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 بناء المربعات واكتشاف األنماط

Building Squares and Discovering Patterns 

 شجعوا تالميذ الصف الرابع على االنخراط في مهام رياضيات

 غنية بواسطة خطوات محددة للمعلم تدمج عدة معايير في طرق هادفة 

 

 David J. Whitin and Phyllis Whitin: بقلم

 Teaching Children Mathematics Vol. 21, No. 4, November 2014: نشر في

 كميل ظاهر :ترجمة

 

 Common Core State Standards for Mathematicsالرياضيات في الواليات المتحدة معاييرتحدد 

(CCSSM) (CCSSI 2010) الرياضبه منذ مرحلة  على القيامين قادرأن يكونوا و األوالد هيفهم ما ينبغي أن 

 ممارسة معاييرالرئيسية،  الرياضية الكفاءاتللعمليات و اوصف  تشمل هذه المقالة ولصف الثاني عشر. اإللزامية وحتى ا

الذي يتعين  القوي والمنطق التفكير هذا النوع منعن  هامة لمحة عامة، والتي من شأنها أن تقدم (SMP) اتالرياضي

 على األوالد االنخراط فيه. 

شكل طولية، إال أنه يتم تطبيقها من قبل المعلمين وفهمها من قبل التالميذ ب طريقةب من إدراج هذه المعايير ى الرغمعل

تالميذ ل مربعيةعداد أ استكشاف في هذه المقالة. وسنصف غنيةات رياضي مهمة في هادف ها بشكليتم دمج عندماأفضل 

 :الثمانية هذه المعايير خمسة من الرابع يجمع بين الصف

 (SMP 1) .ها حل في المثابرةو. فهم المسائل 1

 .(SMP 2)التفكير المجرد والكمّي  .2

 (SMP 3) . اآلخرينونقد تفكير  حججبناء  .3

 (SMP 5) . ستراتيجيةمن الناحية اإل األدوات المناسبة استخدام. 4

 (.SMP 7المبنى وفهمه ) بحث عنلا. 5

ما هي خطوات المعلم التي  هذه المهمة؟ في صلةمتأال معاييرلا تخطيط وتطبيق المهمة ما هي فرصعند سألنا أنفسنا لقد 

 المعايير؟ هذه في الطالب انخراط يمكنها تسهيل
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 لمحة عامة عن المهمة وعن التطبيق

الجمع أن ب اعتقدنا. لقد يةا مربعد  اعدأهذا التحقيق في أنماط تشمل تطبيق لدرس ول ناتصميم على هناك عدة عوامل أثرت

تشمل  نماط والعالقات التياألومقارنة  ا للطالب الستكشافوفر فرص  سيهندسية العددية ولاتمثيالت المتعمد في أزواج لل

 .(SMP 7) الفردية والزوجية األعداد محيط،المساحة، ال

 

 بما في ذلك -لجميع الدارسين بالنسبة قيمةعلى ال (Rivera and Becker (2009-2010 )) أكد ريفيرا وبيكر وقد 

ا ألن تمثيلبالربط أنماط عددية ب فيما يتعلق -الخدمة قبل دخولهم  المعلمين ربط  ه من شأنالمادي أو الصوري. ونظر 

ا في ، SMP الوصول إلى إمكانية ليسهّ  أن ستراتيجيات مع مرور الوقتالمفاهيم واإل أن  يمكن طرقفقد فكرنا أيض 

تمثيالت عددية  األطفالاستخدم  في هذه الحالة،األوالد األخيرة في الرياضيات.  تجربةعلى  من خاللها المهمةهذه  ترتكز

ا بواسطة إثنانات، ثالثات، أربعات مئاتال جدول قد استخدموا. فمضاعفات والعواملالوهندسية الستكشاف  وهلم  ،للعّد قدم 

