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وير فهم لعمليات عرض النسب المئوية في القياس الطولي بغية تط

 نسبيةاألعداد ال

Introducing Percents in Linear Measurement to Foster 

an Understanding of Rational-Number Operations 

 

 Joan Moss :بقلم

 Teaching Children Mathematics, Vol. 9 No. 6, February 2003. pp. 335-339: عن

 آميل ظاهر: ترجمة

 

، في الوقت نسبيةفي األعداد ال) computational fluency(حسابية طالقة آيف نقوم بتطوير 

 ذ الصغار؟يمية للتالميها المفالصعوبات العديد من يخلق أن هذا الموضوع ه معروفالذي يكون في

 عندما نسبيةلقة باألعداد العآيف يمكننا مساعدة التالميذ على فهم العمليات الحسابية المت

يتحمور تدريس  ، غالًبا، محدوًدا جًدا؟نسبيةيكون إدراآهم للكميات التي يشملها نظام األعداد ال

مون التالميذ لوعادة ما يعطي المع. تذآر في القواعد وال،عادة ،التقليدي نسبيةألعداد الا

 عدادالمشترك، ثم قم بجمع ألمقام لجمع الكسور، يجب أوًال العثور على ا: "تعليمات مثل

 بحيث تكون بشكل عاموديلجمع وطرح أعداد الكسور العشرية، قم بتسجيلها "أو " البسوط

   ."  ، ثم قم بإجراء العملية الحسابيةنقطة العشرية تحت النقطة العشريةال

ذي ال ، في الوقت ال صعًبا جًدا، البسيطة نسبًيا،من الممكن أن يكون تذآر هذه القواعدولكن، 

وقد أظهرت دراسة أجريت مؤخًرا، على . نسبية في األعداد المفاهيمًيالتالميذ أساًسا ايملك فيه 

 من التالميذ من عينة عشوائية تتكون من عشرين تلميًذا من تالميذ 56%سبيل المثال، أن 

 من 10%باإلضافة إلى ذلك، آان باستطاعة . الصف السادس واجهوا صعوبة في جمع الكسور

 جمع الكسور، بالرغم من أنهم تعلموا، جميًعا، القواعد يتمس المجموعة فقط تفسير آيف نف

 ر وعادة ما يفس).Kilpatrick, Swafford, and Findell, 2001  (.على مدار عدد من السنوات

وعندما ُيطلب منهم . الن يمكن عّدهما مستقعددان على أنه رالكس، بشكل خاطئالتالميذ، 

 � 5/2ؤآدون على أن الجواب هو ، فإنهم ي 2/1 + 3/1= ___ : مسألة مثلعلى إيجاد الجواب 

 .هو أحد المضافينالذي  2/1 عدد أصغر من الـ ذاوه

فقد وجد . آذلك يخلط العديد من التالميذ بين القواعد المتعلقة بعمليات الكسور العشرية

Hiebert and Wearne)  1986 (لم  ،4+ . 3  د الجواب علىأنه عندما ُطلب من التالميذ إيجا 

 يكن بمقدور أغلبية تالميذ الصفوف المتوسطة إعطاء الجواب الصحيح، وآانت أغلبية هؤالء 

___________________________________________________ 

 ). 0.3تعني . 3(. بدون الصفر1الكسور العشرية األصغر من  في أمريكا تكتب:مالحظة
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 من الواضح أنه ما لم يصل التالميذ إلى الفهم الضروري للكميات . 7لجواب هو التالميذ متأآدة أن ا

 وما تعنيه الرموز والعمليات، فإنهم قد يواجهون صعاًبا جدية في حساب نسبيةالمنوطة باألعداد ال

 . نسبيةاألعداد ال

 الصف الرابع  التي طورها تالميذنسبيةيعرض هذا المقال القدرات الحسابية المتعلقة باألعداد ال

ويهدف هذا . Moss and Case 1999) (نسبيةالذين شارآوا في برنامج بحثي حول تعّلم األعداد ال

أنظر أيًضا  (نسبيةالمشروع البحثي الجاري إلى تطوير فهم مرن ومتداخل لنظام األعداد ال

Kalchman, Moss, and Case 1999 ;Moss 2002  ;Moss 2000.( تعليم  وال يتضمن المشروع

 يتمحور هو على نحو خاص؛ بدًال من ذلك، فنسبيةالتالميذ اي قواعد أو عمليات تتعلق باألعداد ال

