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 الممارسة إلى البحث من: وابتكارها الرياضية المهام اختيار

Selecting and Creating Mathematical Tasks : 
 From Research to Practice 

 

    Margaret Schwan Smith and Mary Kay Stein: تأليف

 :نشر في

   Mathematics Teaching In the Middle School, Vol. 3, No. 5, Feb. 1998, pp. 344-350 

 آميل ظاهر: ترجمة

 

رياضيات، وماذا للما هي ميزات صف الرياضيات التي تؤثر، حقيقة، في آيفية رؤية التالميذ 
يتعلمون في نهاية األمر؟ هل هي ما إذا آان يعمل التالميذ في مجموعات صغيرة؟ هل هي 

 الرياضية التي يتم ؟ هل هي طبيعة المهاممحسوسةما إذا آان يستخدم التالميذ وسائل 
 استمرت، وهو دراسة QUASARإعطاؤها للتالميذ؟ يقدِّم البحث الذي ُأجري خالل مشروع 
  المدينية ) ثامن�خامس (عدادية خمس سنوات الصالح تعليم الرياضيات في المدارس اال

)Silver and Stein 1996(1990وقد تمَّ جمع المعطيات، منذ . ، بعض التبصُّر في هذه األسئلة 
، حول العديد من نواحي إصالح التعليم، بما في ذلك استعمال المجموعات 1995وحتى 

 واآلالت الحاسبة؛ محسوسةالصغيرة؛ األدوات التي توفَّرت الستعمال التالميذ، مثل الوسائل ال
احدى النتائج المرآزية لهذا البحث، والصحيحة حتى اآلن، آما تم . وطبيعة المهام الرياضية

 Mathematics من مجلة 1998 في عدد آانون الثاني Stein and Smith  ـ في مقال لوصفها
Teaching In the Middle School هي أن أعلى مستوى في التحصيل التعليمي وفق تقييم ،

األداء الرياضي يتعّلق بمدى عرض المهام الرياضية وتنفيذها في طرق تشّغل التالميذ في 
وتدعم هذه النتيجة ). Stein and Lane 1996(دراآي والتعليل مستوى عال من التفكير اإل

 NCTM(الموقف القائل بأن طبيعة المهام التي يتعرض لها التالميذ تحّدد ما يتعلمه التالميذ 
، وهي، أيضًا، تقود الى العديد من األسئلة التي يجب أن يفكِّر بها معلمو الصفوف )1991
 .) ثامن�خامس ( عداديةاال

، بشكل خاص، أهمية البدء بمهامِّ المستوى العالي )Stein and Lane) 1996تائج تؤآد ن
المرآَّبة إدراآيًا إذا آان الهدف النهائي أن يطوِّر التالميذ القدرة على التفكير والتعليل وحلِّ 

، فإن )Stein and Smith 1998(وآما ذآرنا في نقاشنا السابق حول رون آاسلمان . المسائل
لكن، .  الجيد لمهام المستوى العالي ال يضمن أن يشتغل التالميذ في مستوى عاٍلاالختيار

يبدو أن البدء بمهمة جيدة شرط ضروري، اذ أن مهاّم المستوى المنخفض ال تؤدي أبدًا الى أن 
سنترآز في هذا المقال في اختيار وابتكار المهام الرياضية، . يعمل التالميذ في مستوى عاٍل

 وعلى تجاربنا مع المعلمين ومع معلِّمي  عن المهامِّ الرياضيةQUASARى بحث باالستناد إل
 . المعلمين

 
 التعرُّف على المهمَّة الجيدة عند رؤيتها

 
 

 

 

 

 

 

 ):Reflection(للتفكير بتأمل 

سهل على أو أصعب  أهل يمكنك التفكير بمهمة استخدمتها آانت

 عت؟ا توقَّالتالميذ مّم

حسب رأيك،  في مستوى صعوبة بما هي العوامل التي ساهمت، 

 المهمة على التالميذ؟
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، أي أن لديها القدرة على أن ُتشّغل التالميذ في "جيدة"عندما نصنِّف مهمة رياضية  بأنها 

