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 اإلهذاء

 

 الحٌاة وعناء العلم مشقة شاركنً الذي دربً ورفٌق حبٌبً إلى

 "كمال"  زوجً

 

 حٌاتً طرٌق أخطو بدعائهما من إلى وجودي، سبب كانا من إلى

 حٌاتً من أغلى عندي وهما

 "العزٌزٌن ووالدي والدتً"

 

 برؤٌته األمل ٌزهر من إلى حٌاتً، تضًء شمعة إلى

 بقربه الحٌاة وتحلو

 انتظاره طال الذي الحبٌب إلى

 "مصطفى ابنً"

 الحٌاة هذه فً القوٌة أجنحتً إلى وعزوتً، سندي هم من إلى

 " األحبة وأخواتً إخوتً"

 تعالى هللا لوجه الخالص الجهد هذا أهدي جمًٌعا إلٌكم

 

 

 الباحثة

 القواسمة بٌان
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 وانتمذير انشكر
 

 آله وعلى محمد سٌدنا والمرسلٌن، الخلق أشرف على والسالم والصالة هللا بسم

 أنت أنك علمتنا، بما وانفعنا علًما فزدنا علمتنا، ما إال لنا علم ال اللهم وسلم، وأصحابه

 ووفقنً دربً أنار الذي وجل عز هلل وأخًٌرا أواًل  والتقدٌر بالشكر أتوجه الحكٌم، العلٌم

 ونعم المولى إنه كله الحمد وتعالى سبحانه فله الحالٌة بصورتها األطروحة هذه إلخراج

 .النصٌر

 

 والعرفان الشكر بجزٌل أتقدم والعرفان الشكر آٌات وبكل وتقدٌر، وامتنان فخر بكل

 مما الكثٌر توجٌهاته وفٌض علمه ومن وقته من أعطى الذي عرمان، إبراهٌم للدكتور

 إلرشاداته كانت والتً السدٌدة، المشورة تقدٌم فً المخلص نعم فكان شكره عن أعجز

 .الرسالة هذه إتمام فً كبًٌرا أثًرا وتوجٌهاته

 

 زٌدان عفٌف الدكتور المناقشة لجنة عضوي إلى والعرفان بالشكر أتقدم أن ٌفوتنً وال

 رٌان عادل والدكتور

 

 ودعمه تعاونه على" حربٌه كمال“ الغالً زوجً إلى واالمتنان بالشكر أتقدم كما

 الذي"  قواسمة أكرم"  الدكتور والدي إلى بالشكر وأتقدم دراستً، فترة أثناء المستمرٌن

ا الرسالة هذه بتدقٌق قام ًٌ ا نحو ًٌ  .الرسالة هذه إتمام فً الجلل األثر له كان مما ولغو

 

 التوفٌق ولً وهللا

 

 الباحثة

  قواسمة بٌان
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 ممخص
إلٍ تحميؿ أنماط التواصؿ الرياضي المتضمنة في كتب الرياضيات ىدفت ىذه الدراسة 

لصفوؼ المرحمة األساسية الدنيا في فمسطيف، وتكونت عينة الدراسة مف كتب رياضيات 
 (.2018-2017الصؼ الثالث والرابع لمعاـ الدراسي )

تب ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ببناء أداة تحميؿ المحتوى، ومف ثـ تحميؿ ك
الرياضيات في ضوء أنماط التواصؿ الرياضي المتضمنة في كتب الرياضيات المقررة 

( أنماط رئيسة: )القراءة الرياضية، 4لممرحمة األساسية الدنيا في فمسطيف، والتي تشمؿ )
( بند. 36الكتابة الرياضية، التمثيؿ الرياضي، المناقشة واالستماع الرياضي(، تفرع منيا )

 حصاء الوصفي باستخراج التكرارات والنسب المئويةوتـ استخداـ اإل

وقد توصمت الباحثة إلٍ أف العدد الكمي ألنماط التواصؿ الرياضي المتضمنة في كتب 
( نمط تواصؿ رياضي ، 635الرياضيات لمصفيف الثالث والرابع األساسي في فمسطيف ) 

كتاب الصؼ الثالث :  كاف أعبلىا نمط الكتابة الرياضية حيث بمغ مجموع تكراراتيا في
% وىي نسبة 71.5بنسبة  218% ، وفي كتاب الصؼ الرابع : 74.5مرة بنسبة  246

عالية ، يميو نمط القراءة الرياضية حيث بمغ مجموع تكراراتيا في كتاب الصؼ الثالث : 
% وىي نسبة متدنية  ، يمي 14بنسبة  43% ، وفي كتاب الصؼ الرابع : 12بنسبة  39

اقشة الرياضية واالستماع الرياضي حيث بمغ مجموع تكراراتيا في كتاب ذلؾ نمط المن
% وىي 7بنسبة  21% ، وفي كتاب الصؼ الرابع : 7.8بنسبة  26الصؼ الثالث: 

نسبة متدنية جًدا ، وأخيًرا نمط التمثيؿ الرياضي حيث بمغ مجموع تكراراتيا في كتاب 
% وىي  7.5بنسبة  23رابع :% وفي كتاب الصؼ ال 5.7بنسبة  19الصؼ الثالث : 

نسبة متدنية جًدا ، وكما أظيرت نتائج التحميؿ أف أنماط التواصؿ الرياضي مجتمعة 
المتضمنة في كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث أكثر بنسبة قميمة مف أنماط التواصؿ 

  .الرياضي مجتمعة المتضمنة في كتاب الصؼ الرابع



 د 
 

التوصيات أىميا: تطوير كتب الرياضيات  وفي ضوء النتائج خرجت الدراسة بعدد مف
متضمنة بأنماط التواصؿ الرياضي بحيث تكوف موزعة بشكؿ متكامؿ في جميع الوحدات 
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The patterns of mathematical communications included in the elementary 

stages of mathematics textbooks 

Prepared by: Bayan Qawasmeh 

Supervisor:Dr.Ibrahim Arman 

Abstract 

This research aimed at analyzing the mathematical communication 

styles in the mathematical textbooks of the low basic grades in 

Palestine. The study sample was made using the 3rd and 4th 

mathematical textbooks for the (2017 – 2018) academic year.  

Mathematical Writing, Mathematical Representation, and Mathematical 

Discussion and Listening), with 36 emerging branches. In addition to 

the usage of the descriptive statistics to find recurrences and 

percentages. 

The researcher found that the usage total number of the mathematical 

communication styles embodied in the 3rd and 4th grades’ textbooks in 

Palestine are 635 styles. In the top of it stands the Mathematical 

Writing style with 246 total recurrences in the 3rd grade textbook with 

a percentage of 74.5%, followed by the 4th grade textbook with 218 

total number of recurrences with a high percentage of 71.5%. Then 

comes the mathematical reading style with 39 total number of 

recurrences in the 3rd grade textbook representing 12% percentage, and 

in the 4th grade there are 43 recurrences with a percentage of 14% 

which is low. The third rank comes the Mathematical Discussion and 

Listening with 26 total number of recurrences in the 3rd grade textbook 

by a percentage of 7%, comparing it to 4th grade textbook, which hits 

the number of 21 presented by 7%, which is considered to be a very 

low percentage. Last  but not least, ranking fourth is the Representation 

Style dropping to 19 total recurrences by 5.7% in 3rd grade textbook, 

and 23 recurrences with a percentage of 7.5% in 4th grade textbook, 

which is rated also as a very low percentage. As the results of the 

analysis has shown, the usage of the mathematical communication 

styles embodied in 3rd grade textbooks are slightly higher than those in  

.  

 



 و 
 

               

And in the light of these results, the study has come with a number of 

recommendations including the development of the mathematical 

textbooks including the communicational styles so that it be distributed 

comprehensively in all study units.  
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 انفصم األول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اصت وأهًيتهبيشكهت انذر

 :انًمذيت

شيد القرف الحادي والعشريف العديد مف التغيرات العممية والتكنولوجية التي أوصمت العالـ إلٍ كـ ىائؿ 
مف التطورات التي صبغت شتٍ مجاالت  الحياة  ،  حيث أصبح التقدـ العممي والتكنولوجي معيارًا 

ىائؿ ومتسارع بشكؿ غير طبيعي مما يجعؿ يقاس بو قوة األمـ ، وىذا التقدـ صاحبو تمدد معرفي 
وأف يشارؾ في الحياة بصورة إيجابية ويصبح   ،الفرد بحاجة ماسة إلٍ أف يعمؿ جاىدًا لمتكيؼ معو

 قادرًا عمٍ مجاراة الكـ اليائؿ مف المعمومات.

بؿ ال نبالغ لو قمنا  بأف الرياضيات مف أكثر ، تحتؿ الرياضيات مكانة مرموقة بيف العمـو المختمفة 
العموـ أىمية ليس لكونيا لغة العموـ التطبيقية فقط بؿ ألنيا لغة الحياة العممية وتطبيقاتيا ، حيث لـ 

بؿ أصبحت تطبيقاتيا تدخؿ في جميع مناحي حياتنا  ، تعد الرياضيات عمًما مجرًدا تدرسو في الكتب 
لذا نادى التربويوف بضرورة االىتماـ بعممية التكيؼ وخاصة في  ، ليواليومية وفي كؿ مكاف نتجو ا

تعميـ الرياضيات ، فاألحداث التي تدور في العالـ تبشر بأبواب عصر جديد قد يعني انساًنا متميًزا في 
لذلؾ كاف مف الضروري أف نعمـ الطالب كيؼ يفكر ال كيؼ يحفظ  مقررات  ، والمضموف الشكؿ

 . ( 2008ا واستيعابيا وتطبيقيا في الحياة ) قشطة ، المناىج دوف فيمي

وذلؾ بعد التطورات  الماضية،زاد االىتماـ بالمنيج المدرسي المعاصر كثيًرا خبلؿ العقود العديدة وقد 
والدراسات والبحوث العديدة في ميداف التربية وعمـ النفس مف جية  جية،العممية والتكنولوجية مف 

ولـ تحدث ىذه التطورات في مجاؿ المنيج المدرسي فجأة ، أو خبلؿ فترة زمنية قصيرة ، بؿ  أخرى.
براىيـ ،   ( . 2008أخذت وقًتا طويبًل وكافًيا نسبًيا ، تـ خبللو تحسيف وتطوير لممنياج ) سعادة وا 

 

لممارسات ( ( المنياج التربوي بأنو جميع الخبرات ) النشاطات أو ا 2010وقد عرؼ مرعي والحيمة ) 
المخططة التي توفرىا المدرسة لمساعدة الطمبة عمٍ تحقيؽ النتاجات التعميمية المنشودة إلٍ أفضؿ ما 
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تستطيعو قدراتيـ ، أو أنو مجموعة الخبرات التربوية االجتماعية و الثقافية والرياضية والفنية والعممية 
عمميا داخؿ المدرسة أو خارجيا بيدؼ ... الخ التي تخططيا المدرسة وتييؤىا لطمبتيا ليقوموا بت

إكسابيـ أنماط مف السموؾ ، أو تعديؿ أو تغيير أنماط أخرى مف السموؾ نحو االتجاه المرغوب ، ومف 
 خبلؿ ممارساتيـ لجميع األنشطة البلزمة و المصاحبة لتعمـ تمؾ الخبرات تساعدىـ في إتماـ نموىـ .

تعديؿ جوىري ، حيث انطمؽ اإلطار العاـ لممناىج مف عدة ولقد شيدت المناىج التربوية عممية تغيير و 
مبادْى ومرتكزات كانت استراتيجيات التدريس والتقويـ مف أىميا ، وتضمنت النتاجات العامة لمنظاـ 
المدرسي كفايات وخصائص ومعارؼ وميارات ينبغي لمطمبة امتبلكيا عند إتماميـ المرحمة الدراسية 

لتطوير مف المعمميف الذيف يقوموف بتطبيؽ المناىج الجديدة القياـ بأدوار المدرسية ، وتطمبت عممية ا
جديدة ، فيكوف المعمـ ممارًسا متمعًنا ، متعوًنا مع زمبلئو ، يستخدـ األساليب والوسائؿ الحديثة 

بجميع عناصر العممية التعميمية التعممية ، ولتحقيؽ عممية التعمـ  االىتماـالمتعددة و المناسبة و 
اعمية يجب أف نرتقي بالطالب مف خبلؿ دور المستمع أو المشاىد لممعمومات إلٍ دور المشارؾ في بف

التخطيط والتنفيذ لتمؾ المعمومات حيث يكوف الطمبة ىـ محور العممية برمتيا ، وثمة استراتيجيات 
تعميمية  تدريس ينبغي لممعمميف تمثميا واستخداميا وتطبيقيا ، لجعميـ قادريف عمٍ تحقيؽ أىداؼ

تتجاوز التمقيف والحفظ لممعمومات ، وتركز عمٍ القدرات والميارات لكي تواكب التطورات المذىمة في 
وسائؿ التكنولوجيا وفرض االتجاه نحو استخداـ استراتيجيات وأساليب تدريس حديثة ) الويسي ، 

2009 . ) 

ب التغيرات في مفيوـ العمـ وتحديث مناىج الرياضيات وتطويرىا بصورة مستمرة يعمؿ عمٍ استيعا
ونواتجو وانعكاسيا عمٍ الجوانب االجتماعية والتكنولوجية لمجتمعنا. ويساعد التحديث أيًضا في ربط 
الفرد المتعمـ بمجتمعو مف جية وربط المجتمع بالعروبة واإلنسانية والحضارة مف جية أخرى. ومف 

عداده وتأىيمو )عطا اهلل، أىداؼ مناىج الرياضيات تحسيف تربية المتعمـ العممية   (. 2002وا 

أف ىناؾ جيود عالمية تبذؿ مف مطمع الثمانينيات مف أجؿ تطوير تعميـ  (2003وقد أشار بدوي )
وىذه الجيود جاءت استجابة لمدعوات الوطنية والعالمية التي تدعو إلعادة النظر  الرياضيات،وتعمـ 

 يا وطرؽ تقويـ تعمميا في مقررات الرياضيات وأىداؼ واستراتيجيات تعميم

ونتيجة لجيود التطوير في تعميـ وتعمـ الرياضيات ظيرت مفاىيـ جديدة مف أىميا مفيوـ القوة 
إلٍ أف القوة  (2012القرشي )ويشير  الرياضيات.حيث أصبحت ىدًفا رئيًسا لتعميـ  الرياضية،

تكويف اتجاىات واعتقادات صحيحة حوؿ بينية الرياضيات وأىميتيا مع اإلحساس  الرياضية تيدؼ إلٍ
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 National center Education ،2002كما يشير المركز الوطني لئلحصاء التربوي ) بجماليا،
static)  الٍ أف القوة الرياضية تيدؼ الٍ تحديد مستوى أداء التبلميذ في المعرفة والعمميات في أحد

 عامة.اضيات أو في الرياضيات بصفة مجاالت الري

تفكير والتواصؿ ويقصد بالقوة الرياضية بأنيا الحد األدنٍ مف المعرفة الرياضية والتي يمكف توظيفيا لم
أشاركت المجنة القومية  كما أيًضا الرياضيةويمكف تعريؼ القوة  ،( 2003ا ) بدوي ، رياضًيا وحياتيً 

امتبلؾ التمميذ العمميات الرياضية ، ومنيا التواصؿ  بأنيا ( (NCTM,2000لمعممي الرياضيات
، وذلؾ بمستويات المعرفة الرياضية الثبلثة : المعرفة المفاىيمية ،  واالستدالؿ الرياضي والترابط

   المعرفة اإلجرائية ، المعرفة المرتبطة بحؿ المشكبلت ، وذلؾ داخؿ محتوى رياضي معيف .

تعبير المعمـ و المتعمـ عف التصورات الذىنية بالرسوـ والنماذج  تظير القوة الرياضية في إمكانيةو 
واستخداـ لغة الرياضيات في التعبير الكتابي ، أو التواصؿ الشفيي ، والمناقشات والعروض الرياضية 

مستوى التواصؿ في اطار المعرفة المفاىيمية الذي يظير في ادراؾ المفاىيـ  ٍ، سواء كاف ذلؾ عم
ا والتعميمات المرتبطة بيا ، أو عمٍ مستوى التواصؿ في مجاؿ المعرفة اإلجرائية واستنتاج خصائصي

و الذي يظير في التعبير عف مسارات التفكير عند توظيؼ المعرفة التي تـ بناء تصورات ذىنية عنيا 
 ، واستخداـ ذلؾ عند مناقشة بعض المشكبلت والظواىر الرياضية 

الرئيسية الثبلثة لمقوة الرياضية حيث يعد مف بيف أىـ معايير فالتواصؿ الرياضي ىو أحد المكونات 
ويؤكد ذلؾ ما أشار اليو التقرير الخاص بمعايير الرياضيات  الحاضر،تعمـ الرياضيات في الوقت 

الٍ وجوب تعمـ المتعمميف ميارات التواصؿ الرياضي في جميع المراحؿ  ( (NCTM,1989المدرسية 
التواصؿ الرياضي يعد أحد المكونات األساسية لمقوة الرياضية والتي الدراسية ومف جية أخرى فإف 

 تمثؿ اليدؼ الرئيس لتعمـ الرياضيات .

( أف التواصؿ Baroody,1993متواصؿ الرياضي حيث أشار بارودي ) لىناؾ العديد مف التعريفات 
طمحات وتعبيرات الرياضي يعني قدرة المتعمـ عمٍ استخداـ لغة الرياضيات بما تحويو مف رموز ومص

، ويعد تعريؼ المجمس القومي لمعممي لمتعبير عف األفكار والعبلقات وفيميا وتوضيحيا لؤلخريف 
أكثر التعريفات شيوًعا وأكثرىا تركيًزا في  ( (NCTM,1989الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية 

يشير الٍ قدرة الفرد عمٍ  تناوؿ مفيوـ التواصؿ الرياضي ، حيث يرى أف مفيوـ التواصؿ الرياضي
 استخداـ مفردات الرياضيات ورموزىا وبيئتيا في التعبير عف األفكار والعبلقات وفيميا  .
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( أف  (NCTM,2000اعتبر المجمس القومي لمعممي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية وقد 
نظيـ وتقوية وترابط ووضوح التواصؿ الرياضي أحد المعايير الرياضية المدرسية ، وأنو يسيـ في ت

التفكير الرياضي لدى التبلميذ ويؤدي الستخداـ ميارات عدة في تفسير وتقويـ األفكار الرياضية ، مما 
يؤدي لنمو الفيـ الرياضي لدى التبلميذ ، كما يؤكد بعض الباحثيف عمٍ أىمية التدريب عمٍ ميارات 

طوير البناء المعرفي ، واكتساب الفيـ المتعمؽ التواصؿ الرياضي واكتساب أنماطو ألنو يساعد عمٍ ت
( فيما أظيرت نتائج  2004طمبة  ) العرابي ، ملؤلشياء كذلؾ يساعد عمٍ تطوير التفكير اإلبداعي ل

 بحوث أخرى عمٍ العبلقة االرتباطية الموجبة بيف التواصؿ الرياضي وتحصيؿ الرياضيات .

معات وتطورىا دراسة المرحمة األساسية، ألف االىتماـ مف أبرز المعايير التي يقاس بيا تقدـ المجتو 
بيذه المرحمة في واقع األمر اىتماـ بمستقبؿ األمة، كما أف تربية الطمبة ورعايتيـ ىي إعداد لمواجية 
التحديات الحضارية التي تفرضيا حتمية التطور حيث أصبح ينظر إلٍ التربية في العالـ المعاصر 

ارد البشرية، وىي سبيؿ تحقيؽ النمو والتقدـ لمفرد والمجتمع، ومما ال شؾ عمٍ أنيا استثمار في المو 
فيو أف المرحمة األساسية مف أبرز المراحؿ العمرية في حياة اإلنساف وأىميا، بحيث يمكف القوؿ أف 

 (. 2009الفرد رىيف طفولتو )الويسي، 

عمٍ ما سبؽ وألف تعمـ الرياضيات وتعميميا ال يخمو مف فرص التواصؿ الرياضي بصوره  بناًء و 
وأشكالو المتنوعة فإنو ينبغي أف ييتـ معممو الرياضيات وواضعو المناىج ومؤلفو كتب الرياضيات 
 بتنمية أنماط التواصؿ الرياضي ومياراتو ، وانطبلًقا مف التوجييات العالمية لبلىتماـ بالميارات
الحياتية ونظًرا لمحاجة الممحة لتبني موضوع التواصؿ الرياضي في ضوء التطورات العممية 
والتكنولوجية اليومية ، وفي ظؿ غياب التركيز عمٍ أنماط التواصؿ الرياضي في مناىج الرياضيات 

 مثؿ بحث ث التي تمت اإلشارة الييالدى الصفوؼ األساسية الدنيا كما ىو واضح مف نتائج البحو 
عمٍ ذلؾ برزت الحاجة الٍ تحميؿ كتب الرياضيات في المرحمة األساسية  وبناءً  ( 2012القرشي )

لمكشؼ عف أنماط التواصؿ الرياضي المتضمنة في كتب الرياضيات لممرحمة األساسية الدنيا في 
 فمسطيف .
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 يشكهت انذراصت 1.2

بشرية وعنصًرا أساسًيا في العممية التعميمية، تعد الكتب المدرسية متطمًبا أساسًيا مف متطمبات التنمية ال
 ورافًدا ميًما لممعرفة العممية داخؿ الغرفة الصفية )غرفة الصؼ( وخارجيا.

خراج وتييئة ىذه الكتب لتعمؿ عمٍ تحقيؽ األىداؼ  لذا يقع عمٍ معدييا مسؤولية كبرى في إعداد وا 
 العامة المرجوة منيا.

عي المتزايد بما يطرأ عمٍ عالـ اليوـ مف تغيرات وتطورات فإنو البد ىذا والحظت الباحثة أنو نظًرا لمو 
مف أف تخضع المناىج الحالية لمزيد مف عمميات التعديؿ والتنقيح والتطوير لمواكبة التطورات العالمية 

 في مجاليا.

مـ في وتضميف أنماط التواصؿ الرياضي في كتب الرياضيات يعد أمًرا حيوًيا بالنسبة لمطفؿ )أو المتع
 ىذه المرحمة( وتعاممو بكفاية مع اآلخريف المحيطيف بو وتكوينو مفيوًما إيجابًيا عف ذاتو.

( إلٍ اف اىتماـ الكتب المدرسية David, , 2003بعض البحوث )ومما يدؿ عمٍ ذلؾ ما أشارت إليو 
فقط يساعد عمٍ  في مرحمة التعميـ الدنيا في العديد مف الدوؿ كاف ضعيًفا، وأف ثمث محتوى ىذه الكتب

ممارسة التواصؿ الرياضي، وقد أوصت بعض البحوث بتدعيـ مناىج الرياضيات بأنشطة مقصودة 
( . وفيما يتعمؽ بكتب الرياضيات 2007لتنمية أنماط التواصؿ الرياضي ومياراتو ) المعولي، 

مدارس السمطة الفمسطينية، موضوع البحث، فقد قررت وزارة التربية والتعميـ تدريس ىذه الكتب في 
وحيث أف  ةـ، وال زالت ىذه الكتب في نسختيا التجريبي 2017/2016الوطنية الفمسطينية منذ عاـ 

ألنماط  ةورغـ أىمية أنماط التواصؿ الرياضي، لـ يعثر عمٍ بحوث تحميمي ا، في حدود عمميةالباحث
 التواصؿ الرياضي في كتب الرياضيات الفمسطينية لمصفوؼ األربعة )األوؿ والثاني والثالث والرابع(.

ومف ىنا جاءت ىذه الدراسة وتمحورت حوؿ تحميؿ كتب الرياضيات لممرحمة األساسية الدنيا التي 
الكتب ألنماط التواصؿ  ـ لمعرفة مدى تضميف ىذه 2017/2016أقرتيا وزارة التربية والتعميـ منذ عاـ 

 الرياضي.

 أهذاف انذراصت  1.2

ىدفت ىذه الدراسة إلٍ الكشؼ عف أنماط التواصؿ الرياضي المتضمنة في كتب 
ب الرياضيات في رياضيات المرحمة األساسية الدنيا وبياف كيفية توزيع ىذه األنماط في كت
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صؿ الرياضي في كتاب الصفوؼ الثالث والرابع، وبياف الفروؽ في تضميف أنماط التوا
 الرياضيات لمصفيف الثالث والرابع.

 أصئهت انذراصت  1.2

 تتمثؿ أسئمة الدراسة فيما يأتي:

ما أنماط التواصؿ الرياضي المتضمنة في كتب الرياضيات لممرحمة  السؤاؿ األوؿ:
 األساسية الدنيا؟

كيؼ تتوزع أنماط التواصؿ الرياضي في كتب الرياضيات لممرحمة  السؤاؿ الثاني:
 األساسية الدنيا؟

األساسية المرحمة أنماط التواصؿ الرياضي في كتب رياضيات  الثالث: ىؿ تختمؼالسؤاؿ 
 باختبلؼ الصؼ؟الدنيا 

 : فرضيبث انذراصت 1.2

 تـ تحويؿ السؤاؿ الثالث إلٍ الفرضية الصفرية التالية:

أنماط التواصؿ  في α ≤ 0.05روؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ال توجد ف
 .ضي تعزى لمصؼالريا

  أهًيت انذراصت .61

تنبع أىمية ىذا البحث مف أىمية موضوع التواصؿ الرياضي كناتج مف نواتج تعمـ 
 ير المجمس القومي لمعممي الرياضياتالرياضيات المدرسية كما بينتو معاي

(NCTM,2000.) 

 -: مف أىمية الدراسة في أنياتك

بحًثا تناوؿ أنماط  ةجد الباحثت، حيث لـ ةيعد ىذا البحث األوؿ، في حدود عمـ الباحث  .1
 التواصؿ الرياضي في كتب الرياضيات األربعة.



7 
 

قد تفيد أداة البحث التي تناولت أنماط التواصؿ الرياضي المعمميف وواضعي مناىج   .2
ط التواصؿ الرياضي التي يجب عمييـ تضمينيا في الرياضيات في التعرؼ عمٍ أنما

 كتب الرياضيات المدرسية، وفي حصص الرياضيات.
تفيد في تقديـ رؤية جديدة عف أنماط التواصؿ الرياضي كاتجاه عالمي لبناء المناىج   .3

 التعميمية، وخاصة مناىج الرياضيات.
ألنماط سطيف في فمالرياضيات تفيد في تقديـ معمومات عف مدى تضميف مناىج   .4

وقد يستفيد منيا مصممو ومطورو المناىج عند إعادة صياغتيا  التواصؿ الرياضي
 وتطويرىا.

تفيد الدراسة الحالية معممي الرياضيات لممرحمة األساسية في إكساب الطمبة ألنماط   .5
 التواصؿ الرياضي.

صؿ الرياضي في توفر الدراسة تحميبًل باألرقاـ والنسب المئوية لمدى توافر أنماط التوا  .6
كتب الرياضيات والتي تفيد المسؤوليف في وزارة التربية والتعميـ بأف تقدـ تصورات 

 عممية تعينيـ عمٍ إثراء وتحديث مناىج الرياضيات مستقببًل.

  حذود انذراصت 712

/  2017اقتصرت الدراسة عمٍ تحميؿ كتب الرياضيات لممرحمة األساسية الدنيا لممنياج الفمسطيني )
 ( في ضوء قائمة أنماط التواصؿ الرياضي التي تـ بناؤىا.2016

 ( 2018/  2017المحدد الزماني: أجريت الدراسة في الفصؿ األوؿ )

 المحدد المفاىيـ: تحددت ىذه الرسالة بالمفاىيـ والمصطمحات الواردة فييا.

صائية المستخدمة ت واألساليب اإلحالمحدد اإلجرائي: تحددت بطرؽ الحصوؿ عمٍ العينة واألدوا
 التحميؿ.وصدؽ وثبات أداة 

 يصطهحبث انذراصت  .81

قدرة الفرد عمٍ استخداـ مفردات ورموز رياضية وبنيتيا في التعبير عف األفكار : التواصل الرياضي
 (.NCTM,1989والعبلقات وفيميا )
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استخداـ لغة الرياضيات وتبادؿ األفكار عمٍ تعميـ الطمبة  قدرة الكتاب المدرسي: وتعرفو الباحثة
ولو عدة أنماط أو أشكاؿ  أنفسيـ،بيف المعمـ والتبلميذ وبيف التبلميذ  الرياضية،والمعمومات أو اآلراء 

 مناقشة الرياضيةة والوىي القراءة الرياضية والكتابة الرياضية واالستماع الرياضي، التمثيؿ الرياضي
 التكرارات والنسب المئوية ليذه األنماط. ف خبلؿ إيجادويمكف قياس ذلؾ م

 :أنًبط انتىاصم انريبضي في كتب انريبضيبث انًذرصيت

وىي األشكاؿ والمياـ التي يستخدميا كتاب الرياضيات في شرح محتوى الرياضيات لتسييؿ ميمة 
جراءات وتعميمات يطمب مف الطمبة تنفيذىا، مما يمكنو  مف تعممو، مف خبلؿ ما يقدمو مف صيغ وا 

 التعبير عف أفكارىـ، مستخدميف لغة الرياضيات بصورة صحيحة.

