Prof. Dr. Reda Mossad Elsaid
Volume (4) No. (3) 2021

 سر تميز تالميذ سنغافورة في الرياضيات:نموذج الشرائط البصرية

 رضا مسعد السعيد.د.أ

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.3.1
35
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د .رضا مسعد السعيد
املجلد ( )4العدد (2021 )3م

نموذج الرشائط البرصية :رس متيز تالميذ سنغافورة يف الرياضيات
أ.د .رضا مسعد السعيد
أستاذ تعليم الرياضيات ،كلية الرتبية جامعة دمياط ،مرص
rmasar@hotmail.com

قبلت للنرش يف 2021/6/1م

قدمت للنرش يف 2021/ 3/26م

امللخص :هدف هذا البحث ايل تعريف الباحثني يف تربويات الرياضيات ومعلمي الرياضيات ومطوري
مناهج الرياضيات يف مرص والوطن العريب برس تفوق ومتيز تالميذ سنغافورة يف الرياضيات واحتفاظهم
باملراكز االويل يف الدراسة الدولية لتوجهات تعليم العلوم والرياضيات بدوراهتا املتعاقبة كل أربع
سنوات .ويكمن هذا الرس يف عدد من النامذج املجتمعية واملدرسية واالرسية والصفية من أمهها نموذج
الرشائط املصورة الذي يقدم حلوال سحرية ألي مشكلة رياضية بكل سهولة ويرس .ان حل املشكالت
هو مركز أو بؤرة تعليم الرياضيات نظرا ألنه يتضمن اكتساب وتطبيق املفاهيم واملهارات الرياضية يف
نطاق واسع من املواقف التي تتضمن مشكالت العامل احلقيقي ،واملشكالت مفتوحة النهاية وغري
الروتينية .ويستخدم نموذ ج املودل السنغافوري يف حل املشكالت اللفظية حيث يقوم التلميذ بتحديد
املعلومات الرئيسية يف املشكلة يف نموذج تصويري يشتمل عىل وحدات يف شكل مستطيالت ويتم
اإلشارة للمعلوم واملجهول يف املشكلة املراد حلها عىل النموذج ومن خالل النموذج تتضح العملية أو
العمليات احلسابية الواجب استخدامها ويتم حل املشكلة.
الكلامت املفتاحية :نموذج الرشائط البرصية ،تعليم الرياضيات ،سنغافورة ،التميز يف الرياضيات
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Abstract: The research aimed to introduce mathematics education researchers,
mathematics teachers and developers of mathematics curricula in Egypt and the Arab
world with the secret of excellence of Singapore students in mathematics and how they
come at the top order in the international study of the trends of science and mathematics
education every four years. This secret lies in a number of communities, school, family
and classroom models, the most important of which is the pictorial model, which offers
magic solutions to any mathematical problem. Problem solving is the center or focus
of mathematics education as it involves acquiring and applying mathematical concepts
and skills in a wide range of situations involving real-world problems, open-ended and
non-routine problems. The Singaporean model is used to solve verbal problems where
the student identifies the main information in the problem in a pictorial model that
includes units in the whole figure of rectangles and the information and the unknown
is indicated in the problem to be solved on the pictorial figure and through the figure
the process or calculations to be used are clarified and the problem is resolved.
Key words: Pictorial Model, Mathematics Education, Singapore, Excellence in
Mathematics
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مقدمة:
سنغافورة هي دولة صغرية تقع يف جنوب رشق آسيا وتعترب صاحبة املركز االول يف حتصيل
الرياضيات عىل مستوي العامل .واستطاعت تلك الدولة الصغرية أن حتافظ عىل حصد تالميذها للمركز
األول يف الرياضيات .وادي ذلك التقدم املبهر يف تعليم الرياضيات يف سنغافورة ايل اهتامم باحثي
ومعلمي الرياضيات حول العامل برس نجاح سنغافورة يف حماولة منهم للتعرف عىل أسباب تفوق تالميذ
سنغافورة عىل التالميذ يف كثري من الدول األخرى يف حتصيل الرياضيات (.)Clark, 2009
ويشتمل منهج الرياضيات يف سنغافورة عىل جمموعة من اسرتاتيجيات تدريس الرياضيات
تتمركز حول حل املشكالت ويؤكد عىل املهارات التي حيتاجها التلميذ ليكون مفكرا جيدا وال يركز
عىل املهارات اإلجرائية واحلفظ الروتيني ( .)Chen, et.al, 2010ويشري هوجان ()Hogan, 2004,22
إىل كيفية صعود سنغافورة إىل قمة الرتتيب الدويل واحلفاظ عىل هذه القمة لسنوات طويلة من خالل ما
ييل:
 -1قامت سنغافورة بتغيريات مهمة عىل املنهج الدرايس حيث يدرس تالميذ سنغافورة اآلن
موضوعات أقل يف الرياضيات كل عام ،ولكن بعمق كبري ،وتم التقليل من املعلومات
وحذف املوضوعات الغريبة واملكررة.
 -2يشتمل منهج رياضيات سنغافورة عىل حمتوى رياضيايت عال وقوى يؤكد عىل بناء احلس
العددي ومهارات التفكري العليا.
 -3الكتب الدراسية يف الرياضيات يف سنغافورة تعرض املفاهيم باستخدام الصور ،واألعداد،
والكلامت.
 -4يبدأ حمتوي منهج الرياضيات يف سنغافورة بالتعلم امللموس واملحسوس وتنتقل إىل التعلم
التصويري وتنتهي بالتعلم املجرد.
 -5مدخل البسيطة واملركبة حل املشكالت هو العنرص الرئيس يف منهج الرياضيات يف
سنغافورة.
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 -6يتعلم التالميذ استخدام نموذج الرشائط التصويرية يف املرحلة االبتدائية ويستمرون يف
استخدامه ،ومع املامرسة املستمرة له تصبح كفاءهتم عالية يف حل املشكالت املعقدة جدً ا.
ما أسباب االهتامم العاملي برياضيات سنغافورة؟
حتصل سنغافورة عىل املركز األول يف اختبارات التيمز  TIMSSلتوجهات التحصيل يف
الرياضيات منذ عام  1995وحتى االن .والسؤال املطروح بني مجيع املتخصصني هو :كيف صعدت
سنغافورة إىل القمة او بصيغة اخري كيف صنعت سنغافورة تلك املعجزة؟ وتتضح اإلجابة عن هذا
السؤال من النقاط التالية:
 -1تؤكد مناهج رياضيات سنغافورة عىل تنمية احلس العددي الرسيع واملهارات العقلية
الرياضية والفهم العميق للقيمة املكانية.
 -2يقوم املنهج الدرايس عىل التقدم من اخلربة امللموسة باستخدام اليدويات إىل املرحلة
التصويرية و يف النهاية املستوى التجريدي للتعلم وهذه السلسلة (امللموس ــــ التصويري
ــ املجرد) متنح التالميذ الفهم اجليد للمفاهيم والعالقات الرياضية األساسية قبل البدء يف
العمل عىل املستوى التجريدي.
 -3تؤكد مناهج رياضيات سنغافورة عىل استخدام نموذج الرشائط البرصية حلل املشكالت
اللفظية والذي يساعد التالميذ عىل تنظيم املعلومات وحل املشكالت بطريقة اخلطوة خطوة.
 -4يركز املدخل السنغافوري يف تدريس الرياضيات عىل تنمية مهارات التالميذ يف حل
املشكالت.
وتشري استيبك ( )Stipek, 2010, 2إىل أسباب االهتامم العاملي بمناهج الرياضيات يف
سنغافورة:
 .1حيرز التالميذ السنغافوريني بالصفني الرابع والثامن املركز األول يف اختبارات التيمز
للرياضيات والعلوم منذ عام  1995متفوقني عىل تالميذ أمريكا وباقي الدول يف العامل.
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 .2أشار تقرير اهليئة االستشارية الوطنية للرياضيات ( )2007إىل األمهية البالغة لتنمية الكفاءة
احلسابية لدي التالميذ عند استخدام األعداد الصحيحة وهذا يتضمن االستدعاء التلقائي
للحقائق العددية والطالقة احلسابية للعمليات احلسابية األربع ،وتوفر مناهج رياضيات
سنغافورة نموذج الرشائط التصويرية باعتباره مدخال قويا إلتقان الكفاءة احلسابية لدي
التالميذ .وحديثا بدأت املدارس األمريكية ومعلميها استخدام مداخل اسرتاتيجيات تدريس
الرياضيات يف سنغافورة ()Clark,2008
ما مراحل تطور مناهج الرياضيات يف سنغافورة عرب السنوات؟
بعد أن حصلت سنغافورة عام  1984عىل املركز ( )16من بني ( )26دولة يف الدراسة الثانية
للعلوم أعلن وزير الرتبية والتعليم يف سنغافورة عن اخلطوط اإلرشادية التالية للعمل من اجل التميز
يف التعليم بصفة عامة ويف الرياضيات والعلوم بصفة خاصة ()Kam & Goliathan, 1999, 104
 -1جيب أن تكون السياسة التعليمية مواكبة ومسايرة لالقتصاد واملجتمع.
 -2ينبغي التأكيد عىل املواد األساسية مثل :اللغات ،العلوم ،الرياضيات ،العلوم اإلنسانية
لتشجيع التفكري املنطقي والتعلم مدى احلياة.
 -3جيب دعم اإلبداع يف املدارس من خالل مدخل التحرك من القاعدة إىل القمة بحيث تأتى
املبادرات من مديري املدارس واملعلمني أوال بدالً من أن تأتى من الوزارة.
فقد كان حمتوى الكتب الدراسية يف مدارس سنغافورة يركز عىل املهارات احلسابية ،والقليل
من مهارات حل املشكالت اللفظية .وتغري املحتوي يف أوائل السبعينات ليشتمل عىل مواقف حل
املشكالت املعقدة واملشكالت اللفظية حتى تصبح تلك املهارات أكثر تطبي ًقا يف خربات احلياة اليومية
للتالميذ .ويف هناية التسعينات من القرن العرشون تم التقليل من موضوعات احلساب يف حمتوى املنهج
وتضمني مهارات التفكري ودمج استخدام تكنولوجيا املعلومات وغطي املحتوى املفاهيم واملهارات
التي كانت تعترب غري أساسية يف املوضوعات املدرسية ،من خالل االعتامد عىل قليل من التذكر والرتكيز
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عىل التفاصيل التقنية بدال ً من الرتكيز عىل الفهم التصوري املجرد ،حيث كانت الرياضيات مادة غري
ذات صلة بمامرسة العامل احلقيقي ،واملحتوى الريايض كان صعبا جدً ا وجمردا.
وتراجع سنغافورة سياستها التعليمية باستمرار للتأكد من ان أهدافها تتحقق وتسري يف الطريق
املرسوم هلا .ونظرا الن اهلدف من التعليم يف سنغافورة هو إكساب الصغار املهارات الالزمة لكسب
العيش ،وتكوين قيم أخالقية صحيحة ،فان التالميذ جيب ان يكونوا قادرون عىل حتمل املسئولية عندما
كبارا كام يكونون مواطنني صاحلني خملصني .وتشجع عملية التدريس كل طفل عىل التحدث
يصبحوا ً
والتعبري بحرية وتساعدهم عىل زيادة إمكاناهتم .)Kam & Goliathan, 1999, 100( .وبالتايل هدفت
التغيريات يف مناهج التعليم يف سنغافورة إىل عدم الرتكيز عىل موضوعات املحتوى الدرايس حيث تم
ختفيض املحتوى فاشتمل فقط عىل املفاهيم غري األساسية التي يمكن اسرتجاعها بسهولة وركز املحتوى
فقط عىل التفاصيل الفنية بدالً من الفهم التصوري املجرد واملحتوى الذي ال عالقة له بمامرسات العامل
احلقيقي (.)Fall,2009
وكان تعليم الرياضيات يف سنغافورة يف السبعينات يؤكد عىل أمهية تعلم املهارات الرياضية
األساسية .وشهدت الثامنينات والتسعينات ظهور معيار حل املشكالت يف املعايري الوطنية والدولية،
وأكد املجلس القومي ملعلمي الرياضيات ( )NCTM,2000عىل مركزية مهارات حل املشكالت يف
منهج الرياضيات وانتقل الرتكيز يف تدريس الرياضيات ايل حل املشكالت يف عام

