
 
Translated and reprinted with permission from Mathematics Teaching In the Middle School, copyright © 2000 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 
______________________________________________________________________________________________ 

 il.ac.haifa.6k-mathcenter://http المرآز القطري لمعلمي الرياضيات في االبتدائية وما قبل االبتدائية
 

 

1 

 

 :ثالثة بالونات بدوالرين

 تطوير تفكير تناسبي

Three Balloons for Two Dollars:

Developing Proportional Reasoning 

 

 
 

 Cynthia W. Langrall and Jane Swafford: تأليف

 Mathematics Teaching in the Middle School, Vol. 6, No. 4, December 261-254: ظهر في

2000, pp.  

 آميل ظاهر: رجمةت

 

بعد ذلك قرروا .  الثالثة دوالرينالبالونات اشترى ألين وجيم وستيف ثالثة بلونات مملوءة بالهيليوم ودفعوا ثمن

 Lamon( بالوًنأ؟ 24آم دفعوا مقابل . العودة الى الدآان وشراء ما يكفي من البالونات لكل واحد في الصف

1993b ( 

 16 اعطى البعض الجواب الصحيح، ) ثامن�خامس (االعدادية يذ الصفوف عندما ُأعطيت هذه المسألة لتالم

اي نوع من التفكير أدى الى مثل هذا التفاوت .  دوالًرا26 و 24 و 12 و 8دوالًرا، لكن اعطى آخرون اجوبة اخرى، 

 في االجوبة؟ 

 ويرّسخ التالميذ .االعداديةان التفكير التناسبي هو أحد أهم القدرات التي يجب تطويرها في الصفوف 

 عن طريق يمعرفتهم برياضيات المدرسة االبتدائية ويبنون قاعدة لرياضيات المدرسة الثانوية والتفكير الجبر

من المرّجح ان يواجه التالميذ الذين يفشلون في تطوير تفكير تناسبي عقبات في . استخدام التفكير التناسبي

 .فهم رياضيات المستوى العالي، خاصة الجبر

في الجبر، وهو مشروع لتعزيز  ) PUMP) Peoria Urban Mathematics Planقد عملنا، من خالل مشروع ل

 على ة معلًما للصفوف الوسطى في مدينة متوسط44، مع "صندوق العلوم الوطني"معرفة المعلمين مّوله 

اح العديد من ولكي نساعد المعلمين على فهم سبب عدم نج. زيادة عدد الطالب الذين يتسجلون للجبر

 التناسبي لنري ما إذا آانت تقدم لنا اي فكيرطالبهم في التناسب، بحثنا في المراجع المهنية المتعلقة بالت

"  Rational number project" ومشروع Lamon (1993a, 1993b, 1994, 1995)وقد دمجنا نتائج ابحاث . تبصُّر

)Cramer, Post and Currier 1993 (وففي عملنا في صف PUMP . يعرض هذا المقال التبّصرات التي 
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اآتسبناها من دراسة المراجع المهنية وتجاربنا مستخدمين العديد من المسائل التي وجدناها في المراجع 

 . المهنية مع تالميذ المدارس االعدادية في المدن

 

 نظرة عامة على التناسب

مثًال، ان نسبة ثالثة . نى أنهما تنقالن نفس العالقةالتناسب هو االدعاء القائل بأن نسبتين تتساويا بمع

 هو 3 / 2 = 24 / 16وهكذا، فإن التعبير .  دوالًرأ16 بالوًنأ الى 24بالونات الى دوالرين هي النسبة ذاتها بين 

.  بين آميتين، البالونات والدوالرات في هذا المثل (multiplicative) ويعبر التناسب عن عالقة ضربية. تناسب

 هذه، ويعني ان الثمن لكل ثالثة بالونات هو دوالران، او انه يمكن شراء ضربيةعالقة الال 2/3وينقل التناسب 

ولكي تجد عدد البالونات التي يمكنك شراؤه بمبلغ معين، يجب عليك ضرب المبلغ .  بالون مقابل آل دوالر1.5

 . 1.5 او بـ 2/3بـ 

 

 أنواع المسائل

  آل- جزء -في مسألة جزء ). 1الشكل انظر (ة انواع من مسائل التناسب  اربع1993b) (Lamonيحدد 

، االجوبة الصحيحة مع تمثًال، الصبيان مع البنا(، تتم مقارنة مجموعة جزئية من الكل مع مكملها )صحيح(

). ؤال س100 جواًبا صحيًحا من بين 80 طالًبا، 20 صبًيا من بين 12مثًال، (او مع الكل نفسه ) االجوبة الخطأ