وتتحدد أنماط التواصؿ الرياضي، في ىذا البحث، في أربع أنماط ىي: القراءة الرياضية، والكتابة 
 (2008)زنقور، الرياضية، والمناقشة الرياضية واالستماع الرياضي، والتمثيؿ الرياضي.

ضمنو الكتاب مف أنشطة وتعميمات وتوجييات تنمي قدرة المتعمـ عمٍ وتعني ما يت القراءة الرياضية:
قراءة النصوص الرياضية المكتوبة قراًءة سميمة صحيحة، وفيـ داللة الرموز والمصطمحات واألشكاؿ، 

دراؾ معنٍ الصيغ الرياضية، وتفسيرىا بصورة رياضية صحيحة.  (2015)السر ، وا 

اضيات توجييات لمطمبة لقراءة النص الرياضي وتوجيو أسئمة وتشمؿ القراءة الرياضية في كتاب الري
لمساعدتيـ عمٍ فيـ المصطمحات والرموز الرياضية، والطمب مف الطالب بعد قراءتو نًصا مكتوًبا أف 
يرتب أفكاره بنفس الترتيب الذي أراده المؤلؼ، وأف يرسـ مخطًطا يعبر فيو عما فيمو مف النص 

 جابات لحؿ المشكبلت الصعبة،.. إلخ.المقروء، وتقديـ تمميحات وا  

وتعني ما يتضمنو الكتاب مف أنشطة وتعميمات وتوجييات تنمي قدرة المتعمـ عمٍ الكتابة الرياضية: 
في التعبير بوضوح عف األفكار والمفاىيـ والمصطمحات والعبلقات  غة الرياضيات المكتوبةاستخداـ ل

ص ما فيمو المتعمـ لآلخريف عف األفكار واإلجراءات الرياضية، التي يتضمنيا النص الرياضي، وتمخي
 والحموؿ.

وتشمؿ الكتابة الرياضية في كتب الرياضيات توجييات لمطمبة لمساعدتيـ عمٍ فيـ أىداؼ الكتابة، 
والبدء بما يعرفو الطمبة مف خبرات سابقة واالتجاه تدريجًيا إلٍ ما ال يعرفو الطمبة، وتشجيع الطمبة 

بو وكتابة انطباعاتيـ عما فعموه، وتوجيييـ الستخداـ ميارات المغة في  عمٍ وصؼ ما قاموا
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الرياضيات مف خبلؿ التماريف والمسائؿ، والكتابة عف فكرة ما تتطمب مف الطمبة التفكير فييا، وبياف 
 (2001)الرفاعي ، أسباب الخطوات التي يكتبونيا عند حؿ المشكبلت، ... إلخ

يتضمنو الكتاب مف أنشطة وتعميمات وتوجييات تنمي قدرة المتعمـ عمٍ  وتعني ماالمناقشة الرياضية: 
التعبير عف األفكار والعبلقات وعرض حموؿ بديمة ووصؼ إجراءات الحؿ لممشكمة الرياضية، وتحميؿ 
عطاء أفكار صحيحة عف عبلقات أو  وتقويـ الحموؿ والمناقشات الرياضية المقدمة مف قبؿ اآلخريف، وا 

 وتعميؿ إجاباتو لموقؼ رياضي. مفاىيـ رياضية،

وتشمؿ المناقشة الرياضية في كتاب الرياضيات توجييات لمطمبة لمساعدتيـ عمٍ استخداـ المغة 
الرياضية لمتعبير عف األفكار والعبلقات، وعرض حموؿ بديمة لممسألة الرياضية والطمب منيـ وصؼ 

عطاء أمثمة عمٍ مفيوـ ما، والتحدث مع اآلخريف  إجراءات الحؿ، وشرح مفيوـ أو رمز أو عبلقة، وا 
 (2008)زنقور ،  إلخ..لمرياضيات،  .عف فيميـ 

ويعني ما يتضمنو الكتاب مف أنشطة وتوجييات وتعميمات تنمي قدرة المتعمـ عمٍ  االستماع الرياضي:
االستماع بذكاء واىتماـ لمتعميمات الرياضية، والمصطمحات الرياضية، وتفسير العبلقات الرياضية، 
ووصؼ النماذج واألشكاؿ الرياضية، بما يمكنو مف التعبير عّما سمعو بوضوح، وتفسير ما عبر عنو 

 وف بصورة رياضية صحيحة.اآلخر 

ويشمؿ االستماع الرياضي في كتاب الرياضيات توجييات لمطمبة لمساعدتيـ عمٍ التفكير في أسئمة 
 (2015)السر ، يسألونيا لآلخريف أثناء تحدث اآلخريف، واالستماع باىتماـ ألفكار اآلخريف،.. إلخ.

ات وتوجييات تنمي قدرة المتعمـ عمٍ ويعني ما يتضمنو الكتاب مف أنشطة وتعميمالتمثيل الرياضي: 
ترجمة المسألة او الفكرة الرياضية المشكمة إلٍ صيغة جديدة ) شكؿ توضيحي أو جدوؿ لممعمومات، 
أو نموذج حسي،..(، بما يساعد عمٍ فيـ ىذه الفكرة أو االىتداء الستراتيجية مناسبة لحؿ المشكمة، 

مة الصور واألشكاؿ والخرائط والرسوـ البيانية والجداوؿ وتطوير وتعميؽ الفيـ لممفاىيـ الرياضية، وترج
 إلٍ رموز وكممات رياضية.

جييات لمطمبة لمساعدتيـ عمٍ تقديـ الفكرة الرياضية تو ويشمؿ التمثيؿ الرياضي في كتاب الرياضيات 
رجمة أو المشكمة في صورة أخرى، وابتكار أشكاؿ متنوعة مف التمثيبلت الرياضية، والمقارنة بينيا، وت

شكؿ مف أشكاؿ التمثيبلت إلٍ شكؿ آخر، واستخداـ الرسـ البياني لمعبلقات العددية في صورة مرتبة 
)السر  إلخ. .الرياضية،  .ومنظمة، واستخداـ التمثيبلت الرياضية لتنظيـ وتسجيؿ وتوصيؿ األفكار 

،2015) 
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 المرحمة األساسية الدنيا:

 .اسي حتٍ الصؼ الرابع األساسيوؿ األسىي المرحمة التي تتضمف الصفوؼ مف الصؼ األ

 كتب الرياضيات:

ساسية الدنيا لجميع ىو كتاب الرياضيات الذي قررت وزارة التربية والتعميـ تدريسو في المرحمة األ
 التابعة لمسمطة الوطنية الفمسطينية. مدارس ال

 تحميل المحتوى:

المنظـ لمحتوى كتب الرياضيات أحد أساليب البحث العممي الذي ييدؼ إلٍ الوصؼ الموضوعي 
 (2009) سرور، . 2018/2017لممرحمة األساسية الدنيا في فمسطيف لمعاـ الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 المحور األول: القوة الرياضية:

 مفيوم القوة الرياضية 1.2

 مكونات القوة الرياضية 2.2

 القوة الرياضية:أىمية  3.2

 العالقة بين التحصيل والقوة الرياضية 4.2

 تنمية القوة الرياضية: 5.2

 المعمم في تنمية القدرة الرياضيةدور  6.2

 المحور الثاني: التواصل الرياضي 

 مفهوم التواصل الرياضي  2.7

 أىمية التواصل الرياضي  8.2

 أنماط وميارات التواصل الرياضي  9.2

 التي تنمي التواصل الرياضي األساليب 10.2

 األنشطة التي تنمي ميارات التواصل الرياضي 11.2

 تقويم ميارات التواصل الرياضي  12.2

 الدراسات السابقة والتعقيب عمييا 
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 :انخبني انفصم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ظري وانذراصبث انضببمتإلطبر اننا

الخمفية العممية النظرية ذات الصمة بموضوع الدراسة والتي تدور حوؿ محوريف  تناوؿ اإلطار النظري
رئيسييف، وىما القوة الرياضية التي ينبثؽ منيا التواصؿ الرياضي، باإلضافة إلٍ التواصؿ الرياضي 

 وما يندرج تحتو.

 المحور األول: القوة الرياضية:

إلٍ بروز العديد مف التحديات التي تحتاج إلٍ استراتيجيات  تعيشو البشرية  التحوؿ الكبير الذيأدى 
وتخطيط محكـ لمواجيتيا ، وىو ما جعؿ الكثير مف المؤسسات التربوية تتجو نحو تغيير أىدافيا 

ومنيا ر بصورة مباشرة ، وأىداؼ المواد الدراسية ، وخاصة المواد الحيوية التي ترتبط بالتطوي
لتعميـ  فياداىأ ربتغيي رةألخيا نةوآلا يػف لتعميميةا المؤسسات  ظػـمع ػدأتب ػدفق  الرياضيات،

 ىاددتحو المعاصرة الدراسات  فيارتستش المستقبؿ التي  تيادتح جيةوام فم الرياضيات بما يمكنيا 
إلٍ التغيير في  ػػػداؼألىا يػػػف التغيير ػػػذاىأدى  ػػػدقو المستجدات ، ٍػعمالتربويوف المطمعوف رؤى 

 ػػػػؿ)ح الميارات المختمفة ةػػػػتنمي ٍػػػػعم ومطالبيا المستقبمية والتركيز  اػػػقعيووا أدوار الرياضيات
الرياضي ...اخ ( ونتيجة لذلؾ ظير  ؿالدتػػػالسا- لمعرفة الرياضيةا– التواصؿ الرياضي– لمشكبلتا

 الرئيس لتعمـ الرياضيات .مفيـو القوة الرياضية الذي  يمثؿ اليدؼ 

 :يفهىو انمىة انريبضيت 2.1

الرياضية المعيار الرابع مف معايير التقويـ الرياضي، ويتضمف قدرة التمميذ عمٍ االستدالؿ  القوةتعد 
والتفكير إضافة عمٍ قدرتو عمٍ حؿ المشكبلت المألوفة وغير المألوفة. وتشير وثيقة 

(NCTM,2000 إلٍ أف القوة الرياضية تعني توظيؼ المعرفة المفاىيمية لمواجية المشكبلت )
الرياضية، في ضوء إدراؾ طبيعة الرياضيات وفائدتيا وىذا يمكف التمميذ مف توظيؼ معارفو المفاىيمية 

وممارسة  رياضية،واستخداميا في التعبير عف األفكار الرياضية بمغة  المشكبلت،المكتسبة لحؿ 
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دراؾ طبيعة  المختمفة،الؿ الرياضي في المواقؼ االستد والربط بيف المعرفة المفاىيمية واإلجرائية ، وا 
دراؾ تكامؿ المعرفة الرياضية مع غيرىا مف المعارؼ  الرياضيات ، ومدى فائدتيا ، والميؿ نحوىا ، وا 

عبر عف أداء ( بأنيا: سقؼ األداء والمعرفة الرياضية وت2008. وعرفيا زنقور ) خارج الرياضيات
( بأف القوة الرياضية تظير في  القدرة عمٍ  2006التبلميذ وحجـ قدراتيـ.  كما يشير عبيدة ) 

استخداـ التواصؿ ، و القدرة عمٍ ادراؾ الترابطات داخؿ مستويات المعرفة وبينيا ، و الترابطات بيف 
القدرة عمٍ االستقراء و  مجاالت الرياضيات ، و الترابطات بيف الرياضيات و العموـ األخرى ، و

االستنتاج و التقويـ و إدراؾ معقولية النتائج و تبرير األسباب ، وىذه القدرات تمثؿ العمميات الرياضية 
الثبلث : التواصؿ و الترابط و االستدالؿ و التي ينبغي امتبلكيا .وعرفيا التقويـ الوطني لمتقدـ التربوي 

متبلميذ التي تصؼ قدراتيـ في لًيا ، إذ تمثؿ الشخصية الرياضية أيًضا: بأنيا مجاؿ تقويـ الطمبة رياض
إدراؾ وتوظيؼ المعرفة الرياضية في أبعادىا الثبلث ) المفاىيمي ، واإلجرائي ، وحؿ المشكبلت ( 
وذلؾ مف خبلؿ االكتشاؼ والترابط واالستدالؿ عمٍ مستوى المعرفة المفاىيمية واإلجرائية وحؿ 

 المشكبلت .

سبؽ أف القوة الرياضية ترتبط بالمعرفة اإلجرائية والمشكبلتية، وتبدأ مف مجرد االستماع  مما ويتضح
والحوار والمناقشة الرياضية إلٍ صياغة مشكبلت واستنتاج حموؿ والتنبؤ بخطوات الحؿ وتوقع 

 مشكبلت واستقراء واستنتاج معارؼ أخرى.

 :يكىنبث انمىة انريبضيت 1.1

 لمخطط التالي:تتمثؿ القوة الرياضية في ا



14 
 

 
 

 (، تتمثؿ في:2003تتكوف القوة الرياضية مف ثبلثة أبعاد رئيسية كما ورد في )بدوي، 

 :انبؼذ األول: انًحتىي ويضى

 الحس العددي، وخصائص األعداد والعمميات عمييا  .1
 القياس وحس القياس  .2
 اليندسة والحس المكاني  .3
 البيانات ومفاىيـ االحتماؿ .4
 الجبر واالقترانات الجبرية  .5

 البعد الثاني: المعرفة الرياضية وتشمل:

 تشمؿ المعرفة الرياضية ثبلثة مف المعارؼ والخبرات التي يجب أف يراعييا البعد األوؿ وىي:

: فهى انًفبهيى   أوًلا

يتبيف فيـ الطالب لممفاىيـ عندما يحقؽ تقدما في فيـ المفاىيـ وتسميتيا، وطرح األمثمة واألمثمة الدالة 
منماذج واألشكاؿ، وتداولو وتقديمو لمختمؼ تمثيبلت المفاىيـ، وفي لعمييا، وفي استخدامو وتمثيمو 

مواقؼ تتضمف التوظيؼ  تعرفو وتوظيفو لمقواعد. ويعكس فيـ المفيوـ قدرة الطالب عمٍ التفكير في
 الواعي لتعريفات المفيـو والعبلقات والتمثيبلت لكؿ عمٍ حده.

مكونات القوة 
 الرٌاضٌة

العملٌات 
 الرٌاضٌة

التواصل 
 الرٌاضً

الترابط 
 الرٌاضً

اإلستدالل 
 الرٌاضً

 المحتوى
المعرفة 
 الرٌاضٌة

 فهم المفاهٌم
المعرفة 
 اإلجرائٌة

حل 
 المشكالت
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 حبنياب: انًؼرفت اإلررائيت 

يبرىف الطالب معرفتو في الرياضيات عندما يختار ويستخدـ اإلجراءات المناسبة لمموقؼ الرياضي، 
وعندما يبرر صحة اجراءاتو باستخداـ النماذج المحوسبة أو بالطرؽ الرمزية المجردة. وتتضمف المعرفة 

نتاج الرسو  ـ البيانية وجداوؿ اإلجرائية الخوارزميات العددية في عمـ الرياضيات، وقدرات القراءة وا 
حسابية كالتقدير والترتيب، والفيـ ال غيرالمعمومات وتنفيذ االنشاءات اليندسية واجراء الميارات 

االجرائي يتضمف أيضا قدرة الطالب عمٍ التفكير في الموقؼ المشكؿ ووصؼ وتعميؿ لما سيعطي ىذا 
طالب عمٍ الربط بيف خطوات االجراء إجابة صحيحة لممشكمة. وتعكس المعرفة اإلجرائية قدرة ال

 الخوارزمية وموقؼ المشكمة.

 

 حبنخاب: حم انًشكالث 

حؿ المشكبلت يطمب مف الطالب في مواقؼ حؿ المشكمة توظيؼ المخزوف المعرفي في موقؼ 
جديدة. ويتطمب أيضا مف الطالب ربط معرفتو الرياضية بالمفاىيـ واإلجراءات والتفكير والتواصؿ 

 ثيؿ لمتعامؿ مع موقؼ جديد.وميارات إعادة التم

 البعد الثالث: العمميات الرياضية وتشمل:

: التواصل الرياضي:  أوالا

قدرة الفرد عمٍ استخداـ مفردات ورموز رياضية وبنيتيا في التعبير عف األفكار والعبلقات وفيميا 
(NCTM,1989.) 

 : حبنيب: انترابظ انريبضي

وىو عبارة عف ربط العمميات واإلجراءات في الرياضيات بالمواقؼ الحياتية، وتوظيؼ العمميات 
الرياضية في مجاالت الرياضيات المختمفة مع إدراؾ الترابطات بيف المعرفة المفاىيمية واإلجرائية 

 (2006، )عصر

 :حبنخاب: اًلصتذًلل انريبضي

المعطاة، لتوليد أو إنتاج استنتاجات عامة جديدة بطريقة ىو القدرة عمٍ الذىاب فيما وراء المعمومات 
منطقية مف خبلؿ مبلحظة عدد مف الحاالت الخاصة متمثبًل ذلؾ في االستدالؿ االستقرائي، وأيًضا 
القدرة عمٍ التدليؿ وتقديـ الحجج القوية المبرىنة عمٍ صحة االستنتاج مستعيًنا بالقواعد والنظريات 
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ريقة منطقية، متمثبًل ذلؾ في االستدالؿ االستنباطي. ولذلؾ فإف االستدالؿ والمبادئ والمسممات بط
 (.   2009كساب، االستقرائي االستنباطي بمثابة بعديف لبلستدالؿ الرياضي )

 :يتطهببث انمىة انريبضيت 1.1

مطالب وتتمثؿ أىمية القوة لتعد القوة الرياضية الحد األقصٍ مف المعرفة الرياضية والتي يمكف 
 ( في:2006الرياضية كما أشار عصر )

 قدرة الطالب عمٍ استخداـ لغة الرياضيات في التواصؿ  .1
 قدرة الطالب عمٍ التحميؿ واالستدالؿ الرياضي  .2
 قدرة الطالب عمٍ الربط بيف المعرفة المفاىيمية واإلجرائية  .3
 إدراؾ طبيعة الرياضيات، ومدى نفعيتيا والميؿ نحوىا  .4
 إدراؾ تكامؿ المعرفة الرياضية وغيرىا مف المعارؼ بشكؿ يوضح تناسؽ المعرفة  .5

 

 :انؼاللت بين انتحصيم وانمىة انريبضيت 1.1

وال يعني تغطية القوة الرياضية ألبعادىا المذكورة سابًقا، أف القوة الرياضية تمثؿ التحصيؿ ، أو ىي 
انب واحد مف الرياضيات ،وىو المعرفة عممية تستيدؼ التحصيؿ فحسب ، ألف التحصيؿ ناتج لج

التقميدية المفاىيمية ، وىذه المعرفة تمثؿ أرضية المعرفة أو قاعدتيا ، بينما تمثؿ القوة الرياضية  إلٍ 
جانب التحصيؿ  ما بعد المعرفة الرياضية والتي تتضح في االستدالؿ والتفكير ابداعيا ونقديا وىذا ما 

إلٍ  أف التحصيؿ الدراسي يمثؿ أحد أبعاد القوة الرياضية  ( حيث أشار 2006يؤكده  عصر ) 
ويظير بعد المعرفة الرياضية ولذلؾ عند تنمية أو قياس القوة الرياضية يتحسف التحصيؿ الدراسي عند 

 التمميذ ، حيث تزداد أبعاد القوة الرياضية لتشمؿ أبعاد غير تقميدية .

 :تنًيت انمىة انريبضيت 1.1

اآلراء حوؿ القوة الرياضية وكيفية تنميتيا، اذ اف المدخؿ الجيد لتنمية القوة الرياضية ىناؾ اختبلؼ في 
بذوؿ لزيادة عدد االرتباطات العقمية ميتطمب قوة في أداء المعمـ حيث اف تعمـ الرياضيات ىو الجيد ال

رد والتي يبدو لدى الفرد كمنتج لمرياضيات المدرسية، بينما قوة الفرد في الرياضيات تعني شخصية الف
 مبلمحيا عند الخروج عف المألوؼ في التواصؿ والتفكير والتأمؿ ولذا يجب إدراكيا مف قبؿ المعمـ

 (:Gerald and Scouts, 1991وتحديد مجاالتيا ومف بينيا كما أشار جيرالد وسكوتس )
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  النمو العقمي الرياضي ويشمؿ: الحدس الرياضي والحس الرياضي واالستدالؿ الرياضي 
  النمو المغوي ويشمؿ: التواصؿ الرياضي والترابط الرياضي 
  الرياضيات وطبيعة الرياضيات  وثقافةالنمو االجتماعي الرياضي ويشمؿ تاريخ الرياضيات 

 

قاـ  ) NCTMأف المجمس القومي لمدرسي الرياضيات ) Gerald and scout   (1991 )يرى 
بصياغة الرياضيات المدرسية في ضوء التطمعات المستقبمية و التي تيدؼ إلٍ بناء شخص يتميز 

 بالقوة الرياضية وذلؾ في ضوء األىداؼ الخمسة الرئيسية اآلتية :

 يصبح الطالب قادرا عمٍ إدراؾ الترابطات الرياضية  .1
 إدراؾ الطالب لقيمة ونفعية الرياضيات  .2
 رياضية   ثقة الطالب بقدراتو ال .3
 يصبح الطالب قادرا عمٍ التواصؿ بمغة الرياضيات  .4
 يصبح الطالب قادرا عمٍ االستدالؿ الرياضي  .5

 

 :دور انًؼهى في تنًيت انمذرة انريبضيت 6.1

مجموعة االعتبارات التي وفي ضوء األىداؼ السابقة ومؤشرات امتبلكيا فقد حدد دور المعمـ في 
 (2004)عبيد، ينبغي عمٍ المعمـ مراعاتيا عند تدريس الرياضيات لتنمية القوة الرياضية، منيا: 

 ديناميكية المعرفة والعقؿ والتعمـ.  -1
 التعمـ عممية نشاط.  -2
 الخبرة الرياضية السابقة لدى التمميذ تعد جزًءا مف البناء الرياضي والعقمي لو.  -3
 يات ىو صورة لتطور العقؿ الرياضي عبر العصور.تاريخ الرياض  -4
 المرونة الرياضية.  -5
 نشاط المعمـ يبدأ باحتراـ أفكاره، وتشجيعو عمٍ األداء، والمشاركة.  -6
  االستجابة الخطأ مف التمميذ مؤشر لمبناء المعرفي لديو، ومدخؿ لمتواصؿ واستمرارية التعمـ.  -7
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لتنمية القوة الرياضية وتحسيف األداء الرياضي لدى ـ( أف المدخؿ الجيد 2006ذكر عبيدة )كما 
التبلميذ يتمثؿ في قوة المعمـ في الموقؼ التعميمي، التي تساعد عمٍ إرساء التعمـ النشط وذلؾ بدعـ 

 الجوانب التالية:

المناخ الرياضي المدرسي إلٍ مناخ اكتشافي، يستطيع فيو التمميذ باستمرار أف: يعمؿ،  تحويؿ -1
 ـ.يستمتع، ويتعم

 تدعيـ الجانب الوجداني لدى التمميذ كأحد المداخؿ الرئيسة لدعـ الجانب المعرفي.  -2
إتاحة فرصة بناء )ميارات التخيؿ/ اإلدراؾ التخيمي( وذلؾ بإتاحة الفرصة لعرض )صورة،   -3

مؤثرات، أصوات، وغيرىا(، ويظير ذلؾ في بعض الموضوعات التي ال يستطيع المعمـ 
 ؿ، الحجـ، ومعدؿ التغير.الثبلثية، عرض وتنظيـ البيانات، رسـ الدو تدريسيا، مثؿ األبعاد ا

إتاحة الفرصة لصياغة مواقؼ مشكمة متجددة تتحدى البيئة العقمية لمتمميذ وتثري تمؾ البيئة بما   -4
 .لديو تنمية أبعاد القوة الرياضية والتفكير الرياضيعمٍ يعمؿ 

ماط متعددة مف العمميات الرياضية بمستويات معرفية وبصفة عامة يجب التركيز عمٍ إجراء التمميذ ألن
متنوعة، مف خبلؿ بناء أنشطة تثري البناء المعرفي لو وتستثير أفكاره، وتشجعو عمٍ االستدالؿ 
والتفكير، وعمٍ تواصؿ األفكار بطرائؽ متعددة، وىذا يرجع إلٍ ميارة المعمـ وتمّكنو مف أساليب 

ىو األمر الذي يؤكد عمٍ أىمية دراسة أبعاد القوة الرياضية عند وميارات وأبعاد القوة الرياضية، و 
 معممي الرياضيات، وتدريبيـ عمييا.

 انًحىر انخبني: انتىاصم انريبضي 

وىو يشير إلٍ استخداـ لغة الرياضيات  الرياضية،التواصؿ الرياضي ىو أحد المكونات الثبلثة لمقوة 
دراؾوعبلقات لمتعبير عف األفكار الرياضية وفيميا  وألفاظ وأشكاؿبما تحويو مف رموز  ما بينيا مف  وا 

وىي أىمية تفرض عمٍ الباحثيف في مجاؿ  الرياضيات،وىذا التواصؿ لو أىمية كبيرة في  عبلقات،
مف أجؿ القدرة عمٍ تنميتيا لتحقيؽ أىدافو في  التواصؿ،القوة الرياضية التعرؼ عمٍ أبعاد وميارات 

 .الرياضياتتعميـ 
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 يفهىو انتىاصم انريبضي  7.1

بالكثير مف  (2003)وقد حظي مفيوـ التواصؿ كما أشار زيتوف  الوصؿ.التواصؿ في المغة مف 
 معينة:التواصؿ عممية تفاعمية بيف طرفيف حوؿ رسالة  "أف:التعريفات التي تكاد تتفؽ في مجمميا عمٍ 

 ."الرسالة مشتركة بينيما تصبحرة أو رسالة أو ميارة إلٍ أف أي مفيـو أو فك

عممية يقوـ المعمـ فييا بتبسيط الميارات " بأنو:التواصؿ في المجاؿ التعميمي  (2008)ويعرؼ صبري 
وتجعؿ المتعمميف مشاركيف لممعمـ  ؾائؿ المتاحة لتعينو عمٍ ذلمستخدما كؿ الوس والخبرات لتبلميذه،
 ."في غرفة الدراسة

فقد حظي مفيوـ التواصؿ  عامة،حظي بو مفيوـ التواصؿ بصورة وبالقدر نفسو مف االىتماـ الذي 
التي تكاد تتفؽ عمٍ أف التواصؿ الرياضي يعني قدرة الفرد عمٍ  التعريفات،الرياضي بالعديد مف 

 واستماًعا.التواصؿ بمغة الرياضيات قراءة وكتابة وتحدثًا 

اآلراء  والمعمومات أوار تبادؿ األفك"  أنو:الرياضي عمٍ  التواصؿ( 2003) بدويحيث عرؼ 
والكتابة  واالستماع والقراءة، التحدث،عف طريؽ  وتبلميذه، والتبلميذ أنفسيـبيف المعمـ  الرياضية،
 “والتمثيؿ 

أكثر  (NCTM, 1989ويعد تعريؼ المجمس القومي لمعممي الرياضيات بالواليات األمريكية المتحدة )
حيث عرؼ التواصؿ الرياضي    وأكثرىا تركيزا في تناوؿ مفيوـ التواصؿ الرياضي شيوًعا،التعريفات 
قدرة الفرد عمٍ استخداـ مفردات ورموز رياضية وبنيتيا في التعبير عف األفكار والعبلقات  عمٍ أنو:"
 وفيميا.

في صياغتو ال  وىذا التعريؼ تبناه الكثير مف الباحثيف والميتميف بتعميـ الرياضيات، مع تغييرات طفيفة
تخرج عف جوىره، فبعضيـ أضاؼ متغيرات، والبعض اآلخر حدد في التعريؼ بعض ميارات 

 التواصؿ، وبعضيـ صاغو بطريقة لغوية أخرى تؤدي المعنٍ نفسو.

عمٍ التعبير عف األفكار الرياضية بواسطة التحدث  ةالقدر “( بأنو: 2008وعرفو عيسوي والمنير)
، وفيـ وتفسير وتقويـ األفكار الرياضية المقدمة في أشكاؿ مكتوبة أو شفيية والكتابة والعرض والتمثيؿ

أو بصرية، واستخداـ المفردات والمصطمحات والتركيبات الرياضية لعرض األفكار ووصؼ العبلقات 
 ونمذجة المواقؼ". 
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التواصؿ الرياضي يشمؿ:" قدرة  أفإلٍ ( 2008)تشير آؿ عامر وخمصت معظـ التوجييات كما 
لمتعمـ عمٍ ممارسة أنماط التواصؿ الرياضي أو أشكالو، وىي: القراءة، والكتابة، والتحدث، ا

واالستماع، والتمثيؿ، حوؿ األفكار والمفاىيـ والعبلقات الرياضية، مستخدًما في ذلؾ لغة الرياضيات 
 المكتوبة والمقروءة والمرئية". 

