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 : فكير بتأُملالمهام الرياضية آإطار للت
 من البحث إلى الممارسة

 
Mathematical Tasks as a Framework for Reflection: 

 From Research to Practice 
 

  and Margaret Schwan Smith Mary Kay Stein: تأليف

 Mathematics Teaching In the Middle School, Vol. 3,  No. 4, January 1998, pp. 268�275:ُنشر في

 .آميل ظاهر: ترجمة

 
 ,Professional Standards for Teaching Mathematics)وفقًا للمعايير المهنية لتعليم الرياضيات

NCTM 1991(، تفكيرهم بتأمل " أحد العوامل الرئيسية في تطور المعلمين المهني هو مدى

 إن التفكير بتأمل). 168ص " (في التعلم والتعليم بشكل فردي ومع زمالئهم

)reflection(في تجاربهم في الصف هي طريقة لجعل المعلمين واعون لكيفية تدريسهم 

) Hart et al. 1992 (وآيفية تقدم تالميذهم في البيئة التعليمية التي تم توفيرها لهم .

 وعلى الرغم من أن جميع المعلمين يفكرون بتجاربهم في الصف بشكل غير منهجي، فإن

المتعمد والمنهجي يمكن أن يكون المفتاح لتحسين تدريس المعلم التفكير بتأمل تطوير عادة 

 . وتعزيز تطوره المهني المستمر مدى الحياة

). Hart et al. 1992( األآثر صعوبة هو اختيار ما ينبغي الترآيز عليهالتفكير بتأملإحدى نواحي 

 �خامس (المرحلة االعدادية  لمي صفوففقد رأينا، خالل خمس سنوات من تجاربنا مع مع

 آيف يمكن الستخدام الترآيز على ،)Silver and Stein 1996انظر  (QUASAR في مشروع )ثامن

 QUASAR إن مشروع الـ. المهام الرياضية ومراحلها في الصف أن يساعد المعلمين في عملية التأمل

)Quantitative Understanding: Amplifying Student Achievement and Reasoning ( 

 تطوير وتطبيق ستة برامج رياضيات ودراسة هو مشروع إصالح قطري يهدف إلى رعاية

هذا المشروع موجود في . في المرحلة االعداديةتعليمية قيمة في ست مدارس  مدينية 

سنصف في . Edward A. Silver، ويديره  "بيتسبيرغ"في جامعة " مرآز بحث وتطوير التعلم"

 يستند إلى المهام الرياضية المستخدمة خالل التدريس في للتفكير بتأملا المقال إطارًا هذ

فة على إن المهمة، في اإلطار، معّر.  من قبل المعلميناالصف والطرق التي تم استخدامه

ويمكن للمهمة أن تتضمن . أنها مقطع من فعالية الصف مكرسة لتطوير فكرة رياضية معينة

ل او العمل الموسع،  وتستمر حتى فترة حصة آاملة، حول مسألة واحدة عددًا من المسائ

 .  معظم المهام، المعرفة وفق هذه الطريقة، تستمر مدة عشرين حتى ثالثين دقيقة. معقدة
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 التمحور في المهام الرياضية
 

إن تمحورنا في المهام الرياضية مبنّي على الفكرة القائلة بأن المهمة المستخدمة في 

وتؤدي المهام التي تطلب من التلميذ ). Doyle) 1988 ف تشّكل قاعدة لتعلم التالميذالص

 بشكل روتيني إلى نوع واحد من الفرص لتفكير التلميذ؛ المهام التي ترديدالقيام بعمليات 

 تؤدي إلى عالقاتتطلب من التلميذ أن يفكر بشكل مفاهيمي، وتحفز التالميذ على إيجاد 

ويؤدي التأثير اليومي المتراآم لفعاليات الصف المرتكزة . ص التفكيرمجموعة أخرى من فر

 حول ما إذا آانت -على المهام إلى تطور أفكار خفية لدى التالميذ حول طبيعة الرياضيات

الرياضيات شيئًا يمكن أن يكون مفهومًا لهم بشكل شخصي، وحول الوقت والعمل الصعب 

 .اللذين يتطلبهما الوصول إلى ذلك

 يجاد عالقاتإتوجهات بمستوى منخفض مقابل مستوى عال لمهمة : 1الشكل 

 تلفة للكميات الكسريةبين التمثيالت المخ

 
 متطلبات المستوى المنخفض

 

 
 متطلبات المستوى العالي

 
 الترديد

 :ما هي الكسور العشرية والنسب المئوية المساوية للكسرين

 ؟ 4/1 وَ  2/1 

 :جواب التلميذ المتوقع

 

 عالقات مع عمليات

 الكسر العشري والنسبة المئوية 10×10جدوا بواسطة شبكة المربعات 

 .5/3اوية للكسر المس

 :جواب التلميذ المتوقع

 الرسم          الكسر     الكسر العشري      النسبة المئوية     

 
 عمليات بدون عالقات

 . الى آسر عشري ونسبة مئوية8/3حولوا الكسر 

 

 :جواب التلميذ المتوقع 

 كسرال                 الكسر العشري             النسبة المئوية         

 

