكتاب المدرسي، ص )5الطمبة تنفيذ نشاط ) يطمب المعمـ مف -

 
 :نشاط

 ( مع الطمبة لكتابة العدد العشري بالصورة الموسعة.6يناقش المعمـ عمى السبورة المثاؿ في نشاط ) -
 (.57( ص )6يطمب المعمـ مف الطمبة تنفيذ نشاط ) -
 يناقش المعمـ الطمبة في اإلجابات ويكتبيا عمى السبورة. -
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 :ختاميتقويـ 
 (.2(، في ورقة عمؿ )2يطمب المعمـ مف الطمبة تنفيذ نشاط ) -

 :والعكس الجزء الرابع: تحويؿ العدد الكسري إلى عدد عشري
( إلى كسر عشري والعكس مف خبلؿ 100أو  10يناقش المعمـ الطمبة في تحويؿ الكسر العشري الذي مقامو ) -

 حؿ أمثمة عمى السبورة.
 (.57(، في ورقة عمؿ )7يذ نشاط )يطمب المعمـ مف الطمبة تنف -
 

 :الجزء الخامس: تقريب األعداد العشرية
 (.2( في ورقة عمؿ )4يميد المعمـ لمدرس بمراجعة تقريب األعداد الصحيحة في نشاط ) -
 ( ويوجو الطمبة الستخداـ البطاقة حسب كؿ خطوة:F.S.L.Cينفذ المعمـ خطوات استراتيجية ) -
 

 والتاريخ:اليـو  عنواف الدرس:

ف إجابتي )  (Fأكوِّ
 أشارؾ إجابتي مع زمالئي

 (Sوأسجؿ مالحظاتي )
أستمع جيدًا إلى النقاش 

 (Lوأسجؿ مالحظاتي )
أفكر في إجابة جديدة 
 (Cمختمفة عف زمالئي )

 
 
 

   

 الخطوة األولى: أكوف إجابتي:
 صحيح. ( إلى أقرب عدد3.7يسأؿ المعمـ الطمبة: كيؼ يمكف تقريب العدد العشري ) -
 يوجو الطمبة إلى كتابة األفكار والحموؿ في الجزء المخصص مف البطاقة. -

 الخطوة الثانية: أشارؾ إجابتي:
 يطمب المعمـ مشاركة اإلجابة داخؿ المجموعات، ويوجو النقاش لئلجابة عف السؤاؿ. -

 الخطوة الثالثة: استمع جيدًا:
 تسجيؿ أفكارىـ في العمود الثالث.يوجو المعمـ الطمبة إلى االستماع الجيد لزمبلئيـ، و  -
 يختار المعمـ طالبًا مف كؿ مجموعة لئلجابة عف النشاط. -
 يعرض المعمـ آلية التقريب ألقرب عدد صحيح عمى السبورة. -
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 الخطوة الرابعة: أفكر في إجابة جديدة:
 ( لمتقريب إلى أقرب جزء مف عشرة )تفكير(.58(، ص )9تنفيذ نشاط ) الطمبة  يطمب المعمـ مف -

 
 :ختاميتقويـ 

يناقش المعمـ عمى السبورة نشاط ، (58( في الكتاب المدرسي، ص )10يطمب المعمـ مف الطمبة تنفيذ نشاط ) -
 ( مع الطمبة.10)
 :نشاط

 .يطمب المعمـ مف الطمبة حؿ نشاط تفوؽ في ورقة العمؿ  -
 واجب بيتي:  -

 أكمؿ الفراغ:
 و....................العدد العشري يتكوف مف....................  -
 يكتب بالكممات...................................... 15.3العدد العشري  -
 خمسة وعشروف صحيح وخمسة مف مئة يكتب بالرموز.................... -
 ألقرب عدد صحيح..........................  13.6العدد العشري  -
 ................... عمى صورة العدد الكسري = 7.16العدد العشري  -

 المراد التقريب ليا  لةتحت المنز أضع خطًا  3,7
  5بالعدد  7أقارف العدد 

، 3( الى العدد 1إذف نضيؼ ) 5أكبر مف  7العدد 
ومكاف كؿ المنزلة عمى  7ونضع صفرًا مكاف العدد 

  7يميف العدد 
3,70 ≈ 4 
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 وحػػػػدة الػػػكسػػػور واألعػػػػداد الػعشػػريػػػػة
 3عدد الحصص:                الدرس الثالث: جمع الكسور العشرية

 
 اليدؼ العاـ: 

 أف يجد الطالب ناتج جمع كسريف عشرييف بشكؿ صحيح.
 : األىداؼ اإلجرائية

 عمى أف: في نياية الدرس يتوقع أف يصبح الطالب قادراً 
 يجمع كسريف عشرييف مف خبلؿ التمويف 
 يجمع كسريف عشرييف باستخداـ لوحة المنازؿ 
  ًيجد ناتج جمع كسريف عشرييف عموديا 
  ًيجد ناتج جمع كسريف عشرييف أفقيا 
 يجد ناتج جمع أكثر مف كسرييف عشرييف 
 يجر  عممية جمع كسريف عشرييف باستخداـ خط األعداد 
  ية معطاةيكوف جممة جمع لكسور عشر 
 يتحقؽ مف صحة جمع كسريف عشرييف 
 يحؿ مسائؿ كبلمية تتضمف عممية جمع كسريف عشرييف 
 يكمؿ النمط لمكسور العشرية المعطاة 

 : الخبرات السابقة
 طريقة جمع األعداد الصحيحة. –العدد العشري  –الكسر العادي  –األجزاء مف مئة  –األجزاء مف عشرة 
 المواد واألدوات: 
 –أدوات ىندسية  -بطاقات ورقية مختمفة الشكؿ وقابمة لمتقسيـ  -مف بيئة الطالب  محسوسات-الكتاب المدرسي 

 أوراؽ عمؿ. –( F.S.L.Cابتكر( ) –استمع  –شارؾ  –)كوف بطاقات استراتيجية 
 :مستويات األداء

 خطاء.مستو  عاٍؿ: يجد الطالب ناتج جمع كسريف عشرييف بالتحميؿ والمناقشة وبدوف أ 
 .مستو  متوسط: يجد الطالب ناتج جمع كسريف عشرييف 
 .مستو  دوف المتوسط: يجد الطالب ناتج جمع كسريف عشرييف بالرسـو بمساعدة المعمـ 
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 إجراءات الدرس:
 مفيـو عممية جمع الكسور العشرية، تمثيؿ عممية تمثيؿ جمع الكسور العشرية. :يتكوف الدرس مف جزأيف

 تمييد:
 ( كتقويـ قبمي.3( في ورقة عمؿ )1المعمـ مع الطمبة نشاط )يراجع  -
 

 الجزء األوؿ: مفيـو عممية جمع الكسور العشرية
 .مبة( ط6-4غير متجانسة مكونة مف ) يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجموعات -
 (، ويوجو الطمبة إلى البدء بتنفيذ النشاط.59( ص )1يوضح المعمـ لممجموعات فكرة نشاط ) -
 ( في تنفيذ النشاط.F.S.L.Cابتكر( ) –استمع  –شارؾ  –ف ـ استراتيجية )كوّ يوظؼ المعم -
 ( عمى الطمبة:F.S.L.Cيوزع المعمـ بطاقات استراتيجية ) -

 اليـو والتاريخ: عنواف الدرس:

ف إجابتي )  (Fأكوِّ
 أشارؾ إجابتي مع زمالئي

 (Sوأسجؿ مالحظاتي )
أستمع جيدًا إلى النقاش 

 (Lوأسجؿ مالحظاتي )
أفكر في إجابة جديدة 
 (Cمختمفة عف زمالئي )

 
 

   

 الخطوة األولى: أكوف إجابتي:
 يوجو المعمـ الطمبة لتمويف األجزاء لكؿ طالب بموف مختمؼ. -
 يسأؿ المعمـ: -

 مف الفائز في المسابقة؟........ -
 ما الكسر العادي الذي يمثمو عدد األجزاء التي طبلىا كؿ مف نبيؿ وحساـ وعمر. -
 الذي يمثؿ ما كتبو كٍؿ مف نبيؿ وحساـ معًا؟ ما الكسر -

