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  القراءة المستخدمة في فهم المسائل الریاضیة اللفظیة  استراتیجیات
  الكویت وأثرها على تحصیل طالب الصف الخامس بدولة

 *فتحیة سید أحمد هاشم علي/ أو الكندريعبدالرحیم عبدالهادي عبدالرحیم / د
 تكوین مهمة في أداة فهي ألي إنسان؛ أهمیة كبرى بالنسبة القراءة تحتل
 طریقها فعن معرفته، روافد ًأساسیا من  ًورافدا والثقافة، في التعلم وأداته شخصیته،

 من فما خبراته، ویثري فكره، فینمي وعناء، مشقة كافة دون المعرفة یقتحم میادین
 أهم من القراءة  كما أن.القراءة إال عن بمكانته یرتقى أن مجتمع في استطاع إنسان

 ألنها حیاته؛ وذلك خالل فرد لكل والمتعة النجاح تحقق التي المكتسبة المهارات
  . المختلفة والمعارف للعلوم بمثابة الطریق

 وسائل وشیوع الحاضر، العصر به یتمیز الذي العلمي التقدم من الرغم وعلى
 والسینما والمجالت، كالصحف مسموعة، أو كانت مقروءة الحدیثة المختلفة، اإلعالم
 النظام وسیطرة وهناك، هنا الصناعیة األقمار وما تبثه والتلیفزیون، واإلذاعة والمسرح
 شبكة طریق عن والجماعات توجیه األفراد في العولمة یسمى ما أو الجدید العالمي

 العموم وجه على الریادة لها تزال ال القراءة فإن اإلنترنت، ىیسم ما أو المعلومات
  .)٣١، ٢٠٠١رمضان عبدالتواب، (

 من باعتبارها المختلفة التعلیمیة المراحل تالمیذ لدى ًمهما ًدورا القراءة وتلعب
 زیادة معلوماتهم ومعارفهم، وفي وبالتالي خبراتهم، ٕواثراء قدراتهم، استثارة وسائل أهم

  .)٣، ٢٠٠١عمر حلمو، (والتراكیب  المفردات من لغویة حصیلة اكتسابهم
 لم إن األكادیمیة، التعلم لصعوبات المهمة األساسیة المحاور أحد تشكل والقراءة

 صعوبات أن الباحثین من العدید یرى حیث فیها، واألساسي المحور األهم تكن
 على القدرة بین إیجابي ترابط هناك للفشل الدراسي، كذلك الرئیس السبب تمثل القراءة
  .)٤٧، ٢٠٠٥صالح عمیرة، (الدراسي  والتقدم القراءة

                                                           
 الهیئة -المجتمع والتعلیم المستمرعمید خدمة : عبدالرحیم عبدالهادي عبدالرحیم الكندري -

  .العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب
عضو هیئة تدریب الهیئة العامة للتعلیم التطبیقي : فتحیة سید أحمد هاشم علي/ أ -

 .والتدریب
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 فالكتاب الطلبة، لدى القراءة مهارات لتنمیة خصبة مادة المدرسي الكتاب ویعد
 تعلیمیة وسیلة مجرد لیس وهو والتعلم، التعلیم عملیة في األداة الرئیسة المدرسي
 للمادة ًعاما ًإطارا یقدم ألنه ؛التعلیمیة ملیةفي الع أساسیة ركیزة بل للطالب، مساعدة

 وما زال كان المدرسي فالكتاب معلومات من سیدرسه ما إلى الطالب ویوجه الدراسیة،
  .للطلبة العلمیة للمادة األساسي المرجع هو

 النشء، في ًوتأثیرا أهمیة التربویة الوسائل أكثر من المدرسیة الكتب كانت ولما
 ومستویاته، المتعلم، لنضج مالءمة لتكون یمها المستمر؛تقو ذلك یستدعي فإن

 مدى على الحكم من العالقة ذات المؤسسات والعقلیة، ولتتمكن اللغویة وقدراته
 ومعاییر أسس وفق تقدیمها یتطلب الذي األمر. المتعلمین لمستویات قراءتها مناسبة
  . )٩٧، ٢٠٠٨محمد سلیمان، (لجمیع المستویات مناسبة وفنیة تربویة

 المتعلمین مستویات تناسب بطریقة المدرسیة إعداد الكتب فإن ثم ومن
 للمعلم أساسي مرجع من تمثله بما الكتب، لتلك المهمة من الخصائص تعد وقدراتهم،
 توافر األهمیة، األمر الذي یستدعي بالغة وأداة تعلیمیة سواء، حد على والمتعلم
التناقض،  عن وبعدها الفكرة وضوحك :المدرسیة الكتب تألیف في أساسیة شروط

 الفكرة، یحتضن الذي الوعاء أو واألسلوب للمعني، تأدیته وسهولة اللفظ وفصاحة
 یرافقه وما النص في الجذب عوامل أو الخارجي والشكل النفسیة المشوقة، والعوامل

  .)Ivey, Gay,2010,19(لالیضاح مساعدات من
والتي  ٕواخراجه المدرسي كتابال ومن أهم المعاییر المستخدمة في تألیف

 التي العوامل أهم من تعد فالمقروئیة الكتاب، معدو المناهج مقروئیة بها یسترشد
عبداهللا وباسمة، (وتقویمه المدرسي الكتاب تحلیل عند االعتبار في أخذها یجب

١٥٥، ٢٠٠٤( .  
،  الموادتلك تألیف بطبیعة یرتبط الدراسیة للمواد المتعلم فهم من ًمهما ًجانبا إن
 للفلسفة ًتبعا وأخرى نظریة بین العرض طریقة تباین ورغم محتواها، عرض وأسلوب

 المنهجیة الكتب مقروئیة أن على تتفق أنها إال التعلم، لنظریات واإلطار التوجیهي
  .)٢٠٣، ٢٠٠٤فاروق وعلي، (المحتوى  تعلم عملیة تسهیل في مهم دور لها

إسماعیل (الجید ما یلي المدرسى تابالك علیها یرتكز التي ومن الدعائم
  :)١٧٦، ٢٠٠١ومحمد،
 .والطباعة الورق نوعیة حیث من المظهر فى الجودة -
 .وبسیطة واضحة لغته تكون أن -
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 .وشیق جذاب شكل ذا یكون أن -
 .والمطبعیة العلمیة األخطاء من ًخالیا یكون أن -
 .تناسق م منطقى تسلسل فى ًمنظما المادة محتوى یكون أن -
 من التى المحلولة األمثلة فى اإلفراط دون المناسبة األمثلة على یحتوى أن -