 عمل الرياضيات

اشرحوا بمساعدة . 10 × 4 مربعات صغيرة في مستطيل ذات 6ظللوا 

النسبة ) أ: (المستطيل آيف يمكن تحديد آل واحد من االعداد التالية

) ت. (الكسر العشري للمساحة المظللة) ب(المئوية للمساحة المظللة، 

 .الكسر العادي للمساحة المظللة

 :مكنةجوبة التلميذ المأإحدى 

 
 مربعات 4وهكذا، . عمدةأ 10، ألن هنالك %10د واحد هو موع) أ

، %10لذلك يشكل المربعان نصف عمود ونصف الـ%. 10هي 

 5زائد % 10 مربعات مظللة تساوي 6ن إلذلك ف%. 5ي أ

 .%15 او ،%

في العمود الثاني . عمدةأ 10، النه يوجد 0.1عمود واحد هو ) ب

 6وهكذا . 0.05، اي 0.1و نصف الـ ن فقط، وذلك هن مظلالامربع

 .0.15 ويساوي 0.05 زائد 0.1مربعات مظللة تساوي 

 20/3، وتساوي 40/6 مربعًا هي 40ستة مربعات مظللة من ) ت

 .بعد اختزالها
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أربعة طرق يمكن أن نتناول عن طريقها مهمة تحديد العالقات  1الشكل وضِّح المثال في ي

وتلقي آل . بين الكسور العادية وبين ما يساويها من الكسور العشرية والنسب المئوية

وآما يظهر في الجهة . واحدة من هذه الطرق نوعًا آخر من المطالب اإلدراآية على التلميذ

 يتكون توجه المستوى المنخفض للمهمة من استظهار االشكال اليمنى من الصورة،

  =0.5  =50%المساوية للكسور المعينة، مثًال، 
2
1

، أو تحويل الكسور العادية إلى نسب 

مئوية أو آسور عشرية بواسطة التحويل الحسابي العادي في غياب سياق أو معنى 

 عن طريق قسمة البسط على 0.375إلى الكسر العشري  8/3إضافي، مثًال، تحويل الكسر 

 العشرية منزلتين )الفاصلة( النقطة  إلى نسبة مئوية عن طريق تحريك0.375المقام أو تغيير 

عند استعمال توجهات المستوى المنخفض هذه عادة ما يحل التالميذ العديد . إلى اليمين

 .    عينةمن المسائل المشابهة، عشرين أو أآثر، خالل مهمة م

 أن يوظف - التوجه الذي يعرض مطالب المستوى العالي-يمكن للتوجه اآلخر للمهمة ذاتها

 للكسور بناء عالقات مع المعاني الحسابيةأيضًا عمليات حسابية، لكن عن طريق 

إحدى الطرق لبناء مثل هذه العالقات هي . العادية والكسور العشرية والنسب المئوية

 الكل عن طريق العمل مع شبكة - التمسك بمفهوم عالقات الجزءتشجيع التالميذ على

 .10 × 10  المربَّعات

، أن يستعملوا 1الشكل ويمكن الطلب من التالميذ، آما يظهر في الجهة اليمنى العليا من 

. 60%، أو 5/3 نفس الكمية التي يمثلها الكسر 0.6شبكة المربعات لتوضيح آيف تمثل 

تالميذ أن يسجلوا نتائجهم في الئحة تحتوي على تمثيالت آذلك، يمكن الطلب من ال

عشرية وآسرية ونسب مئوية ورسمات، متيحين لهم إنشاء عالقات بين التمثيالت المختلفة 

وإعطاء معنى لعملهم عن طريق اإلشارة إلى التمثيل بواسطة الرسم للكمية في آل خطوة 

 .  يقومون بها

الذي قد يستلزم الطلب  -عمل الرياضيات  توجه -هنالك توجه مستوى عال آخر للمهمة 

وال يتم إعطاء . من التالميذ استكشاف العالقة بين الدروب المختلفة لتمثيل آميات آسرية

ويمكنهم، ثانيًة، استعمال . التالميذ، في البداية على األقل، عمليات التحويل التقليدية

مربعات ذات مساحات مختلفة، شبكة المربعات؛ لكن هذه المرة يمكن استعمال شبكات 

مثًال، يمكن أن نطلب من التالميذ أن يظللوا ستة .  فقط10 ×10وليس شبكة المربعات 

، وبعد القيام بذلك يمكن أن نطلب منهم تمثيل المساحة 10 ×4مربعات من مستطيل ذات 

وعندما يستعمل التالميذ الرسم . المظللة آنسبة مئوية وآكسر عشري وآكسر عادي

ري لحل هذه المسألة، يجدر تشجيعهم على تطبيق فهمهم لمفاهيم الكسر العادي البص

مثًال، بعد أن يقوم التلميذ بتظليل ستة . والكسر العشري والنسبة المئوية في طرق جديدة

مربعات يجب عليه تحديد العالقة بين المربعات الستة وبين مجموع المربعات في 

لى إجابة التلميذ توضِّح نوع التعليل الرياضي مثاال ع 1الشكل نرى في . المستطيل
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وبعكس توجه المستوى المنخفض . المستعمل للحصول على جواب منطقي قابل للتبرير

عمليات مع "و " عمل الرياضيات"الذي جرى بحثه سابقًا، عندما يتم استعمال توجهي 

انًا الى مسألتين او أنه عادة ما يحل التالميذ عددًا أقل من المسائل، قد يصل أحي" عالقات

