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  أساس لعلم الجبر :للتساويفهم األطفال 

Children`s Understanding of Equality: A Foundation for Algebra 
Karen P. Falkner, Linda Levi, and Thomas P. Carpenter :  تأليف  

Teaching Children Mathematics, December 1999    :ُنشر في
 

: مبادئ ومعايير رياضيات المدارس"، آما توصي توصي العديد من الواليات ومناطق المدارس

. بأن يتم تعليم موضوع الجبر في سنوات الطفولة المبكرة، "(NCTM 1998)مسّودة مناقشة 

على الرغم من أن األطفال الصغار يفهمون أآثر بكثير مما جرت العادة على االعتقاد، يمكن 

لجبر الذي يالئم سنوات الطفولة أن يواجه البالغون صعوبة في بلورة فهم ما قد يشّكل ا

 معلًما وثالثة باحثين جامعيين في مشروع لتحديد ماذا يمكن أن 15وينهمك، حالًيا، . المبكرة

سنناقش، في هذا المقال، مفهوم .  تعليم الجبر لألطفال الصغار،، وماذا يجب أن يكونيكون

 .طفال الصغار لتطوير تفكير الجبر لدى األجوهرية، وهي فكرة التساوي

 

 اإلعتقادات الخاطة حول إشارة التساوي

 

 التساوي مع تالميذهم، من المهم إشارةعلى الرغم من أن المعلمين آثيًرا ما يستخدمون 

المشروع،  في بداية هذا.  التساويإشارة وعن التساوياستكشاف ماذا يفهم األطفال عن 

في البداية،   8 + 4 +        = 5: التاليةطلب العديد من المعلمين من تالميذهم حّل المسألة

فقد قالت أحدى معلمات الصف . بدت هذه المسألة للعديد من المعلمين على أنها عادية

بالتأآيد، سوف أساعدك وسأعرض هذه المسألة على "السادس، على سبيل المثال، 

ت هذه وجدف." بالنسبة لكما هي أهمية هذا األمر  تالميذي، لكن ليس لدي أي فكرة

. التربيعة هو الجواب الذي يجب أن يكون داخل 12 ظّنوا أن 24المعلمة أن جميع تالميذها الـ 

ووجدت أن هذه النتيجة هامة جًدا حتى أنها جعلت معلمات صفوف السوادس األخرى يعرضن 

وظّن جميع تالميذ . المسألة على طالبهن، قبل أن تسنح لنا الفرصة فحص النتائج معها

أن الجواب الذي يجب   الذين تلقوا هذه المسألة، تلميًذا145 البالغ عددهم ،ادسالصف الس

 .1 الجدول ُيظهر، آما 17 أو 12أن يكون في المربع هو إما 
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 1الجدول 

 8 + 4 +        = 5النسبة المئوية لألطفال الذين يعطون أجوبة متنوعة للمسألة  

 الصف الجواب الُمعطى

 اآلخرون 17 و 12 17 12 7

عدد 

األطفال

1 

 2 َو 1

2 

3 

4 

5 

6 

0 

6 

6 

10 

7 

7 

0 

79 

54 

55 

60 

9 

48 

84 

7 

20 

10 

20 

44 

45 

14 

0 

0 

14 

5 

30 

0 

2 

14 

20 

15 

5 

11 

0 

0 

42 

84 

174 

208 

57 

42 

145 

 

لماذا واجه العديد من األطفال مشكلة في هذه المسألة؟ من الواضح أن لألطفال فهم 

 هما الجوابان اللذان يجب أن يكونا 17 أو 12اوي إذا ظّنوا أن  التسشارةمحدود للتساوي وإل

ولكن، يفهم العديد من األطفال الصغار آيفية تمثيل وضع يتضمن جعل األشياء . التربيعةفي 

 مثًال، عرضت ماري، وهي معلمة روضة أطفال، على تالميذها المسألة. متساوية

وعندها، . التربيعةيجب أن يكون في  9ن العدد واعتقد جميع التالميذ أ . 5 + 4         = +6

