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  أآاديمية القاسمي– عثمان جابر

  أآاديمية القاسمي، باقة الغربية– 2007 ، 11نشر المقال في مجلة جامعة، العدد 

 

 , في مجال الرياضياتالهامةاحد المواضيع  Number Sense     –الحس العددي أو االدراك العددي 

على الصعيد العالمي ).االبتدائية(المبّكرة منها  وعلى وجه التحديد ,وخاصة في المراحل التعليمية 

  لمعلمي الرياضيات القوميالمجلس  الخاصة بمنهج الرياضيات والمنبثقة عن معايير الَتبُرز في, 

في المختلفة األهمية البالغة لموضوع الحس العددي في المراحل التعليمية  )(

 للمرحلة االبتدائية  ) 2006 (  يشير منهاج الرياضيات الجديد,وعلى الصعيد المحلي.المدرسة

الى ضرورة تأآيد الحس العددي في تدريس ,الصادرعن قسم المناهج في  وزارة المعارف,

لهذا .على ان يكون للحس العددي نصيب وافر في حصص الرياضيات ,الرياضيات لمختلف المراحل 

د دورات خاصة للمعلمين  بهدف تذويت منهاج اقيمت في مراآز مختلفة في البال, الغرض 

 تأآيدها مثل ة  التي أرادت الوزارةولتسليط الضوء على المواضيع الخاص, الرياضيات الجديد عامة 

 .الحس العددي وبحث المعطيات وغيرها

2000−NCTM

3

2387

الموضوع  اذا قلت ان موضوع الحس العددي آان ال أبالغين صدور منهاج الرياضيات الجديد ح

 في اجتماعات طاقم سواًء, في مناسبات مختلفة  الرياضيات وي تناوله  معلمالساخن الذ

لقد لمست ذلك  على أرض الواقع من خالل تجربتي في . الرياضيات او في االستكماالت وغيرها

 ".ما هو الحس العددي  ؟  ":, وبحق ,  منهميتساءل الكثير . الحقل

 الرياضيات بسبب النتائج المقلقة لدى الكثير من  الحس العددي في منهاجاهميةجاء التأآيد على 

التي شملت مسائل و  في الرياضيات طالب المرحلة االبتدائية في بعض المواضيع االساسية

 .معها يتعامل لألعداد والعمليات الحسابية التي  الطالبحسابية تهدف اساسا فحص مدى ادراك

العمليات  تشير الى تعاملهم مع األعداد واستراتيجيات الحل التي اعتمدها الكثير من الطالب

يقّدرالبعض مثًال  : ونها أو دون ادراك حقيقي لمفهوم األعداد التي يعالجالحسابية بشكل ميكانيكي

س الطالب لم يدرك وحدة قيا. أمتار وطول شخص بالغ ب ,   امتار4طول باب غرفة الصف   بـ  

5معالجة تمرين  :  مثال اخر.المتر  مثال اتصفت بعدم المرونة وفي ا تباع استراتيجيات ××

اعُتمدت  خوارزمية الضرب العمودي  اآثر .حل تقليدية التي تدل على افاق تفكير ضيقة ومحدودة 

5حيث تم حساب ناتج ,من مرة بالترتيب  علمًا انه لو تعامل بمرونة , ضربه بالعدد  ومن ثم ×387

لوّفر على  , 10أآبر مع األعداد في التمرين  واعتمد صفة التبادلية بالضرب وخاصية الضرب بـ  

 : نفسه العناء 

2

38703871038725 =×=××

عددي في المراحل منهاج الرياضيات تطرق لبعض نماذج من االمثلة البسيطة المتعلقة بالحس ال

سنطرح نماذج مختلفة ,وضح بعمق أآبر مفهوم الحس العدديفي هذاالمقال سن. المختلفة

 سنتحدث عن الحس العددي في السياق , ومتنوعة من المسائل المحفزة للحس العددي 
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سنقترح ايضًا , " هل يمكن اآساب الحس العددي للطالب؟ : "سنجيب على التساؤل , الكالمي 

 .تراتيجيات لتنمية الحس العددي طرقا واس

 

 ما هو الحس العددي ؟

 

فالحس العددي .يختلف الحس العددي عن باقي المواضيع المنهجية في الرياضيات اختالفا جذريا 

ليس موضوعا محدودا من حيث المضامين التعليمية آأن يقتصر مثًالعلى مجموعة مفاهيم أو 

 .ه عليها وبذلك ُيطوى سجّلشرحها وضرب امثلة, يتم تعريفها مصطلحات 

,  اساسها موضوع األعداد والعمليات ,الحس العددي مرتبط بسياقات آثيرة في الرياضيات المنهجية

وبما ان موضوع األعداد والعمليات يحتل قطاعا آبيرا في الرياضيات المدرسية بشكل خاص فمن 

التناسب , لنسب اضيات مثل االطبيعي ان تمتد جذور الحس العددي لتطال مواضيع اخرى في الري

 وغيرها من المواضيع , والقياسات الهندسة , ميةالمسائل الكال, الكسور , والنسبة المئوية 

للكشف .تمكن الطالب من المهارات الحسابية ال يعقبه بالضرورة االدراك العددي 

 وقدراته في نمط خاص من المسائل عن مستوى االدراك العددي لديه ال بد من فحص مهاراته

 . المميزة لالدراك العددي آما سنتناولها بعمق أآبرفي هذا المقال

)2000( −McIntosh

68

  :مختلفة أساسها ما يلي الحس العددي لدى الطالب من خالل تمّكنه من مهارات يتمثل

 

 .القدرة على فهم العالقات بين االعداد وبين العمليات الحسابية •

 

لحظ بها المهارات الكبيرة التي يظهرها الطالب احيانا في تنفيذ آثيرة هي المواضع التي ن 

وخاصة ما يتعلق بالخوارزميات التي تعتمد منهجية ثابتة مثل ,العمليات الحسابية على اختالفها 

 . أو الضرب العمودي آذلك القسمة الطويلة العموديالجمع والطرح

لكن في بعض األحيان تكون اداة , بعض المسائل اداة ناجعة احيانا لحل  الخوارزميات  اتباع قد يكون

