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 فهم التالميذ للعالقة بين الكسور العادية والكسور العشرية

Students' Understanding of the Relationship 

Between Fractions and Decimals 

 

  Zvia Markovits and Judith T. Sowder : بقلم

  ,Focus on Learning Problems in Mathematics,1991. Vol. 13, No. 1 :  ُنشر في

pp. 3-11 

 آميل ظاهر:   ترجمة

 

ويقضي التالميذ من الصف . تلعب الكسور العادية والكسور العشرية دوًرا هاًما في مناهج الرياضيات

ولكنهم يقضون القليل . األعدادالرابع حتى الصف السادس ساعات طويلة في العمل مع هذا النوع من 

 آتب ةيخصص آل واحد من ثالث. يةمن الوقت في تعّلم العالقة بين الكسور العادية والكسور العشر

جميعها لسلسلة من الكتب المعّدة لالستخدام الواسع يتبع  للصف السادس ُنشرت مؤخًرا، والتدريس

في الواليات المتحدة، صفحة واحدة تماًما لكتابة الكسور العشرية آكسور عادية والكسور العادية 

 في نسبيةبهذين النوعين من األعداد الولم يتم العثور على أي عمل آخر يتعلق . آكسور عشرية

 على سبيل المثال،(مشابه، أجريت دراسات تبحث في فهم الكسور العشرية وبشكل . ةالكتب الثالث

Wearne & Hiebert, 1988(  والكسور العادية)،على سبيل المثالBehr, Lesh, Post, & Silver, 

ن هذين التفسيرين من األعداد الحقيقية إال على ، إال أنه لم تحصل قدرة التالميذ على الربط بي)1983

 بشكل آسر نسبيهل يفهم التالميذ أنه يمكن التعبير عن العدد ال. القليل من االهتمام البحثي

عادي أو آسر عشري على حد سواء؟ هل هم قادرون على التعامل مع هذين التفسيرين في الوقت 

ربطون بين فهمهم للكسور العادية وبين رموز الكسور معظم التالميذ ال ي"نفسه؟ يشير هيبرت إلى أن 

 ).Hiebert, 1984, p.505" (العشرية

 هنا معلومات إضافية حول فهم التالميذ للعالقة بين تفسيرات الكسور العادية معروضةتقدم الدراسة ال

 أن على الرغم من. (، حيث يتم عرض نوعي التفسير بشكل رمزينسبية اللألعدادوالكسور العشرية 

، إال أن التمثيالت الرمزية هي التي هاالتمثيالت األخرى تلعب دوًرا هاًما في تشكيل المفاهيم وفهم

 وتضمنت .تشكل هذه الدراسة جزًءا من مشروع بحثي آبير.) يستخدمها التالميذ على نحو واسع

 والبحث في العدد لدى تالميذ الصف السادس،-آبرزيادة فهم مفاهيم : أهداف المشروع هدفين وهما

وآشفت اإلجابات على مقابلة حول العناصر التي . تأثير هذا الفهم على تعّلم التقدير الحسابي

تتضمن تمثيالت الكسور العادية والكسور العشرية على حٍد سواء عن عدد من نقاط سوء الفهم 

 المزيد من  إلىتحتاجوبدت نقاط سوء الفهم هذه على أنها . المتعلقة بكيفية ارتباط هذه التمثيالت

 .البحث في هذه العناصر

أدى بنا البحث في أنواع األخطاء التي ارتكبها التالميذ إلى االعتقاد بأن التالميذ يتقدمون من خالل 

وقد قّدرنا أن هنالك ثالثة . مستويات مختلفة من فهم العالقة بين الكسور العادية والكسور العشرية

 :مستوياتالمن تلك 
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أن هنالك رابط بين الكسور العادية والكسور العشرية التي يمكنها أن بالفهم األساسي  )1(

 هو تعبير مقبول، 2/1 + 0.5تتواجد سوية في التعابير الرياضية، على سبيل المثال، التعبير 

 حتى لو لم يكن يعلم الطالب آيفية إجراء عملية الجمع هذه؛

 تمثيل رمزي آخر، على سبيل الفهم بأن من المتاح االنتقال من تمثيل رمزي واحد إلى )2(

  وبالعكس، أثناء وضع حّل المسائل؛0.5 إلى 2/1المثال، من 

يتم إظهار الفهم الكامل للعالقة بين التمثيالت، على سبيل المثال، من خالل اختيار التمثيل  )3(

