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   التعليميتوسع وتوضيح  القدرات المطلوبة بحسب  المنهج
  

   والحس الهندسيالعدديالحس 
الحس العددي هو القدرة على الرؤية البديهية لمبانٍ رياضية وربطها في العمليات الحسابية، 

وأن نحسَّ الصلة بين األشياء والقدرة على تجنيد المعرفة والتجربة السابقة لتطوير 
  . مختلفة، وكذلك فهم طرق حل متنوعة وإبداء استعداد لتقبل طرق جديدةاستراتيجيات حل

  
نجد أشخاًصا مختلفين : يمكن أن يكون للجانب الشخصي تأثير على الحس الرياضي، فمثال

ا بطرق مختلفة، مثال، يمكن اإلجابة شفهًي) حتى ولو كان بسيطا(يجيبون على نفس التمرين 
 ونقسم 100 في 16 بواسطة قانون التوزيع، أو عن طريق ضرب 16×25عن التمرين 

  ).هناك أمثلة إضافية داخل المنهج (4حاصل الضرب على 
 تُعطي الشعور بأن الرياضيات ليس موضوًعا متصلًبا ذا قوانين "الشخصية"إن طرق الحل 

تطيع فيه أن لها معنى واحد تلزم طريقة حل واحدة، وإنما هو موضوع ذو نظرة واسعة نس
  .نتوصل إلى الحل بطرق تفكير إبداعية

تطوير طرق التفكير عند التالميذ يعطيهم القدرة على التمكن من العملية التعليمية، ويساهم في 
  .  وهذا شيء مهم جًدا لتعليم الرياضيات،زيادة ثقتهم بالنفس

  
  :االهتمام بالحس الرياضي عند التالميذ أمر مهم لعّدة أسباب

هم أن ُيظهر التالميذ مرونة عند معالجتهم المصطلحات الرياضية، وعند من الم •
اختيارهم طرق حل مختلفة، وكذلك عند استعمالهم طرق حل غير اعتيادية، 

تابعة وفهم حلول غير باإلضافة إلى ذلك فان الحّس يساعد على تطوير الم
 .اعتيادية

  :شمل ما يلييعتبر الحس الرياضي جزًءا من الثقافة الرياضية وهو ي •
اإلدراك البديهي النوعي للمجال الذي تعلمه التالميذ، والقدرة على الرؤية البصرية 

في التالميذ ها  ربط أجزاء من المعرفة التي تعلمألوضاع مختلفة واالعتماد على
  .الماضي
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الحس العددي والحس الهندسي غير متعلقين في فصل رياضي معين، وإنما في اإللمام 
التي من األفضل أن نبحثها بشكل عام، بالرغم من ذلك سنفصل بعض المجاالت الرياضي 

  :وهي
 .الكبر الكمي للعدد وليس فقط تحليله إلى أرقام •

 . الحسابات الشفهية الناجعة •

 .عدد مقارنة مع األعداد األخرى التقدير، التقريب، والحس بكبر ال •

 .تقدير قياسات مختلفة •

الكشف عن األخطاء، وفحص معقولية النتائج، و تطوير الحاجة إلى المراقبة،  •
 .التعرف على طرق مراقبة مختلفةو

 .فحص مدى التنوع والنجاعة لطرق الحل المختلفة •

 .حل تمرين جديد بناًء على تمرين معروف من قبل •

 . منهأكثر تركيًباتحليل شكل مركب إلى مكوناته وتجميع األجزاء ألشكال  •

 .مستوى بديهياستيعاب مصطلحات وطرح فرضيات ب •
  

  التمكن من المهارات الرياضية

ُيلزم المنهج تطوير القدرة على الحسابات الشفهية والكتابية لدى التالميذ ليتمكنوا من الحقائق 
قدرة . ن الخوارزميات ذات معنى للتلميذاألساسية ومن الخوارزميات الحسابية، بشرط أن تكو

  .عداد الذي سيتم فيه الحساباتالتالميذ هي التي ستحدد التوسع في مجال األ
بل . لكي يتمكن التالميذ من الحسابات، ال يكون تدريبهم على الحفظ غيًبا، أو المراجعة فقط

