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 منشغلين بإجراء ون تالميذالخامس عند المعلمة هند، ترعندما تدخلون إلى غرفة الصف 

بعض هناك . عملية الضرب على أعداد متعددة األرقام وذلك بواسطة ألغورتم الضرب العمودي

الذين ألصقوا جدول الضرب على مقاعد دراستهم وينظرون إليه إليجاد آل حقيقة من التالميذ 

 .الواحد الحقائق الخاصة بالصفر و حتى–حقائق الضرب 

يعمل التالميذ على نفس األلغوريثم، لكن هناك سميث في الغرفة المقابلة عند المعلم 

    التالميذ في غرفة صف المعلم ويليامس .أقراًصا على صحون ورقية) يحصون(ون تالميذ يعّد

 خطوًطا يرسمون صعوبات في تنفيذ نفس األلغوريثم، لديهم والذين -في نفس المدرسة- 

  .في مجموعاتويعدونها 

ويتصارعون لم يتمكنوا من حقائق الضرب   هناك بعض التالميذ الذينفي آل من هذه الصفوف

بعض من هؤالء التالميذ قد شخصوا على . مع مهام رياضية تعتمد على الفهم وعلى الطالقة

تعّرفوا على مفاهيم  قد بالرغم من أنهمو.  عسر تعلمي ويحتاجون لتدريس مكثفوذوأنهم 

ما زالوا فهم  ب في مرحلة الصف الثاني وطلب منهم حفظ الحقائق في الصف الثالثالضر

في عدم تمكن ما هو السبب . يعتمدون على أدوات خارجية من أجل إجراء الحسابات

التالميذ من حقائق الضرب في الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية وحتى أيًضا في المرحلة 

 حقائق الضرب للتالميذ؟ أي استراتيجيات ناجعة لتدريس االعدادية؟ آيف يجب أن تعرض

 التي يصعب تذآرها؟  تلك الحقائق حتى

 
  التمكن من حقائق الضرب

 إن. إلجراء الحسابات بطالقةتؤآد على أهمية الحاجة  ) NCTM(منظمة معلمي الرياضيات  

ى توازن وربط بين تطوير طالقة الحساب يحتاح إل "  أن على تنصمنشورات المعايير الرياضية

ال  غيًباحفظ حقائق الضرب  (NCTM  2000, p. 35).  "  وبين إتقان الحسابالمفاهيمفهم 

 ليونةآذلك  وب  تشمل الفهم العميق للمصطلحاتالطالقة بحقائق الضر. يعني الطالقة

  . واالستعماالت المتنوعةالحسابية المهارة أجل استعمالها وأن تكون في متناول اليد من

 بدون معرفة مبنية على هذه الحقائق أو هألن   التالميذ أن يحفظوا حقائق الضرب؟ىماذا علل
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.  سيواجه التالميذ عائًقا عميًقا في تحصيالتهم الرياضية الحًقابدون طريقة الستنتاجها

التالميذ الذين ليس عندهم الطالقة في حقائق الضرب يقضون وقًتا أآثر في إيجاد األجوبة 

المبنية الضرب حقائق معرفة  . في التعامل مع أسئلة تطبيقية ذات معنىووقت أقل الروتينية

   . الرياضي فيما بعدساسية، ستعود بالفائدة على تطور التالميذعلى  هذه المصطلحات األ

 لتعليمات المعلم والتمرن حتى تاٍلتعلم إجراء الحسابات آأمر  اعتبر على مدى سنوات،

 .  للحساباتيذ السريعمن التنفيتمكن الطالب 

إن .  التربوي فإن التأآيد على مهارة الحساب بالورقة والقلم ليس غريًبا الواقعضوءعلى 

إن .  تشدد على قدرة التالميذ على الحساباتالمعايير والتي المعلمين ملزمون بامتحانات

اضيات لمهارات لى تفكيك الريإالمعلمين  بيؤديالداعم ألهمية هذه االمتحانات قد  الجو العام

 من أجل فهم المصطلحات وربطها - مثل حقائق الضرب-بينما إذا تم تعليم المهارات. منفردة

 التالميذ أآثر في يتقدم ، عندهامع مصطلحات رياضية أخرى ومع سياقات من الحياة اليومية

ampbell and Robles 1997( ). الرياضية المعقدة أآثرامتحانات المعايير وآذلك في التطبيقات 