 .التالمیذ لدى التفكیر فرصة تقلیل إتاحة شأنها
 .الصعبة التمارین من قلیل عدد على الكتاب احتواء -
 .األهداف مع الكتاب محتوى یتناسق أن -
  . ًجیدا ًتعریفا ومعرفة ًعالمیا المستخدمة هي الكتاب رموز تكون أن -
  :ة الدراسةمشكل

 األكبر في الجزء التعلیم، حیث تتحمل مجال في الرئیسة الوسیلة القراءة تعد
 أول یعد من القراءة تعلیم أن من الرغم فعلى التعلیم والتعلم، عملیتي أهداف تحقیق

 ًهدفا ال لتصبح وسیلة تتحول أنها إال متعلم كل عند تتحقق أن یجب التي األهداف
 من ًجزءا إنها األخرى بل التحصیلیة المواد عن منفصلة مادة لیست فالقراءة. بذاته
 فإن وبالتالي هذه المواد، من المعلومات على للحصول الوسیلة مادة، فهي كل

 في تحصیلهم یؤثر على القرائیة قدراتهم ونقص القراءة، من الطالب تمكن ضعف
  .الدراسیة األخرى المواد

 وفهمها، الریاضیة اللفظیة المسائل قراءة في المتعلمین ضعف وتعتبر مشكلة
 إحدى فیها الواردة الریاضیة المشكلة عن اإلجابة ثم ومن المطلوب منها، وفهم

ومن تلك الصور المعبرة عن . الریاضیات دراسة مادة هم أثناءهتواج التي المشكالت
 القرائیة األخطاء في وقوعهم الریاضیة اللفظیة المسائل قراءة المتعلمین في ضعف

 المسألة، صعوبة معطیات تفسیر والمطلوب، الخطأ في المعطى بین  الخلط:آلتیةا
 فهم على القدرة یقرؤون، عدم ما تحلیل على القدرة ًعقلیا، عدم بالمشكلة االحتفاظ

 .)١٥٣ ه، ١٤٠٩عبداهللا عثمان، (المشكلة  لغة
اللغویة  بصعوبات المعالجة المرتبطة الریاضیات ّتعلم صعوبة أشكال ومن

 في األعداد، صعوبة ّتذكر إلى تحتاج التي التمارین حل في بطیئة  استجابة:ًأیضا
 المرتفعة الریاضیات في ّاللغة، مشكالت استیعاب ضعف سببها اللفظیة المسائل ّحل

، ٢٠٠٩عبداهللا وفاطمة، (المنطقي  التحصیل والتفكیر على القدرة لضعف المستوى
١٥٢(.  
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 بالعدید األساسى التعلیم مرحلة تالمیذ لدى الریاضیات تعلم صعوبات وترتبط
  : )١٨٩، ٢٠٠٥سامي ونایف، (العوامل، منها  من

 .المشكلة  قراءة من التمكن ضعف -
 .المشكلة استیعاب من التمكن ضعف -
 .وترتیبها الحل خطوات اختیار من التمكن ضعف -
 مفاهیم من المشكلة، لحل الالزمة السابقة بالخبرات التلمیذ إلمام قلة -

 .ومهارات عمیمات،وت
 لضعف وذلك المتاحة؛ الحل طرق بین االختیار على التلمیذ قدرة ضعف -

 .الحل  خطوات في والتسلسل التفكیر االستداللي، على قدرته
 واللجوء الصحیح، والجواب للحل والتقدیر التخمین، على التلمیذ قدرة ضعف -

  .ومتابعته الحل مباشرة في العادة اآللیة، وتحكم إلى
أن ضعف تمكن المتعلمین من القراءة الصحیحة یعد أحد أسباب ضعف كما 

 المفردات حصیلة ضعف: الطالب في المسائل الریاضیة اللفظیة، وذلك بسبب
فرید كامل، (قبلهم  من ًلغویا المسألة استیعاب في المتعلمین، واإلخفاق لدى اللغویة
   .)٢١٠ه،١٤١٥

 ٕلمین التعلیمي والنفسي فاذاوهو األمر الذي قد ینعكس على مستوى المتع
 وأوسع مستویاتها أرحب في للمعرفة ًرئیسا ًأشكالها مصدرا بمختلف القراءة كانت

 النفسیة الصحة تحسن في أساسیة ركیزة كذلك تعد فإنها صورها، أبعادها وأرقى
   .)Singh,A. et al,2009,186 ( وتعدیل السلوك والعقلیة
 استنتاج كمهارة من المهارات تنمیة العدید على یعمل محتوى الكتاب المدرسي 
 یكلف عندما واضح بشكل ذلك والتقویم، ویظهر والمقارنة، والتحلیل، والنقد، الحقائق،

 ما مع ومقارنتها ونقدها الحقائق الستنباط الكتاب أحد نصوص قراءة طالبه المعلم
  ).٢٠٠٨،١٢٥محمد جوارنه، (التعلم األخرى مصادر تعلموه من
 آن في وهدف وسیلة ءةاالقر فإن تعلیمیة، وسیلة المدرسي الكتاب نكا ٕواذا

 وتصقل والقیم، بالمعلومات المتعلم ترفد المعرفة، منافذ من منفذ ألنها واحد؛
 في النمطیة تغییر یستدعي مما المقروءة، المادة مع تفاعله خالل من شخصیته،

   .)Kirby,J. et al,2011,265( ةمستنیر فاهمة ءةالقر بهم الوصول أجل من الطلبة، ءةاقر
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وفي ضوء ما سبق تسعي الدراسة الراهنة لتعرف أثر بعض استرایجیات القراءة 
في فهم المسائل الریاضیة اللفظیة بكتب الریاضیات للصف الخامس االبتدائي بدولة 

  . الكویت
  :لحالیة في التساؤل الرئیس التاليویمكن بلورة مشكلة الدراسة ا

ت القراءة المستخدمة في فهم المسائل الریاضیة اللفظیة وعالقتها ما استراتیجیا
  ؟یاضیات للصف الخامس بدولة الكویتبالتحصیل في مادة الر

