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 :  العددية والتالميذ ذوو االحتياجات الخاصةفاهيمالم

  العشرة -قوة بطاقات قوالب 

Number Concepts and Special Needs Students: 

The Power of Ten-Frame Tiles 

 
 Christine S. Losq :بقلم

 Teaching Children Mathematics, Vol. 11 No.6, Feb.2005, pp. 310-315  :نشر في

  ابتسام عبد الخالق: ةترجم

 

مكعبات لتكوين " قطارات"بناء  ، سنة، استعمل المعلمون أغراًضا للعد20على مدى أآثر من 

 التالميذ على تطوير الحس العددي، ة، وذلك لمساعد)10 األساس (10 الميزان عيدان لتمثيل

 الحظ، ليس وءلس. لحساباتأي فهم المصطلحات العددية وقيمة المنازل والقدرة على إجراء ا

هذا . بمقدور جميع التالميذ تطوير المفهوم الكمي بشكل ناجح عند استعمالهم لهذه النماذج

المقال يفحص النواقص في النماذج التي عادة نستعملها، ثم يعرض آيف بإمكان بطاقات 

 .قوالب العشرة أن تكون أداة عملية أآثر لبناء المفهوم العددي لكثير من التالميذ

  . األدوات المساعدة المحسوسة ال تضمن آون األداة مجديةالتعامل معقة إن حقي

والتي فيها غرض ، 10 مكعبات متداخلة أو عود الـ 10بالنسبة لكثير من التالميذ، قطار من 

 آمية يبينان" العود "وأ" القطار" بإمكانهم التأآد بأن . وحدات، وهذا شيء مجرد10واحد يمثل 

 نفس التالميذ، بطاقات قوالب العشرة، يكون عندما يستعمل.  جزء إذا عّدوا آل فقط10

 نموذجين مختلفين لألعداد  بين يقارن1شكل . بإمكانهم بناء معنى للعدد بطرق مجدية أآثر

10-0.   

مزّودة بإمكانية  نماذج منلتطوير مفهوم أساسي من العدد إلى الكمية، يستفيد التالميذ أآثر 

  يمكن ترآيبها بطرق واضحة ويمكن تنبؤها بين عدد وآخر، والتيبصرًيامّيز  والذي تعد

 نماذج من نوع قطارات المكعبات المتداخلة، والتي عادًة .فة بوضوح لكمية العشرة معّروتكون

. لكل آمية يتم التعليم بواسطتها، ال تساعد التالميذ على بناء أنماط سهلة التمييز بصرًيا

 غرض واحد يمثل أآثر(قدرة تفكير تناسبية متفترض وجود  10نماذج مثل مسطحات الميزان 

 وهذه المقدرة غير موجودة لدى آثير من التالميذ ذوي االحتياجات ) وحدة معدودة واحدةمن

 . الخاصة

 

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


 
 
Translated and reprinted with permission from Teaching Children Mathematics , copyright © 2005  
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 جامعة حيفا-ي لمعلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائيةالمرآز القطر

 

2 

 لماذا بطاقات قوالب العشرة ذات فعالية

لتطوير بطاقات قوالب العشرة تعرض للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة، وسيلة غنية ومرئية 

النموذج المرئي يساعد التالميذ على الربط بين . مفهوم العدد، قيمة المنازل وتنفيذ الحسابات

 0شكل خاص لكل آمية عددية من  قوالب العشرة تعرض. اسم العدد والكمية التي يمثلها

الكمية بواسطة " شكل"االستيعاب البصري، على تذويت  ذاهذا يساعد التلميذ . 10حتى 

 ). 1أنظر شكل (لمالحظة الفورية بطاقات ا

 .وآمجموعة عشرة واحدةمنفردة  آعشرة وحدات 10بطاقات العشرة تعزز مقدرة عد الـ 

ميذ أن يتحقق من صحة  من السهل على التل، لذلك يكونالنقاط مفصولة بوضوح وسهلة للعد

إلى العد من الكمية الممثلة دون الرجوع هكذا يرى التالميذ بسهولة . اإلآمال إلى العشرة

 .الواحد في آل مرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تالميذ ذو ( مشاهدتين لمجموعتين مخلوطتين من تالميذ الصف الثاني   يقارن بين2شكل 

