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 عملية هامة لتدريس وتعّلم الرياضيات: التمثيل

Representation: An Important Process for Teaching and 

Learning Mathematics 

 

 Francis (Skip) Fennell and Tom Rowan: بقلم

 Teaching Children Mathematics, Vol.7  No.5, January 2001, pp. 288-292: ُنشر في

 ظاهرآميل : ترجمة

 

 .إن التمثيل هو أآثر من مجرد عملية؛ إنه طريقة لتدريس وتعّلم الرياضيات

 

: عمل أربعة طالب في بداية الصف الثالث على حّل المسألة الكالمية التالية: وصف الحالة

ما هو .  ملصقة27وأصبح آلنا بعد ذلك .  ملصقة، وأعطت بعًضا منها لتريشيا63آان بحوزة آنا 

 أخرى 30، و30 يعطيانا 3 و 27حسًنا، "التي أعطته آنا لتريشيا؟ قال بريت، عدد الملصقات 

 " 3 + 30 + 3 = 36، وهكذا، فإن الجواب هو 63 أخرى نحصل على 3، و 60نحصل على 

 وآتبت مكانه 40، ثم قامت بشطب العدد 60 - 20 = 40وآتبت ستيسي الحل على ورقة، 

استخدمت هيثر المكعبات حيث قامت . 36 ال ، وبعدها فرق13 - 7 = 6؛ بعدها آتبت 30

 عصي طول الواحدة منها عشر وحدات وثالثة مكعبات منفردة، أزالت عصاتين ثم 6بجمع 

 7قامت بعد ذلك بتقسيم عصى واحدة من العصي األربع المتبقية إلى قطع الوحدات وأزالت 

 4وأضافت بعد ذلك ، 67 لتحصل على 63 إلى 4وأضافت ماريا . 36وبقي لديها . قطع منها

استخدم الطالب األربعة .  آان أمًرا سهًال36وقالت إن رؤية الفارق . 31 لتحصل على 27إلى 

الذين أتوا من نفس الصف ونفس المدرسة استراتيجيات وتمثيالت مختلفة بغية حل 

 .المسألة

 

 ما هو التمثيل؟

مبادئ ومعايير " في التمثيل هو عبارة عن أحد العمليات الرياضية الخمس التي ُعرضت

يتم من " مصفاة"ويمكن اعتبار هذه العمليات بأنها ). NCTM 2000" (لرياضيات المدارس

وينبغي أن ترشدنا هذه المعايير إلى الطرق التي . خاللها تطوير معايير المضمون الخمسة

 .ندّرس عن طريقها الرياضيات ونقوم من خاللها بدعم تعّلم الطالب

 

الطالب بسرعة على أهمية مواضيع المضامين الرياضية في آل صف يتعرف المعلمون و

وقد . معين لكنهم ال يتعرفوا، على األغلب، على دور العمليات الرياضية أو يدرآون أهميته

 منذ إصدار 12تغاضى مطورو المناهج، ناشرو الكتب الدراسية والمعلمون، في السنوات الـ 
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عن حقيقة آون المضمون ) NCTM 1989" (لمدارسمعايير المنهاج والتقييم لرياضيات ا"

وال يستطيع الطالب حّل المسائل بدون معرفة المضمون الرياضي . والعملية أمرين متداخلين

الذي يتم نقله عن طريق هذه المسائل، وال يستطيعون حل المسائل بدون استخدام 

 .العمليات الرياضية

" المبادئ والمعايير"وأآد واضعو . مضمون الرياضياتتوّفر معايير العملية دعًما أساسًيا لتعّلم 

 � حل المسائل، التعليل، الروابط واالتصاالت -مرة أخرى على أهمية معايير العمليات األربعة 

آذلك أقّر ). Curriculum and Evaluation Standards (1989التي تم توضيحها في معايير العام 

تمت مناقشة التمثيل . المرآزية لعملية التمثيل الرياضيباألهمية ) المبادئ والمعايير"واضعو 

ويتم إعطاء التمثيل أهمية آبيرة في . 1989آجزء من معيار االتصال في وثيقة المعايير للعام 

نظًرا ألهمية الدور الذي يلعبه التمثيل بكونها أداة لالتصال وأداة " المبادئ والمعايير"تحديث 