 (.Fيطمب المعمـ مف الطمبة كتابة اإلجابات عمى البطاقة في العمود األوؿ ) -
 الخطوة الثانية: أشارؾ إجابتي:

يستمع المعمـ إلجابات عينة مف المجموعات، ويوجو طمبة الصؼ لبلستماع الجيد، وتسجيميا في العمود الثاني  -
(S.مف البطاقة ) 

 الخطوة الثالثة: استمع جيدًا:
 يختار المعمـ أحد الطمبة بطريقة عشوائية ليعرض إجابتو عمى باقي الفصؿ. -
 يتوصؿ المعمـ مع الطمبة لئلجابة الصحيحة. -

 الخطوة الرابعة: أفكر في إجابة جديدة:
 يطمب المعمـ مف الطمبة التفكير في إيجاد ناتج جمع كسريف عشرييف. -
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 (.59( ص )2إليجاد ناتج الجمع في نشاط )يوجو المعمـ الطمبة  -
 نشاط تكويني ) بنائي(:

 (.60( ص )3يطمب المعمـ مف الطمبة العمؿ )أزواجًا( لتنفيذ نشاط ) -
 (.3( مف ورقة عمؿ )2تنفيذ نشاط ) -
 يتابع المعمـ تنفيذ الطمبة لمنشاط، ثـ يطمب مف يناقش الطمبة في اإلجابات. -
 اء عممية جمع كسريف عشرييف.يرتب المعمـ مع الطمبة خطوات إجر  -
 يتوصؿ المعمـ إلى الخطوات الصحيحة إليجاد ناتج الجمع. -
 (:60يطمب المعمـ مف بعض الطمبة قراءة بند أتعمـ ص ) -

 
  :الجزء الثاني: تمثيؿ عممية جمع الكسور العشرية 
  :عمى خط األعداد 

 يراجع المعمـ مع الطمبة خط األعداد وتقسيمو. -
 =   (. 0,4+ 0,2بمشاركة الطمبة عممية جمع الكسريف )ينفذ المعمـ  -
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 يخبر المعمـ الطمبة أنو يمكف إيجاد ناتج الجمع بطريقة أخر  مف خبلؿ خط األعداد. -
 يستمع المعمـ ألفكار الطمبة حوؿ تمثيؿ عممية الجمع عمى خط األعداد. -
 (.60(، مف الكتاب المدرسي، ص )4ينفذ المعمـ نشاط ) -
 (.3( عمى ورقة عمؿ )3) تنفيذ نشاط -

 :إيجاد ناتج الجمع أفقيًا ورأسيًا 
 (.61( مف الكتاب المدرسي، ص )5يكمؼ المعمـ الطمبة العمؿ فرديًا لتنفيذ نشاط ) -
 يناقش المعمـ الطمبة في عممية جمع كسرييف عموديًا. -
( مف الكتاب المدرسي، 6)يكمؼ المعمـ الطمبة بإيجاد ناتج جمع كسرييف عشرييف أفقيًا، مف خبلؿ تنفيذ نشاط  -

 (.61ص )
 (.3( مف ورقة عمؿ )4(، تدريب )61( ص )7نشاط )تقويـ ختامي: 
 .3رقـ  ورقة عمؿ( + نشاط تفوؽ مف 61( ص )8نشاط )نشاط تفوؽ: 

 واجب بيتي: أكمؿ الفراغ:
- 0.25  +0.22 ................= 
 ( عمى خط األعداد.0.32+  0.12مثؿ عممية جمع ) -
 ،...... ،....... 0.5،  0.3،  0.1أكمؿ النمط:  -
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 وحػػػػدة الػػػكسػػػور واألعػػػػداد الػعشػػريػػػػة
 3عدد الحصص:                الدرس الرابع: طرح الكسور العشرية

 
 اليدؼ العاـ: 

 أف يجد الطالب باقي  طرح كسريف عشرييف بشكؿ صحيح.
 : األىداؼ اإلجرائية

 يصبح الطالب قادرًا عمى أف:في نياية الدرس يتوقع أف 
 يطرح كسريف عشرييف مف خبلؿ صورة ُمعطاة 
 يطرح كسور عشرية عمى لوحة المنازؿ 
  ًيجد باقي طرح كسريف عشرييف عموديا 
  ًيجد باقي طرح كسريف عشرييف أفقيا 
 يتحقؽ بالجمع مف صحة ناتج طرح كسريف عشرييف 
 يتحقؽ مف معقولية الحؿ باستخداـ التقدير 
 طرح كسريف عشرييف عمى خط األعداد يمثؿ عممية 
 يكوف جممة طرح لكسور عشرية معطاة 
 يحؿ مسائؿ كبلمية تتضمف عممية طرح كسريف عشرييف 
 أف يصؼ األنماط المعطاة لمكسور العشرية 

 : الخبرات السابقة
 الصحيحة.طريقة جمع األعداد  –العدد العشري  –الكسر العادي  –األجزاء مف مئة  –األجزاء مف عشرة 
 المواد واألدوات: 
 –أدوات ىندسية  -بطاقات ورقية مختمفة الشكؿ وقابمة لمتقسيـ  -محسوسات مف بيئة الطالب  -الكتاب المدرسي 

 أوراؽ عمؿ. –( F.S.L.Cابتكر( ) –استمع  –شارؾ  –)كوف بطاقات استراتيجية 
 :مستويات األداء

  عشرييف بالتحميؿ والمناقشة وبدوف أخطاء.مستو  عاٍؿ: يجد الطالب ناتج طرح كسريف 
 .مستو  متوسط: يجد الطالب ناتج طرح كسريف عشرييف 
 .مستو  دوف المتوسط: يجد الطالب ناتج طرح كسريف عشرييف بالرسـو وبمساعدة المعمـ 
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 إجراءات الدرس:
 تمييد: 

 ( كتقويـ قبمي.4( مف ورقة عمؿ )1يراجع المعمـ مع الطمبة تدريب ) -
 الدرس مف جزأيف مفيـو الكسر العشري، وتمثيؿ طرح الكسر العشري.يتكوف 
 الجزء األوؿ: مفيـو عممية طرح الكسور العشرية 

 طبلب. 4يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجموعات غير متجانسة مكونة مف  -
 (، ويوجو الطمبة إلى البدء بتنفيذ النشاط.62( ص )1يوضح المعمـ لممجموعات فكرة نشاط ) -
 ( في تنفيذ النشاط.F.S.L.Cابتكر( ) –استمع  –شارؾ  –المعمـ استراتيجية )كوف يوظؼ  -
 ( عمى الطمبة:FSLCيوزع المعمـ بطاقات استراتيجية ) -

 اليـو والتاريخ: عنواف الدرس:

ف إجابتي )  (Fأكوِّ
 أشارؾ إجابتي مع زمالئي

 (Sوأسجؿ مالحظاتي )
أستمع جيدًا إلى النقاش 

 (Lوأسجؿ مالحظاتي )
أفكر في إجابة جديدة 
 (Cمختمفة عف زمالئي )

    

 الخطوة األولى: أكوف إجابتي:
 يوجو المعمـ الطمبة لتمويف األجزاء لكؿ طالب بموف مختمؼ. -
 يسأؿ المعمـ: -

 ما الكسر العشري الذي يمثمو طوؿ عظمة الفخذ بالمتر. -
 ما الكسر العشري الذي يمثمو طوؿ رجمو بالمتر. -
 عظمة الساؽ ككسر عشري؟ ما الكسر الذي تمثمو -

 (.Fيطمب المعمـ مف الطمبة كتابة اإلجابات عمى البطاقة في العمود األوؿ ) -
 الخطوة الثانية: أشارؾ إجابتي:

يستمع المعمـ إلجابات عينة مف المجموعات، ويوجو طمبة الصؼ لبلستماع الجيد، وتسجيميا في العمود الثاني  -
(S.مف البطاقة ) 

