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  كتاب في الجبر لوحدة ةاجتماعي سيميائية ميزات

 الفلسطيني املنهاج في السابع الصف

 1**اجتياد أبو ثابت* ووجيه ضاهر 

  :تلخيص

 الطالب علمت على تأثيرهما لفحص املجال تتيح الرياضية املدرسية والنصوص الرياضيات منهاج دراسة

 Halliday, 1985) لغوية أدوات تستخدم والتي ةجتماعيال  السيميائية املنهجية استخدام. للرياضيات

; Morgan, 1998 )ن
ّ
 اجتماعي بعضها جوانب، عدة من الرياضية النصوص تأثير فحص من ُيَمك

ن الوقت وبنفس دراكي،إ وبعضها
ّ
 .علمهت عملية في( الطالب) الرياض ي النص قارئ  دور  فحص من ُيَمك

 ياضياتالر  كتاب من الجبر وحدة لتحليل ةجتماعيال  السيميائية منهجية استخدمت الحالية الدراسة

 الفكرية، فةالوظي: بالنص تتعلق مهمة جوانب ثالثة تحلل املنهجية هذه. السابع للصف الفلسطيني

 كائن هي النص في املمثلة الرياضيات أن دلت الدراسة نتائج. النصية والوظيفة الشخصية بين الوظيفة

 ورةالص الوقت، بنفس. الرياضيات طالب أو الرياضيين قبل من اكتشافه ويمكن مسبقا موجود

 من. لماملتع قبل من بناؤها يمكن عالقات من مكونة رياضيات هي الجبر وحدة في للرياضيات األخرى 

 اضيةالري العناصر أنواع من نسبة أعلى كانت الجبرية املتطابقات أو القوانين نسبة أخرى، ناحية

 راألكث هو الجبري  التمثيل تقدم، ما كلإلى  وباإلضافة مشتقة، أو اساسية كانت سواء األخرى 

لى إ الحالية الدراسة دعوة تأتي هنا من. األخرى  التمثيالت مع باملقارنة الجبر وحدة في استخداما

 املتوقع الجبر حدةو  في حتى الفلسطيني الرياضيات كتاب في أكبر بصورة املختلفة التمثيالت استخدام

 . بها غيره من أكثر الجبري  التمثيل يكون  أن

 أن اتبالك قبل من جدية محاولة هناك كانت والقارئ، الكاتب بين الشخصية بين العالقات ناحية من

 قريبة، القارئ  وبين بينه العالقة تكون  أن الوقت نفس وفي الرياض ي، الحدث مركز في القارئ  يجعل

 النص تقدم ناحية من. واحد كجسم والقارئ  هو يعمل أن الكاتب قبل من محاولة هناك كانت وأحيانا

 ل كافية ةعناي يعتن لم الكاتب أن النتائج دلت الفلسطيني، السابع الصف كتاب من الجبر وحدة في

 وزارة هتماما ضرورةإلى  نشير  هنا من. بالتعليل ول الجديدة املعرفة نحو السابقة املعرفة من بالتقدم

 مرحلة من دءب التعلم، مراحل كل في الرياضيات كتب في الجانبين بهذين أكثر الفلسطينية التربية

 .املبكرة التعلم
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 : مقدمة

 حياة في راتتأثي إحداثإلى  يهدفان انما فقط، الفهم منهما الهدف ليس الرياضيات وتعليم تعلم

 وثقافة اداألفر  حياة على التأثيرات على للتعرف الطرق  احدى لذلك ،مجتمعاتهم وثقافة األفراد

 عليموالت التعلم مصادر اهم ومن .الرياضيات وتعليم تعلم صفات على التعرف هو املجتمع

 تحليله ذلكول املجتمع، وفي األفراد بين الوصل حلقات من حلقة فهو; املدرس ي الرياضيات كتاب

 يامقإلى  دىأ هذا. واملجتمع األفراد لدى التغييرات إحداث كيفية على التعرف على يساعد

. املجتمع على بالتاليو  املتعلم على تأثيره على للتعرف دولهم في الرياضيات منهاج بتحليل الباحثين

 دول  باقي يف الرياضية التربوية البحوث عن يختلف لم الفلسطيني الرياض ي التربوي  البحث

 ارنتهومق الفلسطيني الرياضيات منهاج تحليل تحاول  مختلفة دراسات هناك ونرى  العالم،

 الدراسة تأتي. لتحسينه املنهاج هذا صفات على التعرف بهدف هذا كل. أخرى  رياضيات بمناهج

 مةممت أخرى  جهة ومن جهة، من الفلسطيني الرياضيات منهاج لدراسات متممة الحالية

 هجيةمن وعلى ةجتماعيال  السيميائية على معتمدة الرياضيات منهاج تحلل عاملية لدراسات

 والقارئ  كاتبال بين الشخصية بين العالقات الفكرية، الوظيفة مثل اللغة بوظائف تعني لغوية

 .الرياض ي النص بتقدم تهتم التي النصية والوظيفة

 :سابقة ودراسات نظرية خلفية

 وى،املحت: الفلسطيني املنهاج عناصر بتحليل قامت الفلسطينية الدراسات من العديد

 راسةد الدراسات هذه من. التقويم األنشطة، التعليمية، الوسائل التدريس، طريقة األهداف،

 لصفا) األدبي للفرع الفلسطيني الرياضيات منهاج تقويمإلى  هدفت والتي( 2008) بريكة

 عتمدةم الباحثة أعدتها والتي فيه توافرها الواجب الفعال املنهاج معايير حسب( عشر الحادي

 قوميال املجلس معايير قائمة على وباألساس املجال هذا في السابقة الدراسات على ذلك في

 من املعايير تكونت(. -MTCNNational Council of Teachers of Mathematics) األمريكي

 وسائل التقويم، أساليب الرياضية، األنشطة املحتوى، األهداف،) رئيسية أبعاد خمسة

 .املنهاج في نسبيا جيدة بصورة املعايير توافر التحليل نتائج أظهرت(. اإليضاح

 كتاب ملقارنة( Content analysis) املحتوى  تحليل اسلوب استخدم( 2008) العايدي

 للصف ريةواملص األردنية الرياضيات كتب مع األساس ي التاسع للصف الفلسطيني الرياضيات
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 ومن لنسبي،ا لتمثيلها تبعا الرياضية، املوضوعات ناحية: ناحيتين من وذلك األساس ي، التاسع

 تيعابوالس الفهم مستوى  أن الدراسة توصلت. بلوم تصنيف حسب التربوية األهداف ناحية

 في التحليل توى مس بينما والفلسطيني، املصري  املنهاجين من كل في منه أعلى األردني املنهاج في

 التحليل،) الثالث العليا املستويات في واضح تدن ظهر وقد ،نظيريه في منه أعلى املصري  املنهاج

 لىع الرياضيات كتاب احتواء ناحية من النتائج نفس. املناهج كل في( التقويم التركيب،

 ةأسئل في املعرفية التربوية األهداف فحص والذي( 2009) حمدان وجدها عليا تفكير مستويات

 تصنيف بحس العلمي عشر الحادي للصف الرياضيات لكتاب الثاني الجزء في واألمثلة التقويم

 يق،التطب مستوى  من أكثر والفهم التذكر مستويات تغطية تم أنه النتائج أظهرت. بلوم

 . التقويمو  التركيب ملستويات التطرق  يتم ولم التحليل، مستوى  من أكثر التطبيق ومستوى 