 .خاصة اذا آانت هناك طرق حل اقصر, ناجعة بل وغير مفّضلة على األغلبغير

ودورها  اليك بعض االمثلة التي تبرز فيها اهمية ادراك مفهوم العمليات الحسابية  وعالقتها باألعداد 

 آاستراتيجية حل ناجعة 

 أي المقادير أآبر؟    

 

17386173              ) أ  −             أو             −

59585756           )ب 564 +     أو         × ++ 

16:8912814:89128               أو               ) ـج

  

2:6:3603:360

8:124:8

               أو                               )د 

               أو                  )هـ

              أو           124          )     و

3
645 −

132

6
132645 −
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لكن تعتمد فكرة الحل , قارنة االجابات في ِآال الطرفينم ال حاجة للطرح العمودي ثم  في المثال أ

 (نطرح مقادير مختلفة .  الطالب العالقة بين المطروح والمطروح منه وناتج الطرحعلى اهمية ادراك

ما تبقى بعد (منه اقل يكون ناتجه الطرف الذي نطرح ) .173   ( نفس المقدارمن ) 68  و 86

 .لذلك الطرف األيمن هو األآبر.اآبر ) الطرح

 في المثال بهذا الترتيب المعكوس بهدف فحص دقة التمييز 86  و 68 اختيار األعداد تم : مالحظة 

 .لدى الطالب بين التعابير في آال الطرفين

لكن تعتمد فكرة الحل على اهمية ادراك  ,ال حاجة للجمع أو الضرب العمودي في المثال ب

فعملية الضرب هي طريقة مختصرة للتعبير عن الجمع . العالقة بين عمليتي الضرب والجمعالطالب 

 : في الطرف األيمن مثًال. المتكرر

56565656564 +++=×  

 لطرف األيسر يتضح ان الطرف األيسر هو األآبربعد المقارنة  مع آل من األعداد المضافة في ا

 

من المهم .آما يعتقد ربما بعض الطالبال حاجة لتنفيذ خوارزمية القسمة الطويلة  , في المثال جـ

 نفس المقدار  نقسم .  العالقة بين المقسوم والمقسوم عليه وناتج القسمةأن يدرك الطالب هنا

الطرف الذي نقسم فيه على مقدار اقل يكون ناتجه ) . 16 و  14( مختلفة على مقادير ) (

  .لذلك الطرف األيسر هو األآبر.أآبر) ناتج القسمة(

89128

645

 

 فهو صيغة اخرى تدمج بين المثال أ و جـ. ال داعي للقسمة والطرح ثم المقارنة  في المثال د

والمطروح )  (متساوي في ِآال الطرفين المطروح منه .
6

 في الطرف األيسر أقل من 132

المطروح  
3

32:6

 .لذلك الطرف األيسر هو األآبر.  في الطرف األيمن 132

 

الطرفين متساويين  من النظرة االولى قد يعتقد الطالب ان .  هو صيغة مطّورة عن جـالمثال هـ

لذي يظهر او  في الطرف األيمن  = يظهر في ِآال الطرفين وأن 360 خاصة وان العدد 

لكن األمر ليس آذلك اذا اخذنا بالحسبان قوانين ترتيب العمليات . آذلك في الطرف األيسر

 أما في الطرف األيمن 3  على  األيسر نفسم في الطرف .الحسابية في الطرف األيمن خاصة

) في هذه المرحلة من الواضح ان الطرف األيسر هو األآبر (  على  فنقسم نفس المقدار

 .اذا الطرف األيسر هو األآبر . ومن ثم نقسم الناتج على 

360

360

2

6

 

 على الطالب ان يدرك مفهوم عملية القسمة والعالقة بين المقسوم والمقسوم  المثال وفي 

 اشارة المساواة بمبررظهور نفس األعداد في الب هو اختيارهم الطمن بعض اجابة متوقعة.عليه 

ي و األصغرألن العدد الذي يظهر فان الطرف األيسر ه اجابة اخرى متوقعة من البعض .ِآال الطرفين

   تعلمه في الصف مع المعلمهنا يعتمد الطالب القانون الذي.البسط أصغر من نظيره في المقام

 آأن يقول , من الضروري ان تكون لدى الطالب القدرة على تفسير ذلك االجابة صحيحة بالطبع لكن
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 ضيفًا  تكون اقل 124 بالتساوي على ) متساوية (عكات  آ  قسمة من  آل ضيفمثال ان حصة

 ضيوف 8 على )  من نفس النوع السابق وبنفس الحجم( آعكة 124 من حصة الضيف عند قسمة 

 .فقط

8

3.08.4 ×

8.47.0 ×

8.4

 

 .القدرة على التعامل مع االعداد بصورة مرنة •

 

 التي تظهر بها األعداد في التمرين دور ورة مع الصالمرن يكون التعامل,ان األحيآثير من في 

 ومرونة التدقيق بالصيغة والهيكلية العامة للتمرين من جهة. سريع  الى حل في الوصول فّعال

 تساهم آثيرا في معالجة مهارة ضروريةوالتعامل مع األعداد وتريبها من جهة اخرى عنصر مهم 

 حّله يجب مراعاتها وتنميتها لدى الطالب حتى تكون طريقة هذه المهارة .برالتمرين بنجاعة اآ

مثل اآلمتحان وما ,  وملّحـًا  ضروريا في المواضع التي يكون الزمن فيها عامًال خاصة,اآثر فاعلية

 .شابه

يعتمد التعامل المرن مع األعداد في التمرين أساسا على القدرة على معالجة التمرين وصياغة 

مالئمة بهدف وترتيبها بطرق اخرى مكافئة للصيغة األصلية باعتماد القوانين الحسابية الداد األع

وليس بالضرورة معالجة التمرين , لحل وتسهيل الحسابات قدر االمكانالتقليل من مراحل ا

 . االعداد والعمليات الحسابيةبشكل مباشر باعتماد الصيغة األصلية  التي تظهر فيها

 :ضيحية اليك امثلة تو

 مثال أ*  

   =       : احسب        

 و توّقع ان يباشر بعض الطالب بحساب ناتج آل من التعبيرين , في هذا المثال     

افترضنا هنا ان الطالب مدرك لقوانين ترتيب العمليات .  ومن ثم جمع ناتج آل منهما 

الحسابية في ضرب تقد بعض الطالب ربما ان هدف التمرين هو فحص مهاراتهم يع.الحسابية 

لكن يمكننا ان نوفر على انفسنا العناء لو دققنا ,ما من شك في صحة فكرة الحل .األعداد العشرية