 Sowder (نسبيةبالنسبة لألعداد ال" اإلحساس باألعداد"في مساعدة التالميذ على تطوير توجه 

طريقة  بين الكسور، الكسور العشرية، النسب المئوية، والنسب بالتنقلليتمكنوا من  )1995

 .سلسة أو مرنة وأن يبتكروا إجراءات حساب لهذه األعداد

ويبدأ التالميذ تحقيقاتهم في األعداد . إن التوجه التدريسي في هذا المشروع هو فريد من نوعه

ويأتي تعلم الكسور .  من خالل التعلم عن النسبة المئوية ضمن سياق القياس الطولينسبيةال

م من أن هذا التوجه  وبالرغ.لنسبة المئويةا تعلم التالميذ ند إلىيست و،سور العشرية الحًقاكوال

لتالميذ بالنسبة لالتقليدي ، إال أن له العديد من الحسنات  نسبيةألعداد الاتدريس يغير تسلسل 

مقارنة التالميذ للنسب ذات المقامات فعلى سبيل المثال، يؤجل المعلمون مسألة . الصغار

 ويتيح هذا .وذلك من خالل البدء في النسبة المئوية بدًال من الكسورالمختلفة أو العمل معها، 

للتالميذ الترآيز على تطوير إجراءاتهم الخاصة بهم بالنسبة للمقارنة والحساب، بدًال من شق 

طريقهم بجهد ليصبحوا متمكنين من مجموعة من اإلجراءات المعقدة التي يمكن أن تبدو لهم 

 .على أنها غريبة عنهم

  التوصل إليهيمكن لها ساٍوئوية هنالك آسر أو آسر عشري مغم من أن لكل نسبة مبالر

ليس من السهل الحصول على آسر  فإن عملية التحويل ليست صحيحة، إذ أنه ،بسهولة

لذلك، فالحسنة الثانية لهذا . 9/1  َو7/1عشري أو نسبة مئوية تعادل الكسور مثل الكسرين 

البدء بالنسبة المئوية، نحن نسمح للتالميذ بأن يجروا التحويل التوجه التدريسي هي أنه عند 

 ،اًما عاا فهًمو وأن يطور ومباشرفطري المختلفة بشكل نسبيةالت األعداد الياألول من بين تمث

 وأخيًرا، ال يبدو أن التالميذ يملكون معرفة .آيفية العالقة بين النظم الثالث في ،على نحو أفضل

  جيًدا النسب المئوية في الحياة اليومية فحسب، بل ُيظهرون حسا فطرًياغير رسمية غنية حول 

 ).Lembke and Reys 1995( أيًضاعدادفي العمل مع هذه األ

لنظام يصف هذا المقال نوع الفعاليات التي قام التالميذ بإنهائها بغية تطوير فهمهم الفكري 

في آل مّرة تم تطبيق هذا المنهاج،  ،قمناو.  وقدراتهم الحسابية المتعلقة بهنسبيةاألعداد ال

 تسلسل التدريس آما هو بقيولكن، . بتغيير بعض الدروس لتتالئم مع مستوى فهم التالميذ

وستوضح قطعة . عليه، آذلك األمر بالنسبة لوسائل اإليضاح والتمثيالت التي قمنا باستخدامها
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نة من عشرين درًسا نوع المكّومن أحد الدروس التي أعطيت عند نهاية الدورة التعليمية 

 .نسبيةاإلستراتيجيات التي طوّرها التالميذ لحساب األعداد ال

 ذات نسبية مع معلميهم على إستراتيجيات جمع وطرح األعداد العمل التالميذ أثناء الدرس

وقد تمت دعوة تلميذين للظهور أمام الصف ليعرضا مسائل جمع وطرح قاما . تنوعةالتمثيالت الم

وعمل التالميذ على حساب هذه المسائل شفهًيا، وغالُبا بدون استخدام . هما بأنفسهمابوضع

وآان التلميذان . عدادمل على هذه األوقام التالميذ بتطوير طرق غير عادية للع. القلم والورق

 :وآتب جون على اللوح. أول من عرضا مسائلهما) اسمان مستعاران(جانيت وجون 

1/4 + .125 + 1/8 + .5 = ___ 

 8/1 مع 0.125، ألن 1حسًنا، أستطيع أن أفعل ذلك، إنها مسألة سهلة، والجواب هو : سام

ويبقى لديك نصف آخر، وهكذا يكون الجواب . 0.5 أخرى نحصل على 0.25بإضافة و، 0.25يساوي 

1. 