 مع جيدًا:الخطوة الثالثة: است
آخروف حتى  بة. ثـ يختار طمصؼمى باقي اليختار المعمـ أحد الطمبة بطريقة عشوائية ليعرض إجابتو ع -

 يتوصؿ المعمـ مع الطمبة لئلجابة الصحيحة.
 الخطوة الرابعة: أفكر في إجابة جديدة:

 يطمب المعمـ مف الطمبة التفكير في إيجاد ناتج طرح كسريف عشرييف. -
 (.62( ص )2الطمبة إليجاد ناتج الطرح في نشاط )يوجو المعمـ  -
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 الجزء الثاني: تمثيؿ عممية الطرح عمى لوحة المنازؿ: 

 يراجع المعمـ مع الطمبة طريقة االستبلؼ في عممية طرح األعداد الصحيحة. -
 (.0.48 – 0.66يوزع المعمـ عمى الطمبة بطاقة عمؿ لتمثيؿ عممية الطرح ) -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الطرح باستخداـ لوحة المنازؿ 
 

 آحاد جزء مف عشرة جزء مف مئة
6 6 0 
8 2 0 
   
 

 يناقش المعمـ الطمبة في عممية الطرح عمى لوحة المنازؿ. -
 :تقويـ تكويني

 (.63( ص )4)نشاط  -
 (:63يطمب المعمـ مف بعض الطمبة قراءة بند أتعمـ ص ) -
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 نشاط تكويني ) بنائي (:

 (.63( ص )5يطمب المعمـ مف الطمبة العمؿ )أزواجًا( لتنفيذ نشاط ) -
 (.4( مف ورقة عمؿ )2تنفيذ نشاط ) -
 يتابع المعمـ تنفيذ الطمبة لمنشاط، ثـ يطمب مف يناقش الطمبة في اإلجابات. -
 يتوصؿ المعمـ إلى الخطوات الصحيحة إليجاد ناتج الطرح. -

 :تمثيؿ عممية الطرح عمى خط األعداد 
 (.0.2 - 0.6ينفذ المعمـ بمشاركة الطمبة عممية طرح الكسريف ) -

 

 
 يستمع المعمـ ألفكار الطمبة حوؿ تمثيؿ عممية الطرح عمى خط األعداد. -
 (.64ب المدرسي، ص )(، مف الكتا6يوجو المعمـ الطمبة لتنفيذ نشاط ) -
 (.4( مف ورقة عمؿ )3تنفيذ نشاط ) -

 حؿ مسائؿ كالمية:
 (.64( ص )7يناقش المعمـ الطمبة في نشاط ) -
 يستمع المعمـ ألفكار الطمبة إليجاد حؿ المسألة. -
 ينفذ المعمـ النشاط عمى السبورة أماـ الطمبة. -

 (.4( + نشاط تفوؽ مف ورقة عمؿ )64( ص )8نشاط )تقويـ ختامي: 
 واجب بيتي: 

 =................ 0.22 -  0.35جد باقي طرح  _ 
 ( عمى خط األعداد.0.11 - 0.21مثؿ عممية طرح ) -

 
 ،...... ،....... 0.4،  0.5،  0.6أكمؿ النمط:  -
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 وحػػػػدة الػػػكسػػػور واألعػػػػداد الػعشػػريػػػػة
 حصص 4عدد الحصص:      الدرس الخامس: جمع األعداد العشرية

 
 اليدؼ العاـ: 

 أف يجد الطالب ناتج جمع عدديف عشرييف بشكؿ صحيح.
 : األىداؼ اإلجرائية

 في نياية الدرس يتوقع أف يصبح الطالب قادرًا عمى أف:
 يجمع كسريف عشرييف ناتجيما عدد عشري. 
  ًيجد ناتج جمع أعداد عشرية عموديا. 
  ًيجد ناتج جمع أعداد عشرية أفقيا. 
  عدديف عشرييفيجد ناتج جمع أكثر مف.  
 ُيّقدر ناتج جمع أعداد عشرية ُمعطاة. 
 يكمؿ النمط لؤلعداد العشرية المعطاة. 
 .يكوف جممة جمع ألعداد عشرية مف أعداد معطاة 
 جمع أعداد عشرية ةيحؿ مسائؿ كبلمية متضمن. 

 : الخبرات السابقة
 طريقة جمع الكسور العشرية. –حة طريقة جمع األعداد الصحي –العدد العشري  –العشري  الكسر-الكسر العادي 

 المواد واألدوات: 
 –ىندسية  أدوات-ورقية مختمفة الشكؿ وقابمة لمتقسيـ  بطاقات-مف بيئة الطالب  محسوسات-الكتاب المدرسي 

 أوراؽ عمؿ. –( ابتكر-استمع  –شارؾ  –بطاقات استراتيجية )كوف 
 :مستويات األداء

  عدديف عشرييف بالتحميؿ والمناقشة وبدوف أخطاء.مستو  عاٍؿ: يجد الطالب ناتج جمع 
 .مستو  متوسط: يجد الطالب ناتج جمع عدديف عشرييف 
 .مستو  دوف المتوسط: يجد الطالب ناتج جمع عدديف عشرييف بالرسـو وبمساعدة المعمـ 
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 إجراءات الدرس:

 االعداد العشرية مفيـو عممية جمع االعداد العشرية، تقدير ناتج جمع  :يتكوف الدرس مف جزأيف

 تمييد: 

 (.5مع الطمبة جمع عددييف صحيحيف، وكسرييف عشرييف )تمييد ورقة عمؿ  المعمـيراجع  -
 الجزء األوؿ: مفيـو عممية جمع األعداد العشرية 

 ( طبلب. 6-4يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجموعات غير متجانسة مكونة مف )  -
 (.65( ص )1العشرية في نشاط )يراجع المعمـ مع الطمبة عممية جمع الكسور  -
يناقش المعمـ الطمبة في السؤاؿ: ىؿ ناتج جمع عدديف عشرييف دائمًا كسر عشري؟ مف خبلؿ تنفيذ خطوات  -

 االستراتيجية: 
 اليـو والتاريخ: عنواف الدرس:

ف إجابتي )  (Fأكوِّ
أشارؾ إجابتي مع 

 زمالئي
 (Sوأسجؿ مالحظاتي )

أستمع جيدًا إلى 
النقاش وأسجؿ 

 (Lالحظاتي )م

أفكر في إجابة جديدة 
مختمفة عف زمالئي 

(C) 
 
 

   

 الخطوة األولى: أكوف إجابتي:
 يسأؿ المعمـ: ىؿ ناتج جمع عدديف عشرييف دائمًا كسر عشري؟  -
 (.Fيطمب المعمـ مف الطمبة كتابة اإلجابات عمى البطاقة في العمود األوؿ ) -

 الخطوة الثانية: أشارؾ إجابتي:
( Sالطمبة لمشاركة إجاباتيـ ضمف المجموعة التعاونية، وتسجيؿ المبلحظات في العمود الثاني )يوجو المعمـ  -

 مف البطاقة.
 الخطوة الثالثة: استمع جيدًا:

يختار المعمـ أحد الطمبة بطريقة عشوائية ليعرض إجابتو عمى باقي الفصؿ، ثـ يختار طمبة آخروف لعرض  -
 لئلجابة الصحيحة. إجاباتيـ، حتى يتوصؿ المعمـ مع الطمبة

 الخطوة الرابعة: أفكر في إجابة جديدة:
 يطمب المعمـ مف الطمبة تقديـ دليؿ عمى صحة اإلجابات المطروحة. -
 يستمع المعمـ ويناقش الطمبة في األمثمة. -
 يتوصؿ المعمـ مع الطمبة لئلجابة الصحيحة. -
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 :نشاط

 ( مع الطمبة.65) ص( 2ينفذ المعمـ نشاط ) -

 (.5( مف ورقة عمؿ )1)ينفذ الطمبة نشاط  -

 :تقويـ تكويني
 ( وتسجيؿ المبلحظات.66( ص )4يطمب المعمـ مف الطمبة التأمؿ في نشاط ) -
 يناقش المعمـ الطمبة في مبلحظاتيـ.  -
 يستنتج المعمـ مع الطمبة خطوات جمع عدديف عشرييف. -
 (:60يطمب المعمـ مف بعض الطمبة قراءة بند أتعمـ ص ) -