 عملية الجمع والضرب الحظ.أآثر في صيغة التمرين واعتمدنا مرونة أآبر تجاه األعداد وترتيبها 

  : وتذآر قانون التوزيع دد المتكرر بالع

              

   

 مثال ب * 

 : احسب  

 

آما , ال داعي هنا اليجاد مقام مشترك أو تنفيذ العمليات الحسابية بالترتيب من اليسار لليمين

بصورة اخرى يجعل الحل اعادة ترتيبها . اشاراتها  وترتيبها , تفّكر في األعداد.يظن ربما البعض 

 :سهًال

 

8.47.03.08.4 ×+×

8.418.4)7.03.0(8.48.47.03.08.4 =×=+×=×+×

=++−+−
12
8

3
1

4
3

3
2

12
7

4
3
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112
1

0
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 مثال جـ * 

 ؟ 1هل ناتج الضرب أآبر أم أصغر من       

 

 

 

ضرب ناتج  مقسومًا علىضرب البسوط ناتج :  ال داعي العتماد قانون ضرب الكسور المألوف 

 :حظ امكانية االختزال تفّكر في ترتيب األعداد في البسوط والمقامات وال. المقامات

 

 

 

 

 

 

=
10
4

4
3

3
2

2
9

××× 

1
10
9

10
4

4
3

3
2

2
9

<=×××=×××
10
4

4
3

3
2

2
9

 القدرة على استعمال  التقدير وتحديد القيم العددية  •

 ... ).من حيث الكّم أو وحدة القياس الخ (

 

تهمنا االجابة الدقيقة ففي بعض األحيان ال , لموضوع التقدير مكاتة رئيسية ايضا في الرياضيات 

, ه اآلجابة الصحيحة أو عدد قريب من االجابة الصحيحة للتمرين بقدر ما يهمنا المجال الذي تقع في

 أو تقديرمعدل الفترة التي ينامها فاذا ُطِلب من التلميذ مثًال محاولة تقدير ارتفاع باب أو بناية

او ضبط الساعة , الشروع بقياس ارتفاع البنايةفال داعي من حيث المبدأ  حياتهاالنسان  خالل 

 منطقية الذي يعتبر خطوة غير عملية أو ت التي ينامها االنسانحساب عدد الساعاوالبديء في 

 . منطقيةرياضيةقدير الذي يرتكز على اسس الهدف هو اعتماد مبدأ الت.الى حد ما

 

 مثال أ * 

3822  :اختر االجابة الصحيحة للتمرين  × 

616     .أ 

386

152

836

            

   .ب 

   .جـ 

     .د 

                                             800402022 =≈38 ××

 .800العدد  هو األقرب الى 836   العدد.                               
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 مثال ب  *

 تار لتعّبر عن طول مسمار ؟اي اجابة آنت تخ

.3  م0       .أ  

0.

ملم

0.

32

320

90

32

3

 دسم2     .ب  

 سم4    .جـ  

  2 12       .د  

ه على مالءمة القيمة يهدف هذا السؤال لفحص مدى تمكن الطالب من وحدات القياس ومدى قدرت

 سم    بالطبع هي االجابة 4 .العددية ووحدة القياس المناسبة للغرض الُمراد تقدير قياسه

 الصحيحة

 

 مثال جـ *

  طابق ؟ آم تقّدر ارتفاع بناية من 

  متر150     .أ 

  متر   .ب 

  متر    .جـ 

  متر      .د 

 

 وفق معايير , وهي ان ارتفاع الطابق الواحد,واقع حياتنافي هذا التمرين نعتمد على معلومات من 

 :حيث  ,  90ألقرب للواقع هي    م بالتقريب وعليه فان االجابة ا3هو  ,البناء المعمول بها

 

 مثال د *

 آغم يمكن ان تحمل 19 آم صندوق ذات وزن .  طن  بامكان شاحنة حمل ما ال يزيد عن   

 الشاحنة ؟

آيس
آغم
آغم

آغم
طن 150

20
3000

19
3000

19
3

=≈=

9092332 ≈=×

 

ن التحول بين وحدات القياس وقدرته على  يهدف هذا السؤال لفحص مدى تمكن الطالب م

 .التقريب 

 

 مثال هـ *

 :رّتب االغراض التالية من األثقل وزنا لألخف وزنًا ثّم قّدروا وزن آل منها   

 .ضفدع,  ارنب , خزانة , اسفنجة, شاحنة , دفتر, سيارة 
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 .القدرة على تمثيل االعداد بطرق مختلفة والمرونة في التحول بين تمثيل واخر •

 

 يتطلب خطوات عليهاظهرلتمرين بنفس الصيغة التي ت ا األعداد فيالتعامل مع, في بعض األحيان

 وان تمثيل األعداد.ويستنفذ جهدا آبيرا من الطالب حتى اآتشاف االجابة النهائية , ومراحل آثيرة

 شك ان ال .في التمرين بطريقة اخرى يساهم آثيرًا في تبسيط القضية وتوفير وقت ثمين في الحل

 .تنمية هذه المهارة يتطلب الكثير من التجربة والبديهة 

ل األعداد بطرق مختلفة يعتمد على التعبير عن هذه األعداد أو التعابير العددية وصياغتها تمثي

 .بطرق اخرى مكافئة للصيغة األصلية بهدف تسهيل وتبسيط مراحل الحل

 : التوضيحيةاليك بعض األمثلة

 :طة لحل التمارين التاليةاقترح طريقة بسي* 

 

  .أ

  .ب

 

لنا ال حاجة التباع استراتيجية الضرب العمودي ألته يمكن اختصار مراحل الحل اذا مّث,  في التمرين أ

   بالصورة  العدد 

=×5048

=++ 995993992

50
2

100
 :      عندئذ  . 50=

240010024
2

100485048 =×=×=×

45×

2.1×66.