  السّن، الصّف، المعرفة � في التالميذ تفكير المستوى العالي، يجب علينا أن نفكِّر أوًال

فكِّر، مثًال، في مهمة  ُيطلب .  والمعايير والتوقعات من العمل في صفوفهم-والتجارب المسبقة

بالنسبة .  وتفسير العملية التي استعملوهارقمين ذات عدادفيها من الطالب جمع خمسة أ

ريثم الجمع أو وغة حاسبة، أو أل يمكنه استعمال آللتلميذ الصف الخامس أو السادس الذي

،  يمكن اعتبار هذه "قل لي آيف فعلت ذلك" "فسِّر العملية"آليهما،  والذي تعني له جملة 

في  ولكن، إذا ُأعطيت المهمة لتلميذ الصف الثاني الذي بدأ للتوِّ. المهمة روتينية بالنسبة له

عليك أن تفسِّر " "ر العمليةفسِّ"العمل على األعداد ذوي الرقمين، والذي تعني له جملة 

لذلك، عندما يختار المعلِّم مهمة . فيمكن اعتبار المهمة مهمة المستوى العالي" تفكيرك،

لالستعمال في الصّف يجب أن يأخذ باالعتبار آل هذه العوامل من أجل تحديد إلى أي مدى  

 . يمكن للمهمة أن تتيح مستوى مالئما من التحدي بالنسبة للتالميذ

طوة الثانية التي نستعملها في تصنيف المهامِّ بأنها جيدة هي أن نأخذ باالعتبار أربع فئات الخ

 ):Stein and Smith) 1998المطلب اإلدراآي التي تم وصفها في  

 ترديدال •

 عمليات بغير صالت بالمفاهيم أو المعاني •

 عمليات مع صالت بالمفاهيم والمعاني •

 العمل الرياضي •

ن خالل استعمال هذه الفئات آقوالب، أي نوع من التفكير تتطلب نحن نسأل أنفسنا، م

 بطريقة روتينية لترديدالمهام التي تطلب من التالميذ أن يؤدوا عملية ا. المهمة من التالميذ

تؤدي إلى مستوى معيَّن من التفكير؛ المهاّم التي تطلب من التالميذ التفكير بصورة مفاهيمية 

 .  فكير مختلفة تمامًاتؤدي إلى مجموعة عمليات ت

 

 

 

 

 

 مع اآلخر دائمًا، أو يوافقنا، حول عدم توافق رأي الواحدلقد وجدنا من خالل عملنا مع المعلمين 

آمهمة المستوى ) 1الشكل في " (ث"مثًال، صّنف البعض المهمة . آيف ينبغي تصنيف المهام

أو ألنها "  استعملوهاملية التيأن يفسِّروا الع"العالي ألنها تقول إنَّه يجب على التالميذ 

 المستوى من مهمة) 1الشكلفي " (ح"وبشكل مشابه، اعتبر البعض المهمة . مسألة آالمية

ولكننا صنَّفنا آلتا .  واحتوت على رسم تخطيطيمحسوسةالعالي ألنها استعملت وسائل 

 عملية المهمتين على أنهما من مهامِّ المستوى المنخفض ألنه تطلب آل منهما استعمال

ولم تظهر أي منهما أي التباس "). ث"في المهمة  (أوحي بهأو ") ح"في المهمة  (ُذآرآما 

 :للتفكير بتأمل

آيف سيعمل . 1 الشكل  الثماني فيلمهاّمبعد اعتبار ا

ربع ؟ باستعمال الفئات األ هذه المهاّمتالميذك على حّل

ف آل واحدة من هذه دراآي، آيف يمكنك أن تصنِّللمطلب اإل

 المهام لطالبك؟
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وهكذا، وبالرغم من أنَّ . حول ما يجب عمله أو آيفية عمله أو آانت ألي منهما عالقة بالمعنى

أن ة ويالمهمة قد تبدو مهمة المستوى العالي، فأّن على المشاهد أن يتعّدى مّيزاتها الظاهر

 . يأخذ باالعتبار نوع التفكير الذي تتطلبه المهمة

 

