
1 

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

 الرياضي والتعليلص مقاالت عن تنمية التفكير يلخت 

   في الصفوف االبتدائية

 : براخا سجليس تلخيصتحرير و

   مقدمة

. بما في  الموضوع( أهدافًا لتدريس 4لوزارة التربية والتعليم )  اضيات للمدرسة االبتدائية التابعمنهج الري  يعرض

 والعالقات   المصطلحات  صفاتفهم  و،  المواضيع التعليميةمن  موضوع  ذلك تطوير المهارات المطلوبة في كل  

 . مهام البحث ومواجهةبينها 

 ت ، تم  للمنهج التعليمي في الفصل التمهيدي  ،" والعالقات بينها  المصطلحات صفاتم ه  "ف   بندفي           

 من التفكير  استنتاجات: استخالص عناصر التفكير الرياضي، مثاًل البند هذا يشمل  كتابة ما يلي:          

 يتمكن التالميذ من المقارنة بين خواص األعداد الطبيعيَّة وبين خواص   ...   مه.تعل   ما تم   على االنعكاسي          

 العالقة بين زوجية حاصل الجمع وبين زوجية أو فردية : الكسور. ويستطيع أن يرى التالميذ، مثاًل          

 عالم األعداد، ويُعبر عن هذا التجانس بأن لكل األعداد الطبيعية يدرك التالميذ التجانس في...   المضافين.          

 :اًل مثالمراحل المختلفة من تعليم الرياضيات توجد لها نفس الخواص،  التي تعرف عليها التالميذ في          

 وتوجد في نفس مجموعة األعداد الطبيعية نفس عالقات المساواة وكمية وما شابه. يوجد لألعداد ترتيب          

 الحسابية بين جميع األعداد الطبيعية بشكل متشابه وتنطبق عليها نفس قوانين العمليات والترتيب. تتم           

 .  ((4, )22صفحة ) الحسابية العمليات         

 

على عمليات التفكير   تعتمدبحث  الطالب أنشطة أن يتناول، يجب الصفات والمصطلحاتم ه  ف   تحقيقمن أجل 

سلوك الصفر والواحد في   فحصلطالب ا يستطيع. على سبيل المثال: خصائص الصفر والواحد. والتعليل

، وافتراض خصائص الصفر أو الواحد في كل  مختلفةاألعداد الالعمليات الحسابية المختلفة وفي مجموعات 

 .والتعليلأو دحض فرضيتهم من خالل عمليات التفكير   ودعم، فةالمختل األعدادعملية حسابية خارج 

البند . في هذا  أيًضا مهام البحث كإحدى المهارات التي يجب تطويرها لدى الطالب ممارسةظهر ت

إن دمج مهام البحث أثناء العملية التدريسية ينوع طرق تدريس المعلم، ويجب أن  ت كتابة ما يلي: تم  

ا إذا لم نراقب التالميذ ال استعمال مهام البحث مناسبًا لمستويات التالميذ المختلفة. يكون ذين ال  أم 

إلى ما يلي: إحباط، إضاعة وقت، إهمال  يستطيعون التوصل إلى االستنتاج المطلوب، فإنَّ هذا يؤدي

تفكير خاطئة دون أن تكون للمعلم فرصة التوقف    في تطوير المعرفة والمهارات، وتذويت طرق

  بعة العمليةعند استخدام فعاليات البحث يحتاج المعلم إلى ما يلي: التحضير الدقيق، متا عليها.

 . (( 4, )20صفحة  ) وتلخيصها، ويجب أن يكون ذلك موجًها لتحقيق األهداف الرياضية التي ُحددت
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، وما هي مراحل هذه العمليات والتعليلعمليات التفكير    تشغيل، من المهم معرفة كيفية تحفيز الطالب على  لذلك

 االبتدائية ألدائه. وما يمكن توقعه من الطالب في المدرسة 

فصالن المراحل  هما ي، ووالتعليل( عمليات التفكير  3)  ( و  1)  التلخيصظهران في هذا  ي  اللذانن  تناول المقاالي

أن تكون   يجب، وكيف المدرسة االبتدائية  في  الثالثة  -الرابعة    طالب الصفوف  لدى  وضحان كيف تظهريفيهما، و 

  والتعليل لديهم. من أجل تطوير عمليات التفكير  ،عملية البحث

مستويات التبرير لدى    بحث التعميم والتبرير:    ،والتباينالربط بين المقارنة    -(  3مقال )ص  يلخت

 Widjaja et al., 2021  –  طالب المرحلة االبتدائية 

الرياضي.    وتعليلهمأمًرا ضروريًا لتطوير تفكيرهم    وفحصها فرضيات    صياغةتطوير قدرة الطالب على    يُعتبر

 جج بهدف إقناع نفسك أو اآلخرين.الرياضي إجراء محادثة حول الحُ  والتعليليتضمن التفكير 

  فحصلدى طالب المدارس االبتدائية من خالل  والتعليلز على الجانب العملي للتفكير رك  ، نُ المقال  افي هذ

الفرضيات والتعميم.  طرح و ،والتباينالمقارنة ب المتعلقةات التفكير سياق عمليتهم على تقديم مبررات في اقدر

التفكير الرياضي  أُجري البحث الموصوف في هذا المقال في أستراليا( يُعتبر ) األسترالي التعليميهج في المن

تفصيل عمليات التفكير   ، ولكن لم يتم  ب من سن الروضة حتى الصف العاشرالطال تطويرها لدىمهارة يجب  

في   ر مؤلفو المقالبير عن مستويات التفكير الرياضي، طو  التع  من أجل التي يجب تطويرها في هذه السنوات.

 Mathematical Reasoning)والمستويات  ،إلجراءاتلو ،للتفكير الرياضي  عمل إطار  2017عام 

Actions and Levels-  MRAL )لمهام التعميم. و 

قة عملية  الساب األبحاثالتعميم والتبرير. لم تفحص  ،والتباينعمليات تفكير: المقارنة تضمن إطار العمل ثالث 

 ، مثل:مستويات التبرير وعالقتها بعمليات التفكير األخرى فحصالباحثون على  شدد ، التبرير. في هذا المقال

 وطرح الفرضيات وتعميمها. ،والتباين لمقارنةا

  أسئلة البحث

 المدرسة االبتدائية؟ في الرابعة -الثالثة  طالب الصفوف لدى  أن نجدهاالتي يمكن  التبريرما هي مستويات . 1

 ؟وتعميمهاوطرح الفرضيات  ،والتباينالمقارنة كيف يرتبط تبرير هؤالء الطالب بعمليات . 2

   إطار نظري

أنماط، تمييز ، المجال األول يشمل التعميم، االفتراضالين: قسم الباحثون عمليات التفكير الرياضي إلى مجيُ 

، . يشمل المجال الثاني التبريرواالختالف عن التشابهعلى أنه بحث  المجال هذا  تصنيف . تم  والتصنيف المقارنة

األمثلة هو عملية في التفكير  . إيجاداألمور صحةفحص ، ويصنف على أنه المجردالرسمي  والبرهان  البرهان،

إلى   التوصل، ولكن يجب فقط كتفي بتقديم األمثلةنلكن ال ، حثهاوبفرضيات  طرح ،التعميم يُتيح الذي الرياضي

عمليات المختلفة والمستويات المختلفة للتفكير لل ر المعلمون وعيًا المهم أن يطو  لهذا السبب من  ره.يبرت التعميم و