على سبيل المثال، . فاهيميعمق فهم المإن تدريس حقائق الضرب بطريقة ناجعة فأخيًرا 

 من الممكن أن ال يدرآوا بأن للضرب ،التالميذ الذين يتعلمون حقائق الضرب بصورة منفردة

تحٍد  .مسائل آالميةمفاهيم متعددة، وهذا النقص في المعرفة قد يحدد قدراتهم على حل 

للضرب هم خالل تدريس الضرب يساعد التالميذ على فهم تعددية المفاهيم مفاهيمي م

 التالميذ تزويد من المجدي جًدا .سلسلة من الحقائق المنفردة فقطاعتبار الضرب وليس 

 .لمفاهيم المتعددة لعملية الضرب، خاصة بسياقات مختلفة اتؤدي إلى إدراكبتجارب 

    .ربيةالضئل  من المسا مختلفةأنواعسنناقش فيما يلي 

 

 )قسيمالتجميع والت( المتكرر الجمع 

المجموعات موجودة . )1شكل ( عدًدا من المرات يتكررعدد معّين من األغراض ومرتب بشكل 

أحد العاملين يصف عدد . في نفس الوقت؛ أي وال غرض موجود في أآثر من مجموعة واحدة

حاصل الضرب عبارة عن . جموعاتاألغراض في آل مجموعة، والعامل الثاني يصف عدد الم

دعى ي على شكل أسطر وأعمدة آل ترتيب. (عدد األغراض الموجودة في جميع المجموعات

    . )arrayتشكيلة 

 

 نموذج الجمع المتكرر:1شكل

 8 + 8 + 8           علب؟3آم لوًنا يوجد في .  ألوان في آل علبة8يوجد 
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( Scalar) آمية غير ُمّتجهة

- المضاعف غير المتجه(معطى من المرات  اعدًد تظهر) عدد معين من األغراض(آمية معينة 

المضاعف غير المتجه يعّبر .  مضاعفة الكمية األصليةرب عبارة عن حاصل الض.)2شكل أنظر 

 بين الكمية األصلية وحاصل الضرب، لكن المضاعف غير المتجه ليس آمية العالقةعن 

 . محسوسة أو مرئية

 
 نموذج الكمية غير المتجهة:2شكل

مارآوس؟  يأخآم بنورة يوجد مع . يوجد مع أخيه ثالثة أضعاف ما معه. انيريوجد مع مارآوس ثماي بن

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  )Rateالوتيرية

حاصل الضرب عبارة عن المجموع الكلي ). 3أنظر شكل (وحدة  بمصحوبة  مسافةقيمة أو

 فيمكن ها قياس التي يمكنوحداتالبما أن هذه المسألة تتضّمن عدًدا من  .قيم أو األبعادلل

 . عرضها بواسطة مستقيم األعداد

  

 
 نموذج الوتيرية:3شكل

 آم ميًال يمشي خالل ثماني ساعات؟. يمشي جيرمي ثالثة أميال في الساعة
 

 

 

 

 

Cartesian product (حاصل الضرب الديكارتي )

آل عنصر في ). 4أنظر شكل ( وآبر آل مجموعة معروف مجموعتان غريبتانتكون هناك 

هذه األزواج ال تظهر مًعا .  من عناصر المجموعة الثانيةن مع آل عنصرالمجموعة األولى يقتر

 يبّين أزواج من وجبات 4شكل .  الممكنةحاصل الضرب عبارة عن عدد األزواج. بنفس الوقت

S( (M)(  مع وجبات إضافية رئيسية 
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 حاصل الضرب الديكارتي نموذج:4شكل

 حملة الوجبات المخفضة في. يقترح مطعم آيلي ثالث وجبات رئيسية وثماني وجبات إضافية

يستطيع آم وجبة مخفضة مختلفة . ووجبة إضافية واحدةيمكن اختيار وجبة رئيسية واحدة 

  تحضيرها؟مطعم آيلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المساحة

حاصل ). 5أنظر شكل ( بحسب وحدات طول انمعّرف ا وطولهامنطقة مستطيلة الشكل عرضه

  .التي تغطي هذه المنطقةحدات المربعة والضرب عبارة عن عدد ال

   