 
  آأمثلة من بين فعاليات تصنيف المهاّممهاّم:1الشكل

 المهمة أ

 أقراص: أدوات مساعدة

 : شكالطلبت معلمة مارك منه آوظيفة بيتية أن يتمعن في النمط أدناه وأن يرسم الشكل الذي يأتي بعد هذه األ

 

 .ال يعرف مارك آيف يجد الشكل الذي يلي

 . الشكل الذي يلي لماركارسم . أ

 .اآتب تفسيرًا لمارك تصف فيه آيف عرفت ما هو الشكل الذي يلي . ب

 )  دراآي أداة للتقييم اإل� QUASARمشروع (

 ة بالمهّم

 ال شيء: أدوات مساعدة

.  رمية حّرة20 سلة من 12فضل العبة في فريق آرة السلة للبنات أصابت أين من الموسم، ي االولبعد اللعبتين: الجزء أ

ق النسبة المئوية عَبين حّق من الال أي. رمية حّرة25 سلة من  14والد لكرة السلة فضل العب في فريق األأصاب أو

 ؟ االصاباتعلى من األ

ما هو عدد السالل التي يحتاج الالعب . ال يشارك في اللعبة الثالثة ألسباب صحيةفضل أن اضطر الالعب األ: الجزء ب

  الرميات إصاباتعلى نسبة مئوية منأ المتقدم من ناحية  ضافية آي يصبحإ رميات حرة 10 من بين هااآلخر أن يصيب

 الحرة؟ 

 )New York: Glencoe Macmillan/ McGraw-Hill ,1994: اصدارInvestigating Mathematics ُنقلت عن  (

 ة تالمهّم

 آلة حاسبة: أدوات مساعدة

 صورة 300آثر بقليل من أن يلتقطوا أوقرروا . ن يقوم بمشروع خاص حول تصوير الطبيعةأقرر نادي العلوم في مدرستك 

فضل الصور أوهم يريدون اختيار بعض . نواع مختلفة من حاالت الطقسأ متنوعة في الطبيعة في في الخارج لحاالت

نه ربما من أعضاء اقترح حد األأ ملم، لكن 35فّكر النادي في شراء آاميرا . والمشارآة في مسابقة صور الطبيعة القطرية

را العادية ذات التمحور الذاتي وعداد الضوء االوتوماتيكي ُتكّلف الكامي. فضل شراء آاميرات المّرة الواحدة بدًال من ذلكاأل

ويمكن شراء آاميرا المرة .  دوالر5.95 صورة يكلف 36 دوالر وفيلم الـ 3.98 صورة  24 دوالرًا، ويكلف فيلم الـ 40حوالي 

ويمكن شراء .  صورة27ثة  صورة آل واحدة وتلتقط الثال24رتان ي دوالر، بحيث تلتقط آام20الواحدة برزمة ثالث آاميرات بـ 

مامأفضل وأن يبرروا قرارهم يجب على ضباط النادي أن يقرروا ما هو االختيار األ.  دوالر8.95آاميرا المرة الواحدة المفردة بـ 

و آاميرات المرة الواحدة؟ اآتب تبريرًا يفسر بوضوح أهل تعتقد أنه ينبغي عليهم شراء الكاميرا العادية . مستشار النادي

 .ليلكتع
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 تتمة مهام آأمثلة من بين فعاليات تصنيف المهام:  1الشكل 

 
 المهمة ث

 يوجدال : أدوات مساعدة

صلي في حملة التنزيالت من السعر األ 30%وُسجل تنزيل بقيمة . دوالرًا 45 حدى المحالت التجاريةإة في آان ثمن الكنز

 .   آم آان سعر الكنزة خالل حملة التنزيالت؟ اشرح الطريقة التي استعملتها لحساب الثمن عند الحملة". الليل والنهار"

 
 المهمة ج

  "العجيبة"هندسية الاألشكال : أدوات مساعدة

 ين متساويين من الثلث ء من جزا واحدا يعني جزء3/1الـ ½ 

 

                                                     

 
                                                                     

 
 
 
 

 .ارسم الجواب. استعمل األشكال الهندسية. 4/1 الـ 3/1جد 
 
 

