
 

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

1 

 فعالية اعتمادًا على مقال فعالية اعتمادًا على مقال فعالية اعتمادًا على مقال 

  يةسبوعالتقدير امسابقة ال

 
 : أخذت من المقال

Gulley W. (1998). Estimate of the Week. Mathematics Teaching 

in the Middle School, 3 (5), 324-328. 

  .براخا سيجليس: للعبرية معالجة وترجمة

 

 : تلخيص المقال

على مدار عدة وهي تجري لطالب المرحلة االعدادية بموضوع التقدير  يعرض المقال مسابقة اسبوعية مدرسية

الكثير من  تخصيصالى  مادية وال تحتاج بإمكانياتغير متعلقة هي المسابقة تناسب جميع االجيال، . سنوات

   .طالب المدرسةالعديد من الوقت، تخطيطها سهل جًدا وترفع روح التحدي لدى 

. قياساتالكميات والجدًا بالنسبة لكل االجيال، وهي تتطرق الى حساب  هاًماتبر امرًا القدرة على التقدير يع تنمية

تنمية سيقوم الطالب ب هذه التجارب بواسطة. قياساتاجراء تجارب لتقدير تم عن طريق تسالقدرات تنمية 

التي اجروها  او القياسات، التي تمكنهم من الحكم على مدى كون التقديرات لقياسات مختلفة تصورات ذهنية

  .منطقية

من معلمي الرياضيات والعلوم في المدرسة، هو تطوير التصورات الذهنية  الهدف من الفعالية التي خططها كٍل

تقدير الكميات وال يوجد لديهم صعبون لقد الحظوا بان طالبًا كثيرون يست. لوحدات القياس المختلفة لدى الطالب

تقوية  كذلك ارادوا. كانت وحدة قياس معينة كبيرة ام صغيرةيساعدهم على معرفة اذا ما حس معرفي 

ضم موضوع اتاحت لهم المجال لهذه الفرصة . لدى الطالب لحات المساحة والمحيط ووحدات القياسمصط

 .   تقدير النسبة المئوية، الزمن والجيل

كثير من الوقت، يمكن التخمين ال بالضرورة الى مع هذه المسابقة نابع من كونها ال تحتاج الكبيرتجاوب الطالب 

سبب أخر هو وجود عنصر  .بشكل سريع، على الرغم من ذلك مفضل تحكيم العقل واجراء حسابات او تقدير

نتيجة لذلك، سترتفع معنويات الطالب المستصعبين في الرياضيات . الحظ الذي يتيح الفرصة امام الجميع للفوز

اتجاه موضوع لألحسن قدرتهم على النجاح والفوز وسيتغير شعورهم وب بأنفسهموالذين يهابونه وستزداد ثقتهم 

تقف عائقًا امام اشتراك الكثير منهم  تفسيرات لكي ال نطلب من الطالب من المفضل ان ال وبالتالي. الرياضيات

 .في المسابقة

تعامل مع اعداد ، الالمنطق وتشغيل المسائل مهارات حل تطوير وتحسينامكانية  لطالبامام ا اتاحتالمسابقة 

كما ساهمت في انشاء عالقة بين . كبيرة ووحدات قياس مختلفة، تعميق فهم مصطلحات الطول، المساحة والحجم

 .الرياضيات وبين الحياة اليومية
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 :فعالية للطالب

في بداية كل اسبوع نقوم بتعليق مهمة التقدير . نضع لوح وطاولة في مكان مركزي في المدرسة .1

او صندوق لوضع  مغلفنقوم بتحضير  اكم. تقديرها المطلوبنضع على الطاولة المواد االسبوعية، و

 . بطاقات االجابات وكيس من البطاقات الفارغة

في نهاية اليوم يقوم احد المعلمين . حتى يوم الخميس المواد تقديرات على الطالب ان يقدموا اقتراح .2

يوم التالي يتم االعالن امام الفي . الصحيح لحلجابات ويختار اقرب ثال  اجابات الى ابفحص اال

 .وتوزيع الجوائز عليهم بالمراتب االولى الثالثة  الطالب عن اسماء الفائزينجميع 

 يمكنهم تنفيذهاالجائزة هي عبارة عن منح الطالب الفائزين تسهيالت او امتيازات لمرة واحدة فقط  .3

اء زي مختلف عن الزي المدرسي الموحد لمرة السماح بارتد: على سبيل المثال. على مدار اسبوعين

 .اعفاء من الواجبات المدرسية لمرة واحدة وهكذا واحدة، السماح بالخروج من الدرس لمرة واحدة،

غير مكلف فانه يحفز الطالب ويشجعهم، كذلك االمر عندما  كونهالى  باإلضافةهذا النوع من الجوائز 