 .789 × 0.52 من أجل تقدير 0.5 بدًال من 2/1األآثر نجاعة في وضع معّين مثل استخدام 

 

          .             دام المستويات المقّدرة هذه لتفسير إجابات التالميذ في هذه الدراسةتّم استخ

 

 

 الطريقة

 العينة

يأتي تالميذ المدرسة من ). بين الصفين السادس والثامن(أجري البحث في مدرسة إعدادية آبيرة 

 والطبقة الدنيا في الوسطىالعديد من مناطق المدينة، لكنهم يأتون، بشكل عام، من عائالت الطبقة 

وشارك في . مستصعبون وون ،متوسطونمتقدم: وتقسم المدرسة التالميذ إلى مستويات. األساس

 .هذه الدراسة تالميذ شعبتين من الصف السادس من المستوى المتوسط

واستخدمت اإلجابات على استبيان يختبر فهم القيمة . تم اختيار عشرة تالميذ من آل صف للدراسة

منزلية، الكسور العادية والكسور العشرية من أجل اختيار التالميذ ذوي مستويات القدرات المختلفة ال

آذلك استخدم في عملية االختيار استعداد التالميذ للتعاون والتعبير الشفهي عن . ضمن آل صف

 العشرين وتم جمع المعطيات عن هؤالء التالميذ. التفكير، استناًدا إلى المالحظات في غرفة الصف

 . تلقوا وحدات اإلرشاد آانوا قدفقط، على الرغم من أن جميع التالميذ

 

 وحدات اإلرشاد

وأعدت هاتان . تم إعداد وحدتين للتالميذ، وحدة حول الكسور العادية وأخرى حول الكسور العشرية

كسور وتتمحور الوحدتان في معنى ال. الوحدتان للمشروع الكبير الذي أخذت منه هذه المعطيات

العادية والكسور العشرية، التي تم عرضها من خالل استخدام التمثيالت المختلفة، بما في ذلك 

وتطّرق قسم واحد من أحد . وتضمنت آل وحدة دروًسا في مقارنة األعداد وترتيبها. عملية الضرب

 لألعداد الدروس في الوحدة الثانية إلى العالقة بين تمثيالت الكسور العادية والكسور العشرية

وتضمن هذا الدرس مسائل حول مقارنة آسر عادي وآسر عشري وحول ترتيب الكسور . نسبيةال

وتم عرض فكرة وجود عدد ال نهائي من الكسور . العادية والكسور العشرية على محور أعداد مشترك

. بعمقالعادية والكسور العشرية بين أي آسرين عاديين أو عشريين ولكن لم يتم عرض هذه الفكرة 

هما فصول نصّية تن للكسور العادية والكسور العشرية ثم تلاوتم تدريس الوحدتين على أنهما مقدمت

 .تتعامل مع عمليات ُتجرى على الكسور العادية والكسور العشرية
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  أساليب القياس

لة من  من خالل سلسنسبية اللألعدادتم تقييم قدرة التالميذ على االنتقال بين التمثيالت الرمزية 

أجريت المقابالت األولى في آانون . المقابالت الفردية مع آل واحد من التالميذ العشرين في العينة

الثاني قبل عرض وحدات اإلرشاد، وأجريت المقابالت األخيرة في حزيران، بعد أربعة أسابيع من إنهاء 

نا نعرض في هذه المقالة ، ولكن الكبروتضمنت المقابالت مسائل ذات أعداد مختلفة. وحدات اإلرشاد

تلك العناصر في المقابالت األولى واألخيرة التي تتضمن العالقة بين الكسور العادية والكسور 

 .العشرية

 

  المقابلة والنتائجأسئلة
.  تتعلق بالكسور العادية والكسور العشريةأسئلةأعطي التالميذ، على مدار أربع مقابالت، ثماني 

، 5، 3، 2، 1 : المقابلةأسئلة التي تشبه سئلةات اإلرشاد، بحل عدد من األوقام التالميذ، خالل وحد