المسائل التي تتضمن مجموعات مرتبطة تربط بين آميتين، ال تكونان عادة مرتبطتين، من خالل سياق 

المسائل التي تتضمن مقاييس . المسألة، مثل البالونات والدوالرات، الناس والبيتسا، والكعيكات والعلب

ف جيًدا، مثل السرعة التي هو او تناسب معرو   (Rates) قَيممعروفة جيًدا تعبر عن العالقات التي هي 

وتعبر مسائل .  والساعات، او وحدة الثمن التي هو النسبة بين االغراض والدوالراتالكيلومتراتالنسبة بين 

، "إرتفاع"التكبير عن عالقة بين آميتين متواصلتين، مثل االرتفاع او الطول أو العرض او المحيط، وتتضمن اما 

 .      ، اي، التقلص او االنكماش"نخفاضا"، او التمدداي، االضافة او 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التناسب مسائل انواع: 1 الشكل

)صحيح (آل -جزء -جزء

 مجموعة آل في وآان. طالب 5 على مجموعة آل تحتوي مجموعات في طالبها جونز السيدة وضعت

 صفها؟ في الصبيان وعدد البنات عدد هو ما طالًبا، 25 لديها آان اذا. بنات 3
 

 المرتبطة المجموعات
 بعد. دوالرين الثالثة البالونات ثمن ودفعوا بالهيليوم مملوءة بالونات ثالثة وستيف وجيم لينا اشترى

 24 مقابل دفعوا آم. الصف في واحد لكل البالونات من يكفي ما وشراء الدآان الى العودة قرروا ذلك

 بالوًنأ؟
 

 جيًدا المعروفة المقاييس
 

 بهذه يستطيع، هل. البنزين من غالونات 6 هلًكامست ميًال 156 لمسافة سيارته دي الدآتور قاد

  البنزين؟ من غالوًنا 21 على يحتوي آامل وقود بخزان 561 مسافة سيارته يقود ان النسبة،
 

 )والتقلص التمدد أوضاع (التكبير

       الجديد؟ الصورة عرض هو ما. انًشا 12 الى 8 من طولها تغير بحيث انشات 8×6 صورة تكبير تم
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  التناسبي التفكيرتستنبط انواع مختلفة من المسائل انواًعا مختلفة من الحلول بغض النظر عن 

)Lamon 1993b .( التناسبي ذات التفكيروتشير االبحاث الى ان التالميذ يميلون الى استخدام استراتيجات 

ويتم استنباط لغة النسبة بشكل طبيعي اآثر عندما . لي في حل مسائل المجموعات المرتبطةالمستوى العا

يتم ارغام الطالب على التفكير بمجموعتين، عادة ليستا مرتبطتين، آمرآب يتعلق الواحد باآلخر في سياق 

 حتى عندما  آل، الى استخدام طرق تفكير غير رسمية،- جزء-ويميل التالميذ، في مسائل جزء. المسألة

 آل تتطلب استراتيجيات العد - جزء-اظهروا تفكير المستوى العالي في مسائل اخرى، الن مسائل جزء

 .    تناسبًيا متقدًماتفكيرًاوالمالءمة والبناء الى أعلى، وهي استراتيجيات ال تتطلب 

لتالميذ، آون مثل هذه بالنسبة لبعض ا. توصي المراجع المهنية استخدام مسائل المقاييس المعروفة جيًدا

لكن بالنسبة لآلخرين، قد يتيح آون : المقاييس مألوفة لهم، مثل السرعة والثمن، قد يسهل التفكير التناسبي

مثًال، التالميذ الذين تعلموا قاعدة لحل مسائل ). Lamon 1993b(اللغة مألوفة لهم اخفاء عدم فهمهم 

عالقة الضربية او التناسب اللكنهم، ال يفهمون بالضرورة . ، قد يكونون قادرين على حل هذه المسائلالسرعة

وقد تم تحديد . ، إي انه يتم سفر عدد معين من الكيلومترات في آل ساعةالسرعةالتي تتضمنها مسائل 

 Cramer, Postمثل، (، في جميع المراجع المهنية التي راجعناها، على انها النوع األآثر صعوبة التكبيرمسائل 

and Currier, 1993; Lamon 1993b .( وتتضمن مسائل التكبير آميات متواصلة، يصعب على التالميذ تمثيلها

 آل ومسائل المجموعات المرتبطة التي تعالج - جزء �بواسطة االغراض او الصور، على عكس مسائل جزء 

