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 يةساسألاستراتيجيات تعليم الحقائق ا
Strategies for Basic-Facts Instruction 

  Andrew C. Isaacs and William M. Carroll: تأليف

    pp. 508-515  Teaching Children Mathematics, Vol. 5 , No. 9 , May 1999 ,: ُنشر في

 آميل ظاهر: ترجمة
 

:  باألجوبة النمطية التالية8 + 7ي آيف حّلوا التمرين فّسر االطفال في بداية الصف الثان

 5 تحتوي على 7، ولكن 10 تعطي 8+2"؛ "15 تعطي 1، واضافة 14 هو 7+7اعرف ان "

 ." 15لقد عرفُت بسهولة ان الجواب هو "؛ َو "15إضافية، لذلك فالجواب هو 

ساسية ألآثر ألضيات ا هدفًا لتعليم الريا8 + 7 مثل ية لألعدادساسألحقائق االآان تعليم 

 . عام، وما زال مهمًا حتى اليوم100من 

على الرغم من أن معظم المعلمين يوافقون على اهمية تمكن التالميذ من الحقائق، فانه 

 ،NCTM) 1989من غير الواضح للعديد منهم آيفية الوصول الى ذلك في طرق تالئم معايير 

، ومتى يجب ية ساسألحقائق االه معرفة  حتى انهم يختلفون على ما تعني).1995، 1991

توقع هل من الصحيح أن ن. على التالميذ تحقيق ذلك، او حتى هل يجب تحقيق ذلك، أصًال

حقائق الجمع عن ظهر قلب، أم أن هذه المهمة تعيق في حفظ ول ألمن تالميذ الصف ا

تذآر تفكيرهم الرياضي؟ ما هي الممارسات في غرفة الصف التي تستطيع بناء فهم و

سريعين؟ هل يمكن تحقيق التمكن من الحقائق من خالل فعاليات حل المسائل ام ان 

جابة عن أسئلة لإلالتمرن ضروري؟ آي تنجح االصالحات في تدريس الرياضيات ثمة ضرورة 

 .يةساسألحقائق اال

 طفال تعلم الحقائق؟أللماذا يجب على ا

ألن معرفتها مفيدة في ية ساسألائق احقاليعلم معظم الناس أنه يجب على االطفال تعّلم 

وتتطلب عمليات التقدير والحساب استخدام حقائق . المدرسة المدرسة وفي الحياة خارج

 اذا لم يعرفوا آم 84 × 41 من اجل تقدير 80× 40آيف يمكن للتالميذ استعمال . االساس

. ت في المدرسة؟ التالميذ الذين يعرفون الحقائق ينجحون أآثر في الرياضيا8 × 4يساوي 

 .يةساسألحقائق االويتوقع االهالي والمعلمون والجمهور ان تعلم المدارس التالميذ 

ن يكون تضارب بين التمكن من الحقائق واصالحات أللحسن حظنا، ليس هنالك حاجة 

 مساعدة التالميذ -ويمكن تحقيق العديد من أهداف االصالحات. الرياضيات في المدارس

اضيات المدرسة والعالم الحقيقي، مساعدة التالميذ على تطوير إدراك على الربط بين ري

المفاهيم باالضافة الى مهارات اجرائية، مساعدة التالميذ على تعلم تفسير تفكيرهم وفهم 
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حقائق التوفر .  من خالل برنامج يؤدي، ايضًا، الى التمكن من الحقائق-تفسير اآلخرين

 . ممتازة لتعليم االطفال التفكير بشكل رياضي، بالتوجه المالئم، فرصًايةساسألا

 

 آيف يجب تدريس الحقائق؟

التقليدي مع تكرار التمرن واالمتحانات المحددة بالوقت ية ساسألحقائق اال ترديدان لتوجه 

ال . ويمكن للتوقعات المبكرة في االداء السريع ان تسبب القلق وتضعف الفهم. نواقص جدية

كن المتصلبة للفروق الفردية، ويؤدي هذا الى نتائج مؤسفة لدى يوجد متسع في برامج التم

ان توجه الترديد يشجع التالميذ على االعتقاد بان الرياضيات هي حفظ عن . بعض التالميذ

 .   ظهر قلب وليس تفكيرا

ان . يبدأ هذا التوجه مع تفكير االطفال الطبيعي.  مقابل ذلك، هناك توجه أفضل واضح الميزات

عديد من االصالحات الجارية في رياضيات الصفوف االبتدائية، بما في ذلك توجه جوهر ال

 الذي يجري وصفه هنا، هو التعرف على ثراء المعرفة الرياضية الالمنهجية يةحقائق االساسال

ويتم، بالتوجه التقليدي، تجاهل . التي يحضرها االطفال معهم الى المدرسة والبناء عليها