ويل ا قامت بتحوقد توصلت إلى النتيجة ذاتها، لكنه, وآانت إيريس التلميذة التالية التي تكلمت

 .بدًال من الكسور لعشريةعادية في الجملة العددية إلى ما يعادلها من آسور تلفةالتمثيالت المخ

 

 2/1في البداية قمت بتحويل الـ : ، لكنني فعلت ما يلي1أنا أعتقد، أيًضا، أن الجواب هو : أيريس

آذلك األمر .  أرباع3  ليصبح لديك4/1بعدها تقوم بإضافة أول . إلى ربعين، وهكذا نبدأ اآلن بـربعين

       .1 أرباع تساوي 4وهكذا الـ .  تحصل على ربًعا آخًرا8/1 و 0.125إذا قمت بجمع 

صحيح أم "المسالة التي عرضها سايمون ولويزا هي من نوع المسائل التي نسميها سؤال 

 ."خطأ

: لتكتب ما يليتواصل لويزا (هل تعتقد أن هذا صحيح أم خطأ؟ . إًذا، هذه هي مسألتنا: سايمون

37 1/2% - 1/8 - 0.10 = 0.15( 

، وإذا طرحنا المائة ب12 2/1 عبارة عن الثمن. أنها مسألة صعبة بعض الشيء. دعنا نرى: جيسيكا

 ويكون المائة ب10اآلن قم بطرح ). المائةب (25 نحصل على المائة ب37 2/1 من المائة ب12 2/1

 .0.15هي صحيحية، الجواب هو وهكذت الجملة العددية . المائة ب15الجواب 

 

آم نحتاج للحصول "وأخيًرا، وقف رايان وساشا أمام الصف، وآانا قد اختارا استخدام بنية السؤال 

ضع سلسلة وآانت هذه البنية مفًضلة لدى التالميذ، ألنهم آانوا يميلون إلى و" على العدد واحد؟

 .ميذ اإلجابة بطرق آثيرة ومختلفةالبنية للتالهذه آذلك تتيح . طويلة ومعقدة من األعداد

 

 

 :إًذا، نحن نريد أن نعرف ما الذي يجب إضافته لألعداد بغية الحصول على العدد واحد: ساشا

1/16 + 1/16 + .25 + 15% + 1/4 + 1/8 + ____ = 1 
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 25وبإضافة . 0.25 لنحصل على 8/1، وبعدها نضيف 12 2/1 هو 16/1واحد من ستة عشر و : لنإ

. 90ليكون لدينا ) المائةب (15ثم نضيف الـ . 75 لنحصل على 4/1؛ وبعدها 50ل على أخرى نحص

 .1 نقاط ليكون لديك العدد 10 أو المائة ب10لذلك، فإنك تحتاج إلى . 90إذًا مجموع آل شيء هو 

 

وعلى الرغم من . أثناء العمل على الحّل" آسر عشري"و " المائةب"تميل إلن إلى حذف آلمتي 

للعديد من الطالب، لم يبدو بالنسبة جيع على هذه الممارسات، التي آانت نموذجية عدم التش

ذلك على أنه يثني التالميذ عن فهم الكميات التي يجري الحديث عنها أو الوصول إلى األجوبة 

 .الصحيحة

ميزات تفكير تّم تطويرها في صفوف ُأخذت هذه األمثلة من صف بحث واحد فقط، لكنها تتضمن 

زات المي). Kalchman, Moss and Case 2001أنظر  ( فيها التعليمي هذا التدخلتم تطبيق أخرى

 :البارزة هي

 ؛نسبيةنتقال التالميذ بين تمثيالت األعداد الاسهولة  •

الكسور العشرية  بدًال من إجراءات عادية للتحويل بين الكسور، نقاط اإلشارةاستخدام  •

 والنسب المئوية؛ 

 .نسبيةميات المنوطة بتمثيالت األعداد الاإلحساس القوي بالك •

 

آيف تطور هذا النوع من التفكير؟ سيوجز الجزء الثاني من هذا المقال تسلسل المنهاج 

ليبّين آيف أدت فعالياتنا المبكرة مع النسب المئوية والقياس إلى الطريقة التي يعمل بها 

 .نسبيةالتالميذ مع األعداد ال

 

