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   فعالية اعتمادًا على مقال فعالية اعتمادًا على مقال فعالية اعتمادًا على مقال 
 

 تقييم قدرة الطالب على اجراء عالقات : المصطلحات الرياضية خارطة
 

 : أخذت من المقال

Gallenstein N.L.. (2011). Mathematics concept maps: assessing 

connections. Teaching Children Mathematics, 17 (7), 436-440. 

 וברכה סגליסאלחלק  איבתיסאם עבד :עיבוד

 سهير زيتاوي: ترجمة

 

 :تلخيص المقال

 

تتطرق . عتبر تقنية تفتح المجال امام الطالب لعرض المعرفة الخاصة بهم بطريقة عمليةت المصطلحاتخارطة 

 بشكل تسلسليتم تمثيل المصطلحات . وذلك بإظهار العالقات بينها الى التمثيل المرئي للمصطلحاتالخارطة 

يتم الربط بين المصطلحات بواسطة . لومات من العام الى الخاصبحيث يساعد على تنظيم وترتيب المع هرمي

   . اسهم وكلمات تبين العالقة بين المصطلحات

يعرض المقال مثال لعمل طالب من . هذه التقنية تستخدم كفعالية تقييم تتم بواسطة العمل والتعلم المشترك

انظر المثال ) هندسيةيط مصطلحات الصفوف الرابعة والخامسة  وهم بمجموعات صغيرة يشتغلون على تخط

 (.  في الصفحة االخيرة

نتيجة لذلك، . مصطلحات ومدى دقتهااللتقييم قدرة طالبهم على الربط بين الفعالية تفسح المجال امام المعلمين 

 .سيكون المعلمين اكثر وعيًا الحتياجات الطالب ويستطيعون االستجابة لها

وذلك بواسطة التمثيل  تعلم وبتنظيم افكارهميكون لهم دورًا فعااًل بعملية ال بان الفعالية تفسح المجال امام الطالب

من  الفعالية تمكنهم. الربط بين المعرفة السابقة والمعرفة الجديدة يتم  في حين ،الرسومات المرئيةوالمحسوس 

كما  .م المجزأ والمتقطعاستيضاح مستوى فهمهم وتذويت العالقة بين المصطلحات التي تعلموها وهكذا تمنع التعل

ابدى الطالب تفاعاًل وحماسًا اثناء تنفيذهم . مردود انعكاسي لفهمهم النظريتتيح لهم تحليل تفكيرهم واجراء 

      .للمهمة واثبتوا نجاحهم بعدة مجاالت مثل المشاركة، التنظيم، حل المشكالت، اتخاذ قرارات والتفكير النقدي

 

 : الالفعالية التي عرضت في المق

 : مواد

  -بطاقات مصطلحات  ل

 مصطلحات هندسية اساسية واشكال هندسية. 

 خماسي، سداسي وغيرها: اسماء اشكال ثنائية االبعاد مثل  . 

 راسوجهمكعب، مخروط، : اشكال ثالثية االبعاد ومصطلحات عامة، مثال ،  .  
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  : اغراض محسوسة

  هندسية عجيبةاشكال. 

  ،بنانيرمكعبات زهر.  

 ( مكعب، هرم رباعي)فافة اجسام ش 

 صناديق كرتون الخاصة بالمواد الغذائية، علب معلبات مغلقة. 

 : ادوات للربط بين المصطلحات

 اسهم من ورق . 

 

 : طريقة التنفيذ

من المجموعة التمعن بالكلمات  ُطلب. كل مجموعة على مغلف يحوي بطاقات مكتوب عليها كلماتحصلت 

ى راس الخارطة والكلمات المتبقية ستكون تحتها وهي عبارة عن مصطلحات واختيار كلمة مناسبة لوضعها عل

 .  مشتقة من هذه الكلمة

قات اخرى ذات صلة، وهذا ساعدهم عندما تردد الطالب بشان مكان بطاقة معينة ُطلب منهم البحث عن بطا

 . يجاد الترتيب المناسبعلى ا

االولى، بينما آخرون كانت لهم عدة محاوالت حتى قسم من الطالب نجحوا بترتيب البطاقات من المحاولة 

 . حصلوا على النتيجة المطلوبة

بعد ان انهت المجموعات ترتيب البطاقات، اعطوا لكل مجموعة االغراض المحسوسة وطلبوا منهم وضعها في 

تها مع نتيجة لذلك كانت هناك مجموعات التي قامت بتغيير ترتيب البطاقات ليتم مالئم. االماكن المالئمة

. واقامة عالقات بين البطاقات ألنفسهمساعدت االغراض الطالب على توضيح افكارهم . االغراض المحسوسة