   دعم تنمية هذه القدرات لدى الطالب.ت كي، والتعليل
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  : خطوات طرح الفرضيات

 Canadas et al. (2007 ) حسب  Reid (2002)حسب 

  .مراقبة النمطن والتمع   .1

  .النمط تُعمم أنمكن التي يُ  طرح الفرضية .2

 الفرضية والتحقق منها. فحص .3

 الفرضية تعميم  .4

 

 مراقبة الحاالتالتمعن و .1

 الحاالت تنظيم  .2

 أنماط  تنبؤبحث و .3

 فرضية صياغة  .4

 صحة الفرضية  فحص .5

 تعميم الفرضية  .6

   والتعميمالتبرير  .7

 

 

التعميمات.    فحصإشراك الطالب في عملية    يُعتبر لتشكيل  أمًرا بالغ األهمية  مجموعة من تستطيع  الفرضيات 

متعة  ب  يشعرونالفرضية. إن قدرة أعضاء المجموعة على الوصول إلى التعميم معًا تجعلهم    دعم الطالب تعزيز  

 االكتشاف في الرياضيات.

معنى إيجاد المنطق في الرياضيات يعني  إن   هي عملية اجتماعية.    التبرير، يدعي الباحثون أن  ذلك  إلى  باإلضافة

، ولكن يجب أن يكون قادًرا  الموضوع أو اإلجراء منطقي  صي( أن  أنه ال يكفي أن يقنع الفرد نفسه )المستوى الشخ

 على إقناع اآلخرين )المستوى االجتماعي( من خالل شرح وتبرير استنتاجه.

لطالب في لدى استخدام األمثلة كنوع من التبرير ، هناك باحثون يشيرون إلى افيما يتعلق بعمليات التبرير

طريقة تفكير  لمتابعةكوسيلة يُعتبر الرياضي ذاته   أن الحوارعلى  ، وهناك باحثون يؤكدون المدرسة االبتدائية

 . وتعليلهمالطالب 

رق مختلفة: المحادثات بين الطالب،  الرياضي بين األطفال في المدرسة االبتدائية بط الحوار يمكن التعبير عن 

 ،توضيحيةرسوم و ملموسةبواسطة وسائل العرض  ثيق المكتوب بما في ذلك الرسومات،التوجسدية،  إيماءات

 بير الرياضية(.اوالتع الرموز  األعداد،الكلمات والرموز ) ،المالحظاتتقديم 

  بصريةأنماط  هناكالهندسة أيًضا  فيال. بالتفكير والتبرير بشكل فع   السنللطالب في هذا  يُتيحكل هذا 

 طوريت، خاصةً عندما لم صحيحة مبررات واقتراحات مناسبة تعميمن الطالب من إجراء مك  جسدية تُ وإيماءات 

 لألشياء الهندسية. رسميال فهمعندهم ال

 : التبريرطالب المرحلة االبتدائية ثالثة مستويات من  عنديميز الباحثون 

 موثوق بهمصدر  التوجه إلى. 1

 بواسطة مثالالتبرير . 2

   الحجج العامة. 3
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فيها قادرين على التبرير ا الثالث. هناك حاالت يكونوخطوات ال  أن يمروا فيعلى الطالب بالضرورة  يتوجبال 

 بالفعل في المستوى الثالث. 

تطويره   تم  ، وقد MRALعرف باسم ، إطاًرا نظريًا يُ المقال، كما ذكرنا ايستخدم البحث الموصوف في هذ 

  والتعليلعمليات ومستويات التفكير الذي يعرض  1جدول . كما هو مفصل في 2007ن في عام بواسطة المؤلفي

 في الرياضيات. 

   في الرياضيات والتعليل : عمليات ومستويات التفكير  1جدول  

Mathematical Reasoning Actions and Levels – MRAL 

   وتعليلتفكير مستويات    وتعليلعمليات تفكير 

 والتباين المقارنة 

Comparing and 

contrasting 

 )رؤية( أوجه التشابه والعالقاتتحديد  .1

 واالختالف التشابهتحديد  .2

 فختالواال التشابهبحث عن لا .3

  تعميم

Generalizing 

 مشتركة صفاتحول  طرح فرضيات .1

 أمثلة إضافية مساعدة مشتركة ب صفةتوسيع  .2

  تعميم صفات  .3

 تبرير  

Justifying 

 تبرير وجد يال . 0

 موثوق به.مصدر  التوجه إلى. 1

 مشتركة بمساعدة مثال أو مثال مضاد عن صفةتقديم شرح . 2

 أحد أعضاء المجموعة  لدىالمشتركة   الصفةالتحقق من وجود . 3

   منطقية حجة توسيع التعميم باستخدام . 4

 

  البحث سير

،  الدروسفي هذه    معلمين  مشاهدات،  نموذجية  دروًساالمعلمين الذي تضمن    إعدادمن مشروع    جزءهو  البحث  

بهدف تطوير فهم واستيعاب أساليب التدريس في التفكير    صفوفهممناقشات مع المعلمين وتدريس المعلمين في  

 " يةالسحر Vللطالب تسمى " التي أُعطيت، والمهمة حالة"  بحثإجراء البحث باستخدام طريقة "   الرياضي. تم  

 (The Magic V)  . 

 

  ، ، مع االلتزام بالتعليماتالتجريب الذاتي  يُعتبر.  منفسكأالمهمة ب  وحاولوا تنفيذبضع دقائق    واذ، خُ القراءة  قبل متابعة

 الطالب. مر  بهاأمًرا بالغ األهمية إلنجاز المهمة وفهم العملية التي 
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 السحرية  V مهمة

روا قالبًا   • داخل   البطاقات وا. ضع5-1 مع األعداد بطاقاتالملحق أ( وخمس   وا إلى)انظر يةلسحرا  V لحض ِّ

 القالب بحيث يكون مجموع ذراع واحد مساويًا لمجموع الذراع األخرى. 

 الشرط المطلوب؟  يتحققبحيث  األعدادما هو عدد الطرق المختلفة التي يمكن بها ترتيب 

 طريقة مختلفة(. 20: هناك أكثر من إرشاد) ورقة على  معملك واوثق

 

 السحرية  V هذه

 

 

 السحرية  V هذه ليست

 

   ومتى ال يتحقق الشرط المطلوب متى يتحقق، األعدادحول كيفية ترتيب  طرح فرضية مهل يمكنك •

 ؟ متبرير فرضيتك مهل يمكنك •

 

وصف    ،في ثالث مدارس ابتدائية في أستراليا  ة إلى الرابع  ةطالب من ثالثة صفوف من الثالث  البحثشارك في  

.  الصفمن قبل فريق البحث وليس من قبل معلمي    البحثدروس    تعليم  كندا. تم  من مدرسة ابتدائية في  واحد  رابع  

علومات من خالل مقاطع م جمع  لبعضهم البعض وللمعلم. تم   والتعليلتبرير لكان هناك توقع واضح من الطالب ل

  80ينة من  أزواج. تكونت العب  التالميذعمل  المكتوب.    والتوثيقصوتية للمناقشات الجماعية  وتسجيالت    ،فيديو

