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 عرض الكتاب:           

. يبني املؤلفون هذا    هيدف هذا الكتاب إىل مساعدتك عىل فهم  األساليب الرياضية التي سوف جتعلك معّلًما فّعاالا

الكتاب مستندين إىل احلكمة اجلًمعية لتجُمع يضم معلمي وعلًمء الرياضيات والرياضيني الذين طّوروا جمموعة من  

رياضيات  معلم  لصقل  املهمة  واالجتاهات  واملهارات  املعارف  هي  ما  ملعرفة  اإلعداد    املعايري  وجيد  مبتدئ 

(Association of Mathematics Teacher Educators [AMTE], 2017  يغرس هذا الكتاب هذه املعايري  .)

اخلاصة بتطوير معلمي الرياضيات يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة عن طريق اقرتاحات تتعلق بأفضل األشياء التي  

ا يف  تدعم املعلمني املرشحني لاللتحاق  ا ألنَّ مؤلفي هذا الكتاب شاركوا أيضا بمقررات تتعلق بطرق التدريس. نظرا

(. رؤيتك ملا هو ممكن  AMTE، فإنَّ هذا الكتاب يتًمشى مع معايري )إعداد معلمي الرياضيات  إعداد وكتابة معايري

اف وتدريس الرياضيات، ستنمو وتزيد أثناء البحث يف املعلومات املوجودة يف  جلميع الطالب، وثقتك يف استكش

 فصول الكتاب. 

إن إنشاء صف درايس يقوم فيه الطالب بتصميم مسارات احللول، واملشاركة يف معاناة منتجة، وربط فكرة  

شكالت إذا كانوا  كيف أجعل الطالب يتصارعون مع امل"رياضية بأخرى، هو أمٌر معقٌد، حيث تظهر أسئلة مثل:  

يريدون فقط أن أرهيم كيفية القيام بذلك؟ ما أنواع املهام التي تصلح هلذا النوع من املشاركة؟ أين يمكنني أن أتعلم  

ا عىل التدريس هبذه الطريقة؟  . مع وضع هذه األسئلة وغريها يف  "حمتوى الرياضيات الذي أحتاجه حتى أكون قادرا

 د من األهداف: االعتبار، يتضمن الكتاب العدي

 توضيح معنى تدريس الرياضيات باستخدام طريقة التعلُّم القائم عىل حل املشكالت.  -

  موص   هو  كًم  ، (الثامن  الصف   –جلميع حمتوى الرياضيات املقرتح للصفوف )ما قبل الروضة  العمل كمرجع   -

املعايري املستخدمة يف الواليات  ، ويف  (NGA Center & CCSSO, 2010)  املشرتكة   األساسية   الدولة   معايري  يف  به

 األخرى، واالسرتاتيجيات املستندة إىل البحث التي توضح كيفية تعلم الطالب هلذا املحتوى بشكل أفضل. 
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الطالب يف استخدام   - املشكالت، يمكنها أن ترشك  إىل حل  قوية تستند  تقديم مصدر عميل ألنشطة ومهام 

 املفاهيم، واملهارات الرياضية اهلامة. 

األعداد،  ركي ت - التفكري يف  للطالب من خالهلا  يمكن  التي  الطرق  ذلك  بًم يف  الطالب،  تفكري  االنتباه عىل  ز 

 . والتحديات والتصورات اخلاطئة املحتملة التي قد تكون لدهيم

ح  ينطلق الكتاب من فكرة أنَّه يمكن جلميع الطالب تعلُّم الرياضيات مع الفهم. إن ترصفات املعلم هي التي تتي

لكلِّ طالب احلصول عىل هذه التجربة، مع اإليًمن بأنَّه جيب عىل املعلمني هتيئة بيئة دراسية يتم من خالهلا منح الطالب  

ال   ا، مستخدمني أفكارهم واسرتاتيجياهتم حللها. يتضمن تدريس الرياضيات الفعَّ ا حلل املشكالت والعمل معا فرصا

  والرصاع   – توقع منهم تعلَّمها. ثم ومن خالل السًمح للطالب بالتفاُعل  تقديم مهام ترشك الطالب يف الرياضيات امل

م سوف يتعلمون رؤية الروابط بني املوضوعات    - منتج  بشكل   مع أفكارهم الرياضية واسرتاتيجياهتم اخلاصة، فإَّنَّ

ر الطالب الرياضيات، ويشعرون بالقدرة عىل استخدامها.    الرياضية والعامل احلقيقي. يقدِّ

الطالب، أو ربًم تكون قد مارست  أنَّك كمعلم، ستجد نفسك يف يوم من األيام تقف أمام جمموعة من    الحظ 

الكتاب سوف   الرياضيات؟ هذا  التي ستدرس هبا  الطريقة  التي ستوجه  العامة  األفكار  ما هي  بالفعل.  التدريس 

يساعدك عىل أن تصبح أكثر فهًما ملحتوى مقررات الرياضيات ما قبل رياض األطفال وحتى الصف الثامن. وسوف  

األبحاث التي تساعد الطلبة عىل معرفة وفهم الرياضيات، واكتساب الثقة والقدرة  تتعلم اإلسرتاتيجيات املبنية عىل  

العمليات الرياضية، وتشكل معرفتك بالرياضيات، وكيفية تعلُّم الطالب هلا أهم األدوات التي يمكنك    عىل ممارسة