ووضعت، مع األطفال، آومة مكونة من أربعة . قامت ماري بتمثيل هذا الوضع مع األطفال

وفي فسحة أخرى وضعوا آومتين؛ واحدة .  مكعبات5مكعبات، ثم آومة أخرى مكونة من 

ما إذا آان آل ترتيب  مكعبات، ثم سألت ماري التالميذ 9 مكعبات واألخرى من 6مكونة من 

عرف التالميذ أن المجموعات لم تحتو على نفس عدد . يحتوي على نفس عدد المكعبات

المكعبات، وآان باستطاعتهم أن يشيروا إلى المجموعة التي احتوت على أآبر عدد من 

وآان باستطاعة عدد من األطفال إخبار المعلمة آيف يمكنهم جعل المجموعتين . المكعبات

على الرغم من ذلك، وحتى بعد القيام بهذه .  على نفس العدد من المكعباتتحتويان

 التربيعة هو العدد الذي يجب أن يكون في 9الفعالية، استمر التالميذ في االعتقاد أن العدد 

 .في المعادلة
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لقد افترضنا أنه سيكون لدى أطفال الرياض . فاجأت هذه الحادثة ماري والمعلمين اآلخرين

 التساوي وأنهم لم يقوموا بعد ببلورة االعتقادات الخاطئة حول إشارةبة مع بعض التجر

 الرياض يعانون من أطفالولكن، يبدو أنه حتى . التساوي التي تظهر لدى األطفال األآبر سًنا

 التساوي لم تختفي بعد عرض مثال واحد أو مثالين إشارةاعتقادات خاطئة حول معنى 

وتوضح هذه الحادثة، أيًضا، أنه يمكن أن يكون لألطفال . سيطعليهم أو بعد إعطاء تفسير ب

الصغار في سن الرياض فهم مالئم لعالقات التساوي التي تتضمن مجموعات من األشياء 

.  تساويإشارةولكنهم يواجهون صعوبة في ربط هذا الفهم بالتمثيالت الرمزية التي تتضمن 

. من أجل تأسيس أفكار مالئمة حول التساويهنالك حاجة لمجهود منّظم لفترة زمنية مطّولة 

ويجب على المعلمين، أيًضا، أن يهتموا بفهم األطفال للتساوي حالما يتم إدخال الرموز التي 

وإذا لم يتم ذلك، يمكن أن تصبح االعتقادات الخاطئة حول التساوي . تمثل العمليات العددية

 .) الحًقا" الرياضياتحول"أنظر . (أآثر رسوًخا

 

 التساوي تعني أنه يجب عليهم إجراء إشارة األطفال في الصفوف اإلبتدائية ، عامة، أن دقيعت

 التساوي هو إشارة، وأن العدد الذي يأتي بعد اإلشارةالعملية الحسابية التي تأتي بعد هذه 

 و Erlwanger ؛)Nicholas) 1975، و Behr، Erlwangerجواب العملية الحسابية، آما أشار 

Berlanger) 1983( و ؛Anenz-Ludlowو   Walgamuth) 1998( . وال يرى أطفال المدارس

 ." أنه نفس الشيء آـ" التساوي على أنها رمز يعبر عن العالقة إشارةاإلبتدائية، عادة، 

ليس هناك تنوع آبير في الكيفية التي يتم فيها استخدام إشارة التساوي في المدارس 

.  التساوي في نهاية معادلة ما ويظهر بعدها عدد واحد فقطعادة ما تظهر إشارة. اإلبتدائية

، يكون األطفال على صواب عندما 67 -10 - 3 =54  أو 6 + 4 = 10 العددية مثل القضايافي 

 .يفكرون بإشارة التساوي على أنها إشارة إلجراء العملية الحسابية

 

 الصّفان األول والثاني

ويبقى األطفال، عادة، في نفس الصف لمدة . ول والثانيآارين فولكنر تدّرس حالًيا الصفان األ

تُُظهر بقية هذا المقال آيفية تقّدم األطفال في هذا الصف من ناحية فهمهم . سنتين

 .للتساوي على مدى السنة والنصف الماضية
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في صفوف فولكنر، لفترة من الزمن، جزًء ال يتجزأ ) القصصية(لقد آان حل المسائل الكالمية 

وُطلب من التالميذ، على نحو منتظم، أن يكتبوا جمل عددية تبّين آيفية . ليم الرياضياتمن تع

لذلك، توقعت فولكنر أن يكون تالميذها ناجحين عندما طلبت منهم . حّلهم للمسائل الكالمية

ولدهشتها، أجاب التالميذ تماًما آما . للمرة األولى  8 + 4        =  +5حّل الجملة العددية 

، وقام البعض التربيعة في 12فقد وضع معظمهم العدد .  البحث إلى إنهم سيجيبونأشار

وآان النقاش الذي تلى ذلك مشوًقا، إذ قال . 17= بتوسيع الجملة العددية عن طريق إضافة 