 حول عملهم وطريقة تفكيرهم. امكتوبً  توثيقًا 40طالبًا قدموا 

البداية،    فحصها، وُطلب منهم  جاهزةفرضية  وب عد ذلك حصلوا على    ،المهمة  أن يبحثوا  من الطالب  ُطلبفي 

   دقيقة حسب الخطوات التالية.  60الدرس  وتبريرها. استمر  
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   ." يةالسحر V" البحث مراحل العمل في مهمة  2يصف الجدول 

 "يةالسحر V" البحث : خطوات العمل في مهمة 2جدول  

   المتوقعةعمليات التفكير     ية عملال الخطوة 
التشجيع على تحفيز  

 التفكير 

 . " يةالسحر V" تعريف    االفتتاحية

 . وليس مثاالً   ينطبقتقديم مثاالً 

  

 وتباين مقارنة

 

تشابه وما هو  الما هو 

   االختالف في المثالين؟

 : التوثيق العمل في أزواج وتسجيل  1

 . ية السحر Vكثيرة من  حاالت  جدوا

 

حالة  ال  هذه أن ون كيف تعرف تبرير  ،وتباين مقارنة

V ؟ سحرية   

  ُوجدت،الحاالت التي  لعرض  نقاش صفي  2

 والتحقق.  والتباينالمقارنة 

 

 ، تبرير،وتباين مقارنة

 طرح فرضيات 

 

في كل هذه   ونماذا تر

وما   التشابه الحاالت؟ ما هو 

   هو االختالف؟

  نا إذا وضع  ةسحري   V  بناءقال سامي: "ال يمكن   3

 . " ا في األسفلزوجي   عدًدا

لماذا نعم، لماذا   وا؟ اشرحصحيحسامي  قول  هل  

 ال. 

 تبرير،  ،وتباين مقارنة

 

كيف تقنع نفسك واآلخرين  

   أن سامي على حق؟

الطالب    التي استعملها  طرقال حول    نقاش صفي  4

 ( فرضية سامي.دعمأو  دحض)  لفحص

 

 اقنعني" "  تبرير

 لماذا؟" "

 

 

تقديم   وُطلب منهم تحديد أوجه التشابه واالختالف بينهما. ثم تم    ،مثالين، ُعرض على الطالب  االفتتاحيةفي مرحلة  

عد ذلك  ب    تم    .اآلخربحيث يساوي مجموع ذراع واحد مجموع الذراع    األعدادهو ترتيب    السحرية   Vالتعريف:  

في القالب ونقلها   األعداد  أن يضعوا، وُطلب منهم  األعداد السحري وبطاقات    Vإعطاء كل زوج من الطالب قالب  

 . يةالسحر Vعلى المزيد من حاالت  للحصولمن مكان إلى آخر 

  تعريف ل  تهم مناسبةتهم بأن أمثل، وكتابة شرح لكيفية معرفالتوثيق  ورقةالمختلفة في    اإلمكانياتُطلب منهم تسجيل  

V ية. السحر      

 .الصفي النقاشفي  اشتركوا، ثم بنوهالحاالت التي ل والتباينمقارنة الالطالب  تناولالدرس كل خالل 
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  ية، السحر  Vصفات  الطالب فرضياتهم الخاصة حول   إلى أن يطرح  تمييز التشابه واالختالف بين الحاالت  أدى 

أساًسا   ،واالختالفتشابه  حول ال  ،بين الطالب  الحوار  خلق.  على الطالب  فرضيته  عرض ساميأن يحتى قبل  

 األعداد مع    يةالسحر  Vالمشتركة لحاالت    الصفاتفرضيات حول    ولطرح،  يةالسحر  Vلتمييز الشرط الضروري لـ  

5-1 . 

  هذا ى سبيل المثال: "كيف تقنع صديقًا أنتبريرات. علطرح أسئلة من أجل تشجيع إعطاء  ، تم  الدرسكل خالل 

V (.4 وخطوة 2 خطوةالصفي ) النقاش خالل خطوت ي  مطلوب بشكل خاص  التبريرات  إعطاء؟" ةسحري 

يدعي الباحثون أن الطالب يتمكنون من التعبير     النقاش الصفي. الطالب المكتوبة معلومات أقل من    نتائجأنتجت  

في إطار    تعليلوال جمعها وفقًا لمستويات التفكير   ترميز المعلومات التي تم    عن أنفسهم شفهيًا أفضل من الكتابة. تم  

 . MRALعمل 

 إجابات الطالب:ترميز فيما يلي بعض األمثلة حول كيفية 

في في نفس الترتيب." "   3  و    2  عندما يكون)رؤية( التشابه والعالقات. "   تمييز:  1المستوى    -  والتباينالمقارنة  

، يعتمد في دوائر". في هذا المستوى  ميع األعدادجفي مكان آخر" ، "   4." " األعدادنفس    يوجد  اكل واحد منهم

 تحديد التشابه على المظهر أو على سبب سطحي.

ألن المجموع في كال   ،ف. "في كال الذراعين العدد متساو  ختال: تحديد التشابه واال2المستوى   -  والتباينالمقارنة  

 ". 8الذراعين هو 

   البحثنتائج 

، لوحظ تباين كبير بين السحرية  V  لوبحثوا عن أمثلة    ، الطالب في أزواج  فيها  عمل  التياألولى    الخطوةخالل  

 الطالب. 

من   األمثلة  عدد  مكرًرا(.    26إلى    0تراوح  كان  بعضها  أن  من  الرغم  االفتراض )على  تأثير   ن  أ  يجب   هناك 

 ِّ  فحصها.  بغض النظر عن عدد الحاالت التي تم   ،فقط . تناول التحليل إجابات الطالبالطالب أزواج ناتلمكو 

   

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


8 

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

 لألزواج األربعين في الجداول واألمثلة التالية:  لالمسج   التوثيقيظهر تحليل النتائج حسب 

  الحصول التي قدموها حول مسألة كيفية    والشروحوفقًا لنتائج الطالب    وتباينمقارنة  مستويات    3الجدول    يعرض

 : السحرية Vعلى حاالت 

   لدى الطالب تمييزها  التي تم   والتباين: مستويات المقارنة 3جدول  

مستويات المقارنة   

   والتباين

  التكرارية الوصف 

  والتكرارية 

بالنسب  

  المئوية 

(N=40 ) 

تحديد )رؤية(   . 1

    التشابه والعالقات 

معرف الطالب  عنيستخدم  الحاالت    وتباين  لمقارنة  األعداد  تهم 

  : مثل   ،سطحية  صفات المعرفة على  تعتمد    السحرية.   V  ل المختلفة  

 . األعداد بعض تحديد مكان أو  Vفي  األعدادترتيب 

21 

52.5% 

تحديد التشابه   . 2

   ف ختالواال

معرف الطالب  عن يستخدم  أو  األعداد    تهم    صفات   تذكر لتحديد 

 .  السحرية V لالمشتركة في حاالت مختلفة  األعداد

6 

15% 

شابه  عن الت بحث ال . 3

   واالختالف 

حاالت   عن  منهجي  بشكل  الطالب  لتحديد    السحرية  Vيبحث 

 مختلفة. المشتركة التي تظهر في حاالت  الصفات

 

13 

32.5% 

 

  : والتباينطالب حول موضوع المقارنة أمثلة على إجابات 

 1 مثال •

 

 وحتى  األعداد ف على أوجه التشابه والعالقات( ألن الطالب نقلوا  )التعر    1في المستوى    التوثيقترميز هذا    تم  