ا للرياضيات.   ا ناجحا  اكتساهبا لتصبح مدرسا

بالطريقة نفسها التي يفكرون بأنفسهم كقّراء.    النهاية، حيتاج طالبك إىل التفكري يف أنفسهم كعلًمء رياضياتيف   

املتزايد، فهم  الريايض والتكنولوجي  لتفاُعل الطالب مع عاملنا  أو دمج    نظراا  أو ربط،  أو تعديل،  بناء،  إىل  بحاجة 

ا طبيعياا،  معلومات جديدة بأشكال   خمتلفة. وجيب أن يصبح حلُّ املشكالت اجلديدة والتعامل مع املواقف اجلديدة أمرا
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ا ألنَّ هذا القرن يتسم بطبيعته الكّمية، لذا جيب   مثل استخدام القراءة لفهم احلقائق، أو األفكار، أو األخبار. ونظرا

 علينا إعداد الطالب لتفسري لغة احلساب وقوته.  

 لعديد من امليزات التي مل تكن متوفرة يف الطبعات السابقة من أمهها: يتضمن الكتاب ا

ا عىل األقل  التحديات الشائعة والتصورات اخلاطئة للمفاهيم.   يقّدم كّل فصل يف اجلزء الثاين جدوالا واحدا

يلخص التحديات املشرتكة التي يواجهها الطالب يف تعلُّم هذا املوضوع يتضمن اجلدول التحدي، ويقّدم مثاالا ملا  

عًم قد    قد يبدو عليه من خالل عيِّنة من عمل الطالب، أو من خالل مجلة، أو تعبري، ثم يقّدم بعض األفكار املوجزة 

ا مهًما من التخطيط، ويمكن   تقوم به لتقديم املساعدة. تعدُّ معرفة التحديات والتصورات اخلاطئة لدى الطالب جزءا

أن تؤثر بشكل  كبري  عىل كيفية تنظيم الدرس واملشكالت التي تستخدمها. تم دمج البحث من العديد من املصادر يف  

 هذه املراجع العملية. 

الذايت: التعلُّم  تم    التحقق  بنواتج  الذاتية، وهي مرتبطة  للدراسة  العنارص متعددة االختيارات  تصميم هذه 

لكلِّ فصل من الفصول، وتساعدك عىل تقييم مدى إتقانك للمفاهيم التي قمت بقراءهتا. هذه التًمرين هي تقييًمت  

 ذاتية، وتوفر األساس املنطقي لإلجابة الصحيحة. 

تطبيقية: التًمرين  متارين  الفرصة    تظهر  لك  وتوفر  الفصول،  مجيع  يف  والسيناريوهات  الفيديو  إىل  املستندة 

ا عرشة متارين حول مراقبة تفكري الطالب واالستجابة   لتطبيق ما تعلمته عىل مواقف حقيقية داخل الصف. هناك أيضا

سئلة املصاحبة  له، والتي تتضمن مقاطع فيديو ألطفال يتحدثون، وحيلون مشكالت عىل تطبيق لوح املعلومات؛ األ

تطلب منك حتليل تفكري الطفل، واستنتاجه املنطقي، وحتديد أّي مفاهيم خاطئة، ورشح أّي إجراءات أو مطالبات  

 قد تستخدمها كمعلم لتوجيه تعلُّم الطالب. يتم تقديم تعليقات اخلرباء بعد تقديم استجابتكم. 

  ملًمرسة  فرصة  –  املحتوى  فصول  معظم  َّناية  يف  املوجودة  –توفر جمموعات األسئلة هذه    ممارسة الرياضيات:

، أو حتديثها من خالل حل التًمرين املرتبطة باملحتوى الوارد يف ذلك الفصل. هذه  بك  اخلاصة  الرياضيات  مهارات

ا تقييًمت ذاتية.  األسئلة هي أيضا
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التعلم:   فصل  نواتج  كلُّ  يبدأ  تعلُّمه،  عليهم  ما جيب  معرفة  عىل  القراء  ترقيم  ملساعدة  يتم  التعلُّم.  بنواتج 

 عمليات التحقق الذايت بحيث يتم تغطيتها، ومن َثمَّ تتوافق مع كلِّ ناتج من نواتج التعلُّم. 

ا متمركزة حول الطالب إىل  األفكار الرئيسية:   تشري الكثري من األبحاث والدراسات السابقة التي تتبنى طرقا

كبرية بدالا من املهارات أو املفاهيم املعزولة. يف بداية كلِّ فصل يف  أن املعلمني خيططون لتدريسهم حول األفكار ال

اجلزء الثاين، ستجد قائمة باألفكار الرياضية الكبرية املرتبطة بالفصل. جيد املعلمون أنَّ هذه القوائم مفيدة لتصور  

 الرياضيات، التي سيقومون بتدريسها برسعة. 

ا واحدة  تم تصنيف األنشطة  األنشطة:   العديدة املوجودة يف كلِّ فصل من اجلزء الثاين من ِقبل القراء عىل أَّنَّ

من أكثر أجزاء الكتاب قيمة. يتم وصف بعض أفكار النشاط مبارشةا يف النص ويف التوضيحات، ويتم عرض أفكار  

(،  3موضح يف الفصل    أخرى يف مربعات النشاط املرقمة. كلُّ نشاط عبارة عن مهمة قائمة عىل املشكالت )كًم هو 

 وهي مصممة إلرشاك الطالب يف ممارسة الرياضيات. 

