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  لدى الطالب الصغار في عملية الضرب مقاالت عن تنمية التفكير  صيلخت

   براخا سجليس :وتلخيص إعداد 

   مقدمة

 مبان   كتمييز صيلختفي المقاالت الموجودة في هذا ال عند األطفال في عملية الضربيتم عرض التفكير 

يعمل الطالب مع وحدات  في عملية الجمع. في التفكير مرّكبةوحدات  واحصاء )عّد(متساوية لمجموعات 

  مرّكبةيعمل الطالب بوحدات  في عملية الضربواحد. في التفكير  عنصرمثل مجموعة من ت، كل منها منفردة

 [. 3]  عناصرحتوي على مجموعة من عدة  تكل منها 

، كما تظهر  ثيالت الضرب والقسمةراتيجيات وتم است  مصطلحات،العمل بمرونة مع   في عملية الضربالتفكير    يُتيح

[ هناك 7لوزارة التربية والتعليم ]  اضيات للمدرسة االبتدائية التابعفي مجموعة متنوعة من السياقات. في منهج الري

 : الصفوف. فيما يلي تفصيل حسب في عملية الضربالعديد من الموضوعات التي تتطلب التفكير 

 . 20(: الضرب والقسمة حتى 37الصف األول )ص 

 مستطيل.قياس مساحة  القسمة، دالالت قابلية؛ الضرب والقسمة  (:59الصف الثاني )ص 

و   أضعاف10؛ تكبير وتصغير  (10مضاعفات    -بة  مركّ وحدات    يتناولالعشري )  المبنى(:  77الصف الثالث )ص  

 ساسي.األكسر ال قابلية القسمة، دالالت ،؛ عمليات الضرب والقسمةضعف  100

ف على(:  109الصف الرابع )ص   ؛ عمليات الضرب والقسمة. األعداد  لكسر البسيط والعمليات مع الكسورا   التعرُّ

 المساحة والحجم.  حساب القوى، دالالت قابلية القسمة،  واألعداد القابلة للتحليل،األولية 

؛ معنى الكسر  الكسور البسيطة  مععمليات    التوسيع واالختزال،؛  (: معاني الكسر البسيط138خامس )ص  الصف ال

 . المساحة نتقال من كسر بسيط إلى كسر عشري؛ عمليات الضرب والقسمة. قياسالعشري. اال

نسبة؛  الالمئوية؛    الكسور البسيطة والعشرية؛ النسب  مععمليات  ؛  قسمة  كخارج(: كسر  165الصف السادس )ص  

 الحجم.  ؛ حسابالرسم مقياس ،عشريةوحدات قياس 

يمكن   ،في الصفوف األولى من المدرسة االبتدائية في عملية الضرب،اض أن تنمية القدرة على التفكير  يمكن االفتر

 على هذه القدرة.  التي تعتمد المواضيعفي العديد من  الحقًا  تعلمهمهاًما في نجاح الطالب في  أن تكون عاماًل 

على التعامل مع المهام التي تتطلب تفكيًرا    ،في بداية الصف األول  الطالب،قدرة    التلخيصفي هذا  ن  مقاالال  فحص

  قد تطور هذه القدرة أيًضا. تناول المقالأنشطة متنوعة    وهم يقترحون، وأوضحت أن ذلك ممكن تماًما.  في عملية

 نمطية.من خالل عرض مصفوفات غير  في عملية الضربتقوية التفكير  وهو يقترح ،الصف الثاني طالب ثالثال
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   – ريفكت محفزة للمن خالل المهام  في عملية الضربمع التفكير  لقاء -( 3) مقال تلخيص

Cheeseman et. al. (2022) 

" نعندما   يمكن  الطالبفهم تصورات ورؤى  أن    الصغار"  يُفترض  غالبًا  أفكارهم.  الذين    الطالبتحديهم وتطوير 

هذا االفتراض    فحص  ا البحثقرر هذ  عملية الضرب.غير قادرين على التفكير في  سنوات    6  -  5تتراوح أعمارهم بين  

 حول أفكار المجموعات المتساوية. اوفكري   امن شأنها إشراكهم جسدي  تجارب من خالل 

الباحثون   التفكير    مصطلح  فحصأراد  في  الضربمركزي  عملية  العقلي ةالمبكر  في  التنسيق  على  القدرة  وهو   ،

، طلبوا منهم إنشاء مجموعات(. لفهم ما يتخيله الطالبالمجموعة وعدد ال  كبربتين في نفس الوقت )لوحدتين مركّ 

 والتحدث عن تجاربهم.  ،نماذج ورسم ما يفكرون به

يفهمون الضرب هي من خالل الجمع المتكرر. هذه هي الطريقة    الطالبتدعي أن الطريقة البديهية لجعل    أبحاثهناك  

 . [7] ي(سرائيلاإل التعليميالمنهج  روا إلىانظالتي يتم بها تقديم وتعليم عملية الضرب )

، الحظ بعض كشرط أساسي للقدرة على تحديد مجموعات متساوية. ومع ذلك  بقفزاتالعد    إلى  التطرق  ، تمّ لهذا السبب

ن قفزة كبيرة  المجرد يمكن أن يكو في عملية الضربالباحثين أن االنتقال من استخدام استراتيجيات العد إلى التفكير 

  مبان  لعملية الضربويتخيلونه عندما يواجهون    الطالب، أراد الباحثون معرفة ما يراه  البحث  البعض الطالب. في هذ

 ألول مرة في المدرسة. 

حول    المبكر  همتفكيرالصغار لمهام تتعلق ب  الطالب: ما الذي يمكن اكتشافه من استجابة  ما يليحث  كان سؤال الب

 ؟ عملية الضرب

 السابقة وهي: األبحاثاستند الباحثون إلى الرؤى والتأكيدات التي ظهرت في  المذكور البحثفي 

في عملية الضرب  ا أساسيًا في التفكير  بتين في وقت واحد عنصرً عتبر القدرة على التنسيق العقلي لوحدتين مركّ تُ  •

الث  بين ث  ة التناظرمتعدد-مالءمة أحاديةإجراء    يجب،  ل المثال: لحساب أربع مرات ثالثةعلى سبيلدى الطالب.  

 ، أي إجراء التعميم على أكثر من مستوى.مرات 4، وتكرار ذلك 3ووحدة واحدة من   1وحدات من 

  الطالب على    يتوجبعندما    في عملية الضربإلى التفكير    في عملية الجمعاالنتقال من التفكير    األمر  يتطلب هذا

يستخدموا    األعداد م مجموعة جديدة من معاني  ه  ف   أن  والقسمة. يجب  بالضرب  القيمة لتمثيل    األعدادالمتعلقة 

 لعالقة بين مجموعتين.ا وأن يجدوا، لمجموعة واحدة النهائية

بين العرض المباشر   الدمجالضرب والقسمة:    مسائل فيالصغار استراتيجيات متنوعة لحل    الطالبيستخدم   •

)العّد( المتكرر )وتشكيل    واالحصاء  الجمع  المتكرر  للضربمجموعات.  استخدام  ( والطرح    أشياء )للقسمة(؛ 

إلى    لمثال: العدّ )على سبيل ا  المضاعف  والعدّ   بقفزات، العد  بالوحدات  رسومات؛ العدّ   أو  ،أصابعأو    ملموسة،

  3  مرات  4الكميات )  وتنصيف  ضربال؛  وحدات(  3  التي عّد فيها  صابع إلى عدد مراتباأل  يُشير  ، حيثألماما

  مرات   3فإن    12تساوي    3  مرات  4واالعتماد على الحقائق المشتقة )إذا كانت    ، (3زائد مرتين    3مرتين    يساوي

  وا إلى ، انظرالصغار  الطالبتطور استراتيجيات الحساب لدى    حول   (. للحصول على شرح9أي    ، 3  أقل  3

 [. 4المقال ]
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في حاالت الضرب هي األساس لفهم الضرب والقسمة.   مرّكبةوحدات    لمبنىالقدرة على تكوين صور ذهنية    •

تخيلوه يكشف عن    إنّ  ما  برسم  األطفال  ببناء    بنوها،التي    المبانيمطالبة  لمطالبتهم  بديل  بطريقة   مبان  وهو 

لمعرفة ما يتخيله األطفال ويفكرون    كأداةرسم وطلب توضيح ما رسموه  استُخدم ال  ،البحث  الذلك، في هذ  ملموسة.

   .فيه

النتائج أن المهام غير    بيّنتتنفيذها.    من خالل نوع المهمة والطريقة التي يتمّ   الطالبم  تحديد طبيعة تعلّ   يتمّ   •

 .الذهنيتينية توفر الظروف المثلى للتطور الرو

في المهمة بشكل   يكون تحدي   ؛ يجب أنب واضح وشخصي للمشاركة في المهمةيجب أن يكون لدى الطالب سب

م تعاوني  تعلّ   في المهمةمن المهم أن يكون    باإلضافة إلى ذلك،.  ا، ومن المهم أن يكون هناك تنوع فيهصحيح

  الحوار   على  تشجع تعزز التفكير،  مهام  اختيار    تمّ لهذا البحث  .  ةكون تجريبيتمتنوعة وأن    قدراتيعتمد على  

 تتسم بالتحدي والمشاركة وممتعة.الرياضي،  التعليلعلى  تُرّكز ،الرياضي

الطالب يطورون    المعلم إلى جعل  يسعى.  الذي يعلم الموضوعمعلم  الم هو طموح  عنصر آخر مهم لجودة التعلُّ  •

من خالل استخدام تمثيالت متنوعة، وإنشاء   الرياضي  تعليلهمعن    ادعاءات رياضية، والتعبير  ادعاءالقدرة على  

رح طريقة تتطلب منهم ش  فيها تحدي ذهنيالمعلم للطالب مهاًما    يعرض  .مختلفةروابط بين تمثيالت رياضية  

،  بأكمله   الصفمع    نقاش، ثم يعقد  فردي أو في مجموعات صغيرةل بشكل  وقتًا للعم  تفكيرهم. يوفر لهم أوالً 

 النقاش، يختار المعلم تسلسل تقديم الحلول للتأكد من أن  النقاشأثناء    حيث يشرح الطالب حلولهم ويبررونها.