   .ية السحر Vقاعدة ل أن ذلك مناسب، لكنهم لم يتحققوا من  الجمع حواصل حسبوا
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 2 مثال •

  

 V معظم حاالت ا، حيث وجدبشكل منهجي واعمل الطالب زوجألن  3ستوى في الم التوثيقترميز هذا  تم  

  ".المجموع  ذلك يُغير : "ألنلوا وعل  في الذراعين وليس في الرأس  األعداد بدلوا)بعضها مكرر(.  يةالسحر

  إلى الصفة االنتباهاألول أمًرا بالغ األهمية لتشجيع الطالب على  الصفي النقاش في جميع المدارس األربع، كان

  األعداد، وهو أنه عند استخدام "(العدد في األسفل)"   ية السحر V في رأسالموجودة  داألعداجميع لالمشتركة 

 ا. دائمً  فردي هو العدد، فإن هذا 5إلى  1من 

أدناه".    أن نضعه خاص من األفضل    عدد على أنه "   تطرقوا له لكنهم    التعبير عدد فردي، لم يستخدم بعض الطالب  

بشأن خصائص   تعميم  إلى  الوصول  في  والخطأ فشلوا  التجربة  استخدموا طريقة  الذين    Vفي    األعدادالطالب 

لذلكيةالسحر ا.  القدرة على  الطالب من تطوير  لتمكين  تعميمات،  إلى  الوصول  أو  الضروري  الفتراض  ، من 

 مشتركة لجميع الحاالت التي يفحصونها.  صفة مساعدتهم على اكتشاف 
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 لفرضية سامي:  كإجابة، الطالب لتوثيق مستويات التبرير وتكرار الحاالت وفقًا  4الجدول  يعرض

 الطالب  لدى   التي تم  تحديدها : مستويات التبرير 4جدول  

 

 الوصف  مستويات التبرير 

  التكرارية

  والتكرارية 

بالنسب  

 المئوية 

(N=40 ) 

 تبريروجد ي ال  . 0

 

 فرضية سامي صحيحة.  ال يُظهر أن  

 ستجيب لفرضية سامي. ي ال 

يقترح  ولكنه ال   ،شير إلى أن سامي على صواب أو خطأيُ 

   تعليالت.

12 

30% 

مصدر   التوجه إلى . 1

   موثوق به

إذا كانت فرضية سامي    ما   مع المعلم أو أي شخص آخر  يفحص

 صحيحة. 

0 

0% 

مشتركة   صفة شرح   . 2

أو مثال   مناسب بمثال

   مضاد

 

 

 . صادقأن سامي   يذكر

  عدًدا  ناوضح أنه إذا وضعكي ي مخطًطا ل  يرسم أو  مثاالً   يُعطي

  V  على    ال نحصل،  5-1ا أدناه عند استخدام سلسلة األرقام  زوجي  

 . يةسحر

17 

42.5% 

التحقق من وجود   . 3

  لدى المشتركة  الصفة 

أحد أعضاء  

   المجموعة 

 

والفردية   الزوجية  األعداد  خاصية  يدعييستخدم  غير  أنه    كي 

إنشاء   بحيث    5إلى    1من    األعدادسلسلة  مع    ةسحري   Vممكن 

 . ألسفل في ا  يكون عدد زوجي

8 

20% 

التعميم  توسيع . 4

   منطقية  حجة باستخدام 

تبرير  ل" الستخدام تعميم واحد لفإن  يستخدم حجة منطقية "إذا ... 

، رًدا على  ةسحري ال  Vمشتركة لجميع حاالت    صفةوالتحقق من  

 فرضية سامي. 

  6  العددإلى    فرضية سامي  إذا قمنا بتوسيع  اممكًن   هذا  أن  يذكر

 (. 5- 1  األعدادمن  بدالً   6- 2  هذا يعني أن نستخدم األعداد)

3 

7.5% 

 

 

وأقل     الصف،طالب  ث ُطلب منهم التبرير أمام جميع  ، حيالشفوي  الصفي  النقاشفي    أكثررات الطالب  يبرتكانت  

   في التوثيق المكتوب.
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 مختلفة:مستويات  فيرات يبرتفيما يلي أمثلة ل

 رات: يبرتال توجد  - 0رات في مستوى يبرتعلى أمثلة 

 " .ية سحرال Vفي   ازوجي   عدًداضع ن أن . ال يمكنهذا غير ممكن• " 

 فردي."  عدد البطاقات ألن  5إلى    1 األعدادفي   ازوجي   عدًداضع ن أن أعتقد أنه ال يمكن• " 

 ربما هناك مائة طريقة للقيام بذلك." • " 

 

  يحدث . قد  موثوق بهإلى مصدر    التوجه  -  1في المستوى  رات  يبرت، لم يكن هناك دليل على وجود  وفقًا للنتائج

 . للصف الثابتالنشاط لم يكن المعلم  هذا مالمعلم الذي قد   حقيقة أن  البسبب  ذلك

 أو مثال مضاد:  مناسب مشتركة بمساعدة مثال لصفةتقديم شرح  - 2في المستوى رات يبرتأمثلة على 

ال   ن خالل إيجاد أمثلة سامي م  فرضيةمعظم الطالب    فحص.  (%42.5)هذا المستوى    فيرات  يبرتكانت معظم 

 . يةالسحر V جتُ ن  ت  زوجي في الرأس ال  عددوضع  عند أنه نواوبي  ، وأمثلة مضادة مناسبة

.  1يظهر بفارق  على الذراعين    اإلعداد مجموع    ، فإن  في األسفل  زوجي  عدد   وضعناطالب أنه إذا  من ال  قسم  انتبه

 لدحض الفرضيات وهذا ما فعله بعض الطالب. ناجعةاستخدام األمثلة المضادة طريقة  يُعتبر

 

 أحد أعضاء المجموعة: لدىمشتركة  صفةالتحقق من وجود   – 3في المستوى رات يبرتأمثلة على 

 . تعليلهم، يُطلب من الطالب تفصيل وتبرير في هذا المستوى

كال على   المجموعالفردية في األسفل للحصول على نفس  األعداد ضع ن أن يجبألنه  ال يمكنهذا "  •

على الذراعين  المجموعألن  ية،سحر V حصل علىن ال، في األسفل 4أو   2 ناالذراعين، وإذا وضع

 ".غير متساو  

زوجيين للحصول على مجموع زوجي   عددين حتاج إلى  ن،  األعدادجة سامي. جربنا جميع  أنا أتفق مع حُ "  •

فردي إلى    عددتقسيم    ول على مجموع زوجي. ال يمكنزوجي للحص  وعدد فرديين   عددينحتاج إلى  نو

يكون   كي  2قبل القسمة على  يال الذراعين يجب أن  في كِّ   عداداألمجموع كل    ")يعني أن    قسمين متساويين

 في كل ذراع هو نفسه(. األعدادمجموع 

 

  منطقية: ُحجةتوسيع التعميم باستخدام  – 4في المستوى رات يبرتأمثلة على 

فرضية سامي إذا أضفنا   تتحقق(.  5-1  األعداد الزوجية )في سلسلة    األعدادهناك أعداد فردية أكثر من  "  •

 " (.6-2  األعداد سلسلة)نستخدم  6 العدد

نتمكن من    كي،  زوجي)في الذراعين( نحصل على عدد    األعدادمن الضروري أنه عندما نجمع كل  "  •