يوجد لربط األنماط العددية مع 

التمثيالت المادية أو الصورية 

قيمة للدارسين من جميع 

 .األجيال
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ت مجموعات متساوية من المربعا( بواسطة 5×  4مختلفة )على سبيل المثال بعاد كذلك قاموا بملء مستطيالت بأ. جرا

 .اتغطي مساحة المستطيل تمام   أن هالمعرفة أي مجموعات أرقام يمكن

، 3 × 3 و 2×  2، 1×  1من ورق الرسم البياني )المربعات األكبر مقصوصة  من اتمجموعبشكل متتالي  اخترنا

 .ةمختلف طرقبنماط عن طريق ترتيب القطع نطاق األ حرية اكتشافمادية بحيث يتمتع األوالد ب الخ(، ونماذج

 والتروبراون )الخاصة بهم لالستكشاف  طرح مشاكلهم التالميذ على تحثّ  مفتوحة ذات نهاية ا أسئلةعمد  لقد اخترنا 

(Brown and Walter )1990 يمكن  مع السؤال: "ما هي بعض الطرق التي الستكشافلفترة أولية (. أدخلنا

أو المربعات  أفكار، مثل مطابقة نفس زاوية عدةم األوالد قدّ  "؟مختلفة عالقات إيجادمن أجل  ترتب هذه القطعاستخدامها ل

نة المكوّ  القطع مع المجموعات مع تقدمهم في العمل في تشارك األوالد .منها أكبر مربعات داخلوضع مربعات أصغر 

. لقد افاتمزيد من االكتشللوصول إلى  مربعالاستخدام نسخ متعددة من نفس من  يتمكنواطالب على كل طاولة ل أربع من

  والمثابرةيشجع الميول نحو التفكير المنطقي أن  من شأنه عمليةال هذه فياإلمكانية هذه  األوالد مثلإعطاء  اعتقدنا أن

(SMP 1) للتحليل إفادة بالنسبة  السبل األكثروالد إمكانية الوصول إلى إعطاء جميع األ في الوقت نفسه. وأردنا

هم. وباالستناد ا لتبادل اكتشافاتمع  والد معنا األج، هذه بعد فترة االستكشافو لذلك، .(Whitin 2006)  عمقاأل الرياضي

 .البحثد من بمزي األوالدليقوم  بعض األفكار من هذه القائمة نا، اخترSMP معاييرإلى 

ة لنا أن تفكير األوالد. وكان من المهم بالنسب إلظهار SMPتضمن دورنا تسهيل انخراط التالميذ في جوانب أخرى من 

ا عن أنماط )والد ع األنشجّ  عددية لكل من التمثيالت الهندسية وال ستراتيجياإلستخدام اال(، وSMP 7على البحث عمد 

 (.SMP 3استنتاجاتهم لآلخرين )لنقل وتعليل لل( وSMP 2 ،SMP 5)كأدوات للتفكير 

المنطقة الموجودة في  العددية األنماط (1ى )التي تنطوي علو بهم متابعة الخاصةالتحقيقات  من وصفنا أدناه ثالثةلقد 

 نماطاأل( 3و )مربعات أكبر منها،  في 2×  2الموجودة في إدخال مربعات  نماطاأل( 2، )اتمربعال من أعدادالمتزايدة 

 تالميذالمعلم التي سهلت فرص الة خطوات في كل حالعايّنا كبر. األمربع الداخل  اتمربعالفي أربعة من نفس الموجودة 

 .SMPفي 

 

 المربعةاألعدادأنماط في تسلسل 

األكبر إلى األصغر ترتيبها من عن طريق وضع عدد من التالميذ المربعات الواحد فوق اآلخر  خالل فترة االستكشاف،

 (.1المشتركة )انظر الشكل القائمة  مع الزاويةالوقت الذي قاموا به بمطابقتها  في
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فرصة  ومن خالل اإلدراك بوجودمتزايدة. المساحات الط الضوء على نمط المربعات المتداخلة سلّ  هذا النموذج المادي من