 
 (:نشاط تكويني ) بنائي 

 (.66( ص )5يطمب المعمـ مف الطمبة العمؿ )أزواجًا( لتنفيذ نشاط ) -
 (.5( مف ورقة عمؿ )2ينفذ الطمبة نشاط ) -

 يتابع المعمـ تنفيذ الطمبة لمنشاط، ثـ يطمب مف يناقش الطمبة في اإلجابات. -
 يرتب المعمـ مع الطمبة خطوات إجراء عممية جمع عدديف عشرييف. -

 : تقويـ ختامي
 (.66) ( ص6نشاط ) -
 (.5( مف ورقة عمؿ )3ينفذ الطمبة نشاط ) -

 :الجزء الثاني: تقدير ناتج جمع األعداد العشرية 
 يراجع المعمـ مع الطمبة عممية تقدير ناتج الجمع. -
 ( بمشاركة الطمبة عمى السبورة.76( ص )8ينفذ المعمـ النقطة )أ( مف نشاط ) -
 النشاط ذاتو. يكمؼ المعمـ الطمبة باإلجابة عمى النقطة )ب، ج( مف -

 (.67( ص )9نشاط )نشاط تفوؽ: 
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 (.5( مف ورقة عمؿ )5تنفيذ نشاط ) -
 

 واجب بيتي: 
 أكمؿ الفراغ:

- 5.25  +11.25 ................= 
( ألقرب عدد 3.36+  4.65قدر ناتج جمع العدديف العشرييف ) -

 صحيح......................................................
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 وحػػػػدة الػػػكسػػػور واألعػػػػداد الػعشػػريػػػػة
 حصص 4عدد الحصص:      الدرس السادس: طرح األعداد العشرية

 
 اليدؼ العاـ: 

 أف يجد الطالب باقي  طرح عدديف عشرييف بشكؿ صحيح.
 : األىداؼ اإلجرائية

 في نياية الدرس يتوقع أف يصبح الطالب قادرًا عمى أف:
  عشرية مف خبلؿ لوحة المنازؿيطرح أعداد 
 يطرح أعداد عشرية بالطريقة األفقية 
  ًيتحقؽ بالجمع بعد طرح أعداد عشرية أفقيا 
  ًيتحقؽ بالجمع بعد طرح أعداد عشرية عموديا 
 .يكوف جممة طرح ألعداد عشرية مف أعداد معطاة 
 يكمؿ عممية طرح عدديف عشرييف بالعدد المناسب 
 طرح عدديف عشرييف يحؿ مسائؿ كبلمية تتضمف عممية 
 يتحقؽ مف صحة ناتج طرح أعداد عشرية في مسائؿ كبلمية 
 ُيكمؿ نمط أعداد عشرية ُمعطاة 

 : الخبرات السابقة
طريقة طرح الكسور  –طريقة طرح األعداد الصحيحة  –العدد العشري  –الكسر العشري  -الكسر العادي 

 العشرية.
 المواد واألدوات: 
 –أدوات ىندسية  -بطاقات ورقية مختمفة الشكؿ وقابمة لمتقسيـ  -مف بيئة الطالب  محسوسات -الكتاب المدرسي 

 أوراؽ عمؿ. –ابتكر(  -استمع  –شارؾ  –بطاقات استراتيجية )كوف 
 :مستويات األداء

 .مستو  عاٍؿ: يجد الطالب ناتج طرح عدديف عشرييف بالتحميؿ والمناقشة وبدوف أخطاء 
 ج طرح عدديف عشرييف.مستو  متوسط: يجد الطالب نات 
 .مستو  دوف المتوسط: يجد الطالب ناتج طرح عدديف عشرييف بالرسـو بمساعدة المعمـ 
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 إجراءات الدرس:

 مفيـو عممية طرح االعداد العشرية، وتقدير ناتج طرح االعداد العشرية :يتكوف الدرس مف جزأيف

 تمييد: 

 (.6ورقة عمؿ مراجعة طرح عدديف صحيحيف وكسرييف عشرييف )تمييد  -

 الجزء األوؿ: مفيـو عممية طرح األعداد العشرية 
 ( طبلب. 6-4يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجموعات غير متجانسة مكونة مف )  -
 (.0.32 – 0.65يراجع المعمـ مع الطمبة عممية طرح الكسور العشرية مف خبلؿ النشاط ) -
 كسرييف عشرييف وعممية طرح عدديف عشرييف؟ يناقش المعمـ الطمبة في السؤاؿ: ما الفرؽ بيف عممية طرح  -
 ( مف خبلؿ الحوار والنقاش مع الطمبة، ومف خبلؿ تنفيذ خطوات االستراتيجية: 68( ص )1ينفذ المعمـ نشاط ) -

 اليـو والتاريخ: عنواف الدرس:

ف إجابتي )  (Fأكوِّ
أشارؾ إجابتي مع 

 زمالئي
 (Sوأسجؿ مالحظاتي )

أستمع جيدًا إلى 
 النقاش وأسجؿ

 (Lمالحظاتي )

أفكر في إجابة جديدة 
مختمفة عف زمالئي 

(C) 
 
 
 

   

 الخطوة األولى: أكوف إجابتي:
 ( فرديًا. واإلجابة عف:68( ص )1يطمب المعمـ مف الطمبة قراءة نشاط ) -

 ما عناصر عممية الطرح؟ -
 ما خطوات إجراء عممية الطرح؟ -
 كيؼ نتحقؽ مف صحة عممية الطرح؟ -

 (.Fالطمبة كتابة اإلجابات عمى البطاقة في العمود األوؿ )يطمب المعمـ مف  -
 الخطوة الثانية: أشارؾ إجابتي:

يطمب المعمـ مف الطمبة مناقشة النشاط جماعيًا في المجموعة التعاونية. وتسجيؿ المبلحظات في العمود الثاني  -
(S.مف البطاقة ) 
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 الخطوة الثالثة: استمع جيدًا:
بطريقة عشوائية ليعرض إجابتو عمى باقي الفصؿ، ثـ يختار طمبة آخروف لعرض  يختار المعمـ أحد الطمبة -

 إجاباتيـ، حتى يتوصؿ المعمـ مع الطمبة لئلجابة الصحيحة.
 الخطوة الرابعة: أفكر في إجابة جديدة:

 يوجو المعمـ الطمبة إلى توليد معادالت طرح أعداد عشرية والتحقؽ مف ناتجيا. -

 (:68بة قراءة بند أتعمـ ص )يطمب المعمـ مف بعض الطم -

 
 :نشاط تأمؿ

 (.69( ص )2يطمب المعمـ مف الطمبة التأمؿ في نشاط ) -
 يوجو المعمـ الطمبة لمتحقؽ مف صحة عممية الطرح في النشاط. -

 تقويـ ختامي:
 (.69( ص )3يطمب المعمـ مف الطمبة العمؿ فرديًا لتنفيذ نشاط ) -
 (.6مف ورقة عمؿ )( 1,2,3تنفيذ نشاط ) -
 بع المعمـ تنفيذ الطمبة لمنشاط، ثـ يطمب مف يناقش الطمبة في اإلجابات.يتا -
 يرتب المعمـ مع الطمبة خطوات إجراء عممية طرح عدديف عشرييف. -
 (6قراءة بند أتذكر مف ورقة العمؿ ) -

 : حؿ مسائؿ كالمية
 (.70( ص )4يناقش المعمـ مع الطمبة نشاط ) -
 معيـ إلى اإلجابة الصحيحة.يستمع المعمـ إلجابات الطمبة ويتوصؿ  -

 :الجزء الثاني: تقدير ناتج طرح األعداد العشرية 
 يراجع المعمـ مع الطمبة عممية تقدير ناتج الطرح. -
 ( بمشاركة الطمبة عمى السبورة.70( ص )5ينفذ المعمـ النقطة نشاط ) -
 (.6( مف ورقة عمؿ )4،5،6تنفيذ األنشطة ) -
 النقطة )ب، ج( مف النشاط ذاتو.يكمؼ المعمـ الطمبة باإلجابة عمى  -