 طينية،الفلس الرياضيات كتب في املحتوى  جانب فحصت الفلسطينية الدراسات من كثير

 العجين، أبو ؛2010 حمدان،( )NCTM, 2000) األمريكي القومي املجلس معايير على معتمدة

 الفلسطيني الرياضيات كتابي محتوى  قارنت( 2012) سليمان(. 2012 سليمان، ؛2011

 اهتمام يوجد يالفلسطين الكتاب في أنه النتائج بينت وقد األساس ي، الثامن للصف واإلسرائيلي

 ياتالرياض كتاب في بينما األخرى، الرياضية املجالت حساب على الهندسة مجال في كبير

 خرى،أ ناحية من. األخرى  املجالت حساب على الجبر مجال في كبير اهتمام يوجد اإلسرائيلي

 في األساس ي الثامن للصف واإلسرائيلي الفلسطيني الرياضيات كتابي محتوى  في تشابه يوجد

 . اإلحصاء الجبر، الهندسة، األعداد،) مجالت أربعة

 لتحليل اللغوية املنهجية نحو الرياضيات وتعلم تعليم في األبحاث توجهت األخيرة اآلونة في

 هجمنا تحليل في اللغوي  الجانب تعتمد والتي النظرية األطر أهم ومن. الرياضيات مناهج

 على تعتمد ةجتماعيال  والسيميائية ،(,Morgan 2006) ةجتماعيال  السيميائية الرياضيات

 القواعد هذه أن( 2006) مورجان وتدعي(. Halliday, 1985) لهاليدي الوظيفية القواعد

 الرياض ي صلالتوا من لحظة كل أن تفترض فإنها الرياضية، التربية في تطبق عندما الوظيفية،

 شخصيةال بين املعانيإلى  أيضا وانما الرياضية، والعالقات املفاهيمإلى  فقط ليس تتطرق 

 انبجو  بمعزل  دراكاإل  مع التعامل تجنب على يساعدنا الفتراض هذا. واملعتقدات واملواقف

 .األخرى  اإلنساني النشاط
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 الفكرية الوظيفة: رئيسية وظائف ثالث حسب النص تحلل ةجتماعيال  السيميائية

(Ideational function)، الشخصية بين الوظيفة (Interpersonal function )والوظيفة 

 اضياتالري بطبيعة تتعلق الرياض ي النص في الفكرية الوظيفة(. Textual function) النصية

. ياض يالر  الفعل في اإلنسان ودور  النص في اإلنسان وجود ومدى الرياض ي، النص في والفاعل

 ألفعالا نوع هو القضايا هذه بكل ويتعلق الرياض ي للنص الفكرية الوظيفة في مهم مركب

إلى  ننظر  يالرياض  النص في الفكرية الوظيفة نحلل حين. الرياض ي النص في املوجودة التعلمية

 ،(Material process) املادي الفعل ،(Mental process) العقلي الفعل: التالية األفعال أنواع

 الوجودي الفعل( Verbal process) الكالمي الفعل ،(Behavioral process) السلوكي الفعل

(Existential process)، العالقاتي والفعل (Relational process .)أفعال هي العقلية األفعال 

 ،(إلخ يكره، يحب،) الوجداني ،(إلخ يسمع، يرى،) الحس ي الدراك: أنواع ثالثة من وهي شعور 

 الذي الشخص: مشتركان هناك العقلية باألفعال(. إلخ يفهم، يعرف، يفكر،) العقلي والدراك

 األفعالوب جسدية، أفعال أو الحقيقي للعالم تنتمي أفعال هي املادية األفعال. والظاهرة يشعر

 ألفعالا بين قعت أفعال هي السلوكية األفعال. والهدف الفاعل: أيضا مشتركان يوجد املادية

 األفعال نم وكل السلوكية األفعال بين التفريق يصعب احيانا ولذلك العقلية واألفعال املادية

 يمثل هوو ( واحد مشترك به يوجد) متعد غير فعل هو السلوكي الفعل. العقلية واألفعال املادية

 ألفعالبا. كالم أفعال هي الكالمية األفعال. العقلي والفعل السلوكي الفعل به مدموجا فعال

 شيئا مثلت أفعال هي الوجودية األفعال. والكالم املستقبل القائل،: مشتركين ثالثة الكالمية

 ةثالث من أفعال هي العالقاتية األفعال. يحدث أو موجود هو ما بها أي يحدث، شيئا أو موجودا

 عالأف ،(متساويان متجاوران ضلعان به مستطيل هو املربع) تماثل او تشابه أفعال: أنواع

 مجموعة) تملك وأفعال ،(املضلع في متجاورين غير رأسين بين قطعة هو املضلع قطر) ظرفية

 (.األضالع متوازيات مجموعة تضم الرباعية األشكال
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. واملخاطب لماملتك وبهوية املشاركين، بين الصلة ذات بالعالقات تهتم الشخصية بين الوظيفة

 مالاستع خالل من وتتضح والكاتب، القارئ  بين العالقة تصف الوظيفة هذه أن يعني هذا

 من اأيض الشخصية بين الوظيفة تتضح. (الخ هي،/هو هم، أنت، نتم، أ أنا، نحن،) الضمائر

 سميةر  عالقة على يدل المر فعل استعمال. أمر فعل هو الفعل هل مثال املستخدم، الفعل نوع

 بين خصيةالش بين الوظيفة نقيم حين عليها نجيب التي األسئلة بعض .والقارئ  الكاتب بين

 يتكلم بالكات هل خبير؟ أنه على إليه ينظر درجة بأية للنص؟ القارئ  هو من: هي والقارئ  الكاتب

 القارئ؟ مع يتضامن هل تعلمي؟ مجتمع من جزء نفسه يعتبر الكاتب هل بسلطة؟

 التي كيفيةبال تتعلق أي النص، في نفسها اللغة تلعبه الذي بالدور  تتعلق النصية الوظيفة

 يضاأ تتعلق هي. الشرح أو األمر أو الوصف حيث من مثال النص، في الكلمة فيها استخدمت

 يتقدم وهل للجديد، املعروف من للنتيجة، املعطى من يتقدم النص هل النص، تقدم بكيفية

 النص لمث بينها، والعالقة ووظيفتها النص بأنواع أيضا تتعلق هي. وسببي منطقي كنص

 قيمن حين عليها نجيب التي األسئلة بعض. الرياضية والرسوم الرياضية الرموز  الكالمي،

 ضمون؟م بوصف يتعلق هل قصة؟ يخبر هل للقارئ؟ بالنسبة النص يلعب دور  أي: هي الوظيفة

 بالبرهان؟ يتعلق هل حل؟ طرق  أو حسب طرق  يعطي هل

 السيميائي التحليل مستخدمة الرياض ي املدرس ي الكتاب نص حللت التي الدراسات من

 نص فيها حلال والتي ،(Alshwaikh & Morgan, 2013) ومورغان الشويخ دراسة جتماعيال 

 قاما كما ثلثات،امل بين التطابق موضوع في الثامن للصف الفلسطيني املدرس ي الرياضيات كتاب

 هناك أن همال تبين وقد البريطاني، املنهاج في له املشابه الرياض ي النص مع النص هذا بمقارنة

 يكن لم بينما نيالبريطا النص في التحويالت على التركيز تم فقد النصين، بين الختالفات بعض

 نهاجم تطويرإلى  دعت الدراسة. الفلسطيني النص في عليها التركيز جلي بشكل واضحا

 .ندسيةاله وخاصة الرياضية الطلبة قدرات تنمية على قادرا ليكون  الفلسطيني الرياضيات

 الرياضيات كتاب من الجبر وحدة نص لتحلل املنهجية نفس تستخدم الحالية الدراسة

 .السابع للصف الفلسطيني
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 ,O'Keffee) أوكيف دراسة هي جتماعيال  السيميائي التحليل إطار على اعتمدت أخرى  دراسة