 .ثالث خالل مهمة معينة

 التمحور في مراحل المهام

 
 

 

 

 التمحور في مراحل المهمة

 

 

: بين ثالث مراحل تمر بها المهمة، 2الشكل ، آما يظهر في إطار المهام الرياضيةيمّيز 

اد االولى، آما تظهر في مواد المنهاج أو التدريس على صفحات الكتب التعليمية والمو

 عنها المعلمون؛ وأخيرًا، آما يطبقها تحدثالمساعدة وما شابه ذلك؛ بعدها، آما يعرضها أو ي

.  بكلمات اخرى، الطريقة التي يعمل بها التالميذ على المهمة-التالميذ عمليًا في الصف 

ويتم النظر إلى جميع هذه المراحل، خاصة مرحلة التطبيق، على أنها تأثيرات هامة على ما 

 .2 شكلالوضِّح يمه التالميذ عمليًا، آما يتعل

وبكلمات أخرى، المهمة . عادة ما تتغير طبيعة المهام خالل مرورها من مرحلة إلى أخرى

 المعلم؛ وتباعًا عرضهاالتي تظهر في مواد المنهاج أو التدريس ال تشبه دائمًا المهمة التي ي

لقد تّمت معاينة تطور المهام لدى . لذلك، فهي ليست نفس المهمة التي ينفِّذها التالميذ

مرورها من مرحلة عرض المعلم لها إلى مرحلة التنفيذ عن قرب في صفوف مشروع  

QUASAR)  انظرStein, Grover, and Henningsen 1996 .(ن، أحيانًا، أنه يتم تنفيذ مهام وتبّي

. طرق مرآبة وذات معنىالمستوى العالي من خالل طريقة يقوم فيها التالميذ بالتفكير والتعليل ب

لكن، المهام التي تم وضعها في مستويات عالية من المتطلبات اإلدراآية من تفكير التالميذ تغّيرت 

ويمكن للتعّرف على هذه الظاهرة أن . أحيانًا بشكل مثير من ناحية آيفية عمل التالميذ عليها فعليًا

 . التفكير بتأُمليكون تمحورا مثمرا في 

 

 اطار المهام الرياضية: 2الشكل 
 المهام 

آما تظهر في مواد 
التدريس/ المنهاج  

 

 المهام
يعرضها  آما 

  المعلمون

 المهام
آما يطبقها 
 التالميذ

 

 
 
 

 تعلم
 التالميذ
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 قضية السيدة برادفور: تطبيق اإلطار
 

 في تفكيرًا بتأُمللقد رأينا خالل عملنا آيف يمكن إلطار المهام الرياضية أن يقدِّم للمعلمين 

 تفكير بتأُملوبعد أن تعلم المعلمون عن اإلطار بدأوا في استخدامه آعدسة لل. تطّور دروسهم

 .مفي أسلوب تدريسهم، وآلغة مشترآة للتباحث في التدريس مع زمالئه

، وهي معلمة نعمل معها منذ )اسم مستعار(خذوا على سبيل المثال قضية تريزا برادفور 

فقد قامت تريزا بشكل روتيني باختيار مهام المستوى العالي التي قدمت . عدة سنوات

إحدى هذه المهام . لتالميذها فرصًا الستكشاف أفكار ومفاهيم رياضية  بطرق ذات معنى

فقد ُطلب من التالميذ تصميم لعبة الحتفال تجنيد أموال ". لهدفقذف عجالت على ا"آانت 

. وآان على الالعب قذف حلقة على لوح لعب. في مدرستهم وتم تقديم تعليمات أولية لهم

وإذا سقطت الحلقة بصورة آاملة على شكل معين دون أن تمسَّ أّيا من الخطوط فاز الالعب 

وُترك األمر .  على لوحة اللعب يخسر الالعبوإذا مسَّت الحلقة أيا من الخطوط. بكنزة

للتالميذ آي يقّرروا آم عدد اآلشكال على لوح اللعب وماذا سيكون حجمها آي يستطيع 

مجند األموال تحقيق ربح، إذا فرضنا أن ثمن قذف ثالث عجالت دوالر واحد، وثمن الكنزة  

 . دوالرات4الواحدة 

 مختلفة، وعصّي مساحات أوراق مسطَّرة بمربعات ب-زّودت تريزا التالميذ بالعديد من المواد

 من أجل بناء لوح اللعب، وعمل -مدرجة للقياس، ومساطر، وعجالت، وأقالم تعليم ومقّصات 

وعلى الرغم من أن تريزا خطَّطت أن يكون . طالبها طيلة فترة الحصة على التصميم والمعاينة

 أن يوسِّع تفكير التالميذ ويتيح لهم هذا الدرس تمرينا في استكشاف الرياضيات من شأنه

وبدا التالميذ . تقديم حلول عديدة ممكنة وتعليالت مالئمة، آان التطبيق الفعلي مخيبا لآلمال

بناء  ل أخذ قرارمرتبكين بسبب تعّدد االختيارات التي توجَّب عليهم أن يتخذوها، والحاجة إلى 