المالئمة بين . واجسام ويطلب منهم وضعها في االماكن الصحيحة ألشكاليمكن ان نعطي الطالب ايضًا صور 

 . الصور واالشكال وبين االغراض المحسوسة ليست مفهومة ضمنًا عند جميع الطالب

بعد ذلك حصلت كل مجموعة على حفنة من االسهم وقطع ورق وُطلب منها الربط بين البطاقات واالغراض  

يوجد له، يبدو مثل، : كلمات الربط التي اختارها الطالب كانت. طوذلك بواسطة استعمال االسهم وكلمات الرب

  .ممكن ان يكون، يمكن ان نضع بداخله، يحوي، يمكن ان يحوي، يقيس

.استعانوا بالكتب المدرسية لكي يتأكدوا من صحة ترتيبهم للبطاقات واالسهم( منفردين)كان هناك طالب   

والعالقة  قام الطالب بتمثيل المصطلحاتحيث . خرائط المصطلحات التي نتجت لم تكن بالضرورة متشابهة

 . بينها بطرق مختلفة

خارطتها على الطاولة، تنتقل الى مجموعة اخرى وتمعن النظر   بعد االنتهاء، ُطلب من كل مجموعة ان ُتبقي

نقاش حول الخرائط المختلفة وقارنوا بين طرق ترتيب  بإجراءقام الطالب  .بخريطة المصطلحات التي اعدتها

 . المصطلحات التي استخدموها
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 : خارطة المصطلحات إلنشاءات توجيه

 

اختيار موضوع آخر، او حتى  باإلمكان)  لكي نضمن نجاح الطالب، نجري مثااًل امام الصف لمرة واحدة .1

  (.يرهارياضة، تغذية وغ: بالرياضيات مثل ليس له عالقةموضوع 

: مختلفةتطرقوا للمستويات ال. اختاروا اغراض وبطاقات تالئم مستوى الطالب التعليمي والمعرفي .2

 . ، التمثيلي والمجردالمحسوس

يمكن ان نشجع الطالب على اضافة بطاقات  ،فيما بعد. البدء بكمية صغيرة من البطاقات واالغراض .3

 .واغراض

على منطقة العمل ان تكون . لوضع البطاقات واالغراض ةمالئم مساحة يجب ان نخصص لكل مجموعة .4

  .الطالب هنذ خالية من المحفزات التي من شأنها ان تشتت

 .  نهم رؤية كل ما هو مكتوب على البطاقاتحاولوا وضع الطالب بأماكن تمّك .5

ال تحاولوا )احترموا مستويات الطالب المختلفة . وفروا لهم الوقت الكافي بحيث يشترك جميع الطالب .6

  (.عليهم" الصحيح"فرض الحل 

 

 

 : ع خارج نطاق المقالتوّس

 

  .يع رياضية مختلفة وفقًا للمنهج التعليمي للمدرسة االبتدائيةيمكن انشاء خرائط مصطلحات بمواض

 : اليك بعض االقتراحات

  ،عالمات قابلية القسمة وكل المصطلحات الخاصة االعداد االولية والقابلة للتحليل، التحليل الى عوامل

 .بها

 (.طول، مساحة، حجم، وزن والخ)قياسات متنوعة : قياسات 

 محيط، مساحة وحجمطول: عالقات بين: قياسات ، . 

 وزن، زمن، درجة حرارة والخ: قياسات ووحدات قياس مختلفة . 

 ساعة، تقويم سنوي، ساعة توقيت والخ: قياس الزمن ووحدات قياس الزمن . 

 المبنى العشري . 

  البسيط، العشري، النسبة المئوية، النسب والتناسب: بأنواعهاالكسور. 

 وخصائص  االعداد الكسرية الطبيعية، االعداد الصحيحة، االعداد: مجموعات االعداد المختلفة

  .االعداد
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 : مثال لخارطة مصطلحات بالهندسة مأخوذة من المقال

 

 هندسة 

 اشكال

 ثالثية االبعاد

 ممكن ان تكون

 تحوي

 يبدو
 مثل 

 ثنائية االبعاد

 اشكال رباعية

 ممكن ان تكون
 

 شبه منحرف

 معين

 متوازي اضالع

 ضلعان متوازيان فقط

 يةاربعة اضالع متساو

 يوجد له

زوجان من االضالع 
 المتوازية

 يوجد له

 

 يوجد له

 

علبة 
 مشروب

كرة 
 مضرب

صندوق 
 الحبوب

حجر 
 زهر

 بوظة

 كرة هرم رباعي مكعب اسطوانة منشور قائم مخروط

 

 يبدو
 مثل 

 يبدو
 مثل 

 يبدو
 مثل 

يمكن ان 
نضع 
 بداخله

 يمكن ان تحوي
 يمكن ان تحوي