للموضوع  ركّ ي الرئيسية  الرياضية  األفكار  على  على  التعليميز  الطالب  المعلم  يشجع  الحلول    الربط  .  بين 

  في الصف   كونتأن    من المهمهذا السبب  ل  .زمالئهم  هقدمي  الذي  الشرحالطالب    يفهم  أن  على  ، ويرّكزفةالمختل

، ولكن  س فقط شرح كيفية توصلهم إلى الحلمعايير سلوكية ومعايير رياضية واضحة تتطلب من الطالب لي 

 .  زمالئهم  يًضا لماذا استخدموا طريقة معينة، وكيف يختلف حلهم عن حلأ

 المصطلحات  الطالبفحص الطريقة التي يبني بها  و  1المنهج البنائي  على  البحث  اهذ  اعتمد  ،ما سبقبناًء على   •

الضربألنفسهم من   السببحاالت عملية  لهذا  تمّ .  داخل    ،  البحث  تعلّ   الصفإجراء  الطالبضمن عملية  ، م 

الرياضي ورسوماتهم. اعتمد تفسير النتائج على تفكير   وحوارهم  أعمالهمالتفاعل معهم ومراقبة  على    واعتمد

 .وشرحهمورسوماتهم  أعمالهمكما انعكس في  ،الطالب

 

 

 

 

 

 

 
البشري عندما تأتي إليه  المنهج البنائي( هي نظرية توضح كيفية بناء المعلومات في الكائن ) البنائيةبنائية )نظرية تعليمية في التربية(  1

 .(ويكيبيديا: من) .المعلومات بمعرفة قائمة طورها بالخبرة والتجارب
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  البحث سير

  وظيفة ووسيلة لتوثيق ما يحدث أثناء الدرس.    مشاهد)باحث(؛ طالب؛    معلمنات:  مكّو    4  يشمل  بحث تدريس  تّم تنفيذ

 . وشروحهمالطالب  عملهو التركيز على   المشاهد

أعمارهم طالبًا في بلدة ريفية في أستراليا. كان متوسط    21أيام متتالية في صف أول واحد مع    5م خالل  التعلُّ   تمّ 

  يحصل الدروس بالفيديو. لم    توثيق، وتم  مشاهدين  3، كان هناك  ف. باإلضافة إلى المعلم / الباحثخمس سنوات ونص

درس    في كل الطالب    حصل التعلم.  هذا  قبل    في عملية الضربموضوع التفكير  في  أي مقدمة    الصف علىطالب هذا  

 . في عملية الضربالتفكير  تفعيلمهمة جديدة دفعتهم إلى  على

 :  جيدةالمهمة ال صفات

 ز تفكير الطالب.حفّ تُ  •

 التعلم المرجوة. نواتجتهدف إلى  •

 ستخدم محتوى مفيد للطالب.ت •

 .ملموسةعلى الخيال ووسائل  تدمج القدرة •

 بين أجزاء المهمة.من االختيار  تُتيح  •

 دعو الطالب ليكونوا نشطين. ت  •

 رياضي. حوار تنمي •

 .التعميمؤدي إلى تحل مشكالت وتدمج  •

 رياضية تخدم الطالب.نماذج  تستخدم •

 .الصفاتالطالب معظم هذه  التي تناولهاتضمنت المهام 

 : ةالتالي ةالرياضي المضامين، المهام المعطاة للطالب، في معظمها تناولت، باإلضافة إلى ذلك

 بناء والتفكير في مجموعات متساوية.ال •

 (. Subitising) احصاءكمية بدون  إدراك •

 فردة. نمن وحدات م في الضربمجموعات  بناء •

 . مناسبة لعملية الضربالتقسيم إلى مجموعات  •

 استراتيجيات العد. االمتناع عن •
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 .من البحثفي الدروس الخمسة  التي أُعطيتنظرة عامة على المهام  1الجدول  يعرض

   : وصف المهام1جدول  

   التركيز الرياضي    محتوى المهمة    اسم ورقم الدرس 

   موسيقيةمجموعات . 1

 

وعندما   الطالب،  يرقص  الموسيقى،  عزف  عند 

تتوقف الموسيقى يتجمعون في مجموعات حسب  

 . الصف العدد المعروض أمام 

 رسم مجموعات. 

تكوين مجموعات متساوية لعدد  

إلى عدد األطفال   والتطرق معين 

 المتبقيين.

 

موعة: بناء مجموعات متساوية من  العمل في مج   ات ع مجموعي لعبة تجم

 معين.  حسب عدد  ببعضها ترتبطمكعبات 

إلى   والتطرقمجموعات  تكوين 

   الكمية في كل مجموعة. 

  اليدكفة  طباعة.  2

 على بريستول باأللوان 

 ، (اسيات)خم ستول ي رب  كفة اليد على  طباعة

   .يناليد وكتابة عدد كفات 

وتحديد   بة مرك  وحدات استخدام 

   . عدد الخمسات

ع ي جمت نقاط ورؤية . 3

   نقاط بطاقات 

بطاقات مع نفس عدد النقاط )لكن في   مالءمة

مختلف على البطاقة( وتقديم شرح لكل   ترتيب

ذاتي لبطاقات   بناء . مّرت بالمالءمةمجموعة 

   . طانق ات بطاق مالءمة لعبة  .نقاط

  ومالءمة، 5 حتىكمية   ادراك

 لنفس الكمية. مختلفة ترتيبات 

 

اثنا عشر   توزيع  . 4

   فراخ بط

متساوية.    12  توزيع مجموعات  إلى  بط  فراخ 

 ونرسم ما تخيلناه.  نتخيل

 

)خيال( حول   تمييز بصري

   في عملية الضربالتفكير 

 . التقسيم إلى مجموعات متساوية و

  تكون ماأرجل السالحف عند  مجموع تحديد    ُعلب أشياء في . 5

 في كل صندوقين.  تينسلحفا

 

)خيال( حول التفكير   تمييز بصري 

في   لمسألة  الضرب  عملية  في 

    الضرب.

 

 :كالتالي المهام تطبيقوفقًا للنهج البنائي. كانت طريقة   ةالمعلم علّمت، كما ذكرنا سابقًا

حل ستراتيجيات ا تقديم على عدم  ةالمعلم ت، حرصاالفتتاحيةوتلخيص. خالل مرحلة  بحثإجراء  ،بدء النشاط

، وطلبت منهم  األطفال بتعاطف وسمعتسهم. طرحت أسئلة تحث على التفكير، بأنف بإيجادهالهم  تللطالب وسمح

أسئلة مثل: هل   سألوا الطالب ،المعلم والباحثون اآلخرون الذين راقبوا الطالب أثناء عملهم شرح طريقة تفكيرهم.

 ...؟ أناذا تعتقد لم ؟فعلت؟ ماذا رسمت ذاما أن تقول لنايمكنك 

  الصفصورت    وكاميرتان،  منفردينبتصوير طالب  البحث بمساعدة ثالث كاميرات محمولة قامت    معطياتجمع    تمّ 

عد كل ومن اجتماعات فريق البحث ب    ةتقارير المعلممن  ، و، والمالحظات أثناء المشاهدةالطالب، وصور، وعمل  كله

 درس.

التحقق    عد كل درس؛ في المرحلة الثانية، تمّ ب    -في المرحلة األولى    على ثالث مراحل:  المعطيات   حلّل فريق البحث

  ، تمّ ؛ في المرحلة الثالثة، في نهاية عملية التدريسالفيديو  تتسجيالت كاميرا  مشاهدةمن خالل    المعطيات  صحة من  

النتائجإجراء مراجعة شا الت  ، وتمّ ملة لجميع  تفكير الطالب  اختيار "األحداث ذات األهمية"  في عملية ي برز فيها 

 . الضرب

 

http://ymath.haifa.ac.il/


6 

 http://ymath.haifa.ac.il     מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי מרכז  

 م وتفصيل النتائج وفقًا لترتيب الدروس:فيما يلي مسار التعلّ 

 موسيقية: مجموعات 1الدرس رقم 

 عرض المهمة:

المعلم   تقول،  . بمجرد توقف الموسيقىفي الصف، وسوف يرقصون  شرح المعلمة للطالب أنها ستعزف موسيقىت

 .(1)شكل  العدد حسبمجموعات  في االنتظامعلى الطالب  ويجب، عدًدا

   .10-2  من األعدادالمهمة: إنشاء مجموعات متساوية من  هدف

 

  موسيقية  مجموعات  :1 الرسمة

 

 

 .2مجموعات من  طلب المعلم أوالً قد ، والصفطالبًا في  20، كان هناك في ذلك اليوم

 ؟ ذلك  ، لكن ماذا لو لم ينجحمكنيقال أحد الطالب: اليوم 

 التالي.  العدد: من لم يدخل المجموعة يأتي ويقف بجواري ويختار ةالمعلم تقال

 باقي. نتيجة مع يمكن أن يؤدي إلى التقسيمأظهر تعليق هذا الطالب أنه فهم بديهيًا أن 

نهاية كل خطوة من الرقص و ُطلالتنظيم في مجموعاتفي  التي  أن يب من كل طالب  ،  المجموعات  . نتجترسم 

 . (2 الرسمة)
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ثالثة من  إنشاء مجموعات  واثنين  ، خمسة  ،أثناء  الطالب    استطاع،  أربعة  يتخيلوابعض  تق  أعداًدا   أن  سيمها  يمكن 

، واقترح "ال يعمل"   عدًدا، قال إنه يريد  عددقتراح  الالطالب  أحد  باقي. عندما حان دور  بالتساوي وتلك التي تنتج  

هذا    . ابتسم6مجموعة من    وبقيت،  7  فيهافترة من الوقت للتأكد من أن كل مجموعة  المهمة  األطفال    تناول  . 7  العدد

قدرة مناسبة ال  ذه، وه7مجموعات من    ذهني ا  حسبباحثين أن الطالب  لا  وفكرنجح.  ي  ال  7الطالب وقال: اعتقدت أن  

 الصف الثاني.في لطالب 

، واجهت صعوبة في  العدد. عندما ُسئلت عن سبب اختيارها هذا 10هو  الطالبات إحدى ه تاألخير الذي اقترح العدد

: عند العد  ىخر أُ   ةطالب   ت. قال20  يساوي  10زائد    10، ألن  أنه كان اختياًرا جيًدا  قالت، لكن طالبة أخرى  اإلجابة

هو    واحد  نصف. أضاف الطالب األول:  اتعشر  2عرف أنها  ن: عشرة، عشرين ... هكذا  فهذا مناسب  ب عشراتحس

 . 20يساوي  10، وآخر  10

   :في هذا النشاط الطالب

 . 20 إلى 10عددية بين في عالقات   وافكر •

 ؛ 20للحصول على مجموع  10ويتين من مجموعتين متساجمع  •

 صحيح،  –ء  في العالقات جز وفكرواإلى العد بالعشرات  تطرقوا •

   والحس العددي.  القدرة على التفكير الرياضي  وا، وأظهرذهنيةحسابات  نفذوا •

 

 ةالمعلم  ت، كررالتالية أيًضا. في الدرس األخير  دروسهذا النشاط لدرجة أنهم طلبوا تكراره في الفي  استمتع الطالب  

هناك   )كان  في    17النشاط  اختيار    الصفطالبًا  الطالبات  إحدى  من  ُطلب  عندما  الوقت(.  ذلك  لتشكيل   عددفي 

 . 0، ابتسمت وقالت: مجموعات من مجموعات

،  التالي   العدديختبئون. عند اختيار  : الجميع  ةالطالب  تها المعلم: ما رأيك سيحدث؟ أجابت، وسألب يتفرقونبدأ الطال

  الصف عن عدد الطالب في    تالتعليمات وسأل  ةالمعلم  ت. كررفي خارج المجموعةأحد    م يبقى: لالطالبات  إحدى  تقال

أحد خارج المجموعة؟ اقترح   يكونال  كيالذي يمكن اختياره   العدد: ما هو المعلمة  . سألت17أجاب الطالب:  اآلن.