 نموذج المساحة:5 شكل

 ما هي مساحة هذه الورقة؟. طول ورقة تغليف ثمانية أقدام وعرضها ثالثة أقدام

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 لماذا يفشل بعض التالميذ في تعلم حقائق الضرب؟

 من آثير. يساعدناإن فهم خلفية وطبيعة صعوبات التالميذ في تعلم حقائق الضرب يمكن أن 

 هؤالء التالميذ . على معاييرمرتكز تعليم وال لمنهج لم يتعرضوا لطريقة تعليم عميقة التالميذ

من أجل  الضرب أو أنهم ال يعّلمون NCTMربما تعّلموا مع معلمين غير ملمين بمعايير الـ 

عدم فهم المفاهيم األساسية   التعليم غير المرتكز على معاييرمن مؤشرات ضعف .هفهم

تمات وحل المسائل وعدم التعرض لمجاالت والعالقات بينها، قلة ليونة في التعامل مع األلغور

  .تطبيقية مثل الهندسة والقياسات على سبيل المثال

آثير من معلمي التعليم الخاص تلقوا القليل من التدرب في مجال تدريس الرياضيات في 

 عقب التشديد على المنهج العام مرحلة إعدادهم للتدريس، هذا الوضع في بداية التغيير

 Individuals with Disabilities(  وي لمعالجة التالميذ ذوي العسر التعليميوالقانون الترب
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(Education Act 1997 . دور مراًرا أو تغّير عندهم  مكان سكناهاتالذين عائالتهم غّيرالتالميذ 

 . وباالفتقار الى الفهم  الفروقات التعلمية بخطر مهددون الداعم، فهؤالءالوالد المربي

)Fuchs & Fuchs 2003 من األوالد صعوبات معينة في الرياضيات 8%لى  إ5%حوالي عند  ) .

األآثر انتشاًرا والتي تؤثر  الصعوباتبعض من  .الصعوبات من ولد إلى ولدهذه تتفاوت طبيعة 

أآبر ميل  هناك .على الطالقة بالضرب هي استعمال استراتيجيات ومنهجيات أقل مدروسة 

 في أآبروصعوبة بدون القدرة على المراقبة والفحص الذاتي  منهجيةللوقوع بأخطاء حسابية 

إن التالميذ . (Geary 2003) المعلومات عند التالميذ الذين ال يعانون من صعوبات تعلمية تذآر

 ال يحاولون ىلاالذين تنقصهم استراتيجيات ذهنية يبدون لمعلميهم آتالميذ آس

   .يستسلمون أو أنهم أقل قدرة من باقي زمالئهمو

قسم من التالميذ ذوي الصعوبات التعلمية في الرياضيات صعوبات بالذاآرة وباللغات عند 

  سابًقاالتذآر السريع لحقائق رياضية قد ُدرّست. والتي تؤثر مباشرة على المهارات الرياضية

لقدرة على آبح معلومات اللرموز و  وبقدرة تذآر سريعةعملية التذآر عند التلميذ،ب تتعلق قد

) .ليس لها صلة بالموضوع وأ مناسبة غير ) Geary 2003

  )constant time delay" ( ثابتوقتلإرجاء "أشارت األبحاث التي استعملت تقنيات 

 على هذه بحقائق والمحافظةقدرة التالميذ ذوي الصعوبات التعلمية على تطوير الطالقة إلى 

)الطالقة لمدة زمنية طويلة  )Koscinski and Hoy 1993 .ن الممكن أن تكون صعوبات تعلمية م

  خاصة مع التعابيرفي الرياضيات عند التالميذ الذين يعانون من صعوبات تعلمية في اللغات

يحتاج . الفرق، عامل، مجموعة، مضاعفات: معنى آخر غير رياضي مثلالكالمية التي لها 

أآثر بمواد وأمثلة طة  ومربو جًدا واضحةطريقةضية باالريهؤالء التالميذ لتدريس المصطلحات 

   .رياضية

 محددة ةالتالميذ ذوو صعوبات تعلمي  يميل.دراسية غير ناجعةأوالد آخرون ربما طّوروا عادات 