 .آميات مباشرة

 استراتيجيات حل التالميذ

، PUMP المشارآة في مشروع ) ثامن�خامس (عدادية اال تلميًذا من صفوف المدارس 16لقد قابلنا 

مستخدمين مسائل من آل واحدة من الفئات االربع، الآتشاف اي نوع من االستراتيجيات سيستعملون لحل 

وقد اختار المعلمون للمقابالت اربعة تالميذ من آل صف؛ من الصف الخامس حتى الصف . المسائل المختلفة

 مستوى فهم يوآان واحد من تالميذ آل صف ذ. هم العام في فهم الرياضياتالثامن باالستناد الى مستوا

 .منخفض، وآان اثنان ذات مستوى فهم متوسط، وواحد ذي مستوى فهم عال

 0المستوى 

لقد حددنا، من خالل فهمنا للمصادر المهنية ونتائج مقابالتنا، اربعة مستويات مختلفة من االستراتيجيات 

وتتميز .  ال تتضمن اي تعليل تناسبي0االستراتيجيات على المستوى ). 2 الشكلظر ان(للتفكير التناسبي 

او استعمال  (multiplicative) ضربية بدًال من المقارنات ال(additive)هذه االستراتيجيات بمقارنات جمعية 

آيري، . آثر نضوًجاوهي ال تؤدي الى الحلول الصحيحة او الى تطور تفكير تناسبي ا. عفوي لألعداد او للعمليات

 دوالرات، آما يظهر في 8مثًال، اختارت أعدادًا بشكل عفوي للقسمة في مسألة البالونات وحصلت على جواب 

 :الحوار التالي

 آيف حددت جوابك؟: المعلم

خذت ا.  بالوًنا24 بالونات، ثم قرروا العودة والدفع مقابل 3النهم اذا قالوا انهم دفعوا دوالرين مقابل آل : آيري

 . 24 وقسمت على 3العدد 

 ؟3 على 24لماذا قّسمت : المعلم
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 .24 بالوًنأ، فّكرت بشيء يمكن تقسيمه على 24ألنهم عندما قالوا آم دفعوا مقابل : آيري

 القسمة اعتباطيا عدادعلى الرغم من انه ربما آان لكيري سبب الختيار القسمة آعمليتها، آان اختيارها أل

 . الى سياق الوضع التناسبيوغير ُمبرر باالستناد

 :اما ايرل فأجاب عن مسألة البالونات بالصورة التالية

 .2+ 24لذلك، فانك تأخذ .  بالونات3، هم دفعوا دوالرين مقابل إذا :ايرل

 ؟ 24 و 2لماذا تقوم بجمع : المعلم

لذلك عليهم . أ للصف آله بالوًن24نجمع آي نرى األعداد، ألن البالونات تكلف دوالرين وهم يريدون شراء : ايرل

 . دوالًرا26حساب آم سيكلف، 

وفي الحقيقة، .  اضعاف عدد البالوناتُ تكلف ثماني اضعاف اآثر8 ، ضربيةعالقة الالمن الواضح ان ايرل لم يفهم 

فقد قام خالل المقابلة آلها بتفسير العديد من المسائل بمصطلحات الجمع، بغض النظر عن مالءمة الكميات 

، ألنه تم تكبير جانب )1الشكل انظر (بالنسبة لمسألة تكبير الصور . ختارها، مثل الدوالرات والبالوناتالتي ا

بالنسبة له، . 1.5 انشات بدًال من ضربه بـ 6 انشات الى جانب الـ4 اخرى، أضاف ايرل إنشات  انشات بأربعة8الـ

 مرة من 1.5 بدًال من تكبير الصورة آلها بـ  انشات الى آل جانب من جوانب الصورة4التكبير آان قضية اضافة 

الطالب مثل ايرل وآيري ال يفهمون العديد من المكونات االساسية الكامنة وراء التفكير . آبرها االصلي

 .   التناسبي

 
 التناسبي التفكيراستراتيجيات:2لشكلا

الالتناسبي التفكير : 0 المستوى  
 ..")مثل يبدو هذا ("بصرية رموًزا  يستخدم او يخمن •
 ضربية عالقات على التعرف على قادر غير •
 عفوي بشكل واالستراتيجيات والعمليات األعداد يستخدم •
  مقياسين بين الربط على قادر غير •

 
 التناسبية االوضاع حول رسمي غير تفكير: 1 المستوى

 معنى وذات مفهومة االوضاع تكون آي المحسوسة واألدوات والنماذج الصور يستخدم •
  نوعية مقارنات يجري •