173 
 

 (.6( + نشاط تفوؽ مف ورقة عمؿ )71( ص )11، 10نشاط )نشاط تفوؽ: 
 واجب بيتي: 

 (.6) مف ورقة عمؿ )7 ( + نشاط 71ص ) 9، 8نشاط  -
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 وحػػػػدة الػػػكسػػػور واألعػػػػداد الػعشػػريػػػػة
 حصص 4 عدد الحصص:الدرس السابع: مقارنة الكسور العشرية واألعداد العشرية   

 
 اليدؼ العاـ: 

 أف يقارف الطالب بيف كسرييف عشرييف ويقارف بيف عدديف عشرييف ويرتبيا.
 : األىداؼ اإلجرائية

 في نياية الدرس يتوقع أف يصبح الطالب قادرًا عمى أف:
 يقارف بيف كسريف عشرييف مف خبلؿ التمثيؿ اليندسي. 
  األعداديقارف بيف كسريف عشرييف مف خبلؿ خط. 
 يتعرؼ خطوات المقارنة بيف كسريف عشرييف. 
 =يقارف بيف كسريف عشرييف بوضع < أو > أو. 
 = يقارف بيف عدديف عشرييف بوضع < أو > أو. 
  ًيرتب األعداد /الكسور العشرية تصاعديا. 
  ًيرتب األعداد /الكسور العشرية تنازليا. 
 يقارف بيف أعداد / كسور عشرية في مسائؿ كبلمية. 
 يحدد األعداد العشرية المتساوية مف أعداد عشرية معطاة. 

 : الخبرات السابقة
 العدد العشري. –األجزاء مف مئة  –العدد الكسري  –الكسر العادي  –األجزاء مف عشرة 
 المواد واألدوات: 
 –ات ىندسية أدو  -بطاقات ورقية مختمفة الشكؿ وقابمة لمتقسيـ  -محسوسات مف بيئة الطالب  -الكتاب المدرسي 

 أوراؽ عمؿ. –ابتكر(  -استمع  –شارؾ  –بطاقات استراتيجية )كوف 
 :مستويات األداء

 .مستو  عاٍؿ: يقارف الطالب بيف كسرييف عشرييف، وعدديف عشرييف ويرتبيا بدوف أخطاء 
 .مستو  متوسط: يقارف الطالب بيف كسرييف عشرييف، وعدديف عشرييف ويرتبيا بوجود أخطاء 
  المتوسط: يقارف بيف كسرييف عشرييف، وعدديف عشرييف ويرتبيا بمساعدة المعمـ.مستو  دوف 
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 إجراءات الدرس:

 مفيـو مقارنة االعداد، حؿ مسائؿ كبلمية: :يتكوف الدرس مف جزأيف
 تمييد:

 (.7مراجعة مقارنة الكسور العادية )تمييد ورقة عمؿ  -
 الجزء األوؿ: مفيـو مقارنة األعداد العشرية 

 ( بالتشارؾ مع الطالب.72( ص )1المعمـ لمدرس مف خبلؿ تنفيذ نشاط )يميد  -
 شفييًا وكتابيًا. ـلمعمـ الطمبة فرصة لتوضيح إجابتييمنح ا -
 (7( مف ورقة العمؿ )1،2حؿ نشاط ) -
 يرسـ المعمـ خط األعداد عمى السبورة، ويطمب مف الطمبة التفكير في توضيح اإلجابة عمى خط األعداد. -
 لتحديد كسر ليمى وفاطمة، وطالبة ثالثة لتحديد أييما أكبر. يفطالب يختار المعمـ -
 ( مف خبلؿ الحوار والنقاش مع الطمبة، ومف خبلؿ تنفيذ خطوات االستراتيجية: 73( ص )2ينفذ المعمـ نشاط ) -

 اليـو والتاريخ: عنواف الدرس:

ف إجابتي )  (Fأكوِّ
أشارؾ إجابتي مع 

 زمالئي
 (Sوأسجؿ مالحظاتي )

أستمع جيدًا إلى 
النقاش وأسجؿ 

 (Lمالحظاتي )

أفكر في إجابة جديدة 
مختمفة عف زمالئي 

(C) 
 
 
 

   

 الخطوة األولى: أكوف إجابتي:
 ( أماـ الطمبة، ثـ يطمب منيـ التفكير في أي الشجرتيف أكثر ارتفاعًا؟ 2يعرض المعمـ نشاط ) -
 (.Fالعمود األوؿ ) يطمب المعمـ مف الطمبة كتابة اإلجابات عمى البطاقة في -

 الخطوة الثانية: أشارؾ إجابتي:
يطمب المعمـ مف الطمبة مناقشة النشاط جماعيًا في المجموعة التعاونية. وتسجيؿ المبلحظات في العمود الثاني  -

(S.مف البطاقة ) 
 الخطوة الثالثة: استمع جيدًا:

الفصؿ، ثـ يختار طمبة آخروف لعرض يختار المعمـ أحد الطمبة بطريقة عشوائية ليعرض إجابتو عمى باقي  -
 إجاباتيـ، حتى يتوصؿ المعمـ مع الطمبة لئلجابة الصحيحة.

 يتوصؿ المعمـ مع الطمبة لئلجابة الصحيحة. -
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 الخطوة الرابعة: أفكر في إجابة جديدة:
 توليد أسئمة جديدة حوؿ مقارنة األعداد العشرية.ليوجو المعمـ الطمبة  -
 (:68قراءة بند أتعمـ ص )يطمب المعمـ مف بعض الطمبة  -

 
 تقويـ تكويني )بنائي(:

 (.73( ص )3يطمب المعمـ مف الطمبة العمؿ فرديًا لتنفيذ نشاط ) -
 (.7( مف ورقة عمؿ )2تنفيذ نشاط ) -
 يتابع المعمـ تنفيذ الطمبة لمنشاط، ثـ يطمب مف يناقش الطمبة في اإلجابات. -
 عشرييف. يرتب المعمـ مع الطمبة خطوات إجراء مقارنة كسريف -

 الجزء الثاني: حؿ مسائؿ كالمية : 
 (.74( ص )4يناقش المعمـ مع الطمبة نشاط ) -
 يستمع المعمـ إلجابات الطمبة ويتوصؿ معيـ إلى اإلجابة الصحيحة. -
 (7مف ورقة العمؿ ) 3حؿ نشاط  -
 .( 74( ص )5: نشاط )تقويـ تكويني -
 يراجع المعمـ مع الطمبة عممية تقدير ناتج الطرح. -
 ( بمشاركة الطمبة عمى السبورة.74( ص )7المعمـ نشاط )ينفذ  -
 (.7( مف ورقة العمؿ )2تذكير الطمبة بالترتيب التصاعدي والتنازلي مف خبلؿ عرض مثاؿ) -
 ( مف خبلؿ بطاقات االستراتيجية .6حؿ نشاط ) -

 (.7( + نشاط تفوؽ ورقة عمؿ )75( ص )9نشاط )نشاط تفوؽ: 
 واجب بيتي: 

 (.75ص ) 8نشاط  -
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 (: وحدة أنشطة الطالب التعميمية10ممحؽ )

 

 
 
 
 
 

ف   –استمع -شارؾ -دليؿ الطالب لتدريس وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية وفقًا الستراتيجية كوِّ
 مف مقرر الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي / الجزء الثاني (F.S.L.C) ابتكر

 
 

 
 
 

 عداد الباحثة:إ
 الحسنات ويماف صالح جمعإ

 
 
 
 
 

 فمسطيف -القدس
 2018/ػى1439

 جامعػة الػػقػػدس

 عػمادة الػدراسػات العػميػا
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 اسـ الطالب/ ة:......................................................
 المدرسة:.............................................................
 الشعبة:..............................................................