عف تعريؼ المجمس  بشكؿ أساسيوأنيا تنبثؽ  ويبلحظ مف التعريفات السابقة تشابييا إلٍ حد كبير،
توقؼ عدد مف الباحثيف  وعميو فقد(، NCTMالقومي لمعممي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية)

( عف إصدار تعريفات جديدة لمتواصؿ 2008( وعفيفي)2006ـ( والشقرة )2004مثؿ: العرابي)
 (.NCTMالرياضي وتبنوا تعريؼ )

( لمتواصؿ الرياضي، مع إضافة لميارة NCTMتبني الدراسة الحالية تعريؼ )ويخمص الباحثة إلٍ 
التواصؿ التي تركز عمييا الدراسة، حيث يمكف تعريؼ التواصؿ الرياضي بأنو: القدرة عمٍ استخداـ 
مفردات الرياضيات ورموزىا وبيئتيا في التعبير عف األفكار والعبلقات وفيميا قراًءة وكتاًبة وتحدثًا 

 اًعا وتمثيبًل.واستم

 أهًيت انتىاصم انريبضي  8.1

إف التواصؿ الرياضي عممية إنسانية لذلؾ مف الضروري أف تكوف لو فوائد وانعكاسات عمٍ كافة 
األطراؼ المشاركة فيو بصفة عامة، وغالًبا ما تكوف ىذه االنعكاسات إيجابية مف خبلؿ ما يؤدي إليو 

 ى المختمفة، وتوجيو السموؾ وغير ذلؾ.مف تفاىـ وتتبع لؤلفكار وتعرؼ عمٍ الرؤ 

( أف التواصؿ يعد مف بيف أىـ أىداؼ تعميـ وتعمـ الرياضيات في الوقت 2004يرى العرابي )و 
الحاضر. ويؤكد ذلؾ ما ورد عف المجمس القومي لمعممي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية ) 

NCTM,2000 (  الذي اعتبر أف التواصؿ الرياضي أحد معايير الرياضيات المدرسية ، وأنو يسيـ
 في تنظيـ وترابط وتقوية ووضوح التفكير الرياضي لدى التبلميذ .

قدرتو عمٍ تحقيؽ العديد مف الوظائؼ التي تخدـ عممية  مف حيثبرزت أىمية التواصؿ الرياضي وقد 
ـ(، 2003تعمـ الرياضيات، وقد أشارت األدبيات التربوية إلٍ ىذه األىمية مف خبلؿ ما ذكره بدوي )

 والتي أجممتيا الباحثة فيما يمي:

 ف وتعزيز فيـ الطبلب لمرياضيات.يتحس 
 .توحيد الفيـ المتشارؾ لمرياضيات لدى الطبلب 
 درة الطبلب نحو التعمـ.دفع ق 
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 .تييئة بيئة تعميمية مناسبة 
 .اكتساب المعمـ بصيرة عف تفكير طبلبو تساعده عمٍ توجيو اتجاه التعمـ 
 .تبادؿ األفكار وتوضيح الفيـ 
 .جعؿ األفكار موضوًعا لمتأمؿ والنقاش والتعديؿ 
 .إعطاء المعنٍ والديمومة لؤلفكار الرياضية ونشرىا 
 رياضيات مف رموز وألفاظ وأشكاؿ وتوظيفيا في الحوار بشكؿ جيد.معرفة مفردات لغة ال 
 .فيـ الرياضيات فيًما صحيًحا وتوظيفيا في المواقؼ الحياتية المختمفة وفي مختمؼ فروع العمـ 
 .تنمية القدرة الرياضية المتمثمة في حؿ المشكبلت واالستدالؿ 
 تمثيؿ المواقؼ والعبلقات الرياضية بصوة متنوعة ومختمفة. 
  تنمية قدرة الطالب عمٍ التأمؿ لما يدور في ذىنو مف أفكار رياضية والتعبير عنيا وتوضيحيا

 لآلخريف وىذا ىو جوىر عممية االتصاؿ.
  استخداـ لغة الرياضيات لوصؼ األشكاؿ الدراسية والمجسمات والتمثيبلت البيانية والجداوؿ

 والرسومات.

لرياضي أىمية في تحقيؽ األىداؼ المنشودة مف وفي ضوء ما سبؽ ترى الباحثة أف لمتواصؿ ا
مف استخداـ لغة الرياضيات والتعبير عنيا  لمطبلبتعميـ وتعمـ الرياضيات مف خبلؿ تمكينو 

عطاء األفكار،  وفيميا وتوظيفيا بدقة في تبادؿ األفكار، وتمثيؿ المواقؼ، وحؿ المشكبلت، وا 
في المناقشة والتفكير والتعميؿ، مما يساعد والمعمومات الرياضية المجردة معاٍف محسوسة تظير 

 عمٍ توحيد وتعزيز فيـ الطبلب لمرياضيات.

 أنًبط ويهبراث انتىاصم انريبضي  9.1

 الرياضػػي،أو أنماط وميػػارات التواصػػؿ  تعػػددت وجيػػات نظػػر البػػاحثيف فػػي تصػػنيؼ أشػػكاؿ 
فبعضػػيـ قسػػميا إلػػٍ ميػػارات تواصػػؿ كتابيػػة وميػػارات تواصػػؿ شػػفيية، وأف ىػػذه الميػػارات الشػفيية أو 

الرياضي سواء  كمػا وقػد يأخػذ التواصػؿ رسػمية،الكتابيػة تنقسػـ إلػٍ ميػارات رسػمية وأخػرى غيػر 
المعمـ والتبلميذ( وقد يكوف ثبلثي  )بيفاالتجاه  الشفيي أو الكتابي أشكاال مف التفاعؿ؛ فقد يكوف ثنائي

 المعمـ والتبلميذ وبيف التبلميذ وبعضيـ البعض(. )بيفاالتجاه 

( أربع ميارات أساسية لمتواصؿ الرياضي، NCTM،2000)وحدد المجمس القومي لمعممي الرياضيات 

 ( فيما يمي :2009لييا نصر )أشار إ
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 . تنظيـ التفكير الرياضي.  ۱
 . نقؿ العبارات الرياضية بشكؿ واضح لؤلخريف.  ۲
 . تحميؿ وتقويـ الحموؿ والمناقشات الرياضية المقدمة مف قبؿ اآلخريف.٣
 عف األفكار الرياضية بدقة. . استخداـ المغة الرياضية لمتعبير٤

 صطفٍمعمٍ أف ىذه الميارات في جوىرىا تعتبر ميارات فرعية مف الميارات األساسية التي حددىا  
في خمس ميارات رئيسية ىي: القراءة، والكتابة، والتحدث، واالستماع، ( 2008( وعفيفي )2004)

 والتمثيؿ. 
( ميارة النقاش؛ حيث يرى أف معرفة التبلميذ واستمتاعيـ بالرياضيات تنمو  Bird،1999)وزاد بيرد 

لذي يسمح ليـ بتوسيع وتتطور إذا ما تـ توفير مواقؼ تشجع عمٍ النقاش بشأف التعمـ، األمر ا
 .لدييـ استراتيجياتيـ وتكويف استراتيجيات جديدة

 يمي:كما  ويمكن تفصيل الميارات واألنماط الرئيسية لمتواصل الرياضي من خالل ىذا التصنيف 

 أو القراءة الرياضية: (Reading Skill)أوال: ميارة القراءة 

تتضمف الرياضيات باعتبارىا لغة نمطيف أساسييف: األوؿ ىو لغة الكممات والمصطمحات، أي   
المفردات الخاصة المتعمقة بالنظاـ الرياضي، والثاني ىو الرموز، ولقراءة الرياضيات قراءة صحيحة 

إلٍ  يجب أف يتمكف التبلميذ مف قراءة كؿ مف ىذيف النمطيف مف المغة الرياضية، وترجمة أحدىما
 (2006د مطمبة أساسية )الشقرة، اآلخر، ومف ثـ فإف الكفاءة في استخداـ كبل النمطيف عُ 

إف مف أىـ األسس الميمة لمتعمـ والتعميـ الجيد لمرياضيات ىو القدرة عمٍ القراءة الصحيحة وفيـ 
دراؾ معنٍ الصيغ الرياضية وىذا يتطمب جيًدا مف المعمـ وميارة مف  المصطمحات والرموز واألشكاؿ وا 

الطالب، إذ أف لغة الرياضيات ليا خصوصيتيا التي تميزىا، كما أف القراءة الجيدة ليا تزيد مف دافعية 
الطالب لتعمميا، ويمكف لمطمبة أف يدركوا أىمية قراءة الرياضيات إذا أعطوا السبب في القراءة، إذ أنيا 

بة الكممات المكتوبة لمنيجيـ ويفيموا ماذا يمكف أف تعد صيغة مف الكبلـ اليادؼ الذي يترجـ فيو الطم
 (.Qi ,2001) تعني الكممات فإنيا تشمؿ كبًل مف الترجمة والفيـ مف أجؿ حصوؿ التفاىـ

عف قراءة  وتركيزوالقراءة الرياضية تختمؼ عف القراءة العامة؛ إذ إف األولٍ تحتاج دقة ونظاما ومرونة 
قصة أو صحيفة، فالقراءة العامة يمكف أف تتـ دوف توجيو االنتباه إلٍ التفاصيؿ، وكذلؾ يمكف أف 

أما عند  ضمنيا؛يتحوؿ فييا القارئ مف جزء إلٍ آخر متجاىبل بعض الفقرات وفيـ النص أو الموضوع 
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فقرة دوف فيـ المعنٍ  فإنو ليس ىناؾ مجاؿ لممعاني الضمنية، وال يمكف اجتياز الرياضيات؛قراءة 
 (1995المحدد ليا )فكري، 

المواد التعميمية ومصادر تعمـ الرياضيات الورقية واإللكترونية، كما تتضمف  وتتضمف القراءة الرياضية
قراءة المؤلفات الخاصة بمجاالت عمؿ وأنشطة تستخدـ الرياضيات مثؿ النشرات التجارية وتوصيفات 
السمع والمنتوجات، بالنسبة لمصؼ والواجبات المدرسية فينبغي أف ينمي المعمـ ميارة قراءة المادة 

ضية وتفسير نصوصيا، وشرح الطالب بعض ما يجئ بيا لمف معو مف الطمبة. ميارات القراءة الريا
في المغة العادية ىي )القراءة الصامتة، القراءة الجيرية، القراءة االستراتيجية( مطموبة أيًضا لتنمية 

صفة عامة( ميارة القراءة في الرياضيات، إف كثيًرا مف صعوبات حؿ المسائؿ المفظية )والمشكبلت ب
ىي نتيجة عدـ فيـ الطبلب لمغة المكتوبة بيا المسألة، ويقصد بالقراءة الرياضية قراءة العبارة الرياضية 
المكتوبة بشكؿ مترابط وواضح إلٍ اآلخريف، حيث تساعدىـ عمٍ اإلحساس القوي بالمفاىيـ 

ييـ األفكار المعروضة في واإلجراءات ورؤية االرتباطات بيف الرياضيات والحياة، كما تساعيـ عمٍ تق
 (.2004النص وفيميا )عبيد، 

الميارات الفرعية لميارة التواصؿ القرائي، كما وردت في  ةومف خبلؿ ما سبؽ، فقد حددت الباحث 
 التحميؿ:بطاقة 

  .يشير إلٍ األىداؼ في بداية كؿ وحدة 

  .يحتوي عمٍ قاموس لممصطمحات الرياضية الجديدة في نياية كؿ وحدة 

  .يحتوي عمٍ دليؿ لمرموز الرياضية في نياية الكتاب 

  .يطمب مف الطمبة قراءة رموز وأشكاؿ رياضية 

  .يطمب مف الطمبة إعادة صياغة نص مكتوب بمغتيـ الخاصة شفويًا 

  .يطمب مف الطمبة تفسير نص مكتوب شفويًا 

  .يشجع الطمبة عمٍ رسـ مخططات تعبر عف فيميـ لنص مكتوب 

   لممسائؿ الرياضية الصعبة في نياية كؿ وحدة.يوجد حموؿ 

  .يحتوي الكتاب عمٍ إرشادات لمطالب تمكنو مف قراءة واستخداـ الكتاب بصورة سميمة 
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 .يقدـ الكتاب تمميحات لحؿ المشاكؿ الرياضية الصعبة 

 .يوجو الكتاب أسئمة لمساعدة الطمبة عمٍ فيـ المصطمحات والرموز الرياضية 

 عممو في مراحؿ سابقة في كؿ وحدة.توجد مقدمة لما تـ ت 

 .يوجو الطمبة لقراءة منشورات رياضية ومصادر تعميمية خارجية 

وحيث إف العديد مف الدراسات قد أشارت إلٍ أف غالبية المعمميف ال ييتموف بميارات قراءة  

فإف ىذا يستدعي  ، (ـ2008)عفيفي، ،(2004الرياضيات وال يشجعوف تبلميذىـ عمييا )مصطفٍ، 

مف المعمميف أف ال يكوف معظـ تركيزىـ منصبة عمٍ اإلجراء الرياضي في برىنة أو حؿ المسائؿ 

يتوجو جزء مف ىذا التركيز عمٍ استخداـ أنشطة القراءة لمساعدة التبلميذ عمٍ فيـ  بحيثالمكتوبة، 

القراءة لمساعدة التبلميذ عمٍ المفردات الرياضية، أف يتوجو جزء مف ىذا التركيز عمٍ استخداـ أنشطة 

فيـ المفردات الرياضية ، وتعميميـ كيفية استخداـ الكتاب المدرسي، مع تقديـ المساعدة البلزمة ليـ 

 أثناء القراءة لتجنب تعثرىـ وتنويع األساليب المستخدمة أثناء تنمية ىذه الميارة.

 :(Writing Skill)ميارة الكتابة أو الكتابة الرياضية  ثانًيا:

( تعني استخداـ المعرفة الرياضية والمصطمحات والتراكيب 2009) حمادةوالكتابة الرياضية كما تذكر 

 وينبغي استخداـ الكتابة الرياضية  مصورة،لمتعبير عف األفكار الرياضية في صورة مكتوبة أو 

ف بصورة منتظمة لموصوؿ لمتواصؿ الكتابي ضمف أنشطة حصة الرياضيات، لكي تمد المعممي

 تعمميـ. وتقويـبمصادر لممعمومات عف تفكير المتعمميف في الرياضيات 

أف ىناؾ العديد مف الفوائد التي تعود عمٍ التمميذ ( 2009)وحمادة ( 2004) مصطفٍويرى كؿ مف 

 عندما يتمكف مف ميارة التواصؿ الكتابي في الرياضيات، ومف ىذه الفوائد:

 نحو الرياضيات لدى الطمبة  . تنمية االتجاه اإليجابي1
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. تمكف التمميذ مف التفكير في الميمة المسندة إليو، مف خبلؿ معرفتو السابقة لممفاىيـ والعبلقات 2
 الرياضية. 

وتعطي المعمميف إرشادات عف عمميات التفكير ومادتيا  أفكارىـ،. تساعد التبلميذ في التعبير عف 3
 لدى التبلميذ. 

 . تطبيؽ أساليب رياضية مناسبة في مواقؼ حؿ المشكبلت. 4

 . تزويد التبلميذ بفرص لممناقشة ووصؼ األفكار الرياضية والمفاىيـ وتكشؼ الفيـ الخاطئ لدييـ. 5

 . تفتح قنوات لمتواصؿ بيف التبلميذ واآلخريف. 6

 . التعرؼ عمٍ فيـ التبلميذ المتنوع لنفس الفكرة. 7

 ثقة كؿ تمميذ بالرياضيات. . تزيد مف كفاءة و 8

 مف خبلؿ التعبير عف أفكارىـ بطريقة مكتوبة.تزويد المتعمميف بالتغذية الراجعة . 9

وال شؾ أف ىذه الفوائد تنعكس أيضا عمٍ المعمـ، إذ يشعره التحسف في أداء التبلميذ بفاعمية جيوده  
لٍ بذؿ المزيد مف الج يد في تنميتيـ وتطوير أدائيـ وتحسيف التعميمية، فيؤدي ذلؾ لزيادة دافعيتو، وا 

 مياراتيـ.

والكتابة ميارة متعممة يمكف إكسابيا لمتبلميذ كنشاط ذىني يقـو عمٍ التفكير، وىي كأي عممية معرفية  
تتطمب أعماؿ التفكير وتحتاج إلٍ جيد كبير، وتتميز المغة المكتوبة بأنيا صيغة عمٍ درجة عالية مف 

وىذه المحاور تتكامؿ مع  اليدوية،ف التعبير الكتابي، والتيجئة، والكتابة وذلؾ ألنيا تتضم التعقيد؛
 بعضيا لتشكؿ الميارة الكمية لمكتابة

وبقراءة األدبيات والدراسات حوؿ التواصؿ الكتابي، يتضح أف ىذه الميارة تشير إلٍ القدرة عمٍ 

الرياضية والتبرير والبرىاف استخداـ لغة الرياضيات المكتوبة في شرح وتوضيح األفكار والعبلقات 

الرياضي لمحموؿ واالستنتاجات، سواء كاف ىذا االستخداـ مف المعمـ أو التمميذ، فالميارات في األصؿ 

مشتركة بينيما، بمعنٍ أف كؿ مف المعمـ والتمميذ بحاجة إلٍ ميارات التواصؿ الرياضي بصفة عامة، 

 الميارات.ء الكتابية أو غيرىا مف سوا
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  يلي:أىن هياراخ التعثير الكتاتي فيوا  (6002) صٌهاىحذد 

 . القذرج على تصنيف األفكار حسة األىويح. 1

 . القذرج على تذعين الفكرج األساسيح توجوٌعح أفكار فرعيح. 2

 األفكار الرئيسح  إتراز. القذرج على 3

 . ا. استعوال عالهاخ الترقين استعواال صحيح4

 . ًضٌح الخط.5

 . تقيذه تنظام الفقراخ. 6

 تقسيوو الوٌضٌع الوكتٌب. . 7

 القذرج على تٌليذ األفكار. . 8

 . اصحيح   ضثطا. القذرج على ضثط الكلواخ الوكتٌتح 9

 اختياره للكلواخ الوألٌفح ًاستثعاده الوفرداخ الغريثح. . 10

 القذرج على استخذام أدًاخ الرتط الوناسثح. . 11

 الفقراخ.القذرج على تناء . 12

كما وردت في  التواصؿ الكتابية،ومف خبلؿ ما سبؽ، فقد حددت الباحث الميارات الفرعية لميارة 
 التحميؿ:بطاقة 

  .يتدرج في الكتابة مف المعارؼ السابقة إلٍ المعارؼ الجديدة 
 .يطمب مف الطمبة كتابة خطوات حؿ مشكمة رياضية 
  عبلقة بمغتيـ الخاصة.يوجو الطمبة لكتابة سؤاؿ أو مفيـو رياضي أو 
 .يوجو الطمبة لكتابة قصة أو مسرحية تتضمف المفاىيـ الرياضية التي تعمموىا 
 .يطمب مف الطمبة االستجابة لؤلسئمة استجابات مكتوبة 
 .يطمب مف الطمبة تبرير النتيجة لآلخريف بصورة مكتوبة 
 .يوجو الطمبة نحو تعديؿ النصوص المكتوبة 
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  اءات ونتائج األنشطة الرياضية المختمفة.يطمب مف الطمبة كتابة إجر 
 .يشجع الطمبة عمٍ كتابة تمخيص لما تـ تعممو في كؿ وحدة 
  يطمب مف الطمبة حؿ مشاكؿ رياضية تتطمب ترتيب معيف في الكتابة لموصوؿ إلٍ اإلجابة

 .حيحةالص

 :حبنخاب: يهبرة انتحذث انريبضي أو انًنبلشت انريبضيت

يعد التحدث الرياضي أحد أشكاؿ التواصؿ الرياضي الذي يمارس التبلميذ خبللو ميارات التواصؿ  

الشفيية، ففيو تتاح لمتبلميذ الفرصة ليتحدثوا أو يستجيبوا ألسئمة المعمـ ولؤلخريف مستخدميف رموز 

 (.2008ومفردات لغة الرياضيات لمتعبير عف األفكار والعبلقات الرياضية )عفيفي، 

في جذب انتباه التبلميذ  يفيدإلٍ أف التحدث الرياضي ( 2008) عفيفيو ( 2001يشير الرفاعي )و 

ثارة اىتماميـ بالرياضيات، واستثارة تفكيرىـ باإلضافة إلٍ مساعدة المعمميف لموقوؼ دائما عمٍ  وا 

ألنيـ ربما استوعبوا المفاىيـ واألفكار الرياضية، ومع ذلؾ فقد تظير  أفكارىـ،مستوى التبلميذ، وتقييـ 

، ألف استقباؿ المعمومات يختمؼ عف نقميا، مما يشير إلٍ فيًيافي أفكارىـ إذا عبروا عنيا ش تناقضات

 أىمية التحدث في ىذا الجانب.

( إلٍ أف ميارة التحدث تتضمف العديد 2004وفي إطار الميارات العامة لمتحدث فقد أشار طعيمة ) 

  وأىميا:مف الميارات الفرعية، 

وتمؾ ميارة ميمة؛ ألف  المستمع:. نطؽ الحروؼ مف مخارجيا األصمية: ووضوحيا عند 1
فقد يفيـ المعنٍ عمٍ غير وجيو الصحيح وىكذا لذلؾ يجب  سميما،الحرؼ إذا لـ ينطؽ نطقا 

 الميارة.لتنمية ىذه  عة،متنو وجمؿ  كثيرة،التدريب عمٍ كممات 

 الفكرة،. ترتيب الكبلـ ترتيبا يحقؽ ما ييدؼ إليو المتحدث والمستمع عمٍ السواء: كتوضيح ۲
أو التعميؿ؛ فالمتكمـ إذا لـ يكف ماىرا في عرض فكرتو  غامض،أو تفسير  بيا،أو اإلقناع 
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ذا لـومف المجمؿ إلٍ المفصؿ،  المركب،تنتقؿ مف البسيط إلٍ  بطريقة مرتبة يفعؿ المتكمـ  وا 
السامعيف أو يوصؿ إلييـ ما يريد توصيمو. وىذا يستدعي التدريب عمٍ  ىذا ال يمكنو أف يفيـ

جماال،موضوعات تتضمف عمة وأسباب تفصيبل  يضاحا، كي تَُنمٍ ىذه الميارة  وا  بياما وا  وا 
 عند التبلميذ.

فبل يخرج مف الموضوع  فيمو،تسمسؿ األفكار وترابطيا بطريقة تجعؿ الموضوع متدرج في  .3
وال تكوف ىناؾ  األصمي،األصمي إلٍ موضوعات فرعية تبعد المستمعيف عف الموضوع 

 بعضو.فواصؿ في الكبلـ تقطعو عف 

. السيطرة التامة عمٍ األلفاظ والعبارات وكؿ ما يقولو المتكمـ، خاصة فيما يتعمؽ بتماـ 4
 المعاني.

رة تتعمؽ بعرض األفكار وتنسيقيا، وعرض األدلة والبراىيف، وتمؾ ميا التأثير:. اإلقناع وقوة 5
دراؾ مواطف االتفاؽ واالختبلؼ في الموضوع مع  عمٍ مواطف  التأكيدومحاولة  األخريف،وا 

وخالية مف التعصب  مؤثرة،وتفنيد مواطف االختبلؼ مع ذكر األدلة المقنعة بطريقة  االتفاؽ،
 أو االنفعاؿ الزائد.  الممقوت،

تعد األلفاظ قوالب لممعاني، والمفظ الواحد قد يؤدي  المغوية:ارة في استخداـ المفردات . المي6
مختمفة مثبل ي لواحد عدة ألفاظ أخرى لتعطي معانمعاني مختمفة، كذلؾ قد يشتؽ مف المفظ ا

فعمٍ المتكمـ أف يحسف استخداـ  السياؽ،وال ندرؾ ىذه المعاني وألفاظيا إال مف خبلؿ 
المفردات المغوية، ويكوف ماىرة فييا ، فيضع كؿ لفظ في مكانو الصحيح، وكذلؾ كؿ معنٍ 

 فيما يناسبو، حتٍ ال يساء فيـ المعني، إذا أسيء اختيار المفظ . 

 ما يراد بالتنغيـ الصوتي، وتنويعو حسب المعاني، فيضغط المتكمـ عمٍ  اإللقاء:. إجادة فف  7      
            الضغط           

 :رابؼاب: اًلصتًبع انريبضي  

تعد حاسة السمع إحدى الحواس التي أنعـ اهلل تعالٍ بيا عمٍ اإلنساف ليتمقٍ مف خبلليا خطاب   
اآلخريف ويتعرؼ عمٍ أفكارىـ ويتفيـ أحاديثيـ، ويعي ما يقولوف، ويدرؾ أبعاده بعد أف يستمع 

 لو.إليو، ويتفاعؿ معو عقميَا ولغويَا وفقا لما يتطمبو ما تـ االستماع 
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( أف االستماع 2006( ومراد والوكيؿ )ـ2004( وعبيد )Baroody، 1993)دي ويرى كؿ مف بارو 
الرياضي ىو أحد األشكاؿ الميمة لتعمـ التواصؿ الرياضي، فاالستماع إلٍ ألفاظ الرياضيات المنطوقة 
بصورة صحيحة يعمؿ عمٍ تطوير قدرة التمميذ عمٍ نطقيا بصورة صحيحة، واالستفادة مف آراء وأفكار 

 في تطوير استراتيجيات التعامؿ مع أنشطة الرياضيات.اآلخريف 

وليس مف شؾ أف االستماع ىو ميارة تنـ عف وعي المستمع، إذ أف االستماع يتيح الفرصة لفيـ  

اآلراء واألفكار المطروحة مف الطرؼ اآلخر، ويعمؿ عمٍ إدارة الفكر فييا لمخروج بتصور مناسب 

   منيا.حوؿ التعامؿ معيا واالستفادة 

بفاعمية إذا تـ إعداد وتدريب التبلميذ جيدا لكي  يحدث( أف التواصؿ الرياضي 2008ويرى عفيفي ) 

يقوموا بدوريف أساسييف، ىما: االستماع باىتماـ األفكار اآلخريف، والتحدث عف فيميـ لمرياضيات. كما 

يساعد عمٍ تقييميـ ومعرفة أخطائيـ وسوء فيميـ لبعض األفكار والمفاىيـ  لتبلميذهأف استماع المعمـ 

 .الرياضية، مما قد يساعد عمٍ وضع برامج عبلجية ليـ، واختيار أسموب التعمـ المناسب لتفكيرىـ

  لبلستماع:الميارات التالية  (ـ2005)عطا ويضيؼ 

 . إدراؾ العبلقات المختمفة في النص المسموع. 1
 . الوقوؼ عمٍ المعاني الميمة في النص المسموع. 2
 منطقية. بطريقة . تحديد مدى تسمسؿ األفكار3
 . تحديد األفكار المتواترة مف المبتكرة. 4
 والرأي.. التمييز بيف الحقيقة 5
 . معرفة مدى اتساؽ المادة المسموعة مع خبراتو السابقة. 6
 في النص المسموع. . معرفة االتجاىات المرغوبة وغير المرغوبة7
 ص. نجو االتفاؽ وأوجو االختبلؼ في الالتعرؼ عمٍ أو  .8
 .في النص المسموع المعانيوتذوؽ . القدرة عمٍ تحميؿ الكممات 9
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مف ميارات االستماع في  بعضا( 2006مراد والوكيؿ ) دوفي إطار التواصؿ الرياضي، فقد حد 
 الرياضيات، وىي:

 محسوس أو شكؿ ىندسي مثبل، بصورة صحيحة. الاالستماع إلٍ وصؼ النموذج  .۱
والمصطمحات  . فيـ ما يستمع إليو التمميذ مف لغة الحياة اليومية المألوفة، وربطيا بالمفاىيـ۲

 الرياضية غير المألوفة.
 . اإلجابة عف األسئمة أو طرح األسئمة الصحيحة التي يستمع إلييا.٣
 المعمـ وتنفيذىا عمٍ نحو صحيح.. تنفيذ التوجييات التي يستمع إلييا مف ٤
 

أف تنمية ميارات استماع التبلميذ مف خبلؿ التواصؿ الرياضي، يحتاج إلٍ تطبيقات  وترى الباحثة 
ألفكارىـ مف خبلؿ عممية مف المعمـ، وتبدأ ىذه التطبيقات بحسف استماع المعمـ لتبلميذه، وتفيمو 

لذي يمعف التفكير ويقوـ عمٍ التركيز في األفكار ، والتزامو بقواعد االستماع الفعاؿ ااإلنصات ليـ
 لمموقؼ.مف طرؽ التفاعؿ المناسبة  واآلراء المطروحة ليتعامؿ معيا بعد انتياء دورة االستماع بطريقة

حوؿ ما قالو أحدىـ، أو  لتبلميذهويمكف لممعمـ أف ينشط استماع التبلميذ مف خبلؿ أسئمة موجية 
، أو استخراج عبلقة رياضية، أو تفسير أو برىنة حدث رياضي أو غير تمخيص فكرة تـ االستماع إلييا

 النشط.ذلؾ مف المواقؼ التي تأتي اإلجابة الصحيحة عمييا مف خبلؿ االستماع 
كاألشرطة الصوتية، أو أشرطة الفيديو  مختمفة،وقد يستخدـ المعمـ في ذلؾ أدوات ووسائؿ اتصاؿ  

، لتسجيؿ الدرس أو المسألة المفظية، واستماع التبلميذ لما تـ والحاسب، والوسائط المتعددة، والجواؿ
 .تسجيمو، وتقديـ استجاباتيـ التي توضح مدى تمكنيـ مف ميارات االستماع واالنتباه لممادة المسموعة

 : يهبرة انتًخيم أو انتًخيم انريبضي خبيضبا 

تيسر عمٍ العقؿ البشري التفاعؿ تعد عممية ترجمة األفكار وتحويؿ صورىا واحدة مف الميارات التي 
 مع

إلٍ عجز اإلنساف عف فيميا أو ، التي قد يؤدي تعقيدىا والمفاىيـمستويات مختمفة مف اآلراء واألفكار 
 .إدراؾ أبعادىا؛ فيمجأ إلٍ ترجمتيا لصور أخرى تيسر عميو ىذه العممية
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والذي يعني كما يشير  الرياضي،ىذه الفكرة السابقة في مجمميا تشير إلٍ المقصود مف التمثيؿ  

( إعادة تقديـ أو ترجمة الفكرة الرياضية أو المشكمة في صورة أخرى، أو Baroody، 1993)بارودي 

 . المناسبة لحؿ المشكمة االستراتيجيةفي شكؿ جديد، مما قد يساعد عمٍ فيـ الفكرة أو االىتداء إلٍ 

يساعد التبلميذ عمٍ تنظيـ أفكارىـ، والتوصؿ ( أف استخداـ التمثيبلت الرياضية 2009ويری نصر )

إلٍ طرؽ مختمفة قد تقودىـ إلٍ فيـ وحؿ أوضح، ويمكف أف يتنوع تفكير وتمثيبلت التبلميذ بصورة 

 كبيرة عندما يركزوف عمٍ فكرة واحدة.

