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العددي اإلدراك
(Number Sense) 

هيبي أحمد .د :بقلم
  

 مقدمة

 ما على السادس، حتى األول الصف االبتدائية،من للمدارس الرياضيات في الجديد المنهاج يرآز

 عامة مبهمة، العبارة هذه وتبدو.العبرية باللغة מספרית נהובת أو ،"العددي إلدراك ا" يسّمونه

 الموضوع آان فإذا .المعرفة مناصري من وآلنا االدراك، في يعيش افكلن .اًمحدد شيئا تعني وال

 الذي االخر اإلدراك من نوع وهناك .األول بالمقام األعداد ادراك عن يجري فالحديث حسابا،

 العددي، اإلدراك في آما معه يتشددون ال آانوا وان الرياضيات، في الجديد المنهاج واضعو يذآره

  . גיאומטרית בנהתו الهندسي اإلدراك وهو

 الحقيقةو. منه النماذج بعض أعطينا اذا اال العددي، اإلدراك هو ما نعرف لن فإننا حال أية وعلى

 الحديثة التقييم امتحانات أن بل  .الموضوع هذا في األمثلة من الكثير يفرد الجديد المنهاج أن

 االتجاه هذا تؤآد إنما المعارف، وزارة قبل من بها المعمول ,الرياضيات في ב"מיצ בחינות

 .الدنيا الصفوف في الرياضيات تعليم في الحديث

 

 :العددي اإلدراك من نماذج

 يحسبوا أن الطالب من تطلب الثالث للصف الرياضيات منهاج في وردت التي المسائل إحدى

 األفقي الضرب أو العمودي، الضرب (المعروفة الضرب طرق استعمال بدون  25 × 67  يساوي آم

 الـعدد :التالية الطريقة استعمال الى المعلمين لمنهاجو اواضع يوجهو) . التوزيع قانون استعمالب

 .4 على مقسوما 6700 هو الجواب فإن ولذلك .4 على مقسوما 100 هو 25

 قوانين تحقيق الطالب من فيه ُيطلب  أيضا،والذي الثالث الصف منهاج من آخر، نموذجا وهاآم

  42 × 3 = 126 أن معروف :هو السؤالو) والتجميع والتبادل التوزيع نينقوا والمقصود( الضرب

 قانون يتذآر ان الطالب على هنا  .حسابية عملية أي إجراء بدون  41x  3  معرفة  والمطلوب 

 هو علهف عليه ما آل وان .فقط 3 بـ الثاني المقدار عن يزيد األول المقدار أن يعرف وأن التوزيع،

 .المطلوب الجواب الى ليصل 126 من 3 يطرح أن هو

 

  

 العددي؟ اإلدراك هو ما إذن .1

 المنهاج، في الموّزعة األمثلة من العشرات وهناك المثالين، هذين خالل من االن يمكننا

 التي المسألة يعالج أن الطالب من المطلوب فهنا .العددي اإلدراك من المقصود فهم

 ملكة ُيعِمل أو .أحيانا السطور بين ما يقرأ أن يضطر وقد.  حمفتو برأس حلها ينوي

 هذا آل الى بحاجة حله منه يطلب الذي السؤال يكون ال قد ف.عنده االستنتاج
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 .تعلمها التي لحسابية الطرق جميع الى أو.الجهد

 الرياضيات امتحان وضع طريقة وهو الموضوع، هذ في اسوقه أن دائما أحب مثال وهناك

 الرياضيات امتحان واضع أن مرة، المحاضرين أحد أخبرنا فقد  .الفرنسية معاتالجا في

 ال والطالب . الجواب الى ويتوصلوا االمتحان الطالب يحل أن يتوقع ال الجامعة، في

 التي الطريقة عن يسأل ولكن .ال او الجواب يعرف آان ان امتحان، هكذا في ُيسأل،

 جديدة طريقة الطالب استخدم هل .للحل لتهمحاو أو طريقه في السؤال فيها عالج

 محاوالته في أخرى مواضيع في تعلمها التي معلوماته استخدم هل الحل؟ في ومبتكره

 جيدة، مناورات هي الحل في مناوراته آانت هل حله؟ في البديهة استعمل هل للحل؟

 سائلوالو الكافي الوقت أعطي لو المطلوب، الجواب الى توصله ان باالمكان وآان

 في ثمينا وقتا الطالب منه يصرف وقد محدود، االمتحان زمن زمن أن ذلك( الضرورية؟

 ).الحل طريقة في التفكير مجرد

 التي البسيطة المكونات بعض الى العددي اإلدراك نجزيء أن الحد هذا عند ويمكن

 :منه المقصود نفهم تجعلنا

 .والمسائل التمارين حل في البديهة عمال    .1

 .الحل في تقليدية غير طرق استعمال  . 2 

 تقليدية غير حل طرق وتقبل فهم.   3 

 .جديدة مسائل حل في سابقا الطالب تعلمه ما توظيف علي القدرة .    4

 