 النسب المئوية والكؤوس

 

كؤوس تحتوي ال  مندأ التعليم بقيام التالميذ، أوًال، بتقدير النسبة المئوية للماء في تشكيلةب

 .على مستويات مختلفة منه ثم حسابها

هل تستطيع تقدير النسبة المئوية للماء في هذه . لقد مألت هذه الكأس بماء أزرق: المعلمة

 الكأس؟

 .المائة ب25أعتقد إن الكأس تحتوي على حوالي : التلميذ

  على نحو دقيق؟25%آيف يمكنك، إًذا، أن تجد آيف يمكن قياس الماء حتى خّط الـ : المعلم

 من الكأس ممتلئة المائة ب50إذا آان .  سم12إن ارتفاع الكأس هو . هذا سهل: التلميذ

من % 25ولكن .  سم6بالماء، سيكون عندها الخط في منتصف الوعاء، وسيصل هذا إلى 

 . سم3ناصف ذلك أيًضا، وهكذا يكون ذلك  لذلك يجب أن نالكأس ممتلئة،
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اختار الطالب استراتيجية المناصفة المتكررة هذه بشكل طبيعي لحل مسائل القياس 

 طّور التالميذ، مرة  ،75%وعندما تم توسيع تمارين القياس لتشمل آميات تمثل . المبكرة

 بتقسيم المهمة إلى سلسلة من فقد قاموا. أخرى، طرقهم الخاصة بهم للوصول إلى الحّل

 . الخطوات التي مّر خاللها معظم التالميذ%75 × 18ويمّثل حّل ِجسكا لحساب . الخطوات

 

 المائة ب50أوًال، الحصول على   يجب عليك،18 من المائة ب75حسًنا، للحصول على : ِجسكا

. 13 2/1 على ، وعندها تجمع العددين لتحصل4 2/1، هو المائة ب25؛ ثم نصف ذلك، 9وهو 

 . 13 2/1 هو 18 من المائة ب75إًذا، 

دوات قياسية في جميع اعمال التالميذ الالحقة، أ المائة ب75، والمائة ب25أصبحت نقاط اإلشارة 

 وُشرح للطالب . واحد، نصف واحد، ثالثة أرياعبعر:  األمر بالنسبة ألسماء نفس الكمياتكآذلو

  .4/3 ، َو2/1، 4/1: زآيفية آتابة هذه الكسور على شكل رمو

 
 
 

 نقطة إشارة جديدة

 التالميذ القياس وحساب مدى امتالء آؤوس مختلفة أو النسبة المئوية ألطوال مواصلةمع 

نصف  (المائة ب12 2/1أغراض أخرى في غرفة الصف، بدأوا يستخدمون نقطة إشارة جديدة وهي 

، مفيدة آأداة لحساب 8/1دائًما، بالكسر وأصبحت نقطة اإلشارة هذه، المقرونة،  ). المائة ب25الـ 

 :وأصبح التالميذ اآلن قادرين على توسيع حساباتهم لتشمل آميات جديدة مثل. الكميات

بنفس الطريقة التي أجروا  ).%50 + 12 %1/2 (بالمائة 62 1/2 َو) 25% + 12 1/2%( 37 2/1 

    .المائة ب75التنصيفات والجمع لحساب آميات الـ بها سلسلة من 

 

  العشرية وساعات التوقيتعداداأل

ا بإدخال ناإلشارة للنسب المئوية، قم  نقاط  بارع من ناحية مستوى إلى وصول التالميذعند

وآان التوجه .  وعالقتها بالنسب المئويةشرية ذات خانتين إلى يمين النقطة العشريةآسور ع

 يمثل نسبة لنقطة العشرية رقمين إلى يمين ا ذي أن آسًرا عشرًيا فكرة توضيحاألساسي

 بالمائة 25على بعد   5.25 متجاورين؛ مثًال، يقع العدد بين عددين صحيحين" الطريق" لـ مئوية

 من لقد استخدمنا ساعات توقيت رقمية تعرض الثواني وأجزاًء. 6 و 5 بين العددين الطريقمن 

 لقد .صغيرين إلى يمين األعدادطة رقمين  من الثواني؛ وتتم اإلشارة إلى أجزاء الثواني بواسمائة

 الكبيرة يعبرا عنه وعن عالقتهما باألعداد أن "نين الصغيرينللرقم"أخذنا بعين اإلعتبار ماذا يمكن 