قة وبناء عمٍ ما سبؽ، فقد حدد الباحث الميارات الفرعية الميارة التمثيؿ الرياضي، كما وردت في بطا 

 المبلحظة الخاصة بالدراسة، فيما يمي:

  أشكاؿ-الفاظ – )جداوؿيترجـ النص الرياضي أثناء الشرح مف أحد أشكاؿ التعبير الرياضي  . 1    
 إلٍ صورة رياضية أخرى. عبلقات(-رموز -       
 الشرح.يصؼ التمثيبلت البيانية بطريقة صحيحة وكاممة أثناء  . 2    

 . يستخدـ النماذج والمواد المحسوسة مف بيئة التمميذ. 3    
 نوى التبلميذيستخدـ التمثيؿ بالرسـو التخطيطية في حؿ المشكبلت الرياضية لدى . 4    

 صعوبات التعمـ. 
 يستخدـ التمثيبلت الرياضية المختمفة في التعبير عف المشكبلت الرياضية أو إعادة. 5    

 الشرح.صياغتيا أثناء 
 يستخدـ التمثيؿ بالرسـ التخطيطي في حؿ المسائؿ المفظية لمتبلميذ.. 6    
محسوسة.........( في  مواد-رسـ بياني  – )جداوؿيستخدـ التمثيبلت الرياضية المتعددة . 7    

 عمؿ االرتباطات الرياضية وتنمية التفكير الرياضي أثناء الشرح. 
 قابميا مف مواقؼ الحياة عند الشرح. يترجـ النماذج الرياضية إلٍ ما ي. 8    
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 األصبنيب انتي تنًي انتىاصم انريبضي 1..2

ولتنمية ميارات التواصؿ  تمثؿ األساليب مجموعة مف العمميات واإلجراءات التي تنفذ لتحقيؽ ىدؼ ما،
بوية؛ الرياضي لدى الطبلب عدد مف العمميات واإلجراءات التي أشارت إلييا العديد مف األدبيات التر 

 ( مف األساليب وىي:ـ2003ومنيا ما ذكره بدوي )

  :نستخدـ المواد المحسوسة في أداء مياـ رياضية بغرض التشجيع استخدام المواد المحسوسة
عمٍ حدوث التواصؿ بيف الطبلب لكوف تمؾ المواد تمثؿ مثيرات طبيعية لممناقشة؛ حيث يطمب 

 والكشؼ عف خصائصو.مف الطبلب كمثاؿ وصؼ نموذج حسي مقدـ ليـ، 
 :مثؿ األنشطة االستقصائية )البحثية(،  تقديم الموضوعات الشيقة والمناسبة لميول الطالب

 ومشروعات العمؿ، والمياـ الرياضية التي تتفؽ وميوؿ الطبلب.
 :مثؿ األسئمة ذات اإلجابة الحرة، وفييا يسمح لمطبلب بإبداء إجاباتيـ المتعددة  طرح األسئمة

 تشجيعيـ عمٍ التفكير التقاربي والتباعدي؛ مما يكوف بيئة خصبة لمتواصؿ الرياضي.والمتنوعة، و 
 :يعد التعبير الكتابي أمًرا ميًما، فعندما يعتاد الطبلب التواصؿ مف خبلؿ الكتابة  التعبير الكتابي

 ينمو تقديرىـ ليذه الميارة كجزء ميـ في تعمـ الرياضيات.
 :سموب كنشاط ما قبؿ الكتابة لمساعدة الطبلب عمٍ تشغيؿ يمكف أف يستخدـ ىذا األ االستماع

تفكيرىـ والتعبير عما يعترييـ مف مشاعر، كذلؾ يمكف لممعمـ إحداث التواصؿ بيف طبلبو مف 
 خبلؿ طرح األسئمة، واالستماع إلييـ وتشجيعيـ عمٍ أف ينصت بعضيـ لبعض.

 :إلٍ مجموعات عمؿ مف يعد تنظيـ الصؼ الدراسي وتقسيمو  مجموعات العمل التعاوني
االعتبارات الميمة إلحداث التواصؿ، وذلؾ مف خبلؿ مشاركة الطبلب بالمناقشات بما يسمح 

 بالتفاعؿ بيف أعضاء المجموعة، األمر الذي يتيح ليـ الفرص الكتشاؼ األفكار الرياضية.

الرياضي؛ لكونيا ومما سبؽ ترى الباحثة أف ليذه األساليب دوًرا فعااًل في تنمية ميارات التواصؿ 
تفعؿ دور الطالب مف خبلؿ تمثيؿ المعمومات المجردة بنماذج محسوسة، وجذب انتباىو بعرض 
المعمومات الشيقة، وطرح األسئمة المثيرة لتفكيره، وحثو عمٍ المشاركات الفردية والجماعية 

نية، كما باستخداـ أسموب التعبير الكتابي، واستماع بعضيـ لبعض، والعمؿ في مجموعات تعاو 
لممعمـ أف يستخدـ أساليب أخرى تناسب مستوى طبلبو لتنمية ميارات التواصؿ الرياضي  يمكف
 لدييـ.
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 األنشطت انتي تنًي يهبراث انتىاصم انريبضي 22.1

أشارت األدبيات التربوية إلٍ العديد مف األنشطة التي تنمي ميارات التواصؿ الرياضي لدى 
يقدمو الطالب مف مشاركات إيجابية تجاه ما استخدمو المعمـ مف الطبلب، والتي تقوـ عمٍ ما 

ودراسة  (2004ىذه األنشطة دراسة سبلـ ) أساليب في عممية التعميـ، ومف األدبيات التي تناولت
 (2005بيوت وعبد القادر )

 وقد أجممت الباحثة األنشطة التي تنمي ميارات التواصؿ الرياضي فيما يمي:

 رياضية تتضمف مشكبلت أو مواقؼ رياضية، واستخداـ استراتيجيات  قراءة الطبلب لنصوص
 مختمفة لمحؿ، وشرح وتوضيح ذلؾ شفيًيا أو كتابًيا لآلخريف.

  إجابة الطبلب عف األسئمة المثيرة لتفكيرىـ )شفيًيا وكتابًيا( مع إعطاء الفرصة ليـ لطرح
 األسئمة عمٍ اآلخريف.

 أو عمؿ تمثيبلت رياضية، أو إنشاء نماج عرض الطبلب ألفكارىـ، وتبرير إجاباتيـ ،
 وعرضيا بطرؽ مختمفة، أو وصؼ شكؿ ىندسي أو رسـ بياني باستخداـ لغة الرياضيات.

  استخداـ الطبلب لمتعمـ التعاوني؛ بحيث يعرض الطالب المشكمة أو الموقؼ بأسموبو ليفيمو
تواصؿ الرياضي اآلخروف ويشاركوه بحموليـ، مستخدميف التبرير الرياضي وميارات ال

 المختمفة.
  استخداـ مشكبلت ذات أنماط محددة؛ مثؿ مشكبلت تتطمب إكماؿ نصوص أو صياغتيا، أو

 وصؼ وتحميؿ عمميات الحؿ مع تقديـ البراىيف واألدلة المنطقية.
 .استخداـ المداخؿ المغوية لتدريس الرياضيات 
  المفاىيـ.تقديـ الحكايات والقصص الرياضية لمساعدة الطالب عمٍ إدراؾ 
 .الكتابة الصحفية في الرياضيات المدرسية 
  تقديـ دروس تتضمف أنشطة لمتواصؿ الشفيي والكتابي، وسجبلت العمؿ في الرياضيات

 المدرسية.
  تقديـ عدة أنماط مف المشكبلت المفتوحة؛ مثؿ مشكبلت تتطمب استخداـ لغة وصفية لتوضيح

 التعريؼ الرياضي.

ومما يظير لمباحثة وجود عناصر مشتركة بيف األساليب واألنشطة تعمؿ جميعيا عمٍ تنمية ميارات 
التواصؿ الرياضي داخؿ البيئة الصفية، ومع ذلؾ ترى الباحثة أف غالبية األساليب ترتبط بسموؾ 
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ط يناسب المعمـ، في حيف ترتبط غالبية األنشطة بسموؾ الطالب، مع إمكانية استخداـ المعمـ أي نشا
 مستوى طبلبو.

 تمىيى يهبراث انتىاصم انريبضي  21.1

يعد إصدار الحكـ الموضوعي عمٍ مستوى الطبلب في اكتساب ميارات التواصؿ الرياضي مف األمور 
( بأنو NCTM,1989( إلٍ ما ورد في وثيقة المعايير األمريكية )2005سعيد )الالممكنة حيث أشار 

 واصؿ الرياضي لدى طبلبو مف خبلؿ قياس الميارات التالية:يمكف لممعمـ تقويـ ميارات الت

 .إعطاء أمثمة صحيحة عمٍ مفاىيـ أو أفكار رياضية 
 .التبرير الرياضي لمحموؿ واالستنتاجات الرياضية 
 .شرح وتوضيح األفكار والعبلقات الرياضية بوضوح وفيـ وترابط إلٍ اآلخريف 
  والمواقؼ والعبلقات الرياضية التي يستخدميا اآلخروف.تحميؿ وتمثيؿ وتقويـ التفكير الرياضي 
 .استخداـ لغة الرياضيات والمنطؽ لموصؼ والتعبير عف األفكار الرياضية بطريقة واضحة 

( قد اقترح NCTM( أف المجمس القومي لمعممي الرياضات )2005ثـ أضاؼ السعيد )
ٍ استخداـ ميارات التواصؿ أساليب تمكف معمـ الرياضيات مف الوقوؼ عمٍ قدرة الطالب عم

 الرياضي مف خبلؿ:
 .قدرتو عمٍ التعبير عف األفكار الرياضية، وذلؾ مف خبلؿ ميارات التواصؿ المختمفة 
 .فيمو وتنبؤه باألفكار الرياضية التي ُتَمّثؿ كتابيًّا وشفييَّا 
 استخدامو الكممات الرياضية والمصطمحات، وتمثمو لؤلفكار الرياضية ووصؼ العبلقات. 

 أصبنيب تمىيى يهبراث انتىاصم انريبضي

يتطمب تقويـ ميارات التواصؿ الرياضي أساليب تقويمية متعددة تناسب ميارات مختمفة. وقد اتفقت 
 (، وحناف آؿ عامر2001اليب؛ ومنيا دراسة الرفاعي )العديد مف األدبيات عمٍ ىذه األس

 التواصؿ الرياضي ىي:التي جاء فييا أف أساليب تقويـ ميارات ( 2008) 

 :المالحظة 

تعد المبلحظة إحدى أساليب تقويـ ميارات التواصؿ الرياضي الشفيية لدى الطبلب، حيث تـ 
سؤاؿ الطبلب أثناء ممارستيـ ألنشطة الرياضيات لمحصوؿ عمٍ معمومات قيمة عف عممية 

مبلحظات تفكير الطبلب ومستويات التواصؿ الرياضي لدييـ، ويستطيع المعمـ تسجيؿ ال
 باستخداـ بطاقة تعميؽ، أو بطاقة مبلحظة، أو مقياس رتبي.
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 :سجل العمل 

سجؿ عمؿ الطبلب عبارة عف أوراؽ يسجؿ فييا عينات مف عممو في الرياضيات، ويعمؽ عميو 
المعمـ بالكتابة فيو. ويتضمف سجؿ العمؿ االسـ، والتاريخ وعنواف النشاط، والنشاط أو 

جابة الطالب.  ىذا ويمكف أف تتضمف سجبلت عمؿ الطالب عمٍ أنشطة متعددة. المشكمة، وا 
محاور، ثـ تحدد درجات لكؿ  ةويعتمد تقويـ ىذه السجبلت عمٍ قراءة المعمـ ليا وتصنيفيا لعد

سجؿ عمؿ باستخداـ مقياس متدرج ذي مستويات خمسة تيتـ بتنظيـ الطالب لسجؿ عممو، 
وتحميؿ المشكبلت الرياضية، ثـ يضع المعمـ وجودة عممو، ووضوح التفكير، وشرح المفاىيـ، 

 تعميقات شخصية لكؿ طالب توضح لو نقاط القوة ونقاط القصور في سجؿ عممو.

 المقابالت: 

وىي إحدى الوسائؿ الميمة لتقويـ التواصؿ الرياضي الشفيي لدى الطبلب. والمقابمة تكوف 
فيميـ، وتشخيص مناسبة لفحص تفكير الطالب بعمؽ، واستدالليـ بوضوح، وتحديد 

صعوباتيـ، وقياس قدرتيـ لتوصيؿ المعرفة الرياضية لفظًيا. وتتضمف استمارة المقابمة أسئمة 
 ليا ىدؼ محدد، ويمكف االستعانة أثناء المقابمة بمواد محسوسة، أو مرئية، أو مياـ حياتية.

 
 انؼًم في يزًىػبث يتؼبونت: 

تقويـ عمؿ الطبلب في مجموعات متعاونة بتقويـ أداء المجموعة ككؿ واألداء  يتـحيث 
الفردي لكؿ طالب فييا؛ لذلؾ يمكف االستعانة بقائمة مبلحظات لتتبع الطبلب في المناقشات 
داخؿ المجموعة التعاونية التي يمكف أف تتضمف عرض الحموؿ واالستراتيجيات وشرحيا 

 عة التعاونية؛ مما يسمح بالتواصؿ الرياضي مع اآلخريف.لآلخريف داخؿ أو خارج المجمو 

ويناسب ىذا األسموب تقويـ ميارات التواصؿ الشفيية لدى الطبلب في ظؿ استخداـ التعمـ 
 التعاوني.

 :الويام الوفتٌحح ًالووتذج        

 . ويمكف استخداـغرفة الصؼتعني الميمة في الرياضيات: النشاط أو األنشطة المتضمنة في 
المياـ المفتوحة لتقويـ عمؿ الطبلب عمٍ مواقؼ تتعمؽ بإحدى ميارات التواصؿ الرياضي، 
وتتطمب منيـ اختيار إجابة مناسبة وكتابتيا مع توضيح وتبرير الحؿ، أما المياـ الممتدةفتكوف 
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لـ الحقيقي، ويتـ التخطيط ليا اضمف مشروع تعميمي ربما يستمر أياًما أو أسابيع وتتعمؽ بالع
 نفيذىا وتقويميا.وت

 :تقييم األداء        

في ىذا األسموب يتـ استخداـ مياـ لتقويـ فيـ الطبلب لمرياضيات حيث يوصؿ الطبلب 
حقيقي ذي معنٍ قائـ عمٍ استخداـ مياـ حياتية مثؿ المياـ  موقؼمعرفتيـ الرياضية في 

الممتدة أو مشروعات عمؿ استقصاء، ويحكـ عمٍ أداء الطبلب في ضوء مؤشر الميمة الذي 
يستخدـ فيو مجموعة معايير أداء ميمة معينة، ويمكف استخداـ بطاقات المبلحظات لتسجيؿ 

خداـ تقويـ األداء مف أربع إلٍ ست مرات است ؿأداء الطبلب فردًيا أو في مجموعات. ويفض
 أثناء العاـ الدراسي.

ومما سبؽ يتضح لمباحثة أف لتقويـ ميارات التواصؿ الرياضي أساليب متعددة وشاممة، إال أف 
بعضيا اقتصر عمٍ تقويـ ميارات التواصؿ الرياضي الشفيية وبعضيا اآلخر اقتصر عمٍ 

اختيار األسموب األنسب لطبلبو ولمميارات التي يرغب  تقويـ الميارات الكتابية، ويمكف لممعمـ
 في تقويميا.

 انذراصبث انضببمت 

الحصوؿ عمٍ العديد مف  ةالباحث تحظي التواصؿ الرياضي باىتماـ العديد مف الباحثيف، وقد استطاع
 الدراسات الحديثة التي أجريت في ىذا المجاؿ سواء عمٍ المستوى المحمي، أو العربي أو العالمي

عمييا، حيث تـ عرضيا  في ىذه الدراسة أىـ الدراسات السابقة التي تـ الحصوؿ ةالباحث تواستعرض
 مف األحدث.

دراسة ىدفت إلٍ تحميؿ أنماط التواصؿ الرياضي المتضمنة في كتب (  2015السر ) أجرى 
رياضيات الصفوؼ السابع والثامف والتاسع في دولة فمسطيف ، لمعرفة درجة توافرىا ، وقد تكونت عينة 
الدراسة مف كتب الرياضيات لصفوؼ السابع و الثامف و التاسع في دولة فمسطيف ، وتمثمت األدوات 

متواصؿ الرياضي وىي : القراءة الرياضية ، الكتابة الرياضية ، لمت أربعة أنماط في بطاقة تحميؿ شم
( فقرة وطبقت األداة عمٍ  42المناقشة و االستماع الرياضي ، و التمثيؿ الرياضي وبمغ عدد فقراتيا ) 

 كتب الرياضيات لصفوؼ السابع و الثامف و التاسع ، وأشارت النتائج إلٍ أف أكثر أنماط التواصؿ
الرياضي تكراًرا في الكتب الثبلثة ىو نمط التمثيؿ الرياضي حيث بمغ مجموع تكراراتيا في كتاب 

% ، وفي كتاب 78,5بنسبة  319% ، وفي كتاب الصؼ الثامف :  55بنسبة  264الصؼ السابع : 
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%  ، وىي نسبة متوسطة ، يميو نمط الكتابة الرياضية ، حيث بمغ 65بنسبة  205الصؼ التاسع 
بنسبة  87% ، وفي كتاب الصؼ التاسع 25بنسبة  122وع تكراراتيا في كتاب الصؼ السابع : مجم
% ، يمي ذلؾ نمط المناقشة و االستماع الرياضي لكتابي الصؼ السابع و الثامف حيث بمغ  28

% مف إجمالي األنماط في كؿ  11بنسبة  46% ،  18بنسبة  88مجموع تكراراتيا عمٍ التوالي : 
نسبة متدنية ، أما نمط القراءة الرياضية فكانت درجة توافرىا متدنية جًدا في الكتب الثبلثة  كتاب وىي

% . وفي ضوء النتائج أوصٍ الباحث بتطوير كتب الرياضيات متضمنة أنماط  2، حيث بمغت 
 التواصؿ الرياضي.

البلزمة لمعممي إلٍ التعرؼ عمٍ ميارات التواصؿ الرياضي (  2012القرشي ) وىدفت دراسة 
الرياضيات بالصفوؼ العميا في المرحمة االبتدائية بمحافظة الطائؼ ودرجة تمكنيـ منيا ، ومعرفة 
وجود فروؽ في درجة التمكف تعزى لمتغير الخبرة في التدريس ،  واتبعت الدراسة المنيج الوصفي 

قسمة إلٍ خمس محاور ، ميارة فرعية م 36المسحي ، وتمثمت األدوات في بطاقة مبلحظة مكونة مف 
يشير كؿ محور إلٍ ميارة رئيسية مف ميارات التواصؿ الرياضي ) التحدث ، القراءة ، الكتابة ، 
االستماع ، التمثيؿ الرياضي (  وطبقت األدوات عمٍ عينة اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية مف 

مميف لكؿ مكتب ، وأشارت النتائج إلٍ ( مع 6أربع مكاتب لمتربية و التعميـ بمحافظة الطائؼ بواقع ) 
أف درجة تمكف معممي الرياضيات مف ميارات التحدث و القراءة و االستماع و التمثيؿ الرياضي كانت 
بتقدير ) ضعيؼ ( ، بينما كانت درجة تمكنيـ مف ميارات التواصؿ الكتابي بتقدير ) جيد ( ، كما بمغ 

( وىو متوسط يشير إلٍ تقدير ) ضعيؼ ( وىو ما  1,505المتوسط العاـ لجميع محاور البطاقة ) 
يعني أف درجة تمكف معممي الرياضيات بالصفوؼ العميا بمحافظة الطائؼ مف ميارات التواصؿ 
الرياضي مجتمعة كانت بتقدير ) ضعيؼ ( ، وأشارت النتائج أيًضا إلٍ عدـ وجود فروؽ في درجة 

 اضي تعزى إلٍ متغير الخبرة في التدريس .تمكف معممي الرياضيات مف ميارات التواصؿ الري

إلٍ تقديـ برنامج مقترح لتنمية ميارات التواصؿ الرياضي لدى تبلميذ  ( 2012حسين ) ىدفت دراسة 
المرحمة االبتدائية ، وتحديد فاعميتو ، واتبع الباحث المنيج الوصفي و التجريبي ، و تمثمت األدوات 

لرياضي الموجودة لدى التبلميذ وتطبيقيا قبمًيا ، ومف ثـ تحديد في استبياف لتحديد ميارات التواصؿ ا
الميارات المفتقدة وبناء برنامج تدريسي لتنميتيا ، واجراء التطبيؽ البعدي وتحميؿ النتائج ، حيث تـ 
تطبيؽ ىذه األدوات عمٍ مجموعة مف تبلميذ المرحمة االبتدائية بمدينة الرياض في الفصؿ الدراسي 

رت النتائج إلٍ وجود فاعمية لمبرنامج التدريبي في تطوير مستوى التواصؿ الرياضي لدى األوؿ ، وأشا
 تبلميذ المرحمة االبتدائية .
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تحديد  مستًٌ جًدة محتًٌ مًضًعات الجبر إلٍ  ( 2011عبد المطيف ) وىدفت دراسة 
ير معاي وء(  في ض 12 -6كتب الرياضيات المدرسية بفمسطين  لمصفًف ) في المتضمنة  

الوصفي التحميمي ،   (  ، واتبعت الدراسة المنيجNCTMالمجمس القًمي لمعممي الرياضيات )
وتمثمت األدوات في استبانة تـ تطبيقيا عمٍ المشرفيف  ، وقائمة معايير المجمس القومي لمعممي 

حتوى بم (NCTM)، و أشارت النتائج أف النسبة اإلجمالية لدرجة توافر معايير  (NCTM)الرياضيات 
% وىي نسبة تقع في مستوى  40,6( بمغت  8 – 6موضوعات الجبر بكتب الرياضيات لمصفوؼ ) 

بمحتوى  (NCTM)دوف المتوسط وال تصؿ إلٍ المستوى المقبوؿ تربوًيا . كما أف درجة توافر معايير 
% وىي  29,4( بمغت نسبة 12 – 9موضوعات الجبر المتضمنة بكتب الرياضيات لمصفوؼ مف )

متدنية جًدا وغير مقبولة تربوًيا. وقاـ الباحث بتحويؿ قائمة المعايير في صورة استبانة وتـ  نسبة
تطبيقيا عمٍ المشرفيف، وقد كانت استجابات المشرفيف قريبة جًدا مف نتائج التحميؿ التي توصؿ إلييا 

بر في كتب الباحث مف خبلؿ أداة تحميؿ المحتوى فقد كانت نسبة توافر المعايير بموضوعات الج
 – 9% ، وكانت نسبة توافرىا في الصفوؼ )  39( بحسب آراء المشرفيف ىي  8 – 6الصفوؼ ) 

12  )36.2 . % 

دراسة ىدفت إلٍ تقصي فعالية استخداـ استراتيجية تدريسية قائمة  ( 2011التخاينة ) أجرى كما 
عمٍ أبعاد التعمـ في تنمية االتجاه وميارات االتصاؿ الرياضي لدى تبلميذ المرحمة األساسية في 
مدارس تربية عماف الخاصة باألردف ، واتبعت الدارسة المنيج شبو التجريبي ، وتمثمت األدوات في 

الرياضيات ، واختبار في االتصاؿ الرياضي ، وطبقت األدوات عمٍ عينة مكونة  مقياس لبلتجاه نحو
( تمميذ مف تبلميذ الصؼ السابع في شعبتيف ، تـ تقسيميما بالتساوي إلٍ مجموعتيف  79مف ) 

تجريبية وضابطة ، وأشارت النتائج إلٍ وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف المتوسط الحسابي لعبلمات 
عتيف التجريبية و الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في االتجاه وميارات االتصاؿ تبلميذ المجمو 

الرياضي ، وعدـ وجود تفاعؿ داؿ إحصائًيا بيف االستراتيجية المستخدمة ومستوى التحصيؿ في 
 ميارات االتصاؿ الرياضي .

ة ميارات معممات فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمي إلٍالتعرؼ  (2011المشيخي ) وىدفت دراسة
الرياضيات في التواصؿ الرياضي بالمرحمتيف المتوسطة والثانوية بمدينة تبوؾ، واتبعت الدراسة 
المنيجيف الوصفي والتجريبي ذا التصميـ المكوف مف مجموعة واحدة واختباريف قبمي وبعدي، وتمثمت 

يا عمٍ عينة مكونة مف األداة في بطاقة مبلحظة في ميارات التواصؿ الرياضي الخمس، تـ تطبيق
( معممة مف معممات الرياضيات بالمرحمتيف المتوسطة والثانوية بمدينة تبوؾ. وخمصت الدراسة 30)
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إلٍ مجموعة مف النتائج كاف أبرزىا وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطات المعممات في القياسيف 
لبعدي، مع عدـ وجود فروؽ في القبمي والبعدي لميارات التواصؿ الرياضي ككؿ لصالح القياس ا

 القياس البعدي لميارات التواصؿ الرياضي تعزى لمتغير المرحمة الدراسية.