يقّدم الفصل السادس معلومات  تعديالت للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية:  

اإلنجليزية   اللغة  ومتعلمي  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  الطالب  دعم  كيفية  عن  مفصلة  واسرتاتيجيات  أساسية 

(ELs)و تعديالت  .  الثاين  اجلزء  فصول  تقّدم  لذلك،  املهمة.  أو  بالنشاط  خاصة  التعديالت  من  العديد  لكن 

وإرشادات ضمن األنشطة )ابحث عن األيقونة( التي يمكن أن تلبي احتياجات الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة،  

 . ELSومتعلمي اللغة اإلنجليزية 

التقييم التكويني:   التدريس. وباملثل، من املنطقي التفكري فيًم    التقييم؛ هو عملية مالحظات  متكاملة ضمن 

توجد   املحتوى،  فصول  خالل  املحتوى(.  لتطوير  املختلفة  للمجاالت  قراءتك  أثناء  )التقييم  إليه  االستًمع  جيب 

مالحظات تكوينية مع وصف موجز لطرق تقييم املوضوع يف هذا القسم. يمكن أن تساعدك قراءة مالحظات التقييم  

 أثناء قراءة الكتاب يف فهم أفضل السبل ملساعدة الطالب الذين يعانون. هذه 

يتم إبراز الروابط باملعايري الثًمنية للمًمرسة الرياضية املوجودة  مالحظات هامشية ملعايري املامرسة الرياضية:  



 خالد خشان: رياضيات املرحلتني االبتدائية واملتوسطة التعليم التطويري

-442-  

لمًمرسة املحددة يف  ضمن معايري الواليات األساسية املشرتكة يف اهلوامش. يشري موقع املالحظة إىل وجود مثال ل

 . النص املجاور

تكنولوجية:   املالحظات  مالحظات  تم غرس  لقد  الرياضيات.  تعلُّم  التكنولوجية مهم يف  األدوات  غرس 

التكنولوجية يف مجيع أنحاء اجلزء الثاين. يتم استخدام رمز التكنولوجيا لتحديد األماكن داخل النص أو النشاط التي  

تكنولوجي. تشمل األوصاف الربجميات مفتوحة املصدر )املجانية(، والتطبيقات،  حتتوي مناقشة فكرة أو مصدر  

 واملصادر األخرى املستندة إىل األنرتنت، وكذلك عدد من األفكار الستخدام اآللة احلاسبة. 

)موجودة يف مجيع فصول    "روابط مع األدب"توجد يف َّناية كل فصل مصادر  تتضمن  :  مصادر هناية الفصل

 ين(،  وجمموعة من القراءات املوص هبا. اجلزء الثا 

إذا نظرنا إىل جدول املحتويات، سنرى أنَّ الفصول يف الكتاب تنقسم إىل قسمني خمتلفني. يتكون القسم األول  

الذي يتكون    -من ستة فصول، ويغطي األفكار املهمة املتضمنة يف مناطق معينة من املحتوى، ويقّدم القسم الثاين  

الروضة   –فصالا    16من   قبل  )ما  مناهج  يف  الرياضيات  يف  رئييس  موضوع  لكل  تعليمية،  وأنشطة    - اقرتاحات، 

تعلُّم   عىل  الطالب  مساعدة  يف  املتمثلة  الصعبة  املهمة  نظر حول  األول وجهات  اجلزء  يف  الفصول  تقّدم  الثامن(. 

ا    -   "رياضياتممارسة ال "أي معرفة معنى    -الرياضيات. إنَّ اإلحساس باالنضباط يف الرياضيات   ا رضوريا يعدُّ أمرا

ا. باإلضافة إىل ذلك، فإنَّ فهم املنظورات البنائية واالجتًمعية  الثقافية حول  -لتعلُّم كيفية تدريس الرياضيات جيدا

املنطقي لكيفية تدريس   يوفر األساس  املشكالت  التدريس من خالل حل  تطبيقها عىل  الرياضيات، وكيفية  تعلُّم 

الثامن(. سوف تقوم بتدريس طالب متنوعني، بًم يف ذلك الطالب الذين يتعلمون    -ل الروضة وتقييم طالب )ما قب

اللغة اإلنجليزية، أو املوهوبني، أو ذوي اإلعاقة. سوف تتعلم من خالل هذا الكتاب كيفية تطبيق االسرتاتيجيات  

التكويني واسرتاتيجيات للمتعلمني    التعليمية بطرق تدعم، وتتحدي مجيع املتعلمني. تم تناول اسرتاتيجيات التقييم

 عىل التوايل(، وعرب فصول اجلزء الثاين.   والسادس املتنوعني يف فصول حمددة يف اجلزء األول )الفصالن اخلامس 

  -ُيركز كلُّ فصل من اجلزء الثاين عىل أحد جماالت املحتوى الرئيسة يف رياضيات الصفوف )ما قبل الروضة  
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بتحديد األفكار الكبرية هلذا املحتوى، ويوفر إرشادات حول أفضل طريقة لتعلُّم الطالب هلذا املحتوى  الثامن(. يبدأ  

من خالل العديد من األنشطة القائمة عىل حل املشكالت إلرشاكهم يف فهم الرياضيات، وكذلك النظر يف التحديات  

 التي قد يواجهوَّنا، وكيف يمكنك مساعدهتم.  