( )انظر SMP 5عددي للنتائج ) جدولفي بناء ه ملكبأ قمنا بإرشاد الصفعددية، الهندسية والتمثيالت المثالية لمقارنة 

 (.1الجدول 

 

 

 1الشكل 

استخدم األوالد فكرة وضع نماذج من 

بعض للكشف عن المربعات فوق بعضها ال

 عدة أنماط مثيرة لالهتمام
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 المربعةواألعداد العالقات بين األعداد الفرديةفهم ( وSMP 7ماط )ناألز على اكتشاف ي ركّ ذالها وّجهنا النقاش بعد

(SMP 1ب ) الذي تجدونه  ما ؟ونماذا تالحظ" :النهاية المفتوحة أسئلة استخدام واصلناوقد . ينتمثيلال استخدام كالواسطة

ا  SMP) تعليلوال  (SMP 1)قيةاألوالد المنط قدراتفي إخراج  مساعدةلل "التي ترونها؟  نماطهي األ ما هتمام؟لال مثير 

 .(SMP 3) أنماط معينة تظهر لماذا واشرحيناهم بأن يتحد بعد ذلك. (2

ا فردية لخلق المساحة، مثل   4و  4=  3+  1كانت مالحظاتهم عديدة ومتنوعة. الحظت صوفي أوال ، "أنت تضيف أعداد 

 +5  =9". 

 1الجدول 

عندما أدرك الكاتبان وجود نافذة مثالية لمقارنة 

( مع التمثيالت 1التمثيالت الهندسية )أنظر الشكل 

العددية، قاما بإرشاد التالميذ بالنسبة لبناء جدول 

 عددي يحتوي على نتائجهم,

 
 النتائج العددية للمقارنة مع

 ندسيةالتمثيالت اله

 األبعاد المساحة
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: "كيف يمكنكم تفسير سبب بشكل أكبر المنتظم من األعداد شجعنا األوالد على استعمال النموذج لتوضيح هذا التسلسل

ا، ولكن األعداد التي تجمعها تستمر في التغيّ   ر؟"كون كافة نتائج الجمع فردية دائم 

ا؛ إضافة مربع واحد سيخلق إذا   ا زوجي  فّسر عدد من األوالد بأن جمع عددين فرديين أو عددين زوجيين يعطي مجموع 

ا. دعم ا ا فردي  لتمثيل البصري األوالد في تفسير هذه اإلضافة المتواصلة من األعداد الفردية؛ على سبيل المثال، كل عدد 

تم تشكيله ليكون المربع األكبر التالي كان نتيجة للزيادة في طول جانبي المربع السابق زائد مربع واحد لملء  Lشكل 

 أ(.2الزاوية )أنظر الشكل 
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ذلك  ظهور( ولتفسير سبب SMP 7ت بحد ذاتها أعطت األوالد تمثيلين لمالحظة النمط )والمربعا جدولالوهكذا، فإن 

وقد أظهر بناء كال هذين الشكلين من التمثيالت فوائد كل واحد منهما، وهو بعد هام من  (.SMP 2, SMP 3النمط )

SMP 5.لعالقة بين األعداد الفردية في تسليط الضوء على االجدول  ساعد ، بواسطة استخدام األدوات بشكل إستراتيجي

 2الشكل 

بالنظر إلى الوراء، أدرك الكاتبان بأنهما فّوتا فرصة إبالغ التالميذ بكيفية 

 .2x+1عرض التبريرات عن طريق الجبر: 

 
 )أ( كل مربع أكبر زاد بشكل متعاقب بعدد فردي من الوحدات المربعة.