 .و آبتهامعظم هذه المعرفة ا

من شأن العمل المبكر مع حقائق األساس أن يساعد االطفال على صقل استراتيجياتهم 

ويبدأ االطفال مع زيادة مهارتهم في . الطبيعية وتوسيعها لحل المسائل البسيطة

تتيح معرفة الحقائق البسيطة . االستراتيجيات المختلفة في تذآر الحقائق البسيطة

وبالتدريج، يتمكن التالميذ من .  مع الحقائق االآثر صعوبةاستعمال استراتيجيات أنجع

ومع نهاية العملية، . االستراتيجيات أآثر فأآثر ويحفظون الحقائق في الذاآرة أآثر فأآثر

ويتم استرداد . يستطيع التالميذ انتاج آل ترآيبات األعداد األساسية بدقة وبشكل تلقائي

لكن يمكن الوصول الى بعضها، ايضًا، عن طريق تنفيذ العديد من هذه الترآيبات من الذاآرة، 

ويستعمل االطفال والبالغون استراتيجيات واستردادات . سريع الستراتيجيات او قواعد مالئمة

 -مضاعفة ثالث مراتال بواسطة 8× 7ونحن نعرف باحثا في الرياضيات، مثًال، يحل . الحقائق

 .ن مجهود ليصبح تلقائيًا لكنه يقوم بالمضاعفة بسرعة وبدو-56، 28، 14

هذا مع حقائق الجمع والطرح؛ " االستراتيجيات"سنصف في هذا القسم من المقال توجه 

سنصف اوًال آيف . العديد من نفس االفكار صحيح، ايضًا، بالنسبة لحقائق الضرب والقسمة

امل، يمكن استخدام معرفة االطفال الالمنهجية، خاصة معرفتهم بالعد وعالقات الجزء بالك

وبعدها سنصف آيف يستعمل االطفال الحقائق التي ال . في بداية العمل على الحقائق

وفي النهاية، سنناقش دور التمرن ووضع تسلسل ممكن لتدريس حقائق الجمع . يعرفونها

 .والطرح
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 العد من اجل حل المسائل

الطرح هي وائل في الجمع واألربما افضل وسيلة لتوسيع الفهم الالمنهجي الطفال صفوف 

ويمكن ان .  بدون ان نقول لهم آيف يجب حلها-عن طريق مطالبتهم بحل مسائل بسيطة

وضاع الصف أو من الكتب أو من المعلم أو أو من أتأتي هذه المسائل من الحياة اليومية 

 . شواقل4 شواقل وثمن تذآرة الطفل 7ثمن تذآرة السينما للبالغ هو : مخيلة االطفال

 15تريد مريم شراء لعبة على شكل حصان ثمنها ". "بالغ وتذآرة طفل؟ هو ثمن تذآرة آم

 "آم شاقال اضافيا تحتاج مريم؟.  شواقل8لديها . شاقل

يجب تشجيع التالميذ، عندما يواجهون المسائل، على إيجاد اجراءات حلول خاصة بهم عن 

 -ه البالغان توج. حسوسةالمنطقي واستعمال وسائل م  التفكير،طريق البحث عن انماط

 هو -اختزال مثل هذه المسائل الى جمل أعداد طرح او جمع واسترداد االجوبة من الذاآرة

بدًال من ذلك، يميل اطفال صفوف االوائل الى . ليس باستراتيجية طبيعية لالطفال الصغار

-derived)مشتقة لحقائق ، العد واستراتيجيات (direct modeling)ة مباشرالاستخدام النمذجة 

fact) (Bergeron and Herscovics 1990). 

. ولى التي تظهر، بشكل عام، لنوع معين من المسائلأل هي اةان تقنيات النمذجة المباشر

يعدُّ الطفل أغراًضا لكي يمثل الكمية في المسألة، وينفذ العملية بواسطة أغراض توازي وضع 

 تذاآر السينما السابقة، من أجل حل مسألة. المسألة، ويعد مجموعة ما آي يجد الجواب

 أقراص مقابل ثمن تذآرة البالغ واربعة أقراص مقابل تذآرة ةمثًال، قد يعدُّ طفل ما سبع

وعندها، عن طريق عد جميع األقراص، يمكن للطفل ان يصل الى الثمن الكلي . الطفل

 من أجل حل مسائل جمع أو طرح ةيستخدم التالميذ الصغار النمذجة المباشر. للتذاآر

 بسيطة وحتى، بشكل مفاجئ، بعض مسائل الضرب والقسمة الصعبة

(Carpenteret al. 1993).خاصة مع المسائل ة غير ناجعة ومع ذلك قد تكون النمذجة المباشر ،

  ةفي نهاية االمر، يتم استبدال استراتيجيات النمذجة المباشر. ذات االعداد الكبيرة

د تم التعرف على عدد آبير من هذه وق. باستراتيجيات العد الشفهي او الذهني

 ;Resnick 1983; Carpenter and Moser 1984; Baroody and Ginsburg 1986(االستراتيجيات للجمع 

Siegler and Jenkins 1989.(  استمرار العد من العدد " َو" عّد الكل" استراتيجيتان شائعتان هما

 ."المضاف االآبر

استراتيجيات العد هي أنه على التلميذ تتبع عدد األعداد واحدة من الميزات الهامة لمعظم 