 
 الكمي التفكير : 2 المستوى

 مرآبة وحدات يستخدم او يوّحد •
 ويستخدمها) (Unit Rate الوحدة قيمة يجد •
 الجدول او (scalar factor) العددي العامل يستخدم او يحدد •
  متكافئة آسوًرا يستخدم •
 المقياسين آال (Builds up) االعلى الى يبني •
 

 الرسمي التناسبي التفكير : 3 المستوى
 التبادلي الضرب قاعدة مستخدًما المسائل ويحل المتغيرات مستخدًما تناسًبا يعّوض •

 المتكافئة الكسور او Cross product قطرًيا الضرب(
  المشترآة والتغييرات الثابتة تالعالقا آامل يفهم •

)Invariant and covariant relationships.( 
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http://mathcenter-k6.haifa.ac.il


 
Translated and reprinted with permission from Mathematics Teaching In the Middle School, copyright © 2000 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 
______________________________________________________________________________________________ 

 il.ac.haifa.6k-mathcenter://http المرآز القطري لمعلمي الرياضيات في االبتدائية وما قبل االبتدائية
 

 

5 

 
 :1المستوى 

 في . غير الرسمي حول االوضاع التناسبيةفكير التي استخدمها التالميذ الت1تمثل استراتيجيات المستوى 

هذا المستوى، يستطيع التالميذ التفكير بشكل مثمر بالمسائل، مستخدمين الوسائل المحسوسة او الصور 

مثُال، استعملت بليندا في البداية استراتيجية تفكيرية ال تناسبية . او النماذج االخرى من اجل فهم االوضاع

 اضطربت عندما ُطلب منها عرض وقد. 24و )  سنت200(لحل مسألة البالونات عن طريق جمع دوالرين 

واستمرت في رسم .  دائرة على الورقة24فرسمت . تعليلها، واقترح عليها المعلم ان ترسم ما آانت تفكر به

خط على مجموعات مكونة من ثالث بالونات، متابعة آمية الدوالرين التي سجلتها على الورق، ثم جمعت 

). a1 الشكلانظر (يا صورة لتفهم مسألة مجموعات الطالب وبشكل مشابه استخدمت تون". الدوالرين"عمود 

هناك "ألن ) b3الشكل انظر (فقد قامت اوًال برسم خمس مجموعات تحتوي آل واحدة على خمس تربيعات 

ثم قامت بعد ذلك بتسجيل ."  اشخاص في آل مجموعة5 يعطي 5 ُمقسمة على 25خمسة مجموعات، و 

.  3+2=5ثالث بنات في المجموعات، و "على تربيعتين ألن هناك " B"رف على ثالث تربيعات  والح" G"الحرف 

واستنتجت استنتاًجا صحيًحا أنه يوجد " و "التربيعاتبعد ذلك قامت بعّد " وهكذا، هناك صبيان في آل مجموعة

 . صبيان10في الصف 

أعطت . البالونات، المكعبات في هذا المثال، التالميذ على فهم مسألة المحسوسةلقد ساعدت الوسائل 

وعندما طلب منها المعلم ان تجرب المكعبات، وضعت ثماني مجموعات ذات .  دوالًرا12جويسي اوًال الجواب 

. مكعًبا24ثالث مكعبات آل واحدة، ثم قامت بعدها مضيفة ثالث آل مرة لتتأآد من وجود   

.  بالوًنا24 دوالرات لـ8 بالونات تكلف دوالرين، فانك تحتاج الى ةإذًا، إذا آانت ثالث: جويسي  

آيف استخدمت المكعبات لتحديد ثمن البالونات؟: المعلم  

ثمنها دوالران، وثالثة اخرى يصبح الثمن اربعة ) مشيرة الى مجموعة من ثالثة بالونات(حسًنا، هذه : جويسي

وهكذا يكون .  دوالًرا16  دوالًرا و14 دوالًرا و 12 دوالرات و 10 دوالرات ثم 6دوالرات وبعدها ثالثة اخرى يصبح 

. دوالًرا16الجواب   

آيف يمكنك ان تحددي اي جواب هو الصحيح؟ . لقد اعطيت عدًدا من االجوبة المختلفة: المعلم  

.      دوالرات فقد آنت أخمن8بالنسبة للجواب .  دوالًرا ألن النموذج بّين لي ذلك16اظن انه : جويسي  

 مكعًبا في عرمات من ثالثة مكعبات آل واحدة، 24مثًال، وضعت جودي الـ.  مكعًبا24بدأ التالميذ اآلخرون بـ