 عمود إضافي

 سطر إضافي

مكان التقاء 
السطر 
والعمود 
 اإلضافيين

 )ب( محيطات المربعات األكبر زادت بشكل تعاقبي  بأربع وحدات:

 8المحيط  2×  2

 12المحيط  3×  3

 تبّين األسهم وحدات
 الطول المضافة إلى

 3×  3لتجعله  2×  2محيط 
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ا الستكشاف سبالمربعةوبين األعداد لنظر إلى الوراء، ب تكرار األعداد الفردية تلك. وبا، ووفر النموذج المتماسك مرجع 

ا االستفادة منمفه  2xهذه الفرصة في االستكشاف مع األوالد كيفية تمثيل تعليلهم بواسطة الجبر:  نا أنه كان بإمكاننا أيض 

+ 1. 

أبعاد  عدة دمج فوائدبشكل أكبر  ضافية التي عاينها الصف سوية. ويبّين عملهماإل نماط والعالقاتاأل ميسي بعض اكتشفت

 SMP) مربعاتال الرسوم البيانية ونماذج في استخدام ،(SMP 7) نماطمالحظة األ في . وقد دعمهم تحقيق ميسيSMPمن 

أوال  "أن أعداد  ميسي . وقد الحظت(SMP 3) تلك األنماط ورظهشرح سبب  ، وفي(SMP 1) لفهم تلك األنماط (5

 (".16(، ثم زوجية )9ة مرة أخرى )ي(، ثم فرد4( ثم زوجية )1المساحة تكون فردية )

لقد تحّدينا األوالد في أن يفسروا أسباب هذا النمط المتعاقب بواسطة استخدام تمثيالت المربعات الخاصة بهم لدعم 

والد أن األعداد الزوجية كانت مكونة من عدد زوجي من السطور: على سبيل المثال، األربعة هي ادعاءاتهم. ورأى األ

من عدد فردي من السطور؛ على سبيل المثال، التسعة  كانت مكونة األعداد الفرديةأربعات. و 4، الستة عشر هي إثنانان

ه، اكتشف األوالد أن عددين زوجيين أو خمسات وهلم جرا. وكما ورد أعال 5ثالثات، الخمسة والعشرون هي  3هي 

ا  ا. وعندها قام األوالد بتوسيع هذا التفكير لتفسير أن جمع ثالثة أعداد زوجية ينتج عدد  ا زوجي  عددين فرديين ينتجا عدد 

ا. وهكذا، انخرط األوالد في  ا فردي  ا وأن جمع ثالثة أعداد فردية ينتج عدد  من خالل مالحظة النمط  SMP 7زوجي 

النمط  ظهور. وعندها قمنا بتوجيه تركيزهم على استخدام مربعاتهم لمساعدتهم في تفسير سبب تعاقب على الجدولالم

(SMP 2 ,SMP 3,, SMP 5.)  

ا بواسطة العدد  ا "أن المحيطات تقفز دائم  . وكل 4...(. أنه جدول ضرب العدد 16، 12، 8، 4) 4الحظت ميسي أيض 

ا زوجية ألنك تبدأ بعدد زوجي )المحيطات هي أعداد زوجية؛ باإل ( وواصلت إضافة أربعة." 4ضافة إلى أنها ستكون دائم 

 وقد عرفت ميسي أن عدد زوجي + عدد زوجي = عدد زوجي، ولذلك فإن المحيطات الزوجية ستستمر.

مربعاتهم  إلى توجه األوالدلقد تحدينا ميسي وزمالءها مرة أخرى ليفسروا لنا لماذا تواصلت زيادة المحيطات بأربعة. 