) 1،2،3( بواسطة عد الكل، يعد التلميذ اوًال ثالثة أعداد 3 + 4من أجل حل . التي قالها

تعقيدًا؛ استعمال " العد المضاعف"وقد يسبب هذا ). 4،5،6،7(وبعدها أربعة اعداد اضافية 

 هنالك استراجيات عد مشابهة للطرح، مثل .األصابع أو أغراض اخرى من شأنه أن يساعد

 . العد التصاعدي من العدد االصغر الى العدد االآبر والعد التنازلي من العدد االآبر
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 أآثر نجاعة، يبقى السؤال آيف يمكن مساعدة االطفال على التقدم الى استراتيجيات

ع ان يلتزم به جميع وبالتأآيد، فان وضع تسلسل استراتيجيات متصلب والتوق. سؤاال مفتوحا

ليس ألن التالميذ يتقدمون بوتيرة متفاوتة فقط، بل الن الطفل ذاته . التالميذ هو نصيحة سيئة

و حتى في حل المسألة أقد يستخدم استراتيجيات مختلفة في حل المسائل المختلفة 

ن ان لكن، اذا تردد المعلمون آثيرًا في عرض أساليب أفضل فيمك. ذاتها في سياقات مختلفة

 .يؤدي ذلك الى إعاقة تقدم التالميذ

إحد التوجهات لتشجيع أساليب أنجع هو مشارآة التالميذ الواحد مع اآلخر في 

سلوب في تحسين مهارات االتصال لديهم وتعلم الواحد من أليساعد هذا ا. استراتيجياتهم

اليجاد جواب مثًال، يبّين آيف استخدم تلميذ الصف االول جدول المئة ، 1الشكل . االخر

يستعمل التالميذ، في الصف النموذجي، توجهات مختلفة ويقومون بوصفها، . 5 + 9 :التمرين

ويمكن للمعلم، ايضًا، ان يقترح . وبذلك يتعرض معظم التالميذ لتقنيات جديدة لكنها مفهومة

ين ، في ح"رسمية"استراتيجيات ويعرضها ، متوخيًا الحذر من اال تصبح استراتيجيات معينة 

يجب اال يخيب ظن المعلم عندما ال يتبنى . تحصل استراتيجيات اخرى على تشجيع أقل

 يمكن للتطور ان يحصل بشكل غير ملحوظ  -  استراتيجيات اآثر نجاعة على التو،تلميذ ما

 .             بوتيرة تالئم التلميذ بشكل افضلو

ُصممت من اجل تيسير ينبغي دعم النقاش في الصف حول االستراتيجيات بتمارين 

، يعتمد جزئيًا على "استمرار العد" الى "عد الكل"مثًال، التقدم من . االستراتيجيات الحكيمة

ويستطيع االطفال تطوير قدرات تدعم استراتيجيات اآثر . من عدد معّين اآمال العد مهارة

جب وي. حكمًة لحل المسائل عن طريق التمرن على العد خارج سياق أي من المسائل

 : شمل اشكال عديدة من هذه التمارين

  

 

 5 + 9استراتيجيات جدول المئة لحل التمرين : 1سكل 

 

 ."14 أخرى حتى 4، وبعدها 10 اخرى حتى 5، وبعدها عددت 5بدأت بـ "

 

 ،  فقط9ولكن هنالك حاجة لـ . 15 حتى 10 وقفزت الى االمام بـ 5بدأت بـ "

 ." 14 الى 1لذلك عدت الى الوراء 
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 2، بادئين آل مرة بأعداد مختلفة؛ عد قفزي، خاصة القفز بـ1 العد الى االمام والى الوراء بـ

 8ابدأ بـ"مام والى الوراء عن طريق عدد من االعداد التي يتم تحديدها؛ أل؛ العد الى ا10 و 5َو

 .، وهكذا دواليك"2ى الوراء  وعد ال11ابدأ من "او " 3وعد الى االمام 

 الجزء والكامل

ثمة فهم مرآزي آخر يحضره االطفال معهم الى المدرسة وهو أنه يمكن تقسيم الكمية الى 

ويفهمون ايضًا . أجزاء، وتساوي هذه االجزاء الكمية االصلية اذا تم جمعها مع بعضها البعض

لديهم، في النهاية، أآثر؛ وأنه اذا انه اذا آان لديهم القليل وحصلوا على بعض الشيء فيصبح 

 ,Resnick, Lesgold(قل أ آان لديهم القليل وخسروا بعض الشيء فيصبح لديهم، في النهاية،

and Bill 1990.( هو امر حيوي " الجزء والكامل " األساسية حولفكارلأل ان التطوير االضافي

هي وسيلة ، 2الشكل  في العشرة، مثل تلك القوالب -قالب . لفهم عمليات الجمع والطرح

  10 َو 5 "مرجعية"الكامل المنوطة بأعداد  -جيدة لتطوير فهم عالقة الجزء

)Thompson and Van de Walle 1984; Thornton and Smith 1988; Van de Walle 1994 .( هذا الفهم