  

 

 

 

 

 .ارسم جوابك. نماطاستعمل قوالب األ . 3/1  الـ4/1 جد

 

 

 

 

 
 

 
 المهمة ح

 ألواح مربعة: أدوات مساعدة

ت في النماذج التي جد بواسطة استعمال طرف لوح مربع آوحدة قياس، المحيط او البعد حول آل واحد من القطارا

    :تظهر في الشكل

 1      القطار                 2                      القطار 3           القطار 
 

                                      

                                       

 

 ثلث

 
 

  1/2×1/3=1/6   أو 1/3 من 1/2

 
          

 ربع

 
 

 1/3×1/4=  ___وأ 1/4 الـ 1/3

 
             

 ثلث

 
 

 1/4×1/3=  ___ او 1/3 الـ 1/4
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 أداة لتحليل المطلب االدراآي
 

لقد وضعنا بالتعاون مع زميلتنا مارجري هينينغسين، استنادًا الى النتائج المتعلقة بأهمية 
تدريس في الصف، فعالية تصنيف المهام ودليًال استعمال المهام ذات الطلب االدراآي في ال

لتحليل المهام لالستعمال في لقاءات التطور المهني لمساعدة المعلمين في اختيار وابتكار 
 مهمة ارشادية تم اختيارها بحذر تمثل فئات 20وتتكّون فعالية تصنيف المهام من . المهام

أن المهام الثماني . ) سادس�خامس  (االعداديةالمطلب االدراآي األربع لتالميذ المدارس 
 .هي مجموعة فرعية من المهام التي يشملها التصنيف1الشكل التي تظهر في 

 
  

 تتمة مهام آأمثلة من بين فعاليات تصنيف المهام: 1الشكل 

 المهمة د
 ورقة مربعات: أدوات مساعدة

ارسم على ورقة . رتفاع موحدارتفاع أبراج من مكعبات  يجب تسويتها ال) ث(حتى ) أ( األعداد من زواجأتمثل 

اآتب جملة . مامي ألعمدة المكعبات مع تلك االرتفاعات، قبل تسويتها الرتفاع موحد وبعدهامربعات المظهر األ

 .   عددينتحت الرسومات تصف آيف تتعلق طريقتك في تسوية االرتفاعات بإيجاد معدل ال

 

 15 -ו 13)        ث12 -ו 7)          ت7 -ו 16)        ب8 -ו 14) أ

 :مثال

 

 

 

 

 

 

 

وهكذا، .  ونقلها الى البرج الثاني، جعلت البرجان متماثلتين)من اليسار (خذ مكعبين من البرج االولأعن طريق 

 .  ما يعنيه المعدلوهذا. فان مجموع المكعبات اآلن يتوزع على عمودين متساويين باالرتفاع

 )Bennett and Foreman 1989/1991ُأخذ من  (

 المهمة هـ

 يوجدال : أدوات مساعدة

 :دي والنسبة المئوية لكل آسر عشريأعِط الكسر العا

 

0.20 = 
0.25 = 
0.33 = 
0.50 = 
0.66 = 
0.75 = 

_____ = 
_____ = 
_____ = 
_____ = 
_____ = 
_____ = 

_____. 
_____. 
_____. 
_____. 
_____. 
_____. 

 

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


 
Translated and reprinted with permission from Mathematics Teaching in the Middle School, copyright 
© 1998  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 
___________________________________________________________________________  
 http://mathcenter-k6.haifa.ac.il ابتدائيةالمرآز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلة اال

 

6

 

 
 

 

 

 

 

تختلف مهام هذه الفعالية، أيضًا، بالنسبة للخصائص التي عادة ما تتعلق بمهام التعليم 

، باالضافة الى آونها ) NCTM ;1996Stein, Grover and Henningsen 1991(المتعلقة باالصالح 

مثًال، (مثًال، تتطلب بعض المهام التفسير أو الوصف . مختلفة بالنسبة للمطلب االدراآي