 

 : اذا مثلنا األعداد آالتالياالستعاضة عن الجمع العمودي بطريقة أفضل مكن ي, ايضَا في تمرين ب 

 

 

 :       أيهما أآبر * 

        أو   150   )أ  

3      أو       18    ) ب

2980203000)51000()71000()81000(995993992 =−=−+−+−=++

15675 ××

×    

×32 :عندئذ .بالصورة , في التعبير بالجهة اليسرى  ,6 يمكن تمثيل العدد , في أ 

 بذلك نحصل على مساواة بين الطرفين

 

 :احسب   *  

 

 استراتيجية حساب نواتج الضرب في آل من المقامات  الطالببعض  تتبادر الى  قدللوهلة االولى

 لكن يمكن االستعاضة عنها , ة الطريقة ال شك في صح. ومن ثم توحيد مقامات الكسور الناتجة 

4515015327515675
45150

×=×××=××
876876

65
1

54
1

43
1

32
1

×
+

×
+

×
+

×
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 :بطريقة ابسط لو مّثلنا آل من الحدود أعاله على النحو التالي 
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 .القدرة على الحكم بمنطق االجابة وربطها مع الواقع  •

 

ون  يؤآد ما من المعلمينآثيرالعل . هي خطوة ضرورية للتأآد من صحة الحل , فحص صحة االجابة 

قليل ,على الرغم من ذلك .مواضع شتى مسائل مختلفة وفي , بين الحين واالخر رتها على ضرو

 احيانا التخلي عنهابل ويحاول البعض ,ربما من يولي من الطالب هذه الخطوة اهمية خاصة 

لكن .هو الجزء الرئيسي في المسألة التي هو بصددها ) دون الفحص ( معتبرا الحل ,ألسباب عدة,

ثر من الخوارزميات حس العددي التي تعتمد اساساً  على تفعيل المنطق اآمع مسائل في ال

 يغيب عن بحيث يكون فحص منطق االجابة دائمًا نصب اعيننا وال ندعه , علينا توخي الحذر المألوفة

 .اذهاننا 

 :لت الكثير من الطالب بشكل خاصاليك بعض األسئلة التي ضّل

5.20 سنة؟آم باعتقادك يكون طوله في جيل . م 1  سنوات 10 وهو في جيل طول آمال   ◊ 

4 ؟آم آتابا يوجد على آل رف .  رفوف   آتاب على 13 نريد ان نوزع   ◊ 

3

3

20

5.25. م

 

  آنت قد توجهت اليهم في المرحلة االولى, احد الصفوف  طلبةعلىاألول عندما طرحت السؤال 

التوجُّه وذلك للكشف عن , العالن فقط عن االجابة التي اختارها آل طالب دون اعتماد التفسيربا

 التي آنت قد وضعتها نصبهداف ألمنذ البداية حتى تتحقق اوعدم فضح الحل , لي لديهم األّو

ومنها تنمية الحس العددي لدى الطالب وفحص مدى قدرتهم على عينّي من طرح هذه المسألة 

 .الحكم بمنطق االجابة 

  عدد محدود جدًا . م3ن االجابة هي آان شبه اجماع بأ.لم تمر ثواني قليلة حتى جاءوا باالجابة

 "فخ " سوا بوجود من الطالب بدت عليهم مالمح التشكيك على ما يبدو في منطق االجابة واح

 بس ُمش متأّآد.. متر ُمش  : "وترّدد ,وعندما بلغهم الدور أجابوا  بصوت خافت,في صيغة السؤال 

  راحت تثير تساؤالت يراقبون ويتابعون اجابات وتفاسير زمالئهم التي واباتو " .  مش معقول", "  

 عن العدول يتردد ،بل وحاول اخذ بعضهم  .ف البعض منهم من السؤال المطروح موق  فيكوتشك

 . في الصف , على ما يبدو,األآثرية موقفه بسبب تأثير 

 بما ان طول آمال  و10  هي ضعف ال  اجابوا بأن  ,    م3 الطالب لالجابةعندما ناقشنا تفسير 

1 سيكون    فان طوله في جيل 10  في جيل 1 203× . =

 8
il.ac.haifa.6k-mathcenter://httpجامعة حيفا-آز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائيةالمر

 



وصلتها مع  م ولم يفحصوا مدى صحتها 3 , لم يدرك الطالب منطق االجابة التي طرحوها 

ظيفها مع تظهر فيه األعداد التي ال بد من تو, ظر الكثير منهم يبدو سؤاًال حسابيا بحتا بن.الواقع

 .العمليات الحسابية التي اعتادوها دائما في المسائل الكالمية 

لم يألفوا آثيرا ,  على ما يبدو, ألن الطالب.منطق تفسيرهم في الحقيقة لم تفاجئني اجابتهم وال 

 آنت قد تعمدت طرح ومن جهة اخرى  ,محفزة للحس العددي من جهةئلة الهذا النمط من األس

ان الطالب يدرسون موضوع ضرب األعداد العشرية وخاصة هذا السؤال بالذات في الفترة التي آ

بالتأثير على توّجههم ومعالجتهم , ربما, األمر الذي ساهم .ضرب عدد عشري بعدد صحيح 

ال اعدادًا عشرية وأعدادًا صحيحة  تظهر في معطيات السؤسيما وأنها ,  وبالتالي تضليلهمللمسألة

 .المرتبطة بموضوع درسهم

ولم اتوجه للطالب الذين ابدوا رأيا مغايرًا لزمالئهم في ,افصح في هذه المرحلة عن الحل لم 

. اردت ان يتوصل الطالب بأنفسهم للحل الصحيح ويدرآوا عدم منطق اجابتهم. بالتفسيرالمسألة 

 :ت اسلوب االآتشاف آما هو موضح في النقاش التالي الذي دار بيني وبينهم لذلك اعتمد

فكم باعتقادآم يكون طول آمال ,آما تّدعون , سنة  ما دام طول آمال في جيل  ":المعلم  -

 " سنة؟  في جيل 

20

30

5.