 البديهة؟ هي ما

 ،)البداهة من (العربية اللغة في  البديهة لكلمة المتجدد أو الجديد المعنى آان ربما

 منها معاني، عدة الى تتشعب بنفسها وهي.(intuition) الغربية اللغات من آله مأخوذا

 بدون السريع الفهم أو وسيط، بدون المباشر الفهم أو الحواس، طريق عن المعرفة

 البديهة يملكون الذين األشخاص ولكن.الداخلي البريق من نوع التفكير،إنها إعمال

 تدلهم تلك تجاربهم أن ثبحي آثيرة، سابقة تجارب أصحاب يكونون ما عادة السريعة

 البديهة تختلف وبذلك .األمور معالجة في أو الحل في الصحيحة الطريق سلوك على

 بينما .قهري فعل رد أو آفعل السلبي، المعنى ُتعطى ما عادة التي الغريزة، عن

 .ومفيد ايجابي فعل رد أو فعل هي البديهة

 

 للحل تقليدية غير طرق استعمال

 .أمورهم وتسيير مشاآلهم حل في تقليدية طرقا يستعملون نالعاديي االشخاص ان

 الطرق يستعملون والمبدعون المكتشفون ولكن .األمور وتجري العالم يقوم هذا وعلى

 من من أيضا بل االخرين، علي التفوق أجل من فقط ليس الحل، في التقليدية غير



 /http://mathcenter-k6.haifa.ac.ilجامعة حيفا-المرآز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية
 

 وهذه .عوباتالص على والتغلب المشاآل حل في وسريعة جديدة طرق ايجاد أجل

 مكتشفين قبل من تجاوزها يجري تقليدية طرقا الوقت مع تصبح بدورها الطرق

 وطرق حديثة، آليات باستعمال الكهربائي المصباح اديسون اآتشف لقد. آخرين ومبدعين

  .وهلة ألول "العقل على ترآب ال " تفكير

 .الحل في جديدةال الطرق لتقبل مهيئين البديهي التفكير اصحاب يكون ذلك أجل ومن

 طرق استعمال يستطيع ال الذي الطالب أن هو أعاله والثالث الثاني البند بين الفرق ان

 يعرضها عندما تقليدية غير طرق لتقبل األقل على مهيئا يكون  الحل، في تقليدية غير

 .االخرون أمامه

 

 العددي اإلدراك استعمال مواضع

 المنهاج واضعو يذآر - ،)والثقافة المعارف ارةوز - الجديد للمنهاج مقدمة(آخر مكان وفي

 الجمع مثل الرياضيات في ذاته بحد مستقال موضوعا ليس العددي اإلدراك أن  الجديد

 وباألخص . األخرىالحسابية المواضيع بمعظم يرتبط موضوع ولكنه للقوة، الرفع أو والطرح

 :التالية المواضع في واستذآاره عليه الترآيز  يمكن

 .األعداد في الشفهية حساباتال - أ

 .اليه التوصل قبل حتى الجواب تقدير - ب

 .الجواب معقولية مدى فحص اليه التوصل وبعد - ج

 .سابقة مسائل على باالعتماد جديدة مسألة حل - د

 .وتصحيحها األخطاء إآتشاف - هـ

 

 هتماماال خارج من تبدو آانت مسألة على آثيرا يرآز الجديد المنهاج فإن وبالفعل،

 تقدير" بين البعض يخلط وقد .الجواب تقدير وهي  سابقا، القديم للمنهاج الرئيسي

 تقريب على النهائي الجواب تقدير يعتمد ما آثيرا  و ."الجواب تقريب" وبين "الجواب

 الذي والمثال .تقديره على يعتمد ال الجواب تقريب لكن و .فرعية مرحلية أجوبة

 نستعمل وهنا .مئة أقرب الى أو عشرة، أقرب الى قريبالت عن هو جميعا نستذآره

 الى وليس 20 الى يكون عشرة أقرب الى 15 العدد فتقريب .التقريب في صارمة قوانين

 اهن.  20والعدد 15  العدد بين الفرق نفس هو 10 والعدد 15 العدد بين الفرق ان مع ،10

 .التقدير على يعتمد ال وهو المفعل، وساري به، معمول اتفاق بمثابة القانون يكون

 

  
 االبتدائية، للمدرسة بواآير آتب سلسلة ومؤلف الرياضيات، في دآتور هو الكاتب :مالحظة
 .وحدات الثالث لطالب الطالب رفيق آتاب ومؤلف
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	ملاحظة: الكاتب هو دكتور في الرياضيات، ومؤلف سلسلة كتب بواكير للمدرسة الابتدائية، ومؤلف كتاب رفيق الطالب لطلاب الثلاث وحدات.