Clark, (2006

 ..)2009, 2ونتيجة لذلك راجعت سنغافورة مناهجها مرة أخرى واكدت عىل تنمية املفاهيم الرياضية،
وتعزيز القدرة عىل تطبيقها يف مواقف حل املشكالت (.)Fall,2009
ما جوانب االختالف بني مناهج الرياضيات التقليدية ومناهج الرياضيات يف سنغافورة؟
يرى بيسك ( )Bisk,2010,1أن منهج الرياضيات يف سنغافورة خيتلف عن منهج الرياضيات
يف الكثري من الدول يف اجلوانب التالية:
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 .1عدد موضوعات حمتوي املنهج الدرايس أقل ويتم تدريسها بعمق كبري من خالل اتاحة وقت
أكثر لدراسة كل موضوع مع تأكيد كبري عىل اإلتقان.
 .2كثري من املشكالت الرياضية متعددة اخلطوات ويتطلب حل املشكالت استخدام مفاهيم
رياضييه متعددة مع تنوع كبري يف املشكالت اللفظية.
 .3ال يتم استعراض ومراجعة املفاهيم الرياضية بشكل رصيح يف املنهج ،بل يتم إتقان التالميذ
للمفاهيم عندما يدرسوها فقط.
 .4يوجد مستوى مرتفع من التوقعات وخمرجات التعلم املستهدفة من التالميذ ضمن املنهج.
 .5مفاهيم االحتامل غري متضمنة يف منهج الصف الثامن.
ويرى كالرك ( )Clark,2010,9أن حمتوي الكتب الدراسية يف سنغافورة يبنى عىل الفهم
العميق للمفاهيم الرياضية من خالل حل مشكالت متعددة اخلطوات والتوضيح بمثال ملموس يرشح
كيفية استخدام املفاهيم املجردة يف حل املشكالت بأبعادها املختلفة .ويشري) (Fall,2010إىل
االختالفات األساسية بني الرياضيات التقليدية والرياضيات السنغافورية يف اجلدول التايل:
جدول ( )1االختالفات األساسية بني الرياضيات التقليدية والرياضيات السنغافورية
الرياضيات التقليدية

رياضيات سنغافورة

Traditional math

Singapore math

 -1تركز عىل ممارسة األداء.

 -1تركز عىل التفكري الناقد من خالل املفاهيم.

 -2تتطلب حفظ املعادالت واحلقائق الرياضية واستخدام

 -2تتطلب من التالميذ املناقشة الشفهية لألجزاء

العمليات احلسابية حلل املشكالت.

والتفكري برتكيز واستخدام النامذج البرصية غال ًبا يف حل
املشكالت.

 -3هتدف إىل دمج املفاهيم املتعلمة ساب ًقا مع املفاهيم

 -3تركز عىل مفهوم واحد يف كل مرة عىل حدة ومفاهيم

اجلديدة وبالتايل فإن نطاق أو مدى املهارات يتسع

كبرية أقل لكي حتقق التالميذ اإلتقان.

باستمرار.

وتتمثل االختالفات الكبرية بني املدخل املستخدم يف تعليم الرياضيات يف سنغافورة واملداخل
األمريكية التقليدية يف التدريس فيام ييل:
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 .1ال توجد طريقة واحدة لتدريس الرياضيات يف الواليات املتحدة األمريكية حيث ان معظم
القرارات املرتبطة باملنهج الدرايس تتخذ عىل املستوى املحىل أو الوالية (المركزية التعليم).
أما يف سنغافورة فإن وزارة الرتبية والتعليم السنغافورية هي التي تقرر ما الذي سيتم تدريسه
عىل مستوى الدولة (مركزية التعليم) .ويتميز مدخل التدريس يف سنغافورة بام ييل:
-

التأكيد عىل مفهوم اجلزء -الكل  -االهتامم بالرياضيات العقلية.

-

االهتامم باألنشطة اليومية اخلاصة بالدروس.

-

التواصل من خالل نشاط انظر وحتدث لبناء الفهم للغة الرياضية.

-

استخدام خمططات القيمة املكانية - .االتصال بالصور ،والكلامت واألعداد.