 هذه. لندياإلير  املنهاج كتب في الرياضيات نصوص لتحليل إطار بناءإلى  هدفت والتي ،(2013

 إطار لبناء وذلك نظرية أطر ثالثة من كواحد السيميائي التحليل إطار على اعتمدت الدراسة

 يميائيالس بالطار اهتمت ثالثة دراسة. املدرس ي الرياضيات كتاب نص لتحليل مالئم نظري 

إلى  هدفت والتي ،(O'Keffee & O'Donoghue, 2011) وأودونوف أوكيف دراسة هي جتماعيال 

 فهمال تشجيع في دورها وفحص اليرلندي، املنهاج في الرياضيات كتب نصوص تحليل

 على ؤثرت التي اللغة عناصر أكثر أنإلى  الدراسة هذه توصلت. الرياضيات طالب لدى والدافعية

 املبنية والجمل الضمائر، استخدام هو الرياضيات دراسة في وتركيزهم الطالب دافعية

 .الفعل وصيغ والرموز  الخاصة والكلمات الرسمية، غير والجمل للمجهول،

 جتماعيل ا السيميائي التحليل استخدمت التي السابقة لألبحاث كتتمة يأتي الحالي البحث

 من طينيالفلس الرياضيات كتاب صفات على للتعرف وذلك الرياضيات كتاب محتوى  لتحليل

 على دلت والتي فيه والضمائر النص في األفعال وصيغ الكاتب ودور  كانسان القارئ  دور  ناحية

 ألفكارا وبالتالي النص تقدم كيفية وكذلك والقارئ، الكاتب بين الشخصية بين العالقة

 .فيه الرياضية

 :وأهدافها الدراسة أهمية

 لعربية،ا الرياضيات مناهج لتحليل املحتوى  تحليل عام بشكل استخدمت العربية الدراسات

 التجاهات أحد(. NCTM, 2000) األمريكي القومي املجلس معايير على بالعتماد وباألساس

 تخدمتس والتي ةجتماعيال  السيميائية استخدام هو الرياضيات منهاج تحليل في الحديثة

 الرياضيات كتب حللت والتي الدراسات من قليل(. Morgan, 2008) لغوية وتقنيات تطبيقات

إلى  يهدف الحالي البحث(. Alshwaikh & Morgan, 2013) التجاه هذا استخدمت العربية

 الرياضيات كتاب من الجبر وحدة ليحلل جتماعيال  السيميائي اللغوي  التجاه استخدام

 بالنسبة والتعليم التربية وزارة في القيمين نظر يلفت ان يمكن التحليل هذا. السابع للصف

 أنواع أية الكتاب، في( الطالب) للقارئ  يوجد دور  أي ومنها الرياضيات كتاب في مهمة لجوانب

 ذهه تحسين وكيفية والقارئ  الكاتب بين موجودة شخصية عالقات أية منه، متوقعة فعل
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 طرق  راحواقت للطالب، بالنسبة الفلسطيني الرياضيات كتاب نص يتقدم وكيف العالقات،

 .التقدم هذا لتحسين

 :أسئلة الدراسة

 ياتالرياض كتاب من الجبر وحدة في الرياض ي للنص الفكرية الوظيفة تتجلى كيف .1

 ؟السابع للصف الفلسطيني

 وحدة يف الرياض ي النص في والقارئ  الكاتب بين الشخصية بين العالقات تتجلى كيف .2

 ؟السابع للصف الفلسطيني الرياضيات كتاب من الجبر

 لصفل الفلسطيني الرياضيات كتاب من الجبر وحدة في الرياض ي النص يتقدم كيف .3

 ؟السابع

 :املنهجية

 :الدراسة بيانات

 الرياضيات كتاب من الثاني الجزء من الجبر وحدة بتحليل قمنا الحالية الدراسة إطار في

 9 بالوحدة. صفحة 35 بطول  ،113-79 الصفحات في تقع الوحدة. السابع للصف الفلسطيني

 . "مربعتين بين الفرق " هو التاسع والحد" الجبري  الحد" هو األول  البند أن بحيث بنود،

  :التحليل طريقة

 ثيم نع بحثا ة،جتماعيال  السيميائية وفق السابع الصف كتاب من الجبر وحدة تحليل تم

 الوظيفةو  الشخصية، بين الوظيفة الفكرية، الوظيفة) للنص الثالث الوظائف من بكل خاصة

 استخدام تم ذلك بعد. لها جزئية فئات وعن الثيم، هذه تضم فئات عن بحثنا ثم ومن ،(النصية

 إن القول  يمكن. والفئات الجزئية وفئات الثيم من كل تكرارات بحساب للقيام الكمي التحليل

 deductive content) استدللية محتوى  تحليل طريقة باألساس هي التحليل طريقة

analysis)، عن حثللب. ةجتماعيال  للسيميائية التابعة والثيم الفئات العتبار بعين آخذين 

 ،(Morgan, 1996) مورغان معها تعاملت التي والثيم الفئات العتبار بعين أخذنا والفئات الثيم

 (.2011) وأودونوف وأوكيف( 2013) ومورغان الشويخ
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 لرياضياتا كتاب في الجبر وحدة نص عن الناتجة الفكرية الوظيفة لتحليل أكثر، محدد بشكل

 والتي ،(2011) وأودونوف أوكيف في املوجودة الفئات استخدمنا السابع، للصف الفلسطيني

 . أدناه 1 الجدول  يبينها

 (2011الوظيفة الفكرية في النص الرياض ي حسب أوكيف وأودونوف ) 1جدول 

 العنصر الرياض ي اإلنسان الفعل

 مشتق/ أساس ي عالئقي تمثيلي عام خاص 

      مادي 

      عقلي 

      عالئقي 

      كالمي

      سلوكي

      وجودي

 لالفع مثل) عقلي ،(حرك الفعل مثل) املادي: ومنها أفعال عدة هناك فعال،باأل  يتعلق بما

 ،(خيلت الفعل مثل) سلوكي ،(نص الفعل مثل) كالمي ،(تطابق الفعل مثل) عالئقي ،(يالحظ

 (.يوجد الفعل مثل) ووجودي

 حتوي ي الجبري  الحد: نقول  مثال بعمومية، نتحدث عندما يتحقق العام باإلنسان، يتعلق بما

 عندما يتحقق الخاص. يعمم فهو عام، عقلي بفعل يقوم اإلنسان هنا. أكثر أو متغير على

𝑥(𝑥 العبارات أن لحظ: نقول  مثال خاصة، حالت عن نتحدث − 2)2،𝑎2 + 𝑏2 حدود هي 

 .يةالجبر  للحدود خاصة حالت عن يتحدث فهو خاص، عقلي بفعل يقوم اإلنسان هنا .جبرية

 كالمي، بياني، رسم جبري، جدول،) تمثيليا يكون  قد العنصر الرياض ي، بالعنصر يتعلق بما

 لعنصرل يمكن. معين بتمثيل رياض ي تعريف أو رياضية عالقة عن يعبر قد أخرى  ناحية من(. إلخ

 حين اضيةالري العالقة مثال. مشتقين أو أساسيين يكونا أن أيضا الرياضية العالقة أو الرياض ي

 .منها مشتقة هي البديهية عن الناتجة النظريات بينما أساسية، تكون  بديهية تكون 
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 الضمير ثالم) بالنص املستخدمة الضمائر باألساس فحصنا الشخصية، بين الوظيفة لتحليل