  :ویتفرع من التساؤل الرئیس السؤال الفرعي اآلتي
 ما أهم استراتیجیات القراءة المعینة على فهم المسائل اللفظیة الریاضیة وعالقتها -

  الریاضیات؟ بالتحصیل في مادة 
 ما أثر استراتیجیات القراءة المعینة على فهم المسائل اللفظیة الریاضیة على -

  تحصیل تالمیذ الصف الخامس لمادة الریاضیات؟
  :أهداف الدراسة

 تعرف أهم استراتیجیات القراءة المستخدمة لفهم المسائل اللفظیة الریاضیة المقررة -
  . تها بالتحصیل في مادة الریاضیاتعلى الصف الخامس بدولة الكویت وعالق

 تحدید أثر استراتیجیات القراءة المعینة على فهم المسائل اللفظیة الریاضیة على -
  .تحصیل تالمیذ الصف الخامس لمادة الریاضیات

  : أهمیة الدراسة
أهمیة المشكلة التي تتصدي لها، وهي مشكلة الصعوبات التي تواجه الطلبة في  -

  . الریاضیة وترتبط بقضیة القراءة وفهم المسائل اللفظیة،یاتتعلیم وتعلم الریاض
ما قد تسفر عنه نتائج الدراسة الحالیة من الحاجة الماسة لتطویر كتب  -

 .الریاضیات المقدمة لطلبة الصف الخامس بدولة الكویت
توجیه أنظار مخططي ومصممي مناهج الریاضیات واللغة العربیة للمرحلة  -

تعاون المشترك فیما بینهم عند وضع المقررات الدراسیة؛ االبتدائیة لضرورة ال
 . میة المرحلة وكونها نقطة التأسیسًنظرا أله

ما سوف تقدمه الدراسة الحالیة من أداة یمكن استخدامها في تقویم تحصیل طلبة  -
 .الصف الخامس بدولة الكویت

  :حدود الدراسة
  . بدولة الكویتعینة من تالمیذ الصف الخامس بمنطقة حولي التعلیمیة  -
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الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة من كتاب الریاضیات للصف الخامس للعام  -
 . ٢٠١٧/ ٢٠١٦الدراسي 

  :منهج الدراسة
ًوفقا لطبیعة الدراسة الحالیة فإن المنهج الوصفي یعتبر من أنسب المناهج 

  .البحثیة للدراسة الحالیة
  :أداة الدراسة

  : األداة اآلتیة وتطبیقهاتعتمد الدراسة الحالیة على تصمیم
  .اختبار تحصیلي في مادة الریاضیات المقررة على الصف الخامس االبتدائي -

  :مصطلحات الدراسة
   :استراتیجیات قراءة الریاضیات

 على التالمیذ تساعد التي القراءة واستراتیجیات مهارات تدریس: یقصد بها هنا
 الصحیحة والقراءة الریاضیات، بمادة المتعلقة والمصطلحات وبناء المفردات فهم

 الحل إلى للوصول مضمونها واستیعاب فهمها ثم ومن اللفظیة أو المسائل للمشكالت
 .لها الصحیح

وتقاس بالدرجة التي یحصل علیها تلمیذ الصف الخامس االبتدائي في 
 .  االختبار التحصیلي المعد لهذا الغرض

  :الدراسات السابقة
القراءة والریاضیات بصفة خاصة وبینها وبین سعت دراسات عدة للربط بین 

لذا ، مختلف المواد الدراسیة بصفة عامة في المراحل والمستویات التعلیمیة المتعددة
تتعرض الدراسة الحالیة هنا ألهم الدراسات وثیقة الصلة بمجالها البحثي والمتعلقة 

  . قدم لألحدثًبمستوى مقرویئة الریاضیات، وذلك من خالل عرضها تاریخیا من األ
 مقترحة وحدة فاعلیة تعرف إلى سةاالدر هدفت ): ٢٠٠١ محمد، مها( دراسة

 غزة، شمال بمحافظة السادس الصف لدى طلبة الریاضیات في ئیةااالنقر لتحسین
. استخدمت الدراسة المنهج التجریبي و.المقرر المدرسي الكتاب بفاعلیة مقارنة

 مالءمة وعدم الطلبة، لدى الریاضیات ئیةارانق مستوى انخفاض إلى سةاالدر وتوصلت
 ئیةاالقر الطلبة لقدرة الریاضیات كتاب من" األعداد ونظریة األعداد"وحدة  محتوى لغة
 تحسین في المقترحة الوحدة وفاعلیة ءتها،اقر عند الفهم ء صعوبةاور تقف التي

  .ئیةااالنقر
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صعوبات التي هدفت الدراسة إلى الكشف عن ال ):٢٠٠١علي محمد، ( دراسة
ٕتواجه الطلبة في أثناء قراءة كتب الریاضیات، والى تحدید مستوى انقرائیة هذه 

استخدمت و. الكتب، ووضع استراتجیة لتنمیة هذه االنقرائیة وقیاس أثرها في التحصیل
  . الدراسة المنهج التجریبي

وتوصلت الدراسة إلى أن درجة انقرائیة كتاب ریاضیات الصف الخامس 
وهي ضمن المستوى المحبط بالنسبة للطلبة، كما % ٢٩.٤ األردني بلغت األساسي

  .  توصلت الدراسة لوجود صعوبات یواجهها الطلبة أثناء قراءة كتب الریاضیات
 على تسلیط الضوء إلى الدراسة هدفت): ٢٠٠٣صالح عبدالعزیز، (دراسة 

 دریس المسائلت وفي عام، بشكل الریاضیات تدریس في القراءة تلعبه الذي الدور
 واالستراتیجیات القرائیة المهارات بعض عرض إلى هدفت كما. خاص بشكل اللفظیة

 الریاضیة الواردة المسائل وفهم قراءة مشكلة على التغلب على الطالب تساعد التي
 في الباحث أوصى وقد.  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي .الریاضیات كتب في

 الریاضیة الكتب بتألیف والمهتمین الریاضیات تدریس على القائمین الدراسة هذه ختام
 القصص بكتابة والمهتمین اللغة العربیة في المتخصصین إشراك بضرورة الدراسیة
 الدورات وتوفیر اللفظیة، على المسائل المشتملة الریاضیة الكتب تألیف عند لألطفال