يف القرن احلادي والعرشين، وتضمن تلخيص للعوامل التي ُتؤثر    ريس الرياضياتالفصل األول تد  تناول

الفّعال للرياضيات، ووصف أمهية معايري املحتوى، ومعايري العمليات، ومعايري املًمرسة الرياضية،    عىل التدريس 

 معلم حمرتف للرياضيات. واستكشاف الصفات التي حتتاجها لتتعلم وتنمو ك 

  وممارستها، من خالل استقصاء معنى ممارسة   أما الفصل الثاين فتناول استكشاف معنى معرفة الرياضيات 

  م الرياضيات، ووصف املكونات األساسية للرباعة الرياضية، بًم يف ذلك أمهية الفهم العالئقي، وربط نظريات التعلُّ 

 باملًمرسات التدريسية الفعالة.  

ا لألساليب املختلفة   م وصفا تطرق الفصل الثالث من الكتاب إىل التدريس من خالل حل املشكلة، حيث قدَّ

تقييم  الطالب، كذلك حتدث عن  لدى  التعلم  تدعم  التي  التدريسية  واألنشطة  بينها  واملقارنة  املشكلة  املهام    حلل 

ا لطرق اندماج الطالب يف   م رشحا الرياضية لتحديد إذا كانت تنمي مهارات حلِّ املشكلة والطالقة اإلجرائية، وقدَّ

 اخلطاب الصفي، وكيفية إرشاك الطالب يف حل املشكلة. 

ا  انتقل الكتاب يف الفصل الرابع للحديث عن التخطيط يف الصف القائم عىل حلِّ املشكلة، حيث   م رشحا قدَّ

يف التخطيط للدروس القائمة عىل حلِّ املشكلة، وتصميم دروس    "الدرس ثالثي املراحل"مليزات استخدام تنسيق  

باستخدام عملية ختطيط ُترّكز عىل االستقصاء الريايض، ووصف أفكار حمددة لتصميم الدرس، بًم يف ذلك طرق  

 األرس، بًم يف ذلك الواجبات املنزلية الفعالة.  للتمييز بني التعليًمت، ورشح إسرتاتيجيات العمل مع

التمييز بني التقييم التكويني والتقييم  تناول الفصل اخلامس موضع إنشاء تقييًمت من أجل التعلُّم، وُيرّكز عىل  

فهماخلتامي لتقييم  املهمة  الطرق  من  ملجموعة  ا  ويقّدم وصفا للرياضيات، وحتليل  ،  التقييم    الطالب  قواعد  أنواع 
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واستخداماهتا، ورشح قيمة قيام الطالب بالتقييم الذايت، وحتديد الطرق التي يمكن من خالهلا استخدام االختبارات  

يف الصف لتعزيز التعلُّم، باإلضافة إىل استكشاف طرق  إلظهار األدلة والتواصل حول تعلُّم الطالب الذي ينتج عنه  

 ، أكثر استهدافاا. درجات، وقرارات تعليمية 

بني التعديل    ، حيث يوضح الفرقجلميع الطالب  العدالة يف تدريس الرياضياتيتحدث الفصل السادس عن  

الناجحة   املكونات  وحتديد  املتعثرين،  الطالب  لدعم  املستويات  متعدد  النظام  مكونات  ويصف  والتكييف، 

وبات التعلم، ويرشح خصائص التدريس املستجيب ثقافيًّا، بًم يف ذلك كيفية  للتدخالت املتعلقة بالطالب ذوي صع

الرياضيات تدريس  أثناء  األكاديمية  املفردات  تطوير  عىل  وتطبيق    الرتكيز  للطالب،  الرياضية  باهلويات  واالهتًمم 

رياضيَّ  واملوهوبني  املوهوبني  الطالب  مع  بالعمل  اخلاصة  مرونة املعرفة  لتنمية  املستخدمة  األساليب  وتوضيح    ا، 

 الطالب، وتقليل املقاومة يف تعلُّم الرياضيات. 

يتناول الفصل السابع موضوع التطوير املبكر ملفاهيم األعداد واحلس العددي، إذ يسعى إىل مساعدة املعلمني  

تدريس   أن  إدراك  منهج    الرياضياتعىل  باستخدام  اجلودة  عالية  عددية  أنشطة  توفري  يتضمن  الصغار،  لألطفال 

تطوري، وتوضيح كيفية تنمية مهارات العد لدى الطالب، بًم يف ذلك اإلدراك البرصي الفوري )التعرف الفوري  

كل عنرص، والتخطط لطرق    الثة أو مخسة دون عدِّ عىل العدد اإلمجايل من العنارص يف جمموعة منظمة( مكونة من ث

لتعليم األطفال مقارنة الكميات، ووصف العالقات بني األعداد، وتنمية طرق لربط األفكار الرياضية بأنشطة العامل  

ا يأخذ يف االعتبار أسًمء  20احلقيقي للمتعلمني الصغار. ويركز هذا الفصل عىل تنمية األعداد حتى   ، ولكنه أيضا

 بواسطة اآلحاد والعرشات.  100تى  األعداد، ومتتاليات العد ح 

ا لكيفية تنمية مهارات الطالب   يتطرق الفصل الثامن من الكتاب إىل تطوير معان  للعمليات، حيث يقّدم عرضا

كل(، واملقارنة، وتوضيح    -جزء -بنى املشكلة يف مواقف اإلضافة التي تشمل الضم، والفصل، و)جزء   يف تعميم

العمليات كيف يمكن للطالب   الطرح، ورشح كيفية تطوير مهارات    تطبيق خصائص  كإسرتاتيجيات للجمع أو 
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متساوية، واملقارنة، واملساحة، واملصفوفات،    بنى املشكلة يف مواقف رضبية، تتضمن جمموعات   األطفال يف تعميم 

تطبيق للطالب  يمكن  كيف  العمليات  وتوضيح  ووصف    خصائص  والقسمة،  للرضب،  كإسرتاتيجيات 

إنَّ مساعدة الطالب عىل تعلُّم ربط املعاين والتفسريات    إسرتاتيجيات لتعليم الطالب كيفية حل مشكالت سياقية. 