 . 2: لنجرب ةالمعلم ت. قال6 و   3 و   2الطالب: 

 رسم المجموعات الناتجة: 2 الرسمة

 ציור הקבוצות שנוצרו 
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. اجتمع الطالب في مجموعة  17ثم قال أحد الطالب:    ، السؤال  ة علىالمعلم  عادتبال مجموعة.    واحد، وبقي  حاولوا

مكن أيًضا في  يالطالب الذي أجاب في وقت سابق:    واحدة مستمتعين. المعلم: هل هناك طريقة أخرى للقيام بذلك؟ قال

 .1مجموعات من 

 طالب القدرة على: أظهر ،  الفعالية هد تكرار هذعن

 .مركبةمجموعات التركيز على  •

 . مجموعاتعّد األشخاص في مجموعة إلى   من عدّ  االنتقال •

 ؛0مجموعات من  شرح •

 بطريقتين مختلفتين. بالتساوي دون باق 17 ه يمكن تقسيمأن اكتشاف •

 

 مجموعاتع يتجمالجزء الثاني: لعبة  1رقم الدرس 

  :المهمةعرض 

. يقوم حجر النردومكعب    ترتبط ببعضهاعطى كل مجموعة مكعبات  ، وتُ الطالب في مجموعات حول طاوالت  يجلس

المرتبطةالطالب بتشكيل مجموعات من   تمّ   للعددوفقًا    المكعبات  ، النرد  رمي حجرالحصول عليه من خالل    الذي 

   .(3المجموعة )الشكل   وكبرورقي عدد المجموعات راقب على لوح سجل الباحث المُ . يُ الطاولةووضعها في وسط 

المجموعة. أثناء  كبرحسب اللون وترتيب المكعبات حسب  تصنيفمكعبات. بناء مجموعات من : من المهمة الهدف

  إحدى   تعجبأُ   ".اتخمس ثالثي  نيتبُ ثالثة ستات" "   حّضرت ، " "ستة هي اثنان ثالثة"   قال قسم من الطالب:اللعبة  

الطالب:    المشاهد، سأل  ابتها على الالفتة. أثناء اللعبةالمشاهد كيفية كت  من  وطلبت،  خمس خمسات  بتكوين  الطالبات

  ؟ يجب الحصول عليهاالتي والموجودة في المكعب  األعداد ما هي 

 

   مجموعاتتجميع  : 3 الرسمة
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   :في هذا النشاط الطالب

 والكلمات التي استخدموها لوصف نتائجهم. األعداد وافهم •

 المجموعة. كبرالنرد يحدد حجر  أن رمي  عرفوا •

 ظهر على حجر النرد. عدد المجموعات لعدد معين  حددوا  •

 متساوية.تحديد مجموعات  تتناولأن اللعبة  فهموا •

 

  باأللوان اليد كفة طباعة: 2رقم الدرس 

  :عرض المهمة

على   تتاقتربت من الطالب وربّ   ُخماسيات )كفوف األيدي(.ع  يجم تالمعلمة كيف تقوم ب، أوضحت  في بداية الدرس

 كفيهم وقالت: خمسة وخمسة ... ثم طلبت من الطالب جمع الخمسات وتذكر عدد الخمسات التي جمعوها. 

المجموعة.   كبرؤكد  تإجابته و  تُكرر  وكانت المعلمة،  كل واحد منهم  التي جمعها  اتمسُطلب من الطالب تحديد عدد الخ

 . (4)الشكل  خمسةثال: سبعة على سبيل الم

 :  المهمة هدف

 الخمسات. كمية وتمييزأصابع(  5=  1ة يد واحدة وحدات معقدة من خمسة )كف  بناء

 

   اتع خمسيجمت: 4 الرسمة
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 .(5)الشكل  الخمساتعدد لتسجيل  طباعة كفوف أيديهم، ُطلب من الطالب بعد ذلك

 

 )خمسة( وف اليدينكفطباعة : 5الرسمة 

 

 

بناء رؤية ما فعلته" )  على تساعدنا    "أعداد على البرستول بحيثبمطالبة الطالب بإضافة    الدرس ، بدأ  في صباح اليوم

 منه(.  المعلومات يُخرجلطالب ما يفعله ولكنه ل بوضوحالمعلم فيه  يقولال  الذيالنهج البنائي على 

التي اختاروها ولماذا. كتب بعض الطالب    األعدادمنهم تحديد    ت وطلب  ةالمعلم  جمعتهم،  الطالب بذلكبعد أن قام  

ذا:  كه  ، مثاًل عدد األصابع في كل مجموعة  بتسجيلبة. قام طالب آخرون  باستخدام الوحدات المرك    3،    2،    1  األعداد 

سيات األصابعمجموع    سجلواوآخرون  .  5،5،5  كبرشير إلى  تُ   أعداًداالطالب    سّجل.  برستولتهمالتي كانت على    ُخم 

 (.7 الرسمة( أو عدد المجموعات )6  الرسمةالمجموعة )

 

                تسجيل عدد المجموعات: 7  الرسمة                             المجموعة كبرتسجيل : 6  الرسمة            

                                                           

 

  ، مثل هذا؟ لماذا هو نفسه؟ من خالل هذه األسئلة  بريستوللديه    يوجد: من  تالطالب وسأل  شروحإلى    ةالمعلم  أصغت

التي كتبوها. على سبيل   األعدادرياضية فيما يتعلق بمعنى  إلى حاالت تشابه واختالف    التطرقُطلب من األطفال  
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بترتيب    برستوالتهم، ُطلب من الطالب ترتيب  ن ملصقها "به تسع خمسات". أخيًراالمثال ، قالت إحدى الطالبات إ

 . المرك بة، كان التركيز على حساب الوحدات  عدد األيدي التي تظهر عليها. هنا، أيًضاتصاعدي وفقًا ل

 مرك بةكوحدة    وكفة اليدن الطالب يمكنهم التفكير في كل من األصابع  ، كان من الواضح أن العديد مفي هذا الدرس

نوعية في اكتساب في وقت واحد قفزة    المرك بةوالوحدة    المنفردةعتبر القدرة على رؤية الوحدة  طبيعية لألصابع. تُ 

 . المصطلحات

 : في هذا النشاط الطالب 

 ،في نفس الوقت مرك بةووحدة  منفردةوحدة  اكتسبوا مصطلح •

 "ثالث خمسات"( حول الضرب.  :)مثاًل  اترياضياللغة  وااستخدم •

   : رؤية النقاط وجمع بطاقات النقاط3رقم الدرس 

    : عرض المهمة

 ، نقاط في الترتيب التقليدي )مثل المكعب(  5-1بطاقات. تحتوي بعض البطاقات على    فيه   كيس  على  كل طالب  يحصل

رسم  من  ألطفال امكن تي كي ، وكانت هناك أيًضا بطاقات فارغة نقاط بترتيب غير تقليدي 5-1عضها يحتوي على وب

  ، قام كل طالب عد ذلك. ب  وتصنيفها  حصلوا عليهاالبطاقات التي    رزمةبحث  . ُطلب من الطالب  يرغبونالنقاط كما  

 أزواًجا من البطاقات بعدد متساو  من النقاط.  لبناءب لعبة الذاكرة بمفرده ع  ل  ، و  بقلب أوراقه

     : أهداف المهمة

كمية   الكمية  مالءمة،  5  العدد  حتىإدراك  نفس  من  مختلفة  مجموعاتترتيبات  تجميع  النقاط    من  ،  وعّد بطاقات 

 الرسمة )  مرك بةوبطاقات كوحدات    منفردة، في نفس الوقت تمييز النقاط كوحدات  كل مجموعة  النقاط في  )إحصاء(

8). 

 

 بطاقات النقاط : 8 الرسمة

 

http://ymath.haifa.ac.il/


12 

 http://ymath.haifa.ac.il     מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי מרכז  

 

،  5صغر من األ في األعداد . البحثمع ما قيل في  مناسبةكان هناك اختالف في قدرة الطالب على استيعاب كمية 

، الصعوبة من األسهل إلى  لنقاط لها تأثير أيًضا. بشكل عامطريقة ترتيب ا، ولكن على الفور الكمية يدرك األطفال

مكعب ، ترتيبات أخرى  في مستطيل ، ترتيبفي ، ترتيب (قليلةاألكثر تعقيًدا هي: الترتيب في خط مستقيم )كمية 

 وأعداد كبيرة. 

" أنها الكمية ، مما يعني أن لديهم أن األطفال في البداية "يرون" الكمية ، وبعد ذلك "يعرفونإلى الباحثون  أشار 

،  وا الكمية على الفور، كان بإمكانهم معرفة متى استوعبعندما تابع المراقبون عمل الطالبلكمية. ا  لمصلح إدراًكا

 عدد النقاط بصمت.  بعدّ ومتى توقفوا وقاموا 

.  عليهاحصلوا  فارغة التي على طريقة رسم الطالب للنقاط على البطاقات ال ةالمعلم تز، ركّ التلخيصمحادثة في 

  الرسمةل المعلم الترتيبات المختلفة وسأل الطالب عما رأوه )، سجّ ا رسمهكل طفل م فيه وصف في الوقت الذي

9). 

  الطالبتوثيق أوصاف : 9 الرسمة

 

 

، المثالهة التي وجدوها. على سبيل إذا كانت هناك بطاقات متشابهة. وصف الطالب األشياء المتشاب ما ثم سألت 

 ". ثالثةو اثنان"  " و  واثنانألنها رأت "ثالثة  ،البطاقة األولى والبطاقة األخيرة متشابهتين قالت إحدى الطالبات إنّ 

 : النشاط الطالب ا ذفي ه 

  مرّكبة. بطاقات كوحدات الفردة ونالنقاط كوحدات مميّزوا في الوقت نفسه  •

 ؛رتيبات غير تقليدية للنقاطت احصاءأو  بواسطة إدراك كمياتبطاقات  الئموا وصنفوا •

 ؛ مجموعات بعدد متساو  من النقاط بنوا •

 مجموعات البطاقات المصنفة. عدوا •

 خمس نقاط. ختلفة التي يمكن من خاللها رسم بطاقات ذات عدد الطرق الم تطرقوا إلى •
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  صغيرة   : اثنا عشر بطة4رقم الدرس 

  :عرض المهمة

، وضعتها األم في  هامن فراخواحد    أي   يضيعال    كيا. " فراخً   12لديها    التي   بطةالالمعلم لألطفال قصة عن    ترو

  .موجودة 12مجموعات متساوية. وبهذه الطريقة يمكنها بسهولة أن ترى أن جميع فراخ البط الـ 

ل مجموعة نفس عدد فراخ  ك  وفيفي مجموعات    بحيث تكون  مفي رأسك  لفراخ البط الصغيرة  رسم صورة  مهل يمكنك

 كيف تفكرون. نريد أن نعرف مفي خيالك ونصورة لما تر واوضعتهم. ارسمحسب رأيكم، في أي مجموعات البط؟ 

  ". ومعرفة تفكيركم عن المجموعاتفهم  في م، وسيساعدنا رسمكتساويةالمجموعات الم عن

 :  المهمة هدف

  في مجموعات متساوية.  12مقدارها  كميةالخيال والرؤية في  في عملية الضربالتفكير 

ما إذا كان    أن تفحصأشياء. أرادت    بمساعدةالمشكلة    تجسد، ولم  عن قصد صورة بط  ة، في البداية،عرض المعلمتلم  

. كانت هذه هي المرة األولى التي يستخدم فيها  وفيه تحديالطالب يمكنهم تخيل موقف يكون فيه المحتوى قابالً للفهم  

 المعلم مصطلح: "مجموعات متساوية".