؛ لها )مثال، أ، ج، ح(؛ يمكن حلها بواسطة استعمال أدوات مساعدة ) د ث،المهام أ، ت،

و وجهات ؛ تتضمن عددا من الخطوات أو العمليات أ)ت، ث، مثًال، ب(سياقات العالم الحقيقي 

وتتطلب ). مثل، أ، ج، ح، د(؛ استعمال رسوم تخطيطية )مثًال، أ، ب، ت، ث، ج، د(النظر 

الفعاليات المتنوعة من ناحية هذه الخصائص عبر فئات المطلب االدراآي تحليل للمهمة يتعدى 

الخصائص السطحية ويتمحور في نوع التفكير الذي يجب على التالميذ الخوض فيه من أجل 

 . المهمةانهاء 

من قائمة ميزات المهام على آل مستوى من المطلب ) 2الشكل (يتكون دليل تحليل المهمة 

 يمكن تطبيقه على جميع المهام -  قاعدة لتحديد العالمة-ويكون بمثابة قالب حكم. االدراآي

ويتضمن دليل تحليل المهمة أيضًا مثًال على مهمة في آل . الرياضية، ويتيح تدريج المهمة

الحظ أن آل واحدة من المهام األربع التي تظهر في . 3 الشكلتوى، آما يظهر في مس

تشمل عمليات ضرب الكسور، غير أن المهام  تتنوع بالنسبة للمطالب التي تلقيها  3الشكل 

 .   على التالميذ

 

 
 
 
 
 
 
 

 استخدام األداة لتيسير النقاش

 
 ودليل تحليل المهمة في تنوع من االطر لقد جرى، حتى اآلن، استخدام فعالية تصنيف المهمة

ومع معلمين في الحقل ومع معلمي ) طالب في آليات المعلمين(مع معلمين متمرنين 

ُطلب، في احدى الحاالت، من  ثالثة وثالثين معلما متمرًنا أن يضعوا آل واحدة من . المعلمين

ستعانة بقائمة الميزات في المهام العشرين في إحدى فئات المطلب االدراآي األربع، بدون اال

للتفكير بتأمل

هل يمكنك التفكير بعوامل اخرى قد تجعل المهمة تظهر 

 عمليًا،  تتطلب تذآر ، لكنهامهمة مستوى عال ظاهرًيا

 و عمليات ترديد؟ أمعلومات 

 

للتفكير بتأمل

آيف يمكنك ان تستعمل هذه االداة في لقاءات التطور 

ر وغني حول المهام المهني من اجل اثارة نقاش مثي

 الرياضية ومستويات التفكير المطلوبة لحلها؟   
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وهكذا، لم يقم المعلمون بالتصنيف فقط، إنما انخرطوا في نقاش حول مستوى . 2الشكل 

بعد أن أنهت آل مجموعة مهمتها قامت بتسجيل . تفكير التالميذ من خالل نقاشهم للفئات

و شبه وبّين التسجيل في القائمة أنه آان لعدد من المهام إجماع ا. التصنيفات في قائمة

مثًال، صنفت جميع . وآانت للعديد من هذه المهام سمات فئة مطلب ادراآي معينة! اجماع

:  واظهر النقاش الحقائق التالية".عمليات مع صالت"المجموعات المهمة ج على انها 

ضرب "تمحورت المهمة في ماذا يعني ايجاد آسر من آسر، مقابل استعمال االلغوريثم، مثل 

؛ ال يمكن انهاء المهمة بدون جهد، اي ان التالميذ يحتاجون الى "قاماتالبسوط وضرب الم

بدأنا باستخالص ميزات الفئة بشكل عام، . التفكير بعملهم عندما يعملون على حل المسألة

عمليات مع في هذا المثل، المهاّم التي تم تصنيفها على أنها . من بين تفاصيل األمثال

وساعدت النقاشات المشابهة .  مجهودًا، وتتضمن عمليةتتمحور في المعنى، وتتطلبصالت 

      .حول مهام االجماع على تطوير مواصفات لفئات المطلب االدراآي االخرى

 

 

 

 

 

فقد صنف بعض المعلمين . بالنسبة لباقي المهام، مثل المهمة أ، آان هنالك قليل من االتفاق