 .2املعلمون السنغافوريني من أكثر أصحاب املهن الذين حيظون يف بلدهم باحرتام التالميذ
واولياء االمور.
 .3حيصل املعلم السنغافوري عىل تدريب أكثر ولديه وقت للدراسة أكثر مقارنة بمعظم املعلمون
األمريكان كام يعمل املعلم السنغافوري ساعات أطول بمعدل ( )12 – 10ساعة يوم ًيا.
 .4يوجد دعم ومساندة كبرية من الوالدين واولياء االمور للتعليم يف سنغافورة.
 .5حتتوي معظم فصول املدارس االبتدائية يف سنغافورة عىل ( )40 -30تلميذ.
 .6زمن حصة الرياضيات يف مدارس سنغافورة  60دقيقة يوم ًيا.
ما أبرز نقاط القوة يف رياضيات سنغافورة؟
يرى كل من ( )Chen, et.al, 2010) ،)Clark,2008أن نقاط القوة يف مناهج الرياضيات
بسنغافورة تتمثل فيام ييل:
 -1تنمية احلس العددي القوى واملهارات الرياضية العقلية والفهم العميق للقيمة املكانية.
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 -2االعتامد عىل التحرك اثناء التعلم من املحسوس ايل التصويري ايل املجرد .ففي مرحلة التعلم
املحسوس يتم استخدام اليدويات ،ويف املرحلة التصويرية يتم إنشاء النموذج ،ويف املرحلة
املجردة يتم استخدام احلساب الذهني.
 -3تغطية موضوعات أقل عمقا ،ولكن من خالل دراسة مفصلة حتى اإلتقان.
 -4استخدام اسرتاتيجيات حل املشكالت اخلاصة باملدخل السنغافوري يف التدريس.
 -5اعتبار حل املشكالت هدفا رئيسا لتعليم الرياضيات يف سنغافورة.
ويؤكد منهج الرياضيات يف سنغافورة بقوة عىل مهارات حل املشكالت ،وعىل بناء املفاهيم
والعمليات واالهتامم بتنمية مهارات ما وراء املعرفة وكذلك عىل االجتاهات اإلجيابية للتالميذ نحو
الرياضيات .كام تركز عىل إعطاء الفرصة للتالميذ لتجديد وحتديث تفكريهم واالتصال الريايض وحل
املشكالت الرياضية .ولذلك يستطيع التالميذ السنغافوريني تطبيق هذه املهارات يف أنشطة حل املشكلة
املختلفة .وتتجمع العنارص السابقة يف مضلع حل املشكلة اخلاميس الذي جعل من حل املشكالت مركزً ا
له .ويزداد تأكيد منهج رياضيات سنغافورة عىل مدخل حل املشكلة باعتباره أحد اهم مفاتيح نجاحها.
ويبدأ منهج الرياضيات يف سنغافورة بموضوعات أقل عددا يتم تدريسها بشكل أكثر عمقا يف كل
صف.
ويشري كل من كام وجوناثان ( )Kam & Goliathanإىل نقاط القوة التالية يف منهج الرياضيات
يف سنغافورة باملرحلة االبتدائية كام ييل:
املنهج متامسك ومرتابط بدرجة كبرية ويتم تدريسه بطريقة اخلطوة خطوة والتي تبنى عىل معارف
ومهارات التالميذ السابقة.
 .1املنهج يتبع سلسلة التحرك :امللموس التصويري املجرد الذي يقوم عىل نظرية برونر.
 .2موضوعات حمتوي املنهج قليلة لكنها تدرس بعمق كبري فاهلدف هو تنمية التصور البرصي
واإلتقان.
 .3حل املشكالت هو جوهر أو بؤرة منهج الرياضيات.
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 .4تعزيز القيمة املكانية ،والرياضيات العقلية من خالل حل املشكالت.
 .5تعكس ثقافة تعليم الرياضيات يف املرحلة االبتدائية بسنغافورة تطوير فهم التالميذ للحقائق
العددية ،واحلس العددي ،واألنامط ،والتصور البرصي ،والتواصل الريايض.
 .6تتعلق االسرتاتيجيات التعليمية املستخدمة يف منهج الرياضيات السنغافوري باملرحلة
االبتدائية بالقيمة املكانية والرياضيات العقلية واحلساب واملودل السنغافوري.
ما أسباب أمهية الرتكيز عىل حل املشكالت يف سنغافورة؟
حل املشكالت هو لب وجوهر منهج الرياضيات يف سنغافورة حيث يدرس التالميذ يف
املرحلة االبتدائية مدخل املودل السنغافوري التصويري حلل املشكالت اللفظية التي ُتدرس يف كثري من
البالد يف املناهج يف وقت الحق باستخدام الرموز اجلربية املجردة ( .)Lee & Ng,2011,82وإن ما يثري
االنتباه أن منهج رياضيات سنغافورة القديم الذي تم تدريسه يف الثامنينات مل يكن يؤكد عىل حل
املشكالت وظل هكذا حتى عام ( .)1991ويف عام (1992م) بدأت سنغافورة يف التأكيد عىل حل
املشكالت يف منهجها(Clark,2009,1) .

وتوجد ثالثة أهداف لتعليم التالميذ يف سنغافورة حل املشكالت سواء حساب ًيا وجرب ًيا:

(Cai,

) Moyer, 2007, 8وهي مساعدة التالميذ عىل حتقيق فهم عميق للعالقات الكمية من خالل متثيلها
حساب ًيا وجرب ًيا عىل حد سواء وتوجيه التالميذ الكتشاف أوجه الشبه واالختالف بني الطريقة احلسابية
واجلربية ولذلك يمكنهم االنتقال السلس من التفكري احلسايب للتفكري اجلربي وتنمية مهارات تفكري
التالميذ باإلضافة للمرونة يف استخدام الطرق املالئمة حلل املشكالت .ويرى الكثري من املربني
السنغافوريني ( )Clark, 2009, 5أن بناء االستجابة الصحيحة اثناء حل املشكالت يتطلب من التالميذ
القدرة عىل قراءة الفقرات املعقدة يف املشكلة بمستوي معقول والقدرة عىل توصيل أفكار التالميذ من
خالل عرض وبيان كيف وصلوا لإلجابة وتربيرهم للسبب.
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وذكرت وزارة الرتبية والتعليم السنغافورية) ) Clark,2009,1أن حل املشكالت هو اهلدف
األسايس لتعليم الرياضيات والعلوم يف سنغافورة ألن حل املشكالت الرياضية هو مركز أو بؤرة تعليم
الرياضيات نظرا ألنه يتضمن اكتساب وتطبيق املفاهيم واملهارات الرياضية يف نطاق واسع من املواقف
التي تتضمن مشكالت العامل احلقيقي ،واملشكالت مفتوحة النهاية وغري الروتينية تعتمد تنمية القدرة
عىل حل املشكالت الرياضية عىل مخس عنارص مرتابطة ،وهي :املفاهيم ،واملهارات ،العمليات،
االجتاهات ،ما وراء املعرفة .ويتم تشجيع التالميذ عىل النظر يف كيف يفكرون ،وكيف يتواصلون وكيف
حيلون املشكالت .لذا يمكنهم تطبيق مهاراهتم يف مشكالت الحقة بعد خروجهم من املدرسة .وركزت
اجلهود األخرية لوزارة الرتبية والتعليم السنغافورية عىل زيادة تواصل التالميذ وعمليات ما وراء املعرفة
أثناء حل املشكالت.
ولقد تأسست كتب ومنهج رياضيات سنغافورة عىل اسرتاتيجيات جورج بوليا الواردة يف كتابه
?How to solve itلتدريس اسرتاتيجيات معينة للتالميذ ملساعدهتم عىل حل املشكلة مثل :اسرتاتيجية
البحث عن نمط ،رسم صورة ،تبسيط املشكلة ،العمل للخلف .وكل هذه االسرتاتيجيات متضمنة يف
الكتب األمريكية حيث يتعلم التالميذ يف أمريكا البحث عن نمط ثم تقدم هلم املشكالت التي ُحتل هبذه
الطريقة .أما يف سنغافورة يتم تشجيع التالميذ عىل التفكري يف االسرتاتيجية التي ستكون أفضل حلل
مشكلة معينة ،حيث يتم تقديم عدد من االسرتاتيجيات للتالميذ ثم تطرح عليهم العديد من املشكالت
غري الروتينية املطلوب حلها باستخدام تلك االسرتاتيجيات)Clark, 2009, 4( .
وعىل الرغم من زيادة التأكيد عىل حل املشكالت يف أمريكا فقد واصل تالميذ سنغافورة
تفوقهم ،فام السبب؟ توجد مخسة أسباب رئيسية تؤدى لالختالف يف التحصيل الريايض بني تالميذ
سنغافورة وتالميذ أمريكا ويشري إليها كالرك ( )Clark, 2009, 2كام ييل:
 .1حل املشكالت متضمن يف الكتب الدراسية السنغافورية وليس نشاطا منفصال لكنه مركز كل
مهارة ونشاط.
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 .2يتعامل تالميذ سنغافورة مع مشكالت أكثر تعقيدً ا من تلك املشكالت املوجودة يف الكتب
الدراسية األمريكية فمشكالت حل اخلطوتني والثالث خطوات هي املعيار.
 .3املشكالت الروتينية وغري الروتينية متضمنة عىل مستوى كل صف بطريقة سلسلة التحركات
(من التعلم املحسوس-ايل التعلم التصويري -ايل التعلم املجرد).
 .4يدرس التالميذ اسرتاتيجية وطنية حلل املشكالت يف بداية الصف الثاين وهي املودل
السنغافوري املستخدم يف حل املشكالت اللفظية.
 -6يتم دعم اجتاهات التالميذ نحو التعلم من املعلمني واولياء االمور.
نموذج املوودل السنغافوري
يدور النموذج السنغافوري لتعليم الرياضيات Bar Modelحول النقاط التالية:
 -1التفكري يف األعداد.
 -2فهم القيمة املكانية.
 -3إجياد عالقات اجلزء -الكل يف الرياضيات.
 -4حتليل األعداد الكبرية إىل أعداد مألوفة ،تلك التي يسهل العمل معها يف العمليات احلسابية
األربع مثل (.)1000 ،100 ،10
 -5الرياضيات العقلية جمال مهم يف رياضيات سنغافورة.
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شكل ( )1النموذج الرياضيات يف سنغافورة