 استعملت المكعبات ينتإحدى المجموع).  بعدهمصيشخت  يتماالحتياجات الخاصة وتالميذ لم

الثانية استعملت بطاقات قوالب المجموعة . 7لتطوير مصطلحات عددية حتى العدد  المتصلة

فة ووضعته على على شفي لعدد ا هذه الفعالية استعملت المعلمة نموذًجلتنفيذ. العشرة

 مكعبات أو –وسألت التالميذ آم غرًضا . شغّلت العاآس لمدة ثانية ومن ثم أطفأتهالعاآس ثم 

دة طرق الستنتاج دقيق على نموذج قوالب العشرة أتاح االمكانية للتالميذ إليجاد ع.   رأوا-نقاط

 أن يعدوا  التالميذ الذين يستعملون المكعبات المتصلة آان علىمع ذلك.  نقاط7أنهم رأوا 

 هذه النتيجة لم تكن مفاجئة ألن العين البشرية ال . في العد المكعبات لذلك وقعت عدة أخطاء

 مقارنة بين بطاقات قوالب العشرة وقطارات المكعبات:1شكل

، إنها تشكل 10وذلك عن طريق تمثيل آل آمية نسبًة لـ . الب العشرة صورة خاصة لكل عددتبّين قو

 .وتبّين خواص العدد الزوجي والفردي. 0نموذج قوالب العشرة تبّين الـ . أساًسا لمصطلحات المنازل
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 عدها بدقة، إّال إذا  دونتستطيع تمييز أآثر من أربعة أو خمسة أغراض منفردة تقع في سطر

حتى التلميذ  ).Smith 1985, pp.20-23() ات غنية بالمعلوماتآانت هذه األغراض في سياق

 ، استراتيجيته ممتازة. أخطأ بالعد) 3 َو 4(  صحيح – قسم –الذي استعمل استراتيجية قسم 

  .  آان مخيًبا لألملولذلك على الدقة أثر سلبًيالكن النموذج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 الميزانإعادة فحص مسطحات 

منذ اللحظة التي تعرض فيها األعداد األآبر من عشرين على التالميذ، نعطيهم مسطحات 

 تفترض أن التالميذ قد ذوتوا مصطلحات اآلحاد والعشرات، 10مسطحات الميزان . 10الميزان 

وهذا هو المفهوم . ة واحدةوأن التالميذ يدرآون بأن غرًضا واحًدا يمكنه تمثيل أآثر من وحد

 على آثير من التالميذ قبل األوان، قبل أن يذّوتوا 10تعرض مسطحات الميزان . المجرد للمنازل

 . جيًدا مفهوم التجميع إلى عشرات

مثًال، عندما يتعلم . أخطاء شائعة تكشف عن قدر آبير من االستيعاب الخاطىء لألعداد

، فهم عادة 10، بواسطة مسطحات الميزان 27مثل  التالميذ تمثيل عدد ثنائي المنزلة، 

ومكعبات الوحدات للرقم ) العشرات(أن يضعوا عودين من عيدان العشرة للرقم األول " يتعلمون"

 بواسطة بطاقات قوالب 27مع ذلك، عندما تسألون نفس التلميذ أن يبّين العدد . الثاني

جميع العشرات أو أنهم يتعاملون مع العشرة، بإمكانكم الكشف بسهولة إذا آانوا يعرفون ت

 ).  3أنظر شكل (األرقام بدون الفهم الكمي الذي يمثله آل رقم 

 

مشاهدات لدى مجموعتين مخلوطتين من تالميذ الصف الثاني:2شكل

 "آم نقطة رأيتم؟ آيف عرفتم؟"
 ." أيًضا3 َو 4 ألنه يوجد 7" 
 ." فارغة3 ألنه توجد 7" 
 ." إضافي1 َو 6إنني أرى " 
  2,4,6,7  - بسرعة دقمت بالع" 

 ."7 إضافي تكون 1 َو 6  هي 3 َو 3 –أنا عددت أسرع " 

 

 

 "آم مكعًبا رأيتم؟ آيف عرفتم؟" 

 " إضافيان2 َو 4 ألنني عددت6أنا رأيت " 

 ." ألنني عددت بسرعة8" 

 "؟10إنني ال أعرف، ربما "
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ما هو الشيء األول الذي يفكر فيه تالميذك عندما يستكشفون بواسطة مسطحات الميزان 

ن آوًخا خشبًيا، من بواسطة عيدان العشرة يبنو. إذا آانوا مثل تالميذي فهم يبنون أشياء ؟10

لوحدات يستعملونها مسطحات المئة يبنون حيطان وأرضية عمارات متعددة الطوابق ومكعبات ا

