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 المنازل والجمع والطرح

Place Value and Addition and Subtraction 
 

Diane Wearne and James Hiebert : المؤلفون  

Arithmetic Teacher , Vol. 41, No. 5, January 1994, pp. 272-274 

عزمي أبو العسل. د: ترجمة  

 

 :هذا النحو حّلتا المسألة على  في الصف الثاني،نجيالأ مارسي و ا،آانتعندما 

آم عدد . في صندوق آخرة بوظة  حب48 في صندوق و ة بوظة حب347 يحتوي على  ةمطعم المدرس

  المطعم؟ن  الموجودين فيصندوقيال في ةالموجودة حبات البوظ

: لى نفس الجوابإ اا وآذلك توصلتحلهم لعرض  العدديةالجمل  نفساآل من الطفلتين  استعملت

 :امطابقبدا ا المكتوب مآذلك حلهو. 395لكلي   اةن عدد حبات البوظأوهو 

             1 

 347   

       48+     

             
          395                                                                

ن  اليميإلىعداد أليجب دائما وضع ا. صحاليمين هو ال: " قالت. ب من مارسي شرح حلهاِل عندما ُط

 وفي اليد 5نا آتبت أوهكذا  , 15 يساوي 8 زائد 7: عداد بدءا باليمين ثم نجمع األاآلخرفوق أحدهما 

 يكون ال شيء زائد 3ن واآل . 9نا آتبت أوهكذا  . 9 الذي في اليد يصبح 1 زائد 8 يساوي 4 زائد 4 ،1

جابت أ. علت في حلها فوق بعضها آما فلألرقام لت عن سبب وضعها ئ ثم ُس."3نا آتبت أولهذا . 3

 ."صحواليمين هو ال. ن نعملأ ةهكذا قالت لنا المعلم" :مارسي

ن اعمل  ألة آفاي)آحاد (فهكذا آان معي وحدات . 15  يساوي 8 زائد 7" :ال شرحت حلها هكذايأنج

ما المئات فليس عندي ما أ:  عشرات9 يصبح عندنا 1 وآمان عشرات 8 تساوي 4 زائد 4: خرىأ  10

 فوق بعضها البعض في لألرقامال عن سبب وضعها ينجألت ئوعندما ُس. "  مئات3 ذًاإفهي . زيد لهاأ

   وحداتانهمأل  مع بعض 8ـ  وال7 ـ عشرات  والانهمأل مع بعض تينربعأللقد وضعت ا:" قالت . حلها

 ."هون وهم مع بعضأوهكذا ، )آحاد(

. )آسور عشرية (عدادا عشريةأتجمعان ال ومارسي في الصف الرابع ي آانتا أنج وعندمابعد سنتين 

 :عطيت آل منهما المسألة التاليةُأولقد 

 .  آيلو من البرتقال في آيس آخر0.62   آيلو من البرتقال في آيس َو3.5جروم آان مع 

 آم آيلو برتقال يوجد مع جروم في الكيسين؟
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 : آما يلي للبنتين آانحل الكتابي ال

                                           1                       

 3.5        :    اليل أنج                         ح3.5 :                  حل مارسي

    2 6 +  .       62+   .  

                            

              97.                          12. 4                                              

 

  يساوي 2  زائد  5:  نضع األعداد فوق بعضها ثم نجمعالبدايةفي :" مارسي شرحت عملها بقولها 

 ." حيث العددين وراء النقطةتلك، وضعتنا أ  العشرية،ثم ننزل النقطة. 9 يساوي 6 زائد 3  َو.7

 

لذا نكتب . من أجزاء المئة  2 ـال يوجد عندنا  أي شيء لنزيده لل: "  آالتالي كانال فيما شرح أنجأ

لذلك .  لذا يكفينا لعمل واحد صحيح،رْش ُع11عشار يعطينا أ 6عشار زائد أ 5ثم .   في مكانها 2فقط 

 آما لألرقامال عن سبب وضعها يوعندما سألنا أنج."  في المئة12   َو4فالجواب .  وحدات4 لدينا