 8 العشرة للعدد -مثًال، يبين قالب. مفيد بشكل خاص في العمل على حقائق الجمع والطرح

 العشرة -ويبين قالب. 10 عن العدد 2 و يقل بـ5 عن العدد 3 يزيد بـ8ان العدد  2الشكل في 

وعندما يتعلم التالميذ الحقائق . 10 عن العدد 6  وبـ5 عن العدد 1  يقل بـ4 ان العدد 4للعدد 

، يستطيعون عندها استعمال 10 الذي يكون مجموعه األعداد، خاصة زوج 10 و 5المتعلقة بـ

 .االخرىيةساسألحقائق االعرفتهم لحل مسائل م

  4 + 8 = 12 العشرة يبين أن  -قالب: 2الشكل 
      4+8=____ 
 

 
 

خرين آ وقرصين 10نقلت قرصين آي تحصل على  داخل قوالب العشرة، وبعدها 8 و 4بَنت ماريا العددين 

  4 + 8 = 12 ، لذلك12 آي تحصل على
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 ) Derived facts (الحقائق المشتقة 

، فان معظم يةحقائق االساسالعلى الرغم من انه ليس لمعظم التالميذ تحكم تلقائي ب

 ا هنالك مرحلة يكون فيها بعض الحقائق معروًف،وخالل ذلك. البالغين لديهم هذا التحكم

 ويستعمل العديد من االطفال، خالل هذه الفترة، الحقائق التي .والبعض االخر غير معروف

ويساعد النقاش في الصف حول مثل استراتيجيات . يعرفونها آي يشتقوا حقائق ال يعرفونها

 التالميذ في التعلم من زمالئهم ويعطي شرعية الستعمال ، المشتقة هذهائقالحق

 ويجب، من ).(Steinberg 1985ات اخرى االستراتيجيات، وبهذا يشجع على ابتكار استراتيجي

خالل مناقشات الصف، معاينة االفضلية النسبية لالستراتيجيات بالنسبة للمسائل المختلفة 

)Thornton and Smith 1988.( ومن شأن تشجيع مناقشة الحلول المتعددة ان يعزز معرفة 

لذهني ولحساب االستراتيجيات والحقائق ويساعد التالميذ على تطوير سبل للحساب ا

 . آذلك يمكن لالرشاد الذي ييسر استراتيجيات محددة ان يكون مفيدًا. األعداد متعددة األرقام

مثًال، يمكن للطفل ان . مفيدة الشتقاق حقائق غير معروفة" ضعافألا"عادة ما تكون حقائق 

. 1 ـ ب6 أآبر من 3 + 4 ، لذلك يجب ان يكون 3 + 3  =6  عن طريق مالحظة ان3 + 4يحل 

 او عن طريق )8 + 6 = 7 + 7 = 14 " (المشارآة" إما عن طريق 8 + 6يمكن حل حقائق مثل 

بما أن االستراتيجيات ).  8 + 6 =2+6+6 = 12 +2 = 14 (2استعمال المضاعفة واضافة 

. المستندة الى المضاعفة شائعة، يجب االنتباه الى ان يتعلم التالميذ حقائق المضاعفة باآرًا

مثًال، االلعاب التي يجري اللعب بها . يير العديد من اللعب بحيث تتضمن أضعافايمكن تغ

يمكن االحتفاظ برسم . بواسطة مكعبي النرد يمكن لعبها بدًال من ذلك بمكعب واحد مضاعف

ي  بيضة، آمشروع صف12=  بيضات 6+  بيضات 6يحتوي على امثلة جمع المضاعفات، مثل 

التمارين القصيرة الشفهية مالئمة . ةد زوجياعدأواصل الجمع  آل ح:عن انماط، مثًالللبحث 

 .للتالميذ في هذه المرحلة، اذ انها تعزز معرفتهم بهذه الحقائق

مثًال، يمكن للطفل ان يستعمل العدد . 10تتضمن العدد ، عديد من االستراتيجيات الشائعة

.  9 ) +1 + 6( = 16 ، لذلك10 + 6  =16َو  9 +1  =10 : على عدة مراحل9 +7 لحل 10

يالء االهتمام المبكر الزواج األعداد التي يكون إمن اجل تعزيز مثل هذه االستراتيجيات يجب 

 المذآورة سابقًا ةان فعاليات قوالب العشر.   وما شابه ذلك7 + 3، 6 + 4، مثل 10مجموعها 

 .هي فعاليات مثالية لذلك

بعض . مشتقة في عمليات الطرحيستعمل االطفال، ايضا، استراتيجيات الحقائق ال

 آجسر في العد 10استراتيجيات الطرح هي صقل لعملية العد، مثل استعمال العدد 

 3، وبعدها 10 الى العدد 6 من العدد 4، عد تصاعديًا 13 � 6مثًال، لحل . التصاعدي او التنازلي