الرضب،   الطرح،  اجلمع،  األربعة:  للعمليات  املختلفة  هذه  والعالقات  تطبيق  يف  يساعدهم  أن  يمكن  والقسمة 

العمليات بدقة وطالقة يف مواقف العامل احلقيقي. هذا هو اهلدف من هذا الفصل، حيث يتعلم الطالب رؤية املواقف  

القصة أو يف مشكالت  اليومية  واالرياضية يف حياهتم  الكلًمت  املواقف عرب  نًمذج هلذه  لصور  ، ويبدؤون يف صنع 

 .  املعادالت(والنًمذج و/أو األعداد )مثل 

ا خمتلفة لتنمية طالقة احلقائق   يتحدث الفصل التاسع عن تنمية طالقة احلقائق األساسية، حيث يِصف طرقا

ا لعدد  من اإلسرتاتيجيات ملساعدة الطالب   خاصةا العملية القائمة عىل االسرتاتيجية ثالثية املراحل، ويقّدم توضيحا

است جمموعات  عىل  هي  والرضب  للجمع  األساسية  احلقائق  والقسمة.  والرضب،  والطرح،  اجلمع،  حقائق  نباط 

. احلقائق األساسية للطرح والقسمة هي  10)تراكيب( األعداد التي يكون فيها كال املضافني أو العاملني أقل من  

15الرتاكيب املقابلة، لذلك فإنَّ   8 7− . عندما يكون الطالب  10هي حقيقة طرح؛ ألنَّ أجزاء اجلمع املقابلة أقل من   =

ا عىل إعطاء استجابة دقيقة خالل   ، فإنَّه يمتلك التلقائية أو اإلتقان. لكن اهلدف من احلقائق األساسية    3قادرا ثوان 

ملشكالت بطريقة مرنة، ودقيقة،  هو تنمية الطالقة. ال تتعلق الطالقة بالرسعة فحسب، بل تتضمن القدرة عىل حلِّ ا

 وفّعالة، ومناسبة، لذلك جيب أن يركز تدريس احلقائق األساسية، وتقييمها عىل العنارص األربعة مجيعها.  

ءا  حتديد تفامهات ما قبل األساس عرشة بنا للعدد الكيل، و  يتناول الفصل العارش تطوير مفاهيم القيمة املكانية

عىل طريقة العد باآلحاد للكمية، والّتعرف عىل األفكار األساسية للقيمة املكانية باعتبارها تكامالا لثالثة مكونات:  

املنطوقة   واألعداد  املكانية،   القيمة  برتميز  املكتوبة  واألعداد  والعد،  التجميع  خالل  من  عرشة  األساس  مفاهيم 

، ويرشح كيفية تطوير مهارات الطال القيمة املكانية من خالل استخدام نًمذج األساس عرشة،  بصوت عال  ب يف 

ويقّدم   املكانية،  القيمة  ملفاهيم  فهمهم  لتعميق  التجميع  أنشطة  استخدام  للطالب  ُيمكن  كيف  يرشح  كذلك 



 خالد خشان: رياضيات املرحلتني االبتدائية واملتوسطة التعليم التطويري

-446-  

ا لكيفية توسعة نظام القيمة املكانية إىل    إسرتاتيجيات لدعم قدرة الطالب عىل كتابة األعداد وقراءهتا، ويقدم وصفا

 أعداد كبرية. 

تطوير اسرتاتيجيات حلساب اجلمع والطرح، وحتديد التأثري املتبادل بني فهم  يتطرق الفصل احلادي عرش إىل  

القيمة املكانية، واإلسرتاتيجيات احلسابية للجمع والطرح، وحيدد ثالثة أنواع من اإلسرتاتيجيات احلسابية، ويرشح  

ا تطور اخلوارزميات  العديد من  اإلسرتاتيجيات املبتكرة للجم ع والطرح مع أعداد متعددة األرقام، ويرشح أيضا

ا لتدريس التقدير احلسايب لتطوير   القياسية للجمع والطرح، بًم يف ذلك طرق تسجيل تفكري الطالب، وحيدد طرقا

للج احلسابية  التقدير  إسرتاتيجيات  ويصف  املعقولة،  اإلجابات  عىل  التعرف  عىل  وقدرهتم  الطالب،  مع  مرونة 

املرحلة   يف  الرياضيات  معرفة  تعنيه  ملا  املميزة  السمة  هي  احلسابية  املهارات  أن  العامة  من  الكثري  يرى  والطرح. 

يف    - االبتدائية. عىل الرغم من أن هذا أبعد ما يكون عن احلقيقة، إال أن تعلُّم املهارات احلسابية عىل األعداد الكلية  

  -وكذلك يف احلياة اليومية    - ني توقعات الكفاءة يف القوى العاملة اليوم  هو عنرص حاسم يف املنهج. وتع  - الواقع  

 أنَّ هناك ما يربر التغيريات يف كيفية تدريس احلساب.  