  .يجب تدريبهم على الحسابات بسياقات مختلفة

إحدى أهداف المنهج هي أن نطور الثقة بالنفس عند التالميذ بأنهم قادرون على تعلّم 
 وأن نمنع الفشل عندهم قدر اإلمكان، لذلك يجب أن نأخذ بعين الرياضيات بمتعة وبنجاح،

  .االعتبار قدرات التالميذ في مجال المهارات وكذلك في باقي مجاالت التعليم
  
  

  استعمال طرق رياضية لحل مسائل كالمية
تُعبر المسائل الكالمية التقليدية عن  الرغبة بإعطاء التالميذ استعمال الطرق الرياضية التي 

  .لموها لحل مسائل في مجاالت مختلفةتع
  :تعطى المسائل الكالمية في كل مجاالت األعداد التي يتعلمها التالميذ، مثل

  .األعداد الطبيعية، الكسور البسيطة وما شابه
يركز المنهج على ربط األعداد بالبيئة التي يعيشها التالميذ، وبمجاالت المعرفة األخرى، كي 
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  .يستخدموها لحل المسائل
  .يتيح حل المسائل الكالمية إلى تطوير القدرة على قراءة  النص بدقة وإلى فهمه

 أن تعطي نفس المدلول للمبنى بشرطيمكن صياغة المسائل الكالمية بعدة صياغات لغوية 
الرياضي، فالمسألة الكالمية أخذت من اللغة العربية التي هي غنية وثرية بالكلمات والمعاني، 

  .كالمية غنية مثلهالذلك فالمسائل ال
تُعتبر معالجة النص الكالمي ومالءمة النموذج الرياضي له إحدى الصعوبات في حل المسائل 

  .الكالمية، وذلك ألن هنالك معطيات ال تُعطى بشكل صريح وواضح
إن االنتقال من النص الكالمي إلى النموذج الرياضي يتم عن طريق بناء الحالة الموصوفة في 

. االنتقال من الحالة الموصوفة إلى النموذج الرياضي الذي يصف النصالنص، ومن ثم 
يستطيع التالميذ أن يستخدموا وسائل ملموسة لبناء النموذج الرياضي كي يساعدهم على حل 

  .المسألة الكالمية
يشكل تعقيد النصوص والعالقات المختلفة درجات صعوبة عند التالميذ، لذلك يجب تعليمها 

  .ألخذ بعين االعتبار مستوى تطور التالميذ من الناحيتين الرياضية واللغويةتدريجًيا، مع ا
  

ت يوجد لكل سؤال يوجد في المسائل الكالمية التقليدية جواب لكل سؤال، وفي أغلب الحاال
متعلق مباشرة بالمعطيات الموجودة في النص، لذا نود أن نبرز اإلمكانيات جواب واحد فقط 

ل عند طرحنا ألي سؤال من المتوقع أن تكون له أكثر من إجابة، المتنوعة في هذا المجا
وكذلك من المحتمل أيًضا أن تكون أسئلة لها عدة إجابات  تنبع من الفرضيات المخفّية التي 

لك من المتوقع أن تكون يفترضها التالميذ، ويحتمل أن تكون هنالك أسئلة ال إجابة لها، وكذ
ا، فعلى التلميذ أن يبني الفرضيات المطلوبة لحل المسألة، وجد فيها معطيات أبًدأسئلة ال ت

  .كجمع المعطيات التي بحسبها يستطيع اإلجابة
، لكنها تعتبر جزًءا ال يتجزأ من البحثيمكن أن يظهر جزء من هذه المسائل تحت عنوان 

  .تدريس حل المسائل الكالمية
  

ذ اإلمكانية بأن يعملوا على استغالل عند اإلجابة عن المسائل الكالمية يجب أن تُعطى للتالمي
كل الوسائل المتاحة لهم، بدًءا من تمثيل القصة الحسابية عملًيا بواسطة وسائل ملموسة، 
من . ورسومات، وتمثيالت، أو وسائل أخرى لتمكنهم من كتابة التمارين الرياضية المناسبة

المحور األول خاص : وهيالمهم أن ننتبه بأن للمسائل الكالمية توجد عدة محاور للتطور 
 المنطقي بالمسائل الكالمية وفيه يتم تدريج األسئلة بحسب النص ومراحل تطور التفكير