؛ وآخرون عملية مع صالتعلى انها  وصنفها بعضهم عملية بدون صالتالمهمة أ على انها 

وأبرز النقاش الذي تال ذلك حقيقة عدم االشارة او عدم االيحاء الى ". رياضيعمل "على انها 

العملية او الطريقة للعمل على المهمة أ، بالرغم من ان المجموعة تضمنت استخدام العملية 

وبّين . ليات مع صالتعم وعمليات بدون صالتآسمة للمهام التي تم تصنيفها على انها 

 حقيقة أن المهام في هذه الفئة تتطلب من الطالب عمل الرياضيالالتمحور في ميزات 

 وهذه هي خطوة ضرورية في توسيع ووصف النمط الذي -استكشاف وتفّهم طبيعة العالقات

ها    ان يصنفوا المهمة على انن المتمرنونمعلموالوانتهى النقاش بان قرر . يظهر في المهمة أ

وآانت للمجموعة قاعدة مبدئية للنقاش التي اجرته، بواسطة استخدام . عمل رياضي

المواصفات التي وضعتها المجموعة آقالب يمكن الحكم من خالله على المهام ذات االجماع 

 .القليل

بعد ان اصبحت لدى المعلمين آراء واضحة بالنسبة لميزات آل واحدة من فئات المطلب 

بدأنا في مناقشة المهام التي لم . ن الممكن البدء في التعمق اآثر فأآثراالدراآي، اصبح م

لكن  ،عمل رياضي مقابل عمليات مع صالتيتفقوا عليها بالنسبة لتبعيتها للفئات، مثًال، 

ورأينا . اتفقنا، في اغلب األحيان، على مستوى التفكير المطلوب، مثًال، المستوى العالي

 عمل أوعمليات مع صالت  على أنها إما دتصنيف المهمة انقساما متساويا من ناحية 

وبعد مراجعة المعايير التي وضعتها المجموعة لهاتين الفئتين قرر المعلمون أن . رياضي

للتفكير بتأمل

بالنسبة لك؟ آيف " العمل الرياضي"و" عمليات مع صالت"ماذا يعني التصنيف 

يتشابهان؟ وآيف يختلفان؟ آيف يمكن لهذه التصنيفات ان تكون مفيدة في 

  صفك؟ اختيار وابتكار مهام رياضية جيدة لالستعمال في
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 تسوية أبراج - هو االختيار األفضل، النه ُذآرت في المسألة العملية عمليات مع صالت

 النقاش االنتباه على االشكال المتنوعة رآز.  المعدل وهذه العملية مرتبطة بمعنى-المكعبات

ريثمات والمسارات العامة لحل المسألة، وعلى والتي يمكن أن تأخذها العمليات، مثل االلوغ

الحاجة في ان يفرض :  التي لم تكن في هذه المهمةعمل الرياضيالالميزة الهامة لمهام 

  .   التالميذ المبنى والعملية الخاصة بهم

 
 

 

 

 

 

لجلسة بتوزيع دليل تحليل المهمة ومقارنة أوصاف المعلمين بالميزات التي تظهر في انهينا ا

لقد حال توزيع الدليل بعد إنهاء فعالية تصنيف المهمة دون تقييد النقاش السابق في . الدليل

لقد . الميزات التي تظهر في الدليل واتيحت الفرصة للمشارآين في بناء قائمة بلغتهم الخاصة

رفع الوعي لكيفية اختالف المهام الرياضية : لمدى البعيد لهذه الفعالية مزدوجًاآان هدف ا

بالنسبة لمستوى العمل االدراآي الذي تتطلبه من التالميذ وتسهيل تطوير المعلمين لتقدير 

 .   عميق ومستديم لمبادئ اختيار وتصميم المهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للتفكير بتأمل

ما هي القضايا االخرى التي قد يكون من المهم اثارتها في نقاش 

للمهام؟ ما هي المهمة التي آان من الممكن اضافتها الى 

 المجموعة من اجل اثارة نقاش اضافي؟  
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 ميزات المهام التعليمية الرياضية: 2الشكل 