40

6

5.4

6

 " .متر 4   ":تمر لحظات ليجيب بعض الطالب

البعض يدرك على ما يبدو انه تسّرع ,  هنا وهناك  وتردداتتمتمات, في الصف بدأت بالتغّيراألجواء 

 , في اجابته

 :تشاورات خفّية من وراء الكواليس 

 .." لحظة شوي استاذ  " -

ت مالمحه تلوح  الذي بد هذا التحول الملحوظ ُألعززعندهم التوجُّه الجديد في الرأي والتفكيرانتهزت

 :فطرحت السؤال التالي , في األفق

 "  سنة؟  وفي جيل , حسنًا ": المعلم  -

 :ب ثم يدرك نفسه مباشرًة ياحد الطالب يج, تمر لحظة  

 .."لحظة..ال...ال..............ستة  "-

 :   أنفسهميتدارك الطالب, الواحد تلو اآلخر,وفجأة تتعالى األصوات 

 : وأصوات اخرى تردد , "  متر آثير6 ...  مش معقول ..ال" -

  )غرفة الصف" (زي ارتفاع سقف الغرفة يعني ؟ .. مش منطقي آمان "  -

 . م  جابة اجماع آامل هذه المرة على عدم صحة اال .تراجع واضح في اجاباتهم ومواقفهم 

 :دون ان ابّين رأيي الخاص , استمر أنا بدوري في طرح األسئلة 

 "م مش معقول آما ّتّدعون ؟   6لماذا , حسنا" -

 .أجابوا "   م آثير عالي6 ألن . "-

 . أسأل –" آديش عالي يعني؟  " -
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 :اجابات مختلفة طالب  يجيب ال

 " ....ارتفاع شجرة "  , " آهرباء  ارتفاع عمود " -

 "هل من انسان بهذا الطول؟ ":المعلم  -

 ... "طبعًا ال :   " الطالب  -

5.4  م ؟ هل من انسان بهذا الطول ؟   وماذا مع ال ,حسنًا  :   "المعلم  -

5.4

5.4

6

5.46

2

2

3

 "ما في انسان بهذا الطول ..  م عالي  أيضاَ   : " )بعضهم (الطالب -

 ؟ " اذآروا لي اشياء ارتفاعها تقريبأ : " المعلم  -

 "  ....عامود آهرباء" ,  "  عامود تليفون", " سقف غرفة الصف: " الطالب   -

 "ما رأيكم؟.  م أيضًا  ذآرتم عامود الكهرباء من قبل وقلتم ان طوله بالتقريب : " المعلم   -

 م  م واالخر  البعض يعتقد   ,يجيب الطالب اجابات مختلفة , بعد لحظات من الهدوء والتفكير

 .يعتقد ان آال االجابتين ممكن عدد اخر .

 م بالتقريب باستعمال ايديكم أو تحديد 1  ارتفاع  المتر بالتقريب؟ حددواتقدروا آم : " المعلم  -

 . " م من ارضية الصف 1أغراض في غرفة الضف بارتفاع 

 

روا أآثر واالخرون اما قّد, ره بشكل صحيح البعض قّد. م 1  هناك تباين واضح لدى البعض في تقدير 

 . بارزلأو اقل بشك

والتي تم احضارها ,  أساسًا ة لدرس الهندسةالمعّد, اللحظة استعنت بمسطرة المتر في هذه

م  مع  ثم انتقلنا مباشرّة لتقدير طول . تقديرات الطالب مع مسطرة المتر وقمنا بمقارنة .مسبقًا 

في هذه اللحظات تعالت اصوات تؤآد عدم .  م طرح أمثلة مختلفة ألغراض وأشياء طولها بحدود 

 :سؤال التالي اغتنمت هذه اللحظة ألطرح ال. م3منطق االجابة بأن يكون طول آمال 

 " م اذًا ؟  هل يمكن أن يصل طول آمال : " المعلم  -

 )باالجماع"  (ال : " الطالب  -

 "لماذا ؟ : " المعلم  -

وغيره (ميذ حتى توصلت معهم للحقيقة بأن الزيادة في الطول عند االنسان استمر النقاش مع التال

  حتى فاالنسان السليم يزداد طوله منذ الوالده بنسب مختلفة. ليست بنسبة طردية) من الكائنات 

بمعنى ان  ,  أآثر من اجابة محتملةلسؤال المطروح وأن ل.مرحلة االستقرار في الطول عند البلوغ 

لكنها ال يمكن أن تكون في اطار  سنة 20 ات مختلفة لطول شخص في جيل هناك امكاني

 .التقديرات التي طرحوها في البداية
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  الحس العددي عند الطالب؟ تنميةهل يمكن

 

وذلك   الطالب انه باالمكان تطوير وتنمية الحس العددي عند بشكل قاطعتثبت الدراسات واالبحاث

)1994(عاليات خاصةمن خالل ف −SowderandMarkovich  ,على عرض تعتمد اساسًا 

من الضروري ان  يتم ذلك منذ المراحل .ومناقشة المسائل المحفزة للحس العددي على الطالب

عرض المسائل المحفزة للحس العددي على الطالب أمر بالغ آما ان االستمرارية في ,المبكرة 

وس الرياضيات وان ال يكون لمثل هذه المسائل دور في درفعلى المعلم ان يهتم بأن , األهمية

 االنقطاع عنها ال يساهم  تهميشها أونأل, اثناء اعداد أوراق العمل أو االمتحانات  ايضايغفل عنها

 . بل على العكسفي تنمية الحس العددي لدى الطالب 

 التعليمية رحلة وانما طوال الم فحسبعلى مدار السنة الدراسيةاالستمرارية ضرورية ليس 

من غير المعقول مثًال ان تعمل معلمة الصف الثالث بشتى ف.  بشكل خاص واالبتدائية منها 

وان يكون تجاهل تام لهذا  الوسائل جاهدًة على تنمية الحس العددي لدى طالبها من جهة 

لتعاون  وامن هنا تنبع ضرورة ماسة للتنسيق.الموضوع في الصف الرابع او الخامس من جهة أخرى 

 ومواآبة  بهدف المتابعةز الموضوع بهذا الشأن بين طاقم معلمي الرياضيات ومرّآوالفاعل المنهجي