  ذهنيةالفوق ومع قليل من االستراتيجيات  وعدم االهتمام بالدراسة الخمول إلى

)metacognitive.(اقبون ويفحصون ما  فهم نادًرا ما يضعون أهداًفا تعليمية ألنفسهم أو ير

 بصورة واضحة آيف يتعاملون مع المواد الهادفة يتم تعليم هؤالء التالميذإن لم . يعملون

 فهم يبقون -فاهيم الرياضية وطريقة دراسة ناجعة لحقائق أساسيةوآيفية الربط بين الم

 .معتمدين على الجداول والحاسبات خالل مرحلة المدرسة االعدادية والثانوية

 

 تدريس حقائق الضرب؟آيف يجب 

5

 وينتهي  األسهل للتعلم ، على األغلب لكونها1 والـ 0لـ يبدأ تدريس الضرب عادة بحقائق ا

 ألن آتب التدريس تعرض علمون هذا المبنىالمعم دي.  العتبارها األآثر صعوبة9بحقائق الـ 

 0يب من الضرب بالترت  جداولدرسآل يقّدم المعلمون خالل . موضوع الضرب بهذا التسلسل

، ويتوقعون من التالميذ أن يحفظوها آلها عن ظهر ) جدول لعدد-في آل درس (  9حتى 
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متشابه في تبّين من فحص لكتب الصف الثالث أن التوجه لتدريس حقائق الضرب . قلب

 Addison-Wesley 1973; Houghton( السنين حدث على مدىتغيير طفيف  ،جميع الكتب

Mifflin 2002(.سون الضرب في الفصل الخامس أو السادس وفقط بعد فحص موضوع  غالًبا يدر

 آتب التدريس آذلك تعّلم الضرب بانفراد بدًال من ربطه مع .جمع وطرح أعداد متعددة األرقام

إن الترتيب المألوف لعرض  .لعملية الضرب عكسية التي هي عملية الجمع أو عملية القسمة

)بترتيب مختلف (5غر من  واألص5مضاعفات العدد حقائق الضرب هو  ومن ثم مضاعفات  

أوراق التمرن للتالميذ مليئة بتمارين .)غالًبا بحسب هذا الترتيب (9 , 8 , 7 ,6األعداد 

دمج تطبيقات للضرب بجميع الحقائق، توصي آتب التدريس " تغطية"بعد . حسابية منفردة

حقائق الضرب هي هذه الكتب في تدريس ) طريقة(بالرغم من أن منهجية . وحل مسائل

هيم المطلوبة الآتساب طالقة هم المفا، إال أنها تضعف فلربما تعزز مهارة الحسابات

 .الحسابات عند التالميذ

 تالميذ ذوي صعوبات تعلمية ، تشير إلى نعآثيرة، ومن ضمنها دراسة ) براهين(هناك دالئل 

 :أنجع تسلسل لتدريس حقائق الضرب هو آما يليأنه 

من خالل مسائل ظرفية وربط مفاهيم جديدة مع معلومات ومعرفة  المفاهيم عرض

.سابقة

• 

 

. قبل االنتقال إلى التعامل بالرموزنصف محسوسةتمثيالت تزويد تجارب محسوسة و  • 

.تدريس القوانين بصورة واضحة  • 

 . Fuson 2003; Mercer and Miller 1992bتقديم تمرن متنوع • ( )  

ريق مسائل من الواقع والتي تتضّمن الجمع الضرب عن ط  موضوع تعليمعلى المعلمين

 .المتكرر، على سبيل المثال جمع ثمن جميع األقالم في دآان المدرسة

 المتنوعة ليستطيع التالميذ  المحسوسةالدروس األولى يجب أن تكون غنية بالمواد

يذ يمكن الطلب من أحد التالميذ أن يعطي أربعة أقالم لكل تلم. لياستعمالها من أجل التمث

 استعمال األقالم آوسيلة مساعدة محسوسة آم قلًما يلزم؟). 6أنظر شكل (في مجموعته 

 .أو عّدها واحًدا واحًدا إذا احتاج لذلك) مجموعات األربعة(يساعد التلميذ على العد بأربعات 

،  رمزيةأدواتالمسألة بعلى هذه المسألة يتعلم التالميذ استبدال مواد حقيقية في  إعتماًدا