   ."عشارأ انهم مع بعض أل6 ـلأ و 5 ـلأنضع  ":اليجابت أنجأ. فعلت

 

 ؟األجوبة تختلف بماذا

حتوي ي سؤال مارسي أخطأت في نأ ةن الفرق هنا يتجاوز الحقيقإ ين؟تبن هو الفرق بين عمل الما

 عندما ، في الصف الثاني مبكرًاالفروقلقد ظهرت . ال لم تخطئي بينما أنج، عشريةأعدادعلى 

لى إعلى تعليمات معلمتها في الوصول  آليافنرى مارسي معتمدة . شرحت آل منهما طريقة حلها

  فلقد اعتمدت ،الي أنجأما. ها لم تفهم تماما أسلوب الحلأنالحل مع 

ف ما دام الجواب َشَتْك وال ُتملْهُتن هذه الفروق غالبا إ. على معرفتها للكميات وطرق تجميعها

 .   ًاصحيح

ال في تطورهما يارسي وأنجن تكون معدومة بين مأن الفروق تكاد أ نرى ،المبكرة الصفوف في

دل على فروق ي فشرحهما لألجوبة ما أ -لى الجواب الصحيحإ نهما تصالين اثنتإ حيث �الرياضي 

 فبالنسبة.  مختلفة عن الرياضياتافكارأال ومارسي تطوران ي أنج، األولى:أساسيتين بطريقتين

 من الصعب حفظها  التي )القوانين(قواعد ال سلسلة من تبدأ بالظهور مثل الرياضيات ،لمارسي

 فالرياضيات هو حل مسائل بطريقة ،الينجألأما .  شكل السؤال المعروض للحلتغير آلما واستعمالها

 . بالكمياتجوبة صحيحة ألنه مبني على طرق معقولة للعمل أ الحل يعطي سلوبُأف. ةمنطقي

ساعدها على جمع ن شرح مارسي لجمع األعداد الصحيحة ال يإ ،الي وأنجمارسي ثان بين فرق

 ،بالمقابل. كعداد عشرية يعتمد على تعلم قاعدة جديدة لذلأجمع  قدرتها على. العشريةاألعداد 
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 يمكن الوحدةة بنفس اَسَق الكميات الُموضع فكرة  ألن.  على جمع األعداد العشريةقادرة اليأنج

 .  العاديةلى الكسورإلى األعداد العشرية وإنقلها من األعداد الصحيحة 

 معلمتها ، بإمكاناطبًع.  مارسي لم تقدر على حل المسألة بشكل صحيح،وأنجال قصة مارسي في

 بعضها البعض ثم تطلب من مارسي التدرب على فوق  العشريةوضع آل النقطل قاعدة  تعلمهان أ

 هنا االنتباهلكن يجب . المسائلن تصبح قادرة على حل هذا النوع من أ لىإ ،هذا النوع من المسائل

 شرح طريقة فيالفروق تظهر  .  وبين أنجالبينهان ين المهمي للقاعدة لن يغير الفرقمارسين تعليم أ

 . وليس الحصول على الجواب الصحيح للمسألة،سباب العملأ عليلو تأ

 لجواب الصحيح؟ا ن إلىتوصالتين ت عندما آال الطالب مهمة الفروقهذه ل آلماذا

 سئلةلأل خصوصا ، الجواب الصحيحإلى في الوصول ارسيم ألنه على األغلب سوف لن تستمر 

  آثيٌرمرآبن الرياضيات موضوع  إ.  تدربت عليها في المدرسةالتي عن ءالشي تختلف بعض التي

 آانت إذا. جديدة مختلفة لكل مسألة قواعد وقوانينتعلم أن يومن الصعب السماح للطالب ب

. الجديدة المسألة يتالءم مع حّل لطريقة بما  اوايرن يغ مفهومة، فإن بإمكان مستعمليها أساليبألا

. ألعداد العشريةا مسألة جمع لحل فسلوب حل مختلأتعلم ت  أنالي أنجكن من الواجب على لم ي