 تقسيمها إلى مجموعتين بالتساوي." 
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 : البحثص واستنتاجات يلخت

فرضيات   بطرحلهم ذلك    أتاح،  والتباينلمقارنة  اتفكير  النخراط في عملية  با طالب  تيحت الفرصة للعندما أُ  •

 التعميم والتبرير.  علىتدعم تطوير قدراتهم 

.  يةالسحر  Vالطالب    بحثوالتبرير عندما    والتبايننتائج البحث تحديد مستويات مختلفة من المقارنة    أتاحت •

 مضادة.وأمثلة  مناسبة إضافية تضمنت التبرير من خالل أمثلة  ، لوحظت مستوياتفي مرحلة التبرير

ف في الحاالت المختلفة  ختالواال  التشابهمقارنة إليجاد  لية  ر للطالب وقتًا كافيًا إلجراء عمالدرس الذي وف    مبنى •

  التبادلالمشتركة مثل قانون    الصفة، وتحديد  الفرضيات  طرحساعدهم في  وعامالً حاسًما  كان  ،  يةلسحرا  V  ل

 فرضيات وتعميمها. طرحللوصول إلى  كثيرة أمثلة إنتاجسلط الضوء على أهمية . هذا يُ الجمعفي 

وتحديدها وإنشاء   ،، من المهم السماح للطالب بمشاهدة األمثلةاحوصول إلى مرحلة االفتراض بنجمن أجل ال •

 أمثلة خاصة بهم.

المشتركة   الصفاتمشتركة للبحث عن أمثلة إضافية.    صفةاستخدام    كان  البحث  افي هذ  شوهدنوع التعميم الذي   •

  اإلضافية،   أنواع أخرى من التعميمات  نشاهد. لم  العدد في الرأس   وزوجية  التبادلهي قانون    ُطرحتالتي  

 أخرى.  أعداد مجموعاتإلى فرضية لتوسيع ا :مثل

. لم  MRALليست بالضبط نفس المستويات التي تظهر في    البحث  افي هذ  شوهدتمستويات التبرير التي   •

مضادة  واألمثلة ال  المناسبة  مستوى "استخدام األمثلة  وأُضيف".  موثوق بهمصدر    التوجه إلىمستوى "   نشاهد

ما إذا  ، استخدم الطالب أمثلة إضافية إلظهار  تعميم". في هذا المستوىالفرضية أو  الشرح أو التحقق من  لل

 . تجداسب النمط أو العالقة التي وُ أو القاعدة المشتركة التي وجدوها تن  الصفة المشاركة كانت 

 شاهدنا، منطقية". وبدالً من ذلك مستوى التبرير "توسيع التعميم باستخدام حجة البحث افي هذ نشاهدلم  •

 من مستوياتهذه الوجود  فحصأو دحض فرضية". يجب أن يستمر  لدعممستوى من "استخدام الحجة 

 المستقبلية.  األبحاثالتبرير في 

طلب منهم توثيق  نرياضي لدى الطالب في هذه األعمار، من المهم أن  ال  الحوارمن أجل تعزيز القدرة على  •

 توجيه.الوقت بمساعدة المعلم مع أسئلة في نفس  الصف أمام  شفوي نقاش، وإجراء ي اكتاب طريقة تفكيرهم 
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تعزيز القدرة الرياضية على االفتراض والتبرير لدى طالب الصف الثالث:    -(  1مقال )ص  يلخت

 Lin & Tsai (2016) –  الزوجية / الفردية  األعدادمجموع 

جج التي  التعميم والتبرير هي أساس التفكير الرياضي. يتضمن التبرير مجموعة من الحُ  ،فرضياتطرح ال

 صحة الفرضية.  إلثباتيستخدمها الطالب 

 ،ا مناسبًا لطالب المدارس االبتدائيةعالقة بينها محتوى رياضي  حث عن  أو الب  أعدادنمط    ن فيالتمع  كون  ييمكن أن  

مجموع    يتناولالنشاط الذي    تم  اختيارالسبب    لهذارياضية.  حجج    بناءنشاط    هم على االنخراط فيمن شأنه أن يحفز

   لهذا البحث.  كموضوعالزوجية والفردية   األعداد

   إطار نظري

ن  مستويات مختلفة لدى الطالب.  في تبريرتحديد عمليات  يُمكِّ

 :طالب المدارس الثانوية والكليات لدى مستويات 3تحديد  تم   

(: عندما يعتمد الطالب على عامل  موثوق بهمصدر التوجه إلى على عامل خارجي ) يعتمدإثبات  .1

  ، فإن حججه ليس لها أي تبرير رياضي.الوالدين أو الكتب  ،المعلم :مثل ،خارجي

 على مثال أو سلسلة من األمثلة. تعليلهتجريبي: عندما يبني الطالب برهان  .2

، فإن  ضي على مستوى عام يتجاوز األمثلة رياتفكير  تضمن  حجج تم الطالب  تحليلي: عندما يقد    برهان .3

  ،نصكرها. يمكن أن تظهر الحجج مها مناسبة لجميع حاالت الفرضية التي يبرالحجة المنطقية التي يقد  

مها يمكن  ، يفهم الطالب بوضوح أن الحجة التي يقد  ملموس. في هذا المستوى  بشكل  أو  ،تمثيل رمزي  أو

 . األعدادتعميمها على جميع 

المدرسة االبتدائية يُ في  أمثلة. ومع ذلك  -   2في مستوى    باألساسبرر الطالب  ،  يُ إعطاء  ن تحسين مستوى  مكِّ ، 

، أو عن طريق طرح أسئلة حول  رياضي  تعليل  يتناول  نقاشتبرير الطالب إذا دعم المعلمون الطالب أثناء إجراء  

 النتائج التي يحققها الطالب. في  الصحيح وغير الصحيح

  ،بالضرفي    التبادلكيف يبرر طالب الصف السادس قانون    فحصت  التي(  1999)فالنتين،    اتالباحثإحدى    بي نت

شير نتائج الحجج المعممة. تُ   وهو  3إلى المستوى    موثوق بهاالعتماد على مصدر    وهو   1أنهم انتقلوا من المستوى  

التبرير    أبحاث إلى أنه يمكن تعزيز جودة  المعلمون لطالب    والتعليلمختلفة  المدارس االبتدائية فرًصا  إذا وفر 

 فرضيات وتبريرها. لطرح 

لتعز  طرحثير  يُ  أداة  التبرير هو  تبريرها.  إلى  الحاجة  ف  الفرضيات  الرياضيةه  يز  للمفاهيم  الطالب  ولتشجيع م   ،

 لماذا تنجح األشياء في الرياضيات؟  البحث

الفرضياتعلى  ال تشجع كل مهمة   أنواع مختلفة من  طرح  إلى  المختلفة  المهام  . قد تؤدي الفرضيات، وتؤدي 

   لفة من التبرير.مختلفة إلى مستويات مخت مواضيع
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إلى هذه    التطرقساعد  يُ ص(.  يلختهذا ال  في  3صفحة    واد الباحثون سبع مراحل عند وضع الفرضيات )انظرحد  

 المراحل المعلمين عند تخطيط المهام التي تشجع على طرح الفرضيات.