 " آعكات لكل من أصدقائه الستة، آم آعكة خبز؟3خبز أبي :" مثًال

ما زال . يستعمل التالميذ مكعبات من أجل التمثيل بدًال من استعمال الكعك الحقيقي

 مكعبات لألصدقاء الستة وبعدها 3بإمكانهم عرض المسألة بصورة محسوسة بواسطة إعطاء 

. )7 شكل أنظر (18يحددون بأن المجموع الكلي للكعكات هو 
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 ديطلب من أح. القسم الثاني من التسلسل التعليمي هو تشجيع التالميذ على الرسم

ستة أسطر وخمسة وردات في أن يحدد آم وردة يوجد في الحديقة إذا آان هناك التالميذ 

 عمو بالمج وردة30 وينتج أنه يوجد 5 في 6لتمثيل الحديقة يرسم التلميذ تشكيلة . آل سطر

 ).9أنظر شكل (أو خطوط داخل دوائر رسمات أخرى يمكن أن تحوي مكعبات ). 8أنظر شكل (
 

 

 

 

 

 

 

 

 

استعمال نماذج وتمثيالت متنوعة يساعد التالميذ على البدء بتطوير استراتيجيات تفكيرية 

ات استعمال التالميذ لهذه االستراتيجي.  لحقائق أساسيةجاباتتحديد اإلتساعدهم على 

على دراسة حقائق أآثر صعوبة، مثًال، لحل على مسائل بسيطة بإمكانها أن تساعدهم 

بّينت  . 5 ×8 َو  2 ×8لـ    7 × 8 تلميذة في الصف الثالث اختارت توزيع الـ   7 × 8: السؤال

 َو  2 × 8 = 16 بعد ذلك حسبت ".  أسهل لي5 ومضاعفات الـ 2مضاعفات الـ :" ذلك بقولها

ن أولد آخر في نفس الصف اختار . 56وتوصّلت إلى اإلجابة   40 + 16جمعت . 5  ×8 = 40 

  للحصول على اإلجابة 28 مع 28ثم جمع  7 × 4 = 28تذّآر أن . 4 َو 4 إلى 8يوّزع الـ 

 .56لصحيحة ا

 مواد تمثيلية محسوسة حقيقية: 6 شكل

 

 رمزيةمواد تمثيلية محسوسة : 7 شكل
 

 

تمثيالت حقيقية:8شكل

 

 تمثيالت رمزية: 9 شكل
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تعتمد هذه الطريقة على عد العامل . استراتيجية أخرىيستعملها التالميذ تدعى العد بقفزات

 مثًال،. التي يشير إليها العامل األول في التمرينآ من المرات اعددالثاني في تمرين الضرب 

هذه الطريقة مبنية على مفهوم الضرب . 4, 8, 12يمكن حسابها بواسطة العد بقفزات  3 × 4 

 .4ثالث مجموعات الـ  مرات مثل عد  ثالث4 الـ ن عدأمفهوم العوامل وتعزز الفهم بالنها تدمج 

ذه اإلستراتيجيات غير الرسمية تكسب التالميذ موارد ناجعة لتطوير فهم أعمق للمفاهيم ه

   .الرياضية ومهارات أفضل الستعمال الحقائق خالل التطبيقات

فقط بعد أن يمر التالميذ بتجارب بواسطة مواد محسوسة وتمثيالت يمكن تكريس الوقت 

  المرات من التكراربات تعلمية يلزمهم عشراتتالميذ ذوو صعو. وإتقانهاللتمرن على الحقائق 

 التمرينيتضمن وأن  على المعلمين منح الفرص للتمرن المتنوع والشّيق  لذلك،لكل حقيقة

 وحاسبات والتمرن بواسطة الحاسوب، )ردنأحجار  (ومكعبات لعب " flash"األلعاب وبطاقات 

 مساعدة تالميذها للربط بين أجلمن  "بطاقات الترآيز" الصف الثالث ت معلمةفمثًال استعمل

تتضمن بطاقة واحدة تبّين حقيقة ضرب، مثل " المالءمة. "وحقائق الضرب" التشكيلة"نموذج 

مستطيل مع ( بدون أعداد 3 × 4 مستطيلة مع التمثيل المالئم على شكل تشكيلة 4×3

غنية بفعاليات  ،)1992a ,Mercer and Miller (تأليف Strategic Math Series سلسلة ).تربيعات

 : مثل  هناك أيًضا مواقع أللعاب تفاعلية بواسطة الحاسوب. مكعبات اللعب

aspx.ActivitySearch/org.nctm.illuminations://http.    