  ).1الشكل ُينظر (للتفكير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استخدم طالب الصف الثالث، في الحالة التي ُعرضت في بداية هذا المقال، تمثيالت بغية 

وساعدتهم هذه التمثيالت على حل المسألة . عرض عمل المسألة القصصية التي فهموها

لفكرية، الورق واستخدم الطالب الرياضيات ا. وعلى مشارآة اآلخرين في طريقة تفكيرهم

ووفر آل . وأقالم الرصاص، المكعبات والصور من أجل تمثيل أعمالهم أثناء حّلهم للمسألة

 أهمية التمثيل: 1الشكل 

وهي . التمثيالت هي أدوات تفكير فعالة؛ تجعل األفكار الرياضية أآثر صالبة، ومتوافرة للتأمل !

تدعم التفكير وتوسعه عن طريق مساعدة الطالب على الترآيز على الميزات الرئيسة للحالة 

 .الرياضية

تساعد التمثيالت الطالب في التعرف على العناصر الرياضية المشترآة لألوضاع الرياضية  !

 . المختلفة

يتعزز فهم المفاهيم واإلجراءات الرياضية واستخدامها عندما يستطيع الطالب نقل الفهم بين  !

ويحتاج الطالب إلى تطوير واستخدام تنوع واسع من . تمثيالت مختلفة لنفس الفكرة

 .تالتمثيال

 .إن تعليم أشكال من التمثيل آمواضيع بحد ذاتها هو أمر غير مجدي !

 Greeno(. توفر التمثيالت للطالب أدوات مجدية لبناء الفهم، معلومات االتصال، وعرض التعليل !

and Hall 1997 .( 

 نص معيار التمثيل

 :يجب على برامج التعليم من الحضانة حتى الصف الثاني عشر أن تتيح للطالب

 إيجاد واستخدام التمثيل من أجل تنظيم األفكار الرياضية، تسجيلها ونقلها؛ !

 ضية من أجل حّل المسائل؛اختيار، تطبيق وترجمة التمثيالت الريا !

 . استخدام التمثيالت من أجل عرض وتفسير الظواهر المادية، االجتماعية والرياضية !
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إن مثل هذه التمثيالت . تمثيل للطالب الذي استخدمه وسيلة للفهم وللتفكير في المسألة

وتجدر . هي ضرورية من أجل تمكين األوالد من تحليل المسائل والعثور على طرق لحلها

وتعتبر هذه . حظة أن التمثيالت التي استخدمها األوالد نابعة، بوضوح، من تفكيرهمالمال

 يجب على هذه التمثيالت أن تمثل آيفية �الناحية عنصًرا أساسًيا من التمثيالت الجيدة 

وفي بعض األمثلة، يتم تعليم األوالد على استخدام مواد . تفكير األوالد في المسألة

يقة الوحيدة لحل المسائل، وقد تأتي هذه المواد لتحل مكان تفكير ملموسة على أنها الطر

ونتيجة لذلك، يمكن للمواد أن تتدخل عملًيا في عملية التعّلم، أو . الطفل بدًال من أن تمثله

 .أن تصبح، على األقل، طريقة بديلة لحل المسائل بدًال من أن تصبح مساًرا لفهم الرياضيات

 

ن على تمثيل مسألة أو حالة رياضية بطريقة ذات معنى بالنسبة عندما يصبح الطالب قادري

 سواء آانت �إن من شأن استخدام التمثيالت . لهم، يصبح من الممكن الوصول إلى حل

 أن يساعد الطالب على تنظيم �  وقوانينرسوم، صور ذهنية، مواد ملموسة أو معادالت

 . وإلى الحلتفكيرهم، ويمكن لتجربة توجهات مختلفة أن تؤدي إلى فهم واضح

 

يمكن لتفكير الطالب والتمثيالت التي تعبّر عن هذا التفكير أن يتنوع بشكل آبير، حتى عند 

آذلك يمكن أن يقوم أحد الطالب بوصف تفسيره لمفهوم رياضي أو فكرة . تناول فكرة واحدة

رياضية بشكل شفهي، قد يقوم طالب آخر بعرضها عن طريق وحدات على أساس عشري، 

الب ثالث أن يرسم صورة توضح فهًما وحًال للمسألة، بينما يستخدم طالب آخر ويمكن لط

ويمكن للتمثيل المحوسب أن يأتي على . تطبيًقا على الحاسوب في تمثيل وحل المسألة

هيئة شكل هندسي متوافر في برنامج الحاسوب أو شكل يقوم الطالب برسمه والتالعب 

 إيضاح حية وملموسة من أجل عرض وضع آذلك يستطيع الطالب استخدام وسائل. به

 .معين

 