. د التالميذ في تصميم لوحات اللعبةوبعد عشرين دقيقة آان على تريزا أن ترش. المهمة

ولم يكن . ووجدت نفسها تسأل أسئلة وبعد وقت قصير تجيب عنها بنفسها بدًال من التالميذ

 !مفاجئا أن تكون ألواح اللعبة، في النهاية، متشابهة بدًال من أن تكون متباينة

ار المهاّم إط"بعد عدة أشهر من مهمة  قذف العجالت، حضرت تريزا مؤتمرًا ُعرض فيه 

وعندما أخذ المحاضر يشرح أنه ال يتّم دائما تنفيذ المهمة آما هو مطلوب، التفتْت ". الرياضّية

هذا ما " باحث جلس خلفها وقالت له بحماس، -تريزا في الحال إلى الخلف نحو زميل لها 

لتجربة  والنقاش أن غياب االتفكير بتأُملوأدرآت تريزا بعد المزيد من !" حدث لقذف الحلقة

المسبقة لدى التالميذ في المهاّم ذات النهاية المفتوحة جعلهم غير مرتاحين عندما ُعرضت 

 التي جرى تعزيزها خالل -وآانت ميولهم . عليهم مهمة لم يعرفوا آيف يحلونها على الفور

لهم أحد ما، عادة المعلم، آيف يقومون  يبّين  أن ينتظروا حتى-تجارب سنوات في المدرسة 

ألم يكن من . وقعت تريزا في هذا الشرك عن غير قصد ألنها شعرت فيه براحة آبيرة. عملبال

  الشخص الذي بحوزته آل األجوبة؟-"الذآية"المفروض أن تكون هي 
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قبل أن تتعرف على إطار المهاّم الرياضية، آان لتريزا شعور عام أنه يمكن للفعاليات أن تكون 

وقد وّفر لها .  على اإلشارة بالتحديد إلى مصدر الصعوبةأفضل من ذلك، لكنها لم تكن قادرة

اإلطار لغة لتصف بها األحداث التي جرت في صفها ولتفهم لماذا لم تسر األمور آما توقَّعت 

 .لها أن تسير

 

  للتفكير بتأُملاستخدام االطار 

لوا تقديم أنه أداة قوّية عندما حاو" ريدجوي"لقد أثبت اإلطار لتريزا وزمالئها في مدرسة 

وقد قرَّروا، خالل السنة . المزيد من  المهام اإلدراآية المرآبة وذات المعنى لتالميذهم

 االلتقاء، مرة في الشهر، من أجل المشارآة باآلراء وتقديم الدعم 1995 -1994الدراسية 

ووصف معظم المعلمين، خالل هذه اللقاءات، الدروس التي أرادوا . المعنوي الواحد لآلخر

 . مساعدة بها؛ وبدأ البعض في مشارآة الزمالء بتسجيالت فيديو لدروسهمال

 
اسم (في لقاء ما في بداية الربيع، قّرر رون آاسيلمان : 1الجزء : قضية رون آاسيلمان

، وهو معلم الصف السابع في مدرسة ريدجوي، أن يشارك زمالءه بتسجيل فيديو )مستعار

 وعلى الرغم من أن .1 شكلالالتي ُعرضت في " عمل الرياضيات"لدرس عرض فيه مهمة 

. التالميذ نجحوا في حل المسألة، اال أنه بقي لديه شعور بأن األمور سارت أسرع مما يجب

وباالستناد إلى المحادثة التي آانت له مع تريزا، آان لديه إحساس بأن إطار المهاّم الرياضية 

 من زمالئه المساعدة في تطبيق اإلطار وطلب. يمكنه أن يكون طريقة مفيدة للتفكير بالدرس

 .في درسه

ثم شرح لهم بحذر أنه يريدهم أن يظللوا ستة . بدأ الفيديو بعرض رون المهمة على تالميذه

 ثم حساب النسبة المئوية والكسر العشري 4 ×10مربعات من شبكة مربعات مستطيلة 

بدء مرحلة تطبيق المهمة ومع . والكسر العادي للمستطيل الُمظلل، وفقًا لهذا التسلسل

وسرعان ما . ذّآر رون تالميذه أنهم سيحتاجون إلى تفسير األجوبة التي سيحصلون عليها

دخل التالميذ ارتباٍك عندما حاولوا حساب النسبة المئوية التي تمّثلها ستة المربعات 

ون أن العمليات وبدأت األيدي ترتفع في الهواء عندما بدأ التالميذ يدرآ.  مربعًا40المظللة من 

وواجه رون نفس السؤال في الوقت الذي تنقل به . الحسابية التي تعلموها آانت غير مجدية

 "  آيف نفعل ذلك؟"من طاولة إلى أخرى، 

لكن، . أعاد رون، لفترة قصيرة، األسئلة إلى تالميذه قائًال لهم إنه من واجبهم إجراء الحساب

 إزاء عدم تقدمهم أخذ رون يخبرهم أنه رّبما من األفضل عندما أصبح التالميذ قلقين أآثر فأآثر

لم تكن لمعظم التالميذ أي صعوبة في الوصول إلى أن ستة . البدء بالكسر العشري أوًال

 40 على 6وبعدها وجدوا الكسر العشري عن طريق قسمة . 40/6المربعات المظللة تكون 

في نقل الفاصلة العشرية منزلتين " قُجّرب وُحّق" ثم انتقلوا إلى طريقة 0.15وحصلوا على 