الإدراك العددي

(Number Sense)


بقلم: د. أحمد هيبي

مقدمة

يركز المنهاج الجديد في الرياضيات للمدارس الابتدائية،من الصف الأول حتى السادس، على ما يسمّونه " الإدراك العددي"، أو תובנה מספרית باللغة العبرية.وتبدو هذه العبارة مبهمة، عامة ولا تعني شيئا محددًا. فكلنا يعيش في الادراك، وكلنا من مناصري المعرفة. فإذا كان الموضوع حسابا، فالحديث يجري عن ادراك الأعداد بالمقام الأول. وهناك نوع من الإدراك الاخر الذي يذكره واضعو المنهاج الجديد في الرياضيات، وان كانوا لا يتشددون معه كما في الإدراك العددي، وهو الإدراك الهندسي תובנה גיאומטרית . 


وعلى أية حال فإننا لن نعرف ما هو الإدراك العددي، الا اذا أعطينا بعض النماذج منه. والحقيقة أن المنهاج الجديد يفرد الكثير من الأمثلة في هذا الموضوع . بل أن امتحانات التقييم الحديثة בחינות מיצ"ב في الرياضيات, المعمول بها من قبل وزارة المعارف، إنما تؤكد هذا الاتجاه الحديث في تعليم الرياضيات في الصفوف الدنيا.


نماذج من الإدراك العددي:


إحدى المسائل التي وردت في منهاج الرياضيات للصف الثالث تطلب من الطلاب أن يحسبوا كم يساوي  67 × 25  بدون استعمال طرق الضرب المعروفة (الضرب العمودي، أو الضرب الأفقي باستعمال قانون التوزيع) . ويوجه واضعو المنهاج المعلمين الى استعمال الطريقة التالية: الـعدد 25 هو 100 مقسوما على 4. ولذلك فإن الجواب هو 6700 مقسوما على 4.


وهاكم نموذجا آخر، من منهاج الصف الثالث أيضا،والذي  يُطلب فيه من الطالب تحقيق قوانين الضرب (والمقصود قوانين التوزيع والتبادل والتجميع) والسؤال هو: معروف أن 126 = 3 
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 والمطلوب  معرفة  41x  3  بدون إجراء أي عملية حسابية.  هنا على الطالب ان يتذكر قانون التوزيع، وأن يعرف أن المقدار الأول يزيد عن المقدار الثاني بـ 3 فقط. وان كل ما عليه فعله هو هو أن يطرح 3 من 126 ليصل الى الجواب المطلوب.


إذن ما هو الإدراك العددي؟

يمكننا الان من خلال هذين المثالين، وهناك العشرات من الأمثلة الموزّعة في المنهاج، فهم المقصود من الإدراك العددي. فهنا المطلوب من الطالب أن يعالج المسألة التي ينوي حلها برأس مفتوح.  وقد يضطر أن يقرأ ما بين السطور أحيانا. أو يُعمِل ملكة الاستنتاج عنده. فقد لا يكون السؤال الذي يطلب منه حله بحاجة الى كل هذا الجهد.أو الى جميع الطرق لحسابية التي تعلمها.


وهناك مثال أحب دائما أن اسوقه في هذ الموضوع، وهو طريقة وضع امتحان الرياضيات في الجامعات الفرنسية.  فقد أخبرنا أحد المحاضرين مرة، أن واضع امتحان الرياضيات في الجامعة، لا يتوقع أن يحل الطلاب الامتحان ويتوصلوا الى الجواب.  والطالب لا يُسأل، في هكذا امتحان، ان كان يعرف الجواب او لا. ولكن يسأل عن الطريقة التي عالج فيها السؤال في طريقه أو محاولته للحل. هل استخدم الطالب طريقة جديدة ومبتكره في الحل؟ هل استخدم معلوماته التي تعلمها في مواضيع أخرى في محاولاته للحل؟ هل استعمل البديهة في حله؟ هل كانت مناوراته في الحل هي مناورات جيدة، وكان بالامكان ان توصله الى الجواب المطلوب، لو أعطي الوقت الكافي والوسائل الضرورية؟ (ذلك أن زمن زمن الامتحان محدود، وقد يصرف منه الطالب وقتا ثمينا في مجرد التفكير في طريقة الحل).