.  هنا وفًقا لتشابه مهامهاسئلةتم تصنيف األ. 8 و 4 سؤالين تشبه الأسئلة، ولكنهم لم يحلوا 7 و 6

 . أدناهسئلةويتم عرض ملخص إجابات التالميذ لكل مجموعة من األ

 ) األولىالمقابلة(  ن؟ هما نفس الشيء أم يختلفا0.4 و 4/1هل  )1

 ) األخيرةالمقابلة(   هما نفس الشيء أم يختلفان؟1.4 و 4/1هل 

 ) األولىالمقابلة(   هما نفس الشيء أم يختلفان؟7/1 و 1.7هل  )2

 ) األخيرةالمقابلة(   هما نفس الشيء أم يختلفان؟12/6 و 0.5 هل 

 

تمت إضافة .  ( طالًبا20 من مجموع 17  سوى األولى في المقابلة1 سؤال الجزء األول من اللم يتلَق

أجاب أربعة .)  إلى مجموعة أسئلة المقابلة بعد أن تمت مقابلة عدد من التالميذ فقطسؤال الاهذ

 طالًبا  بأن الكسرين 13 هما نفس الشيء، بينما أجاب 0.4 و 4/1 بأن 17تالميذ من هؤالء الـ 

 1.4 و 4/1 بأن 1 سؤال الذين تلقوا الجزء الثاني من ال14 طالًبا من بين التالميذ الـ 12أجاب . يختلفان

  ذات التعقيد الكامن في استخدام الرموز المختلفة لتمثيلؤال الساوضح هذيو. هما نفس الشيء

 .شكلها لتمثيل األفكار المختلفةبالفكرة والرموز المتشابهة 

ومن بين الـ .  هما نفس الشيء7/1  و1.7 طالًبا بأن 20، أجاب طالبان من بين الـ  األولىفي المقابلة

.  أيًضا7/1 هو أآبر من 1.7 طالًبا منهم بأن 17 طالًبا الذين أجابوا بأن الكسرين يختلفان، عرف 18

.  هو األآبر12/6 هما نفس الشيء، بينما قال خمسة تالميذ بأن 12/6 و 0.5 طالًبا أن 11وأدرك 

 .12/6 هو أآبر من 0.5 التالميذ األربعة الباقون بأن واعتقد). 0.6 يساوي 12/6شرح أحد التالميذ أن (

 

 : من األآبر إلى األصغررتب األعداد التالية )3

 ) األولىمقابلةال(  0.48,  5/8,  14/13,  0.99  

ومن .  بشكل صحيح، عن طريق استخدام النصف والواحد آمرجعينعدادقام تسعة تالميذ بترتيب األ

 تالميذ بترتيب الكسرين العاديين 8 بشكل غير صحيح، قام عدادبترتيب األ طالًبا الذين قاموا 11بين الـ 

أوًال ثم الكسرين العشريين، أو الكسرين العشريين أوًال ثم الكسرين العاديين، أي أنهما فصال بين 

 .الكسرين العاديين والكسرين العشريين في آلتا الحالتين
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 ح علىأي واحد من الخيارات التالية هو الجواب الصحي )4

 )ما قبل وما بعد المقابالت(   5 + 1/2 + 0.5= ? 

  ال يمكن حل هذه المسألة) أ

 5) ب

 5.5) ج

    5 1/2)  د

 6) هـ

                                  10) و

 
 .1تظهر نتائج المقابلتين في الجدول 

 
 4سؤال إجابات التالميذ على : 1الجدول 

 
  األخيرةالمقابلة لى األو المقابلة خيارات اإلجابة

 - 3 سؤالال يمكن حل هذه ال

5.5 6 3 

6 1 9 

 6 9 شيء آخر

 2 1 لم يعرف آيف يجيب

 

هذا آسر عادي وهذا آسر "...  ألن سؤال أنه ال يمكن حّل ال األولىمقابلةالقال ثالثة تالميذ في 

تالميذ الذين اختاروا الجواب ويبدو أن جميع ال." تتعامل مع ثالثة أشياء مختلفة"... ، أو ألنك  "عشري