 يواجه رى كيف  تالمعلم أن    تفي كل مجموعة ولم تشرح ما تعنيه. أراد  العددحتى ذلك الحين كانت تقول دائًما: نفس   

 الطالب اللغة الرياضية. 

وتمكن   تجسيد،  وسائلتصرف معظم الطالب من خالل التفكير في مخيلتهم حول القصة. احتاج خمسة طالب إلى  

 اثنان منهم من حل المشكلة. 

عدد   والتطرق إلى، ي مجموعاتاألشياء في وقت واحد ف تحديد كميةطالب( كانوا قادرين على  8) %44حوالي 

  7) %39. أظهر حوالي في عملية الضربإلى القدرة على التفكير  يدل ذلكالمجموعات كوحدة جديدة ، مما  

  ، ولكنفي كل مجموعة األشياء عدد استطاعوا أن يذكرواعندما  في عملية الضرب تفكيًرا جزئيًا أظهروا طالب(

 مجموعات متساوية. تكوينيتمكنوا من طالب( لم  3) %17عدد المجموعات. حوالي  أن يذكروا لم يستطيعوا

المشكلة. رسم أحد األطفال    إلى الطالب    عدد قليل من   الحظ أثناء حل  العددية    4  و    4مجموعات من    3العالقات 

  النمط الذي اكتشفه. من، وكان راضيًا   3مجموعات من 

قبل أن يرسموا المجموعة    حتى   رسموهاكل مجموعة    وأحاطوا،  مسبقًا كيفية تنظيم المجموعاتطالب  ال  خطط قسم من 

  تُتيح أن الصور الذهنية    بيّنت  أبحاثمع نتائج    ذلك، مما يشير إلى أن التقسيم قد تم بالفعل في الخيال. يتوافق  التالية

يمكن معالجتها تقريبًا مثل األشياء الحقيقية. قام الطالب اآلخرون في البداية  التي  و  ،ملموسة إلى  مجردة  أفكار    تحويل

 في مجموعات. أحاطوا بطة ثم  12برسم 
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 : في هذا النشاط الطالب

 ؛(مركَّبةمجموعة متساوية )وحدة  مبنى وااستخدم •

 . لمبنى عملية الضربوجود نمط  واالحظ •

 الذي قاموا به للوصول إلى حل. أشياء في خيالهم أو في الرسم  على  عملوا •

 

  مربعات: أشياء في 5الدرس رقم 

 :  مهمةعرض 

)  ةالمعلم  تأظهر سلحفاة  شكل  على  كبيرة  دمية  مررت 10  الصورةللطالب   .)

أرجل   عدد  ويالحظوا  بعناية  إليها  ينظروا  أن  منهم  وطلبت  الطالب  بين  الدمية 

 السلحفاة. 

  في داخله، وقالت إنها احتفظت صندوقالطالب على المعلمة  عرضت، بعد ذلك

، وفي  داخل هذا الصندوق صندوقان صغيران"يوجد  ألعاب سلحفاة صغيرة.على 

    . أريد أن أعرف عدد أرجل السالحفصغيرتان نسلحفاتاكل صندوق يوجد 

 في   تفكرون فيهصورة لما  واأريدك أن ترسم  الموجودة في هذا الصندوق.

 ". مخيالك

   :المهمة هدف

 ، حيث يكون لكل سلحفاة أربع أرجل. الضربفي مخفية كمسألة  متساويةمجموعات  أن يتخيلواللطالب  نُتيح

  ،أرجل لكل سلحفاة  4  ، و  في كل صندوق  وسلحفاتينصندوقين    واتخيلأن يهذه مشكلة من خطوتين تتطلب من الطالب  

   سابقة فحصت مشكلة بهذا التعقيد لدى األطفال الصغار.  أبحاث نجد. لم الكليةوإيجاد الكمية 

، وكتبوا جميعًا أرجل لكل سلحفاة  أربعة مع  سالحف    4للمشكلة التي تحتوي على    ( حاًل %80  طالبًا )حوالي   15رسم  

. كتبت  االطالب برسم سالحف وإحصاء أرجله  . قام بعض. تنوعت طرق الوصول إلى الحلّ الورقةعلى    16  العدد

يبدو أنها على ما  (.  11  الصورةاألرقام( قبل رسم السالحف )  ت ترتيبعكسلكنها  )  16  العدد  أوالً   الطالباتإحدى  

  الصورة)  8في كل واحدة  مجموعتين    كي تبيّن أن هناك. استخدمت طالبة أخرى أصابعها  بشكل ذهنيحلت المشكلة  

12 .) 

 

 ُدمية سلحفاة: 10 الصورة
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في كل صندوق.   السالحف  من  هناك أربعة ألعاب  إنّ   ت:ع وقالالمعلم للطالب مشكلة توس  تفي وقت الحق، أعط

. قد تكون اإلجابة X  4  X  4  2، لكن ثلثهم فقط توصل إلى الحل الصحيح  التوسعصف الطالب من رسم مشكلة  ن ن  تمكّ 

   لدى الطالب. المعروف  األعداد مجالخارج  32

 : في هذا النشاط الطالب

 ؛ simple rate)بسيط  تتناول مقدار حالة فيها عملية ضربردة عن فكرة مج نفذوا •

 ا. تتطلب خيااًل رياضي   مشكلة من خطوتين واحل •

 ( 3) ص واستنتاجات البحث في المقاليلخت

الضرب  عملية  أساسية حول  م أفكار  ه  ، يمكنهم ف  محتوى يفهمونه ونماذج مفيدة لهمعلى  األطفال    يحصلعندما   •

 .في عملية الضربوالتعبير عن التفكير 

، حتى بدون التدريس رتهم السابقةبناًء على خب متساويةمجموعات  لمبنىيبدو أن األطفال يتمتعون بفهم حدسي  •

   الرسمي للموضوع.

، ووّسعوا معنى ما  متساوية من خالل رسوماتهممجموعات    حاالت فيها عبّر الطالب عن طريقة تفكيرهم في   •

   من خالل األوصاف وحركات الجسم. رسموه

البحث أن األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين    بيّنت  • مجموعات   أن يتخيلوا مبانيسنوات يمكنهم    6-5نتائج 

 .المرّكبة، وبالتالي تحديد الوحدات متساوية

في  مركزي في التفكير    مصطلحوهو    ،بتينأظهر بعض الطالب قدرة على التنسيق الذهني بين وحدتين مركّ  •

  والمطلوبة  ،كثر تقدًمااأل  في عملية الضربلتفكير اأساس   أنه عتبر حسب رأي الباحثينوالذي يُ  عملية الضرب،

 .العملية التعليميةالحقًا في 

 

  األبحاث سنوات ما هو معروف حتى اآلن في    6-5ع نتائج البحث على األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  وسّ تُ  •

 سنوات فما فوق. 6باألطفال من سن الخاصة 

 

 للمشكلة  حل آخر: 12 الصورة حل واحد للمشكلة : 11 الصورة
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حول الرأي المقبول   سؤاالً   ثيرتُ   عبر عن قدرة األطفال على تمثيل تفكيرهم المجرد من خالل الرسمالنتائج التي تُ  •

  بواسطة   في عملية الضرببأن األطفال ينتقلون من االعتماد على العرض التوضيحي الكامل إلى حل مشكلة  

الذي يعمل فيه على حل المشكلة بشكل تجريدي.    في عملية الضربومن ثم تطوير التفكير    ،العرض الجزئي

 المشكالت في مرحلة مبكرة.   أن يتخيلوافال الصغار  األط  أن نطلب من  نجاعةالباحثون إنه قد يكون أكثر    يدعي

 المباشر. ولكن هناك حاجة إلى  للعرضهو نهج بديل ويرسموا  نطلب من الطالب أن يتخيلواإنهم يعتقدون أن        

 لهذا الغرض. البحثمزيد من ال       

، والتي تشجع  المستخدمة في تدريس بداية الضرب  هي: هل الوسائل التوضيحية  تُطرحاألسئلة اإلضافية التي   •

األكثر تعقيًدا؟ وما هو   في عملية الضرب، ال تعيق االنتقال إلى التفكير ب على استخدام استراتيجيات العدّ الطال

 ؟ المرّكبةفي اإلنشاء األولي للوحدات    subitisingدور 

في تفكيرهم هو توفير األنشطة المناسبة    حاالت في عملية الضربكان مفتاح تحسين قدرة األطفال على تمثيل   •

 .تفكيرالو على التخيل شجع الطالبوي ،مرحفيه في جو رياضي 

  : تنفيذ هذه االستنتاجات من قبل المعلمين يتطلب منهم

 الضرب.عملية تكشف عن أفكار الطالب األولية حول ومثيرة تعليمية محفزة  وممارسة خلق تجارب •

 تشجيع استخدام التخيل والتجريد لدى الطالب. •

 .رسم ما يتخيلونه وما يفكرون بهعلى الطالب  تشجيع •

 تكشف عن طرق تفكير الطالب.و التفكير  تُثيرمهام استخدام  •

ن ذلك باستخدام األفكار التي  ، ويفضل أن يكوحول تفكيرهم  شرحهمالطالب واالستماع إلى    عمليات  مشاهدة •

 تنبثق من رسوماتهم.
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   عمليتْي الضرب والقسمة  لتنمية فهم األطفال الصغار ُأعد بحث تصميم  - ( 2مقال )ص يلخت

 Bicknell et. Al. (2016) –  

كيفية استخدام محتوى مسائل الضرب والقسمة للمساعدة    بحث( هو  2)  المقالفي    المعروضمن البحث    الهدفكان  

وفريق من   ةواحد  معلمة  تلدى األطفال الصغار. يوضح المقال كيف استخدم  في عملية الضربفي تنمية التفكير  

كالمية، ودعموهم   مسائللهم    بنواأطفال يبلغون من العمر خمس سنوات.    صفالباحثين منهجية بحث التصميم في  

 ، وجعلوهم يطورون فهًما مبكًرا للضرب والقسمة.المسائل في عملية حل

 : يالسابقة وه األبحاثالتي ظهرت في  والتشديداتاعتمد الباحثون على الرؤى 

مهمة   مكوناتألطفال. تشمل  دى ام تنمي التفكير الرياضي ليتعلمسارات    على استخدام  البحث  فكرة  تعتمد •

 وسلسلة من مهام التدريس.  م التطوري للتفكير والتعلمدُّ التقم، هدف التعلُّ  ما يلي: مسار التعلُّ م

 ، وخاصة العالقة بين والعمليات  لألعداد ، كان الهدف هو تطوير فهم الطالب  هذا البحثفي  في مسار التعلم       