  . الصحيحة وغيرت فقط بعض األشياءاألعداد ما تعلمت عن جمع استعملتقد ف

 

 ةالمختلفة  التعليمياألهداف ثيرأت

 في ةنجيال تجارب مختلفأ لمارسي وآان األغلب على نجيال؟أ مارسي و تطورت الفروق بينآيف 

ت وقتا طويال نها قّضأ ، لمارسي تكشف لناالثانيفنظرة على رياضيات الصف .  الرياضياتةدراس

 الثالثين إلى وصلت في بعض األحيان ة، عديدمسائللقد تدربت على  . تتدرب على الحساب

 ةهدف التعليم آان القيام بحسابات صحيح. مسائل آالميةو على  وفي األغلب لم تحت، يومياةمسأل

 قدف .ة المنزلةطول في تطوير فكره قيمأنجيال وقتا أ صف ، في المقابل، فقد أمضىماأ. ةوسريع

خرين اآل الطالب ة وبعدها مشارآ، األعداد جمعسلوب للتعامل معأاستعملوا هذه األفكار في تطوير 

 انحسر تدريب أنجيال بعدد اقل من المسائل فقد ، لذلكةوآنتيج. اصلوا لهتويب والطرق التي لاسألبا

 وطرحها ة على حل المسائل الكالمي،نجيالأ في صف ة،األهمي ةن زيادإ. التي تدربت عليها مارسي

 توصيات مع  يتماشىة،الورقبواسطة القلم و حسابات ة التشديد على سرعتقليل وآذلك ،للنقاش

 لمعلمي مهنيال والمستوى ،  NCTM ) 1989(ةييم في الرياضيات المدرسي التقومستوىالمناهج 

 .)  NCTM  1991( الرياضيات
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  فهم المنازلهميهأ

 مثل تجميع مجموعات أغراض في � لمنازلر عن ااأفك بين  عالقات فهم المنازل يدخل فيه بناءنإ

لمكتوب رمزيا ليحمل معه معنى  واستعمال البناء ا�ومعاملة المجموعة آوحدة10مجموعات الـ 

هنالك أشكال مختلفة لتمثيل الكميات، مثل األدوات المحسوسة، والرموز المكتوبة، . المجموعات

إن بناء العالقات بين طرق التمثيل المختلفة  يعطي . التي توضح وجوه مختلفة للبناء المجموعاتي

 من شأنها مساعدة الطالب على تطوير هاآم مثال لفعالية للصف األول التي. فهم وتجانس للمنازل

 :حّسه لمعنى المنازل 

  تفاحة،74إذا آان في الدآان .  تفاحات10في دآاِن بيث يبيعون التفاح في أآياس الـ 

  تفاحات بإمكان  بيث أن يعبئ ؟ وآم عدد التفاحات الباقية؟ 10آم عدد األآياس من الـ 

عات من عشرات، آي يصلوا إلى عدد األآياس  غرًضا ثم يجِمعوها إلى مجمو74يأخذ الطالب 

 التي 10 تمثل مجموعات الـ 74 في الـ 7الطالب، هنا، يرى الطالب أن الـ .ومن ثم الباقي) المليئة(

 تمثل سبع مجموعات من العشرات، أو سبعين، واألربعة تمثل الباقي بعد 7من األربعة وسبعين، الـ 

 على نفس النهج، أعطوا الطالب عددا من األآياس مسألة على نفس. تجميع مجموعات العشرات

آال التمرينين يساعدان على تطوير . المليئة وتفاحات أخرى زائدة وأطلبوا منهم آتابة العدد المالئم

 .المعنى للرمز المكتوب 

إن تطوير أسلوب حل لعمليتي الجمع والطرح ألعداد متعددة المنازل، صحيحة آانت أم عشرية، يجب 

المنطق هنا، الطالب على األغلب سيفهمون أسلوب الحل إذا .  من فهم الطالب للمنازلأن يتطور

). (Hierbert and Carpenter 1992أتيحت لهم الفرصة لبناء  أسلوبهم ومشارآة اآلخرين ذلك 