تدريسها في الصفوف االبتدائية الدنيا   يتم    ألنه  ،الزوجيةواألعداد  الفردية    األعداد   موضوع، اختاروا  البحث  ا في هذ

   في جميع البلدان.

 بالطرق التالية   الزوجية  صفةطالب الصف الثاني أن الطالب شرحوا  تبريرات فحص البحث الذي  وجد

(Keith, 2006)  : 

 . فردي   العددفإن  ،  األقسامفي أحد  أكثر 1هناك ولقسمة ا يقبلمتساويين. إذا لم  قسمينالكمية إلى  تقسيمأ.     

 . فردي   العدد  فإن، لقسمةا يقبل. إذا لم 2على  تقسيم العددب.    

 . فردي   العدد فإن  ،  لقسمةا تقبلشخصين. إذا لم  علىبالتساوي  الكمية. تقسيم ت   

 ثالثة تعريفات للطالب:  ، ُوجدتفي الصف الثالث( Ball  ،1993) آخر بحث في

 ، وال يوجد باقي.2الزوجي على مجموعات من الطبيعي . يحتوي العدد أ   

 . 1زائد   2  العدد الفردية هي مضاعفات واألعداد  2 العددالزوجية هي مضاعفات  األعدادب.    

 زوجي.العدد  الفي يوجد  2نة من . كم عدد المجموعات المكو  ت   

على األمثلة إلثبات صحة   واطالب الصف الثاني أن جميع الطالب في البداية اعتمد فحصت التي ةالباحث بي نت

ل يشك   اإلثبات الذيما هو  النقاشفي   الصف تناول كلما، وكانوا متأكدين من أن هذا كاف  لإلثبات. فرضيتهم

 ، أصبحت حجج الطالب الرياضية أكثر عمومية وأكثر إقناًعا. دلياًل كافيًا

   : أسئلة هذا البحث هي

 الفردية في الصف الثالث؟ األعداد األعداد الزوجية و فرضيات حول المعلمون طرح  دمجكيف  .1

 أكثر تبرير مجموع األعداد الفردية والزوجية  كيف قاموا ب و  ،فرضياتطالب الصف الثالث    طرحكيف   .2

   كل الحاالت؟من 

  عملية البحث

 ز، وشارك فيه ستة معلمين. رك  المعلمين لمدة ثالث سنوات إعدادإجراء البحث في تايوان كجزء من مشروع  تم  

في عمليات التبرير  وتفعلهمفرضيات  طرحعلى  الطالب شجع مهام تُ على مساعدة المعلمين في إنشاء  البحث

متعلقة بالمواد الموجودة ، المعلمين على بناء مهام بالتربية الرياضية مختص، المجموعة مرشد شجع  الرياضي.

، وقاما بتنفيذها في صفهما، صفي  مهمة معلمان. اختار فقط م من الكتابوليس مجرد التعل   الصففي كتاب 

 .الثالث

  ، وتم  الصففي مجموعة المعلمين حول ما حدث في   نقاشإجراء  المهمة. بعد ذلك تم   واحدمعلم  ذفي البداية نف  

  ة مكونة مناآلخر. شارك في النشاط مجموعالمعلم  صف فيالمهمة  تنفيذ ، ثم تم  إجراء تعديالت حسب الحاجة

 . مدنيةفي منطقة الضواحي واآلخر في منطقة  الصفوف  فتاة. كان أحد 22 فتى و   27طالبًا:  49
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 : خطوات تخطيط المهمة

 . التعليمي. تحليل المواد التعليمية في الكتاب أ    

 الفرضيات. لطرحمناسبة ب. تطوير مهام     

 م المعلمين. في مجموعة تعل   تقرير. تخطيط النشاط وإعداد ت    

 . في الصفطالب ال معالنشاط  تنفيذ. ث    

 م المعلمين.في مجموعة تعل   الصففي   الذي تم  . تقييم النشاط ج    

  من نفس العمر. آخر صف لنشاط مرة أخرى الستخدامه في ا. تخطيط ح    

 الفرضيات: لطرحيات رئيسية خمس عمل بحيث تفحصكل مهمة  تخطيطتم 

 وتنظيمها. حاالت نهائيةمجموعة  بناء. 1     

 صحتها. وفحص فرضيات تصنيف ،فرضيات بناء ،البحث عن األنماط ن،التمع  . 2     

 التحقق من صحة الفرضيات.. 3     

 فرضيات. تعميم. 4     

 .وتعميمتبرير . 5     

 بأكمله.  الصفمع  افي مجموعة وأخيرً  ، ثممن العمليات بشكل فردي عملية كل تنفيذ تم  في البداية 

   البحثنتائج 

في   اللذان شاركا  المعلمان  الكتاب    الذي  نشاطالعلى    البحثاعتمد  في  النشاطالتعليميكان موجوًدا  هذا  في   . ،

أنماط. الزوجية عليها، واكتشاف األعداد  الفردية و  تحديد األعداد، وُطلب منهم مائةلوحة العلى الطالب  تُعرض

تنفيذها  لالمهمة    تخطيط  قرر المعلمون التخطيط لمهمة أخرى الكتشاف خصائص األعداد الزوجية والفردية. تم  

 على مرحلتين. 
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 . الزوجيةاألعداد  الفردية و  األعدادوفهم معنى    بناء، والتي تهدف إلى  الخطوة األولى في النشاط  5لجدول  ا  يعرض

   الخطوة األولى  - الزوجية )الفردية(  األعداد فرضية حول مجموع  طرح مهام تؤدي إلى : 5جدول  

   خطوات طرح الفرضيات   النشاط سير

  إلى   0مختلفين بين    عددين   كل واحدالعمل في مجموعة. يكتب   .1

 مختلفة.  أعداد  8. يجب عليكما معًا إنشاء 100

  حاالتال من مجموعات بناء

  أنماطوالبحث عن  الحاالتتنظيم   .إلى أنواع حصلتم عليهاالتي   األعداد صنفوا .2

 ؟ فردي العدد الزوجي وما هو ال العددما هو  .3

 جملة لكل نوع. وااكتب .4

 فرضية   طرح 

 

واألعداد  الفردية    األعداد، والتي تهدف إلى فهم خصائص مجموع  الثانية في النشاط  الخطوة  6الجدول    يعرض

 الزوجية. 

 الخطوة الثانية  - الزوجية )الفردية(  األعداد فرضية حول مجموع  طرح مهام تؤدي إلى : 6جدول  

   خطوات طرح الفرضيات   النشاط سير

في المجموعة    بنيتموهاالتي    بين األعدادمن    عددين  كل واحديختار   .1

 . ويجمعونها

 حاالتال من مجموعات بناء

في ورقة عمل المجموعة.   بنيتموهاجميع التمارين التي  وااكتب .2

الزوجية   وإلى األعداد الفردية باللون األحمر  أشيروا إلى األعداد 

 باللون األسود. 