 نتقال االم التطوري في هذا السياق هو التقدُّ  الضرب والقسمة. مسائل، مع التركيز على والصحيحاألجزاء      

 –  الكامل الذي يعتمد على  إلى استراتيجيات الحقائق المشتقة على أساس التفكير من استراتيجيات العدّ       

 ، تسلسل المهام الرئيسية وإعداديط : تخطعند حل المشكالت. تضمنت سلسلة مهام التدريس األجزاء       

     الرياضي. الحوار قة إدارة التمثيالت وطري وظيفة       

باستخدام وبحل المشكالت    والعمليات  األعداد  في موضوعالمنطقي    والتعليلم التطوري في التفكير  يبدأ التقدُّ  •

بين األجزاء   العالقة  إدراك  الطالب في  يبدأ  العد. عندما  تنتج عن    والصحيحاستراتيجيات   حاالت)التي 

 ، كميات وإعادة تنظيمهاإلى  دام استراتيجيات الحقائق المشتقة، والتي تتضمن تقسيم  يبدأون في استخ  (جمع

يجيات الحساب لدى األطفال مية استراتلتن  األجزاء )للحصول على شرح  -من نوع الصحيح  وهذا هو تفكير  

إلى،  الصغار ]ال  انظروا  الصغار4مقال  األطفال  تعلُّ [(. مع  في  البدء  عادة  المعتاد  عمليت  ، من  الجمع    ي  م 

 الضرب والقسمة. ي  عمليت   تعلُّموالطرح قبل 

والقسمةيتعل  عند • الضرب  عمليات  التشديد،  م  الت  المصطلحاتفهم  على    يمكن  العمليات  تتحدى لمعنى  ي 

على اإلجراء الخاص بمعرفة حقائق الضرب والقسمة الذي يعتمد   التشديدالمعلمين. هناك نهج آخر يقترح  

عدّ  حفظها.  على  أو  مقيدالهذا    الحقائق  متعنهج  بكميات  للعمل  االنتقال  عند  يدعي  ، خاصة  األرقام.  ددة 

خالل االنتقال من حالة    ويتطوران طوال الوقت منم اإلجرائي يحدثان  والتعلُّ   المصطلحاتم  تعلُّ الباحثون أن  

جد أيًضا أن التمثيل وقد وُ .  يدعم نوعا التعلم بعضهما ويعززان بعضهما البعض  وفي نفس الوقت،  إلى أخرى

بين   الدمج  موضوع   مزيد من المعلومات حوللالصحيح للمشكالت أدى إلى تحسين المعرفة اإلجرائية )ل

 [(. 5] المقال وا إلى ، انظرالضرب لعمليةاإلجرائي  التعلُّمو المصطلحاتم تعلُّ 

بة جيًدا في التسلسل الصحيح.  ، يجب تزويدهم بمهام مرتّ والعمليات  لألعدادمن أجل تطوير فهم الطالب   •

 لفظية تسمح بتطوير معرفة الطالب من مرحلة إلى أخرى. مسائل كالميةيمكن أن تكون هذه المهام 
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اللغة   ،مثل: الهدف الرياضي مكونات كثيرة، أن نأخذ بالحسبانيجب  كالمية لحل مسائلعند التخطيط 

المسائل األولى المعروضة   والمحتوى. عادة تتضمن مسائل الضرب والقسمة تكوين مجموعات وتقسيمها.

 خمسة. مرات: أربعة مثاًل  ،فردة وليس صيغًانوحدات م تتناولعادة  للتالميذ في هذا الموضوع

القسمة    مسائلالمجموعة وعدد المجموعات بشكل صريح. يمكن أن تكون    يعرض كبرى  محتونها توفر  إ

، بينما  بعمليات القسمة المتساوية  إلى أقسام   القسمة  مسائل  حلّ . تُ احتواءأجزاء أو قسمة    إلى األولى قسمة  

المتكرر    االحتواء  قسمة  مسائل  حلّ تُ  أيًضا  الكبرمجموعات متساوية  إلى  بالطرح  المهم   أن نعرض . من 

 . والمسألةاالعتبار العالقة بين الباقي بيأخذ الطالب  كي مع باق   قسمة مسائل

  المسألة مهمة جًدا لخلق دافع للطالب إليجاد حل لها. يمكن أن يكون لمحتوى    المسألة الكالميةطريقة عرض   •

 :وظائفعدة  الكالمية

 ؛ةمعرفة رياضية جديد بحثتحفيز الطالب على ( 1

 ؛تطبيق الرياضياتإتاحة الفرصة للطالب ( 2 

 ؛ة مصدر للمعرفة الرياضية الجديدةتكون بمثاب( 3  

 ؛ كمصدر الستراتيجيات الحل تُستخدم( 4  

 مرساة للفهم الرياضي. تكون( 5  

. يمكن تمثيل المحتوى في نص أو الوظائفيمكن أن يحتوي محتوى معين على واحد أو أكثر من هذه  

   .ةالرياضي الحالة بحثثير فضول الطالب ويشجعه على عرض مرئي أو نشاط يُ 

. يجب التمييز بين تمثيالت المسألةيحسن المعرفة بحل    كي،  للمسألةعلم هو إنشاء تمثيل دقيق  الم  وظيفة •

نشكّ وتمثيالت  داخلية   التي  الصور  هي  الداخلية  التمثيالت  لخارجية.  أذهاننا  في  والعمليات  لها  ألشياء 

 أو المكانية واستراتيجيات حل المشكالت. البصرية، بما في ذلك الصور المرئية للمعلومات الرياضية

والتمارين الكتابية واستخدام الوسائل التوضيحية. يعتبر   ،الرسوماتبالتعبير عن التمثيالت الخارجية  يتمّ 

تمثيالت الطالب  يبني بين هذين التمثيلين عنصًرا أساسيًا في التفكير الرياضي. عندما  التأثير المتبادل

 ، فإنهم يقومون ببناء تمثيالتهم الداخلية الشخصية. خارجية

 التمثيالت هم من خالل استخدام مجموعة متنوعة من  ختبرون فيها الدعم لتعلمي  فُرصللطالب    نُتيحيجب أن   •

العيدان  )مثل:    بنيويةتوضيح  ن التركيز على استخدام وسائل  ، هناك الكثير مالدنيا  الصفوفالخارجية. في  

)مثل:   بنيويةإطارات كل منها عبارة عن عشر دوائر مرتبة في صفين( وليست    -وإطارات عشرة    المنفردة

 (. قراصاألمكعبات وال

بعض   ، ويمكن أن تكون مفيدة ولكنها محدودة فيفي الغالب وفقًا لتعليمات المعلم  الملموسةوسائل  الستخدم  تُ 

، ويمكن أن تعيق التعلم في الوسائل المرئية في دعم التعلم  لنجاعة  المعلم ضروري  عملعتبر  يُ األحيان.  

وقرارات المعلم حول الطرق التي يجب   ،م م والمحتوى المقدّ مهم هو العالقة بين هدف التعلُّ البعض األحيان.  

 معنى التمثيالت أمامهم. وسائل التوضيح لضمان فهم الطالب أن تستخدم بها 

تساب اللغة التي  يصاحب تدريس الرياضيات وتعلمها في الصفوف الدنيا تحديات لغوية. باإلضافة إلى اك •

. يجب أن يكون  بموضوع الرياضياتصلة  يدرس بها الطالب، يحتاجون أيًضا إلى اكتساب مفردات ذات  
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سمشاركة في  لهم ال  تُتيحالطالب قادرين على فهم واستخدام اللغة التي   ، وبناء المعرفة  اتم الرياضيتعلُّ   تمرُّ

 ومعنى المحتوى الرياضي. 

ة  م الطالب التمييز بين المعاني المزدوجوالفهم والتواصل. يتعلّ   ،في القراءة  تساعد معرفة اللغة الرياضية  

  ةعتقد المعلمت، قد  لب اللغة الرياضية بشكل غير صحيح. عندما يستخدم الطاالكلمات معينة واالختالفات بينه

 مصطلحات لللطالب أيًضا تقديم معنى  ا  يستطيع،  الرياضي. ومع ذلك  المصطلحأنه يجد صعوبة في فهم  

 والرسومات والتمثيالت األخرى.  ،رياضية من خالل حركات الجسمال

يشمل التواصل بين المعلم  المهمة. وهذا    تناولالرياضي هو األداة التي تسرع التعلم من الفهم عند    الحوار •

تنمية مهارات الطالب   هيلم المع وظائف  إحدى وطرح األسئلة.  الطالب والطالب  ، والتواصل بينوالطالب

أن  ، ويجب على المعلم  أيًضا  امهم جد  مجموعة  في    الحوارعتبر  يُ .  والتعليلفي استخدام اللغة كأداة للتفكير  

 .وتنفيذه النقاش اهذ لتعزيزقواعد   يضع

  سؤال البحث

كيف يمكن استخدام مسائل الضرب والقسمة لتشجيع األطفال على فهم العمليات الحسابية؟ كان التركيز على جوانب 

 .والحوارالتدريس التي تشمل تخطيط المهام ومحتواها والتمثيالت 

اون مع كانت منهجية البحث عبارة عن تصميم بحث توجد فيه شراكة بين الباحثين والمبحوثين. عمل الباحثون بالتع

تعلُّ   لفحص   الصف معلم   نتائج  عمليات  تعزز  قد  الطالب.  التفكير   البحثم  تعزيز  إلى  تهدف  التي  التدريس  طرق 

 والعمليات لدى الطالب.  األعدادالرياضي وفهم 

  البحث سير

طالبًا في سن الخامسة. شاركت   15  فيها  مدرسة ريفية في نيوزيلندا حيث درسفي    في الصف األول  البحث  أجري

، مع استخدامها  الكل واألجزاء  مصطلحطرق تفكير األطفال حول    تناولفي برنامج تدريبي للمعلمين    الصف معلمة  

 الضرب والقسمة. في مسائل كالميةفي حل 

إيجابي    موقف. من أجل بناء  صفهاالمعلمة مسائل الضرب والقسمة في    دمجتألول مرة عندما    البحث  اهذ  أجري

، وبالتالي ا تريدهم أن يعملوا "مثل علماء رياضيات صغار" ، اعتادت المعلمة أن تخبر طالبها أنهتجاه تعلم الرياضيات

 الكتابة الرياضية في تعلمهم. تدمج

شخصية مع الطالب التي أجريت قبل وبعد  ؛ مقابالت  ةبعدة طرق: مقابالت شبه منظمة مع المعلم  المعطياتتم جمع  

  توثيق المعلم. ويوميات في الصفعرض الدفتر  الطالب،دفاتر  ،الفيديوبلدروس ا  ؛ تسجيلالصفالتدريس في 

  مجموعات  4  تّم تنفيذكل مجموعة  في  نوفمبر.  -يونيو وأكتوبر  أشهر  تم إجراء البحث خالل مجموعتين من الدروس في

ز على استراتيجيات  التركي  ، تمّ المهام. في  والحواربيئة التعلم    ، مهامعلى ثالثة أبعاد:    معطياتالز تحليل  أسبوعية. ركّ 

 ، التركيز على المناخ االجتماعي والفكري  ، تمّ متمثيالت. في بيئة التعلُّ الو  تسلسل ومستويات الصعوبةلتحفيز الطالب،  

