
  

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

1 

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

 تساوي  -التساوي والال 
 

 : أخذت من المقاالت

Baroudi Z. (2006). Easing Students' Transition to Algebra. Australian 

Mathematics Teacher 62 (2), 28-33. AAMT.   

Stoyanova E. (2005). Problem Posing Strategies used by Years 8 and 9 

Students. Australian Mathematics Teacher 61 (3), 6-11. AAMT. 

 ברכה סגליס: עיבוד

 سهير زيتاوي: ترجمة

 

 

 : تلخيص المقال

 

والذي بحث   Falkner, Levi & Carpenter الى مشروع البحث الخاص بالمقال االول  تطرق الكاتب في

طلب الباحث من طالبه في استمرارًا لنفس البحث، . ساويتمصطلح الالصعوبات التي يواجهها  الطالب في فهم 

من ثم عليهم تبرير وصحيحة ام ال  64+36=  64+33الصف الثامن ان يحددوا اذا كانت المساواة في التمرين 

اوي هو طالب يتصورون بان التسهناك : تساويتفسيرات الطالب تالئم تصوراتهم للمصطلح  .اجابتهم تفسيرو

. قاموا بحل كل تمرين على حدا وثم المقارنة بين النتيجتين ساواةالملتبرير صحة  .عن نتيجة لعملية معينة ةعبار

هذا صحيح : "اعطوا التبريرات التاليةويتصورون بان عالقة المساواة مبنية على اساس تكافؤ الطرفين  وآخرون

وهذا بالضبط ما هو مكتوب في الطرف  33+64، سنحصل على 64واضفناه ل  36من  1اذا انقصنا  ألنه

 ".الثاني

ذاته في  ءالشيعي الكاتب بانه عندما يقوم المعلمون بتعليم الطالب حل معادالت، يشرحون لهم اهمية ان ينفذوا يّد

المحافظة على المساواة في  هوهذه القاعدة الهدف من بان  ،لذلكنجاح الطالب متعلق بمدى فهمهم . الطرفين

      .طرفي المعادلة

: مثل التساويتحضير وتفهيم الطالب تعميم  يت الموضوع هو ضرورةاحدى الطرق المقترحة في المقال لتذو

a-b+b=a هذا النقاش من شانه . واجراء نقاش حولها 78=49+49-78 : وذلك بواسطة امثلة رقمية، مثل

قانون التوزيع والتبديل ولماذا ال يصلح استخدامهما : ان يساعد الطالب على فهم قوانين العمليات الحسابية

   .لطرح والقسمةبعمليتي ا

امام طالب الصف الثامن والتاسع تمرين معقد وطلبت منهم طرح اسئلة الكاتبة  تعرضفي المقال الثاني 

 .    15 + 25 × 3:  5– 4 :على هذا التمرين اعتمادًا

 .جيات التي طورها الطالبوفقًا لالستراتيوذلك  ،قامت بفرز االجابات التي حصلت عليها الى فئاتوقد 

 . دون تغيير النتيجة التمرين الستراتيجيات هي تغيير ترتيبا هذهاحدى 
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  : الطالب التمارين بطرق مختلفة حّل

  مثال. ترتيب العمليات الحسابية مراعاةتغيير ترتيب االعداد مع: 

5  :4 + 15  –3 × 25                × 25 5 + 3 :4 + 15  - 

 مثال. ات الحسابيةاضافة اقواس بحيث ال تؤثر على ترتيب العملي : 

4 –5)  :(3 × 25) + (15    4] –5)  :(3 × 25) + [(15  

 مثال. تغيير طريقة كتابة العمليات الحسابية : 

3· (25) +  
5

15
 - 4 

  كتابة قسم من االعداد كتعبير رياضي بدون تغيير مبنى التمرين والمحافظة على ترتيب العمليات