أهداف نموذج املودل السنغافوري
يستخدم نموذج املودل السنغافوري يف حل املشكالت اللفظية حيث يقوم التلميذ بتحديد
املعلومات الرئيسية يف املشكلة يف نموذج تصويري يشتمل عىل وحدات يف شكل مستطيالت ويتم
اإلشارة للمعلوم واملجهول يف املشكلة املراد حلها عىل النموذج ومن خالل النموذج تتضح العملية أو
ا لعمليات احلسابية الواجب استخدامها ويتم حل املشكلة .ويشري كل من بيسك وهوجان

& Bisk

) )Hogan, 2007إىل أن اهلدف من النموذج الريايض السنغافوري  Singapore bar modelهو:
.1

فهم أعمق للمفاهيم األساسية واحلرص عىل التعلم التتابعي خطوة خطوة والذي يضمن
النجاح.

 .2تفعيل التحركات اثناء سلسلة التعليم من التعلم املحسوس إىل التعلم التصويري إىل التعلم
املجرد.
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 .3االستخدام الثابت املنتظم للنامذج البرصية اثناء احلل التي تدعم تنمية التصور البرصي لدي
التالميذ.
 .4التأكيد عىل املودل السنغافوري ،والرياضيات العقلية ،واالسرتاتيجيات التعليمية األساسية
األخرى.
كيف يسهم املودل السنغافوري يف تنمية مهارات حل املشكالت اللفظية؟
يبني كرون ( )Kron,2009أن املودل السنغافوري يسهم يف تنمية مهارات حل املشكالت
اللفظية من خالل النقاط التالية:
 .1وحدات املودل السنغافوري تبني العالقة بني أجزاء ومكونات كل مشكلة لفظية.
أيضا والتي هي املفهوم
 .2النامذج املنشأة حتدد املعلومات املعطاة والكمية أو الكميات املجهولة ً
الرئييس للتفكري اجلربي.
 .3املودل السنغافوري يشجع التالميذ عىل اكتشاف املفاهيم والعالقات يف مركز مشكلة
رياضية.
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مقياس تقدير األداء يف حل املشكالت وف ًقا للمودل السنغافوري:
يقدم تشار ( )Char,2000مقياس تقدير األداء التايل الذي يمكن استخدامه يف حل املشكالت
وف ًقا للمودل السنغافوري:
قواعد املودل السنغافوري

1

2

3

4

 -1قراءة املشكلة كلها.
 -2حتديد حول من ،وما تدور حوله املشكلة.
 -3قراءة املشكلة مرة أخرى واستخدام املعلومات الرضورية يف رسم
وحدات النموذج.
 -4حتديد السؤال وتوضيحه عىل وحدات النموذج.
-5إجراء العمليات احلسابية وحل املشكلة بصورة صحيحة.
 -6كتابة اإلجابة يف مجلة كاملة.

حيث:
( )4يكمل اخلطوة بشكل منتظم وثابت ومستقل.
( )3يكمل اخلطوة غال ًبا عىل مستوى مستقل.
( )2حيتاج إىل مساعدة يف اخلطوة.
( )1ال حياول وال يريد املساعدة باخلطوة.
املشكالت التي ال يصلح معها املودل السنغافوري:
يرى كرون ( )Kron,2009أنه بعض املشكالت الرياضية ال يصلح معها املودل السنغافوري
ومنها:
 -1مشكالت الفحص والتخمني.
 -2املشكالت التي هلا أكثر من إجابة صحيحة ومنها مشكلة عمل قائمة ،واملشكالت املركبة،
واستخدم كل رقم مرة واحدة للحصول عىل (.)24
 -3مشكالت إجياد النمط.
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 -4مشكالت رسم الصورة ،كانعكاس لصورة ما.
 -5ومن املشكالت غري الروتينية التي ال حتل باملودل السنغافوري ،ما ييل:
إذا كان العدد يف املربع نتيجة األعداد يف كال الدائرتني .أوجد األعداد يف كل دائرة:

18

2.7

5.4

ويمكن استخدام املودل السنغافوري يف حل  % 80من املشكالت

تقري ًباChen, et.al, .

