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 ما هو الواحد الصحيح؟

What is the whole? 
 

 Nancy M. Wentworth and Eula Ewing Monroe :الكاتبون

Mathematics Teaching in the Middle School, Vol. 1, No. 5. April- May 1995 

 عزمي أبو العسل. د: نقله إلى العربية

 

لة الكسور عموًما مثأفي " واحد الصحيحلا"  أو" الكل"او  "الوحدة "*تعريف

سبب طريقة  العرض ببل غالبا  ما،ليس فقط بسبب مثال  .يلخبط الطالب

هذا المقال يبدأ . الكسرم وفهمالمعلم في محاولته بناء  استعملهيالتي 

مع حالة خاصة، حيث يسئ " الرياضيات البناءة"بتلخيص قصير  عن تربية 

 ةبعدها يعطي ثالثة أمثل. المعلم فهم الجواب الذي يبنيه اثنان  من طالبه

وعن طرق بإمكان المعلم  تشجيع الطالب  ة،لعروض عن الكسور العادي

                                                                                                               .ة وعملية للواحد الصحيح للكسرومفاهيم مفيد  اٍنبناء معفي 

 :ف البناَءةالصفو

الرياضيون البّناءون يقولون إن موضوع التعليم ليس فقط بّث المعلومات  

، لكن تباحث وتطوير المعرفة التي يراها االنسان "حقيقة االشياء" عن 

 Noddings). ستعملها  لفهم تجربة ما وحل مسائل مختلفةكي يمفيدة، 

1990, Cobb 1988)                                              

وتجربتهم  االدراكيةيبني االطفال واقعهم الفردي بالتعرف على قدراتهم 

المعرفة التراثيه تتكون وتتجدد دائما من خالل االعمال المتجانسة العضائها قي المجتمع . االجتماعية

(.(Bruner 1986                                                                          

 .Carpenter et alبيئة  يجرب الطالب فيها بداهته لحقيقة الرياضيات وكشف العالقات  وصف الرياضي البّناء هال

الرياضي البناء هو عرض مهام يمكُن من خالِل حِلها االستفسار عن نمط تفكير  الصفدور المعلم في (. (1988

 .الطالب

هي نوع من الفعاليات " المجموعه المتعاونة" 

التي تسمح للطالب بالمشاركة في  ،البّناءة

هنا . التفكير مع الطالب اآلخرين في بناء المفاهيم

وريثمات مسبقا لغالطالب ال يحفظوا حقائق  وا

المعرفه .غرتماتهم الخاصةوللكن يطوروا ويشرحوا 

 .هنا تبنى فرديا وجماعيا

                                            
 the whole –( الصحيح)، الكل   -unitالوحدة : حيحفي المقال تم استعمال عدة مصطلحات للواحد الص  *
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 Maher and Davis (1990)عن درس  تحدثا
 حدثعلى مثال يتا معلم بّناء، حيث ركز

 كل قرص مقسم ،عن قرصين من البيتسا
سبعه "(. القطع متساوية)قطعة  21الى 

القرص ن ياكلوا قطعة من أعليهم ....طالب 
أي  .القرص الثاني وقطعة اخرى من األول
.  86ص " ؟أكلوا من القرصين( كسر)جزء 

ماهر وديفز اهتما بعرض المعلم للواحد 

ان  حيث قال  المعلم. الصحيح
12

14
من  

القرصين ُأسُتهلك وليس 
24

14
كما قرر احد  

الكالم هنا، هو عن معنى . الطالب
12

14
بان ينبه المعلم انه غير ممكن للتعبير عن كمية  الذي كان كفياًل  

. )البيتسا التي ُأستهلكت من القرصين
12

14
التي تعني ان  االستهالك كان اكثر من البيتسا ,  2كبر من أ( 

همنا هنا في هذا المثال، كان قرصين من البيتسا، يالواحد الصحيح الذي ! وهذه نتائج غير ممكنة. الموجودة
هم الطالب بنى ف. قطعه  21وليس , ( غير مفهوم)قطعه  12الصحيح كان  وهي الكمية التي ُأستهلكت الواحد
 12الواحد الصحيح على أنه مكّون من 

بينما ظن المعلم ان الواحد , قطعة 
 .                                                                                                           قطعة فقط 21الصحيح مكون من 

الواحد جيدا  واان يعّرفعلى المعلمين 

قدموا أمثلة عن عندما ي الصحيح

األمثلة التالية تبين . الكسور لطالبهم

سوء فهم للواحد الصحيح في مسائل 

وتحتوي على نصائح  ،الكسور

في بناء الفهم  ملمساعدته ينللمعلم

 .مع طالبهم 

                                                                                                                                       1مثال

في محاوله الستعمال طريقة 

التي تحتوي على " الرياضيات البّناءة"

أمثلة عينية ومحسوسة، لعرض 

فالكسر . يستعمل العديد من المعلمين كرتونة البيض لعرض قيم الكسور ،مفاهيم رياضية أساسيه
2

1
يمكن  

وعرض , ( 21)ات من كرتونة البيض من أصل دزينه عرضه بتغطية ست خان
3

1
وكذالك , بتغطية أربع خانات 

4

1
 

 (.2انظر شكل )بتغطية ثالث خانات  وهكذا 

ُطلب منها أن تعرض الـ في سنة تدريسها األولى،  ة مبتدئةماري معلم
5

1
قطعة من كرتونة بسرعة قصت .  