 هو أبعد 10وبين مضاعفات أو قوى الـ " األشياء"إن العالقة بين هذه .  والمداخنلبناء الجدران

 . ما يكون عن ذهن التالميذ

 في دورات استكمال الطاقم؟ ن االستكشافبنفس تمري يقومونماذا يالحظ المعلمون عندما 

  مستطيالت، مناشير مستطيلة،–قائمة مالحظاتهم تبدأ عادة بمالحظات هندسية للمواد 

فكرة أن هذه األغراض تمثل . مكعبات، وجوه مربعة، وجوه مستطيلة، زوايا قائمة، ومن ثم اللون

 100 ، 10 ، 1عددية بين ال/إن العالقات النسبية. آميات تظهر عادًة في أسفل القائمة

 10 مسطحات الميزان فيإن لم نَر نحن المعلمون . المتأصلة في المسطحات نادًرا ما تذآر

الة أآثر في نقل نموذًجا لتمثيل األعداد ، ربما علينا أن نفّكر باستعمال نماذج أخرى فّع

  .المفهوم العددي للتالميذ، الكمية وقيمة المنازل

 أن آيففّكروا .  عادًة صعوبات بصرية أو سمعيةالحتياجات الخاصةالتالميذ ذوو ا تواجه

  لألعداد عندأو الفهم السماعي  فقيرة في تعزيز العملية البصرية10مسطحات الميزان 

  آثيًرا ما تدعى بـ مكعبات 10مسطحات الميزان . جاهزين للفهم المجرد للمنازلالغير التالميذ 

 قوالب العشرة تكشف فهم التالميذ: 3شكل 
 

 ."أي عدد يبّين النموذج؟ إشرح" 
 

  .المعالجبطاقات قوالب العشرة تشكل وسيلة ناجعة للتشخيص وللتدريس 

 . آكمية27ع تشير إلى أن التلميذ ال يفهم الـ أخطاء من هذا النو
 
 
 
 ".إلى أي عدد يشير النموذج؟ فّسر" 

 مع ذلك يشير تفسيره بأن عيدان.)مئات، عشرات، آحاد(هذا التلميذ فاهم مصطلح المنازل 
إن استعمال التلميذ الذي يتعلم بشكل مرئي. الميزان عشرة لم تذّوت آمجموعة عشرة

)(i l lال ال ا أل ًا أ ك ال 1ل
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، مسطحات ) وحدات10التي تمثل مجموعة (ان العشرة عيدو ، أ)وحدة واحدة(،وحدات أو آحاد 

آثيًرا من التالميذ هذه اللغة يمكن أن تشّوش ). التي تمثل مئة وحدة(أو مسطحات المئة 

 .   تصبح أآثر اعتباطية100 والـ  10فكرة الـ شيًئا واحًدا من آل غرض لذلك ألنهم يرون 

 – آل غرض يمكن أن يمثل نفس القيمة ،10لح مجموعات الـ فهم التالميذ الفعلي لمصط

 آيفية الوصول إلى هذا المفهوم عند . أو جدول مليء لقالب العشرة10قرص ملّون، عود الـ 

 Van de Walleآما يشير . التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة، هي مشكلة من الدرجة األولى

 آل وأن..... الكبير على أنه مئة بإمكان األوالد تمييز العود على أنه عشرة والمربع ” : )2001(

  ).31ص  ("ما يمكن معرفته بثقة هو أنهم تعّلموا أسماء هذه األغراض

 

 ، حسابتمييز فوريعد ، 

Count, Subitize, Compute 

إنه .  بين الكمية والرمزيربطإن العد عبارة عن عملية مالَءمة واحد إلى واحد فيها آل اسم عدد 

تمييز ). األعداد المكتوبة(مع معلومات بصرية  )أسماء األعداد( بين معلومات سمعية بطري

 Labinowicz" (" عملية مالحظة فورية لنماذج أعداد بدون عد"الكميات بشكل سريع عبارة عن 

1984, p. 105.(تمييز عدد األغراض في  معينةصحاب قدرة المالحظة السريعة لكميةأل  يمكن 