كيف   والتَّعرف عىل  والقسمة،  الرضب  إسرتاتيجيات حلساب  تطوير  فيتحدث عن  الثاين عرش  الفصل  أما 

تد إىل  العمليات  املكانية وخصائص  القيمة  فهم  احلسابية يف  يؤدي  اإلسرتاتيجيات  من  متنوعة  تعلُّم جمموعة  عيم 

ا   رشحا ويقّدم  الرضب،  خوارزمية  لتطوير  التسجيل؛  وطرق  النًمذج،  من  متنوعة  جمموعة  وحتديد  الرضب، 

للقسمة، وطرق   القياسية  اخلوارزمية  تطور  األرقام، ويوضح  متعددة  أعداد  للقسمة عىل  املبتكرة  لإلسرتاتيجيات 

متعددة  تسجيل تفكري   أعداد  التقدير احلسايب للرضب والقسمة مع  لتدريس  إىل حتديد طرق  الطالب، كًم يسعى 

 األرقام كوسيلة لتطوير مرونة الطالب، وقدرهتم عىل الّتعرف عىل اإلجابات املعقولة. 

ا لطرق   التفكري اجلربي، واملعادالت، والدوال، حيث يقّدم وصفا الثالث عرش للحديث عن  الفصل  ينتقل 

ربط بني العدد والتفكري اجلربي ، بًم يف ذلك استخدام خصائص العمليات لبناء احلس العددي والطالقة اإلجرائية،  ال
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)الروضة   من  الصفوف  والدوال يف  األنًمط  تدريس  كيفية غرس  وحتديد  الثامن   الصف –وتوضيح، ووصف   ،)

اإلسرتاتيجيات التي يمكنها بناء فهم قوي للتكافؤ، والّتعرف عىل التحديات التي يواجهها الطالب مع الرموز )عىل  

النمذجة الرياضية، ووصف أمثلة صفية مناسبة   سبيل املثال: عالمات املساواة واملتباينات واملتغريات(، وتعريف 

 عليها.

م تطوير  الرابع عرش  الفصل  الكسور،  ويتناول  ونًمذج  ألنظمة،  أمثلة  ويعطي  يصف  حيث  الكرس،  فاهيم 

التكافؤ من خالل نًمذج    ويرشح املفاهيم األساسية لألجزاء الكرسية، بًم يف ذلك التكرار والتجزئة، ويوضح مفهوم

 بطريقة مفاهيمية.ويصف إسرتاتيجيات ملقارنة الكسور وطرق تدريس هذا املوضوع الكرس، 

ا لتدريس العمليات عىل الكسور،  يتطرق الفصل اخلامس عرش إىل  تطوير عمليات الكرس، حيث يقّدم وصفا

ويوضح مجع الكسور وطرحها باستخدام نًمذج الكرس املختلفة، ويربط رضب األعداد الكلية برضب الكسور، بًم  

مة األعداد الكلية بقسمة الكسور باستخدام القياس،  يف ذلك ربط رضب الكسور بسياقات ذات معنى، كًم يربط قس

وأمثلة من احلياة احلقيقية. جيب أنَّ يتم البناء عىل فهم الطالب املسبق للعمليات عىل األعداد الكلية إلعطاء معنى  

ا  حلساب الكسور، وإذا أضفنا لذلك جانب الفهم الراسخ للكسور )بًم يف ذلك احلجم النسبي والتكافؤ(، فإنَّ هذ

يوفر األساس لفهم حساب الكسور )غالباا ما يتم تدريس حساب الكسور دون أي معنى(. بدالا من ذلك، جيب أن  

ملاذا  "و  "متى قد نحتاج إىل الرضب بالكسور؟"يساعد تعليم عمليات الكرس الطالب عىل اإلجابة عن أسئلة مثل: 

الكسور؟ قسمة  عند  اإل  "نقلب ونرضب  عىل  قادرين  الطالب  هذه  سيكون  تكون  عندما  األسئلة  هذه  جابة عىل 

 األفكار الرئيسية هي حمور عمليات التدريس التي تنطوي عىل الكسور. 

يتناول الفصل السادس عرش احلديث عن تطوير مفاهيم الكسور العرشية والنسبة املئوية واحلساب العرشي،  

ية، وحيدد النًمذج امللموسة التي تربط الكسور  ويصف كيف أن نظام القيمة املكانية يعدُّ أساسياا لفهم الكسور العرش

بالكسور العرشية، ويرشح كيفية مقارنة الكسور العرشية وترتيبها، ويقدم إسرتاتيجيات متعددة للحساب باستخدام  
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الكسور العرشية، ويوضح كيف ترتبط النسب املئوية بالكسور والكسور العرشية. جيب أن يكون الناس قادرين عىل  

الك  القروض  تفسري  الدقيقة، وحساب  املرتية  املقاييس  قراءة  مثل  املتنوعة،  االحتياجات  من  للعديد  العرشية  سور 

والرهون العقارية، وتفسري املخرجات عىل اآللة احلاسبة، وفهم اإلحصاءات الرياضية، مثل تلك املتعلقة باأللعاب  

ء من املئة من الثانية. وتعدُّ الكسور العرشية ذات  األوملبية، حيث يتم الفصل بني الفائزين واخلارسين من خالل أجزا

املثال،   أمهية حاسمة يف العديد من املهن: للممرضات، والصيادلة، والعًمل الذين يصنعون الطائرات )عىل سبيل 

ا ألنَّ الطالب واملدرسني قد واجهوا صعوبة أكرب يف فهم الكسور العرشية   تؤثر الدقة عىل سالمة عامة الناس(. نظرا

تظهر األبحاث أنَّ  جيب تطويره بعناية.    وعالقاهتا بالكسور   فإنَّ الفهم املفاهيمي للكسور العرشية مقارنة بالكسور،  

ومعرفتهم   - بًم يف ذلك حساب الكسور العرشية  - هناك عالقة قوية بني معرفة املعلمني بمحتوى الكسور العرشية 

 الرتبوية بطرق تدريس هذه األفكار للطالب. 