 !وما بدأ آمسألة عسيرة تّم حلها في دقائق قليلة.  بالمئة15 إلى 0.15إلى اليمين لتحويل 
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ه أنه عن طريق التقّدم في المسألة بهذا ئعندما طلب رون مردود عن الدرس، عّلق أحد زمال

وبالتالي عن معنى الكسر الشكل تخّلى التالميذ آليًا عن التفكير بالرسم التخطيطّي، 

ووجد معلم آخر أنه من الالفت للنظر أن التالميذ . العشري والنسبة المئوية والكسر العادي

وبعد . لم يبدوا أي ميول لفحص معقولية األجوبة التي توّصلوا إليها مقابل الرسم التخطيطّي

اختزل " آيف نفعل ذلك؟"المزيد من التباحث، اتفق المعلمون أنه بإذعانه إلى طلبات التالميذ 

لى حرمان التالميذ من اأو ألغى رون التحّدي والناحية المنطقية من المهّمة، مؤديًا بذلك 

وقرَّر المعلمون، عن طريق . فرصة تطوير مهارات التفكير والتعليل والفهم الرياضيِّ ذات المعنى

كن تطبيقها آان على استعمال إطار المهام الرياضية، أنه تم عرض المهمة بمستوى عاٍل ل

في النهاية، بقيت للتالميذ مهمة تطلبت، فقط، أن يطبقوا عملية . مستوى منخفض جدًا

 .بدون ربطها بالمعنى الكامن وراء المهمة

قّدر رون تعليقات زمالئه، على الرغم من أنه رّبما أراد في : 2الجزء : قضّية رون آاسلمان

. ًاكن مفيدي لم آهذالكنه أدرك أن مردودًا " سًا رائعًا،لقد آان در"البداية أن يسمعهم يقولون، 

وبعد أن راجع عمل . ولم يفكِّر رون، قبل لقاء المعلمين، بتأثير عمله على تعلم التالميذ

. التالميذ الحقًا، أدرك أنه لم ير أي إثباٍت على أن التالميذ أولوا اي انتباه للرسم التخطيطّي

رك أنه ساهم هو نفسه في جعلهم يبتعدون عن الرسم وبعد تأمل الدرس مع زمالئه أد

 .التخطيطّي عن طريق تدخله واقتراحه أن يبدأوا بالكسر العشرّي

وآان رون . ذاتها في صف آخر" عمل الرياضيات"الحقًا في نفس األسبوع، عرض رون مهمة 

ل مرحلة هذه المرة أوضح في ذهنه بالنسبة لنوع تفكير التالميذ الذي يريد أن يشجعه خال

ومن أجل المحافظة على مستوى عال للمهمة، أراد أن يساعد تالميذه في . تطبيق المهمة

التوّصل إلى طرقهم الخاصة في حل المهمة عن طريق استخدام الرسم التخطيطّي، على 

وقد عّلل رون أنه إذا اقترح تالميذه . عكس االعتماد على عمليات تم تعلمها سابقًا

إلى الرسم التخطيطّي واختبروها فإن التعامل ذا المعنى مع مفاهيم استراتيجيات تستند 

 .النسبة المئوية والكسور العشرية والكسور العادية سوف يظهر بشكل طبيعي

اقترح رون على التالميذ، هذه المرة، أن ينظروا بتمّعن إلى المستطيل، وأن يالحظوا عدد 

. بدًال من اإلذعان إلى طلبهم في التبسيطالمربعات فيه وآيفية ترتيبها في أعمدة وأسطر، 

والحظ، خالل تجّوله في الصف، أن التالميذ الذين يحرزون التقّدم هم هؤالء الذين انتبهوا إلى 

عمودًا ونصف " يمألون"أن آل عمود يمّثل ُعشر المستطيل وظّللوا سّتة مربعات، آما لو أنهم 

 "العمود والنصف" فسيكون 10%عمود الواحد وعّلل هؤالء التالميذ أنه، إذا آان ال. العمود

والتالميذ الذين واجهوا صعوبة أآثر آانوا هؤالء الذين استخدموا مستطيالت لم تكن . %15

 في تالميذوقد ساعد هؤالء ال. المربعات المظللة فيها في أعمدة وإنما في تشكيالت أخرى

طرح اسئلة تتيح لهم االعتماد أن يجدوا طرقًا أخرى للوصول إلى النسبة المئوية عن طريق 
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وتظهر عدة أمثلة على استراتيجيات التالميذ . على التشكيالت المعينة التي قاموا بتظليلها

 . 3 شكلالوأسئلة رون في 

 واألهم من ذلك، شّجعت مساعدة رون التالميذ على المثابرة في حساب النسبة المئوية،

. جعلت الطالب يفكرون ماذا تعني النسبة المئوية بالنسبة لهذا الرسم التخطيطي المعين

وبالرغم من أنه استغرق إنهاء هذه المسألة حصة آاملة، تقريبا، وجد رون أن تكريس الوقت 

جيكتور  استراتيجيات بديلة بواسطة البروتالميذومع نهاية الدرس عرض عدد من ال. آان مجديًا