 من استعمال استراتيجيات اخرى تتض. 4 + 3  =7 ، مجموع ما تم عده13اضافية الى العدد 
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 : حقائق جمع معروفة الشتقاق حقائق طرح غير معروفة

 . 7 + 8  =15  ، اذ ان15 � 8 =  7

 التمرين

 Williamنحن نعتقد ان . مختلف عليها ان مكانة التمرين في رياضيات المدرسة هي قضية

Brownelفقد وجد .  وصف موقف منطقّي قبل خمسين عامًا  Brownelمع تلميذتهCharlotte 

Chazalان المطالبة بالسرعة السابقة .  انه، بظروف معينة، يمكن للتمرين ان يكون ضارًا

الوانها، مثًال، تسببت، ببساطة، في ان يصبح العديد من االطفال اسرع في توجهات غير 

 وتبين ان تأخير التمرين أدى الى فهم افضل وبالتالي الى حاجة اقل للتمرين. ناضجة

and Chazal 1935)  (Brownell .سف، أساء بعض المربين، مع الوقت، فهم ذلك وفهم ابحاث لألو

 . مشابهة واستنتجوا ان التمرين سيء

نحن نعتقد ان االستنتاج الصحيح هو انه يمكن للتمرين السابق الوانه ان يكون ضارًا، ولكن 

ضوع هو البيانو  اذا آان المو-التمرين الذي تتم ادارته بشكل مالئم هو حيوي لتطوير المهارة

 ;Brownell 1956; Chase and Chi 1981; Siegler 1988(ية ساسألحقائق االاو آرة المضرب او 

Anderson, Reder, and Simon 1996.( ان التمرين القصير والهادف والمثير لالهتمام الذي يتم 

صادر الهامة لتلك ان حل المسائل هو احد الم.  الوقت عادة ما يكون فعاًال جدًالمدة منتوزيعه 

الممارسة، لكن االلعاب والحواسيب وحتى التقنيات القديمة، مثل البطاقات البراقة والترديد 

 . آجوقة، يمكن ان تكون مفيدة

 
 لتسلسل التعليمي ا

يجدر . يمكن استخدام االفكار التالية لتخطيط تسلسل تعليمي ممكن لحقائق الجمع والطرح

بحسب  االستراتيجية وليسمجمعة بحسب  هذا التسلسل، االنتباه الى ان الحقائق، في

، وتظهر، وفقًا 4 + 3، مثًال، أسهل من التمرين 6 + 6قد تكون مضاعفة مثل . حواصل الجمع

 .لذلك، ابكر في هذا التسلسل

 بالنسبة للجمع" عدُّ الكل" َو ةمفاهيم الجمع االساسية؛ نمذجة مباشر .1

 2؛ إضافة "عد؛  استمرار ال1 َو 0حقائق الجمع لـ  .2

 )، الخ8 +8، 6 +6(المضاعفات  .3

 )، الخ8 + 2، 9 + 1 (10أزواج االعداد التي حاصل جمعها  .4

 نمذجة مباشرة للطرح: مفاهيم الطرح االساسية .5

 بالنسبة للطرح" العد التنازلي"؛ )- 2 ، - 1، - 0الحقائق(حقائق الطرح السهلة  .6

،  التقريب للمضاعفات(ة للجمع حقائق الجمع االصعب؛ استراتيجيات الحقائق المشتق .7

 )10 الحقائق التي تتعدى الـ

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


 

 
 
Translated and reprinted with permission from Teaching Chidren Mathematics, copyright © 1999  
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 المرآز القطري لمعلمي الرياضيات في االبتدائية وما قبل االبتدائية

 

8

 .للطرح" العد التصاعدي" .8

استعمال حقائق الجمع (حقائق الطرح االصعب؛ استراتيجيات الحقائق المشتقة للطرح  .9

 )10الحقائق التي تتعدى الـ

 
 آيف يمكن تقييم معرفة الحقائق؟

 ، ويستند الى عدد منيجب ان يكون تقييم معرفة االطفال للحقائق متزنًا

 ةجوبال اعلى تقييم ليس  المعلمأن يساعد التقييمعلى . المؤشرات، ويتماشى مع التدريس

ل التالميذ على تلك االجوبة، وما اذا يفهم التالميذ المفاهيم و حصيةفحسب، انما آيف

 األساسية خالل مثًال قد يبدو ان تلميذًا ما يعرف الحقائق. والعالقات الرياضية  الكامنة وراءها

وقد يكون تلميذ آخر بارعًا في . فعاليات حل المسائل، لكنه في الحقيقة يعتمد على العد

يمكن لمزيج من تقنيات . بعض الحقائق المنفردة لكنه ضعيف في فهم مفاهيم العمليات

 .التقييم ان توضح قدرة آل تلميذ وضعفه، وان تساعد المعلم على تخطيط التدريس

مثًال، استعمل تلميذ الصف االول في . عنى بالبراعة في الحقائق باختالف االعماريختلف ما ُي