) ، )2010وذلك بدالً من حل املشكالت اللفظية للجمع بطريقة ما واملشكالت اللفظية للكرس العرشي
بطريقة ثانية وهكذا)Stipek, 2011) .
ماذا قال املعلمون عن املودل السنغافوري؟
يشري بيسك ( )Bisk,2010,6إىل تعليقات املعلمني التالية للمعلمني حول رياضيات سنغافورة
واملودل السنغافوري:
 -1مل أدرك أنى مل أكن أفهم الرياضيات حتى تعلمت دراسة الرياضيات من الكتب الدراسية
سنغافورة.
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 -2موضوعات الرياضيات يف سنغافورة ُتدرس حتى اإلتقان .موضوعات قليلة ُتدرس بعمق
كبري.
 -3املراجعة عادة ضمن حمتوى املوضوع اجلديد أو خالل استخدام املشكالت اللفظية.
 -4موضوعات الرياضيات يف سنغافورة تؤكد عىل املنطق والتصور البرصي
ُ -5يتوقع من التالميذ يف سنغافورة إتقان احلساب األسايس يف الصفوف املبكرة.
 -6يتعلم التالميذ يف سنغافورة ملاذا يستخدمون صيغ وقوانني معينة بدالً من تعلم فقط كيفية
تطبيق القوانني.
 -7السمة املميزة يف مناهج الرياضيات يف سنغافورة أن الربنامج يشجع التالميذ عىل التفكري
العميل ،وتعزيز تواصل األفكار الرياضية
 -8تشتمل مناهج الرياضيات يف سنغافورة عىل عنرص قوى وهو حل املشكالت .املشكالت
ليست فقط متارين حسابية متضمنة يف املحتوى البسيط
 -9املهارات واملفاهيم املقدمة يف سنغافورة تتحدى مواقف العامل احلقيقي مع الرتكيز عىل مهارات
التفكري ،كام أن الكتب الدراسية بسيطة يف لغتها.
 -10التالميذ يعرفون احلقائق العددية .خاصة أولئك التالميذ الذين ليس لدهيم صعوبات كبرية
مع املشكالت املعقدة.
قادرا عىل اإلبقاء عىل تركيزه عىل هدف الدرس.
 -11بسبب هذا النموذج البسيط يكون التلميذ ً
 -12برنامج رياضيات سنغافورة يشجع التالميذ لفهم ما وراء األساسيات والتفكري
ومن تعليقات املعلمني التي ذكرها كل من فورستن وستيبك)Forsten&Stepic ,2010,2( :
 -1املودل السنغافوري ُحيسن من فهم التالميذ
 -2املودل السنغافوري طريقة ممتازة لتدريس املعلومات
وتذكر استيبك ( )Stepik,2010,2ما ييل:
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 -1املودل السنغافوري هو اسرتاتيجية برصية رائعة وجديرة باملالحظة من السهل تكاملها مع
أي برنامج رياضيات.
 -2املودل السنغافوري طريقة قذفت بجزيرة صغرية لقمة دول العامل يف حتصيل الرياضيات
وساعد التالميذ السنغافوريني لتحسني مهاراهتم يف التفكري الناقد ،ولغة الرياضيات ،واجلرب،
وحل املشكالت الرياضية اللفظية.
وتشري استبيك أيضا ( )Stipek, 2010,4إىل ما قاله عدد من املعلمني عن املودل السنغافوري:
عنرصا يف تعليمنا للرياضيات.
 -1هذا جيب أن يكون
ً
 -2ستغري من تدريسك للرياضيات بعد االطالع عىل املودل السنغافوري.
 -3النموذج السنغافورية سيغري متا ًما من طريقة تفاعل التالميذ مع املشكالت اللفظية
 -4املودل السنغافوري يساعد التالميذ يف أن يصبحوا مرتقبني حلل املشكالت والذين يمتلكون
مبكرا وبشكل متكرر)Stepik, 2011( .
القدرة عىل النجاح يف حلها ً
مثال :حل مشكله رياضية بالنموذج السنغافوري
املشكلة اللفظية هي:
يوجد يف مزرعة حممد ( )19أوزه ودجاجة وبطة ،وكان عدد الدجاجات يزيد عن عدد األوز
بمقدار ( )3وعدد البط يقل عن عدد األوز بمقدار ( .)2فكم يكون عدد البط؟
ويتم احلل عىل النحو التايل:
أحد التالميذ قد خيتار العدد ( )19عىل املعداد ،وخيصص الرقم ( )1للبط ،والرقم ( )3لألوز،
والرقم ( )6للدجاجات ،ثم يضيف التلميذ لكل صف عىل املعداد وحدات حتى يصل إىل الـعدد ()19
الذي كان قد استخدمه يف البداية .وقد يستخدم تلميذ آخر اسرتاتيجية العمل للخلف .فإذا أخذ الرقم
( )5للدجاجات ،والرقم ( )2لألوز ،سيبقى الرقم ( )3مقادير متساوية .بعد ذلك سيبقى الرقم ()12
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عىل املعداد وهذا يعنى أن يكون للكل ( ،)4لذلك تكون النتيجة ( )4بطات .وهذا يدل عىل ان تشجيع
الطرق املتعددة وتقييم فعاليتها هو جوهر حل املشكلة اجليد)Clark, 2009, 4( .
سلسلة التحرك من التعلم املحسوس–ايل التعلم التصويري– ايل التعلم املجرد (:)CPA
يتعلم التالميذ الرياضيات يف سنغافورة عىل مراحل متعددة (:)Kheong,2009,2
املرحلة احلسية:
ويف هذه املرحلة يتم استخدام املحسوسات حيث تستخدم اليدويات مثل العدادات ،أقراص األعداد،
وخمططات القيمة املكانية.
املرحلة التصويرية:
ويف هذه املرحلة يتم استخدام الصور التي متثل األعداد عند حل املشكالت.
املرحلة املجردة:
ويف هذه املرحلة يتم استخدام قيم الرموز العددية ويؤكد برونر عىل التمثيل املحسوس والذي يتوافق
مع قدرة بعض التالميذ عىل فهم املفاهيم الرياضية يف مراحل مبكرة.
ويرى خاونج ( )Kheong,2009,2أن التلميذ عندما يفهم العالقة بني احلقائق يمكنه أن يتذكر أفضل
من تذكره للحقائق بدون فهم حقيقي ،ففهم العالقات يساعد التالميذ عىل أن متتد معرفتهم ملهارات
حل املشكالت ،وهذا يرتبط بسلسلة التعلم ( ،)CPAفاستخدام امللموس والتمثيل التصويري يساعد
التالميذ عىل فهم املفاهيم واملهارات املقدمة.
؟

7

20

عدد بيض الدجاج =  13 =7 – 20دجاجة
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ويستخدم املودل السنغافوري مع املشكالت اللفظية البسيطة يف الصف الثاين ،حيث يقسم
التلميذ املستطيل الكبري إىل جزئني ملواقف الطرح ،فمثالً :يوجد ( )20بيضة لكل من البط والدجاج يف
احلظرية فإذا كان ( )7بيضات منها بيض بط ،فكم عدد بيض الدجاج؟
كام يدرس التالميذ يف سنغافورة نامذج أخرى تتضمن الرضب والقسمة البسيطة ،والتي تزداد
تعقيدً ا يف الصف اخلامس.
ويطبق التالميذ املودل السنغافوري عىل مشكالت بسيطة وسهلة يف الصف الثالث مثل:
باع رجل ( )230بالونه يف صباح اليوم األول من أيام عيد األضحى ،ويف اليوم الثاين باع ()86
بالونه أخرى .فام عدد البالونات التي باعها الرجل يف اليومني؟
ويف الصفني الرابع واخلامس يطبق التالميذ املودل السنغافوري اثناء حل مشكالت رياضية
أكثر صعوبة ويتطلب حلها خطوات متعددة ،فالتالميذ بعد استخدامهم للمودل السنغافوري يف الصف
الثالث يف الرضب والقسمة ،يكونون مستعدون لتطبيقه يف حل مشكالت الكسور مثل:
اشرتى سامي  42تفاحة منهم ( )7 / 2محراء ،وبقية التفاح خرضاء اللون .فكم عدد التفاح
األخرض الذي اشرتاه سامي؟
42

 7وحدات داخل املستطيل = 42
 1وحدة داخل املستطيل= 6
 5وحدات = 30 = 6 × 5
ولذلك يوجد مع سامي  30تفاحة خرضاء.
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ويف الصف السادس يكون التالميذ مستعدون حلل املشكالت الصعبة واملعقدة .مثل:
رصفت منى  % 20من نقودها عند رشاء فستان ،وأنفقت ( )5 ÷ 2من املبلغ املتبقي عند رشاء
كتاب ،فتبقى معها  72جنيه .فكم املبلغ الذي كانت متلكه يف البداية؟)(Hoven, & Garelick, 2007
= % 20

20

=

100

1
5
املتبقي

% 20

72

يف املستطيل الثاين:
 3وحدات داخل املستطيل = 72
 1وحدة = 24
 5وحدات = 120 = 24 × 5
ويف املستطيل األعىل:
 4أجزاء داخل املستطيل = 120
 1جزء = 30
 5أجزاء = 150 = 30 × 5
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وبالسامح للتالميذ بتحديد املعلوم واملجهول يف املشكلة فإن املودل السنغافوري يضع التالميذ
يف مرحلة التمثيل اجلربي ) (Hoven, & Garelick, 2007والتحول ايل الرموز ومن أمثلة ذلك:
نفرض أن املبلغ الذي كان مع منى يف البداية = س (وهو طول النموذج املستطييل العلوي)
بعد رشاء الفستان ،نفرض أن املبلغ املتبقي = ص
فحسب املستطيل الثاين:
3

 72جنيه =

ص لذلك :ص =

5

1
5

=4

72
3

ويكون :ص =  120 = 24 × 5جنيه.
وحسب املستطيل االول :املبلغ الذي أنفقته عند رشاء الفستان =  0.20س =
ولذلك :ص =
= 120
1
5

4
5

س=

4

1
5

س

س

5

س
120
4

= 30

س =  150 = 5 × 30جنيه.
وبالتايل فإنه من الشائع استخدام املودل السنغافوري يف مواقف حل املشكالت يف الصفني
األول والثاين االبتدائي والتي تستبدل الح ًقا بمستطيالت أكثر حتديدً ا ومن هنا يتضح ان املودل
السنغافوري نموذج يتكون من جمموعة من املستطيالت التي يتم تقسيمها ايل وحدات مستطيلة اصغر
تساوى الكمية املعطاة يف املشكلة املراد حلها أو حسب الكميات املعطاة باملشكلة اللفظية وتستخدم
الوحدات املستطيلة األصغر يف احلصول عىل اإلجابة وتساعد هذه الوحدات طالب الصفوف الثالث
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والرابع للتعامل مع املشكالت اللفظية اجلربية بسهولة ويرس مع جتنب استخدام املعادالت اجلربية.
))Cai, Moyer, 2007, 5
مثال:
ذهب أمحد لرشاء ( )3كجم من اجلمربي ،وكان معه ( )47جنيه ،وبعد رشائه للجمربي تبقى معه 20
جنيه .أوجد تكلفة الكيلو جرام الواحد من اجلمربي؟
47