ووضع آوري عرمات مشابهة، ثم وضع مكعبين يمثالن الدوالرين امام . وقامت بعّدها مضيفة مكعبين آل مرة

 .    ثم قام بعّد المكعبات في عرمات المكعبين. آل عرمة

مالئمة للعرض بواسطة الصور والرسومات التوضيحية    آل- جزء-ان مسائل المجموعات المرتبطة و جزء

يجب ان يتم السماح للتالميذ بتطوير مثل هذه االستراتيجيات قبل ان يتم تعليمهم . دوات المحسوسةواأل

يساعد هذا العرض التالميذ في بناء . Cross product الضرب التبادلي آيفية اعداد التناسبات واستخدام قاعدة

مي لتطوير فهم افضل لكيفية اختالف المقياسين في آل واحدة من العالقات بين التناسب تعليلهم غير الرس

 .مًعا

http://www.nctm.org/
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/


 
Translated and reprinted with permission from Mathematics Teaching In the Middle School, copyright © 2000 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 
______________________________________________________________________________________________ 

 il.ac.haifa.6k-mathcenter://http المرآز القطري لمعلمي الرياضيات في االبتدائية وما قبل االبتدائية
 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2المستوى 

 او أدوات محسوسة االآثر تطوًرا، يمكن ان يستخدم التالميذ تعليًال آمًيا بدون استخدام 2في المستوى 

ستخدمت دياموند اوًال استراتيجية تعليل التناسبية في ا. يستطيعون ربط نماذجهم مع الحسابات العددية

 12 لتحصل على 2 على 24 دوالرات، ثم قسمت 8 لتحصل على 3 على 24مسألة البالونات؛ فقد قسمت 

ت ثماني مجموعات ولعدم قدرتها على التوفيق بين اجابتيها، لجأت دياموند الى استخدام المكعبات وبَن. دوالًرا

 .ها على ثالثة مكعباتتحتوي آل واحدة من

  بالوًنا؟ 24إذًا، آم سيكلف شراء : المعلم

ضع آل .  دوالًرا ألن آل مجموعة تكلف دوالرين، وهنالك ثالثة بالونات في آل مجموعة16الجواب هو : دياموند

ثالثة لقد أخذت ....  دوالًرا16 مجموعات وثمنها 8ثالثة في مجموعة، وآل مجموعة تكلف دوالرين، ويكون لدينا 

 ) 4a الشكلانظر . (8×2 =16م ، ث24 مجموعات لتساوي 8في آل مجموعة ضرب 

ومّكنها هذا االدراك من ". دوالران"فهمت دياموند، عن طريق استخدام المكعبات، انها تحتاج ثماني مرات 

تالميذ وآان باستطاعة . 2، عارضة بذلك تعليل آمّي في المستوى 8×2التقدم الهادف نحو الحساب العددي 

 ).4bالصورة انظر (آخرين بناء المقياسين بدون صور او مكعبات، آما يبّين حل تونيا 

 

 للتالميذ رسميةغيرتفكيراستراتيجيات:3الشكل
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وحصل على .  بمساعدة اآللة الحاسبة3لبالون الواحد عن طريق تقسيم دوالرين على احسب مارتي ثمن 

رامر وآخرون وقد وجد آ. 24ثم ضرب هذه النتيجة بـ "  الغريب،العدد"، واطلق عليه اسم 0.66667العدد 

)Cramer 1993 ( ان استخدام استراتيجية قيمة الوحدة(unit rate) آانت اآثر االستراتيجيات شعبية، وآانت 

ولكن، وجد هؤالء الباحثون ايًضا ان المسائل التي تتضمن . المسؤولة عن اآبر عدد من االجوبة الصحيحية

  .         ثير دوالر، آانت اصعب بك0.67معدالت اعداد غير صحيحة، مثل 

 

 
 للتالميذ الكمي التفكير استراتيجيات: 4 الشكل
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 :3المستوى 

 تناسب باستخدام متغير وإيجاد حل تعويض ،3يستطيع التالميذ، في مستوى التناسب الرسمي، المستوى 

 او الكسور المتكافئة، مع فهم آامل cross pruduct rule قاعدة الضرب التبادلي للمتغير عن طريق استخدام

ب ان يفهموا ان العالقة بين مقياسين، هنا البالونات والدوالرات، يجب على الطال. للعالقات البنيوية القائمة

، في الوقت التي يتغير فيه المقياسان سوية في آل نسبة، اي، تغّير )Invariant (تبقي نفسها، اي، ثابتة 