البيض تحتوي على خمس خانات واخرى ذات خانه  واحدة،  ثم غطت خانة من قطعة الخمس خانات بالقطعة 

أن تعرض الثلث، أخذت ماري قطعة  ة ماريعندما سـأل المرشد المعلم(.   1انظر شكل )ذات الخانة الواحدة 
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المشكلة في هذا العرض أن المعلمة . خانات الخانة الواحدة نفسها وغطت خانة واحدة في قطعه ذات الثالث

ألن نفس القطعة التي ُأستعملت لتغطية الثلث ُأستعملت مّرة أخرى . أظهرت أن الثلث يساوي الخمس

لقد تنبهت المعلمة  إلى خطأها األساسي في العرض، . ولهذا يكون الثلث نفسه الُخمس. لتغطية الُخمس

ورأت . تغير وأدى هذا لسوء فهم  الواحد الصحيح. اكان مختلًففاضافت أن الواحد الصحيح في كل حالة 

. المعلمة أنه كان عليها الحفاظ على الواحد الصحيح وهي تعرض األسئلة للمقارنة بين الكسور على طالبها

ن ظهرا في عرض الواحد اخطأ. فإن العروض المحسوسة تساعد على بناء المفاهيم , عندما تستعمل بانتباه 

األول كان في استعمال جزء من  كرتونه البيض للتعبير عن الواحد الصحيح . ة البيضمثال كرتون الصحيح في

خانة من كرتونة البيض،  بعدها  21في البداية كان الواحد الصحيح  مؤلًفا من . الجديد بدون تعريفه من جديد

ُقطعت ثالث خانات لتعريف  قطعة الخمس خانات  ُأستعملت كواحد صحيح جديد عندما عرّفت الُخمس، وأخيرا

فطعة الخمس خانات من كرتونة البيض لعبت دور الواحد الصحيح الجديد  كما لعبت قطعه ". ثلث"ُ مفهوم الـ

الخطــأ الثاني ان المعلمة . لكن المعلمة  قشلت في تعريف دقيق للواحد الصحيح في المثال. الثالث خانات

الُثلث كان قد ُعِرف مّرة كأربع خانات من . ندما قارنت بين الكسرينماري لم تحافظ على ثبات الواحد الصحيح ع

خانة . ذات ثالث خانات(  واحد صحيح)خانة، ومرة اخرى كخانة واحدة من وحدة  21ذات ( واحد صحيح)وحدة 

في مثال وبعدها ُثلث ( الواحد الصحيح)واحدة من كرتونة بيض كاملة ُأستعملت للتعبير عن ُخمس الوحدة 

ُخمس كرتونه البيض الكاملة هو ليس خانة واحدة، وُثلث كرتونة . في مثال آخر(  الواحد الصحيح)حدة الو

الواحد الصحيح المعروض لم يبق ثابًتا، لهذا سبب مقارنة ذات معنى . البيض الكاملة هو ليس خانة واحدة

مس وهذا أعطى بناء خاطىء وكنتيجة لذلك، كان االستنتاج غير صحيح بأن الثلث هو نفسه الُخ. ملخبًطا 

الطالب، .                                                                                                            للمفهوم

وخصوًصا الصغار  منهم،  وفي محاولتهم لبناء مفهوم الكسور، يواجهون  مشاكل كافية مع فكرة الجزء من 

 .                            ثابًتا فان هذا يبقي الجزء من الكل في بؤره واضحة" الكل"نا فاذا ترك. الكل

  :                                                                                                                             2مثال 

كثيرا ما يستعمل ورق الرسم البياني لمساعدة الطالب في بناء 

 .     المساحة، لضرب الكسور( موديل)عرض نموذج 

(Peck & Jencks, 1981)  يعرضان مثالين :
5

1

3

1
    َو

6

1

4

1
  

لكن عند عرضهم على ورقة . هنا نرى أن لهما أجوبة مختلفة

، فإن الجوابين في الحالتين يكونان نفس الشئ، رسم بياني

(. 3انظر شكل ) وهو  مربع واحد على ورقة الرسم البياني 

عندما كان المعلم يشرح هذين المثالين في الصف، َسمع طالب 

أما المعلم فلم  يقدر أن  ". انظر، الجوابان نفس الشئ " يقول 

جوابان كيف يمكن أن يكون ال. يجيب على سوء  فهم الطالب

مختلفين عندما كل منها قد ُمِثل بواسطة مربع  واحد على 

 الرسم البياني؟

تمثيل الرسم البياني لـ 
5

1

3

1
    َو

6

1

4

1
    تلخبط الطالب في
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التفكير  أن الكسرين 
15

1
َو  

24

1
د الصحيح  في كل مثال كان مختلًفا بالمساحة،  ولهذا، الواح. متساويان 

القطع  لها نفس الشكل والمساحة في هذا . ظهرت نفس الشئ( الوحدة)قطعة الكسر من الواحد الصحيح 