؟

20

ويمكن احلل باستخدام املودل السنغافوري كام ييل:
تكلفة الـ  3كجم من اجلمربي =  27 = 20 – 47جنيه.
وتكون تكلفة الكيلو جرام الواحد =  9 = 3 ÷ 27جنيهات.
اما باستخدام اجلرب املعتاد فيكون احلل أطول وأصعب عىل النحو التايل:
تتطلب املشكلة حل املعادلة اجلربية  3س  ،47 = 20 +وهذا يمكن أن نراه مبارشة من خالل
الرسم التوضيحي السابق حيث متثل الوحدة الصغرية املستطيلة عدد الوحدات(س) والتي بدورها
متثل تكلفة كيلو جرام واحد من اجلمربي .فيبدأ التالميذ يف تعلم ذلك يف الصف الثاين ويف كل صف
يضاف مستوى جديد من التعقيد ،والعمليات ،ويتعلم التالميذ متثيل العالقات املختلفة مثل :عالقة
اجلزء – الكل ،وعالقة املقارنة ،وإن تعلم التالميذ متثيل وتصوير العالقات جيعل احلل أسهل ،ويبدأ
التالميذ باملشكالت البسيطة لكن اهلدف حلهم للمشكالت املعقدة)Clark,2010,6( .
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ومن املشكالت اللفظية التي يمكن حلها باستخدام نموذج املوودل السنغافوري يف الصفوف املختلفة
باملرحلة االبتدائية (:)Clark,2010,10
الصف األول االبتدائي:


سلة ليمون هبا  3ليمونات 2 ،ليمونة لوهنا أصفر ،والباقي ليمون أخرض .فكم عدد الليمون
األخرض؟



يف ملعب املدرسة  6بنات ،و 3أوالد يلعبون معهم .فكم عدد األطفال الذين يلعبون م ًعا.

الصف الثاين االبتدائي:
 باعت إحدى املكتبات  27كشكوالً يف الصباح ،وباعت بعد الظهر  39كشكوالً .كم عددالكشاكيل التي باعتها املكتبة؟
29

27

؟

احلل:
 66 = 39 + 27باعت املكتبة  66كشكوالً.
-

حفظت نبيلة  365كلمة يف اللغة العربية يف الصف األول ،ويف الصف الثاين حفظت 419
كلمة ،فكم عدد الكلامت التي حفظتها نبيلة؟
419

365

؟

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.3.1
59
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د .رضا مسعد السعيد
املجلد ( )4العدد (2021 )3م

-

اشرتت رشا  24بيضة ،أكلت  7بيضات منها .فكم عدد البيض املتبقي؟
؟

7

24

احلل:
 17 = 7 – 24بيضة مل تؤكل
الفحص( 24 = 7 + 17 :إذن اإلجابة صحيحة)
الصف الثاين االبتدائي :مشكلة جزء – كل

باعت سوزان  75صندوق فاكهة يف اليوم األول ،ويف اليوم الثاين باعت  .84فكم عدد صناديق الفاكهة
التي بيعت يف اليومني؟
84

75

؟

 اشرتت ياسمني كعكعة بـ  15جنيه ،وتبقى معها  42جنيه .فكم كان معها يف البداية؟42

15

؟
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الصف الثالث االبتدائي :مشكلة املقارنة
مع أمني  10جنيهات ،ومع إسالم مبلغ يزيد عنه بمقدار  2جنيه .فكم املبلغ معهام؟

أمني

10
؟

إسالم

2

10

22 = 2 + 10 + 10
 اشرتى حممد  345صندوق فاكهة ،واشرتى أمحد ما يزيد عنه بمقدار  230صندو ًقا .فكمعدد صناديق الفاكهة التي اشرتاها أمحد؟
حممد

345

أمحد

345

230

؟

 اشرتى سمري  110زجاجة مياه .باع منها  28زجاجة .فكم عدد الزجاجات املتبقية؟؟

28

110

82 = 28 – 110
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 قرأت هبة  749صفحة .بينام قرأت هبة أقل منها بمقدار  .324فكم عدد الصفحات التيقرأهتا منى.
منى

230

؟

هبة

749

احلل:
425 = 230 – 749
 -مع أمحد  35جنيه .ومع حممود  44جنيه .فكم يزيد حممود عن أمحد؟

35
أمحد
؟
حممود
44

احلل9 = 35 -44 :
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نموذج املساحة حلل مشكالت الرضب Area model of multiplication

يتم استخدام نموذج املساحة حلل مشكالت الرضب باعتباره طريقة رسيعة للرضب باستخدام
القيمة املكانية .ويستخدم النموذج تصميم الصندوق حيث جتزأ األعداد املرضوبة حسب قيمتها
املكانية وتكتب خارج الصندوق .ويوضع الناتج داخل مربعات الصندوق ويكون جمموع هذه األعداد
هو اإلجابة لسؤال الرضب .فمثالً)42 = 14 × 3( :
4

100

3

12

30

0

0

0

حيث12 = 4 × 3 :
30 = 10 × 3
0= 4×0
0 = 10 × 0
املجموع

= 42

مثال آخر)945 = 27 × 35( :
7

20

5

35

100

30

210

600

حيث35 = 7 × 5 :
100 = 20 × 5
210 = 7 × 30
600 = 20 × 30
املجموع

= 645
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املودل التصويري السنغافوري يف مقابل الطريقة اجلربية الرمزية:
يدرس التالميذ يف منهج الرياضيات باملدارس االبتدائية السنغافورية طريقة النموذج حيث
تستخدم الرسوم التوضيحية املستطيلة للتصور البرصي لبنية وتركيب املشكلة يف املشكلة اللفظية
املعطاة .وعندما يصل التالميذ إىل املرحلة الثانوية يتعلموا الطريقة اجلربية حلل املشكالت اللفظية.
فالتالميذ السنغافوريني باملدارس االبتدائية يف أعامر ( )12– 9سنة يدرسون حل املشكالت اللفظية
اجلربية الرمزية باستخدام الرسوم التخطيطية املستطيلة .ويف سنغافورة تعترب ممارسة استخدام هذه
األنواع من الرسوم التخطيطية معروفة فيام بني املعلمني والتالميذ ومنها طريقة النموذج املستطييل أو ما
يطلق عليه طريقة النموذج والتي هتدف إىل عرض وبيان املوقف املقدم باملشكلة اللفظية املعطاة ،حيث
متثل املستطيالت  barsالكميات املعلومة واملجهولة يف املعلومات املعطاة باملشكلة اللفظية .ومن املتوقع
أن يتوصل التالميذ ايل املجهول بتحليل العالقات بني الوحدات املستطيلة يف النموذج
إن فاعلية طريقة النموذج السنغافوري ربام تكون نتيجة العتامدها عىل التمثيل البرصي كوسيط
لسلسلة التعلم القائمة عىل حتركات برونر للتعلم من (املحسوس -التصويري– املجرد) والذي يتبناها
منهج رياضيات سنغافورة .فالتالميذ يمكنهم استخدام الرسوم التخطيطية املستطيلة حلل املشكلة
اللفظية التالية بدون معرفتهم للجرب الرمزي:
مثال:
بقرة وزهنا يزيد عن وزن كلب بمقدار  150كجم .وعنزة وزهنا يقل عن وزن البقرة بمقدار
 130كجم ،ووزن احليوانات الثالث م ًعا ( )410كجم .أوجد وزن البقرة.
احلل:
يستخدم التالميذ يف سنغافورة الوحدات املستطيلة للمودل السنغافوري لتمثيل القيم املجهولة
وأيضا العالقات الكمية الواردة يف املشكلة اللفظية .وال ينتظر التلميذ الوصول ايل املدرسة اإلعدادية
ً
حتى يدرس حل مثل هذه املشكالت عن طريق بناء نظام من املعادالت اجلربية اخلطية املتكافئة،
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مبكرا ،وكذلك
فاملوديل السنغافوري يعطى التالميذ القدرة عىل حل املشكالت اللفظية املعقدة
ً
االستدالل غري اجلربي ()Lee & g,2011, 83
وزن الكلب

؟

150

وزن البقرة
410

وزن العنزة
نموذج متثييل تصويري للمشكلة اجلربية.