. أسلوب الحل هنا ناتج عن فهم الطالب للمنازل ومن استعمالهم ألدوات محسوسة لتمثيل الكميات

 : إلى المسألة التاليةمثال لننظر

لقد أآلت بيضتين مخلوطتين تحتويان . وندي آانت تأآل فطورها في مطعم لألآل السريع

 . آالوري145على 

آم عدد الكالوريهات الموجودة .  آالوري187وشربت آأًسا من عصير البرتقال يحتوي على 

 قي فطورها؟

الكميتين، ورؤية إعادة التجميع ) مذجةن(باستطاعة الطالب أن يحلوا هذه المسألة وذلك بتمثيل 

أو، باستطاعة الطالب . وبهذا نكون قد ربطنا بين التمثيل والرمز في هذه المسألة. للوصول إلى الحل

 الفهم الذي طّوروه من خالل استعمالهم  �أن يستعملوا فهمهم للمنازل آي يصلوا إلى الحل 

  في السؤال 7 وأل 5ف، بأنه عندما نجمع أل الفهم يساعد الطالب على التعر. للمواد المحسوسة

 .السابق نعلم أنه عندنا وحدات آافية ألن نكون عشرة أخرى
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مثًال، في مسألة الفطور،  . األلغورثمات العادية من المكن أن ال تكون أول طريقة حل يعرضه الطالب

ين بدًال من اليمين إلى ، ممكن أن يطلب الطالب أن يجمعوا األعداد من اليسار إلى اليم187 + 145

 : أحد الطالب ممكن أن يقول. اليسار

 وهكذا 12 يساوي 7 َو 5، ثم 20 َو 300 وهكذا 120 يساوي  80  َو 40، َو 200 يساوي 100 َو 100" 

 8 َو 4 مئات، 2، وهكذا عندنا 2 يساوي 1 َو 1: " وطالب آخر يمكن أن يقول ". 332، 330، 320ألـ 

 7 َو 5 عشرة، وعندي عشرات آافية ألصنع  مئة أخرى وزيادة عشرتين، 12، وهنالك  12يساوي 

 ". 332والجواب هو . وهكذا عندي عشرة زيادة. 12يساوي 

مع أن هذه األساليب مختلفة عن األلغورثمات العادية، فهي فقط أقل آفاءة منه، وقمة في األهمية، 

أن تجربتنا . مبني على فهم المنازل الnumber sense)(أنها تدل على فهم عميق للحس العددي 

تدل على أن أغلب الطالب الذين نشجعهم على تطوير أسلوب حلهم الخاص لعملية جمع  أعداد 

ذات المنازل المتعددة يبدءون بأسلوب يشبه األسلوب الذي شرحناه سابًقا، ثم تتطور بعض الشيء 

أن نجاحهم ينبع من .  يسار- إلى-في بعض األحوال تتغير إلى أسلوب  يمين. لتصبح أآثر آفاءة

أن أساليب الحل األآثر آفاءة  تتطور . استعمالهم ألسلوب يفهمونه ويقدرون على شرحه ألصدقائهم

أن هذا . أمامهم وهم ينظرون ويستمعون إلى أصدقائهم الذين يشرحون أساليب وطرق حلهم

عملون في األعداد العشرية آما السيناريو هو طريقة ناجحة للمستقبل في الصفوف العالية، عندما ي

 . استعملوها في األعداد الصحيحة

 

 :المجمل

إذا اتبع الطالب قواعد أستاذه أو إذا . يجب أن يعرف المعلم لماذا يستعمل الطالب أسلوب حل معين

إذا أستعمل الطالب أسلوب حل ألنه . تنازل لضغوط أصدقائه، عندها يبدأ بأتباع طريقه مارسي

قصص مارسي وأنجيال أخذت من أبحاث .  مه، عندها سوف يقدم أعماال مثل أنجيالمنطقي وهو يفه

القراء الذين يهمهم الموضوع بإمكانهم قراءة المقاالت .  سنوات10أجراها آاتبو المقال، وذلك خالل  

 .الواردة في قائمة المصادر
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