السماح للفائزين  يمكن. عدا عن متعة التصدي والمواجهة ،جميعيتم االعالن عن اسماء الفائزين امام ال

         .امدتهلجائزة على بطاقة تحمل اسم الجائزة وتاريخ انتهاء ايتم تجهيز . االختيار بين الجوائز المختلفة

 

  اختيار مواضيع التقدير

  ال ين وهو علمهذا من شانه ان يوحد طاقم الم. باختيار المواضيعمعلمي الرياضيات والعلوم يقوم

يمكن ان يقوم الطالب ايضًا بتقديم اقتراحات لمواضيع والمعلمين يقوموا . الكثير من الجهدبذل يتطلب 

 .  بتطويرها ومالئمتها

  من غير المجدي . موضوع يتيح ايجاد اجابات دقيقة يمكن مقارنتها مع التقدير طرحهناك حاجة الى

مثال، كم شعرة يوجد ) االجابة الى اجراء تقدير لمعرفةقدير لشيء معين يحتاج المعلمين ان نطلب ت

ولكن على سبيل المثال، اذا وجد تخطيط ...(. على راس معلم الرياضيات، على فرض انه ليس اصلعا

للمدرسة بحيث يساعدنا على حساب مساحة كل الصفوف،  يمكن ان نطلب من الطالب تقدير مساحة 

   . صفوفكل ال

 فمثال، عندما نطلب تقدير طول . احيانًا يتوجب علينا منع الطالب االمساك بالمواد المطلوب تقديرها

حبل مفضل تعليقه في السقف فوق رؤوس الطالب، او وضع االغراض داخل صندوق مغلق بحيث ال 

 . يمكن فتحه

  ا هو طول الحبل المعلق في السقفم: ، فمثاًلوحدة القياسعندما نطلب تنفيذ تقدير معين يجب ان نحدد 

  . بالسنتيمترات

  من عالم الطالب، او ذات صلة بالفعاليات التي تحد   المأخوذةمواضيع التقدير الجيدة هي تلك

 . بالمدرسة او بالبيئة الخاصة بهم

  في  هذه المرةتنبؤوا كم تلميذًا سيشتركون : بداًل من التقدير، مثال التنبؤيمكن ان نطلب من الطالب

. مسابقة تقدير االسبوع
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 اقتراحات لتقديرات 

 طول 

  (. بالسنتيمترات)حبل معلق في السقف 

 (. باألمتار)للملعب  ةالخلفي جهةالبعد من مدخل المدرسة حتى ال 

  المجموع الكلي للبعد الذي  يقطعه كل معلمي الرياضيات والعلوم من منازلهم حتى المدرسة

 (.  بالكيلومترات)

 

 مساحة 

 (. بالمتر مربع)حة ارضيات كل الصفوف في المدرسة مسا 

 (. بالسنتيمتر مربع)كل االشكال الهندسية المعلقة على الحائط  اتحاصل جمع مساح 

 

 حجم 

 (.بالسنتيمتر مكعب) غير عادي هشكل إناء حجم 

 (. باعشار اللتر)  المعلمين غرفة في لتسخين الماء غالية حجم 

 (. بالسنتيمتر مكعب)ي مكان ال يمكن الوصول اليه حجم صندوق مستطيل الشكل وضع ف 

 

 كمية 

 كمية الملبسات الموجودة داخل اناء مغلق . 

 وعاء كبير داخلالموجودة  علب الثقاب كمية.  

 كمية علب المشروبات التي نضعها في سلة اعادة التصنيع الموجودة بساحة المدرسة . 

 

 جيل 

  (. بالسنوات)مجموع اعمار كل معلمي المدرسة 

  في الصورة المعلقة على اللوح التي تظهرمجموع اعمار مجموعة االشخاص . 

 

 وزن 

  (. باعشار الكيلوجرام) وزن البطيخة التي على الطاولة 

  (. بالغرام) الصقة بدونوضعت على الطاولة وزن علبة مخلالت 

  (. بالكيلوجرام)وزن الكتب الموجودة على الرف 
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 نسبة مئوية 

 التي وضعت على واالوراق البيضاء والزرقاء  من الوراق الزرقاء الموجود في كومةل المئوية نسبةال

 (. اال يمكن عده)الرف 

 اءصفرفيه خرزات خضراء ووعاء مغلق  داخلالخرزات الخضراء الموجودة لعدد  المئوية نسبةال . 

 

 وقت 

  بدرجة حرارة الغرفة مفي مختبر العلوالتي وضعت داخل اناء  ذوبان مكعبات الثلجلالوقت المطلوب 

 (.بالدقائق)

  (. بالثواني)متر  011الوقت الذي قام به معلم الرياضة البدنية بالركض لمسافة  