"  الضربللعبة حواص"غني بموارد تعليمية مثل   NCTM  org.nctm.illuminations://http موقع ال

 لكن  من المهم التمرن على حفظ الحقائق عن ظهر قلب.ويمكن طبعها واللعب بها بدون الحاسوب

إن إجبار . )Fuson 2003 (العمليات وعلى استراتيجيات تفكيرية هذا يجب أن يكون مبنًيا على فهم

 يؤدي إلى تطور المفاهيم تجربة مرحلةب مرورهم التالميذ على الحفظ غيًبا بصورة قسرية قبل

 . معرفة رآيكة بدون معنى وغير عملية وآثيًرا ما تخلق عدم مودة تجاه موضوع الرياضيات

 

 صعب تعليمها؟ من الآانالتي آيف يمكن أن نصل إلى المواضيع 

 بينما عنده  طالقة بقسم من الحقائقه جيًدا مفاهيم الضرب وعندبالنسبة للولد الذي فهم

 على المعلم . متنوعةمن خالل فحوصاتبتحديد الحقائق الصعبة صعوبات بقسم آخر، نوصي 

 على )بدون تردد ( الحقائق التي يتقنها عن طريق تظليل وذلكنتائج الفحوصاتبإشراك الولد 

جدول .لجهد أآثر منهمتمكن منها والحقائق التي تحتاج  هو لتبين له الحقائق التي جدول الضرب

من خالل تجربتنا، يتفاجأ التالميذ بالعدد الكبير .  يبّين جدول ضرب ظللت فيه الحقائق السهلة1

  ).بحاجة إلى إتقان(يتقنونها وقلة ما بقي من الحقائق التي 

وانين الضرب  في الضرب هي ق" قوانينال"أهم . تأآدوا من وجود فهم راسخ للخواص

عامل البخاصة الضرب بصفر،   الرياضيونهايسميبصفر والضرب بواحد وقانون التبادل والتي 

عدد  أن آلأي " قانون الضرب بواحد"نجد أوالًدا يفهمون مصطلح  .يةخاصة التبادلالمحايد وال

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


عض بيخلط . نضربه بواحد نحصل على نفس العدد، بدًال من الحفظ غيًبا لخاصية المحايدة

" من المهم أن يفهم التالميذ الفرق بين . الجمع بالنسبة للصفر والواحداألوالد بين قوانين 

ال توجد مجموعات _ صفر ضرب عدد يساوي صفر " وبين " صفر زائد عدد يساوي نفس العدد

 واضحة لغة إن استعمال األدوات المحسوسة سوية مع ".أو ال يوجد شيء في آل مجموعة

حقيقًة،عندما يفهم األوالد .  يمكن أن يكون جسًرا لهذا الفهم نفسه والمعلممن قبل التلميذ

 ضرب 1,234,567” : مثلمع أعداد آبيرة،أسئلة  بأحدهم لآلخر بتحديهذه القوانين يبدأون 

 ".ضرب صفر 5,500,000" أو " واحد

ات في بمهمة أيًضا للحسا) x مرات y (x ضرب yمثل ) y مرات y) x ضرب xخاصية التبادل؛ 

م حقائق الضرب، عادة ما نعلم بأن التعبير األول عبارة عندما نعل. القسمة والتعابير الجبرية

حاصل الضرب . عن عدد المجموعات والتعبير الثاني عبارة عن عدد األشياء في آل مجموعة

  بين داللةعبارة عن المجموع الكلي لألشياء في جميع المجموعات؛ بهذا يكون هناك فرق

 ، لكن)وظيفة العاملين(هذة الداللة إن قلب التعبيرين يبّدل . بير األول وداللة التعبير الثانيالتع