توضح المحادثة التالية مع طالب في الصف الرابع نقطة أخرى هامة حول التمثيالت، 

 .وبالتحديد، يجب على التمثيالت العددية، مثل التمثيالت الملموسة، أن تمثل تفكير الطالب

 

تقسيم آل منهما إلى ثماني ميالني، تمثل هاتان الدائرتان فطيرتين تم : مجري المقابلة

أي قسم . ُأآلت من هذه الفطيرة الموجودة على اليسار سبع قطع. قطع متساوية للحفلة

 بقي من الفطيرة؟ 

 .ثمن: ميالني

 هي يمكنك آتابة ذلك العدد؟: مجري المقابلة

 .]8/1تكتب [نعم : ميالني
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  من هذه الفطيرة؟آم بقي. ُأآلت من الفطيرة على اليمين ثالث قطع: مجري المقابلة

 .خمسة أثمان: ميالني

 .، الرجاء آتابة ذلك العددمجري المقابلة

 ميالني، إذا قمت بوضع هذه سوية، آم يبقى لدينا من الفطيرة؟.] 8/5ميالني تكتب [

 .ستة أثمان: ميالني

ميالني، هل يمكنك آتابة جملة .] 8/6ميالني تكتب . [اآتبي هذا العدد: مجري المقابلة

 توضح ماذا فعلت؟عددية 

 عن طريق وضع عالمات الجمع والتساوي بين األعداد 8/5 + 8/1  = 16/6تكتب ميالني [

 .]16/6 إلى 8/6 في 8التي قامت بكاتبتها وتغيير 

 ما هو الجواب؟: مجري المقابلة

 .ستة أجزاء من ستة عشر: ميالني

 ذا مقبول؟هل ه. إنه ليس نفس الجواب الذي أعطيته من قبل: مجري المقابلة

 .نعم، هذا هو الجواب الذي تحصل عليه عند جمع الكسور العادية: ميالني

 

ما الذي حدث ليتيح لميالني أن تكون قادرة على التعامل مع القصة وتمثيالتها بشكل جيد 

إلى حّد آبير، وعلى الرغم من ذلك جعلها ترتكب خطأ عند االنتقال إلى التمثيل العددي؟ 

 لسنا متأآدين، فإننا نعتقد بأن ميالني ارتكبت هذا الخطأ ألن األعداد على الرغم من إننا

إذا آان العمل الرمزي الذي . والرموز التي استخدمتها لم تكن تمثيالت تفكيرها الخاص بها

يقوم به الطالب ال يمثل الفهم، وإذا لم يكن طريقة لنقل تفكيرهم، فسيكون األوالد 

ية على مسائل رياضية ألنهم توصلوا إلى إجابات عن مستعدين لقبول إجابات غير منطق

تذآر دائًما أن نيجب علينا أن . طريق التالعب بالرموز بالطريقة التي اعتقدوا بأنها صحيحة

وعندما تصبح الرموز بدائل . األعداد التي يكتبها الطالب يجب أن تكون تمثيالت لتفكيرهم

 .   للتفكير، فنكون قد فوتنا هدف التعليم

 

 ترويج لالستخدام المالئم للتمثيل في الصفال

في صفوف الرياض حتى الصف السادس، يجب أن يكون التمثيل عنصًرا هاًما في التخطيط 

ويمكن ألسئلة على شاآلة األسئلة التالية أن تدفع . اليومي للخبرات الرياضية لجميع األوالد

 :باتجاه مثل ذلك التخطيط

 ية المتعلقة بالدرس؟آيف سيمثل طالبي األفكار الرياض •

 ما هي النماذج التي قد تكون مجدية في تمثيل مثل هذه األفكار الرياضية؟ •

آيف يمكن أن يستخدم طالبي التمثيالت لتنظيم، تسجيل ونقل األفكار  •

 الرياضية؟
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آيف يمكن أن يختار، يطبق ويترجم طالبي التمثيالت الرياضية من أجل حّل  •