  ، الطالب  –بين المعلم    التأثير المتبادلالتركيز على    ، تمّ الحواري  التقدم والروتين اإلداري. فووتيرة  وطرق التدريس  

 وطرح األسئلة.الطالب   –الطالب 
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   الدروس موحًدا: مبنىكان 

 . األعدادنشاط قصير يتناول  .1

 للصف.  العرضوتسجيلها في دفتر   المسألة الكالميةعرض  .2

 دقائق عندما يتنقل المعلم بين الطالب(. 10-5) ملموسةبوسائل  ذاتيعمل  .3

  للصف كتب في دفتر العرض التوضيحي  تو،  استراتيجياتهمب  أن يشاركوا الصف من الطالب    المعلمةطلب  ت .4

 ؛ مع التركيز على األفكار الرياضية

  يرةكب بأعداد المشكلةتمارين. كانت  وأرسومات و ملموسةوسائل مماثلة باستخدام  مسائلحول  ذاتيعمل  .5

 عملية الضربتمثيالت  ن من المتوقع أن يستخدم الطالب  أعداد يختارها الطالب. في هذه المرحلة كابأو  

 تمارين.رسومات و ملموسة،وسائل  شملتالتي 

 .والحوارالتمثيالت   ،نتائج البحث مع التركيز على ثالثة أبعاد: المهامفيما يلي تفصيل 

   مهام التدريس

  في  5  و   2مكونة من مع مجموعات  مسائل كالمية، تناولت المجموعة األولى من الدروس تسلسل المهام ناحيةمن 

 مسائل قسمة مع عملية احتواءإعطاء  ، تمّ  الً . في المجموعة الثانية من الدروس، أوّ عمليات الضرب والقسمة

 مسائل قسمة، تم تقديم . الحقًا10من  مكونة مجموعات مع عملية احتواء والقسمة، مع باق   2مجموعات مكونة من 

 . 10 و   5مكونة من مجموعات ل باق  و مع احتواء

 :االحتواءقسمة  في الضرب و لمسائل كالميةفيما يلي أمثلة 

(2X )خمسة أطفال على زوج من الجوارب من السلة. كم عدد الجوارب التي يمتلكونها معًا؟ كل طفل من  حصل 

 منها؟ أن نكونهاجوربًا في السلة. كم عدد أزواج الجوارب التي يمكن  14يوجد :( 2)

(5X )؟ما هو مجموع حبات الموزموزات.  5على   كل قطف موز. يحتوي قطوفأربع  يوجد 

 كيًسا من حبات الحلوى نتج؟حلوى في كل كيس. كم حبات  5. نضع حلوى ال حبة من  15لدينا :( 5)

(10x )؟كراتين يوسففي   اتبيضات. كم عدد البيض 10كل كرتونة  في بيض.اتين من الكر 4 يوجد مع يوسف 

(10x يوجد )؟عدد الكراتين الممتلئة كمبيضات في كل كرتون.  10ضع ن أن بيضة. يمكن 20 

تعّرف  والتي    باق  مع   مسائل، فقد تضمنت أيًضا  2نة من في مجموعات مكوّ   واالحتواءعندما أعطيت مسائل القسمة  

 قي واحد".ا، عندما الحظوا "بزوجية وفردية أعداد  إلى فيها الطالب

  قيمة المنزلة مبكًرا،   الطالب  يفهم  ،مع باق    10من رقمين إلى مجموعات من  مكونة  ألعداد  االحتواء  قسمة  مسائل  في  

االنتقال إلى أعداد كبيرة    ويمثل رقم اآلحاد "ما تبقى". تمّ   ،10نة من  حيث يمثل رقم العشرات عدد المجموعات المكوّ 

في الوحدات إلى العد    لتشجيع الطالب على االنتقال من العدّ   بشكل مقصود،  المسائل الصفيةنة من رقمين في  مكوّ 

 . بقفزات
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   :هذه المشكلةل توثيق فيما يلي

؟ نحن بحاجة إلى . كم عدد الكراتين الممتلئةةبيضات في كل كرتون  10ضع  ن  أن  بيضة. يمكن  63  يوجد:  ةالمعلم

 .ومن الصعب عده بالوحداتكبير  عدد التفكير بحكمة. ثالثة وستون 

 اثنين.ب الطالب: نعدّ 

 المعلم: حتى لو عدنا باثنين. 

 . خمساتالطالب: في 

 لو عدنا ... المعلم: حتى 

 . عشراتالطالب: في 

 دعمت  .10على األطفال تكوين مجموعات من    ت، واقترح المكعباتللطالب كراتين بيض وسلة من    ةالمعلم  تأعط

وكل الصف بالعد بعشرات:   المعلمة  ت، قامبعد أن مأل األطفال بعض الكراتين  المكعبات.  األطفال أثناء عدّ   ةالمعلم

 . 63،   62،  61البيض: كميات األطفال بإحصاء  ةالمعلم بعد ذلك أرشدت. 60،  50،  40،  30،   20،  10

  تقول :( هل يمكن أن سألوت الطالب أحد إلى تتوجهعلينا اإلجابة على السؤال. )يجب بيضة. اآلن  63: لدينا ةالمعلم

 من فضلك كم عدد الكراتين الممتلئة لدينا؟ 

 الطالب: ستة. 

  بقيت؟  ة: كم بيضةالمعلم

 الطالب: ثالثة. 

 : إذن الجواب على سؤالنا هو كم عدد كراتين البيض الممتلئة لدينا؟ ةالمعلم

 الطالب: ستة. 

 ؟-: وةالمعلم

 ثالثة.  تالطالب: بقي

 . كم عدد البيض الذي بدأنا به؟ ة ذلكالمعلم: حان الوقت لكتاب

  تمثيالت:

هذه  توضيح    من أجلالتي أعطيت للطالب    األغراضرسومات وتمارين.    ملموسة،وسائل باستخدم الطالب تمثيالت  

اثنين وبطاقات  ، قفازات،  بأزواج من الجوار  المسائل: كرتون  ،  خمسةمن  تحتوي على رسومات مجموعات من 

وأقراص    اتعشرل   ، كان لدى الطالب إطاراتباإلضافة إلى ذلك  .ترتبط ببعضهاومكعبات    بيض لتمثيل العشرات

بعد في بداية الدرس.    التي ُعرضتلتوضيح المشكلة  ملموسة  أشياء  . استخدم الطالب  بشكل ملموس  تقللعمل المسل

اية رسم الطالب  المشكلة. في البد  جسدوافي دفاترهم الشخصية إلظهار كيف    امنهم أن يرسموا صورً   توقعوا  ذلك

   2.بشكل أكثر دقةإطارات العشرة م في رسم هتهم وساعدت، لكن المعلم وجهحلولهم بحرية

لحل    ةالمعلم  تحاول استراتيجيات بسيطة  استخدام  الطالب من  تفكير  التي تركّ   مسائلتطوير    ز على عدّ الضرب 

 قفزات، جمع متكرر وحقائق مشتقة.إلى استراتيجيات أكثر تقدًما للعد في  منفردةوحدات 

 

  كالتالي: دوائر  5 سطرين، في كل سطرمن  مكّون واضح  مبنىله  10اإلطار  2
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،  تمرين ضرب. عند تسجيل تمارين القسمة تسجيلعلى الجمع، وبعد ذلك تم  يعتمد تفكيرأظهر توثيق المعلم 

على أن   ةهم المعلمتالطالب على كتابة تمرين الضرب العكسي لتقوية الصلة بين العمليات. شجع ةالمعلم تشجع

يتمكن جميع الطالب من  لم"، لكن X"  إشارة وااكتبأو مرات"،  لا "مجموعات بدالً من كتابة، و يكونوا "رياضيين" 

 . االنتقال

بالنسبة للطالب.   اقفزة كبيرة جد   عتبردفتر يُ الأن كتابة التمرين في  المعلمة ، الحظتعد الدرسب   ةالمعلم وثيقتفي 

عبارة عن مجموعة مكونة من  في رؤية أن الزوج واستصعب الطالب. المعطيات وارسمأن ي الً يجب عليهم أوّ 

 . 2+  2+  2+  2=   4على النحو التالي:   ة التمرين. يؤدي هذا أحيانًا إلى كتاباثنين

 ، بعد أن قام الطالب بتمثيل المشكلة بالمكعبات:الصفيفيما يلي توثيق مشكلة في مرحلة إدارة الحوار 

من الحلوى لديه؟ كم   ا حلوى في كل كيس. كم كيسً ق طع من ال  5ضع  وقطعة حلوى.    23  (روبيرائد ): لدى  ةالمعلم

 عدد الحلوى التي نبدأ بها؟

 (.العرضفي دفتر  23ة كتب المعلمتالطالب: ثالثة وعشرون )

 ؟ قسمتها أو طرحها؟ ماذا فعلنا ،ضربها ،: ماذا فعلنا؟ هل قمنا بجمعهاةالمعلم

 في الهواء(. القسمةعملية  إشارةمثل تُ  ةإلى مجموعات )المعلم ا: قمنا بتقسيمهةالمعلم

 دفتر(.الالتقسيم في  إشارة ةكتب المعلمتمنا )الطالب: قسّ 

 ؟كيسمجموعات. كم في كل  منها ، ألننا جعلناالقسمة( إشارةنقطتان ): ةالمعلم

 الطالب: خمسة. 

 إلى...  تمرين نحتاجالكتابة ل: ةالمعلم

 (23:  5=  ةكتب المعلمت) يساويالطالب: 

 حصل عليها؟نالتي  األكياس: كم عدد ةالمعلم

 الطالب: أربعة. 

 كيًسا؟. كم عال  المعلم: بصوت 

 (.4 ةكتب المعلمتالطالب: أربعة )

 ... المعلم: أربع مجموعات من

 الطالب: خمسة. 

 (.الثالثة  مكعباتال إلى ةشير المعلمتُ جانبًا ) بقيت ق طع حلوىلكن : ةالمعلم

 كتب المعلم الحقًا في التمرين "ويبقى ثالثة"(.تالطالب: ثالثة )

  رياضي وتسجيل حوار

بحيث تكون اللغة مفهومة لجميع الطالب. كانت هناك بعض الكلمات المتعلقة بالضرب    الكالمية  المسائلت صياغة  تمّ 

، تقرر  ى التي تناولت مجموعات من جوربيناألول  المسألةصعوبة بسيطة بالنسبة لهم. في    إلى  أدتالتي  ووالقسمة  

 إدخال كلمة "زوج" كاسم عام لمجموعة من اثنين.
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كل   وإحاطة  طالب في فهم فكرة أن الزوج هو مجموعة من اثنين. تشجيع الطالب على الرسم  ال  من  استصعب قسم

  ،، الباقيالمجموع،  هي: لكل، في كل  ةعليها المعلم  تفي الفهم. الكلمات الرياضية التي ركز  الطالب  ساعداثنين معًا  

   الضرب والقسمة.

