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 المسالة

 :شائعة في المجتمع محادثةهذه المسالة من عالم الطالب وهي تميز  تاخذ

 نهم يدرسوناألبناء بأ ا يّدعى، بينم "كل الوقت"في عطلة ه ابناء ّنأعى االب ّدي

 ". معظم السنة "

 .دعائهماقناع األب بإبناء على األ قوم بحل المسالة سيساعدمن سي

 

 مهارات النموذجية

 . ، تفسير، توثيقمسبقةمن معرفة  معطياتتبسيط، اكمال 

 

 مصطلحات رياضية

 ".وقتال معظم" "وقتال كل: "قسم من كمية، نسبة مئوية، مصطلحات –تناسب، كسور 

 

 طريقة عرض المسالة

 .بنائهأب وأ نسيحصل الطالب على كاريكاتير تظهر فيه محادثة بي

 . دعائهمبإ باألقناع لمساعدة األبناء على إ( شفهيًا)رشادهم ة توجيه الطالب وإ/مهمة المعلم

 

  المسالة حلاثناء  تواجهنامشاكل قد 

معطيات  على ن يعتمدأيجب لذلك من سيقوم بحل المسالة كافية وغير محددة، معطيات المسالة غير  -

 من المعلومات العامة؟ نحدد ونأخذ معطيات الي يات؟ أعطكيف نجد هذه الم .من عالمهوتجارب 

 .في اختيار النموذج الرياضي المالئم لحل المسالة تحكيم العقل -

الجمعة هو / ن يوم السبتهل نقرر بأ)شهر؟ األ/سابيعاأل/بين األيام العالقة لحساب نسبةاتخاذ قرارات  -

 (يوم عطلة؟

 .مع الواقع فحص وتوثيق الحل مقارنًة -

 .وعرض الحل بطريقة تساعد على اقناع االب تنظيم -
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  ملخص المقالة التي اخذت منها المسالة

 

Which personal factors affect mathematical modelling? 

The effect of abilities, domain specific and cross domain-competences  

and beliefs on performance in mathematical modelling. 

Mischo, C. & Maaß, K. 

:ماخوذ من  

Journal of Mathematical Modelling and Application, Vol. 1, No. 7, , 2012 3-19 

 عيناب قيسار: تلخيص

 : قاموا بتطوير نموذج دائري يصف عملية النموذجية، ( ,Blum & Leiss 2002) بلوم َوليش 

 .الواقعيم مسالة من العال/تبدأ عملية النموذجية بمشكلة

نحصل بعد عمليتي التبسيط والبناء، . مستحسن فهم المهمة المطلوبة في المسالة لكي نبني النموذجال من ،بدايًة 

ترجمة  - "ترييض"واسطة ب مما يحول النموذج الى نموذج رياضي. على نموذج حقيقي يبين وضع المسالة

 .النموذج الى نموذج رياضي

. وهذا يسمى العمل بالطريقة الرياضية المسالة الرياضية التي نتجت لدينا، الهدف من هذه العملية هو حل 

ل التوثيق، في هذه ن يتم من خالفحص النتائج يجب أ. الحالة الرياضية يتم بواسطة الربط مع الواقع توضيح

يجب عرض نعم، كانت االجابة ذا مسالة الرئيسية ُحلت بشكل كاٍف؟ إهل ال: ن نجيب عن السؤالالمرحلة يجب أ

 .الحل بشكل واضح

يجب أن  تائج غير مالئمة للحالة الواقعيةذا كانت النإ ماأ .تعد هذه الخطوة هي االخيرة من عملية النموذجية 

 .على الحل االمثلو على قسم منها لكي نحصل نعود على عملية النموذجية أ
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 :لة الوقت في المدرسةمسأبالنسبة لتطبيق عملية النموذجية 
 

 .نه يقضي معظم وقته في المدرسةخالد بأ يظن

 ما رأيكم في ذلك؟ ". نا في المدرسةمعظم السنة أ: "خالديقول  

 

  المرحلة االولى

 .فهم التعليمات والمسالة المعروضة بالمهمة

لتفاصيل و اقدرة على فهم الكلمات والتعابير أال اأيًض ضافة الى القدرة على القراءة،باإل ،الخطوة االولى تتطلب 

 "(. معظم"على سبيل المثال المصطلح . )الصغيرة المذكورة فيها

 

  المرحلة الثانية

 .بناء نموذج حقيقي

في هذه . مةيجب استنتاجها من المعرفة العاو في النص معظم المعطيات في مسائل النموذجية ال تكون مذكورة 

ن يقدروا ما هي المعلومات الناقصة لكي وأ مهمةيقوموا بتبسيط الحالة المعروضة بالن المرحلة، على الطالب أ

ن خالد يقضي ست ساعات بالمعدل من وقته في أ افتراضالوقت يستطيع الطالب بمسالة . يحلوا المسالة

 .المدرسة

 .المعرفة العامة ذات صلة هامة لحل المرحلة الثانية من مسالة النموذجية 

 

 דל מתמטימו

תוצאה 

 מתמטית

 מתמטיקה
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  المرحلة الثالثة

 .بناء نموذج رياضي

رياضي بحيث يحوي متغيرات رياضية نموذج الحقيقي مترجم الى نموذج ن يكون الحلة يجب أالمرفي هذه  

 ن يحسبواعلى الطالب أ .جراء حساباتبمعنى آخر فرضيات الطالب يجب أن تكون جاهزة إل. وعالقات عددية

 .عياد ومناسباتاسبوًعا هي أ___ سبوعًا في السنة، منها ا 25. كم اسبوعًا يقضون في المدرسة بشكل عام

 .ساعات في اليوم الواحد 6بمعدل  باألسبوعيام أ 2نتعلم  (الديانة والطائفةيتبع )

    = 6 × 5 × (___ - 52): نستنتج

 

  المرحلة الرابعة

 .حساب وحل التمرين –العمل على النموذج الرياضي 

 

  المرحلة الخامسة

 .تفسير النموذج الرياضي

ن يفسروا النتيجة الرقمية ويشرحوا ما  على الطالب أ. داللةذات ات مصطلحن يكون بأالحل الرياضي يجب  

 .المقصود بها

 

 المرحلة السادسة

على  .صدقهاجراء مقارنة القيم مع قيم اخرى لفحص مدى أحيانًا يمكننا إ. فكير ارتدادي للعملية الحسابيةاجراء ت

 . العامة الخاصة بهممعرفة للنسبة بالالحلول المتاحة ما هي ن يفحصوا الطالب أ

لقراءة المزيد عن تطبيق عملية حل مسائل النموذجية بمسائل اخرى والعوامل الشخصية التي تؤثر على هذه 

 . Mischo, C., & Maaß, K. (2012)العملية يمكن قراءة المقالة الخاصة ب   
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 קומיקס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عطلة مرة اخرى؟ 

 ....نتم في عطلةأكل الوقت 

 

 !!! ياي

  !العطلة الصيفية اقتربت

 

نحن نتعلم  .بيأنا ال أوافقك أ
معظم السنة ويحق لنا أن 

  .يضًانستريح أ
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 !!! ياي

 !العطلة الصيفية اقتربت

نحن نتعلم . بيأنا ال أوافقك أ
يحق لنا أن السنة ومعظم 

 .يضًانستريح أ

 عطلة مرة اخرى؟ 

 ....نتم في عطلةكل الوقت أ