 المسائل؟

تمثيالت من أجل عرض وتفسير الظواهر المادية، آيف سيستخدم طالبي ال •

 االجتماعية والرياضية؟

ماذا يمكن فهمه من التمثيالت التي يستخدمها الطالب عن فهم الطالب  •

 للرياضيات؟

آيف يمكنني تشجيع طالبي على استخدام التمثيالت بشكل منتظم  •

 ليتمكنوا من استكشاف األفكار الرياضية؟  

الب، بشكل طبيعي، نحو استخدام التمثيالت من أجل توضيح عندما ال يتجه بعض الط

ويمكن أن . أفكارهم، يجب على المعلمين أن يجدوا طرًقا لمساعدتهم في البدء في ذلك

يتجول العديد من المعلمين بين الطالب في الوقت . يوفر الطالب اآلخرين نموذًجا على ذلك

ب الذين يستخدمون استراتيجيات الذي يعملون فيه على حّل المسائل ويختارون الطال

إن . وتمثيالت جيدة من أجل عرضها على الطالب عندما يجتمع الطالب لمناقشة المسألة

مساعدة الطالب على عرض تفكيرهم هي إحدى الطرق التي تتيح لهم إمكانية الوصول إلى 

 ).Steele 2000(تمثيالت يمكنهم استخدامها لحل مسألة ما 

ويلعب المعلمون دوًرا هاًما في .  سماع وتجربة تمثيالت لمسألة مايحتاج الطالب لرؤية،

عرض التمثيالت المتنوعة عن طريق سؤال الطالب عما يفكرون به، ثم عرض هذا التفكير عن 

إن عرض تمثيل مالئم لفكرة ما هي . طريق الرسوم، المعادالت أو مالحظات غير رسمية

ولكن، يجب على الطالب أن . ارهم وتخيلهاطريقة جيدة لمساعدة الطالب على تذآر أفك

إن الهدف هو . يفهموا أن تمثيل المعلم هو ليس الطريقة الوحيدة الصحيحة لتمثيل فكرة ما

منح الطالب فرًصا للتفكير في عدد من التمثيالت واالختيار منها من خالل بحثهم عن 

 .المنطق في الرياضيات التي يتعلمونها

  

 ت الصفعرض التمثيل في رياضيا

تبين األمثلة التالية آيف يستخدم الطالب التمثيالت من أجل عرض، استكشاف وفهم 

مفاهيم معّينة بشكل أفضل، وآيف يمكن أن يتعلم المعلمون عن تفكير الطالب من هذه 

 .التمثيالت

 

 تمثيل التساوي

. أمر مفروغ منهال يفهم التالميذ أحياًنا التمثيالت التي يستخدمها البالغون والتي يرونها  آ

على سبيل (بعد رمز العملية "=" عادة يأتي الرمز ". التساوي"ومثال على ذلك هو رمز 

). 112 = 69 + 43على سبيل المثال، (بدًال من أن يأتي قبلها  ) 69 + 43 = 112المثال، 
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 .Falkner et al(يؤدي هذا الوضع إلى أن يقوم بعض التالميذ بتفسير الرمز بشكل مغلوط 

." قم بذلك اآلن"من الممكن أن يفسر الطالب عالمات التساوي بأنها تمثل اإليعاز ). 1999

وقد تؤدي هذه التفسيرات المحدودة ." الجواب يأتي بعد ذلك"ويفسر آخرون الرمز على أنه 

إلى إعاقة التقدم نحو الرياضيات الالحقة ألن التقدم في الرياضيات يقتضي فهًما آامًال 

ويجب على المعلمين أن يكونوا حساسين . تمثل الرموز أفكاًرا رياضية. تساويللمعادالت ولل

. لتفكير الطالب والعمل مع الطالب من أجل ضمان أن يفسر الطالب الرموز بشكل صحيح

 .من قبل طالب من صفوف عدة"="  تفسيرات مختلفة للرمز 2الشكل يبّين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 =تفسيرات الطالب للرمز : 2الشكل 

 
ما هو العدد الذي يجب أن يكون في المربع؟ 

 آيف عرفت ذلك؟

 

 
 

 
ذلك ال يمكن ، ل8 هو أصغر من 5أعرف أن "

 ".إجراء عملية الطرح

 
قوموا باختيار العدد الذي يجب أن : التعليمات

يكون في المكان الخالي لكي يكون التمرين 

 .صحيًحا

7+5=__+4 

 