 في هذه المقابالت، التي تم اجراؤها في بداية عملنا على التعليل التناسبي، لم ُيظهر اي. (covary)مشترك

تلميذ تفكيرًا تناسبًيا رسمًيا عن طريق تعويض تناسب رمزي، على الرغم من انه تم عرض طريقة تعويض 

 .التناسبات في الكتب الدراسية ابتداًء من الصف الخامس

  التناسبيللتفكيرالمرآبات االساسية االربعة 

 .التالميذ التناسبيتفكيرديات اربعة متطلبات اساسية للتفكير التناسبي يمكنها أن تساعد على تفسير محدو

 1المرآب 

، وبين التغيير (Additive) او الَجمعّي ،(Absolute)  المطلقيجب على التالميذ ان يعرفوا الفرق بين التغيير

 10يغير التغيير المطلق الكمية االصلية بكمية مطلقة او ثابتة، مثل . (Multiplicative)الضربي  أو النسبي،

في .  بالمئة10تغيير النسبي الكمية االصلية بكمية نسبية بالنسبة للكمية االصلية، مثل ويغير ال. دوالرات

 انشات من الصورة عن طريق 8 الـطول ضلعمسألة تكبير الصورة، لم يفكر إيرل في التغيير الذي طرأ على 

 8ت الى الـ انشا4فقد فكر في مصطلحات التغيير المطلق عن طريق إضافة .  التناسبيفكيراستخدام الت

وهكذا، أضاف .  انًشا، بدًال من التغيير النسبي عن طريق زيادة نصف طول الصورة االصلي12انشات لتصبح 

  .         انشات3 انشات من الصورة، بدًال من إضافة 6 انشات الى ضلع الـ4إيرل، عن طريق الخطًأ، 

) (?How much" بأي مقدار؟"طريق السؤال يمكن للمعلمين ان يساعدوا التالميذ في تطوير تفكير نسبي عن 

ان . 5الشكل  في Lamon 1995، آما توضح المسائل التي تم اعدادها من )(?How many "بكم؟"بدًال من 

 بدًال من الكمية المطلقة بحد )الصحيح( يرآز انتباه التالميذ على الجزء نسبة الى الكامل" بأي مقدار؟"السؤال 

 .   ذاتها

 

 2المرآب 

الحاجة للتعرف على الوضع الذي يكون فيه استخدام النسبة معقوًال او مالئًما هي ذات صلة وثيقة  ان 

قبل ان يبدأ التالميذ في حل المسائل التي تتضمن قيما مجهولة عن طريق التناسب، يجب ان . 1بالمرآب 

المسائل المعروضة في توفر المسائل مثل . يكون بمقدورهم معرفة ما إذا آانت النسبة هي مقارنة مالئمة

 .  هذه التجربة6الشكل 
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 مقدار؟ بأي: 5 الشكل
بالجوز؟ غنية علبة آل مقدار بأي بالجوز؟ اآثر غنية الحلوى علب من علبة اي

 
 الكالب؟ مجموعتي من مجموعة آل منقطة مقدار بأي اآثر؟ مرقطة الكالب مجموعتي من اي

 

 المنطقيهوما:6الشكل
 

 المنطقية؟ غير تلك عن المنطقية التصريحات يميز ماذا منطقية؟ هي هل امامك، التي التصريحات ناقش

.دقيقة 20 خالل المدرسة الى السير بنتان تستطيع دقائق، 10 خالل المدرسة الى السير على قادرة واحدة بنت آانت إذا .1

 . دوالر 5.60 هو علبتين سعر فإن دوالر، 2.80 االفطار حبوب علبة سعر آان إذا .2

 .  ساعات 6 خالل نماذج ثالثة صنع يستطيع فإنه ساعتين، خالل سيارة نموذج صنع على قادرا ولد آان إذا .3

 . أيام 6 لخال السياج طالء يستطيعون ثالث وولد وتوم هانك فإن يومين، خالل السياج طالء على قادرًا هانك آان اذا .4

 .قطط 8 بنات أربع لدى فيكون قطتان، بنت لدى آان إذا .5

  النسبة؟ استخدام المنطقي من يكون متى
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  3المرآب 

 التناسبي هو فهم ان الكميات التي تكّون النسبة تتغير مًعا بحيث تبقى العالقة فكيرمرآب اساسي آخر للت

 - إما"المسائل من خالل مصطلحات عالقات ويميل التالميذ الى رؤية . ثابتةبينها بدون تغيير، اي انها تبقى 