يع التلميذ تمييز آمية بسرعة يجب أن تكون عنده  آي يستط.المجموعة بدون عد آل غرض

 من دقة القدرة على رؤية الكمية التي في المجموعة، ربطها مع القيمة العددية والتحقق

قطارات المكعبات، وأغراض منفردة، بالرغم من نجاعتها في . الربط بطرق غير طريقة العد

 .لفورياللتمييز د صورة واضحة ال تزّوالمراحل المبكرة للمالءمة واحد إلى واحد، فهي 

 تتخطى مرحلة التمييز الفوري للمفهوم الكمي للعدد، خاصًة بالنسبة 10مسطحات الميزان 

 من جهة أخرى بطاقات قوالب العشرة . واألعداد التي بين العشرات10لألعداد األصغر من 

للحسابات   مرنةقاعدة تشّكل تساعد التالميذ على تطوير مفهوم ذهني لألعداد والتي

  .المعقدة

 العد والحسابات
 .إن القفزة من العد الى الحساب تشكل صعوبة لدى التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة

 counting(العد التصاعدي ) counting all( كل عد ال–االنتقال الى ما بعد استراتيجيات العد 

up ( أو العد التنازلي)counting back(- ،بإمكان .ا لكثير من األوالدتشكل تحدًي ثم الحسابات 

 مكنت ببطاقات قوالب العشرةفعاليات . قدرات جيدة باألعداد ترآيب وتحليل األعداد ذوتلميذ 

، وتعطي للتالميذ نموذًجا يستدعي ترآيب وتحليل األعداد برؤية  إلى العشرةالعد رؤية من

     .آمية

 يبّين آيف 2 الشكل . ضروري لتطوير مهارات حسابية إلى ما بعد العد10إن اإلطار البصري لـ 

  العالقات الحسابية من خالل العدد، عندما يحللون الكميات التي تبينها بسهولةيرى التالميذ 
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 يبّين آيفية استعمال التلميذ لهذا المفهوم من أجل 4الشكل . بطاقات قوالب العشرة

 بواسطة قوالب العشرة يبحث التالميذ بصورة غريزية عن طرق لإلآمال  الحظوا أنه.تالحسابا

فبهذه الطريقة يتعاملون مع مصطلحات قيمة المنازل . إلى عشرة وذلك لتسهيل الحسابات

 .بصرًيا قبل تعميم فكرة قيمة المنازل بمستوى المصطلحات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تياجات الخاصةمصطلحات جبرية للتالميذ ذوي االح

الملخصة (المصطلحات الجبرية لتالميذ الصفوف االبتدائية على أربعة مفاهيم أساسية  تعتمد

 :)62-158, 95-90 ص, NCTM 2000 في برنامج 

تشكل األنماط، للتالمبذ الصغار، طريقة لمالحظة وتمييز . " فهم أنماط، عالقات ودوال •

 ).91ص ." (الترتيب ولتنظيم عالمهم

 .تحليل أوضاع رياضية بواسطة استعمال رموز جبريةتمثيل و •

نموذج تطوير فكرة تكمن في . "آميةعمال نماذج رياضية لتمثيل وفهم عالقات است •

 ."القدرة على الوصف والتنبؤورياضي 

  . تحليل تغييرات في سياقات مختلفة •

ر هذه المفاهيم لتطوي. هذه المفاهيم ضرورية لجميع التالميذ لينجحوا في المصطلحات الجبرية

ض  التمييز البصري عند عرخذ بعين االعتباراأل  يجبلدى التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة

  .النماذج من أجل تطوير المفاهيم

 قبل أن يتمكن التالميذ من تمييز التنظيمات الكامنة في النظام العددي، عليهم أن يروا 

 قوالب العشرة تبّين بوضوح ترتيب وتنظيم بطاقات. 10نظامية األعداد وتنظيمها بالنسبة لـ 

 ).1أنظر شكل  (10األعداد أحدها نسبة لآلخر وآذلك نسبة لـ 

 تحليل وترآيب أعداد للجمع:4شكل

 آم نقطة يوجد بالمجموع؟
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فّكروا بنموذج قوالب العشرة بالنسبة للعدد . آل نموذج قالب من قوالب العشرة غني بالوصف

 نقاط في نفس الوقت، يمكن أن يروا بأن السبعة. يمكن للتلميذ أن يعد سبعة نقاط منفردة. 7

  .2 +2 + 2 + 1 ، 1 + 6 ، 3 + 4  ، 4 + 3: عبارة عن ترآيبات ألعداد أصغر من النقاط

  ).2أنظر شكل ( هي أقل بثالثة من العشر نقاط بأن النقاط  السبعفوًرا بإمكانهم أيًضا أن يروا 

ائج بإمكان التالميذ بسهولة تخيل نت. نماذج بطاقات قوالب العشرة آمجموعة غنية بالتنبؤات

 ).4أنظر شكل . (نتائج إضافة نقطة أو نقطتين، الخآذلك معرفة إزاحة نقطة واحدة أو اثنتين، و