 الفعل، أنواع وكذلك ،(الرياضيين جمهور إلى  القارئ  لضم الكاتب محاولة على يدل نحن

 هنا(. والقارئ  الكاتب بين بعيدة عالقة على يدل األمر فعل) األمر أفعال وجود وخصوصا

 (.2006) ومورجان( 1985) هاليدي على باألساس اعتمدنا

( 2011) وأودونوف و أوكيف على واعتمدنا النص، تقدم فحصنا النصية، الوظيفة لتحليل

 هل فحصنا ومورغان، الشويخ على معتمدين أكثر، محدد بشكل(. 2013) ومورغان والشويخ

 مركزي ) املركز من أم ،(حقيقيـ  مثالي) عمودي باتجاه ،(جديدـ  معطى) أفقي باتجاه النص يتقدم

 منمتزا كتفكير النص يتقدم هل لنفحص وأودونيف أوكيف على اعتمدنا أيضا(. هامش ي ـ

 ملنطقيا بالتعليل والربط منطقي متزامن كتفكير ،(أن رغم ما، كنتيجة) بالتعليل والربط

 (.ثم التالي،) باألمر واإللزام إلزامي كتفكير أو ،(لـ أساس لذلك،)

 :التحليل نتائج ثبات

 وحسب .السابع للصف الفلسطيني الرياضيات كتاب من الجبر وحدة بتحليل شخصان قام

 وكانت ،(Cohen's kappa( )Kohen, 1960) كوهن كابا بواسطة املحكمين بين التفاق معامل

 سيشيتي حسب ممتازا يعتبر اتفاق وهو 0.87 يساوي  املحكمين بين اتفاقا الحساب نتيجة

(Cicchetti, 1994.) 

 :النتائج

 : كالتالي" الجبري  الحد" درس تقديم مبنى وصف يمكن

 ملسافة،ا بموضوع تتعلق كالمية مسألة) واقعي مثال إعطاء بالكلمات، الجبري  للحد أولي وصف

 العددية ةالعبار  لوصف الواقعي املثال استغالل الدرس، في األول  املثال -( املسألة يالئم وجدول 

 الحد على مثالن الجبري، للحد رسمي تعريف للمتغير، رسمي تعريف الجبري، بالحد ومقارنتها

 .صفية تدريبات الجبري، املقدار على مثال الجبري، املقدار تعريف الجبري،

 وذلك عام، عالئقي بفعل" الجبري  الحد" درس املؤلف ابتدأ ، الجبري  للحد األولي الوصف في

 أعطى لك،ذ بعد. املثالي من يبدأ عموديا مسارا اتبع النصية، الناحية من .الجيري  الحد بتسمية

 في املسافةب يتعلق سؤال) الرياض ي املفهوم عن يعبر( اليومية الحياة من) حقيقيا مثال املؤلف
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 ـ ياملثال العمودي املسار أكمل النصية، الوظيفة ناحية من أنه، أي ،(مختلفة زمنية أوقات

إلى  شارةولل . الزمن في التغير حسب املسافة تغير يمثل جدول استخدم السؤال لحل. الحقيقي

 أنوك القارئ،إلى  توجه بدون  ،(املجاور  الجدول ) مكانية مصطلحات املؤلف استخدم الجدول 

 مرأ بفعل للقارئ  املؤلف توجه ذلك، بعد ولكن. القارئ إلى  حاجة دون  بنفسه قائم الجدول 

 يتعلق) عقلي فعل باستخدام الطالب نظر لفت التوجه هدف وكان ،(لحظ) توجيهي

 اصة،خ عقلية بصورة البداية في رسمية، بصورة صيغ املالحظة موضوع أن كما ،(باملالحظة

 بعد لىع يبقى ولكنه للقارئ  اهتماما يعطي الكاتب أن يعني هذا. عامة عقلية بصورة ذلك وبعد

 تليس عالقة والقارئ  الكاتب بين العالقة تبقي الرسمية الصياغة أن مالحظة يمكن) منه

 (. قريبة

 تعلقي الرياضيات في مشاكل حل أن يعتبر املؤلف ان يعني الجدول  استخدام أخرى، ناحية من

 املتغير تعريف املؤلف وضع املثال من النتهاء بعد. الرياضية املشكلة في املعطيات بتنظيم ايضا

 (ف) الحرفب املتغير كلمة املؤلف ربط. فاتحا لونا ملون  واملستطيل حدود، بدون  مستطيل في

 تقدم النص أن يعني هذا(. تعليل رابط بواسطة) املثال من التعريف استنتاج تم أنه على للدللة

 أن أول. أمرين على يدل ان يمكن مستطيل في التعريف كتابة. املنطقي بالتعليل الربط بواسطة

 تعريف ىعل الطالب بقدرة كبيرة بصورة يثق ل الكاتب أن وثانيا رسمي، تعريف هو التعريف

 .قارئ ال من القرب في الكاتب رغبة على يدل حدود وجود عدم. كالمية بصورة للمتغير الطالب

 معطى يقطر  عن( الفكرية الوظيفة) عالئقية بصورة املتغير عرف املؤلف بأن نلخص أن يمكن

 موضوع ان القول  يمكن أخرى، ناحية من. الجديدة العالقةإلى  املثال من بالنتقال جديد، ـ

 بداية في الجبري  الحد صفات من مشتق أنه كما املثال، من مشتق( املتغير) الجديد الدراسة

 عريفالت اشتقاق. الجبري  للحد آخر تعريف الجديد التعريف من اشتق الوقت بنفس. الدرس

 أفعال طريق عن للقارئ، الفرصة اتاحة دون  كالمي، فعل خالل من كان الجبري  للحد الخر

 اصةخ عقلية نصوص على احتوى  الكالمي الفعل. بنفسه التعريفإلى  يتوصل أن مختلفة،

 الفرصة اتاحت والتي ،(باملسافة املتعلقة الكالمية املسألة من مأخوذة جبرية حدود على امثلة)

 افقيا اايض كان هنا النتقال أن أي الجبري، للحد اآلخر التعريفإلى  عالئقية بصورة للوصول 

 .جديد ـ معطى الصورة من
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 لكي. دجدي ـ معطى: األفقي النتقال باستخدام الجبري  املقدار مصطلح لعرض املؤلف انتقل

 ايجاد يراد لالشك مستطيلة منزلية حديقة) للطالب اليومية الحياة من بمثالين ابتدأ ذلك يفعل

 حل في. ثالثال ملثال - مربع شكل على منهما كل أرض قطعتا و الثاني، املثال -( ومساحتها محيطها

 املحيط او املساحة قانون  معطيا) تطبيقي ـ مثالي: العمودي املسار الكاتب استخدم املثالين

 ستخدما الفكرية، الوظيفة ناحية من. بالكلمات الجبري  املقدار عرف بعدها(. القانون  ومطبقا

 .عليها وتطبيقات عامة عالقات سبق ما كل في أعاله وصفنا كما الكاتب،

 الطالب انتباه لجذب( تالحظ) مخصصا عقليا فعال املؤلف استخدم أخرى، ناحية من

 خدمامست للقارئ، الكاتب توجه. الجبري  املقدار خصائص إلدراك النتباه على وملساعدته

 بالرغمو . أعاله ذكرنا كما انتباهه لجذب القارئ  من التقرب محاولته على يدل املخاطب، ضمير

 نفسهب ليتوصل شخص ي عمل بمحيط له يسمح لم أنه إل القارئ  من بالتقرب الكاتب رغبة من

 نأ يمكنه كرياض ي بالقارئ  الكاتب ثقة عدم على أخرى  مرة يدل هذا. املالحظة موضوعإلى 