ثمانية ُمضافة إلى أربعة تساوي إثني " ألن التربيعة يجب أن يكون داخل 12معظمهم أن العدد 

 .تباس التالي النقاش الذي دار بعد أن عمل التالميذ على حّل المسألةويوضح اإلق." عشر

 

 ؟12 + 5 هو نفس الشيء مثل 8 + 4هل : فولكنر

 .آال: آّنا

 ؟التربيعة في 12لماذا، إًذا، وضعت : فولكنر

 . 12، 11، 10، 9، 8إنها ) وهي تعّد على أصابعها(أترين ذلك؟ . 12 يساوي 8 + 4ألن : آّنا

 .) من األطفال رؤوسهم على أنهم موافقون معهاهّز العديد(

 هل حصل أحدآم على جواب آخر؟: فولكنر

 .7إنه : آدم

 لماذا؟: فولكنر

هذا ما . ألنه يجب أن تحصلي على نفس الكمية على آل جانب من إشارة التساوي: آدم

 .تعنيه إشارة التساوي

 آدم، هل لك أن تكرر ذلك ثانية؟. حسًنا: فولكنر

التالميذ اآلخرون يعتبرون آدم على أنه قائد الصف، ويصغون له بانتباه . تفسيرهيكرر آدم (

 .)شديد

وهكذا آدم، انت تقول أن إشارة التساوي .) مشيرة إلى الجملة العددية على اللوح: (فولكنر

تعني أنه مهما آانت الكمية على جهة واحدة من إشارة التساوي، يجب أن تكون نفس 

 ما رأيكم في ما قاله آدم؟) لبقية الصف. (لثانية من إشارة التساويالكمية على الجهة ا

 .8 + 4 = 12ألن , 12نعم، ولكن يجب أن يكون ذلك : آّنا
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ما يوجد على جانب واحد من إشارة التساوي يجب أن يساوي . آال، ما قاله آدم صحيح: دان

 يجب أن يكون في 7، لذلك العدد 7+5 = 12 َو 8 + 4 = 12: ما يوجد على الجانب اآلخر

 .التربيعة

إن إشارة التساوي هي عبارة عن . تداول التالميذ في الصف هذه القضية لبعض من الوقت

وألنه ال يوجد سبب منطقي   .مصطلح، الرمز الذي اختاره الرياضيون ليمثل فكرة التساوي

نر أنه من ، اعتقدت فولك"إجراء عملية الحساب"يشير إلى إن إشارة التساوي ال تعني 

ولكن، لم يكن آافًيا إعالم الصف بما . المالئم أن تخبر الصف أنها توافق على ما قااله آدم ودان

تعنيه إشارة التساوي للعديد من التالميذ حتى يصبحون قادرين على تبني االستخدام 

 .العادي لإلشارة

 القضايا نقاش عندها، إختارت فولكنر أن تطور فهم تالميذها إلشارة التساوي من خالل

عرضت ). Robert Davis ) 1964العددية الصحيحة والخاطئة؛ ويستند هذا النقاش إلى عمل 

 التالية، وسألتهم ما لقضايا العددية، تشبه إلى حّد ما االقضايافولكنر على تالميذها عدد من 

 . العددية صحيحة أو خاطئةالقضاياإذا آانت 

 

3)  7 = 3 + 4 2)  12 - 5 = 9 1) 4 + 5 = 9 

6)  8 = 8 5)  7 + 4 = 15 - 4 4)  8 + 2 = 10 + 4 

 

 األولى صحيحة وأن الثانية القضيةفقد وافق الجميع على أن . آان رّد فعل التالميذ مثيًرا

لكنهم آانوا متأآدين على . وآان بإمكانهم إثبات ما قالوه بواسطة عدد من الوسائل. خاطئة

 .القضايانحو أقل بالنسبة لباقي 

 

الكثير من (هل هي صحيحة أم خاطئة؟ . 7 = 4 + 3ماذا بشأن القضية التالية؟ : فولكنر

 )التململ، الوجوه المتوترة، والغمغمة في الصف

 .7 يساوي 4 + 3. نعم: غريتشين

 . خاطئةالقضيةلكن : ِند

 .إنها معكوسة: آّنا
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ميذ سبعة مكعبات وتطلب تقوم بتمثيل المسألة، فتعطي أحد التال.(دعونا نجرب هذا: فولكنر

وتعطي تلميًذا آخًرا أربعة مكعبات في إحدى يديه وثالثة . منه أن يقف إلى أحد جانبيها