: مثل(تمكن التالميذ من األعداد المختلفة المحور الثاني متعلق ب. والرياضي عند التالميذ



 20

  ).الخ... األعداد الطبيعية، األعداد الكبيرة، الكسور
المحور الثالث هو استراتجيات الحل العامة، كإيجاد كل الحلول، التفكير إلى الوراء، العمل 

  .المنظم، التجربة والمراقبة وغيرها
  

  مواجهة مهام بحث
المراحل ومتنوعة، حيث تتيح الفرصة للعمل بمستويات  هي فعاليات متعددة مهام البحث

مختلفة، وتشجع على طرق تفكير مختلفة أو على فعالّيات تُلزم تجنيد معرفة سابقة ودمج عّدة 
  .مواضيع، وكذلك تعطي الفرصة للتعاون بين التالميذ

ون إن دمج مهام البحث أثناء العملية التدريسية ينوع طرق تدريس المعلم، ويجب أن يك
  .استعمال مهام البحث مناسًبا لمستويات التالميذ المختلفة

 حب االستطالع عندهم، ويساعد ويستغليثير التحفيز الذهني عند التالميذ : حسنات البحث
يتيح و المختلفة واالستخدامات الحقيقية لموضوع الرياضيات، المواضيععلى الربط بين 

 الحوار  علىيتعلموا بشكل فّعال، ويشجعن أالفرصة لدى التالميذ بأن يكونوا فعالين و
  .الرياضي بين التالميذ

أّما إذا لم نراقب التالميذ الذين ال يستطيعون التوصل إلى االستنتاج المطلوب، فإنَّ هذا يؤدي 
إحباط، إضاعة وقت، إهمال في تطوير المعرفة والمهارات، وتذويت طرق :  إلى ما يلي

  .م فرصة التوقف عليهاتفكير خاطئة دون أن تكون للمعل
التحضير الدقيق، متابعة العملية  :عند استخدام فعاليات البحث يحتاج المعلم إلى ما يلي

  .دتحقيق األهداف الرياضية التي ُحدوتلخيصها، ويجب أن يكون ذلك موجًها لت
  

لتحقيق األهداف المرجوة، يجب أن تكون فعالية البحث التي تتم في إطار تعليم الرياضيات 
  :فيما يلي هذه المميزات .الجاري في الصف ذات مميزات
، أي أن يتطرق للمواضيع "برنامج يومي رياضي واضح"يجب أن يكون للبحث 

  .الرياضية المطلوب تدريسها بحسب المنهج التعليمي
  .نفس الوقتكبة تتطلب معالجة عّدة مواضيع بمن الواضح أن مهام البحث المر

بنفس التوسع والمستوى ّدة لجميع التالميذ، لكن ليس يجب أن تكون مهام البحث مع
لتحقيق ذلك يجب علينا تحضير المهام بشكل تدريجي في مدى التركيب، وفي . والكميَّة

  .درجة الصعوبة الحسابية، وفي مستوى التفكير
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يعتمد جزء كبير من تعليم الرياضيات على العالقات الموجودة بين المصطلحات وعلى 
يمكن العمل في فعالية البحث في عدة مجاالت كما  .مجاالت ُأخرى غير رياضيةالعالقات مع 
  .سنفصل الحقًا

  . لكي نستغل حسنات البحث علينا دمجه في العملية التدريسّية بتخطيط دقيق
من المعلوم أّن فعاليات البحث تتطلب وقتًا أكثر من طرق التدريس األخرى، لذا على المعلم 

يجب . قة بالبحث الذي سينفذه التالميذاختيار الفعاليات والمواضيع المتعلأن يكون حريًصا عند 
أن يتم اختيار فعاليات البحث بشكل متوازن من المواضيع العادية التي تدرس خالل السنة 

ُوضعت اقتراحات متعددة لفعاليات بحث لمساعدة المعلم، وال يمكن أن . من مواضيع اإلثراءو
 المقترحة والمتعلقة بفعاليات البحث التي سترد الحقًا غير ملزمة، فكل نبحثها جميعها، فاألمثلة