 

 حالة المضاف الناقص

في .  عن مهارة خاصة ترتبط بالعالقات بين األعداديشكلإن تحديد المضاف الناقص في معادلة 

مبدأ آذلك قائق أساسية وميذ معرفة ح يحتاج التلأغلبية الفعاليات التي فيها مضافات ناقصة

 .بشكل محسوس عرض ُينموذجي هناك جزء من تمرين .العمليات العكسية

 يبّين العرض 5  الشكل . عرضين مختلفين لتمرين فيه مضاف ناقص يقارنان6 َو 5 الشكالن 

 يبّين نفس 6الشكل  .للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة ثقة أولية يعطيال  التقليدي، والذي

التلميذة عندما  الحظوا اللغة التي استعملتها. مع تحسينات باستعمال قوالب العشرة التمرين

إنها تستعمل لغة الطرح من أجل وصف النتيجة : مّثلت التمرين بواسطة قوالب العشرة

    .خاصتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فطري بالنسبة للعالقات  بشكل بطاقات قوالب العشرة تشجع التالميذ على استعمال الجبر

تحديد المضاف الناقص عن طريق قوالب . بين األعداد من أجل اآتشاف المضاف الناقص

)  وأحد المضافينالصحيح( المرآبات المعروفة للعمل إلى ما وراءالعشرة تستدعي التالميذ 

إنها تتيح الفرصة للتالميذ أن يروا الصحيح والقسم المعروف في . إلى المرآب الغير معروف

 . نفس الوصف

يز الصورة الظلية للقسم المعروف، يكتشف التالميذ بسهولة الصورة الظلية للقسم يتمبعد 

العالقة العكسيةبين " اآتشاف " عملية التمييز البصري هذه، تساعد التلميذ على.صالناق

 فيه يستطيعون  والذيعندما يجد التالميذ المضاف الناقص في سياق معّين. الجمع والطرح

 عرض عادي لتمرين ينقصه مضاف : 5شكل 
 

 آم يوجد تحت يدي؟.  بالمجموع8يوجد 
 

 

 

 

 ؟8 يعطي 3أي عدد زائد : همم

ير متمكن من الحقائق إذا آان التلميذ غ

، فهو على األغلب سيعد 8األساسية حتى 

 . ليصل إلى الحل3تصاعدًيا ابتداًء من 

, 3 (" عندما يعّدون3مراًرا يضم التالميذ العدد 

 . 6  ويصلون لحل خاطىء") 8, 7, 6, 5, 4
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أن بإمكانهم طرح القسم المعروف من " يكتشفون"المعروف، فهم رؤية الصحيح والقسم 

 .الصحيح إليجاد القسم غير المعروف

آانوا من ذوي االحتياجات الخاصة ن إبطاقات قوالب العشرة بإمكانها أن تساعد جميع التالميذ، 

، ة وحرآيمعيةسبطاقات قوالب العشرة تساعد التالميذ على تحليل تجارب بصرية، . أو غيرهم

توّضح األنماط المرئية في قوالب العشرة . ، المنازل والحساباتآذلك تطور أساسيات ثابتة للعد

، أقسام ناقصة، مضافات ناقصة، آتابة  صحيح– قسم –خاصة بقسم للتالميذ مضامين جبرية 

لخصت معلمة للتعليم الخاص لصفها في مدرسة .  والمنازل) وأشياء إضافية10(موسعة  رموز

:  ببطاقات قوالب العشرة آما يلي10لس، وذلك بعد أن استبدلت مسطحات الميزان بلوس أنج

 حوالي درس إستغرقت!  االحتياجات الخاصة إلى هذا الحد تالميذي ذوو يصللم أتخيل أبًدا أن"

 األعداد تأقلعوا وأصبح  وببساطةوبعد ذلك. واحد ألبّين لهم آيفية استعمال بطاقات القوالب

 ."ذات معنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بواسطة بطاقات قوالب العشرةينقصه مضافتمرين:6شكل 

فات الناقصة، فهم يرجعون إلى عندما يستعمل التالميذ بطاقات قوالب العشرة من أجل تخّيل المضا

 عمليات عكسية عندما يشرحون ونآثير من التالميذ يستعمل. الخلف من المعروف إلى غير المعروف

 ويجدون الحل الصحيح بواسطة") 3أنا أبحث عن العدد المتبقي بعد أن أبّين الـ : "مثال(مراحل حلهم 

  )subitizing(. المفهوم الكمي
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