 لالجابة على حقائق من الذاآرة العد على االصابع والمضاعفات واالسترداد 3الشكل 

وتبين هذه االجابات نطاقا جيدا من الفهم الرياضي وتشير الى ان التلميذ بارع . مختلفة

ولكن، نحن نتوقع ان تتم االجابة على جميع . ساسية للجمعبشكل معقول في الحقائق األ

 أو االستراتيجيات التلقائية من الذاآرة حقائق الجمع بسرعة بواسطة استراتيجيات االسترداد

 .مع وصوله الى الصف الثالث أو الرابع

 عينات من عمل التالميذ

 معرفة التالميذ ان جمع عينات من عمل التالميذ هي طريقة جيدة لجمع اثباتات على

ويجب ان تأتي هذه العينات المستندة الى االداء من فعاليات يستعمل . بالحقائق وتطبيقها

 سجل فيه تلميذ الصف ، عدد-صندوق تجميع 4الشكل مثًال، يبين . التالميذ خاللها الحقائق

يساعد مثل هذا .  في هذا المثل9هدف، وهو العدد الالثاني طرقًا مختلفة للوصول الى عدد 

 .التمرين التالميذ على تطوير فهمهم للجمع والطرح، ويوفر، ايضًا، فرصًا لتقييم معرفة الحقائق

بالرغم من ان العينات التي تستند الى االداء توفر اثباتًا على معرفة التالميذ بالحقائق 

مثًال، ال تكشف . ة التالميذ هي عادة محدودةوتطبيقها، فان المعلومات حول مستوى براع

من  عينات العمل ما اذا استعمل التلميذ استراتيجيات العد او الحقيقة المشتقة أو االسترداد

وبدون . المعلومات، ايضًا، محدودة بالنسبة لألعداد المعينة الموجودة في العينة. الذاآرة

 .خطيط تدريس هادفمعلومات اضافية يمكن ان يجد المعلم صعوبة في ت
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 "متمكن بشكل معقول" االول تلميذ الصف: 3شكل 

التلميذ، عندها، يعد (ثالثة ) يتوقف(مممم ...ثالثة زائد خمسة يساوي ) التلميذ يقرأ: (التلميذ

 .ثمانية. اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية)على اصابعه رافعًا خمسة اصابع معًا

 آيف حسبت هذا؟: المعلم
 .عددت على اصابعي: التلميذ

 )5 + 5تلميذ بطاقة آتب عليها المعلم يعرض على ال(
 .خمسة زائد خمسة يساوي عشرة) بسرعة: (التلميذ
 آيف توصلت الى ذلك؟: المعلم
 .حسبت ذلك في عقلي: التلميذ
 حسنًا، آم يساوي ستة زائد ستة؟.) التلميذ يشير بااليجاب(هل عرفت ذلك دائمًا؟ : المعلم
 . ثالثة عشر) بسرعة: (التلميذ
  الى ذلك؟آيف توصلت: المعلم
 .خمسة زائد خمسة واثنان اضافيان: النني عددت خمسة واضفت اثنين: التلميذ
 وحصلت على ماذا، ثالثة عشر؟: المعلم
ويبدأ بعدها . يتوقف..."(سبعة زائد تسعة يساوي ) "التلميذ يقرأ المسألة التالية. (نعم: التلميذ

.  حتى العدد سبعة على يد واحدة-الكلواحد، يبدو ان التلميذ يبدأ بعد . في العد على اصابعه
) وعندها يبدأ ثانية، قائًال سبعة ويبدأ بالعد ثانية على االصابع رافعًا تسعة اصابع الواحد تلو االخر

 .ستة عشر. ستة عشر...ثمانية، تسعة، عشرة،
حسنًا ، هاك مسألة اخرى، اذا آان سبعة زائد تسعة يساوي ستة عشر، . ستة عشر: المعلم
 اوي تسعة زائد سبعة؟آم يس
 !ستة عشر) بعد ثانيتين يجيب التلميذ بحماس: (التلميذ
 آيف عرفت ذلك؟: المعلم
 ليس من المهم اي عدد...انها دائمًا مثل ...ليس من المهم اي عدد يأتي اوًال : التلميذ

 . يأتي اوًال، فهي دائمًا ذات االعداد
 .اربعة زائد عشرة. هاك مسألة اخرى: المعلم
 .عشر اربعة يساوي عشرة زائد اربعة) بسرعة: (لميذالت

 آيف حصلت على ذلك؟: المعلم
 .حسبتها لقد: التلميذ
 .اصابعك على: المعلم
 .   ال، لقد فكرت: التلميذ

 .9للعدد " صندوق تجميع العدد: "4شكل
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 المشاهدات ونقاشات الصف والمقابالت

 يمكن لمشاهدة التالميذ مشغولين في االلعاب وفعاليات حل المسائل ان توفر 

 مثًال، يمكن للمعلم ان يالحظ، في الوقت ا. معلومات ثرية عن معرفتهم بالحقائق

وا يستعملون استراتيجيات العد او استراتيجيات الحقيقة لذي يلعب التالميذ لعبة ما، اذا آان