 مستويات المتطلبات

 ):ترديد(خفض    متطلبات المستوى المن

ما استعادة الحقائق او القواعد او المعادالت او التعريفات التي تم تعلمها سابقًا او حفظ إتتضمن  •

 .الحقائق او القواعد او المعادالت او التعريفات في الذاآرة

ألن االطار الزمني الذي يتم  ال يمكن حلها بواسطة استخدام العمليات ألن العملية غير موجودة او •

 .ء المهمة فيه قصير جدًا بحيث ال يتيح استخدام العمليةانها

هذه المهام منوطة باعادة انتاج دقيقة لمواد سبق رؤيتها، ويتم ذآر ما يحتاج اعادة . غير غامضة •

 . انتاجه بشكل واضح ومباشر

يفات التي   ليس لها عالقة بالمفاهيم والمعاني الكامنة وراء الحقائق او القواعد او المعادالت او التعر •

 . يتم تعلمها او اعادة انتاجها

 ):عمليات بدون صالت(     متطلبات المستوى المنخفض 

ُيطلب استخدام العملية بشكل محدد او  يكون واضحًا من التعليمات او التجربة .  هي الغورثمية •

 .السابقة او من موضع المهمة

ل من الغموض حول ماذا يجب عمله هنالك القلي. يتطلب نجاح المهمة متطلبات ادراآية محدودة •

 .وآيف

 .ليس لها عالقة بالمعنى او بالمفاهيم الكامنة وراء العملية المستعملة •

 . تتمحور في انتاج االجوبة الصحيحة بدًال من تطوير فهم رياضي •

 .ال تتطلب اي تفسيرات او تتطلب تفسيرات تترآز في وصف العملية التي جرى استعمالها فقط •

 ):عمليات مع صالت( المستوى العالي      متطلبات

ُترآز انتباه التالميذ في استعمال العمليات بهدف تطوير مستويات عميقة من فهم المفاهيم واالفكار  •

 .الرياضية

 تقترح بوضوح او ضمنًا مسارات للسير حسبها وهي عمليات عامة واسعة ذات صالت وثيقة باالفكار  •

 . بااللغوريثمات الضيقة والمبهمة بالنسبة المفاهيمالمفاهيمية الكامنة وراءها، مقارنة

 والرموز، عادة ما يتم تمثيلها بطرق متعددة، مثل الرسومات التخطيطية، والوسائل اليدوية، •

 .ويساعد اقامة صالت بين التمثيالت المتعددة في تطوير معنى. والمسائل

كن السير حسب العمليات العامة، على الرغم من انه يم. تتطلب درجة معينة من المجهود االدراآي •

ن يعملوا مع االفكار المفاهيمية الكامنة وراء أوينبغي على التالميذ . ال يمكن تتبعها بدون تفكير

 .العمليات من اجل انهاء المهمة بنجاح وتطوير الفهم
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 تتمة ميزات المهام التعليمية الرياضية : 2 الشكل

 ):عمل رياضي(متطلبات المستوى العالي 

 توجه أو أو تعليمات المهمة أو مثال محلول ال تقترح المهمة -تتطلب تفكيرا مرآبا وغير الوغاريثمي •

 .مسار ُمَتوقع أو تم التحضير له

 .تتطلب من التالميذ استكشاف وفهم طبيعة المفاهيم والعمليات والعالقات الرياضية •

 .اصة بالتلميذ نفسهتطلب مراقبة ذاتية أو تنظيما ذاتيا للعمليات االدراآية الخ •

تتطلب من التالميذ الحصول على المعلومات والمعرفة المالئمة والقيام باستعمالها بشكل مالئم  •

 .خالل العمل على حل المسألة

تتطلب من التالميذ تحليل المهمة ومعاينة تقييداتها التي قد تحد من االستراتيجيات أو من الحلول  •

 .الممكنة

جديًا وقد تتضمن بعض القلق حيال التالميذ بسبب الطبيعة غير المتوقعة تتطلب مجهودًا ادراآيًا  •

 .لعملية الحل المطلوب

 على مهارات Resnickوعمل ) 1988( على المهام األآاديمية e Doylهذه الميزات مشتقة من عمل 