  يدورعرضها.    التي تمّ   الكالمية  المسألةحل  على  في بداية كل درس على الهدف الرياضي و  الصفيةمحادثة  الزت  ركّ 

 المشكلة.  لمبنىوفقًا  ةالمطلوب العمليةأكثر تركيًزا على  وحواربين استراتيجيات المشاركة  الحوار

تفكير    تمّ  المعلمة  دعمت  بينهم.  الروابط  رؤية  على  لمساعدتهم  عملهم  استراتيجيات  لمشاركة  فرًصا  الطالب  منح 

األطفال من خالل تسجيل استراتيجياتهم في دفتر العرض التوضيحي كالرسومات والصور وإضافة التمارين المناسبة.  

:6)مثل:   2 = 3  ;6 − 2 − 2 − 2 =   على إجابات صحيحة من الطالبحصول  لل  موجهة  ة. كانت أسئلة المعلم(0

اتين البيض  المعلمة كر  عرضت، عندما  . على سبيل المثالشرح وتبريراتلحصول على  أكثر مما كانت موجهة ل

 : التالية ، أجرت المحادثة10لتمثيل مجموعات من 

 في كل كرتون؟ ة: كم بيضةالمعلم

 الطالب: عشرة. 

المكعبات  ا )تُ تً قتنع ذلك لي. لست م  واأن تثبت  معليكيجب  لكن  :  ةالمعلم الطالبات مجموعة من  المعلمة إحدى  عطي 

 طلب منها إثبات عدد البيض الذي يمكن وضعه في الكرتون(.تو ،من البيض وكرتونة

"بيضة" في كل ثقب في قالب البيض   ةالطالب وضعت) جًدا إذا تمكنت من إثبات ذلك ليةً : سأكون سعيدةالمعلم

 حتى يمتلئ(. 

 ؟ةفي الكرتون ة: حسنًا. كم بيضةالمعلم

 : عشرة. ةالطالب

الطالب(  الحوار  المعلمة  تقاد معينًا من  )وليس  نوًعا  تقود  أن  أرادت  بناء  البحث، ألنها  أرادت  للضرب   مفهوم. 

  أن   اهتمت، لذلك  كالمية  مسائلمع    العملصعوبة    لمةالمع  أدركت،  من ناحية  .ذلكقسمة واللغة الرياضية المناسبة لوال

، كان من المهم بالنسبة  ، ومن ناحية أخرىكي يتمكنوا من تجسيدها بشكل ملموس  م الطالب المحتوى من عال    يكون

رافها بأنه في وقت الحق من  الرموز المناسبة. على الرغم من اعت  يستخدموا  وأنيعملوا كعلماء رياضيات    أنلها  

   الجمع. وإشارةالضرب  إشارةاألطفال أحيانًا بين  تلخبط، العام

 

  للطالب التي أُجريت  االمتحاناتنتائج 

 ملموسة   تقديم تمارين مصورة مع أشياء  عد برنامج التدخل. تمّ كل طالب شخصيًا مرتين خالل العام: قبل وب    فحص  تمّ 

نجاح   ةفي جميع العمليات الحسابية األربع. كانت هناك فجوة كبيرة بين نسب  التمارينأو رسومات للطالب. كانت  

 النهائي. االمتحانالنجاح في   ةونسب األول االمتحانالطالب في 

النهائي  االمتحان، وفي كثيًرا عد كل شيءاستراتيجيات ، استخدم الطالب األول  االمتحانفي   باإلضافة إلى ذلك،

العد التنازلي. لم يكن هناك تقريبًا أي استخدام  و بقفزاتالعد ، العد إكمالتراتيجيات م أكبر السكان هناك استخدا

   حقائق.ع استرجاأو مشتقة حقائق  الستراتيجيات
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   ص واستنتاجاتيلخت

دّ   • ، وهو أن الضرب والقسمة ال يمكن تدريسهما  الدنياتدريس الصفوف  السائد في    التصورالبحث لتحدي    أُع 

وبيّن ،  الضرب والقسمة قبل الجمع والطرح  مكن تعليميه  أنّ   البحث  بيّنالجمع والطرح.    عمليتي    معد تعلُّ  ب  إالّ 

 يقوي القدرة على حل تمارين الجمع والطرح باستراتيجيات أكثر تقدًما.  أنه أيًضا

 ،ةليس فقط في الضرب والقسم  والتعليلإلى تحسين قدرة األطفال على التفكير    الكالمية  المسائلأدى عرض    •

 أيًضا.  ولكن في الجمع والطرح

، خاصة في تمارين سنةلمدة    التعلُّمكانت قوة التحسن في بعض التمارين تفوق التحسن الذي يظهر عادة بعد   •

 القسمة والضرب. 

، وأظهر الطالب انتقااًل من  مالبحث وفقًا لمبدأ مسارات التعلُّ تم تصنيف المشكالت المعروضة خالل دروس   •

ستطع رفع الطالب إلى مستوى  تلم    ةاالستراتيجيات األولية إلى االستراتيجيات األكثر تقدًما. لكن المعلم

 مشتقة.أو حقائق   )اإلجابة غيبًا( الحقائق استرجاعستراتيجيات استخدام ا

لطالب يفهم ا  كيلها بعناية    المناسبة  اإليضاحووسائل    البحثفي    المستخدمة  الكالمية  المسائلاختيار    تمّ  •

  ، إضافة تمثيالت أخرىة  ، كانت محاولة المعلموالفكرة الرياضية. ومع ذلك  الرياضي  تمثيلالعالقة بين ال

 الرسوم البيانية والتمارين المكتوبة تحديًا للطالب. :مثل

، وبين عملية القسمة والطرح بين عملية الضرب والجمع المتكرر  أيًضا على إنشاء روابط  المعلمة  تعمل •

 الضرب والقسمة.  عمليتي   وعلى عالقة العكسية بينالمتكرر 

المناسبة في لغة الحياة    بيراالرياضية في الضرب والقسمة والتع  المصطلحاتعلى الربط بين    ةالمعلم  شددت •

"مجموعات بين  العالقة  المثال:  " الضرب  وإشارة"  لا  اليومية. على سبيل  بين  إال؛  لى مجموعات" تقسيم 

 . باقي" وكلمة في الخارج ؛ وبين "ما بقيالقسمة وإشارة
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 –  في عملية الضرب نمطية لتشجيع التفكير استخدام مصفوفات غير  - ( 1ص المقال )يلخت

Bajwa & Tobias (2020) 

في عملية  . يتطلب االنتقال من التفكير  الجمع المتكررالضرب باستراتيجيات    تعليميقترح منهج الرياضيات البدء في  

االبتعاد عن االعتماد على الجمع والنظر إلى الضرب على أنه حالة جديدة من    في عملية الضربإلى التفكير    الجمع

 الضرب بين عاملين. 

إن عرض الضرب في مصفوفة من األعمدة والصفوف يساعد الطالب على رؤية العالقة بين العاملين في أن عدد  

في الصف الثاني   كمصفوفةفوف وعدد األعمدة يحددان نتائج الضرب بينهما. من المعتاد تقديم معنى الضرب  الص

 [(.5المقال ]  انظروا، معاني الضرب المختلفة عن  عرفةزيد من الممل)ل

متساوية.   لمضافات  متكرر  كجمع، يتم تدريس عملية الضرب  األول[ في الصف  7]  البالدفي    التعليميوفقًا للمنهج  

الثاني الصف  التعرُّ في  عند  قياس،  على  ب  نتطّرق  المساحة  ف  المستطيل  مساحة  حساب  عدد  واسطة  إلى  ضرب 

 الصفوف في عدد األعمدة. 

  على   عتمدتنمطية  (، تقديم مصفوفات غير 13  الرسمة  وانموذجية )انظرعد تقديم مصفوفات  [، ب  1]   المقال  اقترح هذي

 مصفوفات الضرب النموذجية.   حاصل ضربمن معرفة    المشتقةخدام استراتيجيات الحقائق  است  حسب  المساحة   إيجاد

 

  : أمثلة على مهام تعلم الضرب في تمثيل مصفوفة13الشكل 

 (أ )

 في كل مجموعة.  4 ، مجموعات متساوية 3  واارسم •

 ا. ا عددي  وصفً  وااكتب  •

 ها؟ موكم عدد األشياء التي رسمت   •

 

 

 ( ب)

 صفوف من المربعات.  3المستطيل على يحتوي  •

 كم عدد المربعات في كل صف؟  •

   المربعات الكلي؟  كم عدد  •

 

الضرب لدى   عملية ومخفية جزئيًا لتحفيز أفكار مرّكبةالضرب غير النمطية:   هيئاتنوعين من  المقال يعرض

، ال يكون عدد  مرّكبةالضرب المعروفة. في مصفوفة حل بناًء على حقائق استراتيجيات  لتطوير و ،الطالب

 (.  14 الرسمة وا)انظر عادية ، ولكن يمكن تقسيمه إلى عدة مصفوفات في كل صف متساويًا بالضرورة المربعات
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   (.15 الرسمة وامخفية )انظر مربعاتهاالمصفوفة المخفية جزئيًا هي مصفوفة كاملة ولكن بعض 

 

   مرّكبةنمطية ت غير : أمثلة على مصفوفا14 الرسمة

                                                                     (أ) 

 

 

 

 

 

 

   (ب)
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   مصفوفة مخفية جزئيًال: مثال 15 الرسمة

 

 

 

الطالب   تعّرفعلى المصفوفات العادية.    تعليميةوحدة  تعليم  عد  لطالب الصف الثاني ب    المرّكبةتقديم المصفوفات    تمّ 

مجموعات   جمعأو    المنفردةالوحدات    ، وقاموا بتطوير استراتيجيات لعدّ 1  الرسمة على مهام من النوع الموضح في  

 على العدد اإلجمالي. للحصولمتساوية 

 كل صورة لمدة  عرض ، مما يعني أنه تمبشكل سريعصور كوالمخفية جزئيًا للطالب  المرّكبةتقديم المصفوفات  تمّ 

 .تعليميةصور في كل وحدة   4-3عرض  دقيقة. تمّ  25مدتها  تعليميةثانية خالل وحدة  8-20 

 : تم إعطاء الطالب التعليمات التالية

، بناًء على ما لمربعات في الصورةمعرفة عدد ا  معليكيجب  لبضع ثوان.    ميتم عرض كل صورة أمامك" 

. بعد ذلك  تذكروا العدد، لكن ال  ه عن المصفوفاتونتعرف بالطريقة   زميلكم  مشاركة  منكم  أطلب،  بصوت عال 

 ها ".موالمربعات في الصورة التي رأيت عددبها  مالتي وجدت

  ، تمّ جيات التي توصلوا إليها. بعد ذلكاالستراتي  تالمعلم وكتب  أصغت،  الطالب فيما بينهم  في الوقت الذي تحدث فيه

، ثم مشاركة الطريقة التي وجدوها الذي حصلوا عليه  العدد  واأن يذكر  الً أوّ   ةفيها المعلم  تبإجراء مناقشة صفية طل

الكشف عن الصورة مرة أخرى(.   المعلمة بناًء على ما سمعته من قبل وعند  حلول    ةالمعلم  سجلت)وفقًا الختيار 

 . اللوحالطالب على  

 : أمثلة على إجابات الطالب

 عد المربعات واحدة  الً أ إلى الطالب، حاولوا أوّ   14  الرسمةالموضحة في    المرّكبةتقديم المصفوفة    عندما تمّ  •

اجهون صعوبة في العمل  . عندما أدرك الطالب أنهم يوسطر، أو حفظ عدد المربعات في كل  تلو األخرى

 فوفات.، قرروا تجربة استراتيجيات أخرى تعتمد على معرفتهم السابقة حول المصبهذه الطرق
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إلى  قامت إحدى الطالبات بإنشاء مصفوفة كاملة في مخيلتها عن طريق تحريك المربعين في العمود األول 

الطريقة الثاني. بهذه  ، مما سمح لها وأربعة أعمدة  أسطر، تم الحصول على مجموعة من خمسة  العمود 

 مربعًا. 20بالوصول إلى نتيجة 

للمصفوفة    أخرى في حلّ   استراتيجيةتظهر   • ب. بعد أن تأكد   14  الرسمةالموضحة في    المرّكبةالطالب 

العمود األول يحتوي على  ر أن  ، قدّ مربعات في كل عمود  10تحتوي على    الطالب من أن األعمدة الكاملة

 . 10×  3  و   8×  1 اثنينإلى  المركبة، قام بتقسيم المصفوفة ، لذلكناقصةكانت  2، ألن مربعات 8

في   هتستراتيجيا  يتبنوا  أن الجميع تقريبًا    أدى إلى  تهطريق  اقتراح  الصف في أعقاب في  جرى  النقاش الذي  

 المصفوفات التالية المقدمة لهم. 