واألهم من ذلك، يمكن ان يكون للمعلم فكرة افضل حول مدى . المشتقة او حقائق معروفة

ويمكن لتسجيل المالحظات الموجزة ان يساعد في تخطيط . يدةمعرفة التالميذ بحقائق فر

، حتى بطريقة االستمرار بالعد دال يزال توماس يع: التدريس الفردي وتدريس الصف آله

بالنسبة للحقائق السهلة؛ تعرف جين معظم حقائق المضاعفات، وهي تستعمل هذه 

يمكن الحصول، ايضًا، على . الحقائق، ايضًا، في حل الحقائق القريبة من هذه المضاعفات

عاليات معلومات مفيدة خالل نقاشات الصف اذ يوضح التالميذ حلولهم للمسائل الكالمية او ف

 .حل المسائل االخرى

المقابالت الفردية القصيرة هي، ربما، افضل طريقة للحصول على صورة آاملة لتقدم التلميذ 

على الرغم من ان هذه المقابالت تستهلك الكثير من الوقت، اال انه . يةساسألحقائق االفي 

ائق مرتين في ر لقاءات تستغرق خمس دقيمكن للمعلم، مع القليل من التخطيط، ان يدّب

ويمكن للمقابالت االآثر . السنة مع آل تلميذ، وقد يتم توزيع هذه اللقاءات طوال شهر آامل

 .  تواترُا مع التالميذ الذين يواجهون صعوبات ان تساعد في التحديد الدقيق للمشاآل

 
 االمتحانات الملخصة

ت المحددة بالوقت هو اآثر على الرغم انه من الواضح ان االفراط في االعتماد على االمتحانا

فقد تم، احيانًا، إساءة تفسير هذه الحقيقة لتعني انه يجب ، (Burns 1995)ضررًا من االفادة 

على العكس، اذا اردنا ان نقيم البراعة في الحقائق فالوقت هو عامل . عدم استعمالها بتاتًا

لتالميذ واألهالي بأن وتساهم االمتحانات المحددة بالوقت في ايصال الهدف الهام ل. هام

اليومية  ولكن، االمتحانات. هو هدف واضح لبرنامج الرياضياتية ساسألحقائق االالبراعة في 

 .المحددة بالوقت ، او حتى االسبوعية او الشهرية هي غير ضرورية

. يمكن اجراء امتحان ملخص في جميع حقائق الجمع والطرح في بداية الصف الثاني والثالث

المتحانات خط القاعدة لقياس التقدم، وتوفر معلومات يمكنها ان تكون مفيدة في وتحدد هذه ا

ويمكن استعمال امتحانات نهاية السنة، وربما امتحانات نصف السنة ايضًا، . تخطيط التدريس

ويمكن اجراء تلخيصات مشابهة حول حقائق الضرب والقسمة في الصفين . لتوثيق التقدم

 بعدم اجراء اي امتحانات محددة بالوقت خالل الصف االول، أو اي نحن نوصي. الرابع والخامس

اجراء متكرر لهذه االمتحانات في الصفوف االبتدائية، النها تعمل ضد توجه االستراتيجيات 
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وهذا يعني انه في االوضاع التي يتم فيها تحديد الوقت على االرجح اال . بالنسبة للحقائق

 .   الضرورية للتقدمالحكيمةيستكشف التالميذ االستراتيجيات 

 امتحانات تشخيص محدودة

من الممكن، . بالرغم من ان نتائج امتحانات التلخيص مطمئنة، اال انها توفر معلومات محددة

. مثًال، ان يكون تلميذ ما بارعًا في بعض الحقائق لكنه يستعمل العد في الحقائق االخرى

ن الحقائق بواسطة امتحانات تشخيصية لهذا السبب، من المفيد فحص مجموعات صغيرة م

مثًال، بعد ان يعمل التالميذ على المضاعفات، يمكن . قصيرة مرتبطة باستراتيجيات محددة

. لالمتحان القصير في حقائق االضعاف ان يشير الى جاهزية التالميذ في التقدم الى االمام

المزيج من استراتيجيات مع تقدم التالميذ نحو البراعة، يمكن لالمتحانات القصيرة ذات 

أن تكون مفيدة  -10 الـ قريب إلى المضاعفات، واإلآمال  الىت المضاعفات، وحقائق ال-حقائق

 عادة ما يتم استعمال قاعدة الثواني الثالثة آدليل على التلقائية. هداف التشخيصأل

 (Van de Walle 1994) ، بالرغم من ان بعض المعلمين يفضلون الثانيتين(Thorton 1990) . الحظ

ان هذه المعايير تعطي الوقت الكافي للتالميذ الستعمال استراتيجيات او قواعد ناجعة لبعض 

 .الحقائق

اذا آنا نتوقع ان ينتقل التالميذ من استراتيجيات العد الى االنسياب مع الحقائق، فان اجراء 

الة التي نريد ايصالها امتحان قليل التوتر او تمرين احيانًا يتماشى مع اهدافنا ومع الرس