 .الكاتب من محدود بتوجيه أو وحده الرياضية للعالقات يتوصل

 الثالث، املثالإلى  اشارة في( تالحظ) الفعل باستخدام الكاتب قام الجبري، املقدار معالجة في

 دارباملق املتعلقة الرياضية املفاهيم خصائص على للتعرف القارئ  مساعدة أجل من وذلك

 اإلضافةب أكثر أو متغير على يحتوي  أن املمكن من الجبري  الحد أن أكثر محدد وبشكل الجبري،

 ملسارا الكاتب استخدم نص ي، تقدم ناحية من. العددية العبارة عن يختلف أنهإلى  اإلشارةإلى 

 كالمية لمسائ حل من كناتج الجبري  للمقدار بتعريفه وذلك مثالي، ـ تطبيقي نوع من العمودي

 عرف أن عدب الكاتب أن إذ تطبيقي، – مثالي املسار كان بعدها. الثالث واملثال الثاني املثال -

 . الرابع ملثالا - جبرية بمقادير لفظية جمل عن التعبير القارئ  من طلب بالكلمات الجبري  املقدار
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 الكاتب تخدماس الشخصية،-بين بالوظيفة يتعلق وبما الرابع، املثال في تقدم، ماإلى  باإلضافة

 رباملتغي يتعلق جديد وبعضها مألوف بعضها لفظية جمال استخدم وقد ،(عبر) أمر فعل

 قدم قدف تطبيقي، ـ جديد من مكونا أفقيا مسارا الكاتب اتبع نصية، ناحية من. الجبري  واملقدار

 مضاف س عدد" ،" 7العدد إليها مضافا 5" مثل) للقارئ  بالنسبة جديدة رياضية جمال الكاتب

 لكوذ جبرية، بمقادير أو عددية بعبارات إما القارئ  عنها ليعبر وذلك"( ص العدد أمثال ٣ إليه

 . يةالجبر  واملقادير اللفظية العبارات بين التمييز على وقدرته القارئ  فهم من ليتأكد

 من ليطلب املتحدث سلوبأ الكاتب استخدم الصفية، التدريبات من والثاني األول  السؤالين في

 أنوك ،"(عددية عبارات على أمثلة ثالثة أْعطي مثل) جبرية مقادير على أمثلة إعطاء القارئ 

 .التربوية العملية من جزء ويجعله القارئ  مع يتماهى الكاتب

 األول  ؤالالس في القارئ  أن هو الصفية التدريبات في الثاني والسؤال األول  السؤال بين الفرق 

 احيةن من. السلوكي والفعل العقلي الفعل: السؤال على ليجيب الفعل من نوعين يستخدم

 .يالثان السؤال على يجيب لكي باألساس العقلي الفعل القارئ  يستعمل ان يتوقع اخرى،

 التحليل يف املستخدم التحليلي النموذج عناصر وفق الجبر وحدة من الرياض ي النص بتحليل

(. والنصية ةالشخصي بين الفكرية،) الثالثة النص بوظائف تتعلق كمية نتائج نتجت الكيفي،

 .النتائج لهذه عرض يلي فيما

 باإلنسان املتعلقة األفعال نوع وهو الفكرية، الوظيفة من األول  الجانب يعرض 2 الجدول 

 . النص في واملوجودة( القارئ  الكاتب،)
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 السابع فدروس وحدة الجبر في الص : تكرارية األفعال حسب نوعها في2جدول 

 النص الرياض ي القارئ  \األفعال املتعلقة بالكاتب 

 األفعال اجمالي

 درس كل في

الفعل 

 الوجودي

الفعل 

 السلوكي

الفعل 

 الكالمي

الفعل 

 العالئقي

الفعل 

 العقلي

الفعل 

 املادي

 دروس وحدة الجبر

 الحد الجبري  1 1 4 7 6 3 22

 العددية القيمة 2 4 2 3 1 0 12

 واملقادير للحدود

 الجبرية

الحدود الجبرية   0 2 2 2 3 1 10

 املتشابهة

 واملقادير الحدود جمع 0 0 6 0 1 0 7

 وطرحها الجبرية

 عملية توزيع خاصية 5 0 4 3 0 0 12

 عملية على الضرب

 الجمع

 ةالجبريضرب املقادير  2 7 3 1 3 1 17

 في املعادلت حل 1 5 7 2 0 0 15

 األعداد مجموعة

 ص الصحيحة

التحليل بإيجاد  2 5 0 1 4 0 12

 العامل املشترك

  الفرق بين مربعين  10 7 10 1 2 0 30

 كل من األفعال اجمالي 23 31 38 20 20 5 137

 نوع
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 الفعل نسبة أما ،(%16.78) الجبر وحدة مجمل في( نقّص  الفعل مثل) املادي الفعل نسبة بلغت

 مثل) العالئقي الفعل نسبة كانت حين في ،(%22.62) بلغت فقد( أحلل الفعل مثل) العقلي

 ،(%14.59) بلغت( نقول  الفعل مثل) الكالمي الفعل ونسبة ،(%27.73) الوحدة في( يمثل الفعل

 الفعل نسبة واخيرا ،(%14.59) النسبة بلغت فقد( أجد الفعل مثل) السلوكي الفعل نسبة أما

 .(%3.64) بلغت( يوجد الفعل مثل) الوجودي

 اءج كما الرياض ي، العنصر ماهية وهو الفكرية الوظيفة من الثاني الجانب يعرض 3 الجدول 

 وفحصنا .بينها التي والعالقات الرياضية باملفاهيم فقط اهتممنا هنا. الجبر وحدة دروس في

 عنصرال وكون (  قانون، بديهية، رسمي، تعريف أولى، وصف) العنصر ماهية: جزئيين جانبين

 .مشتقا أو أساسيا

 : تكرارية نوع العناصر الرياضية في دروس وحدة الجبر للصف السابع3جدول 

 النص الرياض ي العناصر الرياضية

 إجمالي
 في العناصر

 درس كل

قانون أو 
متطابقة 

 جبرية
دروس وحدة  أوليوصف  تعريف رسمي بديهة

 الجبر
 أساس ي مشتق أساس ي مشتق أساس ي مشتق أساس ي مشتق أساس ي مشتق

 الحد الجبري  1 0 2 1 0 0 2 4 5 5

22 0 21 0 0 0 0 0 1 0 

 العددية القيمة

 واملقادير للحدود

 الجبرية

4 2 0 0 0 0 3 1 1 1 
الجبرية  الحدود

 املتشابهة

2 4 1 3 0 0 0 0 1 1 

 الحدود جمع

 واملقادير  الجبرية

 وطرحها الجبرية

16 3 15 3 0 0 1 0 0 0 

 توزيع خاصية

 الضرب عملية

 الجمع عملية على
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 النص الرياض ي العناصر الرياضية

 إجمالي
 في العناصر

 درس كل

قانون أو 
متطابقة 

 جبرية
دروس وحدة  أوليوصف  تعريف رسمي بديهة

 الجبر
 أساس ي مشتق أساس ي مشتق أساس ي مشتق أساس ي مشتق أساس ي مشتق

19 6 16 5 0 0 0 0 3 1 
ضرب املقادير 

 الجبرية

8 5 5 1 0 0 2 1 1 3 

 في املعادلت حل

 األعداد مجموعة

 ص الصحيحة

1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 
التحليل بإيجاد 

 العامل املشترك

 الفرق بين مربعين 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2

 املجموع 9 8 4 8 0 0 15 63 28 79

"( ورمز وعدد إشارة من الجبري  الحد يتكون " مثل) األساس ي األولي الوصف نسبة بلغت

 املشتق األولي الوصف نسبة أن حين في ،(عنصرا 28) األساسية العناصر مجمل من( 32.14%)