اآلن، هل يحمل هذان ) ويقف ذلك التلميذ إلى جانبها اآلخر. مكعبات في اليد األخرى

 التلميذان نفس عدد المكعبات؟

 .نعم: الصف

تطلب فولكنر من التلميذين تبديل (التلميذان؟ هل هنالك فرق إلى أي جانب يقف : فولكنر

 .)مكانهما، وهما يقومان بذلك

 ...آال، ولكن : الصف

فقد ظّن .  العدديةالرابعة خلقت اضطراًبا لدى العديد من األطفالالقضيةآما يمكنكم التخّيل، 

آان األطفال ذوو الفهم . 10 تساوي 2 + 8 العديدة هي صحيحة ألن القضيةبعضهم أن 

 2 + 8 العددية هي خاطئة ألن القضيةاسخ للتساوي قادرين على التفسير أن هذه الر

 .14 ال تساوي الـ 10 والـ 14 تساوي 4 + 10 و 10تساوي 

وتكلمت آّنا . ، آان الصف في وضع اضطراب8 = 8وعندما وصلت فولكنر إلى الجملة األخيرة، 

ال يجوز لك  تساوي الثمانية، ولكن، حسًنا، نعم الثمانية" نيابة عن التالميذ عندما قالت 

 في األسابيع القليلة المتبقية من السنة الدراسية، استمرت فولكنر ."آتابتها بهذه الطريقة

 . في إعطاء الطالب المسائل ذات إشارة التساوي في مواقع متنوعة
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 حول الرياضيات
ينبغي على األطفال أن يفهموا أن التساوي هي عالقة تعّبر عن فكرة أن تعبيرين رياضيين لهما 

األول، يحتاج األطفال إلى هذا . من المهم أن يفهم األطفال هذه الفكرة لسببين. ذات القيمة

 مثًال، القضية العددية. الفهم للتفكير في العالقات التي تعّبر عنها القضايا العددية

وعندما يقول .  تعبر عن عالقة رياضية مرآزية بالنسبة لعلم الحساب7 + 8 = 7 + 7  +1 

 1 وعند إضافة 14 يساوي 7 زائد 7 لكنني أعرف أن ،8 زائد 7أنا ال أذآر ماذا يساوي " الطفل

سيكون لدى األطفال الذين . فأنه يفّسر عالقة هامة جَدا تعّبر عنها قضية عددية" ،15يصبح 

اوي طريقة معينة في عرض مثل هذه األفكار الحسابية؛ وهكذا، سيكون يفهمون التس

الطفل الذي ُتتاح له العديد من الفرص . باستطاعتهم التواصل والتعمق أآثر في هذه األفكار

 والتفكير فيها، قد يكون قادًرا على 17 � 9 = 17 � 10 + 1للتعبير عن القضايا العددية مثل 

 ، عن طريق التعبير عنها 45 - 18ضي لحل مسائل أآثر صعوبة، مثل استخدام نفس المبدأ الريا

وعند . وُيظهر هذا المثال حسنات دمج تعليم الحساب وتدريس الجبر. 2+20-45=18-45بواسطة 

القيام بذلك، يمكن للمعلمات أن يساعدن األطفال على زيادة فهمهم للحساب في نفس الوقت 

 .الذي يتعلمون فيه مفاهيم الجبر

سبب الثاني لكون فهم التساوي آعالقة أمًرا هاًما هو إن عدم وجود مثل هذا الفهم يشكل ال

 Kieran) أحد العوائق الرئيسية التي تواجه التالميذ عندما ينتقلون من الحساب إلى الجبر 

1981; Matz 1982) . 4فّكر، على سبيل المثال، في المعادلةx+27=87 آيف تبدأ في حل هذه 

لماذا نقوم بذلك؟ قد نقوم بذلك ألننا . 87 من 27ربما ستتضمن خطوتك األولى طرح الـ المعادلة؟ 

إذا آانت إشارة التساوي تعبر عن العالقة بين تعبيرين، فمن .  من آال جانبي المعادلة27نطرح 

 تساوي الكمية 27المنطق أنه إذا آانت الكميتان متساويتين، يجب أن تكون الكمية األولى ناقص 

ماذا عن األطفال الذين يعتقدون أن إشارة التساوي تعني أن عليهم عمل . 27انية ناقص الث