 !حتى وفوجئ رون من عدد الطرق المختلفة التي حّل التالميذ المسألة بها. أمام الصف

 -فهو لم يصغ للتالميذ بهذه الكثرة من قبل . وفي نهاية الدرس، آان رون تعبًا لكنه راٍض

لقد آان فرحًا بما آان بمقدور . وبعدها حاول أن يساعدهم استنادًا إلى معرفتهم السابقة

فهمهم للنسبة المئوية لحّل استعمال ه القيام به، خاصة آيف آانوا قادرين على تالميذ

 .المهمة

 :معلمو ريدجوي يناقشون لماذا

بعد فترة وجيزة من ذلك رّتبنا أن نلتقي برون وتريزا وزمالئهما في مدرسة ريدجوي لمناقشة 

اقا ألن يشارآنا تجاربه آما وآان رون تّو. الطرق التي آان بها إطار المهام الرياضية مفيدا لهم

وقد شّدد على آم آان من المهّم أن يستطيع ترآيز انتباهه على بعض . تم وصفها سابقًا

وقد شعر رون عن طريق النظر إلى المهام التي استخدمها وآيف عمل . النواحي من تعليمه

. تالميذ يتعلمونهو وتالميذه عليها بأنه آان قادرًا على الترآيز بشكل أآبر على ماذا آان ال

وقد عّلق أنه آان من السهل جدًا أن تكون غارقًا بما تقوم به حتى أنك آنت تفقد رؤية ماذا 

 .آان التالميذ يتعلمون من التجربة

وصف عدد من المعلمين اآلخرين، خالل اللقاء، مقاطع من صفوفهم، تضمَّنت مهاّم جرى 

وعندها .  جرى تطبيقها بطرق أخرىتطبيقها بطرق تدعم تفكير المستوى العالي ومهاّم

، وهل ما هو مخططسألنا المعلمين لماذا، حسب رأيهم، تجري أو ال تجري المهام آ

يستطيعون تحديد العوامل المتعلقة بالمحافظة على المهمة أو تدهورها؟ استهل رون حديثه 

وية والكسر باالشارة إلى أنه في الصف الذي استعمل فيه مهمة الكسر العادي والنسبة المئ

العشري ألول مرة آان العامل األساسي المتعّلق بتدهور المهمة طلبه من تالميذه أن يبدأوا 

وعندما قاموا بذلك، أضاف موضِّحًا، آان بمقدورهم االعتماد آليًا على . بالكسر العادي

ًا وعلقت تريزا بأن ما قامت به مع مهمة قذف الحلقة آان مشابه. عمليات تم تعلمها سابقًا

وأضافت تريزا، على أنه بالرغم من عدم استطاعة التالميذ استعمال . جدًا لما وصفه رون

عمليات بسيطة لحل المهمة، فقد قامت بإعطائهم وصفا خطوة تلو االخرى لما آان يجب 

وواصل المعلمون اقتراح عوامل أخرى تتعلق بتدهور المهمة، مثل إدارة الصف والقليل . عمله

 . لوقت وعدم محاسبة التالميذأو الكثير من ا
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بدأ المعلمون،عندها، بالتخمين حول العوامل التي يمكنها دعم المحافظة على المهمة 

 عدم -القائمة االولى" نقيض"وبدأوا بالقول إن بعض هذه العوامل قد تكون . بمستوى عال

التالميذ عمليات وإعطاء الوقت الكافي وجعل تحويل المهمة إلى مهمة يتم حلها بواسطة ال

وأضافوا، إضافة إلى ذلك، أن الشيء األآثر أهمية هو . مسؤولين عن تفكير المستوى العالي

. إيجاد طريقة لمساعدة التالميذ على التقدم بدون الكشف عن الحل أو عن طريقة الحل

نهاية الكّم اإلضافي من وشرح رون مدى صعوبة العمل في هذا التوّجه، وأنه أدرك في ال

التالميذ الذين تعلموا من خالل العمل على المسألة بدًال من تسليمهم العملية ليسيروا 

 .حسبها

في هذه المرحلة من النقاش، أشرنا إلى أنه حدَّدنا في بحثنا العوامل المتعلقة بالمحافظة 

تي ذآرها المعلمون، على متطلبات المستوى العالي وانهيارها، وهي تتضمن آل العوامل ال

)  4 لشكلاالتي تظهر في (وأضفنا أنه تّم اشتقاق قائمتنا . إضافة إلى المزيد من العوامل

هز .  مهمة جرى استعمالها على مدار ثالث سنوات في أربع مدارس مختلفة150من دراسة 

المعلمون برؤوسهم وهم يراجعون القائمة، آعالمة على موافقتهم على العوامل التي 

وعلَّقت إحدى المعلمات قائلة إنها توافق على جميع العوامل التي تعرفنا عليها . دناهاحدَّ

                 التالميذ تلوين لطرق وفقًا رون أسئلة: 3 الشكل
 

      
 ما هي النسبة المئوية لكل سطر؟ ) أ

 

 
دخالها في إ ما هو عدد المجموعات المشابه التي يمكن  ) ب

 المستطيل؟
 

      
 مئوية لكل مربع؟ ما هي النسبة ال) ت
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ويمكنها التفكير بحاالت من الممكن أن يكون قد أدى فيها آل واحد من هذه العوامل إلى 