  الحاالت في مجموعةتنظيم 

  طرح فرضيات، نمطالبحث عن   ورقة العمل. فيها و؟ اكتبمماذا اكتشفت .3

   الفرضية  وفحصالتحقق  ؟ أيًضا  لحاالت إضافية ةمناسب مأي من اكتشافاتك .4

تصف .5 فرضياتكفرضية  كل    ونكيف  قمت  ممن  جميع  تعميم  ب  مإذا 

 الحاالت؟

 تعميم

 تبرير    صحيحة؟  م أن عباراتكمأصدقاءك ونتقنعكيف  .6
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 :البحث اطالب الصف الثالث في هذ  اقترحهاالفردي التي   والعددفيما يلي تعريفات العدد الزوجي  

 . أصدقاءله   ال يوجدالفردي  والعدد أصدقاءالزوجي له    العدد•  

 . منفردةالفردية   األعدادالزوجية هي مضاعفات.  األعداد • 

 . 1،3،5،7،9الفردية هي   األعداد. 0،2،4،6،8الزوجية هي  األعداد • 

 ا. فردي   اآلحادرقم  األعداد الفرديةا، وفي زوجي   اآلحاد رقم  • في األعداد الزوجية

 (.2القفزات بمقدار  نقصدوما إلى ذلك )  2، +2، + 0الزوجية تبدأ من   األعداد • 

 إلخ.   2، +2، +1الفردية من  األعداد  

 -)التقسيم إلى أجزاء(، أو باق   له ال يكون لعدد الزوجيا، و1يبقى  إلى مجموعتينالعدد الفردي  مقس  ن ماعند• 

 (.االحتواءقسمة  )الزوجية   لألعداد يوجد باقي واحد. البقى وي ،معًا في كل مرة 2الفردية هي  األعداد  

 

الطالب حول مجموع األعداد الفردية  طرحهاالفرضيات التي 

  والزوجية

 أمثلة من عمل الطالب

 . فردي + فردي = زوجيأ

 ب. زوجي + زوجي = زوجي

 . فردي + زوجي = فردي ت

 زوجي + فردي = فردي . ث
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  والمضافكبيًرا  المضاف إليه فإن  ، إذا كان المجموع ثابتًاج. 

 صغيًرا.

النتائج التي كتبها أعضاء  في أعقاب هذه الفرضيةُطرحت )

  األعداد  رواغي   لماذاالمجموعة في المثال. ليس من الواضح 

 ( ؟أثناء الكتابة

 

 

ما   فحص  هم، وُطلب منمجموعات أخرى  كتبتهاارين  المعلمون لكل مجموعة تمم  ، قد  الفرضيات  فحصمن أجل  

 إذا كانت الفرضية ال تزال صحيحة. 

 كل الحاالت؟  عممتمإذا   كمفرضيات فرضية من  كل ون: كيف تصف5السؤال  عنإلجابة في ا

 ب الطالب التعميمات التالية:ت  ك  

 دائًما. ازوجي  فردي يكون المجموع   عددا إلى  ضيف عدًدا فردي  ناألعداد الفردية، عندما  لكل .1

 .دائًما ان فردي  فإن المجموع يكو زوجي عددا إلى ضيف عدًدا فردي  ناألعداد الفردية والزوجية، عندما  لكل .2

 .دائًما االمجموع زوجي  يكون زوجي  عدد، عند إضافة عدد زوجي إلى الزوجية لكل األعداد .3

 دائًما.  افردي  فردي يكون المجموع  عددا إلى  ضيف عدًدا زوجي  ناألعداد الزوجية والفردية، عندما  لكل .4

 

صحيحة؟ أظهرت نتائج البحث   تعميماتكمبأن    مأصدقاءك  ونتقنعكيف    ئل الطالب:سُ   ريبرتأخيًرا، من أجل صياغة  و

، ولم يعتمدوا فردي  ولعددى من المهمة لعدد زوجي  الطالب استخدموا التعاريف التي صاغوها في المرحلة األول  أن  

 فقط.  على إعطاء أمثلة

   ب الطالب التبريرات التالية:ت  ، ك  1ى سبيل المثال: لتبرير االدعاء عل

، وبالتالي فإن  عندما يكونان معًايصبحان أصدقاء  الفرديين    العددين ، لكن  الفردية   لألعداد  أصدقاء   يوجدال •

 دائًما. زوجي ا مجموًعا نايعطيفردية  أعداد  جمع

فردي    عدد  نقسم  أن  بعد    1  ه يبقى، ألنزوجي  عدديكون مساويًا    فردي  عدد  معا  فردي    عدًداضيف  نعندما   •

 . 2على 

الفردي هو ...    العدد   ، ألن  زوجي  لعددمساويًا    المجموع  يكونفردي    مع عدد   افردي    عدًدا  نجمع  ماعند •

   .2+2+2= ...  2+2+1+ ...  2+2+1 فردي هو +  ي ، والفرد1+2+2
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 :الصفوففي أحد  النقاش الصفيمن   فيما يلي توثيق. عتوس  تقديم سؤال  تم   النقاش الصفي،في 

   عدد زوجي أم فردي؟هو   1234  العددهل  :معلمال

 ، ال؟  فردي : 1طالب ال

 زوجي : 2طالب ال

   لماذا؟ :معلمال

هو   30 ،زوجيهو  200  ،زوجيهو  1000.  4+30+200+1000=1234بما أن  : 3طالب ال

  الذي هو زوجي 30زوجي زائد  هذا زوجي زائد زوجي ينتج زوجي. 200+1000. زوجي

 هو زوجي أيًضا.   4يكون زوجي ا. زوجي زائد  30+200+1000 يكون زوجي، عندئذ

 .يكون زوجي ا 4+30+200+1000=1234 عندئذ

. مجموع واحًدا  وكم  عشرة  كم،  مئةكم  ،  ألفًا  كم  ،ن من أربعة أرقامالمكو    العددوجدتها ...  وجدتها،   : 4طالب ال

ما إذا كان ب  وهذا متعلق،  زوجي أو فردي  العدد  ذلك أن    ج منتُ ن  ي    األرقام الثالثة األولى زوجي.

   ا.فردي    وا أزوجي   اآلحادرقم 

الذي تم   :معلمال النمط   م الذي يظهر في كتابك  المئةالكشف عنه في جدول    هذا االكتشاف هو بالضبط 

الزوجية   األعداد، وفي  افردي    اآلحاديكون رقم  الفردية    األعداد ه "في  ، والذي يوضح أن  المدرسي

 ا".زوجي   اآلحاديكون رقم 

 

 .فرديزوجي/ عددينطرح من الحصول عليها  النتيجة التي تم  ع سؤال التوس   تناول، اآلخرفي الصف 

   البحثص واستنتاجات يلخت

 / باستخدام تعريف عدد زوجي كالميةجة منطقية أظهر طالب الصف الثالث القدرة على صياغة حُ  •

في التعريفات التي صاغوها  مثال أو سلسلة أمثلة.مساعدة ، باإلضافة إلى القدرة على التبرير بفردي

 عددينعلى تبرير االستنتاج الذي توصلوا إليه حول مجموع  تساعدهم الزوجي / الفردي للعدد البداية

 زوجي / فردي. 

، دون المرور بالخطوتين ادعاءات تعميم ، وهو: على مستوى من التبريروصل الطالب إلى أتمن هنا  •

 سابقة. أبحاثهذا على عكس نتائج وأمثلة(. مساعدة برير بوالت موثوق بهإلى مصدر  التوجهين )تاألولي

قدرة الطالب على التبرير من خالل دعم المعلمين في عملية   ه يمكن تحسيناالدعاء بأن  البحثدعم  ي  •

  الفرضيات. طرح

في    م الذي تم  الفرضيات. كما أن التعل    لطرح المراحل الخمس    تعليم الطالبقام المعلمون بذلك من خالل   •

  لتعليل والتعميم. اأساس ل المراحل الثالث األولى شك  

 ختار اهتمام الطالب ولم يكن صعبًا على المعلمين. أثار الموضوع الرياضي المُ  •
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المدرسية   • الكتب  في  ظهرت  التي  بالموضوعات  مرتبطة  المهام  يواجه  للصفكانت  الذي  التحدي   .