 
  

الكسور العشرية واالعداد 
 العشرية

 الصؼ الرابع األساسي
 الفصؿ الدراسي الثاني

 ـ2018/ 2017لمعاـ الدراسي 
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 المقدمة: 
 

صغيري تعمـ أّف العسؿ مفيد لؾ، والنحمة الكريمة تحتاج إلى مساعدتؾ في جمع أكبر قدر 
تستطيع العبور وحدىا، وتحتاج منؾ أف تحّؿ بعض المسائؿ الرياضية مف الّرحيؽ، فيي ال 

مف وحدة الكسور واألعداد العشرية؛ لتفتح ليا الطريؽ الصحيح لتجمع الرحيؽ، وتصنع لؾ 
 العسؿ المذيذ.

أمامؾ سبع زىرات ستساعدؾ أثناء رحمة جمع الرحيؽ ، بانتيائؾ مف الزىرة األولى تكوف قد 
تابة وتمثيؿ الكسور العشرية لتنطمؽ بعدىا في رحمة األعداد العشرية، خضت مغامرة قراءة وك

وفي الزىرة الثانية المثيرة مع قراءة وتمثيؿ وتقريب األعداد العشرية ، واآلف لننتقؿ معا إلى 
الزىرة الثالثة فيي مفتاح دخولؾ إلى جمع الكسور العشرية ، وفي الزىرة الرابعة المميئة 

ور العشرية ، أعمـ أّييا البطؿ أّنؾ متشّوؽ لموصوؿ إلى الزىرة الخامسة بالمتعة مع طرح الكس
لتتقف معيا جمع األعداد العشرية ، أراؾ بيمة أعمى ىّيا إلى الزىرة السادسة فيي مفتاحؾ 
لطرح األعداد العشرية ، رحمتنا أوشكت عمى االنتياء فقد وصمت يا بطؿ إلى الزىرة السابعة 

 شرية واألعداد العشرية.وىي مقارنة الكسور الع
رائع أييا البطؿ لقد نجحت، أىنئؾ فأنت تستحؽ وساـ بطؿ الرياضيات، وجائزتؾ الكبر  

 الكثير مف العسؿ المذيذ.
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 سنقـو بدارسة ىذه الوحدة بطريقة جديدة مف خبلؿ استراتيجية جديدة وىي: 
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 بطريقة مختمفة مف خبلؿ استراتيجية جديدة وىي :سنقـو بدراسة ىذه الوحدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شارؾ كّوف
 

 استمع
 

 ابتكر
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 اليدؼ: يكتب كسرًا عشريًا ويحوؿ الكسر العادي إلى كسر عشري وبالعكس
 
 
 

 
 
 
 

 نعبر عف الجزء المظمؿ بكسر عادي 

   
 
 
 
 

 الكسور العشرية (1ـ )ػػػػقر  ورقة عمؿ

 

 :(2) نشاط

5 6 

7 10 

8 

 :(1) نشاط

 نكمؿ الجدوؿ اآلتي: 
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 (  1مثاؿ )

  
  =0,6  

 ( فاصمة عشرية(,)تقرأ ستة أجزاء مف عشرة، أو ستة أعشار، وتسمى )
       =    

  
 0,7                      

    
    =0,26 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

                                  
 
 نكتب الكسور العادية االتية بالصورة العشرية: 
 

   =   
   

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

=  
  

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

 

يمكف  100 أو10الكسر العادي الذي مقامو 
كتابتو عمى صورة أخر  تسمى الصورة 

 ف أتذكر  العشرية كما في المثاؿ السابؽ

 :(3) نشاط
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 كتب الكسور العشرية اآلتية بالصورة العادية:ن

0,35  ...........=  0,21...........= 
 
 
 

 ىيا بنا نساعد بابا سنفور في كتابة 
 الكسور العشرية بالكممات  

 
 
 
 

 
 

.............= 

 
0,7 

 

 
.............= 

 :الكسور العشرية باألرقاـ 
 

 .................... خمسة مف مئة

 تسعة أعشار
 
 
 
 
 
 

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

 :(4) نشاط

 :(5) نشاط



185 
 

 
 

 نساعد توـ وجيري في تحويؿ الكسور حسب المطموب فيما يأتي 
 

  نحوؿ إلى كسر عشري 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 :نحوؿ إلى كسر عادي 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

0,04 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :(6) نشاط
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 ىيا بنا نقرأ الكسور العشرية الممثمة عمى خط االعداد 
  0.2الكسر الذي يمثؿ النقطة ) أ (ىو 

 

  الكسر الذي يمثؿ النقطة )ب(ىو 

 

  الكسر الذي يمثؿ النقطة )ج( ىو 

 

 
 عداد كما في المثاؿ واآلف نمثؿ عمى خط األ

 

 
 
 

 نمثؿ الكسور العشرية االتية عمى حط األعداد     
 
 

 

0,9 0,6  

 :(7) نشاط

0,2 
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 قرشًا. 43بػ  اً مع أحمد دينارًا واحدًا، اشترى أقالمًا ودفاتر 
 ما ىو الكسر العادي الذي يمثؿ ما اشتراه أحمد مف الدينار؟ .1

...................................................................... 
 
 ما ىو الكسر العشري الذي يمثؿ ما اشتراه أحمد مف الدينار؟ .2

....................................................................... 
 
 ما ىو الكسر العشري الذي يمثؿ ما يوفره أحمد؟ .3

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

 
 

 نشاط تفوؽ
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 عمى العدد العشري ويقربو ألقرب عدد صحيح وأقرب جزء مف عشرة الطالب اليدؼ: يتعرؼ
 
 

 أتعاوف مع زميمي ونكمؿ الفراغ بما يناسبو: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكسر العشري =.......           
 

 الجزء الصحيح =.......

 جزء مف عشرة      
 
 

 اآلحاد
....... 

 العدد العشري              
 

  

   بالكممات               

 (1) نشاط
( 

 األعداد العشرية (2ـ )ػػػػقر  ورقة عمؿ

 

 

لقراءة العدد 
واًل أالعشري نقرأ 

الجزء الصحيح 
 ثـ الجزء العشري 
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 أتعاوف مع زميمي ونكمؿ الفراغ بما يناسبو: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزء الصحيح =....... الكسر العشري =.......
 العشرات اآلحاد جزء مف عشرة جزء مف مئة

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

 
 
 
 
 

                                                  
 
 

ُيقسـ العدد العشري باستخداـ الفاصمة العشرية إلى جزء صحيح 
 العشرية،. يكوف العدد الصحيح عمى يسار الفاصمة عشريوجزء 

 العشري عمى يميف الفاصمة  ويكوف العدد

 (2) نشاط
( 
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 ىيا بنا صغيري َنكُتُب األعداد العشرية بالصورة الموسعة:
 

 
 
 

 يا رساـ ىيا بنا نظمؿ بمقدار العدد العشري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزء مف عشرة جزء مف مئة العدد العشري
الفاصمة 
 العشرية

 عشرات أحاد

10,25 
 

....... ....... 
، ....... ....... 

9,03 
 

....... ....... ، ....... ....... 

خمسة 
وثالثوف 
صحيح 
وثمانية 
 أعشار

....... ....... ، ....... ....... 

2,8 

 (3تدريب )
( 

 (3) نشاط
( 

 (4) نشاط
( 
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 ىيا بنا نحوؿ األعداد الكسرية إلى 
 أعداد عشرية كما في المثاؿ:

 
 
 

  
    =5,4 
 ( 

  
  5ثـ نضع العدد  0,4=  

 عمى يسار الفاصمة العشرية(
 

=     

    
3,27 

 
 
 
 
 

 واآلف ىيا إلى العمؿ 
=   

  
 

 
=1   

  
 

=     

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

=        
 

 

عدد عشري نحوؿ الكسر إلى لتحويؿ عدد كسري 
لصحيح ا ونضع العددكسر عشري،  إلىالعادي 

والكسر العشري عمى  الفاصمة العشرية،يسار  عمى
  .يمينيا

 (5) نشاط
( 
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 عداد الصحيحة ثـ نقرب ألقرب عشرة بني ىيا بنا نتذكر تقريب األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اآلتية ألقرب عدد صحيح: قرب الكسور العشرية واألعداد العشرية

0,6........... 0,52...............   