 .التقدم في الموضوع

 الحس  يلعب دورًا اساسيا في تنميةطرح ومناقشة المسائل المحفزة للحس العدديال شك أن 

 بشكل بارز في تنمية هذه اال ان هناك عوامل أخرى ال تقل أهمية تساهم,العددي لدى الطالب 

 : نذآر منها ما يلي المهارة لدى الطالب من الضروري مراعاتها

الكّم (العمل منذ المراحل المبكرة للتعليم على تجسيد مفهوم االعداد في سياقات مختلفة  •

 .وربطها مع الواقع قدر االمكان ) القياس الخ,

(  الملموسة والقريبة من واقع الطالب تجسيد المفاهيم من خالل استعمال الوسائل التعليمية •

 )برمجيات آمبيوتر الخ , العاب , رسومات, لوحات 

. لطالب منذ المراحل المبكره للتعليمعلى اعرض المسائل الحسابية المحّفزه للحس العددي  •

 .ا ومستوياتهاوذلك باختالف انواعه

 الصحيح والتيقن من الففه تأآيد العالقات بين األعداد واتخدام العمليات الحسابية بالشكل •

 .السليم للطالب لها

استخدام استراتيجيات حل مختلفة لنفس السؤال من خالل اآساب الطالب مهارات مختلفة  •

واتباع اسلوب المناقشة ,من بينها التعامل المرن مع االعداد واستخدام استراتيجيات التقدير

عامل مع االمور آاشياء مسّلم بها وغير االبتعاد عن الت.لفسح افاق تفكير جديدة امام الطالب 

 ) .أوالنقض آذلك (قابلة للنقاش والفحص او النقد 

فحص االجابة بعد الحل بشكل منهجي والتأآد من منطق االجابة ومدى تالئمها وتوافقها مع  •

 .الواقع
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 تنمية التفكير الرياضي  عامة الذي يرتكز أساسًا على معالجة القضايا الرياضية من منظور •

وهما اساس  , المشهدالحكمة وتفعيل المنطق هما بطال ,نعم . ابداعي وحكيم ,منطقي 

التي باتت ايدينا تنفذها احيانا عن ظهر قلب  بشكل , أما الخوارزميات الحسابية.الحل 

 .دور لهافال , ميكانيكي في غياب الِفكر والمنطق وشتات الذهن

 

  السياقالحس العددي في 

 

لحس العددي في جوهره يتمثل بالقدرة على الوصول الى قرارات حكيمة مبنية آما أسلفنا فان ا

 .على أساس فهم واضح للعالقات الرياضية وتوظيفها في السياق المناسب

 الحس هناك بعض المهارات في. فيه  نبحثمن هنا فان الحس العددي مرتبط بالسياق الذي 

 عاتهامن الضروري مرا, العددي المرتبطة في سياق معين 

 التمييز بين االستعماالت المختلفة لألعدادالقدرة على .1

 

ما تعنيه األعداد يكون متعلقًا بقدر آبير في السياق الذي تظهر فيه ولذلك يمكن توظيفها في 

 :منها ,مواضع شتى للتعبير عن امور مختلفة 

 . بنتًا 12 ,  برتقاالت 3   :للتعبير عن آمية -أ

  .12 أو غرفة رقم  , 3  العب رقم  :تحديد اشارة -ب

حشرة    طول, لتر3وعاءحجم ,  دونم 3 مساحة ارض, متار أ3 ارتفاع سور:للتعبير عن مقياس -جـ

 . سم 3

 .الفائزة في المرتبة الثالثة ,المسافر في المقعد الثالث  : موضع\للتعبير عن ترتيب -د 

 

  المناسبعداد للسياقالقدرة على مالئمة األ .2

  -:مثال 

 .  من اشهر السنةشهر لكنه ال يمكن ان يعبر عن  شخص ُعُمر يمكن ان يعبر عن 18العدد   *

.3 .السيارات في الموقف وال يمكن ان يعبر عن عدد مساحة أرضيمكن ان يعبر عن  24  العدد   *

 

 عداد ألمالئمة مجال ا .3

 -:مثال 

ز ان بينما يمكن لنسبة َغالء الُخب , 100% ان تتجاوز  ال يمكنالدََّسم في الجبنة  في نسبة  *

 .  100%تتجاوز 

 نسبة غالء اسعار البطيخ يمكن ان  انعلمًا, 100 %نسبة الماء في البطيخ ال يمكن ان تتجاوز   *

 .100%تتجاوز
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  ايجاد قيمة منطقية لالجابة–تقدير الحسابات  .4

الذي بناء عليه يتم تحديد مدى الدقة الالزمة وباي وحدات او , قهذا التقدير مرتبط ايضا في السيا

 .اعداد نتعامل

 -:مثال

8.151487.0   :   ال يمكن ان يكون      .)14ألن الناتج يجب أن يكون أقل من           (×=

728714 أو أن     =×

    

 . يمكن أن يكون آذلك سم3  في حين أن طول مسمار يعّبرعن م ال يمكن أن 3آما أن

 

 القدرة على تمييز العالقة بين االعداد وبين وحدات القياس .5

 -:مثال

60 مغ1000 =  آغم 1    دقيقة=  ساعة 1 

7

3سم24

3

 م1000  = آم 1    يوم30=  شهر1

 سم100  =  م 1     ايام=  اسبوع 1

1000 =  لتر 1    ساعة =  يوم 1

 

 اآبر 12 والعدد 12 اصغر من 3 العدد , من مضاعفات ال12والعدد ,12 هو عامل للعدد3العدد 

 .3من

 :     اذا آان  *

     

 

    

 تمييز عالقة الجزء والكلالقدرة على  .6

 -:مثال

 .عدد سكان الدولة اقل من الرياض فان عدد سكان السعودية مدينة في الرياضاذا آانت   *

 .المملكة السعودية اقل من مساحة الرياض مساحة مدينة  أّنأو

 

اذا علمت ان البيارة مزروعة بالبرتقال والسفرجل وان ,  دونم 40 مساحة بيارة   *
5
 البيارة مزروع 3

او ان المساحة .  دونم برتقال او سفرجل42برتقال فانه من غير المعقول مثال ان يكون هناك 

 دونم 25المزروعة بالسفرجل اآبر من المساحة المزروعة بالبرتقال آان نقول مثال ان هناك 

 . دونم برتقال 15سفرجل و 

156 <        15 <              186 < 18
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 زمنفهم مصطلحات تعبر عن عالقة بين االعداد اوعالقة  .7

 -:مثال

 اقل من  -            اآثر من

 يقل بـِ  -            يزيد بـِ

 على االقل          -           على االآثر

 بعد          -            قبل

 مّرات..... 