املستطيل الذي يمثل وزن الكلب هنا يعترب وحدة جمهولة .واملستطيالت التي متثل البقرة
والعنزة تقوم عىل املستطيل الذي يميل الكلب .والفرق يف الوزن بني احليوانات والوزن الكىل
للحيوانات الثالثة معلوم؟ واملودل السنغافوري يصبح معادلة تصويرية متثل  3وحدات 170 +
تساوى 410
240 = 170 – 410
 3وحدات مستطيلة = 240
 1وحدة مستطيلة =  80 = 3 ÷ 240كجم.
وزن البقرة =  230 = 150 + 80كجم.
ويكون متثيل املعادلة البرصية يساوى املعادلة اجلربية(Looi & Lim, 2009, 359( :

س ( +س ( + )150 +س  ،410 = )20 +حيث س :متثل وزن الكلب.
إن ضعف حتول التالميذ من استخدام الرسوم التخطيطية املستطيلة إىل الطريقة اجلربية الرمزية
يمكن أن يعوق تعلمهم للجرب ( .(Looi & Lim, 2009, 359وفيام ييل حلني لتالميذ املرحلة الثانوية
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للمشكالت اللفظية .ففي احلل األول :التلميذ بدأ يف تعلم اجلرب الرمزي وبالتايل استخدم س لتعرب عن
املجهول لكن عملية حلهم للمشكلة مل يؤهلهم للطريقة اجلربية حيث كانت تستلزم:
 -1صياغة أو تكوين معادلة مالئمة.
 -2املعاجلة اجلربية للمعادلة.
 -3احلل اجلربي للمعادلة.
 -4الرتمجة من احلل اجلربي إىل اإلجابة عىل السؤال باملشكلة.
احلل األول:
زار ( )50طفل املتحف املرصي ،وكان عدد األوالد يزيد عن عدد البنات بمقدار ( .)10فكم عدد
البنات:
البنات

10

س

50
البنني

س 10 +

البنات ــ س
البنني ــ س 10 +
40 = 10 – 50
20 = 2 ÷ 40
يوجد ( )20بنتًا يف املتحف.
فالشكل السابق يمثل خلي ًطا من الرسوم التخطيطية املستطيلة واجلرب الرمزي.
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احلل الثاين
يتشارك فيه ثالثة أشخاص أ ،ب ،ج يف مبلغ من املال مقداره  210جنيه .لو أن الشخص (أ) تسلم
جنيها ،والشخص (ب) تسلم  3أمثال الشخص(ج) .فكم
مبلغًا أقل من الشخص (ب) بمقدار (ً )20
املبلغ الذي تسلمه الشخص(ج).
أ

20
120

ب
ج

جنيها
نفرض أن الشخص ج تسلم س ً
ب ــــــــ  3س
أ ــــــــ  3س – 20
 7س ــــــ 140 = 20 + 120
جنيها.
جنيها .وبالتايل تسلم الشخص ج (ً )20
س= ً 20 = 7 ÷ 140
وقد يعقد الوصول إىل االستدالل غري اجلربي اكتساب اجلرب الرمزي ،وبالنسبة لبعض املشكالت
اللفظية اجلربية املعروفة مثل هذا االستدالل يسمح للتالميذ بالوصول إىل احلل الصحيح بدون احلاجة
إىل التعامل مع األنشطة التمثيلية والتحويلية املرتبطة باجلرب الرمزي .ويستخدم بعض التالميذ
اسرتاتيجية الطريقة املختلطة والتي جتمع بني الطريقة االستداللية وسامت الرمز اجلربي .والتالميذ
اآلخرون ينشئون املودل السنغافوري وبعد ذلك يكتبون معادلته اجلربية املتكافئة قبل الرجوع إىل الطرق
احلسابية حلل العمليات.
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ومن املعروف أن التالميذ ذوي القدرات املنخفضة لدهيم صعوبات يف استخدام الرمز اجلربي
ولذلك يكون مثل هؤالء الطالب أكثر احتامالً للعودة لطريقة النموذج .كام أبدى كثري من معلمي
املرحلة الثانوية حتفظهم عىل استخدام طريقة النموذج ورأوا أهنا عقبة أمام اكتساب اجلرب الرمزي .فهم
يرون أهنا طفولية وغري جربية (.)Lee & Ng,2011, 83
ويشري ( )Lee & Ng,2011, 84إىل تصورات املعلمني بخصوص الفرق بني الطريقتني (الطريقة
الرمزية وطريقة النموذج):
 لو أن طريقة النموذج ح ًقا غري جربية وتقف عقبة أمام تعلم اجلرب الرمزي فربام يكون مناملستحسن التخيل عن تدريس طريقة النموذج.
-

إن الفروق بني الطريقتني كمية وليست نوعية فكال الطريقتني ُتنشط مناطق مماثلة من الدماغ
لكن الطريقة اجلربية الرمزية تتطلب مصادر انتباه أكثر.

-

إذا كان بالفعل اجلرب الرمزي يتطلب مصادر انتباه أكثر فمن األفضل تدريس طريقة النموذج
عىل مستوى املرحلة االبتدائية ونرتك اجلرب الرمزي حتى تنضج معرفة التالميذ أكثر.

كبريا يف اجلرب من املتعلمني الصغار.
 ويف احلقيقة استخدام اجلرب الرمزي يتطلب جهدً ا ًو ُيقر معلمي املرحلة الثانوية أن الطالب الذين يتعلمون اجلرب الرمزي غال ًبا ما يستمروا فب
االعتامد عىل النموذج املستطييل يف حل أنواع مشاهبة من املشكالت اللفظية .وبعض حلول التالميذ
جيا بني الطريقتني ،وحيث أن استخدام طريقة النموذج يعوق اكتساب اجلرب الرمزي فان
تظهر مز ً
املعلمون حيثون التالميذ عىل ترك هذه الطريقة جان ًبا عندما يبدؤون يف تعلم اجلرب الرمزي.

& (Looi

) Lim, 2009, 360ويمكن القول إن طريقة النموذج جربية يف طبيعتها ما عدا استخدامها للوحدات
املستطيلة بدال ً من الرموز .وحيتاج التالميذ أن ُيقدروا أمهية تعلم الطريقة الرمزية ألهنا لغة اجلرب الرمزي
والتي تسود فب الرياضيات العليا(Looi & Lim, 2009, 361( .
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املشكالت اللفظية التي يمكن حلها باستخدام النموذج السنغافوري
مشكالت عالقة اجلزء -الكل
يف مشكالت عالقة اجلزء – الكل يتمم اجلزئني الكل ،ويوجد نوعني فقط من أسئلة اجلزء – الكل
(الكل جمهول – اجلزء جمهول)
مثال:
الكل جمهول:
بنات

أوالد

5

8

؟

زار عدد من األطفال ملجأ لأليتام فكان عدد األوالد ( ،)8وعدد البنات ( .)5فكم عدد األطفال الذين
زاروا امللجأ؟
مثال :اجلزء جمهول:
 زار ( )13طف ًدارا للمسنني ،فكان عدد األوالد ( )6أوالد .فكم عدد البنات الذين زاروا
ال ً
الدار؟
بنات

أوالد

؟

6
13
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يف مشكالت الطرح ،يوجد ثالثة أنواع:
 -1األخذ من  :taken awayمع سهى  4كتب ،أعطت ألختها ليىل كتابان .فكم عدد الكتب التي
تبقت معها؟
؟

2

4

 -2األجزاء املفقودة :missing parts
 يارس معه  6أقالم .أعطاه حممد أقالم أخرى .فأصبح مع يارس  .9فكم عدد األقالم التيأعطاها حممد ليارس؟
؟

6

9

 -3عالقة املقارنة:
 مع حنان مخس قصص ،ومع سارة ثالث قصص .فكم عدد القصص التي تقلها سارة عنحنان؟
قصص حنان

قصص سارة

5

3

؟
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مشكالت التغري واملقارنة
مشكالت التغري
توجد مشكالت تبدأ بعالقة واحدة ثم تتغري:
-