 إن نقول  الحالة هذه وفي1 هو املتغير هذا وأس املتغير نفس لهما س2 س،5 الحدان" مثل)

 (. 79) املشتقة العناصر مجمل من( %10.13) بلغت"( متشابهان الحدين

 مثل رفح هو املتغير" مثل) الوحدة في األساس ي الرسمي التعريف نسبة بلغت الوقت، بنفس

 التعريف أما األساسية، العناصر مجمل من( %14.29"( )الجبري  الحد في لعدد مكانا يحفظ س

 لغتب فنسبته ،"(أكتر أو متغير في عدد ضرب حاصل الجبري  الحد" مثل) املشتق الرسمي

 . املشتقة العناصر مجمل من( 10.13%)

 العناصر مجمل من( %53.57) بلغت( املستطيل مساحة قانون  مثل) األساس ي القانون  نسبة

. ص ،س منهما كل ضلع طول  مربعين، مساحة نجد" مثل) املشتق القانون  نسبة أما األساسية،

 العناصر مجمل من( %79.75( )جبريا مقدارا العبارة هذه وتسمى ٢ص+٢س=  الكلية املساحة

 .املشتقة
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 لعناصرل النص في املوجودة التمثيالت وهي الفكرية الوظيفة من ثالثا جانبا يبين 4 الجدول 

 .الرياضية والعالقات والعمليات

 : تكرارية التمثيالت للعناصر والعمليات والعالقات الرياضية4جدول 

 النص الرياض ي  تمثيل العناصر الرياضية

 إجمالي

 التمثيالت

 درس كل في

 دروس وحدة الجبر جبري  بياني كالمي عددي

 الحد الجبري  18 3 12 13 46

  الجيرية والحدود للمقادير العددية القيمة 17 5 7 9 38

 الحدود الجبرية املتشابهة  43 1 0 0 44

  وطرحها الجبرية واملقادير الحدود جمع 67 3 2 1 73

  الجمع عملية على الضرب عملية توزيع خاصية 33 4 3 6 46

 ضرب املقادير الجبرية  32 11 0 0 43

  ص الصحيحة األعداد مجموعة في املعادلت حل 19 4 5 3 31

 التحليل بإيجاد العامل املشترك  33 0 0 6 39

 الفرق بين مربعين  70 9 0 21 100

 نوع كل من التمثيالت إجمالي 332 40 29 59 460

 ع2+ متر ل2 = املستطيل محيط مثل) الجبر وحدة في الرياضية للعناصر الجبري  التمثيل نسبة

 لرياضيةا للعناصر البياني التمثيل نسبة وبلغت ،التمثيالت إجمالي من( %72.17) بلغت( متر

 بلغت الوقت، بنفس(. %8.69) (مساحتها إيجاد املطلوب الهندسية األشكال رسومات مثل)

 بلغت بينما ،(%6.30" )لفظية بعبارات العددية الجمل عن أعبر" مثل) الكالمي التمثيل نسبة

" 64-144 ناتج إليجاد مربعين بين الفرق  مفكوك استخدم" مثل) العددي التمثيل نسبة

(12.83% .) 
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 .والقارئ  الكاتب بين الشخصية بين الوظيفة دللت يبين 5 الجدول 

 : تكرارية دالالت الوظيفة بين الشخصية بين الكاتب والقارئ 5جدول 

إجمالي 

 األفعال

األفعال 

 األخرى 

فعل 

 األمر

إجمالي 

 الضمائر

الضمائر 

 األخرى 

الضمير 

 انا

الضمير 

 نحن

 دروس وحدة الجبر 

 الحد الجبري  0 2 6 8 3 19 22

12 8 4 10 5 3 2 
 للحدود العددية القيمة

 الجبرية واملقادير

 الحدود الجبرية املتشابهة 1 1 7 9 3 7 10

7 7 0 11 1 10 0 
 الجبرية واملقادير الحدود جمع

 وطرحها

12 9 3 9 8 1 0 
 الضرب عملية توزيع خاصية

 الجمع عملية على

 ضرب املقادير الجبرية 3 4 5 12 2 15 17

15 14 1 12 8 0 4 
 مجموعة في املعادلت حل

 ص الصحيحة األعداد

12 10 2 14 5 7 2 
التحليل بإيجاد العامل 

 املشترك

 الفرق بين مربعين 5 15 5 25 2 28 30

 إجمالي الدللة 17 44 50 111 20 117 137

 برالج وحدة في املوجودة الضمائر بين"( نفرض" مثل) "نحن" الضمير نسبة أن 5 جدول  يظهر

 األخرى  الضمائر أما ،(%39.64) بلغت"( أحلل" مثل) انا الضمير نسبة بينما ،(%15.32) بلغت

 األمر فعل نسبة أخرى، ناحية من. الضمائر إجمالي من( %45.05) بلغت فقد "(تعرفت" مثل)

 أفعال معظمها في وهي ،(%85.4) نسبتها بلغت األخرى  واألفعال ،(%14.6) بلغت( لحظ مثل)

. جانبين فحصنا النص، لتقدم بالنسبة"(. نستطيع" ،"تعرفت" مثل) مضارعة أو ماضية

 ة،تطبيقي معرفة – جديدة معرفة - سابقة معرفة" بالسيرورة النص تقدم هو األول  الجانب

  .كتعليل النص تقدم هو الثاني والجانب تقييمية، معرفة
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 : تكرارية تقدم النص كسيرورة6جدول 

 الدرس تطبيقي-جديد-معطى

 النص تقدم إجمالي

 درس كل في

تطبيقي ـ 

 تقييمي

جديد ـ 

 تطبيقي

سابق ـ 

 جديد

 دروس وحدة الجبر

 الحد الجبري  0 4 2 6

10 7 3 0 
 للحدود العددية القيمة

  الجبرية واملقادير

4 2 1 1 
الحدود الجبرية 

 املتشابهة 

11 7 4 0 
 واملقادير الحدود جمع

  وطرحها الجبرية

9 6 3 0 

 عملية توزيع خاصية

 عملية على الضرب

 الجمع

 ضرب املقادير الجبرية  0 3 5 8

9 4 4 1 

 في املعادلت حل

 األعداد مجموعة

  ص الصحيحة

11 4 6 1 
التحليل بإيجاد العامل 

 املشترك 

 الفرق بين مربعين  0 7 14 21

89 51 35 3 
 من النص تقدم إجمالي

 سيرورة كل

  الجبر وحدة في جديدة معرفة ـ سابقة كمعرفة النص تقدم نسبة أن 6 جدول  من يتضح

 ايجاد باإلمكان فإنه باملثل ، أولية عوامل2,3 وتسمى 3×2=  6 أن سابقة دروس في تعلمت"مثل)

 نسبة أما ،(%3.37) بلغت"( األولية عواملهاإلى  تحليلها بعد الجبرية للمقادير مشتركة عوامل

 التي لةاملعاد اكتب: مثال" مثل) ذاتها الوحدة في تطبيقية معرفة ـ جديدة كمعرفة النص تقدم

 بلغت حين في ،(%39.32) بلغت فقد ،"(17 مجموعهما متتاليان عددان: التالية الجملة تمثل
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 على كان التقييم حيث) الجبر وحدة في تقييمية معرفة ـ تطبيقية كمعرفة النص تقدم نسبة

 ،(٣+س)6: األقواس استخدام دون  يلي مما كال اكتب" مثل ومسألة، وتمرين تدريب شكل

 (.%57.30"( )ص(×4+س)