ولكن، يمكن للكثير من النسب ان تكون متناسبة ألن العالقة . ؛ أي، اما الكميات هي نفسها او انها مختلفة"او

حتى التالميذ الذين يستطيعون تكوين أزواج من الكسور المتكافئة تكون لديهم صعوبة . متساويةبين العددين 

 التالميذ الفرصة على 7الشكل تمنح المسألة في . ثبات في النسب المتكافئةفي في التعرف على ال

آذلك يجب على التالميذ البدء في المسائل التي . الترآيز في الشيء الذي تغّير والشيء الذي  بقي آما هو

لصعب يمكنهم حّلها بمساعدة أدوات مساعدة او الصور قبل التقدم الى العمل على المسائل التي يكون من ا

 )   (Lamon 1995عرضها بواسطة تلك األدوات

 

 

 

 

 

 

 

  4المرآب  

ع يجمتويدعى هذا التوجه :  هو امر حيويعة بتعقيدات متزايدةان القدرة على انشاء بناءات من وحدات مجّم

 عندما يختارون نسبة 2 الكمي التناسبي على المستوى فكيرويعمل التالميذ على الت). Unitizing(الوحدات 

ان استخدام دياموند لمجموعات ذات ثالث بالونات . واحدة آوحدة ثم يستخدمونها لبناء او قياس الوحدة الثانية

فقد استعملت دياموند مجموعة الثالث بالونات آوحدة لبناء آمية . الوحداتتجميع مقابل دوالران هو مثال على 

استخدم العديد من ، 1الشكل ة جيًدا في في مسألة المقاييس المعروف.  مجموعات8 بالوًنا، او 24الـ 

من اجل تحديد ما اذا آان هناك عدد من الوحدات "  غالونات من البنزين6 ميًال لكل 156"التالميذ وحدة 

يجب ان يتم عرض حاالت تشجع استخدام عملية .  غالوًنا من البنزين21 ميًال و561غالون يكون مساويًا لـ /ميل

 بمصطلحات )الصحيح (يذ، وحثهم على اعادة بناء المفاهيم بالنسبة للكامل على التالماتع الوحديمتج

 .الوحدات المختلفة بقدر المستطاع

 

  PUMPالتغيير في التعليم في برنامج 

 من PUMPبعد مراجعة المراجع المهنية واجراء التقييمات الستراتيجيات التالميذ، تبادلنا المعلومات مع معلمي 

لقد عاينا اشرطة فيديو لمقابالت التالميذ وناقشنا التنوع في اجابات . ات الدراسيةخالل سلسلة من الحلق

التالميذ من اجل عرض انواع المسائل االربع المختلفة وإستراتيجيات الحل لدى التالميذ والمرآبات االربع 

ير التناسبي، بعد اآتساب فهم بالمستويات المختلفة للتفك.  على المعلمينتناسبياالساسية للتفكير ال

عرض المعلمون مسألة مجموعات مرتبطة على تالميذهم وابلغوا المشارآين في الحلقة الدراسية بأنواع 

تغّير؟ماذا:7الشكل
 

آان بحيث طاوالت ثالث على الخامس الصف تالميذ توزيع تم الرياضيات درس خالل
 . صبيان وأربعة بنتان طاولة آل على
 6 و بنات 3 مجموعة آل في آان بحيث مجموعتين في العلوم درس خالل توزيعهم وتم

 .صبيان

  يتغّير؟ لم وماذا تغّير؟ ماذا
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 .استراتيجيات الحلول التي تم عرضها في صفوفهم

 باستخدام المتغيرات، وبدًال من ذلك طلبوا من لتعويض النسب عن عرض الطرق الرسمية PUMPامتنع معلمو 

. رضوا ويحلوا امام الصف االستراتيجيات بشكل آمي وغير رسمي مستخدمين اغراًضا او صوًراالتالميذ ان يع

نحن شجعنا المعلمين على ان يسمحوا لتالميذهم عرض استراتيجيات الحل المختلفة امام الصف وأن يطلبوا 

 . تفكيرهمطرق منهم تفسير

لمعروض في سلسلة الكتب الدراسية التي آذلك، عايّنا سوية توجه التعليم بالنسبة للنسبة والتناسب ا

 تظهر في آتب الصف الخامس حوالي )صحيح (آل-جزء-ووجدنا ان مسائل جزء. PUMPاستخدمها معلمو 

وفي آتب الصف السادس يظهر النوعان من هذه المسائل . ضعفي ما تظهر مسائل المجموعات المرتبطة