 : األولىالمقابلة على سبيل المثال، قال باري في.  تبعوا نفس مسارات التفكير5.5

 ).5.5(ووضعتها هناك ) 0.5من  (5لقد أخذت هذه الـ  ... 5.5: باري

 ؟)2/1(وماذا بشأن هذا : مجري المقابلة

 .ذلكلر متأآد بالنسبة  األخرى، ولكنني غيعدادمته مع األَءال أري أين يمكن مال

 :المقابلة األولىأو توم الذي قال في 

نقطة ، ثم تخلصت من النصف ألنه لم أسمع من قبل خمسة 5 + 1/2 = 5 1/2 أوًال جمعت، 5.5: توم

 .خمسة ونصف

 : 2/1، في آونه غير قادر على التعامل مع  األخيرةواستمر توم، في المقابلة

 .دخول هنا ألن النصف ال يمكنه ال5.5: توم

وتقترح هذه اإلجابات أن العديد من التالميذ لم يصلوا إلى المستوى األول من الفهم، أي أنهم ال 

 .يزالون يعتقدون أن الكسور العادية والكسور العشرية يجب أال تظهر سوية في نفس التعبير

 :على سبيل المثال. أعطى بعض التالميذ إجابات لم يخطر ببالنا إدراجها

 "5/5 + 1/2 = 6/7 َو   5 + 0.5 = 5/5.  6/7"

 .)"جمع البسوط، جمع المقامات (10/5 + 2/1 + 1/5.  13/11"
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أنهى التالميذ في .  األخيرةأربعة تالميذ في المقابلة) 13/11التي أنتجت (استخدم الطريقة األخيرة 

 .الفترة بين المقابلتين تعلم فصل حول العمليات على الكسور

 

 ؟4/3  َو4/1ك أية آسور عادية بين هل توجد هنال) 5

 ) األولىالمقابلة(  ؟4/3  َو4/1  هل توجد هنالك أية آسور عشرية بين 

 ؟5/3  َو5/2هل توجد هنالك أية آسور عادية بين  )6

 ) األخيرةالمقابلة(  ؟5/3  َو5/2هل توجد هنالك أية آسور عشرية بين 

 

 ؟0.47  َو0.46هل توجد هنالك أية آسور عشرية بين ) 7

 ) األخيرةالمقابلة(  ؟0.47   َو0.46هل توجد هنالك أية آسور عادية بين 

 

 منهم إعطاء نا، ُطلب"نعم"أما إذا آانت اإلجابة .  لماذا أجابوا بالسألناهم، "ال"إذا آانت إجابة التالميذ 

 .السؤال المذآورين في عددينمثال واإلجابة عن عدد الكسور العادية أو العشرية الموجودة بين ال

 

 .  يلخص إجابات التالميذ على السؤال هل يوجد عدد بين عددين معطيين2الجدول 

 
 

  7  َو6  َو5 سئلة إجابات التالميذ لأل2الجدول 

 سئلةاأل إجابات التالميذ

0.47 و 0.46 بين: 3/57 و 2/5 بين: 3/46 و 1/4 بين: 5  

بالنسبة 

للكسور 

 العشرية

بالنسبة 

للكسور 

 العادية

  األخيرةالمقابلة األخيرةالمقابلة ولى األالمقابلة

 9 6 8 نعم نعم

 4 2 2 ال نعم

 1 3 10 نعم ال

 5 6 0 ال ال

 1 3 0 شيء آخر 

 

نعم إلى أن التالميذ لم يدرآوا أنه في حال وجود آسر عادي بين عددين -ال و ال-تشير األجوبة نعم

 5 طالًبا على السؤال 12الحظ أن  إجابات.  صحيحيجب أن يكون بينهما آسر عشري أيًضا، والعكس

 .  هي تابعة ألحدى هاتين الفئتين7 َو 6وخمسة إجابات على السؤالين 

 .يلقي محضر المقابلة التالي الضوء على تفكير بعض التالميذ حول هذه األسئلة

 ؟4/3 و 4/1هل توجد هنالك أية آسور عشرية بين : مجري المقابلة

 .، سيبدو من الغريب وجود مثل هذه الكسورآسور عشرية؟ ال: ك

 ؟ 0.47 و 0.46هل توجد أية آسور عشرية بين : مجري المقابلة
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 .0.461. نعم: ر