ان استراتيجيات العد مالئمة لحل . النقطة المهمة هي التأآيد على التقدم الفردي. للتالميذ

 والصف االول، ولكننا يجب ان نقلق إزاء التالميذ لبستان اصف للجمع فيية ساسألحقائق اال

يسيطروا حتى في منتصف الصف الثاني، او ازاء الذين لم " عد الكل"الذين يستمرون في 

 هؤالء التالميذ وعدم تخطيط تدريس وباتان عدم تشخيص صع. على اسهل حقائق الجمع

 عينات العمل، بعض -ان التوجه المتزن للتقييم. مالئم لهم هو بمثابة تقديم خدمة سيئة لهم

 يعطي المعلم والتلميذ -المالحظات، بعض معلومات االمتحانات وبعض معلومات اللقاءات

 صورة آاملة عن معرفة الطفل بالحقائق، وبارتباطها بالمعرفة الرياضية االخرى، وما واألهالي

 . هو التقدم الذي يتم احرازه

 االستنتاج

في .  افضليات عديدةيةساسألحقائق االان للتوجه المستند الى االستراتيجيات المتعلقة ب

 ان تعليم االطفال RATHMEL (1978)وجد . االطفال يتعلمون الحقائق: البدء، هذا التوجه ناجح

واآدت الدراسات التي . وحفظهم لهاية ساسألحقائق االاسترتيجيات التفكير يسهل تعلمهم 

: يجب اال تكون هذه النتائج مفاجئة. اجريت مؤخرًا على صحة هذا التأثير مرة تلو االخرى

 ليصبح يساعد توجه االستراتيجيات التالميذ على تنظيم الحقائق في شبكة ذات معنى
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باالضافة الى ذلك، بالرغم من ان العديد من الحقائق . تذآرها والوصول اليها اآثر سهولة

العديد من . تصبح تلقائية، يستعمل البالغون، ايضًا، استراتيجيات وقواعد لحقائق معينة

، تدعم الحقائق وتوّفر صلة بمفاهيم رياضية 9 االستراتيجيات، مثل خصائص ضرب العدد

ويوصي العديد من الباحثين باستعمال التوجهات المستندة الى .  القسمةاخرى، مثل

 Thornto (1978, 1990) ،Cookand  ، ومنهمية ساسألحقائق االاالستراتيجيات من اجل تعلم 

Dossey (1982) ،Myren (1996) و ،Chambers (1996). 

ان عدم التأآيد على . قتهميبني التوجه المستند الى االستراتيجيات، ايضًا، فهم التالميذ وث

الترديد يشجع التالميذ على استعمال منطقهم في الرياضيات، ويدعم، بذلك، تطور 

 وحل المسائل ليستا للحقائق ويؤآد البحث الدولي على ان التلقائية المبكرة. المفاهيم

 (Fuson, Stigler, and Bartsch 1988; Stigler, Lee, and Stevenson 1990)هدفين متناقضين 

ان تأجيل التمرين عادة ما يعني القليل : ان التكلفة من ناحية وقت التدريس منخفضة ايضًا

نجاح التالميذ في تعلم الحقائق يطمئن األهالي بالنسبة لبرنامج  آذلك،. من التمرين

 .الرياضيات المتعلق بأوالدهم

األخطار هو أن أحد . يجب تجنب بعض المآزق في التوجه المستند الى االستراتيجيات

والترديد االطفال قد يتعلمون االستراتيجيات عن طريق الترديد بحيث يتم استبدال الحفظ 

إمكانية اخرى هي ان يتدهور نقاش . (Cobb 1985)بدون تفكير " باالستراتيجيات"بدون تفكير 

وجهات الصف ليصبح ترديدا مضنيا لكل طريقة يمكن تخيلها، مع القليل من التقييم النقدي للت

آذلك يمكن لتشجيع حل الحقائق بطرق متعددة ان يؤدي الى ان يعتقد التالميذ . المختلفة

لكننا نعتقد، في معظم الحاالت، ان المعلم الحساس وعميق . ان حفظ الحقائق غير مهم

 .التفكير يستطيع تجنب هذه األخطار

لخوف من ان اهمالها ، لية ساسألحقائق االلقد آان هدفنا التطرق الى أسئلة هامة حول 

نحن قلقون ان تؤدي جهودنا في اصالح التمحور الضيق .  االصالحات الجارية اآلند إلىسيقو

 في بداية Brownellنحن نذآر تحذير . في مهارات المستوى المنخفض الى افراط في االصالح

ان سائدًا في معارضتنا التشديد على التمرين الذي آ: "(New Math) فترة الرياضيات الحديثة

ليس منذ فترة طويلة، قد نكون فشلنا في االشارة الى ان هنالك مكانا ايضًا للتمرين من اجل 

علينا ان نتذآر ان التعليم الناجح يتضمن المهارات االساسية ). 1956" (البراعة في المهارات

 .         بمستوى عاٍلالذهنية عملياتآذلك الو
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