ز على كيفية يركالت  بعد ذلك يجب  المدرسين هو تحديد ما يناسب افتراض المهام من الكتاب المدرسي.

  التخطيط لمثل هذه المهمة.

   صيلخت

ر  طو  تشجع طالبهم على تنفيذ العمليات التي تُ   بحثمهام  المعلمين على تخطيط    إعداد ين عملية  المقال  فيصفت  وُ 

، ومقابلةمقارنة  ة لفكرة أو ظاهرة رياضية وتشمل  أمثل  ببحثهذه العمليات التي تبدأ    الرياضي.  والتعليلالتفكير  

بالفعل  فرضيات، وتعميمها وتبريرها  وطرح االبتدائية  لدى، يمكن تطويرها  المدارس  وهي ضرورية    ،طالب 

 . الرياضي والتطبيقالرياضيات   تعل ملمواصلة 

  قدرة الطالب في الصفوف فحصتقد و ،وضح بالتفصيل خطوات تنفيذ هذه العملياتتُ  أبحاثالمقاالت  عرضت   

، ولكن العمليات مهمة رياضية مختلفة  بحثكل    . تناولالعمل وفقًا لهامن المدرسة االبتدائية على    الرابعة  - الثالثة  

 .متماثلة كانتبها الطالب  والخطوات التي يمر  

الحاجة التي  يلب، وبالتالي تُ الصفا تنفيذ المهام في توضح المقاالت بالتفصيل الطريقة التي يجب به

وع طرق دمج مهام البحث أثناء العملية التدريسية ين إن   (:4تظهر في منهج الرياضيات في إسرائيل )

ا إذا لم  استعمال مهام البحث مناسبًا لمستويات التالميذ المختلفة. تدريس المعلم، ويجب أن يكون أم 

إلى ما يلي:   نراقب التالميذ الذين ال يستطيعون التوصل إلى االستنتاج المطلوب، فإنَّ هذا يؤدي

ر خاطئة دون أن  تفكي إحباط، إضاعة وقت، إهمال في تطوير المعرفة والمهارات، وتذويت طرق

عند استخدام فعاليات البحث يحتاج المعلم إلى ما يلي: التحضير   .إليها  للتطرق تكون للمعلم فرصة 

 وتلخيصها، ويجب أن يكون ذلك موجًها لتحقيق األهداف الرياضية التي ُحددت الدقيق، متابعة العملية

 ((. 4, )20صفحة )

بقدرات مختلفة : استخدام الجبر المبكر كأداة لتطوير الطالب (2ص مقال آخر )يلختهذا ال مصادريوجد في 

س على المقال اتناول هذي)مترجم إلى العبرية(.  وأمثلة   مالئمة أمثلة، وإيجاد أيًضا صياغة التعميمات التمر 

 .مختلف قلياًل  لهدفلكن  ، الطالب الصغار لدىالبراهين تنمية و ،مضادة

( هو جعل الطالب يفكرون في المبادئ التي يقوم عليها عملهم الحسابي. تساعد التعميمات  2)  المقالالهدف في  

ا يساعدهم على  ، مم  وفيما بينها  العمليات الحسابية، وداخل  وفيما بينها  األعدادالطالب على رؤية العالقات داخل  

 ، مع فهم سبب "نجاحها".ناجعةحسابية بطريقة أكثر عمليات  تنفيذ

إجراء   فردية. أفاد المعلمون أن  أعداد زوجية وبأعداد  عمليات  على األغلب  األمثلة الواردة في المقال تتناول

دعم جميع ت -ذه االدعاءات ومحاولة إثباتها ، وتمثيل هاءات عامة، وصياغة ادعالعملياتحول سلوك  نقاش

، العمليات الحسابية تنفيذكيفية حول  ةرياضي بطريقة في التفكيرالطالب المستصعبين يبدأ  أنواع الطالب.

وإثبات فرضيات حول العالقات   طرحإلى اإلثارة في  ، عد القدرة الحسابية العاليةع األقوياء عملهم إلى ما ب  ويوس  

       .األعدادالرياضية التي تنطبق على فئة ال نهائية من 
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 ية السحر V ل  حاالت المختلفةالصفحة لتوثيق 

    : أسماء أعضاء المجموعة
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   : ملحق بال

.  والتعليلعمليات التفكير    لتطبيقللمهام المناسبة    (4ت وزارة التربية والتعليم )رياضيا فيما يلي أمثلة من منهج  

أنشطة يمكن ممارستها أو توسيعها   لىع  التعليميةبالبحث في الكتب    المقال   ي، يوص1  المقالكما هو مقترح في  

 .والتعليلإلى مهام التفكير 

 ( 30صفحة  )  الصف األول

 

 (53 صفحة) الصف الثاني

 

  (56-55الصف الثاني )الصفحتان 
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 (90-91  تانصفحال) الصف الثالث

 

 

 (122 صفحة ) الصف الرابع
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 (133-132الصفحات ) الصف الخامس
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 المعلمين  الستكمالنشاط 

 

 3نشاط للمقال 

 .عللوا إجابتكم؟  يةالسحر  Vحاالت . كم عدد 5إلى  1من   عدادلأل يةالسحر Vمهمة  نفذوا .1

 األعدادأخرى أيًضا. ما هي   ألعداد ةسحري V بناء ةقدر فرضيات حول اطرحوا في أزواج.  اعملوا .2

ال الذراعين متساويًا؟ )يمكن في كِّ  األعداديجب أن يكون مجموع  التي يةالسحر Vحالة  ل المناسبة

 موه كل ما الحظت ووثقوا مفرضيتك  افحصوا(. ة فقطواحد منزلةمكونة من  أعدادإلى  البحث تقليص

 .وفحصهاعند طرح الفرضية  مواستنتاجاتك

 . MRALعمل الالزوج اآلخر باستخدام إطار   إجابة  حللوا.  آخر زوج بإجابة إجابتكم بدلوا .3

مستويات التفكير التي تظهر   وجدتمإليها. هل   محول النتائج التي توصلت  مع كل المجموعة  نفذوا نقاًشا .4

   ؟MRALعمل إطار  في 

 

 1نشاط للمقال 

 فرضيات. وطرح بحثأنشطة يمكن تطويرها إلى مهام و مواضيعفي الكتب المدرسية عن  واابحث .1

الرئيسية    خططوها بحيث تفحصفرضيات.    طرحل و  للبحثمهمة واحدة    خططوا .2 الخمس   لطرحالعمليات 

 الفرضيات:

 وتنظيمها.  حاالت نهائيةمجموعة  بناء •

 صحتها. وفحص فرضيات تصنيف ،فرضيات بناء ،أنماطالبحث عن  التمعن، •

 الفرضيات. التحقق من صحة   •

 فرضيات. تعميم •

 .وتعميمتبرير  •

 .الحقًا تساعد الطالب على تبرير ادعاءاتهمبحيث مهمة تحضيرية   الً جب أن نخطط أو  : هل يوافكر
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