، ُطلب من الطالب تخمين عدد المربعات الموجودة في المصفوفة  اءً جز منه في المصفوفات المخفي  •

، وجد معظم الطالب الكمية عن  3 الرسمةفي  الذي يظهربما في ذلك تلك المخفية. في المثال   ،بأكملها

 . 25وحصل على  ضرب، وقال إنه  والسطور. حدد أحد الطالب عدد األعمدة 5 جمع متكرر للعددطريق 

إذا كان هناك خمسة أعمدة وخمسة  هي المناسبة، أجابأن عملية الضرب   تعرف المعلم كيفعندما سأل 

باستخدام   في عملية الضرباألعمدة خمس مرات. أظهر هذا الطالب قدرة التفكير  أجمعيجب أن أسطر 

 ( كمضاعف إليجاد المجموع.5) السطر وكبر، مرّكبة( كوحدة 5العمود ) كبر

عرض   ، تمّ الكبير الشبابيكعدد  بسبب. الشبابيكالمهمة األخيرة التي ُعرضت على الطالب هي مهمة 

 جمععن طريق    60 د الطالب العدد اإلجمالي للنوافذ، ووجثانية 25ل مرة لمدة الصورة الكاملة ألوّ 

، على جزء من الصورة المعلمة ورقة صغيرة تلصقأ، أو األعمدة بشكل متكرر. بعد ذلك األسطر

 (. 16 الرسمة واالنوافذ المخفية )انظر إيجاد عددمنهم  توطلب

 

  المخفية الشبابيك: مهمة  16 الصورة
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هذا أربعة  إذن  ، ثالثة هناك.  وواحد، اثنان  ،، أربعة هنا، اثنان، ثالثةأن هناك واحد  ، ألنني أرى12قال أحد الطالب:  

 أعمدة من ثالثة. 

، وهو عدد النوافذ المرئية  10من  3 و   3طرح واسطة األول ب السطرالمخفية في  الشبابيكعدد  أخرى  ةطالب توجد

، مرات  ثالث  4  جمعت العدد.  سطرأي أن هناك أربعة نوافذ مخفية في كل    6-10=4  .سطرمن عدد النوافذ في كل  

 . 12أن عدد النوافذ المخفية هو  وتوصلت إلى االستنتاج

  

 

   ( 1المقال ستنتاجات )ص وايلخت

، سمحت  تمرت بعرض المصفوفات غير النمطيةم التي بدأت بعرض المصفوفات العادية واسعملية التعلّ  •

واحًدا   ، بدالً من العدّ د على معرفة تمثيل الضرب كمصفوفةللطالب بالبحث عن استراتيجيات بديلة تعتم

خيالي  مربعات بشكلالجديدة: تحريك  االستراتيجياتمجموعات معًا . كانت تلو اآلخر أو تجميع 

 كبرإلى  والتطرق؛ إلى مصفوفات كاملة أصغر مرّكبة؛ تفكيك مصفوفة للحصول على مصفوفات كاملة

  وكبر السطر. العمود 

 إليجاد المجموع.  والسطوراألعمدة  بين تنسيقالبدأ الطالب في    •

التعلم والتعرف على    فيما ب عد، أتاح لهم  تمّ   الذي  الصفي   والنقاشالحوار بين الطالب لمشاركة استراتيجياتهم   •

 تهم.ااستراتيجيعلى استراتيجيات جديدة مع إظهار ملكية 

  م، علُّ التعد هذا  إجراؤه في الصف الثالث. ب    م الضرب الذي تمّ في الواقع تمهيًدا لتعلُّ   التعليميةكانت هذه الوحدة   •

وعدد الصفوف في تمثيل ، وتنسيق عدد األعمدة  " المرات"الضرب" و "   بدأ الطالب في استخدام كلمتي  

 مصفوفة. الضرب في 

 

   عام صيلخت

المجموعات   مبنىفي المقاالت على أنه تحديد    تّم عرضهعند األطفال    في عملية الضربالتفكير    في المقدمة أنّ   ذُكر

  ( و  1)  المقالينفقط، لكن    (3)  المقالفي  ذلك  إلى    واضح  هناك تطرق.  المرّكبةالوحدات    واحصاء )عّد(المتساوية  

وليس    المرّكبةأيًضا، وعلى القدرة على العمل مع الوحدات    عتمدان على رؤية الضرب كمجموعات متساويةي(  2)

كثر تقدًما لحاالت الضرب والقسمة،  إلى تطوير استراتيجيات حسابية أ  2  المقال هدف  ي.  فقطالمنفردة  مع الوحدات  

 مجموعات متساوية. مبان من تعرض مسائل كالميةبمساعدة  وينفّذ ذلك

كل شيء إلى استراتيجية   م من استراتيجية عدّ ن الطالب من التقدّ ، تمكّ (2)  المقالفي    المعروضةوفقًا لنتائج البحث  

إلى عدد األعمدة    من خالل التطرقبة  ( تظهر الوحدات المركّ 1)  المقال. في  مرّكبةى وحدات  بناًء عل  بقفزات  العدّ 
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في مركزي في التفكير    مصطلح، وهو  على التنسيق بين هاتين الوحدتين  ، ويتم التركيز على القدرةاألسطروعدد  

 . عملية الضرب

( تأتي االستراتيجيات  3) و   (1، ولكن في المقاالت )الطالبركيز على استراتيجيات عمل الت تمّ في جميع المقاالت، 

نحو استخدام االستراتيجية المرغوبة من منطلق  توجه الطالب ة هب التي( المعلم2) المقال، في من الطالب

  أما في ، (2)  المقالالمعلم بشكل خاص في  توجيهيظهر  الرغبة في قيادة الطالب لتحقيق األهداف التي حددتها.

م فيه من الطالب فقط ، ويجب على  التعلُّ  ينبع ، حيثنهج بنائيبالتركيز بشكل كبير على التدريس  ( يتمّ 3) الالمق

التي تصف تدخالت المعلم وردود أفعال   القطععلى ذلك في   إيجاد دالئل. يمكن بتاتًا  يوجه بأي طريقةالمعلم أالّ 

 ية الستراتيجيتهم". لطالب "ملكل على أن تبقى( 1) المقال يشددالطالب. كما 

 

لة التعامل معها بطريقتهم  محاو  الً طلب منهم أوّ ، ويُ مهامعلى  الطالب    يحصل  ومع ذلك، في جميع المقاالت الثالثة

أو مع  الخاصة ثم مشاركة حلولهم مع بعضهم  تمّ نُ ،  يالصف  النقاشبأكمله. في    الصف،  أوّ   عالج ما   بشكل  الً تعلمه 

 .أيًضاتوسُّع مهام  لتنفيذ، يوجد طلب مستقل. في بعض الحاالت

بشكل مختلف   سنوات في الضرب والقسمة تتمّ   6-5حقيقة أن محاولة العمل مع الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين  ال

، ومراعاة ما هو مناسب حقًا  هذين البحثيننتباه إلى نتائج  ( أمر مثير لالهتمام. من المهم اال3)  والمقال(  2)  المقالفي  

 عند العمل مع هؤالء الطالب الصغار.
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 : المعلمين الستكمال أنشطة 

 هو  وما ،ميزات المهمة الجيدة التي تظهر فيها ما هي وافحصوا  3  المقالإحدى المهام في  وارااخت .1

 ص(.يلختفي ال  4هو مكتوب في الصفحة  حسب ماالمحتوى الرياضي الذي تستهدفه؟ )

 المقال  تلخيصبروح االستنتاجات الواردة في  3 المقالمهمة من نوع المهام الواردة في   خططوا .2

 (. 14)ص  

مما هو اقتباسات    وا . أحضر3  و    2  المقالينفي    تينالوارد  المعلمتينتدريس  جدول مقارنة بين طرق    ابنوا .3

 المقاالت.  تلخيصمكتوب في 

ما هو مكتوب في ب  استعينواقسمة باستخدام الحقائق المشتقة )أمثلة عن كيفية حل تمارين ضرب و  وااكتب .4

 تمارين الضرب والقسمة(. هو مكتوب هناك حول الجمع والطرح إلى حلّ  يجب نقل ما، 4 المقال

، مرأيك عبروا عن (. הוראת הכפל לשם שליטה - العبريةت ترجمة المقال إلى )تمّ  5  اقرؤوا المقال .5

حول كيفية التوصية بتعليم الضرب  5 المقال مع ما ورد في   3و  2 المقالينهل يتوافق ما هو مقترح في 

، وتسلسل  مقابل المعرفة اإلجرائية( المصطلحاتمعرفة )  التعليميإلى المحتوى  تطرقواوالقسمة؟ 

في هذا الموضوع؟ )يمكن اإلجابة  م، ما هو رأيكفي التدريسخبرتك  لىبناء عالتدريس وعمر الطالب. 

 صفي(.ال نقاش الهذا السؤال في  عن

مقال .6 المقال.  6  اقرؤوا  هذا  الطالب    يتناول  يواجهها  التي  مساحة  قياس  و  الفراغ  تنظيم  عندالصعوبات 

  وا تسلسل المحتوى(. ابحثفهم  ذلك على  ، مما يسهل  تخطي تسجيل إجابات الطالب  ملمستطيالت )يمكنكا

 1.  لعن أفكار مماثلة في هذه المقال وفي المقا

  الفراغنمطية الطالب في تنظيم  م الضرب في مصفوفات عادية ومصفوفات غير  هل يمكن أن يساعد تعلُّ  .7

  حسب رأيكم  لماذاو ذلك؟ يأتي قبل ذامستطيالت؟ ما مساحةوإيجاد 
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