 وبعد أن ،وبعد أن اختبر التالميذ العمل مع ساعات التوقيت). الثواني(الموجودة إلى يسارهما 

زمن الصغيرة، أقام التالميذ العالقة بالنسب الحظوا أن الثانية الواحدة تشمل مائة من وحدات ال

 ". آأنها نسب مئوية من الثانية" المئوية من خالل تعليقات مثل، 
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وذي  بمثابة تمثيل متماسك اء من مائة من الثانية أجزالتي تحتوي علىت التوقيت اآانت ساع

. نسبيةاألعداد ال للكسور العشرية ووسيلة ممتازة للعديد من الفعاليات للمقارنة وحساب تأثير

، حاول التالميذ بدء ووقف الساعة عدة مرات على "البدء/تحدي الوقف"وفي الفعالية األولى، 

وقد تم تدريبهم على تسجيل األوقات آكسور عشرية؛ مثًال، . التوالي باسرع وقت ممكن

 وعند .يك، وهكذا دوال0.09، وتسعة أجزاء من الثانية آـ 0.20عشرون جزء من الثانية ُسجلت آـ 

مقارنة التالميذ أوقات ردود فعلهم األآثر سرعة مع أوقات زمالئهم، توفرت لهم الفرصة ليس 

لترتيب الكسور العشرية فحسب وإنما للعثور على طرق لحساب الفروق في الكسور العشرية، 

  لعبة ساعات التوقيت األخرى التي ساعدت على فهم.أو في مجموع النقاط التي أحرزوها أيًضا

هل يمكنك وقف : "وتضمنت هذه اللعبة أسئلة مثل". وقف الساعة بين األوقات" هي الكّم

 "؟0.50 و 0.45الساعة بين 

 وحساب نسبيةوأخيًرا، لعب التالميذ ألعاًبا آان الغرض منها التنقل بين تمثيالت األعداد ال

ن التالميذ وقف الساعة ُطلب م" حّل الرمز"و في لعبة قمنا بتصميمها وُتدعى  .المجموع والفروق

مز السري ر إذا ُأعطي المثًال،.  عادية ونسب مئوية مختلفةعلى آسر عشري يعادل آسور

وبتحديات الرمز . من الثانيةأجزاء المائة  75، ُطلب من التالميذ عندها وقف الساعة على "4/3"

ف الساعة في وقد ُطلب منهم وق.  إجراء عمليات حسابيةالتالميذالسري األخرى، آان على 

 بحساب القيمة القيام"ثم ،  1/2 + 3/4 = 1.25،  مثًال-أقرب نقطة من الجواب على معادلة ما

 ." العشرية لمدى قربك من الجواب

لحس بالتكافؤ لم تكن فعاليات ساعات الوقف والفعاليات العديدة األخرى مفيدة في تعزيز ا

وفي األيام األخيرة من التدخل التعليمي، قام .  فحسب بل آانت ممتعة أيًضاتنوعةوالتمثيالت الم

 في مقالها قائمة )Moss) 2000وشملت . التالميذ بتصميم فعاليات خاصة بهم لساعات التوقيت

      .آاملة من المضامين التي تمت تغطيتها في آل درس والمسائل التي تم تخصيصها

 

 تقييم إجراء الحسابات العادية

 في أعقاب تدخلنا التعليمي، نسبيةلتالميذ المتعلق بمهام األعداد العند قيامنا بتقييم أداء ا

وجدنا أن أغلبية التالميذ تفوقوا في األداء على التالميذ من نفس السن والتالميذ األآبر سًنا في 

أننا آّنا قد وعلى الرغم من أننا تشجعنا من هذه النتيجة، إال . ا مفاهيمًياالمهام التي تتطلب فهًم

وقد فاجأنا أداء التالميذ بالنسبة لمهام الحساب من األنواع التقليدية؛ فقد وجدنا أن .  ذلكتوقعنا

 أداء التالميذ الذين استند تدريسهم إلى تعلم قواعد  آان يوازيمن مجموعة اإلختبار التالميذأداء 

 . أفضل منهآان أو  الحساب

 وستجد أدناه مثالين على تفكير .ما يلي هي توضيحات لعمل التالميذ مع الحساب اإلعتيادي

      . التالميذ في عملية طرح ُأخذت من أحد االمتحانات التلخيصية التي أجريناها

 