   (5 × 3) + (9 + 16) × (1 + 2):  25):  (5- 4 : مثال. الحسابية

 (5 + 10) + 25 × (1 + 2) + 4: 5   : مثال. الدمج بين عدة طرق  -  

. وفقًا لذلك تغيرت النتيجة . بحيث تم تغيير مبنى التمرينجديد من تمرين البناء اعادة استراتيجية اخرى وهي 

 : امثلة

 : مثال. العداد دون مراعاة ترتيب العمليات الحسابيةتغيير ترتيب ا

5 –4  :3 × 25 + 15                  15 –25  :5 × 4 + 3  

 مثال. تغيير ترتيب العمليات الحسابية بدون تغيير ترتيب االعداد : 

 5 × 4 –15  :3 + 25                 5 –4  : 3 × 25 + 15 

 مثال. ت الحسابية وترتيب العمليات الحسابيةتغيير االعداد دون تغيير العمليا: 

7 –4  :2 × 20 + 12  

 مثال. تغيير مبنى التمرين وذلك بإضافة اقواس: 

4 -5]  : 3 × [(25 + 15)      

4 ]} –3 × {25 + [(15 : 5)          4)]} –(5  : 3 × {(25 + [15  

. بشكل جذريهدف التمرين اسئلة غيرت  من خاللها بطرحقام الطالب يعرض المقال استراتيجيات حل اخرى 

 : مثال

  ؟ 15 + 25 × 3:  5– 4ما هي العوامل االولية لنتيجة التمرين  

  بحيث نحصل على اصغر نتيجة؟  15 + 25 × 3:  5– 4اين نضيف اقواس في التمرين 

 ؟ 15 + 25 × 3:  5– 4 كم عاماًل يوجد لنتيجة التمرين 

  ؟ 3 15 + 25 ×:  5– 4ما هو الرقم االخير في التمرين  
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 : الفعالية

 

كتعبير عن عالقة تكافؤ، وتطوير الحس العددي بواسطة فهم العالقة  التساويمصطلح فهم هدف الفعالية تذويت 

 .بين االعداد، العمليات وترتيب العمليات

 .  سادس -الفعالية مالئمة للصفوف رابع

 

 

 تساوي  -التساوي والال 

 
  15 + 25 × 3:  5– 4   :معطى

 

بدون تغيير االعداد والعمليات الحسابية، اكتبوا تمارين نتيجتها تساوي نتيجة التمرين  .1

 . كاستمرارية للتمرين المعطى، بعد اشارة التساوي ااكتبوه. المعطى

 .3 × 5 = 5 × 3 : مثال

 

 

كاستمرارية  ااكتبوه. بدون تغيير العمليات الحسابية، اكتبوا تمارين تساوي التمرين المعطى .2

 .2 × 6 = 4 × 3: مثال. للتمرين المعطى، بعد اشارة التساوي

 

 

اكتبوها . بواسطة اضافة اعداد وعمليات حسابية، اكتبوا تمارين تساوي التمرين المعطى .3

 . كاستمرارية للتمرين المعطى، بعد اشارة التساوي

 

 

 

 . اشارة التساوي اكتبوا التمرين الجديد بعد. اضيفوا اقواس للتمرين بحيث ال تتغير النتيجة .4
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اكتبوا التمرين الجديد . اضيفوا اقواس للتمرين بحيث نحصل على اصغر نتيجة ممكنة .5

 . ≠< = >  : كتكملة للتمرين المعطى واضيفوا بينهما احدى االشارات التالية

 

 

 

اكتبوا التمرين الجديد كتكملة . اضيفوا اقواس للتمرين بحيث نحصل على اكبر نتيجة ممكنة .6

 . ≠< = >  : ين المعطى واضيفوا بينهما احدى االشارات التاليةللتمر

 

 

 

تغيير واحد على التمرين، اكتبوا التمرين كاستمرارية للتمرين المعطى  بإجراءقوموا  .7

 .  ≠< = >  واضيفوا بينهما احدى االشارات التالية 

 

 . اّثر هذا التغيير على نتيجة التمرين لماذااشرحوا 

 

 

  

 