 ومشرفي علميلم )المهارات واالستراتیجیات( القراءة تدریس في المتخصصة
 تدریس أثناء األفضل األداء لمساعدتهم على الخدمة وأثناء الخدمة قبل الریاضیات

 دراسیة مرحلة كل في معلمي الریاضیات تزوید وكذلك الریاضیة، اللفظیة المسائل
 في الریاضیة اللفظیة المسائل المالئمة لتدریس القرائیة واالستراتیجیات المهارات بأهم
  .المرحلة تلك

 كتاب مقروئیة في البحث إلى سةاالدر هدفت ):٢٠٠٤ ،فاروق وعلي( راسةد
واستخدمت الدراسة المنهج . في األردن األساسي الخامس للصف الریاضیات

 مستویات اختبار لجمیع المقروئیة مستوى أن إلى سةاالدر نتائج وأشارت. الوصفي
 الكلمات عدد قل ماكل یزداد المقروئیة مستوى وأن عام، بشكل متدنیا كان كلوز

 إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى كذلك النتائج وأشارت في السؤال، المحذوفة
  .كلوز اختبار مستویات جمیع على اإلناث لصالح

 مستوى تعرف إلى سةاالدر هدفت): ٢٠٠٧ وآخرون، إیمان أحمد( دراسة
واستخدمت الدراسة .االبتدائیة األولى بالمرحلة الثالثة الصفوف تالمیذ لدى ئیةاالقر
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 من العینة داأفر تالمیذ تمكن عدم إلى سةاالدر وأشارت نتائج. المنهج الوصفي
 توظیف على العینة داأفر قدرة التالمیذ عدم كذلك ءة،االقر في الصحیحة العادات

 غالبیة إلى تمكن النتائج أشارت كذلك اللفظیة، المشكالت حل في ءةاالقر تامهار
  .صحیح بشكل والرموز الریاضیة لعالقاتا ءةاقر من التالمیذ

 حل صعوبات تحدید إلى الدراسة هدفت): ٢٠١١، فوزیة عبدالرحمن( دراسة
 نظر وجهة من االبتدائي الرابع تلمیذات الصف لدى اللفظیة الریاضیة المشكالت

 الدراسة أهداف  ولتحقیق.بالطائف االبتدائیة بالمرحلة الریاضیات ومشرفات معلمات
  . الوصفي المنهج الباحثة استخدمت
 الریاضیة المشكالت حل صعوبات أن:التالیة النتائج عن الدراسة أسفرت وقد

 الریاضیة المشكلة وفهم  صعوبات قراءة :تضمنت ذاتیة عوامل عن الناتجة اللفظیة
 التخطیط اللفظیة، وصعوبات الریاضیة المشكلة ترجمة تمثیل وصعوبات اللفظیة،

 الریاضیة اللفظیة، المشكلة حل تنفیذ وصعوبات اللفظیة، ةالریاضی المشكلة لحل
 تلمیذات لدى الصعوبات هذه جمیع ظهرت وقد .الحل صحة من التأكد وصعوبات

 نإ .البحث عینة نظر وجهة من وذلك مرتفعة بدرجة االبتدائي الصف الرابع
 اللفظیة الریاضیة المشكالت بطبیعة المتعلقة اللفظیة الریاضیة المشكلة حل صعوبات

  .متوسطة كانت بدرجة
 لصعوبات المستمر  التشخیص:أبرزها ومن توصیات بعدة الدراسة أوصت وقد

 الریاضیة المشكالت بربط  االهتمام.التلمیذات لدى اللفظیة الریاضیة المشكالت حل
 لطرق المعلمات تبني التلمیذات، حیاة بواقع المدرسي الكتاب في اللفظیة

 اللفظیة،ة الریاضی المشكالت حل صعوبات تفادي في سهمت تدریس واستراتیجیات
  . التعلیمیة والبرمجیات التعاوني، والتعلم الذهني، العصف إستراتیجیة مثل

 مستوى مقروئیة تعرف الدراسة إلى هدفت): ٢٠١٢عبداهللا سلمان، (دراسة 
  . الوصفي واستخدمت الدراسة المنهج. المتوسط األول للصف الریاضیات كتاب

 الكتاب قد بلغ مقروئیة أن مستوى  أهم ما توصلت إلیه الدراسة من نتائجومن
 مانسبته حصل الكتاب وبالنسبة لمقروئیة التعلیمي، المستوى في یقع أنه أي %)٥٨(
 %)٢٤.٨(الكلیة و الدرجة من %)٤٠( من أكثر درجة على التالمیذ من%) ٧٥.٢(

 الباحث أوصى وقد.اإلحباطي  وىالمست عند مقروئیتهم مستوى كان الدراسة عینة من
 إلى ابه للرقي نیة؛ المتد المقروئیة ذات یاتضالریا كتاب نصوص بعض بتعدیل
 لمالئمة الریاضیات؛ كتب مقروئیة قیاس في التتمة اختبار أعلى، واستخدام مستوى
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 والدراسات، األبحاث، من كثیر ذلك أثبت كما المقروئیة قیاس في ّالطریقة هذه
 المرحلة تالمیذ لدى ّالمعرفي والنمو النفسیة، الحاجات دراسة اةمراع وضرورة

  .الحاجات هذه تناسب یةئمقرو مستویات ذات ٍنصوص تقدیم أجل من التعلیمیة؛
 استخدام أثر لتعرف هدفت الدراسة): ٢٠١٥أحالم حسب الرسول، (دراسة 

 الدراسى التحصیل على اللفظیة المسائل الریاضیة تدریس فى المشكالت حل طریقة
  واستخدمت.في محلیة الخرطوم األساسي التعلیم بمرحلة الثانیة الحلقة لتالمیذ

  .والتجریبى الوصفى الدراسة المنهجین
 فى المشكالت حل طریقة إستخدام  إن:التالیة الدراسة للنتائج وتوصلت

الثانیة  الحلقة لتالمیذ التحصیل الدراسى فاعلیة من تزید الریاضیات مادة تدریس
 بمنهج تتعلق التى الصعوبات بعض  هنالك.األساسى التعلیم بمرحلة الخامس الصف

  كما قدمت.الثانیة الحلقة لدى تالمیذ اللفظیة الریاضیة المسائل حل فى الریاضیات
 لتدریس الریاضیات لمعلمى تدریبى برنامج  إعداد:أهمها توصیات الدراسة عدة