 من آال جانبي 27شيء ما؟ ما هي فرصهم بأن يكونوا قادرين على فهم المنطق في أن طرح 

المعادلة يحافظ على عالقة التساوي؟ يمكن لهؤالء التالميذ أن يحاولوا تذآر سلسلة من القواعد 

وألن مثل هذه القواعد غير مغروسة في الفهم، على األغلب أن يتذآرها . الت فقطلحل المعاد

ولهذه األسباب، يجب على . التالميذ على نحو خاطئ وأال يكون باستطاعتهم تطبيقها بمرونة

 .   األطفال أن يفهموا أن التساوي هي عالقة وليس إشارة لعمل شيء ما
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 السنة التالية

وحّل . ، على تالميذها8 + 4 +        = 5حت فولكنر نفس المسألة، في فصل الخريف، طر

بعض التالميذ الذين آانوا في الصف في فصل الربيع السابق المسألة حًال صحيًحا، ولكن 

 باعتزاز؛ التربيعة في 12ووضع العديد من تالميذ الصف األول الجدد العدد . ليس جميعهم

وتلى ذلك نقاش يشبه . هول ثم طلبوا المساعدةحّدق اآلخرون في الجملة العددية بذ

ولكن، هذه المرة فهم بعض األطفال فكرة . النقاش الذي دار في فصل الربيع السابق

وأعطت ليلي التفسير األآثر . التربيعة في 7التساوي وفّسروا بحماس لماذا يجب وضع العدد 

يجب أن تكون . لك تعادلإشارة التساوي تعني إنه يجب أن يكون هنا"حيوية إذ قالت أن 

يجب أن تكون ". سو-السي"إنها مثل لعبة . الكميتان نفسها على طرفي إشارة التساوي

 ."متعادلة

وآان لكل . آان نقاش الصف هذا واحًدا من عدد من النقاشات حول القضايا العددية المفتوحة

فكرة أنه يجب على آل نقاش تالميذه المرتابين، باإلضافة إلى التالميذ الذين عادوا وفسروا 

وبينما أصغت فولكنر للنقاشات، . طرف من إشارة التساوي أن يحتوي على آمية متساوية

والحظت من المتكلم، وراقبت تعابير الوجوه، بدا أن التالميذ قد بدأوا في فهم التساوي لكن 

 وآانت فولكنر مقتنعة أن فكرة التساوي. لم يكن من السهل فهم هذه الفكرة وبسرعة

ستستغرق وقًتا حتى يفهمها جميع األطفال، لذلك عادت إليها على نحو متكرر مع تقدم 

 .السنة الدراسية

أوًال، واصلت . قامت فولكنر بدمج النقاش حول التساوي خالل السنة الدراسية بطريقتين

ى بعض األمثلة عل. عرض القضايا العددية المفتوحة بحيث قامت بتنويع موقع العدد المجهول

 . 7 =       + 6 + 4 ، َو  7 + 8 +       = 10،   =       5 + 9: القضايا العددية هذه هي

وثانًيأ، قامت بعرض قضايا عددية صحيحة وخاطئة، مثل التي وردت في األمثلة ، لتشجيع 

آذلك جعلت األطفال يكتبون قضايا عددية . األطفال على التفكير في معنى إشارة التساوي

إن المهام التي استخدمتها فولكنر لبناء فهم األطفال للتساوي آانت، أيًضا، . طئةصحيحة وخا

 .المهام التي بنت فهمهم للعمليات الحسابية

وفي آذار آان للصف هذا . مع تقدم السنة الدراسية، بدأ المزيد من األطفال بفهم التساوي

 :النقاش
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ماذا يجب أن نضع في . 8 +9       =  +10:  أنظروا إلى القضية العددية التالية: فولكنر

 التربيعة الفارغة؟

 .17يجب أن نضع : آاري

وهكذا، ليس من الصحيح أن نضع , 27 يساوي 17 + 10َو , 17 تساوي 8 + 9ولكن، : سكيب

 . في التربيعة17

 .17 ال يساوي 17 + 10هذا صحيح؛ : ميرا

آال . 17 يساوي 8 + 9 و 17 يساوي 7 + 10 في التربيعة 7أعتقد أنه يجب أن نضع : ِند

 )يوافق الصف، بشكل عام، غير أن آاري غير مقتنعة حتى اآلن. (الجانبين متعادالن

 :أنظروا إلى هذه القضية العددية. فكروا بما نعرفه عن إشارة التساوي: فولكنر

 هل يمكنكم معرفة العدد الذي في التربيعة، حتى بدون إجراء 4898 + 3 = 4897      + 

 ية الجمع؟عمل

، لذلك نحتاج إلى إضافة 4898 من 1 أصغر بـ 4897 في التربيعة؛ 4أعتقد أنه يجب وضع : الري