  ?3 1/4 � 2 1/2: للتمرين ما هو الجواب : المعلم
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ينبغي أن أقوم بالتحويل، لكنني ال أعرف القيام . لست متأآًدا:  من مجموعة اإلختبار1الطالب 

 نا أن نستخدم الربع والعدد الصحيحأليس من واجب،  صحيحعدد بما أنه يوجد لدي ولكن. بالتحويل

 .4/3ثم طرح النصف؟ وهكذا يكون الجواب 

.  ونصف2 مع النصف يساوي 2، و3.25 ُيضاف إليها ربع تعطينا 3:  من مجموعة اإلختبار2الطالب 

  .3.25 � 2.50 = 0.75: وهكذا يمكنك إجراء الطرح

 

ل الطالب من مجموعة المقارنة استخدام القواعد التي يتذآرها وحصل على جواب بالمقابل، حاو

أوًال، يجب أن : "وأظهر أحد أجوبة التالميذ نوع التفكير الذي يستخدمه هؤالء التالميذ. غير منطقي

 .4/0 و 1 ويكون الجواب  3 1/4 � 2 2/4؛ وهكذا 4أجد المقام المشترك، وهو 

اإلمتحان التلخيصي   مقابلة ُأخذت من،ميذ حول عملية قسمة وطرحالمثال التالي لتفكير تل

للتالميذ ذوي التحصيالت العالية، وهي ال تمثل تفكير جميع التالميذ أثناء إجراء امتحانات 

، نسبيةألعداد الادريس تفي توجهنا ل آيف يمكن بغية توضيحوقد عرضت هذا المثال . التلخيص

  التي، حث التالميذ على التفكير في العملياتنسبيةعداد المع تشديده على معنى عمليات األ

 ).Moss 2000(تعتبر صعبة حتى بالنسبة لمعظم البالغين 

 

 ؟8/6 من 3/2آم يساوي : المعلم 

 بالمائة 75حسًنا، ثلث الـ .  بالمائة75 تساوي في الواقع ثالثة أرباع، وهي 8/6حسًنا، : الطالب

     . بالمائة، وهذا يساوي نصًفا واحًدا50لذلك فهي .  ثلثينلكنك تحتاج إلى.  بالمائة25هو 

 
 

 أفكار ختامية

 : ثالثة أفكار)NCTM) Principles and Standards, 2000يتضمن تعريف الطالقة الحسابية وفًقا لـ 

وتتضمن هذه األفكار المطلب أن يكون للتالميذ معرفة في ترآيبات . البراعة، الدقة، والمرونة

 د مندععلى اختيار االستراتيجية من بين  والقدرة عدادألساسية وعالقات هامة بين األااألعداد 

 باإلضافة إلى ذلك، من أجل أن يتحلى التالميذ بطالقة حسابية، يجب .ستراتيجيات المالئمةاإل

 ).Russell 2000(عليهم أن ُيظهروا فهًما لمعاني العمليات والعالقات بين هذه العمليات 

 

الميذ في بحثنا نوًعا من الطالقة الحسابية وآشفوا عن أنهم قاموا بتطوير العديد من حقق الت

وآما يبين هذا المقال، يبدو أن الطريقة التي يستخدم بها التالميذ معرفتهم . هذه المتطلبات

 نسبيةاألعداد البكميات ال لكبربنقاط اإلشارة وتكرار المناصفة تعطيهم إحساًسا قوًيا بالنسبة 

 بالرغم من أن هذه الطرق تقود التالميذ، في .باإلضافة إلى فهم معنى العملياتلعالقة بينها وا

النهاية، إلى إيجاد اإلجابات الصحيحية، فإنه من الصحيح أن الطرق التي يستخدمها التالميذ 

نحن نخطط، في بحثنا القادم،  أن نوسع . ليست بمدى نجاعة اإلجراءات الحسابية اإلعتيادية
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وسيساعدنا هذا على اآتشاف . ا التدخل التعليمي ليشمل المزيد من اإلجراءات اإلعتياديةهذ

ما إذا آانت أنواع فهم العمليات التي حصل عليها التالميذ والثقة التي أظهروها عند عملهم مع 

فهم بمقرونة لى إجراء عمليات حسابية إعتيادية  ستؤدي بهم، في النهاية، إنسبيةلاألعداد ا

          .. المجال األآثر تجريًداداد فيما ينتقلون للعمل مع اععند
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