 مختلفة أسالیب المعلم كتاب یتضمن نأ، المشكالت حل بأسلوب اللفظیة المسائل
 بشكل أمثلة وضع مع حل المشكلة بأسلوب اللفظیة المسائل حل مثل التدریس لطرق
 المسائل حل فى والمعلمین التالمیذ تواجه التى الصعوبات تزلیل الممكن  من.مكثف

 فى الحدیثة للطرق المعلمین واستخدام المستمر التدریب خالل اللفظیة من الریاضیة
  .التدریس
 :السابقة ساتاالدر عام على تعقیب

 المعیار هذا أهمیة على وتأكیدها الدراسات بالمقروئیة، من كبیر عدد اهتمام •
  .الكتب المدرسیة بصفة عامة وكتب الریاضیات خاصة تألیف عند

 مستوى لتحدید كلوز،/ اإلغالق اختبار استخدمت السابقة ساتاالدر أغلب أن •
  .المقروئیة

 –ال توجد دراسة تصدت لمعرفة مستوى المقروئیة في الریاضیات بدولة الكویت  •
   .-في حدود علم الباحثین 

 .استفادت الدراسة الراهنة من الدراسات السابقة في الشقین النظرى والمیداني •
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   :إجراءات الدراسة
ف االطالع على األدبیات والدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة الحالیة، بهد -

تقدیم إطار نظري یتناول أهم استراتیجیات القراءة المستخدمة في فهم المسائل 
 .الریاضیة اللفظیة

 .تحدید مجتمع وعینة الدراسة  -
 .إعداد االختبار التحصیلي ، والتأكد من صدقه وثباته -
 . تطبیق االختبار على عینة الدراسة -
  .لدراسة ًرصد النتائج ومعالجتها إحصائیا، والتأكد من صحة فرض ا -

   :اإلطار النظري
 اللفظیة المسائل قراءة على المعینة القرائیة واالستراتیجیات من أهم المهارات

  :)٢٢: ٢٠صالح عبدالعزیز، مرجع سابق، (في مادة الریاضیات ما یلي 
   :كیفیة القراءة •

 النصوص قراءة عن تختلف اللفظیة المسائل قراءة أن على الطالب تنبیه یجب
 في كلمة كل مراد ومعرفة المعنى في وتدقیق تركیز إلى تحتاج فهي األخرى،
   .المسألة

 دقیق بشكل منها المطلوب ویفهم بفاعلیة الریاضیة المسألة الطالب یقرأ ولكي
  :التالیة الخطوات اتباع إلى الطالب تنبیه الریاضیات معلم على ینبغي

 من العامة كرةالف الستیعاب متوسطة وبسرعة صامته بطریقة المسألة قراءة -
 .المسألة أو المقدم النص

قراءة المسألة مرة أخرى ببطء وترو، وفي هذه القراءة یقوم الطالب بالتعرف  -
تحته أو  المطلوب أو السؤال الموجود في المسألة واإلشارة إلیه بوضع خط

 .وضعه بین قوسین
یطلب من أحد الطالب قراءة المسألة قراءة جاهرة، ثم یطلب المعلم من  -

لطالب التنبیه على بعض الكلمات الصعبة أو غیر الواضحة في المسألة ا
  .شرحها وبیان معناها ومن ثم

، الكتاب إلى الرجوع دون المسألة صیاغة إعادة الطالب أحد من یطلب -
 .كامل بشكل المسألة فهم على الطالب ومساعدة

 المرفقة اتوالبیان الجداول أو التوضیحیة الرسوم في التأمل على الطالب تنبیه -
 .وجدت إن بالسؤال
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 تنبیههم ثم للطالب توضیحه ومحاولة المسألة، في المتضمن السؤال قراءة -
 .للسؤال ًوفقا اإلجابة ترتیب كیفیة على
  :قاموس المصطلحات الریاضیة •

تعد فكرة قاموس المصطلحات الریاضیة من أهم االستراتیجیات التي تساعد 
. دام األمثل للمفردات والمصطلحات الریاضیةالطالب على التعرف الدقیق واالستخ

إن أحد أسباب صعوبة فهم المسائل الریاضیة هو طبیعة الكلمات والمفاهیم الواردة 
وتزداد هذه الصعوبة . في تلك المسائل من حیث جدتها وغرابتها على أذهان الطالب

لذا . جردةًكلما كان الطفل أصغر سنا ومن ثم أقل قدرة على تصور وفهم المعاني الم
ینصح الباحثون في موضوع تدریس القراءة في المواد الدراسیة بمساعدة الطالب على 

  بناء المفردات والمفاهیم والمصطلحات الجدیدة وذلك بعمل قاموس شخصي مصغر
لكل مفردة ریاضیة جدیدة تمر على الطالب، ومن ثم تدوین هذه المفردات والمفاهیم 

شجیع الطالب على كتابة معاني تلك المفردات والمفاهیم في هذا القاموس ثم القیام بت
 مراجعة للمعلم ویمكن. بتعبیرهم الخاص ولیس باستخدام تعاریف القاموس القیاسي

 وخاصة سریع بشكل حصة كل بدایة في أو الطالب مع دوري بشكل المفردات هذه
 المصطلحات ذهه إبراز یمكن كما. المقرر بالدرس العالقة ذات المفاهیم أو المفردات
 .الفصل صحیفة في تعاریفها مع والمفاهیم

  :الریاضیة التعریفات صیاغة •
التعریف الرسمي، بیان الصفات، : توجد أربع طرق للتعریف الریاضي وهي

هذا ویمكن للمعلمین استخدام هذه الطرق . ًاألمثلة التشبیهیة، وأخیرا األمثلة الواقعیة
. ریاضیة قبل قراءة الطلبة للمسائل اللفظیةفي تعریف المصطلحات أو المفاهیم ال

 الطرق تلك مستخدمین جدیدة مصطلحات بتعریف أنفسهم الطالب یقوم أن ویمكن
 . التعریف في األربعة

 :كریس طریقة •
لمساعدة الطالب على حل المسائل اللفظیة التي على شكل قصة من خالل 

  :ك من خاللوذل. تعیین العملیة أو العملیات المناسبة لحل المسألة
  .، وحاول أن تتصور الحل)التفكیر بصوت عال(ابحث المشكلة بصوت عال  -
اسأل ماذا یریدني السؤال أن أجده؟ هذه الخطوة تساعد الطالب على وضع  -