لفحص ماذا كان يحدث. واستطاعوا أن يروا من خالل وضع مربع فوق اآلخر ما الذي تغّير وما الذي بقي كما هو )أنظر 

ب(. وفي كل حالة، زاد عدد األسطر وعدد األعمدة بواحد، ثم تمت إضافة وحدة مربع إضافية في الزاوية اليمنى 2الشكل 

ا دعم وأدت هذه التغييرات إلى زيادة  .يناإلضافي السفلى حيث يلتقي السطر والعمود المحيط بأربع وحدات. وهنا أيض 

 ,SMP 2, SMP 3ها )ظهورتوفر التمثيالت المتعددة األوالد في تطوير المهارات الكتشاف األنماط وتوفير تعليل ل

SMP 5, SMP 7.) 
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 داخل المربعات األكبر 2×  2مالءمة المربعات 

قدمت عدة أدوات  هذه الحالة، اآلخرين. فيخلق ظهور ل معيار واحد بواسطة استخدام SMP دمج فرص المهمة التالية تبين

. (1SMP)وبالتالي فهي قدمت الدعم لقدرات التالميذ على الفهم المنطقي  ،المسألة نظرة أوسع عن (SMP 5) ونماذج

كأساس لحث الدارسين األنماط  اكتشاف خداميمكن است . وعندها(SMP 7) البحث عن األنماط يساهم الفهم المنطقي فيو

وذات  متصلة بطريقة أصيلة SMPsلذلك، تصبح  ونتيجة (.SMP 2 ,SMP 3) هذه األنماط تفسير لماذا تظهر على

 مغزى.

المربعات  في أن تدخل هااألول مربعات أصغر مثل قطع البازل بحيث يمكن استخدم بعض األوالد أثناء االستكشاف

الحق ا. بادرت كايال في  مالحظاتهما التي توسع بها زمالؤهم في الصف، تشارك تلميذان في الكبيرة. وفي لقاء مجموعتنا

 انظروا،ر: "خبف وأعلنت (3الشكل  )انظر 4X4 داخل مربع 2x2 مربعات أربعة هذا االستكشاف أوال  من خالل مالءمة

 "كبير.ال مربعال المناسب في هامكان إلى المربعات الصغيرة تدخل هذه

 

×  2البحث عن مربعات  إذا واصلنا سيحدث ماذا: "بعض الطالبدى ل أخرى للبحث مسألة ، أثرناكايال فكرة باالستناد إلى

 ؟"ماذا ستجدون أخرى داخل المربعات األكبر؟ 2

 3الشكل 

. في 4×4داخل مربع  2×2خالل االستكشاف األول، أدخلت كايال أربعة مربعات 

د زمن االستكشاف األول، نشاركت هي مع تلميذ آخر في لقاء المجموعة بع

 المالحظات التي توسع بها الحق ا زمالؤها في الصف.

http://www.nctm.org/
file://///MNHLC2/EDU1/USERS/mathcntr/מרכז%20ארצי/MATHCNTR/web%20site/weekly%20present%20new%20site/מאמרים%20מתורגמים/article111/ymath.haifa.ac.il


 
Translated and reprinted with permission from Teaching Children Mathematics, copyright © 4201  

By the National Council of Teachers of Mathematics, Inc. www.nctm.org. All rights reserved.  

NCTM is not responsible for the accuracy or quality of the translation 

 ymath.haifa.ac.ilמרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי                                                             

10 

 

 (.4الشكل  م )انظرالتحدي الذي طرحناه وسجل نتائجه بشكل رس فيكتور ، قبلالفردي خالل وقت العمل

 

 ( كتمثيل ثان.2بعد ذلك وّسعنا عملنا بواسطة تنظيم الجدول )انظر القائمة 

 

 4الشكل 

وّثق فيكتور العدد األقصى من المربعات التي تغطي مساحة المربعات األخذة باالزدياد. 

 كذلك الحظ بقية الوحدات المربعية.

http://www.nctm.org/
file://///MNHLC2/EDU1/USERS/mathcntr/מרכז%20ארצי/MATHCNTR/web%20site/weekly%20present%20new%20site/מאמרים%20מתורגמים/article111/ymath.haifa.ac.il


 
Translated and reprinted with permission from Teaching Children Mathematics, copyright © 4201  

By the National Council of Teachers of Mathematics, Inc. www.nctm.org. All rights reserved.  