وأضافت انه لم يكن بمقدورها التعبير بشكل واضح عن آل واحد من . نجاح أو فشل الدرس

 مثًال، انها عادة ما أعطت التالميذ قاعدة تحّدد المعايير التي يمكن وقالت،. العوامل

تم تزويد التالميذ بوسائل لمراقبة "استخدامها لتقييم مسألة معينة، وبذلك تكون قد 

لكنها لم تفكر بهذه القاعدة على أنها عامل مساهم في المحافظة على العمل " تقدمهم،

األمور جرت بشكل أفضل " استعادية، فهي تقر أن وبنظرة. اإلدراآي ذي المستوى العالي

 ." عندما حصل التالميذ على القاعدة

وبدا وآأن القائمة تضع في آلمات مجموعة من عوامل الصف والظروف التي تعّرف عليها 

وبالرغم من أن العديد من العوامل عكست الممارسات الشائعة لدى . المعلمون في الحال

قات مفهومية بشكل متواتر، والبناء على المعرفة السابقة للتالميذ، المعلمين، مثل إقامة عال

 .فانهم لم يربطوا هذه األعمال والقرارات مع التطبيق الناجح للمهمة قبل ذلك

 

 استخدام اإلطار في الصف

وعندما يجري . للتفكير بتأُملبل إنه أداة : ليس من المقصود أن يكون اإلطار وصفة صارمة

جيدة فهو من المفروض أن يشّد االنتباه لما يفعله ويفكر به التالميذ خالل استعماله بصورة 

مقابل ذلك، يساعد هذا الترآيز المعلم في تعديل إرشاده ليكون أآثر . دروس الرياضيات

 .استجابة ودعمًا لمحاوالت التالميذ في التعليل وإيجاد المنطق في الرياضيات

ده لدعم عمل التالميذ على مهام المستوى وجد رون آسلمان اإلطار مفيدا في مجهو

إن . وفهم رون بمساعدة زمالئه آيف آان عمله في الصف مؤثرا على تعّلم التالميذ. العالي

.  بّناء هو أمر قّيممردودويستطيعون تقديم " موجهة الصوت"وجود زمالء داعمين يؤدون دور 

دم في الفصول التالية اقتراحين سنق. غير أنه من الممكن استعمال اإلطار في أوضاع مختلفة

 .        في عملكللتفكير بتأُمل أن تبدأ في استخدام اإلطار آأداةيمكنك حول آيف 
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دراآية ذات المستوى العالي  المتعلقة بالمحافظة على المتطلبات اإلالعوامل: 4الشكل 

 وتدهورها 
 
 

 :دراآية ذات المستوى العاليالعوامل المتعلقة بالمحافظة على المتطلبات اإل
 
 

 .توفير الدعم لتفكير التلميذ وتعليله .1
 .عطاء التالميذ الوسائل لمراقبة تقدمهمإ .2
 .داء ذات مستوى عالأ و التالميذ الموهوبونأيعرض المعلم  .3
 والتعليقات ةيضغط المعلم للحصول على تبريرات وتفسيرات ومعان من خالل طرح االسئل .4

 .والمردود
 .المسبقة التالميذ معرفة لى إمستندة المهام .5
 .ينشئ المعلم بشكل متكرر عالقات مفاهيمية .6
 .الزمقل من الأآثر من الالزم وال أيتم تخصيص الوقت الكافي لالستكشاف، ليس  .7

 
 :دراآية ذات المستوى العاليالعوامل المتعلقة بتدهور المتطلبات اإل

 
 

مثًال، يضغط الطالب على المعلم آي يقلص (تتحول النواحي الصعبة من المهمة الى روتين  .1
و الخطوات التي يجب القيام بها؛ أمن تعقيد المهمة عن طريق تحديد واضح للعمليات 

 ). والتعليل ويخبر التالميذ آيف يتم حل المسألةالمعلم على التفكير" يستولي"
.لى صحة الجواب أو الجواب الكاملإو الفهم أو المفاهيم أيحول المعلم التوآيد عن المعنى  .2
آثر من الالزم من أو توفير ألم يتم توفير الوقت الكافي لتناول النواحي الهامة من المهمة،  .3

 .عالقة له في المهمةلى سلوك ال إالوقت وعندها ينجرف التالميذ 
دراآية ذات المستوى دارة الصف تمنع العمل المستديم على الفعاليات اإلإمشاآل في  .4

 .العالي
لى الفعاليات عمثًال، ال يعمل التالميذ (المهمة غير مالئمة لمجموعة معينة من التالميذ  .5

المسبقة و المعرفة أو الحافز أاإلدراآية ذات المستوى العالي بسبب غياب االهتمام 
دراآي داء؛ توقعات المهمة غير واضحة بشكل آاف لتضع التالميذ في الحيز اإلالالزمة لأل
 ).الصحيح

 تهملبامثًال، رغم مط(و عمليات المستوى العالي أ عدم تحميل التالميذ مسؤولية  منتجات  .6
و غير صحيحة؛ يحصل التالميذ على أرات غير واضحة يتفسير تفكيرهم يتم قبول تفسب
     .)عملهم في العالمة" ُيحسب"نه لن أطباع بان
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 معلمون يشاهدون معلمين