  .هدف لما یقرأون ولماذا یقرأون
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 ).إلخ...  قسمة – طرح –جمع (اسأل ما اإلجراء الصحیح؟  -
 .اقرأ المسألة قراءة جهریة -
  .مسألةأجب عن ال -

  :طریقة إیرل •
هذه الطریقة لحل المسائل الریاضیة اللفظیة قدمت من قبل ریتشارد إیرل وفیها 
یستخدم المعلم مجموعة من الخطوات إلرشاد الطالب من خالل اللغة المكتوبة 

    :ًالخطوات التالیة مبنیة أساسا على الخطوات المقترحة من إیرل. للمسألة
تصور المسألة، ال . لى تصور عام أو فهم عام لهااقرأ المسألة بسرعة لتحصل ع -

  .تشغل فكرك باألرقام
هذا السؤال یأتي عادة . حدد السؤال المطلوب إجابته. اختبر المسألة مرة ثانیة -

 .في آخر المسألة، ولكن قد یوجد في أي مكان آخر من المسألة
قد تكون هذه المعلومات . اقرأ المسألة مرة أخرى لتحدید المعلومات المعطاة -

 . ًأرقاما معینة أو قیم
حدد أي معلومة ناقصة أو أي . حلل المسألة لترى كیفیة العالقة بین المعلومات -

 . معلومات غیر ضروریة
 .قم بحساب الحل -
ضع عالمة على األجزاء من الحل والمتوافقة مع السؤال أو . اختبر إجابتك -

  تأكد، هل إجابتك منطقیة؟. األسئلة المطلوب حلها
  :قصة من عنوانهاعمل  •

تساعد هذه االستراتیجیة التالمیذ على تصور الهدف من استخدام القصة أو 
المسألة اللفظیة في مادة الریاضیات وتدربهم على كیفیة بنائها وصیاغتها وتضمینها 
المشكلة اللفظیة مما یعینهم على الوصول الصحیح للمسائل اللفظیة التي تواجههم 

  :وم خطوات هذه الطریقة على النحو التاليوتق. في مادة الریاضیات
واكتب . تؤلفها" عناوین"ًأخبر التالمیذ بأنهم سوف یكتبون قصصا صحفیة من 

على السبورة على شكل جملة عددیة واطلب من األطفال أن یؤلفوا قصة " ًعنوانا"
ًویمكن لألطفال أن یرسموا صورا لحكایة القصة أیضا. تتماشى مع ذلك العنوان ً.  

 :الطریقة هذه یوضح التالي مثالوال
٤ = ١٢ x٣ 
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٣٦٣

 ویستطیع زوارق، أربعة ولدینا أشخاص، ٣ یسع أن لزورق  یمكن:القصة
  .یركبوا أن ًشخصا ١٢ حوالي

كذلك یمكن استخدام عناوین من جمل مفتوحة، ویستطیع أطفال آخرون أن 
: لطریقةوالمثال التالي یوضح هذه ا. یحلوا المسائل المقدمة في مثل هذه القصص

كم .  سمكات أخرى، وقفزت ثالثة من القارب٤ سمكات، ثم اصطدنا ٥اصطدنا 
  سمكة بقیت لدینا لألكل؟

  : منهجیة الدراسة
وذلك على . فیما یلي یتناول الباحثان أهم خطوات ومراحل الجزء المیداني منها

  :النحو التالي
  :وعینتها الدراسة مجتمع

الخامس بمنطقة حولي التعلیمیة  الصف نالمیذ جمیع من سةاالدر مجتمع تكون
مدرسة ) ١٩( موزعین ،)١٠٧٤٦( عددهم والبالغ ،٢٠١٧/ ٢٠١٦سي االدر للعام

 سةاالدر مجتمع من بعض المدارس اختیار وقد تم ،)٨٣، ٢٠١٥وزارة التربیة، (
  .ًتلمیذا) ٣٩٣( سةاالدر عینة وبلغت عشوائي، بشكل

لریاضیات للصف الخامس الفصل وتكون مجتمع النصوص القرائیة من كتاب ا
صفحة، جاءت في ست ) ١٧٨(الدراسي األول بدولة الكویت طبعة ثانیة، والواقع في 

قسمة األعداد " شملت عینة النصوص القرائیة جمیع دروس الوحدة الثالثة. وحدات
، ودروس "الكلیة واألعداد العشریة القیمة ععد مقسوم علیه رمزه مكون من رقم واحد

، "المقسوم علیه عدد رمزه مكون من رقمین أعداد كلیة وأعداد عشریة" لرابعةالوحدة ا
بما تتضمنه من تعریفات ونظریات، وهي الموضوعات التي لم یسبق للطلبة دراستها 

  .والجدول التالي یوضح عدد الوحدات والدروس المكونة لكتاب عینة الدراسة. بعد
  )١( جدول

  س االبتدائيمحتوى كتاب الریاضیات للصف الخام
  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانیة  األولي  الوحدة

  ٢  ٢  ٣  ٣  ٣  ٣  عدد فصول كل وحدة
  ٩  ٨  ٧  ١١  ١١  ١٥  عدد دروس كل وحدة
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٣٦٤

 :الدراسة أداة
 لقیاس التحصیلي، االختبار انالباحث استخدم سةاالدر أسئلة من وللتحقق

 ساتاوالدر النظري، في األدبما جاء  بحسب المستهدفة، الموضوعات مقروئیة
   .الصلة السابقة ذات

  :االختبار بناء خطوات
 االختبار بناء تم الصلة، ذات واألدبیات ساتاالدر على االطالع بعد

 وفق متعددة، ئیةاقر مواضیع من صیغت ًمتضمنا خمسة أسئلة فرعیة، التحصیلي،
  :اآلتیة الخطوات

 یسبق حدتین الثالثة والرابعة التي لمجمیع الموضوعات المتضمنة في الو  اختیار-
   .ستهاادر للطلبة

 مع اإلجابة، وطریقة منه، الرئیس كالهدف باالختبار، خاصة تعلیمات  إرفاق-
 ووقت سته بالوحدتین األولي والثانیة ،ادر للمتعلمین سبق بمثال ذلك توضیح