 هل يمكنك إعطاء مثال آخر؟: مجري المقابلة

 .0.463: ر

 ؟0.47 و 0.46هل توجد هنالك أية آسور عادية بين : مجري المقابلة

 .ال يمكن دمجها مع بعضها البعض.  مختلفة تماًماال، ألن الكسور العادية هي أشياء: ر

، 2نعم لم يكونوا يعملون على المستوى -ال و ال-من الواضح أن التالميذ الذين أعطوا اإلجابات نعم

 طالًبا لمثل تلك اإلجابات على 12ويمكن أن يكون السبب في أعطاء . 1وربما ليس على المستوى 

أسئلة المقابلة األخيرة هو آمية اإلرشاد القليلة حول هذا  فقط على 5أسئلة المقابلة األولى و

 و 4/1الموضوع أو االختالفات بين األسئلة، أي أنه من األسهل العثور على الكسر العادي الواقع بين 

 .5/3 و 5/2 مما هو عليه بين 4/3

ل المثال، على سبي. ، عادة ما آانت أمثلتهم غير صحيحة"نعم"حتى عندما أعطى التالميذ إجابات 

آذلك فإن . 0.47 و 0.46 بين 2/1؛   4/3 و 4/1 بين 2.4؛  5/3 و 5/2 موجود بين 6/2قيل أن الكسر 

الكثير من التالميذ الذين قالوا بأنه يمكن وجود آسر عادي أو آسر عشري بين عددين معطيين 

    .    اعتقدوا بأنه يوجد آسر واحد فقط، بدًال من وجود عدد النهائي من الكسور

 

 

 )المقابلة األولى والمقابلة األخيرة( ؟          من                   0.5 هل يمكنكم  تلوين)  8     

 

 

 ) فقط األخيرةالمقابلة  ( ؟                               من  1/2هل يمكنكم تلوين 

 

 

 .8 سؤال يعرض نتائج القسم األول من ال3الجدول 

 8 سؤالالميذ على الإجابات الت: 8الجدول 

 اإلجابات

 

  األخيرةالمقابلة  األولى المقابلة

 6 1  تفاحات6

 7 11  تفاحات5

 6 3 ال يمكن القيام بذلك

 1 5 شيء آخر

 

 الذين لم يجيبوا على القسم 14 لـلتالميذ الـ 8في المقابلة األخيرة، أعطي القسم الثاني من سؤال 

هذا السؤال قد يخلق صراًعا إدراآًيا يؤدي إلى أن يدرك التالميذ ساد اعتقاد بأن . األول بشكل صحيح

 بتلوين ست 14فقد قام التالميذ الـ . أن آلتا المسألتين متماثلتان، ولكن لم تنجح هذه الطريقة

ماذا يمكنكم القول عن "وعندها ُسئل التالميذ، . 0.5 و 2/1تفاحات لكنهم فشلوا في رؤية العالقة بين 

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il


Translated and reprinted with permission from Focus on Learning Problems in Mathematics, 1991. 
© Center for Teaching/Learning of Mathematics. 

_________________________________________________________________________________________  
  http://mathcenter-k6.haifa.ac.il מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

 

7

 2/1، وقال سبعة تالميذ أن 0.5 أآبر من 2/1لم يجب طالبان على ذلك، وقال خمسة أن " ؟0.5 و 2/1

 .واستطاع، عندها، ثالثة من التالميذ السبعة رؤية العالقة بين السؤالين. 0.5= 

 مع 2/1 = 0.5يبين هذا الحوار ماذا حدث مع التالميذ األربع الذين لم يستطيعوا ربط حقيقة آون 

 .وهالسؤال التي تلق

 ؟) تفاحة12( من هذه 0.5هل يمكنك تلوين : مجري المقابلة

 .ال، يوجد الكثير منها: م

 ؟) تفاحة12( من هذه 2/1هل يمكنك تلوين : مجري المقابلة

 .) تفاحات6لّون : (م

 ؟2/1 و 0.5ماذا يمكنك أن تقول عن : مجري المقابلة

 .آالهما يساويان نصف: م

 ؟) تفاحة12( من هذه 0.5تلوين لكنك ال تستطيع : مجري المقابلة

 .12 وحدات، بل 10ستبقى، ممم، خمسة أعشار وال يوجد هنالك : م

 