القدرة على تفسير صحيح لمثل هذه المصطلحات من شأنه ان يكون مفتاحا رئيسيا في حل 

 .مسائل بشكل صحيح

 :مثًال

على الطالب ان يدرك ان فادي اآبر من نديم وان ,  سنوات  بـديم عندما نقول ان فادي ولد قبل َن

 . سنوات نديم اصغر من فادي وان فرق الجيل بينهما هو 

4

4

طلحات التي يجب االنتباه الى بعض المسائل التي يعتمد حلها على عكس ما توحي اليه المص

 . تظهر فيها

 :مثال 

 عن تزيدما درجة الحرارة يوم أمس اذا علمت ان درجة حرارة اليوم . 28 درجة الحرارة اليوم هي 

  درجات؟3  ـِأمس ب

ِعلمًا , الجمع التي قد تضّلل الطالب وتجعله يختار عملية " تزيد " في هذه المسألة تظهر العبارة 

 . المسألة لهذهان الطرح هي العملية الحسابية الصحيحة 

 

 

 وسيلة لتعزيز وتنمية مهارات الحس العددي, مالئمة الحقائق

 

تهدف الى تنمية مهارات الحس العددي من خالل تاآيد " مالئمة الحقائق"ان المسائل من نوع 

 .العالقات بين المعطيات العددية

لكنها (ذفت منها المعطيات العددية ُح,تروي حقائق معينة,ة قصة قصيرة آل مسالة هي بمثاب

والتفكير في العالقة بين ) احيانا اآثر من مرة(على الطالب قراءة القصة ). تظهر في اطار مجاور

المعطيات العددية والنص الكالمي في القصة وبناء عليه يطلب منه مالئمة االعداد للموضع 

 .المضمون  طقية من حيث المفهوم الرياضي ومن حيثالمناسب بحيث تكون من

 على هيئة في مرحلة متقدمة يمكن اعطاء التالميذ نماذج لقصص مالئمة ولكن في هذه المرة

على الطالب ان يقرر باالعتماد . بدون اطار مجاور تظهر فيه المعطيات العددية قطعة مفتوحة

 .داد يمكن ان تالئم الفراغ على المنطق الرياضي ومضمون السياق اي عدد او اع

هو انها تنتمي لنمط خاص ومميز من ) مالئمة الحقائق(من ايجابيات هذا النوع من المسائل 

 ليست هناك اسئلة وليست هناك حاجة الى صياغة وبناء التمرين , المسائل الكالمية 
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المنطقي بين آل ما عليه هو التفكير والربط . الحسابي الذي يالئم المسألة الكالمية عادة

 .النص والمعطيات العددية

لى الطالب الذين لديهم مخاوف وصعاب في وع من التمارين من شأنه ان يسهل عهذا الن

 .المسائل الكالمية 

 

 مثال أ  ◊

ُعُمر ,أضعاف ُعُمرسامر 3 عمرها ,أخته الِبكر , روان.سامر هو األصغر في البيت من حيث الجيل 

............  بذلك يكون ُعُمر سامر .شهرًا عن ُعُمِر اخيه األوسط خالد..............  يقل ب سامر

 .سنوات............. سنوات وروان .............. خالد , سنوات 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال ب   ◊

وبذلك يصبح سعر ... ............ بنسبة البنزينمع مطلع االسبوع القادم ُيتوقع رفع سعر 

 .شاقل................ عالي الجودةاوآتان ............  من نوع بنزينلتر ..............

نيجة لذلك ارتفعت اسعار المواصالت في الباصات ليصبح سعر  تذآرة من تل أبيب الى حيفا 

بخفض سعر لتر السولر الواحد  بالمقابل وعد وزير الطاقة .أغورة ............... شاقًال  و ........... 

 .شاقل................ بمقدار 

 

 

 

 

 

 )قطعة مفتوحة  ( مثال جـ ◊

 

 .أو صيغ عددية مناسبة اقرأ القطعة جيدًا ثم امأل الفراغات بأعداد 

 الناصرة واخاء________تبةفي المراتحاد أبناء سخنين  في المباراة الساخنة التي جرت  بين فريق

سّجل الفريق المحلي ,على ملعب الدوحة البلدي في سخنين______,في المرتبة ,الذي يليه 

  .فوزًا مهمًا على خصمه الذي قّدم عرضًا ضعيفًا 

أهداف ___________  ُسّجلت خالل المباراة .متفرج ____________ حضر المباراة نحو 

 ___________ أي  , في الدقيقة  . فللفريق الضي_____ للفريق الُمضيف و,_________

11     ,   12   ,   9 ,       33 

30:89

,  5.78
2
1     ,90   ,     % 12.5  ,    32   ,  1     ,  96 
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 ليبقى الفريق بـِأبَعد حكم المباراة مهاجم أخاء الناصرة ,دقيقة قبل نهاية  المباراة 

 .العبين فقط________

 .فردًا حافظت على النظام خالل المباراة________قوات الشرطة البالغ عددها 

 من العام  القادمص ارتقائه للدرجة العليا في الموسميعزز من ُفَر_ _______فوز سخنين بالنتيجة 

_______.  

 

 

 والتجدر االشارة ان المسائل واألمثلة التي تناولناها في هذا المقال ذات انماط ومستويات مختلفة 

 لكن لم يتم جميعها خاص للمستوى االبتدائي صحيح أن  .تقتصر على فئة محددة من الطالب 

االستعانة بنمط االمثلة المطروحة علمي الرياضيات  من هنا يمكن لم.ستوى آل سؤالتحديد م

ومن ثم تتم مناقشتها أو  ومالئمتها لمستوى الصف واألفكار المرآزية التي يهدف اليها آل مثال