12,7  ......... 9,23............... 
 
 

 

أستعمؿ العممية نفسيا التي عند تقريب األعداد العشرية 
 تستعمؿ عند تقريب االعداد الصحيحة:

قارف ننضع خطًا تحت المنزلة المراد التقريب ليا، و ن 4,7
ونضع  3العدد  إلى (1إذف نضيؼ ) 5أكبر مف  7العدد 

 .7ف كؿ منزلة عمى يميف العدد اومك 7صفرًا مكاف العدد 

 (6) نشاط
( 
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 أعد كتابة القياسات اآلتية باألمتار )باستخداـ الكسور العشرية(:
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سـ121 (1
 متر                 

  سـ 13متراف و (2
 متر                          

  سـ  25أمتار و 4 (3
 متر               

4) 5,03 
 

  
 متر             

 

 

 نشاط تفوؽ: 
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 اليدؼ: يجد الطالب ناتج جمع عدديف عشرييف

 نجمع: التمييد:

67  +3 ..................  =   62  +25   ..................= 
 
 
 

                                                       
 

                                                                                            
                                                                                

 +                                                             +                            

           
 

                                                               _____________          ________ 
                                                     

          
 
  
 
 
 
 
 

           

           

           

 الكسور العشرية جمع (3ـ )ػػػػقر  ورقة عمؿ 

 

عزيزي الطالب لتجمع كسريف عشرييف 
نجمع األرقاـ في العدديف كما في األعداد 

 الصحيحة وعند الوصوؿ لمفاصمة نثبتيا
 

كتب عبارة الجمع التي تعبر ن
 عف األشكاؿ اآلتية:

 

 (: :1نشاط )
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           +            =           
 

 +  =  
 
 
 

 نحب األلواف ىيا بنا نعبر عف عممية الجمع بالتمويف     
    0,3+ 0,5    .........= 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

   

 

 

 

= 

 

                                   

 
 

 نمثِّؿ عبارة الجمع اآلتية عمى خط األعداد
 0,1  +0,8  = 

 
 
 
 

  0.6=  0,3+  0,3نكمؿ كما بالمثاؿ اآلتي: 
 
 
 
 

1)  -  = 0,4 

2)  -  = 1,0 

 

 (: :2نشاط )

 (: :3نشاط )

 (: :4نشاط )
1 0 
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لواف بمبمغ أ، وعمبة اً دينار  0,2، ثـ اشتر  في اليـو التالي قممًا بمبمغ اً دينار  0,5اشتر  أحمد كتابًا بمبمغ 
 مجموع ما اشتراه أحمد في اليوميف؟دينارا، ما  0,4

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 الحؿ:

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

 
 
 
 

 نشاط تفوؽ:

 

0,5 0,2 0,4 
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الطالب لتطرح كسريف عشرييف عزيزي 
قـ بترتيب المنازؿ مع مراعاة موقع 

 .الفاصمة العشرية كما ىو

أكتب عبارة الطرح التي تعبر 
 عف األشكاؿ اآلتية:

 (1) نشاط

 
 
 

 اليدؼ: يجد الطالب ناتج طرح كسرييف عشرييف

 ِجد ناتج طرح: التمييد:

34 – 25  =                        98 – 18  = 

 
                                                                        

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 

                                      
 

                       -                    = 
 
 

  
_  
 ___________ 
  

 الكسور العشرية طرح         (4ـ )ػػػػقر  ورقة عمؿ
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 نجد باقي الطرح مف خالؿ التمويف: 

0,7  – 0,3= 

 

 

 

 

 

 نمثِّؿ عبارة الطرح اآلتية عمى خط األعداد:

 0,8 – 0,1 .=   ........... 
 

 

 

   

  
  0,1=  0,8 – 0,9نكمؿ كما بالمثاؿ اآلتي: 

 
 
 

         

1)  -  = 0,2 

2)  -  = 0,7 

3)  -  = 0, 

1 0 

 

 (2) نشاط

 (3) نشاط

 (4) نشاط
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إجابات صحيحة كـ يزيد  4 مرإجابات صحيحة وأجاب ع 3فقرات أجابت حبل  5في اختبار مكوف مف 
 ككسر عشري()عف عدد إجابات حبل؟  مرعدد إجابات ع

 

 الحؿ: 

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

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

 

 تفوؽنشاط 
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 اليدؼ: يجد الطالب ناتج جمع عدديف عشرييف

 ِجد ناتج جمع: التمييد:

32  +23  =                             0,3  +0,6 = 

 
 
 

 نجد ناتج الجمع 

 
 
 

 جمع األعداد العشرية         (5ـ )ػػػػقر  ورقة عمؿ 

 

+ 
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 أتعاوف مع أفراد مجموعتي في إيجاد ناتج الجمع والتعبير عنو بالرسـ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,74 

3,53 

+ 

 

 (2) نشاط
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 طفمي الصغير ىيا بنا نجد ناتج الجمع:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 (3) نشاط
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لتجمع عدديف عشرييف قـ بترتيب المنازؿ مع 
 مراعاة موقع الفاصمة العشرية يبقى كما ىو                      

ثـ اجمع جزأييما العشرييف )مف اليميف إلى   
اليسار(، وأخيرًا اجمع القسميف الصحيحيف 

 )مف اليميف إلى اليسار(.
 

 
  17,22    
+3,52    
 

 
  17,22    
+3,52    

20.74 

1 

 (4) نشاط
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 :ئعوف واآلف ىيا نطبؽ ما تعممناهأنتـ را
 
 
 8,76 
 6,95 
 _________ 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47,28 + 36,05=  

75,312 + 3,203=  

ىؿ نستطيع إيجاد 
ناتج الجمع بطريقة 

 أخر  

نعـ، نستطيع 
 باستخداـ التقدير 

 (5) نشاط
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 ُنقدُِّر ناتج جمع األعداد العشرية االتية ألقرب عدد صحيح:
 
 
 
 

 
 
 

 َنِجُد ناتج الجمع مف خبلؿ التمويف 
  

 
 

 
 

 
 
 

6,36 + 2,85 = 
 

 

                            +               =  

1,15 + 0,57=  

 (6) نشاط

 (7) نشاط
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لزيارتيـ، وأعطتو أمو أربعة دنانير ليشتري بعض الفاكية، ما األصناؼ التي يستطيع حضر جيراف محمد 
 محمد شراءىا باألربعة دنانير؟ عمما بأف األسعار لمكيمو الواحد.

 

 
 

 الحؿ:
.................................................................................................. 

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

 نشاط تفوؽ
 

 طرح األعداد العشرية         (6ـ )ػػػػقر  ورقة عمؿ

 

1,12 0,45 0,28 

1,27 

0,3 0,57 3,10 
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 يدؼ: يجد الطالب ناتج طرح عدديف عشرييفال

 ِجد ناتج طرح: التمييد:

57 – 23 .=.................    0,6 – 0,5................ 

 
 

 نجد باقي الّطرح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1نشاط)

4,28 

2,15 

 

-

 (2) نشاط
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 أتعاوف مع أفراد مجموعتي في إيجاد باقي الطرح:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واآلف ىيا بنا نجد باقي الطرح:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

-

 

 (3) نشاط

 (4) نشاط
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 َنجُد باقي الطرح:
7,38- 5,31  = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لنطرح عدديف عشرييف قـ بترتيب المنازؿ مع مراعاة موقع الفاصمة 
األجزاء )مف اليميف إلى اليسار(، العشرية يبقى كما ىو، ثـ اطرح 

 وأخيرًا اجمع القسميف الصحيحيف )مف اليميف إلى اليسار(.
 