وبعد ذلك . إعمل مع زميل لك على إعداد برنامج ثابت آي تشاهده أنت وآي يشاهدك هو

ويمكن استعمال اإلطار لتوجيه تلك . تلتقيان لمناقشة الدرس وتقديم اقتراحات للتحسين

 .األمور التي تبحث عنها والتي تتكلمان عنها فيما بعد

عندما تشاهد، فكر جيدًا بالرسائل التي يتم نقلها للتالميذ حول ماذا من المتوقع أن يفعلوا 

قد تريد أن تحل المهمة بسرعة آي تتأآد من أنك . وآيف سيفعلونه وأي موارد سيستعملون

وفي الوقت الذي يعمل به التالميذ على المهمة تجول في الغرفة . المطلوب لحلهاتفهم ما 

من طاولة إلى أخرى أو من مجموعة إلى أخرى، واصغ وراقب عن آثب آي ترى ما هو عمق 

هل يتعامل التالميذ مع المعاني الرياضية خالل . تعامل التالميذ مع األفكار الرياضية الهامة

لهم على تعليل وإثبات رياضي؟ أم ال يزالون في مستوى عمليات عملهم؟ هل ترتكز أقوا

  والرموز المنفصلة عن األفكار األساسية؟ترديدال

ابدآ باالتفاق على . وبعد ذلك، ومن المفّضل قبل نهاية اليوم، التقيا لمناقشة المشاهدات

همة وعلى ما ُيعتبر آمراحل عرض الم" المهمة"الجزء من وقت التدريس الذي يتضمن 

يعمل هذا الجزء من المحادثة . وبعدها ناقشا المطالب اإلدراآية في آل مرحلة. وتطبيقها

بشكل أفضل عندما يقدم المشاهد رأيه بالنسبة للمطالب اإلدراآية للمهمة أوًال؛ بعدها يقدم 

في هذه . المعلم تعليقه على رأي المشاهد ويشير إلى ما إذا آان يوافقه الرأي أو ال ولماذا

لطريقة يكون المشاهد مرغمًا على تقديم تغذية مرتجعة نقدية وأن ال يتغاضى عن اختالفات ا

 .الرأي، المهمة جدًا للتطور

اذا اتفقتما على أنه تم عرض مهمة واحدة أو أآثر بمستوى عال من المطالب اإلدراآية، 

الل استمروا في مناقشة ما إذا تمت المحافظة على تلك المطالب في مستوى عال خ

في آلتا الحالتين، قسم جوهري من . مرحلة التطبيق أم تدهورت إلى عمل ذات تحد أقل

التي أثرت ) 4 في شكل انظر إلى القائمة(هذا الجزء من المحادثة هو تحديد عوامل الصف 

ويجد معظم المعلمين هذا . على المحافظة على المستوى اإلدراآي للمهمة أو تدهورها

 مباشرا جدًا لألشياء التي تسير جيدًا تفكيرًا بتأُملًا جدًا، ربما ألنه يقدم الجزء من اإلطار مثير

آذلك يجب أن تقضيا بعض الوقت في مناقشة المهام . أو األشياء التي من الممكن تحسينها

التي تم تحديدها على أنها ذات مستوى منخفض في مرحلة العرض، والتمحور في آيفية 

 .برتحويلها لتصبح ذات تحدٍّ أآ

 

 المعلمون يشاهدون أنفسهم

إذا لم يكن لديك زميل تشعر معه بالراحة أن تشاهده أو يشاهدك جرِّب تسجيل تعليمك 

. وعندها يمكنك تأمل تدريسك في وقت يالئمك، وبدون عجلة وبشكل خصوصي. بالفيديو

تند إلى وقد يوّفر استعمال الفيديو، في الحقيقة، أفضليات ال يمكن أن يوفرها التأمل المس

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 

________________________________________________________________________ 
  il.ac.haifa.6k-mathcenter://http جامعة حيفا-المرآز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية

 

13

مثًال، ذآريات وقائع الصّف ليست موضوعية مثل ما تم تصويره في . الذاآرة أو المالحظات

آذلك يتيح لك الفيديو أن تشاهد قسمًا منه ثم إعادة مشاهدته محاوًال التأّآد مما . الفيديو

            .جرى بالتحديد في عقول التالميذ في الوقت الذي عملوا فيه على مهمة معينة

 

 اذًا ما هو المكسب؟

 التابعة لمشروع العداديةلقد أظهرت اإلثباتات التي تم جمعها من عشرات صفوف المدارس ا

QUASAR أن التالميذ الذين آان أداؤهم األفضل في قياسات التعليل وحل المسائل المرتكزة على 

ت عالية من المشروع، آانوا من الصفوف التي تم عرض المهمات والتطبيق فيها على مستويا

بالنسبة لهؤالء التالميذ، فقد تّمت ترجمة الفرص ). Stein and Lane 1996( المتطلبات اإلدراآية 

التي ُسنحت لهم للعمل على مهمات مثيرة في بيئة صف داعمة الى مكاسب تعلمية جدية، آما تم 

ميذ بالتحديد التي تنادي فحصها وفقًا ألداة تم تصميمها خصيصًا لقياس هذا النوع من نتائج تعلم التال

 . NCTMبها معايير التعليم المهنية التابعة لـ
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