 النقاش

. تّم، في المقدمة، تقدير وجود ثالثة مستويات من فهم العالقة بين الكسور العادية والكسور العشرية

كنها أن تتواجد سوية المستوى األول هو الفهم األساسي بأن الكسور العادية والكسور العشرية يم

فقد . أنكر العديد من التالميذ وجود مثل هذه اإلمكانية قبل عرض وحدات اإلرشاد. في تعبير رياضي

أو ) 5سؤال المقابلة (قالوا، على سبيل المثال، أنه ال يمكن وجود آسور عشرية بين الكسور العادية 

على الرغم من تحسن أداء ). 4بلة سؤال المقا(ال يمكن جمع الكسور العادية والكسور العشرية 

التالميذ بعد اإلرشاد، بقي بعض التالميذ غير مقتنعين أنه من الممكن أن تتواجد الكسور العادية 

بالرغم من ذلك، وعلى نحو مفاجئ، فإن ). 7، 6، 3، 2أسئلة المقابلة (والكسور العشرية سوية 

على سبيل (لمستوى األول من الفهم التالميذ الذين لم يجيبوا على المسائل بشكل مرض في ا

لم يشّكوا في إمكانية ) 4المثال، لم يتقبلوا تواجد الكسور العشرية والكسور العادية سوية في سؤال 

المقارنة بين الكسور العادية والكسور العشرية، وفي الحقيقة آان بعض منهم قادًرا على المقارنة 

 سؤال نموذجي بشكل أآبر ألسئلة الكتب  هو2بشكل صحيح، آما يظهر في سؤال المقابلة 

الدراسية التقليدية التي يقوم من خاللها التالميذ بتحويل الكسور العشرية إلى آسور عادية 

ووفر سؤال . وبالعكس، وآان يمكن حلها عن طريق استخدام القواعد التي تّم تعلمها من النص

بعدم إمكانية حّل السؤال أو أنه يمكن الوصول  خيارات للتالميذ، بما في ذلك خيارات تتعلق 4المقابلة 

نفس "، أعطي التالميذ الخيارين، 2وفي سؤال المقابلة . إلى الجواب من خالل التغاضي عن الكسور

، آان "ال يمكن مقارنتهما"ويخامر المرء شعوًرا بأنه لو تمت إضافة خيار ثالث، ". يختلفان"و " الشيء

ضي المستوى الثاني أن يقارن التالميذ بين الكسور العادية والكسور يقت. سيختاره العديد من التالميذ

ولم يكن بمقدور هؤالء التالميذ القيام . العشرية في سؤال ما، أي تطبيق معرفتهم بطرق ذات معنى

 .4بذلك آما تبّين نتائج سؤال المقابلة 

ى آخر ضمن أوضاع حّل يتناول المستوى الثاني من الفهم القدرة على التحويل من تمثيل رمزي إل

وعلى الرغم من أن هؤالء التالميذ آانوا قد تعّلموا الكسور العادية والكسور العشرية في . األسئلة
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وقد تحّسن . الصف الخامس، فقد بدى أن لديهم القليل من الفهم لمعنى الرموز التي يستخدمونها

ة على حّل األسئلة التي تختلف هذا الوضع بشكل آبير بعد اإلرشاد، ولكن آان تطبيق هذه المعرف

 أنه بدًال من محاولة فهم 4وتبّين نتائج السؤال . عن األسئلة التي اعتادوا حّلها صعًبا جًدا بالنسبة لهم

ما يطلبه منهم السؤال أوًال، شعر التالميذ بأنهم مرغمون على البدء بعمل شيء ما مع األعداد، األمر 

فهم التالميذ مع الوصول إلى المقابلة . لى سؤال أآثر تعقيًداالذي حّول سؤاال بسيًطا، نسبًيا، إ

 0.5الرابعة، على األقل، أنه يمكن تحويل األعداد إلى نفس التمثيل ومن ثم جمعها، وقاموا بتحويل 

 .10/5إلى 

أما بالنسبة للمستوى الثالث، التي يصبح التالميذ فيه قادرين على اختيار الطريقة األنجع لتمثيل 

 أن التالميذ ال يتمتعون بالمرونة 8النسبي بغية حّل مسألة ما، تبّين النتائج من السؤال العدد 