ا للسًمت  ينتقل  ا  وصفا فيقّدم  التناسبي،  والتفكري  والتناسب،  النسب،  عن  للحديث  عرش  السابع  لفصل 

النسب، والقدرة    ارتباطها بالكسور، وصياغة طرق ملساعدة الطالب عىل فهم  األساسية للنسبة، بًم يف ذلك مدى

وغري   التناسبية  املواقف  بني  والتمييز  استخدامها،  مجع عىل  أمثلة  باستخدام  الطرق    التناسبية  وتوضيح  ورضب، 

لتدريس   التقليدية  الطرق  بني  واملقارنة  الطرق،  هلذه  التطوري  التقدم  التناسب، ووصف  املختلفة حلل مشكالت 

كرة إعداد نسبة حللِّ  إىل ما هو أبعد من ف  واألساليب القائمة عىل البحث. يذهب التفكري التناسبي  التفكري التناسبي،

التناسبي   التفكري  يعدُّ  الرضبية.  املواقف  يف  للتفكري  طريقة  إنَّه  التكافؤ    -مشكلة،  يف    -مثل  ا  موحدا ا  موضوعا

(.  Lamon, 2012الرياضيات. وتشري التقديرات إىل أنَّ أكثر من نصف جمتمع البالغني ال يفكرون بطريقة نسبية ) 

القيمة املفقودة. وتعدُّ هذه املًمرسة    ضية التي ركزت بشكل  حرصي عىل حلِّ نسب هذه نتيجة مبارشة للخربات الريا 

ا تدخل يف صميم العديد من املفاهيم املهمة، بًم يف    القاسية مثرية للقلق بشكل  خاص  يف جمال التفكري التناسبي، ألَّنَّ

والتمدد"ذلك   النسبي،  واحلجم  والنمو،  والرسعة،  التشابه،  وامليل،  الثابت،  التغيري  ومعدل  والقياس،  ات، 

الطردي،   والتناسب  والكثافة،  النسبي،  والتكرار  واالحتًمل،  املثلثية،  والنسب  املئوية،  والنسبة  واملعدالت، 



 هـ( 1443م/2022) (، الرياض3، العدد )34الرتبوية، املجلد  العلومجملة 

-449-  

 

 والعكيس. 

حتديد   ذلك  يف  بًم  القياس،  لعملية  ا  وصفا فيقّدم  القياس،  مفاهيم  تطوير  إىل  عرش  الثامن  الفصل  يتطرق 

القياسات، ويوضح العديد من املفاهيم واملهارات    ستخدام الوحدات غري القياسية والقياسية، ويرشح كيفية تقدير وا

طول  قياس  كيفية  مثل:  بالقياس  وتوضيح    املتعلقة  احلجم،  قياس  وكيفية  املساحة،  صيغ  وتطور  األشياء، 

األشيا  أوزان  بني  املقارنة  لعدِّ إسرتاتيجيات  إسرتاتيجيات  الزوايا، ورشح  قياس  يتم  كيف  من    ء، ورشح  جمموعة 

ا واحدة من أكثر سالسل   حمتوى   العمالت املعدنية. يعدُّ القياس عملية وصف كّمية متصلة ذات قيمة عددية. إَّنَّ

ا من  ا تدخل يف كل يشء، بدءا املهام املهنية إىل املهارات احلياتية للمواطن املتعلم رياضياا،   الرياضيات فائدة، حيث إَّنَّ

إىل حجم املعلومات  كميات  تقيس  التي  غالون،    واجليجابايت  لكلِّ  األميال  وعدد  الكمبيوتر،  أجهزة  عىل  اخلط 

ات يف العامل احلقيقي.  ووصفات الوجبات الغذائية. وحياط الناس بمفاهيم القياس التي تنطبق عىل العديد من السياق

ا سهالا عىل الطالب لفهمه. وتشري بيانات الدراسات الدولية باستمرار إىل أنَّ   ومع ذلك، فإنَّ القياس ليس موضوعا

 الطالب أضعف يف القياس من أّي موضوع آخر يف منهج الرياضيات 

اهلنديس التفكري  تطوير  التاسع عرش موضوع  الفصل  لألهداف    يتناول  مراجعة  فيقّدم  اهلندسية،  واملفاهيم 

إلسرتاتيجيات للتدريس حول    اهلندسية األربعة الرئيسية، ويصف مستويات فان هيل للتفكري اهلنديس، ويقّدم حتليالا 

األشكال واخلصائص، وحتديد طرق لتدريس التحويالت اهلندسية، واستكشاف طرق إلرشاك الطالب يف التفكري  