مدى مطابقة المفاىيـ الرياضية المتضمنة في كتب الرياضيات  (2010دراسة حمدان ) وتناولت
 وذلؾ مف جانبيف ، (NCTM)( لمعايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات 8-6)بالصفوؼ مف 

في كتب المرحمة المذكورة وذلؾ  (NCTM)األوؿ : مدى توافر المفاىيـ الرياضية المنبثقة مف معايير 
في خمس مستويات ىي : األعداد ، القياس و اليندسة ، و الجبر ، و اإلحصاء و االحتماالت ، أما 

ع معايير الجانب الثاني فتمثؿ في التعرؼ إلٍ مدى مطابقة طرؽ عرض المفاىيـ في تمؾ الكتب م
(NCTM)  الخاصة بطرؽ عرض المفاىيـ الرياضية وكيفية تقديميا لمطبلب في كتب الرياضيات

المدرسية وتمثمت األدوات في أداة تحميؿ محتوى، قائمة المفاىيـ الرياضية المنبثقة مف معايير 
(NCTM)لبحث، ، واستبانة موجية لممعمميف حوؿ طرؽ عرض المفاىيـ في محتوى كتب المرحمة قيد ا

%( وىي درجة 83وأشارت النتائج إلٍ توفر المفاىيـ الرياضية في كتب المرحمة المذكورة بنسبة )
مرتفعة، بينما وجد قصور في توافر تمؾ المفاىيـ في مستوى الجبر واليندسة، وبمغت تقديرات المعمميف 

 %( وىي نسبة مقبولة.64.9ما نسبتو )

إلٍ مدى تأثير ميارات الكتابة التفسيرية عمٍ تحصيؿ بدراسة ىدفت ( Greer,2010جرير )وقاـ 
تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي في منيج الرياضيات. اتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي، وتمثمت 
أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي، واختبار في التواصؿ الرياضي، كما قاـ الباحث بدراسة سجبلت 

دائيـ السابؽ في الرياضيات وجمع المعمومات البلزمة عنيـ مف التبلميذ والتعرؼ عمٍ معايير أ
( تمميًذا مف تبلميذ الصؼ السادس بالمدارس 26المعمميف، وطبقت الدراسة عمٍ عينة مكونة مف )

 12االبتدائية األمريكية، واستخدـ تصميـ العينة الواحدة والتطبيؽ القبمي والبعدي، واستمرت لمدة 
ئج إلٍ أف استخداـ ميارات التواصؿ الرياضي بصورة عامة يؤدي لتحسف أسبوًعا. وأشارت النتا

أف استخداـ ميارات التواصؿ الكتابي  ٍاتجاىات التبلميذ نحو تعمـ الرياضيات، كما أشارت النتائج إل
أدى إلٍ تحسيف انجاز التبلميذ في الرياضيات، ووجد أف الستخداـ الكتابات التفسيرية عبلقة ايجابية 

 ؿ الدراسي في الرياضيات.بالتحصي

فعالية ميارات التواصؿ  التعرؼ إلٍ (Lexi &Kerni,2009لوكسي وكيرني ) وىدفت دراسة  
الرياضي في تعميـ الرياضيات ، واتبعت الدراسة المنيج الوصفي ، وتمثمت أدوات الدراسة في بطاقة 

لتواصؿ الرياضي موجو مبلحظة ألداء المعمميف حوؿ ميارات التواصؿ الرياضي ، واختبار في ا
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( تبلميذا  30لتبلميذ الصؼ السابع بمدينة لنكولف األمريكية ، وطبقت الدراسة عمٍ عينة مكونة مف ) 
ومعممييـ ، وأشارت النتائج الٍ تمكف المعمميف مف ميارات التواصؿ الرياضي إلٍ حد ما ، وأف المعمـ 

لتواصؿ أفضؿ كما وجد أف تمكف التبلميذ مف المتمكف بدرجة أفضؿ كانت نتائج تبلميذه عمٍ اختبار ا
ميارات التواصؿ الرياضي انعكس عمٍ تعامميـ مع المفردات الرياضية وفيميا وىو ما أعده الباحثاف 

 مؤشًرا عمٍ اإلنجاز في الرياضيات .

إلٍ معرفة مستوى التواصؿ الرياضي لدى تبلميذ الصؼ الثامف مف ( 2009الذارحي )وىدفت دراسة 
األساسي بأمانة العاصمة صنعاء وعبلقتو بتحصيميـ الرياضي، وقد تكونت عينة البحث مف  التعميـ
( 359( تمميذ، و)305تمميًذا وتمميذة مف تبلميذ الصؼ الثامف مف التعميـ األساسي ومنيـ ) 646

ـ تمميذة اختيرت بصورة عشوائية )عنقودية/طبقية( مف المدارس الحكومية بأمانة العاصمة نياية العا
(. وتمثمت األدوات باستخداـ اختبار لمتواصؿ الرياضي، واختبار لقياس 2008/2007الدراسي )

التحصيؿ الرياضي. وأشارت النتائج إلٍ وجود ضعؼ في مستوى المتعمميف في التواصؿ الرياضي إذ 
ميف %( وشكمت نسبة أداء المتعمميف المقبوليف تربوًيا )الحاص42كانت نسبة متوسط األداء الكمي )

% مف أفراد العينة، في حيف كانت نسبة المتعمميف 23% فأكثر مف الدرجة النيائية( 50عمٍ 
%( مف بيف أفراد العينة. وعند تحميؿ أداء 77الحاصميف عمٍ درجة أقؿ مف المستوى المقبوؿ تربوًيا )

ضؿ مف أداء افراد العينة في اختبار التواصؿ بموجب متغير الجنس تبيف اف أداء المتعممات كاف أف
المتعمميف واف الفروؽ بيف الجنسيف كانت معنوية في جميع ميارات التواصؿ الرياضي باستثناء ميارة 
)معرفة المفردات الريادية( وقد كاف أداء الجنسيف عمييا متكافئا. وفيما يتعمؽ بالتحصيؿ اظير البحث 

ٍ المتعمميف في التحصيؿ ضعفا في مستوى المتعمميف، كما أوضحت النتائج تفوؽ المتعممات عم
د افر أالرياضي. واظير النتائج وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف التواصؿ الرياضي والتحصيؿ لدى 

 ( وىي قيمة ذات داللة معنوية.0.51العينة، اذ بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف )

تحديد مستوى جودة موضوعات اليندسة والقياس المتضمنة في  (2009كساب ) دراسة كما تناولت
(، NCTM( مف مرحمة التعميـ األساسي في فمسطيف في ضوء معايير )6-1كتب رياضيات صفوؼ )

حيث قامت الباحثة بتحميؿ موضوعات اليندسة والقياس المتضمنة في الكتب المذكورة مف خبلؿ أداة 
( في موضوعات اليندسة والقياس NCTMاًدا إلٍ معايير )تحميؿ المحتوى والتي تـ بناؤىا استن

المتضمنة بكتب الرياضيات لمصفوؼ مف األوؿ حتٍ السادس مف التعميـ األساسي بفمسطيف تتراوح ما 
 .بيف متوسطة ومتدنية وأف بعض المعايير غير متوفرة
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التقنيات الحديثة في إلٍ بحث فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمٍ استخداـ ( 2009سرور )وىدفت دراسة 
طالًبا(، تـ تقسيميـ إلٍ  44تنمية التواصؿ الرياضي لدى الطبلب المعمميف، وقد تكونت عينة البحث )

وقد طبؽ البرنامج التدريبي لمدة  واتبعت الدراسة المنيج التجريبي، مجموعتيف )تجريبية ضابطة(.
يبية، بينما درست المجموعة الضابطة ( ساعات أسبوعًيا، عمٍ المجموعة التجر 4عشرة أسابيع بمعدؿ)

بالطريقة المعتادة، حيث أشارت النتائج إلٍ وجود أثر فعاؿ لمبرنامج التدريبي القائـ عمٍ استخداـ 
 –الكتابة  –القراءة  –االستماع  –التقنيات الحديثة في تنمية ميارات التواصؿ الرياضي )تحدث 

 التمثيبلت الرياضية المتعددة(.

دراسة ىدفت إلٍ التعرؼ عمٍ فاعمية استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي ( 2009حمادة ) وأجرت
في تطوير بعض ميارات التفكير والتواصؿ الرياضي، واتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي، وكانت 

الكتابة  أدوات الدراسة عبارة عف اختبار تحصيمي في ميارة االستدالؿ والبرىنة، واختبار لقياس ميارة
( تمميذ وتمميذة مف تبلميذ الصؼ الثاني 89الرياضية، وطبقت الدراسة عمٍ عينة مكونة مف )

مجموعتيف بالتساوي، إحداىما تجريبية واألخرى  إلٍاإلعدادي بجميورية مصر العربية، تـ تقسيميـ 
قد أدى إلٍ نمو في أف استخداـ التدريس التبادلي وما يتمتع بو مف مزايا،  جضابطة. واتضح مف النتائ

 مستوى التفكير الرياضي، وكذلؾ في نمو ميارة التواصؿ الكتابي لدى المجموعة التجريبية.

الٍ استقصاء أثر استخداـ استراتيجية تعميمية تعممية  (2009ابو عبيد وجرادات )وىدفت دراسة 
التصاؿ المفظي لدى مستندة الٍ التفاعؿ االجتماعي مف خبلؿ التعمـ التعاوني في تنمية ميارات ا

تبلميذ الصؼ السادس األساسي في األردف في مادة الرياضيات، واتبعت الدراسة المنيج شبو 
( تمميذ 128التجريبي، وتمثمت األداة في اختبار لبلتصاؿ المفظي، تـ تطبيقو عمٍ عينة مكونة مف )

سة وجود فروؽ ذات داللة وتمميذة، وزعوا عمٍ مجموعتيف، تجريبية وضابطة. وقد أظيرت نتائج الدرا
إحصائية في ميارات االتصاؿ المفظي تعزى لبلستراتيجية المستخدمة لصالح تبلميذ المجموعة 

 التجريبية، فيما لـ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتفاعؿ بيف االستراتيجية والجنس. 

رياضيات لمصفوؼ الثبلثة التعرؼ إلٍ درجة توافؽ محتوى كتب ال( 2009الشراري )ىدفت دراسة كما 
األولٍ في المممكة العربية السعودية مع المعايير التي وضعيا المجمس القومي لمعممي الرياضيات في 

، حيث اتبعت الدراسة المنيج الوصفي و تكونت عينة الدراسة  ( NCTMالواليات المتحدة األمريكية )
النتائج إلٍ أف درجة توافؽ مفردات معيار حيث أشارت مف كتب الرياضيات لمصفوؼ الثبلثة األولٍ ، 

اليندسة المتضمنة في كتب الرياضيات لمصفيف األوؿ والثاني والثالث مع المعايير العالمية لمرياضيات 
 كانت منخفضة.
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إلٍ تحميؿ محتوى موضوعات اليندسة التي وردت في كتب الرياضيات  (2008عودة )وىدفت دراسة 
ر األساسي في فمسطيف في ضوء المعايير التي وضعيا المجمس لمصفوؼ مف السابع وحتٍ العاش

اتبعت الدراسة المنيج  ثحي (.NCTM)القومي لمعممي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية 
حيث أشارت  الوصفي وتكونت عينة الدراسة مف كتب الرياضيات لمصفوؼ مف السابع حتٍ العاشر،

النتائج إلٍ أف المناىج الفمسطينية تضـ معظـ المعايير التي وضعيا المجمس القومي لمعممي 
الرياضيات ولكف بنسب متفاوتة مف صؼ دراسي إلٍ آخر. وبينت النتائج أف المناىج الفمسطينية تقدـ 

لتقدـ العممي العالمي حجًما مناسًبا مف المعرفة الرياضية يييئ الطمبة لممستقبؿ الذي يتوافؽ مع ا
 ويعدىـ لخوض غمار المستقبؿ.

أثر استخداـ استراتيجية ما وراء المعرفة في تحسيف  إلٍدراسة ىدفت التعرؼ  (2008عفيفي )وأجرى 
قدرة تبلميذ الصؼ األوؿ االعدادي عمٍ التواصؿ الرياضي وتحديد العبلقة بيف مستوى ميارات 

ـ. واتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي وتمثمت أدوات التواصؿ الرياضي ومستوى التحصيؿ لديي
الدراسة في اختبار تحصيمي في وحدة الحدود والمقادير الجبرية واختبارات في ميارات التواصؿ 

( تمميذا مف تبلميذ الصؼ األوؿ االعدادي في 70الرياضي وتـ تطبيؽ األدوات عمٍ عينة مكونة مف )
ـ بالتساوي الٍ مجموعتيف احداىما تجريبية واألخرى ضابطة، جميورية مصر العربية، تـ تقسيمي

وأكدت الدارسة اف استخداـ استراتيجية النمذجة قد اسيـ في إيجاد عبلقة ارتباطية موجبة بيف مستوى 
ميارات التواصؿ الرياضي ومستوى التحصيؿ في الرياضيات، فكمما ازدادت قدرة التبلميذ عمٍ 

 تيـ عمٍ التحصيؿ الرياضي.التواصؿ الرياضي ازدادت قدر 

دراسة ىدفت لدراسة فعالية برنامج تدريبي في الرياضيات مستندة الٍ نظرية ( 2008آل عامر )أجرى 
)تريز( في تنمية بعض ميارات التفكير اإلبداعي وحؿ المشكبلت الرياضية ابداعيا، والتواصؿ 

ثيؿ( لدى الطالبات المتفوقات في الصؼ الرياضي بمياراتو )الكتابة، القراءة، التحدث، االستماع، التم
الثالث متوسط بالمممكة العربية السعودية، حيث اشارت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وبيف طالبات   α 0.05 > عند مستوى الداللة
درة عمٍ حؿ المشكبلت الرياضية ابداعيا لصالح المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي في اختبار الق

 >طالبات المجموعة التجريبية تعزؿ البرنامج التدريبي، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 
0.05 α    بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وبيف طالبات المجموعة الضابطة في

)الكتابة، القراءة، التحدث، االستماع، التمثيؿ( لصالح  التطبيؽ البعدي الختبار التواصؿ الرياضي
 طالبات المجموعة التجريبية ُتعزؿ البرنامج التدريبي.
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بدراسة ىدفت إلٍ التعرؼ عمٍ فاعمية برنامج تدريسي لميارات التواصؿ  (2008السعدي ) قامت
يارات التواصؿ الرياضي لدى الرياضي لمطمبة المعمميف بكمية التربية قسـ الرياضيات ببغداد وأثره في م

طمبتيـ في الصؼ الثاني المتوسط. وقد استخدمت المنيج التجريبي، وتمثمت األداة في اختبار 
التحدث، االستماع والقراءة، الكتابة، التمثيؿ(، وطبؽ عمٍ عينة )تحصيمي لميارات التواصؿ الرياضي 

الثاني المتوسط بمدينة بغداد، وتـ ( طالًبا مف تبلميذ الصؼ 580طمًبا معمًما و) 50مكونة مف 
تقسيميـ عمٍ مجموعتيف تجريبية وضابطة، وقد أظيرت النتائج تفوؽ تبلميذ المجموعة التجريبية في 
كؿ ميارات التواصؿ الرياضي عمٍ أقرانيـ في المجموعة الضابطة، وىو ما يشير غمٍ فاعمية 

 البرنامج التدريبي في تنمية ميارات التواصؿ الرياضي.

( الٍ معرفة مستويات طمبة الصؼ التاسع لسمطنة عماف في التواصؿ 2007المعولي )ىدفت دراسة و 
الوصؼ(، وتمثمت أدوات البحث في اختبار لميارات  –التبرير  –الشرح لؤلخريف  –الرياضي )التمثيؿ 

التواصؿ الرياضي، حيث اشارت النتائج عف اف متوسطات أداء طمبة الصؼ التاسع في ميارات 
( وقد حازت ميارة الوصؼ عمٍ المرتبة األولٍ وتمتيا 4.95و 3.08لتواصؿ الرياضي تراوحت بيف )ا

ميارة التمثيؿ ثـ ميارة الشرح لؤلخريف، واحتمت ميارة التبرير المرتبة األخيرة. كما بمغ متوسط ميارات 
ى الطمبة وىي قيمة تدؿ عمٍ اف ميارات التواصؿ الرياضي لد 4.03التواصؿ الرياضي مجتمعة 

 متوسطة.

فقد ىدؼ إلٍ دراسة مدى تطابؽ كتب الرياضيات الفمسطينية لمعايير ( 2007أبو عمرة )ىدؼ بحث 
(NCTM العالمية في مجالي اليندسة والقياس لممرحمة األساسية العميا، حيث استخدمت الباحثة )

توى حيث حممت محتوى المنيج الوصفي التحميمي، واعتمدت ثبلث أدوات لمبحث وىي أداة تحميؿ لممح
(، وكانت األداة الثانية NCTM( في مجالي اليندسة والقياس في )7،8،9كتب الرياضيات لمصفوؼ )

عبارة عف قائمة المعايير بعد ترجمتيا وتحكيميا، أما األداة الثالثة فكانت استبانة مكونة مف أربعة 
(. وقد اختارت NCTMيير )معايير خاصة بمجاؿ اليندسة ومعياريف في مجاؿ القياس وىي معا

( معمًما ومعممة لمرياضيات مف محافظة غزة مف مدارس الحكومة 80الباحثة عينتيف لمبحث وىما )
( معمًما ومعممة يشكموف المجتمع اإلحصائي كعينة أولٍ، أما العينة الثانية 220والوكالة مف أصؿ )
( مف مشرفي 3لحكومة و)( مف مشرفي مدارس ا4( مشرفي رياضيات مف )7فكانت عبارة عف )

( في وثيقة منياج الرياضيات NCTMمدارس الوكالة، وقد توصؿ البحث إلٍ أف درجة توافر معايير )
%( مف مجموع 22%(، بينما لـ يتحقؽ )78في مجالي اليندسة والقياس كانت متحققة بنسبة )
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الدراسية نفسيا  ( في كتب الرياضيات في المجاالتNCTMالمواصفات، أما درجة توافر معايير )
 %( مف مجموع المواصفات.23%( ولـ يتحقؽ )77والصفوؼ نفسيا فكانت متحققة بنسبة )

بالتحميؿ ميارات التفكير المتضمنة في تدريبات وأسئمة مناىج م( 2007المغربي والجابري )وتناوؿ 
وفؽ تصنيؼ (، وذلؾ 10-6الرياضيات الفمسطينية في الجبر لممرحمة األساسية العميا )الصفوؼ 

)روبرت مارزانو(، وقد استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي بأسموب تحميؿ المحتوى، حيث تـ تطوير 
قائمة ميارة التفكير )لمارزانو(، عمٍ شكؿ قائمة رصد، وبعد القياـ بتحميؿ المناىج توصؿ البحث إلٍ 

ة اإلنتاج نسبتيا المئوية عدد مف النتائج، مف أىميا: أف أكثر الميارات توظيًفا في الجبر ىي ميار 
%( مف مجمؿ ميارات التفكير، وقد تبيف تدني النسب المئوية لميارات 42حيث بمغت نسبتيا المئوية )

التفكير الدنيا) التركيز وجمع المعمومات والتخزيف واالسترجاع( حيث بمغت نسبتيا المئوية مًعا 
(، %19,5فقد بمغت نسبتيا المئوية مًعا ) (، أما ميارات التفكير الوسطٍ )التنظيـ والتحميؿ(7,5%)

( وىي نسبة مرتفعة. %73والميارات العميا ) اإلنتاج والتكامؿ والتقويـ( فقد بمغت نسبتيا المئوية مًعا )
ويستخمص مف ذلؾ أف مناىج الرياضيات الفمسطينية لمصفوؼ األساسية العميا تركز عمٍ ميارات 

رات التفكير الرئيسية الثمانية عمٍ صفوؼ المرحمة األساسية العميا التفكير العميا في الجبر. وتتوزع ميا
%( في الصؼ 15( مف تمؾ الميارات في الصؼ السادس، و )%10( عمٍ النحو التالي )6-10)

%( في الصؼ العاشر. 23%( في الصؼ التاسع، و )52%( في الصؼ الثامف، و )7السابع، و )
ر في المرحمة األساسية العميا يتركز في الصؼ التاسع يشير وىذا يشير إلٍ أف تعمـ الجب اوىذ

 األساسي ويقؿ في الصفيف السادس والثامف بشكؿ ممحوظ.

بدراسة ىدفت إلٍ التعرؼ عمٍ أثر ميارات التواصؿ  ( Lim & David,2007ليم وديفيد)وقاـ 
الصؼ العاشر  الكتابي عمٍ تطوير فيـ طمبة الصؼ العاشر لموضوعات الرياضيات التطبيقية لتبلميذ

بوالية كارولينا الشمالية بالواليات المتحدة األمريكية، واتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي، ووظفت 
-Free(، الكتابة الحرة )Journalsالعديد مف األدوات لجمع البيانات وىي: الصحائؼ اليومية )

writing( وسير الحياة الخاصة بالطمبة )Math autobiographyيينات الكتابية الرسمية، (، التع
إناث( مف  5ذكور، 10تمميًذا ) 15(، وطبقت الدراسة عمٍ عينة مكونة مف Portfolioوحقائب األداة )

الذيف يدرسوف الرياضيات التطبيقية، واختير ىؤالء التبلميذ لسببيف: أوليما معاناة عشرة منيـ مف 
الصؼ التاسع، وثانييما: توقع الباحثيف ضعؼ في الرياضيات وذلؾ باالسترشاد بنتائج تحصيميـ في 

 تبأف حؿ مشكمة التبلميذ في الرياضيات قد يكوف عف طريؽ تطوير ميارة الكتابة الرياضية. ودل
النتائج عمٍ أف فيـ التبلميذ قد تحسف مف خبلؿ ممارستيـ لمعديد مف الميارات واألنشطة الكتابية 
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عمٍ تطور الميارات وراء المعرفية، كما تبيف أف ممارسة المتنوعة، كما أف تمؾ األنشطة قدمت دليبًل 
التبلميذ لميارات التواصؿ الكتابي الحرة لمسير الذاتية الخاصة أدى إلٍ زيادة وعييـ، وبالتالي تحسف 

 اتجاىاتيـ نحو الرياضيات.

بإجراء دراسة بيدؼ التعرؼ عمٍ فاعمية استخداـ مداخؿ ميارات التواصؿ ( 2006متولي )وقاـ 
لرياضي لدى التبلميذ معممي الرياضيات، واتبعت الدراسة المنيجيف الوصفي التحميمي والتجريبي، ا

وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي لميارات البرىاف الرياضي، واختبار تحصيمي في ميارات 
ثة شعبة ( طالًبا مف طبلب السنة الثال75التواصؿ الرياضي، وطبقت األدوات عمٍ عينة مكونة مف )

رياضيات بكمية التربية في سمطنة عماف. وأشارت النتائج إلٍ وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف تنمية 
ميارات البرىاف الرياضي وتحسف وتحسيف قدرتيـ عمٍ التواصؿ في الرياضيات، كما أشارت النتائج 

ارتباطية موجبة بيف  إلٍ أف البرنامج التجريبي الذي اقترحتو الدراسة قد أسيـ في إيجاد عبلقات
 متغيرات الدراسة، وىو ما أدى إلٍ ارتفاع مستوى قدرتيـ عمٍ التواصؿ في الرياضيات.

ميبلدي الٍ بحث اثر استخداـ التقويـ األصيؿ البورتيفميو  (2006(محمود وبخيت وىدفت دراسة 
االبتدائية، وبقاء أثر عمٍ تنمية ميارات التواصؿ الرياضي واالتجاه نحو رياضيات لدى تبلميذ المرحمة 

تعمميـ، وقد اتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار التواصؿ الرياضي، 
( تمميذا مف تبلميذ 108ومقياس لبلتجاه نحو الرياضيات، وطبقت االداتاف عمٍ عينة مكونة مف )

ة واألخرى تجريبية، وتوصمت نتائج الصؼ الخامس االبتدائي مقسميف عمٍ مجموعتيف احداىما ضابط
الدراسة الٍ عدـ وجود فروؽ في التحصيؿ بيف افراد المجموعتيف، حيث اف ىذا البورتيفميو لـ يكف لو 
اثر واضح في رفع مستوى المجموعة التجريبية، اال اف اختبار الفروؽ بالنسبة لبلختبار البعدي المؤجؿ 

يبية تعزى باستخداـ البورتيفميو، كما دلت النتائج عمٍ تفوؽ وجد بقاء اثر التعمـ لدى المجموعة التجر 
تبلميذ المجموعة التجريبية في اختبار التواصؿ الرياضي بما يمثؿ مؤشر باستخداـ البورتيفميو في 

 تنمية ميارات التواصؿ الرياضي المناسبة لتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي.  

عرؼ عمٍ التقديرات التقويمية لمناىج الرياضيات لتعميـ دراسة ىدفت إلٍ الت( 2006الشقرة )وأجرت 
الصـ مف وجية نظر المعمميف في ضوء ميارات التواصؿ الرياضي الكتابي، واتبعت الدراسة المنيج 
الوصفي التحميمي وتمثمت األداة في استبانة لمعرفة آراء معممي الرياضيات في تقويـ مقرر اليندسة في 

معمما ومعممة مف قطاع  16اضي، وطبقت االستبانة عمٍ عينة مكونة مف ضوء ميارات التواصؿ الري
غزة، وأشارت النتائج إلٍ أف مقرر اليندسة الموجود ضمف منيج الرياضيات لمصؼ السابع األساسي 

 ال يحتوي عمٍ ميارات التواصؿ الكتابي التي تساعدىـ عمٍ التواصؿ في مختمؼ مواقؼ الحياة.
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إلٍ التعرؼ عمٍ تأثير استخداـ مدخؿ التمثيبلت م( 2005القادر )بيوت وعبد وىدفت دراسة 
الرياضية عمٍ بعض ميارات التواصؿ الرياضي لدى تبلميذ الصؼ السادس األساسي بجميورية 
مصر العربية، واتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي، وتمثمت األداة في اختبار لمتواصؿ الرياضي ضـ 

( تمميًذا مف تبلميذ 140لتبرير(، وتـ تطبيقو عمٍ عينة مكونة مف )ميارات )الوصؼ والتمثيؿ وا
تمميذ(. وأظيرت النتائج  74تمميذ( وضابطة ) 66عمٍ مجموعتيف تجريبية ) االصؼ السادس قسمو 

تأثير مدخؿ التمثيبلت الرياضية عمٍ ميارات التواصؿ الرياضي، وأف ىذا التأثير يضير إلٍ دعـ 
ربوية في مجاؿ تعميـ الرياضيات بوصفيا أداة التواصؿ بيف األفراد ولغة ليا التصورات والتضمينات الت

التي تحكـ استخداـ ىذه المفردات وأوصٍ الباحثاف باستخداـ مدخؿ التمثيبلت  مفرداتيا وقواعدىا
 الرياضية .

دراسة ىدفت إلٍ التعرؼ عمٍ أثر أسموب التعمـ التعاوني عمٍ تنمية ( 2004مصطفى )أجرى 
التواصؿ االجتماعي لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية، واتبعت الدراسة المنيج التجريبي، وتمثمت  ميارات

األدوات في اختباريف أحدىما لمتحصيؿ الدراسي، واآلخر لميارات التواصؿ الرياضي، وطبقت األداتاف 
ط بمصر، ( تمميًذا وتمميذة مف تبلميذ الصؼ اإلعدادي في محافظة دميا75عمٍ عينة مكونة مف )

وأشارت النتائج إلٍ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف والضابطة في 
لرياضي لصالح المجموعة التجريبية كؿ مف اختبار التحصيؿ الدراسي واختبار ميارات التواصؿ ا

لدى تبلميذ وأوصٍ الباحث باستخداـ أسموب التعمـ التعاوني لتنمية ميارات التواصؿ االجتماعي 
 المرحمة اإلعدادية.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 

من خالل استعراض الباحثة لمدراسات السابقة تم القاء الضوء عمى أىم الجوانب التي تفيد البحث 
 ويتضح ذلك في التالي:

ركزت الدراسات السابقة عمٍ تحميؿ وتقويـ كتب الرياضيات ومعرفة أثر بعض استراتيجيات التعمـ  -
الحديثة عمٍ تنمية التواصؿ الرياضي وعمٍ عبلقة التواصؿ الرياضي بالتحصيؿ، ما عدا دراسة 

( فقد ىدفت لمعرفة درجة توافر أنماط التواصؿ التواصؿ الرياضي في كتب 2015السر )
 لصؼ السابع والثامف والتاسع رياضيات ا

مف خبلؿ استعراض البحوث السابقة والتي استخدمت أسموب تحميؿ المحتوى، وىو ما يتفؽ مع  -
ىذا البحث، حيث استخدـ الباحث ىذا األسموب البحثي لمناسبة لموضوعو، يتبيف أف بعض ىذا 
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(، مثؿ NCTMالبحوث حاوؿ تحديد مستوى جودة محتوى كتب الرياضيات في ضوء معايير )
(، ومدى توافر ميارات التفكير في تدريبات وأسئمة 2009(، وبحث كساب )2011عبد المطيؼ )

(. وبحوث أخرى بحثت مدى 2007مناىج الرياضيات الفمسطينية، مثؿ بحث المغربي والجابري )
ية مطابقة المفاىيـ الرياضية المتضمنة في كتب الرياضيات بالمنياج الفمسطيني لممرحمة األساس

(، أو 2010(، مثؿ بحث حمداف )NCTM( لمعايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات )6-8)
درجة توافؽ محتوى كتب الرياضيات لمصفوؼ الثبلثة األولٍ في المممكة العربية السعودية مع 
المعايير التي وضعيا المجمس القومي لمعممي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية، مثؿ 

(، أو مدى تطابؽ كتب الرياضيات في المنياج الفمسطيني لمعايير 2009لشراري )بحث ا
(NCTM( العالمية في مجالي اليندسة والقياس لممرحمة األساسية، مثؿ بحث أبو عمرة )2007 .)