 لم يعرف بعض التالميذ أن. الضرورية الستخدام تمثيل يختلف عن التمثيل المعطى في السؤال

. 12  من0.5، لكنهم قالوا أنه من غير الممكن تلوين 12 الـ 2/1 وآانوا قادرين على تلوين 2/1 = 0.5 

وقد الحظ آخرون . وشّكلت حقيقة قراءة الكسور العشرية آأعشار عائًقا إدراآًيا لحل هذه المسائل

 0.6: ، على سبيل المثال، قول طالب في الصف السابع)1984(ويقتبس هيبرت . هذه الصعوبة أيًضا

 ).505. ص" ( بنفس الطريقة لكنها مختلفة10/6هي ستة أعشار، وأنت تلفظ 

بدو أن فهم العالقة بين الكسور العادية والكسور العشرية هو أمر صعب جًدا بالنسبة للتلخيص، ي

من الواضح أننا ال نستطيع تدريس الكسور العادية والكسور العشرية . لتالميذ الصف السادس

آموضوعين منفصلين والتوقع بأن يقوم التالميذ بإجراء الربط المالئم بينهما من خالل األمثلة القليلة 

التي توفرها لهم النصوص المستخدمة حالًيا، خاصة عندما ُتظهر لهم هذه األمثلة آيفية تحويل تمثيل 

حصل التالميذ في هذه الدراسة . إلى آخر بدون إعطاء الكثير من الشرح وسبب إجراء هذا التحويل

وتبّين . رعلى القليل من اإلرشاد حول هذه العالقة ضمن وحدات اإلرشاد التي ُصممت لمشروع أآب

أنه حتى القليل من اإلرشاد آان مجدًيا للتالميذ، ربما ألنه أعطي بترافق مع اإلرشاد الذي يشدد 

من الواضح أن هنالك ضرورة لتخصيص المزيد من وقت . على مفاهيم آبر العدد وعالقات األعداد

 .عالقة بينهاالتعليم للعمل التطويري المتعلق بمعنى الكسور العادية، الكسور العشرية، وال

قد تكون مستويات الفهم التي تم تحديدها هنا مجدية لتوجيه البحث التطويري ودراسات تخطيط 

ويبدو أن من شأن االنتباه لهذه المستويات أن يكون مجدًيا للمهتمين بتشخيص الصعاب التي . المنهاج

مل في المستوى األول ويبدو من غير المؤآد أن يجد الطالب الذي يع. يواجهها الطالب ومعالجتها

يمكن أن تشكل العناصر المستخدمة في هذه الدراسة . اإلرشاد المخصص للمستوى الثالث مجدًيا

قاعدة لتطوير عناصر من أجل اختبار المستوى الذي يعمل فيه الطالب، ويمكن، عندها، تصميم 

 .إرشادات تصحيحة لمساعدة الطالب على التقدم إلى المستوى التالي

ل أن نرى التأثيرات التي يحدثها القليل من اإلرشاد التي وفرته هذه الدراسة على فهم من المذه

ويبدو أن اإلرشاد الذي يتمحور حول معنى الكسور . العالقة بين الكسور العادية والكسور العشرية

ي ُيبّين وال يوفر اإلرشاد الذ. العادية والكسور العشرية يشكل قاعدة ُيبنى عليها فهم العالقة بينهما

آيفية االنتقال بين الكسور العادية والكسور العشرية فقط ، آما هو موجود في الكتب الدراسية للصف 

 . السادس، قاعدة مفهومية حتى للمستوى األول من الفهم
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هنالك حاجة للمزيد من البحث حول تطوير فهم هذه العالقة، ويجب البحث، بشكل خاص، في طرق 

وأخيًرا، يبدو، أيًضا، أن من شأن الفهم . 8دراآي الذي تّم تحديده في السؤال التغلب على العائق اإل

العميق للتحويل بين األشكال المختلفة لألعداد النسبية واختيار التمثيل األآثر مالَءمة أن يؤدي إلى 

كنه ولكن يجب أن يكون هذا البحث طويل األمد، ل. االنتقال إلى العمل على مواضيع أخرى، مثل الدوال

 .    قد يكون مثيًرا لالهتمام بشكل آبير
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