على المعلمين تشجيع الطالب على رسم . العرض، لكن ليس بمفهومهما ككسور أو كجزء من الكل

الطالب الذين لم يستعملوا ورق الرسم البياني  وبدلها رسموا . سوررسوماتهم الخاصة للواحد الصحيح والك

لقد رسموا عموما مستطيالت . كان عملهم أقل صعوبة في بناء مفهوم ومعنى لألجوبة" موديالتهم"نماذجهم 

 (.2انظر شكل ) متساوية بالكبر لكل من أمثلتهم، ثم قسموها ألجزاء مالئمة لحل المسألة

وهكذا فإن األجزاء . نت المستطيالت التي عبرت عن الواحد الصحيح  متساوية في الكبرفي أغلب األحيان كا 

عرض الطريقة هنا من َمَثل الى آخر . الكسرية كانت أصغر عندما ُقِسم الواحد الصحيح لعدد أكبر من األجزاء

 . حافظت على معنى الكسور المعروضة

الجزء الكسري في  مثال 
15

1
ظهر أكبر    

من الجزء الكسري 
24

1
ألن الواحد  

الصحيح كان متساوًيا في الكبر في 

إن السماح للطالب في بناء . المسألتين

رسوماتهم الخاصة وتعبيرهم للكسر 

بطريقة حّرة  بدل التقيد بورق الرسم 

. البياني، ممكن أن يبعد سوء الفهم

 .الطالب تمّكنهم من بناء مفهوم دقيق الموديالت التي يستعملها 

  :3مثال  

القسمة على الكسر  

ممكن ان ُتشكل 

" صعوبة خاصة لفهم 

 Clemens)"  الواحد

1991)                                        

: أنظر إلى المثال
4

1
:

3

1
" طريقة مفيدة لطرح هذه المسألة هو  

موديل  مساحة الواحد " دة في الثلث؟ كم عدد األرباع الموجو

الصحيح وأجزاء الواحد الصحيح يمكن استعماله لمساعدة الطالب 

الجواب هو ُربع كامل زائد ُثلث ( 5شكل )لبناء  الفهم لهذا المثل 

والثلث " الربع " الحظ أن الواحد هنا يدل على الواحد. الربع آخر

يَشجع الطالب  عندما. معناه ثلث الربع  من الوحدة االصلية

 للتفكير بهذه المسالة باستعمال الموديل 
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المعلم البّناء يجب أن يساعد الطالب على التفكير في كيفية . الذي بنوه، فإنهم يفهمون ما معنى، واحد وثلث

                                                       .            من الوحدة االصلية، وليس واحد كامل من الوحدة االصلية" ربع واحد" أن الواحد في الجواب معناه 

 :                                                            تلخيص

في مثال البيتسا الذي تكلم عنه ماهر و ديفز، المعلمة لم تدرك ما هو الواحد الصحيح في المسألة، لذلك، 

، َغّيرت المعلمة كبر الواحد 2في مثال . ناء فهم للكسر عند الطالبللطالب لم يسمح بب[ غير مفهوم]تسائلها 

الصحيح  بدون أن تفكر بكيفية العرض الجديد للواحد الصحيح، يمكن أن  يؤخر فهم  معنى الكسر الذي  بناه  

  ، الطالب الذين ُأعطي لهم ورق الرسم البياني كأداة لعرض عملية ضرب الكسور، قارنوا1في مثال . الطالب

كسوًرا لوحدات مختلفة بصورة خاطئة، بينما الطالب الذين توصلوا إلى موديلهم الخاص كانوا قادرين على بناء 

، الواحد كان له معان مختلفة من 3في المثال . ثابت( الصحيح)المعنى المالئم بالمحافظة على كبر الوحدة 

ثم ربع واحد وثلث ذلك . إلى أرباع وإلى أثالث في البداية الوحدة الواحدة قسمت. البداية وحتى نهاية المثال

واحد " وكان يجب أن يقوده المعلم، الذي يفهم ألـ " واحد " طالب بنى فهمه للكلمه . الربع  معا لتمثل الجواب

الذي ( الوحدة)يجب على المعلمين أن يعّرفوا بوضوح الواحد الصحيح . ويفهم كيف  تغّير دوره  في هذا المثل" 

عرض الواحد . ل، عندما يطلبوا من  طالبهم تعريف وعرض الكسور بحسب طرق الرياضي البّناءيّكون الك

عندما . الذي يبقى ثابًتا من مثال إلى آخر عموما تساعد الطالب لبناء فهم  مالئم للكسور( الوحدة)الصحيح 

علمين التأكد من معرفة يزداد فهم الطالب للكسور  وكذلك تتغير الوحدات  من مثال إلى آخر، ويجب على الم

إن عرض الكسور بحسب طريقة . طالبهم لتعريف الواحد الصحيح أو  الوحدة، أو الكل، كجزء من فهم المسالة

                         .                                                      التعليم الرياضي البّناء تفتح طرق جديدة، وال  تؤخر في فهم المعاني المناسبة في الكسور 
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