إن المقارنة بين طريقتي التجميع وتمثيل الضرب بطرق . ال يغير المجموع الكلي لألشياء

 . هذه التعابيرمختلفة يساعد التالميذ على فهم

 يحتاج التالميذ الفقرة السابقة آر فيآما ذ. ن المتنوع من أجل الطالقةرشجعوا التم

تؤآد أبحاث آثيرة . لتمرن متكرر ومتنوع من أجل الحصول على طالقة في حقائق الضرب

  لتقوية الذاآرةأمور مساعدةبواسطة استعمال والمحافظة عليها هذه الطالقة  تطويرأهمية 

التمرن بمساعدة الحاسوب , ((Irish 2002  ) Greene 1999) ، وقت ثابتلجاء إر"تقنيات "

)constant time delay (قارن / غط/ إنسخ: ، والتمرن بطريقة ( )Koscinski and Hoy 1993

.( )Stading, Williams, and McLaughlin 1996 يجب تشجيع التالميذ بوضع أهداف تعلمية ذاتية 

 . تقدمهم الشخصي مدىوتسجيل
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 فرضًيا المعروفةالضربحقائق:1جدول
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عندما وذلك   العميق للضربلفهمأهمية لهناك .عّلموا التالميذ التفكير االستراتيجي 

االستراتيجيات األآثر شيوًعا والتي يستعملها التالميذ . ينسى األوالد حقيقة ضرب معينة

مجموعات، مضاعفة حقيقة معروفة ) جمع(لتذآر حقائق الضرب هي الجمع المتكرر، إضافة 

 صعوبات رياضيةإن التالميذ مع (Erenberg 1995 ).والطرح من حقيقة يمكن االعتماد عليها 

المنهجية ويعتمدون على التخمين، لكن من الممكن تعليم ليال ما يستعملون الطرق ق

    .ناضجالغير ذوي التوجه  استراتيجيات فّعالة لألوالد

الجمع المتكرر لألعداد ومضاعفة حقيقة معروفة هي استراتيجيات مبنية على  معروف أن

ح من حقيقة أيًضا مبنية على حقائق معروفة لكن والطر. مفهوم الضرب آجمع متكرر للعوامل

 7×  10 = 70 7 × 9  يضرب يمكن للتلميذ أنلحساب . يتم فيها طرح عدد الخطوات المطلوبة

63   عندهاو،  أي يجدون التالميذ ذوو صعوبات تعلمية في الرياضيات .  7 × 9 تكون  70 – 7 

 6بالنسبة لمضاعفات الـ Erenberg 1995( ).  9، 8، 7، 6، 4 :صعوبات بجداول الضرب لألعداد

 Barney هناك طريقة لحسابها تعتمد على الضرب بواسطة األصابع التي وصفها 9والـ 

wallacegurganus/edu.cofc.www://http: على هذه الطريقة في الموقعيمكن التعرف  .  ). 1970(

نا؛ التالميذ الذين يتعلمون بناء االستراتيجيات من جديد يتمتعون بتعليمها لتالميذ من تجربت

   .آخرين، وهكذا هم يحسنون فهمهم للمفاهيم بأنفسهم

 

 مالحظات إجمالية

إن الربط بين فهم المفاهيم والطالقة . من حقائق الضرب ال يعني حفظها غيًبا التمكن تعليم

التعلم من .  فقطالميذ وليس للتالميذ ذوي صعوبات تعلميةع التيجًدا لجم  مهمالحسابية

 . مختلفةوبحاالت المسائل المتنوعة بين العالقات خلق  علىخالل الفهم يساعد التالميذ

معلمو الرياضيات، معلمو التعليم الخاص والمختصون العالجيون للرياضيات يمكنهم مساعدة 

ك عن طريق إجراء تقييمات لفهم المفاهيم  في الضرب وذلجميع التالميذ الآتساب المهارة

 على استعمال وبحثهم من أجل الفهم عبر مسائل متنوعة وبتعليمهم عند التالميذ، والطالقة

  .استراتيجياتهم الخاصة لتعلم الحقائق وتطويرها أوتوماتيكًيا

ربهم قدراتهم الرياضية وتجا تجاه  أآثر من حقائق الضرب موقف إيجابيالمتمكنينللتالميذ 

  .إن التدريس من أجل الفهم وتعلم االستراتيجيات هي معادلة للنجاح. الرياضية مستقبًال
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