  . دقیقة )٢٥(ـ المحدد بـــــــ االمتحان
 من شهر األول األسبوع خالل سةاالدر عینة ختبار علىاال بتطبیق  قام الباحثان-

  .٢٠١٦نوفمبر 
   .االمتحان بدء قبل جهریة ءةاقر النص المعلمة أو المعلم ءةا قر-
  .تصحیحه ثم العینة، أفراد على االختبار  تطبیق-
  .درجة )٥٠(لالختبار العظمي النهایة كانت  -

  :صدق االختبار
ضــه علــى مجموعــة مــن المتخصــصین فــي للتحقــق مــن صــدق االختبــار تــم عر 

المناهج وطـرق التـدریس؛ بهـدف التأكـد مـن أن االختبـار یقـیس مـا وضـع لقیاسـه، مـع 
ًسالمة الصیاغة لمفردات االختبار، والتأكد أیضا من تكافؤ أسئلة االختبار، وبعد أخذ 

  .یقآراء المحكمین بعین االعتبار استقر االختبار في صورته النهائیة الصالحة للتطب
  :ثبات االختبار

للتأكد من ثبات االختبار قام الباحثان بحساب معامل ثبات االختبار باستخدام  
وبعد تطبیق .  ریتشاردسون لتقدیر االتساق الداخلي لمفردات االختبار-معادلة كیودر

  ). ٠.٨٠(المعادالت كان معامل ثبات االختبار 
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٣٦٥

 :ومناقشتها الدراسة نتائج
 على وهي سة،االدر إلیها توصلت التي أهم النتائج ان عرضهنا الباحث یتناول

  :اآلتي النحو
  : لإلجابة عن التساؤل الرئیس للدراسة الراهنة هو

ما استراتیجیات القراءة المستخدمة في فهم المسائل الریاضیة اللفظیة وعالقتها 
  بالتحصیل في مادة الریاضیات للصف الخامس بدولة الكویت؟ 

 عینة داألفر المئویة والنسب تاراالتكر حساب تم السؤال، هذا عن ولإلجابة
  :ًطبقا الختبار كلوز كما یلي تصنیفها تم التي المقروئیة مستویات بحسب سة،االدر

 .% ٤٠ من أقل درجة على الطالب بحصول  یتحدد:اإلحباطي المستوى -
   .% ٦٠ -٤٠ نبی تقدر درجة على الطالب بحصول یتحدد :التعلیمي المستوى -
  .  %١٠٠ -٦١ بین تقدر درجة على الطالب بحصول  یتحدد:المستقل لمستوىا -

 موضوعات لمقروئیة المئویة النسب كانت الطلبة، إجابات راوبحساب تكر
 إلى كما في الجدول الثالثة المقروئیة مستویات بحسب موزعة ، بالوحدتینسةاالدر

  :المرفق
  )٢(جدول 

  لدراسة على االختبار للوحدتینالنسب المئویة لمقروئیة إجابات عینة ا
  م  نسب المقروئیة

  اإلحباطي  التعلیمي  المستقل
١  

  
  

  ٦١.٥  ٢٣.٥  ١٥.٦  الوحدة الثالثة
  ٥٩.٦  ٢١.٥  ١٧.٢  الوحدة الرابعة  ٢

   %٦٠.٦  %٢٣  %١٦.٤  اإلجمالي
 ضمن الدراسة یقعون عینة داأفر من%) ٦٠.٦(بأن السابق الجدول من یتضح

 یستطیع بینما الدراسة، داأفر غالبیة یشكلون وهم باطي،اإلح المقروئیة مستوى
 الذین الطلبة وهم منه، واإلفادة المدرسي الكتاب مع التعامل الطلبة من%) ٣٩.٤(

كتاب  صعوبة إلى یشیر مما والمستوى المستقل، التعلیمي المستوي ضمن یقعون
 ناسبةم وعدم الریاضیات المقرر على تالمیذ الصف الخامس بدولة الكویت،

وتتفق هذه النتیجة مع ما أشارت إلیه نتائج دراسات . التالمیذ لحوالي ثلثي نصوصه
من تدني مستوى مقروئیة الطلبة في ) ٢٠٠٤فاروق وعلي، (، )٢٠٠١على محمد، (

 التي ویمكن تفسیر تلك النتیجة من خالل طریقة تألیف المنهج. مادة الریاضیات
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٣٦٦

 اهتمام نطاق الموضوعات خارج ووقوع لدافعیة،ا ٕواثارة التشویق عوامل إلى تفتقر
  .مجردة لمفاهیم الموضوعات لتناول باإلضافة الطلبة،

كما أشارت نتائج االختبار التحصیلي الذي طبق على عینة الدراسة إلى ارتفاع 
درجات التالمیذ في مادة الریاضیات نتیجة استخدامهم مع معلمیهم لالستراتیجیات 

  . فهم المسائل الریاضیة اللفظیةالقرائیة المعینة على
  :توصیات الدراسة ومقترحاتها

في ضوء األدب التربـوي والدراسـات الـسابقة، وفـي ضـوء مـا أسـفرت عنـه نتـائج 
الدراســة الحالیــة مــن تــدني قــدرة التالمیــذ علــى فهــم المــسائل الریاضــیة اللفظیــة لــضعف 

  :قدرتهم القرائیة، یوصي الباحثان بما یلي
بمختلـف  اللفظیـة المـسائل لتـدریس الریاضـیات لمعلمـى یبیـةبـرامج تدر تـصمیم •

 . االستراتیجیات والطرائق الجدیدة المعینة على فهم المسائل اللفظیة
 العربیـة اللغـة فـي مراجعـة كتـب الریاضـیات بعـد تألیفهـا مـن قبـل متخصـصین •

 . لفظیة  للحكم على ما بها من مسائل القصص بكتابة والمهتمین
 واالسـتراتیجیات المهـارات بـأهم دراسـیة مرحلـة كـل فـي اضـیاتمعلمـي الری تزویـد •

  .الریاضیة اللفظیة المسائل لتدریس المالئمة القرائیة
 لكـل الریاضـیات كتـاب في المستخدمة الجدیدة الریاضیة بالمفردات ملحق وضع •

 نهایـة فـي أو موضـوع كـل نهایـة فـي إمـا المفـردات تلـك معـاني وتوضـیح مرحلـة
 كتابـاتهم فـي المفـردات تلـك اسـتخدام علـى التالمیـذ تـدریبو المقـرر، الكتـاب