وبحوث أخرى حممت كتب الرياضيات بيدؼ تقويميا في ضوء معايير معينة، مثؿ بحث عودة 
حوث أنو ال توجد مطابقة لمحتوى كتب الرياضيات مع المعايير ـ(، وأظيرت معظـ الب2008)

 الدولية وىذا يؤكد ضرورة إعادة النظر في بناء كتب الرياضيات المدرسية.
ومف خبلؿ استعراض الدراسات المتبقية يتضح أف جميع الباحثيف، سواء الذيف تناولوا تقصي  -

بحثوا فعالية بعض األنشطة مستوى ميارات التواصؿ الرياضي لدى الطمبة، أو الذيف 
واالستراتيجيات في تنمية ميارات التواصؿ الرياضي قد استخدموا اختبارات لقياس ميارات التواصؿ 
الرياضي. وقد أثبتت ىذه البحوث أف تمؾ االستراتيجيات كانت فعالة في تنمية ىذه الميارات. وىذا 

لكتب الدراسية في تنميتيا بتضمينيا يعني أنو يمكف تنميتيا، مما يقتضي أف ييتـ المعمموف وا
أنشطة أنماط التواصؿ الرياضي، وقد اىتمت معظـ ىذه البحوث بتقصي مستوى ميارات التواصؿ 
الرياضي لدى طمبة المرحمة المتوسطة )األساسية العميا(، وتنميتيا لدييـ، مثؿ: بحث التخاينة 

(، 2008آؿ عامر ) (، وبحث2009(، وبحث الذارحي )2009(، وبحث جرادات )2011)
(، وبعض البحوث اىتمت بتنمية ميارات التواصؿ الرياضي لدى الطمبة 2007وبحث المعولي )

 (.2009(، سرور )2006المعمميف، مثؿ بحث متولي )
وقد أظيرت نتائج البحوث ضعًفا في مستوى المتعمميف في التواصؿ الرياضي كما في بحث  -

(، حيث كاف مستوى الطمبة في ميارات التواصؿ 2007(، وفي بحث المعولي )2009الذارحي )
 الرياضي متوسًطا، وأوصت البحوث بتدعيـ مناىج الرياضيات بأنشطة مقصودة لتنميتيا.

ال يوجد بحوث اىتمت باستكشاؼ مدى توافر أنماط التواصؿ الرياضي  في حدود عمـ الباحثة ، -
دنيا ، خاصة في المناىج الفمسطينية ال ةومياراتو في كتب الرياضيات المدرسية لممرحمة األساسي

 الجديدة، وألجؿ ذلؾ كاف ىذا البحث. 
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مف البحوث السابقة في تحديد أنماط التواصؿ الرياضي ومياراتو، وفي بناء  ةالباحث تقد استفاد -
أداة البحث، والمتمثمة في بطاقة تحميؿ أنماط التواصؿ الرياضي، وفي اختيار منيج البحث 

 ت اإلحصائية.وأسموبو، والمعالجا
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 -الفصل الثالث:   

جراءاتيا   طريقة الدراسة وا 

 منيج الدراسة 

 مجتمع الدراسة وعينتيا

 أداة الدراسة 

 صدق األداة 

 ثبات التحميل 

 إجراءات الدراسة 

 المعالجة اإلحصائية 
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 :الفصل الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صت وارراءاتهبطريمت انذرا

يتضمف ىذا الفصؿ وصًفا لمنيج الدراسة، ومجتمعيا وعينتيا، كما يعطي وصًفا مفصبًل ألدوات 
الدراسة وصدقتيا وثباتيا، ويتضمف إجراءات الدراسة والمعاجمة اإلحصائية التي استخدمتيا الباحثة في 

 استخبلص نتائج الدراسة وتحميميا.

 1.3 ينهذ انذراصت:

المنيج باعتبار أف  بأسموب تحميؿ المحتوى، الوصفي،الباحثة في ىذه الدراسة المنيج  اعتمدت
. وقامت الباحثة باستخداـ المنيج الوصفي  تربوية أكثر مف غيرهالوصفي يبلئـ العديد مف المشكبلت ال

 وأسموب تحميؿ المحتوى لكونو المنيج المناسب ليذه الدراسة. 

 :يزتًغ انذراصت وػينتهب 1.1

تكوف مجتمع الدراسة مف كتب الرياضيات التي أقرتيا وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية لممرحمة 
 األساسية الدنيا )مف الصؼ األوؿ إلٍ الصؼ الرابع( في فمسطيف.

 أما عينة الدراسة فقد تكونت مف: 

 (.2017/2018/الجزء األوؿ )كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث 
 (.2017/2018) يالجزء الثانالث/كتاب الرياضيات لمصؼ الث 
 (.2017/2018/الجزء األوؿ )ب الرياضيات لمصؼ الرابعكتا 
 (.2017/2018) يالجزء الثانلرياضيات لمصؼ الرابع/ كتاب ا 

 :أداة انذراصت 1.1

لتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ بناء أداة تحميؿ أنماط التواصؿ الرياضي المتضمنة في كتب رياضيات 
المرحمة األساسية الدنيا في فمسطيف، وبعد مراجعة األدب التربوي والدراسة السابقة مثؿ دراسة السر 

 تكونت قائمة أنماط التواصؿ الرياضي مف أنماط التواصؿ .(2012القرشي )ودراسة  (2015)
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نموذج لتحميؿ كتب  (1)الرياضي وتحتيا عدد مف الفقرات المراد التحميؿ باستخداميا، ويبيف ممحؽ رقـ 
  فمسطيف.الرياضيات لممرحمة األساسية الدنيا في 

 المحتوى:وصف بطاقة تحميل 

 ىدف التحميل

 الصفيفتيدؼ عممية التحميؿ إلٍ تحديد أنماط التواصؿ الرياضي المتضمنة في كتب رياضيات 
مف خبلؿ تحديد التكرارات والنسب المئوية لوجود ىذه األنماط في تمؾ  فمسطيف،في  الرابع( )الثالث،
 الكتب.

 التحميل:عينة 

 تكونت عينة الدراسة مف:

 ( 2017/2018كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث/الجزء األوؿ.) 
 ( 2017/2018كتاب الرياضيات لمصؼ الثالث/الجزءالثاني.) 
  (.2017/2018الرياضيات لمصؼ الرابع/الجزء األوؿ )كتاب 
 ( 2017/2018كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع/ الجزءالثاني.) 

 

 فئات التحميل:

 أنماط التواصؿ الرياضي

 

 وحدات التحميل:

 ، والتي تعتبر وحدة التحميؿ. الجمؿتـ تقسيـ النصوص في كؿ موضوع إلٍ عدد مف 

 :صذق األداة 1.1

لمتحقؽ مف صحة أداة الدراسة قامت الباحثة بعرضيا عمٍ سبعة محكميف مف ذوي الخبرة في مجاؿ 
( الذي يوضح أسماء المحكميف 3التربية والبحث العممي، والرياضيات، وذلؾ كما ىو في ممحؽ )

وتخصصاتيـ العممية، وكاف ىناؾ اتفاؽ بينيـ عمٍ صبلحية األداة وشموليا لجميع محاور الدراسة 
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ومبلءمتيا مف حيث ىدؼ الدراسة، حيث تـ إجراء بعض التعديبلت عمٍ نموذج التحميؿ عمٍ الفقرات 
( يوضح نموذج التحميؿ 1( يوضح نموذج التحميؿ في الصورة األولية، وممحؽ )2الفرعية. ممحؽ رقـ )

 بعد التعديبلت في الصورة النيائية.

 :حببث انتحهيم 1.1

يتوصؿ محمؿ مع محمميف آخريف إلٍ نتائج متقاربة عند وىو أف  :الثبات البين الشخصي . أ
تحميميـ لممحتوى نفسو، مف أجؿ الكشؼ عف ثبات أداة تحميؿ كتب الرياضيات، تـ اختيار 
عينة مف كتب الرياضيات وكانت العينة كتاب الصؼ الرابع األساسي، ومف ثـ تـ تقديـ األداة 

خبرة في تحميؿ كتب الرياضيات، وطمب منيا   والعينة التي تـ اختيارىا إلٍ باحثة زميمة ليا
تحميؿ كتاب الصؼ الرابع األساسي بعد توضيح الطريقة المتبعة في التحميؿ، ثـ حسبت 

 الباحثة نسبة الثبات باستخداـ معادلة كوبر وىي:

 نسبة االتفاؽ )نسبة الثبات(=

مؼ عمييا بات المختعدد اإلجابات المتفؽ عمييا / عدد اإلجابات المتفؽ عمييا+ عدد اإلجا
*100 % 

 %( وىي نسبة عالية وكافية لتحقيؽ أغراض الدراسة.89وكاف معدؿ الثبات الكمي =)

وىو أف يتوصؿ المحمؿ نفسو إلٍ نتائج متقاربة عند إعادة التحميؿ  :الثبات الضمني الشخصي . ب
لممحتوى نفسو، وقامت الباحثة بإجراء ثباًتا لمتحميؿ مف خبلؿ تحميؿ عينة عشوائية مف كتب 
الرياضيات لممرحمة األساسية الدنيا، وبعد مضي شير ونصؼ، عادت الباحثة وحممت العينة 

 الباحث نفسو، وفؽ نفس المعادلة. نفسيا، مف أجؿ معرفة ثبات تحميؿ

% وىي أيضا نسبة عالية وكافية لتحقيؽ 94وكانت نسبة االتفاؽ لتحميؿ الباحثة مع نفسيا= 
 أغراض الدراسة.

 :إرراءاث انذراصت 6.1

 لتحقيؽ إجراءات الدراسة واإلجابة عف أسئمتيا تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميؿ )تحميؿ محتوى( 
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ساسية صر مجتمع الدراسة المتمثؿ في جميع كتب الرياضيات لممرحمة األقامت الباحثة بح .1
مصفيف الثالث ل( ، وعينتيا المتمثمة في كتب الرياضيات 2017/2018الدنيا لمعاـ )

 والرابع 
إعداد أداة لتحميؿ أنماط التواصؿ الرياضي في كتب الرياضيات، بعد االطبلع عمٍ  .2

 العبلقة بالموضوع والتي تـ الخروج بصورتيا النيائية.األدب والدراسات السابقة ذات 
 تحديد فئات المحتوى ووحداتو التي تشمؿ عمٍ ما يمي: .3

 وتتضمف:فئات التحميل  . أ

 أنماط التواصؿ الرياضي

 وحدات التحميل: . ب

 ، والتي تعتبر وحدة التحميؿ.الجمؿوتـ تقسيـ النصوص في كؿ موضوع إلٍ عدد مف 

المحتوى مف قبؿ الباحثة باستخداـ أداة التحميؿ، وقد تـ التأكد مف القياـ بعممية تحميؿ  .4
 صدؽ وثبات التحميؿ.

 القياـ بإيجاد التكرارات والنسب المئوية لكؿ مف فقرات أداة التحميؿ. .5
 تقديـ التفسيرات واالستنتاجات المبنية عمٍ تحميؿ النتائج. .6

 :المعالجة اإلحصائية 7.3

والتكرارات والوزف النسبي لكؿ بعد مف أبعاد أنماط التواصؿ الرياضي التي قامت الباحثة بإيجاد النسب 
 ثة بإيجاد معامؿ االتفاؽ البلزمة لمتحقؽ مف ثبات التحميؿ.تـ إعدادىا. ىذا وقامت الباح

كما استخدمت الباحثة 
2

 لفحص الفرضية الصفرية    
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 الفصل الرابع 

 

 عرض نتائج السؤال األول  1.4

 

 عرض نتائج السؤال الثاني  2.4

 

 عرض نتائج السؤال الثالث  3.4
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 انرابغ انفصم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتبئذ انذراصت 

 

يتضمف ىذا الفصؿ عرًضا كامبًل ومفصبًل لنتائج الدراسة، وذلؾ لئلجابة عف تساؤالت الدراسة والتحقؽ 
 مف صحة فرضياتيا 

 :اننتبئذ انًتؼهمت ببنضؤال األول 2.1

 الدنيا؟ما أنماط التواصل الرياضي المتضمنة في كتب الرياضيات لممرحمة األساسية 

لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ قامت الباحثة بإيجاد مجموع تكرارات أنماط التواصؿ الرياضي في كتب 
مصفيف الثالث والرابع بجزيئيما، واستخراج النسب المئوية لكؿ نمط مف أنماط التواصؿ لالرياضيات 

 (.1.4الرياضي، كما يتبيف مف جدوؿ )

 

 مصفيف الثالث والرابع ل( توزيع أنماط التواصؿ الرياضي المتضمنة في كتب الرياضيات 1.4جدوؿ )

 التواصؿ الرياضي ميارات التكرارات النسبة المئوية
 القراءة الرياضية 82 13%
 الكتابة الرياضية 464 73%
 المناقشة الرياضية 47 7%

 واالستماع الرياضي
 التمثيؿ الرياضي 42 7%

 المجموع الكمي 635 100%
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( أف العدد الكمي ألنماط التواصؿ الرياضي جميعيا المتضمنة في كتب  1.4يتضح مف الجدوؿ )
 تكراراً (  82، كاف منيا )  تكراراً (  635في فمسطيف ) بجزأييما الرياضيات لصفيف الثالث والرابع 
% ( مف المجموع الكمي ألنماط التواصؿ الرياضي المتضمنة في 13لنمط القراءة الرياضية بنسبة ) 

لنمط الكتابة الرياضية بنسبة )  تكراراً (  464، و )  بجزأييمامصفيف الثالث و الرابع لكتب الرياضيات 
مصفيف الثالث ل % ( مف المجموع الكمي ألنماط التواصؿ الرياضي المتضمنة في كتب الرياضيات73

% ( مف المجموع 7لنمط المناقشة واالستماع الرياضي بنسبة )  تكراراً (  47، و)  بجزأييماوالرابع 
، و)  بجزأييمامصفيف الثالث والرابع لالكمي ألنماط التواصؿ الرياضي المتضمنة في كتب الرياضيات 

الكمي ألنماط التواصؿ الرياضي % ( مف المجموع  7لنمط التمثيؿ الرياضي بنسبة )  تكراراً (  42
 . بجزأييمامصفيف الثالث والرابع لالمتضمنة في كتب الرياضيات 

ويتضح مف الجدوؿ أيضا أف نمط الكتابة الرياضية كاف ىو األعمٍ بيف أنماط التواصؿ الرياضي 
ؿ وىي نسبة مرتفعة جًدا مقارنة بأنماط التواص %(73)بنسبة  تكراراً  (464والذي اشتمؿ عمٍ )

بنسبة تكرارًا  (82)وفي المرتبة الثانية كاف نمط القراءة الرياضية والذي اشتمؿ عمٍ  األخرى،الرياضي 
وىي نسبة متدنية جًدا مقارنة بنسبة نمط الكتابة الرياضية ولكنيا جيدة نوًعا ما مقارنة بنسبة  %( 13)

 (،47)نمط المناقشة واالستماع الرياضي و نمط التمثيؿ الرياضي الذي اشتمؿ عمٍ الترتيب عمٍ 
 %(. 7)بنسبة  تكراراٌ  (42)

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني : 2.4

 التمثٌل الرٌاضً المناقشة واالستماع الرٌاضً الكتابة الرٌاضٌة القراءة الرٌاضٌة
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 ط التواصل الرياضي في كتب الرياضيات لممرحمة األساسية الدنيا؟كيف تتوزع أنما

 

ثـ مصفيف الثالث والرابع بجزيئيما، للئلجابة عف السؤاؿ الثاني قامت الباحثة بتحميؿ كتب الرياضيات 
( و 2.4التكرارات والنسب المئوية ليا لكؿ ميارة مف ميارات التواصؿ الرياضي، والجدوالف ) ابحس
 ( يبيناف ىذه النتائج.3.4)

 

مصفين ل( التكرارات والنسب المئوية ألنماط التواصل الرياضي في كتب الرياضيات 2.4جدول )
 الثالث والرابع  

ميارات التواصل  الصف الثالث الصف الرابع
 مجموع  النسب مجموع  النسب الميارة ضيالريا

     التكرارات المئوية التكرارات المئوية
 ٍاألول القراءة الرياضية 39 12% 43 14%

 ةالثاني الكتابة الرياضية 246 74.5% 218 71.5%
 ةالثالث المناقشة الرياضية 26 7.8% 21 7%

    

واالستماع 
   الرياضي

 ةالرابع الرياضي التمثيؿ 19 5.7% 23 7.5%
 مجموع 330 100% 305 100

 

الثالث و الرابع بجزيئيما بينت أف نمط  يفمصفليتضح مف الجدوؿ أف نتائج تحميؿ كتاب الرياضيات 
األخرى ، حيث بمغ مجموع تكرارات ميارات  المياراتالكتابة الرياضية أخذ أعمٍ نسبة تكرار مف بيف 

 تكراراً (  218% ( في كتاب الصؼ الثالث ، و ) 74.5بنسبة )  تكراراً (  246الكتابة الرياضية ) 
%( في كتاب الصؼ الرابع  ، يمي ذلؾ ميارات القراءة الرياضية حيث بمغ مجموع 71.5بنسبة ) 

في كتاب الصؼ  تكراراً ( 43% ( في كتاب الصؼ الثالث و ) 12بنسبة )  تكراراً (  39تكراراتيا ) 
صفيف الثالث و الرابع بنمط القراءة مير إلٍ أف اىتماـ كتب الرياضيات ل%( وىذا يش14الرابع بنسبة ) 

الرياضية كاف ضعيًفا ، أما نمط المناقشة واالستماع الرياضي ونمط التمثيؿ الرياضي فقد بمغت 
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 5.5% ( و )  7.8في كتاب الصؼ الثالث بنسبة )  تكراراً  ( 19( و) 26تكراراتيا عمٍ الترتيب ) 
% ( وىي نسبة  7.5% ( و )  7في كتاب الصؼ الرابع بنسبة )  تكراراً ( 23و)(  21% ( ، و) 

 أنماط التواصؿ الرياضي األخرى . ضعيفة جًدا مقارنة مع

 ينمصفلالتكرارات والنسب المئوية ألنماط التواصل الرياضي في كتب الرياضيات  (3.4)جدول 
  بجزأييما  الثالث والرابع

 

 

الثالث والرابع لكؿ جزء مف أجزائيما  يفمصفل( أف تحميؿ كتب الرياضيات  3.4يتضح مف الجدوؿ ) 
بينت أف الجزء األوؿ مف الصؼ الثالث اشتمؿ عمٍ أعمٍ نسبة مف نمط الكتابة الرياضية ، حيث بمغ 

% ( ، يميو الجزء الثاني مف نفس  77بنسبة )  تكراراً (  112مجموع تكرارات الكتابة الرياضية  ) 
% ( ، ثـ يميو الجزء األوؿ مف كتاب  73بنسبة )  تكراراً (  134الكتاب ،حيث بمغت تكراراتو ) 

أنماط 
التواصل 
 الرياضي

 الصف الرابع  الصف الثالث
 1جزء 

 
 2جزء 

 
 1جزء 

 
 2جزء 

 % ت % ت % ت % ت
القراءة 

 الرياضية 
12 8% 27 15% 32 20% 11 8% 

الكتابة 
 الرياضية 

112 77% 134 73% 113 72% 105 71% 

المناقشة 
الرياضية 
واالستماع 
 الرياضي

7 5% 19 10% 7 5% 14 9% 

التمثيل 
 الرياضي

15 10% 4 2% 5 3% 18 12% 

 %100 148 %100 157 %100 184 %100 146 إجمالي
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% ( ، وأخيًرا الجزء الثاني مف نفس  72بنسبة )  تكراراً (  113الصؼ الرابع حيث بمغت تكراراتو ) 
 % ( . 71بنسبة ) تكرارًا (  105الكتاب حيث بمغت مجموع تكراراتو ) 

مف الصؼ الرابع حيث بمغ مجموع تكراراتو  وجاء في الترتيب الثاني نمط القراءة الرياضية لمجزء األوؿ
(  27% ( ، يميو الجزء الثاني مف الصؼ الثالث ،حيث بمغت تكراراتو )  20بنسبة )  تكراراً (  32) 

% ( ، في حيف جاء في المرتبة الثالثة نمط التمثيؿ الرياضي في كتاب الصؼ الرابع 15مرة بنسبة ) 
% ( وىي نسبة متدنية جدا ، وجاء  12بنسبة )  تكراراً (  18) الجزء الثاني حيث بمغ مجموع تكراراتو 

في المرتبة الرابعة نمط التمثيؿ الرياضي لصؼ الثالث الجزء األوؿ و نمط المناقشة و االستماع 
 % ( . 10ثاني حيث بمغت نسبتيـ ) الرياضي لنفس الصؼ الجزء ال

اضي لكتاب الصؼ الثالث الجزء الثاني كما أشارت النتائج أف أقؿ النسب كانت لنمط التمثيؿ الري
  %( 3)و  %( 2)بنسبة  تكراراً  (5)و  (4)األوؿ حيث بمغت تكراراتيا عمٍ الترتيب  والرابع الجزء

وأيضا نسبة نمط المناقشة الرياضية واالستماع الرياضي لكتاب الصؼ الثالث والرابع الجزء األوؿ 
 %(. 5)رات بنسبة م (7)كانت متدنية حيث بمغت مجموع تكراراتيا 

مصفين الثالث لوفيما يمي مناقشة تفصيمية ألنماط التواصل الرياضي المتضمنة في كتب الرياضيات 
 والرابع بجزئييما .

 أواًل: القراءة الرياضية:

يبين تكرارات بنود نمط القراءة الرياضية والنسب المئوية ليا في كتب الرياضيات  (4.4)جدول 
 .بجزأييماالثالث والرابع  ينمصفل
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 مصفين الثالث والرابع ل( التكرارات والنسب المئوية لفقرات ميارات القراءة الرياضية لكتب الرياضيات 4.4جدول )

         الصؼ الثالث الصؼ الرابع
 مجموع  النسبة

 التكرارات
 مجموع  النسبة

 التكرارات 
 ـ ميارات نمط القراءة الرياضية

% %         

26% 11 %26 10 
يشير إلٍ األىداؼ في بداية كؿ 

 1 وحدة

 
 2 يحتوي عمٍ قاموس لممصطمحات 0 0% 0

0% 
   

   الرياضية الجديدة في نياية كؿ وحدة 
 3 يحتوي عمٍ دليؿ لمرموز الرياضية  0 0% 0 0%

    
   في نياية الكتاب

58% 25 56% 22 
قراءة رموز وأشكاؿ ل يوجو الطمبة

 4 رياضية 
7% 3 

  
 5 صياغة نص مكتوب  إعادةيتضمف 

  
   الخاصة شفوياً الطمبة  ة بمغ 0 0%

2% 1 8% 3 
تفسير يحتوي عمٍ أنشطة تتضمف 

 6 نص مكتوب شفوياً 
0% 

  
 7 يشجع الطمبة عمٍ رسـ مخططات  0

 
0 0% 

 
   تعبر عف فيميـ لنص مكتوب

0% 0 0% 0 
يوجد حموؿ لممسائؿ الرياضية الصعبة 

 8 في 

    
   نياية كؿ وحدة

0% 0 0% 0 
يحتوي الكتاب عمٍ إرشادات لمطالب 

 9 تمكنو 

    

مف قراءة واستخداـ الكتاب بصورة 
   سميمة

2% 
 

5% 
 

تمميحات لحؿ  عمٍ  الكتاب يحتوي
 10 المشاكؿ 

 
1 

 
   الرياضية الصعبة 2
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%0 0 
  

توجد مقدمة لما تـ تعممو في مراحؿ 
 11 سابقة 

  
   في كؿ وحدة 0 0%

5% 2 5 % 2 
 يوجو الطمبة لقراءة منشورات رياضية

 12 ومصادر تعميمية خارجية

      100% 43 100% 39 
 

  
لـ تحتوي عمٍ أي  أييمامصفيف الثالث و الرابع بجز لت ( أف كتب الرياضيا 4.4يتضح مف الجدوؿ ) 

( والمتعمؽ في قراءة رموز وأشكاؿ  4مف بنود نمط القراءة الرياضية بنسبة جيدة سوى بند رقـ ) 
%( عمٍ 58% ( و )56في الكتابيف ، بنسبة )  تكراراً (  25( و )  22رياضية ، والذي تكرر ) 

( و المتعمؽ في اإلشارة إلٍ  1التوالي ، وىي نسبة عالية جٌدا مقارنة مع البنود األخرى ، وبند رقـ )
% ( ، 26في الكتابيف ، وبنسبة )  تكراراً (  11( و )  10األىداؼ في بداية كؿ وحدة حيث تكرر ) 

( و  6( و )  10( و )  12وكاف ىناؾ بعض البنود التي تكررت بنسبة قميمة جًدا مثؿ البند ) 
تفسير نص مكتوب شفويًا و استعماؿ مصادر تعميـ خارجية وتقديـ تمميحات ل توجيو الطمبةالمتعمقة في 

(  3لحؿ المسائؿ الصعبة ، وبند إعادة صياغة نص مكتوب شفوًيا بمغتيـ الخاصة الذي تكرر ) 
 % ( فقط في كتاب الصؼ الرابع .7بنسبة )  تكراراً 

تشتمؿ عمٍ بنود نمط التواصؿ مصفيف الثالث والرابع لـ لوعميو فمف الواضح أف كتب الرياضيات 
يحتوي عمٍ قاموس لممصطمحات :  والتي تتمثؿ في الرياضي والمتعمقة في نمط القراءة الرياضية 

يحتوي  الكتاب،يحتوي عمٍ دليؿ لمرموز الرياضة في نياية  وحدة،الرياضية الجديدة في نياية كؿ 
يشجع الطالب عمٍ  سميمة،ب بصورة تمكنو مف قراءة واستخداـ الكتا إرشادات لمطالبالكتاب عمٍ 

يوجد  سابقة،توجد مقدمة لما تـ تعممو في مراحؿ  مكتوب،رسـ مخططات تعبر عف فيميـ لنص 
 وحدة.حموؿ لممسائؿ الرياضية الصعبة في نياية كؿ 

 ثانًيا : الكتابة الرياضية:

ضيات يبين تكرارات بنود نمط الكتابة الرياضية والنسب المئوية ليا في كتب الريا (5.4)جدول 
 .بجزأييماالثالث والرابع  ينمصفل

 الرياضية لكتب الرياضيات لصفين الثالث والرابع الكتابة ةارات والنسب المئوية لفقرات ميار ( التكر 5.4جدول )
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         الصؼ الثالث الصؼ الرابع
 مجموع  النسبة

 التكرارات

 مجموع  النسبة
 التكرارات 

 ـ ميارات نمط الكتابة الرياضية
% %         

5% 11 4% 10 
يتدرج في الكتابة مف المعارؼ السابقة إلٍ 

 1 المعارؼ الجديدة

1% 3 0% 1 
خطوات حؿ مشكمة  يوجو الطمبة لذكر

 2 رياضية 

     
  

4% 9 1% 2 
يوجو الطمبة لكتابة سؤاؿ أو مفيـو رياضي 

 3 أو عبلقة بمغتيـ 

     
  

0% 0 0% 0 
يوجو الطمبة لكتابة قصة أو مسرحية 
 4 تتضمف المفاىيـ الرياضية التي تعمموىا  

56% 121 79% 194 
 يحتوي عمٍ أنشطة تتطمب مف الطمبة

 5 االستجابة لؤلسئمة استجابة مكتوبة 

     
  

7% 15 1% 3 
النتيجة لآلخريف  يوجو الطمبة نحو تبرير

 6 بصورة مكتوبة 
 7 يوجو الطمبة نحو تعديؿ النصوص المكتوبة  2 1% 3 1%

     
  

6% 13 3% 7 
كتابة إجراءات ونتائج  يوجو الطمبة نحو 

 8 األنشطة الرياضية المختمفة 

     
  

0% 0 0% 0 
يشجع الطمبة عمٍ كتابة تمخيص لما تـ 

 9 تعممو في كؿ وحدة 

     
  

20% 43 11% 27 
مشاكؿ رياضية تتطمب ترتيب يتضمف 

 10 معيف لموصوؿ لئلجابة الصحيحة 
  المجموع 246 100% 218 100%
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أف كتاب الصؼ الثالث يحتوى عمٍ ميارات نمط الكتابة الرياضية بنسبة  (5.4يتضح مف الجدوؿ )
حيث بمغ مجموع تكرارات نمط الكتابة الرياضية في الصؼ الثالث  الرابع،أكبر مف كتاب الصؼ 

 .تكراراً ( 218، في حيف بمغ مجموع تكرارات الصؼ الرابع لنمط الكتابة الرياضية )تكراراً ( 264)

في احتواء رة األكثر تكراًرا في كتب الصفيف الثالث والرابع ىي الميارة المتعمقة كما يتبيف أف الميا
، حيث بمغ مجموع تكراراتيا الكتاب عمٍ أنشطة تتطمب مف الطمبة االستجابة لؤلسئمة استجابة مكتوبة 

%( في كتاب الصؼ الثالث مف مجموع ميارات الجانب الثاني ) الكتابة 79بنسبة ) تكراراً ( 194)
% ( في كتاب الصؼ الرابع مف 56بنسبة )  تكراراً (  121لرياضية ( ، وبمغ مجموع تكراراتيا ) ا

تضميف الكتاب مشاكؿ مجموع ميارات الجانب الثاني ) الكتابة الرياضية (.يمييا الميارة المتعمقة في 
 تكراراً  (27حيث بمغ مجموع تكراراتيا ) رياضية تتطمب ترتيب معيف لموصوؿ لئلجابة الصحيحة ،

%( في كتاب الصؼ الثالث مف مجموع ميارات الجانب الثاني ) الكتابة الرياضية ( ، وبمغ 11بنسبة )
% ( في كتاب الصؼ الرابع مف مجموع ميارات الجانب 20بنسبة )  تكراراً (  43مجموع تكراراتيا ) 

يا ابي األخرى فقد ورد كؿ منالثاني ) الكتابة الرياضية (.أما فيما يتعمؽ في ميارات نمط التواصؿ الكت
 بنسبة قميمة جًدا أو معدومة .