شبكة من  "املكاين، وتوضيح األساليب التي تساعد الطالب عىل تطوير مهاراهتم يف التصور والتخيل. اهلندسة هي  

املستخدمة الستكشاف، وحتليل الشكل والفضاء. يظهر هذا املجال املهم    "ثيلاملفاهيم، وطرق التفكري، وأنظمة التم

ا من أنظمة حتديد املواقع العاملية، إىل الرسوم املتحركة بالكمبيوتر. وتقع اهلندسة يف   للرياضيات يف كلِّ يشء، بدءا

  . املبكرة، إىل جانب سلسلة األعداد  الرياضيات  املسائ صميم  الفصل بعض  العددية عن األوعية،  يقدم يف هذا  ل 

يقوم   ذلك  أثناء  ويف  الريايض،  البحث  بأسلوب  وتعميمها  املسائل  هذه  بتطوير  ويقوم  الطوابع،  املتتالية،  األعداد 

بتطوير مهارات حلِّ املسائل، ويقّدم بعض اجلوانب النظرية األساسية يف الرياضيات، عىل وجه اخلصوص احلقائق  
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 بياا. األساسية عن األعداد األولية نس

بني   الفروق  فيرشح  واإلحصاء،  البيانات  مفاهيم  تطوير  عن  للحديث  العرشين  الفصل  يف  الكتاب  ينتقل 

ا إلسرتاتيجيات مجع البيانات،  "ممارسة اإلحصاء"اإلحصاء والرياضيات، بًم يف ذلك املقصود بعبارة  ، ويقّدم وصفا

النزعة املركزية، ومقاييس التشتت، ثم    وحتديد الطرق املناسبة لتحليلها، ثم ينتقل لتوضيح ورشح معنى مقاييس 

 يقّدم جمموعة من األسئلة ملساعدة الطالب عىل تفسري البيانات. 

ا ملتصل االحتًمل، بًم  يتناول الفصل احلادي والعرشين احلديث عن استكشاف مفاهيم االحتًمل، فيقّدم وصفا

حتًمل والتجارب النظرية، بًم يف ذلك كيفية دمج كل منهًم  يف ذلك األمثلة من املستحيل إىل املؤكد، واملقارنة بني اال

للحوادث    قوي لالحتًمل بشكل أفضل، وتوضيح ورشح إسرتاتيجيات حتديد فضاء العيِّنة  يف التعليم؛ لتطوير فهم

ات لطالب املدارس املتوسطة. تعدُّ  املركبة بطريقة تطورية، وتوضيح ماهية املحاكاة، وكيفية إعداد مثل هذه اخلرب

باملئة، ويتوقع    60مجيع اإلشارات إىل االحتًمل موجودة حولنا: يتنبأ خرباء األرصاد بأنَّ فرصة تساقط ثلوج تصل إىل  

بأمراض   لإلصابة  كبرية  فرصة  لدهيم  الغذائية  الوجبات  بعض  من  يعانون  الذين  األشخاص  أنَّ  طبيون  باحثون 

املواقف املعقدة بشكل    ثمرون خماطر استثًمرات حمددة، وما إىل ذلك. تعتمد عمليات حماكاةالقلب، وحيسب املست

متكرر عىل االحتًمالت، ثم تستخدم يف اختاذ القرارات بشأن مواقف مثل: سالمة الطائرة يف ظل ظروف الطقس  

جديدة، وخطط الكوارث. ويشمل حمو األمية    املختلفة، وأنًمط حركة املرور عىل الطرق الرسيعة بعد بناء مساكن

كالا من اإلحصاء واالحتًمل، وكالمها يساهم يف قدرة الطالب عىل التفكري يف املواقف التي تنطوي عىل    اإلحصائية

ا قبل أن يكون الطالب مستعدين لبن ا كبريا اء أفكار رسمية حول  الفرصة. وتتطلب املفاهيم الواقعية للفرصة تطورا

أثناء دراسة الطالب من خالل مناقشة نواتج    - عىل النحو األمثل    - ما. وحيدث هذا التطور    وقوع حدث   احتًمل 

والتعاريف   القواعد  من  بدالا  االستكشاف  عىل  الرتكيز  يكون  أن  وجيب  االحتًملية.  املواقف  من  واسعة  جمموعة 

هذه اخلربات غري الرسمية خلفية مفيدة، يمكن من خالهلا تطوير أفكار أكثر رسمية يف املدارس    الرسمية. ستوفر 

   املتوسطة والثانوية.
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احلقيقية،  يتطرق   واألعداد  الصحيحة،  واألعداد  األسس،  مفاهيم  تطوير  إىل  الكتاب  من  األخري  الفصل 

فيصف جمموعة من اإلسرتاتيجيات إلرشاك الطالب بشكل  هادف يف فهم األسس، وترتيب العمليات، والرتميز  

ا، ويتطرق إىل مقارنة الكمية والصور ا ا والصغرية جدا ملختلفة خلط األعداد لتدريس  العلمي، واألعداد الكبرية جدا

الطرق   يوضح  كذلك  والسالبة،  املوجبة  األعداد  لتدريس  املختلفة  السياقات  بني  واملقارنة  الصحيحة،  األعداد 

ا موجبة وسالبة، وتوضيح العالقات بني أنواع خمتلفة من األعداد   املفاهيمية لتدريس العمليات التي تتضمن أعدادا

.  إلخ )غري النسبية، الكلية،.....، 

 