  NCTM، ومعايير  )1987(تقكير المستوى العالي 

 ,Stein, Lane and Silver 19961996Stein ; (QUASAR -م المستعملة في صفوف ومن معاينة وتصنيف المئات من المها) 1991(

Grover and Henningsen.( 

  من آل واحدة من مستويات الطلب االدراآي األربعأمثلة على مهاّم: 3الشكل 
 متطلبات بمستوى منخفض

 الترديد

 ما هي قاعدة ضرب الكسور؟
 :جواب التلميذ المتوقع

 .بسط بالبسط والمقام بالمقامانك تضرب ال

 أو

 .انك تضرب العددين العلويين ببعضهما ثم العددين السفليين ببعضهما

 عمليات بدون صالت

:        اضرب
4
3

3
2
:                 جواب التلميذ المتوقع×

12
6

43
32

4
3

3
2

=
×
×

=×      

                 
8
7

6
5
×                                                           

48
35

86
75

8
7

6
5

=
×
×

=× 

                 
5
3

9
4
×                                                           

45
12

59
34

5
3

9
4

=
×
×

=× 
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 ةامثلة على مهام من آل واحدة من مستويات الطلب االدراآي االربع: 3الشكل 
 متطلبات بمستوى عال

 عمليات مع عالقات

 .كارسم جوابك وفسر حّل. "العجيبة"األشكال الهندسية استعمل . 2/1 الـ 6/1جد 
 :جواب التلميذ المتوقع

 

 
وهكذا، قّسمت . بعدها تأخذ سدس ذلك النصف. في البداية تأخذ نصف الكل، الذي يساوي مسدس واحد

بعدها احتجت . وقد احتجت الى سدس واحد، اي مثلث واحد. تالمسدس الى ستة اقسام، اي ست مثلثا

  هو 2/1  الـ6/1وهكذا يكون . 12 من 1نتيجة الى ان احسب ما هو جزء المثلث الواحد من المسدسين، وال

12/1. 

 العمل الرياضي

 :ابتكر وضع عالم حقيقي للمسألة التالية

4
3

3
2
× 

 .استعمال القاعدة، وفسر الحلحل المسألة التي ابتكرتها بدون 

 :ميذ الممكنةاحد اجوبة التال

نهاء ثلثي ما اعطتني اياه لقد تمكنت من ا. اعطتني امي لوجبة الغذاء ثالثة ارباع من البيتسا التي طلبناها

  من البيتسا اآلت؟ أي جزء. امي

 منها  آي ابين الجزء الذي اثلت ثاللوبعدها قطعتها الى ارباع وظ. لقد رسمت مستطيًال ليبين البيتسا آلها

 . وألني اآلت ثلثي ما اعطتني اياه، يكون هذا اثنين من القطع المظللة. اعطته لي امي

. 

  
 
 
 
 
 
 
 

بيتسا

اعطتني امي 
الجزء الذي 
.ظللته  

هذا ما اآلته في وجبة 
 4/3الـ  3/2وهكذا، . الغذاء

هو نفس الشيء آنصف 
 .البيتسا
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 مشارآة افكار التأمل

م في هذا المقال بنتائجنا المتعلقة بأهمية البدء في مهمة ذات القدرة على لقد شارآناآ

. تشغيل التالميذ على مستوى عال إذا آان هدفك زيادة قدرة التالميذ على التفكير والتعليل

نحن . والنقطة هنا أنه يجب أن تالئم المهمة التي اخترتها وقّيمتها أهدافك لتعلم التالميذ

 تفكر بتأمل في مدى مالءمة المهام التي تستخدمها ألهداف تعلم أن) 1(نشجعك على، 

أن تفكر بتأمل في مدى توفر الفرص النهماك التالميذ في مهام تتطلب التفكير ) 2(التالميذ 

) 4( في النقاش مع زمالئك، و1الشكل استعمل المهام الثماني المعروضة في ) 3(والتعليل، 

 .     في هذه المجلة" ن معلم الى معلمم " زاويةشارآنا بتجاربك من خالل
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