 

 ألن 4ال نضيف . 2، بعد هذا نضيف العدد 5+5"

 . "رمز المساواة يأتي أوًال

 
قوموا باختيار العدد الذي يجب أن : التعليمات

يكون في المكان الخالي لكي يكون التمرين 

 .صحيًحا

 

 

 
قوموا باختيار العدد الذي يجب أن : التعليمات

يكون في المكان الخالي لكي يكون التمرين 

 .صحيًحا

7+5=__+4 
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 تمثيل المحيط والمساحة

 سم على ورقة مربعات، ثم قاموا 7 سم و 5م طالب الصف الرابع مستطيًال أبعاده رس

وقام الطالب بعد ذلك بمد خط من ". المحيط"بحساب البعد حول الشكل، واستخدموا آلمة 

رأس إحدى زوايا المستطيل بشكل قطري إلى رأس الزاوية المقابلة لها، ثم قاموا بقص 

ُطلب من الطالب بعد ذلك تحديد جميع األشكال الجديدة و. المستطيل على طول ذلك الخط

التي يمكن الحصول عليها نتيجة إلعادة ترآيب المثلثين الناتجين عن قص المستطيل على 

وفي النهاية، ُطلب من الطالب اإلجابة عما إذا آانت لجميع األشكال . طول األضالع المتالئمة

 عن طريق التالعب بالمثلثين عدًدا من اآتشف الطالب. الجديدة نفس المحيط والمساحة

األشكال الرباعية والمثلثات، وقاموا بالبحث في محيطات هذه األشكال الجديدة وقدموا 

وأعلن بعض الطالب . تفسيرات منطقية حول آون المحيطات مختلفة بدًال من آونها متساوية

لمثال، استطاع في هذا ا." المحيطات تختلف، لكن المساحات تبقى على ما هي"عن أن 

المعلم أن يوفر تمثيًال آان بمقدور الطالب التالعب به واستخدامه في اآتشاف بعض األفكار 

 .الهندسية المثيرة لالهتمام

 

 تمثيل القياسات

. حصل طالب الصف الثالث على مساطر ومهمة قياس طول آتابهم الدراسي وأغراض أخرى

بدأت بعض ." مكسورة"الشيء إذ آانت وآانت المساطر التي حصلوا عليها غريبة بعض 

تغاضى بعض الطالب . 1 أو 2 بدًال من صفر، وبعض آخر من النقطة 3المساطر من النقطة 

عن هذا التفاوت، وقاموا بوضع المساطر على طول الكتاب ثم سجلوا العدد الذي آان على 

اب الذي يبلغ الطرف اآلخر للكتاب، بدون التساؤل عن أي شي، حتى أنهم وجدوا طول الكت

واشتكى بعض الطالب للمعلم أنهم لم يستطيعوا .  بوصة12 بوصات أو 10 بوصات 8طوله 

وعندما ُطلب من الطالب ابتكار طريقة ." مكسورة"إجراء القياس ألن المسطرة آانت 

 .  الستخدام المساطر المكسورة، لم يسطع العديد من الطالب القيام بذلك

الب من جراء هذه المهمة؟ قد يكون الجواب أنهم لم يفهموا أبًدا  لماذا ارتبك العديد من الط

أن العدد الذي يحصلون عليه عند القياس يمثل مجموع ما آانوا سيحصلون عليه لو قاموا بعّد 

قد يكون الطالب قد استخدموا في الماضي المساطر العادية، ثم . البوصات واحدة تلو األخرى

ي يجري قياسه ثم تسجيل العدد الذي لم يكن له أي معنى قاموا بمالئمتها مع الطول الذ

قد ال يربط العديد من الطالب بين مفهوم القياس آطريقة لعّد الوحدات وبين . مفهومي لديهم

، ألنه ال يتم تشجيعهم على التمثيل )القاعدة(أداة القياس، مثل المسطرة أو القانون 

 .مات أخرى، عّد الوحدات عملًياواستخدام الوحدات في أشكالها األساسية، وبكل
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عادة ما يتم القفز عن عمليات تمثيل وحدات وإجراءات القياس إذ يتم دفع الطالب بسرعة 