 : فمثًال التمرين التالي .اعداد أوراق العمل المناسبة 

 ؟أي المقادير أآبر 

  173                 173 68−86−   

 

173            173 أو  ( 68+68

 

+( 

 

يالئم  ,  والخاص بفحص قدرة الطالب على فهم العالقات بين االعداد وبين العمليات الحسابية

مستوى حول نفس الفكرة لكن يمكن من خالله  بناء تمرين مشابه يتمحور . مستوى صف ثاني 

 صف أول لو اخترنا أعدادًا 

20  : مثًالفي مجال الـ 

23618 −19618

 :؟ أي المقادير أآبر

                   

جرينا تعديًال طفيفًا على أأو ) أو المئات (أو لمستوى صف ثالث اذا اخترنا أعدادًا في مجال االالف 

 :المقادير العددية مثل

1753               1753 −

917 −1117 −

−−  

  

34285                           أو    ×−27285 ×− 

 

 :مثًال ةرين التاليا التمفان,ما يتعلق بفحص قدرة الطالب على التعامل مع االعداد بصورة مرنة 

 :احسب 

                    أو                             

 

الئم مستوى صف خامس أو سادس ألن الطالب في هذه المرحلة يدرسون موضوع األعداد  ت

 .العشرية والكسور العادية

=×+× 8.47.03.08.4

=++−+−
12
8

3
1

4
3

3
2

12
7

4
3
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صف تمحور حول نفس الفكرة لكن لمستوى ه تهارين مشابمن خالل هذا المثال أيضًا يمكن بناء تم

 :د العشرية بأعداد صحيحة مثل رابع أو ثالث لو استبدلنا األعدا

 :احسب     

                                     أو               

           

 

 

 استنتاجات وتوصيات

في أعقابها الى األهمية البالغة لموضوع الحس العددي في  والمناهج التعليمية  تشير الدراسات

آد ضرورته بهدف اعداد طالب قادر على التعامل مع ية واالعدادية بشكل خاص وتؤمراحل االبتدائال

  األعداد بحكمة ومنطق أآبر

 أنه باالمكان اآساب مهارات  وبشكل قاطعمن هذه الدراساتيتضح آما .وادراك حقيقي لمفهومها

  .الحس العددي للطالب وذلك من خالل آشفه للمسائل المحفزة للحس العددي منذ الجيل المبكر

ك أّن تمكُّن الطالب من المهارات الحسابية ال يعقبه بالضرورة االدراك تشير األبحاث آذل

للكشف عن مستوى االدراك العددي لديه ال بد من فحص مهاراته وقدراته في نمط خاص .العددي

 .من المسائل المميزة لالدراك العددي

س العددي  طرح ومناقشة مسائل محدودة جدًا حول الموضوع  ليست آفيلة بادراك الحآما اّن

 تناول المسائل المحفزة للحس العددي بشكل عابر دون أن تكون منهجية وأّن,وتنميته عند الطالب

واستمرارية في طرحها في مختلف المراحل والمستويات وبحثها مع الطالب ال يضمن  تذويتًا ناجعًا 

ّآز والمرشد يعملون  معلمو الرياضيات والمر. تبرز أهمية وضرورة العمل آطاقم من هنا.عند الطالب

بسبب شّحها في (معًا على بناء نماذج مختلفة لمسائل محفزة للحس العددي للمراحل المختلفة

آما يتم .بحيث تتم مراعاة تباين المستويات في الصفوف على اختالفها)  الحالّيةالكتب المنهجية

 .   ع في المراحل المختلفةالتنسيق بين أفراد الطاقم حول المنهجية واالستمرارية في تناول الموضو

على الرغم  أن طرح ومناقشة المسائل المحفزة للحس العددي يلعب دورًا اساسيا في تنمية 

التي -مراعاة وعدم تجاهل العوامل االخرى آذلك اال انه يترتب علينا ,الحس العددي لدى الطالب 

 .ة لدى الطالب والتي تساهم بشكل بارز في تنمية هذه المهار-تم طرحها في المقال 

موضوع الحس العددي جذوره ممتدة بحيث يمكن الخوض في المزيد من األمثلة الشائقة والمحفزة 

لكن اآتفي  بهذا القدر من البحث الذي تناولنا من خالله موضوع الحس العددي , للحس العددي 

محّفزة للحس من نواحي مختلفة  آما تناولنا شريحة واسعة ومستويات مختلفة من المسائل   ال

العددي التي امل ان يعمل المعلمون على مراعاتها وتوظيفها بشكل منهجي ودؤوب  في حصص 

 . الطالب عند والحس العددي والكّمي  في تنمية التفكير الرياضي الرياضيات ألهميتها ودورها

487348 ×+×

1825431843125 −−−++
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 :ملّخص

منهاج الرياضيات الجديد االدراك العددي أو الحس العددي هو أحد المواضيع البارزه التي يشير اليها 

يأتي التأآيد على أهميته عقب النتائج المقلقة حول . للمراحل األبتدائية على وجه الخصوص 2006

هذا التوجه في جوهره يعتمد .توجُّه الكثير من الطالب لموضوع األعداد والعمليات  الحسابية

أن يكون منطقيًا أو ادراآيًا يرتكز معالجة الطالب لألعداد والعمليات الحسابية ميكانيكيًا اآثر من 

وهذا دون شك مؤشّر أحمر يجب النظر , على ادراك حقيقي لمفهوم العدد أو العملية الحسابية 

 .اليه بجدية بالغة

منهاج الرياضيات تطرق لبعض نماذج من االمثلة البسيطة المتعلقة بالحس العددي في المراحل 

حيث بات هذا الموضوع  يشغل بال ,لم يتناول الموضوع بعمقو) االبتدائية خاصة(التعليم المختلفة 

الكثير من معلمي الرياضيات الذين لم يدرآوا تمامًا جوهره وتفاصيله وآيفية تذويته وتطبيقه على 

 .داخل الصف,أرض الواقع 

يناقش معنى الحس العددي وآيفية تنميته , يتناول هذا المقال موضوع االدراك العددي بعمق آبير 

 .آما يطرح ويبحث في العديد من المسائل المحفزة للحس العددي,ى الطالب لد
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