سابع والثامن هي مسائل تكبير، التي هي اصعب هذه ومعظم المسائل في آتب الصفين ال. بالتساوي تقريًبا

وبغض . وظهرت مسائل المقاييس المعروفة جيًدا في جميع المستويات ولم تهيمن على اي منها. المسائل

النظر عن مستويات الجيل او نوع المسألة، ُطلب من التالميذ حساب قيمة مجهولة في التناسب ولكن لم 

 عن النواقص التي وجدوها، اضافوا الى PUMPولكي يعّوض معلمو . ن النسبُيطلب منهم اجراء مقارنات بي

    .             الكتب الدراسية العديد من مسائل المجموعات المرتبطة واضافوا مسائل المقارنة لمنهاج التعليم

  

دى التالميذ  الكمي غير الرسمي المتعلق بالتناسب لفكيرإن إضافة انواع مسائل مختلفة وتشجيع ودعم الت

 تلك السنة، على في  نقاط10 وأظهرت نتائج اختبار التقييم زيادة بـ. أدى الى تأثيرات إيجابية على انجازاتهم

 .     الرغم من انه لم يتم تعريف مسائل التناسب على انها آذلك بشكل خاص

ل سنوات التعليم في الصفوف من المتوقع رؤية المزيد من االنجازات آّلما آرس التالميذ المزيد من الوقت خال

 .    الكمي غير الرسميفكير في تطوير وبناء استراتيجيات الت) ثامن�خامس (عدادية اال

 
 توصيات للتعليم

 ومراجعتنا للعديد من PUMPلقد حددنا عدة توصيات تتعلق بالتعليم في الصفوف، في اعقاب عملنا مع معلمي 

 .المراجع المهنية

 ويتم عرض.  في الكتب الدراسية على تطوير مهارات اجراءات بدًال من فهم مفاهيميعادة ما يكون الترآيز

 باآًرا في المنهاج، بدون إعطاء التالميذ فرصة عرض للعالقات Cross- product rule طريقة الضرب التبادلي

. رها او عرضها التناسبي في حاالت يمكن تصوفكيريجب ان يبدأ تعليم الت. التناسبية بواسطة اغراض او صور

مقياسان بالنسبة لعالقة الواحد باآلخر،  ومن اجل مساعدة التالميذ على التفكير بالحاالت التي يتغير فيها

 .يجب عرض المقارنات النوعية قبل البدء بعرض المقارنات العددية او حساب القيمة المجهولة

 أآبر، فإنك تقطع نفس المسافة بوقت إذا آانت السرعة"يمكن لهذه المقارنات أن تأخذ شكل تصريحات مثل

 غير الرسمي مع مسائل المجموعات فكيرويجب ان يتم النشديد في بداية التعليم، أيًضا، على الت". أقل

 فكيربعد ان يصبح التالميذ قادرون على حل مسائل التناسب باستخدام الت. )صحيح ( آل- جزء-المرتبطة وجزء

 والعوامل العددية (unit rate) الوحدة بمعدل الكمي المتعلقة فكيرات التغير الرسمي، يمكن تطوير استراتيجي

(scalar factorss) . ويمكن تقديم مسائل المقاييس المعروفة جيًدا ومسائل التكبير لهؤالء التالميذ الذين ال

يات ويجب، بالتدريج، تشجيع تنوع آامل من االستراتيج. يحتاجون االستمرار في استخدام عملية العرض

http://www.nctm.org/
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/
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وبشكل رسمي يجب تأجيل تعويض التناسبات بواسطة استخدام . الكمية لحل مسائل ذات قيمة مجهولة

 حتى حصول التالميذ على فرصة البناء على Cross product ruleقاعدة الضرب التبادلي  المتغيرات وتطبيق

               .   التناسبيفكيرمعرفتهم غير الرسمية وتطوير فهم للمكونات االساسية للت

 

 االستنتاج

.  التناسبي هو امر معقد، من ناحية الرياضيات الكامنة وراءه ومن ناحية تجارب التطوير التي يتطلبهافكيران الت

 التناسبي خالل مدة طويلة من الزمن، وليس خالل وحدة تعليمية واحدة او فصل فكيرويجب ان يتم تطوير الت

 (Rational numbers) واالعداد النسبية التناسبي في المثلثات كيرفوألنه يتم استخدام الت. آتاب واحد

، يجب ان يكون موضوع موحِّد ي الجبرفكيرومجاالت عديدة من الرياضيات وألنه يبدو انه اساسي لتطوير الت

 .  ) ثامن�خامس (االعدادية خالل فترة الصفوف 
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