 

 (5) نشاط



210 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 أنتـ رائعوف واآلف ىيا نطبؽ ما تعممناه:
 
 2,6 
 1,09 
 _________ 
  

 
 

3,45 
 
 
 

+ 2,73=  
 

 تذّكر:
العشرية قبؿ الطرح ؿ َرتب الفواص

ـ التي ليا القيمة ارقحتى تطرح األ
 المنزلية نفسيا

 (6) نشاط
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 كما ىو موّضح أييما إجابتو صحيحة  28,16 -46,27أكتشؼ الخطأ: يحسب محمود وبشر  قيمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (7) نشاط
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كيمو متر، انطمؽ محمد مع والده لمصبلة في المسجد األقصى فقطع  97تبمغ المسافة بيف غزة والقدس 
كيمو متر، فكـ المسافة المتبقية  20,2كيمو مترًا ثـ توقؼ ليستريح، وبعدىا قطع مسافة  61,6مسافة 

 ليصؿ محمد ووالده إلى مدينة القدس.
 

 الحؿ:
......................................................................................................

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

 
 
 
 
 

 عداد:نمثِّؿ عمى خط األ
 
 
 
  

 تفوؽنشاط 
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 اليدؼ: يقارف الطالب بيف كسرييف عشرييف أو عدديف عشرييف
 نقارف الكسور االتية: التمييد:
     

  
                  

  
 

 
       

 
                

 
 

 
 
 

 نقارف الكسور العشرية االتية            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقارنة الكسور العشرية واألعداد العشرية (7ـ )ػػػػقر ة ػػػػػػػػبطاق

 

                              
 رتذك
يف عند مقارنة كسراف عشري 

فإننا نوحد ف في المقاـ مختمفي
 :(1) نشاط المقامات أواًل ثـ نقارف

 تستنتج
عند مقارنة كسريف 

الكسر عشرييف فإف 
كوف أجزاؤه الذي ت

العشرية أكبر يكوف 
 .ىو األكبر
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 ىيا بنا نقارف بيف العدديف العشرييف:
 
 
 

 
 
 
 
 

79,7  79,9 

 :(2تدريب )

 (1مثاؿ )
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 ( خط األعداد1الطريقة )
 

 
 79،5<  79،7؛ إذف 79،5عمى يميف  79،7تقع 

 (  لوحة المنازلة 2الطريقة )

 
 
 
 
 

، أييما قطع متراً 79,5متر، وقطع حسف مسافة  97,7في سباؽ لمجري في المدرسة، قطع أحمد مسافة 
 مسافة أكبر؟

 الحؿ:
................................................................ 
................................................................. 

 
 
 
 
 
 

ضع الفاصمة العشرية فوؽ الفاصمة العشرية، ثـ قارف أرقاـ كّؿ منزلة 
 ابتداًء مف اليسار 

 

اآلحاد، وفي منزلة األعشار الحظ أّف و  الحظ تساوي رقمي العشرات
7 >5  

 79,5<  79,7إذف            

 :(3) نشاط
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 نرتب األعداد اآلتية ترتيبًا تنازليًا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،              ،              ،                ترتيب االعداد تنازليًا ىو
 
 
 

   ًنرتب األعداد اآلتية تنازليا 

3,2 4,5 3,9 4,1 
    

  ًنرتب األعداد اآلتية تصاعديا 

3,2 4,5 3,9 4,1 
    

9,87 9,8 9,92 9,09 

 
وأخيرًا: قارف األعداد ورتبيا 
  باستعماؿ القيمة المنزلية 

أواًل: رتب الفواصؿ 
العشرية بعضيا فوؽ 

 بعض 
 

صفار عمى يميف ثانيًا: ضع األ
خر منزلة ليصبح لؤلعداد جميعيا آ

 العدد نفسو مف المنازؿ.

9,87 9,87 

9,87 9,8 9,80 

9,80 9,92 9,92 

9,92 

9,09 9,09 9,09 

9,92       9,87 9,80 9,09 

 (:2نشاط )

 :(4) نشاط
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 نقارف بوضع )<( أو )> ( أو )= (
1,2 
 

 1,6 

12,07 
 

 1,206 

5,60  5,6 
 
 
 

 عداد لمقارنة األعداد العشرية وترتيبيا تصاعدياً نستعمؿ خط األ
 
 
 

 
 
 
 لترتيب التصاعدي لؤلعداد العشرية ىو: ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,3 7,6 8,1 
 

7,2 
 

    

 :(5) نشاط

 :(6) نشاط
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أطواليـ لطمبة الصؼ الرابع األساسي، حيث قاـ بقياس أطوؿ الطمبة، وكانت  اً أجر  الفريؽ الطبي فحص
 حسب االتي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صحيح....................الطالب األطوؿ ىو.............. ويقرب ألقرب عدد 
 

 الطالب األقصر ىو............ ويقرب ألقرب عدد صحيح.......................
 

 نرتب الطبلب مف حيث األطوؿ تنازليا
 

 نشاط تفوؽ
 

 محمد 
  عمي 1,52

1,5 
 يسوفم

  ياسر 1,42
1,36 

  بشر 
1,32 
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(: كتاب تسييؿ ميمة صادر مف جامعة القدس موجو إلى مديرية التربية 11ممحؽ )
 والتعميـ/ يطا
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 صادر مف مديرية التربية والتعميـ/يطا موجو لمديري المدارس كتاب تسييؿ(: 12ممحؽ )
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 (: رأي المعممة التي طبقت في مدرسة اإلناث 13ممحؽ )
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 رأي المعممة التي طبقت في مدرسة الذكور :(14ممحؽ)
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 فيرس األشكاؿ

رقـ 
 الشكؿ

رقـ  اسـ الشكؿ
 الصفحة

 31 معايير التمثيبلت الرياضية لممتعمميف (1.2)
 32 كيفية انتقاؿ الطالب بيف التمثيبلت الرياضية (2.2)
 33 خريطة فقاعة لتمثيؿ الكسر نصؼ (3.2)
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 :فيرس الجداوؿ

رقـ 
 الجدوؿ

رقـ  اسـ الجدوؿ
 الصفحة

الدراسة تبعًا لعدد المدارس وعدد الطمبة وعدد الشعب توزيع أفراد مجتمع  (1.3)
 ـ 2017/2018

61 

 62 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمجنس والمجموعة (2.3)
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار التحصيؿ  (1.4)

 الدراسي القبمي والبعدي لد  أفراد العينة حسب لمجنس 
77 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار التحصيؿ  (2.4)
 الدراسي القبمي والبعدي لد  أفراد العينة حسب طريقة التدريس

78 

( لدرجات الطمبة ANCOVAنتائج اختبار تحميؿ التغاير المصاحب الثنائي ) (3.4)
 بينيمافي اختيار التحصيؿ الدراسي حسب الطريقة  والجنس والتفاعؿ 

79 

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية الختبار التحصيؿ الدراسي  (4.4)
 البعدي لدي أفراد العينة حسب طريقة التدريس

80 

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية الختبار التحصيؿ الدراسي  (5.4)
 البعدي لدي أفراد العينة حسب الجنس

81 

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية الختبار التحصيؿ الدراسي  (6.4)
 والجنس طريقة التدريسالبعدي لد  أفراد العينة حسب التفاعؿ بيف 

82 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار ميارات التمثيؿ  (7.4)
 ب الجنسالرياضي القبمي والبعدي لد  أفراد العينة حس

83 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار ميارات التمثيؿ  (8.4)
 الرياضي القبمي والبعدي لد  أفراد العينة حسب طريقة التدريس

84 

( لدرجات الطمبة ANCOVAنتائج اختبار تحميؿ التغاير المصاحب الثنائي ) (9.4)
 الرياضي حسب الطريقة والجنس والتفاعؿ بينيمافي اختبار ميارات التمثيؿ 

85 

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية الختبار ميارات التمثيؿ  ((10.4
 الرياضي البعدي لدي أفراد العينة حسب طريقة التدريس

86 
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رقـ 
 الجدوؿ

رقـ  اسـ الجدوؿ
 الصفحة

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية الختبار ميارات التمثيؿ  (11.4)
 ياضي البعدي لدي أفراد العينة حسب الجنسالر 

87 

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية الختبار ميارات التمثيؿ  (12.4)
 الرياضي البعدي لدي أفراد العينة حسب التفاعؿ بيف الجنس وطريقة التدريس

88 
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