NCTM is not responsible for the accuracy or quality of the translation 

 ymath.haifa.ac.ilמרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי                                                             

11 

 

 

 عرضنا هذين التمثيلين على الصّف ليستخدمهما التالميذ لتحليل وتفسير األنماط اآلخذة في الظهور.

( كانت 6×6، 5×5، 4×4كبر )أي، الموجودة داخل المربعات المتعاقبة األ 2×2حظ أحد األوالد أن عدد مربعات ال

الحظ ولد آخر أن المربعات المتبقية تراوحت بين  ...16، 16، 9، 9، 4، 4، 1، 1المتكررة:  المربعةتسلسل األعداد

(. ومرة أخرى، اقترحنا بأن 1، 5، 9، 13صفر وأربعة وسلسلة من األعداد التي ازدادت بأربعة )على سبيل المثال، ... 

)أنظر  Lساعد سجلهم البصري ألشكال  (. 2SMP) تمثيالتهم البصرية لشرح سبب ظهور هذه األنماطيستخدم األوالد 

 في األصفر Lيمكن دمج المربعات الخمسة من شكل  على سبيل المثال، ط.ر هذا النموظهسبب  إظهار ( في1الشكل 

3X3 مربعات من  مع سبعةL 4 األخضر فيX4 ّشكال ال. وشك L إضافية من دون أي  2×2بعات مر ةثهذان سوية ثال

 يمكن تعبئتها بالكاملالزوجية  األضالعالمربعات ذات  شرح أن جميع بصري الصف فيوساعد هذا التمثيل ال. بقية

 (.SMP 3) 2×2بواسطة أشكال 

 2الجدول 

(، أنشأ الكاتبان 4)أنظر الشكل  2×2 مع مربعات بعد أن وّسع فيكتور عمل كايال

قائمة إضافية في الصف لتلخيص عمل فيكتور. استخدم الصف كال التمثيلين 

 لتحديد األنماط التي تظهر.

 داخل المربعات األخرى 2×2أنماط مربعات 

المربعات 
 المتبقية

 أبعاد المربع المساحة 2×2 عدد مربعات
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 أكبر مربع متطابقة في أربعة مربعات إدخال

الفهم ملكية األوالد، ذات نهاية مفتوحة من أجل تعزيز  أسئلة بواسطةاستكشاف فترة  االستكشاف مع بدأنا سابق ا، ناكما ذكر

لوسي توسيعها  هذا الموقف خالل االستكشاف عندما خلقت الحفاظ على فوائد(. وقد أصبحنا نقدر SMP 1المثابرة )و

لي، األو االستكشاف مالحظة ولد آخر. خالل فترة وبين كايال اكتشاف من خالل الجمع بين السابقة الخاص بها للمسألة

وكذلك إدخال أ( 5الشكل  )انظر 6×6فقط في مربع  2×2 مربعاتعندما أدخل  وصل ايفان إلى اكتشاف ذي صلة

 ب(.5انظر الشكل)  6X6 مربع فيفقط  3X3 مربعات

 

وقال إيفان، "لقد الحظت أن األعداد الصغيرة تدخل في األعداد الكبيرة." وشكل اكتشافه وسيلة إلظهار بعض حقائق 

 .9، 4، 3، 2؛ أي، 36أو "لبنات البناء"( لـ الضرب )

 5الشكل 
ا بها للمسألة السابقة بواسطة دمج اكتشاف كيال مع أنشأت لوسي ت ا خاص  وسيع 

 مالحظة تلميذ آخر.
 2×2أ. تسعة مربعات 

 6×6تلخص مساحة المربع    

 .6×6تغطي مساحة مربع  3×3ب. أربعة مربعات 
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لملء  3×3مربعات  أربعةو 4×4 لملء مربع 2×2 حاجة إلى أربعة مربعات كانت هنالك حقيقة أنهأثار اهتمام لوسي 