 ثالثًا: االستماع الرياضي والمناقشة الرياضية 

( يبين تكرارات بنود نمط االستماع الرياضي والمناقشة الرياضية والنسب المئوية ليا 6.4جدول )
 .بجزأييماضيات لصف الثالث والرابع في كتب الريا
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الرياضيات  الرياضية لكتب( التكرارات والنسب المئوية لفقرات ميارات نمط االستماع الرياضي والمناقشة 6.4جدول )
 مصفين الثالث والرابعل

         الصؼ الثالث الصؼ الرابع

 مجموع  النسبة
 التكرارات

 مجموع  النسبة
 التكرارات 

ميارات نمط االستماع الرياضي 
 ـ والمناقشة الرياضية 

% %         
 1 إعطاء أمثمة عمٍ مفيـو معيف  يتضمف 7 27% 9 43%

19% 4 0% 0 
إعطاء البلمثاؿ عمٍ مفيوـ يتضمف 

 2 معيف

     
  

24% 5 35% 9 
يشجع الطمبة عمٍ مناقشة إجاباتيـ مع 

 3 زمبلئيـ

     
  

10% 2 27% 7 

يوجو الطمبة نحو وصؼ أشكاؿ 
ىندسية أو إجراءات الحؿ لممشكبلت 

 4 الرياضية 

4% 1 11% 3 
شرح مفيـو أو رمز أو ل يوجو الطمبة

 5 عبلقة 

     
  

0% 0% 0% 0 
يوجو الطمبة لتقديـ حموؿ بديمة 

 6 لممشكبلت الرياضية

0% 0 %0 0 
يشجع الطمبة تقديـ مقترحاتيـ او 

 7 رياضي معيفتعميقاتيـ حوؿ موضوع 

     
  

0% 0 0% 0 
يشجع الطمبة عمٍ التحدث مع اآلخريف 

 8 عف فيميـ لمرياضيات

     
  

0% 0 0% 0 
يوجو الطمبة لبلستماع باىتماـ ألفكار 

 9 اآلخريف

     
  

      100% 21 100% 26 
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لـ تحتوي عمٍ أي  بجزأييما( أف كتب الرياضيات لصفيف الثالث و الرابع  6.4يتضح مف الجدوؿ ) 
تشجيع الطمبة ( والمتعمؽ في 3مف بنود نمط االستماع والمناقشة الرياضية بنسبة جيدة سوى بند رقـ )

% ( و 35في الكتابيف ، بنسبة )  تكراًرا( 5( و )9، والذي تكرر ) عمٍ مناقشة إجاباتيـ مع زمبلئيـ
( والمتعمؽ في 1مع البنود األخرى ، وبند رقـ ) %( عمٍ التوالي ، وىي نسبة عالية جٌدا مقارنة 24)

( مرة في الكتابيف ،  9( و )  7،  حيث تكرر ) إعطاء أمثمة عمٍ مفيوـ معيف  تضميف الكتاب
بة قميمة جًدا %( عمٍ التوالي ، وكاف ىناؾ بعض البنود التي تكررت بنس43% ( و )27وبنسبة ) 

( الذي يتعمؽ  2بند ) وشرح مفيـو أو عبلقة أو رمز ل الذي يتضمف توجيو الطمبة(  5مثؿ البند ) 
( مرات فقط في كتاب الصؼ  4إعطاء البلمثاؿ عمٍ مفيوـ معيف والذي تكرر )  بتضميف الكتاب

 الرابع  

مصفيف الثالث والرابع لـ تشتمؿ عمٍ بنود نمط التواصؿ لوعميو فمف الواضح أف كتب الرياضيات 
: يوجو الطمبة والتي تتمثؿ في ماع الرياضي والمناقشة الرياضية الرياضي والمتعمقة في نمط االست
يشجع الطمبة تقديـ مقترحاتيـ او تعميقاتيـ حوؿ موضوع  الرياضية،لتقديـ حموؿ بديمة لممشكبلت 

يوجو الطمبة لبلستماع ، لمرياضياتيشجع الطمبة عمٍ التحدث مع اآلخريف عف فيميـ  ،معيفرياضي 
 .اآلخريفباىتماـ ألفكار 

 تمثيل الرياضي ثالثًا: ال
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والنسب المئوية ليا في كتب الرياضيات  التمثيل الرياضي( يبين تكرارات بنود نمط 7.4جدول )
 بجزأييماوالرابع الثالث  ينمصفل

 والرابعمصفين الثالث للكتب الرياضيات  التمثيل الرياضي( التكرارات والنسب المئوية لفقرات ميارات نمط 7.4جدول )

         الصؼ الثالث الصؼ الرابع
 مجموع  النسبة

 التكرارات
 مجموع  النسبة

 التكرارات 
 ـ التمثيبلت الرياضيةميارات نمط 

% %         

22% 5 32% 6 
يعرض األفكار بأكثر مف أسموب مف 

 1 أساليب التمثيبلت الرياضية

26% 6 10% 2 
ترجمة صورة أو رسـ  نحو الطمبة يوجو

 2 أو شكؿ إلٍ جدوؿ

     
  

0% 0 0% 0 
ترجمة جدوؿ إلٍ نحو الطمبة  يوجو

 3 صورة أو رسـ أو شكؿ

     
  

43% 10 42% 8 
ترجمة صيغة أو جدوؿ  يوجو الطمبة نحو

 4 أو رسـ بياني إلٍ لفظ
 5 أو صورة ترجمة المفظ إلٍ رسـ يتضمف 3 16% 2 9%

     
  

0% 0% 0% 0 
توجيو الطمبة البتكار تمثيبلت رياضية 

 6 جديدة لتنظيـ وتمثيؿ األفكار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     100% 23 100% 19 
 

  
 

ترجمة صيغة أو  توجيو الطمبة نحو ( أف الميارة األكثر تكراًرا ىي 7.4يبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ ) 
حيث بمغ مجموع تكرارىا في كتب الرياضيات في الصفيف الثالث والرابع  جدوؿ أو رسـ بياني إلٍ لفظ

%( عمٍ التوالي مف مجموع ميارات نمط التمثيؿ 43%( و ) 42( تكرارًا بنسبة ) 10( و )  8) 
األفكار بأكثر مف أسموب مف أساليب  الرياضي ، وىي نسبة عالية ، وفي المرتبة الثانية عرض

 التمثيبلت الرياضية
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%( عمٍ التوالي مف مجموع ميارات 22%( و )32( وبنسبة )5( و )6بمغ مجموع تكراراتيا )حيث 
( 2( و بند )  5نمط التمثيبلت الرياضية، أما باقي البنود فقد ظيرت بنسبة قميمة جًدا مثؿ بند ) 

 لصؼ الثالث .

نمط التواصؿ  مصفيف الثالث والرابع لـ تشتمؿ عمٍ بنودلوعميو فمف الواضح أف كتب الرياضيات 
ترجمة جدوؿ إلٍ  يوجو الطمبة نحو والتي تتمثؿ في: نمط التمثيبلت الرياضيةالرياضي والمتعمقة في 

 .توجيو الطمبة البتكار تمثيبلت رياضية جديدة لتنظيـ وتمثيؿ األفكار، شكؿصورة أو رسـ أو 

 :الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال  2.4

المتضمنة في كتب الرياضيات لممرحمة األساسية الدنيا باختالف  ىل تختمف أنماط التواصل الرياضي
 الصف؟

قامت الباحثة بحساب قيمة 
 ≥αوبمقارنتيا مع الجدولية عند مستوى الداللة  1.73حيث بمغت   2

وؿ وعميو يتـ قب نجد أف المحسوبة أقؿ مف الجدولية 7.815، حيث بمغت قيمتيا 3ودرجة حرية  0.05
 الفرضية الصفرية
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 الفصل الخامس 

 

 مناقشة السؤال األول  1.5

 

 مناقشة السؤال الثاني  2.5

 

 مناقشة السؤال الثالث  3.5
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 انخبيش انفصم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ئذ انذراصتينبلشت نتب

يتضمف ىذا الفصؿ عرًضا كامبًل ومفصبًل لمناقشة نتائج الدراسة وتوصياتيا، وذلؾ لئلجابة عف 
 تساؤالت الدراسة.

 

 ينبلشت اننتبئذ انًتؼهمت ببنضؤال األول  2.1

 ما أنماط التواصل الرياضي المتضمنة في كتب الرياضيات لممرحمة األساسية الدنيا؟

مف تحميؿ مناىج الرياضيات لممرحمة األساسية الدنيا تـ بناء قائمة تحتوي عمٍ أنماط التواصؿ 
الرياضي المتضمنة في كتب الرياضيات لممرحمة األساسية الدنيا في فمسطيف، وقد احتوت قائمة أنماط 

الكتابة  ( أنماط أساسية وىي: القراءة الرياضية،4التواصؿ الرياضي في صيغتيا النيائية عمٍ )
( نموذج تحميؿ 1الرياضية، التمثيؿ الرياضي، المناقشة واالستماع الرياضي. ويوضح ممحؽ رقـ )

( توزيع أنماط التواصؿ 1.4مقرر الرياضيات في ضوء أنماط التواصؿ الرياضي، ويبيف الجدوؿ )
 مصفيف الثالث والرابع.لالرياضي جميعيا المتضمنة في كتب الرياضيات 

مصفيف الثالث لات مي ألنماط التواصؿ الرياضي جميعيا المتضمنة في كتب الرياضيالعدد الك بمغ
( مرة لنمط القراءة الرياضية بنسبة )  82، كاف منيا )  تكراراً (  635في فمسطيف )  أييماوالرابع بجز 

مصفيف الثالث لت % ( مف المجموع الكمي ألنماط التواصؿ الرياضي المتضمنة في كتب الرياضيا13
% ( مف المجموع الكمي 73لنمط الكتابة الرياضية بنسبة )  تكراراً (  464، و )  أييماالرابع بجز و 

(  47، و)  أييمامصفيف الثالث والرابع بجز ل ألنماط التواصؿ الرياضي المتضمنة في كتب الرياضيات
التواصؿ الرياضي % ( مف المجموع الكمي ألنماط 7لنمط المناقشة واالستماع الرياضي بنسبة ) تكرارًا 

لنمط التمثيؿ  تكراراً (  42، و)  أييمامصفيف الثالث والرابع بجز لات المتضمنة في كتب الرياضي
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% ( مف المجموع الكمي ألنماط التواصؿ الرياضي المتضمنة في كتب  7الرياضي بنسبة ) 
فاوت كبير في توزيع . يبلحظ مف خبلؿ التحميؿ أنو يوجد تأييمامصفيف الثالث والرابع بجز لات الرياضي

حيث كانت النسبة  مصفيف الثالث والرابع بجزأييمالات نسب أنماط التواصؿ الرياضي في كتب الرياضي
% (  وىذا يكشؼ مدى التفاوت الكبير 13% (  وكانت النسبة التالية ليا ) 73األكثر تكراًرا ىي ) 

عممي لمنياج الرياضيات لـ يتـ بيف توزيع نسب أنماط التواصؿ الرياضي، ويبلحظ أف المحتوى ال
توزيعو بشكؿ متساٍو عمٍ محاور أنماط التواصؿ الرياضي األربعة الرئيسية مثؿ نمط الكتابة الرياضية 

في منياج  تكراراً ( 42بينما نمط التمثيؿ الرياضي بمغ تكراره )  تكراراً ( 464حيث بمغ تكراره ) 
فمسطيف . وىذا يظير أف مناىج الرياضيات بذؿ فييا  في مصفيف الثالث و الرابع بجزأييمالت الرياضيا

جيد واضح في توظيؼ نمط الكتابة الرياضية وبعض التوظيؼ لنمط القراءة الرياضية بشكؿ جيد 
مقارنة مع نمط التمثيؿ الرياضي ونمط المناقشة و االستماع الرياضي ، ولكف الحاجة تظير في 

اوؿ أنماط التواصؿ الرياضي و التركيز عمٍ نمط التمثيؿ مناىج الرياضيات الفمسطينية لمتوازف في تن
الرياضي و المناقشة و االستماع الرياضي مف أجؿ إيجاد منيج رياضيات شامؿ ومتكامؿ لجميع أنواع 
أنماط التواصؿ الرياضي .وترجع الباحثة ذلؾ إلٍ غياب إجراءات وخطوات تنفيذية واضحة في التعميـ 

وترى الباحثة أيًضا أف السبب قد يرجع إلٍ  تواصؿ الرياضي في المنياج .الفمسطيني لتضميف أنماط ال
مصفوؼ األساسية الدنيا حيث يركز عمٍ اكتساب الطالب ميارات مثؿ لطبيعة منياج الرياضيات 

الجمع والطرح والضرب والقسمة مف خبلؿ التدريب الكتابي متجاىبًل التمثيؿ والمناقشة واالستماع 
و قد يرجع إلٍ عدـ عمـ واضعي المناىج بيا أو كونيـ غير مؤىميف تربوًيا  الرياضي بعض الشيء
كاف االىتماـ بعرض مادة عممية بحتة  لتخصصات العممية البحتة وبالتاليحيث أف غالبيتيـ مف ا

 بعيًدا عف تنمية أنماط التواصؿ الرياضي

افر أنماط التواصؿ الرياضي ىدفت لمعرفة درجة تو  التي (2015السر ) دراسة مع اتفقت ىذه النتائج
في فمسطيف عمٍ أنو لـ يراع الشموؿ والتوازف في في كتب رياضيات الصؼ السابع والثامف والتاسع 

توزيع أنماط التواصؿ الرياضي كما أنو يوجد تفاوت في توزيع نسب أنماط التواصؿ الرياضي في كتب 
 الرياضيات. 

ال معظـ البحوث إلٍ أف  وب تحميؿ المحتوىدمت أسموالتي استخ كما أشارت نتائج البحوث السابقة
مطابقة لمحتوى كتب الرياضيات مع المعايير الدولية وىذا يؤكد ضرورة إعادة النظر في  يوجد فييا

حاوؿ  الذي (2009(، وبحث كساب )2011عبد المطيؼ )مثؿ بحث  بناء كتب الرياضيات المدرسية.
المغربي والجابري وبحث  ،(NCTMي ضوء معايير )تحديد مستوى جودة محتوى كتب الرياضيات ف
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توافر ميارات التفكير في تدريبات وأسئمة مناىج الرياضيات  مدىتحديد الذي ىدؼ إلٍ  (2007)
وبحوث أخرى بحثت مدى مطابقة المفاىيـ الرياضية المتضمنة في كتب الرياضيات  الفمسطينية،

ايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات ( لمع8-6بالمنياج الفمسطيني لممرحمة األساسية )
(NCTM مثؿ ،)(، أو درجة توافؽ محتوى كتب الرياضيات لمصفوؼ الثبلثة 2010حمداف ) دراسة

األولٍ في المممكة العربية السعودية مع المعايير التي وضعيا المجمس القومي لمعممي الرياضيات في 
(، أو مدى تطابؽ كتب الرياضيات في 2009الشراري ) دراسةالواليات المتحدة األمريكية، مثؿ 

 ( العالمية في مجالي اليندسة والقياس لممرحمة األساسية، مثؿNCTMالمنياج الفمسطيني لمعايير )
يير أخرى حممت كتب الرياضيات بيدؼ تقويميا في ضوء معا دراسات(. و 2007أبو عمرة ) دراسة

جميعيا تتفؽ مع نتائج ىذه الدراسة مما  الدراساتىذه ونتائج  (،ـ2008عودة ) دراسةمعينة، مثؿ 
 إىماليا.يدعوا واضعي المناىج لبلنتباه لنتائج ىذه الدراسات وعدـ 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 2.5

 كيف تتوزع أنماط التواصل الرياضي في كتب الرياضيات لممرحمة األساسية الدنيا؟

أف نمط الكتابة الرياضية  لصؼ الثالث و الرابع بجزيئيما لرياضياتنتائج تحميؿ كتاب ايتضح مف 
أخذ أعمٍ نسبة تكرار مف بيف األنماط األخرى ، حيث بمغ مجموع تكرارات ميارات الكتابة الرياضية ) 

%( 71.5بنسبة )  تكراراً (  218% ( في كتاب الصؼ الثالث ، و ) 74.5بنسبة )  تكراراً (  246
قد يرجع إلٍ أف كتاب اربة بيف الصفيف وترى الباحثة أنو وىي نسبة متق في كتاب الصؼ الرابع

، يمي ذلؾ ميارات القراءة   رياضيالصؼ الثالث والرابع متشابياف مف حيث طبيعة المحتوى ال
( 43لصؼ الثالث و ) % ( في كتاب ا12بنسبة )  تكراراً (  39الرياضية حيث بمغ مجموع تكراراتيا ) 

مصفيف ل%( وىذا يشير إلٍ أف اىتماـ كتب الرياضيات 14في كتاب الصؼ الرابع بنسبة ) تكرارًا 
الثالث و الرابع بنمط القراءة الرياضية كاف ضعيًفا ، أما نمط المناقشة واالستماع الرياضي ونمط 

في كتاب الصؼ الثالث  تكراراً  ( 19( و) 26التمثيؿ الرياضي فقد بمغت تكراراتيا عمٍ الترتيب ) 
% (  7في كتاب الصؼ الرابع بنسبة )  تكراراً ( 23( و) 21% ( ، و)  5.5% ( و )  7.8بنسبة ) 
وحسب رؤية  ع أنماط التواصؿ الرياضي األخرى% ( وىي نسبة ضعيفة جًدا مقارنة م 7.5و ) 

ثالث والرابع الذي يركز فقط عمٍ الباحثة ذلؾ قد يرجع إلٍ طبيعة محتوى مناىج الرياضيات لصفيف ال
التدريب عمٍ الميارات مف ناحية  كتابية و إلٍ ضعؼ التأىيؿ التربوي لواضعي المناىج الدراسية 

 وغياب تفكيرىـ عف موضوع التواصؿ الرياضي .
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وتتوافؽ ىذه النتائج مع بعض البحوث فيما يتعمؽ بمستوى تضميف ىذه الكتب لبعض المعايير، حيث 
( بمحتوى NCTM)( أف النسبة اإلجمالية لدرجة توافر معايير 2011ج )عبد المطيؼ، بينت نتائ

%( وىي نسبة 40.6( بمغت )  8-6موضوعات الجبر بكتب الرياضيات الفمسطينية لصفوؼ مف ) 
( مطابقة المفاىيـ الرياضية  2010تقع في مستوى دوف المتوسط .في حيف أظيرت نتائج ) حمداف ، 

( لمعايير المجمس  8-6الرياضيات بالمنياج الفمسطيني لممرحمة األساسية )  المتضمنة في كتب
حيث توفرت المفاىيـ الرياضية في الكتب المذكورة بنسبة )  (،NCTM)القومي لمعممي الرياضيات  

% ( ، وىي درجة مرتفعة ، بينما يوجد قصور في توافر تمؾ المفاىيـ في موضوعي الجبر و 83
في موضوعات  (،NCTM)أف درجة توافر معايير  (2009 )كساب،نتائج  اليندسة . و أظيرت

اليندسة و القياس المتضمنة بكتب الرياضيات الفمسطينية لمصفوؼ مف األوؿ حتٍ السادس تتراوح ما 
 ومتدنية.بيف متوسطة 

في أف أعمٍ نسبة تكرار كانت لنمط التمثيؿ  (2015 السر،وتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )
الرياضي يمييا الكتابة الرياضية وأخيًرا القراءة الرياضية ويرجع ذلؾ حسب رأي الباحثة إلٍ طبيعة 

 العميا.المنياج ومحتواه المختمؼ بيف المرحمة األساسية الدنيا والمرحمة األساسية 

الرابع لكؿ جزء مف أجزائيما بينت أف الجزء مصؼ الثالث و لتحميؿ كتب الرياضيات كما اتضح مف 
حيث بمغ مجموع تكرارات  الرياضية،األوؿ مف الصؼ الثالث اشتمؿ عمٍ أعمٍ نسبة مف نمط الكتابة 

% ( ، يميو الجزء الثاني مف نفس الكتاب ،حيث بمغت  77بنسبة )  تكراراً (  112الرياضية )الكتابة 
% ( ، ثـ يميو الجزء األوؿ مف كتاب الصؼ الرابع حيث بمغت  73بنسبة )  تكراراً (  134تكراراتو ) 
% ( ، وأخيًرا الجزء الثاني مف نفس الكتاب حيث بمغت مجموع  72بنسبة )  تكراراً (  113تكراراتو ) 

 .% (  71بنسبة ) تكرارًا (  105اتو ) تكرار 

مٍ ثبلثة وحدات عف مصؼ الثالث الجزء األوؿ احتوى عل  وقد يرجع ذلؾ إلٍ أف كتاب الرياضيات
وجمعيا وطرحيا وكاف التركيز فييا يتمحور حوؿ  99999واألعداد ضمف  9999األعداد ضمف 

يجاد ناتج عمميات الجمع والطرح عمييا والجزء الثاني مف نفس الكتاب احتوى عمٍ  كتابة ىذه األعداد وا 
 99999عداد ضمف وحدتيف لضرب والقسمة ووحدة صغيرة مكممة لعمميات الطرح والجمع عمٍ األ

وىذه الوحدات تتطمب ميارات نمط الكتابة الرياضية أكثر مف غيرىا. أما كتاب الصؼ الرابع فنسبة 
نمط الكتابة الرياضية جاءت قريبة مف نسبة كتاب الصؼ الثالث وذلؾ لتشابو محتوى الكتابيف 

عات وحدات كتاب وخصوًصا الجزء األوؿ مف الصؼ الرابع حيث جاء محتواه كمكمؿ ومتمـ لموضو 
 الصؼ الثالث الجزء الثاني. 
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وجاء في الترتيب الثاني نمط القراءة الرياضية لمجزء األوؿ مف الصؼ الرابع حيث بمغ مجموع تكراراتو 
(  27% ( ، يميو الجزء الثاني مف الصؼ الثالث ،حيث بمغت تكراراتو )  20بنسبة )  تكراراً (  32) 

% ( ، في حيف جاء في المرتبة الثالثة نمط التمثيؿ الرياضي في كتاب الصؼ 15بنسبة )  تكراراً 
% ( وىي نسبة متدنية جدا ،  12بنسبة )  تكراراً (  18الرابع الجزء الثاني حيث بمغ مجموع تكراراتو ) 

و االستماع  وجاء في المرتبة الرابعة نمط التمثيؿ الرياضي لصؼ الثالث الجزء األوؿ و نمط المناقشة
 % ( . 10الرياضي لنفس الصؼ الجزء الثاني حيث بمغت نسبتيـ ) 

ويعزى ذلؾ إلٍ أف الجزء األوؿ مف الصؼ الرابع احتوى عمٍ وحدتيف ىما االعداد ضمف المبلييف 
والمميارات والكسور وىذه الوحدات أكثر مف غيرىا تمثؿ نمط القراءة الرياضية والذي يأتي بالمرتبة 

 بعد الكتابة الرياضية ولكف نسبتو في كتب الرياضيات ضئيمة.الثانية 

كما أشارت النتائج أف أقؿ النسب كانت لنمط التمثيؿ الرياضي لكتاب الصؼ الثالث الجزء الثاني و 
 .%( 3)و  %( 2)بنسبة  تكراراً  (5)و  (4)الرابع الجزء األوؿ حيث بمغت تكراراتيا عمٍ الترتيب 

واء الصؼ الثالث الجزء الثاني عمٍ وحدة اإلحصاء حيث كاف التركيز فيو ويعزى ذلؾ إلٍ عدـ احت
كما أف كتاب الرابع الجزء األوؿ جاء محتواه كمتمـ  طرحيا،عمٍ الضرب و القسمة وجمع األعداد و 
 الثاني.لمحتوى الرياضيات لصؼ الثالث الجزء 

صؼ الثالث والرابع الجزء األوؿ وأيضا نسبة نمط المناقشة الرياضية واالستماع الرياضي لكتاب ال
 % ( . 5بنسبة )  تكراراً (  7)كانت متدنية حيث بمغت مجموع تكراراتيا 

لٍ أف  ويعود ذلؾ إلٍ عدـ التأىيؿ التربوي لواضعي المناىج الدراسية وتدريبيـ قبؿ البدء بالعمؿ وا 
موضوع التواصؿ معظـ واضعي المناىج الدراسية ىـ مف التخصصات البحتة مما يجعميـ يغفموف 

 الرياضي وأىميتو 

 

لـ تحتوي عمٍ أي مف  زأييمامصفيف الثالث و الرابع بجلأف كتب الرياضيات وأشارت النتائج أيًضا إلٍ 
( والمتعمؽ في قراءة رموز وأشكاؿ رياضية ،  4بنود نمط القراءة الرياضية بنسبة جيدة سوى بند رقـ ) 

%( عمٍ التوالي ، وىي 58% ( و )56في الكتابيف ، بنسبة )  تكراراً (  25( و )  22والذي تكرر ) 
( و المتعمؽ في اإلشارة إلٍ األىداؼ في  1نسبة عالية جٌدا مقارنة مع البنود األخرى ، وبند رقـ )

% ( ، وكاف ىناؾ 26في الكتابيف ، وبنسبة )  تكراراً (  11( و )  10بداية كؿ وحدة حيث تكرر ) 
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( و المتعمقة في طمب  6( و )  10( و )  12بنسبة قميمة جًدا مثؿ البند )  بعض البنود التي تكررت
تفسير نص مكتوب شفويًا و استعماؿ مصادر تعميـ خارجية وتقديـ تمميحات لحؿ المسائؿ الكتاب 

بنسبة )  تكراراً (  3الصعبة ، وبند إعادة صياغة نص مكتوب شفوًيا بمغتيـ الخاصة الذي تكرر ) 
 تاب الصؼ الرابع .% ( فقط في ك7

مصفيف الثالث والرابع لـ تشتمؿ عمٍ بنود نمط التواصؿ لوعميو فمف الواضح أف كتب الرياضيات 
الرياضي والمتعمقة في نمط القراءة الرياضية وىذه البنود ىي: يحتوي عمٍ قاموس لممصطمحات 

نياية الكتاب ، يحتوي يحتوي عمٍ دليؿ لمرموز الرياضة في  وحدة،الرياضية الجديدة في نياية كؿ 
الكتاب عمٍ إرشادات  لمطالب تمكنو مف قراءة واستخداـ الكتاب بصورة سميمة ، يشجع الطالب عمٍ 
رسـ مخططات تعبر عف فيميـ لنص مكتوب ، توجد مقدمة لما تـ تعممو في مراحؿ سابقة ، يوجد 

 حموؿ لممسائؿ الرياضية الصعبة في نياية كؿ وحدة .

ى الباحثة إلٍ عدـ تركيز واضعي المناىج عمٍ اعتماد الطالب عمٍ نفسو وجعمو ويعزى ذلؾ كما تر 
كما أف نمط القراءة الرياضية ومؤشراتو لـ تكف في بؤرة االىتماـ لدى  التعممية،محور العممية التعميمية 

واضعي مناىج الرياضيات وبالتالي فإف مؤلفي كتب الرياضيات لـ ييتموا بيا وبالتالي جاءت درجة 
رغـ أف ىذه األنماط في معظميا فنية ويمكف مراعاتيا بسيولة لو  قميمة،توافرىا في الكتب الثبلث 

 الفمسطينية .يير تطوير مناىج الرياضيات كانت ضمف معا

التي ىدفت إلٍ معرفة درجة أنماط التواصؿ  (2015، )السروقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
الرياضي المتضمنة في كتب الصفوؼ السابع والثامف والتاسع حيث توصمت إلٍ أف العديد مف بنود 

  الثبلث.الرياضيات لصفوؼ  نمط القراءة الرياضية لـ تتواجد أصبل في كتب

عمٍ ميارات نمط الكتابة الرياضية بنسبة أكبر مف كتاب  يحتويأف كتاب الصؼ الثالث  أيًضا يتضح
في  ،تكراراً ( 264)حيث بمغ مجموع تكرارات نمط الكتابة الرياضية في الصؼ الثالث  ،الرابعالصؼ 

 تكراراً ( 218ية )حيف بمغ مجموع تكرارات الصؼ الرابع لنمط الكتابة الرياض

كما يتبيف أف الميارة األكثر تكراًرا في كتب الصفيف الثالث والرابع ىي الميارة المتعمقة في طمب 
%( في 79بنسبة ) تكراراً ( 194االستجابة لؤلسئمة استجابات مكتوبة، حيث بمغ مجموع تكراراتيا )

كتاب الصؼ الثالث مف مجموع ميارات الجانب الثاني ) الكتابة الرياضية ( ، وبمغ مجموع تكراراتيا ) 
% ( في كتاب الصؼ الرابع مف مجموع ميارات الجانب الثاني ) الكتابة 56( مرة بنسبة )  121

ياضية تتطمب ترتيب معيف مف الطمبة حؿ مشاكؿ ر  الرياضية (.يمييا الميارة المتعمقة في الطمب
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%( في كتاب الصؼ 11بنسبة ) تكراراً ( 27حيث بمغ مجموع تكراراتيا ) لموصوؿ لئلجابة الصحيحة
 تكراراً (  43الثالث مف مجموع ميارات الجانب الثاني ) الكتابة الرياضية ( ، وبمغ مجموع تكراراتيا ) 

جانب الثاني ) الكتابة الرياضية (.أما % ( في كتاب الصؼ الرابع مف مجموع ميارات ال20بنسبة ) 
 فيما يتعمؽ في ميارات نمط التواصؿ الكتابي األخرى فقد ورد كؿ منيا بنسبة قميمة جًدا أو معدومة .