 .3 إلى الـ 1

ويوافق الصف، . يهّز األطفال رؤوسهم(هل فعل أحد منكم ذلك بطريقة مختلفة؟ : فولكنر

 .)بشكل عام، على أن طريقة هاري تعطي الجواب الصحيح وعلى أنها سهلة

 

مثل هذه النقاشات حول القضايا العددية سياًقا هاًما لألطفال لمناقشة التساوي خالل وّفرت 

ومع تقدم السنة، أصبحت النقاشات حول التساوي متداخلة بالنقاشات . السنة الدراسية

وفي المثال التالي، يناقش األطفال قضية أآثر . حول المفاهيم الجبرية الحسابية األخرى

 .ا للمتغيرات وللعمليات، إضافة إلى التساويإحكاُما وتتضمن فهًم

 وقالت أن القضية صحيحة، ثم سألت . a = b + 2طلبت فولكنر من الصف النظر إلى القضية 

؟ األطفال الذين يعتبرون إشارة التساوي بأنها إشارة لفعل شيء b   أم a الصف أيهما أآبر، 

 b  لـ2 هو أآبر بسبب إضافة b أن فهم قد يعتقدون . ما سيواجهون مشكلة في هذه المسألة

  هما رمزان لمتغيرين، b   وَ  a وافق الصف، أوًال، على أن  . a وعدم إضافة أي شيء لـ  

.  هو األآبرa بعد ذلك، وافق الصف بسرعة على أن .  أو المثلث)تربيعة (مثلهما مثل المربع

 المحكم لمفهوم ودّلت نقاشاتهم الداعمة لهذا الموقف، بشكل واضح، على فهمهم

 .التساوي
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  هو األآبر؟a لماذا تعتقدون أن : فولكنر

 .  يجمعهما مًعاa عن بعضهما البعض؛ 2 َو b لقد قاموا بفصل : آّنا

 .a هو جزء من 2باإلضافة إلى ذلك، ). هو األآبر (aأعتقد أن : جيري

 .، ألنك تجمعهمهاb  فإنه أآبر من b  + 2 أآبر، ألنه مهما آان aنعم، يجب أن يكون : مايا

 .b وال يوجد ذلك في الـ  + 2  يوجد الـ a حسًنأ؛ في الــ : آّنا

 .a يجب أن يكون نفس الشيء مثل  b + 2 يجب أن يكونان مًعا نفس الشيء: ليلي

 

 الخالصة

تشير مثل هذه النقاشات، التي تشمل أعداًدا متزايدة من األطفال، إلى أنهم تعلموا رؤية 

وبسبب ". قم بذلك"على أنها رمز يصف عالقة ما بدًال من رؤيتها آإشارة إشارة التساوي 

آتابة هذا المقال قبل نهاية السنة الدراسية، لم نقم بجمع معطيات تلخيصية حول فهم 

ولكن، في دراسة تجريبية شملت .  في هذا الصف8 + 4 +        = 5األطفال للمسألة 

 أجابوا 16 طفًال من أصل 14س المدينة، وجدنا أن مجموعة من الصفين األول والثاني في نف

 .التربيعة في 7إجابة صحيحة إنه يجب وضع العدد 

عندما نفكر في إدخالنا لفكرة التساوي  وإشارة التساوي لهذا الصف وللصفوف األخرى، 

فليلي تستخدم . تتواصل دهشتنا من اإلهتمام واإلثارة التي يضفيهما األطفال على النقاش

وسكيب غضب عندما . بحماسة طفل مستعد للعب على هذه اللعبة" سو-السي"ة استعار

هذه ليست تعليقات مملة ألطفال . 17 = 27قام أحدهم بملء الفراغ بحيث آانت النتيجة 

يتطلعون للفرصة بين الدروس وإنما مساهمات مثيرة ألطفال يستكشفون عالًما جديًدا من 

هؤالء األطفال يطورون . هم يستمتعون بقوة تلك المعرفةالتفكير والتواصل بطريقة رياضية، و

وسيتيح لهم هذا الفهم . فهًما للتساوي من خالل تعلمهم عن األعداد والعمليات الحسابية

 .      التفكير في التساوي، وسيضع أسًسا راسخة لتعلم الجبر في المستقبل
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