  .لمة يستطيع أن يبني مهام مناسبةمعلم ومع
  

  تمثيل حاالت بشكل ملموس ومن ثمَّ بشكل رياضي
 مستوى معظم تالميذ المدارس االبتدائية هو مستوى تفكير ملموس، فعندما يتمرسون بوسائل 

السن، فإنهم يستطيعون أن يتوصلوا إلى التعميمات، وأن ومصطلحات ملموسة في هذا 
  .يستنتجوا شيًئا من شيء آخر، وأن يربطوا بين األشياء

  . يجب أن يبدأ تعليم الرياضيات في هذا السن بفعاليات ملموسة
يستطيع التلميذ الذي يقوم بتفكير تأملي انعكاسي على فعاليته التي مرَّ بها أن يصل إلى 

  .د للمصطلحات الرياضيةالمستوى المجر
  .الوسائل الملموسةبفي هذه األثناء علينا أال نقلق بتعلق التلميذ إلى األبد 

  .عندما يستطيع التلميذ القيام بالعمليات المطلوبة منه في خياله، فإنه يترك الوسائل الملموسة
ال توجد توجد لكل درجة صف إمكانيات متنوعة الستخدام تمثيالت ووسائل ملموسة، بالطبع 

هناك حاجة الستخدام كل الوسائل الموجودة لتدريس موضوع معين، لكن من المهم جًدا 
  .استخدام أمثلة ونماذج ملموسة عند تعليم كل موضوع رياضي جديد

 إلى تمثيل الحاالت المختلفة بوسائل ملموسة سيتعلم التالميذ التمثيل الرياضي لهذه إضافةً
  .تعبير عددي مناسب لوضع حقيقينقصد هنا إلى كتابة . الحاالت
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  فهم صفات المصطلحات والعالقات بينها 

من خالل التفكير االنعكاسي التأملي الذي مرَّ به التالميذ أثناء تعلمهم، فإن ذلك يساعد على 
  .بلورة عناصر التفكير الرياضي

إضافة األعداد : يتعرف التالميذ على التوسع في مجموعات األعداد، والحاجة إلى ذلك، مثالً
اد ويتمكن التالميذ من المقارنة بين خواص األعد. السالبة ومكانها على مستقيم األعداد

 بين زوجية حاصل ةالعالق:  مثالً،ويستطيع أن يرى التالميذ. الطبيعيَّة وبين خواص الكسور
  .الجمع وبين زوجية أو فردية المضافين

 بحيث تكون أضالعه -زوايا متوازي األضالعويفحص التالميذ أيًضا العالقة بين تغيير 
  . وبين محيطه، ومساحته، وما شابه-ثابتة

يدرك التالميذ التجانس في . ينفذ التالميذ حسابات على قياسات أشكال، مساحات، وما شابه
عالم األعداد، وُيعبر عن هذا التجانس بأن لكل األعداد الطبيعية التي تعرف عليها التالميذ في 

يوجد لألعداد ترتيب :  المختلفة من تعليم الرياضيات توجد لها نفس الخواص، مثالًالمراحل 
  .وكمية وما شابه

تتم العمليات . وتوجد في نفس مجموعة األعداد الطبيعية نفس عالقات المساواة والترتيب
الحسابية بين جميع األعداد الطبيعية بشكل متشابه وتنطبق عليها نفس قوانين العمليات 

  .ابيةالحس
  
  

   واستخدامها بالشكل الصحيحالتعرف على لغة الرياضيات
التعرف على هذه . يشمل كل موضوع مصطلحات مجردة وهي متعلقة  بتعليم الموضوع

المصطلحات وما يتعلق بها، يجب أن يكون من خالل عملية تعليم ذا معنى، وليس بمستوى 
  .آلي والحفظ غيًبا

  .كتب التعليمية على اللغة الرياضية وعلى الدقة بشكل الئقمن المهم أن يشدِّد المعلمون وال
يسبب استخدام اللغة الرياضية عادة إلى صعوبة عند التالميذ، لذا فمن المهم أن نتوصل إلى 

لغة الرياضيات بعد أن يتمرس التالميذ بفعاليات متعلقة بالمصطلح بمستوى الفهم والبحث 
  .وليس بمستوى مجرد

 