فيما يتعلق . نحو استخدام اإلجراء الذي ُيعطي جواًبا ليس له معنى حقيقي بالنسبة لهم

ف أجاب طالب الحظ آي. بالعديد من الطالب، فإن النتيجة هي النجاعة على حساب الفهم

 Kenney" (التقييم القطري لتقدم التعليم"الصف الرابع على المسألة التالية المأخوذة من 

and Silver 1997:( 

ما هي مساحة السجادة باألقدام .  أقدام6 أقدام وعرضها 9سجادة مستطيلة الشكل طولها 

 المربعة؟ 

 

 54) د       30) ج       27) ب       15) أ

 

 ؛"ب"الجواب % 16على أنه الجواب؛ " أ"من الطالب الذين خضعوا لالختبار % 45تار اخ

من % 81وقد استنتجنا من ذلك أن . ، الجواب الصحيح"د"الجواب % 19؛ و "ج"الجواب % 19 

 9 أبعادهالطالب الذين خضعوا لالمتحان لم يكونوا قادرين على تخّيل أو تمثيل مستطيل 

لو آانوا قادرين على ذلك، الستطاعوا .  المربعوآذلك وحدات القدموحدات  6 ووحدات 

إن الفعاليات التي . استخدام العّد لحّل المسألة؛ ولم تكن هنالك حاجة الستخدام أي قانون

ُتشرك الطالب في القياس عن طريق الوحدات المفردة؛ القياسات التقديرية؛ وابتكار أدوات 

ق استخدام الوحدات المفردة يمكنها أن القياس الخاصة بهم، بما في ذلك القوانين، عن طري

تساعد الطالب على بناء الفهم بأن العدد الذي يتم الحصول عليه عند القياس هو تمثيل 

 .للميزة التي يقومون بقياسها

 

 تمثيل المعطيات    

" إلى أي درجة يصل طول الطالب في الصف الثاني؟"عمل طالب الصف الثاني على السؤال 

. ك الطالب من السؤال ألنهم آانوا يعرفون من هو األطول واألقصر في الصففي البداية، ارتب

ويبدو أن . اقترح أحد الطالب أن يصطف الطالب وفًقا ألطوالهم ليشكلوا رسم أعمدة بشري

لم يستطع الطالب رؤية من آان األطول واألقصر في الصف . هذه الفكرة آانت ناجحة

ا، وآان بمقدورهم التفكير حول مدى طول الطالب فحسب، وإنما آيف يبدو وسط الصف أيًض

قرر الطالب أنهم إذا بدأوا بالعّد من آل طرف من الطرفين فإنهم سيصلون إلى . في الصف

آذلك آان بمقدورهم العثور على عدد الطالب الذين آان لهم نفس . الطول المتوسط للصف

 :لتاليةعلق الطالب على رسم الحياة الحقيقة في التعابير ا. الطول

 .يقع معظم طالب الصف بين طول ستيسي وطول هذر •

 .تقع بريت في الوسط •

 .آوين هو األقصر وتوم هو األطول •
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عّرف الطالب . (عدد الطالب القصار في الصف أآبر من عدد الطالب الطوال •

وعرفوا الطالب القصير . الطالب الطويل على أنه أطول بقليل من الطالب الوسط

 .)بصورة مشابهة

 

تجدر المالحظة أن . د الطالب إلى مقاعدهم وسجلوا في دفاتر يومياتهم معطيات الصفعا

، آرد )في صفهم(هؤالء الطالب آانوا يحللون قياسات المرآز، باإلضافة إلى التوزيع الكامل 

لقد قاموا بشكل عملي بتمثيل الوسيط، المتواتر والمدى، وقاموا . على سؤال أثار اهتمامهم

وشكل تسجيلهم في اليوميات تمثيًال . ألفكار الهامة بشكل غير رسميبمناقشة هذه ا

 .إضافًيا لتفكيرهم

 

 الخالصة

إن التمثيل هو عملية، عنصر أساسي للتدريس والتعّلم، طريقة لعرض الرياضيات، وطريقة 

ويستطيع المعلمون استخدام التمثيل . ُيظهر بها الطالب تفكيرهم المتعلق بالرياضيات

ار رياضية للطالب بغية الوصول إلى تفكير الطالب الرياضي، ولمساعدة الطالب لتوضيح أفك

على ترجمة الفكرة الرياضية إلى شكل يستطيعون التالعب به ذهنًيا ومادًيا من أجل الوصول 

 . إلى الفهم
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