يوجد يف حوض سمك املدرسة ( )21سمكة ،منها ( )15سمكة قدمها أولياء األمور والباقي
اشرتته املدرسة .فكم عدد السمك الذي اشرتته املدرسة؟
؟
15

21

عدد السمك الذي اشرتته املدرسة =  6 = 15 – 21سمكات.
-

لدى سيف كتب ضعف كتب أدهم .أوجد ما يعطيه سيف ألدهم ليكون مع ك ً
ال منهام120
كتاب.
سيف
240
أدهم

حسب النموذج:
 3وحدات مستطيلة = 240
1وحدة =

240

= 80

3

 2وحدة = 160 = 80 × 2
40 = 120 – 160
سيف يعطى أدهم  40كتاب ليكون مع ك ً
ال منهام  120كتاب.
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-

كسبت نور مبلغًا من املال  3أمثال ما حصلت عليه يف األسبوع املايض ،وقد كسبت 150
جنيه يف هذا األسبوع .فام مقدار الزيادة يف هذا األسبوع عن األسبوع املايض؟
األسبوع املايض

؟

األسبوع احلايل

150

حسب النموذج:
 3وحدات مستطيلة = 150
 1وحدة = 50
مقدار الزيادة = 100 = 50 – 150
مقدار الزيادة هذا األسبوع  100جنيه.
1210 = 1140 + 70
-

سوزان عمرها  3أمثال عمر ابنة أختها سلمى اآلن .خالل  10سنوات عمرمها م ًعا سيكون
 32سنة .فكم عمر سوزان اآلن؟
سلمى

 10 +سنوات
32

سوزان

 10 +سنوات

12 = 20 – 32
 4وحدات مستطيلة = 12
عمر سلمى =  3سنوات

 1وحدة = 3

عمر سوزان =  9سنوات

 3وحدات = 9 = 3 × 3
الفحص = 32 = 20 + 3 + 9
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مشكالت املقارنة:
-

يوجد  20كتا ًبا لدى ك ً
ال من أمحد وعىل .فإذا كانت الكتب التي يمتلكها أمحد تزيد عن الكتب
التي يملكها عىل بمقدار  6كتب .فكم عدد الكتب لدى أمحد؟
6

كتب أمحد

20
كتب عىل

احلل:
حسب النموذج:
14 = 6 – 20
 2وحدة مستطيلة = 14
 1وحدة = 7
كتب أمحد = 13 = 6 + 7
الفحص20 = 7 + 13 :
-

جنيها .سعر تذكرة الكبار ()15
اشرتى جمموعة أفراد تذاكر حلديقة متحف بمبلغ 720
ً
جنيها ،وسعر تذكرة الطفل ( )8جنيهات .فإذا كان عدد الكبار يزيد عن عدد األطفال بمقدار
ً
( .)25فكم عدد األطفال؟
15

15

15

؟

8

8

8

؟

25 ×15
720
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احلل:
375 = 25 × 15
حسب النموذج:
345 =375 – 720
 1وحدة

15

؟ وحدة

345

؟ = 23 = 15 ÷ 345
15 = 23 ÷ 345
الفحص:
()8 × 15( + )15 × 25( + )15 × 15
-

مع هنى قواقع بحرية تزيد عن هبة بمقدار ( .)50وقواقع منى أقل من قواقع هنى بمقدار
( ،)30والثالثة معهم ( )190قوق ًعا .فكم عدد القواقع مع هنى؟

هنى

50

190

هبة

منى

20
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احلل:
حسب النموذج:
120 = 70 – 190
 3وحدات مستطيلة = 120
 1وحدة = 40 = 3 ÷ 120
قواقع هنى =  90 = 50 + 40بحر ًيا
مع هنى  90قوق ًعا بحر ًيا.
-

يف مزرعة العم فرغيل يوجد  19أوزه ودجاجة وبطة ،عدد الدجاج يزيد عن عدد األوز
بمقدار  ،3أما البط فيقل عن األوز بمقدار  .2فكم عدد البط؟

البط

2

األوز

2

الدجاج

19

3

احلل:
حسب النموذج:
12 = 7 – 19
 3وحدات مستطيلة= 12
 1وحدة = 4 = 3/12
عدد البط =  4بطة
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عدد األوز = =2 + 4

 6أوزه

عدد الدجاج=  9 = 3 + 2 + 4دجاجة
الفحص= 19 = 9 + 6 + 4
-

وفر ثالثة أصدقاء مروة وياسمني ونورا مبلغًا من املال يف الصيف .مروة وفرت  545جنيه،
ووفرت ياسمني  630جنيه ،ووفرت نورا مبلغًا يزيد عام وفرته ياسمني بمقدار  35جنيه .فام
املبلغ الذي وفره الثالثة أصدقاء؟
مروة
ياسمني

حممود

545
؟

630

35

630

665

املبلغ الذي وفره األصدقاء الثالثة =  1840 = 665 + 630 + 545جنيه.
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مشكالت الكسور والنسب
يمكن استخدام املودل السنغافوري يف حل املشكالت التي تتضمن الكسور والنسب املئوية:
 رصف أمحد  5/2من نقوده عند رشائه قصة .وكانت ثمن القصة  12جنيه .فكم املبلغ الذيكان مع أمحد يف البداية؟
؟

نقود أمحد

12

احلل:
حسب النموذج:
 2وحدة مستطيلة = 12
 1وحدة = 6 = 2 ÷ 12
 5وحدات = 30 = 6 × 5
جنيها.
أمحد كان معه يف البداية ً 30
نموذج الكسور Fraction model

 إذا كان عدد األوالد  5/3من البنات ،فلو كان عدد البنات  75بنتًا .فكم عدد األوالد؟أوالد

؟

بنات

75
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احلل:
حسب النموذج:
 5وحدات مستطيلة = 75
 1وحدة = 15 = 5 ÷ 75
 3وحدات = 45 = 15 × 3
عدد األوالد =  45ولد.


صنعت هبة  300كعكة سكر .باعت
فكم عدد قطع الكعك املتبقية؟

3
4

منها وأعطت

كعك هبة

من املتبقي جلارهتا.

1
3
300
300

الكعك املباع

؟

باعت منها

3
4

وأعطت من املتبقي

 1جلارهتا.
3

فكم عدد قطع الكعك املتبقية؟
 4وحدات  -مستطيلة = 300
 1وحدة = 75
 3وحدات = ( 75املتبقي من الكعك)
 1وحدة = 25
 2وحدة = 50 = 2 × 25
تبقى مع هبة  50كعكة سكر.
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قرأت حنان ربع كتاب يوم السبت ،و

2
5

من املتبقي يوم األحد .وبعد يوم األحد

تبقى  36صفحة .فكم عدد صفحات الكتاب؟
املقروء يوم السبت

املقروء يوم األحد

36

حسب املستطيل االسفل:
 3وحدات = 36
 1وحدة = 12
 5وحدات = 60 = 12 × 5
حسب املستطيل األعىل:
 3وحدات = 60
 1وحدة = 20
 4وحدات = 80
عدد صفحات الكتاب =  80صفحة.
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دفعت منى  36جنيه عند رشائها وجبة عشاء ،وهذا املبلغ يمثل  % 15من راتبها .فكم يكون
راتبها.
؟

راتب منى

36

% 15

36 = % 15
12 = 3 ÷ 36 = % 5
240 = 12 × 20 = % 5 × 20 = % 100
راتب منى  240جنيه.
-

عمر وصالح معهام  80جنيه بنسبة  .2 :3فكم املبلغ الذي مع صالح؟
عمر
80
صالح

؟

حسب النموذج:
 5وحدات = 80
 1وحدة = 16
 2وحدة = 32 = 16 × 2
املبلغ الذي مع صالح هو  32جنيه.
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اشرتى ثالثة أصدقاء أمحد وحممد وحممود عدد من الطوابع بنسبة  .7 :5 :3فلو أن حممد تسلم
 45طابع .فكم عدد الطوابع التي تسلمها حممود وتزيد عن عدد طوابع أمحد؟

طوابع أمحد

طوابع حممد

45

طوابع حممود

؟

حسب النموذج:
 5وحدات مستطيلة = 45
 1وحدة = 9
 3وحدات = ( 27 = 9 × 3طوابع أمحد)
 7وحدات = ( 63 = 9 × 7طوابع حممود)
عدد الطوابع التي يزيدها حممود عن أمحد =  36 = 27 – 63طابع
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