 .كتعليل الجبر وحدة في الرياض ي النص تقدم يمثل 7 الجدول 

 : تكرارية تقدم النص كتعليل7جدول 

 الروابط إجمالي

 درس كل في

اإللزام 

 باألمر

الربط بالتعليل 

 املنطقي

رابط 

 التعليل

 دروس وحدة الجبر 

 الحد الجبري  2 2 3 7

9 7 1 1 
 واملقادير للحدود العددية القيمة

 الجبرية

 الحدود الجبرية املتشابهة 2 2 3 7

13 11 0 2 
 الجبرية واملقادير الحدود جمع

 وطرحها

8 6 1 1 
 ىعل الضرب عملية توزيع خاصية

 الجمع عملية

 ضرب املقادير الجبرية 3 1 12 16

10 6 1 3 
 مجموعة في املعادلت حل

 ص الصحيحة األعداد

 التحليل بإيجاد العامل املشترك 1 0 7 8

 الفرق بين مربعين 6 0 16 22

 نوع كل من الروابط إجمالي 21 8 71 100

( = ل+ ع(×)ص+س) أن نستنتج" مثل) الجبر وحدة في التعليلي الرابط نسبة أن 7 جدول  يشير

 مثل) املنطقي التعليلي الربط نسبة بينما ،(21%) بلغت"( ل ع+  ع ص+  ل س+  ع س

 بذلك ،1 هو ص املتغير وأس س،ص املتغيرين من يتكونان جبريان حدان ص2س3-ص،2س2"
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 ،"التالي" مثل) باألمر اإللزام نسبة الوقت، نفس وفي ،(%8) بلغت"( متشابهين الحدان يكون 

 (. %71) بلغت"( يلي فيما"

 :النقاش

 اجمنه ضمن األساس ي السابع للصف الرياضيات كتاب من الجبر وحدة الدراسة هذه حللنا

 لدراسية،ا للوحدة ممثلة كعينة الجبري  الحد درس بتحليل قمنا حيث الفلسطيني، الرياضيات

 اطارين دمج تّم  وقد ،(Halliday, 1985; Morgan, 1995) النص لتحليل الثالث الوظائف وفق

 ;Alshwaikh, & Morgan, 2013) وزمالئها مورجان قبل من تطويرهما تم للتحليل،

Morgan, 1996 )وأودونوف أوكيف قبل ومن (O'Keeffe & O'Donoghue, 2011 .) 

 وحدة في ارئ والق الكاتب بأفعال يختص بما الفكرية بالوظيفة املتعلقة الدراسة نتائج تشير

 ويليهما ،اإلنسان أفعال بين من استخداما األكثر كانا العقلي والفعل العالئقي الفعل أن الجبر،

. جوديالو  الفعل كان استخداما األقل بينما املادي، والفعل السلوكي الفعل الكالمي، الفعل

 توزع من الظاهرة الرياضيات بأن القول  يمكن( Morgan, 1996) مورجان على بالعتماد

 كثرة سببب) الرياضيين قبل من اكتشافه ويمكن مسبقا موجود كائن هي الصورة بهذه األفعال

 علماملت قبل من بناؤها يمكن عالقات من مكونة أيضا هي الوقت، بنفس(. العقلية األفعال

 يدل بيرك بشكل السلوكية األفعال وجود(. مادية أفعال ووجود العالئقية األفعال كثرة بسبب)

 ليهإ يتوصل ان يجب مسبقا موجود كائن أنها محدد وبشكل للرياضيات، مركبة نظرة على

 أفعال هي السلوكية األفعال أن الستنتاج هذا يدعم ما. ما بطريقة عليه يتعرف أن أو الطالب

 (.O’Donnell, Zappavigna, & Whitelaw, 2008) املادي والفعل العقلي الفعل بين تدمج

 أنواع من بةنس أعلى كانت الجبرية املتطابقات أو القوانين نسبة أن أيضا الدراسة نتائج بينت

 وعموض أن إذ متوقعة النتيجة هذه. مشتقة أو اساسية كانت سواء األخرى  الرياضية العناصر

 أمر هوو  للبديهيات كانت الرياضية العناصر ألنواع نسبة أقل. الجبر هو حللناها التي الوحدة

 في البديهيات بعض عدا ما البديهيات من املدرسية الرياضيات كتب تخلو إذ ايضا، متوقع

 للعنصر الرسمي للتعريف أو األولي للوصف كانت قليلة نسبة. بالهندسة املتعلقة الفصول 

 قاتبالتطبي كان ما بقدر الرياض ي بالعنصر يكن لم الكاتب اهتمام ان يعني هذا. الرياض ي
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 لقياما على تساعد التي الجبرية واملتطابقات القوانين كثرت ولهذا الرياضية، والتمارين

 .رياضية ومسائل تمارين حل على وتساعد الرياضية بالتطبيقات

 مع املقارنةب الجبر وحدة في استخداما األكثر هو الجبري  التمثيل أن أيضا الدراسة نتائج بينت

 الوحدة نأ وهو أعاله ذكرناه الذي السبب لنفس أيضا متوقعة النتيجة هذه. األخرى  التمثيالت

 النص يف وظيفي بشكل مستخدم الجبري  التمثيل األحوال، بكل. الجبر وحدة هي حللناها التي

 ,Arcavi) التعليل ليسهل أو سابقا وجدت معلومات عن ليعبر مثال عام، بشكل الرياض ي

2008.) 

 أن لسببا يعود وقد العددي، التمثيل كان الجبري  التمثيل عن كبير وبفارق  الثاني التمثيل

 حةص للقارئ  يظهر لكي عددية تعويضات اجراءإلى  السابع الصف في تحتاج الجبر وحدة

 التمثيل كان رواألخي البياني التمثيل كان الثالث التمثيل. الوحدة في املذكورة الجبرية العالقات

 هو الكالمي التمثيل أن الكالمي التمثيل هو تكرارية األقل التمثيل كون  تفسير يمكن. الكالمي

 ميالرس الوصف في مثال قليلة، مناسبات في يستخدمه املدرس ي الكتاب أن إذ األصعب،

 بغية لكالميا التمثيل في معينة رياضية عالقة نضع نحن ذلكإلى  باإلضافة. الرياضية للعناصر

 .معه التعامل املتعلم على يصعب شكل وهو مجرد بشكل كتابتها

 استخدما "أنا" والضمير" نحن" الضمير أن والقارئ  الكاتب بين العالقة عن البحث نتائج بينت

 نم استخداما أكثر كان" أنا" الضمير الوقت، بنفس. الجبر وحدة في األخرى  الضمائر من أقل

 الضمائر استخدام من %45 بنسبة" أنا" الضمير استخدام هذا، من بالرغم". نحن" الضمير

 الحدث مركز في القارئ  يجعل أن الكاتب قبل من جدية محاولة على يدل الجبر وحدة في

 بالضمير أنهب القول  يمكن. قريبة والقارئ  الكاتب بين العالقة تكون  أن الوقت نفس وفي الرياض ي

 . واحدا فاعال يصبحان أي الرياض ي، الفعل في والقارئ  الكاتب يتوحد" أنا"

 هي دلت الستخدام، قليلة النسبة هذه كانت حيث الجبر، وحدة في األمر فعل استخدام نسبة 

 ةالعالق بعد على تدل قد أوامر اعطائه وعدم القارئ، من التقرب الكاتب محاولة على األخرى 

 في القارئ، نوبي بينه العالقة لتكون  الكاتب قبل من محاولة هناك بأن التلخيص يمكن. بينهما

 . قريبة عالقة هي السابع، الكتاب من الجبر وحدة
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 في نصال تقدم أن أيضا دلت الفلسطيني السابع الصف كتاب من الجبر وحدة تحليل نتائج