 .النهائي أو المرحلي التقویم ضمن ٕوادخالها الریاضیة،
 یـتم ال بحیـث الریاضـیات المدرسـیة، كتـب مواصـفات ضـمن المقروئیـة اعتمـاد •

   .مقروئیتها درجة تحدید بعد إال للتدریس الكتب اعتماد
یة للتالمیذ عند صیاغة المـسائل اللفظیـة ممـا ضرورة مراعاة الخلفیة البیئیة والثقاف •

 .على قراءتها وسهولة فهمها یعین
 إعـداد عنـد التالمیـذ، إلـى بالنـسبة اللغـوي والنمو العمري المستوى مراعاة ضرورة •

  .المقروئیة المعتمدة لكل مستوى معاییر ضوء في الریاضیات، كتب
 مقروئیـة قیـاس یفیـةك علـى وتـدریبهم معلمـي الریاضـیات، إعـداد مجابـر تـضمین •

 لمـصممي جعـةاتغذیـة ر بتقـدیم لیـسهموا بأهمیتهـا، وتعـریفهم المدرسـیة، الكتـب
  .مناهج الریاضیات
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٣٦٧

 ع ـــالمراج
  : المراجع العربیة- ًأوال

 المسائل تدریس فى المشكالت حل طریقة استخدام أثر: أحالم حسب الرسول أحمد
 بمرحلة الثانیة الحلقة لتالمیذ الدراسي التحصیل على اللفظیة الریاضیة

الخرطوم، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة،  بمحلیة األساسى التعلیم
  .٢٠١٥جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، 

الریاضیات نظریات  تدریس طرق: الصادق إسماعیل محمد األمین ومحمد
  .٢٠٠١والنشر، القاهرة،  للطباعة العربى النشر دار وتطبیقات،

األولى  الثالثة الصفوف تالمیذ لدى القرائیة مستوى :علیان وآخرون أحمد مانإی
القاهرة،  والتنمیة، التربویة للبحوث القومي المركز االبتدائیة، بالمرحلة
٢٠٠٧.  

 ،١٠اإلسالم، ع  منبر مجلة الحضارات، بناء في القراءة  أهمیة:التواب رمضان عبد
  .٢٠٠١القاهرة،  األوقاف، وزارة

والعلوم،  الریاضیات تدریس أسالیب:  سلطي عفریج ونایف أحمد سلیمانسامي
  .٢٠٠٥والتوزیع،  للنشر الصفاء عمان، دار

 المسائل قراءة على القراءة المعینة واستراتیجیات مهارات: النصار عبدالعزیز صالح
 سعود للعلوم الملك جامعة الریاضیات، مجلة مادة في وفهمها اللفظیة
  . ٢٠٠٣،جامعة الملك سعود، ٢، ج ١٥اإلسالمیة، ع  اساتوالدر التربویة

 للنشر والتوزیع، الفالح مكتبة والكتابة، القراءة تعلم صعوبات :علي عمیرة صالح
  .٢٠٠٥الكویت، 

 األحیاء كتاب مقروئیة :العزیز العریمي عبد باسمة أمبوسعیدي و خمیس بن اهللا عبد
 المجلة المتغیرات، ببعض وعالقتها عمان بسلطنة الثانوي األول للصف

  .٢٠٠٤الكویت،  العلمي، النشر ، مجلس٧٣ ع التربویة،
 الحلقة تالمیذ لدى الریاضیات ُّتعلم صعوبات: فاطمة الیافعيعبداهللا المجیدل و

 معلمات الریاضیات نظر وجهة من ظفار في األساسي من التعلیم األولى
جامعة دمشق، ، ٤ و٣، ع ٢٥میدانیة، مجلة جامعة دمشق، مج  دراسة

٢٠٠٩.  
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٣٦٨

 األول الریاضیات للصف كتاب مقروئیة مستوى: عبداهللا سلمان نهار القثامي
المتوسط، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القري، 

٢٠١٢ .  
 جامعة شؤون المكتبات، الریاضیات، عمادة تدریس طرق: المغیرة عثمان عبداهللا

  . ه ١٤٠٩ سعود، الملك
تنمیة انقرائیة كتب الریاضیات المرحلة األساسیة وأثرها في : مد علي الرغبيعلي مح

 .٢٠٠١التحصیل، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة بغداد، 
 في فهم األساسي الرابع الصف تالمیذ تحصیل مستوى: اهللا عالونة عبد حلمو عمر

 غیر ماجستیر رسالة س،نابل محافظة في العربیة باللغة المقروءة المادة
  .٢٠٠١فلسطین،  الوطنیة، جامعة النجاح منشورة،

 الخامس األساسي للصف الریاضیات كتاب مقروئیة :مقدادي وعلي الزعبي فاروق
  . ٢٠٠٤قطر،  جامعة ،٢٥ عدد التربویة، البحوث مركز مجلة األردن، في

 مس األساسيالخا للصف الریاضیات كتاب مقروئیة :مقدادي وعلي الزعبي فاروق
  .٢٠٠٤قطر،  جامعة ،٢٥ عدد التربویة، البحوث مركز مجلة األردن، في

 الفالح، الكویت، وتدریسها، مكتبة المدرسیة الریاضیات مناهج: أبو زینة كامل فرید
  .ه١٤١٥

تحدید صعوبات حل المشكالت الریاضیة اللفظیة : فوزیة عبدالرحمن مطلق الثبیتي
بتدائي من وجهة نظر معلمات ومشرفات لدى تلمیذات الصف الرابع اال

الریاضیات بمدینة الطائف، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، 
  .  ٢٠١١جامعة أم القري، 

الرابع  للصف والوطنیة االجتماعیة التربیة كتاب مقروئیة مستوى: محمد جوارنه
، ع ٤التربویة،، مج  العلوم في األردنیة األردن، المجلة في األساسي

  .٢٠٠٨،جامعة الیرموك،  ٢
 للصف الرابع والوطنیة االجتماعیة التربیة كتاب قراءة مستوى: جوارنة سلیمان محمد

 كلیة ،٢ ع ،٩ مج والنفسیة، التربویة العلوم مجلة األردن، في األساسي
 . ٢٠٠٨جامعة البحرین،  التربیة،
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