عن مربع يمكنه أن يحتوي  هذا النمط من خالل البحث ت فيستمرا إذا هستجد الذي أن تعرف ما أرادت . و6×6 مربع

، وهلم جرا. لقد منحناها من خالل حثها 5×5، ثم مربع يمكنه أن يحتوي على أربعة مربعات 4×4 بعاتأربعة مرعلى 

 كفاءةالواالجتهاد منطقية ومفيدة وذات مغزى، مع اإليمان ببأنها  رؤية الرياضياتلالفرصة "على متابعة هذه الفكرة 

بناء ثقافة طرح ها على ساعدمشكلتها لن جذور التعاوب االعتراف فإن(. كذلك 6، ص. CCSSI 2010الشخصية" )

عمل لوسي وأظهر (. Whitin and Whitin 2000) الستكشافحيث كانت هنالك اتجاهات جديدة تحتاج إلى ا األسئلة

 (.6تحقيقاتها )انظر الشكل التقدم في 

  

 6الشكل 

حّث الكاتبان لوسي على إنشاء جدول بما تعرفه حتى اآلن ثم التنبؤ بحجم المربع 

. تنبأت لوسي بشكل صحيح وكذلك اكتشفت 4×4ي على مربعات الذي سيحتو

 النمط.
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ألربعة )مربع  يمكند أي عد وقد بدأت من خالل طرح السؤال: "ماذا سيحدث لو واصلت ملء المربعات وتجربة ذلك؟

حتى اآلن ومن ثم  هعرفت  بماجدوال  يناها في أن تضع ، تحدابصري   مثيال  أن ترسم ت قبل" وأربع مرات؟( أن يمأل 4×4

( 6)انظر الشكل  في كتابتها عالمات التعجب تعكس. 4×4 أربعة مربعاتالذي يمكنه أن يحتوي على  مربعبالالتنبؤ 

النمط الذي كشفت عنه شفت تكا عندما اأيض  ، وإنما صحيح هاتنبؤط عندما وجدت أن شعرت بها ليس فق اإلثارة التي

وأن المربعات ...3×3، 2×2، 1×1زادت بحسب نظام العد  صغيرةالمربعات ال وقد الحظت أن(. SMP 1تمثيالتها )

ا في أن ت..... تحديناها أي6×6، 4×4، 2×2: ثنينزادت بإ التي تحتوي على أربعة مربعات صغيرةاألكبر  شرح لماذا ض 

 التشارك بتعليلها: مساعدتها علىكأداة ل مربعال تتمثيالتحدث أنماط اإلثنين، فقامت باستخدام 

ا ]على سبيل المثال، مربع مع ضلع زوجي[ ألنه يجب عليك أن من أجل القيام بذلك، يجب أن يكون لديك " ا زوجي  عدد 

األصغر التي تم  مربعاتلب ] طول الضلع اللحصول على الجواتحصل على نصف العدد ]طول ضلع المربع األكبر[ 

 ".4=2+2. أنظر، 4×4يدخل في  2×2إدخالها[. مثل 

. ووفرت خطوات إرشادنا الدعم SMP االنخراط في لتوفير فرص الغنيةات رياضيال مهمة إعطاء فوائد لوسي يبّين عمل

مواصلة مثابرتها  ساهم في الجديد في هذا االتجاه على االستمرارإن تشجيعنا لها  في استكشاف لوسي: SMPلدمج 

 الجدول(؛ ووفر إرشادنا بالنسبة لبناء  7SMPها لألنماط )اكتشاف إلى وأدى (SMP 1) للقيام بهذه المهمة هاحماسو

التي  طنمااأل ظهور أسباب وضيحت على أسئلتناوحثتها  ؛(SMP 5) استنتاجاتهاعليل وت تحليلعند  لها امهم   تمثيال   العددي