 – سابقة معرفة" بالسيرورة كان وأقله" تقييمي – تطبيقي" بالسيرورة أكثره كان الجبر وحدة

 يرورةبالس أكثر يهتم أن يجب الفلسطيني الكتاب أن على تدل النتيجة هذه". جديدة معرفة

 يمكننا هابواسطت حيث الطالب، لتعلم بالنسبة ألهميتها وذلك" جديدة معرفة – سابقة معرفة"

 رياضية يةتربو  أدبيات إليه تدعو الربط هذا. يعرفه أن نريده وما الطالب يعرفه ما بين نربط أن

 (.Grouws & Cebulla, 2000, NCTM, 2000) كثيرة

 للصف الفلسطيني الرياضيات كتاب من الجبر وحدة في النص لتقدم الثاني الجانب ناحية من

 بدا قدف املنطقي التعليل رابط أما استخداما، األكثر كان" باألمر اإللزام" رابط أن نرى  السابع،

 ان نظرةال تكون  قد. الرئيس ي الكاتب هم يكن لم الجبر وحدة في التعليل ان يعني هذا. قليال

 من مهم كجانب املدرسية املراحل كل في مطلوب التعليل ولكن السابع، للصف هي الجبر وحدة

 (.NCTM, 2000) وتعليمه وتعلمه الرياضيات

 :وتوصيات استنتاجات

 من برالج وحدة وكميا كيفيا تحليال لتحلل ةجتماعيال  السيميائية استخدمت الدراسة هذه

 النص في مثلةامل الرياضيات أن تدل الدراسة نتائج. السابع للصف الفلسطيني الرياضيات كتاب

 ،(الوجودي الكالمي، العالئقي، العقلي، املادي،) أنواعها حسب األفعال توزع من والظاهرة

. اضيينالري قبل من اكتشافه ويمكن مسبقا موجود كائن هي العقلية، األفعال كثرة وبسبب

 ئقيةالعال  األفعال كثرة وبسبب الجبر، وحدة في للرياضيات األخرى  الصورة الوقت، بنفس

 افةباإلض. املتعلم قبل من بناؤها يمكن عالقات من مكونة رياضيات هي مادية، أفعال ووجود

 قبل نم للرياضيات مركبة نظرة على يدل كبير بشكل السلوكية األفعال وجود سبق، ماإلى 

 لطالبا إليه يتوصل ان يجب مسبقا موجود كائن هي الرياضيات إن تقول  النظرة هذه الكاتب،

 أعلى انتك الجبرية املتطابقات أو القوانين نسبة أخرى، ناحية من. ما بطريقة عليه يتعرف أن أو

 قتالو  نفس وفي مشتقة، أو اساسية كانت سواء األخرى  الرياضية العناصر أنواع من نسبة

 تأتي هنا من .األخرى  التمثيالت مع باملقارنة الجبر وحدة في استخداما األكثر هو الجبري  التمثيل

 ضياتالريا كتاب في أكبر بصورة املختلفة التمثيالت استخدامإلى  الحالية الدراسة دعوة

 . هاب غيره من أكثر الجبري  التمثيل يكون  أن املتوقع الجبر وحدة في حتى الفلسطيني



 الفلسطيني املنهاج في السابع الصف كتاب في الجبر لوحدة اجتماعية سيميائية ميزات

 143 صفحة ،1 العدد 20 جامعة، املجلد

 تقترب ةبنسب" أنا" الضمير استخدام والقارئ، الكاتب بين الشخصية بين العالقات ناحية من

 يجعل أن الكاتب قبل من جدية محاولة على يدل الجبر وحدة في الضمائر اجمال نصف من

. قريبة القارئ  وبين بينه العالقة تكون  أن الوقت نفس وفي الرياض ي، الحدث مركز في القارئ 

 هو مليع أن الكاتب محاولة على تدل املفرد املتكلم ضمير لستخدام الكبيرة النسبة هذه

 لقارئ وا الكاتب بين القريبة العالقةإلى  ويشير  املحاولة، هذه يؤكد ما. واحد كجسم والقارئ 

 القليلة سبةالن هو السابع للصف الفلسطيني الرياضيات كتاب من الجبر  وحدة في تبرز والتي

 . الجبر وحدة في األمر فعل لستخدام

 الكاتب اهتمام على تدل ل الجبر وحدة أن النتائج دلت كسيرورة، النص تقدم ناحية من

إلى  ليةالحا الدراسة تدعو ولذلك الجديدة، املعرفة نحو للطالب السابقة املعرفة من بالتقدم

 . الجديدة يةالرياض األفكار الطالب تعلم نجاعة على وتأثيره ألهميته الجانب بهذا أكثر الهتمام

 لتد الفلسطيني، السابع الصف كتاب من الجبر وحدة في كتعليل النص تقدم ناحية من

. قليال بدا دفق املنطقي التعليل رابط أما استخداما، األكثر كان" باألمر اإللزام" رابط أن النتائج

 القارئ  أن السبب يكون  قد. الجبر وحدة في بالتعليل كافية عناية يعتن لم الكاتب ان يعني هذا

 يؤكدون  الرياضيات التربويون  والباحثون  التربوية األجسام ولكن السابع، الصف في طالب هو

 مهوتعلي وتعلمه الرياضيات من مهم كجانب املدرسية املراحل كل في التعليل أهمية على

(NCTM, 2000 .)في عليلبالت أكثر الفلسطينية التربية وزارة اهتمام ضرورةإلى  نشير  هنا من 

 .املبكرة التعلم مرحلة من بدء التعلم، مراحل كل في الرياضيات كتب
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Semiotic and Social Characteristics in Algebra Unit in the 

Palestinian Mathematics Book (Grade 7) 

Ijteyad abu Thabet  & Wajeeh Daher 

Studying the mathematics curriculum and school mathematics texts enables us to 

examine their influence on students’ learning of mathematics. Using the “social 

semiotics methodology” that utilizes linguistic tools (Halliday, 1985; Morgan, 1998) 

enables examining the influence of mathematical texts from different perspectives; social 

and cognitive. At the same time, it becomes possible also to examine the role of the 

reader of the mathematical text (student) during the learning process. 

The present study made use of the social semiotics methodology to analyze the Algebra 

unit in the Palestinian mathematics book aimed at Grade 7.  This methodology analyzes 

three important functions of the text: the cognitive function, the interpersonal function 

and the textual function. The research findings indicate that mathematics of the studied 

unit is considered as “already available” and can be discovered later by mathematicians 

or students of mathematics. Meanwhile, the other image of Algebra mathematics unit 

consists of relations that can be constructed by the learner.  On the other hand, the rate 

of rules or algebraic requirements was higher than other types of mathematics, whether 

it be basic or derived.  Furthermore, the Algebraic representation is the most used 

representation along the unit, compared to other representations.  The current study 

therefore recommends the use of all other different representations in the Palestinian 

mathematics book, even in the Algebra unit in which the Algebraic representation is 

expected to be higher than other representations.   

Regarding the interpersonal relations between the author and the reader, there was a 

serious attempt of the author to put the reader in the center of the mathematical event, 

and simultaneously, make the relationship between the author and the reader a closer 

one. Sometimes, the author attempted to work with the reader in harmony as if they were 

one person.  Regarding the advancement in the text of the Algebra unit of the Palestinian 

mathematics book for Grade 7, the research results indicated that the author did not give 

a special satisfactory attention for the advancement from the initial -to the new 

knowledge; neither did he provide justifications. This leads us to the conclusion that the 

Palestinian Ministry of Education should consider more relating to these two aspects in 

the mathematics books at all levels, starting from the early stages.    