ويمكن عند هذا الحد أن نجزيء الإدراك العددي الى بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نفهم المقصود منه:


1.    عمال البديهة في حل التمارين والمسائل.


1.  2.   استعمال طرق غير تقليدية في الحل.


 3.   فهم وتقبل طرق حل غير تقليدية

4.     القدرة علي توظيف ما تعلمه الطالب سابقا في حل مسائل جديدة.


ما هي البديهة؟

2. ربما كان المعنى الجديد أو المتجدد لكلمة البديهة  في اللغة العربية (من البداهة)، مأخوذا كله من اللغات الغربية (intuition).وهي بنفسها تتشعب الى عدة معاني، منها المعرفة عن طريق الحواس، أو الفهم المباشر بدون وسيط، أو الفهم السريع بدون إعمال التفكير،إنها نوع من البريق الداخلي.ولكن الأشخاص الذين يملكون البديهة السريعة عادة ما يكونون أصحاب تجارب سابقة كثيرة، بحيث أن تجاربهم تلك تدلهم على سلوك الطريق الصحيحة في الحل أو في معالجة الأمور. وبذلك تختلف البديهة عن الغريزة، التي عادة ما تُعطى المعنى السلبي، كفعل أو رد فعل قهري. بينما البديهة هي فعل أو رد فعل ايجابي ومفيد.


استعمال طرق غير تقليدية للحل

ان الاشخاص العاديين يستعملون طرقا تقليدية في حل مشاكلهم وتسيير أمورهم. وعلى هذا يقوم العالم وتجري الأمور. ولكن المكتشفون والمبدعون يستعملون الطرق غير التقليدية في الحل، ليس فقط من أجل التفوق علي الاخرين، بل أيضا من من أجل ايجاد طرق جديدة وسريعة في حل المشاكل والتغلب على الصعوبات. وهذه الطرق بدورها تصبح مع الوقت طرقا تقليدية يجري تجاوزها من قبل مكتشفين ومبدعين آخرين. لقد اكتشف اديسون المصباح الكهربائي باستعمال آليات حديثة، وطرق تفكير " لا تركب على العقل" لأول وهلة. 


ومن أجل ذلك يكون اصحاب التفكير البديهي مهيئين لتقبل الطرق الجديدة في الحل. ان الفرق بين البند الثاني والثالث أعلاه هو أن الطالب الذي لا يستطيع استعمال طرق غير تقليدية في الحل،  يكون مهيئا على الأقل لتقبل طرق غير تقليدية عندما يعرضها أمامه الاخرون.


مواضع استعمال الإدراك العددي

وفي مكان آخر(مقدمة للمنهاج الجديد - وزارة المعارف والثقافة)، - يذكر واضعو المنهاج الجديد  أن الإدراك العددي ليس موضوعا مستقلا بحد ذاته في الرياضيات مثل الجمع والطرح أو الرفع للقوة، ولكنه موضوع يرتبط بمعظم المواضيع الحسابية الأخرى. وبالأخص يمكن  التركيز عليه واستذكاره في المواضع التالية:


أ - الحسابات الشفهية في الأعداد.


ب - تقدير الجواب حتى قبل التوصل اليه.


ج - وبعد التوصل اليه فحص مدى معقولية الجواب.


د - حل مسألة جديدة بالاعتماد على مسائل سابقة.


هـ - إكتشاف الأخطاء وتصحيحها.


وبالفعل، فإن المنهاج الجديد يركز كثيرا على مسألة كانت تبدو من خارج الاهتمام الرئيسي للمنهاج القديم سابقا،  وهي تقدير الجواب. وقد يخلط البعض بين "تقدير الجواب" وبين "تقريب الجواب".   وكثيرا ما يعتمد تقدير الجواب النهائي على تقريب أجوبة مرحلية فرعية.  ولكن تقريب الجواب لا يعتمد على تقديره. والمثال الذي نستذكره جميعا هو عن التقريب الى أقرب عشرة، أو الى أقرب مئة. وهنا نستعمل قوانين صارمة في التقريب. فتقريب العدد 15 الى أقرب عشرة يكون الى 20 وليس الى 10، مع ان الفرق بين العدد 15 والعدد 10 هو نفس الفرق بين العدد  15 والعدد20.  هنا يكون القانون بمثابة اتفاق معمول به، وساري المفعل، وهو لا يعتمد على التقدير.


ملاحظة: الكاتب هو دكتور في الرياضيات، ومؤلف سلسلة كتب بواكير للمدرسة الابتدائية، ومؤلف كتاب رفيق الطالب لطلاب الثلاث وحدات.
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