 (. 3SMPت مالحظتها )تم

ا  عندماجمهور ال رت فيفكّ  نهاأ من الواضح(. 6الشكل  انظر) الكتابة لوسي التقليدي الذي تبينه أسلوب الحظوا أيض 

 افرص  ." لقد منحنا األوالد 4=2+2 كما ترون" "؟النمطون هل تر" "!!ثمانية إنها ؟ذاما وانخم" عبارات مثلأدرجت 

 قتوث عندما كانتفكرت في زمالئها  لوسي عتقد أنحن نون. الصف بأكملهاليوميات مع كتاباتهم في  للتشارك في منتظمة

ا لنقل تفسيراته ابالكتّ  عطيه أن ييمكنفي الرياضيات  شخصال لكتابة حقيقي جمهورها. إن وجود نتائج  SMP) مهدف ا هام 

3.)  

 

 النظر إلى الوراء

 Common Core) معايير التي وضعتها الرياضيات تعليم وتعلم ة حولهام ثالث نقاط هذه التجربة لنا أظهرت

State Standards, 2010 سائلالم مثل فهم - اتالرياضي ممارسة معايير بين الدمج ، إنأوال  وثيقتها.  قلب( في ،

 ر ضروريأمهو  – اكتشاف األنماطو عملية حجج بناء ،والكميّ  التفكير المجرد ،ستراتيجيإ بشكل دواتاأل استخدام

الدمج من  هذا لتجربة الفرص للطالب وفريأن  مفتوحةذات النهاية الالغنية و الرياضية المهام ختيار. ويمكن الللتعلم

SMP .أعمق فهمهميصبح  األفكار الرياضية ربط من التالميذتمكن ي عندما: أنه يهالدمج  الرئيسية لهذاى الفوائد حدإ 

 (.64، ص. NCTM 2000وأكثر استدامة )
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 مكانيّ  منظورمربعات الملموسة وجود ال قطع . وقد أتاحتوالعالقات المفاهيم لفهم وسيلةات رياضيال تمثيالتتوفر  ا،ثاني  

ة للعديد من الجوانب العددية خطي مكثفة نظرة الجداول تفرمربعات. وولا في الزيادة سلسلةوالمحيط، ، للمساحة

الوقت الذي  فياألوالد  فهم تعزيز وتوسيعا لمع   الجداولعملت القطع و ات التي كان التالميذ يالحظونها. وقدعللمرب

كون تعندما  أسهل النتائج التي توصلوا إليها لكتابة عنا أن األوالد يجدونا أن أيض   وجدناو. SMP انخرطوا فيه في

 (.Whitin and Whitin, 2000) خراآل تطوير من التمثيالتنوع  يدعم وبهذه الطريقة. ملموسة مصادر لديهم

ا، فإن دور المعلم هو أمر حاسم في تحقيق اإلمكانات التي توفرها ، المربعةعداد. في هذا االستكشاف لألSMP وأخير 

اخترنا مهمة رياضية غنية ثم قمنا بتصميم التحقيق بطريقة النهاية المفتوحة بحيث احترمنا الملكية وشجعنا على المثابرة. 

مفتوحة ولكنها استقصائية حّثت األوالد على شرح وتبرير تعليلهم. قمنا بإرشاد األوالد في كذلك طرحنا أسئلة ذات نهاية 

بعض  ظهورسبب ب المتعلقة بحيث تمكنوا من الوصول إلى التمثيالت المتعددة نماذجهم الملموسةلمرافقة الإنشاء الجداول 

تعطي في الصف الرابع، " تلميذ قكما علّ في الصف. و تفكير زمالئهمشجعنا األوالد على االستناد إلى ا، وأخير   األنماط.

في  معايير الرياضيات فإنه يمكن تحقيق هذه الطرق،(. وبWhitin and Whitin 2000) آلخرينل ا كبيرةأفكار  نا أفكار

 الواليات مع جميع األوالد. 
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 المصادر
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