وترى الباحثة أف السبب يعود إلٍ تركيز واضعي مناىج الرياضيات لصؼ الثالث والرابع عمٍ 
ياضيات حيث يحتوي الكتابيف عمٍ وحدات اليدؼ االستجابة استجابة مكتوبة عمٍ طبيعة محتوى الر 

والمبلييف  99999و 9999منيا اكتساب ميارة الجمع والطرح والضرب والقسمة وكتابة األعداد ضمف 
والمميارات، في حيف لـ تركز ىذه الكتب عمٍ التعبير كتابًيا أو تبرير اإلجابات وذلؾ بسبب عدـ بناء 

 غير.السبب مع النتيجة بؿ تجعميـ آالت كاتبة ال  المناىج بطريقة تمكف الطالب مف ربط

عمٍ أي مف بنود نمط  لـ تحتو أييمالثالث و الرابع بجز مصفيف الأف كتب الرياضيات ويبلحظ 
تشجيع الطمبة عمٍ مناقشة ( والمتعمؽ في 3االستماع والمناقشة الرياضية بنسبة جيدة سوى بند رقـ )

%( عمٍ 24% ( و )35في الكتابيف ، بنسبة )  تكراراً ( 5( و )9، والذي تكرر ) إجاباتيـ مع زمبلئيـ
الطمب مف ( والمتعمؽ في 1التوالي ، وىي نسبة عالية جٌدا مقارنة مع البنود األخرى ، وبند رقـ ) 

في الكتابيف ، وبنسبة )  تكراراً (  9( و )  7،  حيث تكرر ) الطمبة إعطاء أمثمة عمٍ مفيوـ معيف 
%( عمٍ التوالي ، وكاف ىناؾ بعض البنود التي تكررت بنسبة قميمة جًدا مثؿ البند ) 43% ( و )27
( الذي يتعمؽ بالطمب  2بند ) و( و المتعمؽ في الطمب مف الطالب شرح مفيوـ أو عبلقة أو رمز  5

 رابع  ( مرات فقط في كتاب الصؼ ال 4إعطاء البلمثاؿ عمٍ مفيـو معيف والذي تكرر )  مبةمف الط

وعميو فمف الواضح أف كتب الرياضيات لصفيف الثالث والرابع لـ تشتمؿ عمٍ بنود نمط التواصؿ 
الرياضي والمتعمقة في نمط االستماع الرياضي والمناقشة الرياضية وىذه البنود ىي: يوجو الطمبة 

يـ حوؿ موضوع يشجع الطمبة تقديـ مقترحاتيـ او تعميقات الرياضية،لتقديـ حموؿ بديمة لممشكبلت 
يوجو الطمبة لبلستماع لمرياضيات، يشجع الطمبة عمٍ التحدث مع اآلخريف عف فيميـ  معيف،رياضي 

 اآلخريف.باىتماـ ألفكار 

وترجع ىذه النتيجة إلٍ أف معظـ واضعي المناىج مف أصحاب التخصصات البحتة مما يجعميـ ال 
لمناىج يبتعدوف عف ىذا النمط مف أنماط يركزوف عمٍ تعميؿ ومناقشة اإلجابات، كما أف واضعي ا

التواصؿ الرياضي ألنو صعب القياس حيث مف الصعب قياس ىذه الميارات عف طريؽ االختبارات 



76 
 

الكتابية االعتيادية مما يدفعيـ إلٍ اختيار الطرؽ اليسيرة واالبتعاد عف ىذا النمط واالتجاه نحو نمط 
 الكتابة الرياضية.

 مف الطمبة ترجمة صيغة أو جدوؿ أو رسـ بياني إلٍ لفظ الطمبتكراًرا ىي  يبلحظ أف الميارة األكثر
بنسبة تكرارًا (  10( و )  8حيث بمغ مجموع تكرارىا في كتب الرياضيات في الصفيف الثالث والرابع ) 

%( عمٍ التوالي مف مجموع ميارات نمط التمثيؿ الرياضي ، وىي نسبة عالية ، وفي 43%( و ) 42)
حيث بمغ مجموع  األفكار بأكثر مف أسموب مف أساليب التمثيبلت الرياضية الثانية عرضالمرتبة 

% ( عمٍ التوالي مف مجموع ميارات نمط 22% ( و ) 32( وبنسبة  )  5( و )  6تكراراتيا ) 
( لصؼ 2( و بند )  5التمثيبلت الرياضية ، أما باقي البنود فقد ظيرت بنسبة قميمة جًدا مثؿ بند ) 

 لث .الثا

وعميو فمف الواضح أف كتب الرياضيات لصفيف الثالث والرابع لـ تشتمؿ عمٍ بنود نمط التواصؿ 
وىذه البنود ىي: يطمب مف الطمبة ترجمة جدوؿ إلٍ  نمط التمثيبلت الرياضيةالرياضي والمتعمقة في 

 .األفكارتوجيو الطمبة البتكار تمثيبلت رياضية جديدة لتنظيـ وتمثيؿ شكؿ، صورة أو رسـ أو 

ويعزى ذلؾ إلٍ أف وحدات اإلحصاء واليندسة في الصفوؼ األساسية الدنيا صغيرة جًدا مقارنة مع 
الوحدات األخرى وتعتبر المعمومات والميارات التي يكتسبيا الطالب في ىذه الوحدات قميمة جًدا وبدائية 

ميمات تتطمب التعبير تعرض عميو معظميا ألوؿ مرة، كما أف المناىج تبتعد عف إعطاء الطالب 
 باستخداـ الرسـ بسبب صغر عمره.

  ينبلشت اننتبئذ انًتؼهمت ببنضؤال انخبنج 1.1

 الصف؟ىل تختمف نسب تضمين أنماط التواصل الرياضي في كتب الرياضيات باختالف 

قامت الباحثة بحساب قيمة 
 ≥αوبمقارنتيا مع الجدولية عند مستوى الداللة  1.73حيث بمغت   2

نجد أف المحسوبة أقؿ مف الجدولية وعميو يتـ قبوؿ  7.815، حيث بمغت قيمتيا 3ودرجة حرية  0.05
 الفرضية الصفرية.

ويعزى ذلؾ إلٍ التشابو الكبير في محتوى كتابيف الصؼ الرابع والثالث حيث يحتوي الكتابيف عمٍ 
 وحدات األعداد واليندسة والقسمة والضرب والعمميات عمٍ األعداد مف جمع وطرح.

 انتىصيبث وانًمترحبث 

 بما يمي: توصي الباحثةفي ضوء نتائج البحث 
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ضرورة اىتماـ كتب الرياضيات لمصفيف الثالث والرابع وباقي الصفوؼ الدراسية بميارات التواصؿ  .1
 الرياضي، خاصة في األنماط التي ظير فييا ضعؼ واضح.الرياضي في مختمؼ أنماط التواصؿ 

ضرورة أف تحتوي كتب الرياضيات الثبلثة إجابات لممسائؿ في نياية الوحدة أو في نياية الكتاب،  .2
وأف تقدـ تمميحات لمتبلميذ لحؿ المشاكؿ الصعبة، وأف تحتوي أىداًفا لكؿ وحدة، وممخصات في 

 وقائمة بالمعادالت والرموز الرياضية.نياية كؿ وحدة، وقائمة بالتعريفات، 
االستفادة مف قائمة ميارات التواصؿ الرياضي في كؿ نمط مف أنماط التواصؿ الرياضي، والتي  .3

شممتيا أداة البحث في تطوير قائمة بميارات التواصؿ الرياضي، يتـ في ضوئيا تطوير كتب 
 الرياضيات في الصفوؼ المذكورة.

ارات التواصؿ الرياضي في األنماط المختمفة، والتأكيد عمٍ أىميتيا توعية معممي الرياضيات بمي .4
في تحقيؽ نواتج في تحقيؽ نواتج تعمـ عالية المستوى عمٍ مستوى التحصيؿ الرياضي، وتنمية 

 أنماط التفكير الرياضي المختمفة.
عقد دورات تدريبية لمعممي الرياضيات في توظيؼ ميارات التواصؿ الرياضي في حصص  .5

 اضيات، بما يخدـ تحقيؽ أىداؼ تعميـ الرياضيات.الري
االستفادة مف قائمة ميارات التواصؿ الرياضي، في تطوير بطاقة مبلحظة لتقويـ أداء معممي  .6

 الرياضيات في استخداـ ىذه الميارات.
 

 التالية:عمى الباحثين القيام بالدراسات  وتقترح الباحثة

األخرى. كتب الرياضيات لمصفوؼ الدراسية  بحث مدى توافر أنماط التواصؿ الرياضي في .1
 لدراسة(الدراسة عمٍ الصفيف الثالث والرابع كعينة  )اقتصرت

بحث مدى استخداـ معممي الرياضيات لميارات التواصؿ الرياضي في أنماط التواصؿ  .2
 الرياضي المختمفة في دروس الرياضيات.

عمٍ تنمية التفكير الرياضي  بحث أثر إثراء مناىج الرياضيات بأنماط التواصؿ الرياضي .3
 والتحصيؿ الدراسي.

 بحث أثر استخداـ بعض استراتيجيات التدريس عمٍ تنمية ميارات التواصؿ الرياضي. .4
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 انًرارغ

 انًرارغ انؼربيت

 

(. أثر استراتيجية تعميمية مستندة إلٍ التفاعؿ 2009)ماىر. أبو عبيد، أحمد وجرادات، 
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 المالحق

 

 (: أداة التحميل النيائية 1ممحق رقم )

 (: نموذج التحميل قبل التحكيم 2ممحق رقم )

 (: أمثمة التحميل 3ممحق رقم )
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 ( أداة انتحهيم اننهبئيت2يهحك رلى )

 أداة تحميل أنماط التواصل الرياضي المتضمنة في كتب رياضيات المرحمة األساسية الدنيا

   

 

    .              : .......................................                    الجزء  :الصف الدراسي

 ................. الوحدة:

 
 

 أنماط التواصل الرياضي التكرارات
  

 

 الرياضية ةالقراء أولً:
 

 

 1 يشير إلٍ األىداؼ في بداية كؿ وحدة  
 

 

 2 يحتوي عمٍ قاموس لممصطمحات الرياضية الجديدة في نياية كؿ وحدة  
 

 

 3 يحتوي عمٍ دليؿ لمرموز الرياضية في نياية الكتاب  
 

 

 4 يطمب مف الطمبة قراءة رموز وأشكاؿ رياضية   
 

 

 5 يطمب مف الطمبة إعادة صياغة نص مكتوب بمغتيـ الخاصة شفوياً   
 

 

 6 يطمب مف الطمبة تفسير نص مكتوب شفوياً   
 

 

 7 يشجع الطمبة عمٍ رسـ مخططات تعبر عف فيميـ لنص مكتوب  
 

 

 8 كؿ وحدة يوجد حموؿ لممسائؿ الرياضية الصعبة في نياية  
 

 

  

يحتوي الكتاب عمٍ إرشادات لمطالب تمكنو مف قراءة واستخداـ الكتاب بصورة 
 9 سميمة

 

 

 10 يقدـ الكتاب تمميحات لحؿ المشاكؿ الرياضية الصعبة  

 

 

 88 توجد مقدمة لما تـ تعممو في مراحؿ سابقة في كؿ وحدة  

 

 

 18 تعميمية خارجيةيوجو الطمبة لقراءة منشورات رياضية ومصادر   
 

 

 ثانيًا: الكتابة الرياضية
 

 

 13 يتدرج في الكتابة مف المعارؼ السابقة إلٍ المعارؼ الجديدة  
 

 

 14 يطمب مف الطمبة كتابة خطوات حؿ مشكمة رياضية  
 

 

 15 يوجو الطمبة لكتابة سؤاؿ أو مفيـو رياضي أو عبلقة بمغتيـ الخاصة  
 

 

 16 يوجو الطمبة لكتابة قصة أو مسرحية تتضمف المفاىيـ الرياضية التي تعمموىا   
 

 

 17 يطمب مف الطمبة تبرير النتيجة لآلخريف بصورة مكتوبة  
 

 

 18 يوجو الطمبة نحو تعديؿ النصوص المكتوبة  
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 19 يطمب مف الطمبة كتابة إجراءات ونتائج األنشطة الرياضية المختمفة  
 

 

 20 يشجع الطمبة عمٍ كتابة تمخيص لما تـ تعممو في كؿ وحدة  
 

 

  

يطمب مف الطمبة حؿ مشاكؿ رياضية تتطمب ترتيب معيف في الكتابة لموصوؿ 
 إلٍ اإلجابة الصحيحة

 22 
 

 

 ثالثًا: التمثيؿ الرياضي
 

 

 23 يعرض األفكار بأكثر مف أسموب مف أساليب التمثيبلت الرياضية  
 

 

 24 الطمبة ترجمة صورة أو رسـ أو شكؿ إلٍ جدوؿيطمب مف   
 

 

 25 يطمب مف الطمبة ترجمة جدوؿ إلٍ صورة أو رسـ أو شكؿ  
 

 

 26 يطمب مف الطمبة ترجمة صيغة أو جدوؿ أو رسـ بياني إلٍ لفظ  
 

 

 27 يطمب مف الطمبة ترجمة المفظ إلٍ رسـ أو جدوؿ أو صورة  
 

 

 28 رياضية جديدة لتنظيـ وتمثيؿ األفكار توجيو الطمبة البتكار تمثيبلت  
 

 

 رابعًا: المناقشة واالستماع الرياضي
 

 

 29 إعطاء أمثمة عمٍ مفيـو معيف يتضمف  
 

 

 30 إعطاء البلمثاؿ عمٍ مفيـو معيف يتضمف  
 

 

 31 يشجع الطمبة عمٍ تبرير إجاباتيـ  
 

 

 32 لممشكبلت الرياضيةيوجو الطمبة نحو وصؼ أشكاؿ ىندسية أو إجراءات الحؿ   
 

 

 33 يطمب مف الطمبة شرح مفيـو أو رمز أو عبلقة  
 

 

 34 يوجو الطمبة لتقديـ حموؿ بديمة لممشكبلت الرياضية  
 

 

 35 يشجع الطمبة تقديـ مقترحاتيـ او تعميقاتيـ حوؿ موضوع رياضي معيف  
 

 

 36 يشجع الطمبة عمٍ التحدث مع اآلخريف عف فيميـ لمرياضيات  
 

 

 37 يوجو الطمبة لبلستماع باىتماـ ألفكار اآلخريف  
  

 

 الباحثة: بيان القواسمة     
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 ( نًىرد انتحهيم لبم انتحكيى1يهحك رلى )

 أداة تحميل أنماط التواصل الرياضي المتضمنة في كتب رياضيات المرحمة األساسية الدنيا

   

 

 الوحدة:    .              : ...................الجزء           ....................           :الصف الدراسي

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

 

 أنماط التواصل الرياضي التكرارات
  

 

 الرياضية ةالقراء أولً:
 

 

 1 يشير إلٍ األىداؼ في بداية كؿ وحدة  
 

 

 2 يحتوي عمٍ قاموس لممصطمحات الرياضية الجديدة في نياية كؿ وحدة  
 

 

 3 يحتوي عمٍ دليؿ لمرموز الرياضية في نياية الكتاب  
 

 

 4  يوجو الطمبة لقراءة رموز وأشكاؿ رياضية   
 

 

 5 إعادة صياغة نص مكتوب بمغتيـ الخاصة شفوياً  يتضمف  
 

 

 6 تفسير نص مكتوب شفوياً  يحتوي عمٍ أنشطة تتضمف   
 

 

 7 مكتوبيشجع الطمبة عمٍ رسـ مخططات تعبر عف فيميـ لنص   
 

 

 8 يوجد حموؿ لممسائؿ الرياضية الصعبة في نياية كؿ وحدة  
 

 

 9 يحتوي الكتاب عمٍ إرشادات لمطالب تمكنو مف قراءة واستخداـ الكتاب بصورة سميمة  
 

 

 10 يقدـ الكتاب تمميحات لحؿ المشاكؿ الرياضية الصعبة  

 

  
 المصطمحات والرموز الرياضيةيوجو الكتاب أسئمة لمساعدة الطمبة عمٍ فيـ 

88  

 

 12 توجد مقدمة لما تـ تعممو في مراحؿ سابقة في كؿ وحدة  

 

 

 13 يوجو الطمبة لقراءة منشورات رياضية ومصادر تعميمية خارجية  

 

 

 ثانيًا: الكتابة الرياضية
 

 

 14 يتدرج في الكتابة مف المعارؼ السابقة إلٍ المعارؼ الجديدة  
 

 

 15 خطوات حؿ مشكمة رياضية الطمبة لذكريوجو   
 

 

 16 يوجو الطمبة لكتابة سؤاؿ أو مفيـو رياضي أو عبلقة بمغتيـ الخاصة  
 

 

 17 يوجو الطمبة لكتابة قصة أو مسرحية تتضمف المفاىيـ الرياضية التي تعمموىا   
 

 

 18 االستجابة لؤلسئمة استجابات مكتوبة يحتوي عمٍ أنشطة تتطمب  
 

 

 19 تبرير النتيجة لآلخريف بصورة مكتوبة يوجو الطمبة نحو  
 

 

 20 يوجو الطمبة نحو تعديؿ النصوص المكتوبة  
 

 

 21 كتابة إجراءات ونتائج األنشطة الرياضية المختمفة يوجو الطمبة نحو  
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 22 يشجع الطمبة عمٍ كتابة تمخيص لما تـ تعممو في كؿ وحدة  
 

 

 23 مشاكؿ رياضية تتطمب ترتيب معيف في الكتابة لموصوؿ إلٍ اإلجابة الصحيحة يتضمف   
 

 

 ثالثًا: التمثيؿ الرياضي
 

 

 24 يعرض األفكار بأكثر مف أسموب مف أساليب التمثيبلت الرياضية  
 

 

 25 ترجمة صورة أو رسـ أو شكؿ إلٍ جدوؿ يوجو الطمبة نحو  
 

 

 26 ترجمة جدوؿ إلٍ صورة أو رسـ أو شكؿ يوجو الطمبة نحو  
 

 

 27 ترجمة صيغة أو جدوؿ أو رسـ بياني إلٍ لفظ يوجو الطمبة نحو  
 

 

 28 ترجمة المفظ إلٍ رسـ أو جدوؿ أو صورة يتضمف  
 

 

 29 توجيو الطمبة البتكار تمثيبلت رياضية جديدة لتنظيـ وتمثيؿ األفكار  
 

 

 الرياضيرابعًا: المناقشة واالستماع 
 

 

 30 أمثمة عمٍ مفيـو معيف إعطاءيتضمف   
 

 

 31 إعطاء البلمثاؿ عمٍ مفيـو معيف يتضمف  
 

 

 32 يشجع الطمبة عمٍ تبرير إجاباتيـ  
 

 

 33 يوجو الطمبة نحو وصؼ أشكاؿ ىندسية أو إجراءات الحؿ لممشكبلت الرياضية  
 

 

 34 شرح مفيـو أو رمز أو عبلقةيوجو الطمبة ل  
 

 

 35 يوجو الطمبة لتقديـ حموؿ بديمة لممشكبلت الرياضية  
 

 

 36 يشجع الطمبة تقديـ مقترحاتيـ او تعميقاتيـ حوؿ موضوع رياضي معيف  
 

 

 37 يشجع الطمبة عمٍ التحدث مع اآلخريف عف فيميـ لمرياضيات  
 

 

 38 يوجو الطمبة لبلستماع باىتماـ ألفكار اآلخريف  
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 مأيخهت انتحهي (:1رلى )يهحك 

 أداة تحميل أنماط التواصل الرياضي المتضمنة في كتب رياضيات المرحمة األساسية الدنيا

    

 

الوحدة:           األول                   الجزء:                     الرابع  الدراسي:الصف 
................. 

 
 

 أنماط التواصل الرياضي مثال
  

 
 أواًل: القراءة الرياضية

 

 

أىداؼ وحدة األعداد الكبيرة 
 1 يشير إلٍ األىداؼ في بداية كؿ وحدة 2ص

 

 
 ال يوجد 
يحتوي عمٍ قاموس لممصطمحات الرياضية الجديدة في نياية كؿ 

 2 وحدة
 

 
 3 يحتوي عمٍ دليؿ لمرموز الرياضية في نياية الكتاب ال يوجد  

 
 

 4 يطمب مف الطمبة قراءة رموز وأشكاؿ رياضية   التالية؟اقرأ األعداد  
 

 

تعد قرية عوريؼ مف  
المناطؽ التي تشتير 

إذا كاف  الحجر،بصناعة 
دخؿ مصنع لمحجر في 
السنة األولٍ 

دينار وفي  (978478578)
 (8867943)الثانية السنة 

دينار فإف دخؿ المصنع في 
السنة األولٍ أكبر مف دخميا 

ذلؾ  أوضحفي السنة الثانية 
 بمغتي الخاصة ؟

يطمب مف الطمبة إعادة صياغة نص مكتوب بمغتيـ الخاصة 
 5 شفوياً 

 

 

 6كيؼ أقرأ عدًدا مكوًنا مف 
 6 يطمب مف الطمبة تفسير نص مكتوب شفوياً   منازؿ؟ أفسر إجابتي شفوياً 
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 7 يشجع الطمبة عمٍ رسـ مخططات تعبر عف فيميـ لنص مكتوب ال يوجد  

 
 

 8 يوجد حموؿ لممسائؿ الرياضية الصعبة في نياية كؿ وحدة ال يوجد 
 

 
 ال يوجد 

راءة واستخداـ يحتوي الكتاب عمٍ إرشادات لمطالب تمكنو مف ق
 الكتاب بصورة سمي

 9 
 

 
 10 يقدـ الكتاب تمميحات لحؿ المشاكؿ الرياضية الصعبة ال يوجد 

 
 

 12 ةتعممو في مراحؿ سابقة في كؿ وحد توجد مقدمة لما تـ ال يوجد 
 

 

اكتب تقرير ال يتعدى  
صفحة واحدة عف أىـ 
إنجازات ىؤالء العمماء في 

 13 ية رات رياضية ومصادر تعميمية خارجيوجو الطمبة لقراءة منشو  مجاؿ الرياضيات
 

 
 ثانيًا: الكتابة الرياضية

 

 

التدريب األوؿ  70صفحة  
في درس مقارنة الكسور 
يعرض قطعة بيتزا ويطمب 
 14 يتدرج في الكتابة مف المعارؼ السابقة إلٍ المعارؼ الجديدة الكسر الذي تمثمو كؿ قطعة 

 

 

انطمؽ سعيد وعمراف في 
الوقت نفسو عمٍ دراجتييما 
إلٍ المدرسة ، وصؿ سعيد 
في ثمث ساعة ، ووصؿ 

ساعة ، عمراف في ربع 
أييما وصؿ إلٍ المدرسة 
أواًل ؟ أوضح خطوات الحؿ 

 15 يطمب مف الطمبة كتابة خطوات حؿ مشكمة رياضية .
 

 

أكتب مسألة كبلمية يكوف  
 ؟ 5ضرب  43حميا 

يوجو الطمبة لكتابة سؤاؿ أو مفيوـ رياضي أو عبلقة بمغتيـ 
 16 الخاصة

 

 
 ال يوجد 
يوجو الطمبة لكتابة قصة أو مسرحية تتضمف المفاىيـ الرياضية 

 17 التي تعمموىا 
 

 
أكتب األعداد التالية    18 يطمب مف الطمبة االستجابة لؤلسئمة استجابات مكتوبة
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 بالكممات ؟

 

شرب محمود ثبلثة أرباع  
، وشرب منير لتر مف الماء 

نصؼ لتر ، أييما شرب 
 19 الطمبة تبرير النتيجة لآلخريف بصورة مكتوبة يطمب مف أكثر ، ولماذا ؟

 

 

أصحح الخطأ في عممية  
 20 يوجو الطمبة نحو تعديؿ النصوص المكتوبة القسمة الطويمة التالية ؟

 

 

قـ بإجراء النشاط التالي ثـ  
قـ بكتابة إجراءات ونتائج 

 الحؿ ؟
يطمب مف الطمبة كتابة إجراءات ونتائج األنشطة الرياضية 

 21 المختمفة
 

 
 22 يشجع الطمبة عمٍ كتابة تمخيص لما تـ تعممو في كؿ وحدة ال يوجد 

 

 

أجد ناتج القسمة الطويمة  
 فيما يمي؟

يطمب مف الطمبة حؿ مشاكؿ رياضية تتطمب ترتيب معيف في 
 23 الكتابة لموصوؿ إلٍ اإلجابة الصحيحة

 
 

 ثالثًا: التمثيؿ الرياضي
 

 

يعرض المعمومات ص 
عمٍ شكؿ جدوؿ ثـ  112

 يعرضيا في نفس الصفحة
 24 يعرض األفكار بأكثر مف أسموب مف أساليب التمثيبلت الرياضية  بالرسومات 

 

 

أعبر عف جدوؿ اإلشارات 
التالي باستخداـ جدوؿ 

 25 يطمب مف الطمبة ترجمة صورة أو رسـ أو شكؿ إلٍ جدوؿ  بيانات ؟
 

 

أعبر عف الجدوؿ السابؽ 
 26 يطمب مف الطمبة ترجمة جدوؿ إلٍ صورة أو رسـ أو شكؿ  اإلشارات.بجدوؿ 

 

 

أفسر البيانات الواردة في 
 27 يطمب مف الطمبة ترجمة صيغة أو جدوؿ أو رسـ بياني إلٍ لفظ  الجدوؿ التالي ؟

 

 

أعبر عف البيانات السابقة 
 28 أو صورةيطمب مف الطمبة ترجمة المفظ إلٍ رسـ أو جدوؿ   ؟بجدوؿ اإلشارات 

 

 
  ال يوجد

توجيو الطمبة البتكار تمثيبلت رياضية جديدة لتنظيـ وتمثيؿ 
 29 األفكار
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 رابعًا: المناقشة واالستماع الرياضي

 

 

أعطي مثاؿ عمٍ أعداد تقبؿ 
 30 يطمب مف الطمبة إعطاء أمثمة عمٍ مفيـو معيف  3القسمة عمٍ

 

 

أعبئ الفراغ بحيث يكوف 
يقبؿ القسمة العدد الناتج ال 

 31 يطمب مف الطمبة إعطاء البلمثاؿ عمٍ مفيـو معيف  ؟ 2عمٍ 
 

 

القسمة  56ىؿ يقبؿ العدد 
؟ أفسر إجابتي مع  2عمٍ 

 32 يشجع الطمبة عمٍ تبرير إجاباتيـ  إعطاء مثاؿ ؟
 

 

= أجد اإلجابة مع  567/4
  توضيح خطوات الحؿ؟

الحؿ  يوجو الطمبة نحو وصؼ أشكاؿ ىندسية أو إجراءات
 33 لممشكبلت الرياضية

 

 

ىؿ ىناؾ عبلقة المقسـو 
 34 يطمب مف الطمبة شرح مفيـو أو رمز أو عبلقة  عميو والناتج؟

 
 

 35 يوجو الطمبة لتقديـ حموؿ بديمة لممشكبلت الرياضية  ال يوجد 
 

 
  ال يوجد

يشجع الطمبة تقديـ مقترحاتيـ او تعميقاتيـ حوؿ موضوع رياضي 
 36 معيف

 
 

 37 يشجع الطمبة عمٍ التحدث مع اآلخريف عف فيميـ لمرياضيات  ال يوجد
 

 
 38 يوجو الطمبة لبلستماع باىتماـ ألفكار اآلخريف  ال يوجد
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